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راضیه شاهوردی

تاریخ تعاونیهای کارگری در آمریکا ،تاریخ درخشــانی از تالش برای باال بردن سطح رفاه
کارگران اســت .یکی از نمونههای این تالش ،تعاونیهای خانهســازی است که هنوز هم
ساختههایشــان جایی برای زندگی طبقه کارگر است .در این نوشــته« ،اریک فورمن»
دانشجوی دکترای انسانشناسی دانشگاه سیتی ،تاریخ این تالشها را بازگو کرده است.
دکتر «جیمز پیتر واربــاس» در مجله تعاون ()co-operation
نوشت« :روزگاری بود مردم شــهر نیویورک در خانههایی که
متعلق به خودشان بود زندگی میکردند ،اما حاال دیگر آن روزها
گذشته است ...حاال خانهها از آن مالکانی هستند که نه با هدف
اســکاندادن مردم در مکانی امن و سالم بلکه تنها برای کسب
درآمد از مســتاجران ،آنها را اداره میکنند ».تاریخ این گفته
مربوط به سال  ۱۹۱۹است.
با گذشت یک قرن ،حال اوضاع بدتر نیز شده است .یکچهارم از
خانوارهای آمریکایی بیش از نیمی از درآمدشان را صرف اجاره
خانه میکنند .در شهر نیویورک ،بیخانمانی به رکوردی جدید
رسیده است.
اگر از بسیاری از فعاالن بپرسید ،میتوانند فهرستی از راهحلها
برای حل بحران مسکن را پشت سرهم ردیف کنند :کنترل نرخ
اجاره ،کمیتههای سرپرستی زمین ،گسترش مسکن ارزان .اما
یکی از موثرترین استراتژیها فراموش شده است .یک قرن پیش،
جنبش کارگری در شــهر نیویورک راهحلی عملی برای مشکل
مسکن را برنامهریزی کرد و به انجام رساند :خودمان میسازیم.
امروزه ،بیش از  ۱۰۰هــزار نیویورکی در آپارتمانهایی زندگی
میکنند که بین ســالهای  ۱۹۲۶تا  ۱۹۷۴توســط جنبش
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کارگری و عمدتا از طریق ســازمانی به نام بنیاد مسکن متحد
ساخته شده است .حدود  ۴۰هزار واحد مسکن تعاونی همچنان
ارزانقیمــت ـ (Amalgamated Houses)، (Concourse
 )Villageو ( )Co-op Cityدر برانکس؛ ( )Penn Southدر قلب
منهتن؛  )Plaza( 1199در هارلم شرقی؛ ()Rochdale Village
و ( )Electchesterدر کویینز؛ ()Amalgamated Warbasse
در بروکلین ـ تبدیل به یادمانهایی شــدهاند که نشان میدهد
یک طبقه کارگر سازمانیافته چه دستاوردهایی میتواند داشته
باشد .این خانهها سدی مقابل اعیانیسازی و برنامهای هستند
برای پایاندادن به بحران مســکن .بیایید نگاهی بیندازیم به
چگونگی شــروع این پروژهها ،علت پایان یافتنشــان و اینکه
کارگران چگونه میتوانند چنین کاری را تکرار کنند؟

سرآغاز  رادیکال
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قصه در سال  ۱۹۱۶در سانستپارک
بروکلیــن آغــاز شــد؛ جایی که
کارگران مهاجر فنالندی بهخاطر
مسکن نامناسب ،تحت فشار بودند.
اعضــای باشــگاه فنالندیهــای
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سوسیالیست بروکلین متوجه شدند که میتوانند با مبلغی
کمتر از هزینه اجاره یــک خانه ،خانههــای باکیفیتتری
بسازند ۱۶ .خانواده دست به دست یکدیگر دادند تا انجمن
خانهسازی فنالند را تشکیل دهند .تامین مالی اولین پروژه
ساختوساز به وســیله کمکهای یکســان  ۵۰۰دالری از
سمت شش خانواده« ،وامهای رفاقتی» از همسایهها که در
مجموع  ۱۲هزار دالر شد و یک وام  ۲۵هزار دالری از بانک
صورت گرفت.
اولین ســاختمان که «آلکو» (در زبان فنالنــدی به معنای
آغاز) نام داشت ،در همان ســال تکمیل شد .در عرض یک
دهه ،حدود  ۳۰ســاختمان در سانســتپارک ساخته شد
که هزینهای تقریبا معــادل نصف اجاره آپارتمانی مشــابه
در ساختمانهای خصوصی داشــت (ماهانه مبلغی توسط
هر خانوار جهــت تعمیر و نگهداری پرداخت میشــد) .این
ســاختمانها توســط فنالندیها به شــکل تعاونــی اداره
میشــدند .برای اطمینان از مقرونبه صرفه ماندن خانهها،
اعضا حق فروش واحدهای خود را به قیمت بیشتر نداشتند.
در الگویی که برای دهههای بعد مکررا دنبال شد ،خانههای
تعاونی تبدیل به بخشــی از یک اکوسیســتم تعاونی محلی
شدند که شامل یک رستوران ،نانوایی و بقالی میشد.
این نوع از خانههای ارزانقیمت تعاونی به حدی جدید بود که
تا سال  ۱۹۲۰در قوانین ،طبقهبندی قانونی برایشان لحاظ
نشــد .بزودی آلکو الهامبخش موجی از ساختوســازهای
تعاونی زیرقیمت بازار توســط دیگر ســازمانهای کارگری
رادیکال شد.
در سال  ،۱۹۲۵یک گروه کمونیستی یهودی به نام «کارگران
متحد» ،برنامهریزی برای یک تعاونی مسکن در برانکس را
آغاز کرد .آنها به وسیله فروش اوراق بهادار با تبلیغ در یک
روزنامه رادیکال یهودی به نام «مورگــن فرایهایت (آزادی
فردا)» مبلغ مورد نیازشان را به دست آوردند و موفق شدند
زمین بزرگــی در نزدیکی پارک برانکــس خریداری کنند.
مستاجران از میان عموم مردم انتخاب شدند .کلونی تعاونی
«کارگران متحد» که به اســم «کوپز» شــناخته میشد در
سال  ۱۹۲۷افتتاح شد و فورا ســاختمان جدیدی با  ۲هزار
ساکن به آن اضافه شد .آپارتمانهای مجتمعهای باغدار به
ســبک نئوتودور3ی که یک حیاط مرکزی داشتند ،راه فرار
از بیپنجرگی خفهکننده آپارتمانهای الور ایســت ســاید

