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تنها درمجلس جا خوش مافیای مسکن »: مآورد همانگونه که در یاداشت پیشین

جاها برای خود النه  نکرده و به کسب نیرو مشغول نیست، بلکه دربیشمار

 . یکی هم خود شورای نگهبان است لهجم از« .ساخته است

وگو با  صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در گفت

های خالی خبر  فارس، از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه

های  شورای نگهبان برای دومین بار به طرح اخذ مالیات از خانه»: ه و گفتهداد

در صحن بررسی  ست ایرادات رفع شده و طرح مجددا  قرار ا .خالی ایراد گرفت

 .«شود

برای . کند بیداد می های کشور زندان داخل ایران و دراین روزهایی که کرونا در

لت طلب که حقوق فرهنگی عدا فعال اجتماعی وجو و  مطالبه کارگرآزادی هر 

ثیقه ها تومان و گردد، میلیون آنگاه که بازداشت می د،کن خود را مطالبه می

حقوق ناچیز کارگران و کارمندان عادی مالیات  خواهند بر وقتی مییا  گیرند می

ی  سرعت نور آن را تصویب کرده و به مرحلهبه ببندند، با طرح دو فوریتی و 

های خالی باشند و  خواه مالکان خانه ،اما برای صاحبان سرمایه. رسانند اجرا می

شود  کنند اما در نهایت سعی می بررسی میچندین دوره ... داراِن کالن و یا حجره

« گرانی مسکن»که سکن مهر، میک نمونه گرانی  .آن را به فراموشی بسپارند



خبر گزارش اخیر وزارت مسکن و شهرسازی نا از لای. زند همچنان رکورد می

 ۰۵۵، قیمِت مسکن حدود ۷۷تا تابستان  ۷۹دهد که از ابتدای  نشان میداده که 

درصدی قیمت  ۱۱۵است؛ محاسبات رسمی نشان از افزایش درصد رشد داشته 

. استعمق فساد موجود  ها موید مسکن در یک سال گذشته دارد و همه داده

منظر  از مثال  . دساز د، برای پیشرفت کار خود قانون میتناقض آپارات موجو

ی عمومی تهران را مربع هوامتر ها ونمیلی. تراکم فروشی قانونی استاینان، 

نونی است ولی حاضر های آنچنانی بسازند و قا ها و مجتمع وشند که برجفر می

یک دست فروش  اختیار خیابان را در نیستند یک متریا نیم متر زمین در

... گویند غیرقانونی است و سدمعبر راست هم می. نونی استقاغیر قراربدهند و

داری به اشغال به شهرپول پرداخت  اهوا را ب متر نی هزاراتو می توعبارتی ه ب

  .ریوبیا خودت در

مسکن باعث  ی درصدی در حوزه ۱۵۵تورم بیش از : در گزارش دیگری آمده

رو  به مین مسکن روأبگیر با مشکل ت  شده تا کارگران و بازنشستگان حداقل

مشکل آنقدر زیاد شده که حتی کارگران توان پرداخت اجاره خانه را . باشند

برای هر متر میلیون  ۱۱ رقم حداقلبا  ها وسط خانهدر تهران به طور مت. ندارند

میلیون  ۹۵  تا ۰۵های لوکس و الکچری تا متری  شود، اما خانه معامله میمربع 

بنابراین سطح اطالعات  .شوند خیلی بیشتر نیز خرید و فروش می یو گاه

خود موئد ویرانی بحران مسکن در  ،دولت -مجلس -پیمانی شورای نگهبانهم

 . تایران اس

مسکن با نظام سرمایه داری، با ویرانی روستاها و روند شهرنشینی  ی لهأمس

بحرانی رسیده و با گسترش  ی آغاز شده و با جهانی شدن این نظام به مرحله

 نآو رکود بعد از  ۸۵۵۲لیبرالی و به ویژه بحران اقتصادی سال وئهای ن سیاست

ای حاد و الینحل تبدیل شده  لهأبه مس( که از بحران مسکن در آمریکا شروع شد)

جهان، چه در مرکز و چه کشورهای حاشیه  ی است، به نحوی که حل آن در همه

بر اساس تحقیقی که . ، با موجودیت این نظام گره خورده استو پیرامونی

دانشگاه آکسفورد انگلیس در رابطه با بحران مسکن در جهان انجام داده، در 

ای و حلبی آبادها با  دم جهان در مناطق حاشیهم مرآینده نزدیک بیش از یک سو

 ی انسانی زندگی خواهند کرده، در دو دهه شایستهِ  حداقل امکانات سکونتیِ 

مورد نیاز ساخته نشده  های خانهحتی در کشورهای پیشرفته، مانند انگلیس اخیر

بعد از  ی دهه ساختمان سازی که در دوره ن، به بیش از دوآو حاال برای حل 

در صد  ۰۶قبل از این دو دهه بیش از . جهانی دوم انجام شده الزم است جنگ

 ۸۰حاال این رقم به  ،مسکن بودند ی سال قادر به تهیه ۱۰جوانان کمتر از 

گزیر به زندگی با در صد از این جوانان نا ۱۵بیش از . درصد رسیده است



. رسیده است درصد ۰۵برای اسپانیا این رقم به بیش از . اند والدین خود شده

یک فرد با  ۱۷۷۵ ی در دهه. برابر رسیده ۰مسکن به  ی شکاف درآمد با هزینه

الزم برای پیش پرداخت پول  انداز درآمد، پسسال  ۱توانست با  درآمد متوسط می

 ی اگر وخامت تهیه. حاال این رقم به ده سال رسیده است. وام مسکن را تهیه کند

توان این روند را  صنعتی چنین باشد، می های پیشرفته مسکن مناسب در کشور

 .حدس زد یدر کشورهای پیرامون

زندگی و تولید حتی در  ی مردم آفریقای جنوبی به طور کلی از دایره مثال  

مسکن و سرپناه مناسب حتی  ی نظام سرمایه داری و هم چنین از تهیه ی حاشیه

ده که حتی حقوق در این گزارش گفته ش. اند شهرها هم خارج شده ی در حاشیه

زم برای گرفتن وام مسکن پیش پرداخت ال ی یس بانک مرکزی کنیا برای تهیهئر

 ۰۸در کشوری مثل هند و شهری مثل بمبئی . کند های آفریقا کفایت نمی از بانک

 .کنند ها و حتی معابر عمومی زندگی میها و حلبی آباد درصد مردم در حاشیه

ترین روند مهاجرت  که سریع)ای التین گری در رابطه با آمریکدر تحقیق دی

 در صد مردم آن ۲۰اخیر تجربه کرده و حاال  ی درونی به شهرها را در چند دهه

شود که  گفته می( کنند به ویژه شهرهای چند ده میلیونی زندگی می در شهرها و

 .کنند میلیون نفر در حلبی آبادها بدون امکانات اولیه، زندگی می ۰۰

داری مطرح شده، بحران مسکن در جهان سرمایه  ی بارهدراز آنچه تاکنون 

چه )ی رسیده که در چارچوب این نظام شود که این بحران حاال به جای نتیجه می

له این است که با شتاب جهانی سازی أمس. راه حلی ندارد( مرکز و چه پیرامون

ی ها اخیر و در نتیجه سیاست ی سرمایه داری و شتاب شهرنشینی در چند دهه

خراب روستایی و هجوم  های خانه سکان تودهنه تنها تدارکی برای ا ،لیبرالیوئن

بیشتر در )ها و تورم و رشد سرطانی شهرهای چند ده میلیونیشان به شهر

ندگی زشان در این شهرها  یرامونی که حاال نصف بیشتر جمعیتهای پکشور

بیشتر در کشورهای )که هم از قبل وجود داشته بلکه آن چه  ،نشدهدیده  (کنند می

بر این اساس این . ها از میان رفته است با خصوصی سازی( پیشرفته صنعتی

بحران حاال چنان مزمن شده که موجودیت این نظام را در همه جا به زیر سئوال 

ترین طرفداران  از این رو همه حتی پرشورترین و رادیکال. ده استبر

ای و انقالبی در این  مسکن نیز از ضرورت اقدامات ریشه گونهای گونا تعاونی

  .کنند رابطه صحبت می

وجود ندارد و  آن ی مسکن کافی برای متقاضیان هردم فزاینده :ن معنی اوال  یا اب

های مسکن سازی اصالح  اخیر نیز، هیچ کدام از برنامه ی چهار دهه -در سه 

جدید میلیون مسکن  ۰۵در هند به  ال  مث. پاسخگوی این بحران نبوده است طلبانه

ی و چه تعاونی و چه دولت)های خانه سازی  که برنامه نیاز است درحالی



 ۱۹۰یا در انگلیس هر ساله به  و. رسد این رقم نمی مبه یک ده( خصوصی

های موجود به نصف این  که خانه سازی درحالی ،هزار مسکن جدید نیاز است

مین مسکن به جایی أت ی آمدها با هزینهشکاف در :ثانیا  ... رسد و رقم هم نمی

ها ای برای نسل جدیدی که به شهر تمامی کشورهای حاشیه رسیده که در تقریبا  

و حتی . آورند به آرزویی دست نیافتنی برای تمام عمرشان رسیده است هجوم می

ت در بریتانیا به بیس ولی مثال   ،در کشورهای پیشرفته نیز اگر نه برای تمام عمر

 ی دو دهه ی در فاصله و این شکاف رسیده مکفی،   مدآسال در صورت داشتن در

 ...و و برابر به هشت برابر رسیده استاخیر از د

 :در باب مسکنها  و اما راه حل

تقسم موفق ناموفق و ی  توان به دو دسته هایی که تاکنون تجربه شده را می حل راه

رادیکال و یا انقالبی و رویکرد دو به توان  ها هم می در این دسته بندی. کرد

های کارگری و  توسط اتحادیه غالبا   روش اول. ح طلبانه اشاره کردروش اصال

انقالبی و های  و یا حکومت( ها ها و سوسیالیست کمونیست)های چپ  سازمان

 های گوناگون مسکن و و روش دوم تحت عنوان تعاونی  مترقی به پیش برده شده

در برابر  ،ای و با توهمات رفورمیستی سکن مذهبی و خیریههای م یا سازمان

  .است پیش گرفته شده روش اول 

توان گفت که با پیدایش و رشد نظام  له مسکن میأتاریخ اهمیت یافتن مس ی بارهدر

ح و برای اولین بار توسط له مطرأسرمایه داری و شهرنشینی این مس

 همیت آن برایا ۱۷۸۵ ی و در دههها در آلمان  ها و سوسیال دموکرات کمونیست

که  لمان به پیش برده شدآهای کارگری  جنبش کارگری درک و توسط اتحادیه

های انبوه و ارزان قیمت برای کارگران و با  سازی تی برای خانهاابتکارشامل 

های سوسیال دمکرات  های دولت های کارگری و کمک اتحادیه ی تکیه بر بودجه

نویه )های جدید  با نام خانه یج انقالب کارگری،تادر هراس از ن ،آن زمان

و خانه  در جهان سرمایه ۱۷۸۷های  سال ی پس از بحران گسترده. بود (هایمات

ها در  ها و روی کار آمدن فاشیست های آن سال خرابی و بیکاری و آوارگی

تا جایی که دولت . مسکن بیش از پیش مطرح و درک شد ی لهأاهمیت مس ،آلمان

ها و  های کارگری و سازمان علیرغم انحالل اتحایه ،ا حفظ همین نامی بفاشیست

و پس از جنگ جهانی . های خانه سازی خود را به پیش برد سیاست ،احزاب چپ

ه عنوان حق اساسی مسکن بیش از پیش مطرح و ب ی هلأدوم نیز، اهمیت مس

مان با تصویب منشور حقوق بشری ساز ،های پیشرفته صنعتیانسانی در کشور

ها و در برابر ابتکارات و تبلیغات در دستور کار این کشور ،۱۷۰۱ملل در سال 

مین أها در ت این دولت ی نام وظیفهه کشورهای بلوک شرق و سوسیالیستی که ب

و کار و مسکن و آموزش و بهداشت رایگان برای کارگران و یا شهروندان 



سازی های  رکهای خانه سازی و شه نیازهای روند صنعتی شدن، سیاست

باید اضافه کرد که از همان زمان . مطرح شد ،بردند سوسیالیستی را به پیش می

 ،مسکن ی لهأهای کارگری و مس کلیسا هم با درک اهمیت اتحادیه ۱۷۸۵ ی دهه

 ،در تالش برای ایجاد شکاف در جنبش کارگری و مقابله با احزاب کمونیستی

ای  های مسکن خیریه مچنین تعاونیی و ههای کارگری مذهب اقدام به ایجاد اتحادیه

جز در ایجاد شکاف در جنبش  ،مسکن ی که نتایج چندانی در حوزه کرد

توان  مختصر می ی بر اساس این تاریخچه .های کارگری جهانی، نداشت تحادیها

  .مسکن را به شرح زیر خالصه کرد ی تجربیات حوزه

بلوک شرق، که اگر چه به  هایهای انبوه سوسیالیستی در کشور خانه سازی( ۱

به اندک ولی  ،شد ها خرده گرفته می سان سازی و زشتی و کسالت باری آنیک

مانند خاری در چشمان اشته می شد، ذاختیار شهروندانش گدرماهیانه کرایه 

های رفاه و هم  صنعتی و به اصطالح دولت ی پیشرفته هایهای کشور حکومت

 .کرد چنین کلیسا در حل سریع مسکن برای کارگران و زحمتکشان عمل می

بودجه و  ی ه تا حدود سه دهه پس از جنگ بر پایههای انبوهی ک خانه سازی( ۸

به  - های رفاه های ناگزیر دولت های کارگری و حمایت عمل و ابتکار اتحادیه

ای برای حل  ی پایه که هنوز هم تجربه. به پیش رفت - دالیلی که اشاره شد

خانه خراب  و های بحران زا کنونی و بعد از سیاست ی بحران مسکن در دوره

در برابر  ؛تاکنون است ۱۷۲۵های  از دهه صی سازی و نئولیبرالی بعدکن خصو

 ای مذهبی و غیر مذهبی که هنوز هم های مسکن خیره ابتکارات بی رمق تعاونی

نویه هایمات در  ی ر این رابطه به دو نمونهد. اند وجود دارند و راه به جایی نبرده

کارگری  ی سط اتحادیهتواین امر که  صنعتی ی های پیشرفتهکشور ازآلمان 

 ی در دورهکه کشور اکوادور  ی و نمونه پیش برده شد ب -گ -سراسری د

با الهام از ، کشور نهای چپ و مترقی آن زمان ای تحت حکومت ۱۷۰۲تا ۱۷۰۵

توان  می ،امر ساختن مسکن انبوه را پیش بردندهای کارگری  اتحادیه انقالب کوبا

 به توان مایه داری میای سر ی حاشیهبه عنوان کشورهاچنین هم. اشاره کرد

با این همه آیا .. .اشاره داشت ۱۷۹۵ ی های اولیه سال ،آلنده ی کشور شیلی دوره

توان قیاس  می ،گذرد می لختی وضعیت موجود را با فرانید آنچه در ایران امروز

به این  ؟...یافت کشورمانبحران مسکن  کاری واقعی برای حلآن راه از نمود و

 ...ادامه دارد .این نوشته خواهم پرداخت دیگرش بخ مهم در

 ۹۹۳۹ آبانبرابر ۰۲۰۲نوامبر
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