
  
 

 

 ررسمي در ايرانهاي كم درآمد و اسكان غي مسكن گروه
 1پرويز پيران

 

 : مقدمه
آور زندگي شهري بدان پناه برد و مهمتر آنكه شبانگاهان  داشتن سرپناهي مطمئن كه بتوان از شلوغي رنج

ليكن علي رغم تأكيد . روز آسوده شد و سر بر بالين نهاد، نيازي بنيادين و حقي است فراگير در آن از غوغاي
اي و حقي  كشورهاي موسوم به جهان سوم بر اهميت مسكن به عنوان نيازي پايهدايمي اكثر كشورها به ويژه 

بنيادين، درصد قابل توجهي از خانوارهاي شهري قادر به تأمين آن نيستند از اين روي  مشكل ياد شده روز به روز 
ر روحي و رواني معضل مسكن بيشترين فشا. گردد تر شده و شرايط خانوارهاي بيشتر و بيشتري بحراني مي پيجيده

ها و مشكالت  آورد تا بدانجاي كه در بين عوامل پديد آورنده بسياري از آسيب را بر يكايك افراد خانواده وارد مي
فقط كافي است تايادآور گردد كه . شود اجتماعي و اقتصادي به مشكالت ناشي از فقدان مسكن نيز اشاره مي

عه در ياب اسكان غيررسمي و يا به بطور كلي مسكن تهيدستان نگارنده پس از بيست و چند سال پژوهش و مطال
هاي  هاي پايين طبقه متوسط، بدون كمترين ترديدي مسكن را مهمترين معضل زندگي اكثريت خانواده و اليه

امري كه بارها و بارها در تحقيقات كمي يا پيمايشي و تحقيقات كيفي . داند طبقات متوسط و پايين ايران مي
 40 در LDFنگاه كنيد به پيران، اسناد پروژه (عنوان شده است ) ميق و گفت و شنود متمركز گروهيمصاحبه ع(

 ).2003نقطه ايران، 
در حقيقت شرايط مسكن در اكثر شهرهاي بزرگ و متوسط جهان سوم و از جمله ايران ناشي از دو عامل 

طح ميانه يا سطح نهادي و سازماني و ديگري در س) Structural(مهم يكي در سطح كالن يا سطح ساختاري 
)Institutional/Organizational (به ادغام جامعه و اقتصاد جهان سوم در نظام  به بيان ديگر با توجه. باشد مي

اي متفاوت رخ  جهاني سرمايه داري، تحوالت گوناگوني در جهت پوست انداختن جامعه و گذار به شكل و شيوه
ي خود  اين تحوالت به نوبه. آيد آن چه كه در غرب رخ داده است به حساب نميدهد كه البته هرگز تجربه  مي

). 2002 و 1383-1374-1368-1367نگاه كنيد به پيران، (گردد  سبب دگرگون شدن آرايش فضايي جامعه مي
 : توان به صورت زير خالصه كرد دگرگوني ارايش فضايي را مي

به تركيب ارگانيـك   و متكي ي يا منابع طبيعي بسيار قابل توجهادغام جامعه و اقتصاد ايران به عنوان كشور •
اند يعنـي     زيسته  كه از ديرباز در كنش و واكنش پايدار مي        ) 58: 1354اشراف،  (سه ركن اصلي جامعه ايران      

نشيني و باالخره نظام شبه شـهري يـا زنـدگي             نظام ايل نشيني يا زندگي ايلياتي و نظام زراعي يا زندگي ده           
نشيني كه    به ديگر سخن تحت تأثير تحوالت ياد شده نظام ايل         . ، اثري تعيين كننده گذاشته است     شهرنشيني

شده است، بـه ميرايـي كامـل دچـار گـشته شـمارش                از سوي دولت متمركز شبه مدرن نيز تهديد تلقي مي         
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كمتـر  (اين امر تا بدانجا رخ داده است كه درصد كوچكي كوچ رو             . معكوس مرگ خود را تجربه مي نمايد      
نـشيني كـه رو بـه         در كنار نظام ايل   . اند  باقيمانده، بقيه در دو ركن ديگر جامعه حل شده        ) از يك ميليون نفر   

ميرايي نهاده و كامالً به حاشبه رانده شده است، نظام زراعي رفتاري كامالً متناقض لـيكن طبيعـي از خـود                     
هـاي جهـاني اجـازه وارد كـردن            است و قيمت   اي اساسي   به بيان ديگر از آنجا كه غذا مسأله       . دهد  نشان مي 

دهد، ركن دوم جامعـه ايـران         نشيني يا دهقاني را نمي      تمام اقالم و لذا عدم بي نيازي به توليدات زندگي ده          
داري جهـاني منطبـق شـده و لـذا بـسيار محـدود بـه وارد كـردن                 در حدي بسيار محدود يا اقتصاد سرمايه      

ليكن ساختار جامعه دهقاني ايران بـه دو دليـل،          . ورزد  د مبادرت مي  تكنولوژي و دگرگون سازي شيوه تولي     
گـذاري درآمـد      برداري كه عمده خانواري اسـت و دليـل دوم عـدم سـرمايه               يكي ساختار سنتي و نوع بهره     

در نتيجه نيروي انساني كه از چندين دهـه  . جامعه دهقاني در جامعه يادشده، قادر به تحولي گسترده نيست         
استفاده از دستاوردهاي بهداشت و سالمتي  شديداً رو بـه رشـد نهـاده اسـت، در روسـتاهاي                    قبل در پرتو    

دهنـد لـذا      از آن سو شهرها نويد درآمدي به مراتب بيشتر را مـي           . كشور قادر به يافتن شغلي مناسب نيست      
ي شـهر و    نشيني كنده و به ركن سوم جامعه ايران يعنـ           بخش عمده نيروي انساني نظام ارضي، از زندگي ده        

 . گردد زندگي شهري وارد مي

لـيكن ايـن دگرگـوني نيـز بـه      . كنـد  ترين دگرگوني را تجربه مـي  ركن سوم يا نظام شبه شهري ايران عميق       
 هجري شمـسي از طريـق افـزايش         1370افزايش شديد جمعيت تا دهه      . شود  ناهمگوني شديد فضاي ملي ختم مي     

شود تا جمعيت شهرنشين كشور با سرعتي خيـره كننـده رشـد               يطبيعي به عالوه افزايش از طريق مهاجرت سبب م        
گردد به نحوي كه امروزه نزديك بـه        العاده ناهمگون توزيع مي     ليكن اين جمعيت، فوق   . يابد

۴
 جمعيـت كـشور در   ١

 .فاصله دماوند تا هشتگرد ساكن شده است
شهرهاي كشورنيز ديده مي شود كه محـصول   اير كالنچنين اسكان نامتعادلي با شدتي به مراتب كمتر در س   

اقتـصادي كـه در عـين حـال از درآمـد            . پيشگامي بخش سوم اقتصاد يا خدمات در اقتصادي است بر سر ايـستاده              
بديهي است كـه تحـول نظـام شـهري     . ها بعد گازنيز برخوردار است حاصل از فروش ماده خامي چون نفت و سال 

اي از نظـام روسـتايي        ، يعني برخورد اين نظام يا تخليه جمعيت نظام ايلياتي و بخش عمده            آنهم نا آمده و به ناگهان     
در شهرها، مسأله سرپناه يا ساكن شدن در چهار ديواري اختياري حال به صورت خريد، رهن كامل، رهن و اجـاره                     

 هـاي پـايين و متوسـط        خانوارهاي تهيدست و اليه   . سازد  و يا اجاره را به معضلي سخت جدي و دردناك مبدل مي           
ها يعنـي سـه    اين اليه. بينند  اليه طبقاتي جامعه ، بيش از همه از اين معضل صدمه مي 9 اليه از    5طبقه متوسط يعني    

كوشندتا خود را به هر شكل ممكـن بـا            ي طبقه پايين و اليه پايين و متوسط طبقه متوسط به اشكال مختلف مي               اليه
ازند كه اسكان غيررسمي يا شكل گيري اجتماعاي يك شبه بـر پـا شـده بـر                  معضل رشد يابنده ي مسكن منطبق س      

 . باشد هاي انطباق است كه موضوع مقاله حاضر مي زمين غير به صورت غيرقانوني، يكي از آن شيوه
 
 



  
 

 طرح مسئله
شـود،    چنانچه مالحظه مـي   . هاي كم درآمد و اسكان غيررسمي است        مسأله اصلي مقاله حاضر مسكن گروه     

انـد، ايـن سـه     هوم كليدي بهم پيوند خورده و مسأله اي علمي كه موضوع مقاله حاضر است را جان بخـشيده       سه مف 
 : مفهوم عبارتند از

 مسكن . 1

 هاي كم درآمد  گروه . 2

 اسكان غيررسمي . 3
) حـداقل يكـساله   (مسكن در بين سه مفهوم ياد شده ، مفهومي آشنا براي همگان است و به محـل دايمـي                    

بهـا،    شود كه به چهار صورت مالكيت، رهن كامل، رهن و اجاره و يا فقط پرداخت اجـاره                  ميزيستن خانواري گفته    
در اختيار آن خانوار قرار گرفته است تا در آن سر بر بالين نهند تا مجددا براي رنج زندگي شهري فردايـشان آمـاده                        

رآمدي كمتر از خط فقر، مـساوي       گروه هاي كم درآمد به معناي آن دسته از جمعيت است كه در هر ماه يا د                . شوند
بر همين اسـاس در     . مبلغ اعالم شده ي خط فقر يا كمي بيش از آن گاه با رنج و تحقيري جانكاه به كف مي آورند                    

مقاله حاضر مسكن كم درآمدها از يك سو  ساكنان اجتماعات اسكان غيررسمي و از سـوي ديگركـل گـروه هـاي                       
ي متوسـط امـري    افـزودن اليـه متوسـط طبقـه       .   متوسط را در بر ميگيرد     تهيدست و اليه هاي پايين و متوسط طبقه       

هـاي پـايين و    بها، مبلغ پيش پرداخت رهن كامل و يا مبلـغ رهـن و اجـاره، اليـه                 جديد است، زيرا يا افزايش اجاره     
متوسط طبقه متوسط نيز درگيرمعضل رو به رشد مسكن شده و درصدي از آنان در مناطق اسكان غيررسمي سـاكن                    

اي  باالخره مفهوم سوم يا اسكان غيررسمي به ساكن شدن در مسكن خود ساخته و يـك شـبه بـر پـا شـده                . اند  شده
بنا شده است و فاقد     ) اي و يا بدون توافق      حال يا با توافق مالك به صورت قولنامه       (گردد كه بر زمين غير        اطالق مي 

. م  سخت نادرست حاشيه نشيني عنوان شـده اسـت  اسكان غيررسمي به عنوان جانشين مفهو     . باشد  سند مالكيت مي  
زيرا مفهوم حاشيه و حاشيه نشين كه از شرايط اقتصادي كشورهاي غربي اقتباس شده است به هـيچ وجـه از نظـر                       
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حتي جغرافيايي، قابل اطالق به اجتماعات اسكان غيررسمي ايران يـا جهـان سـوم              

وي ديگر ساكنان اين گونه اجتماعات از مفهوم حاشـيه و حاشـيه نـشين بـه شـدت رنـج                     از س . به طور كلي نيست   
 .J(خانم جانيس پـرلمن    . بديهي است كه در چنين شرايطي استفاده از اين مفهوم به هيچ وجه مجاز نيست              . برند  مي

Perlman (     هـا اجتمـاع      سال پژوهيدني عميق در شهرهاي آمريكاي التين و پـس از بـررس ده              20پس از بيش از
او در آن كتـاب بـا رجـوع بـه           . اي بـودن را نگاشـت       اسكان غيررسمي كتاب معروف خويش يعني اسطوره حاشـيه        

ي بخش رسمي و غير رسمي در اقتصاد و اجتماعات غرب             هاي متعدد به خوبي نشان داد كه چرا تعميم تجربه           مثال
 كـراراً   1375رسمي در چهارده نقطـه ايـران، از سـال           نگارنده نيز با بررسي اسكان غير     . باشد  به جهان سوم ناروا مي    

براي آخرين تأكيـد    . (شود  نشين در اجتماعات ياد شده توهين تلقي مي         تأكيد كرده است كه مفهوم حاشيه  و حاشيه        
 ).1387، همچنين نگاه كنيد به اطهاري وصرافي1387نگاه كنيد به پيران 

گذاري اجتماعات اسكان غيررسمي خود معـضلي بـه           ناماساساً در دهه شصت ميالدي و اوايل دهه هفتاد،          
 ,Squatter(گـذاري از تـصرف عـدواني و متـصرف عـدواني       در منابع و متون مرتبط ، بحث نام. آمد حساب مي



  
 

Squatting (        بـا نقـدهاي جـان اف ترنـر          . آغاز گرديده است كه بار معنايي بسيار شديدي داشت)J.F.Turner (
 و تـالش او در نـشان دادن ايـن واقعيـت كـه سـاكنان                 1970اياالت متحده در نيمه اول دهه         تي  اي  استاد دانشگاه ام  

زا يا توسعه اي بريده از شـرايط تـاريخي جوامـع     تهيدست اجتماعات آلونكي جهان سوم خود قربانيان توسعه برون     
هـاي    گـذاري   بطـه نـام   در اين را  . ياد شده مي باشند، موضع اكثر كوشندگان مباحث اسكان غيررسمي تعديل گرديد           

هاي يك شبه بر پا شده، اجتماعات چتربازي از           جديدي باب شد كه آلونك و آلونك نشيني، مسكن نا بهنجار، خانه           
 به بعد،  در تحقيقات و برنامه ريـزي هـا بجـاي    1970توان مشخص ساخت كه از دهه    به خوبي مي  . جمله آنها بود  

 .   يا ابعادغير انساني و يا كالبدي  سر پناه، تاكيد مي گرديدنقد و يا تاكيد بر ساكنان، بيشتر  برمسكن 
هـاي دولتـي و       بهر تقدير نكته مهم آن است كه در آغاز پيدايش اجتماعات اسكان غيررسمي نگاه دسـتگاه               

لـيكن طـي    . كردنـد   العاده منفي بود و همگان آنها را معضل شهري تلقـي مـي              ها فوق   جامعه ، به اين قبيل سكونتگاه     
هاي پنجـاه شمـسي و        دهه اين اشتباه اساسي تصحيح شد و به تدريج اين پرسش مطرح گرديد كه اگر در دهه                چهار

توانـستند خـود سـرپناهي بـراي          شصت تا اواسط دهه هفتاد، مهاجران روستايي سرازير شده به سمت شهرها نمـي             
مجرماني كه از سر ناچاري به جرم       خانواده خويش دست و پا كنند، معضالتي چون تعداد افراد زير خط فقر، تعداد               

هـا آسـيب اجتمـاعي ديگـر بـه چـه ميـزان رشـد          زدند، تعداد فقراي شهري، فروشندگان مواد مخدر و ده     دست مي 
اي تهيدسـتان شـهري نـوعي         مـسكن خـود سـاخته     «: كرد؟ پس بايد با جان اف ترنر هم صدا شد كه گفته است              مي

ترنـر،  (» اي ندارنـد  كه براي مسكن اقشار فقير و كم درآمد برنامـه        ريزي خود جوش مردمي در جوامعي است          برنامه
1975 :24 .( 

هـاي    گـذاري   جالب آنكه اگر به نـام     . با طرح تعريف ارزنده ي ترنر، نگاه به اسكان غيررسمي دگرگون شد           
ي ريـز   هاي مختلف توجه شود، گذر اجتماعات اسكان غيررسمي از معضل شهري و آسيب اجتماعي به برنامـه                  دهه

در . گـردد   خودجوش مردمي و از ضرورت پرهيز از برخورد يكسويه و غير شهروندانه با آن به وضوح مشخص مي                 
گشت و    ي آن باز مي     ها به فرد سازنده مسكن يا اشغال كننده         گذاري  ، نام )1950-1960(دهه پنجاه و شصت ميالدي      

بود كه متـصرف عـدواني و       ) Squattingيا   Squatter(لذا مفهوم سخت رايج     . به فعل او يعني تصرف و اشتغال      
نـشين و      تعاريف به سـمت حاشـيه، حاشـيه        1970در دهه   . داد  تصرف عدواني يا خانه ساختن بر زمين غير معنا مي         

حاشيه نشيني تغيير جهت داد كه در واقع از بار منفي بسيار كمتري برخوردار بود، لـيكن بـراي سـاكنان ايـن قبيـل                         
هـاي دولتـي    رفت و در عين حال مجوزي در اختيار مـأموران برخـي دسـتگاه     به شمار مي ها نوعي تحقير    سكونتگاه

، دهه پايان يافتن انديشه  تخريب كـردن يعنـي           1980دهه  . داد تا هر باليي بر سر ساكنين و خانواده آنها بياورند            مي
قـوق شـهروندي و حـق        سـخن از ح    1990دهـه   . آنها بـود  ) Eviction(پاكسازي اين قبيل اجتماعات و يا تخليه        

 ميالدي بـاب شـده بـود، رواجـي كامـل      1970مسكن به ميان آمده و لذا مفهوم اسكان غيررسمي كه در اواخر دهه       
كنـد،    نشيني و حاشيه نشين از اسكان غيررسمي اسـتفاده مـي            هاست كه بر پايه نقد حاشيه       گرچه نگارنده سال  . يافت

 . كند به تبع آن مسكن خود ساخته معرفي ميليكن بهترين مفهوم را اجتماعات خود ساخته و 
 

 

 



  
 

 مسكن تهيدستان شهري 
هـاي پـايين و متوسـط     همانگونه كه در آغاز عنوان گردد، مسأله اصلي مقاله حاضر مسكن تهيدستان و اليه           

اجتماعات خود ساخته و مسكن خود ساخته يا اجتماعات اسكان غيررسـمي چـه از               . طبقه ي متوسط شهري است    
اي نـدارد، در      وچه از نوع يأس كه آينـده      )  Gentrification(عني آينده دار و در معرض اعياني شدن يا          نوع اميدي 

ي تهيدستان    هاي  مشابه خانه     آبادها، روستاي درون شهري و باالخره خانه        سه الگوي معماري حلب شهرها، يا حلبي      
وه اسكان يافتن مهاجران روستايي تـا دهـه         و يا محله هاي فقير نشين شهري ليكن بدون سند مالكيت، مهمترين شي            

هـاي    همين امر سبب رواج اين برداشت ناروا گرديده است كـه اجتماعـات سـكونتگاه              . هفتاد هجري شمسي بودند   
خود ساخته يا اجتماعاتي اسكان غيررسـمي هنـوز هـم محـل تجمـع روسـتائيان مهـاجر و سـرپل ورود آنـان بـه                           

هـاي   آنان به علت ارتقاء سـطح زنـدگي يـا تحـرك عمـودي در بخـش      اجتماعات شهري و سپس توزيع بخشي از       
رسـيد، امـروزه       كم و بيش درسـت بـه نظـر مـي           1370اگر چنين شيوه و شكلي تا اواخر دهه         . متعارف شهرهاست 

اسكان غيررسمي مهمترين شكل اسكان بخش عمده اي از خانوارهاي شهري كشور است كه از طريق ازدواج پديد                  
سكان غير رسمي يا مسكن خود ساخته امروزه  مهمترين الگوي انطباق با فقررو يه رشد شـهري و                   ضمنا ا . آمده اند 

 .تحرك عمودي منفي شهري  است
تـري    وار بيان شوند تا تصوير درسـت        اجازه دهيد مهمترين داليل اسكان در اجتماعات مورد بحث فهرست         

 .رضه شده باشداز كاركرد هاي اسكان در اجتماعات خود ساخته يا غير رسمي ع
ورود مهاجران از شهرهاي كوچك، متوسط و حتي بزرگ به تهران و با شدت كمتر به مـشهد و سـپس بـا                        •

توجـه شـود سـخن از       ( درجات كمتري به تبريز، اصفهان، شيراز و اهواز يا رانده شدن مهـاجران شـهري                
ب نان و يا نان چرب تر       در طل ) مهاجران شهري و يا جابجايي هاي نظام شهري به عنوان وجه غالب است            

يعني همان عاملي كه امروزه برخي از سـاكنان         .  با عدم امكان ورود آنان به مناطق رسمي شهر همراه است          
اين عامل كه چيزي نيست مگر معضل گرانـي اشـكال           . قديمي تهران را نيز از مناطق رسمي تهران مي راند         

هـا سـكونتگاه      مهمانان ناخوانده شهري درده   دستيابي به مسكن رسمي شهري  سبب پراكنده شدن جمعيت           
همين امر به نحوه مـشابهي در سـاير     ( خودرو و يا روستاهاي به شدت بزرگ شده  پيرامون  تهران ميگردد            

اين شعاع واكنش محدوده دماوند، رودهن، بـومهن و چنـدين سـكونتگاه             ). كالن شهر ها نيز عمل مي كند      
ها سـكونتگاه بـه سـمت         وده كرج، محمدشهر، ماهدشت و ده     رسمي و غيررسمي را در شرق تهران و محد        

 سـكونتگاه رسـمي و غيررسـمي از         1000بر اين اسـاس حـدود       . قزوين را در غرب تهران در بر مي گيرد        
.  كيلومتر پيرامون تهران خوابگاه جمعيت متحرك شهري شـده انـد           50جمله روستاهايي در شعاعي به قطر       

 و چند منطقه ديگر در حـال از دسـت           12،  11،  6 تهران چون منطقه     جالب آنكه برخي از مناطق شهرداري     
هاي اطـراف تهـران در دهـه          در همان حال رشد برخي از شهرها و شهر نماها و خوابگاه           . اند  دادن جمعيت 

 .درصد در سال نيز بوده است4 2 تا 80 و 70

دهي  رگ استان ها و شكل   ورود مهاجران روستايي به ويژه از شرق كشور به شهرهاي كوچك، متوسط و بز              •
زيـرا بـراي    . اي جديد و  منحصر به فرد اسـت          اسكان غيررسمي حتي در شهرهاي كوچك، نيز خود پديده        



  
 

بـراي مثـال شـهر      . دهه ها اسكان خود ساخته در مورد شهرهاي بزرگ به ويژه كالن شهر ها معنـا داشـت                 
 جمعيـت اسـكان غيررسـمي        هـزار نفـر    6سبزوار سي هزار نفر جمعيت اسكان غيررسـمي و خـسروجرد            

بينـي    ليكن خشكسالي و عوامـل پـيش      . اند  هاي روستايي از دهه پيش از تب و تاب افتاده           مهاجرت. اند  يافته
 .گردد نشده ديگر  سبب مهاجرت بنه كن روستائيان در حال حاضر  مي

ونت آنـان در    خروج خانوارهاي قديمي از مراكز شهري به عنوان الگوي انطباق و با فقر و بيكـاري و سـك                   •
بدين معنا كه رئيس خانوار خانه معمولي كوچك خود در مركز شهر تهران و              . اجتماعات اسكان غيررسمي  

 و  70،  60اي بزرگتر در يكي از مناطق اسكان خود سـاخته يـا غيررسـمي بـا                   ساير شهرها را فروخته، خانه    
يـد دو يـا سـه پيكـان كـرده و       درصد مبلغ خانه فروخته شده، خريداري كرده، بقيه را صـرف خر            50حتي  

 .اين امر به شدت در حال گسترش است. اشتغال فرزندان يا داماد هاي بيكار  را تأمين مي كنند

خروج خانوارهاي قديمي از مراكز شهري به عنوان الگوي انطباق با هزينه باالي مسكن بدين معنا كه خانه                   •
 خانـه بـا سـه آپارتمـان كوچـك خريـداري و              اي دو طبقه يـا دو       كوچك در مركز شهر فروخته شده، خانه      

 .دهند فرزندان را در آن اسكان مي
بيني نمـوده اسـت كـه         بر اين اساس است كه بانك جهاني پيش       . اند  الگوهاي باال مهمترين الگوهاي اسكان    

اميد است آنچه كه به نحـوي سـخت         . پنجاه درصد رشد آينده شهري ايران از نوع اسكان خود ساخته خواهد بود            `
گذرا بيان گرديد ضمن نشان دادن نادرستي عميق نگاه هايي كه مسكن خود ساخته را معضل شـهري يـا اجتمـاعي                  

مسكن خـود  . مي دانند و بر محو آنها تاكيد مي كنند، كاركرد هاي بي بديل مسكن خود ساخته را آشكار كرده باشد     
ي اين حقيقت است كه چنانچه مردم انگيـزه  ساخته گواه توان خودجوش آحاد مردم به ويژه تهيدستان است و گويا  

 .كافي به كف آورند به مشاركتي با معنا دست مي زنند
 موارد گذراي  باال همچنين نشان مي دهد كه براي تحليل دقيق مسكن تهيدستان شهري از بـين الگوهـاي                    

 :هاي نظري مسكن و ساختار مسكوني يعني ديدگاه
 .كلي تر بوم شناسي انساني استوار استي نظريه  بوم شناختي مسكن كه بر پايه •

 .تر اقتصاد كالسيك نو ارائه گرديده است كالسيك نو كه بر نظريه كلي •

 .اند گرايي و تضاد مسكن محور شكل گرفته هاي وبري كه در سه قالب كلي نهاد گرايي، مديريت ديدگاه •
اال و باز توليـد نيـروي كـار، آن    تنها ديدگاه اقتصاد سياسي قادر است بر پايه نگريستن به مسكن همچون ك     

بـراين اسـاس    . هم در قالب ستيز براي كنار گذاشته نشدن به تحليل شرايط جهان سوم از جمله ايران دست گشايد                 
بـدين دليـل نگارنـده در    . باشد هاي تخريب محور و محو محور پاسخگو نمي حل هاي مقطعي، موردي و راه راه حل 
دوق ملي مسكن و عضويت هر فرد ايراني در بـدو تولـد در آن صـندوق بـه                   هاي ديگري سخن از ايجاد صن       رساله

 .ميان آورده است
تواند در دو دهه مسأله مسكن را البته در صـورت وجـود عـزم ملـي و حـضور تمـامي                   چنين صندوقي مي  

كـه   بايد توجـه داشـت       .در آينده اين ايده بطور كامل تشريح خواهد شد        . كنشگران تا حدود زيادي سامان بخشد     



  
 

ي اسكان نايابي يا عـدم تـوان اسـكان دو گـروه شـرايطي و                  شرايط اسكان در ايران در حال ورود به مرحله        
 ). 1387نگاه كنيد به پيران (هاي شهري و در آينده حتي در مناطق اسكان غيررسمي است  حيثيتي در محدوده

ريزي شده و هدفمندبراي مـسأله        اميد است با عنايت به اهميت موضوع همگان با مشاركتي آگاهانه، برنامه           
تـو خـود    . ورود به شرايط اسكان نايابي مساله را فوري تر و حياتي تر ساخته اسـت              . حلي ماندگار بيابند    اسكان راه 

 .حديث مفصل بخوان از اين مجمل
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