
 اتلیازبند رسته درس« خالقان»

 زینفرت انگ یبا طعم« کیاحساسات ن» بزرگ و یشهرها

 برگردان بابک دهقان لیبنوا برو

 

خالق  ر،ید پذیتجدر، نوآور، یا، فراگیخواهند پویورک، همه کالن شهرها میویتا مونترال، ازآمستردام تا ن یدنیس تا لندن، ازسیازپار

د فراوان، یخر ل کرده با قدرتی، جوانان تحص«استعداد ها»اتل، یب، همچون در سین ترتیدوارند بدیآنها ام. متصل به شبکه باشندو

 .خود جلب کنند یشوند، را به سویوساختمان سازان م شرکت ها یکه باعث خرسند

 

ان بدون یما به همه مشتر» ، «یه ما هستیم که تو همسای، ما خوشحالیست تو از کجا آمده ایمهم ن»، «ندارد ینجا جائینفرت در ا» 

ا چسبانده شده ی غ ها ونصب شده دربا یها ین آگهیا :« میگوئیخوش آمد م یا مذهبیو یجنس یریبه نژاد، منشاء، جهت گتوجه 

داده  نتیرا ز اتلیشهر س یا مغازه هایاز خانه ها و یاریبس ،یا کره ایو یولیپان، اسیبزبان عرب موارد یشه ها و در برخیش یبر رو

 .اند

 

ن پرچم، یا. دارد یادیت زیزمحبوبین کمان نی، پرچم رنگ(LGBTQ) یغرور دگرباشان جنس، فصل جشن ۷۱۰۲ن ماه ژوئن یدر ا

از کفش با هفت  ی، که مجموعه خاص Doc Martens یخورد، سردر مغازه کفش فروشیبه چشم م یه در هر گوشه کنارک

 Spaceو  Starbucks یدفترمرکزبر فراز . کندیمن ین مناسبت عرضه کرده است، را تزئیگرانتر، را به ا یرنگ، گرچه کم



Needleن پرچم به اهتزاز در یز ای، ن۰۶۹۷ یشگاه جهانیازنما یادگاریدر نوک آن،  یبشقاب پرنده ابه شکل سوزن و ی، برج

 .دیتوان دیزمیکا نین تراز پرچم آمریپائ یوکم یدرمقابل شهردار یآنرا حت. آمده است

 

خاستگاه مقاومت  نتون اختصاص داد ویکل یالریخود را به خانم ه یانوس آرام که هشتاد وهفت درصد آراین شهرکرانه اقیدرا

وتنوع به پرچم ونماد آن  یبارگران، بردید یش به سوی، گشاس جمهور دونالد ترامپ بودیرئ یاست مهاجرتیرابر سدر ب یقضائ

 .ل شده اندیتبد

 

 یسه ایمقا یایو مزا ی، اهرم رشد اقتصادیل بازرگانهستند، استدال یبه همان اندازه که ضرورت اخالق ین خصلت هائیچن 

 یکه افراد یوقت» نست که یا یدر شهردار یس توسعه اقتصادیان سورات، مسئول سرویبرا یل آقایتحل. درونیزبشمار مین

شود، یگر مواجه میکدیرند، تفکرشان با یگیمثل شهر ما در کنارهم قرارم یدر شهرات متفاوت یوبا تجرب مختلف یازخواستگاه ها

 یما اساس یسرزندگ ین برایم اقشاراست وااز افراد برآمده از تما یت شهرما مخلوطیجمع .شودیتر م یزد وغنیآم یدرهم م

استعدادها  یستیعقب نماندن از رقابت، با یبرا» کند که یاضافه م** شیآما سیساموئل آسفا، همکارش در سرو یآقا. «باشدیم

رشته ل کرده یتحص س آبابا،یآسفا، متولد آد یآقا .«میداشته باش با آغوش گشوده یم شهرینکارما ناچاریا یرا جلب کرد وبرا

دند یگزیاقامت م یدرگذشته، مردم درجائ» : کند یان میق تر بی، نظرش را دق(MIT)ماساچوست  یفناور یتویدر انست یشهرساز

ا پنجاه ی، چهل ویشدند وسپس سیت مستقرمیترویکرد ومردم در دیم جادیت ایترویدر د یفورد کارخانه ا. کردندیدا میکه کارپ

. کنندیکنند انتخاب م یخواهند در آن زندگیرا که م یزشهریهرچ ش ازیه، کارکنان ارشد جوان، پامروز. کردندیسال درهمانجا کارم

ان سورات یآقا. «دهندیت میحات شبانه ارجحیآزاد وتفر یهوا ت دریامکانات فعالعت، با یک به طبی، نزدمدارا آنها به اماکن خالق،

 .دایچارد فلوریر: کنند یاستناد م یان واحدش، هردو به اقتصاد دیاز نظرات خو یبانیپشت یو آسفا برا



 

 برون رفت از بحران یش آماده برایازپ یدستورالعمل

 

که  گر اقتصاد دانان، حدود پانزده سال استید دیومورد انتقاد شد یان مردم عادین استاد دانشگاه تورنتو، کم شناخته شده درمیا

 طبقه اوج گرفتنت کتابش یبه بعد وموفق ۷۱۱۷ه او، که از سال ینظر .برخوردارست یاریازنفوذ بس یران محلیم گیان تصمیدر م

اقتصاد » : شود، دراصل ساده است یمداوما تکرار م ،ها یدر کتاب فروش( The Rise of the Creative Class( )۰) خالق

شهرها،  ین برایبنابرا. دسپر خواهد« خالق یاقتصاد» ش را به ید شده وجایج ناپدیبتدر یواستخراج یدی، تولی، صنعت«یمیقد

« استعداد ها»انه، بلکه جلب یورا یاتیمال یایمزا یگرنه جذب شرکت ها، بواسطه ساختن بزرگ راه، مراکز کنفرانس، اعطایهدف د

 ید ثروت بهره برداریتول یش برایخو یه فکریازسرما یعتریا درسطح وسیکنند، اختراع کرده ویم یکه نوآور یکسان: خواهد بود 

، ی، کارشناسان حقوقین مالی، متخصصیدستگاه ادارمتفکر  ین، روزنامه نگاران، معماران، مغزهایهنرمندان، مهندس –د کننیم

معتبربا  یل کرده دانشگاه هایسورات و آسفا، هر دو تحص مثل یانی، آقابطورخالصه. رهیوغ یانه ایپژوهشگران، کارشناسان را

 .رندهیم گیشغلشان بعنوان تصم یبرا( ۷( )در سال ۰۹۲۱۱۱و ۰۰۷۱۱۱ب یبه ترت)  ینجوم یحقوق

 

اما هفتاد  داده لیکا را تشکیت فعال آمریدرصد جمع یس« طبقه خالق»ندارد،  یدا، که ازاغراق کردن ابائیچارد فلوریبراساس ر

شهر  یطراح: کند یشنهاد میش ساخته پیپ ین خزانه، اقتصاد دان راه حلیجلب کردن ا یبرا .ار داردید را دراختیدرصد قدرت خر

کردن  یبه زندگ یلیگرتمایگذشته، د« یدهایقه سفی» قابل توجه، برخالف  یبا درآمدن افراد، اکثرا جوان ویا. به دلخواه آنان

ت توان با دوچرخه برسرکاررفت، درساعیکه م یدهند، جائیح میه اروپا را ترجیشب« یایپو یمرکز شهرها» درحومه شهرها ندارند و



 یابانها، کافه هایخ یسرزندگ» ژه یآنها بو. دا کرد ومحصوالت حاصل از تجارت منصفانه مصرف کردیپ یران بازسه صبح رستو

 .را دوست دارند« مختلف یازخاستگاه ها یافراد» کردن با  یززندگیون« آزاد یدر هوا یها یوسرگرم یقیمستقل، هنر، موس

رخود را، با ین تقاضا ها را در نظرگرفته و تصویا یستیرون کشند بایازآب ب م خودشان رایخواهند گلیکه م یهائ ین، شهرداریبنابرا

در  یه گذاریضات، با سرمایه تبعیکنسرت وموزه، با مبارزه برعل یدوچرخه سواران، با ساختن سالن ها یژه برایرویجاد مسیا

 .ره، دگرگون کنندیمعتبر وغ یدانشگاه ها

 

و ( talent)، استعداد (tolérance) یبردبار: کرده است  یبسته بند« یت اقتصادیموفق Tسه » ه اش را دریدا نظریچارد فلوریر

 یت هایان واقلیهمجنس گرا، خارج ینسبت زوج ها) گریکدیناهمگون در یسپس، با ادغام داده ها(. technologie) یفناور

، «همجنس گرا» شاخص ) یهائ یورده بندشاخص ها ...( پلمه ها ینسبت دنوپا،  یدا، تعداد اختراعات ثبت شده وشرکت هایپ

و آنها را ( شرفتشان را بسنجندیپنکه شهر ها بتوانند یا یبرا)کند یجاد کرده است که مرتبا به روز میا..( « استعداد»، «رمتعارفیغ»

 .ز گسترش داده استیاروپا وکانادا ن به( دیجد یبه بازارها یابیدست  یبرا)

 

رسانه ها، : شدند، را مجذوب کرد یم ینکه بعنوان راه حل مشکالت کشور معرفی، شادمان از ا«قطبقه خال»  ین روش فورا اعضایا

. به چهار گوشه جهان دعوت شد یسخنران یکردند و او براین میدا را تحسیچارد فلوریرران شرکت ها یومد یران دولتیم گیتصم

به همراه دارد تا  یاز درود ودعوت به سخنران ینیو موج نوا یسد، براینو یک کتاب میکباریش، اوهردوسال یهرکدام از کتابها

س، ازمونترال تا برلن، یتا پار یدنیاز س: افته است یارتقاء «  تجربه برتر» ، به درجه یشهر یش، دررقابت جهانیه هایکه توصیجائ

 .باشد... متصل به شبکه ر، ید پذیدا، نوآور، هوشمند، خالق، تجیهد پوخوایم یهرکالن شهر

 



وشرکت  دایچارد فلوریربه خدمات  یصنعت یت هایحل معضل افت فعال یبرا یافتن راه نجاتید یبه ام یکائیده ها شهر آمر

ش یر خالق بودن را درپیقبال مس که یگرید یها یشهردار یبرا . رو آورده اند Creative Class Groupاو،  یمشاورت

اتل، که یس. ش دادندیرا افزا یجلب کارگران فکر یش براینرو تالش خویامشان بود وازیبرتصم یدین مهر تائیگرفته بودند، ا

 .گنجدین مقوله میدعوت کرده بود، درا یک سخنرانی رادیا یبرا ۷۱۱۰در سال  استاد را شهردارش

 

راوان از چوب، که در منطقه ف یبهره بردار: کرده بودند  یزندگ یمیبا اقتصاد قد یدیرامونش مدت مدیپ یونواح یشهر زمرد

ه یبا تک یفضائ -ژه صنعت هوایوبو. یشمال یکاین بنادرآمریاز مهمتر یکیبه لطف  یت بندریوفعال یساز یع کشتیاست، صنا

 یتنوع دست وپا نم یدرآنزمان، شرکت ها برا. دراوج اقتدارش بود ینگ که پس از جنگ دوم جهانیبوئ یعنی یبرقهرمان محل

درصد   ۹۶، ۰۶۲۱در سال . اه شده بودیک طبقه متوسط سیش یدایکردند باعث پیاد مشنهیکه پ یخوب یشکستند اما دستمزدها

که در یاتل در آن قراردارد، صاحب خانه شان بودند درحالیکه س یه ای، ناحKing County یکائیآمر -یقائیآفر یخانواده ها

جان  یآقا. (۰) افته استیدرصد کاهش  ۷۲ه به ن رقم امروزیا. درصد بود ۹۷اقشار،  ین رقم، با در نظر گرفتن تمامیا ،یسطح مل

ه یسال است که برعل یش از سیکه ب( Seattle Displacement Coalition)اتل یس یان گذار اتحاد جابجاشدگیفوکس، بن

 یدرط »دهد یاو ادامه م. «ن استینو یها یازتوسعه فناور یناش » ن کاهشیکند، معتقد است که ایبورژوا شدن شهر مبارزه م

ت شهرآغاز به افول کرد وبازار مسکن یجمع تعداد. ومهندس را اخراج کرد نیسینگ هزاران کارگر، تکنی، بوئ۰۶۲۱ یحران سالهاب

توسعه » خواستند مرکز شهر را یم که میبود یخصوص یه هایسرما ، شاهد هجومن گران نبودیکه که زمیازآنجائ. سقوط کرد

بدون فرزند به  یجا سربرآوردند و کارکنان جوان وزوج ها در همه یادار یتمانهابه بعد، ساخ ۰۶۲۱ یاز سالها. دهند« مجدد

 .است« استعداد ها» ت یا، حکایقضا یباق .«رشدندیشهر سراز

 



ن یدر آن زمان، ا. کندیاتل منتقل میس ید در شمال شرقکروسافت را به ردمونیما یفتر مرکزت دیل گیب ی، آقا۰۶۲۹درسال 

نفر هزار۹۹آنان در حال حاضرکه تعداد یرمند، که در شش ساختمان مستقرشده بودند، نداشت در حالکا ۲۱۱ش از یمجموعه ب

کش سراسرجهان را یش یکند که کافه هایس میرا تاس Starbucks Corporationهوارد شولتز  ی، آقا۰۶۲۲در سال . است

ن ساده به سرعت به غول تجارت یآنال یکتابفروش :کند یجاد میجف بزوس آمازون را ا ی، آقا۰۶۶۹سپس، در سال . کنندیرمیتسخ

شود، دررده پنجم شاخص یدا منتشر میچارد فلوریکه کتاب ر یدوهزار، وقت یده دم سالهایاتل، در سپیس. شودیل میتبد یکیالکترون

د یکالن شهرجد کیه یز همچون نمونه اولیاتل در همان زمان نیس. رد، قرارداردیگیگررا فرا مید ی، که تمام شاخص ها«تیخالق»

 یک بند بازیشهر زمرد، با  یعنیشهر،  یض لقب سنتیتعو یبرا یطرحدرفکر یاداره جهانگرد که ی، بگونه اشدیونوآور محسوب م

  .شودیسرانجام منصرف م یاست ول See@L  » (۹) »نترنت، یدررابطه با او یشیگو

 

. کندیغ نمیمورد نظرش در یاثبات الگو ین کالن شهر برایا چوقت از نام بردنین همه جسارت، هیدا، مجذوب ایپروفسور فلور

 .کندین کارشناس استناد میش گرفته شده اش به ایاست در پیدفاع از صحت س یزبراین شهرنیدرعوض، ا

 

 کجاست؟« نوپرستان»بهشت 

 افتهیشهرت  یخطرناک بیمچون رقجلب استعدادها، ه یبرا یکائیآمر یان شهرهایم اتل، درجنگیش تاکنون، سیازپانزده سال پ

به دفاتر پرزرق  یمیقد یل کارخانه هایش تبدیبرنامه شهرساز. منطبق سازد« Tسه » با  خود را ز را بکارگرفته است تایوهمه چ

ست یوز یاشتراک یکند و توسعه باغهایاحداث م یردوچرخه سواریآنان مس یسر ساخته وبراینازپرورده رامکارکنان  یوبرق برا

، که هر ساله Startup Week-Endو  Startup Seattleچون  یاتل با اتکاء بر برنامه هائیس .دهدیج مرا روا یطیمح



 یعدالت نژاد ین بواسطه طرح ابتکارعمل براین شهرهمچنیا .کندیق میرا تشو« تفکر شرکت نوپا»شود، یبرگذارم یدرشهردار

 Starbucksشرکت . مندین مبارزه سهیز در ایشرکت ها ن. به مبارزه برخاسته است« نینهاد ینژاد پرست»ه یبرعل یواجتماع

ش یوآمازون به سهم خ. کندیاعطاء م« دنیدرخش یبرا یهنرمندان جوان صحنه ا»اتل به یبا گروه تئاترس یهمکار درچهارچوب

، «یجنس جامعه دگرباشان»  یبرا Glamazon: دارد  یمتعدد ین کار برنامه هایا یدهد وبرایقول تنوع در دفاترش را م

Women@Amazon زنان،  یبراBlack Employee Network اه پوستان، یس یبراAmazon People for 

Disabilities با . رهیره وغین وغیمعلول یبراAmazon Warriors فتاده اندیزاز قلم نیکهنه سربازان ن یحت. 



 

 سیاتل، شهر دفاتر سسیل مارن

 

ن تگزاس یمقام چهارم را ازدست شهر اوست« ۷۱۰۷ت سال یخالق یرده بند»اتل دریس: جه دار بوده اند ین اقدامات نتیهمه ا 

اتل یرا به س« نوپرستان ین شهر برایبهتر» ز یطمع برانگعنوان  Travel+Leisure یدر همان سال مجله جهان گرد. گرفت

چهار سال بعد، شرکت . سکو، قرار دادی، پورتلند وسان فرانسیگان کرانه باخترینسبت به همسا یوآنرا در سطح برتراهدا کرده 

مستقل، آبجو  یفروشندگان دوچرخه، کافه هاآن تعداد خال کوب ها، « یشاخص نوپرست»، که Infogroup یابیمطالعات بازار



ن عنوان را به ی، دوباره ا(۵)کند یرا برآورد م یقیمختص موس یمغازه هالباس دست دوم و ی، فروشگاه هایر صنعتیغ یها یساز

 یآنچنان که م بودن ی، براینوآور یمردم برا» ست که ین پس جائیاتل ازای، سیک ماهنامه محلیبر اساس . اتل اعطاء کردیس

 (.۹)ند یآیم به آن« مشابه با آنان دارند یکه اکثرشان تفکرات یگرانیکردن با د یزندگ ی، براخواهند

 

ه یوژوئ ۷۱۰۵ه ین ژوئیب –ع شده یتسرریاخ یسالهادرپلمه ها از سراسر جهان، یشهر، با جلب دن یت ایجمعریچشم گ شیافزا 

ن، تعداد یشیهر ساله، شهرجت پ .رسدیهزارنفرم ۲۱۱وتعداد ساکنان آن هم اکنون به  -ده اندیهزار نفراز راه رس ۷۰، ۷۱۰۹

 ینابغه هاانه، ین، متخصصان رایمهندس. کندیخود جلب م ید پوست ومذکر را به سویم باالتر، مرفه تر، سفپلیاز افراد با د یشتریب

ا در یس بوک ویا فیگوگل و یا ستاربوکس، در مراکز فناوریکروسافت ویآمازون، ما یکه برا یانیغات چی، تبلیابیا بازار یتم یالگور

 ۰۱۱، سال ۹۹تا  ۷۵ن یمرد ب ۰۰۲هر  یاتل برای، در سین سرشماریاس آخربراس. کنندیمتعدد کار م یمحل ینوپا یشرکت ها

در صد در  ۲۰اه پوست ازیت سی، نسبت جمعCentral Districtمحله ها مثل  یدر بعض. شدیافت می ین مقطع سنیزن درهم

 (.۲)افته است یدرصد کاهش  ۷۱به کمتراز  ۰۶۲۱سال 

 

 یجز چند استثناء، در مجموعه هانترنت، به یا ی، که غول هاSilicon Valleyاز شه خواسته است که خود را متفاوت یاتل همیس

نجا، اکثر شرکت ها یا. ودرحومه شهر مستقر شده اند، نشان دهد یو مطب پزشک یشگاه، سالن ورزشیشامل رستوران، آرا کفا خود

ح یتوض« یدائیفلور»اریبس یآمازون ودرلحن تیسا یبر رو. ده اندیاقامت گز یوصنعت یکارگر یمیقد یدر مرکزشهر ودر مجله ها

. )...( میشد، اما ما آگاهانه مرکز شهررا انتخاب کردیما ارزان تر تمام م یگرچه مستقرشدن در حومه برا» که شود یداده م

دارند و پانزده درصد از کارمندان ما درهمان محله محل کارشان سکونت . کارمندان ما عالقه مند به در مرکز شهر بودن هستند



د یدو باربازد یخود مفتخراست که هفته ا« یز شهریپرد»ن شرکت چنان از یا. «ندیآیسرکارشان م اده بهیست درصد از آنان پیب

 .د از سه ماه قبل جا رزرو کردیبا یدین بازدیچن یکند وبرایشنهاد میگان از آنرا پیرا

 

ژه یز در دستورکارقراردارند، بوین یگرید یطرحها. باشدیم یوسه ساختمان در شهر زمرد ین امروزه صاحب سیغول فروش آنال

در  و ست، نو آوریط زینده، حافظ محیکه آمازون آنها را همچون دفاترآ یشه ایم شیمکره عظیو سه ن یچهاربرج صد وپنجاه متر

ل ها، ین اتوموبایسبز در م ی، مرغزار(biodômes )«کیولوژیب یگنبد ها»ن یا. کندیم یکارمندانش معرف یستیخدمت بهز

حضور در  یبرا یانه ایواهند گرفت که متخصصان رامعلق را در بر خ یرو پل های، آبگیاهیگ یواریاه، درخت، دیصد گونه گیس

 .، از آن استفاده خواهند کردیانه پرنده ایخته بسان آشیسالن کنفرانس، آو

 

د استخدام یآنچنان شتاب زده کارمندان جد یبه گونه ان شرکت یا. کنندیاتل کارمیس یهم اکنون چهل هزار نفردر دفتر مرکز

آمازون، به کمک . نصب کند یراهنمائ یدا کنند، در نقاط مختلف شهرتابلوینکه آنها راهشان را پیا یناچاراست براکند که یم

Vulcanک یش از یب یمتیازده ساختمان به قی ۷۱۰۷بزوس درسال  یکروسافت، که آقایان گذار مشترک مای، شرکت پل آلن، بن

محله که قبال  South Lake Union. ده استیتن South Lake Unionده است، تارش را در محله یارد دالراز آن خریلیم

حرس  یبخوب یآزاد، با درختچه ها یدرهوا یتجارت ین پس به مرکزیل بود، از ایچ وخم انبارها، کارگاه ها وفروشندگان اتوموبیپرپ

ن محله به یا یابانهای، ختیاز جمع یخال یشب ها ودر ساعات کار ادار. ه شده استیگارشبیاقد ته ستازه وف یاده روهایشده، پ

 یازتمام خواستگاه ها، با ت یجوانان .زان کرده اندینه آویرنگ شرکت را بر س یآب یست که کارت شناسائیهنگام نهار پراز افراد

ازمناطق  یست غذاهائیان ها، با لا رستوریفروش غذا و یها ونیکام یکه هوا خوب است، به سو یشرت وشلوار کوتاه وقت

 .آورندیگلوتن هجوم م یک وبیولوژی، بدوردست



 کیولوژیسگ ها و پرورش مرغ ب یحمام برا

 

ساختمان سازان، قطعه . کردند، آغاز به کار کرده اندیم یمجاور، که قبال کارگران درآنها زندگ یها درمحله هال ها و لودریجرثق 

ان یمشتر یبسازند که امکانات آنها برا یش مجموعه هائیکنند تا به جایب میرا تخر یت مردمین محل سکونت جمعیآخر قطعه،

 یباغچه ا توان ازیازجمله مشخصاتش م خورد کهیبه چشم م ید، ساختمانیجد یان بناهایدرم. پرتوقع در نظر گرفته شده است

خود را به  یمعروف کاردان یکه درآن آشپزها یوآشپزخانه ا یوانات خانگیحمام دادن به ح یبرا یعموم یفضائ درپشت بام،

ک سالن یمجهز به ننو و یآفتاب خانه ا، یک اشتراکیولوژیپرورش مرغ ب واحد کی، یگریساختمان د. اد کردیگذارند یش مینما

ت یخالق یبرا یشگاهیآبجو و آزما درست کردن یل الزم برایسگ وگربه، وسا ی، حمام برایسوم یبنا. کندیشنهاد میپوکر پ یباز

 یتجمل ین بناهایدرا یه اطاق کوچکیکرا: کشند یش را به رخ میت خویزخالقیمت ها نیق. گذاردیارمیتجربه دراخت ینجاران ب

ن منطقه یقوان یج که شهرداریشد، بتدرین به مرکزشهرمحدود میش ازایکه پ یساختمان یسفته باز. ماه استدردالر ۰۵۱۱حداقل 

خانم  .افته استیکند، به سراسرشهرگسترش ین راصادرمیشیپ یئالیو یدرمحله ها یرداده واجازه ساختمان سازییش را تغیبند

شدن  یزبه باالردین چیا »: د یگویم یده داده است، با لبخندین پدیبنام باالرد، که نامش را به ا ین، ساکن محله ایندا ملویل

 یمکعب ها»ادآور یل واضح، یاو، بدل یت، چهارگوش که براید بدون جذابیجد یساختمانهان یبا اشاره به ا او. «مصطلح شده است

ا یبا پانزده و یخرند وسپس ساختمان یا سه خانه می ساختمان سازان درابتدا دو»: کند یح مینگونه تشرین روند را بدیاهستند، « لگو

پارک  یسبز، کاهش جا برا ید شدن فضایباعث ناپد نکاریا .دهندیاجاره م ینجوم یه ایسازند که آنها را با کرایست آپارتمان میب

م که با پنجره یکنیعبور م یساختمان یما ازجلو. «شودیم مت دربازار مسکنیقش یابانها وافزایجاد راه بندان درخیل، ایکردن اتوموب

کروآپارتمان یم» ن آپارتمان ها رایا ساختمان سازها»: دهد ین ادامه میخانم ملو. ه زندان استیشترشبیکوچک مربع شکلش ب یها



اطاق، آشپزخانه ودوش  که همزمان ،یبا ده متریتقرقطعات ن یا. «...هستند ا افراد تنهایان ویدانشجو ینها برایا. نام گذاشته اند« 

بخواهد در  یکس نکهین راه حل مسکن است مگراینه ترین کم هزیا. شوندیدالر در ماه به اجاره گذاشته م ۶۱۱تا  ۲۱۱ن یهستند، ب

 King County  سرپناه یب ۰۱۲۰۱که  یک بزرگراه بخوابد، کاری یا درکنار خروجیک پل ویر یک پارک، در زیدر یرچادریز

ش یهشت درصد افزا ۷۱۰۹ده بود وبه نسبت سال ین حد نرسیسرپناهان درگذشته هرگز به ا یتعداد ب. ناچاربه انجامش هستند

 .افته استی

 

ش یافزا زمانعیچ چیه»کند که ید میتائفوکس  یآقا. کندیشرفت میدرصد پ ۰۱مت مسکن هرساله یع آمازون، قیاززمان توسعه سر

ن یبا ا. است یطبقات مردم یشدن برا یرقابل دسترسیوشهردرحال غ( ۶)ست یکه بخواهند ن ین درهرزمانیمالک یه ازسویکرا

ابند، یب یمسکن اتلیتوانند در سیکه آنها نمیاما از آنجائ... م است مغازه ها صندوق دارالز یرستوران ها گارسون وبرا یهمه برا

ت یدرواقع اکثر. «شوند ساکن... ایلیا اوریال ویمثل کنت، رنتون، توکو یاتل دورشده ودر حومه هائیشترازسیناچارند که هر چه ب

آنها،  یهمگ. ستندیاتل نیساکن س( ت هایازاقلزن  یاریتعداد بس)م یکه ما با آنها مالقات کرد یب به اتفاق کارگران کم مهارتیقر

ط فروش در ی، بلیفور یک رستوران غذایدر، نگهبان بانک، فروشنده یشرکت اوبر، خدمتکارخانگ یکارگرسوپرمارکت، راننده برا

اقل ش حدیافزا یبرا ۷۱۰۹اتخاذ شده درم یتصم. کنند یلومترطیدن به محل کارشان ناچارند ده ها کیرس یبرا... ک موزهی

 یندگان شورایازنما یکیخانم کشاما ساوانت،  .کند ینه مسکن را جبران نمیتورم هز ،۷۱۷۰در دالردرساعت ۰۵دستمزد به 

 یشیتاکنون، با گو ۰۲۲۲از یدرشهردار« ستیالیسوس»ن یان هفت دموکرات واولیدر م ۷۱۰۰شهرانتخاب شده در سال 

. ابندیازدارد مسکن بیکه اقتصاد به آنان ن یکارگران یستند برایرآمدند که قادرنبازارآنچنان ناکا یروهاین» د که یگویم یستیمارکس

ساندرز  یدموکرات ها ازبرن ۷۱۰۹ ین دکتراقتصاد، که بهنگام انتخابات مقدماتیا یبرا. «است«یه داریسرما تضاد»ن مثال بارزیا

 .ه خانه استید کراین مسئله استقرار کنترل اکیکرد، راه حل ایت میحما



 

زه مالحظات یخواه وبا انگ یبه ظاهر ترق یاست هایس یبعض. بان استیدست به گر« شیتضاد ها»ز با یدا نیچارد فلوریشهرخالق ر

با هدف  یوجنس یدر باره تنوع نژاد یده سرائیقص. شودیم تمام یان اقشار مردمی، در واقع به زیطیست محیا زیو ی، بهداشتیاخالق

 یعوارض برا و یکاغذ یسه هایات برکیمال. شودیمنجرم یم به بازپس رفتن تنوع اجتماعیمستقریجوان بطورغ یجلب استعدادها

. کندیم ینیژه بر دوش افراد کم درآمد سنگیبه منظور خاتمه دادن به راه بندان، بونگتن یاچه واشیدر یها از پل یکی یازرو عبور

مضحک اما . کندیم یشگوئیه خانه را پیب اوقات باالرفتن کراز اغلین« سبز» یا ساختمانیدوچرخه سواران و یبرا یریساختن مس

کاگو، ی، شیبرکل)«هوشمند» یگرشهرهایاز د یرویپ یاتل، برایس. مفرط است ید برنامه مبارزه با چاقیترد یب ،ن مثالیتر

، یتریدو ل یها یبطر یراب یک دالریات حدودا ین مالیا. ات وضع کردیشکرمال یحاو یموناد هایبرل ۷۱۰۲، درژوئن ...(ا،یالدلفیف

حاصل از  ینوشابه هاکه ید، را نشانه گرفته است در حالندار یادیمصرف ز یمردماقشار گازدار، که در  یمخصوصا نوشابه ها

ده یشهر ناد یزا هستند، توسط شورا یکه مورد عالقه محافل مرفه بوده وبه همان اندازه انرژ frappucinosا یو latteر، یش

 .دگرفته شده ان

 

شدن است، ومبارز جناح چپ حزب دموکرات، اظهار  یل بازنشسته ساکن محله فرمونت، که در حال باالردیتالر، وک یتوب یآقا

 یزندگ یاما ما در شهر ...«یخواه ین ترقیروشن ب ین راهنمایاتل، ایآه، س»: شوند یذوق زده مهمه جا مردم » کند که یتاسف م

 شان بهیسازان پا ساختمان م،یخودمان را اسکان ده یمردمم اقشار یستیما قادر ن! نجا حکمفرماستدر آ یقیعم یم که نابرابریکنیم

م یرا حفظ کرده ا یاتیستم مالیس نیات بر درآمد وجود ندارد، ما عقب گراترینگتن مالیالت واشیاکه دریباز است وازآنجائ یشهردار

 .«پردازند یاست که فقرا م یزیترازآن چات وعوارض پرداخت شده توسط ثروتمندان کمیزان مالیم: 

 



 یکه اکثرشهرها یاتیکند، مال یل نمیبه ساختمان سازان تحم( impact fee) یریتاثات یک مالینکه شهرش یژه ازایاو بو

ن ، عضو انجمنیخانم سوزانا ل. کنندیت مین خواسته حمایازا یمردم یازگروه ها یادیتعداد ز. همجواروضع کرده اند، متاسف است

را توجه ساختمان سازان را جلب کرده است، ینگفورد، که اخیوساکن محله وال( Seattle Fair Growth)اتل یرشد منصفانه س

ز یشان نیعواقب برنامه ها ید پاسخگویآنها با. توانند فقط بسازند، بسازند وبازهم بسازند یساختمان سازان نم» دهد که یح میتوض

 .«کنند یه گذاریسرما دیبا...  یه آتش سوزیفاضل آبها، حفاظت برعل یل ونقل، جاده ها، نگهدارجاد مدارس، حمیا یبرا: باشند 

 

 کندیساختمان سازان را محسور م ید شهرسازیطرح جد

 

 City Investorsا یو Vulcan Real Estate ،R. C. Hedreen یها یدن البیانرنج یشهر، بجا یندگان شوراینما

LLC یت زندگیبه مسکن وقابل ی، به برنامه دسترس(۰۱)رسانند  یم یکمک مال آنان یارزات انتخاباتکه سخاوتمندانه به مب 

(Housing Affordability and Livability Agenda ) کنند یملقب شده است اتکاء م« مذاکرات بزرگ»که به :

ن یرا صادرکند وبد یالئیکم در مناطق ومترا یر داده و مجوز ساختمان سازییرا تغ اش یبرنامه شهرسازرد که یپذ یم یشهردار

ن دو تا نه یشان ساخت بیشوند که در برنامه هایب به خواست ساختمان سازان پاسخ مثبت دهد ودرعوض، آنها متعهد میترت

سورات، در دفترش که مشرف به  یآقا. ات بدهندیا مالیده ویرا گنجان یقابل دسترس متیارزان ق مسکن( بسته به محالت) درصد

ش یافزا. سازدیسر مینده را مین برنامه ساخت پنجاه هزارمسکن درده سال آیا» دهد که ینان میاتل است، اطمیس یله تجارمح

... میمانده ا یما کماکان در مسابقه رشد باق» : رد یپذ یرا نم ین ادعائین چنیخانم ل. «مت ها خواهد شدیمانع از باال رفتن ق عرضه

ازباال به  یمین تصمین، چنیاضافه برا. آنکه مشکل مسکن را حل کند یدهد بیش میسازان را افزا سود ساختمان« مذاکرات بزرگ»



منافع ساختمان سازان وتنها  یجده نفر حامی، هیطرح شهرسازته مسئول یضو کمست وهشت عیان بیدرم. «ل شده استیما تحم

  .محله ها ست یانجمن هانده یک نفرنمای

 

وگا وفروشندگان ی ین کمان وباشگاه هایرنگ یا آدامس، پرچم هایمثل گرانت و ینگتن، درمناطقیواشالت یا یدر بخش شرقدورتر، 

کنند، مردم، یون ها ازآن عبور میکه فقط کامی، جائیا صنعتیو یروستائ یها ین آبادیدرا. اب هستندیا ناینادر و یقیصفحه موس

، که اتلیوه سیبه ش یخواه یاز نقطه نظرآنان، ترق. دادند یترامپ را یالت، اکثرا به آقاین ایرترایست وچهارمنطقه فقیهمچون در ب

رود، که توسعه یپلمه ها میک جامعه دی یع را رها کرده و بسوی، که صنا خالق است  یش خودباوریبا گرا تنوعج دهنده  یترو

 یشرم یک بیاست،  ینابع معدنچوب ومازگسترده  یوابسته به بهره بردار یکه اقتصاد محلیکند در حالیه میرا توص« سبز»

 .دیآ یبحساب م

 

 

* Benoît Bréville*) 

 کیپلوماتیژه لوموند دیفرستاده و 

د به یمراجعه کن** 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B3%D

8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 [ادداشت مترجمی] 

، Basic Books. شودیبواسطه آن متحول م یز زندگیح، جامعه وهرچیوچگونه کار، تفر: ه خالق صعود طبقدا، یچارد فلوریر – ۰

 (۷۱۱۰چاپ اول، ) ۷۱۰۷ورک، یوین

 .ورو استی ۱٫۲۵ک دالر معادل ی –۷



ژوئن  King County ،The Seattle Times ،۰۷ یاه پوست خانه هاین سیجن بالک، فراز وفرود دهشتناک مالک – ۰

۷۱۰۲ 

ا، مقاله یجغراف یان نامه های، پا«نگتنیاتل، واشیدر س یوعدالت اجتماع یت، ماندگاریخالق: شهر یمردم نگار»هوستون،  نیسر – ۹

 ۷۱۰۰راکوز، ی، دانشگاه س۹۶

 ۷۱۰۰ورک، نوامبر یوی، نTravel+Leisure، «۷۱۰۷نوپرستان در سال  یکا برایآمر ین شهرهایبهتر»ن براون هنت، یکاتر – ۵

. ۷۱۰۹ه یژوئ ۷۲، «ردیگیم یشیاالت متحده ازپورتلند پین شهردر ایتر« نوپرست» اتل بعنوان یس: پژوهش » ؛ 

www.infogroup.com 

 ۷۱۰۲لی، آورSeattle Magazine، «صفحات مقدس»ت، راشل هار – ۹

 Seattle. «اه پوست خواهد داشتینده کمتراز ده درصد سیاه پوست،  در دهه آیخ سیدر طول تار یمحله مرکز»جن بالک،  – ۲

Times ،۷۹  ۷۱۰۵مه 

 ۷۱۰۲ژوئن  Seattle Times ،۲، «افته استیش یالت در سال گذشته افزایدرا یسرپناه یب»ورنال کولمن،  – ۲

 .ان بگذارندیش تر مستاجر را درجریش از ده درصد باشد، آنها فقط مجبورند  شصت روز پیه بیش کرایاگر افزا – ۶

 Seattle، «هموار کردند یشهردار یراهشان را بسو امسال چگونه آمازون وولکان»جاورک،  ید به کزیمراجعه کن – ۰۱

Weekly ،۲  ۷۱۰۹مارس.** 
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