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مقدمه
ایده بانکداری فقرا

مسعود خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

اشتغال زایی و رفع فقر همواره در اولویت برنامه های دولت های ایران در طول قرن 
چهاردهم شمسی قرار داشته است. بااین حال جزء کسب برخی توفیقات نسبی 
و مقطعی، در بلندمدت وضعیت شاخص های اقتصادی-اجتماعی نه در مقایسه 
با کشورهای پیشرفته و نه در مقایسه با همسایگان و رقبای منطقه ای، قابل قبول 
نبوده به گونه ای که اســتمرار نرخ بیکاری دورقمی در کنار تورم افسارگســیخته، 
بخش بزرگی از جامعه را دچار عارضه فقر ساخته و توسعه پایدار را با چالش های 

جدی روبرو کرده است.
سیاست های زیست محیطی نیز عمدتًا قربانی تالش ها برای رفع فقر و توسعه 
صنعتی و اقتصادی شده اند که در عمل ضمن از بین بردن منابع و ذخایر طبیعی، 
آثار مصیبت باری را برای همه ایرانیان، به ویژه گروه های کم بضاعت در پی داشته 
است. فرسایش شدید خاک، کاهش قابل توجه سطح سفره های آب زیرزمینی، 



دنیای سه صفر 14

آلودگی هوا در کالن شهرها و کاهش جمعیت گونه های جانوری مختلف و خطر 
انقراض آن ها ازجمله آثار سیاســت های زیان بار ضد محیط زیستی در کشورمان 

بوده است.
درحالی که مشابه این وضعیت نگران کننده در برخی دیگر از نقاط جهان نیز 
مشــاهده می شود، پروفسور محمد یونس، اســتاد برجسته اقتصاد و برنده نوبل 
صلح در سال ۲۰۰6، رویای بزرگ »جهانی با سه صفر« را مطرح کرده و می گوید 

می تواند به آن دست یافت: فقر صفر، بیکاری صفر و سرجمع کربن صفر.
او برخالف بســیاری از اقتصاددانان که در کالس های درس و با نمودارهای 
گوناگــون ریاضــی، جلوه ای ساده شــده از علم اقتصــاد بر پایــه انتخاب ها و 
خواســته های فردی را ارائه داده و معتقدند تنها با تکیه بر سود شخصی می توان 
اقتصادی توسعه یافته و مترقی را بنا نهاد، کوشیده است مسائل و راه حل ها را از 
زاویه دیگری نگریسته و سیاست های اقتصادی انسانی تری را پیشنهاد می کند: 
شکل گیری کســب وکارهای اجتماعی که هدف شان حداکثرسازی سود نه یک 

فرد که کلیت جامعه است.
پروفســور یونس پا را فراتر از انتشار کتاب و تدوین تئوری گذاشته و خود در 
عمل با تأسیس »بانک گرامین« و اعطای وام های خرد سهل الوصول به فقرا در 
بنگالدش، زمینه توسعه کسب وکارهای محلی و عبور بخشی از این جوامع از فقر 
را فراهــم آورده اســت. ایده بانکــداری فقرا که در کتــاب »پی ریزی مدل های 
کســب وکار اجتماعــی: درس هایی از تجربــه گرامین۰۱« به خوبی تبیین شــده، 
الهام بخش بســیاری از تالش ها در جهت توسعه کشور بنگالدش شد. این یک 
تصادف نیســت که بنگالدش در دهه 6۰ و نیمه اول دهه 7۰ میالدی، با نرخ های 
رشــد منفی GDP تا ۱۳ درصد مواجه بود، اما از زمان تأسیس گرامین بانک در 
سال ۱۹76، همواره رشــد مثبت در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کرده و 
01. Building Social Business Models: Lessons from the Grameen Experience
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میزان افزایش آن در دو دهه گذشته عمدتًا بیش از ۵ درصد بوده است. پس از این 
تجربه موفق، ایده های او در کشورهای دیگری چون فرانسه و ایاالت متحده نیز 
مورد استفاده قرار گرفته و نتایج اثرگذاری در کاهش فقر را نیز در پی داشته است. 
نکته قابل توجه آن که اجرای ایده کســب وکارهای اجتماعی، لزومًا نیازی به 
مشــارکت دولت ها ندارد بسیاری از کسب وکارها و افراد صاحب نفوذ سیاسی و 
اجتماعی به همراهی با این ایده پرداخته اند. چه آن که بســیاری از این بنگاه ها و 
افراد به خوبی درک کرده اند که مســئولیت اجتماعی امری خیریه ای و نمایشــی 
نیست و برای دستیابی به توسعه زیربنایی در محیط پیرامونی حوزه فعالیت شان، 
باید مشــارکت فعال اجتماعی در قالب الگوها و مدل های توسعه محور داشته 

باشند.
این تجربیات به ما می آموزد که  هر یک می توانیم ســهم خود را در کاهش 
فقــر و افزایش کیفیت زندگی گروه های آســیب پذیر جامعه ایفا کنیم. ازاین رو 
مطالعــه این کتاب را به فعاالن بخش خصوصی، کــه نیک می دانم دغدغه و 
رویــای زندگی بهتر برای تمــام هم وطنان مان را در ســر می پرورانند، توصیه 
می کنم. امید آن که ایده های پروفســور محمد یونس در این کتاب، زمینه ایجاد 
کســب وکارهای اجتماعی و توسعه جوامع محلی، روســتایی و آسیب پذیر را 
فراهــم آورد. آن چنان که حضرت موالنا نیز ســروده اســت: »تو مگو همه به 
جنگنــد و ز صلح من چه آید/ تو یکی نه ای هــزاری تو چراغ خود برافروز«، 
بدون شــک مجموع گام هــای کوچک هرکدام از ما، می توانــد اثری بزرگ و 

شگرف به همراه داشته باشد.





مقدمه مترجم

آشنایی من با این کتاب اتفاقی بود اما به طرز غریبی آن را همسو و همجهت 
با اندیشه و افکاری یافتم که در چهل سال خدمتم همواره در ذهن داشتم و هر 

وقت که زمان و مکان و موقعیت اجازه داد برای تحقق شان قدمی برداشتم.
در دنیای پرهیاهویی که مفاهیم تازه و پر ســر و صدا فضا را اشغال کرده، 
گاهــی یادمان می رود فقر و گرســنگی و بیکاری هنوز مشــکالت پابرجایی 
هســتند. هنوز عده ای از مردم در ســرزمین های مختلف سوء تغذیه دارند و 
ممکن اســت فاصله شــان تا مرگ یک وعده غذا باشــد. به واسطه سالیان 
خدمت در نقاط مختلف کشور و آشنایی با مشکالت مردم از نزدیک، دیده ام 
کــه در اثر فقر و گرســنگی و بیکاری و نبود امکان تحصیل چه انســان های 
باهوش و با اســتعدادی که هرگز دیده نمی شــوند، به چشم نمی آیند، شکفته 
نمی شوند. سوسو می زنند و خاموش می شوند. و هچکس نیست، هیچ دست 
یاری رســانی نیست که آنها را از ســیاهی بیرون بکشد. این کتاب شبیه به آن 
دست یاری دهنده است که با دقت و تیزبینی و نگاه خالقه به سوی افراد ناتوان 
دراز شــده. راه حل های محیطی برای رفع بیکاری ارائه می دهد، ذهنیت های 
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قدیمی را به چالش می کشــد، تصور ما را از دنیای فقــرا اصالح می کند، به 
جهان و محیط زیســت فکر می کند. این تفکر کامل و بالغ که جهانیان را به 
مثابــه یک کل می بیند، نه افرادی که سرنوشــت های جدا از هم دارند- ذهن 
انســان را در جهت یافتن راه حل ها فعــال می کند و کمک می کند تا به نفع 

آدم های بی صدایی فکر کنیم که تا پیش از این کسی به فکر آنها نبوده است.
کتاب دنیای ســه صفر حاصل تجربــه محمد یونس، اقتصــاددان اهل 
بنگالدش اســت که مهمترین تجربه و دستاوردش در اقتصاد »خرده وام« و 

»کسب و کار اجتماعی« است.
دکتر یونس پــس از اتمام تحصیالت در آمریــکا و مراجعت به زادگاهش 
بنگالدش در ســال ۱۹7۲ ریاست دانشــکده اقتصاد دانشگاه چیتاگونگ را 
عهده دار شد. در این کتاب به شــرح فعالیت هایش برای حل مشکالت فقرا 

پرداخته است.

تولد بانکداری فقرا )گرامین بانک(
قطحی ســال های ۱۹7۴ -۱۹7۵ همه چیز کشور بنگالدش را به نابودی 

کشاند. دکتر یونس در این باره می گوید:
»اینکــه من در کالس ها تئــوری عالی اقتصاد و کارکــرد بی نقص آن را 
تدریس کنم درحالی که مردم از فقر و قطحی و گرســنگی و بیماری می مردند 
خأل این تئوری ها را احساس کردم. نخستین کار من توسعه تولیدات کشاورزی 
از راه آبیــاری بارانی بود، اما فهمیدم فقیرتریــن آدم ها هیچ بهره ای از کار من 
نمی برند چون زمین ندارند، زنی به نام ســوفیا بیگم ریشه این مشکل را به من 
نشــان داد. خودش چهارپایه می ساخت، شوهرش هم کارگر روزمزد بود اما 
نمی توانست خود را از فقر بیرون بکشد. برای ساختن چهارپایه ابزار الزم بود. 
او پول نداشت از خریدار وام می گرفت. خریداِر نزول خوار شرط گذاشته بود: 
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چهارپایه ها را که می ســاخت فقط به او بفروشــد و قیمــت چهارپایه را هم 
خریدار تعیین کند. مانده رقم بسیار ناچیز بود که کفاف زندگی او را نمی کرد. 
اولین بار کارم این شــد که لیست قربانیان این تجارت را تهیه کنم. در مجموع 
رقم این وام ها ۲7 دالر شد. من از جیبم آن را پرداخت کردم )با اعتماد، بدون 
ضامن و وثیقه( هرچه تعداد متقاضیان بیشتر می شد من هم می دادم. کوشیدم 
بانک دانشــگاه را راضی کنم که وام ها را او بدهد ولی نشــد، یکی از روسای 
بانــک محلی قبول کرد که در روســتای »جبرا« شــعبه کوچکی دایر کند و 
اسمش را گذاشتیم »گرامین بانک« یعنی »بانک روستا«. دانشجویان من در 
آنجا اســتخدام شــدند و کار پیش رفت تا در ســال ۱۹76 در زادگاهم کشور 
بنگالدش با ابزاری که به ُخرده وام معروف است و برای نیازمندان، مخصوصا 

زنان سرمایه فراهم می کند گرامین بانک را تاسیس کردم.«
مهمترین نکته وام ها این است که بر پایه اعتماد بنا شده اند: »هیچ وثیقه ای 
درخواست نمی شود، هیچ سند حقوقی ای مطالبه نمی شود، هیچ اثباتی برای 
»صاحب اعتبار بودن« الزم نیســت. بیشــتِر وام گیرندگان بی سوادند و هیچ 
دارایی ای ندارند؛ بسیاری شان هرگز حتی با پول سروکار نداشته اند. اینان زنانی 
هســتند که زمانی هیچ جایی در نظام مالی نداشتند. اقتصاددانان و بانکداراِن 
شیوه ی مرسوْم، ایده ی قرض دادن پول به آنان برای اینکه کسب وکار خودشان 
را شــروع کنند را احمقانه تلقی می کردند. در واقــع، کِل نظاِم بانک گرامین 

غیرممکن انگاشته می شد.«
از آن زمان خرده وام ظرفیت های کارآفرینانه بالغ بر ۳۰۰ میلیون مردم فقیر 
را در اطراف جهان، حتی در آمریکا و فرانسه شکوفا کرده است. برای مثال در 
بنگالدش ساالنه بیش از دو و نیم میلیارد دالر آمریکا به نه میلیون فقیر قرض 
داده می شــود )تا ۲۰۱6(. میزان بازپرداخت وام ۹6/۹8 درصد بوده اســت. 
مثال دیگر گرامین بانک آمریکاســت که در ۱۲ شهر آمریکا ۱۹ شعبه دارد. با 
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86 هزار وام گیرنده که همگی زن هســتند. و وام های کســب و کار دریافت 
می کنند که به طور متوســط حدود ۱۰۰۰ دالر اســت. تا سال ۲۰۱7 وام های 
پرداخت شده در آمریکا 6۰۰ میلیون دالر با بازپرداخت ۹۹ درصد بوده است. 
نکته بسیار جالب توجه این بود که زمانی که بحرانی بانکی سال ۲۰۰8 در 
آمریکا اتفاق افتاد، این بانک به دلیل اینکه از نوســانات و قواعد بازار تبعیت 
نمی کرد دچار رکود نشد و با موفقیت به فعالیت خود ادامه داد. پروفسور یونس 
در ســال ۲۰۰6 به پاس این خدمات تاســیس بانک گرامین برنده جایزه صلح 

نوبل شد.
شــرح فعالیت این بانک که بعدها به دســت خود زنان روستایی اداره شد 
بســیار جالب و خواندنی است. پروفســور یونس پیش از این در کتاب های 
»بانکدار فقرا« )۱۹۹۹( و »خلــق جهانی بدون فقر« )۲۰۰7(  به تفصیل در 
مورد این بانک ها نوشته اســت و در این کتاب صرفا نکات مهم این تجربه را 

بازگو می کند. 

موج فزاینده تمرکز ثروت
کسفام، اتحادیه ای است از هجده سازمان غیرانتفاعی که بر کاهش فقر  آ
جهانی متمرکزند، در سال ۲۰۱۰ گزارش کرد که ۳88 نفری که غنی ترین افراد 
جهان هستند بیش از کِل نیمه ی پایینِی جمعیت جهان )۳/۳ میلیارد( ثروت 
دارند. در آن زمان این آمار موحش قلمداد می شد اما همین موسسه در ژانویه 
۲۰۱7 آماری را منتشــر کرد که در آن ثروت هشت نفر معادل دارایی کل نیمه 
پایینی جمعیت جهان )6/۳ میلیارد( است. این اطالعات آنقدر غیرقابل باور 
اســت که هضمش زمان می برد. جهانی که ثروت در دســتان افراد معدودی 
تمرکز یافته باشــد جهانی است که در آن قدرت سیاســی توسط همان افراد 
معدودی کنترل می شــود. آن را برای منفعت خودشان به کار می گیرند. شاید 
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تعجب آور نباشــد که کارزار انتخاباتی ایاالت متحــده با انتخاب مردی پایان 
یافت کــه عماًل در مقام رهبری ملی هیچ اعتباری نداشــت جز ثروت عظیم 

شخصی. 
سوال این است آیا می توان موج فزاینده تمرکز ثروت را متوقف کرد یا اینکه 
یک محصول جانبی و ناگزیر هر نظام بازار آزاد است؟ جواب قاطع دکتر یونس 
این اســت که بله می توان متوقف اش کرد. از نظــر او نهادهای مالی موجود، 
مجرایی هســتند که تمرکز ثروت از طریق آنان رخ می دهد و شتاب می گیرد. 
الزم اســت برای کند کردن این حرکــت دو کار انجام شــود. اول آنکه نظام 
بانکداری فعلی را بازطراحی کنیم به طوری که دیگر محملی برای تمرکز ثروت 
عمــل نکند. دوم الزم اســت مجموعه تازه ای از نهادهای مالی بســازیم که 
خدمات مالی را به افراد فقیر برسانند. مالکیت بانک گرامین عمدتا در دست 

افراد فقیر است.

کسب و کار اجتماعی، گام اول
دســتاورد مهم دیگر یونس ایده کســب و کار اجتماعی اســت که در هر 
کشــوری با توجه بــه مختصات و نیازمندی های آن کشــور و همچنین طبق 

موازین محیط زیستی به این ایده پرداخته است. 
تالش برای فراهم آوردن امکانات بانکی برای فقرا دکتر یونس را به کشف 
بسیاری از دیگر مشــکالت نیازمندان هدایت کرده است: »همواره کوشیده ام 
هر مشکل را با ایجاد یک کسب وکار تازه حل کنم. کاال یا خدماتی فراهم کند 
که مردم نیاز دارند و بابت آن پول خواهند داد. چیزی نگذشت که شرکت ها و 
پروژه های مستقل شرکت واره ای ایجاد کردم که کاال و خدمات برای مردمان 
فقیــر فراهم می کرد از جمله مســکن، تســهیالت بهداشــتی و تغذیه بهتر. 
هیچکس اجازه نداشت نفع شــخصی از آن حاصل کند. سرمایه گذاران این 
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کسب و کار فقط سرمایه های اولیه شان را پس می گیرند و نه چیزی بیشتر. هر 
سودی که این شــرکت ها حاصل کرده بودند به شرکت برگشت داده می شد تا 
صرف ارتقا و توسعه بشود. به این ترتیب مردمان فقیر بیشتری منتفع می شدند. 
ایــن را کســب و کار اجتماعی نامیدم و با مشــورت تقویت کردم. شــرکتی 
غیرانتفاعی که کارش حل پایدار مشکالت بشری است. این مفهوم نه از نظر 

و نظریه پردازی بلکه از تجربه عملی من در کار با روستاییان بود.«
آشــنایی با ایده های ایجاد کســب و کارهای محلی مختلف در این کتاب 
بسیار جذاب است. در ضمن یونس نشان می دهد نکته مثبت کسب و کارهای 
اجتماعی برخالف خیریه ها این است که پولی که در این کسب و کارها هزینه 
می شود دوباره به چرخه برمی گردد و می تواند در کسب و کار اجتماعی دیگری 

به کار برده شود. 
کســب و کار اجتماعی یونس )YSB(۰۱ هم اکنون در هفت کشــور جهان 
فعالیت دارد. به عنوان مثال یکی از کســب و کارهــای اجتماعی را در نظر 
بگیرید که YSB به توســعه اش کمک کرده است. شــرکتی به نام زنبورهای 

طالیی که مقرش در کامپاال پایتخت اوگاندا است.
در سال ۲۰۱۵ ســازمان دیده بان جهانی کارآفرین )GEM(۰۲ اوگاندا را به 
عنــوان کارآفرین ترین ملت جهان رتبه بندی کرده اســت. بیش از ۲8 درصد 
جمعیت اوگاندا در سه و سال نیم گذشته کسب و کاری را شروع کرده اند بیش 

از شش و برابر و نیم )۴.۳ درصد( ایاالت متحده. 
داستان شرکت زنبورهای طالیی مثالی است از قدرت کارآفرینی در کمک 
بــه مردم فقیر، حتی کمک بــه جامعه، برای فرار از فقر. کشــاورزان اوگاندا 
همــواره عزم و هــوش و اخالق کاری مورد نیاز برای راه اندازی کســب وکار 

01.  Yunus Social Business
02.  Global Entrepreneurship Monitor.
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اجتماعــی )مشــاغل مربوط به زنبورداری( در مقیاس مناســب خودشــان 
داشته اند. اما فاقد ابزارها، اطالعات و نیز فاقد ساختار کسب و کار بوده اند، 

برای متصل ساختن شرکت به بازارهای ملی و بین المللی.
اجاره دادن موبایل به بعضی زنان در روستاهای دورافتاده و صاحب شغل 
شدن این زنان در قبال داشتن تلفن همراه یکی دیگر از کسب و کار اجتماعی 
جالب یونس بود. درست کردن زنجیره فروش برای محصوالت صنایع دستی 
زنان روستایی آفریقا و تولید عینک ارزان قیمت در فرانسه نیز تجربه های قابل 

توجهی هستند.
در نقاط دیگر دنیا مراکز یونس خدمات دیگری مانند خدمات پزشــکی و 
ســالمت ارائه کردند. به طور مثال یارانه برای چکاپ وضعیت چشم بیماران 
فقیر، ارائه ســاعت های هوشــمند به زنان حامله در روستاهای دورافتاده که 
دسترســی به دکتر و بیمارســتان ندارند و از طریق این ســاعت ها اطالعات 
ســالمتی مناســب دوران بــارداری را در اختیــار آنها قرار می دهنــد. ارائه 
پیش بینی های آب و هوا و مشــاوره های کوددهی و مراقبت به کشاورزانی که 
زمین های زیر دو هکتار دارند و بیمه نیســتند. ارائه خدمات تعمیر ماشین به 
کسانی که در حومه شــهرهای فرانسه زندگی می کنند و به دلیل خراب شدن 
اتوموبیل های شان همواره در معرض از دست دادن شغل خود هستند. مراکز 
یونس با ایجاد شــبکه خدمات به افرادی که نیازمند این حمایت هستند، در 

واقع شغل آنها را تضمین می کند.
تمــام فعالیت های یونس یک وجه مشــترک دارند و آن اینکه به کســانی 
کمک کنند که یا از چاه فقر بیرون بیایند یا الاقل از نقطه ای که هستند پایین تر 
نروند. و حتی المقدور روزنه ای در زندگی آنها باز کنند تا بتوانند زندگی شان را 
متحول کنند. کتاب این فرصت ها را به خوبی نشــان می دهد. آشــنایی با این 
خدمات به شــیوه فکر کردن کمک می کند و ما را یاری می کند تا فرصت ها و 
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امکانات جلوی چشم را ببینیم و بررسی کنیم.

بحران گرسنگی
مســئله غذا و گرســنگی در جهان نیز بخش مهمی از کتاب اســت. چه 
بحران گرسنگی و قحطی، چه شیوه های تغییریافته مصرف غذا که در نهایت 
به ضرر محیط زیســت است و چه شیوه های بهینه برای تولید و مصرف غذا 
در نقاط گوناگــون. تاکید و اصرار بر جمع آوری محصوالت کشــاورزی به 
طــوری که قطعا چیــزی در خاک باقی نمانــد، به کار بردن و  اســتفاده از 
ســبزیجات بدشکل برای ساخت کنســرو و یا کمک و آموزش و مشاوره از 
طریق اپلیکیشن های مختلف و به صورت راه دور به کشاورزانی که زمین های 
کشت شــان بیمه نیســت و ممکن اســت با یک تغییر کوچک آب و هوایی 

سرنوشت شان عوض بشود.

سرجمع صفر کربن
دغدغه مهم دیگر آقای یونس ســرجمع صفر مصرف کربن است. شاید 
کمی عجیب به نظر برسد که برای کسی که دغدغه رفع فقر و بیکاری را داشته 
باشــد، لزوم اهمیت به محیط زیســت هم به همان اندازه مهم باشد. و حتی 
عجیب به نظر برســد که در کشــوری مثل بنگالدش و یــا اندونزی و ویتنام 
نسبت به فروسایی زیســت محیطی به اندازه کشورهای پیشرفته حساسیت 
وجود داشته باشد اما درواقع مراقبت از محیط زیست برای آنها نقش حیاتی 
دارد. یونس مثال هایی از تکنولوژی سازگار با محیط زیست که منجر به کسب 
وکارهای اجتماعی موفقی شــده اند را معرفی می کند که در جهت صفر کربن 
می کوشند: اجاق گازهایی که سوخت سالم دارند و در بنگالدش مورد استفاده 
هستند و یا استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید الکتریسیته و نهایتا کمک 
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به پیشرفت زندگی روستاهای دورافتاده.

شیوه های تازه فکر کردن
یکــی از جالب ترین تجربیاتی که بنیاد کســب و کار یونس از آن حمایت 
می کند ایجاد »عملکده های کسب و کار« است. این اصطالح با الهام از کلمه 
»اندیشکده« ساخته شده اســت. در این عملکده ها مدیران ارشد بنگاه های 
بزرگ که به مطالعه ی مفهوم کســب وکار اجتماعی عالقه دارند و مایل اند که 
بعد از مطالعه، عماًل در کنار اَبرکســب وکارهای متعارف شــان، کسب وکاری 
اجتماعی بســازند و راه اندازی کنند تا به مشکالت اجتماعی بپردازند. اولین 
عملکده ی کسب وکار اجتماعی در ۲۰۱۰ در پاریس بنیانگذاری شد. عملکده 
ها کســب وکارهای اجتماعی متعددی را راه اندازی کرده است که هر یک از 
آنها برای حمله به مشکلی جدی است که مردمان فقیر در فرانسه با آنها مواجه 

هستند. 
همچنین محمد یونس تالش کرده است شیوه های جدید فکر کردن را در 
اختیار جوانان بگذارد. راهی به ســوی دانشگاه ها و حتی مدارس پیدا کند که 
جوانان امروز، به غیر از آموزش گام به گام سرمایه داری و فکر کردن و یادگیری 
به شیوه سرمایه دارانه و منفعت طلبانه، الاقل امکان شناخت راه های دیگر فکر 
کردن را هم داشــته باشند. شاید این جوانان یاد بگیرند که می توانند کارآفرین 

شوند به جای آنکه برای دیگران کار کنند. 
به غیر از جوانان یونس به بازنشستگان هم پرداخته و اساسا این ایده را زیر 
سوال می برد که چه کسی سن بازنشستگی را تعیین می کند. چرا باید کسی که 
در مرحله پختگی فکری است از بازار کار یا تولید یا ایده پردازی خارج شود در 

حالی که کوهی از تجربه با خود دارد؟
کتاب ایده های تازه ای درباره زندگی دارد. پیش فرض ها به چالش کشیده 
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می شود. از فکر کردِن دوباره درباره ی غذا گرفته تا فقر و گرسنگی و تا محیط 
زیســت. مرتبا از ما دعوت می شــود که به هر وضعیت ثابت و جا افتاده ای به 
دیده ی شک نگاه کنیم و راهی خالقه تر در آن جستجو کنیم. شیوه فکر کردن 
یونــس به بهره گیری از تکنولوژی نیز امیدوارانه اســت. او معتقد اســت که 
تکنولوژی به جوانان کمک خواهد کرد که ایده کسب وکار اجتماعی را رونق 

ببخشند و برای خود همکاران و همفکران بهتری در سراسر جهان بیابند.
در بخشی از کتاب به لزوم حکمرانی خوب می پردازد و تشریح می کند که 
اساسا در ســرزمین هایی با حکمرانی خوب و در ساختارهایی فارغ از فساد 
است که می توان از کسب و کار اجتماعی به عنوان بازویی برای کشیدن فقرا 
از فقر بهره گرفت. بالعکس در سرزمین هایی که حکمرانی خوب وجود ندارد 
ایده کســب و کار به نفع اقشــار باالیی مصادره خواهد شد و نفعی به ضعفا 

نخواهد رسید. 
یونس در کنار خالقیت هایش در کســب و کار اجتماعی نکته ای را مدام 
گوشزد می کند: »فقیر بودن فقرا تقصیر آنان نیست. حاصل تنبلی و رخوت و 
بی عرضگی آنها نیست. این ساختار و یا سیستم است که افرادی را در چرخه 
فقر نگه می دارد و هیچ راه خروجی برای آنان نمی گذارد. چه از نظر تحصیالت، 
چه از نظر پزشکی و یا خدمات بانکی.« هدف کتاب این است که ذهن افراد 
را به سمتی سوقی دهد که به نفع فقرا بیاندیشند تا هر یک به سهم خود راهی 

برای برون رفت آنها از غرقآب فقر جستجو کنند.



بخش اول

چالش
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۱
ناکامی های سرمایه داری

من بیشتر زندگی ام را وقف فقیرترین مردم کرده ام، به ویژه فقیرترین زنان، و سعی 
کرده ام موانعی را از سر راه بردارم که در تالش  برای ارتقاء سطح زندگی شان با آنها 
مواجه می شــوند. در سال 1976 در کشــور زادگاهم بنگالدش، با ابزاری که به 
خرده وام معروف است، و برای روســتائیان فقیر، مخصوصا زنان، سرمایه فراهم 
می کند بانک گرامین01 را تأســیس کــردم. از آن زمان، خــرده وام ظرفیت های 
کارآفرینانه ی بالغ بر۳00 میلیون مردم فقیر را در اطراف جهان شکوفا کرده و به 
آنان کمک کرده تا زنجیرهای فقر و اســتثماری را که آنان را به بند کشیده بود، 

بگسلند.

تأثیِر خرده وام در قادر ســاختن میلیون ها نفر برای بیرون کشیدن خودشان از 
فقر، کمک کرده است تا نارسایی های نظام بانکداری سّنتی آشکار شود، نظامی 
که خدمات اش را از کســانی—فقیرترین مردمــان جهان—دریغ کرده بود که 
بیشــترین نیاز را به آنها داشتند. این فقط یکی از مشکالت درهم تنیده ی زیادی 
اســت که فقرا از آنها رنج می برند:  فقدان خدمات سازمانی، نبود آب آشامیدنی 
ســالم و امکانات بهداشــتی، فقدان خدمات درمانی، آموزِش ناکافی، مسکن 
زیراســتاندارد، عدم دسترسی به انرژی، نادیده گرفته شدن در دوران سالمندی، و 
01. Grameen Bank.
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مشکالت بسیار دیگر. و این مشکالت محدود به جهاِن درحال توسعه نیست. در 
ســفرهایم به گوشه گوشــه ی دنیا، دریافته ام کــه چگونه مردمــان کم درآمد در 
ثروتمندترین مّلت ها از بسیاری از همین مشکالت رنج می برند. به گفته ی انگس 
دیتون۰۲، برنده ی جایزه نوبل اقتصاد، »اگر بنا باشد بین زندگی در روستایی فقیر 
در هنــد و زندگی در دلتای می سی ســی پی یا در خانه ی متحرکی در حاشــیه ی 
میلواکی یکی را انتخاب کنید، مطمئن نیســتم کدامیــک زندگی بهتری خواهد 

داشت.«۱

موج فزاینده ی تمرکز ثروت
گرفتاری هایی که مردمان فقیر را در سراسر دنیا به  ستوه آورده، بازتاب دهنده ی 
مشکلی اقتصادی و اجتماعی است که حتی از این هم گسترده تر است: مشکل 

افزایش نابرابری به سبب تمرکز پیوسته ی ثروت.
برای قرن ها، نابرابری بحث داغی در سیاست بوده است. جنبش های نیرومند 
سیاسی و اجتماعِی بسیار، و ابتکارهای بلندپروازانه ی فراوان، در سال های اخیر 
برای این شــکل گرفته اند تا به این مشکل بپردازند. خون های زیادی بر سر این 
موضوع ریخته شده است. اما مشکل همان قدر حل نشده باقی مانده که همواره 
بوده است. در واقع،  شواهد فراوانی نشان می دهند که، در دهه های اخیر، مشکِل 
شکاِف همواره گسترش یابنده  در ثروِت فردی بدتر شده است. هم چنان که اقتصاد 
رشد می کند، تمرکز ثروت هم رشد می کند. علی رغم اثرات مثبِت مّلی و بین المللِی 
برنامه های توســعه و برنامه های بازتوزیِع درآمد و تالش های دیگر برای کاهش 
مشــکالت مردمان کم درآمد، این رَوند تداوم یافته و حتی شــتاب گرفته است. 
خرده وام و برنامه های دیگر، به افراد بســیاری کمک کرده است که خود را از فقر 
بیرون بکشند، اما در عین حال غنی ترین افراد هم چنان بیشترین سهم را از ثروت 
02. Angus Deaton.
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جهان به خود اختصاص می دهند.
روندِ  رو به افزایش تمرکِز ثروْت خطرناک اســت زیرا پیشرفت بشری و پیوند 
اجتماعی و حقوق بشر و دمکراسی را تهدید می کند. جهانی که ثروت در دستان 
افراد معدودی تمرکز یافته باشــد، جهانی اســت که در آن قدرت سیاسی توسط 
همان افراد معدود کنترل می شود که آن را برای منفعت خودشان به کار می گیرند.
همچنان که تمرکز ثروت در درون کشورها رو به فزونی است، در بیِن مّلت ها 
نیز افزایش می یابد. به این ترتیب، حتی با اینکه میلیون ها نفر از مردمان فقیر کار 
می کنند تا خودشــان را از فقر بیرون بکشــند، اما قسمت عمده ی ثروت جهان 

هم چنان در نیم دوجین کشور متمرکز می ماَند.
هم چنان که شکاف ثروت و شکاف قدرت بزرگ تر می شوند، خشم و انزجار 
و عدم اعتماد نیز به ناگزیر عمیق تر می گردند و جهان را به سمت طغیان اجتماعی 

و افزایش احتمال برخوردهای مسلحانه بین مّلت ها سوق می دهند.
کســفام۰۱اتحادیه ای است از هجده ســازمان غیرانتفاعی که بر کاهش فقر  آ
کسفام مشــکِل افزایش تمرکز ثروت را مطالعه  جهانی متمرکزند. متخصصان آ

کرده  و داده هایی کشف کرده اند که حقیقتًا دهشتناک است.
کسفام گزارش کرد که ۳88 نفری که غنی ترین افراد جهان  در ســال ۲۰۱۰، آ
هســتند بیش از کِل نیمــه ی پایینِی جمعیت جهان ثــروت دارند—گروهی که 
تخمین زده می شود شــامل ۳.۳ میلیارد انسان باشد. در آن زمان، این را آماری 
موحش تلقی کردند، و در سراسر جهان هم به همین صورت گزارش شد. اما در 
ســال هایی که از آن زمان گذشــته، مشکْل بسیار بدتر شــده است. در ژانویه ی 
کســفام اعالم کرد گروه  َاَبرمرفهی که مالک ثروتی فراتر از نیمه ی پایینِی  ۲۰۱7، آ
جمعیِت جهان است، به فقط هشت نفر تقلیل یافته — درحالی که تعداد افراد در 
نیمــه ی پایینی به حدود ۳.6 میلیارد بالغ گردیده اســت.۲ روزنامه ها تصاویر این 
01. Oxfam
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هشت نفر را منتشر کردند. اینان افرادی بسیار معروف و بسیار مورد احترام اند—
رهبران کسب وکارهای امریکایی مثل بیل ِگیتس، واِرن باِفت، ِجف ِبیزوس، و نیز 
چند نفر از کشورهای دیگر، مثل آمانیکو ُارِتگا از اسپانیا و کارلوس سلیم ِهلو از 

مکزیک.۰۲
این اطالعات آن قدر غیرقابل باور اســت که هضــم اش زمان می بَرد. حس 
می کنیم می خواهیم سؤاالت خیلی بیشتری در این باره مطرح کنیم و بپرسیم. چه 
بر ســِر بافِت اجتماعی در کشــوری می آید که تعداد انگشت شماری از افرادش 
عمده ی ثروت مّلی را تحت کنترل دارند؟  وقتی به این نقطه می رسیم که شخصی 
بخش عظیمی از ثروت یک کشــور را تحت کنتــرل دارد، چه چیزی مانع از آن 
می شود که آن شخص اراده اش را بر ملت تحمیل کند؟ واضح است که به شکلی 

صریح یا تلویحی، خواسته های او قانوِن آن سرزمین خواهد شد.
این در کشوری کم درآمد مثل بنگالدش به راحتی می توانست اتفاق بیفتد. اما 
حاال واقف گشــتیم به اینکه در کشوری ثروتمند مثل ایاالت متحده هم می تواند 
روی دهد. ســناتور برنی ســندرز۰۳ در پویــش انتخاباتی اش بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری سال۲۰۱6، مکررًا خاطرنشان کرد که یک درصد از آمریکاییان 
که غنی ترین افراد هســتند، به اندازه ی ۹۰ درصِد پاییــن جامعه ثروت دارند—
مدعایی که داده های پژوهشی متقنی از منابعی غیرحزبی مثل دفتر مّلی پژوهش 
اقتصادی تأییدش کردند.۳ سندرز همچنین خاطرنشان کرد که خانواده ی والتن، 
مالک وال مارت، بیشتر از ۴۰ درصد پایینِی جمعیت ایاالت متحده ثروت دارد- 

ادعایی که پژوهِش بی طرفانه ی افراِد راستی آزما آن را تأیید کرده است.۴
برای هر کشوری خطرناک است که اجازه بدهد این مقدار ثروت و قدرت در 
دســتان افراد معدودی تمرکز بیابد. شــاید تعجب آور نباشد که کارزار انتخاباتی 

02. Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Amanico Ortega, Carlos Slim Helú.
03. Bernie Sanders.
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ایــاالت متحده با انتخاب مردی پایان یافت که عمــاًل در مقام رهبری مّلی هیچ 
اعتباری به جز ثروت عظیم شخصی اش نداشت.

سرمایه داری چگونه نابرابری به بار می آوَرد
جنبه های ویژه ی زیادی از چشم انداز مالی و سیاسِی امروز در مشکل تمرکز 
ثروت نقش داشــته اند. اما حقیقِت بنیادی این است که تمرکز ثروت، تحت نظام 
اقتصــادی کنونی، فرآیندی اســت تقریبــًا ناگزیر و متوقف نشــدنی. بر خالِف 
عقیده ای پرطرفدار، غنی ترین افراد ضرورتًا حّقه بازاِن خبیثی نیستند که، از طریق 
رشــوه یا فســاد، در نظاْم دســتکاری کرده باشــند. در واقِع امــر، نظام جارِی 
سرمایه داری از جانب آنان کار می کند. ثروت مثل آهنربا عمل می کند. بزرگ ترین 
آهنربا به طــور طبیعی آهنرباهای کوچک تر را به ســمت خود می کشــد. نظام 
اقتصادی کنونی این گونه ایجاد شده اند. و بیشتِر مردم به طور ضمنی از آن حمایت 
می کنند. مردم به افراِد خیلی ثروتمند رشــک می برند، اما معمواًل به آنان حمله 
نمی کنند. بچه های کوچک ترغیب می شــوند که بکوشــند وقتی بزرگ شدند، 

خودشان ثروتمند شوند.
در مقابل، افــراد فقیر—افرادی که آهنربا ندارند-- جذب چیزی را به خود 
دشــوار می یابند. اگر به نحوی موفق بشوند که آهنربای کوچکی برای خودشان 
پیدا کنند، نگه داشــتن اش برایشــان دشــوار خواهد بود. آهنرباهــای بزرگ تر، 
جاذبه ای ِاعمال می کنند که تقریبًا مقاومت ناپذیر اســت. نیروهای تک ســویه 
تمرکز، شکِل گراِف ثروت را مداومًا تغییر می دهند و تمرکز را در باالترین صدِک 
جدوِل ثروت مثل دیواری تا آســمان باال می برند، در حالی که ستون های مربوط 

به بقیه ی جمعیت به زحمت از سطح زمین برمی خیزند.
چنین ســاختاری به لحاظ اجتماعی و سیاسی قابل دوام نیست. این بمبی 
ساعتی است که منتظر است تا هر چیزی را که در طول سال ها خلق کرده ایم نابود 
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کند. این واقعیِت ترســناکی است که در اطراف مان شکل گرفته است؛ در حالی 
که مشغول زندگی روزمره مان بوده ایم، نوشته ی روی دیوار را نادیده گرفته ایم.

این آن چیزی نیست که مبّلغان تصویر ســّنتِی سرمایه داری به ما یاد داده اند 
انتظارش را داشته باشیم. از زمان پدیدارشدن سرمایه داری مدرن در حدود ۲۵۰ 
ســال پیش، مفهوم بازار آزاد به عنوان یک تنظیم کننــده ی طبیعِی ثروت به طرز 
گسترده ای مورد قبول قرار گرفته است. به بسیاری از ما یاد داده شده که »دستی 
نامرئی«  مراقب رقابت در اقتصاد است، و در تعادل بازارها و ایجاد رفاه اجتماعی 
نقش دارد که همگان خودبه خود در آنها سهیم اند. فرض بر آن است که بازارهای 
آزادی که تمامًا به کسب منفعت اختصاص یافته اند، استانداردهای ارتقاءیافته ای 

را برای همگان فراهم می کنند.
سرمایه داری فی الواقع محّرک نوآوری و رشــد اقتصادی بوده است. اما در 
دنیایی که نابرابری با ســرعتی مثل موشــک جلو می رود، افراِد بیشتر و بیشتری 
می پرسند »آیا آن دســت نامرئی برای هر کسی در اجتماع رفاه می آوَرد؟« پاسخ 
واضح به نظر می رسد. دست نامرئی البد به دلیلی شدیدًا به سمت غنی ترین افراد 
سوگیری دارد—وگرنه این تمرکز عظیم ثروِت امروز چگونه می توانست رشدش 

را ادامه بدهد؟
بســیاری از ما این طور بزرگ شــده ایم که به این شــعار باور داشته باشیم که 
»رشد اقتصادی مثِل مّدی است که با برآمدن اش همه ی قایق ها را باال می بَرد«. 
این گفته، تنگناهای میلیون ها نفر را که به کلک هایی چســبیده اند که کف شــان 

سوراخ است یا کسانی که اصاًل هیچ قایقی ندارند، نادیده می گیرد.
اقتصاددادن توماس پیِکتی در کتاب پرفروش اش، سرمایه در قرن بیست ویکم 
)انتشارات دانشگاه هاروارد، ۲۰۱۴(،۰۱ از گرایش سرمایه داری معاصر به افزایش 
نابرابری اقتصادی تحلیل جامعی به دســت داده است. واشــناخت او در مورد 
01. Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century.
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مشکِل نابرابری بحث های گسترده ای در سراسر دنیا برانگیخت. موضع پیکتی در 
مورد ماهّیت مسأله اساسًا صحیح بود. اما راه حل پیشنهادی اش، که به طور عمده 
به کاربرد مالیات بندِی تصاعدی برای جبران عدم توازن در درآمدها اتکا می کند ، 

از عهده ی این وظیفه برنمی آمد.
در نحــوه ی تفکر ما درباره ی اقتصاد، تغییر اساســی تری باید صورت گیرد. 
زمان آن رسیده اســت که اقرار کنیم به اینکه تصویر نئوکالسیک از سرمایه دارْی 
هیچ راه حلی برای مســأله ای اقتصادی که با آن مواجه هستیم به دست نمی دهد. 
پیشرفت های حیرت آوِر تکنولوژیک و انباشت های عظیمی از ثروت ایجاد کرده 
اســت، اما به بهای خلِق نابرابری گســترده و مشکالت بشــری وحشتناکی که 
نابرابــری به بار می آوَرد. باید ایمان بی چون وچرا به اینکه بازارهای شــکل گرفته 
حول نفِع شــخصی، قدرت حل تمام مشکالت را دارند رها کنیم، و باید اعتراف 
کنیم که بــا کارکردهای طبیعِی اقتصاد—به نحوی که هم اکنون ســاختار یافته 
است—مشکالِت نابرابری حل نخواهند شد. بلکه مشکالت با سرعت زیادی 

حادتر و حادتر خواهند شد.
این مشکلی نیست که، در بازی رقابت سرمایه دارانه، فقط بر »بازندگان« اثر 
بگذارد—یعنی بر کســانی که در واقع اکثریت قاطع جمعیت جهان هســتند. 
مشکلی اســت که بر محیِط مّلی و جهانی و اجتماعی و سیاسی، و بر پیشرفت 

اقتصادی و کیفیت زندگی همه ما، از جمله بر اقلیِت ثروتمند، تأثیر دارد.
افزایــش نابرابری بــه ناآرامی اجتماعــی، قطب بندی سیاســی، و افزایش 
تنش های اجتماعی در میان گروه ها منجر شــده اســت. نابرابری، شــالوده ی 
پدیده های متنوعی اســت، از جنبش اشــغال تا تی پارتی و بهــار عربی؛ تا گذار 
برگزیت در بریتانیا؛ تا انتخاب دانلد ترامپ؛ و برآمدن گروه های نفرت و نژادپرستی 
و مّلی گرایــی دست راســتی در اروپا و ایــاالت متحده. مردمانی که احســاس 
محرومیت و واگذاشــتگی می کنند و چشــم اندازی برای آینــده ندارند، به طرز 
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فزاینده ای دلزده و عصبانی شده اند. جهان ما عمیقًا تقسیم شده است بین داراها 
و هیچ ندارها—دو گروهی که چیز مشترکی ندارند جز حس مشترکی از خصومت 
و ترس و عدم اعتماد متقابل. همچنان که تکنولوژی های ارتباطات و اطالعات 
گاه تر  در میان پایین ترین طبقات جمعیت بیشــتر گسترش می یابد و حتی آنان را آ
می کند این عدم اعتماد کاماًل بارزتر خواهد شد در این مورد که کارت های بازی 

چقدر به طرز نامنصفانه ای علیه شان چیده شده است.
این برای هیچ کس وضعیِت اطمینان بخشی نیست، از جمله برای آنانی که در 
هر زمان مشخصی در باالی هرم اجتماعی هستند. آیا ثروتمندان و قدرتمندان از 
زندگی پشــت میله های جوامع حصارکشی شــده لذت می برند؟ روی گردانده از 
واقعیات هستی، آن طوری که ۹۹ درصِد مردم تجربه اش می کنند؟ آیا دوست دارند 
که بر مردماِن گرســنه و بی خانمانی که در خیابان از کنارشــان می گذرند چشم 
ببندند؟ آیا از اســتفاده از ابزارهای حکومــت—از جمله قوای انتظامی و دیگر 
شکل های ِاعماِل زور—برای سرکوب اعتراضات ناگزیری که افراِد آن پایین برپا 
می کنند لذت می برند؟ آیا واقعًا می خواهند که فرزندان و نوه های خودشان چنین 

جهانی را به ارث ببرند؟
من فکر می کنم که برای بیشتِر افراد ثروتمند، پاسخ منفی باشد.

من فکــر نمی کنم که انســان های ثروتمند، به دلیل اینکه انســان های بدی 
بوده اند، غنی شده اند. بسیاری از آنان انسان های خوبی هستند که صرفًا از نظام 
اقتصادی موجود استفاده کرده اند تا به باالی نردبان برسند. و بسیاری از آنان در 
این احساس گسترده ی ناخرسندی از زندگی در جهانی که عمیقًا بین اغنیا و فقرا 

بخش بندی شده، شریک  هستند.
یک شــاهد این امر، مبالغ بزرگی از پول اســت که کســانی بــرای مقاصد 
خیرخواهانه اهدا می کنند، به شکل هدایای فردی به سازمان های غیرانتفاعی یا 
از طریق بنیادهای اموِر انسان دوســتانه. هر سال، کسانی صدها میلیارد دالر به 
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خیریه ها می دهند. حتی بیشــتر شــرکت ها، هنگامی که رؤســا به این آموزه که 
بیشینه کردِن منفعْت یگانه کارکرِد موجِه کسب وکار است، اعالم وفاداری می کنند، 
درصــدی از منفعت شــان را به نام »مســؤولیت اجتماعی« به ســمت هدایای 

خیرخواهانه و پروژه های خدمات اجتماعی سرازیر می کنند.
به عالوه، عماًل هر جامعه ای بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی اش را صرف 
برنامه های تأمین اجتماعی می کند که برای بهداشت و درمان، کمک های غذایی، 
کمک هزینه ی مســکن، و شــکل های دیگری از هزینه  کردن برای بهبود وضع 
کســانی که در میان ما از فقیرترین افرادند، بودجه  تدارک می بینند. این تالش ها 
بسیاری اوقات ناکافی اند و به طرز ضعیفی طراحی شده اند. اما ِصرف وجودشان 
بازتاب دهنده ی این امر اســت که بیشتر اعضای جامعه در قبال کاهش نابرابری 
بیش ازحدی که میلیون ها نفر را بدون داشتن منابع الزِم زندگِی امن و پرثمر برای 

ادامه حیات رها کرده است، تعهد واقعی دارند.
برنامه های خیریه و تأمین اجتماعی تالش هایی  با حســن نّیت  برای کم کردن 
آسیب های وارده از نظام سرمایه داری هستند. اما راه حلی واقعی محتاج تغییری 

در خوِد نظاِم سرمایه داری است.

انسان سرمایه دار در مقابل انسان واقعی  
مشکِل نظام مند، با چیزهایی آغاز می شود که در مورد ماهّیت انسان مفروض 
می گیریم. بی تفاوتی نسبت به بقیه ی افراد بشر عمیقًا در چارچوب مفهومی فعلِی 
اقتصاد گنجانده شده است. نظریه ی نوکالسیک اقتصاْد مبتنی بر این باور است 
که هر فرد بشــر اساســًا موجودی است در پی سود شــخصی. این نظریه فرض 
می کند که بیشــینه کردن نفع شخصی، هســته ی عقالنیِت اقتصادی است. این 
فرض، رفتاری در مورد دیگر افراد بشــر را تقویت می کند که شایســته اســت با 
واژه هایی خشــن تر از ِصرِف »بی تفاوتی« توصیف بشود؛ واژه هایی نظیر طمع، 
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استثمار، و خودخواهی. طبق نظر بسیاری از اندیشمندان اقتصادی، خودخواهی 
حتی یک مشــکل نیســت؛ خودخواهی، در واقع، عالی ترین فضیلت انســاِن 

سرمایه دار است.
من، به ســهم خود، دوســت ندارم در جهانی زندگی کنم که خودخواهی در آن 
باالترین فضیلت باشد. اما مشکل عمیق تر در مورد نظریه ی اقتصادی این است که 
عمیقًا منفک از واقعیت است. خوشبختانه، در جهان واقعی، تقریبًا هیچ کس با آن 
خودخواهی مطلق رفتار نمی کند که فرض بر آن اســت که بر رفتار انسان سرمایه دار 

حاکم باشد.
و حاال که داریم درباره ی انسان سرمایه دار بحث می کنیم، می شود بپرسیم که آیا 
این فرض هم وجود دارد که این عبارت شامل سرمایه دار زن هم بشود؟ آیا اینها یکی 
هســتند؟ آیا انسان سرمایه دار هم بر مرد و هم بر زن داللت می  کند؟ یا باید شخصی 

واقعی خلق کنیم که نماینده ی هر دو باشد؟۰۱
شخص واقعی، ترکیبی است از ویژگی های بسیار. او از رابطه با دیگر افراد بشر 
لــذت می بَرد و آن را عزیز می دارد. مردمان واقعی گاهی خودخواه اند، اما همان قدر 
هم دلسوز و قابل اعتماد و ازخودگذشته اند. آنان کار می کنند، نه فقط برای آنکه برای 
خودشــان پول دربیاورند بلکه همچنین برای آنکه به دیگران هم سود برسانند؛ برای 
آنکــه جامعه را بهتر کنند؛ برای آنکه از محیط زیســت حفاظت کنند ؛  و برای آنکه 

خوشی و زیبایی و عشق بیشتری به جهان عرضه کنند.
شواهد فراوانی وجود این رانه های نوع دوستانه را اثبات می کند. اگر این محرک ها 
نبود، هیچ کســی شــغل های ســخت را برنمی گرفت تا جهان را جای بهتری کند. 
حقیقتی که میلیون ها انسان شغل معلمی، مددکار اجتماعی، پرستاری و آتش نشانی 

۰۱.در عنوان و متن این بخش )غیر از همین پاراگراف(، واژه ی man به کار رفته است که هم به معنای مرد است و هم به معنای انسان. 
ما، مطابق با روال معمول در ترجمه، عمدتًا این واژه را به »انسان« برگردانده ایم. در این پاراگراف، نویسنده—با ارجاعی ضمنی به معنای 
مرد برای man—صحبت از این می کند که آیا مرد و زن در این مورد یکســان هســتند یا نه. برای رساندن منظور مؤلف، ترجمه ی این 

پاراگراِف کوتاه کمی آزادتر از بقیه ی کتاب انجام شده است. – مترجم.
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را در سراســر جهان انتخاب می کنند، در حالی که فرصت های شــغلی در کارهای 
آسان تر برای ســاختِن یک زندگی راحت برایشان فراهم است، لذا اثبات می کند که 
خودخواهْی ارزشی فراگیر نیســت. این امر واقع که میلیون ها نفر از افراِد دیگر، در 
جوامع شان به عنوان فعال اجتماعی و کارمنِد سازمان های غیرانتفاعی و داوطلب و 
راهنما و مشــاوْر کار می کنند تا به دیگران کمک کنند، شــواهد بیشــتری به دست 

می دهد.
حتی در جهاِن کســب وکار، در جایی که شاید فرض کنید که انسان سرمایه دار 
حرف آخر را می زند، فضیلت های ازخودگذشتی و اعتماد نقشی حیاتی ایفا می کنند. 
یک مثال واضح اش بانک گرامین در بنگالدش است. کِل بانک بر اعتماد بنا شده. 
هیچ وثیقه ای درخواست نمی شود، هیچ ســندی حقوقی ای مطالبه نمی شود، هیچ 
دلیلی برای اثبات »صاحب  اعتبار بودن« الزم نیست. بیشتِر وام گیرندگان بی سوادند 
و هیچ دارایی ای ندارند؛ بسیاری شــان هرگز حتی با پول ســروکار نداشته اند. اینان 
زنانی هســتند که زمانی هیچ جایی در نظام مالی نداشتند. ایده ی قرض دادن پول به 
آنان برای اینکه کسب وکار خودشان را شروع کنند را اقتصاددانان و بانکداراِن شیوه ی 

مرسوْم احمقانه تلقی می کردند.
در واقع، کِل نظاِم بانک گرامین غیرممکن انگاشته می شد.

ولی امروز بانک گرامین، فقط بر پایه ی اعتماد، در سال بیش از ۲.۵ میلیارد دالِر 
امریــکا به ۹ میلیون زن فقیر قــرض می دهد. این بانک )تا ســال ۲۰۱6( از میزان 
بازپرداخت ۹8.۹6 درصد بهره مند است. و بانک های خرده واِم دیگری که بر اساس 
همین اصول کار می کنند در کشورهای بسیار دیگری، از جمله در ایاالت متحده، با 
موفقیت فعالیت می کنند. برای مثال، گرامیِن امریکا در دوازده شهر ایاالت متحده 
نوزده شعبه دارد با 86,۰۰۰ وام گیرنده که همگی زن هستند و وام های کسب وکاِر نوپا 
دریافت می کنند با مبلغی که به طور متوسط حدود ۱,۰۰۰ دالر امریکا است.  تا سال 
۲۰۱7، وام های پرداخت شــده توسط گرامین امریکا بالغ بر 6۰۰ میلیون دالر امریکا 
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بوده است و میزان بازپرداخت بیش از ۹۹ درصد است.
اگر افراد بشــر حقیقتًا در قالِب انساِن سرمایه دار می گنجیدند، کسانی که از این 
بانک های اعتمادمحور قرض می گرفتند به ســادگی در پرداخت وام هایشــان قصور 
می کردند و پول را نگه می داشــتند. در نتیجه، بانک گرامین به سرعت نابود می شد. 
موفقیــت بلندمدت این بانک، این امر را مبرهن می کند که انســان واقعی مخلوقی 

است بسیار متفاوت با انسان سرمایه دار—و بسیار بهتر از آن.
مع هذا، بســیاری از اقتصاددانــان و رهبراِن کســب وکار و متخصصان دولتی 
هم چنان طوری فکر و عمل می کنند که گویی انساِن واقعی انساِن سرمایه دار است، 
و گویی خودخواهی یگانه انگیزه ی پشت رفتار بشری است. حاصل اش این است که 
به نظام های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ای استمرار می بخشند که خودخواهی را 
ترغیب می کنند، و رواِل رفتارِی همراه با اعتماد و ازخودگذشتگی را—که میلیون ها 

نفر از مردمان فطرتًا ترجیح می دهند—برای انسان ها دشوارتر می سازند.
برای مثال، نظام های اندازه گیری ای را که برای ســنجش رشد اقتصادی ایجاد 
کرده ایــم، در نظر بگیرید. تولید ناخالــص داخلــی )GDP ۰۱( ارزش پولِی همه ی 
کاالهای ساخته شــده ی و خدمات تولیدشــده در درون مرزهای کشور را در بازه ی 
زمانی مشخصی اندازه می گیرد. GDP را سازمان های دولتی به دقت اندازه می گیرند 
و وســیعًا در رسانه های خبری گزارش می کنند. بســیاری اوقات با GDP به عنوان 
سنجه  ای برای موفقیت نظام اقتصادی کشور برخورد می کنند. حتی دولت هایی در 

نتیجه ی مشاهده ی کمبودهایی در رشِد GDP سقوط کرده اند.
ولی جامعه ی بشــرْی یک کِل یکپارچه اســت. این جامعه متشــکل است از 
چیزهایی بسیار بیشتر از فعالیتی اقتصادی که GDP اندازه اش می گیرد. موفقیت یا 
شکســت اش را باید به نحو تلفیقی اندازه گرفت، نه صرفًا بر پایه ی تجمیع اطالعات 

اقتصادی درباره ی عملکردهایی فردی که با معیارهای محدودی انتخاب شده اند.
01. Gross domestic product.



دنیای سه صفر 40

GDP تمام داســتان را نمی گویــد و نمی تواند بگویــد. فعالیت هایی که محتاِج 

دست به دست شدِن پول نیستند به عنوان بخشی از GDP به حساب نمی آیند—که این 
بدین معنی اســت که، در عمل، با بســیاری از چیزهایی که افراد واقعی بشر عزیز 
می شمارند به عنوان چیزهایی برخورد می شود که هیچ ارزشی ندارند. در مقابل، پول 
صرف شــده در سالح های جنگی و دیگر فعالیت هایی که به سالمت انسان ها آسیب 
می زنند یا محیط زیست را غارت می کنند به عنوان بخشی از GDP به حساب می آیند، 
علی رغم این امِر واقع که تولید رنج می کنند و هیچ ســهمی در خوشــبختی بشری 

ندارند.
شاید GDP رفتار خودخواهانه ی انساِن ســرمایه دار را به دقت اندازه بگیرد. اما 
موفقیِت انســاِن واقعی را نمی رساَند. نیاز داریم به شکلی تازه از اندازه گیری که این 
کار را بکند. شاید الزم باشد در جست وجوی راه هایی باشیم برای یک نحوه ی تازه ی 
محاســبه ی GDP که »خالص«ای بدون آســیب های وارده به انســان ها را اندازه 
می گیرد. این، GDPای خواهد بود منهای رفتارهایی که به افراد بشر آسیب می رسانند 
و مانع به  فعلیت  درآمدن توانایی هایشــان می شــوند—فقر، بیکاری، بی ســوادی، 
بزهکاری، خشــونت، نژادپرستی، خشــونت به زنان، و غیره. واضح است که برای 
تعریف کــردن و اندازه گرفتن دقیق این GDPی تازه ی »خالص« چالش هایی در کار 
خواهد بود، اما نباید ایده را رها کنیم صرفًا به این عّلت که دشــوار است. چرا سنجه 
GDP که محاســبات آن آســان بوده اما دنیا را به یک ارزیابی ناصحیح از سالمِت 

اقتصادی اش سوق می دهد، ادامه پیدا کند؟ ۵
نظام های گمراه کننده ی اندازه گیری، فقط یکی از نشانه هایی است از مشکالتی 
که معلــول تفکر اقتصادِی معیوب مان هســتند. نشــانه ای دیگــر، ناکامی مان در 
هدایت کردن تغییرات تکنولوژیک و اجتماعی است به نحوی که به همه ی مردم سود 
برســاند و نه فقط به یک عده ی اندِک برگزیده. به لطف پیشــرفت در حمل ونقل و 
ارتباطات و تکنولوژی اطالعات و نیز کاهش تدریجی موانِع سیاســی و اجتماعی، 
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نیم قرن اخیر شاهد گسترشی چشمگیر در تجارت جهانی و یکپارچه سازی اقتصادی 
بوده است. این عصر جدیِد جهانی سازی باید به خلِق یک خانواده ی جهانِی بشری 
انجامیده باشــد که، بیش از هر زمان دیگری در گذشته ها، از نزدیکی و هماهنگی و 
دوســتی  بهره مند باشد. اما در عمل، جهانی سازْی خصومت و تنِش عظیمی ایجاد 
کرده اســت. جهانی ســازی، مردمان و مّلت ها را در وضعیــت تقابل قرار می دهد، 
وضعیتی که هر کدام شان در تقاّلی افزایش منافع خودخواهانه ی خود هستند. فرِض 
صفر-مجموع که در نظریه ی اقتصادی مان نهاده شــده، افراد را ترغیب می کند که 
راه هایی را در پیش بگیرند که در نبرد اقتصادی، »برنده« باشــند—که محتاِج این 
اســت که هر کِس دیگری را »بازنده« بســازد. یک نتیجه اش اوج گیرِی ترســناِک 

مّلی گرایی و بیگانه هراسی و عدم اعتماد و ترس بوده است.
به این ترتیب ما با پارادکسی فلســفی زندگی می کنیم. بسیاری از کارشناسان و 
روزنامه نگاران و نظریه پردازاِن اقتصادی و رهبران سیاسی، هم چنان اعالن می کنند 
که سرمایه دارِی بازاِر آزاْد ســازوکاری است بی نقص که تنها نیاز دارد که کاماًل رها 
بشــود تا همه ی مشکالت بشریت را حل کند. ولی در عین حال جامعه ی ما به طور 
ضمنی به نارســایی های بازار آزاد اعتراف می کند و هر ســال میلیاردها دالر را برای 
تالش در جهت جبران هدایت می کند. متأسفانه، این تالش ها عمدتًا ناکارآمدند—
هم چنان که تداوم تمرکز ثروت در دســتان افرادی معدود، و نتایج دردناک اش برای 

همه ی ما، این موضوع را روشن می کند.
طرز تفکر تازه ای مورد نیاز است.

یک موتوِر اقتصادِی بازطراحی شده
همه ی ما در اعماق قلب مان این را درمی یابیم که معلوم شده است که رؤیاهای 
قدیمی نظریه پردازان اقتصادی از جنس افســانه های پریان اند. موتور سرمایه دارِی 
موجود بیش از آنکه راه حل بدهد، صدمه می زند. الزم است که قطعه قطعه بازطراحی 
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شود—یا کاًل با موتور تازه ای جایگزین شود.
تجربه ی مــن در بانک گرامین به من کمک کرده اســت کــه تصور کنم چنین 
بازطراحی ای چگونه می تواند باشد. بانک را بدون هیچ هدف بلندپروازانه ای تأسیس 
کردم؛ صرفًا می خواستم زندگی را برای زنان فقیر در روستاهای کشور زادگاه ام کمی 
بهتر کنم. اما در طول چند دهه ی گذشته خودم را به نحو فزاینده ای درگیِر بازطراحی 
موتــور اقتصادی و ســعی در آزمودن مدلی تــازه در جهان حقیقی یافته ام. بســیار 
خوشحال بوده ام از دیدن اینکه مدل تازه به چه نحو مؤثری به حل مشکالتی می پردازد 

که ناشی از موتوِر قدیمی  است.
موتور اقتصادی بازطراحی شــده ســه عنصر اساســی دارد. اول، الزم است که 
مفهوم کسب وکاِر اجتماعی را خوب درک کنیم—شکل تازه ای از اقداماِت مبتنی بر 
فضیلــِت بشــرِی ازخودگذشــتگی. دوم، الزم اســت ایــن فرض که افراد بشــر 
جســت وجوکنندگاِن شغل هســتند را جایگزین کنیم با این فرض تازه که افراِد بشر 
کارآفرین اند. سوم، الزم است کِل نظام مالی را بازطراحی کنیم تا به نحو مؤثری برای 

مردمانی کار کند که در پاییِن نردباِن اقتصادی هستند.
هزاران نفر در سراسر کشــورهای جهان تالش برای ساختن نسخه ی تازه ای از 
ســرمایه داری را آغاز کرده اند. صدها کســب وکار اجتماعی در سراســر جهان برپا 
شده اند )اضافه بر آنهایی که من، از زمان بانک گرامین، در بنگالدش ایجاد کرده ام( 

برای رسیدگی به مشکالتی که سرمایه دارِی سّنتی ایجاد کرده است.
در فصولــی که در ادامه می آیند، این تجربیات را همراه با درس هایی که درباره ی 
قّوه ی عظیِم تفکر تازه ی اقتصادی برای تغییر جامعه ی بشری به ما می دهند، توضیح 
خواهم داد. اگر مشتاق بازخوانی فرضیه هایی با عنوان اقتصاد نئوکالسیک هستیم، 
می توانیم سیستم اقتصادی جدیدی را که در خدمت نیاز واقعی بشر قرار گیرد، پیش 
ببریــم و دنیایی خلق کنیم که در آن هــر فردی امکان فرصت بــه فعلیت درآوردن 

توانمندی های خالق خود را داشته باشد.
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۲
خلِق تمدنی جدید: پاداقتصاِد کسب وکاِر اجتماعی

دیده ایم که مشکل تمرکز ثروت در سال های اخیر مدام وخیم تر شده، ضمن این که 
گاهی از این مشــکْل همچنان گســترش و تعمیق یافته اســت. در کشورهای  آ
مختلــف، یکی پس از دیگری، مردم عادی بــا عصبانیت بر ضد ناعادالنه  بودن 
نظام اقتصادی کنونی به  پا خواســته اند. سیاستمدارانی روی این موضوع دست 
گذاشته اند تا برای خود رأی جذب کنند و متأسفانه، احساس انزجار و خصومت 
را بر ضد گروه هایی مثل مهاجران و اقلیت ها تحریک کرده اند و آنان را ســپر بال 
ساخته اند. اما گرایش به سوی تمرکِز بیشتِر ثروت به شکلی مهارنشده ادامه یافته 
اســت. آیا می توان متوقف اش کرد؟  یا اینکه این یک محصول جانبی و ناگزیِر هر 

نظاِم بازاِر آزاد است؟ 
جواب قاطع من این است که بله، می توان متوقف اش کرد. هیچ دلیلی وجود 
ندارد که بازار آزاد را مالمت کنیم. مالمت باید متوجه چیزی فراتر از این باشد—
متوجه نحوه ی تعبیرمان از ماهّیت انسان در نظریه ی سرمایه داری. عّلْت در آنجا 
ریشه دارد. ما انواع کسانی که می توانند در بازار آزاد نقش داشته باشند را محدود 
می کنیم. امروزه فقط بازیگرانی را به بازار راه می دهیم که انگیزه های خودخواهانه 
داشته باشــند. اگر بازیگران با انگیزه هایی فارغ از خودخواهی را هم به بازار راه 

بدهیم، وضعیت کاماًل تغییر می کند.
راه های قدیمــی برخورد با نابرابــری، از طریق تالش هــای خیرخواهانه و 
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برنامه های دولتی، نمی توانند مسأله را حل کنند. مردم مسأله را از طریق اعمالی 
می توانند حل کنند که پیوندشان را با ذهنیت سرمایه داری سّنتی گسسته باشند. 
همه ی آنچه باید انجام بدهند بیان تمایل شــان اســت برای مشــارکت در ایجاد 
کســب وکارهای با انگیزه هایی فــارغ از خودخواهی—یعنی کســب وکارهایی 

متناسب با ظرفیت های خودشان برای حل مشکالت بشری.
این عمل ساده تمام جهان را تغییر می دهد. اگر میلیون ها نفر، با هر موقعیت 
اقتصادی، سررشته ی امور را در حل مشکالت بشری به دست بگیرند، می توانیم 
کِل فرآیند تمرکز ثروت را ُکند و نهایتًا معکوس  کنیم. این، شــرکت ها را ترغیب 
خواهد کرد تجربه و تکنولوژی شان را وارد کار کنند تا کسب وکارهای اجتماعی 
نیرومندی به بار بیاورند. دولت ها نوع درســتی از بسته های حمایتی برای تسهیل 
این اقدامــاِت افراد و ِحَرف ایجاد خواهند کرد. جریــان حرکت برای تغییر، در 

نتیجه ی اینها، غیرقابل توقف خواهد شد.

توافق پاریس— یک پیروزی برای مردم
اجازه بدهید مقایســه ای انجام بدهم با یک مسأله ی جهانی هولناِک دیگر، 
مســأله ای که ارتباط نزدیکی دارد با مســأله ی افزایش تمرکز ثروت—مسأله ی 

تغییرات اقلیمی.
مردم در سراسر جهان به  طور فزاینده  از خطراتی که تغییرات اقلیمی به  وجود 
گاه شــده اند )تغییراتی که نتیجه ی کاِر افراد بشرند(—درست همان طور  آورده ، آ
گاه اند. با این حال، روند بدترشدن شرایط  که  از مســأله ی رشــد تمرکز ثروت آ

اقلیمی ادامه یافته است.
در ســال های اخیر، ســّیاره ی ما اوضاعــی را تجربه می کند که نشــانه اش 
شکسته شدِن ماه  به  ماِه رکورِد باالترین درجه ی حرارت است. یخ های اقیانوس 
منجمد شمالی به رکورد پایین ترین سطح رسیده اند؛ سطح آب اقیانوس ها پیوسته 
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افزایش می یابند؛ شــرایط حاّد اقلیمی عادی و عادی تر می شــوند. همه ی این 
تغییراْت نسبتًا بی سروصدا انجام می شوند، بدون آنکه توجه درخوری برانگیزند.

بســیاری از فعاالِن اقلیمی نهایت سعی شان را کرده اند که از طریق برگزاری 
تظاهرات عمومی و نیز از طریق ارتباطات با کمک رسانه های خبرِی جدید، این 
مســأله را در مرکز توجه مردم و سیاســتگذاران قرار بدهنــد. اکثریت قاطعی از 
دانشمندانی که این موضوع را مطالعه کرده اند نیز به همین ترتیب تالش کرده اند. 
آنان به جهانیان گفته اند که اگر به چنین نقاط عطِف دردسرســازی اعتنا نکنیم، 
طولی نمی کشد که به نقطه ی بی بازگشت خواهیم رسید—نقطه ی انباشتی که در 
آنجا »بازخورِد مثبت«ای که نظام های طبیعی ایجــاد می کنند، بازگرداندِن این 
رونــد مخّرب هولناک را تقریبًا غیرممکن خواهد کــرد.۱ مردم معمولی، به ویژه 
جوانان، سال ها در سراسر جهاْن پویش هایی به راه انداخته اند تا دولت هایشان را 
مجبور کننــد که این خطــر جهانی را به رســمیت بشناســند و اقداماتی برای 

متوقف کردن اش در پیش بگیرند.
نهایتًا در سال ۲۰۱۵، بعد از چهل سال تالش، انجام آن اقدامات شروع شد.
در کنفرانس اقلیم پاریس در ســال ۲۰۱۵، که به COP21 نیز معروف است، 
نمایندگانی از سراسر جهان برای اولین بار در مورد چارچوبی عملی برای محدود 
کــردن و کاهش  دادن تولیــد گازهای گلخانه ای ای به توافق رســیدند که باعث 
تغییرات اقلیمی شــده اند. اکنون ۱۹۵ کشــور توافق پاریس را، که در ۱۲ دسامبر 
۲۰۱۵ به اتفاق آراء به تصویب رسید، امضا کرده اند و عضو چارچوب پیمان نامه ی 

سازمان ملل متحد در تغییر اقلیم )UNFCCC ۰۱( هستند.
حاصِل COP21 مرا ذوق زده کرد. بعد از چهل سال کشمکش بین کسانی که 
تغییرات اقلیمــی را قبول دارند و آنها که ندارند، نهایتًا باورمندان برنده شــدند. 
فعاالن و دانشمندان دلسوز، مردم را در همه  جا مجاب کردند که جهان در خطری 
01. United Nations Framework Convention on Climate Change.
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حقیقی است و باید دسته جمعی اقدام کنیم تا خطر را دفع کنیم. در نتیجه، همه ی 
مّلت ها، بزرگ و کوچک، غنی و فقیر، توافقی را امضا کردند که به لحاِظ حقوقی 
الزام آور است، و قابلیت این را دارد که سّیاره ی ما را از یک فاجعه ی قریب الوقوِع 

اقلیمی محافظت کند.
رهبران سیاسِی کشورهای بسیاری نقش مهمی در این پیروزی ایفا کردند. اما 
مهم تر از اینها، مــن قرارداد پاریس را یک پیروزی برای مردم می بینم، به رهبری 

فعاالن متعهدی که هرگز از پویش برای هدف شان دست نکشیدند.
به طــور معمول، چشــم به دولت هــا داریم تا افــکار عمومی را در پشــت 
تصمیمات شــان بســیج کنند. در مورد گرمایش جهانی، موضوع برعکس بود. 
شهرونداِن جهان بودند که دولت هایشان را بسیج کردند. هزاران فعاِل اجتماعی 
در نبردی دشوار جنگیدند تا سیاستمداران و رهبراِن مشاغل و همشهریان شان را 
متقاعــد کنند که تغییرات اقلیمــْی واقعی و جدی اند، اما قابل پیشــگیری هم 
هســتند. میلیون ها نفر از کســانی که ابتدا در حاشــیه ایســتاده بودند به تدریج 
خودشــان جزو فعاالن شــدند. اینان به کاندیداهای سیاسی ای رأی دادند که از 
اقدام در مورد تغییرات اقلیمی حمایت می کردند. حزب های سیاسِی با خط مشِی 
سبز شــروع کردند به برنده شــدن در انتخابات ها، هم انتخابات محلی و هم در 
ســطح کشــورها. حتی در خالل خود کنفرانــس پاریس، صدها هــزار نفر در 
مراسم هایی در کشورهایی در سراسر جهان راهپیمایی کردند و متحدانه خواستار 
آینده ای شــدند با انرژِی پاک، برای نجاِت هر آنچه دوست شــان داشتند.۲  این 
قبیل فعالیت ها  کمک کردند تا بر سیاستمداران فشار وارد شود که اختالف هایشان 

را کنار بگذارند و در خدمت مصالح عمومی عمل کنند.
تا حل شــدِن مســأله ی تغییرات اقلیمی راِه زیادی هست. هنوز تالش های 
نیرومندی برای مقاومت توســط شرکت های سوخِت فســیلی و دیگرانی که به 
دالیــِل کاماًل خودخواهانه ای مخالف تغییر هســتند، در کار اســت. در ایاالت 
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متحده، انتخاب دانلد ترامپ، که طرح هایی را برای خروج ایاالت متحده از توافق 
پاریس اعالم کرد، نشان می دهد که نبرد بر ضد جهالِت خودخواسته ادامه دارد. 

اما به نظر می رسد که جریان تغییر نهایتًا در مسیر درستی است.
COP21 مرا امیدوار کرد که جنبش شهروندان می تواند جهان را آماده کند تا 

بر فاجعه های قریب الوقوع دیگری هم غلبه کند. هم تغییرات اقلیمی و هم تمرکز 
ثروت، خطراتی جدی برای آینده ی جامعه ی بشــری به وجــود می آورند. یکی 
تهدیدی فیزیکی ایجاد می کند بر ضد نظام هایی طبیعی که زندگی بر این سّیاره را 
قابل زیستن می کنند؛ دیگری تهدیدی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به وجود 
مــی آوَرد بر ضد حِق همه ی مــردم که با احتــرام و آزادی و صلح زندگی کنند و 
به دنبال اهدافی باشند باالتر از ِصرِف زنده ماندن. این دو مسأله پیوندهایی درونی 
نیز دارند، چنانکه پیروزی ترامپ در انتخابات برجسته اش می کند. خشِم مردمانی 
که احساس می کردند قربانی نظام اقتصادی اند، به پیش برد روند انتخاب ترامپ 

کمک کرد—و حاال آینده ی توافق نامه پاریس را تهدید می کند.
اگر تالش های جمعِی شهرونداِن همه ی بخش های جامعه، به رهبری گروه 
متعهدی از دانشــمندان و فعاالن اجتماعی، بتواند عقیــده ی عمومی درباره ی 
تغییرات اقلیمی را تغییر دهد و رهبران سیاسی را وادار به اقدام کند، باور دارم که 
می توانیــم همــان راه را در پیش بگیریم تا بــرای حفاظت از بشــریت از خطِر 

تشدیدشونده ی تمرکز ثروت، نیروهای الزم را برانگیزانیم.
تمرکز شــدید ثروت، سرنوشت تغییرناپذیری نیســت که نوع بشر با آن متولد 
شده باشد. چون این تمرکز مخلوِق خود ما است، می توانیم از طریق تالش های 
خودمان حل اش کنیم. ذهنیِت جمعِی مســدود شده ی ما مانع از این می شود که 
نیروهایی که به ســمت انفجــاِر ناگزیِر اجتماعی ســوق مان می دهند را ببینیم. 
تالش های ما باید به سمت بازکردن ذهن  هایمان هدایت شوند. باید پارادایم های 

موجودی که جهان را به سمت این مشکل سوق داده اند، به چالش بکشیم.
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بیشتِر کوشــش ها برای کاهش مشــکِل تمرکز ثروت، متمرکزند بر بازتوزیع 
درآمد: گرفتن از طبقات باال از طریق مالیاِت تصاعدی، و دادن به طبقات پایین 

از طریق طرح های پرداخت یارانه ای.
متأســفانه تقریبًا غیرممکن اســت که دولتــی دمکراتیک بتوانــد از طریق 
برنامه های بازتوزیع، به هیچ موفقیت مهمی نائل بشــود. ثروتمندترین افراد، که 
فرض بر آن است که دولت از آنان مالیات های سنگین می گیرد، به لحاظ سیاسی 
بسیار نیرومند هستند. آنان نفوذ خارج  از اندازه شان را به کار می گیرند تا دولت را 

از هر قدم معناداری بر ضد منافع شان باز بدارند.
راه حل واقعی، پرداختن به عّلت است نه به معلول. باید چارچوب اقتصادی 
جامعه مان را بازطراحی کنیم، بــه این صورت که از نظامی که رانه اش صرفًا نفع 
شخصی است، به ســمت نظامی حرکت کنیم که در آن هم منافع شخصی و هم 
منافع جمعی به  رســمیت شــناخته و گرامی داشته می شــوند و از آنها حمایت 

می شود.

بانک گرامین: بازاندیشی نظام مالی
ایده ی بازطراحی چارچوب اقتصادی مان برای ساختن جامعه ای که بیش از 
جامعه ی ما برابری طلب باشد، شاید غیرممکن به  نظر برسد. اما من می دانم که 

ممکن است، به این سبب که می توانم ببینم که در حال محقق شدن است.
تجربه ی من در توســعه ی چارچــوب اقتصادِی تازه با بانــک گرامین آغاز 
می شود. و بانک گرامین بعد از آن به  وجود آمد که اوضاع  و احوال، مرا به انجام 
کارهایی وادار کرد که چیزی از آنها نمی دانســتم. این داستانی است که قباًل در 
کتاب هایم، بانکداِر فقرا۰۱ )۱۹۹۹( و خلِق جهانی بدون فقر ۰۲ )۲۰۰7(، گفته ام. اما 

01. Banker to the Poor.
02. Creating a World Without Poverty.
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چون شاید آن کتاب ها را نخوانده باشید، و چون داستان مستقیمًا مربوط است به 
پیاِم بازآفرینی ای که در اینجا عرضه می کنم، اجازه بدهید اآلن داستان را خالصه 

کنم و به  اختصار برایتان بگویم که بانک گرامین چگونه پدید آمد. 
قحطی وحشتناکی که بنگالدش در سال ۱۹7۴ دچارش شد، من و بسیاری 
دیگر را برانگیخت تا در مورد فقری که باعث آنچنان رنجی در کشــور شــده بود 
کاری کنیم. تالش های من برای زراعت آبی محصوالت کشــاورزی در روستای 
ُجبــرا در نزدیکی جایی که اقتصاد تدریس می کردم مرا با مردم فقیری که در آنجا 
زندگی می کردند آشــنا کرد، و نیز با تأثیِر این عمل بر آنان که در روستا پول قرض 
می کردند. طولی نکشید که دریافتم که نزول خوارانی که شرایطی به  غایت دشوار 
بر وام گیرندگان تحمیل می کردند، روســتاییان فقیر را در شرایطی نگاه می داشتند 
کــه چندان بهتر از بردگی نبود. برای کمک به روســتاییان، من شــروع کردم به 
قرض دادن به آنان از جیب خودم. این آغاِز ســفری بود که به ایجاد بانک گرامین 

انجامید.
چون من هیچ تجربه یا دانشــی در بانکداری نداشــتم، مجبــور بودم که به 
بانک هــای متعارف نــگاه کنم تا یاد بگیــرم که چگونــه کار می کنند. اما چون 
شیوه هایشان ناکام مانده بودند در خدمت به مردِم فقیِر ُجبرا، نمی توانستم صرفًا از 
آن شیوه ها تقلید کنم. بلکه هر بار که یاد می گرفتم کاری را که بانک های متعارف 
انجــام می دهند، عکس اش را عمل می کردم. در نتیجــه، نهادی که ایجاد کرده 

بودم، نقطه ی مقابل بانک های متعارف از کار درآمد. 
بانک های متعارف دوست دارند در شــهرهای بزرگ کار کنند، جاهایی که 
کسب وکارها و دفاتِر مردماِن غنی قرار دارند. بانک گرامین منحصرًا در روستاهای 
بنگالدش کار می کند. )در واقع، نام بانک گرامین در زبان بنگالی به ســادگی به 

معنای »بانک روستا« است.(
بانک های متعارف در تملک افراِد غنی هستند و توسط آنان اداره می شوند. 
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مالکیت بانک گرامین عمدتًا در دست زنان فقیری است که مشتریان اش هستند؛ 
زنان فقیر هیأت مدیره اش را تشکیل می دهند و سیاست هایش را تعیین می کنند.

بانک های متعارف، علی الخصــوص در بنگالدش، اغلب در خدمت مردان 
هستند. بانک گرامین متمرکز اســت بر زنان، برای توانمندکردن شان برای اینکه 

کارآفرین شوند و خانواده هایشان را از فقر بیرون بکشند.
بانک های متعارف باور دارند که فقرا صاحب اعتبار نیســتند. بانک گرامین 
برای اولین بار در تاریخ، این امر را مبرهن کرد که مردمان فقیر، به  ویژه زنان فقیر، 
اعتبار بسیار باالیی دارند و در واقع می توان در مورد بازپرداخت وام هایشان به آنان 

اعتماد کرد، بیش از آنچه به اغلِب وام گیرندگاِن غنی می توان اعتماد کرد.
بانک های متعارف بــر پایه ی وثیقه )اموالی کــه وام گیرنده عرضه می کند تا 
بازپرداخت وام را تضمین کند( و بر پایه ی توافقات حقوقی سفت  و سختی قرض 
می دهند که وکال تنظیم کرده اند. بانک گرامین، هم بدون وثیقه است و هم بدون 

وکیل. ما نظام بانکی ای را توسعه داده ایم که کاماًل متکی بر اعتماد است.
نظام بانکی ای که بانک گرامین توسعه اش داده است و به ُخرده دارایی معروف 
است، به تدریج و عمدتًا از طریق کار غیرانتفاعِی سازمان های مردم نهاد )سمن۰۱( 
به کشورهایی در سراسر دنیا گسترش پیدا کرده است. خرده دارایی آن قدر موفقیت 
داشته است که، در ســال های اخیر، سازمان های توسعه اِی عمده ای مثل بانِک 
جهانــی و صندوق بین المللی پول )IMF۰۲( و ســازمان ملل متحد به حمایت از 
برنامه های مالِی گســترده تر آن توجه نشــان داده اند. اینها—با اکراه—شــروع 
کرده اند به پذیرفتن این نظر ما که مردمان فقیر می توانند و باید تحت شمول نظام 

مالی قرار بگیرند.
متأســفانه، تالش های جاری برای افزایش دامنه ی شموِل نظام بانکی عمدتًا 

01. Nongovernmental organization (NGO).
02. International Monetary Fund
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متشــکل اســت از برنامه هایی که بانک های متعارف را ترغیب می کنند به دادن 
خدمات مالی محدود به فقرا، بسیاری اوقات با هزینه ی باال. ناکامی این تالش ها 
نشان می دهد که شمول حقیقی در بانکداری را نمی توان از طریق نهادهای مالی 
متعــارِف امروز حاصل کرد. این نهادهای مالی بــر پایه ی اصولی و عملیاتی بنا 

شده اند که تقریبًا نیمی از جمعیت جهان را شامل نمی شوند.
بانک هــای مردماِن غنی بــرای خدمت به افرادی که غنی نیســتند طراحی 
نشده اند. شــاید برای حفظ ظاهر و تحت فشــاِر از باال، کارهایی در آن جهت 
بکنند، اما اینها حتی ۱ درصد از کسب وکارشان را هم تشکیل نخواهد داد. افراِد 
بدوِن بانِک جهان، نیاز دارند که به بانکدارِی واقعی دســترس داشته باشند، نه 
برنامه های کوچک انگشت شماری که عمدتًا ترفندهایی اند که برای افکار عمومی 

به اجرا گذاشته می شوند.
کاِر مــن با خرده وام مرا به اینجا رســاند که خوِد مبنای نظام بانکداری را زیر 
سؤال ببرم. کشف کردم که افراد واقعی بشر، از آنچه نظریه ی اقتصادِی کالسیک 
در مورد افراد بشر فرض کرده، بسیار بزرگ ترند و نظام بانکداری امروز بر آن پایه 
بنا شــده است. ایده ی خرده واِم بانک گرامین در سراسر جهان شکوفا شد به این 
عّلت که سمن ها این ایده را برگرفتند. اما سمن ها به قدرت قانونِی مناسبی برای 
پرکردن خأل اقتصادی ای که از نهادهای مالِی موجود باقی می ماَند مجهز نیستند. 
فضایی خالی در انتظاِر مجموعه ای از نهادهای مالی ای است که به طرز ویژه ای 
طراحی شده باشند که بتوانند برای افراِد بدون بانک همه ی انواع خدمات مالی ای 
را تدارک ببینند که منحصرًا برای آنان طراحی شــده باشــند، و نه اینکه از طریق 
نهادهای متعارف، وام هایی در ابعاد بســیار خرد به آنان عرضه کنند که برای حل 

مشکلی که در زیر جریان دارد، تقریبًا هیچ کاری نمی کنند. 
نهادهای مالی موجود، مجراهایی هســتند که تمرکِز ثروت از طریق شان رخ 
می دهد و شــتاب می گیرد. این نهادها در آینده هم به بدترکردن مشــکل تمرکز 
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ثــروت ادامه خواهند داد. اگر در مورد خواســت مان برای ُکندکردن رونِد تمرکز 
ثروت جدی هســتیم، الزم است که در مورد نظام مالی دو کار بکنیم. اول، الزم 
است که نظام بانکداری فعلی را بازطراحی کنیم طوری که دیگر در مقام محملی 
برای تســهیل تمرکِز ثروت عمل نکند. دوم، الزم اســت مجموعه ی تازه ای از 
نهادهای مالی بسازیم که خدمات مالی را به افراد فقیر برسانند. بانک گرامین—
که مالکیت اش عمدتًا در دســت افرادی فقیر اســت و مخصوصا طراحی شده 
برای آنکه در خدمت نیازها و منافع آنان باشــد—مدلی اســت برای این نظام 

بانکداری تازه.
کار من با زنان فقیر از طریق بانک گرامین از قضا اولین گاِم من بود در سفرم 
برای اکتشــافی که به بصیرت هــای ژرف تری درباره ی کل نظــام اقتصادی مان 
انجامید. از زمان بنیانگذاری بانک گرامین، ابتکارهای زیاد دیگری هم داشته ام 
که برای این طراحی شده اند که نظام را توسعه دهند و برای همگان قابل دسترس 

سازند.

کسب وکار اجتماعی و گام های اول
به سوی یک چارچوب تازه ی اقتصادی

تالش برای فراهم آوردن امکانات بانکی برای نیازمندان مرا به کشف بسیاری 
از دیگر مشکالت نیازمندان هدایت کرد. سعی کرده ام یکی یکی به این مشکالت 
بپردازم. همواره کوشــیده ام هر مشکل را با ایجاد کســب وکار تازه ای حل کنم. 
به نظر من این رهیافت واجد معنا بوده اســت زیرا کســب وکارها به طور طبیعی 
ســازمان دهی می شوند تا به اهداف ملموسی دســت بیابند—برای آنکه کاال یا 
خدماتی را فراهم کنند که مردم نیاز دارند و بابت شان پول خواهند داد. کسانی که 
کســب وکارهایی راه اندازی می کنند و کســانی که برای آنان کار می کنند معمواًل 
تصویر روشنی دارند از آنچه که سعی می کنند به  دست بیاورند. این آن روحیه ای 



بود که من سعی کردم در تالش هایم برای پرداختن به مشکالت مردم، در کارهایم 
وارد کنم.

 به مرور زمان، آغازکردِن کسب وکارها برایم عادت شد. هر زمان که با مشکلی 
رودررو می شدم، کسب وکاری ایجاد می کردم تا حل اش کنم. چیزی نگذشت که 
شــرکت ها و پروژه های مستقِل شرکت واره ی بســیاری ایجاد کردم که کاالها و 
خدماتی برای مردمان فقیر فراهم می کرد، از جمله مسکن، تسهیالت بهداشتی، 
خدمات درمانی قابل دسترس، انرژی تجدیدشونده، تغذیه ی بهتر، آب آشامیدنی 

سالم، آموزش پرستاری، و بسیاری چیزهای دیگر.
وقتی ایجاد این کسب وکارها را آغاز کردم، هیچ رؤیای بزرگی در سر نداشتم. 
به سادگی ســعی می کردم به جدی ترین مشــکالِت مردمان فقیری بپردازم که در 
خدمت شــان بودم. اما به مرور زمان، کســب وکارهایی که راه اندازی کرده بودم 
تدریجا شــروع کردند به اینکه جنبه های مشــترکی از خود نشــان بدهند. اینها 
به عنوان کســب وکارهایی خودکفا ایجاد شــده بودند که، از طریق فروش کاال و 
خدمات، تولیــِد درآمد کنند. مجبور بودم به این روش عمل کنم زیرا در غیر این 
صورت این کســب وکارها به زودی پول شان تمام می شد و دیگر به  درد هیچ کسی 
نمی خوردند. اگرچه این کســب وکارها پولی بیش از آنی که خرج می کردند تولید 
می کردند، با این حال کاری کرده بودم تا مطمئن شوم هیچ کسی اجازه ندارد هیچ 
نفع شــخصی ای از آنها حاصل کند. هرچه باشد، هدف من کمک به فقرا بود نه 
غنی کردن صاحبان کسب  و کار. بنابراین سرمایه گذارانی که پوِل راه انداختن این 
کســب وکارها را فراهم می کردند قادر بودند فقط ســرمایه های اولیه شان را پس 
بگیرند، و نه چیزی بیشــتر. بعد از آنکه مبلغ سرمایه گذاری شده به سرمایه گذار 
بازپرداخت می شــد، هر سودی که این شرکت ها حاصل کرده بودند به شرکت ها 
برگشــت داده می شد تا صرف ارتقا و توسعه بشــود و به  این ترتیب مردمان فقیر 

بیشتری منتفع بشوند.
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ســرانجام متوجه شــدم که تجربیات ام مرا به خلق نوع تازه ای از کسب وکار 
رهنمون شده است که آن را کسب وکار اجتماعی نامیدم. کسب وکار اجتماعی را 
به این صورت تعریف کردم:  »شرکتی غیرانتفاعی که کارش حل مشکالت بشری 
است«. این مفهومی بود که نه از نظریه و نظریه پردازی، بلکه برآمده از تجربه ی 
عملی من در کار با روستاییان بود برای حل مشکالت شدید اجتماعی در کشوری 

که در آن زمان یکی از فقیرترین کشورهای روی زمین بود.
نتایِج کار مرا حیرت زده کرد. این را به طرز شــگفت انگیزی آســان یافتم که 
مشــکلی بشری را با ایجاد ســازمانی حل کنم که چونان کسب  و کاری طراحی 
شده است که یگانه مأموریت اش فراهم کردِن سودی بشری برای نیازمندان است.
در ابتدا، می پرسیدم که چرا کسی قبل از من به مفهوم کسب  و کار اجتماعی 
نرسیده اســت. چرا دنیا چالش حل مشــکالت اجتماعی را فقط به دولت ها و 
خیریه ها واگذاشــته اســت؟ پاســخ در نظریه ی اقتصادی ای قــرار دارد که به 
کســب وکارها یک و فقط یک دســتور می داد: تولید ثروت فردی و منفعت. من 
دریافتم که از همین ابزار می توان برای مقصود کاماًل متفاوتی استفاده کرد—یعنی 
برای حل مشــکالت بشری. برای انجام کار، این ابزار را به غایت نیرومند یافتم. 
ناگهان همه ی نیروی خاّلقه ی کســب وکار را می شد برای این هدف به  خط کرد 

که جهان را جای بهتری بسازیم.
در مرتبه ای بنیادی تر، نقطه  کور در تئوری اقتصاد پی آمد نقطه ی کوری است 
که از تعریف طبیعت انســان به دست می دهد. فرض بر آن است که انگیزه ی فرِد 
اهِل کســب  و کار فقط نفِع شخصی اســت. به قول معروف، »حساب حساب 
اســت«. منفعت—و فقط منفعت—است که هدف است، و فرض بر آن است 

که این کفایت می کند تا هر صاحب کسب وکاری را به آرزوهایش برساند.
اما افراد بشر روبوت های پول ساز نیستند. آنان موجوداتی چندُبعدی هستند 
که هم خودخواهی دارند و هم از خود گذشتگی. وقتی که کسب  و کاری اجتماعی 
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را شروع می کنم، اجازه می دهم که جنبه ی ازخودگذشته ی شخصیت ام از طریق 
کســب  و کار جلوه کند. اندیشه ی اقتصادِی سّنتی، این را غیرممکن می انگارد؛ 
این اندیشــه می گوید که ازخودگذشتگی نمی تواند بخشی از جهاِن کسب  و کار 
باشــد و فقط باید در دنیای خیریه ها جلوه کند. اما چرا؟ چرا جهاِن کسب  و کار 
نباید زمین بازی بی طرفانه ای باشد که فضایی هم برای خودخواهی و هم برای از 
خود گذشتگی عرضه کند؟ چرا کتاب های درسِی اقتصاد نباید دو نوع از کسب  و 
کار را به دانشــجویان معرفی کنند—کســب وکاِر با انگیزه ی نفِع شــخصی، و 
کســب وکارهای اجتماعِی خالی از خودخواهی؟ اجازه بدهیم جوانان خودشان 
تصمیم بگیرنــد که ترجیح می دهند کدام را دنبال کنند—یا شــاید در دوره های 
مختلِف زندگی شان، یا حتی در دوره ای واحد، از هر کدام بخشی را دنبال کنند.

در چند دهه ی گذشته  از زمانی که من صحبت درباره ی کسب وکار اجتماعی 
را شــروع کردم، این مفهوم، از ایده ای گنگ که فقط در تعداد انگشت شماری از 
شرکت ها در بنگالدش متبلور شــده بود، به جنبشی جهانی تبدیل شده است با 
مدافعان و فعاالنی در کشــورهایی در سرتاســر این ســّیاره. در بعضی دانشگاه 
مراکزی افتتاح می شــود که این ایده در آنها مورد مطالعه قرار می گیرد، پرورش 
می یابــد و تدریــس می شــود. بنگاه هایــی چندمّلیتــی پا پیــش می گذارند و 
کسب وکارهایی اجتماعی را چونان شرکت های مستقلی تشکیل می دهند. هزاران 
جوان جذب این ایده می شوند و به شکلی کارآفرینانه خطر می کنند و با راه اندازی 

کسب وکاری اجتماعی به سراغ مشکالت اجتماعی جوامع خودشان می روند.
بــرای ترغیب این پیشــرفت ها، مــن و همکاران ام در جنبش کســب  و کار 
اجتماعــْی صندوق هایی ایجاد کرده ایم که پول اولیه بــرای کمک به کارآفریناِن 
بالقــوه را فراهم می کند تا رؤیاهایشــان را به واقعیت برســانند. وقتی جوانان با 
ایده هــای هوشــمندانه ای در کســب وکارهای اجتماعــی جلو بیاینــد، ما در 
شرکت هایشان سرمایه گذاری می کنیم و مربی و راهنما در اختیارشان می گذاریم 
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و برای رسیدن به استقالل مالی کمک شان می کنیم. همین که موفق بشوند، سهِم 
سرمایه گذارِی ما را بازپرداخت می کنند بدون آنکه هیچ سودی به سرمایه گذاران 
بدهند. بعد از آن، این پول آزاد می شود تا به کمک راه اندازی کسب وکار اجتماعِی 

دیگری برود، و بعد از آن یکی دیگر، و یکی دیگر.
ما صندوق های دیگری هم در کســب  و کار اجتماعــی ایجاد کرده ایم برای 
حمایت مالی از جوانان تا تبدیل بشوند به کارآفرینانی که منفعِت شخصی ایجاد 
می کنند—کســانی که شــغل ایجاد می کنند به جای آنکه به دنبال شغل باشند. 
نهادهای مالی و بانک های متعارِف موجود، برای جواب دادن به این نیاز طراحی 
نشده اند؛ هیچ عالقه ای به این ندارند که خودشان را گرفتار جواناِن بیکاری کنند 
که نه وثیقه ای دارند و نه تاریخچه ی اعتباری . به این دلیل است که صندوق های 
ویژه ای برای این مقصود نیاز اســت. حاال جوانــاِن زیادی پا پیش می گذارند تا 
کسب  و کارهای متعارف شان را با مشارکِت صندوق های ما بر پا کنند. بعد از این 
مشــارکت، صندوق های کســب  و کار اجتماعی پوِل سرمایه گذاری شان را پس 
می گیرند، بدون هیچ بهره و ســودی، به عالوه ی یک دستمزد ثابِت انتقال برای 
پوشش دادن هزینه های اداری. ما دریافته ایم که صندوق های کسب وکار اجتماعی 
که از کارآفرینی پشــتیبانی می کنند می توانند ابزاری نیرومند باشــند که افراد و 

خانواده ها و کِل جوامع را از فقر بیرون بکشند.
برای مشــارکت در برنامــه ی نوبین آندیوکتــا۰۱ )کارآفرینــاِن جدید( که در 
بنگالدش ایجاد کرده ایم—که اغلب به ســادگی با عنواِن برنامه ی نوبین از آن یاد 
می شــود—همه ی آنچه شخصی جوان باید انجام بدهد این است که یک ایده ی 
کســب  و کار بیاوَرد. همین که طرح تصویب بشود، شخص پولی می گیرد برای 
برپا کردن شرکتی که قرار است سوِد شخصی داشته باشد. مشارکت کنندگان الزم 
نیست که کســب وکاری اجتماعی ایجاد کنند )اگرچه می توانند، اگر بخواهند(. 
01. Nobin Undyokta.
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آنچه ما می کنیم این اســت که صندوق های کارآفرینِی کســب وکاِر اجتماعی را 
چونان کسب وکاری اجتماعی ایجاد می کنیم. اینها به لحاظ مالی خودکفا هستند 
و سودشــان به هیچ مالک یا ســرمایه گذاری نمی رســد مگر برای بازپرداخِت 

سرمایه گذاری اولیه ای که انجام داده اند.
صندوق های کسب وکار اجتماعی ما حاال به طور متوسط در ماه هزار پیشنهاد 
کســب  وکار را تصویب می کنند. تصور کنید—هزار جوان شهرستانی در هر ماه 
کارآفرین می شوند! و در طول سال ۲۰۱7، انتظارمان این است که این عدد تقریبًا 

دوبرابر بشود و به حدود دوهزار در ماه برسد.
بعدًا در این کتاب بیشــتر درباره ی کارکردهای برنامــه ی کارآفرینان جدید 
توضیح خواهــم داد. در اینجا، بگذارید تأکید کنم کــه موفقیت این برنامه یک 
محصول طبیعِی یکی از مهم ترین است که از طریق اداره کردن بانک گرامین به آن 
رسیده ایم—کشف اینکه هر کسی قابلیتی ذاتی دارد برای اینکه کارآفرین باشد.

DNAی کارآفرینی در همه ی افراد بشــر مشترک است. ما زندگی روی این 

سّیاره را در مقام شکارچیان و گردآورندگاِن مستقلی آغاز کرده ایم که برای گذران 
زندگی مــان به دنبال منابعی بوده ایم که جهاِن اطراف مــان به وفور برایمان تدارک 
می دیده اســت. توانایِی یافتِن راهی برای محافظت از خودمان حتی امروز هم در 

هر فردی نهفته مانده است.
حمایت از کارآفرینی، راه اساســی غلبه بــر نقص های مهلِک جریان اصلِی 
مدِل اقتصادی است—وابستگِی تحمیلی به شغل های دولتی یا بنگاهی، و این 
فرض که، در مقاِم ایجادکنندگان شــغل، دولت ها و بنگاه ها یگانه رانه های رشِد 
اقتصادی هســتند. من هیچ دلیلی نمی بینم که چرا جوانان در جهان توسعه  یافته 
نتوانند بــه همان روش جواناِن بنگالدش کارآفرین بشــوند. کلیِد این امر ایجاد 
نهادهای مالی ای است که از کسب  و کارهای نوپای آنان به نحوی دسترس پذیر 

و دوستانه حمایت کنند.
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پاداقتصاِد کارآفرینی
با نگاه به رشد و گسترش کسب وکارهای اجتماعی تا اینجا، می توانیم برآمدن 
یک بدیل برای نظام سّنتی و ناکامِل اقتصاد را ببینیم که بر جهان بینِی بیشتِر مردم 
در تاریِخ متأخر سیطره داشته است. همین که دو فرض اساسِی جریان اصلی در 
اندیشــه ی اقتصادی را جایگزین کنیم با واقعیات تازه ای که کســب  و کارهای 
اجتماعی آشکار کرده اند، پاداقتصاِد تازه و کامل تر و دقیق تر و کارآمدتری شکل 

می گیرد.
اول، الزم اســت که این فرض را که مردم طبیعتــًا خودخواه اند—و بنابراین 
خودخواهی، نیروی انگیزش اصلی در پشــِت همه ی پیشــرفت های اقتصادی 
اســت—جایگزین کنیم با ایــن فرض تازه که مــردم، هــم خودخواه اند و هم 

ازخودگذشته، و هر دو انگیزه را می توان در فعالیت اقتصادی به کار بست.
دوم، الزم است که این فرض را تقریبًا همه ی مردم زاده می شوند تا زندگی شان 
را صرف کارکردن برای افراد دیگری کنند، جایگزین کنیم با این فرض جدید که 
همــه ی مردْم کارآفرین زاده می شــوند، با بســته ای از قابلیت هــای خاّلقانه ی 

نامحدود.
همیــن که این تغییرات در اندیشــه صورت بگیرد، می توانیم تواِن اندیشــه ی 
اقتصادی تازه در پرداختن به مشــکالت ایجاد شده توسط چارچوب اقتصادی 
موجود را درک کنیم. می توانیم کسب  و کار اجتماعی را به کار بگیریم تا به سراغ 
دردهای قدیمی ای مثل فقر و گرســنگی و بیماری و فروسایی محیط زیست، و 
بسیاری دردهای دیگر برویم. به عالوه، می توانیم با توجه کردن به میلیون ها جوان 
بیکار به عنوان کارآفرین، موقعیت هایی نیز برای آنان ایجاد کنیم تا اســتعدادهای 

معطل مانده شان را در راه های مناسب به  کار بیاندازند.
کســب  و کار اجتماعی، امری است مربوط به استفاده از خاّلقیت برای حل 
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پایداِر مشکالت بشری. درست همان طور که خرده وامی که در بنگالدش شروع 
شــد و جهان را به راهی سوق داد تا با ایده ی بانکدارِی اعتمادمحور انس بگیرد، 
برنامــه ی کارآفریناِن جدیدمان برای جوانان بیکار هم راه تازه ای را برای تغییرات 

مثبت در سایر نقاط جهان خواهد گشود. 
جوانان بیکار، مســتقل از اینکه کجا زندگی کننــد، در وهله ی اول به دنبال 
درآمدی پایه برای امرار معاش هستند. اما اشتیاق سرکوب  شده ای هم برای یافتن 
معنا در زندگی شان دارند. خوشبختانه، نسل فعلِی جوانان، همین که از جست وجو 
برای گذران معمول زندگی احساس آسودگی کند، برای موفقیت در کاوش معنا، 
موقعیت منحصر به  فردی دارد. اینان نســلی هستند که در حالی زاده شده اند که 
تکنولوژی های حیرت آوری در دســت داشــته اند. به لطف اقتصاِد باورنکردنِی 
تکنولوژِی پیشرفته، حتی جوانان در روستاهای مناطق دورافتاده ی آسیا و آفریقا 
و امریکای جنوبی هم می توانند به توان محاسباتی بی سابقه ی تلفن های هوشمند 
و دیگر ابزارهای همراه دسترسی داشته باشند. این امر آنان را بالّقوه نیرومندترین 
نسل در تاریخ بشر کرده است. دانش رو به رشد نسلی که می داند صفحه ی لمسی 
و کنتــرل از راه دور و افزونه هــای همــراه، می توانند آنان را بــه انجام هرچه که 
بخواهند، توانا کنند. شاید ابعاد کامِل توانمندی هایی را که در اختیار دارند را درک 
نکننــد، اما این را حس می کنند که پتانســیل آن را دارند که ناممکن ها را ممکن 

کنند.
نسلی که امروز برمی آید—صدها میلیون جوان در شهرهای بزرگ و کوچک 
و حومه ها و روستاهای سراسر جهان، از بنگالدش تا برزیل، از آلبانی تا هائیتی، 
از هند تا ایرلند، از ژاپن تا ایاالت متحده—استعداد و انرژی و هوش و آرمان گرایی 
و بخشــندگِی آن را دارد که جهان را تغییر بدهد. این جوانان قادرند تمدن تازه ای 
ایجاد کنند که از ســایه های فقر و بیکاری و تخریب زیســت  محیطی گریخته 
باشد. اکنون به ایجاد نظام اقتصادی تازه ای که توان شان را به فعلیت درآوَرد و به 
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آنان اجازه بدهد که قوایشان را محقق کنند، نیاز داریم. در فصل های باقی مانده ی 
این کتاب، توضیح خواهم داد که این نظام اقتصادی تازه چگونه می تواند باشد، و 
بعضی از نشانه های امیدبخشــی را توصیف خواهم کرد حاکی از اینکه این نظام 

همین اآلن هم شروع به شکل گیری کرده است.



بخش دوم
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۳
فقِر صفر: پایان دادن به نابرابرِی درآمد

وقتی درباره ی کارآفرینی فکر می کنید چه چیزی به ذهن تان می آید؟ شاید به 
دره ی ســیلیکون در کالیفرنیا فکر کنیــد، با تعدادی بی شــمار از تولیدکنندگاِن 
تکنولوژِی پیشرفته، توسعه دهندگان افزونه، و شرکت های نرم افزاری. یا شاید به 
یکی از جاهایی برای زیست تکنولوژی و روبوتیک و کامپیوتر فکر کنید که امروزه 
به ســرعت در حال رشدند، مثل بوستون در ماساچوســت؛ سیدنی در استرالیا، 

بنگلور در هند، یا ونکوور در کانادا.
احتمااًل به کشور اوگاندا در غرب آفریقا فکر نمی کنید. ولی در یک گزارش 
۲۰۱۵، ســازمان دیده بــان جهانــِی کارآفرینــی )GEM۰۱( اوگانــدا را به عنوان 
کارآفرین ترین مّلت جهان رتبه بندی کرده اســت.۱ مطابــق GEM، بیش از ۲8 
درصد جمعیت اوگاندا در سه سال ونیم گذشته کسب وکاری را شروع کرده اند—
بیش از شــش برابِر این درصد )۴.۳ درصــد( در ایاالت متحده. مطالعاتی دیگر 
تخمین می زنند که بیش از 8۰ درصد اوگاندایی ها در طول زندگی شان کسب وکاری 

را شروع خواهند کرد.
 اگر این موضوع را شگفت انگیز می یابید، شاید به این عّلت باشد که تصویرتان 
از کارآفرین خیلی محدود اســت. الزم نیســت مدرکی در مهندسی یا در علوم 
کامپیوتر داشته باشید تا کســب وکاری راه بیندازید. بسیاری از کارآفرینان، گام 
01. Global Entrepreneurship Monitor.
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مهم را به این صورت برداشته اند که مغازه ی کوچکی باز کرده اند،  بز یا گوسفندی 
خریده اند، تاکسی سرویســی با فقط یک وسیله ی نقلیه افتتاح کرده اند، یا چند 
محصول صنایع ِدســتی را برای فروش عرضه کرده اند. درســت مثل کارآفریناِن 
جاه طلِب دره ی سیلیکون، این افراد هم وقت و منابع شان را در ایده ی خاّلقانه ای 
ســرمایه گذاری کرده اند که به آن باور دارند. با گذر زمان، اگر که موفق باشــند، 
شاید کارهایشان را توسعه بدهند و شغل هایی ایجاد کنند و تولید ثروت کنند و به 

رشد اقتصاد محلی شان کمک کنند.
این دقیقًا کاری است که میلیون ها کســب وکاِر غالبًا کوچِک کارآفرینانه در 
سراسر اوگاندا می کنند، درست مثل بسیاری از کشورهای درحال توسعه. در این 
فرآیند، این کســب وکارها کمک می کنند که کشور و مردم شان را تدریجًا از فقر 
بیرون بکشند. این افراد یکی از اصول بنیادی ساختار اقتصادی تازه ای که از آن 
طرفداری می کنم را به  نمایش می گذارند—این اصل که مهارت ها و غرایزی که 
کارآفرینی را ممکن می سازند، در بین همه ی افراد بشر مشترک اند و مختص افراد 
برگزیده ی معدودی نیســتند. و اوگاندا تنها نیست. در کشورهایی که در سراسر 
جهان شــکل می گیرند، همین فوراِن کارآفرینی را در شالوده ی اقتصاد خواهید 
یافت. اما متأســفانه نظــاِم حمایت کننده ای وجود ندارد که متناســب با نیازها 
باشــد—از جمله در اوگاندا که نظام موجود، به رغِم شــّم قــوِی کارآفرینانه ی 
بسیاری از شــهروندان کشور، مانع از توســعه ی فرهنِگ آزادِی اقتصادی شده 

است.
اوگاندا یکی از هفت کشوری در جهان است که سازمان کسب وکار اجتماعی 
یونس )YSB۰۲( اکنون در آنها فعالیت می کند. YSB سازمانی است غیرانتفاعی 
که کارش گســترش مفهوم کسب وکار اجتماعی و تربیت پیشگامان و حمایت از 
آنانی اســت که عالقه مندند به راه اندازی کسب وکارهای اجتماعی و کارکردن با 
02. Yunus Social Business.
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بنگاه ها و رهبران کسب وکارهایی که می خواهند شرکت ها یا شعبه هایی مختص 
کســب وکار اجتماعی ایجاد کننــد. YSB با کمک به رشــد بخش های تازه ی 
اقتصادی در کشــورهایی که در آنها فعالیت دارد، از شــکل گیری شــرکت های 
خودکفایی پشتیبانی می کند که راه حل هایی برای مشکالتی مثل فقر و بیکاری و 
فروســایِی زیســت محیطی پدید می آورند. بدین ترتیب، YSB به ایجاد ساختار 
اقتصادی تازه ای کمک می کند که شدیدًا به آن نیاز داریم تا کاستی های ساختار 

سرمایه داری سّنتی را جبران کنیم.
برای مثال ســاده اما نیرومندی از اینکه این سازمان چگونه کار می کند، یکی 
از کســب وکارهای اجتماعی ای را در نظر بگیرید که YSB به توسعه اش کمک 
کرده است—شرکتی به نام زنبورهای طالیی۰۱، که مقّرش در شهر کامپاال پایتخت 

اوگاندا است.
کشــاورزی، هم برای مصرف داخلی و هم برای صادرات، صنعت پیشرو در 
اوگاندا است و باالترین سهم را در GDPی هر بخش اقتصادی بر عهده دارد. اما 
کشاورزان خرده پا در روستاهای محلی در دسترسی به بازارهای مّلی و بین المللِی 
محصوالِت تولیدی شان دشواری هایی دارند. این امر، درآمدی که می توانند کسب 
کنند را محدود کرده و باالکشیدِن خانواده ها و جامعه شان از سطح فقر را برایشان 

سخت تر می کند. 
برای این کشاورزان، زنبورداری یکی از نویدبخش ترین بخش های اقتصادی 
از نظر رشد است. زنبورها عســل تولید می کنند که یکی از محصوالت تجاری 
پرطرفدار در آفریقا است که در بسیاری از انواع غذاها به عنوان شیرین کننده به کار 
می رود و یکی از مواد غذایی در آشــپزخانه ی خانواده های بی شــماری اســت. 
زنبورها دسته ی بزرگ و روبه رشــدی از محصوالت دیگر هم تولید می کنند، که 
بعضی از آنها حتی پرســودتر از عســل اســت. از آن جمله موم زنبور است، که 
01. Golden Bees.
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ماّده ای مهم در بسیاری از انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی است؛ زهر زنبور، 
که از نیش زنبور اســتحصال می شود و برای اهداف پزشکی بسیار مورد استفاده 
است؛ و َبره موم، که گاهی »چسب زنبور« نامیده می شود و ماّده ای صمغی است 

که پژوهشگران مدرن برای استفاده های بالقّوه ی پزشکی بررسی اش می کنند.
شــرکت زنبورهای طالیی کســب وکاری اجتماعی اســت که مأموریت اش 
دسترس پذیرســاختن زنبورداری برای هزاران کشاورز خرده پای اوگاندایی است. 
این شــرکت این کار را از این طریق انجام می دهــد که اقالم و خدمات ضروری 
زنبورداری را به کشــاورزان می فروشــد، فنون زنبورداری را به آنان می آموزد، و 
سپس محصوالتی که کشاورزان تولید می کنند را جمع آوری و فرآوری و بازاریابی 
می کنند. درآمدی که شرکت زنبورهای طالیی از طریق این فعالیت هایش ایجاد 
می کند، این بازار را سر پا نگه می دارد؛ همه ی سود شرکت دوباره برای توسعه ی 
این کسب وکار سرمایه گذاری می شود، و به این ترتیب خدمات را می توان حتی در 

دسترس تعداد بیشتری از کشاورزان آورد.
تا میانه ی ۲۰۱6، شرکت زنبورهای طالیی شبکه ای تشکیل داده است از بیش 
از ۱۲۰۰ کشــاورز، و صدها کشــاورز دیگــر هم منتظرند آموزش داده شــوند و 
تجهیزات را از شرکت دریافت کنند. خرده پاترین مشارکت کننده فقط سه کندو 
دارد، در حالی که بزرگ ترین شــان مجموعه ای از پانصد کندو دارد. شرکت، سه 
مغــازه ی کوچک را اداره می کند که در مناطق کشــاورزی نزدیک پایتخت قرار 
دارند و در آنجا عســل و محصــوالت مربوط به زنبور را می فروشــند )و از این 
رهگــذر درآمدی برای کمــک به پرداخت حقــوق کارگران ایجــاد می کنند(؛ 
زنبــورداراِن محلــی را آموزش می دهند و به آنان مشــاوره می دهنــد؛ و در کنار 
تجهیزات دیگر، جعبه های کندو و لباس هایی می فروشــند که زنبورداران را، در 
وقِت استحصاِل عســل، از نیش زنبورها محافظت کنند. این مغازه ها همچنین 
مکان هــای متمرکزی هم برای جمع آوری عســل و محصــوالت دیگر تدارک 
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می بینند که اجناس شان را به نحو آســان تری برای فرآوری به شرکت زنبورهای 
طالیی تحویل بدهند.

زنجیره ای از حدود هشتاد سوپرمارکت در کامپاال عسل و سایر محصوالت 
شرکت زنبورهای طالیی را می فروشند. حتی نویدبخش تر از این، شرکت در حال 
توســعه ی دامنه ی کارش به بازارهای مّلی و بین المللی است. از شرکت هایی در 
چین و ژاپن و دانمارک سفارش موم زنبور می رسد، و آزمایشگاه های دارویی در 
سراسر جهان به دنبال ذخایِر بره موم اوگاندایی هستند. برای عرضه ی محصول به 
این بازارها، شــرکت زنبورهای طالیی در مورد پاالیــش محصوالت اش کاری 
می کند تا استانداردهای الزامی کیفیِت وضع شده توسط تولیدکنندگان بین المللی 
را برآورده کنند و این کار دیگری اســت که انجام اش برای یک یا چند کشــاورز 

خرده پا غیرممکن  بود.
داستان شرکت زنبورهای طالیی مثالی است از قدرت کارآفرینی در کمک به 
مردم فقیر—و حتی کمک به کِل جامعه—برای فرار از فقر، و نیز مثالی است از 
فراهم کردن درآمدی اضافی، و بسیار مورد نیاز، برای خانواده هایی که همین اآلن 
باالتر از خط فقر هستند. کشاورزان اوگاندا همواره عزم و هوش و اخالِق کارِی 
مورد نیاز برای راه اندازی و اداره ی مشــاغل مربوط به زنبورداری در مقیاسی که 
مناسب منابع خودشان باشد را داشته اند. اما فاقد ابزارها و اطالعاتی بوده اند که 
کار را شــروع کننــد، و نیز فاقد ســاختاری برای کســب وکار بوده اند که برای 
متصل ساختن آنان به بازارهای مّلی و بین المللی الزم بوده است. شرکت زنبورهای 
طالیی چیزی را برایشان فراهم می کند که فاقدش بوده اند—و می گذارد که باقی 
کار را خودشان انجام بدهند. این نشان می دهد که شکل های تازه ای از کسب وکار 
می توانند به شــکوفاکردن قدرت کارآفرینی کمک کنند، به این صورت که اجازه 
بدهند مردمان فقیر، خودشــان و جامعه شــان را از طریق تالش های خاّلقانه ی 

خودشان از فقر بیرون بکشند.
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سه ناکامی بزرگ نظام اقتصادی ما
برای مدتی بسیار طوالنی، استمرار فقر و بیکاری و تخریب محیط زیست را 
تحمل کرده ایم، تو گویی اینها بالیایی طبیعی هستند کاماًل خارج از کنترل بشر یا 
در بهترین حالت، تو گویی اینها بهای رشــد اقتصادی هســتند. چنین نیستند. 
اینها ناکامی های نظام اقتصادی ما هستند—و چون نظام اقتصادی را افراد بشر 
ایجاد کرده اند، این ناکامی ها را می توان اصالح کرد اگر افراد بشر انتخاب شان این 
باشــد که آن نظام اقتصادی را با نظام تازه ای جایگزین کنند که به طرز دقیق تری 

ماهّیت بشری، نیازهای بشری، و خواسته های بشری را بازتاب بدهد.
به یاد بیاورید که مشــکل اصلِی ســرمایه داری، به صورتــی که امروزه عمل 
می شود، این اســت که این نظام فقط یک هدف—یعنی تعقیب خودخواهانه ی 
نفع شخصی—را به رسمیت می شناسد. یک نتیجه ی این امر این است که فقط 
کسب وکارهای اطراِف این هدف به رسمیت شناخته می شوند و مورد حمایت قرار 
می گیرنــد. ولی میلیون ها نفر در سراســر جهان مشــتاق دنبال کردن هدف های 
دیگری هستند، از جمله حذف فقر و بیکاری و فروسایی زیست محیطی. کافی 
اســت شــروع کنیم به طراحی کســب وکارهایی که این اهداف را در نظر داشته 
باشند، و هر سه ی اینها را می توان به طرز چشمگیری کاهش داد. و اینجا جایی 

است که کسب وکار اجتماعی نقشی اساسی ایفا می کند.
کســب وکار اجتماعی مزایایی عرضــه می کند که این مزایا نه در دســترِس 
بیشینه کنندگاِن منفعت هستند و نه در دسترس خیریه های سّنتی. آزادی از فشاِر 
کسِب منفعت و آزادی از تقاضاهای سرمایه گذاراِن منفعت طلب، کمک می کند 
بــه اینکه کســب وکارهای اجتماعی، حتــی در اوضاع واحوالی کــه بازارهای 
ســرمایه دارِی فعلی ناکام می شــوند، ماندنی باشــند—جایی که نرخ بازگشت 
سرمایه نزدیک به صفر اســت اما بازگشِت اجتماعی بسیار زیاد است. و به این 
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ســبب که کســب وکارهای اجتماعی با این منظور طراحی می شوند که درآمدی 
تولید کنند و از این رهگذر خودکفا بشــوند، آزادند از نیاز به اینکه مداومًا تالش 
کنند جریان هایی از کمک های اهدایی جذب کند تا سرپا بمانند، تالشی که وقت 

و انرژِی افراد بسیاری در عرصه ی غیرانتفاعی را تحلیل می بَرد.
به این ترتیب، اقتصاِد کســب وکار اجتماعی می تواند ســاده و پایدار باشد، 
چنانکه تجربیات موفقیت آمیِز بعضی کسب وکارهای اجتماعی  نشان داده است 

که هم در جهاِن درحال توسعه و هم در کشورهای ثروتمند راه اندازی شده اند.
در زمانــه ای زندگــی می کنیم که برای ایــن تجربیاِت در مورد شــکل های 
کسب وکار مناسب است، زیرا تکنولوژی های الکترونیِک اطالع رسانی و ارتباط 
می توانند در تقویت توان کارآفریناِن منفرد نقش عظیمی داشــته باشــند. مالک 
کســب وکاری اجتماعی کــه محصول یا خدمتی طرح ریــزی می کند که به فقرا 
کمک  کند یا به نحو دیگری نفعی به جامعه می رســاَند، قادر است با استفاده از 
شــبکه های اجتماعی و دیگر ابزارهای آنالین، این ایده را اشاعه دهد. به لطف 
اینترنت، ایده های خوب را سریع تر می توان اشاعه داد، و مدل های تثبیت شده ی 
کسب وکار می توانند با سرعت و سهولتی بیش از همیشه رشد و توسعه بیابند. از 
طریق تواِن کســب وکار اجتماعــی و تکنولوژی، می تــوان در خدمات درمانی، 
آموزش، بازاریابی، خدمات مالی، و بســیاری از عرصه های اقتصادی، انقالبی 

ایجاد کرد.
مشــاهده ی اینکه این مفاهیم تازه ی اقتصادی چگونه، از طریق تالش های 
کارآفرینان و مدیران و دانشــگاهیان و دانشجویان و رهبران سیاسی، در سراسر 
دنیا گسترش یافته، هیجان انگیز است. حاال زمان آن است که توانایِی کسب وکار 
اجتماعی را برای حل مشــکالت نابرابری و بیکاری و زوال محیط زیست به کار 
بگیریم—و این مشکالت همگی نشانه های خرابی موتور سرمایه داری سنتی اند.
ما این را به نســل های آینده بدهکار هستیم که حرکت به سمت جهانی با سه 
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صفر را آغاز کنیم: فقِر صفر، بیکاری صفر، و سرجمِع صفر در انتشار کربن. نظام 
اقتصادی تازه ای که کسب وکار اجتماعی نقشی اساسی در آن ایفا کند می تواند ما 

را برای رسیدن به این هدف توانا کند.

 پریدن از خواب غفلت: 
چگونه بحران های سرمایه داری مشکل فقر را حاّدتر کرده است

نوع بشر در مقاِم یک کل، در زمانه ای با آسایشی بی سابقه زندگی می کند، که 
بخشــی از عّلت اش انقالب هایی اســت در دانش و علــم و تکنولوژی و به ویژه 
تکنولوژی اطالعات. این آســایش، زندگی افراد بسیاری را تغییر داده است. اما 
میلیاردهــا نفر هم چنان از فقر و گرســنگی و بیماری رنــج می برند. و در دهه ی 
گذشــته، چندین بحران بزرگ دســت به دســت هم داده اند و باعث بدبختی و 

سرخوردگِی بیشتری برای ۴ میلیارد مردِم طبقه ی پایین جهان شده اند.۲
ایــن بحران هــا را فقط تعــداد اندکی از افــراد پیش بینی کــرده بودند. قرن 
بیســت ویکم با امیدهای زیاد و رؤیاهای آرمانگرایانه ای آغاز شد که چکیده اش 
در یک ابتکار ســازمان ملل متحد آمده بود که به هدف های توســعه ی هزاره )یا 
MDGs۰۱( معروف بود. بســیاری از ما متقاعد شده بودیم که دهه های پیِش رو، 

ثروت و آسایش بی ســابقه ای به همراه خواهند آورد، نه فقط برای تعدادی اندک 
بلکه برای همه ی مردِم این سّیاره.

همان طــور که بعدًا در این کتــاب توضیح خواهــم داد، تصویِب MDGs در 
چندین جبهه ی نبرد بر ضد فقر به پیشــرفت های مهمی منجر شد. با این حال، 
غم انگیز اســت که سال ۲۰۰8 در تاریخ به عنوان ســالی باقی خواهد ماند که از 
گاه شدیم. این  خواِب غفلت پریدیم و از ضعف فاحش در نظام سرمایه داری مان آ
ســال ســاِل بحران قیمت غذا، بحــران قیمت نفــت، بحران مالــی، و بحراِن 
01. Millennium Development Goals (MDGs).
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تشدیدشونده ی زیست محیطی بود. در مجموع، این بحران ها باعث یک احساس 
عمیِق ازدست دادن ایمان در بین افرادی شد که گمان می کردند از نظام دنیا درک 
کاملی دارند، و گمان می کردند که می توانند کاماًل کنترل اش کنند. این بحران ها 

مانع از تحقق وعده های امیدبخِش عرضه شده در MDGs هم شدند.
اجازه بدهید با بررسی بحران غذا شروع کنیم. در ابتدای سال ۲۰۰8،  برنامه ی 
غذایِی جهانِی سازمان ملل متحد )WFP۰۱( اخبار ترسناکی را گزارش کرد: بیش 
از 7۳ میلیون نفر در هفتادوهشت کشــور با واقعیِت کم شدِن جیره های غذایی 
مواجه شــده اند. تیترهایی دیدیم که از نوعی از خبرها گزارش می دادند که افراِد 
بســیاری فرض کــرده بودند هرگــز دوباره تجربــه نخواهند کــرد: قیمت های 
سربه فلک کشیده ی مواد غذایی اساســی مثل غاّلت و سبزیجات )قیمت گندم 
به تنهایی تا ۲۰۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۰ باال رفته بود(، کمبود غذا در بسیاری 
از کشورها، افزایش میزان مرِگ بر اثر سوءتغذیه، و حتی شورش هایی برای غذا، 

که ثبات کشورهایی در سراسر دنیا را تهدید می کرد.
از اوج قیمت های غذا در ژوئن ۲۰۰8، قیمت ها هم چنان باالوپایین شده اند و 
در ۲۰۱۱ به رکــورد دیگری برای باالترین قیمت رســیده اند. تا ۲۰۱6، قیمت ها 
اندکی سقوط کرده اند و تسکین کوتاه مدتی برای میلیون ها نفر به همراه آورده اند. 
اما تداوم قیمت های باالی غذا فشار عظیمی در زندگی مردمان فقیری ایجاد کرده 

است که غذاهای پایه می تواند تا دوسوِم درآمدشان را مصرف کند.۳
برای کاهش دادِن بدترین نتایِج این بحراِن غذا، برنامه های اضطرارْی سودمند 
بوده اند. اما با اینکه این امدادهای کوتاه مدْت نقشــی حیاتی داشــته است برای 
به تعویق انداختن اثرات فوری کمبود غذا و جلوگیری از قطحی گسترده، این نیز 
مهم اســت که یک گام به عقب برداریم و به علل کّلی تر این بحران نگاهی کنیم. 
الزم اســت این را بررسی کنیم که چگونه شــکل گیری اقتصاد جهانی، و به ویژه 
01. United Nations World Food Programme.
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نظام تولید و توزیغ غذا، ما را به معضِل امروز سوق داده است. شاید جای تعجب 
داشته باشد که روال های اقتصادی و سیاسی و تجاری در جهاِن توسعه یافته تأثیر 
عمیقی در دسترس پذیرِی غذا در کشورهای فقیر جهان دارد. پس حل مسأله ی 
جهانِی غذا محتاج بازطراحی چارچوب بین المللی است، و نه صرفاً  رشته ای از 

اصالحات موضعی یا حتی اصالحاتی در ناحیه هایی از جهان.
چالش های کنونی ریشه در تاریخ دارند. انقالب سبِز دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹6۰ 
برداشــت محصوالت کشــاورزی در امریکای جنوبی و آســیا را افزایش داد و 
کشورهای بسیاری را که قباًل متکی به واردات غذا بودند خودکفا ساخت. میزان 
گرســنگی و ســوءتغذیه به طرز قابل توجهی افت کرد. نجات جان بالغ بر یک 
میلیارد نفر را حاصل تولید باالی غاّلت می دانند، که افتخاِر امکان پذیرکردن اش 

را باید به حساِب انقالب سبز گذاشت.
با این حال، حاال رشــته ای از روندهای مرتبط با هم، دست آوردهای انقالب 
سبز را تا حدی معکوس کرده است. بخشی از مشکل، نحوه اعمال مدیریت در 
طول سه دهه ی گذشته با جهانی سازِی بازارهای غذایی صورت گرفته است. من 
قویًا طرفدار تجارت آزاد هستم؛ باور دارم که ترغیب افراد و کشورها به تبادل غذا 
و خدمــات با همدیگر، در درازمدت به آســایِش بیشــتر بــرای همگان خواهد 
انجامیــد. اما بازارهای جهانی هم، مثل همــه ی بازارها، نیاز به قوانین معقولی 

دارند که برای همه ی شرکت کنندگاْن امکانی برای سود فراهم کند.
بازارهای جهانِی امروز، متأســفانه، فقط از جهاتی آزاد هســتند و بعضی از 
محدودیت ها و اعوجاجاتی که برجا مانده اند نتایج ویران کننده ای برای کشورهای 
فقیر داشته اند. عدم توازن های ایجادشده توســط این بازاِر نیمه آزاد عبارت اند از 
بازارهای دچار اعوجاج، قیمت های روبه افزایش، و حتی تخریب کشاورزی در 

کشورهای فقیری که یک زمانی به مازاد غذایی شان می بالیدند.۴
یارانه ی اتانول در کشورهایی نظیر ایاالت متحده مثالی از این مشکل است. 
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با هدف ترغیب کشت ذرت و سویا برای اینکه تا اندازه ای جایگزین سوخت های 
فســیلی و بنزین بشوند، این یارانه ها شــاید در زمانی معنی می داد که قیمت هر 
بشــکه ی نفت ۲۰ دالر امریکا بود. این یارانه ها برای این طراحی شــده بودند که 
استفاده از زیست سوخت ها را، به عنوان چیزی که تا حدی جایگزیِن نفِت فراوان 
و نسبتًا ارزان بشوند، به لحاظ اقتصادی به صرفه کنند. و این کار همان طوری که 
هدف گذاری شــده بود انجام شد؛ شاهدش اینکه، در ۲۰۰7، بیش از یک چهارم 

محصول بالل )ذّرت( در ایاالت متحده برای تولید اتانول استفاده شده بود.
بــا این حال، وقتی که قیمت هر بشــکه ی نفت  به فراتــر از ۵۰ دالر امریکا 
می رسد )چنانکه در اوایل ۲۰۱7 رســید( این یارانه ها را نمی شود توجیه کرد—
تداوم یارانه ها برای تولید نفت را هم نمی شود توجیه کرد، یارانه هایی که مؤسسات 
بسیارســوددهی مثل اکسان موبیل از آن بهره مند هســتند. هر دو گروِه یارانه ها 
بازارها را دچار اعوجاج می کنند؛ به نتایج ناخواسته ی بوم شناختی و اجتماعی و 
اقتصادی می انجامند؛ و باید در اســرع وقت حذف شوند. در غیر این صورت، 
اینها هم چنان قیمت مواد غذایی اساسی را، هم مستقیمًا و هم به طور غیرمستقیم، 
باال خواهند کشــید—از جمله به این شکل که  استفاده از زمیِن زراعی و دیگر 

منابع کشاورزی را به سمت تولیِد سوخت می برند و نه تولیِد غذا.
افزایش تقاضا برای گوشت نیز ساختارهای قیمت غذا را دچار اعوجاج کرده 
است و در کمبود غذا در سراسر جهان نقش داشته است. آسایِش افزون شده در 
بعضی از فقیرترین کشورهای جهان البته که امر فوق العاده ای است. در طول سه 
دهه ی گذشــته، میلیون ها نفر توانســته اند خودشــان را از فقر بیرون بکشــند. 
افتخارش را باید به حساب دسترسی بیشتر به بازارهای آزاد و توسعه ی تکنولوژی 
و برنامه هایی از قبیل خرده وام گذاشــت که پول الزم برای ســرمایه گذاری را در 
دســترس کسانی قرار دادند که زمانی درهای نظام سرمایه داری به رویشان بسته 

بود.
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اما آســایش، چالش های خودش را هم به همراه می آوَرد. مقدار گوشــتی که 
شهروند نوعِی چینی می خوَرد از ۲۰ کیلوگرم در ساِل ۱۹۵8 افزایش یافته است به 
بیش از ۵۰ کیلوگرِم کنونی )که هنوز اندکی کمتر است از متوسط امریکا که حدود 
۵7 کیلوگرم اســت(.۵ افزایش مشــابهی در کشــورهای بزرِگ دیگری از قبیل 
اندونزی و بنگالدش دیده شــده اســت. نه فقط افراِد بیشــتر و بیشتری در این 
کشورها حاال توانایی خرید گوشت را دارند،  بلکه، چونان بخشی از درپیش گرفتن 
یک ســبک »مدرن« زندگی، به ســمت گوشــت می روند )و از غذاهای سّنتِی 

کم گوشت فاصله می گیرند(.
متأسفانه، خوردن گوشْت استفاده ی نسبتًا ناکارآمدی از منابع طبیعی است. 
تعداد کالری های تغذیه ای که گوشــت فراهم می کند بسیار کمتر از کالری هایی 
است که افراد بشر می توانند با مصرف مستقیم غاّلت از آن بهره مند بشوند. ولی 
امــروز غالت و مواد غذایی به جای آن که برای خوراک انســان ها به کار گرفته 
شــوند، بیشتر و بیشتر برای پرورش گاو و گوسفند مصرف می شود. طبق بعضی 
اندازه گیری ها، تا حدود یک ســوم از تولید جهانی غاّلت، و نیز یک سوم از صید 
جهانی ماهی، برای پرورش دام مصرف می شــود. و زمین های زراعی بیشــتر و 
بیشتری از سّیاره ی ما به سمت تولید غذا برای مصرف انسانی و به سمت کشت 

غاّلت برای پرورش گاو و گوسفند می روند.
ایــن تغییرات، چندین مرحله ی پرهزینه به فرآیندی اضافه می کنند که زندگی 
بشــری نهایتًا از طریق آن فرآینْد ماندگار خواهد شــد. در نتیجه ی انتخاب هایی 
بدکارکرد در کشاورزی، مثل تصمیم در مورد رفتن به سمت استفاده از زمین برای 

تولید اتانول و گوشت، حتی غذاهای اساسی هم در حال گران تر شدن هستند.
عوامل دیگری بحران غذا را در کشورهای درحال توسعه حتی بدتر کرده اند. 
در عمل، کشــاورزان خرده پا در کشورهای درحال توســعه رنج می کشند به این 
عّلت که باید با کســانی رقابت کنند که در کشورهای توسعه یافته در حال تولید 
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انبوه هستند. این نبردی است یک طرفه که، تا اینجا، برای کشاورزان فقیِر جهان 
نتایجی ویرانگر داشته است.

افزایش کنترل بنگاه ها بر منابع کشاورزی، برای کشاورزاِن جهاِن توسعه یافته 
نیز مضر اســت. چون شــرکت های بزرِگ کشــاورزِی تجارْی کنترلــی تقریبًا 
انحصــاری دارند در مورِد انبارهــای بذر و نیز کنترلی بــر ذخایر آفت کش ها و 
کودهای مصنوعِی گران قیمت، مزارِع کوچِک بیشتر و بیشتری از رده ی تجاری 
خارج می شوند، زیرا نمی توانند لوازمی که برای رقابت در بازار جهانِی جدیِد غذا 

نیاز دارند را تهیه کنند.
بهای نفت نیز عامل مهمی در اینجا است. برای مثال، بسیاری از کودها جزو 
فرآورده های نفتی هســتند، که این یعنی که هر افزایشــی در بهای بشکه ی نفت 
قیمت کودها را باال می بَرد. قیمت های باالتِر نفت البته بهای هر فعالیتی که نیاز 
به انرژی داشته باشد را باال می بَرد، از جمله آبیاری، به کارگیری تجهیزاِت مزرعه، 

رساندن کاال به بازار، و ارسال غذا به کارخانه های فرآوری.
همه ی این مشــکالت اقتصادی و اجتماعی رو به وخامت اســت، درست 
همان طور که روندهای زیســت محیطِی جهانی آینده ی کشاورزی را در سراسر 
جهان تهدید می کنند. خشکسالی و تغییرات اقلیمی نواحی وسیعی را که زمانی 
مزارعی حاصلخیز بوده انــد تبدیل به بیابان می کنند. نیــاز به زمین جدید برای 
کشــاورزی و تداوِم گسترِش حاشیه ی شهرها، باعث جنگل زدایی می شوند، که 
عاملی دیگر اســت در شــتاب دادن به گرمایش جهانی. شبیه سازی های علمْی 
این طــور گواهــی می دهند که در عین حــال که تغییرات اقلیمــی، مجموع کِل 
زمین های قابل کشاورزی را اندکی بیشتر خواهد کرد، سرجمِع کیفیِت زمین های 
زراعی نــزول خواهد کرد. مهم تــر اینکه، مناطقی که بیــش از بقیه در معرض 
ازدست دادن زمین های کشاورزی هستند، همین حاال هم نقاطی از جهان است 
که به لحاظ اقتصادی بیشترین گرفتاری ها را دارند، از جمله آفریقای زیرصحرایی، 
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خاورمیانه، و شمال آفریقا.6
یکی از کشورهایی که به شــکلی بی واسطه تحت تأثیر اینها است زادگاه من 
بنگالدش است، که به لحاظ جمعیتی یکی از متراکم ترین کشورهای جهان است 
و کشــوری است مسطح که ۲۰ درصد سرزمین اش کمتر از ۱ متر باالتر از سطح 
دریا است. هم چنان که سطح آب دریاها باالتر می روند، طوفان ها در بنگالدش 
پیوسته بدتر و مخرب تر می شوند. این نمونه ای از فاجعه  زیست محیطی است که 

پیش چشمان ما شکل می گیرد و بالفاصله به فاجعه ای بشری می رسد.
پیشــتر، در ســال ۲۰۰8، در اوج بحران غذا و بحران قیمــت نفت و بحران 
زیســت محیطی، بزرگ تریــِن همــه ی بحران هــا از راه رسید—فروپاشــی و 
متالشی شــدن نظام مالی ایــاالت متحده. مؤسســات مالی عظیــم، همراه با 
شرکت های عمده ی تولید مثل شرکت های خودروسازی، یا ورشکسته شدند یا 

از طریق بسته های بی سابقه ی نجاِت مالی زندگی شان را ادامه دادند.
دلیل های بســیاری برای این فروپاشــِی تاریخِی اقتصادی ارائه شده است: 
حرِص زیاد در بــازار، تبدیل بازارهای ســرمایه گذاری بــه قمارخانه،  ناکامی 
نهادهای نظارتی، و غیره. اما یک چیز واضح اســت: نظام مالی در هم شکست 

به این عّلت که در مقصوِد اساسی اش اعوجاجی وجود داشت.
بازارهای اعتباری در ابتدا برای این ایجاد شدند که در خدمت نیازهای بشری 
باشــند—تا برای اهِل کسب وکار، ســرمایه ای فراهم کنند که شرکت هایشان را 
تأســیس کنند یا توســعه بدهند. در عوِض ایــن خدمات، بانکــداران و دیگر 
وام دهنــدگاْن ســوِد معقولی حاصــل کردند. همه منتفع شــدند. امــا در قرن 
بیســت ویکم، شــرکت ها و افراِد معدودی که هدف دیگری در ذهن داشــتند، 
بازارهــای اعتباری را دچار اعوجاج کردند—هدف شــان ایــن بود که از طریق 
شاهکارهای هوشــمندانه ای در مهندســی کردن امور مالی، در عوِض وامی که 
می دهند ســودهایی حاصل کنند به میزانی که به طرز غیرواقع بینانه ای زیاد بود. 
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وام های مســکن و وام های دیگر را در بسته های جدیدی عرضه کردند و اینها را 
تبدیل کردند به ابزارهایی پیچیده که میزان ریسک و ویژگی های دیگرشان پنهان 
بود یا اســتتار شــده بود. بعد، این ابزارها را فروختند و دوباره فروختند، و با هر 
تراکنِش مالی مقدار اندکی منفعت حاصل کردند. در تمام این مدت،  سرمایه گذاران 
قیمت ها را با جدیت باال می بردند، خود را برای رشــدی غیرپایدار به آب و آتش 
می زدند، و قمار می کردند بر ســِر اینکه ضعِف موجــود در پایه ی این نظام هرگز 

آشکار نخواهد شد.
رفته رفتــه، امِر اجتناب ناپذیر اتفاق افتاد. خانه ی پوشــالی فرو ریخت. و به 

عّلت جهانی سازی، این سونامی مالی به سراسر جهان گسترش یافت.
در پایان، ثروتمندان آن کســانی نبودند که در این بحــران مالی بیش از همه 
متضرر شــدند. بلکه بیشــتِر درد نصیِب ۴ میلیارِد پایینی افراد این ســّیاره شد، 
علی رغم اینکه آنان به هیچ وجه مســؤول ایجــاد این بحران نبودند. در حالی که 
ثروتمندان هم چنان از سبک زندگی برتر و ویژه شان بهره مند بودند، افراِد ۴ میلیارِد 
پایینی  با ازدســت دادن شغل و درآمد مواجه شــدند، و این برای بسیاری از آنان 

مسأله ی مرگ و زندگی بود.
ترکیب شــدِن اثــرات بحــران مالی و بحران غــذا و بحران انــرژی و بحران 
زیست محیطی، هم چنان در ماه ها و ســال های اخیر آشکار می شود و با نیروی 
ویژه ای بر ۴ میلیارِد پایین اثر می گذارد. و در حالی که دولت ها در سراسر جهان 
با اجرای برنامه هایی اضطراری، از جمله برنامه های پرخرِج نجاِت مالی، به این 
بحران ها واکنش نشان دادند تا نهادهای مالِی دچار مشکل و بنگاه های غول آسا 
را ســرپا نگه دارند، برای پرداختن به مشکل درازمدِت فقر اقدامات کافی انجام 
نداده انــد. دولت ها،  با تمرکز بر حمایت از نهادهای غول آســایی که »بزرگ تر از 
آن اند که شکست بخورند«، تلویحًا این را گفتند که میلیاردها فرِد فقیر »کوچک تر 

از آن اند که اهمیتی داشته باشند«.
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رهیافتی تازه به ســرمایه داری که برای کسب وکار اجتماعی هم جایی داشته 
باشد، برای آسان ترکردن این مشکل امیدی به دست می دهد.

کسب وکار اجتماعی به عنوان چاره ای برای بسیاری از اثراِت فقر
مفهوم کسب وکار اجتماعی در ذهن من از طریق تجربه ام با شرکت های بانک 
گرامین متبلور شــد. همان طور که توضیح داده ام، ایــن ایده نه به  عنوان مفهومی 
نظری، بلکه به عنوان ابزاری ســاده و عملی برای کاهش دادن بدترین آثاِر فقر در 

بنگالدش شکل گرفت.
مهم اســت که کارمان را با تشخیص این امر آغاز کنیم که فقر را مردماِن فقیر 
ایجاد نکرده اند. فقر توسط نظام اقتصادی ای ایجاد شده که در آن، همه ی منابع 
گرایش به این دارند که به سمت باال خیز بردارند و چیزی ایجاد کنند مثل قارچی 
از ثروت که پیوسته رشد می کند و سِر آن متعلق است به فقط یک درصد از مردم. 
این تصویِر ســِر قارچ، وضعیت را کاماًل به خوبی توصیف می کند. سِر غول آسای 
این قارچ نمایشــگِر مالکیِت گروهی معدود اســت بر ثروت، در حالی که ساقه 
بسیار دراز و باریکی که از آن آویزان است نمایشگِر ثروتی است که در مالکیِت ۹۹ 
درصِد بقیه ی جمعیت اســت. رفته رفته، این ساقه نازک تر و درازتر می شود، در 

حالی که سِر قارچ بزرگ تر و بزرگ تر می شود.
برای توصیف این وضعیِت ناپایدار و نپذیرفتنی، واژه ی نابرابری کاماًل نارســا 
است. اگر خواســته باشــید تفاوت بین مورچه و فیل را توصیف کنید، قطعًا از 

واژه ی نابرابری استفاده نخواهید کرد!
باید این امر واقع را بپذیریم که در نظاِم کنونی، حتی به حســب ظاهر، جایی 
برای »توزیع ثروت« نیســت. در عوض، این نظام ساخته شده است برای تمرکز 
یک طرفه، همان طوری که جنگلی که در آتش می سوزد همه ی اکسیژن جنگل را 
می بلعد. در این نظام هیچ چیزی نیست که بتواند این فرآیند را متوقف کند. بلکه 
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این نظام برای در انحصار گرفتِن ثروت طراحی شده است، نه برای توزیع آن.
در درون نظــام کنونی، مردمان فقیر مثل درخت های ُبنســای هســتند. این 
درخت ها با همان بذرهایی که درخت های توس یا کاِج بزرگی که در طبیعت یافت 
می شوند، به وجود می آیند. اما درخت های بنسای، به این سبب که در گلدان های 
کوچکی نگه داشــته می شــوند و فقط به مقادیر اندکی از آب و مواد مغذی دیگر 
دســترس دارند، هرگز به ارتفاِع مقّدرشــان نمی رســند. در عــوض، به صورت 

مدل های کوچکی از درخت های با اندازه ی طبیعی رشد می کنند.
در مورد مردمان فقیر هم همین طور اســت. اینها مردماِن ُبنســای هســتند. 
جلوی رشدشان گرفته می شود. بذرهایی که مردمان فقیر رشدشان را از آنها آغاز 
می کنند هیچ اشــکالی ندارنــد. اما نظام کنونی، همــان موقعیت هایی را به آنان 
نمی دهــد که به مردمــان غیرفقیر می دهــد. در نتیجه، نمی تواننــد خاّلقیت و 

کارآفرینی شان را به کار بگیرند و مثل بقیه رشد کنند.
نظام اقتصادی تازه ای که نیاز داریم نظامی اســت که به مردمان بنســای در 
جهان منابعی بدهد که به آن منابع نیاز دارند تا به صورتی راست و بلند و زیبا رشد 

کنند.
یکی از بی سروصداترین و مخرب ترین مشخصه های فقر، نحوه ای است که، 
در ابعادی متکثر، به خوشــبختی و رفاه بشــری حمله می کنــد. هر یک از این 
حمله هــا، بقیه را قوی تر و نیرومندتر می کند. بــرای مثال، مردمان فقیر معموالً  
نمی توانند به مراقبت های بهداشــتِی مناسبی دســترس داشته باشند. در نتیجه، 
دوره هــای طوالنی تــر و جّدی تری از بیمــاری را تجربه می کننــد. این نه فقط 
زندگی شان را کوتاه تر می کند، بلکه دانشگاه رفتن یا کار برای گذراِن زندگی را نیز 
برایشــان ســخت تر می کند—و این، به نوبه ی خود، آنان را بیشــتر در فقر فرو 
می بَرد. به همین نحو، فقدان آب آشامیدنی سالم، همراه با خانه هایی زیراستاندارد 
و دسترســِی اندک )یا عدم دسترســی ( به امکانات جابه جایی، همگی دست به 



79سه صفر

دســت هم می دهند تا مردمــان فقیر را محکــوم کنند به زندگــی  در بدبختی و 
جان کندن، و اثرات فقر را مضاعف می کنند و گریختن آنان از این شرایط را حتی 

دشوارتر می کنند.
در طول ســال های بعد از تأســیس بانک گرامین، پروژه های بسیاری به راه 
انداخته ام که به لحاظ مالی پایدار هستند، و مؤسساتی برپا کرده ام که به مشکالت 
فقرا می پردازند. از جمله ی اینها مؤسســاتی اســت برای عرضه ی تره بار به بازار 
برای مبارزه با مشــکل گسترده ی شب کوری در میان بچه های خانواده های فقیر 
که ناشی از سوء تغذیه است، و مؤسساتی برای بهداشت عمومی و آب آشامیدنی 
ســالم از طریق تلمبه های دستی برای چاه های آب. بعد از اینها، شروع کردم به 
راه اندازی شرکت هایی رسمی برای پرداختن به بسیاری از مشکالِت درهم تنیده ای 
که فقرا در بنگالدش با آنها مواجه هستند. خواه در شرکتی که کارش فراهم کردن 
انرژی های تجدیدشونده بود، یا شرکت های متعددی برای فراهم کردن مراقبت های 
بهداشتی، یا شرکتی برای فراهم کردن تکنولوژی اطالعاتی برای فقرا، آنچه محرِک 
ما بود همواره میلی بود برای پرداختن به نیازهای آنانی که در فقر زندگی می کردند.
این کســب وکارها را چونــان شــرکت هایی طراحی کردیم کــه تولیِد درآمد 
می کردند، اما این کار را فقط به این منظور انجام دادیم که پایداری شــان تضمین 
بشــود تا محصوالت یا خدماتی که فراهم می کردنــد بتواند به طرزی ادامه دار به 
کسان بیشتر و بیشــتری از فقرا برسد. در همه ی این موارد، یگانه مالحظه ی ما 
نیاز اجتماعی بود؛ حصول منفعت برای سرمایه گذاران یا مالکاِن فردی اصاًل جزو 
مالحظات ما نبود. به این صورت بود که دریافتم که کســب وکار را می توان به این 
نحو حول نیازهای اجتماعِی مشــخص و بدون هیچ انگیزه ی منفعِت شخصی، 

ساخت و ارتقاء داد.
مفهوم کســب وکار اجتماعی در سال ۲۰۰6 توجه ها را در سطح بین المللی به 
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خود جلب کرد وقتی که بانک گرامین کار مشترکی را با دانون۰۱، شرکتی چندمّلیتی 
از فرانســه در محصوالت غذایی، شروع کرد. )این داســتان را با تفصیل بسیار 
بیشتر در کتاب ی در سال ۲۰۰7، خلق جهانی بدون فقر، گفته ام.( گرامین و رئیس 
و مدیرعامل وقِت دانون، فرنک ریبو۰۲، گروهی تشــکیل دادند تا شرکتی ایجاد 
کنند برای اینکه ماست هایی که با ویتامین ها و امالح معدنی و مواد مغذِی اساسِی 
دیگر تقویت شده است را به کودکان نواحی دورافتاده ی بنگالدش، که دچار فقر 
غذایی بودند، برســانند. این ماســت را با قیمتی مناســب به خانواده های فقیر 
می فروختیم و فقط آن قدر پول می گرفتیم که بتوانیم شرکت را خودکفا کنیم. )یک 
ظرف ماســت در حال حاضر قیمت اش ۱۰ تاکای بنگالدش اســت، معادل ۱۲ 
ســنت وجه رایج امریکا.( طبق مفاد توافق نامه ی مکتوب و رســمِی ما، فراتر از 
برگشــِت پوِل سرمایه گذاری شــده ی دانون و گرامین—معادل بــا یک میلیون 
یورو—نه گرامین و نه دانون هیچ کدام پولــی از این کار درنیاوردند. در آن موقع 
یک کارخانه ی ماســت در حومه ی بوگرا داشــتیم، که شــهری است در شمال 
پایتخت، داکا، و امید داریم که رفته رفته کارخانه های این چنینی دیگری در سراسر 

کشور داشته باشیم.
شــرکت غذایِی گرامین دانون به شــیوه های متعددی، که بــا تقویت متقابل 
همدیگر به کاهش اثر فقر کمک می کنند. واضح تر از همه، ماســتی که گرامین 
دانون می فروشد، فواید بهداشتی ای برای کودکانی به همراه می آوَرد که در غیر این 
صورت از امراض مرتبط با ســوءتغذیه رنج می بردند، و این امر پژوهشــی است 
تأییدشده که گروهی از دانشمندان با پشــتیبانی بنیاد ائتالف جهانی برای ارتقاء 
تغذیه )GAIN۰۳( انجــام داده اند. و حضور کارخانه ی ماســت در بوگرا مزایای 
دیگری هم برای جامعه به همراه داشــته اســت. شیر مورد اســتفاده در تولید را 

01. Danone.
02. Franck Riboud.
03. Global Alliance for Improved Nutrition.
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کشاورزان محلی تأمین می کنند، که این منبع اضافه ای برای درآمِد منظم به آنان 
می دهــد. زنان محلی درصدی از فروش را به دســت می آورند. و افراد محلی  که 
توســط دانون تعلیم می بینند، خود کارخانه را هــم می چرخانند و به عالوه، امور 
توزیــع و بازاریابــی را به عهده می گیرند، و به این ترتیب بــه اقتصاد محلی جان 

تازه ای می دهند.
شــرکت غذایی گرامین دانون صرفًا اولین کسب وکار مشترکی بود که تأسیس 
کردیم. حاال شرکت های بیشتر و بیشتری پا پیش می گذارند تا با ما در راه اندازی 
کســب وکارهای اجتماعی مشارکت کنند. برای مثال، برای اینکه آب آشامیدنی 
سالم را به روستاهایی در بنگالدش برسانیم پروژه ی مشترکی با وئولیا۰۴، که یک 
شرکت عمده ی تصفیه ی و آبرسانِی مستقر در فرانسه است، شروع کرده ایم. این 
پروژه ی مشــترْک یک کارخانه ی تصفیه ی آب را اداره می کند که آب سالم را به 
پنجاه هزار روستا در ناحیه ای از بنگالدش می رساَند که در آنجا منابع موجود آب 
دچار آلودگی شدیدی با آرسنیک هستند. آب را فقط به قیمت هر ۱۰ لیتر ۳ سنت 
به روســتاییان می فروشیم. این، کار شرکت را تداوم پذیر می کند، اما هیچ منفعتی 

به گرامین یا وئولیا نمی رسد.
پروژه هــای دیگری هم در کســب وکارهای اجتماعی در بنــگالدش ایجاد 
کرده ایم، در مشــارکت با بنگاه هایی از جمله شــرکت اینتــل، ب .آ .اس .اف.، 

یونیکلو، اس ِکی دریم، و اوگلنا.۰۵
هر یک از این کسب وکارها داستان منحصربه فرد خودش را دارد. برای مثال، 
خاستگاه گرامین یوگلنا برمی گردد به بازدید دانشجوی هجده ساله ای از بنگالدش، 
به نام میتســورو ایزومو. بعد از یک دوره ی دستیاری در بانک گرامین، به ایزومو 
مأموریت داده شد که به مســأله ی سوءتغذیه بپردازد. او رشته ی درسی اش را از 

04.  Veolia.
05. Intel Corporation, BASF, Uniqlo, SK Dream, Euglena.
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ادبیات به کشــاورزی تغییر داد و توجه اش به ویژگی های اســتثنایی اوگلنا جلب 
شد، موجودی تک سلولی که بیشتِر عناصری که برای بقای انسان مورد نیاز است 
را در خــودش دارد. با اعتقاد به اینکه اوگلنا را می توان به عنوان یک اَبرغذا برای 
جهان پرورش داد، ایزومو متمرکز شــد بر پژوهــش در مورد راه هایی برای تولید 
تجارِی اوگلنا. برای بازاریابی محصول، شرکت اش—اوگلنا—را در ۲۰۰۵ ایجاد 
کرد، شــرکتی که اکنون در بازار بورس توکیو ثبت شده است. در ۲۰۱۴، گرامین 
اوگلنا را به عنوان پروژه ای مشــترک با بنیاِد گرامین کریشــی راه اندازی کرد. این 
کسب وکار اجتماعی، شیرینی های اوگلنا برای بچه مدرسه ای ها تولید می کند، به 
اضافه ی دانه ی ماش که نوعی از حبوباِت مغذی اســت، و از این رهگذر درآمد 

حدود هشت هزار کشاورز در بنگالدش را باال می بَرد.
در کنار همکاری با شــرکت های بیرونی، گرامین کسب وکارهای اجتماعی 
دیگری را هم مســتقاًل در بنگالدش راه اندازی کرده است. یکی از مشکالتی که 
می خواســته ایم به آن بپردازیم مشــکل نابینایِی حاصل از آب مروارید است. این 
یکی دیگر از ابتالئاتی است که زندگی فقرا را جانکاه می سازد، اگرچه درمان اش 

از طریق عمل جراحی متداول به آسانی انجام می شود.
برای اینکه به ســراغ این مشکل برویم، در ۲۰۰8 بیمارستانی در بوگرا افتتاح 
کردیم که خدمات معاینه ی چشــم و جراحی آب مرواریــد را عرضه می کند و با 
اصولی پشتیبانِی مالی می شود که به لحاظ اجتماعْی منصفانه هستند. هزینه هایی 
که مشتریان مرفه و مشتریان طبقه ی متوسط پرداخت می کنند، کمک می کند تا 
بــرای مراقبت از آنانی که بــرای پرداخت هزینه ها توانایی اندکــی دارند یا هیچ 
توانایی ای ندارند، یارانه ای پرداخت شــود. همه ی بیماران البته خدمات درمانِی 
سطح باالی یکســانی دریافت می کنند، مستقل از اینکه چقدر زیاد یا چقدر کم 
پرداخــت کنند. ظرف چهار ســال،  بیمارســتان به لحاظ مالی خودکفا شــد. 
بیمارستان دیگری که به همین شیوه عمل می کند در ۲۰۰۹ در باریسال در جنوب 
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بنگالدش افتتاح شــد؛ بخش جراحی این بیمارســتان در ظرف ســه ســال به 
خودکفایی رســید. بیمارســتان دیگری در دورترین نقطه ی شمال بنگالدش در 
۲۰۱6 افتتاح شد، و در ۲۰۱7 بیمارستان چهارمی در حال ساخت است. امروز، 
بیمارستان های ما بیش از ۱ میلیون بیمار را درمان کرده اند و بیش از پنجاه وپنج هزار 

عمل جراحی انجام داده اند و مانع نابینایی شده اند.
یک کسب وکار اجتماعی موفق دیگر، شرکت توزیِع گرامین است که شبکه ی 
بازاریابِی محلی ای اســت که در ۲۰۰۹ ایجاد کرده ایــم برای فروش محصوالت 
تجاری مفید و با قیمت مناسب جلوی دِر منازِل مناطِق دورافتاده. زنان فقیری که 
به عنوان اعضای شــبکه ی بازاریابی گرامین استخدام شــده اند، محصوالتی را 
می فروشــند از جمله دســتگاه ها و لوازم جانبی تلفن های همــراه، صفحه های 
خورشیدی و سیســتم های کوچک خورشــیدی، پشــه بندهای مجهز به مواد 
شــیمیایی برای کاهــش ابتال به ماالریا و ســایر امراض عفونــی، و چراغ ها و 
المپ های کم مصرف. با بازاری به بزرگِی ۱.۵ میلیون خانه  در مناطق دورافتاده، 
شرکت توزیع گرامین اشــتغال هایی مردمی برای چندین هزار زن روستایی ایجاد 
می کند و درآمد خانوادگی شــان را به طور متوسط ۳7 دالر امریکا در ماه افزایش 
می دهد. در کشــوری که )برای مثال( حداقِل حقوق دریافتی در صنعت عظیم 
پوشاک میزاِن اندِک 68 دالر امریکا در ماه است، این میزان افزایش نقش مهمی 

در تالش های خانواده برای بیرون آمدن از فقر دارد.8
مثال دیگری که می توانم از بین مثال های فراوان کسب وکار اجتماعی نام ببرم، 
کالج کالدونیایِی پرســتارِی گرامین۰۱ اســت که در مارس ۲۰۱۰ شروع به پذیرش 
دانشجو کرد. پرستاران در توزیع خدمات درمانِی مدرن و باکیفیت نقشی حیاتی 
دارند. اما مثل بیشــتِر کشــورهای فقیِر دیگر، بنگالدش هم دچار کمبود شدید 
پرستارهای حرفه ای اســت. به جمعیت ۱6۵ میلیونی ما، فقط بیست وسه هزار 
01. Grameen Caledonian College of Nursing.
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پرستار خدمت رسانی می کنند—یک پرســتار برای بیش از شش هزار نفر. )در 
مقابل، به جمعیت 6۰ میلیونی بریتانیا، 68۰,۰۰۰ پرستار خدمت رسانی می کنند، 
با نسبِت یک پرســتار برای هشتادوهشت نفر.( تا حدی به عّلت این کمبود، در 
بنگالدش حــدود 87 درصد از مادران نوزادان خود را بــدون دریافت خدمات 
پزشکِی حرفه ای به دنیا می آورند—که این مثال دیگری است از اثرات متقابل فقر 

بر زندگی مردمان فقیر.
برای رفتن به سراغ این مسأله، سازمان خدمات درمانی گرامین موافقت نامه ای 
با دانشــگاه کالدونیایی گالسکو امضا کرد برای تأسیس کالجی با استانداردهای 
جهانــی برای تربیت پرســتاران و قابله ها در پایتخت، شــهر داکا. در چند ماه، 
برنامه ی درســی روزآمدی تنظیم شد؛ اســتادان و کارمندان استخدام شدند؛ و 
امکانات مدرن آموزشــی، کتابخانه، و آزمایشــگاه ها، همراه بــا اقامتگاه های 
دانشجویان، تجهیز شــدند. برنامه کارش را در ۲۰۱۰ با پذیرش ۴۰ دانشجو آغاز 
کرد که همگی از دختران کسانی بودند که از بانک گرامین وام گرفته بودند. تا بهار 
۲۰۱7، تعداد6۳۴ دانشــجو در ایــن کالج پذیرفته شــده اند، و ۲۲۳ نفر با دیپلم 
پرســتاری فارغ التحصیل شــده اند. همه ی فارغ التحصیالن فــورًا در مهم ترین 
بیمارستان های کشور صاحب شغل شدند. 8۱ دانشجوی دیگر تحصیالت شان را 

در ۲۰۱7 به پایان خواهند رساند.
اضافه بــر اینها،  کالج پرســتاری همین حاال هم به لحــاظ عملیاتْی تقریبًا 
خودکفا اســت. پروفسور باربارا پارفیت، رئیس و مؤسِس کالج، می گوید که این 
گاهانه در برابِر فشــارهایی برای »دنباله روی از دالر« برای اداره کردِن  دانشگاه آ
فعالیت هایش مقاومت کرده اســت. برنامه ها و سیاست هایی طراحی کرده اند تا 
آموزشــی با باالترین کیفیت تدارک ببینند، و بعــد از آن راهی بیابند برای اینکه 
هزینه ها را پوشــش بدهند و کارشان به لحاظ اقتصادی هم به صرفه باشد. این، 

خالصه کالم و ماحصل فلسفه ی کسب وکاِر اجتماعی است.
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همه ی این کسب وکارهای اجتماعی در بنگالدش—از پروژه  ام برای عرضه ی 
تره بار به بازار تا پروژه های بسیار زیاد دیگری که در این سال ها به راه انداخته ایم—
کمک کرده اند که بدترین آثاِر فقر در روســتاهای کشــورم را کاهش بدهیم. در 
نتیجه ی ایــن کارها، میلیون ها »خانواده ی ُبنســایی« قادر شــده اند به منابعی 
دسترسی پیدا کنند که به آنها کمک می کند دستاوردهای بیشتری داشته باشند و 
زندگی شــان را غنی تر و شــادتر کنند—منابعی متنوع، از آب آشامیدنی سالم تا 
مراقبت هــای پزشــکِی مدرن، تــا مهارت هــا و آموزش هایی که برای شــروِع 

فعالیت های حرفه اْی الزم است.

از بنگالدش تا سراسر جهان:
چگونه روِح تجربه گرایِی اقتصادی اکنون در دنیا گسترش می یابد

هرچه بیشتر و عمیق تر با زندگی فقرا درگیر شدم، اهمیت پرداختن به مشکالت 
بسیاری که فقرا با آنها مواجه هستند را بیشتر دریافتم—و بیشتر کشف کردم که 
کســب وکارهایی اجتماعی که با خالقیت طراحی شده باشند و به کّلی عاری از 
منفعِت شــخصِی عینی باشند، می توانند روش نیرومندی برای درگیر شدن با آن 
مشکالت باشند. هرچه بیشتر مشغول کسب وکارهای اجتماعی شدم، بیشتر به 
آنها عالقه مند شدم. موفقیتی که کسب وکارهای اجتماعی در بنگالدش حاصل 
کرده اند ســؤال واضحی را مطرح می کند: آیا همین مدل را می توان با موفقیت در 

بقیه ی دنیا هم به کار بست؟
بسیاری اوقات برای ســخنرانی دعوت می شوم به پردیس های دانشگاهی و 
کنفرانس های اقتصادی در سراســر جهان. از این موقعیت ها استفاده می کنم تا 
تجربیات ام را به اشتراک بگذارم و از شرکت کنندگان بازخوردهایی دریافت کنم. 
در ۲۰۱۰، یکی از دانشگاه هایی که در آن سخنرانی کردم مدرسه ی علوم اقتصادی 
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و سیاســی لندن )LSE۰۱( بــود. تا چند ماه بعــد از آن نمی دانســتم که یکی از 
فارغ التحصیالن LSE در میان دانشجویانی که به سخنرانی من گوش می کردند به 

مفهوم کسب وکار اجتماعی بی نهایت عالقه مند خواهد شد.
این زن جوان، ساســکیا برویستن، بعداً  به سخنرانی دیگری آمد که در برلین 
ایراد کــردم، در رویدادی که عنــوان اش کنفرانس رؤیا بود. ایــن بار، او بعد از 
ســخنرانی نزد من آمد تا صحبت کند. از من پرسید که آیا امکانی هست که او و 
دوســت اش، ســوفیا آیزنمان، درگیر کســب وکارهای اجتماعی در بنگالدش و 
کشورهای دیگر بشوند. برای اینکه کار را آسان کنم، او را معرفی کردم به هانس 
رایتــس۰۲، کارآفرینــی جوان از ویســبادِن آلمان. پیــش از آن، هانس از ایده ی 
کسب وکار اجتماعی الهام گرفته بود و خودش را به ایجاد کسب وکاری اجتماعی 
در آلمان و تبلیغ این مفهوم در سراسر جهان مکلف کرده بود.+ در ۲۰۰6 ،  هانس 
در وینبادن برای تعقیب این هدْف سازمانی بنیانگذاری کرده بود به نام آزمایشگاه 

.)GCL( خاّلق گرامین
هانس فورًا برویســتن و دوست اش را دعوت کرد که به GCL ملحق بشوند. 
برویســتن مشــاوری اداری بود که در گروه مشاوره ی بوســتون )BCG۰۳( کار 
می کرد؛  یک مدرک MBA داشت، با تجربیاتی در بخش های تجاری، هم انتفاعی 
و هم غیرانتفاعی. او و آیزنمان، که دوست دانشگاهِی قدیمی و هم اتاقی او بود با 
ســابقه ی دانشگاهی و حرفه اِی مشابه، شغل هایشان در BCG را رها کردند و به 

GCL پیوستند تا خودشان را وقف هدف تبلیغ کسب وکار اجتماعی کنند.

]۵7[ آنان یک ســال با GCL کار کردند، و بعد آنجا را ترک کردند تا شرکت 
خودشان، شرکت کسب وکار اجتماعی یونس )YSB(، را با همکاری مرکز یونس 
در داکا برپا کنند. آنان می خواســتند کسب وکارهایی اجتماعی در سراسر جهان 

01. London School of Economics and Political Sciences.
02. Saskia Bruysten, Sophie Eisenmann, Hans Reitz.
03. Grameen Creative Lab, Boston Consulting Group.
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برپا کنند. کارشــان را با گرفتن پروژه هایی از GCL در کلمبیا و هائیتی شــروع 
کردند.

هدِف YSB کمک به ســاختن ســاختار اقتصادِی مورد نیاز است از طریق 
اشاعه ی نظریه و عمِل کسب وکار اجتماعی در سراسر جهان. YSB به شیوه های 
متعددی وارد این کار می شود. یکی از این شیوه ها، خدمت رسانی به عنوان مرکِز 
رشد و نیز صندوق پروژه است. این صندوق پروژه تفاوت بزرگی با صندوق های 
متعارِف پروژه دارد. ســرمایه گذاری از جانب صندوق پــروژه ی YSB با هدف 
کسب ســوِد زیاد انجام نمی شــود. در مقام کســب وکاری اجتماعی، YSB از 
شــرکت هایی که در ســهام آنها ســرمایه گذاری می کند هیچ ســودی نمی بَرد. 
مفهوم اش ســاده اســت:  مدیران پروژه هــای YSB، نویدبخش ترین طرح های 
کســب وکاری را انتخاب می کنند که برای حل پایداِر مشــکالت محلی و توسط 
افراد محلی ایجاد می شوند—یعنی کسب وکارهایی که خرج خودشان را از طریق 
فعالیت هــای درآمــدزا درمی آورنــد. ســرمایه گذاران اجــازه دارنــد مبلــغ 
سرمایه گذاری شده شــان را پس بگیرند. هر سودی که بیش از آن حاصل بشود، 
دوباره در همان کســب وکار ســرمایه گذاری می شــود یا به نحوی از آن استفاده 
می شود که به مردمان همان محل منفعتی برساند. همه چیز به خود همان جامعه 

بازمی گردد.
شــرکت زنبورهای طالیی در اوگاندا کارکرِد YSB در مقام مرکز رشد را نشان 
می دهد. بنیانگذار شــرکت زنبورهای طالیی به گروِه محلِی YSB مراجعه کرد و 
متقاضی راهنمایی و حمایت و بودجه برای ایده ی کسب وکارش بود. YSB او را 
متصل کرد به متخصصان محلِی آن کسب وکار، و آنان او را به رایگان تعلیم دادند 
و در مورد موضوعاتی مثــل طراحی مالی و تحلیل بازار راهنمایی کردند. بعد از 
آن، YSB کمک مالِی مربوط به کسب وکارهای نوپا را در اختیار شرکت زنبورهای 

طالیی قرار داد تا بتواند کارش را شروع کند.
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امروزه گروه YSB کاِر رصِد رشــِد شرکت زنبورهای طالیی را ادامه می دهد و 
آماده ی عرضه ی دیگر کمک های مورد نیاز اســت. همیــن کار را در مورد یک 
دوجین کسب وکار نوپای دیگری نیز در اوگاندا انجام می دهد که در حال توسعه ی 
کسب وکارهایی هستند از قبیل سیستم های تصفیه ی آبی و اجاق های پخت وپزی 

که برای حفظ محیط زیست ارتقاء یافته اند.
از سال YSB ،۲۰۱۱ به سرعت رشد کرده است. امروز، در هفت کشور فعالیت 
می کند—هائیتــی، آلبانی، برزیل، کلمبیا، هند، تونــس، و اوگاندا. YSB گروِه 
بین المللی نیرومندی متشــکل از چهل وپنج نفر با زمینه های کاری متنوع را به 
خود جذب کرده اســت که همگی متعهدند به کسب وکار اجتماعی. برای مثال، 
کســب وکارهایی اجتماعی که YSB به راه اندازی شان کمک کرده مشتمل اند بر 
Bive، که شــبکه ای اســت از فراهم کنندگاِن مراقبت های بهداشــتی با قیمت 

مناســب برای فقــرای ناحیه ی کالــداس در کلمبیا؛ Digo، کســب وکاری که 
خرده کارآفرینان را قادر می کند محصوالت شوینده را بین مردمان فقیر در نواحی 
دورافتــاده ی هائیتی توزیع کننــد؛ و خانه ی ســالمندان، تهیه کننده ی خدمات 

مراقبتی و اقامتی برای افراد پیر در آلبانی.
YSB، فراتــر از نقــش اش در مقــام مرکز رشــد، با شــرکت های انتفاعِی 

تثبیت شــده ای هم کار می کند که به بررســی امکاِن شروع  کردِن کسب وکارهای 
اجتماعی عالقه مند باشند. این مدل، بازمی گردد به تجربه ی پروژه های مشترک 

با بنگاه های فرانسوی موفِق دانون و وئولیا.
شــاید بپرســید که شــرکتی انتفاعی چرا ممکن اســت بدون هیچ انگیزه ی 
سودجویانه بخواهد کسب وکاری راه بیندازد که مأموریت اش پرداختن به مشکلی 
اجتماعی اســت؟ دلیل ها متنوع اند. در بعضی شرکت ها، مالکان یا مدیران ارشد 
شــاید در مورد مشکل مشخصی شوروشوقی داشته باشند—مثاًل در مورد فقر، 
آموزش، مراقبت های بهداشتی، آلودگی، یا هر چیز دیگری. ممکن است ایده ی 
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شروع کردن کسب وکاری اجتماعی را به جریان بیندازند تا تخصص شرکت شان را 
برای حل مشکل به کار بگیرد. هم چنین ممکن است این را به عنوان کاری در نظر 
بگیرند که پشــتیبانی کننده ی اهداف شرکت شان است. این ابتکاِر عمل می تواند 
کارمندان شان را در مورد کارشان مشتاق و پرشور کند؛ می تواند اعتبار و ستایشی 
از طرف جامعه ی بزرگ تری را برایشــان به همراه بیاورد؛ و شــاید بتواند به آنان 
کمک کند که در مورد مدل کسب وکار اجتماعی و نتایج کّلی ترش برای کسب وکار 

خودشان چیزهای بیشتری یاد بگیرند.
  با این حال، در بیشــتر مــوارد، آنچه انگیزه بخش رهبران برای پذیراشــدِن 
کســب وکاِر اجتماعی اســت همان چیزی اســت که انگیزه بخش کارآفرینان و 
دانشجویان و سایر افرادی است که شیفته ی این مفهوم هستند: صرفًا این است 
که عمیقًا دغدغه ی دیگر افراد بشر را دارند و می خواهند هر چه که بتوانند انجام 
بدهنــد تا زندگی شــان را بهتر کنند. کســب وکار اجتماعی نماینده ی ســاختار 
اقتصادی جدیدی است که مسیر تازه ای برای نوآوری و خدمات تدارک می بیند. 
در نتیجه، تعداد رو به رشدی از رهبران کسب وکار در سراسر جهان برای تجربه ی 

کسب وکار اجتماعی هیجان دارند.
مدیران عامل و دیگر مدیراِن تجاری گاهی با اعضای گروه YSB، در دفاترشان 
در فرانکفورت و برلیِن آلمان یا در یکی از دفاتِر کشور خودشان، تماس می گیرند. 
در موارد دیگر، ارتباطی برقرار می کنند با گروه مشاوره ی هانس رایتس در دفاتر 
آزمایشگاه خاّلق گرامین در ویسبادِن آلمان یا با متخصصان مرکز یونس در داکای 
بنگالدش، که نقطه ی تمرکز همه ی فعالیت های محلی و بین المللی من است. به 
دعوت شــهردار پاریس، دفتر جدیدی بــه نام مرکِز یونِس پاریــس در ۲۰۱7 در 
پایتخت فرانســه تأسیس خواهد شد )در این مورد در ادامه بیشتر خواهم گفت(. 
همه ی این سازمان ها آماده اند که به عنوان دفتر تهاتر و منبع اطالعات و راهنمایی 
برای شروع کسب وکارهای اجتماعی عمل کنند—اطالع رسانی و راهنمایی در 
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این مورد که توســعه ی کســب وکار چیســت، چگونه عمل می کند، و بایدها و 
نبایدهایش کدام اند.

وقتی که مناسب باشــد، متخصصانی از این سازمان ها کار رهبری و تربیت 
مدیران اجرایی و نیز مشــاوره دادن به آنان را به عهده می گیرند—مدیرانی که در 
حال طراحی یا راه  اندازی کســب وکاری اجتماعی هستند، خواه به عنوان شرکتی 
مســتقل یا شــرکتی مجازی در شــعبه ای از بنگاهی که از قبل وجود دارد. این 
متخصصان، به رهبران سازمان های غیرانتفاعی یا سمن هایی هم کمک می کنند 
که عالقه مندند بخشــی از فعالیت هایشــان را، به منظــور پرداختن به نیازهای 

اجتماعی، به کسب وکارهایی اجتماعی انتقال بدهند.

عملکده ی فرانسوی:  رفتن به سراغ فقر در کشوری متمّول
یکی از هیجان انگیزترین نتایج تجربیاِت روبه رشدی که YSB از آنها حمایت 
می کند، ایجاد موجودیت هایی است که عملکده های کسب وکار اجتماعی نامیده 
می شــوند. عملکده، که با بهره برداری از اصطالِح اندیشــکده ســاخته شده، 
گردهم آیی مدیران ارشــدی اســت از بنگاه های بزرگ که بــه مطالعه ی مفهوم 
کســب وکار اجتماعی عالقه دارند—و مایل اند که بعد از مطالعه، عماًل در کنار 
اَبرکسب وکارهای متعارف شان، کسب وکاری اجتماعی بسازند و راه اندازی کنند 

تا به مشکالت اجتماعی بپردازند.
اولین عملکده ی کســب وکار اجتماعی در ۲۰۱۰ در پاریس بنیانگذاری شد. 
یکی از نیروهای محرِک پشِت آن امانوئل فابر۰۱ بود، کسی که در ۲۰۱۴ مدیر عامل 
دانون شــد—رهبرْی تجاری با تخیل قوی، حساسیِت انسانِی عمیق، و آمادگی 
برای تجربه کردِن مدل های متنوع اقتصادی در جســت وجوی راه حل هایی برای 
اضطراری تریــن چالش های نوع بشــر. فابر و فرنک ریبــو از قبل عمیقًا درگیر 
01. Emmanuel Faber.
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مفهوم کســب وکار اجتماعی شده بوند و اولین پروژه ی تجربی مشترک را شروع 
کرده بودند—شرکت غذایی گرامین دانون در بنگالدش. فابر، که به دنبال آوردن 
این مدل به اروپا بود، گروهی با مارتین هرش،۰۲ که از فعاالن اجتماعِی فرانسوِی 
برجســته و از خادمان اجتماعی بود تشــکیل داد، با تجربه ای طوالنی در ایجاد 
برنامه هایی برای کمک به محرومان. آنان گروهی ســاختند برای به وجودآوردن 

عملکده ی کسب وکار اجتماعی.
ایــن دو نفر مجموعه ی مهمی از رهبران را بــه این عملکده جذب کردند، از 
جمله ژک برژه۰۳، مشاور تجاری برجسته ای که اکنون سرپرست عملکده است. 
رهبران دیگر کســب وکارها به ســرعت به این پروژه ملحق شــدند. متخصصان 
دانشــگاهی از حوزه هایی مثل اقتصاد و تجارت وارد کار شدند تا در مقام مشاور 
خدمت کنند و تجربیاتی که شــروع شــده بود را مطالعه کننــد، با این هدف که 
نتیجه گیری هایی کنند که دیگران بتوانند از آنها استفاده کنند. برای مثال، بندیکت 
ِفور-َتوینو ۰۴، سرپرست اجرایی بخشی ویژه در مدرسه ی بازرگانی معتبر فرانسه 
HEC، پیشــتاز مطالعه ی نحــوه ی کار عملکده بــوده و یافته هایش را در اختیار 

محققانی در سراسر جهان گذاشته است.
 Action Tank تــا پاییز ۲۰۱6، عملکده ی فرانســوی—که نام رســمی اش
اســت— فقــر«(  و  تجــارت  )»عملکــده ی   Entreprise et Pauvreté

کسب وکارهای اجتماعی متعددی را راه اندازی کرده است که هر یک از آنها برای 
حمله به مشکلی جدی است که مردمان فقیر در فرانسه با آنها مواجه هستند.

کمک کردن به مردمان فقیر در کشوری ثروتمند متضمن مجموعه  چالش هایی 
متفاوت با آنهایی اســت که در بنگالدش با آنها روبه رو بودم )کشــوری که برای 
مدت هــا یکی از فقیرترین کشــورهای روی زمین بوده اســت(، یــا متفاوت با 

02. Martin Hirsch.
03. Jacques Berger.
04. Bénédicte Faivre-Tavignot.
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چالش هایی که گروه YSB و شــرکای کارآفریِن آن در کشــورهایی فقیری نظیر 
اوگاندا با آنها مواجه بوده اند. فرانســه یکی از غنی ترین کشــورهای روی زمین 
است. نیز شــبکه ی توســعه یافته ای از امنیت اجتماعی دارد که طراحی شده تا 
بعضی ضروریات پایه ی زندگی—نظیر مراقب های بهداشتی، آموزش، و مکانی 

برای زندگی—را برای نیازمندان فراهم کند.
ولی تعداد فقرای فرانســه هنوز بسیار زیاد اســت—تعدادی که تخمین زده 
می شــود که ۱۳ درصد از جمعیت کشور باشــد، یعنی 8 میلیون در کل. مطابق 
گزارش ژک برژه، تعداد فقرا بین ۱۹۰۰ و ۱۹7۰ به طور پیوســته نزول کرد، اما این 
پیشــرفت بعد از آن متوقف شده است—که بازتاب بارزی است از دشواری های 
کاهش فقر در نظام های سّنتی سرمایه داری. برخی از فقرای فرانسوی، سالمندانی 
هستند که با مستمری های معمولی و ثابتی زندگی می کنند. گروه دیگری از فقرا 
مردمانی  هســتند کــه در نواحی روســتایی زندگی می کنند کــه در آنجا اوضاع 
اقتصادی سقوط کرده است. گروه دیگر مهاجرانی هستند از خاورمیانه، آفریقا، 

و آسیا، که ناامیدانه در تالش اند جای پایشان را در اقتصاد فرانسه محکم کنند.
برای اینان و ســایر افراد در تِه هرم اجتماعی، زندگی دشــوار اســت و موانع 
پرشماری وجود دارند که جلو رفتن را دشوار می کنند. کسب وکارهایی اجتماعی 
که عملکده ی فرانسوی به راه انداخته است به دنبال کاهش یا حذف بعضی از این 
موانع هستند. هدف اش شروع دوباره ی پیشرفت در جنگ با فقر است )پیشرفتی 

که در ۱۹7۰ متوقف شد(، و به حرکت درآوردن فرانسه به سمت هدِف فقِر صفر.
یکی از این کسب وکارهای اجتماعی، موبیلیز۰۱ است، شرکتی که اتومبیل سازی 
رنو برپا کرده اســت و به دنبال آن اســت که حمل ونقل با قیمت مناسب را برای 
مردمان فقیر فراهم کند. در زماِن طوفان فکری در مورد مدلی تجاری که بتواند از 
این هدف پشــتیبانی کند، مدیراِن رنو تعدادی از ایده ها را بررســی کردند. برای 
01. Mobiliz.
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مثال، این مفهوم را سبک وسنگین کردند که سعی کنند خودرویی با قیمتی بسیار 
بسیار کم طراحی کنند و بسازند، که حتی فقرا هم بتوانند آن را بخرند. اما هرچه 
بیشــتر با مردماِن بازاِر هدف—خــوِد مردماِن فقیر—صحبت کردند، بیشــتر 
دریافتند که این کار، حادترین مشــکالت در جابه جایی کــه این مردمان با آنها 

مواجه هستند را حل نمی کند. 
بلکه کشــف کردند که بســیاری از مردمــاِن فقیر در واقــع صاحب خودرو 
هســتند—معمواًل خودروهایی با کیفیت پایین که سال ها کار کرده اند و صدها 
هزار کیلومتر راه رفته اند، و اینها بهترین وسایل نقلیه ای بوده اند که توان خریدش 
را داشته اند. متأسفانه بین قیمت فروش خودرو و هزینه های نگهداری آن نسبتی 
معکوس هست. قراضه های قدیمی ای که مردمان فقیر در فرانسه داشتند، مکررًا 
خراب می شدند و تعمیرشان پرهزینه بود. و چون خودروهایشان دائمًا در تعمیرگاه 
بود، بسیاری اوقات از کارشان بازمی ماندند—و وقتی کارگری روزمزد در پاییِن 
هرم شغلی باشید، دو روز که از کارتان بازبمانید محتمل است که اخراج بشوید.
رنــو دریافت که کلیِد فراهم کــردن امکان جابه جایی بــرای مردمان فقیر در 
فرانســه این اســت که هزینه نگهداری و تعمیِر اتومبیل برایشان مناسب بشود. 
بنابراین در ۲۰۱۰ شــروع کرد به ســاختن شــبکه ای از تعمیرگاه های اتومبیل که 
موافقت کرده بودند با تخفیفی در قیمت، به اعضای موبیلیز خدمت رسانی کنند 
در حالی که به خدمت رسانِی بدون تخفیف به مشتریاِن دیگر ادامه می دادند و این 
به این تعمیرگاه ها اجازه می داد که هزینه هایشان را پوشش بدهند. حاال چندصد 
»گاراژِ همبستگی« هست که به هزاران مشــترِی واجد شرایطی خدمت رسانی 
می کنند که ســمن هایی محلی، که از نزدیک با فقــرا کار می کنند، برای موبیلیز 
شناســایی کرده اند. این گاراژها به این ترتیب ســود می برند که جریانی پایدار از 
مشتریاِن تضمین شده  به دست می آورند که برای نگهداری و تعمیر اتومبیل هایشان 
به آنها اتکا می کنند؛ مشتریان به این ترتیب سود می برند که از خدماتی با کیفیت 
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باال بهره مند می شــوند که وسایل نقلیه شان را در جاده ها سرپا نگه می دارند و به 
آنان امکان می دهند زندگی شان را بگذرانند.

تجربیاِت رنو در کسب وکارهای اجتماعی پایان نیافته است. این شرکت حاال 
دارد در مورد شیوه های متعدد دیگری پژوهش می کند تا خدمات اش در حیطه ی 
جابه جایی را به کسانی که نیاز دارند برساند، از جمله از طریق کالس های رانندگی  
که با قیمت مناسب در دسترس همه باشد، با استفاده از تکنولوژی تلفن هوشمند 
بــه عنوان راهی برای اینکه آموزش رانندگی را برای همه قابل دسترســی کند، و 
سرویسی برای به اشــتراک گذاشتن خودروها که متمرکز خواهد بود بر اینکه در 
پروژه های مسکِن همگانی، وسایل نقلیه ی الکتریکی ارزان قیمت را برای اجاره ی 

ساعتی در دسترس عموم قرار بدهد.
کســب وکار اجتماعی دیگری که از طریق عملکده ی فرانسه راه اندازی شده 
سولیدر اپتیک است. این شعبه ی مجزایی است از شرکت فرانسوی اسیلور۰۱، که 
یکی از ســازندگان پیشرِو عدســی و دیگر تجهیزات مربوط به بینایی در سطح 
جهان است. در فرانسه بســیاری از افراد نمی توانند عینک های با کیفیت باال و 
عدسی های پیشرفته بخرند، عینک هایی که نوعًا ۲۳۰ تا ۳۰۰ یورو قیمت دارند. 
گروهی از متخصصان در اســیلور برای طراحی شیشــه های عینک و نحوه های 
رســاندن عینک به دست مشتریان، پانزده ماه وقت صرِف آزمایش کردند، با این 
هدف که قیمت ها را پایین بیاورند. اکنون شــبکه ای ساخته اند از بیش از پانصد 
مغازه ی عینک فروشــی که می توانند عینک های با کیفیت باال را به قیمت اندک 
۳۰ یورو به نیازمندان بفروشند. این برنامه که در ابتدا هدف اش مشتریان سالمنِد 
شصت سال به باال بود، در ۲۰۱۴ گســترش یافت تا نیازمنداِن چهل و پنج ساله به 
باال را هم شــامل بشود. کســانی شــرایط دریافت این خدمات را دارند که فرم 
مخصوصی که برای افراد کم درآمد تهیه می شود را از بیمه ی مّلی خدمات درمانی 
01. Optique Solidaire, Essilor.
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دریافت کنند.
پروژه های دیگری که توسط عملکده و با همکاری بنگاه های پیشرو فرانسوی 
ایجاد شــده اند حاال مشغول چالش هایی هستند از قبیل سرپناه اضطراری برای 
افراد بی خانمان، بیمه خانه برای کسانی که توان خرید بسته های بیمه ای مرسوم 

را ندارند، و خدماِت در دسترِس بانکداری برای فقرا.۹
بــر مبنای اینها می توانید ببینید که رفتن به ســراغ موضوع فقر در کشــوری 
ثروتمند از جهاِن توســعه یافته، تا حدی متفاوت است با این چالش در کشوری 
فقیر در آسیا یا آفریقا یا امریکای التین. به این سبب که فقرا کسر نسبتًا کوچکی 
از جمعیتی هســتند که بســیاری اوقات در میان همســایگانی ثروتمند زندگی 
می کنند، یکی از چالش ها یافتن و شناسایی آنان و طراحی کسب وکاری اجتماعی 

است طوری که نفع اش به کسانی برسد که نیاز دارند.
نمی خواهم نظام سنگینی از آزمون ها یا قواعد ایجاد کنم تا مشارکت کنندگاِن 
»غیرمســتحق« را غربال کنم. اما می خواهم مطمئن باشــم که کســب وکاری 
اجتماعی که هدف اش کاهش اثرات فقر است، واقعًا در خدمت آن هدف است. 
اینکه خدمت یا محصول را بی محدودیــت و با قیمت واحد در اختیار همه قرار 
بدهیم شاید باعث بشود که فشار جمعیْت کسانی که بیش از همه نیازمند هستند 
را به بیرون براند. به این دلیل اســت که تجربیــاِت عملکده در هدف گرفتِن فقرا 

اهمیت دارند.
پروژه هایی که عملکده ی فرانسوی ایجاد کرده اند آنچنان هیجان انگیز و موفق 
از کار درآمده اند که این مفهوم اکنون در کشــورهای دیگری هم اشاعه می یابد. 
YSB اکنون در حال راه اندازی عملکده هایی در هند و برزیل است. این دو کشور 

در وضعیت اقتصادی  بســیار متفاوتی با وضعیت اقتصادی فرانسه هستند. هر 
دوی اینها از کشــورهای درحال توسعه هستند با طبقه ی متوسطی که به سرعت 
رشد می کند، و جمعیتی ماندگار از مردمان فقیر، هم در نواحی روستایی و هم در 
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زاغه های فقیِر حاشیه های شهرها. هر دو کشور، شرکت های بسیار بزرگی دارند 
با دسترسی هایی جهانی. تردید دارم که بعضی از ایده هایی که در این دو عملکده ی 
جدید پدیدار خواهند شــد شبیه به آنهایی باشند که در فرانسه می بینیم، در حالی 
که بقیه کاماًل متفاوت خواهند بود و بر قامت نیازهای ساختار اجتماعی متفاوتی 

دوخته شده اند.
گروه های YSB، هــم در هند و هم در برزیل، تعهداتــی دریافت کرده اند از 
مجموعه ای اتحادیافته از بنگاه هایی که مشتاق اند ساختارهای تازه ی اقتصادی 
را تجربه کنند. پیوندهای اســتواری هم با دانشگاه های محلی  برقرار کرده اند که 
پژوهش را پشتیبانی می کنند. تماشای شکل گرفتن این تجربه های تازه مفتون کننده 
خواهد بود. اقدامات مشــابهی اکنون در ژاپن و استرالیا در حال ظهور هستند. 
عملکده ها الزم نیست که محدود به کشورهای غنی یا کشورهای بزرگ باشند. 
می توان در کشورهای فقیر و کشورهای کوچک نیز ایجادشان کرد، به این صورت 
که متضمن شــرکت هایی محلی و چندمّلیتی باشــند که در آن کشورها فعالیت 
می کنند. ســرانجام، قادر خواهیم بود درس هایی که از این کشورها آموخته ایم را 
به کار ببندیم تا برای طراحی عملکده های کســب وکار اجتماعی در بســیاری از 

کشورهای دیگر در هر ناحیه ای از جهان کمک مان کنند.

اقتصاد جدید و هدِف فقِر صفر
هم چنــان که این مثال ها گواهی می دهد،  کســب وکار اجتماعی به ما کمک 
می کند تا گذاری اقتصادی را به شکلی جهشی آغاز کنیم، و این برای اولین بار به 

افراد بشر فرصت می دهد تا جهانی بدون فقر بسازند.
مــن از این باور انرژی می گیرم که فقر را مردمــاِن فقیر ایجاد نکرده اند. فقر، 
امری اســت مصنوعی که بر مردمانی تحمیل شــده اســت که همــان انرژی و 
اســتعدادی برای خاّلقیت را دارند که هر انسانی در هر جایگاه و در هر جایی از 
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جهان دارد. موضوِع حذِف فقر این اســت: برطرف کردن موانعی که مردمان فقیر 
در آزادکردن خاّلقیت شان برای حل مشکالت شان با آنها مواجه اند. آنان می توانند 
زندگی شــان را تغییر بدهند، و فقط کافی اســت همان فرصت هایی که خودمان 

داریم را به آنان هم بدهیم.
در همــه ی بخش ها، کســب وکارهای اجتماعی ای که به طــرِز خاّلقانه ای 
طراحی شده باشــند می توانند باعث شوند که این به سریع ترین شکل در همه ی 
بخش هــا اتفاق بیفتد. همواره بر این اصرار دارم که فقر به جامعه ی متمدن تعلق 
نــدارد. فقر فقط به موزه هایی تعلق دارد که فرزنــدان و نوه های ما به آن موزه ها 
خواهنــد رفت تا ببینند که مردمــاْن ناچار به تحمل چه مصائِب غیربشــری ای 
بوده اند، و در آن موزه ها از خودشــان خواهند پرســید چگونه اجدادشان اجازه 

داده اند که چنین شرایطی برای مدتی چنین طوالنی پابرجا بماند.
نســلی که برمی آید، برای تضمین حذف فقر از این سّیاره قدرت دارد. ما بر 
بردگی غلبه کرده ایم، بر آپارتاید غلبه کرده ایم، انســان را به ماه فرســتاده ایم—و 
همه ی اینها دستاوردهایی اند که زمانی غیرممکن تلقی می شدند. می توانیم بر فقر 
غلبه کنیم، و فقط کافی است تصمیم بگیریم که در جهانی در آینده که می خواهیم 
بســازیم اش، جایی برای فقر نباشــد. بر عهده ی ما است که تصمیم بگیریم که 
جهانی که برای زندگی انتخاب می کنیم، حاوِی بلیه ی فقر نباشد—و سپس نظام 

اقتصادی تازه ای ایجاد کنیم که جهانی که انتخاب کرده ایم را ممکن کند.
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۴
بیکارِی صفر: ما در جست وجوی شغل نیستیم، 

ما ایجادکننده ی شغل هستیم
بعد از رکود بزرِگ ســال های ۲۰۰۹-۲۰۰8، مردمان سراسر دنیا عمیقًا حس 
کرده اند که چیزی در نظام اقتصادی مان به شدت اشتباه است. بخشی از داستان، 
میزان بیکاری جوانان است که به طرز ویژه ای چشمگیر است. در اروپا، بیکاری 
در میان جوانان کمتر از بیست وپنج ساله ۱8.6 درصد است )در دسامبر ۲۰۱6(. 
در بعضی کشورها، از جمله یونان و اسپانیا و ایتالیا،  این میزان باالی چهل درصد 
اســت.۱ و در ایاالت متحده، تعداد چشمگیری از جواناْن دلسرد شده اند و دیگر 
خود را جزو نیروی کار اعالم نمی کنند، که این به آمار خوش بینانه تری از بیکاری 
منجر شده است که دامنه ی مشکل حقیقی را کمتر از آنچه هست نشان می دهد.۲
به عالوه، تحقیق نشــان می دهد که مشــکل بیکاری جواناْن موقتی نیست. 
جوانانی که ســال های متعددی را بدون کار می گذرانند یا در مشاغل کم درآمدی 
کار می کنند که هیچ چشم اندازی از رشد در آنها نیست، در تمام عمرشان گرفتار 
تبعات این موضوع هســتند. هرقدر هم که سخت کار کنند، نامحتمل است که 
هرگز به مســیر پرسرعت شــغل هایی که حقوق خوب دارند و امنیتی مادام العمر 

فراهم می کنند و فرصت هایی برای نسل بعد ایجاد می کنند، راهی بیابند.
آفات بیکاری و نیمه بیکاری، بــه تعییِن درآمد فرد در طول زندگی اش کمک 
می کنند، و دو عامل عمده  در باالرفتِن نابرابری اقتصادی ای هستند که -چنانکه 
گفتم- تهدیدی جدی برای آینده ی جهان است. اثر روانشناختی و اجتماعی اش 
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هم همان قدر حاد اســت. بیکاری یعنی به زباله دانی انداختن شخصی که کاماًل 
توانا است—و این شکِل بسیار خشنی از مجازات است.

افراد بشــر زاده می شــوند که فعال و خاّلق و پرانرژی و مشکل گشا باشند و 
همواره به دنبال راه هایی برای آزادساختِن توانمندی های نامحدودشان باشند. چرا 
باید اجازه داد که کسی جریان خاّلقیِت یک شخص را قطع کند و مجال استفاده  
از توانایی های حیرت آورش را از او سلب کند؟  با این حال، امروز میلیون ها جوان 
را می بینــم که در ایاالت متحده و اروپا، به واســطه ی ناکامی گســترده ی نظام 
اقتصادی، به ســمت بطالت ناخواسته رانده می شوند. نتیجه ی این امر، نسلی از 

جوانان است که زیر بار حِس ناامیدی قرار گرفته اند.
در مالقات هایم با جوانانی از سراســر جهان، با تعداد بی شــماری از زنان و 
مردان پرانــرژی و باهوش مواجه شــده ام که محدودیت های اقتصــاِد امروز و 
سیاست های معیوب مان باعث شده احساس اســتیصال کنند. این افراد، خواه 
بیکار باشند یا نیمه بیکار، از عهده ی خریدن خانه یا تشکیل خانواده برنمی آیند—
چه برسد به اینکه بتوانند ده ها هزار دالر وام دانشجویی ای که بر عهده شان است 
را پرداخــت کنند. در ایــن فکرند که کجای کار را اشــتباه کرده اند و چرا به نظر 
می رســد که جهاْن هیچ استفاده ای از استعدادهایشــان نمی کند. جای تعجب 
نیست که اقتصاددانانی نظیر لوُدویک سوبراِن اسپانیایی شکوه کرده اند که »یک 

نسل کامل دارد قربانی می شود«.۳
چیزی که اوضاع را بدتر می کند این است که گرایش های جمعیت شناختی و 
اقتصادْی هیچ نشانه ای بروز نمی دهند که قرار است این مشکل خودبه خود حل 
بشود. سازمان بین المللی کار )ILO۰۱( تخمین می زند که، به واسطه ی اضافه شدن 
تعــداد جوانان، نیــروی کار در دهه ی آینده در کل حدود ۴۰۰ میلیون نفر رشــد 
خواهد کرد. این امر باعث تشــدید چیزی خواهد شــد کــه ILO آن را »چالش 
01. International Labour Organization.
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اضطراری« برای ایجاد ۴۰۰ میلیون شغل مّولد در طول دهه ی آینده می نامد—۴۰ 
میلیون شغل در سال.

روندهایــی از قبیــل خودکارســازی و گســترش تکنولــوژی روبوتیک و 
پیشرفت های هوش مصنوعی، مشکل را بدتر کرده اند زیرا همه ی اینها این امکان 
را به شرکت ها می دهند که، بدون کاهشی در خروجی شان، کارگران را در بسیاری 
حوزه ها حذف کنند. اضافه بر این، طول عمر انسان ها بیشتر و زندگی شان سالم تر 
شــده، و این یعنی که هم می خواهند و هم نیاز دارند که مدت طوالنی تری برای 
امــرار معاش کار کنند،  و این امر بر صف تقاضای شــغل فشــار مضاعفی وارد 
می کند. محتمل به نظر می رســد که در ســال های آتی، سیاستمداران و دولت ها 

بیشتر و بیشتر غرق در مسائل ایجاد شغل و اداره ی امور بیکاران بشوند.
عّلت این مشکل چیست؟ برای رفع اش چه می توانیم بکنیم؟

مشکل بیکاری—تشخیص غلط، درمان غلط
البته که جواناِن امروز که درگیر یافتن شغل مناسبی هستند هیچ کار اشتباهی 
نکرده اند—درســت همان طور که زنان فقیری در سراســر جهان که گرفتار فقر 
هســتند هیچ کار اشــتباهی نکرده اند. در هر دو مورد، آنچه باید مقصر دانســته 
بشود—و الزم است که تغییر کند—نظام اقتصادی ای است که طراحی کرده ایم 

و با اعتماد از آن پیروی کرده ایم.
این مشکِل بیکاری را خوِد مردماِن بیکار ایجاد نکرده اند. مشکل را چارچوِب 
مفهومی مان ایجاد کرده است، چارچوبی که به طرز فاحشی معیوب است و این 
ایده را به زور در در مغِز ما فرو کرده اســت که انسان ها زاده می شوند تا برای چند 
نفر سرمایه داِر معدود کار کنند. چون، مطابق نظریه ی کنونی،  این افراِد معدودی 
که شــغل ایجاد می کنند همان کسانی  هستند که اقتصاد را به پیش می برند، تمام 
سیاست ها و نهادها برای آنان ساخته می شوند. اگر این افراد استخدام تان نکنند،  
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کارتان تمام است. این چه بدخوانِی عجیبی است از سرنوشت بشری! چه توهین 
بزرگی است به انسان هایی که سرشارند از توانایِی خاّلقانه ی نامحدود!

نظام آموزشی ما بازتاب دهنده ی همین نظریه ی اقتصادی است. این نظام بر 
پایه ی این فرض ساخته شده است که دانشجویان باید سخت کار کنند و نمره های 
خوبی بگیرند تا بتوانند شغل های خوبی از بنگاه هایی بگیرند که فرض بر آن است 
که به پیش برندگاِن همه ی فعالیت های اقتصادی و پدیدآورنده ی تمامی رشــدها 
هســتند. دانشــگاه های برتر بــه میزانی که فارغ التحصیالن شــان در مراســم 
فارغ التحصیلی افتخار می کنند در حالی که نامه های شــروع به کار را در جیب 

دارند.  
کسانی که همه ی عمرشان یا بخشی از عمرشان را برای شرکتی کار کرده اند، 
هیچ اشــتباهی نکرده اند. اما چیز کاماًل اشتباهی در نظام اقتصادی ای هست که 
وجوِد یک بدیِل طبیعی و جــذاب را کورکورانه نادیده می گیرد. به جوانان هرگز 
گفته نمی شود که همگی با دو انتخاب زاده می شوند، و همواره در طول عمرشان 
این دو انتخاب را دارند: می توانند در جســت وجوی شغل یا ایجادکننده ی شغل 
باشــند—می توانند شخصًا کارآفرین باشند، به جای آنکه شغلی را از کارآفریناِن 

دیگر هدیه بگیرند.
     به این عّلت که ما کمروتر از آن هســتیم کــه خرِد نظریه پردازان مان را زیر 
ســؤال ببریم، نمی توانیم صرفًا بنشینیم و تماشا کنیم که نسل کاملی از جوانان در 
شــکاف های نظریه ی اقتصادی فرو بروند. باید نظریه مان را بازطراحی کنیم، از 
این طریق که، به جای آنکه به »دست نامرئی بازار« برای حل همه ی مشکالت مان 
تکیه کنیم، توانایی نامحدود افراد بشــر را به رسمیت بشناسیم. باید بیدار شویم و 
این حقیقت را دریابیم که »دســت نامرئی«، نامرئی است به این عّلت که وجود 

ندارد—یا اگر که وجود دارد، به  طرزی نامرئی در خدمت ثروتمندان است.
در نظــام جاری اقتصــادی، بهترین راه حلی که نظریه پــردازان اصواًل برای 
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بیکاری بــه ما ارائه داده اند ارتقاء رشــِد اقتصادی از طریق ســرمایه گذاری در 
ساختن زیرســاخت ها یا برنامه های وقت گیر دولت است، همراه با خیریه های 
دولتی که برای کاهش رنج نیازمندان طراحی شــده اند. این سیاست ها می توانند 
راه حل های ناقصی برای مشکل تدارک ببینند، اما نمی توانند به موضوِع حقیقِی 

زیرین بپردازند.
البته وقتی مردم به عّلت بیکاری آسیب می بینند، کمک دولت برای امداد به 
آنان الزم و مهم اســت. اما بالفاصله بعد از امداد، مســؤولیِت بســیار بزرگ تِر 
جامعه—و حکومتی که نماینده ی جامعه اســت—کمک بــه مردم برای گریِز 
هرچه سریع تر از وابستگی به حکومت است. وابستگی، قدِر انسان ها را می کاهد. 
رسالت ما در این ســّیاره این است که آن را برای همه، جای بهتری کنیم—و با 
یک طبقه ی فرودســِت وابسته که آزادی و اســتقاللی ندارد تا زندگی را حقیقتًا 

شایسته ی زیستن کند، مدارا نکنیم.
فن آوری و روش شناسی مورد نیاز برای پایان دادن به بالی بیکاری را داریم. 

چیزی که فاقد آنیم، اراده و چهارچوب است.

غلبه بر موانع کار
یکی از افســانه هایی که مشکل بیکاری را تشــدید می کند این ایده است که 
برخی افــراد از تولیدکردِن ارزِش اقتصادی ناتوان اند. فرض بر آن اســت که این 
افــراد، ناکارآیی یا عیب هایی دارند که آنان را بی ارزش و ســزاوار می کند که مثل 
زباله دور انداخته شوند. این افســانه می گوید که اینان فقط شایسته ی دریافت 

اعانه های خیریه ها و دولت ها هستند.
برخی از مردم نیاز به کمک دارند تا بر موانعی غلبه کنند که انجام کاِر ارزشمند 
را دشــوارتر می کند. برخی از مردم معلولیت های فیزیکی یا روانشناختی  دارند و 
محتاج حمایت هســتند—مثاًل محتاج وســایل یا ماشــین هایی هستند که با 
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اوضاع واحوال شــان وفق داده شــده باشــند، یا برنامه ی کاری ای که مناســب 
شرایط شان باشد. برخی کارگرانی که شغل هایشان به سبب خودکارسازی حذف 
شده است، نیاز به کمک دارند تا مهارت های تازه ای یاد بگیرند. هرگز نباید اجازه 
داد که مشــکالتی نظیر اینها، طبقه ی دائمی و بزرگی از مردماِن بیکار ایجاد کنند 

نظیر آنچه در کشورهایی در سراسر جهان می بینیم.
واقعیت این است که تقریباً  همه ی افراد بشر کاماًل توانایی این را دارند که کار 
ارزشــمندی انجام بدهند که ارزشی به جامعه بیفزاید همزمان با آنکه به خود آن 
افراد هم اجازه بدهد که خرج خود و خانواده هایشــان را درآورند—به ویژه وقتی 
که از فشار برای تولیِد سوِد زیاد و روبه تزاید برای صاحبان شرکت ها رها باشند. 
امروزه کســب وکارهایی اجتماعی هستند که نشــان می دهند که این امر درست 
اســت. یک مثال اش مؤسسه ی پناهگاه انسانی۰۱ اســت که در دسامبر ۲۰۱۲ در 

فوکوئودای ژاپن تأسیس شد.
اولین بار در بازدید از دانشگاه کیوشو در ۲۰۱۲ بود که درباره ی پناهگاه انسانی 
شــنیدم، وقتی که مسابقه ای در طراحِی کســب وکارهای اجتماعی توسط مرکز 
پژوهش های کســب وکارهای اجتماعِی یونس و شیکی۰۲ در این دانشگاه برگزار 
می شد. یکی از نویدبخش ترین طرح ها را ایسائو سوِئجیما عرضه کرده بود که در 
زندان در مقام افسِر مسؤوِل مرخصِی زندانیان کار می کرد. سوئجیما درگیِر وضِع 
بِد زندانیاِن ســابق بود که بعد از آزادی از زندان با موانعی جدی در یافتن شــغل 
روبه رو هستند—موانعی که عمدتًا توسط خوِد جامعه ایجاد می شوند. بسیاری 
از این زندانیان سابق چون به واسطه ی ترس و پیشداوری از مشاغل عادی طرد 
می شوند، با اســتفاده از ارتباطاتی که در زمان زندانی بودن شان برقرار کرده اند به 
دنیای جرم وجنایت بازمی گردند. مثل بسیاری از کشورها، ژاپن هم باید با درصد 

01. Human Harbour Corporation.
02. Yunus & Shiiki
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باالی زندانیان سابقه دار دست وپنجه نرم کند که بعد از ارتکاب جرم هایی جدید، 
کارشــان دوباره به زندان می رسد؛ آمارها نشــان می دهند که میزان بازگشت به 
جرم وجنایت در ســطح کشــور اخیرًا از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۴6  درصد 

افزایش یافته است.۵
سوئجیما می خواست برای رســیدگی به این مشکْل کسب وکاری اجتماعی 
ایجاد کند. با مشــارکت یک زندانِی سابق به نام آتسوشــی تاکایاما، مؤسسه ی 
پناهگاه انســانی )HH( را بنیانگذاری کرد، که اولین کسب وکاِر اجتماعِی یونس 
در ژاپن بود. HH به ســراغ دو مشکل اجتماعی رفته است: زباله های صنعتی را 
جمــع آوری و بازیافــت می کنــد و از این رهگذر مشــکل آلودگــی و تخریب 
زیســت محیطی را کاهش می دهد، و در این فرآینْد افرادی را به کار می گمارد که 
به تازگی از زندان آزاد شــده اند و فرض بر آن اســت که »قابل به کارگماشــتن« 

نیستند.
طرح کسب وکاِر سوئجیما کارآمد بوده است. HH به سرعت خودکفا شد و به 
درآمد ۲.۴ میلیون دالر امریکا در سال رسید و هدف اش درآمد ۳.۵ میلیون دالر 
امریکا در ۲۰۱7 اســت. این شــرکْت بیست وشــش نفر را در ســه محل—در 
فوکوئوکا، توکیو، و اوســاکا—به کار گماشــته است که نه نفرشــان از زندانیان 
سابق اند. ایده ی پشــِت HH بدین ترتیب نقدًا و به طور طبیعی توسعه و گسترش 
یافته است، و این به همان صورتی است که مفاهیم موفِق کسب وکار همگی رو به 

موفقیت دارند.
شرکت هایی مثل HH، آشکار می کنند که این ایده که گروهی از مردم نمی توانند 
کاِر مفید انجام بدهند، افسانه ای است که باید کنار گذاشته شود. این ایده صرفًا 
یکی از آن ایده های قدیمی ای اســت که چونان مانعی بر ســر راه نظام اقتصادی 
تــازه ای عمل کرده اســت که در آن نظام، هر فردی از افراد بشــر می تواند جایی 

بیابد.
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رفتن به سراغ بیکاری در بنگالدش: برنامه ی نوبین )کارآفریناِن جدید(
من ســال ها درگیِر مســأله ی همه گیِر بیکاری در میان نسل دوِم وام گیرندگاِن 
گرامین بوده ام. این نسل جدید، به مدرسه رفته است؛ بسیاری شان از تحصیالت 
عالی بهره مند شده اند. با این حال، چندین هزار نفرشان نتوانسته اند شغلی بیابند.
نهایتًا، به سمت راه حِل خودم پیش رفتم. راه حل من راه حلی عملی است برای 
مشکل بیکاری، که در را به روی فرصت های اقتصادی برای جوانان در بنگالدش 

می گشاید.
چنان کــه توضیح داده ام، بانــک گرامین و نظام های مالــی ای که با عنوان 
خرده وام شــناخته می شوند، با تدبیِر کوچکی در روســتای ُجبرا در ۱۹76 آغاز 
شروع به کار کردند. از آن زمان، خرده وام رشد کرده و تبدیل شده است به جنبشی 
جهانــی کــه به بیــش از ۳۰۰ میلیــون خانــواده ی فقیر کمک کرده اســت که 

اوضاع واحوال اقتصادی شان را از طریق کارآفرینی ارتقاء بدهند.
از همان اول، بانک گرامین به موضوعاتی پایه ای در مورد فقرا توجه داشــت، 
گاه کردن آنــان از روال های مهمی از قبیل نظافِت ســاده و مراقبت های  و بــه آ
بهداشــتِی درســت. ما از انتخاب های درســِت ســبِک زندگی، نظیر عادت به 
پس اندازکــردن، حمایت می کردیم بــه این صورت که این را بــرای وام گیرندگاِن 

گرامین آسان کرده بودیم که در حساب های پس انداْز سپرده گذاری کنند.
در مــورد نســل دوِم خانواده هــای وام گیرندگان تمرکِز شــدیدی داشــتیم. 
خانواده های گرامین را ترغیب می کردیم که از مکانی برای گردهم آیی که به خانه ی 
مرکزی معروف بود—کلبه ای که وام گیرندگان برای مالقات های هفتگی شان در 
آنجا جمع می شدند—به عنوان مکانی برای آموزش فرزندان شان استفاده کنند. 
بســیاری از گروه های محلِی وام گیرنده، حقوقــی معمولی به دختر یا زنی محلی 
پرداخت می کردند )معمواًل حدود ۵۰۰ تاکا، معادل حدود شش دالر امریکا( تا 
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هر روز به کودکان پیش دبستانی شــان درس بدهند. این مرکزهای جدیِد تفریح و 
یادگیری در همسایگی، باعث آشنایی کودکان بیشماری با خواندن و نوشتن شده 
است و به خانواده هایی کمک کرده است که شاید هرگز یادگیری در کالس درس 
را تجربه نمی کردند، تجربه ای که به آنان کمک می کند بر ترس شــان از تحصیل 

غلبه کنند و در عوض به استقبال تحصیل بروند.
در پیمان نامه ی پایه ی وام گیرندگان—که به تصمیمات شــانزده گانه معروف 
اســت—این تعهد را هم اضافه کرده ایم که همه ی بچه هایشــان را به مدرســه 
بفرســتند. هر روز و هر هفته، این تعهدات—از جمله تعهد شــماره ی هفت که 
می گویــد »ما فرزندان مان را آموزش خواهیــم داد و تضمین می کنیم که درآمدی 
داشته باشند که بتوانند خرج تحصیل شــان را بدهند«—در همه ی اجتماعاِت 
وام گیرنــدگان بانک گرامین به صورت آواز خوانده می شــود. ما پویشــی به راه 
انداخته ایم برای اینکه تضمین کنیم که ۱۰۰ درصِد فرزندان خانواده های گرامین به 
مدرســه می روند—و این تالشی است جســورانه در کشوری که بیشتِر فرزندان 
خانواده های فقیر به مدرسه نمی روند—و هر سال به هزاران دانش آموز بورسیه ی 
تحصیلی دادیم تا ترغیب شــان کنیم که تحصیل در مدرسه را ادامه بدهند و برای 

تحصیِل بهتر رقابت کنند.
وقتی مدرســه ی ابتدایی را تمام کردند، ترغیب شــان کردیم که به دبیرستان 
بروند. بیشترشــان این کار را کردند. و وقتی دبیرســتان را تمام کردند، با معرفی 
برنامه ی تازه  ای برای وام های تحصیلی به منظوِر دســترس پذیرکردن تحصیالت 
عالی برای خانواده های فقیر روســتایی، ترغیب شــان کردیم که به کالج بروند. 
اکنــون هزاران دانشــجو از بانــک گرامیــن وام تحصیلی دریافــت کرده اند تا 

فارغ التحصیِل پزشکی و مهندسی و حرفه های مختلف بشوند.
اما این دستاورد به مشکل جدیدی منجر شد. برای بیشتِر فارغ التحصیالن، 
هیچ شغلی نیست. پس ما برنامه ی دیگری را به راه انداختیم. این برنامه با پویشی 
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شروع شد برای تغییرجهت دادن اذهان جوانان از مسیر سّنتِی به چنگ آوردِن شغل 
به مســیر ایجادکردِن شغل برای خودشان و دیگران از طریق کارآفرینی. فرزندان 
خانواده  های گرامین را دعوت کردیم به تکراِر ِورِد »ما جویندگان شغل نیستیم، ما 
ایجادکنندگان شغل هستیم«. و برای اینکه کمک شان کنیم این باور را به واقعیت 
تبدیــل کنند، برنامه ی جدیــدی معرفی کردیم برای عرضــه ی وام های برنامه ی 
کارآفریــِن جدید از بانــک گرامین برای حمایــت از تالش هایشــان در ایجاد 
کســب وکار. شروع کردیم به اینکه جوانانی که این مســیر را انتخاب می کنند را 
نوبیــن اوندیوکتا بخوانیم، که در زبان بنگالی ما بــه معنای »کارآفریناِن جدید« 
اســت. وقتی برای اولیــن بار برنامه ی نوبیــن را در ۲۰۰۱ اعــالم کردیم، حجم 
کسب وکارهای راه  اندازی شده اندک بود. بسیاری از والدیِن گرامینی اکراه داشتند 
کــه بگذارند پســران یــا دختران شــان، در حالی کــه هنوز وام هــای تحصیلی 
پرداخت نشده ای دارند، وام های بیشتری بگیرند. به عالوه، برخی کارمنداِن بانک 
گرامین در دادن وام های تازه به آنان بسیار کند بودند به این عّلت که همین دغدغه 

را در مورد وام های پرداخت نشده داشتند.
برای کمک به چاره کردن این مشکل و برای ترغیب تعداد بیشتری از جوانان 
گرامینی به پذیراشــدِن کارآفرینی، این ایده به نظرم رســید که، بیرون از ساختار 
بانــک گرامین، صندوق هایی برای کســب وکار اجتماعی ایجــاد کنیم که یگانه 
مســؤولیت اش حمایت مالی از کارآفریناِن جدید باشــد. برای کاشتِن ایده های 
کارآفرینی در اذهان همه ی ســهامداران و برای پاالیِش روش شناســی از طریق 
تعامِل منظم با مردمانی از همــه ی طبقات اجتماع، تصمیم گرفتم تریبون آزادی 
ایجاد کنم که کارآفریناِن بالقوه ی جوان بتوانند طرح های کسب وکارشان را در آن 
عرضــه کنند. امیدم ایــن بود که وجود این تریبون، جوانــان را ترغیب کند که با 
ایده هایشــان در کســب وکار پا پیش بگذارند، و در عین حال کمکی باشد برای 
نشــان دادن اینکه مفاهیم کســب وکار اجتماعــی را چگونه می تــوان در مورد 
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چالش های ملموس اجتماعی و اقتصادی به کار بست.
در ژانویــه ی ۲۰۱۳، مرکز یونــس در داکا اولین کارگاه طراحی کســب وکار 
اجتماعی را ســازماندهی کرد. با موفقیت این کارگاه، ترغیب شــدیم که به طور 
ماهیانه کارگاه هایی در طراحِی کســب وکار اجتماعی برگزار کنیم. این کارگاه ها 
مدیران تجاری و رهبران ســمن ها و دانشگاهیان و دانشجویان و متخصصاِن این 
موضــوع و نیز فعاالن اجتماعی را به خود جذب کردند. شــرکت کنندگان گاهی 

پیشنهاد می کردند که در پروژه های ارائه شده در کارگاه سرمایه گذاری کنند.
تا آوریل ۲۰۱7، طرح های حدود شانزده هزار کارآفرین جدید برای کسب وکار 
تصویب شــده اند و مشاوره و راهنمایی دریافت کرده اند و ۲۱ میلیون دالر امریکا 
از طریــق صندوق های حمایــت از کارگاه های طراحی کســب وکار اجتماعی 
سرمایه گذاری شــده اســت. اگرچه کارگاه های همگانِی طراحی هنوز ماهیانه 
برگزار می شوند،  کارگاه های خانگِی طراحِی بسیار بیشتری هم برگزار می شوند تا 
هر ماه بیش از یک هزار طرح کسب وکار را به مرحله ی تصویب نهایی برسانند. تا 
پایان ۲۰۱7، تعداد طرح های کسب وکاری که برای حمایت مالی تصویب می شوند 
شاید به دوهزار در ماه برسد. کیفیت بسیار باالیی را تا امروز در گزینش و رصدمان 
حفظ کرده ایم. اگرچه ســعی می کنیم به آهستگی حرکت کنیم تا در مورد کیفیت 
مطمئــن باشــیم، انتظارمان این اســت که تا پایــان ۲۰۱7 بــه ۲۵,۰۰۰ پروژه ی 
تصویب شــده برســیم با ۳6 میلیون دالر امریکا که برایشان سرمایه گذاری شده 

باشد.
توجــه کنید که صندوق هــا و ســرمایه گذارانی که بــرای کارآفرینان جدید 
سرمایه گذاری می کنند، کسب وکارهایی اجتماعی هستند؛ اما خوِد سرمایه گذاراِن 
جدید، کســب وکارهایی متعارف تأســیس می کنند که کارشــان سودرسانی به 
صاحبان شان است. برای اینکه نسبت به انواع ایده های کسب وکاری که صندوق 
برنامه ی نوبین از آنها حمایت می کند حســی پیدا کنید، در اینجا شــش پروژه ی 
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تصویب شده ی کارگاه طراحی در ماِه مِی ۲۰۱6 را می آورم:
خیاطی میتالی—بیوه ای جوان به نام رومی مالک، مادِر دو بچه، کمک هایی 	 

از صندوق دریافت کرد برای توسعه دادن کسب وکار خیاطِی شوهر ازدست رفته اش، 
هشت ماه بعد از مرِگ شوهر.

گلخانه ی پریونتو—ســرمایه گذاری ای انجام شــد برای کمک به رانجان 	 
چاندرا ســوترادار، متخصص در تکثیر و پیوند گیاهان، که کسب وکار خودش در 

گلخانه را راه اندازی کند.
خانه ی جمدانِی ِاتی—موسامات پروین، بافنده ی ماهِر جمدانی، که نوعی 	 

پارچه ی ظریف برای ساری است، کمک هایی از صندوق دریافت کرد تا شرکِت 
مستقر در خانه اش را توسعه بدهد.

سلیم پاکا شیلپو—اسما بیگم، که بعد از تحمل شکنجه های جسمی مجبور 	 
شده بود شوهرش را ترک کند، کمک هایی از صندوق دریافت کرد تا کسب وکاری 

برای تولید بادبزن های دستِی ساخته شده از برِگ نخل راه اندازی کند.
آسیاب برنج تومپا—محمد روح االمین، تکنیسین باتجربه ی آسیاب برنج، 	 

کمک هایی از صندوق دریافت کرد تا کسب وکار خودش را در آسیاب برنج ایجاد 
کند.
ســالن آرایش بودهوئا—حسنا که آرایشگری تعلیم یافته است، کمک  هایی 	 

دریافت کرد تا کسب وکارش را توسعه بدهد.

چنان که می  بینید، اینها پروژه های غول آسایی نیستند، پروژه هایی نظیر آنچه 
بسیاری از برنامه های ســّنتی توسعه ی اقتصادی می پســندند—کارخانه های 
فوالد، کارگاه هــای الکترونیک، نیروگاه های برق آبی. بلکه اینها شــرکت های 
کوچکی هســتند که از پایین ساخته می شــوند و جواناِن محلی ای طراحی شان 
می کنند که نیازهــا و ترجیحات جامعه را درک می کنند، و هر کدام به کمکی در 
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محدوده ی ۱,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ دالر امریکا احتیاج دارند. هر یک از این کسب وکارها 
فقط با خود شخص کارآفرین شروع خواهد شد، که، هم چنان که کارش توسعه 
می یابد، یک یا چند نفر دیگر را به عنوان دســتیار استخدام می کند. اما هر کدام 
نماینده ی فرصتی است برای یک جوان که برای اولین بار طعم هیجاِن کارآفرینی 
و اســتقالل را بچشــد، در عین حال که کاال یا خدمت مفیدی هم برای جامعه 
تدارک می بیند. کسب وکارهای کارآفرینانه ای نظیر اینها، وقتی که هزاران و نهایتًا 
میلیون ها بار تکثیر بشــوند، می توانند به اقتصاد روستاهای بیشماری در مناطق 
دورافتاده ی بنگالدش روح تازه ای بدمند و چشم اندازها را برای جوانان مان تغییر 

بدهند.
مدتی طول کشــید تا مرکِز یونس نظام موفق کنونی مان برای اداره ی برنامه ی 
نوبین را بپروراَند. بین ژانویه و ســپتامبر ۲۰۱۳، روش شناســِی پایه، شکل های 
گزارش دهی، رصِد روزانه ی نظام، روال های حسابداری، روال های شناسایی و 
ارزیابی و غیــره را ایجاد کردیم. حاال تســهیالت مشــترکی از قبیل نظام های 
اطالعاتِی رایانه ای شــده، نرم افزارهای حسابداری و تسهیالت آموزشی در حال 
توسعه یافتن هستند. یک نحوه ی دقیِق پیاده سازی دارد شکل می گیرد تا تضمین 
کند کــه کارآفرینان جدید به خوبی در امور اداره ی کســب وکار، حســابداری، 
گزارش دهی، و نیز دسترســی به خدمات پشتیبانی، جهت دهی می شوند و تعلیم 

می یابند.
در ابتدا، ســازمان گرامیــن تله کام—عضوی از خانواده ی کســب وکارهای 
گرامین—ســرمایه گذار اصلی ای بود که برای کارآفرینــان جدید بودجه فراهم 
می کرد. حاال شــرکت های گرامینِی بیشــتری، از جمله گرامین کایالن )شرکتی 
برای مراقبت های بهداشتی(، گرامین شاکتی ساماجیک بیبوشا )مختص ارتقاء 
کســب وکار(، و سازمان گرامین )مختص همتاســازی بین المللِی روش شناسِی 
گرامیــن(، به این برنامه پیوســته اند. اینها با هم مجموعــه ای از چهار صندوق 
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کسب وکار اجتماعی ایجاد کرده اند تا از برنامه های نوبیِن خودشان حمایت کنند.
به طور معمول، در هر کارگاه عمومی طراحی حدود ۱۵۰ نفر حضور می یابند 
)این کارگاه ها ماهیانه برگزار می شــوند(، و در عین حال کسانی دیگر از بیش از 
سی کشور در این جلســات که از طریق اینترنت به صورت زنده پخش می شوند 
شــرکت می کنند. شــرکت کنندگان ســؤال می کنند، راه هایی برای ارتقاء پروژه 
پیشنهاد می دهند، و موضوعاتی را مطرح می کنند که دیگران در آماده سازی پروژه 

از آنها غافل بوده اند.
خوِد کارگاِه طراحی حقیقتاً  نقطه ی اوج فرآیندی پرطول وتفصیل است که با 
شناسایی کارآفریِن جدیِد بالقوه آغاز می شود. هر صندوِق کسب وکاِر اجتماعی، 
در ســطح روستا دفتری برای خود دارد با کارمندانی که در جست وجوی کسانی  
هستند که مشــتاِق کارآفرینی اند، و با آنان از نزدیک ارتباط برقرار می کنند و به 
حل مشکالت شــان کمک می کننــد. این کارمنــدان، کارآفرینان آینــده را در 
خانه هایشــان مالقــات می کنند تــا از رؤیاهایشــان، از نگرانی  هایشــان، و از 
حمایت های خانواده شان مطلع بشــوند. همین که سی تا چهل زن و مرد جوان 
شناسایی شوند و با آنان تماس گرفته شود، کارمندان روستا یک اردوی معارفه را 
سازماندهی خواهند کرد. در آنجا قواعد و روال های برنامه ی کارآفرین جدید را 
توضیح می دهند، از هر شــرکت کننده دعوت می کنند تا ایده ی کســب وکارش را 
به اختصار توضیح بدهد، و بحث و ارزیابِی مشــترِک هر ایده را هدایت می کنند. 
بعد از آن،  مسؤوالِن اردو فهرست کوچکی از شرکت کنندگانی تهیه می کنند که، 
به نظر این مســؤوالن، احتمااًل می توانند کارآفرینان موفقی باشند—و این اولین 

گام در فرآینِد انتخاب است.
آیا این یعنی که کســانی که موفق نشــده اند نمره ی کافی بیاورند به بیکاری 
محکوم هستند؟ به هیچ وجه. ما سیاست اساسی مان را برای همه ی شرکت کنندگان 
توضیح می دهیم: هیچ کســی رد نمی شــود و هیچ کسی رها نمی شود، حتی اگر 
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پروژه اش در ابتدا شکست بخورد. در تمام طوِل این فرآیند از این سیاست پیروی 
می کنیم. بنابراین به کسانی که بار اول برای برنامه انتخاب نشده اند اطمینان داده 
می شــود که به اردوی بعدی دعوت خواهند شــد. تا آن زمــان، آنان می توانند 

خودشان را آماده کنند تا دفعه ی بعد پروژه شان را بهتر ارائه کنند.
کاندیداهای فهرســت نهایی، به دور دوم تمرینات پروراندِن پروژه می روند. 
کارآفرینان انتخاب شــده در این دور، به داکا دعوت می شوند و در آنجا، با کمک 
کارمندان تعلیم دیده ی طرف سرمایه گذار، طرح های کسب وکارشان شکل نهایی 
می گیرنــد و ظاهری حرفــه ای پیدا می کنند. خالصه ی پروژه هــا، برای ارائه ای 

پنج دقیقه ای در کارگاه طراحی، به انگلیسی تهیه می شوند.
معمواًل، بعــد از فرآیند طوالنــی آماده ســازی، داوراِن کارگاه های طراحی 
آماده اند که هر پروژه ای را تصویب کنند،  گرچه بسیاری اوقات توصیه های خوبی 
می کنند و بعضی مســائل را گوشزد می کنند تا به پیاده سازی طرح کسب وکار در 
دنیای واقعی کمک کنند. در مواردی نادر، از کارآفرین خواسته می شود طرح اش 

را اصالح کند تا بهتر شود و در کارگاه طراحی بعدی ارائه اش کند.
همین که پروژه ای تصویب بشود، فرآیند همیاری برای پیاده سازی پروژه آغاز 
می شــود. ســرمایه گذار و کارآفرین وارد دوره ای بــرای تعلیم دیدن و رصدکردن 
می شوند تا سفر مشترِک موفقی را شروع کنند. در کنار سرمایه گذاری، کارآفریِن 
تازه کار در مورد اداره ی پروژه تعلیم می بیند و آموزش می یابد تا به او برای تضمین 
موفقیت کســب وکار تازه کمک بشــود. این امری است بســیار طبیعی زیرا که 
ســرمایه گذار، به لحاظ اجتماعی، قویًا عالقه مند است که این کسب وکار موفق 
بشــود. پس درســت همان طور کــه ســرمایه گذراِن خطرپذیر، مشــاوره ها و 
راهنمایی هایی تدارک می بینند تا توانایِی رشــِد کســب وکارهای مورد حمایت را 
بیشینه کنند، سرمایه گذاراِن ما در کسب وکارهای اجتماعی نیز برای شرکت های 

مورد حمایت شان کمک و راهنمایی عرضه می کنند.
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در طول این دوره، هر موضوِع نظارتِی مربوط به کســب وکاِر پیشنهادشده به 
صورت انتقادی عرضه می شود و همه ی مدارک الزم تکمیل می شوند. تعلیماِت 

مربوط به رصدکردن و حسابداری تکمیل می شوند.
ســرانجام، ســرمایه ی صندوق واریز می شود و چرخ کســب وکار به گردش 
درمی آید. نرم افزارهای حســابداری و رصد که توســط ارتباطات گرامین ایجاد 
شده اند )شرکتی در تکنولوژی اطالعات که بخشی از خانواده ی کسب وکارهای 
گرامین است(، داده های کلیدی را به طور روزانه در مورد هر کسب وکاِر کارآفریِن 
جدید گردآوری می کنند. همه ی این گزارش ها به یک ِسروِر مرکزی می روند که 
کار رصد روزانه ی گزارش های همه ی کســب وکارها را انجام می دهد و داده ها را 

از طریق صفحاتی خوش دست به صندوق های سرمایه گذاری ارائه می کنند.
  برنامه ی نوبین قویًا مبتنی است بر این باور که هر کسی استعداد این را دارد 
کــه کارآفرین بشود—اســتعداد این را دارد که زندگی خــودش را اداره کند و از 
طریق ایجاد کسب وکاری مبتنی بر خاّلقیت فردی، سهمی در اقتصاد و در جامعه 
داشته باشــد. ما، از طریق گردهم آوردن صندوق های کســب وکار اجتماعی و 
سرمایه گذاران و متخصصاِن طراحِی کسب وکار و کارآفریناِن بالقوه ی جدیدی که 
نیاز به پول و حمایت دارند، درســتی این باور را به اثبات می رسانیم—و به هزاران 

جوان کم درآمد کمک می کنیم که از بیکاری نجات یابند.

از وام تا مشارکت در سهام: کلیِد ارتقاِء کارآفرینی
وقتی که در سال های آغازیِن بانِک گرامین ایده ی خرده وام برای زنان فقیر را 
تبلیغ می کردم، بسیاری از متخصصان در سراسر جهان اصرار داشتند بر اینکه این 
ایده شکســت خواهد خورد به ایــن عّلت که کارآفرینی، کیفیتــی نادر در میان 
مردمان است—و در میان مردمان فقیر حتی نادرتر و در میان زنان فقیر، به غایت 
نادر اســت. من عکِس این موضع را اتخاذ کردم—این موضع را اتخاذ کردم که 
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همه ی افراد بشــر بدون اســتثنا، مرد یا زن، روستایی یا شــهری، غنی یا فقیر، 
کارآفرین هستند. برنامه ی نوبین ریشه در همین باوِر قوی دارد.

یک تفاوت بزرگ بین خرده وام و برنامه ی نوبین این است که دومی بر خرید 
سهام متمرکز می شود که که نوعی مشارکت در سرمایه گذاری است تا ایجاد یک 
بدهی صرف. اجازه بدهید در اینجا کمی درنگ کنم و توضیح بدهم که سهام مالی 

در جهاِن کسب وکارهای اجتماعی چگونه عمل می کند.
در روایت کســب وکار اجتماعی از سرمایه ی خطرپذیر، سرمایه گذاران هیچ 
نفعی از سرمایه گذاری شان نمی برند. اما پول سرمایه گذاری شان را پس می گیرند، 
همراه با مبلغی که از آن با هزینه انتقال ســهم یاد می کنیم، که برابر اســت با ۲۰ 
درصِد ســرمایه گذاری—و نه بیشــتر. بنابراین در برنامه ی نوبیــن، کارآفریناْن 
مســؤول این هستند که پولی که دریافت کرده اند را، همراه با هزینه انتقال سهم، 
بازپرداخت کنند. وقتی این کار انجام بشود، مالکیت شرکت به کارآفرین منتقل 

می شود.
داشــتن هزینه انتقال ســهم به میزان ثابت ۲۰ درصد، از نیاز به برآورِد ارزِش 
ســهم در زمان انتقال مالکیت جلوگیری می کند. با نــگاه به موضوع از منظری 
دیگــر، این حق الزحمه ی ۲۰ درصدی را می شــود جبــراِن متواضعانه ی همه ی 
آموزش هــا و همیاری ها و خدمات مشــاوره و خدمات حِل مســأله و خدمات 
حسابداری ای دید که هر کسب وکاری از زمانی دریافت کرده است که کارآفریِن 
جدید و ســرمایه گذار شــروع بــه همکاری کرده انــد. این امــر هم چنین برای 
پوشش دادن به هزینه های اداره ی خوِد صندوِق کسب وکار اقتصادی، پولی تدارک 
می بیند. با این حق الزحمه، ما باور داریم که صندوق های کسب وکار اجتماعی مان 
قادر خواهند بود خرج خودشــان را در مقام کســب وکارهایی خودکفا درآورند و 

هم چنان بتوانند کمک کنند تا جوانان بیکار به کارآفرین تبدیل شوند.
هزینه انتقال ســهم همه ی اینها را با هزینه ی نسبتًا اندکی انجام می دهد. این 
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پول را اگر کارآفرین از بانکی در بنگالدش قرض گرفته بود، بهره ای که می بایست 
در یک دوره ی سه ساله ی بازپرداخت بپردازد، دست کم دو برابر این مقدار می شد. 
اگر دوره ی بازپرداخت طوالنی تر می شــد، نرخ بهره چندین برابِر این می شد. در 
مجمــوع، گمان می کنم کــه دریافت هزینه انتقال ســهم در زمانی که کارآفرین 
مالکیِت کسب وکار را به دست می آوَرد، برای پوشش دادن به هزینه های مرتبط با 

تأمیِن مالِی کسب وکاری جدید و خطرپذیر روش معقولی است.
من متقاعد شده ام که توان برنامه هایی نظیر برنامه ی نوبین عظیم است. این 
مفهوم، امکانی تدارک می بیند برای پرداختن به مســأله ی بیکاری جوانان—یا 
اصاًل هر نوعی از بیکاری—به شیوه ای که پایدار و قابل نسخه برداری است. این 
مفهــوم، دســتور کار را تغییر می دهد و از فرمول ســّنتِی ایجاد شــغل از طریق 
ســرمایه گذاری ها یا تدابیِر یکپارچه با هدف بیشینه سازِی ســود در پروژه هایی 
زیرســاختی توســط دولت ها، به ســمِت تأمیِن مالِی ســاده و پایدار و مستقیِم 
کسب وکارهایی که ایده هایشان از خوِد اشخاِص بیکار است، می رود —تأمینی 
مالی که از طریق خرده ســهام انجام می شــود. در اینجا عمِل ما مستقیماً  خود 
شــخصی را هدف می گیرد که مشکل اش باید حل بشــود. راه حِل مشکْل دیگر 
صرفًا یک محصوِل جانبِی پروژه ای نیست که برای مقصود متفاوتی طراحی شده 
باشد—یعنی محصول جانبِی کسب وکاری نیست که برای بیشینه کردِن سوِد کس 

دیگری ساخته شده باشد.
مثل بانک گرامین، برنامه ی نوبین هم روش شناسِی مستحکمی را توسعه داده 
است. این روش شناسی را می توان در مورد هر کشور یا هر گوشه ای از هر شهری، 
هر روســتا یا هر اجتماعی، بــه کار گرفت. خودکفا و متکی به خویش اســت. 
می تواند در هر جایی که بیکاری یا نیمه بیکاری وجود داشــته باشــد به کار گرفته 
شــود، در شهرهای شــلوغ یا در روســتاهایی با جمعیتی قلیل، در اردوگاه های 
آوارگان یا در میاِن جوامِع مهاجر، و نیز در کشــورهای کم درآمد یا کشــورهایی 
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بســیار غنی. این روْش کارآمد است به ســبب اینکه بافت اصلی اش در همه جا 
یکی است—همه ی انسان ها کارآفرین زاده می شوند.

به کاربستن روش شناسِی برنامه ی نوبین نســبتًا آسان است: هم در مقیاسی 
بــزرگ، آنچنان که ما در بنگالدش انجام می دهیم، و هم در کوچک ترین مقیاس 
قابــل تصور—یــک شــخِص بیکار در هــر زمان. هــر فردی کــه پولی برای 
سرمایه گذاری داشته باشــد می تواند این روش شناسی را به کار بگیرد تا به سراغ 
مشــکل بیکاری در جامعه ی مورد نظر خودش برود. صرفًا ایده ی کسب وکاری 
کــه یک کارآفریِن بالقوه عرضه می کند را ارزیابی کنید؛ به او مشــاوره بدهید و 
راهنمایی اش کنید و از او حمایت  کنید تا شانس موفقیِت کسب وکار نوپایش زیاد 
شود؛ و میزان مورد توافقی برای سرمایه گذاری در سهام تدارک ببینید که کارآفرین 
در خالل دوره ی مشخصی بازپرداخت کند. یک هزینه انتقال سهم باید در اینجا 
گنجانده شود تا انتقال مالکیِت کسب وکار از سرمایه گذار به کارآفرین را رسمیت 

ببخشد.
در مواردی که یک فرِد سرمایه گذار در کسب وکارهای اجتماعی بخواهد در 
دو یا ســه پروژه ی کارآفرینی ســرمایه گذاری کند، چه بر سر سهِم سرمایه گذار 
می آید وقتی که کارآفریناْن ســرمایه را بازپرداخت کنند؟ سرمایه گذاِر کسب وکار 
اجتماعی، وقتی که پول اولیه اش را بازپس گرفته باشــد، هر کاری که خواســت 
می تواند با این پول بکند: می تواند پول را دوباره در کارآفرینِی بعدی سرمایه گذاری 

کند، یا برای هر مقصودی که مایل باشد از آن استفاده کند.
فرد ســرمایه گذار که پول اش را دوباره در کارآفرینی دیگری ســرمایه گذاری 
می کند، توان بالقوه ی مدل اقتصادِی جدید را به بیشترین مقدار ممکن به نمایش 
می گذارد. بر خالف دالرهای خیریه ها، دالرهای کســب وکارهای اجتماعی که 
بازســرمایه گذاری می شوند هرگز به اتمام نمی رســند. بلکه به کارکردشان ادامه 
می دهند و کمک می کنند که، پشت سر هم، اشخاصی از بیکاری بیرون کشیده 
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شوند، و صبِح پایداِر بیکارِی صفر نزدیک تر بشود.

از روستاهای بنگالدش تا خیابان های نیویورک:
خرده وام به عنوان ابزاری برای ارتقاء کارآفرینی

حتی در ثروتمندترین کشورهای روی زمین، افراد زیادی گرفتار فقر یا گرفتار 
وضعیتی نزدیک به فقر هستند به این عّلت که مجبور شده اند که، به عنوان یگانه 
منبِع درآمد، به فرصت های شغلی اتکا کنند. در کشورهایی نظیر ایاالت متحده، 
در مورد بسیاری از فشارهای اقتصادی—فشارهایی که به دمیدن در آتِش موج 
فزاینده ی خشم و دلسردی و دشمنی  کمک کردند و به انتخاب حیرت انگیز دانلد 
ترامــپ در انتخابات ۲۰۱6 انجامید—رد پای این فشــارها را می توان در این امر 
جســت که مردم به دام نظامی افتاده اند که به کارفرمایــاِن بزرگ اتکا می کند تا 
اقتصاد محلی را شکوفا نگه دارد. بدین ترتیب، وقتی که شرکت های بزرگ به آن 
سوی آب ها انتقال پیدا می کنند، یا کارخانه هایشان را خودکارسازی می کنند، یا 
به کّلی تعطیل می شوند، تمام تشکل های آن جامعه ممکن است نابود  شوند. و در 
حوزه هایی کــه اکثریت با افرادی از گروه هایی اســت که مــورد بی مهری قرار 
گرفته اند و در آخِر صِف شغل هستند—گروه هایی نظیر مردماِن رنگین پوست—
بیکاری می تواند به مشکلی دائمی تبدیل شود، نسل هایی مالل آور در تالش برای 

زندگی سراسر مصیبت و رنج.
من باور دارم که راه حل کارآفرینانه می تواند در کاهش این مشــکل در ایاالت 
متحده و در دیگر کشورهای ثروتمند نقش بزرگی ایفا کند، درست همان طور که 
در حال شروع ایفای چنین نقشی در بنگالدش است. برای اینکه شاهدی برای 
این مدعا بیاورم، اشــاره می کنم به موفقیت روبه رشــد گرامین امریکا، بانکی که 
روش شناســی و فلســفه ی بانک گرامین را از بنگالدش به شهرهایی در سراسر 

امریکا آورده است.



دنیای سه صفر 118

در طول چندین دهه، کســانی از خود می پرسیدند که آیا خرده وام می تواند به 
مردم فقیر توانایی بدهد و آسیبی که معلول بیکاری است را در کشورهای ثروتمند 
کاهش بدهد. به همین دلیل است که دولت ها و رهبران تجارِی سراسر دنیا بانک 
گرامیــن را بررســی کرده انــد و به دنبال این هســتند کــه از آن بیاموزند. اولین 
نسخه برداری از بانک گرامین در ایاالت متحده در ۱۹87 در آرکانزا انجام شد، که 
یکی از فقیرترین ایاالت های کشــور است. این چنین بود که من با هیالری رادام 
کلینتن دوست شدم وقتی که بانوی اوِل آرکانزا بود، مدت ها پیش از آنکه در کاخ 
سفید ساکن بشود و در مقام سناتور و وزیر خارجه ی ایاالت متحده خدمت کند.
از آن زمان، علی رغم تجربه ی آرکانزا، بســیاری از افراد استدالل کرده اند که 
برنامه های به سبک گرامین نمی توانند در ایاالت متحده دوام بیاورند زیرا مردم و 
اقتصــاِد آنجا با مردم و اقتصاِد بنگالدش بســیار متفاوت اند. من پیوســته قویًا 
مخالف این استدالل بوده ام. کسانی به اصرار از من خواستند نظرهایم را عماًل از 
طریق برنامه ای در ایاالت متحده به اثبات برسانم. نهایتًا در ۲۰۰8 دل به دریا زدم. 
با حمایِت مالی و مدیریتِی ویدار یورگنسن، کارآفرین متعهدی از ماساچوستس، 
شــرکت گرامین امریکا )GAI۰۱( را راه اندازی کردیم و کار را با فقط یک شعبه در 

ناحیه ی ارتفاعات جکسن در منطقه ی کوئینِز شهر نیویورک آغاز کردیم.
پاســخ، فوری و مثبت بود. بســیار از زنان محلی، با پیش زمینه های متنوع، 
گاه شوند که می توانست آنان  هیجان داشتند که در مورد امکان دسترسی به وامی آ
را قادر کند کسب وکارهای خودشان را شروع کنند یا کسب وکارهای کوچکی که 
 GAI نقدًا داشــتند را توســعه بدهند. درســت مثل بنگالدش، مبنای مشتریاِن
متشــکل اســت از زنانی که نزد بانک های متعارف، هرگــز صاحب اعتبار تلقی 
نمی شــدند—زنانی فاقد وثیقه، بدون دارایی، بدون پس انداز، بدون توصیه نامه. 
همــه ی آنچه داشــتند یک ایــده بود، بــا میلی نیرومنــد به کاِر ســخت برای 
01. Vidar Jorgensen, Grameen America, Inc.
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به موفقیت رساندِن آن ایده.
در چند ماه،  شــعبه ی GAI در ارتفاعات جکســن صدها عضو را )چنان که 
نامیده می شــوند( جذب کرد. وقتی که موفقیت این برنامه شــروع شــد، سیل 
تقاضاهایی از شهرهایی در سراسر ایاالت متحده به سمت دفتر GAI سرازیر شد 
که می خواســتند GAI خدمات اش را به آن شهرها ببرد. اما، با دریافتن این نکته 
که صندوق هایی که برای شروع این برنامه ها الزم اند به آسانی در دسترس نیستند، 
رهبــران GAI تصمیم گرفتند کــه به کندی حرکت کنند و قبــل از راه اندازی هر 
شــعبه ی جدیدی اطمینان بیابند که بودجه ی کافی در اختیار دارند. این رهبران 
می خواســتند از این امر نیز اطمینان یابند که در خطِر بسط و توسعه  ای با شتاب 
بیش ازحد نیستند، شتابی که می توانست باعث شود منابع انسانی و ظرفیت های 
مدیریتی شــان زیاده ازحد به کار گرفته شوند و بســیار نحیف بشوند. آنان در این 
اندیشه بودند که محل هایی بیابند که احساس کنند نیاْز واقعی است و پشتیبانِی 

مالِی محلی نیرومند است.
GAI هم اکنون تحت رهبری آندرئا یونگ است، که قباًل رئیس و مدیر عامِل 

َاِوون بوده اســت.۰۲ کار متعهدانه ی او چارچوب سازمانِی محکمی به GAI داده 
است که به لحاظ مالی پایدار است. تا ماه مارس GAI ،۲۰۱7 در نوزده شعبه در 
دوازده شــهر فعالیت دارد، از جملــه نیویورک؛ لس آنجلــس؛ ایندیاناپولیس؛ 
اوماها، و شــارلوت در کارولینای شمالی. اینها بیش از هشتادوشش هزار عضو 
دارند که همگی شــان از زنان هستند و بسیاری شــان از مهاجران غیرقانونی ای 
هستند که بسیاری اوقات وضعیت شان دسترسی به خدمات اجتماعی و مالی در 
جریان اصلی امور را برایشان دشوار می سازد. اعضای GAI در مجموع  بیش از 
۵۹۰ میلیــون دالر امریکا وام دریافت کرده اند، و میــزان بازپرداخِت بیش از ۹۹ 

درصد را حفظ کرده اند.
02. Andrea Jung, Avon.
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ســال آینده، GAI دهمین سالگردش را جشــن خواهد گرفت، و پیش بینی 
می شــود که در آن زمان بیش از یکصدهزار عضو داشته باشد و وام هایی که داده 
اســت در مجموع به بیش از یک میلیارد دالر برســد. یونگ امیدوار است که در 
دهه ی آینده، از طریق شــبکه ای از بیش از ۱۰۰ شــعبه، به یک میلیون وام گیرنده 
برسد. این امر محتاج حدود ۱.۵ میلیارد دالر وام و سهام است، که میزانی است 
که به آســانی می تواند فراهم شــود اگر که GAI بتواند یک مجوز محدود بانکی 
کســب کند که به آن اجازه بدهد ســپرده گذاری جذب کند، یا اگر یک صندوق 

کسب وکار اجتماعی برای جذب سرمایه تأسیس کند.
یکی از درس های اساســی GAI در این امر نهفته اســت که اصوِل کارکرد و 
نظام هایــی که خرده وام را در جاهایی نظیر نیویورک و نبراســکا موفق می کنند، 
تقریبًا خــوِد همان هایی هســتند که برای اســتفاده در روســتاهای بنگالدش 
پرورانده ایــم. به هر زنی فقط بعد از آن وام می دهیم که گروهی پنج نفره تشــکیل 
بدهد یا به گروهی بپیوندد که در حال تشکیل است. زنان گروه، متقاباًل همدیگر 
را تشویق و حمایت و راهنمایی می کنند. پیش از دریافت وام، هر عضو باید یک 
ایده ی کسب وکار را، همراه با طرحی معقول برای اجرای موفقیت آمیز آن ایده، به 
کارمنــدان GAI ارائه کند. اعضا هم چنین متعهدند به اینکه فرزندان شــان را به 
مدرسه بفرستند و مراقب ســالمت و رفاه شان باشند و از جهات دیگر نیز راه را 
برای رسیدن شــان به آینده ای بهتر هموار کنند. در همه ی این شــیوه ها، فرمول 
خرده واِم گرامین در ایاالت متحده دقیقًا همان است که در بنگالدش بوده است.

درک این موضوع اهمیت دارد که این طور نیســت که سازمان هایی در سراسر 
جهان که سواِر قطاِر خرده وام شده اند همگی از همان قواعِد سازگار پیروی کرده 
باشند. بسیاری از سمن ها برنامه های خرده وامی راه اندازی کرده اند که اصولی که 
بانک گرامین را موفق و کارآمد ساخته است نادیده گرفته اند یا تغییرشان داده اند. 
فاحش ترین موردش این اســت که خرده وام را از کسب وکاری اجتماعی با هدف 
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کمک بــه فقرا )و، در مورد بانک گرامین، کســب وکاری اجتماعی که عماًل در 
مالکیت و تحت کنترِل خوِد فقرا اســت( به دسیسه ای پول ساز تبدیل کرده اند که 
طراحی شده است برای ثروتمندترکردن افرادی مرفه از طریق سودجویی از فقرا.
یک نتیجه اش شــرکت های به اصطالح خرده وامی بوده است که بهره هایی به 
میزان 8۰ درصد یا بیشــتر می گیرند، چندبرابر بیشتر از حداکثر میزانی که بانک 
گرامین می گیرد. شیوه ی توجیِه این شرکت ها برای این نرخ های گزاف این است 
که خطِر بازپرداخت نشــدن و چالش هــای دیگری را خاطرنشــان می کنند که 
خدمت رسانی به فقرا با آنها مواجه اســت. اما بانک گرامین به همین چالش ها 
پرداخته است در عین حال که اطمینان می یابد که فقرا می توانند بیشتِر پولی که از 
کسب وکارشــان عایدشان می شوند را خودشان اســتفاده کنند، نه اینکه مجبور 

باشند به عنوان هزینه ی وام هایشان به بانک گرامین بپردازند.
بعضی دیگر از سازمان های خرده وام، در مورد وثیقه برای وام اصرار دارند—
دارایی ای که وام گیرندگاْن متعهد می شوند که ضمانِت ِدین شان باشد. این روال، 
فقیرترین مردمان جهان را از رده خارج می کند، که اینان همان کسانی اند که من 
خرده وام را برای کمک به آنان طراحی کردم. در مواردی دیگر، شــرکت هایی که 
محصوالت مصرفِی غیرضروری می فروشــند مردمان فقیر را به این صورت برای 
خرید آن محصوالت وسوســه می کنند که از طریِق برنامه هایی برای به اصطالح 
خرده وام، کمک مالی ترتیب می دهند. این کاماًل بر خالف مقصوِد گرامین است. 
مــا پول قرض می دهیــم تا از ســرمایه گذاری هایی برای تولیــد حمایت کنیم تا 
وام گیرندگان بتوانند دارایی هایی کسب کنند و خودشان و خانواده هایشان را از فقر 
بیرون بکشــند. قرض کــردِن زیاد برای مصرف، نوعًا مــردم را غرق در قرض و 
گرفتار زنجیرهای محکِم فقر می کند—زنجیرهایی محکم تر از آنکه بتوانند خود 

را از آنها برهانند.
بــر پایه ی همه ی این دالیل، من مصّرم بــر اینکه افرادی که می خواهند درک 
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کنند که خرده وام واقعًا چگونه عمل می کند، سازمان های گرامین )از جمله بانک 
گرامین در بنگالدش، GAI در ایاالت متحده، و بسیاری دیگر در سراسر جهان( 
را بررســی کننــد. من برنامه هــای خرده وامی را کــه برای پول ســازِی مالکاِن 
ثروتمندشان طراحی شــده قویًا محکوم می کنم. آنها در حکم اعوجاج در مدلی 
هستند که ما برای کمک به فقرا برای غلبه بر فقر ایجاد کرده ایم، اعوجاجی که از 
مفهوم خرده وام سوءاستفاده می کند و جهانیان را در مورد مقصوِد خرده وام دچار 

آشفتگی می کند.
شــرایط اقتصادی و اجتماعــی در بنگالدش و ایاالت متحده البته بســیار 
متفاوت اند. و هم چنین اند بعضی از اوضاع واحوال فعالیت این دو برنامه در بازار. 
برای مثــال، در بنگالدش، بانک گرامین در روســتاهای دورافتاده کار می کند، 
جاهایی که بیشــتِر فقرای کشور در آنها متمرکزند. در ایاالت متحده، فقر هم در 
مناطق دورافتاده و هم در نواحی شهری یافت می شود، اما شعبه های GAI تاکنون 
فقط در محل های درون شهری افتتاح شده اند. این به این معنا است که انواعی از 
کسب وکارهای اجتماعی که GAI به حمایت از آنها کمک می کند کسب وکارهایی  
هســتند کــه بــرای موفقیــت در بافت شــهری طراحــی می شــوند و پایه ی 

خدمت رسانی شان مشتریاِن شهری است.
اضافه بر این، سرمایه گذارِی الزم برای شروِع کسب وکاری در ایاالت متحده 
نوعًا بســیار بیشتر از چیزی است که در بنگالدش الزم است، و بنابراین متوسِط 
اندازه ی وام ها بسیار بزرگ تر است. در بنگالدش، زناِن بسیاری قادرند با وامی به 
ارزِش فقط چهل تا پنجاه دالر کســب وکاری را شــروع کنند—مبلغی که برای 
خرید یک چرخ خیاطی یا یک ماشــین بافندگی یا محصوالت ســاده ای برای 
بازکردن مغازه ای کوچک در روســتا کافی اســت. در ایــاالت متحده، وام های 
شروع به کاِر GAI نوعًا بین ۱,۰۰۰ و ۱,۵۰۰ دالر امریکا هستند. وقتی که عضوی 
واِم اولیه اش را بازپرداخت کند و کسب وکارش را بسازد، برای وام های بیشتر، که 
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معمواًل مبالغ شان بیشتر است، واجد شرایط می شود.
اینها چند مثال از کسب وکارهای موفقی هستند که GAI از طریق وام هایی به 

پیشتیبانی از آنها کمک کرده است:
داماریس ِام. در ۲۰۱۴ به GAI پیوســت و از اولین وام اش که به مبلغ ۱,۵۰۰ 	 

دالر امریــکا بود برای خرید تجهیزات رســتوران جدیدش ســابور ِد می تِیرا در 
بوستون استفاده کرد، که در آنجا غذاهای ویژه ای از حوزه ی کارائیب و امریکای 
جنوبی عرضه می کند. حاال، ســه ســال بعد از آن، او ششمین وام اش را گرفته 
است و کسب وکارش را با وام هایی در مجموع به مبلغ ۱7,۰۰۰ دالر امریکا توسعه 
داده اســت. داماریس یک کارمند تمام وقت دارد و پسرش برایان در خریدهای 
روزافزون صبحگاهی به او کمک می کند و دخترش دایانا مســؤول ارســال غذا 

است.
ینــا ایچ.، مادِر هفت فرزنــد، کارآفرینی را به عنوان روشــی  برای تأمین 	  ِر

نیازهای فرزندان اش می بیند، و مثالی اســت از اینکه چگونه کاِر ســخت به ثمر 
می نشــیند. او در ۲۰۱۵ به GAI پیوســت و ۱,۵۰۰ دالر امریکا وام گرفت تا برای 
بوتیک کوچک اش، که دّکه ای است در شمال آستین در تکزاس، جنس و قفسه 
و جعبه ی جواهرات بخرد. رینا حاال سومین وام اش را دریافت کرده و تکنولوژی 
را به کار گرفته تــا پرداخت های از طریق کارت اعتبــاری را هم دریافت کند، و 
امیدوار اســت که کارش را به دّکه ی بزرگ تری توسعه بدهد که در مرکز آستین و 

نزدیک تر به مشتریان اش است.
گِریسی ان. پانزده سال بود که سالن آرایِش خودش را داشت، اما فاقد منابع 	 

مورد نیاز برای توسعه دادِن مغازه و پاسخگویی به افزایش تقاضا بود. او در ۲۰۱6 
به شعبه ی GAI در نیوارِک نیوجرزی پیوست، و وامی به مبلغ ۱,۳۰۰ دالر امریکا 
دریافت کرد که از آن برای خرید رنگ مو و دیگر محصوالت آرایشــی اســتفاده 
کرد. یک حســاب پس انداز بی هزینه هم باز کرده است و بخشی درآمدش را هر 
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هفته کنــار می گذارد به این امید که به مصرِف نوســازی مغازه اش برســاند—
نوسازی ای که مدتی است به تعویق افتاده.

ماجراهایی نظیر اینها نشانگر این امِر واقع هستند که نظامی برای قرض دادن 
که برای افراد فقیر در روســتاهای دورافتاده ی بنــگالدش پرورانده ایم، به همان 
خوبی بــرای مردِم محروم در خیابان های ایاالت متحده هم عمل می کند. معلوم 
شده است که برای نسخه برداری از آن برنامه در امریکا، تغییرات مورد نیاز بسیار 
ســطحی هســتند. این امر به اثبات رسیده اســت که خصلت های بنیادِی افراد 
بشــر—از جمله، و مهم تر از همه، استعداد بالقوه شــان برای کارآفرینی—در 
همه ی کشورها، و در همه ی گروه های نژادی، یکسان اند. این به من امید می دهد 
که شیوه ای برای رفع بیکاری که در یک محل موفق باشد، نهایتًا در همه جا موفق 

خواهد بود.
حاال که GAI جای پایش را محکم کرده اســت، قدم طبیعِی بعدْی طراحی 
یک برنامه نوبین برای سرمایه گذاری در کسب وکارهایی است که جواناِن کم درآمِد 
امریکایی به راه می اندازند. در حال طرح ریزی برای چنین برنامه ای هســتیم، و 

امیدوارم به زودی بتوانیم آن را به راه بیندازیم .

کارآفرینی، اقتصاد جدید، و هدف گذاری برای بیکارِی صفر
در نظر بسیاری از خوانندگان، احتماالً  داستانی که در این فصل گفته ام تناقض آمیز 
اســت. بســیاری از مردم، از جمله بســیاری از اقتصاددانان، ایاالت متحده را 
پویاترین و نوآورترین کشــوِر سرمایه دار در تاریخ تلقی می کنند—و بنابراین این 
کشور را مدلی برای اقتصاد کارآفرین می دانند. اما این تکیه گاه مستحکِم پویایِی 
بازاِر آزاد، مدت هاســت که مبتال به مشــکِل ظاهرًا غلبه ناپذیِر بیکاری است که 

میلیون ها نفر را محکوم به بطالت کرده است.
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ماهّیت عالج ناپذیِر این مشــکل، انگیزه ی اقتصاددانان بــرای ابداع مفهوِم 
متناقِض »اشــتغال کامل« شده است. این اصاًل به معنای اشتغال کامل نیست 
بلکه در واقع به معنای میزان کمینه ای از بیکاری است—شاید ۴ یا ۵ درصد—
که طوری با ابهام تعریف شــده اســت که تعدادی میلیونی از مــردم را به عنوان 
درصــدی »قابل قبول« در تِه هَرِم بیکاری باقی بگذارد. این اصطالح، به جهان 
می گوید که نه فقط اشــکالی ندارد که میلیون ها نفر را فاقد شغل رها کنیم، بلکه 

باید خوشحال باشیم که با چنین عدد کم اهمیتی سروکار داریم!
تجربه ی بانک گرامین این جســارت را به من داده اســت کــه این آموزه ی 
ناامیدکننده را به چالش بکشــم. من دریافته ام کــه وقتی دروازه ی پول را به روی 
مردمانی که گرفتار بطالت شده اند بگشاییم، می توانیم آنان را از درماندگی هایشان 
نجات بدهیم. ذهن هایشان را می توان بیدار کرد. دیگر این طور نخواهد بود که بله 
یا خیِر کارفرما سرنوشت شان را تعیین کند. الزم نیست اسیر دست دیگران باشند.
جالب است که به این نکته توجه کنیم که ایده ی من در مورد تبدیل کردن افراد 
بیکار به کارآفرین، در کشوری نشــأت گرفته است که تا چهل سال پیش تقریبًا 
به کّلی کشــوِر کشاورزاِن ُخرد بوده اســت. حاال اصرار من بر این است که غرِب 
کاماًل صنعتی، این ایده را برای حل مشــکل بیکاری، و به ویژه بیکاری جوانان، 
دنبــال کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، با حالِت معکــوِس الگوی متداولی مواجه 
خواهیم بود که ایده های نو ابتدا در غرب ابداع می شــوند و به تدریج راه شان را به 
دنیای جنوب پیدا می کنند. امیدوارم که دوســتان ام در کشــورهای ثروتمند، در 
به کاربســتن این ایده صرفًا بــه این عّلت که از کشــور نامحتملی می آید، درنگ 

نکنند.
اگر بتوانیم بیکاری را به کارآفرینی تبدیل کنیم، میزانی از خاّلقیت و استعداد 
و بازدهِی بشــر که آزاد می شود تقریبًا فراتر از حِد اندازه گیری است. حتی مهم تر 
از آن: می توانیم صدها میلیون ها نفر را از وابســتگی به دولت ها نجات بدهیم، و 
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نجات شان بدهیم از آن احساس بدبختِی ای که باعث رنج افراد بشر می شود وقتی 
که زیاد و بی استفاده تلقی شوند.

این امر آثار حیاتی متعددی بر فرآیند روبه تزایِد تمرکز ثروت خواهد داشــت. 
اواًل، هر خرده کارآفرینِی جدیدی که بــه راه می اندازیم، خرده کانونی خواهد بود 
برای جمع آوری ثروت. مانع از این می شود که میزانی از ثروت که کارآفرینان گرد 
می آورند، به ســمت ۱ یا ۲ یا ۵ درصِد باالیی ســرازیر شود. اندک اندک، مخازن 
جدیدی برای ثروت شــکل خواهند گرفت که می توانند به ایجاد رفاه در جوامعی 

که ۱ درصِد باال هرگز به آنها پا نمی گذارند، کمک کنند.
ثانیًا، ۱ درصِد باال درخواهند یافت که افراد کمتری در خدمت شــان هستند. 
همه ی خرده کارآفرینانی که مشــغول کسب وکارهای خودشان خواهند بود دیگر 
در دسترس نیستند تا به عنوان اجیِر آن ۱ درصد کار کنند. تا هر اندازه که این امر 

اتفاق بیفتد، تا همان اندازه جریان ثروت به سمت باال کند خواهد شد.
ثالثًا، گسترش کارآفرینْی زنان را قادر خواهد ساخت که مشارکت کامل تری 
در اقتصاد داشته باشند—و این مشکلی است هم در کشورهای درحال توسعه و 
هم در کشورهای ثروتمند جهان. در دنیای امروز که دنیایی است در جست وجوی 
شغل، زنان به شدت دچار محرومیت اند. بیشتر شغل ها برای آنان مناسب نیست. 
قواعد سفت وسخت محل کار، در تضاد با نقشی است که بسیاری از زنان مایل اند 
به عنوان مادر و ستون اصلِی زندگِی خانوادگی ایفا کنند. تالش هایی که در نتیجه ی 
این تفکرات صورت گرفته اســت تا این قواعد را بیشــتر با شــرایِط زنانه تطبیق 
بدهند، فقط تا حدی موفق بوده اند. در نتیجه، میلیون ها زن احساس می کنند که 
گویی به بیرون از محل کار رانده می شــوند، و جهان از خاّلقیت و مشارکت آنان 

محروم می شود.
در جهانی با کارآفرینِی همگانی، زنان می توانند زندگی کاری شــان را طوری 
تنظیم کنند که می خواهند—به این صورت که، با اســتفاده از تکنولوژی، وقتی 
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کار کنند کــه می خواهند و از هر جایی کار کنند کــه می خواهند. جنبه هایی از 
اقتصاد که بر مردان معلوم نیســت، توسط زنان آشــکار خواهند شد، و اشتغاِل 

تازه ی میلیون ها زن، بازدهی را به میزان زیادی باال خواهد برد.
گسترش کارآفرینی، در نتیجه ی این تغییرات، رشد اقتصادی را شتاب خواهد 
بخشــید. به جای اتکا بر چند َاَبرگرداننده ی اقتصاد برای به فعلیت درآوردن رشد 
اقتصادی و ایجاد شغل،  رشد و ایجاد شــغل توسط کارآفرینِی همگانی تسریع 
می شود. سطِح درآمدها و مصرف ها را در میان مردم عادی باال می بَرد و اقتصاد 
را از این رهگذر شدیدًا بسط می دهد—بسیار بیش از آنی بسط می دهد که سعی 
کرده باشــیم تعداد بیشــتری کاالی لوکس را به تعداد کمی از مردمان ثروتمندی 
بفروشیم که همین حاال هم صاحب چیزهایی هستند که بیشتر از نیازشان است.
امید ما این اســت که در سال های آتی، نظام اقتصادی تازه ای که پایه گذاری 
می کنیم باعث شود که جریاِن فعلِی هدایت نشده ی ثروت به سمِت باال، متوقف 
بشود یا حتی خودش را معکوس کند، و رؤیای جهانْی مساوات طلب به واقعیت 
بپیوندد. اتکای کنونی بر کمک های دولت محوِر بهزیستی یا خیریه های خصوصی 
جای خود را به نظام تازه ای خواهد داد که در آن هر کسی می تواند از فرصت های 
فراهم شده ی بازاِر آزاد بهره ببرد تا خرج خانواده ی خودش را درآوَرد و به عالوه در 

پیشرفت جامعه هم سهیم باشد.
شــاید به نظر برسد که این هدفی غیرممکن است. اما حاال می توانیم دریابیم 
که این طور نیســت. فقط برخوردار نبودن ما از درک صحیِح ظرفیت های بشری 

است که سد راه دستیابی به این هدف می شود.
با نگاه به موضوع از پشــت این عینک، مشــکِل شناسایی شــده ی ILO که 
عبارت باشد از یافتن کار برای ۴۰ میلیون نفر در هر سال، به شکل بسیار متفاوتی 
پدیدار خواهد شد. به جای اینکه موضوع را این طور ببینیم که ۴۰ میلیون جوان در 
صِف انتظار هستند تا فرم های کاریابی را پر کنند، من ۴۰ میلیون کارآفریِن جدید 
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می بینیم که وارد بازار جهانی می شــوند، کســب وکارهای تــازه ایجاد می کنند، 
مشــکالت را حل می کنند، بــه جوامع جاِن تازه می دهند و شکل شــان را تغییر 
می دهند، و کمک بزرگی به اقتصاد می کنند. به مرور زمان، چشــم اندازهایی از 
کمبود نیروی کار می بینم و نه وفوِر آن. افراد جوان و پیر، زنان، افراِد با معلولیت—
همگی با اســتعدادهای خاّلقانه و شگفتی ســازی های کارآفرینانه، به بازار کار 
ســرازیر خواهند شــد. اداره های کاریابی، دیگر بابت پیداکردِن شغل برای افراد 
پولی نخواهند گرفت، بلکه با این چالش مواجه خواهند شــد که سعی کنند مردم 

را مجاب کنند که متمایل به کارکردن برای دیگران بشوند.
همه ی آنچه الزم اســت انجــام بدهیم تغییر نظام اقتصادی اســت—که با 
به چالش کشیدِن تفکِر مرســومی آغاز خواهد شد که در حال حاضر این نظام را 

تحت کنترل دارد.  
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۵
سرجمِع صفِر کربن: ایجاِد اقتصاِد با امکاِن تداوم

احتمااًل دلیل اینکه چرا من در مورد مشکالِت فقر و بیکاری عمیقًا عالقه و 
دغدغه پیدا کرده ام، واضح است؛ من همه ی عمرم را در بنگالدش زندگی کرده ام 
که تا همین چند وقت پیش یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. دالیل ام برای 
اینکه به همین اندازه دغدغه ی محیط زیست در دنیا را داشته باشم شاید چندان 
واضح نباشند. اما بنگالدش به لحاظ زیست محیطی نیز یکی از آسیب پذیرترین 
کشــورهای روی زمین است. از جهات بسیاری، بنگالدش نقطه ی صفِر اثرات 

مخرِب تغییراِت اقلیمی است.
اگر شما هم مثل بیشــتِر امریکایی ها باشید، شاید پیداکردن بنگالدش روی 
نقشه ی جهان برایتان سخت باشد. کشوری کوچک است در شمال شرقی آسیای 
جنوبی، که بخش های بزرگی از آن را دو همسایه ی غول پیکری احاطه کرده اند که 
از نظر آلودگی و ثروت و قدرت ســریعًا در حال رشد هستند—چین و هند. اما 
بنگالدش اگرچه کشور کوچکی است، یکی از بزرگ ترین جمعیت ها را در جهان 
دارد. در واقع، با ۱6۵ میلیون نفوس، نهمین کشور پرجمعیت روی زمین است. 
این امر، در کنار وسعِت کِم بنگالدش—که با ۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر مربع، ناحیه ای 
اســت اندکی کوچک تر از ایالت آیوای امریکا—بنگالدش را به لحاظ جمعیتی 
یکی از متراکم ترین کشــورهای جهان می ســازد. اگر تراکم جمعیت در ایاالت 

متحده به اندازه ی بنگالدش بود، همه ی جمعیِت سّیاره مان را شامل می شد.
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تراکم جمعیِت ما یکی از دالیل آســیب پذیرِی زیســت محیطی مان است. در 
تالش ناامیدکننده ای برای رشــد اقتصادی، برای حمایت از جمعیِت زیادمان، 
منابــع غنِی طبیعِی بنگالدش نابود شــده اند. قســمت های وســیعی از نواحی 
روستایی مان که زمانی سرسبز بودند، حاال برای تولید چوب و الوار، برای ساختن 
خانه و مبلمان و ساختن کاغذ و کاالهای دیگر، جنگل زدایی شده اند. صنایعی 
که به ســرعت در حال رشــد هســتند بدون آنکه به شــکلی جدی بــه مقررات 
زیست محیطی عمل کنند، سهمی جدی در مشکالت آلودگی هوا و آب داشته اند. 
اتکا به اجاق های هیزم ســوز و زغال ســوز برای گرمایش و پخت وپز—حتی در 
درون خانه هایی که وضع تهویه شــان بد است—به هزاران مورد بیماری ریوی و 

امراض مربوط منجر شده است.
به بعضی از این مشــکالت زیســت محیطی می توان با تغییرات سیاســی و 
تکنولوژیک در خوِد بنگالدش رسیدگی کرد. اما حتی در هنگامی که بنگالدش 
بــرای پرداختن به این چالش ها تالش می کند، حاال مشــکل زیســت محیطی 
بزرگ تری که بنگالدش تقریبًا هیچ اثری نمی تواند بر آن بگذارد، تهدیدی اســت 

برای نابودی قسمت های وسیعی از کشور ما.
بنگالدش، در مقام کشوری کم ارتفاع با تراکم باالی جمعیت، که ده ها میلیون 
نفر از افرادش در دلتای وسیِع مصِب رود گنگ یا در نزدیکی آن هستند، مدت ها 
است که در معرض ســیل های مخربی است که گاه به گاه شهرهای بزرگی را زیر 
آب می بَرد و مزارع و روستاهای بیشماری را از بین می بَرد و میلیون ها نفر را وادار 
به فرار می کند. این ســیل ها یکی از دالیل فقِر مداوِم کشورند. وقتی کشاورزان 
مکررًا مجبور بشــوند که -بعد از آنکه هر چند ســال یک بار محو شدند- از نو 
شروع کنند، به ســختی ممکن است پول الزم برای ساختِن آینده ای امن را جمع 

کرد.
کشــور ما حاال به طرز ویــژه ای در معرض آثــار تغییرات اقلیمی اســت. 
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متخصصان زیســت محیطی می گویند که اســتفاده از ســوخت های فسیلی در 
سراسر جهان و گازهای حاصل از آنها که در جو محبوس می شوند، به ذوب شدن 
یخ پهنه های سّیاره ی ما کمک می کنند و این امر تهدیِد افزایش سطح آب دریاها 
به میــزان بیش از یک متر تا پایان قرن بیســت ویکم را به همــراه دارد. و گرچه 
بنگالدش خودش فقط مســؤول تولید ۰.۳ درصد از کربِن انتشاریافته ای در جو 
است که باعث تغییرات جّوی می شوند، کشور ما و مردم اش جزو اولین قربانیان 
هســتند. مطابق گزارش عتیق رحمان، متخصص امــور اقلیمی و مدیر اجرایی 
مرکز مطالعات عالی بنگالدش، محتمل است که تا سال ۲۰۵۰ افزایش سطح آب 
دریاها حدود ۱7 درصد از بنگالدش را به شکلی دائمی زیر آب ببرد و ۱8 میلیون 
نفر را وادار به فرار کند. ۱ و این تازه مرحله ی اوِل فاجعه اســت، مگر آنکه جهان 

گام هایی جدی در جهت معکوس ساختن این فرآیند بردارد.
به همه ی این دالیل، مردم بنگالدش به دیگر مردم در فقیرترین کشــورهای 
جهان پیوســته اند و عمیقًا متعهد شده اند به اصالح روال های زیست محیطی ای 
که نوع بشر را به آستانه ی فاجعه رسانده است. برای خالصه گویی، هدف را تحت 
عنواِن سرجمِع صفِر کربن ذکر می کنم. عالوه بر حذف همه ی شکل های آلودگی 
زیست محیطی، بزرگ ترین هدف ما باید کاهش آن انواعی از انتشار کربن باشد 
که باعث ایجاد تغییرات اقلیمی می شــوند—و نیز کاستن از آثار انتشار گازهایی 
که نمی توانیم از طریق فعالیت های جاذِب کربن )نظیر کاشت درخت( حذف شان 
کنیم. چون مصرف انرژْی عاملی است اساسی در همه ی فعالیت های اقتصادی، 
من ســرجمع صفِر کربن را راه مناســبی برای صحبت از کِل حوزه ی از تغییرات 

اقلیمی  می یابم که چارچوب تازه ی اقتصادی  ما باید به آنها بپردازد.
  بعضــی از مردم در کشــورهای ثروتمند جهان از فهمیــدن اینکه مردم در 
کشورهایی نظیر بنگالدش و چین و هند این قدر در مورد نجات سّیاره مان جدی 
هستند، شگفت زده می شــوند. شاید این طور فرض کنند که آن کسانی از ما، در 
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کشورهای درحال توسعه، که مشتاقانه در پی رشد اقتصادی هستیم باید کمابیش 
در مورد مشــکالت زیســت محیطی بی دغدغه باشیم. هرچه باشــد، رویکرِد 
قدرت های اقتصادی بزرِگ امروز در دوران رشــد سریِع خودشان این گونه بوده 
اســت. در دوران انقالب صنعتــی قرن های هجدهم و نوزدهم و بســط مداوم 
مکانیزه شــدن و گسترش شهرنشینی در طول قرن بیستم، کشورهای بسیاری در 
اروپا و در امریکای شــمالی به آسیب های زیست محیطی ای که ایجاد می کردند 
نســبتًا کم توجه بودند. جنگل ها از بین می رفت، مقادیر عظیمی از زغال و نفت 
ســوزانده می شــد، زمین های طبیعِی متنوعی به زیر کشــت محصول واحدی 

می رفت، ذخایر ماهی رو به تمامی و منابع بزرگ دیگری بر  باد می رفت.
حاال، با تأخیر، مردِم قدرت های بــزرگ صنعتی در حال تالش برای جبران 
صدمات وارده اند. شاید قابل درک باشد که فرض کنند که کشورهایی که امروز 
در حال توســعه هستند—کشــورهایی نظیر چین، هند، برزیــل، اندونزی، و 
ویتنام—بدون هیچ قید و مالحظه  و بدون هیچ توجهی به عواقب زیست محیطی، 
همان مسیر رشد اقتصادی را طی خواهند کرد. در غرب حتی برخی از از کسانی 
کــه می خواهند از تالش متعهدانه و اختصــاص بودجه برای حفاظت از محیط 
زیســت اجتناب کنند، این را بــه عنوان عذری برای بی عملِی خودشــان به کار 
گرفته اند. می گویند که »ما می توانیم میلیاردها دالر صرف پاکیزه سازی صنایع مان 
کنیم. اما ایــن کار چه فایده ای دارد وقتی که می دانیــم چین و هند هرگز چنین 
نخواهند کرد؟ و هم چنان که کشورهای فقیرتِر جهاْن رشدشان را ادامه می دهند، 

ما در غرب هر کاری هم که بکنیم آلودگی در دنیا قطعًا بدتر خواهد شد«.
این فرضی اســت غلط، مبتنی بر این باور اشــتباه که بین رشــد اقتصادی و 
حفاظت از محیط زیســت تعارضی ذاتی وجود دارد. اما کاماًل ممکن است که 
اقتصاد رشد کند، اجتماعات و جوامعی را کاماًل از فقر بیرون بکشد، و در عین 
حال از محیط زیست هم محافظت کند. تکنولوژی های مدرن، نیل به این هدف 
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را از گذشــته آسان تر می کنند. در توســعه ی منابِع تجدیدشونده و پایداِر انرژی، 
ســامانه هایی برای تولید و انتقال کاال که کمتر از قبل آلودگی ایجاد می کنند، و 
روش هایــی برای کشــاورزی و ماهیگیری و کار در معادن و دیگر شــکل های 
استخراج منابع که محیط زیست را تخریب نمی کنند—دانشمندان و مهندسان 

به پیشرفت های عظیمی در همه ی این امور دست یافته اند.
به لطف این پیشرفت های بزرگ، کشورهایی که امروزه در حال توسعه هستند 
برای بهره مندی از رشِد پاکیزه فرصت های بهتری از کشورهایی که قباًل صنعتی 
شده اند، دارند. محدود و منحصر به تکنولوژی های سّنِت قدیم نیستند—صدها 
نیروگاه برق که سوخت های فسیلی مصرف می کردند، شبکه های ارتباطِی سیمی 
کــه محتاج بودجه هایی برای نگهداری بودنــد، و ناوگان های قدیمِی اتومبیل و 
کامیون و هواپیما که سوخت را هدر می دادند. این بدین معنا است که کشورهای 
درحال توســعه می توانند مســتقیمًا بروند به ســراغ تکنولوژی های کارآمدتر و 
پاکیزه تری که دانش نوین دسترس پذیرشان ساخته است. دلیلی وجود ندارد که ما 
در کشــورهای درحال توســعه لزومــا دوره ای از آلودگــی و تخریــب فراگیــر 
زیست محیطی را برای رشد اقتصادی تحمل کنیم. در واقع بزرگ ترین کشورهای 
درحال توســعه ی جهان، چین و هند، به توافق پاریس )که در فصل ۲ درباره اش 

صحبت کردم( پیوسته اند و قدم هایی جدی برای اجرای مفادش برمی دارند.
متأسفانه سابقه ی زیست محیطی بنگالدش اصاًل بی نقص نیست. امروزه، با 
اینکه مردم بنگالدش از جهان کمک می گیرند تا فروســایی زیست محیطی  ای را 
که شــدیدًا به کشور آســیب می رســاند متوقف کنند، دولت بنگالدش در حال 

پیش بردن دو پروژه ی تهدیدکننده ی محیط زیست است.
یکی از اینها یک نیروگاه ســوخت زغالی ۱,۳۲۰ مگاواتی واقع در رمپال در 
جنوب بنگالدش است، بسیار نزدیک به ساندربانس، که بزرگ ترین جنگل حرا 
در جهان است. این پروژه تهدیدکننده ی این جنگل است، جنگلی که یونسکو آن 
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را یکی از مکان های میراث جهانی اعالم کرده است.
  اعتراض های عمومی بر ضد این پروژه برپا شــده است و طرفداران محیط 
زیست، از داخل و خارج کشور، استدالل های متقاعدکننده ای ارائه کرده اند. اما 
دولت کارش را بدون توجه به این صداهای دغدغه مند انجام می دهد. بنگالدش 
به انرژی نیاز دارد، اما این انــرژی نباید به قیمت زندگی افراد و صدمه به گذران 
زندگی شان به دست بیاید. با اصرار بر انجام این پروژه، بنگالدش پیام های بسیار 
غلطی به جهان می فرستد—پیام هایی حاکی از اینکه در مسائل داخلی دغدغه ی 
موضوعات زیســت محیطی را ندارد و، به قیمت ازبین رفتن محیط زیســت، به 
دنبــال نفع فوری اقتصادی اســت. این پیام ها حمایــت از بنگالدش را کاهش 
خواهند داد—حمایتی که کشور به آنها نیاز دارد تا بر مشکالت پرشتابی غلبه کند 

که از گرمایش جهانی ناشی می شوند.
پــروژه ی دوم، یک پروژه ی نیروگاه هســته ای اســت که بــرای تولید ۲,۰۰۰ 
مگاوات الکتریســیته طراحی شده است. من از زمان فاجعه ی چرنوبیل در سال 
۱۹86، همه جا با برق هســته ای مخالفت کــرده ام و مخالفت ام بعد از حادثه ی 
نیروگاه های هســته ای ژاپن در فوکویاما در ســال ۲۰۱۱ تشدید شد. هر دوی این 
وقایع، زنگ خطرهایی بلندی بودند. هر نیروگاه هســته ای مســتعد است که در 
طول نســل ها باعث ویرانی گســترده ای از حیث جان انســان ها و بدبختی آنان 
بشود. نیروگاه های هسته ای در معرض فاجعه هایی طبیعی نظیر زلزله و سیل، و 
نیز در معرض خطاهای بشــری و قصورهــا و خطرهای مربوط به خرابکاری و 

حمالت تروریستی و یورش های دشمن هستند.
بنگالدش و نواحی همســایه ی آن پرتراکم ترین جمعیت های جهان را دارند. 
نمی توانم تصور کنم که چرا باید، درست در وسط متمرکزترین جمعیت بشری در 

سّیاره مان، چیزی بکاریم که استعداد تخریب بسیار گسترده ای دارد.    
بنگالدش کشوری است دچار کمبود شدید انرژی. رشد اقتصادی کشور، که 
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سبب نیاز بیشتر به انرژی شده است، دلیل خوبی فراهم می کند تا بنگالدش برای 
ارائه ی راه حل هایی مبتنی بر انرژی های پاکیزه به جهان فشــار بیاوَرد تا تدابیری 
جهانی بیندیشــد. ایــن راه حل ها وجــود دارند. یکی از آنهــا محتاج همکاری 
همسایگان است. ظرفیت عظیم نپال برای تولید برق آبی را می توان به آسانی برای 
این مقصود به کار گرفت—و این راه حلی است که به بنگالدش کمک خواهد کرد 

به مسیر جنبش زیست محیطِی سبز بازگردد و رهبری اش را به عهده بگیرد.
جامعــه ی بین المللــِی فعاالِن حــوزه ی تغییــرات اقلیمــی می تواند نقش 
برانگیزاننده ای در پرداختن به مشکالت انرژِی بنگالدش ایفا کند. این مشکالت، 
فرصــت بزرگی را برای این جامعه ی جهانی ایجــاد می کنند تا، از طریق ارائه ی 
امکاناِت تکنولوژیِک روز برای تولید انرژِی سبز به شیوه ای که به لحاظ هزینه هم 
به صرفه باشــد، و نیز با کمک در تأمین بودجه ی چنین پروژه هایی، همبستگی 
خــود را با این کشــوِر دچار تغییرات اقلیمی نشــان بدهنــد. در نتیجه ی چنین 
اقداماتی، بنگالدش احســاس نخواهد کرد که مجبور اســت بــه انرژِی کثیف 
بازگردد، و نمونه ی مهمی خواهیم داشــت برای کشــورهای دیگری که با همین 
مشکل روبه رو هستند. من باور دارم که هنوز برای جهان فرصت هست تا با این 
امکانات پا پیش بگذارد تا بنگالدش مجبور نباشــد مسیرهای خودویرانگِر برق 

زغالی یا اتمی را انتخاب کند.
امر واقع این اســت که بین این ســه هدف بزرگی که بــرای مدل اقتصادی 
جدیدمان قرار داده ام هیچ تعارضی وجود ندارد. برایمان ممکن است که به دنبال 
فقِر صفر و بیکاری صفر باشــیم، و در عین حال به دنبال سرجمِع صفِر کربن هم 
باشــیم. در واقع، مهم است که هر سه هدف را دنبال کنیم، به این سبب که اینها 
مکمل و پشتیبان همدیگرند. اگر به شیوه هایی در تعقیب رشد اقتصادی باشیم که 
محیط زیســت را تخریب می کننــد، نهایتاً  مجبور خواهیم بود با خســاراتی به 
سّیاره مان، و خساراتی به منابعی که همه ی حیات در نهایت به آنها بستگی دارند، 
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مواجه بشویم—مواجهه ای که چندین تریلیون دالر هزینه خواهد داشت. رشد 
کثیف رشــدی ناپایدار است—نه فقط از حیث محیط زیست، بلکه هم چنین از 

حیث مالحظاِت عملِی اقتصادی.
به عالوه، تاریخ نشــان می دهد که وقتی سیاســت هایی را تعقیب کنیم که به 
لحاظ زیست محیطی مخرب اند، فقرا بیش از همه رنج می برند. در درون جهان 
توسعه یافته، گرایشی در سیاستمداران و سیاستگذاران و رهبران کسب وکار هست 
برای انتخاب هایی که صنایع و تجهیزاِت آلوده کننده و خطرناک و مخرب و سمی 
و ویرانگر را در جاهایی قرار بدهند که مردمان فقیر زندگی می کنند. در مقیاسی 
جهانی، شرکت های بین المللی برایشان ارزان و آسان است که صنایع کثیف را در 
کشــورهای فقیر مستقر کنند. وقتی که مردم کشــوری فقیر و از جهت شغل و 
درآمد در اســتیصال باشــند، رهبران سیاســی وسوسه می شــوند که مشکالت 
زیست محیطی را نادیده بگیرند و قواعدی که مانع از آلودگی می شوند را حذف و 
یا در ِاعمال شان کوتاهی کنند. حاصل این امر شاید شغل هایی برای فقرا باشد—
اما این شغل ها بسیاری اوقات کثیف و خطرناک و مخرب اند، و اوضاع جوامع 

فقیر را بدتر از قبل می کنند.
این جنایات زیســت محیطی که بر ضد فقرا انجام می شــوند، هم نتیجه ی 
نابرابرِی جهانی هستند و هم سهمی در این نابرابری دارند زیرا آلودگِی فراگیر، 
اوضاع را برای کشورهای فقیر حتی سخت تر از قبل می کند که خودشان را از 
فقر بیرون بکشند. این باز هم مثال دیگری است از اینکه مردمان فقیر چگونه 
از مشــکالتی رنج می برند که کِل خانواده ی بشــری در ایجادشان سهیم بوده 
اســت. این الگو تأکیدی است بر اینکه چرا بسیار ضروری است که یک جا به 
همه ی این مشــکالت بپردازیم—به این ســبب که این مشکالْت همدیگر را 

تقویت می کنند.
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گرامین شاْکتی: کارآفرینِی سبز، بازار انرژی را تغییر می دهد
مثالی از این امر که چگونه توسعه و حفاظت از محیط زیست می توانند نه در 
تعارض با هم بلکه پشــتیبان همدیگر باشــند را می توان در گرامین شاکتی دید؛ 
کســب وکاری پیشــرو در انرژی های تجدیدشــونده که من قباًل، در ۱۹۹6، در 

بنگالدش به راه انداختم.
وقتــی که در کتاب خلِق جهانی بدون فقر )۲۰۰7( درباره ی گرامین شــاکتی 
می نوشتم، این شرکت  ۱۰۰,۰۰۰ سامانه ی صفحه ی خورشیدی را در خانه هایی در 
سراسر بنگالدش نصب کرده بود. این دستاورد در آن زمان گرامین شاکتی را یکی 
از بزرگ ترین فراهم آورندگان سامانه های خورشیدِی خانگی در جهان کرده بود. 
از آن زمان، انرژی تجدیدشــونده با سرعت حیرت انگیزی رشد کرده است—و 
گرامین شاکتی راه را نشــان داده است. در مراسمی در ژانویه ی ۲۰۱۳، ما نصب 
ســامانه ی خانگی خورشیدی شماره ی یک میلیون را جشن گرفتیم، و حاال، در 
آغاز ۲۰۱7، تعداد خانه هایی که به آنها خدمت رسانی می کنیم از ۱.8 میلیون فراتر 

رفته است.
به ســختی می توان در اهمیت این دســتاورد مبالغه کرد. بیشــتر روستاها در 
بنگالدش تحت پوشــش خدمت رســانی  شــبکه ی مّلی انرژی قرار ندارند. آن 
روستاهایی که متصل هستند، شاهدند که بسیاری اوقات تأمین انرژی با قطع و 
اختالل مواجه  اســت. و البته که منابع سّنتی انرژی الکتریکی نظیر نیروگاه های 
گازسوز یا زغال سوز سهم مهمی در تغییرات اقلیمی دارند، که اثر وحشتناک شان 

بر بنگالدش را قباًل ذکر کرده ام.
به همه ی این دالیــل، بردِن انرژِی پاِک قابل اعتماد و با قیمت مناســب به 
خانه هــای حــدود ۱۲ میلیون بنگالدشــی، گام بزرگی به جلو اســت. این کار، 
المپ های الکتریکی را برای بچه مدرســه ای ها تدارک می بیند تا بتوانند تکالیف 
خانه شــان را در نور آنها انجام بدهند. مغازه داران و مراکز اجتماعی و مطب های 
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پزشــکان و مســاجد را قادر می سازد که ساعات کارشــان را در عصر گسترش 
بدهند، که این امر زندگی  های بیشماری را غنی تر می کند و فرصت های اقتصادی 
را بســط می دهد. به کشــاورزان کمک می کند زمین هایشان را آبیاری کنند و از 
ابزارهایی استفاده کنند که در نیروی کار صرفه جویی می کنند؛ چرخ خیاطی های 
الکتریکی را برای زنان کارآفرین در مناطق دورافتاده در دســترس می کند. و به 
میلیون ها بنگالدشــی کمک می کند که از اینترنت برای دسترسی به همان منابع 

اطالعات و دانش استفاده کنند که مردم در سراسر جهان به آنها متکی هستند.
درســت همان طور که برنامه ی برق رسانی به مناطق دورافتاده توسط نیو دیل 
در دهه ی ۱۹۳۰ شــروع شد و کمک کرد تا مناطق فقرزده ی امریکای جنوبی به 
اقتصادی قرن بیستمی تبدیل بشوند، همان طور هم گسترش انرژی خورشیدی به 

ادغام روستاهای بنگالدش در جهان قرن بیست ویکم یاری می  رسانند.
گرامین شــاکتی در امر دسترس پذیرســاختن انرژی تجدیدشونده برای مردم 
فقیر بنگالدش تنها نیست. حدود سی شرکت دیگر )اعم از سازمان های انتفاعی 
و غیرانتفاعی(، الهام گرفته از موفقیت ما، به جنب وجوش درآمده اند و با گرامین 
شاکتی در ارائه ی سامانه های انرژی خورشیدی رقابت می کنند. ما از این توسعه 
استقبال می کنیم، توسعه ای که تخمین زده می شود الکتریسیته ی تجدیدشونده را 

به ۱.۵ میلیون خانه ی دیگر برده باشد.
گرامین شاکتی به فعالیت هایش تنوع داده است و محصوالت دیگری هم 
عرضه می کند، که همگی بر انرژِی پاکیزه ی تجدیدشونده متمرکزند. گرامین 
شاکتی اجاق های خانگی ای می فروشد که بسیاری از مشکالت طراحی های 
سّنتِی اجاق های روستایی را کاهش داده و آلودگی درون خانه و اتالف سوخت 
را کمینه می کند. در حدود نیم میلیون از این اجاق های پیشــرفته هم اکنون در 
حال استفاده هســتند. گرامین شاکتی هم چنین ده ها هزار نیروگاه گاز طبیعی 
برپاکرده اســت که فضوالت طبیعی مثل مدفوع گاو را به سوخت متان برای 
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آشپزی تبدیل می کنند.
گرامین شــاکتی، تکنولوژِی سازگار با محیط زیســت را به یک کسب وکار 
اجتماعِی موفق تبدیل کرده اســت که در سطح مّلی می شود از آن نسخه برداری 

کرد.

هائیتی: نواحی روستایِی ویران شده، و مردمی که به اینها اتکا می کنند
در فصل ۴ به تفصیل درباره ی اهمیت کارآفرینی نوشــتم به عنوان چیزی که 
بیکاری را کاهش می دهد و موجب شکســت فقر می شود. هم چنان که توضیح 
دادم، بر این باورم که ایده های سّنتِی توسعه ی اقتصادی، وزن زیاده ازحدی برای 
نقش شــرکت های بزرگ و پروژه های غول آســا در ایجاد رشــد اقتصادی قائل 
شده اند. رهیافتی ســالم تر و پایدارتر عبارت از این است که وزنی برابر—اگر نه 
بیشتر—برای آزادســازِی خاّلقیت میلیون ها نفر از مردم عادی قائل بشویم که 
کاماًل قابلیت ایجاد ایده های جدید کســب وکار را دارند، کســب وکارهایی که به 
نیازهای جوامعی پاسخ می دهند که این مردم در آنها زندگی می کنند. اینکه به این 
مردم ابزارهایی بدهیم—به ویژه دسترســی به ســرمایه گذاری مالی ای که برای 
راه اندازی شرکت هایشــان نیاز دارند—تا رؤیاهای کارآفرینانه شان را به واقعیت 
برسانند، می تواند به ارتقاء دورنمای اقتصادی روستاها و شهرها و مناطق و حتی 

کِل کشورها کمک کند.
اما در عین حال که بر اهمیت کارآفرینی به عنوان موج شــکِن رشد اقتصادی 
تأکید دارم، این را هم به رســمیت می شناسم که کســب وکارهای بزرگ در ایجاد 
نظام اقتصادی تازه ای که دنیای ما به آن احتیاج دارد، نقش مهمی دارند. علی رغم 
تحصیالت دانشــگاهی ام در اقتصاد، من نظریه پرداز یا ایدئولوگ نیســتم، بلکه 
فردی عملگرا هستم—کسی هســتم که، از طریق آزمون و خطا و به واسطه ی 
تجربیات واقعِی فراوان در جهان، یاد گرفته است که چه چیزی به کار می آید و چه 
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چیزی نه. به مرور زمان کشف کرده ام که بعضی مشکالت اجتماعی می توانند از 
کاربرد عاقالنه ی منابعی که شــرکت های بزرگ به وفور در اختیار دارند بهره مند 
بشــوند، منابعی از قبیل پول برای خرج کردن، دسترســی به بــازار، تکنولوژی 

پیشرفته، و انبوهی از افراد مستعدی که تجربه و تخصِص مدیریت دارند.
با این حال، آنچه بسیار ضروری است این است که شرکت بزرگی که عالقه مند 
اســت به جنبش اقتصادی جدید ما بپیوندد باید آماده باشد که دورنمای خود را 
حقیقتًا تغییر بدهد—مفروضاِت جهاِن بیشینه سازِی سود را پشت سر بگذارد و 
چالش هــای اجتماعی را با بصیرتی نو و به همراه مجموعه ای جدید از اهداف و 
معیارها ببیند. این عمومًا محتاج حضوِر دست کم یک رهبِر تجارِی بصیر در رأس 
شــرکت یا نزدیک به رأِس آن است—کسی با قّوه ی تصوری که بتواند خود را از 
روش هــای قدیمِی تفکر رها کند و صاحــب اراده ای برای آزمودن رهیافت های 
تازه ای باشــد که جنبه های گوناگون ماهیت انسان را دربر می گیرد: آرمان گرایی، 

سخاوت، دوری از خودخواهی.
چهار نفــر از چنین رهبران تجاری ای که در کارم دیده ام عبارت اند از فرانک 
ریبــو، رئیس دانون؛ امانوئل فابر، مدیر اجرایی دانون؛  ژان برنو، رئیس منطقه اِی 

اغذیه ی مک ِکین؛ و ریچارد برانسن، بنیانگذار گروه شرکت های ویرجین.۰۱
برانســن را چندین سال است که می شناسم. برانسن، عالوه بر اینکه تاجری 
موفق و کارآفرینی پرزرق وبرق اســت با اســتعدادی ذاتی برای خطرکردن های 
تبلیغاتِی رنگارنگ، یکی از بنیانگذاران سازمانی به نام گروه ب هم هست. گروه 
ب گروهی اســت از مدیران اجرایِی کسب وکارها و ســایر رهبرانی که رفته اند به 
سراغ چالِش »توسعه ی یک ’طرح ب‘—طرحی برای اقدامی ملموس و مثبت 
که تضمین خواهد کرد که کســب وکار، یکی از نیروهــای محرک برای منفعِت 
اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی خواهد بود«. وبگاِه این سازمان، معرفی 
01. Jean Bernou, McCain Foods; Richard Branson, Virgin.
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را این طور ادامه می دهد: »طرِح الف—طرحی که در آن، محرِک کســب وکار در 
وهله ی اول، ســود بوده است—دیگر جزو انتخاب ها نیست«.۲ گروه ب کارش 
این اســت که کسب وکارهای سّنتی را به سمتی براَند که جهت گیری شان از سوِد 
ِصرف را تغییر بدهند به جهت گیری  برای مردم-سود-ســّیاره، و به هر سه ی این 

هدف ها اعتباِر یکسان بدهد.
من عضوی از گروِه ب هستم. برخی اعضای دیگر عبارت اند از مارک ِبنیوف، 
کارآفریِن اینترنتی؛ آریانا هافینگتن، بنیانگذار رسانه ای؛ دکتر گرو هارلم برانتالند، 
سیاســتمدار نروژی و رئیس ســابق سازمان بهداشــت جهانی )WHO(؛ مری 
رابینسن، رئیس جمهور سابق ایرلند؛ گوئیلهرمه لیل، تاجر برزیلی؛ یوخن زایتس، 
فعال امور بشردوســتانه؛ و کتی کالوین، رئیس و مدیر اجرایِی بنیاِد سازمان ملل 

متحد.۰۲
از عالئق برانسن به نوعی از پروژه های تجاری  که در عین کمک به مردم برای 
حفظ ســّیاره نیز تالش می کند، باخبر بودم. در ســال ۲۰۱۳، بــا پروژه ای برای 
سرمایه گذاری، نزد او رفتم. شرکت جنگل های هائیتی طرحی بود از کسب وکار 
اجتماعی یونس )YSB(، به عنوان بخشی از تالش بزرگی برای احیاء جنگل های 
این کشــوِر جزیره ای—و این یکی از هدف های بسیار مهم برای بیرون کشیدن 

مردِم هائیتی از فقری است که تعداد بسیار زیادی از آنان گرفتارش هستند.
جنگل ها همواره نقشــی حیاتی در بوم شناسی و اقتصاد هائیتی ایفا کرده اند. 
در اقلیِم کارائیبی، جنگل ها برای جذِب اثِر توفان های استوایی ضرورت دارند و 

به جلوگیری از فرسایش خاک و تنظیم چرخه های آبی کمک می کنند.
  در سال ۱۹۲۳، 6۰ درصد از هائیتی زیر پوشش جنگل بود. اما این جنگل ها 
در دهه های بعد نابود شده اند. چندین عامل را می توان مقصر شمرد. شرکت های 

02. March Benioff; Ariana Huffington; Gro Harlem Brundtland; Mary Robinson; Guilherme Leal; Jochen 
Zeitz; Kathy Calvin.
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بزرِگ الــوار، درختــان مناطق بزرگی را قطــع کردند و فقط ظرف چند ســال 
جنگل هایی به عمر چند قرن را محو کردند. این قطع کردن، چرخه ای را به حرکت 
درآورد که بازســازی جنگل ها بدون دخالت از بیــرون را تقریبًا غیرممکن کرد. 
بعضی از این شرکت ها سعی کردند تا این جنگل ها را از طریق کاشت درخت های 
تازه احیا کنند، اما سال های زیادی طول خواهد کشید تا این درخت ها رشد کنند 
و به اندازه ی کامل شــان برسند. روســتاییان این محل ها، که بسیاری شان دچار 
استیصال فقر هســتند، هم درخت های کهنسال و هم میلیون ها نهال را پیش از 
آنکه به رشــد کامل برسند قطع کرده اند زیرا برای ساختن سرپناه و تهیه ی زغال 

نیاز به چوب دارند—هم به عنوان سوخِت آتش و هم به عنوان منبع درآمد.
امروزه، جنگل ها فقط ۲ درصد از کل سرزمین هائیتی را اشغال می کنند. این 
تغییر، ویرانگر بوده اســت. در هائیتی، و نیز در کشورهای دیگری که زمین های 
جنگلی تخریب شده  اند، کارکرِد حیاتِی درختان در جذب کربن به شدت کاهش 

می یابد و اثر مخرب تغییرات اقلیمی را شتاب می دهد.
این ازبین رفتن جنگل ها بر کشــاورزی نیز تأثیر نیرومندی گذاشته است. در 
نبود جنگل، خاِک ســطحی به آسانی توســط آب باران شسته می شود و به پایین 
دامنه ی کوه ها برده می شود و نهایتًا در رودخانه ها و دریاچه ها و خلیج ها انباشته 
می شود. آنچه برای کشاورزان باقی می ماَند خاِک روفته ای است با حاصل خیزِی 
کمتر، همراه با کاهش منابع آبی به عّلت ســرعت گرفتِن بیرون شــِد آب از زمیِن 
فرســوده. فقر، بیش از هر زمان دیگری جای پای خود را مســتحکم می کند و 
چرخــه ی تخریب جنگل ها—و چرخه ی رنج انســان ها—با همان قّوت ادامه 
می یابد. چند دهه حکمرانِی مســتبدانه، همراه بــا فجایعی طبیعی نظیر زلزله ی 
وحشتناکی که در ۲۰۱۰ در هائیتی رخ داد، مشکالت کشور را تشدید کرده است. 
این گرفتاری های زیست محیطی یکی از دالیِل این امر است که هائیتی فقیرترین 

کشور در نیم کره ی غربی است.
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شرکت جنگل  هائیتی برای این تأسیس شده است که فرآیند احیای جنگل ها 
در هائیتی را قدم به قدم شــروع کند. این شرکت حاصِل تدبیری است در قالب 
کســب وکاری اجتماعی که مورد حمایت ســازمان هایی غیردولتی نظیر سازمان 
حفاظت از طبیعت است که تخصص خود در امور زیست محیطی و کشاورزی و 
جنگل را در اختیار این شــرکت قرار می دهد. اضافه بر این، بنیاد خیریه ی اتحاد 
ویرجیــِن برانســن و و بنیــاد کلینتن ترکیبــی از کمک های انسان دوســتانه و 
ســرمایه گذاری در کســب وکارهای اجتماعی را فراهم می کنند که از طریق آنها 
کمک های مالِی اولیه بدون بهره یا ســود بازپرداخت می شــوند. هدف شرکِت 
جنگل  هائیتی این است که هر سال بیش از یک میلیون درخت بکارد و در نهایت 
کر( از جنگل ها را در اطراف شهر سن میشل دوالتاالی  ۱,۰۰۰ هکتار )تقریبا ۲,۵۰۰ آ

در ناحیه ی فالت مرکزِی هائیتی احیا کند.
عالوه بر بهبوِد زیســت بوِم شــدیدًا صدمه دیده ی هائیتی، این پروژه نحوه ی 
گــذران زندگی کشــاورزان را هــم بهبود خواهد بخشــید. تولیــد محصوالِت 
جنگل محوری از قبیل میوه، قهوه، و انواع روغن ها در حال گســترش اســت و 
درآمدهای بیشــتری را نصیب کشاورزان می کند و اشتغال بیشتری را برای مردم 
محلــی فراهم می  کنــد. این پــروژه هم چنیــن، از طریق کمک به پشــتیبانی 
کســب وکارهای کارآفرینانه ای کــه کاالهایی را با مــواد حاصل از محصوالِت 
جنگلی می سازند، شغل های بیشتری را بیرون از بخش کشاورزی ایجاد می کند.
یک مثاِل این موضوع، کِریول اســانس است که یک نشان تجاری لوکس-
دوست دار محیط زیســت در صنعت زیبایی است که مبتنی است بر محصوالت 
ساخته شده از روغن کرچِک سیاِه هائیتی. این شرکت توسط ایو-کار موپِیروسه 
و اســتفانی ژان-باپتیســت۰۱ بنیانگذاری شده اســت، دو امریکایی با اصالت 
هائیتیایی که در فیالدلفیا زندگی می کردند وقتی که ایو-کار دچار یک »سانحه از 
01. Kreyol Essence, Yve-Car Momperousse, Stéphane Jean-Baptise.
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ناحیه ی مو« شــد—وقتی که در آرایشــگاه بود، موهایش بر اثــر حرارت زیاِد 
سشــوار آســیب دید. ایو-کار به یاد آورد که در زادگاه اش هائیتی، زنان از روغن 
کرچک ســیاه محلی به عنوان درمانی برای موی آسیب دیده استفاده می کردند، و 
در امریکا به دنبال آن محصول گشــت—و موفق نشــد پیــدا کند. این موضوع 
الهام بخِش او و استفانی شــد برای اینکه کسب وکاری راه بیندازند که این سّنت 

قدیمی را احیا کند و محصول را در دسترس زنان در سراسر جهان قرار بدهد.
  کِریول اسانس امروز با همراهی کشاورزاِن هائیتی، عمدتًا زناِن کشاورز، کار 
می کند. این شرکت درختان کرچک را با مشارکت این زناِن کشاورِز خرده مالک 
می کارد و بعــدًا درختان کرچک و دانه های روغنِی کرچک را با قیمتی باالتر از 
قیمت بازار می خرد تــا درآمدی ثابت را در زنجیره ی قیمِت روغِن کرچک برای 
آنان تضمین کند. این شــرکت یکی از چند کسب وکاِر کارآفرینانه ای است که به 
پیشــبرد هدِف احیای جنگل های نابودشده ی نواحی روســتایی هائیتی کمک 
می کننــد و به کاهش  فقر فراگیری که اهالی هائیتــی از آن رنج می برند نیز یاری 

می رسانند.

اوگاندا: راه حل های کارآفرینانه برای چالش های روزانه ی زیست محیطی
در فصل ۲ نوشتم که چشم اندازهای اقتصادی کشور آفریقایی اوگاندا چگونه 
از طریق یک موِج فزاینده ی کارآفرینی بهبود یافته اســت. اوگاندایی های جوان، 
کســب وکارهایی را شــروع کرده اند و فعالیِت اقتصادی ایجاد می کنند و امکانی 
برای ســرزمین مادری شــان فراهم می کنند تا در راه خروج از فقر قدمی به جلو 

بردارد.
به این عّلت که اوگاندا هنوز کشوری فقیر است و تقریبًا یک چهارم جمعیت اش 
زیر خط رسمی فقر زندگی می کنند،  تالش برای رشد اقتصادی اهمیت دارد. اما 
رشد اقتصادی نباید به بهای پایدارِی زیست محیطی دنبال شود. مثل هائیتی، و 
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مثل کشــورهای بســیار دیگری در جهاِن درحال توســعه، اوگاندا مشــکالت 
بوم شناختِی مهمی دارد که محتاج توجه اند. جمعیتی در حال رشد، موجب بسط 
بدون کنترِل کشاورزی شده است و به ذخایر جنگلی و زمین های مردابی صدمه 
رسانده است و باعث فرسایش خاک و کاهش منابع آبی شده است. امروز حدود 
۲۰ درصد از ساکنان شــهرهای اوگاندا و بیش از ۵۰ درصد از روستاییاِن مناطِق 
دورافتاده فاقد دسترســی به آب آشامیدنی مناسب هســتند. آلودگی ایجادشده 
توســط معادن و صنایع تولیدی ای که نظارت بر آنها ضعیف بوده اســت، موادی 
ســمی را وارد منابع آب کرده اســت. آلودگی هم چنین تعدادی از گونه های نادر 
پرنــدگان و حیوانات و گیاهــان را تهدید می کند، گونه هایــی که به خودی خود 
ارزشمند هستند و برای گردشگرانی که به پارک های مّلِی و حیات وحِش کشور 

می آیند جزو جاذبه های مهم هستند.
با توجه به فوریِت این چالش های زیست محیطی، برای کارآفریناِن اوگاندا در 
بخش کسب وکارهای اجتماعی اهمیت دارد که نه فقط شغل ایجاد کنند و از رشد 
اقتصادی حمایت کنند، بلکه به ســراغ مشکالتی نظیر آلودگی و کیفیِت آب هم 
برونــد تا زندگی مــردم اوگاندا بتوانــد از هر حیث—و نه فقــط از حیث دالر و 
ِســنت—ارتقاء بیابد. بســته ی برنامــه ی YSB در اوگاندا حــاوی تعدادی از 
کســب وکارهای اجتماعِی کارآفرینانه اســت که مشکالت زیست محیطی را در 

قلب مأموریت شان قرار داده اند.
یکی از این کسب وکارهای اجتماعی، ساوکو میلرز۰۱ است، که با استفاده از 
بازیافــِت پالســتیک های دورریخته شــده، محصوالتی می ســازد و به فروش 
می رساند. مثل بسیاری از شهرهایی که در سراسر جهان به سرعت رشد می کنند، 
کامپاال پایتخت اوگاندا نیز برای رســیدگی به ســیل فزاینــده ی زباله، که مقدار 
زیادی از آن پالســتیک است—کیسه های خرید، بسته بندی های محصوالت، 
01. Savco Millers.
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بطری های آب و نوشابه و نظایر اینها—مشکل عظیمی دارد. تخمین زده می شود 
که هــر روز بیش از ۱۰8 ُتن زباله ی پالســتیکی در اوگاندا تولید می شــود، ولی 
ظرفیت بازیافْت کمتر از نیمی از این مقدار اســت. مقدار زیادی از این آشغال ها 
در زباله دانی هایی در شهرها تلنبار می شوند که بدمنظره و ناسالم اند و نواحی ای 

که مردمان فقیر کامپاال در آنها زندگی می کنند را ضایع می کنند.
اما برای آن ســاکنانی از کامپــاال که ذهنی کارآفرینانه دارند، انباشــت دائِم 
زباله های پالســتیکی فرصتی برای کســب وکار ایجاد می کند. بســیاری از آنان 
درآمدشان را با تفکیک زباله ها در زباله دانی های محلی افزایش می دهند، به این 
صورت که تکه هایی از پالســتیک را جدا می کنند که می توانند بازیافت شــوند و 
به فروش برسند. این کاری است پر از آلودگی و خطر، اما دست کم درآمدی ایجاد 

می کند که مردمان فقیر سخت به آن نیاز دارند.
  رسالِت ساوکو میلرز، که کسب وکاری اجتماعی تحت حمایت YSB است، 
ارتقاء این کار برای مردِم کامپاال اســت و در عین حال کاهش دادن مشــکالت 
زیســت محیطی ناشــی از ضایعــات پالســتیکی. این شــرکت مســتقیمًا با 
جمع آوری کنندگان پالســتیک کار می کند و آنان را آموزش می دهد و تجهیزات 
حفاظتی در اختیارشــان قرار می دهد، و برای پالستیکی که جمع آوری می کنند 
قیمتی به آنان می پردازد که به طرزی نامعمول باال است. این قیمت فوق العاده به 
این صورت ممکن شده است که ساوکو دست همه ی دالالنی را که معمواًل وارد 
فرآینِد جمع آوری می شــوند—و ســهم گزافی را مطالبه می کنند—کوتاه کرده 
است. بعد، ساوکو میلرز پالستیک را در کارخانه ی خودش فرآوری می کند و آن 
را بــه محصوالت جدیــدی مثل کیســه ی کود بــرای درختــان، روکش های 
ساخت وساز، و کیسه های زباله تبدیل می کند. این محصوالت دوباره و با قیمتی 

مناسب به جامعه ی محلی فروخته می شوند.
برخی از جمع آوری کنندگانی که برای ســاوکو میلرز کار می کنند توانسته اند، 
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در نتیجه ی این شغل، از فقر و بی خانمانی بگریزند—برای مثال، ویلیام ِمیل، که 
ســابقًا یکی از »کودکاِن راهنما« در کامپاال بود،  نجات یافتن اش از یک زندگِی 
متمرکز بر »جیب بری و چسب بویی« را به حساِب کارش در جمع آوری زباله های 
پالســتیکی می گذارد. به این ترتیب ســاوکو میلرز مدِل ساده و نیرومندش برای 
کسب وکار را همزمان برای رسیدگی به دو مسأله ی جدِی جامعه به کار می گیرد: 

بیکاری، و فروسایِی زیست محیطی.
کســب وکار اجتماعــی دیگــری کــه YSB از آن حمایت می کند شــرکت 
زیســت انرژِی سبز است، شرکتی مســتقر در بوگولوبی، در همسایگِی کامپاال و 
حدود چهارونیم مایل جنوب مرکِز پرهیاهوی شــهر. شرکت زیست انرژی سبز، 
دو خِط اصلِی محصول را می سازد و بازاریابی می کند:  خاکه زغال برای مصرف 
پخت وپــز خانگی و تجاری، و اجاق های کوچک قابل حمل ونقل که بزرگی هر 

کدام به اندازه ای است که یک ظرف را نگه دارد و گرم کند.
هم اجاق های زغال ســوز و هم اجاق های غیرزغال ســوز برای هر کسی در 
اوگاندا آشــنا هســتند. زغال  معمواًل بــا قطع درختان جنگل هــای اوگاندا—
جنگل  هایی که به سرعت کوچک می شوند—و سوزاندن آنها ساخته می شوند. 
اما شکل هایی از این محصوالت که زیست انرژِی سبز عرضه می کند با بقیه فرق 
دارند. هر دویشــان طوری مهندســی و طراحی و ساخته شــده اند که به لحاظ 
زیست محیطی و اقتصادی مناسب باشند. خاکه زغال ها، که در پاکت های بزرگ 
تحت نام تجارِی بریکتی۰۱ فروخته می شوند، تمامًا از ضایعات بازیافتِی زغالی و 
شــکل های متنوع زباله های کشاورزی ساخته می شوند—پوست موز و پوست 
مانیوک، پوسته ی برنج، ته مانده ی قهوه، و غیره. این کار، نیاز به قطع درختان را 
به طرز چشمگیری کاهش می دهد. خاکه زغال ها بسیار دیرسوز هم هستند و این 
امر آنها را برای خانواده هایی که از آنها اســتفاده می کنند اقتصادی تر می کند، و 
01. Briketi.
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تمیزسوز هم هستند—یعنی، نسبت به زغال سّنتی، دود و دوده ی کمتری تولید 
می کنند. این فایده ی مهمی اســت برای زنانی که بسیاری اوقات ساعت هایی را 

مشغول کار با اجاق در خانه ای هستند که تهویه  اش به خوبی انجام نمی شود.
بهتر از همه این اســت که قیمت خرده فروشی زغال ها فقط در حدود ۲ دالر 
امریــکا برای هر بســته ی ۵کیلوگرمی اســت. این برای مصــرف پنج روِز یک 
خانواده ی نوعی کفایت می کند. حتی فقیرترین خانواده ها هم این قیمِت معقول 
را مناســب می یابند. عجیب نیســت که خاکه زغال های بریکتی حاال در بازار 
کامپاال بسیار پرفروش اند، و نه فقط در میان خانواده ها بلکه هم چنین نزد مشتریان 
تجاری نیز پرطرفدارند—یعنی نزد رستوران ها، بیمارستان ها، مدارس، و هر کس 

دیگری که آشپزی می کند.
در این اثنا، نشــان تجارِی اکوســتو۰۱ که از آِن بریکتی اســت، دربرگیرنده ی 
رشته ای از پیشــرفت های کوچک اما مهم در طراحی سّنتِی اجاق های خانگی 
اوگاندا است. این پیشرفت ها مشــتمل اند بر منفذهای پرتعدادتِر هوا، ضخامِت 
مستحکم تِر سطوح سرامیک، و مرکز ثقل پایین. این تغییرات در طراحی، اجاق 
را به لحاظ مصرف انرژی بسیار کارآمدتر می کنند، و تمیزسوز و ایمن اش می کنند 
و خطر ســرریزکردن یا افتادن را کاهش می دهند. اجاق ها در بازارهای خواربار 
شهری و در مغازه ها و کیوسک هایی در روستاها فروخته می شوند، و معلوم شده 
اســت که بسیار پرطرفدارند. در سه سال اوِل بعد از راه اندازِی اکوستو در ۲۰۱۳، 

فروش از 8۰ واحد در ماه تا بیش از ۲,۵۰۰ واحد در ماه باال رفت.
  شرکت زیست انرژِی سبز که در ۲۰۱۱ توسط تعدادی از فرانسویان مهاجری 
بنیانگذاری شد که عاشق اوگاندا و مردم اش شده بودند، حاال بیش از هفتاد فرِد 
محلــی را در نقش های مدیریتی، فروش، تدارکات، و تولید در اســتخدام دارد. 
گروه مهندسی این شرکت و کارمندان بخش های تحقیق و توسعه اش در حال کار 
01. EcoStove.
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کردن روی ایده های تولیدی دیگری هستند که هدِف همگی پیداکردن راه حل هایی 
برای اوگاندا است که به لحاظ زیست محیطی مناسب باشند.

مثالی دیگر از کســب وکاری اجتماعی با رســالتی زیست محیطی که مورد 
حمایت YSB اســت ایمپکت واتر است. قباًل گفتم که آلودگی آب مشکل بزرگی 
در اوگاندا است. بیش از ۹ میلیون اوگاندایی فاقد دسترسی به آب آشامیدنی سالم 
هســتند، و تخمین زده می شــود که در هر هفته ۴۴۰ کودک بر اثر بیماری های 
مرتبط با آب می میرند. تعداد بســیار بیشــتری مریض می شــوند و مشــکالت 
بهداشــتی ای را تجربه می کنند که از آب آلوده ناشــی می شوند، و این به حضور 
کمتر در مدارس منجر می شــود. این، مثال مهمی است از اینکه مشکالت فقر و 
بیکاری و فروســایِی زیســت محیطی چگونه همه به هم مرتبط اند. افراد فقیر، 
کســانی هســتند که بیش از همه محتمل اســت که به آب قابل شرب دسترسی 
نداشته باشند؛ کودکان فقیر، به بیماری های مرتبط با آب مبتال می شوند و مدرسه 
را از دســت می دهند؛ در نتیجه، بســیاری از آنان از درس شان عقب می مانند و 
اصاًل نمی توانند فارغ التحصیل بشوند. این امر، احتمال این را افزایش می دهد که 
بیکار بشوند و به طرز عمیق تری در فقر فرو بروند… و چرخه  به این صورت ادامه 

پیدا می کند.
میلیون ها اوگاندایی ســعی می کنند که این مشکل را از طریق جوشاندن آب 
قبل از اســتفاده از آن حل کنند. این فرآیندی است پرهزینه و وقتگیر که محتاج 
صبر زیاد اســت؛ بسیاری از مردم اهمیتی به این نمی دهند که آب را به قدر کافی 
بجوشانند، و نهایتًا آبی را می نوشند که آلودگی هایش هنوز باقی مانده است. و به 
این ســبب که چوْب پرطرفدارترین ســوخت برای آتش اســت، نیــاز روزانه به 
جوشــاندن آب سهمی دارد در مشــکل جنگل زدایی که قباًل درباره اش صحبت 

کرده ام.
ایمپکت واتر در جست وجوی آن است که این چرخه را بشکند، به این صورت 
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که آب آشــامیدنی ســالم را در جایی که کودکان بیشــتر وقت شــان را در آنجا 
می گذرانند—در مدرسه—دسترس پذیر بسازد. مهندسان این شرکت انواعی از 
سامانه های تصفیه ی آب ساخته اند که برای این طراحی شده اند که بهترین نتایج 
را بــا پایین ترین قیمِت ممکن حاصــل کنند و با نیازهای مدارســی با اندازه ی 
متفاوت و منابِع متفاوِت آب هماهنگ باشــند. برای مدارس کوچک، سامانه ی 
صافِی ســرامیکی که در هر ســاعت ۳ تا ۵ لیتر آب به دست می دهد و نیازی به 
الکتریسیته ندارد کفایت می کند. برای مدارس بزرگ تر، یک سامانه ی َاَبرصافی 
مناسب است که، باز هم بدون نیاز به الکتریسیته، بخار آب جوش را از صافی های 
کربنی و پوســته ای با الیاِف متخلخل عبور می دهد. و برای بزرگ ترین مدارس، 
ســامانه ی ضدعفونی کننده ای توصیه می شــود که آب را برای ذخیره ســازی در 
منبعی تصفیه می کند که از فوالد ضدزنگ ساخته شده است. این سامانه ی نوع 
اخیر در هر روز فقط محتاج یک تا دو ساعت دسترسی به الکتریسیته است—و 
این، در کشوری که شبکه ی برق قابل اعتماد و در جاهایی دسترس پذیر نیست، 

خواسته ای معقول است.
ایمپکت واتر آنچه به مدارس عرضه می کند را با در اختیار قراردادن خدماِت 
نگهداشــِت پیشــگیر )شــامل همه ی خدمات نصب( و نیز نظام های پرداختی 
تقویت می کند که آب ســالم را حتی برای مدارِس کوچک با بوجه های کم قابل 
دســترس می ســازد. برای مثال، ایمپکــت واتر با مدارس همــکاری می کند تا 
قســط های پرداختی شــان را با دریافت هزینه های مدرسه هماهنگ کنند. این 
شرکت از این طریق با مدارس سراسر کشور قرارداد بسته است که آب آشامیدنِی 
ســالم را، به عنوان یکی از امکانــات جالبی که مدارس عرضــه می کنند، برای 
خانواده ها تبلیــغ می کند. مدارِس دارای ســامانه های تصفیــه ی ایمپکت واتر 
می توانند خودشــان را با افتخار به عنوان مدارس مدرنی عرضه کنند که بهزیستِی 
دانش آموزان شــان را ارتقاء می دهند—به نحوی که دانش آموزان شان محتمل تر 
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است که سالم بمانند و بنابراین، در نتیجه ی این سالم ماندن، کالس های کمتری 
را از دست بدهند.

تا پایان ۲۰۱6، ایمپکت واتر ســامانه هایش را نقدًا در بیش از هزار مدرسه، با 
مجموع جمعیت دانش آموزِی بیش از نیم میلیون نفر، نصب کرده است. حتی در 
هنگامی که شــرکت به دنبال این است که مدارس بیشــتری را به عنوان مشتری 
جذب کند، بــر روی طرح هایی هم کار می کند تا به بازارهای تازه ای گســترش 
بیابد—بازارهایی نظیر پادگان های نظامــی و زندان ها. هرقدر که ایمپکت واتر 
بتواند از طریق راه حل های نهادمحورش برای مســأله ی آب به تعداد بیشتری از 
مردم خدمات برســاند،  اثری که می تواند بر مشکل بیماری های آبی داشته باشد 

بزرگ تر می شود.
اوگاندا کشوری اســت که به سرعت در حال رشد است و مشکالت متنوعی 
دارد که نیازمند راه حل هستند. کسب وکارهای کارآفرینانه ای نظیر ساوکو میلرز، 
زیست انرژِی سبز، و ایمپکت واتر، در حالی به صورِت از پایین به باال به سراغ این 
مشکالت می روند که اشتغال و رشد اقتصادی پایدار را هم تقویت می کنند. این 
شــرکت ها اثبات می کنند که مفروضات ســّنتی درباره ی ارتباط بین توســعه ی 
اقتصــادی و فروســایی زیســت محیطْی دیگر معتبر نیســتند، و رشــِد تمیز، 

خیال پردازی نیست بلکه واقعیت است.

اقتصاد جدید و هدِف سرجمِع صفِر کربن
هم چنان که مثال هایی که در موردشــان بحث کرده ام نشــان می دهند، تعداد 
روبه رشــدی از کسب وکارهای اجتماعی در اطراف جهان، کارشان به طور ویژه 
این اســت که کاالها و خدماتی بفروشــند که به مشکالت زیست محیطی—از 
جنگل زدایی گرفته تا انبوه زباله های پالستیکی، و تا فقدان آب آشامیدنی—توجه 
دارند. اما یک اصل بنیادْی این است که همه ی کسب وکارهای اجتماعی باید به 
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لحاظ زیســت محیطی پایدار باشند، خواه مقصود عمده شان کاهش فقر باشد یا 
فراهم آوردن مراقبت های بهداشتی یا ارتقاء آموزش یا هر چیز دیگری.

امیدوارم دلیل اش واضح باشــد: هدِف تجربیات اقتصادی ما این اســت که 
جهان را جای بهتری کنیم. اگر کســب وکاری اجتماعی بــه کاهش بیکاری یا 
تقویت تغذیه ی کودکان کمک کند اما در عین حال به تخریب محیط زیست هم 
کمک کند و قابلیت زیستن در ســّیاره مان را نسبت به قبل کاهش دهد، در این 
صورت واقعًا هیچ فایده ی درازمدتی برای نوع بشــر ایجاد نشده است. انسان ها 
مطلقًا و برای اصل حیات شان به ســّیاره ای سالم نیازمندند. بنابراین غیرممکن 
است کسب وکار اجتماعِی حقیقی ای را تصور کنیم که با محیط زیست با احترام 

و مراقبتی درخور رفتار نکند.
اما اشــتباه خواهد بود که گمان کنیم کسب وکار اجتماعی به تنهایی می تواند 
بحران های زیســت محیطی ای را که با آنها مواجه هستیم حل کند. نیاز داریم که 
از همه ی جنبه ها به مســائل بپردازیم، از جمله از جنبه ی دغدغه هایی در مورد 
ســبِک زندگی؛ سیاست های دولت درباره ی انرژی و معدن و تجارت؛ و عوامل 
دیگر. و چون کسب وکارهایی که در پی بیشینه کردن سود هستند، در آینده ی قابل 
پیش بینی نیز نماینده ی بخش بزرگی از فعالیت های تجاری هســتند، باید بر این 
امر اصرار بورزیم که به شــیوه ای عمل کنند که به لحاظ زیست محیطی همراه با 
مســؤولیت پذیری باشــد. مقررات دولتــی، همراه با فشــار اجتماعی از جانب 
مشتریان و گروه های شهروندی، نقش مهمی در ِاعماِل این هنجارها ایفا خواهند 
کــرد. کاماًل بی معنا خواهد بود که جهانی بســازیم که فعالیت کســب وکارهای 
اجتماعی، آســیب های محیط زیستی را که رفتار انسان ها باعث شان شده ترمیم 
کنند در حالی که در همان زمان شرکت هایی که به دنبال بیشینه کردن سود هستند 

مجاز باشند که آسیب های تازه ای وارد کنند.
این یعنی که همه ی انواِع شرکت ها موظف اند که به این تدبیِر عظیم بپیوندند و 
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واقعًا از سهم مشترک مان از بشریت حمایت کنند و نسبت به محیط زیستی که 
همه ی ما وابسته به آن هستیم، به شیوه ای اخالقی و مسؤوالنه عمل کنند. آنچه 
در مورد کســب وکارهای اجتماعی منحصربه فرد اســت این است که چون هیچ 
انگیزه ای برای رفتن به دنبال سود ندارند، انعطاف پذیری و آزادی بیشتری دارند تا 
راه هــای جدیدی برای ارتقاء و ترمیم محیط زیســت را تجربــه کنند. آزادی از 
انتظارات بازار و تقاضا برای ســودهای همواره رو به افزایش، به کسب وکارهای 
اجتماعی اجازه می دهد که هدف هایی از قبیل حفاظت از مشترکات جهانی—
میراث جهانِی ما از هوا و آب و زمین کشــاورزی تمیز، و دیگر منابع—را حفظ 
کننــد بدون آنکه نگران این باشــند که فعالیت هایشــان اســتفاده ای در جهت 

غنی کردن افراد دارد یا نه.
نیاز به کسب وکارهایی اجتماعی که به مسائل زیست محیطی توجه کنند، در 
کشــورهای توسعه یافته همان قدر جدی است که در کشورهای کم درآمدی نظیر 
هائیتی و اوگاندا. آسان است تصورکردن کسب وکارهایی اجتماعی در کشورهای 
ثروتمند امریکای شمالی و اروپا و شرق آسیا که کارشان تأمین نیازهای متنوعی 
باشد، از انرژی تجدیدشونده گرفته تا بازیافت زباله، از آب آشامیدنی سالم گرفته 
تا فعالیت های کشــاورزی پایدار، از بسته بندِی کم ضایعات گرفته تا سامانه های 
حمل ونقلی که به لحاظ مصرف انرژی کارآمد باشند. فقط تصور انسان است که 

این امکان ها را محدود می کند.
پیش رفتن به سمت هدِف سرجمِع صفِر کربن، هدفی است عظیم که محتاج 
مشارکت همه ی مردم و همه ی سازمان ها است. چارچوب اقتصادی تازه ای که 
فضای فراوانــی فراهم کند برای کســب وکارهایی که بــه هدف های اجتماعی 

می پردازند، یک پیش نیاز اساسی برای دست یافتن به این هدف است.
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۶
یک نقشه ی راه برای آینده ای بهتر

به نظر می رسد رویکرد عمومی به جهان و آینده اش که بین دو حالت افراطی 
که ارتباط وســیعی با امواج سیاسی یا یا حضور یا نبود رهبران الهام بخش دارد، 
شدیدًا در نوسان است. گاهی به نظر می آید که رسانه های خبری و قاطبه ی مردْم 

بسیار خوشبین و امیدوارند؛ گاهی هم غرق در بدبینی و حتی یأس هستند.
در حال حاضر، به نظر می رســد که یــک دوره ی بدبینــی افراطی را تجربه 
می کنیم. به نظر می آید که افراد بسیاری نسبت به این ایده بدبین باشند که در مورد 
جدی ترین مشــکالت جهان بتوان کاری کرد؛ طوری صحبت می کنند که گویی 
دولت های مّلی، ســازمان های غیرانتفاعی، و آژانس های بین المللی هیچ قدرتی 
ندارند و هیچ تغییر بامعنایی ایجاد نمی کنند. برخی به نظر می رســد نتیجه گرفته 
باشــند که افراد بشــر از انجام هر کاری برای مداخله در نتایِج حاصل از »بازار 

آزاد«، که فرض گرفته می شود که قدرِت مطلق است، ناتوان اند.
من، هم چنان که در این کتاب نشان داده ام،  مشکالتی را که نوع بشر هم اکنون 
با آنها مواجه اســت بســیار جدی می انگارم. مســائلی نظیر تمرکز ثروت، فقر 
جهانشــمول، نابرابری در مراقبت های بهداشــتی و تحصیــالت، بی اعتنایی به 
حقوق بشر، فروسایی زیســت محیطی،  و تغییرات اقلیمی همگی نیازمند توجه 
فوری و متمرکزند. در مواردی معدود—به ویژه در مورد تغییرات اقلیمی—نظر 
متخصصان حاکی از آن است که شاید به یک نقطه ی عطِف حیاتی نزدیک باشیم 



155سه صفر

که محتــاج کنش های قوی و فوری اســت تا از رویدادهایــی بالقوه فاجعه بار 
اجتناب بشود. 

با این حال، اگرچه مشکالتی را که جامعه ی بشری با آنها مواجه است کاماًل 
جدی تلقی می کنم، در مورد آینده اساسًا خوشبین هستم. متقاعد شده ام که این 
قدرت در ما هست که همه ی تغییراِت الزم را انجام بدهیم تا این مشکالت را حل 

کنیم و زندگی را اساسًا برای هر کسی در روی زمین بهتر کنیم.
برای خوشبینی ام چند دلیل دارم. یکی از اساسی ترین دلیل ها، منطِق خالص 
است: چون مشکالتی که با آنها مواجه هستیم ساخته ی افراِد بشر هستند، افراد 
بشر هم می توانند حل شــان کنند. تغییردادن تفکر و رفتارمان اثر چشمگیری بر 

آینده ی تمدن مان خواهد داشت.
دلیل دیگری برای خوشــبین بودن ام این واقعیت اســت کــه همین اآلن هم 
ماجراهای امیدوارکننــده ای از همکاری بین المللِی توأم با موفقیت وجود دارند. 
یکی از اینها ماجرای هدف های توســعه ی هزاره و هدف های توســعه ی پایدار 

است.
هدف های توســعه ی هزاره )MDGها( ۰۱در پی اجالِس هزاره ی سازمان ملل 
متحد در ســال ۲۰۰۰ تصویب شدند. همه ی ۱8۹ عضو سازمان ملل متحد در آن 
زمان، و دست کم ۲۲ سازمان بین المللی، به کمک به جهانیان متعهد شدند برای 
اینکه تا ســال ۲۰۱۵ به هشــت هدِف توسعه ی هزاره دســت یابند. این هدف ها 

عبارت بودند از:
۱. حذف گرسنگی و فقر شدید

۲. دستیابی به آموزِش اولیه ی همگانی
۳. ارتقاء برابری جنسیتی، و قدرت  دادن به زنان

۴. کاهش دادن مرگ ومیر کودکان
01. Millennium Development Goals
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۵. بهبود بخشیدن به سالمت مادران
6. مبارزه با ایچ ای وی/ایدز، ماالریا، و بیماری های دیگر

7. تضمین پایداری زیست محیطی
8. توسعه ی مشارکِت جهانی برای توسعه

هر یــک از این هدف ها هدف های مقطعِی ویژه ی خود را داشــت، همراه با 
تاریخ هایی برای رسیدن به آنها. برای شتاب  بخشیدن به پیشرفت، وزرای دارایی 
هشــت اقتصاِد پیشــرو )معروف به G8(، در ژوئن ۲۰۰۵ تصمیم گرفتند که زوِر 
مالِی بیشــتری پشِت تعهدات شــان بگذارند. موافقت کردند که برای بانک های 
توسعه و صندوق بین المللی پول )IMF( بودجه ی کافی فراهم کنند برای اینکه ۴۰ 
تا ۵۰ میلیارد دالِر امریکا از بدهی های بعضی از فقیرترین کشورهای جهان را لغو 
کنند، که این امر به آن کشــورها اجازه می داد منابع شــان را به سمت برنامه هایی 

برای کاهش فقر و ارتقاء بهداشت و آموزش هدایت کنند.
ِصرِف وجوِد MDGها نمایانگر نقطه ی عطفی در تاریخ بشــر است. پیش از 
طرح ریــزِی اینها، هیــچ چارچوبی برای برای ارتقاء و پیشــرفِت جهانی وجود 
نداشــت که رهبران کشورهای جهان—هم کشورهای ثروتمند و هم کشورهای 
فقیرتر—در موردشــان توافق داشته باشــند. توافق در مورد MDGها مهم ترین 
مجموعه ای از تصمیمات بود که تا آن موقع بر پایه ی موافقِت جهانی و با اهداِف 

کّمی اتخاذ شده بود.
MDG هم چنان که می توانید انتظار داشــته باشید، افراد خوشبینی مثل من از
ها با شــور و شوق اســتقبال کردند، در حالی که بدبینان و سیاه نگران شانه باال 
انداختند و انتظار وقوع هیچ چیز مثبتی نداشــتند، یا انتظار اندکی داشتند. حاال 
مهلت تعیین شــده برای اهداف بلندپروازانه ی MDGها سپری شده است. نتایج 

چه بوده اند، و از این تجربه چه آموخته ایم؟
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خوشــبین هایی مثل من، دســتاوردهای جهان از طریق MDGها را جشن 
می گیرند، در حالی که بدبیناْن ناکامی های MDGها را خاطرنشــان می کنند. من 
خوشــحال هســتم که بنــگالدش بابت موفقیت هــای بــزرگ اش، مخصوصًا 
موفقیت اش در کاستن از فقر، تشخص یافته است. هدف مّلی بنگالدش این بوده 
اســت که میزان فقر را تا سال ۲۰۱۵ به ۲۹ درصد کاهش بدهد. دو سال جلوتر از 
ایــن زمان، در ۲۰۱۳، میزان فقر به ۲6.۲ درصد کاهش یافته بود، که تقریبًا ســه 
درصد بهتر از آن هدف اســت. بنگالدش هم چنین به برابری کامل جنسیتی در 
ثبت نام اولیه و ثانویه، کاهش چشمگیر در مرگ ومیر نوزادان و کودکان، و ارتقاء 
اساسی در مراقبت های بهداشتی مادران دست یافته است. در آخر کار، بنگالدش 
در هر هشت ماّده ی MDG پیشرفت های مهمی داشته است. این فهرستی بسیار 
مهمی از دســتاوردها است، فهرستی که نقش زیادی در باالبردن روحیه ی مردم 
بنگالدش داشته و آنان را برای آینده ای آماده کرده است که از این هم بهتر باشد.
پیشرفت کشورهای جهان، وقتی که در مورد هر هشت هدف سنجیده شوند، 
ناهمگون بوده اند. تعدادی از کشــورها به چندین هدف دست یافته اند، در حالی 
که بقیه، که مبتال به مشکالتی نظیر اوضاع نابسامان سیاسی و کمبودهای مالی 
بوده اند، به هیچ کدام از آن هدف ها دست نیافته اند. مهم است به یاد داشته باشیم 
که هفت ساِل آخِر برنامه ی MDG—عماًل نیمی از کل فرآیند—در سایه ی رکوِد 
بزرگ بوده است، که بدترین زوال از زماِن بحران بزرگ دهه ی ۱۹۳۰ بوده است و 
اثرش بر جهاِن درحال توسعه حتی بزرگ تر از اثرش بر کشورهای ثروتمند غرب 

بوده است.
و بــا این حــال، علی رغم این پیشــینه، قابل توجه اســت که پیشــرفت 
 MDG خارق العــاده ای را که عماًل در مورد همــه ی هدف های مقطعِی جهانِی
صورت گرفته اســت، به  رسمیت بشناسیم. اگرچه جهان در مقام یک کْل به آن 
هدف ها دست نیافت، کشورهای منفرد،  نظیر بنگالدش، به بعضی از سخت تریِن 
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آن اهداف رسیدند در عین اینکه در مورد بقیه ی هدف ها هم به طرز چشمگیری 
خوب عمل کردند. چندین دســتاورد جهانی مهم نیز حاصل شده است. چند 

نمونه از اینها عبارت اند از:
جهاْن توفیق یافته است که تعداد کسانی که در فقر شدید زندگی می کنند را 	 

به کمتر از نصف کاهش بدهد )این فقر شــدید به صورت درآمدی کمتر از ۱.۲۵ 
دالر امریکا در روز تعریف شــده اســت(—از ۱.۹ میلیارد نفر در سال ۱۹۹۰ به 

8۳6 میلیون در ۲۰۱۵.
در عین حال که هــدِف آموزش ابتدایی برای همگان محقق نشــد، میزان 	 

ثبت نام در مدارس در کشورهای درحال توسعه تا سال ۲۰۱۵ به ۹۱ درصد رسید—
که این، نســبت به سال های قبل، پیشرفت مهمی اســت و گام بسیار بزرگی به 

سمت هدف مشارکت ۱۰۰ درصدی است.
بسیاری از شاخص های برابری جنسیتی به مقدار زیادی بهبود یافتند. برای 	 

مثال، در حالی که در ۱۹۹۰ به ازای هر ۱۰۰ پسر فقط 7۴ دختر در آسیای جنوبی 
در مــدارس ثبت نام کرده بودند، تا ســال ۲۰۱۵ به ازای هر ۱۰۰ پســر ۱۰۳ دختر 
ثبت نام کرده بودند. سهم زنان در مجالس قانونگذارِی مّلی بین سال های ۱۹۹۰ و 
۲۰۱۵ تقریباً  دوبرابر شــد )گرچه زنان هنوز فقط حدود ۲۰ درصد از قانونگذاران 

جهان را تشکیل می دهند(.
میــزان مرگ ومیر کودکان به کمتر از نصف کاهش یافت، از ۹۰ در ۱,۰۰۰ در 	 

سال ۱۹۹۰ به ۴۳ در ۱,۰۰۰ در سال ۲۰۱۵.
موردهای جدید آلودگی به ایچ آی وی بین ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳ چهل درصد کاهش 	 

یافت، در حالی که شــیوع ماالریا حدود ۳7 درصد کاهش یافت، که تخمین زده 
می شود که جان 6.۲ میلیون نفر از این طریق نجات یافته باشد.

ما در عصری زندگی می کنیم که شبیه به هیچ عصر دیگری در تاریخ نیست—
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عصری که جامعه از منابع عظیم اقتصادی، ابزارهای بی سابقه ی تکنولوژیک، و 
میزان نسبتًا زیادی از صلح و آزادی و همکاری بین افراد بشر برخوردار است که 
قبــاًل هرگز تجربــه نکرده بوده اســت. هم چنان که پیشــرفت های چشــمگیِر 
به دست آمده از طریق MDGها به ذهن متبادر می کنند، جامعه ی بشری می تواند 
به هر هدفی دســت بیابد اگر کــه عزم مان را جدًا برایش جزم کرده باشــیم. این 
مهم ترین دلیلی است که چرا من یکی از آن کسانی هستم که در مورد آینده ی نوع 
بشــر خوشبین اند، و چرا مشــتاق ام که در نبرد برای حصوِل شاهکارهایی حتی 

بزرگ تر از اینها،  متحداِن بیشتری جذب کنیم.

فهرستی جهانی از آنچه باید انجام شود—اهداف توسعه ی پایدار
بعد از دلگرمی حاصل از نتایج امیدبخِش MDG، کشــورهای سازمان ملل 
حاال کنار هم قرار گرفته اند تا مجموعه ای از اهداِف جهانی بســازند که حتی از 
آنها هم بلندپروازانه تر است. اینها هدف های توسعه ی پایدار )SDGها۰۱( هستند. 
هدف های توسعه ی پایدار، که از طریق یک فرآیند گسترده ی مطالعه و مشورت 
و بحث با متخصصان فّنی و سیاســتگذاران و فعاالن اجتماعی از کشورهایی از 
سراســر جهان شــکل گرفته اند، مشــتمل اند بر هفده هدف عمده و ۱6۹ هدِف 
مقطعِی ویژه، که هر یک به صورتی کّمی تعریف شــده اند چنانکه پیشرفت در آن 
را بتوان به روشــنی تعریف کرد و رصد کرد و ســنجید. مقصوِد عمده، رسیدن به 

همه ی این هفده هدف تا سال ۲۰۳۰ است.
مثل MDGها، SDGها نیز نمایش دهنده ی پیشرفتی چشمگیر در تاریخ تمدن 
بشری هستند. پیش از این، هرگز نمایندگانی از همه ی سّیاره دست به دست هم 
نداده بودند تا از طریق دنبال کردن مجموعه ای بلندپروازانه از هدف هایی مشترک، 
ساخته شده در چارچوبی که بازتاب دهنده ی واقعیت های زیست محیطی  هستند 
01. Sustainable Development Goals.
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که زندگِی آینده روی زمین را شــکل می دهند، به مشکالتی بپردازند که کل نوع 
بشر با آنها مواجه است—همه افراد بشر، غنی و فقیر، مرد و زن، جوان و پیر، از 

هر نژادی.
واژه ی پایــدار در عنواِن SDGها مهم ترین پیاِم این هدف ها اســت. هر آنچه 
انجام می دهیم، از ساختن زیرساخت ها و ایجاد صنایع جدید تا بناکردن شهرها 
و توسعه ی تکنولوژی های نوآورانه، همه ی ما و نیز زیست بوِم سّیاره مان که به آن 
اتکا می کنیم را تحت تأثیر قرار می دهد. راه هایی که برای به کارگرفتن منابع طبیعی 
و پرداختــن بــه تغییرات مردم شــناختِی انســان ها و تولید و مصــرف انرژی و 
به اشتراک گذاشــتن ثروِت تولید شــده توســط فعالیت هــای اجتماعی انتخاب 
می کنیم—همه ی این کارها، اثراتی بر محیط زیســت طبیعی و بنابراین بر بقای 
آینده ی گونه مان دارند. باید شــروع کنیم به اینکه ایــن تصمیمات را نه بر پایه ی 
نیازهای فوری یا کوتاه مدت، بلکه با درنظرداشــتِن امیدها و نیازهای نسل های 

آینده اتخاذ کنیم. 
این اســت معنای پایدار بودن. یعنی خوردن میوه ها بدون آسیب رســاندن به 
درخت هــا، و در واقع همراه با بارآورترکردِن درخت ها به نحوی که به مرور زمان 
هر کســی بتواند از میوه های بیشــتری بهره مند بشــود. در چند دهه ی گذشته، 
مقامات رسمی دولت ها، دانشــمندان، اقتصاددانان، تجار، فعاالن اجتماعی، و 
دیگر رهبراْن همگی تدریجًا به این شــناخت رســیده اند که هر نقشه یا برنامه ای 

برای توسعه ی آینده باید با درنظرداشتن پایدارْی طراحی بشود.
روشــن ترین مثال از اینکه تفکِر ما چگونه باید تغییــر بیابد تا دربرگیرنده ی 
مطالباِت مربوط به پایداری بشــود، مشکل تغییرات اقلیمی است. سی تا چهل 
ســال پیش، وقتــی چند متخصــص دوراندیِش زیســت ُکره شــروع کردند به 
هشداردادن به ما در مورد خطری که به واسطه ی انتشار کربن تهدیدمان می کند، 
بیشتِر مردم فکر می کردند آنان دیوانه اند. »جهان برای میلیون ها سال راه اش را با 
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تغییراِت مداوم در اقلیم و آب وهوا ادامه داده اســت، و حاال شــما می گویید که 
آلودگِی ناشی از چند خودرو و کارخانه سّیاره ی ما را در پنجاه یا هفتاد سال آینده 

محکوم به نابودی می کند؟  عقل تان را از دست داده اید«.
دیگر تقریبًا هیچ کسی این طور حرف نمی زند. هم چنان که شواهد علمی روی 
هم جمع شده اند، حاال درک می کنیم که تغییرات اقلیمی در گذشته ی دور چگونه 
عماًل به نمونه های متعددی از انقراِض فاجعه باِر گونه ها )از جمله مرگ دایناسورها 
در حدود 6۵ میلیون ســال پیش( انجامیده اســت. هم چنین نشانه  های روشنی 
می بینیم از اینکه چگونه تغییرات جهانِی امروز شکل می گیرند و بسیار سریع تر از 
هرآنچه متخصصان تصور کرده بودند، تأثیر می گذارند. سرانجام، رهبران دولت ها 
همراه شــدند و گفتند »این را باید همین جا متوقف کنیم. باید قدم هایی برداریم 
برای جلوگیری از اینکه میانگیِن دمای جهانی بیشتر از ۱.۵ درجه ی سانتی گراد 
باالتــر برود از آنچــه در آغاز عصر صنعتی بود«. توافــق پاریس، که در فصل ۲ 
درباره اش نوشتم، نتیجه این امر بود. این توافق، روال ها و اصولی پایه ای را مطرح 
می کند که باید از آنها پیروی کنیم تا تضمین کنیم که فعالیت های اقتصادی  ای که 
در سال های آتی انجام می دهیم، دیگر سهمی در مشکِل گرمایِش جهانی نخواهند 

داشت.
اما تغییرات اقلیمی تنها مشکل پایداری نیست که نوع بشر با آن مواجه است. 
تغییرات دیگــری نیز که بر رابطه ی بین انســان ها و محیط زیســِت طبیعی اثر 
می گذارند باید، با درنظرداشتن بقای درازمدت، بررسی شوند. برای مثال، حتی 
با صرف نظر از اثر ازبین رفتن درختــاِن جهان بر اقلیم جهانی، گونه ی ما اگر که 
درختــان را با همین میزان فعلی قطع کند، نمی تواند بقا بیابد. نمی توانیم امیدوار 
باشــیم که نیازهای غذایِی آینده ی جمعیت بشری را تأمین کنیم اگر که از ذخایر 
ماهِی جهان و سایر موجوداِت زنده ی اقیانوس به همین صورتی بهره برداری کنیم 
که امروز می کنیم. توانایی کشــاورزاِن فردا برای غــذا دادن به جهانیان به خطر 
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خواهد افتاد اگر که این روال فعلِی تک ِکشــتی و مبتنی بر مواد شیمیایی را ادامه 
بدهیم که خاک را می روبد و آسیب پذیری محصوالت در برابر آفات و بیماری ها 
را افزایش می دهد. تداوم استفاده ی بیش ازحد از آنتی بیوتیک ها خطر بیماری های 
همه گیِر ویرانگری را افزایش می دهد که می توانند صدها میلیون نفر را بکشــند. 
مگر در صورتی که یاد بگیریم که نگذاریم زباله های پالســتیکی راه شــان را در 
کانال ها و رودخانه ها بیابند و به رشــد میزان قطعه های پالســتیکی در وســط 
اقیانوس آرام کمک کنند، به زودی ماهی هایی خواهیم خورد که ذرات بسیار ریِز 
پالســتیکِی غیرقابل هضمی دارند، و آبی خواهیم نوشید که حاوی نسوج بسیار 

ریِز پالستیک است.
همه ی اینها مثال هایی هســتند از اینکه چگونــه تصمیماتی که امروز اتخاذ 
می کنیــم، کمک می کنند به تعیین اینکه زندگِی پایدار در این ســیاره در دهه ها و 

قرن های آتی چگونه ادامه پیدا خواهد کرد.
به عالوه، پایداری هم چنین متضمِن چالش هایی اقتصادی و سیاسی است که 
مستقیمًا به عوامل زیست محیطی یا زیست شناختی مربوط نمی شوند. اگر روال 
فعلی ادامه بیابد و ثروت و درآمِد بیشــتر و بیشــتری به ســمت کسِر کوچک و 
کوچک تری از جمعیت سرازیر بشود، فشار و تنش در میان گروه های اجتماعی 
به ناگزیر بدتر خواهد شــد. مردماِن دچاِر استیصاِل فقر، به سمت جرم  و جنایت 
کشیده خواهند شد؛ ناآرامی های شهری، شورش ها، و خشونت در میان مردمانی 
شعله ور خواهد شــد که ناکارآمدی نظاِم اقتصادْی آنان را به زاغه ها یا اردوگاه ها 
رانده اســت؛ میلیون ها آواره به سمت مرزهای بین المللی سرازیر خواهند شد و 
طالب سهم عادالنه ای از منابعی خواهند بود که ثروتمندترین کشورها به روی هم 
انباشــته اند؛ و جنگ در میان کشــورها بر ســر منابع اقتصادی، از نفت و مواد 
معدنی تا آب و زمین کشاورزی، به طرز فزاینده ای محتمل خواهد شد. جوامعی 
دمکراتیک که با نزاع اقتصادی دوپاره شده اند وسوسه خواهند شد که قدرت را 
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به حاکمانی بســپارند که وعده می دهند که از طریق ساختن دیوار و مسلح کردِن 
میلیشــیا برای نگه داشتِن فقرا در ســر جای خود، ناآرامی های شهری را کنترل 

خواهند کرد.
تحت این اوضاع واحوال، جامعه ی بشــری پایدار نخواهــد ماند. به لحاظ 
عملی، عدالت اقتصادی گره کوری زده است به امیدهایمان برای جامعه ای واقعًا 

عدالت خواه، دموکراتیک، و صلح آمیز.
غلبــه بر فقْر جنبه ای اساســی از تضمین صلح در میان مردم اســت. توزیع 
عادالنه ی ثروْت نهایتًا مســأله ای در مورد پایداری اســت، درست همان قدر که 

تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، یا استفاده ی بیش ازحد از منابع طبیعی چنین اند.
هفده هدفی که SDGها را تشکیل می دهند باید با درنظرداشتن این واقعیات 
فهمیــد. این اهداف، همگی با هم، تصویِر مجاب کننده ای به دســت می دهند از 
جهان بهتری که می توانیم تا زماِن تعیین شــده ی ۲۰۳۰ بسازیم—یا دست کم راِه 

ساخته شدن اش را هموار کنیم.
هفده هدِف توسعه ی پایدار به قرار زیرند:

هیچ فقری وجود نداشــته باشــد: فقر را در همه ی شکل هایش در همه جا . ۱
پایان دهید.

گرسنگِی صفر: گرسنگی را پایان دهید، امنیت غذایی ایجاد کنید و تغذیه را . ۲
بهبود ببخشد و کشاورزی را ارتقاء بدهید.

سالمِت خوب، و رفاه: زندگِی سالم را تضمین کنید و رفاه را برای همگان در . ۳
همه ی سنین تضمین کنید. 

تحصیالت باکیفیت: تحصیالِت فراگیر و مساوی و باکیفیت را تضمین کنید . ۴
و فرصت های یادگیری در تمام عمر را برای همگان بهبود ببخشید.

برابری جنسیتی: به برابری جنسیتی دست بیابید و همه ی زنان و دختران را . ۵
توانمند کنید.
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آِب پاکیزه، و بهداشت عمومی: دسترس پذیری و پایداری اداره ی امور آب و . 6
بهداشت را برای همگان تضمین کنید.

انرژی پاکیزه و با قیمت مناسب:  دسترسی به انرژِی با قیمت مناسب، قابل . 7
اعتماد، پایدار، و مدرن را برای همگان تضمین کنید.

کار مناســب و رشــد اقتصادی: ارتقاء رشــِد پابرجا، همه گیــر، و پایدار . 8
اقتصادی؛ اشتغال کامل و مولد؛ و کاِر مناسب برای همگان.

صنعت، نوآوری، و زیرســاخت: زیرســاخِت هایی بنا کنید که قابل ترمیم . ۹
باشند، صنعتی ســازِی پایدار و همه گیر را ارتقاء بدهید، و به نوآوری میدان 

بدهید.
 نابرابری های کاهش یافته: نابرابری از حیــث درآمد را در درون و در میان . ۱۰

کشورها کاهش بدهید.
 شــهرها و جوامِع پایدار: شهرها و محل های اســتقرار انسان ها را فراگیر، . ۱۱

ایمن، قابل ترمیم، و پایدار کنید.
 تولید و مصرف مسؤوالنه: الگوهای تولید و مصرِف پایدار را تضمین کنید.. ۱۲
 اقدام در مورد اقلیم: برای غلبه بر تغییرات اقلیمی و آثار آن، از طریق تنظیم . ۱۳

انتشــار گازها و بهبود در عرصه ی انرژی های تجدیدشــوند، اقدام عاجل 
کنید.

 زندگی در زیر آب:  برای توســعه ی پایــدار، از اقیانوس ها و دریاها و منابع . ۱۴
بحری محافظت کنید و به نحوی پایدار از آنها استفاده کنید. 

 زندگی بر روی زمین: از زیست نظام های زمینی محافظت کنید، بازیابی شان . ۱۵
کنید، و اســتفاده ی پایدار از آنها را ارتقاء ببخشــید، جنگل ها را به نحوی 
پایدار مدیریت کنید، بر جنگل زدایی غلبه کنید، و فروسایِی خاک را متوقف 

و معکوس کنید و ازدست رفتِن تنوِع زیستی را متوقف کنید.
 صلح، عدالت، و نهادهای نیرومند:  جوامع آرام و فراگیر را برای توســعه ی . ۱6
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پایداْر ارتقاء ببخشــید، دسترســی به عدالت را برای همگان مهیا کنید، و 
نهادهای کارآمد و پاسخگو و فراگیر در همه ی سطوح بنا کنید.

 مشارکت برای اهداف: وسایِل پیاده سازی و احیاِء مشارکت جهانی برای . ۱7
توسعه ی پایدار را تقویت کنید.۱

هر یک از این هفده هدف همراه است با تعدادی از هدف های مقطعِی ویژه. 
برای مثال، ذیل عنوان هدف ۱، اینکه فقر در کار نباشــد، سازمان ملل این هفت 

هدف مقطعی را گنجانده است:
تا ۲۰۳۰، فقر شــدید را در مورد همه ی افــراد در همه جا محو کنید—فقر 	 

شدید در حال حاضر به این صورت تعریف می شود که کسی با کمتر از ۱.۲۵ دالِر 
امریکا در روز زندگی کند.

تا ۲۰۳۰، نســبِت مردان و زنان و کودکاِن همه ی ســنین را که در فقر زندگی 	 
می کنند )در همه ی ابعاِد فقر، مطابق با تعریف های هر کشور( دست کم به نصف 

کاهش بدهید.
نظام ها و ضوابطی را برای تأمین اجتماعی پیاده سازی کنید که به لحاظ مّلی 	 

و بــرای همگان، از جمله برای افراد کف اجتماع ]یعنی اســتانداردهای کمینه[ 
مناسب باشند، و تا ۲۰۳۰ فقرا و افراد آسیب پذیر را تحت پوشش بیاورید.

تا ۲۰۳۰، تضمین کنید که همه ی مردان و زنان، به ویژه افراد فقیر و آسیب پذیر، 	 
حقوقی برابر داشته باشند

 در مورد منابع اقتصادی، و نیز در مورد دسترسی به خدماِت پایه، مالکیت، 	 
و کنترل بر زمین و دیگر شکل های اموال، ارث، منابع طبیعی، تکنولوژِی جدید 

و مناسب، و خدمات مالی از جمله خدماِت مالِی ُخرد.
تا ۲۰۳۰، قابلیت ترمیم پذیری را در افراد فقیر و افراد آسیب پذیر ایجاد کنید، 	 

و کاری کنید که در مورد وقایِع حاد ناشی از تغییر اقلیم و دیگر ضربه ها و فجایِع 
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اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، کمتر آسیب پذیر و کمتر در معرض خطر 
باشند.

بسیج منابع متنوعی را تضمین کنید )از جمله از طریق همکاری در توسعه ی 	 
پایدار(، تا وســایلی کافی و قابل پیش بینی برای کشــورهای درحال توسعه—
به ویژه کشورهایی که به کمترین میزان توسعه یافته اند—فراهم شود تا برنامه ها و 

سیاست های مربوط به پایان دادن به همه ی ابعاِد فقر در آنها پیاده سازی شود.
در سطوح مّلی، منطقه ای، و بین المللی، چارچوب های سیاستِی صحیحی 	 

بر پایه ی راهبردهای پشــتیبانی از فقرا و گسترِش حساسیت نسبت به مسأله ی 
جنســیت ایجــاد کنید تــا برای کنش هــای مربوط بــه محِو فقــر، از افزایش 

سرمایه گذاری ها حمایت بشود.۲

توجه خواهید داشت که این هدف های مقطعی، تا حد امکان به شکلی روشن 
و مشخص تعریف شده اند، و از جمله هر جا که مناسب بوده، مقاصدی کّمی هم 
آورده شــده تا تحلیلگراِن خبره و مدافعان حقوق اجتماعی بتوانند نتایجی عینی 
بگیرند در این مورد که آیا هدف های مقطعِی برنامه محقق شده است یا نه، و اگر 
نشــده اســت، چگونه و در کجا کوتاهی هایی رخ داده اســت، تا بشود چاره ای 
اندیشــید. موفقیتی که تا همین حاال تحت MDGها حاصل شده، دالیلی به ما 
می دهد تا امیدوار باشیم که تحت حمایِت SDGها حتی به موفقیت های بزرگ تری 
هم نائل بشــویم. برای مثال، ایــن امِر واقع که بنگالدش میــزان فقرش را بین 
ســال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۳ به نصف کاهش داده است، تصور این را معقول می سازد 

که می توانیم فقر شدید را تا ۲۰۳۰ به کّلی از بین ببریم.
در مورد اهداف توسعه ی هزاره، کشورها و شرکت های انتفاعی و سازمان های 
غیرانتفاعی و افراد تأثیرگذار در سراســر جهان به کار گرفته شــدند تا از SDGها 
حمایت کنند. الزم است که قدرت های بزرگ جهان—کشورهایی مثل ایاالت 
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متحــده و چین، همه ی مؤسســات مالی عمده ی جهــان، بنگاه های غول پیکر 
جهانی، و البته خوِد سازمان ملل—الزم است که در تبلیغ همه ی هفده هدف و 
در حمایــت از آنها نقش های عمده ای ایفا کنند. و افراد و گروه های بیشــماری 
همین حاال هم درگیر فعالیت و تبلیغ برای حمایت از SDGها هســتند. به عنوان 
یک شهروند دغدغه مند و یک فعال اجتماعی، فارغ از اینکه چه نوع کاری انجام 
بدهید یا عالئق اصلی تان چه باشــد، می توانید یک یا چند تا از SDGها را بیابید 

که می توانید در جامعه ی خودتان و در جهان از آن حمایت کنید.
گاهی از SDGها و  من مفتخرم که یکی از کسانی هستم که درگیِر اشاعه ی آ
تعهد به آنها در سراســر جهان بــوده ام. در ژانویه ی ۲۰۱6، بان-کی مون دبیرکل 
سازمان ملل تشکیل گروهی از مبّلغان را اعالم کرد که کارشان تبلیغ SDGها بود. 
مبّلغان SDGها، که وظیفه شان حمایت از تالش های دبیرکل برای ایجاد انگیزه 
و حرکت و تعهد برای دســتیابی به SDGها تا ۲۰۳۰ اســت، هم آوا شده اند تا در 
مورد این دستورکاِر پربصیرِت تغییر به سمِت توسعه ی پایدار، انگیزه بخِش فعالیت 
باشــند. این مبّلغان مشــغوِل تعامل با طرف هایی از جامعــه ی مدنی، مجامع 
دانشــگاهی، قانونگذاران در ســطح مّلــی در همه ی قاره هــا، و رهبران بخش 
خصوصی هستند تا ایده هایی تازه و راهگشــا و راه هایی برای ارتقاِء پیاده سازِی 

SDG بیابند.

در مقام یکی از مبّلغان SDG، من همگان را ترغیب می کنم به اتخاذ SDG به 
عنوان اهدافی شــخصی، و نیز اتخاذ اینها به عنوان اهدافی برای هر ســازمان یا 
کسب وکار یا انجمِن شهری ای که با آنها مربوط اند یا به آنها تعلق دارند یا نفوذی 
بر آنها دارند. به عنوان شــهرونداِن جهان، باید همه ی آنچه در توان داریم را انجام 

دهیم تا اطمینان بیابیم که در پیاده سازِی هر یک از آنها موفق خواهیم شد.
حقیقت تلخ آن اســت که تمدن کنونِی جهاِن ما، به دالیل زیست محیطی و 
اجتماعی و اقتصادی، تمدنی پایدار نیست. برای ضمانت آینده مان نیاز داریم به 



دنیای سه صفر 168

ایجاد تمدنی جدید—و این وظیفه ای است که نمی توانیم از آن کنار بکشیم. برای 
همــه ی انواعی از تغییرات که باید انجام بدهیم، SDGها دســتورکاِر نیرومندی 
تدارک می بینند. این امِر واقع که کشورهای جهان توافق  کرده اند که برای این کار 

حامی همدیگر باشند، گامی چشمگیر در تاریخ بشر است.

کسب وکارها در اقتصاِد جدید چگونه باعث دستیابی به SDGها خواهند شد
جاده ای قدیمی همواره به مقصدی قدیمی می انجامد. اگر بخواهیم به مقصد 
جدیدی برسیم بسیار متفاوت با مقصد قدیمی، باید جاده ی جدیدی بسازیم. این 

قاعده هیچ استثنائی ندارد.
در ایجاد جاده ی جدیدی به ســمت تمدن جدیدی که نیاز داریم، کسب وکار 
اجتماعی نقشــی محوری ایفا خواهد کرد. این، در مقــام نظر، معنا می دهد، و 
تجربه ی عملی هم تأییدش می کند. کسب وکارهای اجتماعِی زیادی همین حاال 

به پیاده سازِی یک یا چند تا از SDGها کمک می کنند.
یکی از مناطق جغرافیایی که کســب وکار اجتماعی یونــس )YSB( در آنها 
فعالیت داشته بالکان است—فقیرترین بخِش قاره ی اروپا، ناحیه ای که بیکاری، 
فقر، فروسایِی زیست محیطی، و نهادهای روبه زواِل اجتماعی همواره مشکالت 

مهمی بوده اند.
کشورهای شــبه جزیره ی بالکان در جنوب شــرقی اروپا که مدت ها تحت 
سلطه ی اتحاد شوروی بوده اند، به لحاظ اقتصادی عقب تر از بقیه ی قاره هستند. 
با فروپاشــی اتحاد شــوروی و پایان جنگ ســرد، کشــورهای بالکان گذار به 
اقتصادهای بازار آزاد را شــروع کردند. اما جنگ های داخلی و تجزیه ی کشوِر 
چندقومیتِی یوگوســالوی، این گــذار را مختل کــرد. در ۱۹۹۱، مجموعه ای از 
کشــورهای مســتقل به تدریج پدیدار شدند، مشتمل بر اســلوونیا، کروواسی، 
بوسنی وهرزگووین، مقدونیه، مونته نگرو، و صربستان. برخوردهای طوالنی بین 
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گروه های قومی، همراه با جنایاتی علیه بشــریت که رهبرانی از قبیل اسلوبودان 
میلوســویچ دیکتاتوِر صرب مرتکب شدند، باعث رنج عظیم در این منطقه شد و 
اقتصاد و توســعه ی اجتماعی را فلج کرد. میلیون ها نفر از خانه هایشــان رانده 

شدند؛ هزاران هزار پناهجو از منطقه گریختند.
امروزه بیشتِر کشــورهای بالکان در صلح به سر می برند. اما مردم این منطقه 
هم چنان به لحاظ اقتصادی دچار مشکل اند. سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 
آلبانی، صربســتان، و دیگر کشــورهای غــرِب بالکان در حــدود یک چهارِم 
کشورهایی در غرِب اروپا نظیر آلمان، فرانسه، و بریتانیا است. سال ها بی توجهی، 
ضعف در سرمایه گذاری، و ویرانی های جنگ، زیرساخت های منطقه را توسعه 
نداده و به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی اش به شدت صدمه زده است. برای 
مثال، در بوســنی وهرزگوین، علی رغم تالش هایی برای بازســازی و ارتقاء اموِر 
فیزیکــی و اقتصادی و اجتماعی، میزان بیکاری رقم فوق العاده باالی ۴۰ درصد 

)در سال ۲۰۱7( است.
اعضای گروه YSB کارشــان در بالکان را با مطالعه  ی شــرایط اجتماعی و 
صحبت با مــردم محلِی با موقعیت های مختلف آغاز کردند. به دنبال جایی برای 
شــروع بودند که از آنجا بتوان مفاهیم کسب وکار اجتماعی را به کار بست و اقدام 
کوچکی را آغاز کرد. تعداد زیادی از کسانی را مالقات کردند که شوق کارآفرینی 
داشتند—و بسیاری از آنان بســیار تحصیل کرده بودند—و مشتاق بودند که از 
خاّلقیت و استعدادشــان اســتفاده کنند تا جان تازه ای به سرزمین مادری شان 
بدمند، اما فقدان ســرمایه گذارِی مالی و دیگر چالش های ساختارْی آنان را فلج 
ســاخته بود. برای مثــال، 8۵ درصد از کارآفرینانی که کارمنــدان YSB با آنان 
مصاحبه کردند بیان کردند که میزان بهره ی بانک های متعارْف باالتر از آن هستند 
که بتوانند از کسب وکارهای نوپا حمایت کنند. این باالتر بودن، سه چهارم آنان را 
مجبور می کند که به منابع غیررســمی—مثاًل خانواده و دوستان—اتکا کنند تا 
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پولی که برای راه اندازی شــرکت نیاز دارند را جمع کنند. مالیات بندِی پیچیده و 
چالش های مقررات نیز فرآینِد تأسیس شرکت های نوپا را پیچیده می کنند.۳

در پاسخ به این امر، YSB یک برنامه ی شتاب دهنده برای کارآفریناِن بالکان 
ایجاد کرده است شبیه به آنهایی ســرمایه گذاراِن خطرپذیر برای کسب وکارهای 
نویدبخِش تکنولوژیِک ســطح باال در دره ی سیلیکن و هر جای دیگری تدارک 
می بینند، اما این کار را در ســیاقی دیگر ایجاد کرده است: سیاِق کسب وکارهای 
اجتماعی. در یک کارگاِه نمونه ای یک هفته ای که در تیرانا پایتخت آلبانی برگزار 
شــد، کارآفریناِن جوان درک خوبی از کسب وکار اجتماعی حاصل کردند و، در 
ســیاِق طراحِی کســب وکاری اجتماعی، به آنان مهارت هایی نظیر تحلیل بازار، 

توسعه ی مشتریان، و طراحی و آزمایش محصوالْت آموزش داده شد.
آموزش هایی که YSB در اختیار کارآفرینان قرار می دهد متمرکز شــده اند بر 
به کاربســتن مفهــوم جدید کســب وکار اجتماعی برای پرداختن به مشــکالت 
اجتماعِی خاِص چالش هایی که مردم کشور با آنها مواجه هستند و نیز مشکالتی 
که کارآفرینان با آنها درگیر هســتند. برای مثال، یکــی از چالش های اصلی که 
بســیاری از کارآفرینان به دنبال پرداختن به آن هســتند دشــوارِی دسترســی به 
بازارهای ثروتمند در شــهرهای بزرگ اروپا اســت از طریق برنامه ی صادرات، 
 YSB شــبکه های عمده فروشــی، یا خرده فروشــی های زنجیره اِی بزرگ. گروه
مشتمل است بر متخصصانی که می توانند به یافتن راه هایی برای فائق آمدن بر این 

موانع کمک کنند.
یکی از شرکت هایی که از پشتیبانی YSB بهره مند شده است اودروزنه است، 
شــرکتی مستقر در بوسنی که با بافتنی و قالب بافی، محصوالت صنایع دستی در 

سطح جهانی تولید می کند.
نادیرا مینگاســون بنیانگــذار اودروزنه۰۱ در نوزده ســالگی، وقتی که جنگ 
01. Nadira Mingasson, Udruzene.
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شعله ور شد، از سرزمین مادری اش بوسنی گریخت. در نهایت به پاریس رسید و 
بخشــی از صنعت ُمد این شــهر شد که شــهرت جهانی دارد. در سال ۲۰۰8 در 
دیداری از خانه، پارچه های دست ســاز زیبایی را کشــف کرد کــه زنان مناطق 
دورافتاده می دوختند، و دریافت که این پارچه ها نمایانگر فرصتی برای خاّلقیت 
و کسب وکار است. او اودروزنه را تأسیس کرد، که در زبان بوسنیایی یعنی »زناِن 

متحد«.
امروزه پوشــاکی که زنان کارگِر اودروزنه می دوزند در بعضی از برجسته ترین 
طراحی های مد در آلمان، ژاپن، نروژ، ایتالیا، و کشورهای دیگر فروخته می شوند. 
مینگاســون می گوید »می دانستم که این زنان می توانند به آن استانداردها برسند. 
فقط نیازمند این بودند که مهارت هایشــان را روزآمد کنند«.۴ این محصوالت را 
زنان در نواحــی دورافتاده ی بالکان تولید می کنند—زنانی هنرمند که می شــود 
تقریبًا بــا قاطعیت گفت کــه در غیر این صــورت قربانی بیکارِی گســترده ی 
سرزمین های مادری شــان می شــدند. اودروزنه در حال حاضر بیش از سیصد 
بافنده از سراسر بوســنی وهرزگووین را به کار گرفته است—زنانی که هر یک به 
خودی خود کارآفرین هســتند و قادرند از طریق کانال های فروش و توزیعی که 
اودروزنه فراهم می کند، به بازار بزرگ تری هم برســند. به این نحو، اودروزنه به 
زنانی کمک می کند که از جنگ و خشونت و به حاشیه رانده شدن در اجتماع رنج 
برده اند و از بافندگی به عنوان راهی برای پیوستن دوباره ی آنان به جامعه استفاده 
می کند، به این نحو که با ایجاد کســب وکاری اجتماعی، ایــن زنان را به لحاظ 

اقتصادی و اجتماعی توانمند می سازد.
کسب وکاری دیگر در بالکان که توسط YSB حمایت می شود و فرصت  هایی 
برای کارآفریناِن فردی در سراســر منطقه ایجاد می کند، ریزونا اســت که برای 
سبزیجاتی با کیفیت باال که توسط یکصد کشاورز خرده پا در ناحیه ی راهووِک۰۲ 
02. Rizona, Rahovec.
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کوزوو به  صورت ارگانیک کشت می شوند، بازار قابل اعتمادی ایجاد کرده است. 
مورد ســوم، مزرعه ی ارگانیِک دّره ی سن ُجرج است، که یک شرکت کسب وکار 
اجتماعی در گیاهاِن دارویی اســت کــه مردی محلی به نام امیالند اســکورا۰۱ 
بنیانگذاری کرده است. در َسن جرج، که نزدیک تیرانا واقع شده است، گیاهانی 
کاشته می شود که می توان تقطیرشــان کرد و عصاره هایی گیاهی از آنها به دست 
آورد و این عصاره ها در بازارهای بین المللی برای استفاده در داروهای پزشکی یا 
برای مقاصد آرایشــی فروخته می شــوند—و این، کســب وکاری است با سود 
خالص بسیار باال تر از اغلب شــکل های کشاورزی. َسن جرج زمین هایی را به 
حدود شــصت کشــاورز محلی اجاره می دهــد و به آنان در مــورد تکنیک ها و 
روال های کشت گیاهان دارویی آموزش می دهد و آنان را قادر می سازد که درآمد 
بیشــتری برای خود و خانواده هایشان ایجاد کنند. و چون کاربرد دارویی گیاهاْن 
اکیدًا محتاج فرآیندهایی ارگانیک است، این کسب وکار به لحاظ زیست محیطی 

هم مناسب است.
هم چنان که این مثال ها نشــان می دهند، کسب وکار اجتماعی کسب وکاری 
مشکل گشاست. وقتی که کسب وکاری اجتماعی بر مسأله ای تمرکز می کند، این 
مسأله هرچه که باشد، آن کســب وکار به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بعضی از 
SDGها می پردازد، فرصت هایی برای درآمد و شغل و برابری جنسیتی و کاهش 

فقر و غیره ایجاد می کند.
دو مثال دیگری از کسب وکارهای اجتماعی که در اینجا ارائه می کنم از کلمبیا 
و فرانســه هســتند. اینها از جهات مختلفی جالب اند. هر دویشان پروژه های 
مشــترکی اند با یک َاَبرشرکت که درگیِر کشــاورزی و به طور خاص محصوالت 

غذایی است.

01. Emiland Skora.
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کامپو ویوو۰۲، پروژه ای تجاری در کشــور کلمبیا در امریکای التین، توسط 
YSB  و با مشــارکِت شــرکت غذایی مک ِکین ایجاد شد که شــرکتی است در 

مالکیــت خانوادگی و مســتقر در کانادا کــه در ۱۹۵7 بنیانگذاری شــده و از 
دهه ی۱۹6۰ جایش در اروپا و سراسر جهان مستحکم شده است.

ژان برنو، رئیس منطقه اِی مک کین۰۳  در اروپا )غیر از انگلستان( و خاورمیانه 
و شمال آفریقا، شخصی است غیرمعمول. او که اهل لیِل فرانسه است، چندین 
ســال پیش به ایده ی کسب وکار اجتماعی بســیار عالقه مند شد. شروع کرد به 
شــرکت در جلســه ها و کنفرانس هایی در هر جایی که من سخنرانی می کردم، و 
شــروع کرد به تماس گرفتن با من برای بحث در مورد شیوه هایی که مک کین، از 
طریق منابع تجاری و اســتعداد و تخصص اش، می تواند در توســعه ی یک نظام 
اقتصادی جدید برای پرداختن به چالش برانگیزترین مشکالت دنیا سهمی داشته 
باشــد. او هم چنین من و بعضی دیگــر از اعضای گروه گرامیــن را به اعضای 
بنیانگذاِر خانواده ی مک کین در کانادا معرفی کرد. آنان نیز به مفهوم کسب وکار 
اجتماعی عالقه مند شــدند و خواستند که در آن وارد شوند. نهایتًا وقتی فرصت 
برای همکاری ما پدیدار شــد که YSB شــروع کرد به جســت وجو برای بعضی 

مشکالت اقتصادی ای که فقیرترین مردمان کلمبیا دچارش بودند.
حدودًا ۳۱ درصد از جمعیت کلمبیــا در نواحی دورافتاده زندگی می کنند، و 
جوامع فقیر در این نواحی عمومًا به کشاورزی به عنوان منبع عمده ی درآمدشان 
اتکا دارند. درست مثل هر کس دیگری در هر جایی، کشاورزان نواحی دورافتاده ی 
کلمبیا بسیاری اوقات با چالش هایی جدی مواجه هستند، چالش هایی از جمله 
دسترسی محدود به پول و تکنولوژی های جدیِد کشاورزی و کمک های فّنی، و 
نیز توان اندک چانه زنی برای فروش محصوالت کشاورزی. در سال های اخیر، 

02. Compo Vivo.
03. Jean Bernou, McCain.
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این مشــکالت اقتصادی به طرز ویژه ای حادتر شده اند. کلمبیا مقدار زیادی از 
بازارش برای قهوه ی کلمبیایی را، که زمانی معروف بود، از دســت داده اســت. 
وقتــی که تولیدکنندگاِن آســیایی در کشــورهایی نظیر ویتنام و اندونزی ســهم  
روزافزونی از بازار قهوه را در اختیار گرفتند، کشاورزاِن قهوه کاِر کلمبیایی ناگهان 
با یک بحران شــدید اقتصادی مواجه شدند، بحرانی که کل بعضی جوامع را به 

شرایطی نزدیک به رکود کشاند.
مک کین در کشت و فرآوری و بازاریابی سیب زمینی تخصص دارد. در واقع، 
مک کیــن در کارخانه هایی در سراســر جهان هر ســال بیــش از ۵ میلیون تن 
سیب زمینی را به شکل خالل های سیب زمینی و محصوالت مربوط به آن فرآوری 
می کند. با ادامه ی رشِد محبوبیِت خالل های سیب زمینی به سبک امریکایی، ما 
دریافتیم که فرصتی برای کشاورزاِن متضررشده ی کلمبیا فراهم شده است که به 
خط جدیدی از کسب وکار بپردازند. ایده ی کامپو ویوو به این صورت متولد شد.
کامپو ویوو پروژه ی مشترکی است بین غذاهای مک کین و YSB، با رسالت 
بهترکردن گذران زندگِی کشاورزان محلی و خانواده هایشان که در جوامع محروم 
و دورافتــاده ای در کلمبیا زندگی می کنند و فاقد دسترســی کافــی به بازارها و 
شــبکه های فروش محصوالت شان هســتند. این شــرکت، تخصِص بی رقیِب 
مک کین در سیب زمینی را به کار می بندد، به این صورت که از کشاورزان کلمبیایی 
کمک می گیرد تا، با اســتفاده از تکنیک های کشاورزِی یافت شده برای بهترین 

استحصاِل ممکِن سیب زمینی، سیب زمینی هایی با کیفیِت باال کشت کنند.
در ۱۳ می ۲۰۱۴، نخســتین بذرهای سیب زمینی های R۱۲، که گونه ای است 
که به محصوِل بســیار نیرومندش مشهور است، در مرزعه ی رامادا در شهرستان 
اونه کوندینامارکا در ناحیه ی شــرقِی کلمبیا کاشــته شــد. این پروژه ی ابتدایی 
کوچکی برای توســعه بود، که هشتادوچهار نفر از بیســت ویک خانواده در آن 

شرکت داشتند.
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در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴، اولین محصول سیب زمینِی کامپو ویوو درو شد. به لحاظ 
کشــاورزی و اقتصادی، نتایج حتی از آنچه انتظــار می رفت بهتر بود، از جمله 
کر( رسید، که بسیار  اینکه میزان تولید به ۵۴.۴ تن در هکتار )بیش از ۱۳۰ تن در آ
باالتر از میانگین کشور است که حدودًا ۲۲ تن در هکتار است. محصوالت بعدی 

هم به همین اندازه موفق بودند.
با الهام از تجربه ی کامپو ویوو، مک کین به این ایده رســید که، با مشارکت 
چند شرکت دیگر، کسب وکاری اجتماعی در فرانسه ایجاد کند. این کسب وکار، 
Bon et Bien )»خوب و خوش«( نامیده شــد. این کســب وکار به مشــکلی 

می پردازد که رهبران مک کین، به عنوان بخشی از کسب وکارشان، برای سال های 
زیادی با آن آشنا بودند اما گمان نمی کردند که کسب وکارشان دلیل خاصی برای 
توجه به آن داشته باشد. درگیر بودن شان در کسب وکار اجتماعی در کلمبیا همه ی 
اینها را به چالش کشید. دیِد تازه شان در مورد کسب وکار اجتماعی باعث شد به 

مشکل، و به فرصتی که این مشکل مهیا کرده بود، توجه کنند.
مشکلی که از آن صحبت می کنم مشکِل سیب زمینی های فروش نرفته است. 
از قرار معلوم، در بازار متعارف برای محصوالت کشاورزی، کشاورزان ۲۰ درصد 
از ســیب زمینی ای که درو می کنند را نمی توانند بفروشند زیرا این سیب زمینی ها 
شکل مناسبی برای درســت کردن چیپس یا سیب زمینی سرخ کرده ندارند. برای 
ماشین هایی که در کارخانه های فرآوری ای به کار می روند که توسط شرکت هایی 
نظیر مک کین اداره می شوند، این ســیب زمینی ها مناسب نیستند. شش درصد 
دیگر از محصــول، زیِر زمین باقــی می ماَند زیرا ماشــین های معموِل درو این 
ســیب زمینی ها را پیدا نمی کنند. در نتیجه، یک چهارِم محصولی که عماًل تولید 
می شود هرگز به مصرف کنندگان نمی رســد—و این یک هدررفِت عمده ی غذا 

است.
ســیب زمینی یگانه محصولی نیســت که هدررفِت آن معمول است. امروزه 
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متخصصان می گوینــد که بیش از ۳۰ درصد از غذایی کــه تولید می کنیم—که 
تخمین زده می شد که ســالیانه ۱.۳ میلیارد تن در نظام متریک باشد—به دلیِل 
هدررفْت ناخورده می ماَند، با اینکه بیش از 8۰۰ میلیون نفر از گرســنگی و سوء 
تغذیه رنج می برند. در عین حال، پیش بینی می شــود که جمعیت جهان در طی 
ســی وپنج ســال آینده از 7 میلیارد به ۹.6 میلیارد رشــد کند، که این امر منابع 
کشاورزی مان را تحت فشار شدیدتری قرار می دهد. بنابراین کاماًل غیرقابل قبول 

است که غذایی را به دور بریزیم که می تواند مصرف شود.
هدررفت غذا به دلیل های زیادی رخ می دهــد. در هر قدِم زنجیره ی ارزش 
صنایع غذایی ، از برداشت تا ذخیره سازی و حمل ونقل و آماده سازی و خدمات 
تــا خوِد مصرف، این هدررفت در هر مرحله ای به ســبب عوامل متعددی اتفاق 
می افتد. اما عّلت اصلی پشت این مســأله نظام اقتصادِی ناکارآمدمان است که 
حکم می کند به اینکه هر محصولی که نتواند به قیمتی فروش برود که، دست کم 

سودی معادل میانگین-صنعت حاصل کند، باید رها یا معدوم شود.
آیا غریب نیست که در مورد این موضوع هیچ مسؤولیتی احساس نمی کنیم—
آیا غریب نیست که احســاس نمی کنیم الزم است به دنبال یک راه حل برای این 
مشــکل باشیم؟  ســی درصد از ســبزیجاتی که در اروپا تولید می شوند به دلیلی 
عجیــب دور ریخته می شــوند—به این عّلــت که که با شــکل هایی نامنظم یا 
»مضحــک« متولد می شــوند. در این تجارت، اینها به »ســبزیجات زشــت« 
معروف اند. برای شکل های نظامی ای که در سوپرمارکت ها می بینیم که به نمایش 
گذاشــته می شوند، این سبزیجات مناسب نیستند، و بنابراین رد می شوند اگرچه 

کاماًل قابل خوردن و ُپر از ارزش غذایی هستند.
مک کین، شــرکِت Bon et Bien را ایجاد کرد تا به سراغ این مسأله ی کهنه 
برود. آنان شــرکای دیگری را هم به این پــروژه آوردند، از جمله پنج عضِو اتحاد 
بین المللــی هدررفِت غذا، که انجمنی از شــرکت های غذایی اســت به منظور 
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اجتناب از هدررفِت غذا: ِلکرِک خرده فروش، متخصصاِن جذِب نیرو در رانستاد 
فرانس،۰۱ بانک غذایِی فرانسه، و انجمن سیب زمینی کاراِن فرانسه )GAPPI(. هر 
یک از این گروه ها نقش منحصربه فردی در Bon et Bien دارد. در اکتبر ۲۰۱۴، 

شرکت را برای تبدیل سبزیجاِت زشت به غذای جذاب تأسیس کردند.
شرکِت Bon et Bien به این صورت عمل می کند: مک کین، به همراهی چند 
کشتکار از هزاران کشتکاِر منطقه ای اش، سبزیجاِت تازه اما زشت را جمع آوری 
می کنند. بعد از آن، این سبزیجات، از جمله سیب زمینی، هویج، کاسنی، و پیاز، 
مطابق با دستورالعمل هایی که آشپزاِن محلی تهیه می کنند، به انواع سوپ تبدیل 
می شوند. )قطعه قطعه کردِن سبزیجات زشــت، مانع اصلی بین مصرف کننده و 
غذای مغذِی لذیذ را به سادگی از بین می بَرد زیرا که مصرف کننده هیچ راهی ندارد 

که دریابد شکِل اولیه شان چگونه بوده است.(
کارگراِن فرآورِی غذا که در Bon et Bien کار می کنند، بیکارِی طوالنی مدت 
را تجربه کرده اند و آماده اند که دوباره وارد بازار کار بشوند. رانستاد فرانس فرآینِد 
اســتخدام را انجام می دهد و آموزش شــان می دهد و از آنان به لحاظ اجتماعی 
حمایت می کند. بانک های غذایِی فرانســه نقش مشاور را به عهده می گیرند، و 
GAPPI در مقام تسهیل کننده ی ارتباط بین کشتکاران و این کسب وکار اجتماعی 

عمل می کند. نهایتًا، سوپ های بسته بندی شده در سوپرمارکت های تمپلوه۰۲ )که 
سازمان خرده فروشِی لکرک اداره شان می کند( فروخته می شوند.

ژان برنو در زماِن تأســیس گفت »این پروژه یــک راه حل برد-برد برای همه 
اســت. ما با شرکای کشتکاِر خودمان و با یک مشترِی عمده، لکرک، در نبرد بر 
ضد هدرفت غذا همکاری می کنیم. در عین حال،  برای اشــتغال و منبعی برای 
تولید سیب زمینِی ورقه ورقه شده در کارخانه هایمان فرصت هایی ایجاد می کنیم. و 

01. E. Leclerc; Randstad France.
02. Templeuve.
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تمام ســودی که توسِط Bon et Bien تولید می شود دوبار برای سرمایه گذاری و 
افزایِش اثراِت اجتماعی و زیست محیطی بازمی گردد«.۵

امروزه، بعد از دو ساِل موفق، Bon et Bien فعالیت هایش را متنوع تر می کند 
و از سبزیجاِت زشْت مخّلفاِت غذا تولید می کند. این شرکت هم چنین کارش را 
به بلژیک و یونان گســترش داده اســت، و مراکش هم تا پایان سال ۲۰۱7 به آنان 

خواهد پیوست.
هم کامپو ویوو و هم Bon et Bien به SDGهای مهمی می پردازند، از جمله 
شماره ی ۱، هیچ فقری وجود نداشته باشد؛ شماره ی ۲، گرسنگِی صفر؛ شماره ی 
8، کار مناسب و رشد اقتصادی؛ و شماره ی ۱۲، تولید و مصرِف مسؤوالنه. چون 

این کسب وکارها پایا هستند، می توانند بدون محدودیْت نسخه برداری شوند.

نظام اقتصادی جدیدی که اهداف بشری را قابل حصول می سازند
شرکت های کســب وکار اجتماعِی کامپو ویوو و Bon et Bien دروازه های 
مسدودشــده ی نوآوری را با ایده های نو گشــودند. مردمان بسیاری در سراسر 
جهان با ایده هایی پا پیش خواهند گذاشــت که حتی از اینها هم درخشــان ترند. 
چون کسب وکار اجتماعی به ما اجازه می دهد که با چشمان تازه ای به جهان نگاه 
کنیم، می توانیم چیزهایی ببینیم که قباًل هرگز نمی توانســتیم ببینیم. این چشمان 

جدید، ما را هدایت خواهند کرد که به موقع به همه ی SDGها برسیم.
SDGها مشــکالتی کلیدی را تعریف می کنند که امروز جهان با آنها مواجه 

است. این کاری اســت که سازمانی جهانی نظیر ســازمان ملل می تواند انجام 
بدهد. متأسفانه، در همان لحظه ای که سازمان ملل شروع می کند به توضیح دادن 
فرآیندی که این مشکالت از ابتدا طی آن فرآیند ایجاد شده اند، درگیر بحثی داغ و 
بی پایان می شود. برای من آسان تر است که نظرهایم را داوطلبانه و به شکل نظری 

فردی عرضه کنم.
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از این منظر، می توانم توضیح بدهم که فهرسِت SDGها کاری است عالی در 
مستند کردِن آنچه جریاِن غالِب نظاِم اقتصادی نتوانسته برایمان انجام بدهد. این 
فهرســت را می توانید به عنوان کیفرخواستی از همه ی اتهامات علیه نظام موجود 
توصیف کنید. آیا می توانیم برای حل این مشــکالت به نظامی اتکا کنیم که خود 
این مشکالت را ایجاد کرده است؟  حتی اگر این مشکالت حل بشوند، آیا می توانیم 
تضمین کنیم که همین نظام دوباره و دوباره همین مشــکالت را به بار نیاورد؟ این 

نحوه ی تفکر آیا هیچ منطقی دارد؟
به این دلیل، من با این فرض شــروع کرده ام که برای بازطراحِی جهان، باید 
نظــام اقتصادی را بازطراحی کنیم. نیاز بــه جاده های جدیدی داریم تا به جهان 
جدیدی برسیم. در جهانی که تمرکِز بی وقفه ی ثروت را فقط به شکل یک فعالیت 
مجــاز اقتصادی می بیند، حتی اگر بشــود به SDGها دســت یافــت نمی توان 
حفظ شان کرد. سه صفری را هم که به عنوان نسخه ی خودم از هدف هایی عرضه 
کــرده ام که تمدن مان باید در تعقیب آنها باشــد—فقِر صفــر، بیکارِی صفر، و 
ســرجمِع صفِر کربن—نمی توان حفظ کرد. برای رسیدن به این اهداف، نیاز به 
نظامی بدیل داریم مبتنی بر مفاهیمی که متفاوت باشند و نهادها و مقاصد زندگی 

در آن نظام متفاوت باشند.
کســب وکار اجتماعی، نماینده ی عنصری اساســی در گذار از تمدِن کنونِی 
طمع محوِر ما به تمدنی اســت مبتنی بر ارزش های عمیق تر انســانِی اشتراک و 
مراقبــت. این گذار، گذاری اســت که باید با موفقیت تکمیــل اش کنیم اگر که 
می خواهیم در مســیری حقیقتًا پایدار برای زندگی گام برداریم و نسل های بعدی 

به دنبال ما بیایند.
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۷
جوانی: 

شورآفرینی و توانمندسازِی جوانان در سراسر جهان

برای بســیاری از مردم، این خبر بهت آور بود. تیتِر واشــینگتن پست این بود که 
»اکثریــِت هزاره  ســومی ها حاال ســرمایه داری را رد می کننــد«.۱ مطابق یک 
نظرســنجی از جواناِن ســنین ۱8 تا ۲۹ که متخصصان دانشــگاه هاروارد انجام 
داده اند، فقط ۴۲ درصد می گویند که از سرمایه داری حمایت می کنند، در حالی 
که ۵۱ درصد می گویند که حمایت نمی کنند. این فقط آخرین نظرپرسی بود برای 
نشان دادن بی اعتمادی شدیدی که بسیاری از جوانان در مورد جریان اصلِی نظام 
اقتصادی احســاس می کنند. برای مثال، یک نظرپرســی ســال ۲۰۱۲ توســط 
مؤسسه ی باپرستیِژ پیو۰۱ معلوم کرده بود که در حالی که ۴6 درصد از هزاره سومی ها 
دید مثبتی به سرمایه داری دارند، ۴7 درصد دیدی منفی دارند. مکس آهرنفروند 
روزنامه نــگار، نتایــج نظرســنجی هاروارد را بــه این صورت توصیــف کرد که 
بازتاب دهنده ی این اســت که مخالفِت آشــکار با اصول پایه اِی اقتصاِد ایاالت 

متحده پدیدار شده است«.
این خبر، حداقل اش را اگر بگوییم، شگفت انگیز بود. در ۱۹۹۱، با فروپاشی 
اتحاد شوروی، این طور به نظر می رســید که یگانه عاملی که چالشی قابل قبول 
برای ســرمایه داری بود، حاال مرده اســت. چه اتفاقی افتاده بود که چیزی نسل 
جدیدتر را مخالف نظاِم سرمایه داری کرده بود که علی الظاهر از بیست وپنج سال 
01. Pew Institute.
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پیش به عنوان طرِف پیروِز ماجرا ظاهر شده بود؟
پاســِخ مدافعاِن بــازاِر مقدِس آزاد، شــگفتی و نگرانی بــود. مایکل مانگر 
کادمیک می نوشت، به نظر می رسید  اقتصاددان که در وبسایت بنیاد تحصیالت آ
که این نظرسنجی را بی معنا می انگارد و می گفت: »روشن نیست که شما بتوانید 
ســرمایه داری را ’رد کنید‘، همان طور که نمی توانیــد جاذبه را رد کنید«.۲ برخی 
مفســراِن خبر خاطرنشان کردند که جوانانی که از آنان نظرسنجی شده بود، هیچ 
بدیِل روشنی برای ســرمایه داری در نظر نداشته اند؛ برای مثال، فقط ۳۳ درصد 
گفته بودند که از سوسیالیسم حمایت می کنند. مفسران دیگری بر این امر تأکید 
کردند که به کسانی که به این نظرپرسی پاسخ داده بودند، هیچ تعریف اقتصادی 
روشــنی داده نشــده بود تا بر پایه ی آن تعریف پاسخ بدهند؛ این مفسران حدس 
می زدند که شاید نتایج نظرســنجی فقط بازتاب دهنده ی سردرگمی در این مورد 

است که »سرمایه داری« دقیقًا به چه معنا است.
شاید بهترین تفسیر را سارا کندزیور ارائه کرد که در مجله ی سیاست خارجی 
می نوشــت. او پرســید »آیا اصاًل جای هیچ تعجبی هســت که بیش از نیمی از 
کسانی در امریکا که ۱8 تا ۲۹ سال سن دارند می گویند که از سرمایه داری حمایت 

نمی کنند؟« کندزیور ادامه داد:
   برای اطمینان یافتن از مخمصه ای که جوانان امریکایی گرفتارش هســتند 
نیازی به نظرپرســی ندارید. می توانید نگاه کنید به حســاب های بانکی شان، به 
شغل هایی که والدین شان از دســت داده اند، به وام هایی که بازپرداخت شان را بر 
عهده دارند، به فرصت های شــغلی ای که مورد عالقه شان است اما از آنان دریغ 
می شود. برای دلیل آوردن بر ضد وضع موجود، نیازی به اصطالحات و ایدئولوژی 
ندارید. روشــن ترین ســند محکومیِت وضعیِت موجود، خوِد وضعیِت موجود 

است.۳
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نتایج این نظرپرسی مرا شگفت زده نکرد. من به واسطه ی شغل ام به کالج ها و 
فضاهای دانشــگاهِی سراســر جهان می روم. برای صحبت با جوانان در مورد 
زندگی شان، چالش هایی که با آنها مواجه اند، و آرزوها و رؤیاهایشان برای آینده 
فرصت های بسیار داشته ام. از مدت ها پیش برای من واضح بوده است که همه جا، 
در کشــورهای ثروتمند و نیز در فقیرترین کشــورهای جهــان، جوانان از نظام 
اجتماعی و اقتصادی ای که به ارث برده اند عمیقًا ناراضی هستند. از ناکامی هایش 
گاهــی دارند، نه فقط به ســبب دشــواری هایی که شــخصًا تجربه  به روشــنی آ
می کنند—بیکاری، بدهی های دانشــجویی، فرصت های ازبین رفته—بلکه به 
ســبب مشــکالتی جهانی که در اطراف شــان می بینند، از تــداوم فقر و نابودی 
محیط زیســت تا نابرابرِی فراگیر و نقض حقوق بشــر. با ایــن حال، من گمان 
نمی کنم که جوانان این موضوع را به روشنی درک کنند که همه ی مشکالتی که در 
اطراف شان می بینند ناشی از سرمایه داری است. گمان می کنم که صرفًا می گویند 
که چیزهایی را که در اطراف شان می بینند دوست ندارند. مهم تر از همه اینکه آنان 
ایــن »نظام« را نــه مقدس تلقی می کنند و نــه باور دارند کــه آن طور که برخی 
ایدئولوگ هــا اصرار دارند، نتایــج حاصل از بازار آزاد همــواره بی نقص اند. این 
جوانان، در مورد نظام اقتصادی با نگاه به نتایجی که از آن حاصل شــده اســت 

قضاوت می کنند، و بر این پایه است که آن را معیوب می انگارند.
از طرف دیگر، بیشــتر جواناِن امروز پذیــرای ایدئولوژی های بدیلی—نظیر 
سوسیالیســم یا کمونیسم—نیستند که یک زمانی به عنوان جایگزین هایی برای 
ســرمایه داری مطرح شــده بودند. جوانان آن ایدئولوژی هــا را هم معیوب تلقی 
می کنند. بلکه مشتاقانه در جست وجوی رهیافتی جدید هستند—مجموعه ی 
جدیدی از ساختارهایی که با دقت بیشتری بازتاب دهنده ی واقعیت های ماهّیِت 
بشری باشند و توانایی این را داشته باشند که قوای خاّلقانه ی مردم را آزاد کنند و 
آن را در جهِت حل مشــکالتی که نوع بشر با آن مواجه است، به کار برند. توجه 
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کرده ام که یک چیز در میان جواناِن امروز مشترک است: آنان بیشتر از نسل های 
قبل مایل اند که برای دیگران سودمند باشند. جوانان به دنبال راه هایی هستند که 

خودشان را برای جهاْن سودمند کنند.
نظرســنجی ها فقط نشــان می دهند که جوانان از این نظام راضی نیستند—
نشان می دهند که این نظام اقتصادی، نتایجی را به بار نیاورده که بتواند رضایت شان 
را جلب کند. اگر به طرزی مالیم بخواهم بیان کنم، موضوع این است که جوانان 
احســاس می کنند که این نظام برایشــان الهام بخش نبوده است. شاید فعاالنه 
به دنبال نظام اقتصادی جدیدی باشند، شاید نباشند. برخی شان احساس می کنند 
که در بین دیوارهای ســاختارهایی نظیر بازار سهام یا سیاست های پولی و مالی 
گیر کرده اند. با شوق فراوان به استقبال هر کسی می روند که بگذارد هوای تازه ی 
بیرون از این ساختارها را تنفس کنند. این امر، تبیین کننده ی شور و شوقی است 
که وقتی ایده هایم را برای مخاطباِن جواِن هر قاره ای توضیح می دهم، با شــور و 

شوق مواجه می شوم.
جواناِن امروز کسانی هستند که جهان را به سمت تمدن جدیدی خواهند برد، 
تمدنی که عاجالنه نیازمندش هســتیم. این جوانان همین اآلن هم ســخت کار 
می کنند، و به دنبال دســتورکاری برای عمل کردن هستند. همین که بفهمند چه 
می خواهند، می توانند، بسیار سهل تر از آنچه سی  سال پیش امکان پذیر بود، به آن 

دست یابند.
جواناِن امروز به طرز چشــمگیری برای انجام هــر کار بزرگی مجهزند. این 
جوانان، که تحصیالت شــان بهتر از هر نســلی در طول تاریخ است، تنوع بسیار 
دارند و، به لطف ارتباطات دیجیتال و تکنولوژی ارتباطات که جوانان را در همه جا 
به هم متصل می کند، در ســطحی جهانی با هم در ارتباط هســتند. ســفرهای 
بین المللــی، برنامه های کارآموزی و تبادل دانشــجو، و شبکه ســازی از طریق 
رسانه های جمعی کمک کرده اند که بسیاری از آنان، فراتر از مرزهای مّلیت و نژاد 
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و مذهب، با هم دوست شوند.
جوانــاِن امروز در مورد اینکــه چه نوع جهانــی را می خواهند، فقط تصویر 
کادمیک و هم جهاِن  مبهمی دارند. اما این را تشــخیص می دهند که هم جهاِن آ
سیاسی، ناکام بوده اند در اینکه نقشه ی راه به سوی جهاِن بهتری به دست بدهند 
که جوانان خواهان اش هستند، و ابزارهای مورد نیاز را هم تدارک ندیده اند برای 

اینکه خوِد جوانان نقشه ی راه را طراحی کنند.
دلسردِی جوانان باعث شده به دو جهِت متفاوت رانده شوند. برخی گرایش 
دارنــد به بدبینــی و کناره گیری از جامعه، در حالی که بقیــه هنوز امید دارند که 
اوضاع بهتر خواهد شد. احساس می کنند که قدرت عظیمی دارند، اما نمی توانند 
دریابند که از قدرت شان چگونه استفاده خواهند کرد. هر نقشه ی متقاعدکننده ای 
از آینده که با اشــتهای درونی شــان ارتباط برقرار کند، نیروهایــی را بر خواهد 
انگیخت که متوقف شدنی نیست —نیروهایی که جهان هرگز نظیرشان را تجربه 
نکرده اســت. پیشنهاد می کنم که به عنوان بخشی اساسی از نظام آموزشی، افراد 
هر کالسی در هر سال یک هفته را به این بپردازند که اگر اختیاِر ایجاد یک جهان 
تازه به آنان داده شــود، ویژگی های متنوع آن جهان را تصور کنند. در دو روِز اوِل 
این هفته، باید ویژگی هایی از جهان را فهرســت و مرور کنند که هر دانشجویی 
منفردًا تصور کرده است. بعد، در بقیه ی هفته، باید با هم کار کنند تا از ویژگی هایی 
از جهان که فکر می کنند برایشان مناسب است، یک یا چند فهرسِت مورد قبول 

خودشان تهیه کنند.
امروزه هرگز به دانشجویان گفته نمی شود که می توانند جهانی از آِن خودشان 
بسازند. اما من فکر می کنم که تصورکردن یک چنین جهانی باید مهم ترین بخِش 
فرآینِد آموزشی باشد. همین که چنین جهانی را طراحی کنند، شروع خواهند کرد 
بــه فکرکردن درباره ی اینکه چگونه آن را از تصور به واقعیت درآورند. اگر بتوانیم 
چیزی را تصور کنیم، شــانس زیادی هســت که آن چیز بتواند اتفاق بیفتد. اگر 
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تصورش نکنیم، تقریبًا هیچ شانسی برای رخ دادن اش وجود ندارد. دانشجویان، 
در طراحِی دنیاهایی که تصور می کنند، تشــخیص خواهند داد که جهاِن کنونی 
چقدر متفاوت اســت با جهانی که آنان می خواهند. این تشخیص، آغاِز فعالیت 

خواهد بود.
جواناِن امروز نماینده ی یکی از »ابرقدرت«های ســه گانه ای هستند که باور 
دارم که در چند دهه ی آینده، از طریق بازطراحِی کامِل ســاختاِر اقتصادی برای 
آزادسازِی قدرِت خاّلقانه ی زنان و مردان در همه جای جهان، جامعه ی جهانی 
را دگرگون خواهند کرد. آنان اطمینان می یابند که این چنین نخواهد ماند که نظام 
اقتصادی، ماشینی باشد که با ظرافِت بسیار طراحی شده تا تعداد انگشت شماری 
فیِل ثروتمند تولید کند که بر جهان سیطره داشته باشند و میلیاردها نفر را رها کند 
که زندگی شــان را مثل مورچه های کارگر ســپری کنند. همین که جواناِن امروز 
به روشنی بفهمند که چه نوعی از جهان را می خواهند، بسیار ساده تر خواهد شد 

که کاری کنند که چنان جهانی محقق بشود.

مدارس و دانشگاه ها می توانند جوانان را قادر کنند که جهاِن خودشان را 
طراحی کنند

هم چنان که توضیح داده ام، یکی از مشــکالِت اصلِی نظاِم اقتصادِی موجود، 
مفروضات و رویکردهایی اســت که در طول تحصیالِت جوانان در ذهن شان فرو 
می کنیم. فرزندان مان را طوری بزرگ می کنیم که باور کنند زندگی شــان با شغل 
آغاز می شــود. شغل اگر نباشد، زندگی نیســت—این پیام را به شکلی واضح و 
روشن به هر جهتی ارسال می کنیم: خانه، مدرسه، رسانه ها، مناظراِت سیاسی، 
همه جا. وقتی فردی بزرگســال می شــوید، خود را در معرض بررسی های دقیِق 
بازاِر کار قرار می دهید. شــغل، سرنوشت شما است. اگر از دست اش بدهید در 
صِف مستمندان قرار می گیرید. هیچ کسی به جوانان نمی گوید که طبیعتًا ساخته 
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شده اند که کارآفرین باشند، نه اینکه در صِف انتظار باشند تا استخدام بشوند.
درس مهم دیگری کــه جوانان در دوران کودکی یاد می گیرند این اســت که 
هدِف بنیادِی کاْر این اســت که درآمد و ثروِت شــخصی تولیــد کند. به آنان یاد 
می دهیم که همه ی انگیزه های دیگر، از جمله خواسته  هایی غیرخودخواهانه ی از 
قبیل میل به کمک به دیگران و میل به اینکه جهان را جای بهتری بسازیم، همگی 
اهمیــِت ثانویه دارند و فقط باید در »وقِت آزاد« دنبال بشــوند یا به عنوان نوعی 
بازپرداخت »پس داده شــوند«. بر پایه  ی این مفروضات، جوانان به مســیرهای 
باریکی ســوق داده می شــوند که حیطه های فعالیت و دستاوردشــان را محدود 
می کنند. به چیزهای کوچک راضی می شوند، و ظرفیت های مادرزادی شان برای 
تعقیــِب رؤیاهایی جهانی و محقق کردِن آن رؤیاها را فراموش می کنند. اگر آرزو 
داریم تمدن تازه ای ایجاد کنیم که حوزه ی وسیع تری از خواسته ها و توانایی های 
بشــری را به رســمیت بشناســد و ارج بنهد و تقویت کند، باید نظام آموزشی و 

مفروضاِت پشِت این نظام را تغییر بدهیم.
خوشــحال ام که رویش جدیدی را در فضاهای دانشگاهی در سراسر جهان 
می بینم. در ده ســال گذشــته، بسیاری از دانشــگاه ها درس هایی در کسب وکار 
کادمیک شان اضافه کرده اند. شبکه ی روبه رشدی از  اجتماعی را به برنامه های آ
برنامه های دانشــگاهی در سراسر جهان هست که در آنها استادان و دانشجویان 
درباره ی راه های جدید ســازمان دهی و رشددادن به فعالیت اقتصادی تحقیق و 

مطالعه و تجربه می کنند.
اکنــون دانشــگاه هایی در همه ی قاره هــا در حال ایجاد مراکز کســب وکار 
اجتماعی یونس )YSBC۰۱( هستند برای آموزش دروس و انجام پژوهش و عمل 
در مقام شــرکت های تسویه ی وجوه برای ایده هایی در کسب وکارهای اجتماعی 
برای رهبراِن تجاری، نهادها، ســمن ها، فعاالن اجتماعی، دولت ها، سازمان ها، 
01. Yunus Social Business Centres.
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نهادهــای مالــی، و غیره. بعضــی از این مراکز،  مســابقه هایی بــرای طراحِی 
کســب وکارهای اجتماعی برگزار می کنند تا برای مشــکالتی که دانشجویان در 
محیط های دانشــگاهِی خودشان و در کشورهای خودشــان و حتی در سراسر 
جهان شناسایی می کنند، راه حل هایی مبتنی بر کسب وکارهای اجتماعی بیابند. 
دانشــجویاِن تحصیالِت تکمیلی در این مراکز پذیرفته می شــوند تا در جنبه های 
گوناگوِن کســب وکارهای اجتماعی عهده دار پژوهش  های عمیق تری بشــوند. 
کادمیِک کســب وکارهای اجتماعی به طور منظم در شــهرهای  کنفرانس های آ
پیشــرو متعددی در جهان برگزار می شوند. مقاله های پژوهشی ارائه می شوند، و 
برنامه هــا و تجربیــات جدیدی از طریق این کنفرانس ها به اشــتراک گذاشــته 

می شوند.
در نتیجه، تعداد فزاینده ای از جوانان ابزارها و بصیرت هایی را توسعه می دهند 
که مورد نیازشان است تا شکل های جدیدی از تفکر اقتصادی را به عمل درآورند 

و ایده های جدید را حتی به  نحو وسیع تری در آینده اشاعه دهند.
در ۹ آوریل ۲۰۱7، موافقت نامه ای توسط مرکز یونس امضا شد تا جدیدتریِن 
این مراکز دانشــگاهی را در دانشــگاه لینکلن در کرایست چرِچ نیوزیلند تأسیس 
کند—سی وهفتمین YSBC در جهان. مراکِز دیگر در دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
در سراســر جهان واقع شده اند: در دانشــگاه کاِلدونیایِی گالسگو در اسکاتلند؛ 
مدرســه ی اقتصاد دانشــگاه التروب در ملبورن اســترالیا؛ کالج ِبِکر در ووستِر 
ماساچوست؛ دانشگاه کالیفرنیا در چنل آیلند؛ دانشگاه چینِی هنگ کنگ؛ کینگز 
کالِج لندن؛ دانشــگاه مرکز مّلی در تایوان؛ دانشــگاه ِرنمین در پکن؛ مدرسه ی 
اقتصاد HEC در پاریِس فرانسه و در مونتراِل کانادا؛ دانشگاه فلورانس در ایتالیا؛ 
دانشگاه ایالتِی آذربایجان در اقتصاد )UNEC(؛ مؤسسه ی آسیایِی تکنولوژی در 
خلونگ لوانِگ تایلند؛ گروهی از دانشگاه  ها در بارسلونای اسپانیا؛ و مؤسسات 
متنوع دیگری در سراسر جهان، از آلمان تا ژاپن،  از مالزی تا ترکیه. مراکز دیگری 
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در مناطق دیگری از دنیا نقدًا در شــُرِف تکوین هستند، و در ماه های آینده تعداِد 
YSBCها از پنجاه فراتر خواهد رفت.

همان طور که می توانید تصور کنید، هر یک از این مراکِز یونس مرکزی اســت 
منحصربه فرد، متکی به توانایی های خاِص دانشــگاه مشــخصی که در امِر مرکز 
مشارکت می کند، و وابسته به ویژگی ها و عالئق و مسائلی که برای اقتصاِد محلی 
و مّلی بســیار مهم است. برای مثال، مراکز ما در دانشگاِه کالدونیایِی گالسگو و 
دانشگاه نیوســاوت ولز تمرکز ویژه ای بر مســائِل مراقبت های بهداشتی دارند، 
به ویژه آن مســائلی که بــه نیازهای فقرا مربوط اند؛ فقرایی شــبیه به آنانی که در 
مناطق محروِم شــهری در اســکاتلند و اســترالیا زندگی می کنند. YSBCهای 
دانشگاه کاِستسارت و دانشگاه لینکلن بر کشاورزی تمرکز دارند. YSBCی کالِج 
مهندســِی SSM در تامیل نــادو در جنوب هند بر فرصت های کســب وکارهای 
اجتماعی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رشته های مهندسی و تکنولوژی 
تمرکز دارد. در محل های دیگر، مراکز یونس می توانند، بســته به نیازها و منابِع 

مؤسسات، بر صنایع، کشاورزی، تولید، یا خدمات متمرکز باشند.
علی رغم این تفاوت ها، همه ی مراکِز یونس که در دانشــگاه ها مستقر هستند 
در فعالیت های خاصی مشترک اند. هر یک از این مراکز را می توان نوع خاصی از 
اندیشکده برای مسائل مربوط به نوآوری اقتصادی و کسب وکار اجتماعی تلقی 
کرد که به طرز ویژه ای بر پایداری و بر کاهش فقر متمرکزند، و نیز برگزاری کارگاه 
و سمینار و کنفرانس و گردهمایی های دیگری برای بحث در آخرین پژوهش ها و 
دستاوردهای آن حوزه. هر یک از این مراکز، برنامه هایی در کسب وکار اجتماعی 
و سایر شکل های نوآوری برگزار می کند و مخاطب این برنامه ها، هم دانشجویان 
و هم کارآفرینان هستند. و هر یک از این مراکز به عنوان قطبی برای تسهیِل تبادل 
ایده ها در بین دانشگاهیان و رهبران تجاری و کارآفرینان و مقامات دولتی عمل 

می کند.
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مدرسه ی اقتصادِی HEC در یکی از حومه های جنوبی پاریس مثالی است از 
بعضی از نحوه های مختلفی که دانشگاه ها، دانِش مربوط به نوآوری اقتصادی را 
پیش می برند و اشــاعه می دهند. یکی از بنیانگذاراِن مرکِز جامعه و سازمان های 
HEC، پروفسور بِندیکت ِفور-تاوینگو است که رئیس کرسِی کسب وکار/پروژه ی 

اجتماعی و فقر در آن دانشگاه نیز هست.
دکتــر ِفور-تاوینگو به پیشــبرِد مجموعه ای از پروژه هــای مرتبط با نوآورِی 
اقتصادی در HEC کمک کرده اســت. این دانشــگاه حاال به دانشــجویانی که 
دوره ی مشــخصی را در مطالعــه و پژوهش در کســب وکار اجتماعی بگذرانند 
گواهی کســب وکار اجتماعی می دهد. این دانشــگاه هم چنیــن از یک برنامه ی 
آموزشــِی آنالیــن )یــک »درِس بــزرِگ آزاِد آنالیــن«، یــا MOOC ۰۱( به نام 
۴Change Ticket پشــتیبانی می کند که تاکنون به آمــوزش حدود چهل هزار 

دانشجو در مورد تکنیک ها و راهبردهایی کمک کرده است تا جزو کسانی بشوند 
که فور-تاوینگو آنان را »کارآفریناِن تغییر« می نامد. به عالوه، HEC یک برنامه ی 
آموزش اجرایی نیز، تحت عنوان کسب وکاِر فراگیر و ایجاِد ارزش، برای رؤسایی 
که مشــغول کار تجاری هســتند ارائه می کند. باالخره اینکــه HEC همه ی این 
شکل های پژوهش و یادگیری را، از طریق عملکده ی فرانسوی که در فصل ۳ی 
این کتاب شرح دادم، به تجربیاتی در توسعه ی کسب وکار در جهاِن واقعی ارتباط 

می دهد.
دانشگاه های دیگری که بخشی از شبکه ی مراکز کسب وکار اجتماعِی یونس 
هستند برنامه های درسی و تعلیمِی خودشان را برای ارائه تنظیم کرده اند. دانشگاه 
کالدونیایی گالســگو یک برنامه ی کارشناســی ارشــد )MSc( در کســب وکار 
اجتماعــی و اموِر مالِی ُخرد ارائه می کند. مرکز کســب وکار اجتماعی یونس در 
دانشگاه فلورانس به طور سالیانه »روزهای شکل دهی« را سازماندهی می کند که 
01. massive open online course.
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بیــش از یکهزار دانش آموز دبیرســتانی و دانشــجوی دانشــگاهی را با مفاهیم 
کســب وکار اجتماعی آشــنا می کند. در تعدادی از دانشــگاه ها نظیر مدرسه ی 
تجارِت التروب، واحدهایی در کســب وکار اجتماعی بخشی الزامی از برنامه ی 

درسی شده اند که همه ی دانشجویان تجربه شان می کنند.
بســیاری از مراکز یونس هم چنین، از طریق کارکردن با فعاالن و کارآفریناِن 
پروژه هایــی در کســب وکارهای اجتماعی، مجّدانه مشــغول ارتقــاِء تجربه ی 
اقتصادی هســتند. برای مثال، مرکز کسب وکار اجتماعی یونس در کالِج بکر با 
سازمان های غیرانتفاعِی موجود و جدید در جوامِع اطراف اش همکاری می کند تا 
کســب وکارهایی اجتماعی را راه اندازی و به رشدشــان کمک کنــد. این مرکز 
هم چنیــن، با همکاری بانک مّلِی میلبوری، یک برنامــه ی خرده وام ایجاد کرده 
اســت تا برای کســب وکارهای اجتماعی نوپا در ماساچوسِت مرکزی وام هایی 
فراهــم کند، و تأکید ویژه اش بر پروژه هایی اســت که توســط دانشــجویان یا 

فارغ التحصیالِن اخیِر کالج بکر راه اندازی می شوند.
هم چنان که این مثال ها نشــان می دهند، در میان جوانان تقاضایی عظیم در 
ســطح جهانی برای اطالعات و ایده هایی درباره ی کسب وکار اجتماعی و دیگر 
شکل های تجربه ی اقتصادی وجود دارد. جوانان جهان با نظام کنونی اقتصادی 
احساس راحتی نمی کنند و دلسرد هســتند که راهی برای فرار از آن نیست. این 
نشانه ای امیدبخش است که می بینیم مؤسساتی آموزشی در سراسر دنیا، از طریق 

چنین امکان هایی، به این نیازهای جوانان پاسخ می دهند.
اینکه آیا مفهوم کسب وکار اجتماعی در اقتصاد ریشه خواهند دواند یا اینکه 
صرفًا شکل فراموش شــده ای از آرمانگرایی خواهد شد که افراِد معدوِد پرشوری 
برای مدت کوتاهی به آن پرداختند، چیزی است که جواناِن محیط های دانشگاهی 
و خود دانشگاه ها تعیین خواهند کرد. من خوشحال ام که می بینم شورمندی آنان 
و جدیِت دانشگاه ها برای ایجاد YSBCهایی در محیط هایشان افزایش می یابد. 
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این مراکز وقتی به پختگی خواهند رســید که مدارک کارشناســی و کارشناسی 
ارشد در کســب وکارهای اجتماعی ارائه شــوند، و وقتی که عملکده ها یکی از 

بخش های متعارِف شهرهایی بشوند که این مراکز در آنها واقع اند.
دانش آموزاِن جوان تر در دبیرستان و دبستان نیز الزم است که در این تغییرات 
وارد شوند. برنامه هایی با هدف رسیدن به این وضعیت در حال شکلگیری است. 
در ژوئــن ۲۰۱6، متخصصــاِن کارگاه خاّلقانه ی گرامین به برگــزاری برنامه ای 
آموزشــی کمک کردند که بیش از ده هزار دانش آموز در دبیرستان های اروپا از آن 
استفاده کردند. این کارگاه که بخشی از پشتیبانی مالی  آن توسط اتحادیه ی اروپا 
)EU( انجام شد، دانش آموزانی از ۳7۳ مدرسه در هفت کشور را شامل شد، که 
با ۵۰7 معلم و بیش از ۲۰۰ مشاوِر تجاری کار کردند تا بر مفاهیِم پشِت کسب وکار 
اجتماعی تسلط بیابند و ایده هایی برای پروژه های خودشان بپرورانند. در واقع، 
در مجموع 668 ایده ی کسب وکار اجتماعی در طول این برنامه تولید شد. حتی 
چشــمگیرتر از این، ۹7 درصد از دانش آموزانی که در این کارگاه شــرکت کردند 

می گویند که امیدوارند در آینده کسب وکارهایی اجتماعی راه اندازی کنند.
آموزشــگرانی که در کارگاه وارد شــده بودند سعی می کنند آن تجربه را ادامه 
بدهند. برای مثال، انتظار دارند که یک »زیست بوِم کارآفرینانه ی اجتماعی«ی 
دائم ایجاد کنند که تجربه و مطالعه ی پیوسته در مورد مدل های اقتصادی جدید 
را در دبیرســتان های اروپایی ترغیب کند. آنــان هم چنین امیدوارند نظامی برای 
ارزیابــِی دانش آموزان توســعه بدهند کــه بتواند منجر به ایجاد گواهی رســمی 
قابلیت های کارآفرینانه بشود. مدارکی از این دست به خودی خود مهم نیستند، 
اما اگر باعث ترغیب معلمان و دانش آموزان بیشتری بشوند تا در مورد کسب وکار 
اجتماعی و مسیر کارآفرینانه به سمت اقتصاد و پیشرفِت اجتماعی اشتیاق پیدا 

کنند، در این صورت من با این مدارک موافق ام.
به برنامه های بسیار بیشتری مثل این کارگاه در سراسر جهان نیاز داریم، و نیاز 
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داریم به اینکه با دانش آموزانی کوچک تر از سن دبیرستان شروع کنیم. الزم است 
که از ســنین کم، درک وسیع تری از اقتصاد در ذهن کودکان نقش ببندد—درکی 
که وجه فاقد خودخواهِی ماهّیِت بشری را در کنار وجه خودخواه اش به رسمیت 
بشناســد، و انگیزه های متعدد و متنوعــی را، فراتر از ثروت افزایِی شــخصی، 
به رسمیت بشناسد که محرک خاّلقیت و بهره ورِی بشری است. باید به دختران 
و پسران مان بگوییم که می توانند جست وجوگِر شغل باشند یا ایجادکننده ی شغل، 
و بگوییم که باید برای انتخاب آماده باشــند. الزم اســت که دختران و پسران را 
ترغیب کنیم که رؤیاهای بزرگ در سر بپرورانند—نوعی از جهان را تصور کنند 
که مایل اند در آن زندگی کنند، و بعد از آن پروژه ها و کســب وکارهای خاصی را 
طراحی کنند که می توانند ایجادشــان کنند و به آنان کمــک خواهند کرد که آن 

دنیای تصورشده را واقعیت ببخشند.

جوانان در عمل: پدیدارشدن شبکه ی جهانِی کارآفریناِن کسب وکارهای 
اجتماعی

برنامه های آموزشی در مدارس و کالج ها در انرژی  دادن به جوانان برای کمک 
به تغییر اقتصادمان، نقش مهمی ایفا می کنند. اما هزاران جوان در سراسر جهان 
منتظر این نمی مانند که مؤسساِت آموزشِی سّنتی راه را نشان شان بدهند. بسیاری 
از جوانان خودشان درباره ی کسب وکار اجتماعی یاد می گیرند، و به دنبال کسانی 
هم ســطح خودشــان هســتند که نقدًا درگیر تجربیات اقتصادی هســتند، و به 
نیرومندترین نحو ممکن، چیزهای تازه ای در مورد خودشــان و قوایشان کشف 

می کنند—صرفًا با کارکردن و تجربه کردن!
یک مثال این موضوع، ِمیک ِســنس است، ســازمانی تکنولوژی محور که به 
انحاء مختلف در خدمت کســب وکار اجتماعی است. این سازمان را مرد جوانی 
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به نام کریســتین وانیِزته۰۱ بنیانگذاری کرد که داستاِن شخصِی جالبی دارد. او که 
اصالتًا از جزیره ی تاهیتی در جنوب اقیانوس آرام است، در علم و مهندسی درس 
خوانده بود و در چند ســاِل اوِل بعد از دانشــگاه اش شغل موفقی در تکنولوژِی 
پیشــرفته را ادامه می داد. حقوق خوبی داشت و مسئولیت و قدرت اش به شکل 
ثابتی افزایش می یافت تا اینکه یک روز مدیرعامل شرکت او را به دفترش خواند 
و پروژه ی بعدی ای که می خواست وانیزته به عهده بگیرد را برایش توضیح داد. به 
وانیزتــه گفت که کارش در چند ماه آینده ایــن خواهد بود که در خدمت یکی از 
مشــتریان باشــد و دریابد که چگونه یخچال هــا را به یک شــبکه ی ارتباطِی 
الکترونیک متصل کند—که این بخشی است از یک پدیده ی دیجیتال روبه رشد 

که به اینترنِت اشیاء معروف است.
وانیزته دریافت که دچار دردســر شــده اســت. می دانســت که، از دیدگاه 
تکنولوژیــک، این کاری جالب و چالش برانگیز اســت. ولــی در فکِر منفعِت 
اجتماعِی عملی ای بود که این کار ایجاد می کرد. هرچه بیشــتر درباره  ی این کار 
اندیشید، به نظرش کمتر معنی داشت. به این نتیجه رسید که »باید راه بهتری برای 
من باشد، بهتر از اینکه به یخچال ها یاد بدهم چطور با هم حرف بزنند«. این طور 
بــود که وانیزته خانواده و دوســتان اش را بــا بیرون آمدن از این شــغل پردرآمد 
حیرت زده کرد. او دریافته بود کــه می خواهد درباره ی ایده ی جدیدی که جایی 
چیزی در موردش شــنیده بود—ایده ای به نام کسب وکار اجتماعی—چیز یاد 

بگیرد.
وانیزته پس اندازش را از بانک بیرون کشید و شروع کرد به سفر به دور دنیا تا 
درباره ی کسب وکار اجتماعی چیزهایی یاد بگیرد. با کارآفرینان بسیاری از آسیا 
و آفریقا تا اروپا و امریکا دیدار کرد، مشکالت اجتماعی و اقتصادی در کشورهای 
بسیاری را بررسی کرد، و نیازها و آرزوهای مردمان فقیِر بیشمار و کسان دیگری 
01. MakeSense, Christian Vanizette.
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را شناخت که با مسائل عمده ی زندگی دست وپنجه نرم می کنند. بعد از چند ماه، 
ایده ای به ذهنش آمد که به نظر می رسید کمک خواهد کرد که ارتباط ارزشمندی 
بین دانش اش از تکنولوژی های پیشــرفته و فرصت های متنوع بسیاری که برای 
کســب وکارهای اجتماعی کشــف کرده بود، برقرار کند. این، ایده ی اساســِی 

میک سنس بود.
کریســتین وانیزته و دوستان اش در سراسر جهان حاال به عنوان نیرویی قوی 
در پشــِت جنبِش کســب وکار اجتماعی شــناخته می شــوند. حــاال بیش از 
بیســت وپنج هزار جوان در میک سنس مشارکت می کنند و برای کسب وکارهای 
اجتماعی در کشــورهایی در سراسر جهان، ایده و پشتیبانی تدارک می بینند. در 
فصل 8 با جزئیات بیشــتری درباره ی میک سنس—و به ویژه از استفاده اش از 
تکنولوژی برای کمک به اشاعه ی کسب وکار اجتماعی—صحبت خواهم کرد.

مثالی دیگر، رشــِد یونس وجوانان )Y&Y( اســت، که ســازمان بین المللی 
دیگری اســت متشــکل از جوانانی که هدف شان کســب وکار اجتماعی است. 
Y&Y، که با همکاری سسیلیا چاپیرو۰۱ بنیانگذاری شده که زنی جوان و پرانرژی 

اســت با تجربیاتی گســترده هم در جهاِن تجارت و هم در حوزه ی غیرانتفاعی، 
زمانی کارش را شروع کرد که گروهی از مردم در سراسر جهان در اجالس جهانِی 
کســب وکار اجتماعی در ۲۰۱۳ در کواالالمپوِر مالزی گرد هم آمدند تا با رهبراِن 
کســب وکار اجتماعی ارتباط برقرار کنند. شرکت کنندگان، قّوه ی عظیمی را در 
آنجا دیدند: چه می شــود اگر نســل کنونِی رهبراِن کســب وکار اجتماعی آنچه 
می دانند را با نسل بعدِی کارآفرینان به اشتراک بگذارند؟ Y&Y زاده ی این بصیرت 
اســت. مقصود اصلی اش این است که کارآفریناِن مشــتاق و بلندپرواز و جواِن 
کسب وکارهای اجتماعی را راهنمایی کند و به آنان مشاوره بدهد و آنچه نیاز دارند 

را برایشان تدارک ببیند تا بتوانند رؤیاهایشان را عماًل به واقعیت تبدیل کنند.
01. Yunus&Youth, Cecilia Chapiro.
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امروزه Y&Y دفاتری در ایاالت متحده و برزیل و مراکش دارد. این سازمان 
را گروهــی جهانی از جوانانی حرفه ای از هشــت کشــور و از طبقات مختلف 
اجتماعــی هدایــت می کنند—دانشــجویاِن تحصیالت تکمیلی، مشــاوران، 
روزنامه نگاران و طراحان گرافیک، و نیز کســانی که برای گوگل، مک کینسی و 
شــرکا، و بانک گرامیــن کار کرده اند، همراه بــا محققــاِن رودز و فولبرایت۰۲، 
مهندسان، و شاعران. رسالت اصلی شان این است که بعضی رهبراِن نسل آینده ی 
کســب وکارهای اجتماعی را شناسایی و جذب کنند و به رشدشان کمک کنند. 
جوانانی که برای عضویت در Y&Y برگزیده می شــوند در طی برنامه ی درســِی 
منحصربه فردی می آموزند که به اصولی برای کســب وکارهای نوپا تکیه کنند تا 
کمکی باشــد که کســب وکارهایی اجتماعی موفقی بنا کنند کــه پایا و به لحاظ 

راهبردی صحیح  باشند.
در طول دوره ای شش ماهه، اعضای Y&Y هر دو هفته یک بار در وبینارهای 
متخصصاِن کسب وکار شرکت می کنند، به شبکه ای جهانی از استاداِن حرفه ای و 
کسانی مرتبط می شوند که تغییرات مهمی ایجاد کرده اند،  و محتوا و پشتیبانی های 
مربوط و مناسب با مقاصد شخصی شان را از گروه Y&Y دریافت می کنند. اعضا 
هم چنین با استادانی حرفه ای جفت می شوند—که این استادان،  افرادی حرفه ای 
و موفق در کارآفرینی و کسب وکار هستند که آماده اند تخصص شان را در اختیار 
اعضا قرار بدهند تا به آنان کمک بشود توانایِی رشِد کسب وکارهای اجتماعی شان 
را بیشینه کنند. این کسب وکارهای تازه کار، در این مراحل اولیه، منجر به تغییراتی 
اجتماعی می شــوند زیرا بنیانگذاران شان به مشکالتی که مشغوِل حل کردن شان 

هستند نزدیک اند، و به جوامعی که به آن جوامع کمک می کنند نیز نزدیک اند.
کالس ۲۰۱6 مشتمل است بر بیست وشــش عضِو Y&Y از هفده کشور. از 

جمله:
02. McKinsey & Company, Rodes, Fullbright.
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دیگو پادیال از پرو، بنیانگذار ِرسیدار، که کسب وکار اجتماعی است مبتنی 	 
بر مدلی برای استفاده ی مجدد. رسیدار اشیاء قابل استفاده ی مجدد را از خانه ها 
جمع آوری می کند، آنها را دوباره و به قیمت های پایین در جوامِع فقیر می فروشد، 
و درآمد فروش را برای راه اندازی پروژه های ظرفیت ســاز بــه کار می بَرد. هدِف 
دیگو: ایجاد زنجیره ای از همبســتگی با ســایر افراد و با طبیعت از طریق ایجاد 

فرصت های کارآفرینانه در جوامع کم درآمد.
ِوال ســامرا از فلسطین، که جواهرِی دست ســاِز ِبال را ایجاد کرده است که 	 

برای توانمندسازی زنان و فراهم آوردن فرصت های شغلی برای آنان در اردوگاه های 
آوارگان کار می کند. رؤیای وال این است که برای زنانی که در شرایط خردکننده ای 
زندگی می کنند، منبعی برای امید فراهم کند و به آنان وسایلی بدهد تا خرج خود 

و خانواده هایشان را درآورند.
هندریادی باهیتار از اندونزی، که ســاهابات پوالئــو را بنیانگذاری کرده 	 

اســت، پروژه ای اجتماعی که، از طریق تولید نوعی ساندویِچ مّلی اندونزی که 
ماّده ی اصلی اش ماهی است، برای بهترکردن زندگی زنان ماهیگیران کار می کند. 
رؤیای درازمدت او این است که ۲۲ میلیون زن اندونزیایی و خانواده هایشان را از 

فقر بیرون بکشد و آنان را به سطح درآمد دست کم ۳ دالر در روز برساند.
ِجــزه جائــو از فیلیپین، که پــروژه ی پیِک کبوتــر را ایجاد کرده اســت، 	 

کســب وکاری اجتماعی در تجارت الکترونیک مــد و لباس، که درآمدش برای 
پشتیبانی مالی از بورسیه های آموزشــی و برنامه های سوادآموزی برای کودکان 
محــروم فیلیپین به کار مــی رود. هدِف جزه: اســتفاده از تحصیــالت به عنوان 
توانمندساِز اصلی برای افراد تا خودشان را از اوضاع واحوال کنونی باالتر بکشند 

و بختی برای دنبال کردن رؤیاهایشان داشته باشند.
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ِمیک ِســنس و Y&Y یگانه سازمان هایی نیستند که کمک می کنند تا جوانان 
قدرِت کســب وکار اجتماعی را پذیرا شوند. یک ســازمان دیگر، اتحاد جواناِن 
کسب وکار اجتماعی )SBYA ۰۱( است، تدبیری جهانی است که از ۲۰۱۳ مشغول 
فعالیت اســت. SBYA، از طریق برنامه های آموزشی و کارگاه ها و مسابقات، به 
جوانان درباره ی کســب وکار اجتماعی می آموزد. هم چنیــن فرصت هایی برای 
کارآفریناِن جوان و خوش آتیه ی کســب وکارهای اجتماعــی فراهم می کند تا با 
ســرمایه گذاراِن بالقوه مالقات کنند و از این رهگذر بــر یکی از موانع بزرگی که 
بنیانگذاران شــرکت ها با آن مواجه اند، غلبه کنند: دســتیابی به ســرمایه ای که 

کارآفرینی شان را با آن راه  بیندازند.
یکی از فعالیت های SBYA، محفل کسب وکار اجتماعی است، که مسابقه ای 
است در طراحی کسب وکار اجتماعی که برای دانشجویان و در سطح دانشگاهی 
طراحی شــده تا خاّلقیت و مهارت های کارآفرینانه شان برای ایجاد راه حل هایی 
برای مشــکالِت فورِی اجتماعی را به نمایش بگذارند. یکی دیگر، YY ُگشــتی۰۲ 
 YY است،  که مرکزی است برای رشد دادِن کسب وکار اجتماعی. اردوی نوآورِی
گشتی دربرگیرنده ی یک برنامه ی فشرده ی آموزشی است که در آن شرکت کنندگاِن 
برگزیده ای برای شــصت ساعت تعلیم می بینند و در بازدیدهای آموزشِی گروهی 
شرکت می کنند تا ببینند کســب وکارهای موجود چگونه عمل می کنند. نقطه ی 
اوج این فرآینِد توســعه، رویدادی عمومی است که شــرکت کنندگاْن مدل های 
کسب وکارشــان را برای مخاطبــان توضیح می دهند—مخاطبانی متشــکل از 
کارآفرینان قدیمی، ســرمایه گذاران، و سهام داران، از جمله فعاالِن امِر پشتیبانی 
مالی از کسب وکارهای اجتماعی نظیر اسپارک بین المللی )مستقر در استرالیا( و 
برنامه ی طالی آبی۰۳ )با پشــتیبانی دولت هلند(. بعــد از آن، برندگان وارد یک 

01. Social Business Youth Alliance.
02. YY Goshti.
03. Spark International, Blue Gold.
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نشسِت فعاالِن نوپا می شود که سه  ماه به طول می انجامد، و در این نشست برای 
آنان دفتر کار، گروهی از مشاوران، و منابع ضروری دیگر برای اداره ی کسب وکار 

اجتماعی شان در اختیارشان قرار می گیرد.
  SBYA هم چنیــن نشســت ها و اجالس هایی ادواری برگــزار می کند که 
جوانانی از سراســر جهان را گرد هم می آوَرد که در مورد توانایی های بالقوه ی 
کســب وکار اجتماعــی هیجان دارنــد. ایــن گردهمایی ها جــزو قوی ترین 
 SBYA از آنها پشتیبانی می کند. آن چنان که رئیِس SBYA فعالیت هایی اند که
شــازیب م. خیراالسالم توضیح داده است، »ما ۳۰۰ ذهن درخشان را برای دو 
روز پرماجــرا و پــر از فرصت های هیجان انگیــز در مرکزی گــرد می آوریم. 
شرکت کنندگانی از دانشگاه ها، کسب وکارهای اجتماعی، جوامِع نوپا، مراکز 
رشد، شتاب دهنده ها و صندوق های مختلِف کسب وکارهای اجتماعی دوِر هم 
جمع می شــوند تا درباره ی امکان ها و چالش هایی بحث کنند که کسب وکار 
اجتماعی امروزه با آنها مواجه است. این گردهمایی، یک ’بسته ی کامل‘ است 
به این علت که ما دسترســی به دانش، منابع انسانی، و چشم اندازهای ممکِن 

پشتیبانِی مالی را عرضه می کنیم«.۴
داستان پایانِی من درباره ی کارآفرینان جواِن کسب کارهای اجتماعی، داستاِن 
مرکِز تأثیر۰۱ است. آخرین بازدید من از شعبه ی برلیِن این سازماِن مهم، مرکز تأثیر 
برلین، بازدیدی غیرمنتظره و مطلوب در آوریل ۲۰۱7 بود. در سال ۲۰۱۰ در مراسم 
افتتاحیه ی ســازماِن مادر، مرکز تأثیر وین، من مهماِن اصلی بودم. هیچ ایده ای 
نداشتم که از آن زمان چقدر رشد کرده است. مرکز تأثیِر برلین را جایی باعظمت 
یافتم—ساختمانی روشن و رنگارنگ مشتمل بر سالن جلسات، کارگاِه نوآوری، 
فضایی برای رویدادها، محلی برای تمرکز، و محدوده ای برای کافه. همه ی اینها 
طراحی شــده اند تا کارآفرینان جوان کســب وکارهای اجتماعی گرد هم بیایند، 
01.  Impact Hub.
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تبادل ایده کنند، ماجراهایشان را با هم در میان بگذارند، از متخصصان بیاموزند، 
و همراِه هم به ســراغ چالش ها بروند. لئون رایِدر، مدیر اجرایی مرکز تأثیر برلین، 
فهرست جذابی از رویدادها و خدماتی ارائه کرده است که کارآفرینان نوپا آنها را 

الهام بخش یافته اند.
مرکز تأثیر راهی طوالنی را از خاســتگاه اش پیموده است. در ۲۰۰۵ جاناتان 
رابینسن، نویسنده و جوانی کارآفرین، این را با ناِم مرکز در طبقه ی باالی انباری 
در لندن بنیانگذاری کرده بود. هدف اش کمک به جوانان برای دنبال کردِن مسیِر 
کارآفرینی بود. رابینســن مرکز را به عنوان کســب وکار ایجاد نکرد، چه برسد به 
اینکه کســب وکاری اجتماعی در نظر داشته باشد. مدت ها بعد از آن بود که، در 
سفری هوایی در سال ۲۰۰۹، با کسب وکار اجتماعی آشنا شد، هنگامی که فرصتی 

دست داد تا با هانس رایتس از کارگاه خاّلقانه ی گرامین مالقات کرد.
عالقه ی رابینســن به موضوع وقتی زیادتر شد که هیِنرک هانسن به سراِغ او 
رفت، همراه با دو کارآفرین دیگر که می خواســتند نســخه ای از مرکز را به عنوان 
کسب وکاری اجتماعی در وین برپا کنند. اینان مشترکًا مرکز را بازسازِی مفهومی 
کردند و طرح هایی ریختند که از طریق اعطای نمایندگی گسترش اش بدهند. نام 
تازه ای به شــرکت دادند—مرکِز تأثیر—و مقّری در وین انتخاب کردند. انجمِن 
مرکِز تأثیر را ایجاد کردند، که مجموعه ای است از همه ی مراکِز کنونی و آینده ی 
تأثیر، و این انجمن را یگانه مالِک شــرکِت مرکِز تأثیر ساختند، که شرکتی است 

خیریه با وظیفه ی اداره ی فعالیت های جهانی و تسهیِل توسعه ی شبکه.
هانس رایتس از طریق صندوِق کسب وکار اجتماعِی تازه تأسیسی به نام زنبوِر 
خوب که با مشاوره ی رایتس توسط بانک ِارسته۰۲  و بنیاد ارسته  )مستقر در وین( 
تأسیس شده است، به فراهم کردن بودجه کمک کرد. من افتخار این را داشتم که 

مرکز تأثیِر وین را در ۲۰۱۰ رسمًا افتتاح کنم.
02. Erste.
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امروزه، هشتاد شــعبه ی مرکز تأثیر در چهل وپنج شهر در سراسر دنیا وجود 
دارند، از جمله در لندن، ملبورن، ژوهانسبورگ، سائوپائولو،  سان فرانسیسکو، و 
ســنگاپور. مراکز تأثیر به بیش از پانزده هزار عضوی خدمت رســانی می کنند که 
تقریبًا در هر حوزه ی قابل تصوری )از فقر و سالمت و توانمندسازی زنان گرفته 
تــا انرژی و آموزش و محیط زیســت( کســب وکارهایی بــا اهدافی اجتماعی 

می سازند.
شوروشوق جهانِی پشت سر سازمان هایی نظیر میک سنس، یونس وجوانان، 
SBYA، و مرکِز تأثیر، جذابیت کســب وکار اجتماعی برای جوانان در همه جای 

جهان را اثبات می کند. جواناِن امروز از چالش ایجاد تمدنی جدید نمی هراسند—
آنان از این چالش انرژی می گیرند!

ورزش—بزرگداشِت جوانی و نیرویی برای خیِر اجتماعی
وقتی که توماس باخ رئیس کمیته ی بین المللی المپیک از من دعوت کرد که روز 
قبل از افتتاحیه ی بازی های المپیک ۲۰۱6 در گردهمایی سالیانه ی کمیته در ریو 
سخنرانی کنم، من فرصتی یافتم برای یادآوری این امر به رهبراِن جهاِن ورزش که 
هر ورزشی بزرگداشــتی برای دوراِن جوانی است—و نیروی بالقوه ی توانمندی 

برای تغییر.
من همواره جهاِن ورزش را با ترسی آمیخته به احترام نگاه کرده ام. رویدادهای 
هیجان آوری نظیر بازی های المپیک، توجه میلیاردها نفر از مردِم چهارگوشه ی 

جهان را تسخیر می  کنند.
در عین حال، ورزش بخش مهمی از زندگی بشــری اســت. هر بچه ای در 
جهــان زندگی اش را با ورزش آغاز می کند، نوعًا ورزش هایی که خودش طراحی 
کرده اســت و قاعده یا مربی یــا تعلیم ندارد. بچه ها دور هم جمع می شــوند تا 
بازی های خودشــان را ایجاد کنند، قوانین خودشان را اعمال کنند، و از این کار 
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لذِت بی حدوحصری ببرند.
همین طور که بچه ها بزرگ می شــوند، برخی شان ورزش  را ادامه می دهند در 
حالی که بقیه آن را رها میکنند. اما روِح ورزش باقی می ماَند و هم چنان به مردم 
انرژی می دهد، گرچه بسیاری اوقات به این انرژی توجه نمی شود. گاهی دیواری 
شیشــه ای می کشیم بین جهان ورزش و جهان زندگِی روزمره. مردِم هر دو سوی 
دیوار همدیگر را می بینند، اما از دیوار رد نمی شوند. من قویًا احساس می کنم که 
هر دو جهان را می توان غنی تر کرد اگر که این دیوار شیشه ای را برداریم و جهانی 
ایجــاد کنیم که همــه ی افراد بشــر—با گرایش ها و درجــات مختلف مهارت 
ورزشی—در آن شریک باشــند و همگی آنان لذت های بازی  کردن و دستاورد 

داشتن و رقابت دوستانه را تجربه کنند.
به این دلیل عالقه ی مردم به ورزش، ورزشکاران اثر عظیمی بر طرفداران شان 
دارند. رهبراِن تجارْی این امر را به رسمیت می شناسند، و به این دلیل است که از 
ورزشکاران و رویدادهای ورزشی برای تبلیغ محصوالت شان استفاده می کنند. 
از همین نیرو می توان اســتفاده کرد تا طرفداران ورزش ها را ترغیب کرد که قوای 
خاّلقانه ی عظیم شان را برای پرداختن به مشکالتی که جهان با آنها مواجه است، 

به کار بگیرند.
یکی از راه هایی که جهــان ورزش می تواند طرفداران را به حرکت دربیاورد تا 
به ســراغ مسائل اجتماعی بروند، از طریق ایجاد کســب وکارهای اجتماعی در 
ســطح باشــگاه، در ســطح منطقه، و در ســطوح مّلی و بین المللی است. این 
کسب وکارها—درســت مثل هر کســب وکار اجتماعی دیگری—می توانند بر 
مســائلی نظیر بیکاری جوانان، مراقبت های بهداشــتی، آموزش، و تکنولوژی 
متمرکز شــوند. نیــز می توانند به بعضی از مشــکالت زیاِد خــوِد جهاِن ورزش 
بپردازند—برای مثال، چالش هایی که ورزشکاران هنگامی که عمر نسبتًا کوتاه 
فعالیت شــان پایان می یابد با آنها مواجه می شوند و باید، بعد از تمام شدِن دوره ی 



دنیای سه صفر 204

فشرده ی رقابتی شان، زندگی دیگری را شروع کنند.
این روزها مــا درباره ی برنامه  هــای میراثی صحبت می کنیــم که بعد از 
رویدادهای عمده ی ورزشی نظیر المپیک ها برجا می ماَند. چنین برنامه هایی 
می توانند و باید دربرگیرنده ی کسب وکارهایی اجتماعی باشند که ایجاد شده اند 
تا برای تدارکات بازی ها کمک کنند. کســب وکارهای اجتماعی می توانند در 
کاِر ساختن استادیوم ها و اســتخرهایی برای بازی ها وارد بشوند، خانه هایی 
برای ورزشکاران بسازند،  و برای همه ی شرکت کنندگان غذا فراهم کنند. اینها 
و کسب وکارهای اجتماعی دیگری را می توان برای ایجاد جریان هایی طراحی 

کرد که حاوی منفعتی بلندمدت و پایا برای مردم باشند.
به همین روش، برنامه  های میراثی نیز می تواند برای هر باشگاه و هر تیم و 
رویدادی—هرقــدر هم معمولی—در جهان ورزش وجود داشــته باشــد. 
ورزشکاران و طرفداران شان اگر بدانند که در چیزی مشارکت می کنند که در 
عین حال که به آنان لذت می دهد همزمان نقشــی اجتماعی ایفا می کنند، به 
همان میزان احساس خوبی خواهند داشــت. چون ورزش ها اموری رقابتی 
هســتند،  هر باشــگاه یا انجمنی می توانــد روح رقابت را بــه رهیافت اش از 
مشکالت اجتماعی وارد کند. به غرور و افتخاری فکر کنید که ورزشکاران، 
طرفداران شــان،  و کل یک جامعه می توانند در آن شریک باشند وقتی که تیم 
محبوب شــان نه فقط برنده ی یک لیگ قهرمانان شــده، بلکــه مهم تر از آن،  
کمک کرده اســت به اسکان، مدارِس بهتر، یا مراقبت های بهداشتِی مناسب 

برای هزاران فردِ  نیازمند!
  من مشــعوف شدم از اینکه سخنرانی ام در کمیته ی بین المللی المپیک با 
پاسخ بســیاری مثبتی از بیشــتِر اعضای کمیته روبه رو شــد. این سخنرانی 

هم چنین به اقدامات فوری و ملموسی منجر شد.



205نیروهای عظم برای متحول ســاختن دنیا

درست بعد از سخنرانی من، ان ئیدالگو۰۱ شهردار پاریس مرا آن شب به شام 
دعوت کرد. در حین شــام، او این موضوع را کاماًل روشن کرد که می خواهد 
کســب وکار اجتماعی در پاریس ریشــه بدواند، و می خواهد که ورزش های 

مختلف نقشی پیشرو در این امر داشته باشند.
بعد از آن، من به پاریس رفتم تا با او در مورد این ایده ها بیشتر صحبت کنم. 
شهردار ئیدالگو کنفرانسی خبری برگزار کرد و لکانو که ساختمانی تاریخی در 
منطقه ی نوزده پاریس است را به این اختصاص داد که مکانی برای کسب وکار 
اجتماعی باشد. به طور رسمی از من دعوت شد تا مرکز پاریِس یونس را در این 
ساختمان افتتاح کنم تا برنامه های کســب وکارهای اجتماعی در این شهر را 
ارتقاء بدهد و ســازمان دهی کند. شهردار ادامه داد و گفت قصد دارد که اگر 
پاریس برای برگزاری بازی های المپیک ۲۰۲۴ انتخاب بشــود، آن بازی ها را 
اولین المپیِک کسب وکار اجتماعی در تاریخ بسازد. اما، خواه پاریس انتخاب 
بشــود یا نشــود، او قصد دارد تعقیِب این هدف را ادامــه بدهد که پاریس را 

پایتخت جهاِن کسب وکار اجتماعی کند.
در ماه های بعد از آن، شــهردار ئیدالگو برای رسیدن به این هدف گام هایی 
برداشت، از جمله اینکه موجب این شد که برای پرداختن به مشکالت شهر، 
جوانان در پاریس مسابقه ای در طراحی کسب وکارهای اجتماعی برگزار کنند. 
شهردار ئیدالگو هم چنین رئیس C40 است، که انجمنی است از َاَبرشهرهای 
دنیــا که متعهدند به نبرد با مشــکالت تغییرات اقلیمی. امروزه نود شــهر با 

مجموع جمعیت 6۰۰ میلیون نفر عضو این انجمن هستند.
بعد از این تجربه با شــهردار ئیدالگو، نمی توانم بگویم که رهبران سیاسی 
جهان به خواســته های جوانان بــرای تغییرات اقتصادی و سیاســی گوش 

نمی کنند. قطعًا برخی از این رهبران گوش می کنند.
01. Anne Hidalgo.
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مشارکت و ادغام:  چگونه جوانان و سالمندان می توانند با هم کار کنند تا 
جهان تازه ای بسازند

می توانید ببینید که من بسیار هیجان دارم در مورد توانایی جوانان جهان برای 
کمک به رهبرِی تغییر در اقتصاِد جهانی—تغییری که نوع بشر شدیدًا نیازمند آن 
است. اما البته معنایش این  نیست که در این پروژه برای افراد سالمندی مثل من 
هیچ نقشی نیست. در واقع، من معتقدم که توانایِی حیرت انگیزی در اتحاد قوی 
بین نسل ها هست که باید محقق شود—جوان و پیر نیروهایشان را ترکیب کنند 

تا تمدن تازه ای ایجاد کنند که در خدمت نیازهای تمام بشریت خواهد بود.۵
حاال که هفتادوچندســاله هستم،  بســیاری اوقات عقیده ام را در مورد رونِد 
جهانِی جمعیت شــناختی به ســمِت جمعیتی ســالخورده می پرسند. این سؤال 
معمواًل به شکل چالشی مطرح می شود که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی جدی 
است. هم چنان که مردم عمِر طوالنی تری می کنند،  به مراقبت از تعداد روبه رشدی 

از افراد سالمند نیاز هست. جامعه چگونه از پس این مشکل برمی آید؟
اخیرًا وقتی در ســفری در آلمان بودم از من خواســته شد به این به اصطالح 
مشکِل ســالخوردگی بپردازم. دوستان ام در آن کشور ترتیبی دادند تا مصاحبه ای 
تلویزیونی با دو فرد سالمند انجام بدهم و با آنان صحبت کنم درباره ی آنچه انجام 
می دهند، آنچه می توانند انجام بدهند، و نیز آنچه درباره ی مشــکل سالخوردگی 

می اندیشند.
در روز مصاحبه، آنان مرا با آوردن دو بانو شگفت زده کردند که هر دو بیش از 
۱۰۰ سال داشتند. یکی از آنان—که او را هلگا خواهم نامید—۱۰۵ سال داشت. 
داستان هایی از گذشته اش تعریف کرد، از جمله در این مورد که به جنگ با ادولف 
هیتلر برخاسته بود. هلگا، که از رهبران حزب کمونیست بود، بارها به زندان افتاد؛ 

در طول یکی از این زندان ها بنا بود او را به  قتل برسانند، اما او فرار کرد.
هلگا همه ی جزئیــات تجربیات اش را—حتی جزئیــاِت مربوط به افراد و 
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مکان ها و تاریخ های خاص—به شکل بی نقصی به یاد داشت. یک جا وقتی به 
او اصرار کردم کتابی بنویســد، جواب داد: »مرِد جوان، من بیست وهشت کتاب 

نوشته ام، می خواهی یکی دیگر هم بنویسم؟«
برای عوض کردن موضوع، پرســیدم که احســاس اش در مورد جواناِن امروز 
چیســت. بالفاصله پاسخ داد: »در موردشان هرچه کمتر حرف بزنم بهتر است. 
گمان می کنند همه چیز را می دانند. هیچ عالقه ای ندارند که به هیچ کسی گوش 

کنند«.
پرسیدم آیا اینها را بر پایه ی تجربیات شخصِی خودش با جوانان می گوید.

»البته. من دختری دارم، که مرا دیوانه می کند. رفتارش باورنکردنی است«.
پرسیدم »چند سال اش است؟«

هلگا با خونسردی پاسخ داد »هفتادوپنج سال اش است«.
ناگهان متوجه شــدم که واژه ی جوان نزد هر یک از ما معنای متفاوتی دارد. 
مــن خودم در این فکر بــوده ام که چطور به خودمان اجــازه می دهیم مردم را در 
شصت وپنج ســالگی مجبــور کنیــم »بازنشســته« شــوند. نــزد هلــگا، آدم 

شصت وپنج ساله عماًل بچه است!
معتقدم که هلگا در مورد سالخوردگی رویکرد درستی دارد. سال ها است که 
من دارم اصرار می کنم که واژه ی بازنشســتگی را بازنشســته کنیم. بسیاری از 
مردم، هم چنان که مســن تر می شــوند، به روز بازنشستگی شــان چونان روزی 
ترسناک نگاه می کنند. بازنشستگی چونان پیامی از جهاِن اهِل کار تلقی می شود 
که می گوید »خدا نگهدار—شما دیگر موّلد یا مفید یا خاّلق نیستید«. بسیاری 
از آنانی که بازنشســته شده اند نمی دانند با خودشــان چه کنند. برای این افراد، 

زندگِی دوراِن بازنشستگی مثل مجازات به نظر می رسد.
اینکه کارفرما باید کارمندان اش را بعد از سن خاصی هم چنان به کار بگیرد، به 
خوِد کارفرما مربوط می شود. در این موضوع نمی خواهم چون وچرا کنم. اعتراض 
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جدِی من به کاربرد واژه ی بازنشستگی برای این نقطه ی گذاِر خاص در زندگِی 
افراد است. چه واژه ی وحشتناکی است! به شما می گوید که دفتِر زندگِی کاری تان 
را ببندید. نمی فهمم که چرا کســی باید به دلیلی جز دالیِل مربوط به سالمت اش 
مجبور به بازنشســتگی بشود. بازنشســته  کردِن مردم به جامعه مربوط نیست. 
کارفرما این حق را دارد که شــخص را بعد از ســن خاصی به کار نگیرد، اما حق 
ندارد که، با بازنشسته اعالم کردن اش، اعالم کند که او برای کار مناسب نیست. 
آیا انســان ها را می توان دور انداخت؟ آیا هیچ معنی می دهد که گمان کنیم نیروی 
خاّلقه ی انســان ها به این عّلت که از حد ســن مشــخصی می گذرند، کمرنگ 
می شود یا ناگهان خاموش می شــود؟ آیا در روزی که شصت وپنج ساله می شوند 
ناگهان به انســان  هایی ناکارآمد و غیرخاّلق تبدیل می شــوند؟ هیچ شــخصی، 
ماشینی نیســت که دکمه ی روشن/خاموش داشته باشد—انسان ها را نمی شود 

خاموش کرد.
بــه این دلیل، من اصــرار دارم که واژه ی بازنشســتگی را باید از واژگان مان 
بازنشســته کنیم. به واژه ی جدیدی نیاز داریم که پیوســتگِی زندگِی خاّلقانه را 
به رسمیت بشناسد و تأکید کند بر فرصتی برای گذرکردن از مرحله ی اول زندگی 
به مرحلــه ی دوم، که هیجان انگیزترین مرحله اســت. مرحلــه ی دوم در واقع 
مرحله ی آزادی در زندگی است، وقتی که شخص باالخره از وظایِف تشکیل دادن 
و رشددادِن خانواده آزاد می شود. این مرحله ای است که شخص می تواند همه ی 
چیزهایی کــه آرزو دارد را، بدون اینکه دیگــران در کارش مداخله کنند، انجام 

بدهد.
شخصی که به این گذار نزدیک می شود باید بیندیشد:

من به مدت X سال برای کارفرمایم کار کردم. حاال قراردادم تمام شده است. 
می توانم متمرکز بشوم بر انجام چیزهایی که  همواره می خواسته ام انجام بدهم اما، 
به عّلت قراردادم، نمی توانستم نزدیک شان بشوم. دارم از جهانی که دور تا دورش 
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دیوار اســت وارد دنیایــی بدون دیوار می شــوم—جهانی وســیع تر، جهانی با 
فرصت هــای نامحدود. حاال فرصتی دارم که، برای اولین بار در زندگی ام، خودم 

باشم. حاال وقِت لذت بردن از این است که خودم باشم.
برای همه ی افراد، مرحله ی دوم زندگی فرصتی اســت برای اینکه کارهایی را 
برای جهان انجام بدهند. هم چنان که این مرحله شروع می شود، چنین شخصی 

می تواند بگوید:
من به مسؤولیت هایم در قبال کارفرمایم و فرزندان ام و خانواده ام عمل کرده ام. 
حاال، باالخــره، توانایی این را دارم که خودم را وقف جهانی وســیع تر کنم. این 
زمانی اســت کــه می توانم از قوای خاّلقه ام اســتفاده کنم تا بعضی مشــکالت 
اجتماعی را حل کنم، مشــکالتی که حال ام را بــد کرده اند، و چیزهای غلط را 
درست کنم و کارهایی کنم که معتقدم باید انجام شوند. الزم نیست به آنچه دیگران 
فکر می کنند هیچ توجهی بکنم —مهم فقط این است که چیزی را دنبال کنم که 

دل ام می گوید. این زمانی است که به کسب کار اجتماعی بپردازم.
همین که شروع کنید به جســت وجو برای راه هایی که افراِد مسن تر می تواند 
شروع کنند به مشارکت کامل تر در زندگِی خاّلِق جامعه، ایده های فراوانی برای 

مرحله ای بهتر خودشان را نشان می دهند.
یک بار دیگر در ســفری به آلمان، دوستی باواریایی مرا به روستایی در ایالت 
باواریا برد. روستایی است که سه هزار نفر در آن سکونت دارند، و همه ی امکانات 
رفاهی مورد نیاز جامعه ای مدرن برای جوانان را دارد—مدارس زیبا، سالن های 
زیبای ورزش، زمین های وســیِع بازی. آنچه دوست من مخصوصًا می خواست 
نشان ام بدهد این بود که مدارس عمدتًا خالی بودند، به این عّلت که تعداد کودکاِن 
روســتا به اندازه ی کافی نیســت—و بر پایه ی روندهای کنونِی مردم شناختی، 

محتمل است که وضعیت در آینده حادتر هم بشود.
از طرف دیگر، روســتا جمعیتی از افراِد شصت ســاله و مسن تر دارد، که به 
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شــکلی پایدار روبه رشد است. بیشتر آنان بی حوصله و تنها هستند و کاری برای 
انجام دادن ندارند؛ بسیاری شان وقت شان را در قهوه خانه ها می گذرانند، چای و 

قهوه می خورند و افسرده می شوند.
دوســت ام ترتیبی داد که با برخی از روســتاییان مالقات کنم، و گفت وگوی 
طوالنی و فشرده ای داشتیم. با هم به این نتیجه رسیدیم که برنامه ی جدیدی باید 
در روســتا به راه بیفتد. هر کسی که سن اش بیش از شصت باشد دعوت خواهد 
شد که در مدرسه ثبت نام کند تا یاد بگیرد که زندگی اش را چگونه از نو آغاز کند. 
در حالی که مباحثی را مطالعه می کنند که قباًل هرگز بخت این را نداشــته اند که 
درباره شــان بیندیشــند، بــا کودکانی که در آنجا هســتند نیز تعامــل می کنند. 
به کارگرفتِن امکانات بسیار زیاِد مدارس برای دادِن الهاماِت تازه به منابِع انسانِی 
مجّرِب استفاده نشــده می تواند جبهه های تازه ای از کنش را بگشاید—از جمله 
فرصت هایی حیرت انگیز برای جوانان و سالمندان تا از همدیگر بیاموزند و حس 

اجتماعِی تازه ی خوبی بین شان ایجاد بشود.
ایده ی پی ریزِی مشــارکت هایی بین جوانان و ســالمندان هم چنین می تواند 
جرقه ای ایجاد کند برای راه حل هایی تازه برای مشکِل پشتیبانی مالی از جمعیت 
روبه رشِد افراد سالمندمان. مرحله ی دوم صرفًا زمانی برای این نیست که خودتان 
را وقف پرداختن به مشــکالت اجتماعی کنید، بلکه وقت خوبی هم هست برای 
اینکه صندوق یا بنیادی برای کســب وکاری اجتماعی ایجــاد کنید. پوِل چنین 
بنیادی می تواند صرف پشتیبانی از ایجاد یا بسِط کسب وکارهایی اجتماعی بشود. 
می توانید بخش عمده ی پس اندازهایتان را در بنیادتان بگذارید و خودتان اداره اش 
کنید و به فرزندان و دوستان تان بگویید که الزم خواهد بود که، وقتی که شما دیگر 
نباشــید، اداره اش کنند. بــرای ایجاِد صنــدوق یا بنیادی برای کســب وکاری 
اجتماعی، الزم نیست ثروتمند باشید. این کار را می توانید با هر پولی انجام بدهید 
که دارید و هم اکنون نیازی به آن ندارید، یا می توانید با بندی ساده در وصیتنامه تان، 
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چنین صندوق یا بنیادی را بعد از مرگ تان ایجاد کنید.
برای اینکه تصوری از قابلیت های این ایده به دســت بیاورید، فقط نگاه کنید 
به همه ی بنیادهای موجوِد اعانه  در سراســر جهان. تخمین زده می شود که اینها 
در مجموع بر ۲۵ تریلیون دالر امریکا بالغ می شوند، که همگی شان هر ساله، از 
طریق درآمد سرمایه گذاری و مشــارکت های جدید، رشد می کنند. چه نیروی 
مالِی غول آسایی، که همگی اش صرف زندگی بهتِر سالمندان می شود! اگر کسری 
از این پول را در کسب وکارهایی اجتماعی برای حل مشکالِت سنیِن باال )قطع نظر 
از فقیر و غنی( ســرمایه گذاری کنیم، به همه ی این مشکالت می توان به سرعت 
رســیدگی کرد. بعد از این، سالمندان در هیچ جایی مشکلی اجتماعی یا باری بر 

دوش اجتماع نخواهند بود.
ســالمندان، مردمانی خاّلق و باتدبیرند. وقِت آن اســت کــه این موضوع را 
به رسمیت بشناسیم و ســالمندان مان را آزاد کنیم تا هرقدر که می خواهند در کاِر 
تغییِر جامعه مان ســهیم باشــند. باید از چنگ ایده های کهنه مان در مورد افراد 
کهنســال رها شویم. باید با آنان در مقام افرادی خاّلق برخورد کنیم که آزادِی آن 
را دارند که خودشان و ثروت شان را وقف ایجاد جهانی کنند که همواره آرزویش 

را داشته اند.
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۸
تکنولوژی: 

رهاسازِی نیروی علم برای آزادسازِی همه ی مردم

وقتی که درباره ی نیاز به تغییر جهان و ایجاد تمدنی جدید صحبت می کنم که 
بتواند ظرفیِت همه ی ارزش های بشری را داشته باشد و در عین حال بزرگ ترین 
مشــکالتی که نوع بشر با آنها مواجه است را حل کند، گاهی از طرف افرادی که 
باور دارند تکنولوژی همه ی مشــکالت مان را حل خواهد کرد، با واکنشی منفی 
مواجه می شوم. این افراد پیشرفت های علمی حیرت انگیزی که در دهه های اخیر 
حاصل شده است را خاطرنشــان می کنند و می گویند: »متخصصاِن تکنولوژی 
قــادر خواهند بود همه چیز را حــل کنند. گرمایش جهانی، گرســنگی، فقدان 
مراقبت های بهداشتی، مشــکالت آموزش، نابرابرِی درآمدی—همه ی اینها از 
طریق خدمات و محصوالت جدید حیرت آوری حل خواهد شد که پژوهشگران 
در سال های آتی به آنها دست خواهند یافت«. برخی دورانی از وفور را پیش بینی 
می کنند که در آن دوران، در روی زمین بر سر هر کسی ثروت خواهد بارید. قادر 
خواهید بــود هر چیزی که می خواهیــد را در هر جایی کــه می خواهید فقط با 
فشــاردادن یک دکمه به دســت آورید. فرض بر آن اســت که این، پی آمِد ناگزیِر 

پیشرفتی باورنکردنی در علم است که در آینده از راه خواهد رسید.
من خودم درباره ی توانایِی تکنولوژی های جدید شوروشوق فراوان دارم. برای 
ایجــاد بهبودی عظیم در وضعیت اجتماعی و اقتصــادی در جهان، من یکی از 
جایگاه های اصلی را به تکنولوژی اختصاص می دهم. اما باور ندارم که تکنولوژی 
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خود به خود همه چیز را حل خواهد کرد. تکنولوژی می تواند شگفتی ساز باشد. 
امــا باید به خودمــان یادآوری کنیم کــه تکنولوژْی ذهنــی از آِن خودش ندارد. 
تکنولوژْی ابزاری است که برای مقصودی طراحی شده است—و آن مقصود از 
جانب انســان ها می آید. ما مقاصدی را تعیین می کنیــم و تکنولوژی را برای آن 
مقاصد طراحی می کنیم، و مــا تعیین می کنیم که تکنولوژی را با مقاصدی دیگر 

وفق بدهیم.
انســان ها طراح و به حرکت درآورنده ی تکنولوژی هستند. در جهاِن امروز، 
تکنولــوژی غالبًا بــرای مقاصد خودخواهانــه و برای توفیِق تجــاری طراحی 
می شــود—و گاهی، چنان که تاریخ جنگ ها به وضوح نشــان می دهد—برای 
ویرانِی وحشتناک. چالش واقعی حاال این است که بگذاریم طراحاِن اجتماعی 
و افرادی که به لحاظ اجتماعی انگیزه بخش هستند، زمام تکنولوژی را به دست 

بگیرند و آن را در جهتی هدایت کنند که نیاز داریم در آن جهت حرکت کند.
چون من طراِح تکنولوژی نیســتم، تالش کرده ام تکنولوژی در دسترس را که 
برای مقاصــد خودخواهانه طراحی شــده، طوری به کار بگیــرم که در خدمت 
مقصودی اجتماعی باشــد. اما این بهترین وضعیت نیست. تکنولوژی ای که از 
ابتدا برای مقاصد اجتماعی طراحی می شد، قوی تر می بود و به شکلی تصاعدی 
نیروی موّلِد خودش را ایجاد می کرد. هنوز این پیشرفت را در تکنولوژی کم داریم. 
من کوشــیده ام که، از طریق کار خودم در وفق دادِن تکنولوژی موجود با مقاصد 
اجتماعی، توجه افراد را به این شکاف جلب کنم. اجازه بدهید چند مثال در مورد 

این فرآینِد وفق دادن را توضیح بدهم.
سال ها پیش، من به نیروی تکنولوژِی اطالعات و ارتباطات )ICT۰۱( باور پیدا 
کردم. این موضوع ترغیب ام کرد تا یک شــرکت تلفن همــراه به نام تلفِن گرامین 
تأســیس کنم. ما تلفن همراه را به روســتاهای بنگالدش بردیــم و به زنان فقیر 
01. information and communication technology.



دنیای سه صفر 214

وام هایی دادیم تا بتوانند با هدف ایجاد درآمد، تلفن همراه بخرند. این زنان، »زناِن 
صاحب تلفن« شدند که خدمات تلفنی را به روستاییان می فروختند. وقتی تلفن 
گرامین را راه اندازی کردیم، اغلب زِن صاحب تلفن یگانه شخصی در روستا بود که 
به تکنولوژی مدرِن ارتباطی دسترســی داشت. افراد محلی ای که نیاز داشتند به 
اینکه پیوندی با جهاِن بیرون برقرار کنند )برای اینکه به بازارهای شهری متصل 
بشــوند، اطالعاتی از اداره ای دولتی کســب کنند، از اوضاع ســالمت یکی از 
خویشاوندان شان در روستایی دور باخبر شوند، یا به یکی از اعضای خانواده که 
در ایاالت متحده زندگی می کند یا در خاورمیانه به عنوان کارگِر مهاجر مشــغول 
کار اســت، سالمی کنند(، تلفِن همراِه زن صاحب تلفن را برای چند دقیقه اجاره 

می کردند.
این مدل کسب وکار کارآفرینانه ی ساده موفقیت بسیار سریعی داشت. نزدیک 
بــه نیم میلیون زن فقیر در بنگالدش در مقــام زِن صاحب تلفن به درآمدی اضافه 
برای خانواده هایشان دست پیدا کردند. امروزه تلفن های همراه آن قدر در سراسر 
بنگالدش عمومیت دارند که دوره ی رونق کاِر زنان صاحب تلفن گذشته است. اما 
این زنان، در زمانی بسیار کوتاه و در تمام کشور، ارتباط مخابراتی را تبدیل کردند 
به یک تکنولــوژی خانگی برای همــه ی خانواده ها—تکنولوژی ای که قدرش 

دانسته می شد.
تکنولوژی خورشیدِی تجدیدشــونده حوزه ی دیگری است که پیشرفت های 
عظیمی در آن رخ داده است. من از این تکنولوژی استفاده کردم تا یک مسأله ی 
قدیمی مردم مناطق دورافتاده ی بنگالدش را با ایجاد کسب وکاری اجتماعی حل 
کنم که ســامانه های انرژی خورشــیدی را برای مردم مناطق دورافتاده به نحوی 
مقرون به صرفه و قابل اعتمــاد فراهم کند. هم چنان که در فصل ۵ توضیح دادم، 
گرامین شاکتی شــرکت بسیار موفقی شد که محصوالتی را—با قیمتی که برای 
بیشتِر خانواده های مناطق دورافتاده ی بنگالدش مقرون به صرفه بود—طراحی و 
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بازاریابی می کرد: واحدهای خورشــیدِی خانگی، واحدهای زیســت گازی که 
فضوالت حیوانی را به سوختی برای گرمایش و نیرو تبدیل می کرد، و اجاق هایی 

برای پخت وپز که به لحاظ زیست محیطی مناسب بودند.
برخی شــاید بپرســند که ما چرا این را ضروری یافتیم که کسب وکارهایی را 
شــروع کنیم که تلفــن همراه و تکنولوژِی تجدیدشــونده را بــرای مردمان فقیر 
بنگالدش فراهم کنیم. چون این عجایِب تکنولوژیک را در ابتدا کسب وکارهای 
ســّنتی ای وارد بــازار کرده بودنــد که به دنبال بیشینه ســازی سودشــان بودند، 
می توانســتیم صبر کنیم و بگذاریم خــوِد آنان به نیازهای مردمــان فقیر مناطق 

دورافتاده ی بنگالدش بپردازند.
دلیل اینکه ما مســیر متفاوتی را انتخاب کردیم روشن است. کسب وکارهای 
متعــارف، اهدافی غیر از اهداف ما دارنــد. آنها به جایی می روند که پول در آنجا 
باشــد. برای رسیدن به بیشترین پول، سعی می کنند بازاری نزد کسانی پیدا کنند 
که در بــاالی پلکاِن درآمدی قرار دارند—ترجیحًا نزد آن ۱ درصدی که بیشــتِر 
ثروِت جهان در اختیارشــان است. اگر دست شــان به ثروتمندان نرسد، انتخاب 
جذاب بعدی برای پول درآوردن، طبقه ی بزرِگ متوســط اســت. با این حال، با 
اینکه پاییِن ســاختاِر ثروت دربرگیرنده ی تعداد عظیمی از مردم است، این بخش 
فقط مقدار اندکی از ثروت را در اختیار دارد—که بدین معنا اســت که این حوزه 
حوزه ی جذابی برای ســودآوری نیست. به این دلیل است که تکنولوژْی گرایش 
دارد که فقط وقتی به تِه هرم برســد که کســب وکارها به َتِه بازارهای باالتر از آن 

رسیده باشند.
در مقابل، ســازمان هایی نظیر خانواده ی شرکت های گرامین، اولویت شان با 
منطقه ی پایین اســت. این منطقه جایی اســت که همه ی مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی آنجاست. منطقه ای است که باید سیل کسب وکارهای اجتماعی به آن 
ســرازیر شود. کســب وکارهای اجتماعْی محصوالتی را طراحی می کنند تا، در 
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عین حال که مشــکلی را حل می کنند، هزینه ها را هم پوشش بدهند—نه اینکه 
بخواهند پول کالنی به جیب بزنند.

هرقدر که بیشــتر در تکنولوژی پیشرفت کنیم، زیرســاخت هایمان را بهبود 
ببخشــیم، جهانی ســازی را اشــاعه بدهیم و نظام اقتصادی را کارآمدتر کنیم، 
بنگاه های جهانی با شدت بیشــتری راهبردهایشان را بر رقابت برای خدمت به 
ثروتمندترین طبقات و طبقه ی متوســط متمرکز می کنند. اگر برای کســب وکار 
متعارفی کار می کنید، انتخاب تان این نخواهد بود که تلفن هوشــمندی برای فقرا 
طراحی کنید—چنین نخواهید کرد مگر اینکه، پیش از آن، کارتان را با بازارهای 
طبقــاِت باالتِر درآمدی تمام کرده باشــید. و وقتی که چنیــن کنید، صرفًا یک 
نســخه ی ارزان تِر محصــوِل موجودتان را خواهید ســاخت، نــه اینکه تلفنی را 
اختصاصًا بــرای تأمین نیازهای فقرا طراحی کنید—تلفنــی که نه فقط ارزان تر 
باشــد، بلکه ساده تر باشد، به روزرسانی اش آســان تر باشد و بشود با مدل بعدی 
جایگزین اش کرد، بسیار ماندگار باشد، و برای پرداختن به نیازهای فقرا کارآیی 

داشته باشد.
جالب است که توجه کنیم به اینکه هرگز این طور نیست که محصوالت جدیِد 
تکنولــوژی ابتدا در بخش فقیِر بازار عرضه شــوند و بعــد به تدریج با بازارهای 
سطوح باالتر وفق پیدا کنند. همواره عکِس این است. نتیجه ی این امر،  شکافی 
بزرگ در بازاِر تکنولوژی است—دّره ای که میلیاردها انسان در سراسر جهان به 

آن سقوط کرده اند.
توان نهفته ی تکنولوژی مدرن قطعًا بهت آور اســت. به نظر می رسد هر سالی 
که می گذرد پیشرفت های جدید با خود می آوَرد. تکنولوژی هایی که مراتب تازه ای 
از سرعت و انعطاف پذیری و قدرت را برای فعالیت هایی نظیر حمل ونقل، صنایع، 
کشاورزی، مراقبت های بهداشتی، و مخصوصاً  ارتباطات و مدیریت اطالعات را 
با خود می آورند، انقالبی در بســیاری از صنایع ایجاد می کنند. اما هیچ بصیرت 
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جهانی ای در پشــت این تغییرات نیســت. ابداعات بزرگ، غالبًا برای موفقیِت 
تجاری طراحی می شــوند و در خدمت آن هستند. ســیل خاّلقیت به آن جهتی 

سرازیر می شود که تاجراْن قابلیت های بازار را در آن سو می بینند.
نوابِغ تکنولوژیــک همواره دو انتخاِب بنیادی دارند. بــرای مثال، می توانند 
تصمیم بگیرند کارشان را وقف پیشــرفتی در پزشکی کنند که جان هزاران نفر را 
نجــات خواهد داد—یا می تواننــد افزونه ای طراحی کنند که باعث ســرگرمی 
میلیون ها نفر بشود. در بیشتر موارد، نوابِغ تکنولوژیک به این سمت رانده خواهند 
شد که بر محصولی تمرکز کنند که قابلیت میلیون ها دالر سودآوری داشته باشد. 
منفعت، ســتاره ی قطبِی اقتصاِد متعارف اســت. در نبوِد مقصدی جمعی، تنها 
نشانه ای در شاهراه که می توانیم دنبال اش کنیم ستاره ی قطبِی منفعت است. هیچ 
کســی هیچ نشانه ای در شــاهراه قرار نمی دهد که جهانیان را به سمت مقصدی 
هدایت کند که برای همگان مطلوب باشد. این موضوع این سؤال را پیش می کشد: 

آیا جهان مقصدی دارد؟ اگر که ندارد، آیا الزم است داشته باشد؟
  هم چنــان که توضیح داده ام، اهداِف توســعه ی پایدار )SDGها( کوششــی 
هستند برای تعریِف مقصدی فوری در طول بازه ی زمانی بسیار کوتاه. این اهداْف 
نمایشــگِر شــروعی خوب اند. SDGها به ما مقصدی می دهنــد برای دوره ای 
پانزده ســاله—که، در قیاس با ســفِر چندصد ســاله یا چندهزارساله ی بشر، 
لحظه ای بیش نیســت. افراد و نهادهای بســیاری خودشان را متعهد کرده اند به 
اینکه در جهتی سیر کنند کهSDGها مشخص می کنند—اما، متأسفانه، بیشتِر 
شرکت های انتفاعی جهت شان را به طرز معناداری تغییر نداده اند تا به آن اهداف 

برسند، زیرا تعریِف بازارِی موفقیت، آن اهداف را شامل نمی شود.
با توجه به قدرِت خاّلقیت بشــری، به ویژه خاّلقیتی که با پیشرفت های 
حیرت انگیز امروز در تکنولوژی تقویت شــده باشد، به هر مقصدی می توان 
رســید. اما در حالی که برای توسعه ی روبات سازی و هوش مصنوعی برای 
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مقاصِد نظامی و تجاری تریلیون ها دالر سرمایه گذاری می شود، توجه اندکی 
به این می شــود که تکنولوژی را برای غلبه بر مشــکالت بشرِی جهان به کار 
ببندیم. در اهداف شــخصِی خودخواهانه ی خودمان و اهداف شرکت هایمان 
غوطــه می خوریم و به آنها خرســندیم. بــا فقدان هر گونــه جهت دهی به 
تکنولوژی، محتمل است که فرصت های عظیمی را به این سبب که رادارهای 

خودخواهِی ما نمی توانند آنها را ببینند، از دست بدهیم.
با این حال، تالش هایی فردی در کار است که تواِن تکنولوژی را در خدمت 
حصول اهداف اجتماعی درآورند. در کشــورهایی در سراسر جهان، برخی 
اشخاص حقیقی، مدیران شــرکت ها، رهبراِن شــرکت های غیرانتفاعی، و 
بنیانگذاران کسب وکارهای اجتماعی همین حاال برای ایجاد راه هایی تالش 
می کنند که تکنولوژی را برای سوِد اجتماعی به کار بگیرند. بعضی از نتایجی 

که حاصل کرده اند بسیار چشمگیرند.
یکی از مثال ها، ِاندِلس است، شرکتی کامپیوتری که جوانی کالیفرنیایی به 
نام مت دالیو۰۱ بنیانگذاری کرده اســت. پدرش، ِری دالیو، را می شناســم که 
تاجر موفقی اســت که به ایده ها و کارهای من بسیار عالقه مند شد و بخش 

عمده ی پشتیبانی مالِی مورد نیاز برای تأسیس گرامین امریکا را فراهم کرد.
   مت دالیو مجذوب ایده ای شــد که درباره اش بسیار صحبت می کنم—
دستیابی فراگیر به کامپیوترها و اینترنت. کامپیوتر ابزاری بسیار نیرومند برای 
نوآوری اســت. همین که بــه تکنولوژِی ارتباطی متصل بشــود، می تواند به 
ماشینی نیرومند برای حل مشکالت تبدیل شود. اما بیشتر مردم در جهان به 
این ابزار دسترســی ندارند. چرا؟ به این عّلت که کامپیوتر بسیار گران است و 

بدوِن اتصال، چندان سودمند نیست.
مت دالیو بر این دو مســأله تمرکز کرد. او، با تشخیص توان کامپیوترها، 
01. Endless, Matt Dalio.
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وقتــی که برای تغییر زندگی افراد فقیر با ICTی امروزی پیوند یافته باشــند، 
شروع کرد به ترکیب کردِن تواِن کامپیوتر با تواِن تلفِن هوشمند. او می خواست 
مدل هایی برای کامپیوترهای رومیزی و لپ تاپ را از پایه طراحی کند تا برای 
کاربــراِن جهاِن درحال توســعه—از جمله مردمی که به اتصــال اینترنت یا 
الکتریسیته ی قابل اعتماد دسترسی ندارند—مقرون به صرفه و عملی باشد. 

هدف اش این بود که قیمت کامپیوتر را تا ۵۰ دالر امریکا پایین بیاورد.
     در ظاهــر هزینه ی خوِد تکنولوژی، بزرگ ترین چالش برای این هدف 
نبود. دالیو می دانست که همان پردازشگرهایی که به تلفن های هوشمند نیرو 
می دهنــد می توانند به واحد پــردازش مرکــزی )CPU(ی کامپیوتر هم نیرو 
بدهنــد. صفحه کلید و موس را می توان با کمتر از ۱۰ دالِر امریکا اضافه کرد. 
و بیشــتِر مردم به تلویزیون هایی دسترسی دارند که می توان به عنوان مانیتور از 
آنها اســتفاده کرد. بزرگ ترین مشــکل، اتصال بود. مشکل را می تواند با دو 
عدد جمع بندی کرد: در بازاِر درحال شکل گیری، متوسط بسته های اینترنتی 
فقط ۳۰۰ مگابایــت )MB( داده فراهم می کند، در حالی که کاربر متوســِط 
کامپیوتِر شخصی در هر ماه 6۰ گیگابایت )GB( مصرف می کند—در حدود 
دویست برابر آن مقدار. این بدین معنا است که کامپیوتِر شخصِی نوعی در این 

شرایط بالاستفاده است.
دالیو تسلیم نشد. پژوهش هایش به او نشان داد که خوِد ارتباْط گران نیست. 
برای مثال، می توان با یک بســته ی MB ۳۰۰ی اینترنتی می توان ۱۰۰,۰۰۰ توئیت 
ارســال کرد. اما آمارها نشــان می دهد که ما فقط از بخــش کوچکی از چیزی 
اســتفاده می کنیم که واقعًا به شکِل آنالین در درسترس است. برای مثال، حدود 
8۰ درصد از جست وجوهای ویکی پدیا فقط بر سه درصد از محتوای ویکی پدیا 

متمرکز است.
این ویژگی، گشایشی که دالیو به آن نیاز داشت را فراهم کرد—ذخیره سازی 
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داده ها. دالیو برای من توضیح داده اســت که ظرفیت ذخیره سازی ای بسیار 
کمتر از آنچه گمان می کنیم، برای بســیاری از مردم کافی اســت. به صورت 
عملی، واقعًا ممکن است که همه ی تصاویر و داده های همه ی وبسایت هایی 
که شخص معمولی در طول عمرش به آنها سر می زند را گرفت و فشرده سازی 
کرد و در یک دیســک ســخِت به گنجایش ۲ تترا بایت )TB( در درون یک 
کامپیوتر جا داد. نتیجه: امکان پذیر اســت که همه ی اطالعاتی که شخص به 

آنها نیاز خواهد داشت را بدون اتصال به اینترنت به او داد.
آنچنان که مت دالیو می گوید، »هدف مان این نیست که همه چیز را داشته 
باشیم،  بلکه این است که هر کسی تقریبًا همه چیز را داشته باشد«. این است 

راِز پشِت قدرت حیرت انگیِز کامپیوترهای کم قیمِت ِاندِلس.
مدِل نوعِی اندلس روی لینوکس کار می کند، که یک سیستم عامل متن باز 
اســت و به شکِل پیشانصبی همراه اســت با پنجاه هزار مقاله ی ویکی پدیا و 
بیش از یکصد َاپ برای آموزش و کار و سرگرمی. داده هایی که به این صورت 
تدارک دیده می شود را می توان به صورت آفالین به کار برد و هرگاه که پیوندی 
با اینترنت برقرار شــد، به روزرسانی کرد. یک فایده ی جنبی اش این است که 
کودکانی که از کامپیوترهای اندلس استفاده می کنند می توانند به تقریبًا همه ی 
منابع عظیم اطالعات شــبکه ی جهانی دسترسی داشته باشند بدون آنکه در 
معرض خطرهای اســتفاده ی بدون کنترل یا راهنمایی نشده از اینترنت قرار 
بگیرند. خیال والدین راحت می شــود اگر که الزم نباشد نگران این باشند که 

فرزندان شان چگونه از دسترسی شان به اینترنت استفاده می کنند.
قابل توجه تر از همه، قیمت کامپیوترهای اندلس اســت: به قیمت اندک 
7۹ دالر امریکا فروخته می شــوند. اما هدْف پاییــن آوردن قیمت تا ۵۰ دالر 
امریکا یا کمتر از آن است. اما حتی قیمِت کنونی هم اینها را برای بسیاری از 
۴.۴ میلیارد نفری در جهان قابل دسترس می کند که قباًل قادر نبوده اند چنین 
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وسیله ای بخرند.۱
  ِاندِلس دو نوع کســب وکار را به موازاِت هم اجرا می کند. یک بخش از 
کسب وکار اندلس مثل شرکتی متعارف و انتفاعی عمل می کند، در حالی که 
دیگری کســب وکاری اجتماعی اســت که به گروه هــای جمعیتی ای که از 
خدمت رســانی اندکــی بهره مند بوده اند، خدمات آموزشــی و بهداشــتی و 

خاّلقانه ای عرضه می کند که زمانی از آنها دریغ شده بوده.
همین حاال هــم اندلس از طریق چهــار تا از پنــج تولیدکننده ی بزرِگ 
کامپیوتر به سراسر دنیا ارسال می شود. اندلس تبدیل شده است به مهم ترین 
پایگاه کامپیوترهای شخصی در اندونزی و بیشتِر جاهای آسیای جنوب شرقی. 
هم چنین به عنوان سیستم عامِل استاندارد برای وزارت آموزش برزیل انتخاب 
شــده اســت، و در ماه های آینده به عنوان پایگاه اولیه در چند کشــور دیگِر 
امریــکای التین انتخاب خواهد شــد. گروه اندلس حاال در کار توســعه ی 
ابزارهایی است که بتواند هر کودکی را در هر جایی آموزش بدهد در عین حال 
که او را قادر به برنامه نویسی هم بکند—مهارتی که دالیو باور دارد که بخِش 

اصلِی سواد در نسل های آینده خواهد بود.
با توجه به ظرفیــت عظیم کامپیوتر برای تغییردادن جهان، معتقدم که نام 
تجاری ای که مت دالیو برای شــرکت اش انتخاب کرده، نام بســیار مناسبی 

است. این فرصت های واقعًا بی پایان هستند.
احتمــااًل می توانید ببینید که چرا تکنولوژی را دومین َاَبرقدرت نام گذاری 
کرده ام. در کمک به ما برای ســاختن جهان تازه ای که به دنبال اش هســتیم، 
تکنولوژی نقشی حیاتی ایفا خواهد کرد—مشروط بر اینکه مهارش کنیم، نه  
فقط برای مقصوِد تولیِد ثروِت فردی یــا تولید منفعت برای بنگاه ها بلکه در 

خدمت تمام نوع بشر.
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ICT مهارکردِن قدرِت مضاعف سازِی
وقتی که بانک گرامین را تأسیس کردم، یکی از چالش هایی که می بایست به 
آن بپردازیــم نبوِد ICT در نواحِی دورافتــاده ی بنگالدش بود. آن روزها روزهای 
پیش از اینترنت بود، زمانی که کسب وکارهای کم تعدادی در بنگالدش کامپیوتری 
شده بودند و خانه  های کامپیوتردار از آن هم کمتر بودند،  و ابزارهایی دستی نظیر 
تلفن های همراِه امروزی هنوز به دنیا نیامده بودند. در روستاهای بنگالدش، حتی 
دسترسی به الکتریسیته رؤیا بود. آن نوعی از ارتباطات و ثبِت دیجیتاِل سوابق که 

نهادهای مدرِن مالی امروز بر آن تکیه می کنند کاماًل غیرقابل دسترس بود.
از بخِت خــوش، الزم نبود نگران ICT باشــیم، چرا کــه در آن زمان وجود 
نداشــت. ما برنامه مان برای اداره ی بانک گرامین را با اســتفاده از وســایل در 
دســترس مان طراحی کردیم. صرفًا بر ثبِت دستِی بســیار دقیِق انبوِه داده ها تکیه 
کردیــم. این، کاِر بزرِگ جســورانه ای بود مبتنی بر عزمی راســخ. برای اداره ی 
حســابداری و اداره ی نظام اطالعاتی مان سامانه های ســاده ای را با تکنولوژی 
ابتدایی توســعه دادیم. کارمندان بانک در روستاهای دور زندگی می کردند و هر 
روز مســافت هایی طوالنی را پیــاده طی می کردند تا به وام گیرندگان برســند؛ با 
دوچرخه در جاده های خاکی باریک و گل آلود یا در جایی که حتی جاده ای نبود 
رفت وآمد می کردند؛ یا با استفاده از قایق های کوچِک روستایی رودخانه هایی در 
سراســر بنگالدش را می پیمودند. ترازهای وام ها را به صورت دستی در دفتر کل 

ثبت می کردند و به شکلی ادواری به مقرهای بانک در داکا گزارش می کردند.
این نظام ها کند و دست وپاگیر بودند، اما کار را راه می انداختند. هیچ چیزی 
را گم نمی کردیم. و در خدمت رســانی به وام گیرندگانی که هرگز واژه ی بانک را 
نشنیده بودند و هیچ ایده ای نداشتند که این چه جور جانوری است، این سامانه ها 
کاماًل برایمان مناسب بودند. بسیاری از وام گیرندگان نه فقط بی سواد بودند بلکه 

هرگز قباًل پول به دست شان نرسیده بود.
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وقتــی کامپیوترهای رومیزی وارد بنگالدش شــدند، بانــک گرامین اولین 
مؤسسه ای بود که کامپیوترهایی را در شعبه هایش مستقر کرد تا همه ی داده هایش 
را در آنها ذخیره کند. چون در نواحی دورافتاده ی بنگالدش که همه ی شعبه های 
ما در آنجا واقع اند الکتریسیته در دسترس نبود، شعبه هایمان را به ژنراتور مجهز 
کردیم. ایده ی اتصال به اینترنت مطرح نبود، چون در آن زمان اینترنت هنوز وجود 

نداشت.
البته امروز بانک گرامین کاماًل کامپیوتری و شبکه ای است و از نرم افزارهای 
پیشــرفته ی حســابداری و مدیریتی ای اســتفاده می کند که اختصاصًا برای ما 
طراحی شــده اند. کارمندان تقریبًا هیچ چیزی را با دســت نمی نویسند بلکه بر 
گزارش  هایی اتکا می کنند که به طور خودکار تولید می شــوند. نه فقط کارمندان، 
بلکه تقریبًا همه ی وام گیرندگان و فرزندان شان تلفِن همراه دارند، و بخش زیادی 

از این افراد تلفن هوشمند دارند.
در جهانی که اجزایش به طور فزاینده ای از طریق تکنولوژی به هم متصل اند، 
امکان این هست که بسیار بیشتر و سریع تر و آسان تر کار کرد، و از این رهگذر به 
افراِد بسیار بیشتری خدمت رسانی کرد. ICTی جدید، توان حیرت انگیزی برای 
مضاعف ســازی دارد: کسب وکارها را قادر می کند که خدماتی نظیر بانکداری را 
به جاهایی ببرند که رســیدن به آنها قباًل به غایت دشــوار بــود. این را نیز ممکن 
می ســازد که برنامه های نوآورانه ی کســب وکار اجتماعی را با سرعتی گسترش 

بدهیم بیش از آنچه قباًل ممکن بود.
مثالی از این تواِن مضاعف، پایگاه خرده واِم کیوا است، که پیشگام در تکنیکی 
اســت که اکنون به ســرمایه گذارِی جمعی معروف اســت. این تکنیک را َمت 
فالِنری، تهیه کننده ی نرم افزار، و همسرش جسیکا جکلی در ۲۰۰۵ ابداع کردند.۰۱ 
در سال ۲۰۰۳، وقتی که مشغول تدارکات جشن ازدواج شان بودند، جسیکا مت 
01. Kiva, Matt Flanner, Jessica Jackley.
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را به یک جلسه ی سخنرانِی من در دانشــگاه استنفورد آورد که خودش در آنجا 
مشغول به کار بود. ماجرای بانک گرامین و کار ما با زنان فقیر در بنگالدش آنان 
را تکان داد. بعد از ازدواج شان، جسیکا به اوگاندا رفت تا با یک سمِن متمرکز بر 
اموِر مالِی خرد کار کند. او دریافت که یک عامل محدودکننده در رساندِن بیشتِر 
خــرده وام به افراد فقیر، کمبــود منابع برای وام دادن اســت. این امر الهام بخش 
جســیکا و مت در تالش هایشــان بود برای اینکه ســرمایه را برای افرادی قابل 

دسترس کنند که در غیر این صورت هرگز به آن دست نمی یافتند.
جوانانــی که به مالقاِت من آمدند هزاره ســومی بودند، کــه یعنی »دیجیتاِل 
مادرزاد« هستند و طوری بزرگ شده  اند که با تکنولوژی احساس راحتی می کنند. 
برایشان طبیعی است که در این باره بیندیشند که چگونه می توانند از ICT استفاده 

کنند تا اثربخشِی خرده وام را مضاعف کنند. کیوا حاصل این اندیشه بود.
کیوا از یک پایگاه اینترنتی اســتفاده می کند تا کارآفرینانی که نیاز به سرمایه 
دارنــد را متصل کند بــه دیگرانی که پولی برای دادن دارند. کیــوا به افراد امکان 
می دهد که برای پروژه هایی که شایســته می دانند، هر بار مبلغی اندک—چیزی 
نظیر ۲۵ یا ۵۰ یا شــاید ۱۰۰ دالر امریکا—به کســانی پــول قرض بدهند. تواِن 
شــبکه اِی اینترنت به مردم اجازه می دهد که، علی رغم فواصل عظیم جغرافیایی، 
ارتباط برقرار کنند. و تواِن تکنولوژی دیجیتال در پردازِش لحظه اِی داده ها این را 
آســان می کند که انواعی از پروژه هایی که برایتان جالب است را به سرعت بیابید. 
اگر می خواهید به زنی کارآفرین پول قرض بدهید که مشغول فعالیتی درآمدزا در 
امریکای التین است—یا به صنعتگری بومی در استرالیا—یا زنی که در آفریقای 
شمالی در خیابان ها ساندویچ می فروشد—احتمااًل می توانید روی کیوا چیزی 

که به دنبال اش می گردید را دقیقًا بیابید.
در نتیجه،  کارآفرینانی که بانک های سّنتی آنان را صاحب اعتبار نمی شمارند 
قادر خواهند بود که از طریق ســرمایه گذاراِن خطرپذیِر کسب وکارهای کوچک 
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تأمین مالی بشوند. و افرادی با مبالغی کوچک برای قرض دادن، خرسند می شوند 
از فهمیدن اینکه پول شان کمک کرده اســت که کسب وکاِر تازه ی شایسته ای به 
واقعیت بپیوندد. تا ۲۰۱7، کیوا از طریق شــبکه ای جهانی از سازمان های مالِی 
ُخرد،۱.6 میلیون فرِد وام دهنده را به ۲.۲ میلیون وام گیرنده در 8۲ کشــور متصل 
کرده است. کیوا وام هایی با مجموع بیش از ۹6۰ میلیون دالر امریکا را فراهم کرده 

است، و میزان بازپرداخت این وام ها ۹7 درصد بوده است.
وقتی که مفهوم کسب وکار اجتماعی شروع کرد به ریشه دواندن در کشورهای 
بســیاری در سراسر جهان،  قدِم منطقِی بعدی ایده ی استفاده از پایگاه کیوا برای 
پشتیبانِی کسب وکارهای اجتماعی بود. ساسکیا برویستن از YSB با پِرمال شاه، 
رئیِس کیوا دیدار کرد، و این دو رهبْر اندیشه گشــایی کردند تا ببینند چطور ایده را 

عملی کنند.
این مفهوم ابتدا با دو کســب وکار اجتماعی امتحان شد که YSBی آلبانی از 
آنها پشتیبانی می کرد. یکی از اینها روزافا است، که پانزده کارگاِه صنایِع دستی را 
در آلبانی اداره می کند و آموزش شان می دهد و تجهیزات و مراکز فروش و توزیع 
برایشان تدارک می بیند و برای بیش از ۱۲۰ زِن محلی درآمد فراهم می کند. دیگری 
ئی یونا است، کافه ای در شهر تیرانا، پایتخت، که برای افراد دارای معلولیت غذا 
تدارک می بیند و نه فقط نوشــیدنی و ســاندویچ، بلکه جایی هم برایشان فراهم 

می کند که بتوانند دور هم جمع شوند و معاشرت کنند.
وقتی این پروژه ها برای اولین بار در وبســایت کیوا ظاهرا شدند، هیچ کسی 
هیچ ایده ای نداشت که آیا بازدیدکنندگان آن سایت ایده ی کسب وکار اجتماعی را 
خواهنــد فهمید یا نه، یــا اینکه آیا کیــوا در جمع کردن پوِل مــورد نیاز برای آن 
کسب وکارها موفق خواهد شد یا نه. در هر دو مورد، تالش برای جمع آوری پول 
بالفاصله موفق شــد. واضح بود که پشــتیباناِن کیوا نه  فقط مفهوم کســب وکار 
اجتماعی را درک می کنند، بلکه دوست اش هم دارند. و البته زیبایِی کیوا در این 
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اســت که نفوذ جهانــِی اینترنت بدین معنا اســت که به پروژه های کســب وکار 
اجتماعی در هر جای جهان می توان کمک کرد. YSB اســتفاده از کیوا به عنوان 
منبعی برای تأمین بودجه برای کســب وکارهای اجتماعــِی برگزیده در آلبانی و 

هائیتی و برزیل و اوگاندا را ادامه می دهد.
کیوا فقط شــروع کار اســت. حاال توان های ICTی دیجیتال به شیوه های 
جدیدی به کار می رود تا کارآمدی و نفوِذ برنامه های زیادی در کســب وکارهای 
اجتماعی را مضاعف کند. یک مثال اش ِمیک ســنس اســت، جنبشی جوان که 
کریستین وانیزته به راه انداخته است که در فصل 7 با او آشنا شدیم. میک سنس 
دو هوّیِت حقوقــی دارد. یکی غیرانتفاعی اســت و کارش ارتقاء کســب وکار 
اجتماعی اســت، در حالی که دیگری کسب وکاری است اجتماعی که به لحاظ 
حقوقی به صورت شرکتی انتفاعی تحت قانون فرانسه طراحی شده است. شرکت 
دوم هر منفعت حاصل شــده را به شــرکت غیرانتفاعی ای—که یگانه مالِک آن 
اســت—باز می گرداَند. این امر اســت که این شــرکت را مصداِق کســب وکار 
اجتماعی می سازد، زیرا هیچ سود شخصی ای را برای هیچ مالکی ایجاد نمی کند.
میک سنس یک پایگاه دیجیتاِل متن باز در قالِب ویکی پدیا است، که هزاران 
فرد از سراســر جهان می توانند آزادانه و به شیوه های خاّلقانه و مّولد در آن با هم 
تعامــل کننــد. پایگاه ویکی پدیــا برای این وجــود دارد که نوشــتن و ویرایش 
دائرةالمعارفی در دانش با اســتفاده از اطالعاتی را امکان پذیر می کند که هزاران 
داوطلب به رایگان فراهم می کنند؛ پایگاه میک ســنس برای این وجود دارد که به 

پشتیبانی از رشد و توسعه و اشاعه ی کسب وکارهای اجتماعی کمک کند.
 هفده هدف توسعه ی پایدار سازمان ملل )SDGها( مؤلفه ی مهمی در پایگاه 
میک سنس اســت. اگر شــما یک کارآفریِن بالقوه ی کســب وکاری اجتماعی 
هســتید، باید کارتان با میک سنس را به این صورت شروع کنید که دقیقًا توضیح 
بدهید پروژه تان چگونه مستقیمًا از پیش رفتن به سمت یک یا چند SDG پشتیبانی 
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می کند. همین که یکی از توســعه دهندگاِن جوامِع میک سنس ایده را تأیید کند، 
اطالعات مربوط به پروژه ی شما، همراه با چالشی که می خواهید حل اش کنید، 
در وبسایِت میک سنس در دســترس قرار می گیرد. چالش می تواند بر گستره ی 
وسیعی از مسائِل کسب وکار متمرکز باشد: »چگونه می توانم بهترین بازار ممکن 
برای محصولی را پیدا کنم که قصد ساختن اش را دارم؟« »چه انواعی از کانال های 
توزیع را باید بررســی کنم؟« »کجا می توانم متخصصی در امور مالی پیدا کنم که 

شاید مایل باشد با من در این پروژه همراهی کند؟«
حاال جامعه ی میک سنســی، که با نیروی اینترنت پیوند یافته اســت، از جا 
می جهد و عمل می کند. تا ابتدای ۲۰۱7، بیش از ۲۵,۰۰۰ داوطلب از چهل وپنج 
کشــور از پایگاه میک ســنس اســتفاده می کنند تا به بیش از ۱,۳۰۰ کسب وکار 
اجتماعِی متقاضِی پشــتیبانی متصل شــوند. داوطلباْن خودشــان را گانگستر 
می خواننــد، در حالی که کارآفرینانی که کســب وکارهای اجتماعی را توســعه 

می دهند میک سنِسر خوانده می شوند.
راهنمای آنالیِن میک ســنس توضیح می دهد که کارآفرینان می توانند انتظار 

داشته باشند که بعد از این چه اتفاقاتی بیفتد:
بعد، افراد شــروع خواهند کرد به فکرپراکنی و به اشتراک گذاشــتِن آنالیِن 	 

ایده ها، و فراخوانی می دهیم برای کســی که بر پایه ی حل چالش شما، کارگاهی 
در ۳۰ روز آینده برپا کند.

همین که داوطلبی پا پیش بگذارد کــه کارگاهی برپا کند، الزم خواهد بود 	 
زمان و مکانی برای کارگاه انتخاب کنید و زمانی یک ســاعته کنار بگذارید تا در 

مورد جزئیاِت چالش تان با برپاکننده ی کارگاه بحث کنید.
داوطلبی که دارد کارگاه شــما را ســازماندهی می کنــد از این مصاحبه ی 	 

یک ساعته اســتفاده خواهد کرد تا مطمئن شود که ما در مسیر درستی برای این 
هستیم که به شــما کمک کنیم به سراغ مهم ترین چالش تان بروید. او هدف ها و 
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محدودیت های شــما را مد نظر قرار خواهد داد تا مطمئن شــود که می توانید به 
طرزی واقع گرایانه راه حل های کسب وکارتان را پیاده سازی کنید. هر دوی شما در 
مورد خروجی موافقت خواهید کرد تا مطمئن شــوید که از نتایج کارگاه رضایت 

دارید.
در روز کارگاه شما پروژه تان را برای شرکت کنندگان ارائه خواهید کرد. قبل 	 

از شــروِع فرآینِد خاّلقانه، که از شما برای پیوستن به آن دعوت خواهد شد،  آنان 
چند دقیقه ای فرصت خواهند داشت تا از شما سؤاالتی بپرسند. از شما خواهند 
خواســت که مثل هر شرکت کننده ی دیگری عمل کنید، تا اطمینان حاصل شود 
که این فرآینْد توسعه می یابد و تأیید و عدم تأیید شما در مورد ایده های آنان مانعی 

بر سر راه این توسعه نیست.
لطفًا بعد از کارگاه یک ئی میِل بازخورد به شرکت کنندگان بفرستید و به آنان 	 

بگویید که آیا برای شرح وبســط راه حلی یا پیاده سازی اش به کمک نیاز دارید یا 
نه!۲

مثل کیوا، میک ســنس نیز تواِن مضاعف ســازِی ICT را با قدرت به نمایش 
می گذارد. وقتی که یک کارآفریِن کســب وکاری اجتماعی چالشی را در سایت 
می گذارد، بالفاصله به شبکه ای جهانی از مشاوران دسترسی خواهد داشت—
هزاران نفر افراِد صاحب تجربه و دانش و بصیرت در حوزه ای از تبلیغات گرفته تا 
منابع انسانی، از برنامه نویسی تا طراحی محصول. حتی مهم تر از این،  همگی این 
افراْد پشتیباِن پرشــوِر مفهوم کسب وکار اجتماعی هســتند—افرادی که شوِق 
کمک به پروژه ای جدید را دارند تا به موفقیت برســد و سوددهی به نیازمندان را 
شــروع کند. فکر کنید که این چقدر هیجان انگیز و باارزش است، به ویژه برای 
شخصی پیشرو در کســب وکاری اجتماعی که شاید در مکانی دور یا جامعه ای 

فقیر کار می کند که متخصصاِن تجاری به ندرت گذارشان به آنجا می افتد.
میک سنس هم چنین به عنوان مرکزی در خدمت چند فعالیِت دیگر است که 
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نوآورِی ICT را برای رشــد کســب وکار اجتماعی بــه کار می گیرند. برای مثال، 
میک سنس میزباِن سنس کیوب۰۱ اســت، که یک مرکز رشِد جهاِن واقعی )و نه 
مجازی( برای کســب وکارهای اجتماعی است که در حال حاضر در شش شهر 
فعالیت دارد: پاریس، مکزیکوســیتی، بروکسل، بیروت، مانیل، و داکاِر سنگال 
)غرب آفریقا(. تمرکزش بر پروژه هایی است که راه حل های تکنولوژیک و جوامع 
آنالیــن را در مورد اهداِف کســب وکارهای اجتماعی به کار بگیرند، قصدش این 
است که با اســتفاده از این ابزارها رشد و گسترشی ایجاد کند سریع تر و بهتر از 

آنچه با استفاده ی ِصرف از وسایِل سّنتِی ارتباط ممکن است.
مثالی از نحوه ی کاِرش، فود اســمبلی۰۲ اســت، که کســب وکاری است که 
کشاورزان را به افرادی محلی پیوند می دهد که می خواهند غذا سفارش بدهند و 
در خانه تحویل بگیرند. هدف اش این اســت که درآمدهای کشــاورزاِن ُخرد را 
افزایش بدهد و تأثیر مثبت و پایدار آنان بر محیط زیســِت محلی را غنی تر کند و 
در عین حال غذاهای سالم ارگانیک را هم به طرز گسترده تری در دسترس ساکنان 
شهر بیاورد. و فود اسمبلی با کمک و راهنمایی میک سنس، استفاده از شبکه ی 
آنالین را برای گســترش سریع خدمات اش به شهرهای زیادی در سراسر جهان 

تجربه می کند.
فود اسمبلی که ابتدائًا در ۲۰۱۵ در بریتانیا راه اندازی شد، متشکل از تعدادی 
کسب وکار محلی اســت که هر یک از آنها را یک میزبان—فردی کارآفرین که 
متعهد است به مفهوم کشاورزِی محلِی پایدار—ایجاد کرده و نگهداری می کند. 
میزبان، با راهنمایی متخصصانی پیش برنده از مجموعه ی فود اســمبلی، مکان 
مطبوعی پیدا می کند—شــاید پارکی محلی، مرکزی اجتماعی، یا مدرسه ای که 
تحویِل منظم غذا بتواند در آنجا انجام بشود—و کشاورزان محلی را برای تولید 

01. SenseCube.
02. Food Assembly.
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غذایی که قرار اســت عرضه بشود جذب می کند. بعد از آن، میزبان با استفاده از 
گهی و بازاریابی و ابزارهای تبلیغات، شروع می کند به ساختن جامعه ای محلی  آ
حول پروژه، تا مشتریانی را جلب کند که مشتاق اند از غذای تازه ی تولید محلی 
لذت ببرند. بازاری آنالین ساخته می شود که مشتریان می توانند در آنجا سفارش 

بدهند.
در زمانی ازپیش تعیین شــده )مثاًل صبح شــنبه(، کشــاورزان در مکان فود 
اســمبلی گرد هم می آیند تا محصــوالت را به مشتریان شــان تحویل بدهند، و 
مشــتریان فرصتی خواهند داشت تا با کشاورزانی مالقات کنند که این غذاها را 
تولید می کنند، و نیز با همسایگانی مالقات کنند که در عالقه به غذای سالِم تولیِد 
محلی با آنها شــریک اند. اغلب، به مرور زمان، این افراْد جمعی محلی تشکیل 
می دهند و دســت به دست هم می دهند تا از فعالیت های متنوعی پشتیبانی کنند 

که حاکی از ارزش های مشترک آنان است—برای مثال، حفظ محیط زیست.
همان طور که می توانید تصور کنید، اگر بنا بود کسب وکارهای فود اسمبلی را 
یکی یکــی در مکان های مختلف ایجاد کنند، این مســتلزم وقت و تالِش فراوان 
می بود. برای تسریع این فرآیند، میک سنس با همکاری فود اسمبلی یک پایگاه 
وب محور را توسعه داده است که هر کسی می تواند از هر جایی به آن دسترسی پیدا 
کند. از این سایت بازدید کنید، و می توانید نزدیک ترین فود اسمبلی را پیدا کنید. 
اگر که هیچ فود اسمبلی همین حاال نزدیک شما نیست، می توانید مطلع شوید که 
چطور به این جنبش بپیوندید و شاید خودتان میزبان بشوید یا قراردادی به عنوان 
تولیدکننده امضا کنید. مشارکت کنندگانی از فود اسملبی های موجود در دسترس 
هســتند تا به ســؤاالت تان جواب بدهند و ترغیب تان کنند. تا حد زیاد به لطف 
جذابیِت این پایگاه آنالین، فود اســمبلی در کمتر از سه سال به هفتصد مکان در 
فرانسه، بلژیک، بریتانیا، اسپانیا، و ایتالیا گسترش پیدا کرده است— تصویری 

شفاف که منظور من از تواِن مضاعف سازِی ICTی دیجیتال را نشان می دهد!
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میک سنس به توسعه اش ادامه می دهد و استفاده اش از ابزارهای تکنولوژیک 
برای غنی ترکردن و اشاعه ی کسب وکارهای اجتماعی را بهینه  می کند. از ۲۰۱6، 
یک دانشــمند علِم داده ها با تخصصی در توسعه و کاربسِت ابزارهای پیشرفته ی 
تحلیلْی کارش با میک ســنس را شــروع کرد، و این به لطــف کمک هزینه ای از 
جانب کارفرمای اصلی اش، شــرکت رسانه ای بلومبرگ ال پی بود. این دانشمند 
روی ســامانه ای کار می کند تا کارکرِد پروژه های کسب وکار اجتماعی را ثبت و 
اندازه گیری کند. هدف، ایجاد راه های جدید و دقیق تری است برای تعیین اینکه 
چه روش شناسی ها و روال هایی بهترین نتایج را برای افرادی حاصل می کند که 

کسب وکار اجتماعی برای فایده رسانی به آنان طراحی شده است.

استفاده از تکنولوژی برای حل مسائِل منحصربه فردی که فقرا با آنها مواجه اند
در جهانی که آنچه شرکت های سّنتِی بیشینه ساِز سود را به حرکت درمی آوَرد 
نیاز دائم به افزایش درآمد و ســود و ارزش  سهام شان است، نیازهای فقرا طبیعتًا 
توسط کســب وکارها نادیده گرفته می شــوند. در نتیجه، تکنولوژی های جدید 
به طور معمول به ســرعت برای ایجاد محصوالت و خدماتی جهت دهی می شوند 
که مــردِم ثروتمندترین کشــورها و جوامع آنها را جــذاب  می یابند. در زمینه ی 
بازی های ویدئویی و محصوالت سرگرمی و اقالم لوکس دیگری که از تکنولوژی 
جدید استفاده می کنند هیچ کمبودی وجود ندارد. اما کاالهای مورد نیاز صدها 
میلیون انســان درگیر فقر و گرســنگی و بی خانمانی، و هزار مشــکل دیگر—
موجــودی چنین کاالهایــی کم اســت. خوشــبختانه، تعداد روبه رشــدی از 
کســب وکارهای اجتماعی راه هایی را بررســی می کنند که تکنولــوژی را برای 
پرداختن به مشــکالت فقرا ســازگار کنند. در بعضی موارد، این کســب وکارها 
تکنولوژی هایی را که در ابتدا برای خدمات و محصوالت گران قیمت به کار بسته 
می شــد که به اغنیــا فروخته شــوند، برمی گیرند و راه هایی پیــدا می کنند برای 
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ساده ســازی و بازطراحی این تکنولوژی ها تا برای فقرا به کار بیایند. در مواردی 
دیگر، محصوالتی کاماًل جدید را، بر مبنای مطالعه ی متمرکزِ  شرایط زندگی فقرا، 
از پایه می ســازند. این محصوالت کم کــم قابلیت های حقیقتــًا تغییردهنده ی 

تکنولوژی های جدید را به واقعیت می پیوندند.
برای مثال، پروژه ی کشــاورزی و ریســِک اقلیمــی )ACRE۰۱( را در نظر 
بگیرید، که کسب وکاری اســت تکنولوژی محور با این رسالت که از کشاورزاِن 
خرده پا در مقابل خطرهای طبیعی محافظت کند، و این کار را در وهله ی اول از 
طریــق راه حل های نوآورانه ای در بیمه انجام می دهد. من به این صورت در مورد 
گاهی یافتم که صندوق اعتباری کســب وکار اجتماعی گرامین در امور  ACRE آ

زراعی یکی از پشــتیباناِن آن اســت. این صندوق، یک صندوق سرمایه گذاری 
است که توسط اعتباِر کشاورزی۰۲ ایجاد شده، که شبکه ای غول آسا از بانک های 
فرانسوی اســت که در ابتدا برای خدمت رســانی به جوامع کشاورزی آن کشور 
ایجاد شــده است. کار این صندوق، ســرمایه گذاری در شرکت های کسب وکار 
اجتماعی است و جهت گیری اش در وهله ی اول به سمت کشورهای درحال توسعه 
اســت، با توجه ویژه به آفریقا. )در فصل ۱۱ درباره ی این صندوق بیشتر خواهم 

گفت.(
ACRE، که در ژوئن ۲۰۱۴ توسط بنیاد سینجنتا برای زراعِت پایدار۰۳ تأسیس 

شد، به این منظور طراحی شده است که به مشکل ریسک اقتصادی  بپردازد که 
کشاورزان خرده پا در آفریقا به طرز ویژه ای در معرض آن هستند و بیرون رفتن از 
فقر را برای آنان به غایت دشــوار می سازد. برای درک اینکه این پروژه چگونه کار 
می کند، ابتدا باید اندکی درباره ی واقعیاِت مربوط به ریسک کشاورزی و نحوه ی 

معمول پرداختن به آن بدانید.

01. Agriculture and Climate Risk Enterprise Ltd.
02. Crédit Agricole.
03.  Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture.
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کشــاورزی همواره ذاتًا کسب وکاری پر از ریسک بوده است. کنترل آب وهوا 
غیرممکن و پیش بینی اش دشــوار اســت، و آب وهوا تأثیر عظیمی بر محصول 
برداشتی دارد که کشاورزان وابسته به آن هستند. به عالوه، تغییراتی کنترل ناپذیر و 
پیش بینی ناپذیــر در بازارهای محلی و مّلی و جهانِی لوازِم کشــاورزی می تواند 
باعث نوسانات شــدیدی در قیمت کاالهای کشاورزی بشــود. اینها می توانند 
به آســانی همه ی سوِد یک فصِل کامِل یک کشــاورز را یک شبه نابود کنند. اما 
کشاورزی یکی از صنایِع ضروری است. انسان ها برای بقایشان کاماًل وابسته به 
آن اند، و هیچ جامعه ای نمی تواند ذخایر غذایی اش را به بخت واقبال واگذار کند. 
بنابراین بیشتِر کشورها اقداماتی می کنند تا کشاورزان شان را در مقابل ریسک های 

ذاتِی کشاورزی محافظت کنند.
به این دلیل است که در کشورهای بسیاری، از جمله ایاالت متحده، بیمه ی 
زراعــی با یارانه ی حمایتِی دولتی با قیمتی تا حد 6۰ درصد از هزینه ی واقعی در 
اختیار کشــاورزان قــرار می گیرد. با این حــال، این برنامه هــای یارانه ای فقط 
کشــاورزاِن بزرگ را پوشــش می دهند که طرِف قراردادهای بیمه هستند. از این 
حیث، مثل بســیاری مــوارد دیگر، مالــکان کســب وکارهای کوچک معمواًل 
صاحب اعتبار و دارای قابلیت در امور بانکی انگاشــته نمی شوند—که این بدین 
معنا است که آنان به ابزارهای مالی   که مالکاِن کسب وکارهای بزرگ تر می توانند 

آنها را مفروض بگیرند، دسترسی ندارند.
بدین ترتیب، طرح های »خرده بیمه« ای که برای کشــاورزان خرده پا مناسب 
خواهد بود، برای دریافت یارانه واجد شــرایط نیستند—حتی در مناطقی نظیر 
آفریقا که کشاورزان خرده پا نماینده ی قسمت عظیمی از صنعت زراعی و نیز کل 
جمعیت هســتند. دلیل اصلْی هزینه اســت: رســیدگی به قراردادهای بیمه ای 
پرهزینه اســت، و وقتی که قرارداد کوچک باشد، هزینه ی نسبتًا باالی قرارداد 
پوشش دادن به آن با قیمتی معقول را دشوار می سازد. این مشکلی است که حدود 
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۴۵۰ میلیون کشاورز خرده پا )آنانی که تّکه زمین هایی در اندازه ی کمتر از ۲ هکتار 
دارند( را در سراسر آفریقا و بقیه ی جهاِن درحال توسعه تحت تأثیر قرار می دهد—
کشاورزانی که خرج خانواده هایی را درمی آورند با تعداد نفراتی در مجموع بیش از 
۲ میلیارد نفر. برای مثال، در کنیا بیش از ۹6 درصد زمین های زراعی با آب باران 
کشت می شوند و در معرض خشکسالی و بارش های نامنظم هستند، که این امر 

خانواده های کشاورز را در خطر دائِم نابودِی اقتصادی قرار می دهد.
 ACRE .تکنولوژی را برای پرداختن به این مشــکل بــه کار می گیرد ACRE

اولین برنامه ی بیمه ای را ایجاد کرده اســت که برای این طراحی شده است که به 
کشــاورزان خرده پا با اســتفاده از تکنولوژی های موبایــل و داده هایی مربوط به 
آب وهوا و شرایِط زراعی که در هر دقیقه به روز می شوند، پوشش دهی را کارآمد و 
به صرفه کند. گروِه ACRE متشکل از سی متخصص محلی و بین المللِی مستقر 
در نایروبــِی کنیا، تحلیِل کامپیوترِی داده هــای تاریخی در مورد آب وهوا و میزان 
برداشت را انجام می دهند، که به آنان کمک می کند محصوالِت بیمه اِی سفارشی 
را با استفاده از تکنولوژی موبایل توسعه بدهند. پیشرفت های اخیر در پیش بینِی 
ماهــواره اِی آب وهــوا و تکنولــوژِی رصــِد آب وهــوا نیــز نقشــی کلیدی در 

دسترس پذیرکردِن داده های ضروری ایفا کرده است.
حاصِل اینها بزرگ ترین برنامه ی بیمه ی زراعی در آفریقا اســت که در کنیا و 
 ACRE تحت نام تجارِی کیلیمو ســاالما بازاریابی می شــود. برای اینکه بیمه ی
به صرفه باشــد و به طرز گسترده ای در دسترس باشد، آن را همراه با محصوالت 
دیگری )که کشــاورزان همین حاال هم خریداری می کنند( در یک بســته قرار 
داده اند، مثل خرده وام و حتی کیســه های بذر یا کود. فرآینِد گرفتِن بیمه بســیار 
ساده است. هر کیسه ی بذر، حاوی کارتی کوچک است که شاخص های قرارداِد 
بیمه ای که کشــاورز مجاز به دریافت آن اســت را فهرســت می کند، و حاوی 
شماره ای هم هست که کشاورز می تواند برای فعال کردِن بیمه اش به آن تلفن کند. 
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بیمه کردن ۱ هکتار ذرت در مقابل خشکسالی معمواًل برای کشاورز در حدود ۳7 
دالر امریکا هزینه دارد، که حدود ۱۰ درصِد ارزِش برداشت است—و این بهای 
نه چندان زیادی است برای محافظت در مقابل خشکسالی یا سیلی که می تواند 

کل محصول را نابود کند.
بعد، بر پایه ی نتایــج پیش بینی آب وهوا برای چند هفته ی آینده، متخصصان 
ACRE می تواننــد به طور خودکار تعیین کنند که آیا کشــاورز برای پرداخِت بیمه 

واجد شرایط هســت یا نه. الزم نیست که نماینده ی شرکت بیمه از محل بازدید 
کند تا پرداخت بیمه را تأیید کند. این روال، هزینه ها را به طرز چشمگیری کاهش 
می دهد و کسب وکار بیمه را قادر می کند که خدمات بسیار بهتری به مشتریان اش 
عرضه کند. بســته به قرارداد، این پرداخت می تواند صرفًا بسته ای بذر باشد که 
بدون هیچ هزینه ای به کشــاورز داده می شــود، یا می تواند پرداخِت خودکاِر پول 

باشد که حساب بانکِی کشاورز روی تلفن همراه اش دریافت می کند.
تا پایان ۲۰۱۵، حدود چهارصدهزار کشــاورز آفریقایی تحت پوشش بیمه ی 
ICT قرار گرفته اند. این مثالی است قابل توجه از این امر که ACRE تکنولوژیک
ی مدرن چگونه قادر اســت مشکالت فقر را که یک زمانی غیرقابل حل به نظر 
می رسیدند حل کند—مشروط بر اینکه متخصصان تکنولوژی و مدیران تجاری 
قادر باشــند دغدغه های مربوط به ســود را کنار بگذارند و بر ایجاد راه حل های 

ساده و عملی ای تمرکز کنند که نیازهای افراد فقیر را برآورده کنند.
هم چنان که در فصل ۳ توضیح دادم، یکی از نشانه های امیدوارکننده  ی اینکه 
گاهِی اقتصادِی جدیدی در سراسر جهان گسترش می یابد، عالقه ای است که  آ
بعضــی از موفق ترین رهبراِن بنگاه ها نشــان می دهند در این مــورد که، در کنار 
کنش های سّنتی شان که بیشــینه کننده ی سود است، کسب وکار اجتماعی را نیز 
تجربه کنند. یکی از شــرکت  هایی که در حال تالش در این امر است بنگاِه اینتل 
است، شرکتی مستقر در دره ی سیلیکون که رهبری جهانی در تولید پردازشگرهای 
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کامپیوتری و دیگر محصوالِت تکنولوژِی سطح باال و پیشرفته است.
  تولِد آن تالشــی که بعدًا به گرامین اینتل معروف شــد حاصل سفر کریگ 
َبِرت۰۱، رئیِس وقِت اینتل، به بنگالدش در    ســال ۲۰۰7 بود. برت و من مالقات 
کردیم و مفصاًل درباره ی خانواده ی کســب وکارهای گرامین و مفهوم کسب وکار 
اجتماعی صحبت کردیم. بعد از اندیشــه و بحث بســیار، برت و همکاران اش 
تصمیم گرفتند کسب وکاری اجتماعی ایجاد کنند که برای کمک به مردم محروم 
جهان برای یافتن مسیری به سوی زندگی بهتر، تمرکزش بر استفاده از تکنولوژی 
به شیوه های خاّلقانه ای باشد. بودجه ی این پروژه را اینتل کاپیتال و بنیاد گرامین 

تأمین کرده اند، که دو تا از سهام داراِن این کسب وکار اجتماعی هستند.
امــروزه، گرامین اینتل دفتری در داکای بنــگالدش دارد، و نیز گروه هایی از 
اعضای مســتقر در ایاالت متحده و هند. برخی به طــور تمام وقت برای گرامین 
اینتل کار می کنند، در حالی که بقیه کارمندانی در اینتل هســتند که بخشــی از 
وقت شان را صرف کسب وکار اجتماعی می کنند. مجموعه ی متنوعی از پروژه ها 
در حال انجام است که همگی حول محور اپلیکیشن هایی نرم افزاری اند که برای 
رســیدگی به مشکالت خاِص فقرا طراحی می شوند. بیشترشان با هدف استفاده 
در ابزارهای کامپیوتری قابل حمل ونقلی مثل تلفن های هوشمند طراحی می شوند 
به شــکلی که برای اســتفاده در سرتاســِر جهاِن درحال توســعه، از روستاهای 
دورافتاده تا حومه های پرجمعیت شــهرها، مقرون به صرفه و کاماًل مناســب و 

وسیعًا در دسترس باشند.
هدف بعضی از تدابیِر گرامین اینتل ارتقاء بهره وری و ســودآورِی کشاورزان 
خرده پا بوده اســت،  که اینها همان گروهی اند که برنامه ی بیمه ی ACRE از آنان 
حمایت می کند. برای مثال، مریتیکا۰۲ اپلیکیشــنی اســت که برای کشــاورزاِن 

01. Craig Barrett.
02. Mrittika.
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روســتاهای دورافتاده ی بنگالدش به روزترین اطالعات در مورد کیفیت خاک، 
ترکیبات غذایی گیاهان و شرایط الزم کودها را فراهم می کند—که این اطالعات 

فواید چشمگیری برای کل جوامع کشاورزی دارند.
مریتیکا با روش شناســی های کاماًل قابل دسترســی برای آزموِن خاک کار 
می کند که میزان ترکیبات غذایِی پایه نظیر نیتروژن، فســفر، و پتاسیم و نیز سطح 
pH )اســیدیته( را اندازه می گیرد. جنبه ی نبوغ آمیِز این َاپ در راحتی کاربردش 

است، و نیز در جامعیت و دقت اطالعاتی که فراهم می کند. با فشار چند کلید، 
کاربِر این اپ می تواند داده های کامل در مورد کشاورز و طرح هایش را وارد کند، 
از محل دقیِق مزرعه )با اســتفاده از نقشــه های گوگل( تا محصول پیشنهادی، 
فصل کشت، و بســیار بیش از این. در پاســخ، مریتیکا راهنمایی های تفصیلی 
عرضه می کند درباره ی نوع کودهای توصیه شده، مقدار دقیق استفاده، تاریخ های 
ایده آل برای به کاربردن شــان، و غیره. این اپ حتی فهرستی از فروشگاه هایی در 
محل به دســت می دهد که کودهای مناسب در آنها به قیمتی رقابتی در دسترس 
است. در نتیجه، کشاورزان می توانند فقط کودهای مناسب، و نه هیچ چیز دیگر، 
را بخرند و استفاده کنند—و این امر، باعث صرفه جویی در پول می شود، میزان 
برداشــت محصول را بهبود می بخشد، و سالمت خاک را، که با استفاده ی بد یا 
زیاده ازحد از مواد شــیمیایی به آسانی صدمه می بیند، به  صورت درازمدت حفظ 

می کند.
گرامین اینتل، با اســتفاده از تّکه زمین های نمونــه، آزمایش هایی انجام داده 
اســت تا دقِت توصیه های این اپ را تأیید کند. نتایج این آزمایش ها متقاعدکنند 
بوده است. برای مثال، یک نمونه از بادمجان )که غذایی پرطرفدار در بنگالدش 
اســت و به بگون معروف است( با استفاده از کودهای توصیه شده ی مریتیکا به 
میزان بیشتری از محصوِل برداشتی منجر شد، هم در مقایسه با روش شناسی های 
سّنتی ای که نسل به نسل از طریق کشاورزان بنگالدشی انتقال یافته است، و هم 
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در مقایسه با اســتانداردهای رسمِی تدارک دیده شده توسط مؤسسه ی تحقیقات 
زراعی بنگالدش )BARI( که مؤسسه ای دولتی است. مهم تر اینکه هزینه ی رژیِم 
کــودی که مریتیکا توصیه می کند ۲۹ درصد کمتر از توصیه ی BARI و کاًل ۴68 
درصد کمتر از روش سّنتی است—و این به طور بالقوه صرفه جویی عظیمی است 

برای کشاورزانی خرده پا که در تنگنای مالی هستند.
امروزه مریتیکا در چهل منطقه ی بنگالدش مورد اســتفاده است و در هند و 
کامبوج نیز در مرحله ی آزمایش است. این اپ در بین آن دسته از کاربران محلی  
پرطرفدار اســت که خدمات تحلیل خاک را، با اســتفاده از کیت های آزمایش 
شیمیایی در کناِر این اپ، به کشاورزان ارائه می کنند. بدین ترتیب، مریتیکا نه فقط 
به کشاورزان سود می رساَند بلکه از کسب وکارهای جنبی ای هم حمایت می کند 
که به کشــاورزان و نیز به کسانی که کود می فروشند، مشاوره می دهند و اقتصاد 

کِل یک منطقه  دورافتاده را به نحو مطلوبی ارتقاء می بخشند.
مراقبت های بهداشــتْی حیطه ی دیگری است که مردم فقیر در آنجا نیازهای 
ویژه دارند—نیازهایی که در نظر بســیاری از شرکت های سّنتِی بیشینه ساِز سود 
شاید شایســته ی این نباشــند که به آنها رسیدگی شــود. گرامین اینتل بر روی 

راه حل هایی برای بعضی مسائل بهداشتِی منحصربه فرد فقرا نیز کار می کند.
یکی از بزرگ ترین مشــکالتی که فقرا، به ویژه در جهان درحال توسعه، به آن 
مواجه هستند دسترسی آسان به اطالعاتی در مورد مراقبت های بهداشتی است. 
روســتاهای مناطق دورافتاده کــه میلیون ها نفر در آنجــا زندگی می کنند اغلب 
چندین مایل از نزدیک ترین بیمارســتان یا درمانــگاه فاصله دارند،  و جاده های 
خاکی و فقدان نظام های کارآمد حمل ونقل می توانند ســفری بیست مایلی را به 
مســافرتی جانکاه تبدیل کنند که یک روز وقت می گیرد و هیچ شخص مریضی 
نمی تواند تحمل اش کند. پزشکان و پرستاراِن محلی از طریق حضور در خانه ها 
این شکاف را تا حدی پر می کنند. اما تعداد افراِد حرفه ای آن قدر نیست که به این 
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احتیاج ها پاســخ بدهد، و بنابراین برای تعداد بیشــماری از افــراد فقیر ماه ها یا 
سال ها می گذرد بدون اینکه امکان داشته باشند که به متخصصی در امور بهداشتی 

مراجعه کنند.
ICTی مدرن می تواند به کاهش بعضی از این مشــکالت کمک کند. هدف 

یکــی از پروژه های گرامین اینتل در این حوزه این اســت که اطالعات مربوط به 
مراقبت های بهداشــتی را برای مادران بارداری فراهم کند که بسیاری شان هیچ 
دسترسی ای به امکانات پیش  از زایمان ندارند. در ژوئن ۲۰۱7، کوئل۰۱ در دسترس 
قرار خواهد گرفت—دستبندی هوشمند که می شود به دست بست و از پالستیکی 
ماندگار و باکیفیت ســاخته شده و پیام های ازپیش ضبط شده ای حاوی توصیه و 
راهنمایی درباره ی بهداشــِت مادر ارائه می کند. طراحی این دســتبندها به غایت 
هوشمندانه است: کوئل به مدت ده ماه کار می کند بدون آنکه نیاز به شارژ باتری 
داشته باشد، که این بدین معنا است که در تمام طول دوره ی بارداری کار خواهد 
کرد. بــدون نیاز به اینترنت کار می کند، به هر زبانــی که زن صحبت کند حرف 
می زند،  و هر وقت که پیامی برای رســاندن داشــته باشد یک صفحه ی LEDی 
هشداردهنده را روشن می کند. می تواند برای زماِن وضع حمِل فرد هم تنظیم شود 
تا در لحظاِت مناسب، اطالعات مربوط به مراقبت های بهداشتی را عرضه کند؛ 

هشتاد پیام بهداشتی دارد که به تعداِد دو پیام در هفته بیان می شوند.
فواید کوئل در اینجا به پایان نمی رســد. این دستبند به این منظور هم طراحی 
شده که کیفیِت هواِی تنفسِی زِن حامل اش را رصد و آزمایش کند. به طور خاص، 
می تواند آلودگی فضای سربســته را کشف کند، به ویژه آلودگی ناشی از منوکسید 
کربن که بسیاری اوقات در حین پخت وپز با سوخت هایی نظیر چوب و زغال و 
فضوالت حیوانی تولید می شــود. میلیون ها زن در بنگالدش و سایر کشورهای 
درحال توسعه چنین دودهای خطرناکی را هر روز استنشاق می کنند، که بسیاری 
01.  Coel
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اوقات نتایج وخیمی برای کودکان شــان دارد. وقتی که چنین چیزی اتفاق بیفتد 
کوئل هشدار می دهد و زنان خواهند فهمید که وقِت آن است که برای هوای تازه 

بیرون بروند.
کاری که گرامین اینتل برای توســعه دادِن راه حل های تکنولوژیِک بعضی از 
جدی ترین مشــکالت فقرا انجام می دهد  فوق العاده امیدوارکننده و الهام بخش 

است. مهم تر اینکه اینان تنها کسانی نیستند که در این خط کار می کنند.
یکــی از بلندپروازانه تریــن پروژه های تکنولوژیِک مربــوط به مراقبت های 
بهداشــتی که من از آن خبر دارم تحت سرپرســتی دکتر عشیر احمد در دانشگاه 
کیوشــو انجام می شــود که یکی از مؤسســاتی اســت که با مــن و خانواده ی 
کسب وکارهای گرامین برای ایجاد یک مرکز کسب وکار اجتماعی یونس همکاری 
کرده است. دکتر احمد به این پروژه عنواِن »دکتردرجعبه« داده است. مجموعه ی 
قابل حملی اســت از ابزارهای تشــخیص، همراه با واســطه ای برای نمایش و 
ارتباط، که می تواند، در بازدید از روســتا یا خانه ی فرد بیمار، توســط پزشک یا 
پرستار یا دستیار آموزش دیده ی بهداشت استفاده شود. دستیار بهداشت می تواند 
اطالعات را به پزشکی در شهری دور ارسال کند، که او هم می تواند با اطالعاِت 

تشخیصی و توصیه های درمانِی ویژه پاسخ بدهد.
   شــاید چشمگیرتر از همه اینکه دکتر احمد باور دارد که همین که این دکتر 
درجعبه به کار گرفته شود، این موضوع شرکت های بیرون را ترغیب خواهد کرد که 
کاالها و خدماتی عرضه کنند که فایده ی این خدمت را بیشتر کند. او می نویسد: 
»این جعبه فرصت هایی برای فروشــندگان لوازم پزشــکی ایجــاد خواهد کرد تا 
ابزارهــای تشــخیصی را طراحی کنند و توســعه بدهنــد، و فرصت هایی برای 
فروشــندگان نرم افزار ایجاد خواهد کرد تا به این ابزارهای تشخیصْی ساختاری 
بدهند که پرستارانی با حداقلی از آموزش بتوانند با آنها کار کنند«. به مرور زمان، 
تواِن دکتردرجعبه می تواند به طرزی اساســی رشــد کند و آزمایش ها و ابزارهای 
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ویژه ی بسیاری را شامل بشود که با نیازهای بهداشتی افراد فقیری که در کشورها 
و مناطق خاص زندگی می کنند، متناسب شده اند.

ابداع دکتر احمد، که خودش تخمین می زند که می تواند با هزینه ای در حدود 
۳۰۰ دالر امریــکا فروخته شــود، همین حاال در بنگالدش مــورد آزمایش قرار 
می گیرد. او روزی را پیش بینی می کند که میلیون ها از این کیت ها توسط پرستاران 
و دســتیارانی در سراســر جهاِن درحال توسعه استفاده شــود و کمکی باشد به 

پرداختن به نیازهای بهداشتِی نادیده گرفته شده ی میلیاردها انسان.
***

ما در عصر چالش برانگیزی زندگی می کنیم—زمانه ای که رشــد جمعیت، 
نابرابرِی گسترده، فروسایی زیست محیطی، و مشکالت دیگر چالش هایی جدی 
برای آینده ی نوع بشر ایجاد می کنند. با این حال، این عصر هم چنین زمانه  ای هم 
هست که، عمدتًا به لطف پیشرفت های حیرت انگیز تکنولوژیکی که علم در طول 
چند دهه ی گذشــته ممکن ساخته است، ظرفیت های بشری به شکلی بی سابقه 
توسعه یافته است. اگر نظام اقتصادی و اجتماعی جدیِد مورد نیاز برای جهت دهی 
درســت به این تکنولوژی ها را بسازیم، دلیل های بسیاری داریم که باور کنیم این 
ابرقدرِت عجیب می تواند نقش بزرگی داشــته باشد در اینکه دنیای صفرها را از 

یک رؤیا به واقعیتی شگفت انگیز تبدیل کند.
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حکمرانِی خوب و حقوِق بشر: کلیدهای ساختِن جهانی ۹
که برای همگان به خوبی کار کند

ابرقدرت سوم دارای نقشی حیاتی در ایجاد نظام اقتصادی جدیدی است که 
انســان ها برای بقا و رشــد به آن نیاز دارند؛ ســاختاری سیاسی و اجتماعی که 
مشــکالِت فساد و بی عدالتی و استبداِد بالقوه را کمینه کند و حقوق همه ی افراد 

را محترم بشمارد.
برخی از مردم به اشتباه باور داشته اند که احترام به حقوق مردم و نیاز به توسعه 
و رشــد اقتصادی دو مســأله ی نامرتبط اند—یا اینکه حتی این دو امِر الزم، تا 
حدی در تعارض اند. این اشــتباهی اســت که در اتحاِد شــوروِی سابق مرتکب 
شدند، در جایی که عمل های خشِن سرکوب سیاسی گاهی به این صورت توجیه 
می شد که به رشِد نیرومنِد اقتصاِد روسیه نیاز دارند تا بهتر بتوانند با غرب رقابت 
کنند. اما رشدی اقتصادی که از طریق سیاست های بیرحمانه ی دولت به دست 
بیاید رشــدی پایدار نیســت. ذات کارآفرینی در قابلیت افراد برای رهاســاختن 
بیشــینه ی خاّلقیِت بشری است. نمی تواند در محیِط ســرکوب و کنترِل خشِن 

دولتی جوانه بزند.
کشورهایی با این اعتقاد که این کار به رشد اقتصادی خواهد انجامید، مسیر 
خودکامگی را پیش می گیرند و محتمل است در درازمدت مأیوس بشوند. بسیار 
بهتر است که جّوی از آزادی و تجربه گرایی را برقرار کرد که انرژی های خاّلقانه ی 
کارآفریناِن فردی در آن رها بشود. این روِش تغذیه ی جوامِع سرزنده است—و به 
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این شیوه است که کشورها، با سالمِت اقتصادِی همگانی و پایدار، در درازمدت 
ساخته می شوند.

خوشــبختانه اکنون بیشــتر اقتصاددانان و نظریه پردازان و دانشمندان علوم 
اجتماعی این اصل را می پذیرند. پیوندهای نزدیک بین حکمرانِی خوب، حقوق 
بشر، عدالت اقتصادی، و رشد اقتصادی اکنون به طرز وسیعی به رسمیت شناخته 
می شــوند. چالش، به عمــل درآوردن این فهم است—مســتقرکردن نظام هایی 
اقتصادی و سیاســی و اجتماعی که اصول آزادی، عدالت، و شــأن انســانی را 
رعایت کند و از این رهگذر تواِن خاّلقیت و رشد را در بین مردماِن هر گروهی از 

نوع بشر آزاد کند.
مثل همه ی چالش های بزرگ، دستیابی به حکمرانی خوب نیز سخت خواهد 
بود. و الزمه ی آن، عقالنیت، نظم، ازخودگذشتگی و شهامت است. هیچ یک از 
چالش هایی که ما، در مقاِم یک گونه، در نیم قرن آینده با آنها مواجه هستیم مهم تر 
از این نیســت. حکمرانِی خوب امری است ضروری، مستقل از اینکه در حرکِت 

جامعه مان به جلو به چه چیزی بخواهیم دست بیابیم.
نیاز داریم که تعدادی از شــرایِط الزم را برآورده کنیم تا این ابرقدرِت ضرورِی 
حکمرانِی خوب و حقوق بشــر را، در تعقیب هدف مان برای رســیدن به جهانی 
تغییریافته، آزاد کنیم. این شرایط مشــتمل اند بر انتخابات های منصفانه و قابل 
اعتماد؛ کابینه و دولتی خالی از فســاد؛ یک بخِش شــریِف جامعه ی مدنی؛ و 
احترام به حاکمیت قانون. در صفحه های آینده، نظرهایم در مورد اینها و عناصر 

اساسی دیگِر حکمرانِی خوب را شرح می دهم.

انتخاباِت منصفانه و قابل اعتماد
غیرممکن است که دولتی شریف و کارآمد داشته باشیم مگر آنکه قانونگذاران 
و باالترین مجریاِن دولت از طریق انتخاباتی برگزیده شــده باشند که دستکاری 
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نشده باشد و خالی از ارعاب و شایسته ی پذیرِش مردمی باشد. بنابراین، کیفیِت 
انتخابات های مّلی تا حد زیادی سرنوشت حکمرانِی خوب را تعیین می کند. اگر 
انتخاب ها با به کارگیرِی روال های منصفانه و شــفاف انجام نشوند، هیچ یک از 

مؤلفه های دیگِر حکمرانِی خوب هیچ بختی نخواهند داشت.
در هر دمکراسی، هر انتخاباتی در سطحی مّلی نمایشگِر نوعی از فیلتر است 
که استفاده ی مکرر از آن می تواند سیاست و حکمرانِی کشور را پاالیش کند. اما 
اگر این فیلتر مسدود باشد، بخت کمی هست که دولتی داشته باشیم که شایسته ی 
این نام باشد. وقتی که انتخابات ها تقلبی باشند، محتمل است که نهایتًا به دولتی 
برسید که در حقیقت ماشینی است برای سرکوب و چپاول—ماشینی که هدف 

عمده اش این است که مطمئن شود آن فیلتر برای همیشه مسدود خواهد ماند.
برگزاری انتخابــات در محیطی با اعتماد کامل به نظــام، یک مبنای اصلِی 
حکمرانِی خوب است. هر رأی دهنده باید احساس کند که رأی  او شمرده می شود 
و او می توانــد آزادانــه و بدون هیچ تهدید یــا ارعاب یا اقــدام تالفی جویانه ای 
کاندیداها را انتخاب کند. در بسیاری از کشورها برگزاری چنین انتخاباتی آسان 

نیست.
متأسفانه جهان گرایشی به این ســمت ندارد که به کیفیت انتخابات ها توجه 
کند. انتخابات های مّلی در بســیاری اوقات صرفًا مراسمی تلقی می شود که هر 
کشوری بر پا می کند، یا اینکه چونان »موضوعی داخلی« به آن بی اعتنایی می کنند 

که هیچ گروهی از بیرون حق اظهارنظر را در موردش دارد.
بله، انتخابات قطعًا موضوعی داخلی اســت، اما کیفیــت انتخابات ها باید 
دغدغه ی کشــورهای دیگر نیز باشــد. انتخاباِت متقّلبانه به دولتی نامشــروع 
می انجامد و از این طریْق جامعه ی ملل را خراب می کند. انتخاباِت دستکاری شده 
می تواند دولتی را مســتقر کند که شاید کشــور را ناپایدار کند، منطقه را تهدید و 

کنش هایی را تقویت کند که برای جهان مضرند.
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به این دالیل، من قویًا احســاس می کنم که سازمان ملل متحد باید اولویت 
بســیار باالیی بــه بهبود انتخابات هــای قابل اعتماد بدهد، و این را بخشــی از 
دســتورکارش در مورد صلح و امنیت قرار بدهد. باید برنامه ی ویژه ای تحت این 
دستورکار داشته باشد تا تکنولوژی مناسب را برای برگزاری انتخابات های قابل 
اعتماد توسعه بدهد، از همه ی مسؤوالِن انتخابات ها پیوسته پشتیبانی فّنی کند، 
کیفیت همه ی انتخابات های مّلی را رصد و گزارش کند. چون کیفیت انتخابات 
بــا کیفیت خوِد دولت ارتباِط نزدیکــی دارد، تضمین کیفیِت باالی انتخابات نیز 
برای صلِح و امنیــت منطقه ای و جهانی اهمیت زیــادی دارد و همچنین برای 
دســتیابی به SDGها و اهداف همه ی آژانس های ویژه ی سازمان ملل متحد، از 
قبیل کمیســاریای عالی حقوق بشر ســازمان ملل، زنان سازمان ملل )با هدف 
برابرِی جنســیتی(، یونیسف )حقوق کودکان(، UNDP )توسعه ی اقتصادی(، و 

WHO )مراقبت های بهداشتی(.

ســازمان ملل باید مجموعه ای از ابزارهای سیاســی و تکنولوژیک را برای 
کمک به تضمین این امر ایجاد کند. برای مثال، سازمان ملل می تواند سامانه هایی 
عاری از پیشــداوری برای درجه بندی کیفیت انتخابات ها ایجاد کند. می تواند از 
این سامانه ها برای رتبه بندی کشــورها بر حسب کیفیت انتخابات هایشان—به 
شکلی انفرادی یا به صورت گروهی از کشورها—استفاده کند و برای کشورهایی 
که به طرزی پیوسته کیفیت انتخابات هایشان را بهبود می بخشند منافعی مالی و 
سیاســی و دیپلماتیک فراهم کند. اســتقالل و شرافِت مســئوالنی که ماشین 
انتخابــات را اداره می کننــد، و نیز میزان آزادی ای کــه مطبوعات و حزب های 
مخالف و سازمان های ناظِر مّلی و بین المللی از آن بهره مندند، باید مورد ارزیابی 
ســازمان ملل قرار بگیرند. بر پایه ی اینها و معیارهای دیگر، ســازمان ملل باید 
معیارهایی را استوار کند تا کیفیت پذیرفتنِی حداقلی برای انتخابات ها تعریف کند 
و در مورد کشورهایی که مکررًا از چنین معیارهایی تبعیت نمی کنند تحریم هایی 
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وضع کند. مجامِع منطقه اِی کشورها می توانند در ترغیب دولت های عضو برای 
اینکه حرکت شــان مطابق معیارهای ســازمان ملل برای انتخابات باشد، نقش 

ارزشمندی ایفا کنند.
سازمان ملل هم چنین می تواند برای توسعه  و ارتقاء شکل های بهبودیافته ای 
از تکنولــوژِی انتخابات، از جمله به کارگیری آخرین تکنولوژی های اطالعاتی و 
ارتباطی نقش ارزشــمندی ایفا کند. شرکت های پیشــرو در ICT—گوگل ها و 
فیس بوک هــا و توئیترهای جهان—را می تــوان دعوت کرد تا بــه طراحی این 
تکنولوژی هــای جدید رأی گیری کمک کنند و با ســازمان ملل کار کنند تا اینها 
تثبیت بشوند. برای مثال، سازمان ملل می تواند از توسعه ی تکنولوژی ای حمایت 
کند که رأی دادن از راه دور با تلفن های هوشمند از طریق ابزارهایی برای تشخیص 
هویت به روش زیست سنجی را امکان پذیر بسازد. این تکنولوژی می تواند به حل 
مشکالِت ارعاِب رأی دهندگان و ِاعمال خشونت بر آنان در محل های رأی گیری 
یا نزدیک آن محل ها کمک کند—و اینها از مشــکالتی هستند که میلیون ها نفر 

را از شرکت در انتخابات می ترسانند.
در عین حال،  امکان پذیرکردن اینکه شهروندان در بازه ای زمانی )یک هفته یا 
یــک ماه، به جای یک روِز مشــخص( و از خانه یــا اداره یا هر جای دیگری در 
جهان رأی بدهند، می تواند جمعیِت رأی دهندگان را به طرز چشمگیری افزایش 
بدهد. آخرین ابزارهای ICT برای تســهیل دنبال کردِن زنده ی حســاِب رأی ها 
)چیزهایــی نظیر Worldometers، که در کنار آمارهای بســیاِر دیگر، رشــد 
جمعیت جهان در هر لحظه را نشان می دهد( می تواند، هم چنان که رأی گیری در 
حال انجام است، اطالعاِت تعداِد رأی های دریافت شده ی کاندیداهای مختلف را 
فراهم کند. این اطالعاِت درجریان می تواند شور و هیجان و مشارکت بیشتری در 
رأی دهندگان ایجاد کند. شــاید بی تفاوتِی رأی دهندگان از بین برود اگر ببینند که 
یک کاندیدای »غلط« دارد رأی های زیادی جذب می کند در حالی که کاندیدای 



247نیروهای عظم برای متحول ســاختن دنیا

محبوِب خوِد او دارد عقب می ماَند. بهترین راِه فعال کردن رأی دهندگان این است 
که انتخابات به رویدادی زنده تبدیل بشــود که چندین روز برایش به شدت تبلیغ 
شــده باشد به نحوی که هر کســی بداند که رأی گیری در هر لحظه چطور پیش 
می رود، و هر رأی دهنده احساس کند که بختی دارد که شرکت کند و در نتیجه ی 

انتخابات تأثیر بگذارد.
  هم چنان که معیارهایی جهانی برای انتخاباِت بهتر شکل می گیرد، سازمان 
ملل می تواند در کمک کردن به تدارک انتخابات های مّلی و رصدکردن شان نقشی 
دائمی ایفا کند. انتخابات، رویدادی مجزا نیســت که در روز خاصی رخ بدهد؛ 
نتیجــه ی نهایِی فرآیندی طوالنی اســت. اگر این فرآیند به درســتی پیش نرود، 
نتیجه ی نهایی نمی تواند درست باشد. در مواردی که این فرآینْد معیوب یا فاسد 
باشد، ســازمان های ناظِر تحت رهبری ســازمان ملل باید زنگ خطر را به صدا 
دربیاورند تا مّلت و دنیا باخبر شــوند از آنچه قرار است اتفاق بیفتد. این امر قبل 
از آنکه انتخاباتی نامشروع اعتبار دولتی مّلی را متزلزل و امنیت کل جامعه ی ملل 

را تهدید کند، برداشتِن قدم های اصالحی را ممکن خواهد ساخت.

فساد، مرضی کشنده است
مســأله ی بزرگ دیگری که حکمرانِی خوب را تهدید می کند فســاد است. 
مســأله ی فســاد را گاهی کســانی کمرنگ جلوه می دهند، به ایــن صورت که 
می گویند: »همه ی کشــورها، از جمله کشــورهای غنی، فســاد دارند—هیچ 
کشوری از آن ایمن نیست. پس چرا این قدر در موردش سروصدا کنیم؟« برخی 
افراد حتی مثال هایی ذکر می کنند از کشــورهایی که علی الظاهر از میانه ی فساْد 
شــکوفا شــده اند، و گویی این طور تداعی می کنند که فســاد صرفــًا در حکِم 
»روغن کارِی چرخ « جامعه است و باعث می شود این چرخ ها سریع تر بگردند.

درســت است که فساْد مشکلی شایع است. عماًل در هر جامعه ای، فساد در 
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سطِح فردی وجود دارد، و این مشتمل است بر رسوایی های مجزایی در کشورهایی 
که به لحاظ اقتصادی پیشــرفته و نســبتًا شریف اند. در بســیاری از کشورهای 
درحال توســعه، فســاد امری اســت همه گیر—آن قدر نهادینه که شهروندان از 
اعتراض علیه آن دست برداشته اند و آن را چونان بخشی از زندگی شان پذیرفته اند.
   در این کشــورها، فساْد مرضی است که قاتل حکمرانِی خوب است. آسان 
اســت که ارقامی حیرت آور ذکر کنیم از ثروتی عمومی که هرساله از مسیر فساد 
می گذرند. اما این فقط بخشــی از ماجرا است. آنچه حتی از این هم فاجعه بارتر 
است نحوه ای است که فساْد کل نظاِم حکمرانی را تخریب می کند. میزان فساْد 
مســتقیمًا میزان حکومِت قانون را تعیین می کند. اگر کسی بتواند، با استفاده از 
پول، همه ی تصمیماِت دولت و سیاســت های مّلی و احــکام دادگاه ها را بخرد، 
حکومِت قانون را به مضحکه می گیرد. و وقتی که قدرِت سیاسی به معنای بلیتی 
رایگان به مقصد ثروت باشــد، افراد مرتکب هر جنایتی می شوند تا به آن قدرت 
برســند، و این یکی از دالیلی اســت که چرا پویش های انتخاباتی در بسیاری از 

کشورها این قدر با خشونت همراه است.
دیدن اینکه چگونه فساد سیاسی در سال های اخیر این قدر مشکل و پیچیده 
شده، دلسردکننده است. رهبران فاسد سیاسی و شرکای تجاری شان یاد گرفته اند 
که از فنون هوشمندانه ی روابط عمومی استفاده کنند تا شواهد بر ضد جنایات شان 
را از طریق حرف های پوچ تأثیرگذار رفع ورجوع کنند—و این چیزی اســت که 
اکنون »واقعیاِت بدیل« خوانده می شوند—به این صورت که حرف های بی پایه 
و اســاس را از طریق نفوذشان بر رســانه ها و متحدانی از جامعه ی روشنفکران 
اشاعه می دهند. کاری می کنند تا افکار عمومی باور کنند که هر کسی که با اینان 
مخالفت کند خائن و سزاوار محاکمه است. به این شیوه،  اتصال شان به قدرت را 

محکم تر می کنند و ریشه کن کردِن فساِد خودشان را حتی سخت تر می  کنند.
همین که یک فرهنِگ فساد پا بگیرد، گرایش دارد که در هر سطحی از جامعه 
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گســترش یابد. هر کســی که برای دولت کار می کند بابت هــر خدمتی که ارائه 
می دهد انتظار رشوه خواهد داشــت—نوعی از »دستمزد شخصی«، اضافه بر 
حقــوِق منظم. برای توجیه این دســتمزد و تضمین پرداخــت اش و اخاذی پول 
بیشــتر، کارمند دولت نوآوری هایی انجام می دهد تا مشکالتی برای شهروندانی 
ایجاد کند که نیاز به خدمات دارند. پرداختی که باید برای تأییِد ســاده ی مدارِک 
شناسایی افراد یا برای دریافت فرم ها انجام شود شاید بسیار اندک باشد، پس این 
کارمند برای افزایش درآمدش کارها را برای شهروندان دشوارتر می کند. برخی از 
مقامــات، این را علنی می کنند که می توانند بلیت های بزرگی برای خدماتی ارائه 
کنند که امور غیرممکن را ممکن می ســازند و آشکارا نشــان می دهند که هیچ 
قانونــی نمی تواند جلوی آنــان را بگیــرد. جوازهای تجــارِی صعب الوصول، 
قراردادهای رقابتِی دولتی، قوانیِن مهرباِن مالیاتی، احکاِم سهل گیِر دادگاه ها—
همه ی اینها با بهای مناســبی در دسترس اســت. و اگر در مورد قیمت شکایت 
داشته باشــید، دوست تان در دســتگاه دیوانســاالری دولت جوابی آماده دارد: 
»می دانم که این گران به نظر می آید، اما کاری اش نمی شــود کرد. این پول را باید 
بین همه ی مقاماِت باالی این زنجیره تقســیم کرد، از اینجا تا خود وزیر که رئیس 
همه ی ماســت!« در معامالت خیلی بزرگ، خود وزیر مســتقیمًا با »مشتری« 

مذاکره می کند.
در کنار این مذاکراِت دروِن خانه، فســاد سیاســی بسیاری اوقات گسترش 
می یابد و عوامل بیشماری در خارج از دولت را هم دربرمی گیرد، عواملی که خود 
را مشاور، راهنما، واســطه، البی کننده، نماینده، ارائه دهنده ی خدمات، و غیره 
می خوانند. »ســرمایه دارهای رفیق«، که دوستان یا خویشان یا شریکان تجاری 
سیاســتمداراِن قدرتمندی هســتند، ســودآورترین قراردادهای زیرســاختی و 
پروژه های دیگر را به خود اختصاص می دهند. قسمت عظیمی از درآمد مّلی به 
ســمت این »بخش فساد« منحرف می شود. هر پروژه یا قرارداد دولتی به لحاظ 



دنیای سه صفر 250

هزینه متورم می شــود تا جایی برای حق وحســاب و هدررفت های دیگِر پول باز 
بشود. نتیجه  این می شــود که آنچه عموم مردم به دست می آورند عبارت است از 
زیرســاخت هایی با کیفیت پایین، منابعی که قابل اســتفاده نیستند، و خدماتی 

دولتی که برای سالمت مضرند و گاهی حتی خطرات جانی دارند.
هرچــه حکومت قانون ضعیف تر بشــود، میزان فســاد باالتــر می رود—و 
بالعکس. بزرگ ترین خطِر خودکامگی این است که به فسادی گسترده در اطراِف 
رئیِس بزرگ منجر می شــود. وقتی که صدِر دولت فاسد بشود، این مرض به یک 
مرِض همه گیر بدل می شود که همه ی اجزای بنیادی جامعه را می خوَرد. همه ی 
مؤسســه های پایه، از دســتگاه غذایی تا پلیس و نیروهای نظامی و نظام مالی، 
ناکارآمد می شوند. اینها بسیاری اوقات به ابزارهای سرکوب تبدیل می شوند برای 
تضمیــن اینکه آنانی که در قدرت هســتند بتوانند پاداش های نامشروع شــان را 

دریافت کنند.
کمینه کردِن فســاد دولتی و سرمایه دارِی رفاقتْی چالش آسانی نیست. تاریخ 
نشــان می دهد که در جایی که ترکیبی از پول و قدرت وجود داشــته باشد، رفتار 
انســانی گرایش به فساد دارد. قوانین و پیمان هایی مّلی و بین المللی که فساد در 
معامالت تجاری را ممنوع می کنند به هدف هایشان نرسیده اند. شرکت های بسیار 
زیادی هم چنــان معیارهای قانونی و اخالقِی وضع شــده توســط قانونگذاراِن 
مّلی شــان را نقض می کننــد؛ روال هایی نظیر پولشــویی و پنهان  کردن پول های 

حاصل از فعالیت های غیرقانونی هم چنان رواج دارند.
رســوایی های گاه به گاه در ایاالت متحده و دیگر کشــورهای غربی نشــان 
می دهنــد که هیچ نظام اقتصــادی ای در برابر این مشــکل مصونیت ندارد. اما 
علی رغم رسوایی ها، بعضی جوامع در مجموع ســابقه ای بهتر از بقیه دارند. اما 
وقتی که قوانین روشنی بر ضد معامله با خود، تضاد منافع، و خویشاوند گماری 
در قانون نوشــته شده باشند و ســپس با قطعیت و انصاف اجرا شوند، وضعیت 
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متفاوت خواهد بود.
ایجاد جامعه ای که دولِت شــریف در آن قاعده باشــد و نه استثناء، نیازمند 
تعهدی مّلی و نهادهایی با مدیریِت درســت اســت. عناصر زیــادی نقش ایفا 
می کننــد. مراکز خودگرداِن قــدرت در دروِن حکومت ها مهم اند—برای مثال، 
قّوه ی قضائیه ی مستقل می تواند از مسئوالن، وقتی که قانون را نقض می کنند، 
بازخواســت کند. نهادهای نیرومنِد جامعه ی مدنــی در بیروِن حکومت، نظیر 
روزنامه های مستقل و سازمان های ناظِر شهری، سازمان های اجتماعِی بی طرف، 
و دانشــگاه ها و کالج های خوشــنام می توانند برای برمالکردن فساد و فراخوان 
برای کنش های اصالحی نقش مفیدی ایفا کنند. و خود رهبران دولت باید مثالی 
باشند از خدمِت وطن دوســتانه ی عاری از خودخواهی، و از این رهگذر کمک 
کنند به ایجاد این انتظار که خادمان مردم کار می کنند تا عموم مردم منتفع شوند، 

نه اینکه خودشان یا دوستان شان را غنی تر کنند.
  ناظران جهانِی فساد، نظیر شفافیت بین المللی )TI۰۱(، کار در خور ستایشی 
در جلب توجه عموم به فســاد در تک تک کشــورها انجــام داده اند. من به ویژه 
شاخص احساس فساِد TI را دوســت دارم.۱ مایل ام شاخص دیگری هم اضافه 
کنم که این شاخص را تکمیل کند—شاخص احساِس انتخابات. با نگاه همزمان 
به هر دو شــاخص، مردم قادر خواهند بود رابطــه ی بین این دو را ببینند و آماده 
شــوند تا در هر جایی که نیاز باشــد، دست به کنش سیاســی بزنند. می توانند 
تشخیص بدهند که ارتقاء در یک حیطه، ارتقاء در دیگری را نیز به همراه خواهد 

آورد. امیدوارم TI این پیشنهاد را لحاظ کند.
جهان باید پافشــاری بــر تالش های مجّدانه برای توقف فســاد در کارهای 
روزانه ی دولت ها را ادامه بدهد. در غیر این صورت، ما هم چنان بهای وحشتناکی 
خواهیم پرداخت، به این شکل که در ساختن جامعه ای بر پایه ی حکمرانِی خوب 
01. Transparency International.
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ناکام خواهیم ماند.

مشکِل ما حکومت نیست
امیدوارم این طور برداشــت نشود که »مشــکِل ما حکومت است« یا اینکه 
راه حِل مشــکل، »حکومِت کمتر« یا حتی »اصاًل نبوِد حکومت« اســت. مردم 
حکومت اند و حکومْت مردم است. بدون حکومت، ما به عنوان جامعه یا کشور 
وجود نداریم. کار حکومت این اســت که رؤیای مردم را به بهترین شکل ممکن 
مبّدل به واقعیت کند. در عین حال، دولْت رهبِر مردم است. نقش اش این است 
که باعث حرکت پیوســته ی اقتصاد و جامعه در جهت درست بشود. حکومت 
آن قدر در زندگی های ما مهم است که نمی توانیم از آن چشم بگردانیم. می خواهیم 
که خوب باشــد، می خواهیم که ایده آل باشد، می خواهیم که بی نقص باشد—و 

هرچه نزدیک تر به کمال باشد، و بتواند بیشتر به نامرئی بودن سوق پیدا کند.
   دولــت قطعًا نمی تواند جای افراد کارآفرین را بگیرد. اما تاریخ به روشــنی 
نشان می دهد که دولت هایی که خوب اداره شوند جای مهمی در کمک به جوامع 
دارند تــا خاّلقیِت کارآفرینان آزاد بشــود. جوامعی که در کاهــش فقر و بهبود 
اســتانداردهای متوســط زندگی و حفاظت از محیط زیســت ســالم و ترغیب 
پیشرفت های شخصِی شهرونداِن معمولی موفق ترین بوده اند، آن جوامعی بوده اند 

که دولت های قوی، پایدار، شریف و کارآمد داشته اند.
بعضی از کشــورهای اروپای غربی و امریکای شــمالی و آســیای شرقی 
مثال هایی از این الگو هستند. بی نقص نیستند، اما علی رغم اختالف های عظیم 
بین مردم و دولت، مردم شان عمومًا به دولت اعتماد دارند. مردم معمواًل مطمئن 
هســتند که راه ها و منابع روشــنی بــرای حل وفصل این اختالفــات دارند. آیا 
دولت های این کشــورها گاهی در تعهدشان نسبت به شرافت و برخورِد منصفانه 
سستی کرده اند؟ قطعًا. آیا اشــتباهاتی کرده اند که مانع رشد اقتصادی و موجب 
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تداوم فقر شــده و با برآمدِن نابرابری شــدید مدارا کرده اســت؟ مجددًا، بله. اما 
بعضی خصلت های ســّنتِی این کشــورها، از جمله احترام کّلی شان به حکومِت 
قانون، حمایِت کّلی شان از آزادی های اقتصادی، و گرایش شان به پاسخگو بودن 
به نیازهای شهروندان در همه ی مراتِب هرِم اجتماعی، عوامل مهمی در موفقیت 

اقتصادی شان بوده است.
در مقابل، بعضی از کشورهای جنوِب جهانی، که در آن کشورها این ارزش ها 
با شــموِل کمتری موضوِع احترام و عمل اند، در کوشش شــان برای پیشــرفت 
اقتصادی دچار سســتی شــده اند. این تفاوْت غیرقابل تردید اســت، و اهمیِت 
حکمرانِی خوب را برجســته تر می کند—نه در مقام جایگزینی برای ابتکار عمِل 

افراد، بلکه در مقاِم پشتیباِن ضرورِی اینها.

دیگر عناصر مهِم حکمرانِی خوب
اینهــا عناصر ویژه ی دیگری برای حکمرانِی خوب هســتند—عناصری که 
برای ایجاد آینده ی اقتصادِی بهتری الزم می دانم شان، آینده ی بهتری که جهاِن ما 

به آن نیاز دارد.
یرساخت که از رشد اقتصادی حمایت کنند. بعضی  سرمایه گذاری هایی در ز
از منابع اساسی مورد نیاز برای راه اندازی کسب وکارها—خواه کسب وکاِر سّنتِی 
بیشینه ساِز سود یا کسب وکار اجتماعی—فراتر از ظرفیِت افراِد کارآفرین است. 
اگــر با ایده  ای عالــی برای محصول یا خدمتی که هزاران یــا حتی میلیون ها نفر 
می تواننــد از آن نفع ببرنــد پا پیش گذاشــته اید، این فوق العاده اســت! اما اگر 
زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی اطراف تان ناکافی باشند، تبدیل این ایده به 
پــروژه ای موفْق دشــوار خواهد بود. وقتی که جاده هایی که روســتاها و بنادر و 
شــهرها را به هم وصل می کنند در وضعیِت بدی باشند؛ وقتی پل ها و تونل هایی 
که از روی رودخانه ها و از دل کوه ها می گذرند لرزان باشند یا اصال وجود نداشته 
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باشند؛ و وقتی هیچ فرودگاه با بندر کشتیرانی مناسبی برای تسهیل انتقال کاالها 
و افراد از یک شهر به شهری دیگر نباشد، آنگاه برپاکردن کسب وکار موفق و رشد 

و توسعه اش به غایت کند و پرهزینه و دشوار خواهد بود.
دولت در ســاختن و نگهداری زیرساخت ها نقشــی ضروری دارد. بعضی 
شکل های حیاتِی زیرســاخت ها، در کوتاه مدت چنان درآمدی حاصل نمی کنند 
که به لحاظ اقتصادی بتوانند خودکفا باشــند. در چنین مواردی، الزم است که 
نهادهای دولتِی مســتظهر به مالیات و دستمزد، برای این کارها قدم بردارند. در 
درازمدت، اگر که این پروژه ها به خوبی طراحی و اداره بشــوند، به ایجاد رشــد و 
ســرزندگِی اقتصادی کمک خواهند کرد، و درآمدی بیــش از حِد کفایت تولید 
خواهند کرد—از جمله درآمدهای ناشــی از مالیات—و می توانند خرج شان را 
درآورند. این چیزی است که در مورد پروژه های زیرساختی در ایاالت متحده رخ 
داده است، از جمله در سازمان عمراِن دّره ی تنسی۰۱، که نیروی الکتریسیته را به 
فقیرتریــن جوامِع دورافتاده ی جنوب منتقل کــرد، و نیز در مورد نظاِم بزرگراهِی 
بین ایالتی که کل کشور را با شبکه ای از جاده هایی کارآمد به هم وصل کرده، رخ 
داده است که می توان با سرعت زیاد در آنها حرکت کرد و به رشد سریع اقتصادِی 

دهه های ۱۹6۰ و۱۹7۰ کمک کرده است.
هم اکنون مشارکت های عمومی-خصوصی ساختاری برای ایجاد زیرساخت ها 
فراهم می کند که محبوبیِت فزاینده ای دارد. در این شــکل، شــرکتی خصوصی یا 
کنسرســیومی از شرکت ها با دولت مشــارکت می کنند تا بزرگراه، تونل، شبکه ی 
مترو، نیروگاه برق، یا فرودگاه بسازند. جزئیاِت اینها متفاوت است، اما به طور کّلی 
بخش خصوصی همه ی ســرمایه گذاری ها را انجام می دهد با این شــرط که حقی 
انحصاری در مورد اداره و درآمد تولیدشــده توســط این سرمایه گذاری را در طول 

دوره ای به مدت مشخص، معمواًل بیست وپنج سال یا بیشتر، دریافت کند.
01. Tennessee Valley Authority.
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متأســفانه، همواره این خطر هست که پروژه های زیرساختی می توانند مورد 
سوءاستفاده قرار بگیرند تا، به جای اینکه به جامعه نفع برسانند، سیاستمداران و 
دوستان شــان را غنی تر کنند. اَبرپروژه های زیرســاختی ای که به لحاظ سیاسی 
جذاب انــد و در عین حال بــرای تصمیم گیران هم امکانی ایجــاد می کنند برای 
حق وحساب های غول آسا، مسیر مطمئن و مناسبی برای فساد مسئوالن دولتی 
فراهم می کنند. تاجراِن حریص و فاسد، این معامالت پنهانی را به شکل ظریفی 
انجام می دهند تا برمالشدن شــان را چنان دشوار بسازند که سیاستمداراِن درگیِر 

کار کاماًل در مقابل بررسِی عمومی احساس مصونیت کنند.
اینجا جایی اســت که عناصر حیاتِی حکمرانِی خوب وارِد ماجرا می شوند. 
کشــورهایی که در حال شکل گیری هســتند و به طور تاریخی فاقد زیرساخت 
بوده اند، نیاز دارند که تســهیالت جدید فراهم کنند تــا در اقتصاد جهانی کاماًل 
مشارکت کنند. شهروندان به سادگی باید بر این امر اصرار بورزند که منابع اساسِی 
حکمرانِی خوب در جای درســت قرار بگیرند تا زباله ها و بی عدالتِی  حاصل از 
فساد به حداقل برسد. برای اینکه این طور شود، هیچ جایگزینی برای بررسی های 
ســختگیرانه  توســط گروه های شــهری و آژانس های نظارتی و ســازمان های 

غیرانتفاعی وجود ندارد.
   اســتفاده از تکنولوژی برای تقویِت شفافیت و کارآمدِی دولت. در بخش 
خصوصی، در مورد ظرفیت های تکنولوژی های جدیدی نظیر روبات ســازی و 
یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، هم هیجان زده هستیم و هم نگران. هیجان زده 
هســتیم بابت بازدهی ای که ایجــاد می کنند، در حالی که نگران هســتیم بابِت 

ازدست رفتن شغل ها و آشفتگی های اقتصادی ای که می توانند به بار بیاورند.
ولی در حالی که درباره ی تأثیرات چنین تکنولوژی هایی در بخش خصوصی 
بحث می کنیم، من بر به کارگرفتن شان در حوزه هایی نظیر خدمات دولتی و امور 
مالــِی جهانی اصرار دارم، به ویژه در کشــورها و مناطقی که زندگی شــهروندان 
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عادی به واســطه ی فساد دچار بدبختی می شود. باور دارم که ترغیب دولت ها به 
جایگزین کردن بروکرات ها و مسؤوالن با روبات ها و هوش مصنوعی و پایگاه های 
شبکه ای که به مردم امکان دسترسی به داده های حیاتی را می دهند، و الگوریتم های 
نرم افــزاری با طراحِی خــوب، می توانند به دولت ها کمک کننــد که کارآمدتر و 
مردم دارتر و عاری از فساد باشند. وقتی مردم بتوانند با استفاده از اپلیکیشنی در 
تلفن هوشــمند یا صفحه ای در وب اطالعــات را از پایگاه هــای دولتِی داده ها 
بارگیری کننــد، فرم هایی اجازه ی کار یا جواز را ارســال کنند، بابِت عدم انجام 
خدمات دولتی شکایت کنند، یا برای مشکالت اجتماعی شان درخواست کمک 
بدهند، مشــکل فساد می تواند به طرز چشمگیری کاهش بیابد. قدرِت مقاماِت 
رســمی ای که در این دروازه ها ایســتاده اند و تقاضای رشوه می کنند قبل از آنکه 
درهای دولت را باز کنند، می تواند به طور فاحشــی تضعیف شــود و برای مردم، 
دستیابی به کمکی دولتی را—که به آن نیاز دارند و سزاوارش هستند—آسان تر و 

مطلوب تر کند.
حکمرانِی خوب نباید به آن اوضاع واحوال نادری وابســته باشد که در دولت 
فقط رهبرانی اخالق مند داشــته باشــیم. می توانیم تکنولوژی را به کار بگیریم تا 
فرصت ها را برای آن مســؤوالنی کــم کنیم که به فکِر خدمــت به خویش اند و 

می خواهند دولت را در جهِت منافع خودشان بگردانند.
واردکردِن کسب وکارهای اجتماعی در پروژه های شهری. بعضی برنامه های 
دولتی، نظیر پروژه های زیرساختی، می توانند در مقام کسب وکارهایی اجتماعی 
مطرح بشوند. برای مثال، من در کتاب ام، خلق جهانی بدون فقر، توضیح داده ام 
که چگونه پروژه هایی زیرساختی نظیر یک بندِر عظیم می توانند از طریق بنگاهی 
در کسب وکاری اجتماعی و توسط مردم فقیِر آن ناحیه ساخته شوند.۲ اگر این را 
به مطالبه ای عمومی تبدیل کنیم که دولت ها در انتخاب شرکت هایی برای همه ی 
انواع خریدهــا و قراردادها، بــزرگ یا کوچک، اولویت را به کســب وکارهای 
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اجتماعی بدهند، این امر مانع ورود شــرکت هایی به مســائل عمومی است که 
به دنبال بیشینه کردِن سود هستند.

یکی از خطرها این اســت که مالــکاِن بی قیِد کســب وکارهایی که به دنباِل 
بیشینه کردن سود هستند، شروع کنند به ایجاد کسب وکارهای اجتماعِی تقلبی به 
صورِت کســب وکارهایی در »پیشانی«ی شرکت هایشــان، تا برای قراردادهای 
دولتی رقابت کنند. با این حال، حتی اگر این اتفاق بیفتد، اوضاع بدتر از ســابق 
نخواهد شــد. بررسی دقیِق موضوع توســط روزنامه نگاران و گروه های مستقِل 
ناظر می تواند مشکل را کاهش بدهد. و به مرور زمان، کسب وکارهای اجتماعِی 

واقعی رشد خواهند کرد و تقلبی ها را در رقابت کنار می زنند.
کســب وکار اجتماعی، راهی پایدار برای دولت های عرضه می کند تا یکی از 
وظایف اصلی شان را انجام بدهند—یعنی مراقب افراِد پاییِن هرم اقتصادی باشند 
و برای آنان فرصت هایی ایجاد کنند تا بتوانند از خودشان مراقبت کنند و مطابق 
شــأنی انسانی زندگی کنند. بیشــتر اوقات، به این وظیفه از راهی غیرپایدار و از 
طریق اختصاص خیریه ی دولتی پرداخته می شــود. در بعضی موارد، اعانه های 
دولتی به فقرا ضروری اســت، اما اینها را نباید به صــورت راه حلی دائمی برای 
مشکالِت فقر دید. راه حلی دائمی راه حلی خواهد بود که شأن انسانی و تدبیر را از 
آنانــی که نیاز به کمک دارند دور نمی کند. چــون عّلت فقر نه خوِد فقرا بلکه آن 
نظامی اســت که در اطراف شــان ایجاد کرده ایم، اولین کاِر دولت اصالِح نظام و 
تعبیه ی فرآیندی است که تمرکز ثروت از آن طریق به تدریج روند عکس در پیش 
بگیرد و جامعه ای ایجاد کند که همگان در ثروِت کشور سهیم باشند. هم چنان که 
در سراسر این کتاب استدالل کرده ام، کسب وکارهای اجتماعی می توانند کمک 

کنند که این اتفاق بیفتد.
دولت باید از اداره کردن سازمان های مالی و تجاری اجتناب کند. نگه داشتن 
اینها در دســتان دولت، حکمرانِی خوب را دشــوارتر می کند و وسوســه ای در 
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سیاستمداراِن دولت، همراه با مســئوالِن دیگر، ایجاد می کند که از این پروژه ها 
برای پیشبرد مقاصد شــخصی و سیاسی شان اســتفاده کنند. پروژه های تحت 
اداره ی دولت باید در اسرع وقت به غیردولتیان انتقال پیدا کند، ترجیحًا از طریق 
ایجاد کســب وکارهایی اجتماعی که پیوندی با دولــت ندارند. هنگام انتقال این 
امتیازات، دولت ها باید بیش از معمول مراقبت کنند تا به دستانی حریص تحویل 
داده نشــوند. هم چنان که در بســیاری از کشــورها دیده ایم، انتقال امتیازات به 

مالکیِت شخصِی سودمحور، بستر حاصلخیز دیگری است برای فساد.
دخالت دادن افراد فقیر در طراحی و اجرای طرح های توسعه. عنصری اساسی 
در افزایِش بخِت حکمرانِی خوب این است که به مردم معمولی در تصمیماتی که 
بر زندگی شــان اثر می گذارد، صــدای نیرومندی بدهیم. برای مثال توســعه ی 
زیرســاخت ها برای باالبردن رشد اقتصادی، بدین معنا اســت که به افراد فقیر 
فرصتی بدهیم تا در شکل دادن به طرح هایی برای پروژه های زیرساختی مشارکت 

کنند.
مثالی از این نوِع تصمیم گیری را ما در بانک گرامین نشــان داده ایم، در جایی 
که هیأت مدیره تشــکیل شده اســت از زنانی که در عین حال،  هم وام گیرندگاِن 
بانک هســتند و هم مالــکاِن این مؤسســه. اعضای هیأت مدیره، که توســط 
همتایان شــان انتخاب می شوند، در سیاستگذارِی بانک گرامین مشارکت کامل 

دارند.
به نظر می رسد که برخی افراد فرض می کنند که ایده ای احمقانه یا غیرعملی 
است که به فقرا در مورد تصمیماتی که بر زندگی شان تأثیر می گذارد قدرت بدهیم. 
اما استدالل هایی که می تواند بر ضد این نوع از تصمیم گیرِی اشتراکی مطرح شوند 
عمدتًا پوچ اند. فقرا شاید فاقد شکل های خاصی از دانش باشند که برای طراحی 
پروژه های زیرســاختی مفیدند. اما وقتی موضوْع اتخاذ سیاست ها و تصمیماتی 
باشــد که بر زندگی آنان تأثیر می گذارد، آنان متخصصاِن برجسته ای در پشت میز 
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مذاکره اند. در چنان وضعیت هایی، خَرد و تجربه شان حیاتی است.
من در بانک گرامین دیده ام که این شــیوه چگونه کار می کند. اعضای هیأت 
مدیــره ی بانک برای مدیریت بانــک احترام قائل اند و بــه او اعتماد دارند؛ در 
تصمیماِت سیاستگذارانه شان به توصیه های مدیریت توجه دارند. در عین حال، 
مدیران بانک آماده اند خواسته های هیأت مدیره را اجرا کنند. تجربه  به من نشان 
داده که مهم است که اطالعات و مهارت هایی که اعضای هیأت مدیره نیاز دارند 
را در اختیارشان قرار بدهیم، به زبانی که بتوانند بفهمند و باعث شود در طراحی 
سیاســت ها و پروژه ها کاماًل مشارکت کنند. این مشتمل است بر اطالعات پایه 
درباره ی صورتحساب های مالی، اصول بنیادی مهندسی و طراحی، و داده هایی 
دربــاره ی پارامترهای اقتصادی و دیگــر پارامترهای هر طــرح. همین که این 
اطالعات عرضه شود، کیفیت تصمیماتی که اعضای هیأت مدیره اتخاذ می  کنند 

عمومًا بسیار باال است.
بله، توانمندکردن گروهی از افراِد فقیر به این شــیوه، مقداری زمان و انرژی 
می بَرد. اما فوایدش کاماًل بر هزینه ها می چربد. نمونه های بسیار بسیار زیادی از 
برنامه های دولتی هســت که طراحی شان بدون مشارکِت افراِد ذی نفِع مورد نظر 
انجام شــده و نتوانســته اند نیازهای واقعِی مردم را برآورده کنند—و در عوض، 
عمدتًا در خدمت این بوده اند که جیب های طرف های قرارداد را، که با سیاسیون 
در ارتباط انــد، پــر از پول کنند. من مطمئن هســتم که پروژه های زیرســاختِی 
طراحی شده با کمک فقرا نقش بسیار بهتری خواهند داشت در ارتقاء زندگی مردم 
فقیر—و نســبت به پروژه های پرنخوت که نوعًا متخصصانی ایجادشان می کنند 
که فهم دست اول اندکی دارند از مشکالتی که فقرا با آنها مواجه اند، این کار را با 

قیمتی پایین تر و و با کارآمدِی بیشتری انجام خواهند داد.
دسترس پذیرســاختن آموزش و مراقبت های بهداشتِی باکیفیت برای همه ی 
مردم، به عنوان عنصری اساسی در توسعه ی اقتصادی. انواعی از زیرساخت ها 
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که باعث رشــد اقتصادی می شوند و بیرون آمدن فقرا از فقر را آسان تر می کنند، 
یرساخت های  محدود به جاده و پل و فرودگاه و نظایر اینها نیستند. اینها شامل ز
بشری نیز هســتند—پروژه هایی که کمک می کنند به افزایش ارزش و خاّلقیِت 
زندگی های فردی. به این دلیل است که، وقتی در مورد نیاز به زیرساخت های با 
پشــتیبانی دولت برای کمک به ارتقــاء و اصالح اقتصاد بحــث می کنیم، باید 
درباره ی اهمیت تأمین آموزش و مراقبت های بهداشتی برای همه ی مردم صحبت 

کنیم.
در اینجا نیــز، مثل بقیه ی انواع برنامه های زیرســاختی، کســب وکارهای 
اجتماعی می توانند نقش مهمی ایفا کنند. در جای دیگری از این کتاب، درباره ی 
بعضــی از برنامه های آموزشــی و مراقبت های بهداشــتی ای بحــث کرده ام که 
خانواده ی شــرکت های گرامین راه اندازی کرده اســت. این استدالل به این معنا 
نیســت که دولت باید کاماًل با بخش شــهروندی جایگزین بشــود. دولت باید 
آمــوزش پایه و نیز خدمــات مراقبت های بهداشــتی را فراهم کنــد. هرگاه که 
برنامه های دولتی در کار نباشــند یا کیفیت شان پایین باشــد، تدابیر شهروندان 
می تواند شکاف ها را پر کند و به عنوان پشتیبان خدمات دولتی یا در مقام چالشی 
به آنهــا عمل کند، به این صورت که نشــان بدهد که دولــت هیچ عذری برای 

ناکامی اش در تدارِک خدمات ندارد.
در موارد دیگر، مســئوالن دولتی می توانند تصمیم بگیرند که تدارِک خدمات 
پایه ی آموزش و مراقبت های بهداشــتی را به بخش خصوصی برونسپاری کند. 
وقتی این اتفــاق بیفتد، دولت باید حمایت های ضــروری ای را تدارک ببیند که 
کارهای بخش خصوصی را مؤثرتــر و کارآمدتر کند. برای مثال، دولت می تواند 
برای کســب وکارهای اجتماعــِی متمرکز بر آموزش یا مراقبت های بهداشــتی، 
صندوق هــای ســرمایه گذاری تدارک ببینــد. هم چنین می توانــد صندوق های 
کســب وکار اجتماعی ایجاد کند که مختص پروژه های آموزشی و مراقبت های 
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بهداشتی باشند.
دولت ها هم چنین الزم اســت اســتانداردهایی را در مورد کیفیت و شمول و 
شــفافیت وضع کنند که ضروری اســت سازمان های مســتقلی که به آموزش و 
مراقبت های بهداشــتی می پردازند این اســتانداردها را رعایــت کنند. وقتی که 
موضوْع کسب وکارهایی خصوصی  باشد که به دنبال سود هستند و در بخش های 
آموزش و مراقبت های بهداشتی کار می کنند، دولت باید نظارت کند که این طور 
نباشد که این کسب وکارها صرفًا متمرکز بر جلب منفعت باشند و کیفیت خدماتی 

که عرضه می کنند را نادیده بگیرند.
دسترس پذیرساختن بانکداری و دیگر خدمات مالی برای همگان. دولت باید 
دسترســی به شکل دیگری از به اصطالح زیرساخِت اجتماعی را تضمین کند که 
برای نیمــه ی پایینِی طبقه ی افراد، اعم از زن و مرد، اهمیت حیاتی دارد—یعنی 
خدمات مالی. این، شکلی از زیرساخت اجتماعی است که مورد بی اعتنایی بوده 
است، شاید به این عّلت که تفکر سّنتی هرگز نقش خدمات مالی در زندگی افراد 
فقیــر را درک نکرده اســت. خدمات مالــی ای نظیر اعتبار، پس انــداز، بیمه، 
صندوق های ســرمایه گذاری، و صندوق های مستمری،  فرصتی اقتصادی برای 
مردم فراهم می کنند و رشــد را در همه ی سطوح تضمین می کنند، و به این دلیل 
اســت که برای دولت اهمیِت حیاتی دارد که تضمین کند که چنین خدماتی برای 

هر کسی در دسترس باشد.
ماجــرای بانک گرامین البته قدرِت این امر را به روشــنی نشــان می دهد که 
خدمــات مالی را برای همه و به ویژه زنان فقیری دســترس پذیر کنیم که هرگز در 
راداِر بانک های ســّنتِی بیشینه ساِز سود نبوده اند. بانک گرامین خودکفا است، با 
منابِع خودش اداره می شــود، میــزان باالیی از بازگشــِت وام دارد، و عمدتًا در 
مالکیِت وام گیرندگاِن مؤنِث فقیر اســت. پس اندازها را تقویت می  کند؛ خدماِت 
صندوق های بیمه و مستمری را فراهم می کند؛ کارآفرینی را تسهیل می کند، و به 
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میلیون ها زِن بیســواِد مناطــق دورافتاده قدرت و آزادی و وقــار می دهد. تاریخ 
چهل ســاله ی موفقیِت بی وقفه ی بانک گرامین می تواند کمکی باشد در توضیح 

اینکه چرا این بانک قباًل در ۲۰۰6 برنده ی جایزه ی صلح نوبل شده است.
با این سابقه ی ثبت شده، شگفت انگیز است که دولت ها و بانک های مرکزِی 
جهان به طرز گســترده ای مسئولیت شان برای تضمین دسترسِی فقرا به خدمات 
مالی را نادیده گرفته اند. من متأسف ام که سازمان های جهانِی زناْن این سیاست را 
اتخاذ نکرده اند که چنین خدماتی را به عنوان اموری کلیدی در دستورکارهایشان 
برای توانمندســازی زنان تضمین کنند. آنچه بیش از این بهت آور است نحوه ای 
است که بانک گرامین زیر حمالت دولت بنگالدش قرار گرفته است. متممی به 
قانون حاکم بر بانک گرامین اضافه شده است تا بانک را به بانکی تبدیل کند که 
دولت اداره اش می کند، و کنترل بانک را از وام گیرنده-مالک ها می گیرد. در این 
شش سالی که از زمانی در مارس ۲۰۱۱ گذشته است که من از ِسمِت مدیرعاملی 
بانک خلع شــده ام، دولت هرگز به بانک اجازه نداده است که مدیرعامِل خودش 

را منصوب کند.
چیزهای که در بانک گرامین اتفاق می افتد قدم بزرگی به عقب را به جهانیان 
نشان می دهد. با توجه به تاریخچه ی بانک های تحت اداره ی دولت در بنگالدش، 
می توان به آســانی نتیجه گرفت که بانک گرامین حاال به ســمت فاجعه حرکت 
می کند. دلخراش است دیدن اینکه مؤسسه ای تاریخ ساز و برنده ی جایزه ی نوبل 
که مفهوم و رواِل بانکداری برای فقرا را به دنیا آورده است و الهام بخش کل جهان 
بوده  اســت که جهت تازه ای در بانکداری بیابد، به ســمتی رانده می شود که، به 
عّلت تغییرات حاد در قانوِن حاکم بر آن، شــدیدًا عقبگــرد کند. تنها راِه نجاِت 
بانک این اســت که این تغییرات ملغی بشــود. امیدوارم قبــل از آنکه خیلی دیر 

بشود،  عقل سلیْم حکمفرما شود.
یست. یک  توسعه دادن و ِاعماِل قواعدی منصفانه برای حفاظت از محیط ز
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نقش مهم دیگر برای حکمرانِی خوب، در حیطه ی حفاظت از محیط زیست قرار 
دارد. بازارهای آزاد و منصف به تنهایی نمی توانند مانع از این بشوند که کسب وکارها 
و ســازمان های دیگر—از جمله خوِد آژانس های دولتی—هــوا و آب را آلوده 
کنند، منابع طبیعی را به هدر بدهند، و مشکل فاجعه باِر تغییرات جهانی اقلیم را 

حتی بدتر کنند.
دوراهه ی معروفی که تراژدِی مشــترکات خوانده می شود توضیح می دهد که 
چرا چنین اســت. حفاظِت زیســت محیطْی موضوعی اســت که منافِع افراد و 
گروه ها در آن شدیدًا واگراست. هر شخص یا سازماِن خاص—مثاًل فرض کنیم 
شرکتی انتفاعی—شاید از آسیب رساندن به محیط زیست سود ببَرد: برای مثال، 
با دورزدِن قواعِد مربوط به انتشار کربن، یا با ماهیگیرِی انبوه در بیِن ماهیانی در 
معرض خطر، با اســتفاده کردن از پالستیک در بســته بندی و دیگر محصوالت 
مصرفــی مثل ِنــی و بطــری آب، و غیره. اما اگر هرکســی همین رفتــار را در 
خدمت رســانی به شــخِص خود در پیش بگیرد، بعد از مدتی خیرهایی که در آن 

سهیم هستیم )مشترکات( تخریب خواهند شد و نهایتاً  به همه آسیب می رسد.
در مواردی از این دست، باید نیرویی خارجی قدم در این عرصه بگذارد که از 
هر یک از بازیگران قوی تر باشد و از جانب کل جامعه سخن بگوید. در کّلی ترین 
وضعیت، آن نیرو دولت اســت. برای خاطر نسل های آینده، دولت های سراسر 
جهان باید مســؤولیت تثبیت و ِاعماِل مقرراتی را بــرای حفاظت از هوا و آب و 
خاک و منابعی طبیعی بر عهده بگیرند که زندگی بشــر وابســته به آنهاست—

مقرراتی که منصفانه و به لحاظ علمی درست باشند.
تقویت نهادهای مدنی و ارتقاء آزادی های بشــری. استدالل کرده ام که نظام 
ســرمایه داری به شــکلی که می شناسیم اش، آسیب زننده اســت اگر که بخشی 
جدید—بخش کسب وکار اجتماعی—به آن اضافه نشود، بخشی که هدف اش 
حل کردن مشکالتی اســت که در اطراف ما روی هم جمع شده اند. محرِک این 
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بخش چیزی اســت که به طرز وســیعی در رفتار بشــری نادیده گرفته می شود: 
انگیزه ی حِل غیرخودخواهانه ی مشکالت بشری، برای افتخار و لذت ساده ای 

که به همراه می آوَرد.
همخــوان با همین خط فکــری، اگر که تفکرمان محدود باشــد به دولت و 
شهروندان و کســب وکارهایی که به دنبال نفع شــخصی هستند و همگی سعی 
می کنند مطابق با اصول مورد توافقی عمل کنند که تشکیل دهنده ی قانون اساسِی 
کشــور اســت، اســتدالل می کنم که دیدمان از جامعه ناکامل است و به سمت 
محرومیِت اکثریِت مــردم گرایش دارد. در این دورنمــا، جای یک نیروی مهم 
خالی اســت، نیرویی که برای کارکردِن متعادِل کِل نظام ضرورت دارد. آن نیرو 
کسب وکار اجتماعی است، که عمدتًا توسط شهروندان و صرفًا برای مقصوِد حل 
مشــکالتی ایجاد می شــود که بخش ســودمحوِر کســب وکار ایجاد می کنند. 
شهروندان می توانند کســب وکارهای اجتماعی ایجاد کنند—به شکلی فردی، 
جمعی، با مشارکت با کسب وکارهای اجتماعی یا منفعت محوِر دیگر، با دولت، 
یا با سازمان های غیرانتفاعی. دولت و کسب وکارهای منفعت محور هم می توانند 

کسب وکارهای اجتماعی ایجاد کنند.
نهادهــای مدنی نیز نقش مهمی در تکمیل دیگــر عناصر کلیدی در جامعه 
دارند. اینها شــکل های زیادی به خود می گیرند. بــرای مثال، در ایاالت متحده 
نهادهای مدنی مشــتمل اند بر اندیشکده ها، گروه های البی گری، و سازمان های 
شهروندان؛ سمن هایی که هدف شان چیزهایی نظیر محیط زیست و حقوق مدنی 
و آمــوزش و مراقبت های بهداشــتی و غیره اســت؛ ســازمان های حرفه ای و 
اتحادیه های کارگری؛ بنیادها و خیریهها؛ گروه های مصرف کنندگان؛ و بسیاری 

شکل های دیگر.
ایــن نهادهای مدنی همچنین نقش عظیمی در پاســخگو کــردِن دولت و و 
جوامْع نسبت به نیازها و خواسته های شهروندان ایفا می کنند. این نهادها مدافع 
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تغییــرات مهمی در امور حقوقی و در قانونگذاری هســتند؛  اطالعاتی حیاتی را 
اشاعه می دهند؛ از منافع گروه های ویژه ای در جامعه دفاع می کنند وقتی که آن 
منافع مورد تهدید واقع شــوند؛ نماینده ی نقطه نظرهای متنوعی هستند که شاید 
در نبوِد این نهادها به آنها بی اعتنایی بشــود؛ و تخلفات مسئوالن دولتی، رهبران 
اقتصادی، و ســایر افراِد در قدرت را برمال می کنند. شــبکه ی گســترده ای از 
نهادهــای آزاد، نیرومند، و فعال، نقش بزرگی دارند که هم حکمرانِی خوب و هم 

حقوق بشر را ممکن بسازند.
متأسفانه در بســیاری از جوامع، جامعه ی مدنی کمتر از آن آزاد و نیرومند و 
فعال اســت که باید باشــد. دولت ها گاهی از توان شــان برای ارعــاب و ایجاد 
محدودیت و تهدید فیزیکی علیه نهادهای مدنی اســتفاده می کنند. آژانس های 
اطالعاتی می توانند به کار گرفته شــوند تا کارکرِد افراد و ســازمان های پیشرو در 
جهاِن نهادهای مدنی را غیرممکن کنند. دادگاه هایی می توانند بر پایه ی اتهاماتی 
ساختگی برپا شوند که برای این طراحی شده اند که آن نهادهای مدنی  را تعطیل 
کنند که دولت را به چالش می کشند، و سازمان  هایی سیاسی می توانند اعضایشان 
را بســیج کنند تا به رهبرانی از جامعه ی مدنی که با دیدگاه هایشــان مخالف اند، 
یورش ببرند یا مرعوب شــان کنند. به مرور زمان، شــهروندانی عادی که با این 
حمالت احســاس تهدید می کنند، صرفًا تماشــاگرانی خاموش می شوند، یا در 
زمین ســرکوبگران بازی می کنند، چرا که احساس می کنند از انجام کار دیگری 

ناتوان اند.
اگر جامعه ای می خواهیم که حقوق بشــر در آن محترم شمرده شوند و از آنها 
دفاع شود، باید اهمیت نهادهای مدنی را به رسمیت بشناسیم و از آنها در مقابل 
یورش ها دفــاع کنیم. مهم تر اینکــه، باید اصرار بورزیم کــه دولت ها نه فقط از 
تضعیــف جامعه ی مدنی خودداری کنند بلکه قواعد و سیاســت هایی را نهادینه 

کنند که آن را تغذیه و تقویت کند.
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دولت هایی که این نقش های حیاتی را به انجام برسانند—یعنی از پروژه های 
زیرساختِی اساسی در عین کمینه سازِی فســاد و هدررفت، و دخیل کردن افراد 
فقیر در پروراندِن طرح هایی برای این گونه پروژه ها حمایت کنند؛ تضمین کنند که 
نیازهای پایه اِی آموزش، مراقبت های بهداشتی، و خدمات مالِی همه ی مردم از 
جمله فقرا برآورده می شــود؛ قّوه ی قضائیه ی مستقل، حکومِت قانون، و آزادی 
مطبوعات را تضمین کنند و از محیط زیســت برای نســل های آینده محافظت 
کنند—چنین دولت هایی را می توان به درستی دولت هایی خواند که به خوبی کار 
می کنند. اگر شهروندان جهان، در هر کشوری روی زمین، طالب چنین حکمرانی 
خوبی باشــند، قدم بزرگی به ســوی ایجاد نوعی از جهان برمی داریم که نظامی 

اقتصادی ای در آن ممکن خواهد بود که برای همه ی مردم سودمند باشد.

محترم شمردن حقوق بشر: آزادِی اقتصادی و سایر آزادی ها به هم پیوند دارند
پیوند نزدیکی هست بین نیاز به حکمرانِی خوب و دفاع از حقوق بشر. تاریخ 
نشــان می دهد که در درازمدت، نمی توانید یکی را بدون دیگری داشته باشید. و 
همان تاریخ این را هم تأیید می کند که رشدی پایدار در اقتصاد که به همه ی افراد 
جامعه سود برساند )و نه اینکه ثروت و امتیاز را هدایت کند به سمت دستان گروه 
معدودی از افراد خوشبخت(، به هر دوی اینها وابسته است. آزادی و حذف فقر 

دست در دسِت هم پیش می روند.
نیروهای تاریخی، در ترکیب با کوته بینی و ترس و حرص بشری، جهان را به 
وضعیتی ســوق داده اند که بیشــتِر جوامع گروه هایی دارند که به حاشیه ها رانده 
شــده اند، و این یا از طریق قواعد و سیاســت های صریح بوده است یا از طریق 
روال هایی ظریــف در تبعیض و تعصب. اعضای گروه هــای رادیکال مخالف، 
گروه هایــی نژادی که مورد بی مهری قرار می گیرند، اعضای مذهب های خاص، 
افرادی که مدافِع احزاِب غلِط سیاسی هستند، و، فراتر از همه، فقرا—در تقریبًا 
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هــر جامعــه ای، میلیون ها نفر از مردم هســتند کــه انرژی ها و اســتعدادهای 
مادرزادی شان هیچ بختی برای شکوفایی نمی یابند.

در طول تاریخ، پیشــرفت هایی صورت گرفته است. آپارتایِد آفریقای جنوبی 
برچیده شد؛ عاداِت غلِط تبعیض نژادی در جنوب امریکا عمدتًا حذف شده اند؛ 
بدترین روال های نظام طبقاتی در هند تحت کنترل درآمده اند. اما تعهد به آزادی 
در سراسر جهان دچار فراز و نشیب بوده است. در ۲۰۱7، نشانه هایی دردسرآفرین 
از واکنش به جنبِش آزادسازی و توانمندسازِی همه ی مردم را می بینیم. طرفداراِن 
گروه های مّلی گرای دست راســتی ای که اقلّیت های نژادی و قومی و مهاجران و 
آوارگان را خبیث جلوه می دهند در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. رونِد 
اعطــای حقوق برابر به زنان و به آنانی که گرایش های جنســی متفاوت دارند در 
حال عقب رانده شدن از سوی کسانی است که مدعِی تقّدِس دیدگاه های خودشان 

هستند.
آزادی و رشــد اقتصادی به طرزی ناگسســتنی به حقوق بشر و احترام برای 
همه ی مردم پیوند دارند. اگر به دنبال نظامی اقتصادی هستید که خاّلقیِت بشری 
را رها سازد و هر کسی این توانایی را داشته باشد که رؤیاهایش برای جهانی بهتر 
را دنبــال کند، باید از حقوق همگان در برابر کســانی دفاع کنید که مایل اند این 

حقوق را محدود کنند.    
وقتی که مردان و زنانی اهِل کار می خواهند که شغل شان را رها کنند یا وقتی 
از آنان خواســته می شــود که به عّلت رد شــدن از یک محدوده ی سّنی خاْص 
شغل شان را ترک کنند، آنان باید قدرت و مجال این را داشته باشند که مرحله ی 
دیگری از زندگی شــان را شــروع کنند—مرحله ی آزادی. جامعه باید این را از 
طریق فراهم کردن سرمایه ی خطرپذیِر کسب وکارهایی اجتماعی تدارک ببیند که 
آنان را قادر سازد کارآفرینانی مستقل شــوند و توانایی های خاّلقانه شان را بروز 

بدهند.
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من تأکید کرده ام بر اهمیت آزادکردِن جوانان از خیال باطلی که می گوید زندگی 
و خوشبختی شان به خواسته ها و طرح های شرکت ها یا افراد خاِص معدودی که 
به کارآفرین معروف اند، وابسته است. مطابق این تصور اشتباه این افراِد بی نظیر 
»آفریننده ی شــغل« هستند و رشد و رونق را به تنهایی و به واسطه ی خاّلقیت و 

درخشندگی شان ایجاد می کنند.
مــن بر این باورم که هیچ گروه ویژه ای از افراد نیســتند که کارآفرین خوانده 
شوند. هر کسی یک کارآفریِن بالقّوه است، و راه همه ی جوانان در این مسیر باید 
تسهیل شــود. همه ی ما می توانیم کارآفرین باشیم، و با کارآفرینی مان می توانیم 

جهان را—و اقتصاد را—طوری شکوفا کنیم که قباًل هرگز نبوده است.
اما هم چنان که کســب وکارهای موفق رشــد می کنند، خواه کسب وکارهایی 
اجتماعی باشند یا شــرکت های سّنتِی درپِی بیشینه کردِن ســود، به کارمند نیاز 
دارند. و اگر بنا باشد که نظام اقتصادی مان نظامی منصفانه و آزاد و برابر باشد که 
اســتعدادهای همه ی مردم را شکوفا می کند تا جهان را جای بهتری کند، حقوق 
کارمندان نیز باید محترم شمرده شود و محافظت شود—دست کم تا آن روزی که 
همه ی کارمندان در کسب وکارهای کارفرمایان شان شریک هم باشند. پس اجازه 
دهید برای افراد اهل کاری که انتخاب شان این بوده که کارمند باقی بمانند، آزادِی 
سازماندهِی خودشان را تضمین کنیم؛ آزادی بیان، تجمع، و دستیابی به مطبوعات؛ 
و آزادی رأی دادن، طوری که بتوانند حقوقی ابتدایی از قبیل دستمزدهای عادالنه، 
شــرایط ایمن بــرای کار، فرصت های پیشــرفت، و داشــتن اختیــار در مورد 

سرنوشت شان را مطالبه کنند.
همگان درک می کنند که استبداِد دولتی بد است. وقتی که دولْت مخالفان را 
قلع وقمــع می کند و حقوق شــهروندان را نقض می کند، جــّوی از ترس ایجاد 
می شود که خاّلقیت را خفه می کند، سوءظن را تشدید می کند، و نفرت را شعله ور 

می سازد. جوامِع بناشده بر سرکوب هرگز در درازمدت موفق نیستند.
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با این حال، مشــکل اســتبداِد یک نظاِم اقتصادِی تنگ نظر و با قدرِت زیاد 
می تواند تقریبًا به همین بدی باشد. وقتی مردم بترسند که افکارشان را بیان کنند 
بــه این عّلت که نمی خواهند رؤسایشــان را ناراحت کنند و احتمااًل شــغلی که 
گذران زندگی شــان به آن وابسته است را از دســت بدهند، آنگاه داماِن خاّلقیت 

جمع می شود.
نویسندگان و هنرمندانی که به رسانه های انتفاعی وابسته اند ترسو می شوند. 
بنگاه ها تواِن بده بستان های سیاسی شان را به کار می گیرند تا سیاست ها و قواعِد 
دولت را مطابِق میِل خودشان بگردانند. قوانین و مقررات نهایتًا تغییر می کنند تا 
مطابق ترجیحاِت رهبراِن تجاری بشوند. قدرتی که همراه است با ثروت، به ناگزیر 

بیشتر و بیشتر در دست افراد معدودی تمرکز می یابد.
رهبران تجاری باید مسئولیت هایشان در قبال جامعه را به رسمیت بشناسند و 
اهمیت افکار عمومی را در هنگام صورت بندِی سیاست هایشان محترم بشمارند. 
رهبراِن تجارِی بیشــتر و بیشتری احســاس نیاز می کنند به اینکه، با عاری کردن 
مفهوم کسب وکار از دیدگاِه تنِگ سوِد شخصی، تقریر دوباره ای از این مفهوم ارائه 
کنند. برخی از آنان پذیرای مفهوم وســیع تری از کســب وکار می شوند که مبتنی 
است بر سه هدِف مساوی—مردم، سّیاره، و سود—و نه فقط سود. تا زمانی که 
این مفهوْم جهانی نشــده باشد، تنش در میان کســب وکارها و مردم و سّیاره مان 
ادامه خواهنــد یافت. الزم خواهد بــود که گروه های شــهروندان به روال های 
بنگاه هایــی که محیط زیســت را تخریب می کنند، به جوامِع ضعیف تر آســیب 

می رسانند، یا کارگران را استثمار می کنند، اعتراض کنند.
رهبران تجاری ناچار خواهند بود به این فشارها پاسخگو باشند—یا به میل 
خــود، یا بر اثِر رویارویی. در غیر این صورت، بابت انزجار و نفرتی که رفتارهای 
خودخواهانه شــان ایجاد می کند بهای ســنگینی خواهنــد پرداخت—خواه به 

واسطه ی عمل دولت یا به واسطه ی خیزِش شهرونداِن خشمگین.
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***
نظاِم اقتصــادِی تغییریافته ای که موضوع این کتاب اســت محتاج تغییرات 
مهمی در ســطوح زیادی اســت، از مدارس و کالج هایمان تا زیرســاخت های 
تجاری، از نظام مالی تا قوانین حاکم بر بنگاه ها. همان طور که ماجراهایی که نقل 
کرده ام نشان می دهند، بعضی از تغییراتی که باید اتفاق بیفتند همین اآلن هم آغاز 
شــده اند. اما این تغییر فقط وقتی به ثمردهی کامل خواهد رسید که مردم جهان 
مطالبه اش کنند و به رهبران شان برای حمایت از آن اصرار بورزند—حمایتی که 
مشتمل باشد بر تعهد به انواعی از روال های حکمرانِی خوب و حفاظت از حقوق 

بشر که در این فصل به اجمال گفته  ام.
اگر کســی به شما بگوید که این موضوعات هیچ ربطی به اقتصاد ندارند، آن 
کس را نادیده بگیرید. اینها بسیار مربوط اند به اقتصاد، زیرا به طرزی جدانشدنی 
گره خورده اند به آزادی انسان ها برای بروز خاّلقیِت مادرزادی شان، در هر شکلی 
که باشــد. وقتی هر کسی توانایِی مشارکت در رفاِه همگان را داشته باشد، آنگاه 
جهاِن سه صفری که میلیون ها نفر از ما همین اآلن برای ایجادش تالش می کنیم، 

قدمی بزرگ به واقعیت نزدیک تر خواهد شد.



بخش چهارم
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۱۰
یم یرساخت های حقوقی و مالی ای که به آنها نیاز دار ز

در سراســر این کتاب، بر نقش فردی انسان ها—کارآفرینان، زنان خانه دار، 
جوانان، رهبران تجــاری، فعاالن اجتماعی، محققان، معلمان—در ایجاد نظام 
اقتصادی جدیدی تأکید کرده ام که جهاِن ما شدیدًا به آن نیاز دارد. من قویًا باور 
دارم که در توان هر یک از ما هســت که جامعه را از نو بسازیم. اولین، مهم ترین، 
و شاید دشوارترین قدْم این است که تفکرمان را تغییر بدهیم طوری که از قاب های 

تنِگ ذهنی مان بیرون بیاییم،  قاب هایی که نحوه ی رفتارمان را محدود کرده اند.
امــا در عین حال، نظام ســرمایه داری در خأل عمل نمی کنــد. چارچوبی از 
قوانین و نهادها هســتند که بازار آزاد را ممکن می سازند. این چارچوب مشتمل 
است بر نظامی حقوقی که ضامن قدرِت قراردادها است، تأمین کننده ی کمک بر 
ضد کالهبرداری و استثمار است، و از حقوق همه ی مردم در مورد شرایط مناسب 
کاری، دســتمزدهای منصفانه، و فرصت های پیشرفت دفاع می  کند. شامل یک 
دولت است که بخشی از ثروت مّلی را هدایت می کند به سمت ایجاد زیرساخت ها، 
آموزش جوانان، حفاظت از محیط زیست، محافظت از سالمت عمومی، و دفاع 
از کشــور در مقابل دشمنان داخلی و خارجی. و شامل نظامی مالی است که پول 
ســالم را به عنوان واسطه ی قابل اعتماِد معامالت تأمین می کند؛ سرمایه گذاری و 
بیمه و بانکداری پایه و سایر خدمات را برای همه ی مردم قابل دسترس می سازد؛ 
و منابعی برای وام ایجاد می کند که ایجاد و رشد کسب وکارها را تسهیل می کنند.
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همه ی اینها برای کمک به جهان در دســتیابی بــه الیه های متعدِد موفقیت 
اهمیت دارند. اما نمی توانم در برابر میل به خاطرنشان کردن این امر مقاومت کنم 
که ناکامی های بزرِگ این نظام به یک دلیِل ســاده است—تعبیر نادرست اش از 
افراد بشــر، از دو جنبه. اولی این است که مفروض می گیرد که محرِک افراِد بشر 
فقــط خودخواهی شــان اســت. دوم اینکــه افــراد بشــر را در وهلــه ی اول 
جســت وجوکنندگاِن شــغل تلقی می کند. اگر تعبیرمان از افراد بشر به شیوه ی 
بازتری انجام بشود که به واقعیت نزدیک تر است، نظام اقتصادِی تغییریافته ای را 

به دست خواهیم آورد که در این کتاب سعی می کنم تشریح اش کنم.
پیشــنهاد من این نیســت که به ســادگی نظامی را که به ایجاد پیشرفت های 
تکنولوژیــک، ثروِت عظیم، و ارتقاء پایدار گرچه نابرابر اســتاندارد زندگی -که 
مردم سراســر جهان از آن بهره می برند- کمک کرده است، کنار بگذاریم.  بلکه 
می خواهم این نظام را گسترش بدهم، به این طریق که جهاِن کسب وکار امروز را 
که جایــی برای انتخاب نمی گذارد و چیز واحدی را برای همه تجویز می کند، با 
جهانــی جایگزین کنیم که دو نوع کســب وکار را برای مردم تــدارک می بیند تا 
انتخــاب کنند و از این رهگــذر همه ی نیروهای بازاِر فعــال در جامعه را به کار 
بگیرد. دو نوع کســب وکاری که دارم درباره شــان صحبت می کنم البته یکی شان 
کسب وکارهای سّنتی ای است که هدف شــان بیشینه کردن سود است و دیگری 
کسب وکارهای اجتماعی با هدف بیشینه کردن منافعی که برای همه ی افراد بشر 
ایجاد می کنند. و من می خواهم انتخاب های کاری مان را به این صورت گسترش 
بدهم که این امر واقع را به رســمیت بشناسیم که همه ی انسان ها استعدادی برای 
کارآفرینــی دارند—همــه می توانند فرصت های کارِی خودشــان را ایجاد کنند 

به جای آنکه به کس دیگری اتکا کنند که شغلی به آنان عرضه کند.
مردم باید آزاد باشــند که چیزی را از این فهرسِت گسترش یافته برگزینند، یا 
چیزهایی را طبق میل شــان ترکیب کنند. می تواننــد این یا آن یا هر دو را انتخاب 
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کنند. نظامی که مطرح اش می کنم هیچ چیزی را به هیچ کسی تحمیل نمی کند. 
اگر افرادی این انتخاب های جدیــد را برنگزینند، جهان می تواند بر همین نظام 
موجود باقی بماند. اما اگر افراد بیشتر و بیشتری انتخاب های جدید را برگزینند، 
بخت بسیار زیادی خواهیم داشت برای ایجاد جهانی جدید—نوعی از جهان که 

رؤیایی برای ایجادش داریم.
الزاماِت معرفِی کســب وکار اجتماعــی و کارآفرینِی جهانشــمول در درون 
چارچوِب نظرِی اقتصاد چیست؟ این معرفی، در همه جنبه ها از نظام اقتصادی مان 
نیاز فوری به تغییر ایجاد می کند. در این فصل، طرحی کّلی از بعضی از شــیوه ها 
به دســت می دهم که چارچوب حقوقی و مالی باید تغییر کند، بزرگ تر شــود، و 
گســترش پیدا کند تا بــا اصالحات فــوری ای تطبیق بیابد که بــرای پرداختن 
چالش های عظیِم اجتماعِی امروز الزم  اند. آنچنان که توضیح خواهم داد، همین 
حاال بعضی از تغییراِت الزم در راه اند. اما کارهای بســیاری هست که الزم است 

برای حمایت از اینها و تسریع شان انجام بدهیم.

مشکالت نظام  حقوقی و مالِی موجود
برای بحث جدی درباره ی اصالحاتی که باید در نظام های حقوقی و مالی ای 
انجام بدهیم که در کشــورهای ثروتمنِد جهان ایجاد شده اند، هیچ زمانی بهتر از 
اآلن نیست.۱ همین چند ســال پیش، در ۲۰۰۹-۲۰۰8، جهان دچار یک بحران 
حاد اقتصادی شــد که باعث مشــکالتی باورنکردنی برای صدها میلیون انسان 
گردید. خاســتگاه این بحران، نظام های حقوقی و مالِی کشوری بود که بسیار از 

مردْم آن را پیشرفته ترین و پخته ترین کشور در تاریخ می دانند: ایاالت متحده.
در مــدت بحران، تعدادی از بانک های بســیار مقرراتــی در ایاالت متحده 
ضررهای عظیمی را تجربه کردند و در مواردی، برای اینکه دچار فروپاشی کامِل 
مالی نشوند محتاج تزریق کمک های بسیار گســترده ی دولت بودند. از مقادیر 
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عظیمی از پول عموم مردم اســتفاده شد تا برای مسئولیِت جدیدًا تعریف شده ای 
صرف بشود در حفاظت از مؤسساتی که این طور به نظر می رسید که: »بزرگ تر از 
آن هســتند که از بین بروند«. این مشکل عّلت های بســیاری داشت، از جمله 
روال های دغلکارانه ی بعضی بانکداران در قرض دادن. اما بیشتِر متخصصان در 
ایــن امر توافق دارنــد که عّلت اصلی، نقص  هایــی در نظام های قیمت گذاری و 
تجارت بود که در بازارها برای اوراِق قرضه با پشــتوانه ی رهنی و دیگر ابزارهای 
مالی پیچیده  به کار می رفت که به اصطالح دانشــمنداِن موشکی در وال استریت 
طراحی کــرده بودند. پیوندهای درونی ای که این ابزارها ایجاد کردند به این معنا 
بود که وقتی ضعف بازارهای زیربنایی نمایان شد، هول وهراس در میان بانکداران 
و ســرمایه گذارانی شیوع پیدا کرد که تشــخیص دادند واقعًا نمی دانند چه مقدار 
دارایی دارنــد یا ارزش حقیقی اش چقدر اســت. در نتیجه ی فروپاشــِی بازار، 
میلیون ها نفر از مردم عادی در سراسر جهان که هیچ کار بدی نکرده بودند دچار 
رنج بســیار عظیمی شــدند. بســیاری از مردم خانه هایشــان و شغل هایشان و 

پس اندازهای اندکی که با سال ها کاِر سخت اندوخته بودند را از دست دادند.
برخی شــاید این را از شــوخِی روزگار بدانند که در حالی که ســاختارهای 
پیچیده ی وال اســتریت با شــبکه های ظریــِف ایمنی و حفاظتی شــان در حال 
متالشی شــدن بودند، بانک های اعتمادمحوری مثل بانــک گرامیِن بنگالدش 
شکوفایی شان را ادامه می دادند، بی هیچ تأثری از بی ثباتی مالی در بقیه ی جهان. 
گرامین امریکا نیز، که نسخه ی امریکایِی خرده وام بود که در همان سال کارش را 
در شــهر نیویورک—در کانون بحران مالی—شــروع کرده بود، به کارش ادامه 
می داد. ظاهرًا برای ارزِش مانای اقتصادی، صداقت و سختکوشــی زنانی که در 
روســتاهای بنگالدش و داخل شهر نیویورک زندگی می کنند، پایه ای می سازند 

قابل اعتمادتر از سازه های هوشمندانه ی متخصصاِن اموِر مالی.
وضعیت مشــابهی در ۱۹۹7 رخ داده بود. وقتی کــه حباِب قرض دادن های 
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چشمگیر ترکید، اقتصادهای کالن در تعدادی از کشورهای آسیایی با شیب تندی 
نزول کردند اما سازمان های خرده اعتباری در آن کشورها شکوفایی شان را ادامه 
دادند. به نظر می رســد کــه در دوران بحران اقتصادی، در حالی که مؤسســاِت 
»جریاِن اصلی« در آستانه ی فروپاشی قرار می گیرند، سازمان های خرده اعتباری 

می توانند جزیره ی ثبات باشند.
هم چنان که توضیح داده ام، بانک گرامین وام هایی بر اســاس بعضی ترتیباِت 
مالِی اعتمادمحور اعطا می کند. هیچ ســند حقوقی ای در کار نیســت. نظامی 
طراحی کرده ایم که عاری از وثیقه اســت—و عامدانه چنین طراحی شده است، 
زیرا  در نظر داشــته ایم که خدمات مان را طوری گسترش بدهیم که به فقیرتریِن 
فقــرا برســد. از روی ضرورت، نظامی خالی از وثیقه ســاختیم که مبتنی بود بر 
اعتماد و تدبیرهای مثبِت دسترسِی مدام به وام و پشتیبانی های دیگر برای تضمین 
بازپرداخــت  وام ها. بانک گرامین هرگز برای بازپرداخت هیچ یک از وام هایش از 

هیچ دادگاه یا وکیلی استفاده نکرد.
به عالوه، ترتیبات تجاری گرامین ســاده و سرراست و شفاف اند. نرخ بهره ی 
وام ها و پس اندازها به روشنی در وبسایت گرامین )www.grameen.com( در 
دســترس اســت. همه ی وام ها با قصِد فعالیت های درآمدزا، تهیه ی مسکن، و 
آموزش اند و نه برای مصرف. نرخ پایه ی بهره برای بیشتر کسب وکارها ۲۰ درصد 
اســت با پایه ای نزولی، و بــدون بهره ی مرکب؛ این کمتر از نــرخ بهره ی ثابِت 
خرده واِم دولتی است، که ۲7 درصد است. گرامین به حدود یکصدهزار متکدی 
نیز—که »اعضای دچار مشــکل« می خواَندشــان—وام داده است. این وام ها 
بدون بهره بوده اند و بدون محدودیت زمانی عرضه شــده اند. هدف، ترغیب این 
اعضا است برای اینکه تکدی گری را متوقف کنند و پس اندازکننده و وام گیرنده  های 
منظمی بشــوند. تعداد روبه رشدی از این وام گیرندگان، تکدی گری را کامال کنار 
گذاشته اند و فروشنده ی دوره گرد شــده اند یا فعالیت های درآمدزای دیگری در 
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پیش گرفته اند.
ساختاِر مالکیت و مدیریت بانک گرامین به طرز مشابهی طراحی شده است 
تا خطوط روشن مسئولیت پذیری و بازبودن را ارتقاء بدهد. 7۵ درصد از مالکیت 
بانک در دســِت وام گیرندگان است )که به اعضا نیز معروف اند(. نه نفر از دوازده 
عضو هیأت مدیره زناِن وام گیرنده ای هســتند که سایر وام گیرندگان انتخاب شان 

کرده اند.
نتایِج کار گویا است. بانک گرامین پیوسته، حتی در دوران های چالش برانگیِز 
اقتصادی، از میزان بیش از ۹8 درصد بازپرداخْت متمتع شــده است. این بانْک 
ســودده و خودکفا است و، از طریق نظام ساده ی قرض دادن و بازپرداخت وام و 
پس انداز اعضا، پول کافی تولید می کند تا مقروض نشود و مستقل باقی بماند. و 
بــر خالف جریاِن اصلِی نظــاِم بانکداری، خرده وام قطعًا هرگــز ناپایداری های 
مالی ای ایجاد نکرده است که کل جامعه را تحت تأثیر قرار بدهند و ثبات اقتصاد 

مّلی یا جهانی را تهدید کنند.
با نظر به این امور واقع، از خودمان می پرسیم که قراردادهای حقوقِی پیچیده  
تــا چه حد برای چندین میلیون فرد و هزاران مؤسســه ای مفید از کار درآمده که 
درگیر جریان اصلِی صنعِت بانکداری بوده اند. آمارها می گویند که در ۵۰ درصد 
از موارِد بازســتانی ملــک رهنی در ایاالت متحده، هیچ ارتباط مســتقیمی بین 
وام گیرنده و وام دهنده وجود نداشــته است. بانکداران و وام گیرندگاِن گرامین هر 
هفتــه و در جریان مالقات های مراکز، که در هشــتادهزار روســتا در سراســر 

بنگالدش برگزار می شود، چهره به چهره مالقات می کنند.
قراردادهای پیچیده ای که افراد عادی درک شان را غیرممکن می یابند، پایه ی 
محکمی برای ارتباط سالم بین بانکداران و افرادی که قرار است در خدمت آنان 
باشــند، تدارک نمی بیننــد. کمکی هم به موضوع نمی شــود وقتی که برای خود 

بانکداران هم زیاده ازحد پیچیده می شوند! 
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به عنــوان راه حــل جزئی بــرای ناکامــِی قراردادها در حفاظــت از حقوق 
وام گیرندگان و سایر مشتریان بانکداری، مقررات بانکداری در کشورهایی نظیر 
ایــاالت متحده با نّیت خیْر قواعدی ایجاد کرده اســت که در هر موافقت نامه ی 
مالی ، آشکارســازِی اصطالحاِت کلیدی و الزامات با زبانی روشــن را اجباری 
می سازد. با این حال باید بپرسیم که این بیان های آشکار چقدر مفیدند اگر که در 
زیِر توده ی انبوهی از مدارکی قرار گرفته باشند که آن قدر طوالنی و پیچیده اند که 

به نظر نمی رسد هیچ کسی نتایج شان را کاماًل بفهمد.
پیشنهاد من این نیست که ســعی کنیم نظام های حقوقی و مالِی کشورهای 
توســعه یافته را شــدیدًا ساده ســازی کنیم و آنهــا را مثل بانــک گرامین کاماًل 
اعتمادمحور بسازیم. من می گویم که چالش حقوقی و مالِی ایجاد بخشی کامالً  
جدید از اقتصاد که مبتنی بر نوع دوستی، به اشتراک گذاشتن، و کوشش برای نفع 
اجتماعی اســت—که عمدتــًا از طریق اعتماد اســت که ســرپا می ماَند و نه 
ضمانت های رســمی—می تواند کمتر از آن پیچیده یا رعب آور باشــد که تصور 
می کنید. وقتی ســازمانی بنا می کنید که رســالت اش نه غنی ساختن هیچ فردی 
بلکه کمک به این است که جهان را برای نیازمندان جای بهتری کند، بیشتِر مردم 
خوشحال خواهند بود که، با همان روحیه ی ایثار، از آن حمایت کنند. رقابت در 
میان مشارکت کنندگاِن بازار برای کنارزدِن همدیگر امری غیرضروری می شود. 
نســبت به جهاِن کسب وکارهایی که به دنبال بیشینه سازی سود هستند، اقداماِت 

پیچیده ی امنیتی برای جلوگیری از استثمار، اهمیت کمتری خواهند داشت.
مادام که جداســازی روشنی بین قلمروی کســب وکار اجتماعی و قلمروی 
کسب وکاِر مبتنی بر بیشینه سازی سود صورت بگیرد، هر دو قلمرو قادر خواهند 
بود شــکوفا بشــوند. و هم چنان که افراد بیشتر و بیشــتری با مفهوم کسب وکار 
نوع دوستانه آشنا می شوند، در ایجاد کسب وکارهای اجتماعی مشارکت می کنند، 
و از منفعِت آنچه ایجاد می کنند بهره می برند، درکی از اقتصاِد »کمک هم نوع به 
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هم نوع« گسترش پیدا خواهد کرد. این امر، کارکردن مردم با همدیگر در فضایی 
از اعتماد متقابل و بدون نیاز به قراردادهای پیچیده برای کنترل تعامالت شــان را 

آسان تر می کند.

پیشه ی وکالت چگونه می تواند کمک کند
آنچه مدل اعتمادمحوِر گرامین را این قدر ارزشــمند می سازد این است که با 
کمک کردن به فقرا )به ویژه زنان فقیر(، سرمایه ای انسانی و خانوادگی و اجتماعی 
می ســازد تا به همدیگر کمک کنیم، و این کار را به شیوه ای داوطلبانه و حرفه ای 
انجام بدهیم که ســازنده ی احترام و عّزت نفس و همبســتگی باشــد. احتمااًل 
نمی توانیم همین رهیافِت سرراست را در هر تعامل اقتصادی ای به کار بگیریم—
دست کم هنوز نمی توانیم. اما اعضای پیشه ی وکالت امروز می توانند شروع کنند 
به برداشتن گام هایی که به گسترِش مدِل اعتمادمحور به دیگر بخش های جامعه 
کمــک خواهد کرد. به این روش، آنان مســیر را برای حمایت از نظام اقتصادی 

جدید که ما ساختن اش را شروع کرده  ایم، هموار خواهند کرد.
اینها چند حیطه برای تمرکِز وکالیی است که با ما در این رؤیا شریک اند.

ساده سازی قوانین حاکم بر برنامه های مالِی ُخرد. من سال ها است که برای 
ایجاد قوانین جدیدی برای بانکــداری تبلیغ می کنم که احداث بانک هایی برای 
فقرا را ممکن بســازد، بر خالف قوانین کنونی که بر ایجاد بانک هایی برای اغنیا 
متمرکزند. موفقیــِت کاِر تّکه تّکه بر روی قوانیِن موجود بــرای امکان پذیرکردِن 
قرض دادِن بدون وثیقه به افراِد فاقد بانک بسیار اندک خواهد بود—به ویژه وقتی 
که نیاز به بانک برای افراد فاقد بانک و افراِد زیِر اســتانداردهای بانکی این قدر 

وسیع باشد.
سعی می کنم ایده را با خاطرنشان کردن این امر عرضه کنم که خدمات مالی، 
اکسیژِن زندگِی فردِی اقتصادی است. این اکسیژن به طرز بسیار سخاوتمندانه ای 



دنیای سه صفر 280

بــه مردماِن باالترین طبقه می رســد؛ در واقِع این افــراد، بهره مند از نوعی آتِش 
اقتصادی هستند که تقریبًا همه ی اکسیژنی که در دسترس هست را می بلعند. به 

این طریق، کمک های نظاِم مالی باعِث تمرکِز شدید ثروت در جهان می شوند.
در این اثنا، علی رغم پیشــرفتی که در طراحی و اجرای خدمات مالی انجام 
شده است، این اکسیژِن اقتصادی به بیش از نیمی از جمعیت جهان نمی رسد. در 
نتیجه،  بــه لحاظ اقتصادی، صدهــا میلیون نفر مشــغول زندگی هایی به غایت 
شــکننده اند، و این امر وادارشان می کند که پیوسته در حال نزاع برای بقا باشند. 
برای این افراد اکســیژن فراهم کنید، خواهید دید که چقدر ســرزنده و به لحاظ 

اقتصادی سالم خواهند شد.
بدین ترتیــب، خرده وام صرفــًا دادِن وام های کوچک به زنان فقیر نیســت. 
چالشی است برای کِل نظاِم مالی. بانک گرامین همه ی آن کارهایی را می کند که 
بانکداران سّنتی عادت داشتند ادعا کنند که غیرممکن است. این حقیقتی ساده 
است، که اگر از همان جاده بروید به همان مقصد خواهید رسید. اگر می خواهید 
به مقصد جدیدی برسید مجبور خواهید بود جاده ی جدیدی بیابید؛ اگر جاده ی 
جدید وجود ندارد، مجبور خواهید بود بسازیدش. جاده وسیله است،  نه هدف. 
در نظام مالِی موجود، جاده تبدیل شده است به هدف، در حالی که هدف فراموش 

شده است.
در هر جایی از جهان، قوانین ساده تری مورد نیازند تا برنامه های مالِی ُخرد را 
ممکن بســازند تا سپرده های پس انداز را از همه ی مردم دریافت کنند و آن پول را 
بــه فقرا قرض بدهند. این کار می تواند بــا دادن مجوزهای محدوِد بانکداری به 
ســمن هایی انجام بشود که ســازمان های خرده وام را اداره می کنند. تعداد بسیار 
زیادی از نظام های قضایی، این رواِل مطابِق عقِل ســلیم را مجاز نمی شــمارند. 
مقرراِت صحیح باید به ســازمان های مالِی خرد اجازه بدهند که از طریق بسیج 
سپرده ها—که مهم ترین قدم در گســترِش جهانِی خدماِت مالِی خرد است—



281سنگ بناهای آینده

گسترش بیابند.
در کوتاه مدت، شاید نیاز نداشته باشیم صبر کنیم تا دولْت قانونی کامالً  جدید 
در خصوص امور مالِی خرد بگذراند. در حالی که در در حد توان می کوشیم قانون 
جدیدی به دســت بیاوریم، قوانین موجود برای انواع مختلفی از مؤسساِت مالی 
می توانند برای پشتیبانی بهتر از گسترش خرده وام و توانمندکردِن تسهیالت موجود 
وفق داده شــوند. برای مثال، بانک ذخیره ی هند، که بانک مرکزی این کشــور 
است، حاال به مؤسساِت مالِی خرِد موفقی که به صورت سازمان های غیرانتفاعی  
عمل می کنند مجوزهای بانکداری محدودی می دهد تا برایشان ممکن شود که 
تبدیل به بانک هایی تمام عیار در اموِر مالِی خرد بشــوند. من سال  ها است که این 
قدم ساده را به مقاماِت مالِی هند پیشنهاد کرده ام، و بنابراین بسیار خوشحال ام که 
اکنون در حال اجراســت. بــا این حال، مقامات را ترغیــب می کنم که تیزبینانه 
مراقب بانک های خرد باشــند تا مطمئن شــوند که وقتی که با پول های بزرگ و 
فرصت ها—و وسوسه های—بزرگ تری مواجه می شــوند که زاییده ی پول اند، 

خصلت بنیادی شان را از دست نمی دهند.
با این حــال، به طور کّلی، بهترین انتخاب برای مقامات مّلی این اســت که 
منحصرًا بــرای برپاکردن بانک هایی خرد برای وام دادن به افراد کم درآمد، قوانین 

جدیدی ایجاد کنند.
کاهش مقرراتی که کارآفریناِن کوچک را دلســرد می کنند. مخصوصًا در 
ایــاالت متحــده، بســیاری از کارآفریناِن کم درآمــد شــروع کردن و اداره کردِن 
کسب وکاری کوچک را به طرز غیرالزمی دشوار می یابند به این عّلت که قوانین و 
مقررات در ابتدا برای کســب وکارهای بزرگ تری قصد یا طراحی شده اند. برای 
مثال، در ایالت لوئیزیانا، شخص نمی تواند بیش از یک نوع گل را در یک گلدان 
بیاراید و برای فروش عرضه کند مگر آنکه در آزمونی شــرکت کند و مجوِز ایالتی 
بگیرد.۲ ایــن مقرراْت کارآفریناِن جدید را دلســرد می کننــد، رقابت را کاهش 



دنیای سه صفر 282

می دهند، و قیمت های گل آرایی را باال نگه می دارند—و این فقط یکی از صدها 
قاعــده ی دولتی اســت که آغاز کســب وکارهای کوچک بدون تعدیِل ســود را 
ســخت تر می کنند. قواعد را می تــوان طوری تغییر داد که چنیــن جوازهایی را 
داوطلبانه و اختیاری کنند و اجازه بدهند که خریداراِن گل های تزیین شده تصمیم 
بگیرند که آیا می خواهند آرایش گل هایشان توسط شخصی حرفه ای انجام بشود 

که جواز دارد یا نه.
  طبیعتًا، مهم است که مطمئن باشیم قواعِد الزم برای حراست از عموم مردم، 
بــرای حفاظت از محیط زیســت، و برای جلوگیری از تقلب، ضعیف نشــوند. 
قانونگذاران باید توانمندســازِی بازرســاِن ویژه یا کمیته های مطالعه ی مقرراِت 
موجود را لحاظ کنند و در جســت وجوی نظرهای تخصصی و بیطرفانه   باشــند 

برای اینکه کدام مقررات را می توان و باید حذف یا ساده کرد.
فراهم کــردن معافیت هــای قانونی برای فقرا. افراد بســیاْر فقیــری که وارد 
کارآفرینی می شــوند باید از معافیت های قانونی برخوردار شوند که باعث شود 
بعضی قوانین—قوانینی که در هنگام طراحی، فقرا را در نظر نداشته اند—کمتر 
در کارشان دخالت کنند. در بســیاری کشورها )و بیشتر در کشورهای غنی، تا 
کشــورهای فقیر( دیده ام که مقررات چگونه ورود فقرا و جوانان به کسب وکار را 
تقریبًا غیرممکن می ســازند. برنامه های معافیتی برای آزادســاختِن این افراد از 
چنان مقرراتی را می تواند مشــابه مناطق آزاد تجاری یا ناحیه های ویژه ی کاری 
تلقی کرد که به این منظور برقرار می شــوند کــه در محل هایی که نیاز اقتصادی 
بسیار شــدید اســت، موانع مالیاتی را کاهش بدهند. به شــیوه ای مشابه، باید 
ناحیه هایی عاری از مداخله ی حقوقی ایجاد کنیم که در این نواحی فقرا و جواناْن 
رسیدن به خوداتکایی را آســان تر خواهند یافت، از این طریق که برای خودشان 
زندگی  می سازند. چنین برنامه هایی البته نباید قوانین اساسِی امنیت و حفاظت از 

محیط زیست را به خطر بیفکنند.
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طراحی قوانیِن بهزیســتی و مراقبت های بهداشــتی به نحوی که مشــوق 
استقالل افراد باشــند. برنامه های دولتی  که چتری حفاظتی برای کمک به فقرا 
تدارک می بینند، بسیاری اوقات طراحی ضعیفی دارند و به طرق متعددی مشوق 
وابستگی هســتند، نه مشوق اســتقالل. برای مثال، بســیاری اوقات به شدت 
محدودکننده  هستند که شــخِص کم درآمد تا چه اندازه ای می تواند پول پس انداز 
کند یا به دســت آوَرد و هم چنان واجد شرایط کمک های دولتِی غذا یا مسکن یا 
مراقبت های بهداشــتی باقی بماند. در این سیاست ها باید تغییرات خاّلقانه ای 
انجام شــود تا به افراد کمک کنند که، با مراقبــت از خود از طریق فعالیت های 
درآمدزا، عّزِت نفس و استقالل به دســت بیاورند. وقتی که شخص به آستانه ی 
خاصی از درآمد می رســد، یارانه ها باید نه به یکبــاره، بلکه طی مراحلی حذف 
شوند. این امر، مستمری بگیران را ترغیب خواهد کرد تا قدم هایی آزمایشی بردارند 
با هدف اینکه کارآفرینان شوند و نهایتًا از جرگه ی مستمری بگیران خارج شوند.

در مــورد ایجاد قوانین مالیاتی برای دادن امتیازات ویژه به کســب وکارهای 
اجتماعی چطور؟ آیا باید، برای ترغیب و اشــاعه ی این نوِع جدید از کسب وکار، 

این قدِم حقوقی را برداریم؟
در نظام اقتصادی کنونی، کسب وکارهای اجتماعْی وضعیِت بینابینی عجیبی 
دارنــد. ایــن کســب وکارها در هیچ یــک از دو مقوله ی اصلِی ســازمان ها—
کسب وکارهای انتفاعی و سازمان های غیرانتفاعی—به روشنی نمی گنجند. مثل 
کسب وکارهای انتفاعی، اینها تحت قوانین تجاری ثبت می شوند، مالک دارند، 
به لحاظ مالی خودکفا هســتند، مشتریانی دارند که کاال یا خدمات می خرند، و 
پول ســرمایه گذاری را به مــرور زمان به ســرمایه گذاران بازمی گردانند. اما مثل 
ســازمان های غیرانتفاعی، کاماًل در خدمت رفاه مردم و سّیاره هستند؛ به دنبال 
بیشینه کردن سود نیســتند، در خدمت مقصوِد تولید ثروت برای مالکان شان هم 
نیســتند. از این جهت به غیرانتفاعی ها شــباهت دارند که بــه دنبال ایجاِد خیِر 
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بزرگ تری هســتند—اما این کار را به شیوه ای حرفه ای انجام می دهند. این امر 
تفاوت بزرگی بین خیریه ها و کسب وکارهای اجتماعی ایجاد می کند. از هر دالِر 
خیریه فقط یک بار می توان استفاده کرد، در حالی که هر دالِر سرمایه گذاری شده 

در کسب وکاری اجتماعی می تواند به طور نامحدودی به چرخه بازگردد.
در این اوضاع واحوال پیچیده، استدالل می شود که چون قوانیِن کنونی برای 
سازمان های خیریه معافیت هایی مالیاتی در نظر می گیرند، قوانین مالیاتی جدید 
مورد نیاز است تا کســب وکارهای اجتماعی را هم تراِز خیریه ها کنند. من با این 
پیشــنهاد مخالف ام. دلیل اصلی ام این اســت که می خواهم مانع سوءاستفاده از 
کســب وکارهای اجتماعی توســط مردمان بی قیدی بشــوم که شــاید به طرز 
هوشمندانه ای سودسازِی شخصی شان در کسب وکارهایشان را پنهان کنند و آنها 
را به عنوان کســب وکارهایی اجتماعی به مقامات عرضه کنند تا معافیِت مالیاتی 
بگیرند. اگر چنین معافیت های مالیاتی ای ممکن شود، می ترسم که این موضوع 
دعوتی عمومی بشــود برای ایجاد کســب وکارهای اجتماعِی دروغین، و نهایتًا 
منجر به وضعیتی بشــود که تعداد کســب وکارهای اجتماعــِی دروغین بیش از 
واقعی ها بشــود. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام کســب وکار کســب وکاری 
اجتماعی است، مسؤوالِن رسمِی مالیاتی صاحب اختیار خواهند شد، و این زمیِن 

حاصلخیزی برای فساد مهیا می کند.
بنابرایــن، برای تضمین شــفافیت و برای حفاظت از شــرافِت کســب وکار 
اجتماعی، فکر می کنم مهم اســت که کســب وکارهای اجتماعْی تحت پوشش 
همان قوانیِن کســب وکارهای سّنتی قرار بگیرند. کســب وکارهای اجتماعْی بر 
نوع دوســتِی مردم مبتنی اند. بگذارید محرک شــان نوع دوستی باشد، بدون آنکه 

انگیزه ی معافیت مالیاتی داشته باشند.
ساده ســازِی نظام های روادید و مهاجرت و گذرنامه، برای تشویِق سفرهای 
بین المللی. نظام های فعلی که آزادی سفر را در همه جای جهان محدود می کنند 
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یکی از منابع اصلِی دلسردی و هدررفِت وقت و منابع است. فقرا در بین کسانی اند 
کــه بیش از همــه  در نتیجه ی موانِع اداری برای ســفر رنــج می برند—و از این 
جمله انــد بنگالدشــیاِن جوانی کــه می خواهند در جســت وجوی فرصت های 

تحصیلی، زندگِی مناسب، و آینده ای بهتر، به خارج سفر کنند.
جالب اســت توجه کنیم که تا حدود یکصد ســال پیش، برای ردشــدن از 
مرزهای بین المللی قیِد روادید وجود نداشت. وقتی شهرونداِن قدرت های بزرِگ 
استعماری در اطراف جهان حرکت می کردند، نیاز به گذرنامه یا روادید نداشتند. 
روادیــد در ابتدا در حین جنگ جهانِی اول ضروری شــد. بعد از جنگ جهانِی 
دوم، وقتی که مردم اروپا ایده ی عظیِم اتحادیه ی اروپایی )EU( را به راه انداختند، 
این ایده به عنوان قدمی بزرگ برای بازگشت به دنیای بدون روادیِد گذشته عرضه 
شد که مرزهای کشورهای مختلِف EU را برای مسافرِت آزاد و بدون محدودیْت 
باز کند. باید پیشرفت مان به سوی دنیایی بدون روادید را شتاب ببخشیم، نه اینکه 

این فرآیند را معکوس کنیم.
اقدامات اخیــر دولت ایاالت متحــده برای اینکه ســفر بین المللی را حتی 
سخت تر کند، نتیجه ای جز این ندارد که یکی از منابِع معدوِد امیدی را می بندد که 
مردمان محروم در سراســر جهان از آن بهره می برند. بســتِن یکی دیگر از منابِع 
فرصت، برای مــردِم فقیِر جهــان انتخاب های کمی—غیــر از انتخاِب فوراِن 
گسترده ی خشم—باقی خواهد گذاشت. باید اصرار بورزیم بر مسافرِت آزاد در 
بین کشورهای جهان—که این قدم مهمی است در مسیرمان به سوی جهانی که 

ثروت و فرصت به طرز منصفانه ای بین همه ی مردم تقسیم شده باشد.
شــاید توجه کنید که چه چیزی در بین همه ی پیشنهاد حقوقِی من مشترک 
اســت. همگی این پیشــنهادها راه هایی  بــرای ازبین بردن موانعی هســتند که 
نمی گذارند مردم و جوامْع توانایی هایشــان را به حــد کمال پرورش بدهند. نزاع 
بنیــادِی من با جریاِن اصلِی اقتصاد این اســت که این جریان، مردم را در نظامی 
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زندانــی می کند کــه آنان را عقب نگاه می دارد. کســانی که قوانین ما را شــکل 
می دهند—مســؤوالن دولتــی، وکال، سیاســتمداران، فعــاالن اجتماعــی، و 
دیگران—باید با دقت به راه هایی بنگرند که آزادِی افراد، و به ویژه افراد فقیر، در 
استفاده ی بیشتر از استعدادهای مادرزادی شان توسط چارچوب موجوِد اقتصادی 
و حقوقْی محدود می شــود. محصورکردِن افراد فقیر بــا حصارهای حقوقی و 

محدودیت های مقرراتی، به آنان برای فرار از فقر کمکی نکرده است.

پول از کجا خواهد آمد؟
وقتی که برای اولین بار شروع کردم به صحبت از کسب وکار اجتماعی، یکی 
از مصّرانه ترین ســؤال هایی که با آن مواجه می شدم این بود که »پول برای تأمیِن 
هزینه اش قرار اســت از کجا بیایــد؟« امروزه، با هزاران کســب وکار اجتماعِی 
به راه افتاده که هزینه هایشان را بنگاه ها، سازمان های غیرانتفاعی، سرمایه گذاران، 
و کارآفریناِن فردی ای تأمین می کنند، روشــن تر می شــود که بسیاری از مردم و 
نهادها برای پشــتیبانی از کســب وکارهایی اشــتیاق دارند که هدف شــان حل 

چالش برانگیزترین مشکالت رویاروی جامعه ی بشری است.
با این حال، این ســؤال هنوز مطرح می شود. این سؤال گاهی به این صورت 
درمی آید کــه »برنامه های دولتی برای کمک به فقرا، این روزها در کشــورهای 
بســیار زیادی به گدایی می افتنــد! چگونه می توانید کاری کنیــد که مردم برای 
کسب وکارهای اجتماعِی طراحی شده برای کمک به خوِد همان مردم پول فراهم 

کنند؟« 
به نظر می رســد که فرِض این سؤال این باشد که ما در جهانی زندگی می کنیم 
که یافتِن منابع برای نیازهای مهْم دشوار است. اما همان طور که نگاه ساده ای به 
اطراف تان نشــان  خواهد داد، این فرْض غلط اســت. بودجه های دولتی، صدها 
میلیارد دالرند و پیوسته زیاد می شوند. وجوِه ارتش ها و تسلیحاْت به سهولت در 
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همه ی کشــورهای سراسر جهان جاری می شوند. شــهرهای همه ی قاره ها پر 
شــده اند از جرثقیل هایی که آســمان خراش هایی را باال می برند که در اشــغال 
کســب وکارهای پررونق و افراد ثروتمند هستند. ارزش سهام بنگاه ها در بورس 
جهانی هم چنان به اوج های تازه ای می رســد. تخمین زده می شود که بازارهای 
مالــِی جهانــی در حــال حاضــر انباشــته از ۲۱۰ تریلیــون دالِر امریــکا پوِل 
سرمایه گذاری شده است، که بیشتِر این مقدار به طور پیوسته از یک خانه ی موقت 

به خانه ی دیگری می رود، به دنباِل سوِدی حتی بیشتر.
موجودِی پوْل کم نیســت. مردم در اقیانوسی از پول زندگی می کنند. موضوع 
فقط این است که فقرا نمی توانند جرعه ای از این اقیانوس بردارند. جهاْن رشته ای 
از حباب ها ایجاد کرده اســت که ُپر از افرادی هســتند که به آنچه در حباب های 
پایین تر می گذرد بی اعتنا هستند. باالترین حباب، حبابی است که همه ی ثروت 
در آنجا متمرکز می شــود، در حالی که پایین ترین حباب حاوی بیشترین افراد و 
کمترین ثروت است. به مرور زمان، باالترین حباْب حاوِی افراِد کمتر و کمتری 
می شود با ثروتی بیشتر و بیشتر، که انحصار ثروت را شدیدتر و شدیدتر می کند.

هــدف از اصالحاتی در نظام اقتصادی کــه در این کتاب توصیف کرده ام این 
اســت که همه ی اینها را تغییر بدهد. برای یک شروِع جهشِی این تغییرات، الزم 
است که بخشی از جریان عظیم پولی که همین حاال در سراسر جهان وجود دارد 
را در جهت جدیدی هدایت کنیم—به سمت کسب وکارهایی که طراحی شده اند 
که بزرگ ترین مشــکالت جهان را حل کنند؛ از جملــه برای کمک به فقرا تا از 
منابع و اســتعدادهای مادرزادی شــان اســتفاده ی پربهره تری کنند. این جریاِن 
هدایت شده، به مرور زمان عدم توازِن فاحشی که اکنون از آن رنج می بریم را تبدیل 
خواهد کرد به جهانی که در آن برابرِی بیشــتری حاکم اســت، و هر کسی به آن 
اقیانوِس پول دسترسی خواهد داشت… تا از آن بنوشد، و باغ های آینده را آبیاری 

کند، باغ هایی که رویش هایی از نوِع درست در آن جوانه خواهند زد.
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بانک گرامین تالشی پیشــرو بود برای برگرداندن مقدار اندکی از جریان آِب 
مالی به سمت فقرا تا آنان بتوانند شروع کنند به نوشیدن سهم خودشان و به لحاظ 
مالی فعال و خاّلق بشــوند. با گســترش کســب وکار اجتماعی، خط لوله های 
بیشتری ایجاد می شوند تا کمک کنند به رساندن پول به مردم و به سازمان هایی که 

پا پیش می گذارند تا مشکالتی جهانی را حل کنند.
دشوار نیست سردرآوردن از اینکه پول  برای این تالش از کجا می تواند بیابد. 
این فقط یکی از مثال ها اســت: همین حاال نام هشــت نفر را می دانیم که مالک 
ثروتی هستند بیش از نیمه ی پایینِی جمعیِت جهان، و نیز می دانیم که هر کدام شان 
چقدر ثروت دارد. اگر آن افراِد اَبرثروتمند موافقت می کردند که نیمی از ثروت شان 

را برای منفعت دنیا بدهند، جهِت جریاِن پول بالفاصله تغییر می کرد.
می شــنوم که اعتراض می کنید: »چگونه می توانیم آن هشت نفِر باالی هَرم را 
مجاب کنیم که این مقدار از ثروت افسانه ای شان را بدهند؟« در کمال تعجب، در 
این مورد مسأله ای نداریم. نیازی نیست مجاب شان کنیم. نقدًا تصمیم گرفته اند 
چنین کنند! هر هشــت نفر، یک تعهِد بخشــش را امضا کرده اند و بدین طریق 
متعهد شده اند که نیمی از ثروت شان را بعد از مرگ شان برای امور خیریه بدهند. 
این هشــت نفر،  در میاِن میلیاردرهای زیادی در سراســر جهان اند که این تعهد 
بخشــش را امضا کرده اند. )تا میانه ی ۲۰۱6، تعدادشان از ۱۵۰ گذشته است، و 

امضاکنندگان بیشتری هم دارند به فهرست اضافه می شوند.(۳
یکی از این هشت نفری که از ثروتمندترین میلیاردرها است، مارک زاکربرگ 
بنیانگذار و مدیر عامل فیس بوک است. در ۲۰۱۵ وقتی اولین فرزندش، دختری 
بــه نام مکس، متولد شــد، زاکربرگ بیانیــه ای صادر کــرد و طرح هایش برای 
اهدای۹۹ درصد از ســهام فیس بوک اش برای خیریه را اعالم کرد—و این سهاْم 
بخش عظیمی از ثروت شــخصی او را تشــکیل می دهد. این بیانیه همراه بود با 
تشــکیل پرونده ای در کمیســیون بورس و اوراق بهادار، که این هدیه را رسمیت 
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ببخشــد. دلیل زاکربرگ بــرای انجام ایــن کار چه بود؟ توضیح روشــنی داد: 
می خواســت که پول اش به خلِق جهانی بهتر برای دخترش کمک کند، به جای 

اینکه او را در جهانی رها کند که از مشکالت وحشتناِک بشری رنج می بَرد.۴
وجوِد تعهِد بخشش، و پرطرفداربودن اش در میان ثروتمندترین های جهان، 
نشانه ی قابل مالحظه ای است. حاال همه ی آنچه باید انجام بدهیم این است که 
متقاعدشــان کنیم که از دست کم بخشــی از این پول برای کسب وکار اجتماعی 
اســتفاده شــود. اگر موافقت کنند، برای همه ی کســب وکارهای اجتماعی  که 
می توانیم در جهان ایجاد کنیم پول بی پایانی وجود خواهد داشت. پولی که به این 
صورت ســرمایه گذاری بشــود هرگز ناپدید نخواهد شــد؛ بلکــه، هم چنان که 
کسب وکارهای اجتماعی گسترش می یابند و تکثیر می شوند، به رشد و گردش اش 
ادامه خواهد داد. در عین حال، همه ی امضاکنندگان کنونی و آینده ی این تعهد را 

هم می توان ترغیب کرد که کسب وکار اجتماعی را نیز در تعهدشان بگنجانند.
در اینجــا مایل ام بر نکته ی مهمی تأکید کنم: برای اینکه ما هم به بخشــِش 
خودمان متعهد بشویم، الزم نیست میلیاردر باشیم. هر یک از ما می تواند این کار 
را بکند. مایل ام هر فردی را، با هر ثروتی، ترغیب کنم تا بنیاِد کسب وکاِر اجتماعِی 
خودش را ایجاد کنند، و نیمی از ثروت اش یا بیشــتر را برای ســرمایه گذاری در 
کسب وکاری اجتماعی در مرحله ی دوِم زندگی اش به آن بنیاد بدهد )در عین حال 
که پس انداز کافی نیز برای رســیدگی به نیازهای شــخصی اش باقی می گذارد(. 
شما می توانید مادام که زنده هستید مدیر عامل بنیاد کسب وکار اجتماعِی خودتان 

باقی بمانید، و حتی برای اداره ی بنیادتان حقوق هم بگیرید.
بســیاری اوقات از من می پرســند »انگیزه ی فرد چیست برای اینکه پولی به 
کســب وکاری اجتماعی یا بنیادی برای کسب وکار اجتماعی بدهد؟« پاسخ اش 
ساده است. پول درآوردن مایه ی خوشبختی است، اما خوشبخت ساختِن دیگران 
خوشبختِی بزرگ تری است! همین که مزه ی این خوشبختِی بزرگ تر را بچشید، 
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نمی توانید جلوی خودتان را بگیرید و بیشتر نخواهید.
هر نوع دیگری از سرمایه گذارِی پول در جهان نیز می تواند در رشد کسب وکار 
اجتماعی ســهیم باشــد. تصور کنید اگــر همه ی صندوق های بازنشســتگی، 
صندوق های مســتمری، صندوق های خانوادگی، موقوفه هــای کالج ها، و هر 
صندوق دیگری، یکی از سیاست هایش را این قرار دهد که ۱ درصد از دارایی هایش 
را در یک بنیاد کســب وکار اجتماعی سرمایه گذاری کند! به این فکر کنید که این 

چه معنایی می تواند برای جهان داشته باشد.
کشــورهای اعطاکننده ی کمک نیز می توانند سیاست هایشــان در کمک  به 
توسعه را بازطراحی کنند. می توانند بنیادها یا صندوق های کسب وکار اجتماعی 
خودشان را در هر یک از کشورهای دریافت کننده ی کمک ایجاد کنند و دست کم 

نیمی از پول های صندوق ها را در این بنیاد ها سرمایه گذاری کنند.
در این اوضاع واحوال، چگونه کســی می تواند باور داشته باشد که موجودِی 

پول برای کسب وکار اجتماعی کم است؟
برخی افراد اســتدالل می کنند که کاِر دولت است که سازمان هایی ایجاد کند 
که در خدمت فقرا باشند—از جمله بانک های خرده وامی ایجاد کنند که خدماِت 
مالی به آنها بدهند. من با این ایده مخالف ام. من در اســتفاده از پول دولت برای 
هر کسب وکار اجتماعی ای که بر قرض دادن پول به افراد کم درآمد متمرکز باشد، 
بســیار محتاط خواهم بود. برای مثال، توصیه نمی کنــم که دولت درگیر اداره ی 
برنامه ها یا بانک های خرده وام بشــود. برای موجودی سیاســی، به غایت دشوار 
است که پولی که به افراد فقیر وام می دهد را بازیابد. حتی وقتی که—و این غالِب 
موارد است—افراد فقیر مایل و قادر باشند بازپرداخت را انجام بدهند، بسیاری 
اوقــات مطالبه ی بازپرداخت از آنان به لحاظ سیاســی برای دولت ها نامطلوب 
اســت. شــهروندان به این باور رســیده اند که دولت مســئول مراقبت از فقرا و 
محرومان است. این وظیفه ی دولت است. بنابراین، وقتی آژانسی دولتی از فقرا 
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بازپرداخت وام را مطالبه می کند، این به نظر می رســد با وظایف دولت ناسازگار 
باشــد، و باعث می شــود فقرا برای بازپرداخت پول هایی کــه از برنامه ای دولتی 
دریافت کرده اند بی میل باشــند. به عالوه، چون دولت ها را سیاســتمداران اداره 
می کنند، گرایش دارند به اینکه، به جای پس گرفتن پوِل دولت، بیشــتر عالقه مند 
باشــند به گرفتن رأِی دریافت کننــدگاِن پول. در نتیجــه،  در برنامه های دولتی، 
قاعده ی مهِم بازپس دادن وام یا سرمایه گذاری، گرایشی پیدا می کند به سمتی که 

فراموش بشود.
با مستثنی شدِن برنامه های قرض دادِن پول، دولت ها بسیاری اوقات می توانند 
از طریق کســب وکارهای اجتماعی به نحو کارآمدتری به مشــکالت اجتماعی 
رســیدگی کنند تا از طریق آژانس های خیریه یا پروژه هــای تجارِی در مالکیِت 
دولت. شــرط اساسی، این است که هر کســب وکار اجتماعی باید به عنوان یک 
واحد تجاری مســتقل و خودکفا اداره شود که تحت قوانین مرسوم شرکت ایجاد 
می شود و هیأت مدیره ی شرکت اداره اش می کنند. همه ی کارکنان باید به لحاظ 
قانونی کارمند شرکت باشند، نه کارمند دولت. هر سودی باید یا دوباره در همان 
کســب وکار اجتماعی ای ســرمایه گذاری شــود که ســود را تولید کــرده، یا در 
کســب وکارهای اجتماعی دیگری ســرمایه گذاری شــود. مثل هر کسب وکار 
اجتماعــی دیگــری، کســب وکارهای اجتماعــِی راه انــدازی شــده از طریق 
ســرمایه گذاری های دولتی باید از این توان بهره مند باشــند که، بر حسب نیاز، 
خودشان را گسترش بدهند و مهندسِی دوباره کنند تا به اهدافی اجتماعی برسند 

که برای آنها ایجاد شده   اند.
امکانات زیرســاختِی در مالکیِت دولت نیز می توانند، به جای اینکه به عنوان 
آژانس هایی دولتی عمل کنند، به عنوان کسب وکارهای اجتماعی طراحی شوند. 
کارخانه ها، کسب  وکارها، خطوط هوایی، فرودگاه ها، خطوط راه آهن، شرکت های 
انــرژی، معادن، و دیگر صنایع پایــه ی در مالکیِت دولــت می توانند به صورت 
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کسب وکارهایی اجتماعی طراحی و اداره شوند. دولت ها می توانند کسب وکارهای 
اجتماعی را به صورت پروژه هایی مشترک ایجاد کنند—هم با کسب وکارهایی در 
بخش خصوصی که به دنبال بیشینه کردِن ســود هستند، و هم با کسب وکارهای 

اجتماعِی در مالکیِت خصوصی.
حمایت دولت از ســاختار کســب وکار اجتماعی، منافع متعددی را حاصل 
خواهد کرد. در مقام مالکاِن کسب وکارهای اجتماعی، آژانس های دولتی ای که 
پول های سرمایه گذاری را فراهم می کنند سرمایه شان را بازپس می گیرند و پول را 
برای مالیات دهندگان نگه می دارند. جزئیات مالِی هریک از این کسب وکارهای 
اجتماعی اعالم خواهد شــد، و شهروندان را مطمئن خواهد کرد که این پروژه ها 
عاری از فساد هستند و فواید اجتماعی  که این کسب وکارها برای رسیدن به آنها 

ایجاد شده اند، واقعًا حاصل می شوند.

ایجاد ساختارهایی مالی که بتوانند اصالح اقتصادی را بهبود بخشند
همان طــور که قباًل مطــرح کــرده ام،  ابــزاری نیرومند بــرای هدایت پول 
ســرمایه گذاری به ســمت همه ی انــواع کســب وکارهای اجتماعــی، ایجاد 
صندوق های کسب وکار اجتماعی است. صندوقی برای کسب وکاری اجتماعی، 
شبیه اســت به صندوق سرمایه گذارِی سودمحوِر ســنّتی که گروهی مجّرب در 
سرمایه گذاری اداره اش می کند. مدیران صندوق، شرکتی را برای سرمایه گذاری 
انتخــاب می کننــد و نتایــج را با دقت رصــد می کنند. با این حــال، بر خالف 
صندوق هایی که به دنبال سود شخصی هستند، صندوق های کسب وکار اجتماعی 
بر کســب وکارهای اجتماعی متمرکزند و نه بر شــرکت هایی که بیشینه ساِز سود 
هســتند. چون صندوق کســب وکار اجتماعی نمی تواند از پروژه هایی که در آنها 
سرمایه گذاری کرده ســودی ببرد ، باید از پروژه هایی که هزینه هایشان را پوشش 
داده دســتمزدی بگیرد. با این حال، هدف اش این نیســت که در شــرکت هایی 
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سرمایه گذاری کند که وعده ی تولیِد سودهای زیاد می دهند، بلکه این است که از 
شــرکت هایی حمایت کند که سودهای اجتماعِی بزرگ تولید می کنند—کاهش 
فقر، ارتقاء تغذیه، فراهم کردن مراقبت های بهداشــتی، و غیره. ســرمایه گذاران 
صندوق کســب وکار اجتماعی، از تجربه و نگاِه نظارتِی مدیران صندوق استفاده 
می کننــد، و نیز از دانســتن این امــر بهره می برند که پول شــان گســتره ای از 
کسب وکارهای اجتماعی را حمایت می کند که مشغول کارهایی خیر در جهان اند.
یکی از اولین صندوق های کســب وکار تجاری را اعتباِر کشــاورزی تأسیس 
کرده است، که بانکی قدیمی و متشخص در فرانسه است که از ابتدا به این دلیل 
ایجاد شــد که از طریق شــبکه ای از بانک های محلی و منطقــه اِی همکار، در 
خدمت نیازهای کشاورزان باشــد. این بانک هم اکنون شرکتی است با خدمات 

مالی متنوع، که بزرگ ترین شرکِت از این نوع در فرانسه است.
در ســال ۲۰۰6، ژان -لوک پرون، که در آن زمان مدیر اجرایِی ارشــِد روابط 
اروپایی در اعتبار کشــاورزی بود به خرده وام عالقه مند شد. او دریافت که ژرژ 
پوژه۰۱ نیز، که در آن زمان مدیرعامل اعتبار کشــاورزی بود، از پشتیبانان نیرومنِد 
این ایده اســت که بانک باید در ارتقاء خرده وام به عنــوان ابزاری برای محو فقر 
نقش فعالی ایفا کند. پرون طرحی برای عمِل بانک پیشنهاد کرد. به عنوان بخشی 
از پیاده ســازی آن طرح، پرون و پوژه تصمیم گرفتند بــرای چند روز در ژوئیه ی 
۲۰۰7 به بنگالدش بروند تا، در محل، درکی از بانک گرامین به دست بیاورند و از 

این بانک بخواهند که با اعتباِر کشاورزی در ابتکارعمل اش مشارکت کنند.
وقتی که در بنگالدش بودند، در نواحی روســتایی ســفر کردند و مشــاهدات 
دست اولی به دست آوردند که شعبه های بانک گرامین چطور عمل می کنند، و نهایتًا 
به دیدار من آمدند تا کمک بخواهند. پیشنهادشان مشارکت با اعتباِر کشاورزی بود 

در پشتیبانی از خرده وام و نیز در مفهوِم وسیع تِر کسب وکار اجتماعی.
01. Crédit Agricole, Jean-Luc Perron, Georges Pauget.
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بعــد از طراحِی قواعِد پایه، موافقت کردیم که با هم در مقیاســی جهانی کار 
کنیم. در نتیجه،  اعتبار کشاورزی با مشــارکت بانک گرامین بنیادی با نام بنیاد 
خرده واِم گرامین و اعتبار کشــاورزی )GCA۰۱( تأســیس کــرد. هدف این بنیاْد 
فراهم کردن امکانات مالــی برای برنامه های خرده وامی بــود که به عّلت کمبود 
سرمایه نمی توانستند فعالیت هایشان را گســترش بدهند. اعتبار کشاورزی، ۵۰ 

میلیون یورو به این بنیاد جدید داد و ژان-لوک پرون مدیر اجرایی اش شد.
امروزه، GCA حدود پنجاه برنامه ی مالِی ُخرد را در بیســت وهفت کشور در 
جهاِن درحال توسعه و به ویژه در قاره ی آفریقا پشتیبانی می کند. در ۲۰۱۲ این بنیاد 
برنامه ی جدیدی برای حمایت از کسب وکارهای اجتماعی اضافه کرد و این کار 

را با ایجاد یک صندوق مجزا برای کسب وکارهای اجتماعی انجام داد.
خــوِد این صندوق کســب وکاری اجتماعی اســت. هــدف اش جذب پوِل 
—GCA سرمایه گذاری از تعدادی از سرمایه گذارانی است—از جمله خوِد بنیاد
که ذهنیتی اجتماعی دارند. بعد، مدیران صندوق، با ســنجیدن قابلیت پایدارِی 
کســب وکارهای پیشنهادشــده و منافع اجتماعِی تولیدشده، شــرکت هایی در 
کســب وکار اجتماعی انتخاب می کنند تا در آن شــرکت ها سرمایه گذاری کنند. 
صندوق هم چنین برای شریکان اش در کسب وکارهای اجتماعی کمک های فّنی 

فراهم می کند.
پرون توضیح می دهد که صندوق با احتیاط حرکت کرده است، به این صورت 
که سرمایه گذاری های بالقّوه را با دقت مطالعه می کند و فقط نویدبخش ترین ها 
را برای دریافِت بودجه انتخاب می کند. پرون توضیح می دهد که »سرمایه گذاری 
در کســب وکارهای اجتماعی مشکل تر و کمی هم ریســک اش باالتر است از 

سرمایه گذاری در خرده وام«.

01. Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation.
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»خرده وام، یک تکنولوژِی استقرار یافته است که با تجربیاِت گسترده تثبیت 
شده است. در مقابل، هر کسب وکار اجتماعی تازه  چیزی است منحصربه فرد! از 
این رو اســت که ما قبل از آنکه تصمیم بگیریم که از شرکت ها پشتیبانی بکنیم یا 

نه، وقت زیادی را به کارکردن با بنیانگذاراِن آنها اختصاص می دهیم«.
تا ابتدای ۲۰۱7، صندوق کســب وکار اجتماعِی GCA در پانزده کســب وکار 
اجتماعــی ســرمایه گذاری کرده اســت، که در ســالمت، کشــاورزی، انرژِی 

تجدیدشونده، و بخش های فرهنگی دخیل اند. اینها بعضی از مثال ها هستند:
لتریه دو برگر، لبنیاتی ای که شــیر را از گّله های فوالنی در شــمال سنگال 	 

جمع آوری می کند و آن را به ماســت و محصوالتــی دیگر تبدیل می کند و با نام 
تجارِی دولیما به فروش می رساَند.

پروژه های روستای سبز، که برای ساکنان خانه های روستایِی اوتارپرادش، 	 
یکی از فقیرترین ایاالت هند،  دسترسی به انرژی خورشیدی را فراهم می کند.

طرح اجتماعی و اجرایِی فاره، که شرکتی است کامبوجی که سیرک هایی در 	 
چادرهای بزرگ در سیم ریپ برگزار می کند و نمایش هایی اجرا می کند الهام گرفته 
از مهارت های سیرک های معاصر و نیز هنرهای نمایشِی سّنتِی فرهنِگ کامبوج. 
گروهی متشکل از شصت هنرمند از خانواده های محروم را به کار می گیرد که فاره 

پونلئو سلپاک تعلیم شان داده،  که سمنی است برای همین مقصود کار می کند.

در میــان دیگر کســب وکارهای اجتماعی، GCA از پروژه ی کشــاورزی و 
ریسک اقلیمی )ACRE(، نیز حمایت می کند، که شرکتی است مستقر در آفریقا 
و تأمین کننده ی بیمه ی محصوالت کشــاورزی برای کشــاورزان خرده پا، که در 

فصل 8 درباره اش توضیح دادم.
دانون سازمان دیگری است که درگیِر بودجه  دادن به کسب وکارهای اجتماعی 
بوده است. در فصل ۳ توضیح دادم که چگونه رئیس دانون و مدیرعامِل وقت اش 
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فرانک ریبو به مفهوم کسب وکار اجتماعی عالقه مند شد و اولین پروژه ی مشترِک 
کسب وکار اجتماعی را راه اندازی کرد—شرکت غذایی گرامین دانون، که ماستی 
مغذی را برای خانواده های فقیِر بنگالدش فراهم می کند. سهامداران و کارمندان 
دانون آن قدر در مورد مشــارکت در ایجاد این نوع جدیِد کســب وکار هیجان زده 
بودنــد که دانون تصمیــم گرفت از این فرصت اســتفاده کند تــا حمایت اش از 

کسب وکارهای اجتماعی را به طرز نهادینه ای گسترش بدهد.
نتیجــه  اش جوامــِع دانــون۰۱ اســت، صندوقی که بــه ســرمایه گذاری در 
کســب وکارهای اجتماعی اختصاص دارد. ســهامداران و کارمندان دانون یک 
مبلغ اولیه ی 6۵ میلیون یورویی به صندوق کمک کردند. حاال سرازیرشدن پول 
به این صندوق ادامه دارد—هم از جانب کارمندان دانون و هم سرمایه گذارانی از 
بیرون که می خواهند مشارکت کنند. با ساختار کنونی اش، این صندوق ۹۰ درصد 
از دارایی هایش را در اوراِق درآمِد ثابت )یا اوراق قرضه( سرمایه گذاری می کند، 
که اینها درآمِد سّنتِی سرمایه گذاری را تولید می کنند. ۱۰ درصِد باقی مانده در یک 
صندوق ســرمایه ی خطرپذیر ســرمایه گذاری می شــود که از کســب وکارهای 
اجتماعی حمایت می کند. ســرمایه گذاری های کنونِی صنــدوِق جوامِع دانون 

مشتمل بر اینها هستند:
نوتریگو، شرکتی که از طریق فروش یینگ یانگ بائو، که یک مکمل غذایِی 	 

تقویت شده است، با سوءتغذیه ی نوزادان در چین مبارزه می کند.
جامعه ی ناندی برای خدماِت آب، که آب آشــامیدنی با قیمت مناســب را 	 

برای جوامع فقیر در هند فراهم می  کند.
ایســومیر، شــرکتی فرانســوی که کارگاه های کوچک فرآوری غذا ایجاد 	 

می  کند که گروه هایی از کشــاورزاِن محلی می توانند اداره شــان کنند، و درآمدی 
اضافه برای تولیدکننــدگان زراعی تدارک می بینند، تولیدکنندگانی که در غیر این 
01. Danone Communities.
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صورت به لحاِظ قابلیِت پایداری در حاشیه قرار می گرفتند.

مثِل GCA، صندوق جوامع دانون برای شرکت هایی که از آنها حمایت می کند 
کمک های تخصصی و مشــورتی عرضه می کنــد، از جمله کمک هایی در مورد 

تغذیه و تولید و بازاریابی از جانب متخصصاِن دانون.
صندوق های دیگری برای کسب وکارهای اجتماعی در سراسر جهان پدیدار 
شده اند. هر کدام به شــیوه ی خودشان عمل می کنند و در قسمت برگزیده ای از 
کســب وکارهای اجتماعی در یک یا چند کشــوِر منتخب عمل می کنند و پول 
ســرمایه گذاری را از افراد یا سازمان هایی جذب می کنند که مشتاق  مشارکت در 

اقتصاد جدیدی هستند که در حال ساخته شدن است.
هر صندوق کسب وکار اجتماعی پیشینه ی منحصربه فرد خودش را دارد. یکی 

از آنها این است:
در سال ۲۰۱۰ من داشــتم در کنفرانسی در بمبئِی هند سخنرانی می کردم. در 
میان چیزهای دیگر، توضیح دادم که کســب وکار اجتماعــی چگونه می تواند با 
استفاده از تسهیالِتی مالِی برگرفته از یک صندوِق کسب وکاری اجتماعی تقویت 
شود. وقتی که داشتم سن را ترک می کردم، شخصی که قبالً  هرگز ندیده بودم اش 
مرا متوقف کرد تا سؤالی بپرسد. پرســید: »به نظرتان حداقِل اندازه ی صندوقی 

برای کسب وکاری اجتماعی چقدر باید باشد؟«
  من به سرعت پاسخ دادم: »باید با دست کم یک میلیون دالر آغاز کند«.

آن مرد ســر تکان داد و همان طور که به طــرف خروجِی هتل می رفتم، با من 
قدم زنان آمد و ســؤاالت دیگری پرســید درباره ی اینکه صندوق های کسب وکار 
اجتماعی چطور می توانند عمل کنند. وقتی به دِر جلوی هتل رسیدم، دست ام را 
فشــرد و گفت: »خدانگهدار، پروفســور یونس، و متشــکرم. من یک صندوق 

کسب وکار اینترنتی برای هند تأسیس خواهم کرد«.
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برایش آرزوی موفقیت کردم، اما جــدی اش نگرفتم. فکر کردم که طرح اش 
زاده ی یک لحظه ی الهام بخش بوده است، و به نظرم رسید که شاید شوروشوق اش 
در مواجهــه با واقعیاِت کســب وکار بخوابد. گمان من این بــود که طرح اش از 

چالش های پیداکردِن عملِی پول برای صندوق اش جان سالم به در نخواهد برد.
اشــتباه می کردم. در عرض یک ماه، مات  مبهوت شــدم وقتی که نامه ای از 
آقای اس. ِکی. ِشــلگیکار دریافت کردم، همان مردی که در بمبئی با او گپ زده 
بودم. معلوم شد که او متخصص در امور مالی و سرمایه گذاری است. نامه اش به 
من اطالع داد که یک صندوق کسب وکار اجتماعی با ۱ میلیون دالر از پوِل خوِد 
او آماده ی ثبت در بمبئی اســت. می خواست از من اجازه بگیرد تا آن را صندوق 
کسب وکار اجتماعِی یونِس بمبئی بنامد. من موافقت کردم. در هفت ساِل گذشته، 
ایــن صندوق در حــال فعالیت بوده اســت، و تحت مراقبِت عاشــقانه ی آقای 

شلگیکار، از کسب وکارهای اجتماعِی محلی در بمبئی حمایت کرده است.
صندوق های دیگری برای کسب وکارهای اجتماعی هم چنان پدیدار می شوند. 
برای مثال، یک صندوق کســب وکار اجتماعی یونــس در ۲۰۱6 در بنگلوِر هند 
تأسیس شده. طرح اش این است که کارش را با پشتیبانی از چهار یا پنج کسب وکار 
اجتماعی در بخش هایی نظیر آموزش، مراقبت های بهداشتی، تهیه ی مسکن، و 
آموزش با ســرمایه گذارِی حدود 7۵,۰۰۰ دالر امریکا برای هر کدام شروع کند. 
این صندوق را ویناتا ِردی راه اندازی کرده است که بنیانگذار گرامین کوتا است که 
نسخه ای از بانک گرامین در سال های آغازیِن اموِر ُخرِد مالی در هند بوده است،  
همراه با سوِرش کریشنا، مدیر عامل گرامین کوتا، با استفاده از کمک های بنیاِد 

خانواده ی ویناتا.
در ایاالت متحده، صندوق کسب وکار اجتماعِی گرامین امریکا در سال ۲۰۱6 
با پشــتیبانی مالِی اولیه   از طرف بنیاد ســارا بلکلی راه اندازی شد، بنیادی که به 
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افتخار کارآفرینی نام گذاری شده است که شرکت اسپنکس۰۱ را ایجاد کرده است. 
این صندوق از زناِن کارآفریناِن کسب وکارهای اجتماعی در شهرها و جوامعی در 

اکناف ایاالت متحده پشتیبانی خواهد کرد.
کســب وکاِر یونس هم چنین صندوق هایی در کشــورهای محِل فعالیت اش 
ایجاد کرده است. صندوق های کســب وکار اجتماعی دیگری در کشورهایی در 
سراسر جهان فعال اند یا در حال شکل گیری هستند، کشورهایی از اروپا و آسیا 

تا امریکای التین و آفریقا.
دولت ها می توانند انواع مختلفی از صندوق های کسب وکار اجتماعی ایجاد 
کنند. برای مثال، صندوق می تواند ویژه ی حیطه ی خاصی از عالئق باشد، مثل 
محیط زیســت، فقر، کارآفرینی، کشاورزی، یا مراقبت های بهداشتی. دولت ها 
هم چنین می توانند برای پشــتیبانی از حوزه هایی با نیازهای ویژه، صندوق های 
کسب وکار اجتماعِی منطقه ای یا محلی ایجاد کنند. پوِل این صندوق ها می تواند 
شــامل پول ِکشــِت ایده باشــد که دولت ها تدارک می بینند، و نیز سودهایی از 
کســب وکارهای موجوِد در مالکیِت دولت، که دوباره وارد چرخه می شوند تا از 

کسب وکارهای جدید پشتیبانی کنند.
کشــورهای کمک کننده ای که از توسعه ی جهانی حمایت می  کنند می توانند 
در هر کشوری که محِل عمل شان است یک صندوق کسب وکار اجتماعی ایجاد 
کنند و بخشی از پول اهدایی شان را به آن صندوق کمک کنند. صندوق می تواند 
در حیطه هایــی که از نظر کمک کننــده اولویت دارند ســرمایه گذاری کند. هر 
کســب وکاِر ایجادشــده، زندگِی پایداِر خودش را خواهد داشت در حالی که پوِل 
کمک کننده به صندوق باز خواهد گشت تا در آینده نیز بارها سرمایه گذاری شود، 
نه اینکه بعد از یک بار اســتفاده ناپدید شــود )آن طور کــه در مورد خیریه اتفاق 
می افتد(. کمک کنندگان می توانند بنگاه های محلی و بین المللی—به ویژه  آنهایی 
01. Sara Blakely, Spanx Inc.
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که در کشــورهای خودشان مستقر هســتند—را ترغیب کنند تا با این صندوق، 
کســب وکارهای اجتماعِی خطرپذیر ایجاد کنند. شرکت ها هم چنین می توانند با 
تدارک دیدن تجربیات، مهارت های مدیریتی، و تکنولوژی به گســترِش ظرفیِت 

صندوق کمک کنند. 
صندوق های کسب وکار اجتماعْی یگانه شکل جدیدی از تأمیِن مالی نیستند 
که افرادی نوآور در حال توسعه دادن شــان برای پیشــبرد تغییر در اقتصاِد جهانی 
باشــند. تجربیاِت دیگر در حال انجام اند و این امر، هم تقاضای چشمگیر برای 
تأمین بودجه ی کســب وکارهای اجتماعی و هم وجوِد امکان هایی خاّلقانه ای را 
نشــان می دهد برای جهت دهی به بعضی از منابِع گســترده ی مالی به سمِت این 

بخِش پرشوری که سریعًا در حال رشد است.
یک مثــال اش موفقیــِت اجتماعِی نــوت۰۱ اســت. نوت ســاختار جدیِد 
هوشــمندانه ای برای تأمیِن مالِی کســب وکارهای اجتماعی که اخیرًا گروهی از 
طراحــاِن نوآوِر ابزارهای مالی در کســب وکار اجتماعِی یونــس )YSB( و بنیاد 
راکفلر توسعه اش داده اند. موفقیِت اجتماعِی نوت را می توان نسخه ای از سازوکار 
برای تأمین مالی تلقی کرد که به تأمیِن مالِی نتیجه محور معروف است. در این 
نظام، یک آژانس دولتی یا یک سازمان خیریه، پرداخت وام هایی از سرمایه گذاران 
خصوصی به سازمانی غیرانتفاعی را تعهد می کند که می خواهد یک هدف خاص 
اجتماعی را تعقیب کند. اگر برنامه ی ایجادشــده توسط سازمان غیرانتفاعْی به 
هدف هــای اجرایِی مورد توافق برســد، دولْت بودجه ای تــدارک خواهد دید که 
بازگشت وام را به شیوه ای شبیه به اوراق قرضه ممکن می سازد. این راهبرد، برای 
جذب بودجه بــرای برنامه های اجتماعی از ســرمایه گذاراِن خصوصی ای نظیر 

گلدمن ساکس با موفقیت به کار گرفته شده است.
موفقیِت اجتماعِی نوت، پیچِش تازه ای در این رهیافت وارد می کند. متضمِن 
01. Social Success Note.
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کاری گروهی میان ســه مشارکت کننده اســت: یک کسب وکار اجتماعی، یک 
سرمایه گذار، و یک یاری  گر در اموِر انسان دوستانه، نظیر یک بنیاد. سرمایه گذار، 
بودجه را به شکل وامی به کسب وکار اجتماعی برای تعقیِب یک هدِف اجتماعِی 
ویژه و با تعریِف مشخص تدارک می بیند—برای مثال، ساختن خانه هایی برای 
تعداد خاصی از افراد بی خانمان، یا گسترش دادِن بیمه ی سالمت به تعداد خاصی 
از خانواده ها. کســب وکار اجتماعْی مسئوِل این است که وام را بازپرداخت کند. 
اما اگر در مهلتی توافق شده به هدِف ازپیش تعیین شده دست یابد، کمک کننده ی 
انسان دوسْت یک هزینه تاثیر بر محیط به صورت اضافی به سرمایه گذار می دهد.
یویو گفته ام، موفقیِت اجتماعِی نوت  همان طور که در مقاله ای در بلومبرگ ر

یک سناریوی »برد-برد« ایجاد می کند:
به یمِن هزینه تاثیر بر محیط، سرمایه گذاراْن یک بازپرداخِت تجاری دریافت 
می کنند که با ریسِک موضوع تطبیق یافته است؛ بنیادها دالرهای انسان دوستانه ی 
بسیار بیشتری برای خریدهای استقراضی شان به دست می آورند در حالی که یک 
نتیجه ی اجتماعِی مطلوب را هم حاصل می کنند؛ و کســب وکارهای اجتماعی 
می توانند به ســرمایه ی کم هزینه ای دسترسی پیدا کنند که به آنها امکان می دهد 
جهان را بهتر کنند بدون اینکه تحت فشاِر باشند برای اینکه بازپرداخت های مالی 

را با نرخ بازاْر عرضه کنند.۵
موفقیِت اجتماعِی نوت نمایش دهنده ی شیوه ی هوشمندانه ای از همسوکردن 
انگیزه های سه طرِف عالقه مند است به نحوی که جریان پول سرمایه گذاری را به 
ســمت پروژه هایی ترغیب کند که به نوع بشــر ســود می رســانند. هم چنان که 
شــرکت هایی تجربه  این شــکِل جدیِد تأمیــِن مالی را شــروع می کنند، مطمئنًا 
نسخه های نوآورانه ی دیگری هم ایجاد خواهند شد. زمان به ما خواهد گفت که 
کدام سازوکارهای مالی برای پیش راندِن رشِد بخِش کسب وکار اجتماعْی موفق تر 

از بقیه از کار درخواهد آمد.
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در درازمدت، احتمااًل معلوم خواهد شد که ابزارهایی برای تأمین مالی که در 
این فصل شــرح داده ام موقتی هستند و تدابیری سردستی اند. باور دارم که روزی 
در آینده بانک های کسب وکارهای اجتماعی، شرکت های کارگزاری کسب وکار 
اجتماعی، و صندوق هایی برای سرمایه ی خطرپذیِر کسب وکار اجتماعی وجود 
خواهند داشت که طبق روالی عادی برای بخِش کسب وکارهای اجتماعْی بودجه 

فراهم می  کنند.
***

سخت ترین بخِش ســاختِن یک نظام جدید اقتصادی، ایجاد شتاِب اولیه ی 
پشــت ایده ی تغییر اســت. این تالشی اســت که هم اکنون مشغول اش هستیم. 
واردکردن اصالحاتی در نظام های حقوقی و مالْی بخشی از این تالش است. هر 
اصالحی، یکی از موانعی را از سر راه برمی دارد که در حال حاضر باعث دلسردی 

در تجربه ی خاّلقانه در مورد تغییِر اقتصادی است.
در سال های پیِش رو، هم چنان که کسب وکارهای اقتصادی تکثیر می شوند و 
گســترش می یابند، افراد و سازمان های بیشتر و بیشــتری به این آرمان خواهند 
پیوست. سرانجام، از خودمان خواهیم پرسید که چرا این قدر طول کشید تا جهاْن 
این مطالبــه ی واضح در مورد نظامی اقتصادی را دریابــد که هدف اش حقیقتًا 

برآوردِن نیازهای بشری باشد.
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۱۱
بازطراحِی جهاِن فردا

چارچوِب مفهومِی ســرمایه داری را ابتدا آدام اسمیت، اقتصاددان و فیلسوف 
بزرگ اسکاتلندی، در وهله ی اول در کتاِب ۱776اش کاوشی در ماهّیت و علِل 
ثروِت ملل مطرح کرد. این چارچوب در طول تاریِخ درازش بهبود یافته اســت و 
مفصل تر شــده اســت، اما اصوِل پایه اِی آن بی تغییر مانده اند. بــه مرور زمان، 
بدیل های بسیاری برای سرمایه داری عرضه و اجرا شده است. در این اثنا، جهان 
شــدیدًا تغییر کرده اســت. نیاز به بازبینــی و ارزیابِی دوباره ی ســاختاِر پایه اِی 
سرمایه داری در موقعیت های بسیاری احساس شده است. اما هرگز با آن شدتی 

که امروز احساس می شود، حس نشده است.
جهان در بحرانی جدی اســت. من در این احساس به میلیون ها نفِر دیگری 
ملحق می شــوم که سرمایه داری ریشــه و عّلِت این بحران اســت. افراد بسیار 
کم شــماری مطالبه شــان این اســت که ســرمایه داری به نفع نظام دیگری مثل 
سوسیالیسم کنار گذاشته شود زیرا تقریًا هر کسی متقاعد شده که سرمایه داری، 
با همه ی عیب هایش، هنوز نظام اقتصادِی بهتری است. اما در پرتو بحراِن کنونی، 

حمایتی نیرومند از تجدیدنظری اساسی در این نظام وجود دارد.
در ایــن کتاب، من توضیح داده ام که چرا فکر می کنم تغییرات بنیادی خاصی 
در چارچوب نظری و عملِی ســرمایه داری ضروری است—تغییراتی که به افراد 
امکان خواهد داد نظرات خودشان را به شیوه ها و در ابعاد متعددی بیان کنند و به 
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مشکالتی بپردازند که چارچوِب مفهمومِی موجوْد آنها را حل نشده باقی گذاشته 
یا حتی تشدیدشــان کرده است. و اگرچه پیشنهاد من شاید به عنوان تغییر مهمی 
در ســاختار سرمایه داری تلقی شود، من هیچ انتخابی جز این نمی بینم که به این 

نقص های پایه اِی ساختار بپردازیم.
در نظر من، چارچوب نظرِی سرمایه داری که امروزه وسیعًا مورد قبول است 
فقط یک ســاختاِر نیم ســاخته است—ساختاری که »دســت نامرئی«ی آدام 
اســمیت را تبدیل می کند به دسِت شدیدًا جانبدارانه ای که فعالیت های بازار را به 
نفِع غنی ترین ها به جلو می بَرد. تقریبًا می شود شک کرد که این »دست نامرئی« 

در واقع متعلق است به غنی ترین ها!
هم چنان که بحث کرده ام، نظریه ی فعلِی ســرمایه داری بر آن اســت که بازاْر 
مختص آنانی است که فقط به ســود عالقه دارند—تعبیری که با مردم به عنوان 
موجوداتی تک بعدی برخورد می کند. اما مردم چندبعدی  اند. انسان ها در حالی 
که بعد خودخواهانه شــان را دارند، بعِد نوع دوستانه شــان را هم دارند. نظریه ی 
ســرمایه داری و بازاری که در اطراف این نظریه رشد کرده است هیچ جایی برای 
بعِد نوع دوســتانه ی مردم باقی نمی گذارد. پیشنهاد من برای تغییر، حول بازتعبیِر 
سرمایه داری از طریق معرفِی نظری جدید درباره ی نوع بشر می گردد—نظری که 
نسبت به انساِن سرمایه داِر نظریه ی کنونی، به شخِص واقعی نزدیک تر است. این 
کاْر تفــاوت عظیمی در مفاهیم مــان، در روال های عمل مــان، و در چارچوب 
نهادی مــان برای اقتصاد ایجــاد می کند. در این کتاب اســتدالل کرده ام که اگر 
انگیــزه ی ایثارگرایانــه ای که در همه ی مردم وجــود دارد را بتــوان وارد جهاِن 

کسب وکار کرد، فقط مشکالت اندکی خواهند ماند که نتوانیم حل شان کنیم.
آدام اســمیت دو قرن و نیم پیش این را به روشنی دیده بود. کتاِب ۱7۵۹اش، 

نظریه ی احساس های اخالقی، به این صورت آغاز می شود:
انســان هرقدر هم که خودخواه فرض شود، آشــکارا اصولی در طبیعت اش 
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هستند که او را به خوشبختِی دیگران عالقمند می کنند، و سعادت آنان را برای او 
ضروری می سازند، گرچه هیچ چیزی از آن عایدش نشود جز لذِت دیدن اش. از 
این نوع اســت دلســوزی یا ترحم، احساســی که در مورد فالکت دیگران حس 
می کنیم وقتی که یا می بینیم اش یا چنان می شود که به طرز بسیار زنده ای تصورش 
می کنیم. اینکه بسیاری اوقات از غِم دیگران غمی حاصل مان می شود، حقیقتی 
اســت آشــکارتر از آن که برای اثبات اش نیاز به هیچ نمونه ای باشد؛ چرا که این 
احساس، مثل سایر عواطِف طبیعِت بشری، به هیچ وجه محدود به افراِد مهربان 
و بافضیلت نیست، گرچه شاید آنان این امور را با حساسیِت بسیار بیشتری حس 
کنند. بزرگ تریِن اشرار، سنگدل تریِن نقض کنندگاِن قوانیِن جامعه، به کّلی فاقد 

این احساس نیستند.
بعد از این، اســمیت بنیادی ترین سؤال را می پرســد: چرا بعضی عمل ها یا 
قصدها را با تحســین می نگریــم و بقیه را تخطئه می کنیــم؟ در آن زمان، عقایِد 
مختلفی بود: برخی معتقد بودند که تنها معیاِر درســت و غلط، قانون و حاکمی 
است که آن قانون را وضع کرده؛ دیگران معتقد بودند که اصول اخالقی را می توان 

به طرزی عقالنی، مثِل قضیه های ریاضیات، به دست آورد.
اسمیت این نظر را اختیار کرد که مردم با یک حِس اخالقی متولد می شوند، 
درست همان طور که ایده هایی مادرزادی از زیبایی و هماهنگی دارند. وجدان مان 
به ما می گوید که چه چیزی درســت و غلط اســت، و این وجداْن چیزی است 
فطری و نه چیزی که قانونگذاران به ما داده باشــند یا با تحلیلی عقالنی به دست 
آمده باشــد. و برای تقویت اش یک احساِس نزدیک به آن هم داریم، که اسمیت 
آن را همدلی می نامد. این دو حس طبیعِی وجدان و همدلی، با همکارِی همدیگر، 
تضمین می کنند که افراد بشــر می توانند به شــکلی بســامان و در سازمان هایی 

اجتماعی با هم زندگی کنند.
کتاِب بزرِگ دیگِر اسمیت، ثروِت ملل، کاماًل از این تِز احساس های اخالقی 
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فاصله گرفت. تز او در  ثروت ملــل را عمومًا به این صورت خالصه می کنند که 
وضِع همگان خوب خواهد بود اگر که همه ی مردم امکاِن این را داشــته باشند که 
به دنبال »نفع شــخصی« باشند. هنگام استفاده از واژه ی نفع شخصی هرچه که 
در ذهن اسمیت بوده باشد، جهاْن این عبارت را طوری تعبیر کرده است که معادل 
اســت با بیشینه سازی سود. در عمل، نفِع شــخصی را همان خودخواهی تلقی 

می شود. در نتیجه، در ذهِن تجاری، جهاِن فراتر از خود عمدتًا رنگ می بازد.
در نظریه ی احساس های اخالقی، اسمیت درباره ی اهمیت عظیِم عدالت و 
دیگر فضایل اخالقی شــرح داده است. اما او هرگز این را با مفهوِم نفِع شخصی، 
که ثروت ملل مبتنی بر آن است، آشتی نداد. اگر از این دو کتاب برای مطرح کردِن 
بنیادهای دو نوع مختلِف کسب وکار استفاده کرده بود، شاید جهان می توانست از 

بحران بزرگی که امروزه با آن مواجه هستیم اجتناب کند.
ســاختار کنونی نظریه ی اقتصادی، در بازاری که تمامًا به کسب وکارهای با 
انگیزه ی نفع شــخصی اختصاص دارد، به ُبعِد نوع دوستانه ی مردم امکاِن این را 
نمی دهد که نقشــی ایفا کند. هم چنان که در این کتاب نشان داده ام، فرصتی اگر 
داده شود،  مردم وارد بازار خواهند شد تا نیازهای نوع دوستانه شان را با به راه انداختن 
کســب وکارهایی بیان کننــد که اختصاصًا برای ارتقاء بخش بزرگی از بشــریت 
به طور کّلی طراحی می شــوند—و این آشکارا بهتر از کاِر خیریه ها خواهد بود. 
تالش های خیرخواهانه همواره با ما بوده اند. این تالش ها شریف اند و به آنها نیاز 
هست. اما کسب وکار، بیش از خیریه توانایِی این را دارد که نوآوری کند، گسترش 
بیابد و از طریق قدرِت بازاِر آزاد، به افراِد بیشتر و بیشتری برسد. حدی برای آنچه 
می توانیم حاصل کنیم وجود نخواهد داشــت اگر که کارآفریناِن مستعد و رهبران 
تجارِی سراســر جهاْن خودشــان را وقف اهدافی نظیر پایان دادن به سوءتغذیه و 
بیکاری، ایجاد سرپناه برای افراد بی خانمان، و فراهم کردن انرژی تجدیدشونده و 

مراقبت های بهداشتِی مناسب برای همگان کنند.
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سرمایه داری در بحران
با نزدیک شــدن جمعیت جهان به 8 میلیارد نفر، بیــش از هر موقع دیگری 
اهمیــت دارد کــه مفهوم مان از ســرمایه داری را دوبــاره ارزیابی کنیــم. آیا، با 
تعقیب کردِن پایان ناپذیِر پول و قدرت، به قربانی کردِن محیط زیســت و سالمت 
خودمان و آینده ی فرزندان مان ادامه خواهیم داد؟ یا از طریق بازتصوِر جهانی که 
در آن نیازهای همه ی مردمان در مرکز توجه قرار دارد و خاّلقیت و ثروت و منابع 
دیگرمان وســیله ای برای برآوردن آن نیازها خواهد بود، سرنوشــت سّیاره مان را 

خودمان به دست خواهیم گرفت؟
این طور نیســت که بازاندیشی و بازســازی نظام اقتصادی مان صرفًا ایده ی 
قشــنگی باشد. اگر که امیدمان این باشد که در این سّیاره آینده ای داشته باشیم، 
هیچ بدیلی وجود ندارد. در حالی که روندهای کوتاه مدت شاید به نظر برسد که به 
تعــداد اندکی از ما بــه هزینه ی دیگران نفــع می رســاَند، در درازمدت فقط آن 
سیاســت هایی حقیقتًا پایدار هستند که به همه ی مردم جهاْن این امکان را بدهند 
که در پیشرفت ها سهیم باشند. سرنوشت سرمایه گذاراِن با دارایِی خالِص زیاد که 
بانکداراِن وال اســتریت در خدمت آنان هســتند، و سرنوشت زنان فقیری که در 
کارخانه ی پوشاکی در بنگالدش کار می کنند، به هم پیوند خورده است. سرنوشت 
آن کشــاورزی که در اوگاندا ذرِت خوشه ای می کارد، کشاورزی که در مکزیک 

بالل می کارد، و کشاورزی که در آیووا سویا می کارد، در هم تنیده شده اند.
در طــول دهه ی اخیر، دیده ایم که جهان مــان از یک بحران به بحران دیگری 
غلتیده اســت: فاجعه هــای مالــی، قحطی هــا، کمبودهای انــرژی، بالیای 
زیست محیطی، درگیری های نظامی، سیل آوارگان، بی ثباتِی فزاینده ی سیاسی. 
رهبراِن عوام فریب صحبت از این می کنند که بین کشورها دیوار بکشند؛ صحبت 
از ایــن می کنند که ناگهان از پیمان های بین المللــی ای بیرون بروند که با دهه ها 
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دیپلماســِی مجّدانه و آرزوهای بزرگ برای صلح و رفاه همگانی ایجاد شده اند. 
اکنون زمانی اســت که جهانیان را دوِر هم جمع کنیم تــا، با طراحی و مدیریِت 
درســت، با این رشــته بحران ها مقابله کنیم—از این موقعیت به عنوان بهترین 
فرصت مان استفاده کنیم تا اقتصادی جدید و یک معمارِی مالِی جدید را طراحی 
و مســتقر کنیم به نحوی که این نوع بحران ها دیگر هرگز رخ ندهند، به مســائِل 
کهنه ی جهانی قاطعانه رسیدگی بشود، و کاستی ها و عدم انسجام های نظریه ی 

فعلِی اقتصاد و نظم اجتماعی باالخره برطرف بشوند.
مهم تریــن ویژگــی این معمارِی اقتصــاد جهانِی جدید ایــن خواهد بود که 
چارچوب نظرِی نیم ســاخته ی ســرمایه داری را کامل کند، به این طریق که نوع 
دوِم کسب وکار—کســب وکار اجتماعی—را در آن بگنجانــد و نظریه را دوباره 
بپروراَند تا این امر را به رسمیت بشناسد که همه ی افراد بشر کارآفرین اند نه اینکه 
صرفًا فراهم کننده ی نیروی کار باشند، آنچنان که نظریه ی فعلی مفروض می گیرد. 
این تغییرات، همین که در چارچوب وارد بشــوند، می توانند در حل بحران مالی، 
بحران غذا، بحران انرژی، و بحران زیست محیطی نقش مهمی ایفا کنند. ساختار 
جدید اقتصادی، کارآمدترین سازوکار را برای پرداختن به مشکالت حل نشده ی 
فقــر و بیماری تــدارک خواهد دید. کســب وکار اجتماعــی می تواند به همه ی 
مشکالتی بپردازد که پشِت سِر کسب وکارهای سودساز باقی مانده اند، و در عین 

حال زیاده روی های آنها را هم اصالح کند.

باالترین شکِل خاّلقیِت بشری
کسب وکار اجتماعی صرفًا ابزاری اساسی برای حل وفصل بحران هایی نیست 
که نوع بشــر با آنها مواجه اســت. کســب وکار اجتماعی بیان فوق العاده ای از 
خاّلقیِت بشــری نیز هست—شــاید باالترین شــکِل خاّلقیتی که انســان ها 

قابلیت اش را داشته باشند.
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می دانیم که هدِف هر کسب وکار اجتماعْی برآورده کردن نیازهای بشری است. 
اما وقتی که کسب وکاری اجتماعی ایجاد می کنیم، نیازهایی که قرار است برآورده 
شــوند باید به دقت تعریف شوند زیرا کل کســب وکار مطابق این هدف طراحی 
خواهد شــد. این مشــکل در کســب وکار متعارف وجود ندارد زیرا، به معنایی 
بنیادین، هدِف هر کســب وکار متعارْف امری است واحد—رسیدن به باالترین 
میزاِن برگشِت سرمایه. در کسب وکار اجتماعی چنین نیست. هدِف ملموس، از 
یک کســب وکار تا کسب وکاری دیگر تغییر می کند. به این دلیل است که تعریِف 

روشِن هدف این قدر مهم است.
موضوع بعدی، طراحِی کسب وکار است. این باید برای حصوِل هدْف مناسب 
باشد. و چون اهداِف ملموِس کسب وکارهای اجتماعی بسیار متنوع اند، طراحی 
کســب وکار اجتماعی محتاج قّوه ی خاّلقه ی عظیمی اســت. در بیشتِر موارد، 
طراِح کسب وکاری اجتماعی چیزی را تصور می کند که قباًل هرگز وجود نداشته 
است. این تکلیف، میزان زیادی از خاّلقیت را طلب می کند، و به این دلیل است 

که هیجان انگیز است.
تجربه هــای خوِد من به من نشــان داده اند کــه یک بار که در مقــاِم طراِح 
کسب وکاری اجتماعی موفق بشوید، دیگر نمی خواهید کنارش بگذارید. یک بار 
که حشره ی کسب وکار اجتماعی شما را گزید، می بینید که می خواهید کسب وکار 
دیگری طراحی کنید که حتی از آنی که قباًل طراحی کرده اید هم نیرومندتر باشد 

… و بعد از آن، یکی دیگر و یکی دیگر.
کسب وکار اجتماعی، شیوه ای است نیرومند برای کشِف خود، برای تفحص 
در خــود، و برای تعریف کــردِن خود. بهتر از همه اینکه دیــدن منافع اجتماعِی 
تولیدشــده توســط کســب وکار—کودکان گرســنه ای که غذا داده می شوند، 
خانواده های بی خانمانی که سرپناه می یابند، افراد بیماری که عالج می شوند—
یــک حس عمیــق رضایِت درونی می دهــد که هیچ تــالش خاّلقانه ی دیگری 
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نمی تواند با آن رقابت کند. بــاور کنید هیچ چیزی در زندگی ارضاکننده تر از این 
نیست که شــوِر خاّلقانه را از طریِق تصورکردِن کســب وکاری اجتماعی پاسخ 

بدهیم، و بعد آن را به عمل درآوریم.
اجازه دهید همه ی کودکان به این صورت بزرگ شــوند که دریابند می توانند 
به عنوان یک کارآفریِن خاّلق وارد جهاِن کار بشــوند. اجازه دهید هر روز، وقِت 
برخاستن، فکر کنند به اینکه در مقام افرادی بزرگسال چه خواهند کرد تا بتوانند 
از خانواده هایشان مراقبت کنند و در عین حال در جهان نیز تغییرات مهمی ایجاد 
کنند. پســران و دختران زیادی عاشق خواهند شد و زندگی ای با شریک شان بنا 
خواهنــد کرد، به این عّلت که برای زندگی هایشــان مقاصــِد واحدی دارند و به 
هدف های واحــدی برای جهان باور دارند. اینــان می توانند پیش بروند و با هم 
کســب وکاری اجتماعی را توسعه بدهند، یک زندگی خانوادگی ایجاد کنند که پر 
باشد از رضایت و خوشی، در عین حال که خوشبختِی بزرگ تری را هم به جهان 

می آورند.
***

ما بســیار خوشبخت هستیم که در عصِر امکان های عظیم متولد شده ایم—
عصری بــا تکنولوژی های حیرت انگیز، ثروت عظیــم، و توانایی های نامحدود 
بشری. حاال راه حل های بسیاری از مشکالت فورِی بشری—از جمله مشکالتی 
نظیر گرســنگی، فقر، و بیماری که نوع بشر را از آغاز تاریخ مبتال کرده اند—در 
دسترس ما هستند. از طریق ایجاد نظم اقتصادی جدیدی که شامل ابزار نیرومنِد 

کسب وکار اجتماعی باشد، می توان بیشتِر این راه حل ها را شتاب بخشید.
در جهانی که به نظر می رســد هر روز اخبار ناامیدکننده ی بیشتر و بیشتری به 
گوش می رســد، ما می توانیم موج خروشانی از امید ایجاد کنیم، و اثبات کنیم که 
روِح رام نشدنِی بشــر الزم نیست تســلیم یأس و ناامیدی بشود. مقصوِد حیات 
بشری در این سّیاره فقط این نیست که بقا پیدا کند، بلکه این است که با مطلوبیت 
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و زیبایی و شــادی زندگی کند. بر عهده ی ما اســت که ایــن را محقق کنیم. ما 
می توانیــم تمدن تــازه ای ایجاد کنیم کــه نه بر حرص، بلکه بر گســتره ی کامِل 

ارزش های انسانی مبتنی باشد. بیایید از همین امروز شروع کنیم.
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