
  )   1(  -چالشھای پيش روی ان ! مسکن اجتماعی بجای مسکن مھر          

  مھدی کاظمی بيدھندی                   

  

  مقدمه                   

دراين سالھای گذشته  شاھد بوديم با چه ادعا و وعده ھائی ، به روالی که با ان اشنا ھستيم ، يعنی         

ارائه طرحی ھمراه با ھياھوی بسيار، انھم بدون اينکه بھمه جوانب ان توجه کافی شده باشد ، با ايجاد اميد 

ظه ميشود درنيمه راه با چنين مشک*تی پس ازان ھمانگونه که م*ح. وانتظار بسيار، مسکن مھراغاز شد 

اکنون مسئول امورمسکن دردولت جديد ، دولتی که ھمگی خواھان توفيق ان درسروسامان !  مواجه گرديد 

جلوضرررا ھرجا بگيری : دادن به امورجاری کشور درزمينه ھای مختلف ھستيم ، گويا با اعتقاد به اينکه 

اما درمقابل تقاضای  .م جلوگيری ازادامه بيشترمسکن مھررا داردقصد کنارگزاردن ويا دستک! منفعت است 

انھائی که درطرحھای نيمه کارهء مسکن مھردرانتظار صاحب خانه شدن ھستند ، ميبايد به را ه ميانه ای تن 

ا ليکن ازاين پس برنامه مسکن مھرر. انچه انجام شده را به اتمام ميرسانيم : " . . . چنانکه گفته شده .  دھد 

پس ازاين اظھارات  شاھد ، . . . "  را جايگزين ميکنيم » مسکن اجتماعی«بجای ان طرح . ادامه نميدھيم 

ھرچند اظھارات مخالفان نيزبنوبه . اظھارنظرھا ، انتقادات وتائيدھای مخالفين وطرفداران ايده جديد ، ھستيم 

. ھستند طرح مسکن مھررا بھتر ميدانند مخالفان که بيشترازطرفداران دولت پيشين ! خود قابل تامل است 

بگذريم که مخالفت ويا موافقتھا ، متاسفانه بجای ارائه ادله روشنگرو قابل دفاع ، بيشتربصورت نوعی 

ازطرف ديگراکثرناظرين وع*قه مندان ھم درانتظارتوضيحات بيشتر درباره . ِگروکشی مطرح ميشوند 

اما باھمه اينھا کمترباعلت يابی وضعيت . سکن مھرھستند وچگونگی جايگزينی ان با م» مسکن اجتماعی«

مبتنی برچه برداشت وتحليلی " پيش امده ، يعنی چه شد که مسکن مھربه اين روزافتاد ، يا اينکه فرضا

ازوضع موجود چاره کار، جھت رفع يا تعديل مشکل پيش رو ،  مسکن اجتماعی است ، به بحث گزاره 

براين باورم " لت يابی را بسيارقابل اھميت و تعيين کننده ميدانم ؟  چون اساسااما چرا اين چنين ع. ميشود 



که دروضع موجودء ما ، با وجود سياست گزاريھای جاری  يعنی انچه طی حداقل پنجاه شصت سال گذشته 

.  که ھر دو درواقع د ووجه يک مقوله ھستند ، انجام شده و ميشوند » شھرسازی«و » مسکن«، در زمينه 

ه مسکن مھر ونه مسکن اجتماعی ، انھم بگونه ای که اين يکی تاکنون کم وبيش مطرح شده ، گره ای ن

بنابراين جھت شناسائی ابعاد مختلف مسئله ، با دوری جستن ازبحثھای .  ازمشکل پيش رو را خواھند گشود 

در وضعيت "قعاانتزاعی درباره ارجعيت بفرض مسکن اجتماعی برمسکن مھر ويا بعکس ، بايد ديد وا

کنونی مسئله چيست ؟ وبيش ازھمه درپی نيل به چه اھدافی ھستيم ؟ يا اينکه بفرض چرا مسکن  مھربا اين 

اين يا ان طرح ، : ميتوان گفت » مسئله« مشک*ت مواجه شد ؟ چون فقط پس ازشناسائیء ابعاد مختلف 

عادت شده ، : اغلب ميبينيم ، اين استکه چرا ؟ چون انچه متاسفانه . دوای درد است " دروضع موجود، واقعا

» دانسته«قبل ازطرح اصولی وھمه جانبه مسئله پيش رو وتوجه به ابعاد مختلف ان ، مسئله را پيشاپيش 

سپس بجای اينکه خصلت يابی وتوجه به موانع ساختاری درنيل به ھدف مورد بحث را . فرض مينمائيم 

انتزاعی بدون ارتباط مشخصی باويژگيھای ساختاری   وضع " *بگونه ای کام"مبنیء کارقراردھيم ؛ اکثرا

  !   موجود ،  به وصف و يا تبليغ ايده ويا پيشنھاد ھای مطرح شده مان ميپردازيم 

 چرا مسکن مھر با اين مشک�ت مواجه شده ؟                   

با توجه ای ھمه جانبه به انچه دراين سالھا تحت عنوان مسکن مھرمطرح شد ، يا اينکه به اجرا درامد ،       

خواست صادقانه خانه ) الف: واقعی مسکن مھررا از يکديگر چنين تميز داد » ايده«ميتوان عناصر متشکله 

) پ.  ستکم گرفتن موانع پيشروعدم توجه به جوانب مختلف مسئله ود)  ب. دارکردن دھکھای کم درامد 

يعنی درمجموع عوامل متناقضی که ازيک سوعده ای را به صاحب خانه شدن .  ب*خره بيراھه رفتن 

اميدوارکرد وازسوی ديگر ، بجھت وجود تناقضات مذکور، مسکن مھررا بتدريج با ناکارامدی ومشکل 

مختلف چيست ؟  دست اندرکاران مسکن  اما غرض ازدست کم دست کم گرفتن جوانب. افرينی مواجه نمود 

درواقع درعين خيرخواھی ، اما بيشترسعی "   صاحب خانه کردن دھک ھای کم در امد" مھر باطرح 

ليکن درمقابل اين سعی  عوامل . درجذب افراد وترغيب انھا به ھمراھی با برنامه ھای خود را داشتند 



توجھی به ! ت بسيارمواجه ميکنند ، دست کم گرفته شدند  وموانع متعددی که نيل به چنين ھدفی را با مشک*

مشروط  به مالک بودن "درواقع رفع ويا تعديل مشکل مسکن درھرجامعه ای الزاما: اين واقعيت نداشتند که 

بگذريم که امروزه درايران بسياری ازذينفع ھا دراين زمينه . ( ويا صاحب خانه شدن ھرچه بيشترنيست 

معتقدند بفرض درجامعه ايران مالک بودن برای اکثر مردم اھميت دارد .  القاء ميکنند  عکس اين واقعيت را

که البته بايد اضافه نمود اين ويژگی منحصربه ايران . است ! چون اين يکی از ويژگيھای فرھنگ ايرانی. 

تثبيت شده  دراکثرجوامع توسعه نيافته ای که موقعيت شھروندان ازنظر اقتصادی اجتماعی چندان. نيست 

نيست ، دارا بودن ملک شخصی ، موجب کسب اعتبارونوعی احساس اطمينان شده ، بھمين سبب مالک 

ھمه را صاحب خانه "بنابراين درچنين وضعيت ھائی در واقع شعارء . ) بودن اھميت مضاعف مييابد 

زان زيادی باعوام ازيک سونظرھا راجلب نموده وازسوی ديگر، خواسته ويا نا خواسته ،   بمي" ميکنيم

چون کمک به رفع ويا تعديل مشکل مسکن درھر جامعه ای ، که با چنين مشکلی ! فريبی ھمراه ميشود 

مواجه است ، درواقع فراھم اوردن شرايطی استکه ، مردم برای سکونت خود دغدغه ھای متعددی را 

دھکھای کم درامد وحتی ساير  يعنی بھای خريد ويا اجاره مسکن نسبت معقولی با درامد. نداشته باشند 

دراينجا اگربفرض به وضعيت کشورھای اروپائی که اغلب در صدد تقليد ازانھا . دھکھای جامعه داشته باشد 

:  درتعديل مشکل وتثبيث وضع مسکن ، توجه نمائيم ، ميبينيم » مالکيت مسکن«ھستيم ، ازنظرتعيين کنندگی 

مربوط به ) به استثنای کشورھای بلوک شرق سابق(ا دراروپ» ملکی«بفرض باP ترين درصد مسکن 

 . درصد واحدھای مسکونی ملکی است  87کشوراسپانيا با 

  کشور
 

درصد مسکن ملکی نسبت 
 به کل واحدھای مسکونی

 اسپانيا
 نروژ
 ايرلند
 پرتقال
 لھستان
 ايتاليا
 انگلستان
 بلژيک 
 سوئد
 فن*ند
 اطريش

87 % 
78 % 
77 % 
76 % 
75 % 
73 % 
71 % 
66 % 
66 % 
61 % 
57 % 



 فرانسه
 دانمارک
 المان 
 سوئيس
 

56 % 
51 % 
43 % 
35 % 

 Euroconstruct/ifo :منبع

» ملکی«درصدواحد ھای مسکونی 35درصد مربوط به کشورسوئيس استکه، دراين کشوردر مقابل کمترين 

اکنون درمقايسه وضعيت مسکن دراين دوکشورميتوان چگونگی مسئله رابھترارزيابی . ومابقی اجاره ايست 

  کشورسوئيس  . نمود 

بدين صورتکه با !)  ندارد" البته فع*. (امروزه مشک*ت چندانی درزمينه خريد ويا اجاره مسکن ندارد 

شھروندی که درآمد ش حقوق حد اقل است ، ميتواند با پرداخت  يک چھارم تا " حداقل درامد ماھيانه ، فرضا

مطلوب " با  امکانات نسبتامترمربع  70تا  60يک سوم درامد ماھيانه اش ،  واحد مسکونی با مساحت  

پيوسته به شھر،انھم باکليه تسھي*ت شھری Pزم ، را اجاره نمايد "سکونتی را درشھرويا نقاط مسکونی کام*

ميليون واحد مسکونی خالی درشرايط کنونی ، ساليانه بيش ازيکصد  2.2درصورتيکه دراسپانيا با . 

برتعداد کارتن خوابھا وافراد بدون سرپناه " مرتبا! ھزارحکم تخليه برای واحد ھای مسکونی صادرشده 

در  25بيش از) اجتماعی ( انھم درشرايطی که درکشورسوئيس واحد ھای مسکونی سوسيال . افزوده ميشود 

صد کل واحدھای مسکونی شھرھا را تشکيل ميدھند ؛ درحاليکه در اسپانيا تعداد واحد ھای مسکونیء 

خوب ، با اين وصف درصد . ازکل واحد ھای مسکونی شھری است !  کمترازدودرصد) اجتماعی (سوسيال 

بسيار باPی ملکی بودن واحد مسکونی دراسپانيا، درمقايسه با کشور سوئيس که کمترين درصد خانه ملکی 

ھمه را صاحب "دراروپا را دارد ، چه کمکی به وضع مسکن اين کشور نموده است ؟  بنابراين ادعایء 

درواقع ريشه در القائات دست اندرکاران ساخت وسازدارد ، درعمل ميتواند در بسياری که "  خانه ميکنيم

. موارد تبديل به شعارعوام فريبانه ای گردد   



مفصل اين پرسش را در " پاسخ نسبتا . اما چرا معتقدم که مسکن مھرمشکل ديگرش بيراھه رفتن بود     

 نوشته کاظمی 90ابان  . بيراھه رفته اند که ھردو بهمسکن پا ک ويا مسکن مھر:  نوشته ای تحت عنوان 

: اد له اصلی مطرح شده درنوشته مذکوربراين  پايه بود . در ھمين سايت  ارائه نموده ايم   

در اوضاع کنونی جامعه ويا دراين مرحله از توسعه کشور ، با توجه به » مشکل شدن مسکن «) الف    

فضائی درجريان ، مشکلی  -جمعيتی ، سياسی وفيزيکی -، اجتماعی ويژگيھای ساختاری روند ھای اقتصادی

درنتيجه .  مربوط ميگردد  –ک*نشھرھای کشور  –به جامعه شھری وانھم  شھرھای بزرگ " است که عمدتا

ليکن . پاسخگوئی به اين مشکل ھم ميبايد، بدون شک ، درشھرھای بزرگ ونه خارج ودورازانھا باشد 

  -مسکن مھربه خارج از ک*ن شھرھا ! يا درواقع با رانده شدن  -ک*نشھرھا  مسکن مھربا رھا کردن

وايجاد مجموعه ھای مسکونی درخارج ومکانھای دورازک*نشھرھا ويا درشھرھای جديد که بھمين علت 

يعنی دست اندرکاران . روی دست مانده بودند ، مسکن مھر، بيراھه رفته ومشکل افرينی خود را رقم زد 

ندانم کاری ايجاد شھرھای جديد روی دست » خرج « ھر گوئی متوجهء اين مھم نشدند ، که چگونه مسکن م

دورازک*نشھرھا ، " بفاصله نسبتا" شھرھای جديد وبطورکلی مکانھای خارج ومعموP. مانده  شده اند 

يش ممانعت ازگسترش ، به اصط*ح ب» توھم «وضعيت ھای احداث شده ای ھستند که چون مبتنی بر

با ک*ن شھرمربوطه شان ، ) انتگراسيون ( ،  ک*نشھر احداث شده اند ؛ فاقد امکان يگانه شدن " حدء "از

اوليه " مکان يابی"يا اينکه در به اصط*ح .  ازطريق توسعه وتقويت روابط متقابل درابعاد مختلف ، ميباشند 

که  –ی دراين مرحله ازتوسعه کشوراحداث اين شھرھا ، توجه چندانی به ويژگيھای ساختاری شھرنشين

توجه نشده که با اقدامات   . نشده است  –ان است » ذاتی« تمرکزدراستقرارفضائی جمعيت وامکانات 

ازسوی ديگرچون شھرھای جديد مبتنی برپروژه ھای از پيش طرح . دستوری نميتوان تمرکززدائی نمود 

. به اجرا درميايند ) ی ، مھندسی وتاسيساتی براساس نقشه ھای تمام شدهء  شھرسازی ، معمار( شده 

بنابراين بسيار بيشترازشھرھای موجود که ! نميتوان اجرای انھارا بمرور وطی مدت طوPنی انجام داد 

بمرورزمان شکل گرفته اند ، ھرچند موجوديت شان با وجود کاستی ھای مختلف ھمراه است ، به حمايت 

چون اين وضعيتھای شھری دورازک*ن شھرھا قرار . ،  نيازدارند  مداوم مالی ، انھم درھمهء زمينه ھا



دستوری بوده ، ازصرفه ھای ناشی ازروابط متقابل پايدارناشی از   "ضرورت وجودشان کام* -دارند 

زيادی فاصله با ک*نشھرجذابيت و رغبت .  نزديکی وحتی پيوستگی کالبدی با ک*ن شھربھره مند نيستند

متفاوت با شھرھای موجود ، فاقد امکانات ضروری " درنتيجه کام*.  به حداقل ميرساند سکونت درانھا را 

درنتيجهء ھمهء اين مشک*ت وبسياری از . برای ، حداقلء امکانء ادامه بقایء قائم به امکانات خود ميگردند

.   مندند کاستی ھای ديگر ، تبديل به چاه ويلی ميشوند ، که به پمپاژ مداوم امکانات مالی نياز  

مسکن مھرھرچه ھست وھرچه بود ، مشک*ت کنونی اش در وھله اول : بنابراين منصانه بايد پذيرفت       

به بحث " و ياعمدا" مسئلهء به غايت مھمی که تاکنون سھوا. آنھاست » مکان احداث « مربوط به " عمدتا 

درمورد تھران ، بجای شھرھای جديد " مث*) البته فقط بفرض( اگربفرض! در باره ان پرداخته نشده است 

ويا مکان ديگری نظيرانھا که با تھران فاصله دارند ، واحد ھای مسکونی مسکن مھردرونک ، اPھيه ، 

! يوسف اباد ويا ھرمحله ديگردرداخل شھرتھران قرارداشتند ، منصفانه  با مشک*ت کنونی روبرو ميشدند ؟

مسکن درونک ميخواھيد خودتان اقدام کنيد وگرنه درخارج ازتھران اگر :  ھمين گفته وزيرسابق مسکن که  

ما ميتوانيم برايتان فراھم نمائيم ؛ مبين اوج بی توجه ای دست اندرکاران مسکن مھر به ويژگيھای  ساختاری 

تعيين کننده و نيازھای واقعی ، بخش شھری وروند شھرنشينی کنونی ودرواقع اھميت ويژگيھای مذکور 

. مسکن شھروندان است » مکانی«درموقعيت   

ب*خره ھمانگونه که مشاھده ميشود ، درواقع پيش ازھرچيزمقصراصلی ناکامی مسکن مھر شھرھای         

يعنی . دوری ھستند ، که ارتباط متقابل کافی باک*نشھرھارا ندارند" جديدء روی دست مانده  ويا نقاط نسبتا

که ک*نشھر بصورت صرفه ھای متنوع ارائه ميدھد بی بھره  ھم دورازک*ن شھرھستند وھم ازامکاناتی

.   ميمانند   

پيگيری نمائيم ، " اگر تغييروتحوPت ، بويژه نقد ھا واظھارنظرھا ، را مرتبا: جالب اينجاست که            

نی، برخی منتقدين مسکن مھرکه تازگيھا يع: انچه بسيارقابل تامل وبنوعی وصف الحال است ، اين استکه 

)  يا بيرون امدن از ابء نوک کوه مشک*تی که مسکن مھر در پيش دارد ( پس از ظھور مشک*ت مسکن 



که علت  -آنرا به سبب دوری وفاصله زياد با تھران ناکام ميدانند ، خود درھنگام احداث شھر ھای جديد 

تمرکز "برای جلوگيری از طرفدارجدی احداث اين شھرھا  بدورازک*نشھرھا  -اصلی اين ناکامی ميباشند 

؟  درواقع  !جمعيتی تھران ويا ساير شھرھای بزرگ بوده اند  " ؟ !سرريز"وجذب به اصط*ح "  بيش حد 

انھا بودند که استقرارشھرھای جديد با فاصله ازشھر اصلی را بدون اينکه روی دست ماندن شان را پيش 

!ن بدينصورت تحقق نيافت  ؟داستا" ايا واقعا. نمودند ! بينی کنند ، مکان يابی   

اگردست اندرکاران مسکن مھرازاغاز کار بجای رفتن به خارج از ک*ن شھرھا ، : اما بازھم بفرض       

روی احداث واحد ھای مسکونیء مھر دردرون ک*نشھرھا ، حال باھمه ء مشک*ت ، پافشاری ميکردند ؛ 

است ؛ انھا نميتوانستند دردرون ک*ن شھر، مسئله به چه صورتی رقم ميخورد ؟  پاسخ بسيار روشن 

چرا ؟ چون ازيک سو محدوديت ھای تحميل شده بر . بصورتی که تاکنون عمل کرده اند، کاررا دنبال کنند 

» تقابل«جمعيتی در جريانء در -ک*نشھرھا ، توسط طرحھای جامعی که باروند ھای اقتصادی اجتماعی

از سوی ديگروضعيت ک*نشھر ھم چنين فرصتی را پيش . رانميداد بوده ،  امکان تحقق چنين برنامه ھائی

انھا در ک*نشھر مانند بيابان ھای دورازک*ن شھر زمينی در اختيار نداشتند  که به اصط*ح . نميا ورد 

اگر روی ماندن درک*نشھرجھت پاسخگوئی به تعديل مشکل مسکن پافشاری . کنند ! " انبوه سازی "

جديدی برای ذينفع ھا  بوجود ميامد ، ونه اينکه جائی برای عوام فريبی تحت عنوان  ميکردند ؛ نه آخور

ودرچنين وضعيتی طبيعی استکه راه ديگری بجزراه حلھائی .  ميماند " ھمه را صاحب خانه کنيم"ميخواھيم 

. ، انھم در داخل ک*نشھر، پيش روی خود نمی ديدند ) اجتماعی(مسکن سوسيال : ھمچون   

براين باورم که درشرايط کنونی ما ، يعنی باھدفگيری وسياست ھای : اما در اغاز اين نوشته گفتم          

 چرا ؟. کنونی در زمينه مسکن وشھرسازی ، مسکن اجتماعی ھم را ه بجائی نخواھد برد 

  

  )     سوسيال ( مسکن اجتماعی   



فاقد بضاعت نظری ای ھستم که بتوانم درگويائی واژه  " قبل از ادامه بحث بايد اذعان نمايم شخصا        

.  اظھارنظر نمايم » سوسيال«! بعنوان  برگردان  مفھوم  پشتوانه دار » اجتماعی«  

امروزه درکشورمطرح » مسکن اجتماعی« متفاوت با انچه ، دربعضی توضيحات درمورد        

ردد ، درواقع مسکن اجتماعی فقط درپاسخگوئی به مسائل ومشک*ت پايان جنگ دوم جھانی ميگ

مسکن اجتماعی بصورتھای ابتدائی تری ازقرنھا پيش حتی ازدوران رنسانس مطرح . خ*صه نميشود 

چون ھمواره . بوده ، بصورتھای  مختلفه گذشتگان ھم درپی راھکارھای ھرچند ابتدائی تر،  بوده اند 

اما مسکن اجتماعی . دگی بخشی ازمردم در بيغوله ھا مشکل پيش روی جوامع قديم ھم بوده است زن

ويا به توجه به اوضاع کنونی اروپا دراينده نزديک (بصورتی که امروزه بويژه دراروپا وجود دارد 

صنعتی با شروع  انق*ب . درعمل ازانق*ب صنعتی به بعد گسترش يافت ) ؟ !وجود داشت : بايد گفت 

ارائه مسکن ارزان وقابل دسترسی خاصه برای خيل کارگران روبه افزايشی که فاقد سرپناه بودند ، 

دران ايام برخی ازصاحبان صنايع بزرگ انزمان ، درشھرھای مختلف انگلستان . ھمواره مطرح بود 

ين نحوه وا. درنيويورک دربرلين مجموعه ھای مسکونی ارزان قيمت برای کارگران احداث نمودند

برای واگذاری ، "سير تحولی اين ساخت وسازھا که بعضا. کارالبته به صورمختلف تحقق ميافت 

انچه امروزه . فروش ويا اخذ اجاره ای که ساکنين توانائی پرداخت انرا داشته باشند ، ادامه داشت 

شورھا تا اين البته تاکنون ويا احتم* دربعضی ازاين ک(درکشورھای اروپائی يا امريکای شمالی 

بعنوان مسکن اجتماعی شناخته ميشود ، حاصل تجربيات و روند روبه تکاملی است که ! ) اواخر

اين تحوPت ھم ُبعد اقتصادی اجتماعی اينگونه . ازانق*ب صنعتی تا بحال بدست امده است " عمدتا

مورد بحث وارائه تحول وتکاملی که      . مسکنھا  وھم ُبعد شھرسازی ومعماری انرا دربرميگيرد

  .بوده است  CIAM  )  . کنگره بين المللی معماری مدرن(توصيه ھای  مختلف 

تاکنون مسکن اجتماعی واحدھا ويا مجموعه ھای مسکونی بوده اند که بدولت ويانھادھای مربوط      

ک*م  يعنی ، دريک . به ان ، شھرداريھا ، صندوق ھای بازنشستگی ويا مشابه انھا ، تعلق دارند 



نحوه سازمان دادن به مسکن اجتماعی دراروپا تا کنون »  مسکن دولتی« مسکن اجتماعی يعنی 

اما . درھرکشورويژگيھای مربوط به اوضاع اجتماعی وسياسی جامعه مربوط اش را داشته است 

بفرض درجوامع اروپائی ھم ، تعداد واحد ھای مسکن اجتماعی نسبت به کل واحدھای مسکونی، 

جوامع پيشرفته تر وبا وضعيت اقتصادی : بدينصورت که .  ع مختلف ، شبيه بيکد يگرنيست درجوام

بفرض فن*ند که ساخت مسکن ( کشورھای اسکانديناوی : بھتر ، مانند کشورھای شمال اروپا 

آ لمان ، سوئيس ، بويژه انگلستان، فرانسه، ھلند وبلژيک تعداد ) شروع نمود 1909اجتماعی را 

درصد مجموع واحد ھای مسکونی  35تا  20بميزان "سکن اجتماعی تا اين اواخر معموPواحدھای م

درصورتيکه درسايرکشورھای اروپای غربی نظيريونان تعداد مسکن اجتماعی . در شھرھا بوده است 

  .صد ، ميباشند  2تا 1دراسپانيا وپرتقال ھرکدام !  نسبت کل مسکن در شھرھا  صفردرصد 

بعنوان عامل تعادل  -مسکن دولتی يا بزعمی حتی مسکن يارانه ای است  –مسکن اجتماعی  از انجائيکه     

بميدان امد ، بنابراين ، بايد ميزان ان  –ازطريق ارائه ان با اجاره مناسب  –دھنده وتثبيت بازار مسکن 

ت  باعث درغيراينصور! مسکن را داشته باشد» اجارهء «بحدی ميبود که چنين تاثيری دربازارء بفرض

بھمين علت بود که درسالھای پس از جنگ دوم  .بوجود امدن بسياری اما واگرھا وتبعيض ھای مختلفه ميشد 

توان ايجاد انرا بمقياس کافی  داشتند ، سرمايه گذاری گسترده ای دران انجام " جھانی کشورھائی که واقعا

   .دادند 

عبارت است ! . ی وجود دارد ويا اينکه وجود داشته استميدانيم انچه دراروپا  بعنوان مسکن اجتماع        

که باھدف . .) شھرداری ھا  ، صندوق ھای بازنشستگی ، بيمه و (واحد ھای مسکونی متعلق به دولت : از

تثبيت و جلوگيری ازافزايش لجام گسيخته ميزان اجاره بھا وبه تبع ان بھای ام*ک مسکونی ،  با اجاره 

اما چرا حتی درھمه ی کشورھای . به متقاضيان ارائه شود  –اره دربازارمسکن پائين ترازاج –مناسب 

اروپائی ايجاد ان يکسان نبود ؟ در پاسخ به اين پرسش ميبايد به نکات مھمی درمورد بود يا نبود مسکن 

  .  توجه نمود " اجتماعی ، دقيقا



تحولی داشت که نخست بصورت نخست اينکه ، ھمانگونه که م*حظه شد مسکن اجتماعی سير  ---     

ابتدائی با لزوم ايجاد مسکن ھای ارزان قيمت برای خيل روبه افزايش کارگران دردھه ھای پس ازانق*ب 

اما درسيرتحول اش ، مسکن اجتماعی با تکامل درعمل بيشتربصورت جزئی ازحقوق . صنعتی ، شروع شد 

درکشورھای غربی انرا » جامعه رفاه«د که درام  –درواقع ستون اصلی حقوق اجتماعی  –اجتماعی ای 

بنابراين مسکن اجتماعی فقط ميتوانست در شرايط فراھم شده ، . ايجاد وارائه انرا به نيازمندان ، تقبل نمود 

يعنی متناسب با توسعه اقتصادی ، اجتماعی وسياسی کشورھای . توسط جامعه رفاه ، وجود داشته باشد 

. زات مردم برای کسب بيشتر ومتحول شده ترحقوق اجتماعی شان  بوجود امد مختلف اروپائی ھمراه با مبار

بھمين خاطر بود که مسکن اجتماعی در جوامعی بوجود امد که امکان برقراری جامعه رفاه ويا تضمين 

درامد ، اشتغال ، بھداشت وتندرستی ، اموزش وتعليم وتربيت وب*خره ( حقوق اجتماعی پايه شھروندان 

بنابراين ، به جز برخی از کشورھای اروپائی وامريکای شمالی ، . را داشتند )  ی ازمسکن برخوردار

پيشرفته صنعتی سايرکشورھا شرايط احد اث مسکن اجتماعی ، بميزانی که در " يابطورکلی کشورھای کام*

ث قبلی را نکته ديگر که صحت بح.  تثبيت کل بازارمسکن شان نقش موثری داشته باشد ، را نداشته اند 

اگرمسکن اجتماعی  پاسخگوئی جامعه رفاه به مطالبات اجتماعی مردم بود ، پس :  تائيد مينمايد اين استکه 

در مقايسه با سابق ، امکان تداوم نداشته باشد ، » نسبتی« در صورتيکه جامعه رفاه ، حال بھر عللی و باھر

کن اجتماعی چه ميتواند، باشد ؟ پاسخ اين دران صورت سرنوشت مس! يا نخواھند که تداوم داشته باشد

بعنوان مثال درکشورالمان . پرسش را در تحوPتی که طی دوسه دھه گذشته بوقوع پيوسته ميتوان يافت 

اما پس . ميليون واحد بوده است  3.9حدود 1987درسال ) اجتماعی (تعداد واحدھای مسکونی سوسيال 

باP يافتن نئوليبرالھا و لزوم تدوين سياست ھای نئوليبرالیء ازھمسوئیء   ريگان ،  تاچر و کھل و دست 

ب*خره کمربستن انھا به برچيدن تدريجی بساط حقوق اجتماعی تضمين شده ! ساختاری"تعديل " معروف به 

در جامعه رفاه ،  درالمان بطور متوسط ساPنه يکصد ھزار واحد از تعداد واحد ھای مسکونی اجتمائی 

مسئله ای که برخی . ميليون واحد کاھش يافته بود  1.9تعداد انھا به   2001می که درسال ؟ بقس!کاسته شد 

درنوشته ھای اخيرشان ) تبليغات نئوليبرالھا" دقيقا( کارشناسان ما انرا ، به ناحق عدم توفيق مسکن اجتماعی 



مه ريزی استراژيک برنا: شبيه به انچه در برنامه ريزی شھری مطرح ميکنند که !   مطرح نموده اند 

امروزه روند .  ؟ ارائه ميدھند " !دست اورد ھای علمی"شھری را بعنوان الگوی  جديد مبتنی بر اخرين 

برچيدن بساط حقوق اجتماعی تضمين شده ء  توسط جامعه رفاه ، دراکثرکشورھای اروپائی در جريان است 

ن کشورھا کاھش تعداد مسکن اجتماعی ؟ بنابراين درھمهء اي!ودر اين زمينه بايکديگردررقابت اند 

روزی نيست که مردم اين . در دستورکاراست " وخصوصی سازی انھا جھت گرم کردن بازارسرمايه فع*

کشورھا  ، به سبب پيروی ازنسخه ھا وتوصيه ھای نوليبرالی ، با شکوه شھرو ندان کم بضاعتی که سرپناه 

  ازدست ميدھند ،  مواجه نباشند ) اجتماعی(مسکونی سوسيال خود را دراثرفروش وارائه به بازارء واحد ھای

بھمين علت بااينکه دردھه ھای گذشته ، مسکن در کشورھای اروپائی وضعيت متعادل و قابل دسترسی برای 

به سوی مشکل شدن ،  دراين سالھا وضعيت مسکن. ھمه با بھای مناسب برای خريد ويا اجاره را داشت

انھم باتوجه به اينکه ھيچکدام از اين کشورھا .برای افراد کم درامد سوق داده شده است افزايش کمبود بويژه 

  با افزايش محسوس جمعيت ويا جابجائی ھای جمعيتی انچنانی 

  . وعلل ديگری نظير ان مواجه نيستند

   ادامه در بخش بعدی 1392مھدی کاظمی بيدھندی اذر

  

  :بخش بعدی  

راه کاری قابل دفاع برای ايجاد مسکن اجتماعی، باتوجه به وجود شرايطی که در کوشش درارائه       

 ؟!ايجاد وتداوم انرا درعمل غير ممکن مينمايد،  وضع موجود ما

 


