
!  ازانھاو دور خارجدرنه ، درک�ن شھرھا  مسکنمشکل  پاسخگوئی به           

بيدھندی مھدی کاظمی            

 

   مقدمه         

سياست و مسکن :ی چون ئلامس ايم ،ه کوشش نمود دراين سايتکنون تا ،�زم به ياداوريست دامه بحث بل ازاق        

ی که در اين زمينه قابل وسايرمقو�تشھری ، برنامه ريزی شھری  ، توسعه سازیشھر ،ان  مربوط به یھاگزاري

اين در هشد کوششنکات عمده ايکه تاکنون . بگذاريم  به بحث ،  مقا�ت متعددیدر مختلف ازجھات، را طرح اند 

درسياست  ت مردم، عدم وجود ويا جزئی بودن امکان مشارک اشاره به :از اندعبارت  ، مقا�ت برجسته شوند

مبتنی  ضروری دانش نظری ناکافی بودن  ،برنامه ريزيھا درنگرھای سطحی رايج بودن برداشت ، گزاريھای مربوطه

ه عتوس ،مشکل مسکن  :شدن باپديده ھای اجتماعی نظير مواجه جھتکشور برپژوھشھای ھمه جانبه وضع موجود

 اھدافنظير -پرتناقض  ھایره تداوم سياست گزاريب8خ . به انھا ھای مربوطبرنامه ريزيو سياست گزاری،  ریشھ

 .ند بوده ا»تقابل«در با ضروريات وضع موجود تا کنون که اھدافی – ک8نشھرھاجامع  ھایطرح تعيين شده برای

در .مزيد برعلت بر مشک8ت افزوده انداغلب بصورت ، ياری رسانند ھمواره بجای اينکه به رفع يا تعديل مشک8ت  

پشتوانه  فاقدراھا واقدامات انجام شده سياست گزاري ، مشکل ويا بحران مسکنمواجه شدن با  ، ءمورد مشخص 

به ھمين .  دانستيم لحاظ جوانب مختلف وضع موجود يا -ع مسئله ای قابل دفا  طرحبرنظری ونگرشی مبتنی   

.عنوان نموديم  ،رمکری ھاناکارامدی وغافلگيريرا بصورت ھا اين اقدامات وسياست گزاري سبب وجه مشترک  

  .  بود وضعيتتداوم اين  امدن وبيش ازانبوجود ل عل:  داشتاھميت  ھااين بحثدر بنابراين انچه بيش ازھمه

که ، مورد بحث  تناقضات ، بوجود اورده اند اين سياست گزاريھا  با توجه به نتايجی که ،ميبايد اکنون        

.  ود نم  شناسائی وبرجستهحد امکان در راشده اند ، اغلب موجب تشديد مشک8ت   

     

:برداشت ھای رايج        

سه ء ، دستکم حاصل ميتوانند ی اند ، بنظرمامبنی سياست گزاری ھای جار"برداشت ھای رايجی که معمو�     

: گزار باشند تعيين کننده وتاثيرگروه عوامل   



 مشارکت اگر،  حد اقل:  کهکاريوساز وجود فقدان ، يادرسياست گزاريھا  مردم عدم مشارکت مستقيم) الف     

 را ھادرسياست گزاري پاسخگوئی به مطالبات مردم ،نباشد کامل مقدوربطور ھاشھروندان درسياست گزاري مستقيم

براين  بنا. دھد رقرای مربوطه ھا  وبرنامه ريزیتصميم گيری مطالبات انھا را محور نھايتدرتضمين نموده ، 

  برنامه ريزی  ، که ميتوان بعنوان وجه سياسی را ھاتصميم گيريم دربودن مشارکت مرد محدوديا فقدان و

 وبه بيراھه رفتنناکارامدی اصلی ت علميبايد  درنظرداشت ،اين خصوص برنامه ريزی شھری درکلی وطوربو

   .دانست  سياست گزاری ھا

قابل بگونه ای  ئلامس برای طرح ازيک سو ، اکه بتدريج زمينه ر پايدار مداوم و وھشیفقدان يک روند پژ )ب    

وضع  ءضائیففيزيکی ھمچنين ونھادی  جمعيتی ، سياسی ، اجتماعی براساس لحاظ کليه جوانب اقتصادی – دفاع

ھای  برداشت موجب تصحيح مداوم  شھروندانمطالبات  اصولیطرح با ، از سوی ديگر، ه فراھم اورد  - موجود

ه وزمينه را برای مشارکت سازنده رايج بتدريج رھا نمود نگری سطحیانرا از ،عمومی شده افکاردرغالب   

       .  فراھم اورد  ھمگان

وخصلت يابی ھای پديده ھای اقتصادی  دازیرفقدان پژوھشھای مورد بحث که ميبايد حاصل اش نظريه پ      

جھت  ، دانش ضروری ، فاقد لباغ باشد ، موجب شده جامعه کارشناسی مادر وضع موجود جامعه   اجتماعی ،

به  ءتقليد واقتباس بدون نقد به"ن سبب برای رفع اين فقدان مرتبابھمي  . باشد ،مواجه شدن با پديده ھای مذکور

    .سوق داده شود  برداشت ھای وارداتی عمق 

که  ايه ھای سوداگرسرم: انجمله اين زمينه ، ازوخظ دھی مداوم صاحبان منافع درء القائات تاثير گزاری)  ج    

  مشارکت عدم  درشرايط که  غيره ،و، انبوه سازان ذينفع ھا درساخت ساز: اين عرصه حاکم اند بر بختک وار

طريق از ، گزاریيرتاث بابند فرصت ياصحنه راعاری ازنظارت جمعی ديده ،  شھروندان درروند تصميم گيريھا ،

    .جھت منافع خود سوق ميدھند به  راسياست گزاری ھا  ، برمسئولين القاء نظريات خود

  

ميدانيم ؟   پرتناقضت گزاری ھا در اين زمينه راچرا سياس        

 – 1391 - جارینيمه اول سال اروتصميماتی که فقط دراخب برخی از کافی استمثال  بعنواندراين زمينه ،      

اين در !د نشوشناسائی موجود بيشترت قضا تنا، تاميزان سردرگمی وند را درنظربگيريم ه امطرح شد هاين زميندر



طرح جامع جديد براساس مصوبات  که طرحی.  بود تھران ، رونمائی طرح تفصيلی مھمترين خبر سال ،ازنيمه 

ياری بس بدون اغراق ھدفی که .است  تھيه شده ،ميباشد ازگسترش شھر کاملی اش جلوگيرھدف اصلی  ، انھمکه  

ک8ن سايردر بھمين نحوو ھمچنين( ازتھرانشھرھای جديد دور احداث : چون ، ھاتن ازمشکل افرينی وبيراھه رف

 ھدفبراساس  کهمتنوع ديگر دستوری جلوگيريھایيت ودمحدووشھرتھران برای حريم  ايجاد )شھرھای کشور

    گرديدموجب  را !شده اند  ايجاد مذکور ھای طرحگيري

 واما نظرھا وتغيرات ويد تجد: يان استکهطرح تفضيلی درجر بحث چگونگیھنوزيم ، اما ھمانگونه که شاھد   

تفصيلی ان با روند  جامع و اھداف پايه طرح »تقابل « از ما ناشیانچه را که  ( .شدندمطرح  ی بسياریاگرھا 

   ) . دانستيم،  شھروندان دراين زمينه بگسترشرو مطالباتبا ودرواقع کشور بويژه روند توسعه ، نھای درجريا

افزايش : انجمله اعمال شده توسط طرح تفصيلی ، از یمحدويت ھاخواھان تعديل که بحث ھا بين برخی       

با رامغايرورفع محدوديت ھا  يل که اين تعد ،برخی ديگرو ھستند وغيره تراکم ، گسترش محدوده شھر ميزان

ايجاد مجموعه ھائی ازچھل ،  پيشنھا دء ھدشابحثھا ھمراه با اين جرو . ادامه دارد ، اھداف پايه طرح جامع ميدانند

درتھران ، ويژه مھرء مسکن ،  ھمچنين قصد مسکن مھردرايجادوان شھرتھرختلف م نقاطبرج پنجاه طبقه در

 با اھداف طرح - شده تنی برانچه تاکنون تصويبمب به فرض،  واقعکه در ھائیپيشنھاد. بوديم وساير ک8نشھرھا ، 

ای  مقالهدر سايتاين ما در البته ،. ميگيرند تناقض قراردراست ازگسترش شھرکه خواھان جلوگيری  -  جامع

ايجاد مجموعه  - ی پيشنھادچنين  انجا کهاز !اگرھای ان اماو تھران ،چھل برج پنجاه طبقه در طرح :تحت عنوان 

،  نمينمايد تھران تبعيتگسترش جلوگيری کامل ازدرعمل ازايده  - شھرتھراندرداخل  مسکونی بلند مرتبه یھا

به محل شھروندان  زمينه دسترسی سھل تردر ھای جامعه شھریبا نياز »تعامل«جھت اساس تصميمی بجا ودردر

. دانستيم  ء خودمسکونی  

  قابل پذيرشی را ميتوان ارائه نمود؟  راھکار وسمت گيری، چه  وجود چنين وضعيت پرتناقضی اکنون با     

 سياست گزاری والگوی کليشه ای شھر با: چند دھه استکه بيش ازاز يک سو که م8حظه ميگردد ھمانگونه      

شھروتمرکزجمعيت وامکانات درانھا  ازحد گسترش بيشاز "نگرانی"  برپايه "عمدتا :مواجه ھستيم که  ای سازی

درجلوگيری ،  توھماتواقع مبتنی بردرو تبعات ان بدون توجه به ، کارراراھبھمين سبب  شکل گرفته ،   



 جريانقتصادی اجتماعی در اای کامل باروند ھ» تقابل« ھدفی دردر وضع موجود ،  که ، ازگسترش ک8ن شھر

   ! بوده است در انجور واجور وتجديد نظرھای  ححال ارائه طرھاست در ان سال اسا سدانسته وبر، است 

که ھم  لیمشک اقل تعديلويا حدع رف جھت: ارائه ھرپيشنھای بايد گفت  پيش ازاظھارنظرواين رابطه اما در    

: مھم توجه داشت نکته  بدو پيشنھاد واظھارنظری ، ھرقبل از ايدبمي ،بحران رسيده  دح اکنون به  

 "، واقعا مسکن مشکليا دست کم تعديل  رفع واقدام درپاسخگوئی درکشورمکان ھائی از چه نقاط ويا  )الف     

د ؟  ندر اولويت قرار دار  

نا نگتبيشتردر ، ميگرددمسکن باوضعی بحرانی مواجه  مسئله شرايطی کهدر ، ی اجتماعیروه ھا چه گ) ب      

  ؟ميشوند با مشک8ت مواجهوروياروئی 

 

       بود ؟ مسکنکجا بايد در صدد رفع مشکل  کجا با بحران مسکن مواجه ايم ؟ در      

  ديم ، درشرايط کنونی بدون ھيچ شک وترديدیھای پيشين اين سايت مطرح نموھمانگونه که بکرات دربحث     

:  بديھی استکه البته !بحران مسکن مواجه اند  با عم مامشکل وبز با - شھرتھرانک8نبويژه  -ک8نشھرھای کشور

اما .  وسيعی وجود دارد بميزانروستا ئی شرايط مسکونی شھری ويا مناسب نبودن و کمبوددراکثرنقاط کشورھم 

 مطرح -جامعه شھری بويژه در -جامعه در ، شرايط کنونیدر مسکن »بحران«ويا  »شکلم«انچه تحت عنوان 

ظر که امروزه ناين از »بحران« .د نمربوط ميشوتھران ی کشور با�خص به ک8ن شھرھا"تماما" ، تقريبا است

 انرا برخیپديده ای که  !ھستند شھر ء ا زطرد حالد درامدر ک8نشھرھای کشوربويژه تھران شھروندان کم در

.شھر نام نھاده اند  از ونه رانده شدن" سرريز جمعيت "  وموھومی ناروابگونه  "يا عمدا" سھوا  

وبرداشتھائی مواجه ايم که چون بدون اقعيت مسلم فوق ، ھمواره با باوربا وروئی  بايد توجه نمود دررويا     

 ، گرديده اندرايج  ، در وضع موجود ، جتماعیابعاد مختلف زندگی ا ءبه ويژگيھای ساختاری ، توجه ھمه جانبه

بجای روياروئی واقع گرايانه با مشکل پيش رو، تصميمات وسياست گزاری ھا را به بيراھه سوق  . اندتوھم دچار

 البته -کشور روستائیچون درنقاط ديگرشھری و : که اينگونه ميپندارند"اکثراشاھديم ، بعنوان مثال  ! داده اند

اين  جمعيت، بنابراين  فراھم نيستنات مسکونی وتسھي8ت �زمه انچنان که بايد  امکا –ھرھا ک8ن شج ازرخا

  به اصط8ح شاناظھارنظروکوشش دارند در ، رفتهفراتر ديگر کمیبرخی . ميشوند ھای بزرگنقاط راھی شھر



ع8وه  ازک8ن شھرھا ،رخارج ودودر البته نقاط ،سايردراگر :د نداشته باشند ، ميگويھم درنظر را جوانب ديگر

به  مھاجرت ءگرايشديگر اھالیو ميشدکارتمام  ،اين صورت در ، ھم ايجادشود، اشتغال  ،مسکونی بر تسھي8ت 

را نخواھند ! ) چون ب8خره ھمه راھھا به تھران ختم ميشود ( به تھران » !دست اخر« واقع در ک8ن شھرھا و

  !داشت 

وگسترش سکن ، شھرسازی وبرنامه ريزی شھری زمينه مسائلی چون مرفوق درباو، ھمانگونه که ميدانيم       

 نه کم ونه زياد، درشرايط کنونی تھران يا سايرشھرھای بزرگ کشور،" بيرويه"و " حد"بيش از معروف به

ھيچگونه مبنی نظری وپژوھشی برداشت سطحی نگری که ؟ ! افکار عمومی استدر وبرداشت غالب وحاکمباور

 نھادی سياسی جمعيتی ،  اجتماعی اقتصادی ، یساختارويژگيھای  ، يعنیجامعه  ی به وضع موجوداصولوتوجه 

توجه به اين مھم :  استکه برداشتی .د ندار را ، درجريانروندھای  ھای مشروط کنندهويا  ء  ، فيزيکی فضائی

تفکرات تکنوکراتيک  یارديدانمای وکليشه الگوھای تقليد برای راه ، ايستکه ظاھربينیچنين برپايه  : ندارد که

قطبھای اصلی ايفای نقش ک8ن شھری  ءضعف ، برداشتی که، درُبعد فضائی بجای اينکه علت را . ھموارميگردد

ابعاد دری کشوروسيستم شھرھا  ناپايداری وعدم انتگراسيون شبکه وحتی تھران وبھمين صورت شکنندگی 

 راھکار  ،باشد»رکشوشھری  بخش کلدر ءھدايت توسعهراھبرد«الب قی درئارائه راھکاری پدرو بداند ، مختلف

دی اجتماعی جاری دانسته درتقابل با روندھای اقتصا"پيشنھادھای کام8 ساير ازتوسعه شھروجلوگيری دستوری را

دست  احداث شدند و، ک8ن شھرھا دوراز، ن برداشتھاست که شھرھای جديد سبب وبر پايه ھميبھمين  ؟ !است

!    ايجاد شدند ھمعلت ھای ديگربسياری ازمزيد بر ، اس ھمين تصورات بود کهسبرا !دست ماندند  رویاخر  

 شاھد که ھمانگونهئی که نھاترف هوبيراھ ھاناکارامدي ، ھاروی دست ماندن ، اکنون اگر با توجه به اين واقعيت ھا   

ھا را شھرک8ن ءپاسخ مشکل مسکن :  رداشتبايد باو ! شده اند ديگری برم8پس ازيکی و تاکنون   وناظريم ، 

جھت رفع يا  وضع موجوددر : داشتبايد باور. جستجو نمود انھا و بدوراز خارجک8ن شھرھا ونه درميبايد در

 ھای بسيارمحدود سرمايهوکانا ت صرف امتخصيص و  : شھرھای بزرگ کشورمشکل مسکن دراقل تعديل حد

تعديل درنتيجه ای کمترين ک8ن شھرھا ، ازودور ارجساير نقاط خدرھای مسکونی  جھت احداث واحد  ، جامعه

 : بايد پذيرفت. نخواھد داشت  –ک8ن شھرھا يعنی در –با ان روبرو است  "واقعا که جامعه مشکل مسکن درجائی

 ،نباشد انچه روی دست مانده اند بصورت افزودن بر ،اگردرنھايت احداث ھای اين چنينی درعمل ، نتيجه شان ، 



گرايش به " چون فع8  .مسکن پيش رو نخواھد داشت   بحران يا مشکل ودر رفع ويا حداقل تعديل اما تاثيری 

 !ھاست ک8ن شھردر، استقرار جھت در ،ندان استقرارء فعاليت ھای اقتصادی اجتماعی وھمراه باان اسکان شھرو

    

 بروشنی ميتوان دريافت چرا مسکن مھر ، ن مواجه اندھا با اعيت ھا وتناقضاتی که سياست گزاريباتوجه به واق    

 است هميناميم  نداشت بحران مسکن  تعديل انچه مشکل ويازياد تاثير چندانی در" نات نسبتاعلی رقم صرف امکا ھم

.بلکه باتناقضاتی که بوجود مياورد حتی مشکل پيش رودراين زمينه را تشديد خواھد نمود  !  

 تبعيت ازسياست گزاری ھای شھری مسئله ساز ءامه ھای نظيران قبل ازھرچيزقربانیمسکن مھر وساير برن     

با ھائی که سياست گزاري .بوده است  توھم ازاغازودراساس دچار کلیبطور ،  ميشوند که ای بست رسيدهبه بن  و

 اينکه انھم بدون ؟ ! است تمرکز زدائیصدد دربه اصط8ح  ،گسترش فيزيکی شھرجلوگيری دستوری ازھدف 

ان تاکيد داريم اين بر" چه ما دراين سايت مرتباان. شده باشد مربوطه رفع علتھای رويکردی به  ترين کوچک

گذشته از اينکه  تمرکز زدائی نخواھد داشت ، بلکهنه تنھا کوچکترين تاثيری در ھای دستوریچنين سياست :استکه 

ھم اکنون  به گفته  واستقرارحول شھرکه شيه نشينیبصورت افزايش حا(د نمود نرا تشديد خواھگرايش به تمرکز

مسئله  که به مراتبرا موجب ميشوند  عوارضی  )در صد در حال افزايش است  12بانرخ يکی  ازمسئولين 

روند 8ل درتخا عثباازجھات مختلف  ع8وه بر ان . ميباشند شھر  "بيش از حد " به اصط8ح  گسترشازسازتر

 درکه  واقعيت ھائی. د د شنخواھپيش روتشديد مشک8ت و  تنائی به مطا لبات مردمبی اع، عمومی کشورتوسعه 

  !ند ايط کنونی به وضوح قابل مشاھده ارش

سياست  نتايجمشاھده و کسب تجربه ازمسکن مھر، با   مسئولين: ا اين اواخر، چنان بنظر ميرسد وي ھم اکنون     

که بايد  اند ، به اين نتيجه رسيدهپاسخگوئی به مشکل مسکن ھرھا درندادن ، ک8ن ش ردراولويت قراء بکلی ناموفق

احداث واحدھای مسکونی دورازک8ن  :اند گويا بتدريج دريافته  . د نسطح ک8ن شھرھا پاسخگو به اين مشکل باشدر

به بيراھه مسکن پاک ويا مسکن مھر ؟ که ھردو« ش به .ر(  .بيراھه رفتن وات8ف امکانات بوده است "شھرھا واقعا

)کاظمی، ھمين سايت .نوشته م» رفته اند ؟   

به چنين نتيجه ای مذکور دست اندرکاران" ايا واقعا: ، پرسشی که مطرح ميگردد اين است که  اما اکنون       

طرح جامع باشند اساسی دراھداف بجای اينکه خواھا ن تجديد نظر چراپس  ، است اگر پاسخ مثبت  رسيده اند ؟ 



مطرح نموده وصحت انرا محک بزنند ، تااين اندازه دست به  عمومیرافکادر ار یچنين تجديد نظرت رضرو و

مسئول وزارت  :چرا  يا اينکه  ؟را مطرح ميکنند ديگرحاشيه در"نسبتا ھای، حکيميه ومکانتھران سر  ؟عصا يند 

 ؟ميدھدحواله اين دست گری ازدي »رتپَ « نقاط ودست مانده  به شھرھای جديد رویامسکن گاه بيگاه متقاضيان ر

سياست اساسی دريعنی بجای تجديد نظر ؟!برويد خود تھيه نمائيدخواھان مسکن ھستيد  ، ونک، گردرا:  ميگويد 

،  ک8ن شھرھا استقرارھای دورازبی حاصلی به توجه قبل ازانق8ب ، باقی ماندهء ی شھری ء کليشه ای ھاگزاري

در . ه به ان را پيشنھاد مينمايد يتھران سر ، وحکيميه ومکانھائی شب،   ده شھرھای جديد روی دست مان احداث يا

راه حال بايد نه کم ونه : ، طبيعی است که با اين مسئله مواجه اند  تھرانشھردر  ،اگرمردم  "فرضاصورتی که 

ادله ء قابل دفاع  ايا در شرايط کنونی    اينطورنيست ؟. باشدتھران شھر افقی وعمودی ء ھدايت شده زياد گسترش

  شھری کشور ، ميتوان مطرح نمود ؟  مشک8ت هاينگونرابطه با درديگری 

ودربرابراين پرسش که کجا بايد درپی رفع ويا دست کم مسکن واولويت پاسخگوئی به ان  مشکل دررابطه با    

ک8ن شھر رج ازخاا درمحدود رپس چرا امکانات بسيار. خواھد بودبوضوح ک8ن شھرھا پاسخ تعديل ان باشيم ؟ 

 که انھم ھمانگونه  !سياست ھای شھری جاری تبعيت ميشد از چون ميبايست روشن است ،داديم ؟ درواقع ھدر ھا 

اين ع8وه بران عدم وجود پژوھشھای ھمه جانبه در. ختم شد  ، که شاھديم به تشديد انچه روی دست مانده بود 

دست اندر کاران  وضع موجود ،در اجتماعی اقتصادی جريانات ازان جمله شناخت گرايش ھای فضائی، زمينه 

. ومسئولين مارا فاقد دانش ومبا نی نظری �زم جھت مواجه با اين پديده وساير پديدھھای نظير ان نموده است   

  

بيشتر با مشک�ت مواجه ميشوند؟  یشرايط چنينچه گروه ھا ی اجتماعی در       

يش افزا: که تنگنا قرا ميگيرند اقشاری در ھمهبيش از ، رانی شدن وضع مسکنبحوضع موجود، با در واقعدر   

  مسکن يا اجاره  خريد بھایمخارج زندگی بويژه با افزايش  امدشان ھيچ تناسبی باافزايشدروناچيز محدودبسيار

 ت وتنگنامشک8دراثر که بتدريجشھرلفعل ويا خانواده ھای ساکن در تقاضای بای ازبخش اينصورت ،در .ندارد

محدوديت  –ھمچنين مشکل افرينی محدوديت ھای ناشی ازسياست گزاری ھای شھری جاری ، اقتصادی ھای  

توان  -  اندبه تشديد گرانی مسکن انجاميده  بصورت مزيد بر علت ، که ھمواره ھای طرح جامع شھر وغيره



نده نمايند تقليل يافته تری بسمسکونی  يطبايد به شرا امدشان ياوبسته به سطح در خودرا ازدست داده نمتقاضی بود

.  شھر به حاشيه رانده شوند ويااينکه در نھايت از  

وساير مقا�ت مشابه باجزئيات بيشتربه  ، مسکن در ک8نشھرتھران بحران، دربخشھای قبلی اين سايت ، در     

بايد  يک سوازنموده ايم امروزه  ھم مطرحمذکور مقا�تھمانگونه که در. پرداخته ايم  جوانب مختلف اين مسئله 

بايد  ،اجتماعی نظر، ازسوی ديگرواز اولويت قراردادرا در مشکل مسکن ک8ن شھرھا رفع ويا تعديلجھت ، 

. شيد ي اند اجتماعیگروھھای اسيب پذير ء پيوسته روبکاھشتوان مالیچاره ای برای تقويت   

ه از وضع موجود ی استکه بر پايه برداشت ھای وارونھای جاری بصورتھمه اينھا متاسفانه درسياست گزاري   

مالی  توان ی تقويترواينکه  بجای ، انھا حواله دادهازبه خارج  را ک8شھرھا متقاضيانبجای رفع مشکل در

يعنی ازدست دادن توان  -وريزش مداوم انھا  » متقاضی«بنيه مالی  کاھشمشکل . امد تاکيد شود متقاضيان کم در

 "القائات صاحبان منافع مرتبانموده ، تحت تاثيررھا بحران مذکور است که علت اصلی  را -ان متقاضی بودن ش

متقاضيان . شرايط کنونی ريزش مداوم تقاضا است مشکل اصلی در  .مينمايندرا برجسته  »هعرض«ضعف 

حاشيه  چاره جز به" ھای اجتماعی کم در امد روز بروز توان ماليشان آنقدر کاھش مييابد که تدريجاه بالفعل گرو

 ميشودء چنين القا " اما بجای توجه به اين وجه مھم واصلی مسئله ء ، مرتبا. شدن برايشان باقی نمی ماند  رانده 

تقاضائی که   !اما کدام تقاضا  ؟!  با تقا ضا در تعادل قرارخواھد  گرفت " اگرعرضه افزايش يابد ، نھايتا :که

سيصد تھران بيش اگرغير از اين بود که در!  است؟ خودمالی  توان  ت دادننحيف شدن واز دسدر حال " مرتبآ

؟!درقاھره بيش ازيک ميليون واحد مسکونی خالی وجود نداشت  ياھفتاد ھزار و  

 

؟ امادرشرايط کنونی       

اين داشت رنظکه بايد دررا  ای مھم وتعيين کنندهبسيار ءمسئلهبيش ازھمهء اين بحث ھا ، شرايط کنونی دراما      

  کل بخش شھری«جھت ھدايت توسعه در -قبول ھمگان قابل دفاع وم - بدون تدوين يک راھبرد عمومی  :استکه 

 اولويت دادن به پاسحبا  حتی،  چنين راھبریازونی نظير مسکن مھرھمراھی وتبعيت طرحھای مسکو  »کشور

  .محسوسی را به ھمراه نخواھد داشت انچنان که بايد رفع مشکل وتعديلبه مشکل مسکن درک8نشھرنيز گوئی

ضرورت تدوين يک « مقا�تی تحت عنوان در را بطور مشروح  مان ادعای فوقد�يل مربوط به اثباتء 



ن ايشرط موفقيت درعمل چون در. به بحث گزارده ايم  » کاظمی.از ماستراتژی توسعه در بخش شھری کشور

، يعنی توجه ھمه جانبه به سيستم وشبکه بخش شھری کشورتوسعه دربموازات ھدايت در:  ن استکه يراستا ا

 سيستم وشبکه شھرھای کشوردر ھای اصلیقطبجايگاه توجه ويا تقويت  ، گام نخستوبنظراين سايت در ھاشھر

ازيک  ک8ن شھری شان منطقهبانقاط شھری درون ھمه جانبه ک8ن شھرھا انتگراسيون :  ازجھات مختلفی نظير

درگامھای نخست تقويت شبکه  –ارتباط ھمه جانبه ميان ک8ن شھرھا  تقويترمراحل اوليه وازسوی ديگر د ، سو

ھمچنين .   اقدام  نمود تقويت بعدی سيستم وشبکه شھرھا در کل قلمرو ملی ، ومبنی بعنوان اساس  - ک8نشھرھا  

انزوای منطقه ازکشور خروج شبکه شھرھا  شرايطفراھم اوردن  به اقدامات وسمت گيری ھای پيشنھادی بايد ، 

افزوده ، اينگونه  را انتگراسيون باشبکه شھرھای کشورھای ھمسايه تقويتو -  منطقه غرب اسيا" فرضا –ای 

.اورد سيری مشخص وقابل دفاع به اجرا دراساس مرا بر اقدامات  
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