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ــا  ــن کج فهمی ه ــت. ای ــده اس ــه و درنوردی ــرا گرفت ــتی را ف ــته های ژورنالیس ــر نوش ــه اکث ــود دارد ک ــی وج ــی بنیادین کج فهم
ناظــر بــر ایــن برداشــت اســت کــه بی خانمانــی خصیصــه ای فــردی و نــه جــزء وجــودی جامعــه اســت. نوشــته های پژوهشــی و 
نوشــته های عامه پســند تمامــًا بــر شــخص بی خانمــان تمرکــز می کننــد و می خواهنــد دریابنــد کــه در آن افــراد، چــه کــژی 
و کاســتی وجــود دارد، یــا چــه بایــد می بــود ولــی نیســت، یــا چــه تــراژدی تلخــی بــرای هــر زن یــا مــرد بی خانمــان، رخ داده 
اســت. فهــم عمومــی بــر آن اســت کــه بی خانمانــی مشــکل و مســاله فــردی اســت )آن مــرِد بیمــاِر روانــی، آن زِن همــواره 
مســت )دایم الخمــر( و چیزهایــی از ایــن دســت( و آنــان، از آن روی بــه خوابیــدن در خیابــان آن هــم بــدون ســرپناه معمولــی 
ــان متمرکــز شــود. یعنــی  ــت در زندگــی بی خانمان ــر دخال ــد ب ــز بای ــی نی ــر راه حل هــای بی خانمان ــه ناگزی ــور شــده اند. ب مجب
ــان اســت. گرچــه ممکــن اســت  ــردی کــه تصــور می شــود عامــل بی خانمــان شــدِن آن دگرگون کــردن همــان خصیصــه ف
دخالت هــای یادشــده بــه تهیــه مســکن بــرای گروهــی بی خانمــان، آن هــم مــوردی منجــر شــود، ولــی درمــان بی خانمانــی 

ــا مســاله ی بی خانمانــی درگیــر نمی شــود. و راه حــل آن نیســت. زیــرا ب
دلیــل حل نشــدن بی خانمانــی آن اســت کــه ایــن معضــل جــزء وجــودی جامعــه ای اســت کــه بنــا و یــا ســاخته شــده اســت 
و نــه مســاله ای فــردی. تردیــدی نیســت کــه خصایــص یــا ویژگی هــای فــردی در مــورد فــرد بی خانمــان بــا اهمیــت اســت، 
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امــا حتــی اگــر معضــالت و مشــکالت تمامــی خیابان خواب هــای جامعــه ای مفــروض نیــز مشــخص شــود و یک جــا فراوانــی 
ــه  ــی، ب ــد. بی خانمان ــف نمی کن ــی را توصی ــد، بی خانمان ــه دســت آی ــت ب ــان در کل جمعی ــه آن ــوط ب ــه ی معضــالت مرب هم
ــدیدی  ــر ش ــاننده فق ــده و آزاررس ــپس تنبیه کنن ــده و س ــه تولیدکنن ــردازد ک ــی می پ ــوای اجتماع ــرایط و حال و ه ــف ش توصی
اســت کــه در نهایــت بــه زندگــی، بــی ســرپناه، منجــر می شــود. در ســرمایه داری شــرایط وجــودی و ماهیتــی جامعــه، عمدتــًا 
از ســوی گــردش و انباشــت ســرمایه تعریــف می شــود. قانــون عــام انباشــت ســرمایه –نیازمنــد تمرکــز ثــروت در یــک قطــب 
و دریــک ســوی جامعــه و تمرکــز فالکــت در قطبــی دیگــر اســت و آن را الزامــی می ســازد. ایــن قاعــده و قانــون، دایمــا در 
ــرده  ــر اســت. )اکســفمOxfam( 1( اعــالم ک ــد فق ــد تولی ــروت در ســرمایه داری نیازمن ــز نمی ایســتد.تولید ث کار اســت و هرگ
اســت 62 نفــر از ثروتمندتریــن افــراد جهــان بــه انــدازه 50 درصــد افــراد جامعــه جهانــی ثــروت دارنــد.( و درهمان حالــی کــه 
ــد فضــا ریشــه  ــق گــردش ســرمایه در ساخت وســاز و خریدوفــروش ملــک، انباشــت ســرمایه بیــش از پیــش در تولی از طری
ــد. در حــال حاضــر  ــدا می کن ــر در بی ســرپناهی نمــود پی ــه نحــوی گریزناپذی ــه ضــرورت و ب ــز ب ــر نی ــرد. گــردش فق می گی
ــرد انباشــت  ــازی راهب ــعه شــهری و اعیانی س ــون توس ــرمایه اســت. اکن ــه و انباشــت س ــرای مبادل ــی ب ــکان اصل مســکن م
ــی  ــهری خوابان و حت ــان، بوستان ش ــان، خیابان خواب ــردم بی خانم ــماری از م ــود انگشت ش ــی وج ــال حت ــان ح ــت، در هم اس
آنانــی کــه در گرمخانه هــا شــب را بــه صبــح می رســانند، تهدیدکننــده انباشــت ریشــه کــرده در توســعه امــالک، بــه حســاب 
می آینــد. ارزش ملــک ارتباط محــور اســت. بدیــن معنــا کــه قیمــت هــر ملکــی نــه تنهــا ناشــی از کیفیــت، بلکــه محصــوِل 
شــرایط اطــراف آن ملــک نیــز می باشــد. تــوان کســب و بــه کــف آوردن انــواع ســود و رانــت از ملــک "الــف" محصــول آن 
ــان  ــد. چنانچــه بی خانمان ــک "ه" و ...( رخ می ده ــی مل ــک "د" و حت ــی مل ــک "ب" و "ج" ) و حت ــه در مل ــزی اســت ک چی
دســته جمعی 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 می یابــد. پــس بــه نفــع مالــکان امــالک 
پیرامــون یــا اجاره کننــدگان تجــاری و هــر فعالیــت دیگــری اســت کــه خیابان خوابــان و بی خانمانــان را از ملــک "ب" براننــد 

و آنــان را ناپدیــد ســازنند. زیــرا بی خانمانــان تهدیــدی مســتقیم بــرای منافــع و "رفــاه" اقتصــادی آنــان اســت.
بدین معنــا مشــخص می شــود کــه بی خانمانــی معلــوِل کارکــرد و نحــوه عمــل ســرمایه داری اســت. بی خانمانــی جــزء وجــودی 
و معلــول ســرمایه داری بــه شــما مــی رود. )برکنــار از ویژگی هــای فــردی بی خانمانــان، حــال هرچــه کــه باشــد.( البتــه در عمــر 
ــا روش هــای تخفیــف مســاله  ــی راه حل هــا ی ــرای شــرایط بی خانمان ــوده اســت کــه ب ســرمایه داری لحظــات و زمان هایــی ب
وجــود داشــته اســت. در عصــر کینــزی ]اشــاره بــه جــان مــی نــارد کینــز )John Maynard Keynes( اقتصــاددان برجســته 
ــود  ــای رک ــد در دوره ه ــی توانن ــی م ــی و مال ــق خط مشــی های پول ــت از طری ــا دخال ــا ب ــود دولت ه ــد ب ــه معتق انگلیســی ک
ــم([  ــد آورد )مترج ــن پدی ــای بنیادی ــرات او در اقتصــاد کالن، دگرگونی ه ــد. نظ ــر گذارن ــند، اث ــه بحــران زا می باش ــورم ک و ت
گســترش دولــت رفــاه )حتــی در ایــاالت متحــده آمریــکا(، کمــک نقــدی، حمایت هــای بهداشــتی و حمایــت درمــورد مســکن 
)مســکن اجتماعــی( بــه گونــه ای چشــمگیر از شــمار بی ســرپناهان کاســت. بنیادهــای خیریــه در جوامــع اســالمی بــه ســان 
جوامــع مســیحی مغرب زمیــن نقشــی ارزنــده ایفــا کرده انــد. امــا بــه ماننــد شــیوه های مداخلــه دولــت، راه حلــی عــام و فراگیــر 
نبودنــد. کینزگرایــان فهمیــده بودنــد در بهبــود دسترســی و تخفیــف تناقضــات بــازار، بودنــد کــه بــر پایــه چرخه هــای اقتصــادی 
گرچــه ســپاِه آشــکار و پنهــاِن ذخیــره نیــروِی کار رشــد و کاهــش می یابــد، ولــی همــواره بــرای ســرمایه داری ضــرورت دارنــد. 
امــا می تــوان وضــع زندگــی آنــان را بهبــود بخشــید و بــر پایــه ی هنجارهــای اجتماعــی، شــدِت فقــر آنــان را کنتــرل کــرد. 
بی خانمانــی زاده ی شــرایط جامعــه اســت. بــه هنگامــی کــه جامعــه در می یابــد کــه فقــر اجتماعــًا تولیــد می شــود، همزمــان 
نیــز درک می کنــد کــه بایــد اجتماعــًا بــدان پرداخــت. پاســخ ایــن پرســش کــه بی خانمانــی چیســت، بــا زمانــی کــه جامعــه 
ــا اصالح کــردن  ــد کــه ب ــزل می دهــد و فــرض کن ــردی تن ــا ویژگی هــای ف ــه خصیصه هــا ی ــر و بیگانگــی اجتماعــی را ب فق
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ــد، حقــی  ــان کــه فقیرتریــن ان ــژه حــق بی خانمان ــه وی ــه شــهر، حــق ســاکنان شــهر اســت، حتــی و ب پــس حــق خــاص ب
مرکــزی و بنیادیــن در ســاختن شــهرها. دیویــد هــاروی )David Harvey( جغرافیــدان، مدعــی اســت »حــق مشــخص بــه 
شــهر مشــخص کــه نــه حقــی فــردی بلکــه دســت جمعی و گروهــی اســت، حــق تعییــن نحــوه ی تولیــد و توزیــع ارزش هــای 
اضافــی اســت، بــه دیگــر ســخن ایــن حــق بــه معنــای کنتــرل ابــزار انباشــت و معانــی مســتتر در آن اســت.« از آن جــا کــه 
ایــن روزهــا انباشــت در تولیــد فضــای شــهری ریشــه دارد، پیــکار بــرای "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص"، بســیار حیاتی تر 

گشــته اســت.
بــر اســاِس دیــدگاه شــخصی خــود، هــر پیــکاری بــرای "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" – حــق داشــتن مکانــی بــرای 
زیســتن در شــهر – بایــد از زندگــی مــردم بی خانمــان، آغــاز شــود، امــا نــه بــه ایــن دلیــل کــه بی خانمانــی، خصیصــه فــردی 
ــان، از دیــدگاه و نگاهشــان اســت کــه بــه بهتریــن وجــه شــرایط  ــان اســت، بلکــه بدیــن دلیــل کــه از درون چشــمان آن آن
ــوان هــدف  ــن اســاس می ت ــم. ســپس برای ــم و دریابی ــم ببینی ــار آن اســت را می توانی ــی یکــی از آث اجتماعــی کــه بی خانمان
خــاص جنبــِش هــر گونــه حقــی بــه شــهر را مشــخص و تعییــن کــرد. کار سیاســی مهیــج ســازمان های بی خانمــان محــور 
حــق بــه شــهر، ســازمان هایی ماننــد بــه تصویــر کشــیدن بی خانمانــی در شــهر نیویــورک یــا شــهر بــرای همــه اســت، در 
بوداپســت مجارســتان، ارزش آغــاز کــردن هــر گونــه تحریــک و مبــارزه ای بــرای حــق بــه شــهر از دیــدگاه مردمــان بی خانمان 
ــی،  ــده ی بی خانمان ــی پدیدآورن ــرایط اجتماع ــی در ش ــی رادیکال ــازمان ها از دگرگون ــن س ــد. ای ــان می دهن ــنی نش ــه روش را ب
ــا انجــام دادن  خبــر می دهنــد و یــا احتمــااًل بــرای راه افتــادن و رخ دادن آن دگرگونی هــا یــاری می رســانند. ایــن ســازمان ها ب
ــی  ــه کلّ ــد و اگــر نتوانســتند، ب ــز آنچــه کــه ســرمایه داری شــهری اســت را دگرگــون می کنن ــه ناگزی ــاد شــده ب ــات ی اقدام

ــد. ــار می گذارن ــان ســرمایه داری را کن چن
همان گونــه کــه بی خانمانــی همــگام بــا انقــالب جهانــی لیبرالــی نــو )بی توجــه بــه ایــن امــر کــه نتایــج ایــن انقــالب بــا توجــه 
بــه مســیر وابســتگی سیســتم بــه نظام هــای رفاهــی قبلــی چقــدر متنــوع بــوده اســت و یــا نحــوه ی آشــفتگی و هرج و مــرج 
ــر  ــرای تجزیــه وتحلیــل هــر چــه بیشــتر حــق بــه شــهر مشــخص و پیــکاری هم آهنگ تــر ب ــه اســت( ب ژئوپولیتکــی چگون
ــد بی خانمانی انــد و در جهــت خنثی کــردن حقــی جمعــی بــه شــهر، ره می پوینــد، نیــازی برجســته  علیــه نیروهایــی کــه مول
و آشــکار وجــود دارد. بدیهــی اســت کــه تجزیــه و تحلیل هــا و پیــکار پیش گفتــه بایــد بــا دقــت و براســاس شــرایط خــاص 
و هــر متــِن ملــی خــاص، تحقــق یابــد. احســاس مــن آن اســت کــه شــماره "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" فصلنامــه 
هفت شــهر،گامی بســیار مثبــت در پاســخگویی بــه نیــاز مــورد اشــاره اســت. تنهــا از طریــق تجزیــه و تحلیل هایــی کــه بــدان 
اشــاره شــده اســت می توانیــم بــه درســتی شــرایط اجتماعــی کــه بی خانمانــی نــام دارد را مــورد خطــاب قــرار دهیــم و بــرای 
جوامعــی مبــارزه کنیــم کــه بی خانمانــی در آن هــا دیگــر، نتیجــه ناگزیــر نحــوه عملکــرد اقتصــادی سیاســی نیســت. تجزیــه 
و تحلیــل هایــی چــون آن چــه در ایــن نوشــته آمــده و احتمــااًل در شــماره ویــژه ی هفت شــهر عرضــه می شــود، نیم نگاهــی 

اســت کــه چگونــه قانــون عــام انباشــت را بایــد کنــار گذاشــت و چــرا چنیــن کاری ضــروری اســت.

)یــا بــا زور یــا مجــرم ســازِی( فــرد، قابــل اصــالح اســت، تفاوتــی بنیادیــن خواهــد داشــت.
لیبرالیسم نو ]که حاال با جهانی سازی از باال و در دوره ی سرمایه داری قمارخانه ای میدان داری می کند )مترجم([ در فرجام ایدئولوژی 
و رژیم سیاسی-اقتصادی فردی سازی )یا تنزل رویداد ها و فرایند ها( به فرد است. سرمایه داری نئولیبرالی، برعکس کینزی گرایی، 
فقر، جابه جایی اجتماعی منفی، کنارگذاشتن و به حساب نیاوردن را به ویژگی های فردی تنزل می دهد و چنین فرض می نماید که 
عامل فقر، فقدان سالمت، بیماری های روانی، اعتیاد و نظایر آن ها، افراد یا مردم هستند. نظام سرمایه داری لیبرالی نو و انقالب 
نئولیبرالی گرچه در نقاط گوناگون جهان تفاوت دارد ولی بی خانمانی را مشکلی جهانی کرده است. از مردم ساالری های اجتماعی 
کشورهای اسکاندیناوی تا ژاپن، از کره تا کشورهای قباًل سوسیالیستی اروپای شرقی، از کالنشهرهای عظیم )مگاشهر( هند و 
چین تا پیشگام ترین شهرهای نئولیبرال شده ِی واقع در مخروط جنوبی آمریکای جنوبی )البته دولت های سوسیالیستی بولیواری 
شمال آمریکای جنوبی، نوعی استثناء به شمار می روند، زیرا از نظر لیبرالیسم نوگرایی استثناء تلقی می شوند.( بی خانمانی در ترکیه 
توسعه گرایانه ی اردوغانی و همچنین در بریتانیای نخست وزیر کامرون، با برنامه ریاضت کشانه اش، به سرعت درحال رشد است. 
انواع بی خانمانی ویژه ی شهرهای  دارای  بود. در دهه های 1980 و 1990 معدود جوامع دیگری  استثناء  ایاالت متحده زمانی 
آمریکایی بودند. تنها چند کشور دیگر به نوشتن قوانینی نیاز داشتند که مردم بی خانمان را برای فقیر بودن مجرم بسازد و نشستن 
در پیاده رو، خوابیدن در پارک و یا غذادادن به دیگران را غیرقانونی کنند. اما در حال حاضر در چهار گوشه عالم با گسترش جمعیت 
بی خانمانان و پذیرش نادرست این امر که با چنان افزایشی مشکالت اجتماعی زاده ی ویژگی های فرد بی خانمان، گسترش می یابد، 
تصویب قوانین یاد شده را در همه جا، عمومی ساخته است. لیکن بی خانمانی جزء تفکیک ناپذیر و وجودی جامعه ی جهانی است 

گرچه مصداق های آن ممکن است از جایی به جای دیگر تفاوت هایی داشته باشد.1
تا بدان میزان که در تهران )و مناطق شهری ایران( بی خانمانی مشاهده می شود، باید به تشخیص شرایط اجتماعی بی خانمانی، 
آنهم مناسب اندازه ی مشاهده شده، اقدام کرد. آثار منفی بدیهی است: حمله اراذل و اوباش به بی خانمان ها، سازمان یافته شده است، 
همسایه ها در تالش برای بیرون راندن بی خانمان ها از اطراف محله یا از همسایگی خودشان سخت می کوشند ]که درآخرین مورد 
در پارک هرندی با مجروح کردن بی خانمان ها آن هم در چند مورد با شدتی تمام همراه بوده است. )مترجم([. مقامات و سازمان های 
محلی نامطمئن از نحوه ی برخورد با خیابان خوابی و بی خانمانی برای معرفی خیابان خوابان و ویژگی های آنان به عنوان علت 
بی خانمانی و خیابان خوابی، از تمامی ابزار استفاده می کنند. به دیگر سخن بر پایه ی نگاهی ایدئولوژیک، یعنی بجای معرفی شرایط 
ویژگی های جامعه به عنوان علت بی خانمانی و جزء وجودی تحوالت جامعه، علت دانستن ویژگی های متنوع فردی را باب کرده اند.
اما همان گونه که تاکید شده، شرایط و ویژگی های جامعه آن هم در گستره ای جهانی،علت واقعی است. یکی از روش های به کاررفته 
که در سراسر جهان با اهمیت تلقی شده است و از جهاتی گرچه نه کامل، با موفقیت هایی نیز همراه بوده است، بحث و مبارزه 
برای "حق مشخص به شهر مشخص" به شمارمی رود. حق مشخص به معنای پذیرش تعلق شهر به تمامی ساکنان آن، حتی 

خیابان خواب ها است که باید شهر را خود بسازند و با ساختن شهر، توانایی ها و ظرفیت های خود را نیز، ارتقا بخشند.2

1 - یکی از اسفناک ترین و مبتذل ترین تحلیل های تنزل گرایانه فقر را می توان در اثر اسکارلویئس، به نام فرهنگ فقر، یافت که ارتجاعی ترین محافل دنیای 
سرمایه داری برای آن کف زدنی ممتد کرده اند .جالب آن که علی رغم نقدهای کوبنده که آن را مخاطب قرار داده است، با برآمدن سرمایه داری لیبرال نو، دوباره 

جانی تازه گرفته است. لویئس در فرجام این تحلیل با طرح چرخه ی فقر،گناه فقر را برگردن فقرا انداخته است. )مترجم(
2 - در سال 1996 میالدی )1375 هجری شمسی( پژوهشگری ایرانی، رقم خیابان خوابان تهران را بیست هزار نفر تخمین زد که نتیجه پژوهشی در تابستان همان 
سال بود. بی درنگ نقدهای رسمی این رقم را نادرست و بیش از واقعیت اعالم کردند. البته پژوهشگر یادشده توضیح داده بود که در تابستان ها معمواًل به هنگام 
شمارش کسانی که به ویژه در بوستان های شهری خوابیده اند، افراد معدودی که به دالیل گوناگون از جمله درگیری های خانوادگی در همان شب و یا روِز قبل، 
از منزل خود بیرون آمده اند و یا افرادی که از شهرستان ها برای حل وفصل امور گوناگون از جمله کارهای اداری به تهران آمده اند و تصمیم می گیرند به جای رفتن 
به مهمان پذیرها، در بوستان ها شبی را به صبح رسانند، نیز به هنگام شمارش به خیابان خواب ها اضافه می شوند. به هرحال توجه عمومی و دولتی  برای چند روز به 
موضوع جلب شد، ولی چون همیشه فوراً فروکش کرده، به راه حلی یا اقدام بایسته ای، ختم نشد. چند ماه بعد مقامات رسمی شمار خیابان خواب های بیست و دو منطقه 
شهرداری تهران را هشت هزار اعالم کردند. شهردار تهران در حال حاضر رقم خیابان خواب ها را پانزده هزار نفر تخمین زده است که طبعاً و بنا به رسم معموآلمارهای 
رسمی با کم شماری همراه است. در حال حاضر زنان خیابان خواب نیز مشاهده می شوند. بررسی آمارهای موجود و مشاهدات میدانی رقمی بین سی تا چهل هزار 
نفر را برای شمار خیابان خوابان تهران، منطقی نشان می دهد. ربط دادن بی خانمانی به ویژگی های شخصی افراد بی خانمان، از جمله اعتیاد یعنی پاک کردن صورت 

مساله، نیز رواجی کامل دارد.
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