زامبیها عالیه مسکن اجتمعای
درنگی کوتاه بر موج حملتا به »مسکن مهر« بهمثابهی کانون زلزله

محمد غزنویان
پس از انتشار نخسین تصاویر از مناطق زلزله زده ،آنچه عمدتا در مرکز توجه قرار گرفت ساختمنهای تخریبشسسدهی پسسروژهی »مسسسکن
مهر« بوده است که بنابر گزارشهای موجود ،تعداد قابل توجهی از اهالی سپلذهاب زیر آوار آنها جان بسساخته و زخمسسی شسسدهاند .امسسا
اینکه تصاویر مخابره شده از روستاهایی تا نزدیک به صد درصد ویران شده ،بیمرستان و پادگان نظامی تخریبشدهی شسسهر-کسسه هسسر دو
میبایسسست از امنتریسسن و مقسساومترین سسسازههای شسسهری باشسسند و آسسسیبدیدگان فجسسایع بسسه آنهسسا پنسساه برنسسد -بهطسسور قابسسل ملحاظهای
تحتالشعاع پروژهی مسکن مهر قرار میگیرند ،نشان از آرایش رسانهای حاول پروژهای مشخص دارد.
میزان نفرت عمومی از محمود احامدینژاد در این مورد نیز به یاری جریان رسانهای اعتسسدالی آمسسده اسسست تسسا بسسا پیونسسد زدن نسسام وی بسسه
پروژهی مسکن مهر ،محملی رسانهای برای رفع تکلیف و مسئولیت از دولت ،مجموعهی نهادها و دستگاههای مرتبسسط بسسا تسسامین امنیسست
شهروندان در شایط بحرانی و بروز فجایع فراهم شود .در واقع این اقدام نیز ادامهی منطقی همن روندی است که طی دوران ریاسسست
جمهوری حاسن روحاانی و یارا نن با دقت مدیریت شده تا از اعتاض کارگران گرسنه و بیدستمزد تا ریزش معادن ،بحران ترافیسسک ،سسسوانح
جادهای و حاتی هجوم آفات به مزارع کشاورزی به دولت احامدینژاد حاواله گردد و دولت فعلی نسسه تنهسسا کمسستین مسسسئولیتی را متسسوجه
خود نداند بلکه هر بار رئیس دولت در کسوت سوپرمنی بازنایی شود که آواربردار دوران یکسه تخریبگرایانهی احامدینژاد است .امسسا
آنچه مورد مسکن مهر را بیش از سایر موارد قبلی واجد اهمیت ،و از حایث پروپاگاندا به نفع دولت کنونی بسیار قابل اعتنسسا میکنسسد نسسه
شخص احامدینژاد و طرحهای غیرکارشناسانهی وی بلکه سازماندهی حاملهای همهجانبه علیه ایدهی »مسکن اجتمعی است .در واقسسع
احامدینژاد ،و بهطور مشخص تبعات پروژهی مسکن مهر ،به میانجیای برای عقدهگشایی علیه مسکن اجتمسسعی و همچنیسسن بسسه مفسسری
جهت گریخت از وظیفهی اساسی دولت در تامین سپناه و امنیت برای تهیدستان بدل شده است.
از نقطهنظر طرحها و برنامههای راهبدی در حاوزهی اقتصاد ،تفاوتی بنیادین میان مجموعه اقسسدامات دولسست احامسسدینژاد و هسسر یسسک از
دولتهای پیش و پس از وی وجود نداشته و ندارد کمنکه مجموعهی این دولتها علیرغم داشت برخی نشانگانن تفاوتگذار فرهنگی-
سیاسی ،از منظر اقتصاد-سیاسی به اتفاق از خطوط مشخص نئولیبالی ،برنامههای عمنل بانکجهانی و صسسندوق بینالللسسی پسسول تبعیسست
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کرده و هر یک به نحوی کارگزار استقرار ،تسیع و تکوین این پروژهها در جهت خصوصیسسسازی و سیاسسستورزی بسسه نفسسع خواسسستهای
اقلیت سمایهدار بودهاند.
دولت احامدینژاد نیز مطلقا از این قاعده مستثنی نبوده و برخلفا مدعیات خود او و ضسسد-تبلیغسسات رسسسانههای اصسسلحطلب-اعتسسدالی،
بیش از هر یک از دولتهای پیشیناش به خصوصیسازی صنایع پایهای سعت بخشید ولو اینکسسه بسسا اجسسرا و در مرکسسز تسسوجه قسسرار دادن
طرحهایی نظیر پرداخت یارانههای نقدی ،کمت به عزم و اهتم نم جدی دستگاه مدیریتی وی در جهت بازتولید مافیای اقتصسسادی پرداختسسه
شد.
با اینهمه بد و یا ناقص اجرا شدن یا به مصیبت انجامیدن هر طرحای الزاما بسسه معنسسای ذات مصسسیبتبار ایسسدههای پسسس پشسست آن طسسرح
نیست .مثل چه کسی است که معتقد باشد تخصیص و توزیع عادلنهی ثروت به نفع تهیدستان کاری عبسسث و از پسسایه فاجعهبسسار اسسست؟
حاالآنکه بلعیدن همین ایده درون گفتار خیریهمحور و ریخت بخش ناچیزی از انباشت گستدهی سمایه پیش پای فقراست کسه نسسه تنهسسا
رقتانگیز جلوه میکند بلکه در نهایت به بازتولید تهیدستی و رمانتیسیم فقر از سویی ،و بازتولید سمایهی اجتمعی ثروتندان از دیگسسر
سوی یاری میرساند .ایدهی مسکن اجتمعی نیز از این همین جنس است؛ مسکن اجتمعی در ذات خود واجد پتانسیل عظیم بسسرای بسسه
چالش کشیدن بورژوازی مستغلت ،جمع کردن بساط زمینخواری و از همه مهت خنثی کسسردن نفسسوذ س مایهداران در تسسدوین طرحهسسای
بالدستنی توسعهی شهریست .لیکن نحوهی مداقه در این طرح ،نیسسات راویسسان و مفس انن ایسسن ایسسده ،خواسسستهای سیاسسسی و اجتمسسعی
مجریان و میزان سلمت دستگاه اداری و اجراییست که میتواند آن را همچون هر طرح دیگری مقرون شکسسست کسسرده و حاسستی مسسازادی
جز فاجعه از درون آن استخراج نکند.
میلیونها کارگر ،معلم ،ارتشی و پرستار ایرانی در دهههسسای پنجسساه و شصسست از رهگسسذر طرحهسسای اسسسکان -کسسه عمسسدتا توسسسط دولسست و
بازوهای اجرایی آن نظیر بنیاد مسکن و با همراهی تعاونیها و صندوقهای مالی سازمانها و ادارات همسو به مرحالهی اجرا درآمدند-
صاحاب مسکن شدند و شاید بتوان با اندکی احاتیاط همین امر را نیز از جمله دلیل عدم بروز انفجارهای اجتمعی بزرگ با عاملیت ایسسن
اقشار در دههی پرتنش و بحران نی شصت شمسی قلمداد کرد .این طرحها گرچه الزاما ذیل ایدهی مسکن اجتمعی صورتبندی نیشوند،
ولی دستکم نشان از وجود ارادهای برای تحقق وظایف حااکمیتی نظیر تامین سپناه برای زحامتکشان و نیروی تولیدی کشسسور داشسستند.
حاتی در جایی که دولت مستقیم وارد عمل نیشد ،از طریق تفویض اختیار زمینهای دولتی به کارخانههای بزرگ و پرداخت تسسسهیلت
بانکی به تولیدکنندگان ،آنها را نسبت به حاق بنیادین نیروی تولید در رابطه با مسکن ترغیب میکرد و تعاونیهای مسکن را به یکی از
پویاترین شبکههای اجتمعی ارتقا میداد .در این طرحها بخش خصوصسسی عمسسدتا وظسسایفی جزئسسی نظیسسر ارائهی خسدمات خسسرد از جملسسه
گچکاری و نقاشی درون بنا را بر عهده داشت و در صورت بر عهده گرفت وظسسایف بزرگتسسر نظسسارت قابسسل تسسوجهی را از سسسوی کارفرمسسای
دولتی بر نحوهی عملکرد خود احاساس میکرد .گرچه همین طرحها نیز هرگز خالی از اشکال نبوده و خاصه از منظر اجتمعی بسسه طسسور
جد محل نقد بودند؛ با این حاال نسلی از پرولتاریای شهری ایران را از نعمت مسکن برخوردار کرد.
این درحاالیست که پس از یک دورهی کامل رکود در پیگیری پروژههای مسکن دولتیساز ،احایای دوبارهی ایسسن ایسسده در قسسالب »مسسسکن
مهر« در شایطی صورت گرفت که اجرای آن از اساس در گسرو سسهمخواهی بسورژوازی مسستغلت و تولیدکننسدگان حاسسوزهی مسسکن بسود.
»مسکن مهر« درست در زمانی آغاز به کار کرد کسسه بسسورژوازی مسسستغلت از طریسسق مسسداخلت پیگیسسرانهی خسسود در بسسازار مسسسکن ،همسسن

شهرکهای کارگری و سازمانی پیشگفته را نیز مشمول تخریب کسسرده و بسسا اجتمسسعی کسسردن سسسود خسسواهی از بسسساز و بفسسروش ،فصسسلی از
کوبیدن ساختمنهای قابل سکونت و چند-طبقهسازی را عمومیت بخشید .در دهسالهی اخیر کمت شهرک با عمر بیست تا سسسی سسسال را
میتوان یافت که به جای توجه به توسعهی اجتمسسعی ،بسسه سسسوی تخریسسب خلق و بازسسسازی ص فا کالبسسدی فیزیکسسی سسسوق نیسسافته باشسد؛
شهرکهایی که عمدتا پس از طی دو تا سه دهه از عمر خود همچنان فاقد بیمرستان ،قبسسستان ،سسسینم و موسسسسات خسسدمات اجتمسسعی
هستند و با این حاال تخریب ساختمنهای خوش ساخت و مستحکم را برای بالبردن طبقات در دستور کار قرار دادهاند.
درست در همین شایط که زمین ،بیش از هر زمان دیگری به میانجنی انتقال سودهای بادآورده تبدیل شده بود ،مسکن مهر پا به حایسسات
گذاشت و از همن آغاز به استمرار توسعهی کالبدی و استخراج سود از زمینهای مرده یا ضمیمه کردن مزارع کشاورزی به حاریم شهری
یاری رساند .مکانیابی صحیح برای ساخت مسکن اجتمعی از میان زمینهسسای دولسستی ،مهمتریسسن مسسولفهی قرابسست مسسسکن اجتمسسعی بسسه
موفقیت یا شکست است .امری که در پروژهی مسکن مهر با مهارت و در مواردی با حامقت کمنظیر در جهت شکست برنامهریزی شسسد
و شاید نونهی شهرک پرند در بیایانهای شق تهران و یا ساخت مسکن مهر سپل ذهاب درسسست روی گسسسل زلزلسسه از جدیسسدترین و در
عین حاال شاخصترین مصادیق آن باشد.
مکانیابی درست و استفادهی دقیق و بابرنامه در عین مشارکتدادن متقاضیان آینده در مسکن اجتمعی دقیقا همن مولفههایی است
که از سویی بازار سودجویی از زمینهای مرغوب شهری را کساد و از طرفا دیگر به تعدیل قیمت زمین در ساس شهر یسساری میرسسساند.
از هر دوی این موارد با اهمیتتر ،همن مسالهی مشارکت اجتمعی است که سنگبنای تغییر مناسبات اجتمعی ،از فردمحسسوری محسسض
به همگرایی و مشارکت را میگذارد .امری که تاریخ آیندهی این مساکن را نه یکس از طریق فتیشیزه کردن ظواهر بنسسا بلکسسه از رهگسسذر
تحولت انسانی و حاق به شهر رقم میزند.
این درحاالیست که در اجرای پروژهی مسکن مهر عمدتا نامرغوبترین نواحای شهری به عنوان مکان ساخت پروژهی مسکن مهر انتخاب
شدند تا در عمل به برتری کامل دللن این حاوزه یاری رسانده شود .از طرفی تفویض اختیارات ساختوساز به همسسن پیمنکسساران بخسسش
خصوصی و رفع مسئولیت از نظارت تام قد در مراحال پیشرفت ،تحویل و فروش همین مسکن واقعا موجود را نیز از ذات اجتمعی آن
تهی و دهها هزار مسکن بیکیفیت در نواحای نامرغوب شهری را به زیرلیسنت بنگاههای معاملت ملکی ضمیمه کرد و در نهایت کمتین
مشارکتی برای متقاضیان مسکن قائل نشده و ایشان را تنها به ابژههای بازپرداخت کنندهی اقساط تقلیل داد تسسا نطفهی مسسسکن مهسسر بسسر
اساس بیگانگی با سکونتگاه منعقد شود.
بنا به تجربهی شخصی و از رهگذر حاضور خود به عنوان کارگر ساده در دسسستکم سسسه پسسروژهی مسسسکن مهسسر از نزدیسسک شسساهد نحسسوهی
عملکرد بخش خصوصی مسکن در این حاوزه و چگونگنی انعقاد نطفهی فسساجعه بسسودهام .خسسود دیسسدهام کسه دولسست چگسسونه از طریسسق بسسه
مزایده گذاشت -یا بهت است بگوئیم به حاراج گذاشت -پروژهها پیش روی کارفرماین بزرگ جز نقش تفویضی هیچ نقشسسی ایفسسا نکسسرده و
در نهایت از پروپاگاندای این مساکن حاتیالقدور نفعجویی میکرد .در این میان کارفرمایان بزرگ نیز بر حاسب روابسسط گسسستدهی خسسود،
ادامهی کار را در اختیار کارفرمایان کوچکتر قرار میدادند .کارفرمایانی و شکتهایی که بعضا درست در زمان انعقاد قسسرارداد بسسه ثبسست
رسیده بودند و در عمل جز تعدادی نام صوری از اعضای هیات امنا روی کاغذ و اسامی قرضی مهندس و مشاور وجود خارجی نداشسستند
و در عمل کارکردشان همنا دور زدن قوانین مالیاتی است؛ همنطور که در »بهشت«های مالیاتی و سمایهداری کازینویی ساغ داریسسم.

این روند به گونهای استمرار مییافت که گاها در برخی از ساختمنها کسانی که در ادبیات عامه به »معمر« شهرت دارند مدیریت کل
کار را برعهده گرفته و کمت نشانی از یک شهرساز ،مهندس سازه یا ناظر در کل روند ساخت مشاهده میشد .حاتی بسسرای کسسسانی کسسه از
کمتین میزان آشنایی با استانداردهای مصالح ساختمنی برخوردارد بودند ،به سادگی قابل تشخیص بود که مواد مورد استفاده به شسسکلی
ملموس بیکیفیت و اغلب از رده خارج هستند؛ چه آنکه برخی از این اقلم همچون بلوکهای سفالی ،سنگهای ساختمنی و موزاییسسسک
حاتا به هنگام جابهجایی دستی منهدم شده و غیرقابل استفاده میشدند .بعدها نیز در میان همین ساختمنهای افتتاح و حاال مسکونی
شده ،مواردی را دیدم که به شکلی باورنکردنی از دورن کلیدهای برق آنها باد به درون ساختمن میوزید یا در مسسواردی ص فا کوبیسسدن
یک میخ برای نصب تابلو یسسا نظسسافت س ویس بهداشسستی منجسسر بسسه ریسسزش آجسسر بسسه طبقسسات کنسساری یسسا زیریسسن میگشسست )شسسبیه تصسسویر
اغراقشدهای از یک ساختمن در حاال زوال نظیر ساختمن فیلم اجارهنشینها ساخته داریوش مهرجویی است! ولسسی بسسا انسسدکی جسسستجو و
گفتگو و بازدید از این ساختمنها مشخص خواهد شد آنچه برای سازندگان و مجریان و فخرفروشان ایسسن پروژههسسا همچسسون طنسسز جلسسوه
میکند ،حاقیقت تلخ هر ساعنت ساکنان این ساختمنهاست(.
بدون کمتین تردیدی وجود فساد گستدهی اداری و اقتصادی از سویی و نیات صفا تبلیغاتی مجریان این طرح ،راه را بسسرای انتقسسامگیری
بیرحامنهی بخش خصوصی از ایدهی مسسسکن اجتمسسعی بسساز گذاشسست .ایسسن انتقسسامگیری بسسه برجسسستهترین وجهسسی در شسساهبیت سسسخنانی
حاسنروحاانی پس از بازدید از مناطق زلزلهی کردستان بازنایی میشود که گفت» :مشخص شد مردم بهت از دولت مسکن میسسسازند« و
به سهلترین شکلی حاتا از مسئولیت دولت در تعمیر و نگهداری بناها ،یا پذیرش ایفای نقش در قربانی شدن ساکنین یسسا حاسستی رسسسیدگی
به وضع و حاال فعلی آنها شانه خالی کرد.
در ایسسن میسسان برخسسی از روزنامهنگسساران و چهرههسسای منتقسسد اجتمسسعی نیسسز »مسسسکن مهسسر« را در مرکسسز تحلیسسل و یسسا بهسست اسسست بگسسوئیم
خصومتورزی با احامدینژاد و بسیار فراتر از آن با ایدهی مسکن اجتمعی قرار دادند و عامدانه تلشی بیوقفه را برای دفن کسسردن ایسسن
ایده زیر آوار حااصل از »مسکن مهر« صورت دادند.
این در حاالیست که تقلیل مسالهی مسکن اجتمعی بسسه کبادهکشسسی سیاسسسی و جنسساحای از سسسویی و برداشسست مسسسئولیت از دوش دولسست
مستقر کنونی ،بدون اندکی کم و کاست ،همن محصولی است که بورژوازی مستغلت ایران چند سالی منتظر بسه بسسار نشسستاش بسسود و
امروز به هدفا خود برای برچیدن آن نزدیک شده است )اگر نگوئیم به هدفا خود رسیده است(.
موضعگیریهای آگاهانهی پس از زلزله نسبت به مسکن اجتمعی را میتوان بهمثابه انتقال شوک حااصل از ترومای زلزلسسه بسسه میلیونهسسا
تهیدست و کمدرآمدی که ساکنان بالفعل مسکن مهر در ساس ایران هستند نیسسز تلقسسی کسسرد .ترسسسی کسسه از ایسسن حایسسث در دلهسسای ایسسن
جمعت لنه کرده با افزودن این مولفهی اساسی که دولت و نهادهای مربوط نیز در صورت بروز فاجعه دسسستگیر آنسسان نخواهنسسد بسسود،
مفهوم خانه و پیوند مسکن و امنیت را از حایز انتفاع سسساقط خواهسسد کسسرد و گسسویی سسساکنین فعلسسی ایسسن مسسساکن بایسسد خسسود را همچسسون
گورخواب تلقی کنند؛ گور خواب بدان معنا که در صورت بروز کوچکتین سانحهای منزل به مدفن ساکنین تبدیل شود.
شاید بد نباشد از فعالین این حاوزه که طی روزهسسای اخی ر بارهسسا و بارهسا بسا سسخیفترین اش کانل کسانر رسسانهای و فتوشسساپکردن تصسویر
احامدینژاد بر سدر مساکن مهر بر ایدهی مسکن اجتمعی تاختند بپرسیم چرا کسی ساغی از بانکهایی که در پس هر سیل و زلزله از
جای خود تکان نیخورند را نیگیرد؟ همن بانکها و بانکدارانی که اکنون بابت اضافهشدن ناگهانی هزاران هزار بیخانسسان بسسه لیسسست

بدهکاران وامهای مسکن سی و پنج میلیونی -که روحاانی نوید آن را داده -س از پای نیشناسسسند و آمسسادهی بلعیسسدن شسسهرهای تخریسسب
شده و بازسازی آنها و بیرون کشیدن سودهای جدید از ساختمنها و بدنهای منهدم شده هستند.
از قضا درست در همین لحظات است که یک فعال اجتمعی و سیاسی بایسسد در برابسسر دولسست ایسسستاده و او را ملسسزم بسسه سسساخت مسسسکن
اجتمعی بادوام و با کیفیت برای بیخانانشدگان کنونی و بیخانانهای همیشگی کند .باید بایستد و از این مدیران بخواهد با ساخت
مسکن اجتمعی به بازماندگان فاجعه امید دهد که فصلی نو در زندگی آنها آغاز خواهد شسسد؛ نسسه آنکسسه تسسک و تسسوک اعضسسای بازمانسسده
خانوادهها را پیشاپیش به بدهکاران بانکی تبدیل کرده و با چند میلیون تومان آنها را روانهی ساخت و ساز زاغه در حاومههسسای شسسهرها
کند )یا به عبارتی بازماندگان را پیشفروش کند( .گرچه این دومی بنا بر خصلت نئولیبالی دولت ،س مایهداران و ذینفسسوذان ایسسن حاسسوزه
بیشت قرین واقعیت است .کافیست به سنوشت شهروندان بم نگاه کنیم که چگونه از یک قطب جهسسانی تولیدکننسسدهی خرمسسا اکنسسون در
بیابانهای اطرافا شهر زاغهنشین شدهاند و شاهد تولد سازههای منسوب به بانکهسسا ،موسسسسات مسسالی و تجسساری بسسر خرابههسسای مسسساکن
پیشین خود هستند .فصلی که با لبخندهای روحاانی در میان زلزلهزدگسسان نویسسد روزهسسای پسسر خنسسده بسسه زامبیهسسای اقتصسسادی میدهسسد و
روزهایی تیرهتر از همیشه را برای جمعیت فاجعهزده کردستان ترسیم میکند؛ جمعیسستی کسسه میرود تسسا بسسه خیسسنل کولسسبان ،دستفروشسسان،
نیروی کار ارزان قیمت و در نهایت بدنهای مازاد موجود در حاومه کلنشهرهای ایران پیوند بخورد.
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