تجربه

قلمرورفاه

نبود .نقش حکومت اکنون ،جلب نظر ثروتمندان بهوســیله
کاهش مالیات و توسع ه امکانات لوکس بود .یکی از نشانههای
این تغییر این بود در زمانی که کوآپ ســیتی برای به دست
آوردن حمایت دولت در حال مبارزه بود ،شهرداری تخفیف
مالیاتی ۴۰ساله بیســابقهای به دونالد ترامپ جوان داد تا
هتل کومودور را به هتل هایت تبدیــل کند .همانطور که
مورخی به نام جاشوا فریمن میگوید« :نیویورک حاال دیگر
شهر ترامپ بود».
پی نوشت:

 .1اریک فورمن بیش از  10سال
است که به عنوان نماینده کارگری
در خط مقدم کمپین ایجاد
سندیکای صنعت فستفود قرار
دارد .او که در حال حاضر به عنوان
مربی کارگران در شهر نیویورک
فعالیت میکند دانشجوی مقطع
دکترای انسانشناسی فرهنگی در
مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه
سیتی نیویورک است.
2. United Housing
Foundation

 .3سبک تودور ( )Tudorسبکی
در خانهسازی انگلستان بود.
این سبک که آخرین مرحله از
ن وسطایی خوانده
معماری قرو 
میشود ،در واقع خانهای ویالیی
بود با پنجرههای زیاد و سقف
شیروانی .تئوتودور اصالحاتی را
در سبک تودور ایجاد میکرد اما
کلیتاش را دستنخورده باقی
میگذاشت.
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در طــی دهههــای بعــد چنین
رخدادهایی افزایش یافتند و امروز
دوباره میسازیم
ضمیمه جدید شهر ترامپ در حال
ساخت است« :هادســون یاردز»،
یک محــل لوکس با هــدف ایجاد
فرصتهای ســرمایهگذاری برای
ثروتمندترینها .برجهای آن در تضاد کامل با محله همسایه
یعنی پنســاوث قرار دارند که توســط اتحادیه و با حمایت
دولت برای تسهیل رفتوآمد کارکنان صنایع پوشاک ساخته
شده بود .هادســون یاردز تخفیف مالیاتی ۱۹ساله دریافت
کــرده و  ۳میلیــارد دالر از بودجهاش توســط اوراق قرضه
شهرداری تامین شده است .دولت تضمین کرده که در صورت
ســودآور نبودن پــروژه ،ســود آن را از درآمــد مالیاتی به
ســهامداران پرداخت کند .به بیان دیگر ،در حالی که دولت
قادر نیست مسکن طبقه کارگر را تامین کند ،پرداخت سود
به ابرثروتمندان را ضمانت میکند.
قابل پیشبینی اســت ســازندگان به دنبال این هستند که
تا جای ممکن از کارگــران غیرعضو در اتحادیه اســتفاده
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

کنند تا سندیکاهای ساختوساز نیویورک را دچار اختالف
کنند .اعتراضات شــغلی در هادســون یارد که با هشــتگ
( )CountMeIn#شــناخته میشــود ،شــدت گرفته است.
کارگران هر هفته دست به تظاهرات میزنند و میتوان از آغاز
یک جنگ نامنظم در قالب ترک محل کار و اخالل در فرایند
کار صحبت کرد .متاسفانه ،سندیکاها دچار انشعاب شدهاند.
انجمن اخوت نجاران در ســاخت یکــی از برجهای لوکس
سرمایهگذاری کرده و اتحادیه از اعتراضات حمایت نمیکند،
در حالی که روزبهروز اعضای معمولی بیشتری از سندیکای
نجاران به جنبش میپیوندند.
طنز غریبــی در ســاخت مســکنهای غیراتحادیهای که
خریدشان توسط کارگران هرگز ممکن نخواهد بود ،توسط
منابع مالی اتحادیه وجــود دارد .جنبش کارگری به معنای
واقعی کلمه در حال نابود کردن خودش است.
اما اوضاع میتواند تغییر کند .امروز بســیاری از شرایط الزم
برای ساخت مسکن توسط اتحادیه مهیاست .دولت به دنبال
مسکنسازان مقرون بهصرفه برای بخشهایی از زمینهای
منطقه اســت .تامین مالی نیز از طریق اعتبارات مالیات بر
دارایی کمدرآمدهــا و ذخایر بازنشســتگی اتحادیه که در
صندوق سرمایهگذاری مسکن ( )AFL-CIOاندوخته شده،
ممکن میشــود و دولت همچنان برای ساخت مسکنهای
مقرون بهصرفه ،تخفیف مالیاتی لحاظ میکند.
 ۴۰هزار واحد مسکنی که توســط «بنیاد مسکن متحد»
ساخته شده ،بارقهای اســت از شعلهای که روزی جنبشی
کارگری را روشن کرده بود :ساختن برای نیاز انسانها ،نه
برای ســود .طبقه کارگر امروز بیش از هر وقت دیگری به
خانه نیــاز دارد .کارگران میتوانند دوباره خانهســازی را

