
  ؟ شھربافت فرسوده درمسکن اجتماعی        
  
   

  مھدی کاظمی بيدھندی      

   

دست کم تعديل بحران ، باھدف رفع ويا ء احداث مسکن اجتماعیجديد زمان پيشنھادباتوجه به اينکه از       

نقش " تبامر ) .بودمطرح شده احداث مسکن اجتماعی  بارھا پيشنھاد نيز چون سابق براين( مسکن پيش رو

تا ازجايگزينیء مسکن مھر گرفته  :بفرض .  ارائه داده اندان احداث جديد ی را برای  وپيشنھادھای ھا

برای ان گرفته ، تا احداث ان  ,,؟! مکانيابی,,ازلزوم  . کم درامدھمهء متقاضيان نمودن  ,,؟! صاحب خانه,,

بافتھای «در اين واحدھا احداثاز ا سخنروزھاين ب?خرهتا اينکه   ! نده شھرھای جديد روی دست مادر

   ميخواھد گويا :که است ء مامعمول دستگاه اجرائی تجمله اقداماازالبته اين نيز.  است »شھری فرسوده

   !ھانيدهروب?تکليفی  زوال وفرسودگی تداومازراھم بافت فرسوده يعنی  ؟!زده شوددونشان با يک تيربازھم 

ظاھر مسئله  ،خوب  .بگيرند در نظرمسکن اجتماعی برای احداث را  ومناسبی دسترسدر ءھم مکان

با يک  ءبقصد نموده ، ! زرنگی" ?ھم قبمجريان مسکن مھرالبته ،   اينطور نيست ؟  ! رسدميبنظر منطقی

ء با متقاضيانشده  فراھمبسختی ء ھای  وردهآ ھمچنين و خودھمه امکانات محدود  "تقريبا ،دونشان زدن ريت

شھرھای جديد روی دست در ،" انھم عمدتاساخت واحدھای مسکونی ، ،خرج  را محدودلی بسياراامکانات م

    !  شاھديمرا  ھدف گيری حاذقانه شان اين نتيجه ، اکنون! کردند مانده 

کاران ر دست اندراکث" که تقريباشھرھا ،   ءمسکن اجتماعی دربافت فرسودهپيشنھاد احداث درمورد       

، ھمينطور بايک  حق بجانبیميزان نحوه طرح ، ازنظر، اين پيشنھاد ھم : گفتبايد   !موافقند گويا با ان ھم 

البته . بودروی دست مانده "?مشھرھای جديد عشبيه تصميم به احداث مسکن مھردر،  شدونشان زدنتير

 وجوديتوم بيابانھا بدون وجود زيرساختھا، در ک?ن شھرھاتفاوت مھم که شھرھای جديد دوراز بااين

 معضلی برایروی دست ماندن وحتی باعث دوری ن ھمي بودند ؛ که عاقبتاحداث شده ، قبلی  شھری

دارند که اين خود قرارھا شھر قديمی تر مرکزدردرون واغلب درھای فرسوده بافت اما.  شدھم مھرمسکن 



تواند ب شھری  دهبافتھای فرسواحداث مسکن اجتماعی درپيشنھاد  شايد ،اينصورت در .ست آننقطه قوت 

  چنين است ؟ " ايا واقعا  ! باشدبا اينده ای موفق  یحداثا

انچه تاکنون : رشد ، که اين مھم را ياداومين بار مسئله ای ميبايد برای چندپيش از ھربحث وطرح        

مشخص ه چندان نتعريفی  بصورتو ناقص : مطرح شده  »مسکن اجتماعی«با تعريف وچيستی دررابطه 

توجه نمائيم ، شاھد سردرگمی ند ، اگر به عناوينی که بويژه رسانه ھا دراين مورد مطرح مينماي. است بوده 

قبلی اين سايت  مطرح بخشھای مسکن اجتماعی در رابطه بامطالبی که دردر .خواھيم بود گسترده ای 

ويا  عينیات بيرتج البته براساس »مسکن اجتماعی«تعريف مشخصی از،  کوشش نمودمگرديد ، ھمواره 

نيز " ھمانگونه  که قب?.  شودئه اانچه واقعيت مسکن اجتماعی وسير تحوNت ان در قرن بيستم بوده ، ار

 : درکشورھائی چون "مشخصا ، اروپای شمالیانھم دراروپا ،  بفرضکن اجتماعی مطرح گرديد ، مس

 فرانسه  ايرلند ، ،انگليس  ،ريش اط بلژيک ، ،، ھلند لمان ، سوئيس آ دانمارک ، نروژ، ،فن?ند ، سوئد

بميزان قابل  ت به اجرا دراوردن انراجھ اقتصادی اتامکانجه توسعه ودر وھمچنين جوامع ديگری که

تا  :بدين صورت که انھم  ( .، احداث شدند  جنگ دومدرسالھای پس از" عمدتا؛ ند ه اداشت م?حظه ای

درصد واحدھای مسکونی  35تا  20بين ! جوامع دراين  ھانئوليبرال روی کارامدنشته ويا تا اواخرسده گذ

نھادھای مختلف اجتماعی ھستند درمالکيت  واحد ھای مسکونی ای اين مکانھا  ).است   را شامل ميشدهشھر

افزايش بھای اجاره ومھارتنظيم بازار « مشخصءف بسيار، انھم با ھد که بصورت مسکن اجاره ای، 

 برایی مذکورواحد ھا  :بنابراين . د نميشو داده اجاره »فقط « شرايط به متقاضيان واجد »وخريد مسکن 

بخشی از  واگذاری "مرتبا نئوليبرال دولت ھای در"مشخصا سالھای اخير،در البتهاحداث نميشدند ، واگذاری 

 حدنصاب  اغلب با کاھش که انھم . د وشتوصيه مي ھای اجتماعی به مالکين خصوصی  واحد ھای مسکن

بعنوان .  د انجام ميگرد جھت تخليه اين واحدھا ، مانند ان ترفند ھای ديگری و يا جدين شرايط واامد در

امد واجدين شرايط اجاره مسکن اجتماعی  در حد نصاب در،  شتبروکسل قصد دا 2013مثال در اکتبر 

که . د يورو کاھش دھ 32500 کمترازمتقاضيان  امد ساNنهدر به سطح راکشورھای عضو جامعه اروپا 

  .ندتصويب چنين تصميمی منصرف شدازا مخالفت شديد مردم مواجه شده ، انھم ب



  رومھاتنظيم بازار ، ز احداث اين واحد ھاا ھدف ،مسکن اجتماعی در جوامع نامبرده ازاغازاحداث         

حقوق از رفاه به يکیپاسخگوئی جامعه  ،اين طريق بتوان تا از .ای اجاره وخريد مسکن بود افزايش بھ

  .را تحقق بخشيد  اجتماعی پايه

 متعھد وجامعه رفاه  ءبه حفظ حقوق اجتماعی پايهدر جوامع نامبرده  ھادولت ھنگاميکهتا  : بنابراين      

مطرح ) توصيه شده توسط نئوليبرالھا درقالبء خصوصی سازی انھم  (اين واحدھا  واگذاریپايبند بودند ، 

ديگرمسکن ، انھا  به مالک خصوصی اين واحدھا ذاری ويافروشچون در صورت واگ .است  نبوده

بودن اين واحدھا بدين معنی است که در مالکيت اين يا ان  )سوسيال(اجتماعی يا  ؟ ! د بودننخواھاجتماعی 

ء اما دراين کشورھا بموازات احداث مسکن ھای اجتماعی. د ند ويا غير واجد شرايط ، نباش، حال واج

درقالب طرحھا  ، د شرايطی که خواھان مالکيت واحد مسکونی خود بودندجمتقاضيان واايربه س اجاره ای ،

احداث واحدھای ارزان : ازان جمله . شده است ميانواع مختلف تسھي?ت ارائه  ،وسياست گذاريھای ديگر

با حداقل  ، ارائه تسھي?ت بانکی بصورت وام ھای دراز مدت ،امد کم درمتقاضيان ه ب برای واگذاریقيمت 

صد بھای واحد در دهبفرض حداکثر ،ازمتقاضی واجد شرايط آورده  ء، ويا کسب حداقل بھره بانکی

ش پي: وری شود  ، که آالبته اين نکته نيز بايد ياد   .امکان ارائه داشته است  که ياساير تسھي?تی، مسکونی 

 هژبوي، وحتی ھم اکنون ، جنگ دوم از ، بفرض درچھار دھه بعداين جوامع از روی کارامدن نئوليبرالھا در

Nند ه اشھروندان رغبت چندانی به مالک بودن واحد مسکونی شان  نداشت" درکشورھای نامبرده ، اصو !

 يجه مالک بودن در نت .تثبيت شده ای داشت  "نسبتا وضع وقيمت واحد مسکونی اجاره بھايک سو  از چون

زيادی واحد ھای مسکونی  روجود شماازسوی ديگر. ميشدوب امتيازی محسنه صرفه ای بھمراه داشت ونه 

     .گرديد يقيمت فروش ام?ک مسکونی م و ھم مانع افزايش اجاره بھا و موجب تنظيم بازار ھم، اجتماعی 

در  -اجاره ایواحدھای مسکوِنی  -سکن اجتماعی مصورت  اين امکانات وتسھي?ت ، چه انچه ب ھمهء      

چه واحدھای ملکی که باحمايت وتسھي?ت مختلف واگذار  ،يگرفت ماجد شرايط قرار اختيار متقاضيان و

 يکی از حقوق اجتماعی  ويا »مسکن  حق به «به تحقق  رفاه ، ھمگی ازيک سو پاسخگوئی جامعهميشد 

 زمينه را  ، برایاين سياست ھا  سوی ديگراز ه  و، بودرفاه تامين انرا تضمين مينمود جامعه که مھمی 



انھم بعنوان که مھا رافزايش اجاره بھا وخريد مسکن ،  ودن شرايط تدريجی جھت تنظيم بازارراھم اورف

  . اماده مينمود  ، محسوب ميشد شرط اصلی امکان تامين حقوق اجتماعی پيش گفته 

ند ،  بعلت دست باN را پيدا نمود ، دربرخی از اين کشورھا ،  ازسالھای ميانی دھه ھشتاد که نئوليبرالھا     

 اين جوامع  ، بتوصيه نئوليبرالھا ، مسئله سرمايه گذاری ويادرعمل در ساختاری ممتد اقتصادی رکود

برداشتن ازميان  ،Nزمه تحقق چنين سياستی ازيک سو .مطرح ميشد " ھا مرتباترغيب ساخت وسازدر شھر

واز سوی ديگر » سکن اجتماعیم«، ھمچون  حقوق اجتماعی تثبيت شدهمربوط به  امتيازھای ،  ويا کاھش

  .       در اين عرصه بود ھمراه نمودن ساير ذينفع ھا 

مسکن اجتماعی ھنگامی " ، قاعدتا باتوجه به تجربه اين جوامع: ھمانگونه که م?حظه ميشود          

" اقعا، و پی تامين ان است در جامع رفاه  اجتماعی پايه ايکهحقوق مردم از که ، باشدميتواند کارساز

      !د نباشبرخوردار 

مورد انتظار را که اھداف بصورتی مسکن اجتماعی گذارو تاثير احداث کارامد با اين وصف ،        

بحران  تدريجی بطورمحسوسی به رفع ويا دستکم تعديل در وضع موجود جامعه ما ، و، براورده نمايد 

 ما مسئولينبيش انچه  ، بطور قابل م?حظه ای ،بايد  اين واحدھاشته ازاينکه شمار گذ ،مسکن بيانجامد 

پرسش اما  ؟!گردد  تضمين، حقوق اجتماعی  پايه ان با تامين سايرامکان تحقق بايد  ؛  ، باشدمطرح مينمايد 

حقوق اجتماعی ايکه در جوامع مذکور تامين شده بود ، جامعه برخورداری شھروندان ازبا عدم :  کهاين است

   ؟ !چنين اھدافی را تحقق بخشيد  ميتوان چگونه  اختيار دارد ،ی که درباامکانات محدودما 

به فراھم  ،پيش رو  توفيقش در نيل به رفع ويا تعديل بحران مسکنمسکن اجتماعی ، امکان  اکنون اگر      

 نينچ یفرسوده شھر ھایبافت در انتظار داشت" ايا ميتوان واقعا ؛بودن شرايط وامکانات بسياری نياز دارد 

اين زمينه ميبايد به چگونگی بافتھای دفاع در ای يافتن پاسخی مشخص وقابلرب ؟ شودبراورده  نيازھائی 

  .داشت  تری ، توجه ای ھمه جانبه يمقرار دار انحله توسعه ايکه درردر م کشورفرسوده در بخش شھری 

  

   ما ھایشھردر  بافت فرسوده          



به بحث بپردازيم ، روشن استکه  کشور یھاشھردر فرسوده چگونگی بافت قرار باشد در مورد اگر         

. ارائه داد  ، انھم در وضع موجود جامعه شھری ما، انويا تبيينء مشخصی از تعريفبايد که قبل ازھرچيز 

اما ھنگاميکه  کوشش نمائيم برداشت  رسمی  ويا انچه در تصميم گيری ھای مربوط به سياست گذاری ھای 

تعريف « ميشويم که کمتر با ان  مواجه  يزیچ ستناد ميشود را ، جستجو نمائيم ،به ان ا جاریء شھری

        . نا ميم مي »فرسوده  بافت شھری «عارضه ايست که انرا  ازپديده يا »مشخص 

بود  ويژگيھائیجستجوی در: بايد  » شھری فرسودهبافت « تعريف مشخص ازه ه با ارائدر رابط ، لذا      

علت سپس مبتنی بر ،يابی نموده  ازھرتعريفی نخست علتقبل  رامذکور فرسودگی بتوان اساس انھا ،بر هک

 بدون ارائه تبيين  ،اينصورت دراين زمينهغيردر .مربوطه را ارائه داد  ويا تبيين تعريفيابی مذکور

بوجود امدن : ج که سطحی را ي توجيھاتتوسل به دچا ر ميناميم ،» بافت فرسوده شھری « ازانچه مشخص 

وامثالھم   ! شھر,, بيرويه ,, گسترش  !را به مسائلی چون ، فقدان برنامه ريزی  فرسوده  ، بافت شھری ،

   .ميدھد  ،  خواھيم شدحواله 

شرايط اقتصادی اجتماعی وسياسی  اب شھرھا ارتباط متقابلدر فرسوده ويا عارضه بافت شھری مشکل      

  . جامعه شھری دارد ھر

جزء   :از متشکل ، روندی واقع در ،در ان شکل ميگيرد  ھرشھريروتحوNت کالبدی يتغيکه  روند     

 يری مجددگوساختdestructuration ی ساخت تخريب structuration ساختارگيری مداوم ھایروند

restucturation  شھری ،  ھای درچه وضعيت : کهاکنون مسئله اين است .  ، ميباشد  اجزای کالبد شھری

کالبد شھر در  integration» یگيگان«ھماھنگ وبا حفظ وحتی تقويت "نسبتا مداوم  بصورتمذکور روند

 و گردد ؟ ميساختاری وگسيختگی  نسبی ھرج مرجھائی روند مذکوردچارچه وضعيت؟ ودر دونديبوقوع  ميپ

مقابل ودر. شود  چه شرايطی ميتواند دچارتشديد ھرج ومرج وگسيختگی ساختاریرھمچنين روند مذکورد

 (يگانگی تقويت نسبی پيوستگی با رفع ويا تعديل مداوم گسيختگی مورد بحث ، موجب   چه شرايطی در

    ؟ شھری گردد  ،پيوسته تر" مرتبا ن،افتيو قوام  )انتگراسيون



ھا ھمه شھردر ،ايد ميتواند بوجود دی کالبد شھربن شکلی وروند تحوNت ساختارھرچند عوارضی که در  

توسعه ويا در ل حای جوامع توسعه يافته با جوامع درمقايسه ک?نشھرھا ، ھنگامان تفاوت  ؛ اما داردوجود 

ک?نشھرھای جوامع سرمايه داری پيشرفته ، ھرچند در دھه  "شھرھا ويا عمدتا.   بسيار زياد است، حاشيه 

با تحت    -! وتعديل ھای ساختاری به ارمغان اورده شان   ، ليبرالسياست ھای نئو ! بلطف  - خيراھای 

توقف گسترش ويا تاحدی ھرچند جزئی ريزش نسبی طبقه متوسط و تا اندازه ای " فشار قرار گرفتن وعم?

وده اند ، ولی اين عوارض بحدی نب. مواجه شده اند  در اين جوامع ک?نشھری امعوجبرخی با قطبی شدن 

سرمايه  وار حاشيه نشينی ويا سلطه بختک سيعوو سريعگسترش   بفرض ؛ گسيختگی ھای ساختاری  اکه ب

، وضع بصورتی رقم توسعه نيافته جوامع  اما درک?ن شھرھای  .سوداگر برزندگی  شھری مواجه  شوند 

  ی با منفی شدن رشد جمعيتموارددر رشد دورقمی حاشيه نشينی در مقابل کاھش وحتی  اغلب باخورده که 

ز برزيلی در شھرسا ، Erminia Maricato ماريکاتورمينيا اِ  ،خانم وضعيتی که   .شھرمواجه شوند 

: بعنوان مثال "  ک?نشھرھای ما بصورت  ماشين توليد حاشيه نشين درامده اند ":  توصيف ان ميگويد 

ان  حدود يک در صد کل مساحت  1970ر سائوپائولو د محدوده شھری مساحت بخشھای حاشيه نشين در

مساحت محدوده شھری رسيده !  دمي?دی به بيش از بيست درص 2005محدوده بوده ، اين سطح در سال 

 در صد رشد جمعيت در شھر بوگوتا پايتخت کلمبيا در اين سالھا منفی شده ، در حالی که :يا اينکه  . است 

ھمينطور در  !رسيده است  در سال شھر به  يازده در صد جمعيت الونک نشين ساکن در حاشيه  افزايش

 شھرتھران رشد تھران در سالھای اخير رشد حاشيه نشينی بشدت افزايش يافته وبگفته رئيس شورای

چنين در " که احتماN . رسيده است   ؟! در سال تھران به دوازده در صد حاشيه نشينان در ک?نشھر جمعيت

  ؟!باشد ،  در کليه ک?نشھرھای جھان در حال توسعه  ، رشدصد رشدی باNترين در صد 

 گروه ھستند ، ھمان !رھای جوامع درحال توسعه که اغلب درواقع حاشيه نشين سازبنابراين ک?نشھ   

بوجود  بافت فرسوده اين ک?نشھرھا را نيز موجب شکل گيری حاشيه نشينی شان ميشود ، عواملی که

جامعه شھری و در نتيجه ان گسترش روند مداوم قطبی شدن ونتيجه  ه حاصل بافت فرسوده ای ک . مياورد



بافت  fragmentation تگی يخوب?خره گس segregation، جدانشينی حاشيه نشينی  شھری ، دطر

   .  شھری  ميگردد

.  د افزايش وتقويت يگانگی ان ميشو بجایکالبد شھر ) انتگراسيون (اين تحوNت باعث کاھش يگانگی       

بخش ديگرازکالبد رونق وسازندگی درشھر وگی بخشی ازندا وام و زوال  حاصل چنين روندی ازيک سو

  .است  شھری 

"   وروند ک?ن شھرشدن تھران یشھرساز " درمقاله مربوط به ،نتيجه عينی نحوه تحقق روند مذکور       

چگونگی  ،که بعنوان مثال  ھران در روند ک?ن شھرشدن ت . بوضوح قابل مشاھده بود . ھمين سايت  

 اين روند : ديديم  .بررسی شد  به شميران شدن  گسترش بافت شھری تھران به سمت شمال ودرنھايت وصل

بافت   ءساخت وساز )مرحله( موج ھارچ طی.   گرديدبه گسترش بافت مسکونی محدود مي" که عمدتا

امد ، مرحله کورNيه ھای کم دری مراحل مذمشاھده گرديد چگونه ط.  شکل گرفتشمال تھران   مسکونی

بدين دليل ( .ميدادند را ازدست  به مرحله امکانات ادامه سکونت ودرنتيجه انتگراسيون خود با جامعه شھر

 –برج سازی " عمدتا –تااينکه ب?خره با اغاز موج چھارم  !! )استکه اين روند را حاشيه نشين ساز مينامند

به تدريج بحاشيه رانده ، درشھرھای ما Urban exclusion»طرد شھری « د جدي"پديده نسبتا ظھور با

شھر ,,   ؟!سرريز جمعيتی ,, ا نرا آنا رو ونادرست  ای بگونه برخی ، معضلی کهازشھر دطر  !شدند

    .ند نميخوا

مناطق از سوداگرمداری سرمايه  ستان را با سلطه بختک وار و سرد روند مذکور که بطور مداوم تھيد      

که است روندی  ؛ مينمايدان  گزين يجا "عم?نقاط ديگر شھررا  نموده وتوانمند تران  طرد مرفه نشين تر

حاصلش  در  کهمی وروندی مدا  . تشديد مينمايد و برجدانشينی ھا ميافزايد  را قطبی شدن جامعه شھری

ی ساير بخشھادر رفه نشين  ووم لوکس  و فضاھای مجھز ايجاد بناھای مسکونیبخشھائی از بافت شھری 

 در مناطق مرکزی سابق   ، حاشيه نشينی وب?خره  subhabitation، محقرنشينی   بافت ويا فضای شھری

    . شکل گيری بافت ھای فرسوده ميشود موجب ، شھر



شھری » ی فضا«نابرابر توزيع اجتماعی  در واقع روندروند مشکل افرين و ، اکنون اگراين روند را 

  .  است  پيش روست اقتصادی ، اجتماعی وسياسی وضعيت حاصل بدون شک  م ھان که  ، يم بدان

ھرگونه تعديلی  بايد پذيرفت بدون محور قرار دادن پاسخگوئی به مطالبات مردم در اين زمينه  اميد بستن به

بويژه  ،  يعنی تاھنگاميکه  وضعيت ييش رو.  خواھد بود محتملدر معض?ت پيش رو امری بسيارغير

عوارض چنين روندی ، انھم ل بتوان ازمشک.  جوNن سرمايه سوداگر وسلطه ان برشھر دستکم مھار نشود

Nرھائی يافت  مبتنی برتوھمات " معمو ،.   

   

   گامھای ضروریرعايت  :ه گيری جنتي       

موجود شھرھا وضع جه به فراھم نبودن ، امکانات احداث مسکن اجتماعی دراکنون ، ازيک سوباتو     

وازسوی ديگر تداوم وجود عوارضی که موجب زوا ل وفرسودگی فضاھای  ،بويژه ک?نشھرھای کشور

سازی ويا مزيد  برای پرھيز ومصون ماندن از مسئله. ميناميم » بافت ھای فرسوده«شھری که انھا را 

 رعايت شھری؛دربافتھای فرسوده  تصميم به احداث مسکن اجتماعی درصورت عدیھای بَ برعلت شدن

  .بسيار تعيين کننده وضروری مينمايد  برخی نکات

تصميم به احداث مسکن اجتماعی در بافت ھای فرسوده  : توجه به اين نکته بسيارمھم که ، نخست       

ھای ھرچند کوشش "بعضاالبته باتوجه به تجربه کشورھای درحال توسعه ايکه در دھه ھای اخير –شھری 

طرحھائی راھم  حتی  ، بافت فرسوده ک?نشھرھايشان  را داشتهث مسکن اجتماعی دراحدا  محدودی ، جھت

انھم براين اساس که بافت ھای فرسوده چون در درون شھر قرار داشته واززيرساخت (به اجردر اورده اند 

           ) .برخوردارند ، در اين صورت مکان مناسبی برای احداث مسکن اجتماعی ميباشند" ھا Nزم نيز نسبتا

" حتما که . د ند  موفق باشنچنين تصميماتی ھنگامی ميتوان : کهرانشان داد ،  اقدامشان بوضوح اين واقعيت

 توجه به  گذشته از  : سياست ويا برنامه ملی ايکه.  ايند در به اجرا »ملی مسکن برنامه«در قالب يک 

وری ، تخصيص ھا ، تامين وتضمين حقوق چگونگی فراھم اوردن امکانات ، تسھي?ت ،  يارانه ھای ضر

گيھای تعيين کنندگی ويژ  يعنی درنظرداشتن( ء تعيين کننده بودن ارتباط متقابلمسئله  ،اجتماعی مربوطه 



 يا (ھرسازی مسکن وش ميان )فضائی ان  وضع موجود بخش شھری کشور وگرايشھای استقرا ر ساختاری

شھرسازی  ھمچنينديدن مسکن و یکار قرارداده واز بخشمبنی )  را در واقع ھدايت توسعه بخش شھری

  .   ، پرھيز نمود  به اجرا در ميايددر کشور " انچنان که فع?

بعنوان يکی ازراھکارھای کارامد ،  ، یمسکن اجتماع احداث:  توجه داشت ميبايد : ديگر اينکه        

 :ع?وه بران ؟!مطرح ميگرددای چندين دھه باتاخير "ما عم?کشوردروتثبيت اجاره بھا ، جھت تنظيم بازار

مکانات Nزم جھت کسب حقوق اجتماعیء پايه شھروندان ، وضع مسکن ابعلت کم توجھی ويا فراھم نبودن 

، که   وکاستی ھای مختلف شده ار تشديد توسعه نيافتگیچنچنان دا وھمچنان توسعه بخش شھری کشور

  . نموده استمشک?ت فراوان مواجه  امکان ھدايت وبرنامه ريزی ھای ضروری را با

چه ازنظر وجود  ، ما ءواقعيت که در وضع موجود جامعه شھری باتوجه به اين ازيک سو، اکنون     

امکانات Nزم جھت امکان احداث مسکن اجتماعی به ميزانی که ، دستکم  در تعديل بحران مسکن پيش رو 

ای شھری جاری که خود اغلب مزيد برعلت بوده وبعنوان تداوم برنامه ريزيھ ،، وع?وه بران  موثر باشد

وده ھای فرسازسوی ديگر بافت. فراھم نيست  که بايد شرايط انچنان بخشی از مشک?ت پيش روعمل ميکنند ،

تعديل ويارفع فرسودگی  : چون اھدافی،اساسی در برنامه ريزی ھای شھری بگونه ايکه ھم بدون تجديد نظر

تصميم به احداث مسکن اجتماعی  ، پيگيری شوند ؛ديگر شينی وکاستی ھای ساختاری، جدانشينی ، حاشيه ن

    . نمود خواھد بامشک?ت عديده ای مواجه  را ، که ظاھری منطقی دارد ، در بافت ھای فرسوده 

قبل ازاينکه باتجديد نظرھای اساسی در طرحھای جامع کنونی، شرايطی فراھم شود که : درنتيجه         

مبتنی  انھم ھابافت اين در ، اقدام به احداث مسکن اجتماعی ايدرھا نمفرسوده را ازعوامل فرسوده ساز فتبا

،  خواھد نمود رھا -فرسودگی   –اين عارضه را از  فرسوده بافت ھای  ، اين باور که اين ساخت سازھابر

 ھم اختصاص کل بافت مسکونیگذشته ازتوجه به واقعيت فوق الذکر    ! اشتباه جبران ناپذيری خواھد بود

  .  استاشتباه قبلی  از به مسکن اجتماعی بازھم اشتباھی مسئله ساز تر

احداث مسکن اجتماعی در اين بافت ھا  ، بآ تجديد نظرھای  اقدام به ص?ح اين است که قبل از بنابر اين ،

سپس برای احداث مسکن کافی در طرحھای جامع کنونی بافت ھای فرسوده ر ا از اين وضعيت رھانيده و 



 حد مشخصی  که نبايد بيش از يک چھارم تراکم مصوب برای اين بافتھا باشد ،اجتماعی  در اين بافت ھا 

  .را تعيين نمود 

  

  1393مھدی  کاظمی بيدھندی         مرداد ماه        

 


