ــاونــیهــایکــارگــری بــرایحــل بــحــران مــســکــن

ــــــــــیس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
بود و همچنان قیمتی ارزان داشــتند .این پــروژه همانقدر
که اقتصادی بود ،جنبه سیاســی نیز داشت :در قلب پروژه،
کتابخانهای  ۲۰هزار جلدی وجود داشت که در آن ،به صورت
مرتب و پیوسته برنامههای فرهنگی و سیاسی برگزار میشد.
همچنین این کتابخانه به جایی برای مشارکت در اجتماعات
بزرگتر از طریق شبکهای از کسبوکارهای تعاونی و فعالیت
حمایتی سیاسی از مستاجران و کارگران بومی و تالش برای
ائتالف نژادی تبدیل شده بود.
تعاونیها برای سایر سازمانهای چپ یهودی نیز الهامبخش
راهانــدازی پروژههای مشــابه شــد و برانکــس را به مرکز
تجربهاندوزی طبقه کارگر برای ایجاد تعاونیهای مســکن
تبدیل کــرد[ .گروه] حلقــه کارگــران (،)Arbeiter Ring
ساخت خانههای «شــالوم آلیشــم» را در آن سوی پارک
شــروع کرد و به دنبال آن اتحادیه ملــی کارگران یهودی
( )Yidisher Natsyonaler Arbeter Farbandســاخت
خانههای فربند را آغاز کرد و خیلی زود یک حامی قدرتمند
به جنبش تعاونی کمک کرد که در شــهر گسترشی بیشتر
پیدا کنند :سندیکاها.

بیشــتر  ۴۰هزار واحد مسکنهای
تعاونــی همقیمت مــورد حمایت
خانه کارگری
جنبش کارگری نیویورک ،توسط
«آبراهــام کازان» ،موســس
ســندیکای کارگران مهاجر شاغل
در بخش پوشاک ،ساخته شدند.
کازان یک مومــن واقعی بود .در دهــه  ،۱۹۶۰پس از اینکه
ســاخت دهها هزار واحد مســکونی را به اتمام رسانده بود،
«نلســون راکفلر» فرماندار به او گفت که اگــر وارد تجارت
میشد ،موفقیتهای بسیاری کســب میکرد .کازان پاسخ
داده بود« :من یک عضو تعاونیام که فقط به ساخت خانههای
تعاونی عالقه دارد».
کازان در ســال  ۱۹۰۴و در سن  ۱۵ســالگی برای گریز از
یهودی ســتیزی در اوکراین به آمریکا مهاجرت کرد و آنجا
تحت تاثیر افکار آنارشیســتی و ایــده کیبوتصهای اولیه
در نیوجرسی قرار گرفت .پس از ســازماندهی یک اعتصاب
کوچک در محل کارش (وی به عنوان کارگر در یک تولیدی
پوشــاک کار میکرد) ،او در نهایت عضو اتحادیه بینالمللی
کارگران صنایع پوشــاک زنانه ( )ILGWUو بعدها کارگران
موتلف صنایع پوشاک آمریکا ( )ACWشد .به عنوان یک عضو
اتحادیه ،شروع به حمایت از تعاونیها کرد .اولین پروژه موفق
او یک شــرکت تعاونی مصرف بود که در طول جنگ جهانی
اول ،شکر و نان  ۷هزار عضوش را تامین میکرد .او خیلی زود
شروع به رویاپردازی درباره ساخت مسکن کرد.
کازان با بهکارگیــری کارکنان میانرده صنایع پوشــاک و
تعدادی از کارکنان پایینرده ســندیکا ،شــرکت کارگران

موتلف صنایع پوشاک آمریکا را تاســیس کرد تا «این پیام
را برسانیم که برادری بزرگتر پشتیبان ماست»  -با اینکه از
حمایت رسمی سندیکا بیبهره بودند.
سندیکا از حمایت دولت اســتفاده کرد تا تمام انرژی خود
را معطوف مســکنهای تعاونی کند .در سال  ،۱۹۲۶ایالت
نیویورک ،قانون شرکتهای مسکنسازی با سود محدود را
تصویب کرد که در آن حق مصــادره و کاهش مالیات محلی
برای شرکتهای مسکنسازی که ســود و اجاره محدود (و
مقرون بهصرفه) داشتند ،تضمین شده بود.
شرکت کارگران موتلف صنایع پوشــاک آمریکا قصد کرد تا
مجتمع تعاونی  ۳۰۳واحدهای در برانکس بسازد .این شرکت
به ساکنان آینده ،ســهامهایی به قیمت  500دالر (معادل
حقوق سه ماه یک کارگر عضو ســندیکا) میفروخت .بانک
آمالگمیتد کــه در مالکیت اتحادیه بــود ،پذیرفت که به هر
کدام از ساکنان وامی معادل  50درصد هزینه سهامهایشان
را بدهد و شرکت بیمه متروپولیتن الیف نیز وام مسکن ۱/۲
میلیون دالری به آنها اختصاص داد .مجله فوروارد (نشریه
یهودیان آمریکا) نیز با ارائه وامهای کوتاهمدت برای پوشش
هزینههای اضافی ،به تامین مالی این پروژه کمک کرد.
اولین کلنگ در عید شکرگزاری سال  ۱۹۲۶به زمین خورد و
نخستین ساکنان در نوامبر بعدی در خانهها سکنی گزیدند.
تا اوایل سال  ،۱۹۲۸مسکنهای آمالگمیتد کامال پر شده بود.
شرکا (چیزی که ساکنان تعاونی خوانده میشدند) خیلی زود
یک فروشگاه تعاونی ،ســرویس تحویل شیر و حتی اتوبوس
انتقال کارگران بــه مترو را راهاندازی کردنــد .در دهههای
بعد ،مسکنهای تعاونی به هزار و  500واحد رسیدند .رکود
بزرگ ،بســیاری از تعاونیهای نیویــورک را از بین برد ،اما
خواست شرکای آمالگمیتد مبنی بر حمایت از همسایگانشان
 همراه با مذاکرات احتیاطآمیز با طلبکاران  -به بقای آنان دردوران رکود بزرگ کمک کرد .مدل کازان موفقیتآمیز بود.
مدت کوتاهی بعد ،ســایر اتحادیهها نیز همین مســیر را در
پیش گرفتند .در سال « ،۱۹۴۹هری وانآرسدیل جونیور»،
مدیر ( ،)3 IBEW Localبرنامهریزی برای ساخت یک مجتمع
مسکونی تعاونی به نام الکچســتر در کویینز را آغاز کرد .کار
ساختمانی توسط اعضای اتحادیه انجام شد ،برخی دستمزد
دریافت و برخی داوطلبانه کار کردند .در عرض  ۱۷ســال،
الکچستر به مجموعهای با  ۳۸ساختمان و  ۲هزار و  ۵۰۰واحد
مسکونی تبدیل شد .وان آرســدیل خودش در این مجتمع
زندگی میکرد .این مکان با داشــتن یک باشــگاه بولینگ،
آمفیتئاتر ،سالن سینما ،کافیشاپ ،مرکز خرید ،کتابخانه
و کلوبها و مراکــز تجمع مختلف به مرکــزی اجتماعی و
فرهنگی برای محلیها تبدیل شد.
برای ایجاد همکاریهای بیشــتر در زمینه تعاونیها با سایر
اتحادیهها و بهثمررساندن پروژههای بزرگتر ،کازان «بنیاد
مســکن متحد» ( ،)UHFائتالفی از ســازمانها و افراد که
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

یک قرن پیش،
جنبش کارگری
در شهر نیویورک
راهحلی عملی برای
مشکل مسکن را
برنامهریزی کرد
و به انجام رساند:
خودمان میسازیم
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه
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