سیاهپوست بودند .با وجود این ترکیب نابرابر ،در سال ۱۹۶۶
این منطقه بــه عنوان مدلی کمیاب از ادغــام نژادی ،مورد
تحسین قرار گرفت .با این وجود ،این موفقیت ،عمر کوتاهی
داشت .در ســال  ،۱۹۶۸هنگامی که فعاالن سیاهپوست در
هیاتامنای مدرسهای محلی در اوشن هیل-برانزویل تالش
کردند تا اعضای فدراسیون متحد معلمان ( )UFTکه اکثریتی
یهودی داشــت با معلمانی که برای پیشــبرد برنامه درسی
آفریقاحور انتخاب شــده بودند ،جایگزین کنند ،تنشهای
نژادی شدت گرفت .فدراسیون متحد معلمان اعتصاب بزرگی
به راه انداخت و اختالف با دوپاره شدن اتحاد بین آفریقایی-
آمریکاییها و یهودیان که در جنبشهای حقوق مدنی بسیار
بر آن تاکید میشد ،شــکل بدتری پیدا کرد .در عرض چند
سال ،اکثر یهودیان از مسکنهای تعاونی خارج شدند و آنجا
تبدیل به ســازمانی با اکثریت سیاهپوست شد که همچنان
این نسبت را حفظ کرده است.
تا اواســط دهه  ،۱۹۶۰با ترکیبی از ســرمایههای صندوق
بازنشســتگی اتحادیه،کمکهزینههای دولتی و کمکهای
برابر کارگران« ،بنیاد مسکن متحد» دهها هزار واحد مسکن
باکیفیت ایجاد کرد که شکل شهر را برای همیشه تغییر داد.
اما جنبش دشمنانی نیز داشت.
«فرد ترامپ» ،پدر دونالد ترامپ ،نگــران بود که خانههای
ارزانقیمت و باکیفیتی که «بنیاد مســکن متحد» ساخته،
اجارههای باالیی را که وی به عنوان صاحبخانه میگرفت به
خطر بیندازد .عالوه بر این ،او کمکهزینههای دولتی را برای
پروژههای خودش میخواست .وی همچنین از ارتباطات و
منابع مالی خود استفاده کرد تا کمیته برنامهریزی شهری را
از حمایت مالی «بنیاد مسکن متحد» برای ساخت مرکزی
در جزیره کانی جهت توســعه آمالگمیتد وارباس ،منصرف
کند .ترامپ موفق شد سایت «بنیاد مسکن متحد» را به نصف
تقلیل دهد و نیمی از زمینها را که به ساحل نزدیکتر بودند
برای خود برداشت .این آغازی برای اتفاقات آینده بود.
حتی با وجود تشدید رقابتها بین
سازندگان بخش خصوصی« ،بنیاد
شهر تعاونی علیه
مسکن متحد» همچنان اصلیترین
شهر ترامپ
کانون مسکنســازی کالن تعاونی
باقی ماند .ســازمان چنان شهرتی
پیدا کرده بود که شهردار «نلسون
راکفلر» در حال البی با آن برای ســاخت ســایت غولپیکر
پارک فریدم-لند (که حاال از بین رفته) در شــمال شــرق
برانکس بود.
در سال « ،۱۹۶۵بنیاد مســکن متحد» و راکفلر از برنامهای
برای ساخت بزرگترین مجتمع مســکونی تعاونی در تاریخ
پرده برداشتند ۱۵ :هزار و  ۳۸۲واحد در  ۳۵آپارتمان مرتفع
و  ۲۳۶خانه چندطبقه که همگی توســط اتحادیه ســاخته
میشــدند .هزینه پیشبینیشده «شــهر تعاونی (Co-op
 ۲۵۹ »)Cityمیلیون دالر بود که  ۳۲میلیون دالر آن از طریق
فروش سهام ( ۴۵۰دالر به ازای هر اتاق) به ساکنان تعاونی و
باقی توسط وام کمبهرهای که میچل-الما پرداخت میکرد،
تامین شد .در سال « ،۱۹۶۵بنیاد مسکن متحد» پیشبینی
کرد که شارژ هر اتاق ،ماهانه حدود  ۲۵دالر خواهد شد.
تا سال  ،۱۹۶۸اولین ســاختمانها کامل شده و خانوادهها

شروع به نقل مکان به آنها کرده بودند .همانطور که یکی
از ســاکنان به یاد میآورد« :ما فکر میکردیــم آنجا هتل
شانگریالست».
اما زمین زیر پای آنها  -هم به شــکل استعاری و هم واقعی
 سفت نبود .هنگامی که محوطه باتالقمانند سایت شروعبه نشست کرد ،ساختوســاز به تعویق افتاد .تورم شدید و
افزایش نرخ بهره موجب افزایش هزینههای ساختوســاز
شــد .در ســال  ۱۹۷۲که آپارتمانها تکمیل شدند ،هزینه
کلی رقمی بیش از  ۸۰میلیون دالر و شــارژ ماهانه هر اتاق،
 ۳۱دالر شد.
ســاکنان از این افزایش هزینه خشمگین شــده و در سال
 ،۱۹۷۲علیه «بنیاد مســکن متحد» به جرم تقلب در اوراق
بهادار ،اقامه دعوی کردند .با سرگردانی پرونده در دادگاه و
بینتیجهماندن آن ،اعضای تعاونی دســت به تاکتیکهای
رادیکالتری زدند .در سال  ،۱۹۷۵هنگامی که شارژ ماهانه
به  ۵۳دالر رســید ،آنهــا بزرگترین اعتصاب مســتاجران
تاریخ را بــه راه انداختند۱۲ .هــزار خانوار ســاکن کوآپ
سیتی در این اعتراض شــرکت کردند ،در حالی که مانع از
پرداخت میلیونها دالر شارژ ماهانه شــده بودند و چکها
را در کیسههای زباله با خود حمل میکردند« .بنیاد مسکن
متحد» برای خالصی از این باتالق ،ادامه توســعه طرح را به
دولت واگذار کرد .دولت افزایش شــارژ ماهانه را پس از ۱۳
ماه اعتصاب به تعویــق انداخت و در نهایت به مســتاجران
کمکهزینه مالی اختصاص داد.
کوآپسیتی همچنان یکی از مقرون بهصرفهترین محلهای
زندگی در شــهر نیویورک اســت ،اما اعتصاب مستاجران،
«بنیاد مســکن متحد» را تا حد زیادی نابــود کرد .با مرگ
کازان در سال « ،۱۹۷۱بنیاد مسکن متحد» رهبر آیندهنگری
را از دست داد که از آغاز آن را هدایت کرده بود و شهر روزبهرو
با منافع طبقه کارگر ضدیت بیشتری پیدا میکرد.
از جنگ جهانی دوم تا به حال ،جنبشهای کارگری شــهر
نیویورک دستاوردهای زیادی در حوزه دموکراسی اجتماعی
در شــهر داشــتهاند .دولت محلی از یک دولت رفاه کوچک
حمایت کرد که آموزش عالی رایگان در دانشگاه سیتی شهر
نیویورک ،یک سیســتم مقرون بهصرفه و کارآمد ،نرخهای
کنترلشده اجاره و مانند آن را تامین میکرد .با از بینرفتن
منابع مالیاتی شــهر به علت صنعتزدایی و گریز سفیدها،
شهرداری به سراغ بازار اوراق قرضه خصوصی و دولت فدرال
رفت تا کمبود بودجه را جبران کند .این مساعدت ،عرصه را
برای حمله دشمنان جنبش کارگری در والاستریت و دولت
فدرال آماده کرد.
در سال  ،۱۹۷۵اعتصاب سرمایهداران والاستریت آغاز شد.
آنها دسترسی شهرداری به بازارهای اوراق قرضه را مسدود
و شــهرداری را ملزم کردند که مدیریــت را به هیاتمدیره
کنترل اقتصادی اضطراری ،متشــکل از نخبگان شرکتی و
بانکی ،تحویل دهد .هیاتمدیره با اجرای سیاست ریاضتی
شوکدرمانی که یادآور سیاســتهای دیکتاتور شیلیایی،
«آگوستو پینوشه» بود ،دانشــگاه سیتی نیویورک را پولی و
هزاران کارمند دولت را اخراج کرد ،کرایه مترو را افزایش داد
و تالش کرد کنترل اجاره را متوقف کند.
با وجود این دیکتاتوری ســرمایه ،دیگر حمایت از وامهای
اعطاشده به جنبش کارگری جهت توسعه تعاونیها ممکن
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 ۴۰هزار واحد
مسکنی که توسط
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متحد» ساخته
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است از شعلهای
که روزی جنبشی
کارگری را روشن
کرده بود :ساختن
برای نیاز انسانها،
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