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به خیالپردازیهای معمول وقعی ننهید .دموکراسییییت ادیاد ههات خدمات بهداشییی یت و
آموزش :ا نها نیروهای دأثیرگذارند.
در سیاییا اخیرت کارشیناسیانی سیرشینازت از اس یو پین ر و جرد پی رسو ت دا بیل
گی س همواره پیشیییرجیا جهانی در ر یییهی میانگین مر (و امید به زندگی) را طرح
میکنند دا در برابر موج روزاجزو من قدا از نظام سرما هداری دجاع کنند.
بیشک دس اوردهای شا انی در ا ن زمینه حا ل شده اسا .بههررویت میانگین مر
آدمی بسییار اردقا اج ه اسیا .پین ر در ک ا دازهاش ا نک روشینگری مینو سد« :اکثر
روشیینر را زمانی که دجا یهای از سییرما هداری میخوانند به نشییانهی دمس ی ر به قهقهه
میاج ند» .امات پین ر داکید داردت «پر واضیییس اسیییا که درآمد سیییرانه از دویید ناخایص
داخلی دناظر معناداری با طول مرت بهداشات و دغذ ه دارد».
ا ن قصیهای م رر اسیا .روا ا اای

ا ن اسیا که سرما هداری نیرو ی م رقی بود

که نقطهی پا انی شد بر ر یامداریت و آاازی شد بر بهبود شا ا دوجه در اس انداردهای
زندگی .اما ا نچنین داسی ا پریواری در مقابل مدارک دار ی پای اس دالیش چوبین
اسا.
بلهت ر یامداری سیاخ اری ظایمانه بود که مسب

مصاب

انسانی بسیار شد .اما پا ا

گرج ن آ از دس اوردهای سرما هداری نبود .هما گونه که سیلو ا جدر چیت اس اد دار خت
نشییا میدهدت زنجیرهای از شییورشهای موجق دهقانی در اروپای قرو چهارده و پانزده
سقوط اربابا جئودال را رقم زدت و به دهقانا قدرت کن رل بر زمینها و منابعشا را داد.
دس اوردهای چنین انقالبی در زمینهی سعادت خارقایعاده بود .دس مزدها دو برابر شدت و
دغذ ه نیز بهبود اجا .با اح سییا اسیی انداردهای آ زما ت ا ن دورهای پر از شیی وجا ی
ظیم اج ما ی بود.
سییی ست واکنشهیای اردجیا ی آایاز شییید .طبقهی ثرودمند بایندهای که از قدرت
جزا ندهی دهقانا و کارگرا ناخشنود بودت و از اجزا ش دس مزدها کینه به دل داشات به
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یییراجا سیییازماندهی ک ضییید-انقال اج اد .در آاازت به دور اموال مومی حصیییار
کشییدندت و دهقانا را از زمینها بیرو کردندت آشی ارا بهقصد پا ین آورد دس مزدها.
زمانی که راه های امرار معاش را بسیی ندت مردم گز ری نداشیی ند مگر کار کرد در ازای
نوایهی ناگز رت دنها برای زنده ماند  .بهنظر هنری جل س براو و شییییال هاپ ینزت اسیییادید
اق صیییاد آکسیییروردت حقوق واقعی مردم از اواخر قر پانزدهم دا به قر هردهم به میزا
هر اد در د سقوط کرد .قیطی به قصه ای هرروزه بدل شدت و دغذ ه رو به وخاما نهاد.
در انگلسی ا ت میانگین مر از چهلوسیه سال در قر شانزده میالدی به کم ر از سیوپنج
سال در قر هجدهم رسید.
س ن کوداهت رو ش سرما هداری اسبا دویید دورهای طوالنی از جقر و جاقه شد .ا ن
دوره از خونیندر ن و پرآشیییو در ن دورههای دار خ بشیییریسیییا .پین رت امات وانمود
میکند هیچ کدام از ا نها روی نداده اسا .در وضت کسر میجهد به دورا

نع ی

مدر  .میگو د ا ن سرما هداری نع ی بود که در واقع با ث ش وجا ی در اجزا ش طول
مر شد.
در ا ن مورد نیز دار خدانا داسی انی به مراد

پیچیدهدر نقل میکنند .سا مو شردرت

از شییهرهدر ن میققا دادههای دار ی بهداشییا مومیت نشییا میدهد که شیی وجا ی
نع ی در طی قر نوزدهم نه دنها امل بهبود در میانگین مر نشدت بل ه مسب

وخام ی

چشیییمگیر شییید .شیییردر مینو سییید «دقر بیا در همیهی زمینههای دار یت ن سییی ین و
بالجصلدر ن پیامد رشد پرسر ا اق صادی اثرات م ر بر سالما جمعیا بوده اسا».
وی در ادامیه میگو د« :مدارک دال بر ا ن دروما در قای

ناپیوسییی گی منری میا -

نسیییلی در رونید دیار ی میانگین مرت مر ومیر نوزادا ت ا اجزا ش طول قد» کماکا
بهوضیوح قابل ری ا اسیا .با اس ناد به دیقیقات م عددت شردر نشا میدهد مردمی که
در بر انیا دیا دأثیر مسیی قیم رشیید ییینع ی بودندت شییاهد سیییقوطی ثابا در میانگین
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مرشیییا بودندت مابین سیییالهای  0871و 0781ت نزویی چنا که از زما مرگ سیاه
[طا و خیارکی] در قر چهاردهم بیسابقه بود.
در واقعت دقیقیا هر جیا کیه سیییرما هداری بیشدر ن دوسیییعه را داشیییات ا ن ججا ع
پررنگدر بود .در منچس ر و ییورپولت ا ن دو اول نع یسازیت میانگین مر در مقا سه
با ب شهای ینع ی نشدهی کشور نزول کرد .در منچس ر میانگین مر به دنها  3..2سال
رسیید .در حایی کهت در سیریِ روسی انشیین [منطقهای در جنو شیرقی انگلس ا ]ت مردم
میدوانس ند ان ظار مری دا بیسا سال طوالنیدر داش ه باشند.
و ا ن ایگو دنها در بر انیا نیسییا که قابل مشییاهده اسییا .به ز م شییردرت «در دمامی
کشییورها ی که ا ن دیقیق ییورت گرج ه» ا ن روند قابلمشییاهده اسییات از جمله در
آیما ت اس راییات و ژاپن .در طی همین دورا ت ججا عی مشابه در مس عمرهها ی نظیر ا ریندت
هنیدت و کنگو نیز در حیال وقوع بودت چراکیه آنها نیز به اجبار به زنجیر بالی سیییازوکار
نع ی اروپا ی گرج ار آمده بودند.
بهدقر

نامم ن اسیییا مق رنجی را که ا ن ا داد نما ندگی میکنند نشیییا داد.

ا نها سرگذشا مردمانی را بازگو میکنند که داروندارشا را طبقهی ثرودمند به داراج
بردت و بیه بیگیاری در دخمیههیا و مزارع انقال

ییینع ی دقلیلشیییا داد .با وجود ا نت

هیچکدام ا نها در دصو ر ز با ی که پین ر نقش میکند مجال بروز نمی ابند.
دنها در سیالهای  0771میانگین مر شیهری آااز به اجزا ش پیدا کردت دسیاکم در
اروپا .اما چه چیز موجبات چنین دسیی اوردها ی ناگهانی شییدت شییردر پاسییخ را در ک
مداخلهی ساده می ابد :بهداشا.
جعاال

ر ییهی بهداشیییا مومی کاشیییه به مل آوردند که با جداسیییازی آ

آشیامیدنی از جاضال پیشرجا های بهداش ی حا ل خواهد شد .با ا ن حالت پیشرجا به
سوی همین هدف نیز نه دنها مورد اس قبال واقع نشدت بل ه به شدت با آ م ایرا شدت از
سیییوی طبقهی ثرودمند -مالکا ییبردر ن و کارخانهدارانی که از نصی ی

سییییسی ی مهای
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بهداشا مومی بر ملکها شا دوسط مقامات ام ناع میکردند؛ و از داد ماییات مورد
نیاز برای چنین اموری سرباز میزدند.
مقاوما ا شییا دنها زمانی شیی سیی ه شیید که وامایناز حق رأی بدسییا آوردت و
کارگرا در دشی یل ادیاد هها دسیا به دسا هم دادند .در دههها ی که به دنبال آمدت
ا ن خیزشهیا دوییا هیا را وادار بیه دخایا لیه مالکا و کارخانهدارا کردت دا نه دنها
سییازوکارهای بهداشیی یت که بیمهی اج ما یت آموزشت و اسیی ا

ام را جراهم کنند .به

ز م شردرت دس رسی به ا ن ام انات همگانی سب ساز رشد بسیار در میانگین رو به رشد
مر در طی قر بیس م شد.
پین ر هیچ اشیارهای به ا ن خیزش نمیکند .در وض بیث او منوط اسا به نمودار
دوم غیرهی معروف به منینی پرسی و ت که نشا میدهد کشورهای با درآمد سرانهی باال
از دوییید ناخایص داخلی به نظر میانگین مر طوالنیدری دارند .اما او رابطهای لّی قابل
می شیییود در جا ی که هیچ مدرکی دال بر آ موجود نیسیییا .در واقعت دیقیقات جد د
نشییا داده که امل لّی در پس منینی پرس ی و نه دویید ناخایص داخلیت بل ه آموزش
اسا.
واضیس اسیا که خدمات اج ما ی نیازمند منابع اسیا .و مهم اسیا که بدانیم رشد
می دوانید در دسیییا یاج ن بیه چنین هدجی اری رسیییاند .امات مداخالدی که در زمینهی
میانگین مر اهمیا دارند نیازی به درآمد سیییرانهی باال ندارند .ادیاد هی اروپا میانگین
مری طوالنیدر دارد از ا االت م یدهت با وجود درآمدی که  01در یید پا یندر اسییا.
کاسی ار ا و کوبا هم اوضییاعشییا از ا ن ییاب به ر اسییات در حایی که دنها کسیری از
درآمید ا یاالت م ییده را دارندت و هر دو کشیییور قسیییما ا ظم ا ن دغییرات مثبا در
میانگین مر را زمانی بدسیا آوردند که دویید ناخایص داخلیشا هیچ رشدی نداشا.
چهگونهت با جراهم کرد دأمین اج ما ی همگانی و آموزش را گا .
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شیردر مینو سد «:پیام اسناد دار ی واضس اسات رشد اق صادی به خودی خود دأثیر
مسی قیمت ضروریت و مثب ی بر سالما جمعیا ندارد .در به ر ن حایا میدوا گرا که
شرا ط بایقوه و طوالنی-مدت دویید میکند برای بهبود بهداشا جمعی».
ا نکه چنین نیروی بایقوه ای بایرعل شیود بسی گی دارد به نیروهای سییاسی که دعیین
میکننید درآمیدها چهگونه دوز ع خواهند شییید .پس بیا ید آنچه را ال ق دقد ر اسیییا
بس ا یم :پیشرجا در اجزا ش میانگین مر مد و خیزشهای سیاسی م رقی اسا که منابع
اق صیییادی را در راه جراهم کرد خدمات همگانی قدردمند به کار بسییی هاند .دار خ به ما
میگو د که در ایا ا ن نیروهای م رقیت رشد اایبا لیه ش وجا ی اج ما ی مل کرده
اسات نه در جها آ .

*جیسیو هی ل اس اد انسا شناسی اق صادی و نو سندهی ک ا حدجا ل :راهنمای
م صر برای نابرابری جهادی و راهحلهای آ اسا.
پیوند با منبع ا لی:

It’s not thanks to capitalism that we’re living longer, but
progressive politics
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