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تجربه

«فرد ترامپ»،
پدر دونالد
ترامپ ،نگران
بود خانههای
ارزانقیمت و
باکیفیتی که
«بنیاد مسکن
متحد» ساخته،
اجارههای باالیش
را ب ه خطر
بیندازد .ترامپ
در آخر موفق
شد سایت «بنیاد
مسکن متحد»
را به نصف تقلیل
دهد و نیمی از
زمینهای نزدیک
ساحل را برای
خود برداشت
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 ۱۹اتحادیه را دربر میگرفت را تاســیس کــرد .قرار بر این
بود که هزینه «بنیاد مســکن متحــد» از یک درصد قیمت
هر ســاختمان تامین شــود .برای انجام کارهای مربوط به
ساختوســاز ،کازان سازمان ثانویهای تاســیس کرد به نام
شــرکت «خدمات اجتماعی ( »)community serviceکه
نقش پیمانکار عمومی را داشت .این شرکت وظیفه ساخت
مسکنها و تدارک کمکهای فنی را برعهده داشت.
اقامت در این واحدهای مســکونی برای همه کارگران ،چه
کارگران عضو ســندیکا و چه کارگران غیرعضو ،آزاد بود اما
تا هنگامی که قیمتشان پایینتر از حد مشخصی از درآمد
میبود .در روز پذیرش تقاضانامهها ،متقاضیان باید در محل
حاضر میشدند و در صف منتظر میماندند.
با گذر زمــان در عصر پس از جنگ ،بخت به ســندیکاها رو
کرد و به علت حمایــت جریانهای اصلی حوزه سیاســت،
تعاونیهای کارگری به شکلی بیسابقه ،توسعه پیدا کردند.
اما حمایت طبقه سیاسی شهر نیویورک ،بدون چشمداشت
نبود و محدودیتهایی را نیز به همراه داشت.
«دیویــد دوبینســکی» ،رییس
( )ILGWUدر مراســم افتتــاح
پشت جبهه
خانههای ایســت ریور در ســال
 - ۱۹۵۳پروژهای که بخشی از آن
توسط اتحادیه خودش تامین مالی
شــده بــود  -اعــام کــرد« :ما
بیگاریخانهها را تعطیل کردهایم ،حاال بازگشتهایم تا زاغهها
را محو کنیم» .آپارتمانهای پرجمعیت کمارتفاع در آستانه
ویرانی لوور ایستســاید تحتالشــعاع برجهای آجرقرمز
تازهساز قرار گرفته بودند .اینجا جایی بود که والدین بسیاری
از اعضای اتحادیه کارگری شــهر نیویورک در کارخانههای
پوشاکش به سختی کار میکردند .نسل دوبینسکی وظیفه
خود میدانستند که استثمار را از ساختمانهایی که در آن
بزرگ شده بودند ،ریشهکن کنند.
این فرزندان ولخرج ،در بازگشت برای از بینبردن زاغهها،
متحدان نامحتملــی در میان طبقه حاکــم نیویورک پیدا
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کردند .سیاستهای پاکسازی زاغهها ،زمین را در دسترس
آنها قرار داد و در سال  ،۱۹۵۵به کمک حزب کارگر ،قانون
شرکتهای مسکن با ســود کم ،معروف به برنامه «میچل-
الما» ،تصویب شــد .این قانــون به مســکنهای تعاونی با
ســهم محدود و خانههای اجارهای ارزانقیمت ،وام کمبهره
و تخفیف مالیاتــی ارائه میداد .با کمک ایــن قانون ،بیش
از ۱۰۰هزار خانه ساخته شــد .بیش از نیمی از این خانهها،
تعاونی بودند و اکثرشان توسط «بنیاد مسکن متحد» کازان
ساخته شده بودند.
از این برنامه ،حمایتهای سیاســی بســیاری شد؛ چراکه
تعاونیهای کارگری در پارادایم «بازســازی شهری» قرار
میگرفتند که توســط مردانی چون «رابرت موزز» مامور
عالیرتبه دولت تدوین شده بودند .در دوران پس از جنگ،
نخبگان سیاسی آمریکا برای ایجاد الگوهای جدید مصرف
انبوه (مالکیــت خودرو و خانه) و تفکیک نژادی ،دســت به
تغییر آرایش شــهرها زدند .دولت فدرال ،ضمانتنامههایی
برای وام مسکن به سفیدپوستان تدارک دید تا گریز سفیدها
به حومه شهرها را تسهیل کند .موزز و دیگران که بهرهمند
از کمکهزینههای فــدرال و معافیتهای مالیاتی بودند ،از
قدرتشان تحت قانون «پاکسازی زاغهها» استفاده کردند
تا برای ساخت بزرگراه و ساختمانهای چندطبقه ،محلهها
را نابود کنند .آنها یک نظام مسکن شهری سلسلهمراتبی
نژادی ایجــاد کردند :خانههای عمومی بــرای فقرا (عموما
رنگینپوســتان) ،خانههای تعاونی برای کارگران با درآمد
متوســط (اغلب سفیدپوســتان) و خانههای لوکس بخش
خصوصی برای طبقه حاکم سفید.
«بنیاد مســکن متحد» در دو پروژه با موزز شراکت کرد که
منجر به جابهجایی زاغهنشینها شــد« :روستای تعاونی»
در لوور ایستساید و «پنســاوث» در میدتون منهتن .در
«روســتای تعاونی»« ،بنیاد مســکن متحد» تالش کرد با
دادن اولویت به ساکنان اصلی منطقه ،جابهجایی را کاهش
دهد .در خانههای ایستریور ،بخشی از «روستای تعاونی»،
 ۹۷۴عدد از هزار و  ۶۷۲واحد توســط زاغهنشینهای لوور
ایستســاید ،پر شــده بودند .اما منتقدان مشاهده کردند
هزینه مسکنهای تعاونی بیش از توان کسانی است که در
آن مناطق زندگی میکنند و فرایند برنامهریزی این افراد را
در نظر نگرفته اســت« .بنیاد مسکن متحد» تصمیم گرفت
ساخت مسکن در زاغههای در حال پاکسازی را متوقف کند.
در اوایل دهه  ،۱۹۶۰موزز و «بنیاد مســکن متحد» ،شاید
برای جبــران اشتباهشــان ،تصمیم به ســاخت بزرگترین
اجتماع نژادی ادغامشــده در جهــان را گرفتند« .راکدیل
ویلج» واقع شده میان اجتماع بزرگ سیاهپوستان جاماییکا
در کویینز ،قرار بود بدون نیاز به جابهجایی ســاخته شود.
شایان ذکر است که «بنیاد مســکن متحد» ،نگران بود که
این طرح نتواند سفیدپوستان زیادی را برای زندگی در یک
محله اکثرا سیاهپوســت جذب کند ،ظاهرا بدون طرح این
پرسش که ساکنان سیاهپوست جاماییکا چه احساسی در
این باره دارند.
اما بیشــتر به ایــن خاطر کــه جنبــش تعاونی بــر پایه
سفیدپوســتان شــکل گرفته بود ،جذب رنگینپوســتان
در آن کاری بســیار دشوار بود ۸۵ .درصد ســاکنان اصلی
«راکدیل ویلج» ،سفیدپوست (و عمدتا یهودی) و  ۱۵درصد

