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 مقدمە

 

 خودم بە این کە. مثل است من نوشتە شدە نظراین کتاب با 
رویدادهایی از زندگی من در آن  کە چونرا نوشتە باشم.  آنتنهایی 

 و . درست مثل گفتەهااین همە ماجرا نیستاست. اما  بازگو شدە
مختلف دنیا  نقاطدر  اخیرهایی کە من در این دە سال  سخنرانی
 بر حسبسە نفر است. من  یکار جمع محصول این کتاب ،داشتەام

  سخنرانیروی سن ایستادەام و من معمول چهرە شاخص آن هستم. 
گیرم، اما همە آنچە کە تو در  ها را تحویل می م. من کف زدنکن می

خوانی،  همە آنچە کە در این کتاب میو شنوی،  های من می سخنرانی
نتیجە هیجدە سال کار فشردە میان من، پسرم ''اوال رسلینگ'' و 

 رونلود'' است. گهمسرش ''آنا روسلین
هدف نشان دادن اوضاع را با  (GAP)بنیاد گاپ  ٢٠٠٥ما سال 

انرژی، کنجکاوی و  ،سیس کردیم. منأیا بر اساس مستندات، تدن
زندگیم همچون پزشک، محقق و سخنران در سازمان یات تجرب

المللی را بە کار بردەام. اوال و آنا مسئول تحلیل و  تندرستی بین
بررسی آمارهای کامپیوتری، تفسیرهای تصویری و شکل دادن بە 

ها بود کە بە شکل  آمار بودند. این ایدە آن دا از بحثجهای  داستان
گرافیک را  هایبرخورد کنیم و کار اطالعات بودسیستماتیک با کم
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عهدە گرفتند. خیابان دالر هم شیوەای کە با عکس دنیا را  بەهم 
اطالعی و  بە تندی از بی من کە توضیح دادە، ایدە آنا بود. در حالی

ها با شرح و تفسیر مرا آرام کردند  ، آندانشی مردم عصبانی بودم بی
با هم نوع نگاە این کتاب را ما این کتاب کشاندند.  نوشتن و بە سوی

ریزی کردیم. کتابی کە حاال در دست توست توسط یک نابغە  طرح
های طوالنی و همکاری  ، بلکە نتیجە کوشش، بحثاست نوشتە نشدە

 یم.ها و دیدگاه خود را داشتەا کە هرکدام ویژگی ؛سە نفر استما 
 توانستم انجام دهم، کاری کە من بە تنهایی هیچگاە نمی
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 پیشگفتار

 

 بە این دلیل دوست دارم بە تماشای سیرک بروم
کە من رفتن بە سیرک را دوست دارم. دوست دارم ببینم 

کند و رقاصەها  میصدا را بە هوا پرتاب  و شعبدەباز ارە برقی پر سر
نظر  العادەای کە بە زنند. حسی را کە دیدن کارهای خارق تک میشپ

 دوست دارم ،دکن د، ایجاد میآی غیرممکن می
هنرمند سیرک بشوم. اما پدر  خواست دلم میزمانی کە بچە بودم 

از آن  شانخواستند من بە تحصیالتی بپردازم کە خود و مادرم می
 من پزشکی خواندم.محروم شدە بودند. نهایتا 

حوە عملکرد مری و قورت نکە استاد  ظهر هنگامی از بعد روز یک
داد، گفت ''اگر غذا در گلو گیر کرد باید فک  دادن غذا را شرح می

یک رادیوگرافی  روشن شدن بیشترپایین را بە جلو فشار داد. و برای 
د نشان داد . کر فرو می خود از کسی کە شمشیری را در گلوی

العمل  ناگهان جرقەای در مغز من زد. چند هفتە قبل از آن ما عکس
توانم انگشتم  فراغ را خواندە بودیم و من متوجە شدە بودم کە میتاس

هایم، بدون احساس خفگی در گلویم فرو  را بیش از دیگر همکالسی
از آن بتوان کنم. این البتە چیزی نبود کە همچون استعداد ویژەای 
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فهمیدم و رٶیای بچگی در ذهنم بیدار  میاال ارزشش را م برد. اما حنا
 خور بشوم.ە شمشیرشد. تصمیم گرفتم ک

د. شمشیر نداشتم، یک آمیز نبود یتقهای اولیە چندان موف تالش
ر مقابل آینە حمام آزمایش د ەخط کش قدیمی برداشتم، اما هرچ

کرد.  رفت و گیر می پایین می چند سانتیمترخطکش  ، نشد.کردم
ام را کنار  بە این ختم شد کە من بار دیگر رٶیای بچگیتان داس

 بگذارم.
بیمارستان یک در  بودم و سە سال بعد زمانی کە دستیار پزشک

کردم، یکی از اولین مراجعین من پیرمردی بود کە  واقعی کار می
گرفتە بودم از مریض شغلش را بپرسم.  سرفە مداوم داشت. من یاد

خور بودە جا بود. پیرمرد گفت کە شمشیر بەبخصوص این بار کامال
همان مردی است کە رادیوگرافیش  اواست. با کمال تعجب فهمیدم 

شم را برایش تعریف تالرا در کالس دیدە بودیم. و وقتی کە من 
ن هدانی کە مری پ کردم، گفت: مرد جوان تو کە پزشک هستی، نمی

د. بە کە تخت باش یشیایی را در آن فرو کناتوانی  است؟ تو فقط می
 بریم. کار می همین دلیل ما شمشیر بە

 
خوری با دستە راست و  کار یک قاشق سوپ همان شب بعد از

پهن پیدا کردم و تمرین را از سر گرفتم و موفق شدم تمام دستە را 
در گلویم فرو کنم. خیلی بە خودم بالیدم، اما این آن چیزی نبود کە 
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من در رٶیا داشتم. روز بعد 
ە روزنامە محلی آگهی ب یک

خور دنبال دادم کە یک شمشیر
 گردد. یک یک شمشیر می

اسلحە تماس گرفت  کلکسیونر
و من صاحب یک شمشیر 

 ١٨٠٩ سال ارتشی ساخت
شدم. وقتی توانستم تمام شمشیر را فرو دهم، بسیار بە خودم افتخار 

 استفادە مجدد ازبرای هم کردم. من بە رٶیایم رسیدە بودم و راهی 
 بودم. یافتەهای جنگی  اسلحە

شمشیر در گلو فرو کردن یکی از هنرهای قدیمی هندی است کە 
تواند  ممکن میها بودە کە چگونە غیر تعجب انسانصدها سال موجب 

ممکن شود. حس غریبی است کە انسان بە چیزی غیر از آنچە 
 را آشکار است فکر کند. من گاهی سخنرانی در بارە رشد جهانی

آورم، یک شنل سیاە  کنم. لباس پروفسوریم را در می تمام می گونەاین
اندازم و تقاضای سکوت  دوزی شدە روی دوش میهای زر با خط

کنم  هایم را باز می کنم، دست کنم. سپس شمشیر را در گلو فرو می می
 زنند. و حاضرین کف می
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 خودآزمایی
 

آن است. پس چرا با  درک گیاین کتاب در بارە جهان و چگون
دوزی ختم زرشود؟ و بە یک سخنرانی و شنل  سیرک شروع می

تو خواهم کە  شود. بە زودی شرح خواهم داد، اما قبل از آن می می
این بە ردار و برا در مورد دنیا امتحان کنی. کاغذ و قلم  خود دانش

 سٶال کە متکی بە اسناد است، جواب بدە! ١٣
 

رهای کم درآمد چند درصد از دختران . امروزە در تمامی کشو١
 روند؟ بەمدرسە ابتدایی می

A: 20         B: 40         C: 60 
 

 كنند؟ ە کشورهایی زندگی میچاکثریت مردم دنیا در  .٢
 Aکم درآمد :           Bدرآمد متوسط  :      Cدرآمد باال : 

 

کامل هستند، هایی کە در فقر  . در این بیست سال اخیر تعداد انسان٣
 در دنیا چە تغییری کردە است؟

 :Aتقریبا دو برابر شدە       
 :Bتغییری نکردە   
   :Cنصف شدە  

 

 . میانگین سنی جمعیت دنیا چقدر است؟٤
  : 50سال            :60سال               :70سال  
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سال  ١٥. بر اساس آمار ''سازمان ملل'' دو میلیارد بچە بین صفر و ٥

 چە تعداد بچە وجود خواهد داشت؟ ٢١٠٠دنیا وجود دارد. در سال در 
 میلیارد 4                 د  میلیار 3           میلیارد 2  

جمعیت جهان  ٢١٠٠در سال کە . سازمان ملل محاسبە کردە است ٦
 شود. ترکیب جمعیت چگونە خواهد بود؟ میلیارد بیشتر می ٤

 :A خواهند بودسال  ١٥تری زیر سن شبچەهای بی
 :Bشود  سال بیشتر می ٧٤ -١٥های  نسانا

     :Cد بود ر خواهبە باال بیشت ٧٥پیران 
   

   خاطر فاجعەهای طبیعی....؟ بە ٢١٠٠در سال  نەالمیر سا . تعداد مرگ و٧
  :A شود میدوبرابر 

  :B کند میتغییر ن
  :C  شود میاز نصف کمتر   

  
د. کدام نکن کرە زمین زندگی می رویمیلیارد انسان  ٧. امروز تقریبا ٨

دهد؟ )هر مهرە نشانە یک میلیارد  بندی درست را نشان می تصویر تقسیم
 است(
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.  چە تعداد از بچەهای زیر یک سال دنیا علیە یک نوع بیماری ٩
 مایەکوبی شدەاند؟

A: %20                  B: %60                     C: %80 
 

این میزان سال تحصیل کردەاند.  ١٠سالە  ٣٠طور عام مردان . ب١٠
 است؟ چقدربرای زنان در همین سن 

  لسا3            لسا  6    سال        9 
 

بە عنوان حیوانات در حال  ١٩٩٦. ببر، پاندای بزرگ و کرگدن در ١١
تر در خطر شها بی کدام یک از آنانقراض ثبت شدەاند. پس از آن سال 

 قرار گرفتە است؟
 :Aدوتا               :Bیکی           :Cکدام چهی

 

 . چە تعداد از مردم دنیا بە برق دسترسی دارند؟١٢
A: %20             B: %50              C: %80 

 

در مورد متوسط گرمای زمین در  ت،وضع طبیع ان. نظر متخصص١٣
 صد سال آیندە چگونە است؟
     :Aگرمتر             :Bبدون تغییر        :Cسردتر 

 

 درست: هایجواب
1: C, 2: B, 3: C, 4: C, 5: C, 6: B, 7: C, 8: A, 9: C, 
10: A, 11: C, 12: C, 13: A. 

 سٶال جواب درست دادەای. بنویس بە چند
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 شامپانزەها و تومحققان، 
 

تر حدس زدی؟ در هر صورت شچە شد؟ اشتباە زیاد داشتی؟ بی
 دلداریت دهم. نکتەدو ذکر توانم با  من می

خواندن این کتاب بسیار بهتر جواب خواهی  بعد ازتو  این کەاول 
کنم کە کلی آمار حفظ کنی.  داد. نە بە این خاطر کە من مجبورت می

هایت  )من پروفسور بهداشت جهانی هستم اما احمق نیستم( جواب
من ابزار فکری سادەای در اختیارت  کە  چونبهتر خواهد شد، 

یدا کنی و دید های عمومی متناسبی پ کنم جواب گذارم. کمک می می
د شالزم با این کەبهتری نسبت بە رشد جهانی داشتە باشی. بدون 

 تمام جزئیات را یاد بگیری.
 .زیاد داشتەاند جواب نادرست ها مثل تو خیلیاین کە  ،دومو

 -یهای زیادی از این دست )آمار دهەهای اخیر من سٶال در
، آموزش، عامل( در بارە فقر در جهان، ازدیاد جمعیت، تولد و مرگ

جنسی، خشونت، انرژی و محیط زیست،  روند  ضبهداشت، تبعی
آزمایش  از هزاران نفر در تمام دنیا پرسیدەام. ، جهان چهرە کلی

ها را  های عجیبی هم نیست. من سٶال پیچیدەای نیست و شامل سٶال
برم و با وجود این اغلب نتایج خیلی  کار می مناسب و بدون جدل بە

 ید.آ دست می بدی بە
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برای نمونە سٶال سوم در مورد فقر شدید است. در بیست سال 
اخیر تعداد آدمهای فقیر نصف شدە است. این یک روند انقالبی 

کنم مهمترین رویدادیست کە در مدت زندگی من  است. فکر می
اتفاق افتادە است. این یک آمار بنیادی در زندگی مردم روی زمین 

جواب درست  ٧متوسط  بطورد. دانن است. اما مردم این را نمی
 دهند.  می

 . درصدی کە جواب درست دادەاند٣جواب سٶال شمارە 

 
 

کنند کە  ها و جمهوری خواهان آمریکا اظهار می دمکرات
دیگران،  ها بە جای ایراد بە شناسند، اگر آن ها را نمی مخالفینشان آمار
دادند.  سنجیدند، شاید فروتنی بیشتری نشان می دانش خود را می

جواب پنج درصد ها را در آمریکا مطرح کردیم تنها  وقتی سٶال
طرفدار کدام حزب هستند، فکر  کە  ایندرست دادند. بقیە جدا از 
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کردند در این بیست سال اخیر سطح فقر تغییری نکردە یا بدتر  می
ر رسیدە است. درست برخالف آنچە کە اتفاق براب شدە و بە دو
 افتادە است.

اطفال. تقریبا  کوبی مایەمثال دیگری بزنم. سٶال نهم در بارە 
العادە است. یعنی  تمامی بچەهای دنیا امروزە مایەکوبی شدەاند. فوق

های بهداشتی اولیە دسترسی  تمام بجەهای دنیا بە نوعی از کمک
 بە این سٶال جواب درست دادەاند. ١٣متوسط  بطوردارند. 

 

 ، درصدی کە جواب درست دادەاند٩سٶال شمارە 

بە سٶال مربوط بە محیط زیست جواب درست  %٨٦اما 
دهند. در کشورهای ثروتمند کە من از طریق اینترنت دانش  می

دانند کە دانشمندان برآنند  ها را سنجیدەام، اکثریتشان می عمومی آن
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شود. در این دە سال اخیر تحقیقات انستیتوها بە  گرمتر میکە زمین 
 دست عموم رسیدە است. و این کمتر از آموزش عمومی نیست.

اطالعی عمیق دارد. )چیزی  ها نشان از بی اما در موارد دیگر پاسخ
 ١٢( در مورد نامم نمی کە من آن را حماقت  یا فقدان دانش دقیق

کشور  ١٤از دوازدە هزار نفر در  ٢٠١٧سٶال دیگر در سال 
سٶال را درست  ٢متوسط  بطورها جواب دهند،  خواستەایم بە سٶال

جواب دادەاند. در آن دوازدە سٶال یک مورد هم جواب کامل بە 
خورد. تنها یک نفر در سوئد یازدە جواب درست داشت و  چشم نمی

 ها پاسخ غلط دادە بودند. ٶالدرصد بقیە بە همە س١٥
هایی کە بە  کنید کسانی کە تحصیالت عالی دارند، یا آن فکر می
 –کردم  ب دادەاند؟ من فکر میپردازند بهتر جوا ها می این موضوع

را در   کردەام. من همە نوع آدم ەکە من اشتبا -کم در ابتدا دست
ها،  تا معلم همە جای دنیا آزمایش کردم. از دانشجویان پزشکی گرفتە

های جهانی،  استادان، محققان، سرمایەگذاران، مدیران شرکت
ها( و همچینین سیاستمداران  خبرنگاران، فعاالن اجتماعی )آکتیویست

در قدرت. کسانی با تحصیالت عالی و عالقمند بە احوال دنیا. اما 
ها  ها دادند. حتی برخی از این ها جواب اشتباە بە سٶال بیشتر آن

دست دادند، و چندتا از بدترین  بدتری از مردم عادی بەنتیجە 
نتایج مربوط بە برندگان جایزە نوبل و محققان پزشکی بود. این 
مربوط بە زیرکی و داشتن هوش نیست، بلکە مربوط بە داشتن دید 
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ک. این سیاە از دنیاست. نە تنها اشتباە دید بلکە اشتباە سیستماتی
 ر از آنست.، بدتنتایج البتە تصادفی نیست

فرض کنید من بە یک باغ وحش بروم و بخواهم شامپانزەها را 
 .  A B Cرویشان نوشتە شدە آزمایش کنم. یک بغل موز ببرم کە 

ها را با صدای بلند  ندازم و سٶالها را در قفس شامپانزەها بی آن
ها هر موزی را کە بردارند بە یک سٶال جواب دادەاند.  بخوانم. آن

سٶال. و  ١٢سٶال از  ٤آید. یعنی  دست می جواب بە %٣٣نتیجە 
 ،كنند ها بە شیوەای کە فکر می این شیوە تصادفی است. اما انسان

کنند دنیا  دهند. هر گروهی کە من آزمایش کردەام، فکر می جواب می
وحشتناکتر شدە. خشونت بیشتر و ناامیدی بیشتر. خالصە 

 تر از آنچە کە هست. دراماتیک
 

 حد شامپانزەها نیستیم؟ چرا ما در
شود این تعداد آدم تا این اندازە اشتباە داشتە باشند.  چگونە می

 بدتر از شامپانزەها؟
 

اطالعی را دریافتم،  اولین نشانەهای این بی ١٩٩٠ە در ک زمانی 
ناراضی شدم. من تازە یک درس در انستیتوی بیمارستان 

دانستم کە  بە عهدە گرفتە بودم. کمی نگران بودم. می ''کارولینسکا''
کردم همە آنچە را کە من  دانشجوها بسیار زیرک هستند و فکر می



20 
 

ها کمتر  دانند. اما وقتی فهمیدم آن خواهم بە آنها درس بدهم، می می
 از شامپانزەها از دنیا اطالع دارند کمی آرام شدم.

 بردم. نە ها پی می دانشی کردم بیشتر بە بی هرچە بیشتر تحقیق می
ام  جا. احساس ناامیدی و نگرانیدر همەتنها در بین دانشجویان، بلکە 

کنی، انتظار  استفادە می اتومبیلتدر  GPSاز یک بیشتر شد. وقتی 
داری اطالعات درست بە تو بدهد. اگر بدانی نقشە یک شهر دیگر را 

آدرس غلط  بەکنی. چون تو را  بە آن اعتماد نمی دیگردهد،  می
گیرندگان یک مملکت بدون دانش کافی از دنیا  برد. چگونە تصمیم می
های  توانند مسائل آن را حل کنند؟ چگونە مدیران شرکت می
ها بگیرند  توانند تصمیم عاقالنە در مورد سرمایەگذاری المللی می بین

در حالی کە تصویری کە از دنیا دارند کامال بعکس است. و چگونە 
 ز ما بدانیم چە مسئلەای باید ما را نگران کند؟هرکدام ا

میزان من تصمیم گرفتم کاری بیشتر از آزمایش کردن و کشف 
اطالعی، انجام دهم. کوشش کردم بفهمم چرا، چرا این همە  بی
اطالعی از دنیا معمولی است. همە ما گاهی اشتباە داریم. من هم.  بی

اشتباە داریم؟ چرا من اولین کسی هستم کە پرسیدم چرا این همە 
 کمتر از شامپانزەهاست؟ ها از آدم شمار زیادی های درست پاسخ

کردم، یک شب دیر وقت فکری در  کە در دانشگاە کار می زمانی
مغزم جرقە زد. متوجە شدم کە مسئلە تنها این نیست کە 

بایست  تصادفی هم بود می بطوراطالع ندارند. چون اگر  ها  انسان
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بلکە این یک اشتباە  –شامپانزەها  -ت بیاید. نتایج بهتری بەدس
تواند موجب بروز این  غلط می اطالعاتسیستماتیک است. تنها یک 

 نتایج باشد.
ها  فکر کردم دانش شاگردان من و دیگرانی کە بە این سٶال

جواب دادەاند، قدیمی است. مربوط بە چند دهە قبل است. اغلب 
دە است کە در زمان خاتمە کردند دنیا بە همان شکلی مان فکر می

 ها بودە است. تحصیل آن
روز کرد. و بە  ها را بە تیجە رسیدم کە باید دانش آدممن بە این ن

این خاطر الزم بود کە برنامە درسیم را تغییر بدهم. وقتی سر میز 
ها هم اظهار عالقە  شام مشکل را برای ''اوال'' و ''آنا'' شرح دادم آن

کردند کە همکاری کنند و کار روی تصاویر را شروع کردند. و من 
فتم بە با این ابزار )تعلیم و تربیتی( بە همە جای دنیا سفر کردم. ر

ن، بە اتاق مسئوالن در مونتروی، برلین و کا TEDسخنرانی 
های  ، بە بانک.آکی.ملیتی مانند کوکاکوال و ایهای چند شرکت

. های سرمایەگذاری، بە وزارت خارجە آمریکا المللی و صندوق بین
شدە دور دنیا بگردی و بە همە نشان  های رسم جالب بود کە با نمودار
بگوئی کە شاە تغییر کردە است. و برای همە  بدهی کە دنیا چگونە

 تصویری درصدد برآمدیم تاآورد. ما  لخت بود.* و بە روی خود نمی
 کە از دنیا وجود دارد تازە کنیم. را
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اما بە تدریج متوجە شدیم کە مشکل دیگری هم در این کار 
اطالعی تنها تازە کردن آن نیست. تنها با  وجود دارد. راە حل بی

هایی کە  شود. متوجە شدم آن نمودار و تغییر شیوە درسی حل نمی
دادند.  واقعی بە من گوش نمی بطورهای مرا دوست داشتند  سخنرانی

همان دید ند، اما بعد از سخنرانی بە شد شاید برای لحظاتی جذب می
کرد.  یدند. ایدەهای تازە جائی پیدا نمیچسب قبلی خود از دنیا می

ها در مورد  شدم کە نظر آن درست بعد از بیان حرفهایم، متوجە می
هایی بود کە من نشان دادە بودم.  فقر یا ترکیب جمعیت مخالف آمار

صویر دراماتیک از دنیا شدم. چرا این ت من تقریبا داشتم تسلیم می
 اینقدر ضعیف بود. آیا تقصیر رسانەها بود؟ طبیعتا 

بە این فکر کردە بودم. اما این جواب نبود. البتە رسانەها نقش 
دارند و من در ادامە کتاب بە آن خواهم پرداخت، اما رسانەها را 

ها مشکل  نباید دلیل اصلی دانست. و تصور کرد کە با تغییر آن
 دنیا حل خواهد شد.    بیدانشی از

اشارە بە داستانی از هانس کریستیان اندرسون دانمارکی با نام '' *
ایی از زر و ه گویند کە لباس لباس تازە شاە'' کە درآن دو شیاد بە شاە می

ها در  بیند. آن بافند اما جز حالل زادەها کسی آنرا نمی نقرە برایش می
آورند و سرانجام  بافند، و تنها ادای لباس بافی درمی واقع هیچ لباسی نمی

کنند. همە درباریان و حتی خود شاە از ترس  لباس خیالی را تن شاە می
حرامزادە خواندە شوند. نمی گویند کە لباسی درکار نیست. شاە  این کە

 زند شاە لخت است. م بچە فریاد می رود و یک لخت بە میان مردم می
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 ''داووس''در گردهمایی  ٢٠١٥کنندە در ژانویە  یک لحظە تعین
ن دنیا و سیاستمداران ش آمد. هزار نفر از قدرتمندادر سوئیس پی
ها، مقاطعەکاران، محققان، فعاالن اجتماعی،  سای شرکتبرجستە و رٶ

دستان ردەباالی سازمان ملل  بە روزنامەنگاران و چندین نفر از کار
صف بستە بودند کە بە مهمترین برنامە اقتصاد اجتماعی و تثبیت 

 & Bil) ''ملیندا گیتس''و  ''بیل''رشد اقتصادی گوش کنند. سخنرانان 

Melinda Gates)  .رفتن روی سن بە جمعیت نگاە  موقعبودند و من
لل را ها و حتی رئیس قبلی سازمان م کردم. بیشتر رٶسای دولت

های  های مختلف سازمان ملل، رٶسای شرکت دیدم. مسئولین بخش
المللی و روزنامەنگارهایی کە در تلویزیون دیدە بودم، همە جمع  بین

 بودند.
من برنامەریزی کردە بودم کە سە سٶال از حضار بکنم. در بارە 

اگر درابتدا  -بە واقع عصبی بودم –فقر، ازدیاد جمعیت و مایەکوبی 
های مرا بدرستی بدهد، بقیە  توانست جواب سٶال میجمعیت 

ها  خواستم نشان بدهم کە آن شد. چون می مورد می های من بی حرف
 کنند. چقدر اشتباە می

الملل کە  الزم نبود نگران باشم. این حضار پیشقراوالن بین
بایست در روزهای آیندە دنیا را برای همدیگر توضیح بدهند،  می

درست  ٦١دانستند.  در مورد فقر میقدری بیشتر از مردم معمولی 
بە دو سٶال باقیماندە در بارە آیندە هایشان  جوابجواب دادند. اما 
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های اولیە بهداشتی از شامپانزەها  جمعیت زمین و دسترسی بە کمک
ها کسانی بودند کە بە کمک مشاورین خود هموارە بە  . اینبودبدتر 

توانست  اطالعیشان نمی ماری دسترسی داشتند. بیآخرین دادەهای آ
شان از دنیا باشد. با وجود این در  مربوط بە قدیمی بودن دانستەها

کردند. این موارد بعد از  های دنیا اشتباە می ترین واقعیت مورد بنیادی
 داووس روشن شد.

 
 

آمیز  های دراماتیک ما و تصویر اغراق پیشداوری
 از جهان 

 

خواهم تصویری از دنیا بر اساس آمار  بە دست  میدر این کتاب 
دهم و بدانم کە چرا مردم با وجود تحصیالت عالی و زیرکی و 
تخصص نتایج بدتری از شامپانزەها بەدست دادەاند و خواهم گفت 

 کە چە باید کرد.
بە این دنیا فکر کن: جنگ، خشونت، بالیای طبیعی و فساد. 

هد شد، مگر نە؟ پولدارها دنیای ناخوشی است و بدتر هم خوا
شوند و فقرا فقیرتر و تعداد فقرا بازهم بیشتر خواهد شد.  پولدارتر می

و ما اگر هرچە زودتر کاری نکنیم، بە زودی امکاناتمان را از دست 
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بینند.  ها در رسانەها می دهیم،. این تصویری است کە بیشتر غربی می
 نامم. آمیز می من آن را درامای اغراق

ع بیشترین تعداد مردم روی زمین برخوردار از حد متوسط در واق
ها در حد آن چیزی نیستند کە ما بە آن طبقە  درآمد هستند. آن

هم نیستند. دخترانشان بە مدرسە  گوییم، اما در فقر شدید متوسط می
 دارنددو بچە کە شوند، در خانوادەهایی  روند، بچەها مایەکوبی می می

خواهند برای تعطیالت بە سفر بروند، قدم بە قدم، سال بعد از  و می
شود. نە هر سال بە اندازە سال قبل، اما بە مرور.  سال، دنیا بهتر می

های بسیار خوبی  گرچە ما مبارزەای پیش رو داریم اما قدم
س آمار از دنیا. این تصویر برداشتەایم. این تصویریست بر اسا

کند تا بە  ها را هدایت می کی است کە انسانآمیز دراماتی اغراق
 کنند ها وقتی فکر می بدهند. آدم های منفی های آماری من پاسخ سٶال

گیرند، هموارە  یا چیز جدیدی در بارە دنیا یاد میو زنند  حدس مییا 
ین اگر تصور سنجند. بنابر ە از دنیا دارند میآنرا بر اساس تصوری ک

زنید. این تصور تنها  د اشتباە حدس میشما اشتباە باشد خود بە خو
مربوط بە دانش کهنە شدە نیست کە من قبال چنین فکر کردە بودم. 

توانند چنین  حتی کسانی کە بە آخرین اطالعات دسترسی دارند می
شود تقصیر رسانەهای مغرض،  باشند. من معتقدم همە را نمی
 های غلط دانست. تبلیغات، اخبار کلیشەای یا حتی آمار
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و گوش دادن بە  تجربە من بعد از دهەها سخنرانی، سٶال کردن
فهمند، اینست کە تغییر دادن مشکل  ها را غلط میهایی کە آمار آدم

 است چون بستگی بە چگونگی کار مغز دارد.
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 پندار چشمی و پندار عمومی

 
 بە این دو خط نگاە کنید! کدام درازتر است؟

 
 
 
 

آزمایش را دیدەاید. خط پایینی درازتر دیدە شاید قبال هم این 
یری گ با وجود این کە آنرا اندازە می دانی کە چنین نیست. شود و می می

 آید. بە نظر می همینطورباز هم 
کند،  عینک من بە شیوەای تنظیم شدە کە معایب چشم را جبران می

بینم.  کنم باز هم غلط می اما وقتی بە این خطوط ''خطای چشمی'' نگاە می
های دیگر و این بستگی بە این دارد کە این چشم  درست مانند همە آن
فهمد بلکە مغز است. یک دیدن سیستماتیک غلط بی  نیست کە آن را می

بوط بە مشکالت چشمی فرد باشد. دانشی کە موجب گمراهی مر آن کە
شود. پس الزم نیست شما آزردە شوید. بە جای آن  ها می اغلب آدم

 د؟کن شوید کە پندارها چگونە عمل میتوانید کنجکاو  می
ها نگاە کنید و شرم هم ندارد، بە جایش  بە جای آن بە نتیجە سٶال

ا این تعداد زیاد کند؟ چر مل میکنجکاو باشید کە چگونە پندار عمومی ع
 دانند؟ سیستماتیک وضعیت دنیا را بد میها بطور  از انسان
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 یها سال تکامل است و ما با تفکرات مغز انسان نتیجە میلیون
با شکار و  تاکردە  برنامەریزی شدەایم کە پیشینیان ما را کمک می

ا اغلب نتایج را آوری خوراک زندگی را نجات دهند. مغز م جمع
کردە  کە پیشتر بە ما کمک می . امریدبر پیش میبدون فکر کردن 

های دراماتیک برای  کە خطرات آنی را درک کنیم. شایعات و داستان
. ما بە تر تنها منبع اطالع رسانی بودە استها پیش ما جالب است، این

منبع تنها ها  اینکە غذا کم بودە  شکر و چربی عالقە داریم. هنگامی
های  بودە است. ما پیشداوری آدمی  انرژی برای نجات زندگی

. اما ران سال پیش قابل استفادە بودە استبسیاری داریم کە هزا
کنیم. عالقە ما بە شکر و چربی  امروز در دنیای دیگری زندگی می

های دیگر در دنیای امروز )در کشورهای  باعث چاقی و ناخوشی
یاد بیریم و بە بچەهایمان هم یاد بدهیم کە شود. ما باید  ثروتمند( می

تیک برای های درما از شیرینی و چیپس دوری کنیم. پیشداوری
 برند. ، ما را بە کجراهە میفهمیدن دنیای پیرامون

حرفهای من را بە اشتباە درک نکنید. ما هنوز بە آن 
های دراماتیک نیاز داریم تا زندگی روزانە را بگذرانیم. اگر  پیشداوری

ها را بار دیگر بازخوانی کنیم، زندگی  بە عقب بازگردیم و همە تصمیم
ها را دور  ها و چربی شود. ما نباید همە شیرینی معمولی غیرممکن می

ها را  بریزیم. یا بە جراح بگوییم آن بخش از مغز ما را کە احساس
کند بردارد. اما باید نگاە دراماتیک را کنترل کنیم. اگر این  معنی می
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توانیم  ر را نکنیم تشنگی ما برای دراما چنان خواهد شد کە نمیکا
 چنان کە هست ببینیم و بە راە اشتباە خواهیم رفت. دنیا را آن

 

  واقعیت مسلم
 های بنیادی تصویر جهانی آمار

دانشی عمومی ویران کنندە  این کتاب آخرین مبارزە من علیە بی
رسید. م[ این آخرین است. ]کتاب بعد از مرگ نویسندە بەچاپ 

تالش من برای اثرگذاری بر دنیاست: بە این امید کە شیوە تفکر 
را کم کنم، و انرژی  های غیرواقعی ها را تغییر دهم و ترس انسان

یافتە هدایت کنم. در ستیزهای  ها را بە سوی فعالیتهای سازمان آن
پر های  پیشین، خود را بە انبوهی از آمارها، نمودارها و سخنرانی

کردم. کافی نبود، اما امیدوارم  انرژی و یک شمشیر سوئدی مسلح می
 این وظیفە را انجام دهد. حاضڕ کە کتاب

این چیزی است کە شما هیچگاە تجربە نکردەاید: آمار بە مثابە 
چنان  درمان. فهمیدن مانند منبع آموزش روح. چون دنیا آن

 آید. می بە نظردراماتیک نیست کە 
تواند و باید مانند غذای سالم و ورزش روزانە  ییت مسلم معواق

توانید  روزمرە باشد. بعد از مدتی تمرین می بخشی از زندگی
شدید را با تصویری بر اساس دادەهای  بینی دراماتیک فقر جهان

این آماری عوض کنید. تصویر بهتری از جهان خواهید داشت، بدون 
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تصمیم بهتری خواهید  الزم باشد چیز زیادی را از حفظ باشید. و کە
گرفت. بە خطرهای واقعی و امکانات توجە خواهید کرد. و نگرانی از 

 چیزهای اشتباە را دور خواهید ریخت.
العادە دراماتیک را  های فوق دهم چگونە داستان من نشانت می

های  دهم کە پیشداوری ای بە تو می بشناسی و ابزارهای فکری
بینی  غلط را کنار بگذاری و جهانرکهای دراماتیک را کنترل کنی. د

 ریزی کنی. ها پیخود را بر اساس آمار
 

 بازگشت بە سیرک
خورم تا نشان دهم کە  مشیر میهایم ش گاهی در پایان سخنرانی

د. قبل از سیرک من حاضرین را شو های ظاهری ممکن می غیرممکن
ها نشان  های آماری در بارە دنیا آزمایش کردەام. بە آن با سٶال

کردند، متفاوت  ها فکر می دادەام کە دنیا کامال با آن چیزی کە آن
کردند  ها فکر می م کە اکثر تغییراتی کە آنەاها نشان داد است. بە آن

ها را در  افتد، اتفاق افتادە است. من کنجکاوی آن هیچگاە اتفاق نمی
ها تحریک کردەام. چیزی کامال متفاوت از آنچە کە فکر  بارە ممکن

 دیدند. دند و در اخبار روزانە میکر می
شود  کنم کە نشان دهم چگونە می من شمشیر را در فکر فرو می

خواهم نشان دهم کە هم شمشیر خوردن و هم  غلط اندیشید. من می
. هرچند خالف است ها دادەام واقعی ە دنیا بە آنمطالبی کە در بار
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هشان در بارە خواهم بعد از پی بردن بە اشتبا ها باشد. و می تصور آن
دنیا، نگران نشوند و مانند بچەها کنجکاو و پرسشگر باشند. این همان 
احساسی است کە من در بارە سیرک داشتم و هنوز هم دارم. 

گویم: آخر  شوم کە اشتباە کردەام. و بە خود می کە متوجە می زمانی
 چگونە ممکن است؟ 

مچنین این کتابی است در بارە دنیا و واقعیت وجودی آن و ه
ها روبرو شدەام( کە دنیا را  کتابی در بارە تو )و همە کسانی کە با آن

توانی برای آن  کاری می این کەش ندیدەای. و ا بە صورت واقعی
. وقتی کە از سیرک بە ەایمثبت بود کنی انجام دهی و احساس

 روی، کمتر نگران و بیشتر امیدوار باشی.  دنیای واقعی می
صویرت از دنیا را تغییر دهی و آمادەای اگر عالقە داری کە ت

 دید قبلی خود را نقد کنی، بقیە کتاب را مطالعە کن!
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 فصل اول
 

 اختالفشکاف/ GAP فکر 
 

 
 بەدام انداختن هیوال در یک کالس درس بە کمک یک ورقە کاغذ

 

 جا شروع شد:همە چیز از این
بود و من هیچ حدس  ١٩٩٥اکتبر یک شب سرد و بارانی 

علیە بدفهمی عمومی باز کە بعد از یک سخنرانی، جبهەای  زدم نمی
 کنم.

''میزان مرگ و میر کودکان در عربستان چقدر است؟ دست بلند 
نکنید، با صدای بلند بگویید!'' کپی نمودار شمارە یک و پنج کتاب 

آمد، اما  می نظربە کنندە دە بودم. خستەها دا سال یونیسف را بە آن
 من مشتاق بودم.

 ''٣٥یک عدە از شاگردان داد زدند ''
 کودک از هر هزار کودک زندە  ٣٥'' بلە سی و پنج. یعنی 

میرد. و این شمارە در مالزی چقدر  بەدنیا آمدە، قبل از پنج سالگی می
 است؟'' ''چهاردە''.
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شمارەها را با رنگ سبز روی یک ورقە پالستیک نوشتم و روی 
 ]دستگاە نشان دادن عکس[ گذاشتم. تکرار کردم: چهاردە. ''اورهد''

''کمتر از عربستان سعودی'' بە اشتباە مالزی را هم غلط نوشتە 
 بودم. شاگردها خندیدند.

 ''برزیل؟''
 ''پنجاە و پنج''

 ''تانزانیا؟''
 ''صد و هفتاد و یک''

ان دانید چرا من بر مرگ کودک قلم را زمین گذاشتم و گفتم: می
کنم؟ مربوط بە عالقە من بە بچەها نیست. این رقم وضعیت  تکیە می

این الحرارە بزرگ. برای  دهد. مانند یک میزان کلی جامعە را نشان می
میرند. اگر  دالیل مختلف می بچەها مقاومت کمتری دارند و بە کە

میرد بە این معنی است کە  از هزار کودک در مالزی می نفر ١٤تنها 
ها را  مانند. پدر و مادر و جامعە موفق شدەاند آن زندە مینفر  ٩٨٦

تواند از بینشان ببرد حفظ کنند.  در مقابل کل خطراتی کە می
گوید  ویروس، باکتری، گرسنگی، خشونت و... عدد چهاردە بە ما می

کە بیشتر خانوادەها در مالزی بە اندازە کافی غذا دارند، کە فاضالب 
های اولیە  شود، کە دسترسی بە کمک یوارد مجرای آب خوردن نم
توانند بخوانند و بنویسند. این تنها نشانە  بهداشتی دارند و مادرها می

 دهد. سالمت بچەها نیست بلکە کیفیت جامعە را در کل نشان می



35 
 

چیز دیگری از چە  باید دید '' تنها خود اعداد جالب نیست،
، ١٤ام نگاە کنید. د'' گفتم: بە اختالف این ارقگوی زندگی بە ما می

. سطح زندگی باید اختالف زیادی در این کشورها ١٧١و  ٥٥، ٣٥
 داشتە باشد.

سال پیش زندگی در  ٣٥دوبارە قلم را برداشتم '' بە من بگویید 
مردە  ١٩٦٠عربستان چگونە بودە است؟ چە تعداد کودک در 

 است؟ بە نمودار دوم نگاە کنید!
 ''دویست و چهل و دو''

. ''بلە درست ٢٤٢ش کرد. شاگردها زمزمە کردند صداها فروک
 ٣٣. در مدت است است. عربستان سعودی بسیار پیشرفت کردە

در هزار رسیدە. از  ٣٥بە  ٢٤٢میر کودکان از  سال شمار مرگ و
 سال طول کشید.  ٧٧تغییر برای ما  میزانسوئد سریعتر. این 

نە چگو ١٨٦٠درصد است در  ١٤و در مالزی چطور؟ امروزە ''
 بود؟''

''نود و سە'' زیر لبی جواب دادند. شاگردها شروع کردە بودند بە 
نگاە کردن بە همە شمارەها. یک سال قبل همین را بە شاگردانم دادە 

های خودم  ی حرفبودم، اما بدون دادن کاغذهای آماری کە بر مبنا
های مرا در مورد بهتر شدن  خواستند حرف وجە نمیها بهیچ بود و آن

ها روی شمارەها باال  ط زندگی در دنیا، قبول کنند. اما حاال چشمشرای
رفت کە بدانند شاید من چند نمونە را انتخاب کردەام کە  و پایین می
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را کە آمار   آنچەتوانستند  ها را گول بزنم. نمی حرفم را بقبوالنم و آن
با تصویری کە در ذهن داشتند خوانایی  کە چون. بپذیرند داد نشان می
 نداشت.

یابید کە در آن مرگ و میر  گفتم: فقط بدانید، جایی را نمی
دنیا در کل رو وضع  این کەکودکان افزایش پیدا کردە باشد. برای 

 . حاال استراحت برای قهوە.است بە بهبود رفتە
 

 بدفهمی وسیع در مورد دو بخش بودن دنیا
 

 یکی از دە فکر دراماتیک ماست. بە دو حساین فصل در بارە 
قابل کنترل اشارە دارم کە ما همە چیز را بە دو بخش ضد هم با غیر

 کنیم. شکافی عمیق و ناعادالنە. تقسیم می
و در بارە فکری کە کل جهان را بە دو نوع کشور یا دو نوع از 

 کند. ثروتمندها در برابر فقرا. ها تقسیم می انسان
فهمی باز کنیم. آن شب اکتبر بر یک بد آسان نیست چشم

بود کە من برای اولین بار توانستم یک نگاە جدی بە این  ١٩٩٥
جانور بیندازم. درست بعد از قهوە. و این تجربە چنان ذهن مرا بخود 

 مشغول کرد کە هیچگاە از شکار بدفهمی بزرگ دست نکشیدم.
ی در فهم نقش بزرگ کە چوننامم  ها را بدفهمی بزرگ می من این

دنیا دارند. این اولی بدترین است. کە دنیا را بە دو گروە تقسیم کنیم 
ها را  و برچسپ فقیر و ثروتمند بە سینەشان بزنیم. اگر همە تناسب
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، داشتن تصویر درستی از دنیا تفسیر کنیممعکوس جلوە دهیم و سوء
 شود. ممکن میغیر

 

 شکار بدفهمی بزرگ
 

ع کردم و شرح دادم کە بیشتر مرگ هایم را دوبارە شرو سخنرانی
افتادە است. '' و دهات دوربارانزا''های  و میر کودکان در جنگل

بینید. پدر و مادرهایی  های مستند تلویزیون می هایی کە در فیلم انسان
تا خانوادەشان را زندە کنند  هستند کە از همە بیشتر تالش می

 دارند. نگه
کرد، گردنش را کج کرد و یک شاگرد در ردیف اول دست بلند 

ها هیچ وقت نخواهند توانست مثل ما زندگی کنند.''  گفت: ''آن
 شاگردان دیگر هم بە عالمت تایید سر تکان دادند.

شوم.  یدن این حرف عصبانی میکرد من با شن شاید او فکر می
جا اینجا و آنوجە عصبانی نشدم. همان نظر همیشگی بود کە بهیچ

واستم مطرح خ دم. این همان چیزی بود کە میشنیدە بودم. مشتاق ش
 صورت ادامە پیدا کرد:شود. گفتوی ما بە این

 ها'' کیست؟ من: ببخشید، منظورت از ''آن
 های کشورهای دیگر است. او: منظورم آدم

 جز سوئد؟ من: بە
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توانند مثل  ها( نمی ها )غیر غربی هاست. آن او: نە، منظورم... غربی
 نیست.ما زندگی کنند، عملی 

 من: آها منظورت کشورهایی مثل ژاپن است؟
 ها شیوە زندگی غربی دارند. او: نە، ژاپن نە. آن

 وە زندگی غربی ندارند، یا کە؟یها کە ش من: و مالزی چطور؟ آن
او: نە مالزی غربی نیست. همە کشورهایی کە بە حد زندگی 

 دانی منظورم چیە؟ ها نباید... می غربی نرسیدەاند... آن
فهمم، توضیح بدە. تو در بارە غرب و بقیە دنیا حرف  نمی ،نە من:

 زنی، درست است؟ می
 دقیقا ،او: بلە

 من: آیا مکزیک جزو غرب است؟
 او فقط بە من خیرە شدە بود.

خواستم زیر فشارش بگذارم، اما ادامە دادم کە ببینم بە کجا  نمی
ند مثل توان ها می و مکزیکی اهد رسید. ''مکزیک جزو غرب است؟خو

توانند. '' من گیج  ها هم جزو بقیە هستند و نمی ما زندگی کنند؟ یا آن
ها'' شروع کردی و رسیدی بە غرب و بقیە.  '' تو با ''ما و آن، شدەام

ها را زیاد شنیدەام.  برچسبمن مایلم بفهمم منظورت چیە؟ من این 
 راستی هیچوقت نفهمیدم.اما ب

با من برخاست، اما بە  دختر خانمی در ردیف سوم بە مقابلە
شیوەای کە باعث تعجب من شد. او بە کاغذ بزرگ جلوش اشارە 
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توانیم اینطور تعریف کنیم. ما در غرب،  کرد و گفت: شاید ما می
 میرند.  بچەهای کمتری داریم پس کمتر می

کرد مشکل طرز تلقی خودش را با آمارهای من  او کوشش می
کە چگونە باید دنیا را بە دو  حل کند. و بە شکل خالقی توضیح دهد

 بخش تقسیم کرد. 
کرد و در ادامە بە  خوشحال شدم چون او کامال غلط فکر می

 توانستم آزمایش کنم. جایی رسید کە من می
کردم.  بە کار''بسیار عالی، درخشان '' قلم را برداشتم و شروع 

چند بچە دارند و چە تعداد  این کەاجازە بدهید کشورها را بر اساس 
میرند، بە دو گروە تقسیم کنیم. شاگردها کنجکاو شدند کە بدانند  می

 چە چیزی مرا برسر شوق آوردە است.
من تعریف او را دوست داشتم، چون کامال واضح بود. ما 

خواهید کسی را قانع کنید  توانستیم با آمار آزمایش کنیم. اگر می می
خویش است، بهترین راە استفادە از آمار کە قربانی درک اشتباە 

است. و این آن چیزی بود کە من انجام دادم. و این شیوەای است 
کار بردەام. در این مبارزە اولین دوست  کە من در زندگی حرفەایم بە

طوسی رنگ بزرگ بود کە برای کپی کردن  دستگاە فتوکپیمن یک 
ست تازە پیدا یک دو ١٩٩٨کردم. در  آمارها از آن استفادە می

کرد بە شاگردها نمودار رنگی  کردم. یک چاپگر رنگی کە کمک می
 نشان بدهم.
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تر شد. ''اوال''  کار سرعت بخشید و کار جدی این دوست تازە بە
ها بگذارند.  و ''آنا'' هم سر شوق آمدند کە دایرەهای رنگی در نمودار

 شی'' بود.و این اسلحە مورد عالقە ما در مبارزە با ''دنیای دو بخ
 

 چە چیزی در این دو تصویر اشتباە است؟
 

گویند  برند. دیگران می ها بە کار می شاگردان من، ما و آن
و ''کشورهای صنعتی'' شما هم احتماال همین  ''افتادە ''کشورهای عقب
ا اشتباە است؟ برید. چە چیزی در اینج کار می اصطالع را بە

اجتماعی، معلمین و دانشجویان روزنامەنگاران، سیاستمداران، فعاالن 
 برند. کار می همیشە همین را بە
افتادە'' و کشورهای ''صنعتی''  شود ''کشورهای عقب وقتی گفتە می

شنوم، ''غرب و بقیە''  منظورشان فقیر و ثروتمند است. من اغلب می
''شمال و جنوب'' و ''کشورهای با درآمد کم'' و ''کشورهای با درآمد 

کنیم.  هیچ مهم نیست کە کدام اصطالح را استفادە می زیاد'' در واقع
ها است. اما این تصویر ذهنی  تا زمانی کە این تصویر در ذهن آن

 چیست؟ و چە اندازە با واقعیت خوانایی دارد؟
در نمودار زیر هر دایرەای نشان یک کشور است. و اندازە دایرە 

ربوط بە نشانە کمیت جمعیت آن کشور است. بزرگترین دایرەها م
چین و هند است. در نمودار دست چپ، زنان کودکان بیشتری بە 
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آورند و در نمودار راست کمتر. هرچە دایرە در باالی نمودار  دنیا می
کمتر  آنجاقرار دارد، نشانە آن است کە مرگ و میر کودکان در 

است. این نمودار درست آن چیزی است کە شاگرد ردیف سوم من 
من  اینجاکند.  ها'' یا غرب و بقیە را تعریف می آن با آن دنیای ''ما و

 برم. می بە کاراصطالح کشورهای ''زیر رشد و صنعتی'' 
  کشورهای زیر رشد    کشورهای صنعتی 

 
گونە کشورهای ە بین دو ستون نمودار نگاە کنید چبە فاصل

کشور  ١٥کنند.  کوچک در آن میانە یک شکاف بزرگ درست می
جمعیت دنیا را  %٢ایرلند و سنگاپور کە فقط  کوچک مانند کوبا،

دایرە وجود دارد. کە  ١٢٥دارند. در نمودار ''کشورهای زیر رشد'' ، 
متوسط هر زن  بطورشود. در این کشورها  چین وهند را هم شامل می

هم  آورد و مرگ و میر بچەها تقریبا بە دنیا می بیش از پنج بچە بە
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مانند. یعنی  د بچەها زندە میدرص ٩٥نزدیک است. چیزی کمتر از 
 میرند. از بچەها قبل از پنج سالگی می %٥حدود 

دایرە وجود  ٤٤در آن یکی نمودار با تیتر )کشورهای صنعتی(، 
دارد. آمریکا و بیشتر کشورهای اروپایی در آن جای دارند. در تمام 

آورند و بیشتر از  این کشورها زنان کمتر از سە و نیم بچە بە دنیا می
مانند. دنیا در این نمودار جا گرفتە است.  بچەها زندە می %٩٠

درست دنیا بە دو  اینجادرست مانند پیشنهاد دانشجوی ردیف سوم. 
بخش تقسیم شدە با فضایی در بینشان. چە جالب! چرا اشتباە است 

کار بریم؟ چرا من بە  کە اصطالح کشورهای زیر رشد و صنعتی بە
 سخت گرفتم؟ ها  شاگردی کە گفت ما و آن

مانی کە است! ز  ١٩٦٥این تصویر مربوط بە سال  کە  اینبرای 
دست  ١٩٦٥توان یک نقشە  ست. میمن جوان بودم. مشکل این

گرفت و راەهای سوئد امروز را پیدا کرد؟ آیا راضی هستی کە 
ترا معاینە کند؟ نمودار بعدی  ١٩٦٥های  پزشک با ابزارها و روش
 دهد.  ن میتصویر امروز  دنیا رانشا

و در بیشتر  زە خانوادەها کوچک شدەدنیا بکلی تغییر کردە. امرو
میر کودکان بە ندرت اتفاق  کشورها از جملە چین و هند مرگ و

 فتد. بە نمودار دست چپ نگاە کنید، تقریبا خالی است. می
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کشورهای زیر رشد    کشورهای صنعتی

 
همە کشورها در حال حرکت بە سمت نمودار دست راست 
هستند. با بچەهای کمتر و نرخ بیشتر زندە ماندنشان. و تعداد زیادی 

دنیا در آن بخشی است کە عنوان  %٨٥رسیدەاند.  آنجاهم بە 
بقیە در میان دو بخش هستند و  %١٥''کشورهای صنعتی'' دارد. و 

نیافتە ماندەاند. از جمعیت دنیا در قسمت رشد %٦با کشور  ١٣تنها 
ها.  دنیا تغییر کردە، اما تصویر از دنیا نە. دست کم در ذهن غربی

 اغلب ما همان تصویر قدیمی را در ذهن داریم.
فکر کن کە این تغییر کامل، تنها بە حجم خانوادە و زندە ماندن 

ە همان شود، بقیە جنبەهای زندگی مردم نیز ب بچەها محدود نمی
درآمد، توریسم،  مربوط بەهایی  میزان تغییر کردە است. نمودار
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همین  هم دمکراسی و دسترسی بە تحصیل و بهداشت یا داشتن برق
ند کە دنیا قبال دو بخش بود، اما حاال نە. ک داستان را بازگو می

امروزە بیشتر کشورها در میانە قرار دارند. هیچ درە عمیقی بین غرب 
 ندارد. پس باید بە استفادە از این اصطالح خاتمە دهیم.  و بقیە وجود

شاگردان من عالقمند بودند، اما آگاهیشان کلی بود، جوانانی 
ها  خواهند دنیا را تغییر دهند، اما من از کم دانشی آن هستند کە می
فکر  کە  اینهای بنیادی متعجب بودم. متعجب از  در مورد آمار

ها  ها تقسیم شدە و بگویند آن ا و آنکردند دنیا بە دو بخش م می
توانستند با چنین تصویری  توانند مثل ما زندگی کنند. چطور می نمی

 سال قدیمی است راە بروند؟ ٣٠در ذهن کە 
وقتی در آن شب سرد و بارانی با  هایم بیحس شدە بود انگشت

کردم نیرو گرفتەام. برنامەام  دوچرخە بە خانە رفتم. اما احساس می
دادە بود. بە کمک آمار توانستە بودم بە شاگردها نشان دهم  نتیجە

کە دنیا دیگر دو بخش جداگانە نیست. و بدانند کە این بدفهمی 
دانستم کە باید آمار  است. در انتظار برداشتن قدم بعدی بودم و می

توانست بە من کمک کند کە کسان  تری ارائە کنم. و این می روشن
کردند بی اساس و  آنچە فکر می کە  ینابیشتری را قانع کنم بە 

 احساسی است. 
بیست سال بعد در یک استودیوی شیک تلویزیون کوپنهاک 

تر شدە. بیست  نشستەام و تصویر دو بخشی دنیا بیست سال قدیمی
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سال پیرتر شدە. برنامە زندە است و مجری برنامە سرش را کج 
بین کشورهای گوید: ''ما هنوز اختالف بسیار زیادی  کند و می می

بینیم. یعنی کشورهای قدیمی غرب و  کوچک و کشورهای ثروتمند می
 قسمت بزرگ دنیا.''

 کنی.'' گفتم: ''تو کامال اشتباە می
بار دیگر توضیح دادم کە ''کشورهای فقیر قدیمی'' دیگر و یک

مانند یک گروە وجود ندارند. هیچ درە عمیقی وجود ندارد. و شرح 
کنند.  مردم دنیا با درآمد متوسط زندگی می از %٧٥دادم کە امروز 

ها نە فقیرند و نە ثروتمند بلکە در میانەاند. و زندگی مناسبی را  آن
شروع کردەاند. در آن سر خط هنوز کشورهایی کە در آن اکثریت 

کنند، وجود دارند و در این سر دیگر  مردم در فقر شدید زندگی می
وپا بە اضافە کشورهایی چون کشورهای ثروتمند آمریکای شمالی و ار

 ژاپن، کرە جنوبی و سنگاپور، اما اکثریت در وسط قرار گرفتەاند.
چە اساسی این را  خوانی کند: '' و بر مجری تقال کرد مخالف

کنی؟'' و موفق شد. من نتوانستم از عصبانی شدن خودداری  اظهار می
 روشنی بەکنم و عصبانیتم بر صدایم تاثیر گذاشت. '' من آمارهای 

د. این شو جهانی و سازمان ملل منتشر می برم کە توسط بانک کار می
 گویم و تو غلط.'' جای بحث ندارد. جدل الزم نیست. من درست می
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 اسیر کردن هیوال
 

حاال من بیست سال علیە بدفهمی در بارە دنیای دوبخشی مبارزە 
شاگردهای زنم.  شوم. بلکە آن را پس می کردەام و دیگر عصبی نمی

من استثناء نبودند. مجری دانمارکی هم استثناء نبود. تعداد زیادی از 
کنند. اگر تو  ها روبرو شدەام چنین فکر می هایی کە من با آن آدم

کنی کە من حق ندارم بگویم کە مردم  واقع فکر می شک داری و بە
کنند، همیشە خواهان دلیل و مدرک برای  بە پشت سر نگاە می

اتی باش. و حاال دالیل بدفهمی را در دو مرحلە نشان همچون نظر
 دهم. می

ابتدا با طرح سٶال نشان دادیم کە مردم در مورد زندگی در 
هایی  کنند. نمونەای از سٶال کشورهایی با درآمد کم چگونە فکر می

 کە درابتدای کتاب آمدە است:
. در تمامی کشورهای کم درآمد امروزە چند درصد از دختران ١

 روند؟ بەمدرسە ابتدایی می
A: %20           B: %40          C: %60 

 

یاد  )بە( C: 60%جواب درست دادەاند ) %٧متوسط فقط  بطور
جواب درست دادند( اکثریت حدس  %٣٣کە شامپانزەها  داشتە باش
است. کشورهای بسیار کمی مثل افغانستان و سودان  %٢٠زدند کە 
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روند و  دختران بە مدرسە می %٢٠جنوبی هستند کە کمتر از 
 کنند. از دختران دنیا در این کشورها زندگی می %٢اکثر حد

بود تغذیە، کیفیت آب و وقتی سٶال در مورد طول عمر، کم
کلی  بطورکوبی کودکان مطرح شد یا وقتی سٶال شد کە درصد مایە

چە اندازە از جمعیت کشورهای فقیر امکان این را دارند کە بە سوی 
یک زندگی مدرن بروند، باز همان نتیجە را دریافت کردیم. متوسط 

سال است. بیشتر بچەها  ٦٢عمر در کشورهای با درآمد پایین 
روند. درصد  مایەکوبی شدەاند و بیشتر دختران بە مدرسە ابتدایی می

ها پاسخ درست دادەاند. و اکثریت بدترین  ن سٶالبسیار کمی بە ای
های  جواب را انتخاب کردەاند. گرچە این اعداد تنها متعلق بە بخش

 فاجعەبار کرە زمین است.
 ، درصدی کە جواب درست دادەاند.١نتیجە سٶال نمودار 

مدرسە ابتدایی  در تمامی کشورهای کم درآمد امروزە چند درصد از دختران بە
 ٦٠جواب درست  روند؟ می
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حال بگذار تلە را دوبارە برقرار کنیم و بدفهمی شکار کنیم. ما 
کنند در کشورهای با درآمد کم زندگی  دانیم کە مردم فکر می می

بسیار بدتر از آن چیزی است کە بە واقع هست. اما چە تعدادی 
زندگی بسیار سختی دارند؟ ما از مردم در سوئد و آمریکا سٶال 

 کردیم.
اندازە از جمعیت دنیا در کشورهای کم درآمد زندگی چە 

 کنند؟ می
 %٥٩یا بیشتر. متوسط  %٥٠اکثریت جواب دادند 

از جمعیت دنیا در کشورهای کم  %٩است. تنها  %٩عدد واقعی 
بە آن بدی نیست کە  آنجاکنند. و زندگی در  درآمد زندگی می

کنند. در موارد زیادی بد است، اما نە در همە جا بە  مردم فکر می
اندازە افغانستان و آفریقای مرکزی و سومالی کە بدترین نقاط از این 

 لحاظ هستند.
ست کە کشورهای با درآمد کم بیشتر از آنچە ما بندی این جمع
بە سختی  آنجاکنیم بهتر شدە است و جمعیت کمی در  فکر می

کنند. نظر دو قسمتی جهان کە عدەای همچنان بر آن  زندگی می
 بالینی کامال غلط است. تصورکنند، یک  پافشاری می
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 اکثریت ناپدید شدە
 :سٶال اول

کنند، کجا  اگر اکثریت در کشورهای کم درآمد زندگی نمی
توانند در کشورهای با درآمد باال باشند؟  ها نمی هستند؟ آن

خواهی آب حمام تو چگونە باشد؟ آب یخ یا آب جوش؟ طبیعتا  می
توانی آب ولرم داشتە باشی با  این تنها جایگزین نیست. تو می
 های زیادی وجود دارد. درجەهای مختلف حرارت. جایگزین

 سٶال دوم:
 كنند؟ ە کشورهایی زندگی میچاکثریت مردم دنیا در   . ٢

بیشترین نە در کشورهای با درآمد باال و نە در کشورهای کم 
درآمد. این شکل دو بخشی دیگر وجود ندارد. اما در دنیای واقعی 

این درە وجود دارد. اکثریت در درە بین این دو هستند یا در واقع 
 . خالی نیست

اگر ما کشورهای با درآمد متوسط و باال را با هم جمع کنیم 
ا را داریم کە بیشترشان بە بازار جهانی وصل ه کل انسان %٩١

دارند. یک تصویر  گام برمیطرف زندگی بهتری  شدەاند و بە
ای ه کنندە برای انسان دوستان و تصویری برای شرکت خوشحال

خواهند  کنندە بالقوە وجود دارد کە می المللی. پنج میلیارد مصرف بین
، کاپوت و موبایل زندگیشان را بهتر کنند و شامپو، موتور سیکلت
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ها  کنیم آن ها را نادیدە گرفت وقتی کە فکر می توان آن خواهند. می می
 ''فقیر'' هستند.

 
 نتیجە سٶال دوم، درصدی کە درست جواب دادەاند.

 
 

 ها'' را؟ چهار سطح درآمد یم ''آنچە بنام
 

بردن اصطالح ''کشورهای فقیر'' احمقانە  بە کارمن همیشە گفتەام 
شود: پس چە اسمی رویشان بگذاریم؟ خوب  من سٶال میاز  است.

ها ''ما'' چە بنامیم  گوش کنید: این یک بدفهمی است. ما و آن
 ها'' را. ''آن



51 
 

کردن جهان پایان دهیم. بیش از این  بخشما باید بە دو 
ها را در  رساند. شرکت کاربردی ندارد. ما را بە شناختی از دنیا نمی

های  کند. و بە آسانتر رسیدن کمک نمیدیدن امکانات تجاری کمک 
 رساند. بشردوستانە بە دست فقرا یاری نمی

توانیم  ما احتیاج بە تقسیم بندی دیگری از دنیا داریم. ما نمی
 ها را بدون جایگزین دور بریزیم. پس چە باید کرد؟ اصطالح

اصطالح قدیمی بسیار سادە است. بهمین دلیل همەگیر است. اما 
ک پیشنهاد دارم کە بە همان سادگی است، اما غلط است. من ی

مناسبتر است. بە جای تقسیم بر دو آنرا بە چهار قسمت تقسیم کنیم. 
 مانند تصویر زیر:

 
 چهار سطح درآمد

 ها بر اساس درآمد. . تعداد انسان٢٠١٧جمعیت جهان 

 
نشانە یک میلیارد است و جمعیت بر اساس درآمد را  هر مهرە

بینید کە بیشترین تعداد در قسمت میانگین )سطح  میدهد.  نشان می
 دو و سە( هستند. جایی کە احتیاجات بنیادی قابل دسترسی است.
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جالب است مگر نە؟ این چهار سطح درآمد اولین و مهمترین 
آمار تصویر جهانی است. این یکی از ابزارهای سادە است کە من قول 

مە کتاب خواهی دید کە دادم کە ترا در فهم دنیا کمک کند. در ادا
چگونە این چهار سطح درآمد از تروریسم گرفتە تا آموزش جنسی را 

خواهم چگونگی زندگی در این چهار سطح  کند. بنابراین می روشن می
 را از هم جدا کنم.

خواهند از  بە یک بازی کامپیوتری فکر کن، کە در آن همە می
سانند. این یک سطح یک خود را بە دو و نهایتا بە سطح چهار بر

ترین  بازی غریب است چون مرحلە اول از سطح یک بە دو مشکل
  است. حاال شروع کنیم.
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 ١سطح 
دالر  کنی با یک در اولین سطح شروع می

در روز. پنج بچەات پنج ساعت وقت تلف 
بروند با یک سطل از یک  کنند کە پا برهنە می

منبع آب کثیف آب بیاورند. سر راە چوب 
ر تو غذای گیاهی بپزی و ه کنند کە جمع می

سە وعدە هم همان است. هر روز تمام زندگی. 
منهای ماەهایی کە زمین خشک است و چیزی 

خوابی. یک روز  روید و تو گرسنە می نمی
کند.  جوانترین دخترت سرفەهای سختی می

هایش را ضعیف کردە، چون تو  دود اجاق شش
او در مدت  پول نداری کە آنتی بیوتیک بخری

است. اما تو  میرد. این فقر شدید یک ماە می
کنی. اگر شانس بیاوری و کشت  کوشش می

خوب بشود شاید بتوانی قسمتی از محصول را 
بفروشی و درآمدت بە دو دالر در روز برسد. 

تواند ترا بە سطح دوم برساند. موفق  کە می
سان در این شرایط باشی! )تقریبا یک میلیارد ان

 (کنند. میزندگی 
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 سطح دوم:    
تو موفق شدی. درآمدت را چهار برابر 

 ٣دالر در روز داشتە باشی، یعنی  ٤کنی و 
دالر بیشتر از قبل. با این پول چکار 

توانی غذایی بخری کە  کنی؟ حاال می می
اری خودت کشت نکردەای و توانش را د

مرغ داشتە  کە چندتا مرغ بخری. یعنی تخم
کنی و برای بچەها  میانداز  باشی. پس
های  خە و سطلخری و یک دوچر دمپایی می

ساعت وقت برای بیشتر. حال فقط نیم
توانی یک اجاق  آوردن آب الزم است. می

بە چوب  کە  اینجای  گاز بخری و بچەها بە
جمع کردن بروند، بە مدرسە بروند. وقتی 

توانند  ها می کە برق داشتە باشی آن
یی تنها المپ خانە هایشان را در روشنا درس

بخوانند. اما برق آنقدر نیست کە بتوانی یک 
کنی کە  انداز می یخچال داشتە باشی. پس

دیگر روی زمین خالی زیرانداز بخری تا 
      خوابید.ن

حاال زندگی خیلی بهتر است اما هنوز 
خیلی مطمئن نیست. یک مریضی پیش 

شوی همە دار و ندارت را بفروشی کە دارو  آید و تو مجبور می می
دالر اضافە خوب  ٣تواند ترا بە سطح یک برگرداند.  بخری. این می
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بود، اما برای بهتر کردن زندگیت الزم است آن 
خانە پارچەبافی را چهار برابر کنی. اگر در کار

محل کار پیدا کنی، تو اولین نفر در خانوادە هستی 
آورد. )تقریبا سە  کە یک حقوق ثابت بە خانە می

 .(کنند میلیارد انسان در چنین شرایطی زندگی می
  

  سطح سوم:
 ١٦آها! موفق شدی! چند شغل داری و 

کنی و  روز در هفتە کار می ٧روز،  ساعت در
دالر در  ١٦توانستی درآمدت را دو برابر کنی. 

توانید آب لولە  انداز خوبی داری و می روز. پس
د نبرو بچەهاکشی داشتە باشید. دیگر الزم نیست 

هایشان را  د. با برق ثابت بچەها درسنآب بیاور
خری کە از  خوانند و یک یخچال هم می بهتر می
ا محافظت کند و هر وعدە چیز دیگری خوراکیه

توانی برای خریدن یک موتور  بخورید. حتی می
دهد  کنی. این بە تو امکان می  انداز سیکلت پس

کە در شهر کاری با حقوق بهتری پیدا کنی. بد 
کنی. حال باید  ز در راە تصادف میشانسی، یک رو

اندازی را کە برای تحصیل بچەها کنار  پس
 ای دکتر و درمان خرج کنی. اما گذاشتە بودی بر
کند  اندازت کمک می یابی. پس میتو خودت را باز

کە دوبارە بە سطح دو برنگردی. دو تا از بچەها 
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روند. اگر موفق شوند  بە دبیرستان می
دبیرستان را تمام کنند، با حقوقی کار خواهند 
کرد کە تو هیچوقت نداشتەای. برای جشن این 

 از بری. یک بعد فر میموفقیت فامیل را بە س
ظهر در ساحل فقط برای خوشحال بودن. 
)تقریبا دو میلیارد نفر امروزە این وضع را 

  دارند.(
 

                                         چهارم سطح
دست  دالر در روز بە ٣٢بیشتر از  
 ٣کنندە مٶدبی هستی و تو مصرف  آوری. می

اثر داشتە دالر نباید در زندگی روزمرەات 
دالر پولی  ٣کنی  فکر می باشد. بە این دلیل

نیست کە بتواند زندگی یک خانوادە فقیر را 
دگرگون کند. نە پول زیادی نیست. تو 

سال داری و گاهی  ١٢بیشتر از  تحصیالت
الاقل ماهی  توانی  سوار هواپیما شدەای. تو می

یک بار بیرون از خانە )در رستوران( غذا 
بخوری و یک ماشین بخری. طبیعتا آب سرد 
و گرم در خانە داری. اما تو سطح چهارم را 

خوانی من  شناسی. چون این کتاب را می می
کنی. پس الزم  تقریبا مطمئن هستم کە در سطح چهارم زندگی می

ە در این سطح زندگی نیست آن را برای تو شرح دهم. اگر همیش
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های دیگر را درک کنی.  کردەای مشکل است اختالف زندگی سطح
کنیم باید بخودمان زحمت بدهیم کە  ما کە در سطح چهار زندگی می

میلیارد دیگر را بفهمیم. )تقریبا یک میلیارد انسان  ٦واقعیت زندگی 
 کنند. ( امروزە چنین زندگی می

 
زندگی را نشان دادم کە من حرکت از یک سطح بە سطح دیگر 

اگر یک نفر موفق شود در طول زندگیش از سطح یک بە سطح چهار 
کشد کە  برسد خیلی غیر معمول است. اغلب چند نسل طول می

خانوادەای این راە را طی کند. اما من امیدوارم کە تو تصویر روشنی 
های مختلف داشتە باشی. شناخت از امکانات  از زندگی در سطح

بە پلە، چە برای افراد و چە برای یک کشور و درک این  حرکت پلە
 موضوع کە تنها دو نوع زندگی وجود ندارد. 

ها در سطح یک بود. تا هزاران سال  زندگی همە انسان در ابتدا
هیچ گروهی بە سطح دوم نرسید و بیشتر بچەها آنقدر زندە 

از  ٥٨ماندند کە پدر و مادر شوند. دویست سال پیش هنوز  نمی
جمعیت دنیا در سطح یک ماندە بودند. در فقر شدید، اما امروز 

هستند. با همان استاندارد زندگی  ٣و  ٢بیشترین جمعیت در سطح 
داشتند و  ١٩٥٠کە مردم در اروپای غربی و آمریکای شمالی در 

 های سال چنین بودند. سال
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 وجود شکاف
 

تفکر در بارە وجود شکاف بسیار گستردە است. اولین بار کە من 
بود. من  ١٩٩٩برای کارمندان بانک جهانی سخنرانی کردم، سال 

توضیح دادم کە اصطالح کشورهای رشد نیافتە و صنعتی دیگر 
شمشیر خوردن تمام کردم. هفدە با ام را  کاربرد ندارد و با سخنرانی

 بطورشید تا کارمندان بانک جهانی سخنرانی دیگر طول ک ١٤سال و 
اساس رسمی این اصطالح را کنار گذاشتند و بە جای آن دنیا را بر 

ند. سازمان ملل و بیشتر درآمد بە چهار قسمت تقسیم کرد
المللی هنوز این قدم را برنداشتەاند و هنوز فرمول دو  های بین سازمان

 برند. کار می جهانی بە
ا و رست کە بدفهمی شکاف میان فقچرا تا این اندازە دشوار ا

کنم انسان تمایل زیادی بە فکر  را کنار گذاشت؟ فکر می ناثروتمند
یز را بە دو دراماتیک دو وجهی دارد. یک کشش بنیادی کە همە چ

در بینشان، تقسیم کند. ما دولپەای بودن  یشکافگروە کامال جدا، با 
ین من و بقیە،.. ذات. سرزمست داریم. خوب و بد. پهلوان و بدرا دو

 کە  چونتقسیم دنیا بە دو قسمت سادە و راحت و دراماتیک است، 
. ما همیشە این کار را کند را بیان می مسئلە مورد نظر مادرخود 

 دهیم. بدون فکر کردن انجام می
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دانند. کوچکترین نشانە یک مسئلە را  روزنامەنگاران این را می
رویی دو نفر یا دو گروە یا دو تبدیل بە داستانی از اختالف و رو در 

را در برابر  دهند کە فقر شدید ها ترجیح می کنند. آن طرز فکر می
های زیادی آرام  میلیاردرها نشان دهند و نە این را کە چگونە انسان

گوی تاریخند. ها داستان روند. این گی بهتری میآرام بە سوی زند
های مستند یک نفر  های مستند. در فیلم درست مانند سازندگان فیلم

دهند. و  ضعیف را در مقابل یک شرکت بزرگ پرقدرت نشان می
معمول مبارزە بین خوب و بد است. تفکر وجود شکاف باعث  بطور

 کند کە با شود و آن را شامل همە چیزهایی می دو وجهی کردن می
ە مشترک و تفاهم فکر وو وج هم اختالف دارند، ما بە تشابهات

 کە  چوناولین عنوان در لیست ماست،  اختالف شکاف وکنیم.  نمی
معمولی و اساسی است. اگر تو بە اخبار امشب نگاە کنی یا بە یک 

هایی از مشکالت  سایت اینترنتی یک گروە هوادار سر بزنی، داستان
 ها'' خواهی دید. دو گروە و یا جمالتی همچون '' عمیق شدن شکاف

 

 کنترل کرد؟ها را  توان طرز تفکر شکاف چگونە می
 

د دارد. وقتی کسی )یا خود وکنم سە هشدار معمولی وج فکر می
کنی، طرز تفکر شکاف  های دراماتیک صحبت می تو( در مورد اختالف

ها، مقایسە  مقایسە حد وسطشود. این سە هشدار عبارتند از:  فعال می
 ظاهری و از باال نگاە کردن.
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 ها مقایسە حد وسط
دارم. این شیوە سریعی برای دادن من حد وسط را دوست 

کە بدون آن جامعە ست است. یک پارامتر عملی در گفتار ا اطالعات
هم بارها از آن  اینجافتد. و این کتاب هم. چون در مدرن ازکار می

تواند بە  های اطالعات می کردن استفادە شدە است. اما همە سادە
مهم  ارقاماهی بیراهە برود و حد وسط استثناء نیست. حد وسط هم گ

 کنیم این خطر بە پوشاند. و وقتی دو نمودار متوسط را مقایسە  را می
ها تاکید کنیم. بە این  فتیم و بر شکافآید کە بە کجراهە بی وجود می

ها هم روی هم  حد وسط این کەدو نمودار نگاە کنید و بدون توجە بە 
د. بە این ارندبینیم کە در واقع وجود  هایی را می د. یعنی شکافافت می

 د نگاە کنید.دارربطی بە هم ندو نمودار کە 

 
ها در امتحان  نمودار دست چپ اختالف نمرەهای مردها و زن

دهد.  اسم این آزمایش  بە بعد را نشان می ١٩٦٥ریاضی از سال 
(SAT) شود.  های آمریکایی استفادە می است کە برای ورود بە کالج

نمودار دست راست اختالف درآمد متوسط مردم مکزیک و 
آید. مردها در برابر زنان و  نظر زیاد می آمریکاست. اختالف بە
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دهد کە مردها در  آمریا در برابر مکزیک. این نمودار نشان می
ها درآمد بیشتری از  یها هستند و آمریکای ریاضیات بهتر از زن

ها دارند. بە یک معنی درست است. این چیزی است کە  مکزیکی
چە معنا؟ چە نوع حساب کردنی؟ آیا  د، اما بەده ان میها نش منحنی

ها درآمد بیشتری از  ها هستند؟ همە آمریکایی همە مردها بهتر از زن
 بە ها دارند؟ بگذارید شناخت بیشتری از واقعیت پشت ارقام مکزیکی

کنیم. حاال همان آمار چیز  دست بیاوریم. ابتدا نمایە را افقی می
 دهد. حاال شکاف تقریبا از بین رفت. دیگری نشان می

جای دیدن حد متوسط آمار را بە شیوە دیگری ببینیم. بحال همین 
برای هر سال، بە نمرەهای امتحان ریاضی و درآمد در سال مشخص 

 توجە کنیم.
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دە بودند. خوربینیم کە قبال بهم گرە  حاال ما تک تک افراد را می
. ی هم قرار گرفتە استنگاە کنید منحنی زنان و مردان تقریبا رو

. کە مردان. درآمد مکزیک و شتر زنان همان نتیجە را گرفتەاندبی
تر است.  است.. اما منطقە مشترک کوچک طورآمریکا هم بە همین

بینیم کە اختالف زنان  ل نشان دادە شود، میوقتی نمودار بە این شک
د. شو هم منطبق میها بر  و مردان و آمریکا و مکزیک کمتر است. آن

 ها نیست. هیچ شکافی بین آن
ینە واقعیت است. در آفریقای جنوبی، ئداستان وجود شکاف آ

زمان آپارتاید ]تبعیض نژادی[ سیاهان و سفیدها در دو سطح درآمد 
کردند و شکاف واقعی وجود داشت. تقریبا  دگی میکامال متفاوت زن

بدون هیچ مرز مشترکی. پس سخن گفتن از شکاف در میان این دو 
 بود. بجاگروە کامال 

اما آپارتاید یک پدیدە استثنائی بود. معموال داستان شکاف، 
زیادی دراماتیزە شدە و بە بیراهە رفتە است. در بهترین حالت دو 

جدا نیستند. اما آمار حد متوسط بە این  روشن از هم بطورگروە 
دهد. ما باید بیشتر بە عمق برویم و بە حد متوسط  می  شکل نشان

قناعت نکنیم، بلکە بە گستردگی نگاە کنیم. نە فقط بە گروەهای 
بینیم کە گروەهای  دستەبندی شدە بلکە بە افراد نگاە کنیم. آنوقت می

 زیادی دارند.های  ە مشترکوبە ظاهر جدا در واقع وج
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 مقایسە ظاهری
کار ببریم، چون  آمیز بە های اغراق طبیعی است کە ما مثال

خواهیم بە نابرابری  عنوان نمونە وقتی می آوریم. بە یاد می آسانتر بە
عمومی فکر کنیم، شاید بە اخبار خشکسالی در سودان جنوبی در یک 

. اگر طرف و زندگی راحت خودمان در این طرف دیگر اشارە کنیم
بخواهیم بە چیزهای متفاوت فکر کنیم شاید بالفاصلە دیکتاتورهای 

ساخت خوب و زیربا  را فاسد در یک طرف و کشورهایی مثل سوئد
کنند حقوق شهروندان را رعایت کنند بە  کارمندانی کە کوشش می

 یاد بیاوریم.
 و فقط بە ها در ظاهر امر محرک و فریبندە است گونە داستاناین

خورد. اما بندرت شناخت را  طرز تفکر وجود شکاف می د طرحدر
د. همیشە کسانی خواهند بود کە فقیرترین و ثروتمندترین كن آسان می

و داستان کامال هستند ف یباشند. اکثریت مردم در بین این دو ط
 جداگانەای دارند. 

 های برزیل دە درصد ثروتمندترین
 ها از کل درآمد کشور سهم آن
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مثال بزنیم. کشوری با بیشترین نابرابری سطح زندگی در برزیل را 
از کل درآمد را در اختیار دارند. ناخوشایند  %٤١دنیا. ثروتمندان 

است مگر نە؟ خیلی زیاد است/ بە کسی فکر کنیم کە امکانات بقیە 
را با نشان دادن ثروتمندها تقویت  این تصویردزدد. رسانەها  را می

با قایق  را،ها کنند. نە همە آن دە درصد بلکە آن یکدهم درصد آن می
 ها و امالک وسیعشان. تفریحی، اسب

سو برای سالیان زیادی اما در آنبلە، رقم بە واقع بزرگ است. 
 اینقدر کوچک نبودە است: 

ما  د، اما بەشو بردە می بە کارای اهداف سیاسی آمارها اغلب بر
د کە واقعیت را بررسی کنیم. اجازە بدهید برزیل را کن هم کمک می

 در آن چهار سطح نگاە کنیم. 
 

 ٢٠١٦تقسیم ثروت در برزیل 
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ها سطح فقر شدیدرا ترک کردەاند. بیشتر جمعیت  بیشتر برزیلی
تواند یک موتور سیکلت و  در سطح سوم قرار دارند. جایی کە فرد می

انداز کند و  بخرد و برای شهریە مدرسە بچەها پس عینک خواندن
یک روز هم یک ماشین لباسشویی بخرد. حتی در کشورهای با 
نابرابری زیاد، شکاف بە آن معنی وجود ندارد. بیشتر مردم در وسط 

 قرار گرفتەاند.
 

 نگاە از باال
گفتە شد، احتماال در  کە  ناخوانی، چن اگر تو این کتاب را می

کنی. حتی اگر در کشوری با درآمد متوسط  سطح چهارم زندگی می
و  ٢عام زندگی در سطح  طورە بمانند مکزیک زندگی کنی. در آنجا 

است و تو در سطح چهار هستی و زندگیت مشابە کسانی است کە  ٣
لم، ریو، کاپستاد و پکن استکهدر سطح چهار در سانفرانسیسکو، 

شود با ''فقر  کنند. آن چیزی کە در کشور تو فقر نامیدە می یزندگی م
عنوان نمونە،  شدید'' تفاوت دارد. این فقر نسبی است. در آمریکا بە

 هستند. ٣کنند هرچند در سطح  هایی زیر خط فقر زندگی می انسان
آشنا نیستی و اختالف این  ٣و ٢، ١های  احتماال تو با سطح

 یابد. شیوە قابل فهم بازتاب می ا بەها بە ندرت در رسانەه سطح
ست کە اە شناخت دنیا از طریق آمار اینمهمترین مبارزە در ر

ی بدانی بیشترین تجربەهای پیشین تو از سطح چهار است و تجربەها
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ها چیزهای نمونەای و  . آندیگر توسط رسانەها فیلتر شدە است
پرهیز اتفاقات غیر معمول را دوست دارند و از چیزهای معمولی 

 کنند. می
هایی کە در سطح  کنی تمام آن وقتی تو در سطح چهار زندگی می

آیند و کلمە ''فقیر'' همە خصوصیات  فقیر می بە نظرهستند  ٣و ٢، ١
نظر  توانند فقیر بە پوشاند. حتی کسانی در سطح چهار می دیگر را می

ام بیایند، اگر رنگ لباسشان کهنە باشد یا ماشین کهنەای برانند. تم
دانند  کسانی کە از باالی یک ساختمان بلند بە پایین نگاە کردەاند می

های پایین را تشخیص داد. همە  توان ارتفاع ساختمان کە بە سختی می
های سطح چهار  د. بە همین شیوە برای آدمرس نظر می کوچک بە

طبیعی است کە دنیا را دو قسمت ببینند. ثروتمندها )باالی بام 
تو( و فقرا آن پایین )نە مثل تو(. سادە است بە پایین ساختمان، مثل 

سادگی  ها چقدر فقیرند. بە : آی... آن نو فکر کرد ننگاە کرد
هایی کە ماشین  ها را ندید، اختالف بین آن شود اختالف عظیم آدم می

پوشند یا  دارند، موتور سیکلت دارند، دوچرخە دارند یا دمپایی می
 اصال پابرهنەاند.

ها  روبرو شدەام و با آن ٣و  ٢، ١های سطح  چون با آدماما من 
کنندە  دهم کە اختالف سطح تعین حرف زدەام بە تو اطمینان می

دانند کە  کنند خوب می هایی کە در فقر شدیدزندگی می است. آن
کند اگر بتوانند درآمدشان را از یک دالر بە  زندگی چقدر فرق می

هایی  دالر حرف بزنیم. آدم ١٦ز چهار دالر برسانند. اگر نخواهیم ا
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دانند اگر یک دوچرخە  کە مجبورند پابرهنە راە بروند خوب می
توانستند بە بازار شهر  کردند و می داشتند چقدر وقت کمتری تلف می

 بروند و وضع سالمتی و لوازم زندگی را بهتر کنند. 
تبدیل تصویر جهان دو قسمتی بە چهار قسمتی اولین و مهمترین 

گیری. حاال  بخش نظر بر اساس آمار است، کە در این کتاب یاد می
آنرا یاد گرفتی. سخت نبود مگر نە؟ من این چهار قسمتی بودن را 

تا خفە شدن در  آسانسورکنم. از داشتن  در طول کتاب استفادە می
کند  ها. این بە تو کمک می تا کرگدنآب و سکس، از هنر آشپزی 

 تر ببینی و اغلب حق داشتە باشی. کە دنیا را واضح
چە چیزی الزم است کە بدفهمی را بفهمیم؟ آمار. اما باید 

های پشت آن را توضیح داد. ممنون از یونیسف برای  یتعواق
های دایرەای و اینترنت، اما  نمودارهای آماریشان. تشکر از دیاگرام

ی د اگر جایگزینرو گری هم الزم است. بدفهمی از بین میچیز دی
د. و این آن چیزی است کە چهار سطح مناسب و سادە داشتە باش

 دهد. انجام می
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 بندی جمع
 فوت و فن طرز تفکر وجود شکاف

                           

 
رسی، بە  ست کە وقتی بە داستان شکاف مییت مسلم... اینعواق

یاد بیاور کە بە آسانی یک تصویر غلط از دو گروە با شکافی در 
نشدە است. قطب بندی شود. واقعیت همیشە  میانشان نشان دادە می

یی کە باید شکاف باشد. برای آنجااکثریت در میانە است، درست 
 هستند؟ن تصویر باید بپرسیم: اکثریت مردم کجا  کنترل ا
  توانستی  هشدار برای مقایسە حد متوسط ]معدل[ اگر تو می

گستردگی را بررسی کنی بە احتمال زیاد روی هم قرار گرفتن 
دانستی کە هیچ فاصلەای در بینشان  دیدی و می گروەها را می

 نیست.
  هشدار برای مقایسە ظاهر چیزها. در تمامی گروەهای انسانی

بقیە در زیر. نابرابری گاە ناعادالنە  یا کشورها عدەای در قلەاند و
یی کە باید آنجاد. درست ا باز اکثریت در میانە قرار داراست، ام

 شکاف باشد.
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 داشتە باش کە از باال دیدن اغلب تصویر غلطی  بە یاد
شوند، اما چنین  دهد. همە آن پایین مثل هم کوچک دیدە می می

 نیست.

 ٢فصل 
 

 چگونە من در مصر بەدنیا آمدم
 گوید ا بە ما مییک بچە نوزاد زیر دستگاە تنفس چە چیزی از دنیو 

 
 بیرون آمدن از خندق

 

یاد  آورم کە ناگهان زیر و رو شدم. من تاریکی را بە یاد می بە
های دماغم از گل  آورم، بوی شاش و تنگی نفس را وقتی سوراخ می

در پرشد. یادم هست کە تقال کردم توازنم را حفظ کنم، اما بیشتر 
هایم پشت سرم بود. با  آورم کە دست یاد می لجن فرو رفتم. بە

کردم. اما ناگهان  ناامیدی برای چنگ زدن بە گیاهی یا چیزی تقال می
بیرون کشیدە شدم. مادر بزرگ مرا در طشت رختشویی در کف 

ها حاضر  آشپزخانە گذاشت و با آب گرمی کە برای شستن ظرف
 وی صابون.کردە بود بە آرامی مرا ششت. ب
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ها. من اولین باری  ست و تقریبا آخرین آنها اولین خاطرات من این
ب جلو خانە مادر بزرگ نجات را کە در چهار سالگی از چالە فاضال

چالە لبالب بود از آب باران شب قبل و لجن  آورم می بە یاد. میافت
فاضالب خانەهای کارگری. چیزی توجهم را جلب کردە بود و وقتی 

م لغزیدە بود و با سر توی آن مرداب یدق رسیدە بودم پاکنار خن
 افتادە بودم.

دلیل بیماری سل  پدر و مادرم در آن نزدیکی نبودند. مادرم بە
روز در هفتە کار  ششدر بیمارستان بود و پدرم دە ساعت در روز، 

بزرگم بودم. روزهای تمام هفتە من پیش پدربزرگ و مادرکرد.  می
گذاشت و تا بیمارستان  ترک دوچرخەاش میشنبە پدرم مرا روی 

دیدم کە در بالکن طبقە چهارم ایستادە  زد. من مادرم را می رکاب می
گفت: اگر بە داخل بیمارستان برویم  کند. پدرم می است و سرفە می

دادم، او هم  ممکن است ما هم مریض بشویم. برای او دست تکان می
زند، اما صدایش  حرف میدیدم کە با من  داد. من می دست تکان می

آورم کە همیشە سعی  می بە یادبرد.  ضعیف بود و کلمات را باد می
 کرد لبخند بزند. می

 
 شود یا بدتر، یا هیچکدام؟ کنی دنیا بهتر می . فکر می١سٶال 

 .Aبهتر       .Bنە بهتر نە بدتر        .Cبدتر      .Dدانم  نمی
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ابتدای این فصل شرکت کشور در جواب بە پرسش  ٣٠مردم در 
  کردند.

 
      

 رود؟ دنیا بە کجا می
 شود'' تعدادی کە جواب دادەاند ''بدتر می

 
 

 شود'' ''دنیا بدتر می درک غلط،
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این فصل دربارە طرز تفکر ''بدتر شدن'' دنیاست. استعداد ما 
 ها. ین کردن بدها و نە خوبیبرای تع

شنوم و کامال درست است  ''بدتر شدن'' نظری کە من اغلب می
 های زیادی در دنیا وجود دارد.  کە بدی

متر شدە، اما : بعد از جنگ جهانی دوم کتعداد کشتەها در جنگ
تە شدەها باال رفتە. تروریسم بیشتر شدە با جنگ سوریە رقم کش

  ماهید ازدیاد صیگردم(  است. )در فصل چهار بە این موضوع بر می
های  ها واقعا نگران کنندە است. فهرست قسمت و آلودە شدن دریا

 شود. بلندتر می هر روز مردە دریا و انواع جانوران در خطر نابودی
د؛ یک متر آی میها همچنان باال  شود. سطح آب دریا ها آب می یخ

در صد سال آیندە، و این بدون شک مربوط بە گازهای گلخانەای 
رود  ها هم از بین نمی فرستد و بە این زودی فضا می است کە بشر بە

 حتی اگر امروز ما بە تولید آن خاتمە دهیم.
، کە هیچ ادارە ٢٠٠٨فرو ریختن بازار بورس خانە در آمریکا در 

 مشخصی آن را بە عهدە نگرفت، سرمایەگذاری بیهودەای بود کە بە
ین است سیستم بە همان پیچیدگی پیشهنوز ندرت کسی فهمید چرا. 

 تواند رخ دهد، شاید همین فردا. و بحران دیگری می
خواهیم. چیزی  ما اقتصاد با ثبات، صلح و طبیعت حفاظت شدە می

توانیم زندگی کنیم. احتماال همکاری  کە بدون آن در کرە زمین نمی
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المللی بر اساس آمار و نظر واحد در مورد دنیا الزم  یافتە بین سازمان
 کنندەتر است. مورد دنیا از همە نگران است. کمبود دانش در

کنم. و تو هم نباید بکنی.  وقت اعتماد نمیهیچ %١٠٠من بە آمار 
توانم بگویم شمارەها در کل  همیشە شک وجود دارد. در این مورد می

های جزیی گرفت. )در  درست است، اما نباید نتایج بزرگی از اختالف
را خیلی جدی نگرفت. در  %١٠مورد آمار باید اختالف کمتر از 

دهندگان معتقدند کە  مجموع تصویر کامال روشن است. اکثریت پاسخ
همە  اگردنیا بدتر خواهد شد. بە همین دلیل جای تعجب نیست 

 نگران باشند.
 

 آمار همچون درمان
 

باخبر شدن از اتفاقات بد دنیا بسیار آسان است، اما پی بردن بە 
بهتر شدن مورد میلیاردها  ەک  چوناتفاقات خوب مشکل است 

شود. اشتباە برداشت نکنید، منظورم ''اخبار مثبت''  گزارش نمی
ها باز کند. من در بارە  اهمیت نیست کە باید راە را برای منفی بی

، اما چون گویم کە دنیا را تغییر دادە است میهای بنیادی  بهتر شدن
اخبار برای شرفت است، برای ذکر شدن در یبە تدریج در حال پ

شود. من در بارە معجزە  رسانەها جالب نیست و نادیدە گرفتە می
 زنم. کە مسکوت گذاشتە شدە، حرف می  پیشرفتهای انسانی
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آمارهای بنیادی پیشرفتهای دنیا بسیار کم شناختە شدە است. من 
شوم کە در بارە  هایی در همە جای دنیا دعوت می بە کنفرانس

 بخش های من الهام گویند سخنرانی گاهی میپیشرفتها حرف بزنم.   آن
دانند. منظور من هم  بخش می بخش است. بسیاری هم آن را آرام

دهم اغلب  همین است. و منطقی است. چیزی کە من نشان می
آمارهای سازمان ملل است. تا زمانی کە مردم در بارە دنیا بیشتر 

ند تشویق توا کنند تا دیدن واقعیت موجود، آمار می منفی فکر می
 کنندە باشد.

کردیم. هم  ر بدانیم وضعیت دنیا بهتر از آنست کە فکر میاگ
هم آرام کنندە. یک قرص شادی رایگان کە خواهد بود بخش و  الهام

 در اینترنت موجود است.
 

 فقر شدید
 

 اجازە بدهید با نظر فقر شدید شروع کنیم. 
  ٣شمارە          سٶال 

در فقر کامل هستند، در  ەک ییها تعداد انسان ریسال اخ ستیب طی این
 است؟ ەکرد یرییتغ ەچ ایدن

 A: ەدو برابر شد بایتقر    B: ەنکرد یرییتغ    C:  ەشد نصف
هایی  ( است. در بیست سال اخیر تعداد آدم Cجواب درست ) 

کنند نصف شدە است. اما در سنجش  کە در فقر شدید زندگی می
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کمتر این میزان را اطالعات توسط ما در اینترنت، در بیشتر کشورها 
 دانستند. از دە درصد می

 ١٨٠٠چهار سطح را بە یاد دارید کە در فصل یکم بود؟ در سال 
در سطح یک بودند. در تمام دنیا، مردم غذای کافی  %٨٥تقریبا 

و خوابیدند. در انگلستان  نداشتند. مردم بارها با شکم گرسنە می
دست آوردن غذا مجبور بودند کار  مستعمرەهایش بچەها برای بە

شد.  کار می سالگی مجبور بە ١٠کنند. یک کودک انگلیسی در سن 
یک پنجم جمعیت سوئد، همراە با بیشتر خویشاوندان من، برای فرار 

ها یک زمانی  آن %٢٠از گرسنگی بە آمریکا مهاجرت کردند و تنها 
شود و خویشان و  د وقتی کشت بد میتوان کر برگشتند. چە می

 توانستند. گرسنەاند؟ فرار، کوچ، اگر می شاندوستان و همسایەها خود
ها شروع بودە است. جایی کە تا  سطح یک برای همە انسان

 کردەاند. اکثریت در آنجا زندگی می ١٩٦٦
 

 تا حاال ١٨٠٠االعادە از  فقر فوق
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بە بعد کم شدە  ١٨٠٠فقر از دهد کە چگونە  منحنی باال نشان می
است و بە بیست سال اخیر نگاە کنید: فقر بسیار سریعتر از همە 

 برهەهای تاریخ پایین آمدە است.
هند در فقر شدید  چهل و دو درصد جمعیت چین و ١٩٨٧در 

رسیدە است.  %١٢این رقم برای هند بە  ٢٠١٧بردند. در  بە سر می
. چین در همین زمان بە میلیون کمتر از بیست سال گذشتە ٢٧٠

یم میلیارد انسان از شمارە غریب هفت دهم درصد رسید. یعنی ن
. در آمریکای التین در همان دورە بار بیرون آمدەاند وضعیت فالکت

میلیون. اندازەگیری فقر شدید  ٣٥رسید.  %٤بە  %١٤سالە از  ٢٠
ها عدم اطمینان زیادی وجود  زەگیریهمە اندادر آسان نیست و 

توان گفت تصویر کلی  د، اما وقتی تغییر بە این اندزە زیاد است میدار
 درست است.

هایت را ببند و سعی  بیست سال پیش تو چند سالە بودی؟ چشم
یاد بیاوری. دنیای تو چقدر تغییر کردە؟ زیاد؟  ها را بە کن آن سال

از  %٢٩هرحال این اندازە تغییر کردە: بیست سال پیش  کم؟ بە
ردند. امروز این رقم تقریبا بە ک ر فقر شدید زندگی میمردم دنیا د

رسیدە است. حاال همە جهنم را ترک کردەاند. سرچشمە  %٩
گرفتیم.  است. ما باید جشن میحال خشک شدن  دردهای بشر در

 هاست. شن بزرگ. ''ما'' منظورم کل انسانیک ج
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ها نگران هستیم. روی صفحە  در عوض ما سطح چهارمی
بینیم کە انگار هیچ  های سطح یک را می هایمان هنوز انسان تلویزون

اتفاقی نیفتادە است. میلیاردها انسان این مشقت را پشت سر نهادەاند 
کنندە و تولیدکنندە بازار جهانی شدەاند. میلیاردها انسان  و مصرف

  اینبرسانند بدون  ٣و  ٢خود را بە سطح موفق شدەاند از سطح یک 
 های سطح چهار متوجە شوند. انسان کە
 

 طول عمر متوسط
 

 چقدر است؟ ایدن تیجمع یسن نیانگیمط متوس بطور. ٤سٶال 
    50  سال       60سال      70  سال         

 سال( ٧٠)جواب درست 
همە دالیل مرگ و رنج را در یک کە تقریبا غیر ممکن است 

متغیر نشان داد. اما طول عمر قابل انتظار بە آمارها نزدیک است. 
مرگ هر کودک، هر مرگ زودرس در فاجعەهای طبیعی یا 

رود، هر انسان  فاجعەهای ساختە دست بشر، هر مادری کە سرزا می
 شود. کند در این محاسبە در نظر گرفتە می پیری کە زیاد عمر می

مردند و  ز گرسنگی میها ا زمانی کە سوئدی ١٨٠٠در سال 
کردند، طول عمر  بچەهای انگلیسی در معدن ذغال سنگ کار می

سال محاسبە شدە بود. و این شامل تمام طول  ٣٠متوسط در دنیا 
مردند. بیشتر  شود. تقریبا نصف بچەها در دوران بچگی می تاریخ می
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 کردند. بە سال زندگی می ٧٠تا  ٥٠ماندند، بین  هایی کە زندە می آن
شد. اما این بە آن معنی  سال محاسبە می ٣٠مین دلیل متوسط ه

ماندند. این رقم تنها یک حد  سالگی زندە می ٣٠نیست کە همە تا 
وسط است. باید بە خاطر داشتە باشیم وقتی صحبت از حد متوسط 

 است، در پشت آن یک مسئلە گستردە وجود دارد.
 

 بیشتر است.سال یا کمی  ٧٠متوسط طول عمر در حال حاضر 
 و تعدادی کە جواب درست دادەاند ٤نتیجە شمارە 

 
 

رسد هرچە مخاطب  نظر می هایی است کە بە این یکی از سٶال
تحصیالت بیشتری دارد، در پاسخ دادن بە آن ناتوانتر است. در 
بیشتر کشورهایی کە ما آزمایش بە عمل آوردیم، مردم معمولی 
تقریبا در حد شامپانزەها جواب دادند )در کشورهای مختلف چگونە 
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جز ببینید.( اما تمام تحصیلکردەها بتوانید در نمودار  بودە است را می
توانست  سال بود. می ٦٠یک همکار من جوابشان بطور معمول 

)سالی کە  ١٩٧٣شد  میدرست باشد اگر سٶال ما مربوط بە سال 
، اما سٶال ما در بارە دە (هزار نفر در اتیوپی از گرسنگی مردند ٢٠٠

متوسط دە سال بیشتر زندگی  بطورها  سال اخیر بود. حاال انسان
یشە مبارزە کردەایم کە خانوادەمان بیشتر عمر ها هم کنند. ما انسان می

 کنند و در حال موفق شدن هم هستیم.
 

           تا امروز ١٨٠٠حد متوسط طول عمر از 

 
 

پرسند: دالیل  دهیم کسانی می وقتی این نمودار عالی را نشان می
کنند. اگر  اشارە می ١٩٦٠این پائین آمدن چە بودە است و بە سال 

دانستی برای من فرصت خوبی است کە علیە  تو قبال جواب را نمی
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شود'' قد علم کنم. آمار طول عمر متوسط  درک غلط ''دنیا بدتر می
میلیون،  ٤٠تا  ١٥با ن تعداد زیادی )تقریپایین آمد چو ١٩٦٠در 
داند( در چین از گرسنگی مردند. احتماال  ح را نمییکس رقم صحهیچ

 گرسنگی عمومی کە در همە تاریخ رخ دادە است.قحطی و بدترین 
کمتر از مقدار  ١٩٦٠محصول کشت و زرع چین در سال 

یزی خاطر ترکیبی از بحران کشت و برنامەر بینی شدە بود؛ بە پیش
خواستند نتیجە بد را گزارش دهند.  غلط دولت. ادارەهای محلی نمی

شد. غذایی در محل باقی  پس همە مواد غذایی بە مرکز فرستادە می
ماند. یک سال بعد بازرسان چشم باز کردند و جسدهای افتادە  نمی

آدمخواری را مشاهدە کردند. دولت قبول نکرد  نیز در کنار جادەها و
سال مسکوت  ٣٦و فاجعە را  است کزی شکست خوردەکە برنامە مر

کنی امروزە  دنیا را باخبر نکردند. )فکر می ١٩٩٦گذاشتند و تا سال 
 میلیون نفر را مخفی کند؟( ١٥تواند مرگ  یک دولت می

شود'' را مشکل بتوان اصالح کرد، اگر ما  درک غلط ''دنیا بدتر می
تاریخ قرار دهیم. ما نباید بیاییم زمان حال را در یک زمان دیگری از 

های گرسنگی و خشکسالی کە در یک مقطع زمانی  زیادی بە تراژدی
باید بە ما  های پیشین می افتد بها بدهیم. اما شناخت تراژدی اتفاق می

نشان دهد کە دنیا شفافیت بیشتری پیدا کردە و امکانات فرستادن 
 کمک بە مناطق نیازمند بسیار بیشتر شدە است.
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 مصر بە دنیا آمدەام من در
سوئد امروز در سطح چهار قرار دارد، یکی از ثروتمندترین و 

است بە این  ٤سالمترین کشورهای دنیا. ) اگر یک کشور در سطح 
متوسط همە در سطح چهار هستند و سوئد هم.  بطورمعنی نیست کە 

( اما همیشە پوشاند ە حد متوسط گستردگی را مییاد داشتە باش ک بە
 بودە است.چنین ن

  
  تا بە حال. ١٨٠٠نمودار تندرستی سوئد از 
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را نمودار . من این من است نمودار مورد عالقە تصویر باال
یک نقشە دنیاست بر اساس مثل و برای من  نامم تندرستی دنیا می

سالمت و تندرستی. مانند نمودار قبلی هر کشور با یک دایرە نشان 
دادە شدە است. بزرگی و کوچکی دایرە نشانە جمعیت آن کشور 
است و مانند نمودار قبلی کشورهای فقیر در دست چپ و ثروتمند 

در  ها  و ناسامالها در با . سالمرسم شدە استدر دست راست نمودار 
 پایین. 

دنیا بە دو بخش تقسیم نشدە  توجە کنید کە دو گروە وجود دارد،
است. کشورها در همە سطحی هستند. ناسالم و فقیر، پایین دست 
چپ، سالم و ثروتمند باال دست راست. اما بیشتر کشورها در وسط 

 د.نقرار دار
دهد.  تا حاال نشان می ١٨٠٠دایرەهای قرمز کوچک سوئد را از 

بهتر شدە و من نشان دادەام امروز کشورهایی در سطح  وضع خیلی
 گذشتە سوئد هستند.

سال بسیار مهمی است. جنگ جهانی دوم تمام شدە است.  ١٩٤٨
های المپیک صاحب شدە و من بە  سوئد بیشترین مدال را در بازی
در آن بە دنیا آمدەام معادل  ١٩٤٨دنیا آمدەام. سوئدی کە من در 

در نقشە تندرستی است. یعنی  ٣دیگر سطح  مصر امروز و کشورهای
باز وجود داشت.  قرار داشت. هنوز فاضالب سر ٣در میانە سطح 

های جمع شدە کنار خانەها خفە  غیر معمول نبود کە بچەها در آب
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کنند. در کنار بچەها  پدر و مادرها سخت کار می ٣شوند. در سطح 
ها را نردە نیستند و دولت هنوز تصمیم نگرفتە بود دور حوضچە

 بگیرد.
سوئد راە  ١٩٦٠و  ١٩٥٠سوئد در طول زندگی من بهتر شد. در 

سالیست  ١٩٧٥پیشرفت از مصر امروز تا مالزی امروز را طی کرد. 
کە ''اوال'' و ''آنا'' بە دنیا آمدەاند. سوئد مانند مالزی امروز بە سطح 

 چهار رسید.
ە دنیا آمدە، اجازە بدهید بە عقب برگردیم! زمانی کە مادر من ب

 .٢. سوئد در سطح زامبیای امروز بود در سطح ١٩٢١
باسواد همە فامیل و خویشان بود.  فرد پدر بزرگ مادریم تنها

بە دنیا آمد سوئد در سطح ''لسوتو''ی امروز بودە  ١٨٩١وقتی او در 
و  ١رد و در سطح بین ترین طول عمر را دا است. کشوری کە پایین

نفر عضو  ٩های  تمام زندگیش رخت بزرگ پدریماست. مادر ٢
، اما وقتی پیرتر شد، شاهد است شستە خانوادە را با دست می

رسیدە بود. او در آخر عمر آب  ٣معجزەای بود. سوئد بە سطح 
لولەکشی داشت و یک آبگرمکن در زیر زمین خانە. در مقایسە با 

ش زندگی بسیار لوکس شدە بود. پدربزرگ و دوران جوانی
توانستند بنویسند و بخوانند، اما هیچکدام  های من همە می بزرگمادر

ها  آنقدر سواد نداشتند کە برای سرگرمی کتاب بخوانند. آن
توانستند کتاب بچەها را برای من بخوانند یا نامە بنویسند.  نمی
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نرفتە بودند. در زمان هیچکدام بیشتر از چهار سال بە مدرسە 
مادر من سطح سواد در سوئد مانند بزرگ و پدر و پدربزرگ و مادر

 بود. ٢در سطح  امروز هند
بە دنیا آمدە، زمانی کە درآمد  ١٨٦٣بزرگم در سال مادر مادر

بود و شمار  یکمتوسط در سوئد مانند افغانستان امروز در سطح 
کردند. مادر مادربزرگم برای  بسیار باالیی در فقر شدید زندگی می

ها سرد  ر کف اتاق در زمستاندخترش تعریف کردە بود کە چقد
 یکمردم در افغانستان و دیگر کشورهای سطح  امروز بودە است، اما

دارند. برای این کە اثرات  ١٨٦٣های  طول عمر بیشتری از سوئدی
ها کیسە پالستیکی برای  ها هم رسیدە است. آن جامعە مدرن بە آن

و ها دارند. سطل پالستیکی برای آب  نگهداری و حمل خوراکی
صابون برای شستشو در دسترس دارند. بیشتر بچەها مایەکوبی 

زندگی  ١٨٠٠های  سال بیشتر از سوئدی ٣٠متوسط  بطورشدەاند. 
 بهتر شدە است. یککنند. زندگی حتی برای سطح  می

تو از کدام کشور هستی، زندگی  کە  اینتوانم ادعا کنم جدا از  می
عمر در این دویست  طول کە  چوندر سرزمینت بسیار بهتر شدە، 

سال اخیر در همە کشورها بیشتر شدە. بلە، بر اساس آمار تقریبا در 
 همە کشورها بهتر شدە است.
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 پیشرفت دیگر ٣٢
 

هنوز دنیا در نظرت بدتر است؟ پس خودت را برای روبرو شدن 
 دهم. مورد بهتر شدن را نشانت می ٣٢با آمار آمادە کن. من 

توانم همان داستان را بگویم کە برای  میها  برای هرکدام از آن
توانم نشان دهم  ها می فقر شدید و طول عمر گفتم. برای بیشتر آن

بایست باشند. )اگر نتوانم  مردم بیشتر از آن منفی هستند کە می
نشان دهم بە این معنی است کە من دانش کافی برای این مسایل 

 ندارم(.
ندارد. من فقط نمودارها  همە توضیح رااما کتاب حاضر ظرفیت این

اک شروع کنیم کە چیز وحشتن ١٦دهم. اجازە بدهید با  را نشان می
نمونە  ١٦. و بعد استیا در حال از بین رفتن  یا ازبین رفتەاست

 عالی کە نشانگر بهتر شدن است. 
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 مورد وحشتناک ١٦
 

 بردەداری قانونی
 
 
 
 
 

های خورشیدی تولید  بهای پنل
 برق

 
 
 

 بچەها قبل از پنج سالگیمرگ 
    
 
 
 

 اعدام
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های غرق  ریختن نفت کشتی
 شدە بە دریا )بە هزار تن(

 
 
 
 

 ایدزمبتالیان بە 
 

  
 

 کشتەهای جنگ
 
 
 

 بنزین حاوی سرب 
 
 



88 
 

   
 

 هوایی وانحمرگ بر اثر س
 
 
 
    

 مرگ بر اثر حوادث طبیعی
    

  
 
 
 آبلە
 

  
   

 سوراخ شدن الیە اوزون 
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 ١٤تا  ٥کودکان بین کار 

 سال در شرایط نامساعد
 

 
  

 تسلیحات اتمی
 
 
 

 
ریزگردهای مخلوط با دود. 

 کیلو/ نفر
 
 

 
 

 گرسنگی
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 مورد عالی: ١٦
 

 
 

 های جدید فیلم
 

 
 

 ی زنانحق رأ
 

 
 

 
 تعداد مقاالت علمی

 
 

 ،نوشتن و خواندن
 سال ١٥افراد باالتر از 
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 حفاظت از محیط زیست
 
 

 
 جدید در سالموسیقی 

 
 
 
 

 محصوالت کشاورزی
 
 

های  هایی کە در سیستم تعداد انسان
 کنند دمکراتیک زندگی می
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سال کە از  ٢٠تعداد بچەهای زیر 
 کنند سرطان نجات پیدا می

 
 
 

 حفاظتانواع جاندارن تحت 
 
 

 
 دستیتلفن 

 
 
 

 دسترسی بە اینترنت
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درصد دختران ثبت نام شدە در 
 مدرسە

 
 
 

 دسترسی بە برق
 

   
 

 دسترسی بە آب سالم
 
 

 
درصد بچەهای یکسالە کە 

 کوبی شدەاندمایە
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توان دید.  ها را از پنجرە آشپزخانە نمی بسیاری از این بهترشدن
د. اما اگر تو واقعا هشیار باشی افت اتفاق میدر جایی در پشت افق 

گیتار یا توانی بشنوی بچەای  شاید بتوانی ردیابی کنی. گوش بدە، می
نوازد؟ این بچەها در آب خفە نشدەاند و از آزادی و شادی  پیانو می

 و موزیک برخوردارند.
نیست. هدف طول عمر   ف ثروتمند شدن تلنبار کردن پولهد

ست زندگی نیست. مهمترین هدف آن بیشتر تنها طوالنی کردن زمان
کە برای انجام کارهایی کە در دست داریم آزادی و فرصت داشتە 

 باشیم.
خواهد با نوەهایم بازی  یمن سیرک را دوست دارم و دلم م

کامپیوتری بکنم و برنامەهای فرهنگی و رشد اجتماعی را در تلویزیون 
تواند کار سختی باشد کە تعداد گیتارها بە نسبت جمعیت  ببینم. می

دیدن آماری مثل  را شمرد، اما باید شمارە قابل توجهی باشد. و با
 کە دنیا بدتر شدە است؟ گفتتوان  یاین، چگونە م

 

 میلیون نفر تعداد گیتار بە
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 پیشداوری بدتر شدن
 

پیشداوری ما در مورد بدتر شدن دنیا بە این بستگی دارد کە ما 
بە چیزهای خوب. و این سە  و نەکنیم  بە چیزهای بد بیشتر توجە می

دلیل اصلی دارد: خاطرە ناخوش از گذشتە، روزنامەنگاران و 
 ند.ک عی کە همیشە بر بدترها تکیە میهای فعاالن اجتما گزارش

 
 هشدار: 
 آوری! می بە یادبدتر از آن بود کە تو 

 

های مسن در بارە دوران جوانیشان  صدها سال است کە آدم
گویند ''مثل گذشتە نیست'' درست است.  میکنند و  پردازی می خیال

گویند. بیشتر چیزها قبال بدتر بود.  ها می اما نە بە آن معنی کە آن
 کند کە پیشتر چگونە بود. بهتر نبود. اما انسان بە آسانی فراموش می

هایی هستند کە دوران  در اروپای غربی و آمریکای شمالی، آدم
را شخصا  نیازنگی و ، گرس١٩٣٠جنگ جهانی دوم و بحران سال

تجربە کردەاند. در چین و هند، اکثریت چندین نسل در فقر شدید 
زندگی کردەاند. امروزە اغلب آن تجربیات را فراموش کردەاند، چون 

 حاال خانە مناسب، لباس تمیز و موتور سیکلت دارند.
( نویسندە و روزنامەنگار سوئدی Lasse Berg''السە برگ'' )

. تهیە کردە است ١٩٧٠توجهی از دهات هند در  گزارش قابل
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ها، دیوارهای گلی، بچەهای  : کف خاکی اتاق١٩٧٠تصویرهای سال 
نیمە لخت و روستاییانی کە اعتماد بە نفس کم و اطالعات ناچیزی از 

سال بە آنجا  ٢٥او بعد از  ١٩٩٥دنیا دارند. وقتی در سال 
بهتر شدە است.  بیند کە چگونە امکانات زندگی گردد، می برمی

ی با لباس یخورد. خانەهای بتونی، بچەها اختالفی عمیق بە چشم می
ند و بیند کە روستاییان آگاە بە زندگی خویش میخوب در حال بازی، 

ی سال ها کنند. وقتی ''السە'' عکس ە میبە تلویزیون نگا انەکنجکاو
 ها شود کە این عکس دهد باورشان نمی ها نشان می را بە آن ١٩٧٠

باشد. تو اشتباە کردەای.  تواند اینجا گویند نمی هاست. می مربوط بە آن
ها  های دیگر، آن وقت این اندازە فقیر نبودەایم. همانند همە آنما هیچ

کنند و نگران مسائل  هم مانند همە در زمان حال زندگی می
امروزیشان هستند. نگرانی از نظافت بچەها، یا نداشتن پول برای 

 ر.خریدن موتو
خواهیم برای  همە ما با وجود زندە بودن خاطرات، بە دالیلی نمی

های گذشتە را بازگو کنیم. اما واقعیت در  خود و بچەهایمان بدبختی
دانند و بە آن عادت  ها وجود دارد. باستان شناسان می گورستان

ند مربوط بە آور هایی کە از خاک بیرون می کلتکردەاند کە بیشتر اس
های سخت مردەاند.  ها از گرسنگی یا مرض تر آنبچەهاست. بیش

، خشونت فیزیکی دارند. جامعە شکار ها آثار تعداد زیادی از اسکلت
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ندرت در مرگ و میر داشتە است. امروزە قبر بچەها ب %١٠اغلب 
 شود. ها دیدە می گورستان

 
 گزارش انتخابی

 

ما در اخبار غرق شدەایم. اخباری کە دیدە شدنی نیست. اخبار 
منفی از دنیا: جنگ، گرسنگی، فاجعەهای طبیعی، اشتباهات سیاسی، 
فساد، کم کردن بودجەها، بیکارکردن دستەجمعی و ترور. اگر 
  روزنامەنگاری از یک پرواز موفق کە سقوط نکردە، یا از یک کشتی

کە خوب و سالم بودە، گزارشی تهیە کند، بالفاصلە کارش را از 
ندرت بە صفحە اول ە بهتر شدن بهد. نوشتەای در بارد دست می

ماتیک با تیتر درشت بر ایابد. اما یک واقعە در روزنامەها راە می
 گذارد. ها انسان تأثیر می میلیون

توانیم  امروز بخاطر زیاد شدن مطبوعات آزاد و تکنیک بهتر می
پوستان سرزمین  بیشتر در بارە فاجعەها بشنویم. خبر کشتار سرخ

گوش کسی نرسید.  ها در دنیای آن زمان بە اروپاییآمریکا توسط 
ها انسان در چین  وقتی کە برنامەریزی مرکزی باعث مرگ میلیون

های سرخ  شد، جوانان اروپایی هیچ خبری از آن نداشتند و با پرچم
گاە کە نوعی از جانداران  کردند. آن بە پشتیبانی از چین تظاهرات می

فهمید یا  د، کسی نمیش یب میشد، یا محیط زیست تخر منقرض می
های دیگر امکان نظارت بر  برایش مهم نبود. حاال در کنار بهتر شدن
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ها بە نوبە خود باعث  ها بسیار بیشتر شدە است. این گزارش رنج
 آورد. پیشرفت نیز هست، اما احساس مخالفی هم بە وجود می

 

 شود عدە زیادی فکر میكنند جرائم بیشتر می
ال کردە: آیا جرائم در آمریکا نسبت بە سال مٶسسە گالوپ سٶ 

 پیش بیشتر شدە یا کمتر؟
 

 کنند جرائم در آمریکا بیشتر شدە فکر می بیشترین تعداد

  
 

نظر  تعداد جرائم
  واقعیت

 (ونیلی)م کایدر آمر ەگزارش شد
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 حس کردن، فکر کردن
 

 گویند دنیا بدتر ها می پدیدەهای دیگری نیز وجود دارد. وقتی آدم
 کنند. شود، چە فکر می می

کنند. اگر علیرغم  کنند، بلکە احساس می من برآنم کە فکر نمی
کە من نشان دادم، تو هنوز قانع نشدەای کە دنیا  این همە آماری

شود. بە این خاطر است کە هنوز مسائل زیادی باقی ماندە  بهتر می
 کە  اینشود. یعنی  گویم دنیا بهتر می کنی وقتی کە می است. فکر می

ست یا تو باید بر مشکالت چشم ببندی و فکر گویم همە چیز عالی می
 جاست. کنی وجود ندارند و نگرانی بی

قبول دارم همە چیز عالی نیست. ما هنوز باید خیلی نگران باشیم. 
میرند،  تا وقتی کە سقوط هواپیما هست، بچەها بدون کمک می

شود، مردهای  یط زیست تخریب میشوند. مح حیوانات منقرض می
زن آزار هستند، دیکتاتورهای دیوانە وجود دارند و روزنامەنگاران 

شوند و اجازە ندارند  شوند و دختران مانند کاال فروختە می زندانی می
بە مدرسە بروند، تا وقتی کە همە این چیزهای وحشتناک هست، ما 

گران توانیم راحت تکیە بدهیم. اما بە همان اندازە وحشتناک و ن نمی
ها را نادیدە بگیریم. مردم اغلب بە من  کنندە است کە پیشرفت

دهم. من  ها را نشان می پیشرفت کە  چونگویند کە تو خوشبینی،  می
دهد.  شوم. من خوشبین نیستم. این مرا ضعیف نشان می عصبانی می

کە خودم  است لغتی این''  '' Possiblistمن یک امکان خواە هستم 
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اساس یا  های بی پیدا کردەام. این نشانە کسی است کە ناامیدی
العادە دراماتیک ]اسفناک[ از دنیا  فوقها و تصویر  خطرات و نتایج آن

هایی برای پیشرفت برداشتە شدە و  کند قدم کند، اما فکر می را رد می
امکان پیشرفت بیشتری وجود دارد. این خوشبینی نیست. بلکە 

و مناسب از آنچە کە هست. یک دید سازندە و روشن  ی استتصویر
 عملی از دنیا است.

شود، شاید  کنند کە هیچ چیز بهتر نمی وقتی مردم فکر می
حال نتیجە ندادە و اعتمادشان  هایمان تا بە خواهند بگویند کوشش می

های  دهد، از دست دادەاند. من با آدم را بە چیزهایی هم کە نتیجە می
گویند امیدشان را بە انسانیت از دست  کە میشوم  زیادی روبرو می

 هایی کە مٶثر دادەاند. همچنین کسانی کە افراطی شدەاند و از راە حل
کنند. این در حالیست کە  اما سودمند نیست پشتیبانی می است
 .است های امروزی نتایج بهتری دادە روش

بە عنوان نمونە مدرسە رفتن دختران. درس خواندن دختران 
ها تحصیل  دە کە بهترین ایدە در دنیا بودە است. وقتی آننشان دا

دهد. نیروی کار  کنند، چیزهای بسیار شکوفا در جامعە رخ می می
توان تصمیمات بهتری برای حل مشکالت گرفت.  شود و می تقسیم می

گیرند بچەهای کمتری بە دنیا بیاورند و  زنان تحصیلکردە تصمیم می
وقت و انرژی بیشتری برای بچەها  مانند. بیشتر بچەها زندە می

شود. این راە پر پیچ و خمی برای بهتر شدن است.  گذاشتە می
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خانوادەهایی کە درآمد کافی برای تحصیل بچەهایشان ندارند، ترجیح 
بە بعد قدم بسیار  ١٩٧٠دهند پسرهارا بە مدرسە بفرستند. اما از  می

و قارەها. امروز ها  خوبی برداشتە شدە است. در تمام مذاهب، فرهنگ
تقریبا همە پدر و مادرها امکان فرستادن بچەها بە مدرسە را دارند. 

از  %٩٠دختران همانند پسران. حاال دخترها بە حرکت درآمدەاند. 
روند. در مقابل این  سال بە مدرسە ابتدایی می ١١ -٦دختران بین 

 است. اختالف جزیی است. %٩٢رقم برای پسران 
هنوز در زمینە تحصیل در دبیرستان و  یکدر کشورهای سطح 

دانشگاە بین پسران و دختران اختالف زیاد است. اما هیچ دلیلی برای 
برای این پیشرفت نکردن وجود ندارد. من مشکل زیادی در مبارزە 

های تا کنونی بە من  خواە هستم و پیشرفت بینم. من امکان امر نمی
سرها و دخترها بە مدرسە گوید کە ما باید مبارزە کنیم کە همە پ می

را از دست بدهیم و افتد. و اگر ما امیدمان  بروند. خودبخود اتفاق نمی
مان ادامە بدهیم، هیچگاە اتفاق نخواهد افتاد. از دست بە درک غلط

دانشی  دادن امید نتایج بسیار بدی دارد و پیشداوری بدتر شدن و بی
 همراە خواهد آورد. با خود بە

 
 بدتر و بهتر

 

راە حل این نیست کە اخبار منفی را با اخبار مثبت خفە کنیم. این 
طرف کج شدن. اگر شکر و نمک را بە اندازە با هم   یعنی از آن
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. مخلوط کنیم، شاید بیشتر مهیج باشد اما کمتر درست خواهد بود
ست کە کوشش کنم دو فکر را با کند این چیزی کە بە من کمک می

 هم در مغزم نگه دارم.
رسد  گوید :بهتر خواهد شد بە نظر می شنویم کسی می ی میوقت

گوید نگران نباش، راحت باش. یا پر واضح ''چشمت را ببند'' اما  می
ها نیست. من بە  ' منظورم اینشود' گویم '' بهتر می وقتی من می

خواهم کە تو چشم بر مشکالت وحشتناک دنیا ببندی.  وجە نمیهیچ
ند هم بد و هم بهتر از آنچە کە هست توا یگویم کە چیزها م من می

 د کە قبال بود.باش
فکر کن بە دنیایی کە یک بچە زود بە دنیا آمدە را در دستگاە 

گذارند. وضع او خیلی بد است. تنفس و ضربان قلب و  تنفس می
شود کە بدانند رو  نشانەهای دیگر زندگی دائما کنترل و یادداشت می

بر اساس کل دادەها او رو بە بهبود شود.  بە بهبود است، یا بدتر می
رود، اما باید هنوز در دستگاە بماند چون خطر رفع نشدە است. آیا  می
شود'' بە  شود گفت وضع بچە بهتر شدە؟ بلە حتما! آیا ''بهتر می می

شود او را از دستگاە درآورد و بە نگرانی  این معنی است کە می
 وجە!هیچ خاتمە بدهیم؟ نە بە

وجە. وضعیت هیچ در میان بد و بهتر بایستیم؟ بە عاقالنە نیست
وضعیت امروز دنیا را باید و بهتر شدن است.  ترهمزمان در حال بد

 صورت دید.بە این
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 منتظر خبرهای بد باش!
 

پیشداوری بدتر شدن است، انتظار  حفظچیز دیگری کە موجب 
 همیشگی برای خبرهای بد است.

ن اجتماعی برای جلب توجە یاد داشتە باش کە رسانەها و فعاال بە
های  خاطر بسپار کە داستان بیستر خبرهای اسفناک پخش کنند. بە
های خنثی و مثبت. فکر کن  منفی بیشتر دراماتیک است تا داستان

ها درست شود و  چقدر سادە است کە یک ترکیب  موقت از همە این
مانند یک بحران عرضە شود. اگر چە تصویر کلی یک بهتر شدن را 

 شان دهد. ن
بە خاطر داشتە باش کە دنیا بیشتر از هر زمانی بهم بافتە شدە و 

وقت بهتر از امروز نبودە ها هیچ است. و گزارش دهی از رنج شفاف
وی، آرام باش و یک شن است. هرگاە در بارە واقعە وحشتناکی می

داد تو  بە همین اندازە یک اتفاق مثبت رخ می ،اگر سٶال مطرح کن:
وقت شنیدەای در بارە صد مورد شنیدی؟ هیچ ارە آن میچیزی در ب

بهتر شدن حرفی زدە شود؟ در بارە خفە نشدن بچەها چیزی 
شوند، یا  گفتەاند؟ آیا من کم شدن تعداد بچەهایی کە غرق می

بینم؟ یا  میرند را از پنجرە آشپزخانەام می هایی کە از سل می آدم
 شنوم؟  ای می های عریض و طویل رسانە توسط سازمان
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کە  استتر از آن  یاد داشتە باش کە تغییرات مثبت معمولی بە
) و اگر بە  تو برسد. تو باید جستجویشان کنی صورت خبر بە بە

 بینی.( ها را همە جا می نمودارها نگاە کنی آن
دهد کە  این یادآوری یک حفاظ اساسی بە تو و بچەهایت می

 در نظرات بد غرق شوید. کە  اینبتوانید بە اخبار نگاە کنید بدون 
 

 تاریخ را سانسور نکنید
 

اگر ما بر یک روایت تاریخی تصویری رمانتیک ببندیم، واقعیت را 
از خودمان و بچەهایمان پنهان کردەایم. واقعیت در دنیای وحشتناک 

کە  وجود داردگذشتە ترسناک است، اما یک امکان بسیار خوب 
امروز داریم، بدانیم و امیدوار تواند بە ما کمک کند قدر آنچە را  می

باشیم کە نسل بعدی درست مانند نسل قبلی بر نامالیمات پیروز 
شود و در روند آیندە کوشش برای صلح، تندرستی و یافتن راە  می

 حل برای مشکالت عمومی را ادامە خواهد داد.
 

 خواهم تشکر کنم از ... جامعە می
 

نشین در لە کارگردر '' اکبی'' یک مح سال پیش ٦٥وقتی من 
کردم، هیچ فکر  برای هوا تقال میفاضالب آن حومە ''اوپسال'' در لجن 

باشم کە بە  مکردم روزی اولین کسی در میان خویشاوندان نمی
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کردم کە پروفسور بهداشت جهانی  رود. هیچ فکر نمی دانشگاە می
بشوم و بە داووس سفر کنم و بە متخصصان جهانی نشان دهم کە در 

 دانند. روندهای جهانی از شامپانزەها کمتر میبارە 
دانستم. یاد  در آن زمان طبیعتا چیزی از روندهای عمومی نمی

گرفتم. مثال برای کشف دالیلی کە نشان دهد مرگ چگونە در طول 
زمان تغییر کردە، باید بە تک تک دالیل مراجعە کرد، یادداشت 

ذخیرە کامپیوتری  گیر است. تنها یک برداشت و جمع زد. بسیار وقت
 Global Burden ofاینچنینی در دنیا وجود دارد. اسمش ''

Diseae Stuy ''  است. من وقتی چند سال پیش کمی بە آن نگاە
عادی زدیک بود بە مرگ من منجر شود غیرکردم دیدم اتفاقی کە ن

زندگی  ٣نبودە، بلکە برای بچەهای زیر پنج سال کە در سطح 
 ست.ادیکنند ع می

دانم این است کە من گیر کردە بودم و مادر  چیزی کە میتنها 
بزرگ مرا بیرون کشید و در طشت رختشویی گذاشت. جامعە سوئد 

 مرا بزرگ کرد.
بە سطح چهار رسید. مبارزە  ٣در طول زندگی من سوئد از سطح 

هایی  با سل تکامل پیدا کرد و مادرم شفا یافت. او برای من کتاب
گرفت. من اولین کسی  بە امانت می رایگانخواند کە از کتابخانە  می

سال بە مدرسە رفتم. و در دانشگاە  ٦در فامیل بودم کە بیشتر از 
ردم. رایگان دکترا گرفتم. البتە هیچ چیز بطور رایگان تحصیل ک
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دادند. وقتی  رایگان نیست. مالیات دهندگان بودند کە خرج مرا می
سالە بودم و دو بچە داشتم اولین سرطان من کشف شد و توسط  ٣٠

صورت رایگان معالجە شدم. زندگی و پیشرفت من  بهترین دکترها بە
وادەام. تحصیل رایگان هموارە مدیون دیگران بودە است. تشکر از خان

و معالجە رایگان. مرا از گودال لجن بە سطح مجمع اقتصاد جهانی 
 توانستم این راە را طی کنم. رسانید. من هیچگاە بە تنهایی نمی

در هزار قبل از پنج  بچە امروز سوئد در سطح چهار است. سە
شود. نردەها، کالس  ها در آب غرق می میرند و یکی از آن سالگی می

آمادگی، تبلیغ برای کمربند نجات، کالس شنا و نگهبان استخر و 
ها خرج دارد. زمانی کە کشور ثروتمندتر شد، غرق  دریا، همە این

 تیجەننامم. و  شدن بچەها تقریبا از بین رفت. من این را پیشرفت می
در همە دنیا. کشورهای بسیاری سریعتر از سوئد وضع بهتر شدن 

 پیشرفت کردەاند. خیلی سریعتر.
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 بندی موضوع پیشداوری بدتر شدن جمع

 
ست... بازشناسی اخبار منفی و یادآوری این کە عیت مسلم اینواق

تأثیر  احتماال این نوع اخبار بیشترین شانس را دارند کە بر ما
 بطورآید. این  میان می ندرت سخن بەبگذارند . از بهتر شدن ب

دهد و نگرانی  چهرە منفی بە دنیا می یآمیز سیستماتیک و اغراق
 آفرین است.

برای کنترل پیشداوری بدتر شدن باید برای شنیدن خبرهای بد 
 آمادگی داشتە باشی.

 بهتر'  بد و بهتر: تمرین کن کە شرایط 'بد' و مسیر تغییر بە'
را از هم جدا کنی. خودت را قانع کن کە هرچیز در همان حال کە 

 تواند خوب هم باشد. بد است می
 بر خوب، خبر نیست : خبرهای خوب بندرت در خ

د. اخبار تقریبا همیشە بد است. وقتی یک خبر بد آی ها می گزارش
شنیدی  جای این یک خبر خوب میگر بشنوی از خودت بپرس ا می

 ؟چطور بود
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 تدریج رو ، خبر نیست. وقتی یک روند ببهتر شدن تدریجی
 بطورشود تا بهتر شدن  بە بهبود است اغلب بە نقائص آن توجە می

 عام.
 روشن نیست. خبر بد ها  بیشتر خبرها مثل زیاد شدن رنج

 ها و نە بدتر شدن دنیا. ست با گزارش خوب از رنجبیشتر مساوی
 تاریخی. انسان تجربەهای های  هشدار برای تزیین تفاوت

 دانند. ها تاریخشان را پر افتخار می گذشتە را شکوهمند و ملت
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 ٣فصل 
 

 پیشداوری خطی

 
 ها است انسانتعداد چگونە زندەماندن بە معنی کم شدن 

 خوردگی دندان است های ماشین مانند کرم چگونە تصادف
 چرا نوە من جزو جمعیت جهان است

 
 ترین نموداری کە تا بەحال دیدەام وحشتناک

من پشت  ٢٠١٤سپتامبر  ٢٣آور باشد.  تواند وحشت آمار می
میزم در ادارە گاپ استکهلم نشستە بودم و منحنی نموداری را دیدم 

ە اگوست من نگران شیوع ناخوشی کە بە وحشتم انداخت. از ما
تصویر  تلویزیون ان دردیگر من هم مثل'' در غرب آفریقا بودم. ابوال''

های مونرو پایتخت لیبریا،  کە در کنار خیاباندیدە بودم هایی را  مردە
 بودند. افتادە

آفرینی کە های مرگ  من مانند یک پزشک اغلب دربارە ناخوشی
شنوم. و فکر کردم این یکی هم مانند  ند، میک ناگهان شیوع پیدا می
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ی کە در مقالە های دیگر بزودی کنترل خواهد شد. اما نمودار آن
بود، ابتدا باعث چاپ شدە )سازمان بهداشت جهانی(  WHOعلمی  

ترس و بعد ایجاد واکنش در من شد. محققان آماری از ابتدای شیوع 
داد روزی چند نفر  تا ماە اکتبر را جمع کردە بودند کە نشان می ابوال

خطی زیاد  داد کە تعداد بطور نمودار نشان میشوند.  مریض می
... هر  ١٦، ٨، ٤، ٢، ١شود.  برابر می ... بلکە دو ٤، ٣، ٢، ١ود، ش نمی

مریضی بطور متوسط دو نفر دیگر را مریض کردە بود. نتیجە این 
د. من ش ی تازە هر سە هفتە دو برابر میها کە تعداد مریض بود شدە

دانستم کە  و می برابر شدن را خواندە بودم در مدرسە نتایج این دو
داستان صفحە شطرنج کە مربوط بە کشاورز هندی وحشتناک است. 

است. یک دانە برنج در خانە اول و دو برابر کردن در خانە دوم و ... 
  بە ١٨٤٤٦٧٤٤٠٧٣٧٠٩٥٥١٦١٥رسیم عدد  وقتی بە خانە آخر می

آید. با این مقدار برنج همە خاک هند را بە ارتفاع یک متر  دست می
کنیم  چە ما فکر میتر از آن سریعبرابر شدن خیلی  توان پوشاند. دو می

افتد. فهمیدم کە وضعیت در غرب آفریقا بسیار نگران کنندە  اتفاق می
ها با هواپیما سفر کند. کشورها  تواند ویروس در بدن آدم است و می

و قارەها را درنوردد و همە جا را آلودە کند. هیچ داروی مٶثری هم 
 وجود ندارد.
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میرند. هر سە هفتە تأخیر در  ها می خیابانمردم همین حاال در 
شود و دو برابر امکانات  ها می برابر شدن مریض جلوگیری، باعث دو
 باید در چند هفتە آیندە متوقف شود. ابوالشود.  و پرستار الزم می

در مرکز گاپ الویت را بە این مسئلە دادیم و شروع بە تهیە 
 ٢٠کردیم. در  دن وضعیتبو آمار و تهیە ویدئوهایی در بارە بحران

اکتبر من کارهای دیگرم را برای سە ماە تعطیل کردم و بە طرف 
سال تجربە من در مورد  ٢٠لیبریا پرواز کردم. بە این امید کە 

کار آید.  بە آنجاامراض مسری در جنوب صحرای آفریقا بتواند در 
را  من سە ماە در لیبریا ماندم و برای اولین بار کریسمس و سال تازە

 با خانوادەام نبودم.
مانند همە جای دیگر دنیا برای من مدتی طول کشید تا بفهمم 

پیشگیری شتاب  باید برایتا چە اندازە سخت است و  ابوالکە بحران 
صورت خطی باشد و نە  کرد. من فکر کردم کە باید واگیر شدن بە

آنطور کە نمودار نشان دادە بود. همین کە فهمیدم واکنش نشان 
کار  کردم کە زودتر فهمیدە بودم و زودتر دست بە دم. اما آرزو میدا

 شدم. می
 

 شود'' اشتباە بزرگ: '' جمعیت دنیا بیشتر و بیشتر می
 

کنند کلمە ''  هایی کە مرا دعوت می حاال در تیتر تمام کنفرانس
ترین موارد این قابل تحمل  شود. یکی از مهم قابل تحمل'' نوشتە می
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ت. باید یک مرزی وجود داشتە باشد کە چە تعداد بودن، جمعیت اس
 تواند در این کرە زندگی کند. مگر نە؟ انسان می

کشیدم، فکر  پیش می ها وقتی من این سٶال را در کنفرانس
کنندگان الاقل آمارهای بنیادی را دربارە رشد  کردم شرکت می

 کمتر این اندازە اشتباە کردە بودم.من دانند.  جمعیت می
حال ما بە سومین پیشداوری رسیدەایم. طرز فکر خطی. سومین و 

 ''هموارە''گوید: ''جمعیت دنیا  آخرین بدفهمی بزرگ. نظری کە می
خود این کلمە  کە  چونشود.'' من بر این لغت تکیە دارم  زیاد می

 درک غلط است.باعث است کە 
سال  ١٣شود. خیلی سریع. ما در  واقع زیاد می جمعیت دنیا بە

این شویم. چنین است.  آیندە نزدیک بە یک میلیارد بیشتر می
شود. کلمە ''هموارە'' بە این معنی  زیاد نمی هموارەبدفهمی نیست. اما 

شود، اگر کار مٶثری برای  است کە جمعیت بدون کنترل زیاد می
ت. این همان پیشداوری توقف آن انجام نگیرد. این یک بدفهمی اس

المل نشان  زودتر عکس ابوالمن و دنیا در مورد شد است کە مانع 
ها را همیشە مستقیم  دهیم و آن را متوقف کنیم. طرز فکری کە خط

 داند. می
شوم. اما اولین بار کە این سٶال را از  هدف می ندرت بیمن ب

نروژ.  حاضرین کردم، برایم اتفاق افتاد. در کنفرانس معلمین در
توانست مثال فنالند باشد.(  خواهم روی نروژ تاکید کنم، می )نمی
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بیشترشان آموزگاران جامعەشناسی بودند کە روند رشد جمعیت یکی 
ها را  برگشتم بە پردە نگاە کردم و جواب تیهایشان بود. وق از درس

 .است وجود آمدە گیری بە دیدم، فکر کردم اشکالی در دستگاە رای
 

 ٥شمارە سٶال 
سال در  ١٥صفر و  نیب ەبچ اردیلیبر اساس آمار ''سازمان ملل'' دو م

 وجود خواهد داشت؟ ەتعداد بچ ەچ ٢١٠٠وجود دارد. در سال  ایدن
  اردیلیم4           اردیلیم 3           اردیلیم 2

 
تعداد بچەها در دنیا

 
سٶالم را مطرح کنم بە آموزگاران گفتە بودم: یکی  کە  اینقبل از 
بینی سازمان ملل است، دوتای دیگر را من پیدا  ها پیش از این خط

 کردەام.
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پیدا کردند. آموزگاران شامپانزەها خط درست را  %٣٣دوبارە 
شود گروە مهمی تا این  من حیرت کردم. چطور می .%٩نروژی فقط 

 دهند؟ چە چیزی یاد میاندزە جواب بد بدهد؟ بە بچەها 
ب بودە باشد، اما من امیدوار بودم کە دستگاە شمارش آراء خرا

 ٨٥مان، فرانسە و استرالیا لمریگا، انگلیس، سوئد، آچنین نبود. در آ
خط غلط را انتخاب کردە بودند. )نتایج بەدست آمدە در کشورها در 

 نمودار هست( 
جواب  دیگرانها بهتر از  متخصصان مجمع اقتصاد جهانی؟ آن

 جواب درست. ٢٦دادند. تقریبا نزدیک بە شامپانزەها 
وقتی بعد از کنفرانس در آرامش بە این مسئلە فکر کردم. بە 

ترین رقم  مشکل سطح دانش رسیدم. تعداد بچەهای آیندە مهم
ها در مورد جمعیت دنیاست. این کلید اصلی بحث است.  بینی پیش

ا در نظر بگیریم، تقریبا هیچ کدام از تره  اگر ما این رقم را برای مسن
 . نظریتحصیل کردەهای سطح باال هیچ نظری در این مورد نداشتند

شناسان بر آن متفق بودند. دسترسی بە اعداد در سایت  کە مردم
سازمان ملل مجانی است. اما دسترسی بە آمار بدون دانش سودی 

مستقیم شدە ( است. خط Cبینی سازمان ملل آلترناتیو ) ندارد. پیش
 ٢١٠٠در پایین نمودار. متخصصان سازمان ملل برآنند کە در سال 

ها  دو میلیارد کودک وجود خواهد داشت. درست مانند امروز. آن
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ها انتظار هیچ زیاد  رود. آن باور ندارند کە خط بطور مستقیم باال می
 گردم. شدنی را ندارند. بە این موضوع باز می

سال قبل از میالد )کە بشر  ٨٠٠٠ا از نمودار زیر جمعیت دنیا ر
 دهد. بە کشاورزی پرداخت( تا بە امروز نشان می

 
 سال قبال از میالد. ٨٠٠٠جمعیت دنیا از 

 
میلیون انسان در کنار دریاها و رودخانەهای دنیا  ٥در آن زمان 

پراکندە بودند. کل جمعیت دنیا کمتر از یکی از کالن شهرهای 
 بانکوک یا ریودوژانیرو بود.امروزی مانند لندن، 

بە  ١٨٠٠این رقم بە آرامی در طول دە هزار سال زیاد شد و در 
 ١٣٠یک میلیارد رسید. بعد یک اتفاق افتاد. میلیارد نفر دوم تنها در 

سال اضافە شدند، و کمتر از صد سال پنج میلیارد دیگر اضافە شد. 
دانند کە  د و میبینن شوند وقتی چنین ازدیادی را می مردم نگران می
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آید کە جمعیت  امکانات کرە زمین محدود است. چنین بە نظر می
 شود. ''هموارە'' بە سرعت زیاد می

آید و  بینی کە بە سوی تو می اگر تو یک سنگ غلطان را می
خورد، هیچ رقم و نمودار و حساب کردنی  کنی کە بە تو می ارزیابی می

دهد و تو کنار  یص میالزم نداری، چشم و مغز تو مسیر را تشخ
بخودی توان فکر کرد کە این استعداد خود روی. بە آسانی می می

تشخیص تصویری، بە نیاکان ما کمک کردە کە زندە بمانند. و هنوز 
کنیم دائما توجە داریم کە  دهد. وقتی ما رانندگی می هم ما را نجات می

 رسد.  ماشین دیگر کجاست و کی بە ما می
درک خط راست همیشە راهنمای قابل  اما در زندگی مدرن

 اعتمادی نیست.
ممکن بینیم تقریبا غیر خط نموداری می بعنوان نمونە: وقتی یک

است بە ادامەاش در انتها )آیندە( فکر نکنیم. در نمودار جمعیت سنی 
)تصویر زیر( من خط انتها را ادامە دادم کە نشان دهم انسان چگونە 

 دی است.کند. پس نگرانی خودبخو فکر می
 

 خط مستقیم جهت جمعیت آیندە دنیا
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دانم کە تو بیشتر بە آن اعتماد  بگذار مثال دیگری بزنم چون می
ترین نوە من ''مینو'' وقتی بە دنیا آمد پنجاە سانتیمتر  کنی. جوان می

سانتیمتر رسید. رشد قابل  ٦٧ماهگی قدش بە  شش دربود. وقتی او 
سانتیمتر، و البتە ترسناک. بە نمودار رشدش نگاە کن.  ١٧توجە بود، 

من یک خط مستقیم برای آیندەاش رسم کردم. ترسناک است مگر 
 نە؟

 قد مینو در آیندە.

 
 

سانتیمتر  ١٥٠اگر مینو ''هموارە'' چنین رشد کند در سە سالگی 
تواند  متر خواهد بود. و بعد؟ نمی ٤در دە سالگی  قد خواهد داشت و

''هموارە'' ادامە بدهد. کسی باید کار مٶثری انجام دهد! پدر و مادر 
 مینو باید خانەشان را دوبارە بسازند یا یک دارویی پیدا کنند.

بینی خط مستقیم در این مورد کامال اشتباە است. چرا آشکار  پیش
دانیم  از رشد کودکان داریم. میاست؟ چون ما همە تجربە شخصی 
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وقت یک آدم چهار متری و هموارە رشد نخواهد کرد. ما هیچکە مین
ندیدەایم. این نظر کە یک روند همیشە در یک خط مستقیم ادامە 

یابد، یک شوخی بیش نیست. اما وقتی مربوط بە مسئلە  می
شود، مشکل است بفهمیم کە این دید تا چە اندزە  تری می ناشناختە

 سادەلوحانە است.
متخصصان سازمان ملل تجربە شمردن جمعیت را دارند. حرفە 

 کنند.       بینی می ها پیش هاست. نمودار زیر خطی است کە آن آن
 

 جمعیت دنیا در آیندە

 
شود. اما  میلیارد است و سریع زیاد می ٧،٦جمعیت دنیا امروز 

ترمز کردن از قبل شروع شدە و متخصصان سازمان ملل متقاعد 
در دهەهای آیندە ادامە خواهد  متوقف شدنروند این شدەاند کە 
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با رقمی  رشذ جمعیت کنند کە در اواخر قرن ها فکر می داشت. آن
 واهد شد.میلیارد متوقف خ ١٢تا  ١٠معادل 

 شکل منحنی جمعیت
 

منحنی جمعیت را بفهمیم باید ببینیم این ازدیاد از  این کەبرای 
 آید؟ کجا می

 
 شود؟ چرا جمعیت زیاد می

 

 ٦سٶال شمارە 
 ٤جهان  تیجمع ٢١٠٠است در سال  ەکرد ەسازمان ملل محاسب

 خواهد بود؟ ەچگون تیجمع بی. ترکشود یم شتریب اردیلیم
 A:   سال خواهند بود ١٥سن  ریز یشتریب یهاەبچ

  B:  شود یم شتریب ەسال ٧٤ -١٥ یها دمآتعداد
      Cخواهند بود :   شتریباال ب ەبسال  ٧٥ رانیپ

 
گویم: متخصصان بر این  اینبار من جواب درست را بالفاصلە می

افراد در سنین متوسط شود چون تعداد  باورند کە جمعیت زیاد می
 بیشتری و نە پیرهای بیشتری. د، نە کودکانشو بیشتر می

ترها  این همان نمودار قبلی است اما اینبار تعداد بچەها و مسن
 مشخص شدە است. 
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 جمعیت دنیا در آیندە

. این را از سٶال همین رود تعداد کودکان بیشتر بشود انتظار می
ید. خروجی منحنی را یم. بە منحنی کودکان نگاە کنفهم فصل می

در حال ازدیاد است. متخصصان  هم اکنوند کە از بینی بینید؟ می می
کنند کە تعداد بچەها بیشتر نخواهد شد. از  بینی می سازمان ملل پیش

حاال متوقف شدە است. این یک تغییر بنیادی در ازدیاد جمعیت 
است. و همین امروز در حال اتفاق افتادن است. چرا؟ این چیزی 

 است کە همە باید بدانند.
ترین نمودار این  بار تأسفکن! نمودار بعدی تقریبا بە دقت توجە 

کتاب است. کم شدن باور نکردنی و واقعی تعداد بچەهای هر مادر 
 در طول زندگی من.
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متولد شدم، زنان بطور متوسط پنج بچە  ١٩٤٨وقتی کە من در 
هیچگاە بە این رقم نرسید. در  ١٩٦٥آوردند. اما بعد از  دنیا می بە

 پایین آمدە است. ٢،٥حد  این پنجاە سال تا
 

 ١٨٠٠تعداد بچەهای هر زن بطور متوسط از سال 

 
 

های دیگر اتفاق افتادە کە  این تغییر دراماتیک همراە با بهتر شدن
در فصل قبلی اشارە کردم. زمانی کە میلیاردها انسان سطح فقر 
شدید را ترک کردند، بیشترشان تصمیم گرفتند بچەهای کمتری 

ها احتیاج بە بچەهای بیشتر برای کار در مزارع یا  آنداشتە باشند. 
عنوان جایگزین برای بچەهایی کە ممکن بود تلف شوند، نداشتند.  بە

زنان و مردان بە مدرسە رفتند و خواستند بە بچەها بیشتر برسند. و 
 این راە چارەی غیر از داشتن بچە کمتر نداشت. 
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بند، این روند کم یا تا زمانی کە مردم از فقر شدید نجات می
روند  شدن بچەها ادامە خواهد داشت. دختران بیشتری بە مدرسە می

و امکانات جلوگیری از حاملگی در دسترس است و آموزش مسایل 
شود. هیچ کار عجیب و غریبی الزم نیست. فقط  جنسی گستردەتر می

در  جمعیت باید بیشتر از آنچە کە اکنون هست، باشد. رقم کم شدن
بینی کرد. بستگی بە  توان از حاال پیش در خواهد بود را نمیآیندە چق

سرعت تغییرات دارد. اما باال رفتن شمار تولد از حاال متوقف شدە 
 است. و این یعنی روند ازدیاد جمعیت تمام شدە است.

اما اگر ازدیاد متوقف شدە، این چهار میلیارد اضافە در آیندە از 
 آید؟ از آسمان؟ کجا می

 
 شود؟ ازدیاد جمعیت متوقف نمیچرا 

 

بە این نمودار نگاە کنید کە تقسیم جمعیت بر اساس گروە سنی را 
 زیر دهد. نمودار سال نشان می ١٥و تغییرات را در هر   ٢٠١٥در 

زندگی  ٢٠١٥دهد کە در  سن هفت میلیارد انسان را نشان می
تا  ١٥میلیارد در سن  ٢سال،  ١٥میلیارد در سن صفر تا ٢کردەاند. 

)بە  ٧٥تا  ٦٠و  ٦٠تا  ٤٥و  ٤٥تا  ٣٠و گروەهای سنی  ٣٠
 میلیارد.(
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 جمعیت دنیا در آیندە )هر مهرە نشانە یک میلیارد است(

 
 

 ١٥دو میلیارد کودک بین صفر و  ٢٠٣٠سال بعد در سال  ١٥
هایی کە  سال جزو جمعیت دنیا خواهند بود. بقیە بزرگ شدەاند. آن

خواهند بود و  ٣٠و  ١٥بودند، بین  ١٥بین صفر و  ٢٠١٥در 
خواهند بود. در  ٤٥و  ٣٠سال داشتند بین  ٣٠تا  ١٥هایی کە  آن

فقط یک میلیارد در این گروە سنی بودند. پس بدون زیاد  ٢٠١٥
شدن تعداد متولدین و بدون محاسبە پیرها ما یک میلیارد بیشتر در 

 گروە بزرگساالن خواهیم داشت.
ل از تازە متولد شدەها نیستند، بلکە از این یک میلیارد بزرگسا

تر آمدەاند کە قبال بە دنیا آمدە بودند. این روند در  گروە سنی پائین
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 ٤٥و  ٣٠آن دو میلیارد بین  ٢٠٤٥سە نسل تکرار خواهد شد. در 
دهند. یعنی  سالە را تشکیل می ٦٠و  ٤٥تر شدەاند و گروە  سالە مسن

ە کنید بعد از آن چە اتفاقی یک میلیارد بیشتر در این گروە. نگا
هر نسلی با دو میلیارد جایش را بە گروە  ٢٠٦٠خواهد افتاد: بعد از 

شود. این  دهد. این رشد سریع متوقف می دو میلیاردی دیگری می
ها  مسن کە  اینخاطر ستگی بە تولد بیشتر دارد. و نە برشد سریع ب

هستند کە تا کنند. متخصصان سازمان ملل براین نظر  بیشتر عمر می
سال بیشتر خواهد شد. یعنی یک  ١١عمر متوسط  ٢١٠٠سال 

رسد. رشد  میلیارد می ١١شود و بە  میلیارد بە جمعیت اضافە می
جمعیت امروز مربوط بە بچەهایی است کە امروز در حال بزرگ 

دهند. این  میلیاردی بزرگساالن را می ٣شدن هستند و تشکیل گروە 
 شود. شید و بعد متوقف میرشد سە نسل طول خواهد ک

بە  شیوە کار متخصصان سازمان ملل است،باید دانست کە این 
''هموارە'' خط مستقیم برای آیندە بکشند. این توضیح بە  کە  اینجای 

ها بعد  میرند و خیلی سالگی می ٧٥ها قبل از  شدت سادە است. خیلی
تغییر  کلی را ها محاسبات شوند، اما این چەدار میسالگی ب ٣٠از 
 دهد. نمی
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 در توازن با طبیعت
 

هر تعداد ماند، بە این معناست کە  زمانی کە جمعیت ثابت می
 ١٨٠٠است. طی هزاران سال قبل از سال   اندازە نسل پیش نسلی بە

گویند قبال انسان بیشتر در توازن با  تقریبا چنین بود. شنیدەای کە می
کرد؟ بلە، توازنی وجود داشت، اما اجازە بدهید ما  طبیعت زندگی می

بچە بە  ٦زنان بطور متوسط  ١٨٠٠عینک رنگیمان را برداریم. تا 
شد، اما  نسل جمعیت بیشتر می بایست با هر آوردند. پس می دنیا می

یاد  تقریبا ثابت ماند. اسکلت بچەها را در گورستان قدیمی بە
مرد و فقط دو  بچە، چهار تا می ششآوری؟ بطور متوسط از هر  می

شدند.  این یک توازن بود، اما بە این  نفر پدر و مادر نسل بعدی می
نسان در کرد. ا معنی نیست کە بشر در توازن با طبیعت زندگی می

 مرد. کامال وحشتناک، خشن و تراژیک بود. توازن با طبیعت می
امروزە انسان در حال بازیافتن توازن است. تعداد پدر و مادرها 

بشدت تفاوت دارد. این یکی شود، اما با توازن قبلی  بیشتر نمی
کنندە است. پدر و مادرهای نمونەای دو بچە دارند و  خوشحال

 رای اولین بار در تاریخ در توازن هستیم.میرند. ب هیچکدام نمی
میلیارد در سال  ٦بە  ١٩٠٠میلیارد در سال  ١،٥جمعیت از 

در این قرن ما از یک توازن بە توازن دیگری  کە  چونرسید  ٢٠٠٠
رسیدیم. یک روند استثنائی در تاریخ کە پدر و مادرها بطور متوسط 

 دو بچە یا کمی بیشتر بە نسل بعدی افزودند.
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 توازن جمعیت دنیا

 
 

دلیل این عدم توازن در دوران گذار این است کە گروە سنی 
شود.  میجمعیت های دیگرست کە منجر بە ازدیاد  پایین بیشتر از آن

ین رود. اگر از ب اما توازن جدید در حال انجام است. رقم تولد باال نمی
و آموزش جنسی و امکانات  رفتن فقر شدید ادامە پیدا کند،

خواهد  تری وگیری گسترش یابد، ازدیاد جمعیت رشد سریعجل
 جایی گروەهاست نە تولد بیشتر.جاب بخاطرداشت، اما این 

 

 ها'' هنوز چندین بچە دارند. صبر کن! ''آن
دادم کسانی پیش من  این نمودار را نشان می کە  اینبعد از 

تواند درست باشد. هنوز مردم  گفتند: این نمودار نمی آمدند و می می
های مذهبی از  در آفریقا و آمریکای التین چندین بچە دارند و آدم
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بە همین دلیل خانوادەهای  کنند وسائل جلوگیری استفادە نمی
 پرجمعیتی دارند.

هایشان انتخاب  های استثنائی را برای گزارش خبرنگاران آدم
بینیم کە برای  های متعصب مذهبی را می کنند. در رسانەها آدم می

دهند و بە آن افتخار  اثبات فکرشان خانوادە پرجمعیتشان را نشان می
های  کنند. این نوع مستندها، و برنامەهای تلویزیونی یا گزارش می

کنند کە مذهب موجب تشکیل خانوادەهای  لقا میخبری این فکر را ا
ها  این آدم کە  اینپرجمعیت است. اما گذشتە از مذهب، گذشتە از 

ها  نمونە بارز هستند، یهودی یا مسلمان، یک چیز مشترک دارند. آن
 استثناء هستند.

در واقع داشتن یک مذهب مشخص و تعداد بچەها رابطە چندان 
بە رابطە مذهب و خانوادە بزرگ  ٧مشخصی ندارد. من در فصل 

پردازم. فعال این مورد را کنار بگذاریم و بر رابطە قوی میان فقر  می
 شدید و خانوادە بزرگ بپردازیم.

 
 هاست؟ های بیشتر مساوی با کم شدن انسان چرا زندە ماندن

را با هم جمع بزنیم، مذهبی و  ٤و  ٣، ٢های سطح  اگر ما فامیل
بچە دارند. بطور جدی! ما برای  ٢متوسط  ها بطور مذهبی، آنغیر

نمونە جمعیت ایران، مکزیک، هند، مصر، بنگالدش، برزیل، ترکیە، 
 اندونزی و سریالنکا را بررسی کردیم.
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فقر شدید  مناطق درگیرفقیرها بطور متوسط پنج بچە دارند و در 
آوری زیاد  دهند. بطور خجالت یک بچە زیر پنج سال را از دست می

 های قبل است. ا بهتر از دورەاست. ام
 

 های مختلف. اندازە خانوادە در سطح

 
 

شود'' مستقیما فکر  شنود کە ''جمعیت زیاد می وقتی انسان می
ها  شود کرد.'' آن کند '' همچنان زیاد خواهد شد و هیچ کاری نمی می

داشتە باش هیچ  بە یادکنند. اما  این روند را برای آیندە تصویر می
 کار عجیبی الزم نیست کە نوە من دیگر باال و پایین نپرد.
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 دو معجزە تندرستی
 

زنان این کشور بطور  ١٩٧٢سال  اولین سال استقالل بنگالدش در
سال بود. امروز زنان  ٥٢بچە داشتند و متوسط عمر  ٧متوسط 

انتظار تواند  بچە دارند و یک بچە تازە متولد شدە می ٢بنگالدش 
سالگی خواهد رسید. در مدت چهل سال   ٧٣داشتە باشد کە بە 

کشور از بینوایی بە روابط مناسبی رسیدە است. از سطح یک بە سطح 
. یک معجزە، کە بە دلیل بهتر شدن بهداشت و زندە ماندن ٢

است. وقتی  %٩٧مانند  بچەهاست. امروز تعداد بچەهایی کە زندە می
مانند دلیلی  ند کە بچەهایشان زندە میپدر و مادرها مطمئن هست

 ماند. برای داشتن خانوادە بزرگ نمی
 %٣٠مرگ و میر بچەهای زیر پنج سال  ١٩٦٠در مصر در سال 

ها با کمبود غذا و انواع  بود. دلتای نیل جهنمی برای بچەها بود. آن
وقوع پیوست. مصر  ها دست بە گریبان بودند. بعد معجزە بە مرض

نا کرد. خانەها صاحب برق شد. سیستم مدارس بهتر سد آسوان را ب
شد. درمانگاە دایر شد. با ماالریا مبارزە کردند و آب آشامیدنی بهتر 

است. پائینتر از  %٢،٣شد. امروزە مرگ و میر کودکان در مصر 
 در فرانسە و انگلیس بود. ١٩٦٠رقمی کە در 

 
یە دارند. و شوهرش ''بیل گیت'' یک انجمن خیر '' ملیندا گیت''

كنند،  ها برای نجات بچەهایی کە در فقر شدید زندگی می  آن
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های خیرخواە   کنند، اما آدم های پزشکی می میلیاردها دالر صرف کمک
لشان گیرند کە بە این کار خاتمە بدهند. دلی ها تماس می هموارە با آن
 خاطرچەها ادامە بدهید، کرە زمین را باگر شما بە نجات باین است: ''

بین خواهید برد.'' من هم این را بارها بعد از  ازدیاد جمعیت از
ها شنیدەام. همراە با این حرف خیرخواهانە کە باید زمین را  کنفرانس

آید. اگر  نظر درک درستی می های آیندە حفظ کرد. بە برای نسل
بچەهای بیشتری زندە بمانند، جمعیت هموارە زیاد خواهد شد. مگر 

 لط است.نە؟ نە. کامال غ
پدر و مادرهای فقیر بە دالیلی کە قبال ذکر کردم، بچەهای زیاد 

ها در  چەها. اینخواهند. برای ازدیاد نیروی کار و ترس از مردن ب می
برند کە بیشترین مرگ و میر کودکان را  ر میهایی بە س سرزمین

بچە بە دنیا  ٨تا  ٥دارد. مانند سومالی، چاد، مالی و نیجر کە زنان 
 کردن ورند. همین کە بدانند بچەها زندە خواهند ماند و کارآ می

بچەها الزم نیست و همین کە زنان آموزش ببینند و دسترسی بە 
امکانات جلوگیری داشتە باشند، جدا از فرهنگ و مذهب شروع بە 

ها فکر  کم کردن بچە خواهند کرد. و در عوض بە آموزش آن
م جمعیت ''هموارە'' زیاد می خواهند کرد.'' اگر بچەها را نجات بدهی

آید اما نتیجە کامال معکوس است. ادامە فقر  شود'' بە نظر درست می
شود. هر نسلی کە در فقر شدید نگاە  شدید باعث ازدیاد جمعیت می

تری جانشینش خواهد شد. تنها راە پرشمارداشتە شود، نسل 
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فقیر  جلوگیری از ازدیاد جمعیت ایجاد امکان زندگی بهتر برای مردم
است. وسیلە آن آموزش و وسایل جلوگیری است. در تمام دنیا پدر 
و مادرها تصمیم گرفتەاند کە فرزندان کمتری داشتە باشند. این 
تغییر در تمام دنیا روی دادە است. بدون آن مرگ و میر بچەها 

 هیچگاە کم نخواهد شد.
هنوز بە یک بحث مهم اشارە نشدە و آن بخش اخالقی 

های فقیر'' است. شنیدن این نظر کە از  از کمک بە انسان''جلوگیری 
برند خودداری کنیم کە  های فقیر کە امروز رنج می کمک بە انسان

 کرە زمین را برای نسل آیندە نگە داریم،'' برای من دشوار است.
در مورد مرگ کودکان الزم نیست بین امروز و آیندە یا قلب و 

رود. ما باید با هرچە کە  نشانە میمغز انتخاب کنیم. همە بە یک سو 
ە در توان داریم برای جلوگیری از مرگ و میر کودکان تالش کنیم. ن

 خاطر امروز و آیندە همە دنیا.تنها بخاطر رنج بچەها، بلکە ب
 

 شود کنترل کرد چگونە پیشداوری خطی را می
 ها همە مستقیم نیست خط

 

ها مستقیم  بهترین راە برای جلوگیری از پیشداوری ''همە خط
ست رد جمعیت است یا چیز دیگری، ایندر مو کە  ایناست'' جدا از 

های مختلفی دارد. منحنی  ها شکل یاد بیاوریم کە منحنی کە بە
یا سرسرە یا کوهان است و  (S)ی بە شکل بسیارپدیدەهای جهانی 
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دهد  بینید. هر کدام نشان می چند نمونە می اینجانە خط مستقیم. 
کنیم، زندگی چگونە تغییر  آنگاه کە روی چهار سطح حرکت می

 کند. می
 های مستقیم خط

 

کنیم عادی است. اما بعضی  وط مستقیم کمتر از آنچە فکر میطخ
ی ها واقعا مستقیم است. یک نمونە سادە. نمودار درآمد و تندرست خط

توانیم یک خط مستقیم  جای همە دایرەها میم. بده را دوبارە نشان می
ها در باال یا پایین خط جای  روی بیشتر دایرەها بکشیم. برخی از آن

 گیرد، اما بطور کلی در کنار خط است. می
دهد کە پول و تندرستی دست در دست هم  این نمودار نشان می

پردازم. ممکن است مردم تندرست  بە دالیل آن نمی اینجادارند. در 
درآمد بیشتری بدست بیاورند، یا مردم ثروتمند امکان تندرستی 

هرحال  کنم هر دو درست است. بە بیشتری داشتە باشند. من فکر می
گوید هرچە مردم درآمد بیشتری دارند،  این خط بە ما می

 ترند. تندرست
 یک خط راست
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آموزش، ازدواج و سرگرمی با درآمد خط  ما در مورد رابطە
مستقیم داریم. درآمد باال  دست در دست تحصیالت باال و سن 

رود و درآمد بیشتر با تفریح و فرهنگ و هنر  ازدواج زنان پیش می
 کند. همراهی می

 های تحصیل سال         سن ازدواج            تفریح         

 
 

 Sمنحنی شکل 
کوبی تحصیالت و مایە با یک چیز بنیادی مثلوقتی ما درآمد را 

است،  صاف یکگیرد. در سطح  می Sکنیم منحنی شکل   مقایسە می
ها  درآمد کافی برای این یکرود. در سطح  رو بە باال می دودر سطح 

خریم،  ندارند. همانطور کە ما اگر پول داشتە باشیم یخچال و فریز می
رای تحصیالت پایەای و شود ب کشورهایی کە درآمدشان زیاد می

همە  چهارو  سەدر سطح  ،کنند. سپس مایەکوبی سرمایەگذاری می
درآمد کافی برای چیزهای بنیادی دارند. منحنی بە آخر نقطە 

ایستد. داشتن این شکل در خاطرە بە درک  رسد و در آنجا می می
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توانند امکانات  تقریبا همە می ٢کند. در سطح  بیشتر دنیا کمک می
 ا داشتە باشند.الزم ر
 سواد       مایەکوبی                   یخچال        

 
منحنی تعداد کودکان بر تعداد زنان بە شکل یک سرسرە است. 

آید و بعد در همانجا،  ، سپس با باال رفتن درآمد پایین میصافابتدا 
 ماند. هر مادر دو کودک می

 

 ٢٠١٧نمودار سال  (.رسرە )هر دایرە نشانە یک کشورس
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 کوژ )کوهان(

کند.  یک بوتە گوجە فرنگی تا وقتی کە آبیاری بشود، رشد می
گذاری کە دائم آب بیاید و  پس چرا تو شیلنگ آب را زیر بوتە نمی

یک گوجە فرنگی بسیار بزرگ بدهد کە تو جایزە بگیری؟ تو بطور 
اشد شود. مسئلە مقدار مصرف است. کم ب دانی کە نمی طبیعی می

میرد. گوجە فرنگی با هوای خشک و  میرد، زیاد باشد باز هم می می
 دهد. ها ثمر می مشکل دارد، اما در حد وسط میلیون مرطوبخیلی 

و  ١بە همین شیوە است پدیدە کمتر معمولی در کشورهای سطح 
تر در کشورهایی با درآمد متوسط، یعنی بیشتر  ، اما بسیار معمولی٤

 کشورها.
 ٢بە  ١ها: وقتی کشوری از سطح  بعنوان نمونە سالمتی دندان

شود. این امر بە خوردن  رسد و در سطح چهار بسیار بهتر می می
ها پول هزینە  گردد.  دولت شیرینی، هرگاە کە در دسترس باشد، برمی
برسند.  ٣بە سطح  کە  اینکردن برای هشدار دادن و بیمە ندارند تا 

ها نشانە فقر نسبی در سطح چهار است. اما  دانبە این دلیل خرابی دن
 در سطح یک عادی است.

دهد. کشورهای سطح  تصادف ماشین هم منحنی کوژ را نشان می
و  ٢یک بیشتر موتور سیکلت دارند و تصادف کمتر است. در سطح 

فقیرها بە همان حال هستند اما تعداد زیادی ماشین در جادەها بە  ٣
لی کە قوانین راهنمایی و آموزش رانندگی آیند. در حا حرکت در می

رسد تا وقتی کە بە سطح  هنوز بد است، پس تصادف بە نقطە اوج می



136 
 

شوند در  برسند. همین حالت را برای بچەهایی کە در آب خفە می ٤
 نظر بگیرید.

 
 سالەها ١٢ ەتصادف ماشین     دندان کرم خورد    سال( ٩تا  ١) هاەشدن بچ ەخف

 
 

انسان هم مشابە گوجە فرنگی، بە آب نیاز دارد، اما اگر تو شش 
لیتر آب یکجا بنوشی خواهی مرد. این رقم برای شکر و چربی و دارو 

ست. در حجم زیاد مرگزاانسان  همە مواد مورد نیازهم صادق است. 
نگرانی زیاد بد است، اما در اندازە مناسب فعال کنندە است. اعتماد 

دارد. قبول اخبار اسفناک در بارە بقیە دنیا هم  یحدهم بە نفس 
 حدی دارد.

 

 ها دو برابر شدن
 

ن نشا ابوالها را داریم. طرحی کە مرض  سرانجام دو برابر شدن
های  ست. بعنوان نمونە، تعداد باکتریدهد در طبیعت بە واقع عادی می

''E. coli' )د. این شو کە در یک زمان منفجر می' )باکتری رودە
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، ١٦. ٨، ٤، ٢، ١تواند دو برابر شود.  ساعت می ١٢باکتری در هر 
شود.  دیدە می  برابر شدن ...  در منحنی ترانسپورت هم این دو ٣٢

شود فاصلەهای بیشتری را در سال رانندگی  وقتی درآمد بیشتر می
شود سە قسمت از  کنیم. بخشی از درآمد خرج ترانسپورت می می

ها است. یعنی با درآمد باال، آن  چهاری تولید گاز کربن سهم سطح
 شود. هم دوبرابر می

 

  طول سفر          خرج سفر       تولید گاز کربنیک 

 
 

ها مانند تولید گاز کربنیک نیست، اما اگر  درآمد بیشتر آدم
برابر شدە است  سال دو ٣٥در سال اضافە شود، در مدت  ٢درآمد 

شود و در  برابر می سال دو ٣٥از و اگر همچنان ادامە یابد باز بعد 
برابر. اگر اینقدر عمر کنی. این اتفاق در سوئد  ٦سال  ٢٠٠مدت 

افتاد و در فصل قبل از آن یاد کردیم. این دقیقا همان داستانی است 
افتد.  بە تدریج و با اطمینان اتفاق می ١کە برای کشورهای سطح 
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ن هر چهار دهد کە چگونە شش برابر شد نمودار بعدی نشان می
 گیرد. سطح را دربر می

 دوبرابر شدن درآمد.

 
 

ها را بە این صورت نشان دادم چون پول بە این شکل  من سطح
های متفاوت نقش مساوی ندارد. در  کند. یک دالر در سطح عمل می

توان با یک دالر یک سطل اضافە خرید. چیزی کە  سطح یک می
دالر در روز یک  ٦٤با درآمد  ٤دهد. در سطح  زندگی را تغییر می

توان یک استخر در خانە  اضافە میدالر  ٦٤دالر نقشی ندارد. اما با 
درست کرد یا یک خانە تابستانی خرید کە زندگی را تغییر بدهد. 
دنیا در ظاهر ناعادالنە است. اما دو برابر شدن درآمد بدون در نظر 
گرفتن سطح کشور همیشە باعث تغییر زندگی است. من همیشە این 
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چون پول  دهم نمودار را در مورد دو برابر شدن درآمد نشان می
 کند. اینچنین عمل می

 PHاز این شیوە برای اندازەگیری زلزلەها، امواج صوتی و ارزش 
 شود.   استفادە می

 
 بینی؟ چە مقدار از منحنی را می

 

ها آشنا  انواع منحنی وجود دارد. ما در سطح چهار با بعضی از آن
شود. یک  بە شکل دیگری دیدە می ٣، و ٢، ١هستیم، اما در سطح 

تواند بخشی از یک  ند کە نشانگر باال رفتن خط مستقیم است، میرو
یا کوهان یا دو برابر شدن. یک خط  (S)نمودار باشد. بخشی از یک 

تواند قسمتی از یک خط مستقیم باشد یا  رود می کە رو بە پایین می
یک سرسرە یا یک کوژ. دو نقطە همیشە با یک خط مستقیم بە هم 

تواند یک خط  ە نقطە داشتە باشیم میشود، اما اگر س وصل می
 مستقیم یا شکل دیگری داشتە باشد.

برای شناختن یک پدیدە باید مطمئن باشیم کە هر پدیدە را در 
دانیم یک منحنی  کنیم کە می نمودار خودش ببینیم. وقتی فرض می

بینیم، شاید اشتباە نتیجەگیری کنیم  یابد، جدا از آنچە کە می ادامە می
اشتباە برگزینیم. این همان اشتباهی است کە من در مورد و راە حل 

کە همە کردم. و همان اشتباهی است  ابوالدو برابر شدن مرض 
 زیاد خواهد شد.'' هموارەجمعیت دنیا گویند '' کنند وقتی می می
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 بندی برای پیشداوری خط مستقیم جمع

 
چنان ست... شناختن این فرض کە یک خط همواقعیت مسلم این

 ندرت چنین است.یاد داشتە باش کە ب یابد. و بە مستقیم ادامە می
د توان ها می یاد بیاور کە منحنی برای کنترل این پیشداوری بە

 اشکال مختلفی داشتە باشد.
روی خطوط راست حساب نکن. بیشتر روندها بە خط مستقیم 

، سرسرە، کوژ یا دو برابری است. هیچ  S))نیست، بلکە بە شکل 
رشد شش ماە اول زندگیش را حفظ نخواهد کرد و  آهنگ کودکی

 دانند. همە پدر و مادرها این را می
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 ٤فصل 
 پیشداوری ترس

 
 

 دشو چهل میلیون هواپیما ناپیدا میچگونە 
 و چگونە من جایزە صلح نوبل گرفتم.

 
 خون روی کف اتاق

 

من در حال پانسمان دست بیماری بودم کە  ١٩٧٥اکتبر  ٧
ها  پرستار با عجلە وارد شد و گفت: یک هواپیما سقوط کردە و زخمی

آورند. پنجمین روز کار من بە عنوان کمک پزشک  را با هلیکوپتر می
های من در سالن  بود. همە باال دست ''هودیکسوال''در اورژانس شهر 

ستار در حالی کە دستپاچە دنبال دفترچە غذاخوری بودند. من و پر
پتر را شنیدیم کە گشتیم، صدای هلیکو انی میراهنمای شرایط بحر

 نشست. ما توانستیم بدون کمک دفترچە راهنما آمادە شویم.
چند ثانیە بعد برانکارد لغزید توی راهرو. مردی با لباس ارتشی و 

ها و  . دستعالمت نیروی هوایی بر سینە روی آن دراز کشیدە بود
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هایش را  رع است. لباساهایش تشنج داشت. فکر کردم حملە صپ
آوردیم. کت پرواز را بە آسانی درآوردم، اما درآوردن  باید درمی می

های  تر بود. مثل لباس فضانوردی بود. با زیپ لباس سرهم مشکل
فراوان. هرچە تالش کردم زیپ اصلی را پیدا نکردم. من تازە داشتم 

یونیفورمش پیداست ارتشی است، کە چشمم بە خون  گفتم از می
دانستم  ریختە شدە در کف اتاق افتاد. داد زدم '' خونریزی دارد!'' می

تواند در چند ثانیە بمیرد. اما تا وقتی کە  با این خونریزی زیاد می
فهمیدیم محل خونریزی کجاست.  آوردیم، نمی لباس سرهم را درنمی

د زدم کە پرستار چهار کیسە خون یک قیچی بزرگ برداشتم و دا
 منفی بیاورد. فوری! (O)گروە 

کند؟ یک جملە گفت، من حتی  سر بیمار داد زدم کجات درد می
های مرد  یک کلمەاش را نفهمیدم. اما مثل زبان روسی بود. بە چشم

 اینجانگاە کردم و بە روسی دست و پا شکستە گفتم: آرام باش 
 بیمارستان سوئد است.

کنم کە روسی  این لحظە را هیچوقت فراموش نمی دستپاچگی
حرف زدەام. او با وحشت بە من نگاە کرد و تالش کرد چیزی بگوید. 

هایش دیدم و فکر  جملەای کە باز من نفهمیدم... وحشت را در چشم
کردم باید خلبان یک جنگندە روسی باشد کە بە آسمان سوئد آمدە 

ە روسیە بە سوئد است. و سرنگونش کردەاند. و این بە معنی حمل
 . من از وحشت فلج شدە بودم.است جنگ سوم شروع شدە
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برگیتا'' در این لحظە از ناهارخوری خوشبختانە سر پرستار ''
برگشت. او قیچی را از دست من گرفت: این را پارە نکن، این لباس 
هواپیمای جنگی است. دە هزار کرون قیمت دارد. تو پا گذاشتەای 

و همە کف اتاق را رنگی کردەای! بە طرف مریض روی کپسول رنگ 
برگشت، لباس پروازش را درآورد و چند پتو بهش پیچید و همزمان 

لرزی و دندان  یخ بودەای، برای همین می دقیقە در آب ٢٣گفت: تو 
فهمیم چی میگی. این خلبان  کنی. بە این خاطر ما نمی قروچە می

نی هواپیمایش سقوط جنگی سوئد است کە احتماال در پرواز تمری
 . و یک لبخند آرامبخش بە من زد.است کردە

چند سال بعد با این خلبان تماس گرفتم. هیچ چیزی از دقایق اول 
را بە یاد نداشت. اما برای من این یک تجربە  ١٩٧٥آن روز سال 

یاد  فراموش نشدنی بود. من ارزیابی کامال اشتباهم را همیشە بە
سوئدی بود. جنگ نبود، صلح بود.  د،خواهم داشت. مرد روس نبو

رع نبود، سرما بود و خون نبود یک آمپول رنگی مخصوص لباس ص
 د.ها برای من واقعیت انکارناپذیر بو همە اینپرواز بود. اما 

بینیم. من دکتر جوانی بودم کە  وقتی ما ترسیدەایم، درست نمی
. و من در مقابل شرایط اضطراری قرار گرفتە بودمبرای اولین بار 

ترسیدم. وقتی بچە بودم اغلب  همیشە از جنگ جهانی سوم می
شدم و بە رختخواب پدر و مادرم  دیدم. بیدار می کابوس آن را می

شدم.  گفت، آرام نمی بردم. تا وقتی کە پدرم نقشەاش را نمی پناە می
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رویم و با  داریم و از راە دوچرخەرو بە جنگل می ما چادرمان را برمی
تجربگی من از وضعیت اضطراری  کنیم. بی زندگی می خوردن تمشک

 باعث شدە بود مغزم بە سرعت بدترین سناریو را فرض کند.
دیدم. من چیزی را  باید ببینم، نمی من آن چیزی را کە می

کردن همیشە سخت  ترسیدم. انتقادی فکر دیدم کە از آن می می
ی ترس بر ممکن است. وقتما وقتی کە ترسیدەایم تقریبا غیراست. ا

 ماند. نمی استداللهمە سیستم غالب شد، جایی برای 
 

 فیلتر هشیاری
 

ت پیرامون را هیچ یک از ما این توانایی را ندارد کە تمام اطالعا
اب و روی آن هایی را انتخ ست کە چە قسمتجذب کند. سٶال این

گیریم. ما بر آن نوع از  یک را نادیدە میکنیم، و کدام کار می
 . کنیم کە استثنایی است. اطالعات دراماتیک تمرکز میاطالعات 

تصور کن کە ما یک فیلتر هشیاری مابین مغزمان و دنیای بیرون 
کند وگرنە  های دنیا حفظ می داشتە باشیم. این فیلتر ما را از پارازیت

شدیم  خرد می آن شدیم کە زیر فشار آنقدر با اطالعات بمباران می
دادیم. تصور کن کە این فیلتر دە سوراخ  یاز دست م مان رایا تعادل

دارد کە هرکدام مربوط بە یک پیشداوری است. دیدن شکاف، دیدن 
اطالعات از این فیلتر ها، دیدن خط مستقیم و غیرە... همە  بدترشدن

باز اطالعات مربوط بە پیشداوری دراماتیک بر را راە ، اما شود رد نمی
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کنیم کە با  اطالعاتی توجە می شود کە ما بە . نتیجە این میکند می
پیشداوری دراماتیک ما همخوانی دارد و اطالعاتی را کە همخوان 

گیریم. رسانەها وقتشان را برای اطالعاتی کە از این  نیست نادیدە می
 کنند. شود، تلف نمی فیلتر هشیاری ما رد نمی

این نمونە دو تیتر است کە هیچگاە توسط یک سردبیر روزنامە 
شود: ''ماالریا بتدریج  لتر ما رد نمیداند از فی شود چون می قبول نمی

شود.'' و چند  بینی هواشناسی هوا خوب می بە پیششود'' و '' کم می
شود: زلزلە، جنگ، پناهندەها،  موضوع کە بە سادگی از فیلتر رد می

سەها، ترور. اتفاقات غیرعادی ها، آتش سوزی، سیل، حملە کو بیماری
بل مسائل روزمرە ارزش خبری زیادی دارد، اما ین دست در مقااز

دهند، در مغز ما  خورد ما می هایی کە رسانەها همیشە بە  این داستان
ها  سازد و اگر هشیار نباشیم غیرمعمولی گیرد. سلیقە ما را می جای می

 کند. خب دنیا اینطوری است. را برایمان معمولی می
ە پدیدەها آمار اتفاق همبرای اولین بار در تاریخ برای قریب بە 

ە برای های ما و شیوە رسانەها ک خاطر پیشداوریوجود دارد، اما ب
داشتن کنند، ما همچنان بە  استفادە میجلب توجە ما از آن سوء

آید  دهیم. بدترینشان بە نظر می تصویر دراماتیکمان از دنیا ادامە می
ا تاثیر های دیگر بیشتر بر م از همە آن پیشداوری ترس باشد. کە

 خورانند. کنندەها می گذارد. چیزی کە رسانەها بە مصرف می
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 پیشداوری ترس
 

شود از چە  وقتی در سنجش افکار عمومی از مردم پرسیدە می
بە دادن چهار جواب معمولی تمایل دارند همە چیز هراس دارند؟ 
شود: مار، عنکبوت، بلندی و محبوس شدن در  کە اغلب تکرار می

پیش منتظرەای یک لیست بلند بی هیچ چیز غیربعد جای تنگ. 
آید؛ در مقابل جمعیت سخنرانی کردن. آمپول زدن، هواپیما،  می

 موش، بیگانە، سگ، شلوغی، خون، تاریکی، آتش، غرق شدن و...
ها بە دالیل آشکار تکاملی در مغز ما برنامەریزی  این ترس

ن ما در شدەاست. ترس از آسیب بدنی، زندانی شدن و سم بە نیاکا
زندە ماندن کمک کردەاست. در روزگار ما هم این خطرات ما را 

 ست. مشغول بسط آنترساند و اخبار هر روز  می
آسیب فیزیکی: خشونت توسط انسان، حیوان، چیزهای تیز یا 

 نیروی طبیعت،
زندان: محبوس شدن، از دست دادن کنترل یا از دست دادن 

 آزادی.
 کنندە. واگیردار یا مسمومیزهای نادیدنی آلودگی: چ
 سودمند است. بە ٢و  ١ها هنوز برای مردمان سطح  این ترس

 ٦٠د. هرسال آی عنوان مثال ترس از مار در آن نوع زندگی الزم می
بینی  شوند. وقتی کە یک چوب می زدگی کشتە میهزار نفر در اثر مار

ر بهتر است بپری، یا هر کاری کە گزیدە نشوی. هیچ بیمارستانی د
 آن نزدیکی نیست و اگر هم باشد تو پول معالجەات را نداری.
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 باالترین آرزوی یک قابلە
 

من و چند دانشجوی سوئدی با یک قابلە محلی  ١٩٩٩سال 
 افتادە تانزانیا مالقات کردیم. در یک دە عقب

با کسی کە در سطح  چهارخواستم شاگردان سطح  من می
از نزدیک آشنا دهد  یک خدمت پزشکی بە مردم ارائە می

نخواندە باشند. زن ماما   ها در بارە آن شوند و فقط در کتابب
هیچ تحصیالت رسمی نداشت. دانشجوها دهانشان از تعجب 

کرد چگونە از دهی بە دە  باز ماندە بود وقتی او تعریف می
رود کە بە زنان فقیر کمک کند تا بچەهایشان را  دیگر می

ون هیچ دارو و حتی آب روی زمین خالی و در تاریکی، بد
 تمیز، بە دنیا بیاورند،

یکی از شاگردها پرسید: خودت بچە داری؟ او با فتخار جواب 
داد: بلە دو پسر و دو دختر دارم. ''بچەهایت مثل تو ماما 
خواهند شد؟'' پیززن بە جلو خم شد و با صدای بلند خندید: 

ر خوب ها کا ''بچەهای من مثل من کار کنند؟ آی نە! ابدا. آن
کنند. درست آن  دارند. در دارالسالم با کامپیوتر کار می

خواستند.'' بچەهای پیرزن از سطح یک  چیزی کە خودشان می
 نجات یافتە بودند.

یک شاگرد دیگر سٶال کرد: از همە آن وسائل امروزی کە 
خواهی داشتە باشی کە کارت را  تو نداری، چە چیزی می

و دارم یک چراغ قوە داشتە آسانتر کند؟ جواب داد: من آرز
روم مشکل  ها از یک دە بە دە دیگری می باشم، وقتی شب

 است در نور ماە مارها را ببینم.
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ها توانایی  زندگی کمتر فیزیکی است و آدم ٤و  ٣اما در سطح 
های طبیعی ایمن نگاە دارند. خاطرە  این را دارند کە خود را از آسیب

 ٤ما احتماال بیشتر زیان دارد تا سود. در سطح  پیشین زیستی
ست تا ما را حفاظت کند، نهایتا خود ا هایی کە تکامل یافتە ترس

درصدی مردم در سطح  ٣موجب آسیب است. یک اقلیت کوچک 
برند. این ترس آنقدر زیاد است کە  چهار از یک نوع ترس رنج می

ر مردم کە این ترس کند، اما برای بیشت ها تلخ می زندگی را برای آن
 گذارد. ها بر فهمشان از دنیا اثر می  عجیب را ندارند، باز هم ترس

دارند. شیوە  رسانەها از استفادە کردن از ترس ما دست برنمی
سادەای برای جلب توجە ما. برنامەای بهتر است کە بیشتر از یک 
ترس را مورد آماج قرار دهد. گروگان گیری، سقوط هواپیما کە 

شود با آسیب بدنی و محبوس شدن. زلزلە و ماندن زیر آوار  ترکیب
هم آسیب فیزیکی است و هم محبوس شدن. و اگر در بارە زلزلەای 

شود. چون چند  کە پیشتر رخ دادە آمار دادە شود، دراما قویتر می
 گیرد. کار می حس ترس را بە

. است تصویر دنیای خطرناک هیچگاە بە اندازە امروز انتشار نیافتە
 در حالی کە هیچگاە دنیا بە اندازە امروز امن نبودە است.

داشت امروز  هایی کە یک زمان نیاکان ما را زندە نگە می ترس
توانیم انتظار  کند. تقصیر خبرنگارها نیست، و نمی خبرنگار استخدام می

داشتە باشیم کە این وضع تغییر کند.  بیشتر بە منطق جلب توجە ما 
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ی دارد و کمتر بستگی بە ''منطق رسانەای'' در کنندگان بستگ مصرف
 فکر تولیدکنندگان.

خود پیشداوری ترس باگر بە واقعیت پشت تیترها نگاە کنیم، خود
 دهد. بینیم کە دنیا را باژگونە نشان می را می
 

 در زمانی اینچنین –فاجعەهای طبیعی 
 

نپال، یکی از آخرین کشورهایی است کە در سطح یک ماندە 
در زلزلەای در آنجا رخ داد. وقتی یک کشور  ٢٠١٥سال  است. در

اطر داشتن خانەهای ابتدایی و خشود، ب سطح یک دچار فاجعە می
هزار  ٩بنای بد و خرابی سیستم پزشکی، تعداد کشتەها باالست. زیر

 نفر کشتە شدند.
 

 ٧سٶال شمارە 
 فاجعەهای طبیعی....؟ در نتیجەنە المیر سا . تعداد مرگ و

  :Aدوبرابرشدە      :Bتغییر نکردە   :C  از نصف کمتر شدە    
 

سالی، آتش گرفتن  طوفان، خشکاین سٶال شامل سیل، زلزلە، 
خاطر کوچ نین مرگ و میر بچشود. هم ها و گرمای شدید می جنگل

بعد از این حوادث. تنها دە درصد جواب درست دادەاند. کشورهایی 
بود.  %١٦ -نروژ و فنالند –ند ەادادکە بیشتر از همە جواب درست 

دهند.  جواب درست می %٣٣بینند همیشە  شامپانزەها کە اخبار نمی
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در واقع تعداد کشتەهای فاجعەهای طبیعی بە کمتر از نصف کاهش 
از آنچە کە در صد سال پیش بودە،  %٢٥فقط . امروز است یافتە

اضافە شدە . در همین زمان جمعیت پنج میلیارد باقی ماندە است
است. پس تعداد کشتە شدگان بە نسبت جمعیت بسیار پایین آمدە. 

 از آنچە کە در صد سال پیش بودە است. %٦
دلیل این کشتار کمتر توسط طبیعت، بستگی بە تغییر محیط 

های کمتری در سطح  طبیعی ندارد، بلکە بە این خاطر است کە انسان
ورها در همە سطوح کنند. حوادث طبیعی در همە کش زندگی می یک

های مختلف تعداد تلفات متفاوت است.  افتد. اما در سطح اتفاق می
شود. نمودار زیر حوادث  ثروت بیشتر موجب آمادگی بهتری می

 دهد. سال گذشتە در سطوح مختلف را نشان می ٢٥طبیعی در 
 

 پیشگیری از حوادث خرج دارد. 
 

 (٢٠١٦ – ١٩٩١ی ها )تعداد کشتەها بە میلیون. حد متوسط در سال
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انتر شدن حل مشکالت و کار جمعی آسخاطر تحصیالت بهتر، ب 
کنند،  زندگی می یکهایی کە در سطح  در سطح جهانی، حتی برای آن

کم شدن تعداد کشتەها قابل توجە است. ) در تصویر بعدی حد 
برای این کە این حوادث هر سالە چون بینیم  سالە را می ٢٥متوسط 

تعداد  ٢٠٠٣افتد. یک اتفاق استثنایی، گرمای اروپا در سال  نمیاتفاق 
 کشتەها را در سطح چهار بە چهار برابر رساند.(

بود و تقریبا همە جمعیت  یکدر سطح  ١٩٤٢بنگالدش در سال 
کردند. دو سال پشت سرهم دو سیل عظیم،  در دهات زندگی می

میلیون  ٢مرگ و منجر بە  سالی و طوفان در آنجا اتفاق افتاد خشک
. المللی در آنجا مستقر نبود بین های . هیچ یک از سازماننفر شد

است. تقریبا تمام بچەها بە مدرسە  ٢امروز بنگالدش در سطح 
گیرند کە هرگاە پرچم سیاە و سرخ دیدند  روند و در آنجا یاد می می

ای رودخانەهای باید بە سوی مراکز نجات بدوند. دولت روی دو دلت
صب کردە است کە بە یک مرکز دهندە نسیستم هشداربزرگ، 
دهندە سیل وصل است. پانزدە سال پیش از این هیچ کشوری هشدار

بە آنجا  یطوفان ٢٠١٥چنین سیستم پیشرفتەای نداشت. وقتی در 
افتاد و بخش خوراک سازمان ملل توانست  بە کاررسید، سیستم 

 ستد.هزار فامیل آوارە بفر ٣٠تن کیک انرژی برای  ١١٣
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 دث قربانیان کمتری در سطح یک داردحوا
 حد متوسط کشتەهای حوادث طبیعی در سال بە میلیون

 

 
 

شدید در نپال اتفاق افتاد. تصاویر وحشتناک  همان سال یک زلزلە
های انسانی با هلیکوپتر بە  بە همە دنیا مخابرە شد و بە سرعت کمک

د. تراژدی این بود کە هزاران نفر قبل از رسیدن کمک سیآنجا ر
ها مانع  کمک یککشتە شدە بودند، اما در آن شرایط سخت سطح 

 قربانیان شد.تعداد بیشتر شدن 
سازمان ملل تبدیل بە سازماندهندە کمک برای  Relaeif))مرکز 

شد دید.  حوادث شدە است. چیزی کە قبال خوابش را هم نمی
ها بە آن  پردازند. ما انسان می ٤دهندگان سطح خرجش را مالیات 

ث طبیعی حفظ کنیم. درجە رسیدەایم کە همدیگر را در مقابل حواد
ست کە کم شدن تعداد قربانیان نادیدە گرفتە شود. از تمایل بە این

پردازند،  آن بدتر این است کسانی کە خرج مراکز سازمان ملل را می
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خبرنگاران هنوز حوادث  کە  نچوشان هیچ خبری از آن ندارند،  ٩١
دهند کە گویا این بدترین بودە است.  طبیعی را چنان گزارش می

 ها ارزش خبری دارد. کنند پایین آمدن منحنی قربانی ها فکر نمی آن
 تعداد تلفات در فاجعەهای طبیعی. تعداد بە میلیون.

 
 

 های زیر آوار ماندە را در بار دیگر کە تصویرهای وحشتناک انسان
آوری؟ وقتی گزارشگر  یاد بیاد می بینی کم شدن اعداد را بە اخبار می

تر شدە''  دنیا کمی خطرناکگوید '' گردد و می ف دوربین برمیبە طر
های  شوی؟ آیا وقتی گروە نجات محلی را با کاسک آیا تو منقلب می

ها سواد نداشتند،  این کنی قبال پدر و مادرهای بینی فکر می می رنگی
خوانند؟ آیا دنیا  المللی برای کمک را می های بین ال راهنماییاما حا

تو  گوید ''در زمانی مثل حاال'' ود؟ آیا وقتی خبرنگار میش بهتر می
کند  دانی کە او بە اولین باری در تاریخ اشارە می زنی و می لبخند می
ها از نقاط دیگر با هلیکوپتر فرستادە شد؟ آیا آمار امیدوار  کە کمک
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آوری کە نشان دهد در آیندە  ای در بارە انسانیت بە یاد میکنندە
 د شد؟تعداد قربانیان بازهم کمتر خواه

روی   کنم. حتی اگر تو مانند من باشی. وقتی دوربین من باور نمی
چرخد، احتماال قدرت  های بتنی می اجساد بچەهای لە شدە زیر بلوک

ەای هیچ شود. در چنین لحظ روشنفکری و ترس و غم متوقف می
تواند بر احساسات من غلبە کند. هیچ آماری آرامم  نموداری نمی

ست شود'' مثل آن یم ''دنیا بهتر میکند. اگر در چنین لحظاتی بگو نمی
کە رنج قربانیان و خانوادەشان را بی اهمیت جلوە دادە باشم. در 
چنین شرایطی باید ارتباط کلی را فراموش کرد و هر کمکی کە از 

 آید انجام دهیم. رمیدستمان ب
ها را بگذار بماند برای زمانی کە رفع خطر شدە  آمار و ارتباط آن

است. اما بعد باید شناخت بر اساس اسناد در بارە جهان از سر 
گرفتە شود. ما باید احساسات را آرام کنیم و آنگاە بررسی کنیم کە 

را  بردن امکانات در جهت کم کردن قربانیانبە کارشیوە بهتری در 
 ببندیم. بە کاردر آیندە 

 ها غلبە کند. نباید بگذاریم ترس بر اولویت
 ٩٠دنیا تصویرهای نپال را دید.  ٢٠١٥در مدت دە روز در سال 

هزار نفر تلف شدە بودند. در همان دە روز در تمام دنیا بر اثر آلودە 
هزار کودک از اسهال مردند، اما هیچ گروە گزارشگری  ٩بودن آب 

از این بچەهایی کە در دامن مادران گریانشان بیهوش بودند، نبود کە 
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ها خود  فیلم بگیرد. هیچ هلیکوپتری بە آنجا پرواز نکرد. آن
توانستند هیچ کمکی بە بچەهایشان بکنند )و این از همە بدتر  نمی

ست: از نوشیدن آب انجام گیرد این است(. همە آنچە کە الزم است
د، چند لولە پالستیکی، یک تلمبە آلودە توسط بچەها جلوگیری شو

آب، کمی صابون و یک سیستم فاضالب. خیلی ارزانتر از یک 
 هلیکوپتر.

 
 چهل میلیون هواپیمای ناپیدا

 

و بە  هواپیمای مسافربری پرواز کردە چهل میلیون ٢٠١٦در سال 
مقصد رسیدە است. و فقط دە هواپیما دچار حادثە شدە است. البتە 
این آخرین چیزی بود کە روزنامەنگاران اشارە کردند. بیست و پنج 

یماهای مطمئن هیچ ارزش خبری دەهزارم درصد از تعداد کل. هواپ
( BA0016گوید پرواز ) توانی بە گزارشی فکر کنی کە می د. میندار

 بە فرودگاە سنگاپور رسید و این بود خبر روز؟ بدون هیچ مشکلی
های پرواز در تاریخ بود.  یکی از بی حادثەترین سال ٢٠١٦سال 

 این هیچ ارزش خبری نداشت.
دهد. دە میلیارد  نمودار پایین تعداد حوادث پرواز را نشان می

 تر شدە است. بار مطمئن ٢١٠٠سال . پرواز  ٧٠مسافر در 
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 هواپیماهای تجاری. –ایی مرگ بر اثر حوادث هو

 
 

پرواز واقعا خطرناک بود و مسافرها واقعا  ١٩٣٠در دهە 
های هوایی در تمام دنیا در این فکر بودند  وحشتزدە بودند. سازمان

کە چگونە ترافیک هوایی را کنترل کنند و البتە کاری کنند کە 
تر شود تا تعداد بیشتری جرأت سوار شدن داشتە  هواپیماها مطمئن
در شیکاگو جمع شدند کە یک تصمیم  ١٩٤٤ها در  باشند. همە آن

( نام گرفت. یک Amer 13مشترک بگیرند. یک قرارداد نوشتند کە )
شد  کە موجب می رش دهی بین کشورها در مورد حوادثشکل گزا

 ببرند.پی همە بەسرعت پی بە اشتباهات 
 بعد از آن هر حادثەای برای هواپیماهای مسافربری بررسی و

سیستماتیک برداشتە شد؛ و  بطورشد. موارد خطرات ایمنی  مستند 
خواهم بگویم  روند ایمنی در تمام دنیا رو بە بهبود رفت. من می

ها تا آن زمان است.  کنوانسیون شیکاگو بهترین همکاری جمعی انسان
ست وقتی کە یک ترس مشترک ها باهم چقدر عالی همکاری انسان

 دارند.
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های دور دنیا  تواند انسان چنان قوی است کە میپیشداوری ترس 
میلیون  ٤٠را بە همکاری وادارد. چنان قوی است کە باعث شدە 

هزار  ٣٣٠مرگ  خبرند و اپیما در سال بدون حادثە پرواز کهو
ها بزداید. بە همین  کودک کە از اسهال مردەاند را از صفحە تلویزیون

 سادگی.
  

 جنگ و تضاد
 

سال بعد از جنگ جهانی دوم بە دنیا آمدەام، ، سە ١٩٤٨من سال 
کرد  میلیون نفر کشتە شدند. هیچکس فکر نمی ٦٥جنگی کە در آن 

یک جنگ جهانی دیگر غیر قابل تصور باشد. اما بە هر حال بە وقوع 
های بزرگ  ترین صلح تاریخ بین قدرت آن طوالنی بجاینپیوست. 
 برقرار شد.

ترین سطح خویش است.  پایینامروز تعداد تضادها و کشتەها در 
کنم با  من در دهەهای صلح زندگی کردم، اما وقتی بە اخبار نگاە می

 را باور کرد. ها  توان آن شوم کە نمی تصویرهای وحشتناکی روبرو می
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 کشتەهای جنگ / میلیون در دنیا

 
خواهم بر وحشتی کە باقی ماندە است خط بطالن بکشم.  من نمی
ادهای فعلی را کمرنگ جلوە دهم، اما بیاد بیاور كنم تض کوشش نمی

تواند بد باشد اما بهتر شود. بهتر اما همزمان بد. دنیا  می اوضاعکە 
در بربریت )وحشیگری( بود اما حاال عموما چنین نیست. بیشک برای 

دهندە نیست. آنجا در حال حاضر  تسکینمردم سوریە این گفتە 
 بربریت حاکم است.

احتمال قوی بعد از جنگ بین اتیوپی و اریترە مشکل سوریە بە 
مرگزاترین است. ما هنوز تعداد دقیق قربانیان آنجا  ٢٠٠٠ -١٩٩٨
کشد. اگر کشتەها  دانیم این جنگ چقدر طول می دانیم و نمی را نمی

است. اگر شمار کشتەها بە  ١٩٩٠دەها هزار باشد، کمتر از جنگ 
بە  -٢٠١٩رسد. ]فعال  نمی ١٩٨٠دویست هزار برسد هنوز بە جنگ 

ها کە در آن  هزار رسیدە[ این هیچگونە دلداری برای آن ٤٠٠باالی 
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شرایط هستند، در بر ندارد. اما این واقعیت کە تعداد قربانیان دە 
 شود جای امیدواری است. سال بە دە سال کم می

کم شدن خشونت بە مثابە بهتر شدن صلح یا چیز دیگری نیست. 
ها بە وجود  صلح در این دهە کە  اینتر است.  عالیالبتە این از همە 

آمدە امکان بهتر شدن جنبەهای دیگر را هم فراهم کردە است. ما 
های  هدفسوی پذیر را حفظ کنیم تا بتوانیم بە  باید این هدیە آسیب

شریف دیگر برای یک آیندە تثبیت شدە گام برداریم. بدون صلح ما 
 فراموش کنیم.های دیگر را  باید تمام پیشرفت

 
 آلودگی

تهدید سومین جنگ جهانی، یک جنگ اتمی، برای زمان کودکی 
های دیگر هم.  سال بعد واقعی بود. برای خیلی ٣٠و تا  ١٩٥٠من 
داد  یم و اخبار نشان میویرهای هیروشیما را در خاطرە دارتصما همە 

 شان را مانند قهرمانان زیبائی اندام ها عضالت اتمی چگونە ابرقدرت
دادند. سال  های اتمی پشت سرهم بە همدیگر نشان می با آزمایش

کمیتە صلح نوبل بر این باور شد کە خلح سالح اتمی بهترین  ١٩٨٥
ها جایزە را بە من دادند. البتە نە  راە برای صلح در دنیاست. آن

مستقیم بە من، بە سازمان پزشکان جهانی ضد اسلحە اتمی دادند کە 
 تخاری آن بودم.من یکی از اعضای اف

هزار بود. امروز  ٦٤های اتمی در دنیا  تعداد کالهک ١٩٨٦سال 
شود چیزهای وحشتناک در دنیا کنار  هزار است. ترس باعث می ١٥
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گذاشتە شود. اما از طرف دیگر نباید راە را گم کنیم و ارزیابی خطر 
 را وارونە کنیم، کە نتیجەاش آسیب بزرگتری است.

آب در اقیانوس آرام درست در مقابل کیلومتر زیر سطح  ١٣
سواحل ژاپن ناگهان یک الیە زمین لغزید و زلزلە رخ داد. جزیرە 

امواج بزرگ سونامی بە متر لغزید و یک ساعت بعد  ٢،٤پن اصلی ژا
 هزار نفر را کشت. ١٨ساحل رسید و 

امواج از دیواری کە قرار بود مرکز اتمی فوکوشیما را حفظ کند، 
طقە زیر آب رفت و اخبار دنیا در ترس غرق شد. بلندتر بود. من
 های فیزیکی و انتشار رادیوآکتیو. ترس از آسیب

توانستند منطقە را ترک کردند. ولی  مردم با هر سرعتی کە می
ها از تأثیر رادیوآکتیو نمردند.  شدند. آن نفر دیگر کشتە ١٦٠٠باز 

هیچ گزارشی هنوز وجود ندارد کە بدانیم مردم از چە چیز فرار 
فرار کردند. بیشتر از همە  کە  ایننفر مردند برای  ١٦٠٠کردند. 

 نگرانی روحی و جسمی کە بر اثر تخلیە منطقە بە بخاطرافراد مسن 
ها را  وجود آمد یا ماندن در خانەهای اردوگاەها مردند. چیزی کە آن

اتمی نیروگاە کشت رادیوآکتیو نبود، ترس بود. )بعد از حادثە 
همە منتظر بودند کە عدە بیشماری از  ١٩٨٦چرنوبیل ]روسیە[ 

( در کل چیز زیادی پیدا WHOرادیوآکتیو بمیرند، اما محققان )
 نکردند.
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معجزەآسایی برای سمپاشی پیدا شد.  مادە ١٩٤٠در سال 
کشاورزها خوشحال بودند، مبارزین ضد ماالریا خوشحال بودند. 

شد. بدون تحقیق در  د.د.ت بە مزارع، درختان و خانەها پاشیدە می
  جایزە نوبل دادند. د.د.تبارە مضرات جانبی آن. بە کاشف 

ر جنبش دفاع از طبیعت در آمریکا نگرانیش را د ١٩٥٠در دهە 
ها  ابراز کرد. مقدار زیادی از آن در زنجیرە غذایی، ماهی د.د.تمورد 

راشل کارسون'' د. نویسندە معروف مقاالت علمی ''و پرندگان دیدە ش
ەهای منطقە در کتابش بە نام ''بهار ساکت'' توضیح داد کە پرند

شدە است. کتاب اقبال عمومی پیدا کرد. فکر  اطراف خانە او کم
بە ها اجازە دارند کە مادەای برای کشتن حشرات مضر  انسان کە  این
های دولتی بدون در نظر گرفتن نتایج جانبی  ببرند، اما سازمان کار

، ترسناک را صادر کننداجازە  اینآن برای حیوانات دیگر یا انسان 
 بود.

ها باعث تولد جنبش  مسئولیتی شرکت ترس از نبود ضوابط و بی
های این جنبش عبارت بود از افشاگری در  یتمحیط زیست شد. فعال

مورد نشت نفت بە دریا و کارگرهای کشاورزی فلج شدە از سم و 
تفالەهای اتمی. امروزە دنیا ضوابطی برای مواد شیمیائی تعیین کردە 

ە جز در کارخانەهای كنند )ب است و بیشتر کشورها رعایت می
وع شد و شورها ممندر بسیاری از ک د.د.تسازی(. هواپیما
 کنند.  از آن استفادە نمی دیگر رسان های کمک سازمان
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ما از اثرات جانبی آلودگی مواد شیمیایی تا حد جنون )پارانویا( 
 ترسیم. می

علت آن نبودن آمار قابل فهم از مناطق مختلف است. امروز 
آسان نیست.  د.د.تداشتن آمار مایەکوبی بچەها، مراکز اتمی و 

وجود آوردە است کە باعث  اعتمادی و ترس بە ها، بی کمبود تصمیم
 شود بە دالیل آماری گوش فرا ندهیم. می

این نمونە وحشتناکی از فکر انتقادی است کە بە راە غلط افتادە 
است. پدر و مادرهائی با تحصیالت باال از مایەکوبی بچەهایشان علیە 

دارم،  کنند. من فکر انتقادی را دوست های مرگزا جلوگیری می بیماری
کنم، اما باید آمار را قبول داشت. اگر  من شک کردن را تحسین می

علیە سرخک شک داری، دو خواهش از تو دارم: اول  کوبی مایەتو بە 
میرند توجە کن. بچەهائی  بە تعداد بچەهائی کە از سرخک می کە  این

گیرند اگر مایەکوبی شدە باشند سالمتشان را کامال باز  کە سرخک می
بند، اما هیچ دارو و مواظبت پزشکی مٶثری حتی در یا می

از خودت سٶال کن  کە  اینهای مدرن وجود ندارد. دوم  بیمارستان
' اگر جواب کند کە نظرم را عوض کنم؟' چە آماری مرا متقاعد می''

کند، تو  ست کە هیچ آماری مرا در مورد مایەکوبی متقاعد نمیاین
آمار همان چیزی است کە فکر  های آماری ایستادەای. علیە واقعیت

 وجود آوردە است. انتقادی را در تو بە
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برای این کە شک کردن تو بە علم نتیجە بدهد، بار دیگر کە 
هایش  عمل جراحی داری بە دکتر بگو الزم نیست قبل از عمل دست

 را بشوید.
بیشتر از هزار نفر در فرار از رادیوآکتیو مردند در حالی کە خود 

زند اما من آماری در  آسیب می د.د.تکسی را نکشت. رادیوآکتیو 
 ١٩٤٠پیدا نکردم. تحقیقی کە در  د.د.تمورد مرگ مستقیم بر اثر 

 Center forانجام نگرفتە حاال انجام شدە است. سازمان رسمی )
Disease صفحەای در  ٤٩٧یک گزارش  ٢٠٠٢( آمریکا در سال

سازمان بهداشت  ٢٠٠٦. در منتشر کرد .و د.د.د .، د.د.ود.د.تبارە 
بارە پایان داد و گزارش سازمان آمریکایی را  جهانی بە تحقیق در این

آسیب زیادی وارد  .د.د.تها بە این نتیجە رسیدند کە  یید کرد. آنتأ
 بە کارباید با احتیاط  .د.د.تکند. و گاە تأثیرات مثبت هم دارد.  نمی

ر اردوگاەهای بردە شود. اما دالیلی هم علیە آن وجود دارد. د
مٶثرترین و  .د.د.تد، گیر کە مورد حملە پشەها قرار می مهاجرین

دهد.  سریعترین و ارزانترین مادەایست کە زندگی را نجات می
ها و فعاالن بهداشت حتی حاضر نیستند  ها و اروپائی آمریکائی
های تحقیقی و پیشنهادهای کوتاە را بخوانند. حاضر نیستند  گزارش

های  بکنند. حتی برخی از سازمان .د.د.تبارە هیچ بحثی در 
 برای نجات افراد نیستند. مدادرسانی حاضر بە قبول پیشنهادا
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میر نیست بلکە ترس است کە موجب این تصمیم  تعداد مرگ و
بیشتر   وحشت از آن د.د.تشود و در حوادثی مانند فوکوشیما و  می

 از خود آن مواد باعث مرگ شدە است.
بیند، اما همچون اتفاق  جهات مختلف آسیب می محیط طبیعی از

تر  دراماتیک زلزلە نیست. حوادث بزرگ مانع دیدن خطرات جزئی
رویە، یا ازبین رفتن آبزیان کف دریاها  اما مداوم، مانند ماهیگیری بی
 شود. بر اثر مواد شیمیائی و غیرە می

شود چند بار در سال در  ترس از مواد شیمیائی باعث می
ای علمی از مواد شیمیائی ناپیدائی صحبت بە میان آید کە برنامەه

د و اگر شما چندین سیار کم در مواد خوراکی وجود داربسیار ریز و ب
بحث  موضوعتن از آنرا در سە سال مصرف کنید خواهید مرد. این 
نظر  شود. بە کسانی با مدارک تحصیلی عالی سر میز شرابخواری می

 ی نامرئی گریبان ما را گرفتە است.آید ترس از مواد شیمیائ می
اما اجازە بدهید بە ترس شمارە یک در فهرست کشورهای غربی 

 بپردازیم.
 

 تروریسم
گروهی کە بیشتر از همە قدرت ترس را فهمیدەاند، خبرنگارها 

. ترور. پراکندن وحشت. این هایشان پیداست نیستند. بالفاصلە از نام
های سادە  شدەاند کە همە آدم خواهند و موفق ها می ست کە آنچیزی
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ما را بە بازی بگیرند. ترس از آسیب بدنی، محبوس شدن، مسموم 
 شدن و...

در مورد بدتر  ٢تروریسم یکی از استثناهایی است کە در فصل 
شدن اشارە کردیم. این در واقع بدتر شدە ولی آیا تو باید از 

ەهای دنیا در از کل کشت ٠،٠٥تروریسم بترسی؟ ابتدا باید بدانیم کە 
 گیرد. دوم بستگی بە محل زندگی تو دارد. را در بر می ٢٠١٦سال 
 

 در کشورهای سطح چهار تروریسم کمترین قربانی را دادە است.

  
 

در دانشگاە مریلند آمریکا گروە تحقیق شمار کشتەهای ترور را جمع 
و  مستندهای  شروع بە کار کرد ١٩٧٠در سال است. این مرکز  زدە

آن در رسانەها انتشار یافتە است. نتایج گزارش ها بطور مجانی در 
در دسترس است. ( Global Terorrism Data baseسایت )

هزار مرگ در اثر ترور ثبت شدە است. بە موجب این  ١٧٠جزئیات 
در  ٢٠١٦ -٢٠٠٧های  هزار نفر را در سال ١٥٩ها  آمار تروریست
ست. در این مورد م بیشتر از دە سال ماقبل آنن رقدنیا کشتەاند. ای
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طبیعی است کە نگران شویم. اما باید دید دو  ابوالهم مانند مورد 
؟ از نزدیک نگاە کنیم تا بدانیم بە چە است برابر یا سە برابر شدە

 معنی است؟
 

 
کل زیاد شدە، در کشورهای سطح  بطورکە تروریسم   در حالی

کال  ٢٠١٦ – ٢٠٠٧های   چهار بە شدت پایین آمدە است. در سال
نفر در کشورهای سطح چهار قربانی تروریسم شدەاند. در دە  ١٤٣٩

ست کە نفر بودە است. و این زمانی ٤٣٥٨تعداد  اینسال قبل از 
 ١١ کشتە در آمریکا ٢٩٩٦ها از هر وقتی بیشتر بودەاند.  تروریست
)اگر حاشیەها را حساب نکنیم تعداد کشتەها در دو  ٢٠٠١سپتامبر 

دهە اخیر در سطح چهار تقریبا برابر بودە است.( وحشتناکترین ازدیاد 
روی دادە است. بیشتر این ازدیاد  ١،٢،٣مرگ بر اثر ترور در سطح 
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در پنج کشور بودە است. عراق )کە نصف کشتەها مربوط بە 
 نیجریە، پاکستان و سوریە. آنجاست( افغانستان،

از کل کشتەهای ترور در  %٠،٩سهم کشورهای سطح چهار 
 ٢١بودە است. و این رقم در ابتدای قرن  ٢٠١٦ – ٢٠٠٧های  سال

هیچ تروریستی موفق بە ربودن هواپیما نشدە  ٢٠٠١کم شد. بعد از 
است. مشکل است بە دالیل این کم شدن در کشورهای سطح چهار 

سال اخیر توسط  ٢٠نفر در  ٣١٧٢دست یافت. در آمریکا 
شود(.  می سپتامبر هم ١١شامل  رقمها کشتە شدەاند. )این  تروریست

میلیون آمریکایی  ١،٤نفر در سال. در همان دورە  ١٥٩متوسط  بطور
در سال. این مقایسە عادالنە  ٦٩٠٠٠بر اثر مشروبات الکلی مردەاند. 

ها هم قربانی الکل شدەاند. یا شاید بهتر است  نیست، اما بهر حال آن
هایی کە الکل مصرف کردەاند قربانی تصادفات ماشین  بگوئیم آن

نفر در سال  ٧٥٠٠آمیز رقم  ەاند. بر اساس یک شمارش احتیاطشد
کسی را کە شما دوست دارید  کە  اینبرای آمریکا. در آمریکا خطر 

توسط یک مست کشتە شود بیشتر از کشتە شدن توسط 
 هاست. تروریست
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 سمیدنبال شکار آمار ترور ەب
 

در مرکز  کە  چون شود یختم م ٢٠١٦سال  ەروندها ب ەکتاب هم نیا در
 است. محققان کوشش ەشد ەسال محاسب نیتا ا سمیترور ەآمار مربوط ب

کنند، تا  یآور را جمع سمیترور ەمربوط ب یها گزارش ەک کنند یم بسیار
 ەدیرا ناد یرواقعیو اطالعات غ اورندیب دستەرا ب یواقع رقمبتوانند 

 کنم یاست. اما من فکر م یزمان الزم دارد. روش علم نیو ا .رندیبگ
بعدا از آن صحبت  ەو انتشار گاز کربن ک ابوالبا  ەاست. در تشاب بیعج

 ەب ازین م،یروبرو هست ەمورد مهم و نگران کنند کیبا  یکرد، وقت میخواه
 میتوان یم ەچگون ەو گرن ق؟یآمار کامال دق کی. تا میآمار دار نیآخر

 .شود یم ادیز ایترور کم  میدانب
دارد.  ایدن یجا ەترور در هم انیاز قربان یفهرست باال بلند ایپد یکیو

بعد از پخش خبر،  ەقیسرعت ، چند دق ەاطالعات را ب نیافراد داوطلب ا
 ها ستیل نیا ەب شد یرا دوست دارم. اگر م ایپد یکی. من وکنند یم ەتاز

 ی. برامیروندها باش ەجینت  دنیمنتظر د ەهمنیاعتماد کرد، الزم نبود ا
با مرکز آمار  سمیرا در مورد آمار ترور یسیانگل یایپد یکیامتحان من و

 ەب توانستم یبود م کیهم نزد ەب هاەکردم. اگر شمار ەسیمقا ٢٠١٥سال 
 کی ایپد یکیو ەهم اعتماد کنم. اما نشان داد ک ٢٠١٧و  ٢٠١٦آمار سال 

دارد.  یربغ دید کی کیستماتیس بطورمسائل دارد.  ەنسبت ب ەوارون دید
از  یادی. بخش زتأسفدرصد قابل  ٧٨ بایشدم. تقر تأسفم اریمن بس

''غرب'' در  یهاەکشت ەهم باینبود. اما تقر ایپدیکیمرگ بر اثر ترور در و
 بود. ٢٥تنها  ایدن یەآنجا وجود داشت و از بق

محققان  ەب اجیباز احت م،یباش ەرا دوست داشت ایپد یکیو ەهم ک هرچقدر
 کە  این ی. اما برامیآوردن آمار درست دار دست ەب یبرا یجد
 یشتریافراد و امکانات ب ەب ازید نباش ەداشت یشتریسرعت ب قاتیتحق

 هست.
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رسانەها اما بە مرگ دراماتیک بر اثر ترور در کشورهای سطح 
چهار توجە بسیار بیشتری  از مرگ بر اثر الکل دارند. و بسیار کمتر 

 ند.ک را کم میترل فرودگاەها کە خطر بە کن
از  %٥١سپتامبر، بر اساس آمار گالوپ،  ١١یک هفتە بعد از 

ها نگران بودند کە یکی از اعضای فامیلشان قربانی ترور  آمریکائی
بود. مردم امروز بە همان اندازە  %٥١سال بعد باز رقم  ١٤شود. 

 ها ترس دارند. یک هفتە بعد از فروریزی برج
 

 واقعیترس ضد خطر: ترس از خطر 
تواند مفید باشد، اگر در مورد چیزهای واقعی  داشتن ترس می

برد. این  باشد. پیشداوری ترس برای فهم دنیا، ما را بە کجراە می
شود کە ما بە چیزهایی غیر از آنچە کە بە واقع خطر است  باعث می

 توجە کنیم. 
این فصل در بارە حوادث وحشتناک مانند فاجعەهای طبیعی 

( نشت رادیوآکتیو %٠،٧( کشتار )%٠،٠٠١هواپیما ) ( سقوط%٠.١)

از مرگ و میر  %١ها موجب  ( بود. این%٠،٠٥)صفر( و تروریسم )

ست. اما بیشترین توجە را در رسانەها بە خود اختصاص در دنیا

ها را هم کم کنیم، اما بحث بر سر  دهد. ما باید این مرگ می

بدانیم  کە  اینشود. برای  آن متمرکز می پیشداوری ترس است کە بر
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در مورد چە چیزهایی باید بترسیم و خودمان و بستگانمان را از آن 

دور کنیم باید این دید را کنار بگذاریم و ببینیم چە چیزی واقعا 

 خطرناک است.

''ترسناک'' و ''خطرناک'' این دو از هم جداست. یک چیز 
ت. یک چیز خطرناک واقعا ترسناک مربوط بە تصور ما از خطر اس

گیرد و بە  خطرناک است. توجە زیاد بە چیزهایی ترسناک انرژی می
شود همە بە زلزلە، سقوط  كند. این باعث می مسیر غلط هدایت می

ها انسان  کە میلیون هواپیما، مواد شیمیائی ناپیدا توجە کنند در حالی
شود.  آب میمیرند و کف دریاها تبدیل بە بیابان زیر  از اسهال می

بر خطرات بزرگ امروزی متمرکز خواهم ترس من بیشتر  من می
 تا خطراتی کە قبال در تمام طول تکامل وجود داشتە است. شود
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 بندی پیشداوری ترس جمع

 
چیزهای ترسناک توجە ما  کە  اینست... فهمیدن یت مسلم اینعواق
الزاما خطرناکترین  یاد بیاوریم کە این کند و بە خود مشغول می را بە

شود  نیست. ترس طبیعی ما از خشونت، زندان و آلودگی باعث می
 کە خود بە خود این خطرات را بزرگ جلوە بدهیم.

برای غلبە بر پیشداوری ترس باید خطر را مورد قضاوت قرار 
 دهیم.
  این دنیای وحشتناک: ترس از واقعیت. وقتی کە در رسانەها

بیشتر از آنچە کە هست وحشتناک نشان شنوی، دنیا  بینی و می می
 شود.  دادە می
 .این کە خطر کردن مساویست با خطر ضرب در گسترش 
خطر برای تو وجود دارد، بستگی بە این ندارد کە چقدر تو را  چقدر

ترساند، بلکە ترکیبی از دو چیز است. چە اندازە خطرناک است؟  می
 دهی. و چقدر تو آن را بزرگ جلوە می

  ادامە بدهی. وقتی تو ترسیدەای  آن کەآرام باش قبل از
یم بگیر کە دستپاچگی بینی. وقتی تصم دنیا را بە شکل دیگری می

 رفع شدە است
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173 
 

 ٥فصل 
 

 پیشداوری کمیت

 
 

 بینم هایی کە من نمی مرگ
 

زمانی کە من پزشک جوانی بودم و در  ١٩٨٠در اوایل 
کردم، مجبور بودم با ریاضیات  کار میموزامبیک بیمارستانی در 

بایست  آن چیزی کە می خاطرە بکلە بزنم. سخت بود  و سخت سر
شمردم و  بایست تعداد کودکان مردە را می کردم. من می حساب می

لفات کودکانی کە در همان در ناکاال را با ت این بیمارستانتلفات 
 کردم. مردند مقایسە می در خانە می منطقە

موزامبیک در آن زمان فقیرترین کشور دنیا بود. سال اول من 
هزار نفر. سال دوم  ٣٠٠تنها پزشک ناکاال بودم. یک پزشک برای 
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یک پزشک دیگر هم اضافە شد. در سوئد این تعداد از جمعیت صد 
 پزشک داشت.

ما در سال هزار بچە خیلی مریض را در آن بیمارستان کوچک 
کنم چگونە  ر روز. هیچگاە فراموش نمیشدیم. سە نفر د پذیرا می
ها را نجات دهم. همە مبتال بە  کردم کە زندگی آن تالش می

مثل اسهال، سینە درد و ماالریا بودند کە اغلب  کشندەایهای  مرض
کردیم  کوششی کە می شد. با همە خونی و کم غذائی همراە می با کم

شد  البتە می مرد. یک مورد در هفتە. بیست بچە می باز یکی از هر
های  همە را نجات داد اگر امکان و پرستار بیشتری داشتیم. کمک

پزشکی جزئی بود. در دادن آب، آب نمک، و آمپول زدن بە ماهیچە 
توانستیم سرم وصل کنیم چون پرستارها  شد. ما نمی خالصە می

مراقبت از آن را هنوز یاد نگرفتە بودند. و اگر ما دکترها این کار را 
ندرت گاز اکسیژن داشتیم و گرفت. ما ب وقت زیادی می یمکرد می

امکان انتقال خون بسیار محدود بود. این کمک پزشکی در سطح فقر 
 شدید بود.

یکی از دوستان در یک روز تعطیل بە دیدن ما آمد. او پزشک 
کیلومتر با ما  ٣٠کودکان بود و در بیمارستان بهتری در شهری کە 

. شنبە بعد از ظهر برای یک مورد کرد فاصلە داشت، کار می
اضطراری بە بیمارستان رفتم. او هم با من آمد. وقتی رسیدیم با یک 
مادر وحشتزدە روبرو شدیم. بچە نوزادی در بغل داشت کە بر اثر 
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توانست پستان بمکد. من بچە را  اسهال چنان ضعیف شدە بود کە نمی
و گفتم  گرفتم. یک شلنگ مخصوص غذا دادن در دهانش گذاشتم

باید سریع مایع بە بدنش برسد. دوست پزشکم دستم را گرفت و بە 
رفتارم با بچەها سرزنش کرد و گفت باید  خاطرە براهرو برد. مرا 
کردم. من از این کە او شرایط را درک نکردە بود،  سرم وصل می
 عصبانی شدم.

توضیح دادم کە در اینجا این روش استاندارد ماست. نیم ساعت 
کشد کە من یک سرم بە این بچە وصل کنم و اگر یکی از  یطول م

پرستارهای اینجا این کار را انجام دهد، خطر بزرگی است. من هم 
حق دارم گاهی استراحت کنم و بە خانوادەام برسم، وگرنە یک ماە 

 آوریم. بیشتر در اینجا دوام نمی
توانست این را بپذیرد. او تصمیم گرفت در  دوست من نمی

ستان بماند و یک ساعت تالش کند کە یک سوزن در رگ این بیمار
 بچە کوچک فرو کند.

وقتی کە او باالخرە بە خانە آمد، بحث ما از سر گرفتە شد. او 
گفت: تو باید هرچە در توان داری برای هرکسی کە بە بیمارستان  می

 کند، انجام دهی! مراجعە می
ت و وقتم را برای گفتم: نە! این اخالقی نیست کە من همە امکانا

توانم تعداد بیشتری را نجات دهم اگر  بگیرم. من می بە کارهر کسی 
وضع بیرون از بیمارستان را بهتر کنم. من در مقابل تمام بچەهای 
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هایی کە  بینم و چە آن هایی کە نمی این منطقە مسٶلیت دارم. چە آن
 روبرویم هستند.

ریت مردم رها و اکثدوستم با من موافق نبود. همانند بیشتر دکت
توانی برای مراجعین  ست کە هر کاری میعامە. '' وظیفە تو این

در جای دیگری بچەهای بیشتری را نجات  کە  اینبیمارستان بکنی. 
دهی فقط یک نظریە تئوریک است.'' من خیلی خستە بودم. چانە 
زدن را تمام کردم و رفتم دراز بکشم. روز بعد با همسرم ''آگنتا'' کە 

دانستیم کە  ئول بخش زایمان بود شروع بە شمردن کردیم. ما میمس
کودک زیر پنج سال بە بیمارستان مراجعە کردەاند و  ٩٤٦امسال 

دانستیم این رقم را با  ها )پنج درصد( مردەاند. ما الزم می نفر آن ٥٢
 مجموع تعداد مرگ کودکان در منطقە مقایسە کنیم.

درصد بود.  ٢٦موزامبیک در آن زمان مرگ و میر کودکان در 
 بە کارتوانستیم این رقم را  بود، پس مینقاط ناکاال هم مثل بقیە 

شود: تعداد  ببریم. مرگ و میر بچەها بە این صورت محاسبە می
 اطفال تلف شدە تقسیم بر تعداد متولدین در همان سال.

دانستیم. در  ما تعداد بچەهای متولد شدە در یک سال را می
سرشماری اخیر تعداد نوزادان در منطقە معلوم شدە بود. تقریبا سە 
هزار کودک در سال. جمعیت منطقە پنج برابر این تعداد بود، یعنی 

کردیم ما  درصد مرگ را بە این رقم تقسیم می ٢٦هزار نفر. اگر  ١٥
 ٥٢کودک در سال بودیم کە  ٣٩٠٠مسٶل جلوگیری از مرگ 
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درصد از  ١،٣شدند. و این فقط  در بیمارستان تلف میشان نفر
داشتم کە با آن کار  در دست رقموظائف من بود. حاال من یک 

صورت کە: سازماندهی، حمایت و مواظبت از کومەهای کنم. بە این
مردم  منطقە بە عمل بیاید تا مردم خودشان بتوانند خودشان از 

هال و سینە درد و ماالریا جلوگیری و مداوا کنند. این بهتر از اس
 اتالف وقت برای وصل کردن سرم در بیمارستان بود.

من معتقد بودم این درست نیست کە همە امکانات را در 
بخش بزرگی از جمعیت)  کە  اینبیمارستان بە کار ببندیم پیش از 

و هیچ امکان سادە آیند  درصد( کە هیچگاە بە بیمارستان نمی ٩٨،٧
 بهداشتی هم ندارند، مورد توجە قرار گیرند.

بە این ترتیب ما شروع کردیم بە آموزش دادن پرستار در دهات 
کە بچەها را مایەکوبی کنند و بچەهای در حال مرگ را در 
درمانگاەهای کوچک دهات درمان کنند، چون مادرانشان هیچ 

 برسانند. وسیلەای نداشتند کە خود را بە بیمارستان
انسانی شد احساس کرد این غیر نەایست، میشاید روش ظالما

بە بچەهایی کە روبرویم بودند،  این کەاست کە من وقتم را بە جای 
 دیدم. بە بچەهایی بدهم کە نمی
گفت. او  آورم آنچە را کە ''اینگرید روت'' می من هموارە بە یاد می

ا کار کردە بود و قبل از سیونر در کنگو و تانزانییبە عنوان پرستار م
 معلم من بشود بە من گفت: در آن فقر عمیق تو نباید بە این کە
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بە تواند در جای دیگری  باشی. چون این امکانات می ایدەآل فکر کار
 آید. کار

معنای مصرف  بە قرار داردتوجە زیاد بە آنچە کە روبرویمان 
های  دگیمشکل است. و نجات زنامکانات برای بخش کوچکی از کل 

. کند میدق باشد صیی کە امکانات محدود در هر جا. این اصل کمتر
کە مسئلە نجات زندگی در میان است، توضیح این امر برای  زمانی
شود. اما وقتی  ها مشکل است. بە نداشتن شفقت تعبیر می  آدم

ست بهتر آن -کە هیچوقت نخواهد بود–-امکانات بینهایت نیست 
ندازیم و بیشترین بهرە را از امکاناتی کە داریم، بی بە کارمغز را 

 ببریم.
این فصل پر است از آمار مرگ و میر بچەها، چون چیزی کە 
برای من از همە مهمتر است نجات بچەهای دنیا از مرگ است. 

نظر ظالمانە است و بە نداشتن  مرگ بچەها بەتعداد دانم شمردن  می
اب  کاربرد امکانات. اما شود، بە ویژە با احتس احساس تعبیر می

توانیم تعداد بیشتری را نجات دهیم، این  رحمانە است وقتی کە می بی
 کار را نکنیم.

همانطور کە خواستم بە داستان بدون ارائە آمار توجە کنی، حاال 
خواهم بە آمار بدون داستان در وضع مشخص توجە کنی. دنیا را  می

 شود. ە فقط با ارقام هم نمیشود فهمید و البت بدون ارائە ارقام نمی
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 پیشداوری کمیت
 

ب یا تشخیص غلط کمیت از اشتباە در اندازەگیری مناس
هاست. پیشداوری باعث اشتباە در اهمیت  ما انسان خصوصیات همە

شود. این پیشداوری بود کە در بیمارستان ناکاال بە  یک رقم می
اهمیت دادن بە یک ''مورد'' و ''تشخیص غلط'' انجامید. این دو تمایل 

 دو جنبە مهم از پیشداوری در سنجش است.
غلی یک دهند. این وظیفە ش رسانەها هم بە این پیشداوری بها می

خبرنگار است کە بە هر اتفاق و هر سند یا آماری بیشتر از آنچە کە 
از کسی کە نیاز دانند روی گرداندن  ها می هست، اهمیت بدهد و آن

 انسانی است.بە کمک دارد، غیر
کردن  بها دادنهر دو نقطە نظر یعنی بزرگ جلوە دادن و کم 

فت دنیا هایی است کە برای پیشر  موجب کم اهمیت کردن قدم
 شود. برداشتە می

هایی کە از مردم نقاط مختلف دنیا کردەایم، جواب  در سٶال
درصد از نیازهای اساسی مردم دنیا برآوردە  %٢٠دادەاند کە تنها 

است. تعداد کودکان  %٨٠شدە است. در حالی کە جواب درست 
و شمار دخترانی کە بە  %٨٥، دسترسی بە برق %٨٨مایەکوبی شدە 

های یک فرد توسط  است. تکیەکردن بر رنج %٩٠روند  مدرسە می
برد و  میبە کجراهە  رابرداشت مردم های خیریە  رسانەها و سازمان

 ها را نبینند. شود کە پیشرفت و بطور خود بە خودی باعث می
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ما همزمان و بطور سیستماتیک بە جنبەهای دیگر اهمیت بیش  
دهیم. مانند آمدن مهاجرین بە کشورمان. و یا تعداد  می از اندازە

گرایی. در هر دو مورد الاقل در آمریکا و اروپا  مخالفین همجنس
 ماتیک است تا واقعیت.ابرداشت بیشتر در

پیشداوری کمیت با توجە بە شناخت محدود ما از یک وضعیت 
 یعظیمی از آمار بخشکند. امروز  مشخص، داوری ما را هدایت می

دهد همان مقایسەای را کە من در ناکاال  وجود دارد کە اجازە می کە
کردم، اما در مقیاسی وسیعتر، انجام بدهیم. نتیجە چنین خواهد بود: 

ها نیست کە زندگی را در کشورهای   ها و تعداد بیمارستان این پزشک
ها آسان است و  دکترها و تختدهد. شمردن  نجات می ٢ و١ سطح 

ها را دوست دارند، اما تقریبا بیشتر موارد  تتاح ساختمانمردان افدولت
هایی است کە توسط  کودکان مربوط بە پیشگیری  زندە ماندن

صورت پرستاران محلی، قابلەها و پدر و مادرهای آموزش دیدە 
خاطر باسواد شدن دهد کە این پیشرفت ب ار نشان می. آمگیرد می

شوند،  در آب خفە نمیمانند چون  مادران است. کودکان زندە می
چون قابلەهای آموزش دیدە بە مادران در زمان حاملگی و وقت 

کنند. کودکان غذای  کنند. پرستارها مایەکوبی می زاییدن کمک می
دارند و  ها را گرم و تمیز نگاە می کافی دارند، پدر و مادرها آن

ند توان شویند و مادرها می هایشان را می های دور و برشان دست انسان
خواهی برای سالمتی  برچسپ روی داروها را بخوانند. بنابراین اگر می
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پول خرج کنی، باید روی مدارس ابتدائی،  ٢و١بیشتر در سطح 
های  آموزش پرستار و مایەکوبی سرمایەگزاری کنی. بگذار بیمارستان

 بزرگ بمانند برای بعد.
 

 توان پیشداوری کمیت را کنترل کرد؟ چگونە می
 

توانایی تشخیص اندازە مناسب را از دست ندهی، دو  کەاین برای 
 وسیلە سحرآمیز وجود دارد: مقایسە و تقسیم.

بە ست. فقط الزم است آنرا چی گفتی؟ تو هر دو را بلدی؟ خوب
اش را  ببری. این را بە صورت عادت در بیاور. من چگونگی کار

 دهم. نشانت می
 

 مقایسە ارقام
 

شتە باشی از ها ندا تشخیص اشتباە در مورد کمیت این کەبرای 
پرهیز کن. هیچگاە یک عدد را بە حال خودش  ارقامی کە تنهاست

خود پرمعنی است. اگر کسی فقط گذار. باور نکن کە یک عدد خودبن
دهد همیشە یکی دیگر هم بخواە. چیزی کە با آن  یک رقم بە تو می

 مقایسەاش کنی.
احتیاط کن. عجیب است ، اما  بخصوص در مورد ارقام بزرگ

آید. و فکر  نظر می عددهای بزرگ بدون مقایسە همیشە بزرگ بە
 تواند بی اهمیت باشد؟ کنی چطور یک عدد بزرگ می می
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 میلیون کودک مردە ٤،٢
 

 میلیون نوزاد مردەاند. ٤،٢( ٢٠١٦سال پیش )
ر مورد مرگ کودکان در تمام این آخرین رقم سازمان یونیسف د

ما اغلب عددهای احساس برانگیز مانند این را در اخبار، در  ست.دنیا
ها  بینیم. این های خیریە می بروشور گروەهای آکتیویست یا سازمان

 آورند. وجود می العمل بە عکس
نشود؟  تأسفمیلیون کودک م ٤،٢تواند از مرگ  چە کسی می

ها از  دانیم آن این بە شدت ترسناک است، و بدتر از آن وقتی کە می
تواند  شد پیشگیری کرد. و چطور کسی می امراضی مردەاند کە می

ست. شاید تو فکر میلیون چیزی غیر از یک عدد بزرگ نی ٤،٢بگوید 
کنی! دقیقا بە  کنی هیچکس آنقدر احمق نیست. اما تو اشتباە می

این خیلی بزرگ  این کەاین را انتخاب کردەام. برای همین دلیل من 
 نیست. بلکە خیلی پایین است.

ها برای پدر و مادرهایی  کنیم کە هرکدام از این مرگ اگر ما فکر
کە آرزو داشتند لبخند بچەشان را ببینند و بازی کردنش را تماشا 

عدد انگیز است. و حاال باید او را خاک کنند. این  چە اندازە غم کنند
کند؟  ها چە کمکی می اشکباعث گریە طوالنی ما خواهد شد. اما این 

 های انسان در کل بیاندیشیم. جای آن بە رنجبگذار ب
میلیون  ٤،٤است. سال قبل از آن  ٢٠١٦میلیون عدد سال  ٤،٢

میلیون. یعنی دە  ١٤،٤، ١٩٥٠میلیون و در  ٤،٥بود و یکسال پیشتر 
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 ناگهان این عدد بسیار بزرگ، کوچک بەمیلیون بیشتر از امروز. حاال 
 آید. نظر می

کوچکتر بود رقم کردم  من طبیعتا اولین کسی هستم کە آرزو می
بدانیم چگونە کار کنیم و  این کەآمد. اما برای  و سریعتر پایین می

ی عملی است و کارچە  این کەامکانات فراهم کنیم، برای فهمیدن 
ز حساب کردن نیست. کامال هیچ چیز بهتر ا .چە چیز عملی نیست

آشکار است کە باید بیشتر و بیشتر از مرگ جلوگیری شود، چیزی 
 اگر اعداد را مقایسە نکنیم. انجام بدهیم توانیم کە هیچوقت نمی

 
 یک جنگ بزرگ

 

جنگ ویتنام برای نسل من بمثابە سوریە امروز بود. دو روز قبل 
مراجعە کنندە و پرستار  ٢٧٠هفت بمب تعداد  ١٩٧٢از کریسمس 

 ''اوپساال''را در بیمارستان ''باچ مای'' در هانوی کشت. من در 
های پزشکی و  کردن کمکدانشجوی پزشکی بودم. آگنتا و من جمع 

ها را بستەبندی کردیم و  کردیم. آنرنگ را سازماندهی پتوهای زرد
 بە باچ مای فرستادیم. 

های دولتی سوئد را در  سال بعد من در ویتنام بودم کە کمک ١٥
( Neimهمکار بنام نیم )پزشک آنجا ارزیابی کنم. موقع ناهار با یک 

از او در بارە زندگیش سٶال کردم. او تعریف  در حاین خوردن برنج،
کردە و در زمان  بیمارستان باچ مای کار میکرد کە پیش از این در 
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جای  کە از همە را هایی بمباران در آنجا حضور داشتە است و کمک
کردە است. من پرسیدم آیا پتوهای  رسیدە را  سرپرستی می دنیا می

های  زرد رنگ را دیدە است؟ و تعجب کردم وقتی کە حتی طرح
همدیگر را  داشت. احساس کردم ما همیشە بخاطرروی پتوها را 

 شناختەایم. می
آخر هفتە از نیم خواستم کە ستون یادبود ''جنگ ویتنام'' را بە 
من نشان دهد. او گفت: منظورت یادبود جنگ'' علیە آمریکا''ست؟ 

نامد. نیم مرا بە  فهمیدم کە او آنرا جنگ ویتنام نمی بایست می من می
مسی  پارک مرکز شهر برد و آنجا یک سنگ یک متری کە لوحەای
ها علیە  روی آن بود نشانم داد. فکر کردم یک شوخی است. اعتراض

جنگ ویتنام مشغولیت یک نسل از فعالین سیاسی ''غرب'' بود. مرا 
وادار کرد کە پتو و دارو جمع کنم. بیشتر از یک میلیون ویتنامی و 

هزار آمریکایی کشتە شدند. این شهر تراژدی بە این بزرگی را  ٥٨
وقتی یاس مرا دید بە سوی یادبود نیم کند.  اد میبە این شکل ی

بزرگتری راهنمائیم کرد. یک ستون مرمری چهار متری بە یاد 
 استقالل از فرانسە. باز هم من قانع نشدە بودم.

 مسافتخواهم یک ستون واقعی یادبود ببینم.  پرسیدم من می
د. از از پنجرە ماشین بە نقطەای اشارە کرسرانجام او دیگری رفتیم و 

منارە یک معبد را دیدم. و ورای شاخ و برگ درختان، گنبد طالئی 
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داریم. زیبا نیست؟ این  گفت: در آنجا ما قهرمانان جنگ را پاس می
 یادبود جنگ علیە چین است.

جنگ با چین دو هزار سال طول کشید. اشغال ویتنام توسط 
ل سا ٢٠فرانسە دویست سال بود. جنگ مقاومت علیە آمریکا فقط 

ها  ها بود. فقط با مقایسە آن بود. اندازە یادبودها در تناسب با سال
ها در تاریخ  شد فهمید کە ''جنگ ویتنام'' بە نسبت دیگر جنگ می

 ویتنام اهمیت چندانی ندارد.
 

 خرس و تبرها
 

با چند  ٢٠٠٦اکتبر  ١٧سالە، سوئدی در  ٣٨''ماری الرسون'' 
اش در خانە ماری  قبلیضربە تبر بە سرش کشتە شد. دوست پسر 

کمین کردە بود تا او بیاید. این مرگ وحشیانە و تراژیک مادر سە 
بچە، در روزنامەهای رسمی انعکاس پیدا نکرد. تنها در روزنامە محلی 

 خبر کوتاهی نوشتە شد.
کرد  همان روز پدر سە بچە کە او هم در شمال سوئد زندگی می

لوند بود و اولین توسط یک خرس کشتە شد. اسمش یوهان وستر
شد.  توسط خرس در سوئد کشتە می ١٩٠٢کسی بود کە بعد از سال 

این اتفاق هم خشن و تراژیک بود. واقعەای کە تیتر اول تمام 
 روزنامەهای سوئد را بخود اختصاص داد.
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کشتە شدن بە دست خرس در سوئد اتفاقی است کە صد سال 
دست معشوقش هر  دهد، اما کشتە شدن یک زن بە یک بار رخ می

هزار و سیصد بار بیشتر از کشتە شدن بە وسیلە  سی روز یک بار.
دیگری است.   تر از آن خرس. اما این هزار و سیصد بار معمولی

گویند هر دو تراژیک و ترسناک  علیرغم آنچە رسانەها بە ما می
خواهند بە ما القا کنند، اگر  است.  علیرغم آنچە رسانەها می

زندگی محافظت کنیم باید بیشتر بە روابط نزدیک خواهیم از  می
ها. وقتی اعداد را با هم مقایسە کنیم این  توجە کنیم تا بە خرس

 آید. نظر درست می حرف بە
 

 نزای خوکیسل در مقابل آنفولوآ
 

ها و تبرها نیست کە رسانەها تناسب کمیت  تنها در مورد خرس
 کنند. را رعایت نمی

میلیون از  ٢،٧یک نوع آنفلوآنزا.م[ مرض اسپانیائی ] ١٩١٨در 
برضد واکسنی جمعیت دنیا را کشت. خطر انتشار یک آنفلوآنزا کە 

نداریم تهدیدی است کە باید بسیار جدی گرفتە شود. در ماەهای  آن
نزدیک بە هزار نفر بر اثر آنفلوآنزای خوکی مردند.  ٢٠٠٩اول سال 

ها بود. اما برخالف  دو هفتە برنامەهای خبری پر از این گزارش
شد. این نمونە را برای آن ذکر  این یکی دو برابر نمی ابوالمرض 

داد.  نشان مینان خطرناک نبود کە هشدارها م این چکردم کە بگوی
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دمیدند. سرانجام  اما خبرنگاران همچنان تا چند هفتە بر آتش آن می
ها را  من از این هیستری خستە شدم و تصمیم گرفتم تعداد گزارش

نفر بر اثر  ٣١ر مدت دو هفتە نسبت بە تعداد تلفات بسنجم. د
 ٢٥٣٤٤٢گوگل  نزای خوکی مردە بودند و یک جستجو درآنفلوآ
هر  نوشتە بە ازای ٨١٧٦داد. یعنی  می در مورد آن را نشان مطلب

نفر از مرض سل  ٦٣٠٦٦مرگ. در همان دو هفتە من حساب کردم 
این  این کە. علیرغم ٢و ١مردەاند. تقریبا در همە کشورهای سطح 

گیرد. سل مسری  مرض قابل عالج است، اما در آنجا هنوز قربانی می
اند مقاوم شود و کسانی در کشورهای سطح چهار هم تو است و می

هر فرد بود.   نوشتە بە ازای ٠،١ارش در مورد سل مبتال شوند. گز
هزار بار بیشتر از مرگ  ٨٢نزای خوکی در اثر آنفلوآیک مرگ 

 اثر سل توجە جلب توجە کردە بود. درتراژیک 
 

 ٢٠/٨٠قانون 
ها بسیار آسان است.  از دست دادن دید در مورد کمیت 

خواهم  های بسیار سادەای وجود دارد. هر وقت می خوشبختانە راە حل
مجموعەای از اعداد را مقایسە کنم و تعیین کنم کدام از همە مهمتر 

برم: با بزرگترین عدد شروع  می بە کاراست، یک روش سادە 
 کنم. می
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همە اعداد کە تمایل داریم فکر کنیم  است. ما ٢٠/٨٠این قانون 
یک فهرست بە یک اندازە مهم است. اما بطور معمول چند عدد از 

دربارە دالیل مرگ و  این کەنظر گرفتن  بقیە مهمترست. بدون در
بە جواب  آن کەهایی از یک بودجە. قبل از  میر است یا قسمت
زرگ درصد کجاست؟ چرا اینقدر ب ٨٠پرسم آن  برسم از خودم می

 است؟ چە نتایجی دارد؟
: بابرای نمونە نسبت زیر در مورد منابع انرژی، بە ترتیب الف

آفتاب، مواد آلی، انرژی اتمی، باد، گرمای زمین، ذغال، گاز طبیعی، 
نفت، اگر بە این صورت ردیف کنیم همە بە اندازە هم مهم است. اما 

م سە تای ها را برحسب مقدار انرژی مصرفی انسان جدا کنی اگر آن
 اندازد. ها روی بقیە سایە می آن

 ٢٠١٦ منابع انرژی دنیا
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استفادە  ٢٠/٨٠برای داشتن یک تصویر عمومی، من از روش 
 ٨٠دهد نفت، ذغال و گاز طبیعی بیشتر از  کنم کە نشان می می

 کند. درصد( از انرژی ما را تامین می ٨٧درصد )تقریبا
هنگام شروع کارم در اول بار کە من این روش را پیدا کردم 

ها،  درصد از کل بخش ٢٠بود. در همە بودجەها نوشتە شدە  *سیدا
 درصد از کل بودجە را بە خود اختصاص دادە است.  ٨٠

شود. من  انداز می بفهمیم مقدار زیادی پول پسها را  اگر بخش
فهمیدم کە با نصف بودجەای کە برای یک درمانگاە کوچک در 

دە شدە دو هزار چاقوی جراحی بدردنخور ویتنام اختصاص دا
میلیون لیتر( شیر خشک برای  ٤و کشف کردم کە ) خریداری شدە

از فرستادن بیست هزار  شود. من اردوگاهی در الجزیرە فرستادە می
بیضە بند برای یک درمانگاە در نیکاراگوئە جلوگیری کردم. با ارزیابی 

از بودجە را بە خود اختصاص دادە  ٨٠های بزرگ کە  کردن بخش
بود و با بررسی بیشتر معلوم شد کە ارقام ارائە شدە اغلب بیشتر از 

زەگیری معمول است. در تمام این موارد یک اشتباە کوچک در اندا
سادەتر از  ٢٠/٨٠ها بود کە باعث این خطاها شدە بود. قانون  درصد

آید. فقط باید آن را تطبیق کرد. یک مثال  آن است کە بە نظر می
 آید. دیگر در زیر می

SIDA * های بشردوستانە سوئد بە پروژەهای اقتصادی و اجتماعی  مرکز کمک
 شود. م کار می کشورهای فقیر. یک درصد از درآمد ناخالص سوئد صرف این
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 شمارە رمز دنیا
 

اگر ما بدانیم کە بیشترین تعداد جمعیت دنیا در کجا زندگی 
فهمیم و  نیا را بهتر میکنند و در آیندە در کجا خواهند بود د می

گیریم. بازار دنیا در کجاست؟ کاربران اینترنت  تصمیمات بهتری می
ها در آیندە بە کجا سفر خواهند کرد؟  در کجا هستند؟ توریست

 های باربری چە مسیری در پیش خواهند گرفت؟ کشتی
. کدام کند یم یزندگ نیزم ەانسان در کر اردیلیم ٧ بای. امروز تقر٨
 دهد؟ یدرست را نشان م یبند میتقس ریتصو

 است( اردیلیم کی ەنشان ە)هر مهر

 
 

این سٶالی است کە اکثر افراد بهترین جواب را دادەاند. تقریبا  
بطور تصادفی نقشە  این کەمانند شامپانزەها. خوب است. برای 

درست را انتخاب کردەاند. این یک معرفی خوب برای گروە است. 
همە چیز بستگی بە این دارد کە دادەها را با چە چیز دیگر مقایسە 

 کنیم. می
هایی کە ما مورد سٶال قرار دادیم نقشە غلط را  از آن %٧٠

دانند  نمی %٧٠انتخاب کردەاند، یک میلیارد انسان در قارەی اشتباە. 
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کنند. اگر تو واقعا  کە بیشترین تعداد جمعیت در آسیا زندگی می
توانی یک  نگران تخریب محیط زیست هستی، یا بازار جهانی، تو نمی

 میلیارد انسان را حساب نکنی.
است. بە  ٤-١-١-١رە رمز دنیا ( است.. شماAنقشە درست )

میلیاردها کنی. از راست بە چپ تعداد  صورت نقشە را حفظ میاین
. )من ٤و آسیا  ١، آفریقا ١، اروپا ١شمارە رمز است. قارە آمریکا 

شمارەها را سر راست کردەام کە در یاد بماند.( اما مثل همە شمارە 
 رمزها این شمارە هم عوض خواهد شد.

متخصصان سازمان ملل در این قرن منتظر ازدیاد جمعیت در 
میلیارد در آفریقا و  ٣دارند جمعیت آمریکا و اروپا نیستند، اما انتظار 

شمارە  ٢١٠٠یک میلیارد در آسیا بیشتر شود. بە همین  دلیل سال 
از جمعیت دنیا در آسیا و آفریقا  ٨٠خواهد بود.  ٥-٤-١-١رمز دنیا 

 خواهند بود.
بینی سازمان ملل دربارە جمعیت درست باشد و درآمد  اگر پیش

در حال رشد باشد، مرکز ثقل آفریقا و آسیا بە همان شیوەی امروز 
تجارت دنیا از اقیانوس اطلس بە اقیانوس هند منتقل خواهد شد. 

هایی کە امروزە در کشورهای ثروتمند در اطراف اقیانوس اطلس  آدم
درصد ٦٠دهند،  از جمعیت دنیا را تشکیل می ١١کنند و  زندگی می

یا بازار مصرف را بە خود اختصاص دادەاند. اگر درآمدها در دن
 ٥٠بە  ٢٠٢٧همچنان باال برود، این سهم کشورهای ثروتمند در سال 
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شصت درصد از کشورهای سطح چهار در  ٢٠٤٠خواهد رسید و در 
کنم رهبری اقتصاد  بیرون از غرب خواهند بود. آری من فکر می

 جهانی در مدت کوتاهی از دست غرب خارج خواهد شد.
 

 خواهند بود. خارج از ''غرب'' ٤بە زودی کشورهای سطح 
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ها در آمریکا و اروپا باید بفهمند کە اکثریت جمعیت دنیا در  آدم
. اما بیشتر ما ٨٠خواهیم بود نە  ٢٠آسیاست و از نظر اقتصادی ما 

توانیم این ارقام را در مغز نوستالژیکمان بگنجانیم. فقط این  نمی
لط نیست کە از ستون یادبود جنگ ویتنام تعجب کنیم، ما ارزیابی غ

از نقشمان در آیندە بازار جهانی داریم. و کسانی از ما فراموش 
هایی کە قراردادهای اقتصادی آیندە را  کنند کە در مقابل آن می
 نویسند با ادب باشند. می

 

 ارقام را تقسیم کن
 

ست کە آن را بر برای معنا کردن یک رقم اغلب اینبهترین راە 
اغلب جمعیت دنیاست.  عدد کل تقسیم کنیم. در شغل من عدد کل

وقتی ما یک کمیت )مثال تعداد بچەهای هنگ کنگ( را بە کمیت 
دیگری )مثال تعداد مدارس در هنگ کنگ( تقسیم کنیم، یک حاصل 

آید. )متوسط بچەهای یک مدرسە در هنگ کنگ( پیدا  دست می بە
ها آسان است، چون کافیست آنرا بشماریم، اما حاصل  کردن کمیت

 دهد. آن از کل است کە معنا میتقسیم با سهم 
 

 حاصل یک تقسیم
 

را  ٤،٢میلیون مرگ نوزادان برگردم. قبال  ٤،٢ رقم خواهم بە می
میلیون مقایسە کردیم. فرض کن کە حاال بچەهای کمتری  ١٤،٤با 
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بینیم یک  میرند. وقتی می آیند پس تعداد کمتری می بە دنیا می
دیگری در ''پس زمینە'' شود همیشە بستگی بە شمارە  شمارە کم می

شود. برای کنترل الزم است تعداد مرگ  دارد کە آن هم کم می
میلیون کودک در سال  ٩٧نوزادان را بە تعداد متولدین تقسیم کنیم. 

 میلیون مردەاند. برای بە ١٤،٤بە دنیا آمدەاند. در حالی کە  ١٩٥٠
 کنیم کە تقسیم می ٩٧را بە  ١٤،٤دست آوردن نسبت مرگ و میر 

از هر صد کودک زیر یک سال  ١٩٥٠. پس در سال  ١٥شود  می
 نفر مردەاند. ١٥

میلیون  ١٤١انجام دهیم.  ٢٠١٦حال همین محاسبە را برای سال 
میلیون مردەاند. حاصل  ٤،٢کودک بە دنیا آمدەاند، در حالی کە 

کودک قبل از یک  ٣است. امروزە از هر صد کودک  ٣تقسیم 
درصد  ٣بە  ١٥است: مرگ و میر کودکان از میرند. عالی  سالگی می

 رسیدە است.
چنین محاسبەای برای زندگی  این کەکنند از  برخی شرم می

کنم اگر این کار را نکنم. یک عدد  ها انجام دهند. من شرم می انسان
کند کە مبادا آن را اشتباە ارزیابی کنم. اما  بە تنهایی مرا نگران می

 کند. دهم مرا امیدوار می میوقتی محاسبە باال را انجام 
 

 بە ازاء نفر
دهد کە اگر چین و هند همچنان در حال  ها نشان می بینی پیش

رشد باشند و گاز کربنیک پخش کنند، خطر جدی برای محیط 
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زیست بەوجود خواهد آمد. در حال حاضر چین از امریکا گاز 
کوتولە کند و هند بیشتر از آلمان. این نظر  کربنیک بیشتری تولید می

توسط وزیر محیط زیست یک کشور ثروتمند در کنفرانس سال 
لحن حق بە  داووس در بارە محیط زیست مطرح شد. او با ٢٠٠٧

جانبی این آمار بە قول خودش واقعی را پیش کشید. اگر او در میان 
دانست کە واقعی نیست.  گروە نمایندگان چین و هند نشستە بود، می

آمد، اما همچنان بە جلو خیرە  ر مینظ متخصص چینی عصبانی بە
شدە بود. متخصص هندی نتوانست آرام بنشیند او دست بلند کرد و 

 منتظر نوبت نماند.
بلند شد. وقتی او در چشم یک بە یک افراد سخنگویان پانل نگاە 
کرد لحظەای سکوت شد. عمامە سرمەای و لباس خاکستریش نشان 

با چندین سال سابقە کار در  پایە هندیبلند داد کە از متخصصان  می
بانک جهانی است. او با حرکت دست ژست مخصوصی گرفت و بلند 

گفت: ''شما رو بە نمایندگان کشورهای ثروتمند و شکایت آمیز 
بودید، شما کشورهای ثروتمند کە ما را در این وضع ناهنجار قرار 
دادید. شما باعث تغییر محیط زیست شدید.'' بعد حالتش را عوض 

ها را بە حالت احترام هندی جلوش گرفت، خم شد و  د و دستکر
دانستید  بخشیم، چون نمی با لحن دوستانەای گفت: ولی ما شما را می

دانستە بد است  کنید. ما کسی را بە خاطر کاری کە نمی چە می
ها گرفت و  کنیم''. و انگشت اشارەاش را بە طرف آن شماتت نمی
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خواند و در  دادگاهی کە حکم را میآخرین جملەاش را با لحن رئیس 
وز، از حاال بە بعد، از امرکرد گفت: '' روی هر کلمە تکیە میحالی کە 

 کنیم.'' نفرات محاسبە می ما تولید گاز کربن را بە ازای
ها پیش من مخالف حساب  من کامال با او موافق بودم. از مدت

ت رایتغیکردن تولید گاز کربن برحسب کشور بودم و این کە همە 
ست کە بگوئیم چاقی جوی را بە حساب چین و هند بگذاریم. مثل این

ها با هم از وزن  در چین بدتر از آمریکاست چون وزن همە آن
ها بیشتر است. بحث در بارە تولید گاز کربن بر حسب  آمریکائی
این کشورها متفاوت است.   معنی است. چون تعداد جمعیت کشور بی

میلیونی هرچقدر کە بخواهد، گاز کربن بە  ٥وژ با این منطق باید نر
 هوا بفرستد.

عیت در چنین وضعیتی باید مقدار کربن تولید شدە را بە جم
دار و قابل قیاس بەدست بیاید. بدون  تقسیم کرد تا یک اندازە معنی

یم. تولید ناخالص گیر چە چیزی را اندازە می این کەدر نظر گرفتن 
ا تولید گاز کربن همیشە محاسبە بر ، فروش تلفن ی یدزملی یا ا

 حسب نفر معنی خواهد داد.
 

  آن بیرون خطرناک است
ورهای ترین زندگی در طول تاریخ، امروزە در کش ترین و امن راحت

قابل پیشگیری از بین رفتە است. غیر سطح چهار وجود دارد. خطرات
 با این همە بسیارند کسانی کە دائم نگرانند.



197 
 

د. ''آن بیرون''  در دنیا وجود دار خطراتی هستند کەها نگران  آن
مانند فاجعەهای طبیعی با تلفات زیاد، امراض مسری، سقوط هواپیما. 

ت دهد. کمی عجیب اس و همە آنچە کە آن بیرون در افق روی می
د. ده خانە روی نمیوقت اینجا در مگر نە؟ این چیزهای ترسناک هیچ

کنی. ''آن بیرون'' هر روز اتفاق  در آن جای راحتی کە تو زندگی می
ها مکان است.  حاصل جمع میلیونافتد. اما یادت باشد آن بیرون  می
 اینجا در خانە'' فقط یک مکان است.''

دهد چون  کامال مشخص است کە چیزهای بد در بیرون رخ می
''آن بیرون'' بزرگتر از اینجاست. اگر همە جای آن بیرون مثل اینجا 

توانست صدها اتفاق وحشتناک بیفتد. اگر  ، باز میراحت و امن بود
دانستی کە  ها نگاە کنی، می توانستی جداگانە بە هر کدام از مکان می

زندگی چە اندازە امن و راحت است. تو بینندە تلویزیونت هستی کە 
ها  بینی کە از آن دهد. روزهای دیگر نمی هر اتفاق بدی را نشان می

 حرفی بزنند.
 

 تقسیم کن مقایسە کن و
 

زنگ خطر بە  ،بینم یک عدد را در تلویزیون میفقط وقتی من 
توان مقایسە کرد؟ این  یآید. این عدد را با چە چیزی م صدا در می

رقم در سال پیش چگونە بودە است؟ یا دە سال پیش؟ در یک 
کشور دیگر قابل قیاس با این چە عددی وجود دارد؟ چە بخشی از 

حسب نفر چگونە خواهد بود؟ آن وقت یک عدد کلی است؟ بر 
کنم کە آیا عدد  کنم. بعد تعیین می حاصل تقسیم را با هم مقایسە می

 مهمی است یا نە.
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 بندی پیشداوری کمیت جمع

 
آید  نظر مهم می ... کە وقتی یک عدد کە بەستاین واقعیت مسلم

بینی خیز بردار کە معنایش کنی. و بە یاد  )بزرگ یا کوچک( می
داشتە باش شاید اگر مقایسە کردی و بە عدد مناسب دیگری تقسیم 

 کردی آن اهمیت اولیە را نداشتە باشد. 
 برای کنترل پیشداوری کمیت باید اندازە مناسب را پیدا کنی.

 آید.  نظر می مقایسە: عددهای بزرگ همیشە بزرگ بە
ها شک کرد. همیشە دنبال  عددهای تنها گول زنندە است. باید بە آن

 مقایسە بگرد. در بهترین حالت اول تقسیم کن و بعد قیاس کن.
 رو داری؟ اول عددهای  : فهرست بلندی پیش٢٠/٨٠

ها را بررسی کن. بە احتمال زیاد مهمتر از  بزرگ را جدا کن و آن
 حاصل جمع آن بقیە است.

 تواند معناهای کامال متفاوت  قسیم کن. کمیت و سهم میت
داشتە باشد. سهم پرمعناتر است، بویژە وقتی کە گروەهای با 

سە کشورها باید کنی. برای مقای اندازەهای متفاوت را مقایسە می
 دست آورد. نفر بە محاسبە را بە ازای
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 ٦فصل 
 پیشداوری عمومیت دادن

 
 ها دروغ بگویم دانماکیچرا مجبور بودم در مورد 

 و هوشمندی در ساختن یک خانە ناتمام
 

 شام آمادە است
آفتاب نارنجی بە سرعت در دشت پشت درختان اقاقیا فرو  

( در جنوب رود کنگو یکی از Bandunduرفت. منطقە ''باندوندو'' )
جاهایی است کە هنوز فقر شدید در آن وجود دارد.  پشت کوهی کە 

شد یک روز راهپیمایی کردیم. من و همکارم  میجادە بە آن ختم 
''تورخیلد'' تمام روز مشغول گفتگو با کپرنشینان در بارە وضع غذائی 

حال   برای ما بەراە انداختەاند. تا بە یها جشن ها بودیم و حاال آن آن
ها در بارە مشکالتشان  هیچکس پیادە این راە را طی نکردە کە از آن

خواهند  تائیان صد سال پیش سوئد،  میبپرسد. درست مانند روس
بە مهمان بدهند. همە اهالی دە دور تورخیلد  را بهترین غذای گوشتی



200 
 

و من جمع شدە بودند. وقتی کە غذا آوردە شد دیدم روی دو برگ 
 شدە قرار داشت. یانبزرگ سبز دو موش صحرائی پوست کندە و بر

ع بە خوردن آورم. بعد دیدم تورخیلد شرو من فکر کردم باال می
دو بعد از یک روز کار خستە و گرسنە بودیم.  کردە است. ما هر

نگاهم روی چهرە کپرنشینان چرخید کە بە دقت بە من نگاە 
نبود. یک کردند. هیچ چارەای نبود. پس خوردم. واقعا خیلی بد  می

خاطر رعایت ادب خودم را راضی نشان داد. ب کمی طعم مرغ می
 دادم. میدادم و غذا را قورت  می

بعد نوبت دسر بود. یک ظرف پر از کرم بوتەهای گیاهان روغنی. 
تر از انگشت دست من. توی روغن خودشان  درشت و دراز، درشت

لمیدە بودند. من شک کردم کە خوب سرخ شدە باشد، چون هنوز 
کردند ما را بە یک چنین  جنبیدند. میزبانان افتخار می ها می بعضی

 ەاند.غذای لذیذی مهمان کرد
بایست  خوار هستم، پس میە من شمشیربە یاد داشتە باش ک

خورد.  هم نمیە بتوانم هر چیزی را قورت بدهم و بطور معمول دلم ب
حتی یک بار آش پشە خوردەام. اما نە، این یکی کار من نیست. کلە 

شد داخلش را  ها مثل نخود قهوەای بود و بدنشان شفاف کە می کرم
باید از وسط گاز بزنم و مایع لزج را بمکم، من  گفتند ها می آن دید.
خواستم  آورم. نمی دانستم اگر این کار را بکنم، موش را هم باال می می

م رسید. بە آرامی و با بخاطرکسی را ناراحت کنم. ناگهان فکری 
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توانم کرم بخورم. تورخیلد با  م اما من نمیتأسفگفتم: خیلی م تأسف
هایش بود. او این  هنوز چندتا کرم توی لپتعجب بە من نگاە کرد. او 

ها را واقعا دوست داشت. قبال در کنگو مسیونر بودە و روزهای  کرم
 خوردەاند. ها می جشن از این کرم

نظر  کنندە بە قانعخوریم'' و سعی کردم  دانید، ما کرم نمی '' می
'. خورد' ها بە تورخیلد نگاە کردند. یعنی: ''ولی او می بیایم. کپرنشین

 تورخیلد بە من نگاە کرد.
'' آرە، اما او از یک قبیلە دیگری است، من سوئدی هستم و او 
دانمارکی. در دانمارک دوست دارند کرم بخورند، اما این خالف 
آداب و رسوم ماست.'' معلم روستا رفت یک نقشە جغرافی آورد و 

فتم: کند اشارە کردم و گ من بە دریایی کە دو کشور را از هم جدا می
طرف نە. این تنها دروغ   خورند ولی در آن در این طرف آب کرم می

مشعشعانەای بود کە من در تمام زندگیم گفتەام، اما کاربرد داشت. 
کپرنشینان خوشحال بودند کە سهم من را بین خودشان تقسیم کنند. 

 دانند کە قبیلەهای مختلف رسوم متفاوت دارند. همە در همەجا می
 

 ومیت دادنپیشداوری عم
 

کنند و  خودی چیزهایی را دستەبندی میخودب همە همیشە و بطور
کم هوشی نیست.  یادهند. این مربوط بە آگاهی  عمومیت می

کند. فکر کن اگر ما  می تنظیمدستەبندی مطلقا الزم است. فکر ما را 
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صورت حتی کلمە ئی را جدا از بقیە بدانیم، در آنهر پدیدە و سناریو
 نیای پیرامونمان نخواهیم داشت.برای توضیح د

مانند  ،عمومیت دادنبرای اما پیشداوری الزم و قابل استفادە 
تواند فهم ما از دنیا را وارونە جلوە  های این کتاب، می دیگر پیشداوری

شود ما چیزها، مردم یا کشورهایی را کە در واقع  بدهد. این باعث می
هایی کە  کر کنیم تمام آنهم دستە بندی کنیم و ف خیلی متفاوتند، با

در یک گروە هستند شبیە همدیگرند، و بدتر از همە نتیجەگیری 
 شود. کنیم کە یک نمونە شامل همە می

رسانەها با این پیشداوری هم میانە خوبی دارند. گمراە کردن از 
طریق عمومیت دادن و نمونە کلیشەای نشان دادن، روشی است کە 

یک پیام را برسانند. اینجا چند کند بە سادگی و سرعت  کمک می
آورم. '' زندگی در دهات، طبقە متوسط،  مثال از روزنامەهای روز می

 العادە، عضو گروە خالفکار.'' مادر فوق
وقتی کسانی زیادی بە مشکل عمومیت دادن آگاە شوند، آن را 

ترین این موارد نژاد و جنسیت است.  خوانند. معمولی کلیشەای می
ها نیست کە  آورد، اما فقط این مهمی بوجود میها مشکالت  این

کنندە است. این نوع عمومیت دادن باعث عمومیت دادنشان گمراە
 شود.  های دیگر هم می کردن پیشداوری سد
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کند. ''ما'' و  پیشداوری ''جداسازی'' دنیا را بە دو بخش تقسیم می
بفهماند کە خواهد بە ''ما''  ها'' و پیشداوری عمومیت دادن می ''آن
 ها'' همە مثل هم هستند. ''آن

كنی؟ با این  اگر تو در شرکتی در یک کشور سطح چهار کار می
هایت را  پیشداوری این خطر وجود دارد کە بخش بزرگی از مشتری

کنی،  از دست بدهی. اگر در بخش سرمایەگذاری یک بانک کار می
 خطر زیادی وجود دارد کە سرمایەهارا در جای نامناسبی

سرمایەگذاری کنی. چون کشورهای دیگر دنیا را در یک دستە قرار 
 دهی. می

 

 ٩سٶال شمارە 
 یمارینوع ب کی یەعل ایسال دن کی ریز یهاەتعداد از بچ ەچ 

 اند؟ەشد یکوبیەما
A: %20                B: %60              C: %80 

دانشی متخصصان مختلف را مقایسە کنیم. اما  خواستیم بی ما می
ها موفق نشدند  انستیتوهای معمولی نتوانستند بە ما کمک کنند. آن

های دولتی دسترسی پیدا  های بزرگ و سازمان بە کارمندان شرکت
ها را مورد سٶال قرار دهند. این یکی از دالیلی بود کە من  کنند و آن

کردم.  هایم را در ابتدای جلسە آزمایش می رانیکنندگان سخن شرکت
سخنرانی مورد سٶال  ١٠٨نفر را در  ١٢٥٩٦در این پنج سال اخیر 
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قرار دادەام. این سٶال بدترین نتیجە را دادە است. در نمودار زیر من 
 دوازدە گروە از متخصصان را نشان دادەام کە جواب غلط دادەاند.

 
 غلط فاحش

 ٨٥ دنیا یکی از دە بانک بزرگ
 ٧١ کنفرانس سرمایەگذاری

 ٦٩ متخصصان شمال
 ٦٨ یک شرکت بزرگ شکالت سازی

  ٦٢ دانشگاە میامی
 ٦٢کنفرانس کلینتون

 ٦٢ مجمع اقتصاد جهانی
 ٥٨ اجتماع نوبل در لیندئو
 ٥٨ کنفرانس علوم زندگی

 ٥٢ دانشگاە کومل
 ٥١ دانشگاە سوئد
 ٥٠ های جهانی، سویس مجمع کمک
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مربوط بە دفتر مرکزی یکی از دە بانک بزرگ بدترین نتیجە 
توانم بگویم کدامیک  ها سر زدم. نمی جهانی است. من بە سە دفتر آن

چون روی کاغذ یادداشت کردەام. ]یادداشت سند نیست[ تمام 
پوش بانکدار در این دفترها کارمند خوش ٧١تاد و پنج درصد از هش

وبی شدەاند. یک کردند یک اقلیت کوچکی از بچەها مایەک فکر می
 اشتباە حداکثری. 

واکسن باید در سراسر روند تولید تا مصرف در جای سرد 
های یخچالدار دریاهای دور دنیا را طی کند،  نگهداری شود. با کانتین

ها منتقل شود. و در کلینیک  های یخچالدار بە کلینیک با کامیون بعدو 
نامند.  خچالی میدر یخچال نگهداری شود. این مسیر را زنجیرە یهم 

بنایی، برق و زنجیرە کار کند باید امکانات زیراین  این کەبرای 
آموزش پرستارها وجود داشتە باشد. دقیقا همان زیربنایی کە برای 

درصد کودکان  ٨٨ این کەساختن یک کارخانە تازە الزم است. 
 ەاند یعنی کە این امکانات وجود داشتە است. در حالیمایەکوبی شد

مایەکوبی شدەاند. این  %٢٠کنند فقط  ایەداران بزرگ فکر میکە سرم
ها کارشان را  نشاندهندە خطر بزرگی است. نشانە اینست کە آن

دهند و امکان سرمایەگذاری بزرگ را از دست  خوب انجام نمی
های دنیا کە سریعترین رشد را  دادەاند. )احتماال در پرسودترین بخش

 ها'' ''آنی واژە کند. اگر یک برداشت اشتباە میانسان بە سادگی   دارد.(
ها'' دارد؟ شاید  در ذهن داشتە باشد چە تصویری از زندگی ''آن را
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دهند؟ من  تصویرهای نگران کنندەای است کە در رسانەها نشان می
های سطح  شود انسان کنم دقیقا همین است. کە باعث می فکر می

چنینی بدهند. احتیاج  ی اینها هائی از این دست جواب چهار بە سٶال
گیرد و  استفادە قرار میبینیم مورد سوء ە در تلویزیون میشدید کە گا

 شود. همە انسانیت بە کلیشە تبدیل می
هر زایمان کم و بیش باعث دو سال توقف عادت ماهانە زن 

کنی، تجارت خوبی نداری اگر  شود. اگر تو نوار بهداشتی تولید می می
شود. تو  شحال باشی کە تعداد تولد نوزادان کم میاین را ندانی و خو

بینند و در بیرون  مادران آموزش می این کەباید خوشحال شوی از 
تولیدی تو   شود بازار جنس کنند. این رشد باعث می از خانە کار می

میلیاردها زن بە  کە  چوندر این دە سال اخیر بە شدت رونق بگیرد. 
ا وقتی من در یک جلسە داخلی یکی از این تولید تو نیاز دارند. ام

های تولیدی وسائل بهداشتی شرکت کردە بودم، متوجە شدم  شرکت
بیشتر تولیدکنندگان غربی این را درنیافتەاند. در عوض وقتی دنبال 

گردند خواب درست کردن پستان بند جدید برای  مشتری جدید می
های  ما بیکینیفکر کن اگر بینند. '' یون زن در سطح چهار میمیل ٣٠٠

نازکتری تولید کنیم با بندهایی کە پیدا نباشد. فکر کن اگر برای هر 
لباسی و هر وضعیتی یا هر ورزشی نوار بهداشتی جداگانە تولید کنیم.'' 
نوار بهداشتی چنان کوچک باشد کە روزی چند بار عوض شود، در 

. کنند هم رقابت می این بازار مصرف اکنون چندین و چند مارک با
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 کنندگان برای باال بردن تقاضای هرحتی برای نوار بهداشتی. تولید
 کنند. هم رقابت می چیز کوچکی با

زیادی  تقریبا دو میلیارد زن انتخاب ٣ و ٢در کشورهای سطح 
برای انواع نوار بهداشتی ندارند و پول بابت نوار خیلی نازک 

رون از خانە گردند کە وقتی در بی ها دنبال نواری می دهند. آن نمی
کنند، تمام روز آن را عوض نکنند. و وقتی یک جنسی پیدا  کار می

کنند و  کردند کە از آن راضی باشند تمام عمر از همان استفادە می
 کنند کە همان را مصرف کند. بە دخترشان هم سفارش می

همین منطق در مورد بیشتر اجناس مصرفی وجود دارد و من 
ا انجام دادەام و این مسائل را برایشان ه صدها سخنرانی برای شرکت

شرح دادەام. جمعیت دنیا بطور ثابت در حال تغییر از سطحی بە 
بە چهار  ٢٠٤٠در سال  ٣های سطح  سطح دیگر است. تعداد انسان

میلیارد بالغ خواهد شد. اگر همچنان بە این نظر چسبیدە باشی کە 
خرد، بزرگترین تواند ب جمعیت دنیا آنقدر فقیر است کە چیزی نمی

دهی در حالی کە بودجە تبلیغات  امکان بازرگانی تاریخ را از دست می
برای نوار بهداشتی ''ورزش یوگا'' برای ثروتمندهای شهرهای بزرگ 

کنی. استراتژی رشد شرکت باید بر مبنای آمار  اروپایی را محاسبە می
 های آیندە استوار باشد. و فهم تغییر مشتری
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 ایستد مقابل واقعیت نمیهیچکس در 
 

 عمومیت دادن را برای زندگی روزمرە الزم داری و تو پیشداوری
ی نجات گاهی حتی ترا از خوردن چیزهایی کە دوست نداراین 
سر اینست چە  بندی نیاز داریم. بحث بردهد. ما همیشە بە دستە می

سادەای گمراە کنندە است. مثال دستە بندی  .نوع دستەبندی
باید  ''کشورهای صنعتی'' و ''کشورهای رشد نیافتە'' کە میدستەبندی 

دستەبندی بهتری بشود و بە صورت چهار دستە در چهار سطح 
 دربیاید.

بهترین شیوە در این بارە سفر کردن است. البتە اگر امکانش 
خواهم شاگردانم در انستیتوی  وجود داشتە باشد. بهمین دلیل من می

بروند و در  ٣ و ٢و ١شی بە کشورهای کارولینسکا در سفرهای آموز
ها سر بزنند و  های دانشگاهی آنجا شرکت کنند. بە بیمارستان کالس

نزد خانوادەهای آنجا اقامت کنند. هیچکس اولین تجربەها را از یاد 
 برد. نمی

یش از هر چیزی جوهای من جوانان سوئدی هستند کە بدانش
دانند چطور.  اما دقیقا نمی خواهند کار خوبی برای دنیا انجام دهند، می

گویند کە سفر کردەاند. بلە درست است. در کافەهای  یک عدە می
توریستی کاپوچینو خوردەاند، اما هیچوقت در یک خانە معمولی 

 نبودەاند.
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روز اول در ''کراال''ی هند یا کامپاال در اوگاندا تعجب خود را از 
یی و سیستم سازماندهی خوب شهر پنهان نکردند. چراغ راهنما

 میرد. ها نمی فاضالب وجود دارد و هیچکس در خیابان
روز دوم بە یک بیمارستان دولتی رفتیم. وقتی شاگردها دیدند کە 

نفر در  ٦٠هیچ رنگی روی دیوارها نیست و هواکش وجود ندارد و 
پچ  می کردند کە اینجا  گوش هم پچ یک سالن چپاندە شدەاند در
یادشان آوردم کە در سطح فقر شدید  ەباید فقر شدید باشد. من ب

کند  هیچ بیمارستانی وجود ندارد. زنی کە در فقر شدید زندگی می
دنیا  بچەاش را روی زمین خالی بە کمک یک قابلە آموزش ندیدە بە

کند. او برای  آورد. رئیس بیمارستان هم بە من کمک می می
رنگ  ٣و  ٢دهد کە در کشورهای سطح  دانشجویان توضیح می

گوید: ما پول برای  یک استراتژی باشد. میتواند  مینکردن دیوارها 
شود  رنگ کردن داریم، مشکل این نیست. دیوارهای رنگی باعث می

خواهیم  الجەشان داشتە باشند. ما میپولدارها توقع بیشتری برای مع
 ببریم. بە کارهای بیشتری  امکانات محدودمان را برای معالجە آدم

دهد  زنند. یک مرد شرح می ها حرف می بعد دانشجوها با مریض
کە معاینەاش نشان دادە کە مرض قند دارد اما او پول برای خرید 

 انسولین ندارد.
یک بیمارستان پیشرفتە باشد کە فهمند: ''اینجا باید  شاگردها نمی

است کە  تأسفتواند مرض قند را تشخیص بدهد ولی جای  می
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بسیار معمولی است  ٢ها پول معالجە ندارند.'' اما این در سطح  مریض
نە و اورژانس و داروی تواند پول معای کە مرکز درمانی دولتی می

ود، ش مین کند کە موجب نجات شمار زیادی از مرگ میارزان را تأ
دراز مدت استفادە  اما پول کافی برای داروهای گران کە باید در

 ها پایین نیامدە است.( وقتی کە قیمت تاشود ندارند. )
یکبار یکی از دانشجوها چیزی را عمومیت داد کە برایش گران 
تمام شد. ما بە دیدن یک بیمارستان خصوصی مدرن در کراال رفتە 

طبقە بود. یکی از دانشجوها دیر  هشتبودیم. ساختمان بیمارستان 
کردە بود و ما در سالن ورودی منتظرش بودیم. اما بعد از یک ربع 
ساعت تصمیم گرفتیم بیشتر از آن منتظر نشویم. با عبور از یک 

شد چند برانکارد در  راهرو بە یک آسانسور بزرگ رسیدیم کە می
، دکمە آن جا بگیرد. راهنمای ما کە رئیس یک بخش بیمارستان بود

را فشار داد. درست در موقعی کە در شروع بە بستە  هفتطبقە 
شدن کرد، ما سوئدی موبوری را دیدیم کە با عجلە وارد سالن 
ورودی شد. دوستش داد زد ''بدو، تندتر'' و پایش را دراز کرد کە 
مانع بستە شدن در آسانسور شود. اما در متوقف نشد و پای دختر 

. او از درد فریاد زد. راهنما زود متوجە شد دانشجو الی آن گیر کرد
و دکمە قرمز را فشار داد کە آسانسور بایستد و بە من کمک کرد 

آلود دانشجویمان را  ور را بە زور باز کنیم و پای خونکە در آسانس
 آزاد کنیم.
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وقت چنین چیزی ار ما بە من نگاە کرد و گفت: هیچبعد مهماند
عقل را برای بخش  های اینقدر بی توانند آدم ندیدەام. چطور می

پزشکی بپذیرند. من توضیح دادم کە در آسانسورهای سوئد یک 
آن باشد بالفاصلە  یالمپ سنسور مخصوص دارد کە اگر مانعی جلو

شود. پزشک هندی با شک بە من نگاە  کند و دوبارە باز می توقف می
نید کە توانید بە یک مکانیسم پیشرفتە اعتماد ک کرد ''اما چطور می

هر بار کار کند؟'' من خودم را کمی احمق احساس کردم وقتی جواب 
ست کە کنم بخاطر این کند، فکر می ر میدادم کە ''ولی همیشە کا

آمد قانع شدە باشد. گفت:  نظر نمی کنند'' بە همیشە آن را کنترل می
''ها... کشور شما اینقدر امن شدە کە سفر خارج برایتان خطرناک 

 است.''
کنم دانشجوی ما اصال احمق نبود. او خیلی سادە  فکر میمن 

تجربە خودش را عمومیت دادە بود. از آسانسور مملکت خودش در 
 سطح چهار بە همە آسانسورهای دنیا.

روز آخر یک جشن پایان سفر داشتیم کە اغلب من در این 
مجالس چیزهایی دربارە عمومیت دادن دیگران در مورد خودمان یاد 

های رنگارنگ  . در این مراسم، دخترهای دانشجوی ما لباسگیرم می
هندی )ساری( پوشیدە بودند کە از بازار محلی خریداری کردە بودند. 
)زخم دختر دانشجو کامال خوب شدە بود.( دە دقیقە بعد پسرها همە 
مست وارد شدند. همە با شلوار جین چروکیدە  و زیرپیراهن کثیف. 
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گوشم گفت: چە دختری حاضر است با پروفسور رئیس پزشکان در 
 این پسرهای شما ازدواج کند، اگر پدر و مادر مجبورش نکنند؟

بیند، البتە نە در  وقتی انسان واقعیت را در کشورهای دیگر می
معنی و گاە خطرناک  داند چە اندازە بی کافەهای شیک توریستی، می

 است کە همسان پنداری با کشور خود را عمومیت دهد.
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 آن اولین بار
 

 ها نیستم. کنم. خودم بهتر از آن من از شاگردانم انتقاد نمی
را در کالج پزشکی سنت ژان در ''بانگالورە''   سال چهارم پزشکی ١٩٧٢

Bangalore شهر مرکزی ایالت کارماتاکا در هند[ خواندم. اولین درس ما[
تحلیل یک رادیوگرافی از کلیە بود. همان اول کە عکس را نشان دادند من 

ها  حدس زدم کە باید سرطان کلیە باشد، اما بخاطر احترام بە همشاگردی
خواستم  مل کنم. نمیچیزی بگویم یک لحظە تأ این کەخواستم قبل از 

یکی بعد از دیگری دست دانشخویان هندی بە رخ بکشم. بعد  دانشم را
شود  بلند کردند و توضیح دادند کە این شکل از سرطان کلیە را چطور می

شود و برای از بین بردن آن چکار باید  تشخیص داد و چگونە گستردە می
کردم در  هایی جواب دادند کە من فکر می نیمساعت  بە سٶالها  آنکرد. 

عات یک سرپزشک متخصص است. اشتباە دردناکم را حس حوزە اطال
ها نباید شاگردان سال  کردم. من شاید بە کالس عوضی آمدەام و این

چهارم باشند. باید متخصص باشند. من هیچ چیزی نداشتم بە توضیحات 
 ها اضافە کنم. آن

آمدیم بە یکی از شاگردها گفتم: من باید در کالس  وقتی کە بیرون می
توانند این  شم. گفت: همینجاست. من دهانم باز ماند. چطور میچهارم با

ها سە برابر  همە از من بهتر باشند؟ روزهای بعد فهمیدم کتاب درسی آن
 خوانند. ها سە برابر بیشتر از من می قطر کتاب من را دارد و آن

این آن تجربەای بود کە باعث شد برداشتم را از دنیا عوض کنم. بە این 
از غرب آمدەام و غرب  کە  چونکر کردە بودم من باالترم معنی کە ف

توانند بدان برسند. در آن لحظەی در چهل و  بهترین است و بقیە دنیا نمی
 تواند بر دنیا سروری کند. پنج سال پیش، فهمیدم غرب بیش از این نمی
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 توانی پیشداوری عمومیت دادن را کنترل کنی. چگونە می
 

کنی، نگران نباش، راەهای دیگری برای توانی سفر  اگر نمی
 جلوگیری از دستەبندی غلط وجود دارد.

 

 دستە بهتری پیدا کن؛ خیابان دالر
 

 –''آنا'' بر این نظر بود کە سفرهای علمی من با شاگردان 
شود با همە دنیا مقایسە  را نمی -ها مفید باشد هرچقدر هم برای آن

غذای خوب خوردن و در پارک گردش  بجایها  کرد. بگذار آن
های الکی نکنند و پولهایشان را جمع  کردن و توی بار نشستن، خرج

ها را امتحان کنند و  کنند و بە جاهای دوردست سفر کنند. مستراح
 را ببینند. ٣ و ٢و ١زندگی طبیعی و تزئین نشدە سطح 

. های عمومی بگردند ها عالقە ندارند دنبال آمار بخش آن بیشتر
دهی برایشان مشکل است  ها نشان می حتی وقتی آمار را بە آن

 گویند. های دیگر دنیا می ها چە چیزی در مورد سطح بفهمند رقم
های فصل یک در مورد پیشداوری شکاف را بە یاد داری؟  عکس

برداشتەام. پروژەای کە آنا تنظیم  *همە را از صفحە ''خیابان دالر''
گیرد زندگی روزانە دور دنیا بە چە صورت کردە کە آدم بتواند یاد ب

 ش بلند شود. ا یاز صندلی راحت این کەاست، بدون 
ها در سطوح مختلف بسیار آموزندە است.  این سایت برای مقایسە زندگی *

 یا    )dollarsteetwww.Gapminder.org/(آدرس سایت 

(www.dollarstreet.org) 

http://www.gapminder.org/dollarsteet
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ض کن همە خانەهای دنیا در یک خیابان برحسب درآمد فر
ردیف شدە باشد. فقیرها دست چپ و ثروتمندها دست راست. بر 

ها در جائی در وسط قرار  دانی کە بیشترین اساس همین قانون می
هاست. همسایەهای تو از همە  دارند. شمارە خانەها رقم درآمد آن

 با درآمدی مثل تو.دنیا هستند 

فرستادە است. عکاس خانوار  ٣٠٠آنا بە پنجاە کشور، نزد 
ها  خوابند، دندان خورند، چگونە می دهد مردم چە می ها نشان می عکس

پزند. خانەهایشان را با چە مصالحی بنا  زنند و غذا می را مسواک می
کنند، لوازم  کنند، چطور روشن می کنند، چطور آن را گرم می می

 چیز دیگر چگونە است. ١٣٠زندگی روزمرە، توالت، اجاق و 
هایی بکنیم کە اختالف  توانستیم این کتاب را پر از عکس ما می

های مختلف و همچنین اختالف زندگی در یک کشور  زندگی در سطح
ها بە  هزار عکس داریم. عکس ٤٠واحد را نشان بدهد. ما بیشتر از 

درآمد است و نە مذهب یا ول در درجە ادهد کە  روشنی نشان می
 کند.  کشور کە کیفیت زندگی را تعیین می

 
 بینید. های مختلف را می اینجا چند مسواک در سطح زندگی
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 تمیزها را با انگشت یا با یک تکە چوب  در سطح یک دندان
یک مسواک پالستیکی است کە همە فامیل از  ٢کنند. در سطح  می

هر نفر یک مسواک دارد. سطح  ٣کنند. در سطح  آن استفادە می
 چهار را خودت با آن آشنا هستی.

خانوادەهای سطح چهار اغلب اتاق خواب و آشپزخانە یا اتاق 
، در آمریکا، ویتنام، مکزیک این کەنشیمنشان شبیە هم است. جدا از 

 آفریقای جنوبی یا هر جای دیگر دنیا باشد.
 

پزد بە همان شیوە یک فامیل نیجریەای غذا می ٢یک فامیل چینی در سطح 

 
 

کنند، واقعیت  زندگی می ٢تو جزو کسانی هستی کە در سطح  اگر
در فیلیپین یا  این کەزندگی تو شبیە تقریبا همین است، جدا از 

 کلمبیا یا لیبریا باشی.
خانەات با تکە پارەهای حلبی پوشیدە شدە کە موقع باران سقف 
 کند. چکە می
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 ٢سقف خانەها در سطح 

 
 

 دالر درآمد در روز ٣٢شورهایی با نمونە تختخواب در ک
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دهد و پر از مگس  روی بوی گند می وقتی صبح بە توالت می
است. اما در هر صورت نوعی دیوار آن را بە یک جای خصوصی 

 کند. میتبدیل 
 

 ٢توالت در سطح گروە 

 
 

خوری، هفت روز  غذا را می تو هر سە وعدە در روز یک نوع
 بینی. المپ سقف اتاقت ە. تو خواب غذای خوشمزە و متنوع میهفت

هایی کە برق نیست بە  کند چون برق ضعیف است. شب پت پت می
روی بخوابی،  زنی، حاال می کنی. تو بە در قفل می مهتاب قناعت می

کنند  شاید دندانهایت را با مسواکی کە همە فامیل استفادە می
بزرگ روزی بیاید کە مسواکت را با مادرکنی  شویی. تو آرزو می می

  شریک نباشی.
های دیگر را  وقفە زندگی سطحی سطح چهار بیدر رسانەها

هائی  بینیم. در گوگل جستجو کن. توالت، تختخواب یا اجاق. عکس می
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دهد همە از سطح چهار است. ولی اگر بخواهی چگونگی  کە نشان می
 کند. های دیگر را ببینی، گوگل کمک زیادی نمی زندگی در سطح

 
 هایت را مورد سٶال قرار بدە بندیدستە 

 

هایت اشتباه است.  بهتر است همیشە فرض کنی کە دستەبندی
های مورد عالقەات  بندی برای زیر سٶال بردن دستەبندی پنج جمع

های گروەها بگرد؛ مواظب  ها و همسانی وجود دارد. بە دنبال اختالف
اکثریت باش؛ بە شرایط ویژە توجە کن؛ فرض کن کە تو معمولی 

 ی بە گروە دیگر توجە کن.نیستی؛ بە عمومیت دادن از گروه
 
 

 های گروەها و همسانی  جستجوی اختالف
 

بینیم و تشابە  های عمیق کشورهای مختلف را می وقتی اختالف
هایی با درآمد مساوی وجود دارد را مالحظە  زیادی را کە بین آدم

 شکند. کنیم، کلیشەای کە در ذهن داریم بە سادگی می می
جریە را دیدی؟ اگر تو فقط تشابە تصویر اجاق در چین و نی

کردی: آها... در چین  دیدی، احتماال فکر می تصویر چینی را می
پایە. این  کنند. در کتری آهنی روی سە اینجوری آب گرم می

در  ٢هاست. نە این یک شیوە آب گرم کردن در سطح  فرهنگ آن
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همە دنیاست. این مربوط بە درآمد است. در چین هم مانند بقیە 
پزند و همگی بستگی بە  جاهای دنیا، بە شیوەهای مختلف غذا می

درآمد دارد نە بە ''فرهنگ''. وقتی کسی در مورد شخص دیگری 
یک ملت،  –گوید کە او این کار را کردە چون تابع فالن گروە  می

کن آیا نمونە جداگانەای از  است، دقت -یک فرهنگ، یک مذهب 
 همان گروە وجود دارد؟ در گروە دیگری کسان مشابه او هستند؟ 

کشور و یک میلیارد جمعیت. در  ٥٤آفریقا قارە بزرگی است با 
آفریقا همە سطوح زندگی هست. در نمودار زیر تمام کشورهای 
 آفریقایی نشان دادە شدە است. بە سومالی، غنا و تونس نگاە کن. هیچ

معنی ندارد کە بگوئیم. ''کشورهای آفریقایی''، یا ''مشکالت آفریقا''،  
گویند. و این نتایج مضحکی بە بار  اما مردم هموارە همین را می

شود و در  در لیبریا و سیرالئون ظاهر می ابوالآورد. مثال مرض  می
دورتر از فاصلە لندن بە  -آن سر آفریقا هزار کیلومتر آنطرفتر

 گذارد. ی توریسم در کنیا تأثیر میرو -تهران
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 اختالف سالمتی و کامیابی در آفریقا

 
 

 هشدار در مورد اکثریت
 

گوید کە اکثریت یک گروە خصوصیات مشابهی  وقتی کسی می
ها در یک چیز  تواند بە این معنی باشد کە بیشتر آن دارند، می

 باشد. ٩٩یا  ٥١تواند  مشترکند. یادت باشد کە اکثریت می
مثال این نظر را نگاە کن: '' در همە کشورهای دنیا اکثریت زنان 

شود.'' این بە ما چە  گویند وسائل بهداشتی مورد نیازشان تامین می می
گوید؟ بە معنی تقریبا همە است یا کمی بیشتر از نصف؟ در واقع  می

 ٩٦از کشوری بە کشور دیگر اختالف زیاد است. در چین و فرانسە 
شود، بالفاصلە در  ند نیازشان بە وسائل بهداشتی تامین میگوی می

است. کرە جنوبی، تایلند، کوستاریکا،  ٩٤شان بریتانیا  همسایگی
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نیکاراگوئە، نروژ، ایران و ترکیە بترتیب زیر هم قرار دارند. اما در 
 است. ٦٣و در آنگوال   ٦٩هائیتی و لیبریا این اکثریت فقط 

 
 غیر عادی هشدار در مورد نمونەهای

 

حساب  بعضی اوقات یک نمونە استثنائی را برای کل یک گروە بە
آورند. مثال ترس از یک مادە شیمیائی بە تمام مواد دیگر تعمیم  می

ترسند. هم مواد  ها از هر نوع مادە شیمیائی می شود. بعضی دادە می
بدون  آورم کە طبیعی و هم تولیدات کارخانەای. اینجا چند نمونە می

: صابون، سیمان، پالستیک، مواد خواهم زندگی کنم ها نمی آن
بیوتیک. وقتی کسی تنها یک نمونە را  رختشویی، کاغذ توالت و آنتی

دهد از او بخواهید نمونەهای  زند و بە همە گروەها تعمیم می مثال می
سٶال را بە خودت برگردان و فکر کن  این کەبیشتری ذکر کند. یا 

آید. اگر تو بر اساس خطرناک  عکس کنیم چە پیش میاگر آن را ب
ی کال خطرناک بودن یک مادە شیمیائی نتیجە بگیری کە مواد شیمیائ

آید کە چون یک مادە شیمیائی  صورت در میاست، عکس آن بە این
 خطرناک نیست، پس مواد شیمیائی هیچکدام خطرناک نیست؟

 

 نیستندفرض کن تو ''عادی'' نیستی و دیگران هم احمق 
 یگیر کنی، یا اشتباە وحشتناک ییدر بال این کەاز  اجتناببرای 

انجام دهی، باید قبول کنی کە تجربەهای تو ''عادی'' نیست. در مورد 
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انتقال تجربەهای سطح چهار بە جاهای دیگر دنیا احتیاط کن. 
ها احمق  شود کە ''آن مخصوصا وقتی از این برداشت ناشی می

 هستند''.
 ٤تا  ١نس سفر کنی، جائی کە هر چهار سطح زندگی از اگر بە تو

وجود دارد، شاید خانەهای نیمە تمام نظرت را جلب کند. مانند این 
خانەای کە در پایتخت تونس متعلق بە خانوادە صالحی است. )عکس 

 نظم هستند. ها تنبل یا بی زیر( تو ممکن است فکر کنی کە تونسی

 
 

ها را جستجو کنی و ببینی کە  آنتوانی در خیابان دالر  تو می
سالە باغبان است. زنش جمیلە  ٥٢کنند. ''مبروک''  چگونە زندگی می

فروشد. اغلب همسایەهاشان  پزد و می سالە، نان خانگی می ٤٤
این  ٣ و ٢خانەهای نیمە تمام دارند. در همە جا در کشورهای سطح 
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رها  التدر این ح توان دید. اگر کسی در سوئد خانەاش را را می
توان فکر کرد صاحب خانە یا مشکل جدی در زمانبندی  کند، می

شود این  داشتە یا کارگران ساختمانی سرش کالە گذاشتەاند. اما نمی
 را از سوئد بە تونس تعمیم داد.

های دیگر کە شرایط او را دارند شیوە  خانوادە صالحی و خیلی
ند. در بسیار خوبی برای حل همزمان چند مشکل پیدا کردەا

اغلب خانوادەها دسترسی بە بانک ندارند کە  ٣و  ٢کشورهای سطح 
انداز کنند و وام بگیرند. پس اگر بخواهند  هایشان را در آنجا پس پول

ها  خانەشان را بهتر کنند، باید پولشان را نزد خودشان جمع کنند. پول
ممکن است دزدیدە شود یا بخاطر تورم ارزشش را از دست بدهد. 

خرند کە قیمتش  آورند، آجر می دست می وقت پولی بە پس هر
ها انباری در خانە ندارند کە آجرها را در آن  آید. اما آن پایین نمی

انبار کنند. اگر بیرون باشد، ممکن است دزدیدە شود. پس بهتر است 
توانند بدزدند و تورم قیمتش  با آن دیوار درست کنند کە دزدها نمی

تواند دارائیشان را برای مالیات  یچکس هم نمیآورد. ه را پایین نمی
کنترل کند. بعد از دە پانزدە سال یک طبقە دیگر بە ساختمان اضافە 

نظم  فامیل صالحی را تنبل و بی این کەشدە است. پس تو بە جای 
بدانی فکر کن کە بسیار زرنگ هستند. چیزی کە بە نظر احمقانە 

 ایست.آید، شاید در واقع راە حل هشیارانە می
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 مراقب عمومیت دادن از گروهی بە گروە دیگر باش
 

باری شد کە بە قیمت  ک عمومیت دادن موجب اشتباە مصیبتی
هزار انسان تمام شد. اگربخش درمانی در عمومیت دادن  ٦٠جان 

 شد نجات داد. ها را می کرد، بخشی از این زندگی خود تجدید نظر می
یک فروشگاە بزرگ  برای خرید نان بە ١٩٧٤یک شب در سال 

در یک شهر کوچک رفتم. توی فروشگاە متوجە نوزادی شدم کە در 
وضعیت خطرناکی در کالسکە قرار داشت. مادر بچە را بە پشت 

مشغول انتخاب نان بود. یک چشم نیمە  شخواباندە بود و خود
توانست خطر را ببیند، اما برای یک دکتر تازە از دانشگاە  حرفەای نمی

مادر  این کەصدا درآمد. من ندویدم، برای  درآمدە زنگ خطر بە
بە سرعت خودم را بە کالسکە رساندم و اما بچە را نترساندە باشم. 

حتی بیدار  گردانم. کوچولوشکم بر بچە را بلند کردم و او را بە روی
 نشد.

مادر بطرف من برگشت، با یک نان دراز در دست آمادە حملە 
بود. من با عجلە توضیح دادم کە پزشک هستم و این وضعیت 

توانست بە خفە شدن بچە بیانجامد و گروە تحقیقات پزشکی اعالم  می
کردە کە بچە را بە پشت نخوابانند، چون اگر استفراغ کند موجب 

گی او خواهد شد. مادر هم آرام شد و هم ترسیدە بود. با پاهای خف
لرزان بە خریدش ادامە داد. من با احساس افتخار خریدم را تمام 

 بفهمم چە اشتباە بزرگی کردەام. این کەکردم، بدون 
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در زمان جنگ جهانی دوم و جنگ کرە پزشکان کشف کردند 
ر شکم خواباندە شوند آورند اگر ب سربازان زخمی کە بە درمانگاە می

پشت خواباندن باعث خفە  شانس زندە ماندنشان بیشتر است. بە
شد مایع  ن باعث میاندها موقع استفراغ بود. اما دمر خواب شدن آن

ها زندگی،  بیرون بریزد و راەهای تنفسی باز بماند. این کشف میلیون
 مرسوم بود و ''بە پهلو خواباندن''ابتدا نە تنها سربازها، را نجات داد. 

شود.  های اولیە تمام دنیا درس دادە می های کمک در آموزش
)نیروهای کمکی کە هنگام زلزلە بە نپال رفتند حتما این را 

 دانستند.( می
تواند بە سرعت عمومیت پیدا کند. در دهە  اما یک کشف تازە می

بە پهلو خواباندن الغاء شد و پیشنهاد شد کە بچەها برای  ١٩٦٠
ها هم مانند بیماران  ابیدن بر شکم خواباندە شوند چون آنبهتر خو

 ناتوان هستند.
اغلب توجە بە این نوع عمومیت دادن مشکل است. منطق 

آید و وقتی یک منطق بیچون و چرا با  بە نظر میزنجیرەای درست 
شود. گرچە این  ممکن میتوأم شود دیدن اشتباە تقریبا غیرخواهی خیر

اد مرگ و میر بچەها زیاد شدە است. باالخرە شیوە نشان داد کە تعد
کنگ اعالم کرد کە  یک گروە پزشکی در هنگ ١٩٨٥در سال 

خواباندن بر شکم دلیل مرگ و میر کودکان بودە است. با وجود این 
عدەای از پزشکان اروپایی بە آن عالقە نشان ندادند. برای 
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ان را سال دیگر هم طول کشید کە نظرش ٧های رسمی سوئد  سازمان
 کنگی را قبول کنند. عوض کنند و پیشنهاد دکترهای هنگ

مردند چون بە پشت خواباندە شدە بودند و  سربازان بیهوش می
ا کردند. اما بچەهای خوابیدە با سربازان فرق دارند. بچەه استفراغ می

خود در چنین وضعی بە پهلو العمل کامال کارآمدی دارند  عکس
چرخند، اما اگر بر شکم خوابیدە باشند برایشان سخت است سر  می

این های تنفس را باز نگهدارند. )دالیل  سنگینشان را بچرخانند و راە
چرا دمر خواباندن بچە نوزاد خطرناک است هنوز کامال مشخص  کە

 نشدە است.(
میدە باشد کە آن مادر در قسمت نان فروشگاە فه این کەدرک 

توانست از من  من بچەاش را در خطر قرار دادەام مشکل است. او می
وقت من شاید در مورد ام را نشان بدهم. آن کارت پزشکی بخواهد

توانست بپرسد: ولی  دکتر  گفتم. او می سربازان بیهوش برایش می
عزیز آیا این عمومیت دادن واقعا درست است؟ آیا یک بچە خوابیدە 

ها را  رباز بیهوش فرق فاحشی ندارد؟ حتی اگر اینبا یک س
م دفاع ا دادم و از نتیجەگیری پرسید، من حق را بە جانب خودم می می
 کردم. می

در مدت دە سال من بچەهای زیادی را کە بە پشت خواباندە 
بودند برگرداندەام کە از خفگیشان جلوگیری کنم. خیلی از دکترها و 

آمریکا هم همین کار را کردەاند. و بعد از پدر و مادرها در اروپا و 
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ماە بعد  ١٨کنگ ناگهان قضیە بر عکس شد.  اعالمیە دکترهای هنگ
از اعالم این کشف هنوز هزاران بچە بخاطر آن عمومیت دادن غلط 

تواند خود را در پشت خیرخواهی  مردند. عمومیت دادن سیال می
 پنهان کند.

چە توی فروشگاە زندە ماندە توانم امیدوار باشم کە ب من فقط می
توانم امیدوار باشم کە بشر از این اشتباە عظیم کە  باشد. و فقط می

بطور رسمی در دنیای پزشکی صورت گرفتە، درس گرفتە باشد. ما 
قابل مقایسە را بە هم تعمیم ە باید کوشش کنیم کە گروەهای غیرهم

شت منطق های پنهان در پ ندهیم. ما باید تالش کنیم عمومیت دادن
را کشف کنیم. کشف آن مشکل است. وقتی ما در مقابل آمار قرار 

گیریم همیشە باید آمادە باشیم نظرهای پیشین را زیر سٶال ببریم  می
 ها را امتحان کنیم تا بە اشتباهاتمان پی ببریم. و تازە
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 بندی پیشداوری عمومیت دادن جمع

 
 

هائی کە در یک تحلیل  واقعیت مسلم اینست... کە بە دستەبندی
ها  ش کە دستەبندییاد داشتە با شود توجە کن و بە بردە می بە کار

مە توانیم بە عمومیت دادن خات کنندە باشد. ما نمیتواند گمراە می
های  جای آن باید از عمومیت دادنبدهیم، تالش هم الزم نیست. ب

 اشتباە حذر کنیم.
هایت را  برای کنترل پیشداوری عمومیت دادن باید دستەبندی

 مورد سٶال قرار دهی.
 های درون گروەها را پیدا کن. اگر گروهی بزرگ  اختالف

 شود آنرا بە گروەهای کوچکتر تقسیم کرد و... است ببین می
  تشابهات گروەها را پیدا کن. اگر تشابە بین گروەهای

 هایت مناسب است. اما... ەبندیجداگانە را یافتی، بدان کە دست
  بە جداگانە بودن گروەها توجە کن. فرض نکن چیزی کە

مربوط بە یک گروە )مثال تو و بقیە در سطح چهار، یا سرباز بیهوش( 



230 
 

مثال کسانی در سطح درآمدهای دیگر، است شامل گروەهای دیگر )
 شود. یا بچە خوابیدە( هم می

  یعنی بیش از نصف. بپرس هشدار برای '' اکثریت''. اکثریت
 درصد این چقدر است.

 عادی بە هشدار برای نمونەهای غیرعادی. تصویرهای غیر
 تواند استثناء باشد نە قاعدە. ماند، اما می یاد می آسانی بە

 های دیگر نادان نیستند. وقتی کسی  فرض بگیر کە آدم
آید، کنجکاو باش و فروتن، و فکر کن کە راە حل  می بە نظرعجیب 

ها برای حل یک مشکل ممکن است چیزی باشد کە تو با آن  نآ
 آشنا نیستی.
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 ٧فصل 
 پیشداوری سرنوشت

 
 خواست چیزی دربارەشان بگوید صخرەهای غلطان و پدر بزرگ نمی

 
 گلولەهای برفی جهنم

 

اخیرا من بە هتل پنج ستارە ''بال مورال'' در ادینبورگ دعوت 
بودم تا در مجمع سرمایەگذاران و مشتریان ثروتمندشان سخنرانی 
کنم. وقتی وسائلم را در آن سالن شیک با سقف بلند روی میز 

چیدم، خودم را کمی کوچک حس کردم و فکر کردم یک  می
خواهد بە یک پروفسور  یانستیتوی اقتصادی با این همە ابهت چرا م

چند هفتە پیش دعوتم را بهداشت عمومی سوئدی گوش کند. 
خواستم روی  دریافت کردە بودم، اما برای اطمینان خاطر وقتی می

سن بروم، بار دیگر از برگزارکنندە سٶال کردم. او توضیح صریحی 
هایش بفهماند کە  توانست بە مشتری داد. مشکلش این بود کە نمی

قصرهای قرون وسطائی و دیوارهای کنگرەدار سنگی بیش از  اروپا با
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این محل مناسبی برای سرمایەگذاری سودآور نیست، بلکە بازار 
های ما توان  بیشتر مشتریست. او گفت: ''جدید در آسیا و آفریقا

دیدن یا قبول کردن پیشرفتی را کە در آسیا و آفریقا صورت گرفتە 
یقا قارەایست کە هیچگاە بهتر ها آفر است، ندارند. بە نظر آن

شود. من امیدوارم کە آمارهای متحرک تو بتواند دیدشان از دنیا  نمی
 را تغییر دهد.
شد کە سخنرانی خوب پیش رفتە است. من نشان دادم  حس می

کە کشورهای آسیایی مانند کرە جنوبی، چین، ویتنام، مالزی، اندنزی، 
با پیشرفت اقتصادی خود دنیا فیلیپین و سنگاپور در این دە سال اخیر 

را متعجب کردەاند، این پیشرفت اقتصادی با پیشرفت اجتماعی ثابت 
نیز همراە بودە است. من نشان دادم کە همین پیشرفت در 

انجام است. گفتم کە بهترین جا هایی از آفریقا هم در حال  بخش
برای سرمایەگذاری آفریقاست چرا کە در مواردی مثل آموزش و 

، ماندن کودکان بە سرعت در حال تغییر است. من بە نیجریەزندە 
کنندگان بە دقت گوش دادند و  اتیوپی و غنا اشارە کردم. شرکت

 های خوبی طرح کردند. سٶال
کردم مردی با موهای سفید  در پایان، وقتی کامپیوترم را جمع می

و لباس سە تکە )فراک( جلو آمد و با لحن دوستانەای گفت: من 
هایت گوش دادم، اما شانس موفقیت  های تو را دیدم و بە حرف رقم

آفریقا مثل گلولە برف توی جهنم است. من در نیجریە کار کردەام. 
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گذارد یک جامعە مدرن بنا کنند.  میهاست کە ن این فرهنگ آن
''هیچگاە. ''. تا من بخواهم دهن باز کنم و با آمار جوابش را بدهم، 

 دستی بە شانەام زد و رفت کە یک فنجان چای پیدا کند.
 

 پیشداوری سرنوشت
 

پیشداوری سرنوشت بر این نظر است کە سرنوشت انسان را 
آید. و همە  دنیا می بەکند و با او  سرزمین، دین و فرهنگ تعیین می

ها  ها جبری و گریزناپذیر است. آن ست و علتچیز همانست کە ه
د کرد. این همیشە چنین بودە است و هیچوقت تغییر نخواه

پیشداوری باور دارد کە عمومیت دادن اشتباە کە در فصل ششم از 
ها کە در فصل یکم آمدە است، نە تنها  آن گفتیم و اختالف سطح

لکە جبر سرنوشت است؛ بدون تغییر بودە و خواهد واقعی نیست ب
 بود.

شود فهمید کە این پیشداوری تا چە اندازە مانع  خیلی سادە می
های دور بە ندرت  تکامل بودە است. محیط زندگی انسان در زمان

کند  کردە، انسان یاد گرفتە بودە کە هرچیز چگونە عمل می تغییر می
بود. و این را بە استراتژی  و فرض کردە کە هموارە همین خواهد

کردە کە دوبارە آزمایش  زندگی تبدیل کردە است. بنابراین تالش نمی
 کند.
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و باز سادە است فکر کنیم یک ایدە در بارە یک سرنوشت ویژە 
شدە و شناسائی جداگانەای از  چگونە باعث همگونی یک گروە می

باید برای  کردە است. این امر می ها کسب می گروەهای دیگر برای آن
این های امپراتوری مهم بودە باشد. اما  ها و قدرت تشکیل قبایل، ملت

بر این پیشداوری بمانیم و دانش خود را تازە نکنیم، موجب  کە
 دهد. ندیدن تغییراتی خواهد شد کە در پیرامونمان رخ می

قابل تغییر نیست. دائم در جامعە و فرهنگ مانند صخرەها غیر
رب در حال حرکت است و جوامع غیرغربی حرکت است. دنیای غ

است. جنبەهای   هم اغلب با سرعت حتی بیشتری در حرکت
مثال گستردە شدن اینترنت و  -ها   تغییرات فرهنگی، بجز سریعترین

آید کە ارزش خبری  کندتر از آن می بە نظر -رسانەهای اجتماعی
داشتە باشد. نمونەای در مورد پیشداوری سرنوشت آنست کە یک 

آفریقا برای همیشە جنتلمن انگلیسی در ادینبورگ گفت: '' وضع 
''یکی دیگر  کنندە خواهد بود و هیچگاە بە اروپا نخواهد رسید.ناامید

مسیحی است. این دنیای اسالمی بطور بنیادی جدا از دنیای اینست: ''
های کهنە و  بیارزیا خاطرە بیا آن مذهب، این یا آن قارە یا فرهنگ 

وقت تغییر نخواهد کرد''. این همان نظر اولی است غیرقابل تغییر هیچ
 در شکلی دیگر.

در اولین نگاە یک نوع تحلیل پشت این نظر هست. اما با کمی 
زدە است. این بینیم کە همان پیشداوری است کە مارا گول  دقت می

 گیرد. های متغیر اغلب بە ظاهر تحت پوشش آمار هم قرار می ارزیابی
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 ١٠سٶال شمارە 
برای این میزان سال تحصیل کردەاند.  ١٠سالە  ٣٠عام مردان  بطور

 است؟ چقدرزنان در همین سن 
   لسا3             لسا6           سال9 

 

جواب مثبت را امیدوارم این کتاب کمک کردە باشد کە تو 
سال بە مدرسە  ٩سالە بطور متوسط  ٣٠های  انتخاب کنی. زن

 رفتەاند. یعنی یکسال کمتر از مردان.
ها یک تصویر خود خواهانە از خود دارند کە بر پایە  بیشتر اروپائی

فرهنگ برتر ساختە شدە و این تنها در رابطە با آفریقا و آسیا نیست، 
ها هم هست. اما اگر مصرف  کائیبلکە در مقابل فرهنگ مصرف آمری

 %٢٦کنندە است.  یار بگیریم چە کسی بزرگترین مصرفدانائی را مع

در  %١٣از مردم عادی آمریکا جواب درست دادەاند در مقابل 
 در نروژ. % ٨در فنالند و تنها  % ١٠اسپانیا و بلژیک، 

 

 ١٠نتایج سٶال شمارە 
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کە هر روز  مرد است.این سٶال در واقع مربوط بە برابری زن و 
شود. بطور مدام نمونەهایی از  در شمال اروپا از آن صحبت می

بینیم، البتە در خارج، جائی در دنیا، و  خشونت در مورد زنان می
روند.  هایی از افغانستان؛ جائی کە بیشتر دختران بە مدرسە نمی گزاش
زن  کند کە تساوی یید میاویر نظر معمول مردمان شمال را تأاین تص

های دیگر ایستا  و مرد در جاهای دیگر بهتر نشدە است و فرهنگ
 ماندە است.

 
 آید چگونە صخرەها بە حرکت درمی

 و انسان صخرە نیست. دائما در حال تغییر است.  ، ملت فرهنگ
 

 تواند خود را برساند آفریقا می
د، بسیار این نظریە کە آفریقا خود خواستە است کە فقیر بمان

ندرت بر منطق استوار است. اگر تو است. اما ب گستردە شدە
 خواهی نظرت بر مستندات استوار باشد باید موارد زیر را بشناسی. می

تر از  این درست است کە آفریقا در کل و بطور متوسط عقب
سال  ٦٥قارەهای دیگر است. متوسط سنی برای نسل جدید آفریقا 

 سال کمتر از نسل امروزی سوئد. ١٨است، 
کنندە گمراە تواند دانی کە رقم متوسط می یش از هرچیز میاما پ

های مختلف آفریقا بسیار زیاد است. همە  باشد. اختالف در قسمت
تر از بقیە دنیا نیستند. متوسط سنی پنج کشور  کشورهای آفریقا عقب
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 % ٧٢ ئر. مراکش، لیبی و مصر. بیشتر ازبزرگ آفریقا؛ تونس، الجزا
 بود. ١٩٧٠یگاهی هستند کە سوئد در سال ها امروز در جا است، آن

شوند.  هایی کە بە آفریقا شک دارند، با این نمونە قانع نمی آن
گویند این کشورها همە عرب هستند و همە آفریقا را  حتی می

کردم این کشورها  کنند. وقتی من جوان بودم فکر می نمایندگی نمی
ها  بود کە آن ند. و این زمانینک آفریقا را بە دو بخش تقسیم می

داشتند. اما برای روشن شدن مطلب  بطرف پیشرفت قدم برمی
گذارم و بە کشورهای جنوب  آفریقای شمالی را کنار می  کشورهای 
 پردازم. صحرا می

در شصت سال اخیر تمام کشورهای جنوب صحرا سیستم 
استعماری را پشت سر گذاشتند و مستقل شدند. در این مدت 

نای برق، آب و فاضالب را بە همان شیوەای سیستم آموزش و زیرب
کشور  ٥٠کە اروپا در زمان رشد انجام داد، ساختەاند و تقریبا همە 

جنوب صحرا مرگ و میر کودکان را بە سرعتی بیش از سوئد کم 
 شود این را رشد حساب نکرد. کردەاند. چطور می

ال تواند هنوز بد باشد. اگر تو دنب گرچە بسیار بهتر است، اما می
 ها را خواهی یافت. گردی طبیعتا آن مردم فقیر می

سال پیش در سوئد هم فقر شدید وجود داشت. وقتی من  ٩٠در 
تر از  سال پیش، چین و هند و کرە جنوبی خیلی عقب ٥٠جوان بودم، 
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آفریقای امروز بود. و سرنوشت آسیا دقیقا مانند سرنوشت آفریقای 
 آمد. امروز بە نظر می

قت نخواهند توانست چهار میلیارد انسان را تغذیە و ها هیچ آن''
 کنند.''

کنند. اگر  بندی، نیم میلیارد آفریقائی در فقر زندگی می در جمع
این سرنوشتشان است کە چنین باشد، باید یک چیز کامال استثنائی 
در رابطە با میلیاردها انسان در دنیا و همچنین در خود آفریقا باشد. 

 رم.من بە این باور ندا
نجات پیدا کنم آخرین کسانی کە از فقر شدید  من فکر می

های نامرغوب دارند و  کنند روستائیانی هستند کە زمین می
میلیون  ٢٠٠پیرامونشان پر از تنش است. امروز در دنیا، در مجموع، 

کنند کە نصفشان در آفریقا هستند،  نفر در فقر شدید زندگی می
ا این بستگی بە فرهنگ ثابت و ام ها دوران سختی پیشرو دارند، آن
های  حاصل و تنش قابل تغییر ندارد. بلکە بستگی بە زمین بیغیر

 جنگی محیطشان دارد.
کنم جای امیدواری وجود دارد. فقیرترین و  همە من فکر میاین با

های دنیا نجات یافتەاند. فقر شدید همیشە همراە  ترین انسان بدبخت
شد تغییر  قحطی و جنگ، فکر مین با ناامیدی بودە است. در زما

ممکن است. حتی در چین و بنگالدش و ویتنام. امروز کمد غیر
سال پیش  ٣٥دوزند.  ها می  هایی است کە آن های تو پر از لباس  لباس
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 ٣٠هند در جایگاە موزامبیک امروز بود. کامال امکان دارد کە در 
رتقاء یابد و مانند هند ا  ٢سال آیندە موزامبیک بە یک کشور سطح 

شریک بازرگانی مناسبی در دنیا باشد. موزامبیک یک ساحل طوالنی 
در کنار اقیانوس هند دارد کە مرکز ثقل بازرگانی جهانی است. چرا 

 نباید ترقی کند؟
توانم  بینی کند. نمی تواند آیندە را صد در صد پیش هیچکس نمی

خواە هستم و  اناین روی خواهد داد. اما من امکبا اطمینان بگویم کە 
 کند کە این امکان وجود دارد. آمارها قانعم می

 این کەبە دلیل پیشداوری سرنوشت است کە باور کردن بە 
کند. روشنفکران آفریقا  پای غرب خواهد رسید را مشکل می آفریقا بە

د آفریقا بستگی بە شانس یا در نوشتەهایشان بر این باورند کە رش
در این سرنوشت کە مملو از فقر و  دارد؛ یک قطع موقتی تصادف

 جنگ است.
اعتقاد بە سرنوشت برخی از روشنفکران غربی را نیز بر آن داشتە 

اولش باز  بجایاست کە فکر کنند این رشد غرب موقتی است و 
بانک جهانی هنوز  ٢٠٠٨ها بعد از بحران اقتصادی  خواهد گشت. سال

مدت پنج سال هیچ کرد. در  ارزیابی می ٣را  ٤رشد کشورهای سطح 
کشوری نتوانست بە این حد از رشد برسد. در این پنج سال، هر سال 

راە خواهد افتاد و  گفت: سال آیندە دوبارە اقتصاد بە بانک جهانی می
همە چیز معمولی خواهد شد. اما سرانجام بە این نتیجە رسید کە 
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 % ٢ە ''چیز معمولی'' وجود ندارد، بنابراین ارزیابیش از آیندە را ب
کاهش داد. همزمان بانک جهانی اعتراف کرد کە در همان پنج سال 

مانند گینە، نیجریە، اتیوپی و کنیا در آفریقا و  ٢کشورهای سطح 
 رشد داشتەاند.  % ٥بنگالدش در آسیا 

کند!  ' چرا فرق می'کند. کنی: ''برای من هیچ فرق نمی تو فکر می
کند کە سهام  تعیین میست کە ارزیابی بانک جهانی یک دلیلش این

بازنشستگی تو در کجا سرمایەگذاری شود. انتظار این بود کە 
کشورهای اروپایی و آمریکا رشد سریع و ثابتی داشتە باشند کە برای 

ها نشان داد کە این  ارزیابی ها جذاب بود، اما وقتی سرمایەگذاری
زش انداز غلط بودە است و این کشورها رشد ثابت نداشتەاند ار چشم

سهام بازنشستگی هم پایین آمد. کشورهایی کە خطر کم و بازدهی 
بیشتر داشتند حاال نشان داد کە خطر بیشتر و بازدهی کمتری دارند. 

ذب با امکان رشد باال، سرمایەها را جهمزمان کشورهای آفریقایی 
 کردند.

کنی کە در  یک دلیل مٶثر دیگر: تو برای یک شرکت کار می
یەگذاری شدە، حاال تو و همکارانت در دفتر ''غرب'' قدیمی پا

دهید. بازار بە  نشستەاید و احتماال امکانات امروزی را از دست می
یابد؛ یک انفجار مصرف در آفریقا و آسیا.  سرعت گسترش می

های محلی در حال بنا کردن باروهای خویش هستند.  شرکت
خود را کنند و در تمام قارە فعالیت  هایشان را معرفی می مارک
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شوید  آلودە و بندرت متوجە می کە شما خواب گسترانند، در حالی می
کە چە اتفاقی روی دادە است. این بازار مصرف کشورهای غربی در 

 مقابل آن فقط یک نمونە برای چشیدن است.
 

 نوزادان و مذهب
 

دانشجوها بطرف  ١٩٩٨بارە بهداشت جهانی در بعد از درس در
دستگاە اتوماتیک قهوە هجوم بردند اما یکی از دختران درنگ کرد و 
آرام با چشمان پر از اشک بطرف تریبون آمد. وقتی متوجە شد کە 

کنم رویش را بطرف پنجرە برگرداند. کامال واضح بود  بە او نگاە می
انگیز  د در بارە یک مسئلە غمخواه کند. فکر کردم او می کە گریە می

های درس  شخصی با من حرف بزند کە مانع شرکتش در کالس
را فرو خورد و من چیزی بگویم، گریەاش  این کەشود، اما قبل از  می

ایران آمدەاند.  قابل انتظاری گفت: خانوادە من ازبا لحن محکم و غیر
ایران بارە بهتر شدن سریع سالمتی و آموزش در تو همین حاال در

بارە ایران ن باری است کە من یک چیز مثبت درحرف زدی، این اولی
 شنوم. می

دانشجوی من با سوئدی بدون لکنت و با لهجە استکهلم حرف 
زد. او احتماال همە عمر در سوئد زندگی کردە است. من منظوری  می

نداشتم، تنها کاری کە کردم این بود کە آمارهای سازمان ملل در 
در مورد ازدیاد طول عمر و کم شدن مرگ و میر کودکان  بارە ایران،
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را نشان دادە بودم. یک کاهش سریع؛ از هر شش کودک برای هر 
 سال بعد رسیدە بود. ١٥کودک در  ٣بە کمتر از  ١٩٨٤زن در 

 

 تا بە امروز ١٨٠٠کودک برحسب زن از 

 
این یکی از نمودارهایی بود کە بە عنوان نمونە تغییر سریع در 

 داد. را نشان می ١٩٩٠کشورهای با درآمد متوسط در دهە 
 تواند درست باشد. کنی نمی گفتم: فکر می

بلە، درست است. تو گفتی کم شدن تعداد بچەها نتیجە بهتر ''
شدن سالمتی و آموزش بویژە برای زنان است. تو گفتی کە اغلب 

د و از دختران ایرانی دید مدرنی در مورد تعداد افراد خانوادە دارن
کنند. من هیچگاە در سوئد  وسائل جلوگیری از حاملگی استفادە می

نشنیدم کسی چیزی حتی نزدیک بە این گفتە باشد. حتی 
ها فکر  تحصیلکردەهای سوئد هیچ اطالعی از این تغییرات ندارند. آن

 کنند کە ایران در سطح افغانستان است. می
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دن تعداد رسانەهای آزاد غرب هیچ گزارشی در مورد کم ش
یکی از بزرگترین  ١٩٩٠کودکان نداشتەاند. ایران در دهە 

تواند افتخار کند  ندوم سازی را دارا بودە است. و میکارخانەهای کا
هایی کە قصد ازدواج دارند دورە آموزش جنسی  کە برای زوج

های  گذارد. این بە معنای داشتن پرستار آموزش دیدە است. زوج می
کنند تا بچەهای  گیری از حاملگی استفادە میایرانی از وسائل جلو

کمتری داشتە باشند. برای معاینە نازایی دارای مرکز پزشکی هستند. 
از یک  ١٩٩٠چنین بود، وقتی کە من در  ١٩٩٠بە هر حال در دهە 

مرکز درمانی در تهران دیدار کردم، مهماندار من پروفسور ملک 
زماندهی کردە بود. چند نفر افضلی بود کە برنامە تنظیم خانوادە را سا

کنند کە زنان ایرانی ، بیشتر از زنان آمریکائی،  در غرب باور می
ها آزادی گفتار  گیرند کە بچە کمتر داشتە باشند؟ ما غربی تصمیم می

را تا آن درجە دوست داریم کە ما را نسبت بە رشد کشورهای دیگر 
نیم. بە هر حال دا ها را ناخوشایند می کور کند. چون کە رژیم آنجا

کامال آشکار است کە آزادی مطبوعات گزارش تغییرات فرهنگی دنیا 
 کند. را تضمین نمی

تقریبا تمام  مذاهب دنیا برای امور جنسی قواعدی دارند. سادە 
است کە فکر کنیم در بعضی مذاهب زنان بچە بیشتری بە دنیا 

اغراق آورند. اما در مورد رابطە تعداد بچەها و زنان اغلب  می
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شود، در عوض رابطەای قوی بین درآمد و تعداد بچەهای یک  می
 زن وجود دارد.

تر از  کشور حد متوسط زاد و ولد پایین ٤٠در  ١٩٦٠در دهە 
کودک برای هر زن بود. اکثریت جمعیت این کشورها بجز ژاپن  ٣،٥

آمد کە آدم باید مسیحی یا ژاپنی باشد کە  می بە نظرمسیحی بودند. 
ر داشتە باشد. اما با کمترین تفکر خطای این دید آشکار بچە کمت

کشورهای مسیحی زیادی مانند مکزیک و اتیوپی زنان در شود.  می
 آوردند. بچەهای زیاد بە دنیا می

امروز چگونە است؟ در نمودار زیر من دنیا را بە سە گروە تقسیم 
ا کردەام. مسیحی، مسلمان و بقیە. سپس تعداد بچە برحسب درآمد ر

هندە میزان جمعیت د ان دادەام. بزرگی هر دایرە نشاندر هر گروە نش
 است.

 

 شود باال موجب داشتن بچە کمتر میدرآمد 
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ها در هر سە سطح درآمد پراکندەاند. نگاە  نگاە کن چگونە مسیحی
هایی کە در سطح یک هستند بچەهای بیشتری  کن چگونە مسیحی

بسیار شبیە است: بدون  تصویردارند. حاال نمودار بعدی را ببین. 
هایی کە در فقر شدید هستند، بچەهای بیشتری  توجە بە مذهب زن

 دارند.
بچە برای هر  ٣تعداد بچەهای زنان مسلمان امروزە بطور متوسط 

بچە. اختالف زیادی بین این دو  ٢،٧ها  زن است و برای مسیحی
 مذهب بزرگ دنیا از این نظر وجود ندارد.

بی، جدا از قارە، فرهنگ یا مذهب، در آمریکا، در هر اتاق خوا
تهران، مکزیک، مالزی، برزیل، ایتالیا، چین، اندونزی، هند، کلمبیا، 

ها آرزوی یک خانوادە کوچک   بنگالدش، آفریقای جنوبی و لیبی، زوج
 کنند. را زمزمە می

 
 زنند همە در بارە سکس حرف می

 

معیت در این یا آن آمیز در بارە خانوادەهای پرج نظرهای اغراق
شود این بە دلیل فرهنگ غیرقابل  مذهب وجود دارد و گفتە می

تغییرشان است. این درست نیست. ارزیابی و دید هموارە تغییر 
ها بە این شناختە شدەایم کە در  کند. بە عنوان نمونە ما سوئدی می

زنیم. مگر  مورد سکس و وسایل جلوگیری از حاملگی آزادنە حرف می
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ا فرهنگ ما همیشە چنین نبودە است. ما همیشە این ارزیابی را نە؟ ام
 نداشتەایم.
یاد دارم کە دید ما نسبت بە سکس چە اندازە  من بە

محافظەکارانە بود. مثال پدر بزرگ من ''گوستاو'' زمانی بە دنیا آمدە 
بودە و او نمونە مرد نسل خود بودە  ٢کە سوئد در حال ترک سطح 

وقت کرد. او هیچ ا هفت بچە افتخار میبزرگ ب است. او بە خانوادە
یک پوشک عوض نکرد، غذا نپخت یا جارو نکرد و هیچگاە در مورد 
سکس و وسیلە جلوگیری از حاملگی حرفی نزد. دختر بزرگ او از 

مبارزە  ١٩٣٠ندوم در اهایی بود کە علیە غیرقانونی بودن ک فمینیست
بچە شدە بود حرف  کرد، اما وقتی با پدرش کە صاحب هفتمین می

زد، پدر ناراحت شد و حاضر نبود در این بارە صحبت کند. او 
ارزیابی سنتی و پدرساالرانە داشت، اما این توسط نسل بعدی مورد 
قبول واقع نشد. فرهنگ سوئدی تغییر کرد. )پدر بزرگ کتاب هم 

 کرد.( دوست نداشت و از تلفن هم استفادە نمی
هاست. پشتیبانی  ول همە سوئدیحق سقط جنین امروزە مورد قب

شدە است.  قوی از حقوق زنان در کل، جزئی از فرهنگ ما
کنم کە در  ماند وقتی من تعریف می دهانشان باز می دانشجوهایم

چنین نبود. سقط جنین ممنوع بود مگر بە دالیل ویژە  ١٩٦٠سال 
پزشکی. در دانشگاە ما یک صندوق مخفی برای کمک بە زنانی 

خواستند در خارج از سوئد سقط جنین کنند. دهانشان  میداشتیم کە 
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گویم زنان باردار برای این کار بە لهستان  ماند وقتی می بیشتر باز می
رفتند. پنج سال بعد لهستان سقط جنین را ممنوع کرد در حالی  می

بە آرامی کە سوئد آن را قانونی کرد. جهت حرکت زنان باردار 
ە کە فرهنگ همیشە چنین نبودە و ست کعوض شد. نکتە مثبت این

 تغییر کردە است.
کنم با کسانی مثل پدر بزرگم  وقتی کە من بە آسیا سفر می 

ها باید بە  شوم. برای مثال در کرە جنوبی و ژاپن هنوز زن روبرو می
شوهر و پدر و مادرش خدمات بدهند بە اضافە رسیدن بە بچەها. 

آنچە خود آن را  من مردان زیادی را مالقات کردەام کە بە
کنند. با زنانی کە نظرات  نامند افتخار می های آسیایی می ارزش

دانند  دیگری دارند حرف زدەام. زنان این فرهنگ را افتخار آمیز نمی
 شود دختران نخواهند ازدواج کنند. گویند باعث می و می

 بە یک شوهر فکر کن
 

انی نشستە کنگ موقع ناهار سر میز خانم جو در کنفرانسی در هنگ
سال داشت و آیندە بسیار روشنی در انتظارش بود. من از  ٣٧بودم. او 
های آسیایی یاد  های بسیاری در مورد مسائل روز و عادت او چیز

نقشەای برای حرف زدیم. ''گرفتم. ما در بارە زندگی شخصی هم 
ها دوست  خواهم فضولی کنم. ما سوئدی تشکیل خانوادە داری؟ نمی

 او از باالی شانە من بە غروب آفتابن چیزها حرف بزنیم.''داریم از ای
روز بە داشتن بچە فکر  من هرطرف برکە نگاە کرد و گفت: '' آن
اما خیال شوهر  چشم من نگاە کرد و اضافە کرد: ''بعد در کنم.'' می

 داشتن را ندارم.''
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من سعی کردم بە این خانم قوت قلب بدهم، قانعش کنم کە همە 
 تواند تغییر کند.  چیز می

زن جوان در دانشگاە آسیا در  ٤٠٠یک بار یک سخنرانی برای 
ها توضیح دادم کە چگونە و چرا فرهنگ  بنگالدش داشتم. برای آن

کند و چطور نجات یافتن از فقر شدید با آموزش برای زنان  تغییر می
دسترسی بە وسائل جلوگیری از حاملگی موجب کمتر شدن بچەها و 
های  شود. سخنرانی بسیار مهیجی بود. زنان جوان با حجاب می

 زدند. رنگارنگ با تمام صورت لبخند می
خواستند در بارە  بعد از آن دانشجویان افغانی این دانشگاە می

ییرات گفتند کە این تغ ها می کشورشان برای من توضیح بدهند. آن
دادن است. ''باوجود جنگ و  در افغانستان هم بە آرامی در حال روی

کشند. ما  ها برای یک زندگی مدرن نقشە می فقر''  اما جوان
خواهیم کە تو  گونە میهستیم و مسلمان، اما مردی از آن افغانستانی

تعریف کردی. مردی کە بە ما گوش بدهد و با هم برنامەریزی کنیم 
 تە باشیم کە بە مدرسە بروند.کە دو بچە داش

محور کە در خیلی از کشورهای آسیایی و های مرد ارزیابی
های  ها نیست. تنها ارزیابی آفریقایی وجود دارد ولی مختص بە آن

اسالمی یا شرقی نیست. ارزیابی مردساالرانە است. درست همانطور 
سال پیش وجود داشت. با رشد اقتصادی، اجتماعی  ٦٠کە در سوئد 
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ممکن در سوئد اتفاق افتاد. تغییر غیر ز بین خواهد رفت. همانطور کەا
 نیست.

 
 شود پیشداوری سرنوشت را  کنترل کرد چگونە می

 

توانیم مغزمان را عادت بدهیم کە ببیند صخرەها حرکت  چطور می
 کنند، چیزها همیشە اینچنین نبودە است و چنین نیز نخواهد ماند. می

 
 تغییرنکردن نیستات آرام بە معنی تغییر

 

جامعە و فرهنگ در حرکت دائمی است. حتی تغییرات جزئی در 
 شود. طول زمان روی هم جمع می

سال  ٧٠یک درصد در سال ممکن است درصد کمی باشد اما در 
  ٣ و سال دوبرابر خواهد بود. ٣٥درصد در مدت  ٢شود.  دو برابر می
 سال. ٢٤درصد در 

منطقە طبیعی حفاظت شدە توسط سال قبل از میالد اولین  ٣٠٠ 
پادشاە سریالنکا ایجاد شد.  (Devanampiya Tissa''دوانامپیا تیسا'' )

وقتی عنوان کرد کە یک جنگل در حفاظت رسمی است. دو هزار 
دە مشابهی در یورکشایر سال طول کشید تا یک کشور اروپایی بە ای

( در Yellwestoneسال بعد از آن ''یلوستونە'' ) ٥٠و  غربی برسد
ها  درصد از جنگل ٠،٠٣تنها  ١٩٠٠آمریکا پارک ملی شود. سال 
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درصد رسید. آرام آرام، دە سال  ٠،٢بە  ١٩٣٠د. در حفاظت شدە بو
ساالنە بسیار کم بود، تقریبا  بە دە سال این رقم بیشتر شد. زیاد شدن

درصد از محیط طبیعی بە گونەای حفاظت  ١٥محسوس. اما امروز نا
 است. و رقم همچنان در حال باال رفتن است. شدە

شت نباید تغییر جزئی را بە برای کنترل پیشداوری سرنو
ناپذیری تعبیر کرد. یک درصد در سال را نباید نادیدە گرفت. تغییر

 جزئی و بطئی است. این کە بخاطرصرفا 
 

 آمادە باش کە دانش خود را بیشتر کنی
 

تاریخ مصرف ندارد و وقتی راحت طلبی است کە فکر کنیم دانش 
ماند و لزومی بە یادگیری دوبارە نیست.  یاد گرفتیم همیشە تازە می

 در مورد علوم ریاضی و فیزیک چنین است. وقتی در مدرسە یاد
هنوز هم همان است، اما در مورد جامعەشناسی  ٢+٢= ٤گرفتیم  

 ی تواند آمارهای اساسی ناگهان عوض شود. درست مثل مواد می
 شیر و سبزی کە همیشە باید تازەاش را خرید. مثل 

 این کەسال بعد از  ١٣من خود این تجربە را بارها تکرار کردەام. 
طرح کردم، تصمیم گرفتم دوبارە آزمایش  ١٩٩٨ها را در  اولین سٶال

ها پنج  کنم، ببینم اطالعات مردم بهتر شدە است یا نە. در این سٶال
ل کردم، در کدام یک از این دو جفت کشور را انتخاب کردم و سٶا

دانشجویان  ١٩٩٨کشور مرگ و میر کودکان بیشتر بودە است. در 
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من غلط جواب دادند چون حاضر نبودند قبول کنند کە کشورهای 
ها را جمع  سال وقتی جواب ١٣ها بهترند. بعد از  آسیایی از اروپائی
ممکن شدە، چون جواب م کە این آزمایش غیرکردم متوجە شد

ست عوض شدە بود. دنیا عوض شدە بود. کامال آشکار بود کە در
 ها قدیمی شدە است. آمار سٶال

دید داشتە باشی و وسعت برای کنترل پیشداوری سرنوشت باید 
 آمادە پذیرش دانش جدید باشی.

 
 با پدر بزرگ صحبت کن

 

قابل تغییر است، ها غیر ابیاگر تو هنوز براین باوری کە ارزی
های خودت و پدر و مادر یا پدر بزرگ و  با ارزیابی توانی آن را می

 ٣٠مادر بزرگت مقایسە کنی. کوشش کن دادەهای افکار عمومی 
 دست بیاوری و ببینی کە چقدر عوض شدە است. سال پیش را بە

 
 آوری کن نمونەهایی از تغییرات فرهنگی جمع

 

ها فرهنگ  گویند ''خب این کنند و می ن کج میها اغلب گرد آدم
هاست'' یعنی همیشە این بودە و  خب این فرهنگ آنماست'' یا ''

 خواهد بود. بە دور  و برت نگاە کن و خالف آن را جستجو کن. من
 ها همیشە در مورد سکس حرف نزدەاند.  قبال اشارە کردم کە سوئدی
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 حال چند نمونە دیگر:
ە ها دید محافظەکاران ها عقیدە دارند کە آمریکایی خیلی از سوئدی

گراها  دارند، اما نگاە کن چگونە بە سرعت نظرشان در مورد همجنس
درصدی دید مثبتی در مورد ٢٧یک اقلیت  ١٩٩٦تغییر کرد. در 
درصد رسیدە و در حال  ٧٢گراها داشت. امروز بە  ازدواج همجنس

 افزایش است.
کنند سوئد یک کشور سوسیالیستی  ها فکر می بعضی از آمریکایی

ها عوض شدە است. درچند دهە گذشتە سوئد اجازە  ارزیابیاست. اما 
داد مدرسەهای خصوصی دایر شود کە با مدرسەهای دولتی رقابت 

 کند و سود ببرد. یک تجربە خطرناک سرمایەداری.
 

 من آیندەنگری ندارم
 

شروع کردم کە امیدی بە  لباسیمن این فصل را با شخص خوش 
خواهم با چیز مشابهی خاتمە دهم. )این  آیندە آفریقا نداشت. می

 شخص نادان این بار خودم هستم.(
من این افتخار را داشتم کە برای  ٢٠١٣دوازدهم ماە می سال 

. برگزارکنندە مجمع اتحاد زن از رٶسای قارە آفریقا صحبت کنم ٥٠٠
'' بود. ٢٠٦٣انداز سال  ازە آفریقا و چشمو عنوان جلسە ''تولد ت آفریقا

 چە امتیازی! در نیمساعت سخنرانیم در سالن بزرگ و زیبای ''آدیس
بندی  بابا'' دە سال تحقیق دربارە زنان کشاورز روستائی را جمع آ
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توان در مدت بیست سال فقر  کردم و توضیح دادم کە چگونە می
 شدید را در آفریقا ریشەکن کرد.

زوما'' سرپرست کمیسیون مستقیم جلوی من -دوالمینی ''نکوسازانا
داد. بعد پیش آمد و از من تشکر  نشستە بود و با دقت گوش می

کند. جوابش برایم  هایم چە فکر می کرد و من پرسیدم در مورد حرف
 دهندە بود. تکان

ها قشنگ بود و تو سخنران خوبی هستی اما  گفت: ها... گرافیک
زد، بە همین دلیل من  ا لحن دوستانە حرف میآیندەنگری نداری. او ب

 شدیدا تکان خوردم.
کنی من هیچ دیدی  با لحن گالیەآمیز و ناباور گفتم: چی؟ فکر می

سال آیندە  ٢٠برای آیندە ندارم؟ اما من گفتم فقر شدید در 
 تواند از بین برود. می

او بە آرامی بدون ژست و احساسات جواب داد: آرە، خب تو 
شەکن کردن فقر حرف زدی کە شروع خوبی است، اما تو دربارە ری

ها بە همین راضی  کنی آفریقائی در همانجا متوقف شدی. تو فکر می
شوند کە از فقر شدید نجات پیدا کنند و در فقر معمولی زندگی  می

عصبانی  این کەکنند؟ او دستش را روی بازوی من گذاشت و بدون 
خواست پیام خودم را بە من بفهماند: تو در  باشد یا لبخند بزند می

پایان گفتی کە امیدواری نوەهای تو مانند توریست بە آفریقا سفر 
خواهیم راە بیندازیم.  السیر شوند، کە ما می کنند و سوار قطار سریع
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هاست. و در  این چە بینشی است؟ این همان بینش قدیمی اروپایی
ایم نگاە کرد و اضافە کرد: این نوەهای من خواهند بود کە بە ه چشم

شوند و بە آن  السیر شما را سوار می کنند، قطار سریع اروپا سفر می
روند کە شنیدەام شما در شمال سوئد دارید. طول  هتل یخی می

خواهد. اما  میدانم، کلی تصمیم عاقالنە و سرمایەگذاری  کشد می می
ها مانند توریست  سال دیگر آفریقائی ٥٠کە ست آیندەنگری من این

آیند نە مثل پناهندە ناخواستە. سپس لبخند زد. ''اما  بە اروپا می
 گرافیک زیبا بود، بیا برویم قهوە بخوریم.

گفتگویی  بە یادهنگام قهوە خوردن بە اشتباهم فکر کردم. ناگهان 
او در سال پیش از آن با یک دوست آفریقایی داشتم.  ٣٣افتادم کە 

موزامبیک مهندس معدن بود و بە همان شیوە بە من نگاە کرد. من 
( با Niheriwaکردم و ''نیهریوا'' ) بە عنوان پزشک در ناکاال کار می

خانوادە ما بە ساحل آمدە بود. ساحل موزامبیک بیحد زیباست، با این 
تنها  آنجاشود. ما اغلب تعطیالت در  حال بە ندرت از آن استفادە می

هستند،  ساحلدیم. وقتی آن روز دیدم حدود دە، پانزدە خانوادە در بو
است، امروز ساحل شلوغ است. نیهریوا بازویم را  تأسفگفتم: جای 

گرفت و درست مثل نکوزانا در چند سال بعد، و گفت: هانس، من 
هزار  ٨٩کنم. کنارە دریا را نگاە کن. اینجا  درست بعکس تو فکر می

 ٤٠هزار بچە. روز تعطیل است و فقط  ٤٠یعنی  کنند. نفر زندگی می
یک در هزار. وقتی من در آلمان  بە ساحل آمدەاند،ها  نفر از آن
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شرقی دانشجوی مهندسی بودم، روزهای تعطیل بە ساحل روستوک 
خواهم ناکاال مانند روستوک  بودند. من می آنجارفتم. هزاران بچە  می

در  این کەجای شنبە بواهم همە بچەها روزهای یکخ باشد. من می
شنا کنند.  اینجامزرعە کار کنند یا در آلونکشان بنشینند، بیایند در 

کنم. بعد دستم را  برد، اما این چیزی است کە من آرزو می زمان می
رها کرد و بە بچەها کمک کرد کە وسایل شنایشان را از ماشین 

 پیادە کنند.
خواستم در برابر مجمع اتحاد آفریقا  سال بعد وقتی کە می ٣٠

در تمام زندگیم با محققان آفریقائی و  این کەحرف بزنم، با 
ها  انستیتوها کار کردەام، و کامال قانع شدە بودم کە با آیندەنگری آن

های نادری هستم  کردم کە یکی از اروپائی شریک شدەام و فکر می
همە ببینم، اما بعد از جلسەای کە اینتغییر را توانم امکانات  کە می

برایش ارزش قائل شدە بودم، بە این نتیجە رسیدم کە هنوز در 
ن در ای این کەهمان شیوە تفکر مستعمراتی ثابت ماندەام. با وجود 

همە بە من آموختە بودند، من هنوز ها دوستان آفریقایی من این سال
ها'' بە ''ما''  اهد رسید کە ''آننتوانستە بودم یاد بگیرم کە روزی خو

ها، خانوادەها و بچەها  برسند. من هنوز نفهمیدە بودم کە همە انسان
 مبارزە خواهند کرد تا بە حدی برسند کە بتوانند بیایند شنا کنند.
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 بندی پیشداوری سرنوشت جمع

 
ها، کشورها،  ست....کە پی ببری خیلی از انسانواقعیت مسلم این

آیند چون تغییرات کند است. و  ایستا می بە نظرها  مذاهب و فرهنگ
بە یاد داشتە باش تغییرات کوچک و کند بتدریج بزرگ خواهد شد. 

بیاور کە تغییرات کند هم  بە یادبرای کنترل پیشداوری سرنوشت 
 باز تغییر است.

  پیدا کن. یک تغییر جزئی در سال بهتر شدن تدریجی را
 پس از چند دهە تغییر بزرگی خواهد بود.

 ها بە سرعت کهنە  ی دانستنیدانشت را تازە کن. بعض
هب هموارە در تغییر و مذد. تکنیک، جامعە، کشورها، فرهنگ شو می

 است.
 خواهی بدانی چگونە  با پدر بزرگ صحبت کن. اگر می

کن.   های پدربزرگ و مادربزرگ فکر یها تغییر کردە، بە ارزیاب ارزیابی
 های تو چقدر تفاوت دارد. ببین با ارزیابی

 ها کە  از تغییرات فرهنگی نمونە جمع کن. این برداشت
فرهنگ امروز همان فرهنگ دیروز است و باید فردا هم همان باشد 

 را مورد سٶال قرار بدە.
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 ٨فصل 
 پیشداوری یکطرفە

 
ها و آجرها بیشتر  چرا گاهی کفششود و  چرا دولت میخکوب نمی

 زنند. از اعداد حرف می
 

 شود اعتماد کرد؟ بە چە کسی می
 

اساس دادەهای رسانەها مانند بە دست آوردن یک بینش بر 
پاهای  ست کە بر اساس نگاە کردن بە پاها خود را تعریف کنیم.این

ست، اما یک جزء تقریبا زشت. من گمان یک جزء از من من بی
است.  هایم چیز خاصی نیست، اما قشنگتر بهتری دارم. دستاجزای 

ست. این بە این معنی نیست کە پاهای من آگاهانە دروغ صورتم خوب
دهد. پس اطالعاتمان را از کجا  گوید، اما تمام جسم مرا نشان نمی می
دست بیاوریم اگر از رسانەها بە دست نیاوریم؟ بە چە کسی  بە
هایی کە همە زندگیشان را  ها؟ انسان شود اعتماد کرد؟ متخصص می
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کنند؟ بنا بە دالیلی باید در این  صرف یک قطعە انتخابی از دنیا می
 مورد هم محتاط باشیم.

 
 پیشداوری یکطرفە

 

کنیم کە ایدەهای سادە مطلوب است. همیشە در لحظە  ما فکر می
دهد. از فهمیدن چیزی لذت  شناخت حس رضایت بە ما دست می

بریم. در برابر یک ایدە سادە بە آسانی مقاومتمان را از دست  می
دهیم. آرام ولی مطمئن، قدم بە قدم، احساس خوشایندی بە وجود  می
های دشوار  ادە  جواب خیلی از سئوالاین توضیح س این کەآید از  می

کنیم یا همە  دهد و راە حلی برای مسائل پیچیدە دارد. فکر می را می
یم. مشکالت تنها یک دلیل دارد کە ما همیشە باید در مقابلش بایست

د کە ما باید طرفدارش باشیم. بە یا همە مشکالت یک راە حل دار
یا را کامال غلط همین سادگی. فقط یک قالب وجود دارد. ما دن

های آسان  فهمیدەایم. من این را عشق بە چیزهای سادە و راە حل
نامم. بە عنوان مثال ایدە سادە و خوشایند  برای پیشداوری یکطرفە می

 –دهد  بازار آزاد ما را بە طرف یافتن دلیل همە مشکالت سوق می
کە ما باید علیە آن باشیم، و راە حل آزاد گذاشتن  –دخالت دولت 

نیروهای بازار از طریق کم کردن مالیات و تنظیمات. کە ما باید 
 طرفدارش باشیم.
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شود نظری  اینگونە فکر کردن وقت کمی الزم دارد. همیشە می
الزم باشد اساس  این کەداشت و جوابی برای همە چیز، بدون 

گرفت.  بە کاررای انجام وظائف دیگر  مشکالت را فهمید و مغز را ب
اما اگر بخواهیم  دنیا را بفهمیم این روش واقعا قابل استفادە نیست. 

همیشە موافق یا مخالف یک ایدە باشیم ما را در مورد  این کە
گیرد، چشم بستە نگاە  اطالعاتی کە در این چهارچوب جای نمی

راە پر پیچ و خمی را دارد. اگر بخواهیم واقعیت را درک کنیم باید  می
 طی کنیم.

باید هموارە ایدەهای مطلوب خود را آزمایش کنی تا جنبەهای 
ضعیف آن را بیابی. در مورد شناخت چیزها و وسعت عملشان با 

کنجکاو باش  ی اطالعاتی کە خارج از موضوع استحوصلە باش. برا
دائم با کسانی  این کە بجایو آن را در جای دیگری جستجو کن و 

آوری نمونەهایی کە با  کنند، یا جمع ف بزنی کە تو را تایید میحر
عقیدە  ایدە تو مطابق است، باید کسانی را مالقات کنی کە با تو هم

نیستند و ایدەهای دیگری در بارە شناخت دنیا دارند. من بارها و 
بارها در مورد دنیا اشتباە فکر کردەام. گاهی پی بردن بە اشتباه برایم 

ت، اما اغلب با حرف زدن با کسانی کە ایدە دیگری دارند دشوار اس
 برم. بە اشتباه خود پی می
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ما طبعا تو اینقدر وقت نداری کە این همە ایدە را تکامل ببخشی، ا
جای داشتن ایدەهای زیاد و اشتباە، کند؟ بهتر نیست ب چە فرقی می

 تری داشتە باشی؟ ایدەهای کمتر ولی درست
انداز  ها اغلب تنها یک چشم ەام کە آدممن دو دلیل اصلی یافت

ترین است، ایدئولوژی سیاسی  برای فهم دنیا دارند. اولی: کە مهم
پردازم. دومی حرفەای  است. کە من بعدا در همین فصل بە آن می

 بودن است.
 

 ها و فعاالن اجتماعی حرفەای: متخصص
 

نیاز ها  من متخصصین را دوست دارم. برای فهمیدن دنیا بە آن
 ١٠شناسان بگویند کە جمعیت دنیا بین  دارم. بعنوان مثال اگر مردم

کنم. وقتی  بە آن اعتماد میمیلیارد نفر متوقف خواهد شد من  ١٢و 
شناسان همە بە این نتیجە  شناسان و باستان دانان، انسان تاریخ

رسیدەاند کە قبل از قرن هیجدهم زنان بطور متوسط پنج بچە بە 
دانم  کنم. وقتی می ن این آمار را قبول میآوردند، م دنیا می

نیستند، برایم مهم است،  نظر اقتصاددانان در مورد رشد اقتصادی هم
گوید کە باید محتاط باشم، شاید آمار قابل  چون این بە من می

 استفادە کافی وجود نداشتە باشد یا شاید توضیح سادەای وجود ندارد.
های  هم محدودیت ها من متخصصان را دوست دارم، اما آن

ها فقط در رشتە خودشان  خودشان را دارند. ابتدا بە این دلیل کە آن
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 از کدامگویند: هر  تخصص دارند، ما با این گفتە آشنا هستیم کە می
ما در یک چیز تخصص داریم. ما دوست داریم کە مارا توانا و 

تر کنیم دستاوردهای ما برای به وجودمان را الزم بدانند. ما فکر می
 شدن وضعیت عمومی الزم است.

هایی کە اعداد را خوب بلدند، جواب  دان بە عنوان مثال ریاضی
 های ما را بە همان بدی دیگران دادند.  سٶال

'' یکی از ایی با تحصیالت عالی )کە مجلە ''طبیعته انسان
خوانند( بە همان بدی دیگران و گاە بدتر از  را می ،ها ترین مجلە علمی

 های آماری جواب دادند. سٶال دیگران بە
من این افتخار را داشتم کە در شصت و چهارمین جلسە '' 

جوانان نخبە و برندگان جایزە نوبل  آنجالیندائو'' شرکت کنم. در 
پزشکی برای مبادلە تجربەهایشان جمع شدە بودند. هرکدام نخبە 

هایشان بدتر از  رشتە خود بودند، اما در مورد سٶال مایەکوبی جواب
نتیجەای بود کە ما از مردم عادی در کشورهای مختلف بدست 

از آن هشت درصد جواب درست دادند. )بعد  آوردە بودیم؛ تنها 
شان بە موضوع سٶال نزدیک  هیچگاە از کسانی کە رشتە تخصصی

 کنم.( است، پرسش نمی
دان بودن، داشتن تحصیالت عالی یا برندە  نخبە بودن، ریاضی

جایزە نوبل بودن، هیچکدام دلیلی برای دانستن آمار در بارە اوضاع  
 مختلف دنیا نیست. متخصصان تنها در رشتە خودشان تخصص دارند.
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گاهی در رشتە خودشان هم چندان توانا نیستند. بسیاری از  و
دانند من در حد امکان در  فعاالن اجتماعی خود را متخصص می

کنم وجود فعاالن  ها شرکت کردەام چون فکر می های آن کنفرانس
کنندە است. اخیرا در  ناجتماعی با دانش خوب برای تغییر دنیا تعیی

موضوعی کە بسیار مورد عالقە  – یک کنفرانس در بارە حقوق زنان
جوان فمینیست از تمام دنیا بە استکهلم  ٢٩٢صحبت کردم.  -ستمن

آمدە بودند کە برای بە وجود آوردن امکانات تحصیل زنان، 
ها  مبارزەشان را سازماندهی کنند. اما فقط هشت درصد از آن

دانست کە زنان سی سالە فقط یک سال کمتر از مردان درس  می
 اند.خواندە

خواهم بگویم تحصیالت دختران خیلی خوب شدە است.  من نمی
در سطح یک بە ویژە در تعداد کمی از کشورها، دخترانی هستند کە 

روند و مشکالت فراوانی برای تحصیل دختران و  اصال بە مدرسە نمی
کە شش  ٤، و ٣، ٢زنان در دبیرستان وجود دارد. اما در سطح 

اندازە پسران و گاە بیشتر  گیرد، دختران بە میلیارد انسان را در بر می
روند. چیزی کە زنان فعال در زمینە حقوق  از آنان بە مدرسە می

 شدند. دانستند و از آن خوشحال می بایست می زنان می
توانستم نمونە دیگری بیاورم کە تنها در مورد زنان فعال  من می

ها  کە من با آن حقوق زنان و تحصیل آنان نیست. تقریبا تمام فعاالنی
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برخورد داشتەام، در بارە موضوعی کە زندگیشان را صرف آن 
 کنند.  کنند. آگاهانە یا ناآگاهانە، اغراق می می

 

 ١١سٶال شمارە 
بە عنوان حیوانات در حال  ١٩٩٦ببر، پاندای بزرگ و کرگدن در 

تر در خطر شها بی یک از آنپس از آن سال کدام انقراض ثبت شدەاند.
 گرفتە است؟قرار 

 :A تا دو              :Bیکی           :Cکدام چهی
 

 در کشورهای مختلف جواب درست درصد کسانی 

 
انسان امکانات طبیعت را تاراج کردە است. پوشش گیاهی از بین 
رفتە، انواع حیوانات تا مرز انقراض شکار شدەاند. این مشخص است، 

پردازند همان اشتباهی  اما فعاالن محیط زیست کە بە این مسئلە می
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هایی کە در  ها پیشرفت کنند کە در باال بە آن اشارە کردم. آن را می
 کنند. است را فراموش می ت گرفتەصوراین زمینە 

من آمارهای کامپیوتری دارد.  ەیک مسئلە جدی نیاز بە ذخیر
بینید  می آنجا'' مراجعە کنید. Red Listکنم بە سایت '' پیشنهاد می

تهدید انقراض در دنیا، چگونە در معرض کە وضع انواع جانوران 
جانواران است. اطالعات این سایت توسط محققان توانا کە وضعیت 

 Fund  World)  شود. اگر من امروز بە کنند، بەروز می را مراقبت می

Wildlifهای محلی تعداد حیوانات  ( نگاە کنم جدا از بعضی بخش
های اخیر بیشتر شدە است. پس ارزش آنرا دارد کە  وحشی در سال

اندە شدە، اها کە عکسشان روی درهای سوئد چسببرای نجات پاند
دانند کە  ها می م. اما فقط شش درصد از سوئدیپول پرداخت کنی

 هایشان نتیجەبخش بودە است. کمک
هایی در مورد حقوق بشر، حمایت حیوانات، آموزش  پیشرفت

زنان، آگاهی بە محیط زیست، کمک بە قربانیان فاجعەهای طبیعی و 
بسیار موارد دیگر صورت گرفتە است، اما فعاالن اجتماعی همچنان 

ها بخشی بە  ە چیز بدتر شدە است. البتە این پیشرفتگویند کە هم می
توانستند بسیار کاراتر باشند اگر  ها نیز هست. می های آن دلیل فعالیت

خواهند  هایی کە می توانستند بە آن دیدشان اینقدر یکطرفە نبود و می
تکرار شرح مصائب  بجایکمکشان کنند، کمی امید تغییر بدهند. اگر 

ای مثبتی هم برداشتە شدە، مردم تشویق ه شنیدە شود کە قدم
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های  ند. یونیسف، سازمان حمایت کودکان، حقوق بشر و سازمانشو می
 دهند. حفظ محیط زیست مکررا امکان چنین تشویقی را از دست می

 

 چکش و میخ
 

اید با این اصطالح آشنا هستی: ''یک چکش بە دست یک تو ش
 شود'' میخ می مثلیز بچە بدە، همە چ

خواهد استفادە  انسان در یک مورد تخصص دارد، دلش میوقتی 
عمومی داشتە باشد. گاهی یک متخصص بە دنبال پیدا کردن راهی 

ای استفادە از دستاوردش در جائیست کە مناسب نیست. بە عنوان بر
تواند در دنیای اعداد ثابت بماند، فعاالن محیط  دان می ونە، ریاضینم

کنند. و پزشکان  خورشیدی استدالل  زیست در همە جا دربارە انرژی
ها صورت گیرد بهتر است، دارو  در جائی کە اگر پیشگیری از بیماری

تواند مانع از این شود کە  کنند. دانش تخصصی می تجویز می
ها برای حل  متخصص بداند چە چیز واقعا الزم است. همە راە حل

ت. یک مشکل است، اما هیچ راە حلی برای حل همە مشکالت نیس
 .ببینیمبهتر است دنیا را از زاویەهای مختلف 

 

 ارقام تنها راە حل نیست
 

ببرم،  بە کارها را دوست ندارم. من عالقمند هستم آمار  من رقم
های خودش را دارد. آمار  اما آن را دوست ندارم. آمار محدودیت

کند. من  ها را آشکار می های زندگی انسان   وقتی خوبست کە واقعیت
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هایم را آزمایش کنم. البتە  برای تحقیق بە آمار نیاز دارم کە فرضیە
حتی اگر  ست.گفتگو و گوش دادن بە دیگران نتیجەخود فرضیەها 

ها را پس و  واقعا بە آمار نیاز داریم باید بە نتیجەها شک کنیم و رقم
( Pascoal Mocumbiپیش و زیر و رو کنیم. ''پاسکال موکومبی'' )

از  ٢٠٠٢( در سال  ٢٠٠٤تا  ١٩٩٤زامبیک )نخست وزیر مو
او بە من گفت کە کشورش رشد اقتصادی  استکهلم دیدار کرد.

داند؟ مرکز  زیادی کردە است. از او پرسیدم کە این را از کجا می
آمار اقتصادی موزامبیک کیفیت بدی داشت. آیا او بە درآمد سرانە 

کنم، اما ارقام کامال  نگاە کردە است؟ جواب داد: من بە ارقام نگاە می
بە تظاهرات اول ماە  درست نیست. بە همین دلیل من عادت دارم

می نگاە کنم. در کشور ما این روز بصورت یک سنت اجتماعی 
کنم کە چە نوع کفشی  درآمدە است. من بە پاهای مردم نگاە می

هایشان را  دانم کە مردم در این روز بهترین لباس پوشیدەاند. می
توانند از دوستانشان کفش قرض کنند،  دانم کە نمی پوشند و می می

کنم کە  آیند. من توجە می ها خودشان هم بە تظاهرات می چون آن
کنم.  آیا پابرهنەاند، کفش بد دارند یا خوب و با سال پیش مقایسە می

کنم. اگر روی پی  های سر راە نگاە می کنم بە ساختمان و وقتی سفر می
سبز شدە باشد، نشان بدی است، اما اگر در حال  علفها  ساختمان

دانم کە نە تنها برای مصرف روزانە  هستند میساختن دیوار روی آن 
 بلکە برای ساختمان هم پول دارند.
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کند، اما نە فقط بە  ها نگاە می یک نخست وزیر عاقل بە رقم
 ها. رقم

شود با  بسیاری از جنبەهای مهم زندگی انسان و رشد آن را نمی
توانیم درد کشیدن مریض را با ارقام نشان  ارقام نشان داد. ما نمی

دهیم.  هدف رشد اقتصادی، آزادی و فرهنگ است و مشکل بتوان 
این را با ارقام نشان داد. فکر نشان دادن پیشرفت انسانی با ارقام 

ها همرأی  برای کسان بسیاری ناخوشایند است. من اغلب با آن
 تواند همە داستان زندگی را بازگو کند. هستم. ارقام هیچگاە نمی

 
 دارو تنها راە حل نیست

 

توانند در مورد بعضی داروها یکسونگر شوند یا برای  پزشکان می
یک پزشک دانمارکی  ١٩٥٠نوعی از معالجە پافشاری کنند. در سال 

ی برای ریشەکن کردن سل، بە سازمان بهداشت جهانی طرحپیشنهاد 
های کوچکی با دستگاە رادیولوژی بە  اتوبوس طرحداد. بر اساس این 

ایدە سادە بود. ریشەکردن بیماری و برای دهات هند فرستادە شد. 
همیشە از بین رفتن آن. برنامە این بود کە از همە مردم عکس 

ها را پیدا و مداوا کنند. پروژە موفق  رادیولوژی گرفتە شود، مسلول
تری  های فوری ها ناخوشی شدند. آن نشد، چون مردم عصبانی می

آمدە بود، انتظار  داشتند و حاال کە یک اتوبوس با پزشک و پرستار
داشتند بە جای عکس گرفتن از مرضی کە هیچوقت نشنیدەاند، یک 
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یا بە زایمان سخت یک زن  ی شکستە، یا اسهال را مداوا کنندپا
طرح حاملە کمک کنند. این شکست باعث شد کە پیشنهاد دهندە 

ست مبارزە با یک بیماری، عاقالنەتر آنجای بە این نتیجە برسد کە ب
 ر شدن بهداشت عمومی کمک کند.کە بە بهت

در بخش دیگری از دنیای پزشکی: در یک شرکت داروسازی 
درآمد کم شد. بیشتر داروسازها در این ایدە ثابت ماندە بودند کە 

عمر را زیاد کند. من سعی یک داروی انقالبی پیدا کنند کە طول 
 تواند از طریق ها را قانع کنم کە زیاد شدن طول عمر نمی کردم آن

داروی جدید صورت بگیرد، بلکە باید راە دیگری برای فروش و 
بدست آوردن سود یافت. این شرکت موفق نشدە بود در کشورهای 

حضور پیدا کند. جائی کە صدها میلیون انسان )مثل  ٣و  ٢سطح 
شخصی کە در کراال مالقات کردیم( بە داروهائی نیاز دارند کە در 

ما گران است. اگر این شرکت بتواند حال حاضر در آنجا وجود دارد، ا
تواند  های مناسب دارو عرضە کند، می در کشورهای مختلف با قیمت

 دارائیش را بیشتر کند.
محققان مرگ مادران بر اثر زایمان معتقدند کە برای جلوگیری از 
مرگ مادران الزم نیست پرستار آموزش دیدە برای زایمان یا 
جلوگیری از خونریزی یا سزارین در محل داشتە باشیم، بلکە باید 

کە مادران را بە بیمارستان امکانات حمل و نقل را بهتر کنیم 
گاهی آمبوالنس   انات محدودی دارد.بیمارستان امک د... امابرسان



269 
 

راەهای مناسب حرکت آمبوالنس ساختە نشدە  یا وجود ندارد و
دانند کە در جائی کە بندرت برق  ها می است. در همان حال آن

وجود دارد، و کتاب آموزشی کە بتوانند بخوانند یا استادانی کە درس 
 .است ضعیفآموزش بدهند. امکان 

 .کند یزنان هرگز انگشت فرو نم یماریمتخصص ب ەک یجائ
 

مشغول  ەزنان گفتگو کردم ک یها یماریاز پزشکان ب یاەبا عد من
 نیرنشیدر مناطق فق یمسر یآمار در مورد امراض جنس یآور جمع

بدن فرو کنند  یانگشتشان را در هرجا ەبودند ک ەها آماد بودند. آن
بپرسند. من  ضیاز مر یبا روابط جنس ەدر رابط یالٶنوع س ەو هم

 یهاابا سطح درآمد در ج ەدر رابط یماریب عنو ەبدانم چ خواستم یم
 ستیل ەدرآمد را ب الٶها خواستم س مختلف وجود دارد و از آن

 شود ینم ؟یشدند و گفتند: چ ەریمن خ ەها ب کنند. آن ەاضاف ها الٶس
است. تنها  یشخص یلیخ نی. ادیدرآمدشان پرس ەاز مردم در بار

 ف پول بود.یانگشتشان را فرو کنند ک خواستند ینم ەک یجائ
مالقات کردم  یرا در بانک جهان قیتحق ەگرو کیچند سال بعد 

در  یالٶس ەها خواستم ک و از آن کردند یرآمد پرسش مد ەدر بار ەک
 ایبدانم آ خواستم یکنند. م ەاضاف ەپرسشنام ەب یجنس تیمورد فعال

ها  العمل آن وجود دارد. عکس یسکس تیدرآمد و فعال نیب یاەرابط
بازار  یحت شد، یم ەدیدرآمد پرس ەدربار زیچ ەهمان بود. هم بایتقر
 ... اما سکس ابدا.ەریو غ ەایس

 ەو چ کنند یم نییرا تا کجا تع شانیها مرزها انسان ستین معلوم
 .خودشان است آخور یسرشان تو یدارند وقت یحس
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 اعتقاد ایدئولوژیک
 

مان را بسازیم، هیچ  خواهیم جامعە رٶیایی می ها وقتی ما انسان
ها بە ما  یکند. ایدئولوژ چیزی بە اندازە یک ایدە ما را متحد نمی

در یک اعتقاد  ثابت ماندنلیبرال دمکراسی و بیمە درمانی دادند. اما 
تواند بیشتر زیان  مثل متخصصان و فعاالن اجتماعی میایدئولوژیک 

این ثابت ماندن در یک ایدە آمریکا و برساند تا نفع. دو نمونە از 
کوباست. یکی در ایدە برابری و دیگری در ایدە بازار آزاد ثابت 

 ها سنجیدە شود. نتایج آن این کەاست بدون  ماندە
 

 کوبا: سالمترین فقیرها
 

مدتی در کوبا اقامت داشتم تا در بارە یک  ١٩٩٣من در سال 
کنندە تحقیق کنم کە چهل هزار نفر بدان مبتال  نابودبیماری مسری 

و کسانی با  مالقات کردم فیدل کاسترو با شدە بودند. چند بار
 تحت. در آن سیستم دیدمتحصیالت عالی را در وزارت بهداشت 

ها هر کاری کە من برای تحقیق الزم داشتم، انجام دادند.  فشار آن
بعد از اقامت و کار در یک کشور کمونیستی )موزامبیک( بە کوبا 

در آنجا  .آمدە بودم. سرشار از کنجکاوی اما بدون انتظارات رمانتیک
 هم این انتظار بە وجود نیامد.

ها در  قالنی بودنعهای ناگفتە بسیاری از غیر داستانتوانم  من می
ساز محلی، مایە آبجو در یک  کوبا تعریف کنم: مشروبات دست
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المپ از کار افتادە سمی تلویزیون با مخمر پوشک بچە و آب و شکر. 
هتلی کە برای استقبال از مهمان برنامەریزی نشدە بود و غذا نداشت 

را ها  رفتیم کە بازماندە غذای آن و ما بە مرکز نگهداری سالمندان می
دانست اگر برای پسر عمویش در  بخوریم؛ همکار کوبائی من کە می

میامی کارت تبریک عید بفرستد بچەهایش را بە دانشگاە راە 
بایست روش تحقیق خودم را برای فیدل  نخواهند داد و... من می

. من شودکاسترو شرح بدهم تا مورد قبول واقع شود و اجازە صادر 
ر آنجا هستم و چە چیزی کشف بایست شرح دهم کە چرا د می

 کردەام.
 Pinar delبسیاری از روستائیانی کە در منطقە ) ١٩٩١در اواخر 

Rioکردند، بە کوررنگی دچار شدە بودند، بعد  ( تنباکو کشت می
مشکل اعصاب پیدا کردە بودند و دست و پایشان بیحس شدە بود. 

و حاال  انجام شدە بودمتخصصان امراض مسری کوبا تحقیقاتی توسط 
از خارج تقاضای کمک کردە بودند. در آن زمان شوروی فرو پاشیدە 

 کردن کرد و درجستجو بود و کوبا هیچ کمکی از آنجا دریافت نمی
بە دنبال کسی کە در رشتە اعصاب تجربە داشتە باشد و در مناطق 

 فقیرنشین کار کردە باشد، بە اسم من برخوردە بودند.
''Conchita Huergo دفتر سیاسی حزب در فرودگاە بە '' عضو

استقبال من آمد و در اولین روز اقامتم فیدل کاسترو همراە با 
محافظان مسلحش در البراتوار بە دیدارم آمد کە مرا سبک سنگین 
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چرخید، روی کف اتاق  ور من میهای سیاهش وقتی د کند. پوتین
 کرد. جیر میجیر

بە این نتیجە من مدت سە ماە روستائیان را معاینە کردم و 
های بازار سیاە مسموم نشدەاند  رسیدم کە روستائیان فقیر از خوراکی

گفتند( و باکتری هم موجب این بیماری نشدە بلکە  )کە رٶسا می
های روسی پر از سیب  غذائی است. قبال کشتی  خیلی سادە دلیلش کم

گشت، اما امسال هیچ  آمد و پر از شکر و سیگار بر می زمینی می
ها جیرەبندی شدە است. بزرگترها سهم  و خوراکی یامدە استن  کشتی

دهند و خودشان فقط برنج و شکر  خودشان را بە بچەهای کوچک می
ها دادم کە فکر  خورند. من این نتیجە را با احتیاط فراوان بە آن می

ها در دادن غذا بە مردمشان کوتاهی  ست کە آناین منکنند منظور
ی کوبا شکست خوردە بود. عذر مرا خواستند کردەاند. برنامە اقتصاد

 خانە فرستادند. و بە
یک سال بعد دوبارە بە هاوانا دعوت شدم کە دربارە ''سالمتی 

جهانی'' در وزارت تندرستی حرف بزنم. در این زمان  ابعادکوبا در 
 کرد. دولت کوبا از ونزوئال برای تغذیە مردمش کمک دریافت می

ودارهایی با دایرەهای رنگی نشان دادم. من جایگاە کوبا را در نم
کە درآمد سرانە  زندە ماندن بچەها همسطح با آمریکا بود، در حالی

های من بالفاصلە  بود. وزیر بهداشت بعد از حرف  یک چهارم آنجا
ما بندی کرد. '' را جمع مهای جای مرا روی سن گرفت و حرف
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های طوالنی حضار  زدنها سالمترین بین فقرا هستیم'' و کف  کوبائی
 کە نشان داد گفتگو بە پایان رسیدە است.

در های من نداشتند.  اما همە حاضران این برداشت را از حرف
، جوانی خودش را بە من رساند و بازویم را گرفت. زمان استراحت

مرا از وسط جمعیت بە کناری کشید و گفت کە در مورد آمارهای 
پس نزدیک شد و در گوشم گفت: کند. س تندرستی در دنیا کار می

آمارهای تو درست است. اما نتیجەگیری وزیر بە کلی غلط است. 
: ما سالمترین در بین فقرا بە من نگاە کرد و خودش جواب داد بعد

ها هستیم. دستم را رها کرد و  نیستیم، ما فقیرترین در بین تندرست
یریش بر گفت. وزیر کوبائی نتیجەگ با لبخند دور شد. او درست می

اساس دید یکسویە دولتش بود. چرا او بە این خشنود بود کە 
ها حق ندارند مثل  ها سالمترین بین فقرا هستند؟ آیا کوبائی کوبائی

 بقیە هم سالم باشند و هم دارا؟
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 کوبا سالمترین بین فقرا

 
 ها کوبا فقیرترین بین سالم
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 آمریکا: بیمارترین بین ثروتمندان.
 

یکسویە بودن ایدئولوژیک  خاطرە بدرست همانطور کە کوبا 
فقیرترین بین کشورهای سالم است، آمریکا بیمارترین بین ثروتمندان 

 است.
اعتقاد ایدئولوژیک پایە اختالف بین کوبا و آمریکاست بطوری کە 

گویند اگر تو ترجیح  ها می باید یکی از دو طرف را انتخاب کرد. آن
چیزی را  با در آمریکا زندگی کنی، باید هر آندهی بە جای کو می

دهد محکوم کنی و از محکوم کنندگان  کە دولت کوبا انجام می
پشتیبانی کنی. یعنی طرفداری از بازار آزاد. در یک انتخاب اجباری 

 این کەبرای  –دهم در آمریکا زندگی کنم  من بە شخصە ترجیح می
کنم کە انسان باید مجبور باشد این یا آن  اما فکر نمی –روشن باشد 

باید  رود. آمریکا می را انتخاب کند. این یکطرفە است و بە بیراهە می
بیشتر نظربلند باشد و خودش را با کوبا مقایسە نکند. یک کشور 

با یک کشور سرمایەداری در سطح چهار.  ٣کمونیستی در سطح 
کردند نە  ا بر اساس آمار تنظیم میبایست سیاست ر ها می آمریکائی

بر اساس ایدئولوژی. اگر ما مجبور  بە انتخاب محل اقامت باشیم، 
من نە بر اساس ایدئولوژی بلکە بر اساس آنچە بە مردم ارائە 

 کنم. می انتخابشود  می
دو برابر  ٤آمریکا بە نسبت دیگر کشورهای سرمایەداری سطح 

دالر  ٩٤٠٠دادە است. تقریبا  بودجە درمانی برای هر فرد اختصاص
هنوز متوسط طول عمر در این   همە پولدالر و با این ٣٦٠٠در مقابل 

کشور سە سال کمتر از جاهای دیگر است. آمریکا برای سالمتی هر 
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کشور طول  ٣٩کند، اما  فرد بیشتر از هرجای دیگر دنیا پول خرج می
 عمر بیشتری از آمریکا دارند.

خودشان را با یک دولت سوسیالیستی  ن کەای بجایها  آمریکائی
بایست بپرسند کە ما چرا بودجە و امکاناتی  تندرو مقایسە کنند، می

ها نداریم؟  کشورهای پیشرفتە سرمایەداری و سالمتی آن دیگر مانند
جواب بسیار سادە است: نداشتن بیمە عمومی کە در کشورهای سطح 

توانند خود را بیمە  می چهار وجود دارد. در سیستم فعلی ثروتمندان
کنند  ها بیشتر از آنچە کە الزم است بە پزشک مراجعە می کنند، آن

شود. در مقابل فقرا توان  کە همین باعث باال رفتن هزینەها می
میرند. در  سادەترین و ارزانترین معالجە را هم ندارند و جوانتر می

ا برای توانستند بیشتر عمر کنند. پزشکان وقتشان ر کە می حالی
توانستند  کە می کنند در حالی الزم تلف میمعنی و غیر چیزهای بی

ها  ها  آدم ها و نجات زندگی همین وقت را صرف معالجە بیماری
 بکنند.

 کشور بیشتر از آمریکاست ٣٩طول عمر در 
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برای روشن شدن مطلب باید بگویم تعداد بسیار کمی از 
کشورهای ثروتمند طول عمر متوسطی مثل آمریکا دارند: کشورهای 
نفتی خلیج، عمان، عربستان سعودی، بحرین، امارات عربی و کویت. 

بە  ١٩٦٠اما این کشورها تاریخ کامال متفاوتی دارند. این کشورها از 
د شدند. قبل از آن مردم فقیر و نفت ناگهان ثروتمن بخاطربعد 

های بهداشتی در آنجا فقط در طی دو نسل  بیسوادی داشتند. سازمان
اخیر ساختە شدە است. برخالف آمریکا این کشورها مخالف 

کنم اگر همە در چند  های دولتی نیستند و من تعجب نمی سازمان
 سال آیندە متوسط طول عمر بیشتری از آمریکا داشتە باشند. ممکن

 ها یاد بگیرد تا از کشورهای اروپایی.  است آمریکا بیشتر از آن
خطر سیستم کوبا یکسویە بودن آنست؛ این ایدەای کە دولت 

خواهد همە مشکالت مردم را حل کند. من نظر کسانی را  می
گویند ناکارآمدی و فقر و نبودن آزادی بە این منجر  فهمم کە می می
خواهد داد کە جامعە خود برنامە شود کە دولت هیچگاە اجازە ن می

 ریزی کند.
بهداشت در آمریکا هم در یک راە یکطرفە افتادە است. فکر تک 

تواند  ظاهر مناسب، اما عجیب. این ایدە کە بازار آزاد می بعدی: بە
همە مشکالت را حل کند. من حرف آنهائی را کە با اشارە بە 

د: نیروهای بازار و گوین نابرابری اقتصادی و نتایج بهداشتی آن می
رقابت آزاد هیچگاە اجازە نخواهند داد دولت بە خدمات دولتی و 

 فهمم. زیربنایی نزدیک شود. را می
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ل بخش دولتی جواب در رابطە با بحث بخش خصوصی در مقاب
کند. باید گفت هم این و هم  بە مورد فرق می مورد این یا آن نیست

آن. مسئلە این است کە باید هماهنگی بین سازماندهی و آزادی 
 برقرار شود.

 

 دمکراسی تنها راە حل نیست
 

 این کەکنم: من قانع شدەام بە  خطر نیست اما سعی می بی
 ایدەاین  باهائی کە  دمکراسی لیبرال بهترین نوع رهبری است. آن

شود یا الزاما  کنند کە دمکراسی منجر می اغلب فکر می موافقند
مشروط است بە همە افکار خوب مثل صلح، پیشرفت، بهتر شدن 

ست کە )و مشکل است این ت و رشد اقتصادی. اما مسئلە اینبهداش
 نیست. مستنداین نظر بر اساس دادەهای  نند(را قبول ک

دمکراتیک  بیشتر کشورهایی کە رشد اقتصادی و اجتماعی دارند
نیستند. کرە جنوبی از سطح یک بە سطح سە رسید )نفت هم ندارد( 

کە همیشە زیر یوغ دیکتاتوری بود. از دە کشوری کە در  در حالی
کشور دمکراسی  ٩پنج سال اخیر رشد اقتصادی سریع داشتەاند 

کند دمکراسی شرط الزم  بسیار ضعیفی داشتەاند. آنکس کە فکر می
ن بهداشت است در مقابل واقعیت قرار برای رشد و بهتر شد

 این کەجای ە دمکراسی مثل هدف اشارە شود، بگیرد. بهتر است ب می
 آن را بنیادی برای رسیدن بە اهداف دیگر قرار دهیم.
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بهتر شدن در یک حوزە، بهتر  این کەهیچ معیار سادەای مبنی بر 
شدن در حوزەهای دیگر را تضمین کند، وجود ندارد. نە درآمد 
سرانە، نە زندە ماندن بچەها )مانند کوبا( نە آزادی شهروندی و 

 توان نمیمعیار  تنها یک باحقوق )مانند آمریکا( و نە حتی دمکراسی. 
ست کە بە ید. واقعیت پیچیدەتر از آنپیشرفت کل یک ملت را سنج

 این سادگی شناختە شود.
تنهائی  ارقام قابل فهم نیست، اما ارقام نیز بەامار و دنیا بدون 

کافی نیست. یک کشور بدون رهبری کارایی ندارد، اما رهبری هم 
تواند همە مشکالت را حل کند. راە حل همکاری هر دو بخش  نمی

 خصوصی و دولتی است.
کند،  معیار اندازەگیری برای رشد از جائی بە جای دیگر فرق می

 هر جامعە خصوصیات خودش را دارد.
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 یکطرفەبندی پیشداوری  جمع

 
تواند تخیل را خفە  واقعیت مسلم اینست... یک بعدی بودن می

داشتە باش کە یک مشکل را از جنبەهای مختلف ببینی  بە یادکند و 
 تا بدانی بهترین راە حل عملی چیست.

برای کنترل پیشداوری یکطرفە تنها یک چکش کافی نیست باید 
 یک جعبە ابزار داشتە باشی.

  نمونە کە ایدە مورد ایدەهایت را بە آزمایش بگذار. فقط یک
کند کافی نیست. اجازە بدە کسانی کە مخالف  یید میقبول تو را تأ

 نظر تو هستند، آنرا بررسی کنند و نقاط ضعفش را مشخص کنند.
 هائی کە در حوزە دانش  : در محدودە موضوعش محدوددان

دانائیت آگاە باش. تو نیست ادعا نداشتە باش. بە محدودیت 
 های متخصصان حوزەهای دیگر را بشناس. محدودیت

  چکش و میخ: وقتی استفادە از یک وسیلە را بە خوبی
توانی بە آسانی از آن استفادە کنی، اگر مشکلی را  دانی، اغلب می می

کنی. بە یاد داشتە باش  شناسی در بارە اهمیت آن اغراق می عمیقا می
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آید. اگر ایدە محبوب تو  نمی بە کارچیز هیچ وسیلەای برای همە 
یک چکش است، همکارانی پیدا کن کە آچار فرانسە و آچار لولەگیر 

 و تراز داشتە باشند. ایدەهای حوزەهای دیگر را پذیرا باش.
 ولی نە تنها اعداد: دنیا بدون ارقام قابل فهم نیست،  ،اعداد

کە زندگی واقعی را  را شود فهمید. ارقامی اما تنها با آن هم نمی
 دهد، دوست داشتە باش. نشان می

 های سادە باش. تاریخ پر است از  مواظب ایدەها و راە حل
ند، بە ک ەهای سادە و آمادە را عنوان میهایی کە مدینە فاضل بینش

ها را یک  ها فکرکن. ایدەها را ترکیب کن، توافق کن. مشکل پیچیدگی
 بە یک حل کن.
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 ٩فصل 
 پیشداوری سرزنش

 کند دربارە ماشین رختشوئی جادوئی و روبوتی کە پول چاپ می

 
 

 تودهنی بە مادر بزرگ
 

دم کە دا کردم و توضیح می در انستیتوی کارولینسکا سخنرانی می
تحقیق ندرت در مورد بیماری ماالریا های بزرگ داروسازی ب شرکت

هایی کە  اریبیماری خواب و بیمدر مورد تحقیقی و هرگز کنند  می
 .گیرد شود صورت نمی دامنگیر فقرا می

یک دانشجو کە در ردیف جلو نشستە بود گفت: باید توی 
 دهنشان زد!

سفر کنم  )نوارتیس یک  ''نوارتیس''گفتم: آها، من پائیز باید بە 
یس است و ئالمللی است کە مرکز آن در سو شرکت داروسازی بین

نرانی بە آنجا دعوت شدە بودم.( اگر تو برای من من برای ایراد سخ
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توضیح دهی کە باید توی دهن چە کسی بزنم و چە نتیجەای خواهد 
توانم این شانس را داشتە باشم. یعنی هرکسی کە آنجا  داشت. من می

 کند؟ کار می
 او جواب داد:

 نە، نە، رئیس را. -
آنوقت او رئیس  -باشە، رئیس اسمش دانیل واسل است.  -

شناسم وقتی پاییز او را  من دانیل واسل را کمی می -بود
شود؟  بینم باید توی دهنش بزنم؟ آیا همە چیز درست می می

او رئیس خوبی خواهد شد و اولویت برنامەهایش را عوض 
 خواهد کرد؟

 تر جواب داد: دانشجوی دیگری در ردیف عقب
 نە باید توی دهن همە شورای رهبری زد. -
از ظهر همان روز من،  برنامە بعد آها. خیلی جالب است. -

شوم، دور  هاست. وقتی داخل اتاق می صحبت کردن با آن
زنم. البتە بە همە  گردم و یکی یکی توی دهنشان می می
رسم... من هیچ تجربەای در زدن ندارم، نگهبانان امنیتی  نمی

سە، چهار نفر را زدم، مرا  این کەهم هستند. حتما بعد از 
تو باید این کار را بکنم؟ فکر  بە نظرکنند. ولی  متوقف می

 گذارد؟ کنی با این کار مدیریت برنامە تحقیق را کنار می می
 سومین دانشجو:
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نە نوارتیس شرکت سهامی است. رئیس و مدیران تصمیم  -
ها برنامەشان  گیرند. اگر آن گیرند، سهامداران تصمیم می نمی

کنند و مدیریت  ها را بیرون می ا عوض کنند، سهامداران آنر
 کنند. دیگری انتخاب می

هایشان را  خواهند شرکت پول دقیقا. سهامداران هستند کە می -
ندان سرمایەگذاری کند. چون در های ثروتم روی بیماری

 ها سود بیشتری خواهند داشت. صورت آناین
 ری ندارند.پس کارمندان یا رئیس یا مدیریت هیچ تقصی

ست؟... بە دانشجوئی کە اول پیشنهاد تودهنی دادە سٶال این
 بود نگاە کردم.

 آرە، ثروتمندها هستند. -
در های داروسازی  نە، این بسیار جالب است، سهام شرکت -

متغیر است. یعنی وقتی سهام نفت یا فوالد یا  یبسیار کمحد 
های  رود، سهام شرکت شرکتهای مشابە باال و پائین می

های دیگر با مثال  ماند، سهام بخش داروسازی تقریبا ثابت می
کند و تقاضای بازار برای سهام  های نفتی همراهی می شرکت

 این کەرود، اما جدا از  اجناس هم روزانە باال و پائین می
اقتصاد خوب یا بد باشد، مداوای سرطان همیشە الزم است. 

ها چە  این شرکتو بیماران دارو الزم دارند. پس سهامداران 
 کسانی هستند؟
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 دانشجوی من مثل یک عالمت سٶال زندە شدە بود.
 صندوق بازنشستگی. -

 سکوت کامل
توانم بە  پس من باید تودهنی زدن را تقسیم کنم چون نمی -

توانید. همین آخر هفتە بە  همە سهامداران برسم. ولی شما می
فکر  دیدار مادربزرگت برو و بە او یک تودهنی بزن. اگر شما

کنید باید شخصی را مقصر بدانید و تنبیە کنید، این  می
بازنشستەها هستند کە سهام ثابت دارند. و یادت بماند وقتی 

دهد.  کە در تابستان مادر بزرگ کمی پول توجیبی بە تو می
شاید تو باید پول را بە او برگردانی کە او هم بە نوارتیس 

اری کند. یا شاید پس بدهد کە برای تندرستی فقرا سرمایەگذ
ها را خرج کردەای، پس باید یک تودهنی بە خودت  تو پول
 بزنی.

 
 پیشداوری سرزنش

 

این پیشداوری یعنی پیدا کردن یک دلیل سادە و روشن برای یک 
اتفاق. مدت زیادی نیست کە من این را کشف کردەام. و آن وقتی 

آخر باز خواستم دوش بگیرم. شیر آب گرم را تا  بود کە در هتل می
کردم. چند ثانیە بعد آب داغ روی سرم ریخت. در آن لحظە بشدت 

بیراە گفتم، سپس بە مدیر هتل و بعد بە کسی کە  و بە لولەکش بد
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در اتاق بغلی شیر آب سرد را تا آخر باز کردە است. اما هیچکس 
در آنجا نبود کە تقصیر را بە گردنش بیندازم. هیچکس قصد نداشت 

بایست شیر را آرام آرام باز  جز خودم کە میمرا آزار دهد. ب
 کردم. کردم و گرمای آب را امتحان می می

آید ما فکر  این بسیار طبیعی است کە وقتی چیزی درست در نمی
کنیم اگر اتفاقی  کنیم نیت بدی پشت آن بودە است. ما فکر می

افتد کسی خواستە است کە آن بال را سر ما بیاورد.  برایمان می
کە قدرت و توان اجرایی دارند وگرنە دنیا بدون چشم انداز، افرادی 

 برانگیز و خوفناک بود. شک
پیشداوری سرزنش در مورد قدرت فرد یا بعضی گروەها مبالغە 

شود  کند. این پیشداوری مقصر دانستن دیگری است کە باعث می می
ە ها بە بیراه توانائی ما برای یافتن راستی و فهم دنیا بر اساس راستی

کند و فقط بە دنبال چیزی یا کسی  برود. این تمرکز ما را منحرف می
گردیم کە تقصیر را بە گردنش بیندازیم. وقتی مقصر را پیدا  می

توان تحلیل را از دست  -کە الیق تودهنی زدن است –کردیم 
گردیم. اغلب  دهیم. چون بیشتر از آن بە دنبال توضیح دیگری نمی می

انرژی بگذاریم  این کەا نفهمیدەایم. ما بە جای ما اصال دلیل مشکل ر
و سیستمی را کە مشکل ایجاد کردە است بیابیم، انگشت اشارە را بە 

 گیریم. سوئی می
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آلودە بودن  مقصر دانستن خلبان در سقوط هواپیما بە دلیل خواب
بە  این کەشود. برای  های دیگر نمی منجر بە جلوگیری از سقوط

آلودە بود؟ چە  د بپرسیم: چرا او خوابنتیجە درست برسیم بای
آلودە بودن خلبان جلوگیری  هایی باید گرفت کە از خواب تصمیم

آلودە بودن خلبان بسندە کنیم دیگر هیچ قدم  کند؟ اگر ما بە خواب
داریم. برای فهمیدن بیشتر مشکالت دنیا باید نگاهمان را  مثبتی برنمی

 از فرد بە سیستم برگردانیم.
کند وقتی امری خوب پیش برود.  وری هم تغییر میهمین پیشدا

شود.  شود بە همان سادگی کە کسی مقصر می کسی صاحب افتخار می
افتد ما آمادەایم کە کسی یا دلیل  وقتی کە چیز خوبی اتفاق می

 سادەای بیابیم، در حالی کە بسیار پیچیدەتر از آنست.
را بفهمی. در  خواهی دنیا را تغییر دهی باید آن اگر تو واقعا می

 کند. این راە پیشداوری سرزنش هیچ کمکی نمی
 

 بحث در بارە تقصیر
 

خواهیم  اندازیم، اغلب می وقتی ما تقصیر را بە گردن کسی می
برتری خود را نشان دهیم. ما آمادە هستیم کە بە دنبال شخص 
بدذاتی برای تایید نظرات خودمان بگردیم. بگذار از نزدیک بە چند 

کنیم کە ما حاضریم انگشتمان را بسوی آن نشانە رویم:  مورد نگاە
 ها. ها، روزنامەنگاران دروغگو و خارجی مدیران خسیس شرکت
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 ها شرکت
 

هایم  کنم تحلیلگر باشم. اما اغلب پیشداوری من همیشە سعی می
زنند. شاید بە این دلیل کە در کودکی مجلەها و  مرا زمین می

سیستم و  یال زیاد خواندەام. قبال، بەهای کارتونی و نقاشی سر داستان
کردم. بە هر حال وقتی  سازی زیاد فکر نمیهای دارو نحوە کار شرکت

های درمان ماالریا کە برای  یونیسف از من خواست در بارە قرص
ها بسیار  شد تحقیق کنم، مشکوک شدم. رقم آنگوال فرستادە می

کالەبرداری بە  آمد و من نتوانستم بجز افشا کردن می بە نظرعجیب 
حقەباز  داروسازیهای  چیز دیگری فکر کنم. چند صاحب شرکت

ها را  بایست آن خواستە بودند سر یونیسف کالە بگذارند و من می
 افشا کنم.

های تولید دارو خواستە بود کە برای یک دورە  یونیسف از شرکت
ها جالب  دە سالە قیمت بدهند. رقابت و گستردگی کار برای شرکت

های خوبی پیشنهاد شدە بود. اما یک شرکت خانوادگی  بود. و قیمت
'' کە مرکز آن در کوەهای  Rio Pharm -کوچک بە نام '' ریو فارم

بسیار پایین پیشنهاد کردە بود. قیمتی کە یس بود، قیمتی ئآلپ سو
 برای هر قرص دادە بودند پائینتر از قیمت مواد اولیە آن بود.

بە آنجا بروم و بدانم این چطور ممکن است. من بە  بایست می
زوریخ پرواز کردم و از آنجا با یک هواپیمای کوچک بە طرف '' 

ایندە شلختە '' رفتم. من انتظار داشتم یک نم Luganos -لوگانوس
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های کوچک بە استقبالم بیاد، اما در عوض با  مخصوص شرکت
لیموزین بە هتلی چنان شیک بردە شدم کە هیچگاە ندیدە بودم. بە 

 همسرم آگنتا زنگ زدم و یواشکی گفتم ''مالفە ابریشم''
روز بعد برای بررسی بە کارخانە بردە شدم. با مدیر دست دادم 

از بوداپست رح کردم. '' شما مادە اولیە را هایم را ط و بالفاصلە سٶال
کنید و در کارتون  بستەبندی می ،کنید می خرید، تبدیل بە قرص می
فرستید.  گذارید و بە ژنو می ها را در کانتینر می گذارید. کارتون می

چطور همە این کارها را با قیمتی کمتر از قیمت مواد اولیە انجام 
 گیرید؟'' ف ویژە میدهید. آیا از مجارستان تخفی می

پردازیم کە بقیە  ما همان قیمتی را بە مجارستان میجواب داد: '' 
پردازند'' و شما من را با لیموزین بە اینجا آوردید. از کجا این همە  می

 آورید؟ پول بە دست می
رود: چند سال پیش ما فهمیدیم  او گفت: کار اینجوری پیش می

جارت را تغییر خواهد داد. ما این های اتوماتیک این رشتە از ت ماشین
سازی موجود، مجهز  ە کوچک را با سریعترین ماشین قرصکارخان

کردیم. بقیە روند کارها هم بیشتر اتوماتیک است. کارخانەهای دیگر 
در برابر کارخانە ما مثل کارگاەهای دستی هستند. ما یک سفارش بە 

دە خام دهیم. ساعت شش روز دوشنبە قطار با ما بوداپست می
ظهر مصرف یکسال  رسد. چهار شنبە بعد از کلروکین بە اینجا می

دارو برای آنگوال بار زدە شدە است. صبح پنجشنبە در ژنو است. 
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گیرند و  کنند و تحویل می موران خرید یونیسف آن را کنترل میمأ
 شود. همان روز پول بە حساب ما در زوریخ ریختە  می

 فروشید؟ یمتی پائینتر از خرید میاما، خب، ولی شما آن را بە ق
خواهد، در  روز بعد پول را می ٣٠درست است. اما مجارستان 

روز سود  ٢٦دهد. ما  کە یونیسف چهار روزە پول را بە ما می حالی
 گیریم. را از بانک می  پول

 آی... من منتظر چنین حساب و کتابی نبودم.
ست و مغزم با این تصور قفل شدە بود کە یونیسف خوب ا

شرکت بد. بە توان خالقیت یک شرکت کوچک فکر نکردە بودم. 
 توانست پیدا کند. طبیعی بود کە طرف معاملە از این ارزانتر نمی

 
 روزنامەنگاران

 

انگشت اتهام بە سوی ها عادت دارند  روشنفکران و سیاسی
کنند.  را منعکس نمی  ها واقعیت رسانەها دراز کنند و بگویند کە آن

 های پیشین همین کار را کردەام. د من هم در فصلالبتە خو
ها دراز کنیم بهتر است  بە سوی آناتهام انگشت  این کەبجای 

کنند؟ آیا  بپرسیم: چرا رسانەها یک تصویر وارونە از دنیا ارائە می
كنند؟ یا توضیع دیگری وجود  ها با همین قصد این کار را می واقعا آن

 دارد؟
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خواهم دربارە خبرهای آماری بحث کنم. این یک امر  )من نمی
کامال جداگانە است و ربطی بە روزنامەنگاران ندارد. از طرف دیگر 

کنم کە خبرهای دروغ  منشاء شناخت وارونە ما از دنیا باشد.  فکرنمی
کنیم. من  تازە داریم چیزهایی را درک می این کەکنم بە  ولی فکر می

 کلی پیش زمینە دارند( کنم مردم فکر می
نام  '' را منتشر کردیم. بە Gapminderما نتایج ''  ٢٠١٣سال 

گرفتن'' بالفاصلە در اخبار بی.بی.سی و سی.ان.ان پخش  ''پروژە نادیدە
 های ما را در صفحات اینترنتی خود لشد و هر دو تلویزیون سٶا

زمایش توانستند اطالعات خود را آ می همەمنتشر کردند کە در آنجا 
های  کنند و هزاران نظر بنویسند و تحلیل کنند کە چرا مردم جواب

 بدتری از تصادفی بودن دادەاند.
بندم کە  یکی از نظرها توجە مرا جلب کرد: ''من شرط می

این آزمایش را کامال درست  است هیچکس در رسانەها نتوانستە
 جواب بدهد.''

رفتیم آن را بە نظرمان رسید کە ایدە خوبی است و تصمیم گ
سنجش افکار عمومی گفتند کە  امتحان کنیم. اما انستیتوهای

ممکن  است بە روزنامەنگاران دست پیدا کنیم. مدیران با غیر
آزمایش کردن کارمندان مخالف هستند. کامال واضح است. من 

خواهد اقتدارش مورد سٶال قرار گیرد. و  فهمم کە هیچکس نمی می
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ە خبری جدی متوجە شود کە ناخوشایند است کە یک رسان
 روزنامەنگارانش کمتر از شامپانزەها بلدند.

شوم بیشتر  ممکن است من مشتاق میگوید غیر وقتی کسی می
داد کە در آن سال بە دو کنفرانس  پیگیری کنم. تقویم من نشان می

هایم را با خودم  رسانەای دعوت شدەام. این بود کە وسائل سٶال
بردم. در یک سخنرانی بیست دقیقەای وقت برای پرسیدن همە 

نمودار دم. نتیجە را در مطرح کرها کم است. اما چندتائی را  سٶال
های مستندسازان بی.بی.سی و  بینی. من نتایج کنفرانس زیر می

 دهم. ناسیونال جغرافی و کانال دیسکاوری را هم در اینجا نشان می
 

 روزنامەنگاران و فیلمسازان کمتر از شامپانزەها

 
و فیلمسازان بعضی بیشتر و  انآید این روزنامەنگار می بە نظر

تر از بههایشان هیچگاە  دانند، اما جواب بعضی کمتر از مردم عادی می
 شامپانزەها نبود.
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اگر وضع برای روزنامەنگاران و مستندسازان در کل چنین است 
بینم کە سطح اطالعات دیگر روزنامەنگاران  کە من هیچ دلیلی نمی –

ها دروغ  ها بی تقصیرند. آن آن –و فیلمسازان از این بهتر باشد 
وقتی با لحن بسیار جدی و   -کنند  گویند،  عمدا ما را گمراە نمی نمی

همراە با صدای پیانو بعنوان موسیقی متن، از دنیای دو وجهی شدە، 
دهند،  های دراماتیک می خرابی طبیعت یا بحران صنعت، گزارش

ها  ی است. آنمعن ها بی الزاما نظر بدی ندارند و مقصر دانستن آن
ها هم  خود نیز گمراە شدەاند. روزنامەنگاران را دیو فرض نکنیم. آن

 همان نظرات غلط عمومی را دارند.
دنبال کشف واقعیت  گرچە رسانەها حرفەای و آزاد هستند و بە

طرف نیستند، حتی اگر گزارش درستی هم دادە  گردند، اما بی می
کنندە ویری گمراەجموع، تصکنند و ما در م ها انتخاب می باشند. آن

طرف باشند و ما هم نباید  توانند بی آوریم. رسانەها نمی دست می بە
 چنین انتظاری داشتە باشیم.

ها را  نتیجەگیری روزنامەنگارها اغلب فاجعەبار است. اما نباید آن
آن باید کوشش کنیم  بجایآلود مقصر دانست.  مثل خلبان خواب

ن درک گمراە کنندەای از دنیا دارند. ) بفهمیم کە چرا روزنامەنگارا
هایی هستند با  ها هم انسان آن این کەجواب سادە است: برای 

دراماتیک.( باید سعی کنیم بفهمیم سیستم چگونە کار  های پیشداوری
دهد.  العادە دراماتیک را بە اخبار می کند کە این نوع دید فوق می
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کنندگان را  جە مصرفست کە یا باید تو)یکی از دالیل طبیعتا این
 جلب کنند یا شغلشان را از دست بدهند.(

دانیم کە غیرواقعی است، نباید انتظار  وقتی چنین است و می
داشت کە روزنامەنگاران تصویر بهتری از واقعیت بە ما نشان بدهند. 

ست کە با بار بر اساس مستندات است مثل آناگر فکر کنیم کە اخ
 پستال بخواهیم در برلین رانندگی کنیم.راهنمائی چند عکس کارت 

 
 مهاجرین

 

چهار هزار پناهجو در راە رسیدن بە اروپا در  ٢٠١٥در سال 
های مدیترانە غرق شدند. تصویر اجساد بچەها کە امواج بە  آب

همدلی همگانی شد. یک  ساحل آوردە بود باعث ترس و اندوە و
بە فکر افتادیم:  پاارو قابل باور. ما در جای راحتمان درتراژدی غیر

 تواند چنین اتفاقی بیفتد؟ مقصر کیست؟ چطور می
های بدذات، ظالم و  دیم؛ قاچاقچیکرو بە سرعت نتیجەگیری 

حریص کە از خانوادەها هزار یورو برای یک جا در قایق پالستیکی 
گرفتە بودند. پس از آن هم بە فکر کردنمان پایان دادیم. و خود را 

وپایی کە در حال نجات غرق شدەها از امواج های ار با دیدن کشتی
 خروشان دریا بودند دلداری دادیم.

های مطمئن سفر نکردند  اما چرا این مهاجرین با هواپیما یا کشتی
 و با قایقهای الستیکی خطرناک بە دریا زدند؟
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( قرارداد ژنو را امضاء EUهمە کشورهای بازار مشترک اروپا )
از جنگ سوریە  مثال قرارداد باید کسانی کەکردەاند. بر اساس این 

فرار کردەاند حق داشتە باشند درخواست پناهندگی کنند. من این 
سٶال را از روزنامەنگاران، دوستان و کارمندان ادارە مهاجرت 

های عجیب  ها هم جواب ترین و مهربانترین آن پرسیدەام، اما عاقل
 دادند:
دانیم کە این  هواپیما بیایند؟'' اما میها شاید پول نداشتەاند با  آن''

مهاجرین هزار یورو برای یک جا در قایق پالستیکی پرداختەاند. من 
در اینترنت کلی بلیط هواپیما از ترکیە بە سوئد و از لیبی بە لندن 

 یورو بود. ٥٠پیدا کردم کە حدود 
شاید نتوانستەاند خود را بە فرودگاە برسانند؟'' درست نیست. ''
توانستند بە  ها مدتی در ترکیە یا لبنان بودەاند و می ری از آنبسیا

ها پول بلیط هم داشتند و هواپیما هم پر  آسانی بە فرودگاە بروند. آن
ها را  نبود. اما کارمندان هواپیمایی در موقع ورود بە ترانزیت آن

دستورالعملی  ٢٠٠١اروپا در سال  این کەمتوقف کردند. چرا؟ برای 
کە ورود بدون ویزا بە کشورهای بازار مشترک را ممنوع صادر کرد 

گوید هر شرکت هواپیمائی یا کشتیرانی  کرد. این دستورالعمل می می
کە فرد بدون ویزا را سوار کند باید هزینە برگشت این فرد بە کشور 

گوید مهاجرین باید ثابت کنند  العمل می مبدأ را بپردازد. این دستور
آیند، نە بصورت غیرقانونی. اما  ژنو بە اروپا میکە بر اساس قرارداد 
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معنی است. چگونە کسی در مدت سی ثانیە در  این نظر بسیار بی
تواند ثابت کند کە بر اساس قرارداد ژنو  موقع کنترل پاسپورت می

کشد.  خانە هشت ماە طول میکند. کاری کە در یک سفارت سفر می
ت هواپیمایی ست کە شرکپس این غیرممکن است. نتیجە این

کند و ویزا گرفتن در ترکیە و لیبی  هیچکس را بدون ویزا سوار نمی
ها کارمند کافی برای این کار ندارند.  هم غیر ممکن است، چون آن

توانند با هواپیما بیایند و  بە همین دلیل پناهجویان سوری در عمل نمی
 مجبورند راە قاچاق در پیش بگیرند.

ست کە آیند؟ واقعیت این نامطمئن میای ه اما چرا با این قایق
پشت سر این مسئلە هم سیاست اروپا قرار دارد. در بنادر اروپا 

ها برای یک سفر  کنند. کشتی ها را موقع رسیدن کنترل می کشتی
 قانونی را برگردانند.توانند برگردند و مهاجرین غیر میآیند و ن می

 ٧٢٢٠ی های ماهیگیر ( کشتی١٩٤٣در زمان جنگ جهانی دوم )
یهودی را از دانمارک بە سوئد قاچاق کردند. کشورهای اروپایی 

شناسند کە بە مهاجرین  گویند کە قرارداد ژنو را بە رسمیت می می
ها برضد  . اما سیاست عملی آندهد فراری از جنگ اجازە اقامت می

شود. این هیچ چیز مخفی  ها می ست و موجب رونق بازار قاچاقچیآن
 کند. شعور منجمد شدە آن را درک نمی ندارد؛  فقط یک

ما همیشە بە دنبال کسی هستیم کە تقصیر را بە گردنش 
کنم  کنیم. من فکر می بیندازیم، اما بە ندرت بە آینە نگاە می
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های زیرک و مهربان موفق نشدەاند نشان دهند کە مسئولیت  انسان
 غرق شدن مهاجرین قبل از هر چیز بە عهدە خود ماست.

 
 اخارجی ه

 

آوری کە نظر  می بە یادآن کارمند عالیرتبە هندی فصل پنج را 
مقصر دانستن چین و هند را در مورد محیط زیست رد کرد؟ من 
آن را برای نمونە محاسبە بر حسب فرد آوردم، اما خود آن مثالی 

 است برای مقصر دانستن بدون درنظر گرفتن سیستم.
این فکر کە چین و هند چون در حال رشد هستند باید مسئولیت 

دهندە  مردمشان فقیر بمانند یک نظر تکانتغییر محیط را بپذیرند و 
وور آورم دانشجوئی را در دانشگاە ونک هاست. بە یاد می در میان غربی

توانند مثل ما زندگی کنند. ما  ها نمی آنگفت: '' کە با لحن لرزانی می
ها بە این صورت رشد کنند. زبالەهایشان  م اجازە بدهیم آنتوانی نمی

هایی را  ها چنین حرف کرە زمین را نابود خواهد کرد.'' اغلب از غربی
یک کنترل از راە دور در دست داشتە باشند و  این کەشنوم. مثل  می

با فشار دادن یک دکمە دربارە زندگی میلیاردها انسان تصمیم 
هایش هیچ  نگاە کردم دیدم همشاگردی بگیرند. وقتی بە اطراف

 ها با او موافق بودند. العملی نشان ندادند. آن عکس
سال اخیر در فضا رها شدە توسط  ٥٠بیسترین گاز کربنی کە در 

کشورهای سطح چهار بودە است. در کانادا تولید گاز کربن، برحسب 
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ز دانی چە اندازە ا فرد، دو برابر چین و هشت برابر هند است. می
های فسیلی در سال توسط یک میلیارد آدم ثروتمند دنیا  سوخت

شود؟ بیشتر از نصف. در حالی کە یک میلیارد آدم فقیر  مصرف می
 کنند. فقط  یک درصد مصرف می

 
 تولید گاز کربن برحسب فرد

 
بیست سال طول خواهد کشید تا یک میلیارد انسان سطح یک 

ها بە دو درصد  ز کربن آنخود را بە سطح دو برسانند و تولید گا
 برسند. ٤و  ٣های زیادی طول خواهد کشید تا بە سطح  برسد و سال

دهد کە چگونە پیشداوری سرزنش در غرب  این شرایط نشان می
گویم  اندازند. ما می حاکم است و مسئولیت را بر گردن دیگران می
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ما  ست کە بگوئیمل ''ما'' زندگی کنند. درستش اینها'' نباید مث ''آن
 توانیم مثل ''ما'' زندگی کنیم. نمی
 

 بیماری خارجی
 

بزرگترین عضو بدن پوست است. قبل از هنر دارویی مدرن 
شد و  دار شروع می های خارش بدترین بیماری سفلیس بود کە با دمل

زد. این بیماری میکربی کە موجب درد شدید  ها می بعد بە استخوان
مختلف داشت. در روسیە بە آن های  شد در جاهای مختلف نام می

گفتند. در لهستان مرض آلمانی نام داشت. در  بیماری لهستانی می
آلمان مرض فرانسوی و در فرانسە بیماری ایتالیائی. در ایتالیا دوبارە 

 گفتند مرض فرانسوی. گشت و می بە فرانسە برمی
شود  پیشداوری سرزنش تا بدان حد عمیق است کە مانع می

گویند ها ب زخم باز بگویند بیماری سوئدی و روس ها بە سوئدی
کند. ما نیاز بە کسی داریم  صورت کار نمیبیماری روسی. انسان بە این

کە مقصرش بدانیم و اگر یک خارجی با یک بیماری بە اینجا بیاید 
دهیم. جستجوی بیشتر الزم  تمام کشورش را آماج سرزنش قرار می

 نیست.
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 سرزنش و افتخار
 

کند. باعث  پیشداوری سرزنش در جهت مخالف هم کار می
شود برای کسی بیشتر از آنچە کە هست قدرت دستیابی داشتن،  می

آید رهبران سیاسی و مدیران  یبد، قائل شویم. بە نظر م خوب یا
 بیشتر از حد معمول قدرت دارند.

کارهای او نتیجە مستقیم مائو یک نمونە قدرت ماورای قانون بود. 
. اما دستور او برای عملی کردن گرفت را در بر میمیلیارد انسان یک 

رفت مورد استقبال قرار  برنامە داشتن یک بچە چندان کە انتظار می
 نگرفت.

دهم اغلب  وقتی کم شدن زاد و ولد در آسیا را نشان می
گویند: باید مربوط بە سیاست داشتن یک بچە مائو باشد. اما کم  می

قبل از دستور مائو اتفاق افتاد و در این  ٣بە  ٦از شدن تعداد بچەها 
سال اجرای سیاست یک بچە داشتن هیچگاە از یک و نیم پائین  ٣٦

نیامد. بعکس در بسیاری کشورهای آسیایی هم کە این سیاست 
برقرار نبودە است، مثال اکراین، تایلند و کرە جنوبی تعداد تولد بچەها 

شد تا حد  این سیاست نمی کنگ کە شامل کم شدە است. در هنگ
دهد کە  ها نشان می یک بچە برای هر زن پایین آمد. همە این مثال

دالیل دیگری غیر از یک دستور از باال توسط یک مرد قدرتمند 
 وجود داشتە است. احتماال دالیلی کە من قبال از آن صحبت کردەام.
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پاپ هم دخالت زیادی در زندگی زناشویی یک میلیارد کاتولیک 
ها یک در میان استفادە از وسائل  دنیا کردە است. گرچە پاپ

 ٦٠دهد کە  جلوگیری از حاملگی را محکوم کردەاند، آمار نشان می
درصد مردم کشورهایی با اکثریت کاتولیک از این وسائل استفادە 

درصد متوسط بقیە دنیا. پاپ اولین رهبر  ٥٣کنند در مقابل  می
مقتدر سیاسی یا یک رهبر اخالقی اخالقی دنیاست، اما یک رهبر 

 ها را کنترل کند. چنان قدرتی ندارد کە بتواند اتاق خواب
کند. سیاست یک فرزند  مسئلە در رابطە با سقط جنین فرق می

ادی سقط جنین اجباری و عقیم مائو تأثیر داشت. منجر بە تعداد زی
ن م مذهبی، دختراشد. و هنوز در همە جای دنیا بە دلیل احکا کردن

شوند. وقتی سقط جنین  خاطر سقط جنین قربانی میو زنان زیادی ب
شود بە منزلە کم شدن آن نیست، اما باعث خطرناکتر  غیر قانونی می
 میرند. شود و زنان بیشتری می شدن آن می
ها متوجە مقصری  افتد سوءظن م کە وقتی اتفاق بدی میقبال نوشت

ستم متمرکز شد. همین شود کە دم دستمان است. اما باید بر سی می
شود  امر در مورد اتفاق خوب هم صادق است. وقتی دنیا بهتر می

شود. هر دو در قیاس با رهبران  اغلب دو سیستم عامل فراموش می
ها را  خواهم آن قدرتمند، روزمرە و خستەکنندە است. با این حال می

برجستە کنم. بگذارید مراسمی برای این دو قهرمان برگزار کنیم: 
 نهادها و صنعت.
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 رویە داخلی در اتاق خواهر لیندا
 

های فقیر آفریقا، در روستاها، هنوز راهبەها بە پرستاری بیماران  در بخش
پردازند. چند نفر از این زنان سخت کوش و عاقل از همکاران نزدیک  می

 من بودەاند.
خواهر لیندا کە من در تانزانیا با او همکار بودم یک راهبە کاتولیک فداکار 

فقط موقع معاینە  وپوشید. در اتاق او همیشە باز بود.  بود کە سراپا سیاە می
یک پوستر براق پاپ نصب کردە بود.  ،بر رویە بیرونی در .بست آن را می

کرد.  ت را جلب میرفتی توجه این اولین چیزی بود کە وقتی بە اتاقش می
زدیم. بە  یک روز من در اتاقش بودم و در مورد مسئلە مهمی حرف می

ار من دیدم کە همین دلیل خواهر لیندا بلند شد در را بست. برای اولین ب
وی ندوم را. یک صفحە بزرگ کە صدها پاکت کپشت در چە چیزی هست

دگی گفت: اندە شدە بود. وقتی او برگشت و تعجب مرا دید بە ساآن چسب
یدز را متوقف کند و هم حاملگی را. و نوادەها بە آن نیاز دارند کە هم اخا

 بعد بە بحثمان ادامە دادیم.
 
 

 نهادها
 

فقط در تعداد کمی از کشورهای پرتنش با رهبران بی قانون رشد 
اقتصادی و اجتماعی متوقف شدە است. و گرنە همە جا قدمهائی بە 

کفایت سیاسی کە  پیش برداشتە شدە، حتی زیر یوغ رهبران بی
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توان شک کرد کە اصال وجود این رهبران الزم است یا نە؟  می
سازند. گاهی  کە جامعە را می جواب احتماال خیر است. مردم هستند

کنم و  خواهم صورتم را بشویم، شیر آب را باز می ها وقتی می صبح
هائی تشکر  خواهم از صمیم قلب از آن شود، می آب گرم جاری می

ها. وقتی سر ذوق  لولەکش ە این امکان را بە وجود آوردەاند؛کنم ک
نشانی،  شستارها، معلمان، پلیس، مأمور آتکنم از پر هستم حس می

ها هستند کە جامعە  حسابرسان اقتصادی و کارمندان تشکر کنم. این
ها در یک  شوند. آن سازند. کسانی کە در صف اول دیدە نمی را می

وجود  کنند و نهادهای جامعە را بە کالف درهم تنیدە کار می
ها  رود باید از آن آورند. وقتی کە کارها خوب پیش می می

 سپاسگزاری کنیم.
 کمک کنم. ابوالبە لیبریا رفتم کە برای مبارزە با  ٢٠١٤ال در س

تواند بە همەجای دنیا  می ترسیدم اگر بسرعت کنترل نشود، می
ن سرایت کند و مرگ یک میلیارد انسان را در پی داشتە باشد. چنی

 ابوالفتادە است. مبارزە با ویروس همەگیر شدنی در تاریخ اتفاق نی
رمان یا یک سازمان از خود گذشتە مثل چیزی نبود کە یک رهبر قه

پزشکان بدون مرز یا یونیسف تجربە آن را داشتە باشد. پرستارهای 
محلی کە چند روز آموزش دیدە بودند بە کمک کارمندان دولتی 

ها  موفق شدند شیوە خاکسپاری سنتی مردگان را تغییر دهند. آن 
دگی خودشان ان در حال مرگ زنقبل از هر چیز با رسیدگی بە بیمار
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انداختند. جداکردن مبتالیان از دیگران و جستجو بە  خطر میرا ب
معە فعال، با ها در تماس بودەاند. یک جا دنبال کسانی کە با آن

ها صحبت شدە است. کسانی کە  ندرت دربارە آنحوصلە و الیق کە ب
 واقع دنیا را نجات دادند. بە
 

 صنعت
 

این  بخاطرانقالب صنعتی زندگی میلیاردها انسان را نجات داد. نە 
اختراع و تکامل دادن  بخاطررهبران بهتری خلق کرد، بلکە  کە

 چیزهایی مثل پودر و ماشین رختشویی.
من چهار سالە بودم کە برای اولین بار دیدم مادرم یک ماشین 

. او و پدرم کند. برای او روز بسیار بزرگی بود رختشویی را پر می
ها پول جمع کردە بودند کە این ماشین را بخرند. مادر بزرگ کە  سال

کرد. او تمام  برای دیدن ماشین دعوت شدە بود بیشتر ذوق می
شست.  ها را با دست می کرد و لباس زندگی آب را با هیزم گرم می

کند چنان خوشحال شدە بود کە  دید برق این کار را می حال کە می
دلی جلو ماشین نشست و تمام مراحل شستن را از اول روی یک صن

تا آخر نگاە کرد. چنان هیپنوتیزم شدە بود کە ماشین را یک معجزە 
ها را  دانست. برای مادرم و من هم یک معجزە بود. ''حاال رخت می

دهد.  توی ماشین گذاشتیم هانس، این ماشین شستشو را انجام می
 رویم.'' شستن لباس رفت و کتاب آمد.توانیم بە کتابخانە ب حاال ما می
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امروزە دو میلیارد نفر آن اندازە پول دارند کە ماشین لباسشوئی 
هنوز داشتە باشند و وقتشان را برای خواندن کتاب صرف کنند. البتە 

 شویند. ها را می مادرها رخت هم
 

 ١٢سٶال شمارە 
 دارند؟ یبرق دسترس ەب ایتعداد از مردم دن ەچ

A: %20            B: %50              C: %80 
 

های  کند. تقریبا همە انسان الکتریسیتە امکانات بنیادی را فراهم می
بە آن دسترسی دارند. با این همە فقط یک از چهار  ٤ و ٣و ٢سطح 

بە این سٶال جواب درست دادەاند. جواب درست مانند معمول 
دسترسی بە برق دارند. در درصد مردم دنیا  ٨٠ترین است.  مثبت

شود، و  بیشتر نقاط همیشگی است و در بعضی نقاط قطع و وصل می
 کشی ادامە دارد. رود. خانە بە خانە برق دنیا بە پیش می
بین باشیم. پنج میلیارد نفر هنوز با دست رخت  بگذار واقع

انتظار داشتە باشیم )آنطور کە  این کەشویند و چکار باید بکنند.  می
انشجو گفت( کە خودشان رشد اقتصادیشان را متوقف کنند، آن د

ها ماشین رختشوئی، روشنائی برق، سیستم  غیر واقعی است. آن
بینند. انسولین اگر دیابتی هستند  فاضالب، یخچال، عینک وقتی بد می

 خواهند با خانوادە را بە تعطیالت بروند. درست مثل من و تو. و می
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ها را دور بیندازی و شلوار جین و  اگر تو حاضر نیستی همە این
ها باید این کار را بکنند؟ بە  مالفەهایت را با دست بشویی چرا آن

دنبال مقصر بگردیم بهتر است یک برنامە درست برای  این کەجای 
ریزی کنیم. ما باید در جهت  تغییر آب و هوا و نجات زمین پی

ن آیندە بتوانند پیداکردن تکنیکی کوشش کنیم کە یازدە میلیارد انسا
های  مانند ما زندگی کنند. زندگی در سطح چهار اما با راە حل

 هوشمندانەتر.
 

 چە کسی را باید سرزنش کرد
 

این رئیس و مدیران و سهامداران نیستند کە مسئول کمبود 
ها  های فقرا هستند. انگشت اتهام بە سوی آن تحقیق در مورد بیماری

د؟ بە همین صورت در مقابل دراز کردن چە سودی برای ما دار
گویند )کاری کە  وسوسە مقصر دانستن رسانەها کە بە تو دروغ می

بایست. یک تصویر دهند، اما عمدی نیست(  بیشترشان انجام می
ها کە  . در مقابل وسوسە مقصر دانستن متخصصجهانی داشتە باش

)کاری کە  دهند مقاومت کن خودشان اهمیت می زیادی بە حوزە
دهند اما با نیت خوب(. من هیچگاە یک فرد یا  ها انجام می اغلب آن

کنم چون وقتی متهم را پیدا کردی، فکر متوقف  گروە را سرزنش نمی
هاست. همیشە  بسیار پیچیدەتر از اینمسئلە شود. زیرا اغلب  می

خواهی دنیا را  دالیل بیشتری وجود دارد؛ یک سیستم. اگر تو می
کند. فراموش کن  هی، باید بدانی دنیا واقعا چگونە عمل میتغییر بد

 کە بە کسی تودهنی بزنی.
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 بندی پیشداوری سرزنشجمع

 
بینی کسی مقصر نشان دادە  واقعیت مسلم اینست... وقتی می

داشتە باش کە مقصر دانستن یک فرد اغلب منجر  بە یادشود،  می
شود. و توان  می توجهی بە چیزهای دیگر و عدم امکان توضیح بە بی

 برد. یافتن مسائل مشابە را از بین می
برای کنترل پیشداوری سرزنش نباید فقط بە دنبال یک مقصر 

 بگردی.
  بە دنبال دالیل بگرد، نە یک شخص. وقتی کاری غلط پیش

رود بە دنبال یک فرد یا یک گروە نگرد کە تقصیر را بە گردنش  می
 این کەتواند روی بدهد بدون  بیندازی. قبول کن کە اتفاقات بد می

یا  عوامل مٶثرکسی مقصر باشد. انرژی خودت را برای پیداکردن 
 وردە صرف کن.وجود آ سیستمی کە شرایط را بە

 کند  بە دنبال سیستم بگرد نە قهرمانان. وقتی کسی ادعا می
کە موجب کار خوبی شدە، فکر کن کە اگر این شخص هیچ کاری 

 کرد نتیجە چگونە بود. کمی از افتخار را بە سیستم بدە. نمی
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 ١٠فصل 
 

 پیشداوری اضطراری

 
 

ذهن ما را تواند راەها را ببندد و  چگونە ''حاال یا هیچوقت'' می
 متوقف کند

 
 های اخالقی راەهای بستە شدە و قفل شدن

 

اگر مسری نیست چرا همسر و بچەهایت را بیرون بردی؟'' این ''
کە با احتیاط از من فاصلە گرفتە بود،  سٶال را شهردار ناکاال در حالی

مطرح کرد. پشت پنجرە آفتاب زیبای ناکاال نورش را از دشت و 
هایی کە تنها یک پزشک  گرفت. انسان از میهزاران انسان فقیر ب

 داشتند و آن من بودم.
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( در شمال بر Membaآن روز من از سواحل فقیرنشین ''ممبا'' )
گشتم. در آنجا دو روز مشغول معاینە صدها بیمار بودم کە یک  می

مرض وحشتناک باعث شدە بود اول دست و پایشان فلج شود و بعد 
شهردار حق داشت؛ من صد در صد  در مدت دو دقیقە کور شوند.

مطمئن بودم کە این مرض مسری نیست. تمام شب قبل را نخوابیدە 
بودم و همە نوشتەهایی کە این ترکیب از عالئم بیماری را شرح 

داد، خواندە بودم، اما هیچ توضیحی پیدا نکردە بودم. من حدس  می
اشد. اما تواند مسری ب تواند در اثر یک نوع سم باشد و نمی زدم می

کامال مطمئن نبودم این بود کە از همسرم خواستم بچەها را از منطقە 
 دور کند.

پاسخی برای شهردار پیدا کنم او گفت: اگر فکر  این کەقبل از 
کنی مسری است من باید کاری انجام دهم کە از یک فاجعە  می

 جلوگیری شود. باید از سرایت بیماری بە شهر جلوگیری کرد.
خود بدترین سناریو را تصور کردە بود، کە نگرانی  شهردار پیش

 او بە من هم سرایت کرد.
شهردار مردی اهل عمل بود. بلند شد و گفت: آیا بە ارتش 

 بگویم کە راەهای شمال را ببندد؟
 کنم باید کاری کرد. من جواب دادم: بلە فکر می 

 شهردار رفت کە چند تلفن بزند.
چند زن با بچەهای کوچکشان هنوز آفتاب طلوع نکردە بود کە 

هایشان را بفروشند.  منتظر اتوبوس بودند کە بە بازار بروند و جنس
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آید، بە طرف ساحل رفتند کە از  وقتی کە فهمیدند اتوبوس نمی
ها را با قایق بە بازار برسانند. ماهیگیرها  ماهیگیرها بخواهند آن

های  یقها را در قا آید. آن خوشحال بودند کە پولی گیرشان می
 کوچکشان سوار کردند و بطرف جنوب راندند.

های چهار  ها دستخوش موج کس شنا بلد نبود و وقتی قایقهیچ
 متری شدند، همە غرق شدند. همە مادرها، بچەها و ماهیگیرها.

بعد از ظهر همان روز من از راەبندانی کە ارتش درست کردە بود 
ان بە آن بیماری گذشتم و بطرف شمال رفتم کە بە معاینە مبتالی

شدم جسدهایی را دیدم کە  عجیب ادامە بدهم. وقتی از ممبا رد می
بە ردیف در کنار جادە خواباندە شدە بودند. جسدهایی کە ماهیگیران 
از آب گرفتە بودند. من بطرف ساحل دویدم، اما دیر شدە بود. از 
یک مرد کە جسد بچەای را در بغل داشت پرسیدم: چرا این مادر و 

 های ناامن بودند؟ ەها در قایقبچ
کرد. من بە زحمت  گفت: امروز هیچ اتوبوسی حرکت نمی

خاطر این روز خودم را تم بفهمم. من نتوانستم هیچوقت بتوانس می
 باید کاری بکند!''.گفتم کە '' ببخشم. چرا من بە شهردار

ها بدانم. اگر جادە بستە  توانستم ماهیگیرها را مقصر این مرگ نمی
اشد مردم برای رسیدن بە بازار طبیعتا از قایق استفادە شدە ب

 کنند. می
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دانم روزهای بعد چگونە توانستم کار بکنم. در مدت چهل  من نمی
سال با هیچکس در این بارە حرف نزدم. اما من کارم را انجام دادم 

ها  و دلیل بیماری فلج را پیدا کردم. همانطور کە حدس زدم آن
معمولی نخوردە ها چیز غیر لب این بود آندند. جامسموم شدە بو

سە روز در آب  هاست. کاساوا باید بودند. ''کاساوا'' خوراک اصلی آن
زدایی گردد و قابل خوردن شود. همە این را  خیساندە شود تا سم

دانستند، و تا حاال ندیدە بودند کسی مسموم شود یا این عالئم  می
تمام کشور بد شدە بود و  بیماری را داشتە باشد. امسال محصول در

ها کاساوایشان را با قیمت گران بە بازار فروختە بودند. روستائیان  آن
فقیر ناگهان پولدار شدە بودند چون هرچە کاساوا داشتند فروختە 
بودند. اما خودشان گرسنە ماندە بودند. آنقدر گرسنە کە منتظر نشدە 

زدایی شود و  آوردند سم ی کە از زیر خاک در میبودند ریشەهای
من  ١٩٨١آگوست  ٢١مستقیما آنرا خوردە بودند. ساعت هشت روز 

از پزشک بە محقق تبدیل شدم. و دە سال وقتم را صرف تحقیق در 
 ها کردم. بارە رابطە اقتصاد، جامعە، سم و خوراکی

( وقتی وزیران دولت کنگو در کینشازا ١٩٩٥چهاردە سال بعد )
در شهر ''کیت ویک'' صحبت  ابوالی شنیدند کە در بارە شیوع بیمار

شود، ترسیدند و فکر کردند کە باید کاری بکنند. این بود کە  می
بار آمد. مشکل بود کە غذا بە ا را بستند. دوبارە همان نتیجە به راە

آمد کە  شهر رساندە شود. چون مواد غذایی از آن منطقەای می
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و شروع بە  بیماری در آن شیوع پیدا کردە بود. شهر گرسنە بود
ها  خرید کاساوا از منطقەای کردند کە این محصول را داشت. قیمت

کنی بعد چە اتفاقی افتاد؟ موجی از  سر بە فلک زدە بود. و فکر می
 فلج و کوری شهر را درنوردید. 

درشمال لیبریا شیوع  ابوال( بیماری ٢٠١٤نوزدە سال بعد از آن )
مند گفتند: باید راەها را تجربە کشورهای ثروت پیدا کرد. افراد بی

 ببندید.
ها  در وزارت بهداشت من با دولتمردان ردە باال روبرو شدم. آن

ها را محتاط کردە بود. نگران این بودند  باتجربەتر بودند و تجربە آن
کە بستن راەها باعث کم شدن اعتماد هوادارانشان بشود. این موجب 

سرایت ویروس متوقف با بستن راەهای  ابوالشد.  فاجعە بزرگی می
هایی بود کە  شد، نە با بستن راەهای شهر. و این مربوط بە انسان

کردند هر کسی با چە کسان دیگری تماس داشتە است.  آشکار می
های غمگینی  های انسان این قهرمانان با حوصلە پای صحبت

نشستند کە همانوقت عضوی از فامیلشان را از دست دادە بودند.  می
توانستند قبل از مرگ کسانی را مبتال کردە  ن مردەها میهر یک از ای

کرد خود در فهرست کسانی قرار  مصاحبە می آن کەباشند. 
ترس و شایعە پشت  بخاطرگرفت کە مشکوک بە ابتال بودند.  می

شود با عجلە مسیر  شد. نمی نمی اشایعە مجالی برای کار مٶثر پید
سرایت بیماری را ردیابی کرد. فقط با حوصلە، آرامش و وسواس در 
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شد این کار را کرد. اگر یک نفر بخاطر دوست داشتن  کار می
توانست زندگی  کرد، می برادرش یا نامزدش اطالعات را مخفی می

 خطر بیندازد. هزاران نفر را بە
ر کمبود وقت هستیم، بدترین سناریو ترسیم و زیر فشا وقتی ما می

گیریم. توانایی ما برای تفکر  کنیم و تصمیم احمقانە می را تصور می
شود و خواست تصمیم سریع و عمل فوری جای آن  تحلیلی زایل می

 گیرد. را می
در ناکاال چندین روز را صرف تجزیە و تحلیل  ١٩٨١سال 

بستن راەها فکر کردم.  بیماری کردم، اما کمتر از یک دقیقە بە نتایج
عجلە، ترس و تمرکز بر خطر همەگیر شدن بیماری فکر مرا نسبت 

باید کاری کردە بود. عجلە کردن در گفتن '' بە چیزهای دیگر متوقف
 کرد'' منجر بە آن اتفاق وحشتناک شد.

 
 پیشداوری اضطراری

 

 تواند دیر حاال یا هیچوقت! حاال واقعیت مسلم را یاد بگیر! فردا می
 باشد.

ست کە تصمیمت پیشداوری رسیدەای. حاال وقت آن تو بە آخرین
گردد. هیچگاە این همە پیشداوری  را بگیری. این لحظە هرگز برنمی

. همین امروز، ماند. تو یک امکان استثنایی داریدر آگاهی تو نخواهد 
های موجود در این کتاب را حفظ کن و  همین حاال همە پیشداوری
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کتاب را فقط بخوان و بعد آن را  این کەغییر بدە. یا نوع تفکرت را ت
 ببند. بگو این عجیب و غریب بود و مثل سابق ادامە بدە.

العمل  اما همین حاال باید تصمیم بگیری. باید همین حاال عکس
توانی از امروز تفکرت را تغییر بدهی؟ این بە  نشان بدهی. آیا می
 خودت مربوط است.

تو حتما این نوع اظهارات را قبال از یک فروشندە یا یک فعال 
بندند.  می بە کارها بیشتر اوقات این شیوە را  اجتماعی شنیدەای. آن

دهی.  همین حاال بخر وگرنە برای همیشە این امکان را از دست می
شود کە باید عجلە کنی. هدف  پیشداوری اضطراری تو فعال می

فکر کنی. سریع تصمیم بگیری و همین حاال ست کە کمتر انتقادی این
 العمل نشان بدهی. عکس

تقریبا هرگز  کار نیست و آرام باش. تقریبا هیچگاە عجلەای در
توانی کتاب را کنار بگذاری و  کاربرد ندارد. تو می ''حاال یا هیچوقت''

کار دیگری انجام دهی. بعد از یک هفتە یا یک ماە یا سال دیگر 
کنی و نکات مهم آن را بخاطر بیاوری، و هیچوقت هم  دوبارە آنرا باز

بخواهی بە  این کەدیر نخواهد بود. واقعا بهتر است کم کم بخوانی تا 
 یکبارە همە را در مغزت جا بدهی.
العمل  گوید کە در مقابل خطر عکس پیشداوری اضطراری بە ما می

ک فوری نشان دهیم. این باید بە نیاکان ما برای زندە ماندن کم
زنی کە یک شیر توی بوتەها کمین  کردە باشد. اگر تو حدس می
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هائی کە  کردە، زیرکی این نیست کە بە بررسی جزئیات فکر کنی. آن
این کار را کردەاند نیاکان ما نشدند، خوراک شیرها شدند. ما 

العمل  هائی هستیم کە سریع خطر را دریافتند و عکس فرزندان آن
یشداوری اضطراری نیاز داریم. مثال وقتی نشان دادند. ما هنوز بە پ

شود و باید بسرعت خود را کنار بکشیم.  یک ماشین ناگهان پیدا می
اما وقتی در مقابل شرایط پیچیدەتر و مسئلە مشخصی کە بە این 
اندازە اضطراری نیست قرار داریم، عجلە کردن برای فهم دنیا نتایج 

های دیگر  یت پیشداوریآورد. این باعث اضطراب و تقو غلط ببار می
بندد و ما را  کند. راە تفکر تحلیلی را می شدە و کنترل را مشکل می

گذارد کە بسرعت تصمیم بگیریم و کارهائی انجام  زیر فشار می
 بدهیم کە بە آن فکر نکردەایم.

شود ما خطرات طوالنی مدت را جدی نگیریم و از  باعث می
های  دلیل است کە آدمخطرات آیندە بە آسانی بگذریم. بە این 

 کنند. انداز نمی بسیاری برای زمان بازنشستگی پس
این نظر در بارە خطرات آیندە مشکل بزرگی برای فعاالن 

کنند. چگونە  اجتماعی است کە با ایدەهای دراز مدت کار می
در عمل ما را راهنمایی کنند؟  توانند ما را متوجە کنند؟ چگونە می

ل خطر دور دست را خطر فوری نشان بیشتر اوقات برای حل مشک
 کنند. دهند. بە این شکل پیشداوری اضطراری ما را بیدار می می

العمل نشان دهیم. البتە باعث  شود ما عکس این روش باعث می
تواند مسئلە  شود و می میهم مورد و تصمیمات اشتباە  اضطراب بی
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ادن ندازد. این اخطارها باعث از دست دمرکزی را از اعتبار بی
شود. فعاالن اجتماعی کە مشکل را  حساسیت بە خطرات واقعی می

خواهند کە ما  دهند و می بیشتر از آنچە کە هست اضطراری نشان می
کنند و  کاری انجام دهیم دقیقا مانند داستان چوپان دروغگو عمل می

کند. دشت پر از گوسفندان  دانیم کە داستان چگونە خاتمە پیدا می می
 .شود مردە می

 
 یاد بگیر بر پیشداوری اضطراری مسلط شوی

 

 عرضە استثنایی: فقط امروز
العمل نشان  گوید همین حاال باید عکس وقتی کسی بە من می

کنند نگذارند  ها اغلب سعی می شود من شک کنم. آن دهم، باعث می
 من درست فکر کنم.

 
 ١٣سٶال شمارە 

در صد  نیزم یدر مورد متوسط گرما عت،ینظر متخصصان وضع طب 
 است؟ ەچگون ەندیسال آ

 A:   رگرمت         B : رییبدون تغ      C:  سردتر
 
( ] برندە Al Goreما باید مردم را بترسانیم'' این را ال گور)'' 

جایزە صلح نوبل، معاون بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا[ بە 
من گفت. وقتی کە برای اولین بار در بارە آموزش تغییر محیط 
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ما برای شرکت در کنفرانس  ٢٠٠٩کردیم. سال  زیست گفتگو می
تجارت جهانی در لوس آنجلس بودیم. ال گور از من خواست کمکش 

نمودارهای آماری طراحی شدە در دایرەهای خواست از  کنم. او می
کوچک ''گاپ میندر'' استفادە کند کە بتواند زیاد شدن گاز کربن را 

 در آیندە نشان دهد.
هایش  در آن زمان من احترام عمیقی برای ال گور بخاطر کوشش

در مورد محیط زیست، قائل بودم و هنوز هم قائلم. او اضافە کرد 
 رد آمارهای باال کامال حق داشتی''.''من مطمئنم کە تو در مو

این تنها سٶالی است کە مردم همیشە بیشتر از شامپانزەها جواب 
در مجارستان، فنالند و  %٩٤دهند. یک اکثریت بزرگ ) می درست
در ژاپن(.  و %٧٦درکانادا و آمریکا؛  %٨١در سوئد؛  %٨٢نروژ؛ 

راتی کە شناخت خوبی از تغییرات دراماتیک آب و هوا دارند تغیی
کنند. بخش زیادی از این میزان باالی آگاهی  متخصصان عنوان می

ی من بودە و هست. من با او مدیون ال گور است. او یک قهرمان برا
بودم کە  باید بە این کار فوریت داد. و عالقمند بودم کە با  نظر هم

 او همکاری کنم.
 توانستم تقاضای  او را برآوردە کنم. اما نمی

ا دوست ندارم. ترس از جنگ بە اضافە اضطراب من ترس ر
عجلە کردن باعث شد من یک خلبان سوئدی را روسی بدانم و روی 
کف اتاق خون ببینم. ترس از یک بیماری مسری و دستپاچگی باعث 
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بستن راەها و غرق شدن مادرها و بچەهایشان و ماهیگیرها شد. ترس 
انبی آن وخیم است. جشود و نتایج  و عجلە باعث تصمیم احمقانە می

یافتە،  زیست بسیار مهم است، احتیاج بە تحلیل سازمان تغییرات محیط
 تصمیمات فکر شدە، قدم بە قدم کار کردن و سنجیدن نتایج ، دارد.

و من مبالغە را دوست ندارم. مبالغە بە معنای کم شدن باور بە 
ات دهد کە تغییر بنیادهای آماری است. در این مورد آمار نشان می

اقلیمی واقعی است و بخش زیادی از آن در حال حاضر مربوط بە 
های فسیلی ارزان است. در مقابل باید منتظر  استفادە از سوخت

قابل قبول اتفاق افتادە است. های گران بود. اما تغییرات غیر تسوخ
 گردانند. وقتی مردم متوجە مبالغە بشوند از آن روی برمی

برای بدترین سناریو  ها رانمودار من پافشاری کردم کە هیچوقت
برم. بلکە معتقدم برای یک سناریو کە احتمال بهتر شدن  نمی بە کار

برد. ترسیم یک سناریوی هولناک و بدتر از  بە کاررا نشان دهد باید 
انداز غیرعلمی برای آیندە، دور از هدف گاپ میندر  آن یک چشم

 گرفت. بود. اعتبار ما مورد سوء استفادە قرار می
های ترساننندەاش با تکیە بر آماری کە دور از  ال گور بە حرف

اتمە خرە من بە گفتگو خطوری  کە باال نظر متخصصان بود ادامە داد
 ی''نمودارآقای معاون رئیس جمهور، هیچ ارقامی، هیچ دادم: ''

بینی هوا در مورد  بعضی نظرها آسانتر از نظرات دیگر است. پیش
آید. ابراز نظر قطعی در مورد رشد  ندرت درست در میهفتە آیندە ب
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این  این کەاقتصادی و ازدیاد کار نیز بسیار مشکل است. برای 
یدە است. چە عواملی الزم است و با چە سرعتی ها، بسیار پیچ سیستم

ها تغییر در دمای هوا، سرعت  کند؟ تا هفتە آیندە میلیون تغییر می
باد و رطوبت وجود خواهد داشت. تا ماە آیندە میلیاردها دالر یک 

 میلیارد بار دست بە دست خواهد شد.
آوری  ها نیز بە صورت حیرت بینی اما برعکس، برخی پیش 

بینی سیستماتیک تولد و مرگ در دهەهای  . مثال پیشدرست است
شوند، بچەدار  شوند، بزرگ می پیش رو آسان است. مردم متولد می

 کشد. سال طول می ٧٠شوند و میمیرند. هر دورە  می
اما آیندە همیشە بە گونەای نامشخص است. همیشە وقتی دربارە 

و تردید  زنیم باید در نظر بگیریم کە مقداری شک آیندە حرف می
های دراماتیک یا بدترین  در محاسبە وجود دارد. ما نباید قسمت

ها اشتباە  تواند روی بدهد را پیش بکشیم. آدم سناریوی ممکن کە می
بینی حد  کنند. در بهترین حالت باید یک پیش بودن را کشف می

وسط و یک دید از احتماالت بهتر و بدتر را ارائە دهیم. این باعث 
دست مردم ندهیم  انیم از نظرمان دفاع کنیم و بهانەای بەشود بتو می

 کە دیگر بە ما گوش ندهند.
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 پافشاری بر آمار
 

 حرف ال گور تا مدتی در مغز من پژواک داشت.
کامال روشن باشد، باید بگویم کە من عمیقا نگران  این کەبرای 

تغییرات اقلیمی هستم، چون متقاعد شدەام کە واقعیت دارد. همانقدر 
فهمم کە  واقعی بود. این را می ٢٠١٤در  ابوالواقعی است کە بیماری 
ها و ارقام نامطمئن  یبین بدترین پیشارائە برای جلب پشتیبانی 

اهیم دیگران بە تغییرات محیط زیست خو ، اما اگر میانتخاب شود
ها از پیش  ها را با احتماالت بترسانیم. بیشتر آن توجە کنند نباید آن

امە دادن بە این کنند. اد دانند و بە مشکل اعتراف می این را می
ست کە در باز را بهم بکوبیم. وقت آن رسیدە است ها مثل این حرف

نرژیمان را با دست زدن کە از حرف زدن عبور کنیم. اجازە بدهید ا
بە عمل صرف حل مشکل کنیم. از طریق تحلیل درست و نە 

 ترساندن و شتاب.
هایی کە  پس راە حل چیست؟ در واقع بسیار سادە است. همە آن

کنند باید در کوتاهترین زمان ممکن بە آن  گاز کربن زیاد تولید می
کە  ٤های سطح  ها کدامند: انسان دانیم آن خاتمە دهند. ما می

هاست. پس بیائید شروع کنیم  بیشترین تولید گاز کربن مربوط بە آن
این مشکل جدی را ببینیم. بە  و اجازە بدهید آمارهای خوب برای

 برداشتەایم. بە جلو صورت یک قدماین
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از وقتی بعد از گفتگو با ال گور بە دنبال آمار گشتم، تعجب کردم 
تشکر از تصاویر ساتلیت کە پیداکردن آن چقدر مشکل است. با این 

ها  های زمین را دنبال کنیم، همە شک توانیم وضع قطب کە می
م سال بعد از سال با سرعتی بینی کە می شود، وقتی برطرف می

شود، این نشانە واضحی از گرم شدن زمین  کنندە کوچکتر می نگران
است. اما وقتی بە دنبال دالیل بروز این مشکل یعنی تولید گاز کربن 

 تم با کمال تعجب بسیار کم یافتم.گش
رشد تولید ناخالص ملی در کشورهای سطح چهار، هر سە ماە 

شود، اما آمار گاز کربن سالی یکبار. من دولت سوئد  یکبار منتشر می
بە بعد من  ٢٠٠٩را تشویق کردم کە این کار را انجام بدهد. از سال 

ولید گاز کربن. ماە میزان ت شروع کردم بە نشان دادن سە ماە بە سە
توانیم  کنیم؟ چطور می اگر ما برایمان مهم است چرا اندازەگیری نمی

ادعا کنیم کە این مسئلە برایمان مهم است اما رشد آن را 
 گیریم. اندازەگیری نمی

ماە یکبار  بە بعد هر سە ٢٠١٤سوئد از  این کەمن خوشحالم از 
تا بەحال تنها  )اولین و دهد. میزان تولید گاز کربن را گزارش می

کند( این واقعیت مسلم در عمل است.  کشوری کە این کار را می
 آمارگران کرە جنوبی اخیرا بە استکهلم آمدند کە این را یاد بگیرند.

تغییرات اقلیمی خطر عمومی قابل توجهی است و اکثریت قابل 
دانند. البتە برای پیغمبران  توجهی در کشورهای سطح چهار این را می

 قیامت هم مهم است کە بدترین سناریوها را پیش بکشند.روز 
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 یک ترس قابل استفادە
 

شود. بیشتر فعاالن  صدای تغییر آب و هوا دائم بلندتر می
اجتماعی متقاعد شدەاند کە این مهمترین مسئلە عمومی است و 

 عادت کردەاند کە تمام مشکالت دنیا را بە پای این یکی بگذارند.
کشند، جنگ سوریە،  دهندە روز را پیش می ها مسائل تکان آن

، ایدز، حملە کوسەها و هر چیزی کە بە فکرشان برسد را ابوالداعش، 
دهند، مسائل دراز مدت را بە عنوان مسئلە  ط زیست ربط مییبە مح

کنند. گاهی نظرشان را بر اساس آمار علمی  اضطراری روز مطرح می
هایی را  محکم. من ناامیدی آنکنند، اما اغلب بدون دالیل  تنظیم می

فهمم، اما شیوە  کنند می کە مسائل آیندە را بە مسائل روز تبدیل می
 پسندم. کارشان را نمی

ها را با اصطالح ''مهاجرین  کنندە است کە انسان این کوشش نگران
فهمم کە رابطەای بین  محیط زیستی'' بە فعالیت جلب کنند. من می

جود دارد، اما بسیار ضعیف است. تغییرات اقلیمی و مهاجرت و
آگاهانە مبالغەآمیز  یاصطالح مهاجرین محیط زیستی اغلب بصورت

خواهد ترس از مهاجرین را تبدیل بە سنجش تغییرات  است. می
 اقلیمی کند و پشتیبانی بیشتری برای کم کردن گاز کربن جلب کند.

گویند بە  کنم اغلب می وقتی با فعاالن محیط زیست صحبت می
جود آوردن ترس و اضطراب از راە مبالغە کردن تنها راە جلب و

ها خود  هاست. آن العمل از طرف آن توجە مردم و نشان دادن عکس
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کند. من موافقم اگر در  را قانع کردەاند کە هدف وسیلە را توجیە می
 مدت کوتاهی عمل کند. ''اما''...

ات جدی بارها فریاد بزنی گرگ آمد... خطر از بین بردن تحقیق
در مورد آب و هوا و عدم اعتماد بە جنبش را بە دنبال خواهد 
داشت. وقتی مسئلە تا این حد جدی است، این کار را نباید کرد. 
مبالغە در مورد تغییرات اقلیمی و آن را دلیل جنگ و تنش یا فقر و 
مهاجرت دانستن یعنی نادیدە گرفتن دالیلی کە بواقع موجب این 

 درستهای  باعث متوقف کردن راە حل مشکالت شدە است و
کس گوشش بدهکار اید بە شرایطی برسیم کە دیگر هیچشود. ما نب می

 اعتماد ما بازندە هستیم.جلب نباشد. بدون 
ها از مبالغە دفاع  نظرات مهیج تلەایست برای خود فعاالن. آن

کنند کە این یک استراتژی هوشمندانە است، اما  کنند و فکر می می
شوند و تمرکزشان را  کنند کە خودشان هم مضطرب می میفراموش 

هایی کە بە  دهند. انسان های واقعی از دست می بر یافتن راە حل
تغییرات اقلیمی توجە دارند باید دو چیز را همزمان در نظر داشتە 

را ادامە دهند اما قربانی  مسئلەها باید اهمیت دادن بە  باشند: آن
ها باید مراقب بدترین  شدار نشوند. آنناامیدیشان در مورد زنگ ه

سناریو باشند، اما بە یاد داشتە باشند کە آمارهای مطمئنی در این 
کنند باید خونسرد بود  پا می مورد وجود ندارد. وقتی دیگران آتش بە

 خطر نینداخت. و تصمیم عاقالنە گرفت و اعتماد را بە
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 ابوال
 

 ابوالکم خطر  من کم ٢٠١٤اشارە کردم کە در سال  ٣در فصل 
در غرب آفریقا را دریافتم. ابتدا روند دو برابر شدن را دیدم، اما 

بر اثر پیشداوری و  این کەتجربە پیشین مرا بر آن داشت کە قبل از 
 العمل نشان دهم بە آمار نگاە کنم. ترس عکس

های مسری  کنترل بیماریارقام سازمان بهداشت جهانی و مرکز 
داد کە وضعیت بسیار  نشان می آمریکا در مورد موارد مشکوک

قابل اطمینان است. مشکالت بسیاری وجود دارد. کسانی بودند غیر
مردند.  گرفتەاند، اما از بیماری دیگری می ابوالآمد  کە بە نظر می

آمدند. وقتی  بە حساب می ابوالولی همچنان جزو آمار قربانیان 
هم بیشتر شد.  ابوالزیاد شد، مشکوک شدن بە  ابوالحشت از و

های دیگر کنار گذاشتە شد و همە چیز در خدمت  خدمات بە بیماری
های  قرار گرفت. این امر باعث شد عدە زیادی بر اثر بیماری ابوال
 ابوالها را هم بە حساب  بمیرند. بیشتر این ابوالغیر از  یدیگر

آمیزی باال را بصورت مبالغە ابوالر تلفات ها آما گذاشتند. همە این
 برد و با واقعیت فاصلە گرفت.

دانیم کارهای انجام شدە  اگر نتوانیم پیشرفت را نشان دهیم نمی
 سودمند بودە است یانە.

توانیم  طور میوقتی بە وزارت بهداشت لیبریا رفتم، پرسیدم چ
وز وریم؟ در طول همان رآیید شدە بدست تصویری از موارد تأ
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بە چهار البراتوار جداگانە فرستادە   های خون  فهمیدم کە آزمایش
شود. پرستارها بە همە جا  جا جمع نمیهم در یکها  شود و جواب می

)مجموعە جمع  ''APP''ند و کارمندان کامپیوتر با آپ یدکش سر می
ها بود و  )آپ چکش آن ابوال هودەآوری شدە در یک فایل(های بی

دانست  آمدند. اما هیچکس نمی میخ( جلو می ابوالشک کردن بە 
 کارهای انجام شدە مفید بودە است یا نە.

را برای همسرم در استکهلم فرستادم   با اجازە رئیس من لیست
های تکراری را بردارد و حاصل  ها را مرتب کند. گزارش کە آن

ساعت کار، معلوم شد کە تعداد  ٢٤دست بیاورد. بعد از  جمعی بە
 افراد از دو هفتە پیش در حال کم شدن است، اما تعدادبیماران 

 مشکوک بە بیماری در حال ازدیاد بود.
واقعیت این بود کە مردم لیبریا در این مدت موفق شدە بودند 
رفتارشان را عوض کنند و از تماس غیر الزم با یکدیگر خودداری 

ن گرفتند. همزما میدادند و همدیگر را در آغوش ن کنند. دست نمی
کنندە در مغازەها و ادارات، آمبوالنس، درمانگاە، حتی  مواد ضد عفونی

کە نتایج خوبی دادە بود. استراتژی عمل  توزیع شدە بودخرابەها 
کردە بود. اما قبل از فرستادن نتایج توسط ''اوال'' هیچکس این را 

دانست. ما جشن گرفتیم و سپس همە بە کارشان ادامە دادند و  نمی
  دانستند کار نتیجە دادە است. ر شد. چون میتالش بیشت
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نتیجە را با یک گزارش تکمیلی برای سازمان بهداشت  نمودارمن 
جهانی فرستادم، اما مرکز آمار آمریکا همان منحنی ازدیاد شدن 

کردند برای  ها فکر می کرد. آن مشکوک بە بیماری قبلی را منتشر می
شود باید وضعیت را  افراد و امکانات بیشتری فرستادە این کە

ها خیرخواهانە این  فهمم کە آن همچنان اضطراری نشان داد. من می
شد.  ها و امکانات صرف چیزهای اشتباە می کردند، اما پول کار را می

ها را  باید آن گرفتند. ما نمی ها با این کار اعتماد را بە بازی می آن
ایست آمار ب مالمت کنیم. اما یک سازمان مسئول حل مشکالت نمی

کردند  هایی کە در میدان عمل کار می انتخابی خود را منتشر کند. آن
 باید تصور کنند کە کارشان مٶثر نبودە است. نمی

داد هر سە هفتە تعداد بیماران دو برابر  آمار بود کە نشان می
چە خطر بزرگی است و  ابوالشود و باعث شد من فکر کنم  می

داد تعداد مردگان رو بە کاهش است  همچنین آمار بود کە نشان می
. آمار کلید نهایی را ادامە داد ابوالبا مبارزە و باید بە همین صورت 

بود. و چون آمار در آیندە هم کلید نهایی خواهد بود، اگر مواردی از 
کە کار  را هائی افتد باید اعتماد و اطمینان آن این نوع اتفاق می

اری نگاە داشت. آمار باید کنند را با نشان دادن نتایج آم می
های راستین را نشان دهد تا جدا از نظرات مختلف منجر بە  واقعیت

 .شودعمل مفید 
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 فوری! همین حاال این را بخوان
دانم همین  اضطراری بودن بدترین سوء تعبیر ما از دنیاست. می

ست کە این واقعا ها گفتەام، اما منظورم این اوریرا در مورد بقیە پیشد
شوند. تصویر فوق  است. یا شاید همە در این یکی بافتە می ویژە

دراماتیکی کە مردم از دنیا دارند باعث نگرانی و اضطراب و حس 
شود. اضطراب و ''حاال یا هیچوقت'' باعث نگرانی از یکسو  بحران می

شود. ما باید کاری کنیم فوری و بدون  تفاوتی از سوی دیگر می و بی
انجام دهیم'' یا: همە چیز ناامید کنندە است. تحلیل، ''بگذار کاری 

شود کرد. وقت تسلیم شدن است. با هرکدام از این  هیچ کاری نمی
شیوەها بە فکر کردن خاتمە دهیم، بر اساس پیشداوری ماست و 

 نتیجەاش گرفتن تصمیم غلط خواهد بود.
 

 خطر عمومی کە باید نگرانش باشیم پنج
 

ی بزرگ عمومی وجود دارد کە من منکر این نیستم کە تهدیدها
ها نیستم کە دنیا را گل  ما باید بە آن توجە کنیم. من از آن خوشبین

شوم. پنج  پوشی از مشکالت آرام نمی بینند. من با چشم و بلبل می
کند عبارتست از: خطر بیماری مسری عمومی،  چیز کە مرا نگران می

 ید.سقوط اقتصاد، جنگ جهانی، تغییرات اقلیمی و فقر شد
فتد بسیار زیاد است. ها بطور تصادفی اتفاق بی این این کەاحتمال 

اول قبال اتفاق افتادە است دو مورد دیگر در حال روی مورد  سە
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تواند مستقیم یا غیرمستقیم موجب  ها می دادن است. و هر یک از آن
های سال طول بکشد. اگر موفق بە جلوگیری  د و سالها شو رنج انسان

عام  دیگری صورت نخواهد گرفت. از این قتل اقدامنشویم هیچ 
توانیم جلوگیری کنیم. با همکاری و قدم بە  می تا جائی کەجمعی باید 

 قدم.
این آسا در لیست است: ازدیاد خطر. یعنی امکان  یک کاندید غول

کنندە اتفاق بیفتد کە هیچکدام از ما بە آن فکر  رویدادی ویران کە
شناسیم و  است نگران چیزی باشیم کە نمی معنی نکردەایم. گرچە بی

زنگ باشیم کە خطرات  توانیم کاری بکنیم. اما باید گوش بە نمی
 ناشناس پیش از وقوع را دریابیم.

 
 یک بیماری مسری عمومی

 

بیماری اسپانیایی بعد از جنگ جهانی اول در دنیا پخش شد و 
موجب مرگ پنجاە میلیون نفر شد. بیشتر از خود جنگ. این مربوط 
بە ضعیف شدن مردم در دوران جنگ بود. حد متوسط سن دە 

در نمودار این، سال رسید.  ٢٣بە سال  ٣٣درصد پایین آمد و از 
 های عفونی در این مارینشان دادە شدە است. متخصصان بی ٢فصل 
بزرگترین  کە نمونەهای شرور آنفلوانزا هنوز هم اندنظر هم مورد

راەهای سرایت است.  هم ست. دلیل آنتهدید برای مردم دنیا
شود.  های کوچک پخش می ویروس آنفلوانزا از طریق هوا در حباب
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 این کەتواند جمعی را مبتال کند بدون  یک نفر در قطار شهری می
هایی کە از طریق هوا منتشر  کسی را لمس کردە باشد. بیماری

یا ایدز همەگیر  ابوالهایی مثل  د بسیار سریعتر از بیماریشو می
تواند بە سرعت از هر نوع مانعی کە فکرش  بیماری می اینشود.  می

را بکنیم، عبور کند. باید بە فکر دفاع در مقابل آن باشیم. دنیا بیش 
های سطح  آمادە مقابلە با آنفلوانزاست. اما انسان از هر وقت دیگری

توانند بە فوریت در  کنند کە نمی یک هنوز در جوامعی زندگی می
مرض مسری شرور مقابلە کنند. ما باید عوامل زیربنایی این قبال 

تندرستی را چنان در همە جا بەوجود بیاوریم کە بتوانیم بە سرعت 
هداشت جهانی باید بە یک سازمان ها را کشف کنیم. سازمان ب بیماری

 قوی تبدیل شود کە این کار را انجام دهد.
 

 سقوط اقتصادی
 

کنندە اقتصادی  گلوبال'' )جهانی شدە( تورم ویراندر این دنیای ''
هم بریزد و باعث  تواند اقتصاد یک کشور را بە ادامە دارد. این می

اعمال رادیکال ن ناراضی را بە بیکاری افراد بیشماری شود و شهروندا
تواند از بحران اقتصادی عمومی بدتر  دارد. یک سقوط بانکی میوا

( اتفاق افتاد. این ٢٠٠٨باشد. آنچە در بخش وام مسکن در آمریکا )
 تواند بە فروریزی اقتصاد همە دنیا بینجامد. می
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هنوز اقتصاد دانان هوشمند دنیا نتوانستەاند دلیل این بحران 
 است نتوانستەهنوز کنند کە سال بعد از سال  اقتصادی را پیدا پیدا

سیستم آن پیچیدەتر از آنست کە بتوان  کە  چونخود را بازیابد. 
جواب درستی پیدا کرد. هیچ دلیلی وجود ندارد کە فکر کنیم حتما 

 افتد. دوبارە اتفاق نمی
اگر سیستم سادەتری داشتیم شانس این را داشتیم کە دالیل را 

 های آیندە جلوگیری کنیم. بحرانبفهمیم و از 
 

 جنگ جهانی سوم
 

های کشورها و  تمام زندگیم تالش کردەام بتوانم با انساندر من 
های دیگر رابطە برقرار کنم. این نە تنها بسیار خوشایند است،  فرهنگ

های ضد انسانی  یە خشونتبلکە الزم است و باعث یک تور جهانی عل
 شود. ویژە جنگ می بەکشی و هر چیز دیگری  و انتقام

های المپیک را الزم داریم، تجارت، تبادل دانشجو ،  ما بازی
ها عبور  هرچیزی کە بتواند از مرز نژادها و ملت –اینترنت مجانی 

ما باید از محکمتر کردن تور دفاعی برای صلح پشتیبانی   -کند.
رسیم. این  کنیم. بدون صلح ما بە هیچیک از اهدافمان نمی

ها   یی دیپلماتیک عظیم است کە مانع نوستالژی ملتمبارزەجو
بار کە وقتی کنترل بازار جهانی  شود. کشورهایی با تاریخ خشونت می
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کنند.  ما باید غرب کهنە  دهند، بە دیگران تجاوز می را از دست می
 آمیزی برای دنیای نو پیدا کند. را یاری کنیم کە راەهای جدید صلح

 
 تغییر آب و هوا

 

یست زحمت زیادی بکشیم تا تهدید عظیم تغییرات آب و الزم ن
تواند حفظ شود  هوا را ببینیم. امکانات کرە زمین مانند آتمسفر می

د قبول همە باشد در یک دنیای اگر یک قدرت جهانی کە مور
آمیز بتواند همە را وادار کند کە معیارها را رعایت کنند. این  صلح

شروع کردەایم. با کنار گذاشتن وجود آید؛ ما  تواند بە قدرت می
بنزین حاوی  شود مانند عث تخریب قشر اوزون میموادی کە با

سرب کە مصرف آن در همە دنیا بە تقریبا صفر رسیدە است. این 
روشن باشد  این کەالمللی است. )برای  نشانە یک همکاری محکم بین

ی همکاری جهان بە معنیبە سازمان ملل اشارە دارم( و بە شیوەای 
سازمان یک های مختلف و سطح درآمدهای مختلف است.  بین انسان

تواند ادعای همکاری آنچنانی داشتە باشد اگر توجە  المللی نمی بین
نکند کە یک میلیارد انسان در سطح یک بە الکتریسیتە دسترسی 

 ندارند. 
جای ترین تولید گاز کربن را دارند بکشورهای ثروتمند کە بیش

 ن فشار بیاورند باید خود را جمع و جور کنند.بە دیگرا این کە
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 فقر شدید
 

نیز حال اشارە کردم احتمال دارد در آیندە  تهدیدهایی کە تا بە
شود، اما بعکس فقر  انسان دانیم موجب رنج بە اندازەای کە هنوز نمی

شدید در واقع تهدید نیست. دالیل این رنج ناشناختە نیست و 
مربوط بە آیندە هم نیست. واقعیت است. فقر شدید یعنی بینوائی هر 

  چونکند،  شیوع پیدا می ابوالروزە. همین حاال. آنجاست کە بیماری 
 وهیچ پرستاری نیست در موقع لزوم از بیماران پرستاری کند.  کە

ها خوراک  جوان این کەفتد. برای آنجاست کە جنگ داخلی اتفاق می
خواهند و چون هیچ چیز برای از دست دادن ندارند بە  و کار می

افتند. یک دایرە شیطانی: فقر باعث جنگ  راە می طلبان بە دنبال جنگ
های داخلی در افغانستان و  شود و جنگ باعث فقر. تنش داخلی می

ر است. عنی متوقف شدن پروژەهای ماندگاآفریقای مرکزی بە م
کنند. وقتی  نشین خود را پنهان میها در مناطق فقیر تروریست

ها غیر  گیرند نجات دادن آن ها در میدان جنگ قرار می کرگدن
 ممکن است.
بار آورد. اقلیت کمتری صلح نسبی در دنیا نتایج خوبی ب یک دورە

ر میلیون نفر هستند. د ٨٠٠قرا هنوز ند. اما فشدگرفتار فقر شدید 
اینجا بر خالف مسئلە تغییرات آب و هوا احتیاج بە هیچ نوع 

میلیون از آن رنج  ٨٠٠دانیم کە  بینی و سناریوئی نیست. ما می پیش
، بهداشت ەرسدانیم کە راە حل چیست: صلح، مد یبرند و م می
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عمومی، برق، آب تصفیە شدە، توالت، وسایل جلوگیری از حاملگی و 
بتوانند بازار بەراە بیاندازند. تا آدمها ای کوچک کە کمک کند وامه

هیچ فکر تازەای برای پایان دادن بە فقر الزم نیست. فقط باید 
دانیم کە هرچە زودتر این قدم را  آخرین قدم را برداشت. ما می

برداریم در آیندە مشکالت کمتری خواهیم داشت. چون هرچە بیشتر 
آورند و تعدادشان  بچەهای بیشتری بە دنیا میها در فقر بمانند  انسان

وجود آوردن شرایط برای یک زندگی با ارزش  شود. بە بیشتر می
 فەایست کە در اولویت قرار دارد.یجهت آخرین میلیارد، بیشک وظ

خشونت مابین و  ،هایی کە درگیر جنگ کمک کردن بە آن
رای گروەهای مسلح و دولتهای ضعیف هستند، بسیار مشکل است. ب

رفع فقر در آنجا باید یک نوع نیروی نظامی حضور داشتە باشد. 
پناە علیە جنایت و  پلیس مسلح و ادارات برای دفاع از شهروندان بی

 معلمان بتوانند در آرامش نسل آیندە را آموزش بدهند. این کەبرای 
آیندە مانند آخرین دوندە  لخواە هستم. نس بە هر حال من امکان

در دو امدادی است. هدف رسیدن بە نقطە پایان این ماراتون است 
بودە است. نسل آیندە یک  ١٨٠٠کە نقطە حرکت آن در سال 

را بگیرد،  دادامکان استثنائی دارد کە کار را بە آخر برساند. چوب ام
. این ها را بە عالمت پیروزی بلند کند بە نقطە پایان برساند و دست

باید بە انجام برسد و ما باید جشن بگیریم وقتی بە نتیجە  طرح
 رسیدیم.
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کە بتوانم با بە برای این بعضی چیزها برای من مهم  است 
پنج مقابلە با دانم کە باید انرژیمان را در  کمکشان آرام بگیرم. من می

ها نزدیک شویم  تهدید ذکر شدە صرف کنیم. ما باید با حس بە آن
درت بدون وابستگی بە آمار. همکاری جهانی و تقسیم امکانات و با ق

های کوچک و پیگیر برداشت و دائم ارزیابی  الزم است. باید قدم
 این کە گذشتە ازکرد، بدون کارهای عجوالنە. تمام فعاالن اجتماعی 

جدیتر   دها بپردازند. اینطرفدار چە تفکری هستند باید بە این تهدی
 فریاد بزنیم.فقط  ست کە بخواهیماز آن

گویم باید نگران  گویم کە تو نباید نگران باشی. من می من نمی
توجە باشی یا در  گویم کە بە اخبار بی چیزهای واقعی باشی. من نمی

گویم تو باید از  تفاوت باشی. من می مورد مبارزە فعاالن اجتماعی بی
ی. من قیل و قال بگذری، اما نگاهی هم بە خطرات جهانی داشتە باش

گویم آرام باش و از همکاری جهانی  گویم تو باید بترسی، من می نمی
برای کمک بە خطرات پشتیبانی کن. پیشداوری اضطراری را کنترل 

های دراماتیک را افسار بزن. در مورد تصویر  کن. همە پیشداوری
العادە دراماتیک دنیا کمتر نگران باش و بیشتر بە زنگ خطر  فوق

 توان آن را حل کرد. ش بدە و فکر کن چگونە میمسائل واقعی گو
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 بندی پیشداوری اضطراری جمع

 
آید  اضطراری می بە نظرواقعیت مسلم اینست... بە تصمیمی کە 

 توجە کن و بە یاد داشتە باش کە بندرت چنین است.
 های کوچک بردار. برای کنترل پیشداوری اضطراری قدم

 نفس عمیق بکش چون  شود، وقتی این پیشداوری نمایان می
 شود. کند و ذهن تحلیلی متوقف می ها را نیز فعال می بقیە پیشداوری

  بە آمار رجوع کن. وقتی یک موردی فوری و مهم است باید
ها  دقیق باش. یا آنود. مواظب آمارهای مربوط اما غیراندازەگیری ش

هایی کە دقیق و مربوط  کە دقیق است اما مربوط نیست. فقط آن
 بل استفادە است.هست قا

 درصدی ازها با  بینی اخطار در مورد فالگیرها: تمام پیش 
درجە عدم  هایی کە بین عدم اطمینان همراه است. مواظب پیش

د، باش. سناریوهای ممکن بهترین یا بدترین کن اطمینان را ذکر نمی
 ها قبال درست درآمدە است یا نە. بینی نیست. سٶال کن آیا این پیش

 های مٶثر: در مورد تأثیرات جانبی سٶال  کار اخطار برای
کن. بپرس آیا این ایدە قبال بە آزمایش گذاشتە شدە است یا نە. 

خیلی مهیج نیست، اما اغلب   کارهای قدم بە قدم و ارزیابی آن
 کاربرد دارد.
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 ١١فصل 
 

 واقعیت مسلم در عمل
 چطور واقعیت مسلم زندگی مرا نجات داد.

 

کنم باید از اینجا فرار  گفت: فکر می معلم جوان در گوش من
 کنیم.

دو فکر بە ذهن من رسید. اولی این بود کە اگر این معلم کە 
توانم با این مردم کە دورم جمع  مترجم من بود فرار کند من نمی

 شدەاند حرف بزنم. بازویش را بە تندی گرفتم.
فکر دوم حرفی بود کە یک دولتمرد در تانزانیا بە من گفت: 

کند پشت نکن. راست  ترا تهدید می* هیچوقت بە کسی کە با ماچت
 هایش نگاە کن و بگو مشکل چیست؟ توی چشم
در  ''ماکانگا''بود و من در یک دە خیلی فقیر بە اسم ١٩٨٩سال 
زئیر )جمهوری کنگوی فعلی( بودم. من جزو یک  ''باندوندوی''منطقە 

های مسری و بخصوص یک  گروە تحقیق بودم کە در مورد بیماری
کرد.  ( تحقیق میKonzoمرض درمان نشدنی فلج بە اسم ''کونزو'' )

  این مرض را من چند سال قبل از آن کشف کردە بودم.
 تحقیق برای دو سال برنامەریزی شدە بود و همە امکانات از

رانندە و مترجم تا آزمایشگاە بە دقت آمادە شدە بود، اما من اشتباە 

 .برند یم یدرخت و ن یهاەبا آن شاخ ەمانند ک ریشمش ەغینوع ت کی*
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بزرگی کردە بودم. بە اندازە کافی برای اهالی توضیح ندادە بودم کە 
خواستم با تمام اهل دە مصاحبە کنم و از  کنیم و چرا. می ما چکار می

بایست آنجا باشم  ها آزمایش خون، ادرار و خوراک بگیرم. من می آن
موقع کار داد. اما آن ها توضیح می برای آنی کە کدخدای دە وقت

 دیگری داشتم.
وقتی آن روز صبح، آرام و منظم همە چیز را در کومەام آمادە 

کردم، سروصدای اهالی دە را شنیدم کە در محوطە بیرون جمع  می
آمدند اما من مشغول راەانداختن  ها بە نظر نگران می شدەاند. آن

انداختم  بە کارگاە آنالیز خون بودم. موتور دیزل را موتور برق و دست
ها بلند شد. وقتی  صدای ماشین و و سانتریفیوژ را آزمایش کردم. سر

ها را خاموش کردم صدای داد و فریاد مردم را شنیدم. وضعیت  آن
ناگهان عوض شدە بود. من خم شدم و از در کوتاە کومە قدم بە 
بیرون گذاشتم. داخل کومە تاریک بود آفتاب بیرون نگذاشت ابتدا 

ودم خشمگین و عصبانی را دور خ آدمچیزی ببینم. بعد حدود پنجاە 
هایشان را  کردند. دو نفر ماچت دیدم. چند نفر بە من اشارە می

بحالت تهدید بلند کردە بودند. معلم دە کە مترجم من بود پیشنهاد 
کرد کە فرار کنیم. من بە چپ و راست نگاە کردم و هیچ راە فراری 

خواستند مرا بزنند، بە اندازە کافی زیاد بودند  ندیدم. اگر اهالی دە می
 ا بگیرند و آن دو مرد مرا تکە و پارە کنند.کە مر

 پرسیدم: مسئلە چیە؟
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زنی،  فروشی. تو بە ما کلک می گویند کە تو خون را می ها می آن
کنی کە بە ما  ها کاری می دهی و با خون فقط بە کدخدا پول می

 گویند تو نباید خونشان را بدزدی. آسیب برسانی. می
های مرا ترجمە کند و رو  فوضع بدی بود. از مترجم خواستم حر

 توانم توضیح بدهم؟ بە جمعیت کردم. از مردم پرسیدم آیا می
خواهم شرح دهم  توانم دە شما را بە زودی ترک کنم ومی من نمی

 کە چرا بە اینجا آمدەام.
گفتند: اول حرف بزن )در دهات دور افتادە اتفاقی مثل آمدن ما 

حرفش را بزند بعد او را  افتد. شاید فکر کردەاند: بگذار اول نمی
کشیم.( حملە کمی عقب نشست. مرد ماچت بدست گفت:  می

 بگذارید حرف بزند.
دادم.  بایست در وقت ورود می این آن توضیحی بود کە من می

های  خواهد در یک دە کوچک تحقیق کند باید قدم اگر آدم می
آمیز برخورد کند. باید  چک بردارد. وقت صرف کند و احترامکو
 هایشان را بپرسند بعد جواب بدهی. ذاری تمام سٶالبگ

کنیم کە اسمش  من شرح دادم کە ما در مورد مرضی تحقیق می
هایی از موزامبیک و تانزانیا همراە داشتم کە  کونزو است. من عکس

ها نشان دادم.  ها را بە آن ها در بارە این مرض بود. عکس بیشتر آن
چگونە آمادە کردن خوراک  کنیم این مربوط بە گفتم ما فکر می

 ''کاساوا'' ست.
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 گفتند: نە نە نە.
ما باید تحقیق کنیم ببینیم درست است یا نە. اگر ما بفهمیم کە 

 دلیلش چیست، شما دیگر مریض نخواهید شد.
موقع ورودمان فهمیدە بودیم کە وقتی بچەها دنبال ماشین جیپ 

بدوند. دیدە بودم کە توانستند  ها نمی  دویدند چند تایی از آن ما می
 گرفتگی عضالنی دارند.

ها  مردم شروع کردند بە غر و لند کردن. یکی از ماچت بدست
های پر از خون و یک جای  آمد، با چشم کە خطرناکتر بە نظر می

 بە فریاد زدن.کرد زخم کهنە روی صورت شروع 
در این موقع یک زن پابرهنە از جمع بیرون آمد. رو بە من کرد 

ها را باز کرد و باصدای بلند  رو بە جمعیت برگشت. دستو بعد 
دهید؟  گوید،گوش نمی های درستی کە او می گفت: بە این حرف

درست است. این آزمایش خون الزم است.  بە نظرساکت باشید! 
یادتان هست آن همە بچە از سرخک مردند؟ بعد آمدند و بە بچەها 

 سرخک نمرد. خب؟واکسن زدند، مگر نە؟ و بعد هیچ بچەای از 
جمعیت آرام نگرفت و جواب دادند. واکسن سرخک خوب بود، 

 خواهند خون ما را بگیرند. اما حاال می
معیت آن زن کمی ساکت ماند و بعد یک قدم بطرف ج

کنید چطور واکسن سرخک را کشف کردند؟ فکر  فکر میبرداشت: 
نید ک ها واکسن میوە درخت است؟ یا فکر می کنید توی کشور آن می
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بە  -ها مثل این دکتر کار کردەاند  آورند؟ نە آن از زیر زمین در می
این کلمە را گفت و بطرف این اسمش تحقیق است.  -من نگاە کرد 
فهمند یک بیماری را چطور  ها بە این صورت می : آنمن برگشت

 فهمید؟ شود درمان کرد. این را نمی می
قدم پیش گذاشت و ما در بدترین جای باندونو بودیم و این زن 

 مانند یک رئیس آکادمی از تحقیق علمی دفاع کرد.
شود  گوید نمی من یک بچە دارم کە از کونزو فلج شدە. دکتر می''

درمانش کرد. اما اگر بگذاریم او بە تحقیق ادامە بدهد شاید راهی 
برای متوقف کردن آن پیدا شود. همانطور کە سرخک را متوقف 

کنم این  نوەهای ما فلج نشوند. من فکر می کردند کە دیگر بچەها و
 عاقالنە است. ما مردم ماکانگا این تحقیق را الزم داریم.

تفسیر سوءاین زن استعداد بسیار عجیبی داشت. آنرا برای 
داد. من بارها این زنان  برد بلکە آنرا توضیح می مستندات بکار نمی

زد، بە جمعیت قوی را در آفریقا دیدەام. آستین دست چپش را باال 
 پشت کرد و دستش را بطرف من دراز کرد: بیا دکتر خون مرا بگیر!

مرد ماچت بدست، دستهایش را پایین انداخت و از جمع بیرون 
رفت. پنج شش نفر دیگر هم با او رفتند. بقیە پشت سر زن ردیف 
شدند کە آزمایش خون بدهند. فریادها تبدیل بە نجوا شد و عصبیت 

 کاوی و لبخند داد.جایش را بە کنج
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بعد از این همە کە من همیشە سپاسگزار این زن بودەام و حال 
سال مبارزە علیە عدم شناخت و دانش، واقعیت مسلم را تعریف 

بینم نظر او با تعریف ما همخوانی دارد.  کردیم. با کمال تعجب می
شناخت. از درگیری  های دراماتیک را می گوئی او تمام پیشداوری

کرد و اهالی دە را با دالیل عاقالنە متقاعد کرد. پیشداوری جلوگیری 
د، خون و بیماری، پیشداوری های تیزش را نشان دادە بو ترس دندان

کنند  ها فکر می کردن مرا در این فکر متوقف کردە بود کە آن عمومی
های غارتگریم. پیشداوری مقصر دانستن اهالی دە را بر آن  ''ما اروپائی

علیە این دکتری کە آمدە بود خونشان را بدزدد اقدام  داشتە بود کە
کنند. پیشداوری اضطراری وادارشان کردە بود کە فورا تصمیم 

 بگیرند.
زیر همە این فشارها آن زن جلو آمد و حرف زد. هیچ ربطی بە 

بیرون  آموزش رسمی نداشت. من مطمئنم کە او هیچوقت از باندونو
ود. او هیچگاە استاتیستیک نخواندە سواد بنرفتە بود و مطمئنم کە بی

بود و وقت برای دانستن آمار دنیا صرف نکردە بود. اما او توانایی 
توانست نظرش را با سخنانی منطقی  فکرکردن انتقادی داشت و می

کە تیزتر از تیغ ریش تراشی بود، در یک وضعیت بحرانی بگوید. 
 واقعیت مسلم او زندگی مرا نجات داد.

وانست در چنین شرایطی بر واقعیت مسلط شود، اگر این زن ت
 خوانند نیز، بتوانند. باید تحصیلکردەهایی کە این کتاب را می
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 یت مسلم در عملعواق
 

توانی واقعیت مسلم را در زندگی روزمرە بکار ببندی.  چگونە می
در آموزش، روزنامەنگاری، مغازەداری، سازمان یا جامعە محلی و 

 مانند یک شهروند.
 

 زشآمو
 

داریم کە بخشی  انیشناس در سوئد ما آتشفشان نداریم، اما زمین
ها مطالعە کنند. حتی بچەهای  برند کە روی آتشفشان از مالیات را می

ها بخوانند. در نیمکرە شمالی  دبستانی باید دربارە آتشفشان
ستارەشناسان در مورد ستارەهایی کە فقط در نیمکرە جنوبی دیدە 

گیرند. در مدرسە هم این اطالعات در بارە  اد میشوند چیزهایی ی می
ها بخشی از  همە این این کەشود. چرا؟ برای  ستارەها درس دادە می

 دنیا است.
هایی کە در  پس چرا دکترها و پرستارهای ما در بارە بیماری

سطوح مختلف درآمد وجود دارد مطالعە نکنند یا شناختشان را از 
 تغییرات دنیا، تازە نکنند؟

های  بایست بە بچەها چهارچوب آماری، زندگی در سطح ما می
مختلف و چهار منطقە دنیا را یاد بدهیم. و یاد بدهیم کە واقعیت 
مسلم را اندزەگیری کنند. یعنی آخرین بخش هر فصل در این کتاب 
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آید  را. تا بتوانند اخبار رسانەها را کە از چهار گوشە دنیا می
بە روی شعارهای دراماتیکی کە  بندی کنند و چشمشان را جمع

دهند، باز کنند و جنبەهای مبالغە و  رسانەها و فعاالن اجتماعی می
ها مربوط بە درس تفکر انتقادی  دراماتیک آن را دریابند. این آمادگی

تواند  شود. این می است کە در حال حاضر در مدارس تدریس می
 نسل آیندە را در برابر عدم آگاهی مسلح کند.

 باید بە بچەهایمان یاد بدهیم کە کشورهایی با چهار  ما می
سطح درآمد و بهداشت در جهان وجود دارد و بیشترین جمعیت در 

 دارد.قرار حد وسط 
 باید یادشان بدهیم کە وضعیت اقتصادی اجتماعی  ما می

 کند. کشورشان در رابطە با دنیا چگونە است و چطور تغییر می
 کشورشان را نشان دهیم کە چگونە  ها رشد باید بە آن ما می

درآمدها تغییر کردە تا بە حد امروز رسیدە و چگونە این شناخت را 
 برند. بە کاردر رابطە با کشورهای دیگر 

 کند و اکثرا  باید یادشان بدهیم کە سطح درآمدها رشد می
 شود. بهتر و بهتر می

 ها یاد بدهیم کە چگونە دو فکر را همزمان در  باید بە آن
هنشان نگهدارند. چیزهای بد در دنیا فراون است اما بیشترش در ذ

 حال تغییر است.
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  ما باید یاد بدهیم کە فرهنگ و مذهب، برای فهم دنیا قابل
 استفادە نیست.

  ما باید یاد بدهیم کە اخبار را گوش کنند و دراماتیک
 بودنش را حس کنند اما نگران نباشند و امید را از دست ندهند.

 یادشان بدهیم دنیا همچنان در حال تغییر خواهد بود  ما باید
و در تمام طول زندگی باید شناخت و اطالعاتشان را تازە کنند کە 

 تصویر جدیدی از دنیا داشتە باشند.
ست کە بچەهای ما باید بردباری و کنجکاوی همتر ایناز همە م

 یاد بگیرند.
ما باعث بردبار بودن در اینجا بە این معناست کە پیشداوری 

کە در مورد  استرا باژگونە بفهمیم. بە این معن شود واقعیت می
بین باشیم. از ''ندانستن'' شرم نداشتە باشیم و  دانش و فهم خود واقع

وقتی اطالعات جدید بدست آوردیم، بتوانیم نظرمان را تغییر دهیم. 
آموزد کە الزم نیست در مورد همە چیز نظر  این فروتنی بە ما می

 باشیم و از نظراتی کە چندان پختە نشدە دفاع کنیم. داشتە
ست کە اطالعات جدید را پذیرا باشیم و کنجکاو بودن بدین معنا

است کە آمارهایی را هم کە با نظر بە دنبال آن بگردیم. بە این معن
خواند قبول کنیم و سعی کنیم نتایج آنرا بفهمیم. وقتی اشتباە  ما نمی

چرا چنین شد؟ چە چیزی از این اشتباە  کنیم کنجکاو باشیم کە می
ها احمق نیستند پس چرا این راە حل را انتخاب  گیریم؟ انسان یاد می
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کردەاند؟ کنجکاو بودن بسیار شادیبخشتر از متعصب بودن است و 
 فهمیم کە چیزهای زیادی مهیج خواهد بود. در این صورت می

 
 

 کالە مکزیکی را با خیابان دالر عوض کن!
 

از همان کالس آمادگی شروع بە شناخت کشورها و بچەها 
کنند. نقشەهای کوچک دنیا با مردمی کە  های دیگر می فرهنگ

ها برای فرهنگهای  شود بچە های رنگارنگ پوشیدەاند باعث می لباس
آید مردم کشورهای دیگر با  دیگر احترام قائل شوند. اما بە نظر می

ماندەاند. بعضی از شان در تاریخ ثابت  شیوەهای ویژە زندگی
گذاشتەاند، اما در حال حاضر  سر می ها کالەهای بزرگ بە مکزیکی

 توان دید. ها می این کالەها را فقط در سر توریست
مردم کە بدانند  تابگذار بە بچەها خیابان دالر را نشان بدهیم 

کنند. اگر تو معلم هستی بگذار کالس تو بە  معمولی چگونە زندگی می
ها و  ها بگو اختالف ( و بە آنDollarstreet.orgسفر کند ) خیابان دالر

 ها و قارەهای مختلف را پیدا کنند. تشابهات کشورها، فرهنگ
 

توان با  کند و مسئلە ناتوانی بزرگساالن را نمی دنیا تغییر می
آموزش نسل بعدی حل کرد. آنچە کە آدم در مدرسە یاد گرفتە 

پس باید راهی پیدا کنیم کە  شود. بعد از دە بیست سال کهنە می
روز کنیم. وقتی یک اشتباە در ماشینی  اطالعات بزرگساالن را هم بە
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شود، کارخانەهای ماشین سازی آن را بە کارخانە باز  کشف می
رسد کە در آن نوشتە  ی میگردانند. یک نامە از کارخانە تولید می

را عوض خواهیم ماشین را برگردانی کە ترمزهای آن  ما میشدە: ''
کنیم.'' وقتی اطالعاتی کە تو در مدرسە و دانشگاە بدست آوردەای 

آن چیزی کە یک نامە دریافت کنی کە بگوید '' باید شود می کهنە می
انە دیگر درست نیست. لطفا مغزت را برای تأسفما بە تو یاد دادیم م

مسئلە پرکردن مواد تازە بە اینجا بیاور.'' یا شاید کارفرمای تو بە این 
رسیدگی کند: لطفا این نوشتەها را بخوان و یک امتحان بدە کە در 

 مجمع اقتصاد جهانی شرم نکنی.
 

 زندگی تجاری
 

یک اشتباە کوچک در شرح سابقەکار و زندگی احتماال باعث 
را کە خواستەای بە تو ندهند. اما اگر یک میلیارد  یکار تاشود  می

شوی. حتی ممکن  تخدام میانسان را در قارە اشتباهی بگذاری اس
المللی یا  های بین است ترقی کنی. بیشتر کسانی کە در شرکت

مٶسسات اقتصادی استخدام شدەاند هنوز هم در پروندەهای کهنە بە 
ها  گردند. اما با همە این دنبال تصویرهای رنگ و رو رفتە از دنیا می

ا امروز پذیر است. بسیاری از م ک فهم درست از دنیا ممکن و امکانی
با بازار مصرف، تولیدکنندگان، کارمندان حمل و نقل و همکارها و 

کار داریم. چند دهە قبل شاید کمتر  و ها در همە دنیا سر مشتری



348 
 

مهم بود کە دنیا را بشناسیم. هیچ نمودار آماری جهانی در دسترس 
نبود. ولی امروز در همە رشتەها این امکان هست. این تقریبا تازە 

وزە همە چیز در اینترنت وجود دارد. اولین همکار من در است: امر
 کپی بود. فتوپروژە ''بدفهمی بزرگ'' یک ماشین 

حوزە استخدام، تولید، عرضە و سرمایەگذاری هیچگاە بە سادگی و 
اهمیت امروز نبودە است کە بتوان بر اساس آمار تصمیم گرفت. 
استفادە از آمار در بحث بازار جهانی بە یک فرهنگ تبدیل شدە 
است. اما بدون داشتن ذهنی کە آمار را بفهمد داشتن آمار در 

اشتن یا اصال نداشتن است. یا وقتی کامپیوتر مثل داشتن آمار غلط د
 کند همە چیز دنیا را بلد است. نکردە فکر می آزمایشها را  کسی آن

های اروپایی و آمریکایی  هنگام استخدام باید بدانی کە شرکت
کنند. بە عنوان مثال  المللی را جذب نمی بطور اتوماتیک کارمندان بین
تند و تقریبا آمریکایی المللی هس های بین گوگل و مایکروسافت شرکت

ها در آسیا و آفریقا  بودنشان را مخفی کردەاند. کارمندان آن
های جهانی باشند. رٶسای هر  خواهند بخش واقعی از این شرکت می

 دو شرکت در هند بزرگ شدەاند و در هند تحصیل کردەاند.
خواهم لحن  ها می کنم از آن ها سخنرانی می وقتی من برای اروپایی

شان را پایین بیاورند. )تصویر آلپ را از لوگویشان بردارند( و اروپایی
دفتر مرکزیشان را بە جای دیگری منتقل کنند، اما کارمندان اروپایی 

 را منتقل نکنند.
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در مورد تولید باید بدانی جهانی شدن بە پایان نرسیدە است. چند 
 کردند کە تولید کارخانەای را باید بە ها فکر می دهە پیش شرکت
ببرند کە بە کشورهای در حال رشد نامگذاری  ٢کشورهای سطح 

توانست بە نصف قیمت اروپا  شدە بودند. در آنجا محصوالت می
تولید شود. اما جهانی شدن یک پروسە سریع است نە یک اتفاق. 
کارخانەهای نساجی کە چند دهە پیش بە کامبوج و بنگالدش 

کنند، باید  ترقی می ٣ح فرستادە شدند، حاال کە این کشورها بە سط
ها را برگردانند. البتە این کشورها باید صنایع نساجی خود را راە  آن

شود، دچار  بیندازند کە وقتی کارخانەهای اروپایی بە آفریقا منتقل می
 بحران نشوند.

در موقع سرمایەگذاری در آفریقا باید تمام نظرهای بد در مورد 
ری است را از خودت دور کنی. آفریقا کە محصول دید دوران استعما

بدور از قدرت رسانەها بدانی کە غنا، نیجریە و کنیا امروزە بهترین 
کنم زمان زیادی طول  نقاط برای سرمایەگذاری است. من  فکر می

دنیای تجارت بە این نتیجە برسد کە دید جهانی  تانخواهد کشید 
 کارمندان و خریدارانشان بطور منظم عوض خواهد شد.

 

 ها سیاسی الن اجتماعی،اروزنامەنگاران، فع
 

ها  ها هم انسان هستند. آن روزنامەنگارها، فعالن اجتماعی و سیاسی
العادە  ها خودشان دچار تصویر فوق گویند. آن بە ما دروغ نمی



350 
 

ها باید بطور منظم  دراماتیک از دنیا شدەاند. درست مثل بقیە. آن
ها  کرشان را نسبت بە واقعیتروز کنند و ف تصویرشان از دنیا را بە

 تکامل بدهند.
توانند انجام  کارهای دیگری هم وجود دارد کە روزنامەنگاران می

 دهند تا تصویر باژگونە را با نرمش بیشتری بە ما نشان دهند.
بهتری  نتیجەهای تاریخی، اغلب  استفادە از ارقام در گزارش

 .دهد می
اخبار منفی با این هدف  دانند کە اگر برخی از روزنامەنگاران می

کند.  اتر میهایشان را پرمعن داد، گزارشها را تغییر  باشد کە باید بدی
در حال حاضر مشکل است بگوییم این کار چە اثر مهمی خواهد 

 داشت.
ها نیست  البتە این هدف روزنامەنگاران، فعاالن اجتماعی و سیاسی

های  م با داستانهای دنیا را نشان دهند، آنها باید مدا کە واقعیت
ها همیشە بر  مهیج و دراماتیک توجە ما را جلب کنند. آن

شوند و بر رویدادهای موقت  ها متمرکز می ها و نە معمولی غیرمعمولی
 کنند. و روزانە و نە تغییرات طوالنی مدت تکیە می

دکنندگان اخبار، زمانی توانم انتظار داشتە باشم کە تولی من نمی
دراماتیک و معمولی از دنیا نشان بدهند؛ یک تصویر تصویر غیر

دهد. در عوض  استاتیستیک بە آن شیوە کە مرکز آمار نشان می
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کنندگان است کە باید با دید انتقادی  مسئولیت بە گردن ما مصرف
 بە اخبار نگاە کنیم و بدانیم کە اخبار وسیلەای برای فهم دنیا نیست.

 
 سازمان تو

 

بهداشت همە کشورها در جلسە سازمان سالی یکبار وزیران 
ها سیستم بهداشت جهانی را  کنند. آن بهداشت جهانی شرکت می

کنند. بعد  کشورها را با هم مقایسە می سالمتی کنند و برنامەریزی می
خورند. یک بار وزیر بهداشت مکزیک در موقع قهوە خوردن  قهوە می

کزیک توجە در گوشم گفت: سالی یک بار من بە متوسط بهداشت م
ها نگاە  روز دیگر من بە تفاوت ٣٦٤کنم و آن امروز است. تمام  می
 کنم. می

در این کتاب از نداشتن اطالعات صحبت کردەام، اما حتما آمار 
های مختلف نیز وجود  در مورد تک تک کشورها، جامعە و سازمان

 دارد.
آید  تا اینجا ما چند آمار محلی را بررسی کردەایم، اما بە نظر می
 کە در همان راستای آمار کلی باشد. مثال ما در سوئد پرسیدیم:

 
سال سن دارند در دە سال آیندە  ٦٥ها بیشتر از  از سوئدی ٢٠امروزە 

 این درصد چقدر خواهد بود. 
                  ٤٠%C          ٣٠ %B      ٢٠% A     
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 ها این جواب درصد سوئدیدە است اما فقط  %٢٠جواب درست 
را انتخاب کردە بودند. این یک عدم شناخت فاجعەبار است. چرا کە 

کنم در این  های آیندە. فکر می این مربوط است بە برنامەریزی سال
سال اخیر همە در بارە پیرتر شدن جمعیت شنیدەاند. تعداد پیرها  ٢٠

واقعا ابتدا بیشتر شد و بعد در یک خط مستقیم ادامە یافت و بدون 
 تغییر ماند.

هایی کە بە جنبەهای مختلف  ما لیست بلندی از این نوع سٶال
 اجتماعی مربوط است، آمادە کردەایم. 

آیا اهالی شهر تو دادەهای بنیادی در بارە آیندە شهرشان را 
دانیم چون آزمایش نکردەایم، اما در قسمت تخصصی  دانند. ما نمی می

وی کار تو چگونە است؟ اگر تو در قسمت کشتیرانی اسکاندینا
کنی، اطالع داری کە همکاران تو آمارهای بنیادی در مورد دریای  می
دانند؟ اگر تو در جنگلبانی  )دریای شرقی سوئد( را می ''اوسترشون''

دانی کە همکارانت اطالع دارند کە آتش گرفتن  کنی، می کار می
های اخیر  دانند آتش سوزی شود؟ آیا می ها کم یا زیاد می جنگل

 کمتر از قبل خسارت وارد کردە است؟بیشتر یا 
اطالعی وجود دارد. بە این خاطر این  کنیم دریایی از بی ما فکر می

توانی در  چیزها را باید بپرسیم. و این اولین قدم است. آیا تو می
ببندی. مثال با تلفن کردن  بە کارسازمان مربوطەات این شیوە ما را 

ربوط بە سازمان را بپرسی بە همکارانت شروع کنی و آمارهای مهم م
 دهند؟ و ببینی چقدر غلط جواب می
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توان فکر کرد کە  شوند. می اغلب مردم با این کار عصبانی می
ها بە محک  شوند کە کمبود دانش آن همکاران و دوستان ناراحت می

. ها این را دوست دارند گذاشتە شود. تجربە من بعکس است. آدم
بخش است کە بدانیم دنیا در چە  کنند کە الهام بیشترشان فکر می

آزمایش اطالعات  .هستندیادگیری وضعی است. بیشترشان مشتاق 
ها، البتە بە شکل فروتنانە، بهمنی از کنجکاوی و نظرات گوناگون  آن

 اندازد. براە می
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 سخن آخر
 

شوم، اما  من گاهی در مبارزە با این عدم شناخت از دنیا ناامید می
کنم.  در نهایت خوشحالم کە در این زمان در کرە زمین زندگی می

همیشە فکر کردەام بسیار پرمعنی است کە تالش کنیم دنیا را آنطور 
کە هست بفهمیم. این دانش را بە دیگران انتقال دادن بسیار چیزها 

دانش چرا اینقدر  انتقالو بسیار مهیج است کە بدانی بە من یاد داد 
 دشوار بود.

آیا ممکن است روزی برسد کە مردم تصویری بر اساس آمار از 
ود را دنیا داشتە باشند؟ همیشە مشکل است کە تغییرات بزرگ خ

کنم کە آن روز  پذیر است و من فکر می نشان دهد، اما کامال امکان
: داشتن یک تصویر بر این کەدە. اول خواهد رسید. بە دو دلیل سا

  ''GPS''  داشتن کند. درست مانند اساس آمار زندگی را آسانتر می
داشتن  این کەکند. دوم  ن یک آدرس را در شهر آسان مییافتکە 

آورد، نگرانی  یک تصویر بر اساس آمار آسایش بیشتری بە وجود می
ترسناک را کاهش  ماتیک جهاناکند و ناامیدی از تصویر در را کم می

بینیم کە دنیا  دهد. اگر ما این تصویر آماری را داشتە باشیم می می
توانیم دید درستی  شود و می آنقدر بد نیست کە بە ظاهر دیدە می

 برای بهتر شدن آن داشتە باشیم.
 

*** 
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 بە همین قلم

 
 یفارس

 (نزە)ت وخیچوخ بخت  یآقا ـ
 (تیەواەاز آنچه بر ما گذشت )چوار ر ـ
 )داستان( ٢و  ١. جلد در باد یزندگ ـ
 (تحلیل و زندگی نامە/از کرسان تا کردستان. ) الیسفر خ  -
 )داستان( همچون خودش یزندگ -
 

 :یفارس ترجمە از سوئدی بە
 ی(، آموزشی)اقتصاد وسیلی. / ستفان روسایدن در داردارا و ن    ـ
 واقعیت مسلم / هانس گوستا روسلینگ  -

 :یکورد
 (لمیف ۆب یۆنارەس ک،ۆری)چ: ژێالوەگ -
 (کۆری)چ٢و  ١بەرگی  : ەوەانیزر مەدەب انیژ -
 (ەوەنیژێ: )تودایوارەکورد ەڵیمۆک ەژن ل یماف -
 (لمیف ینانێ)راه لمگرتنی/ فەژنۆر -
 (نیۆزەڤتل ینانێ)راه نیۆزەڤلەت یرەگەژنامۆر -
 (یۆنارە)س ەڵۆه ێب یستانێکو -
 ۆی خ کووەو انیژ -
 کۆمەاڵیەتی لە سوئد / لێکۆڵینەوەسەد ساڵ گەشەی  -
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 یکورد ۆب انێڕرگەو
 (ەوییەفارس ە. لکۆری)چ یئاباد تڵەوەد نێ/ حسەمامەنەباخ -
 (ەوییەفارس ە. لۆ)شان ییزاەیب هرامە/ بنیرزەش خێش یمارۆت -
 ە. لۆ)شان شتێبر تێلۆرتێ/ بەن یگوت ەیوەئ ،ێرەئ یگوت ەیوەئ -
 (ەوییەفارس
 ە. لییدراما ینانێ)راه دێسونست لێ/ شلمیف ۆب یۆنارەس ینینووس -
 (ەوییەسوئد
 

 : توانید بە سایت زیر مراجعە کنید برای خواندن این نوشتەها می
http://taifor.nu/start.htm 

 

 


