
 فصل اول

 طبقاتی شکاف هغریز 

 

را »شکاف  ای است که رُوسلینگ آن نکته  ،شویمترین تصورات غلطی که ما متوجه آن نمی یکی از آشکار

هستید؟ به نظر شما   اید که نسبت به سایر افراد جهان بهترنامد. آیا تا به حال به این فکر کرده غریزی« می 

ای که فقیر هستند  ای که موفق نیستند، دستهای که موفق هستند و دسته دنیا به دو قسمت تقسیم شده، دسته 

گیریم. داشتن این دیدگاه سیاه و سفید  ی بین این دو گروه را در نظر نمی تقریباً عدهو  اند ای که غنی و دسته 

است، یا اینکه بیشتر   ومیر کودکان امسال زیاد به کلی اشتباه است. اگر هنوز هم معتقدید که میزان مرگ 

  در سراسر جهان زندگی هستند، یا هنوز هم درصد زیادی از افرادی که  های دنیا هنوز در حال توسعهکشور 

  بخواهید تمام این سوال ها را دوباره از خودتان بپرسید. شاید ، برند به سر میکنند در فقر می 

دهد زیرا با وجود این شکاف غریزی ما چشم خود را روی تحقیقاتی که نشان می   ، این تفکر دیگر منسوخ شده

کنید که  می های قبل دادید، درک هایی که به تست سخبندیم. با توجه به پادنیا بهتر از این تفکرات است می 

های دنیا  ترین کشور ها در تقابل است. در واقع فقیرهایی که شما به آن ها عقیده دارید کامالً با واقعیت چیز

کنند  هایی زندگی می درصد از مردم جهان در کشور  9دهند و درصد از جمعیت جهان را تشکیل می  2فقط 

رُوسلینگ    ود  نکنهستند که این ایده را تایید می  های بیشتری است. تحقیق و بررسی   ان پایینکه سطح درآمدش 

 است.  کردهها را منتشر آن نیز 

محدوده نسبتاً بزرگی وجود دارد که افراد متوسط یا همان   ،از افراد فقیر تا ثروتمند  ،در زندگی روزمره مردم

هایشان و چگونگی  ها وابسته به منابع آب، خانهط اقتصادی آن کنند. شرایزندگی می  در آن گروه خاکستری

 کنیم:  هایی که رُوسلینگ مشخص کرده اشاره می است. در زیر به مقیاس   های دیگرسفر کردنشان به جا 

 

 



 دالر( 1فقر شدید )روزانه   1سطح 

 کنند.آن استفاده می روند تا به آب تمیز و قابل شرب برسند و با سطل از  هر روز چند مایل راه می  •

 خورند.هر وعده یک غذای تکراری می •

 ندارند.  های تمیز دسترسیهای پزشکی و حتی برق و دستشویی به مراقبت  •

 کنند.میلیارد  نفر در چنین وضعیتی زندگی می   1نزدیک به   •

 


