
    است مسکن  سياست ملیان بصورت جزئی از احداث ،وفيق مسکن اجتماعی شرط ت        
  
  

  مھدی کاظمی بيدھندی             

  

  

  مقدمه        

  

 انچه دراين سايت انرا درواقع ،باان مواجه است  جامعهمسکن بخش ه دررابطه بامشک�تی که امروز        

روشن استکه .  شده اند مختلفی مطرح نظريات بحث ھا وتاکنون  دانستيم ،» مسکن ءبحران«  اغراق بدون

ھای مربوط به مسکن وشھرسازی با عدم توفيق ، ناکارامدی زمينه سياستگذاريدر ازپيش ازانق�ب تاکنون

 استاين زمينه تشديد شده مشک�ت درسال به سال : بصورتيکه .  بوده ايم ھای بسياری مواجهافريني ومشکل

تبيين ابعاد مختلف وضع ضمن کوشش در ، دادهانتشاراين زمينه در مقا:ت متعددی کهدراين سايت . 

علل علت ويا ، تعيين کننده ميباشندبسياروضعيت مسکن ، در کهيابی ويژگيھای ساختاری ايجود وخصلت مو

  .  داده استقرارمورد توجه  ، خودبضاعت نظری وپژوھشھای  حددر ، را مسکنوضع موجود  امدنبوجود

يط اقتصادی اجتماعی شرابرع�وه ، ھمواره به ان اشاره داشته ايم زمينهاين عمده ترين نکته ای که در      

ء سياست بيراھه رفتن ؛ان قرارداريم ويژگيھای ساختاری مرحله توسعه ايکه درمجموع وسياسی ويادر

چه اعمال  ؛اين بيراھه رفتن ھا ھرچه باشد  حال علت. زمينه مسکن وشھرسازی است ھای جاری درگذاري

 اين زمينهبرشھرچنگ انداخته در بختک وار ، ورانت خواری کهسرمايه ھای سوداگر ذينفع ھا ،نفوذ 

برروند سياست گذاری  تاکنون ياسردرگمی ايکهو ھستند  درنھايت ، تعيين کننده سمت سوی سياست گذاريھا

  .  استبوده اين بخش حاکم وتصميم گيريھا در

قابل  »ءطرح مسئله«نه با  "معمو: اين زمينه ،درھای پايه سياست گذارياين وضعيت باعث شده در    

ھميشه .  ميدھيمعمومی قرارافکار قضاوت معرضرا در چگونگی مسئله نه اينکه، دفاعی مواجه باشيم 

بجای بفرض  ، زمينه رااين در مربوطهامور ، که ھستيممسئله سازو ، م�ل آورتکراری  لشاھد اين روا



موضوعاتی که به دستکم  ، ھااريذجه سياست گينتودر دادهرعمومی قرامعرض افکاردراينکه پيشاپيش 

کارشناسان به اين يا ان گروه انرا  ؛رد جمعی تدوين شوند خواسته وخِ بر مبتنیمربوط ميشوند ، اھداف پايه 

  . يم وتصويب اين يا ان ارگان دولتی فيصله ميدھيم تصم  کاررا با در عمل مردم را دور زده ، سپرده ، ،

ھای مختلف ، ھمواره درصدد بودند برای مشکل دولتپيش ازانق�ب تاکنون مانگونه که ميدانيم ازھ      

تا اينکه .  راه حل ويا چاره ای بيابند ،رسيده است  کنونی ءبوضعيت بحرانیامروزه مسکن ، که بتدريج 

دولت بعدی وسپس در» مسکن پاک«  نظير ايده ھائیارائه  با ندصدد برامدسابق در ھایدولتدرسالھای اخير

ين دو ايده اھيچ کدام ازاما از انجائيکه ، .  دنبه رفع ويا تعديل اين معضل کمک نماي» مھر مسکن«  طرح

ارائه رويژگيھای ساختاری وضع موجود کشودفاعی که با لحاظ  قابلھمه جانبه و »طرح مسئلهء«نی برمبت

 مسکن پاک«درنوشته ای تحت عنوان  .نرسيدند ھم به سرانجام موفقيت اميزی. شده باشد ، نبوده است 

به  ھای مذکورطرح ءعدم توجه، ھمين سايت ، کوشش نمودم » که ھردو به بيراھه رفته اندومسکن مھر

تا کنون : ايد گفت منصفانه بب�خره اما . گذارم برا به بحث بخش مسکن ء جوانب مختلف وضع موجود

بصورت نگران  ھمچنان مسکن ھا راه بجائی نبرده ومشکلين اقدامات ، طرحھا وسياست گذارياھيچکدام از

سياسی  با انگيزه ھایل ا ح، طرفداران اين يا ان ايده  ، ھرچند! درحال تشديد شدن بوده وھست  کننده ای

بر نمی دست ،  ھويدا ستبن بست ان  درعملکه ازايده اي ، دفاعاز" معمو:ذھنيات خود ،  ه برويا تکي

  ؟!دارند 

ادامه تشديد بحران ودولت با تغيير،  اشنا ھستيم مسئله سازی انکه ھمگان با چگونگی مسکن مھراز پس    

 خريد ويا اجاره مسکن، گرانیکم نظير، فشار مسکن بخشاشفتگی در : ی ھمچونمشک�تادامه " واقعايا  و

را بعنوا ن کمک به رفع اين بحران » مسکن اجتماعی « يت مردم ، دولت جديد ايده برزندگی روزمره اکثر

ديگر وبسيار شناخته شده ايست  ھرچند تجربه ايده مسکن اجتماعی ،گفته نماند  نا البته ، . ارائه نمود

 شخصی دهکم وبيش بعنوان اياما اينبار ،صاحب نظران جامعه ھم بارھا لزوم احداث انرا گوشزد نموده اند 

    !راه و شھرسازی مطرح شد  کنونی وزير



چاره ھای يکی از بعنوان راه حل ويا »مسکن اجتماعی«احداث پيشنھاد پس از ، ازاينکهصرف نظر     

مسکن اجتماعی  –با چنين عنوانی گوئیوشده رفع ويا تعديل بحران دراين بخش ، برخی غافلگيرکمک به 

 ! حال ھمگی بنوعی وصف الحالندوانتقادھای جالب ديگرکه بھر ھااکنشو با يا ! اشنائی چندانی نداشته –

 انراکه  برخی ذينفع ھائی.  شروع شد یھای مختلفنظراظھار، بحث وايده مذکور طرحزپس ا  . مواجه شديم

مخاطره شان را درمخالف منافع خود دانسته وبا امدن ان بنوعی رونق کسب وکار،  ، ُدرست ويا ناُدرست

حساسيت شود ، ھمراه » اجتماعی «ايکه با واژه موضوعی ھر به ، نسبت حتی"يا اينکه اصو: ميديدند ،

يا ،  عده ديگر! ند ه اگرفتعزا»مسکن اجتماعی «گوئی باطرح شدن  ، کهانچنان به تکاپو افتادند  ؟ !دارند 

 اَنگ ھای مختلف، با افزودن ، مسکن اجتماعی را،  خود  ھای براساس ذھنيات وشنيدهمبتنی برمنافع ويا

.  ناموفق دانستند پيشاپيش! راه بجائی نخواھد برد!  اشتباھی است! کمونيستی است! سوسياليستی است: مانند

دستگاه ازسوی ديگر؟ !!بودن ان ميدانند» اجتماعی«ين منتقدين علت عدم موفقيت انرا ا:  جالب اينجاست که

کن اجتماعی ، باره اھدافی که مسوبحث در عمومیراصولی مسکن اجتماعی به افکا ءمعرفیدر ھماجرائی 

 ايا ،شرايط اقتصادی اجتماعی ما يا اينکه ، در ؛ به ان نايل ايد ، ميتواند شرايط :زمصورت فراھم شدن در

 توفيق تاکنون ،انتظارات را براورده نمايد ،  در خواھد بوداق،  يک راه حلبعنوان  ،مسکن اجتماعی"اصو:

ھمه عدم توجه به ھمه جوانب وبيش ازبسياری موارد دچارتناقض گوئی در، بلکه  . تاس چندانی نداشته

در  »مسکن اجتماعی« تجربه احداث چگونگی سوی ديگر، توضيح واقعی ازويکسو از »مسکن بحران«

  . شده است  نيز ،  جوامعی که اين ايده دران موفق بوده 

را در  نادرستی بنظرم ، "واکثرا مختلف ميل خود تعبيرھایھنگاميکه رسانه ھا بپی اين بگو مگوھا در      

يح ضدر مقام توعکس العمل نشان داده  ،رابطه با مسکن اجتماعی مطرح مينمودند ؛ مسئولين ھم کم وبيش 

ھنگاميکه انواع نقش ھای مختلف " مث� . بيان داشته اند مطالبی را  ،کافی  و انھم اغلب نه چندان مشخص

؟ ! ميشودمسکن اجتماعی جانشين مسکن مھر:  ان جملهند ، ازدجتماعی مطرح مينمورا برای مسکن ا

. ل ميشدند يقا ان ديگری که برای ھای ؟ وب�خره نقش!خواھد نمود  صاحب خانهمسکن اجتماعی ھمه را 

 به بحث گذارده وازھمه جھاتمسئله را  ھمه جوانباصولی در مقابل دستگاه اجرائی بجای اينکه بگونه ای 



، شرايط :زم برای  پيش روومحدوديت ھای مشک�ت موفقيت طرح مذکور با توجه بامکان :  از ان جمله 

" بعضا یھا گفتهدربا تناقض گوئی  ؛عمومی مطرح نمايد ، برای افکارونظيرانرا مسکن اجتماعی  توقيق

 مگُ پيش در اين زمينه سردر را بيش ازعمومی ه وھم افکارھم مسئله را درابھام نگھداشت ،نا بجا  بجا وبيشتر

به روال مذکور ، دستگاه اجرائی اع�م نمود  نه چندان کافی ،  تا اينکه ب�خره ضمن توجيھات . ه استنمود

احداث خواھد  ، مينامد طرح جامع مسکن،  انرا ديگری که دستیح با:طرسکن اجتماعی برپايه ومبتنی برم

در بافتھای  ؟انجاباشد  ؟اينجا باشد  کجا باشد ؟ د متری باشد ؟ھمراه باان ھم بحثھای ديگری نظير چن. شد 

، که ھمگی بيش از اينکه  انبرای احداث   ,,؟! مکانيابی,,لزوم مطرح نمودن   و يا  ؟فرسوده شھرھا باشد

مبتنی ، ارائه شده باشد ،  وضع موجود ساختاری براساس ويژگيھای که مسئله مشخصیبرپايه طرح 

با اين   . نددمطرح ميشانھم نه چندان مشخص وھماھنگ ، ويا کارشناس ،  ان مسئول اين يا ذھنياتبر

م طرح ولز  بنابر اين ،  .امد  یموفقيت اميزفاقد دورنمای و مسئله ساز بنظرم روال کار : وصف بود که 

ان بصورت جزئی ازسياست  احداثشرط توفيق مسکن اجتماعی ، :   تحت عنوان اين زمينه ،در بحثی

  . راضروری دانستم   . است لی مسکنم

ھای اتخاذ سياست گذاري و »سياست ملی مسکن «بدون تدوين يک  ثابت شود ،نخست  :ھدف اين استکه     

انتظار توفيق وکمک به  ، مينمايد تعيين  »ملی « یويا راھبرد سياستيک  اھدافی کهمورد نظر مبتنی بر 

سياست  بفرض مشخص شود اياسپس ميبايد .  بيش نخواھد بود دستکم تعديل بحران مسکن ، توھمیيا رفع و

ايا    ؟است  تھيه شده ءھمان طرح جامع مسکن، ازنظراھداف وسياست گذاريھای ضروری ،  ملی مسکن

 بصورت دو "فرضا ضع موجود ،باتوجه به ابعادمختلف و را مسکن وشھرسازی"جامع مسکن واقعا طرح 

کن اصلی يک سياست رُ  ، ميبايد شرايط کنونی، در در واقع انچه  ؟ داشته استنظردر »مسئله « جه يکو

اقتصادی  ءتعيين کننده بودن ويژگيھای ساختاریگذشته از ،موجود   وضعچون در  !  ملی در اين زمينه باشد

، در وضع موجود  بنابراين و بھمين سبب.  ايم مواجه ی، بويژه با جابجائی وسيع جمعيت اين بخشدر اجتماعی

 گرايش و روند شکلگيری مسکن ومتقابل مسکن وشھرسازی ويا دقيقرتاثير ، دادنجزمبنی قرار ره ديگریچا

   . نداريم  ، درمناطق ک]نشھری ،ئیسازمان يابی فضاھای 



  
   چرا سياست ملی مسکن؟       

در ی ساختاری ويژگيھا ءعيين کننده گیکم توجه ای به ت چه زمينه را برایان، دروضع موجود کشور       

مسکن بحران به » بخشی«رويکردازھرچيزقبل  ؛فراھم مياورد  در اين زمينه  در توفيق سياست گذاريھا

با توجه بويژگيھای  ، يعنی درمرحله توسعه ای که دران قرارداريم ، شرايط کنونیدر !روست  پيش

ھای بخشکه درگونه ھمان وضع موجود ،  ءفضائی –و فيزيکی  جمعيتی  –اقتصادی ، اجتماعی ءساختاری

ھمهء  رصد و يابیبدون خصلت  نميتوان:  کهاستشرايطی خش شھری جامعه درب.  شدپيشين مطرح 

ه چو پيش رو سازمان يابی فضائی روند، چه از نظرھدايت  مذکور تحو:ت اينده انرا ساختاری يژگيھایو

جمله ويژگيھای اساسی وتعيين زا .برنامه ريزی نمود بخش مسکن ، ايندهء  مورد تحو:تتصمگيری در

درگذشته نزديک حال  -  وامکانات جمعيتاراستقر غالب گرايش : جمعيتیعد دربُ بعنوان مثال  ، کننده ان

شھری جمعيت  ، ھم مطرح شد" که قب�نچنا  .است ، ک�نشھرھادر بويژه انھم ، بخش شھریدر - واينده

درحالی که  .رسيدليون نفرخواھد يم 90به بيش از ياو سی وچند سال اينده دوبرابردر رضبف، کشور کنونی

اکنون قبل   !درک�نشھرھاست تمرکز "فع� ، ھمانگونه که شاھديم ھم ،دراين بخش ء ديگرگرايش عمده

تعيين کننده اصلی ء  ميتواند ، پرسشی که در واقع مھمی که ميتوان مطرح نمودازادامه بحث پرسش بسيار

رسيدن جمعيت شھری به  بفرض ،ورگرايشھای مذک ايا: اين استکه باشد ،  سمت وسوی سياست گذاری ھا

 يا تداوم گرايش استقرار جمعيت درک�ن شھرھا ،،  2050درصد کل جمعيت کشور تاسال  90بيش از

تمرکز ,, که انھم اغلب باھدف واھی»  دستوری«ء ياسياست گذاری و» برنامه ريزی«اين يا ان  بکمک

اکثريت " پاسخی که فع� ؟ خواھند بودقابل اجتناب » عمل«در" واقعا شده اند ،مال اعتاکنون  ,,زدائی 

 عکس انرا  در عملپيش رو وضعيت اما . مثبت است  یقريب به اتفاق در کشور ما به ان باوردارند ، پاسخ

ت در صد جامعه ويا تدوام استقرار جمعي 90چون شھرنشينی بيش از . ديکته ميکند حتی بگونه ای 

 ! برخواست » تقابل « با اين يا ان طرح نميتوان با ان به .  وامکانات در ک�نشھرھا غير قابل اجتناب اند 

ديل  عرفع يا ت. به فرض عدم توسعه کافی است  ءيعنی اگر شھرنشينی وسيع وگرايش به تمرکز ان معلول



تمرکز ,, ه در پی نخودسياه ھای دستوری کنه محدويت . توسعه است » واقعی«انھم مشرو ط به تحقق 

   . ھستند,, ؟!!زدائی

 ، داشته باشد »ملی«عد بُ  ازنظر توجه به ابعاد مختلف ،"واقعااگر،  ھدايت تحو:ت اينده بخش مسکن     

 رايعنی مبنی کار !ود روشن نم بادوگرايش فوق، باچگونگی روبرو شدن ،  انراتکليف ھرچيز قبل از ميبايد

ان جمله از ،ابعاد ديگردر ی مختلف زندگی اجتماعیباگرايشھا بخش مسکن ،ابطه متقابل ر چگونگی بايد ،

 : مشخص شودبايد .  قرار دھد  که گاه يک گام به پيش دوگام به پس است ،  ،جريان با روند توسعه در :

، ری بگونه دستو کشور بايد ، بخش شھریبا تحو:ت وگرايشھای غالب دری مربوطه سياست گذاريھا ايا

 باروندھای مذکوروھم اھنگی   »تعامل«ويا اينکه دراين مرحله ازتوسعه ،  داشته باشند ؟ قرار» تقابل«در

 درسی وچندسال اينده شدن جمعيت بخش شھریدوبرابرايا   ؟ استچاره کار ،اگاھانه انھا ھدايت و يا 

تقابل دستوری با  ، کهنيستند ی روند ھای غالب ،در ک�ن شھرھا  جمعيت وامکاناتمتمرکز م استقرارووتدا

موجب به بن بست کشيدن ھمچناکه چندين دھه شاھد انيم  ،بجائی نبرده  هرا ، در اين مرحله ازتوسعه ،انھا 

ط توفيق شر ، بنابراين؟  !تاکنون شده است  "عم� انھم که ، خواھد شد اين زمينهدر ھر طرح وبرنامه ای

 . جاريست  فضائی - ھای شھریسياست گذاری ھاير اساسی در گرو تجديد نظھرچيز درھر طرحی پيش از

واقع بصورت فراھم ، چنين تجديد نظری در" چون يقينااز اين است ؟ غيردر وضع موجود، ، ايا نياز واقعی

اين ھرطرح وبرنامه ای دروتا اندازه ای تضمين موفقيت ،  اوردننمودن شرايط :زم برای امکان به اجرادر

ست ملی مسکن بود ، ميبايت تھيه شده ، بصورت يک سيا ءطرح جامع مسکناکنون اگر.  دخواھد بوزمينه 

نه اينکه برتوھماتی چون  !ھای جاری رابرجسته مينمود رچيزمزيد برعلت شدن سياست گذاريھقبل از

، از  بلکه توجه را به تقويت جايگاه وانتگراسيون شبکه ک�ن شھرھا ؟! نمايدتاکيد  ھم تمرکززدائی دستوری

ک�نشھری فيزيکی فضائیء ميان ودرون مناطق سياسی و ، اجتماعی ،طريق تقويت روابلط متقابل اقتصادی

   !، معطوف ميداشت 

وفراھم شدن زمينه برای ايه سياست گذاريھای شھری جاری ، اساسی دراھداف پدرصورت تجديد نظر      

به اين نکته  قبل ازھرچيز ، ميبايدبحران مسکن ارائه راه حل برای رفع ويادستکم تعديل تدرريجی 



 ء پيش رودستکم  تعديل بحران مسکن رفع وياح وبرنامه ای با ھدف توفيق ھرطر  :بسيارمھم توجه داشت 

بدون کمترين شک ھم  »مسکن اجتماعی« انتظارتوفيق وبعنوان مورد مشخص ، بفرض،  لهمازانج

 انھم با محوريت ، سياست ملی مسکن ، در قالب سکن اجتماعیم : که  بود وترديدی ، ھنگامی ميسر خواھد

 وان افزايش بھای خريد مسکن ازثرمتا و نتيجهدر وارافزايش لجام گسيخته اجاره بھا ، تنظيم بازار ومھ

بگونه . ارائه گردد اين زمينه ، شھروندان در ساير حقوق اجتماعی -يجیء حال تدر – وتثبيتتامين ھمچنين 

،  شرايط موجوددر برای ان ف پايه فوق ، انتظار ھرگونه توفيقیاھدنيل به اورقراردادن ايکه بدون مح

  .ديگری خواھد بود » توھم «متاسفانه بازھم 

م اوردن تسھي�ت برای فراھ) سوسيال( ايجاد مسکن اجتماعی ھدف ازاگر :بعنوان مثال وفقط بفرض        

مسکن به مسکن خود را از طريق بازارازنيه قادرنيستند به مسکنء متقاضيانی باشد ، کتردسترسی آسان 

سياست ملی  . داشت در نظر» کنسياست ملی مس« يک انرا بصورت جزئی از ده نمايند ؛ ميبايدربراو

و تاثير ھمه ابعاد اقتصادی ، اجتماعی  رفتهکه از نگرشی بخشی بمقوله مسکن فراترمسکن سياستی است

اقدامش ميبايد نخستين   :در اينصورت  .ميدارد  را لحاظ مسکن بخشفضائی ، برسيرتحو:ت  -وفيزيکی

جھت  ، سياست ملی مسکنبرپايه   .رابطه باتحو:ت بخش مسکن باشد ازمون سياست گذاريھای جاری در

 ،ويا موارد مشخص  لان مثابعنو : يافت که يمخواھازمون برداشتھا وسياست گذاريھای جاری بسھولت در

قائل  ، یکيلومتر 120واحد ھای توليدی به خارج از شعاع دورازک�نشھرھا ، انتقال  ساختن شھرھا جديد

 : بصورتيکه  انھم (  شھر عرصه نگھداشتنمحدود  ،شھر  گسترش عرصهشدن حريم برای جلوگيری از

ی توسعه نيافته ای، ھمچون کينشازا رديف ک�ن شھرھابودن وسعت شھر تھران ، انرا در ناکافیبفرض 

  .شھر اعمال ميشوند بعنوان  ھدف اصلی برنامه ريزی  ھائی ھستند که محدوديت) و قرار داده است کنگدر

، اجتماعی روندھای اقتصادی باگرايشھای موجود درکه ھمگی  »منطقی«ی دستوری ونه ھاھمه اين محدويت

نقش  ، مشکل مسکن ودر تشديد شدهمزيد برعلت " نھايتا  ،قرار دارند  »تقابل « جاری در جمعيتی  –

   !داشته ودارند  اساسی 

  



  ملی به مقوله مسکن  ینگرش        

و  ابعاد  ھمه توجه به نضم : کهنقش واقعی خود را ايفا نمايد سياست ملی مسکن ھنگامی ميتواند اما        

روندان را شھ ء، ھمه ساختارھای فيزيکی ويا انواع واشکال سکنیبخش مسکن در تعيين کننده ءويژگيھای 

 : یمحل سکونتھر: ھمه انواع مسکن بدين معنی است که ميبايد  .داشته باشد خود درنظر برنامهجزئی از 

را  ساير اشکال سکنیدولتی يا خصوصی ، مجاز يا غير مجاز در شھر ويا درحاشيه ان ، الونک نشين ويا 

کل بخش مسکن ،  يابیسپس با خصلت .  ه باشددر واقع بصورت جزئی ازبخش مسکن در نظرداشت

. وسياست گذاری مورد بحث قرار داد مبنی کار،  ساختار فضائی انرابررسی گرايشھای حال و اينده 

ھای وسيعی که در اين بخش قابل عرصه اقدام سياست ملی مسکن ،  اھميت کاستيھا ونابرابرياتوجه به ب

حق به شھر، حق به داشتن مکان مسکونی با  :وندان مشاھده است ، از ان جمله  احقاق حقوق متنوع شھر

عارضه ھای مربوطه ق ديگر، جلوگيری ازتشديد جدانشينی وسايرحداقل امکانت مطلوب ، وبسياری ازحقو

توفيق برنامه ، ھا ه بدون لحاظ انھا در سياست گذاريعارضه ھائی ک. خواھند شد مشخص وبرجسته ، 

د مجزا از بازار ام�ک ومستق�ت سياست ملی مسکن  نميتوان بفرض  .راغير ممکن خواھد نمود  ريزی ھا

پاسخگوئی به نياز  جھت ازطريق دولت که اقداماتی نهانھم باتوجه به اين واقعيت که تاکنون . مطرح شود 

وجب رفع ويا ماند  نتوانسته ،ام�ک ومسق�ت بازار مسکن وحاصل کارونه  مسکونی شھروندان انجام شده

  .د نويا تعادل وتنظيم بازارومانع افزايش لجام گسيخته بھای اجاره ياخريد مسکن شو» ان مسکنبحر«تعديل 

      

  : نتيجه گيری          

ع�وه بر فراھم اوردن ھمه شرايط :زم ، مشروط به  ، بنابراين ،  توفيق ايده مسکن اجتماعی         

  . اقدامی در اين زمينه را به بن بست  خواھد رساند رعايت نکاتی است که اگر مورد توجه قرار نگيرند ھر 

   :از اين نکات عبارتند از   برخی

  



ھم وی کنون یشھر ساز ومسئله یا شهيکل  طرحھای جامع »اھداف پايه «در یاساس نظر ديتجد لزوم −

   .اھنگ نمودن اصولی انھا باگرايشھای ساختاری بخش شھری کشور

عامل تنظيم بازار ومھار افزايش اجاره : شتن نقش اساسی وعمدهء مسکن اجتماعی بعنوان نظر دادر −

بھا وخريد مسکن  ، انھم مشروط به اينکه ،  واحدھای مذکور متعلق به دولت وفقط برای اجاره به 

  .  در نظر گرفته شوند متقاضيان واجد شرايط 

نمود ن اين يا ان دھک  اجتماعی  جلوه صاحب خانه را ی که ھدف مداومتبليغات   و افشایپرھيز −

داده ، باور به اين واقعيت که چنين تبليغاتی ع�وه براينکه ريشه در وضعيت اجتماعی اقتصادی 

  . شھروندان دارد ، اما بنوعی انرا  صاحبان منافع ذينفع ھای بازار ام�ک ومستق�ت دامن ميزنند 

  یگريد مسکن  اھريو یاجتماع مسکن احداثبرای  نخست تياولو :مھم که  توجه به اين ضرورت −

شھرھا و نه مکان ديگری  ک]ن وندرويا  در وضع موجود بخش شھری کشور ، بايد  » " فع]« 

  . انھا باشد دوراز

که  در کشورھائی ان از نظر سابقه تاريخی چه برای افکار عمومی، توجيه مسکن اجتماعی لزوم ء  −

 انھم.  امکانات aزم برای توفيق ان در شرايط کنونیاز نظر چه    .اند  در اين زمينه موفق بوده

از راھکارھائی که  ھمراھی وپشتيبانیجھت ايجاد زمينه برای مشارکت اگاھانه شھروندان در

  . کمک به رفع ويا دستکم تعديل بحران پيش روباشد »  " واقعا«  ميتواند

برای احداث مسکن ,,  مکان يابی  ,, که لزوم ء برداشت ھای نه چندان منطقی جستن از طرحدوری  −

در مکان معينی که فقط به  واحد ھای مذکور ،چون  احداث شماری از  .را مطرح مينمايد اجتماعی 

 »قطبی « باتشديد کشورمسکن اجتماعی اختصاص داده شود ،   در شرايطی که در بخش شھری 

 انھم -شھری  »جدانشينی «وبيش از ھمه » حاشيه نشينی« تيجه  افزايش روز به روزشدن ودر ن

بھمين سبب ضمن اينکه اولويت احداث   .شدت مسئله ساز باشد  مواجه ايم  ، ميتواند به  - بالجبار

بايد کوشش نمود ، اين احداث در ھمه  ،  باشد در درون ک]نشھرھا" مسکن اجتماعی بايد حتما



تا جدانشينی روبه  ، شمارمحدودی ھرمکان باانھم در. باشدبصورت توزيح شده ای،  مح]ت شھر

  .  افزايش را بيش از اين تشديد نکند 

شمارقابل م�حظه ای ازواحدھای، مسکن اجتماعی، قابل عرضه ای در اختيار باشد  بايد بتدريج ، −

حتی متقاضيان طبقه مواجه ايم ،  کشور با انسبب که دروضع موجودی که امروزه در انھم بدين

  . جامعه ھم بامشک�ت فراوانی برای دسترسی به واحد مسکونی مورد نيازشان  مواجه اند متوسط 

  

  مھدی کاظمی بيدھندی        1393تيرماه                  


