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اوال ،مســکن اجتماعی بهمعنای مســکن عمومی مورد نظر او
نیست .ثانیا ،تجربههایی که وی به آن اشــاره میکند حداقل
در اروپا و آمریکای شمالی به دهه  60و  70میالدی برمیگردد،
بخصوص در یکی ،دو دهه گذشــته مســکن اجتماعی در این
کشورها بهگونهای اجرا شده که مشکالت سابق مانند شکلگیری
محالت فقیر وجود ندارد .ثالثا ،جداییگزینی سکونتی در شهر
تهران هماکنون محصول سازوکار بازار آزادی است که مجموعه
دولت و مراجع محلی ،خودشان را از آن خارج کردهاند .محالتی
که در مرکز و جنوب شهر وجود دارد و بهاصطالح آنها را محالت
«بدنام» شهر میدانیم ،محصول همین سیاست است و درواقع
اقشار فرودست در این محالت به ســازوکاری واگذار شدند که
آنها را در یک چرخه محرومیت قرار داده اســت .اینکه دولت
با هر بهانه و براساس هر تفکری خودش را از وظایف حاکمیتی
کنار بکشد و خدمات شهری عمومی مانند حملونقل عمومی
و فضاهای فراغتی شهری ،برونسپاری شود بر نابرابری فضای
مســکن تاثیرگذار است و به بحران مســکن جنبه چندبعدی
دامن میزند.
در دهه گذشته ،در اسناد بینالمللی
مفاهیمی مانند نابرابری و محرومیت،
سیاستگذاری
جایگزین مفاهیمی مانند فقر شده
مسکن
اســت .این جایگزینی به این دلیل
است که بتوان با این مفاهیم جدید به
همه ابعاد بحران مسکن پرداخت و مساله فقط در حوزه اقتصادی
و درآمد بررسی نشود .دسترسی به خدمات شهری ،محدودیت
زمین و طبیعت ،موضوعات جمعیتــی و  ...جنبههای مختلف
موضوع هستند .سیاستگذاری در بخش مسکن هنوز نافضایی
و بخشی است و بیشتر از جنبه اقتصادی به موضوع میپردازد.
سیاستگذاری مسکن یکپارچه نیست ،به این معنا که حدود 18
سازمان مســتقل از یکدیگر در مورد مســکن سیاستگذاری
میکنند و هیچ یکپارچگی سلسلهمراتبی جغرافیایی در میان
آنها وجود ندارد .سند طرح جامع مسکن کشور وجود دارد ،اما
شــامل حوزه خردتر در شــهرها و روســتاها نمیشــود .در
سیاستگذاریهای بخش مسکن اغلب ارزش عدالت و برابری در
مقابل کارآمدی و رشد اقتصادی نادیده گرفته شده ،در حالی که
مسکن یک نیاز اساســی برای همه افراد است و در بستری که
نابرابری از پیش وجود دارد و افراد به امکانات برابر دسترســی
ندارند ،بحث عدالت و برابری در حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت
است .مسکن یکی از ابزارهایی اســت که دولت بهواسطه آن،
میتواند به طبقات پایین و گروههای فرودست قدرت دهد و آنها
را توانمند کند .در معدود مداخلههایی که دولت در بخش مسکن
داشــته ،این نوع مداخالت منجر به طــرد اجتماعی و پدیده
اعیانســازی شــده اســت .برای نمونــه میتوان بــه محله
«خاکســفید» یا محالت مرکزی شــهر تهران و اتفاقی که با
ساخت بزرگراههای نواب و امامعلی(ع) و نوسازی افتاد ،اشاره
کرد .ساکنان این محالت بهدلیل باال رفتن ارزش ملک در این
محالت ،توانایی ماندن و سکونت در این محالت را نداشتند و این
باعث شــد به محالت دیگر یا به خارج از شــهر که هم از محل
کارشان دورتر است و هم خدمات شــهری کمتری دارد ،نقل
مکان کنند .مداخلههــای عملیاتی همراه بــا نادیدهگرفتن
گروههای فرودست بوده و منافع آن به گروههای صنفی مانند
سازندگان یا اقشاری از طبقه متوسط رسیده که در پی خرید
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

منزل دوم بودند .مشکل دیگر در بحث سیاستگذاری مسکن،
ناآگاهی از وضعیت نابرابری مســکونی در شهر تهران و اثرات
سیاستها بر این وضعیت بوده اســت .موضوع نخستی که در
زمینه سیاستگذاری مسکن باید به آن دقت شود ،این است که
ویژگی یک مسکن خوب چیست؟ مسکن دارای ویژگیهایی
است که آن را تبدیل به یک کاالی خصوصی میکند .برخی از
این ویژگیهــا مانند مالکیت خصوصی بر مســکن ،محصول
برخورد جامعه بشری در طول قرنهای گذشته با موضوع مسکن
اســت .برخی از این ویژگیها نیز محصول سیاستگذاری طی
دهههای گذشته در جهان و ایران است که مسکن را بهعنوان یک
کاالی خصوصی ،تابع عرض ه و تقاضا قرار میدهد ،اما مســکن
دارای ویژگیهای اجتماعی نیز است که آن را از کاالی خصوصی
متمایز میکند و ما را وامیدارد آن را بهعنوان یک حق اجتماعی
یا کاالی عمومی در نظر بگیریم .مسکن یک کاالی منقول نیست
و تفاوت مکان و جغرافیا بر کیفیت و قیمت آن تاثیر میگذارد.
همچنین از نظر برخی اندیشمندان ،بهدلیل وابستگی مسکن به
زمین و طبیعت و چون زمین حاصل کار انســان نیست و یک
دارایی طبیعی اســت ،خصوصیکردن مسکن ،هم غیرانسانی
اســت و هم کاالییکردن آن موجب تخریب طبیعت میشود.
مسکن بهعنوان یک زیرسیستم از سیستم شهری ،یک سیستم
جداگانه و دارای عناصری است که از سیستم بیرونی اثر میگیرد.
برای مثال ،فضای مسکونی شهر با سیستم حملونقل شهر در
ارتباط است ،یعنی فضاهای مرکزی شهر تهران که دارای ازدحام
زیاد و کوچههای باریک اســت ،اگر از نظر حملونقل کارآمد

