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 شرحی خوشخوان  و غیرتخصصی از اینکه مسکن تحت نظام سرمایه داری چگونه کار می کند  

 و نیز فراخوانی در باب اینکه چگونه می توانیم، و باید، آن را تغییر دهیم.

 مجلة سوسیالیست ریویو
)Socialist Review( 



سخن نخست

برخورداری از مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان در حال حاضر در بیشتر شهرها و کشورهای جهان، توسعه 
یافته و در حال توسعه، به عنوان یکی از مشکالت جدی به شمار می رود که در مباحثی همچون توان پذیری مسکن، 
اسکان غیررسمی، بد مسکنی و بی  مسکنی، فرسودگی و موارد مشابه  مطرح است و حتی به شکل گیری بحران ها منجر 
شده است. در ایران نیز این موضوع در کانون توجه قانون اساسی جمهوری اسالمی بوده و در پی آن قوانین و مقررات 
و برنامه های مختلف از مقیاس کالن و ملی تا مقیاس خرد و محلی برای ایجاد امکان دسترسی همگان به مسکن 
وضع شده اند؛ سیاست ها و برنامه هایی تحت عناوین مختلف نظیر مسکن اجتماعی، مسکن مهر و اخیراً طرح اقدام ملی 
تولید مسکن، هر چند که با وجود صرف زمان، بودجه و نیروی انسانی قابل توجه، همچنان این مسئله به عنوان یکی 
از مشکالت جدی در کشور وجود دارد. آنچه در این فرآیند برنامه ریزی متمرکز و از باال به پایین مسکن درکشور بیش 
عدم  همچنین  و  مسکن  بحران  تعدیل  در  محلی  دولت های  و  شهرداری ها  منفعل  موضع  می  کند،  خودنمایی  پیش  از 
بهره گیری از تجارب سایر شهرها و کشورهای جهان در این زمینه است که منجر به اتالف منابع کشور در فرآیند آزمون 

و خطا و عمیق تر شدن بحران مسکن در کشور شده است. 
از وظایف  را  گروه های کم درآمد»  مسکن  برای  شهرداری «اتخاذ تدابیر الزم  قانون  ماده 55  که بند 21  همانگونه 
شهرداری ذکر کرده است و در طرح جامع شهر تهران در سطوح مختلف چشم انداز و راهبرد، ارتقاء وضعیت مسکن و محیط 
مسکونی و رفع نابرابری در آن (همچون راهبردهای 3-4-2، 4-4-2، 2-12-5، 16-2 و 17-2) مورد تاکید بوده است، مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به منظور افزایش آگاهی در این حوزه و ضرورت مداخلۀ جدی شهرداری ها به عنوان 
سطح محلی برنامه ریزی و تصمیم گیری برای گشودن این مشکل تالش کرده است تا گزارش ها و کتاب های علمی و 
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دیباچة مترجم

آنچه پیش رو دارید، کتابی است زودیاب، تا آنجا که به موضع گیری های روشن و بی ابهام نویسندگان در مورد مسائل 
مسکن باز می گردد، و دیریاب، تا آنجا که به سیاست گذاری مسکن در ایاالت متحده و به خصوص ایالت نیویورک بر 
می گردد. مورد نخست ُحسن کتاب است و در سراسر متن بر خواننده آشکار خواهد شد، اما مورد دوم را می توان تا حدی 
از پیش روی خواننده برداشت. از این  رو، در این مقدمه کوشیده ام تصویری کلی از وضعیت نظام مسکن نیویورک، در 
حدی که به محتوای کتاب مرتبط است، ارائه کنم تا خوانندگان، بدون نیاز به جست و جوی خسته کننده کتاب را بخوانند؛ 
آنچه به ظاهر برای مخاطبان نیویورکی این کتاب، به لطف شناختی که از موضوعات مورد بحث دارند، ممکن است. باری، 

غرض از این دیباچه هموار ساختن مسیر ناکوفته و ناهموار پیش روی خوانندگان است. 
بر این اساس، ابتدا بر پایۀ گزارش های رسمی شهرداری نیویورک، تصویری کلی از وضعیت مسکن در این شهر ترسیم 
می کنم، سپس شرح مختصری از قانون تنظیم اجاره بها به دست می دهم و در ادامه، سازوکار و تاریخچۀ  کوتاهی را از 
افزایش اجاره بها در «قانون تنظیم اجاره بها» بیان می کنم. ناگفته نماند که بحث مسکن دولتی را در اینجا شرح نداده ام، اما 
متناسب با نیاز متن توضیحات مختصری را در پانویس ها افزوده ام. اما به صورت خالصه باید بدانیم که مسکن دولتی، به 
معنای ساخت خانه از طرف دولت در مناطق نامسکونی پیراشهری و برون شهری و اعطای وام بانکی کمرشکن نیست؛ 
وامی که هیچ تناسبی هم با توان مالی خانوارهای کم درآمد ندارد. در چارچوب این کتاب، مسکن دولتی اشاره به ساخت 
صفر تا صد مسکن از طرف دولت در مناطق متعارف و از قضا گاهی در بهترین مناطق شهرها دارد که بناست گروه های 
کم درآمد فقط با پرداخت اجاره بها (رقمی بین 10 الی 30 درصد درآمدشان و بدون هیچ پیش پرداخِت مشارکت در ساخت و 
پس پرداخِت بهره برداری از ساخت و چه و چه) در آنها ساکن  شوند و تا زمانی که شرایطشان تغییر نکرده از امنیت سکونت 

برخوردار و از جابجایی اجباری نیز مصون باشند. 

پژوهشی را در دستورکار قرار داده و منتشر کند. انتشار کتاب «مسکن پایدار برای شهرهای پایدار»، گزارش دانش شهر 
«پیشنهادهایی برای مداخله شهرداری در افزایش استطاعت پذیری مسکن در شهر تهران» و برگزاری سلسله نشست های 
5 گانه مسکن در این راستا بوده است. انتشار کتاب حاضر نیز، با ترجمۀ درست و دقیق در همین راستا صورت پذیرفته است 
و اگرچه در این کتاب سیاست ها و فعالیت های دهه های اخیر در ایاالت متحده آمریکا و به طور مشخص ایالت نیویورک 
و تا حدی بریتانیا و شهر لندن در مواجهه با بحران مسکن شرح داده شده است، اما رویکرد متفاوت نویسندگان به موضوع 
و جنبه های همه شمول این بحران جهانی می تواند برای دستیابی به فهم کامل تر و رویکردی مناسب تر در گشودن این 
مشکل، آموزنده باشد. از این رو انتظار می رود بومی سازی تجارب بررسی شده در این کتاب بتواند وضعیت کنونی مسکن 
شهر تهران به عنوان الگوی شهرهای جهان اسالم را در ارتقاء سطح دسترسی اقشار کمتر برخوردار به مسکن مناسب 
و تغییر الگوهای فعلی ساخت و ساز در جهت اختالط اقشار مختلف و تعدیل جدایی گزینی اجتماعی، بهبود بخشد. در 
پایان ضمن قدردانی از زحمات مترجم توانمند کتاب و آقایان بصیری و شفیعی در انتخاب اینگونه کتاب ها، امید است که 
بهره گیری از این آموزه ها و تجارب، دولت و شهرداری  تهران را بیش از پیش در فهم اقدامات الزم برای حل بحران کنونی 

مسکن کالن شهر تهران همسو سازد.

محمد منان رییسی
رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران
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تصویری از موجودی مسکن شهر نیویورک
و  بازارها  اجاره ها،  نیویورک:  «مسکن  عنوان  با  نیویورک»،  اجارۀ  رهنمود های  «شورای   2020 سال  گزارش  طبق 
روندها»، تعداد موجودی مسکن نیویورک حدود 3 میلیون و 469 هزار واحد مسکونی است. از این موجودی، حدود 2 
میلیون و 183 هزار واحد مسکونی، استیجاری است؛ یعنی حدود 62/9 درصد از کل موجودی مسکن شهر نیویورک. 

نسبت میان واحدهای مسکونی استیجاری به قرار زیر است1:
 936 هزار واحد مسکونی متعلق به بخش خصوصی )مالک شخصی یا شرکتی( است، حدود 43/9 درصد 
کل واحدهای استیجاری. این واحدها ذیل قانون تنظیم اجاره بها قرار ندارند و به بیان دیگر، دولت بر روی 

قیمت گذاری اجاره بهای آنها نظارتی ندارد )شبیه به وضعیت مسکن استیجاری در ایران(. 
 987 هزار واحد مسکونی دیگر نیز متعلق به بخش خصوصی )مالک فردی یا شرکت های مستغالتی( است، 
حدود 45/2 درصد کل واحدهای استیجاری. این واحدها زیر نظر قانون تنظیم اجاره بها قرار دارند و دولت محلی 

بر روی افزایش قیمت اجاره بهای آنها نظارت دارد.
 258 هزار واحد مسکونی، یعنی در حدود 11/8  درصد کل واحدهای استیجاری، نیز متعلق به دولت محلی 
)شهرداری نیویورک( و یا دولت ایالتی است و برای برنامه های تأمین مسکن ارزان استیجاری )برای گروه های 
کم درآمد(  مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان 169 هزار واحد مسکونی مربوط به برنامه های دولت فدرال 
است که در قالب مسکن دولتی و به صورت مسکن ارزان استیجاری در اختیار گروه های کم درآمد قرار داده 

می شود.
همانطور که در ادامه روشن می شود، این نسبت ها در حال تغییر هستند، اما این شمای کلی از موجودی مسکن شهر 
نیویورک می تواند زمینه را برای درک اهمیت موضوعات مختلفی مطرح سازد که در جای جای کتاب، چه به تصریح چه 

به تلویح، مورد اشاره قرار می گیرند. 

قانون تنظیم اجاره بها 
در حال حاضر، قانون تنظیم اجاره بها بر افزایش اجاره بهای بیش از 988 هزار واحد مسکونی متعلق به بخش خصوصی 
(مالک فردی یا شرکتی) نظارت دارد. تنظیم گری در این قانون دو وجه دارد: تنظیم گری اقتصادی که مرتبط با تعیین 
مقدار افزایش اجاره بها ( و گاه حتی تثبیت کامل اجاره بها) و مقدار عرضۀ مسکن استیجاری تنظیم  شده است؛ و تنظیم گری 
غیراقتصادی که مرتبط با خدمات و تعهدات موجران خصوصی و حمایت از مستأجران است. این قانون در حال حاضر دو 

1. Housing NYC: Rents, Markets and Trends 2020  (Revised 1/26/2021) – Rent Guidelines Board. 
(2021:86). Retrieved 10 June 2021, from https://rentguidelinesboard.cityofnewyork.us/research/
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نوع واحد مسکونی را تحت نظارت دارد که هر یک بر پایۀ دو قانون مشخِص قدیمی تر کنترل می شوند: 
نخست، ساختمان های1 تحت نظارت »قانون کنترل اجاره بها«. ساختمان هایی که دو شرط را هم زمان دارند، 

یعنی تاریخ ساخت آن ها به قبل از سال 1947 باز می گردد و مستأجران شان نیز پیش از 1 جوالی سال 1971 
در آن ها ساکن شده اند، ذیل این قانون قرار می گیرند. در این قانون، که به نسل اول قانون تنظیم اجاره بها 
معروف است، طرف حساب مستأجران برای تمدید اجاره، خوِد دولت است، و نه موجر و اجاره نامۀ میان موجر و 
مستأجر. افزایش اجاره بها نیز بر اساس برنامۀ »اجاره بهای مبتنی بر مقدار حداکثری«2 است که به طور مشخص 
از سوی دولت تعیین می شود و طبق آن امکان تخلیۀ تمام مستأجران ، به جز مواردی که قانون مشخص کرده 
است، از موجران گرفته شده است و »وارثان قانونی«3 مستأجران نیز می توانند در آن واحد به سکونت ادامه 

دهند. در سال 2019، تعداد واحدهای مسکونی ذیل این قانون در حدود 22 هزار واحد بوده است4. 
دوم، آپارتمان های تحت نظارت »قانون تنظیم اجاره بها«؛ آپارتمان هایی که تاریخ ساخت شان بین 1 فوریه 

سال 1947 و 31 دسامبر سال 1973 است و در ساختمانی واقع شده اند که شش واحد مسکونی یا بیشتر دارد، 
ذیل این قانون قرار می گیرند. عالوه بر این، آپارتمان هایی که سازندگان شان نیز از برخی تخفیف های مالیاتی 
استفاده کرده اند، ذیل این قانون هستند. در این قانون طرف حساب مستأجران، موجران هستند و افزایش 
اجاره بها بر پایۀ افزایش مقررشده از سوی »شورای رهنمون های اجاره«، که در ادامه بدان پرداخته می شود، 

تعیین می گردد. در سال 2019، تعداد واحدهای مسکونی ذیل این قانون در حدود 967 هزار واحد بوده است.
یکی از موضوعات اصلی کشمکش میان گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی شهر نیویورک تعداد ساختمان هایی 
است که ذیل دو قانون پیش گفته هستند و قرار خواهند گرفت. به بیان دیگر، هر ساله واحدهای مسکونی پرشماری، به 
روش های متنوعی از شمول قانون تنظیم اجاره بها خارج می شوند و، از سوی دیگر، واحدهای مسکونی پرشماری نیز تحت 
نظارت این قانون درمی آیند، و باز هم به روش های متنوعی. این تنوع به قوانینی باز می گردد که در چند دهۀ گذشته برای 

کم توان یا استوار کردن قانون اصلی وضع شده اند و محل نزاع های طبقاتی بوده و هستند.
می توان روش های مزبور را به گروه های زیر تقسیم کرد: دست کم 6 روش قانونی برای اضافه شدن به «موجودی 
مسکِن استیجاری تحت نظارت قانون کنترل و تنظیم اجاره بها»، و در کنار آن، حداقل 10 روش قانونی برای خارج شدن 
از «نظارت قانون کنترل و تنظیم اجاره بها» وجود داشته است5. این نکته درخور یادآوری است که بعضی از این روش ها 

1. این قوانین ابتدا بر کل یک ساختمان  اعمال می شد و بعدتر بر واحدهای مسکونی منفرد. 
2. Maximum Base Rent

lawful successor  .3: همسر و یا اعضای خانوادۀ طرف حساب قانونی واحد مسکونی. 
4. مطالبة چنین قانونی )Rent control( را می توان در همة تجمعات و کارزارهای مرتبط با مسکن مشاهده کرد، اما تنظیم 
قانون  زیرا  از سوی کنشگران مطالبه نمی شود،  اجاره بها،  قانون کنترل  نوع نحیف شدۀ  یعنی   ،)Rent regulation( اجاره بها 

کنترل اجاره بها، قانون حمایتگرانه تری است و از مسکن بیش از قانون تنظیم اجاره بها کاالزدایی می کند.
5. همان، 105-100.



در دوره هایی حذف و یا احیا شده اند.
حال، برای اینکه نسبت میان اضافه و خارج شدن را درک کنیم، آمار دو سال 2019 و 2020 رهگشا خواهد بود. در سال 
2019، حداقل 11،263 واحد مسکونی از شمول این قانون خارج شده اند و حدود  8،819 واحد مسکونی تحت شمول این 
قانون قرار گرفته اند، یعنی 2،444 واحد مسکونی به طور خالص از شمول قانون تنظیم خارج شده اند1. در سال 2020 نیز 
حداقل 6،632 واحد از شمول این قانون خارج شده اند و حدود 4،279 واحد تحت شمول این قانون قرار گرفته اند، یعنی 

2،353 واحد مسکونی به طور خالص از شمول قانون تنظیم خارج شده اند2. 
گروه های مختلف در چند دهۀ گذشته به طور مستمر بر سر میزان کاالیی سازی مسکن، جدال های خیابانی، فکری، 
قلمی و رسانه ای داشته اند و جدال بر سر تضعیف و یا تقویت قانون تنظیم اجاره بها نیز در همان بستر فهم می شود. این 
قانون یکی از روش هایی است که از مسکن، به درجات گوناگون، کاالزدایی کرده است. اگر از این چشم انداز بنگریم، 
اهمیِت تعداد و روش های اضافه شدن واحدهای مسکونی به زیر چتر نظارت این قانون و خارج شدن واحدهای مسکونی 
از نظارت آن به درستی درک می شود. از سوی دیگر، در دوره های گوناگون قوانین پرشماری به تصویب رسیده اند که یا 
باعث تضعیف حمایت این قانون از مستأجران در برابر موجران شده اند، یا این حمایت را تقویت کرده اند.3 به بیان کلی، 
دو موضوع مهم و درهم تنیده محور مطالبات کنشگران اجتماعی در این زمینۀ خاص بوده است: نخست، افزایش و یا 
دست کم حفظ موجودی ساختمان های تحت نظارت این قانون؛ دوم، افزایش حمایتی که این قانون از مستأجران در برابر 

موجران فراهم می کند. 
باری، در سال 2019 قانونی4 در سطح ایالت نیویورک به تصویب رسید که بازنگری های گسترده ای در حمایت از 
مستأجران به همراه داشته است و با حذف برخی از روش های خارج کردن واحدهای مسکونی از شمول قانون، در صدد 
حفظ و توسعۀ موجودی مسکن استیجاری تنظیم شده برآمده است. این موضوع را نیز باید افزود که ظاهراً بعد از افول 
قانون کنترل اجاره و سپس قانون تنظیم اجاره در چند دهۀ گذشته در ایاالت متحده، فصل جدیدی از این قانون در چند 
سال گذشته رقم خورده و تنظیم بازار مسکن استیجاری از طریق قانون کنترل اجاره از سوی دو ایالت کالیفرنیا (از سال 

2020) و «اورگان» (از سال 2019) به اجرا درآمده است5. 
این کتاب در سال 2016 به رشتۀ تحریر درآمده است و دو سه مورد از انتقادهای مطرح شده از سوی نویسندگان، در 

1. همان، 105.
2. Changes to the Rent Stabilized Housing Stock in NYC in 2020 (Released 6/3/2021) – Rent Guide-
lines Board. (2021:9). Retrieved 10 June 2021, from https://rentguidelinesboard.cityofnewyork.us/
research/

3. در میان انبوهی از قوانین می توان به برخی از قوانین متأخرتر اشاره کرد:
Rent Regulation Reform Act of 1997; Rent Law of 2003; Rent Act of 2011; Rent Act of 2015.
4. Housing Stability & Tenant Protection Act of 2019.
5. Schwartz, A. F. (2021). Housing policy in the United States. Routledge. P,260.
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قانون سال 2019 تغییر کرده اند که در جای خود برای خوانندگان روشن شده است. پرواضح است که این موضوع هیچ 
از ارزش کتاب نمی کاهد، بلکه اهمیت کنشگری در حوزۀ مسکن را می رساند، چراکه نگارش این کتاب ذیل همان سّنت 

کنشگری ای قرار دارد که با فشار از پایین، زمینه ساز این بازنگری قانونی شد.
شورای رهنمودهای اجاره بها

حال باید روشن شود که در قانون تنظیم اجاره بها، مقدار مجاز افزایش اجاره بها چگونه تعیین می شود. این قانون شورایی 
دارد با نام «شورای رهنمودهای اجارۀ نیویورک». اعضای این شورا به شرح زیر است:

 رئیس جلسه
 4 نمایندۀ عمومی

 2 نمایندۀ مستأجری
 2 نمایندۀ موجران

شاید هیچ موضوعی به اندازۀ مقادیر مجاز افزایش اجاره بها در 10 سال گذشته گویای عملکرد این شورا نباشد.

جدول 1: مقدار مجاز افزایش اجاره بها در قراردادهای یک ساله و دوساله

قراردادهای دوسالهقراردادهای یک سالهسال

شش ماه اول، 0 )بدون افزایش(2021
شش ماه دوم، 1/5 درصد

سال اول، 0 )بدون افزایش(
سال دوم، 1 درصد

2.5 درصد1.5 درصد2020

20191.52.5

20181.252

02 )بدون افزایش(2017

02 )بدون افزایش(2016

201512.75

201447.75

201324

20123.757.25

منبع: برگرفته از تارنمای شورای رهنمودهای اجارۀ نیویورک1

1. Apartment/Loft Orders & Explanatory Statements – Rent Guidelines Board. (2021). Retrieved 
10 June 2021, from https://rentguidelinesboard.cityofnewyork.us/rent-guidelines/apartment-loft-or-
ders-explanatory-statements/
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قراردادهای  اجاره بهای  افزایش  به  اول)  ماه  (شش   2021 و   2107  ،2016 سال های  در  شورا  این  خواندید.  درست 
یک ساله رأی نداده و هیچ گونه افزایشی در این سال ها مجاز نبوده است. آنچه که سریعاً به ذهن خواننده خطور می کند این 
است که عدم افزایش اجاره بها در نیویورک به خاطر تورم پایین است و اگر تورم در آنجا نیز مانند دیگر شهرها یا کشورها 
زیاد بود، افزایش اجاره بها هم قطعاً متناسب با آن افزایش می یافت. اما منطق ماجرا کاماًل برعکس است. هرچقدر نرخ تورم 
باالتر رود، کنترل اجاره بها هم بیشتر می شود. مشخص است که در بحبوحه های اقتصادی باید از مستأجران، خصوصاً از 
گروه های کم درآمدها، حمایت کرد تا هزینه های تأمین مسکن، سفره های آنها را خالی تر و آیندۀ آنها را تیره تر نسازد (البته 

روش های متنوعی برای این مهم وجود دارد و یکی از آنها تنظیم اجاره بها است).  
حال که کمی با این شورا آشنا شدیم می توان به یکی از اصالحات مهم سال 2019 اشاره کرد تا هم نمونه ای از این 
اصالحات به دست داده باشیم و هم آنچه را که پیش تر بیان شد، روشن کرده باشیم. در سال 1993 سازوکاری وضع شده 
بود که اجازه می داد تا واحد مسکونی به صورت کامل از شمول قانون تنظیم اجاره خارج شود: خارج شدن از شمول قانون 
بر پایۀ رسیدن به آستانۀ تعیین شده1. تقریر سادۀ این سازوکار بدین قرار بود: از آنجا که اجاره بهای واحدهایی که زیر نظر 
این قانون بودند، با توجه به درصدهای مجاز افزایش اجاره بها، سال به سال افزایش می یافت، آستانه ای2 تعریف شده بود 
تا اگر اجاره بهای واحد مسکونی به آن حد رسید و مستأجری نیز در واحد مسکونی ساکن نبود، آن واحد از شمول قانون 
تنظیم اجاره بها خارج شود. طی سال های 1994 تا 2019، تعداد کل واحدهای مسکونی ای که از شمول قانون تنظیم خارج 
شده بودند، 309،689 واحد بوده است که بیش از نیمی از آن ها، یعنی 168،170 مورد، با همین سازوکار خارج شده بودند3. 

قانون سال 2019، این سازوکار را لغو کرد.

و اما چند نکته
نکتۀ اول؛ در کتاب حاضر به موضوعات متعددی پرداخته شده است که هر یک در جای خود از اهمیت بسیاری برخوردار 
هستند، اما در این پیش گفتار فقط به قانون تنظیم اجاره بها پرداخته شد و دلیل آن نیز به اهمیت این قانون در بازار مسکن 
نیویورک باز می گردد. در باقی موارد نیز کوشیده ام که اگر نکته ای به درک بحث نویسندگان کمک می کند، در پاورقی ذکر 

کنم، به خصوص اگر نکتۀ سیاست گذارانه ای در میان بوده است. 
نکتۀ دوم؛ در مورد ترجمۀ بعضی واژگان ُپربسامد کتاب است. در مورد ترجمۀ برخی از این واژگان شناخته شدۀ حوزۀ 
مسکن با مترجمان پیشین همدل نبودم و ترجمۀ بعضی واژگان را نیز گمراه کننده یافتم؛ هر جا ترجمۀ متفاوتی ارائه 

کرده ام، در پاورقی مختصری از دالیل خود را آورده ام.

High-Rent Vacancy Deregulation  .1: این آستانه بارها تغییر کرده بود و آخرین مقدار آن 2،774 دالر تعیین شده بود.
2. Deregulation Rent Threshold

3.  گزارش »مسکن نیویورک: اجاره ها، بازارها و روندها«، صفحة 156.
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نکتۀ گفتنی و آموختنی؛ شاید برای بسیاری از خوانندگان کتاب حاضر این موضوع بسیار عجیب باشد که در یکی 
از قلب های تپندۀ نظام سرمایه داری نولیبرال جهانی شدۀ این روزگار، شهر نیویورک، بیش از یک سوم کل بازار مسکن 
(یک دوم کل بازار مسکن استیجاری) تنظیم شده است؛ شهری که در آن دولت محلی می کوشد با تعیین مقدار مجاز 
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قدردانی نویسندگان

ما الزم می دانیم مراتب سپاسگزاری خود را نسبت به تیم انتشارات ورسو1، به خصوص از لئو هولیس2، بابت نگارش 
این کتاب اعالم کنیم، چه پیشنهادها و حمایت های مستمرشان به ما کمک کرد تا کتابی روان تر و خواندنی تر ارائه 
کنیم. همچنین، صمیمانه سپاسگزار حمایت همکاران و دوستانی هستیم که با خواندن دقیق کتاب و یا با گفت وگوهای 
بصیرت بخششان به ما یاری رساندند تا بر کیفیت کتاب بیفزاییم. مرهون راهنمایی و دلگرمی های نیل برنر3 نیز هستیم. 
نگارش  ابتدایی  مراحل  در  کرد.  ارائه  یاری دهنده ای  بازخوردهای  و  گذراند  نظر  از  را  اولیه  نسخۀ  نیز  رابینسون4  جنی 
کتاب نیز از کمک پژوهشی مایکل رزالیس5 برخوردار بودیم. از دیزری فیلدز6، تام واترز7 و دیگر مشارکت کنندگانی نیز 
تشکر می کنیم که در «آکادمی مسئلۀ مسکن»8 برلین، در سال 2015، فصل های این کتاب را خواندند و در مورد آن ها 
به گفت وگو نشستند. در ضمن همۀ این ها، می خواهیم مراتب سپاسگزاری خود را نسبت به همۀ دوستان، همکاران، 
دانشجویان و کنشگرانی اعالم داریم که به ما یاری رساندند تا این استدالل ها را بپرورانیم؛ به خصوص مردمانی که در 
جنبش های کنترل اجاره بها و مسکن نیویورک نقش آفرینی می کنند. در این میان، می توان به سیاهۀ بلندباالیی اشاره کرد 
که فقط به ذکر چند مورد بسنده می کنیم: شبکۀ برنامه ریزان، انجمن وکیالن ملی، انواع سازمان های مستأجران مسکن 
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۲۰   دفاع از مسکن )شناخت سیاسی بحران(

دولتی، سازمان مردمی «تصویری از بی خانمانی»، سازمان مردمی «باهمستانی که فریادش شنیده می شود»1، سازمان 
مردمی «فیوری»2.

برخی از بخش های کتاب حاضر شامل محتواهایی می شود که پیش تر ، از سوی پیتر مارکوزه به چاپ رسیده اند. فصل 
دوم این کتاب بر اساس منبع ذیل است:

“Residential Alienation, Home Ownership and the Limits of Shelter Policy,” Journal of Sociology 

and Social Welfare 3.2 (1975): 181 -203.

فصل سوم بخش هایی از منبع ذیل را شامل می شود:
“The Other Side of Housing: Oppression and Liberation,” Scandinavian Housing and Planning 

Research 4. Sup1 (1987): 232-70.

فصل چهارم نسخۀ به روزشده و بازنویسی شدۀ منبع ذیل است:
“Housing Policy and the Myth of the Benevolent State,” pp. 248-63 in Rachel G. Bratt, Chester 

Hartman, and Ann Meyerson, eds, Critical Perspectives on Housing (Philadelphia: Temple Univer-

sity Press, 1986).

فصل پنجم نیز منبع ذیل را یکپارچه کرده است:
“Housing Movements in the USA,” Housing, Theory and Society 16.2 (1999): 67-86.

سخن پایانی؛ پیتر مارکوزه مایل است از همسرش بابت عشق، محبت و مدارایی سپاسگزاری کند که طی بیش از 50 
سال (که حدود 25 سال از آن صرف تحریر نوشته های پیش گفته شد) به وی ارزانی داشته است. همچنین، الزم می داند 
قدردانی خود را نسبت به همکاران، کنشگران، سازمان های کنشگری، که پیش تر به آن ها اشاره شد، ابراز دارد، چه پیتر 
با آن ها مراوده و همکاری داشته و از آن ها بسی بیشتر از آنچه در این کتاب آمده، آموخته است. دیوید مدن نیز مراتب 
سپاسگزاری خود را نسبت به خانوادۀ خود، همکاران و دوستانش ابراز می دارد، چه او نیز از حمایت و دلگرمی آن ها برخوردار 
بوده است. دیوید مدن قدردان حمایت های همکاران خود در دانشکدۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن نیز هست، به خصوص 
سوزی هال و فران تونکیس. امانوئل مدن نیز همراهی دلنشین و اوقات خوشایندی را در اوقات فراغت از نوشتن و ویرایش 
برای او رقم زده است. بزرگ ترین قدردانی دیوید مدن نثار راچل فولکنه ـگروستِین می شود، به پاس کمک های بلندنظرانه 

و حمایت های مهربانانه اش.

1. Community Voices Heard
2. FUREE

دیباچه

امر مسکونی سیاسی است
در روزگار کنونی، نشانه های بحراِن مسکن در همه جا آشکار است. خانوارها به  دلیل هزینه های زیاد زندگی در رنج و 
تعب افتاده اند، بی خانمانی اوج و موج خود را دارد و تخلیۀ مستاجران1 و رهن شکنی2 بیداد می کند. جداسازی3 و فقر، در 
کناِر جابه جایی اجباری4 و «عدم دسترسی به مسکن مناسب و ارزان»5، ویژگی های بارز شهرهای کنونی شده اند. محالت 
شهری و پیراشهری به دلیل توسعۀ سوداگرانه زیروزبر می شوند و تصمیم گیری دربارۀ چنین توسعه ای، در آن سوی کرۀ 
زمین و در اتاق های هیئت رئیسه ها صورت می گیرد. شهرهای کوچک و صنعتِی قدیمی تر نیز برای بقا سخت تقال می کنند.
در آمریکا، شدِت بحران مسکن، به ویژه در شهر نیویورک نمایان تر است. نیویورک از زمان رکود بزرگ بدین سو، در 
هیچ زمانی به اندازۀ اکنون6، این   همه بی خانمان به خود ندیده است. بیش از نیمی از خانوارهای شهر توانایی پرداخِت 
اجاره بهای خانه شان را ندارند. در چهار سوی شهر، جابه جایی اجباری، اعیان نشین سازی و تخلیۀ امالک استیجاری امری 

Eviction .1: این واژه به هرگونه جابه جایی اجباری از یک مکان اشاره دارد، از اجرای طرح توسعة مجدد گرفته تا بیرون 
کردن مستأجران. بحِث کتاب حاضر در بیشتِر موارد معنای دوم را در نظر دارد که ممکن است به دلیل عدم پرداخت اجاره بها 

و یا عدم تمدید قرارداد اجاره باشد. م
که  زمانی  است.  ممکن شده  مسکن  وام  با  آن  در  که سکونت  دارد  خانه ای  بازستانِی  به  اشاره  واژه  این   :Foreclosure  .2
وام گیرنده، به هر علتی، قادر به پرداخت اقساِط وام نباشد، رهن شکنی اجرا می شود. معادل حقوقی نزدیک به آن در قوانین 

کشور، صرف نظر از تفاوت های قانونی، »اجراییة سند رهنی« است. م 
3. Segregation
4. Displacement
5. Unaffordability
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