
1 
 

 

 حق به شهر و انقالب نئوليبرالي

 اريك كالرك

: محمد غزنويانترجمه  

 

1397مهرماه   

 



2 
 

اند. به تر و محالت فقيرنشين فقيرتر شدهنشين ثروتمنداست كه در آن محالت ثروتمندانقالب نئوليبرالي در سوئد شهري آفريده
 نهادهاي اجتماعي و مالكيتِ  مددبهگسيخته را د نئوليبراليسم لجامبتوان در برابر اين انقالب ايستاده وسياستي نو نياز است تا نيرويي 

سازمان  ي مرفه كوچكِآميز كه توسط طبقهجمعي مهار كند. آري در سوئد يك انقالب در جريان است؛ انقالبي نئوليبرالي و موفقيت
ي سازيِ حوزهسازي، بازاريخصوصي بر جامعه بگستراند. ي اقتصادي خود رااش را بازتسخير كرده و سلطهرفتهاز دست يافته تا قدرتِ 
 ايضاح در جهتهايي هستند ي طبقاتي، كليدواژهي نابرابر و افزايش فاصلههمگاني، توسعه زدن به امنيت و اموالِحراج عمومي، چوبِ 
 »محدود نئوليبراليسم« اي ازعنوان نمونهبه ،را سوئد »ي مختصر نئوليبراليسمتاريخچه«ديويد هاروي در كتاب خود  نئوليبراليسم.

  )١(نامد.مي

ترين بازارها تبديل ليبراليها در غرب به يكي از مندتريناين شرحي سودمند است چراكه تمام بخش مسكن از يكي از قانون
زدايي در سازي و مقرراتقيد و بند كار كرده، نه تنها از طريق كاالييبي )٢(است. سياست نئوليبرال كه تحت زمامداري رينفلدشده

است. بله؛ گذاري شهري نيز تسري يافتهي سالمت، آموزش و سياستيابد بلكه همچنين در حوزهبخش مسكن استمرار مي
  سود استخراج كند. و از آن نفوذ كرده قلمروهاي زندگي يتمام بههمه چيز. سرمايه بايد بتواند  سازيِ مالي

است؛ از شيليِ پينوشه و بريتانياِي تاچر تا آمريكاِي جهاني خود را نيز داشته سال انقالبي در جريان بوده كه حاميانِ ٢٠طي بيش از 
صاويري ايم، من تي اجتماعي همراهي كردهبخشِي قدرت نزد باالترين طبقهريگان. اگر كسي ترديد دارد كه ما در سوئد با بازاستحكام

كه هدف يورش است را همراه با چند فكت فراخواهم خواند. ما با بخش مسكن آغاز كرديم، نخستين جاييچه رخ دادهروشن از آن
انجام داد يكي تعطيل كردن دپارتمان مسكن بود.  )٣(خستين كارهايي كه دولت نخست بيلتدر ميان ن نئوليبراليسم واقع گرديد.

 بندي شد وقتي كه گفت:خوبي توسط متس اودل (وزير بازرگاني و مالي) جمعي كاال بهمثابهمسكن بهرويكرد نئوليبرالي به 
 مسكنها دپارتمان كاميون و وزير امور كاميون نداريم. چرا بايد چنين تشكيالتي در رابطه با درخصوص مسائل مرتبط به كاميون

زمان با افول امين مسكن، قانون اطالعات مسكن، شرايط زمين و غيره. همطيفي وسيع از قوانين حذف شدند: قانون ت داشته باشيم؟
  افزود.  مسكنبهاي اجارهافزايش حمايت از بخش مسكن، اصالحات مالياتي نيز 

  مقصر بازار است

يك گاو بخش مسكن  ٩٠ي اقتصاد دولتي بود. در پايان ميليارد كرون باري سنگين بر گرده ٣١با وزن  مسكنبخش  ١٩٠٠در آغاز 
 ي. اجارهتغيير يافت از صعودي به نزوليبازتنظيم بازار زمان ميليارد كرون سودي خالص براي دولت. هم ٣٠بود با حدود شده دهشير

مداران د سياستبها به باالترين سطح رسيهنگامي كه اجاره درصد كاهش يافت. ٨واقعي  يهزينه زمانهم ودرصد افزايش ٧٣واقعي 
درصد  ٩٠و گفتند: مقصر بازار است. اما بنت تورنر(استاد اقتصاد ملي در دانشگاه اوپساال) محاسبه كرد كه بيش از  هانداختشانه باال 

در  چنين نشان داد كه ١٩٩٦حقيق دولتي در سال تي يك نتيجه ها قرار گرفتند.جويندگان مسكن تحت تاثير مستقيم اين سياست
كمترين تالش ممكن را براي تغيير آن  )٤(دولت پرشونآنكه حال دارداقتصاد خانوارها به حمايت واقعي نياز  ،اين سياست ينتيجه

چه كردند تا هرتر از نئوليبراليسم شده بود و سياستمداران نئوليبرال تالش ميانجام داد. سوسيال دموكراسي در عمل نوعي خفيف
  د.مندان بدهنبيشتر از فقرا گرفته و به ثروت
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  تري را برگزينيدزندگي در جاي كوچك

زمان رشد افول سطح توليد مسكن كه پس از جنگ جهاني دوم مشاهده نشده بود. هم چيست؟معكوس عواقب ناشي از بازتوزيع 
معناست كه بدينو اين هزار نفر افزايش يافت ٢٥٠ به جمعيت ي نودهزار عدد. در طي دهههاي خالي از چندهزار به بيش از پنجاهخانه

نياز مرتبط نبوده بلكه به كاهش تقاضا بستگي داشته است؛ خانوارها هر چه بيشتر خود را در  هاي خالي با كاهشِرشد عدديِ خانه
سان بود كه ازدحام جمعيتي براي نخستين مرتبه پس از ديدند كه جايي كوچكتر را براي زندگي انتخاب كنند و بدينوضعيتي مي

    ار افزايش شد.دچ ٦٠ي دهه

ها دشوار بود كه بتوانند سياست مسكن محلي را هدايت كنند. پروفسور از بخش مسكن عقب كشيد براي كمون كه دولت خود راوقتي
ده پيش رفتند؛ هاي سودشدن به شركتتبديلها به سوي هاي مسكن وابسته به كموناينگريد شاهلين نشان داد كه اغلب شركت

  و عاري از مسؤليت اجتماعي. هاي سودمحورشركت

ها سرپناه موقت مراجعه كردند، و چنين بود كه در سياستگذاري شهرداري )٥(خانوارهاي تضعيف شده به ادارات خدمات اجتماعي
اكي وليكن حارقام اندك و غامض هستند  خانماني اجتناب كرد.ي بيشد از رشد قابل مالحظهبه سختي مي .شدجايگزين مسكن امن 

  هستند. وحشتناك براي بسياري از مردم طيافزايش شديد و ايجاد شراياز 

 ي دولت نئوليبرالچهره

توان مي بايد بگويم كه داشتم،انداز تغييرات جغرافيايِ اجتماعي در شهرهاي بزرگ سوئد پيرامون چشم شخصابا تحقيقاتي كه 
كه نشان دهيم چه تغييراتي صورت گرفته است. براي اين ٢٠٠١تا  ٨٦هاي ي سالكه در ميانه مند و با ذكر جزئيات نشان دادروش

كه نوسازي جريان دارد، . در جاييبهره بگيريم آكادميكهستند الزم است تا اندكي از زبان نكاتي تحقيقات مويد چه كه اين 
  )٦(پردازند.اليات بيشتر مياي ممالحظهشوند ميزان قابلشوند كه نسبت به آنان كه خارج ميخانوارهايي وارد و ساكن مي

استكهلم،  سه شهر نوسازي و تصفيه را در سيستماتيك يو رابطهئدر تحقيقي مشترك همراه با همكارانم در دانشگاه لوند و اوم
سازي هرچه بيشتر ميان نوسازي به دوقطبيلگويي روشن را پيش روي ما نهاد: دست آمد اچه بهنشان داديم. آن گوتنبرگ و مالمو

درآمدي كمتر تصفيه صورت -ي مالياتيآنكه در مقابل در محالتي با سرانهدرآمدي باال انجام شده حال- ي مالياتيمناطق با سرانه
و سياست اجتماعي تقويت كرده و  هاي ماليات، مسكن، بازار كارسازي اجتماعي نئوليبراليسم را در حوزهاين دو قطبي گرفته است.

وضوح ثروتمندتر و مناطق فقير به آشكارا ه بگويم: مناطق غني بهداجتماعي شهر بر جاي نهاده است. سا اثرات خود را جغرافيايِ
  ي دولت نئوليبرالي است. اند. اين چهرهتر شدهتهيدست

م بيلت ناتماكار به يسرعت جامهبهبا اصالحاتي تهاجمي دولت راينفلت  آنچه را بيلت آغاز كرده بود، راينفلت به سرانجام رساند.
ري مسكن بدين شكل سياستگذا ها برچيده شدند. اهداف طرحكمون اموالِ گذاشتنِ به حراجتمام موانع در راه  .عمل پوشانيد يجامه

جاست ناي. كنندبرآورده را نيازها شده و ب ساي مسكن متنتقاضا و عرضه تامدت به نحوي كار كند در دراز كه بازار بندي شدصورت
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ي هايي كه در طول دوران بعد از جنگ از دور خارج شد: مسكن خوب با هزينهبنديخداحافظ دولت رفاه. صورتكه بايد گفت: 
   روي نيز تقويت شد.ثابت، پس ماليات بر درآمدِ با اصالحِ مسئوليت اجتماعي. معقول، برابري و شايستگي شرايط زيست و

 غبارروبي اودل

نيروهاي سياست  كند. اومعرفي مي چون سياستي روشنگر آن را ،يا فروريزي »نشت به پايين« ي قديميِايده غبارروبي ازبا  )٧(اودل
هاي نچه كه براي گروهآي انتقال، : زنجيرهمشخص كرد را و توليد مسكن كوچككاهش توليد مساكن بزرگ و گران  جهتبازار در 

است كه كردهسال پژوهش حول اين پرسش مشخص ٦٠من خشمگين شده بودم چرا كه  افتد.درآمد مانند جوانان مفيد فايده ميكم
ي سياستي روشنگر از آن مثابهاي در بر ندارد. جا زدن اين ايدئولوژي بهبنيه فايدهبراي خانوارهاي كم )٨( ت اقتصاديسياست نش

در سوئد تدريجا  مسكنكنند كه بخش هانس ليند و استلال لونداشتروم اساتيد اقتصاد مستغالت تصديق مي هاي روزگار است.شگفتي
ي ترين، تحت هدايت، كنترل و سيطرهور سخنران از بازاريظطور مشخص منبهشود. (ها در غرب تبديل ميترينبه يكي از بازاري

بازار آزاد در بريتانيا و آمريكا نيز خواهد  مهدي دولت گوي سبقت را از مداخلهچنان كه در كاهش مستغالت است. م)  بخشِ  بازاررفتنِ 
  ربود.

 كنندنمي بسندهمسكن به 

در  يبراليانقالب نئول ؟مانده است هنوز از دولت رفاه عزيزمان چيزي باقي بيائيد بپرسيم كه خالصه وضع مسكن چنين است. اما
ولو درمان، مراقبت از سالمندان و مدارس ما  يزيگسترده از هر چ يسازيو خصوص يسازييكاال يرا برا ريمس نفلتيدوران دولت را

 يسهام يهاو شركت كه امكانات را در چنگ خود گرفته يقدر گرانيباز ياز تجارت سودآور برا ييباال زانيم يعني نيگشود. و ا
 . شونديم دهيامخاص ن

شركت  ٤كرون سود به جيب زدند و  ميليون٢٠٠ميليارد و ١ هاي بخش درماناز بزرگترين غول شركت شش، ٢٠٠٨تنها در سال 
و ميليون كرون سود دست يافتند. به عبارت ديگر قريب به يك و نيم ميليارد سود از خدمات رفاهي  ٢٥٠مرتبط با خدمات مدارس به 

دادن  فراريهم از كانال آن كه كتمان كردندي سود را ش عمدههاي مالياتي شوند بخعالوه بر آن جهت اينكه مشمول معافيت .ما
كند كه در بخشي را حمايت و استدالل ميي سودع اين دولت است كه چنين چرخهق. در وامحقق شد هاي مالياتيسود به بهشت

  چيز با همين اصطالح آغاز مي شود.انجامد. بله همهي پايدار ميبه توسعه نهايت

  دهدا نشان مياستكهلم راه ر

هاي بخش خصوصي دهند. در استكهلم نيمي از خدمات بخش درمان و آموزش در اختيار شركتشهرهاي بزرگ راه را نشان مي
هم از رهگذر واگذار شود. اين نيمي از خدمات درماني تمام كشور به بخش خصوصي ،شود كه طي چهار سالاست. برآورد مي

شان به جايي بيرون هامسش بزرگي از خشود كه بهاي مالي محقق ميشركت دهد بلكه به ميانجيِدو نفره رخ نمي- هاي يكيشركت
هايي كه در هاي كوچك هم قادرند تا سود را به سمت خود جذب كنند. از جمله شركتاز كشور متعلق است. گرچه بخشي از شركت
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جيب خود  درهاي هيئت مديره و خريد مسكن هزار كرون سود را در قالب هزينه ٤٠٠ميليارد و ٩ها فعال هستند و دبستانيپيش
  هزار كرون خريدند.٦٥٠شان را تنها به ارزش ها و اموال منقولدبستانيكه پيشهم تنها دو سال پس از آناند. آنتهشگذا

. اين همان فرايندي است كه ديويد خواسترا از دست داديم چون انباشت سرمايه اين را ميمان يكي پس از ديگري اموال اشتراكي
است، مشابه  در سوئد اين يك انقالب نئوليبرال عبارت ديگر، انباشت سرمايه از راه سلب مالكيت.نامد. بهمي »تخريب خالق«هاروي 

  در راستاي انباشت سرمايه. ،اموال عمومي و نهادهاي اجتماعيمالكيت از  سلب قاز طري :دهدآنچه در اكناف جهان رخ مي

درصد از  ١٠واقعي  درآمد ٩٠ي در طي دهه اجازه دهيد با نگاهي به اعداد مركز آمار سوئد نگاهي به عواقب قضيه داشته باشيم:
 ٥افزايش  ي درآمديبخشيدند. سرانهد فزوني درص٦٦ها درآمد خود را درصد از آن ٥درصد افزايش يافت و ٤٧ها ثروتمندترين

يك راه ساده  درصدي در درآمد واقعي خود مواجه شدند. ٥ها با كاهش آمدتريندردرصد از كم ١٠كه آنداد حالرا نشان مي يدرصد
بتا برابر و رشد تر بودن ارقام نشانگر توزيع نسو بازنمايِي توزيع درآمد است. كوچك »جيني«براي سنجش نابرابري استفاده از ضريب 

مندان را داشت. انقالب نئوليبرالي از ضعفا گرفت و به ثروت ٢,١سوئد ضريب جيني  ١٩٨٩در سال  مويد نابرابري بيشتر است.ها آن
 كه و آفريقاي جنوبي ٥,٧، برزيل ٤,١آمريكا كه  . قياس كنيم بارسيد ٣,٣به  ٢٠٠٧ سال ضريب جيني سوئد در اي كهگونهد بهبخشي

اغلب : انقالب جهاني نئوليبرال ست ازتابعياين شود ولي كماكان اندك محسوب مي ٣,٣ضريب جيني گرچه  دارند. ٥,٨ضريب جيني 
جا دارد از خود سوال  و اين مشي جهان ماست؛ افزايش شكاف. اندكرده قدرتمندي را تجربه سازيِ دوقطبي ٧٠ي پس از دهه كشورها

هايي از اين دست باشد مان خشونت و اختالف، فالكت تهيدستان و تجمالت فرادستان و دوگانهز اجتماعيآيا مايليم وجه تميكنيم كه 
  عاري از اتحادي آشكار از سوي ما؟

  حقوق همگاني

 ٦٨در سال شناس فرانسوي هانري لوفبور دارد. اين مفهوم توسط جامعهخود را  تاريخ ،اجتماعي ي پديداريابهثمبه »شهر ـ به ـحق«
و  هاآزادي جاست كه براي صيانت ازبهعنوان مثال آزادي بيان مهم است و گردد. بهي عمدتا حول حق فردي ميابداع شد. گفتار حقوق

ما گرچه . ميداشته باش هاياز اختالف حول حقوق و آزاد يو عار يكل ياكه قاعده دينمايدشوار م اما گاهاً  مبارزه كنيم مانحقوق
   .  ميرا پشت سر خود دار تيمسئول

 وجود دارند. بلكه به به صورت پيشيني هااين چراكه كند  اشاره نمي شهري موسساتو  شهرحقوق فردي دسترسي به به حق به شهر 
از  يسازيهمگانشيب يبه معنا نيا كه قلبا خواستاريم.ساندهي شهر است آنبازسامان ، تغيير وحقوق همگانيدادن به شكلمعناي 

نوع انسان. از  يحق به شهر ناظر است بر اعتال تيحقوق زنان و حق سرپناه است. در نها ان،يگرامفهوم حق ازجمله حقوق همجنس
و به  ميدهيما شهر را سامان م ست؛ين هيسو كي يارابطه ني. اميدادن به شهر، شكل دهشكل و سامان يِ انجيمخود را بهكه رو آن
  .ميده يسامان م زيرا ن شيخو ستيآن ز يِانجيم

تجديد آرايش اجتماعي كه در آن و  دهيِ محيط شهريشكل چطور ما همراه كهنگاه از پايين، اينحق به شهر مشروط است به يك 
اي كه توامان با دموكراسي بنيادين و ي جنبشي اجتماعي است. پروسهاي كه برسازندهشويم. پروسهر ميكنيم خود نيز متاثزندگي مي

با يك محقق شهري برجسته به نام نلي  ٩٠در آغاز سال  دارانه ناسازگار است.هاي سرمايهراديكال همراه و با دولت مقتدر و ابرپروژه
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دادم كه ميبايد براي وي شرح مالمو را به وي نشان دهم.  شهر در »بافت ناآرام«اسميت مالقات كردم و او از من تقاضا كرد تا 
 توانمميامروز  وليببرم چند بافت ديگر  او را به روز نتوانستمآنناپذير است. اجتنابشهري  غييراتت درگيرِي حاصل از

  پارك را به او نشان دهم. ويكتورياو در مقابل  )ُگردبخشي از گتوي بسيار معروف در شهر مالمو با نام ُرسن(نردِ گُ رهِ

سان ها را به يكجزر و مدي نيست كه تمام قايق - پيرامون آزادي انتخابات و حزب جديد كار لفاظي كند هرچند -انقالب نئوليبرال 
  برد.جزر و مدي است كه ثروتمندان را باالتر و فقرا را فروتر ميباال ببرد. اين 

 نو براي اينكه افسار نوليبراليسم افسارگسيخته يسياست، به به يك ضدانقالب نياز داريمنيز ما  الجرماين انقالب نئوليبرالي است اگر 
مان مان آنگونه كه قلبكشورمان و جهان ،برخيزيم و همراه يكديگر به شهرمان حق به شهر ينجاِت ايده برايما بايد كه . بكشيم را

. به سخنم پايان دل ببنديم بدون نياز به رزم است شهرحق به  مدعي بازيابيكه  كاذبي. نبايد به اميدهاي شكل دهيم خواستار است
ي گويد هستهاو مي كند.اشاره مي ريزان اجتماعينسل برنامهكه به  دهم با نقل قولي از تورشتن هاگس ترود پروفسور در جغرافيمي

و زمان بخشي به فضا هستي بر حوادث و در پايه و اساس خود مبارزه براي استيالي ـ ربط به زيست واقعينه موضوعي بيـ  جغرافيا
مازادي در بر  ،تفاوتي استوار باشد جز بازتوليد وضع موجودبي و است. ما بايد خود را براي اين مبارزه مهيا سازيم. وفاقي كه بر ترس

  ي نئوليبراليسم.  ندارد و وضع موجود نيز يعني سلطه

  

اريك كالرك استاد جغرافياي فرهنگي در انستيتوي جغرافياي فرهنگي و اقتصاد دانشگاه لوند است و متن زير : توضيح مترجم *

  است. ٢٠١٠برگردان سخنراني وي در مراسم روز كارگر سال 

  

  ها يادداشت

 سم،يبراليمختصر نئول خيتاربه ديرجوع كن نامديدر سوئد م »محدود يِسازبرالينئول يالگو« يمطالعه در خصوص آنچه هارو يبرا) 1(

  .158 ي ، صفحه1386زاده، تهران، اختران، محمود عبداهللا يترجمه

 2014–2006 هايي ميان سالوزير سوئد در فاصلهرو) و نخست) فرديگ جان راينفلد رهبر پيشين حزب مودرات (ميانه2(
  است. بوده

  است.بوده 2014–2006 هايي سالوزير سوئد در فاصلهنخسترو و نيلس دنيل كارل بيلت رهبر پيشين حزب ميانه )3(

ي هفتاد ترين اعضاي حزب سوسيال دموكرات سوئد است كه از اواخر دههترين و متنفذ) هانس يوران پرشون يكي از مهم٤( 
است. اقتصاد فعاليت داشتهلس، وزارت آموزش و وزارت جدر باالترين سطوح سياسي از جمله رياست م ٢٠٠٧سال ميالدي تا اواسط 

  است.وزير سوئد بودهنخست ٢٠٠٦تا  ٩٦ از سالاو 
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معروف هستند و وظيفه دارند تا در صورت بيكاري، بيماري يا هرآنچه كه مانع از  »سوسيال«) ادارات خدمات اجتماعي كه به ٥(
  الي كنند.به شهروندان كمك مشود،  هاي جاري زندگي روزمرهو امكان تامين هزينه اشتغال

پذير است. منظور سخنران از ورود و خروج، ناظر است بر افزايش ها امكانهاي مالك ساختمان) نوسازي مساكن با تصميم شركت٦(
آيند كه درآمد ترين اشكال نوسازي برميكه كساني از پس پرداخت بهترين و كاملبهاي مسكن پس از انجام نوسازي و ايناجاره

وقتي  رو ي ساكنين آن كمون دارد و از همينته باشند. عمدتا كيفيت زندگي در هر كمون بستگي به ماليات سرانهي باال داشساالنه
ي پرداخت شود. در محالت با سرانهتري ارائه ميول باشند، خدمات نوسازي بهتر و مرغوبمكه جمعيت غالب ساكنين يك كمون مت

شود و در صورت انجام تغييرات كيفي در بنا، مبلغي به اجاره بهاي محدود مي ماليات پائين، نوسازي به برخي تعميرات ضروري
نظر جغرافيايي وقفه، بطئي و مصمم، محالتي از نقطهافتد ولي بيشود. اين پروسه گرچه به سرعت اتفاق نميساختمان افزوده مي

سازي روزافزون شهر راند. كل اين فرايند به قطبير ميتهاي بيرونيهاي اقتصادي پائين خالي و ايشان را به زوندهكمرغوب را از 
  است. است و عمال كل الگوي برابري در برخورداري از مسكن و خدمات رفاهي برابر را برهم زدهدر سوئد منجر شده

دار بوده را عهدههايي نظير حمل و نقل و بازرگاني خانهي حزب دموكرات مسيحي كه پيشتر وزارت) َمتس اودل از اعضاي برجسته٧( 
  است.

)8 ( trickle-down theory. 


