بیخـانمانی به عنوان جزء وجودی و عالمگی ِر جامعه :یا ،چرا ما باید برای "حق
مشـخص به شـهر مشـخص" پیکار کنیم
َدن میچل
ترجمه :رابعه اخباری نیشابوری
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 عکس تزیینی است.

کجفهمــی بنیادینــی وجــود دارد کــه اکثــر نوشــتههای ژورنالیســتی را فــرا گرفتــه و درنوردیــده اســت .ایــن کجفهمیهــا
ناظــر بــر ایــن برداشــت اســت کــه بیخانمانــی خصیصـهای فــردی و نــه جــزء وجــودی جامعــه اســت .نوشــتههای پژوهشــی و
نوشــتههای عامهپســند تمام ـ ًا بــر شــخص بیخانمــان تمرکــز میکننــد و میخواهنــد دریابنــد کــه در آن افــراد ،چــه کــژی
و کاســتی وجــود دارد ،یــا چــه بایــد میبــود ولــی نیســت ،یــا چــه تــراژدی تلخــی بــرای هــر زن یــا مــرد بیخانمــان ،رخ داده
زن همــواره
اســت .فهــم عمومــی بــر آن اســت کــه بیخانمانــی مشــکل و مســاله فــردی اســت (آن مــر ِد بیمــا ِر روانــی ،آن ِ
مســت (دایمالخمــر) و چیزهایــی از ایــن دســت) و آنــان ،از آنروی بــه خوابیــدن در خیابــان آنهــم بــدون ســرپناه معمولــی
مجبــور شــدهاند .بــه ناگزیــر راهحلهــای بیخانمانــی نیــز بایــد بــر دخالــت در زندگــی بیخانمانــان متمرکــز شــود .یعنــی
ـدن آنــان اســت .گرچــه ممکــن اســت
دگرگونکــردن همــان خصیصــه فــردی کــه تصــور میشــود عامــل بیخانمــان شـ ِ
دخالتهــای یادشــده بــه تهیــه مســکن بــرای گروهــی بیخانمــان ،آنهــم مــوردی منجــر شــود ،ولــی درمــان بیخانمانــی
و راهحــل آن نیســت .زیــرا بــا مســالهی بیخانمانــی درگیــر نمیشــود.
دلیــل حلنشــدن بیخانمانــی آن اســت کــه ایــن معضــل جــزء وجــودی جامعـهای اســت کــه بنــا و یــا ســاخته شــده اســت
و نــه مســالهای فــردی .تردیــدی نیســت کــه خصایــص یــا ویژگیهــای فــردی در مــورد فــرد بیخانمــان بــا اهمیــت اســت،
 :Don Mitchell -1استاد ممتاز دانشگاه سیراکیوز ایاالت متحده امریکا

 - 1فدراسیون بینالمللی  18سازمان همکار که با مردم محلهها و بنگاههای همکار در مبارزه با فقر ،آنهم از طریق بسیج نیروی مردمی در
 90کشور فعال است.
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امــا حتــی اگــر معضــات و مشــکالت تمامــی خیابانخوابهــای جامعـهای مفــروض نیــز مشــخص شــود و یکجــا فراوانــی
همــهی معضــات مربــوط بــه آنــان در کل جمعیــت بــه دســت آیــد ،بیخانمانــی را توصیــف نمیکنــد .بیخانمانــی ،بــه
لوهــوای اجتماعــی میپــردازد کــه تولیدکننــده و ســپس تنبیهکننــده و آزاررســاننده فقــر شــدیدی
توصیــف شــرایط و حا 
اســت کــه در نهایــت بــه زندگــی ،بــی ســرپناه ،منجــر میشــود .در ســرمایهداری شــرایط وجــودی و ماهیتــی جامعــه ،عمدتـ ًا
از ســوی گــردش و انباشــت ســرمایه تعریــف میشــود .قانــون عــام انباشــت ســرمایه –نیازمنــد تمرکــز ثــروت در یــک قطــب
و دریــک ســوی جامعــه و تمرکــز فالکــت در قطبــی دیگــر اســت و آنرا الزامــی میســازد .ایــن قاعــده و قانــون ،دایمــا در
کار اســت و هرگــز نمیایســتد.تولید ثــروت در ســرمایهداری نیازمنــد تولیــد فقــر اســت( .اکســفم )Oxfam( 1اعــام کــرده
اســت  62نفــر از ثروتمندتریــن افــراد جهــان بــه انــدازه  50درصــد افــراد جامعــه جهانــی ثــروت دارنــد ).و درهمانحالــی کــه
از طریــق گــردش ســرمایه در ساختوســاز و خریدوفــروش ملــک ،انباشــت ســرمایه بیــش از پیــش در تولیــد فضــا ریشــه
میگیــرد .گــردش فقــر نیــز بــه ضــرورت و بــه نحــوی گریزناپذیــر در بیســرپناهی نمــود پیــدا میکنــد .در حــال حاضــر
مســکن مــکان اصلــی بــرای مبادلــه و انباشــت ســرمایه اســت .اکنــون توســعه شــهری و اعیانیســازی راهبــرد انباشــت
اســت ،در همــان حــال حتــی وجــود انگشتشــماری از مــردم بیخانمــان ،خیابانخوابــان ،بوستانشــهریخوابان و حتــی
آنانــی کــه در گرمخانههــا شــب را بــه صبــح میرســانند ،تهدیدکننــده انباشــت ریشــه کــرده در توســعه امــاک ،بــه حســاب
ـول
میآینــد .ارزش ملــک ارتباطمحــور اســت .بدیــن معنــا کــه قیمــت هــر ملکــی نــه تنهــا ناشــی از کیفیــت ،بلکــه محصـ ِ
شــرایط اطــراف آن ملــک نیــز میباشــد .تــوان کســب و بــه کــف آوردن انــواع ســود و رانــت از ملــک "الــف" محصــول آن
چیــزی اســت کــه در ملــک "ب" و "ج" ( و حتــی ملــک "د" و حتــی ملــک "ه" و  )...رخ میدهــد .چنانچــه بیخانمانــان
دســتهجمعی در ملــک "ب" ( چــه بوســتان شــهری باشــد یــا ایســتگاه قطــار و غیــره) تجمــع کننــد و زندگــی نماینــد ،توانایــی
کســب ســود و رانــت از ملــک الــف در همســایگی محــل تجمــع یادشــده ،کاهــش مییابــد .پــس بــه نفــع مالــکان امــاک
پیرامــون یــا اجارهکننــدگان تجــاری و هــر فعالیــت دیگــری اســت کــه خیابانخوابــان و بیخانمانــان را از ملــک "ب" براننــد
و آنــان را ناپدیــد ســازنند .زیــرا بیخانمانــان تهدیــدی مســتقیم بــرای منافــع و "رفــاه" اقتصــادی آنــان اســت.
ـول کارکــرد و نحــوه عمــل ســرمایهداری اســت .بیخانمانــی جــزء وجــودی
بدینمعنــا مشــخص میشــود کــه بیخانمانــی معلـ ِ
و معلــول ســرمایهداری بــه شــما مــی رود( .برکنــار از ویژگیهــای فــردی بیخانمانــان ،حــال هرچــه کــه باشــد ).البتــه در عمــر
ســرمایهداری لحظــات و زمانهایــی بــوده اســت کــه بــرای شــرایط بیخانمانــی راهحلهــا یــا روشهــای تخفیــف مســاله
وجــود داشــته اســت .در عصــر کینــزی [اشــاره بــه جــان مــی نــارد کینــز ( )John Maynard Keynesاقتصــاددان برجســته
انگلیســی کــه معتقــد بــود دولتهــا بــا دخالــت از طریــق خطمشــیهای پولــی و مالــی مــی تواننــد در دورههــای رکــود
و تــورم کــه بحــرانزا میباشــند ،اثــر گذارنــد .نظــرات او در اقتصــاد کالن ،دگرگونیهــای بنیادیــن پدیــد آورد (مترجــم)]
گســترش دولــت رفــاه (حتــی در ایــاالت متحــده آمریــکا) ،کمــک نقــدی ،حمایتهــای بهداشــتی و حمایــت درمــورد مســکن
(مســکن اجتماعــی) بــه گون ـهای چشــمگیر از شــمار بیســرپناهان کاســت .بنیادهــای خیریــه در جوامــع اســامی بــه ســان
جوامــع مســیحی مغربزمیــن نقشــی ارزنــده ایفــا کردهانــد .امــا بــه ماننــد شــیوههای مداخلــه دولــت ،راهحلــی عــام و فراگیــر
نبودنــد .کینزگرایــان فهمیــده بودنــد در بهبــود دسترســی و تخفیــف تناقضــات بــازار ،بودنــد کــه بــر پایــه چرخههــای اقتصــادی
ـروی کار رشــد و کاهــش مییابــد ،ولــی همــواره بــرای ســرمایهداری ضــرورت دارنــد.
ـان ذخیــره نیـ ِ
گرچــه ســپا ِه آشــکار و پنهـ ِ
ـدت فقــر آنــان را کنتــرل کــرد.
امــا میتــوان وضــع زندگــی آنــان را بهبــود بخشــید و بــر پای ـهی هنجارهــای اجتماعــی ،شـ ِ
بیخانمانــی زادهی شــرایط جامعــه اســت .بــه هنگامــی کــه جامعــه در مییابــد کــه فقــر اجتماع ـ ًا تولیــد میشــود ،همزمــان
نیــز درک میکنــد کــه بایــد اجتماع ـ ًا بــدان پرداخــت .پاســخ ایــن پرســش کــه بیخانمانــی چیســت ،بــا زمانــی کــه جامعــه
فقــر و بیگانگــی اجتماعــی را بــه خصیصههــا یــا ویژگیهــای فــردی تنــزل میدهــد و فــرض کنــد کــه بــا اصالحکــردن
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 - 1یکی از اسفناکترین و مبتذلترین تحلیلهای تنزلگرایانه فقر را میتوان در اثر اسکارلویئس ،بهنام فرهنگ فقر ،یافت که ارتجاعیترین محافل دنیای
سرمایهداری برای آن کفزدنی ممتد کردهاند .جالب آنکه علیرغم نقدهای کوبنده که آن را مخاطب قرار داده است ،با برآمدن سرمایهداری لیبرال نو ،دوباره
جانی تازه گرفته است .لویئس در فرجام این تحلیل با طرح چرخهی فقر،گناه فقر را برگردن فقرا انداخته است( .مترجم)
 -2در سال  1996میالدی ( 1375هجری شمسی) پژوهشگری ایرانی ،رقم خیابانخوابان تهران را بیستهزار نفر تخمین زد که نتیجه پژوهشی در تابستان همان
سال بود .بیدرنگ نقدهای رسمی این رقم را نادرست و بیش از واقعیت اعالم کردند .البته پژوهشگر یادشده توضیح داده بود که در تابستانها معمو ًال بههنگام
شمارش کسانی که به ویژه در بوستانهای شهری خوابیدهاند ،افراد معدودی که به دالیل گوناگون از جمله درگیریهای خانوادگی در همان شب و یا رو ِز قبل،
از منزل خود بیرون آمدهاند و یا افرادی که از شهرستانها برای حلوفصل امور گوناگون از جمله کارهای اداری به تهران آمدهاند و تصمیم میگیرند بهجای رفتن
به مهمانپذیرها ،در بوستانها شبی را به صبح رسانند ،نیز به هنگام شمارش به خیابانخوابها اضافه میشوند .بههرحال توجه عمومی و دولتی برای چند روز به
موضوع جلب شد ،ولی چون همیشه فوراً فروکش کرده ،به راهحلی یا اقدام بایستهای ،ختم نشد .چند ماه بعد مقامات رسمی شمار خیابان خوابهای بیست و دو منطقه
شهرداری تهران را هشت هزار اعالم کردند .شهردار تهران در حال حاضر رقم خیابانخوابها را پانزده هزار نفر تخمین زده است که طبع ًا و بنا به رسم معموآلمارهای
رسمی با کمشماری همراه است .در حال حاضر زنان خیابان خواب نیز مشاهده میشوند .بررسی آمارهای موجود و مشاهدات میدانی رقمی بین سی تا چهل هزار
نفر را برای شمار خیابانخوابان تهران ،منطقی نشان میدهد .ربطدادن بیخانمانی به ویژگیهای شخصی افراد بیخانمان ،از جمله اعتیاد یعنی پاککردن صورت
مساله ،نیز رواجی کامل دارد.
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ـازی) فــرد ،قابــل اصــاح اســت ،تفاوتــی بنیادیــن خواهــد داشــت.
(یــا بــا زور یــا مجــرم سـ ِ
لیبرالیسم نو [که حاال با جهانیسازی از باال و در دورهی سرمایهداری قمارخانهای میدانداری میکند (مترجم)] در فرجام ایدئولوژی
و رژیم سیاسی-اقتصادی فردیسازی (یا تنزل رویدادها و فرایندها) به فرد است .سرمایهداری نئولیبرالی ،برعکس کینزیگرایی،
فقر ،جابهجایی اجتماعی منفی ،کنارگذاشتن و به حساب نیاوردن را به ویژگیهای فردی تنزل میدهد و چنین فرض مینماید که
عامل فقر ،فقدان سالمت ،بیماریهای روانی ،اعتیاد و نظایر آنها ،افراد یا مردم هستند .نظام سرمایهداری لیبرالی نو و انقالب
نئولیبرالی گرچه در نقاط گوناگون جهان تفاوت دارد ولی بیخانمانی را مشکلی جهانی کرده است .از مردمساالریهای اجتماعی
کشورهای اسکاندیناوی تا ژاپن ،از کره تا کشورهای قب ً
ال سوسیالیستی اروپای شرقی ،از کالنشهرهای عظیم (مگاشهر) هند و
ی واقع در مخروط جنوبی آمریکای جنوبی (البته دولتهای سوسیالیستی بولیواری
چین تا پیشگامترین شهرهای نئولیبرال شده ِ
شمال آمریکای جنوبی ،نوعی استثناء به شمار میروند ،زیرا از نظر لیبرالیسم نوگرایی استثناء تلقی میشوند ).بیخانمانی در ترکیه
توسعهگرایانهی اردوغانی و همچنین در بریتانیای نخستوزیر کامرون ،با برنامه ریاضتکشانه اش ،به سرعت درحال رشد است.
ایاالت متحده زمانی استثناء بود .در دهههای  1980و  1990معدود جوامع دیگری دارای انواع بیخانمانی ویژهی شهرهای
آمریکایی بودند .تنها چند کشور دیگر به نوشتن قوانینی نیاز داشتند که مردم بیخانمان را برای فقیر بودن مجرم بسازد و نشستن
در پیادهرو ،خوابیدن در پارک و یا غذادادن به دیگران را غیرقانونی کنند .اما در حال حاضر در چهار گوشه عالم با گسترش جمعیت
بیخانمانان و پذیرش نادرست این امر که با چنان افزایشی مشکالت اجتماعی زادهی ویژگیهای فرد بیخانمان ،گسترش مییابد،
تصویب قوانین یاد شده را در همه جا ،عمومی ساخته است .لیکن بیخانمانی جزء تفکیکناپذیر و وجودی جامعهی جهانی است
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گرچه مصداقهای آن ممکن است از جایی به جای دیگر تفاوتهایی داشته باشد.
تا بدان میزان که در تهران (و مناطق شهری ایران) بیخانمانی مشاهده میشود ،باید به تشخیص شرایط اجتماعی بیخانمانی،
آنهم مناسب اندازهی مشاهده شده ،اقدام کرد .آثار منفی بدیهی است :حمله اراذل و اوباش به بیخانمانها ،سازمانیافته شده است،
همسایهها در تالش برای بیرون راندن بیخانمانها از اطراف محله یا از همسایگی خودشان سخت میکوشند [که درآخرین مورد
در پارک هرندی با مجروح کردن بیخانمانها آنهم در چند مورد با شدتی تمام همراه بوده است( .مترجم)] .مقامات و سازمانهای
محلی نامطمئن از نحوهی برخورد با خیابانخوابی و بیخانمانی برای معرفی خیابانخوابان و ویژگیهای آنان به عنوان علت
بیخانمانی و خیابانخوابی ،از تمامی ابزار استفاده میکنند .به دیگر سخن بر پایهی نگاهی ایدئولوژیک ،یعنی بجای معرفی شرایط
ویژگیهای جامعه به عنوان علت بیخانمانی و جزء وجودی تحوالت جامعه ،علت دانستن ویژگیهای متنوع فردی را باب کردهاند.
اما همانگونه که تاکید شده ،شرایط و ویژگیهای جامعه آنهم در گسترهای جهانی،علت واقعی است .یکی از روشهای بهکاررفته
که در سراسر جهان با اهمیت تلقی شده است و از جهاتی گرچه نه کامل ،با موفقیتهایی نیز همراه بوده است ،بحث و مبارزه
برای "حق مشخص به شهر مشخص" به شمارمیرود .حق مشخص به معنای پذیرش تعلق شهر به تمامی ساکنان آن ،حتی
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خیابانخوابها است که باید شهر را خود بسازند و با ساختن شهر ،تواناییها و ظرفیتهای خود را نیز ،ارتقا بخشند.

پــس حــق خــاص بــه شــهر ،حــق ســاکنان شــهر اســت ،حتــی و بــه ویــژه حــق بیخانمانــان کــه فقیرتریــن انــد ،حقــی
مرکــزی و بنیادیــن در ســاختن شــهرها .دیویــد هــاروی ( )David Harveyجغرافیــدان ،مدعــی اســت «حــق مشــخص بــه
شــهر مشــخص کــه نــه حقــی فــردی بلکــه دسـتجمعی و گروهــی اســت ،حــق تعییــن نحــوهی تولیــد و توزیــع ارزشهــای
اضافــی اســت ،بــه دیگــر ســخن ایــن حــق بــه معنــای کنتــرل ابــزار انباشــت و معانــی مســتتر در آن اســت ».از آنجــا کــه
ایــن روزهــا انباشــت در تولیــد فضــای شــهری ریشــه دارد ،پیــکار بــرای "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" ،بســیار حیاتیتر
گشــته اســت.
ـاس دیــدگاه شــخصی خــود ،هــر پیــکاری بــرای "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" – حــق داشــتن مکانــی بــرای
بــر اسـ ِ
زیســتن در شــهر – بایــد از زندگــی مــردم بیخانمــان ،آغــاز شــود ،امــا نــه بــه ایــن دلیــل کــه بیخانمانــی ،خصیصــه فــردی
آنــان اســت ،بلکــه بدیــن دلیــل کــه از درون چشــمان آنــان ،از دیــدگاه و نگاهشــان اســت کــه بــه بهتریــن وجــه شــرایط
اجتماعــی کــه بیخانمانــی یکــی از آثــار آن اســت را میتوانیــم ببینیــم و دریابیــم .ســپس برایــن اســاس میتــوان هــدف
ـش هــر گونــه حقــی بــه شــهر را مشــخص و تعییــن کــرد .کار سیاســی مهیــج ســازمانهای بیخانمــان محــور
خــاص جنبـ ِ
حــق بــه شــهر ،ســازمانهایی ماننــد بــه تصویــر کشــیدن بیخانمانــی در شــهر نیویــورک یــا شــهر بــرای همــه اســت ،در
بوداپســت مجارســتان ،ارزش آغــاز کــردن هــر گونــه تحریــک و مبــارزهای بــرای حــق بــه شــهر از دیــدگاه مردمــان بیخانمان
را بــه روشــنی نشــان میدهنــد .ایــن ســازمانها از دگرگونــی رادیکالــی در شــرایط اجتماعــی پدیدآورنــدهی بیخانمانــی،
خبــر میدهنــد و یــا احتمــا ًال بــرای راهافتــادن و رخدادن آن دگرگونیهــا یــاری میرســانند .ایــن ســازمانها بــا انجــامدادن
اقدامــات یــاد شــده بــه ناگزیــز آنچــه کــه ســرمایهداری شــهری اســت را دگرگــون میکننــد و اگــر نتوانســتند ،بــه کلّــی
چنــان ســرمایهداری را کنــار میگذارنــد.
همانگونــه کــه بیخانمانــی همــگام بــا انقــاب جهانــی لیبرالــی نــو (بیتوجــه بــه ایــن امــر کــه نتایــج ایــن انقــاب بــا توجــه
بــه مســیر وابســتگی سیســتم بــه نظامهــای رفاهــی قبلــی چقــدر متنــوع بــوده اســت و یــا نحــوهی آشــفتگی و هرجومــرج
ژئوپولیتکــی چگونــه اســت) بــرای تجزیــه وتحلیــل هــر چــه بیشــتر حــق بــه شــهر مشــخص و پیــکاری همآهنگتــر بــر
علیــه نیروهایــی کــه مولــد بیخانمانیانــد و در جهــت خنثیکــردن حقــی جمعــی بــه شــهر ،ره میپوینــد ،نیــازی برجســته
و آشــکار وجــود دارد .بدیهــی اســت کــه تجزیــه و تحلیلهــا و پیــکار پیشگفتــه بایــد بــا دقــت و براســاس شــرایط خــاص
ـن ملــی خــاص ،تحقــق یابــد .احســاس مــن آن اســت کــه شــماره "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" فصلنامــه
و هــر متـ ِ
هفتشــهر،گامی بســیار مثبــت در پاســخگویی بــه نیــاز مــورد اشــاره اســت .تنهــا از طریــق تجزیــه و تحلیلهایــی کــه بــدان
اشــاره شــده اســت میتوانیــم بــه درســتی شــرایط اجتماعــی کــه بیخانمانــی نــام دارد را مــورد خطــاب قــرار دهیــم و بــرای
جوامعــی مبــارزه کنیــم کــه بیخانمانــی در آنهــا دیگــر ،نتیجــه ناگزیــر نحــوه عملکــرد اقتصــادی سیاســی نیســت .تجزیــه
و تحلیــل هایــی چــون آنچــه در ایــن نوشــته آمــده و احتمــا ًال در شــماره ویــژهی هفتشــهر عرضــه میشــود ،نیمنگاهــی
اســت کــه چگونــه قانــون عــام انباشــت را بایــد کنــار گذاشــت و چــرا چنیــن کاری ضــروری اســت.

