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رسمایهداری منیتواند خانههای در حد استطاعت به ما دهد
رابی نلسون

در نظام رسمایهداری مدیریت مسکن بر مبنای پولدار شدن ساختامنسازها ،بنگاههای مالی و
صاحبخانههاست و نه آن چیزی که مردم معمولی برای بقایشان نیاز دارند .به همین دلیل است که
در اقتصاد بازار آزاد ما هرگز خانههایی شایسته و در وسعمان نخواهیم داشت.
فریاد «اجارههای لعنتی باالست» در تظاهرات نشاندهندهی گفتامن عمومی و سیاستگذاری
مسکن در قرن بیست و یکم از سنفرانسیسکو تا شانگهای ،از الگوس تا لندن است .به عنوان ساکن
«بی اریا» 1شخصا تایید میکنم که اجارهی لعنتی بسیار باالست.
هرچند این جمله شعار خیلی خوبی برای تظاهرات است در عینحال بر گودال تاریکی نور میتاباند.
سیاستمداران لیربال و اتاقهای فکر «شهرگراهای جدید» 2قول میدهند که مشکل اجارههای باالی
لعنتی را با راهحلهای تکنوکراتیک حل کنند .راهحلهایی که میگویند نرخ افزایش اجازه را کند
و باثبات خواهد کرد؛ کاغذبازی بسیار میکنند و پستهای مختلف در بالگهایشان مینویسند،
دربارهی عرضه و تقاضا بحث میکنند ،منطقهبندی میکنند 3و بخشی از خانههای عمومی را به آنها
که وسعشان نرسیده تعلق میدهند و مشوقهای مالیاتی میگذارند .بسیاری از مردم متوسط هم در
1- bay area
2- new urbanist
3- inclusionary zoning
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بازار مضطربکنندهی اجارهی شهر این ترفندها را تنها گزینههای موجود برای تسکین بحران مسکن
میدانند.
مبارزاتی که منجر به اصالحاتی خصوصا در حوزهی کنرتل اجاره و توسعهی مدیریت خانههای اجتامعی
شده ،فرصتهای مهمی را برای سازماندهی سوسیالیستی فراهم آورده است .اما ما نباید از تشخیصی
که در مورد وضعیت کلی مسکن داریم ،خجالتزده باشیم .سوسیالیستها باید این موضوع را با
صدای بلند و به صورت عمومی و جهانی اعالم کنند :رسمایهداری هرگز منیتواند نیاز ما به خانههای
در حد استطاعت و باکیفیت را فراهم کند .دلیلش هم واضح است :انگیزهی سود.
در جامعهی رسمایهداری ،زمین و خانه کاال محسوب میشوند ،کاالها و خدمات اساسیای که میتواند
در جهت کسب سود خریده ،اجاره و فروخته شود .و مانند متام کاالها در نظام رسمایهداری ،انگیزهی
تولید سود است که قواعد تولید و نگهداری از خانهها را تعیین میکند.
سود نیروی حیات نظام رسمایهداری است .کارل مارکس فرایند تجمیع ثروت را با به حروف ’M-C-M
یا ( Money-Commodity-More monesyپول -کاال -پول بیشرت) توضیح میداد .این فرمول
خالصه ،حاوی نتیجهای بسیار مهم است .هدف تولید و مبادلهی رسمایهداری تولید کاال نیست؛
کاالها تنها ابزار دستیابی به پولی بیش از آنچه رسمایهدار با آن رشوع کرده است ،هستند .به عبارت
دیگر ،رسمایهدارها به دلیل کیفیت و کمیت یک کاال تولید آن را ادامه منیدهند ،آنها در کسبوکاری
میمانند اگر سودده باشد.
اما معنای این منطق در حوزهی مسکن یعنی چه؟ ساخت و نگهداری خانه عامدانه هدف اصلی
ساختامنسازها ،رشکتهای ساختامنی ،وامدهندگان و صاحبخانهها نیست .کسبوکار امالک تنها
وسیلهای مطلوب برای تولید بیشرت ثروت است که از طریق آن ساختامنسازها ،رشکتهای ساختامنی،
وامدهندگان و صاحبخانهها میتوانند پول بیشرتی به جیب بزنند.
در حالی که سوسیالیستها انگیزهی سود در تولید صنعتی و مرصفی را از صنایع خودرو تا کامپیوتر
از صنعت آهن تا غالت سویا به چالش میکشند ،به هامن سان رضوری است که سودمحوری حوزهای
که «بازتولید اجتامعی» 4نیز نامیده میشود به چالش کشیده شود.
بازتولید اجتامعی شامل فعالیتها و خدماتی نظیر خانهسازی ،سیستم سالمت عمومی ،مراقبت از
4- social reproduction
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کودکان و سالخوردگان ،آموزش و… است که برای حفظ وجود طبقهی تولیدکننده رضوری است .این
حوزه از کار انسانی به طور تاریخی یا بیپول انجام شده یا پرداختیهای اندکی داشته و زحمت آن
اغلب به دوش زنان طبقهی کارگر افتاده است.
در نولیربالیسم ،خصوصیسازی و کاالییشدن بازتولید اجتامعی ،بازار آزاد را به حوزهی کارهای مراقبتی
نیز گسرتش داده و [این] تبدیل به اسرتاتژی اصلی رشد رسمایهداری شده است .رشد مدارس دارای
امتیاز 5،فروش سیستم آب و دیگر زیرساختهای پایه ،افزایش شدید شهریهی دانشگاه ،مشارکتهای
تجاری عمومی-خصوصی 6در خدمات عمومی ،خدمات انتفاعی برای سالخوردگان ،و رشد برنامههای
بازنشستگی  )k(401تنها مثالهای اندکی از این سیستماند.
مالیسازی بیحد و حرص وام مسکن در اوایل دههی  ۲۰۰۰احتامال دراماتیکترین مثال از برخورد
احتکارآمیز با مسکنِ کاالشده است و اینکه چطور این نگرش میتواند خانهسازی را از کنرتل خارج کند
و بهگونهای گروتسک مدیریت نیازهای اولیه را مخدوش کند.
پس از سقوط مالی  ،۲۰۰۸-۲۰۰۷بسیاری از رسمایهدارهای لیربال اینطور استدالل کردند که وضع
قوانین بیشرت بر بازار وام مسکن ثانویه ممکن است از بروز جنبههای بدتر بحران جلوگیری کند.
بعضا گفته میشد که دالیل موجهی برای وضع این قوانین موجود است .با اینحال نوسانات داميی
قیمت مسکن در نظم رسمایهداری متام نشدنی است ،چرا که این باال پایین شدنها جز ذاتی هر کاالی
رسمایهداری است .در این حالت اعیانسازی 7و گریز سفید 8دو روی یک سکهاند .به جای مبارزه با هر
بخش از چرخهی کاالسازی ،ما باید سیستم کاالسازی خانه و ریشهی آن را هدف قرار دهیم.
هنگامی که قیمت خانه افت میکند ،صاحبخانهها انگیزهی کمی برای نگهداری و مراقب از
خانههای اجارهای دارند و بسیاری از طبقهی کارگر ساکن این خانهها مترضر میشوند ،بدینگونه
که بیش از آنچه خانهشان در بازار میارزد به وامدهنده بدهکارند .تازه حکومتهای محلی هم که
 -5مدارس دارای امتیاز ( ،)charter schoolsمدارسیاند که از بودجهی دولتی استفاده میکنند اما مستقل از دولت مدیریت
میشوند .این نوع مدارس از مثالهای خصوصیسازی اموال عمومی است.
6- public-private partnerships
7- gentrification
 -8گریز سفید ( )white flightاصطالحی مربوط به آمریکاست که به صورت تاریخی برای اشاره به مهاجرت وسیع سفیدپوستان
در دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰از نژادهای مختلف اروپایی و از مناطق شهری دارای اختالط نژادی به مناطق حومه یا خارج شهری
که از نظر نژادی همگونتراند مورد استفاده قرار میگرفت .اخیرا ً این اصطالح در اشاره به دیگر مهاجرتهای سفیدپوستان از
حومههای داخلیتر و قدیمیتر به مناطق روستایی و نیز از شامل رشقی و غرب میانهی آمریکا به اقلیمهای معتدلتر جنوب رشق
و جنوب غربی اطالق میشود.
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درآمدشان از مالیات امالک است و از این طریق خدمات عمومی را تامین میکنند با مشکل مواجه
میشوند .در نتیجه در این جوامع مدارس دولتی ،برنامههای اشتغال و خدمات سالمت و درمان که
توسط درآمدی که از طریق امالک بدست میآید تامین هزینه میشود نیز مترضر شده و در نهایت
باعث کاهش ارزش ملک و عدم رسمایهگذاری بیشرت هم میشود.
هنگامی که قیمت خانه باال میرود ،مانند حبابی که در حال حارض در مناطق شهری کشورهایی
چون ایاالت متحده با آن روبرو هستیم ،حساب بانکی طبقهی کارگر آب میرود ،آنها از خانههایشان
آواره و سوژهی سیاستهای سخت پلیسی میشوند .وقتی قیمتها باال میرود ،انگیزهی سود به
عنوان عاملی قدرمتند و محدودکننده ،توانایی جامعهی رسمایهداری برای تامین نیازهای مسکن را سد
میکند .سودی که از ساخنت خانههای پرزرق و برق برای پولدارها بدست میآید هرگز با سودی که
از ساخت خانه برای فقرا و کارگران بدست میآید ،قابل مقایسه نیست.
این تنش در مناطق شهری که قیمت زمین مشخصا باالست همواره زیاد میشود .چرا که یک
ساختامنساز [بخش] خصوصی باید یک خانهی گرانقیمت یکخوابه در سنفرانسیسکو بخرد و بعد
زیر قیمت بازار با نرخ  ۱۱۳۰دالر در ماه اجارهاش دهد ،در حالی که قیمت متوسط برای خانهای
یکخوابه حدودا  ۳۳۰۰دالر در ماه است .خب اینکه از نظر اقتصادی عاقالنه نخواهد بود.
رسمایهگذاران ،بانکهای وامدهنده ،ساختامنسازها و صاحبخانهها پوست مستاجرین طبقهی کارگر
را به این دلیل منیکَ َنند که رسمایهدارها آدمهای پستفطرتی هستند (هرچند بسیاریشان هستند).
بلکه به این دلیل است که اگر سودشان بطور مستمر انباشته نشود و دوباره رسمایهگذاری نکنند از
بازار به بیرون پرت میشوند .آنها حتی اگر بخواهند هم منیتوانند مطابق منافع فقرا و طبقهی کارگر
عمل کنند.
قیمت باالی زمین در مناطق شهری یکی از دالیل اصلیای است که منیتوانیم در بحران فعلی دستی
به رس و روی خانههایامن بکشیم ،حتی با تغییر ضوابط فعلی و اعطای مشوقهای مالیاتی زیاد به
ساختامنسازها طبق آن چیزی که لیربالها و محافظهکاران ادعا میکنند .تنها راهی که ساختامنسازها
در این رشایط میتوانند سود کنند رسمایهگذاری در بخش لوکس امالک است که فروش و اجارهی آنها
بیشرت از قیمت باالی زمین ،مواد اولیه ،نیروی کار و عملیات ساخت است .تنها راهی که منجر به
استطاعت تامین خانه میشود آن است که حکومت سوبسید زیادی به ساختامنسازها و صاحبخانهها
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بدهد.
اما برای حکومت کدام بهرت است؟ اینکه دست واسطهها را کوتاه کند و خودش ساختامنساز باشد یا
اینکه تامینکنندهی مالی خانهسازی باشد ،و قول فراهم کردن خانههای در حد استطاعت برای همه
را بدهد؟
این نوع از خانهسازی اجتامعی و ادارهی عمومی «خانههای اجتامعی» بسیار بهرت از مالکیت خصوصی
و سوبسیددهی به خانههای در حد استطاعت است ،چون انگیزهی سودآوری ،خانهسازی سوبسیددار
را نیز تحت فشار قرار خواهد داد .اینگونه ساختوساز به احتامل زیاد کمرت شامل نگهداری از خانه
میشود و اگر قیمت زمین کامکان افزایش پیدا کند نهایتا تعداد بیشرتی از خانههای سوبسیددار با
نرخ بازار آزاد به مزایده گذاشته خواهند شد.
از دههی  ۱۹۷۰به این سو ،ساختامنسازهای [بخش] خصوصی با استفاده از بودجهی عمومی بیش از
 ۳میلیون خانهی ارزان ساختهاند .اما از آنجا که بسیاری از این سیاستها که منجر به تامین خانههای
ارزان میشدند پس از  ۱۵سال منقضی شدند ،از سال  ۱۹۹۵بیش از  ۳۵۰هزار واحد از آن خانهها با
نرخ بازار آزاد مبادله شدهاند .اتحادیهی ملی خانههای افراد کمدرآمد پیشبینی میکند که ساالنه ۱۵
هزار واحد از بازار خانههای عمومی خارج شده و به نرخ بازار آزاد مبادله خواهند شد .عددی که
تنها نرخ صعودی خواهد داشت چرا که هزینهی خانهسازی خصوصی در مناطق شهری باال میرود.
سوسیالیستها باید از تلهی «نه در حیاط من» که منجر به مخالفت با خانهسازی به بهانهی تغییر
شخصیت محله و از بین رفنت منای خانه و… میشود پرهیز کنند .چرا که بسیار مهم است بدانیم که
ساخت خانههایی زیبا در فضای فرشدهی شهری امکانپذیر است.
در عینحال باید از ایدهی مرض «بله در حیاط خانهی من»گرایی هم پرهیز کنیم که معتقد است
ساختامنسازهای رسمایهدار عاشق اینند که خانههای ارزان ،ایمن و فراوان برای ما بسازند برشطی که
ما اجازهاش را بدهیم .بسیاری از ضوابط منطقهبندی احمقانه است و منجر به فضای شهری سامل و
پایدار منیشود ،اما ما هم نباید این ایده که با اینگونه منطقهبندی مشکل حل میشود را باور کنیم.
مشکل اصلی جای دیگری است :در رسمایهداری.
طبقهی رسمایهدار از طریق انحصار رسمایهگذاری ،جامعه را بر رس تامین نیازهای اولیه گروگان گرفته
است .جامعهی ما منابع تامین رسپناه پایدار ،ایمن و رایگان یا نزدیک به رایگان برای همه را دارد.
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رسمایهدارها از پذیرش این واقعیت رس باز میزنند چرا که هرگز سودی که برای ماندن در کسبوکار
نیاز دارند را به آنها منیدهد.
ما باید خواهان رسمایهگذاری گسرتده در خانهسازی عمومی از طریق برنامهای دموکراتیک باشیم.
رسمایهدارهای ساختامنساز هرگز چنین کاری منیکنند .ما باید این پولهای کثیف را از دست آنها
خارج کنیم ،از طریق وضع مالیات برای آنها و دیگر پولدارهای بیصفت در جامعهمان ،و خودمان
دست به کار انجام آن شویم.
منبع :ژاکوبن
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در نظام رسمایهداری مسکن هرگز برای طبقهی کارگر ایمن نیست.
نشانههای بحران مسکن امروز همهجا هویداست .هزینههای زندگی خانوارها را کوچک کرده.
بیخامنانی رو به افزایش است .تخلیهی اجباری و سلب حق اقامهی دعوا 2اتفاقی جاری است.
تفکیک و فقر همراه با جابهجاشدگی 3و مقرون به رصفه نبودن خانه نشانههای شهرهای امروزی
است .محلههای شهری و حاشیهی شهر با توسعهی احتکارآمیز تغییر شکل میدهند ،تصمیم این
تغییرات در اتاق جلساتی دور از متام دنیا گرفته میشود .بقای روستاهای کوچک و شهرهای قدیمی
صعنتی در خطر است.
در آمریکا ،خصوصا در نیویورکسیتی نظام خانه بحرانی است .امروزه تعداد بیخامنانهای این شهر
پس از رکود بزرگ 4در باالترین حد است .بیش از نیمی از خانوارها استطاعت اجارهی خانهشان را
ندارند .بیجا شدن ،اعیانسازی و تخلیهی اجباری بسیار شایع است .دو رکن متامیز نظام مسکن در
 -1دیوید مدن استادیار دپارمتان جامعهشناسی و برنامهی شهرهای مدرسهی اقتصادی لندن و پیرت مارکوس استاد بازنشستهی
برنامهریزی شهری در دانشگاه کلمبیاست.
2- foreclosures
3- displacement
4- Great Depression
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نیویورک ،خانههای عمومی و ضوابط اجاره ،در معرض تهدید است.
اما مشکل مسکن محدود به نیویورک نیست .فقر رسپناه مشکل رستارس ایاالت متحده است .بنا به
شاخصهای استاندارد توان مالی ،هیچ ایالتی در آمریکا نیست که کارگری با حداقل حقوق بتواند
صاحب یا مستاجر خانهای یکخوابه باشد.
در سطح کشور ،حدود نیمی از جمعیت اجارهنشین بخشی از درآمد ناپایدارشان را رصف اجارهخانه
میکنند ،رقمی که به نظر میرسد بیشرت هم خواهد شد .این تنها مشکل شهرهای بزرگ نیست .حدود
 ۳۰درصد خانوارهای غیرشهری از پس هزینههای خانهشان برمنیآیند و این عدد شامل حدودا نیمی
از اجارهنشینهای غیرشهری است.
در حقیقت بحران مسکن مسئلهای جهانی است .لندن ،شانگهای ،سائوپائولو ،مببئی ،الگوس ،و خالصه
ساکنان حدودا نیمی از شهرهای اصلی جهان با مشکل مسکن روبرویند .دستدرازی به زمینها،
تخلیهی اجباری ،اخراج از خانه و جابجاشدگی شایع است .بنا به آمار سازمان ملل بسته به اینکه
تعریف بیخامنان را چه بدانید آمار بیخامنانهای جهان بین صد میلیون تا یک میلیارد نفر است.
برآورد میشود که حدودا  ۳۳۰میلیون خانوار ،بالغ بر یک میلیارد نفر ،از یافنت خانهای مقرون به
رصفه و شایسته عاجزند .برخی تحقیقات نشان میدهد در دهههای اخیر جابجاشدگی به دلیل
طرحهای توسعه در مقیاسی همرتاز با جابجاشدگیهایی که بر اثر بحرانهای طبیعی و جنگ رخ
داده برابری میکند .در چین و هند به تنهایی در  ۵۰سال گذشته برآورد میشود صد میلیون انسان به
دلیل طرحهای توسعه از مکان زندگی خود به جای دیگری رفتهاند (پدیدهای که به آن جابجاشدگی
میگوییم).
در حالی که بحران مسکن تا حد زیادی شناخته شده است اما درک عمیقی از علل آن و راهحلهای
رفع آن وجود ندارد .نگاه غالب امروز آن است که اگر سیستم مسکن معیوب است ،بحرانی موقتی
است که با هدفگذاری صحیح و اندازهگیری شاخصها حل خواهد شد .در جدلهای جریان اصلی،
مسئلهی مسکن بحثی حاشیهای است.
تامین مسکن کافی بهسان مسئلهای فنی نگریسته و برای حل آن ابزاری تکنوکراتیک جستجو میشود:
تکنولوژی بهرت ساختوساز ،برنامهریزی دقیقتر ،تکنیکهای جدید مدیریتی ،مالکیت بیشرت خانه،
قوانین متفاوت منطقهبندی ،و ضوابط کمرت مرتبط با زمین .مسکن جوالنگاه متخصصانی نظیر
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ساختامنسازها ،معامران یا اقتصاددانان است .قطعا پیرشفتهای تکنولوژیک در سیستم مسکن
ممکن است و بسیاری از آنها رضوری است .اما بحران عمیقتر از این حرفهاست.
ما مسکن را در چشماندازی گسرتدهتر نگاه میکنیم :بهسان مشکلی در اقتصاد سیاسی .محل سکونت
سیاسی است و بیانگر این مسئله که شکل سیستم مسکن همیشه خروجی مبارزه بین گروهها و
طبقات است .مسکن خواهناخواه سواالتی دربارهی اقدامات دولت و در معنای گسرتدهتر سیستم
اقتصادی مطرح خواهد کرد .اما اینکه چگونه خصومتهای اجتامعی به سیستم مسکن شکل داده
اغلب مبهم است.
خانهسازی امروزه مورد هجوم است و بین چند مناقشهی اجتامعی همزمان گیر افتاده است .پیش
از همه مناقشهای است بین خانه به معنی جایی برای زندگی و فضای اجتامعی و خانهسازی به
عنوان ابزاری برای تولید سود .مناقشهای بین خانه بهسان خانه یا خانه بهسان مستغالت 5.در معنایی
گسرتدهتر خانهسازی موضوع منازعه بین ایدئولوژیهای متفاوت ،منافع اقتصادی و پروژههای سیاسی
است .و در معنایی باز گسرتدهتر ،بحران مسکن ناشی از نابرابری و تضاد بین طبقات اجتامعی است.
باز هم پرسش مسکن
ایدهی کالسیک اقتصاد سیاسی مسکن را فردریش انگلس در سال  ۱۸۷۲نوشته است .در آن زمان،
بحثهایی مطرح بود که خانههای کارگران صنعتی غیرقابل تحمل است .آنچه انگلس «پرسش مسکن»
نامیدش آن بود که چرا خانههای طبقهی کارگر باید چنین رشایط بدی داشته باشد و چه کاری میتوان
برای آن کرد .انگلس عموما نگاه بدبینانهای به چشمانداز منازعهی مسکن داشت .با نقد بورژواها در
اصالحات مسکن او استدالل میکرد که مشکل مسکن باید بهسان یکی از «رذایل متعدد ،کوچکرت و
درجهی دوم شیوهی تولید رسمایهداری» فهمیده شود.
او اینطور جمعبندی میکرد« :مادامی که شیوهی تولید رسمایهداری وجود دارد احقامنه است اگر
امیدوار باشیم که با راهحلی مجرد میتوان به سوال مسکن و یا هر سوال اجتامعی دیگر که بر
رسنوشت طبقهی کارگر تاثیر میگذارد ،پاسخ دهیم ».برای انگلس مناقشهی مسکن مشتق از تضاد
طبقاتی بود .پس مشکل مسکن تنها میتوانست از طریق انقالب اجتامعی سامان یابد.
5- real estate
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ما نیز این نکته را از انگلس گرفتهایم که مشکل مسکن بخشی از ساختار جامعهی طبقاتی است.
امروزه طرح سوال دربارهی مسکن یعنی فاش کردن رابطهی بین قدرت اجتامعی و تجربهی سکونت.
یعنی پرسش از اینکه چه خانهای و برای چه کسی ،چه کسی کنرتلش میکند ،چه کسی توامنند میشود
و چه کسی رسکوب .یعنی پرسش از کارکرد خانهسازی در رسمایهداری نولیربال جهانیشده.
با اینحال ،مبارزات مربوط به مسکن ،امروز تنها مشتق سادهی دیگر مناقشات نیست .جنبشهای
مربوط به مسکن به نوبهی خود نقش سیاسی چشمگیری دارند .پرسش مسکن احتامال تحت لوای
رسمایهداری راهحلی نخواهد داشت .اما شکلدهی به سیستم مسکن میتواند تصحیح شده و تغییر
یابد.
تئوریسن اجتامعی هانری لوفور 6به ما کمک کرده تا نقش سیاسی مسکن و پتانسیلهای تغییر آن
را درک کنیم .او در کتابش در سال  ۱۹۶۸به نام «حق به شهر» 7استدالل میکند که شورشهای
کارخانهای تنها نیروی تغییرات اجتامعی نیستند بلکه یک «اسرتاتژی شهری» برای جامعهی انقالبی
ممکن است.
با توجه به تغییرات طبیعت کار و توسعههای شهری ،طبقهی کارگر صنعتی دیگر تنها عامل انقالبی
تغییر یا حتی تنها نیروی غالب محسوب منیشود .لوفور از سوژهی سیاسی تازهای حرف میزند:
ساکنان شهر .به طور عمومیتر لوفور از سیاست «ساکنین» 8حرف میزند ،گروهی که شامل هر
کارگری ،در عامترین معنای آن و در چشمانداز زندگی شهری و روزمرهی اجتامعی است.
لوفور البته چندان دقیق نشان منیدهد که چطور ساکنان شهری به عنوان سوژههای سیاسی دست به
انقالب شهری میزنند .اما به چند روش متفاوت سکونت اشاره میکند .او آیندهای را تصور میکند که
نیازهای اجتامعی تابعی از رضورتهای اقتصادی نیست ،جایی که فضاهای مسکونی غیربیگانه 9برای
همگان در جهان فراهم است ،جایی که هم برابری و هم تفاوت از اصول اولیهی زندگی اجتامعی و
سیاسی است.
چه انقالب شهری آنطور که لوفور از آن میگفت در افق دید ما باشد و چه نه ،میتوانیم از ایدههای
او نکتهی کلیدیای درک کنیم :سیاست مسکن شامل مجموعهای از عوامل و منافع بزرگرتی از آنچه
Henri Lefebvre
The Right to the City
the inhabitant
disalienated
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معموال جدلهای جریان اصلی و تحلیلهای عرفی اقتصاد سیاسی نشان میدهد ،است؛ شبیه هامن
چیزی که انگلس بدان اشاره میکرد.
در تحلیل ارتدوکس ،تنها مناقشات مهم حول بهرهکشی و ارزش است .اما طبقهی حاکم نیز نیاز
دارد قواعدش را جا بیندازد و حفظ توانایی بهرهکشی تنها یکی از جوانب آن است .الزامات سیاسی،
اجتامعی و ایدئولوژیک دیگری نیز بر وضعیت سکونت تاثیرگذار است.
در اقتصاد جهانی مالیشده ،که در زمانی که لوفور مینوشت در ابتدای راه بود ،مستغالت برجستگی
تازهای در نسبت با رسمایهی صنعتی پیدا کرده است .خانهسازی و توسعهی شهری دیگر پدیدهای
درجهی دوم نیست .بلکه محرک برخی از اصلیترین فرایندهای رسمایهداری جهانی است.
اگر لوفور درست گفته باشد ،خانهسازی بطور روزافزون اهمیت بیشرتی در بازتولید سیستم پیدا
خواهد کرد ،تغییری که ممکن است امکانات اسرتاتژیک تازهای پیش روی جنبشهای مربوط به
مسکن برای دستیابی به تغییر اجتامعی باز کند.
چه بحرانی؟
منتقدین ،اصالحگران و کنشگران اجتامعی بیش از  ۱۰۰سال است که از اصطالح «بحران مسکن»
استفاده میکنند .اصطالحی که پس از سقوط اقتصادی سال  ۲۰۰۸دوباره فراگیر شد .اما ما باید
دربارهی استفاده از مفهوم بحران مراقب باشیم.
ایدهی بحران از این میگوید که خانهسازی گران و ناکافی غیرطبیعی است و با استانداردهای فنی
میتوان رفعش کرد .اما بحران خانه برای طبقهی کارگر و جوامع فقیر همیشگی است .خانهسازی
ناکافی رد پای گروههای غالب در طول تاریخ بوده است .انگلس در اینباره مینویسد« :این به
اصطالح کمبود مسکن که این روزها در جراید دامئا از آن حرف میزنند این واقعیت را که طبقهی
کارگر عموما در خانههایی بد ،شلوغ و غیربهداشتی زندگی میکنند را نادیده میگیرد .این کمبود خاص
امروز نیست؛ حتی یکی از انواع مرارتهایی که پرولتاریای مدرن در قیاس با طبقات رسکوبشدهی
پیشین تحمل میکند هم نیست .بلکه برعکس ،متام طبقات ستمدیده در متام دورانها کم و بیش از
آن رنج بردهاند».
برای ستمدیده مسکن همیشه بحرانی است .مشاهدهی دوبارهی «بحران مسکن» در تیرت اخبار حاکی
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از تجربهی صاحبخانههای طبقهی متوسط و رسمایهگذارانی است که با بیثباتی دور از انتظار بازار
مسکن پس از انفجار مالی  ۲۰۰۸مواجه شدهاند.
ایدهی بحران مسکن عمیقا سیاسی است .با اینحال از آنجا که مفهوم بحران تاریخ بلندی در تئوری
انتقادی و زندگی رادیکال دارد ،میتواند در زمینههای دیگر نیز استفاده شود .در ایاالت متحده،
گفتامن بحران مسکن هنگامی استفاده میشود که قرار است «دخالت» در بازار مسکن را محکوم
کنند .در بریتانیا زمانی از بحران مسکن حرف میزنند که قدرت بیشرتی به ساختامنسازها در راستای
نادیده گرفنت خطوط راهنامی برنامههای محلی داده میشود.
هنگامی که بحران مسکن حاد میشود متام این اتفاقات پراکنده استثناءهایی از یک سیستم استوار به
نظر میرسد .اما این یک تحریف ایدئولوژیک است .تجربهی بحران در ساحت سکونت بازتابی از یک
ناامنی گسرتدهتر در جوامع رسمایهداری است .بحران مسکن نتیجهی دامئی و قابل پیشبینی یکی از
عنارص توسعهی رسمایهداری است :تولید و عرضهی خانه به هیچوجه با هدف سکونت نیست؛ بلکه
کاالیی است که تولید و عرضه میشود تا عدهی محدودی پولدار شوند .بحران مسکن نتیجهی عیوب
سیستم نیست بلکه نتیجهی آن است که از قضا سیستم به خوبی کار میکند.
ما باید نسخههای ایدئولوژیک از مفهوم بحران مسکن را رد کنیم .با اینحال این اصطالح هنوز کارآمد
است .برای آنان که مجبور به زندگی در رشایط بیگانه و ظاملانهاند گفنت از بحران مسکن لفاظی
بیمعنیای نیست؛ یک واقعیت روزمره است .برای میلیونها خانوار «بحران» بیانگر آشوب ،ترس و
ناتوانیشان در تجربیات زندگی روزمره است.
هدف ما در نتیجهی مجادله بر رس راهحلی موقتی و بازگشت به رشایط موجود نیست .ما از مفهوم
بحران استفاده میکنیم تا روشن کنیم که چطور سیستم مسکن فعلی در ذات خودش و از چه
طرقی ناپایدار است .ما به گرایش بحران خانهسازی در سیستم رسمایهداری موجود اشاره میکنیم تا
ویژگیهای سیستمی که مسبب این مشکالت است را نشان دهیم.
در دفاع از خانهسازی
ما به دنبال دفاع از سیستم خانهسازی امروزی نیستیم که از جهات مختلف غیرقابل دفاع است .آنچه
قابل دفاع است دفاع از سیستم خانهسازیای است که مسکن قابل سکونت فراهم کند نه مستغالت.
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ما باید از سیستم خانهسازی به عنوان منبعی که برای همگان فراهم است دفاع کنیم.
خانه برای گروههای 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 میسازند و مدیریت میکنند و نگهداری میکنند،
سود عظیمی که از خرید و فروشش بدست میآورند و تازه درآمدی برای وامدهندهها و موسسات
مالی .منبع درآمد مالیاتی و محل هزینه برای دولت است و در عینحال یکی از اجزاء کلیدی ساختار
کارکردی شهرها.
نگرانی ما متوجه افرادی است که استفادهکنندهی این سیستماند و در این خانهها زندگی میکنند،
افرادی که خانه برایشان ارزش مرصف ایجاد میکند نه ارزش مبادله .از نظر آنها که در این خانهها
زندگی میکنند ،خانه یعنی امکان دسرتسی به طیف وسیعی از کاالهای اجتامعی ،فرهنگی و سیاسی.
خانه یک نیاز اساسی زندگی و در برخی جهات ضمیمهای بر بدن انسان است .بدون خانه مشارکت
در اکرث فعالیتهای اجتامعی ،سیاسی و اقتصادی ممکن نیست.
خانه چیزی بیش از رسپناه است؛ خانه میتواند ایمنیای فردی و امنیتی هستیشناسانه ایجاد کند.
در حالی که محیط بیرون میتواند محل رسکوب و بیعدالتی باشد ،خانه پتانسیل فراهم کردن محلی
برای قدرت بخشیدن به فردیت ،ارادهی فرد و هویت فرهنگی را دارد.
فرم ساخت خانهها نیز همیشه به عنوان بازتابی تصویری و قابل اندازهگیری از سامان اجتامعی دیده
شده که بازگوکنندهی ساختار طبقاتی و روابط قدرت است .اما خانه در عینحال همواره جایی برای
تصور نظمهای اجتامعی بدیل بوده است .هر جنبش رهاییبخشی باید به سوال مسکن پاسخ دهد.
خانه هم پیشرشط کار و هم پیشرشط اوقات فراغت است .کنرتل روی رشایط سکونت و خانهی
فرد ،یعنی کنرتل کار او و همچنین کنرتل زمان آزاد او .از همین روی آنان که همیشه گرفتار خانهاند
به نوعی درگیر استقالل خویشاند .بیش از هر چیز مرصفی ،خانه به شیوهای که افراد با یکدیگر و
جامعه ارتباط برقرار میکنند ساختار میدهد .مکان و کیفیت جایی که فرد در آن زندگی میکند
قطعا بر خدماتی که از دولت میگیرد تاثیر میگذارد و همچنین میتواند تسهیلگر رابطه با دیگر
شهروندان و جنبشهای اجتامعی باشد.
هیچ کاالی مدرن دیگری نیست که تا اینحد در سازماندهی ،کار ،هویت ،همبستگی و سیاست
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سرمایهداری پاسخی برای بحران مسکن ندارد
شهروندان مهم باشد.
این وجه از خانه است که جای دفاع دارد؛ وجهی که میگوید خانه باید جایی باشد برای زندگی ،نیازی
جهانی است و بعد اجتامعی و هویتی دارد .چالش ما به عنوان تحلیلگر ،ساکن خانه و رشکتکننده
در مبارزه برای خانه درک علل ریشهای و عواقب حملهی چندبعدی به خانه است .هدف ما تامین
درکی انتقادی از طبیعت اقتصاد سیاسی خانهسازی است و از این طریق است که میتوانیم درک
جامعتری از اقدامات مورد نیاز برای رفع بحران در امروز و آینده داشته باشیم.
منبع :ژاکوبن
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