
   ؟ چنین استچرا مسکن مھر طرح مزخرفی است ! قبول ، اما    

       

  مھدی کاظمی بیدھندی       

  

دراین مرحلھ ،انھم درکشور» یشھرھدایت توسعھ «و »مسکن«کھ میدانیم معضل  گونھھمان      

مقابل . درداردادامھ ھمچنان ،  متقابل بغایت مھمی بریکدیگردارندرابطھ وتاثیر ، کھ اناز توسعھ 

 قرار مشکلیوزچمَ آوضعیت در -ازدھھ چھل تاکنون -، دستکدھھ ھاستواقعا" دستگاه اجرائی کھ

  شھریگسترش پیش روی مسکن و معضالتبھرطریقی کھ شده درمقابل  دارد کوشش ،رفتھ گ

   مشکل گشائی را ارائھ نماید . راھکارھای

نابسامانی برجای مانده  سکن ،در زمینھ م ،کنونیپیش روی دستگاه اجرائی مسائل یکی از   

 بودجھچھ . بقسمی کھ ھر بوجوداورده است این طرح کھاست ویلی چاه وطرح مسکن مھراز

بازھم  ، بھ ان اختصاص داده شود -ی کھ امکانات کشورمحدود میباشدشرایطانھم در -بیشتر

     ، ادامھ خواھد داشت . اضافی تخصیص امکانات مالیبھ  ان نیازمداوم وبی وقفھ

ن مشکل را مورد توجھ و ی ایگچگون طرفبیھمچون ناظر نمائیمھنگامی کھ کوشش  ،اکنون    

 شگزارووسیاسی شده ایست کھ براخبارجٌ م بانخستین مشکلی کھ مواجھ میشوی ، ھیمدکنکاش قرار

 مسائلاکثردرجناحھای سیاسی، وزه ناشی ازاختالف ی کھ امرھای مربوط بھ ان حاکم است . جوٌ 

جھت در واحساس مسئولیت ھمگی باعالقھ مندی ، . یعنی بجای اینکھمیباشدمشاھده  قابلکشور

ھ ب،  مشکالت ، باطرح اصولیدارداکثریت جامعھ قرار پیش روی کھ وسیعی ایمشکالت  رفع

این امدن  شناسائی علل بوجودسعی در  ؛یم دورازکنایھ ونیشھای سیاسی رودرروی ھم بھ ایست



بفرض نکات مثبت  درمقابلویاھا دانم کارین ، بگونھ قابل دفاع طریق طرح مسئلھازت المشک

 معموال" ھاینقدبا  متاسفانھاما ھمانگونھ کھ شاھدیم  .مطرح نمائیم  راطرح ویاسیاست گزاری ھر

 کاران وھم افکارمیان دست اندرھم موجب تشدید سردرگمی ھمراه با اغراض سیاسی سطحی 

  میشویم !  عمومی

میباید نخست  این زمینھ ،در بررسی وارزیابی، نقد ھرباتوجھ بھ این وضعیت  با این وصف،     

شده  لھ ایمسئمخل توجھ اصولی بھ ھرامروزه  کھ واقعا" ناحیجسیاسی وونیشھای کنایھ فارغ از

   .باشد است ،

 همسئول وزارت راھای مختلف مشاھده میگردد ، ھمانگونھ کھ درگزارش ،رابطھ  ایندر     

انتقاد نموده وانرا ناکارامد طرح مسکن مھرازمرتبا " 95اخیرتابستان ھای  ھفتھرشھرسازی دو

  نظیر :  تحت عناوینی  انتقاد ھا ئی ،ومشکل افرین نامیده است .ازانجملھ 

   .مسکن مھر تراژیک سرنوشت   --       
  .چھاردولت بعدی ھم ازاتمام مسکن مھرعاجزند  --      
   .برابر کرد6برابروقیمت ساختمان را 9ین را مھر قیمت زممسکن   --      

  .است یمسکن مھر طرح مزخرف  --      
  .  مسکن مھر ھمھ را گرفتارکرده است  --      

وگویی پیامدھای پروژه مسکن مھر بر کل اقتصاد را تشریح وزیر راه و شھرسازی در گفت :  روزنامھ ایران 
برابر  6برابر و قیمت ساختمان  9ای این طرح قیمت زمین ھمزمان با اجر:کرد. بھ گفتھ عباس آخوندی 

درصدی مواجھ کرد، ضمن اینکھ بھ دسترسی مردم بھ مسکن ھیچ کمکی  40شد.ھمچنین اقتصاد را با یک تورم 
ھای افتتاح شده در دولت سابق و دولت یازدھم گفت: تقریبا دو میلیون و نکرد. آخوندی در زمینھ شمار واحد

در دولت قبل شروع شد کھ از این شمار یک میلیون واحد را تحویل دادند و مابقی بھ دولت  ھزار واحد 300
ھزار واحد ھم تکمیل  210ھزار واحد تا کنون تحویل داده شده و حدود  700یازدھم رسید. در دولت یازدھم ھم 

تحویل متقاضیان شود. وی  خواھیم با امکانات زیرساختی و خدماتی کاملشده و در آستانھ تحویل است. البتھ می
ھایی کھ دولت قبل واگذار کرده، مسجد، مدرسھ و درمانگاه، توضیح داد: نکتھ مھم این است کھ در ھمان پروژه

ھا و حمل و نقل آنھا را درست کردیم. وی ھمچنین درخصوص مشکالت واحدھای تحویل پاسگاه و سیستم جاده
درصد  80ا عنوان صد درصد بھ مردم تحویل داده شد اغلب بیشتر از داده شده نیز با بیان اینکھ واحدھایی کھ ب

ھایی کھ سازمان بازرسی کل کشور قبل از دوره ما نوشتھ است بیان تکمیل نشده بودند، گفت: در یکی از گزارش
   رند. اند و گرفتاری زیادی داشده کھ واحدھایی کھ صددرصد تحویل مردم شده، اغلب نھ نما دارند و نھ تکمیل شده

 ویا اینکھ در  .1395/05/27دنیای اقتصاد : 

ھایی کھ سازمان بازرسی کل کشور قبل از دوره ما وی با طرح این ادعا کھ "در یکی از گزارش" . . . . .   
اند و دارند و نھ تکمیل شدهندرصد تحویل مردم شده، اغلب نھ نما 100نوشتھ است بیان شده کھ واحدھایی کھ 

ھزار واحد مسکن مھر اصالً مشتری ندارد، اینھا دیگر تکمیل کردن  117«ی دارند" افزود: گرفتاری زیاد
ھم در دادگاه مسئلھ دعوی دارد و تا دادگاه رسیدگی نکند و قاضی حکم ھزارواحد 49ندارد، چون مشتری ندارد. 

 " . شود انجام دادندھد، کاری برای آن نمی

کھ کسی در وزارتخانھ بنشیند برای دیگران سقف زندگی تعریف رد: اینوزیر راه و شھرسازی اظھار ک" . . .  
نکردن بھ مسائل فرھنگی و اجتماعی کھ زندگی مردم را مختل   توجھ   کند، کار صحیحی نیست و نداشتن زیربنا،

آدم در کرد مشخص بود کھ اشتباه است... اصالً بھ عنصر انسان در شھر توجھ نداشتند. در واقع شھر را انبار می



اند و ریختند. از پول متقاضیان آن را ساختھجای آنکھ کاال داخل آن بریزند، آدم داخل آن میگرفت، بھنظر می
  . . ."اندپول مردم را در بیابان حرام کرده

داده کھ طی سھ سال اخیر وزیر راه و شھرسازی نشان   . ." : بھ گزارش تسنیمدرمقابل جناح دیگر میگوید :  .  
رابطھ با موضوع مسکن مھر بسیار طوالنی است. وی از یک سو بر طبل پایبندی لھ بین حرف و عملش درفاص

اندازه نیمی روز اخیر بھ 1080کوبد، از سوی دیگر طی بھ تعھدات دولت در تکمیل و تحویل واحدھای مھر می
   ."   کند  مسائل آن رسیدگیبھ مشکالت و  ھای مسکن مھر بازدید نداشتھ تااز انگشتان یک دستش از پروژه

"  

در مشکل مسکن  بارهمقاالت متعددی کھ درین بحث یاداوری میشود ، عالوه برپیش ازادامھ ا    

توجھ سروران را بھ  ،مشخصا" درمورد مسکن مھر :مطرح شده است . ازان جملھ این سایت 

 کھسکن مھر ؟ مھمچنین مسکن پاک و«درھمین سایت تحت عنوان : الھ ای مق نکاتی کھ در

 این مقالھ بعنوان مقدمھ نکاتی کھ جلب مینمایم  . ،  مطرح شده  »ھردوبھ بیراھھ رفتھ اند 

   : ستا مطرح شده 

، شاھد ارائھ درسالھای اخیربا تشدید مداوم مشکل مسکن درکشور" . .  :  1390مھدی کاظمی ابان     

وه مواجھ شدن بااین مسئلھ ، پس ازانقالب ھم ، طرحھائی درجھت رفع ویا تعدیل ان بوده ایم . ھرچند نح

ازنظرمحتوای سیاست گزاری ھا وسایرمالحظات وبرداشتھای مربوطھ ، تفاوت ماھوی چندانی با سیاست 

گزاریھای پیش ازانقالب نداشتھ است ؛ ولی بھرحال درسالھای پس ازانقالب ، گذشتھ ازمطالعات مربوط بھ طرح 

مقابلھ با این مشکل مواجھ بودیم . این طرحھا ھمانگونھ کھ میدانیم ، یکی بنام "جامع مسکن " با دوطرح جھت 

"مسکن پا ک " و دیگری"مسکن مھر" معروفند . با اینکھ ارائھ دھندگان این طرحھا مرتبا" باتعریف 

ن این بسیارازطرحھا یشان، از توفیق وحق بھ جانبی خود سخن میگویند ، ولی انچھ درعمل شاھد یم ، بی اثربود

طرحھا دررفع ویا دست کم تعدیلء مشکل مسکن است . چنانکھ ، علی رقم اظھارموفقیت دست اندرکاران مسکن 

) براجاره بھا درشھرھای بزرگ بویژه شھرتھران بمیزان زیادی 1390مھر، فرضا ازسال گذشتھ تاکنون ( پائیز

، درحداقل ، تعدیل مشکل مسکن را نشان افزوده شده است ! کھ ھمین یک قلم بھ روشنی بی اثربودن مسکن مھر

میدھد . انھم درحالی کھ دست اندرکاران مسکن مھرازساخت ملیونی واحد ھای مسکونی ورفع کامل مشکل 

 دریکی دوسال اینده سخن میگویند!؟ 

اکنون با وجود چنین وضعیتی ، پرسشی کھ میتوان مطرح نمود این استکھ : چرا اغلبء طرحھا وبرنامھ       

ائی کھ جھت رفع ویا حداقل تعدیل مشکل مسکن ، ارائھ شده اند علی رقم ھیاھو ، ادعا وگزافھ گوئیھا ، وبا ھ

طرحی را کھ ،   –انھم البتھ ازمحل در"امدھای نفتی!"  -وجود تخصیص حجم قابل مالحظھ ای ازامکانات کشور

  دی میکشاند ؟ باید پذیرفت بھرحال ھدفش کمک بھ رفع مشکل مسکن است ، بھ نا کارام



یعنی توجھ بھ ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و  –اگرمشکل پیش رورا با رویکری ھمھ جانبھ    

بقصد یافتن علل واقعی ناچیزبودن موفقیت طرحھای مذکور، مورد بررسی   -فضائیء وضع موجود  فیزیکی

ا موثراند . البتھ باید اذعان داشت کھ این  قراردھیم . درخواھیم یافت ،علل متنوعی درنا کارامدی این طرحھ

طرحھا وحتی طرحھائی کھ دراین زمینھ قبل ازانقالب ھم درابعاد محدودتری اجرا شدند ، درابتدا ی کار، 

کامال"بدون نتیجھ ومایوس کننده بنظرنمیآمدند. درابتدا، طرحھای مذکورحتی امیدوارکننده بنظرمیایند. بھمین دلیل 

ھر، عده زیادی ازشھروندان با امیدواری بھ ان پیوستھ وحتی شماری ازانھا نیزاز فرصتی کھ ، فرضا"درمسکن م

ناشی ازبیراھھ   -بدست اورده اند قعال" راضی اند . اما با گذشت زمان ھمانگونھ کھ شاھدییم ، موانع  پیش رو

نا توانائیھا  –لھ پیش رو نیست  رفتن وروال سرھم بندی شده ان ، روالی کھ مبتنی بھ توجھ ای ھمھ جانبھ بھ مسئ

یش برمال ، بتدریج موفقیت ھای جزئی اولیھ طرح نیزبدست فراموشی سپرده میشود. لیکن مشکالت ومزید 

برعلت شدن ھای ان  برجستھ میگردند. یعنی درنھایت انچھ برجای میماند موفقیت نا چیز طرح  خواھد بود .  اما 

  جامی میگردند ؟  چرا اینگونھ طرح ھا دچار چنین سران

اگر با خوشبینی ، فرض را براین قراردھیم کھ مجریان باھدف رفع مشکل مسکن امکانات مالی نسبتا" قابل       

مالحظھ ای را بھ این امراختصاص داده ، واقعا" نیت شان رفع ویا حداقل تعدیل این مشکل است . پس چرا ، 

 میگردد ؟  حاصل کارناچیز وبعضا مشکل افرین وقابل انتقاد

بنظرمیرسد پیش ازھرچیزمیباید ،علت نا کارامدی وعدم موفقیت مذکور را ، در بی توجھ ای بھ جوانب      

  : مختلف وماھیت  مسئلھ ، دانست: بی توجھ بودن بھ برخی ازجوانب مسئلھ مانند

قتصادی ، اجتماعی دست کم گرفتن این واقعیت مھم کھ : درشرایط کنونی باوجود مشکالت ساختاری ا --     

وسیاسی  ویا در شرایطی کھ روند توسعھ در ابعاد پیش گفتھ با موانع بسیاری روبرو است ، اصوال" ،  توفیق 

  غالب طرحھای اجتماعی نظیر طرح مسکن ، دور از انتظار است .

فکار عمومی  جامع ، مشخص با محوریت مطالبات مردم ، بھ ا» طرح مسئلھ ای« اھمیت ندادن بھ ارائھ  --     

  وکسب تائید ھمگانی نسبت بھ ان . 

بی توجھ ای بھ ماھیت مسئلھ مسکن ، بویژه دروضع موجود جامعھ ما  ، کھ دران وضعیت مسکن رابطھ  --     

بسیارتنگاتنگی باتحرک جمعیتی ودر نتیجھ با عواملی کھ این تحرک رادر زمان ومکان شکل میدھند خواھد 

ن وضعیتی تشدید یا تعدیل مشکل مسکن بمیزان زیادی  باروند توسعھ ووجھ فضائی داشت .  بدین ترتیب درچنی

ان و در نتیجھ ماھیت برنامھ ریزی فضائی ، از انجملھ برنامھ ریزی ھای مربوط بھ استقرار ھای فضائی و 

اازھمھ مھمتربھ سیاست گزاری وھدفگیری ھای مربوط بھ ھدایت توسعھ دربخش شھری کشوربستگی خواھد 



اشت . اما انچھ در کشورما درمورد طرح ویابرنامھ ھا مختلف ودراین مورد مشخص طرح ویابرنامھ ای در د

رابطھ بامقولھ مسکن میتوان مشاھده نمود : ضعف بسیار درتوجھ بھ ھمھ ء جوانب تعیین کننده  در این زمینھ 

  است .  

ردم درتصمیم گیری ھا ، انھم نسبت بھ مورد بسیار مھم دیگر: صوری وکم اھمیت شمردن ، مشارکت م      

عمال" با  –مسئلھ ای اجتماعی کھ کلیھ جوانب اش بُعدء ملی داشتھ ونمیباید انرا بدون چنین مشارکت ومقبولیتی 

انجام داد ه سپس انتظارسرانجام  -دورزدن مردم و براساس تصمیمات این یا ان ارگان ، شوراویا حتی کل دولت 

  یری داشت .  . . " موفقیت امیزوعاقبت بخ

      

مسئولین پیشین  وبراساس این برداشت کھ بالخره ھدف  ،بانظرمثبت اکنون اگربخواھیم         

سیاسی مسئلھ اغراض ازوبدوربیطرفانھ  رفع ویا دستکم تعدیل مشکل مسکن بوده ،وکنونی 

مسئول  تقادھایانمختلف  ءوانبج ،نخست میباید پیش ازھراظھارنظری؛ قراردھیم  تاملرامورد 

   .ھیم را مورد توجھ قراردوزارت راه وشھرسازی 

، بناھافآقد ارزش معماری تی ، مورد پوپولیسانچھ در میتوان گفت :با چنین رویکردی،       

مطرح گردیده مسکن مھروکاستی ھای ساختمانی وتاسیستاتی طرح  ی ساختمانھاناتمامی نما

؟  چرا !نیست بن بست کنونی اصلی اما علت  ،باشدتائید  موردتا اندازه ای میتواند  چندھر ،است

، نماھای ناتمام و  با حداقل کیفیت فاقد معماریکھ گفتھ شده :  یئبناھااین ،  چون بفرض، اگر

یا درون محدوده شھری یعنی درشمال جنوب شرق ومیباشند،  توام باکاستی ھای مختلف بالخره

 د ؟نباشاستیھای ذکرشده میتوانست این چنین مسئلھ سازک ایا واقعا" ،ندغرب ان احداث شده بود

ھزار واحد  117« در انتقادھای فوق امده است :  توجھ بفرمائید : بھ ھیچ وجھ !  چرا؟  پاسخ روشن : 

باید پرسید  ، اگرمشتری ندارد »   مسکن مھر اصالً مشتری ندارد، اینھا دیگر تکمیل کردن ندارد، چون مشتری ندارد.

مردم را    ". . .اندپول مردم را در بیابان حرام کرده. .  . چون :"پاسخ مشخص است  ؟ری ندارد چرا مشت

  !؟ »شھر« برده اند نھ بھ » بیابان«بھ 



یعنی دوری از  »شھر«، مشکل اساسی مسکن مھردوری ازالحظھ میشودبوضوح م ،بنابراین  

 و فروشگاه ،مدرسھ ، نبود مسجد  فقط ھاالبتھ باید توجھ داشت این کاستی .انواع دسترسی ھاست 

 مشخص کالنشھر،ویادراین مورد بلکھ ، تسھیالتی است کھ شھر. نیستی سایرتاسیسات ضرور

درتھران  بفرض -شھرمردم دراگر بنابراین. حال ھرچند توام باکاستی بھ شھروندان ارائھ میدھد 

ای ازان ناشی  بخش عمدهانھم مشکلی کھ ، ھستند بھ بحران رسیده مسکن روبرو ءبامشکل –

کھ عمدتا" باخط دھی ذینفع  . مشکالتیانقالب دراین بخش است از ھای پیش وپسازسیاست گزاری

ودرمقابل درصد  افزوده درشھرمرتبا" ھای خالیکھ ، برتعداد واحد ندانچنان شد ھای مشخصی

 -رتھران بفرض د -ھا شھرکالندرفعال" مردم  حالبھر  شود !؟ رشد حاشیھ نشینی دورقمی 

با   ، خوب .مواجھ اند د نباشرا داشتھ  خرید ویا اجاره ان» توان «نداشتن مسکنی کھ  بامشکل 

     ؟میکنددوا چھ دردی را برای انھا ، دست ربیابانھای نسبتا" دوردوشھر ءمسکن خارجاین وصف 

ئلھ ایست کھ اساسی ترین مس -دوری از کالنشھر  -  این واقعیت ھمانکونھ کھ مالحظھ میگردد ، 

مسئلھ ای کھ در این   !نداشتھ اند  توجھ چندانی بھ ان مسکن مھر  رکاران ومشاورانددست ان

کھ ممکن   دھی ، ذینفع ھای مربوطھ نام می بریم ! تحت عنوان ،القاء وخط  ، بعضا"درسایت 

 اشی ازصحیح نباشد . یعنی علت واقعی را باید، فقط کم توجھ ای ویا ناست برداشت مطرح شده 

  دست اندرکاران نسبت بھ این مسئلھ دانست . نادرستء  برداشتھای رایج برخی 

:   میابیمدر منظرھای مسئولین کنونی توجھ مینمائیھرچھ بیشتربھ اظھارباھمھ این اوصاف،  اما    

روی دست ماندن  ءعلت عمدهکھ :مشکالت دریافتھ اند افزایش روزمره امشاھده بھم مسئولین 

علت عمده ء مشکل مسکن مھر میتواند جز ! ایا  استدوری ازشھر عمدتا"مسکن مھری ھا ساختھ

علتی کھ دروضع  ؟ روی دست بمانند ! ھم ھمان علتی کھ موجب شده شھرھای جدید ؟ این باشد

  کل برنامھ ریزی وسیاست گزاری شھری ما بھ ان مبتالست  ، موجود

  قابل تامل  نکات       



باتوجھ  – ناظھارات مسئولیماجرا این استکھ علیرقم اینکھ دراین مل درات یکی ازنکات قابل     

ست شھر بعنوان علت روی ددوری از  -اظھاراتی کھ دراین اواخردرحال مطرح شدن است  بھ

اشتباه  طرح ھم بتدریج بھ طرفداران اینحتی انھم بگونھ ایکھ  گردد . ماندن این واحدھا عنوان می

نداشتن جانمایی  ". . . .مشکل عمده میدانندنرا وآشتھ ان داعاذرازشھردو  احداث این بناھا بودن

         95مرداد  31رجانیوز  و . . .  ھای شھریھایی بیرون از سکونتگاهمکان ساخت اغلب این واحدھا در مناسب و

  مسئولینچرا پسرامشکل عمده میدانند، اگرطرفداران طرح مسکن مھرھم دوری ازشھرخوب ،   

بعنوان علت اصلی روی دست دورازشھر دھای مسکونی احداث واح –این مسئلھ ،  من تائیدض

بلکھ گاه بھ گاه   ؟نمایند  بگونھ ای صریح  مطرح نمی را  - مجموعھ ھای احداث شده ماندن 

 عمدهعلت شاید  صرفا" اشاره ای بھ ان دارند ؟ . . .اندپول مردم را در بیابان حرام کرده:  چون باجمالتی 

  کل سیاست  اینصورتدر .: اگرواقعیت بگونھ ای کھ ھست با صراحت مطرح گرددباشد کھ  این

 ھمواره  : کھھائیکھ گزاریبرود. سیاستسوال ، زیراجرائی رپنچ دھھ گذشتھ دستگاهھای چھاگزاری

 امدهبھ اجرا در » دستوری« ءھای مختلف توسعھ شھریومحدویت زدائیتمرکز» توھم«مبتنی بر

بجای فراھم اوردن شرایطی کھ عدم تمرکز بصورت  انھدف عمده ش : سیاست ھائیکھ . است 

 اجباری ودستوری  کردندورتحقق یابد ، ھمواره بخیال خود میپندارند با » ایجابی « کامال" 

 :  کھسیاست ھائیمیتوان بھ عدم تمرکزرسید !!؟ ساخت وسازھای جدید بھ خارج ازشھرفعالیتھا و

، سرمایھ ھای القائات ذینفع ھا شاید ، یااینکھ.   کردن صورت مسئلھ میماند واقع بھ پاکدر

ھای رایج میان دست اندرکاران کھ یربرداشتیا تاثغیره ، ، انبوه سازان ون بخشدرگیردرای

 اینبرا ی نگرشی ریشھ ای بھ  فرصتی فعال"،  میباشند معموال" فاقد پشتوانھ پژوھشی مستدل 

     .باشد پیش نیاورده را مسئلھ

کھ ھست . دراینصورت مشکل  ، بھرحال اگرمشکل عمده مسکن مھردوری ازکالنشھر باشد     

 توجھ نمود ! تری بادقت ھمھ جانبھ  یعنی باید بھ تاثیراین نقیصھ مھم . نقیصھ فائق امداین بربتوان 

وز روز برازیک سو با ان مواجھ است ، شرایط کنونی مسکن مھربھرحال باوضعیتی کھ در



 خواھد بود . باکاھش مداوم روبرو ھم متقاضیان انازسوی دیگراستقبال و شده برمشکالتش افزوده

چھاردولت بعدی ھم  : " سازی گفتھ است وشھر هاحتماال" بھمین سبب است کھ مسئول وزارت را

مالی  تامینمنظور ایشان عمدتا"  بھ احتمال زیاد ، البتھ روشن استکھ"    مھرعاجزندازاتمام مسکن 

دیگری عبیرتھ اینکھ ب یا واقعا" پایانی برای ان نمیتوان متصور بود .انھم کھ  !برای طرح است 

  بتواند شاید یعنی دوسھ دھھ دیگربعدی پنج دولت پس ازاتمام دوره خدمت چھارمال"احتمسکن مھر

الن منطقھ ک ءبط دروناتوسعھ روبا قطبھای اصلی ،  ایگاه کالنشھریجگسترش وتقویت اثردر

ان واحد ھای (انتگراسیون نقاط شھری درون منطقھ کالنشھری ) مکانھائی کھ در شانشھری 

یکی ( انتگره ) شده وتوان ادامھ حیات با کالن شھربتریج  الخره باند شده  ثاحدا مسکن مھر

  !؟بالنسبھ قائم بخود را کسب نمایند 

کھ مرتبا" نبجای ایمسکن مھرطرفداران نیست ، بھترچنین وضعیتی ردبا این اوصاف ،      

رحال بھبپذیرند : ؟  ھ ان باشندبدفاع نموده وخواھان کمک بیشتر نیست ،چھ واقعا" قابل دفاع اناز

 .انچناکھ باید رفع نخواھدشد مشکالتش ھمھای بیشترباکمکفعال" امده انچھ انجام شده وبھ اجرا در

 ی کم درامده بوده ، اما ھمین کھتامین مسکن الیھ ھاطرح مسکن مھر کھ ھدفدرعین حال  چون

حال حتی ، ھادرون شھردرجاری شده وبجای احداث مسکن شھری  ھایمجریان ان تسلیم سیاست

بوده  ھدفیچنین درپی نیل بھ  ، نموده ودر بیابانھای نسبتا" دوردست را رھا» شھر« ،بتعداد کمتر

ھرچھ بوده وھست مسکن مھر  بقسمی کھ شاید بتوان گفت :  ! انذ، دچار خطای بزرگی شده  اند

ھای مزید برعلت شھرسازی ھایش ، بنوعی قربانی سیاست گزاریباھمھ کاستی ھا وفرصت طلبی 

  وبرنامھ ریزی شھری کنونی بوده است . 

نسبت بھ وضعیت  مسئول وزارت راه شھر سازی ءھای پیش گفتھانتقادتا اینجا بسیاری از      

کھ : این جھت ، ازمالحظات  برخی بجاست . ،  تظاحمالبرخی  با البتھ کنونی مسکن مھر،

مسکن ، مربوط میشود ، صحیح بوده مھر وضعیت کنونی مسکنبھ این انتقادھا انچھ در

 کالت انشمانھم بگونھ ایکھ ،   روی دست مانده است .واقعآ"  : کھ دارد قراروضعیتی مھردر



چون  ؟چرا بھ لقایش بخشید ! را  باید عطایشانچناکھ دست اخر . ھم خواھد شداینده بیشتردر

یعنی بفرض درتھران  – است» شھر« واقع فاقد ازشھرویا درمسکن مھرتا ھنگامی کھ دور

متکی بھ  بقای ادامھ نسبی توانھ جبھیج و  - امکانات کالنشھری تھران است  دسترسی بھازدور

ن متقاضیان شرکت طرح بعنوا اینکھ در، اقشاری عالوه بران  !امکانات خود را نخواھداشت 

بھ ناتوانی پیش گفتھ ازیک سو نتیجھ ھستند ، در امدازالیھ ھای کم درعمدتا" ، چون  نموده اند

  »جدانشینی«داخل ویانزدیک بھ شھربشدت دچار مقایسھ با ساکنینازسوی دیگردرو خواھند افزود

این ایر مشکالت این مشکل وس  کھ درواقع ھم اکنون اغاز شده است !جدانشینی ای . خواھند شد

ھمھ  عالوه بران دراینده ،کاست .  روز بروز ازرغبت سکونت وابتیاع واحدھای ان خواھد طرح

 ھایکمک از جتا جائی کھ بخش دولتی بھ تدری ،دست بھ دست ھم داده مسائل ومشکالت مذکور

     ! ودنمخواھد کمک ھا انرا بحال خود رھا  تدریجی  باقطع وبھ احتمال زیاد خود کاستھ 

 اگر :اضافھ نمودباید قبال" مطرح گردید ،   "حظاتبرخی مالانچھ بعنوان " با رابطھ اما در   

ی کھ موارد دیگر شامل ، بجا بواقع  میشود ، باید این انتقادھای بااین شدت از مسکن مھر انتقاد

ای جدید روزشھرھ حال و :باید گفتھ میشد .باشد مشکل افرین ھستند ، نیزمسکن مھراز حتی بیش

حتی برای رھائی  ،ھای جدید باعث شدمھراست . چون روی دست ماندن شھر ، مسکننیز ھمانند

 ازکھ قبل  انھا ئی!  وندش شھرھای جدیدبھ مسکن مھرودند ، خواھان فرستادن آشی کھ  پختھ باز

 عمال"نتیجھ ، درنمودند پافشاریجدید  شھرھایدران احداث بر، مرتبا"مسکن مھرطرح  شروع 

 ! نبایدشان دچار روی دست ماندن نمودند د را ھمانند شھرھای جدیمھر مسکنا این پافشاری ، ب

اندازه ای قربانی روی دست ماندن بگوئیم مسکن مھرتا، اگربنابراین  ند ؟پاسخگوباش اکنون 

  شھرھای جدید شد ، ادعای نادرستی نخواھد بود .

باید انتقال دستوری تقاد ازطرح مسکن مھرگذشتھ ازان ، حظاتبرخی مال، ادامھ درھمینطور   

ھمانند کیلومتری نیز 120خارج از شعاع   واحد ھای صنعتی بھ بفرض ،وبسیار مسئلھ دار

ازصرفھ ھای ناشی  را . انتقالی کھ ازیک سواین واحدھامسکن مھر مورد انتقاد قرار میگرفت 



ازتوسعھ صنعتی  ھاین مرحلکھ در ئیواحدھاند . محروم نمودن آاستقرادرکالنشھر ویا مجاور

زندگی روز مره کارگران انتقالی کھ  دارند .نیازمذکور صرفھ ھایبھ شدت بھ بھره مندی ازکشور

دچار را مواجھ وھمچنین کارگران مذکور ری  بانابسامانی ھای بسیا را وکارکنان واحد مذکور

 یجویا رد این ادعا  جھت صحت ویااین مورد ری نموده است . البتھ بد نیست درجدانشینی اجبا

   !؟کارگران واحدھای انتقال داده شده ، نیز بود  و مالکین نظر

. است ی مطرح شده گوئی فقط متوجھ مسکن مھرھاانتقاد، این استکھ مالحظھ میشوداما انچھ     

درنتیجھ لزوم تجدید نظر ،  قرارنگیرندھم ھمانند مسکن مھر مورد انتقادشده ذکراگر بقیھ موارد 

ال" برجستھ ومورد کامی جاری دربخش شھری ی در سیاست گزاری وبرنامکھ ریزی ھا اساس

   .یک بام ودو ھوا خواھد بود بصورت  واقعا"ئی انتقادھا چنین  نتیجھتائید نباشد ، 

مسکن مھر قیمت زمین را   " اما ھنگامی کھ گفتھ شود :  .قابل دفاع نیست مسکن مھر ھرچند    

. چون بیش ازتاثیر مسکن مھر  ادعای کامال" درستی نیست  " برابر کرد6را برابروقیمت ساختمان 9

 » دستوری«ھای پافشاری روی محدودیت دیده گرفت،اکھ واقعا" نمیتوان انرا ن،درافزایش مذکور

چون سیاست گزاریھا دربخش شھری  کالنشھرھا عامل اصلی این افزایش قیمت ھاست . توسعھ 

  راھبرد( استراتژی ) قابل دفاع جھت توسعھ درکل بخش شھری یک کشور، از یک سومبتنی بر

بصورت مزید برعلت مضاعف عمل نموده  نیزتداوم تراکم فروشی  دیگروازسوی کشورنیست . 

باشد . توجھ نجومی بھای زمین وساختمان ، طبیعی است کھ حاصل کارافزایش در اینصورت 

گونھ پشتوانھ نظری ، کھ فاقد ھری مختلف ھادویت وجلوگیریل محا اعمدرپافشاری  : بفرمائید

براساس پژوھشھای اصولی وخصلت یابی ویژگیھای ساختاری بخش شھری کشور، در ابعاد 

 . جلوگیری ھائیکھ ، فضائی است -نھادی وفیزیکی-جمعیتی  ، سیاسی –اقتصادی ، اجتماعی 

مربع شده ومترکیل 100محدوده کنونی شھر تھران بمیزان کاھش عرصھ  خواھانبفرض  حتی 

 ھای پرجمعیت جھان درحالکدام از کالنشھرچباھی حتی وسعت ان انھم عرصھ ایکھ  است !!؟

   کراچی ویا کینشازا ، قابل مقایسھ نیست . کالنشھرھائی چون ،توسعھ بھ استثنای 



ھمھ ء مزید برعلت ھا وانچھ واقعا" مشکل افرین درچنین انتقادھائی ضروری ایست ،  بنابراین  

  تواما" مورد توجھ قرار گیرند .  ،  ند ھست
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