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 برابر، 203 زمین بهای 2731 تا 2731 یدوره طی ایران آمار مرکز هایداده براساس

 یهمه و داشته افزایش برابر 72 تهران( )در مسکن بهایاجاره و برابر 37 مسکن بهای

 رد سوداگری جنون این ست.هاقیمت عمومی سطح رشد از بالاتر شدتبه هانرخ این

 دهدیم توضیح شهر سه داستان یمقاله در هاروی دیوید چیست؟ حاصل ایران اقتصاد

 شارز عنوانبه مسکن به مصرفی، ارزش عنوانبه مسکن زا حرکت با گونهچه که

 صاداقت نقد ـ دهد.می رخ روند این سوداگرانه گذاریسرمایه عنوانبه مسکن و مبادله

 سیاسی

 

 از مملو مارکس قول به که هست هم کالا اما .است ایساده خیلی چیز خانه

 من،ا کارگرنشین یمحله در ایخانه در من .است «الهیاتی دقایق و متافیزیکی ظرایف»

 ارزش دارای خانه ۵.شدم بزرگ ۵۴۹۱ از پس هایسال در بریتانیا در یدآبرومن و مصون

 خوردن، رایب تنگ نسبتاً ولو امن فضایی .خاص یجذابیت بدون و معمولی - بود استفاده

 .ردکمی ایجاد کردنگوش رادیو یا نوشتنمشق خواندن،قصه کردن،معاشرت خوابیدن،

 آن در ندتوانستمی درونی هایتنش و مشکلات تمام وجود با خانواده افراد که مکانی

 هاهمسایه اب رابطه .کنند وگوگفت یکدیگر با هاهمسایه فضولی بدون و کنند زندگی

 .بود هاستفاد ارزش شهر جااین .نبود صمیمانه هم خیلی ولی بود حمایتگرانه و دوستانه

                                                      

ا رسد. پس از جنگ در بریتانیمیجنگ جهانی دوم با پیروزی متفقین به پایان ۵۴۹۱در سال  ۵ 

شود. اما به دلیل مشکلات اقتصادی رسدد و دولت رفاه مسدتقر میحزب کارگر به قدرت می

 .مشودآغاز میهم حاصل از جنگ دوران ریاضت اقتصادی 
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 کوچکی جشن .کردیم تسویه را مسکن وام که آورممی یاد به را روزی اما

 به مثلاً) بعد نسل به تواندمی که دارد هم ایمبادله ارزش خانه که فهمیدم تازه .گرفتیم

 مسکن هایساختمان ما نزدیک .شدنمی یصحبت آن یدرباره وقتهیچ اما .برسد (من

 گذاشتم، قرار محل آن از دختری با وقتی اما .بودند خوب من نظر به .بود 2اجتماعی

 به ماا .کرد اعتماد آنها به تواننمی و اندلاابالی گفت او .کرد مخالفت شدت به مادرم

 تاحدی هرچند - بدی چندان نه زندگی محیط در ایمن یمسکن هم هاآن رسیدمی نظر

 کوچه در هابچه و دادیممی گوش رادیویی یبرنامه یک به هاآن و ما .دارند - روحبی

 در .بودند کارگر حزب طرفدار هاآن انتخابات زمان در اما .کردندمی یکسانی بازی

 درش .بود 3توری حزب پوستر چند و کارگر حزب تبلیغاتی پوستر چند ما یمحله

 ابزاری همواره بریتانیا در سو این به ۵9۴1 یدهه از کارگر یطبقه شدن خانهصاحب

 صاحب» :گویندمی امریکا در .بود بلشویسم برابر در دفاعی و اجتماعی کنترل برای

 .«کنندنمی شرکت اعتصاب در قرض زیربار هایخانه

 .نبود دولت توجه مرکز در همه برای مسکن یتهیه دیگر ۵۴91 یدهه در

 یادلهمب ارزش به بیشتری اشتیاق مردم و کرد حراج را اجتماعی مسکن تاچر مارگارت

 ،کردندمی کمک شدن خانهصاحب به که مسکن هایبانک .کردند پیدا هایشانخانه

 ۵۴9۵ الس در .شدند هابانک شبیه تربیش و نبودند کارگر طبقه محلی نهادهای دیگر

 رقم این 21۵۲ سال تا اما ،بودند عمومی مسکن جزء بریتانیا در هاخانه سوم یک تقریباً

                                                      

هایی دارد که دولت طولانی مدت و با اجاره ارزان در اختیار مسدکن اجتماعی اشاره به خانه2 

 دهد.مار میدرآمد قراقشار کم

3 Tory منظور حزب محافظهکار است 
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 ایاجتماعی مسکن هیچ آرمانی ولیبرالن دنیای در .کرد پیدا کاهش درصد ۷ از ترکم به

 مسکن جرانمستأ» ،گویدمی ۹کروچ کالین که طورهمان .باشد داشته وجود نباید

 نسشا ما یهمه .«هستند ولیبرالین-پیشا یگذشته یناخواسته هایهماندته اجتماعی

 تا شدندمی مبادله اجاره یا بازسازی برای هاخانه .داشتیم را مالکانه دموکراسی به رسیدن

 یارزش عنوان به خانه دادن ترقی .بروند بالاتری هایمحله به بتوانند هاآن صاحبان شاید

 وجهت مرکز در شخصی ثروت افزودن برای مکانی و اندازپس برای ایشیوه ای،مبادله

 هایارزش از حفاظت برای .بود هابحث یهمه موضوع خانگیصاحب فردی ثروت .بود

 تردیج جداسازی .دادندنمی راه را (مهاجران یا پوستانرنگین اًمثل) هاپاپتی محله، املاک

 الیخ شهری مشاع فضاهای و حصارکشی فضاها .ندآمد وجود به بسته هایشهرک و شد

 .شدند

 ودس و سرمایه انباشت ابزار خانه .کرد تغییر بازهم توجه کانون قرن پایان در

 گاهدست به شد تبدیل خانه .شدمی گرفته درنظر سوداگرانه گذاریسرمایه از حاصل

 هاآن زا توانستندمی قبلی هایوام پرداخت برای جدید هایوام گرفتن با که خودپردازی

 وسانن جبوم مسکن بازارهای در ملاحظهبی نقدینگی و اعتبار ریختن .دربیاورند پول

 نه هتوج .آمد وجود به تریترسناک قدرت تغییر این پس در اما .شد مسکن قیمت در

 زمین زشار اختلاف .شد معطوف شدمی ساخته رویش بر خانه که زمینی به بلکه ،خانه به

 برای .ردک وسوسه را گذارانسرمایه زمین کاربری بهترین و بیشترین ارزش و کنونی

 غییرت هازمین موجود کاربری باید یا سوداگرانه گذاریسرمایه سود این آوردندستبه

                                                      

۹ Colin Crouch 
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 جاآن در ماندن امتیاز خاطربه یا و کردندمی بیرون را هاآن کنونی ساکنان و کردمی

 .کردندمی بالاتر یاجاره پرداخت به مجبور را هاآن

 المث .کرد پیدا توانمی دنیا بزرگ شهرهایکلان یهمه در ایبرجسته هاینمونه

 قبل تا .شد برابر پنج چین در 21۵۱ تا 211۹ سال از زمین قیمت .بگیرید نظر در را چین

 از پس .بود پکن در مسکن قیمت درصد 3۷ میانگین طوربه زمین ارزش 2119 سال از

 هاخانه از یا درآمدکم افراد جاهمه در .رودمی بالا درصد ۲1 تا که است 21۵1 سال

 کتاب در ۱نممک دینی .شد تحمیل هاآن به نجومی هایاجاره یا و شدند انداخته بیرون

 هک شهرهایی در مسکن یهزینه پسِ از نفر هامیلیون» :نوشت ۲چین بدهی بزرگ دیوار

 .«شودمی بدتر روز هر وضعیت و آیندبرنمی ندکنمی زندگی

 یاجاره راه از کردن سود برای» گفتمی او .کردنمی تعجب بود مارکس اگر

 قدرت» .«صاحبانش برای ۷توسیاپ هایمعدن تا بود سودآورتری منبع فقر خانه

 در که کارگرانی» ساختمی قادر را مالک که شدمی عاید ملاکی از «ایالعادهفوق

 ندکردمی زندگی آن در که زمینی خود از را داشتند شرکت دستمزدها به اعتراضات

  .«دکن بیرون

                                                      

۱ Dinny McMahon 

۲ China’s Great Wall of Debt 

۷ Potosi 

ای همعدادنی در امریکای لاتین و در بولیوی کنونی که در دوران امرراتوری اسددرانیا در قرن

انبوه این امرراتوری  اش نقش بزرگی در ثروتبه سددبب انبوه معادن نقرهشددانزدهم و هفدهم 

 داشت.
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 هایفرصت برای راه تا شدند انداخته بیرون هامحله یهمه از درآمدکم افراد

 رکتش مثل جدید، هایکاربری به تبدیل و گران هایآپارتمان پولدارها، گذاریسرمایه

 بلکه رد،بمی پیش را مسکن بازار که نبود مبادله ارزش صرفاً  دیگر .شود باز 9بیانایربی

 دیدش افزایش .شد بازار این محرک مسکن بازار در کاریدست مددبه سرمایه انباشت

 ها،بانک اصلی منتفعان واقع در اما بود هاخانه صاحبان نفع به ظاهراً املاک قیمت

 بزرگ هایصندوق و ایچندرشته بزرگ هایشرکت و اعتباری مؤسسات

 .پیوستند سوداگرانه عواید بازی به که بودند گذاریسرمایه

 و فتندیا نجات هابانک .شد برملا واقعیت این افتاد اتفاق ورشکستگی وقتی

 در 21۵1 تا 211۷ سال از .شدند بهادار اوراق بورس هایکوسه یطعمه هاخانهصاحب

 هایخانه از درآمدکم افراد کردن بیرون و شد ضبط نفر هامیلیون هایخانه امریکا

 .داشت هم مخربی بسیار اجتماعی عواقب اتفاق این .گرفت سرعت جا همه در ایاجاره

 هایخانه تمام گذاریسرمایه مدیریت هایبنگاه و گذاریسرمایه بزرگ هایصندوق

 .کنندیم معاملاتشان در بالایی سود حالا و خریدند ارزان بسیار هایقیمت به را شدهضبط

 و دبیافت تعویق به هم عمومی مسکن یماندهته بازسازی شد موجب اقتصادی ریاضت

 هاتن شد گفته ما به که برسد وضعی چنان به بخش این در ماندهباقی هایمسکن

 هاانهخ از کردن بیرون در سازانخصوصی .کند بهتر را اوضاع تواندمی سازیخصوصی

 رد سودآور مسکن به درآمدکم افراد برای دولتی مسکن تبدیل و درآمدند آب از ماهر

 .گرفت شتاب آزاد بازار

                                                      

9 Airbnb 

کند.ی خدمات مسکن فعالیت مییک شرکت خصوصی بزرگ فراملیتی که در زمینه  
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 شود،می متغیر و موقت سکونت :سوداگرانه عواید از حاصل سود شهر است این

 رفهم هایمحله تبلیغ به هااملاکی و پاشدمی هم از محلی اشتراکات و اجتماعی همکاری

 وقتمامت شغلی حتی این .ندپردازمی بهتر زندگی موهوم صفات با ،حصارکشیده اغلب

 اجتماعی روابط تخریب حقیقت .گویندمی «شهری خیال مهندسی» آن به :است شده

 فراگرفته را لندن که هاییجنایت موج درمورد ۴رابینز گلن .وحشتناک ینتایج با است

 هک اندکرده تولید را شهرهایی سودمحور و ولیبرالین شهری هایسیاست» :گویدمی

 برای .ندارند جایی هیچ کنندمی احساس واقعی معنای به هاآن در جوانان از کثیری

 دنیا هب آن در که هاییهمحل در باشند، داشته را آن استطاعت که ایخانه پیداکردن هاآن

 هایشبکه .شودمی شانمستقل زندگی شروع مانع و است غیرممکن تقریباً ،اندآمده

 بستنب به هاآن به بزرگسالان احترام و جایی به شانداشتن تعلق احساس ،شاناجتماعی

 برای نآ در که کند ایجاد را وضعیتی توانستنمی خوبی این به چیز هیچ .است رسیده

 که ییدنیا با این .«خودشان زندگی نه و باشد داشته اهمیتی دیگران زندگی نه جوانان

 .است خانه هنوز خانه اما .است متفاوت شدم بزرگ آن در من

 .ارندد همزیستی کالا شکل در ثباتبی صورتی به همیشه ارزش متفاوت اشکال

 رسیده خود اوج به امروزی بستبن در مسکن بازار اخیر یدوره در هاآن تکاملی-هم

 بیش هک است ایگونهبه سوداگرانه عواید گذاریارزش حاکمیت که وضعیتی در ،است

 ،املاک و زمین بازارهای بر سرمایه یغلبه خاطربه زمین، یکره جمعیت از نیمی از

 طورینا نباید لزوماً .کنند پیدا مناسب محیطی در زندگی برای مناسبی جای توانندنمی

                                                      

۴ Glyn Robbins 
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 شورای ۵۴۷9 سال در که برخوردم ایکتابچه به کارم اتاق کردن تمیز هنگام اخیراً .باشد

 سکنم است: این کتاب عنوان .است کرده منتشر مسکن یدرباره نیویورک شهرکلان

 ایبودجه امریکا شهری یتوسعه و مسکن دپارتمان ۵۴۷9 سال در .حلراه تنها :عمومی

 ایهتعاونی .است داشته اختیار در حلراه این به مساعدت برای دلار میلیارد 93 مبلغ به

 به ۵۵اجتماعی مسکن ساخت متصدی غیرانتفاعی یهابنگاه حتی و ۵1محدود سهام با

 ۵۴93 سال در .شدند متولد مهم شهرهای در بازار نظام از بیرون هایحلراه یارائه منظور

 که این تا یافت کاهش دلار میلیارد ۵9 به شهری یتوسعه و مسکن دپارتمان یبودجه

 به من بعد سال چهل .شد حذف کلینتون جمهوری ریاست یدوره در ۵۴۴1 یدهه در

 کرف عمومی مسکن یعنی واضح حلراه آن جدی نکردن پیگیری جهانیِ فجیع نتایج

 .یابد اولویت باید استفاده ارزش .کنممی

 

 انگلیسی: متن به پیوند

David Harvey, A Tale of Three Cities 

 

 

 

                                                      

۵1 Limited equity co-ops 

درآمد جامعه های کمهای مسکن برای گروهتعاونی  

۵۵ Community Land Trust 

https://tribunemag.co.uk/2019/01/a-tale-of-three-cities

