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در قوانین تصویبشده توسط مجلس و هیاتدولت بهصراحت آمده
کهبرنامههایشهریوعمرانی،برنامههاییطاغوتیهستند.در نتیجه
این سیاستها کنار گذاشته و نوعی از سیاستهای غیررسمی توسط
مردم و دولتمردان اعمال شد و اراضی را تصاحب کردند .سال ،1359
قانون لغو مالکیت اراضی موات این اجازه را به هر کســی میداد که
چنانچه روی زمینهای موات کار عمرانی انجام دهد ،مالک آن خواهد
شد .برخالف قانون مشروطه ،در اصل ( )31قانوناساسی جمهوری
اسالمی حق مسکن و وظیفه دولت برای تامین آن به رسمیت شناخته
شده و این موضوع مهمی است که همه کنشگران و فعاالن حقوق
شهروندی باید آن را پیگیری کنند و دولت نیز باید با توجه به این اصل،
زمینههای اجرای آن را فراهم کند .پس از انقالب ،ساختار سازمانی
مانند بنیاد مسکن ،انقالب مسکن و سازمان زمین شهری برای تامین
مسکن فرودستان شــکل گرفت .در این دوره ،یک سیاستگذاری
اجتماعی غیریکپارچه و بخشی وجود دارد و دولت بزرگترین مالک
زمین است .ســال ،1359وزارت آبادانی و مسکن 500 ،هزار قطعه
مسکونی بین مردم توزیع کرد که باعث افزایش40درصدی قیمت
مسکن شد .در این دوره برای حل مشکل گودنشینی به شهرداری
تهرانبودجهای تخصیصداده شدو توسط ساکنانگودنشین ،شورای
عالی اسکان گودنشینان شکل گرفت تا بر تخریب مناطق گودنشین
و ایجاد واحدهای مســکونی جدید نظارت کنند .وزارت آبادانی و
مسکن ،مجری این کار بود ،اما متاسفانه 70واحد مسکونی که ساخته
شد به کارکنان دولت اختصاص یافت و آنچه در عمل اجرا شد با اهداف
اولیه طرح ســازگار نبود .در مجموع میتوان گفت ،اقداماتی که در
دهه 60در زمینه آمادهســازی زمین انجام شــد بهگونهای بود که
گروههای فرودســت ب ه خوبی شناســایی نمیشــدند و چون این
سیاستهایمسکنسیستماتیکوفضایینبودند،محالتنهچندان
کاملی شکل گرفت .با این وجود قیمت مسکن در آن دهه ثابت ماند و
دسترسی مســکن برای عموم مردم ،نه ایدهآل ،اما مناسب بود .از
سال ،1364برنامههای شهری شکل گرفت که بر حفاظت و منابع
طبیعی و محدوده شهرها تاکید داشت .از آغاز دهه ،1370با پایان
دوره قانونی اختیار دولت در واگذاری زمین روبهرو هستیم .بر اساس
برنامه اول و با گذشت 10سال از قانون زمین شهری ،دولت آن قانون
را تمدید نکرد و در برنامه دوم ،دولت مکلف به فروش زمینهای دولتی
شــد .این قانون با این توجیه تصویب شد که منابع حاصل از فروش
زمینهای دولتی برای تامین مسکن استیجاری هزینه شود .مسکن
استیجاری تا آخر دهه ،70حدود  30هزار واحد بود که بخش زیادی
از آن ،متعلق به کارکنان دولت بــود و فقط حدود 10درصد از آن به
دهکهای فرودست اختصاص یافت .سیاستگذاری مسکن در این
دوره با هدف ایجاد رشد اقتصادی در سطح کالن انجام شد و به همین
دلیل اگر وامی برای تهیه مســکن داده میشــود میزان وام و نحوه
بازپرداخت آن بهگونهای بود که فقط گروههای متوسط میتوانستند
از این نوع وامها استفاده کنند .در دهه ،80بانکهای خصوصی شکل
گرفتند و وامهایی با میزان سود بیشتر ارائه دادند که باز هم محرومیت
اقشار فرودست را تشدید کرد .بر اساس برآوردها ،ارزشافزوده مسکن
از کل محصول ناخالص داخلی بین 8تا15درصد است و دولت معتقد
است ،با فعالکردن بازار ساختوساز میتواند بر مشکل اشتغال فائق
آید .اکثر ساختوساز کشور در کالنشــهرها متمرکز است و اینکه
بیکاران برای اشتغال در این بخش به کالنشهر هجوم بیاورند ،خود
بهتنهایی تقاضای مسکن را افزایش میدهد .در این دوره دو شرکت
«خانهسازی ایران» و «سرمایهگذاری کارگران» شکل گرفتند و بدون
دستاورد مشهود و قابلردیابی10 ،سال پس از شکلگیری منحل
شدند .همه این سیاستگذاریهای نامناسب منجر به شکلگیری و
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افزایش سکونتگاههای غیررسمی شد و نمود بارز آن را میتوان در
شورشهای شهری در ســال 1373مشاهده کرد که تبدیل به یک
بحران سیاسی شد .قیمت مسکن در دو دهه گذشته 80،برابر افزایش
یافت و هیچ نهاد ناظری در این زمینه وجود ندارد .در دهه ،70با این
استدالل که باید تولید مســکن افزایش یابد شهرداریها شروع به
تراکمفروشی کردند ،اما هیچ سیاستی وجود نداشت که بگوید این
تراکم با چه سازوکاری به گروههای فرادست منتقلشود .در سطح
جهانی سازوکارهای مناسبی وجود دارد که این نوع تراکمفروشی را
محدود میکند و گروههای نیازمند معرفیشده توسط بهزیستی و
دیگر گروههای نیازمند از آن استفاده میکنند .برنامه ساماندهی شهر
تهران در اوایل دهه ،70برنامه تهران ،80برنامه مجموعه شهری ،طرح
جامع شهر تهران در سال 1380و ...به بحران مسکن نهتنها بیتوجه
بودهاند ،بلکه با مقرراتشان سوداگری مسکن را تشدید کردند .دولت
بهجای سیاستگذاری اجتماعی مناسب در بخش مسکن ،بهعنوان
یک کارفرمای بزرگ ،پروژههای ساختوساز انجام داده است .همین
رویکرد است که دولت را مجاب میکند مسکن مهر بسازد بدون اینکه
سازوکار مناسبی برای شناسایی گروههای فرودست فراهم کند و در
شهر تهران مســکن مهر عمال تبدیل به مسکن دوم یا چندم طبقه
متوسط شده است .سال ،1387قانون سازماندهی و حمایت از تولید
و عرضه مسکن تصویب شد .نامگذاری همین قانون نشان میدهد،
روی تولیــد و عرضه مســکن تاکید وجــود دارد و مســکن برای
سیاستگذاران بهمثابه روشی برای رشد اقتصادی است تا یک برنامه
اجتماعی برای حل مشــکل گروههــای فرودســت .قانون تغییر
دستورالعمل شهرکسازی خصوصی پیرامون شهرها در سال،1388
تصویب و به تعاونیهای خصوصی اجازه شهرکسازی پیرامون شهرها
داده شد .خروجی این قانون ،شهرکی مانند «باستی هیلز» را به وجود
آورد .به عبارت دیگر ،سیاستهایی که در ابتدا قرار بود به تولید و عرضه
مسکن برای نیازمندان کمک کند به ابزاری برای افزایش دارایی افراد
و ایجاد اعیانیسازی و قطبیشدن شهر تبدیل شد.
دولت بارها عنوان کرده که مسکن دولتی
آسیبها
بیکیفیت و مسکن خصوصی باکیفیت
و راهکارها
اســت .مدتی پیش آییننامه مسکن
کارکنان دولت در هیاتدولت به تصویب
رســیده اســت .با توجه به اینکه اکثر
کارکنان دولت به طبقه متوسط تعلق دارند ،باز هم رویکرد دولت،
فعالکردن طبقه متوسط اســت .برنامه «مسکن امید» میگوید،
400هزار واحد مسکونی در این دولت باید ساخته شود؛ 200هزار
واحد در شهرهای جدید100 ،هزار واحد بهعنوان مسکن کارکنان
دولت و 100هزار واحد در مناطق شهری .از دیگر سیاستها ،ساخت
مسکن استیجاری توسط شهرداریهاست .بهعنوان مثال ،در شهر
تهران ،یک پروژه مسکونی  424واحدی در منطقه 18تهران با عنوان
ی از آن توسط
پروژه «بهاران شــرقی» در ساخت است که بخشــ 
سرمایهگذار خصوصی به بازار واگذار شده و بخشی از آن قرار است به
خانوارهای همان محدوده واگذار شود .این بیم وجود دارد که این نوع
سیاستها مانند سیاستهای پیشین که اشاره شد ،با شعار مسکن
فرودســت پیش برود ،اما در عمل در بازار آزاد خرید و فروش شود.
نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهرها امری وابسته به نابرابری
فردی و تالش و استعداد فردی نیست ،بلکه یک نابرابری اجتماعی و
وابسته به سیستم اجتماعی و طبقاتی است .شکل سادهای از آن ،ارث
و میراث است .فردی که ثروتمند به دنیا میآید ،ثروتمند میماند و فرد
محروم ،محروم زندگی میکند.

