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تمجیدهایی از کتاب آرمانشهری برای واقعگراها

تمجیدهایی از «آرمانشهری برای واقعگراها»
«فوقالعاده ،جامع ،واقع ًا روشنگر و بسیار خواندنی .هر کسی که دربارهی اشتباهات
جامعهی معاصر نگران است و دوست دارد به درمان آن یاری برساند ،باید این کتاب را
مطالعه کند – ».زیگمونت باومن ،1یکی از برجستهترین نظریهپردازان اجتماعی دنیا ،نویسندهی
بیش از  50کتاب

«اگر از مناقشات پیش پاافتاده و کلیشههای قدیمی جناح راست و جناح چپی خسته
شدهاید ،شاید بتوانید از تفکر جسورانه ،ایدههای نوین ،نثر زنده و مباحثات مستند کتاب
آرمانشهری برای واقعگراها لذت ببرید – ».استیون پینکر ،2استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد
و نویسندهی کتابهای «لوح خالی» و «فرشتگان بهتر ذات ما»

«این کتاب خارقالعاده است .همه باید آن را بخوانند .برگمن به ما نشان میدهد که
پیش از این دنیا را به شکل وارونه میدیدیم .وقتی به سمت صحیح میچرخیم ،ناگهان
مسیرهای جدیدی را پیش روی خودمان میبینیم .اگر این کتاب به اندازه کافی خوانده
شود ،دنیا به مکان بهتری تبدیل خواهد شد – ».ریچارد ویلکینسون ،3یکی از نویسندگان کتاب
«سطح روحیه :چرا جوامعِ همگنتر ،همواره عملکرد بهتری دارند»

«روتگر برگمن یک پروندهی متقاعدکننده را برای درآمد همگانی در سطح جهان ساخته
و در آن از دادههای فراوانی بهره گرفته که از درک عمیق او نسبت به تاریخچهی سیاسی
و ذهنی سرمایهداری (کاپیتالیسم) سرچشمه میگیرد .او رویکردهای فراوانی را نشان
1

Zygmunt Bauman
Steven Pinker
3 Richard Wilkinson
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میدهد که در آنها ،پیشرفت انسان آرمانشهر را به یک واقعیت قابل حصول تبدیل کرده
است – آیندهای مثبتی که با استفاده از سیاستهای صحیح ،دستیافتنی است – ».آلبرت
ونگر ،1کارآفرین و همکار یونین اسکوئر ونچرز ،2از سرمایهگذاران اولیهی توئیتر ،تامبلر ،فوراسکوئر،
3
اتسی و کیکاستارتر

«یادگیری از تاریخ و علوم اجتماعیِ بهروز میتواند توهمات فلجکننده را از بین ببرد.
این کار میتواند طرحهای بهظاهر آرمانگرایانه را به یک شهود منطقی و رایج تبدیل کند.
ق پیشبینی نشده ،با آینده مواجه شویم .برای یاد
میتواند کاری کند که با نوعی اشتیا ِ
گرفتن این رویکردها ،این کتابِ بسیار خوشقلم ،تکاندهنده و بینشمند را مطالعه کنید».
– فیلیپ ون پاریس ،4استاد دانشگاه هاروارد و یکی از بنیانگذاران «شبکهی درآمد همگانی در
کرهی زمین»
«یک فراخوان خارقالعاده برای تفکر آرمانی پیرامون درآمدها و ساعات کاری هفته و
پادزهری خوب برای بدبینیهای مربوط به جایگزینی نیروی کار انسانی با رباتها – ».چارلز
کنی ،5همکار ارشد در «مرکز توسعهی جهانی» و نویسندهی «خیزش پایینیها :چرا جنبش سایرین
ارزش فراوانی را برای غرب به همراه دارد»

«یک فراخوان جسورانه برای تفکر آرمانی و دنیایی بدون نیاز به کار – چیزی که در
عصر یأس و بدبینی و فقدان جاهطلبی ،بیش از پیش الزم است .بهشدت توصیه میشود».
– نیک سرنیچک ،6یکی از نویسندگان «اختراع آینده :پساسرمایهداری و دنیایی بدون کار»
«این کتاب در هلند ،تاثیری شگرف داشت .نهتنها روتگر برگمن یک مباحثهی بسیار
موفقیتآمیز و طوالنی را در رسانهها به وجود آورده ،بلکه الهامبخش جنبشی در سرتاسر
کشور بوده که میخواهند اندیشههای او را عملی کنند .هماکنون وقت حرکت سایر
1

Albert Wenger
Union Square Ventures
3 Twitter, Tumblr, Foursquare, Etsy and Kickstarter
4 Philippe van Parijs
5 Charles Kenny
6 Nick Srnicek
2
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بخشهای دنیا است – ».یوریس لویندیک ،1نویسندهی کتاب پرفروش «شنا با کوسهها :سفر من
به دنیای بانکدارها»

«روتگر برگمن با یک ندای بخصوص مینویسد .او دانش عمیقی را دربارهی تاریخ و
جنبههای فنی درآمد همگانی نشان میدهد و میتواند بهگونهای معنادار و اغواکننده حرف
بزند ،حتی برای افرادی که خیلی با این موضوع آشنایی ندارند – ».کارل ویدرکوئیست،2
استادیار دانشگاه جورجتاون در قطر و از کرسینشینهای «شبکهی درآمد همگانی در کرهی زمین»

«آرمانشهری برای واقعگراها یک کتاب مهم ،بهشدت خواندنی و پنجرهای گشوده شده
به سمت یک آیندهی بهتر است .همانطور که سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال افزایش
بهرهوری ،تضمین استخدام تماموقت و کاهش اندازهی دولت هستند ،برگمن نیز این سوال
را مطرح میکند :چه چیزی باعث میشود زندگی ارزش پیدا کند و چگونه میتوانیم به آنجا
برسیم؟ مشخص میشود که پاسخهای این سوال موجود هستند و برگمن تحقیقات عمیق
را با قوهی تعقل خود ترکیب میکند و ما را به چالش میکشد تا دربارهی نحوهی زندگی و
آنچه میخواهیم به آن برسیم ،فکر کنیم .باید آن را بخوانید – ».فیلیپ بالم ،3مورخ و
نویسندهی «سالهای سرگیجه :تغییر و فرهنگ در غرب »1914–1900 ،و «یک کمپانی نابکار:
افراطگرایی فراموششدهی مربوط به عصر روشنگری اروپا»

«اگر انرژی ،اشتیاق و پند و موعظه بتواند دنیا را بهتر کند ،پس کتاب روتگر برگمن نیز
این توانایی را دارد .حتی در ترجمهی این کتاب از آلمانی نیز با یک نثر قدرتمند ،روان  ...و
به شکل شگفتانگیزی خوب طرف هستیم – ».ایندیپندنت

4

1

Joris Luyendijk
Karl Widerquist
3 Philipp Blom
4 The Independent
2

فصل  :1بازگشت آرمانشهر

1
بازگشت آرمانشهر
بیایید با یک درس کوچک تاریخی شروع کنیم:
در گذشته ،همهچیز بدتر بود.
در حدود  99درصد از تاریخ دنیا 99 ،درصد از بشریت فقیر ،گرسنه ،کثیف ،وحشتزده،
نادان ،مریض و زشت بودند .در قرن هفدهم میالدی ،بلیز پاسکال ،1فیلسوف فرانسوی
( ،)1662–1623زندگی را بهعنوان درهی عظیمی از اشک توصیف کرد .او مینویسد:
«بشریت خیلی خوب است ،چون خودش میداند که در رنج و حسرت قرار دارد» .در بریتانیا
نیز فیلسوف دیگری به نام توماس هابز )1679–1588( 2معتقد بود که زندگی انسان اساساً
«زشت ،خشن و کوتاه» است.
اما در این  200سال اخیر ،همهچیز عوض شده است .در کسری از زمان ،گونهی ما بر
این سیاره تسلط یافته و میلیاردها نفر از ما ناگهان ثروتمند ،پرورشیافته ،پاک ،ایمن،
هوشمند ،سالم و حتی گاهی اوقات زیبا شدهاند .درحالیکه در سال  94 ،1820درصد از
مردم دنیا هنوز در فقر زندگی میکردند ،در سال  1981این درصد به  44کاهش یافته
است و هماکنون که تنها چند دهه دیگر گذشته ،به کمتر از  10درصد رسیدهایم.

Blaise Pascal
Thomas Hobbes

1
2
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اگر این رویه ادامه یابد ،فقر شدید که زمانی جز ِء الینفک زندگی بود ،بهزودی ریشهکن
خواهد شد .حتی برخی از افرادی که هنوز فقیر قلمداد میشوند ،از نوعی وفور نعمت که در
تاریخ دنیا پیشبینی نمیشد ،بهرهمند هستند .در کشوری که من زندگی میکنم یعنی
هلند ،میزان کمک دولتی که امروز یک شخص بیخانمان دریافت میکند ،بیش از کل
مخارجی است که یک هلندی متوسط در دههی  50انجام میداد و  4برابرِ افرادی است که
در عصر طالیی و باشکوه هلند زندگی میکردند؛ منظورم زمانی است که هلند ،هنوز حاکم
بر هفت دریا بود.
برای قرنها ،زمانه رو به جلو نمیرفت .مشخصاً مطالب زیادی برای نگارش در کتابهای
ی
تاریخی وجود داشتند ،اما زندگی بهبود خاصی پیدا نمیکرد .اگر یک کشاورز ایتالیای ِ
متعلق به سال  1300را در ماشین زمان میانداختید و به دههی  1870میالدی میآوردید،
باز هم نمیتوانست تغییر چندانی را در وضعیت معیشت خود مشاهده کند.
مورخان برآورد میکنند که متوسط درآمد ساالنهی ایتالیا حوالی سال  ،1300حدود ًا
 1600دالر بوده است .حدود  600سال بعد – پس از ظهور کلمب ،نیوتون ،انقالب علمی،
عصر اصالحات و روشنگری ،اختراع باروت ،چاپ و موتور بخار – کماکان  ...روی همان رقم
 1600دالر بود .ششصد سال تمدن ،اما کماکان ایتالیاییهای متوسط در همان جایگاه
قدیمشان بودند.
هنوز به سال  1880نرسیدهایم ،دقیق ًا حوالی همان دورانی که الکساندر گراهام بل تلفن
را اختراع کرد ،توماس ادیسون حق اختراع المپ را به نام خود ثبت کرد ،کارل بنز در حال
سرهمبندی اولین اتومبیلاش بود و جوزفین کاکرین 1در حال اندیشیدن به احتما ًال
خارقالعادهترین ایدهی تمام دوران (ماشین ظرفشویی) بود ،دهقانان ایتالیایی توانستند در
مسیر پیشرفت قرار بگیرند .و عجب کورس پرماجرایی هم شروع شد .این دو دههی اخیر
توانسته رشد انفجاری جمعیت و رفاه در سرتاسر دنیا را بهصورت توأمان تجربه کند .درآمد
سرانهی کنونی نسبت به سال  ،1850ده برابر شده است .یک ایتالیایی متوسط  15برابر
Josephine Cochrane

1
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ثروت بیشتری نسبت به  1880دارد .و اقتصاد جهانی؟ هماکنون ،نسبت به دوران پیش از
انقالب صنعتی 250 ،برابر قدرت بیشتری دارد؛ یعنی زمانی که تقریباً تمامی افراد در
همهجای دنیا کماکان فقیر ،گرسنه ،کثیف ،وحشتزده ،نادان ،مریض و زشت بودند.
شکل .1دو قرن پیشرفت شگفتآور

برای فهم و درک این شکل ،باید اندکی زمان بگذارید .هر دایره یک کشور را نشان میدهد .هرقدر
دایره بزرگتر باشد ،یعنی جمعیت آن کشور بیشتر است .بخش پایین ،کشورها را در سال 1800
نشان میدهد؛ بخش باال همانها در سال  2012هستند .در سال  ،1800امید به زندگی در
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غنیترین کشورها (مثل هلند و آمریکا) ،نسبت به امید به زندگی کشورهای دارای ضعیفترین
سیستم بهداشتی در سال ( 2012سیرالئون) هم کمتر بود .بهعبارتدیگر :در  ،1800تمامی
کشورها هم از منظر ثروت و هم از نظر بهداشتی فقیر بودند ،درحالیکه امروز ،حتی کشورهای
آفریقای سیاه نیز عملکرد بهتری را نسبت به ثروتمندترین کشورهای سال  1800دارند (صرفنظر
از این حقیقت که درآمد کشور کنگو بهندرت در این  200سال اخیر تغییر کرده است) .همچنین
بیش از پیش کشورها به «سرزمین فراوانی» در گوشهی سمت راست و باالی شکل میرسند،
جایی که متوسط درآمد کنونی از  20هزار دالر فراتر میرود و امید به زندگی باالی  75سال است.
منبعGapminder.org :

آرمانشهر قرون وسطایی
گذشته قطعاً دوران سختی بوده ،بنابراین منطقی است که افراد رویای یک روز بهتر را
در سر پرورانده باشند.
یکی از زندهترین و واضحترین رویاها ،سرزمین شیر و عسل بود که «عشرتگاه »1نامیده
میشد .برای رسیدن به آنجا ،باید ابتدا سه مایل پودینگ برنج را میخوردید تا راهتان باز
میشد .اما ارزشش را داشت ،زیرا با رسیدن به عشرتگاه ،خود را در سرزمینی میدیدید که
در رودخانههایش شراب قرمز روان بود ،غاز بریان باالی سرتان پرواز میکرد ،درختان
پَنکیک میدادند و بهجای باران ،پای و شیرینیهای داغ از آسمان میبارید .در این دنیا
کشاورز و کارگر و کشیش ،همگی برابر بودند.
در عشرتگاه یا همان سرزمین فراوانی ،افراد هیچگاه با هم بحث نمیکردند .در عوض
مهمانی میگرفتند ،میرقصیدند ،مینوشیدند و با هم میخوابیدند.
هرمان پالی ،2مورخ هلندی ،مینویسد« :در ذهن مردمان قرون وسطی ،اروپای غربی
که در دوران مدرن مشاهده میکنیم ،چیزی نزدیک به عشرتگاه موعود بود .شما فستفود
در تمامی ساعات روز ،کنترل اقلیمی ،عشق آزاد ،درآمد بدون کار و جراحی پالستیک برای
Cockaigne
Herman Pleij

1
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تداوم جوانی را در اختیار دارید» .این روزها افراد بیش از اینکه از گرسنگی رنج بکشند،
دچار مشکالت چاقی شدهاند .در اروپای غربی ،نرخ کشتار نسبت به قرون وسطی ،بهطور
متوسط  40برابر کمتر شده است و اگر گذرنامهی مناسبی داشته باشید ،میتوانید از تور
ایمنی اجتماعی بهرهمند شوید.
ی قرون وسطایی و
شاید بزرگترین مشکل ما همین است :اکنون ،رویای قدیم ِ
آرمانشهر آن دوران پوچ شده است .قطع ًا میتوانیم از اندکی مصرفگرایی و امنیت بیشتر
بهرهمند شویم ،اما عوارضی مانند آلودگی ،چاقی و دخالت دولتی ،ترسناکتر از پیش هستند.
برای یک رویابین قرون وسطایی ،سرزمین فراوانی ،یک بهشت رویایی و به قول هرمان پالی،
«گریزی از رنجهای زمینی» بود .اما اگر از آن کشاورز ایتالیایی سال  1300بخواهید که
دنیای مدرن ما را شرح دهد ،بیشک اول از همه عشرتگاه به ذهنش خطور خواهد کرد.
در واقع ،در عصری زندگی میکنیم که پیشگوییهای کتاب مقدس به حقیقت
پیوستهاند .آنچه در قرون وسطی همچون معجزه به نظر میرسید ،اکنون عادی شده است:
بینایی که به چشمان نابینا بازمیگردد ،فلجی که میتواند راه برود و مردهای که زنده
میشود .آرگوس  12را در نظر بگیرید ،یک ایمپلنت مغزی که بینایی را به افراد دارای مشکل
بینایی ژنتیکی بازمیگرداند .یا ریواک 2که مجموعهای از پاهای رباتیک است و میتواند
کاری کند فلجپاها دوباره راه بروند .یا قورباغهی رئوباتراکوس 3که عمالً در سال 1983
منقرض شد ،اما توسط دانشمندان استرالیایی و با بهرهگیری از دیانای قدیمی این گونه،
به حیات بازگشته است .پلنگ تاسمانی ،پروژهی بعدی است که در دستورکار این گروه قرار
دارد و کار آنها بخشی از پروژهی بزرگتر الزاروس 4است (که نام آن از روی یک داستان
عصر جدید در زمینهی به تعویق انداختن مرگ انتخاب شده).
در این میان ،داستانهای علمی–تخیلی به یک حقیقت علمی بدل شدهاند .اولین
ماشینهای بدون راننده (خودران) وارد جادهها شدهاند .حتی هماکنون ،پرینترهای سهبعدی
1
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3
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در حال گستراندن کل ساختارهای سلولی جنین هستند و افراد با چیپهای کاشته شده
در مغز ،در حال کنترل بازوهای رباتیک از طریق ذهنشان هستند .یک خبر دیگر :نسبت به
سال  ،1980قیمت  1وات انرژی خورشیدی  99درصد کاهش یافته است؛ تعجب نکنید و
اشتباه تایپی هم نیست .اگر خوششانس باشیم ،پرینترهای سهبعدی و صفحات خورشیدی
میتوانند آرمان کارل مارکس (کنترل تمامی ابزارهای تولید توسط تودهها) را به یک واقعیت
تبدیل کنند ،آنهم بدون اینکه به یک انقالب خونبار نیاز باشد.
به مدت طوالنی ،سرزمین فراوانی برای گروه کوچکی از جامعهی ثروتمندان غربی رزرو
شده بود .آن روزها تمام شدهاند .از زمانی که چین راه خودش را به سمت سرمایهداری باز
کرد 700 ،میلیون چینی از فقر شدید بیرون آمدند .آفریقا نیز بهسرعت القاب پیشینش در
زمینهی مشکالت اقتصادی را از خود دور میکند؛ این قاره هماکنون شش مورد از 10
اقتصاد پرتکاپو و رو به رشد دنیا را در خود جای داده است .در سال  ،2013شش میلیارد
از ساکنان هفتمیلیاردی دنیا ،صاحب گوشی موبایل هستند (در مقام مقایسه ،تنها 4.5
میلیارد نفرشان توالت دارند) .و بین سالهای  1994و  ،2014تعداد افراد دارای دسترسی
اینترنت در سطح دنیا از  0.4به  40.4درصد رسید.
همچنین از منظر بهداشتی –که شاید بزرگترین وعدهی سرزمین فراوانی بود–
پیشرفتهای مدرن از عجیبترین تصورات اجداد ما نیز فراتر رفته است .درحالیکه
کشورهای ثروتمند با افزودن یک آخر هفتهی دیگر به متوسط طول عمرشان خوشحال
میشوند ،آفریقاییها  4روز در هفته بر امید به زندگیشان میافزایند .در سرتاسر دنیا ،امید
به زندگی از  64سال در  1990به  70سال در  2012رسیده است – این رقم نسبت به
سال  ،1900بیش از دو برابر افزایش یافته است.
همچنین افراد کمتری گرسنه میمانند .در سرزمین فراوانی ما ،شاید نتوانیم غاز بریان
را از هوا برباییم و به دندان بکشیم ،اما تعداد افرادی که از سوءتغذیه رنج میبرند ،از سال
 1990به اینطرف ،بیش از یکسوم کاهش یافته است .سهم جمعیت دنیا که با کمتر از
 2000کالری در روز زنده میمانند ،از  51درصد در  1965به  3درصد در  2005کاهش
یافته است .بیش از  2.1میلیارد از مردم ،توانستند بین سالهای  1990تا  2012باالخره
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به آب آشامیدنی سالم دست یابند .در همین دوره ،تعداد کودکانی که رشد ناقص داشتند
به یکسوم کاهش یافت ،مرگومیر کودکان به میزان قابل توجه  41درصد کمتر شد و
مرگهای حین زایمان نیز نصف شدند.
و بیماری چطور؟ عامل کشتار جمعی شمارهی یک تاریخ ،یعنی آبلهی مخوف ،بهطور
کامل ریشهکن شده است .فلج اطفال نیز تقریباً بهطور کامل ناپدید شده و تعداد قربانیان
آن در سال  99 ،2013درصد نسبت به  1988کاهش یافته است .در این میان ،کودکان
بیشتر و بیشتری در برابر بیماریهای پیشتر رایج مصون میشوند .مثالً نرخ واکسیناسیون
جهانی برای سرخک ،از  16درصد در  1980به  85درصد در حال حاضر رسیده ،درحالیکه
تعداد مرگهای ناشی از آن بین سالهای  2000تا  ،2014بیش از سهچهارم کاهش یافته
است .از سال  ،1990نرخ مرگومیر بیماری سل تقریب ًا نصف شده است .از سال ،2000
افراد کمتری در اثر بیماری ماالریا میمیرند و تعدادشان یکچهارم کمتر شده و به همین
ترتیب مرگ بر اثر ایدز نیز از  2005کاهش یافته است.
ال  50سال پیش ،از هر 5
برخی از آمارها آنقدر خوبند که نمیتوان باورشان کرد .مث ً
کودک ،یک نفر قبل از رسیدن به  5سالگی جانش را از دست میداد .امروز؟ از هر  20نفر،
 1مورد مرگومیر داریم .در سال  ،1836ثروتمندترین مرد دنیا که ناتان مایر روتچیلد 1نام
داشت ،بهخاطر نبو ِد یک آنتیبیوتیک ساده جان باخت .در سالیان اخیر ،واکسنهای بسیار
ارزان علیه سرخک ،کزاز ،سیاهسرفه ،دیفتری و فلج اطفال ،هرساله باعث شده زندگیهای
بیشتری نسبت به قرن بیستم نجات پیدا کنند.
ال سرطان– اما حتی در
البته هنوز بیماریهای زیادی هستند که باید از بین بروند –مث ً
آن جبهه نیز رو به پیشرفت هستیم .در سال  ،2013ژورنال معتبر ساینس 2خبر از کشف
روشی برای مهار سیستم ایمنی داد تا بتواند با تومورها مقابله کند و آن را بزرگترین
دستاورد علمی آن سال نامیدند .همان سال ،اولین تالش موفق برای کپی کردن سلولهای

Nathan Meyer Rothschild
Science
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بنیادی انسان را مشاهده کردیم که یک توسعهی امیدوارکننده برای بیماریهای
میتوکندریایی ،ازجمله یک مدل از دیابت است.
حتی برخی از دانشمندان ادعا کردهاند ،اولین فردی که میتواند تولد  1000سالگیاش
را جشن بگیرد ،متولد شده است.
شکل :2پیروزی واکسنها

منبع :سازمان بهداشت جهانی

در این میان میزان هوش ما نیز رو به افزایش است .در سال  41 ،1962درصد از کودکان
به مدرسه نمیرفتند ،درحالیکه امروز زیر  10درصد اینگونه هستند .در اکثر کشورها،
متوسط ضریب هوشی در هر  10سال ،بین  3تا  5شماره باالتر میرود که این موضوع
عمدت ًا به خاطر تحصیالت و تغذیهی بهتر است .شاید این موضوع بتواند دلیلی برای افزایش
تمدنمان باشد ،زیرا در طول دههی گذشته بیشترین میزان صلح و آرامش را در تاریخ دنیا
داشتیم .بر اساس گفتههای انستیتوی تحقیقات صلح در اسلو ،تعداد قربانیان جنگی 90
درصد نسبت به سال  1946افت کرده است .نرخ وقوع قتل ،دزدی و سایر فرمهای جرم و
جنایت نیز در حال کاهشاند.
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اکونومیست 1چندی پیش گزارش داد« :دنیای ثروتمند ،جرم و جنایت کمتر و کمتری را
مشاهده میکند .هنوز هم مجرم داریم ،اما کمتر شدهاند و سنشان هم افزایش یافته است».
شکل .3جنگ هم روند کاهشی داشته است

منبع :انستیتوی تحقیقات صلح اسلو

یک بهشت بیروح
بهعبارتدیگر ،باید ورود به سرزمین فراوانی را خوشآمد بگوییم.
به زندگی خوب .به عشرتگاهی که تقریب ًا همه ثروتمند ،امن و سالم هستند .جایی که
تنها فقدان یک چیز احساس میشود :دلیلی برای برخاستن صبحگاهی از رختخواب .چون
بههرحال وقتی در بهشت هستید ،دیگر جای پیشرفت آنچنانی نیست .در سال ،1989
فرانسیس فوکویاما ،2فیلسوف آمریکایی ،اشاره کرد :به عصری رسیدهایم که در آن ،زندگی
به «محاسبات اقتصادی» ،حل مداوم مشکالت فنی ،نگرانیهای زیستمحیطی و
برآوردهسازی تقاضاهای پیچیدهی مصرفکنندگان تنزل یافته است.
Economist
Francis Fukuyama
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اینکه بتوانیم قدرت خریدمان را یک درصد باالتر ببریم یا مقداری از درصد انتشار کربن
را بکاهیم یا گجت جدیدی بسازیم ،به دورنما و چشمانداز ما تبدیل شده است .در عصری
زندگی میکنیم که ثروت و فروانی وجود دارد ،اما چقدر بیروح شده است .فوکویاما میگوید
«نه هنری و نه فلسفهای» .تنها چیزی که برایمان باقی مانده« ،مراقبت دائمی از موزهی
تاریخ بشریت» است.
بنا به گفتههای اسکار وایلد ،1نویسندهی ایرلندی ،پس از رسیدن به سرزمین فراوانی،
باید بار دیگر نگاهمان را به افقهای دوردستتر بدوزیم و بادبانها را مجدد ًا برافرازیم .او
مینویسد «پیشرفت در تشخیص آرمانشهرهاست» .اما افق دوردست خالی باقی میماند.
سرزمین فراوانی در مه پوشانده میشود .دقیقاً همان زمانی که باید وظیفهی تاریخی
سرمایهگذاری بر روی این وجود غنی ،ایمن و سالم را به شکلی معنادار انجام دهیم،
آرمانشهرمان را مدفون میکنیم .هیچ رویای جدیدی برای جایگزینی آن نداریم ،زیرا وقتی
به دنیای بهتر مدنظرمان میرسیم ،دیگر نمیتوانیم بهتر از آن را تصور کنیم .در واقع ،اکثر
افراد در کشورهای ثروتمند اعتقاد دارند که کودکان بدتر از والدینشان میشوند.
اما بحران واقعی زمانه و نسل ما ،این نیست که خوبیها را در اختیار نداریم یا حتی در
آینده وضعیتمان بدتر خواهد شد .خیر ،بحران واقعیمان آنجایی است که نمیتوانیم به
چیزی بهتر از حال حاضر فکر کنیم.

نابودی روایت برتر
این کتاب تالشی برای پیشبینی آینده نیست.
تالشی برای گشودن آینده است .برای اینکه پنجرههای ذهنمان گشوده شود .البته
آرمانشهرها همواره بیش از اینکه آیندهی واقعی را توصیف کنند ،نشانهای از شرایط زندگی
در زمان شکل گرفتنشان هستند .آرمانشهری که تحت عنوان سرزمین فناوری شکل
گرفت ،نشان میدهد که شرایط زندگی مردم در قرون وسطی چگونه بود .ترسناک بود .یا
Oscar Wilde
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حداقل میتوان گفت زندگی اکثر افراد در اکثر نقاط دنیا تقریب ًا همیشه ترسناک بوده است.
درهرحال هر فرهنگی نسخهی خودش از سرزمین فراوانی را میپروراند.
امیال ساده ،آرمانشهرهای سادهای را میسازند .اگر گرسنه باشید ،رویای یک ضیافت
باشکوه را میپرورانید .اگر سردتان باشد ،یک آتش گرم را رویاپردازی میکنید .اگر با
ضعفهای ناشی از پیری مواجه شوید ،جوانی جاویدان را در ذهنتان میسازید .تمامی این
امیال در قالب آرمانشهرهای قدیمی مشاهده میشوند ،چون در آن زمان زندگی زشت،
خشن و کوتاه بود .تلهسیدیس ،1شاعر یونانیِ  5قرن قبل از میالد« ،زمینی که هیچچیز
ترسناک و هیچ بیماری تولید نکند» را رویاپردازی کرده بود .شرایطی که هرچه بدان نیاز
داریم ،در دسترسمان قرار داشته باشد« .شرابی که در هر بستر رودخانهای جریان یابد ....
ماهیانی که به خانه بیایند ،خودشان را بریان کنند و جلوی شما روی میز دراز بکشند».
اما امروز رویای یک دنیای بهتر را ،پیش از ریشه دواندن ،زیر پا لگدمال میکنیم .کلیشه
میگوید که هر رویایی میتواند به طریقی به یک کابوس تبدیل شود .آرمانشهرها یک
بستر رشد برای اختالف ،خشونت و حتی نسلکشی هستند .آرمانشهرها در نهایت به
ویرانشهر تبدیل میشوند؛ در واقع ،آرمانشهر یک ویرانشهر است .یک کلیشهی دیگر
میگوید« :پیشرفت انسانی یک افسانه است» .بااینحال ،خودمان توانستیم بهشت قرون
وسطاییها را بسازیم.
بله ،تاریخ پر از فرمهای ترسناکی از آرمانگرایی است؛ فاشیسم ،کمونیسم ،نازیسم!
همانطور که هر دینی ،فرقههای متعصب خاصی را به وجود آورده است .اما اگر یک رادیکال
مذهبی خشونت بروز دهد ،آیا میتوانیم بهصورت خودکار کل آن دین را خط بزنیم؟ بنابراین
چرا باید آرمانگرایی را خط بزنیم؟ آیا باید به همین سادگی رویای یک دنیای بهتر را بهکل
کنار بگذاریم؟
خیر ،البته که نه .اما دقیق ًا همین اتفاق دارد میافتد .خوشبینی و بدبینی معادل با
داشتن یا فقدان اعتمادبهنفس در مصرفکننده پنداشته شدهاند .اندیشههای افراطی
دربارهی یک دنیای بهتر تقریب ًا غیرقابل تصورند .انتظاراتی که ما بهعنوان یک جامعه
Telecides
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میتوانیم به آن دست پیدا کنیم ،بهشدت فرسوده شدهاند و ما را با یک حقیقت سرد و
سخت که آرمانشهر در آن جایی ندارد ،تنها گذاشتهاند .تنها چیزی که باقی مانده
تکنوکراسی (فنساالری )1است .سیاست ،در حد مدیریت مشکل تنزل یافته است.
رأیدهندگان مدام میان احزاب عقب و جلو میشوند ،آنهم نه به این خاطر که خیلی با
هم فرق میکنند ،چون بهندرت بینشان تفاوتی وجود دارد .آنچه هماکنون جناح راست و
چپ را با یکدیگر متمایز میکند ،یکی دو درصد تفاوت در نرخ مالیات بر درآمد است.
آن را در ژورنالیسم میبینیم که سیاست را مثل یک بازی نشان میدهد .در این بازی
جنگ نه روی آرمانها بلکه روی حرفهها است .آن را در دانشگاه میبینیم ،جایی که همه
بهشدت مشغول نگارش مطلب و سرگرم چاپ مقاالت علمی هستند .در واقع ،دانشگاه قرن
بیستویکم هیچ شباهتی با یک کارخانه ندارد ،کمااینکه بیمارستانها ،مدارس و شبکههای
تلویزیونمان نیز چنین شرایطی را دارند .آنچه اهمیت دارد ،دستیابی به اهداف است .چه
این هدف رشد اقتصادی باشد و چه درصد مخاطب و میزان مقاالت منتشره؛ در روندی آرام
اما حتمی ،کیفیت در حال جایگزین شدن با کمیت است.
و هدایت تمامی این اهداف ،نیرویی است که گاهی اوقات «لیبرالیسم» نامیده میشود.
یک ایدئولوژی که توخالی شده است .هماکنون آنچه اهمیت دارد این است که «خودتان
باشید» و «کار خودتان را انجام دهید» .شاید آزادی باالترین آرمان ما باشد ،اما برای ما یک
آزادی توخالی شکل گرفته است .واهمهی ما از هرگونه اخالقگرایی ،باعث شده که اخالق
به یک تابو در مباحثات عمومی بدل شود .درهرحال عرصهی عمومی باید «خنثی» باشد –
اما هیچگاه تا این حد آقاباالسری و پدرمآب نبوده است .در هر گوشهی خیابانها طعمههایی
همچون مشروب ،عیاشی ،قرض ،خرید ،مشقت ،استرس و کالهبرداری قرار دارند .هرقدر به
خودمان دربارهی آزادی بیان بگوییم ،باز هم بعید است ارزشهای ما به ارزشهای
شرکتهایی که تبلیغات ساعات اوج در اختیارشان است ،نزدیک شود .اگر یک جناح سیاسی
یا یک فرقهی مذهبی میتوانست کسری از تاثیر صنعت تبلیغات را بر ما و کودکانمان داشته

Thechnocracy
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باشد ،هماکنون همهی ما دست به سالح بودیم .اما ازآنجاییکه تبلیغات دست بازار است،
«خنثی» میمانیم.
تنها چیزی که برای دولت باقی مانده ،وصلهپینه کردن زندگی حال حاضر است .اگر
مسیر اطاعت را پی نگیرید و یک شهرون ِد راضی نباشید ،قدرتها با رضایت آمادهی نواختن
تازیانه هستند تا سربهراه شوید .ابزارهای منتخب آنها؟ کنترل ،نظارت و سرکوب.
در این میان دولتی که خواهان رفاه مردم است ،بیش از پیش تمرکز خود را از علل
نارضایتی به سمت نشانههای آن میبرد .وقتی مریض میشویم پیش دکتر ،وقتی ناراحتیم
پیش روانشناس ،وقتی اضافهوزن داریم پیش متخصص تغذیه ،وقتی متهمیم به زندان و
وقتی بیکاریم نزد مربی کاریابی میرویم .تمامی این خدمات هزینهی زیادی را برای ما به
همراه دارند ،اما بازده چندانی ندارند .در آمریکا و جایی که هزینهی خدمات درمانی باالترین
قیمت کل سیاره را دارد ،امید به زندگی برای بسیاری از افراد روند نزولی یافته است.
در تمام مدت ،بازار و عالئق تجاری از حکمرانی آزادانه لذت میبرند .صنعت غذا،
آشغالهای ارزانقیمتی که با نمک ،شکر و چربی پر شدهاند را به ما میدهد و ما را در
مسیری قرار میدهد که خیلی سریع به پزشک و متخصص تغذیه ختم میشود.
تکنولوژیهای پیشرفته ،مشاغل بیشتری را از بین میبرند و ما را مجدداً نزد مربی کاریابی
میفرستند .و صنعت تبلیغات تشویقمان میکند تا پولی که نداریم را صرف آشغالهایی که
نیاز نداریم بکنیم تا بتوانیم افرادی که نمیتوانیم تحملشان کنیم را تحت تاثیر قرار دهیم.
پس از این کار میتوانیم سراغ شانهی روانشناسمان برویم تا بر روی آن گریه کنیم.
این همان ویرانشهری است که در آن زندگی میکنیم.

نسل نازپرورده
این امر بدین معنا نیست که شرایط خوبی نداریم – هرقدر روی این موضوع تاکید کنم،
ال بالعکس؛ باید گفت که کودکان امروز زیر فشار نازپروردگی و تنعم زیاد قرار
کم است .کام ً
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دارند .بنا به گفتهی ژان توئنج ،1روانشناس دانشگاه ایالت سندیهگو که تحقیقات دقیقی را
بر روی رفتار نوجوانانِ امروز و گذشته انجام داده ،از دههی  80به اینطرف افزایش قابل
توجهی را در میزان اعتمادبهنفس این گروه سنی مشاهده میکنیم .نسل جوانتر خودش را
باهوشتر ،مسئولیتپذیرتر و جذابتر از همیشه میداند.

توئنج توضیح میدهد« :این نسلی است که به هر کودک گفته شده میتوانی به هر چه
میخواهی برسی .تو خاص هستی!» ما تحت رژیم دائم خودشیفتگی پرورش یافتهایم ،اما
بهمحض اینکه ما را در دنیای بزرگی از فرصتهای نامحدود رها میکنند ،تعداد بیشتری از
ما خرد میشوند و میسوزند .معلوم میشود که دنیا بیرحم و سرشار از رقابت و بیکاری
است .این دنیا دیزنیلند نیست که بتوانید با دیدن ستارهی دنبالهدار آرزو کنید و تمامی
رویاهایتان محقق شوند ،بلکه یک مسابقه است و اگر نتوانید حدنصاب الزم را کسب کنید،
صرف ًا میتوانید خودتان را مورد شماتت قرار دهید.
جای تعجب ندارد که خودشیفتگی ،دریایی از ابهام را پنهان کند .همچنین توئنج متوجه
شده که همهی ما در طول دهههای گذشته وحشتزدهتر از قبل شدهایم .او با مقایسهی
 269مطالعه که بین سالهای  1952تا  1993انجام شدهاند ،نتیجه گرفت که یک کودک
معمولی آمریکای شمالی در اوایل دههی  ،1990مضطربتر از بیماران روانی اوایل دههی
 1950بوده است .بنا به گفتهی سازمان جهانی بهداشت ،حتی افسردگی به بزرگترین
مشکل سالمتی در میان نوجوانان تبدیل شده و تا سال  ،2030بهعنوان دلیل شمارهی یک
بیماری در سرتاسر جهان شناخته خواهد شد.
این یک چرخهی معیوب است .نوجوانان هیچگاه بهاندازهی امروز ،پیش روانشناس
نمیرفتند .هیچگاه بهاندازهی امروز ،فرسودگی شغلی در ابتدای حرفهی افراد مشاهده
نمیشد .و میزان تولید داروهای ضدافسردگی هیچگاه تا این حد نبوده است .مکرراً مشکالت
جمعی همچون بیکاری ،نارضایتی و افسردگی فردی را سرزنش میکنیم .اگر موفقیت یک
انتخاب باشد ،شکست نیز همینگونه است .شغلتان را از دست دادهاید؟ باید سختتر تالش
کنید .مریضید؟ احتماالً سبک زندگی سالمی ندارید .ناراضی هستید؟ قرص بخورید.
Jean Twenge
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در دههی  ،50تنها  12درصد از نوجوانان با جملهی «من یک شخص خاص هستم»
موافق بودند .امروز  80درصد افراد اینگونه هستند ،درحالیکه در اصل بیش از پیش به
یکدیگر شبیه میشویم .همهی ما همان کتابهای پرفروش را میخوانیم ،همان فیلمهای
پرفروش را میبینیم و با همان کتانیها ورزش میکنیم .جایی که اجداد ما هنوز همان
خطوط القاشده توسط خانواده ،کلیسا و کشور را پی میگرفتند ،ما توسط رسانهها ،بازاریابی
و یک دولت آقاباالسر احاطه شدهایم .بااینحال حتی با توجه به افزایش روزافزون
ال پشت سر گذاشتهایم .اعضای کلیسا،
مشاهبتهایمان ،عصر گردهماییهای بزرگ را کام ً
جناحهای سیاسی و اتحادیههای کارگری با سر به زمین خوردهاند و افتراق مرسوم میان
راست و چپ دیگر چندان معنایی ندارد .تنها چیزی که به آن اهمیت میدهیم« ،حل
مشکالت» است ،کمااینکه سیاست را میتوان به مشاوران حوزهی مدیریت سپرد.
یقیناً افرادی هستند که دوست دارد اعتقاد قدیمیشان نسبت به پیشرفت را احیا کنند.
ی نسل من« ،خوره»ها هستند که اپها و
آیا تعجب نمیکنید که نمادهای فرهنگ ِ
گجتهایشان نمادی از امید برای رشد اقتصادی است؟ یکی از نخبههای پیشین ریاضی
اخیراً با تاسف در فیسبوک اشاره کرد که «بهترین ذهنهای نسل من در فکرند تا چگونه
مردم بیشتری را برای کلیک بر روی تبلیغات ترغیب کنند».
برای اینکه سوءتفاهمی پیش نیاید :این کاپیتالیسم (سرمایهداری) است که دروازههای
سرزمین فراوانی را گشوده است ،اما بهتنهایی نمیتواند آن را حفظ کند .پیشرفت بهنوعی
معادل با رفاه مالی شده ،اما قرن بیستویک ما را به چالش میکشد تا راههای بیشتری را
برای ارتقای کیفیت زندگیمان بیابیم .و درحالیکه جوانهای غربی عمدتاً به عصر
فنساالری (تکنوکراسی) غیرسیاسی رسیدهاند ،اما باید دوباره به سیاست برگردیم تا
آرمانشهر جدیدی را بیابیم.
از این منظر ،این نارضایتی موجب دلگرمی من است ،زیرا نارضایتی متضاد با بیتفاوتی
است .نوستالژی گسترده و افسوس خوردن برای گذشتهای که هرگز حقیقت نداشته ،نشان
میدهد که هنوز آرمانهایی داریم ،حتی اگر آنها را زندهبهگور کرده باشیم.
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پیشرفت حقیقی با چیزی آغاز میشود که هیچ اقتصاد دانشبنیانی قادر به تولید آن
نیست« :درک معنای یک زندگی خوب» .باید کارهایی را انجام دهیم که متفکران بزرگی
همچون جان استوارت میل ،برتراند راسل و جان مینارد کِینز 100 ،1سال پیش به حمایت
از آنها پرداختند« :ارزش ،فراتر از ابزارها قرار میگیرد و خوب بودن را به مفید بودن ترجیح
میدهد» .باید ذهنمان را به سمت آینده هدایت کنیم .به سمت توقف این نارضایتیها از
نظرسنجیها و رسانههایی که دائم ًا خبر بد منتشر میکنند .به سمت در نظر گرفتن
گزینههای جایگزین و شکلدهی به آرزوهای جدید .به سمت حرکتی فراتر از این طرز فکر
محدودکننده و تشخیص آرمانانگاری مشترکمان.
شاید بتوانیم پس از حصول این موارد ،بار دیگر فراتر از خودمان را بنگریم و به دنیای
بیرون نظر بیندازیم .در آنجا میتوانیم پیشرفتهای قدیمی و خوب را ببینم که کماکان در
مسیر ما با خوشحالی رژه میروند .خواهیم دید که در یک عصر خارقالعاده زندگی میکنیم،
زمانی که گرسنگی و جنگ کم شده و امید به زندگی و رفاه افزایش یافته است .همچنین
در این شرایط میتوانیم ببینیم چند درصد از کارها ماندهاند که هنوز باید آنها را انجام
بدهیم –  10درصد 5 ،درصد یا  1درصد.

بازگشت آرمانشهر
وقت آن رسیده که به تفکر آرمانشهری بازگردیم.
به یک قطبنمای جدید نیاز داریم ،نقشهی جدیدی از دنیا که بار دیگر قارهای ناشناخته
و دوردست («آرمانشهر») را در خود دارد .منظورم از این گفتهها ،آن نقشههای
سفتوسختی نیست که متعصبین آرمانگرا میخواهند بهزور و از طریق تئوکراسی 2یا
برنامههای پنجسالهشان به ما بخورانند – آنها صرفاً افراد واقعی را در حد رویاهای پرشور
و شعف تنزل میدهند .این نکته را در نظر بگیرید :واژهی «اتوپیا» (مترجم :در فارسی به

John Stuart Mill, Bertrand Russell and John Maynard Keynes

 2دینساالری
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آن آرمانشهر گفته میشود) ،در آنِ واحد هم معنی «مکان خوب» و هم «فاقد مکان» را
میدهد .آنچه نیاز داریم ،افقهای جایگزینی هستند که تخیل ما را روشن کنند .و واژهی
افق را جمع بستم؛ چون بههرحال آرمانشهرهای متناقض و متضاد ،مایهی حیات
دموکراسی هستند.
همچون همیشه آرمانشهر ما کوچک شروع میشود .مبنای آنچه امروز تمدن
میخوانیم ،سالها پیش توسط رویابینهایی گذاشته شده که بر طبل خودشان کوبیدند.
بارتولومه دالس کاساس ،1راهب اسپانیایی ( ،)1566–1484از موضع برابر میان
استعمارگران و ساکنان بومی آمریکای التین حمایت کرده و تالش کرد مستعمرهای را پیدا
کند که در آن تمامی افراد زندگی راحتی داشته باشند .رابرت اوون ،2صاحب کارخانه
( ،)1858–1771از آزاد گذاشتن کارگران انگلیسی و ادارهی یک کارخانهی نخریسی موفق
پشتیبانی کرد که در آن تمامی کارکنان یک حقوق منصفانه دریافت میکردند و تنبیه بدنی
ممنوع بود .و حتی جان استوارت میلِ فیلسوف ( ،)1873–1806باور داشت که زنان و
مردان با یکدیگر برابرند (البته میتوان این موضوع را به این حقیقت نسبت داد که نیمی از
اثر او را همسرش نگاشته است).
اما یک چیز حتمی است :بدون حضور تمامی این رویابینها در طول این سالها ،هنوز
هم همان مردم فقیر ،گرسنه ،کثیف ،وحشتزده ،نادان ،مریض و زشت میماندیم .بدون
ال برعکس .اما اگر امیدی
آرمانشهر ،گم میشدیم .نه اینکه شرایط حال حاضر بد است؛ کام ً
برای بهبود نداشته باشیم ،همهچیز دلسردکننده میشود .برتراند راسل ،3فیلسوف انگلیسی،
نوشته «انسان برای کسب رضایت ،نهتنها به لذت بردن از این و آن چیز ،بلکه به امید و
مشارکت و تغییر نیاز دارد» .او در جای دیگری ادامه میدهد« :ما نباید به دنبال یک
آرمانشهر کامل و پایانیافته باشیم ،بلکه باید دنیایی را بخواهیم که تخیل و امید در آن
زنده بماند».

1

Bartolomé de las Casas
Robert Owen
3 Bertrand Russell
2
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چرا باید به همه افراد پول مفت بدهیم
«پول داشتن بهتر از فقر است ،البته صرف ًا به دالیل مالی»
وودی آلن( 1متولد )1935
لندن ،ماه مِی  .2009یک آزمایش در راه است .سوژههای آن  13مرد بیخانمان هستند.
آنها از قدیمیهای خیابان هستند .برخی از آنها  40سال است که روی سنگفرش سرد
اسکوئر مایل 2در مرکز مالی اروپا میخوابند .با توجه به هزینههای پلیس ،هزینههای دادگاه
و خدمات اجتماعی ،این  13فرد مشکلساز در مجموع ساالنه حداقل  400هزار پوند (650
هزار دالر) هزینه روی دست آنها میگذاشتند.
فشار وارده بر خدمات شهری یا خیریههای محلی آنقدر باال است که نمیتوانند بدین
طریق ادامه دهند .بنابراین برادوی 3که یک سازمان خیریهی واقع در لندن است ،یک
تصمیم افراطی میگیرد :از االن به بعد ،این  13خیابانگرد زبردست ،خدمات ویآیپی
دریافت خواهند کرد .دیگر خبری از کوپنهای روزمرهی دریافت غذا ،نوانخانه و سرپناه
نیست .آنها کمک مالی قابل توجه و فوری را دریافت خواهند کرد.
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| آرمانشهری برای واقعگراها

از این بعد ،این بیخانمانها پول مفت میگیرند!
اگر بخواهم دقیق صحبت کنم ،آنها  3هزار پوند پول میگیرند و قرار نیست کاری
برای بازپرداخت آن انجام دهند .اینکه چگونه آن را خرج کنند بر عهدهی خودشان است.
آنها میتوانند در صورت تمایل از یک مشاور بهره بگیرند – یا نگیرند .هیچ تعهدی در میان
نیست و قرار نیست سوالپیچ شوند.
تنها چیزی که از آنها پرسیده میشود این است :به نظرتان به چه چیزی نیاز دارید؟

کالسهای باغبانی
یکی از مددکاران اجتماعی جملهی یک کارتنخواب را به خاطر میآورد که گفته بود
«انتظارات خیلی باالیی ندارم ».مشخص شد که تمایالت آنها خیلی معمولی و میانمقیاس
است .یک تلفن ،یک دیکشنری ،یک سمعک – هر کدام نیازهای خاصِ خودشان را داشتند.
در واقع اکثر آنها بسیار صرفهجو بودند .پس از یک سال ،بهطور متوسط تنها  800پوند
خرج کرده بودند.
سیمون را در نظر بگیرید که  20سال دچار عواقب اعتیاد به هروئین بود .این پول
زندگی او را دگرگون کرد .سیمون پاک شد و شروع به شرکت در کالسهای باغبانی کرد.
او بعدها گفت« :بنا به دالیلی برای اولین بار در زندگیام ،همهچیز در جای خودشان قرار
داشتند .شروع به مراقبت از خودم ،شستشو و اصالح کردم .االن هوای بازگشت به خانه به
سرم زده است .دو بچه دارم».
یک سال و نیم پس از شروع آزمایش ،هفت نفر از  13بیخانمان سقفی را برای خودشان
تهیه کرده بودند .دو نفر دیگر هم در شُرف جابجا شدن به آپارتمان خودشان بودند .تمامی
 13نفر گامهای حیاتی را به سمت پرداخت بدهی و رشد شخصی برداشته بودند .آنها در
کالسهای مختلف ثبتنام کردند ،آشپزی یاد گرفتند ،سراغ ترک اعتیاد رفتند،
خانوادههایشان را دیدند و برای آینده برنامه ریختند.
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یکی از مددکاران اجتماعی دربارهی این بودجهی شخصی گفت« :به افراد قدرت
میدهد .به آنها حق انتخاب میدهد .به نظرم میتواند تفاوت ایجاد کند ».پس از دههها
کشوقوس ،ناز کشیدن ،جریمه ،تعقیب و پشتیبانی بیثمر 9 ،سرگردان بدنام باالخره دل
از خیابان برکندند .هزینه؟ حدود  5هزار پوند در سال ،بهعالوهی حقوقی که به مددکاران
اجتماعی پرداخت شد .بهعبارتدیگر ،نهتنها این پروژه به  13نفر کمک کرد ،بلکه هزینهها
را به مقدار قابل توجهی کاهش داد .حتی اکونومیست هم نتیجه گرفت که «موثرترین راه
برای سرمایهگذاری روی بیخانمانها این است که آن پول را به خودشان بدهیم».
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