
این یک توهم است که گمان کنیم جان انسان ها را می شود مثل 
ماشین خرید وفروش کرد. اولین دلیلش اینکه شواهد این موضوع 
همیشه محل بحث بوده است. تاثیرگذارِی نسبت داده شده به 
بنیاد کرم زدایی که در حال حاضر در فهرست خیریه های برتر 
GiveWell  رتبه ی چهــارم را دارد، در تضاد با گزارش مفصِل 
بنیاد همکاری کوکران است، سازمانی که داده های تحقیقاتِی 
بهداشتی و پزشکی را جمع آوری می کند. شاید اشتباه از کوکران 
باشــد، اما احتمالش زیاد اســت که تاثیرگذاری کرم زدایی از 
منطقه ای به منطقه ی دیگر متفاوت باشد و به آب وهوا و سازوکار 

منطقه ای برای از بین بردن ضایعات انسانی هم برمی گردد. 
به طور کلی شواهد گســترش تاثیرگذاری و »جواب گرفتن« 
بیشــتر از موج تازه ای از آزمایش هایی اتفاقــی و اهلل بختکی 
می آید که ثروتمندانی از کشورهای ثروتمند بر روی مردم فقیِر 
کشورهای فقیر انجام می دهند و با استناد به آن ها فهرست قیمت 
جان کودکان را درست می کنند. چرا این آزمایش ها ممکن است 
اشتباه باشند؟ چون نتایج آنی این مداخله ها را در نظر می گیرند، 
نه بستری که به آن ها وارد می شوند. آن ها همچنین نمی توانند 

درمورد عواقب ناخواسته ی این مداخله ها اظهارنظری کنند.
هرقدر هم ناپذیرفتنی به نظر برســد اما ایــن بچه ها به خاطر 
چندهزار دالر کمتر نیست که جانشان را از دست می دهند. اگر 
موضوع به این سادگی ها بود، تا حاال جهان جای خیلی بهتری 
شده بود. پیشــرفت و توسعه نه مشــکلی اقتصادی است و نه 
مشکلی فنی، بلکه مشکلی سیاسی است و صنعت کمک رسانی 
اغلب سیاست ها را بدتر می کند. آدم های از جان گذشته ای که 
خودشان را به خطر انداختند تا در همه گیر شدن اخیر بیماری 
ابوال کمک رسانی کنند، متوجه چیزی شدند که از مدت ها پیش 
مشکلی شناخته شده بود: این نبود پول نیست که دارد آد م ها را 

می کشد. مقصران اصلی نظام های بهداشت و سالمت بدون 
بودجه و برنامه ریزی اند که دولت به  آنها توجهی نمی کند، 
همین طور عدم اطمینان دیرباز به دولت ها و خارجی ها، 

حتی وقتی مشورت هایشان درست است. 
در روآندای امروز، رئیس جمهور پل کاگامه فهمیده 
که چطور از محاسبات نفع گرایانه ی سینگر علیه 
مردم خودش استفاده کند. او با به ارائه خدمات 
بهداشــتی برای مادران و فرزندان روآندایی 

به یکی از نورچشــمی های این صنعت و 
فت کننــده ی  یا ر د

محبوب این کمک ها تبدیل شــده اســت. در واقع او در حال 
پرورش بچه های رواندایی ست، بهشــان اجازه می دهد زنده 
بمانند و در عوض ازشان می خواهد که از حکومت سرکوب گر و 
غیردموکراتیکش حمایت کنند. کمک های کالنی که وارد آفریقا 
می شود گاهی به نفع برندگان مورد نظرش کمک می رساند اما 
به ایجاد دیکتاتورها هم دامن می زند و بهشان ابزاری می دهد تا 
جای پایشان را محکم کنند و به خواسته ها و نیازهای مردمشان 

توجه نشان ندهند. 
این صنعت چشمش را به روی این شواهد نبسته؛ درواقع بانک 
جهانی، نماینده ی ایــاالت متحده ی آمریکا برای توســعه ی 
بین المللی، و همتایــان اروپایی اش از همان شــواهدی بهره 
می برند که GiveWell  ازآنها استفاده می کند و به بیشتر شدن 
این شواهد هم کمک می کنند. آن ها همین طور از سازمان های 
غیردولتی سازماندهی شده ترند و بودجه ی بیشتری دارند، در 
نتیجه اگر ممکن بود که با استفاده از این مالک ها فقر جهانی را 
از میان برد، آن ها موقعیت بهتری برای این کار دارند تا چند نفر 
ثروتمند که از طریق سازمان های غیردولتی فعالیت می کنند. 
با این حال این نمایندگی های رسمی کمک رسانی نمی توانند 
وضعیت بغرنج سیاسی را حل کنند و باید بخشی از بار مسئولیت 
را به دوش دیکتاتوری های سرکوب گری بگذارند که آفریقا را 
به گند کشــیده اند.  من هم مانند سینگر این افتخار را دارم که 
مدرس پرینستون باشم. من هم دانشــجویانی را می بینم که 
می خواهند رنج وســختی را از جهان پاک کنند. باید به داکای 
بنگالدش بروند یا داکارِ ســنگال؟ بر پشه بندها تمرکز کنند یا 
کرم ها؟ من که می گویم به واشــینگتن و لندن بروند و تالش 
کنند جلوی صدمه هایی که کشورهای ثروتمند وارد می کنند 
را بگیرند، با تجارت اسلحه مخالفت کنند، جلوی معامله هایی 
را که فقط به شرکت های داروسازی سود می رساند بگیرند، 
با تعرفه هــای گمرکــی حمایت گرایی که ســرزندگی 
مزرعه داران آفریقایی را از بین می برند مخالفت کنند. 
و از بودجه ی بیشتر برای مطالعه روی بیماری های 
حاره ای و مراقبت های درمانی حمایت کنند. یا 
می توانند به آفریقا بروند و شهروند آنجا شوند 
و سرنوشت شان را با آن هایی که قصد کمک 
بهشان را دارند قسمت کنند. این طوری 
می توانند جان کودکان آفریقایی 

را نجات دهند. 
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