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رسمایه داری منی تواند خانه های در حد استطاعت به ما دهد

رابی نلسون

و  مالی  بنگاه های  ساختامن سازها،  شدن  پولدار  مبنای  بر  مسکن  مدیریت  رسمایه داری  نظام  در 

صاحب خانه هاست و نه آن چیزی که مردم معمولی برای بقایشان نیاز دارند. به همین دلیل است که 

در اقتصاد بازار آزاد ما هرگز خانه هایی شایسته و در وسع مان نخواهیم داشت.

سیاست گذاری  و  عمومی  گفتامن  نشان دهنده ی  تظاهرات  در  باالست«  لعنتی  »اجاره های  فریاد 

مسکن در قرن بیست و یکم از سن فرانسیسکو تا شانگهای، از الگوس تا لندن است. به عنوان ساکن             

»بی اریا«1 شخصا تایید می کنم که اجاره ی لعنتی بسیار باالست.

هرچند این جمله شعار خیلی خوبی برای تظاهرات است در عین حال بر گودال تاریکی نور می تاباند. 

سیاست مداران لیربال و اتاق های فکر »شهرگراهای جدید«2 قول می دهند که مشکل اجاره های باالی 

کند  را  اجازه  افزایش  نرخ  راه حل هایی که می گویند  کنند.  تکنوکراتیک حل  راه حل های  با  را  لعنتی 

بالگ هایشان می نویسند،  در  و پست های مختلف  بسیار می کنند  کاغذبازی  کرد؛  باثبات خواهد  و 

درباره ی عرضه و تقاضا بحث می کنند، منطقه بندی می کنند3 و بخشی از خانه های عمومی را به آنها 

که وسعشان نرسیده تعلق می دهند و مشوق های مالیاتی می گذارند. بسیاری از مردم متوسط هم در 

1-  bay area
2-  new urbanist
3-  inclusionary zoning
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بازار مضطرب کننده ی اجاره ی شهر این ترفندها را تنها گزینه های موجود برای تسکین بحران مسکن 

می دانند.

مبارزاتی که منجر به اصالحاتی خصوصا در حوزه ی کنرتل اجاره و توسعه ی مدیریت خانه های اجتامعی 

شده، فرصت های مهمی را برای سازماندهی سوسیالیستی فراهم آورده است. اما ما نباید از تشخیصی 

که در مورد وضعیت کلی مسکن داریم، خجالت زده باشیم. سوسیالیست ها باید این موضوع را با 

صدای بلند و به صورت عمومی و جهانی اعالم کنند: رسمایه داری هرگز منی تواند نیاز ما به خانه های 

در حد استطاعت و باکیفیت را فراهم کند. دلیلش هم واضح است: انگیزه ی سود.

در جامعه ی رسمایه داری، زمین و خانه کاال محسوب می شوند، کاالها و خدمات اساسی ای که می تواند 

در جهت کسب سود خریده، اجاره و فروخته شود. و مانند متام کاالها در نظام رسمایه داری، انگیزه ی 

تولید سود است که قواعد تولید و نگهداری از خانه ها را تعیین می کند.

 ’M-C-M سود نیروی حیات نظام رسمایه داری است. کارل مارکس فرایند تجمیع ثروت را با به حروف

فرمول  این  می داد.  توضیح  بیشرت(  پول  کاال-  )پول-    Money-Commodity-More monesy یا 

نیست؛  کاال  تولید  رسمایه داری  مبادله ی  و  تولید  هدف  است.  مهم  بسیار  نتیجه ای  حاوی  خالصه، 

کاالها تنها ابزار دستیابی به پولی بیش از آنچه رسمایه دار با آن رشوع کرده است، هستند. به عبارت 

دیگر، رسمایه دارها به دلیل کیفیت و کمیت یک کاال تولید آن را ادامه منی دهند، آنها در کسب وکاری 

می مانند اگر سودده باشد.

اما معنای این منطق در حوزه ی مسکن یعنی چه؟ ساخت و نگهداری خانه عامدانه هدف اصلی 

ساختامن سازها، رشکت های ساختامنی، وام دهندگان و صاحب خانه ها نیست. کسب وکار امالک تنها 

وسیله ای مطلوب برای تولید بیشرت ثروت است که از طریق آن ساختامن سازها، رشکت های ساختامنی، 

وام دهندگان و صاحب خانه ها می توانند پول بیشرتی به جیب بزنند.

در حالی که سوسیالیست ها انگیزه ی سود در تولید صنعتی و مرصفی را از صنایع خودرو تا کامپیوتر 

از صنعت آهن تا غالت سویا به چالش می کشند، به هامن سان رضوری است که سودمحوری حوزه ای 

که »بازتولید اجتامعی«4 نیز نامیده می شود به چالش کشیده شود.

بازتولید اجتامعی شامل فعالیت ها و خدماتی نظیر خانه سازی، سیستم سالمت عمومی، مراقبت از 

4-  social reproduction



6

سرمایه داری پاسخی برای بحران مسکن ندارد

کودکان و سالخوردگان، آموزش و… است که برای حفظ وجود طبقه ی تولیدکننده رضوری است. این 

حوزه از کار انسانی به طور تاریخی یا بی پول انجام شده یا پرداختی های اندکی داشته و زحمت آن 

اغلب به دوش زنان طبقه ی کارگر افتاده است.

در نولیربالیسم، خصوصی سازی و کاالیی شدن بازتولید اجتامعی، بازار آزاد را به حوزه ی کارهای مراقبتی 

نیز گسرتش داده و ]این[ تبدیل به اسرتاتژی اصلی رشد رسمایه داری شده است. رشد مدارس دارای 

امتیاز،5 فروش سیستم آب و دیگر زیرساخت های پایه، افزایش شدید شهریه ی دانشگاه، مشارکت های 

تجاری عمومی-خصوصی6 در خدمات عمومی، خدمات انتفاعی برای سالخوردگان، و رشد برنامه های 

بازنشستگی k(401( تنها مثال های اندکی از این سیستم اند.

مالی سازی بی حد و حرص وام مسکن در اوایل دهه ی 2000 احتامال دراماتیک ترین مثال از برخورد 

احتکارآمیز با مسکِن کاالشده است و اینکه چطور این نگرش می تواند خانه سازی را از کنرتل خارج کند 

و به گونه ای گروتسک مدیریت نیازهای اولیه را مخدوش کند.

استدالل کردند که وضع  اینطور  لیربال  از رسمایه دارهای  از سقوط مالی 200۷-200۸، بسیاری  پس 

از بروز جنبه های بدتر بحران جلوگیری کند.  ثانویه ممکن است  بازار وام مسکن  بر  قوانین بیشرت 

بعضا گفته می شد که دالیل موجهی برای وضع این قوانین موجود است. با این حال نوسانات داميی 

قیمت مسکن در نظم رسمایه داری متام نشدنی است، چرا که این باال پایین شدن ها جز ذاتی هر کاالی 

رسمایه داری است. در این حالت اعیان سازی۷ و گریز سفید۸ دو روی یک سکه اند. به جای مبارزه با هر 

بخش از چرخه ی کاالسازی، ما باید سیستم کاالسازی خانه و ریشه  ی آن را هدف قرار دهیم.

از  مراقب  و  نگهداری  برای  کمی  انگیزه ی  صاحب خانه ها  می کند،  افت  خانه  قیمت  که  هنگامی 

بدینگونه  این خانه ها مترضر می شوند،  کارگر ساکن  از طبقه ی  بسیاری  دارند و  اجاره ای  خانه های 

که بیش از آنچه خانه شان در بازار می ارزد به وام دهنده بدهکارند. تازه حکومت های محلی هم که 

5- مدارس دارای امتیاز )charter schools(، مدارسی اند که از بودجه ی دولتی استفاده می کنند اما مستقل از دولت مدیریت 
می شوند. این نوع مدارس از مثال های خصوصی سازی اموال عمومی است.

6-  public-private partnerships
7-  gentrification

۸- گریز سفید )white flight( اصطالحی مربوط به آمریکاست که به صورت تاریخی برای اشاره به مهاجرت وسیع سفیدپوستان 
در دهه های 1۹50 و 1۹60 از نژادهای مختلف اروپایی و از مناطق شهری دارای اختالط نژادی به مناطق حومه یا خارج شهری 
که از نظر نژادی همگون تراند مورد استفاده قرار می گرفت. اخیراً این اصطالح در اشاره به دیگر مهاجرت های سفیدپوستان از 
حومه های داخلی تر و قدیمی تر به مناطق روستایی و نیز از شامل رشقی و غرب میانه ی آمریکا به اقلیم های معتدل تر جنوب رشق 

و جنوب غربی اطالق می شود.
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درآمدشان از مالیات امالک است و از این طریق خدمات عمومی را تامین می کنند با مشکل مواجه 

می شوند. در نتیجه در این جوامع مدارس دولتی، برنامه های اشتغال و خدمات سالمت و درمان که 

توسط درآمدی که از طریق امالک بدست می آید تامین هزینه می شود نیز مترضر شده و در نهایت 

باعث کاهش ارزش ملک و عدم رسمایه گذاری بیشرت هم می شود.

هنگامی که قیمت خانه باال می رود، مانند حبابی که در حال حارض در مناطق شهری کشورهایی 

چون ایاالت متحده با آن روبرو هستیم، حساب بانکی طبقه ی کارگر آب می رود، آنها از خانه هایشان 

به  انگیزه ی سود  باال می رود،  پلیسی می شوند. وقتی قیمت ها  آواره و سوژه ی سیاست های سخت 

عنوان عاملی قدرمتند و محدودکننده، توانایی جامعه ی رسمایه داری برای تامین نیازهای مسکن را سد 

می کند. سودی که از ساخنت خانه های پرزرق و برق برای پولدارها بدست می آید هرگز با سودی که 

از ساخت خانه برای فقرا و کارگران بدست می آید، قابل مقایسه نیست.

یک  که  چرا  می شود.  زیاد  همواره  باالست  مشخصا  زمین  قیمت  که  شهری  مناطق  در  تنش  این 

ساختامن ساز ]بخش[ خصوصی باید یک خانه ی گران قیمت یک خوابه در سن فرانسیسکو بخرد و بعد 

زیر قیمت بازار با نرخ 1130 دالر در ماه اجاره اش دهد، در حالی که قیمت متوسط برای خانه ای 

یک خوابه حدودا 3300 دالر در ماه است. خب اینکه از نظر اقتصادی عاقالنه نخواهد بود.

رسمایه گذاران، بانک های وام دهنده، ساختامن سازها و صاحب خانه ها پوست مستاجرین طبقه ی کارگر 

را به این دلیل منی کََنند که رسمایه دارها آدم های پست فطرتی هستند )هرچند بسیاری شان هستند(. 

بلکه به این دلیل است که اگر سودشان بطور مستمر انباشته نشود و دوباره رسمایه گذاری نکنند از 

بازار به بیرون پرت می شوند. آنها حتی اگر بخواهند هم منی توانند مطابق منافع فقرا و طبقه ی کارگر 

عمل کنند.

قیمت باالی زمین در مناطق شهری یکی از دالیل اصلی ای است که منی توانیم در بحران فعلی دستی 

به رس و روی خانه هایامن بکشیم، حتی با تغییر ضوابط فعلی و اعطای مشوق های مالیاتی زیاد به 

ساختامن سازها طبق آن چیزی که لیربال ها و محافظه کاران ادعا می کنند. تنها راهی که ساختامن سازها 

در این رشایط می توانند سود کنند رسمایه گذاری در بخش لوکس امالک است که فروش و اجاره ی آنها 

بیشرت از قیمت باالی زمین، مواد اولیه، نیروی کار و عملیات ساخت است. تنها راهی که منجر به 

استطاعت تامین خانه می شود آن است که حکومت سوبسید زیادی به ساختامن سازها و صاحب خانه ها 
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بدهد.

اما برای حکومت کدام بهرت است؟ اینکه دست واسطه ها را کوتاه کند و خودش ساختامن ساز باشد یا 

اینکه تامین کننده ی مالی خانه سازی باشد، و قول فراهم کردن خانه های در حد استطاعت برای همه 

را بدهد؟

این نوع از خانه سازی اجتامعی و اداره ی عمومی »خانه های اجتامعی« بسیار بهرت از مالکیت خصوصی 

و سوبسیددهی به خانه های در حد استطاعت است، چون انگیزه ی سودآوری، خانه سازی سوبسیددار 

را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. اینگونه ساخت وساز به احتامل زیاد کمرت شامل نگهداری از خانه 

می شود و اگر قیمت زمین کامکان افزایش پیدا کند نهایتا تعداد بیشرتی از خانه های سوبسیددار با 

نرخ بازار آزاد به مزایده گذاشته خواهند شد.

از دهه ی 1۹۷0 به این سو، ساختامن سازهای ]بخش[ خصوصی با استفاده از بودجه ی عمومی بیش از 

3 میلیون خانه ی ارزان ساخته اند. اما از آنجا که بسیاری از این سیاست ها که منجر به تامین خانه های 

ارزان می شدند پس از 15 سال منقضی شدند، از سال 1۹۹5 بیش از 350 هزار واحد از آن خانه ها با 

نرخ بازار آزاد مبادله شده اند. اتحادیه ی ملی خانه های افراد کم درآمد پیش بینی می کند که ساالنه 15 

هزار واحد از بازار خانه های عمومی خارج شده و به نرخ بازار آزاد مبادله خواهند شد. عددی که 

تنها نرخ صعودی خواهد داشت چرا که هزینه ی خانه سازی خصوصی در مناطق شهری باال می رود.

سوسیالیست ها باید از تله ی »نه در حیاط من« که منجر به مخالفت با خانه سازی به بهانه ی تغییر 

شخصیت محله و از بین رفنت منای خانه و… می شود پرهیز کنند. چرا که بسیار مهم است بدانیم که 

ساخت خانه هایی زیبا در فضای فرشده ی شهری امکان پذیر است.

در عین حال باید از ایده ی مرض »بله در حیاط خانه ی من«گرایی هم پرهیز کنیم که معتقد است 

ساختامن سازهای رسمایه دار عاشق اینند که خانه های ارزان، ایمن و فراوان برای ما بسازند برشطی که 

ما اجازه اش را بدهیم. بسیاری از ضوابط منطقه بندی احمقانه است و منجر به فضای شهری سامل و 

پایدار منی شود، اما ما هم نباید این ایده که با اینگونه منطقه بندی مشکل حل می شود را باور کنیم. 

مشکل اصلی جای دیگری است: در رسمایه داری.

طبقه ی رسمایه دار از طریق انحصار رسمایه گذاری، جامعه را بر رس تامین نیازهای اولیه گروگان گرفته 

است. جامعه ی ما منابع تامین رسپناه پایدار، ایمن و رایگان یا نزدیک به رایگان برای همه را دارد. 
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رسمایه دارها از پذیرش این واقعیت رس باز می زنند چرا که هرگز سودی که برای ماندن در کسب وکار 

نیاز دارند را به آنها منی دهد.

ما باید خواهان رسمایه گذاری گسرتده در خانه سازی عمومی از طریق برنامه ای دموکراتیک باشیم. 

رسمایه دارهای ساختامن ساز هرگز چنین کاری منی کنند. ما باید این پول های کثیف را از دست آنها 

خارج کنیم، از طریق وضع مالیات برای آنها و دیگر پولدارهای بی صفت در جامعه مان، و خودمان 

دست به کار انجام آن شویم.

منبع: ژاکوبن 

https://goo.gl/iY4vRM
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بحران دامئی مسکن
 دیوید مدن | پیرت مارکوس1

در نظام رسمایه داری مسکن هرگز برای طبقه ی کارگر ایمن نیست.

کرده.  کوچک  را  خانوارها  زندگی  هزینه های  هویداست.  همه جا  امروز  مسکن  بحران  نشانه های 

است.  جاری  اتفاقی  دعوا2  اقامه ی  حق  سلب  و  اجباری  تخلیه ی  است.  افزایش  به  رو  بی خامنانی 

تفکیک و فقر همراه با جابه جاشدگی3 و مقرون به رصفه نبودن خانه نشانه های شهرهای امروزی 

است. محله های شهری و حاشیه ی شهر با توسعه ی احتکار آمیز تغییر شکل می دهند، تصمیم این 

تغییرات در اتاق جلساتی دور از متام دنیا گرفته می شود. بقای روستاهای کوچک و شهرهای قدیمی 

صعنتی در خطر است.

در آمریکا، خصوصا در نیویورک سیتی نظام خانه بحرانی است. امروزه تعداد بی خامنان های این شهر 

پس از رکود بزرگ4 در باالترین حد است. بیش از نیمی از خانوارها استطاعت اجاره ی خانه شان را 

ندارند. بی جا شدن، اعیان سازی و تخلیه ی اجباری بسیار شایع است. دو رکن متامیز نظام مسکن در 

1-  دیوید مدن استادیار دپارمتان جامعه شناسی و برنامه ی شهرهای مدرسه ی اقتصادی لندن و پیرت مارکوس استاد بازنشسته ی 
برنامه ریزی شهری در دانشگاه کلمبیاست.

2-  foreclosures
3-  displacement
4-  Great Depression
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نیویورک، خانه های عمومی و ضوابط اجاره، در معرض تهدید است.

اما مشکل مسکن محدود به نیویورک نیست. فقر رسپناه مشکل رستارس ایاالت متحده است. بنا به 

شاخص های استاندارد توان مالی، هیچ ایالتی در آمریکا نیست که کارگری با حداقل حقوق بتواند 

صاحب یا مستاجر خانه ای یک خوابه باشد.

در سطح کشور، حدود نیمی از جمعیت اجاره نشین بخشی از درآمد ناپایدارشان را رصف اجاره خانه 

می کنند، رقمی که به نظر می رسد بیشرت هم خواهد شد. این تنها مشکل شهرهای بزرگ نیست. حدود 

30 درصد خانوارهای غیرشهری از پس هزینه های خانه شان برمنی آیند و این عدد شامل حدودا نیمی 

از اجاره نشین های غیرشهری است.

در حقیقت بحران مسکن مسئله ای جهانی است. لندن، شانگهای، سائوپائولو، مببئی، الگوس، و خالصه 

زمین ها،  به  روبرویند. دست درازی  با مشکل مسکن  اصلی جهان  از شهرهای  نیمی  ساکنان حدودا 

اینکه  تخلیه ی اجباری، اخراج از خانه و جابجاشدگی شایع است. بنا به آمار سازمان ملل بسته به 

تعریف بی خامنان را چه بدانید آمار بی خامنان های جهان بین صد میلیون تا یک میلیارد نفر است.

برآورد می شود که حدودا 330 میلیون خانوار، بالغ بر یک میلیارد نفر، از یافنت خانه ای مقرون به 

دلیل  به  جابجاشدگی  اخیر  دهه های  در  می دهد  نشان  تحقیقات  برخی  عاجزند.  شایسته  و  رصفه 

طرح های توسعه در مقیاسی همرتاز با جابجاشدگی هایی که بر اثر بحران های طبیعی و جنگ رخ 

داده برابری می کند. در چین و هند به تنهایی در 50 سال گذشته برآورد می شود صد میلیون انسان به 

دلیل طرح های توسعه از مکان زندگی خود به جای دیگری رفته اند )پدیده ای که به آن جابجاشدگی 

می گوییم.(

در حالی که بحران مسکن تا حد زیادی شناخته شده است اما درک عمیقی از علل آن و راه حل های 

رفع آن وجود ندارد. نگاه غالب امروز آن است که اگر سیستم مسکن معیوب است، بحرانی موقتی 

است که با هدف گذاری صحیح و اندازه گیری شاخص ها حل خواهد شد. در جدل های جریان اصلی، 

مسئله ی مسکن بحثی حاشیه ای است.

تامین مسکن کافی به سان مسئله ای فنی نگریسته و برای حل آن ابزاری تکنوکراتیک جستجو می شود: 

تکنولوژی بهرت ساخت وساز، برنامه ریزی دقیق تر، تکنیک های جدید مدیریتی، مالکیت بیشرت خانه، 

نظیر  متخصصانی  جوالنگاه  مسکن  زمین.  با  مرتبط  کمرت  ضوابط  و  منطقه بندی،  متفاوت  قوانین 
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مسکن  سیستم  در  تکنولوژیک  پیرشفت های  قطعا  است.  اقتصاددانان  یا  معامران  ساختامن سازها، 

ممکن است و بسیاری از آنها رضوری است. اما بحران عمیق تر از این حرف هاست.

ما مسکن را در چشم اندازی گسرتده تر نگاه می کنیم: به سان مشکلی در اقتصاد سیاسی. محل سکونت 

بین گروه ها و  این مسئله که شکل سیستم مسکن همیشه خروجی مبارزه  بیانگر  سیاسی است و 

طبقات است. مسکن خواه ناخواه سواالتی درباره ی اقدامات دولت و در معنای گسرتده تر سیستم 

اقتصادی مطرح خواهد کرد. اما اینکه چگونه خصومت های اجتامعی به سیستم مسکن شکل داده 

اغلب مبهم است.

خانه سازی امروزه مورد هجوم است و بین چند مناقشه ی اجتامعی همزمان گیر افتاده است. پیش 

به  اجتامعی و خانه سازی  برای زندگی و فضای  به معنی جایی  بین خانه  از همه مناقشه ای است 

عنوان ابزاری برای تولید سود. مناقشه ای بین خانه به سان خانه یا خانه به سان مستغالت.5 در معنایی 

گسرتده تر خانه سازی موضوع منازعه بین ایدئولوژی های متفاوت، منافع اقتصادی و پروژه های سیاسی 

است. و در معنایی باز گسرتده تر، بحران مسکن ناشی از نابرابری و تضاد بین طبقات اجتامعی است.

باز هم پرسش مسکن

ایده ی کالسیک اقتصاد سیاسی مسکن را فردریش انگلس در سال 1۸۷2 نوشته است. در آن زمان، 

بحث هایی مطرح بود که خانه های کارگران صنعتی غیرقابل تحمل است. آنچه انگلس »پرسش مسکن« 

نامیدش آن بود که چرا خانه های طبقه ی کارگر باید چنین رشایط بدی داشته باشد و چه کاری می توان 

برای آن کرد. انگلس عموما نگاه بدبینانه ای به چشم انداز منازعه ی مسکن داشت. با نقد بورژواها در 

اصالحات مسکن او استدالل می کرد که مشکل مسکن باید به سان یکی از »رذایل متعدد، کوچکرت و 

درجه ی دوم شیوه ی تولید رسمایه داری« فهمیده شود.

او اینطور جمع بندی می کرد: »مادامی که شیوه ی تولید رسمایه داری وجود دارد احقامنه است اگر 

بر  که  دیگر  اجتامعی  یا هر سوال  و  به سوال مسکن  راه حلی مجرد می توان  با  که  باشیم  امیدوار 

رسنوشت طبقه ی کارگر تاثیر می گذارد، پاسخ دهیم.« برای انگلس مناقشه ی مسکن مشتق از تضاد 

طبقاتی بود. پس مشکل مسکن تنها می توانست از طریق انقالب اجتامعی سامان یابد.

5-  real estate
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ما نیز این نکته را از انگلس گرفته ایم که مشکل مسکن بخشی از ساختار جامعه ی طبقاتی است. 

امروزه طرح سوال درباره ی مسکن یعنی فاش کردن رابطه ی بین قدرت اجتامعی و تجربه ی سکونت. 

یعنی پرسش از اینکه چه خانه ای و برای چه کسی، چه کسی کنرتلش می کند، چه کسی توامنند می شود 

و چه کسی رسکوب. یعنی پرسش از کارکرد خانه سازی در رسمایه داری نولیربال جهانی شده.

با این حال، مبارزات مربوط به مسکن، امروز تنها مشتق ساده ی دیگر مناقشات نیست. جنبش های 

مربوط به مسکن به نوبه ی خود نقش سیاسی چشمگیری دارند. پرسش مسکن احتامال تحت لوای 

رسمایه داری راه حلی نخواهد داشت. اما شکل دهی به سیستم مسکن می تواند تصحیح شده و تغییر 

یابد.

تئوریسن اجتامعی هانری لوفور6 به ما کمک کرده تا نقش سیاسی مسکن و پتانسیل های تغییر آن 

استدالل می کند که شورش های  به شهر«۷  نام »حق  به  کتابش در سال 1۹6۸  او در  کنیم.  را درک 

کارخانه ای تنها نیروی تغییرات اجتامعی نیستند بلکه یک »اسرتاتژی شهری« برای جامعه ی انقالبی 

ممکن است.

با توجه به تغییرات طبیعت کار و توسعه های شهری، طبقه ی کارگر صنعتی دیگر تنها عامل انقالبی 

می زند:  تازه ای حرف  سیاسی  از سوژه ی  لوفور  غالب محسوب منی شود.  نیروی  تنها  حتی  یا  تغییر 

که شامل هر  گروهی  »ساکنین«۸ حرف می زند،  از سیاست  لوفور  به طور عمومی تر  ساکنان شهر. 

کارگری، در عام ترین معنای آن و در چشم انداز زندگی شهری و روزمره ی اجتامعی است.

لوفور البته چندان دقیق نشان منی دهد که چطور ساکنان شهری به عنوان سوژه های سیاسی دست به 

انقالب شهری می زنند. اما به چند روش متفاوت سکونت اشاره می کند. او آینده ای را تصور می کند که 

نیازهای اجتامعی تابعی از رضورت های اقتصادی نیست، جایی که فضا های مسکونی غیربیگانه۹ برای 

همگان در جهان فراهم است، جایی که هم برابری و هم تفاوت از اصول اولیه ی زندگی اجتامعی و 

سیاسی است.

چه انقالب شهری آن طور که لوفور از آن می گفت در افق دید ما باشد و چه نه، می توانیم از ایده های 

او نکته ی کلیدی ای درک کنیم: سیاست مسکن شامل مجموعه ای از عوامل و منافع بزرگرتی از آنچه 

6-  Henri Lefebvre
7-  The Right to the City
8-  the inhabitant
9-  disalienated



14

سرمایه داری پاسخی برای بحران مسکن ندارد

معموال جدل های جریان اصلی و تحلیل های عرفی اقتصاد سیاسی نشان می دهد، است؛ شبیه هامن 

چیزی که انگلس بدان اشاره می کرد.

نیاز  نیز  اما طبقه ی حاکم  است.  ارزش  و  بهره کشی  مهم حول  مناقشات  تنها  ارتدوکس،  تحلیل  در 

دارد قواعدش را جا بیندازد و حفظ توانایی بهره کشی تنها یکی از جوانب آن است. الزامات سیاسی، 

اجتامعی و ایدئولوژیک دیگری نیز بر وضعیت سکونت تاثیرگذار است.

 در اقتصاد جهانی مالی شده، که در زمانی که لوفور می نوشت در ابتدای راه بود، مستغالت برجستگی 

تازه ای در نسبت با رسمایه ی صنعتی پیدا کرده است. خانه سازی و توسعه ی شهری دیگر پدیده ای 

درجه ی دوم نیست. بلکه محرک برخی از اصلی ترین فرایندهای رسمایه داری جهانی است.

پیدا  بازتولید سیستم  در  بیشرتی  اهمیت  روزافزون  بطور  خانه سازی  باشد،  گفته  لوفور درست  اگر 

به  مربوط  جنبش های  روی  پیش  تازه ای  اسرتاتژیک  امکانات  است  ممکن  که  تغییری  کرد،  خواهد 

مسکن برای دستیابی به تغییر اجتامعی باز کند.

چه بحرانی؟

منتقدین، اصالح گران و کنشگران اجتامعی بیش از 100 سال است که از اصطالح »بحران مسکن« 

باید  ما  اما  فراگیر شد.  اقتصادی سال 200۸ دوباره  از سقوط  که پس  استفاده می کنند. اصطالحی 

درباره ی استفاده از مفهوم بحران مراقب باشیم.

ایده ی بحران از این می گوید که خانه  سازی گران و ناکافی غیرطبیعی است و با استانداردهای فنی 

می توان رفعش کرد. اما بحران خانه برای طبقه ی کارگر و جوامع فقیر همیشگی است. خانه سازی 

به  »این  این باره می نویسد:  در  انگلس  است.  بوده  تاریخ  در طول  غالب  گروه های  پای  رد  ناکافی 

اصطالح کمبود مسکن که این روزها در جراید دامئا از آن حرف می زنند این واقعیت را که طبقه ی 

کارگر عموما در خانه هایی بد، شلوغ و غیربهداشتی زندگی می کنند را نادیده می گیرد. این کمبود خاص 

امروز نیست؛ حتی یکی از انواع مرارت هایی که پرولتاریای مدرن در قیاس با طبقات رسکوب شده ی 

پیشین تحمل می کند هم نیست. بلکه برعکس، متام طبقات ستمدیده در متام دوران ها کم و بیش از 

آن رنج برده اند.«

برای ستمدیده مسکن همیشه بحرانی است. مشاهده ی دوباره ی »بحران مسکن« در تیرت اخبار حاکی 
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از تجربه ی صاحب خانه های طبقه ی متوسط و رسمایه گذارانی است که با بی ثباتی دور از انتظار بازار 

مسکن پس از انفجار مالی 200۸ مواجه شده اند.

ایده ی بحران مسکن عمیقا سیاسی است. با این حال از آنجا که مفهوم بحران تاریخ بلندی در تئوری 

ایاالت متحده،  در  استفاده شود.  نیز  دیگر  زمینه های  دارد، می تواند در  رادیکال  زندگی  و  انتقادی 

گفتامن بحران مسکن هنگامی استفاده می شود که قرار است »دخالت« در بازار مسکن را محکوم 

کنند. در بریتانیا زمانی از بحران مسکن حرف می زنند که قدرت بیشرتی به ساختامن سازها در راستای 

نادیده گرفنت خطوط راهنامی برنامه های محلی داده می شود.

هنگامی که بحران مسکن حاد می شود متام این اتفاقات پراکنده استثناء هایی از یک سیستم استوار به 

نظر می رسد. اما این یک تحریف ایدئولوژیک است. تجربه ی بحران در ساحت سکونت بازتابی از یک 

ناامنی گسرتده تر در جوامع رسمایه داری است. بحران مسکن نتیجه ی دامئی و قابل پیش بینی یکی از 

عنارص توسعه ی رسمایه داری است: تولید و عرضه ی خانه  به هیچ وجه با هدف سکونت نیست؛ بلکه 

کاالیی است که تولید و عرضه می شود تا عده ی  محدودی پولدار شوند. بحران مسکن نتیجه ی عیوب 

سیستم نیست بلکه نتیجه ی آن است که از قضا سیستم به خوبی کار می کند.

ما باید نسخه های ایدئولوژیک از مفهوم بحران مسکن را رد کنیم. با این حال این اصطالح هنوز کارآمد 

لفاظی  از بحران مسکن  بیگانه و ظاملانه اند گفنت  به زندگی در رشایط  آنان که مجبور  برای  است. 

بی معنی ای نیست؛ یک واقعیت روزمره است. برای میلیون ها خانوار »بحران« بیانگر آشوب، ترس و 

ناتوانی شان در تجربیات زندگی روزمره است.

هدف ما در نتیجه ی مجادله بر رس راه حلی موقتی و بازگشت به رشایط موجود نیست. ما از مفهوم 

چه  از  و  ذات خودش  در  فعلی  مسکن  سیستم  که چطور  کنیم  روشن  تا  می کنیم  استفاده  بحران 

طرقی ناپایدار است. ما به گرایش بحران خانه سازی در سیستم رسمایه داری موجود اشاره می کنیم تا 

ویژگی های سیستمی که مسبب این مشکالت است را نشان دهیم.

در دفاع از خانه سازی

ما به دنبال دفاع از سیستم خانه سازی امروزی نیستیم که از جهات مختلف غیرقابل دفاع است. آنچه 

قابل دفاع است دفاع از سیستم خانه سازی ای است که مسکن قابل سکونت فراهم کند نه مستغالت. 
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ما باید از سیستم خانه سازی به عنوان منبعی که برای همگان فراهم است دفاع کنیم.

خانه برای گروه های مختلف معنای متفاوتی دارد. برای ساکنانش خانه و جایی برای بازتولید اجتامعی 

است. برای بسیاری بزرگرتین محدودیت اقتصادی است و برای تعدادی دیگری منبع ثروت، موقعیت 

اجتامعی، سود یا کنرتل. یعنی کار برای آنها که می سازند و مدیریت می کنند و نگهداری می کنند، 

سود عظیمی که از خرید و فروشش بدست می آورند و تازه درآمدی برای وام دهنده ها و موسسات 

مالی. منبع درآمد مالیاتی و محل هزینه برای دولت است و در عین حال یکی از اجزاء کلیدی ساختار 

کارکردی شهرها.

نگرانی ما متوجه افرادی است که استفاده کننده ی این سیستم اند و در این خانه ها زندگی می کنند، 

افرادی که خانه برایشان ارزش مرصف ایجاد می کند نه ارزش مبادله. از نظر آنها که در این خانه ها 

زندگی می کنند، خانه یعنی امکان دسرتسی به طیف وسیعی از کاالهای اجتامعی، فرهنگی و سیاسی. 

خانه یک نیاز اساسی زندگی و در برخی جهات ضمیمه ای بر بدن انسان است. بدون خانه مشارکت 

در اکرث فعالیت های اجتامعی، سیاسی و اقتصادی ممکن نیست.

خانه چیزی بیش از رسپناه است؛ خانه می تواند ایمنی ای فردی و امنیتی هستی شناسانه ایجاد کند. 

در حالی که محیط بیرون می تواند محل رسکوب و بی عدالتی باشد، خانه پتانسیل فراهم کردن محلی 

برای قدرت بخشیدن به فردیت، اراده ی فرد و هویت فرهنگی را دارد.

فرم ساخت خانه ها نیز همیشه به عنوان بازتابی تصویری و قابل اندازه گیری از سامان اجتامعی دیده 

شده که بازگوکننده ی ساختار طبقاتی و روابط قدرت است. اما خانه در عین حال همواره جایی برای 

تصور نظم های اجتامعی بدیل بوده است. هر جنبش رهایی بخشی باید به سوال مسکن پاسخ دهد.

خانه هم پیش رشط کار و هم پیش رشط اوقات فراغت است. کنرتل روی رشایط سکونت و خانه ی 

فرد، یعنی کنرتل کار او و همچنین کنرتل زمان آزاد او. از همین روی آنان که همیشه گرفتار خانه اند 

به نوعی درگیر استقالل خویش اند. بیش از هر چیز مرصفی، خانه به شیوه ای که افراد با یکدیگر و 

جامعه ارتباط برقرار می کنند ساختار می دهد. مکان و کیفیت جایی که فرد در آن زندگی می کند 

قطعا بر خدماتی که از دولت می گیرد تاثیر می گذارد و همچنین می تواند تسهیل گر رابطه با دیگر 

شهروندان و جنبش های اجتامعی باشد.

کار، هویت، همبستگی و سیاست  این حد در سازمان دهی،  تا  هیچ کاالی مدرن دیگری نیست که 
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شهروندان مهم باشد.

این وجه از خانه است که جای دفاع دارد؛ وجهی که می گوید خانه باید جایی باشد برای زندگی، نیازی 

جهانی است و بعد اجتامعی و هویتی دارد. چالش ما به عنوان تحلیل گر، ساکن خانه و رشکت کننده 

در مبارزه برای خانه  درک علل ریشه ای و عواقب حمله ی چندبعدی به خانه است. هدف ما تامین 

درکی انتقادی از طبیعت اقتصاد سیاسی خانه سازی است و از این طریق است که می توانیم درک 

جامع تری از اقدامات مورد نیاز برای رفع بحران در امروز و آینده داشته باشیم.

منبع: ژاکوبن
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