
  گذاری وبرنامھ ریزیھای شھریء جاری درکشورتناقض ھای مشکل افرین درسیاست     
          

              
   

   مھدی کاظمی بید ھندی       
  
  

 مقدمھ     

کھ حاکی ازتصمیم مسئولین بھ احیای بافتھای فرسوده باخبری مواجھ شدم  ،روزھای پایانی سال گذشتھدر     

   .بود »نی شھری واحیای بافت فرسوده شھریافریباز«شھری تحت عنوان :

اریھای شھری مطرح میگردد،   انچھ پیش ذوخبرھای دیگری کھ اغلب درمورد سیاست گق فومشاھده خبربا 

افرینی شھری  باز« تصمیم ھائی ، فرضا"چنین ایاازھراظھار نظری، میتواند مطرح گردد، این استکھ : 

   ؟ نیستمبتنی برتوھم وخیال بافی بخش شھری کشوردروضع موجود » واحیای بافت فرسوده

با توجھ بھ وضع شکی نیست کھ   ؟منطقی واصولی رامیتوان ارائھ دادمقابل پرسش فوق چھ پاسخ در      

ھمچنین  ؛است  شاھدهم قابل ھای جاریوبرنامھ ریزی ھاگذاریسیاست بسیاری کھ درتناقضات وتوھمات ، موجود

اینگونھ ، بلی: طمینان میتوان گفتا اوشھرسازی ب بخش مسکنی ھای وسیع درمشکالت وناکارامدبا وجود 

چون چنین برنامھ ھائی بدون چرا؟ . ھمراه است با توھم بسیارھم مانند بسیاری ازبرنامھ ھای دیگربرنامھ ھا 

 جامع طرحھایاھداف پایھء  بویژه -این بخش ھای جاری درریزیبرنامھ و گذاریسیاستتجدید نظراساسی در

  د شد .ندیگری تبدیل خواھمشکل بھ برده، ومدتی بعد بھ ھیچ وجھ راه بجائی ن -شھری 

پرسش مھم دیگراین استکھ : چرا دستگاه اجرائی توجھ چندانی بھ تناقضھای مشکل افرین درسیاستگذاری      

دراین  خود ھایسیاست گذاریجاری نداشتھ ، بدون بررسی علل مزید برعلت شدن اغلب ، ی ئوبرنامھ ریزیھا

 بغایت تعیین کنندهپرسشھای وسایراین پرسش  من پاسخ بھ نظر؟  پیش میکشدبرنامھ دیگری را بخش ، طرح و



 - ازه ایدتا انالبتھ  - باشند را ، میباید بحث کھ میتوانند، پاسخ روشنی برای اثبات وجود تناقض ھای مورددیگر

   ؟جستجو نمود ! رایج است ، ما  کاراندرائی کھ دراین زمینھ بین دست اندرپیش فرضھا وباورھ

، ھرچند  ث راپیش فرضھای مورد بح ، برای روشن شدن ابعاد مختلف این مسئلھضروری دیدم :  ،بنابراین    

  . دھمقرار دوباره مورد تامل وبازبینی بارھا مطرح شده اند ، بازھم

  

    پیش فرضھای پایھ  

کھ بھ ھائی  تحلیل: دراستکھبھ این مھم باور ؛باشد مورد توجھ دبای این بحثکھ در نخستین پیش فرضی      

نظرداشتن در شک ھمواره بامربوط میگردد ، میباید بدون  ما شرایط اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی جامعھ

.  مورد توجھ قرارداد انرا ھای مربوطھشاخصتحوالت و،  جھان پیرامونیجزئی از ، بعنوان کشورایران

وجود دارد کھ وجوه مشکل این  -ھستند ما بھ ان مبتال بین  ی رایجھامانگونھ کھ اغلب تحلیلھ -اینصورت غیردر

ویژگیھای  :نچو وجوه مشترک ومشابھ ایازانجملھ  .جوامع پیرامونی، بعضا" بکلی نادیده گرفتھ شوند مشترک

 کھمتنوع دیگر ایویژگیھ ، میزان بیکاری،جمعیترشد  درصدافزایش یاکاھش ، درجریان شھرنشینیساختاری 

  . انھا توجھ نمود علل واقعی د بھمیبای ، پیرامونی درشرایط کنونی جھان کشورھایوضعیت عمومی در

چنین  ، کھ گوئیمطرح میگردندوضع موجود بگونھ ای  کارشناسی ما یاغلب تحلیلھادر ، اینھا اما با ھمھ     

ذھنی ی اھلیلھا ازسطحی نگری وتراوشوبھمین دلیل غالب تحفقط مختصء کشورماست !؟  ،ھائی وضعیت

  !د ننمیروفراترشخصی 

وھمھ جانبھ ای کھ مذکورمیباید حاصل پژوھشھای مستمرپیش فرضھا وباورھای  کھ :این مسلم استانچھ     

-فضائی جغرافیائی  -جمعیتی ، سیاسی ، فیزیکی -: اقتصادی ، اجتماعی  ھدفشان خصلت یابی ابعاد مختلف

  د .نباش ،وجود واینده بخش شھری کشوروضع ماکولوژیکی در

   بنابراین ضروری مینماید ، پیش فرضھای مربوطھ راطرح نموده ومورد ازمون قرار دھیم . 

  

  تحوالت وپویائی جمعیتی  پیش فرضھای مربوط بھ     



 ،نقد باورھای رایج نسبت بھ این تحوالتوتحوالت بخش شھری، تغییرجھت شناسائی  وضعیت کنونی،در      

 داد . ان مورد توجھ قرار جمعیتی وسیاسی   -اجتماعیلحاذ ابعاد مختلف اقتصادی، رابابخش شھری کشورباید 

نخست تحوالت انرا  :شور، میبایدبخش شھری کو شکل بندی کلی  طرح تصویرعمومی امکان جھت ،بنابراین

نقد و رازیک سووالت مذکتحوعلت یابی و مورد توجھ قرارداده وسپس بھ توجیھ ، تحلیل یبعد جمعیتدر

  پرداخت .  ،  ، ازسوی دیگر این موارددر، ای رایج برداشتھ

ھای دربرداشتانچھ  - است ، قابل توجھنکتھ مھمی کھافزایش ویا بعضا"کاھش ان،  ،تحوالت جمعیتیدرباره     

مواجھ ایم ایش جمعیت افزنوعی نگرانی از با اغلب کھ :این - رایج شده جمعیت مقولھدررابطھ با درمیان ما رایج

این زمینھ . دربیان میگردد ،حال واینده ,,افزایش بیرویھ ,, جمعیتمعموال" تحت عناوینی چون :  نگرانی کھ ،! 

، کھ برخی میپندارددرمورد کل جھان انچنانبرای کشورما وبیش ازان افزایش  این : ست ، اینکھ انچھ قابل ذکرا

با شتاب  کل جھان کشورما وحتیجمعیت  وضع موجودچون در ! نیستنده ونھایتا" نگران کن حد واندازهزا بیش

 ھ درصد افزایشبگونھ ایک.  استسال پیش افزایش ان کمتر یعنی ھرسال درصد ، بوده منفی مواجھ رشد

خواھد درصد نزدیک بھ صفرکنونی ربع سوم سده میالدی  تا، بھ احتمال زیادجھان وھمچنین کشورما  جمعیت

افزایش جمعیت جھان  درصد زمان بھ بعد ازان:  کھان است ا مویدھ بینی پیش ھش ووپژ ان ھمھعالوه بر!  شد

 !؟ازشمارمطلق ان نیز کاستھ خواھد شد یعنی  د!نامکان منفی شدن دار حتیما نظیرکشورھائی کشور وھمچنین

  کشورھای توسعھ یافتھ با ان مواجھ اند .اغلب سالھاست وضعیتی کھ 

تناب اج«: تحوالت مذکور روندی  کھایننخست  . مینماید ضروریدیگربسیارمھم  ھایاداوریی ،این مورددر    

سپس توجھ بھ این مھم کھ : برخالف انچھ رایج است کاھش رشد جمعیت ، فقط نتیجھ برنامھ  است .» نا پذیر

میشود نبوده ، بلکھ ھای تنظیم خانواده وامکان استفاده اسان ازامکاناتی کھ موجب جلوگیری ازبارداری بانوان 

عمده کاھش رشد جمعیت ، علت اشتھ اند! چون ، کاھش رشد جمعیت دکمی دربرنامھ ھای تنظیم خانواده سھم 

توجھ بھ یک یک ، با ثر افزایش شھرنشینی بوجود میایند ! بنابرایناکھ در  ھستند مجموعھ عوامل متنوعی 

صد رشد جمعیت کھ اغلب این جوامع بادر -بھ امروزسده میالدی گذشتھ تا 60دھھ بفرض از جوامع پیرامونی،



چھل تا پنجاه  درخواھیم یافت ھنگامی کھ : درصد جمعیت بخش شھری ان جوامع ، از -باالئی مواجھ بودند

  .  ه است منفی شدنیزدرصد کل جمعیت شان فزون ترگردید، شتاب رشد جمعیت 

اد وھشتاد سده میالدی گذشتھ کھ در صد رشد جمعیت دھھ ھای ھفت: در اوریمباید بھ خاطردرکشورایران نیز   

داری بانوان مینمودند رتوصیھ بھ استفاده از برنامھ ھای تنظیم خانوداه وجلوگیری از با بسیاریبسیار باال بود . 

 صدکاھش سریع دررانی ازدرصد کل جمعیت گذشت ، بانگ 50بعد کھ شھرنشینی ازچندسال . ھمین برداشتھا 

حالی کھ چنین انھم در ؟!ودند متوصیھ ن راازبارداری  ازاستفاده ازروشھای جلوگیری انعتممرشد جمعیت ، 

بھرحال منفی بودن شتاب  !؟چندانی در تداوم منفی بودن شتاب رشد جمعیت نخواھند داشت ممانعت ھائی تاثیر

رجمعیت کل صدسھم ان ددر90تا گذرازبیش از » ب شھرنشینیغیر قابل اجتنا« رشد ، کماکان با افزایش

  ادامھ خواھدداشت ! و پس از انھم جامعھ 

    

  سھم جمعیت شھری درکل جمعیت کشور      

 ،مطرح گردید جھان  لما وھمچنین ککشور رابطھ با رشد ویا کاھش جمعیتدر کھ واقعیاتیاما گذشتھ از     

کل وستائی وشھری درر ھایمعیتی ویا وضعیت حال واینده سھم جمعیت بخشججابحائی چگونگی ، مسئلھ دیگر

علی رقم منفی بودن شتاب افزایش جمعیت وکاھش سال بھ سال  :این مورد باید گفتاست . درجمعیت کشور

 مداوم و نسبت بکل جمعیت کشوردریک روند ت بخش شھریاما برسھم جمعی ان،درصد افزایش کل 

معیت بخش شھری کشورحدود امروزه جاگر مرتبا" افزوده خواھدشد ! بقسمی کھ »قابل اجتنابغیر«واقعا"

صد در 90سده میالدی کنونی بیش از  2050این بخش تاسال  ؛است کشور صدکل جمعیتدرچھار سھو ھفتاد

میلیون جمعیت خواھد  120تا115بین  تقریبا" کھ بااحتساب شتاب منفی تا ان سالھا –جمعیت ان زمان کشور 

 105تا  100بھ  قریب ،جمعیت بخش شھری کشور وبیش تاان سالھا را جذب خواھد نمود . یعنی کم –داشت 

   میلیون نفر خواھد شد !

درمقابل این روند عمال"غیرقابل اجتناب ، امروزه در کشوربا باورھائی روبروھستیم کھ نگران چنین       

 !؟دانند حتی انرا فاجعھ می بوده وافزایشی 



 ٢۵٠٠٠ران را فاجعھ خواند و گفت: تا دیر نشده باید جلوی تخلیھ روستاھا را بگیریم؛ درصد جمعیت ای٧٣ابراھیم رزاقی اقتصاددان شھرنشینی "      

  " خانوار جمعیت دارند در ُشُرف نابودی ھستند. ٢٠روستا کھ زیر 

:  گرایش کامال غیر قابل اجتنابی استکھافزون سھم جمعیت بخش شھری درکل جمعیت کشور، افزایش روز  

ایجاد صنایع کوچک  ، ترک روستاممانعت از : انچھ تحت عناوینی چونی نظیر،ھیچ ترفند، برنامھ وسیاستبا

! ، نمیتوان ازتحقق ان جلوگیری نموددنعنوان میشونظیرانھا پیشنھادھائی  معکوس و مھاجرت دراکثرروستاھا ،

حقق حال تدر با شتاب بیشتری جوامع پیرامونیه دردی استکھ درکل جھان وبویژه امروزه بران این رونوعال

 بھیجدرمیان کشورھای جھان بویژه کشورھای پیرامونی،  این زمینھایران در : انھم با یاداوری اینکھ . است

جمعیت  وتحوالت تغییرشاخصھای مربوط بھ ! بلکھ، اکثروغیرعادی نیست وجھ دارای یک وضعیت استثنائی 

بعنوان   است .درحال توسعھ جوامع از بسیاریایران ھنوزھم قدری کمترازبخش شھری در وسایر شاخصھای

کشور ما را دارند،  مثال : امروزه ھمھ کشورھای امریکای التین، کھ اکثرا" درجھ توسعھ ای کم وبیش مشابھ 

در صد جمعیت کل ان  85تا  75بین  انھا درصد و جمعیت شھری 1,2صد رشد جمعیتشان کمتر از ھمگی در

  جوامع است !؟

پیش فرض  بودن افزایش سھم جمعیت بخش شھری درکل جمعیت کشور، ذیرباپذیرش واقعیت اجتناب ناپ     

بخش در ھاعالیتمعیت وفجفضائی چگونگی گرایش بھ استقرار ،داشت  دیگری کھ باید بھ ان رویکردی ویژه

   است .کشور شھری

  

  معیت وامکانات در بخش شھریجگرایشھای استقرار فضائی      

 -درتجمعھای جمعیتی بزرگتراستقراربھ عالیتھا با گرایش غالب استقرارجمعیت وفروند ھم اکنون     

جمعیتی ، سیاسی وامکانات  -، اجتماعیاین گرایش نیز، باتوجھ بھ ویژگیھای اقتصادی است . -کاالنشھرھا

واقعا"  –مرحلھ گذرازتوسعھ نیافتگی  -فضائی موجود ، دراین مرحلھ ازتوسعھ کشور -فیزیکی

کلیھ کالنشھرھای در این ادعا را میتوان امروزه درتمرکز روزافزون درستی ؟ست !ازھرنظرغیرقابل اجتناب ا

درکالنشھرھای مذکورعالوه بران ، ھرچند تمرکز ، مشاھده نمود .درحال توسعھ ، انھم بدون استثناءجوامع 

 –دیگری مذکوربصورنیزتمرکزتوسعھ نیافتگی است ، اما با گذرازاین مرحلھ ناشی از عمدتا"ع پیرامونی ،جوام



، شورھای توسعھ یافتھکدرسالھای اخیردر :بعنوان مثال .ادامھ خواھد داشت – توسعھ جدید فرضا" بعلل نیازھای

درجھت گرایش استقرارجمعیت و فعالیتھا  ، کھ :برخالف گذشتھ کشورھای اروپای شمالی، وسایرنظیرالمان 

باگرایش  -عمدتا"ازدھھ دوم سده میالدی کنونی–امع این جو امروزه استقرارتوزیع شده تردرسرزمین بود .

   !؟ ھستنداستقرارجمعیت وفعالیت ھا درکالنشھرھای اصلی مواجھ  ءمحسوس

 ونحوه شکلگیری سیستم وشبکھ شھرھاشھرنشینی  درنظرداشتن وتامل درویژگیھای ساختاری روند اکنون با   

، روند ھا وگرایشھای مذکور   تناب ناپذیربودن  اجوتوجھ بھ  -درمرحلھ کنونی توسعھ کشور -بخش شھری ی 

بانیازھای این مرحلھ  فاقدھماھنگی     سیاستگذاریھای درجریان تاچھ حد :  بوضوح مالحظھ خواھد شد

ویا اینکھ چرا، بسیاری !؟  بوده وھستند -یعنی توجھ بھ اجتناب ناپذیربودن روندھای مذکور -ازتوسعھ

   .امده اندمشکل افرین ، دربصورت وتداوم انھا مذکورسبب ، توھمات  ومشکالت شھری ما بھ  معضالتاز

شدن سیاستگذاریھا برعلت  دنا کارامدی ومزیھمانگونھ کھ مالحظھ میگردد، با اطمینان میتوان گفت :       

این پنجاه سال گذشتھ ھای شھری ما دستکم دریاست گذاریاستکھ: س علت این بھعمدتا"،وبرنامھ ریزی شھری 

  !؟ بوده است غیرقابل اجتناب جاریو ی بھ شدت مشروط کنندهگرایشھا کامل با »تقابل«در

    نمود . مطرح  ،تر مشخص بعنوان مثال بگونھ ای، موارد برخیمورد بحث را در» تقابل «میتوان  اکنون     

نمائیم ,, یاد میدرمورد جلوگیری ازمھاجرت روستائیان بھ شھرکھ ھمواره ازان بصورت ,,بی رویھ !مثال"    

ارتقاء ستاھا روباتوسعھ  ،روستائیان ه رفا: اگربسیاری ازدست اندرکاران چنین میپندارند، کھرجامعھ ما .اکثرا"د

دروضع موجود کشورما  کھ واقعیت حالی . درانھا بھ شھرھا متوقف!؟ خواھد شد ، درانصورت مھاجرتیابد

مسلما" بھبود  ! دقیقا" برخالف چنین برداشتی است -قبول حال مقبول ویا غیرم -وھمچنین کل جھان پیرامونی 

مقبول وضروری است . اما بحق انھاست ، امری بسیار مطالباتکھ جزئی ازی روستائیان ھشرایط رفا

د ، انھم بویژه دراین نمانب انھا درموطن خود - ی وتولیدی ھرفا - نتیجھ بھبود شرایط روستائی، دراینکھ انتظار

 -اقتصادی چون ھرچھ اوضاع وشرایط  چرا ؟! ست یاوبی پایھ  شورواقعا" انتظارعبثمرحلھ ازتوسعھ ک

کافی است دراین مورد توجھ   !؟خواھد شد بیشتردرروستا بھترشود جابحائی انھا ازروستا بھ شھر تولیدی ،

 -وسعھ انھا تی کھ کشاورزی درمختصری بھ نقاط مختلف کشورازنظرمبداء مھاجرت نموده تا دریابیم : نقاط



ازنقاط توسعھ نیافتھ تر، بفرض سیستان  ، مھاجرت بھ شھرھا بمراتب بیشتر بیشتری داشتھ -حال ھرچندمحدود

  وبلوچستان بوده است !؟ 

، نمائیم بل تحقق قاصرف توھمات وارزوھای غیر ود خودرا، بجای اینکھ فرصت ھا وامکانات محدبنابراین    

درصد کل جمعیت  90طی سھ چھاردھھ اینده جمعیت شھری از ، ناپذیرکھاجتناب میباید با پذیرش این واقعیت 

؛ بجای ,,فاجعھ شھرنشینان کنونی خواھد شد  رابرشمابروشماران قریب بھ دو ھرفتاتران زمان کشورفر

 ئیھایاست گذاریس ،را صرفامکانات خود  ،خواندن,, ان ، کھ یقینا"با چنین گفتھ ھائی دردی دوا نخواھد شد 

  .نمائیم  جھت مکمل روند توسعھ پرافت خیزکشورباشند ،ھرکھ از

میتوان بابرنامھ ریزی ھای رایج شد کھ : ما بین کارشناسان میدانیم : ازپیش انقالب این باورھمانگونھ کھ    

ازتمرکزدرکالنشھرھا  -امایش سرزمین انھم مطابق با الگوی وارداتی ان  -فرضا"  محدود کننده مشخصی

مستقرنمود. ازان سالھا تاکنون ھرزمان  بگونھ ای متوازن درسطح کشور را وجمعیت وامکاناتجلوگیری نموده 

دراوردن  ی: با بھ اجرابا این امید کھ. قابل دسترسی را دنبال نموده اندباورغیربیشتر دست اندرکاران ما این 

انھم درقلمروملی شد.البتھ ، تعیت وفعالیتوزیع موزون جم، بلکھبیشتر نع تمرکزما میتوان چنین برنامھ ھائی ،

یعنی تعدیل  .پرافت وخیزء توسعھ کشورماست  این مرحلھ» ذاتی«تمرکزپیش رو : کھبدون توجھ بھ این مھم 

 –شھری  درون مناطق کالندرشرایط کنونی منحصرا"یعنی  - »ویژه«تمرکزمورد بحث انھم بصورت کامال"

نھ اینکھ پیش از تحقق توسعھ چنین طرحھائی  !ق یافتھ باشد حاصل توسعھ ای تحق فقط وفقط میتواند بتدریج انھم

  ، تا نھایتا" بھ مزید برعلت دیگری تبدیل شوند .را پیش بکشیم 

 –روندھای مطرح شده  »غیرقابل اجتناب بودن«اکنون اگرپیش فرضھای مطرح شده فوق وبیش ازھمھ      

وبالخره ھم جمعیت شھری درکل جمعیت کشوررسگرایشھای جھانی افزایش ویا کاھش جمعیت ، افزایش مستم

، تجمع ھای جمعیتی متمرکزدرشھری انھم بصورت استقرار رجمعیت وفعالیت ھا دربخشاگرایش استقر

د اھھای جاری بھ اثبات خوسیاست گذاریوتوھمات درضمن اینکھ وجود تناقضات ، را بپذیریم  -کالنشھرھا

    کنونی را مورد بحث قرارداد.و بغرنج.تناقض رسید ، میتوان چاره کاروبرون رفت ازشرایط پر

     



  مشروط بھ تجدید نظرھای اساسی درسیاست گذاریھای جاریست چاره کار،    

عالوه برمشکالت ساختاریء اقتصادی، اجتماعی وسیاسی  ،عمده تناقضات کنونی را ھایعلتاز یکیاگر   

 : تقابل انھا با روندمختلف در وضع موجود بدانیمناشی ازکلیشھ ای بودن برنامھ ریزی ھا ودرنتیجھ  موجود ،

    اماده نمائیم .دربخش شھری کشور باید خودرا برای تجدید نظرھای اساسی درسیاست گذاریھای جاری

ھای در جریان , نکتھ ذاریگھای سیاست د نظرھای اساسی دراھداف وسمتگیریپس ازپذیرفتن لزوم تجدی    

است . کشوردومسئلھ ومشکل اساسی کنونی در بخش شھری بھ  : توجھ  ،اشد بسیارمھمی کھ باید مورد توجھ ب

ویا اصوال" » توسعھ«: نخست فقدان یک راھبرد (استرا تژی) قابل دفاع جھت ھدایت ازمشکل عبارتند این دو

  انھم بصورتی کھ مطرح گردید !  »دورنمای پیش رو«توسعھء بخش شھری کشورباتوجھ بھ 

؟ ایا ست چنین راھبردی را تدوین نموده اتاکنون گاه اجرائی وسیاست گذاری مربوطھ دستبسیارخوب ، ایا   

تدوین  ،دندرجریان باش ھایشده روندنظریھ پردازی ومبتنی برپژوھشھای مستمرکھ ، میباید  ئیسیاست گذاریھا

: فرض بایدایا ب، نھ ای قابل دفاع ومستدل مشخص شودچنین راھبردی باید بگوشده اند؟ بعنوان مثال: در

اصوال" جامعھ چنین توانائی را دارا میباشد ؟ ایا بالخره  اینکھ یاو ؟شھرھا را گرفتجلوی گسترش کالنواقعا"

دودیت ھای زیادی حم، دهاکنون انجام ش تاچنین خواستی شدنی است ؟ البتھ میتوان با اقدامات دستوری چنان کھ 

بیش گسترش بی بدیل حاشیھ نشینی !؟ یااینکھ درمقابل  را بتصویب رساند . امانتیجھ ان تاکنون چھ بوده ؟

ب جمعیت موجب جذازیک سومانع طردشھری وازسوی دیگر کالنشھرھا ، ھمھ جانبھوتجھیزتوسعھ  ازپیش با

، با در نظرداشتن دورنمایء اینده نزدیک ینده شد ؟ باید مشخص شودا جمعیتی حاشیھ نشین وجابجائی ھای

» نقشھ راه ما«بالخره  یا اینکھ : ؟  ، راباید پیگیری نموداھداف پیش گفتھ زخش شھری کشور، کدام یک اب

  بخش شھری چیست ؟!  دھھ ھای اینده وکنونی » غیرقابل اجتناب«برای دورنمای تحوالت

جامعھ محوری کھ ، دراین زمینھ تاکنون ھیچ راه کار ھمانگونھ کھ مالحظھ میگردد: دستگاه اجرائی ما    

این زمینھ باشد در صلی ان پاسخگوئی بھ مطالبات مردم وتامین تدریجی حقوق اجتماعی انھاازیک سو ھدف ا

بصورتی کھ روند توسعھ وتحوالت بخش  -وازسوی دیگر تحوالت بخش شھری  را، با نیازھای روند توسعھ 

التی چون: مشک با ، این چنینچنین راھبردی را میداشتاگر، نداشتھ است .  را - باشندشھری مکمل یک دیگر



سرمایھ ھای سوداگربرامالک ومستقالت ، بحران فلج  کننده مسکن ، سلطھ بختک  حاشیھ نشینیوسیع رشد 

   روبرو نبود!، وبسیاری ازمشکالت دیگر تحوالت شھریبر» عمال"«و

  :چونھائی خبر وبھ عنوان مثال بفرض مربوط بھ ان مواجھ ھستیم .ھمواره با اخبار کھحاشیھ نشینی  رشد     

 ،وخبرھای دیگر مشابھ ان  »بھ محالت اعیان نشین مشھد خطر یورش حاشیھ نشین ھا«

سیاست گذاری ھای پایھ  ، ، کھ فقدان ان موجب شده بجای توفیق حتی اندک مطرح شدهراھبرد عالوه بر  

   علت شوند !د مزید برخو ا "، اکثرشھری

ز موانع عمده کن در واقع امروزه بصورت یکی اتداوم بحران مس مشکل دوم تداوم بحران مسکن است .    

امده است ! انھم ، درتصویب میشوندھای شھری کھ جھت رفع ویا تعدیل نسبی مشکالت توفیق، برنامھ ریزی

ھرگونھ  »مسکنتنظیم بازار «مورد مسکن کھ انھم چیزی نیست بجز:  ندیشی اساسی دربقسمی کھ بدون چاره ا

  خواھد شد .  ت شھری با ناکارامدی تدریجی دچارنھ ھای ھدایت تحوالبرنامھ ریزیھای پایھ ، در زمی

: ناتوانی وبرخور داری ازحداقل اما انچھ دررابطھ با بحران مسکن دروضعیت کنونی میباید برجستھ شود  

دستگا ه اجرائی درجھت دستکم تعدیل بحران پیش روست . بنابر این بحران مسکن ھنگامی قابل » ابتکارعمل«

نی با یع باشد ،تکار عمل وتوانائی الزم برخورداراین زمبنھ از اب، دستگاه اجرائی در بود کھخواھد  کنترل

چون تنظیم   گردد.بھ ابتکارعملی دست یابد کھ قادربھ تنظیم بازمسکن برخورداری ازامکانات مذکور

الت ، انبوه سازان ورانت بازارمسکن تنھا عاملی است کھ میتوان بتدریج بھ  خط دھی سوداگران  امالک ومسثق

  قابل توجھی پایان داد. خواران حاکم برامورساخت  شھری بمیزان

 ،مسکن ھنگامی محقق خواھد شد کھجھت تنظیم بازاردراین مورد باید اضافھ نمود: ابتکارعمل پیشگفتھ     

 ، ان میدھد ھنگامیکھداشتھ . تجربھ جھانی نشاختیاردردستگاه اجرائی ویا جامعھ بمیزان کافی مسکن اجتماعی 

سکن مدستگاه احرائی امکان تنظیم بازارد، نباش» مسکن اجتماعی« ی مسکونی شھردرصد واحد ھا 20حدود  

حال : تاکنون ھیچ کشوردراین مورد این نکتھ مھم را نباید از نظرداشت کھ را بدست خواھد اورد . اما در

وبا وجود  چنین حدنصابی دست یابند ؟! بھرحال توسعھ وحتی کشورھای اروپای جنوبی نتوانستھ اند ، بھ



وبا کوشش ھمھ  تا بتدریج باشد .این سمت سوممکن است در کھ بھربھائیباید اقدامات اینده رو مشکالت  پیش

  نزدیک شد . بھ چنین حد نصابی کم وبیش  بتدریج  وبکارگیری ھمھ امکانات موجود ،  جانبھ وھمکاری جمعی

  مھدی کاظمی بید ھندی   

  1397خرداد   

  


