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اطالعات مورد نیاز براي تحلیل این وضعیت . تحلیلی است-شیوة تاریخی
ها و اسناد مرتبط، در بازة زمانی بعد از انقالب تا  به روش اسنادي، از برنامه

 این تحلیل نشان نتایج .شده است پایان برنامۀ پنجم توسعه، استخراج
متأثر از انقالب  از ایران بعد در مسکن توسعۀ هاي سیاست که دهد می

گفتمان انقالب در دوره جنگ تحمیلی، غلبۀ دیدگاه تعدیل ساختاري متأثر 
از شرایط جهانی در دوره سازندگی، اولویت دادن به بازار و بخش مدنی در 

خواهی و گفتمان تدبیر اقتصادي به ترتیب  دوره اصالحات، گفتمان عدالت
ار مسکن، هاي بازتوزیعی مسکن از پایین، رهاسازي باز با سیاست

هاي غیررسمی، پاسخ به تقاضا براي  توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه
اصالح رویۀ  درآمد با طرح مسکن مهر و ویژه در بین اقشار کم مسکن به

  .طرح مسکن مهر با تأکید بر مسکن اجتماعی مورد توجه بوده است
گذاري مسکن، انقالب  دولت، سیاست رفاهی، سیاست: هاي کلیدي واژه

 هاي توسعه سالمی، برنامها

  
  مقدمه .1

ها  ترین وظایف دولت مهم یکی از  براي اقشار مختلف مردم،تأمین مسکن مناسب
جانبه از سوي دولت عملی  هاي همه باشد، چرا که تأمین آن بدون کمک و حمایت می

هاي مختلف، براي تأمین مسکن اقشار  ها و سیاست ها با تدوین برنامه لذا دولت .نیست
 حوزة در مدرن گذاري بر این اساس طبق نظر کارشناسان، سیاست. کنند حروم اقدام میم

 پهلوي حکومت دوران در آنچه اما شده، آغاز رضاشاه دوران از ایران در شهري مسکن
 دولتیِ اقدامات بلکه با نبود، آن امروزي معناي به برنامه چارچوب در گرفت انجام اول

با طرح و  دوم در دورة پهلوي .بود رو روبه سازمانی و ينهاد و ضعف ساالرانه دیوان
عنوان وظیفۀ قانونی   به بعد، تأمین مسکن به1327هاي عمرانی از سال  تدوین برنامه

اي  دولت دانسته شده و سیاست اتخاذشده در باب مسکن عمدتاً در چارچوب مجموعه



   
  
  
  

 181...     گذاري مسکن در ایران بعد از  دولت و سیاست

 انقالب پیروزي با. اند شده هاي کالن عمرانی تعریف هاي ذیل برنامه ها و پروژه از طرح
 و اجتماعی عدالت و شکست هم در پیشین نظام چارچوب 1357 سال در اسالمی
 و 3 اصول در. شد وارد جدید اساسی قانون در تأکید و صراحت به رفاه دولت وظایف

 و فقر هرگونه تا شود ریخته پی عادالنه اقتصادي باید که است آمده اساسی قانون 43
 31 اصل و شود تأمین مسکن مانند اساسی نیازهاي و شود برداشته انمی از محرومیت

 حق برآورده شدن زمینۀ نیازمندان، قراردادن اولویت در با که ساخته موظف را دولت
 بر این اساس .کند فراهم ها آن نیاز با متناسب مسکن از برخورداري زمینۀ در را ایرانیان

گذاري مسکن  قش دولت در سیاستن هدف اصلی مقالۀ حاضر، بررسی و تحلیل
هاي مربوط به آن در دورة قبل از  باشد، اما قصد ورود به وضعیت مسکن و سیاست می

ها را در دورة بعد از انقالب مورد تحلیل قرار  انقالب اسالمی ندارد، بلکه این سیاست
 .داده است

  
  طرح مسئله .2

 قانون 31اصل در  است، شده حق مسکن در قانون اساسی کشور واضح و آشکار بیان
دولت . داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق فرد و خانوار ایرانی است « آمدهاساسی

خصوص روستانشینان و  ها که نیازمندترند، به موظف است، با رعایت اولویت، براي آن
نیز آمده  قانون اساسی 43در اصل » کارگران، زمینه اجراي این اصل را فراهم کند

کردن فقر و محرومیت، برآورد کردن نیازهاي  کن استقالل اقتصادي، ریشهبراي تأمین "
انسان در جریان رشد و حفظ آزادگی او، اقتصاد کشور بر اساس ضوابط زیر استوار 

مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، : تأمین نیازهاي اساسی: شود می
  در نتیجه.مهوپرورش و امکانات الزم براي تشکیل خانواده براي ه آموزش

هاي مؤکد نظام  تأمین مسکن مناسب براي مردم ازجمله خواست ازآنقالب اسالمی پس
فرمان رهبر فقید  به» بنیاد مسکن انقالب اسالمی«رو نهادي انقالبی به نام  شد و ازاین

بنیاد مستضعفان و  «ترین مأموریت همچنین مهم.  تأسیس شد1358انقالب در فروردین 
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اي  گونه جدیت در این امر بهافزون بر این، . ه است شد تأمین مسکن عنواننیز  »جانبازان
منظور تأمین زمین الزم براي ساخت  بود که عالوه بر مصوبات شوراي انقالب، به

، قانون زمین شهري »احکام ثانویه«و » ضرورت«مسکن نیازمندان، با استفاده از اصل 
 به تصویب مجلس 1360سال براي تحدید مالکیت خصوصی بر زمین شهري در 

با توجه به افزایش اسکان غیررسمی  مسکن مسئلۀحل  بنابراین .شوراي اسالمی رسید
ماهیتِ همچنین . خورده است  دولت گرهمداخله، همواره با شهرها خصوصاً در کالن

گذاري در این عرصه  مسکن و اینکه بخش خصوصی به خوديِ خود پا به سرمایه
 از سوي دیگر، .کند میلت را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل گذارد، دخالت دو نمی

 همواره تأمین مسکن  در راستاي تحقق عدالت و نیز کسب مقبولیت اجتماعیها دولت
هاي رفاهی مورد نظر   و سیاستاند دادهس اهداف اجتماعی خود قرار أنیازمندان را در ر

ایران نیز از همان ابتدا در راستاي انقالب اسالمی . اند بردهپیش  خود را طرح کرده و به
. خواهانه و توجه ویژه به محرومان و مستضعفان شکل گرفت هاي عدالت آرمان
 مسکن مسئلۀ تا با اند کوشیدهازآنقالب، هر یک به شکلی  پسنیز هاي مختلف  دولت

 سال گذشته دستخوش تغییرات 40 مسکن نیز در طول مسئلۀخودِ . مواجه شوند
منظور  باید به هاي رفاهی مسکن قاعدتاً می در نتیجه سیاست. شگرفی شده است

براي . داده، متحول شده باشند پاسخگویی به مسائلِ جدید، در نسبت با تغییرات رخ
  مقالهازآنقالب، در این هاي رفاهی مسکن پس ترسیم تصویري نسبتاً روشن از سیاست

در واقع، . اهیم پرداختها خو ها برحسب دولت بندي این سیاست مرور و دوره به
هاي رفاهی مسکنِ خاص آن  هاي اقتصادي و سیاسی هر دولت، در سیاست گفتمان

ها در  البته نباید از نظر دور داشت که باوجود برخی تفاوت. شده است دولت، نمایان می
از سوي دیگر، با توجه به . ها نیز مورد توجه هستند هاي آن ها، شباهت این سیاست

و با در نظر داشتن این موضوع که دولت در ایران، متولی اصلی اجراي مقاله، هدف 
ها،  هاي رفاهی مسکن بر مبناي دولت بندي سیاست هاي رسمی است، دوره سیاست

که بستر کلی  لذا مقالۀ حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است. پذیر است توجیه
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گذاري مسکن  یري بر سیاستاقتصادي، سیاسی و اجتماعی حاکم بر هر دوره چه تأث
گذاري مسکن  ها متأثر از این بسترها، چه نقشی را در حوزة سیاست اند؟ و دولت داشته

 اند؟ ایفا کرده
 

 چارچوب مفهومی. 3

گذاري اجتماعی در یک معناي کلی عبارت است از بررسی و پژوهش  تحلیل سیاست
بر این اساس تحلیل  .)segal, 2007: 121 (هاي اجتماعی دربارة دالیل و نتایج سیاست

ها،  ها، تطور و توسعۀ آن منظور شناخت خاستگاه و منشأ سیاست گذاري به سیاست
 &Oconnor (اوکانر و نتینگ .شود ها انجام می اثربخشی و ارزیابی پیامد سیاست

Netting, 2011 (به باور این دو، . دانند مثابه پژوهش می گذاري را به تحلیل سیاست
هاي  هاي متفاوتی مبتنی است، و اغلب داراي ریشه بینی گذاري بر جهان تتحلیل سیاس

سگال . معنایی و انتقادي است/عقالنی، تفسیري/اثباتی: شناختی چون معرفتی و روش
هاي جامعه و  هاي همۀ بخش گذاري عقالنی را نیازمند دانش کافی دربارة ارزش سیاست

به باور وي . داند ها می فایدة آن-هها و هزین هاي ممکن، نتایج آن دربارة بدیل
رویکرد . قع بینانه و شدنی نیستاآل است، و گذاري عقالنی هرچند ایده سیاست

گیري و  گذاري اجتماعی، نحوة شکل ناعقالنی نگاه تفسیري و معنایی به چرایی سیاست
رویکرد انتقادي نیز با تأکید بر توازن قدرت، در راستاي . چگونگی توسعۀ آن دارد

 :segal, 2007(پردازد  گذاري می ازچیدمان یا بازسازي نظم اجتماعی به تحلیل سیاستب

گذاري  براي تحلیل سیاست )Hudson&Lowe, 2009: 8-11 (هادسون و الو. )122
گذاري در سطح  تحلیل سیاست. اجتماعی بر سه سطح خرد، میانی و کالن تأکید دارند

پرسش اصلی این سطح . ی افراد سروکار داردترین واحدهاي جامعه یعن اي خرد با پایه
گذاري چیست و رابطۀ عاملیت و  تحلیل، این است که نقش افراد در فرایند سیاست

ها مطرح  گذاري چگونه است؟ در سطح میانی این پرسش ساختار در جریان سیاست
ها را در دستور کار  چه کسی آن شوند؟ ها چگونه ساخته می است که سیاست



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     184 

گذاري پل زدن میان دو  دهد؟ نقش اصلی سطح میانی سیاست ي قرار میگذار سیاست
اي سروکار دارد که بافت  سطح کالن هم با مسائل گسترده. سطح خرد و کالن است

شدن یکی از   جهانی. شود گذاري در آن انجام می دهند که سیاست وسیعی را شکل می
.... زیست و  ملت ها، محیط-ولتهاست که از طریق تأثیر بر اقتصاد جهانی، د این مقوله
آنچه در سطح کالن اهمیت دارد، دامنۀ . ها نقش دارد گیري و مدیریت سیاست در شکل

هاي جدید ساختار اقتصادي و  هاي اطالعاتی، شکل تأثیر نیروهاي جدیدي نظیر فناوري
  .هاست الگوهاي جدید حکمرانی ملی و جهانی بر سیاست

اي،  سه دسته متغیرهاي زمینه )33، به نقل از امیدي، 185: 1980 (مازنیان و ساباتیر 
. دانند ها مؤثر می شدن سیاست ماهیتی و ساختاري را در تحلیل شرایط تدوین و اجرایی

. اي است گذاري شامل متغیرهاي زمینه بر این اساس، محیط تأثیرگذار بر فرایند سیاست
 اجتماعی و فرهنگی، تعهد و اي شرایط و بسترهاي سیاسی، اقتصادي، متغیرهاي زمینه

هاي هدف و حمایت  الزام مجریان به اجراي قانون، بسترهاي تکنولوژیک، نگرش گروه
خصوصی،  این متغیرها بسته به آنکه دولت، بخش. شود بخش عمومی را شامل می

گذاري  المللی چه نقش و جایگاهی در فرایند سیاست جامعۀ مدنی و حتی نهادهاي بین
ها برقرار است، در تعیین درون دادهاي سیستم ایفاي  ع تعاملی میان آندارند و چه نو

عنوان متولی و نهاد  رود نظام سیاسی به دیگر انتظار می عبارت به. کنند نقش می
ها، تقاضاها و مسائل منبعث از محیط را مدنظر قرار  گذاري، در تدوین سیاست سیاست

شود که  اشی از ماهیت سیاست مربوط میمتغیرهاي ماهیتی، به مشکالت و موانع ن. دهد
متغیرهایی نظیر مسائل فنی، . شویم گذاري با آن مواجه می در طول فرایند سیاست

بندي نیازها و  تبع آن دشواري اولویت هاي هدف و به ناهمگونی و تنوع رفتاري گروه
اهیتی ترین متغیرهاي م ها از مهم تعدد و تنوع متغیرهاي تأثیرگذار بر تعیین اولویت

ه تأثیر  شد هاي تعیین متغیرهاي ساختاري بر فرایند اجراي سیاست. شوند محسوب می
ها نقش دارند و  این دسته از متغیرها در ارزیابی میزان اجرایی بودن سیاست. گذارند می

این متغیرها شامل الگوهاي . اي قرار دارند تا حد زیادي تحت تأثیر متغیرهاي زمینه
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هاي متولی، میزان مشارکت  بع مالی، هماهنگی میان دستگاهتأمین و تخصیص منا
چارچوب . شود ه را شامل می شد هاي هدف و میزان صراحت اهداف تعیین گروه

مفهومی اختیار شده در این مقاله مبتنی است بر دو مؤلفۀ کلیدي، بازشناسی بسترهاي 
ه در  شدذهاي اتخا ها و سیاست گیري سیاسی و اجتماعی؛ و جهت-کلی اقتصادي

 .هاي موردمطالعه خصوص مسکن در دوره
 

  روش .4
 تحلیلی -تاریخی مند هاي مورد نظر در این مقاله مرور نظام با توجه به هدف و پرسش

 امر فرایند مند نظام بررسی بر مبتنی تحلیل .ه است شد مناسب تشخیص داده
 در ب اسالمیهاي بعد از انقال و نقش دولت سهم و نیز تحلیل مسکن، گذاري سیاست

 گردآوري براي آغاز در که کار به این صورت بوده دهی سازمان. گذاري این سیاست
 از مسکن، رفاهی هاي سیاست تاریخی بررسی براي و اسنادي مطالعات شیوة از ها داده

 هاي یافته پرتو در نهایت در است و ه شد موجود استفاده هاي برنامه و قانونی اسناد
محدودة زمانی موضوع . است ه شد انجام موضوع تحلیل و توصیف اسنادي و قانونی،

 .شود موردمطالعه هم، ابتداي انقالب تا پایان برنامۀ پنجم را شامل می

  
  اي موضوع تحلیل دوره .5
  1367از انقالب اسالمی تا سال :  اولدورة .1-5
  اجتماعی ـ  سیاسی  ـ  کلی اقتصاديبستر .1-1-5

ب براي حفظ و تثبیت پایگاه خود نیازمند پشتیبانی ازآنقال  حکومت جدید پس
 زیرا شعار اصلی انقالب اسالمی حمایت از فرودستان و مستضعفان ،بودبدنه اجتماعی 

زمان حکومت جدید  هم. شود ها عنوان می و ارتقاي جایگاه اقتصادي و اجتماعی آن
مستضعفان و . ندنیازمند آن بود تا دستگاه اداري و اجرایی مطلوب خود را ایجاد ک
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ازجمله . رفتند  مناسبی براي این منظور به شمار میگزینۀطبقات پایین و محروم جامعه 
ها توجه نشان داد مستضعفان و  ترین قشرهاي اجتماعی که حکومت جدید به آن مهم

هایی که  آن: توان شامل این موارد دانست هاي دیگر را می گروه. نشینان بودند حاشیه
داده بودند، نیروهاي نظامی، روحانیون و در  را در جریان انقالب ازدستنزدیکان خود 

در این دوره با ظهور .  شهداي جنگ، جانبازان و ایثارگرانخانوادةهاي بعد،  سال
هاي موازي دولت در قالب نهادها و بنیادهاي انقالبی و نیز گسترش  سازمان

. رو هستیم ن و مستضعفان روبههاي انقالبی و شعارهاي حمایت از محرومیا ایدئولوژي
هاي انقالب و حکومت  جمهوري اسالمی توانست در قانون اساسی که تبلور ارزش

جاي   اموال بهمصادرةاسالمی است در کنار تشکیل بنیادها و نهادهاي انقالبی، و نیز 
). 94-5: 1389 ،عزیزي مهر( خود را تداوم بخشد ایدئولوژيمانده از رژیم پهلوي، 

بنیادهاي انقالبی با . تأمین مسکن در این دوران ماهیتی اساساً سیاسی یافت همچنین
هاي اقتصادي و  سوي موقعیت کمک کردند تا به هاي فرودست هاي خود به گروه فعالیت

. شتها انتظار پیروي دا در مقابل اما حکومت نیز از آن. اجتماعی جدیدي حرکت کنند
.  براي این کار در اختیار حکومت قرار داشت مهم این است که منابع مالی الزمنکتۀ

دسترسی آسان به درآمدهاي نفتی در کنار سایر منابع درآمدي، امکان صرف هزینه را 
این سیاست . حکومتی فراهم کرد/دوراز هرگونه شفافیت براي این نهادهاي انقالبی به

. روري انجامیدپ هاي حامی و نوعی حامی طور که گفته شد نهایتاً به تشکیل گروه همان
اهللا خمینی اظهار داشت که براي تمام مستضعفان خانه خواهند  آیتبر این اساس 

 چنین رویکردهایی یکی از نتیجۀتوزیع زمین در که ) 327-32: 1381کمالی، (ساخت 
 شدن بازار  هدف برچیده.  حرکت از روستا به شهر نیز شدبرانگیزندةعوامل اصلی 

ایی پیش رفت که رئیس بنیاد مسکن اعالم کرد قرار است کار تا ج. خواري بود زمین
-9: 1385امیر احمدي و پروین، ( ماه مسکن فراهم کنیم 6براي تمام مستضعفان طی 

بر مبناي حمایت از طبقات محروم، تأمین عدالت اجتماعی و نیز ولت موسوي  د).158
لت در اقتصاد، تأکید بر دخالت مستقیم دو. دارانه پا به میدان گذاشت راه رشد غیرسرمایه
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سازي و آزادسازي اقتصادي، مخالفت با  عدالت اجتماعی، مخالفت صریح با خصوصی
هاي اقتصادي دولت در  ها ازجمله سیاست داري و نیز مخالفت با حذف یارانه سرمایه

ها در این دوره  کنترل دولت بر بازارهاي مالی، ارز و قیمت. روند این دوره به شمار می
ها از فرصت   بوروکراتنوخاستۀ طبقۀو  یدایش بازارهاي موازي در کشور شدموجب پ

برانگیز دیگر در گفتمان غالب در این شرایط، پیوند   تأملنکتۀ.  بسیار بردندبهرة
آنکه اگرچه مسکن نقش مهمی در میزان محرومیت افراد  حال. محرومیت با مسکن است

. باید صرفاً بر مبناي مسکن تعریف کردتوان و ن  اما محرومیت را نمی،کند بازي می
 مسئلۀگرا به   شرایط انقالبی، نگاهی تقلیلنتیجۀگفتمان غالب در این دوره در 
 تولیدکننده و ساختاريجاي تأکید بر نیروهاي  محرومیت اجتماعی دارد و به

چنین . گذارد  فقر، صرفاً بر یکی از نمودهاي فقر یعنی مسکن انگشت میبازتولیدکنندة
موضوع دیگر که . انجامد سویه و نامتوازن می اي در عمل نیز به نتایج یک سویه أکید یکت

 ،ترین نقش را دارد کننده کننده و شاید تعیین هاي بعدي نیز نقشی تعیین در تمام دوره
 درآمدهاي پشتوانۀسهم نفت در اقتصاد ملی و نیز اقدامات دولت و نهادهاي انقالبی به 

دیگر، وابستگی  بیان به. توان از نوعی سیاست نفتی حرف زد  که میتا جایی. نفتی است
هاي رفاه اجتماعی ازجمله  شدید درآمد ملی به نفت، فاکتوري مهم در ارزیابی سیاست

تنیدگی سطوح درهم در اینجا در یک معنا شاهد . هاي مسکن در ایران است سیاست
المللی، نقشی  ولتیک در سطح بینعنوان یک عامل ژئوپ  نفت به.جهانی و ملی نیز هستیم

هاي مختلف داشته است و همچنان نیز  هاي اقتصادي ایران در دوره اساسی در سیاست
سو یکی دیگر از   میالدي به این1970 دهۀودِ ماهیت اقتصاد جهانی از البته خ. دارد

هاي   ازجمله سیاستهاي رفاه اجتماعی عواملی است که تحلیل چندسطحی از سیاست
دولت (همچنان که در بخش بعدي . سازد  را در ایران ضروري میط به مسکنمربو

هاي تعدیل ساختاري از سوي نهادهاي قدرتمند  بینیم، تحمیل سیاست می) سازندگی
وسو و ماهیت  کننده در سمت اقتصاد جهانی مانند بانک جهانی، نقشی تعیین
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ازآنقالب داشته   پسجمله سیاست مسکن در ایران هاي رفاه اجتماعی و از سیاست
  .است

  هاي مسکن سیاست .2-1-5
 پس از وقوع انقالب اسالمی، به دالیل مشخص ازجمله اینکه اولیۀ در دوران 
ها و شعارهاي انقالبی  گذاري جدید بر مبناي آرمان ریزي و سیاست هنوز نظام برنامه

ز پایین مواجه هاي ا هاي مردمی یا سیاست مستقر نشده بود به تعبیري بیشتر با سیاست
یعنی . رو هستیم هاي بازتوزیعی از پایین روبه دیگر بیشتر با نوعی سیاست بیان به. هستیم

مردم خودشان براي حل مشکل مسکن اقدام کردند، چون بار اصلی انقالب بر دوش 
در . دانست ها بوده است و انقالب رسالت اصلی خود را حمایت از محرومان می آن

بها در شهرها در  نشینی و افزایش قیمت زمین و مسکن و نیز اجاره واقع گسترش حاشیه
خواهی مردم از آن، باعث تصرف  هاي انقالب و سهم نظام شاهنشاهی، و نیز وعده

البته در . هاي مسکونی شد صدها هکتار زمین در حاشیه شهرها و نیز تصرف آپارتمان
با روي .  در مسکن شدگذاري  سیاستعرصۀطورجدي وارد  هاي بعدي، دولت به سال
در . ها و قوانین پیگیري شد هاي مسکن در قالب برنامه  دولت جدید، سیاستآمدن کار

عنوان نهادهاي رسمی  این مقطع زمانی شوراي انقالب و بنیاد مسکن انقالب اسالمی به
از . درآمد و محروم را به عهده گرفتند هاي کم مشخصاً وظیفه تأمین مسکن براي گروه

ها را  توان آن کنیم که می هاي مردمی اشاره می و در ادامه ابتدا به سیاستهمین ر
هاي رسمی مسکن  سپس به بررسی سیاست. هاي غیررسمی مسکن نامید سیاست

  .خواهیم پرداخت
 دولت در زمان پهلوي دوم به گسترش سریع اقتصادي-سیاسیهاي   سیاست

افزایش درآمدها و مصرف در . هاي شهري انجامید شهرهاي کوچک و بزرگ و فعالیت
شهر، و زوال کشاورزي و روستانشینی، به مهاجرت جمعی روستاییان به شهرها منجر 

انگیز تصمیمات  ازپیش و در واقع شگفت شد، گسترش بوروکراسی دولتی و تمرکز بیش
کاتوزیان، . (اجرایی سیل مهاجرت را از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ باعث شد
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هاي قبل از انقالب  نشینی و اسکان غیررسمی از سال به شهرها و زاغهمهاجرت ). 1386
هاي  مهاجرت به شهرها براي دستیابی به مسکن و بخت.  شده بود در ایران شروع

 فاجعۀ سه روز پس از 1357 شهریورماه 20در . اقتصادي و اجتماعی بهتر ادامه داشت
  کشتهنظامی  واسطه حکومت  بهکه جمع زیادي از مردم محالت فقیرنشین» جمعه سیاه«

هاي  گاه ها و سکونت  بودند، دولت و شخص شاه تسلیم مردم شدند و خانهشده
  .غیررسمی و غیرقانونی را به رسمیت شناختند

ها و واحدهاي مسکونی و تقسیم زمین ازجمله  ازآنقالب اسالمی تصرف زمین  پس
دهی صورت  ه شود و سازمانکرد تا به این مسائل توج مواردي هستند که اقتضاء می

با توجه به این مشکالت و براي رفع محرومیت و مهاجرت، تأمین مسکن مناسب . گیرد
ها در دستور کار حاکمیت بعد از انقالب قرار  براي اقشار محروم جامعه و اسکان آن

درآمد در قانون اساسی هم متبلور شد و  تأمین مسکن مناسب براي اقشار کم. گرفت
ازجمله بنیاد مسکن انقالب اسالمی و جهاد سازندگی مسئول تأمین و تهیه نهادهایی 

 حقوق اجتماعی زمرةمسکن در . مسکن براي روستائیان و اقشار دیگر جامعه شدند
 وظیفۀ قانون اساسی دولت 31در اصل . افراد قرار گرفت و صراحتاً به آن تأکید شد

 نیز 43در اصل . آمدها را بر عهده دارددر هاي الزم براي مسکن کم اصلی در تأمین زمینه
ها ازجمله   آنیهاي تأمین استقالل اقتصادي افراد، تأمین نیازهاي اساس یکی از راه
  .باشد مسکن می
 آستانۀجایی قدرت در  هاي خیابانی و جابه گیري تظاهرات و شورش اوجاما 

متري به انقالب اسالمی، باعث شد که نیروهاي امنیتی و نیز شهرداري توجه ک
 فرودست جامعه به تصرف صدها هکتار طبقۀدستان  ها داشته باشند و تهی نشین آلونک

 به 1359-1357هاي  بین سال). 1379بیات، (زمین در حواشی شهرها همت بگمارند 
ثباتی حاکم بر ایران و اینکه قدرت مرکزي منسجمی وجود نداشت، مردم و  دلیل بی

هاي مسکونی بازمانده از  ها و مجتمع ها، کارخانه ها، هتل دستان اقدام به اشغال خانه تهی
ها  ها و مصادره آن ها و خانه اشغال هتل). 125-6: همان(رژیم پهلوي نمودند 
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ها و  بسیاري از هتل. شد میهاي اول انقالب محسوب  ترین مشکل دولت در سال جدي
اما بسیاري . فته شد شده توسط مردم و کارگران توسط دولت پس گر ها اشغال کارخانه
هاي لوکس به اشخاصی چون   شده برخالف ویالها و هتل هاي مسکونی تصرف از خانه

عنوان بخشی از مزایاي شغلی  معلمان و کارمندان دولتی تعلق داشت که دولت سابق به
با این توضیح مسئولین و دولتمردان به خاطر از دست دادن . برایشان ساخته بود

چون ادعاي . تفاوت ماندن مردد بودند ان حامی مستضعفین و بیعنو مشروعیتشان به
حکومت این بود که انقالب براي پابرهنگان و نیازمندان است و از سوي دیگر مردم 

ثباتی سیاسی در کشور و رقابت  همچنین بی. دانستند میخود را مستحق دریافت مسکن 
هاي  ث شد عمالً سیاستباع) چپ اسالمی(و تندروها ) دولت موقت(ها  بین لیبرال

بنیاد مسکن انقالب اسالمی با .  و تصرفات صورت نگیردها اشغالمشخصی در قبال این 
ها  پشتیبانی تعدادي از روحانیون ازجمله خسروشاهی، کروبی و بهشتی این نوع تصرف

  ).127: همان( مخالف بود کامالًکه دولت موقت بازرگان  کردند، درحالی را تشویق می
هاي اسالمی و رادیکال بر صحنه سیاسی  ها و مجاهدین، گروه ن رفتن لیبرالبا بیرو

گرفتن قدرت توسط  در واقع بعد از سقوط دولت موقت و دردست. کشور مسلط شدند
ازپیش ادامه پیدا کرد و  هاي پوپولیستی و رادیکالی بیش گراهاي سنتی، ایدئولوژي اسالم

  )1382بشیریه، (ت عنوان پشتوانه بسیج عمومی تداوم یاف به
 دولت به همراهی پلیس و نیروهاي خودجوش مردمی سو یکدر این زمان از 
و از . جا باقی ماندند ها را تخلیه کند و البته برخی هم در همان توانست برخی از خانه

 100سوي دیگر بنیاد مسکن انقالب اسالمی به مردم وعده داده بود که از طریق حساب 
اما این اقدامات محدود بودند و بسیار . کند سازي می اقدام به خانهامام براي محرومین 

. دستان به اشغال زمین در اطراف شهرها اقدام کردند دوردست، در نتیجه فقرا و تهی
ها و متعاقب آن  بسیاري از شهرهاي بزرگ، حمله تدریجی و گسترده به زمین

 در غیررسمیشینی و اسکان ن این حاشیه. وسازهاي غیرقانونی را تجربه کردند ساخت
توزیع نامناسب و کمبود ). 1379بیات، ( هم ادامه داشت 70هاي بعدي تا دهه  سال
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ها و نیز اسکان  ها و زمین واقعی مسکن شهري، مشکالتی بودند که در تصرف خانه
  .ها دولت بود غیررسمی انعکاس یافته بودند، و مخاطب آن

 دوره، واگذاري زمین جهت احداث از نخستین موضوعات حائز اهمیت در این
طبق موازین اسالم، زمین موات ملک کسی شناخته . مسکن مناسب به مردم بود

شود و در اختیارات حکومت اسالمی است و اسناد مالکیتی که رژیم سابق نسبت به  نمی
هاي موات داخل محدوده شهري یا خارج از آن صادر شده، برخالف شرع بوده  زمین
لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران « قانون 1358و در تیرماه ر ازاین. است

موجب این قانون اراضی موات به تملک دولت درآمد و پس از  به. به تصویب رسید» آن
مهندسین (گردید  درآمد جامعه واگذار می بندي به افراد محروم و کم تفکیک و قطعه

ین و در زمانی مشخص براي آن گروه  و قطعه زمین تا مساحتی مع)1391مشاور بتا، 
  ).همان( به رسمیت شناخته شد اند بودهمالکان که فاقد مسکن 

قاعده شهرها، تشکیل سازمان  تقسیم و تصرف بدون قاعده زمین و گسترش بی
 را در پی داشت که گامی در جهت ساماندهی و واگذاري 1360زمین شهري در سال 

، قانون زمین به 1360در اسفند ). 1390اطهاري، (زمین پیرو قانون اراضی شهري بود 
اراضی . موجب آن اراضی به سه دسته موات، بایر و دایر تقسیم شد تصویب رسید که به

 1000هاي بایر حق مالکیت به  موات در اختیار دولت قرار گرفت، در مورد زمین
در این قانون . گرفت بایست در اختیار دولت قرار می مترمربع محدود شد و بقیه آن می

سازي به سازمان زمین شهري واگذار شد که تصویب این قانون دخالت  وظیفه آماده
به داخل ) اراضی موات(هاي شهري از پیرامون شهرها  مستقیم دولت براي تصرف زمین

در ادامه در . سازي و عرضه زمین را بر عهده گرفت ها کشاند و دولت وظیفه آماده آن
 زمین شهري به تصویب رسید که در آن تملک اراضی موات ، قانون جدید1366سال 

مازاد بر حدنصاب مالکیت در محدوده استحفاظی شهرها جزء حقوق ثابت دولت شد 
 1370زده تا پایان سال   شهر و شهرهاي جنگ22اما تملک اراضی بایر توسط دولت در 

  ).78-79: 1392شیرعلی، (مجاز شمرده شد و این قانون ادامه داشت 
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هاي زمین حمایتی  یاست غالب در این دوره را باید واگذاري زمین و سیاستس
این . گرفت صورت انفرادي، تعاونی و نیز واگذاري به سازندگان صورت می بدانیم که به

هاي مسکن هم در  واگذاري در قالب تعاونی.  بعد هم ادامه داشتدهۀها در  واگذاري
اما انتقاد مهمی که بر . عه مورد تأکید بوده است اول و دوم توسبرنامۀاین دهه و هم در 

شوند و بخش  ها طرد می درآمد در آن هاي کم که گروه هاي مسکن وارد است این تعاونی
ریزي  با تصویب قانون زمین شهري برنامه. شوند ها پوشش داده نمی اي از آن عمده

ن پرداخت وام هم در کنار واگذاري زمی. مسکن بیشتر به سمت واگذاري زمین میل کرد
ذکر است که واگذاري زمین و وام از طریق  این نکته قابل. در دستور کار قرار گرفت

 شده در محیط کار  هاي تعاونی مسکن تشکیل گرفت و تنها شرکت ها صورت می تعاونی
 حداقل هفت داشتنشدند و به دلیل شرطِ  براي واگذاري زمین به رسمیت شناخته می

 60در نتیجه حدود . هاي بزرگ وجود داشت ها تنها در کارگاه آنعضو، امکان تشکیل 
کن را پیدا سهاي م درصد از شاغالن و سرپرستان خانوار امکان حضور در تعاونی

در . هاي مسکن طرد شدند درآمدها شهري از برنامه ترتیب اکثریت کم این به. کردند نمی
هاي مسکن  نفر در تعاونیمیلیون و پانصد و هشتادویک هزار   حدود یک1367سال 
)  میلیون18حدود ( که با توجه به تعداد خانوارهاي شهري در این سال اند بودهعضو 
هاي   درصد از خانوارهاي شهري احتمال عضویت یکی از اعضا در تعاونی20تنها 

طبق گزارش بنیاد مسکن در سال . )1384خاتم و اطهاري، (هستمسکن وجود داشته 
دستان واگذار گردید که   خانه به تهی2500 هزار قطعه زمین و 100 فقط حدود 1359

البته بعد از سال ). 184-5: 1379بیات، (ها در مناطق روستاي بوده است  بیشتر آن
هاي آن هم  اي مستقل در نظر گرفته شد، فعالیت  که براي بنیاد مسکن بودجه1366

  .گسترش یافت
ل شرایط خاص اول انقالب و جنگ طور که گفته شد در این دوره به دلی  همان

لذا . استبرنامه توسعه شود، کشور فاقد  که از آن به دهۀ بدون برنامه یاد می ،تحمیلی
  :ی چونهاي مسکن در قالب قوانین و مقررات و نیز مصوبات ها و سیاست برنامه
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  ،قانون زمین شهري -
یب شد و  تصو1358هاي خالی که در سال  الیحه قانونی استفاده از خانه -

صورت  کرد و به هاي خالی را شناسایی و تصرف می موجب آن بنیاد مسکن خانه به
  ،داد اجاره و غیره به مردم می

  ، قانون اراضی شهري-
  ،دادن وام مسکن شهري و روستایی -
  ،قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارمندان دولت -
  ، قانون ایجاد شهرهاي جدید-
  ،بهره هاي کم اعطاي وام -
  ، توزیع مصالح ساختمانی ارزان-
  .شد میپیگیري  هاي مسکن  تقویت تعاونی و-
 
  )1376 تا 1368(دولت سازندگی یا آزادسازي اقتصادي :  دومدورة .2-5
  سیاسی ـ   کلی اقتصاديبستر .1-2-5

 شوروي، فروپاشی در این دوره شاهد رویدادهاي مهمی ازجمله درگذشت امام، 
قوت گرفتن جریان تعدیل اقتصادي و اقتصادي، و پایان جنگ، آزادسازي 

هاي قبلی نظام و دولت که وجهۀ  ها و سیاست ، تجدیدنظر در برنامهسازي خصوصی
هاي رفاهی حاضر به تدارك اجتماعی  سوسیالیستی بیشتري داشت و در معناي سیاست

 دوره هاي این ترین ویژگی از مهم.  هستیمهاي اجتماعی بیشتر بود، و پرداخت هزینه
 اقتصادي غرب بود که گستردةهاي  هاي جنگ و نیز تحریم بازسازي ناشی از خرابی

زدایی  در نتیجه دولت جدید راه تنش. اقتصاد ایران را با مشکالت جدي مواجه کرده بود
هرچند تقابل بین ایران و امریکا ادامه داشت و . را با دنیاي غرب در پیش گرفت

هاي اقتصادي علیه ایران را تشدید کرد که بر   تحریم1374کلینتون در سال 
 همین شرایط، نتیجۀدر .  منفی گذاشتتأثیرهاي خارجی ایران  گذاري سرمایه
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هاي اقتصادي دولت از استراتژي بازتوزیعی فاصله گرفت و به استراتژي رشد  سیاست
هاي تعدیل ساختاري در سطح  این استراتژي اساساً همسو با سیاست. نزدیک شد

 هرچند که وجوه سیاسی این سیاست به میزان وجه اقتصادي آن مورد اعتنا .نی بودجها
که با هیچ  طوري  به، مواجهیم سیاسیدر این دوره با نوعی انسدادنیست، چون 

و فقط حزب ) 58: 1383کدي، (درخواستی براي تشکیل حزب سیاسی موافقت نشد 
 بر ي تعدیلها سیاستهرحال  به. دولتی کارگزاران سازندگی در این دوره شکل گرفت

در تبعیت از همین روند . دانند بازار متکی هستند و بازار را یک سیستم خودسامان می
هاي کلیدي سیاست اقتصادي جدید در ایران در میان سایر موارد شامل  جهانی مؤلفه

دولت تعیین دستمزدها را . سازي بودند ها و خصوصی ها، کاهش یارانه آزادسازي قیمت
. نیز به بازار سپرد و صنایع ملی شده در اوایل انقالب را به بخش خصوصی واگذار کرد

سازي و آزادسازي در این   خصوصیدارانۀ سرمایههاي  تر، اتخاذ سیاست به تعبیر دقیق
 بر همین اساس .حل دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي جامعه بود ترین راه دوره مهم

راي بازسازي اقتصادي بر سیاست تعدیل ساختاري گیري اصلی دولت هاشمی ب جهت
توسعه و داراي اقتصاد دولتی  مبتنی بود که از سوي بانک جهانی به کشورهاي درحال

. تعدیل ساختاري مستلزم اقداماتی در راستاي آزادسازي اقتصادي است. شد تجویز می
کاهش کسري ها،   راستا معطوف به کاهش یارانههمین این دوره در عمدةهاي  سیاست

. ها بود سازي و رهاسازي کنترل قیمت ها، خصوصی بودجه، افزایش مالیات
ها به  که بیشتر کارخانه طوري  به،اي همراه بود سازي البته با مشکالت عمده خصوصی

در این موضوع مهم دیگر . ها واگذار شد افراد وابسته به الیگارشی حاکم و وابستگان آن
زمان   اما هم، نسبت به دوران جنگ بهبود یافت بود کهیرانوضعیت درآمد نفتی ا، دوره

کرد ناشی از  بخشی از مالیاتی که دولت دریافت می. یافتدرآمدهاي مالیاتی کاهش 
منابع تأمین . مالیات بر واردات بود که آن هم غیرمستقیم به درآمدهاي نفتی متکی بود

ها و نیز از طریق تسهیالت  يمالی دولت در این دوره افزون بر این از طریق واگذار
توانست مستقل از  از همین رو دولت می. شد بانکی و نیز تورم بر مردم تحمیل می
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با توجه به پایان یافتن جنگ و بهبود نسبی درآمدهاي .  جامعه عمل کندعمدةبخش 
که این برنامه در قالب  هرچند ازآنجایی.  کشور تدوین شدتوسعۀ برنامۀدولت، اولین 

که در نهایت در .  کاهش رفاه و گسترش فقر انجامید بهساختاري اجرا شد عمالًتعدیل 
شهر در  هاي مردمی در شهرهاي شیراز، مشهد، اراك، مبارکه، و اسالم شکل شورش

  .تهران خود را نشان داد
  
  هاي مسکن سیاست .2-2-5

 اول انقالب و مشکالت ناشی از آن و نیز جنگ تحمیلی، دهۀبعد از طی شدن 
اي  گرچه برنامه. ها پیگیري شد  کشور، توسط برنامهتوسعۀرکت به سمت رشد و ح

 به دلیل فشارهاي اقتصادي و سیاسی ناشی از اما ، تدوین شد1362-66 هاي سالبراي 
. هاي توسعه تداوم پیدا کرد هاي مسکن در قالب برنامه پس برنامه ازاین. جنگ اجرا نشد

 قبالًطور که  همان. دوم توسعه تدوین و اجرا شد اول و برنامۀ ،در دوران سازندگی
زمان با روي کار آمدن دولت سازندگی به ریاست   اول توسعه، همبرنامۀاشاره شد، 

برنامه در شرایطی . هاي تعدیل در اقتصاد همراه است هاشمی رفسنجانی و سیاست
ادسازي هاي آز هاي حاصل از جنگ تحمیلی، سیاست گردد که خرابی تدوین و اجرا می

سازي  هاي مختلف اقتصادي و خصوصی اقتصادي و کاهش دخالت دولت در بخش
 برنامۀاین نگاه، یعنی کاهش دخالت دولت و آزادسازي اقتصادي، در . مطرح است

هاي پوپولیستی در بخش  دولت سعی دارد هرچه بیشتر از سیاست. مسکن هم نفوذ دارد
هاي مسکن قرار   در دستور کار برنامهآزادسازي اقتصادي. اقتصاد و مسکن دوري کند

سازي در بازار مسکن رخ  هاي تعدیل اقتصادي و خصوصی  و اعمال سیاستگیرد می
اي با  هاي یارانه دولت از بازار مسکن کنار کشید و وام). 1390اطهاري، (دهد  می

در اختیار سازندگان مسکن در بخش ) تر از بازار هشت درصد ارزان(هاي ترجیحی  نرخ
هاي باال فروخته  مصالح ساختمانی که در بازار سیاه باقیمت. صوصی قرار گرفتخ

شد، به قیمت دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و اینکه بیشترین یارانه  می
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 دوم در واقع ادامه برنامۀ. زمین و مسکن در این دوره در اختیار متقاضیان قرار گرفت
نرخی کردن ارز، آزادي واردات  ادسازي اقتصادي، تکبرنامه اول با تأکید بیشتري بر آز

در این برنامه از . هاي مبتنی بر بازار است و کاهش دخالت دولت و توجه به سیاست
 این برنامه در حالی تدوین و اجرا .شدت و دخالت دولت در بازار مسکن کاسته شد

انات نسبتاً  دوم با نوسبرنامۀهاي بخش ساختمان و مسکن طی  شد که روند فعالیت
 آغاز شد و روند 1373بخش مذکور از سال  شدیدي مواجه بوده است، طوري که رونق

ازآن به دلیل رکود   تداوم داشت و پس1375جهشی قیمت آن تا نیمه دوم سال 
 هگذاري در این بخش کاهش یافت که نهایتاً ب ، سرمایهمؤثرمعامالت و کاهش تقاضاي 

  ).88: نهما(کاهش تولید مسکن منجر شد 
انداز،  پس« دوم عمدتاً بر سه محور برنامۀهاي مرتبط با بخش مسکن در   سیاست

در قالب تولید مسکن آزاد، حمایتی و اجتماعی استوار بوده » سازي سازي و کوچک انبوه
 دوم توسعه مسکن اجتماعی مطرح شد، ولی آنچه در قالب برنامۀگرچه در . است

 ایران تحقق یافت، حمایت از تأمین مسکن ملکی مسکن اجتماعی و طرح استیجار در
درآمد بوده است که با تجربه تاریخی مسکن اجتماعی در کشورهاي غربی و  اقشار کم

 با آن هایی شباهتمتفاوت است هرچند » نظام استیجار ارزان «یعنیکشورهاي دیگر 
دهد که  شده نشان می  دوم مطرحبرنامۀ مسکن اجتماعی با کیفیتی که در طرح. دارد

درآمد به تأمین مسکن ملکی و نه   کمهاي گروهسیاست دولت در تأمین مسکن 
در واقع به » شرط تملیک اجاره به«جاري گرایش دارد و مفهوم استیجار در عبارت ستیا

در واقع آنچه در ایران . شود میدوران پرداخت اقساط خرید مسکن اجتماعی اطالق 
با تعبیري که از این سیاست در اروپا و کانادا یا شده  عنوان مسکن اجتماعی مطرح به

در آن کشورها مسکن اجتماعی معادل .  تفاوت دارد،کنگ وجود دارد سنگاپور و هنگ
اي تحت مالکیت بخش عمومی یا  است یعنی مسکن اجاره» نظام استیجاري ارزان«

ورهاي مختلف در کش. کنند هاي کم و میان درآمد از آن استفاده می غیرانتفاعی که گروه
 مسکن اجتماعی است و سیاست زمرة درصد مسکن در حال ساخت در 30 تا 10بین 
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در ایران مسکن اجتماعی با این . شود بخشی به بازار مسکن محسوب می مهمی در تعادل
توان براي عدم توفیق مسکن  از دالیلی که می. ها وجود ندارد خصوصیات و ویژگی

درآمد و درآمد  خ باالي شهرنشینی، گستردگی اقشار کمنر: اجتماعی در ایران ذکر کرد
کارگیري راهبرد تأمین مسکن اجتماعی در ایران به شمار   پایین ازجمله موانع بهسرانۀ

) استیجاري(توان گفت که هدف سیاست مسکن اجتماعی  می). 1384خاتم، (آیند  می
یوه واگذاري اما ش. باال بردن نسبت مسکن استیجاري به مسکن ملکی بوده است

جاي اینکه  شده تحت عنوان طرح مسکن اجتماعی، به واحدهاي مسکونی ساخته
این امر . بوده است) شیوه فروش اقساطی(شرط تملیک   اجاره بهشیوةاستیجار باشد، 

توان به اخذ پیش دریافت از متقاضیان اشاره کرد که  دالیل مختلفی را داراست که می
شرط تملیک واگذار  صورت اجاره به ین واحدها را بهباعث شد دولت مکلف شود تا ا

افزارهاي الزم   و نرمسازوکارهاهمچنین در زمان واگذاري واحدها مشخص شد که . کند
داري  در نتیجه امکان اجاره. باشد هاي ذیربط موجود نمی داري در دستگاه براي اجاره

صورت دولتی در  ن هم بهدر نتیجه مسکن استیجاري، آ. ها فراهم نشد توسط این دستگاه
 شیوة. اند نشدهداري تاکنون ایجاد  کشور نهادینه نشده و نهادهاي متصدي امور اجاره

شرط تملیک و ضرورت پرداخت  واگذاري این واحدها از استیجار به اجاره به
هاي پایین درآمدي جامعه را از دسترسی به این واحدها دور کرد و  قسط، دهک پیش

شرط   اجاره بهشیوة از واحدهاي این طرح به اند توانستهرم و باالتر هاي چها تنها دهک
 این واحدها قبالً از افرادي که اند توانستههاي درآمدي پایین  دهک. تملیک استفاده کنند

صورت استیجار  ، براي استفاده بهاند گرفتهشرط تملیک تحویل  صورت اجاره به را به
هاي دولتی براي پرداخت به نیازمندان  ها و یارانه ایه از سوي دیگر سرم.برداري کنند بهره

ها نشان دادند  بانک. ها سپرده شد سازان، به بانک ها و نیز انبوه کردن آنصاحب مسکن و 
گذاري خود  هاي سرمایه کوشند تا از ریسک تر با فراهم کردن شرایطی می که پیش

انستند وام دریافت کنند که تو تر هم اشاره شد افرادي می طور که پیش همان. بکاهند
هاي  این در حالی است که در سال. انداز و بازپرداخت آن را داشته باشند توانایی پس
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هاي  هاي پایین درآمدي از هزینه یافته و دهک برنامه و اجراي این طرح تورم افزایش
شرط دیگر داشتن شغل .  اساسی دیگر خود را رفع کنندنیازهايمسکن خود کاستند تا 

ها و  دهد، کارگران و افرادي که تحت حمایت سازمان  درآمد معین بود که نشان میو
هاي  در نتیجه تأمین مسکن براي دهک. شوند نهادهاي رسمی حمایتی نیستند، طرد می

  در نتیجه عنوان. ها براي متقاضیان محقق نشده است پایین درآمدي به دلیل شرایط بانک
درآمدها   که بهبود چشمگیري در وضعیت مسکن کمجز در دهۀ اول انقالب به"شده 

هاي تأمین مسکن تاکنون از چنان سنجیدگی  هاي بسیار، برنامه رغم هزینه حاصل شد، به
حق خود در زمینۀ برخورداري  درآمدها را به و کارایی الزم برخوردار نبوده است که کم

رو به گسترش نهاده که در ایران » اسکان غیررسمی«در نتیجه . از مسکن مناسب برساند
درآمدهاست که در عمل  ریزي رسمی براي اسکان کم نشانۀ عدم توفیق دولت در برنامه

عملکرد مسکن آزاد و ). 1390اطهاري، ( "ها انجامیده است آن» شهروند زدایی«به 
محقق نماید، اهداف برنامه را   درصد80 توانستهحمایتی، با توجه به آمار بانک مرکزي 

گذاران بخش  گذاري و مشارکت سرمایه ن اجتماعی، به دلیل عدم سرمایه مسکلیکن
 .شده برنامه را محقق سازد بینی نتوانست اهداف پیش) کمبود منابع دولتی(خصوصی و 

ماهۀ اول سال   در سه کهضعف توان مالی متقاضیان خرید مسکن، افزایش قیمت زمین
در این عدم موفقیت  ،)1391 ،دارالشفا( ه درصدي داشت59قیمت زمین رشدي  1369

سازندگی دولت در چارچوب دورة در درمجموع .  نقش داشته استسهم و
 مسکن هواداري کرد و عرضۀهاي آزادسازي و رهاسازي بازار مسکن، بیشتر از  سیاست

آقاي » پاك«در کنار آن سیاست . سازان را بیشتر نمود سهم بخش خصوصی و انبوه
از . و مسکن اجتماعی پیگیري شد)  شهرسازي وقتوزیر مسکن و(عباس آخوندي 

هاي  هاي تعدیل در این دوره، واگذاري زمین و وام زمان با سیاست  و هم1368سال 
عنوان مقابله با مشکالت مسکن  سازي دولتی به ارزان محدود شد و نیز به خانه

 باید ،خ داداز رویدادهاي بسیار مهمی که در این دوره رهمچنین . درآمدها، توجه شد کم
 در هیئت 1368هاي شهرهاي بزرگ در سال  به تصویب طرح خودکفایی شهرداري
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هاي  ها موظف شدند براي تأمین هزینه موجب این طرح شهرداري به. دولت اشاره کرد
فروشی در شهرهاي   این وضعیت، آغاز تراکمنتیجۀ. خود، مبادرت به درآمدزایی کنند

قیمت . افزایی از طریق تولید فضا است ی از ارزشبزرگ بود؛ که در واقع شکل مشخص
) 1391 (دارالشفاگونه که  همان. شدت افزایش یافت  این روند بهنتیجۀزمین در 

هاي بیشتري  که بخش طوري به.  شدمتأثرتردید مسکن از این تحول عمده  نویسد بی می
  .از جمعیت از تأمین مسکن حداقلی ناتوان شدند

  
  )1384 تا 1376( اصالحات دولت:  سومدورة .3-5
  سیاسی ـ   کلی اقتصاديبستر .1-3-5

  مدنی وجامعۀ سیاسی، حاکمیت قانون و تقویت توسعۀ بیشتر بر در این دوره
در بعد . شود تأکید می اقتصادي توسعۀ سیاسی و عدالت اجتماعی بر توسعۀ تقدم

آغاز . شود  تأکید میسازي  قبل بر بازار و خصوصیدورةاقتصادي در این دوره نیز مانند 
 دوم توسعه با رکود اقتصادي فراگیر در کشورهاي برنامۀ نیمۀخاتمی در دولت کار 

 گذاشت و تأثیرجنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضاي نفت و صادرات غیرنفتی 
 منفی تأثیر با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی، بر اقتصاد ایران 1377در سال 
 اقتصادي در عمدةها  ترین سیاست ازجمله مهم) 186: 1387ن و دیگران، پژویا(گذاشت 

 بیمۀهاي خصوصی، و ایجاد  توان به اصالح نظام مالیاتی کشور، ایجاد بانک این دوره می
 اقتصادي، توسعۀ سوم برنامۀهاي اصلی  گیري ازجمله جهت. خصوصی اشاره کرد
الن اقتصاد کشور در چارچوب هاي ک تصحیح سیاست) 1379-83(اجتماعی و فرهنگی 

گذاري، و جهش در صادرات  هاي مالی، پولی، ارزي، اشتغال، تولید و سرمایه سیاست
دولت خاتمی  .غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام بود

.  پیشین تلقی کرددورةپروري در  را شاید بتوان تالشی در مقابل سیاست حامی
نوعی در راستاي  شان به به مشارکت دادن واقعی مردم در سرنوشتشعارهاي معطوف 
این رویکرد البته . کرد پروري عمل می کم مقابله با سیاست حامی پایان دادن یا دست
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 بودند و گرفته شکلپرورانه  هاي پیشین از دل همین روابط حامی  که در دورهآنانیبراي 
. کردند تراشی می د و از همین رو مانع حکومت بودند خوشایند نبوبدنۀحاال بخشی از 

 ،ها گیري ازجمله اقدامات مهم در این دوره در راستاي تحقق مشارکت مردم در تصمیم
 نظام 1383در اردیبهشت .  بود1377برگزاري اولین انتخابات شوراها در اسفند سال 

  قانون اساسی برقرار شد21 و 29جامع رفاه و تأمین اجتماعی جهت اجراي اصل 
توان در  این قانون را می). 1ماده : 1383قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، (

وزارت رفاه و تأمین . هاي بازار ارزیابی کرد  دولتی در نابرابريمداخلۀراستاي سیاست 
 وزارت رفاه بیش از هر چیز تأسیس. اجتماعی نیز جهت اجراي این قانون تشکیل شد

هاي  نوعی در زمینه ی بود که بهساختن عملکرد نهادهایدر راستاي پاسخگو و شفاف 
زیرا . سهیم بودند هاي اجتماعی رفاهی و در اختیار داشتن منابع اجتماعی و تأمین هزینه

وقتی این نهادها زیر نظارت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار بگیرند به بخشی از 
 مقننه قوةهاي مختلفی ازجمله  نشدند و دولت نیز در برابر سازما  دولت تبدیل میبدنۀ

سیاست . هرچند در نهایت این نهادها به نظارت وزارت رفاه تن ندادند. پاسخگو بود
ها نیز در همین قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شکل  هدفمندسازي یارانه

 هدفمند زمینۀ چهارم توسعه نیز تکلیف مشخصی را براي دولت در برنامۀالبته . گرفت
در زمینه دسترسی به منابع نفتی با توجه به افزایش . ها مدنظر قرار داده بود ردن یارانهک

رسد  در قیاس با دورة قبل دولت دست بازتري پیداکرده بود و به نظر میقیمت نفت، 
لیکن . توانست ورود چشمگیر و مؤثرتري را داشته باشد در تدارك خدمات رفاهی می

اي که در قالب صندوق ذخیره  استراتژي احتیاطی تازه لهبر تعهدات قانونی ازجم بنا
. هاي توزیع غیر هدفمند نبود ارزي تعریف کرده بود، چندان به دنبال ورود به سیاست

  .کلی کنار گذاشته شد مسئله و استراتژي که در دولت بعد به
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  هاي مسکن سیاست .2-3-5
. عه تدوین و اجرایی شد مسکن در قالب برنامه سوم توسبرنامۀ خاتمی دولتدر 

 سوم، فصل برنامۀدر قانون . این برنامه زمانی تدوین شد که مسکن دچار رکود شده بود
هاي قانونی   درصد از سپرده3 آمده است که 55 مادةدر . باشد  مختص مسکن می19

 در اختیار 1378ها نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی بر مبناي درصد سال  بانک
گیرد تا  قرار می) هر بانک یک درصد(زي، مسکن و صنعت و معدن هاي کشاور بانک

پروري، احداث ساختمان و  هاي کشاورزي و دام صرف اعطاي تسهیالت به طرح
ها   آنعمدةهاي صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی  مسکن، تکمیل طرح

 تولید انبوه مسکن از منظور افزایش سهم به: کند  بیان می138 مادة. باشد زایی می اشتغال
وسازهاي کشور و همچنین افزایش تولید واحدهاي مسکونی کوچک،  کل ساخت
هاي مسکونی داراي سه واحد مسکونی و بیشتر  مجتمع) خصوصی و تعاونی(سازندگان 

در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهاي با جمعیت کمتر از 
بیشتر در سایر شهرها به شرح ذیل موردحمایت  نفر و ده واحد مسکونی و 000/250

  :گیرند قرار می
وانتقال قطعی  الف ـ سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل

شوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این واحدها متناسب با سطوح  امالك معاف می
اقتصادي و دارایی تعیین ها توسط وزارت امور  نظر از تعداد آن زیربناي هریک و صرف

  .خواهد شد
صالح  ها و سایر مراجع ذي هاي نیرو، نفت و همچنین شهرداري ب ـ وزارتخانه

 اخذ هزینه تأمین، انتقال و نحوةاند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع  موظف
اي تنظیم کنند که  گونه  ساخت را بهپروانۀحق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور 

شدة موضوع این قانون،  هاي دریافتی به ازاي هر واحد مسکونی احداث  هزینهۀسران
  .هاي دریافتی از سازندگان انفرادي باشد حداکثر معادل هزینه
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منظور حمایت از متقاضیان مسکن  کند که به  سوم اشاره میبرنامۀ قانون 139 مادة 
از تسهیالت بانکی براي سازي استفاده  ها و ساده و در راستاي تقویت توان مالی آن

  :خرید یا احداث مسکن
ها از درآمد مشمول مالیات  الف ـ اقساط ماهیانه تسهیالت اعتباري مسکن از بانک

کنندگان تسهیالت کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار  دریافت
خانواده و یا افراد بار براي هر  استفاده از این معافیت مالیاتی فقط براي یک. گیرد می

  . مترمربع خواهد بود120 مجاز بوده و شامل واحدهاي با مساحت مفید حداکثر متأهل
عنوان وثیقه دریافت تسهیالت   بیمه بهمؤسساتهاي صادره از سوي  نامه ب ـ بیمه

  .بانکی معتبر خواهد بود
و وپنج درصد و به باال  جانبازان بیستو  معظم شهدا خانوادةج ـ در خصوص 

آزادگان اعطاي تسهیالت بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و 
  ).1379وبودجه،  سازمان برنامه(اقساط بلندمدت خواهد بود 

درآمدها و آزادسازي بازار  هاي گذشته بر حل مسکن کم  در این برنامه مانند برنامه
به . یز مورد تأکید استسازي ن سازي و انبوه حمایت از کوچک. مسکن تأکید شده است

پلکانی کردن . هاي پولی و تسهیل شرایط اعطاي وام مسکن توجه شده است سیاست
کنندگان وام و پرداخت تسهیالت  اقساط بازپرداخت تسهیالت بانکی براي دریافت

هاي  درآمد از اهم سیاست هاي کم اي مسکن گروه تدریجی براي ساخت مرحله
منظور آزادسازي مالی، بانک مرکزي مکلف به  به. ه است سوم توسعبرنامۀپیشنهادي در 

هاي تجاري در تعیین نرخ  تدوین مقررات الزم براي اعطاي آزادي عمل بیشتر به بانک
انداز مسکن در دستور کار قرار  هاي پس تشویق تعاونی. سود وام مسکن شده است

 پرداخت مالیات و هزینه  این افراد در برنامه از،سازان منظور حمایت از انبوه به. گرفت
هاي  تأمین آب، برق و گاز و عوارض صدور پروانه ساخت تا حداکثر معادل هزینه

مسکن استیجاري در ). 83: 1390اطهاري، . (دریافتی از سازندگان منفرد معاف شدند
مشکل این بود که بخش خصوصی که بیشترین سهم را .  سوم هم مورد تأکید بودبرنامۀ
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اي از خود نشان  در کشور دارد، رغبتی به ساخت مسکن اجارهدر تولید مسکن 
قصد   تولیدشده در هرسال بهواحدهاي درصد از کل 1/6که تنها  طوري دهد، به نمی

هاي خاص  طرف و ویژگی کمبود واحدهاي مسکن استیجاري ازیک. اجاره بود
شویق و متقاضیان این واحدها از طرف دیگر، باعث شد تا دولت با تقویت قانون ت

 احداث این واحدها را الگوسازي نماید و صرفاًاحداث واحدهاي مسکونی استیجاري، 
 هزار واحد مسکونی 85 سوم، برنامۀطی . وساز دخالت نکند  در ساختمستقیماً

 درصد تولید مسکن شهري طی این دوره را 4استیجاري در کشور احداث شد که تنها 
در ابتداي برنامه، دولت موظف شده بود ساالنه  است که  حالی دراین . دهد تشکیل می

درمجموع . صورت استیجاري احداث نماید  درصد مسکن تولیدشده را در شهرها به10
هدف اصلی دولت در زمینه احداث مسکن استیجاري که الگوسازي براي بخش 

 به سمت احداث واحدهاي که آنخصوصی بود محقق نشد و اجراي آن بیشتر از 
شرط تملیک رفت و حتی خود دولت همانند  کت کند به سمت اجاره بهاستیجاري حر

 ،240-1: 1390عبدي و دیگران، (داري از خود نشان نداد  بخش خصوصی تمایلی به اجاره
 برنامۀهاي بخش ساختمان و مسکن طی  روند فعالیت ).99: 1392شده در شیرعلی،  نقل

بخش   رونق1379که از سال  طوري هسوم با نوسانات نسبتاً شدیدي روبرو بوده است، ب
ازآن به دلیل   ادامه داشت و پس1381مذکور آغاز و این روند تا اواخر سال 

ویژه در شهر تهران، افزایش هزینه ساخت و رشد  وساز به هاي ساخت محدودیت
ر د. هاي معامالتی مسکن، فعالیت این بخش وارد سیکل رکودي گردید توجه قیمت قابل

طور متوسط ساالنه  افزوده بخش ساختمان و مسکن به م توسعه، ارزش سوبرنامۀطول 
 درصدي منظور شده در برنامه، 9/9 درصد رشد داشت که در مقایسه با هدف 2-4

افزوده این بخش در تولید ناخالص داخلی  سهم ارزش. دهد عملکرد پایینی را نشان می
ها  معضل مسکن آندرآمدها و حل   درصد بود و اینکه در تأمین مسکن کم8/4

هاي چندانی به وجود نیامد و وضعیت مسکن این افراد تنزل یافت و بر اسکان  موفقیت
دهی  سند ملی توانمندسازي و سازمان«به همین دلیل .  افزوده شدغیررسمی



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     204 

 به تصویب رسید و ستاد ملی توانمندسازي 1382در سال » هاي غیررسمی سکونتگاه
رغم  ین دولت در این دوره به این نتیجه رسید که بههمچن. براي تحقق آن شکل گرفت

هاي اجتماعی جامع، موفقیت  ها و سیاست هاي بسیار، به دلیل نبود برنامه صرف یارانه
رو اقدام به برقراري نظام جامع  ازاین. الزم در تأمین عدالت اجتماعی حاصل نشده است

مود و وزارت رفاه و تأمین  عدالت اجتماعی نتوسعۀمنظور  رفاه و تأمین اجتماعی به
 برنامۀشود که تا پایان سال اول  بر همین اساس دولت موظف می.  شدتأسیساجتماعی 

بر تحقق عدالت اجتماعی و بر محور  طرح جامع مسکن را با تکیه) 1384(چهارم 
  ).99-100: همان(توانمندسازي تدوین کند 

  
  )1392 تا 1384 (عدالت گرادولت :  چهارمدورة .4-5
  سیاسی ـ   کلی اقتصاديبستر .1-4-5

او با شعارهاي .  عدالت و مهرورزي بودنژاد محمود احمديترین شعار   مهم
دلیل پیروزي او را . هاي بازتوزیعی در اقتصاد سر کار آمد پوپولیستی و تأکید بر سیاست

هاي پیشین در رفع محرومیت و فقر و در نتیجه گسترش  توان در ناکارآمدي دولت می
، سهام عدالت، پرداخت یارانههاي  سیاست .ساد و نابرابري اجتماعی جستف

نژاد  دولت احمديهاي مورد توجه  از سیاستبندي بنزین و نیز مسکن مهر  سهمیه
نژاد داراي بیشترین منابع ارزي حاصل از فروش نفت در طول  دولت احمدي. هستند

 فزایندةورددار نرخ تورم، موج حال دولت او رک  اما درعین، سال گذشته بوده است100
 به بعد مرکز آمار 1390که از سال  طوري به. بیکاري و رشد منفی اقتصادي نیز بوده است

از سوي دیگر هرچند اجراي قانون .  رشد اقتصادي ارائه نداددربارةایران دیگر گزارشی 
 اما ،دهاي پایین جامعه بهبود یاب ها سبب شد وضعیت اقتصادي دهک هدفمندي یارانه
طرح تحول  ).1392 شهریور 9دنیاي اقتصاد، (هاي میانی بدتر شده است  وضعیت دهک

ویژه  اي به مناطق محروم کشور به اقتصادي در این دولت اجرایی شد که توجه ویژه
ریزي  اي مانند انحالل سازمان مدیریت و برنامه اقدامات نسنجیده. روستاها داشت
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ترین   آمارهاي غیرواقعی نیز از مهمارائۀایران و در نتیجه کشور، عدم استقالل مرکز آمار 
 دوم این دولت، با ادغام سه دورةدر اواسط . رود هاي این دوره به شمار می ویژگی

وزارت .  تعاون، کار و امور اجتماعی، و رفاه و تأمین اجتماعی مواجهیموزارتخانۀ
 در راستاي طرح 1390تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تصویب مجلس در سال 

از سوي دیگر باید توجه داشت  .سازي دولت از مجراي این ادغام تشکیل شد کوچک
 دولت در این دوران در واقع ناشی از تحوالت در قیمت جهانی فزایندةکه درآمدهاي 

  .نفت بوده است و نه ناشی از پیشرفت صنعت نفت ایران
 
  هاي مسکن سیاست .2-4-5

هاي  ها و برنامه  چهارم، عدالت محوري را در سیاستبرنامۀز  دولت نهم با تأسی ا
هاي مسکن و نیز  توزیع زمین ارزان بین مردم از طریق تعاونی. مسکن در پیش گرفت

 ازجمله راهبردها در این ،سازي زمین و ساخت مسکن هاي ارزان براي آماده  وامارائۀ
گردد  ه طرح مسکن مهر برمیمسکن بزمینۀ سیاست غالب این دوره در . باشد دوره می

وزارت مسکن و شهرسازي در راستاي تأمین  .که توسط دولت نهم و دهم اجرا شد
، طرح جامع 1384خصوص نیازمندان، در سال  مسکن مناسب براي آحاد مردم و به

ها و نظرات پژوهشگران و محققان بخش مسکن تهیه و  مسکن را با استفاده از دیدگاه
بندي   محور جمع9 برنامه و در 55 مشتمل بر 1385 آن در سال اجرایی-سند راهبردي

هاي  یکی از محورهاي اصلی طرح جامع مسکن، توجه به تأمین مسکن گروه. شد
با الگوبرداري از طرح جامع مسکن و همین » طرح مسکن مهر«. باشد درآمد می کم

  .شده است تهیه و تدوین) تأمین مسکن نیازمندان(محور 
 قانون 6واحد مسکونی در تبصره میلیون  1,5ر در قالب احداث  طرح مسکن مه

 1387در سال » الیحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن« و 1386بودجه 
 اجرایی–راهبرديشدن سند  با نهایی.  قانونی پیدا کرد و به رسمیت شناخته شدجنبۀ
 همسو نگر و جامعه دبرخور جهت محور 9 در آن برنامه 55 ارائۀ و مسکن جامع طرح
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 در ها برنامه این از تعدادي شدن اجرایی و مسکن بخش فراروي مشکالت و مسائل با
نمود بستر قانونی الزم   کل کشور، ضروري می1386 سال بودجۀ قانون 6 تبصره قالب

 این طرح راهبردهايها و   اجرایی سایر برنامهزمینۀها و مهیاشدن  براي تداوم این برنامه
 مسکن به تصویب عرضۀ ساماندهی و حمایت از تولید و الیحۀرو  ازاین. شودفراهم 

ها و   تدوین سیاستزمینۀترین قانون در  این الیحه که اولین و جامع. مجلس رسید
افزایش ظرفیت تولید : کند هاي بخش مسکن است سه راهبرد اساسی را دنبال می برنامه

ها، تسهیالت و تأمین سایر نهادهاي  یتگذاري مسکن از طریق برقراري حما و سرمایه
درآمد و  هاي کم هاي تأمین مسکن ویژه گروه مورد نیاز، برقراري و حمایت از برنامه

شیرعلی، (وساز مسکن در کشور   کیفی ساختمسائلپذیر، و توجه به  اقشار آسیب
1392 :111.(  

کن مناسب  کل کشور بر تأمین مس1386 قانون بودجه سال 6ذیل تبصره » د« بند 
درآمد تأکید جدي داشته و جهت نیل به اهداف  خصوص اقشار کم براي آحاد ملت به

در همین راستا طرح مسکن مهر . شده راهکارهاي متعددي را پیشنهاد نمود تعیین
 طراحی و عملیاتی 1386ترین برنامه بخش مسکن از سال  ترین و محوري عنوان مهم به

درآمد با رویکرد کاهش قیمت  هاي کم کن گروهدر این طرح، تأمین مس. شده است
هاي مستقیم، اعطاي  شده مسکن از طریق حذف قیمت زمین، پرداخت یارانه تمام

هاي ساخت ازجمله عوارض تراکم و  اي، پوشش بخشی از هزینه تسهیالت یارانه
هاي مشمول و همچنین  براي دهک... هاي ساختمانی، انشعابات، نظارت عالیه و  پروانه

قویت حق حاکمیتی دولت در بخش مسکن و حصول به عدالت اجتماعی و ت
  .درآمد، مورد نظر است هاي کم توانمندسازي گروه

 کل کشور آمده که وزارت مسکن 1386 قانون بودجه سال 6 تبصره 1-2 در بند 
منظور کاهش قیمت واحدهاي مسکونی، زمین مناسب را  و شهرسازي موظف است به

برداري از زمین به واجدین   ساله در چارچوب حق بهره99ندمدت تا صورت اجاره بل به
  . واگذار کندها تعاونیشرایط اعم از افراد و 
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 تأمین مسکن در برنامۀاز فصل دوم دستورالعمل اجرایی » ب« بند 11 در ماده 
هاي مسکن و شهرسازي   در خصوص مسکن مهر آمده است که سازمان1386سال 

برداري از  رستانی احداث مسکن در قالب واگذاري حق بهره شهسهمیۀموظف هستند 
هاي نیاز مسکن، امکانات موجود زمین، تعیین و به تصویب  زمین را با توجه به شاخص
  .ستاد مسکن استان برسانند

اي تحت  هاي حاشیه اي در زمین صورت طرح توسعه هاي مسکن مهر ابتدا به  پروژه
ازي مطرح شد، اما به دلیل عدم برخورداري این اختیار دولت و وزارت مسکن و شهرس

هاي دیگري ازجمله مسکن مهر  ها، طرح ها از هرگونه امکانات و باال بودن هزینه زمین
هاي فرسوده شهري و مسکن مهر شهرهاي جدید مورد  خود مالک، مسکن مهر بافت

ی این توان برخورداري کامل یا نسب علت اصلی این امر را می. توجه قرار گرفتند
برداري  ها و بهره ها از امکانات و خدمات زیربنایی دانست که به کاهش هزینه سایت

  .کند ها کمک می سریع از پروژه
تحقق . باید تحقق عدالت اجتماعی دانسترا طورکلی هدف از طرح مسکن مهر   به

ن دار کرد درآمد و فقیر و خانه  کمهاي گروهعدالت از طریق تأمین مسکن مناسب براي 
 سال از آغاز انجام این 10حال با گذشت حدود  بااین.  شعار اصلی مسکن مهر استها آن

. اي رقم خورده است که این طرح نیز به اهداف خود نرسیده است گونه طرح، شرایط به
 فاقد ،شده است آنچه تحت عنوان مسکن مهر در شهرهایی مانند پرند و پردیس ساخته

وجه با آنچه ابتدا به متقاضیان  هیچ هاي اجرا به هزینه. تهاي یک مسکن مناسب اس حداقل
 همۀ. اند کردهگران مسیر طرح را منحرف  دالالن و واسطه. خواند شده بود نمی وعده داده

تنها این سیاست رسمی رفاهی مسکن کمکی به بهبود زیست  ها باعث شده است تا نه این
بازي مبتنی است  د که بیشتر بر بورس بلکه خود به سازوکاري تبدیل شو،فرودستان نکند

تواند  رود و نمی داران و نهادهاي قدرت می و در نتیجه بیشترین منافع آن به جیب سرمایه
عمده متقاضیان از طوالنی شدن پروژه گالیه . پاسخگوي نیازهاي فرودستان شهري باشد

 زیربنایی و دارند و با توجه به اینکه دولت قبل سهم آورده متقاضیان را به خدمات
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روبنایی اختصاص داده، اعتماد از بسیاري افراد سلب شده و دیگر مایل نیستند سهم 
 اما ، ماهه آن را تحویل بگیرند18 تزریق کنند که قرار بود هایی پروژهآورده خود را به 

  . سال، بسیاري از واحدها بالتکلیف است9 تا 5هنوز پس از گذشت 
  
  )1396 تا 1392 (و امیدتدبیر دولت :  پنجمدورة .5-5
  سیاسی ـ   کلی اقتصاديبستر .1-5-5

 دهه 3 بیش از عصارة اول ریاست جمهوري حسن روحانی را دورة شاید بتوان 
توان گفت که بستر کلی  بر این مبنا می. گذاري جمهوري اسالمی ایران دانست سیاست

است از اي   اول ریاست جمهوري روحانی آمیزهدورةسیاسی در   ـ  اقتصادي
 دورةویژه باید این دوره را در پرتو  به.  سیاست رسمیعرصۀوخطاهاي پیشین در  آزمون

نژاد   چرا که دولت احمدي،نژاد دید و بررسی کرد  ریاست جمهوري احمديسالۀ 8
  .رود هاي پساانقالبی جمهوري اسالمی ایران به شمار می استثنایی در میان دولت
 تحوالت سیاسی در دوران بعد از انقالب پیشینۀتوان گفت که   به یک معنا می

واسطۀ عملکرد  هر دولتی به. ها بوده است نوعی تاریخ عملکرد دولت اسالمی ایران به
به بیان ساده . ساخته است ها را براي روي کار آمدن دولت بعدي فراهم می خود زمینه

ي رفسنجانی را توان گفت که انقباض اقتصادي در دوران جنگ تحمیلی، دولت آقا می
توجهی به ابعاد دیگر توسعه در  کم. در پی داشت که بر انبساط اقتصادي استوار بود

 سیاسی را به وجود آورد که در دولت محمد توسعۀدوران رفسنجانی، گرایش به 
هم باعث شد تا شکاف طبقاتی در  عملکرد این دو دولت اخیر، روي. خاتمی نمود یافت

ه وضعیت اقتصادي در دوران خاتمی بهبود یافت اما در کل، البت. ایران گسترش یابد
گیري طبقات  از پیامدهاي این دو دولت، شکل. توجهی به فرودستان افزایش یافت بی

ها عمالً به محل توزیع غنائم  دولت. هاي سیاسی بوده است رانتیر مبتنی بر وابستگی
 شعار دفاع از مردم و تأکید نژاد با در چنین بستري بود که محمود احمدي. تبدیل شدند

  .دستان توانست به ریاست جمهوري برسد بر فرودستان و تهی
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شده از سوي  رغم ادعاهاي طرح نژاد به  مهم این است که در دولت احمدينکتۀ 
 خارجی نیز عرصۀاز سوي دیگر، در . عدالتی اجتماعی تداوم یافت دولت، بی

عث شد تا فشار اقتصادي از بیرون نیز بر هاي نامطلوبی پی گرفته شد و این با سیاست
اقتصاد کشور عمالً بحرانی شد و در سطح گفتمانی شاهد بودیم که . کشور افزایش یابد

در همین . هاي کشور عنوان شد نژاد مسئول نابسامانی سیاست خارجی دولت احمدي
به حاال اعتدال . بستر است که باید روي کار آمدن دولت روحانی را ارزیابی کرد

زدایی در  هدف، اعتدال در داخل و تنش. شده بود  سیاسی ایران تبدیلعرصۀکلیدواژة 
  .روحانی با اتکاي بر همین گفتمان پیروز انتخابات شد. خارج بود

 بر همین اساس و با اتکاي بر آرمان اعتدال بود که دولت روحانی به دنبال 
 نیز در این جامعهانتظار . آمدبررفت از بحران اقتصادي و تعدیل سیاست خارجی  برون

. ویژه حول سیاست اتمی ایران بود  سیاست خارجی بهمسئلۀدوران، معطوف به حل 
رویدادهاي مهمی مانند برجام و برقراري ارتباط تلفنی با ریاست جمهوري امریکا پس 

ترین  ها بیانگر مهم این.  در همین شرایط شکل گرفت، سال قطع ارتباط34از 
  .الن دوران ریاست جمهوري حسن روحانی استهاي ک ویژگی
  
  هاي مسکن سیاست. 2-5-5

 پنجم توسعه برنامۀ آمدن دولت حسن روحانی با سال پایانی کار روي سال اول 
 مسکن حوزةهاي رسمی  ترین سیاست  پنجم مهمبرنامۀدر . مقارن است) 1393-1389(

  :گونه برشمرد توان این را می
 سنددار .3روستایی،  مسکن نوسازي طرح اجراي .2،  مهرمسکن برنامۀ اجراي .1
رسمی  هاي سکونتگاه مجدد اسکان برنامۀ تدوین .4روستایی،  مسکونی واحدهاي کردن

  .نوسازي هاي وام بستۀ ارائۀ .5و 
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ها  شده است که مزایاي این سیاست  گفته1)بازبینی( در طرح جامع مسکن 
هاي   خانوارها و تسریع نوسازي در بافتتأمین نیاز سکونتی بخشی از: اند از عبارت
نبود : ها بیش از مزایایشان بوده است اما پیامدهاي منفی این سیاست. فرسوده

یابی نامناسب مسکن مهر،  ، مکانها زیرساختهاي فرا بخشی جهت تأمین  هماهنگی
تزریق منابع مالی نامناسب در قالب خط اعتباري بانک مرکزي، رهاسازي نظام مدیریت 

هاي بخش خصوصی و جایگزین شدن منابع  مین و افزایش قیمت زمین، رانش سرمایهز
هاي توسعه  جاي آن، کاهش عرضه زمین و نبود هماهنگی بین برنامه بانکی و دولتی به

  .شهري و زمین
 دولت یازدهم با بازنگري در طرح جامع مسکن، مسکنهاي بخش   سیاست

اجراي برنامه مسکن اجتماعی و مسکن ریزي توسعه مالی در این بخش و  برنامه
تر سیاست کالن  به بیان دقیق. حمایتی با تصویب در هیات دولت، دنبال شده است
 طرح جامع مسکن روزرسانی بهوزارت راه و شهرسازي در بخش مسکن، بازنگري و 

ریزي براي توسعه مالی بخش  ، برنامه1404عنوان نقشه راه بخش مسکن تا افق سال  به
بین وزارت راه و ) مسکن اجتماعی( در نهایت تدوین برنامه مشترك مسکن و

  .شهرسازي با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است
عنوان نقشه راه بخش   طرح جامع مسکن بهروزرسانی به در بخش بازنگري و 

گانه طرح  هاي پیشنهادي در قالب محورهاي هفت  برنامه1404مسکن تا افق سال 
شده تا نقشه  هاي عملیاتی تقسیم هاي نهادسازي و برنامه  به دو بخش برنامهعمدتاًجامع، 

درآمد، نوسازي   مسکن خانوارهاي کمبرنامۀدر این بخش، . راه بخش مسکن تدوین شود
 در هاي نابسامان شهري، برنامه اصالحات هاي فرسوده و سکونتگاه و بهسازي بافت

اي، تقویت  ریزي شهري و منطقه  برنامهگذاري براي زمین با تأکید بر نظام سیاست

                                                
- انداز آینده، سند راهبردي و   تلفیق؛ شناخت وضع موجود، چشم، سند)1395-1405( طرح جامع مسکن

 .1395اجرایی، وزارت راه و شهرسازي، اسفند 
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کارآمدي صنعت ساختمان، بهبود و توسعه نظام مالی تأمین مسکن، مسکن روستایی و 
  .بازار استیجاري است

 راهکار اندیشه و 14ریزي براي توسعه مالی بخش مسکن نیز   در بخش برنامه
 شدن براي اجرا قرار ها به اجرا درآمد و یا در مراحل نهایی طراحی شد که بخشی از آن

اي شدن بانک مسکن، افزایش سقف   پیشنهاد کسب موافقت اولیه براي توسعهارائه. دارد
 میلیون ریال و ساخت مسکن 600وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا 

اندازي  اندازي شرکت تأمین سرمایه مسکن، راه تا سقف یک هزار میلیون ریال، راه
، 800 سقف 3ز یکم با هدف تأمین مالی خرید و ساخت مسکن در اندا صندوق پس

ها به اجرا درآمده  هایی است که بخشی از آن  میلیون ریال بخشی از سیاست400 و 600
  .است

هاي امانی  اندازي حساب گذاري زمین و ساختمان، راه اندازي صندوق سرمایه  راه
تضمین معامالت فروش اندازي طرح  فروش مسکن، راه جهت تقویت بازار پیش

اقساطی مسکن، تدوین دستورالعمل نحوه انتشار اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه، 
 هزار میلیارد ریال، صندوق 3انتشار اولین مرحله از اوراق رهنی مسکن به میزان 

 توسعۀسازي بافت ناکارآمد تهران،  منظور کمک به باز زنده اي به انداز مسکن منطقه پس
نامه ماده   مسکن سواحل مکران، تدوین آیینحوزةهاي  ید و اجراي برنامهشهرهاي جد

هاي لیزینگ   قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، استفاده از شرکت14
اندازي  در بخش مسکن، تدوین بسته بهینه مالیاتی بخش مسکن و در نهایت راه

ریزي توسعه  است که در برنامههایی  هاي امالك و مستغالت از سایر فعالیت صندوق
ها نیز به اجرا درآمده  اي از آن مالی بخش مسکن در مورد آن اندیشه شده و بخش عمده

  .است
 مشترك اجراي طرح مسکن اجتماعی بین وزارت راه و برنامۀ در بخش تدوین 

شهرسازي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تصویب طرح مسکن اجتماعی و 
  .تی اجراي این برنامه در دستور کار قرار گرفتمسکن حمای
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 و   طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را که توسط سازمان برنامه، دولت
 هاي سیاستشناسی  هاي ذیربط ضمن مطالعه و آسیب بودجه و با همکاري دستگاه

کن درآمد که غالباً بر تأمین مس هاي کم شده در کشور در زمینه تأمین مسکن گروه اعمال
نهاد و تکیه صرف بر ساخت   مردمهاي سازمان هاي ظرفیتدولتی و استفاده نکردن از 

 براي اي برنامهمسکن ملکی بوده است و با استفاده از تجارب موفق جهانی اقدام به تهیه 
همچنین در همین رابطه، . حرکت جدید در این حوزه نموده است را به تصویب رسانید

ابعاد مختلف مسکن اجتماعی مصوب در هیات وزیران را وزیر راه و شهرسازي نیز 
  .درآمد، اولویت طرح مسکن اجتماعی هستند خانوارهاي کم: تشریح و تأکید کرد

 به تصویب هیات وزیران رسید از 1395  طرح مسکن اجتماعی که اواخر سال
قیمت و  هاي ارزان هاي آن پرداخت وام شده است که یکی از بخش چند بخش تشکیل

بخشی از اعتبارات طرح مسکن اجتماعی از . ائه اراضی به سازندگان مسکن استار
ها که دولت  شود و بخشی دیگر از طریق اخذ تسهیالت از بانک بودجه دولت تأمین می
 دولت آقاي روحانی روند فعلی مبتنی بر پاسخ به ادامۀبا . پردازد یارانه سود بانکی را می

فردین یزدانی مدیر طرح جامع (. امه خواهد داشتنیازهاي مصرفی در بخش مسکن اد
  1)1396 اردیبشهت 31مسکن، مصاحبه با ایلنا، 

 مشترك تأمین مسکن بین وزارت برنامۀ نیز طرحی با عنوان 1393 در بهمن سال 
راه و شهرسازي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسید که در واقع 

اي  هاي بیمه  اقشار تحت پوشش سازمانویژةمایتی هدفش تأمین مسکن اجتماعی و ح
، 39این طرح در راستاي مواد . و نهادهاي حمایتی و سایر خانوارهاي نیازمند بوده است

گونه  در متن این طرح، هدف این.  پنجم قرار داشته استبرنامۀ قانون 176 و 171
 براي اقشار کمک به رفع بخشی از مشکل دسترسی به مسکن مناسب: شده است عنوان

بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی،  درآمد شامل کارگران و مستمري کم
 تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوري، مددجویان تحت پوشش بازنشستگان

                                                
1. http://bartarinha.ir/fa/news/535745 
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درآمدي که تحت پوشش  و اقشار کم) ره( امداد امام خمینی کمیتۀسازمان بهزیستی و 
  .الذکر نیستند نهادهاي فوق

ریزي و انجام اقدامات الزم جهت رفع محرومیت مسکن  نبال برنامه این طرح به د
درآمد فاقد مسکن از طریق تأمین زمین، امکان  پذیر کم هاي نیازمند و آسیب از گروه

منظور  به)  تفاوت سودیارانۀازجمله (دسترسی به تسهیالت بانکی، کمک به تأمین مالی 
وار شهري به مسکن مناسب  هزار خان750فراهم کردن امکان دسترسی مناسب 

و استیجاري و استفاده از ظرفیت موجود واحدهاي ) احداث و خرید(صورت ملکی  به
هاي موضوع این برنامه با هماهنگی   دستگاهکلیۀ کارة نیمهمسکن مهر و واحدهاي 

 سال 6 مشترك از تاریخ امضاي آن برنامۀمدت . ها است  ذیربط وزارتخانههاي معاونت
 .باشد  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور میتوسعۀ ششم رنامۀبو تا پایان 

  
  گیري بحث و نتیجه .6

هاي مختلف با توجه  هاي رفاهی مسکن در دوره طور که مالحظه گردید، سیاست همان
ترین اتفاقات در بخش مسکن  به شرایط اقتصادي، اجتماعی آن آورده شد و به مهم

هاي مسکن طی پنج  دي از مجموعه سیاستبن در ذیل خالصه و جمع. اشاره گردید
  .دوره در قالب جدول آورده شده است
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   مختلفهاي دوره مسکن در هاي سیاست تحوالت بندي جمعخالصه و  -1 جدول

  دوره
 -اجتماعیگفتمان غالب و شرایط 

  اقتصادي
 هاي تأمین مسکن سیاست

انقالب و  :دوره اول
هاي خیابانی  جنبش

 مسکن

وجه به فرودستان، گفتمان انقالب، ت
هاي اقتصادي و  گسترش سیاست

هاي خیابانی  اجتماعی پوپولیستی، جنبش
  و از پایین در ارتباط با زمین و مسکن

توزیع زمین، دادن وام و یارانه در 
هاي مبتنی  قالب انفرادي و تعاونی

بر محیط کار، واگذاري زمین 
ارزان توسط بنیاد مسکن و 

   امام100حساب 

فتمان گ : دومدوره
 سازندگی

 دیدگاه لیبرالی در اقتصاد، توجه به غلبۀ
سازي، افزایش  بازار آزاد و خصوصی

درآمدهاي نفتی، آزادسازي بازار مسکن، 
سازان و بخش خصوصی در  توجه به انبوه

  وساز مسکن ساخت

قیمت  دادن زمین و وام ارزان
عمدتاً به فرهنگیان، کارمندان و (

و سازي ارزان  خانه) ها دولتی
  دولتی، مسکن اجتماعی

گفتمان  :دوره سوم
 اصالحات

اولویت دادن به نیروهاي بازار و بخش 
خصوصی، 

نفتی،رهاسازي بازار  درآمدهاي افزایش
   مسکنعرضۀمسکن، حمایت از 

 قبل، دورةهاي  تداوم سیاست
توجه به مسکن استیجاري ارزان، 

  غیررسمی بااسکان مبارزه

  گفتمان:دوره چهارم
 ورمح عدالت

خواهی، بازگشت  گسترش گفتمان عدالت
هاي دهه اول انقالب و  به آرمان
هاي پوپولیستی، اقتصاد  سیاست

محور، افزایش درآمدهاي دولت  توزیع
   قیمت نفترفتن باالناشی از 

طرح مسکن مهر، تشویق 
هاي مسکن، دادن وام  تعاونی

  ارزان براي مسکن روستایی

  گفتمان: پنجمدورة
 اعتدال

 اقتصادي، پاسخ به نیازهاي تدبیر گفتمان
 مقابله با مصرفی در بخش مسکن،

سوداگري مسکن، تقاضاي مصرفی در 
  مقابل تقاضاي سوداگرانه

 طرح مسکن مهر، رویۀاصالح 
هاي فرسوده، توجه  توجه به بافت

هاي  گاه ویژه به سکونت
  وحمایتی یاجتماع مسکن غیررسمی،
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می، به دالیل مشخص ازجمله اینکه هنوز  اول پس از وقوع انقالب اسالدورةدر  
استقرار ها و شعارهاي انقالبی  گذاري جدید بر مبناي آرمان ریزي و سیاست نظام برنامه

هاي از پایین مواجه  هاي مردمی یا سیاست  به تعبیري بیشتر با سیاستپیدا نکرده بود،
یعنی . رو هستیم ین روبههاي بازتوزیعی از پای دیگر بیشتر با نوعی سیاست بیان به. هستیم

 ،نشینی  گسترش حاشیهکه این امر به. مردم خودشان براي حل مشکل مسکن اقدام کردند
تصرف صدها در قالب خواهی مردم  بها و نیز سهم  اجاره،افزایش قیمت زمین و مسکن

  .شدمنجر هاي مسکونی  هکتار زمین در حاشیه شهرها و نیز تصرف آپارتمان
 برنامۀ. شدند  دوم توسعه در شرایط تعدیل ساختاري اجرایی میهاي اول و  برنامه

نرخی کردن   برنامه اول با تأکید بیشتري بر آزادسازي اقتصادي، تکادامۀدوم در واقع 
. هاي مبتنی بر بازار است ارز، آزادي واردات و کاهش دخالت دولت و توجه به سیاست

هاي مرتبط  سیاست. سکن کاسته شددر این برنامه از شدت و دخالت دولت در بازار م
سازي و  انداز، انبوه پس« دوم عمدتاً بر سه محور برنامۀبا بخش مسکن در 

در . در قالب تولید مسکن آزاد، حمایتی و اجتماعی استوار بوده است» سازي کوچک
این برنامه .  سوم توسعه تدوین و اجرایی شدبرنامۀ مسکن در قالب برنامۀ خاتمی دولت

هاي گذشته  در این برنامه مانند برنامه. دوین شد که مسکن دچار رکود شده بودزمانی ت
منظور آزادسازي  به. درآمدها و آزادسازي بازار مسکن تأکید شده است بر حل مسکن کم

مالی، بانک مرکزي مکلف به تدوین مقررات الزم براي اعطاي آزادي عمل بیشتر به 
هاي  تشویق تعاونی. م مسکن شده استهاي تجاري در تعیین نرخ سود وا بانک
سازان این افراد در  منظور حمایت از انبوه به. انداز مسکن در دستور کار قرار گرفت پس

برنامه از پرداخت مالیات و هزینه تأمین آب، برق و گاز و عوارض صدور پروانه 
ارت وز .هاي دریافتی از سازندگان منفرد معاف شدند ساخت تا حداکثر معادل هزینه

خصوص  مسکن و شهرسازي در راستاي تأمین مسکن مناسب براي آحاد مردم و به
ها و نظرات و  ، طرح جامع مسکن را با استفاده از دیدگاه1384نیازمندان، در سال 

 1385اجرایی آن در سال -پژوهشگران و محققان بخش مسکن تهیه و سند راهبردي
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یکی از محورهاي اصلی طرح جامع . دبندي ش  محور جمع9 برنامه و در 55مشتمل بر 
با » طرح مسکن مهر«. باشد درآمد می هاي کم مسکن، توجه به تأمین مسکن گروه

. الگوبرداري از طرح جامع مسکن و تأمین مسکن نیازمندان تهیه و تدوین شد
اي تحت  هاي حاشیه اي در زمین صورت طرح توسعه هاي مسکن مهر ابتدا به پروژه

زارت مسکن و شهرسازي مطرح شد، اما به دلیل عدم برخورداري این اختیار دولت و و
هاي دیگري ازجمله مسکن مهر  ها، طرح ها از هرگونه امکانات و باال بودن هزینه زمین

هاي فرسوده شهري و مسکن مهر شهرهاي جدید مورد  خود مالک، مسکن مهر بافت
داري کامل یا نسبی این توان برخور علت اصلی این امر را می. توجه قرار گرفتند

برداري  ها و بهره  امکانات و خدمات زیربنایی دانست که به کاهش هزینهازها  سایت
هاي مسکن مهر موظف به واگذاري   تعاونیکه ازآنجایی. کند ها کمک می سریع از پروژه

سازي که قیمت کمتري  سازان بودند، با برگزاري مناقصه انبوه ولیت ساخت به انبوهئمس
سازان رغبت کمتري براي  لذا انبوه. شد کرد توسط تعاونی انتخاب می ارائه میرا 

این عامل در کنار . مشارکت در ساخت واحدهاي مسکونی طرح مسکن مهر داشتند
 و بعضاً تخلفات و ناکارآمدهاي  ساالري ها و کمبودهاي فنی و اجرایی و دیوان کاستی

 1388مهر باعث شد که از نیمه دوم سال هاي مسکن   به قوانین در تعاونینکردن عمل
اي بین دولت  جانبه جاي آن قرارداد سه ها متوقف و به شیوه ساخت مسکن توسط تعاونی

البته الزم به ذکر . سازان منعقد گردد ، بانک مسکن و انبوه)وزارت مسکن و شهرسازي(
بل حضور هایی که از ق است تعاونی جدید بعدازاین شکل نگرفته است، تنها تعاونی

 .کنند داشتند فعالیت می

 اقتصادي، پاسخ به تدبیرگفتمان بر  نیز با تأکید گراي روحانی دولت اعتدال 
نیازهاي مصرفی در بخش مسکن، مقابله با سوداگري مسکن، تقاضاي مصرفی در مقابل 

همچنین دولت تدبیر و  .، به اصالح رویۀ طرح مسکن مهر پرداختتقاضاي سوداگرانه
هاي فرسوده، توجه ویژه به   طرح مسکن مهر، توجه به بافترویۀاصالح کنار امید در 
  . را مورد توجه قرار داده استغیررسمی، مسکن اجتماعی و حمایتیهاي  گاه سکونت
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