
دنی دورلینگ استاد جغرافیای انسانی در دانشگاه اکسفورد است. او نویسنده کتاب ه��ای متع��ددی از

 «بی عدالتی، چرا نابرابری  اجتماعی همچنان پا برجاست» می باشد. در زی��ر، او% » و ۱جمله« نابرابری و 

در مقدمه ای بر این کتاب رئوس مهم آن را تشریح می کند و به بررس�ی پن�ج تص�ور رای�ج غل�ط در م�ورد

نابرابری می پردازد. کتاب وی شامل نمودارها و جداول متنوعی است که بعضی از انان ض��میمه فای��ل

 بیابی�د. علقمن�دان، ب�رای دانل�ودیی.دی.اف. این مقاله نیز شده اس�ت ک�ه می توانی�د ان�را در بخ�ش

دانل�����ود تم�����ام ای�����ن نموداره�����ا، می توانن�����د ب�����ه  وب س�����ایت  دن�����ی دورلین�����گ،

www.dannydorling.org/books/injustice.مراجعه کنند  ، 

مقدمه ای بر نابرابری

دنی دورلینگنوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۴۲۱۴تعداد کلمات:

بطور کلی پذیرفته شده است که نابرابری بین کشورهای فقیر وغنی به بی ع�دالتی بزرگ�ی منج�ر ش�ده

است، و نیز بطور فزاینده ای اذعان می گردد که نابرابری های عظیمی در کشورهای ثروتمند وج��ود دارد.

برخی همچنان ادعا می کنند که این تفاوت ها علل ژنتیکی دارند و عده بسیار بیش��تری ب��اور دارن��د ک��ه

این اختلفات نتیجه اجتناب ناپذیر  عوامل اقتصادی و جهانی شدن می باشد. هر چن��د ک��ه هی��چ مبن��ای

علمی برای هیچ کدام از این نظرات وجود ندارد. کتاب «بی عدالتی، چرا نابرابری  اجتماعی همچن�ان پ�ا

برجاس��ت» ب��ه بررس��ی آنچ��ه ک��ه ممک��ن اس��ت مح��رک ای��ن نابرابری ه��ا در کش��ورهای ثروتمن��د باش�د

می پردازد؛ ان ضمن تمرکز عمده  خود بر انگلستان،  در عین حال دربردارن�ده مقایس�ه های بس�یاری ب�ا

کشورهای دیگر، بویژه با اروپا، ایالت متحده و ژاپن است.

ام�روز تف�اوت موج�ود می�ان ش�انس زن�دگی در کش�ورهای ثروتمن�د مختل�ف نش�ان می ده�د ک�ه س�طح

نابرابری های کنونی در هیچ نقطه ای اجتناب ناپذیر نمی باش��د. ی��ک دی��دگاه ت��اریخی همچنی��ن  نش��ان

۱۹۷۹  ت��ا ۱۹۱۸می دهد که نابرابری در طی زمان می توان��د ک��اهش ی��ا افزای��ش یاب��د. در انگلس��تان،  از 

نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بطور پیوسته کاهش یافت ول��ی پ�س از آن س��ال ب��ه س��ال افزای�ش

یافته است.

http://daricheha.com/weblog/?page_id=52


این بررسی کوتاه نمی تواند وارد جزئیات شواهدی  که در بی عدالتی وجود دارد گردد، جز آنکه خلص��ه

ادعاها و موضوعات اص��لی آن را مط��رح نمای��د. اص��ول: بی ع��دالتی را می ت��وان ن��تیجه پن��ج نابس��امانی

اجتماعی در نظر گرفت، یعنی نخبه گرایی، حذف و محرومیت، پیشداوری، حرص و آز، یأس و ناامی��دی.

مبنای هر کدام از این نابسامانی ها، دیدگاه هایی است که وق��تی تبلی��غ می ش��وند، ب��ه تش��دید آس��یب

منجر می گردند. بسیاری از ما میزان کمی از   این دیدگاه ها را در خود داری��م و اغل��ب معتق��دیم ک��ه در

آن ها اشکال زیادی وجود ندارد. هر چند که، وقتی چنین دیدگاه هایی شروع به نفوذ در جامعه از بال ت��ا

پایین نمود، نتایجش می تواند برای تار و پود زندگی ما مخرب باشد.

۲۰۰۰توزیع نابرابری در آمد در جهان، در سال 

 

 ، در آمد روزانه و سالنه قابل مقایسه (برابری قدرت خری��د) ب��ه دلر نش��ان را می ده��د.Xتوضیح: محور 

این محور دارای مقیاسی لگاریتمی است، زیرا آن  در مقیاس عادی با در بر داشتن اکثر گروه ها، بدون

   تع��داد اف��راد ب��ه میلی��ون نف��ر درYپایین ترین و بالترین انها، صد برابر عریض ت��ر می گ��ردد. مح��ور

خانوارهایی که از چنین درامدهایی برخوردار هستند را نشان می دهد.



۲۰۰۰: توزیع نابرابری درامدها در جهان در سال ۱جدول 

Dollars / Year AfricaAsiaAmericasEurope
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ما قبل  می گفتیم که اکثر مردم نمی دانند نیمه دیگر چگونه زن��دگی می کن��د؛ در انگلس��تان ای��ن تغیی��ر

کرده است.  جامعه ما را دیگر نمی توان به طور معنی داری به دو نیمه تقسیم نمود. اکثر م��ا درک کم��ی

در باره  زندگی بخش کوچک  درست  بال یا پایین دست  خودمان  داریم، و آن افراد نیز ب��ه هم��ان گونه

درک کمی در مورد بال و پایین دستی های خودش��ان دارن��د و غی��ره. م��ا در دنیاه��ای مختلف��ی زن��دگی

می کنیم. اکثر مردم به سختی قبول می کنند که بعضی از افراد درامدی بیش از ده برابر آن ها دارند و

وقتی ازشان سئوال می شود، عنوان می کنند که آن ها به س��ختی می توانن��د ام��ور م��الی خ��ود را اداره



نمایند.

ما در یک جامعه بطور فزاینده سلسله مراتبی زندگی می کنی��م. م��ا در ب��اره بعض��ی از  اف��راد ک��ه بس��یار

بالتر و تعدادی که خیلی پایین تر  هستند، صحبت می کنیم. و با این حال فرق زیادی ب��ا ه��م ن��داریم.

این هیرارشی ریاکارانه توسط نخبه گرایی، محرومیت، تعصب، حرص و آز ایجاد شده است. نتیجه نه��ایی

افزایش ناامیدی، نه فقط در میان فقرا، بلکه در میان بچه های والدین  جاه طلب و ارزومن��د نی��ز می باش��د.

اگر ما خواهان جامعه ای دربرگیرنده و شاد هستیم، در حال حاضر در جهتی اشتباه حرکت می کنیم.

: درصد افرادی که از بی عدالتی در کشورهای ثروتمند به اشکال مختلف رنج می برند۲جدول 

توضیح در مورد گروهی که از بی عدالنی رنجبرچسبموردکسر

می برد

سالدرصد

تخس وکودکانیک هفتم

بزهکار

132006یادگیری محدود  و ساده

2001-161999از جامعه حداقل به دو شکل حذف شده اندمحروممردم یک ششم

اعتراف می کنند که از عهده امور  مالیمقروضبزرگسالنیک پنجم

برنمی ایند

211984-2004

صاحب ماشین نیستند، در جایی که استفاده ازمطرودخانوارهایک چهارم

ماشین ضروری است، 

262006-2007

عضوی از خانواده دچار افسردگی یا اضطرابافسردهخانواده هایک سوم

مزمن است

332000

محروم ازشهروندانیک دوم

حقوق

اجتماعی

بزرگسالنی که در انتخابات ریاست جمهوری

آمریکا شرکت نکردند

462008

مسیر حرکت  امری حیاتی و مه�م اس��ت. آن، چی�زی نیس��ت ک�ه  م�ردم را بی�ش از ه��ر چی��ز خوش�حال

می کند، بلکه باعث می شود این احساس را بیابند که در شرایطی قرار دارند که در حال بهبودی است یا

 ب��ه
 
رو به وخامت می گذارد. به علوه، نیازی بدان نیست که به��تر ش��دن اوض��اع ب��رای ع��ده ای، نتیجت��ا



 برای هم��ه خ��وب باش��د،
 
معنی بدتر شدن برای عده دیگری باشد. بسیاری از تغییرات می تواند تقریبا

اما بعضی دیگر برای جامعه به عنوان یک کل، فاجعه امیز.

کارایی نخبه گرایی
در ثروتمندترین و نابرابرترین کشورهای دنیا تظاهر می شود که که در اک��ثریت م��وارد تنه��ا توان��اترین

افراد بر اساس شایستگی به رده های بال رسیده اند. با ای�ن ح�ال اک��ثر کس�انی ک�ه رده ب�ال را تش�کیل

می دهند،  پیشینه مرفه ای دارند. 

: توانایی خانوارها برای امرار معاش بر اساس درامدشان در انگلسنان، دو دهه قبل۲نمودار 
 ۱۹۸۴–۲۰۰۴از سقوط، 



توضیح: از پاسخ دهنگان پرسیده بودن�د: ک�دام ی��ک از عب��ارات زی��ر ب�ه احس�اس ش�ما در م��ورد در آم��د

)،copingخانوارتان برای امرار معاش  در روزهای اخیر بیشتر مطابقت ادرد؟ از عهده انها  بر می آییم (

livingزندگی راحتی داریم (  comfortably) به سختی از عه�ده آن ب�ر می ایی��م ،(Difficult  to

manage) خیلی مشکل داریم ،(very difficult،نمودار  کسانی که به این سئوال جواب نداده اند .(

حذف گشته است...

در مقابل، ساکنین بخش های فقیرتر جهان امروز ممکن است جزء اولین کسانی در خانواده خود باشند

که از دبیرستان فارغ التحصیل می شوند. در عین حال در فقیرترین کش��ورهای دنی��ا، بس��یاری از بچه ه��ا

هنوز  امکان کسب آموزش کامل ابتدایی را هم ندارند، چه رسد به اینکه از طریق گذراندن آنچ��ه ک��ه در

کشورهای ثروتمند یک آموزش اصلی محسوب می گردد، ابدیده شوند. 

تحصیلت دانشگاهی در کشورهای فقیر فقط برای افراد مرفه می باش��د. در مقاب��ل،  وج��ه مشخص��ه جه��ان 

ثروتمند، تحصیلت طولنی و همیشه در حال بهبود  ابتدایی و متوسطه برای همه کودکان و نی��ز می��زان

بطو دائم در حال افزایش  دسترسی ب��ه دانش��گاه اس��ت. ب��ا وج��ود ای��ن،  در اک��ثر کش��ورهای ثروتمن��د،

بسیاری از جوانان نه به عنوان دارندگان تحصیلت عالی بلکه کسانی که در دستیابی به اهداف رس��می

شکست خورده اند معرفی می شوند. 

تا همین اواخر، عده کمی از بچه های کشورهای ثروتمند در طی مدتی طولنی به تحصیل می پرداختن��د.

همه بچه ها هنوز در معرض خطر  خوردن برچسب «نامناسب» قرار دارند، با وجود این واقعیت ک��ه من��ابع

آموزشی  برای انان موجود است. آن ها در معرض این خطر قرار دارند زیرا خیلی س��اده ب��ه ان��ان گفت��ه

 همه درسیستم  آموزشی که امتحانات چن��ان
 
می شود آنچه که ازشان انتظار می رود را نمی اموزند. تقریبا

برجسته شده اند ، در مقاطعی از پس  بعضی از انان بر نمی ایند.  

افراد بطرز قابل توجهی دارای توانایی مشابهی هستند. با این حال، شما عده ای  را خصوصا در سیاست،

 ب��اور دارن��د
 
ناموران جامعه (هم اکنون به عنوان یک قلمرو کاری) و یا اقتصاد می توانید بیابید که واقعا

خودش��ان اس��تعداد و نب��وغ  وی��ژه ای داش��ته و نعم��تی ب��رای دیگ��ران محس��وب می ش��وند و دیگ��ران

می بایستی بخاطر استعداشان سپاسگذار بوده و  پاداشی «مناسب» به ان��ان بدهن��د. ای��ن اف��راد، خ��ود

همان قدر قربانی نخبه گرایی هستند که  در عمل به عده ای گفته شده که بطور مادرزادی احمق، مناس��ب 

کارهای کوچک ،  اما در عین حال قادر به اجرای دستورات و انجام  کارهای پرزحمت می باشند، با وجود

آنکه مجبور بوده اند  بیش از یک دهه را در مدرس��ه بس��ر کنن��د. در دوران نخبه گرای��ی، آم��وزش کم��تر



مربوط به یادگیری و بیشتر مربوط به تقسیم مردم، جدا کردن گندم از کاه و اعطای شأن و مق��ام ب��الیی

برای یک اقلیت است.

۱۹۷۵–۲۰۱۳: بدهی معوقه مصرف کننده  نسبت به در آمد خالص در ایالت متحده، ۳نمودار 

توضیح: نمودار میله ها نسبت بدهی به در آمد  خالص سالنه را  با کمک  محور عمودی سمت راست

نشان می دهد. نمودار خطی درصد تغییر آن در طی پنج سال آینده را با کمک محور عمودی دست چپ

% .28,8= 96,8)/124,7-96,8 * (100% است: 29  ، ۲۰۰۵نشان می دهد. بیشترین افزایش مربوط به سال 

در آمد خالص، درامدی است که پس از مالیات باقی می ماند.
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این فقیرترین ها هستند که به وضوح از نخبه گرایی، از طریق شرمی که با گفتن اینکه حد توان��ایی ان��ان،

شکال وجود دارد، که آن ها فقیر هستند زی��را در بی کفایتی است، اینکه به خاطر شخصیت اشان در  آن ها ا 

آن ها  کفایت کارهای دیگر را ندارند، نصییب انان می گردد، ضربه می خورند.

کسانی که در اثر نخبه گرایی به رفاه رسیده اند، اغلب فاقد احترام نسبت به مردمی  که سیستم به ان��ان

می گوید پست تر هستند می باشند، تا آن حد که بسیاری از افراد ب��ا ش��غل تم��ام وق��ت نی��ز لی��ق ی��ک

دستمزد قابل زندگی، انقدر که بتوانند یک زن��دگی اس��تاندارد ع��ادی را بچرخانن��د، نیس��تند. افزای��ش

درامدها تا سطح معاش  روزمره کیفیت کار کارمن��دان را افزای��ش می ده��د، غیب��ت را ک��اهش می ده��د و

جذب و حفظ کارمندان را بهبود می بخشد. زندگی برای بچه های فقرا چقدر می توانست به��تر ش��ود، اگ��ر

پدر و مادرشان همیشه دچار استرس نبودند؟

در مقابل فقرا، رفاهمندان این احساس را دارند  آن ها سزاوار  حقوق بالیی هستند که آن ها را ق��ادر ب��ه

پرداخت  هزینه   چیزهایی میکند که اکثر م��ردم ب�ه عن��وان غیرض��روری، ح��تی احمق��انه تلق�ی می کنن��د؛

چیزهایی که باعث محرومیت دیگران از وسایل  رفاه عمومی یا آموزش رایگ��ان  فرات��ر از س��طح متوس��طه

می شود. این اختلفات فاحش در نتیجه در آمد در بسیاری از مشاغل  منجر به  ایفای نق��ش خ��دمتکاری

برای کسانی که حقوق بهتر دارند می شود، کاری که به طور بسیار س��ودمندانه تری در اش��کال ع��ادلنه تر 

آن،  می توان از ان بهره برد. علوه بر این نوعی واکنش در رابطه با  عدم احترام وجود دارد. بس��یاری

 به این خاطر محترم شمرده نمی ش��وند زی��را م��ردم تش��خیص می دهن��د ک��ه
 
از افراد  با در آمد عالی دقیقا

اشخاص رده بال شایستگی زیادی ندارند.

1975 62 1975 12% 736 1187
1980 69,5 1980 5% 1397 2009
1985 73 1985 15% 2273 3109
1990 83,8 1990 7% 3593 4286
1995 89,8 1995 8% 4858 5408
2000 96,8 2000 29% 6961 7194
2005 124,7 2005 -6% 11721 9401
2010 117,7 2010 -11% 13231 11238
2013 105,3 2013 13172 12505

Year Ratio × 100 From year Change Consumer Debt Consumer Disposable income
£ billions £ billions



 محرومیت ضروری است
 ۲۰۱۵   در انگلس�تان تخمی��ن زده ش�ده اس��ت ک�ه در پای��ان 

 
 میلی��ون نف��ر از۱۳ میلی��ون از ۷٫۱، تقریب��ا

جوانترین ها در خانه هایی با درامدی که کمتر از حداقل  ضروری برای یک اس��تاندارد مناس��ب از زن��دگی

در نظر گرفته می شود،  زندگی خواهند کرد. در مقابل، تعداد نسبتا اندکی  از انان می توانستند خود را

به عنوان فقیر و نیازمند  دریافت   وام   «فقط برای ادامه»  توصیف نموده،  اگ�ر انه��ا در کش��ورهای بس��یار

متفاوتی چون ژاپن یا هلند زندگی می کردند ؛  در حالی که در بریتانی��ا و ای��الت متح��ده ن��رخ مطل��ق و

نسبی فقر در دهه های اخیر فقط به دلیل اینکه نابرابری افزایش یافته، رشد بسیاری نموده است. 

رم ه��ای اجتم��اعی ب��ه خ��اطر فق��ر ح��ذف ش��ده اس��ت، و امروز در انگلستان یکی  از هر شش خانواده، از نر

حداقل در دو شیوه از سه شیوه ارزیابی از فقر، فقیر محسوب می شوند. آنچه ک��ه ای��ن خانواره��ا را فقی��ر

می سازد، تأثیر ثروت دیگران است.  در انگلس�تان، چ�ه از نظ��ر نس��بی و چ�ه مطل��ق، بی�ش از ه��ر کش�ور

دیگری در اروپا  زندانی وجود دارد.  سوئد، به دلیل کمبود زندانی، مجب��ور ب��ه بس��تن زن��دان ها گش��ته

است. در حالی که کافیست نگاهی به ایالت متحده انداخته شود تا متوجه شد که یک کشور ثروتمن��د ت��ا

،  در حذف مردمش پیش برود. در سال  ، تعداد زندانیان ده بار کم��تر۱۹۴۰چه حد  زیادی می تواند کامل 

 درصد از زندانیان را تشکیل می دهن��د. آنچ��ه در ی��ک کش��ور ب��ه۷۰از امروز بود؛  اکنون  سیاه پوستان، 

عنوان ضرورت درک می شود، در کشوری دیگر غیر قابل درک محسوب می گردد.

 

:پیشداوری ضروری است
 بر اساس اسطوره های نخبه گرایی در دوران محرومیت ، وقتی که عده ای موعظه می کنن��د ک��ه ن��ابرابری

فقط بازتاب تفاوت توانایی فردی است، پیشداوری مانند قارچ رشد می کند. نژادپرستی،  وق��تی ک��ه ب��ه

افراد با رنک پوست متفاوت، یا ملیت ها یا مذاهب مختلف اعمال می ش��ود، ب��ه راح��تی قاب��ل تش��خیص

است، اما ان  همچنین می تواند با ریختن سوخت  ترس به آسانی شعله ور گردد که  اغلب نیز  ب��ه خ��اطر

جدایی و عدم اختلط اجتماعی به سختی قابل فرونشاندن اس��ت. در انگلس��تان، درس��ت مانن��د ای��الت

متح��ده، ی��ک ن��وع احس��اس پیش��داوری در م��ورد ارزش  آن «پایینی ه��ا» وج��ود دارد ک��ه وس��یع تر از

نژادپرستی است. بال دستی ها و پایین دستی ها کمتر به یکدیگر اعتماد دارند، و بیش از پیش به بیم و

ترس در جامعه ای تبدیل شده است که بوض��وح بس��یاری از م�ردم را در ح��د پ��ایینی ارزی��ابی می کن�د.



نژادپرستی درست در چنین شرایطی افزایش می یاب��د، و ی��ک ش��کل وس��یع تری از نژادپرس��تی -ی��ک

داروینیسم اجتماعی جدید-بطور بی سروصدا در ح��ال گس��ترش اس��ت. ع��دم اح��ترام ب��ه مردم��ی  ک��ه

درست در زیردست یا درست در بالدست افراد قرار دارن�د،  رای�ج اس��ت، و بانک�دار ب�ا حق�وق ب�الیش و

نظافت چی با حقوق ناچیزش هر دو منفور هستند.

۱۹۱۸–۲۰۱۰% ثروتمند در انگلستان، 1: سهم کل در آمد دریافتی ۴نمودار 

 

توضیح: خط پایینی، سهم کل در آمد پس از مالیات است.

این واقعیت که جوامع بشری  در مدت بسیار کوتاهی می تواند رفتار جمعی را عوض کنند، حاکی از آن

است که سرنوشت ما منوط به ژن های ما نیست. م��ا می ت��وانیم فق��ط در ط��ی چن��د نس��ل،  از زم��انی ک��ه

زندگی فئودال یا  اشتراکی داشته، به زندگی رقابتی و یا توتالیتر جابجا ش��ویم. م��ا در ط��ی ط��ول عم��ر

می توانیم شاهد گروه های بسیاری از مردم باشیم که مطمئن به شرکت در جنگ بوده و تسلیم خ��دمت



اجباری گشته، تا اینکه در راهپیمایی شرکت نموده و برای حقوق دیگران آواز می خوانند. پیش��داوری ها

ظهور  می کنند و زوال می یابند، به همان گونه که مردم آن ها را ترویج و یا بر ض��د آن درس می دهن��د.

پیشداوری تغذیه می شود و بدون کمک رشد نخواهد کرد.

یک مظهر پیشداوری زمانی است که عده زیادی به عنوان  کمتر شایسته، چه به مثابه بردگ��ان، گ��دایان،

یا فقط «متوسط و عادی»، تلقی می شوند،  یک اقلیت می تواند رفتار خود را نه به مثابه ح��رص و آز بلک��ه

به مثابه پاداش بالتر،  فقط  به عنوان اینکه آن ها  انواع مختلفی از موجودات انسانی هس��تند، توص��یف

 سزاوار آن بدانند که یک سر و گردن بالتر از کسان دیگر بوده و از بال و
 
کند و آن ها  خودشان را واقعا

با پیشداوری به  پایینی ها بنگرند.

 حرص و آز خوب است
 ش��رکت س��هامی ب��ازار ب��ورس انگلس��تان ب��ه ط��ور متوس��ط۱۰۰،  روس��ای اجرای��ی ۲۰۱۴در اواخ��ر س��ال 

  درصد بعد از مرسوم۲۴۳ بار بیش از حداقل  حقوق کارمندان خود بود. حقوق انان۳۴۲دستمزدشان 

، افزایش یافته است، س��ه ب��ار س��ریعتر از درص��د افزای��ش دس��تمزد۱۹۹۹شدن حداقل دستمزد در سال 

حداقل، و بسیاری از مواقع  فقط در عرض یک سال، بیش از  چندین  برابر  دستمزد عده زیاد دیگری که

انتظار می رود در تمام طول عمرشان دریافت کنند،  افزایش داشته است.

 مرطوب  بدون بهداشت مناس��ب، ب��دون آب گ��رم و اغل��ب۱۹۴۰فلکت  دهه 
 
، زندگی در محل های شلوغ

 ، در اکثر کشورهای ثروتمن��د،  خانه ه��ای ب��ا ح��داقل ۱۹۷۰بدون توالت در درون  خانه بود. در اواخر دهه 

بهداشت، یا  بهبود یافته و یا خراب شدند، اما  نوع دیگری از فلکت  پدید آم��د . ثروتمن��دان ش��روع ب��ه

 نی��ازی
 
تصاحب  سهم بیشتری از فضای قابل زندگی، زمین، خانه های «اضافی» و هر آنچه که انان واقع��ا

بدان ندارند، اما به عنوان سرمایه گذاری مناسب در نظر گرفته می شود، کردند. زندگی در من��اطق فقی��ر

با وجود بازسازی بدترین مساکن، کم ارزش گشت.

» می داند که در منظر عموم ح��رص و آز ب��ه مث��ابه ص��فتی غیراخلق��ی  تلق��ی می گ��ردد و «بزرگ و خوب 

اشکارا از آن نام برده نمی شود. اما با توجه به هزینه فوق العاده بالی مسکن،  تلش برای مالکیت خانه

و یا اقدام به اجاره، عین حرص و آز است. ثروتمندان کلن با پول اضافی خود چ��ه می کنن��د؟ آنچ��ه ک��ه

 نیازی بدانان
 
 همه انان انجام می دهند، سرمایه کذاری در املک و خانه هایی است که آن ها واقعا

 
تقریبا



ندارند، اما از طریق انان امیدوارند که هنوز سود بیشتری کسب کنن��د. آن ه��ا می کنن��د، و پ��ول از هم��ه

رهن گیرندگان  جدید  بشدت  مقروض و همه اجاره نش��ینان  خصوص��ی  س��رازیر می ش��ود (و ی��ک قس��مت

بزرگ آن از مزایای مخصوص صاحبخانه-مزایای مسکن است).

یک راه   دیگر برای ثروتمندان در دستیابی به پول  مردم  دیگر، ایجاد نیاز و تشویق به آنچه ک��ه اعتب��ار

 ص��نعتی اس��ت ک��ه اغل��ب ه��دفش ایج��اد
 

خوانده می شود اما در واقع بدهی اس��ت، می باش��د. تبلیغ��ات

احساس  ناخشنودی و حسادت در مردم است ت��ا اینک��ه آن ه��ا محص��ولت تبلیغ ش��ده را تص��احب کنن��د.

محصولت بطور مداوم «بهسازی می شوند» طوری که آنچه در سال گذشته خریده شده اس��ت ب��ه عن��وان

درجه دو معرفی می گردد. اعتبار یکی از راه های کسب  پول از آن هایی است که کمتر دارند، نه از طری��ق

قطره چکانی بلکه فورانی، بخصوص از فقیرترین کس��انی ک�ه ح��تی بای�د متوس��ل ب�ه وام ه�ای روزان�ه ی��ا

سیستم های مشابه گردند.

یأس و  نومیدی اجتناب ناپذیر است
انسان موجودی نیست که از نظر روانی در مقابل تاثیرات نخبه پروری، محرومیت،  پیشداوری و ح��رص

و آز مصون باشد. آن ها مانند موش های در قفس، در محیط های اجتماعی اشان  که بتدریج ناخوشایندتر

می شود، واکنش نشان می دهند. بخشی از مکانیزم  پشت  افزایش  جهانی  بیماری های یاس-افسردگی

و اضطراب-عدم اطمینانی است که در اثر افزایش  اشکال خاصی از رقابت ایجاد می شود. این گریبانگیر

بچه ها  در مدرسه ها نیز می گردد،  از آنجا که صنعت تبلیغات هم بزرگسالن، و بخصوص بچه ه��ا، را دچ��ار

احساس ناکافی بودن می سازد. قدرتمن��دان کم��ی در مقاب��ل ت��أثیرات  ی��أس مص��ونیت دارن��د، اگ��ر در

کشورهای بیشتر نابرابر زندگی کنند. زیان اورترین خسارت برای بیماری، در نزدیکی قلب جغرافی��ایی 

مشکل یافت می شود. به همین خاطر، رایج تری��ن ن��ابرابری  س��لمتی در کش��ورهای ثروتمن��د درس��ت در

مراکز لندن و نیویورک دیده می شود.



: میزان تجویز داروهای ضد افسردگی توسط سرویس خدمات تندرستی اسکاتلند،۵ نمودار 
۲۰۱۴–۱۹۹۲

توضیح: مقیاس نشان داده شده در نمودار بر اساس دوز استاندارد تجویز شده در هر هزار نفر بالی

پانزده سال می باشد.

شرایط انسانی، کشش ما، پرسش های ما، احساس وحشت و نگرانی ما، به این معنی است که ما همیشه

نمی توانیم شاد باشیم، اما بیش از پیش،  آموختن  داشتن  زندگی بهتر با یک��دیگر،  ب��ه مث��ابه کلی��دی

برای آموختن  زندگی  بهتر در اذهان خود ما، ش��ادتر ب��ودن ی��ا ح��داقل احس��اس آس��ایش و راح��تی ب��ا

خودمان، درک می شود. کودکان و بزرگسالن را  دچار  اضطراب، ترس، اشک و استرس ننمودن، اولین

چیزی است که باید از آن آغاز نمود. ب��ا مط��العه من��اطق مختل��ف در کش��ورهای مختل��ف، و ب��ا ت��وجه ب��ه

افزایش فوق العاده زیاد یأس در انگلسنان و ایالت متح��ده، آش��کار اس��ت ک��ه نس��بت م��ردم  ب��ه ش�دت
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ناخشنود در حال حاضر بخ��اطر بعض��ی از ق��وانین ط��بیعی بس��یار زی��اد نیس��ت، ام��ا ن��تیجه سیاس��ت ها و

نگرش ها می تواند عوض شود.

نتیجه
به این نگرش ها و باورها که نابرابری را افزایش می دهند، که چگونه مردم از  این باورها  و اعتب��ار ان��ان

پشتیبانی می کنند، نگاه کنید.

فکر نکید هر آنچه امروز اتفاق می افتد طبیعی است. مراقب  افرادی باشید که  می گویند این فقط مربوط

به ذات  انسانی است، این شرایط اجتناب ناپذیر هستند، شما باید با واقعیت با شجاعت روبرو شوید، ک��ه

چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد. روش ها و  رفتارهای اجتماعی توسط ما ایج��اد می ش��وند و بس��رعت 

قابل ملحظه ای می توانند تغییر کنند. چه تعدادی از مردم را ما پشت دره��ای زن��دان ق��رار می دهی��م و

برای چه مدتی، این وابسته به ماست، و نه به س��طح از قب�ل مق��رر ش��ده تبهک��اری در جه��ان. م��ا تعج��ب

می کنیم وقتی که قربانی خواهان  نوعی کیفر ملیم است، در حال حاض��ر بزرگ��وار ب��ودن در انگلس��تان

استثناء است، ما می توانیم راحت تر با قربانی احساس همدردی کنیم که معتقد است مجازات به اندازه

کافی سخت نیست.

عده ای می گویند که فقرا همیشه با ما خواهند بود و مدعی هستند که بدون ترس از فقر، تع��داد زی��ادی

از مردم بیکار خواهند بود. آن ها بیکاری را ،برای عده زیادی از مردم، ن��تیجه فق��دان  مش��اغل ارزش��مند

نمی بینند، و اینکه ما دیگر نیازی به کار کردن طولنی همه اف��راد ن��داریم. م��ا آن ه��ایی را ک��ه پافش��اری

می کنند، که نمی توانند یا نمی خواهند کارشان را بدون دریافت میلیون ه��ا  انج��ام دهن��د، را ب��ه مث��ابه

بی علقمند ترین افراد به کار، افراد بالقوه طفره جو و از زیر کار شانه خالی کن و م��وفق ترین مفت خوره��ا

تلقی نمی کنیم.

 باعث می شود که تش��خیص ن��دهیم  چ�ه زم��انی سیاس��ت ،
 
تبلیغات از سوی غنی ترین ها در جامعه غالبا

نابرابری را افزایش می  دهد.کاهش مالیات ها ب��ه عن�وان چی��زی ک�ه فق�ط می توان��د مفی��د باش��د، تلق�ی

 وابسته ترین افراد به دیگران مدعی انن��د ک��ه کوچ��ک ک��ردن دول��ت ب��اعث
 
می گردد. مرفه ترین و واقعا

 درصدی سروصدا می کنیم، آنکه ش��رایط۲کاهش وابستگی می گردد. هنگامی که ما برای افزایش حقوق 

 پون��دی در۵۰۰بهتری دارد این را به عنوان یک رأی برای افزایش نابرابری در نظر نمی گیرد.  افزایش 

 پنس در ساعت) بطور عمومی و برای همه اقشار هرگز حتی پیش��نهاد نش��ده۳۰سال (یا من باید بگویم 



است، با وجود آنکه هزینه ان برای مؤسسه یک اندازه بوده و هرکس که حقوق کمتری داش��ته همچن��ان

حقوق کمتری دریافت می کند. اما نگرش ها می توانند تغییر کنند، همچنان که در گذشته  نزدی��ک بط��رز

چشمگیری، در جهت بهتر یا بدتر شدن، تغییر کرده اند.

بسیاری در انتظار یک رهبر بزرگ بسر می برند و درک نمی کنند که رهبران بزرگ گذش��ته هرگ��ز چی��زی

بیش از محصول  دوران خود نبودند؛ مردم معمولی توسط اطرافیانش��ان و ج��امعه ای ک��ه در آن زن��دگی

  نمی داند چ�ه چی�زی ب�رای تغیی��ر
 
می کردند به جلو رانده شدند. درک من این است که هیچ کس واقعا

 پاگرفته و  به شکل نهادی منتقل شده می تواند مؤثر باشد. به ارامی، به طور جمعی، ب��ه
 
باورهای عمیقا

یک قدم عقب دو قدم جلو، ما می توانیم به طور سانتیمتری به جلو برویم؛ اغلب لزم اس��ت ک��ه بتدری��ج

عواقب  تا حد زیادی ناخواسته  راه حل های نابرابرانه گذشته را لغو کنیم.

بی عدالتی بزرگ فعلی ما از بسیاری جهات برخاسته از راه حل هایی برای نابرابری های بزرگ گذش��ته ،

، هس��تند. ای��ن۱۹۴۰در انگلستان از راه حل هایی برای جهل، نی��از، بیک��اری، کث��افت، و بیم��اری در ده��ه 

راه حل ها، صحیح برای زمان خود، به چند دهه پیشرفت و ک�اهش ج�دایی منج��ر گش��ت. می ت��وان آن را

دوباره انجام داد. هر  چیزی که برای شکست  نابرابری لزم است، در ذهن نهفت��ه اس��ت. ابت��دا م��ا نی��از

داریم چیزها را همان طور که هستند ببینیم، نه آن طوری که عده کمی با ثروت زیاد می خواهند که بقی��ه 

ما بدان باور کنیم. سپس آنچه بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد این است  که ما چگونه  فکر می کنیم،

و ما چگونه می اندیشیم در حال دگردیسی است، زیرا-در همه جا-نشانه های امید وجود دارند.

 www.dannydorling.org/books/injusticeبرگرفته از وب سایت  دنی دورلینگ،   



ضمیمه:

نمودارها و جدول ها

۲۰۰۰توزیع نابرابری در آمد سالنه بر اساس دلر در سصح جهان در سال 

توضیح: اعداد  بال میزان افراد به میلیون نفر در هر منطقه بر اساس در آمد سالنه را نشان می دهد.

Millions of people living in household by minimum annual income (US$ppp) by Worldmapper Region (www.worldmapper.org) 

Japan Total

32 0,2 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
64 0,9 1,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9

128 4,2 5,9 9,9 0,0 0,5 0,1 0,3 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 22,4
256 12,8 22,6 27,3 1,3 4,1 1,6 3,6 5,9 0,1 0,4 0,0 0,0 79,6
512 23,3 59,2 54,1 23,0 18,9 8,8 26,7 18,3 0,7 1,8 0,0 0,0 234,7

1024 27,0 80,3 80,9 173,7 61,8 28,8 112,9 42,9 3,4 5,9 0,0 0,0 617,5
2048 19,3 51,5 98,5 496,3 138,9 61,6 274,9 74,2 16,6 14,0 0,2 0,0 1246,1
4096 8,0 25,2 91,9 502,8 167,8 85,9 385,6 94,4 58,0 25,8 3,3 0,0 1448,7
8192 2,6 15,3 53,2 172,1 102,4 90,3 317,1 87,6 87,3 46,8 25,4 0,4 1000,6

16384 0,8 9,9 16,8 19,1 42,7 61,9 163,5 59,3 62,1 86,8 99,4 18,6 641,1
32768 0,3 5,5 2,9 0,7 19,3 26,9 55,2 29,4 20,9 115,4 160,7 76,7 513,8
65536 0,1 2,3 0,3 0,0 7,7 7,2 10,8 10,7 2,3 86,0 85,8 30,7 243,9

131072 0,0 0,7 0,0 0,0 1,8 1,1 1,2 2,9 0,1 33,9 15,4 1,1 58,2
262144 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,0 7,1 1,2 0,0 9,5
524288 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 1,0

1048576 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Total 99,4 280,1 439,0 1389,2 566,3 374,3 1351,9 427,9 251,4 424,6 391,5 127,5 6123,1
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۲۰۰۰توزیع نابرابری در آمد روزانه بر اساس دلر در سصح جهان در سال 

توضیح: اعداد  بال میزان افراد به میلیون نفر در هر منطقه بر اساس در آمد روزانه را نشان می دهد.

Africa Asia Americas Europe

 1,0 0,0 0,0 0,0
 4,6 0,1 0,3 0,0

40c a day 20,0 1,0 1,5 0,0
70c a day 62,7 10,6 6,2 0,1

1.4$ a day 136,7 77,3 20,1 0,7
3$ a day 188,1 377,2 48,7 3,5
6$ a day 169,3 971,8 88,2 16,8

4000 125,1 1142,1 120,2 61,3
8000 71,0 682,3 134,4 112,8

16000 27,6 305,9 146,1 161,5
33000 8,7 178,7 144,8 181,6
66000 2,7 56,5 96,7 88,0

131000 0,8 5,2 36,7 15,4
250000 0,2 0,4 7,7 1,2
500000 0,0 0,0 0,9 0,0

 0,0 0,0 0,1 0,0



 توانایی خانوارها برای ادامه زن[[دگی ب[[ر اس[[اس درامدش[[ان در انگلس[[نان، دو ده[[ه قب[[ل از
 ۱۹۸۴–۲۰۰۴سقوط، 

Mean Average 1986 1994 2002 2003 2004
Very Difficult 6 8 6 3 3 3
Difficult to Manage 15 18 15 13 10 11
Coping 48 50 49 45 43 46
Living Comfortably 31 24 29 39 44 40

 Perceptions of the current economic climate immediately after the crash, in 2009, by income (UK) %
 
 Less than £20,000 £20k-£40k £40k-£60k £60k-£100K£100k+ All individuals
 
   The economic situation in the world
Good or very good 6 3 2 1 0 4
Neither good or bad 17 18 12 8 8 16
Bad or very bad 77 79 85 91 92 80
   The economic situation in the UK
Good or very good 8 5 4 4 0 6
Neither good or bad 17 15 13 4 11 15
Bad or very bad 76 80 83 92 89 80
   The financial situation in your household
Good or very good 28 44 54 64 63 40
Neither good or bad 47 42 35 36 34 43
Bad or very bad 25 14 11 1 3 18

Source: 2009 Survey of Public Attitudes and Behaviours towards the Environment, Department for Environment, Food
and Rural Affairs - collected February - March, Table 1 of Social trends 41, income and Wealth, ONS 2010.



 ۲۰۱۲توزیع درجه توانایی کودکان در کشورهای عضور توسعه اقتصادی در سال 

۲۰۱۲ س��اله در س��ال ۱۵  در مورد می��زان توان��ایی نوجوان��ان pisaتوضیح: این آمار بر اساس  ارزیابی  

می باشد.

”noneدللت بر عدم امکان اندازه گیری دارد:”

”limitedدانش بسیار محدود:”

”barely adequateدانش به سختی کافی :”

”simpleمفاهیم ساده را درک می کنند:”

”effectiveقابل قبول:”

”developedبهتر از قبلی:”

”advanced.کودکان پیشرفته ای که  می توانند بینش انتقادی داشته باشند :”

OECD Nether-lands UK USA
0 none 6,2 3,2 5,9 5,5
1 limited 13,4 10,5 12,0 14,7
2 barely 23,5 19,7 23,0 25,9
3 simple 27,2 27,6 27,7 27,5
4 effective 19,9 25,3 20,9 18,2
5 developed 7,9 11,5 8,6 6,6
6 advanced 1,8 2,2 2,0 1,4

100 100 100 100



  بر اساس ارزی��ابی پیس��ا را۲۰۰۶–۲۰۱۲نمودار و جدول بال میزان تغییر توانایی کودکان بین سال های 

نشان می دهد.



۱۹۱۸–۲۰۰۵نابرابری سلمتی، امتیاز و ثروت در بریتانیا، 

 سالگی نسبت به نرخ میانگین ملی به درصد، برای کس��انی  ک��ه۶۵) میزان  افزایش مرگ قبل از aتوضیح: ستون (

 س��الگی نس��بت ب�ه ن�رخ۶۵)  می��زان ک�اهش م�رگ قب�ل از  b% از بدترین مناطق  زندگی می کنند. س�تون (۳۰در 

% از بهترین مناطق  زندگی می کنند۱۰میانگین ملی به درصد، برای کسانی  که در 

Mortality inequality of decile groups by area

Year
1918 29% 35%
1922 26% 30%
1923 26% 30%
1924 25% 28%
1929 23% 25%
1931 23% 26%
1935 29% 31%
1945 25% 25%
1950 20% 18%
1951 20% 18%
1955 23% 21%
1959 25% 23%
1964 24% 21%
1966 22% 20%
1970 21% 18%

1974 february 20% 17%
1974 october 20% 17%

1979 21% 19%
1983 23% 21%
1987 25% 22%
1992 26% 25%
1997 30% 29%
2001 30% 30%
2005 30% 30%

Excess of worse-off 
30% (a)

Advantage if best-off 
10% (b)



جدول بال نسبت خانوارهای فقیر بر اساس سه شاخص مختلف فقر را نشان می دهد.



۱۹۰۱–۲۰۱۴نمودار و جدول بال: نابرابری و  جنسیت، میزان برندگان زن جایزه نوبل  در سال های 



نمودار و جدول بال نسبت پرداخت بدهی ها نسبت به در آمد خالص را در ایالت متحده نشان می ده��د.

به سقوط بازپرداخت بدهی ها در سال های اخیر توجه شود.



رفتار سالم و نابرابری درامد،میزان  پیاده روی و دوچرخه سواری در کشورهای ثروتمند،
۲۰۰۶–۲۰۱۰ 

توضیح: ارقام ژاپن فقط شامل کارگران می شود و دانشجویان را در بر نمی گیرد. ارق�ام پ��ایین ژاپ�ن ب�ه

خاطر استفاده از مترو به عنوان وسیله اصلی نقلیه، برای اکثر ساکنین می باشد.

 

 

Top 1% income shareCycle/Walk %Population(Mil) Cycle % Walk % Obesity % Alcohol (litres) Cigarettes Life Expectancy in 2008
Australia 9,2 6 22 1 5 28 10 1034 81,5
Netherlands 6,3 51 17 26 25 12 9 801 80,3
Sweden 7,1 32 9 9 23 12 7 715 81,4
Norway 7,9 26 5 4 22 10 7 534 80,6
France 8,1 25 63 3 22 15 13 854 81,2
Canada 12,1 12 34 1 11 25 8 809 80,7
Finland 7,5 31 5 9 22 16 10 671 79,9
Ireland 10,5 13 5 2 11 23 12 1006 79,9
Germany 10,9 34 82 10 24 15 12 1045 80,2
United Kingdom 12,9 24 62 2 22 25 10 750 79,7
Denmark 6,4 34 6 18 16 13 11 1413 78,8
United States 19,3 3,5 310 0,5 3 35 9 1028 77,9
Japan 9,5 16 127 9 7 4 7 1841 82,7
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