
 طرح کارگروه مسکن مجمع حق برشهر باهمستان

اعضای توان و ظرفیت که زمان هر می داند خود وظیفه اجرایی تیم گذشته، چندسال در باهمستان شهر بر حق مجمع فعالیت های روال                        طبق

اولویت عنوان به پیاده عابر حق ١٣٩۵ خرداد دهد. قرار کار دستور در را سالیانه مجمع در اعضا منتخب اولویت های داد، اجازه                        تیم

هم و شد تشکیل کارگروه و تدوین تیم اجرایی توسط دوچرخه و پیاده کارگروه طرح ١٣٩۶ شهریور آن پی در و انتخاب باهمستان                        اعضای

آن بر تیم اجرایی و شد انتخاب باهمستان سالیانه مجمع در اعضا اولویت عنوان به مسکن حق نیز ٩٧ مهر است. فعالیت مشغول نیز                         اکنون

کند. همکاری به دعوت حوزه این به عالقمند داوطلبین از و ارائه را مسکن کارگروه طرح موضوع این دادن قرار اولویت در با تا                          است

نیست. جامعه افراد از بزرگی گروه روزانه درگیری و مسکن مساله شدن بحرانی با بی ارتباط اعضا توسط موضوع این انتخاب                      بی شک

فعالیت های پیشبرد به پرداخت، خواهیم آن مختصر شرح به که مسکن مسئله حول آن تجارب و باهمستان فعالیت های پیشینه است                      امید

 کارگروه مسکن کمک کند.

 

 طرح مساله

تا می رسد نظر به اما دارد؛ طوالنی پیشینه ای کنیم، یاد مسکن بحران عنوان با آن از است بهتر ایران کنونی شرایط در که مسکن                          مساله

که اهمیت حائز معضلی و فراگیر مشکلی عنوان به برون زا، توسعه و کشور مدرن کردن برای تصمیم  و شمسی ٣٠ و ٢٠ دهه از                         پیش

کارکرد و ماهیت تغییر مدرن سازی، پروژه شروع با است. نبوده مطرح باشد، مردمان زندگی وضع وخامت و دولت ها نگرانی                     اسباب

با سرفصلی تعریف شد. تبدیل دولت ها روی پیش مشکلی به مسکن مساله شهر، به روستا از مهاجرت افزون روز رشد نتیجه در و                         شهرها

اقدامات همچنین و ١٣٣۴ سال در ساختمانی بانک تاسیس و ١٣٢٧ سال در ساله» ٧ عمرانی «طرح در کم درآمدها» «مسکن                      عنوان

دستگاه هزار اصفهان، کارگران کوی ساختمان های دولت، کم درآمد کارمندان برای چهارصددستگاه خانه های ساخت نظیر                محدودی

نشانه های از دولت، کارکنان برای کن کوی و شهربانی، پاسبانان برای نازی آباد بلوک های تهران، شهر جنوب سیل زدگان برای                    نازی آباد

 مساله شدن مسکن در دهه های ٢٠ و ٣٠ است.

اصالحات اجرای سدها، و جاده ها زیربناها، احداث مسکن، و آبادانی وزارت چون جدیدی نهادهای شکل گیری و ۴٠ دهه شروع                     با

شهرها به روستا از مهاجرت جدید موج شاهد شهر، به سرمایه هجوم و صنعتی اقتصاد ظهور کشاورزی، اقتصادی شدن فلج                      ارضی،

نتیجه کرد. تبدیل بازار در عرضه قابل و خصوصی کاالیی به طبیعی منبعی از را زمین و اساسی مسئله ای به را مسکن که پدیده ای                          هستیم.

سکونتگاه های به شهر محدوده از شهری غیرمتشکل تهیدستان شدن رانده و زمین قیمت اساس بر شهر قشربندی شدن، کاالیی این                      قهری

تبدیل هدف با و فرمانفرماییان، طرح به معروف تهران، شهر جامع طرح اولین تصویب با نیز ١٣۴٩ سال در عالوه به بود. شهر                         بیرون



شهروند با مسئله این شد. گرفته نظر در مربع متر ٢٧٠ زمین بندی قطعه مبنای شاهنشاهی، نظام شان در و مفخم و بزرگ شهری به                           تهران

به منجر و همراه نداشتند را متری ٢٧٠ قطعات در شده ساخته خانه های اجاره یا خرید توان که کسانی اجتماعی طرد و کم درآمدها                         زدایی

 ایجاد هسته های اسکان غیررسمی شد.

تصرف برای تهیدستان تالش علی رغم داشت، دنبال به نیز را مستضعفین و پابرهنگان انقالب عنوان که اسالمی انقالب از بعد                      سالهای

کنترل سیاست های امام، ١٠٠ حساب و مسکن بنیاد تاسیس فرمان متن و انقالب شعارهای به توسل با شهر در حضور و خالی                        خانه های

شهر خارج و داخل در غیررسمی سکونتگاههای فزاینده رشد شاهد نتیجه در و کرد غلبه عدالتخواه نیروهای و انقالبی سیاستهای بر                       دولت

اما کرد، بهره مند حدی تا را دولتی دیوان ساالر گروه های و کارمندان اگرچه کوپنی اقتصاد و ۶٠ دهه سیاست های بنابراین بودیم.                      تهران

برای تالش و پرند و پردیس چون شهرهایی ساخت شهرسازی، و مسکن وزارت سوی از جدید» «شهرهای طرح ارائه                     علی رغم

از الزم زیرساخت های نبود و مهاجران واقعی نیازهای به توجه عدم دلیل به تهیدستان، برای شهرها این در مسکن کردن                      استطاعت پذیر

و آزادسازی سپرد. جنگ از بعد سال های اقتصادی تعدیل و خصوصی سازی سیاست های به را آنها و بازماند گروه این حمایت و                       جذب

و جنگی پسا وضعیت کنار در داد، نشان تهران شهرداری خودکفایی مصوبه با را خود شهری سیاست های حیطه در که                      خصوصی سازی

و داشته ادامه امروز تا بیش و کم که فرآیندی کرد. ساز و ساخت فرآیند روانه را سرمایه ها صنعتی، تولید برای الزم زیرساخت های                         نبود

زمین سهم افزایش با که کسانی است. داشته نگه هم کنار را غیردولتی و دولتی بانک های و شهرداری مالکان، مسکن، قدرتمند                       سازندگان

که کسانی تعداد بر روزبه روز و شوند ارزان مسکن تولید کاهش سبب ساز بازار به سوداگر سرمایه های هجوم و ساخت وساز هزینه های                      در

 قدرت خرید مسکن را از دست می دهند بیافزایند.

میلیون نیم و یک ساالنه بود متعهد آن در که دولت مسکن، مسئله به دم دستی پاسخی عنوان به نیز مهر مسکن مانند طرح هایی بین این                           در

چون مشکالتی دلیل به طرح این داد. تحویل متقاضیان به واحد میلیون ١/٢ تنها دهم دولت پایان تا بسازد، کشور سطح در مسکونی                         واحد

تامین هزینه ی و زیربنایی مشکالت شهر، از شهرک ها کیلومتری چند فاصله های دقیق، جانمایی و مطالعه بدون مسکن ها ساخت در                     تعجیل

هم باز برنده و شد، تبدیل فقر سیاهچاله های به رفت وآمد زیاد هزینه های و کافی امنیت عدم خدمات، به دسترسی ضعف                      زیرساخت ها،

کارمندان، مهاجرین، خانوار، سرپرست (زنان بگیرد تعلق آنها به مسکن ها بود قرار کسانی که بودند؛ بزرگ پیمانکاران و                   انبوه سازان

هم باز بوده اند) ملک یا زمین فاقد ١٣٨۴ سال از که افرادی و بودند نبرده بهره ای مسکن حمایتی های طرح از تاکنون انقالب از                          کسانیکه

 بی بهره ماندند.

کردن اجتماعی راستای در سیاست هایی حذف و اقتصادی تعدیل و خصوصی سازی بر مبتنی نئولیبرالی سیاست های برون زا، توسعه                   نتیجه

سوم یک از بیش اکنون شهرسازی و راه سابق وزیر آخوندی عباس توسط شده ارائه آمار طبق که است این سال ها، این طی مسکن                          مسئله

باید متوسط درآمد با خانوار یک تقریبی طور به که است گونه ای به مسکن بحران می برند. سر به مسکنی بد وضعیت در ایران                         جمعیت



تامین و برنامه ریزی مشاور گفته به که حالیست در این کند. هزینه معمولی مسکونی واحد یک خرید برای را خود نیم و سال یازده                          درآمد

است. نفتی) درآمدهای براربا (یعنی میلیارد ٢٠ با برابر خالی مسکن های در خفته سرمایه های میزان شهرسازی و راه وزیر                     مالی

بر روز به روز که داده قرار شرایطی در را مسکن وضعیت سیاست این از دولت غیرمستقیم و مستقیم حمایت و مسکن بازار در                          سوداگری

و مسکن بر حاکم سیاست های کشیدن چالش لزوم مساله این می شود. افزوده است دشوار برایشان مناسب مسکن تامین که افرادی                      تعداد

داوطلبین حمایت و اعضا رای به تکیه با باهمستان شهر بر حق مجمع می کند. ضروری شهر بر ساکنان حق عنوان به را مسکن حق                          مطالبه

مطالبه و پیگیری را حق این زیر اهداف و اصول ساختار، اهداف، مفاهیم، چارچوب در و باهمستان مسکن کارگروه در تا است آن                         بر

 کند.

 

 مفاهیم

و ایران، جمله از ملت ها، اساسی قانون در حق این می آید. حساب به شهری هر ساکنان بنیادین حقوق از مناسب مسکن داشتن مسکن :                         حق

اساس بر هستند. آن ساکنان برای متعارف مسکن تامین به موظف دولت ها و است شده شناخته رسمیت به بشر حقوق جهانی اعالمیه                        در

با است موظف دولت است. ایرانی خانواده و فرد هر حق نیاز، با متناسب مسکن داشتن نیز ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون ٣١                         اصل

 رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

خانوار، هزینه های سبد از مسکن هزینه های و سرپناه تامین برای حذف برای شهری غیرمتشکل تهیدستان برنامه ریزی غیررسمی :                   اسکان

 در جامعه ای که در آن برای تهیدستان برنامه ای وجود ندارد.

مهم این است. مسکن تقاضای و عرضه میان شکاف بردن میان از برای مناسب شرایط تامین اجتماعی، مسکن از منظور اجتماعی :                       مسکن

متقاضی توان و عرضه کننده نظر مورد قیمت ماب التفاوت تامین طریق از یا متقاضیان به اجاره و خرید یارانه های پرداخت با                      می تواند

 پیگیری شود.

 

 پیشینه فعالیت های باهمستان

از کدام هر به شدن نزدیک و است شهری توسعه فرآیند در شده رانده حاشیه به افراد حقوق و منافع پیگیری بر مبتنی باهمستان،                          فعالیت های

مسکن نابه سامان وضعیت به توجه با باهمستان اعضای است. باهمستان اولویت های از شهر بر حق رویکرد با گروه ها و موضوعات                      این

اولویت های از یکی عنوان به را مسکن حق موضوع شد، برگزار ١٣٩٧ سال مهرماه که باهمستان عمومی مجمع دومین در شهر                       در



کارگروه های از یکی قالب در را مسکن حق موضوع با طرحی تدوین و تهیه باهمستان این رو از کردند؛ انتخاب آینده دوسال در                        باهمستان

 باهمستان در دستور کار قرار داد.

نشست نهمین است. داده قرار بررسی و بحث مورد و پرداخته آن به فعالیت هایش طی باهمستان که است موضوعاتی از یکی مسکن                        حق

هرندی محله ی در خیابان خوابی موضوع درباره ی شهر» در خیابان خواب ها حضور تقابل است: من حق «خیابان عنوان با باهمستان                    مدنی

موضوعات مهم ترین از یکی پیرامون مدنی گفت و گوی برای بستری طریق این از تا شد برگزار بود، درگیر مساله با مستقیم به طور                       که

شهرک درمحله ی اسالم آباد» محله مسائل پیرامون «پرس و جو عنوان با نیز باهمستان نشست دهمین کند. فراهم شهر اجتماعی و                    اقتصادی

راهکار های و مردم مسائل با مستقیم آشنایی برای محله در حضور ماه سه طی نشست، کارگروه داوطلبان شد. برگزار (اسالم آباد)                      نیایش

محله مسجد در شهرسازی و معماری عالی شورای نماینده و شهرسازی و راه وزیر مشاور حضور با را نشستی محل اهالی با همراه                         آنها،

 برگزار کردند.

که است تهران دانشگاه گسترش طرح پیرامون پرونده این است. دانش» «شهر پرونده تدوین مسکن، حوزه در باهمستان اقدامات دیگر                      از

جزئیات پیرامون اطالعات کسب هدف با باهمستان است. آورده در تملک به را طرح محدوده ی ساختمان های از باالیی درصد سال ها                      طی

محوریت با تخصصی نشست های گزارش محل، اهالی با صحبت گزارش شامل  که آورد فراهم مجموعه  ای آن، اجتماعی پیامدهای و                     طرح

اهالی اعتراضات هنگام ٩٧ سال در همچنین است. دانشجویی تشکل های و دغدغه مند افراد بازخوردهای و تهران دانشگاه توسعه                    طرح

با ارتباط آنجا، مردم با گفتگو محله، به رفتن با باهمستان اهالی، این خانه های تصاحب در الزهرا دانشگاه اقدام از جلوگیری برای                        ده ونک

ده ونک اهالی و دانشگاه نماینده حضور با نشستی کرد سعی دانشگاه اساتید برخی با گفتگو نیز و زمینه،  همین در فعال دانشجویی                        گروه های

 در داخل دانشگاه الزهرا  ترتیب دهد، که متاسفانه با وجود پیگیری های فراوان با مخالفت دانشگاه روبرو شد.

به اعتراض و رسمی غیر بافت های ساکنین برای مسکن حق شناختن رسمیت به خصوص در باهمستان فعالیت های بیشتر کنون                     تا

مدیریت پاسخگویی مطالبه حول و نشست ها قالب در که است، شده انجام شهری مدیریت توسط محالت این اهالی مسکن حق                      نادیده گرفتن

 شهری در قبال خواسته مردم انجام شده است.

 

 نمایی از کارگروه مسکن باهمستان

کارگروه بنابراین بوده است. شهری توسعه فرایند در شده رانده حاشیه به حقوق و گروه    ها افراد، بر تمرکز با همواره باهمستان                      فعالیت

حاشیه نشینان، (کاتون خواب ها، شده اند گرفته نادیده شهری سیاست های در که گروه هایی و افراد مسکن حق پیگیری هدف با نیز                    مسکن



به پرداخت نحوه فعالیت ها، نوع است. شده طرح ریزی ( . . . و شهری فرودستان مهاجران، اجاره نشین ها، غیررسمی، مسکن                     ساکنین

 مسائل و انتخاب موضوعات با توجه به اصول باهمستان توسط اعضای کارگروه و طی فرآیندی جمعی تعیین خواهد شد.

 

 ساختار

جلسات می کنند. آمادگی اعالم همکاری برای حوزه این در خود دغدغه به توجه با که هستند داوطلبانی از متشکل باهمستان در                       کارگروه ها

بر را صورتجلسه نگارش مسئولیت حاضران از نفر یک جلسه هر در می شود، تشکیل داوطلبان توافق با و هفتگی صورت به                       کارگروه

صورت به نظر تبادل و هماهنگی ها انجام جهت همچنین شد. خواهد نگهداری باهمستان دفتر در مکتوب صورت جلسه های و می گیرد                     عهده

و گرفت خواهد شکل است، باهمستان عمومی روابط آن مسئول که تلگرامی گروهی ... و مطالب گذاشتن اشتراک به یا و                       غیرحضوری

 کلیه داوطلبان به گروه اضافه خواهند شد.

سایر نیز و می کنند، آمادگی اعالم کارگروه با همکاری به نسبت همکاری فرم کردن پر و باهمستان سایت طریق از که افرادی جذب                         جهت

و می شود معرفی آنها به کارگروه فعالیت های اعضا حضور با جلسه ای در ابتدا می کنند، ابراز را خود عالقه دیگر مسیرهای از که                        افرادی

 سپس در صورت تمایل می توانند با کارگروه همکاری  و در جلسات شرکت کنند.

باهمستان خروجی های در فراخوانی می توانند کارگروه اعضای کارگروه) اعضای تشخیص اساس (بر داوطلب جذب به نیاز صورت                   در

 منتشر کرده و از عالقه مندان دعوت به همکاری کنند.

 

 اهداف

 ١. به  رسمیت شناختن حق سرپناه

رعایت با است موظف دولت است. ایرانی خانواده و فرد هر حق نیاز، با متناسب مسکن داشتن اساسی: قانون ٣١ اصل تحقق پیگیری .٢                        

 اولویت برای آنها که بیشتر نیازمندند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

 ٣. تالش برای اصالح، اجرا و تصویب قوانین تامین کننده حق مسکن برای دهک های اول درآمدی جامعه

 ۴. دیده شدن حق سرپناه در برنامه ها و اسناد توسعه



 ۵. حساسیت سازی و آگاهی بخشی نسبت به حق مسکن
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 ۴. به کارگیری فرآیندهای مشارکتی
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