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مقاالت

به آن تن دادهایم .نظرسنجیها در انگلستان و آمریکا ،به طور
مداوم نشان میدهد ما میزان نابرابری را دستکم گرفتهایم و
این امر چقدر اخیرا این افزایش یافته است اما نادیده گرفتن
این نابرابری نمیتوانــد چندان عذر موجهی باشــد؛ چراکه
نظرســنجیها به خوبی این تغییر در نگرشها را آشکار کرده
و گزاره افزایش نابرابری روزبهروز بیشــتر مورد پذیرش قرار
میگیرد.
این امر بسیار غیرمحتمل است که نابرابری در آینده کاهش
قابل توجهی داشته باشد؛ مگر اینکه نگرشهای ما نسبت به
این مســاله کامال دگرگون شــود .در میان این موارد ،ما باید
بپذیریم که چقدر آنچه مردم در بازار به دست میآورند کمتر
از میزان استحقاق و شایســتگی آنها است و تا چه حد میزان
مالیاتی که پرداخت میکنند ناچیز است.
یکی از دالیل مهم در رابطه با این سوال که چرا ما در سالهای
اخیر تالش بسیار اندکی برای کاهش نابرابری داشتهایم این
است که نقش شانس در دســتیابی به موفقیت را کم اهمیت
جلوه دادهایم .والدین به فرزندان خود چنین آموزش میدهند
که تمامی اهداف دســتیافتنی هستند به شرطی که شما به
سختی برای رسیدن به این اهداف تالش کنید .این یک دروغ
به حســاب میآید اما بهانه و توجیه خوبی برای پذیرش این
حجم از نابرابری است؛ چراکه بر اساس آن اگر شما به خوبی
تالش نکنید بســیاری از اهداف برای شما غیرقابل دسترس
خواهند بود.
اگر من خوششانســی که زمینه دســتیابی به موفقیتهایم
بوده است را نادیده بگیرم موجب میشود که در مورد خودم
احساس بسیار خوبی داشته باشــم و حتی احساس کنم که
سزاوار دستیابی به پاداشهای بیشتری به خاطر موفقیتهایم
هستم .افراد با درآمد باال دقیقا تصور میکنند شایسته دریافت
این میزان درآمد هستند؛ چراکه آنها این مساله را مدنظر دارند
که چقدر برای رسیدن به موفقیت به سختی کار کردهاند و از
موانعی که برای رسیدن به موفقیت کنار نهادهاند کامال آگاهی
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دارند اما این قضیه در همه جا صادق نیست .حمایت از این ایده
که شما سزاوار آنچه هستید که دریافت میکنید از کشوری
به کشور دیگر متفاوت اســت .در حقیقت ،حمایت از چنین
عقایدی در کشورهایی قویتر است که شواهد بسیاری وجود
دارد که با این گزاره در تضاد است؛ چه چیزی چنین تضادی
را توضیح میدهد؟
نظرسنجیها نشــان میدهد اروپاییها در مقایسه با ساکنان
ایاالت متحده آمریکا ،تقریبا دو برابر بیشــتر عقیده دارند که
شانس عامل بسیار مهمی در کســب درآمد و فقری است که
افراد فقیر در آن گرفتار شــدهاند .در مقابل ،آمریکاییها هم
دو برابر اروپاییها بر این باورند که افراد فقیر ،تنبل هســتند
و ســخت کار کردن منجر به افزایش کیفیت زندگی افراد در
طوالنیمدت میشود.
در حقیقت ،فقرا (کمتر از  20درصد) دقیقا همان میزان ساعات
در آمریکا و اروپا ،به سختی کار میکنند و فرصتهای اقتصادی
و تحرک بیننسلی در آمریکا نسبت به اروپا ،بسیار محدودتر
است .آمارهای مربوط به تحرکات بیننسلی در آمریکا شباهت
قابل توجهی با افراد قد بلنــد دارد؛ چراکه کودکان آمریکایی
که از پدر و مادری فقیر متولد میشوند به احتمال زیاد فقیر
میشــوند .همانند کودکانی که پدر و مادری قدبلند دارند و
خودشــان نیز به احتمال زیاد قدبلند میشــوند .پژوهشها
بارها نشــان داده که بســیاری از مردم آمریکا از این مساله
آگاهی ندارند و درکی که از تحرک اجتماعی دارند بیش از حد
خوشبینانه است.
کشــورهای اروپایی به طور متوسط ،سیســتمهای مالیات
بازتوزیعی کارآمدتر و خدمات رفاهی بیشــتری نســبت به
آمریکا برای افراد فقیر دارند از این رو ،میزان نابرابری به خاطر
مالیاتها و خدمات رفاهی در این کشورها کمتر است .بسیاری
از مردم این نتیجه را بازتاب ارزشهای متفاوتی میدانند که
جوامع اروپایی و آمریکایی را شکل داده است.
در حال حاضر ،فقرا در ایاالت متحده آمریکا به دلیل خدمات

