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 تعالیبسمه

 

 نکات برجسته 

 

 . می دهددرصد جمعیت این کشور را تشکیل  ۳۵میلیون خانوار در آمریکا اجاره نشین هستند که  ۴۵ -

برآورد « غیرممکن»کم درآمد یا فاقد درآمد در این دوره کرونایی، آمریکایی میلیون مستاجر  ۱۳نشینی برای تامین هزینه اجاره -

 .شده است

و روبرپوستان با تخلیه خانه ایالت احتمال اینکه سپاه ۱7در خانمان شدن قرار دارند. آمریکایی در خطر بیمیلیون مستاجر  ۴0 تا ۳0-

  ۱. شوند دو برابر سفید پوستان است

یا ( ۱۳99)خرداد ماه  ۲0۲0درصد( در ماه مه سال  ۲۵تبار )معادل پوست و التینیک چهارم مستاجران سیاه: موسسه اِربِن  -

  ۲.درصد بوده است ۱۴شان را نپرداختند یا اینکه اجاره معوق داشتند. این رقم برای مستاجران سفید پوست اجاره

 خانمان وجود دارد. بیمستاجر در آمریکا ساالنه یک میلیون تخلیه اجباری و حدود نیم میلیون  -

 حلی و ترکیبی از بانکداری است. های فدرال، ایالتی و ماز سیاستای اوضاع وخیم مسکن آمریکا چهل تکه -

و مالکان شرکتی بزرگ درصدد تخلیه شود مشکل مواجه میپردازند، درآمد مالکان کوچک با بها را نمیزمانی که مستاجران اجاره -

 آیند. ملک بر می
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  مقدمه 

 

و  انهخبه دست صاحب يجارياخراج از خانه است دو علت نياز ا یکيدار است که به شهير یمعضل کايدر آمر یخانمانیبويروس 

 خانه از پرداخت اقساطصاحب یکه وام مسکن به صاحب خانه داده است، به علت ناتوان یبه دست بانک یمصادره خانه شخص يا

 کايدر آمر یخانمانیمعضل ب را  يمعضل مواجه بوده است، اما اخ نيهاست که با ادهه کايآمر .دهدیرخ م وام مسکن به بانک

 شود.یم دهيد کايبزرگ آمر ياز شهرها ياريبس يهاپارکروها و ادهيها در پخانمانیب يتر از گذشته شده است و چادرهاميوخ

در وضعيت اقتصاد کرونازده، توان پرداخت اجاره بها بدون يارانه را ندارند، اين چالش  درصد از مستاجران آمريکايی 3۰از آنجا که 

 3۰قل حدا ؛دهددر اين باره نشان میهاي معتبر آمريکايی گزارش رسانه. تواند کل بازار مسکن را با فاجعه بزرگ روبه رو کندمی

درصد از جمعيت مستاجران آمريکايی با اتمام تاريخ مصرف بسته مالی حمايتی دوران کرونا، توان پرداخت اجاره بهاي ماهانه را 

 پاگر دولت ترام. شوددر بازار مسکن می« تخليه هاي اجباري»گيري فاجعه دهند و اين موضوع باعث شکلکامال از دست می

اي هها را در دوره کرونا تامين کند در اين صورت شرکتنتواند اعتبار مورد نياز براي تمديد بسته حمايتی مخصوص اجاره نشين

و تسويه حساب با مالکان خرد خواهند شد. کارشناسان بهداشت در آمريکا تبعات سونامی  انمستاجر داري مجبور به اخراجاجاره

. دانندهاي اسکان عمومی میدر محيط زياد شدن افراد بی خانماناي را تشديد موج ابتال به کرونا در اثر هاي اجارهتخليه خانه

 1۰) جوالي 31در تاريخ « 19-کوويد»دالر دولت فدرال آمريکا به عنوان مزاياي بيکاري دوره  ۶۰۰اي بسته کمک مالی هفته

ها پيرامون معرفی بسته حمايتی جديد با وقفه مواجه شده و تصميم کراتوگوها ميان کاخ سفيد و دمومرداد( خاتمه يافت. گفت

ها بدون تاييد کنگره، برزخی قانونی ايجاد کرده است. به عقيده صاحب نظران حوزه دونالد ترامپ در ادامه بخشی از اين کمک

خود مواجه هستند و مسکن آمريکا در هاي هاي دولت فدرال، مردم آمريکا با خطر بيرون رانده شدن از خانهمسکن، بدون کمک

 1. قرار دارد« 193۰رکود عظيم »سابقه از زمان معرض بحرانی تقريبا بی

 
 

 

 

 نگاهی به بحران تخلیه اجباری مستاجران در آمریکا 

 
  های بحران * ریشه

 پرداخت اجاره منازل بتبا یفقدان پول کاف ليرا به دل يیکايمرآ يهااز خانواده يارياز کرونا، بس یناش يکاريبروز بحران ب

بر اساس تحقيق مرکز مسکن دانشگاه هاروارد، يک چهارم . ها قرار داده استصاحب خانه يدر آستانه اخراج از سو ،یمسکون

هزينه اجاره يا اين افراد بايد همواره ميان هزينه غذا  2کنند.ي آمريکايی بيش از نيمی از درآمد خود را صرف مسکن میخانوارها

درصد( در ماه مه  25تبار )معادل پوست و التينيک چهارم مستاجران سياه: موسسه اِرِبنطبق گزارش  3يکی را انتخاب کنند.

شان را نپرداختند يا اينکه اجاره معوق داشتند. اين رقم براي مستاجران سفيد پوست يا اجاره( 1399)خرداد ماه  2۰2۰سال 

                                                           
  .3۰/5/1399دنياي اقتصاد، ، «آمريکا از زبان نويسنده نشريه تايمزچالش مسکن » - 1
اي دالر است که اين رقم براي خانه هاي اجاره 15۸۰متوسط اجاره بهاي ماهانه در آمريکا براساس آخرين اطالعات در سامانه هاي ملکی اين کشور  -2

هاي هزار دالر و همچنين درآمد دهک ۷ها بيش از به متوسط حقوق ماهانه آمريکايیشود. با توجه دالر ارزيابی می 12۰۰خانوارهاي کم درآمد حدود 

   .بلعددرصد درآمد مستاجرهاي ضعيف را می ۶۰هزار دالر در ماه(، هزينه اجاره مسکن نزديک به 2)پايين
  .  4/5/9913، خبرگزاري بازار به نقل از شبکه سی ان بی سی، «وضع بغرنج مستاجران در آمريکا» -3

های بحران  ریشه
تاثیر شیوع کرونا بر گسترش 

بحران   
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به  ،اندماه در آمار بيکاري رکورد زدهارديبهشت ايالت در  34دهد نشان میاداره آمار وزارت کار آمريکا  1.درصد بوده است 14

درصد افرادي که درآمد  39دهد نيز گزارش می بانک مرکزي آمريکا 2درصد را دارد. 2/2۸نحوي که ايالت نوادا نرخ بيکاري 

نرخ  3درصد است. 13 هزار دالر 1۰۰و اين رقم براي افراد با درآمد بيش از  اندهزار دالر بوده بيکار شده 4۰ساالنه آنان زير 

انقضاي مهلت تريليون دالري نيز کارساز نشده است.  3ميليون نفر عبور کرده و بسته حمايتی  44بيکاري در حال حاضر از 

ي اتواند وارد بحران تازهآمريکا را می ها مستاجر،قانونی کمک به مستاجران در شرايط کرونا و صدور حکم تخليه براي ميليون

ها نفر که اجاره ماه قبل خود را ميليون خانوار قادر به پرداخت اجاره ماهانه خود نيستند و ميليون 22در حال حاضر کند. 

   4با احتمال صدور حکم تخليه مواجه هستند. اندنپرداخته

 یطدر پی خواهد داشت. صدور و اجراي حکم تخليه ابعاد متفاوتی از پيامدهاي فرهنگی و اجتماعی و روانی براي مستاجران 

پرداخت  يبرا یکاف یها را از منابع مالدر اثر کرونا، اغلب خانواده کاريدالر در هفته به افراد ب ۶۰۰، پرداخت مبلغ ريچند ماه اخ

دالر کاهش  3۰۰ اي 4۰۰مبلغ به  نيترامپ انجام گرفته است، ا يیاجرا نيکه با فرام دياما در طرح جد کرد.یمند مبها بهرهاجاره

 .ستين یمنازل مسکون يبها هبه منظور پرداخت اجار یمال ازيکننده ن نيها تاماز خانواده یبرخ يرقم برا نيا .است افتهي

 

 5افزایش میانگین اجاره بهای مسکن در آمریکا* روند 

 
شود هاي معمول خانه می، متوسط مبلغ اجاره ها که شامل قبض و هزينه 2۰۰۰تا  195۰بر اساس داده هاي سرشماري از دهه 

ولی در دالر رسيد.  1۰۸۶به  2۰1۸دالر رسيد و در سال  1۰1۰، اين مبلغ به 2۰1۰دالر رسيد. تا سال  9۰1دالر به  3۸4از 

هاي دفتر آمار کار آمريکا که توسط مرکز تحقيقات پيو تجزيه و تحليل شده است. دادهاين مدت حقوق و دستمزد ثابت بوده 

دالر رسيده  ۶5/22دالر به  2۷/2۰متوسط حقوق و دستمزد ساعتی افراد از  2۰1۸تا  19۶4دهد که از سال است نشان می

ها مسکن ارزان قيمت از د، ميليونبه بع 199۰سنت افزايش داشته است. همچنين از دهه  3۸است. يعنی فقط دو دالر و 

 است. دسترس مردم خارج شدند. در نتيجه بحرانی براي مردم کم درآمد آمريکا ايجاد شده 

اين  خواهان مانع تصويبو جمهورياند هاي حمايتی خود را به صحنه مجلس آوردهها با استفاده از اين فرصت طرحدموکرات

هاي بزرگ اولويت نخست آنها را شرکتخواهان حفاظت از از نظر جمهوريطرح ها براي تبديل شدن آنها به قانون هستند. 
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کنند مستاجران بدون تقصير، شغل خود را از ها در دفاع از طرح حمايتی خود از مستاجران عنوان می. دموکراتدهدتشکيل می

اين مواضع بر آراي مستاجران قطعا موثر خواهد بود و همين مواضع سبب هاي خود اخراج شوند. و حاال بايد از خانه انددست داده

  هاي انتخاباتی متعلق به ترامپ از وي سبقت بگيرد.شده تا بايدن در برخی حوزه
  * تاثیر شیوع کرونا بر گسترش بحران  

نازل م ها در معرض تخليه اجباريکرونا نيز بسياري از خانوادهالبته پيش از اين بحران رابطه مستقيمی با شيوع کرونا دارد. 

ها انکسهاي موقت نظير کو برخی نيز به کارتن خوابی يا اقامت در محلبها قرار داشتند ناتوانی در پرداخت اجاره به دليلمسکونی 

که  یمشکل اصلبه بحرانی خطرناک تبديل شده است.  با اين حال، کرونا اين معضل را گسترش داد و هم اکنونآوردند. روي می

. تکاسيدر آمر يکاريب ديشد شيکرده است، افزا جاديشان ایو اخراج مردم از منازل مسکون یخانمانیب نهيکرونا در زم وعيش

انداخته و مانع از اخراج مستأجران به  قيکرونا به تعو يريگبها را در بحبوحه همهپرداخت اجاره یکشور تا مدت نيالبته دولت ا

مستأجران مجبور خواهند  ت،يممنوع نيا انيپس از پا . حل مشکل نبوده است يبه معنا نيها شده است، اما ادست صاحب خانه

مشکل  نيه ارسد کیبه نظر م کا،ياز مردم آمر ياديشمار ز يکاريبپردازند که با توجه به ب کجايمعوقه را  يهاخانه هيشد تمام کرا

 تر خواهد شد. ميبه مراتب وخ يزودب

 3۰کنند و اکنون یم یکشور زندگ نيدر ا يجارياست يهادر خانه يیکايآمر ونيليم 11۰حدود  ،کارشناسان بنا بر اظهار نظر

 یسازش چيفعال  ه 1.خود روبرو خواهند شد يها)نهم مهرماهِ امسال( با خطر اخراج از خانهماه سپتامبر انيها تا پااز آن نفر ونيليم

جود کمک به مردم به و يبرا يشنهاديپ يهادر رابطه با بسته ديو مقامات کاخ سف کايدموکرات در کنگره آمر رانقانونگذا انيم

هر  بيکمک به مستأجران به تصو يمناسب برا يِ بسته اقتصاد کيشده است. اگر  دهيها به بن بست کشو مذاکرات آن امدهين

از  کايیآمريها ونيليبا بحران اخراج م کايعالوه بر بحران کرونا، آمر طعا  نرسد، ق کايجمهور آمر سيرئ حيدو مجلس کنگره و توش

است که در فصل  یدر حال نيروبرو خواهد شد. ا زياقساط وام مسکن ن ايخانه از پرداخت اجاره یخود به علت ناتوان يهاخانه

کرونا  يريگمردم، معضل همه انيدر م نزاآفلوآن يماريب یِ فصل وعيرود شیانتظار م -یاحتمال یِخانمانیبحران بهمزمان با  -زييپا

ونا اي که کرحوزه ،اخراج مستاجران اوضاع بهداشت عمومی را نيز بدتر خواهد کرد تر از گذشته کند.ميوخ یحت کايدر آمر زيرا ن

اي که بهمراتب بدتر خواهد شد جنه نژادپرستانه نيز شرايط بدر جنبه نابرابري و اقدامات خوبی آشکار کرد. ه ناتوانی سيستم را ب

مستاجر يک مستاجر با احتمال  5شود از هر بينی میيکا مبدل شده است. در حال حاضر پيشامروز به پاشنه آشيل امنيتی آمر

 حکم تخليه مواجه شود. صدور 

 2020بحران و تبعات آن بر انتخابات های نظام حاکم برای حل راهکار  

ش يامدهاياز پ ینجات مال يدالر ونيليتر 3بودجه  کهزمانی صو روسياز و ینا شد به هر فرد با مديرس بيکرونا به ت  زاني، قرار 

که دچار ها از خانواده ياريبسخ يرقم برا ني. ادالر در هفته پرداخت شخود ۶۰۰تا حداکثر  ی، مبلغانهياز درآمد سخال یمشخخصخ

 نيا يزمان اجرا افتني انيکرد. اما با پایم تيکفا يشخخده بودند، تاحدود یمنزل مسخخکون يبها اجارهدر پرداخت  یمشخخکل مال

سته نجات مال سر تمدو دموکرات خواهانيجمهور ،یب ستند بر  سند و خطر اخراج حداقل  نيا ديها نتوان  25برنامه به توافق بر

 شد.  طرحدر پرداخت اجاره بها، م یناتوان ليبه دل يیکايامر ونيليم

ش يريجلوگ يبرا ترامپ صاد، فرام یاز فروپا ضا کرد که در  ياچهارگانه نياقت دالر  4۰۰از آنان، دولت فدرال پرداخت  یکيرا ام

ضم انيتا پا يیکرونا کارانيبه ب یهفتگ شروط بر اکرد نيسال را ت صد از ا 25که  ني، م  قيآن از طر دالر 1۰۰ یعنيرقم  نيدر

ند و را ندار یمبالغ ني، توان پرداخت چنبودجه يکسخخر ليها به دلالتياز ا ياريکه بسخخ ی. در حالشخخود نيتام یالتيا يهابودجه

، اهالتياز ا یشخخود در برخیم ینيب شيرو پ نيدموکرات نخواهد کرد. از ا يهاالتيبه ا یاعالم کرده اسخخت کمک مال زيترامپ ن

رقم  نيدهد. ایدرصخخد کاهش را نشخخان م 5۰، قبل يهابا ماه سخخهيقاکنند که در م افتيدالر در 3۰۰ يافقط هفته کاريافراد ب
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 شخخدت کايمسخختاجران در امر ياجبار هيرود روند تخلیکند. انتظار مینم تيها کفااز خانواده ياريبسخخ يپرداخت اجاره بها يبرا

 1.رديگ

 تيولئدر تالش هستند مس خواهانيگذارد. جمهوریم یمنف ريجامعه تاث ريپذبيو آس فياقشار ضع یتيموضوع بر نارضا نيا

 يیاجرا نيفرام يترامپ به امضا مي. تصمنديها نمارا متوجه دموکرات یبسته نجات مال ديتمد يبه توافق برا دنيدر رس یناکام

، از آنجا که حال نيکند. با ایم دهندگان کمک يرا نيو شخخخخر ترامپ در ب خواهانيمهورج تيموقع تيچهارگانه، به تقو

اعتراض  در معرض زين خواهانياست، جمهور نيشياز مبلغ پ یمين بايشده در اثر کرونا تقر کاريبه افراد ب يکاريب مهيپرداخت ب

 تر خواهد بود. ديها شدموکراتد وارد شده به بيرسد آسی؛ هرچند که به نظر مرنديگیقرار م یعموم

به  یدالر پرداخت هفتگ 4۰۰دالر از  1۰۰ نيدموکرات در تام يهاالتيبه ا یاز کمک مال ياصخخخرار ترامپ با خوددار البته

شکاف کاران،يب سيس يهابر  ضا کايمرآدر  یا شد؛ که اگر  یالتيا يهادولت یتيخواهد افزود و موجب نار از دولت فدرال خواهد 

 . کشور خواهد افزود نيها در ابرطرف نشود، به گسست ندهيدر آ یتينارضا نيا

ستانه برگزار کايکه آمر يیاز آنجا ستيانتخابات ر يدر آ صل يجمهور ا  يدموکرات و جمهور یو کنگره قرار دارد، هر دو حزب ا

شار کايخواهِ آمر سته کمک يدر پاف ضع خود در رابطه با ب صاد يهابر موا شان پ کايبه مردم آمر ياقت د، انداده شنهاديکه خود

نجات به انتخابات، خود را  کينزد يهاتالش دارد در ماه کاياز دو حزب بزرگ آمر کيرخواهند کرد. ه يپافشخخخار شياز پ شيب

معضخخخل  کي ،یخانمانیهرچند ب رو،نيکند. از ا یکشخخخور معرف نيکرونا، مسخخخکن و فقر در ا يهااز بحران کايمردم آمر بخش

 19-ديکوو يماريب يريگبر اثر همه هبحران ک نيو کوتاه مدتِ ا یرفع موقت د،يآیبه حسخخخاب م کايدر جامعه آمر يسخخخاختار

ست به مراتب از ا دتريشد ست و ممکن ا شود، به توافق م زين نيشده ا ستمدارانيس انيبدتر  صل ا ولت )د کايآمر یدو حزب ا

 ياز برگزار شي)تا پ ندهيآ يهاهفته یط ،ياقتصخخخاد يهادموکرات( بر سخخخر بسخخخته کمک ندگانِيخواه و مجلس نما يجمهور

 خواهد داشت. ی( بستگکايرانتخابات آم

)سخخنا و مجلس  سخخران دموکراتِ کنگره انيمتعدد که پس از هر دور از مذاکرات م یِونيزيتلو يهاو مصخخاحبهتحرکات دو حزب 

سف کنندگانسو، و مذاکره کي( از ندگانينما سو ديکاخ  سران هر دو حزب  یشود، حاکیبرگزار م گر،يد ياز  ست که  از آن ا

 يروزيپ ايتواند باعث شکست یم کايدر آمر یخانمانیمعضل ب نيو همچن ياند که مشکالت اقتصادمتوجه شده کايبزرگ آمر

ا با ر ديشدت تالش دارند که نه تنها کاخ سفها به شود. دموکرات کايو کنگرهِ آمر يجمهور استيها در انتخابات رآن ينامزدها

ن و همچنيدموکرات بازگردانند،  يبه نامزدها زيسخخخنا را ن يهایاکثر کرسخخخ هبه دسخخخت آورند، بلک گريبار د دن،يجو با يروزيپ

س تياکثر ضمن حفظ يجمهور گر،يحفظ کنند. از طرفِ د زين ندگانيرا در مجلس نما ي خودهایکر کاخ خواهان تالش دارند 

به  زيا نمجلس ر نيا يهایکرس تياکثراصوال   ايبکاهند  کايآمر ندگانيها در مجلس نمادموکرات تياکثر زانيو سنا، از م ديسف

ه ک نيو ا یدو حزب در دو ماه آت نياز ا کيبه عملکرد هر کايبحران مسخخکن بر انتخابات آمر يرگذاريتأث رو،نيدسخخت آورند. از ا
 خواهد بود. تهنسبت دهد، وابس بشيها و کمبودها را به حزب رقرا به خود، و ضعف کايتواند رفع مشکالت مردم آمریکدام حزب بهتر م

  کالم آخر 

ند و عمال  کنصورت سر به سر زندگی ه ببه لحاظ اقتصادي ها بخش قابل توجهی از آمريکايیدر آمريکا، باعث شده بحران کرونا 

ضر .انداز ندارندتوانايی پس سکن خود را  در حال حا ساط وام م ستاجران آمريکايی توان پرداخت اجاره و اق سوم م حدود يک 

له در آمريکا ئاين مسخخ .هاي خود را تخليه کنند، اکنون بايد خانههاي دولت براي تعويق اين اجارهماهه 4ندارند و با پايان مهلت 

ست که اگر برايش راه حلی پيدا  شده ا شودتبديل به بحرانی  سکها را با بحرانی همهها آمريکايی، ميليونن ن و گير در حوزه م

مردم آمريکا هنوز  2.ميليون آمريکايی شود 4۰شود موجب بی خانمان شدن بينی میکند. بحرانی که پيشخانه روبرو میتخليه

ضروري ديگر مثل غذا و دارو و خدمات درمانی را ناديده بگيرند. چون شان را بدهند و چيزهاي در تالش هستند که اجاره خانه
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ماه ش شاالن بيش از  . کرونا بحران مسکن در آمريکا را برمال ساخته است.خانمانتا بی باشنددهند که گرسنه مردم ترجيح می

هاي به تدريج کمکروبرو شده است. يعنی تخليه خانه و آمريکا با يک بحران ديگر  گذرداز شروع همه گيري ويروس کرونا می

سد. ها آمريکايی بيکار به پايان میدولت و محافظت قانونی براي ميليون ضان از قانونر و  خواهند که اجاره خانهگذاران میمعتر

سکن را لغو کنند سط وام م شده  باعث گيري ويروس کرونا همهها به تاخير بيفتد. گيري کرونا پرداختتا در اين دوران همه ،ق

شهرها و اياالت، مهلت قانونی براي پرداخت اجاره و قسط وام  1وجود آيد.ه است مردم شغل خود را از دست بدهند و بيکاري ب

 بعضی اياالت وقرار دارد. . در حال حاضر، مهلت قانونی براي پرداخت اجاره در جريان است ولی رو به اتمام مسکن تعيين کردند

کنند يک سخخونامی بزرگ از تخليه پيش بينی می مهلت را عملی نکردند. فعاالن حوزه مسخخکن در آمريکاشخخهرها هم اصخخال اين 

خانمان شخخدن و انتقال به یداشخختن و بسخخر يباال یسخخقف انيم کايدر آمر دهد.هاي آينده رخ میخانه در راه اسخخت که در ماه

 کي يناگهان اعضخخااي که به گونهوجود دارد.  یکم اريها، فاصخخله بسخخروها و پارکادهيدر پ دنيخواب ايها خانمانیب يهاپناهگاه

ضل بیخانمان میب يبه افراد ليتبد ،يیکايآمر یِمعمول ادهِخانو شکل د کي کايدر آمر یخانمان یشوند. مع دار و شهير نه،يريم

  تر کرده است.ميوخ ياست که بحران کرونا صرفا  آن را برمال و تاحد يساختار
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