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 پيش گفتار
 

وان ت می ياآ ؟ممکن است نقاط جهان به اقصی های بهداشتی يا بسط مراقبتآفقر امکان پذير است؟  ريشه کنیآيا 
ن روياها امروز ممکن ايباشند؟  برخوردار کشورها از آموزش مناسب ی کودکان درهمه ی همه که اطمينان يافت

  باور ناکردنی دنيا را به نحوی وانت می که  هندد میهای اين کتاب نشان  ا داستانام نايافتنی به نظر آينددست  است
 گروهی از  اين گشوده شدن همراه است با ظهور. امروز در حال آشکار شدن است تاريخبخش پنهان  .تغيير داد
  . در بر دارد جهان نقاط ی را در همه بنيادی زندگی تغيير های تشان ظرفيهاي راه حل که نوآوران

  
. نندک مینيم مشکالت جهان را منعکس ک میشتر اخباری که ما دريافت بي .سدر میخبار اين تغييرات کمتر به گوش ا

ی  هو بايد دربارم ا مواجه هستيو آن سوی مرزه ها و مخاطرات در اين سو روشن است که ما با سيلی از چالش
و  از مبارزات کمتر اما غوطه وريم  لياقتی و بی های مربوط به خشونت، فساد داستانما در  .ها کسب اطالع کنيم آن

به اطالعات راه  محور - اطالعات مسئله نسبت . نويمش میرند ب میتحوالت مثبت را به پيش ه ک  میهای مرد موفقيت
هد، روحيه د میای ديگر نشان  به گونهواقعيت را  عدم توازنن اي. است نامتوازن ها کامًال در رسانه محور -حل 

محروم  ها نياز دارند فرصتبرای ارزيابی مناسب مخاطرات و تشخيص  ی کهرا از اطالعاتزدا است، و مردم 
جهان امروز را فهرست کنيد برآوردن اين خواسته چه قدر طول خواهد  مشکل ١٠ اگر از شما بخواهند. ازدس می
  ؟ل خواهد کشيدچقدر طوها  راه حل فهرست کردن دقيقه؟ دو ؟کشيد

  
حل  نظام يافته برای های راه حلکه به طرح  ندک میرا بيان  جتماعیا کارآفرينان های آن دسته از داستاناين کتاب 

کارآفرينی  ی هحوز که اولين ويرايش اين کتاب منتشر شد ٢٠٠۴از سال . پردازند می شکالت اصلی جامعهم
  "اجتماعیکارآفرين "تعبير استفاده از . را به خود جلب کرده است عالئق جديدی از سطوح و رشد کرده اجتماعی
به  که آثارشان در اين صفحاتالمللی کارآفرينان اجتماعی  بين ی شبکه 1،آشوکا .ها سه چندان شده است در رسانه

 ،ترکيه ربی و خاورميانه و از جملهاروپای غ جديد در را به بيست کشور کار خود ی حيطه ثبت رسيده است
همکار در عربستان يک زن را به عنوان اولين  اخيرًا سازماناين  .گسترش داده استمراکش، افغانستان و فيليپين 

استخدام نمايندگانی در چين در اسراييل و  کارآفرينان اجتماعی صعودی برگزيده است و در نظر دارد به جستجوی
کار  شور از نزديکک ٧٠که با  را از کارآفرينان اجتماعی رنف ٢٠٠٠آشوکا  ،٢٠٠٧ پايان سالتا . ژاپن اقدام کندو 

ی  خاتمه به های اشاره شده در اين اثر سازمان در موردبرای جزييات به روز شده  (. اند پشتيبانی خواهد کرد کرده
 ).نگاه کنيد کتاب

 
اعطا  اجتماعی به کارآفرينان نوبل صلح اخير، جوايز ی دو دوره از سه دوره اين نکته حائز اهميت است که در

در سال  2مينارس و بانک ِگمحمد يوِن ،٢٠٠۴ سال بنيانگذار جنبش کمربند سبز در انگاری ماثایو: شده است
 بيل کلينتون .اجتماعی است ی سياسی به حوزه ی نمايانگر نوعی گذار از تاکيد بر حوزه اعطای اين جوايز .٢٠٠۶

که  شدک می روزی را اظهار داشت که او انتظار ٢٠٠٧ انی در تريبون جهانی انسان دوستی در سالسخنردر يک 
داستان آشوکا در اين کتاب به تفصيل بيان  .بنيانگذار آشوکا، جايزه صلح نوبل را دريافت کند 3،بيل دريتون

   .است شده
  

 مديريت ی از مدرسه: اند رينی اجتماعی روی آوردهکارآف ی ای به مطالعه ها در سراسر دنيا به نحو فزآينده دانشگاه
م اجتماعی علو ی موسسه دانشگاه ناوارا در اسپانيا، 4مديريت آی ای اس ای ی ه آکسفورد، مدرسهدر دانشگا سعيد
گوردون در دانشگاه پرتوريا در  علم مديريت ی موسسه تا يا وارگاس در برزيل،تولو ِگئنداچادر هندوستان، فاتاتا 
به تاسيس مراکز، طراحی دروس  اياالت متحده آمريکا و کانادا بيش از دويست دانشگاهدر  فقط .ای جنوبیآفريق

ی  برنامه .اند های علمی در اين حوزه اقدام کرده سخنرانی راه اندازی يا ايجاد رقابت، اعطای بورسيه ،دانشگاهی

                                                 
1 Ashoka  
2 Grameen Bank 
3 Bill Drayton 
4 IESE 
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دانشگاه  در گنرَو  اف خدمات عمومی رابرت عالی ی آفرينی اجتماعی در مدرسهکار ی ز در حيطهرينولدآموزشی 
ی  آموزشی همکارانش را ازهمه ی اين برنامه .است در اين قلمرو ها توجه ترين برنامه نيويورک يکی از جالب

 مدعای اين برنامه آن .ندک می يت، دندانپزشکی ،حقوق و پزشکی انتخابترب تعليم و بر شامل یدانشگاه  های رشته
  . است باز اش درسی و تخصصی  ی فارغ از رشته در برابر هر دانشجو د تغييرکه مسير ايجا ستا

  
د در دنرک میتقسيم  متفاوت سدهای مفهومی که روزی دنيا را به قلمروهای اجتماعی و اقتصادی ی عالم،در هر سو

دات گوگل  ،برين یَلری پيج و ِسرگ. ی وجود در امور اين عالم  درگير هستند اند و مردم با همه فرو ريختن حال
يا  های مالی نند کمکبتوا ی يک شرکت انتفاعی و بازوی انسان دوستی گوگل تاسيس کردند تا به منزلهرا  رگُا

جديد برای اين قانونی يک دسته ترتيبات  در آينده احتماًال. (بر حکومت اعمال نفوذ کنندو  انجام داده سرمايه گذاری
و  ،ر اميديارِي، پي5یای ِب ربنيانگذا ر کهشبکه اميديا.) گانه به وجود خواهد آمداجتماعی دو - گونه شرکتهای انتفاعی 

.  سرمايه گذاری کرده استهای غير انتفاعی  سازمان ميليون دالر در امور و ٩٠آن را تاسيس کردند  مهمسرش َپ
 نآکيوِم" .است رادشکوفا کردن استعدادهای درونی اف مناسبی جهت  محيطاين سرمايه گذاری معطوف به ايجاد 

 با هدف ايجاد هايی در شرکت ميليون دالر ۴٠بيش از  6با ريسک باال غير انتفاعی ،  يک صندوق جهانی و"فاند
 سرمايه گذاری برای افراد محروم قيمت ارزانمسکن ايجاد محصوالت بهداشتی، و توليد دسترسی به آب پاکيزه، 

سرمايه  یعااجتم فرينانکارآ از تشخيص و پشتيبانی ایبر دالرليون مي ١۴٠ که شوکابه همين ترتيب، آ. است  کرده
 بزرگ های شرکت با ازدس میقادر  را همکارانش است که طرحی کرده است، اکنون در حال پيشبردگذاری 

های بزرگی از مردم  برای گروه هدف از اين همکاری فراهم کردن محصوالت حياتی و خدمات. همکاری کنند
يک شرکت  بنياد و يک ی،ل، اولين رييس ای ِبسکاِا از سوی ديگر، ِجف .شان برآورده نشده استاست که نيازها

ميليون دالر برای پشتيبانی از  ۵۵ل بنياد ِاسکا. است ها تاسيس کرده انتفاعی توليد فيلم برای تقويت اين تالش
  يک مجموعه فيلم اقدام به توليد 7"پارتيسيپنت پروداکشنز" شرکت ارآفرينان اجتماعی اختصاص داده است اماک

است که  اين آگاهی معطوف به همان مشکالتی. پردازند می میآگاهی عمو افزايش به که است  کردهعامه پسند 
، نابرابری )8"حقيقتی عذاب آور" فيلم(محيط زيست  تاکيد دارند، از جمله حفاظتها  آنکارآفرينان اجتماعی بر 

  . )10"سامی استريتدنيا به روايت ِس(" فرهنگیمتقابل  و درک) 9" به غذای آماده معتادملت (" بهداشتاقتصادی و 
  

 دالر ميليارد ٨بيش از  ،در پنج سال گذشته. يندآ میبه نظر   گرايانه بيشتر کلی نيز های معمول در اين قلمرو فعاليت
با ريسک  مشارکتی ذاریسرمايه گ اياالت متحده آمريکا در" تکنولوژی همساز با محيط زيست"های  درشرکت

 .گيرد ی سوم قرار می های ريسکی در رده ترين سرمايه گذاری بزرگ ، که در ميانانجام گرفته است 11باال
 جهت کاهش یهای تجار به دنبال فرصت 12وآفيس ديپ و زهای جهانی مثل جنرال الکتريک، جنرال موتور شرکت

، يساستيو ِک. هستند 13رمثل گرين اورِد" پايداری هبردرا" متمرکز بر های با کمک شرکت  محيطی تاثيرات مضر
نظام در دريافت کنندگان خدمات  جهت تمرکز بر را "در نظام بهداشتانقالب "ی  موسسه ،14ی ُا البنيانگذار ِا
های بهداشتی  هستند مراقبت های عمومی مستقر فروشگاه که در 15ميِنت کز پزشکیامر. ايجاد کرده است بهداشتی

گروپ تامين مالی در سطوح خرد را بر عهده های بزرگ مثل سيتی  بانک .اند های پايه تسهيل کرده يماریبرای برا 
سپر دات کام، کيوا دات مثل پرآ های اينترنتی خصوصی و عمومی شرکتاز یجديد عين حال نسلدر. اند گرفته

را  گيرندگان به وام دهندگانوام  دسترسی به اعتبار و ارتباطدات کام و پی آر بی سی دات کام  16لون َارگ، ای
فقط در سه . مدآ میبه نظر  غير قابل تصور وند که چند سال قبلش میای انجام  اين اقدامات به گونه. اند دهتوسعه دا

                                                 
5 eBay 
6 The Acumen Fund, a nonprofit global venture fund 
7 Participant Productions 
8 Inconvenience Truth  
9 Fast Food Nation 
10 The World According to Sesame Street   
11 Venture capital 
12 Office Depot 
13 GreenOrder 
14 AOL 
15 MinuteClinics 
16 eloan 
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ثروت در جهان بيست  مديريت ترين شرکت بزرگيو بی اس،  بانک انسان دوستیخدمات ی  ، موسسهسال گذشته
ها معرفی کارآفرينی  هدف از اين گردهمايی. کا، اروپا، و آسيا سازمان داده استی آمريها در قاره گردهمايی
  . کند شان های انسان دوستی در فعاليترا قادر به تفکر راهبردی ها  آن مشتری ثروتمند است تابه هزاران  اجتماعی

  
افرادی  بدانند، خواه نمونه های را شريک کارآفرينان اجتماعی اند که منتخب به آن سطح از آگاهی رسيده مقامات
ها را  يدهاآن  یکارکنانی که توانايی اجرا خواه ند،ا ی قبلی های به خوبی آزمايش شده به دنبال سياست باشند که
های  برخالف دالل. سياسی ی ی تيزبينانه ها و دارای غريزه و خواه افرادی خبره در بنيان گذاری سازمان دارند،
در اين زمينه . شوند سياست گذاری دعوت نمی اعی به طور معمول به جلساتاجتمها، کارآفرينان  شرکت
 تند های چالش در مواجهه با 17وندريانا، معاون فرماندار ميچ اليزييدر لو. صورت گرفته است قابل توجه يیها تالش

ز شهرداران تعدادی ا در عين حال. تاسيس کرده است دفتری برای کارآفرينی اجتماعیترينا و ريتا کابادهای 
ليس، ويلی وپنااينديااز ِدنور، بارت ِپترسون از  18نلوپآتالنتا، جان هيِک بر شرلی فرانکلين از الت متحده، شاملااي
اقداماتی برای کار با  ِسنت لوييس از 19نيويورک، و فرانسيس ِاسِلی مفيس، مايکل بلومبرگ ازِمِرنتون از ِه

يک   20فيت آی ِان سیانيو پر شرکت عالوه بر اين، در سه سال گذشته .اند  داده انجام های خالق شهروندی گروه
ست تا روابط ميان ا  هبنا کرد) عمليات محوراتاق فکر ( 21"کشن َتنکَا"يک  و  گردهمايی ساليانه برپا کرده

و  التمشک طرح بهتر هدف از اين اقدامات. ا تقويت کندمنتخب ر اتاران و مقامکارآفرينان اجتماعی، سياست گذ
شرکت نيو پرافيت آی ِان سی يکی از موسسات پيش رو در تامين  .است در سطوح محلی، ايالتی و ملی مسايل

  .است  رشد کارآفرينان اجتماعی کمک کردههای اجتماعی است که به شتاب گيری  مالی فعاليت
  

با پول و دانش به  ها  آنل هستند که ح یمشکالت ی برخورد با جتماعی به نحو منحصر به فردی آمادهکارآفرينان ا
د اما کارآفرينان اجتماعی ننک میسنتی به مشکالت از بيرون نگاه های  و سازمانحکومت . شدت دشوار بوده است

که  یات اشتباهکارآفرينان اجتماعی به فرضي ،وقفه بی ی از طريق مشاهده. نديشندا میاز درون  ها آنبه درک 
نند ک میتالش  ها آنبه دليل فقدان قوای قهريه مثل ارتش يا پليس  .برند اند پی میشک میراهه  گذاران را به بی سياست

در . وابستگی تشويق هستند تا ظرفيت سازی انسانی در پی ها آن ،بنابراين .ين کنندبيرا به جای تحميل تتغييرات 
. کار قابل توجه بوده استاند نتايج  که کارآفرينان در سطوح باالی حکومت جای گرفته  در حال توسعه کشورهای

در . اند انجاميده پيشگيری از ايدز تنظيم خانواده و ی برنامه درشگفت انگيزی  ها به نتايج در تايلند، اين همکاری
  . منجر شده است توسعهی در حال دنيادر  ی درمان ايدز برنامه ها به آگاهانه ترين برزيل اين همکاری

  
سياست  دنند تا بتوانا هاز دانش و مهارت دست يافتسطوحی  آفرينان اجتماعی بهاندکی از کار ًاتعداد نسبت البته
ترين کارآفرينان اجتماعی در اياالت متحده و کانادا اگر در  موفق .ذاران دولتی را به اهداف خود متوجه کنندگ

اران گذ جلب توجه سياستعدم موفقيت در . توانستند کارايی بااليی داشته باشند های تجاری مشغول بودند می فعاليت
ت، در حقيق. ظرفيت رشدست نه فقدان ها ا ساختاری برای گسترش سازمان های دولتی ناشی از فقدان پشتيبانی

ساخت انبوهی از  ایترين مخاطره در برابر کارآفرينی اجتماعی کاهش سرمايه گذاری ضروری بر امروز بزرگ
ود ش میجا ناشی  اين مخاطره از آن. شهود در سطح ملی کسب کنندهای بزرگ و م بتوانند موفقيت ها است تا سازمان

به . اند باشند ای که خود ايجاد کرده انتظارات فزآيندهی بايد پاسخگوی توجهات جلب شده و که کارآفرينان اجتماع
 ر گرفته وهای ديگر به کا را از بخش ی مجبورند انبوهی از افراد مستعداجتماع کارآفرينانمنظور انجام اين کار، 

دولتی باشند يا ناشی از  بودجه مبتنی بر منابع خواه. دهای قابل توجه پيشنهاد کنندمشاغل با ثبات و دستمز ها آنبه 
ضرورت نياز  شخصی يا ترکيبی از اين منابع، سرمايه گذاری، بنيادها، پشتيبانی از سوی شهروندان يا درآمدهای 

های کشف ناشده  اين مجموعه راه را برای بروز ظرفيت. شود حساس میاای از خدمات مالی  ی گسترده مجموعه به
  . ها از کف خواهند رفت صورت ظرفيت در غير اين .در جامعه باز خواهد کرد

  

                                                 
17 Mitch Landrieu 
18 John Hickenlooper 
19 Francis Slay 
20 New Profit Inc. 
21 Action Tank 
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ترين مرد دنيا در اين  ثروتمند. ، بيل گيتس اعالم کرد که مديريت مايکروسافت را رها خواهد کرد٢٠٠۶ ژوئن در
روز بعد، واِرن  ١٠." بازنشسته شوم بلکه اين نوعی جابجايی در نظام ترجيحاتم است خواهم من نمی"گويد  باب می
او . ثروتش را ببخشد ميليارد دالر از ۴٠دومين مرد ثروتمند دنيا در اين باب اعالم کرد که قصد دارد  22باِفت،

ند اعطا ک میشت جهانی کار ی بهدا اظهار داشت که بخش عمده از اين ثروت را به بنياد گيتس که ابتدائا در حوزه
يکی از اولين  .ردمک میی بعد از اين رخداد من با يک راهب بودايی در تايوان مصاحبه  در هفته. خواهد کرد

  طرح کرد اين بود که نظر شما در مورد بيل گيتس و واِرن باِفت چيست؟هايی که او م پرسش
  

هم در . رسانند می ی عمل امروز مردم به منصه يراتی است کهی تغي  تصميمات گيتس و باِفت منعکس کننده
امکان تاثير اجتماعی را  ها آننند که به ک میافراد کارهايی را انتخاب  ،کشورهای فقير و هم در کشورهای ثروتمند

، برای مثال بيش از ٢٠٠۶در سال . دارند رو های متفاوتی را در پيش اين  افراد جوانانی هستند که گزينش. هدد می
 23درصد دانشجويان ييل و دارتماوث ١٠ سر اياالت متحده شامل بر تا زار فارغ التحصيل دانشگاهی در سره ١٩

نزديک به  فاند اکيومن ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶های  در سال. اند را داشته 24 ريکايچ فور آمتقاضای گرفتن شغل در ت
گروه بريج . ی دريافت کردفرصت شغل ١۵برای  ی مديريت کارشناسان ارشد رشته شغل از یفرم تقاضا ١١٠٠
های کنش اجتماعی عرضه  زمانهای راهبردی به سا کمککه  26ای وابسته به ِبين و شرکاء شرکت مشاوره 25 ِاسپن
ی  که موسسه 27 شرکت ِاستارتينگ بالک. فرصت شغلی دريافت کرد ١٨شغل برای تقاضای  ١٨٠٠يرا اخ ندک می

ند شاهد افزايش ک میی اجتماعی را به خود جذب  با دغدغه ش دانشجويان و متخصصان جوانا خالقيت اجتماعی
اين دانشجويان و . بود ٢٠٠۵دانشجو در سال  ٢۴٠٠به  ٢٠٠٣دانشجو در سال  ٢٠٠تقاضای شغلی از 

  . ندک به دنبال مشاغلی هستند که در ايجاد يک اقتصاد جهانی عادالنه نقشی ايفا میمتخصصان 
                                                                     
 ی جايزهبه نام    در سان فرانسيسکو، يک جايزه 28، سيويک ونچرز٢٠٠۶، در سال در سوی ديگر طيف سنی

بر مشارکت اجتماعی تمرکز  ها آنسال که مشاغل  ۶٠باالتر از  آمريکايیبرای قدردانی از شهروندان  29هدف
. داشته است ها تجربه ترين يابی جامعه به گرانقدر کليدی در دست یرز نقشی سيويک ونچ موسسه. داشته ايجاد کرد

ی اين موسسه در اياالت متحده  نفر خود را برای دريافت جايزه ٢٠٠٠در دو سال اول فعاليت اين موسسه بيش از 
افراد  درصد از ۶٠و سيويک ونچرز، نزديک به  30نفر با حمايت مت اليف ١٠٠٠در پيمايشی از . نامزد کردند

سال اظهار داشتند که در پس و پيش کردن ترجيهات خويش جهت تمرکز بر تاثير   ۵٠ -۶٠مصاحبه شونده ميان 
اولين انتخاب خويش اعالم  را درصد از پاسخ دهندگان تمرکز بر تاثير اجتماعی ٢٠. اجتماعی عالقه مند هستند

  .کردند
  

هنگامی که . نندک مینيز مشاهده شده بود دنبال  ويی را که قبًالاين افراد الگ. ممن از اين تحول بسيار خوشنود هست
اين فرصت را يافتم  منتشر شد١٩٩۶در سال  بانک گَِرامين داستانی از: ی يک رويا هزينهاولين کتاب من با عنوان 

جش اين سن. رار دهمکه ميزان توجه به بانک به طور کلی و اعتبار دهی در سطح خرد را تا حدی مورد سنجش ق
در . بودند انجام گرفته استيا گفتگو  و متقاضی اطالعات، مصاحبه افرادی که با من تماس گرفته بر اساس تعداد

 های در چند موقعيت اندک، من به شهرک. توجه به اين موضوع در سطح پايينی قرار داشت ،سال حدود سه
. دانشجويان در اين جلسات شرکت کردند تعداد بسيار اندکی از سخنرانی سفر کردم که ی هدانشگاهی جهت ارائ
 .قدم گذاشتم تا در مورد بانک گرامين صحبت کنمی فراموش ناشدنی به يک کتاب فروشی  يکبار، در يک تجربه

  .حاضر نشده بودحتی يک نفر نيز برای سخنرانی من 
  

                                                 
22 Warren Buffett 
23 Dartmouth 
24 Teach for America 
25 Bridgespan Group 
26 Bain & Company 
27 Starting Bloc 
28 Civic Ventures 
29 Purpose Prize 
30 MetLife 
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ادی در حال شکل گرفتن ها و تقاضاها شتاب گرفت و دريافتم که رخد ، دريافت دعوتنامه١٩٩٩اما در حدود سال 
های کاری، بنيانگذاران، آموزش دهندگان، سياست گذاران،  زودی توجهات به سوی من از سوی گروهه ب. است

های  از سطح متخصصان توسعه فراتر رفته و در ميان گروه خرد اعتبار دهی. يره سرازير شددانشجويان و غ
د شده بودند در حالی من  آمد که همه به بانک گرامين عالقه یطی مدتی کوتاه، به نظر م .ردک میاجتماعی جای باز 

ی بود به نام  ا تازه ی اين توجه در واقع معطوف به حوزه. که اين بانک بيست و پنج سال پيش تاسيس شده بود
ی صلح نوبل به يونس و بانک گرامين، يک سخنرانی  ها حتی پيش از اعطای جايزه در اين سال. ی خرد ماليه
ها افراد در  در بسياری از اين سخنرانی. تواند صدها دانشجو را به خود متوجه کند اهی در اين مورد میدانشگ

اين "بنياد گرامين اشاره کرده است همان طور که سوزان ديويس رييس . ابتدای جلسه محل را ترک خواهند کرد
: يمی از خود به جای گذاشته استی خرد تاثير عظ ی ماليه پديده." جنبش به تولد يک صنعت منجر شده است
که با ) هايشان وام گيرندگان و خانواده(ی خرد به حدود يک ميليارد نفر  امروزه هزاران سازمان درگير در ماليه
اين امر دنيا را در مسير کاهش فقر در حدود پنجاه   . رسانند کنند ياری می کمتر از يک دالر در روز زندگی می

  .  است 31هزاره ی ی توسعه داده است که هدف اصلی برنامه قرار ٢٠١۵درصد تا سال 
  

پس از انتشار اين کتاب توجه بنيادها، . ی کارآفرينی اجتماعی با همان شتاب در حال رشد است امروزه، حوزه
در آن زمان افراد بسيار اندکی از . های مديريت به اين موضوع جلب شد های توسعه و برخی مدرسه سازمان

که نمايانگر تاثير کتاب  هايی مواجه شدم ی يک ساله با داستان ی آشوکا خبر داشتند اما در يک دورهبورس تحصيل
هايی برای  را نشنيده بودم دعوت نامه ها آنهايی که هرگز نام  گروه از .هايی فراتر از منابع معمول بودنددر قلمرو
های مذهبی، هيئت  گروههای کاری،  اشت، شبکههای بهد های دانشجويی، سازمان شبکه: ردمک میدريافت  سخنرانی

  های های تربيت مدير، انجمن کشاورزی، برنامه های ی دانشگاهی، سازمان های توسعه برنامه امنای بنيادها،
های مشاوره، انجمن آمريکايی  های حسابرسی، شرکت های سرمايه گذاری، شرکت ای همکاران، بانک منطقه

بهداشت ی  موقوفهو انجمن کنشگران اجتماعی آيووا،  32يابتی، فارگو فوروم،آموزش دهندگان به بيماران د
  . براسکااجتماعی لينکلن در ِن

  
و پنجاه جلسه در سی ايالت در اياالت متحده،  صد شگفتی آور آن که در طی سه سال سيصد دعوتنامه دريافت و در

هايی با تاکيد  افراد برای شنيدن داستان ی عالقهمن شاهد . چندين منطقه در کانادا و بيش از ده کشور صحبت کردم
  . عميقا مشغول به تغيير دنيا بودند ها آنتر از آن، در مالقات با اين افراد پی بردم که  مهم. ها بودم بر راه حل

  
های دانشجويی را مورد بررسی  ی طراحی پارسونز در نيويورک رساله ام در مدرسه ی مواد سخنرانی برای تهيه

های  ماشين های دانشجويان اثری از در طراحی. اين بررسی همسان با نوعی نظر اجمالی به آينده بود. دادمقرار 
 :ر پرداخته بودندت میهای عمو وسايلی با کاربرد دانشجويان به طراحی: های عسلی نبود ميزيا  درست کردن قهوه

های درمانی قابل حمل  ، اسباب بازیای سابقههای چرخدار مد روز با کمربند م های سبک و زيبا، صندلی کئرو رو
آموز  اند، يک مجموعه ابزار خود يای طبيعی مشکل پيدا کرده ی بال و نقل جهت ياری به کودکانی که به واسطه

های ويديويی جهت آموزش مطالب مربوط به حفاظت  بازی های نجاری به جوانان اوگاندايی، برای آموزش مهارت
 ی، نوعی لباس اختصاصًاآلزايمری بيماران  جهت تقويت حافظه 33"زندگی درمانی"ازی و تخريب محيط زيست، ب

های راحت هواپيما برای  اند، و صندلی طراحی شده برای زنانی که يک يا هر دو پستان خود را از دست داده
: لکه بالعکسدر اين مسير، دانشجويان به هيچ وجه تحت فشار اساتيد قرار نگرفته بودند، ب. مسافران معلول

من . ی آموزشی تحت فشار قرار داده بودند دانشجويان در اين جهت پيشگام  بوده و مدرسه را جهت بازبينی برنامه
های مديريت، سياست عمومی، بهداشت عمومی، برنامه ريزی شهری، و روابط  در مدرسه عين اين پديده را

با سرعت بيشتری پيش رفت؟ آيا  بايد آيا: کردند مطرح می های مشابهی مردم همه جا پرسش. الملل مشاهده کردم  بين
  .بودند ای های تازه راه دنيا به چه چيزی نياز دارد؟ مردم فعاالنه در جستجوی قعًانياز به مصرف بيشتری داريم؟ وا

  
جامعه  ی کار آفرينی اجتماعی ظرفيت الزم برای ايجاد تغييرات بنيادی در حوزه به همين دليل است که من معتقدم

های خود جهت بهبود امور و  هايی که مردم را به دنبال کردن محرکه اين حوزه مملو است از داستان. را داراست

                                                 
31 Millennium Development Goal 
32 Fargo Forum 
33 Life Review Therapy  

www.takbook.com

www.takbook.com



9 
 

به جای جهت دادن مردم به باال بردن دست خود به عالمت تسليم، کاری که . کنند تصحيح اشتباهات تشويق می
بينی عمل گرايانه را تغذيه کرده و انرژی الزم برای به ها نوعی خوش  کنند، اين داستان های خبری اغلب می برنامه

توان در اين  چگونه می: پرسند ها مردم اغلب می پس از شنيدن اين داستان .ندنک جريان انداختن تغيير را آزاد می
؟ ندل مشکالت هستحالويی ای بينديشند که گ که به گونهتوانم همکارانم را تشويق کنم  ها درگير شد؟ آيا می کار

  توانم ظرفيت خود برای ايجاد تحول را به جريان بيندازم؟ چگونه می
  

ها به من ياری کرد که متوجه شوم تعداد افرادی که در کار تغيير محيط پيرامون خود هستند  ها و پرسش اين تجربه
خی افراد بر. گيرد های بسيار متنوعی به خود می صورت ها آنبيشمار و فراتر از تصور پيشين من است و کار 

برخی ديگر به نوآوری . دهند که نقش پشتيبان را بازی کنند دوست دارند که آغازگر باشند و برخی ديگر ترجيح می
های اجتماعی،  ها، سازمان بدون سر و صدا و با عزم جزم به ايجاد تحول در مدارس، دانشگاه 34مشغولند؛ نوآوران 

خود من به . شود اين نوع فعاليت فقط به جوانان محدود نمی. ولندها از درون مشغ ها، کليساها و شرکت بيمارستان
سيويک ونچرز به اين نکته پی بردم که صدها نفر از  ی موسسه به متعلق ی هدف جايزهی  عنوان ناظر بر برنامه

سر  های شصت، هفتاد و هشتاد عمر خويش به اند در دهه کسانی که در پی ابداعات اجتماعی در اياالت متحده بوده
. است 35ی باز ساله است هنوز عضو فعال هيئت امنای پروژه ٩٣ن که اآل من، ِسلما آرنولد، بزرگ ی عمه. برند می

آپارتمانی بزرگ در  ی سالگی برای کمک به سالخوردگان در يک مجموعه ٧۶ر سن د  را موسسه وی اين
  . نيويورک تاسيس کرد

  
ی کار و تجارت دارای  در حوزه مثل کارآفرينی ارآفرينی اجتماعیاست که ک  موختهها  به من آ تجربه ی اين همه

در  اند و افراد بيشماری هستند که به سوی ايجاد تغيير در سطوح ملی و جهانی کشانده شده. سطوح بيشماری است
 های برای تشخيص تالش هايی ی ما به ذره بين همه. کنند می عملو استوار  های خويش حقيقتا قهرمانانه تالش

های  ی تعداد اندکی از افراد با توانايی کارآفرينی اجتماعی تنها درباره .هايمان نياز داريم نه در پيش چشمقهرمانا
 سازی امکانات به آشکار آن ترين سطوح در عميق کارآفرينی اجتماعی. ندباش ديگراننيست که ناجی  العاده خارق
به يک کوله  اجتماعی کارآفرين. شود بخشی از دنيا مربوط می آزاد سازی ظرفيت انسانی برای تغيير  و شدهاديده ن

واسطه با دنيا شکل  کارآفرينی اجتماعی در درگيری بی کليت دانش .گرايانه دارد نه تحصيالت نخبهنياز پشتی 
ی مفرط برای  ن و مشاهده با عالقهرسيدن بسياری از سواالت و گوش سپرداين درگيری شامل است بر پ. گيرد می

  . دنيای پيرامون درک
  

چگونه او را  يجا، اکنون سه ساله است و متعجبمپسرم، اال. ل از اتمام اين کتاب صاحب يک فرزند شدمدرست قب
دای درونش اعتماد احترام بگذارد، به ن هايش به ايده اش برای تغيير دنيا باور کند، تربيت کنم که به خود و توانايی
  .باشدکند، و عميقا به دنبال فهم جهان 

  
انتظار من  شود ها در سر تا سر دنيا تدريس می های مديريت دانشگاه که کارآفرينی اجتماعی در بخش در حالی

 در اين کتاب ی گفته شدهها داستان. ستانی و دبستان آموزش داده شودهای پيش دب در کالس روزی را دارم که
توانند رنج ديگران و از دست  ی مردمی هستند که نمی رهاو کارآيی نيستند بلکه درب توسعه پايداری، ی بازار درباره

و  گسلند کنند که غل و زنجيرها رامی ها افرادی را روايت می اين داستان. های آنان را شاهد باشند رفتن فرصت
پيشگامان  کند، ذيری تغيير میعت و به شکل پيش بينی ناپدر دنيايی که با سر. سازند ديگران را با خود همراه می

ای از  درند از هر گوشهشان قا های حساس با آنتن تحول اجتماعی قراوالنها نفر از پيش و ميليون اجتماعی ینکارآفري
های بهتری برای پاسخ به نيازهای موجود  الذکر ساز و کار در اين شرايط، افراد فوق. جهان اطالعات کسب کنند

ترين اميد ما برای شکل دادن به  حال ظهور بزرگدر اختيار دارند و به عنوان نيرويی غير متمرکز و در 
تر را بيافريند  آميز تواند همراه با مشکالت حرکت کرده و دنيايی صلح اين نيرو می. ها هستند چارچوبی از راه حل

  . در صورتی که به خوبی تامين مالی و اداره شود و اعضای آن در ارتباط با يکديگر قرار گيرند
  

  نستينرديويد بو
                 نيويورک    ٢٠٠٧ مه

                                                 
34 Intrapreneurs  
35 Open Project 
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 چگونه دنيا را تغيير دهيم
 

  
رحم و مروت فراتر از پرتاب سکه به سوی گداست؛ 

رحم و مروت احساس نياز به بازسازی نظامی است که 
.ندک میگدا توليد   

  
مارتين لوتر کينگ جونير  --   

 
 
 

نجام ريم انجام دهيم به اهايی را که قاد ی ما کار اگر همه
.خواهيم کرد رسانيم خودمان را شگفت زده  

  
تامس اديسون --   
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        مردمان خستگی ناپذير. ١
 

ی اين ها شخصيتاکثر . دنپرداز اجتماعی می کالن ند که به حل مشکالتک میاين کتاب ماجرای مردمی را روايت 
و مهندس و برخی ديگر  ،پزشک، وکيل ها آنبرخی از . ار و صنعتگر نيستندی مشهور، سياستمدافرادها  داستان

به  شروعدر اين حوزه والدين ی  به منزله ها آنبرخی از . ندلم و روزنامه نگاراجتماعی، مع مشاور اداری، مددکار
، لهستان، هند گالدش، برزيل، مجارستان،در بن -در همه جا پراکنده هستندهای اين ماجراها  شخصيت. کردند کار

نوآوران  ی به منزله ها آننقش  هدد میدر کنار يکديگر قرار  را ها آن چه آن. آفريقای جنوبی، و اياالت متحده
ها را در  اين ايدهزندگی مردم دارند و  ی ی برای ارتقاهای استوار ايده ها آن. است اجتماعی کارآفرينان  اجتماعی يا

  . اند عمل درآورده به، در سطح جهان موارد ها، کشورها، و در برخی شهر
  

 محرک کهکنشگرانی است  به نقش فرا خواندن توجهات ی معدود نيست بلکهو زنان مردان تمجيد هدف اين کتاب
به  ها آنی  گذارند ولی کارکرد مصلحانه  اجتماعی تاثير عميقی بر جامعه میکارآفرينان . يير اجتماعی هستندتغ

روزه بنا به داليل متفاوتی ام اما اند وجود داشتهکارآفرينان اجتماعی همواره . ستخوبی درک و تقدير نشده ا
  .شود بيشتر احساس می ها آنحضور 

  
در آمريکا  های صاحب نام دانشگاه 36.است  پيدا کرده محبوبيت" ارآفرين اجتماعیک" اخير عنوان ی ها در سال
گران اغلب  دوستان، و توسعه نساننگاران، اروزنامه . ندکن عرضه میهای درسی  واحدی کارآفرينی اجتماعی  حوزه

های اداری و   مهارت چطور اين موضوع است کهبر متمرکز اتتوجه بيشتراما . رندب مین تعبير را به کار اي
يکی از موضوعات مورد توجه آن  مثال، به عنوان .در جهت تحقق غايات اجتماعی قابليت کاربرد دارند کاری

اگرچه تمايل  .اقدام کنند های انتفاعی وانند برای کسب درآمد به فعاليتت میهای غيرانتفاعی  سازمانچگونه  است که
کارآفرينان  به نظر من. داردبه کارآفرينان اجتماعی متفاوت  نگاهی اين کتاب مهمی است به کسب درآمد روند

يری نظرات شان پيگ در ها آن. مردم جدیمشکالت  تازه جهت طرحهای  ايده با حول آفرينندنيروهای ت اجتماعی 
  .تسليم نخواهند شد در حد ممکن بسط نيابد هايشان ابند و تا ايدهت میند و پاسخ منفی را برنسختسر

  
کسی که "فرانسه، به معنی  اخذ شده از زبان" (کارآفرين"شناس مديريت، تعبير کار 37رکبر طبق نظر پيتر ِاف درا

اين تعبير بر  .اقتصاددان فرانسوی معرفی شد 38ِسی تيستپبا-رن پيش توسط ژاندو ق") گيرد کاری را بر عهده می
منابع " ند، بلکه کسی کهک میفعاليتی را شروع  فقطنه کسی که  -ودش میيک کنشگر اقتصادی خاص اطالق 

قل منتبه قلمرويی ديگر با بهروری باالتر وعايدات بيشتر  تر پايين با بهره وری اقتصادی را از يک قلمرو
که "  تخريب سازنده"منبع ی  تر، کارآفرين را به منزلهی شومپِا جوزف یاقتصاددان رشد قرن بيستم 39."ندک می

   40.کرد ی ضرورت دارد تعريفاقتصاد های بنيادين برای پيشرفت
  

 ف باز تعري با و جابزفورد همگان واقفند که . ِهنری فورد و استيون جابز: گيريدمثال معروف را در نظر بدو 
و بدين " تخريب کردند"، الگوهای صنايع خويش را ی کاالهايی با بازار انبوه منزلهبه  خودرو و کامپيوتر کردن
هد که کارآفرينان د میاين کتاب نشان . هموار ساختند بهره وری و ايجاد امواج تغيير راه را برای جهش در ترتيب

 محيط زيست، معلوليت، و بسياری  حفاظت ازشت، ا، بهدهای آموزش ی را در حوزهمشابه های نقش اجتماعی
جامعه را تغيير  کارآفرين اجتماعی ظرفيت اجرايی"ند که ک میاره کر اشدرا .نندک میهای ديگر ايفا  حوزه
  41."هدد می

  

                                                 
، ١٩٩١شش داستان در سال " کارآفرين اجتماعی"ِنکسيس برای تعبير  - وجو در وب سايت ِلکسيس ثال حاصل جستبه عنوان م 36 .

   .بود ٢٠٠۶، و هزار و ششصد و هشتاد و دو در سال ٢٠٠١پانصد و هفتاد و سه در سال 
37 Peter F. Druker 
38 Jean Baptiste Say 
39 Peter F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship (New York: Harper Business, 1993), 21.  
40 See Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New York: HarperCollins, 1984). 
41 George Gendron, “Flashes of Genius,” Interview with Peter Drucker in Inc. Magazine, May 15, 1996.  
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 تحول نظام يافته را به اجتماعی پيشگام کارآفرينان هد که چگونهد میاز چند کشور نشان  یهاي با ذکر مثال اين کتاب
در  ی مطرح شدهها شخصيت ی همه .هندد میکه چطور الگوهای رفتاری و ادراکات را تغيير  ناي اند و پيش برده
که  اين قادرند آرام بنشينند مگريا ، و نه حاضر مشکالت هستند هايی استوار برای مواجهه با دارای ايده اين کتاب

تغييرات را محقق  اين چگونه ها آناب خواهيم ديد که سراسر اين کتدر . هايشان در سطح جامعه گسترش يابد ايده
ينان اجتماعی را که توفيق کارآفرهای فردی  های سازمانی، و کيفيت ها، ويژگیبا تحليل راهبردکار اين  .ساختند

      . ودش میهد انجام د میتوضيح 
  

يا در اياالت متحده و کانادا ترين حل کنندگان مشکالت در دن خالق و کارآفرينی اجتماعی يک پديده جهانی است
جای دنيا مردم با مشکالت   در همه .خواهم داشت اين موضوع به جهانی به همين دليل نگاهی. مستقر نيستند

 سياسی، نهادهای رو به کاهش به اعتماديطی، محهای فشل آموزشی و بهداشتی، تهديدهای  نظام: ی مواجهندمشابه
، کارآفرينان اجتماعی مجبورند با افراد تر اما در کشورهای فقير. غيره جرم، و های باالی فقر ساختاری، نرخ

مجبورند ابداعات بيشتری برای پيشبرد راه  ها آنبدين دليل . بيشتری در عين دسترسی به منابع کمتر کار کنند
مفيد است، ستند دنيا ه کسانی که به دنبال تاثير مثبت بر ی برای همه ها آنای ه ديدگاه .های خويش عرضه کنند حل

  . حده و کانادا و چه در کشورهای ديگرچه در اياالت مت
  

 هر کس آرزو کرده. هندد میای از خوانندگان را هدف قرار  ی گسترده های اين کتاب دامنه ها و تحليل نداستا
زنده خواهد اين کتاب را مشوق و آموهای  غييری مثبت در محيط پيرامون خود ايجاد کند داستانتيا لی را حل مشک
که چطور کارآفرينان  های غيرانتفاعی شاهد خواهند بود بر اين، صاحبان مشاغل و مديران سازمان عالوه. يافت

 ها و انساندوستان بنيادمنابع به کنندگان  هداا. کنند بزرگ با منابع محدود خدمت می" بازارهای"اجتماعی به 
های حل مسئله را  سياست گذاران نيز انگاره. خواهند يافت يگراناعطای منابع به د جهت در اين کتاب هايی را ايده

های انسانی مواجه خواهند شد که  با انبوهی از فعاليتروزنامه نگاران . با چشم اندازی ملی به چنگ خواهند آورد
های شغلی  فرصتای برای کسب شغل و نيز  های تازه راهدانشجويان و متخصصان . اند به خوبی گزارش نشده

در اختيار  دروس متفاوت خود در مطالعات موردی هايی برای ها مثال دانشگاهاستادان . پيدا خواهند کرد انویث
  . هايی الهام بخش برای جوانان در اين کتاب خواهند يافت داستان در نهايت اوليا و مربيان. خواهند داشت

  
 .ندک میاين تحوالت عرضه  هايی تفصيلی از گزارش ،ت گسترده در سراسر جهانبه تغييرا در عين نگاه کتاب اين

 که هدد مینشان  ، اين کتاب فراتر از همه. هندد میانجام  که کارشان را خوب استاين کتاب بر مردم واقعی تاکيد 
با دشوارترين  جامعه کلنجار رفتن نوآوری الزم برایايی استوار نياز داريم تا ه مصمم با اراده و ما به افراد خالق

 يک کارآفرينکار  اغلب با  خواهم داد که يک تحول اجتماعی جدینشان  جا ايندر . عرضه کنندرا  خود تمشکال
ند، به ک مینديشد، بر اساس آن انديشه اقدام ا میای  کسی که مشکلی را ديده و به راه حل تازه: ودش میآغاز منفرد 

و تمرکزی  ، انرژیندک میبنا  آن ديشه و ترويجی را جهت حمايت از آن انهاي سازمان گردآوری منابع پرداخته و
و باالخره مدام درحال بهبود، قوت بخشيدن، و  ورد،آ میفراهم  غلبه بر ايستادگی گريز ناپذيررا جهت  پايدار

  . شود هنجاری تازه تبديل د بهش میای تلقی  حاشيه ای ای که در دوره انديشه تا گسترده کردن آن در طول زمان است
  

ست که ا ن نکته اينآ. نندک می پيدا ساده تنزل به يک نکته نسبتًا ها آنی  ددی در بر دارد، اما همهنتايج متع اين بحث
. اجتماعی و اقتصادی است های حمايت برای چارچوبی ترين کارها برای بهبود وضعيت جهان ايجاد يکی از مهم
  .ازدس می د برابرتعداد و کارايی کارآفرينان اجتماعی جهان را چن ها اين حمايت

  
  جهانی یشهروند بخش ظهور
ی  فرقه فرانسيس مقدس آسيزی، بنيانگذار. دان های مختلف تاريخ بشر حضور داشته ان اجتماعی در دورهکارآفرين

مشخصات يک کارآفرين اجتماعی را  چندين سازمان که مبشر تغيير در قلمرو وی بودند ايجادبا  42فرانسيسکن
به يک شغل و يک قلمرو همگانی  اجتماعی کارآفرينیهای گذشته اين است که  با دوره تفاوت امروز 43.داراست

                                                 
42 Franciscan Order 

های مذهبی اين فرقه دارای سريع ترين رشد در ميان فرقه. جذب کرد ١٢٢٠و  ١٢٠٩های  عضو در سال ۵٠٠٠ی فرانسيسکن   فرقه  43  
او همچنين گروه اخوتی . برای زنان بنيان گذاشت که به نام راهبان فقير مشهور شد یا فرقه همچنين فرانسيس مقدس. ی خويش بود دوره 

.ی سوم برادران و خواهران توبه کار ه نام فرقهبنياد گذاشت ب      
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قا، و آمريکای آسيا، آفري در يندهکانادا، و اروپا بلکه به نحو فزآ تنها در اياالت متحده،نه  تحقيق تبديل شده است،
در دنيا رخ  ی اخير ه در سه دههک يک تحول قابل توجه پيشگام وان بخشت میرا  کارآفرينی اجتماعی ظهور .التين

  . شهروندی تازه است  ها سازمان ظهور ميليون اين تحول همانا. داده تلقی کرد
  

ی تعجب شما  اين نکته بايد مايه: "به من چنين گفت ١٩٩٧تا  ١٩٨٨ های سال مدير بنياد راِکِفلر در پيتر ُگلدمارک
های غير دولتی درگير در  سازمان[ 44ل  غ ساندکی  سيارب از اياالت متحده تعداد باشد که ربع قرن پيش خارج

او در ادامه  ."در سراسر دنيا وجود دارد ل غ ها س جود داشت و حاال ميليونو] توسعه و مددکاری اجتماعیی  حوزه
رشد کردند  ها آنها رشد کردند؟  چرا اين سازمان. کس در آن زمان قادر نبود اين کار را انجام دهد هيچ" :گفت
واهند به مقابله با خ میه ک يدا مواجه خستگی ناپذيرمردمی شما با . ای اين که بذرشان موجود و خاک مستعد بودبر

های کهنه گريختند و  از قالب اين مردم. دتننپرداخ ها آنيت به موفقبا نهادهای موجود  کهدر حالی  مشکالت بپردازند
ی مولد تری دست  کارايی بيشتر و مداخله، به آزادی بيشتر ها آن. ها روی کردند ای از سازمان به ابداع صور تازه

   ." اين قلمرو اهميت کليدی دارد .کردندپيدا 
  

از  ٢٠٠٠از  بيش هامروز. داشت ندونزی فقط يک سازمان مستقل محيط زيستیامثال، بيست سال پيش  به عنوان
کشور توسط  ی توسعههای مربوط به  فعاليت بنگالدش، بيشتردر  45.هستند ها در کشور اندونزی فعال اين سازمان
بيش از يک ميليون هند . اند در بيست و پنج سال اخير تاسيس شده ها آنی  همه تقريبًا. شود انجام می ل غ س ٢٠٠٠٠
های  سال در .ها دارد از اين سازمان ١٢٠٠٠اسلواکی که کشوری کوچک است بيش از . شهروندی دارد سازمان
در . باز کردند اروپای مرکزی مغازه کمونيست سابقًا شهروندی در کشورهای  گروه ١٠٠٠٠٠ ،١٩٩۵تا  ١٩٨٨

ی شهروندی تاسيس شد که اين چهار  تازه  گروه ٧٠٠٠٠طور متوسط هر سال  بهميالدی  ٩٠ ی  فرانسه، طی دهه
 ٢٠٠٠ تا ١٩٨٧ های  در سالهای شهروندی ثبت شده  در کانادا، تعداد گروه. ميالدی است ۶٠ی  برابر رقم دهه

های  ی، تعداد سازمانميالد ٩٠ی  دههدر برزيل، در . رسيد ٢٠٠٠٠٠ بيش از پنجاه درصد افزايش يافت و به حدود
در اياالت متحده، در  .درصدی است ۶٠ی رشد اينرسيد که  ۴٠٠٠٠٠به  ٢۵٠٠٠٠شده از  شهروندی ثبت

با يک  46ملی خدمات درآمدهای سازمان در  هشد ثبتهای خدمات عمومی  تعداد گروه  ١٩٩٨تا  ١٩٨٩های  سال
  گروه يک ميليون ها بر اساس برخی تخمين 47.افزايش داشت ٧٣۴٠٠٠ به ۴۶۴٠٠٠درصدی از  ۶٠رشد 

های شهروندی  تاريخ طوالنی فعاليت با توجه به 48.وجود دارنددر اياالت متحده و دو ميليون برزيل شهروندی در 
 49.دارندای ثبت شده طول عمری کمتر از سی سال ه درصد گروه ٧٠ه شگفت آور است ک در اياالت متحده،

                                                 
44 NGO 

:های شهروندی پر داخته اند منابع زيربه رشد گروه  45 
Indonesia: Walhi: Indonesian Forum for the Environment; India: Helmut K. Anheier and Lester M. 
Salamon, eds., The Non- Profit Sector in the Developing World ( Manchester: Manchester University Press, 
1998), 39; Bangladesh: Memorandum for Bangladesh Development Forum 2002- 2003, Govt. of 
Bangladesh (March 13- 15, 2002), 32; Slovakia: Civicus (www.civicus.org); Central Europe: Curtis 
Runyan, “Action on the Front Lines,” World Watch (November/ December 1999): 14; France: Civicus: 
Canada: Michael Hall and Keith G. Banting, “The Nonprofit Sector in Canada: An Introduction,” in Keith 
G. Banting, ed., The Nonprofit Sector in Canada (Kingston, Ontario and Montreal, Quebec: McGill- 
Queen’s University Press, 1999), 1-28. The 50- percent figure is based on a 3- percent annual growth rate 
since 1987; Brazil: Civicus.      
46 Internal Revenue Service 
 

ی آمريکا  اجرای قوانين مالياتی در اياالت متحده سازمان مسئول جمع آوری ماليات و  
47 “Number of Tax- Exempt Organizations Registered with the IRS, 1989- 1998,” Urban Institute, National 
Center for Charitable Statistics, 1998; www.nccs.urban.org. 

رزيل گزارش شده است؛ رقم دو ميليون سازمان در اياالت متحده از کتاب رانيان باب ی رقم يک ميليون سازمان در برزيل توسط آشوکا  48 
.گزارش شده است ١۴ص " عمليات در خطوط مقدم"عنوان     

49 Runyan, “Action on the Front Lines,” 14 
 همچنين نگاه کنيد

Nonprofit Almanac: Dimensions of the Independent Sector 1996- 1997 (San Francisco: Jossey- Bass 
Publishers, 1996), 15.  
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اين  50.افزايش يافت ٢۶٠٠٠به  ۶٠٠٠از  بين المللی یهای شهروند ميالدی، تعداد سازمان ٩٠ی  دهه باالخره، طی
 .دولتی رغيانتفاعی يا  غيرهای  به عنوان سازمان –اند  حو تاريخی به شکل سلبی تعريف شدهها به ن مانساز

بخش غير " "بخش مستقل،"با عنوان  ها آناز  که ،وندش میتازه تلقی " بخش"نوان يک ها به ع ه اين سازمانامروز
صدها . ودش مینيز ياد  "بخش شهروندی"در اين کتاب،  ی من ، يا، تعبير مورد عالقه"بخش سوم" "فاعی،انت

را برای ، دروس و مراکزی ک و جان هاپکينزدانشگاه در اياالت متحده، شامل بر هاروارد، استنفورد، ييل، دو
 درصد رشد داشت اما ۴ميالدی، اشتغال فقط  ٩٠ی ههدر شهر نيويورک طی د. ندا اين بخش ايجاد کرده ی مطالعه
هشت کشور  جان هاپکينز در ی مطالعه ،به همين ترتيب 51.کرد رشددر صد  ٢۵در بخش شهروندی  اشتغال

تر از کل  در اين بخش دو برابر و نيم سريع هد که اشتغالد مینشان  ١٩٩۵ تا ١٩٩٠ های سالدر  توسعه يافته
  . آمريکا ناميده است در رشد اين بخش را صنعت پيشگام رپيتر دراک 52.ه استاقتصاد رشد کرد

  
  53:، اين بسيج جهانی شهروندان از چندين جهت تازه استها چندان جديد نيستند سازمان گرچه اين

  .ال رخ دادن استدر ح سابقه بی اسیدر مقي اين بسيج. ١
  .ها در مقايسه با گذشته تنوع و پراکندگی جهانی بيشتری دارند اين سازمان .٢
نظام های  به رهيافت وادادگی های مبتنی بر يم که فراتر از راه حلا يی مواجهها سازمانبا ی  يندهزآف یبه نحو. ٣
   .کنند می ه تری در برخورد با مشکالت رویيافت
 ای بر واقع فشار قابل مالحظهو در  گيرند ت کليسا و دولت قرار میمزاحم مورد کمترهای شهروندی  سازمان .۴

و ايجاد دادگاه جنايی  54های زمينی مينالمللی برای ممنوعيت  در مبارزه بينکه ( آورند وارد میها  حکومت
  ). مشاهده شد 55المللی بين
جديد و  هایرازارا آغاز کردند تا ب ها های دانشگاهی، و حکومت دها همکاری با مشاغل، نها اين سازمان. ۵

ت و حل مشکالتخصص در  اين امر موجب پيدايش انبوهی از. را به وجود بياورند ی های اجتماعی دورگه فعاليت
   56.ها خواهد شد تغيير روش کار حکومت

وند تالشی طبيعی ش میه به قلمرو آن وارد هنگامی که يک بخش محدود توسعه پيدا کرده و بازيگران تاز معموًال .۶
به همين دليل بخش شهروندی شاهد . گيرد برای پيدا کردن موضع و محلی خاص برای آن بخش صورت می

  57.ينده و توجه بسيار به اجرا بوده استآفرينی گرايی، رقابت و همکاری فزآتاثيرات مفيد کار

                                                 
50 Yearbook of International Organization, as cited in The Economist, December 11, 1999, 21.  
51 John E. Seley and Julian Wolpert, New York City’s Nonprofit Sector (New York: The New York City 
Nonprofits Project, May 2002), 31; www.nycnonprofits.org 
52 Lester M. Salamon and Helmut K. Anheier, The Emerging Sector Revisited (Baltimore: Johns Hopkins 
University for Policy Studies Center for Civil Society Studies, 1999).   
53 See James Allen Smith and Karsten Borgmann, “Foundations in Europe: The Historical Context, “in 
Andress Schluter, Volker Then, and Peter Walkenhorst, eds. Foundations in Europe: Society, Management 
and Law (Gutersloh, Germany: Bertelsmann Stiftung, 2001), 2-34.  
54 International Campaign to Ban Landmines 
55 International Criminal Court 
56 See, for example, the UN Global Compact, www.unglobalcompact.org; the Compact on Relations 
Between Government and the Voluntary and Community Sector in England, www.homeoffice.gov.uk; and 
the Campus Compact, www.compact.org; see also Shirley Sagwa and Eli Segal, Common Good: Creating 
Value through Business and Social Sector Partnerships (Boston: Harvard Business School Press, 2000).  
57 See, for example, Reed Abelson, “New Philanthropists Put Donations to Work,” New York Times, July 6, 
2000;Peter Y. Hong, “Foundations Must Change to Meet Future Needs,” Los Angeles Times, April 26, 
1998; Kristi Essick, “ Venture Philanthropy ‘Brings Social Returns,’ ” Wall Street Journal, December 28, 
2001; Michal Lewis, “heartless Donors,” New York Times Magazine, December 14, 1997; Kar Taro 
Greenfield, “A New Way of Giving,” Time, July 24, 2000; Mario Morino, “Strategic Investments for Social 
Progress,” Changemakers.net (April 2001); Nicole Etchart and Lee Davis, “ Prophets for Non- profits?” 
Alliance, 7, No. 2 (June 2002), available at www.nesst.org; J. Gregory Dees, “The Meaning of Social 
Entrepreneurship,” October 31, 1998, available from www.Gsb.stanford.edu. The Independent Sector 
highlights several performance measurement approaches, including those used by the W. K. Kellogg 
Foundation, Big Brothers Big Sisters of America, Paw Charitable Trusts, and United Way; 
www.independentsector.org.    
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اما به خاطر افزايش . ی وجود دارندف، و فاسد در بخش شهروندرمسناکارا،  های سازمان البته تعداد بيشماری از
 که با افرادی .دهندنشان ای تحت فشار هستند تا کارايی خود را  هيندبه طور فزآ یهای شهروند سازمانها،  فعاليت
مواجه هستند و  های راهبردی و پر تحرک ساختن سازمانرژی در کار انی از کارآفرينان اجتماعی پر موج
در  .را موضعی ايمن تلقی کنند "فعاليت معمول" وانند تکيه برت مینند ديگر نک میمديريت  های کهنه و کند رانهاد

 ورود کارآفرين. ودش میمخاطره تر  هر روز پر ها آنی براب شهرت بر اسسوار شدن  ن ودتحرک مان ، بیحقيقت
است که  تاريخ نشان داده .ش شهروندی استخبگام اما بنيادی در پويايی رايی و رقابت معرف يک تحول زود هنگ

  . کتاب خواهيم پرداخت بخش نتيجه گيری به اين موضوع در 58.ودش می منتهی نوآوریاين تحول به احتمال زياد به 
  

در اياالت متحده به عنوان مثال، . است ناکافی ها آنهای مربوط به  گزارش ،اين تغييرات ميزان قابل توجهرغم  علی
اما  -نه چندان بزرگ ی ا پديده - اند خبردار شده های اينترنتی انتفاعی شرکت یانفجار تقريبا همگان از رشدو کانادا، 

. اند نشنيده سراسر دنيا تی غيرانتفاعی را درهای اينترن سايت یانفجار رشد قابل توجه داستان ها نفر هنوز ميليون
 در ها تغيير رفتارها و نگرش ، حکومت تر کردن نقشبا روشن : ور از دسترس در بر داردد  میلواز اين ماجرا
بخش  هايشان در راهی تازه و مثبت، عداداستبرد کاربه روی افراد برای   درهای فرصت و گشودن کارکسب و 

  .دوباره سازمان دهی روش انجام کار در جامعه استظهور شهروندی در حال 
  

   عامل محرک اين تغييرات چيست؟
ی از ا با سرعت گيج کننده ها آن ی اين است که موانع محصور کننده اين تغييرات وقوع ایساده ترين توضيح بر

ها در اروپای مرکزی  کمونيست و نيز ارتش در اروپای جنوبی، آمريکای التين، و آفريقا فرماندهان. اند ميان رفته
ر مستعمرات هند شهروندان درگير در و روسيه، رژيم نژاد پرست در آفريقای جنوبی يا  نمايندگان دربار بريتانيا د

گرا جای خود را به  های اقتدار حکومت، طق اندر اکثر اين م. ردندک میچندان تحمل ن را تحول جدی اجتماعی
  . اند دمکراسی واقعی يا اسمی داده

  
پول احتياج  همچنين به ها آنارند؛ داز آزادی نياز  بيشترچيزی هستند به   شهروندانی که به دنبال تاسيس سازمان

درآمدهای سرانه طی قرن بيستم در . باشدموجود مازاد در اقتصاد  بايد ثروت ها آنبرای تامين مالی فعاليت . دارند
 ٧٠و  ۶٠های  در دههپيشرفت اقتصادی  59.ه استدرصد افزايش داشت ٧٠٠بازار آزاد حداقل اقتصادهای   در

ی مناطق دنيا  رشد کرد و همهدرصد در سال  ۵نرخ  با صاد جهانیاقت  دوره اين در ؛قابل توجه بودبه ويژه  ميالدی
به درستی توزيع نشده بود کسب ثروت  اگرچه برخورداری از منابع 60.را تجربه کردند خود وضع اقتصادبهبود 

شهروندی طريق بخش  ر سراسر دنيا را قادر ساخت تا ازاز مردم د های خيريه بسياری از طريق ماليات يا فعاليت
 از طريقهايی برای کسب ثروت  نند راهک میهای شهروندی تالش  امروزه، بسياری از سازمان. (معاش کنند رارام

   61).های درآمدزا پيدا کنند فعاليت
  

  انسان است که حياتاجتماعی و علمی  تحوالت  هم علت و هم معلول ی دوم قرن بيستم ری مردم در نيمهبرخوردا
ای فراتر از  انديشه نند و آزادیک میاست که مردم بيشتر عمر  آن ،ترين تغيير گبزر .اند را باز تعريف کرده

سی سال در کشورهای  افراد به طور متوسط طول عمر بدين سو ١٩٠٠ از سال. ی زنده ماندن دارند دغدغه
ابقه س اين افزايش در تاريخ  بی .چهل سال در کشورهای فقير افزايش داشته است صنعتی و تقريبا نزديک به

پايه  های آموزشی نظامنفر از مردم در کشورهای در حال توسعه به   صدها ميليون ميالدی ٧٠ی  طی دهه 62.است
در کشورهای در حال  بزرگساالن سواد آموزی ميزان ١٩٨۵ و ١٩٧٠ های سالدر ميان . سترسی پيدا کردندد
افزايش دسترسی  ری از کشورها همراه بادر بسيا متوسط ی رشد طبقه 63.درصد افزايش يافت ۶٠به  ۴٣سعه از تو

                                                 
58 See William J. Baumol, The Free- Market Innovation Machine (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2002).    
59 Interview with William J. Baumol.  
60 Lester M. Salamon, “The Rise of the Nonprofit Sector,” Foreign Affairs (July/ August 1994): 118. 
61 See J. Gregory Dees, “Enterprising Nonprofits,” Harvard Business Review (January- February 1998): 5-
15.  
62 See Gary Wills, “A Readers Guide to the Century,” New York Review of Books, July 15, 1999, 24-28. 
63 Salamon, “The Rise of the Nonprofit Sector,” 117. 
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از ميان برداشتن های افرادی را ارتقا بخشيد که هم دارای دانش و هم قدرت مالی برای  رتبه به تحصيالت عالی
      64.ها در دنيا بيشتر از دو برابر شد ميالدی تعداد دانشگاه ٧٠ی  طی دهه .بودند مشکالت اجتماعی به طور موثر

        
 های کرده و محدوديتط دنيا جای پای محکمی پيدا ی اخير، جنبش زنان در بيشتر نقا ن، در سه دههاي برالوه ع

موانع  افت 65.استتضعيف کرده اخته س میزنان را محدود ی عمل و بيان  را که به نحو تاريخی دايره اجتماعی
، برزيل، و آفريقای جنوبی و دهسياه پوستان در اياالت متحمثل  ها هايی را برای بسياری گروه ی فرصتنژاد
به خود  ديکتاتوریما بعد استعمار و های  نسلآسيا، آفريقا، و آمريکای التين، در . فراهم آورده است در هند ها نجس

پول، و اطالعات به مردم،  البته تکنولوژی. خود هستند اطمينان بيشتری پيدا کرده و مدعی حقوق دموکراتيک
  . هدد می در اکناف دنيا را سريع و ارزان امکان حرکت

  
تماعی، و اعتماد به اج تحرک اطالعات، آزادی، فراغ بال، ثروت، بهداشت، دارای جمع بندی، امروزه مردمدر 

ی اين مشکالت پر رونق  عرضهبازار  .های تازه هستند جتماعی به شيوهی مشکالت ا نفس برای طرح شجاعانه
  .باال است نيز ها آن است؛ بنابراين تقاضا برای با مواجهه با

  
انقالب . هندد میتبيين قابل توجه ديگر برای ظهور بخش شهروندی آن است که افراد ضرورت تغيير را تشخيص 

تکنولوژی اين امکان را به . تر از جهان داده است رکی گسترده تر و تفصيلید ها نفر از مردم به ميليونارتباطات 
يکی از . دسترسی پيدا کنند بودها   گان و دولت  فقط در اختيار نخبه که قبًال یهد که به اطالعاتد میشهروندان عادی 
، یبهداشتساختاری، فجايع  رفق ،از تخريب محيط زيست خودآگاهی دقيقیبه  است که شهروندان لوازم اين تغيير آن

يگر آن است که مردم ی د الزمه 66.اند رو به تزايد دست يافته خشونت نظام آموزشی ناموفق، وحقوق بشر،   نقض
  .اند شدهمجهز های معطوف به مقابله با اين مشکالت  به ابزارهای ارتباطی قدرتمند برای هماهنگ کردن تالش

  
 ١٩٩٠در سال . عمل تهديدهای محيط زيستی استدنيای های به ويژه قدرتمند جهت وارد شدن به  يکی از انگيزه

ی هشتاد  در طی دهه ها آنيست در دنيا وجود داشت که بيشتر حدود صد هزار سازمان مستقل حفاظت از محيط ز
سرمايه داری با عنوان  ز، و ِال هانتر الوينز در کتاب خودموری الوينهاوِکن، اي ُپل 67.ميالدی تاسيس شده بودند

از خيز و يک سوم پوشش جنگلی خود را در نيم قرن گذشته، جهان يک چهارم خاک حاصل" :می نويسند 68طبيعی
درصد از  ٢۵که ميزبان  های مرجانی دنيا را درصد از صخره ٧٠ های موجود تخريب، با نرخ ."داده استدست 

از منابع ی گذشته، يک سوم  در سه دهه. از دست خواهيم دادحيات موجودات آبزی هستند در دوران حيات خود 
   69.است همصرف شدی زمين يعنی ثروت طبيعی آن  کره

 
های  ل جدی زمينجهان شاهد تنز در دوازده سال آينده،العات ملی اياالت متحده، شورای اط بر اساس گزارش

ديگر مناطق غنی از حيث  های مناطق حاره و ای، و کاهش جنگل گازهای گلخانهقابل توجه افزايش زراعی، 

                                                 
64 Wills, “A Readers Guide to the Century,” 26. 
65 Ibid. 

دسترسی به آموزش، آموزش: های کارآفرينان اجتماعی در بورس تحصيلی آشوکا که شامل است بر مقولهبه عنوان مثال نگاه کنيد به   66 
وی، درمان و پيشگيری، فن آوری مناسب، حمايت از تنوع زيستی، مشارکت  آی اچ/ بزرگساالن، کشاورزی، آموزش پيشگيری از ايدز

ها، پيشگيری  اختالف، حفاظت از مصرف کنندگان، مصرف گرايی، تعاونی ها، درگيری جامعه در يادگيری، حل رسانه/ مدنی، ارتباطات
ها،   ی آموزشی، بهداشت دهان و دندان، آموزش ضمن خدمت دستياران آموزشی، معلوليت از جرم، حفظ ميراث فرهنگی، تنظيم برنامه

شيالت، جنگل بانی، برابری جنسيتی، نظام رشد نوباوگان، اقتصاد، آموزش، اشتغال، محيط زيست، برابری و حقوق، يادگيری تجربی، 
ی خدمات بهداشتی، تحصيالت عالی، مسکن، گرسنگی، توليد درآمد، فن آوری اطالعات، مديريت اراضی، اصالحات ارضی،  ارائه

انسان  های ُخرد، محافظت از منابع طبيعی، آموزش غير رسمی، تغذيه، حقوق و اصالحات حقوقی، سوادآموزی، بهداشت روانی، فعاليت
دوستی، آلودگی، جمعيت، اصالح زندان، محافظت از حيوانات وحشی، سياست عمومی، روابط  نژادی، بهداشت باروری، مقررات 
ايمنی، اقدامات بهداشتی، مديريت زباله و اتالف مواد جامد، سوء استفاده از مواد مخدر، بازآموزی معلمان، حمل و نقل، خشونت و 

.    منابع آب شکنجه، داوطلبی و مديريت  
67 Thomas Princen and Matthias Finger, Environmental NGOs in World Political, as quoted in Curtis 
Runyan, “Action on the Front Lines,” World Watch (November/ December 1999): 13.  
68 Natural Capitalism  
69 Paul Hawken, Amory Lovins, and L. Hunter Lovins, Natural Capitalism (Boston: Little, Brown and 
Company, 1999), 4.  
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خواهد  يعرا تسر "های زيستی تاريخی از دست دادن گونه"امر روند  اين. ودخواهد ب های گياهی و حيوانی گونه
 ۵٠، ٢٠١٠سال  ، تاعالوه بر اين. زندگی خواهند کرد "کمبود آب"کشورهايی با  در نفر بيش از سه ميليارد. کرد
ايدز مبتال خواهند / وی وسيه، هند، و چين به ويروس اچ آیپنج کشور نيجريه، اتيوپی، ر ميليون نفر تنها در ٧۵تا 
   70.بود

  
بيش از پيش نمايان و محسوس را  های جهانی ارتباطات نا برابری های تکنولوژیتحول اصلی ديگر آن است که 

را دريافت  آن درآمد کل پنج درصد از جهان فقطفقير مردم  ی اين واقعيت قابل سنجش است که نيمه. اند کرده
هد افتاد؟ کنند چه اتفاقی خوانگاه ی تلويزيون  صفحهدر به افراد برخوردارهر روز ولی هنگامی که فقرا  71.نندک می
در حال  و شده شهری  به نحوی فزآينده ها آن. آمد ديگر در انزوا و فقدان ظرفيت غوطه ور نيستدرکم  درصد ۵٠

  . يابند میسازمان يابی هستند و قدرت تکنولوژی را در
  

به حل   ها قادر حکومتکه اند  ی افزايش يافته است، در عين آن که مردم به اين باور رسيدهمشکالت جهانتوجه به 
زی قابل توجهی داشته است، اما ميزان آراء پيرو سر جهان  تا در سر ی گذشته، دمکراسی دو دهه در. نيستند ها آن

ترين سطح تاريخی آن  پايينميزان آراء در اياالت متحده به . کاهش داشته استاياالت متحده  جا شامل بر همهتقريبا 
جرم ، و بيهوده عليه فقر، مواد مخدر های و جنگ های توسعه عدم موفقيت سياست  چندين دهه 72.رسيده است

تنها ابزار مشروع برای  ترين ابزار و مطمئنًا موثر ها ضرورتًا بسياری را به اين نتيجه گيری کشانده که حکومت
ی  ی اراده ها بايد مسئول ترجمه اين در حالی است که حکومت. ی بسياری از خدمات اجتماعی نيستند عرضه
رآفرينی از  شهروندی کا های ها نوآوری کمتری از سازمان حکومت. ندان به سياست عمومی شناخته شوندشهرو

  . ندا خود بروز داده
  

سيصد . (اند ناتوان ظاهر شده ها شرکت متمرکز ای در مواجهه با قدرت ندهفزآي ها به نحو عالوه بر اين، حکومت
ها در اقدامات  وقات، حکومتبيشتر ا 73.)يا را در کنترل دارندبيست و پنج درصد از دارايی دنشرکت چند مليتی 

يکپارچگی  بخشی در مورد اطمينان ، و اخيرًاکارشرايط مناسب  جدی جهت حفاظت از محيط زيست، تضمين
دانشگاه کمبريج در کتابی در  یالملل بين مدير مرکز مديريتِهرتز معاون  اُنورين 74.اند مالی شکست خوردهنهادهای 

جريان  ها بر سر ملت... جهانی  سرمايه داریدر دنيای قرن بيستم و يکمی : "گويد می سکوت دراشغال  نوان با ع
برای  تمداران منابع مالی بزرگتریو سياس نند،ک میرقابت  ورندآ میفراهم  ها که شرکت یو رشد سرمايه و مشاغل
با قدرت اين  ها شرکت"ند که ک می ز نتيجه گيریهرت .اختيار دارنددرخويش جهت جلب بيشتر آراء  رقابت با رقبای

   75."ی را نبايد بکنندينند که سياستمداران چه کارهاک میقاعده را در سراسر جهان اعمال 
 

در تامل در . مشکلی وجود دارد عمل کند مدت جامعه گان سياست گذار عليه منافع بلندنخب کوتاه مدت منافعاگر 
و نوآوری الزم جهت  واند رهبری، انرژی،ت می امروزه، بخشی که. هراسان شدود ش میمشکل به راحتی اين باب 

                                                 
70 See Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Non- government Experts, a report prepared 
under the direction of the National Intelligence Council for the Central Intelligence Agency, December 
2000; www.cia.gov.   
71 See “The Widening Gap in Global Opportunities,” in the United Nations Development Programme 
(UNDP) Human Development Report 1992 (New York: Oxford University Press, 1992), 34- 47; 
http:/hdr.undp.org/reports/global/1992/en. See also “Deepening Democracy in a Fragmented World,” in the 
UNDP Human Development Report 2002 (New York: Oxford University Press, 2002), 1-11; 
http://hdr.undp.org/reports/global/2002/ne.  

دالر در روز زندگی  ٢ميليارد نفر با کمتر از  ٨/٢دالر برای هر نفر است، اما  ۵٠٠٠ی در جهان متجاوز از اقتصاد ی خروجی ساالنه
. کنند می   

72 Noreena Hertz, The silent Takeover (New York: Free Press, 2001), 9-10. 
73 Ibid., 33. 
74 IBID. See also Stephen Labaton with Jonathon D. Glater, “Staff of S.E.C. Is Said to Dilute Rule 
Changes,” New York Times, January 22, 2003, and “Downsized Corporate Reforms,” New York Times, 
Editorial, January 23, 2003.   
75 Hertz, The Silent Takeover, 104-05. 
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برای  77ِنگیی کار موقوفه رئيس 76ِجسيکا تی َمتيوز،. ت را فراهم کند بخش شهروندی استتصحيح اين وضعي
از تر  عسريپر شتاب  تغيير ل در دوران غ س": نويسد می )امور خارجه( فارين افيرز ی  المللی در نشريه بينصلح 

مشکالتی که به  همچنين در برخورد با ها آن. هندد میالعمل نشان  های تازه عکس به مطالبات و فرصت ها حکومت
ها  بهتر از حکومت هندد میتحت تاثير قرار  انباشته بر افراد ند و جامعه را از طريق تاثيرک میتدريج رشد 

   78."هستند
  

دارند و  مشکالت اجتماعی ای به بسياری از های تازه رهيافت کارآفرينان اجتماعی در نقاط مختلف جهان
بخش . نندک میعرضه  احيای محيط زيست، و رفاه اجتماعیتوليد ثروت، ارتقای  برایی ا تازه های انگاره

به  جنبِش. به نحو قابل توجهی پيشگام است سياسی های بازار آزاد و نظام شهروندی در ايجاد فشار برای اصالح
شهروندان  است که راهبردی ، بلکهجهانی شدن نيست ی عليهجنبش ًاحقيقت" ضد جهانی شدن"ی  گذاری شدهغلط نام 

  . ندا هساخته و پرداخته کردها  به شرکت  ی حکومت قدرت واگذار شده ازبرای باز پس گيری بخشی 
  

، اما گيری شرکت کنند یرُا در کمتردر حال حاضر، شهروندان بدون الهام گيری از رهبران سياسی ممکن است 
 ،اغلب ساختن هستند معنی دار ی که به دنبال کارهایافراد .ندازس میرا به شکل مستقيم برآورده نيازهای بسياری 

های اجتماعی سنتی از  تر، و برتر از ساخت تر، پاسخگو نوآورهای  ه برای، يا پشتيبانی از سازمانعافدم پيوستن،
   .  گزينند حيث عمليات را بر می

  
 در آمال و آرزوهای مردم همه جا درگير در بخش شهروندی افراد. شخصی نيز هست یدارای وجه اين ماجرا

 ، و معنیامنيت، به رسميت شناسی ها آنبه کار گيری استعدادها در جهاتی که برای شريک هستند، يعنی آرزوی 
ی مسيرهای  های اخير ارائه ل مهم سالتحو. نيز باشند ه آورند و البته متضمن لذت بردن از زندگیرا به همرا

چه  هيد، آند میبدان اهميت  چه که شما آن هم جهت کردن: شهروندی است بخش برای ارضای اين نيازها درمتنوع 
تاثير  بر جهان خارج در عين حال ريد وب میچه که شما هر روز از انجام دادنش لذت  ، و آنايد که شما در آن خبره

  . داردواقعی 
  
 راواهد کسب و کاری خ میکسی نهر که  واهد باشد، درست مثل آنخ میه هر کسی کارآفرين اجتماعی نيست يا نالبت
اجتماعی با سرعت و در  کارآفرينی. را دارند در اين بخش تازهمشارکت  همه امکان تقريبًا امروزه  اما. کند آغاز

های مختلف فراهم  و مهارت عالئقراد با ها برای اف د است و به همين علت فرصتدر حال رش جهات بسياری
می، مالی، نمايندگان روابط عمو امور مديران، بازاريابان، کارشناسانبه  های شهروندی شديدًا سازمان. است

 .نياز دارند ها آنسازان خوب و مانند  فيلم ،ن، فروشندگان، هنرمندان، حسابدارانکامپيوتر، نويسندگا برنامه نويسان
ها، معلمان، پزشکان، وکال،  شناسان، شيميدان ، خاکروزنامه نگاران ماموريت به روندی بسته بهی شهها سازمان

روانشناسان، و مانند  زيست شناسان، معماران، ترانه سرايان، مهندسان، تعميرکاران، ناشران، طراحان شهری،
ابعاد  کارکنان و مديرانی نياز دارند کهای به  هبه نحو فزآيندهای اقتصادی همچنين  فعاليت. احتياج دارند نيز ها آن

های همکاری با بخش کارآفرينی را شناسايی   را قدر دان باشند و بتوانند فرصت کارشان زيستی اجتماعی و محيط
   .کنند

  
، بخش شهروندی در پيشدر حدود بيست سال . تازه هستند تا چه حد اين تغييراتاين نکته را در نظر داشت که بايد 

روبه رو بودند و   ای العاده های سياسی فوق با محدويت کارآفرينان اجتماعی. محدود بود شديدًا ط دنيانقااکثر 
روی  ها آنبه  يا تشويق ،اندکی در اختيار داشتند تا برای تامين مالی، اطالعات های شبکه ساختاری يا  پشتيبانی

حتی در . خويش مواجه بودند یها در ميان خانواده انهسختسری  حتی با مقابله ها آن، در بسياری از موارد .دکنن
کسب تصور اندکی  نسبتًای اخير، افراد  سازمان شهروندی، مثل اياالت متحده تا دوره طوالنی  کشورهايی با  تاريخ

 های برتر دانشگاه التحصيالن اکنون انجام اين امر برای فارغ. ادندد میبه ذهن خويش راه بخش را  شغل در اين
آورده اين عبارات را بر زبان  ند کهک میکار  کسانیبه نفع   اکنون زماندر حقيقت . متحده معمول است اياالت

                                                 
76 Jessica T. Mathews 
77 Carnegie Endowment   
78 Jessica T. Mathews, “Power Shift,” Foreign Affairs (January/ February 1997): 63. 
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 نظامچالش با وضعيت موجود منتفع شده،  که از ها آن !"عمل کنيموانيم بهتر ت می"ا ي" عملی نيستکاراين " :باشند
  .نندک مینانه کارآفري" ی تخريب سازنده"را تکان داده، يا اندکی تمرين  فعلی
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  ويند ر میی کوچک بلوط  ها  درختان تناور از ميوه. ٢
  

يک آمريکايی به نام بيل  ١٩٧٨در سال . ودش میآغاز  به اقدام عملی تصميمبا نوعی بصيرت و  هر تغييری
جهت پشتيبانی  يم گرفت که سازمانیتصماياالت متحده  ، معاون اجرايی سازمان حفاظت محيط زيستدريتون

 وی را به خود مشغول داشته  اين ايده پانزده سال ذهن. تاسيس کند کارآفرينان اجتماعی پيشگام در سراسر جهان
های تازه جهت تغيير اجتماعی بپردازد، افرادی که توانايی  هبا ايد یافرادی جستجو اين بود که به دريتوننظر  .بود

   . دنهد میی مستحکم را در کنار يکديگر قرار اخالق باور کارآفرينی و
  

های موثر بود که دارای خالقيت،  فرادی با ديدگاهسی و پنج سال داشت، در جستجوی ا که در آن زمان دريتون
نشانی "بتوانند  کسانی که به بيان او. باشند بزرگترهايشان در مقياسی  آگاهی، و اراده جهت تحقق بخشيدن به  ديدگاه

 پيدا کند و های وحشی را  گل اين سازمانی که بتواند ن، ساختنديشيدا میکه  همان طور. بگذارند" تاريخ خود در از
 که وی ترين کاری قدرتمند .ممکن به تحول اجتماعی بود" ترين رهيافت قدرتمند"امکان رشد دهد  ها آنبه 
همانند   دريتونبا اين هدف . سيون در جهان بودعه و دمکراتيزاسرعت بخشيدن به توسبه انجام برساند  وانستت می

ی اجتماعی زير پای  يک کشاف امروزی اقصی نقاط جهان را به دنبال مستعد ترين ايجاد کنندگان تحول در حوزه
  .نهاد

  
 اجتماعی کارآفرين ١٨٢٠ز بيش ا برای عموم نوآوران: آشوکا سازمانی که وی تاسيس کرد يعنی  ٢٠٠۶تا سال 

مشغول به  آمريکا، و اروپا کشور در آسيا، آفريقا، ۶٨در  ها آن. مورد حمايت قرار داد را") شوکاهمکاران آ("
، شکل دادن ها آنهای راهبردتحليل مالی مستقيم،  ميليون دالر کمک ۶۵فراهم کردن  اين سازمان به . اليت بودندفع

های  به شرکت ها آنن و متصل کردن ، و ياری رساندها آنجهت کمک به " ای حرفه"ای از خدمات  به مجموعه
هايش يافته بود  آشوکا بر اساس شهرتی که در گزينش. پرداختکاری  -های اجتماعی  بزرگ جهت ايجاد فعاليت

   . ها بخشيد ای به اين تالش اعتبار قابل توجه
  

های  گذاری سرمايه عايدات باال از به دنبالبا ريسک باال آغاز کرد و  گذاری  آشوکا در غالب يک شرکت سرمايه
 طپيشرفت در آموزش، حفاظت از محي ند، بلکهنيستاما عايدات مورد نظر سود و منفعت . و هدفمند بود متوسط

آسيب بشر، بهداشت، مراقبت از معلوالن، مراقبت از کودکان حقوق بردن فقر، زيست، توسعه روستايی، از ميان 
   79.ر بودندهای ديگر مد نظ پذير، و حوزه

  
  ١٧٠کادر . اردد میهايش قدم بر  ظرفيتکه فراتر از  يتون، آشوکا يک سازمان الغر استبيل درخود د همانن
که به طور مرتب در   ها هزار معتمد و پشتيبان شامل بر ده اند ی جهانی ايجاد کردها شبکه، ی اين سازمان نفره

ی کاری  حوزه"ود که در ر میانتظار  اين افراداز . اند شان به دنبال افرادی با هدف تحول مثبت و نظام يافتهکشور
  . دهند" الگوها را تعيين يا تغيير"المللی  سطوح ملی و بين و در" خود مرجع باشند

  
در  پيشگامکارآفرينان اجتماعی   داستانبه روايت پردازد و  می افراد ی بعضی از اينها تالشبه شرح اين کتاب 

همچنين . )طريق شبکه آشوکا شناسايی شدند از ها آناکثر (پردازد  میالت متحده ن، و اياآسيا، آفريقا، آمريکای التي
مثل  ستا  هايشان در اين دنيا زنده ولی ايده که ديگر در ميان ما نيستند خواهم پرداخت افرادی به شرح فعاليت

   81.نتو جيمز پی گرَا 80نس نايتينگيلافلور
  

ا را به عنوان من آشوک، اما و پشتيبانی کارآفرينان اجتماعی هستند شناسايی ها در کار امروزه بسياری از سازمان
اين  که آشوکا تنها سازمانی است ام، بدين جهت که ظهور کارآفرينی اجتماعی انتخاب کردهی برای رديابی  وسيله

                                                 
79 See www.ashoka.org; see also David Bronstein, “Changing the World on a Shoestring,” The Atlantic 
Monthly (January 1998): 34-39. 
80 Florence Nightingale 
81 James P. Grant 
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جو و جست"د ، فرآينبر اين عالوه. دنبال کرده است فعاالنه بيش از بيست و پنج سال پديده را در سطح جهانی برای
ی مسير  در مراحل اوليه و سازالگشناسايی نوآوران  که من در ترين سيستمی است گير سخت آشوکادر " و گزينش

بيل . ه استبسط يافت های بيشماری هايی است که به سرزمين داستان آشوکا بيانگر رگه. ام خورده بدان بر ها آنشغلی 
با او آغاز  پس مناسب است. ندک میز تارهای به هم تنيده بازی را در مرکعنکبوت در اين داستان نقش  يتوندر
  . کنيم

  
کت و  الغر است، او شديدًا. نيدشنبه شب در کتابخانه ببي ه شما انتظار داريد او راشبيه کسی است کيتون بيل در

نامرتب، وهايش م. ند، و کفش راحتی بندی به پا داردز میپوشد، عينکی با قاب کلفت  افتاده میشلوارهای از مد 
 زندگی را ی يک حس هيجان انگيز درباره اما چشمانش. ميزان است اواتش نا، و کررورنگ و  کمی بی پوستش
کيفيت با اين . است پايان نسبت به دنيايی که يادآور کنجکاوی يک کودک هد، نوعی شيفتگی به ظاهر بید میانتقال 

به هنگام . ويکتوريا را دارد  ی ملکه عاليجنابان دورهمرام  ريتوند. متعادل شده است  بسيار محافظه کارانهرفتاری 
به نظر  .ندک میها دراز  همانند پيش خدمتهد بازويش را د میوقتی راه را نشان . ودش میسالم و تعارف خم 

وی  به والدينش. ندک میی آرام و صبور صحبت با لحن .بنا ندارد ابتدائا از در وارد شود او اصوًال سد کهر می
  . مهم نيست برای گفتن داريد چندان چه آنصحبت کردن بدين معنی است که که بلند  اند آموخته

  
يکی از  82، مارُجری بنتونی به گفته. ايد از جادويی مواجه شدهبا يک ر که مثل اين است دريتونبه  گوش دادن

او استعداد فکری ." اده روستدر شکاف سنگ فرش پي ارکيده گل"دوستانش صحبت کردن با او مثل مواجهه با 
و ، از اين توانايی خود غافل است ظاهرًا  تاوقبرخی ا. دارد و توانايی حيرت انگيزی در جذب اطالعات قابل توجه
ماريان، پويايی اجتماعی در ناگاَلند، يا   ی سلسه ظهور و سقوطاز  ی او نيز به اندازهکه ديگران  گيرد فرض می

به جورج  گفتگودر يک ممکن است . او صادقانه فروتن است اما .آگاهی دارند 83کارتا گناماتنظيم  به منتهی شرايط
واهد که بر مخاطب اين تاثير خ میاو ن. دبليو بوش همانطور بدون قصد و غرض اشاره کند که به فيليپ دوم مقدونی

  . انگيزدکتب تاريخ برجو در و ست که وی را برای جستا ، بلکه به دنبال آنسواد است را بگذارد که وی بی
  

اصلی ر يک ربع قرن گذشته، کار دولتی کار کرده است، اما د ، و مدير اداریمشاور به عنوان يک وکيل،  دريتون
در . وانند تحول بنيادی اجتماعی ايجاد کنندت می بوده است که جوی افرادیو جست مختلف جهان در وی سفر به نقاط

اد داشته و اين امر برای او نهايت اهميت را داشته که روند بسوط با اين افراو هزاران گفتگوی مها  اين مسافرت
دنبال کند و پی ببرد که کداميک از  )ی يادداشت کوچک و يک ضبط صوت جيبی با يک دفترچه( را ها آن  فعاليت

   . دان ها موفق و کداميک ناموفق بوده آن فعاليت
  

ای را که يکی از استادان  نکته، ردک میتدريس  ييلی مديريت  شکدهدر دان که قبًال دريتوندوست  84رِمر،ِتد ما
يد که  بادی تند او آ میبه نظر   .او آدم بسيار غريبی است:"ورد آ میها پيش مطرح کرده بود به خاطر  دريتون سال
." دارد را نوبل ی و هوش برندگان جايزه) مدير َاپل( زجاب نيت استيوعاما او در کارش قاط. ردب میرا با خود 

. دارداين رفيق نحيف، مسلط بر خويش و خاکی قدرت عظيمی : "ندک میاضافه  دريتوناز  در ارزيابی خود رمارِم
ی  هعمليات نهادها و نحو ود تدقيق در روشش میاز مشخصات فردی او به موضوع مورد نظر ما مربوط  چه آن

 ، چند ماه بعد از انتشار کتابی که در مورد بانک١٩٩۶را در سال  دريتونمن اولين بار ." عمل جهان خارج است
دوستی که در آشوکا کار  ،عالئق من در کار نويسندگیفرض با  85.مالقات کردم نوشته بودم بنگالدشی گرامين

  . مصاحبه کنم با وی به من پيشنهاد کرد کرده بود
  

                                                 
82 Marjorie Benton 
83 Magna Carta  

اين قانون به موجب فرمان سياسی کينگ جان پادشاه انگلستان در رانيميد در ژوئن . کند ی افراد را تضمين می  قانونی که حقوق اوليه 
.  وضع شد ١٢١۵  

84 Ted Marmor 
85 David Bornstein, The Price of a Dream: The Story of the Grameen Bank (Chicago: University of 
Chicago Press, 1997).  
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های جانبی  عاری از پيچيدگیهای کوچک و  پيشتاز و مشوق نوعی روش شناسی برای بسط وام بانک گرامين
بنگالدشی توسط يک استاد اقتصاد  ١٩٧۶ال در س که اين بانک 86.برای خود اشتغالی به فقير ترين مردم جهان بود

. داده بود وامميليون روستايی بنگالدشی  ١/٧به  ميليارد دالر ١/۶ ،٢٠٠٧تاسيس شد، تا سال  سمحمد يونبه نام 
 ها روستايی ، ميليونگرامين کاری- یا های سرمايه وام اضافی ناشی از با درآمد .دزن بودندرصد وام گيرندگان  ٩٧

موسمی و هنگام بادهای  را ها آنکه ( های حلبی بسازند سقف هايی با بهتر خانوادهايشان را تغذيه کنند، سرپناه قادرند
دارايی  ی پيری خود به جمع ه، و برای تامين دور، کودکانشان را به مدرسه بفرستند)اردد مینگه  باران خشک

  . بپردازند
  

های فقير را قادر ساخت  خانوادهگرامين " اعتبار -خرده" ، يونس نشان داد که سبک١٩٩٠و  ١٩٨٠های  در دهه
که امواجی از تغيير را در  جهانی شجنب برد يکپيش اصلی را در وی نقش. غلبه کنند انبوهی بر فقر مقياس که در
ی  ماليه"يا ( اعتبار –خرده  ی برنامه ٣١٠٠بيش از  ٢٠٠۵تا سال . يجاد نموده بازی کردا المللی بين ی توسعه
يونس و بانک  ٢٠٠۶در سال  87.مردم دنيا را تحت پوشش قرار داد فقيرترين از  خانواده ميليون ٨٢") خرد

ی صلح نوبل  جايزه ی برنده ، مشترکًا"توسعه اقتصادی و اجتماعی از پايين"هايشان جهت  گرامين به خاطر تالش
  .شدند

  
؟ و چطور ردک میوجود آمد؟ چطور عمل ه رامين بچطور بانک گ: در کتابم، بر اين سه سوال متمرکز بودممن 
 برای دو دهه در جهت ايجاد نظام وقفه که يونس بی يافتمدرمن  ؟به سراسر دنيا بسط پيدا کرد اعتبار –خرده ی  ايده

اعتبار سهيم  –خرده موفقيت  افراد  بيشماری در. کار کرده بود  اين ايده دن و ترويجهادينه کر، نگرامين دهی اعتبار
از  ی مستقلديگر شمار بی های سازمان. شجاع گيرندگانافراد خير آگاه، و وام  ،اند از جمله کارکنان شايسته بوده

تمرکز، قدرت ، بدون بصيرت اعتبار –خرده که يد آ میغير محتمل به نظر  .اند نبال کردهرا د اين ايده مينابانک گر
    . به يک جنبش جهانی تبديل شود وانستت می ، و انرژی يونسقانع سازی

  
نوآوری بيشتری از اين نوع را شاهد باشند،  در نتيجه گيری کتاب اين نکته را متذکر شدم که اگر جوامع بخواهند

ين بيل دريتون همانستم که د میندر آن زمان . رندبه عمل آو مثل محمد يونس یکارآفزينان ی ازبيشتر بايد حمايت
  . اده استد می انجام ا برای پانزده سالکار ر

  
، دريتون در کالج هاروارد و ١٩٧٧زيست در اياالت متحده در سال  محيطاز حفاظت  پيش از پيوستن به سازمان

دکترای حقوق  ييل دانشگاه قی حقو در دانشکده او سپس. اقتصاد دانشگاه آکسفورد تحصيل کرده بود ی رشته
او تصميم گرفت . کردکار  88ءَمکينزی و شرکا تمديريی  مشاورهبرای پنج سال در شرکت بعد از آن . دريافت کرد

تحول  ها را ابزارهای کليدی برای پيشبرد دانش چون اين های اقتصاد، حقوق، و مديريت تخصص پيدا کند رشته رد
 های ها و مهارت ارزشدارای  آشوکا همکارانی را برگزيد که بنا به اعتقاد او ی برای ادارهاو . يدد میاجتماعی 

  . دالزم جهت کار در يک  نهاد قدرتمند بودن
  

يک روز بيل مرا صدا کرد و " :گويد می عمومی مکينزیليپس يکی از همکاران دريتون از بخش روابط جولين في
جولين فيليپس  "خواهی بود؟ ی آن آيا در هيئت امنا. غام کنمواهم اين سازمان را در سازمان ديگری ادخ میگفت، 
فرماندار بهداشت زير نظر ده و به عنوان معاون مدير سازمان در پرو بو 89صلح سپاه ی  داوطلبان اوليهاز يکی 

   .در کاليفرنيا خدمت کرده بود جری بروان
  
تحت  در باب تحول اجتماعی بودم که شديدًا -ستنه سوسيالي - چپ گرايانه ی نوعی ايده دارای من" :گويد ليپس میيف

آشنا نبودم و آشنايی من کارآفرينی  ی چندان با ايده مسپاه صلح بود ی دروقت .در آمريکا بودجنبش حقوق مدنی  تاثير
بيل به من گفت که اين کار تا . در پاسخ به بيل شک و ترديد داشتم. يدمد میبود که آن را چندان مثبت ن یحد هم تا

                                                 
86 See www.grameen-info.org 
87 The State of the Microcredit Summit Campaign Report 2006; www.microcreditesummit.org. 
88 McKinsey & Company 
89 Peace Corps 
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های رسمی نياز داشت و  او فقط به چند نام برای گذاشتن بر روی برگه. ها وقت زيادی از من نخواهد گرفت دتم
  ."پرداخت با من به گفتگو می در مورد جزييات آن نيز بعدًا

  
اين . مد نظر قرار داد کرده بود ها صحبت در مورد اين ايده سال ها آنکه با را دريتون همکاران معدود ديگری 

اولين ( 90،مديريت هندی  ی که نشريههمکالسی آکسفورد از بمبئی، اندوع مکاران عبارت بودند از آشوکه
آکسفورد که در بخش روابط همکالسی ديگر را بنياد نهاده بود؛ آنوَپم پوری، ) راين کشو در ی مديريت نشريه

کرده بود؛ ِاستفن َهدلی،  فاه کارر شامل بر بهداشت، آموزش، و یا گسترده در موضوعات عمومی مکينزی
فورد ی  دورهر دت ملی و عضوی از شورای امني و نيز ييل که در نيروی دريايی ی حقوق همکالسی از دانشکده

 مطالعات ی ش را در رشتهکه دکتراي ی از سازمان حفاظت محيط زيست کارِتر، همکارخدمت کرده بود؛ و بيل 
   91.بودکار کرده  در اندونزی ها گرفته و سال چينی

  
من اين بود که اين سازمان  فکر: "گويد او می .بود  سخت در انديشه درا چه بنامن شسازمان که دريتون در باب اين

متعلق باشد و به همين لحاظ نامی که به يک زبان خاص مثل انگليسی متعلق باشد کنار   يک گروه يا طايفه به نبايد
به کار و اين  نددب میيکا چشمان ما را بر واقعيت ت ديد در اروپا و آمرمن بر اين باور بودم که محدودي. گذاشته شد
به همين  .معنی مثل ِاکسان يا کداک را از خود بيافرينم ن من خطور نکرد که نامی بیهرگز به ذه. دز میما آسيب 

   ."دليل به اين راه حل رسيدم که آن را به نام يک شخص بنامم
  

رسون، مهندس گاندی، ژان مونه معمار اتحاد اروپا، و امپراطور هند، آشوکا که تامس جف: او چهار قهرمان داشت
ی اقتصادی  هايی در توسعه ی از جنوب آسيا را در قرن سوم قبل از ميالد متحد ساخت و پيشگام نوآوری بخش عمده

رين رهبران تاريخ ت ترين، و خالق ترين، جهان انديش جو دريتون آشوکا را يکی از مدارا. و رفاه اجتماعی بود
  . انستد می

  
يعنی  آشوکادر زبان سانسکريت " (نوآوران در خدمت عموم: آشوکا"ی خود را گذاشت  بدين ترتيب او نام موسسه

يک درخت بلوط نه تنها . ی اين سازمان برگزيد دريتون درخت بلوط را برای نشانه.) ی غم و غصه غيبت فعاالنه
انگيز  های طوالنی در عمق خاک است بلکه درختی شگفت سالی، و با ريشهخشک درخت سرسخت، مقاوم در برابر

همچنين دريتون را به  اين نشانه. نندک میو سايه گستر است که مردم در روستاها از آن برای محل مالقات استفاده 
  ."ويندر میهای کوچک بلوط  درختان تنومند از دانه"نداخت که ا میالمثل  ياد آن ضرب

  
، دريتون و همکارانش سفرهايی اکتشافی به هند، اندونزی ١٩٧٩و  ١٩٧٨های  يالت کريسمس در سالدر طی تعط

های بعد  گمنام که در دهه ای جهت يافتن کارآفرينان نسبتًا ها آن بود که برنامه هدف از اين سفر. و ونزوئال داشتند
های متفاوت و  بر سه کشور با اندازه ها آنده برای ارزيابی اين اي. (ای خواهند داشت طراحی شود تاثير قابل توجه

آيا طراحی نظامی که بتواند : "ندک میدريتون با شگفتی به اين موضوع اشاره  .)های مختلف متمرکز شدند فرهنگ
ی اول را پيش از مشخص شدن برای همگان تشخيص  های دوران ساز و کارآفرينان درجه با قابليت اعتماد باال ايده

  " ؟دهد ممکن بود
  

: گويد دريتون در اين باب می. نندک میی دريتون و تيم او با شصت يا هفتاد نفر مالقات  ا ی دو هفته در طی يک دوره
بنای کار ما بر اين بود که با افراد زيادی مالقات و گفتگو کنيم، يک نفر به هنگام صبحانه، دو نفر قبل از ظهر، "

نظام يافته عمل  ،در انجام اين کار. ديگری برای شام ر، و فردز ظهيکی برای ناهار، يکی برای چای بعد ا
های ما بدين  پرشس. فتيم که مشهور به نوآوری با هدف خير و رفاه عمومی بودندر میما به سراغ کسانی . رديمک می

ی کاری شما به عنوان يک شهروند خصوصی باعث تحولی جدی شده است؟ اين  چه کسی در حوزه': قرار بودند
پس از آن به سراغ آن  'وان پيدا کرد؟ت میين فرد را کجا ل چگونه رخ داده است؟ آيا اين تحول تازه است؟ اتحو

برای هر . واستيم افراد ديگری را به ما معرفی کندخ میپرسيديم و از او نيز  ها را می شخص رفته و همان سوال
. های متعددی برای افراد در اختيار داشتيم ارترديم و پس از مدتی کک میدرست  اينچی سه تا پنچ  کارت يک فرد

  ." انستيم که چه کسانی در کدام قلمروها مشغول به کار هستندد میدر انتها 

                                                 
90 Business India  
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واند ظن و گمان ت میهای ما در ابتدا آن بود که گردآوری اطالعات در مورد اصالح گران محلی  يکی از دغدغه
. سيد حاکی از اطمينان اصالح گران به ما بودر میولی عالئمی که  .ِا يا کی جی بی را برانگيزاند آی   دخالت سی

های بسياری از اين دست وجود  نمونه. دندش میبا روی باز مواجه افراد با ما : "گويد دريتون در اين مورد می
زمان  ون حقيقتًاسيديم که اکنر میو به اين نتيجه  افراد جالبی هستند ها واقعًا رديم که اينک میبا خودمان فکر . داشت

  ." انجام اين کار است
  
به . نمودند ن دسته از کارآفرينان اجتماعی که دست آوردهای مورد نظر آشوکا را به چنگ آورده بودند معدود میآ

از شش کشور با بيشترين جمعيت در دنيا، برزيل،  ١٩٧٩در . ترين کشورها آغاز کرديم همين علت از بزرگ
ديکتاتورها نسبت به کارآفرينان اجتماعی . (ردندک میوی کارآفرينی اجتماعی را تحمل نچين، و اتحاد جماهير شور

اندونزی به عنوان يک امکان مطرح بود ولی . الت متحده به شدت هزينه بر بوداايکار در .) حس خوبی ندارند
  .اند هند بودم می چه آن. وانست دردسر ساز شودت میشرايط سياسی 

  
ای از داوطلبان محلی را برای نظارت بر اين برنامه به کار  ا در هند استخدام کرد و کميتهای ر دريتون نماينده

اختصاص را برای کارهای اداری در دهلی نو منا محلی دوانی يکی از اعضای هيئت ُاعدر ابتدا آشوک . گماشت
و هنوز هم (اختصاص دادند نامزد کنندگان و انتخاب کنندگان بخشی از وقت خود را داوطلبانه به اين کار . داد

حساب شخصی دريتون تامين نيز منابع مالی از دوستانی که دارای بنيادهای خصوصی بودند و ). نندک میچنين 
  . دالر بود ۵٠٠٠٠مبلغ ابتدايی اين منابع . دش می

 

 
. ان آشوکا به نام ويويک پانديتاز همکار یکيدر حال مصاحبه با  تونيدر ليب  

.دگی ناشی از وام را در غرب هند به شدت کاهش دادپانديت ميزان بر   
         

انتخابات وانست اولين ت می، دريتون صدها کارت سه تا پنج اينچی گرد آوری کرده بود و آشوکا ١٩٨١تا سال 
  .ی محلی خود را برگزار کند هيئت مديره

  
واست  خ میکه  بود ی ابتدايی ی مدرسه وی يک معلم چهل و پنج ساله. گلوريا ِد سوزا بود ،اولين همکار منتخب

هيچ چيز بيش . ِد سوزا به مدت بيست سال به تدريس اشتغال داشت. نظام آموزشی در سراسر هند را متحول سازد
اد که در راهروهای مدرسه قدم بردارد و صدای دانش آموزان را بشنود که با هم د میاز اين او را آزار ن

ی استعماری بود  برای او اين نوع آموزش طوطی وار که ميراث دوره 92."چرخيم میی توت  گرد بوته: "وانندخ می
  .ردک میکاری به جز به بن بست کشاندن اذهان ن

  
هايش را بر  که چشم ه بودِد سوزا در يک  کارگاه با موضوع آموزش تجربی و محيطی شرکت کرد ١٩٧١در سال 
ها فرا خواند، پاسخ  را به آزمون اين روشرد همکارانش ک که او تالشزمانی  .های نوين آموزشی گشود فرصت

                                                 
92 Here we go’ round the mulberry bush 
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ی خوبی پشت سر اين  فلسفه. کارهای جالبی است ولی نه برای هند"د که ش میبه او گفته  .بود تفاوت سرد و بی ها آن
او . ها را بيازمايد سوزا تصميم گرفت که خود اين روش ِد." نيستيم ها آنهاست اما ما قادر به اجرای  روش
کنار گذاشت و دانش  ها، پرندگان آبی رنگ، و درختان بيد ارجاع داشتند های درسی را که به سينه سرخ ابکت

چرا "آموزان خود را برای ياد گيری در مورد پرندگان و گياهان محلی و پی بردن به پاسخ اين سوال که 
ها او اسامی هندی مثل آرون  ين درسدر ا. به بيرون از فضای مدرسه برد" وند؟ر میيند و آ میهای موسمی  طوفان

ی هند  ی تاريخی مثل دروازه يهدانش آموزان را برای تماشای ابن ِد سوزا. و ليال را به جای روِور و کيتی گذاشت
معلمان و . آموخت ها آندمکراسی را به  ،برد تا با معماری و تاريخ خود آشنا شوند و با انجام انتخابات در مدرسه

اما دانش . قرار دادندی آزمايشگاهی مورد انتقاد  ه خاطر استفاده از دانش آموزان به عنوان خوکچهمديران او را ب
  .شورانگيز داشتند بسيار یالعمل آموزان عکس

 

 
ِد سوزا ايگلور   

 
به اتخاذ  ردک میخود وی در آن تدريس  ت را کهيئوزِژی  مدرسه تالش کرد تا ، ِد سوزا مکررًاطی پنج سال بعد در
دريتون با او مالقات کرد، باالخره کادر  که یزمان .ناموفق بود های خود متقاعد کند اما در اين تالش وشر

در حال گسترش کار خويش  و ه آزمون بگذارندهای وی را ب قانع کرده بود که روش را آموزشی و مديريت مدرسه
نشان دهم چگونه اين به معلمان  ره توانستممن باالخ: "ورد به من گفتدر اين م ِد سوزا. ديگر بود ای به مدرسه

معلمان اين  همچنين دريافتم که بهترين روش برای جلب اعتماد .ممکن است ها آنروش بدون وقت گيری زياد از 
  ."مادند بگويد میانجام  معلمان ی را که انهکارهای احمقی  همه ها آناست که به 

  
ی آموزش  عرضهچالش واقعی  .موزشی هند بسيار فاصله داردبا نظام جاری آ ت يئوی خصوصی ژز مدرسه البته

ن جويای اين نکته بود که آيا ِد دريتو .در بمبئی و مناطق ديگر در اين کشور بود عمومی تجربی به نظام مدارس
  . سوزا اين مالحظه را در ذهن داشت ِد .سوزا کار خود را در بافت و سياق کل جامعه هند ديده بود يا خير

   
چيزی  اند؟ کودکان در بمبئی مايل به مهاجرتدرصد از  ٧٠انيد که د میيا آ": وزا در اين زمينه به دريتون گفتِد س
ها   بتوانيم به بچهاگر . يدآ میاز من بر  یبر اين نظرم که در اين مورد کار و مناست ست جدا نادر ما ی جامعهدر 
و به جای منفعل  خالق باشند، ، مسئله حل کنند،فکر کنند کردن حفظ و تکراربه جای  رشد هنگامدر بدهيم که  ياد

که . متفاوت خواهد بود و هند بسيار. خواهند بود متفاوت پرورش دهيم که بسياروانيم نسلی ت میبودن فعال باشند، 
  ."اين يک انقالب است
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در اياالت متحده، کانادا،  فتاين رهيا. محيط زيست نبوددر آموزش ی  ا تازه و  هيچ چيز ويژه، دريتوناز نقطه نظر 
ا صحبت کرده باشيد و نگاهی هم به آموزش اگر با گلوري: "او گفت. بود به خوبی جای خود را باز کردهو اروپا 

ِد  آموزشی های به ايده متوجه دريتون صرفًای  عالقه."هيدد میمحيط زيست بيندازيد زير لب ترديد خود را نشان 
  . دش میمربوط  ها آنهند و بازاريابی  با شرايط خاص ها آناو جهت انطباق  زا نبود، بلکه به توانايیسو
  

را در يک نظام صلب و اقتدار گرا به  مديران، معلمان، والدين، و دانش آموزان واستخ میچگونه  ِد سوزا
هديد واست اين امور را جالب و غير تخ میچگونه  او تدريس خود متوجه سازد؟ های روشی آموزشی و  برنامه

ن نيز تا حد ايک به بيست بود و معلم حتی اگر نسبت معلم به دانش آموزامر  اين"گويد  آميز سازد؟ ِد سوزا می
گذاشت که در  ای ها را در دسترس معلمان کم تجربه د اين روشش میچگونه  ".يک چالش بود مجهز بودند ممکن

ها در مرز آشفتگی قرار  دند و کالسز می مدارس عمومی بمبئی با شصت دانش آموز در يک کالس سر و کله
  داشتند؟ 

  
متنفرند و  ها آنگذارد، سواالتی که نظريه پردازان از  می" های از چگونگی پرسش"ها را   دريتون نام اين پرسش
، ِد سوزا معلمی با استعداد بود اما موفقيت در اين قلمرو مهارت عرضه، دانش. وندر می ها آنکارآفرينان به استقبال 

هايی بود و دريتون و  آشوکا به دنبال چنين کيفيت. ردک میپوست کلفت، و سطح بسيار بااليی از تعهد را طلب 
  . اند را در گلوريا ِد سوزا يافته ها آنهمکارانش بر اين باور بودند که 

  
. وقت وقف اين کار کند برای نشر اين رهيافت، ِد سوزا معتقد بود که بايد کار تدريس را کنار گذاشته و خود را تمام

آشوکا به وی يک مقرری چهار ساله در حدود ده هزار دالر اعطا کرد که صرفا سرمايه گذاری در اين قلمرو 
  . دش میمحسوب 

  
" يد به محيط زيستام" ، ِد سوزا يک سازمان به نام َپريسار آشا که در سانسکريت به معنی ١٩٨٢سال بعد يعنی 

ی کوتاه، او قادر بود که نشان دهد  يک دوره در. هايش شکل داد برای بسط ايده گروهی را است تاسيس کرد و
 ارزيابی مستقل نشان داد يک( .کار دانش آموزان را ارتقا بخشيده است اش حقيقتًا رهيافت مطالعات محيط زيستی

دو برابر نمرات های درک مطلب  نظام مطالعات محيط زيستی تحصيل کرده بودند در آزمون با ی کهدانش آموزان
 ديگر دانش آموزان را کسب کرده و در انشاء و رياضيات سه برابر سريعتر از دانش آموزان عادی عمل

شهرداری بمبئی را قانع کرده بود که مطالعات  ارس وابسته بهِد سوزا هيئت امنای مد ١٩٨۵تا سال ). ردندک می
 يک در طی سه سال، در حدود. ايشی معرفی کنندهای آزم سه به عنوان برنامهمدر ١٧٠٠محيط زيستی را در 

 نظام ت هندحکوم ١٩٨٠ی  تا پايان دهه. بودنددر حال تحصيل سوزا روش ِد  ميليون دانش آموز بر اساس
رسمی سنجش  معيار و العملرا به دستور قرار داد و آن ملیی آموزشی  برنامه مطالعات محيط زيستی را در جوف

                 93.کرد اول تا سوم تبديلهای  دانش آموزان در کالس
  

، ای مورد بحثه طی دههدر. است پشت سر پريسار آشا در  ت سال ِد سوزا هنوز نيروی محرکهبعد از بيس ،امروز
ی   هر سال او برنامه. است ريزان آموزشی در هند موثر واقع شده  بر نسلی از معلمان و برنامه های او فعاليت

ها  روشی جهت انطباق اين هاي راه به دنبال و ،بخشيده، کارش را به شهرهای بيشتر بسط داده بهبوداش را  آموزشی
         . ای بوده است مثل مناطق روستايی و طايفه متفاوتهای  با محيط

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 “Study of Local Themes Helps Schools in India Drop British Accent,” Christian Science Monitor, May 
6, 1988; “Learning the Natural Way,” The Indian Post, September 4, 1988; “Gloria De Souza: 
Revoltionising Primary Education in India, “ Dhaka Courier, September 18-1992.    

www.takbook.com

www.takbook.com



28 
 

  

  نوری تابيدن گرفت. ٣
  

  برق رسانی روستايی: فابيو ُرزا، برزيل
  

را در  اش محيط زيستیمطالعات  آموزشی مبتنی بر ی برنامهسوزا  ی که گلوريا ِدهنگام ، درست١٩٨٢در سال 
برای  تازگی در مهندسی خاک شناسی فارغ التحصيل شده بودی بيست و دو ساله، که  رد، فابيوُرزاک میهند اجرا 

زا يک همکالسی دانشگاهی ُر شد کهماجرا زمانی آغاز ی  همه. درک میتالش انتقال برق به مردم فقير در برزيل 
برزيل يعنی  جنوبی ترين ايالتی روستايی در  اين منتطقه. دعوت کرد به پالماِرز ُد سولاو را  یتلفن در يک تماس

است  95که محل سکونت گاوچرانان برزيلی  94ی سرسبز زيباها دشت و از جهت است واقع ِد سول گراندهريو 
  . شهرت دارد

  
دو پيش از ِوهِ آز. شده بود انتخاب شهردار پالمارز به عنوان به تازگیِودو، هِ انست که پدر دوستش، ِنی آزد میُرزا ن

 ميز شام، او و ُرزا سربر يک غروب  .بود برنج مشغول به کاردولتی ی  اين به عنوان مدير فنی در موسسه
ُرزا به او های  دن ايدهودو بعد از شنيه آز. روستاييان محلی داشتندمکان بهبود زندگی ی ا ی طوالنی دربارهيگفتگو

  . کشاورزی را پيشنهاد کرد مديريت بخش
  

يادآور که  بودی توسعه نايافته ا منطقه ن اياالت برزيل است، اما پالماِرزتري يکی از ثروتمند ُد سول هگراندريو 
 اولين روز در محل زمانی که ُرزا برای. شده بودمتحمل تغيير و تحول  رداری اخيرًاشه. است دلتای ميسيسيپی

يک کشيش . نيافت جا آنحتی يک وانت در  و، ش حاضر شد، ساختمان شهرداری، اسناد و مدارک، کارکنانکار
رفت که با روستاييان به و هايش را بر زمين نهاد  ُرزا جعبه. به کار مشغول شود کليسا محلی به او اجازه داد در

  .دگفتگو بپرداز
  

صحبت   همواره راجع به ساخت جاده ُد سول گراندهريو ن در راياستمدس. شنيد شگفت زده شد چه آن از ُرزا
 ها آن. ای به جاده نکرد شان پرسيد، هيچکس اشاره اتترجيه ا وقتی ُرزا از کشاورزان درموردام. ردندک می

واستند به شهر نقل خ مین ها آن. دصحبت کردن شانه خالصی از فقر و حفظ مزرعو  ی آموزش فرزندان درباره
پيدا کنند راه ديگری در پيش پای  افزايش درآمد خود از کشاورزی وانستند راهی برایت میاگر ن اما. مکان کنند
  . شان نبود

  
ط برای توليد برنج مناسب ها کم ارتفاع و فق نود درصد از زمين. بودآبی برنج محصول  ثروت اصلی در پالمارز

برای رشد نياز دارد، اما  رنج به آب زيادیب. ندروستاييان مشکل بزرگی دار يافت کهبه سرعت در ُرزا .بودند
ُرزا . اشتندد میآب را باال نگاه  قيمت را در اختيار داشتند و ياریهای آب اکثر سدها و کانال داران ثروتمند زمين

و اين سه برابر قيمت  پرداختند میآب  برای را محصول شانيک چهارم  ی به اندازه ه کشاورزان خرددريافت ک
اين واقعيت کليت . وجود نداشت بدون آب محصولی و بدون محصول ثروتی"زا بنا به نظر ُر. ی بودميانگين جهان

  ."ادد میرا شکل  وضعيت سياسی
  

در اين خاک شناس . خواند شده بود  خاک شناس برزيلی نوشته يککه  را کتابی ،ی تازه ها جستجوی ايدهُرزا در 
ُرزا . توصيف کرده بود های آرتزين چاهآب را با  آبياری شاليزارها و چگونگی سفر کردهيزيانا يبه لو ١٩۴٠ی  دهه

آب را از زمين باال  نخست بايد ها آن" چگونه چيزی شبيه به اين در پالمارز کار خواهد کرد؟"در شگفت بود که 
  .استفاده از برق بود آن تنها راه ارزانشيدند که ک می

  
کشورهايی با وسعت مشابه  - الت متحدهبرزيل و ايای بيشمار ميان ها در ميان تفاوت. بودمشکل اساسی فقدان برق 

مديريت . دولتی در حد مديريت برق روستايی در اياالت متحده نداشت های  که برزيل هرگز پروژه يکی هم اين –

                                                 
94 Pampas 
95 Gauchos 
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درصد  ٩٨به  ١٩۵٠تا  ١٩٣۵های  سال بود که ميان 96"ی جديد معامله"يک سازمان در چارچوب  روستايی برق
  . اياالت متحده برق رسانی کرد مزارعاز 
  

شهرها، صنايع، و مزارع بزرگ  ارايه خدمات به برای در برزيل تحت نظر رژيم نظامیهای برق رسانی معيار
را به سوی تاسيسات برزيل  برق رسانی روستايی برای اعتبارمدت  - کوتاه وفور ١٩٧٠ی  در دهه. شده بود وضع
ی  هروستايی در اوايل دهواحد برق برای يک ملک ی تامين  هزينه. ينه سوق دادزياد به تکنولوژی پر هز ی اتکا

   97.ی يک کشاورز فقير پنج تا ده سالهدرآمد  مساوی بود با ت که اين مبلغدالر افزايش ياف ٧٠٠٠به  ١٩٨٠
  

متوسط و  زمين داران نند که اينک میهای اضافه نصب  با ظرفيت وطی های برق خط شرکت"ی ُرزا  بنا به گفته
انتقال  وط ، خطنتيجه در. بپردازنداستفاده کنند  واهندخ میمبالغ سنگينی برای برقی که ن ندک میکوچک را وادار 

نه يخچال، نه : دسترسی ندارندهيچگونه ميليون نفر برزيلی به برق  ٢۵ هامروز. برق هرگز ساخته نشدند
ُرزا دريافت . بود نيز صادق زپالمار بر ًاظاهر اين امر.  هو به طور خالصه، بدون آيند 98.نه کامپيوتر و روشنايی،

  . برق نداشتند –نفر  ٩٠٠٠در حدود  –درصد از جمعيت روستايی  ٧٠ که در اين منطقه
  

س در ِپلوتا فدرال ی فنی استاد دانشکدهنيو آمارال با ِا ای ُرزا با تماشای اخبار شبانگاهی تلويزيون به مصاحبه
اين استاد دانشگاه . در محل يک شهرداری چند ساعتی در جنوب پالمارز برگزار شده بود اين مصاحبه. برخورد

ی نامزدی  ودو در دورهه انست که آزد میُرزا . بود ايجاد کردهارزان قيمت را  روستايی يک سيستم برق رسانی
من به اين کار : "گفت مورد در اين ودوه آز. برق رسانی کند ی پالمارز به همه شهرداری به مردم قول داده بود که

ی آمارال اشاره کرد،  زا به مصاحبهوقتی ُر بنابراين." اين کار را انجام دهم چطورانستم د مین متعهد بودم، اما
  ."برو جا آنخودرو مرا بردار و فردا به : "دالر و کليدها را داد و گفت ٢٠شهردار به او 

  
نند ک میهای معمول توزيع برق که از سه سيم استفاده  خالف سيستم بر. قرار گرفت رهيافت آمارالُرزا تحت تاثير 

متوسط مناسب است  که برای مصرف انرژی باال با فشار"  تک فاز" ، آمارال از يک سيستم جريان")سه فاز("
از طريق  رد و سيستمک میخانه منتقل  واحد جريان را از طريق يک مبدل بهدر اين سيستم يک سيم . استفاده کرد

به  چوب: تر بيش از پيش کاهش داد مواد ارزان استفاده ازبا را  ها هزينهآمارال . دش میيک سيم به زمين وصل 
او از تيرهای کمتر و . يومآلومين فوالد و روی به جای های مسی، و هادی  جای سيمبه  تيرهای سيمانی، فوالدجای 
  . برای نصب تجهيزات کمک گرفتتر استفاده کرد و از مردم معمولی محلی  های کوچک  مبدل

  
  وانستند به حفر چاهت میبا برق ارزان فقير کشاورزان اين موضوع يکباره به ذهنم خطور کرد که : "گويد ُرزا می

  ."دندش میناشی از نياز به آب رها  ی از زير سلطه ها آنبدين ترتيب . پرداخته و زمين خود را آبياری کنند
  

او از آن دسته اشخاص . آسان گير با يک لبخند خلع سالح کننده و ذهنی دقيق است مهربان و فابيو ُرزا شخصی
 .با او مواجه شويد خوش شانس خواهيد بودبرای پرواز انتظار يک ساعته هنگام  است که شما اگر در فرودگاه به

برق : از دارداش ني وی برای توضيح مبانی موضوعات مورد عالقه همان زمانی است که اين يک ساعت تقريبًا
ميان فقر و تخريب  ، علل عدم تملک زمين، و ارتباط ی گاوها مديريت شدهبرنج، چرای  رسانی روستايی، زراعت

 پای خود را زمين زير بيندازيداز پنجره به بيرون نگاهی يد و از آن وقتی که سوار هواپيما شو پس. محيط زيست
  . تر خواهيد ديد و زيبا تر شکننده

  
ی  شعبهيک متفکر روشمند بود که  جرالدو پدر او. بودی شاد و خندان  ا با قيافه يک معلم مدرسهُرزا نايس مادر 

های دوران  و قصه هر دو در مزرعه بزرگ شده بودند جرالدونايس و . ردک میرا در پورتو آلگری اداره  بانکی

                                                 
96 New Deal 
97 William Drayton, Profiles of Ashoka Fellows, Ninth Fellowship Election (Arlington, Virginia: Ashoka, 
1990), 36-39.   
98 Fabio Rosa and Jose Fernando Gomes, Proluz I- Avaliacao D Resultados (“Proluz I- Evaluation of 
Result”), (Porto Alegre: Development Bank of Rio Grande do Sul, Government of Rio Grande do Sul, 
1994). 
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مادر او همگی دريک ارکستر  والدين .گذشت های سبز زيبا می ول و حوش زندگی در دشتحدر کودکی ُرزا 
: به من گفتدر اين مورد او . بود ی شور و شعف ُرزا اين تصور از خانواده مايه. نواختند روستايی و خانوادگی می

ی دشتی سر سبز در پايان قرن نوزدهم گم  يک مزرعه در گسترهدر کوچک يک ارکستر کنی؟ وانی تصورت میآيا "
 در بود که  داستان اين و ُرزا عاشق شنيدنکشت برنج مشغول بودند  و رش گاواو به پرو والدين پدر!" شده است

که قيمت برنج و گاو به شدت کاهش يافت پدر بزرگش از بيکار کردن حتی يک  ١٩٢٩ی افول بازار در  دوره
   .کشاورز سر باز زده بود

  
و طراحی  ار خانه در حياطبا گاوهای اسباب بازی و حصبازی در کودکی  ُرزای  وقت گذرانی مورد عالقه

 ، ُرزا سر خودخانوادگی سنت موسيقی به علت بر دوش کشيدن بعدها،. آبياری کوچک و سدها بود های نظام
 ی يهشود، اما در نهايت عشق اولای  واست يک موسيقيدان حرفهخ میدر يک دوره او . فرا گرفت را نواختن گيتار
  .رها غلبه کرداها و حصو سد هااو يعنی گاو

 

 
ُرزا ويفاب   

 
ببيند آيا رهيافت آمارال جهت فراهم کردن انرژی برای يک سيستم مشتاق بود که ُرزا  ،از بازگشت از پلوتاس پس

تا ببيند که آيا آب زير زمينی کافی  زمين شناسانه انجام داد -يمايش آبنخست يک پ .آبياری قابل استفاده است يا خير
به طور : هم عميق نبود خيلی. آب وجود داشت"گويد  ُرزا می. يا خير دارد برای آبياری برنج وجود ر منطقهد

  ."ای اين کار باز بودبرراه . هم بود با کيفيت مناسب برای آبياری کافی. ح زمينبيست و سه متر زير سط ميانگين
  

در فدرال  ی والتاما منافع اي. عملی بودکامًال  اين سيستم. تم خويش کرده بودسيس آمارال يک دهه صرف توسعه
با مشکلی که  او مرتبًا"بنا به توضيح ُرزا  .در مناطق مورد نياز باز داشته بود آن ی انرژی او را از اجرای حوزه
قانونی  اما غير ردک می به خوبی کارابداع او . دش میناميد مواجه ' اما در عين حال بزرگکوچک ' وان آن رات می
  ."بود

  
روش " ستم ازاگر يک سي. ردندک میفنی را تعيين  استانداردهایدر برزيل، ايالتی های برق  شرکت در آن دوره

سول هيچ  ُد گراندهشرکت برق ايالتی در ريو . ردک میبرق کليد اتصال را روشن ن   شرکت رد،ک میتبعيت ن" معمول
 فنی دد و استاندارکافی ندار پولاگر دولت " :موافق نبود ديدگاه ُرزا با اين. يدد مین روش معمول دليلی برای تغيير

  ."را تغيير داد داستانداربايد  ود،ش مینيز گران تمام 
  

ودو که با ه ی آزن او برای کمک به. نياز داشت یُرزا برای آزمايش سيستم آمارال به مجوز شرکت برق ايالت
 ودو مجوز برایه ا نفوذ آزب. متوسل شد ُد سول روابط دوستی داشت گراندهدولتی در ريو  بسياری از مقامات باالی

  . صادر شد ی کار ُرزا ادامه
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برای تو را  بهترين دانشجويم: "گويد او پيش از سفر می. رفت ُرزا به پالمارز برای دادن مشاوره به انيو آمارال
او و . و ِد سوزا ِملو، يک تکنسين برق  در پالمارز حاضر شدچند روز بعد ريکارد. "واقعا وفادار یفرد ،فرستم می

  .اند ديگر کار کردهُرزا از آن به بعد با يک
  

کرد و درهايش را  نصبآمبوالنس  د بر رویاو يک موتور جدي .ُرزا يک آمبوالنس رها شده را در اختيار گرفت
 ی با يکديگر کاراين دو مرد در هم. تبديل شد رسمی ِملو یخودروبدين ترتيب آمبوالنس به . با يک طناب بست

ُرزا با  جزييات فنی متمرکز بود وِملو بر . سط سيستم آمارال به چند صد خانوار اجرا کردندب جهت طرحی را
پيش از اين چندين بار به  ؟ردندک میبرق رسانی کمک  سيستم نساخت آيا کشاورزان در. ردک میکشاورزان مالقات 
به ُرزا  ها آن ولی. بودندوک به هر نوع وعده مشک ها آن و از اين جهت ؛داده شده بودبرق ی  کشاورزان وعده

  .سيستم را بر پا خواهند کرد ها آن ،ها به محل آورده شوند  ها، و مبدل ها، تير اطمينان دادند که اگر سيم
  

از برق سه فاز برای  دارکوبی يعنی سبک سنتی حفاری روش . ندها حفر شو ی بعد اين بود که چگونه چاه مرحله
شار آب که با های ف اما ُرزا دريافت که پمپ. در دسترس نبود در اين مورد کهرد ک میهای آرتزين استفاده  حفر چاه
به سطح آب  ها آنو رساندن  نهای پلی اتيل لوله ی کافی برای کار گذاشتن  را به اندازه  ردند، خاکک میيل کار گازوي
ن نيز با برق سه فاز کار آب  به سطح زمي الزم برای آوردن های اما پمپ. هم حل شدن مشکل اي. ردک میشل 
  .نداشت، اما مطمئن بود که به اين راه حل بر خواهد خورد راه حلیهيچ مشکل  ُرزا برای اين. ردندک می

  
فشار طبيعی زمين آب را به ." آب پيدا شد راه حل پمپ پس از حفر چند چاه"ی ُرزا  بنا به گفته. راه حل پيدا شد

  . به سطح زمين برساند وانست آن رات می پمپ برقی تک فاز و يک وردآ میچهار متر ميانگين عمق 
  

ت جدی برای کشاورزان در مشکالديگر از  يکی .يک امکان متمايز ظاهر شد کم کم به صورت ،آبياری کم هزينه
های اين علف به سرعت تکثير  دانه. ردک میهرزه عمل علف يک  برنج قرمز مثل . بود 'قرمز'برنج  پالمارز

 ز ميانادر يک نقطه محصول برنج مورد نظر را  شود، برنج قرمزمورد کشت واقع  زمين هموارهاگر . دش می
ن شان را ساالنه کشت يک چهارم زميفقط  خرده پابرای متوقف کردن رشد علف، کشاورزان . خواهد برد

  .ردندک میرها برای سه سال دوباره کشت  ردند و بقيه را قبل ازک می
  

ی رشد  پر آب سازند و در دوره ها را قبل از کشت برنج زمين وانستندت میکشاورزان . شتُرزا راه حل بهتری دا
از جوانه زدن بذرهای برنج قرمز  و در اين حال خاک فاقد اکسيژن بوده .را اشباع شده نگاه دارند ها آنبرنج 

ه و سپس در شاليزارهای ی اصلی آن بود که گياه برنج از پيش خارج از زمين جوانه زد نکته. ردک میجلوگيری 
  .وانست رشد کندت میدر اين صورت فقط گياه برنج . اشباع شده نشاء شود

  
اما آبياری . د چون آب به شدت گران بودش میدر پالمارز غير عملی شناخته نشای آبی  اين نوع کشت برنج يعنی
چهار  يم زمين مورد استفاده راوانستت میشباع ه از سيستم ابا استفاد" ی ُرزا بنا به گفته .دارزان همه چيز را تغيير دا

  ."برابر کنيم
  

= تک فاز های پمپ + کم عمق آرتزين های چاه+ برق ارزان : ندک میُرزا اين مطلب را مثل يک معادله بيان 
  . يیروستا ی آيندهکارا تر از زمين، افزايش درآمد و تامين ی  استفاده=  نشای آبی+  و آبياری ارزان. آبياری ارزان

  
 به افراد محلی ايجاد کرد و يک ساز و کارهای جديد کشت برنج  روشبخشی در شهرداری برای آموزش ُرزا 

ی  ت هزينهبرای آماده کردن زمين، حفر چاه، و پرداخ بتوانند ها آنتا  برای دادن اعتبار به آنان به وجود آورد
  ."داشتيم ختياردر ا سيستمی کامل باالخره: "گفت اُرز .بگيرند وام آبياری

  
ارائه  99ی اقتصادی و اجتماعی زا بعد از تنظيم طرح خويش به ريو ُد ژانيرو رفت تا آن را به بانک ملی توسعهُر
ی ملی  يت تامين اعتبار برای توسعهمسئول است که ميليارد دالر سرمايه ۵٠با  فدرال ی اين بانک يک موسسه .کند

                                                 
99 Banco Nacional de Desenvolvimento Economic e Social (BNDES)  
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 مثل درست. استقبال کردند ها آنرا نشان دادم،   ساختار هزينه ها آنمن به " :دگوي زا میُر. برعهده دارد را بلند مدت
  ."فروختن شيرينی به کودکان

  
آشوکا به  ُرزا را که بعدًا آستی. در اين بانک به حامی جدی ُرزا تبديل شد ها يکی از تحليل گران طرحآليسيو آستی 

او . داشت در اختيار را ها ُرزا انبوهی از اين داده. ست بودهای در عاشق داده ؛ اومعرفی کرد فردی واقع بين بود
برنج را  مورد انتظار های ها، عايدات و قيمت خام، ظرفيت چاه مواد های کشاورزان، قيمت رهايی هزينهنمودادر 

حليل او سرمايه ت بنا به. ی مطالب عرضه شده را با مطالعات خويش تحکيم کند وانست همهت میترسيم کرده و 
   .دش می باز پرداختچهار سال  ذاری بانک پس ازگ
  

به ويژه آستی را تحت تاثير قرار داد طرح  چه آن. انست که ُرزا فردی منظم و مصمم استد میآستی آشکارا 
زی در يک شهرداری کوچک در ری کشاو صرف داشتن يک بخش توسعه"آستی به من گفت که . ی ُرزا بود اوليه
ی روستايی که برای  باالخص نوعی توسعه .يدآ میخودش نوعی نوآوری به شمار ُد سول برای  گراندهريو 
     ." زان خرده پا موثر واقع باشدرکشاو

  
بدترين راه حل : يافت اگر اين طرح موفقيت آميز نباشد مردم پالمارز راه حل خويش را خواهند: "ُرزا به آستی گفت

ها  ميليونهای خشم  خوشهی ُاکی در کتاب  رست مانند خانوادههای اخير د در دهه." فرار به شهرهاست برای همه
. ی شهرها مهاجرت کردند و به حلبی آبادهای حاشيه برزيلی روستايی در جستجوی کار زمين خويش را رها کرده

دولت برزيل در . ی بيکاری و جرم و جنايت است سابقه و افزايش بی اين مهاجرت مشکالت حاد اجتماعی ی نتيجه
زمين را  رد اين افراد بیک میبه عنوان مثال دولت تالش . پرداخت به اين مسئله به جای علت به معلول می واکنش

ی مقابل به علت  ُرزا در نقطه. های دولتی مستقر کند که در بهترين حالت راه حلی کوتاه مدت است در زمين
  . لت عرضه کندوانست دست آوردی ارزشمند را به مت مید ش میپرداخت و اگر موفق  می

  
و  100مقاومت شرکت برق دولتی: عبارت بودند ازباقيمانده  جدیموانع . تامين مالی اين طرح بودآستی ی  توصييه
ما برای انجام کار به هيچ پيمان کاری "ا ی ُرز بنا به گفته. و آلومينيوم سيمان های کارتل از سوی سياسی تمخالف

 .کمک افراد محلی و استخدام يک تکنسين از طرف دفتر شهردار انجام شود وانست بات میتمام کارها . نياز نداشتيم
  ".، اين به نقاط ديگر سرايت پيدا خواهد کرديمانست که اگر ما در پالمارز موفق شود میدولتی   شرکت

  
 ن شهرهای مجاوراو شهردار ُرزا با روزنامه نگاران ،برق رسانی روستايیبرای سياسی  یپشتيبان جهت جلب

 به عين حال اودر. ندکن ی اين موضوع مذاکره درباره مجلس ايالتی اصرار ورزيد که با ها آنبه  وکرد  قاتمال
آمپری  پنج کيلو وات های مبدل افقت کردندها مو اين شرکت .اقدام کردبا دو شرکت  انعقاد قرارداد سيم وخريد 

 کشاورزان. کرد ان بندی نصب تجهيزات را آمادهطرح زم ِملو. ندنکوچک را که سيستم آمارال نياز داشت توليد ک
وانستند در هر کيلو ت می ها آنکه  دريافتُرزا . بودند از امالک خويش برای تيرهای برق را پذيرفته  تامين درخت

 نين روشی را برایاو همچ. رم رقم تعيين شده از سوی دولت بوديک چها نصب کنند که اين سه تير برقمتر 
محلولی  کروسوت. پيدا کرد تيرهای برق در کروسوت با اشباع از سه سال به سی سال چوبافزايش طول عمر 

  . ی لغو مجوزش را دريافت کرد بود که ُرزا نامه برای آغاز به کار آمادههمه چيز . شيميايی است
  
ه ُرزا، آزحضور ای با  در خواست جلسه فرماندار ايالت، تلفن و در اين مکالمه ،سوارسجير ودو فورا به ه ی آزِن

  وردآ میکه ُرزا به خاطر  همچنان. ی روشنی از اين مواجهه دارد ُرزا خاطره. و رييس شرکت برق کرد ودو
محتوای اين معامله  .داد ودوه ای را به آز پيشنهاد معامله پايان بخشيدن به طرح پالمارز رييس شرکت برق با اميد

پالمارز برق رسانی  ی معمول خود به گذارد شرکت از طريق شبکهودو طرح ُرزا را کنار به آن بود که اگر آز
   .خواهد کرد

  
ايالت انجام  وانيد اين کار را برای کلت میآيا شما  اما'ه او گفت نی ب" :وردآ میودو را خاطر ه با لبخند پاسخ آز ُرزا
شما بايد در مورد اين مشکل  .مفروش من رای خود را ارزان نمی'، گفتسپس نی ' نه'يد بود بگو و او مجبور' دهيد؟

  " '.حل کنيد سراسر ايالت و سراسر برزيل کنيد آن را درو تالش  فکر کرده
                                                 
100 Companhia Estadual de Energia Electrica 
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اگر شرکت برق مانعی برای طرح  که داطالع دای اقتصادی و اجتماعی به دولت ايالتی  توسعهملی سپس بانک 
يالت با هلی کوپتر به ز جلسه، وزير انرژی ابالفاصله بعد ا. خواهد شد اعتبار آن متوقف پالمارز ايجاد کند تامين

من اين : "من گفت ُرزا به. ادد می ُرزامجوز ادامه کار را به که اردادی به همراه داشت قر او با خود. دپالمارز آم
هنوز آن . امضای قرارداد خيلی احساساتی شدم موقع. يی ديروز اتفاق افتادگو ورم،آ میخاطر ه ب خوبیه ب جلسه را
  ."های داوود و جالوت ديگری در پيش پای ما باشدنبرد اما ممکن بود. شمک میرا با خود يدک  احساس

  
 وانست با پرداخت ت می خانوارطرح او هر  ه بود که بر اساسبه روستاييان گفتُرزا برای محسوس کردن هزينه 

 ۴٠٠: ا عملی کردندشان ر ، ُرزا و ِملو قول١٩٨٨دو سال بعد، در سال  .يک گاو صاحب برق شودقيمت 
کمتر از يک  که اين ،ی برق متصل شدند دالر برای هر خانواده به شبکه ۴٠٠ی  با هزينهی روستايی  خانواده

دستگاه  درصد يخچال يا ٨٠شاورزان پمپ آب و هفتاد و پنج درصد از ک .بود دالر ٧٠٠٠يعنی  هفدهم رقم دولتی
  . گرم کن پرداختند آب حصار، و های برقی، چراغوری برنج، فرآ های ماشينبقيه به خريد . خريدند تلويزيون

  
هايی که چنين کردند پاداش خود  ردند اما آنک میانجام دهند خودداری  نشای آبی که اين اکثر کشاورزان ازدر ابتدا 
آن بود  ُرزاتکان دهنده ترين يافته برای . رسيد در ماه دالر ٣٠٠تا  ٢٠٠دالر به  ٨٠تا  ۵٠درآمدها از . را گرفتند

از شهر به خاطر طرح پالمارز افرادی بودند که  -۴٠٠از  ١٣٠- خانوارهای خدمات داده شده  که تقريبا يک سوم
، کند کردن سرعت رغم مفروضات پيشين و نشان داد که علی قابل توجه بود یپيشرفت امر اين. برگشته بودند

ها حاشيه نشين را  يافتند به تدريج ميليون فرصت میدر اين ميان شهرها . اجرت از روستا به شهر ممکن استمه
  . جذب کند

  
ديگر از  يیها زودی تکنسينه ب. داران برسدروزنامه نگاران و سياستمخبر طرح پالمارز به گوش  واستخ میزا ُر

سر  ر بازديد کنندگانی ازتازه کا کوچک و داریشهر اين که يک" گويد ودو میه آز. برای ديدن طرح آمدنداياالت 
توسعه  ملی سول از آليسيو آستی، از بانکُد  گراندهدولت ريو ."هيجان انگيز بود يل داشته باشد بسيارتا سر برز

 فرصت  ها آنروستايی ترتيب دهد تا برق رسانی  ُرزا و ِملو در مورد با ای جلسه اقتصادی و اجتماعی خواست
  . دتوضيح دهن چگونگی بسط اين طرح را يابند

  
 در اين" :وردآ میخاطر ُرزا به . نبود پذيرش تحولی جدی در روش توزيع خود ی آماده دولتی برقاما شرکت 

ملو و من در  ريکاردو بودند و فشرکت ايالتی در يک طر جلسه تمام صاحبان مدارک دکترا و کارشناسان ارشد
 شرکت برق مقامات .کرد اللجديد و قانونی توزيع استديک معيار به  نياز برُرزا . گرفت ی دربحث."طرف ديگر

که تو در  چه آن: "به ُرزا گفتند ها آن. ُرزا  قابل استخراج نبود های ه گيریيجدولتی در مقابل استدالل کردند که نت
  ."ای در هيچ جای ديگر قادر نخواهی بود انجام دهی پالمارز انجام داده

  
 سرانجام طرح پالمارز اما. ن زمينه انجام نداداری در ايشرکت برق دولتی به مدت يک سال ک بعد از آن جلسه،

 ی توسعه به مردم او. را به خود جلب کرد ُد سول، ِپدرو سايمون، گراندهی ريو  انتخاب شده فرماندار جديدًاتوجه 
ی اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش سيستم  توسعه ملی بانک. را در ايالت وعده داده بود برق رسانی روستايی

 معيار فنی ُرزا به طور رسمی تحت عنوان. تسليم شد دولتی شرکت برق ،١٩٨٩باالخره، در سال . ادد میوام ُرزا 
  ." وانستيم بگوييم که قانون شکن نيستيمت میدر نهايت : "گويد ُرزا می. صويب شدت ٠٢۵  دستور العمل

  
کرده و کار  مکان نقل ه ُپرتو آلگرهدر طی آن دهه ُرزا ب. ديدار کردم سول من با ُرزا از پالمارز ُد ١٩٩٩در سال 

 گذشتيم فزارهای چرای گاوها میو عل همانطور که ما از کنار شاليزارها. بود مابقی برزيل بسط داده خويش را به
  . قابل ديدن بود تخت و افق از هر جهت  زمين. ساکت بودکامًال ُرزا 

  
د ش میتمام  ١٩٨٨که در سال  اش شش سال خدمت پس از وانستت مین ی شهرداری ودو به دليل محدوديت دورهه آز

 محافظه کار را انتخاب کردند دارای برق بودند يک نامزدمردم شهر پالمارز که . دوباره برای اين مقام رقابت کند
مذاکره کرده بود به  ها آندر باب  که او ی رايها کرد، و وام های او را اخراج که ادارات ُرزا را بست، تکنسين

ر ه. ی برای دولت دمکراتيک نداريميُرزا ما ساز و کارها"ی  بنا به گفته. يگری اختصاص داددمصارف 
 جا اينبرای من بازگشت به . ندک میيد و هر چيز را که به دوران ما قبل وی تعلق دارد خراب آ میپراطوری ام
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بازويم زد و در کنار جاده  ما در سکوت برای مدتی مشغول رانندگی بوديم، سپس ُرزا به."بسيار غم انگيز است
  ."نگاه کن، تک فاز: "ی خاکستری آويزان از تير برق گفت ايستاد و با اشاره به جعبه

  
يک سيم آويزان روی تير الغر برق يک چهارم مايل آن طرف . از اتومبيل بيرون رفتم تا از نزديک نگاهی بيندازم

 پنج کيلو واتِانينو آمارال اولين مبدل " ينی؟ب میک سيم، فقط ي: "ُرزا گفت. دش میی روستايی منتهی  تر به خانه
  ."آمپر خودش را با يک قوطی شير درست کرد

  
: گفت رد و میک میگفتگوهايمان را قطع  در طول راه او مرتبًا. وقتی دوباره به اتومبيل برگشتيم ُرزا خوشحال بود

  ."را نگاه کن، تک فاز جا آن"و " نگاه کن، تک فاز"
  

وقتی صدای  ِسسيم. که در طرح پالمارز خدمت کرده بود یرفتيم، يکی از اولين روستاييان ِسسيمپائولو  يدارد ما به
او با دست دادنی گرم ُرزا را . ست لبخند زدجا آناش بيرون آمد و تا فهميد که ُرزا  ايستادن اتومبيل را شنيد از خانه
داخل خانه دعوت و نوشيدنی سرد به ما او ما را به ." ام خيلی وقته شما را نديده: "به سمت خويش کشيد و گفت

  .تعارف کرد
  

های رقص داشتيم و  قبل از آمدن برق ما برنامه: "گفت ِسسيم. نويسم گفتم که دارم چيزی در مورد کار می ِسسيمبه 
ی دختری که با  تماس با چهرهبا . رديمک میهای نفتی روشن  ی ساختمان شمع و چراغ ها در هر گوشه در اين برنامه

    ." دش میاش بلند  قصيدی گريس سياه از چهرهر میاو 
  
مردم شهر و کشاورزان که . گفت سخن می ٨٠ی  د بلکه او از دههز میحرف ن ١٩٣٠ی  يسم در مورد دههِس

قير ی فا ی خانواده با ورود به يک خانه: "گويد ُرزا می. ود که برق داشتندبها  سيد سالر میدستشان به دهنشان 
های  ممکن بود مردمی هنوز از المپ جا آنتر از  پايين. رد شنيدک میها حرکت  د صدای باد را که در ميان سيمش می

  ."گازی استفاده کنند
  
اتفاق  جا اينگفتيم اين امر هرگز در ق صحبت کرد موقعی که فابيو برای اولين بار با ما در مورد بر: "يسم گفتِس

   .  رد که بتواند بدون برق زندگی کندک مین او حتی تصورش را هم ناما اکنو." نخواهد افتاد
  

ی انيو  خاطرهبرای حفظ داد که افراد محلی  به من سنگ يادبودی را نشان م، ُرزای ِسسي ی اندکی از خانه در فاصله
ماری سرطان سالگی چند ماه پيش از آغاز طرح پالمارز به خاطر بي ۴۵انيو در سن . بودند  آمارال کار گذاشته

  :روی پالک يادبود نوشته بود. مرده بود
  

در نبرد برای رسيدن به يک آرمان با افرادی فريبکار، غبطه خوار و ناشايست 
را به  ها آنند و ک میانسان سرسخت هيچ توجهی به اين افراد ن. ويمش میمواجه 
کی رخ در تاري چه آنگذارد نگران  کسی که به سوی نور گام می. وردآ میحساب ن

  .هد نيستد می
  

تقديم به استاد انيو آمارال که با نبوغ، آرمانگرايی، و استقامتش دسترسی کشاورزان 
  .با تقدير و احترام ابدی .به انرژی برق را ميسر ساخت

  
 يکی از تاثير ؛انيو مرد خالصی بود: "به خود گرفت و گفت  ای متفکرانه ازگشتيم او چهرهوقتی به اتومبيل ُرزا ب

. کار يافت ی اين کارها خود را بی همه ز، پس ا١٩٨٨ُرزا در سال " .مالقات کردم ها آنهايی که با  ترين انسان ارگذ
او همچنين تازه ازدواج . اما برای انجام اين کار به پول نياز داشت. واست طرح پالمارز را گسترش دهدخ میاو 

او يک . عرضه کند )رزومه( نوشت خود ی شغلِی نامه انست چطور خود را در يک معرفید میاو حتی ن. کرده بود
او يک مهندس بود ولی مسايل فنی فقط بخش . گام گذاشته بود یی فراتر از کشاورزا خاک شناس بود اما به محدوده

او بخش . ها با دولت کار کرده بود اما کارمند دولت نبود او سال. ادندد میکوچکی از وقت او را به خود اختصاص 
  .های تازه تشويق کند از وقت خويش را به اين اختصاص داده بود که افراد را برای آزمون پديده اعظمی
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پس از مالقات با . توسعه اقتصادی و اجتماعی او را برای آشوکا نامزد کردملی بعدها لويسيو آستی از بانک 
يک کارآفرين را متوجه کرد که بيل م: "ُرزا به من گفت. ردک میای به خود نظر  دريتون، ُرزا به شکل تازه

هايی  های موجود است و بايد راه حل او به من نشان داد که نقش من نگرش به امور فراتر از نظريه. اجتماعی هستم
  ".بيايم وندش میعملی برای مشکالتی که پيدا 

  
سر  او به. را ادامه دهد کارش داد که با فراغ بال را دالر در سال به ُرزا اين امکان ٩۶٠٠به ميزان  آشوکا مقرری

 های کشت او برای آزمايش روش. سفر کرد و به ترويج برق رسانی روستايی پرداخت ُد سول گراندهتا سر ريو 
به  دالری ميليون ۵/٢ يک وام  ی اقتصادی و اجتماعی توسعه ملی انکانست که بد میاو . اجاره کردزمينی  برنج

ُرزا منتظر ماند . که او بر طرح نظارت داشته باشد داده است، به شرط آنايالت جهت برق رسانی روستايی پيشنهاد 
  . دووارد ميدان ش تا در نهايت شرکت برق دولتی

  
 در هرُرزا . ترتيب داد شهرداران چهل و دو شهر ای با حضور ، ُرزا جلسه٠٢۵دستورالعمل  پس از تصويب

شناسايی افراد عالقه مند محلی به سازماندهی  کار پيمايش زمين، طراحی توزيع برق، و شهرداری ی منطقه
 برای را اجرا و )طرح روشنايی(طرح پرو لوز  ١٩٩٣ تا ١٩٩٠ ُرزا و ملو از سال. اجتماعی را انجام داده بود

ذرت و سويا و توليد کنندگان شير  به کشاورزاِن ها آن. ی کم درآمد روستايی برق رسانی کرده بودند سکنه ٢۵٠٠٠
 ۶٠٠ ی نصب برای هر خانوار با احتساب تورم هزينه. ندبود  نشان داده رح پالمارز راط ی گسترده دکاربرقابليت 
   101.بود افزايش يافته دالر

  
و ئاستاد دانشگاه سارو اعی ُرزا را به فرناندو ِسلس ريبييمی اقتصادی و اجت آستی در بانک توسعه يکی از همکاران

ی  رو بعد از مطالعهريبيي. داشت را در کشور در اختيارن بخش مهندسی برق بهتري اين دانشگاه. لو معرفی کردوپائ
به عنوان  ٠٢۵دستورالعمل  يک مرکز جمع آوری منابع برای برق رسانی کم هزينه با لحاظ تجربيات ُرزا

که  اينجاری مبنی بر اختالفات پايانی بود بر  اين اقدام" :وردآ میُرزا به خاطر  102.تاسيس کرداصلی  استاندارد
  ." دردا برد ندارد يا فقط کاربرد محدودکار قابليت ما استاندارد

  
ق رسانی روستايی کم بر ی يک خط اعتباری ويژه به ارتقایی اقتصادی و اجتماع بانک توسعه ١٩٩١در سال 

کوتاه  ی در يک دوره. را اتخاذ کردندروش ی نيز اين اياالت ديگر .ايجاد کرد ٠٢۵دستورالعمل  هزينه مبتنی بر
ولت برزيل  دزودی برق دريافت کنند اما سال بعد با خارج شدن اقتصاد از کنترل، ه ها اميدوار بودند که ب برزيلی

جتماعی به خط اعتباری ی اقتصادی و ا توسعهملی و بانک  صرف هزينه در امور اجتماعی را به شدت کاهش داد
  .خويش خاتمه بخشيد

  
به کاهش  کهقابل اجرا  ارزان و ضم کند که دولت حمايت خود را از يک سيستموانست اين موضوع را هت مینُرزا 
ها  بود که دولت سال اين دومين باری. ود دريغ داردش میمنجر  روستايیو کاهش مهاجرت رشد اقتصادی، فقر، 

د که خود را از او به اين نتيجه رسي." داشتم 103يفوسساسی مثل سيزاح": گويد او می. نهاد کار ُرزا را به کناری می
  .   شر کار با دولت رهايی بخشد

  
يا به طور خالصه الکتريکی  -های تکنولوژی کشاورزی يک شرکت انتفاعی به نام سيستم ١٩٩٢ُرزا در سال 

ته يکه نور را به الکتريس(شرکت برق کشاورزی اس تی ِای تاسيس کرد و به گسترش انرژی خورشيدی فتو ولتی 
تر از آن بود که ده سال از  عاين روش بسيار سري"بنا به توضيح ُرزا . ا سر برزيل اقدام کرددر سر ت) ندک میتبديل 

  ."کنم با دولتعمر خود را صرف مذاکره 

                                                 
101 Fabio Rosa and Jose Fernando Gomes, Proluz I- Avaliacao De Resultados (“Proluz I- Evaluation of 
Results”), (Porto Alegre: Development Bank of Rio Grande do Sul, Government of Rio Grande do Sul 
1994).  
102 Fernando Selles Ribeiro, “Eletrificacao Rural de Baixo Custo” (“Low-Cost Rural Electrification”), 
Ph.D. diss., University of Sao Paulo, 1994. 

.ستش مشهور اا های يونانی که به خاطر مکاری و فريب کاری يکی از اسطوره  103 

www.takbook.com

www.takbook.com



36 
 

  
يک وجه منفی را يدک  است هميشهنصب  ی قابلآسان تمرکز، و بهمانرژی خورشيدی که پاکيزه، قابل تجديد، نا 

چيز  آن را باايست ب میبرای به صرفه شدن انرژی خورشيدی او  کهانست د میُرزا . باال ی هزينه شد، يعنیک می
يک بسته قرار داده  ی در پالمارز درل را با آبياراسيستم تک فاز آمار که همانطور ديگری در يک بسته ارايه کند،

          .بود
     

در برزيل فقدان حصار کافی  يکی از مشکالت جدی انستد میچران بزرگ شده بود ای گاو ُرزا که در خانواده
ی حصار بندی فقط در برخی مناطق حصار ايجاد  دامداران به خاطر پرهيز از هزينه. جهت چرای حيوانات است

ُرزا متوجه . دش میی اين امر چرای بيش از حد بود که به کاهش درآمد و افت کيفيت چراگاه منجر  نتيجه. ردندک می
اين کار در صورتی . يابد درصد کاهش می ٨۵ی حصار بندی  شود هزينه استفاده برقیبود اگر از حصارهای 

های ارزان و تجهيزات فايبر گالس فروخته  ی يک بسته همراه با سيم ممکن بود که انرژی خورشيدی به منزله
ود در اين حال کشاورزان به يکباره دارای برق شده، توليد خود را افزايش داده، و مديريت زمين را بهب. دش می
  .ندک میی دام است که اين يک بازار عظيم برای توليدات مربوطه ايجاد برزيل دارای ميزان قابل توجه. خشيدندب می

  
سيستم حصار بندی و برق  ٧٠٠ی با استفاده از اين مدل در طی پنج سال شرکت برق کشاورزی اس تی ِا

از  ،در شمال های آمازون نوب به جنگلسبز در ج زارهایُرزا از چمن. نزده ايالت نصب کردخورشيدی در شا
سفر های کم آب در باهيا و مناطق نيمه خشک در شمال شرق برزيل  های سبز پر درخت در مرکز تا زمين دشت
واست که خ میليژ، همسرش، اغلب از او . حدود دو تا سه هفته دور از خانه بود او هر ماه به طور متوسط. کرد

مد پسرش خوليو پدرو از آ میکه ُرزا زودتر از موعد در يک روز کاری به خانه هر بار . سفرهايش را کاهش دهد
  " وی؟ر میدوباره به سفر "پرسيد  او می

  
ها و سيم  گيری اصطبل خورشيدی، اندازه یها ها، و چراغ دور از خانه مشغول بود به نصب صفحات، پمپُرزا 
شش ماه  در انجام قراردادهايشِای ، اس تی ١٩٩٠ی  دههتا اواسط  .وابيدخ میهای روستايی  ها در خانه شب. کشی
  . داشت و ُرزا شهرتی ملی به عنوان يک پيشگام در تحويل انرژی خورشيدی کم هزينه کسب کرده بود تاخير

  
ان او همچنين به عنو. پرداخت می ٠٢۵اد به تبليغ دستورالعمل د میی را انجام ُرزا در همان زمانی که کار اس تی ِا

ی بانک  های ايالتی حتی بدون دسترسی به اعتبارات ويژه حکومت. ت مشغول بودحکومت ايالتی به خدم مشاور
ُد سول يک طرح  هگراندريو  ١٩٩۶در سال . ی اقتصادی و اجتماعی برق رسانی روستايی را ادامه دادند توسعه
. به اجرا درآورد ٠٢۵دستورالعمل  نفر مبتنی بر ١۶٠٠٠برای برق رسانی به  ٢ ميليون دالری به نام پرو لوز ٣۴

اندکی بعد در همان سال حکومت سائو . شرکت دولتی بنا به مالحظات سياسی درخواست کمک ُرزا را رد کرد
اين طرح بر اساس سيستم ُرزا . به اجرا درآورد ميليون دالر ٢۴٠انی روستايی به ميزان سپولو يک طرح برق ر
   .ظيم شده بودنفر تن هزار ٨٠٠برای برق رسانی به 

  
اولين بار با ُرزا مصاحبه کردم او تازه به عنوان مشاور در طرح سائو پولو استخدام شده و  ١٩٩٧در سال  وقتی
. اند و سائو پولو به اهداف خود دست  نيافته ٢پرو لوز های اما دو سال بعد او گزارش داد که طرح. بين بود خوش

در . گسترش داده بود ی روستايی سکنه ۴٠٠٠٠يستم خود را به حدود ُد سول س گراندهشرکت دولتی برق در ريو 
ُرزا معتقد بود که مشکل در هر . مشتريان خدمات ارائه کند وانست به يک چهارمت میايالت سائو پولو، اين طرح 

اما . ازندردند تا طرح را در اتاق کارشان عملی سک میها تالش  تکنسين: "دو ايالت عبارت بود از انگيزه و پيگيری
  ".فتندر میبايد به محل اجرای کار 

  
 المللی پول صندوق بينحکومت برزيل تحت فشار . چشم انداز سياسی در برزيل تغيير کرده بود ١٩٩٩تا سال 

تر  به من گفته بود که بايد کارش را هر چه سريع ١٩٩٧ُرزا در سال . تاسيسات خدماتی را از سر خود باز کرد
خدمات (ردند ک میبرق رسانی روستايی را رها  ،های برق پس از خصوصی سازی رکتاد چون شد میانجام 

در نتيجه . فتادا میاتفاق  فتر میانتظار  چه آنتر از  و خصوصی سازی سريع) رسانی به شهرها سود آور تر است
حکومت راه نشان  د که بهها بو سال"زا ی ُر بنا به گفته. های برق کند شده بود برق رسانی روستايی توسط شرکت
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اما از آغاز فرايند خصوصی . ام و در برزيل فردی شناخته شده بودم ها را نشان داده العمل به دشواری دادن عکس
  ."اند و همه چيز متفاوت است ناختم رفتهش میافرادی را که من  سازی

  
زمينه و محيط : "ادامه گفت در. مدآ میرد به نظر مايوس يا تلخ ذائقه نک میگرد صحبت  زا از اين عقبوقتی ُر

يک کارآفرينم و به  نم. اما ضرورت انجام کارها به جای خود باقی است. اند اجتماعی و سياسی تغيير پيدا کرده
ود اين بدين معنی نيست که ر میاگر کارها خوب پيش ن. ام عنوان يک کارآفرين هميشه يک ايده را در سر داشته

  ."اگر موفقيت حاصل نشده کارها بايد ادامه پيدا کند. ار بيشتری انجام دادبايد ک. کار به انجام رسيده است
  

هر . بله من بسيار عصبانيم: "وان گفت؟ ُرزا با تاملی قابل توجه گفتت میاما در مورد هفده سال از عمر او چه 
نم ک میاما تالش  .بکشمنم که بايد با تمام قوا فرياد ک میوم و احساس ش مینم عصبانی ک میوقت به اين موضوع فکر 

  " .اين احساس را به يک نيروی مثبت يعنی راه حل تبديل کنم
  

او . ی ُرزا از زندگی بود احساس من نوعی واهمه در برابر تجربه. ردمک میدر اين موضوع با ُرزا احساس همدلی ن
و کسان ديگری که او انست و تاثير اين نگرش بر من د میی مشکالت خود را محرک اصلی وقايع  رغم همه علی

  .ن بود که بايد به او کمک کردآرا مالقات کرده بودند 
  

ی گوشه  به همه او تقريبًا. های برق خورشيدی را در برزيل نصب کرده بود ی نود ميالدی سيستم ُرزا تا اواخر دهه
هايی که او  ستاندا. های کشور سفر کرده و با هزاران نفر در مورد مشکالت شان به گفتگو نشسته بودو کنار

د که محصوالت کشاورزی و ش میهمه جا او با کشاورزانی مواجه . ای شبيه به هم بودند نيد به نحو تکان دهندهش می
  . يافت شان کاهش می عايدات

 

 
یروستائ ليدر برز یديآوردن برق خورش   

 
يک . زمين معيشت خود را تامين کنندوانستند از کار بر روی ت میها نفر از افراد فقير ديگر ن در سطح ملی ميليون

حکومت  ١٩٩٠ی  در اواسط دهه. ها در سراسر برزيل بسط يافته بود زمين جنبش سياسی نوين به نام جنبش بی
هجده  ٢٠٠٢ی اصالحات ارضی را آغاز کرد که تا سال  واکنش به فشارهای اين جنبش يک برنامهبرزيل در 

   104.خانواده تقسيم کرده بود ميان نيم ميليون مين راميليون هکتار ز
 

                                                 
104 Mac Margolis, “A plot of Their Own,” Newsweek, Latin American International Edition January 21, 
2002, 8-13.  
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. نداده بود انجام ايجاد مزارع مناسب برای ها آنبه  رسانی به مردم يا کمک برق اقدامی برای هيچ دولتمتاسفانه 
در  مردم. در چمنزارها جای دادرا زمين  مردم بی زيادی از تعداد صرفًا ُد سول گراندهدر ريو برای مثال دولت 

خاک  اين گونه کشاورزی ترکيب. کردند اقدام ارها برای کاشتن برنج، گندم، ذرت، و سويازبه شخم زدن چمن جا آن
محيط زيست و اين امر تنزل کيفيت نتيجه . ندک میتخريب  ندک می يش محافظتمراتع طبيعی را از باد و فرسا را که

   105.دايمی کردن فقر بوده است
  

يک . اند قادر به تامين زندگی خويش نيستند هجا به جا شدهايی که توسط دولت  در سراسر برزيل اکثر خانواده
 از در بعضی. انندم می جا آنندرت در ه نيز ب بقيه؛ ندنک میاول رها  دو سال درهای شان را  زمين اين افراد چهارم

در پالمارز که ُرزا  مشکالتی هستند  همان اصوًالمشکالت  106.اند ها را رها کرده زمين نيمی از افراد تقريبًامناطق، 
  . مواجه بود ها آنبا 
  

در واقع، . ی سبز اختصاص نداردبرزيل و چمنزارها فقط به زيست محيطی -  اقتصادی ی افول اين چرخه
 بزرگ زمين قرار دارند و های چمنزارها در مقام دومين اکوسيستم .ندداربرخورجهانی چمنزارها از اهميت 

های استوايی در  چمنزارها همانند جنگل.  نندک میآمريکا را اشغال  و از اروپا، آسيا، استراليا،وسيعی  های بخش
 ،بر آن عالوه. تنزل يافته است شديدًا ها آنکيفيت دنيا  در بسياری از مناطق. اند اند و به ندرت مديريت شده مخاطره
 حيات وحش یمحل زندگ و مرتعبه عنوان  ها آن یذاتاند که اين به ارزش  مناطق اصلی آب گيری چمنزارها

مابعد و  مدرن صنعتیهای  تمدنآشيل   ، آب را پاشنهمنابع مديريت يِوری، مدير يکی از مراکزَالن س. فزايدا می
  107".ندک میيزد کيفيت و کميت آن را تعيين ر میوضعيت زمينی که آب بدان : "نويسد او می. ناميده استصنعتی 

            
وری  بهره اين کتاب. کمک گرفت کتاب قديمیاز يک  ين مشکالت مجددًاطرح ا ی برایهاي جستجوی راهدر  ُرزا
. شده بود نوشتهشيميدان فرانسوی  - يک کشاورز و زيست ، ازينوُوتوسط آندره  ١٩۵٧در سال  نام داشت و چمن
  .مشهور بود ندیااش در نورم هايش در مزرعهتماشای چرای گاووقت جهت ها  ساعت به خاطر صرف او
  

 تعريف چرای بيش از حد از نگاه او آن 108.در چرا زمان استوازين اين بود که عامل کليدی ُو کنندهکشف تعيين 
 گاه قبلی خودچرابه خيلی زود به مدت طوالنی چرا کنند، يا در فاصله کوتاهی   منطقه يک حيوانات در ست کها

  . برگردند
  

 به گاه اين سيستم، چرادر . دنام میا مديريت شده ي چرای عقالنی که آن را رسيد جديد ی از چرایسيستم ووازين به
او . چرخند می ها به طور متناوب و حيوانات در ميان اين بخش ودش می )حصار بندی(ی تقسيم دمتعد های بخش

  . تنظيم کرد  فرآينداين  رایدقيقی ب های دستورالعمل
  

قادرند به با استفاده از اين روش  اورزانکش .مديريت شده منافع متعددی در بر داردن نشان داد که چرای ووازي
بپردازند  فرسايش خاک کاهش وغالت  های مکملو  شيميايی وابستگی به کودهای قطع های عملياتی، هزينه کاهش

 رداختهدر زمين پ چرا متوازن بهطور  حيوانات به. را افزايش دهند خويش شير و گوشت محصول و از اين طريق
به . ز بهبود پيدا کردبهداشت گاوها ني ،با افزايش تنوع زيستی .ندنک میپخش ين سر زمدر سرا و فضوالت خويش را

وانستند در فضای بيرون ت می ها آند ش میدر فضای محدود که منجر به بيماری و بد رفتاری گاوها  جای تغذيه
ستند در وانت میداشته کشاورزان به ماشين آالت کمتری احتياج . ی درختان استراحت کنند گردش کرده و در سايه

  .تر در مزرعه کار کنند و با فرزندان شان در محيطی امن مصرف سوخت صرفه جويی
 

                                                 
105 Fabio Rosa, “My Week and Welcome to It,” Grist Magazine, November 10, 2000, 
www.gristmagazine.com. See also Mac Margolis, “Not As Green as They Seem, “Newsweek, Latin 
American International Edition, March 27, 2000, 10-14 
106 Margolis, “A Plot of Their Own.” 
107 Allan Savory, “Introduction,” in Andre Voisin, Grass Productivity (Washington, D.C.: Island Press, 
1988), xvii. 
108 Voisin, Grass Productivity. 
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های آفريقا نيز به  در چراگاهبعدها چرای مديريت شده . های ووازين در فرانسه و نيوزيلند به کار گرفته شد تکنيک
از اين روش باالخص در . يز بسط پيدا کرده استهای اخير به کانادا و اياالت متحده ن کار گرفته شد و در سال

اين روش از حيث هزينه . ی آن مشهور است استفاده شده است ويسکانسين که چرای چرخشی و مديريت شده
اما  109.ها شيوع يافته است کارايی بيشتری از توليد مبتنی بر پروار بندی داشته و با سرعتی بيش از ديگر روش

ی مربوطه کنار  در برزيل به کار گرفته شد نتايج آن مايوس کننده بود و ايده ١٩٧٠ی  وقتی اين روش در دهه
  . گذاشته شد

  
او بر اين عقيده بود که . اند ُرزا مظنون بود که مردم وقت کافی برای دقت در جزييات اين تکنيک صرف نکرده

جا به دولت در ت چراگاه و سياست وانست بر مديريت میاگر بتواند نشان دهد سيستم ووازين در برزيل عملی است 
باورنکردنی است که هيچ کس طرحی جهت ايجاد يک سيستم : "او به من گفت. کشاورزان تاثير بگذارد جايی

عرضه نکرده  )بدون برف و خشکسالی(های طبيعی مناطق معتدل  ها هکتار از چراگاه چرای طبيعی در ميليون
  ."است

  
  وفق نبود؟چرا سيستم چرای ووازين در برزيل م

های  زمين را به قسمتوان اين کار را انجام داد که ت میتنها وقتی "ُرزا ی  بنا به گفته. کليد اين سيستم چرخش است
در  .استفاده کنيد یحصار بندی الکتريکاز اين کار وقتی ممکن است که . ی اندک تقسيم کنيد تر با هزينه کوچک

  ."ار با زمين، اقليم، گياهان و رعد و برق داشته باشيدبرزيل شما بايد تکنولوژی مناسب را برای ک
  

های ووازين در برزيل به کار گرفته  وقتی برای اولين بار روش. يک بار ديگر بايد به جزئيات موضوع وارد شويم
 استوايی برزيل گياهان به - اما در اقليم زير. دش میهای حصاربندی الکتريکی از اروپا وارد اين کشور  شد سيستم
سند و جريان برق را ر میکه به حصارهای الکتريکی نند تا آن جا ک مین در اروپا رشد تر از گياها حدی بلند
ولت  ٣۵٠٠ولت و يک گوسفند حصار الکتريکی با  ٢۵٠٠حصار الکتريکی با برق  ،يک گاو. ازندس میمنحرف 

اما وقتی گياهان با . ردندک میتوليد ولت  ۶٠٠٠ های اروپايی برق های ُرزا و ماشين ماشين. هدد میرا تشخيص 
ولت  ١٠٠٠يا حتی  ٢٠٠٠به  ها آنردند جريان برق ک میهای اروپايی تماس پيدا  های برق دار شده با ماشين سيم

ولت  ۵۵٠٠تنها به  ها آنهايی را طراحی کردند که جريان برق در  به همين دليل ُرزا و ملو ماشين. يافت کاهش می
  . يافت کاهش می

  
به عنوان مثال خاک در برزيل مرکزی هدايت کنندگی . ای صورت گرفت های خاص منطقه از آن دستکاری پس

ما چگونه اين مشکل را تشخيص : "پرسد ُرزا می. باالتری مورد نياز استکمتری دارد و از همين جهت ولتاژهای 
      ".داديم؟ با استفاده از طرح پالمارز

  
از آن جهت که برزيل يکی از کشورهای دارای باالترين ميزان رعد و برق  تغييرات ديگری نيز ضرورت داشت

اهميت  جا ايندر  چه آن. مدآ میها اطالعاتی به دست  پس از آن بايد در مورد انواع گياهان و گاوهای چراگاه. است
وزيلند و آمريکای اين جزييات با جزييات مربوطه در اروپا، آرژانتين، اروگوئه، ني. به سزايی داشت جزييات بود

  .شمالی متفاوت بودند
   

حصار بندی =  تيرهای فايبر گالس+  کابل چند سيمی+  انرژی خورشيدی: ی ديگری را شکل داد ُرزا معادله
عايدات بيشتر، استفاده پايدار از = ی ووازين  چرای مديريت شده+ حصار بندی برقی ارزان همچنين . برقی ارزان

  .ای روستاهازمين، و تضمين آينده بر
  

چرای / حصاربندی برقی/ های موفق خورشيدی ی کوتاه توانسته بود چندين دوجين از سيستم ُرزا در يک دوره
ها را به  گاوچرتنها کشاورزان باهيا را به پرورش بز،  اين سيستم. ی ووازين را در ده ايالت نصب کند مديريت شده
توليد شير طبيعی و پنير بوفالو در ايالت به  ، و بوفالو داران رادر ايالت ريو دو ژانيرو های گاو احيای چراگاه
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در بسياری از اين موارد کشاورزان شاهد بودند که محصوالت شان دو يا سه برابر شده . قادر ساخته بود پارانا
  .در برخی مناطق که کيفيت زمين تنزل يافته بود سيستم جديد تا پانصد درصد افزايش محصول داشت. است

  
ايم و خاک  ما در هر نوع از شرايط اقليمی در برزيل به نتايج خوبی دست يافته: "به من گفت ٢٠٠١زا در سال ُر

داده شد اما انتظار آن  هايی در برابر اين ايده بروز مقاومت: "ُرزا افزود ".اند آغاز کرده شناسان ديگر همين کار را
ند و بعد اعتراف به اين که اين حرف اشتباه بوده ک مینکه چيزی کار  دشوار است سی سال گفتن اين. فتر می
  ."است

  
: او گفت. پرداخت تقاضای بازار به گسترش سيستم او می. زا مجبور نبود که نگران دولت باشداما اين بار ُر

ن اکنون جها. ندک میتوليد  )اورگانيک( اين سيستم شير و گوشت طبيعی. کشاورزان مايل به انجام اين کار هستند"
  ."ی خريد محصوالت طبيعی هستند و باالخص اروپا آماده

  
ميليارد  ٢٢بازار غذاهای طبيعی . زمين اختصاص يافته به کشاورزی طبيعی چند برابر شد ١٩٩٠ ی در طی دهه

ا نيز جهت کمک به مر بودند و ُرزگاوداران برزيلی خواستار اين ا 110.در سطح جهان داشته است فروش دالر
   . ردک میريزی برنامه  ها آن
  

انتفاعی را که چند سال قبل تاسيس کرده بود به  تا يک سازمان غير کنار کشيدِای از اس تی  ٢٠٠١ُرزا در سال 
      .ی انرژی طبيعی و خود پايداری نام داشت ی توسعه اين سازمان موسسه. راه بيندازد

  
. های عملی خدمت کرده بود ای از مدل ی به صورت يک ابزار جهت آزمون بازار و پيرايش مجموعهاس تی ِا

ها در  ی انرژی طبيعی و خود پايداری به دنبال به کار انداختن اين مدل ی توسعه موسسه اکنون ُرزا از طريق
     .    جايی که مدل انتفاعی کاربرد عملی نداشت ،مناطق فقير بود

  
ُد سول، سانتا کاترينا، و پارانا تمرکز پيدا  گرانده ترين اياالت برزيل يعنی ريو در ابتدا او بر سه ايالت از جنوبی

ناخت و اياالتی بودند که تنزل کيفيت چمنزارهايشان در حال تشديد ش میُرزا اين سه ايالت را به بهترين وجه . کرد
 فاقدنفر  ٢۵٠٠٠٠ُد سول گذاشت جايی که  گراندهی جنوبی ريو  بر نيمه او در نهايت تمرکز کارش را صرفًا. بود

  . ی فقير را هدف قرار داد خانواده ١٣٠٠٠او . برق بودند
  

حداقل  های مورد هدف ی از خانوادههای کليدی وی آن بود که نيم فتهيکی از يا. پرداخت ی بازار هعسپس به مطالاو 
  ما ديديم که مقدار هزينه: "ويدگ میُرزا . ردندک میدالر در ماه صرف سوخت ديزل، نفت چراغ، و باطری  ١٣
ی ماهانه برای تامين انرژی تجديد پذير و تجهيزات و  ی ماهانه برای انرژی تجديد ناپذير قابل انتقال به هزينه شده

های تجاری تهيه کنند به  وانستند انرژی خورشيدی را با قيمتت میها  به بيان ديگر، اکثر خانواده." خدماتش بود
انتخاب  - به طور ميانگين بيش از پنچ تا هفت سال - يجی ماهانهوانستند ميان اجاره و پرداخت تدرت میکه  شرط آن

وانستند به انرژی خورشيدی ت میردند نيز ک میدالر در اين جهت هزينه  ١٣يانی که ماهانه کمتر از روستاي. کنند
ردم کافی برای اين م"بنا به توضيح ُرزا . دسترسی پيدا کنند اما به خدمات بلند مدت تر مالی و اضافی نياز داشتند

  ."شان با تکنولوژی مناسب تغيير پيدا کند های توليد بهبود يابد و مدل ها آنبايد درآمدهای . نيست که برق بياوريد
  

جهت کمک به وی در بازبينی را ها، فعاالن امور اقتصادی، وکالء و روزنامه نگاران  ُرزا گروهی از تکنسين
. انتفاعی بود مستلزم ترکيبی از مجراهای توزيع انتفاعی و غير ،دسترسی به بازار کامل. استراتژی استخدام کرد

 بر اساس ردند و برخی ديگر بايدک میهای بازار دريافت  ی را با قيمتبرخی از مشتريان بايد خدمات اس تی ِا
         . پرداختند ی انرژی طبيعی و خود پايداری می ی توسعه ای با کمک موسسه های يارانه نرخ

   
طرح اول که ُرزا آن را طرح کوييرون نام گذاشت يک فعاليت غير . و طرح را برای اجرا در نظر گرفتندد ها آن

فقير بود و در عين حال با ترکيبی از انرژی خورشيدی، ی  خانواده ٧٠٠٠ انتفاعی جهت افزايش درآمد تقريبًا

                                                 
110 Christopher Flavin, “Rich Planet, Poor Planet,” in The Worldwatch Institution, State of the World 2001 
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. دينجاما میع به حفظ محيط زيست های محافظت از مناب توليدات دامی طبيعی، چرای مديريت شده، و ديگر روش
وند و کوييرون که لغت پرتغالی ش میاسب مرتبط  -ها به تصوير انسان در اسطوره شناسی يونانی گاوچران(

مايز ها مت نانسا - اش از ديگر اسب انسانی است که به خاطر خرد و نه قدرت جسمانی - است تنها اسب 111کايران
 .)ودش می

  
اليت انتفاعی جهت ارايه انرژی عنام گذاشت يک ف 112"ابدت میورشيد برای همه خ"طرح دوم که ُرزا آن را 

های صفحات  ها برق نداشتند اما استطاعت پرداخت هزينه اين خانواده. ی روستايی بود خانواده ۶١٠٠خورشيدی به 
ماه  ۴٨ و ۴٢يم به تخمين ُرزا آن بود که اين طرح قابل تقس. ی اجاره بندی شده داشتند خورشيدی را در يک برنامه

داشته  ه بر منافع اجتماعی و زيست محيطیدرصد سود برای سرمايه گذاران عالو ٣٠تا  ٢٠ وانستت میبود و 
ها  وانست به معنی بهداشت بهتر برای خانوادهت مینوان مثال گذار از نفت چراغ به روشنايی خورشيدی عبه (. باشند

  ).و کاهش توليد کربن باشد
  

آن مطالعه حاکی بود . بازار بسيار خشنود بود خويش در مورد ی های مطالعه يکی از يافته ر موردُرزا باالخص د
در  گذاری  اگر سرمايه"بنا به توضيح ُرزا . کسب و کار مردم از طريقشماری از  تعداد بیبه ظرفيت دسترسی از 
آن اين است که سرمايه را به خود عنی را در پنج يا هفت سال در بياورد، م ی خود ی انرژی خورشيدی هزينه ينهزم

های فقير در اطراف  برق برای خانواده فراهم کردن تصورزيرا اين امر بسيار با اهميت است  .جلب خواهد کرد
   ".غير ممکن است فقط با منابع انساندوستانهدنيا 

  
 چگونه در هر نسل مردمکه  اينردم؛ ک میتماعی فکر تحول اج ُرزا، به باستان شناسی های به طرح با گوش سپردن

ی انقالب خرده  واسطهه ب. پردازند های پيشين به ساخت و ساز می های گذاشته شده توسط نسل روی بنيان بر
، فقرا در کشورهای در حال پيش برده شده است در بيست سال گذشته توسط بانک گرامين و ديگران اعتباری که

پرداخت ، بانک گرامين ٢٠٠٧تا سال . وندش میبه رسميت شناخته ری اعتباقابل قبول ی  توسعه به عنوان مخاطره
دالر در هفته باز پرداخت  ۵/١ميزان  هبسط داد که وام شان را ب روستايی ۶۴۵٠٠٠وام خريد خانه را به بيش از 

. است ه دادهاجار" زنان تلفن روستا"همراه را به   تلفن ٣٠٠٠٠٠تلفن گرامين همچنين نزديک به شرکت . ندنک می
وانند روابط ت میاين تصور که موسسات . نندک میبه روستاييان ديگر زندگی  یتلفنتماس از طريق فروش  اين زنان

اين ايده به . نيست تصوری انقالبیند ديگر ناعتباری بلند مدت و قابل اعتماد با مردم فقير در سراسر دنيا ايجاد ک
واند بر صفحات خورشيدی يا هر تجهيزات ت میمراه صادق است اثبات رسيده است و اگر در مورد خانه و تلفن ه

  .ديگری اطالق شودمولد 
  

کجا اين هر . ودش میخريد قسطی باعث تحول اقتصادی "ند که ک میپيتر دراکر اشاره . مهم است بسيار  اين ايده
بهره وری سطح  زهد، فارغ اد میعرضه محور به تقاضا محور تغيير اقتصاد را از  روش به کار گرفته شود

   113".اقتصاد
      

بدون برق هستند و حدود  درصد از جمعيت دنيا ٣٠نفر يا  دو ميليارداين نکته را مورد توجه قرار دهيد که اکنون 
يا  اجارهتاسيسات آن را ند بتوان اگر ،بپردازند های تجاری را با قيمت برق خورشيدی ی هزينه قادرند ها آننيمی از 

ث تحول جهان نه تنها باع و اکناف روستاهای دور دست در اطرافبرق رسانی به  114.کنند تهيه به طور قسطی
را متحول کشاورزی  واندت میبرق رسانی حتی . دنجاما میی تحول آموزشی و بهداشت ود، بلکه بهش میاقتصادی 

با  را زراعت کم محصول و ناپايدار تاط برای کشاورزان است دسترسی به برق اغلب يک پيش شر. کند
در سطح جهان از فشار جمعيت بر کالن برق رسانی روستايی . جايگزين کنند و پايدار تر محصول کشاورزی پر

ی طرفداران خشونت قرار  شهرها خواهد کاست و اين امر نارضايی شهری را که به آسانی مورد سوء استفاده
   . يرد تقليل خواهد دادگ می

  

                                                 
111 Chiron 
112 The Sun Shins for All 
113 Peter F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship (New York: Harper Business, 1993), 30-31. 
114 David Lipschultz, “Solar Power Is Reaching Where Wire Can’t,” New York Times, September 9, 2001. 
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  شوآبکارآفرينی اجتماعی بنياد برتر توسط  اجتماعی ز چهل کارآفرين، ُرزا به عنوان يکی ا٢٠٠١در سال 
در سراسر دنيا پشتيبانی " کارآفرينان اجتماعی برجسته"اين بنياد از . مورد تقدير قرار گرفت مستقر در ژنو

ه ی تکنولوژی سن خوز ز سوی موزها را تکنولوژی نوآوری دالری ۵٠٠٠٠ی  ن سال جايزهُرزا در هما 115.ندک می
ی اين جايزه از ميان  ُرزا به عنوان يکی از پنج برنده. جهت کاربرد تکنولوژی در خدمت انسانيت دريافت کرد

   116.چهارصد نامزد از پنجاه کشور انتخاب شده بود
  

. در آن سال يک پيام الکترونيکی به ُرزا فرستادم و از او پرسيدم که در مورد بردن اين جايزه چه احساسی دارد
ابيد ت میفتم و نور به چشمانم ر میوقتی برای دريافت جايزه به سمت جايگاه . العاده بود فوق: "پاسخ نوشت ُرزا در

پس از آن . ، و بيل دريتون افتادمینيو، ِنها، صفحات خورشيدی، ِا ها، مبدل به ياد شبکه. ذهنم مرا به گذشته برد
جوانيم را در نقاط ': من خيلی مضطرب بودم و گفتم .وقتی جلسه ساکت شد زمان آن فرا رسيد که من چيزی بگويم

من عاشق تکنولوژی هستم و بر اين باورم که . دور دست برزيل برای برق رسانی به روستاييان صرف کردم
وقتی ما . ام همه شگفت انگيزند ديده جا اينهايی که در  پروژه. تکنولوژی نيروی اصلی ايجاد تحول در جوامع است

  " '.ايم ما همان اميد و آينده. را جهت خدمت به مردم به کار بنديم انسانيت اميدوار خواهد بود هوش و دانش خود
  

او  .واست از اين ميزان بکاهدخ میهمچنان ده تا بيست روز از ماه را در سفر بود، اما  ٢٠٠٣ُرزا در سال 
های جسمانی خود را نيز احساس  سالگی محدوديت ۴٢در سن . واست زمان بيشتری را با فرزندانش بگذراندخ می
  ."وانم دو روز پی در پی بدون خواب کار کنمت میديگر ن: "ويدگ میاو در اين مورد . ردک می

  
مستقر در واشينگتن دی سی با سرمايه گذاری  117ی خورشيدی او به من اطالع داد که گروه توسعه ٢٠٠٢در سال 

و همچنين اطالع پيدا کرده بود بنياد آوينا و بنياد کانوپوس از ا. موافقت کرده است" ابدت میخورشيد برای همه "در 
ی اجتماعی  کربن برای توسعهواست که از صندوق خ میاو همچنين . طرح کوييرون وی حمايت خواهند کرد

اين صندوق سرمايه گذاری . (شروع به کار کرده بود اعتبار بگيرد ٢٠٠٢وابسته به بانک جهانی که در سپتامبر 
کربن " اعتبار"سرمايه گذاران . ندک میهای توسعه با تاکيد بر انرژی تجديد پذير هدايت  ا به پروژهخصوصی ر

اين ايده مبتنی بر پيشنهادی . نند که قابل معامله يا استفاده در چارچوب مقررات محيط زيستی استک میدريافت 
اجرايی را در سازمان محافظت از محيط  است که ابتدائا توسط بيل دريتون مطرح شد، زمانی که او مقام معاونت

  .)زيست اياالت متحده داشت
  

. های تحويل و خدمات رسانی برای هر دو طرح بود ُرزا در اين حال مشغول به مطالعات فنی و طراحی مدل
ها نصب  برای آزمون طرح بازار را تکميل کرده و هفتاد مقر را مطالعات ٢٠٠٣ی او آن بود که تا اوت  برنامه

اکنون دوباره : "ُرزا بيست و يک سال پس از شروع کار خود در پالمارز در يک پيام الکترونيکی نوشت. دکن
دارم دوباره کارم را . های پايدار دسترسی پيدا کرد ها و طراحی ها با مدل ی گروه وان به همهت میام که  متوجه شده
   !"  نمک میاز نو آغاز 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 See www.schabfond.org. 
116 See www.thetech.org/techawards.  
117 Solar Development Group 
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  رام ناشدنی ی يک اراده تصميم تغيير ناپذير. ۴
  

  پرستار: فلورانس نايتينگيل، انگلستان
  

را توصيف   عی شخصيت نادر و ويژهنو واند،خ میشخصی را يک کارآفرين اجتماعی پيشگام  دريتونوقتی 
را هد يا درصدی از سود خويش د میها کار  بی خانمان که بهنيست صاحب کسب و کار منظور او زنی  .ندک می

قصد او از  که نيست انتفاعی ی يک سازمان غير دهنگردانمنظور او همچنين . ندک میزيست  حيطموقف جنبش 
  .گيلنيفلورانس نايتاو منظورش کسی است مثل . فعاليت اقتصادی کسب درآمد باشد

  
که در جنگ کريمه برای مراقبت از سربازان بريتانيايی حضور پيدا  "بانوی چراغ" اطالع اندکی از اکثر مردم

 ١٨۶٠ ل مورخينايتينگکتاب چرا هنوز دانشجويان پرستاری  کرد؟ چه واقعًاگيل نياما فلورانس نايت. رد دارندک
را به عنوان تکليف درسی  118؟پرستاری چيست و چه نيست: ی پرستاری ارهی دربيها يادداشتتحت عنوان 

   .وانندخ می
  

به  فلورانس و خواهرش ويد گ می بزرگ های یيياويکتوردر کتاب زندگی نامه نويس نايتينگل، اليتن استَرچی، 
هايش لذتی آرام  از تکه تکه کردن عروسک" گيلتينيخواهر نا .داشتند هنگام حضور در مهد کودک رفتاری متفاوت

از  گيلنايتين. ردب می" گونهلذتی بيمار ها آنی  وبارهاز دوختن د"اما فلورانس جوان اد د می را از خود بروز" بخش
بستر بيماری، و شکسته بندی  هايشان، مراقبت از افراد در ا در کلبهکمک کردن به فقر"دکی راغب به دوران کو
اش را به صورت  روستايی خانوادگی ی خانهاو . بود "ها ش همانند انجام اين کار برای انسانسگ های ی پنجه استادانه

 های بيماران در حال حرکت البالی تخت را به عنوان يک پرستار که در خود"رد و ک میيک بيمارستان تصور 
    119."است

  
در  يک پرستار به عنوان تمايل خويش جهت خدمت در سن بيست و پنج سالگینايتينگيل  ،١٨۴۵در سال 

ودن معيارهای دار ثروتمند، از پايين ب يک زمين ،ويليام اما زمانی که پدرش. کرد ِبری را مطرحبيمارستان َسليس
برای زنی ثروتمند و با موقعيت  .منع کرد که پرستار شود مطلع شد دخترش را از ايناخالقی شغل پرستاری 
ی ويکتوريا صرف گشتن به دنبال کار غريب بود چه رسد جستجوی کار به عنوان يک  دوره اجتماعی در انگلستاِن

... القلب بود  ب قصیزنی خشن و پير، همواره نادان، معموال کثيف، و اغل"در آن دوره پرستار به معنی . پرستار
   120."های چرک، در حال ميگساری از بطری برندی و تسليم شدن به بدترين امور غير معمول در لباس

  
 های او در مسافرت. موزش خويش يافتهايی برای آ اما او راه. ل شديتينگخانواده موجب خرد شدن نايانکار 

او به . دز میها سر  های فقير، مدارس، و کارگاه ا، محلهه های اروپايی به بيمارستان خانوادگی به لندن و پايتخت
های مسئوالن  ی گزارش ها پرداخت و با دقت به مطالعه ها و آسايشگاه تاريخ بيمارستانی  طور خصوصی به مطالعه

                                                 
:   بخش فلورانس نايتينگيل از منابع زير آورده شده است  118  

Florence Nightingale, Notes on Nursing (New York: Dover Publication, 1969); Lytton Strachy, Eminent 
Victorians (New York: Modern Library, 1999); Cecil Woodham- Smith, Florence Nightingale (New York: 
McGraw –Hill, 1951); Edward Tyas Cook, The Life of Florence Nightingale, vols.1 and 2 (New York: 
Macmillan, 1913); Michael D. Calabria and Janet A. Macrae , eds., Suggestion for Thought, by Florence 
Nightingale, Selections and Commentaries, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994); Martha 
Vicinus and Bea Nergaard, eds., Ever Yours, Florence Nightingale, Selected Letters (London: Virago Press 
1989); Encyclopedia Britannica, 2001 CD-ROM Edition, entry on “Florence Nightingale”; I. Bernard 
Cohen, “Florence Nightingale, “Scientific American , 250 (March 1984): 128-37; and Edwin W. Kopf, 
“Florence Nightingale as Statistician,” Journal of the American Statistical Association, 15, Issue 116 
(December 1916): 388-404.     
119 Strachey, Eminent Victorians, 102. 
120 Ibid., 105. 
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اسی شّمی  ی موسسه ای از سالنامه که يک دوست نسخه پس از آن. های پزشکی پرداخت امور نظافتی و هيئت
اش به مدت چهار سال فشار آورد تا او را  در کيزرزِورث آلمان را برای او فرستاد نايتينگيل بر والدينپروتستان 
اين موسسه دخترانی خوش منش را برای پرستاری از بيماران . ی به اين موسسه بفرستندی آموزِش برای دوره

  .ادد میآموزش 
  

طبع "او در ميان  .اج مواجه شد از قبول آن سر باز زده نايتينگيل با پيشنهاد خواستگاری برای ازدوک  میهنگا
فردی جذاب و روشنفکر بود  ه خواستگار ویگرچ. اش قرار گرفته بود" طبيعت فعال و اخالقی"و " شورمندانه

در سن "نويسد  او می. رغم مخالفت خانواده بايد مستقل بماند نايتينگيل احساس کرد که برای دنبال کردن کارش علی
  121."يدمد میی را به جز مرگ مطلوب نسالگی چيز سی و يک

  
، نايتينگيل در سن سی و سه سالگی باالخره برای يک شغل بدون دستمزد به عنوان ناظر عالی ١٨۵٣در سال 
او در اين مقام شهرتی قابل توجه به عنوان يک مدير بسيار . ی مراقبت از زنان بيمار در لندن برگزيده شد موسسه

سربازان انگليسی به کريمه در ساحل شمالی دريای سياه اعزام شدند تا در کنار  ١٨۵۴ر پاييز د. خوب به هم زد
ی نيز در يسيد مردم انگلستان خبرهار میهايی که از جنگ  در خالل گزارش. نيروهای ترک با روسيه بجنگند

ی  های اوليه دون مراقبتکه در جنگ کريمه سربازان زخمی ب ردند مبنی بر اينک میمورد سربازان زخمی دريافت 
  . دند تا بميرندش میپزشکی رها 

  
 ١٨۵۴ سال اکتبر ١۵العمل به اعتراض عمومی، سيدنی هربرت وزير جنگ و دوست نايتينگيل در  در عکس

يکی از  ،های نظامی در اسکوتاری مسئوليت پرستاری در بيمارستان وی فرستاد و از او درخواست کردی به ا نامه
اگر اين کار به موفقيت بيانجامد : "کلمات هربرت در اين نامه تا حدی پيش گويانه بودند. ل را بپذيردمناطق استانبو

ها بسط خواهد  ی زمان ای به وجود خواهد آمد که خير را به همه يک پيش داوری شکسته خواهد شد و نمونه...  
   122."داد
  
او در طی شش  ؛خويش را برای خدمت اعالم کرده بود آمادگیبه هربرت فرستاده و  ای ايتينگيل پيش از اين نامهن

هنگامی که او در چهارم نوامبر به . و به سمت قسطنطنيه حرکت کرده بود سی و هشت پرستار را گرد آوردهروز 
های عمومی حدود  ها و بيمارستان پادگان. اسکوتاری رسيد با يک فاجعه مواجه شد؛ کل سيستم فروپاشيده بود

های صحرايی به طول چهار مايل  های کثيف در تختخواب با لباس ها آن. رباز زخمی داشتندبيمار و س ٢۴٠٠
های  های نظامی با موش نه تنها امکانات جراحی و پزشکی در دسترس نبودند بيمارستان. خوابانده شده بودند

و به  جيره بندی شده آب. های بيمارستان را پر کرده بود همچنين بوی فاضالب بخش. صحرايی و کک آلوده بودند
به نسبت يک به دو  هال خونی شايع بود و به مرگ بيماراناسوبا، تيفوس، و . دکی در دسترس بودميزان ان

  .دش میها حتی به درستی در دفتر بيمارستان ثبت ن اين مرگ. نجاميدا می
  

سال داشته بود و به به نظر جراحان ارتش مضحک بود که وزارت جنگ تعدادی زن غير نظامی را برای کمک ار
اما تنها . های بيمارستان را نخواهند يافت ی ورود به بخش نايتينگيل به سرعت اطالع دادند که پرستاران وی اجازه

پس از اين . جز تقاضای کمک از نايتينگيل پس از جنگ اينکرمان نداشتنده ای ب در طی چند روز پزشکان چاره
ردند در ب میرنج  سرمازدگی، اسهال خونی و اسکريوتسوء تغذيه،  ،د سرباز که از جراحتجنگ بيش از پانص

نم در کل راهروی ما ک میفکر : "نويسد نايتينگيل می. راهروهای بيمارستان بر روی علف و کاه رديف شده بودند
   123."سيدر میميانگين تعداد دست و پا نسبت به افراد به سه هم ن

  
او دويست برس . د اقدام کردش میتم که تا اين حد به مرگ افراد منجر ل بالفاصله برای اصالح اين سيسينايتينگ

 او به. برای شستن به بيرون بردها بپردازد و نيز لباس سربازان را  برای سابيدن تقاضا کرد تا به تميز کردن بخش
ا عدم همکاری وقتی ب. وان برای کمبود امکانات کردت میديدار مسئول بخش آذوقه رسانی ارتش رفت تا ببيند چه 

                                                 
121 Ibid., 105. 
122 Cook, The Life of Florence Nightingale, vol. 1, 153. 

:شده است توصيف اين صحنه در اسکوتاری از کتاب زير خالصه  123  
The Life of Florence Nightingale, Vol. 1, 183-84. 
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 و از منابع(از سی هزار پوندی که با خود به همراه آورده بود وی مواجه شد کار او را بر عهده گرفت و 
ترکيه ضبط  ی مواد در گمرک ی پی برد که ذخيرهوقت. در اين جهت استفاده کرد )خصوصی جمع آوری کرده بود

نابع بيشتری از اشخاص در انگلستان جمع آوری کرد او م. اند وزارت جنگ را قانع کرد که مشکل را حل کند هشد
های جراحان به ساختن يک بخش  رغم اعتراض وقتی خبر يک نبرد تازه را شنيد علی. و يک انبار آذوقه ساخت

   124.جديد برای بيمارستان اقدام کرد
  

را  در اسکوتاری های نظامی نبيمارستا نفوذ سياسی، و اقتداری ماليم ،ی تيز با ترکيبی از کاردانی، شامهنايتينگيل 
  پرداخت و مقرر کرد های جديد خانهيشورخت ها و ن آشپزخانه، ساختضبط دقيق مدارک به او. وباره سازمان دادد

شستشو، و  ها و صابون تميز برای ميکروب زدايی شده برای خوردن غذا، حولهکارد و چنگال  از سربازان
د و به هنگام ز میاو هر شب به بيماران جهت دادن آرامش سر . نندهای شسته شده در آب جوش استفاده ک لباس

او به ايجاد قرائت خانه، اتاق ورزش،  125.گرفت بهره می خود "ای صدای نرم و نقره"سخن گفتن با آنان از 
رتش حقوق خود را به خانه بفرستند، کاری که ا کرد و حتی به سربازان کمک کرد های درس و خطابه، اقدام کالس
. ردندک میاز گفتن ناسزا و بد و بيراه خودداری  ها آننايتينگيل نزديک به سربازان بود وقتی . انستد میر ممکن غي

نرخ مرگ و مير  ١٨۵۵ی  در فوريه. ردندک میتينگيل را ستايش ناي ها آن. زان به شدت بهبود يافتی سربا روحيه
بود؛ تا مه همان سال اين نرخ به دو درصد کاهش درصد  ۴٣های نظامی بريتانيا در اسکوتاری  در بيمارستان

   126.يافت
  

  ها و زندگی های رمان اما قهرمانی او از جنس قهرمانی شخصيت. يک قهرمان بود او حقيقتًا: "نويسد استرچی می
شق و ای است که افراد ع مانتيک درگير در قهرمان گرايی نوع اخير به گونهاحساسات ر. ی قديسان نبود نامه
او . ساخته شده بود تر ل از موادی سختيتينگگذارند؛ اما قهرمان گرايی ناي میديعه به و ها آنی خود را در  عالقه

های اسکوتاری  بر خوش رفتاری نجيبانه و از خودگذشتگی زنانه نبود که نظم و قاعده را به بيمارستان تنها با اتکا
لباس پوشانده و از اين طريق قدرت خويش را بر يا را با استفاده از منابع خويش کادر ارتش بريتان آورد بلکه

ی جهان رسمی اعمال کرده بود؛ اين کار با روشی دقيق، انضباطی آهنين، توجه  نيروهای سست و در هم فشرده
      127."ام ناشدنی ممکن بودر ی و تصميم تغيير ناپذير يک اراده وقفه، ريز بينانه به جزييات، کار بی

   
مراسم عمومی  تان بازگشت، اما از شرکت در تک تکينگيل به عنوان يک قهرمان ملی به انگلستناي ،پس از جنگ

ها  يکی از اين دعوت. وانست به پيشرفت کارش کمک کندت میهايی را اجابت کرد که  نامه سر باز زد و تنها دعوت
بهبود بهداشت در ارتش بريتانيا  تينگيل در اين دوره رسالت خويش راناي. صاحبه با ملکه ويکتوريامربوط بود به م

  . انستد می
  

دو برابر  نرخ مرگ و مير در ميان سربازان انگليسی به دليل عدم نظافت، سوء تهويه، و سوء تغذيه تقريبًا
مساوی است با جنايت ] قبول اين نرخ باالی مرگ و مير: "[نويسد تينگيل در اين مورد میناي. شهروندان عادی بود

سالحی که او   128."تيراندازی کنيم ها آنری برده و به نفر را به دشت َسليسِب ١١٠٠االنه ين که سدرست مثل ا... 
  .ی مفصلی از آمارهای بهداشتی بود گرفت نه يک چراغ بلکه مجموعه در اين نبرد تازه به کار می

  
تحت تاثير تحول در  قًااو عمي. ی جوانی از پدرش خواسته بود که به وی رياضيات آموزش دهد تينگيل در دورهناي

اران آمار اجتماعی کوئتله يکی از بنيانگذ. استاد آمار بلژيکی بود 129الخص کار آدولف کوِئتله ی احتماالت با نظريه
  .ی خداوند است تينگيل بر اين باور بود که آمار يکی از مجراهای تشخيص ارادهناي. مدرن است

  

                                                 
 124 اصالحات اداری نايتينگيل در کتاب استَرچی با جزييات آمده است: 

Eminent Victorians, 108-16   
125 Cook, The Life of Florence Nightingale, vol. 1, 186. 
126 Cohen, “Florence Nightingale,” 131.  

. درصد بود ٢/٢و  ٧/۴٢به ترتيب  ١٨۵۵يق مرگ و مير در فوريه و مه ميزان دق  
127 Starchey, Eminent Victorian, 116- 17.  
128 Ibid. 
129 Adolphe Quetelet   
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ی خود  سرشناس انگلستان کار کرد و با هزينه از آمار شناسان یاو پس از بازگشت از ترکيه با ويليام فار، يک
در باب موضوعات مربوط به بهداشت، کارايی، و مديريت  یهاي يادداشت عنوانای با  کتابی هشتصد صفحه

ز علل يک تحليل مفصل آماری ابر اين کتاب شامل است . توليد و چاپ کرد) ١٨۵٨( بيمارستان در ارتش بريتانيا
. ای پيشگام بود يا دايره های گرافيکی مثل نمودارهای قطبیتينگيل در استفاده از ابزارناي. مرگ در ارتش بيماری و

پيش رفت که نمودارهای  جا آناو تا . ردک میاو از اين نمودارها برای دراماتيزه کردن نياز به تغيير استفاده 
   130. و وزارت جنگ ارائه داد را به مقامات بخش پزشکی ارتش ها آناش را قاب کرده و  آماری

  
او که از چندين  .فتر میاز خانه بيرون ندرت ه در حقيقت، او ب. به انجام نرساند ًارا شخص نايتينگيل اين اقدامات

د و بخش ش میرد پس از آن نيز دچار خستگی جسمانی متناوب و غش و ضعف ب میمرتبه تب در کريمه رنج 
با مالقات کنندگان اش  ا با اين حال او بر روی مبل فنریام. گذراند میزيادی از عمر خويش را در رختخواب 

را  ها، و نامه به گروهی از وفادارانش پايانی از دستورات، يادداشت ی بی بيشماری سالم و احوالپرسی و رشته
  . ردک میصادر 

  
ای از  تاسيس مجموعهبال سيدنی به دن. ردک میاش، سيدنی هربرت عمل  از طريق دوست و متحد سياسی او عمدتًا

 تينگيل به عنوان يک زن مجوز حضور ناي. معه بودهای سلطنتی جهت بررسی امور بهداشتی در ارتش و جا تهيئ
تحت تاثير . پرداخت می ها آنجرای ها و اطمينان يابی از ا ها را نداشت اما به جهت دهی دستورالعمل تدر هيئ
ها در سراسر کشور  انی آمار تاسيس کرد و به بازسازی پادگ دارهی پزشکی و ا های وی ارتش يک مدرسه تالش

يتينگيل همچنين به آموزش ارتش بريتانيا در مورد تاثيرات مثبت نور خورشيد، آب خالص، و نا. پرداخت
ی دو سال و نيمه نرخ مرگ و مير در ميان نظاميان انگلستان به  در طی يک دوره. های تميز اقدام کرد آشپزخانه

  131.کاهش پيدا کردنصف 
  

در اين کشور نرخ مرگ و مير نظاميان بريتانيايی . تينگيل همان راهبرد را در هند در پيش گرفتپس از آن ناي
از طريق  ١٨٧٣و  ١٨۶٣ی ميان  در دوره. شش برابر اين نرخ برای افراد جوان غير نظامی در انگلستان بود

    132. درصد کاهش يافت ٧۵ان در هند ی مرگ و مير سرباز اصالحات بهداشتی، نرخ ساالنه
  
اين کتاب انقالبی . کردرا منتشر  ها بيمارستان مورددر يیها يادداشتکتاب  اولين ويرايش ١٨۵٩تينگيل در سال ناي

ی آموزش   و مشارکت عمومی، مدرسه با پشتيبانی ١٨۶٠او در سال  . ی ساخت بيمارستان ی نظريه بود درباره
هايی جهت  اين اصل استوار بود که پرستاران بايد دستورالعملبراين مدرسه . اسيس کردپرستاری نايتينگيل را ت
سکونت داشته باشند که به شکل گيری  هايی در خانه عين حال بايد ها دريافت دارند و در آموزش در بيمارستان

 ای را به حرفهپرستاری  د کهآغاز نمو ی رافرآيند تينگيل برای انجام اين کار،ناي .بيانجامد ها آندر  اخالقی منش
نفر  ۶۴٠٠٠به  ٢٨٠٠٠ز در بريتانيا ا تعداد پرستاران ی بعد طی چهار دهه در. تبديل کرد مدرن و قابل احترام

سرشماری  نظام تا پايان قرن نوزدهم پرستاری در که باشد از افزايش تعداد اين نکته  تر گويا شايد. افزايش يافت
   133.انتقال يافت" طب"فهرستی با عنوان  به "امور خانگی" عنوان بای بريتانيا از فهرست مشاغل

  
پس از بازگشت  او. بود بهبود نيافت اش از آن رنج برده چهارم زندگیی  که در دههنايتينگيل هرگز از تب کريمه 

 چنان اشت و اغلب آندهمچنان غش و ضعف  ١٩١٠مرگ در سال زمان  تا به انگلستان برای پنج و نيم دهه
نامه و  ١٢٠٠٠حدود  اش های زندگی در طی سال با اين وجود، او. دبايستبر سر پا  وانستت مین عيف بود کهض

  . ی تحرير درآورد کتاب، گزارش، و تک نگاری به رشته ٢٠٠
  

                                                 
130 See Kopf, “Florence Nightingale as Statistician,” 388-404; and Cohen, “Florence Nightingale,” 128- 37. 
131 Cohen, “Florence Nightingale,” 137. 

.    نفر کاهش يافت ١٠٠٠در هر  ١٨به  ۶٩ا ز  ١٨٧٣تا   ١٨۶٣نرخ مرگ و مير نظاميان بريتانيايی در هند از   132 
Kopf, “Florence Nightingale as Statistician,” 403. 
133 Cohen, “Florence Nightingale,” 137. 
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.های بريتانيا در طی جنگ کريمه يزه کردن نرخ مرگ در بيمارستانجهت درامات لينگيتيفلورانس نا ینمودار قطب  

  
جسد او را نيز در  و مراسم سوگواری ملی برای نايتينگيل پس از مرگ برگزار نشد نا به درخواست خود ویب

  134."ی من کار پرستاری بود انديشه اولين و آخرين: "او نوشت .وست ميِنستر َابی دفن نکردند
  

 او هرگز. ی چنين نبودردم اما وک میو خوش رفتار تصور  آرام فلورانس نايتينگيل را شخصی ،در دوران کودکی
 گرچهکنم  وانم او را يک کارآفرين تلقیت میهم ن هنوز .ردمک میيا دالل سياسی تصور نرا يک مدير، آمار شناس، 

ناشی از   " عايدات"يا " وریه بهر"صلی اين مفهوم هم خوانی دارد از اين جهت که تعريف ابا  مطمئنًا او
عالوه بر گشودن راه برای پرستارها، نايتينگيل معيارهايی . افزايش دادرا تا چندين برابر  بهداشتی های مراقبت

  .ودش میامروزه در سراسر جهان بدانها عمل  ها ايجاد کرد که و مديريت بيمارستان برای پاکيزگی
  

کرد اين تغييرات با يا بدون وی رخ  تصوروان ت میير، سال اخ ١۵٠ طی علم پزشکی درسريع با فرض پيشرفت 
ست که وجود يک دانش و به کار گيری ا وان گفت آنت می چه آن. گفتن چنين چيزی غير ممکن است. ودندداده ب
ها کودک از کم آبی ناشی  ساالنه ميليونبه تنهايی کافی بود،  اگر دانش. دو چيز بسيار متفاوتند ی آن دانش گسترده

به  نت بود که کار اواگر. ی جيمز پی غهابل پيشگيری دغدق های اين مرگ جلوگيری از. (ردندم میاز اسهال ن
  .)مورد بررسی قرار خواهد گرفت ١٩در فصل  تفصيل

  
به معنی غلبه بر ناباوری،  اين تحول. ها، انتظارات، و رفتارها يک سيستم مساوق است با تغيير نگرش تغيير

وضعيت  وند؛ مدافعانر میيا اطالعات تازه ن ها ايده به استقبال های کهنه سريعًا سيستم. تعصب، و ترس است
نايتينگيل با  های که بسياری از درگيری در برابر خرد جمعی ايستادگی کنند، همچنان لجوجانه قادرند موجود
و قدرت   اولی در تحليل کالسيک خود از سياستماکي ونيکول. هدد مین ارتش بريتانيا بر اين موضوع گواهی افسرا

برپا کردن نظمی تازه از امور ازحيث اجرا دشوارتر، برای بيش از تالش  زهيچ چي: "نويسد می شاهزاده در کتاب 
در  دشمنانی بدان دليل که اصالح طلب دارای. نيست و از حيث مواجهه خطرناک تر، ازحيث موفقيت مشکوک تر

ه ه چندان سرسخت در ميان کسانی است کدارای مدافعانی ن ، ورندب می دنظم کهنه سو از ميان کسانی است که
  135."ممکن است از نظم نوين برخوردار شوند

  
منفی را لگوهای فلورانس نايتينگيل نياز دارد تا ابه کارآفرينان اجتماعی اخالق گرا همانند جامعه  به همين دليل

پيشبرد تحول در يک سيستم و ريشه دواندن آن تحول در نهادها  .ای از امور را بر پا دارند های تازه نظمو کنار زده 
                                                 
134 Strachey, Eminent Victorian, 105. 
135 Niccolo Machiavelli, The Prince (New York: New American Library, 1980), 49- 50. 
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افرادی خاص، به  دليل . انرژی نياز دارد مدت صرف طوالنیعملی، و  جدی، خالقيت تمرکزها به  رهنگف و
درستی  وصف ناپذير، جهت گيری کنش و رشد، و باور استوار به های شان يعنی دلمشغولیهايزکيفيت انگي

    .  ترند يشان برای به عهده گرفتن نقش رهبری اين فرآيند مناسبها ايده
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  يک نيروی بسيار مهم. ۵
  

  حباب: بيل ِدريتون، اياالت متحده آمريکا
  

ی   پدر او ويليام دريتون سينيور که از يک خانواده. در شهر نيويورک به دنيا آمد ١٩۴٣بيل دريتون در سال 
و در سن نوزده  ١٩٠١در سال ويليام . گرفت های معمول اجتماعی قرار نمی اشرافی انگليسی بود در چارچوب

جوی دنيا و تحصيل در کالج هاروارد را نيمه کاره رها کرد تا به کشف و جست روزولتسالگی با الهام از تدی 
جوی و های بسياری را صرف نقشه برداری و تحقيقات باستان شناسانه در صحرای آفريقا و جست او سال. بپردازد

  .   طال در معادن بريتيش کلمبيا کرد
  

ُجون در ارکستر سمفونی ملبورن به . ی متوسط در ملبورن استراليا بزرگ شد ر دريتون در يک خانوادهُجون ماد
او در سن نوزده سالگی و در طی رکود اقتصادی در اياالت متحده به . نواخت عنوان يک جوان، ويولون ِسل می

او گرچه . ويولون ِسل در دنيا تبديل شودتنهايی به نيويورک سفر کرد با اين رويا که به يکی از بهترين نوازندگان 
واند در سطحی خود ارضاء کننده بنوازد ت میای دنبال کرده بود موقعی که ديد هرگز ن نواختن را به شکل حرفه

ای گذاشت که موسيقيدانان جوان را کشف کرده و امکان اجرای  نواختن را کنار گذارد و انرژی خود را در برنامه
  . وردآ میدر سالن شهر نيويورک فراهم  ها آنبرنامه برای 

  
به  والدين من هر دو روياهايشان را در زندگی دنبال کردند تا کاری برجسته را که واقعًا: "دريتون به من گفت

واستند خ می محافظه کار و بخشی از وضعيت موجود بودند اما حقيقتًا ظاهرًا ها آن. خودشان تعلق داشت انجام دهند
  ."مول و اصولی انجام دهندکارهايی غير مع

  
ای به نام ِسنتينل  ی دو صفحه او يک خبرنامه. در کالس چهارم اولين فعاليت خويش را آغاز کرد دريتون

او گروهی از . ای تبديل شد ی سی و دو صفحه ی ماهانه راه انداخت که به زودی به يک مجله 136)نگهبان(
ن مشاغل محلی را قانع کرد که به مجله آگهی بدهند، و نويسندگان و تصوير گران را به کار گرفت، صاحبا

  .ی خود را به تعدادی از مدارس ابتدايی شهر نيويورک توزيع کرد نشريه
  

در بيسبال و . من از ورزش چندان اطالعی نداشتم"ی دريتون،  بنا به گفته. ی بسيار مهم بود سنتينل يک تجربه
مجله اين امکان را به من داد که نيرومند، خالق، و . خيلی خوب بودم اما در اين کار. فوتبال دردسر زيادی کشيدم

  ." بدين ترتيب به سمت اين کار کشيده شدم. در کنترل باشم
  

يک انجمن آسيايی تاسيس و آن را به محبوب ) آندوِور، ماساچوستز(دريتون در دوران دبيرستان در آکادمی فيليپس 
را ) آيينه(ی ميرور  ی ادبی مدرسه يعنی مجله او مسئوليت مجله. يل کردترين سازمان دانش آموزی در مدرسه تبد

پيوست و در  137او به انجمن ملی پيشرفت مردم رنگين پوست. بر عهده گرفت و آن را در قالبی تازه منتشر کرد
در سن چهارده سالگی بايکوت يک فروشگاه محلی وول ُورث را جهت اعتراض به رفتارهای تبعيض  ١٩۵٧سال 

پس از آن که مديران مدرسه او را با تنبيه انضباطی تهديد کردند، دريتون عالئمی را بر . ميز آن سازماندهی کردآ
های  در پاسخ به يکی از نامه. هايی را به مقامات منتخب ارسال کرد  روی درختان با پيام نفی تبعيض نصب و نامه

سوتا در يک تماس تلفنی با مدير آکادمی فيليپس از حق اين دريتون هيوبرت هامفری، سناتور اياالت متحده از مينهِ 
ی اين نامه نگاری هامفری يک طرفدار هميشگی به دست آورد و  به واسطه. هايش دفاع کرد جوان برای بيان ديدگاه

  .واند موثر باشدت میدريتون آموخت که نوشتن نامه 
 

که در کتاب جغرافی سال چهارم به توصيف کشمير بر او از زمانی . دريتون عاشق تاريخ باالخص تاريخ هند بود
پيش هند   های گاندی بود که درست يک دهه تحت تاثير ايده در دوران نوجوانی عميقًا. خورده بود مجذوب هند بود

                                                 
136 The Sentinel 
137 National Association for the Advancement of Colored People, NAACP 
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ای وافر به  با قدرت گرفتن جنبش حقوق مدنی در اياالت متحده، دريتون با عالقه. را به استقالل رهنمون گشته بود
  . های مقاومت غير خشونت آميز گاندی پرداخت ی پيروی مارتين لوتر کينگ جونيور از روش دهمشاه

  
گاندی راهبرد خويش را  چگونه: عمل وی بود" چگونگی"بيش از همه دريتون را مجذوب گاندی کرده بود  چه آن

اين نکته پی برد که گاندی هايش را ترويج کرد؟ دريتون به  ايده چگونهبه نهاد سازی پرداخت؟  چگونهشکل داد؟ 
     138.در جزييات سياست، مديريت، و اجرا درگير بود کامًال اش  رغم ظاهر ماورايی علی

  
ای  ترين بصيرت گاندی تشخيص اين مطلب در اوايل قرن بيستم بود که گونه تدريج دريافت که بزرگه دريتون ب

اين تحول با . ريشه داشت همدلیبلکه در  مقررات حال ظهور بود، اخالقی که نه در تازه از اخالق در جهان در
در گذشته هنگامی که مردم در جوامع همگن زندگی کرده . مدآ میی انسانی ضروری به نظر  پيچيده تر شدن جامعه

اما . فتند اخالق قاعده محور برای تنظيم روابط انسانی کافی بودر میو به ندرت از زادگاه خويش به جای ديگر 
چنان تحول يافته  ها آن تعامل انسان. به هم پيوستگی جهان ديگر اقتضای اين نوع اخالق را نداشت سرعت تحول و

های باور با يکديگر به جدال بر  کارايی نداشت و نظام ها آنموجود برای تنظيم  د و مقرراتعبود که قوا
افراد بايد اين ظرفيت را : ه گيرندرد که مردم هدايت اخالقی خويش را بر عهدک میشرايط جديد اقتضا . واستندخ می

های  يی که قادر به درک شرايط متغير و کسب مهارتها آن. ردند تا خود را در موقعيت ديگری قرار دهندک میپيدا 
دريتون معتقد . مربوط به درک همدالنه نيستند خود را ناتوان از بروز رفتارهای عقالنی و اخالقی خواهند يافت

به عنوان آتش زير خاکستر  ها آننحوی فزآينده در درون جامعه حاشيه نشين شده و ديگران به است که اين افراد به 
  . نگاه خواهد کرد

  
 اين تحول يک تغيير عميقًا: "ندک میدريتون اضافه . را به رسميت شناخت ها آنگاندی مسئول اين تغييرات نبود اما 

کاری . ه يک نيروی تازه و قدرتمند در جهان تبديل شده بودی اين تغيير، همدلی ب به واسطه. برابری خواهانه بود
که گاندی در اين مورد انجام داد آن بود که ابزارهای سياسی الزم برای موثر واقع شدن اين نيروی تازه را شکل 

  او مالحظه کرد که اقدام الزم مواجه کردن مردم با اين واقعيت است که با ديگران به نحوی تساوی جويانه. داد
وانند رفتاری تبعيض آميز و دو گانه داشته باشند و در عين حال برای ت میپس از اين اقدام مردم ن. نندک میرفتار ن

  ."خود احترام قايل شوند
  

شايد بهترين مثال برای اين راهبرد در  ١٩٣٠راهپيمايی نمک گاندی در سال . گاندی چگونه اين کار را انجام داد
ها  صلی اين راهپيمايی اعتراض به ماليات نمک و قانون بريتانيايی مبنی بر منع هندیهدف ا. ی عمل باشد صحنه

مايل تا دريا پياده روی کرده و مقداری نمک از  ٢۴١ی گاندی اين بود که  برنامه. از توليد نمک برای خويش بود
ها  در آن موقعيت بريتانيايی روشن بود که. مدآ میذخاير طبيعی بردارد که در آن دوره عملی غير قانونی به حساب 

  139. ها مورد انزجار مردم است ی مغول انست که ماليات نمک از دورهد میگاندی . او را بازداشت خواهند کرد
  

پوشش اقدامات گاندی توسط . وقتی کارهای گاندی را تصور کنيد موهای سرتان سيخ خواهد شد: "گويد دريتون می
ها از پياده روی به سمت دريا خبر داشتند و اين ماجرا روز به روز  ی هندی اما همه. مطبوعات غير قانونی بود

بيش از [ها او را بازداشت کردند و پس از وی موجی از هزاران تن از مردم  البته بريتانيايی. دش میتر  جذاب
کنگره  در نمکزارهای بمبئی امواجی از کارگران حزب. برای برداشت نمک بازداشت شدند نيز صرفًا] ۶٠٠٠٠

د صدای ش میحتی . دش میهای ميخ دار مورد ضرب و جرح واقع  هايشان با چماق حضور يافته و سر و شانه
فتادند و ا میبر زمين  ها آن. ی کارگران حزب کنگره را شنيد های محافظت ناشده های ميخ دار به بدن برخورد چماق

ردند تا از ک میهمچنين زنان به کارگران کمک . تافتندش می ها آنديگر کارگران کنگره با ُبرانکار برای برداشتن 
اين اقدام، نمايشی باورناکردنی از کنترل شخصی، . سيدر میسپس صف ديگری از مردم فرا . خارج شوند جا آن

.  ها و جهان از موضعی اخالقی بود ايم گونه اقدامات نوعی مقابله با بريتانيايی. استقامت، و عدم خشونت بود
ردند ک میاحساس {ی مقابل  يافتند مادون ديگران نيستند بلکه درست در نقطه ها در می ی ر اين فرآيند هندهمچنين د

اين نظام . های اخالقی ديگر برتری دارد بر نظام اخالقبرترند بلکه اين  ها آنکه  نه اين. }که با ديگران برابرند

                                                 
138 Suzanne Hoeber Rudolph and Lloyd I. Rudolph, Gandhi: The Traditional Roots of Charisma (Chicago: 
University of Chicago Press, 1983), 62-86.   
139 Geoffrey Ashe, Gandhi (New York: Stein and Day, 1969), 279-302.  

www.takbook.com

www.takbook.com



51 
 

شما به 'گفت،  ها می گاندی به بريتانيايی. ند تعلق داردی ه اخالقی وجهی جهانی دارد اما از حيث تاريخی به جامعه
  ." به باورهايتان پای بند بمانيد اکنون لطفًا' .ی مبتنی بر حقوق نيز به اين اخالق باور داريد عنوان جامعه

         
ماند و ای در جنبش حقوق مدنی فعال  او به نحو حاشيه. دريتون پس از دبيرستان در کالج هاروارد ثبت نام کرد
جای  ددر مقابل مشاغل تفکيک نژادی شده در مری لن نگا تعداد زيادی از دانشجويان را که در صفوف تحصن کنند

  .گرفتند سازمان داد می
  

پيش  ٢۶٩تا  ٢٣٢آشوکا از . ی وی به هند، او مجذوب امپراتور اين کشور يعنی آشوکا شد تر شدن عالقه با عميق
او پس از بسط امپراتوری . و متحمل تحولی اساسی در ابتدا حکومت خويش شد اندر میاز ميالد بر هند حکم 

ی هند يک باره پشيمان شد؛ فتح مسلحانه را رد  ای از شبه قاره خويش از طريق جنگ و متحد کردن بخش عمده
ابر های عدم خشونت، رفتار درست با خدمتکاران و حيوانات، و بخشند گی در بر ی عمرش ارزش کرد و در بقيه

  140.ی موجودات را ترويج کرد همه
   

 چه آنآشوکا . هاست"  چگونگی"ند توجه به ک میهای تاريخی متمايز  آشوکا را از ديگر چهره چه آناز نظر دريتون 
اين کارگران . مقياس از کارکنان شاغل در بخش رفاه عمومی ناميد ايجاد کرد -ی بزرگ  وان اولين طبقهت میرا که 

های آب  در ميان راه اتاقک. در هند را که از افغانستان تا بنگال غربی ادامه داشت ساختند راه خرطومی بزرگ
هايی برای مردم و حيوانات،  بيمارستان ها آن. های سايه دار قرار داده شد های استراحت و درخت رسانی، محل

های اسراييل ايجاد  به کيبوتز هايی برای استقرار شبيه ی کار در برابر غذا، و محل هايی برای معاوضه برنامه
  . کردند

  
آشوکا همچنين رهبری با نگرش جهانی بود؛ او تجارت ميان مناطق دور دست و ارسال سفير به ديگر 

در واقع . او نقشی جدی در گسترش بودايی گری ايفا کرد. ی کاری خود قرار داد ها را در برنامه امپراتوری
ی  او يک پديدآورنده: "گويد دريتون می 141.های آشوکا است يی گری کتيبهرين شاهد مستقل بر وجود بودات میقدي

او به خوبی قدرت اقتصادی امپراتوری خود در . عمل گرا در مقياسی بسيار بزرگ مانند ديگر رهبران تاريخی بود
  ."شبه قاره را دريافت و از اين قدرت در جهت مقاصد اقتصادی بهره گرفت

  
ها،  ی حکومت، اتحاديه او رهبران برجسته. شکل داد ميز آشوکای هفتگی را با عنوان ا دريتون در هاروارد جلسه

به هنگام " نندک میکسانی که دنيای واقعی را اداره "رد تا به عنوان ک میمشاغل و کليسا را به اين جلسات دعوت 
  .  پاسخ دهندهای غير رسمی به سواالت دانشجويان در مورد چگونگی روال کارها در عالم واقع  شام

  
پيش از ترک اياالت متحده با تعدادی از . در سن بيست سالگی سرانجام به هند رفت ١٩۶٣دريتون در تابستان 

راستين يکی از رهبران جنبش حقوق مدنی در اياالت . متخصصان هندشناسی مثل بايارد راستين مشورت کرد
 ١٩۵۵ - ۵۶ های وت اتوبوس در مونتگامری در سالمتحده بود که به مارتين لوتر کينگ جونيور در جريان بايک

  .در باب روش عدم خشونت گاندی مشاوره داده بود
  

های سياسی  پيشگام در  ای به دريتون جهت مالقات با جايا پراکاش نارايان، يکی از شخصيت راستين معرفی نامه
آشنا " قديس آواره"هندی معروف به نارايان نيز دريتون را با وينوباه باهوی اصالح گرای اجتماعی . هند داد
هايی  ، باهوی به جستجوی راه١٩۴٨پس از قتل گاندی در سال . باهو يکی از پيروان اصلی گاندی بود 142.کرد

  .ی غير خشونت آميز و خود اتکايی ادامه داد و خود را وقف اصالحات ارضی کرد برای ترويج مبارزه

                                                 
140 See A. L. Basham, The Wonder That was India (New York: Grove Press, 1959), 53- 57; D. C. Sircar, 
ed., Inscriptions of Asoka, 3d ed. (Delhi: Ministry of information and Broadcasting, Government of India, 
1975).   
141 Karen Armstrong, Buddha (New York: Viking, 2001), xii- xiii. 

:بخش مربوط به ِباهوی برگرفته شده است از  142   
Hallam Tennyson, India’s Walking Saint: The Story of Vinoba Bhave (New York: Doubleday & Co. 1955); 
Daniel P. Hoffman, India’s Social Miracle (Happy Camp, CA: Naturegraph, 1961); Sugata Dasgupta, A 
Great Society of Small Communities: The Story of India’s Land Gift Movement (Varanasi: Sarva Seva 

www.takbook.com

www.takbook.com



52 
 

مسير . به نحوی مسالمت آميز اصالحات ارضی را به اجرا بگذارد واندت میباهوی بر اين باور نبود که حکومت 
را به راه ) ی زمين هديه( بهودان، جنبش ١٩۵١بنابراين او در سال . درست از نگاه او تغيير نگرش مردم بود

ود و گرچه باهوی در آن زمان  پنجاه و پنج ساله ب. تکامل يافت) ی روستا هديه( گرامدانانداخت که بعدها به جنبش 
او هر روز ده تا دوازده . رد، پياده روی در سر تا سر هند را آغاز کردب میاز بيماری ماالريا و زخم معده رنج 

رد که بخشی از ک میرا ترغيب  ها آناو . ادد میی عدم خشونت آموزش  فت و به روستاييان دربارهر میمايل پياده 
يعنی " ها ی نجس طبقه"بدين وسيله به حمايت از افراد بدون زمين وزمين را به سيستم مالکيت تعاونی انتقال دهند تا 

  . فقير ترين فقرای هند بپردازند
  

اين مقدار زمين  . ی هفت ميليون جريب زمين منجر شده بود به توزيع داوطلبانه ١٩۶٠ی تا سال وهای باه تالش
  .آيلند های ماساچوستز، دِلوِير، و ُرود بزرگ تر است از سر جمع مساحت ايالت

  
هر روز صبح باهوی و گروه . ای به قرارگاه باهوی بپيوندد دريتون به ُاوريسا، در هند شرقی، سفر کرد تا چند هفته

بعد از چند ساعت . دندش میبامداد عازم پياده روی  ٢׃٣٠اش در ساعت " کارگران ساختمانی"پانزده تا سی نفری 
ها در ساعات خنک صبح  اين پياده روی. ردندک میيد نگاه پياده روی توقف کرده و در سکوت به طلوع خورش

  . بود" سحرآميز کامًال "برای دريتون 
  

. ادندد میدر نظر گرفته شده ادامه  پس از اين توقف باهوی و همکارانش پياده روی خود را به سوی يک روستای
رد که از هر طرف به ک میا مشاهده های متعددی ر دند، دريتون گروهش میبه روستا نزديک تر  ها آنهمانطور که 

سيد رهبران محلی او را به زير يک طاق نخل هدايت ر میی روستا  وقتی که باهوی به محدوده. پيوستند هم می
پس از آن باهوی در ). مدآ میکه اين يک نوع مراسم تقدير به حساب (ردند ک میرا اهدا " نور روستا"کرده و به او 

وانستی صدای افتادن يک سوزن را ت میدر اين حال : "گويد دريتون می. ردک مین دعا سکوت فقط به همراه کودکا
سپس ." ام که بدين صورت با هماهنگی رفتار کنند نديده -شايد هزاران  - من هرگز اين تعداد کودک را. بشنوی

  .   ردندک یممذاکره " ی روستا هديه"تقسيم شده و با اهل محل در مورد هايی  داوطلبان باهوی به گروه
  

رد در حالی که هر دو روی نيمکتی ک میدر گرمای بعد از ظهر، دريتون در مورد عدم خشونت با باهوی گفتگو 
  ."ادد میوينوباه با من بسيار صبور بود و خود را با سطح درک من انطباق : "وردآ میدريتون به خاطر . نشستند می

  
. باشد وانست درست همانند سياست مداران آمريکايی حسابگرت میاو . روشن بود که باهوی متفکری پيچيده است

: گويد دريتون می. گذاشتند احترام می رد انسانی متواضع باشد و روستاييان به او عميقًاک میبا تمام وجود سعی اما 
يک آزادی  او نه تنها. ردک میمقصود وی را بيان نکامًال " نيرو"اما تعبير ." داشت مجذوب کننده -  نيرويی –او "

واند با مردم تماس برقرار کرده و ت میاو بدين نکته واقف بود که . بخش سياسی بلکه يک آزادی بخش روحانی بود
ی رهبران خوب   او همانند همه. سرنوشت ساز با الگو گيری از خود وی ياری کند های  را در تصميم گيری ها آن

ی تحليل نيز  او در حوزه. من برای وی احترام زيادی قايل بودم. تر ترند و نه کوچک رد که بزرگک میبه مردم القا 
او را يک کارآفرين اجتماعی به حساب  امروز محتمًال. "ردمک میوی را يک  قديس زنده تلقی . با هوش بود

  ."ورمآ می
  

هنگام  به. زودی اضافه شده با ادغام عالئق درايتون به  گاندی، کينگ، آشوکا، و باهوی نفوذ فردی ديگر ب
کتابی مهم  او اخيرًا. مک ِکله الند گرفت. ی کارشناسی در هاروارد، دريتون درسی نيز با ديويد سی گذراندن دوره

شی کارآفرينان نيز پرداخته  منتشر کرده بود که در کنار مطالب ديگر به کيفيات انگيز 143ی موفق جامعهبا عنوان 
  .بود

  

                                                                                                                                                 
Sangh Prakashan, 1968; and Shriman Narayan, Vinoba: His Life and Work (Bombay: Popular Prakashan, 
1970).  
143 David C. McClelland, The Achieving Society  
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، نياز به قدرتنياز به  : گيرد های انسانی سه بعد در نظر می ای انگيزشمک ِکله الاند به عنوان يک روانشناس بر
که بيش از همه توجه او  چه آن. ابداع کرد ها آنگيری  برای اندازه  هايی را روش او .موفقيت، و نياز به  پيوستگی

  . را  به خود جلب کرد نياز به موفقيت بود که از نظر او با  کارآفرينی همبستگی داشت
  

بايد  چه آننند کمتر از ديگران از حيث ک میکله الند دريافت که افرادی که بيشترين نياز را به موفقيت احساس  مک
هايی در پی اهداف بلند مدت تر هستند،  در دوره"اين افراد . پذيرند بکنند، بينديشند، و باور داشته باشند تاثير می

اين افراد کمتر انطباق پذير بوده و به اقبال  144." ار بگذارندآنی را کن  حتی اگر اين بدين معنی باشد که لذات
. واند واقعيات هستندخ میرا به درگير شدن با مشکالت فرا  ها آنبيش از همه  چه آن. عمومی وقعی نمی گذارند

در  ها آن. نندک میاين افراد قمار ن 145. ادندد میمشورت با متخصصان را بر مشورت با دوستان ترجيح  ها آن
های  حتی در بازی ها آن. های مبتنی بر مهارت شجاع هستند های مبتنی بر شانس، محافظه کار و در بازی ازیب

را افرادی ريسک  کارآفرينان ديگران معموًال. نندز میشانس موفقيت خود را باال تخمين  مبتنی بر مهارت معموًال
کارآفرينان فقط هنگامی به استقبال چالش . خود ندارند چنين تصوری از ها آنانند اما به نظر مک کله الند د میپذير 
مک  146.ستها آنوند که بينديشند شانس قابل قبولی برای موفقيت دارند و مانع اصلی موفقيت سطح مهارت ر می

وند تا اميد به کسب ش میی موفقيت وارد عمل  کله الند بر خالف تصور عمومی مدعی شد که کارآفرينان با انگيزه
اما رضايت حقيقی  147.هدد میاز لياقت وی " درک روشنی"مهم است چون به کارآفرين  ها آنبرای  سود. پول

دريتون در بسياری از اين موارد، . واهد شکل دهدخ میود که جهان را به طريقی که ش میحاصل  جا آنکارآفرين 
  .      ردک میمشخصات خود را مالحظه 

                          
ی عمومی، و تاريخ در دانشگاه آکسفورد  ی اقتصاد، ماليه التحصيل شدن از هاروارد به مطالعه ز فارغدريتون پس ا

را تاسيس " خدمات قانون گذاراری ييل"او در ييل سازمان . ييل پرداخت ی حقوق حقوق در دانشکده ی و رشته
بتوانند به  ها آنشش ايالت بود تا  هدف از اين برنامه کنار هم قرار دادن دانشجويان و قانون گذاران در. کرد

ی حقوق را دربر  اين سازمان حداکثر يک سوم دانشجويان دانشکده. گذاری اجتماعی هوشمندانه اقدام  کنند  سياست
  . گرفت می

  
. ، به واسطه از دست دادن گروهی از نزديکانش در رنج بود١٩۶٠ی  دريتون در طی اين دوره يعنی اواخر دهه

 گهان از سرطان درگذشت؛ پسر عموی بزرگ او، ثورنتون، که مثل پدر دوم برای او بود دچارمادرش ُجون نا
مجبور شد  ١٩۶٩ی مغزی شد که او را از ارتباط گيری با ديگران ناتوان ساخت؛ همچنين دريتون در اوايل  سکته

ات کرده بود خاتمه مالق ١٩۶٠به هشت سال رابطه با زنی ِچک که او را در سفری به اروپای شرقی در سال 
اش  ، دريتون تماس با آن زن و خانواده١٩۶٨پس از تجاوز اتحاد جماهير شوروی به چکسلواکی در سال . (بخشد

  .)انستد میمخاطره انگيز  ها آنرا برای 
  

وانست کنترل خويش ت میای بود که  العمل دريتون در برابر اين ناماليمات تمرکز انرژی و افکارش در زمينه عکس
 ها آنواستم به خ میمن ديگر ن. ها را دفن کردم ی آن رنج من همه: "او به من گفت. ا اعمال کند، يعنی کارشر

  ."بينديشم
  

به قول ( مشغول بودکار به مکينزی و شرکاء های عمومی  ی فعاليت در حوزه عمدتًا او ١٩٧٠ی  ی اول دهه در نيمه
ی حقوق دانشگاه استنفورد و  برای تدريس در دانشکدهسپس  .")گونگی کار نهادهاچ برای آشنا شدن با " خودش
 سايلدريتون به عنوان مشاور اداری بر م. از مکينزی مرخصی گرفت هاروارد درِکندی  ی حکومت مدرسه

برای باز تعريف ساز و  را یگروه او. ها متمرکز شد ی اقتصادی اقليت توسعه و ،کاری بیعمومی مثل مسکن، 
او با اين کار از آلوده کنندگان برای بردن . رهبری کرد زيست محيطی در ايالت کاِنتيکات کار ِاعمال مقررات

ها در اين حوزه يکی از موانع اصلی ِاعمال  درگير کردن دادگاه. موارد مورد بحث به دادگاه انگيزه زدايی کرد
  .)ه تبديل شدندبرخی از اين تغييرات به بخشی از قوانين زيست محيطی اياالت متحد. (قانون بود

                                                 
144 David C. McClelland, The Achieving Society (New York: Free Press, 1967), 328. 
145 Ibid., 238. 
146 Ibid., 221-23. 
147 Ibid., 234. 
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ی اقدامات دريتون معطوف بدان بود که مشکالت  همه: "گويد کارتر بيلز که او را برای مکينزی استخدام کرد می
هايی نا مشهود را برای تسلط قابل مالحظه بر يک موضوع  او به من ياد داد که راه. را به نحوی بنيادی حل کند

  ." جو کنمو جست
  

اش که در طی مبارزات متعدد انتخاباتی حاصل شده  های سياسی ِنتيکات همراه با تماسدست آوردهای دريتون در کا
اين . ارتقا داد ١٩٧٧بودند او را به مقام قائم مقام اجرايی سازمان محافظت از محيط زيست اياالت متحده در سال 

 .   ی حباب را آغاز کرد همان موقعی است که او ترويج ايده
 

ی  را برايم توضيح دهد، او گفت که نخست بايد اطالعات اندکی در مورد سابقه" حباب"تم وقتی از دريتون خواس
ی اتومبيل سازی  يک کارخانه مثل کارخانه: "او اين طور آغاز کرد. مقررات مربوط به آلودگی در اختيارم بگذارد

.   مواد مضر .اصلی هوا هستندگان  ند، که آلوده کنندک میاين کارخانه ذرات و هيدرو کربن توليد . را تصور کن
رنگ پاشی، عمليات های  اطاقک: باشد  اين آلودگی هوا ممکن است ناشی از صدها فرآيند متفاوت در کارخانه

های رنگ پاشی، گريس  ست که اين فرآيند برای اطاقکا روش کار سيستم مقررات آن. گريس زدايی، و غيره
های  مستلزم روال فرآيندها اين و هر يک از فتدا میبه جريان  ها ربنزدايی، نود و هشت منبع ديگر توليد هيدرو ک

  .ی برنامه، اخذ نظرات، بازبينی و تصحيح، و غيره ارائه: بلند مدت است يعنی اجرايی
  
های رنگ پاشی در کل اين صنعت قابل  ی اطاقک خروجی معمول اين سيستم نوعی مقررات است که بر همه"

ی مقررات مربوط  به زمان بندی متفاوتی برای عمليات گريس  يک گروه ديگر به تهيه در همين حال،. اطالق است
  .اما  بر تکنولوژی ديگری متمرکز است -ود ش میها مربوط  که اين هم به هيدرو کربن -پردازد زدايی می

  
اين . دوش مینتيجه، يک صد مجموعه مقررات است که بر يک صد فرآيند متفاوت در همان کارخانه اطالق "

  .اند اند و يکديگر را مغفول گذاشته های متفاوت به تحرير درآمده های متفاوت در دوره مقررات توسط گروه
  
از يک  فرآيند به فرآيند ديگر  یاز هوا به طور قابل توجه  ی جدا سازی يک پوند هيدرو کربن بدين ترتيب هزينه"

وان فرض کرد که يک ت میبنابراين . ير معمول نيستمواجهه با يک طيف هزينه از صد تا يک غ. متفاوت است
  .و فرآيند ديگر يک دالر هزينه داشته باشد ١٠٠فرآيند 

  
ی متقابل به شما بازگردد بدين ترتيب که با  اين امکان را بدهيد که با يک برنامه  آشکار است که اگر به کارخانه"

دالر در هر پوند را متوقف خواهند  ١٠٠گرفتن  ها آنند يک دالر در هر پوند مقدار بيشتری از آلودگی را خارج کن
کار خوبی . ای قوی برای انجام اين کار دارند انگيزه ها آن. نندک میصرفه جويی زيادی  پول  ها آندر اين حال . کرد

پايين ی دست يابی به هر سطح مفروضی از کاهش آلودگی را  فتد اين است که اين امر هزينها میاتفاق  جا اينکه در 
 -های جنون آميز اين امر همچنين به معنی حذف نمونه. کاهش هزينه به معنی کاهش تقابل سياسی است. وردآ میتر 

  ."وندش میاست که از اطالق مقررات به موارد واقعی ناگزير حاصل  -يعنی، پر هزينه از حيث سياسی
  

بود که حبابی را بر فراز يک کارخانه تصور ايده اساسی آن . اختس میحباب چارچوبی بود که اين امر را ممکن 
تفاوت . پرداختند های کل بر طبق قانون می ايست در درون اين حباب به محدود سازی خروجیب میمهندسان . کنيم
های متفاوتی را به دولت عرضه  وانستند در مورد چگونگی انجام کار طرحت می ها آند که ش میحاصل  جا آناز 
ی کار به سطح پاکيزگی  که نتيجه ستند يک منبع داخلی را با منبع ديگر جايگزين کنند به شرط آنوانت می ها آن. کنند

ی صرفه جويی را برای خود حفظ  وانستند نتيجهت می ها آن. سيدر میو قابليت کاربرد منطبق با معيارهای دولت 
  . کنند
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    ١٩٧٩ت از محيط زيست اياالت متحده، بوعاتی سازمان حفاظدر کنفرانس مط "حباب" حيدر حال توض تونيدر

 
در  ها آنردند، اما بحث ک میها بود که در مورد وجوه مثبت آن بحث  اقتصاد دانان سال. حباب مفهومی تازه نبود

که دريتون در سن سی و سه سالگی به سازمان حفاظت از محيط  ١٩٧٧در سال  148.سطح نظری محدود مانده بود
من با اين حس قوی به سازمان حفاظت از محيط : "گويد او می. اين ايده را اجرا کندزيست آمد او مصمم بود که 

های  من با واکنش. ی سياسی بنا شده است زيست آمدم که محيط زيست بر يک بنياد نادرست و شکست خورده
دفاعی  اين حوزه آن چنان در وضعيت. زيست محيطی در اوهايو، کاِنتيکات، و شهر نيويورک مواجه شده بودم

ی کاهش و جلوگيری از  بدون تغيير توازن سياسی، تا وقتی که هزينه. د به جلو رفتش میقرار گرفته بود که ن
  ."گرفتند ها بيشتر در معرض آلودگی قرار می يافت، انسان آلودگی افزايش می

  
ه با سازمان حفاظت محيط از نگاه دريتون، کليد تغيير اين وضعيت آن بود که مبارزه با آلودگی را نسبت به مبارز

ها بود،  های اقتصادی به مديران و مهندسان کارخانه يک راه انجام اين کار دادن انگيزه. زيست جذاب تر سازيم
سيستم . های تازه برای کنترل آلودگی قرار داشتند ی روش يعنی کسانی که در بهترين موقعيت برای ايجاد و توسعه

. های منفی ايجاد کرده بود ها شکست خورده بود بلکه انگيزه يجاد اين انگيزهمقررات ماقبل حباب نه تنها در ا
واستند آن بود که کسی بيرون از صنعت راهی خ میآخرين چيزی که افراد درگير در صنعت : "گويد دريتون می

  ."ردندک میزينه ه ها آنبايد برای انجام  ها آنتازه و بهتر برای کنترل آلودگی بيابد، چون با فرض مقررات موجود 
  

ها، حباب  بر حسب محل ريزش طبيعی آلوده کننده. هيچ ضرورتی نداشت که حباب به يک کارخانه محدود شود
ای بايد در  گازهای گلخانه. ها در يک ايالت يا يک کشور يا حتی جهان را شامل شود ی کارخانه وانست همهت می

هايی  جوی موقعيتو ز است سيستمی است که افراد را به جستمورد نيا چه آنبنا براين . سطح جهانی کنترل شوند
در اوهايو اين امکان را  ی زمين تشويق کند؛ سيستمی که به يک شرکت مثًال ای در کره برای کاهش گاز گلخانه
را محافظت کند و در مقابل مجبور نباشد  سای در کلکته را تصفيه کند يا جنگلی در هندورا بدهد که دود کارخانه

دريتون بر اين . ييری کم اهميت تر را در محل استقرار خود که ممکن است ده برابر پر هزينه تر باشد انجام دهدتغ
بود که ساز و کار انجام اين کار يک چارچوب مقرراتی سخت گيرانه است که در عين حال بازار را برای انجام 

  . کار آزاد بگذارد
  

د و مورد ش میفراتر از همه اين ايده بايد به عموم عرضه . رو بود عملی ساختن حباب با موانع بيشماری روبه
با استفاده از بازار آزاد جهت دست يابی به  کامًال بسياری از طرفداران محيط زيست . گرفت پذيرش قرار می
در  های کنترل آلودگی را افراطيون قبول نداشتند که حکومت بايد هزينه. های عمومی مخالف بودند اهداف سياست
ی کنترل آلودگی هوا در سازمان محيط زيست حباب را نوعی ايجاد فضا برای  بسياری در برنامه 149.نظر بگيرد

ای  ردند و برخی از کارکنان بخش ِاعمال مقررات، آن را نوعی تهديد بودجهک میهای بزرگ تلقی  شرکت

                                                 
148 See Brian J. Cook, Bureaucratic Politics and Regulatory Reform: The EPA and Emission Trading (New 
York: Greenwood Press, 1988).    
149 Ibid., 83-101. 
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برايان . ست محيطی اياالت متحده تبديل شدی آلودگی به سياست زي با اين حال، حباب و سيستم مبادله. پنداشتند می
سازمان حفاظت : سياست ديوان ساالرانه و اصالحات مقرراتیجی کوک که اين نزاع را در کتاب خود با عنوان 

هد که چگونه دريتون د میثبت کرده است به تفصيل توضيح  ای گلخانه یی خروج گازها از محيط زيست و مبادله
همچنين . نايی همراه کردن ديگران با خود، و تسلط بر جزييات بحث حباب را پيش بردبا کله شقی و سرسختی، توا

او با اين مشخصات برنامه حباب را در درون سيستم جا انداخت، روش انجام کار در محيط زيست را تغيير داد و 
       150."نمود بر هم زدن آن غير ممکن می"جای پای اين ايده را به صورتی محکم کرد که 

                 
پس از انتخاب رونالد ريگان به رياست جمهوری دريتون  ١٩٨١ ی در ژانويه. اما موضوع بدين جا خاتمه نيافت

ی محيط  آگوست همان سال يک سناتور جمهوريخواه در کميته. سازمان حفاظت از محيط زيست را ترک کرد
ی پرسنلی سازمان  ، و يکی از کارکنان ادارهی مديريت و بودجه زيست سنا، يک مقام جمهوريخواه در اداره

حفاظت از محيط زيست به او به طور محرمانه خبر دادند که دولت ريگان مشغول برنامه ريزی برای نابود کردن 
  . سازمان حفاظت از محيط زيست است

  
اظت از محيط سازمان حف ی ای از کاهش بودجه را پيشنهاد داده بود که در طی بيست ماه بودجه دولت مجموعه

ای از  ی اين سازمان در دولت ريگان به دنبال دسته آن گورساچ، مدير تازه. ادد میزيست را تا دو سوم کاهش 
 درصد از کارکنان دفتر مرکزی ٨٠تغييرات پرسنلی بود که منجر به اخراج، تنزل رتبه، کسر مقام، و انتقال 

اخت س میی تجربه و روابطی را که اين نهاد را کارا  د و بدين صورت شبکهش میسازمان حفاظت از محيط زيست 
ای که سناتور برای دريتون فاش کرده بود و همچنين  صفحه طرح بودجه ٣٠٠٠جزييات در  151.ردب میاز ميان 

  . ای که دريتون آن را در اختيار داشت مدفون شد فايل پرسنلی
  

ی سازمان حفاظت از  ی بودجه ه ريزی و رياست ادارهی برنام ای که در هنگام کار در راس اداره دريتون با تجربه
داشتند  اساسًا ها آن: "هدد میدريتون توضيح . فهميد محيط زيست کسب کرده بود لوازم طرح دولت ريگان را می

وانستند برنده شوند؛ بنابر ت میها ن در نزاع بر سر سياست ها آن. دندز میفرآيندهای کليدی تصميم گيری را بر هم 
را  ها آنقوانين بدون وجود نهادی که . ی زيرکانه بود اين اقدام يک حمله. صد داشتند نهاد را از ميان ببرنداين ق

  ."ِاعمال کند اهميتی ندارد
  

سازمان حفاظت از محيط زيست نياز بيشتری به  پول برای انجام کارهايش داشت  کاهش بودجه زمانی رخ داد که
نگره موجی از قوانين محيط زيستی جديد را تصويب کرده بود که استفاده و ، ک١٩٧٠ی  در اواخر دهه. نه کمتر

در اين دوره حجم کارها در سازمان حفاظت از . ادد میهای سمی را تحت مقررات خاصی قرار  رها کردن آالينده
به نحوی که  اما تحت مديريت گورساچ، کار در سازمان بسيار ناخوشايند شده بود. دو برابر شد محيط زيست حقيقتًا

  152.درصد رسيد ٣٢نرخ تقليل کارکنان در سال به 
  

جنگيدن برای . من درگيری را دوست ندارم. من با اين همه اطالعات در کناری نشسته بودم: "گويد دريتون می
من بخش قابل توجهی از  . من دوست دارم چيزهايی را بنا کنم. دفاع از چيزی محرک خوب برای من نيست

  چه آن. ام را صرف ايجاد نهادهای زيست محيطی در سطوح شهری، ايالتی، و فدرال کرده بودم یا زندگی حرفه
  ."ادند نامشروع بود، کاری نادرستد میانجام  ها آن
  

ی اول  ُکف گزارشی در صفحه شابه. ُکف تماس گرفت او با يک گزارشگر نيويورک تايمز به نام فيليپ شابه
 154.العمل نشان داد ی اول خود عکس وز بعد واشينگتن پست با گزارش صفحهر 153.روزنامه در اين مورد نوشت

از سازمان حفاظت از محيط زيست حفاظت "سپس دريتون سازمانی به نام . بدين ترتيب توپ به چرخش درآمد
                                                 
150 Ibid., 121-43.  
151 Russell E. Train, “The Destruction of EPA,” Washington Post, February 2, 1982.  
152 Ibid. 
153 Philip Shabecof, “Funds and Staff for Protecting Environment May Be Halved,” New York Times, 
September 29, 1981 
154 Joanne Omang, “Internal Rifts, Huge Staff Cut Hint EPA Retreat on Program, “Washington Post, 
September 30, 1981. 
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ی  او يک کميته. ای از مديران محيط زيست جهت کمک گيری پرداخت ايجاد کرد و به ساختن شبکه 155"کنيد
زودی کاهش شديد پيگيری موارد نقض قانون به وزارت ه ب با اعضای متخصص ايجاد کرد که بحقيقت يا

قانون در اين حوزه که بيانگر ی  اين کميته همچنين به کاهش موارد رعايت داوطلبانه. دادگستری را گزارش داد
  .تاثير کاهش بودجه در ِاعمال مقررات زيست محيطی بود اشاره کرد

  
اما دريتون با کنار هم . جو گرانه قادر نيست تاثير بلند مدت کاهش بودجه را بنماياندو ری جستحتی روزنامه نگا

 ١٩٩٠های سمی را تا سال  ها در برابر آالينده گذاشتن اطالعات نشان داد که کاهش بودجه، آسيب پذيری آمريکايی
ول ارائه تحليل خود به سردبيران، او روزانه شش ساعت پای تلفن مشغ ١٩٨١در پاييز   156.دو برابر خواهد کرد

را به نوشتن مقاله و يادداشت در سرتاسر کشور ترغيب  ها آنروزنامه نگاران، و طرفداران محيط زيست بود تا 
. را بدان سو کشاند که اين خطر را به رسميت بشناسد 157ی شيميايی هفته نامهاو حتی مجالت صنعتی مثل . کند

گيرند نسبت به  هايی که مقررات زيست محيطی را ناديده می اجرای قانون شرکت استدالل او آن بود که در غيبت
اين شرايط . نند از رقابت پذيری باالتری برخوردارندک میهايی که با خوش نيتی اين قوانين را رعايت  شرکت

دريتون . نجامدا میممکن است به افزايش آلودگی از سوی صنايع منجر شود که به ناگزير به نارضايی عمومی 
سازمان  های آينده به تقويت بيش از حد واند در دولتت میگورساچ  -اد که برنامه ريگان د میهمچنين هشدار 

   158.حفاظت از محيط زيست منتهی شود، سازمانی با نگرش صلب تر و مقابله جويانه تر با مشاغل
  

. های کنگره عرضه کرد دموکراترا به " از سازمان حفاظت از محيط زيست حفاظت کنيد"او تحليل سازمان 
محيط زيست نيز برای  ی های پيشنهادی برای استفاده از نقاط ضعف ريگان در حوزه همراه با اين تحليل راهبرد

پس از آن در . ای را با شتاب در اين مورد تشکيل داد کنگره در اکتبر همان سال جلسه. نمايندگان فرستاده شد
" از سازمان حفاظت از محيط زيست حفاظت کنيد"نگره به کار، سازمان به هنگام بازگشت ک ١٩٨٢ژانويه 

 ها آن." بپردازيم ها آنی ما آن بود که يک هفته به تخريب اعتبار  برنامه: "گويد دريتون می. موضعی تهاجمی گرفت
فته تخريب  دريتون با َگری ُترودو مالقات کرد و برای يک ه. ای را برای خبر ِای بی سی آماده کردند برنامه

دريتون همچنين با . تبديل شد 159سازمان حفاظت از محيط زيست به موضوع اصلی کميک استريپ دونز بری
او در اين . مدير سازمان حفاظت از محيط زيست بود مالقات کرد ١٩٧٧تا  ١٩٧٣های  راسل ِترين که در سال

ای در واشينگتن  ِترين سرمقاله. ند نشان دادمالقات به ِترين فهرست کسانی را که از اين سازمان اخراج شده بود
       160.نوشت" تخريب سازمان حفاظت از محيط زيست"پست تحت عنوان 

  
تصور عمومی . ما توانستيم مفروضات را به نفع خود وارونه سازيم. آن هفته سرنوشت ساز بود: "گويد دريتون می

  ."ير قانونی در جريان استغ نادرست و احتماًال بعد از آن اين بود که کاری حقيقتًا
  

: خصوصی گفته بود ی ی صبحانه ورد يکی از مشاوران ريگان در يک جلسهآ میآن طور که دريتون به خاطر 
بنابراين بايد . واهند در بازی سياسی ببرندخ میفقط  ها آن. هند اما عليه آن نيز نيستندد میها هيچ اهميتی ن سياسی"

  ."ی سياسی خواهد بود تا زمانی که بس کنند شکنجه اه آنروشن کرد که اين کار برای 
  

از سازمان حفاظت "ی دولت، سازمان  در طی سه سال آينده با اعالم برنامه بودجه. دريتون اين نصيحت را پذيرفت
هايی از ارقام، تحليل  گرفتن پيش نسخه: دش میی وجود به نقد آن مشغول  با همه" از محيط زيست حفاظت کنيد

سرانجام سنا وارد عمل شد و کاهش . بر محيط زيست، و رساندن اين پيام به مطبوعات ها آنشان دادن تاثير ، نها آن
از قدرت  ی جدی در عين حال کنگره سوءاستفاده. ی سازمان حفاظت از محيط زيست را متوقف کرد بيشتر بودجه

مد آ میيک پيروزی به حساب ن قدام اصوًالاين ا. در اين سازمان را کشف کرد و به گورساچ فشار آورد استعفا دهد
ی  بخشی از اين بودجه در دوره(ی خود را از دست داده بود  چون سازمان حفاظت از محيط زيست يک سوم بودجه

                                                 
155 Save EPA 

ی فرعی محيط زيست، انرژی و منابع طبيعی تحت   گورساچ در برابر کميته - ی ريگان  رنامهتحليل دريتون از تاثير بلند مدت ب  156 
.ارائه شد ١٩٨١اکتبر  ٢١ی عمليات حکومتی در مجلس نمايندگان اياالت متحده در  کميته  

157 Chemical Week 
158 William Drayton, “Can Half Do Twice As Much?” The Amicus Journal (Winter 1982): 21-24. 
159 Doonesbury 
160 Train, “The Destruction of EPA.” 
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 ها آنآسيب جدی وارد کردند ولی آسيب  ها آن"ی دريتون  بنا به گفته.) رياست جمهوری جورج بوش پدر اعاده شد
  ."از اين باشدوانست بسيار بدتر ت می
   

 
١٩٨٢، ٢۵ - ٢٨ هيژانو ،یدونزبر پياستر کيکم  

 
*** 

     
ای در قانون  ی خروجی گازهای گلخانه ها حاکی از آن بودند که تمهيدات مبادله ی نود ميالدی، گزارش تا پايان دهه

قابل توجهی  آلودگی ناشی از دی اکسيد سولفور يعنی منبع باران اسيدی را به نحو ١٩٩٠هوای پاک مصوب 
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ی کيوتو يعنی  ی خروجی گازها به يکی از مشخصات اصلی معاهده مبادله ١٩٩٧تا سال  161.کاهش داده است
پارلمان اروپا اولين   ٢٠٠٣در سال  162.المللی برای طرح موضوع گرمايش جهانی تبديل شد چارچوب پيشگام بين

 ١٠٠٠٠راه انداخت تا خروجی دی اکسيد کربن از  ای را در جهان به ی گازهای گلخانه المللی مبادله بازار بين
اين ). ی اروپا ای در اتحاديه درصد گازهای گلخانه ۴۶اين ميزان خروجی مساوی است با .(شرکت را محدود سازد

ی اروپا جهت  ود محور راهبرد اتحاديهش میکشور را شامل  ٢٧آغاز به کار کرد و  ٢٠٠۵ی  بازار که در ژانويه
ای از  درصدی سطوح گازهای گلخانه ٨که شامل است بر يک کاهش (ی توکيوست  تحت معاهده اجرای تعهد خود

های دست يابی به اين هدف  ای هزينه ی گازهای گلخانه ود که بازار مبادلهر میانتظار ). ٢٠١٠تا سال  ١٩٩٠سال 
جهانی کاليفرنيا را  های گرمايش حل دولت کاليفرنيا قانون راه ٢٠٠۶در سال  163.درصد کاهش دهد ٣۵را تا 

. ردک میمتعهد  ١٩٩٠به سطح سال  ٢٠٢٠ای تا سال  تصويب کرد که ايالت را به کاهش گازهای گلخانه
ای است که کاليفرنيا اميد دارد آن را به سيستم اتحاديه  ی گازهای گلخانه ی محوری اين طرح سيستم مبادله مشخصه

  164.ندک میهای ديگر را تشويق  فدرال، اياالت ديگر، و ملت اين طرح همچنين مشارکت دولت. اروپا پيوند زند
 

جودی ِبرنستين مدير قبلی دفتر حمايت از مصرف کنندگان در کميسيون تجارت فدرال که با دريتون در سازمان 
 ها آنمفاهيمی که بيل به مدت بيست و پنج سال به ترويج : "گويد حفاظت از محيط زيست کار کرده بود می

های  به عنوان راه رد امروزه تقريبًاک میها تلقی  را تسليم شدن به شرکت ها آنو جنبش محيط زيست پرداخت  می
ی دولت  ی مواجهه بيل يک نيروی بسيار، بسيار جدی در تغيير نحوه. بهتر کنترل آلودگی مورد قبول همگان است

  ."ای در محيط زيست است با گازهای گلخانه
  

در اين تحقيق . ای را آغاز کردم ی گازهای گلخانه يق در مورد حباب و مبادلهپس از مالقات با دريتون تحق
صدها گزارش و مقاله در اين موضوع يافتم اما مطلب . ها و مجالت را مرور و اينترنت را جستجو کردم روزنامه

گيری که زمان  هرسيدن به اين نتيج. زيادی در مورد نقش دريتون در مباحث اوليه و عمومی کردن اين ايده نديدم
ای به اين موضوع نشده بود که فردی  در اين مطالب هيچ اشاره. ای فرا رسيده آسان بود ی گازهای گلخانه مبادله

  .  خالق و مصمم با سماجتی بسيار برای آن جنگيده بود
 
 

                                                 
161 Gregg Easterbrook, “Green Surprise?” The Atlantic Monthly (September 2000): 17-24. 
162 Andrew C. Revkin, “178 Nations Reach A Climate Accord; U.S. Only Looks On,” New York Times, 
July 24, 2001; see also Revkin, “Global Warming Impasse Is Broken,” New York Times, November 11, 
2001. 
163 Vanessa Houlder, “EU Paves Way for Emissions Trading,” Financial Times, June 26, 2003. 
163 Jeffrey Ball, “California Emission Plan Has Limits,” Wall Street Journal, September 1-3, 2006; and Jeff 
Mason, “California Eyes Joining EU Emission Trading Scheme,” Reuters, March 30, 2007, accessed via 
http://www.alernet.org/thenews/newsdesk/L29556390.htm on April 16, 2007. 
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  چرا هرگز کسی چيزی به من نگفت؟. ۶
  

و کار " زمان حفاظت از محيط زيست را نجات دهيدسا"، که دريتون به مديريت سازمان ١٩٨٠ی  در اوايل دهه
به  ١٩٨٢او در سال . نيمه وقت در مکينزی مشغول بود، برای شکل دادن به  آشوکا مرتبا به هند سفر کرد

در اندونزی تحت  . در دومين کشور فراهم کند هايش اندونزی سفر کرد تا زمينه را برای راه اندازی فعاليت
ی  بنابراين، اولين مالحظه. تو، کارآفرينی اجتماعی بسيار خطرناک تر از هند بودحکومت ديکتاتوری سوهار

  .اش برای کسی مشکلی ايجاد نکند آشوکا آن بود که فعاليت
  

او دريتون را با ِفرد . کرده بود ١٩٨٠بيل کارتر عضو هيئت امنای آشوکا سفری تحقيقاتی به اندونزی در سال 
های خصوصی محيط زيستی  اين بنياد يکی از اولين سازمان. دونزی سبز آشنا کردبنيانگذار بنياد ان 165ِههووات،

دانستيم که شرايط گول  اما ما می. هايش با مشکلی مواجه نبود او در فعاليت: "گويد دريتون می. در اندونزی بود
دريتون با کمک " .جا مجوز بگيريم گذشتيم تا برای فعاليت در آن ما بايد از هفت خوان رستم می. زننده است

  .های سه در پنج اينچی را انباشته کرد تازه از کارت ای ی طوالنی از جلسات را برگزار و دسته ِههووات مجموعه
  

کميته داوطلبان محلی که او برای نظارت بر . ای مواجه شده بود بينی ناشده دريتون در هند با مشکالت پيش
 یا ای کرد تا کميته او در اندونزی تالش ويژه. برد ت درونی رنج میی آشوکا تشکيل داده بود از اختالفا برنامه
های فرهنگی  او همچنين پی برد که به دليل حساسيت. تر ِگرد هم آورد اما با مشکالت مشابهی مواجه شد رقابتی
نامزد " برو ريزیآ"آشوکا بايد راهی برای کنار گذاشتن نامزدها بدون . ها، گفتن نه به افراد دشوار است  يی اندونزيا

  .کرد کنندگان و کارکنان پيدا می
  

او و . خواست آشوکا با اعانه کنندگان در يک مقوله گذاشته شود دريتون نمی. موضوع حساس ديگر پول بود
کردند، چون او  اجتناب می" بنياد"، يا "اهدا کننده"، "ی اعطايی بودجه"کارکنانش از به کار گيری کلماتی مثل 

بار منفی مورد اشاره . کنند که اين تعابير بار منفی دارند و برای کار گروهی مشکل ايجاد می کرد احساس می
هايش  دريتون در يادداشت. ها به عنوان همکار رفتار نشود عبارت بود از عدم اعتماد و اين  تصور که با آن

درصد داوطلبانه  ١٠٠ه روابط ديگر کنند ک روابط  مالی بسيار مشکل آفرينند چون اين معنی را القا می: "گويد می
ی کمک به همکاران آن باشد که نهادهايی تاسيس کنند که از  ی ناخواسته خواست الزمه او همچنين نمی." نيستند
   .نباشند" مالی واقع بين"لحاظ 

  
امر اين . دريافت کنند" مقرری"های شخصی  بعد از اين مالحظات، تصميم بر آن شد که اعضا برای پوشش هزينه

ی  به اندازه"استاندارد زمانی . هايشان تمرکز کنند شان را رها و تمام وقت بر ايده داد که شغل ها امکان می به آن
ی مالی الزم  هايشان و ايجاد بنيه کافی طوالنی بود که به کارآفرينان اجتماعی فرصت راه اندازی و بازاريابی ايده

داد، اما کارها به صورتی پيش رفت که  طول  ر سال را پوشش میها از کمتر از يک تا چها مقرری." را بدهد
ها متناسب با دستمزدهای بخش اجتماعی در هر کشور تنظيم شده  ميزان اين مقرری. ها به سه سال رسيد متوسط آن

ران به عنوان نمونه اگر يکی از همکا. پذيری که با  نيازهای خاص اعضا انطباق پيدا کند بود، با حدی از انعطاف
توانست مقرری بيشتری  ويژه برای کودکی معلول نياز داشت می های به استخدام فردی شاغل در بخش مراقبت

ها سرمايه گذاری، نه بر روی  ها قرار نداد؛ اين مقرری آشوکا هيچ محدوديتی برای استفاده از مقرری. دريافت کند
  .بلکه بر روی افراد بودند ها پروژه

  
گذاری   سرمايه"در دفاتر بنياد، وقتی او در مورد . حده مشکالت مالی خويش را داشتدريتون در اياالت مت

حتی تشبيه رهيافت آشوکا به . رفت ی افراد سر می کرد حوصله صحبت می" کارآفرينان"بر روی " اجتماعی
نگران اين ما : "گويد جوليان فيليپس يکی از اعضای هيئت امناء می. کرد ی با ريسک باال کمکی نمی سرمايه

رانديم؟ آيا منظور  افراد متمايل به چپ را از خود نمی' کرديم، اگر از تعبير کارآفرين استفاده می': موضوع بوديم که
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ها نسبت  ای را به آن اصلی آن نبود که به افراد کمک کنيم کيفيات کارآفرينی را مجددا ارزيابی کرده و ارزش تازه
  ." شد که در زندگی سودای سود و منفعت نداشتند یدهند؟ اين موضوع به کسانی مربوط م

  
مک ليپکين يکی از . های فردی رفتند بدون حمايت بنيادهای بزرگ، دريتون و اعضای هيئت امنا به دنبال سرنخ

ديگر به نام جان  ی مالی را فراهم کرد و او را به دو تامين کننده  اوليه ی دوستان همدانشگاهی دريتون بودجه
ی سرمايه گذاری بود که نقشی محوری  ُگلدن، يک بانکدار موفق در حوزه. ن و ويليام ُگلدن معرفی کردکلينگنستي

اما . رفت در شکل دادن به موسسات علمی در آمريکا بازی کرده بود و هم پيمانی مهم برای دريتون به شمار می
من به تو . من به هند باور ندارم: "ودوقتی دريتون برای اولين بار جهت حمايت به سراغ وی رفت پاسخ او اين ب

  ."باور دارم
  

دو مشاور  ١٩٨٢در سال . که رهيافت دريتون را قبول داشتند همکاران وی در مکينزی بودند هايی يکی از گروه
ی جوو جستواترَمن جونيور، کتاب زود هنگام و پر فروشی به نام در . پيترز و رابرت ِاچ. مکينزی، تامس ِجی

مولفان اين کتاب . اندازد های آمريکايی می اين کتاب نگاهی به برخی از موفق ترين شرکت. کردندمنتشر  166علو
ی رهبری نداشتند، اما نتوانستند از اين واقعيت اجتناب کنند که بسياری از  ابتدائا تمايلی به نوشتن اثری درباره

و اين کار را " ای اخذ کرده يار ويژهی اصلی خود را از فرد بس مشخصه"ها ظاهرا  های مورد بررسی آن شرکت
های ممتاز  عالوه بر آن، پيترز و واترَمن دريافتند که شرکت 167.انجام داده بودند" توسعه شان ی در مراحل اوليه"

کنند، بدين ترتيب که زمان و منابع کافی  در ميان کارکنان خويش حمايت می" ها پيشروان ايده"به طور روشمند از
ها از پيتر دراکر، کارشناس مديريت  آن. گذارند العاده می ان غير معمول با خالقيت و پشتکار فوقدر اختيار متفکر

  168."توسط فردی سمج با يک رسالت خاص انجام شده است...  هر کجا کاری انجام گرفته "کنند که  نقل قول می
  

: او گفت. هاست رورش پيشروان ايدهراه ترويج ابداع  پ: کند دريتون گفت اين امر بر تحول اجتماعی نيز صدق می
ها متزلزل و  ها سرمايه گذاری کنيم، يعنی زمانی که آن ما بايد همين حاال بر روی آن. بياييد اين افراد را پيدا کنيم"

  . رفت اين کار به آهستگی پيش می." ها يک دنياست بی پناه هستند و اندکی کمک برای آن
  

خستين آشوکا نتوانستم يک بنياد عمومی در اياالت متحده پيدا کنم که برای در طی پنج سال ن: "گويد دريتون می
ی بدی بود يا من نقشم را در  ی آشوکا ايده عدم کمک به اين دليل نبود که ايده. هيچ. حمايت از ما يک ِسنت بپردازد
من تازه از . ه بودمشناخت همچنين علت عدم کمک آن نبود که من فردی نا. کردم دفاع از آن به خوبی ايفا نمی

حتی يکی از . معاونت اجرايی سازمان حفاظت از محيط زيست بيرون آمده بودم و شهرت خوبی به خاطر آن داشتم
توانستند اين فرصت را از دست  چطور می. آن بنيادها حاضر نبودند پول خود را روی اين ايده به خطر بياندازند

  ."کاران ماستهمی  ی همه ی چند باره اين تجربه"بدهند؟ 
  

ی مک آرتور به  ، در تلفنی غير منتظره خبر دريافت بورسيه١٩٨۴مدتی بعد دريتون، بعد از ظهری در اکتبر 
دريتون  . ويليام ُگلدن او را نامزد دريافت بورسيه کرده بود. دالر طی پنج سال را دريافت کرد ٢٠٠٠٠٠ارزش 

من چند . ای بسيار غم انگيز و پر تالش برای من بود ل و دورهی مبارزات انتخاباتی ماندي آخرين هفته: "گويد می
جهت متوقف کردن دولت ريگان از نابود " از سازمان حفاظت از محيط زيست حفاظت کنيد"سالی را در سازمان 

زمان بسيار . ای نداشت ها آينده چه ما ساخته بوديم گذرانده بودم و اکنون نيز انتخابات برای دموکرات کردن آن
  ."وبی برای دريافت اين بورسيه بودخ
  

او هفت يا هشت ماه در . مدت کمی بعد از گرفتن بورسيه، دريتون از مکينزی مرخصی گرفت و سفر را آغاز کرد
ای از  مشغول مصاحبه با نامزدها، ساختن شبکه ی هند و اندونزی ها در روستاها وشهرها او هفته. سال در سفر بود

  . کارآفرينان اجتماعی بود" جست وجو و گزينش"فرآيند قابل اتکای  نامزد کنندگان، و ايجاد
  

                                                 
166 In Search of Excellence 
167 Thomas J. Peter and Robert H. Waterman Jr., In Search of Excellence (New York: Warner Books, 
1982), 26. 
168 Ibid., 225. 
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جوليان . خواست از تعجيل در انتخاب افراد مناسب بپرهيزد دريتون در توجه به کيفيات بسيار ريزبين بود و می
ستمزد برای مدت طوالنی به خاطر کمبود کارکنان و پرداخت اندک د: "گويد فيليپس يکی از اعضای هيئت امنا می

هايمان برای هميشه  شد اين طور تصور کرد که فعاليت شناختی می زديم و اگر بيل را نمی و نرخ پايين رشد لنگ می
  ."ای و پنهان بماند حاشيه

  
حداقل مايکل . چه در عالم واقع تحقق پيدا کرده بود داشت اما دريتون از آغاز به ديدگاه خويش باوری بيش از آن

التحصيل دانشگاه پرينستون  دريتون نورثروپ بيست و شش ساله، فارغ .از دريتون داشت نورثروپ چنين تصوری
نورثروپ به تازگی از . های آشوکا در واشينگتن دی سی استخدام کرده بود برای گرداندن فعاليت ١٩٨۵را در سال 

ی او شد و  دريتون شيفته .و مالمت بار به عنوان تحليل گر مالی يک شرکت خالصی پيدا کرده بود  کاری دو ساله
در آن زمان، آشوکا تعداد اندکی کارکنان داوطلب در واشينگتن و در حدود . نورثروپ موافقت کرد که به او بپيوندد

  . آشوکا فقط سی و شش همکار انتخاب کرده بود ١٩٨۵تا پايان سال . دالر بودجه جهانی داشت ٢٠٠٠٠٠
  

ی وانمود کند که گويی لشکری را در پشت خود دارد در حالی که  نورثروپ دريافت که دريتون قادر است طور
ها  هايش به آن همانند بسياری از کارآفرينان، قدرت محض باور او به ايده. در عالم واقع تنها چند سرباز داشت

شعبده بازی بود که "در ايجاد مسيرهای تامين مالی و ارتباطات، او همانند  .داد خصلت گريزناپذيزی می
اما آشوکا برای پشتيبانی از دريتون به شدت به يک سازمان قوی در ". کشيد ها را از کاله بيرون می گوشخر

به جمع آوری اعانه، تقويت پايگاه اطالعاتی او . متمرکز شد ها بنابراين نورثروپ برسيستم. واشينگتن نياز داشت
ل کمی که در اختيار داشت به استخدام کارکنان همکاران سازمان، و ايجاد ابزارهای بودجه بندی پرداخت و با پو

همکاران او عبارت بودند از ميريام َپرال، يک زن برزيلی که مديريت اداری و مهندسی راه و ساختمان . اقدام کرد
خوانده، و مايکل گاالِگر، دوستِ  دوستش که انسان شناسی فرهنگی خوانده و تازه از بورس باشگاه روتاری در 

  .گشته بود کاِمرون باز
  

العاده خالق بود و  دريتون فوق. برای نورثروپ کار از نزديک با دريتون هم هيجان انگيز و هم مايوس کننده بود
او همچنين در . ای بدهد، اما او کمال گرا و يک دنده نيز بود تمايل داشت به کارکنان جوانش مسئوليت قابل مالحظه

ی  های خارجی، دغدغه ای از کمک او به خاطر اتالف بخش عمده. بودآشوکا شديدا مقتصد  ی هزينه کردن بودجه
  . فرهنگ صرفه جويی داشتخاصی نسبت به 

  
وقتی . کافی نباشند های تايپ خواست کامپيوتر بخرد، دريتون از او پرسيد چرا ماشين بنابراين وقتی نورثروپ می

  . کرد فايده پافشاری می -حليل هزينهدادند، دريتون بر انجام ت درخواست دستگاه تکثير بهتری را می
  

اما در نهايت، نورثروپ بر سر کار خود باقی ماند زيرا باور داشت . از اين دست نکات ناراحت کننده بسيار بود
توانست   نورثروپ نمی." ترين منابع انسانی موجود در جهان يافته بود روشی را برای يافتن ارزشمند"دريتون 

ی زمين با کمک به نهاد سازی و حمايت از آن سيستم  ای سهيم شدن در سعادت ساکنان کرهفرصتی بهتر از اين بر
  . بيابد

  
از ) بی ِاف آر(ی آن که صندوق برادران راکفِلر  آشوکا در موقعيت بهتری قرار گرفت به واسطه ١٩٨۴در سال 

ُگلد . راهبردی آشوکا را تنظيم کندی  خواسته بود که برنامه - ١٩٨٨رييس بنياد راکفلر از سال  -پيتر گلد مارک 
"  سهام گران قيمت"اندکی بعد، صندوق برادران راکفلر به عنوان اولين بنياد با . مارک از اولين حاميان آشوکا بود

. گرفت اما بسيار مورد احترام بود آر بی اف در جمع بزرگترين بنيادها قرار نمی. به حمايت از آشوکا پرداخت
اين حمايت : "گويد دريتون می. تر شدند ن راکفلر از آشوکا حمايت کرد، بنيادهای ديگر پذيراوقتی صندوق برادرا

در اين حال ريسک به نصف . ها راه حمايت ديگران را هموار کردند ممکن است ديوانه وار به نظر آيد، اما آن
ندوق برادران راکلفر ما همان اشتباهی را مرتکب شديم که ص'توانست بگويد،  رسيده بود چون هر کسی می

  "' .مرتکب شدند
  

ها اولين رييس جمهور غير نظامی خود را پس از بيست سال انتخاب  برزيلی ١٩٨۵در سال . زمانه مساعد بود
او و ميريام پرال  ١٩٨۶در سال . اش را به آمريکای التين بسط دهد کرده بودند و دريتون مشتاق بود که فعاليت
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ی  کميته"دريتون که درسش را آموخته بود با خود عهد کرد . به برزيل سفر کردندبرای پيدا کردن مسير عمل 
جا انتخاب همکاران را  يافتند و از آن ی مناسب برای هر کشور می ها يک نماينده اين بار آن." ديگری تشکيل ندهد

  .کردند آغاز می
  
ها در برزيل  س آمريکايی چابک بود که سالِلنی يک انسان شنا. ها در يافتن ِلنی سيلورستين خوش شانس بودند آن

ی نوين برای تحقيقات اجتماعی در  سيلورستين چهل و دو سالِه دکترايش را از مدرسه. زندگی کرده بود
ی شکل  سيلورستين با داشتن سابقه. دريافت کرده بود 170ُکنُدمبله  برزيلی - ی مذهب آفريقايی در رشته 169نيويورک

های زنان اين کشور متعلق به بنياد فورد  ی جنسيت در برزيل و بازگشايی برنامه مطالعه دادن  به اولين واحد درسی
درست بعد از مصاحبه با . قادر بود چشم انداز فمينيستی مورد نياز در سازمانی مرد ساالر را به ميدان آورد

  .شد اش در ريو ی آشوکای برزيل درخانه دريتون در يک رستوران چينی، او مشغول به اداره
  

ساعات روز و شب برای پرس و جو در مورد  ی مردم در همه. آن کار واقعا ديوانگی بود: "گويد سيلورستين می
سيلورستين آپارتمانی در اختيار داشت ." من دو دختر داشتم و همسرم خيلی ناراحت بود. آمدند ام می آشوکا به خانه

به يک تلفن نياز داشت و نصب خط تلفن در ريو دو ژانيرو  توانست از آن به عنوان دفتر استفاده کند اما که می
  . وقتی او درخواست پول کرد دريتون مقاومت ورزيد. برد دالر هزينه می ٢٠٠٠

  
به راننده گفتم که بايستد و از اتومبيل پياده شده و . در تاکسی بوديم. ما دعوای سختی داشتيم: "گويد سيلورستين می

، ١٩٨۶تا پايان سال . اش را گرفت سيلورستين خط تلفن" ' !کنم نگيری کار را رها می اگر برايم خط تلفن': گفتم
  . اش را انتخاب کرده بود آشوکا اولين همکاران برزيلی

  
ی کارآفرينان اجتماعی برای يک  های دريتون درباره در واشينگتن مايکل گاالگر، کارمند جوان آشوکا، به صحبت

او ". گرفت"موضوع را  شرکت کرددر برزيل ی انتخاب    قط وقتی که در اولين جلسهسال گوش کرده بود، اما او ف
متوجه شدم بيل عميقا در مورد اين سوال که . آن جلسه برای من نوعی تجربه در درک مطلب بود: "گويد می

ه ثبت و ضبط فرآيند گاالگر اين مسئوليت را بر عهده گرفت تا ب. فکر کرده بود' کنيد؟ چگونه اين افراد را پيدا می'
  . آشوکا برای مصاحبه و بررسی کارآفرينان اجتماعی بپردازد

  
کارآفرينان اجتماعی از هر . آمد ی حکومت ديرپای نظاميان بيرون می برزيل داشت از سايه ١٩٨۶در سال 

ی معلوالن، و  ی هم جنس گرايان، جامعه ، جامعه برزيلی -ی آفريقايی در ميان جامعه -آوردند سر بر می یا گوشه
: گويد ی آشوکا جانشين سيلورستين شده بود می به عنوان نماينده ١٩٨٨َکنديس آلبرتال ِلسا که در سال . جنبش زنان

 های سازمان(د  غ ی س شبکه. گشود برزيل داشت درهای خود را به روی دموکراسی می. زمان بسيار مناسبی بود"
فعاالن . شد های تحول اجتماعی مبدل می سياسی به نوعی سازمان های به جای تبديل شدن به جنبش) غير دولتی

اجتماعی بسياری به طور پراکنده و بدون پول وجود داشتند و آشوکا يکباره به تامين مالی کسانی پرداخت که 
ها  نخست آن. اما مردم مشکوک بودند: "ِلسا اضافه کرد. گرفتند مواضعی تحريک آميز در برابر وضع موجود می

کند  عجيب و غريبی که آمده و با هر کسی مصاحبه می  اين آمريکايی. کردند که آشوکا مثل سی آی ِای است ر میفک
  "کيست؟

  
. انگليسی و متمايل به چپ و ساکن ريو دو ژانيرو بود -او يک مترجم پرتغالی. ابتدايی پيتر ِلنی همين بود ی دغدغه 

برای يک آمريکايی سخت گير يعنی دريتون دريافت " ضطراریجايگزينی ا"وی روزی يک پيام تلفنی مبنی بر 
: گويد ِلنی می. اولين شغل ِلنی پنج ساعت مصاحبه با يک بّنای سنگ چين از روستايی در جنوب برزيل بود. کرد

نشد  در پايان او انتخاب. ی پايين به محالت قابل قبول پيدا کرده بود های مردم طبقه او راهی بديع برای تبديل خانه"
  ."خود بود  او فاقد آگاهی از ظرفيت ايده. چون واقعا يک کارآفرين اجتماعی نبود

  
ی همکاری با دريتون به او کمک کرد تا الگوهای مصاحبه با  ادامه. ِلنی با گذشت زمان بر شک خود غلبه کرد

دانست  که کار با مردم را می ديد که دريتون در مصاحبه مثال با يک کشاورز روستايی او می. افراد را شناسايی کند

                                                 
169 New School for Social Research in New York 

. ها پيرو آن هستند املی استخراج شده از مسيحيت که به طور عمده برزيلیمذهبی است بر اساس سنتی آفريقايی و عو  170 
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های جدی دريتون اين بود که از روش  يکی از آزمون. گرفت چگونه به پيش برود، اما از دانشگاهيان فاصله می
يا از ) خوب(دهد  انجام کارها به نحوی به ويژه عملی سوال کند تا ببيند که آيا آن شخص به نحوی عملی پاسخ می

که به ِلنی روش تشخيص کارآفرينان  اين تجربه بيش از آن). نه خوب(دهد  ظری میکند، يا پاسخی ن پاسخ فرار می
گويد اگر به خاطر آشوکا نبود، او احتماال برزيل را ترک کرده  ِلنی می. اجتماعی را بياموزد به خود او کمک کرد

  .گشت و برای زندگی به انگلستان باز می
  

پس از . ی برزيل را از دست داده بود ها اميد خود به آينده برزيلی، مثل بسياری از ١٩٨٠ی  ی دهه ِلنی در نيمه
آمد که  به نظر غير محتمل می. ها توجه خود را به فساد، تورم، و جرم معطوف کردند سقوط  ديکتاتوری، رسانه

بزرگ  برزيل بسيار: "گويد ِلنی می. انتخابات آزاد و يک قانون اساسی جديد تحول اجتماعی اصيلی را ايجاد کند
ی ايده آن بود که اين فعاليت  همه. شنويد افتد نمی شما هيچ چيزی در مورد اتفاقاتی که در سطح خرد می. است

هيچ کس از . دادند های اجتماعی کارهای بزرگی انجام می اجتماعی، کامال پنهان بود و افراد درگير در فعاليت
اگر شما چيزی از هر نوع سازمان تحول اجتماعی . اردگذ های بسيار فقير نمی ی متوسط پايش را در محله طبقه

  ."ی تاکسی ايد، از خدمتکار خود يا از يک راننده بشنويد، آن را احتماال به نحو تصادقی شنيده
  

ِلنی از طريق آشوکا با فعاليت کارآفرينان اجتماعی در سراسر برزيل آشنا شد، افرادی مثل مری َالگرتی که جهت 
های محلی و برداشت  ی استوايی از جنگل زدايی، و اطمينان يابی از امرار معاش بومیها محافظت از جنگل

کرد؛ سيلويا کاروالو، يک مربی کودک در سائو پولو که سازمان او به نام کرِچپالن به  کنندگان الستيک کار می
رف کنندگان را با پرداخت؛ ماريلنا الزارينی که يک جنبش حمايت از مص بهبود مراقبت از کودکان فقير می

سازمان برزيلی دفاع از مصرف کنندگان به راه انداخت؛ يوآوو يورگه رودريِگز که گروه موسيقی ضربی خود 
تبديل کرد؛ سولی کارنی  ها برزيلی -لودام در سالوادور در ايالت باهيا را به ابزاری برای آگاهی سياسی آفريقايی

و به نام  ِگله ِدس زمينه ساز جنبش زنان سياه پوست بود؛ آنا برزيلی که سازمان ا -يرو، يک زن آفريقايی
ها جلب کرد؛  س که سازمان او به نام کاساده پاساگم توجه ملی را به مشکل فحشا در ميان دختر بچهوواسکونسل

بيه به گياهی ش(ی والنته، کشاورزان فقير سيسال  ی روستاييان منطقه اسماعيل ِفريرا که تعاونی او به نام اتحاديه
ی  کرد؛ نورماندو باتيستا سانتوس، که شبکه المللی وصل می در مناطق روستايی باهيا را به بازارهای بين) کنف

ی او به  کرد؛ ِورا ُکردِيرو، که اتحاديه مدارس محلی او به مناطق دوردست در شمال شرقی برزيل گسترش پيدا می
کرد؛ و فابيو ُرزا که برای  های بهداشتی را مطرح می مراقبت نام سائوده کريانچا ِرناِسر شکاف پنهان در سيستم

  . کرد فقرا در روستاهای برزيل برق رسانی می
  

من يکباره برزيل ديگری را در فرآيند انتخاب در آشوکا در انواع شرايط محيط زيستی مشاهده : "ِلنی به ياد آورد
اگر در ريو زندگی کرده و برای ده سال روزنامه . بودچه در آن مدت کوتاه مشاهده کردم قابل تصور ن و آن. کردم
  "     ' چرا هرگز کسی در اين باره چيزی به من نگفت ؟'باخود فکر کردم، . يافتم خواندم به آن اطالعات دست نمی می
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  خط تلفن کودکان  -هشت -نه -ده. ٧
  

  ز کودکانحفاظت ا: جيرو بيلموريا، هندوستان
  

شد، صورتم را به  پنجره فشار دادم تا در پايين به زاغه نشين انبوه  هنگامی که هواپيما به باند فرودگاه نزديک می
رفتم تا با جيرو  من به بمبئی می. آمد زنگ زده به چشم می های های پوسيده و حلبی دريايی از چوب. نگاهی بيندازم

و سيستم   خط تلفن کودکان يعنی خط ارتباطی کمک بيست و چهار ساعتهاو بنيانگذار . بيلموريا مصاحبه کنم
کنند و به کار  ها زندگی می ها کودک در هند در خيابان ميليون. اضطراری پاسخگويی به کودکان محنت زده بود

ه خط های تلفنی اضطراری ب نگريستم، پيش خود تماس ی حلبی آبادها می همانطور که از باال به گستره. مشغولند
اين يعنی هزاران تماس تلفنی جهت . کردم تصور می تلفن کودکان را از حلبی آبادهای مشابه در سراسر شهر

از درک اين که چنين . گزارش جراحات، آزار،رها کردن، ضرب و جرح، سل، اسهال خونی، يرقان، و ايدز
  . کند عاجز بودم سيستمی چطور در هرج و مرج بمبئی کار می

  
های  شعبه ١٩٩٨آغاز به کار کرد؛ در سال  ١٩٩۶های موجود، خط تلفن کودکان در بمبئی در سال  شبنا به گزار

در سی  ٢٠٠٢اين سيستم در يازده و تا  ٢٠٠٠تا مارس . ديگر اين سيستم در شهرهای ديگر آغاز به کار کرده بود
  . شهر مشغول به کار بود

  
از اين جا . (رم با جيرو با او يک بار تلفنی صحبت کرده بودمپيش از رسيدن به بمبئی و روشن کردن جزييات ديدا

در تماس تلفنی صدای او به .) کنم، چون او با اين اسم شناخته شده است به بعد فقط  اسم کوچک او را ذکر می
. داز اطالعات مربوط به پرواز من پرسي. ای بود که انگار به هنگام زنگ تفريح در حياط مدرسه ايستاده است گونه

جا يک  ما در آن. او تو را به ساحل خواهد برد. فرستم ها را به دنبال تو می يکی از بچه: "او با صدای بلند فرياد زد
  ."را مالقات خواهی کرد ها بچهی  تو همه. خيلی خوش شانس هستی. گردهمايی داريم

 

 
ايلموريب رويج   

 
ی فرودگاه با يک پوستر زرد رنگ  ساله در پايانه همانطور که وعده داده شد بود، الکسمن هاللی بيست و يک

ها قبل مالقات  های بی سر پناه سال های بچه جيرو او را در يکی از خانه. در انتظار من بود" خط تلفن کودکان"
او . خط تلفن کودکان بود" عضو تيم" ١٩٩۶او در سن يازده سالگی از خانه فرار کرده و از سال . کرده بود
زرد و سايبان دار بمبئی را  -های سياه  ا مثل يک باربر کارآزموده به دوش کشيد و يکی از تاکسیهايم ر چمدان

  . ها گير افتاديم ای و غليظ خيابان و صدای بوق اتومبيل طولی نکشيد که ما در ميان مه قهوه. صدا کرد
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ال غروب بر فراز اقيانوس هند ای از خورشيد در ح های دو طبقه و منظره پس از دو ساعت، به اردوگاهی با خانه
انگليسی، : های متفاوت صدای تشويق و خنده شنيدم و مکالمه با زبان. تاکسی در جلوی ناهارخوری ايستاد. رسيديم

 ی ها نوجوانانی با تجربه در داخل، يک گروه هشتاد نفره که بيشتر آن. هندی، بنگالی، ِتلوگو، تاميل، و ماراثی
ها يک  آن. زانو زده، روی دو پا نشسته، و در کنار يکديگر دراز کشيده بودند بودند  زندگی در خيابان  ها سال
او . ی توجهات به سمت جيروی سی و شش ساله در مرکز دايره متمرکز بود همه. ی بزرگ تشکيل داده بودند دايره

  . ه بودداشت پوشيد که مثل شنل موج بر می 172همراه با دوپاتا 171پا برهنه بود و شلوار و تونيک
  

جوانی از " زنيد با چه مقامی بايد صحبت کنيد؟ زمانی که به پليس تلفن می: "جيرو به زبان هندی از جوانان پرسيد
ما : "جيرو گفت." بايد با يک پاسبان يا يک نگهبان صحبت کرد. نبايد به سراغ افراد ارشد رفت: "جيپور پاسخ داد

ی ديگری به نظرتان  چه نکته. ها کار کنيم بايد از نزديک با آن. کنيم پليس برگزار می هايی با حضور افراد کارگاه
رويد اول بايد پاسبانی را پيدا کنيد که به موضوع  وقتی به پاسگاه پليس می: "اضافه کرد  جوانی از کلکته" آيد؟ می

است که با پاسبانی که  اين نکته مهم: "جيرو تکرار کرد." کودکان حساس باشد و بعد از آن کار با او را آغاز کنيد
  ."ی کودکان حساس است کار را آغاز کنيم نسبت به مسئله

  
اعضای تيمی . خط تلفن کودکان از سراسر هند بود" اعضای تيمی"مذکور يک کارگاه آموزشی برای  گردهمايی

تلفنی  های ه تماسبا پشتيبانی مددکاران اجتماعی، اين جوانان ب. کردند ی تلفن کودکان کار می در خط مقدم برنامه
ها همچنين کودکان خيابانی را  آن. آوردند پاسخ داده و اطالعات مربوطه را برای ديگر کودکان خيابانی فراهم می

کار ديگر . پرداختند های تلفنی می انتقال داده و به ثبت و ضبط تماس های پليس ها، و پاسگاه ها، بيمارستان به پناهگاه
ای از  ها نه تنها بخش عمده آن. ی خدمات الزم  به کودکان بود تلفن کودکان جهت ارائهها همکاری با شرکای خط  آن

های سازمان نيز  دادند، بلکه  به مشخص کردن ترجيحات و سياست کارهای مربوط به خط تلفن کودکان را انجام می
  .  پرداختند می

  
کنيد؟ اگر بيمارستان از درمان کودک   میچگونه با موارد مربوط به اچ آی وی يا مرگ برخورد : "جيرو پرسيد

مامور عالی : "يکی از اعضای تيم ناگپور گفت" کنيد؟ اگر پليس رغبتی به مداخله نداشت چه؟ سرباز زند چه می
  ."کند تر می ها را آسان اين امر، کار با آن. است) همخت(رتبه پليس عضو هيئت مشورتی خط تلفن کودکان 

  
ترين وجوه خط تلفن کودکان  اين شبکه يکی از مهم. هر شهری يک همخت دارد. همين طور است: "جيرو گفت

به خاطر : "کرد افزود جيرو در حالی که به آهستگی صحبت می." اگر مشکلی داريد از همخت کمک بگيريد. است
العاده هستيم  و هر  کرديم که افرادی فوق ما سابقا فکر می. کار کندواند ت مینداشته باشيد خط تلفن کودکان در انزوا  

مشورتی خط تلفن برای آن است که کارها  های وجود هيئت. ولی اکنون آگاهی بيشتری داريم. آيد کاری از ما بر می
آهن، و مقامات  ی بهداشت، مقامات راه ها عبارتند از مقامات دولتی، مقامات اداره اعضای اين هيئت. را تسهيل کند

ها قادر به انجام  کند که آن خط تلفن کودکان کارهايی می ها ببينند زمانی که آن. کنيم ما با اين افراد کار می. پليس
  ."کنند کند همکاری با جان و دل را با ما آغاز می تر می ها آسان ها نيستند و انجام وظيفه را برای آن آن
  

با موارد کودک آزاری : "سپس پرسش بعدی را مطرح کرد. ای مکث کرد تا اطالعات ارائه شده جا بيفتد او لحظه
جيرو با اين گفته موافق ." دهيم ما کودک را نجات می: "ِشنای يکی از اعضای تيم از مدرس گفت" چه بايد کرد؟

يکی از کارکنان اهل مدرس " با کودک آزار چه بايد کرد؟. کنيم اول از ايمنی کودک اطمينان حاصل می: "بود
ما ! نه: "جيرو چرخی زد و گفت." ی ما نيست رد با کودک آزار وظيفهبرخو. ی ما نجات کودک است وظيفه: "گفت
اند او چقدر جدی  ی جمع را از نظر گذراند تا مطمئن شود همه متوجه جيرو همه!" با کودک آزار برخورد کنيم بايد
  .   است

 
. ه بازپروری کنيمنخست بايد کودک را نجات دهيم، او را به جای امن ببريم، و سپس او را در چارچوب خانواد"

اما بايد . سياست ما اين است که نگه داری کودک در موسساتی غير از خانواده آخرين کاری است که بايد انجام داد
. ندشو ها در صورت ضرورت زندانی شويم که آن بايد مطمئن. مطمئن شويم که کودک آزاران نيز تنبيه شوند

                                                 
171 Kameez 
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يک حساب اعتباری . دام کرده و برای کودک غرامت خواهيم گرفتما هم اق. متجاوزان نبايد از مجازات بگريزند
  ." متجاوز بايد مجبور شود که بپردازد. برای کودک باز کنيد

  
کمک 'کار ما . کودکان است حقوقکار آن دفاع از . کار خط تلفن کودکان، خيريه يا خدمات رفاهی نيست: "او گفت

اگر رهيافت خيريه خواهانه در پيش . واژگان ما کنار گذاشته شود بايد از' فقير'ی  کلمه. 'به کودکان فقير نيست
ی خط  برنامه .ما مدافع حقوق کودک هستيم. جا خواهيم بود و هيچ چيز تفاوت نخواهد کرد سال اين ۵٠٠٠٠گيريم، 

  !"تلفن کودکان بايد نقش پيشرو را در اين امر بازی کند
 

" خط تلفن کودکان بايد به خاطر بسپاريد چيست؟ چيزی که در ترين اکنون مهم: "درجه چرخيد و گفت ٣۶٠جيرو 
  ."هر تماس تلفنی مهم است: "جيرو تکرار کرد." هر تماس تلفنی مهم است"ی هشتاد نفر پاسخ دادند که  همه

  
 اما به همين. ای با ما تماس بگيرد و به نظر مزاحم تلفنی بيايد يا توهين آميز صحبت کند ممکن است بچه: "او گفت

. کنيم يا نه گيريم يا مودبانه برخورد می کند تا ببيند او را جدی می اندازه محتمل است که دارد ما را آزمايش می
  ."کند هم ممکن است در حال آزمايش ما باشد گيرد و قطع می فردی که تماس می

  
 دانيد که من برای آزمون می .ام و به خاطر داشته باشيد؛ ممکن است من باشم که تماس گرفته: "او با نيشخند افزود

زنم يا با عصبانيت صحبت  های بدی می گيرم و حرف ها من تماس می بعضی وقت. گيرم خط تلفن کودکان تماس می
سالن از !" دهند ها نيز با کلمات بد به من جواب می در اغلب اوقات آن -کنم تا سرويس دهی را آزمايش کنم  می

  . خنده منفجر شد
  
دهيد، به خاطر داشته باشيد که او ممکن  ی عصبانی جواب می ی بعد که به يک تماس گيرنده فعهبدين ترتيب، د"

گروه پاسخ " دهيد چيست؟ اگر مرتکب اشتباه شديد، اولين کاری که انجام می: "او در ادامه گفت." است من باشم
سپس اشتباه خود را . که اشتباه کرديدبه ديگران بگوييد . بله، بايد اقرارکرد: "جيرو گفت." بايد اقرار کرد: "داد

مان را  رسالت. تان تصميم بگيريد اما با عقل. با شور و احساس برخورد کنيد: "جيرو اضافه کرد." تصحيح کنيد
ما . کنيم ما برای هيچ سازمانی کار نمی. کنيم ما برای دولت کار نمی. ها در اولويت قرار دارند بچه: فراموش نکنيد

  .جيرو مکثی کرد تا اين موضوع جا بيفتد." ها تقدم دارند بچه. کنيم ر میها کا برای بچه
  

ی خدمات به اين  ارايه. کنند نفر از آسيب پذير ترين کودکان در خيابان زندگی می ۴٠٠٠٠٠اکنون : "او ادامه داد
ما بايد : " باد گفتيکی از افراد از حيدرآ" اين کودکان رسيد؟ ی همهتوان به  چگونه می. کودکان هدف اصلی ماست

  ."ها صحبت کنيم با آن
  

زندگی  ها من در خيابان: "يکی ديگر از افراد گروه حيدرآباد در حال تکيه بر يک چوب دستی و ايستاده گفت
ها در مورد  بنابراين وقتی با ديگر بچه. های ديگر بيايد خواهم باليی که بر سر من آمده بر سر بچه ام و نمی کرده

ی کوچک يادداشت دارم که هميشه با  من يک دفترچه. کنم زنم به اين نکته نيز اشاره می ان حرف میخط تلفن کودک
ام را امضا کند و به او يک برچسب از  خواهم که دفترچه کنم از او می ای صحبت می من است و هر وقت با بچه

جيرو ." ادداشت خود دارمی ي من اسم چهار صد کودک را در دفترچه. دهم خط تلفن کودکان می های برچسب
  .وی را باال گرفت و او را تشويق کرد یاه دست

  
اين کار را انجام خواهيم  می چطوراما بايد بينديشيم که . ها تماس برقرار کنيم ی اين بچه ما بايد با همه: "جيرو گفت

. يا کارکنان نيستی فردا برای افراد متخصص  جلسه. فردا صبح در مورد اين موضوع صحبت خواهيم کرد. دهيم
چطور . دانند زندگی در خيابان يعنی چه هايی است که در خيابان زندگی کرده و می اين جلسه فقط برای بچه

اکنون . به اين موضوع فکر کنيد ها تماس برقرار کنيم؟ تقاضای من از شما اين است که امشب راجع توانيم با آن می
  .ه صدا در آمدگروه با تشويق ب." باالخره وقت خوردن است
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. ی يادداشتی شامل چهارصد اسم بعد از شام  با ِونکانابابو ويدياناگار صحبت کردم، پسری با چوب دستی و دفترچه
او از ايالت آندرا پرادش در جنوب هند آمده و به . زد يک پای او به خاطر فلج اطفال لنگ می. او هيجده ساله بود

  . شد ترجمه می ت وگوی با ما اول به هندی و بعد به انگليسیکرد که برای گف زبان ِتلوگو صحبت می
  

توانستند از او مراقبت  والدين ونکانابابو او را در سن سيزده سالگی رها کرده بودند چون به علت فقير شديد نمی
بود  ی چای فروشی زندگی کرده های حيدرآباد با واکس زدن کفش و کار در دکه او برای يک سال در خيابان. کنند

هايی که در  سپس او به بمبئی رفته و با پسربچه. جا بخوابد ها در آن و صاحب دکه به او اجازه داده بود که شب
او . ها به وی کمک کردند که به پناهگاه پسران برود آن. کردند طرح دوستی ريخته بود آهن زندگی می ايستگاه راه

به دست ) دالر ٣٠حدود (روپيه  ١٢٠٠عضو تيم شد و ماهانه خط تلفن کودکان  ی ی برنامه بعد از شنيدن درباره
  .بود تايتانيکاو عاشق فيلم . کرد و تماشای فيلم می" های تجملی لباس"آورد که خرج  می

            
ها به  آن. "اند، اما از بسياری جهات ساده و خام هستند های خيابانی زيرک و سرسخت بنا به توضيح جيرو بچه

ها را به ازدواج اغوا  توانند آن زنان جوان به آسانی می. خورند و يک رگ جوانمردی قوی دارند آسانی گول می
در ُنه ماه  بالفاصلهکنند و  ها فورا ازدواج می بسياری از آن. ها شديدا عاشق دوست داشته شدن هستند آن. کنند
گويم اگر  ها می به آن. فورا ازدواج کنند نبايدا ه گويم که آن من مرتبا به پسرها در دفتر خودمان می. شوند دار می بچه

  ."کشتازدواج کنيد شما را خواهم 
  

سپس او برايم داستانی . اش در ارتباط بوده است،  پاسخ او منفی بود وقتی از ونکانابابو پرسيدم که آيا او با خانواده
آن مرد به او گفت . مادرش مريض است چند ماه پيش يک غريبه پيش او آمده و به او گفته بود که: "را تعريف کرد

ونکانابابو از زمانی که رها شده بود هيچ . برای تهيه دارو نياز دارد) دالر ٢٠حدود (روپيه  ٨٠٠که مادرش 
 اين اتفاق دو بار ديگر نيز رخ داد و هر مرتبه. روپيه را به مرد داد ٨٠٠با اين حال او . ارتباطی با مادرش نداشت

  . مقداری بيشتری پول داد ونکانابابو به او
  

وقتی از ونکانابابو پرسيدم آيا مادرش پول را . به هنگام گفت وگو يک دوجين از اعضای تيم دور ما جمع شدند
او دارد کلک "ها حرفش را قطع نکردند؛ هيچکس نگفت که  هيچ کدام از بچه. داند دريافت کرده، او گفت نمی

شايد : "او گفت. ونکانابابو پرسيدم آيا آرزوی ديدن مادرش را دارد از .فکری که به ذهن من هم رسيد" زند، می
از اين که او را مريض و در بستر ببينم . اما فقط وقتی حالش بهتر شده باشد. زمانی در آينده به ديدارش بروم

  .خواهد به گفت وگو خاتمه دهد او سرش را پايين انداخت، به اين عالمت که می." وحشت دارم
  

بزرگ شده بود پس از  " جايی در پنجاب"ديپاک نيز که هيجده ساله و در . اين اتفاق، ديپاک کومار جلو آمد پس از
. آهن در دهلی درآورد او نهايتا سر از ايستگاه راه. کتک خوردن از پدرش در سن ده سالگی از خانه فرار کرده بود

ها و  ادند چطور از جمع کردن و فروختن بطریها به او ياد د جا او با پسرهای ديگر دوست شد و آن در آن
رييس دارالتاديب کودکان را با . يک پليس او را دستگير و به دارالتاديب سپرد. های شکسته پول در بياورد شيشه

. آهن دهلی بازگشت جا فرار کرد و به ايستگاه راه ديپاک از آن. زد انواع ابزار آالت شامل چوب کريکت می
ديپاک به عنوان يک عضو تيم . ر اجتماعی مهربان به او کمک کرد به يک پناهگاه خوب برودسرانجام يک مددکا

  .است" ارزشمند و مهم"کرد کار او  ی خط تلفن کودکان احساس می برنامه
  

درخشيدند؛  ستارگان می. کردند گرد آمدند توصيف می" ای فرهنگی واقعه"ها  چه بچه آن شب همه در ساحل برای آن
ها يک آتش  بچه. کردند ها و جريان آب زيرزمينی مرگ بار حکايت می عالئم کنار ساحل از حفره. غريد دريا می

رقصيدند و پاهايشان را جمع  همه دست در دست دوره يک دايره گرد آمده و به دور آتش می. بزرگ بر پا کردند
توانست کنار بايستد؛ يک  نمیهيچکس . بردند ها را به سمت آسمان باال می آن 173کرده و همانند رقص هورا

شد  پس از مدتی، رقص به هرج و مرج تبديل می. شد های زيادی به جمع کشيده می تماشاگر به سرعت توسط دست
ها ظاهرا در  آن. شدند تر می های آتش نزديک زدند و با احساسی فزآينده به شعله در حالی که پاهايشان را به هم می

  .الم نگرانی نداشتنداز هيچ چيز در ع  هيجان لحظه
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ها با بچه ايلموريب رويج   

 
مهروان پدر او به . ی غالب آن بود که حسابداری حرفه بزرگ شدسرشناس در بمبئی ی ا جيرو بيلموريا در خانواده

ُهمای مادر او يک مددکار اجتماعی بود . عنوان حسابدار در يک شرکت توليدی فردی محتاط و محافظه کار بود
جيرو در . او فردی ماجراجو و ليبرال بود. داد های کم درآمد در مدارس عمومی مشاوره می های خانواده که به بچه

اش دنبال  ی اصلی او متمايل بود حسابداری را به عنوان حرفه. ی بازرگانی پرداخت ی کارشناسی به مطالعه دوره
  .خويش را مورد ارزيابی قرار دهد های زندگی کند اما مرگ پدر در بيست سالگی جيرو سبب شد او برنامه

  
او به شدت بر اين باور بود که افراد بايستی بر کمک به ديگران . پدرم مرد مهربانی بود: "جيرو به من گفت

بعد از مرگ او دريافتم که علی رغم بيماری قلبی و ريوی شديدش به طور ناشناس به مردمی که در . متمرکز باشند
مردم برای ادای احترام به او در مراسم عزاداری شرکت  ی ازيها صف. کمک کرده بود کردند ها زندگی می خيابان
  ."ها بی سر و صدا به اين افراد کمک کرده بود دانست که او سال حتی مادرم نمی. کردند

  
ی  ی علوم اجتماعی تاتا، نخستين دانشکده جيرو تصميم گرفت که مددکاری اجتماعی را برگزيند و در موسسه

ی مديريت غير انتفاعی را در  اری اجتماعی در هند ثبت نام کرد تا تحصيالت تکميلی و سپس مطالعهمددک
 174خانمانان او در نيويورک به ائتالف بی. ی نوين در تحقيقات اجتماعی در شهر نيويورک ادامه دهد مدرسه
کنند  ها زندگی می ها و پناهگاه خانمانان گروهی غير انتفاعی است و به افرادی که در خيابان ائتالف بی. پيوست

  ."ها قرار گرفتم خانمان ی بقا در ميان بی من تحت تاثير غريزه: "جيرو گفت. کند کمک می
  

ی علوم اجتماعی تاتا به عنوان  به هند بازگشت و برای شش ماه پيش از پيوستن به موسسه ١٩٨٩جيرو در سال 
های  الت تکميلی وی به عنوان مددکار اجتماعی در پناهگاهی تحصي تعدادی از دانشجويان دوره. مربی سفر کرد

ها يافت، باالخص به صداقت و  ها، جيرو خود را عالقمند به بچه به هنگام ديدار از پناهگاه. بمبئی گمارده شدند
وقتی غمگين هستند . های خيابانی سرسخت و رک و راست هستند بچه"بنا به توضيح جيرو . ها استقامت آن

ها به اين موضوع اقرار  اين نکته کامال آشکار است اما آن. شويد اند متوجه می ، وقتی خوشحال يا عصبانیفهميد می
  ."کنند نمی

  
ها قدردانی شود و اگر  از آن -مثال با يک لبخند يا نوازش  -ها نياز داشتند به طرقی نه چندان پر سر و صدا آن

. ها همچنين بسيار مغرور بودند آن. شدند به سادگی آزرده میاند  توجهی قرار گرفته کردند مورد بی احساس می
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زبانی  ها با زبان بی آن. هايشان در روستاها کمک کنند کردند تا به خانواده های خيابانی سخت کار می بسياری از بچه
 ."توانيم خرج خودمان را در بياوريم ما می. به ما ترحم نکنيد: "گفتند به مددکاران اجتماعی می

 
ی  او هم به نوبه. تر است تعبيری محبت آميز برای يک خواهر بزرگ" ديدی. "ناميدند می" ديدی"ها جيرو را  هبچ

ی خود را برای استفاده در  تلفن خانه  او شماره. ديد خويش خود را در معرض ايجاد حسی قوی و حمايت گونه می
: او گفت.دادند  طول روز نيز وی را امان نمی های تلفنی در ها داد اما به زودی تماس موارد اضطراری به بچه

گرفتند که  ها فقط تماس می ها بچه بعضی وقت." های خيابانی چقدرعاشق تلفن هستند همان موقع بود که فهميدم بچه"
های  ی شبانگاهی برای آن بود که بچهها اما تماس. کردند ها احساس تنهايی يا حزن می سالم کنند، و بعضی وقت

  .    مورد ضرب و جرح واقع شده بودند -اغلب توسط افراد پليس  -يض، يا توسط بزرگسالیمجروح، مر
     

های متعددی برای  بمبئی سازمان. تواند روزها طول کشد جيرو دريافت که يافتن کمک الزم برای يک کودک می
جيرو به . ت وجود نداشتها با يکديگر يا با دول کمک به کودکان داشت، اما هيچ ساز و کاری برای همکاری آن

ها  ها داد اما شور و اشتياق اندکی در آن ی هماهنگی خدمات را به آن سراغ چندين سازمان رفت و پيشنهاد ايده
شرايط برای ايجاد شبکه در ميان : "او گفت.  بنابراين تصميم گرفت که در آن دوره موضوع را رها کند. يافت
  ."نبال کردن اين موضوع نبودمی د هيا شايد من آماد. دها آماده نبود غ س
  

ايجاد کرد تا کودکانی را با سوابق ) به هم بپيونديم(سازمانی به نام ِملجول  ١٩٩١به جای اين کار، او در سال 
ا ه  اين طرح. با منافع اجتماعی محسوس کار کنند هايی متفاوت در کنار هم گرد آورد تا دوشادوش يکديگر در طرح

هدف اين بود که : "او گفت. خت زمين بازی، تميز کردن مدارس، و مبارزه عليه سيگار کشيدنعبارت بودند از سا
  ."ها نشان دهيم چقدر نيرومند هستند ذهنيت بديلی در کودکان ايجاد کنيم تا به آن

  
نياز به يک سرويس اضطراری . کرد های شبانگاهی دريافت می هنوز تا دير وقت تماس ١٩٩٣جيرو تا سال 

بعد از اين که پليس درخواست او . اندازی آن متقاعد کند اين بار او تصميم گرفت پليس بمبئی را به راه. بودآشکار 
ی دولتی مخابرات رفت تا امکان ايجاد يک خط تلفنی مجانی برای کمک به کودکان   را رد کرد، او به سراغ اداره

شود اين  افراد را مالقات کردم و پرسيدم چطور می مخابرات رفتم و فقط ی من به اداره: "او گفت. را بررسی کند
  ."کار را انجام داد

  
او با خود . ای را با مدير کل اداره داد ی مخابرات، او ترتيب جلسه با پيشنهاد يکی از کارمندان روابط عمومی اداره

در 'مدير کل به ما گفت ": جيرو گفت. ی علوم اجتماعی تاتا بود را آورد که در آن زمان مدير موسسه آرميتی ِدسای
  "' .اش را به شما خواهيم گفت کنيم و نتيجه موردش فکر می

  
با . ی مخابرات در بمبئی و دهلی موضوع را پيگيری کرد به مقامات اداره هايی در اين فاصله، جيرو با نوشتن نامه

ها  وزارت در مورد آن که بچهاين . ی علوم اجتماعی تاتا، درخواست او به وزارت مخابرات رسيد پشتيبانی موسسه
های  ی بچه اما جيرو نظرسنجی خود را انجام داده بود و تقريبا همه. ترديد داشت از خط تلفن کودکان استفاده کنند

امروز ما در هند از خدمات خط "ی جيرو  بنا به گفته. خيابانی گفته بودند که از اين سرويس استفاده خواهند کرد
تازه  يک مفهوم مطلقًا ١٩٩٣اما اين موضوع در سال . علوالن، و معتادان برخورداريمتلفن حمايت از زنان، م

  ."بود
  

های عمومی به طور گسترده  نصب تلفن - ١: ميسر شده بود در حقيقت، اين خدمات صرفا به خاطر سه تحول اخير
ی  بودن دولت نسبت به ايده پذيرا  -٣های حمايت از کودکان، و  انفجار تعداد سازمان - ٢ در شهرهای اصلی هند؛

  . های شهروندی شراکت با گروه
  

صدها سازمان خدمات رسانی به کودکان در بمبئی . گيرد که قدم اصلی بعد ارتقای هماهنگی بود جيرو نتيجه می
. زدند و در سطوح کيفی گوناگونی قرار داشتند ها با يکديگر حرف نمی آن. هيچگونه ارتباطی با يکديگر نداشتند

را نداشتند؛  ها ها شايستگی انجام اين فعاليت دادند؛ بعضی از آن ای انجام می العاده ها کارهای فوق ضی از آنبع
برای يک مددکار اجتماعی تمام وقت يافتن کمک مناسب  . استفاده جو بودند نيز سو  بعضی دلسوز بودند؛ بعضی
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يک افسر پليس، يا يک شهروند مسئول از کجا ی خيابانی،  يک بچه. برای کودکان نيازمند بسيار دشوار بود
دانست که برای کمک به کجا مراجعه کند؟ جيرو دريافت سيستمی مورد نياز بود که کودکان نيازمند بمبئی را  می

  .ها انجام دهد هر کجا که باشند بيابد و اقدامات ساده و فوری را برای کمک به آن
  

ی خدمات به کودکان در بمبئی  های ارايه دهنده فهرستی از سازمان جيرو گروهی از دانشجويان را برای گردآوری
بيست و چهار ساعته و  های ها فهرستی از يک صد سازمان فراهم کردند، شامل بر پناهگاه آن. به کار گرفت

های  ی خدمات قانونی، بهداشتی، روانی، و آموزشی؛ سازمان های ارايه دهنده موسسات اقامتی بلند مدت؛ سازمان
پس از آن جيرو جلساتی برای . ی بازپروری معلوالن، آموزش شغلی، و درمان اعتياد؛ و بسياری ديگر ارايه دهنده

  . ای به نام خط  تلفن کودکان ترتيب داد ی تازه تشويق مشارکت در شبکه
  

روپيه، حدود  ٢۵٠٠٠٠برای سال اول، او به . های ابتدايی پرداخت ای روی هم گذاشت و به تامين هزينه او بودجه
کمک اوليه از سوی صندوق امانت راتان . دالر برای تاسيس دو مرکز تماس با پانزده کارمند نياز داشت ۶٠٠٠

را به خط  ١٠٩٨ی دولتی مخابرات شماره تلفن  اداره ١٩٩۶در مه . فراهم شد 176و بنياد رسيدگی به هند 175تاتا
  . اندازی شد چهارده سازمان ديگر، خط تلفن کودکان راه يک ماه بعد، با اعالم همکاری. تلفن کودکان اعطا کرد

  
های  ی خدمات، کارکنان خط تلفن کودکان، اعضای تيم، و داوطلبان که اکثرا بچه برای اطالع رسانی درباره

. دها رفتن های فقير، بازارها، و بيمارستان های اتوبوس، محله آهن، ايستگاه های راه خيابانی بودند، به سراغ ايستگاه
ها نوجوانان را به  توزيع  آن. های خيابانی را برای اطالع رسانی سازماندهی کردند و بازی ها ها نمايشگاه آن

تر  ها از جوانان بزرگ آن. و امتحان کردن اين شماره و گزارش مشکالت تشويق کردند ١٠٩٨های زرد  برچسب
آمد، اما  چندان خوشش نمی" ١٠٩٨"جيرو از عبارت . ها اين نکات را ياد بدهند تر خيابانی خواستند که به کوچک

  ." خط تلفن کودکان -هشت -نه - ده"ها به او ياد دادند که بگويد  بچه
  

بيست و چهار ساعته برای مواقع  های هايی مستقر بودند که پناهگاه های مربوط به کودکان در سازمان تلفن
 177سط  سازمان جوانان برای وحدت و اقدامات داوطلبیها تو در بمبئی، يکی از اين پناهگاه. اضطراری داشتند

در اتاق ورودی پناهگاه اين سازمان يک ميز است که . شد و نزديک ايستگاه قطار دادار قرار داشت اداره می
جا، برخی اعضای تيم يعنی راوی ساکِسنا، سمير سابو شيخ، و روپش  روز ديدار از آن. ها روی آن قرار دارد تلفن

  . القات کردمکومار را م
  

 
ان در حال خبر رسانیخط تلفن کودک ميت ومانوهارداس عض   

 

                                                 
175 Ratan Tata Trust 
176 Concern India Foundation 
177 Youth Unity and Voluntarily Action  
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وقتی مريض شدم، کسی نبود به من : "او گفت. نوزده ساله، در سن ده سالگی از شهر بوپال گريخته بود راوی
سمير ." ام ی خط کودکان من به بيش از سيصد کودک کمک کرده در برنامه. کمک کند يا مرا به بيمارستان ببرد

ها زندگی کرد تا او را در سن نه سالگی در يکی از  بيست ساله، در سن شش سالگی گم شد و در خيابان
اش در ايالت بيهار  در سن ده سالگی از خانه و روپش هجده ساله. های تحت پوشش دولت جای دادند پرورشگاه

مطالعه برای گذرندان امتحانات کالس دهم  ها مشغول ی آن هر سه. اش گريخته بود برای فرار از دست پدر الکلی
  . آوردند دالر از خط کودکان به دست می ۴٠تا  ٣٠ها ماهانه  هر کدام از آن. بودند

  
های  ها صدها تماس تلفنی داشته و داستان هريک از آن. کردند های هشت ساعته کار می اعضای تيم در شيفت

بعضی از پسرها با : "او گفت. راوی بخصوص متاثر کننده بود های يکی از داستان. دراماتيک برای گفتن داشتند
يکی . او بدون لباس تنها ايستاده است. گفتند يک دختر بچه در ايستگاه است گرفتند و می تلفن خط کودکان تماس می

به  رفتند او را بدين دليل داوطلبان خط کودکان می." آب داغ به رويش ريخته و سينه، شکم و پاهايش سوخته است
. کرد که پدر آن دختر است ديدند که جلو آمده و ادعا می ولی در ايستگاه مرد مستی را می. بيمارستان منتقل کنند

خواسته از دختر برای گدايی  او می. کند ای است که در ايستگاه زندگی می شد که آن مرد غريبه نهايتا معلوم می
  .او بدهدخواست که دختر را به  استفاده کند و پليس نيز می

  
. تواند آن دختر را به مرد تسليم کند داديم که پليس نمی کرديم و توضيح می ما بايد به پاسگاه پليس رفته و بحث می"

ها تسليم شدند و ما او را به بيمارستان  باالخره آن. های پزشکی نياز داشت و آن مرد آشکارا مست بود او به مراقبت
ی خط کودکان از دادگاه درخواست کرد تا نيازمند بودن آن دختر  سپس برنامه. اش برديم ی سوختگی برای معالجه

حدود . کند ی کودکان زندگی می اکنون او در يک موسسه. را اعالم کند تا او بتواند به فرزند خواندگی پذيرفته شود
واندگی پذيرفته سن او کم است و به راحتی به فرزند خ. کشد تا او را به فرزندی قبول کنند يک سال طول می

  ."دانست و ما را سيما ناميديم او حتی اسم خويش را نمی. شود می
  

ها از طرف کودکان و  درصد تماس ٧٠بيش از . تماس تلفنی داشت ۶۶١٨خط کودکان در سال اول کارش 
کردن بسياری برای گپ زدن، خواندن ترانه، پرسيدن سوال، در ميان گذاردن احساسات، و توهين . نوجوانان بود

کرد که  جيرو به همه يادآوری می 178.فرصت يک تماس تلفنی مجانی به خودی خود جذاب بود. گرفنتد تماس می
  ."ها در حال آزمايش ما هستند هاست، آن اين خدمات برای آن"
  

هشتصد و پنجاه و هشت تماس تلفنی برای کمک اضطراری مستقيم بود که شامل مشکالت پزشکی، نياز به 
ها در برابر پليس، و خدمات مربوط  هايشان، حفاظت آن های گمشده به خانواده استفاده، بازگرداندن بچه پناهگاه، سو
صبح  يعنی زمانی که  ١٠بعد از ظهر تا  ۵ها مربوط بود به ساعات  بيش از نيمی از اين تماس 179.شد به مرگ می

های تلفنی زيادی در مورد سو  ا تماسکردم م من فکر می: "گفت جيرو می. بيشتر موسسات کودکان بسته هستند
ما برای ' .ها مشکالت مربوط به سالمتی خواهند بود نه، بيشتر آن'گفتند  اما پسرها می. ی پليس خواهيم داشت استفاده

  ."اين موضوع آماده نبوديم
  

هايی   کودکان تماسبعد از مدتی، خط . کردند های تلفنی از سوی کودکانی بود که در خيابان زندگی می در ابتدا تماس
جيرو . ی متوسط داشت های طبقه از سوی بزرگساالن دلسوز يا کودکان شاغل به عنوان خدمتکاران خانگی در خانه

خواستم در سطح کودکان خيابانی  می. ی متوسط تبديل شود خواستم خط ما به سرويس طبقه ابتدائا نمی: "گفت
يک مورد . ها داشتيم ی کودکان شاغل در خانه ن دلسوز در بارهاما بعدا دو مورد از سوی بزرگساال. متمرکز شود

او در سراسر بدنش عالئم . ی دختری به نام ساريتا بود که به شدت مورد ضرب و شتم واقع شده بود درباره
ا بينند ولی برای اين که ب ها را می اين به ما نشان داد که افراد اغلب اين آزار و اذيت. سوختگی با سيگار داشت
من آگاهی بخشی در . بندند دانند با چه افرادی تماس بگيرند چشم خود را بر اين وقايع می پليس درگير نشوند يا نمی

  ."ديدم های بزرگتری از جمعيت را ضروری می مورد اين موضوع در ميان بخش
 

                                                 
178 Childline Annual Report (July 1997- March 1999), 7-8. 
179 Ibid. 
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اعضای تيم در . تها گذش ها و پر کردن آن ها، شناسايی شکاف به اشتباه و تصحيح کردن آن سال اول عمدتًا
بنابراين يک سيستم سواالت استاندارد برای ثبت زمان تماس، نکات مهم، . يابی تماس گيرندگان مشکل داشتند مکان

داوطلبان خط تلفن کودکان، پيراهن و کاله زرد رنگ پخش . و لباسی که کودک بر تن داشت معرفی کرديم
  . کردند می

  
و عدم همکاری مالکان  ١٠٩٨ی  نی بخاطر عدم امکان ارتباط با شمارهپس از دريافت تماس از سوی افراد عصبا

ی  اداره. ها در سطح شهر بسيج کرد های خيابانی را برای آزمايش تلفن خط تلفن کودکان بچه پولی،  های تلفن غرفه
دند به کودکان ش ها بايد متعهد می هايی برای مطلع کردن مديران تلفن پولی ارسال کرد و آن مخابرات همچنين نامه

  .تماس بگيرند ١٠٩٨ی  اجازه دهند در هر زمان با شماره
  

ها مشکل داشتند مورد آموزش مددکاران  های تلفنی فراری آن دسته از اعضای تيم که در کسب اعتماد تماس
ت ی آموزشی همگانی خط تلفن کودکان دعو برنامه هر ماه کودکان به. اجتماعی در مکالمات تلفنی قرار گرفتند

. ها ارايه دهند آن ا برای بهبودهای خود ر شدند تا اطالعاتی در مورد خدمات اين خط به دست آورند و پيشنهاد می
  .سيستم خدمات خط تلفن کودکان مورد به مورد پيشرفت کرد

  
ِمگانا ساوانت، اولين دانشجوی جيرو که به عضويت هيئت کارکنان رسمی خط تلفن کودکان پيوست، ِاعمال خط 

يکی از . پسری که سل داشت تماس گرفت: "آورد شی جديد ناشی از مرگ يک پسر هيجده ساله را به خاطر میم
. خوب خواهم شد. خواهم در بيمارستان بستری شوم نمی'اما او گفت . اعضای تيم رفت که او را به بيمارستان ببرد

بنابراين عضو تيم ما آن پسر را روی ' .گيرم اگر به کمک احتياج داشته باشم دوباره با خط تلفن کودکان تماس می
دوستان او که از تماس گيرندگان هميشگی ما . بعد از سه يا چهار روز آن پسر درگذشت. سکوی ايستگاه رها کرد

. گفتند که خط تلفن کودکان سازمانی بی فايده است ها به ديگران می آن. های توهين آميز را آغاز کردند هستند تماس
ها  آن. دوستان او بسيار عصبانی بودند. محلی رفتيم که عضو تيم ما آن پسر بيمار را رها کرده بود سپس ما به

ها معذرت خواستيم و گفتيم  ما و عضو تيم از آن' .خواهيم هيچ کاری با خط تلفن کودکان داشته باشيم ما نمی': گفتند
اما پس از اينکه . ها هنوز عصبانی بودند آن. کرديم ايم و از پسرها خواستيم بگويند چه بايست می که اشتباه کرده

 يعنی ،ماخواهد به بيمارستان يا پناهگاه برود شما بايد به اطالع  اگر پسری گفت نمی': آرام شدند، پيشنهادی دادند
است  فکر کرديم پيشنهاد خوبی: "ساوانت گفت" ' .ايد به ما بگوييد که او را در خيابان رها کرده. دوستانش برسانيد

  ."و بايد خط مشی ما باشد
  

. بامداد داشتيم مبنی بر اين که يک تاکسی پسری را زير گرفته است ١׃٣٠شب يک تماس تلفنی در ساعت  يک
يکی از افراد پليس . رفت و کودک را به بيمارستان برد ی تصادف يکی از اعضای تيم خط تلفن با عجله به صحنه

هايی به دفعات  جيرو در چنين موقعيت. ه بيمارستان مورد تعقيب قرار داداو را به خاطر تحويل پسری ناشناس ب
متعدد از رختخواب بيرون کشيده شده بود، و تجربه به او آموخته بود که با مقامات پليس و بيمارستان به طور 

ه ما را به هيچ کجا دانستم که مقابل اين تجربه بسيار آموزنده بود و من می: "جيرو گفت. مقابله جويانه برخورد نکند
  ."برد نمی

  
يونيسف يکی . تماس گرفت ی هماهنگی برای کودکان آسيب پذير وابسته به شهرداری و يونيسف اين بار او با کميته

او از . ملل متحد است که مسئوليت ارتقای وضعيت کودکان را بر عهده دارد های وابسته به سازمان ازسازمان
ست کرد تا از يک گردهمايی با حضور اعضای هيئت رفاه جوانان و پليس  ی مزبور و يونيسف درخوا کميته

هدف جيرو . حمايت مالی کنند تا افراد مدعو در مورد خط کودکان اطالعاتی کسب کنند 180حمايت از جوانان
ی کودکان زير  اين قانون همه. بود 181و قانون عدالت برای جوانان هند ١٠٩٨آگاهی بخشی در مورد شماره تلفن 

  182.دهد يجده سال را تحت حمايت قرار میه

                                                 
180 The Juvenile Welfare Board and the Juvenile Aid Police 
181 India’s Juvenile Justice Act  
182 Jeroo Billimoria and Jerry Pinto, “Child Right and the Law,” National Institution for Child Protection 
Resource Book (Bombay: Childline India Foundation, 2000), 32.  

.  ی کودکان زير هجده سال اصالح شد برای بسط خدمات به همه ٢٠٠٠اين قانون در سال   
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ها  جيرو در آن گردهمايی متوجه شد که مقامات پليس پس از آگاهی از اين نکته که خط حفاظت از کودکان کار آن
. شرکت کنند های بيشتری ها موافقت کردند که در کارگاه آن. کند نسبت به خدمات اين خط پذيراتر شدند را آسان می

ان و پليس بمبئی همکاری نزديکی را آغاز کردند و واحد پليس مربوط به حمايت از جوانان چندی بعد خط کودک
  .   های شناسايی ويژه صادر کرد برای اعضای تيم خط تلفن کارت

  
از پذيرش کودکانی که کثيف، بدون  کادر پزشکی معموًال. ها بود چالش ديگر خط تلفن کودکان کار با بيمارستان

بنابراين خط  تلفن حفاظت از کودکان . زدند همراهی ناشده با افراد بزرگسال بودند سر باز می کارت شناسايی، يا
اوليه پايه آموزش داد و اين خط مشی را در پيش گرفت که پيش از بردن  های کمک ی کارکنانش را در زمينه
گويد  نون کشور آشنا شدند که میی کارکنان با اين قا در عين حال، همه. ها را تميز کند کودکان به بيمارستان آن

های بيشتری  همچنين کارگاه. توانند از مراقبت افراد نيازمند به درمان سر باز زنند های عمومی نمی بيمارستان
  .به مشکالت کودکان خيابانی ترتيب داده شد ها برای حساس کردن کارکنان بيمارستان

  
ها  مقاالت روزنامه. ی مرتبط با اين شماره گسترش يافت ، شبکه١٠٩٨شماره تلفن  با انتشار اخبار مربوط به 

های محلی  جيرو يکی از دانشکده. ها هزار روپيه شد موجب برانگيخته شدن مشارکت عمومی به ميزان ده
ی تلفنی به کارکنان مراکز  ی درسی دو ماهه برای آموزش مشاوره مددکاری اجتماعی را قانع کرد که يک دوره

سپس روزی در فرودگاه با يکی از . برای اين کار او به جمع آوری اعانات بيشتری پرداخت. زدمربوطه راه بيندا
ی مديريت   های پيشگام در مشاوره اين موسسه يکی از شرکت. ی تاتا برخورد کرد مديران اجرايی خدمات مشاوره

يک پايگاه اطالعاتی برای توانست  شرکت او می. جيرو او را قانع کرد که به خط تلفن کمک کند. در هند است
  .های تلفنی طراحی کند رديابی تماس

  
ی علوم اجتماعی تاتا گرفت تا خود را وقف خط  يک سال مرخصی بدون حقوق از موسسه ١٩٩٧جيرو در نوامبر 

اندکی بعد او به عنوان يکی از همکاران . ی او ايجاد يک سيستم ملی حمايت از کودکان بود برنامه. تلفن سازد
  .ا انتخاب شدآشوک

    
وی در اين نامه  . فرستاد 183 هند ای به آناند بورديا، وزير عدالت اجتماعی و رفاه نامه ١٩٩٨ی  جيرو در فوريه

من از همان : "ی جيرو بنا به گفته. پيشنهاد کرد که دولت هند به بسط خط تلفن کودکان به شهرهای ديگر کمک کند
اما . دانستم که بايد دولت را با اين مسئله در گير کرد می. کردم تلقی میابتدا، خط تلفن کودکان را خدماتی ملی 

برای انجام اين کار به جمع آوری اسناد و آمار نياز . داديم ی عمل آن را نشان می نخست بايد اهميت و نحوه
  ."داشتيم

  
را از بيست و يک  نفر ١١٧در ژوئن همان سال خط تلفن کودکان با همکاری دولت يک گردهمايی ترتيب داد و 

تماس  ١۴٠٠٠در آن زمان، خط تلفن کودکان به . گسترش اين خدمات دعوت کرد های  شهر برای بررسی ظرفيت
ها شامل بود بر خدمات  اين کمک. کودک را نيز ترتيب داده بوديم ٣۵٠۵ما کمک مستقيم به . تلفنی پاسخ داده بود

، )٢۴٩(سسات ديگر ؤن اطالعات و معرفی نامه به م، فراهم آورد)٩٨٨(، پناهگاه )مورد ٢١٢۶(پزشکی 
، )٣٠(، حمايت در برابر آزار و اذيت پليس )٣٩(، حمايت روحی و راهنمايی )۴٩(بازگرداندن کودکان به خانواده 

   184).١(، و خدمات مربوط به مرگ و مير)٢٣(استفاده  حمايت در برابر سو
  

ها بر اساس  بسياری از کارهايی را که دولت به انجام آن اين خدمات. حمايت دولت هند از خط تلفن جدی بود
اين تعهدات عبارت بودند از . داد تعهد داشت انجام می ١٩٩٢کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب 

خط تلفن کودکان از  185.های بهداشتی، عدالت، پناهگاه، و تعليم و تربيت بهبود دسترسی کودکان به مراقبت
اين سازمان منسجم و غير متمرکز بود و . سازمان قرن بيست و يکمی نيز برخوردار بود های يک ويژگی

های شهروندی را به  اين سازمان دولت، مشاغل، و گروه. کرد تکنولوژی و خدمات انسانی را در يکديگر ادغام می
ان، کم هزينه و دست اندر که اين سازم و بهتر از همه آن. کرد تا کارايی را به حداکثر برساند يکديگر متصل می

                                                 
183 India’s Ministry of Social Justice and Empowerment 
184 Childline Annual Report, 8. 
185 See the Convention on the Rights of the child at www.unicef.org. 
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ی خط  جوهره. چه را که خط تلفن برای انجام کارهايش نياز داشت موجود بود هر آن. کار امور جزيی خويش بود
  و چرا نه يک کشور؟. کرد تلفن آن بود که يک شهر را به يک تيم مبدل می

  
که معاون وزير عدالت اجتماعی و رفاه بود در پايان کارگاه، آناند بورديا و يکی از همکارانش به نام ِای پی سينگ 

يک ماه بعد ماِنکا گاندی، وزير عدالت اجتماعی و . توافق کردند که خدمات خط تلفن را به ده شهر گسترش دهند
هايی که بيش از يک ميليون نفر جمعيت  ی شهر در همه ٢٠٠٢خواهد خط تلفن تا سال  رفاه هند، اعالم کرد که می

   186.خدمات ارايه کند) شهربيست و سه (دارند 
  

قرار بود که خط تلفن به . ی کلی برای بسط خط تلفن به سراسر کشور تنها چند هفته طول کشيد طراحی برنامه
اين خط به . االامتياز عمل کند با مديريت غير متمرکز اما با عنوان، مراحل عملياتی و معيارهای واحد صورت حق

به زبان انگليسی و " خط تلفن کودکان"تعبير . چهار ساعته باقی می ماند صورت خدماتی مجانی، ملی، و بيست و
نشانه و شماره تلفن اين خط همه جا يکسان  .) هند دارای هجده زبان رسمی است. (شد های محلی نوشته می زبان
  .بود می

  
ختار يگانه انطباق های مربوطه را برخواهد گزيد اما خود را با يک سا هر شهر بر اساس نيازهای محلی سازمان

ی علوم اجتماعی تاتا با هويت آکادميک عمليات، آموزش،  مثل موسسه" سازمان پيوند دهنده"يک . خواهد داد
سازمان جوانان برای وحدت و اقدامات  مثل" های همکار سازمان. "بايگانی، و مدافعه را بر عهده خواهد گرفت

های  سازمان. "ها پاسخ خواهند داد مالقات کردم مستقيما به تماسجا  داوطلبی که من راوی، سمير و روپش را در آن
 .  به نيازهای بلند مدت خواهند پرداخت" های تامين منابع سازمان"های مربوط به پيگيری و  فعاليت" پشتيبانی کننده

 
تلفن ای را به موسسات همکار خط  دولت بودجه. ی خط تلفن کودکان خواهد داشت ر شهر يک هماهنگ کنندهه

نيز  ها هر يک از اين سازمان. کودکان اختصاص خواهد داد تا حقوق مددکاران اجتماعی و اعضای تيم را بپردازد
ای، يک پايگاه  االمتياز داران مواد آموزشی و توسعه حق. برای خط تلفن کودکان اعانه جمع آوری خواهد کرد
پزشکی خارج از بيمارستان برای کودکان  های کبرای کم  اطالعات رد ياب، و ابتدائا يک سال تامين بودجه

  . دريافت خواهد کرد
  

جيرو برای پرهيز از درگيری با مقامات رسمی تصميم گرفت خط تلفن کودکان، کار را دريک شهر آغاز نکند 
وه عال. بهداشتی کتبا همکاری با خط تلفن را تعهد کرده باشند های مگر اين که رييس پليس و مقامات ارشد مراقبت
ای خط تلفن کودکان بود شامل بر مقامات ارشد پليس و ادارات  بر آن، هر شهر ملزم به ايجاد يک هيئت مشاوره

  . های مربوطه ی مخابرات، و ديگر سازمان بهداشت، هيئت رفاه جوانان، و اداره
  

حو عمومی خود را خواستند در سطح ملی و به ن سياست ديگر جيرو آن بود که آن دسته از صاحبان مشاغل که می
بايست تخصص و  صاحبان مشاغل می. بايست به همکاری کامل متعهد شوند به خط تلفن کودکان مرتبط سازند می

خط تلفن کودکان در سطح ملی دارای . کمک هميشگی خود را به خط تلفن ارايه دهند و به نوشتن چک اکتفا نکنند
يين استانداردها، نظارت بر نتايج، تخصيص بودجه، و يک دفتر مرکزی در بمبئی برای نظارت بر توسعه، تع

  . مدافعه از خدمات بهتر برای کودکان خواهد بود
  

. ی شهرداری به رنگ زرد در مرکز بمبئی مستقر است امروز دفتر مرکزی بنياد ملی خط تلفن هند در يک مدرسه
جيرو در راه . های ناآرام قرار دارد ها و تعدادی بچه های کهنه و انواع بازی اين دفتر در کالسی پر از تشک

بايد به تو هشدار . واقعًا دفتر ما يک ديوانه خانه است، : "بازگشت از گردهمايی ساحلی در اتومبيل به من گفت
ی مفرطی به چسپ به عنوان جايگزين مواد  ما سه تا بچه داريم که عالقه. ات خواهند پريد ها به سر و کله بچه. دهم

ها روزی هشت  در غير اين صورت آن. ايم اين کار را نکنند، اما حداقل پيش ما بيايند ها گفته به آن ما. مخدر دارند
  ."ساعت لول خواهند بود

  

                                                 
186 Childline Annual Report, 10. 

www.takbook.com

www.takbook.com



76 
 

او چهار زانو روی زمين نشست و يکی از دو گوشی . ای پس از رسيدن به  دفتر، جيرو شروع به کار کرد لحظه
همان . پاهای جيرو به بغل او خزيد، و او بچه را به آغوش کشيدی کوچک از  يک پسر بچه. تلفن دفتر را پيش کشيد

، "هيس"گفت  گذاشته و آهسته می  گفت انگشتانش را بر لب طور که جيرو با وزير عدالت اجتماعی و رفاه سخن می
  . ی جيرو هيچ تاثيری بر سطح سر و صدای کودک نداشت اما ايما و اشاره

  
ی  ی مطبوع بود که با اعانه های متصل به شبکه و تهويه ، مجهز به کامپيوتراتاق کناری، محل دفتری آرام، تميز

کنم اين دفتر حس  فکر می: "جيرو گفت. داد را ترجيح می  اما جيرو ديوانه خانه. ای تاتا برپا شده بود خدمات مشاوره
  ".فراد دارندهر اتفاقی ممکن است درست بر خالف تصوری که ا. دهد خوبی از ماهيت خط تلفن به تو می

 

 
خط تلفن کودکان هند در بمبئ اديدر دفتر بن  

 
پراکاش ِفرناندز که چهار . مگانا ساوانت مشغول آزمايش سيستم رديابی کامپيوتری تماس تلفنی به نام چايلد نت بود

يرو در هر دو نفر از دانشجويان ج. کرد ی خط تلفن را تنظيم می ای نشسته بود طرح توسعه کهنه  زانو روی تشک
او هماهنگ . ای در بغل نشسته بود نيالم  ِکوالرامانی نيز روی زمين با بچه. موسسه علوم اجتماعی تاتا بودند

  . ی خط تلفن کودکان در بمبئی و در حال مرور يک گزارش تماس تلفنی بود کننده
  

من هند و آمريکا در يک دفتر من در انج: "او گفت. من از نيالم پرسيدم چطور او به خط تلفن کودکان پيوسته بود
خواستند برای تحصيالت عالی به خارج  لوکس از نه صبح تا پنج بعد از ظهر به عنوان مشاور دانشجويانی که می

 آيا اين افراد واقعًا': با خودم فکر کردم. و پولدار بودند  های نازپروده ها بچه بيشتر آن. کردم از کشور بروند کار می
نيالم، تو برای اين کار ساخته 'دريافتم که از زندگی خويش چندان خشنود نيستم و با خود گفتم، ' به من نياز دارند؟

های همگانی اين موسسه آمدم و اين  من به يکی از آموزش. يک معلم مرا به خط تلفن کودکان معرفی کرد' .ای نشده
  . جا کشيد اين مشاهدات مرا به کار در اين ی داوطلبان را ديدم و همه. برند کودکان را ديدم که از زندگی لذت می

  
های دهلی، ناگپور، حيدرآباد، و کلکته  خط تلفن کودکان به شهر ،١٩٩٨در طی شش ماه پس از کارگاه ژوئن 

ی مشاغل بمبئی داشت همکاران شرکتی گوناگون را به  هايی که با جامعه جيرو با اتکا بر تماس. گسترش يافت
کی از اين همکاران عبارت بود از شرکت تبليغاتی آگيلوی و ماث که به خط تلفن ي. سمت خط تلفن جذب کرد

  .کودکان در ايجاد يک عنوان و بازاريابی در سطح ملی کمک کردند
  

های محلی جلسات خود را به نحو غير رسمی آغاز  سازمان. ای يکسان بود راه اندازی خط تلفن در هر شهر تازه
ی خط  سپس يک هيئت مشاوره. دادند ی کاری تشکيل می ی تيم خط تلفن کودکان يک هستهها با راهنماي آن. کردند می
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ی امکان سنجی  پس از آن گروه کاری به پيمايش جهت ارزيابی نيازها و مطالعه. گرفت تلفن کودکان شکل می
گرفتند چه  مید ها پس از مشورت با هيئت مشاوره، تصميم  غ س. کرد پرداخته و فهرستی از منابع گردآوری می

  . کار کرده و چه کسانی به فراهم کردن پشتيبانی بپردازند  کسانی با تلفن
  

ابتدا ما : "جيرو گفت. پرداخت که اين ايفای نقشی جدی بود می های همکار  ی سازمان دفتر مرکزی به بررسی همه
خط تلفن کودکان به علت فساد مالی  يکی از دفاتر." اما کلی اشتباه کرديم. کرديم در بمبئی با هر سازمانی کار می

. به خاطر خودداری از پناه دادن به  کودکان معلول از شبکه کنار گذاشته شد ها يکی ديگر از سازمان. بسته شد
اکنون ما نخست به : "جيرو اضافه کرد. دهای مراقبتی خط تلفن کودکان تطابق نداشتندر های ديگر با استاندا سازمان

شويم که سازمان مربوطه دارای فرهنگ بحران و آشنايی با حقوق  کنيم تا مطمئن می ه میتعهد و انگيزه توج
در موضوعات مربوط  های جوان تری کار کنيم که خود اتکا هستند و قبًال ما عالقه منديم با سازمان. کودکان است

  ."خواهيم چيز جديدی بسازيم ما نمی. اند به کودکان کار کرده
  

در يک سازمان  : "ی کارهای مقدماتی در شهرهای تازه را انجام داده بود گفت بخش عمده پراکاش فرناندو که
ها پاسخگو و با کودکان راحت هستند؟ ما با کارکنان صحبت  پرسيم آن است که آيا آن همکار، اولين چيزی که ما می

. هرچه که بخواهند روی کاغذ بنويسندتوانند  ها می اندازيم چون آن ها نگاهی می های آن به ندرت به گزارش. کنيم می
ها کدام  های پذيرش آن ها چيست؟ سياست فرآيندهای کاری آن. کنند ها واقعا چگونه کار می خواهيم بدانيم که آن ما می

بامداد قبول کنند؟ اگر آن کودکی مدرکی نداشته باشد  ٢هست؟ آيا انعطاف پذيرند؟ آيا مايلند کودکی را در ساعت 
  "چی؟

  
پولی در سراسر شهر  های ی مخابرات با متصديان تلفن ها به کار افتاده  و اداره مشخص شدن ساختار، تلفن پس از

ها تلفنی را پيدا  ی کار با تماس فرصت تجربه  دو هفته  سپس، بعد از آنکه کارکنان محلی. کرد ارتباط برقرار می
ی اين  اگر همه.رفت جا می وزش ده روزه به آنی مرکزی برای يک دوره آم کرده بودند يکی از کارکنان اداره

دو يا سه ماه بعد يکی از حق االمتياز داران  محلی تقاضای يک کنفرانس مطبوعاتی  رفت، کارها به خوبی پيش می
پرداخت و پس از  دفتر مرکزی به نظارت دقيق بر حق االامتيازها می. نمود کرده و کار آگاهی بخشی را آغاز می

  .داد های موردی انجام می را از طريق بررسی آن  اين نظارت
  

يکی از شايع ترين مشکالت، انتساب کل اعتبار ناشی از خدمات به يک سازمان . مشکالت همواره وجود داشتند
ای به شراکت  د، بسياری از افراد، بويژه مقامات ارشد چندان عالقه غ در بخش س: "بنا به توضيح جيرو. محلی بود

رين کار من اين است که به افراد طوری القا کنم که نسبت به خط تلفن کودکان احساس مالکيت بزرگ ت. ندارند
  ."کنند

  
را در کلکته و مدرس راه اندازی کرده بود و خود را برای آغاز  کار  ١٠٩٨، خط تلفن کودکان تلفن ١٩٩٩تا بهار 

، کويمباتور، گواهاری، گواليور، جيپور، الکناو، زمينه سازی در بوپال، بوبانشوار، کاليکات. کرد در پاتنا آماده می
ی يک ساله از نوزده شهر  جيرو و همکارانش دريک دوره. (پانجيم، پونه، تريواندرام، و واراناسی آغاز شده بود

  .)ديدن کردند
  

: گويد جيرو می. شش ماهه واريز شده بود ی چک در يک دوره يکتنها : اما مشکل کوچکی با دولت وجود داشت
من کالهم را به . ی تقريبا يک ساله هيچ پولی از دولت دريافت نکرده بوديم برای يک دوره. بحران بزرگی بود"

اين . منسجم و نيرومند بود های علت بقای خدمات ما وجود سازمان. دارم دها بر می غ ی احترام برای س نشانه
ما همه در اين کار با 'گفتيم که  چنان به ديگران میهم. توانستند پروژه را پيش ببرند ها حتی بدون پول می سازمان

  . جيرو برای پيشگيری از فروپاشی سه مرتبه مجبور شد به افراد ثروتمند رو بيندازد" ' ...همديگر هستيم 
  

در سطح ملی بدان  ١٠٩٨ی  ی دولتی ثبت و کنترل شماره ، خط تلفن کودکان به عنوان يک موسسه١٩٩٩در مه 
. خط تلفن کودکان انتخاب کند ای شامل بر افراد کامال متعهد به دولت را قانع کرد که هيئت مديره جيرو. واگذار شد

  . تعهد اين افراد به خط تلفن عاملی کليدی در موفقيت سازمان بود
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سازی نيز در پانزده   در طی دوازده ماه، خط تلفن کودکان در پانزده شهر به عمليات مشغول بود و کارهای آماده
      187.تا آن زمان خط تلفن نيم ميليون تماس تلفنی داشت. هر ديگر آغاز شده بودش
  

اين برنامه برای استفاده کنندگانی طراحی شده : ی غير معمول کامپيوتری بود پايگاه اطالعاتی چايلد نت يک برنامه
ای تيم را با دستورات اين برنامه اعض. بود که به آسانی از موضوع تماس منحرف شده و اغلب کم سواد بودند

بنا به توضيح مگانا . کرد های محلی راهنمايی می شامل بر تصوير و صدا به انگليسی، هندی، و زبان
کنند بسياری از  ای به ثبت و ضبط ندارند، حتی وقتی به اين کار اقدام می عالقه های خيابانی حقيقتًا بچه:"ساوانت

  ."اندازند امور مهم را اغلب جا می
  

العاده سودمند  ها فوق جديد که بسياری از مشکالت را نشانه رفته بود برای تحليل الگوهای محفوف در تماس سيستم
اگر . دار در شهرها بپردازد  به عنوان مثال، اين سيستم خط تلفن کودکان را قادر ساخت به رديابی نقاط مسئله. بود

شد، خط تلفن کودکان  ه خاص راه آهن انجام میمربوط به امور بهداشتی از يک ايستگا  تعداد زيادی تماس
  . ی پزشکی در آن ايستگاه بشود توانست خواستار نصب يک غرفه می

  
ی تلفنی به صورت منبعی مهم شامل بر ها با گسترش خط تلفن کودکان به شهرهای تازه، سيستم رديابی تماس

های خيابانی  ترين عامل مرگ بچه زرگاطالعات ملی نشان داد که ب. اطالعات حمايت از کودکان پديدار شد
به عنوان مثال . های متفاوتی از مشکالت محلی بودند گونه رها نمايانگ بيماری سل است، اما الگوهای محلی  تماس

در . استفاده از کودکان در صنايع دفع زباله و جواهرات دريافت کرد در مورد سوءهايی  خط تلفن جيپور گزارش
های متعددی  در دهلی تماس. ارايه شد 188ها برای کار در صنعت ساری مبنی بر ربودن بچههايی  وارانسی، گزارش

آهن است، مرتبا  در ناگپور که محل تالقی مسيرهای متفاوت راه. شد ی متوسط واصل می های طبقه از بچه
است مشکل اصلی در گوا که يک تفرجگاه ساحلی . رسيد قطار می های هايی از کودکان رها شده در ايستگاه گزارش

  .استفاده جنسی از کودکان توسط جهانگردان خارجی بود سو
  

االمتيازهای خط  با حق. است  ها بوده های گمشده به والدين آن چايلد نت همچنين بهترين منبع برای بازگرداندن بچه
کند  را ذخيره می ی کودکان تلفن در اکثر شهرهای بزرگ هند و يک پايگاه اطالعاتی متمرکز که اطالعات درباره

جا که خط تلفن کودکان  از آن. هايشان از هزاران مايل دور از خانه فراهم شد بازگرداندن کودکان به خانه امکان
ترکيب الهام بخش تکنولوژی و مديريت انسانی، امروز . شد ی دولتی بود اطالعات آن رسمی تلقی می يک موسسه

ی کودکان را در سراسر هند برای ارايه به جريان سياست گذاری های تلفنی از سو امکان تحليل روشمند تماس
  .دولتی فراهم کرده است

  
رغم تعهد همکاری از سوی بسياری از مقامات ارشد، خط تلفن کودکان دريافت که مقامات پليس، بهداشت، و  علی

بنابراين خط . اند قی ماندهتفاوت با اطالع و بی بی ١٠٩٨ی  راه آهن در سراسر هند تا حدود زيادی نسبت به شماره
ی ملی دفاع  با همکاری موسسه ٢٠٠٠های آموزشی را طراحی کرد و در ژوئن  ای از کارگاه تلفن کودکان مجموعه

  189.اندازی کرد ی اقدام ملی برای حمايت از کودکان را راه اجتماعی و هفتاد و هشت سازمان همکار موسسه
 

تر با نيازهای کودکان  های قطار را همخوان ها، مدارس، و ايستگاه ارستانپليس، بيم های هدف اين بود که ايستگاه
ها به کودکان خيابانی، و آموزش  ی قانون، معرفی آن سازيم و اين کار با آگاهی بخشی به مقامات رسمی درباره

ها  ن به ايستگاهيکی از وجوه اين اقدامات اعطای جوايز توسط کودکا. شد ی خط تلفن کودکان ميسر می ها درباره آن
  . کردند همخوان با نيازهای کودکان عمل می هايی بود که و بيمارستان

  
ی  شد که کودکان تجربه جا شروع می شود، آموزش از آن جا که همدلی و غمخواری با درک متقابل آغاز می از آن

يس و کارکنان بيمارستان بازی ها در نقش کودکان خيابانی با پل آن. گذاشتند زندگی خود را با مقامات در ميان می
  .  شد تعامل ميان کودکان و مقامات با مباحث مربوط به حقوق کودکان و قوانين هند دنبال می. کردند می

                                                 
187 Childline, “Hello Childline” newsletter (December 2000). 

شود که به دور بدن پيچيده شده و يک سر آن از شانه يا سر آويزان می یای يا ابريشم ی بلند پنبه لباس زنان هندی شامل بر پارچه  188  
189 Billimoria and Pinto, National Initiative for Child Protection Resource Book, 10-17. 
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.  ی اقدام ملی برای حمايت از کودکان نکرد های سياسی، دولت کمک چندانی به موسسه رغم تبليغات و نمايش علی
ی آموزشی با حضور مقامات  منابع خويش اتکا کرده و بيش از هفتصد برنامههمانند گذشته، همکاران خط تلفن بر 

  . رسمی در سر تا سر هند برگزار کردند
  

ها به خط تلفن گزارش دادند که در آينده در صورت مواجهه با کودکان  اکثريت شرکت کنندگان در اين برنامه
ی پليسی در کلکته که  بياتی داشتند مشابه با تجربهاکثر آنان تجر. تماس خواهند گرفت ١٠٩٨ی  نيازمند با شماره

مامور پليس به خط تلفن اقرار کرد که . ای عريان، سرگردان، و تنها در خيابان برخورده بود يک روز به دختر بچه
که  گذاشت با توجه به اين ی آموزشی مربوطه را طی نکرده بود مشکل مالحظه شده را مغفول می اگر دوره

خواست اقدامی انجام دهد که مستلزم کار اضافی برای خود وی  ونه به آن کودک کمک کند و نمیدانست چگ نمی
ی  تماس گرفت و فورا به پناهگاهی با مددکاران اجتماعی و يک برنامه ١٠٩٨ی  به جای آن او تنها با شماره. بود

  .ی نقاشی آورد او حتی برای دختر مداد شمعی و کتابچه. آموزشی ارجاع داده شد
  

به چهل و دو شهر گسترش يافته بود و کارهای آماده سازی را در دوازده شهر ديگر انجام  ٢٠٠٢خط تلفن تا پاييز 
عالوه بر . گرفتند تا فرآيند آموزش تسريع شود االمتياز داران با تجربه مستقيما در کنار مبتديان قرار می حق. داد می

ما آموزش بيشتری برای پليس، ادارات : "جيرو گفت. تر شده بودند ههای ابتدايی و آماده سازی پيچيد آن، فعاليت
همچنين ما يک برنامه را رسما . کنيم ای خط تلفن عرضه می ی مخابرات، و رييس هيئت مشاوره بهداشت، اداره

  ."که خدمات آن حداقل برای شش ماه عرضه شده باشند کنيم مگر آن افتتاح نمی
  

پرداختند و بيش از دو هزار سازمان  ی خدمات خط تلفن می ود که مستقيما به ارائهسازمان ب ١٢٠اين شبکه دارای 
وزارت عدالت اجتماعی و  190.ميليون تماس تلفنی داشت ٧/٢خط تلفن  ٢٠٠٢تا اکتبر سال . کردند که کمک می

های متعدد  وصيههمچنين دولت به ت. ی خود مشورت کرده بود ی اخير پنج ساله رفاه با خط تلفن جهت تنظيم برنامه
خط تلفن در تجديد نظر بر قانون عدالت جوانان هند عمل کرده و خط تلفن را به عنوان يک سازمان پيشگام در 

  .حمايت از کودکان معرفی کرد
  

. اش مورد تقدير قرار گرفت ی کاری از سوی بنياد شواب برای کارآفرينی اجتماعی در حوزه ٢٠٠١جيرو در سال 
در هيئت مشورتی  ٢٠٠٢او تا مه سال . صميم گرفت از مديريت اجرايی خط تلفن کنار کشددر همان سال، او ت

برخی از اعضای . رود ی خود بکاهد و ببيند بدون او کارها چگونه پيش می باقی ماند تا از صد ساعت کار در هفته
ن به يک چالش فنی تبديل شده اما او باور داشت که بسط خط تلف. دانستند هيئت مشورتی تصميم او را فکر ناشده می

  . توانست بهتر به کار گرفته شود کرد که انرژی وی در جايی ديگر می است و فکر می
  

کنند که  بسياری فکر می: "، يک ماه پس از ازدواجش، به من نوشت٢٠٠٢او در يک پيام الکترونيکی در مارس 
من اصوال بر اين باورم که . ای نياز داشتم چالش تازه اما حقيقت آن است که من به. من به خاطر ازدواج استعفا دادم

اين به درک من از بخش . يک فرد موسس پس از پنج تا هفت سال بايد سازمانی را که تاسيس کرده ترک کند
من يک مدير به هم ريخته و شلخته هستم و از . گردد باز می دارماشود و به اصل افتراق و  اجتماعی مربوط می

تر از همه، يک صدای درونی  مهم. من برای رشد پايدار آن سازمان مناسب نبودم. نظام يافته متنفرمامور معمول و 
  ."گفت که وقت رفتن است به من می

  
خط تلفن کودکان . المللی از خطوط تلفن کمک به کودکان است ی وی شکل دادن به يک کنسرسيوم بين ی تازه برنامه

هند ترتيب داد که هفتاد و يک مدافع حقوق کودک را از نوزده کشور در  ی يک گردهمايی در پونه ٢٠٠١در سال 
هايی برای  جيرو اکنون به دنبال يافتن راه. ی جهانی از خط تلفن را ارتقا دهند کنار يکديگر قرار داد تا استفاده

هند، و ديگر  متصل کردن خطوط تلفن در بريتانيا، فيليپين، زيمبابوه، اسلوواکی، پاکستان، آفريقای جنوبی،
او يک . جهانی را برای اين خدمات شکل داده و استانداردهای جهانی را بنياد گذارد" ميز کمک"کشورهاست تا 

هايی را  تاسيس کرد و برای ايجاد شتاب اوليه، گروه 191"المللی کمک به کودکان خط تلفن بين"سازمان جديد به نام 

                                                 
190 From www.childlineindia.org.in 
191 Child Helpline International, CHI 
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دعوت " المللی کمک به کودکان خط تلفن بين"کمک کودکان دری خطوط  از بيش از چهل کشور به اولين مشاوره
  . در آمستردام برگزار شد ٢٠٠٣اين گردهمايی در اکتبر . کرد

  
ای  او برای لحظه. ترين چيزی که از کار در خط تلفن هند آموخته توضيح خواستم يک بار از جيرو در مورد مهم

ی امور به  همه. ه کنم اين است که ياد گرفتم که بگذرماگر بخواهم آن را در يک خط خالص: "تامل کرد و گفت
بهترين کار آن است که به جای داشتن . بايد بگذاريد افراد مسئوليت بپذيرند. خواهيد نيستند همان شکلی که می

در هر صورت، خط تلفن به من . خواهيد به ان برسيد اصول اساسی را در نظر داشته باشيد چه می تصوری از آن
  ."  اين به وجود آمدن به خاطر من نبود. آمد اين خط به وجود آمد چون بايد به وجود می. اردتعلق ند

       
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com

www.takbook.com



81 
 

 

  نقش کارآفرين اجتماعی. ٨
  

ها جهت  آن. اند ی مشاغل را مورد مطالعه قرار داده ای کارآفرينی در حوزه محققان در قرن گذشته به نحو گسترده
جهت گيری ارزشی "جوی  و ها به جست اند؛ آن گيری کارآفرينی تجاری را به عمل، مخاطره، و رشد تحليل کرده

هايی برای توضيح رغبت کارآفرين به پی  کارآفرين پرداخته و به دنبال نشانه" ی درونی کنترل نقطه"و " شخصی
اند بلکه   نه تنها به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته کارآفرينان تجاری 192.گيری و بهره گيری از تغيير هستند

های نهادی مورد پرورش واقع شده  ای از حمايت های دولت، و گستره های ارزشی، سياست استعدادهای آنان با نظام
  193.است 

  
وان ها به عن به نحو تاريخی، آن. اند ی مقابل، کارآفرينان اجتماعی توجه اندکی را به خود جلب کرده در نقطه

های کودکان روايت  ها بيشتر به شکل داستان های مربوط به کار آن اند و داستان انساندوست يا قديس مقوله بندی شده
های  توانند روش ها الهام بخش است، اما نمی های مربوط به آن گرچه داستان. شده است تا مطالعات موردی

توان  ليل يک کارآفرين اجتماعی پرداخت اما چگونه میتوان به تح می. کارآفرينان اجتماعی را قابل درک سازند
  يک قديس را تحليل کرد؟

  
ای از  فهرست خالصه. ی کارآفرينان اجتماعی مغفول واقع شده است تنها بخاطر فقدان نمونه نيست که مطالعه

، گيفورد )یخاتمه بخشيدن به بردگ(نوآوران شناخته شده در اياالت متحده شامل است بر ويليام لويد گريسون 
رفاه اجتماعی و عدالت (دامز آ ، جين)حق رای زنان(آنتونی . ، سوزان بی)حفظ و مديريت محيط زيست(پينچات 

اما با ). حمايت از مصرف کنندگان(، و رالف نيدر )حقوق کار برای سياهان(، آسا فيليپ رندالف )برای جوانان
ی  ها به اندازه های آن اند نوشته شده است، روش شکل دادههايی که اين افراد  که آثار زيادی در مورد جنبش اين

  .ای واقع نشده است حوزه - ی جدی و ميان کارآفرينان اجتماعی مورد مداقه
  

ی تفاوت رهيافت در مواجهه با نقش  منعکس کننده ی کارآفرينان تجاری و اجتماعی ظاهرًا تفاوت موجود در مطالعه
هاست که به عنوان موتور تغيير به رسميت  افراد در بخش تجاری مدت. ستافراد در دنيای تجاری و اجتماعی ا

بابتيست ِسی نقش  -جين ١٧٧۶تنها چند دهه پس از انتشار ثروت ملل توسط آدام اسميت در سال . اند شناخته شده
را تبيين  آدام اسميت در کتاب خود اصول اساسی علم اقتصاد مبتنی بر بازار. ی کارآفرينان را تعريف کرد ويژه
  .کرد

  
ها افراد را به تحرک  اند که چگونه ايده های تغيير اجتماعی بيشتر بر اين موضوع تمرکز پيدا کرده در مقابل، نظريه

اميل دورکم، يکی از بنيانگذاران علم جامعه . دارند ها را به حرکت وا می که چگونه افراد ايده دارند و نه اين  وا می
ها، و احساسات جمعی بر افراد جهت شکل دهی به  يعنی نهادها، سنت" واقعيات اجتماعی"به فرايند تاثير  شناسی،
جامعه شناسان به بسياری از نيروهای دخيل در تحول اجتماعی مثل جمعيت، فن آوری،  194.ها پرداخت رفتار آن

                                                 
192 See G.T. Solomon and E. K. Winslow, “Toward a Descriptive Profile of the Entrepreneur,” Journal of 
Creative Behavior, 22 (1988): 162-171 
193 See David C. McClelland, The Achieving Society (New York: Free Press, 1967), 205. 

شومپيتر احساس کرد اقتصاد به نحو طبيعی : "نويسد ينان میمک کله الند با خالصه کردن مشاهدات جوزف ِای شومپيتر در مورد کارآفر
افراد موثر در اين . شود های افراد کليدی به پيش برده می های ناگهانی توسط فعاليت کند، بلکه با جهش يا جبری يا حتی به آرامی رشد نمی

ای را  قا دهند يا منبعی تازه برای تامين مواد يا بازار تازهی توليد را ارت های تازه اند کاالهای تازه و روش فرايند کسانی هستند که خواسته
همچنين نگاه کنيد به ."به کار گيرند  

David C. McClelland, “Characteristics of Successful Entrepreneurs,” Journal of Creative Behavior, 21 
(1987): 232.   
194 Anthony Giddens, ed., Emile Durkheim: Selected Writing (Cambridge: Cambridge University Press, 
1997).  
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رهبری "ر در باب ِبهای اجتماعی، و فرايندهای سياسی توجه دارند اما به استثنای بررسی ماکس ِو اقتصاد، جنبش
  . اند ها زمان اندکی را به بحث در مورد نقش افراد پرداخته آن" فرهمند،

  
اين . مانند گيرند و افراد در ميان مخاطبان باقی می ها در مرکز صحنه قرار می ی تحول اجتماعی، ايده در نظريه

ی  تر از همه تنها يک چيز نيرومند: "نوع تفکر به نحو دقيقی در عبارت ويکتور هوگو مورد تذکر واقع شده است
  ."اش فرا رسيده است ای است که دوره های جهان وجود دارد و آن ايده ارتش

  
اين طرز تفکر از به حساب آوردن اين . دهد ها می ای به ايده مشکل اين عبارت آن است که نقش بيش از اندازه

روند تنها بر  ها که باال می پردازند و آن به رقابت میها برای جلب توجه و مشروعيت  واقعيت ناتوان است که ايده
  . گيرند هايشان در سکوی اول قرار نمی اساس شايستگی

  
ای  ی گسترده و همگانی به عنوان مثال با دغدغه. هايی که زمانشان فرا رسيده است همه در پيرامون ما هستند ايده

. فرا رسيده است" محيط زيست گرايی"ی  که زمان ايدهتوان تصور کرد  که در مورد گرمايش زمين وجود دارد می
آيد که زمان اين ايده فرا رسيده و گذشته است، اگر مبنای قضاوت خود  امروزه در اياالت متحده اغلب به نظر می

د کنن رانند که هوا را آلوده می های پر مصرفی مثل اس يو وی می ها نفر اتومبيل را اين واقعيت قرار دهيم که ميليون
های موجود در  ها کارايی کمتر و آلودگی بيشتری نسبت به اتومبيل اين اتومبيل. و کمتر از حيث سوخت کارا هستند
در  ترند فعًال از اين که برای مسافران خود و ديگر وسايط نقليه خطرناک. (بازار در سه دهه قبل دارا هستند

  195.)گذرم می
    

اما کسی . گذرد های بهداشتی پايه هستند چندين دهه می رداری از مراقبتاين ايده که کودکان جهان دارای حق برخو
به تفصيل خواهد آمد، الزم بود به ميدان بيايد تا حيات و بقای کودکان را به  به نام جيمز گرانت، که داستانش بعدًا

  . ای که وقتش فرا رسيده مطرح سازد عنوان ايده
  

. ی خوب و يک مدافع جدی نياز دارد، حتی اگر يک شاهکار باشد ه کنندهايده همانند يک نمايش است که به يک تهي
در غير اين صورت، نمايش ممکن است هرگز رنگ صحنه را نبيند؛ يا ممکن است به اجرا در بيايد اما به خاطر 

به همين ترتيب، يک ايده صرفا به خاطر خوب بودن از . فقدان مخاطب پس از يک هفته از صحنه برداشته شود
ادراکات و رفتار  شود؛ کسی بايد با مهارت برای آن بازاريابی کند پيش از آن که حقيقتًا حاشيه به متن منتقل نمی

  .              آدميان را تغيير دهد
  

کند يا عليه هنجارها يا باورهای مستقر  ای صادق است که قدرتمندان را تهديد می اين امر باالخص در مورد ايده
 کارشناس مديريت و رهبری بنياد و - ارزش برهانی بر رهبری: مپيشگا تحولی کتاب   ول نويسندهجيمز اوت. است

ی قدرت در برابر تغيير  ها با همه گروه"معتقد است که متفکران بزرگ در طول تاريخ بر اين نکته توافق دارند که 
اوتول موارد بيشمار ." شوند یهای متجاوز وارد عمل م ها عليه ويروس ورزند همچنان که پادتن مقاومت می

دهد که يک  يابد که مقاومت زمانی رخ می مقاومت عليه تحول نهادی و احتماال سودمند را بررسی کرده و در می
های خود  قدرت، منزلت، موقعيت، و رضايت مندی از هويت، باورها، و آيين"گروه، مقاومت مورد بحث را عليه 

                                                                                                                                                 
 
 
195 See Keith Bradsher, High and Mighty: SUVs: The World’s Most Dangerous Vehicles and How They Get 
That Way (New York: Public Affairs, 2002), xv-xviii.  

يک اتومبيل  درصد بيشتر از ١٠٠درصد و يک اس يو وی بزرگ  ۵٠مصرف  بر اساس گزارش ِبردشر يک اس يو وی متوسط پر
های معمولی در هر مايل گازهای  برابر اتومبيل  ۵/ ۵ها همچنين تا  اس يو وی. کنند معمولی در هر مايل دی اکسيد کربن متصاعد می

    کنند که قابل مقايسه با يک اتومبيل ل مصرف میهای بزرگ در حدود يک گالن در چهارده ماي امروزه اس يو وی. کنند دودزا توليد می
به هفده درصد از  ١٩٨٢های جديد در سال  دو درصد اتومبيل زها از کمتر ا تعداد اس يو وی . است ١٩٧٨معمولی لوکس ساخت 

ها، لوازم  بدنه -، زيرها به علت اندازه، وزن دهد که اس يو وی بردشر گزارش می. های جديد در حال حاضر افزايش يافته است اتومبيل
نرخ . های ديگر دارند برای مسافران خود کمتر ايمن هستند های سنگين که خط ترمز بيشتری از اتومبيل اضافی، و ترمزهای نوع ماشين

به ها به خاطر امکان بيشتر چپه شدن نسبت  آن. هاست ها در هر يک ميليون نفر شش درصد بيش از ديگر اتومبيل مرگ و مير اس يو وی
.      کنند ها، خطر بيشتری از جهت فلج شدن مسافران ايجاد می ديگر اتومبيل  
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امل اصلی در مقاومت در برابر تغيير اميد به پرهيز از ِاعمال قدرت ديگران که ع"کند  او ادعا می 196."تلقی کند
   197."عليه خويش است

  
ها  بگيرند و منتشر شوند، به قهرمانانی نياز دارند که کامال دل مشغول آن  ها ريشه بنابراين اگر قرار باشد که ايده

. ها باشند م هر کار ضروری جهت پيشبرد ايدهبوده و دارای مهارت، انگيزه، انرژی، و سرسختی الزم برای انجا
ها به قهرمانانی با توانايی اقناع، الهام بخشی، وسوسه، زبان بازی، روشنگری، تاثير گذاردن، رفع ترس، تغيير  ايده

  . های موجود نياز دارند ها در سيستم ی آن تصورات، تدقيق معانی، و جا دادن ماهرانه
  

های مختلف  های متفاوتی از تغيير در حوزه دادم به گونه ط به اين کتاب را انجام میوقتی که کارهای تحقيقاتی مربو
ها فردی مجذوب را در  با رد گيری تغيير و رفتن به سرچشمه. ها يافتم بر خورده و يک الگوی مشخص برای آن

زياد، و استقامت ی تحوالت پيدا کردم، کسی با بصيرت، انگيزه، انسجام هدف، قدرت اقناع کنندگی  پشت صحنه
  . قابل توجه

  
اين سيستم در سال . ی کالسيک برای موضوع مورد بحث است تاريخ شکل گيری نطام جديد پست يک نمونه

ای و مخترع گمنام بود که  هيل در آن دوره يک مدير مدرسه. در انگلستان توسط رولند هيل راه اندازی شد ١٨۴٠
 ١٨٣۵تا  ١٨١۵های  او متوجه شده بود که در سال 198.به رو شدهايش ابتدائا با خصومت و تمسخر رو  ايده
برای يافتن علت اين . رغم رشد قابل توجه اقتصادی کشور، درآمدهای پستی در انگلستان افزايشی نيافته بود علی

  . ی ساختار هزينه در نظام تحويل مرسوالت پستی کرد امر، او پنج سال از عمر خويش را صرف مطالعه
  

سنت بود که اين فراتر از قدرت مالی اکثريت  ١٢ی متوسط برای ارسال يک نامه در انگلستان  ه هزينهدر آن دور
های تحويل  ی مستقيم هزينه قيمت، نتيجه. توانستند از اين خدمات استفاده کنند جمعيت کشور بود و عموم افراد نمی

کردند و به همين علت  ا، و مقصد محاسبه میی ارسال را بر اساس وزن، محتويات، مبد کارمندان پست هزينه. بود
داشتند تا  ها را تا غروب آفتاب نگاه می کارکنان پست نامه. شدند ها بايد به طور انفرادی مورد بررسی واقع می نامه
عالوه بر آن،  . های قيمت و ثبت معامالت در دفاتر بشمارند ی قيمت بر اساس جدول ها را قبل از محاسبه بسته
ی  زد پولی نيز نصيب اداره شد و اگر گيرنده از دريافت مرسوله سرباز می پست به هنگام تحويل اخذ می ی  هزينه

  . شد پست نمی
  

های اداری  ی دريافت و هزينهها های حمل مرسوالت در مقايسه با هزينه هيل در تحليل خود نشان داد که هزينه
ها در  ی نامه ای واحد برای همه ی هزينه اخت و به ايدهاو به تامل در باب ساده کردن سيستم پرد. کمتر هستند

و يک سيستم پيش پرداخت يا تمبر پستی قابل ) يک پنی برای نيم اونس يا حدود چهارده گرم(بريتانيای کبير 
  .چسباندن رسيد

  
و " حکمض"مقامات ارشد پست پيشنهاد وی را . پيشنهاد هيل با تقابل جدی از سوی ديوانساالری پستی مواجه شد

ی مردم جور بود و مورد تاييد  با ذائقه" ی يک پنی نامه"اما طرح . ناميدند" طرحی خيالی و ديوانه وار"
. مند شوند ی پستی بهره های کاهش يافته خواستند از هزينه ها می روزنامه. های اصلی کشور قرار گرفت روزنامه

  .              سيستم خويش را به جريان بيندازد ی سياسی طوالنی، دولت هيل را مامور کرد پس از يک مبارزه

                                                 
196 James O’Toole, Leading Change: The Argument for Values- Based Leadership (New York: Ballantine 
Books, 1996), 248. 
197 Ibid. 

:بخش مربوط به رولند هيل از منابع زير برگرفته شده است  198 
Henry Warburton Hill, The Fight for the Penny Post (London: Frederick Warne & Co., 1940); Roundell 
C.P. Wolmer, Post Office Reform: Its Importance and Practicability ( London: Ivor Nicholson & Watson, 
Ltd., 1932); Samuel Graveson, ed, Penny Postage Centenary: An Account of Roland Hill’s Great Reform of 
1840 and of the Introduction  of Adhesive Postage Stamps with Chapter on the Birth of the Postal Service 
(London: Postal History Society, 1940); Encyclopedia Britannica, 2001 CD-ROM Edition, entry on “Postal 
Systems”; and Peter F. Drucker, Innovations and Entrepreneurship ( New York: Harper Business, 1993), 
243-245.        

www.takbook.com

www.takbook.com



84 
 

هی جمع آوری و تحويل مرسوالت به مدت دو دهه ی پست را برای سازماند پس از آن، هيل مبارزه در درون اداره
عتماد مردم برای خريد  ای افزايش يابد و ا ی آن بود که حجم مراسالت پستی به نحو قابل مالحظه هدف و. پی گرفت
به  ١٨۴٣ی وی تا سال  اما ايده. های خود را نشان دهد ها طول کشيد تا سيستم هيل شايستگی سال. شود تمبر جلب

 ۶۴٢ميليون به  ٧۶های تحويلی در انگلستان از  نامه ١٨۶٣تا  ١٨٣٨ی  در دوره. سوييس و برزيل بسط يافت
ميزان  ١٨٣٩رت آن بود که در سال ی يک پنی بر روی تجا يک نمونه از تاثير سيستم نامه. ميليون افزايش يافت

ميليون پوند رسيد  ۵/١۶اين رقم به  ١٨٣٣هزار پوند بود، اما تا سال  ٣١٧پول نقل و انتقال يافته در انگلستان 
  .نامه، بود ١٢٠٠٠يکی از حاميان سيستم هيل فلورانس نايتينگيل، مولف . يعنی پنج هزار درصد افزايش

  
ی  ن بود، يک کوئيکر قرن هجدهمی آمريکايی که تاثيرش بر جامعهجان وولَميکی ديگر از نوآوران پشت صحنه 

های بسيار فعال در مبارزه جهت پايان دادن به بردگی در اياالت متحده  يکی از سازمان. آمريکا ناشناخته مانده است
 ١٧۵٨های  ا در سالی بردگان خويش ر يا کوئيکرها بودند که به نحو داوطلبانه همه" ی دوستان آمريکايی جامعه"

کردند، کوئيکرها حقيقتا  عليه شرور بردگی تبليغ می ١۶٨٠گرچه کوئيکرهای منفرد از  199.آزاد کردند ١٨٠٠تا 
اين اتفاق صورت نگرفت تا آن زمان که وولمن، يک خياط و واعظ پاره وقت . برده داری را کنار نگذاشته بودند

ين رسالت را بر عهده گرفت تا به سراسر کشور سفر کرده و در کرد، ا نيو جرزی زندگی می 200که در مانت هالی
  201.اين مورد به سخنرانی عليه آن بپردازد

  
های گسترده را آغاز کرد که در طی چند دهه او را به سراسر نيو  ای از پياده روی مجموعه ١٧۴٣وولمن در 

وولمن . کردند اد زيادی از کوئيکرها زندگی میدر اين اياالت، تعد. جرزی، مری لند، ُرود آيلند، و پنسيلوانيا کشاند
ای از شرايط بردگان  توانستم احساس زنده به اين ترتيب می("کرد  همانند وينوباه باهاوی در هند فقط پياده سفر می

رنگ لباس از مزارع بردگان در هند غربی (پوشيدند  و فقط لباس رنگ ناشده می") سرکوب شده داشته باشم
ها را تشويق کرد  مشی آرام و تسليم ناپذيرش کوئيکرها را قانع کرد که بردگان خود را آزاد کنند و آن او با). آمد می

     202.که برده داری را در ايالت خود غير قانونی اعالم کنند
      

در قهرمان ديگر ايده با مهارت و تاثير قابل توجه که با اين بحث همخوانی دارد ژان مونه، معمار و نيروی محرک 
المللی  ن هميشگی بين مونه که در اياالت متحده نسبتا ناشناخته است يکی از طرفدارا. پشت سر اتحاد اروپاست

اش نهادهای متعددی برای کشاندن کشورها به همکاری با يکديگر جهت حل  گرايی است که در طول زندگی
يک شهروند خصوصی بدون دفتر  مونه در طی جنگ جهانی اول، به عنوان. مشکالت مشترک تاسيس کرده است

او در طی  203.يا عنوانی خاص، طراحی خود برای توزيع منابع و ذخاير ميان فرانسه و انگلستان را آغاز کرد
جان مينارد کينز اقتصاد دان در مورد نفوذ و . جنگ جهانی دوم نيروهای مرکبی از متفقين را سازماندهی کرد

                                                 
199 See Encyclopedia Britannica, 2001 CD-ROM Edition, entry on “Friends, Society of,” “The Age of 
Quietism”; See also Joseph J. Ellis , Founding Brothers (New York: Vintage 2002), 81-88. 

مبنی بر پايان بخشيدن دولت  ١٧٩٠دهد که چگونه درخواست هيئت نمايندگی کوئيکرها از نيويورک و فيالدلفيا در سال  اليس توضيح می
تبديل شد، " ی آمريکايی مهوری تازهها بر سر مشکالت عميق ج ی عمومی ديدگاه کامل ترين مبادله"های آفريقايی به  فدرال به تجارت برده

.  88ص           
200 Mount Holly 
201 Amelia Gummere, “The Early Quakers in New Jersey,” in The Quakers in the American Colonies, ed., 
Rufus M. Jones (London: Macmillan, 1811), 397.  

دم انگليسی زبان کمک کرد تا ننگ بردگی را از خود جدا سازند؛ در پايان قرن وولمن بيش از هر کس ديگری به مر: "نويسد گومر می
ها در اختيار اعضای انجمن  های وولمن تقريبا هيچ يک از برده برده در نيو جرزی وجود داشت، اما به خاطر تالش ١٢۴۴٢هجدهم هنوز 
." دوستان نبود  

:نقل قول وولمن از کتاب زير برگرفته شده است   202 
Janet Whitney, John Woolman, American Quaker (Boston: Little, Brown and Co., 1942). 343. 
203 Mary and Serge Bromberger, Jean Monnet and the United States of Europe (New York: Coward-
McCann, 1969), 17-18.  

ی انتخابی، يک ويراستار روزنامه، يا يک  مانده ارتش، يک نمايندهشگفت انگيز است مرد جوانی که نه يک فر: "نويسند نويسندگان می
رساند و تصميماتی را که مسير جنگ  ی دوره گرد بود بايد اين صدا را به گوش دو دولت می مقام باالی رسمی بلکه صرفا يک فروشنده

." کرد ها تحميل می را تغيير داد به آن  
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، رييس جمهور آمريکا توليد هواپيماهای آمريکايی روزولتد فرانکلين دالنو گويد که کار او باعث ش تاثير مونه می
  204."محتمال زمان جنگ را تا يک سال کاهش داد"ای افزايش دهد که اين امر  را به نحو قابل مالحظه

  
ذغال "او به مفهوم سازی و تدقيق در جزييات . مونه پس از جنگ به دنبال تضمين صلح پايدار در اروپا رفت

به آسانی . ی اروپا بودند پرداخت که مقدمات اتحاديه" بازار مشترک اروپا"و " ی فوالد جامعه"و " نگ اروپايیس
ثبات کنونی اروپا . ی قرن بيستم اروپا يکی از خطرناک ترين نقاط روی زمين بود توان فراموش کرد که تا نيمه می

تعداد افرادی که در قرن بيستم نقشی جدی در . تتا حد زيادی مديون بصيرت، انرژی، و قدرت اقناع مونه اس
  .المللی بازی کردند بسيار اندک است تعيين مسير سياست در اروپا و امور بين

  
افراد به  ١٩٧٠قبل از . فشار خون را در نظر بگيريد. های نجات بخش و ضروری به قهرمان نياز دارند حتی ايده

ها نفر  امروزه ميليون. انديشيدند ی مغزی و قلبی است می در سکتهندرت در مورد فشار خون باال که عاملی جدی 
توماس ِجی مور در کتاب خود با عنوان . ها را اندازه بگيرند روند تا فشار خون آن متناوبا به مالقات پزشکان می

 مريکايیآ ی هد که چگونه يک زن نسبتا ناشناختهد میتوضيح  اکنند و چر بيشتر عمر می چه کسانی: ی زندگی دوره
  205.اين تحول را ايجاد کرد

  
يک محقق فشار خون به نام ادوارد فريس کشف کرد که داروی مورد آزمايش وی افراد را در  ١٩۶۶در سال 

ی خويش را متوقف کرده و  فريس بالفاصله مطالعه. کند برابر افزايش شديد يا متوسط فشار خون حفاظت می
در طی چهار سال بعد اتفاق مهمی روی . من پزشکی آمريکا منتشر کردی انج هايش را به سرعت در مجله يافته
اين . ی ديگری را منتشر کرد ی تحقيق، فريس نتايج مطالعه پس از اتمام دومين مرحله ١٩٧٠سپس در سال . نداد

ری ی والتر کرانکايت مورد اشاره قرار گرفت و توجه م ی خبری شبانه ی وی با يک جمله در برنامه بار مطالعه
  . السکر را به خود جلب کرد

  
ی  بيوه"مور او را به عنوان يک . در سن نود و سه سالگی از دنيا رفت يک پزشک نبود ١٩٩۴السکر که در سال 

دکتر .) او با آلبرت السکر، غول تبليغاتی ازدواج کرده بود. (کند توصيف می" ثروتمند، با سليقه، و پر انرژی
دالل محبت ميان علم و "من و کارای فلج اطفال را ساخت مری السکر را يک جوناس ساک که اولين واکسن اي

ها او  در رسانه. توصيف کند" مدافع خود اشتغال بهداشت"السکر دوست داشت که خود را يک  206.ناميد" جامعه
. اند توصيف کرده" فرد معاشرتی"و يک " دالل هنری،"يک " انساندوست،"يک " بيوه زن ثروتمند،"را يک 

  .ی اين عناوين نمايانگر دشواری توصيف کارآفرينان اجتماعی است مهه
  

او برای پنج دهه مدافع . مری السکر در واقع نيروی محرک در ايجاد موسسات ملی بهداشت در اياالت متحده بود
ر توصيفات مربوط به السک 207.ی دولتی برای تحقيقات زيست شيميايی در اياالت متحده بود جدی افزايش بودجه

  . ی وی همه يادآور فلورانس نايتينگيل هستند يعنی تعصب، سرسختی، تعهد ساعيانه به ماموريت خويش ساخته
  

ی ملی را برای  السکر پس از خواندن در مورد تحقيقات فريس، مقامات دولت نيکسون را قانع کرد يک مبارزه
شهروندان مدافع درمان فشار خون "ام او سازمانی به ن. آموزش مردم در مورد درمان فشار خون طراحی کنند

او دوستش اپی ِلِدِرر يا همان آن لندرز را . آغاز کرد" قاتل ساکت"تاسيس و توليد مطالبی را با پيام مربوط به " باال
او همچنين با اعضای کنگره . که يک مقاله نويس شناخته شده بود قانع کرد که در مورد فشار خون مطلب بنويسد

های  کار ديگر او گفت وگو با شرکت. ها گفت وگو کرد ی آموزش فشار خون در دبيرستان جهجهت تامين بود
  208."نگرش مردم به فشار خون باال تغيير يافت"در طی چند سال . ی اطالعات به پزشکان بود دارويی جهت ارائه

                                                 
204 Jacque Cheminade, “E. D. R. and Jean Monnet: The Battles Against British Imperial Methods Can Be 
Won,” Fidelio, 9, nos. 2-3.  
205 Thomas J. Moore, Lifespan: Who Lives Longer and Why (New York: Simon and Schuster, 1993), 161-
74. 

.١٩٨٩آوريل  ٢١ف نقل قول از سخنان جرج بوش پدر در تقديم مدال طالی کنگره به مری السکر  206  
207 Gary Cohen and Shannon Brownlee, “Mary and Her ‘Little Lambs’ Launch a War,” U.S. News & World 
Report, February 5, 1996. 
208 Moore, Lifespan, 172.  
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پاسخ  های بيشمار بی پرسش اما با فرض وجود. های بيشماری را نجات داد جان های بازاريابی السکر احتماًال تالش
السکر به خاطر شور و حرارت يک . های وی ممکن است زودهنگام بوده باشند در مورد فشار خون، تالش

ها و ديگر تحقيقات پزشکی  اش برای درمان فشار خون باال به قيمت تالش کمتر برای درمان ديگر بيماری جانبه
از سوی دولت اياالت " نبرد با سرطان"وی محرک در پشت سر السکر همچنين نير. (مورد انتقاد واقع شده است

  )209.دانند متحده بود که امروزه بسياری از دانشمندان آن را نوعی سوء فهم می
  

ی اين کارآفرينان،  همه. ها ضرورت دارد به همين دليل، توجه به قدرت مری السکرهای جهان و قدردانی از آن
شان  ز اشتباه و خطا نيستند و اشتباهات آنان با توجه به توانايی کارآفرينیبدون توجه به نيت خير آنان، مصون ا

  .شود تشديد می
  

اما بازاريابی ضرورتا با ارتباط از . ی السکر عليه فشار خون باال يک مثال روشن از بازاريابی است مبارزه
تواند با  ه رای هر کسی که میجوهر بازاريابی اطمينان يابی از اين نکته است ک. ها همراه نيست طريق رسانه

و اگر چنين چيزی ممکن نباشد راهی ديگری در . ی مورد نظر را جمع کند جلب شود برخورد منفی بساط برنامه
کنيد بايد تمام مراحل انجام کار و  هنگامی که برای ايجاد يک تحول کار می: "گويد دريتون می. پيش گرفته شود

و به هنگام طراحی، بايد در مورد هر مرحله برای هريک از بازيگران  . باشيدبازيگران کليدی را مد نظر داشته 
گذرد خشنود نيست با مشکلی جدی  چه در هر مرحله می و اگر بازيگری داريد که چندان از آن. ای انديشيد برنامه
  ."مواجهيد

  
های  در سال. ی بيهوشی استهای بهداشتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته پيشرفت در اجرا يکی ديگر از نواوری

. ی شصت تا هشتاد ميالدی، مرگ و مير ناشی از خطای بيهوشی يک تا دو در هر ده هزار عمل جراحی بود دهه
مرگ اجتناب پذير در  ٧٠٠٠تا  ٣۵٠٠با فرض سی و پنج ميليون جراحی ساالنه در اياالت متحده، اين به معنی 

آتول َگاواند گزارشگر پزشکی . دادند های کوچک رخ می ی جراحیبسياری از اين مرگ و ميرها در ط. سال بود
نشان داد که چگونه اليسون سی پيِيرس، " کنند وقتی پزشکان اشتباه می"ای با عنوان  ی نيويورکر در مقاله مجله

  210.متخصص بيهوشی، معيارهای اين حوزه را تغيير داد
  

ی پزشکی دوک  ی پنجاه ميالدی به دانشکده و در اوايل دههپيِيرس در کارولينای شمالی به دنيا آمده و رشد کرد 
ی شصت ثبت و ضبط موارد مرگبار بيهوشی را آغاز کرد اما تمرکز وی بر ايمنی بيمار هنگامی  او در دهه. رفت

بيشتر شد که دوستانش دختر هجده ساله شان را برای کشيدن دندان عقل به بيمارستان بردند و او تحت بيهوشی 
را به جای نای به مری  ی تنفسی علت مرگ آن بود که متخصص بيهوشی لوله. ان خود را از دست دادعمومی ج

  .شود او وارد کرده بودند، يک اشتباه معمول که معموال به سرعت تصحيح می
  

هايی جهت  ، بيمارستان عمومی ماساچوستتز مردی را به نام جفری کوپر برای کار بر روی ماشين١٩٧٢در سال 
ی متخصصان بيهوشی کرد و متوجه فقدان استاندارد  ها صرف مشاهده کوپر ساعت. قات بيهوشی استخدام کردتحقي

ی ساعت ميزان تمرکز مواد  ها گردش عقربه در صفحه در جهت حرکت عقربه در نيمی از ماشين. ها شد در ماشين
تخصصان جهت بررسی الگوهای موجود او با م. يافت داد؛ در نيمی ديگر، تمرکز افزايش می بيهوشی را کاهش می

که متخصصان حمل و نقل هوايی آن (در خطاهای صورت گرفته مصاحبه کرد و با استفاده از تکنيک تحليل واقعه 
ای با  در مقاله ١٩٧٨های خود را در سال  او يافته. مورد خطا را مورد مطالعه قرار داد ٣۵٩) را شکل داده بودند

  211.منتشر کرد" ای در عوامل انسانی مطالعه: های ناگوار بيهوشیپيشگيری از رويداد"عنوان 
     

اين مطالعه بحثی گسترده در ميان متخصصان بيهوشی به راه انداخت، اما تالشی " گويد  گاواند می همان طور که
ی متخصصان  ، اليسون پييرس به عنوان معاون جامعه١٩٨٢در سال  212."هماهنگ برای حل مشکل وجود نداشت

در يک بخش  ٢٠/٢٠ی  ی تلويزيونی ِای بی سی در برنامه پس از آن که شبکه. هوشی در آمريکا انتخاب شدبي

                                                 
209 See Gerome Cooperman, ‘The Thirty Years’ War,” The New Yorker, June 4, 2001, 52-63 
210 Atul Gawande, “When Doctors Make Mistakes,” The New Yorker, February 1, 1999, 40-55. 
211 Ibid., 51 
212 Ibid., 53. 

www.takbook.com

www.takbook.com



87 
 

ی تخصصی خود را در جهت  خطرات بيهوشی عمومی را پخش کرد، پييرس از فرصت استفاده کرد تا حوزه
. سرشناسی را به کار دعوت کرد او هيئتی را برای تمرکز بر ايمنی بيماران تعيين کرد و همکاران. ای بيندازد تازه

در اياالت متحده را قانع کرد که يک فهرست وارسی برای  213سپس با کوپر همراه شده و سازمان غذا و دارو
او . های بيهوشی و يک مجموعه ويديو در مورد ايمنی بيماران برای متخصصان بيهوشی فراهم آورد ماشين
های بيهوشی در اياالت متحده  ی بخش توزيع ويديوها را به همهی  های داروسازی را قانع کرد که هزينه شرکت
المللی  سپس او و کوپر پنجاه متخصص بيهوشی را از سراسر دنيا به بوستون برای اولين گردهمايی بين. بپردازد

  .شود اين گردهمايی اکنون هر ساله برگزار می. اختصاصی در مورد ايمنی بيماران تحت بيهوشی دعوت کردند
     

ها جهت  پس از آن پييرس بنياد ايمنی بيماران تحت بيهوشی را تاسيس کرد تا به جمع آوری پول و افزايش مسافرت
های داروسازی،  های بيمه، شرکت مالقات با جراحان، پرستاران بيهوشی، متخصصان تجهيزات بيهوشی، شرکت

يعنی هر گروهی که نقشی در حل مسئله مقامات دولتی، و افراد باتجربه و سرشناس در انجمن پزشکی آمريکا، 
از مجرای بنياد ايمنی بيماران تحت بيهوشی، ما توانستيم بدون محدوديت و : "پييرس به من گفت. داشت، بپردازد

های صلب و رسوب  تر از پی گيری تغيير از مجرای سازمان کار در بنياد بسيار موثر. سلسله مراتب کار کنيم
ايمنی بيماران تحت بيهوشی يک خبرنامه راه انداخت که امروز شصت هزار مشترک بنياد ." ی موجود بود شده

  . دارد و به محققانی که بر ايمنی بيماران متمرکز بودند کمک هزينه پرداخت کرد
  
همچنين ديگر . نتيجه، بار کاری دستياران بيهوشی برای جلوگيری از خطاهای ناشی از خستگی کاهش يافت در

ها با  ماشين. ران در روزهای پس از آماده باش شبانه در بيمارستان به بيهوشی بيماران اقدام کنندالزم نبود دستيا
همچنين ابزارهای رديابی مشکالت . های ايمنی دوباره طراحی شدند ها و قفل استاندارد شدن صفحات عقربه

، ١٩٩۵در سال . کاهش يافتی اشتباهات متخصصان بيهوشی نيز  با کاهش نرخ خطا نرخ بيمه. استاندارد شدند
مقاله تحت  ١٣٩گفت متذکر شد که  ی انجمن متخصصان بيهوشی آمريکا سخن می پييرس که در گردهمايی ساالنه

ده سال پيش، اين مقوله اصوال وجود . اند عرضه شده" ايمنی بيماران، واگير شناسی، تاريخ و آموزش"عنوان 
اشی از خطاهای مربوط به بيهوشی به يک در صد هزار تا تا زمان سخنرانی پييرس، نرخ مرگ ن 214.نداشت

       215.دويست هزار مورد کاهش يافته بود
  

بنياد ايمنی  ها سازمان دست اندر کار امور مربوط به ايمنی بيماران در شرايط بيهوشی هستند و الگوی امروزه ده
طب داخلی، و زنان و زايمان تحت تاثير  های ديگر مثل جراحی، بيماران تحت بيهوشی، ايمنی بيماران را در حوزه

ی پزشکی  پييرس که هنوز مدير اجرايی بنياد ايمنی بيماران تحت بيهوشی و دانشيار دانشکده. قرار داده است
برای هجده سال عمدتا در اين قلمرو تنها . در اين قلمرو با انفجار فعاليت مواجه هستيم: "گويد هاروارد است می

  ."  بوديم
 

       
 
 
 

                                                 
213 Food and Drug Administration 
214 From “Forty Years Behind the Mask: Safety Revisited,” the 34th Rovenstine Lecture, delivered by 
Ellison C. Pierce to the American Society of Anesthesiologists’ annual meeting, Atlanta, Georgia, in 
October 1995; see www.apsf.org.  
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  "تو چه جور مادری هستی؟ . " ٩
  

  زندگی مساعدتی برای معلوالن: ِارِزِبت زيِکِرز، مجارستان
  

. توانست دو ساعت بخوابد به دنيا آمد شبها تنها می ١٩٧۶در سه ماه اول زندگی تيبور که در مازس  ِارِزِبت زيِکِرز
شوند بلکه متعلق به  د که از يک کودک خارج میآم اين صداها به نظر نمی. گريه کردن تيبور غير قابل تحمل بود

  .جهانی ديگر بودند
  

. زيِکِرز بچه را پيش يک پزشک برد اما تا دو سالگی در نيافت که کودک از نظر ذهنی و جسمی معلول است
پزشکان در اين که . تشخيصی که بعدا به وی ارائه شد کوچکی غير معمول سر و عقب ماندگی شديد ذهنی بود

  . بيش از چهار سال عمر کند مشکوک بودندتيبور 
  

اگر زيِکِرز . دادند شبها بايد او را مدام تکان می. با رشد تيبور، معلوم شد که او قادر به سخن گفتن نخواهد بود
دانستم که آيا  نمی. کردم من احساس خستگی مفرط می: "آورد زيِکِرز به ياد می. کشيد کرد او جيغ می توقف می

حسی و ترس  تا سه سال پس از تشخيص موضوع، زندگی من سراسر بی. ن وضعيت را تحمل کنم يا نهتوانم اي می
  ."بود

  
والدين او و والدين شوهرش کمک . شوهرش از تيبور شرمناک بود. رفت ازدواج او به سمت فروپاشی پيش می

نگهداری از يک . سسه بسپاردی همه آن بود که زيِکِرز تيبور را به يک مو بهترين توصيه. کردند چندانی نمی
  .برای يک زن جذاب و باهوش مساوی بود با ايثار زندگی شغلی و حيات وی" غير همشکل"کودک 
          

هر وقت پزشکان . ها و ادارات دولتی در بوداپشت گذراند تا کسی به وی کمک کند ها در بيمارستان زيِکِرز ساعت
وقتی او . خواستند که بيرون منتظر بماند پرداختند از زيِکِرز می یی تيبور يا مشورت با يکديگر م به معاينه

خواهی چيزی بدانی، به تو  اگر می: "گفتند های پزشکی تيبور را ببيند، پزشکان به او می خواست گزارش می
خواست تيبور را برای چند ساعت  به يک مهد کودک بسپارد او مورد تمسخر  يک بار وقتی او می." خواهيم گفت

تو چه جور : " کارمند مهد کودک به زيِکِرز گفت. توانست خود به دستشويی برود قرار گرفت چون تيبور نمی
   "مادری هستی؟ 

  
وقتی احساس کرد که . که تيبور شش ساله بود زيِکِرز احساس کرد که دچار نوعی تحول شده است ١٩٨٢در سال 

تر در مورد معلوليت پسرش به  اش از ميان رفت و عميق حسی ی کودکی را پشت سر خواهد گذارد بی تيبور دوره
او به مادر بزرگش انديشيد که زنی مهربان و خوشحال اما از کودکی کور بود که يک تعاونی . انديشه پرداخت

کرد هيچگاه به ذهنش خطور نکرده  در هنگام کودکی که با مادر بزرگش در باغ کار می. کرد بزرگ را اداره می
  . بزرگش دارای يک معلوليت بودبود که مادر 

  
يک . شروع کردم به اين که فکر کنم معلوليت تيبور برای انتقال يک معنی خاص به ما بوده است: " گويد او می

او در ستون سمت چپ فهرستی از ." روز يک صفحه کاغذ برداشتم و روی آن يک نمودار دو ستونی کشيدم
در ستون سمت راست موقعيت او را با فردی غير . جام بدهد رديف کردتوانست ان کارهايی را که تيبور هرگز نمی

  . معلول مقايسه کرد
  

افراد زيادی هرگز ازدواج "و در کنار آن نوشت " او هرگز ازدواج نخواهد کرد"در ستون سمت چپ نوشت 
افراد "نوشت،  و در کنار آن" او هرگز آشپزی را ياد نخواهد گرفت،" نوشت   زير آن در ستون چپ." کنند نمی

و  در کنار " او هرگز ياد نخواهد گرفت لباس بشويد،: "سپس نوشت." زيادی هرگز اشپزی را ياد نخواهند گرفت
  ."شويند افراد زيادی در جامعه لباس خود را نمی "آن يادداشت کرد، 
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ها از حيث کمی  ل ندارند؛ آندر اين فرايند ياد گرفتم که افراد معلول از نظر کيفی فرق چندانی با افراد غير معلو"
توانند در زندگی خود انجام دهند   چيزهايی که افراد معلول در مقايسه با افراد غير معلول نمی. با ديگران فرق دارند

  ."فقط بيشتر است
  

او به . های گرد و دلپذير است که در اولين برخورد تا حدی ديرجوش است زيِکِرز يک زن درشت هيکل، با گونه
ها پيش  رويای او سال. زند اما چشمان گيرايش نمايانگر ظرفيت غير عادی او برای همدلی است لبخند نمی سادگی

ی آبجو باز کند، جايی که مسافران در آن  ای با يک باغچه برای عرضه از به دنيا آمدن تيبور آن بود که مهمانخانه
سالگی پا گذاشت، او به اين فکر افتاد تا جايی را پس از آن که تيبور به شش . ی خود هستند احساس کنند در خانه

راه حل دولت . در مجارستان جايی برای وی نبود. جا احساس در خانه بودن داشته باشد درست کند که تيبور در آن
: زيِکِرز به من گفت. ها در موسساتی خاص برای هميشه بود برای افرادی با معلوليت شديد قرار دادن آن

  ."ام تاسيس کنم، جايی برای او در جامعه د محلی برای زندگی و کار بچهدانستم باي می"
  

ای از بيست و يک مرکز در سراسر  های بعد او شبکه در سال. او کاری بسيار فراتر از آن انجام داده است
ت مجارستان ايجاد کرد که آموزش شغلی، فرصت کار، و زندگی مساعدتی به بيش از ششصد فرد معلول با معلولي

های جاری  تسهيالت او شرايط موجود معلوليت و بهداشت ذهنی را شديدا تغيير داده و روش. کند مضاعف ارائه می
  . اند در اين قلمرو را به چالش کشيده

 

 
بوريو پسرش، ت ِکِرزيِارِزِبت ز   

  
دولت اداره اين موسسه توسط . رفتم 216ی اجتماعی پيليس ووروسوار من به ديدار خانه ٢٠٠٠در اکتبر سال 

جا رفتم  وقتی به آن. ی بوداپشت است شود و در خدمت افراد معلول ذهنی و جسمی در شهری خارج از محدوده می
ها  آن. هدف در آن رها شده بودند همراهی کردند مرا در يک راهروی باريک و پر ازدحام که زنان و مردان بی

ها آشفته، و  موهای آن. کردند يگر زمزمه و پچ پچ میهای فرم بيمارستان و لباس زير پوشيده و با يکد لباس
. رسيد بوی عرق، ادرار، و سيگار و بوی گند دهان به مشام می. هايشان با آب بينی پوشانده شده بود صورت

  . ی ارواح الغر شده بودند ام که همه احساس کردم به دنيايی وارد شده
  

تحرک نشسته و به  ها بی بسياری بر نيمکت. در رختخواب بودندجا هنوز  گرچه ظهر شده بود بسياری از ساکنان آن
يکی از . ای ديگر هستم کردند گويی من مخلوقی از کره آسمان خيره شده بودند؛ ديگران مرا با چشمانشان دنبال می

ساکنان ای چند اينچی از چشمانم کرد تا  زنان به سمت من شتابيد و شروع به خواندن آهنگی با صدای بلند در فاصله
جا بايد توسط ناظران تحت کنترل  در عرض ده دقيقه دو نفر از ساکنان آن. ديگر او را به سمتی ديگر هل دادند

  .گرفتند قرار می
 

                                                 
216 Pilisvorosvar Social Home 
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های آزمايشگاهی  ها همانند موش آن. مرد ۴٠زن و  ٧١ساکن داشت،  ١١١ی فرد همراه من، آن موسسه  بنا به گفته
های کوچک تا ده تخت  اتاق. ای که به نظر من گنجايش سی نفر را داشت محوطه در کنار هم انباشته شده بودند، در

وقتی . های کوچک کارتونی تزيين شده بودند ها و اسب ديوارها با بچه اردک. دو طبقه را در خود جای داده بودند
، )جا افراد بالغ بودند ی ساکنان آن همه(اند  ها مثل مهد کودک نقاشی شده از يکی از پرستارها سوال کردم چرا اتاق

  ."ها دارای ظرفيت ذهنی کودکان هستند آن: "او به من گفت
 

 
ووروسوار سيليپ یاجتماع ی درون خانه   

 
توانم نگاهی به درون آن بيندازم او تاملی کرد و  وقتی پرسيدم که آيا می. فرد همراه من از برابر يک اتاق گذشت

او ظاهرا . ک تختخواب قفس مانند که مثل شامپانزه چمباتمه زده بود يافتمدر درون اتاق مردی را در ي. بعد واداد
او به همه جا رفته و هر : "جا برای توجيه حبس او گفت گذراند و يکی از ناظران آن ی بيست عمرش را می دهه

پرستار . بود در اتاق روبرويی مردی بود که مثل يک موميايی با باند پيچيده شده." خورد چيزی که گيرش بيايد می
  ."اگر اين بيمار را متوقف نکنيم تمام روز استمنا خواهد کرد: "توضيح داد

  
" روابط صميمی"اين جا اتاق . توقف بعدی در يک اتاق قفلدار زير زمين بود، به اندازه و شکل يک اتاقک ابزار

ها  آن: "همراه من گفت. ت ببرندتوانستند از چشم ديگران به دور باشند و از يکديگر لذ ها می بود، جايی که زوج
  ."کنند آيند و خود را راحت می جا می اين

  
اگر اتاق . ی اجتماعی پيليس ووروسوار محدود و محبوس کردن بود برای من روشن بود که تنها کارکرد خانه

کنان هيچ تالشی برای کمک به سا. صميميت را کنار بگذاريم، هيچ توجهی به زندگی احساسی ساکنان نشده بود
فرض بر اين بود که ساکنان . گرفت های اجتماعی يا دنبال کردن عالئق خويش صورت نمی ی مهارت جهت توسعه

زيِکِرز به من گفته بود تفاوت بودند، پس چرا زحمت به خود بدهيم؟  حقيقتا انسان نيستند يا نسبت به شرايط خود بی
اما . ی وی نداشتم هيچ دليلی برای شک در گفته. استی جسمی و جنسی در موسسات دولتی شايع  استفاده که سوء

گشت که در  استفاده به يک سيستم باز می ی فردی نبور بلکه سوء استفاده پيليس ووروسوار مشکل ظاهرا سوءدر 
  .قرون تاريک وسطی گير افتاده بود

  
الن پيوست، با اين اميد که بر ی هشتاد، هنگامی که تيبور شش ساله بود، زيِکِرز به انجمن ملی معلو در اوايل دهه

در يک : او اين فرايند را نا اميد کننده يافت. دولت مجارستان جهت بهبود خدمات برای معلوالن فشار بياورد
عالوه بر آن، زيِکِرز بيشتر يک . توان فشار آورد و برای موضوعی البی کرد حکومت تماميت طلب به آسانی نمی
او پيش از اين به عنوان يک سفالگر، قالی باف، و چرخ دوز کار، . ال سياسیزن اهل کسب و کار بود تا يک فع

  .ی لباس را مديريت کرده بود يک ايستگاه مترو را در بوداپشت مديريت، و يک قسمت از يک کارخانه
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ی  در زمانی که به خاطر مراقبت از تيبور در خانه ماند درآمد خود را از کار روی قطعات لباس برای کارخانه
ی صبح به دوختن لباس زير  خوابيد او تا ساعات اوليه هر شب پس از آن که تيبور می. کرد لباس تامين می

  .پرداخت می
  

زيِکِرز از مجرای درگير شدن با انجمن معلوالن کمک به والدين ديگر مثل خود و افراد ديگر معلول را آغاز کرد 
قبل از اين، او يک فعاليت تعاونی غير رسمی را در زير . دآور و با کارهايی مشابه درآمدی اضافه به دست می

با اين سرمايه از کارخانه مواد . او از افراد خواست که به جمع آوری سرمايه بپردازند. داد اش انجام می زمين خانه
. پرداخت یها به توزيع درآمدها م سپس به جمع آوری کارها پرداخته و با فروش آن. آورد ها می را خريده و به خانه

  .ی اين کارها غير قانونی بود همه
  

های  های صنعتی خصوصی شامل بر تعاونی دولت قانونی را تصويب کرد که بر اساس آن فعاليت ١٩٨٢در سال 
همان سال، هنگامی که زيِکِرز  217.توانستند فعاليت کنند های مستقل کاری بر اساس قرارداد می اقتصادی و اتحاديه
او اين . گذشت به يک تعاونی کشاورزی رها شده برخورد ی بوداپشت می در حاشيه 218وموراز شهری به نام سز

ای  او نامه." دور و بر گشتی زدم و اطالعاتی از رئيس شورای شهر گرفتم: "آورد ماجرا را به اين شکل به ياد می
جا کودکان و نوجوانان  ر آنخواهم مرکزی در اين قطعه زمين بسازم تا د من می: "به تعاونی کشاورزان ارسال کرد

وقتی درخواست او مورد ." معلول بتوانند کار کنند، ياد بگيرند و زندگی کنند، و کرامت انسانی خود را حفظ کنند
اگر . بايد کاری خير با اين زمين انجام دهم: "بالفاصله با خود چنين انديشيد. موافقت قرار گرفت شگفت زده شد

  "م ندهم چه جور آدمی خواهم بود؟کار قابل توجهی با آن انجا
  

برای بررسی موضوع، او يک گروه کاری با حضور ديگر والدين و معلوالنی که قادر به مشارکت بودند تشکيل 
او گروه سمی تشکيل داد که آن . او گروه ديگری تشکيل داد، اما آن نيز به هم ريخت. داد، اما اين گروه از هم پاشيد

کرد تا دوباره سعی کند، در  اما هر بار نيروهايش را جمع می. شد او در ياس غوطه ور میهر بار . نيز فرو پاشيد
سرانجام گروه چهارم متشکل " اگر تسليم شوم، بر سر تيبور چه خواهد آمد؟"شد که  حالی که به خودش يادآور می

  .های متوسط و يکی از والدين در کنار هم باقی ماندند از سيزده نفر با معلوليت
  

ها چشم انداز محدودی برای انجام فعاليت داشتند  از نظر قانونی آن. ی سه ساله تغيير زيادی روی نداد در يک دوره
اما احساس زيِکِرز آن بود . توانستند در داد و ستدهای کالن وارد شوند های دولتی می ها و فعاليت چون تنها سازمان

او با . های رفاه، بهداشت و اشتغال آشنا شد کار وزارتخانه در همين دوره او با. که تحولی در حال وقوع است
ها مالقات کرد و به تحقيق در مورد کارهای مناسب برای افرادی با  معلمان مدارس استثنايی و مديران کارخانه

دولت مجارستان با تصويب قانونی  ١٩٨۶سپس در سال . های ذهنی، شنوايی، اورتوپدی و بينايی پرداخت معلوليت
  219.های تجاری عمده را برای بخش خصوصی آزاد اعالم کرد اليتفع
  

خواست از  اگر زيِکِرز می. او به مراقبتی بيست و چهار ساعته نياز داشت. تا آن زمان تيبور نه ساله شده بود
. يافت موقعيت ايجاد شده توسط قانون جديد استفاده کند و تعاونی خودش را بسازد، بايد جايی برای زندگی تيبور می

  ."توانستم تمام وقت از او مواظبت کنم ی احساسی رسيده بودم که نمی به يک مرحله: "گويد او در اين باره می
  

در يک موسسه، او پرستاری منفرد را يافت که مسئول صد نفر . های پيش رو او را وحشت زده کرده بود گزينه
در نهايت او توانست تميز ترين . ها احساس کند دروازه ای ديگر، او توانست بوی تعفن را بيرون از در موسسه. بود

 .ی کوچک در شمال بوداپشت پيدا کند ، يک موسسه220تسهيالت را در گود
 

                                                 
217 U.S. Library of Congress, Country Studies, Hungary, Chapter 3, section on “Industrial Organization”; 
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/hutoc.html (September 1989) 
218 Csömör 
219 ECOSTAT Institute for Economic Analysis and Informatics, Budapest Hungary, www.ecostat, hu. 
220 Göd 
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. ی گروهی کوچک برای تيبور و ديگران به آن اضافه کند ی او آن بود که تعاونی را بسازد و يک خانه برنامه
اما کارها بدان ترتيب . جا بيرون بياورم را پس از چند سال از آنتوانم تيبور  کردم که می فکر می: "زيِکِرز گفت
  ."پيش نرفت

  
اين نام . ی صنعتی متحد را بنيان گذاشت زيِکِرز با اخذ وامی از دو سازمان در گير در امور معلوليت، اتحاديه

گر، پيشرفت کارها برای سه سال دي. عجيب و غريب بدان علت انتخاب شد که توجه مسئوالن را به خود جذب نکند
ما زمين مورد نياز را در . شد همه وقت مشغول کار بوديم و پيشرفتی حاصل نمی: "گويد زيِکِرز می. بسيار کند بود

  ی روسی و چهارده ساله من يک خودروی قراضه. اختيار داشتيم اما پولی نداشتيم تا کاری روی آن انجام دهيم
  ."رفتم ها می ی خانه رها بوده و با آن به همهبا اين حال مشغول سازماندهی کا. داشتم

  
ها و صدها تقاضا نامه را به وزارت رفاه، وزارت اشتغال، وزارت  کار ما اين بود که ده ١٩٨٩سپس در سال 

در نهايت اتحاديه اولين کمک مالی را از وزارت رفاه مجارستان . ها، و افراد بفرستيم دارايی، بنيادها، شرکت
  . دريافت کرد

  
به چيزی باور داريد بايد آن کار را  اگر حقيقتًا'گويم  وقتی جايی صحبتی دارم به مردم می: "زيِکِرز به من گفت

کارم را متوقف کرده بودم به هيچ چيز  ١٩٨٩انجام دهيد و انجام دهيد و انجام دهيد، چون اگر يک ماه قبل از سا ل 
  " '.رسيدم نمی

  
ه برای استخدام افراد معلول تخصيص يافته بود به او امکان داد که به ی دريافتی که به صورت ياران بودجه

های  معلوالن بيشتری دسترسی پيدا کند، ساختمان کوچکی برای ساکنان بسازد، يک مغازه تاسيس کند، چرخ
 او محل ديگری را در خارج شهر برای. های بافندگی بخرد، و توليد فرش و سراميک را آغاز کند خياطی و ماشين

  . کردند تاسيس کرد افرادی که در مرغداری کار می
  

ی مديريت  يکی از دوستان وی به نام زوزا اواله که مدير يک شرکت تکنولوژی زيستی بود به او در حوزه
های مالی خود را  های ايوان گورا و نورا کوزما به او کمک کردند سيستم دو دوست ديگر به نام. داد مشورت می
ها و مشاغل دستی داشت و به کارهای مربوط به معلوالن عالقه مند شده  ی حرفه پراودا که در همهبال . تنظيم کند

  . بود مديريت فنی مجموعه را بر عهده گرفت
  

ها کارهايی مثل قالی بافی يا تزيين سفال  آن. های کاری گذاردند زيِکِرز و پراودا تمرکز خويش را بر تشکيل گروه
ها دريافتند که اطالعات اين  در اين کار آن. ی مناسب با سطوح توانايی متفاوت تقسيم کردنديا دوزندگی را به مراحل

دانست معلوالن ذهنی در زندگی خود  بايست ثابت بمانند چون زيِکِرز می ها می گروه. ها موضوعی جدی است گروه
  .ی بااليی از نظم و ترتيب نياز دارند به درجه

  
ها را در موسسات دولتی گذرانده و دارای  برخی از ساکنان اتحاديه سال. ر بودتضاد در کارها اجتناب ناپذي
اما . ديگرانی که ناشنوا يا الل بودند هرگز زبان ايما و اشاره را نياموخته بودند. کمبودهای اجتماعی جدی بودند

الل گفته شده بود که  در مورد يکی از ساکنان کر و. های موسسات قابل اتکا نيستند زيِکِرز دريافت که گزارش
  . اما پس از کمتر از يک سال، مشکالت رفتاری او ناپديد شده بودند. دارد" ی جنسی تمايالت ديگر آزارانه"
  

بايد اعتماد ميان اعضا . ها به کار فرايندی وقت بر بود اما نه رمز آلود آن طور که روشن شد، وادار کردن گروه
ها به محيط کامال  آن"ی زيِکِرز،  بنا به گفته. کردند اجتماعی پايه را کسب می های افراد بايد مهارت. شد ايجاد می

در . دانست ها نمی ها با جهان خارج ارتباطی نداشتند و جهان خارج نيز چيزی از آن آن. گذاردند متفاوتی پای می
جا  در اين. ت زوج زندگی کنندتوانند به صور توانند برنامه را ترک کنند يا نمی ها نمی موسسات دولتی معلوالن، آن

  ."رود که عضوی از يک جامعه باشند جا از افراد انتظار می در اين. افراد آزادی زيادی دارند
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به عنوان . ها را به صورت گروهی حل کنند خواست که آن نمودند، زيِکِرز از ساکنان می وقتی مشکالت رخ می
کردند تا زمانی که او  فاده کند، ساکنان ديگر او را طرد میاست خواست از يک زن ساکن سوء مثال اگر مردی می

  . شد اين روش موثر واقع می. کرد رفتار خشن خود را متوقف می
  

استفاده از مسکن برای تحت کنترل قرار دادن . آموزش ساکنان برای حکومت بر خويش به تالش زيادی نياز داشت
  . اين کار سرباز زد تر بود اما زيِکِرز از انجام افراد بسيار آسان

  
***  

  
زيِکِرز با اعتقاد به اين که شهرت . های آنتن برای ارتش مجارستان بود اولين سفارش اتحاديه، قرارداد مونتاژ جعبه

ها سوق دهد و تصور عمومی را نسبت به معلوالن  تواند کارهای ديگری را به سمت آن ناشی از کيفيت باال می
  .نظارت کردتغيير دهد با دقت بر توليد 

  
تعاونی . های اتحاديه گسترش يافت ، فعاليت١٩٨٩با گذار اقتصاد مجارستان به يک سيستم بازار آزاد پس از 

قراردادهای ديگر . های فلورسنت به دست آورد های المپ های پرده و قاب قراردادهايی را برای مونتاژ گيره
ها در  های پستی و قرار دادن آن ی کارت خط چين شدهعبارت بودند از نقاشی صفحات تزيينی، جدا کردن صفحات 

  . های اوليه برای مدارس، قالی بافی، دوخت لباس، و درست کردن جارو پاکت نامه، کنار هم گذاری وسايل کمک
  

آمد  اگر کسی خسته يا دلزده به نظر می: "گويد زيِکِرز می. کردند ساکنان را مشغول نگه دارند کارکنان تالش می
ها و انجذاب به نظم و ترتيب تطبيق  تر کنيم، و خود را با ظرفيت تر يا دشوار کرديم کار را برای او آسان یتالش م
. هايی برای حضور در محل کار داشتند، حتی اگر چندان بدان عالقه نداشتند اما ساکنان اتحاديه محرک." دهيم

  ."آورند که اگر کار نکنند پولی به دست نمیدانند  درست مثل من و تو، افراد معلول می: "گويد زيِکِرز می
 

 
   ی پرده اژ گيرهمونت یريادگيمشغول  هياز ساکنان اتحاد یکي

 
ی دولتی بود فرد معلولی را مشاهده کرد که يک  يک روز، هنگامی که زيِکِرز مشغول بازديد از يک موسسه

فهميد که کسی که يک فنجان در دست دارد شد  در اين حال فورا می: "گويد او می. کرد فنجان بزرگ را حمل می
جا فرد معلول فنجان را به يکی از کارکنان داد و کارمند مربوطه فکر کرد که  اما در آن. خواهد چيزی بنوشد می

جا که فرد  ها فنجان را همين طور رد و بدل کردند تا آن و آن. اين يک بازی است و آن را به فرد معلول پس داد
پس از آن به او قرص مسکن دادند و او را در تختخوابی محدود کننده . و به خشونت روی کرد معلول عصبانی شد

  ."        قرار دادند
  

چرا به ذهن آن کارمند خطور نکرد که آن مرد تشنه است؟ زيِکِرز معتقد است که علت اين نوع برخورد آن بود که 
وقتی به اين موضوع : "او اضافه کرد. کرد ش تلقی میاز خوي" اصوال متفاوت"کارمند آن موسسه فرد معلول را 
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در غير اين . فکر کردم دريافتم که زمينه و سياق کار مستلزم آن است که کارکنان موضوع را آن چنان ببينند
ی ما  توان زندانی کردن معلوالن را بدون هيچ آزادی و زندگی خصوصی توجيه کرد؟ همه صورت چطور می

شوند، مشکالت  ها نا اميد می آن. اما معلوالن ذهنی اغلب در بيان احساساتشان مشکل دارند. نيازهای يکسانی داريم
  "  'ها معلولند، چه انتظاری داشتيد؟ اوه، اون'گويند،  ريزند و مردم می روی هم جمع شده و بعد يکباره بيرون می

  
فت که بسياری از افراد در حضور تيبور زيِکِرز دريا. انگيزند معلوالن احساسات نيرومندی را در ديگران بر می

گيرند، گويی معلوليت او  برخی با تامل از او فاصله می. کنند ديگران بر او ترحم می. شوند شرمسار و برآشفته می
چه  آن. کنند ها با او به احترام رفتار می آن. شوند اما برخی نيز به طور طبيعی به سوی تيبور کشيده می. واگير است

باطنی "چه زيِکِرز  ن افراد در آن اشتراک دارند عبارت است از يکدلی، تفکر انعطاف پذير، و آنی اي همه
  .نامد می" نيرومند

  
ها  موسسات دولتی هيچ توجهی به اين ويژگی. کنند بسيار مهم است ها برای کسانی که با معلوالن کار می اين ويژگی

های کاری را  کرد که بتوانند گروه اديه، کارکنانی را انتخاب میدر اتح" کمک کاران"زيِکِرز در استخدام . ندارند
ها اهميت  اين ويژگی). را اختيار کردند" کمک کار"ساکنان خود نام (مديريت کنند و به ساکنان ياری برسانند 

خدام در حقيقت، زيِکِرز از است. ی شغلی داشتند ای و تجربه ی تحصيلی، امتيازات حرفه بيشتری نسبت به پيشينه
ها به  زد چون تغيير نگرش آن کسانی که در موسسات دولتی مربوط به معلوالن دارای تجربه بودند سرباز می

ی ديگری که وی دريافت آن بود که آموزشگران کودکان استثنايی، مددکاران اجتماعی، و  نکته. معلوالن دشوار بود
ی زندگی ساکنان  از بودند و نبايد با امور روزمرهکادر پزشکی تنها برای درگير شدن با مشکالتی خاص مورد ني

  .ارتباطی داشته باشند
  

معلوالن در زندگی روزمره به . کنيم جا از افراد کامال عادی استفاده می ما خيلی خوشحاليم که در اين: "گويد او می
ها را داشته باشد، مثل  آن ها به محبت و توجه نياز دارند، اين که کسی هوای آن. ای نياز ندارند های حرفه مراقبت

ها کمک کند چيزهايی درست  ها فوتبال بازی کند يا به آن يک مادر يا پيرزن؛ کسی که دوست داشته باشد با آن
اما آن . شوند ها از جمله زبان ايما و اشاره به هنگام کار فراگرفته می ی مهارت بنا به نظر او، تقريبا همه." کنند

  . نيست قابل کسب" باطن نيرومند"
  

ی رفتار کارکنان به هنگام کار با معلوالن بپردازيد به سادگی در خواهيد يافت که آيا آن  اگر چند روزی به مشاهده
بعد . ی آموزش شغلی رسيد ای برای برنامه زيِکِرز به يک معيار سه هفته. افراد برای اين کار مناسب هستند يا خير
شدند که در آن تازه واردان در کنار افراد سابقه  ی تعليقی می ی سه ماهه از اين سه هفته، کارکنان وارد يک دوره

ای در  های خود را بدون هيچ قالب يا طرح از پيش تعيين شده گزارش" کمک کاران"هر روز، . کردند دار کار می
  . زيِکِرز مواظب بود مشکلی پيش نيايد. نوشتند های خود می مورد فعاليت

  
زولی اين هفته سه بعد از ظهر را به تماشای تلويزيون : "ز يکی از کمک کاران نوشتبه عنوان مثال، يک رو

اين نکته خارج از موضوع بود، دقيقا از جنس ." است، کاری که او نبايد زياد خودش را با آن سرگرم کند  گذرانده
  .ها سرپوش بگذارد کرد بر آن اموری که زيِکِرز تالش می

  
گويد وقت آزاد خود را چگونه بگذران، تو به  اگر کسی به تو نمی. ين موضوع توجه کنبه ا: "او به کمک کار گفت

گويی که وقت آزادش را چگونه بگذراند؟ آيا شما تفريحی بهتر از تماشای تلويزيون  چه حقی به يک فرد معلول می
  "ايد؟ ها فراهم کرده برای آن

  
اگر کمک کار : "ا اشتباهاتشان مورد مشاهده قرار گيردها اين بود که روش برخورد کمک کاران ب يکی از آزمون
در کار در اين موسسات در . از معلول عذر خواهی کند بايددهد،  کند که معلول را تحت تاثير قرار می اشتباهی می

جا جايشان  اما اگر معذرت خواهی نکنند اين. خواهيد يافت که اين امر برای برخی از کارکنان بسيار دشوار است
جا بمانند يا بروند و کل افرادی که  خواهند اين گيرند که آيا می در پايان سه ماه، کمک کاران تصميم می." ستني
مردمی : "گويد زيِکِرز می. خواهند او برود خواهند او را نگه دارند يا می گيرند که می جا هستند نيز تصميم می اين

  ."ها اعمال قدرت کند دهند چه موقع کسی بايد بر آن ص میکنند به خوبی تشخي جا باهم کار و زندگی می که اين
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اما با گذشت زمان اتاق شلوغ تر شد . ی واقع در گود، تيبور ابتدائا اتاقی مشترک با سه پسر ديگر داشت در موسسه
دارای صد نفر پرسنل برای   موسسه. شد ترها توجه فردی کمتری جلب می به جوان. ها به نه رسيد و تعداد آن

. های تعمير و نگهداری، مديريت، و پزشکی مشغول به کار بودند ها در بخش يست نفر ساکن بود اما اکثر آندو
. کرد نسبت ناظران به ساکنان در طول روز يک به چهارده بود؛ به هنگام شب اين نسبت به يک به هفتاد سقوط می

. کردند يرون رفته و درها را پشت سر خود قفل میی کار پايين بود و گاه تمام کارکنان شب با هم برای شام ب روحيه
گفت که مادرش روزها برای ديدن وی نخواهد آمد در حالی که او  يکی از کارکنان تيبور را اذيت کرده و به او می

  . ديد زيِکِرز او را در اتاق در حال گريه می. کشيد انتظار وی را می
  

زخم که سی و دو بخيه برداشت به خوبی تميز نشده . شکافت تيبور در سن سيزده سالگی به زمين خورده و سرش
ی ديگر، مرد جوان افتاد و لگن  در يک حادثه. بود و عفونت ناشی از عدم پاکيزگی نزديک بود وی را بکشد

بنا به نظر زيِکِرز، اين وقايع ناشی از . تا دو روز کسی به اين موضوع توجهی نکرده بود. اش شکست خاصره
زيِکِرز به من . انجاميد در يک مکان پر ازدحام بود که به بر آشفته شدن و دست بردن به خشونت می زندگی تيبور

او در مقايسه با ديگران خوشبخت . هرگز خودم را برای گذاشتن تيبور در آن موسسه در گود نخواهم بخشيد: "گفت
  ."     ز وحشتناک بودکرد اما هنو او بهترين نوع نگه داری را در آن موسسات دريافت می. بود

  
توانستند  دولت مجارستان قانونی را به تصويب رساند که به موجب آن موسسات خصوصی می ١٩٩۴در سال 

سکنی داده بود اما اين کار را به  ١٩٩٠زيِکِرز افراد معلول را از سال . تسهيالت نگه داری از افراد را اداره کنند
توانست بنياد خودش را راه بيندازد و از منابع دولتی برای ساختن  می اکنون او. نحو متداوم انجام نداده بود

تيبور به يکی از اين دو واحد در سال . ی کوچک گروهی استفاده کند ای از واحدهای آپارتمانی و دو خانه مجموعه
  .نقل مکان کرد ١٩٩۵

  
جا  او آن. شوند که در سقف ديده میای  ی اسکی است با سقف قوس دار و تيرهای چوبی ی تيبور شبيه يک کلبه خانه

ی اول  در طبقه. کنند شريک است ی دوم زندگی می های متعدد و دو کمک کار که در طبقه را با پنج نفر با معلوليت
در اين محوطه . های غذا خوری و نشيمن و يک آشپزخانه ی محوطه شش اطاق خصوصی وجود دارد به عالوه

در پشت ساختمان يک ايوان با . ی نصب شده با تلويزيون وجود دارد و يک قفسه های نشيمن، کمد، گل و گياه، مبل
  .های گل و يک فضای باز وجود دارد باغچه

  
. های تصادفی يکباره رعشه، ماليدن انگشتان، و حرکت: قسری پيدا کرده بود ی دولتی رفتارهای تيبور در موسسه

تيبور شروع کرد به انجام برخی : "گويد زيِکِرز می. يافتندی جديد کاهش  اين رفتارها پس از چند ماه در خانه
معنی به دور خانه را که در  های بی اين امر باعث شد او پرسه زدن. کارهای ساده در خانه و سپس کار در مرکز

جا  او همچنين حسی از فضای شخصی در آن: "او اضافه کرد." توانيد مشاهده کنيد کنار بگذارد موسسات دولتی می
  دانست؟ او از کجا می." يدا کردپ
  

تيبور در يک بعد .) های تيبور است گبی يکی از همخانه. (ی او آمد يکبار مادر گبی به خانه"ی زيِکِرز  بنا به گفته
مادر گبی به سراغ او آمد و . کرد از ظهر زيبای تابستانی در اتاقش بود ايستاده در برابر پنجره و به بيرون نگاه می

تيبور . زن وارد اتاق تيبور شده و با او شروع به صحبت کرد '.اند جا رها کرده تو را تنها اين. توی بيچارهآه، ': گفت
  ."جلو آمده و او را با آرامی و حق به جانبی از اتاقش بيرون راند و در را بست

  
دختران و پسران معلول والدين با : "او گفت. با انتشار خبر اتحاديه، فهرست انتظار زيِکِرز به صدها نفر رسيد

ها در نهايت به چيزی خوب برای فرزندانشان  آن. آمدند ی بيست يا سی عمر خويش پيش ما می خويش در دهه
  ."ها را بپذيريم توانستيم آن برخورده بودند اما ما نمی

  
ی که در او با کسان. تصميم گرفت آموزش ديگران برای انجام همين کار را آغاز کند ١٩٩٣زيِکِرز در سال 

ای  ها به راه اندازی مراکز کاری و زندگی مساعدتی عالقه فهرست انتظار بودند صحبت کرد تا ببيند کسی از آن
او و ِبال پراودا سفر در سراسر . او افراد ظاهرا پرانگيزه را به ديدار از اتحاديه دعوت کرد. دارند يا خير
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های کاری متشکل از افراد معلول  منابع کمک کنند و گروه مجارستان را آغاز کردند تا به افراد جهت جمع آوری
  . را سازمان دهند

  
هايی که به دنبال کمک اتحاديه بودند  گروه. های روشنی برای کار با اتحاديه تنظيم کرد زيِکِرز دستورالعمل

. يدند انجام دهندد خواستند طراحی کنند و هر کاری را که مناسب می توانستند مراکز خود را همان طور که می می
بايست کمک به افراد معلول جهت زندگی مستقل و در ارتباط نزديک با کل جامعه به قدر  ها می ی آن اما هدف اوليه
به اين معنا که نيازهای افراد " محور - پرسنل "باشند و نه " محور - مشتری "بايست  اين مراکز می. مقدور باشد

  .باشدمعلول بايد مقدم بر نيازهای کارکنان 
  

ها  آن: "بود" تعهد قلبی"هايی که به دنبال تاسيس اين مراکز بودند  ترين ويژگی افراد يا گروه ی زيِکِرز، مهم به گفته
  ."کردند بايد برای انجام اين کار احساس نياز می

  
سراسر زيِکِرز به کمک افراد ديگر شتافت تا هفت مرکز کار و زندگی مساعدتی در  ١٩٩۶تا  ١٩٩۴های  در سال

، او به افراد بالغی که معلوليت کمتری داشتند کمک کرد تا به زندگی ١٩٩۴در آغاز سال . مجارستان تاسيس کنند
  . مستقل گذر کنند

  
اولين ساکن اتحاديه که تالش کرد در يک آپارتمان بيرون از مرکز زندگی کند . اين امر چالشی تازه برای وی بود

با گذشت زمان زيِکِرز به الگويی برای اين کار . کند و در نهايت به اتحاديه بازگشتنتوانست با شرايط انطباق پيدا 
توانستند  اين غير معلوالن می. کرد دست يافت به اين ترتيب که ابتدا يک معلول با دو فرد غير معلول زندگی می

، مشاوره، و کمک از اتحاديه ی خود آموزش ها نيز به نوبه همکاران يا اعضای خانواده يا کمک کارها باشند که آن
ها،  ها، آشپزخانه در نهايت تعدادی از ساکنان سابق در مشاغلی بيرون از اتحاديه، در رستوران. کردند دريافت می

   .                                          ها مشغول به کار شدند ها و لباسشويی نانوايی
  

ه شد که برای تاثير گذاری بر وضعيت موجود بهداشت معلوالن به چيزی ی اتحاديه، زيِکِرز متوج با گسترش شبکه
حتی با افزايش پشتيبانی از کار اتحاديه در ميان . ای پراکنده از مراکز نسبتا کوچک نياز است بيش از مجموعه

وان يک تازه زيِکِرز به عن. توجه ماندند مدافعان معلوالن، بسياری از متخصصان امور بهداشتی به کار اتحاديه بی
های  ها با استدالل آن: "گويد او می. زند مورد انتقاد قرار گرفت هايی که تخصص ندارد حرف می کار که در حيطه

تو فقط يکی از . تو در اين حوزه متخصص نيستی دانی؟ تو چه می'گفتند،  به جای آن می. مقابل به حمله نپرداختند
ی  توان يک موسسه که او برای تغيير تصورات بايد نشان دهد که میزيِکِرز متوجه شد "  '.جماعت والدين هستی

  . محور را در يک مقياس بزرگ اداره کرد - حقيقتا مشتری 
  

به آشوکا . ی سابق آشوکا در مجارستان دريافت کرد يک تماس تلفنی از جودی ِجنسن نماينده ١٩٩٧زيِکِرز در سال 
وقتی . تعداد اندکی از کارآفرينان را در مجارستان نشانه کرده بودتازگی کار در اروپای مرکزی را آغاز کرده و 

جنسن . جنسن که خود دختری معلول داشت از مراکز زيِکِرز ديدار کرد از دستاوردهای او شگفت زده شد
قبل اما ِارزی کار خود را . بيشتر مردم منتظر تحوالت سياسی بودند تا بعد اين گونه کارها را آغاز کنند: "گويد می

ی پسرش را  خواست آينده او اگر می. توانست منتظر بماند او نمی. ی گذار به مابعد کمونيسم آغاز کرده بود از دوره
برای من ديدن يک کارآفرين اجتماعی در : "او اضافه کرد." گرفت يک راهبرد مشخص را در پيش می بايدبسازد 

  ."جب آور بودی معلوليت در مجارسنان تع يک رژيم کمونيستی در حوزه
   

ی  های دولتی برای استخدام افراد معلول که از صندوق دولتی جريمه زيِکِرز با جذب منابع مالی ناشی از يارانه
های کاری و مسکونی برای  آمد و مقرری آشوکا به ساختن مجتمع گرفتند می هايی که معلوالن را به کار نمی شرکت

  .شامل بود بر آپارتمان، کارگاه، گلخانه، رستوران و ديسکوتک ها اين مجتمع. صدها فرد معلول اقدام کرد
  

ترين لحظاتی که من در جريان تحقيق برای نوشتن اين کتاب داشتم ورود به مرکز زيِکِرز در  العاده يکی از فوق
به ای زنده از گام گذاشتن  من خاطره. ی اجتماعی پيليس ووروسوار بود سزومور يک ساعت پس از ديدار از خانه

ساختمان اصلی و ديدن ساکنان در لباس جين، لباس کار و دامن که به کار خويش مشغول بودند و مصمم به نظر 
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زيِکِرز به من گفت که ساکنان اتحاديه به طور ميانگين دارای معلوليتی بيش از معلوالن پيليس . رسيدند دارم می
بدون لباس زير و . کردند مل به نظر آمده و عمل میهای کا جا ساکنان همانند انسان در اين. ووروسوار نيستند

در درون ساختمان اصلی احساسی از آرامش و شادی به . های سفيد، تشخيص ساکنان از کارکنان دشوار بود کت
جا همچنين با نور  اين." جا را اشغال کرده است روح ِارزی اين: "يکی از کارکنان به من گفته بود. خورد چشم می

ها صدای موسيقی عامه پسند مجاری از  در يکی از کارگاه. ، گياهان و موسيقی انباشته شده استخورشيد، رنگ
او مکررا به . زيِکِرز پيش از شروع ساخت مرکز، چهار طرح معماران را رد کرد. رسيد راديو به گوش می

های  انتهای يکی از سالناگر در . و اين چنين است." خواهم ساختمان پر از نور باشد من می: "گفت معماران می
  .ی سزومور را ببينيد ی طاليی گندم و دورتر دهکده توانيد يک مزرعه ی طرف مقابل نگاه کنيد می بزرگ به پنجره

  
از من خواستند ) يا مسئول پخش موسيقی ديسک جاکی(اشتم دو دی جی د می های مفصلم را بر وقتی داشتم يادداشت

  . ها را به داخل ديسکوتک ببرند نند بلندگوها و نورافکنها بتوا اندکی کنار بايستم تا آن
  ." جوانان زيادی نيز از روستا خواهند آمد. امشب بايد به مهمانی بياييد: "زيِکِرز گفت
  " آيند؟ ها هم به ديسکو می غير معلول: "من پرسيدم

  ."البته"
  "آيند؟ ها چطور با ساکنان کنار می آن"

  ."توانيد ببينيد یخودتان م. خيلی خوب: "او گفت
  

ی گروهی کوچک  های گردهمايی، يک گلخانه و دو خانه ها، سالن ها، کارگاه های متعدد، آپارتنان در ميان ساختمان
. ها مشغول شمع ريزی و نقاشی اشيای سراميکی بودند ساکنان در کارگاه. درها همه جا باز بودند. قرار داشتند

کسانی مثل تيبور که معلوليت شديد ذهنی و جسمی داشتند . ده و متکا بودندديگران مشغول به دوختن لباس بچه، پر
های جداگانه، متصل  ها در کپه نشستند و به جدا کردن قطعات مختلف، گذاشتن آن در پيرامون ميزهای مونتاژ می

ی برنزه شدن، ها ها مشغول به سرهم بندی حفاظ چشم برای سالون گروه. پرداختند ها می کردن قطعات، و شمردن آن
  . کردند در فضای بيرونی، ساکنان در مزرعه و گلخانه کار می. های پرده بودند های المپ فلورسنت، و گيره قاب

  
اکثر ساکنان توجه کمی به من داشتند اما تعداد اندکی از من پرسيدند . انگيخت يک غريبه اصوال حساسيتی بر نمی

نويسم دو تن از ساکنان متذکر شدند که در  انی در مورد اتحاديه میوقتی گفتم دارم داست. کنم جا چه می که آن
گفتند که اتحاديه بسيار بهتر از  ها می آن. اند ها را دوست نداشته اند و اصال آن های ديگر نيز زندگی کرده موسسه

  . دندی ساکنان مجذوب کار خود بو قابل توجه تر از همه چيز آن بود که تقريبا همه. موسسات قبلی است
  

ها در  او گفت سال. کرد ی ذهنی مالقات کردم که در آشپزخانه کار می در سالن با يکی از ساکنان عقب مانده
  .موسسات دولتی زندگی کرده است

  ."کنم جا بيشتر احساس آزادی می من اين: "او گفت
  "جا آزادتر هستيد؟ چطور اين: "من پرسيدم

خواهد  تواند با دوستانش مالقات کند؛ و وقتی می د موسيقی گوش کند؛ میتوان او توضيح داد که هر وقت بخواهد می
کرد تا به يک  هايش را پس انداز می او داشت پول. بيرون برود الزم نيست به کسی بگويد يا زمان خاصی برگردد

  . آپارتمان بيرون از اتحاديه نقل مکان کند
  

توانم با  می: "او بر اولين دری که برخورديم زد و پرسيد. کرديمهايی ديدار  با زيِکِرز در طبقات باال از آپارتمان
قبل از اين که در . ما به واحد بعدی رفتيم." خواهم من مهمان نمی: "پاسخ کمی غرآلود بود" ها به داخل بيايم؟ مهمان

ما به . ستگذشت به ما گفت که ساکن آپارتمان با دوست دخترش بوده ا جا می بزنيم يکی از کارکنان که از آن
هر دو دارای سطوح . ی بيست عمرشان به ما خوشامد گفتند در اتاق بغلی دو مرد در دهه. حرکت خود ادامه داديم

ها مشغول کشيدن سيگار و گوش دادن به رولينگ استون  پايان روز کاری بود و آن. ميانی عقب ماندگی ذهنی بودند
  .بودند
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ی زيِکِرز، با ميانگين  ک دارای يک، دو يا سه ساکن بودند و بنا به گفتههر ي. ما به چند اتاق ديگر نيز سر زديم
اين تزيينات . ها با تصويرهای خانوادگی و پوسترهای بازيگران سينما و نماهای طبيعی تزيين شده بود آپارتمان

 .های کوچک بر ديوارهای پيليس ووروسوار های بچه اردک و اسب بسيار فاصله داشتند با کارتون
 
رقاصان با نور . رسيد ن شب در ديسکوی اتحاديه همه جا تاريک بود و صدای بلند و بم موسيقی به گوش میآ

. چرخيد رفت و می مردی در صندلی چرخدار با ضرب موسيقی به اين سو و آن سو می. صحنه چراغانی شده بودند
کرد يکی از ساکنان  کارکنان تالش می يکی از. کردند در حول و حوش، چند تن از افراد مقيم از دوردست نگاه می

زد تا خود را از گير مردی که او را  خجالتی را به پيست رقص بکشاند؛ يکی ديگر از کارکنان داشت دست و پا می
گشتم اما به من گفته شد که او زودتر  من دنبال تيبور می. برای چندين آهنگ به انحصار خود در آورده بود رها کند

  .گشته است باز آمده و به اتاقش
  

خواهند در شب  چند نوجوان از روستای سزومور در بيرون ديسکو تجمع کرده بودند، مثل دانش آموزانی که می
جا  رقصيدند يا تعامل نداشتند اما تا آن ها با ساکنان نمی آن. ی دبيرستان درها را با هجوم باز کنند مهمانی آخر دوره

ها پرسيدم  از آن. کردند ها فقط در يک شب جمعه وقت گذرانی می آن. را بپايند دانم نيامده بودند ديگران که من می
  ."خوبه، باحاله:"کرد گفت هايش را جمع می ها در حالی که شانه يکی از آن. که آيا ديسکو را دوست دارند

  
هوا . بودندها جمع شده  های پنج و شش نفره در غرفه ساکنان در گروه. در آن طرف سالن، رستوران شلوغ بود

چند نفر مشغول نوشيدن . کردند بسياری از افراد با زبان ايما و اشاره با هم مکالمه می. مملو از دود سيگار بود
بيرون ديسکو، کتی ماگونی را پيدا . فروخت های غير الکلی و خوراکی می آبجو بودند اما متصدی بار بيشتر نوشابه

  . جا آمده بود او با دو دخترش به آن. اميدندن می" خندان"کردم که ساکنان مرکز او را 
 

 
هياتحاد یسکويرقص در د   

 
پيش از آن، . جا کار کرده بود او شش سال بود که در آن. ترين کمک کارها در اتحاديه بود ماگونی يکی از محبوب

او با لبخند . ده بودی کاريابی شني خبر مربوط به اتحاديه را از يک موسسه. او در يک نانوايی مشغول به کار کرد
اولين روزی که اين جا آمدم مردی با معلوليت متوسط شروع به صحبت با من کرد و چهار ساعت تمام : "گفت

رفتم با خود انديشيدم که چقدر فرزندانم  وقتی به سمت خانه می .اند احساس کردم که مغزم را مکيده. حرف زد
  ."ستم که هر کسی ممکن است هر زمانی معلول شوددان در عين حال می. خوشبختند که معلول نيستند

  
ها جهت حل مشکالت  کار ماگونی شامل بود بر کمک به افراد برای شستن خود و لباس پوشيدن تا کمک به آن

ها در مورد  ها  در رفتن به مطب دکتر و سينما، تا گوش دادن به درد دل آن شخصی، جنسی و کاری، کمک به آن
  . ياهاها و رو زندگی و ترس

  
کنيم و اگر کمک نخواهند کاری  ها بخواهند ما عرضه می هر کمکی که آن. کار ما فقط کمک کردن بود: "او گفت
ماهيت مشکل هر چه باشد، . کنيم توانند انجام دهند تحقير نمی ما افراد را با انجام کارهايی که خود می. کنيم نمی

www.takbook.com

www.takbook.com



99 
 

کنيم در چارچوب  چه ما می اما هر آن. توانيم کمک کنيم میی صميمی  شخصی، جنسی و غيره، ما به دليل رابطه
کنند و از آن لذت  احتماال کسانی که اين شغل را قبول می. کند هايی است که نياز افراد معلول طلب می شاخص

  .ها دارند برند يک حساسيت درونی به اين شاخص می
  

ترين کار  مهم. باشيد و افراد را يک به يک بشناسيدبايد اين جا . هيچ راه ميان بری وجود ندارد: "او اضافه کرد
اند، در موسساتی  ها در موسسات دولتی زندگی کرده اکثر اين افراد سال. ی هموار و تخت است ايجاد يک رابطه

بايد صبور . گيرد اعتماد به تدريج شکل می. اند بدون ايجاد انگيزه، با نيازها و اميدهايی که کامال سرکوب شده
  ".باشيد

  
آمدم تا پايان روز  ی ضعيف به سر کار می اگر با روحيه: "يافت ماگونی کار خود را اکثر اوقات روحيه بخش می

افراد معلول ظرفيت بااليی برای . علت اين امر آن است که اين جا فضا باز است. رفت آن ضعف از ميان می
  ."ها درگيرند محرومند ديگران با آن ای که ها از عوامل بازدارنده آن. دوست داشتن و بيان آن دارند

  
تر من که هجده ساله است اين واقعيت را قبول  دختر بزرگ: "او سريعا اضافه کرد که همه چنين احساسی نداشتند

دختر کوچک ترم در اين جا . شود کنم، اما به من گفت که در اين محيط خل می کند که من در اين جا کار می می
  ."اهد زبان ايما و اشاره را ياد بگيردخو او می. تر است راحت

  
مجتمع  ٢٠٠١تا سال . سيزده مرکز ديگر در سراسر مجارستان تاسيس کرد ٢٠٠١تا  ١٩٩٧های  زيِکِرز در سال

حدود پنجاه در صد . ها اشتغال ايجاد کرده بود سزومور به تنهايی سيصد فرد بالغ را در خود جای داده و برای آن
  . زيِکِرز نسبت کمک کاران به ساکنان را يک به شش نگاه داشت. های مضاعف بودند يتها دارای معلول از آن

  
ی ميانی مديريت،  زيِکِرز اکثر وقت خود را صرف شکل دادن به اليه. اتحاديه ديگر در عقد قرارداد مشکلی نداشت

ير منتظره در قوانين کرد، شامل بر تغييرات غ العمل به موارد اضطراری می آموزش ديگران در شبکه، و عکس
  . ساخت دولتی که کار او را پيچيده تر يا غير ممکن می

  
، هيئتی از کميسيون ١٩٩٩به عنوان مثال در دسامبر . کردند المللی به نفع وی عمل می تر بين اما نيروهای قدرتمند

يل تقاضای عضويت در به دل. اروپايی از مجارستان ديدار کرد تا مراکز مراقبتی و روانی آن را ارزيابی کند
ی  ی اروپا، مجارستان تحت فشار بود تا سوابق و مدارک مربوط به حقوق بشر خود را با معيارهای اتحاديه اتحاديه

ها که در پيليس ووروسوار  های قفس مانند، مثل آن يکی از تقاضاهای هيئت آن بود که تختخواب. اروپا انطباق دهد
خواست که موسسات دولتی مربوط به  کميته همچنين از دولت مجارستان می اين 221.آوری شوند بودند، فورا جمع

. هايی مثل حق پوشيدن لباس خويش اعطا کند ای بهبود بخشد و به بيماران آزادی معلوالن را به نحو قابل مالحظه
نيويورک با  های گروهی در ايالت بسياری از خانه. مجارستان از حيث داشتن موسساتی زير استاندارد تنها نيست(
  222.)اند های بدبختی و غفلت تنزل يافته به مکان" استفاده نظمی و سوء آور از بی ای تعجب مجموعه"
  

، آرپاد گونچ رئيس جمهور مجارستان زيِکِرز را برای بهبود کيفيت زندگی افراد معلول مورد تقدير ٢٠٠٠در سال 
ی  کند و از زيِکِرز در حوزه ت با اتحاديه امضا میوزارت بهداشت مجارستان مرتبا قراردادهای خدم. قرار داد
اند تا با  های دولتی از اتحاديه ديدار کرده مديران موسسه. گيرد گذاری در امور مربوطه مشورت می قانون
های در گير در امور معلوالن در اتريش، هلند، روسيه، و انگلستان  زيِکِرز با گروه. های آن جا آشنا شوند سيستم

  . کند میهمکاری 
  

                                                 
221 Report to the Hungarian Government on the visit to Hungary carried out by the European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), December 5-16, 
1999, Council of Europe. 

برگزار شد مورد تاييد قرار گرفته و به  ٢٠٠٠ی  ژوييه ۴-٧ی هيئت پيشگيری از شکنجه که در  چهل و دومين جلسه اين گزارش در
. مدارک اين کميته اضافه شد  

222 Clifford J. Levy, “Broken Homes: A Final Destination; or Mentally Ill, Death and Misery,” New York 
Times, April, 28, 2002. 
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ی اروپا و به رسميت شناختن کار اتحاديه از سوی دولت مجارستان، زيِکِرز مطمئن نيست  رغم فشار اتحاديه علی
ی اين  او براين باور است که افراد اداره کننده. که موسسات دولتی به زودی فرايند اصالح را به پيش ببرند

بنا به توضيح . توانند تغيير پيدا کنند ند که به سادگی نمیهای گذشته آموخته و غوطه ور موسسات آن قدر در روش
مقاومت زيادی در برابر . ترين موضوع برای قبول، ضرورت تغيير تصور مردم از نقش خود است دشوار"وی، 

مردم . فاصله گيری از الگوی کنترل معمول، برداشتن گامی بسيار بزرگ است. گيرد اين امر صورت می
 - ی فراتر بسياری از پرستاران رابطه. کنند تحاديه را يک مخاطره و مسئوليت بزرگ تلقی میی بازی مثل ا موسسه

ما مدام بايد . تر است دهند چون مراقبت از افرادی که مانند همکاران مساوی تلقی شوند دشوار فروتر را ترجيح می
ها تدريس شود  اين رهيافت در دانشگاهفقط هنگامی که . کند محورمان حقيقتا کار می - اثبات کنيم که رهيافت مشتری
  ."مردم آن را باور خواهند کرد

  
. زيِکِرز انتظار دارد که متخصصان بهداشت ذهنی در ده سال آينده دست از گذاشتن افراد در موسسات بردارند

  . چالش بعدی کنار گذاشتن اين فرض است که افراد معلول بايد جدا از کليت جامعه نگه داری شوند
  

ان و شاغالن اتحاديه به عنوان بخشی از اين فرايند قسمتی از پس انداز خود را صرف سرمايه گذاری و ساکن
های مستقل خود جای داده  تن از افراد در آپارتمان ١۵٠، ١٩٩۴از سال . کنند ی آپارتمان خود می پرداخت هزينه

در . بينيد گذاريد و يک رديف خانه می ان پا میشما به يک خياب. چشم انداز من اين است: "گويد زيِکِرز می. اند شده
  ."کنند ها در متن جامعه زندگی می آن. هر پنج خانه يا نزديک به آن ممکن است يک فرد معلول زندگی کند

  
خوش " ادغام"و " عادی سازی"های معلوالن به اين چشم انداز مبنی بر  برخی افراد از جمله بسياری از خانواده

ها با  های آن کنند خانواده های ذهنی تمايل خود به ازدواج را بيان می ه عنوان مثال، وقتی عقب ماندهب. گويند آمد نمی
. گيرد تصور اين که افراد معلول فرزند داشته باشند بيشتر مورد مخالفت قرار می. کنند اين موضوع مخالفت می

موضع . کردند ای معلول بودند زندگی می ازهوقتی من از اتحاديه ديدار کردم شش کودک با والدين خود که تا اند
اما تصميمات دولت از طريق نهادهای دولتی . توانند نقش والدين را ايفا کنند دولت آن است که افراد معلول نمی

ها به اين کار تصميم   اما اگر آن. کنيم ما افراد را به بچه دار شدن تشويق نمی: "گويد زيِکِرز می. شود ِاعمال می
ی جوانب آن با دقت  و به همه  ها با يک متخصص ژنتيک مشورت کرده کنيم که آن اطمينان حاصل می بگيرند
  ."اند انديشيده

 
او هر روز هفته از خواب بيدار شده و برای کار به عنوان عضوی . بيست و هفت ساله بود ٢٠٠٣تيبور در سال 

او . پوشيده است هايش می بجز بستن بند کفشاو لباسش را . از يک گروه ده نفره از خانه بيرون رفته است
دانست چطور دوش بگيرد، گرچه برای صابون زدن به بدنش به کمک کس ديگری نياز داشت و کسی بايد  می

  . بود تا آب وان را ننوشد مراقب او می
  

تيم که کار ما به دنبال آن هس. او راحت و متعادل است. او از نظر جسمی خيلی سرحال است: "گويد زيِکِرز می
تيبور در "دانست؟  او از کجا می." آيد از کار خود خسته شده است ای برای او پيدا کنيم چون به نظر می تازه

تيبور شروع . کردم های جعفری شام را آماده می تعطيالت آخر هفته در خانه با من بود و من داشتم با بريدن ريشه
اين بدين ." خواهد ی زيادی می انجام اين کار حوصله. کرد جدا میها را از هم  ها و ساقه کرد به کمک من و برگ

او سه عکس از تيبور . ای ويژه بود اين لحظه برای زيِکِرز لحظه. تر آماده بود معنا بود که وی برای کاری سخت
ديک به اما بايد از نز. کنيم اين کاری است که ما هر روز در اين جا می: "او گفت. در حال کار با جعفری گرفت
  ."                مشاهده بپردازيد تا آن را ببينيد
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  حقيقتًا؟ها را مجذوب خود کرده است؟  آيا يک ايده آن. ١٠
  

من داخل يک . "آورد پيتر گلدمارک ديدار خود از بنگالدش را در زمان رياست خود بر بنياد راِکِفلر به ياد می
در داکا هستم، يکی از مناطقی که گروهی از زنان از دختران جوان های فرعی  ساختمان در يکی از خيابان

کند بلکه با راهبردهای حمله و تغيير،  اين سازمان نه تنها خدمات مراقبتی ارائه می. کنند سرپرست نگه داری می بی
ن موسسه يکی ی آ در پايان ماجرا روشن شد که اداره کننده. رهيافتی هوشمندانه به نظام حقوقی در بنگالدش دارد

  ."از همکاران آشوکاست
  
ی درخواست کنندگان کار انتخاب کرده بودند؟ او  ها او را چگونه پيدا کرده بودند؟ چگونه او را از ميان همه آن"

شما يک سيستم کامل از نامزد . ی يک شبکه ممکن شده بود ها را پيدا کرده بود؟ اين امر به واسطه چگونه آن
اين شبکه که در سراسر دنيا گسترش پيدا کرده يکی . گان و ايده دهندگان را در اختيار داريدکنندگان و توصيه کنند

  ."ها در سراسر جهان است ترين شبکه ترين و دست و دلباز از مثبت
  

خوب شناخته شوند ايجاد کرد؟ چگونه  که از آنتوان يک نظام برای تشخيص کارآفرينان اجتماعی پيش  چگونه می
ای شکل داد که به يک فرد خاص برای اداره نياز نداشته باشد؟ چطور اين کار  ار اين نظام را به گونهتوان ساخت می

او . ها بودند  های اصلی دريتون در مورد چگونگی انجام کار ها پرسش توان انجام داد؟ اين را در سطح جهان می
افراد با اين . که ما بنای کارها را درست بگذاريمی اين حرفه، به ويژه اهميت دارد  های اوليه در اين دهه: "گويد می

همکاری که ما انتخاب . ها ها و روايات مربوط به کارآفرينان آشنا هستند و نه نظريه قلمرو عمدتًا از طريق داستان
  ."شود کنيم تبديل می چه با استفاده از تعبير کارآفرين اجتماعی اراده می کنيم به يک داستان زنده از آن می

  
ی آشوکا در آسيا و  ی هشتاد ميالدی، دريتون اکثر وقت خود را صرف ساختن شبکه ر اواسط و اواخر دههد

ی آشوکا در  او عالوه بر جستجوی نامزد کنندگان و همکاران، به دنبال کسانی بود که نماينده. آمريکای التين کرد
وجو و مديريت  آشوکا کار کرده و به جستبا اولين نسل پيشگامان " نمايندگان کشورها"اين . هر کشور باشند

های متفاوتی آشنا و به تهديدات سياسی محتمل حساسيت داشته  ها بايد با حوزه آن. پردازند ی نامزد کنندگان می شبکه
های متفاوت را داشته باشند و  های مردم با پس زمينه ها بايد ظرفيت شنيدن دقيق حرف فراتر از همه، آن. باشند

  . ها به دست آورند ها و داستان زندگی آن کی تفصيلی از ايدهبتوانند در
  

های خود را به نحو  ها برنامه آن. کنند کارآفرينان اجتماعی به ندرت خود را به اين عنوان در مجامع معرفی می
ی کارآفرينان اجتماع. شود مناسب تلقی نمی" من"ها صحبت کردن از  در برخی فرهنگ. برند داوطلبانه پيش نمی

کار ما : "گويد جووانا ديويدسون يکی از کارکنان سابق آشوکا می. اغلب از الگوهای زندگی خويش غافل هستند
ها در مورد چيزهايی  آن. کنند افراد خود را به عنوان کارآفرين اجتماعی معرفی نمی. استخراج اين اطالعات است

  ."دهند به طور طبيعی انجام میها اين کارها را  آن. انديشند نمی" راهبردهای گسترش"مثل 
  

برای انجام اين کار بايد با افراد زيادی . های گرانبها را استخراج کند  ی آشوکا اين بود که اين گوهر ی نماينده وظيفه
های مکتوب برای وارسی  تقاضانامه. شد شد، کاری که به بهترين وجه به نحو چهره به چهره انجام می صحبت می

برخی از : "گويد دريتون می. يار مفيد هستند اما نه برای ارزيابی کيفيت کارآفرينی افرادی افراد بس گذشته
. ی خوبی نيست ی اين امر باشد که فرد تقاضا کننده نويسنده تواند نشانه ترين چيزهای روی کاغذ، تنها می ناسازگار
ن آشوکاست که ساختار مدارس سلطان يکی از همکارا. (های ابراهيم سلطان ترسناک هستند، وحشتناک نوشته

بر اساس مطالب مکتوبی که از . اما او يک کارآفرين درخشان است.) روستايی را در بنگالدش تغيير داده است
  ."وی دريافت کرديم هرگز با وی کار نکرده بوديم

  
ای ارزيابی اين شد فرايندی بر اما چگونه می. تر بودند بسيار مهم از نگاه آشوکا، بصيرت، اراده، و اخالق فرد

  کيفيات و تصميم گيری عقالنی و همواره با کيفيت باال ايجاد کرد؟ 
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) ١: (کند دريتون به عنوان يک مشاور مديريت، نظامی را ايجاد کرد که اين پرسش را به چهار مقوله خرد می
به عنوان يک وکيل اين  دريتون. ی اخالقی جوهره) ۴(تاثير اجتماعی ايده، و ) ٣(کيفيت کارآفرينی، ) ٢(خالقيت، 

رسيدند  ايده را در نظر گرفت که يک هيئت داوری از همکاران و همقطاران فرد که بايد به تصميمات اجماعی می
آيا نامزد مربوطه : شد ناميد آغاز می می" آزمون مغلوب شدن"چه دريتون  فرايند انتخاب با آن. تعيين کننده باشد

اگر پاسخ مثبت بود و نامزد از وارسی بر اساس معيار ذکر  223لگوسازی است؟ای تازه و با ظرفيت ا دارای ايده
اين ناظر يکی از کارکنان . داد ارجاع می" ناظر ثانوی"ی آشوکا مورد را به  آمد، نماينده شده سر بلند بيرون می

ارکردهای ناظر يکی ديگر از ک. (ی جغرافيايی ديگر بود ارشد آشوکا يا اعضای هيئت امنای مستقر در يک منطقه
" بی آبرو شدن"آشوکا به همين ترتيب با مشکل . ی آشوکا در برابر فشارهای محلی بود ثانوی محافظت از نماينده

  .)افتاد های منفی بر گردن فردی از کشوری ديگر می در اندونزی برخورد کرد؛ پاسخ
  

اين هيئت عبارت بود ." شد ارجاع میمورد به هيئت گزينش "کرد  اگر نامزد مورد نظر از نظارت ثانوی گذر می
ی يکی از اعضای  از يک گروه نظر دهنده شامل بر دو تا پنج کارآفرين اجتماعی از کشور نامزد مربوطه به عالوه

المللی  تا هم چشم انداز محلی و هم چشم انداز بين(ای ديگر  هيئت امنای آشوکا يا يکی از کارکنان ارشد از قاره
ی اعضا وقت خود را به نحو  همه. دادند ها معموًال در تعطيالت آخر هفته تشکيل جلسه می هيئت.) دخالت پيدا کنند

در روز اول، هر يک از اعضای هيئت با نامزد به صورت فردی . دادند داوطلبانه به اين کار اختصاص می
موارد مصوب در . زندشدند تا به تبادل نظر بپردا در روز دوم، اعضای هيئت دور هم جمع می. کرد مصاحبه می

المللی  رفت که نقش اصلی آن حفظ سازگاری عمل سازمان در سطح بين ی آشوکا می هيئت گزينش به هيئت مديره
  . است

  
آشوکا اعضای هيئت گزينش خود را حداقل سالی يک بار برای هر کشوری که در آن عمليات داشت دور هم جمع 

هر يک از بازيگران اين فرايند . بود ی تصميمات بايد اجماعی می همه. ی مذاکرات هيئت محرمانه بود همه. کرد می
ها و اعضای هيئت مديره بايد يک داوری مستقل و ايجابی  ی اعضای هيئت يعنی نمايندگان، ناظران ثانوی، و همه

در سطح  اش ی کاری ی خاص تحولی در حوزه که آيا يک نامزد خاص با يک ايده اين: دادند در موارد زير انجام می
  .کند يا خير ای مثل اروپای مرکزی ايجاد می ملی يا در کشوری کوچک مثل اسلوواکی يا سطح منطقه

  
سطح انتظارات و کيفيات را باال نگاه " آزمون مغلوب شدن. "شد گفت نه، مورد منتفی می اگر فقط يک نفر می

ای  ی تازه ه چيست؟ آيا گلوريا دو سوزا ايدهی تاز ی تازه در جهان پيرامون وجود داشت؟ ايده چند ايده. داشت می
  ها چه بود؟ ی آن ای داشت؟ اگر چنين است، وجه تازگی ايده دارد؟ آيا فابيو روزا چنين ايده

  
کرد که در مورد وجه تمايز رهيافت نامزد  فرايند انتخاب را مجبور میی افراد درگير در  آزمون مغلوب شدن همه

ای تازه است  که ايده برای گفتن اين. در برخورد با مشکل بينديشند و همفکری کنندهای گذشته  مربوطه با رهيافت
اگر امتحان شده، نتيجه چه بوده است؟ اگر نتيجه، . دانستند که آيا اين ايده قبًال امتحان شده است يا خير افراد بايد می

آن را بهبود بخشد؟ کدام نوع ترکيب از ناموفق بوده، به چه علت؟ و اگر موفق بوده، نامزد مورد بحث چه کرده تا 
تر به شرايط موجود  تر، يا از نظر سياسی نزديک تر، قابل سنجش، يا کارا های موجود رهيافت نامزد را عملی ايده

  سازد؟ های قبلی می نسبت به تالش
  

يک . م کار بودهای انجا ی تازه فقط يک چيز نبود، بلکه محصول انواعی از روش شد که ايده در نهايت روشن می
شود از منابع محلی برای حل يک مشکل بهره  چگونه می. داد ی تازه احتماًال اين مالحظات را در خود جای می ايده

شود  شود قانونی را به تصويب رساند؟ چگونه می شود بر موانع فرهنگی غلبه کرد؟ چطور می گرفت؟ چگونه می
توان  شود ديگران را برای انجام کارها آموزش داد؟ چگونه می ینيازهای مالی يک سازمان را تامين کرد؟ چطور م

  شهروندان و کارکنان را برای انجام کارها و گرفتن کمک بسيج کرد؟
  

انطباق شکل  -ها در فرايند مکرر انطباق و باز اين ايده در طی سال. رسد ای با موجی از الهامات فرا نمی چنين ايده
من : "گويد دريتون می. شود ای به ايده اضافه و اجزايی از آن حذف می اجزای تازه در اين فرايند مرتبًا. گيرد می

شما با . کنيد ها را دستکاری می شما هر روز ايده. اند باور ندارم که خلق يک ايده و بازاريابی آن متفاوت
                                                 
223 William Drayton, “Selecting Leading Public Entrepreneurs” at www.ashoka.org 
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ونه شکل نگرفته اما صحبت کردن از آن دشوار است، چون زبان ما بدين گ. شويد ای مواجه می های تازه فرصت
  ."انديشند ی آن میاجرايک ايده و  داشتن علت آن است که مردم در باب. است

  
اعتبار به عنوان يک راهبرد  - ی خرده محمد يونس را در نظر آوريد، کسی که نقشی جدی در تنظيم و بسط ايده

اما يونس کسی  224.داشته است ها وجود های متفاوت قرن اعتبار در شکل -البته خرده. جهت غلبه بر فقر بازی کرد
های بدون بهره و بر اساس همکاری با  ی وام ی بانکداری را با نشان دادن چگونگی بسط نظام يافته بود که نظريه

او اين کار را در مقياسی انجام داد که توجه جهانيان را . به چالش کشيد ها کشاورزان فقير بر اساس کارايی هزينه
کار تحويل و . ميليون وام گيرنده در هفتاد و هفت هزار روستاست ١/٧امين دارای بانک گر. به خود جلب کرد
  ماند؟ کند؟ اين نظام چگونه امين مردم باقی می چطور چنين نظامی کار می. ها را در نظر بياوريد بازيابی اين وام

  
اخت هفتگی، جلسات مراکز، وام گروهی، پرد: های متعددی در مورد چگونگی انجام کارها رسيده بود يونس به ايده

ی آموزشی که  ی شش ماهه ی سود، يک برنامه ی محاسبه های ساده صندوق گروهی، صندوق اضطراری، روش
ی بازنشستگی زود هنگام برای کارکنانی که ظرفيت بيشتری از  کرد، گزينه کارکنان بدون انگيزه را حذف می

ی پنج ستاره برای ايجاد رقابت در ميان کارکنان، يک اقتضای کار خود در بانک داشتند، يک نظام رتبه بند
  . ها کرد، و مانند آن سازوکار گزارش که ميان مالحظات انسانی و مالی موازنه برقرار می

  
در طول راه اشتباهات و تصحيحات زيادی . تقريبًا يک دهه طول کشيد تا مبانی نظام بانک گرامين شکل گرفتند

اولين سيستم . ی خود را کنار بگذارد های اوليه ها مجبور بود نظام ه ندهی گرويونس برای سازما. صورت گرفت
های دولتی برای در اختيار گرفتن  ی وی برای قانع کردن بانک طرح اوليه. بازپرداخت وی قابل مديريت نبود
شد،  روبرو می بايست با نتايج يک سيل بزرگ اولين باری که بانک گرامين می. پروژه مبتنی بر سوء محاسبه بود

مديران آن اشتباهاتی مرتکب شدند که هزاران روستايی را از خود ناراضی کرد و حل مشکالت بازپرداخت آن 
ها را به نحوی قابل مالحظه باال برد که  ی نود ميالدی سقف وام بانک در اواسط دهه. شش سال طول کشيد

که تمرکز آن بر زنان زبانزد همگان است وام دادن بانک . ها هنوز در حال تصحيح هستند مشکالت بازپرداخت آن
  .           به زنان را هشت سال پس از آغاز به کار شروع کرد

  
با ." مسير حرکت بهترين کشتی يک خط زيگزاگی است با يکصد فراز و نشيب: "رالف والدو امرسون نوشت

رسش مورد نظر آن است که آيا شخص پيش گيرد، پ ی تازه مستمرا مورد بازبينی قرار می که يک ايده فرض اين
ی ايده همواره و به نحو سازگار بر چشم انداز وسيع، نوآوری برای حل مشکالت پيش بينی ناشده، پافشاری  برنده

آيا اين تمرکز بدون توجه به سوء محاسبات يا اشتباهات يا بد . ماند يا خير بر به عمل در آوردن آن متمرکز می
  های پيش رو برجای خواهد ماند؟ ها يا عدم همکاری جه به ميزان مخالفتها و بدون تو شانسی

  
تحول جدی اجتماعی به زمانی بسيار طوالنی و اغلب . طلبد ای يک ميليون دالری می پاسخ اين پرسش البته جايزه

و به  های متعدد، در جريان اين تحول بايد از تحقق يک پروژه در يک محل خاص به محل 225.ها نياز دارد دهه
توان پيش بينی کرد که کسی در  اما چگونه می. الگوهای رفتاری و تصورات در حال تغيير در سطح ملی گذر کرد

  طی بيست، سی، يا حتی چهل سال چه دستاوردی خواهد داشت؟
  

های دريتون  های گزينش آشوکا در ريو دو ژانيرو حضور يافته و به صحبت من به عنوان ناظر در يکی از هيئت
او بدين گونه . های خود گوش دادم ای اعضای هيئت در مورد چگونگی اطالق چهار معيار آشوکا در مصاحبهبر

خالقيت در تعيين هدف يا نگاه بصيرت آلود بر : اين معيار دو بخش دارد. اولين معيار خالقيت است: "آغاز کرد
تا فرد به آن نقطه برسد با . حل مسئلهفراز افق موجود به الگويی متفاوت در قلمرو مورد بحث، و خالقيت در 

                                                 
های خانوادگی، و حلقات وام  های رهن، وام اند بر وام دهندگان، مغازه اعتبار شامل بوده - از نظر تاريخی، منابع غير رسمی خرده 

224سنتی، . مثل سوسو يا روسکا   
در اين مورد نگاه کنيد به. کند نيز صدق میهمين موضوع بر امور تجاری و مشاغل   225 

“Innovation in Industry Survey,” The Economist, February 20, 1999, 5-28. 
ها را برای مدتی طوالنی، گاه تا بيست و پنج سال، به پيش برند و  های عمده به کسانی نياز دارند که آن ی نوآوری همه"بنا به اين مقاله، 

اش را به  ی مورد عالقه خواهد ايده از ذهنيت جنون آلود صرف يک مهندس که نمی] تحوالت فنی[اغلب اوقات "؛ ١۵ ص." بپرورانند
.  ١۴ص " گيرند، کناری نهد نشات می  
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ها بايد  آن. ها در اين کار بايد خالقيت داشته باشند آن. شود و بايد هزار بازبينی انجام شود هزار مانع مواجه می
بنابراين ما بايد به دنبال هر دو نوع خالقيت در . ای در پيرامون موانع باشند های تازه وجوی راه همواره در جست

  . کند ها به تنهايی کفايت نمی يکی از آن. شيمافراد با
  
ای  آيا ايده. ای را که اين فرد شکل داده داريد ها کدامند؟ شما در برابر خود ايده ها برای يافتن اين خالقيت آزمون"

در  تر از همه، آيا اين انديشه از خود وی است؟ بينيد چيست؟ مهم که در اين کار می ای تازه است؟ کيفيت حل مسئله
  .هايی بسيار جالب يافت اما ايده ممکن است به افراد ديگری تعلق داشته باشند توان ايده موارد زيادی می

  
تاريخ . شود خالقيت يک باره در سن سی و پنج سالگی ظاهر نمی. ی افراد حقيقتًا مفيد است و جو در گذشته جست"

اند؟ با  های ديگری تاسيس کرده اند؟ آيا سازمان افتههايی تازه دست ي زندگی نامزد چيست؟ آيا نامزدها به ايده
  اند؟ مشکالت چگونه برخورد کرده

  
 ٩٨درک اين معيار بسيار دشوار است و . هاست ترين آن معيار بعدی يا کيفيت کارآفرينی تا اينجای کار سخت"

از هر هزار نفر آدمی که . دشون درصد از کسانی را که برای اين کار مناسب نيستند با اين معيار از رده خارج می
ما از اين . کمترکند، يا شايد  خالق، ايثارگر و پر انرژی هستند احتماًال فقط يک نفر با اين معيار تطابق پيدا می

تواند کارها را به  منظور ما کسی نيست که می. کنيم شود اراده نمی معيار همانی را که در زبان معمول فهميده می
توانند الگوی کل قلمرو کاری  تعداد افرادی که می. توانند کارها را به انجام برسانند ها نفر می نميليو. انجام برساند

اجرا و . منظور ما اين نيست که اين فرد بايد مجری يا مدير خوبی باشد. خود را تغيير دهند بسيار اندک است
بايد از . ها هستيم تند که ما به دنبال آنها چيزهايی نيس اما اين. کند مديريت خوب يک ويژگی مثبت است و کمک می

چون اين معيار . درک معمول اين کلمات فراتر رفت و حقيقتًا بر کانون آن چيزی که ما به دنبال آنيم تمرکز کرد
  . طلبد، شما بايد بيشترين تمرکز را بر آن داشته باشيد وارسی را می ترين سختآيد و چون  دشوار به چنگ می

  
خواهد  چه چيزی کارآفرينی را که می. توانم اصل موضوع را توضيح دهم يا خير هيد که ببينم آيا میبه من اجازه د"

کنم که جوهر تفاوت  کند؟ من فکر می يک الگو را در مقياس مورد نظر ما تغيير دهد از افراد ديگر متمايز می
ها در اين  دانند که آن يقًا نهفته است میها عم آنجاست که کارآفرينان از دوران کودکی و به دليلی که در شخصيت آن

هنرمندان چنين . کنند ها تنها با بيان يک ايده رضايت پيدا نمی آن. جهان هستند تا آن را به نحوی بنيادی تغيير دهند
ای، و مدد کاران اجتماعی  به همين ترتيب، مديران، افراد حرفه. کارآفرينان چنين نيستند. اند محققان چنين. هستند

شوند که مشکل  ها هنگامی خوشحال می شوند، بلکه آن يک ايده خوشحال نمی] با داشتن يا دانستن يا يافتن[قط ف
روند که  هايی می ها به دنبال راه حل به همين دليل آن. های خود را حل کنند گروهی خاص يعنی مشتريان و سازمان

ای پيدا  ها با يافتن راه حل رضايت حرفه آن .شوند ی يک شرايط خاص باشد و از اين موضوع سرخوش می ويژه
کار آفرينان . کند ها کارآفرين را راضی نمی اما هيچ يک از اين. شوند کنند و به همراه ديگران شخصًا ارضا می می

توانند از  ها نمی آن. در ذهن خود اين چشم انداز را دارند که چگونه جامعه با اجرای يک ايده تحول پيدا خواهد کرد
در دنيای . ی مورد نظر نه تنها در يک محل بلکه در کل جامعه به جريان بيفتد که ايده کت باز ايستند مگر آنحر

ی اجتماعی  همين موضوع بر حيطه. گويند بازاريابی، يعنی فراتر رفتن از اختراع در گاراژ خانه تجارت به اين می
  . شود يا دو مدرسه حل کند خوشحال نمی که يک مشکل را در يک روستا کارآفرين از اين. کند صدق می

  
ی زندگی افراد و در زندگی  ها را در مراحل اوليه توان آن شود که می ها ناشی می و از آن نياز، شماری از ويژگی"

ها آن  ترين آن اولين آزمون و آشکار. گيرند های ما شکل می از همين جاست که اکثر آزمون. ها يافت ای آن حرفه
خواهند در صورت ضرورت، ده يا  ها می که آيا آن يک ايده هستند يا خير، و اينمجذوب  حقيقتًاها  آناست که آيا 

. کند که آن کار را رها کنند ها خطور نمی بيست سال از عمر خويش را صرف آن کنند يا خير، و به ذهن آن
ون کليدی برای تشخيص اين موضوع آزم. کارآفرينان با ايده و تحقق آن در سراسر جامعه کامًال دلمشغول هستند

ای را دو  آيا اين ايده در کل زندگی کارآفرين در حال باروری بوده است؟ من وقتی کسی را ببينم که ايده: اين است
چون در . آيد چندان قابل قبول به نظر نمی. شوم مشکوک می] به استخدام وی[سال پيش در ذهن داشته است 

در زندگی افراد يک سازگاری . ی عالقه را زمانی که وی جوان بوده مشاهده کرد توان ريشه کارآفرين نوعی می
  .    حقيقی وجود دارد
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. های مربوط به چگونگی خبرويت دارند؟ اين نيز موضوعی بسيار مهم است ها در مورد پرسش که آيا آن دوم آن"
موجود در سراسر برزيل  به کار گيرم؟ خواهم از يک ويال در سائوپولو اين ايده را جهت تغيير الگوی  چطور می

ها استفاده کرد؟ چگونه  ی مشکالت غلبه کرد؟ چطور بايد از فرصت توان بر همه نتيجه چه خواهد بود؟ چگونه می
  های تجاری را در اين موضوع درگير کرد؟ توان اتحاديه می

  
يک موضوع . ن نوع شخصيت استها برای رفتن در پی اي ترين آزمون آزمون چگونگی انجام کار يکی از مهم"

و آن را از " خواهيد اين مشکل را حل کنيد؟ چطور می"که،  مربوط به چگونگی را در نظر بگيريد، مثل اين
. های حقيقی، اين کار را دوست دارند کارآفرين. های دوم و سوم و چهارم چالش فراتر ببريد ی اول به مرحله مرحله

ها در زير دوش صبحگاهی، و به هنگامی که کس ديگری برای صحبت  چون اين کار همان چيزی است که آن
های از چگونگی  که در مورد اين پرسش بسياری از افراد از اين. کنند ها نيست می کردن در اين موضوع با آن

هم  دانند چگونه اجزا را در کنار اند و می اما اين افراد مدام در حال ساختن و بازبينی. اند صحبت کنند دل زده
  . کنند بگذارند يا حداقل به آن فکر می

  
ها در مورد همه چيز از پيش فکر  گيريم آن ی کارشان به کار می که ما افراد را در مراحل اوليه جا از آناما "

. اند وجه ديگری را امتحان کنيد بينيد که نامزدها در مورد يک وجه از موضوع نينديشيده بنابراين اگر می. اند نکرده
آيا اين فرد حقيقتًا به موضوع چگونگی انجام کارها . ی يک فرد هستيد به دنبال کيفيت و ادراک پذيری انديشهشما 
. ريزند ی روش فرو می مند است؟ در مقابل، آرمانگرايان در برابر پرسش از چگونگی و اصرار در ارائه عالقه
اما  -های مسرت بخش و غيره و غيره طاقی -آيد توانند به شما بگويند يک قصر زيبا چگونه به نظر می ها می آن
  . برسيد جا آنتوانيد به  توانند بگويند که سيستم فاضالب قصر چگونه کار خواهد کرد يا شما چگونه می نمی

  
اين فرد تا چه حد واقع بين است؟ يک کارآفرين واقعی بايد به محيط پيرامون خود با : آزمون کليدی ديگر اين است"

که حقيقتًا بدانيد در پيرامونتان چه  ای را باعث شويد مگر آن توانيد تحول اجتماعی عمده شما نمی. ارددقت گوش بسپ
چون . کنيد و بر آن تمرکز پيدا می. که چيزی جايش خالی است بينيد از اين هايی را می شما ابتدائا نشانه. گذرد می

ها عرضه  ها اسير چارچوبی که ديگران به آن آن. ستندبدين ترتيب اين افراد ايدئولوگ ني. نياز داريد چنين کنيد
ها از گذاشتن پای خود به فراتر از  آن. اند ها به نحوی شگفت آور رها از چارچوب و قالب آن. د نيستندان کرده

بنابراين . دهند گوش می] های ديگر به ايده[کنند و به خوبی  ای و سازمانی احساس خشنودی می مرزهای ميان رشته
فهمد اين يک اعالم خطر جدی  کنيد که اين فرد واقع بين نيست يا حقيقتًا دنيای پيرامونش را نمی احساس می اگر
  . است

  
حقيقتش را . اين معيار بر شخص تمرکز ندارد، بلکه بر ايده متمرکز است. معيار سوم با دوتای اول تفاوت دارد"

مردم به ما مکررًا . مانی خود به معيارهای ديگر افزوديمبخواهيد ما اين معيار را بعدًا در فرايند تکامل ساز
انگيز از صحنه ناپديد شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شما حقيقتًا بايد به  وقتی اين فرد کارآفرين و شگفت': گفتند می

کارآفرين  فرض کنيم که اين. جا دو سطح از آزمون وجود دارد بنابراين در اين '.ارزش ذاتی خود ايده نيز فکر کنيد
اين ايده را در يک محل، يک مدرسه، يک روستا، جايی ديگر در عالم واقع به نمايش بگذارد و بعد برای بيست 

پرسش اين است که آيا مردم معمولی درگير در آن قلمرو به آن نمايش نگاه . ی مريخ فرستاده شود سال بعد به کره
اين ايده به من کمک خواهد کرد که کارم را . آن را انجام دادشود  می. اين ايده عملی است'کرده و خواهند گفت، 

ی مورد نظر آنقدر فی نفسه خوب هست که پس از  ؟ به بيان ديگر، آيا ايده'خواهم امتحانش کنم می. بهتر انجام دهم
تاثر نمايش عملی بودن بسط پيدا کند؟ آزمون دوم آن است که چه تعدادی از مردم از اجرای اين ايده به نحوی م

  خواهند شد و اين تاثير چقدر اهميت دارد؟
  
ی اخالقی يا معيار چهارم را از آن جهت در پايان فهرست قرار داديم که به روح و جان افراد  تمسک پيدا  جوهره"

آيا عميقًا به اين فرد اطمينان داريد؟ اگر در : جا اين است پرسش اساسی در اين. ذهن به تنهايی کافی نيست. کند می
کنيد؟ ما چرا اين سوال را مطرح  که اين فرد با شما باشد احساس راحتی می رايط خطر قرار گيريد آيا از اينش
بدون اعتماد، افراد به يکديگر . کند که همکاری بدون اعتماد متقابل کار نمی اول آن. کنيم؟ سه دليل دارد می

  . دهند و اين برای ما کشنده است اطالعات نمی
  

www.takbook.com

www.takbook.com



106 
 

خواهيم روش انجام کارهای خود و روش ارتباط با  است که برای ايجاد تحول اجتماعی از افراد می دليل دوم آن"
ها به شما اعتماد نکنند، احتمال موفقيت شما به  اگر آن. ها خواهش بزرگی داريد شما از آن. ديگران را تغيير دهند

مردم . های وی است ترين سرمايه از مهم اعتماد پذيری کارآفرين اجتماعی و امانت وی يکی. يابد شدت کاهش می
های مورد نظر را  ها جهش در اين حال آن. کنند و اگر به شما اعتماد نکنند به دنبال شما نخواهند آمد اين را حس می

  . که ضرورت دارند در زندگی خود انجام نخواهند داد
  
. تماعی که مورد اعتماد مردم نيستند بيفزاييمخواهيم به فهرست پر و پيمان رهبران اج دليل سوم آن است که ما نمی"

خواهيم اين کار را  کنيم، و حقيقتًا نمی ها پشتيبانی می دهيم، از آن ها اعتبار می شغل ما تماشای مردم است، ما به آن
  .که افراد مورد حمايت حقيقتًا افراد خوبی باشند بکنيم مگر آن

  
اين معيار نيازمند يک گروه . ار مثل اطالق اين معيار وجود داردبنابراين، سه دليل مهم برای انجام کاری دشو"

ما اين کار را هر . کند اعتماد کند ای که به افراد اعتماد نمی برای يک فرد دشوار است که به موسسه. داوری است
زنيم در طول  می وقتی در خيابان قدم. شود که اين کار را نکنيم دهيم اما به ما گفته می روز در زندگی خود انجام می
ما . ی خود دغدغه داشته باشيم يا خير گيريم که آيا بايد در مورد آمدن يک فرد به خانه روز صدها بار تصميم می

گيريد با کسی سوار يک  وقتی تصميم می. کنيم دقيقًا از همان مهارت برای به کار گيری افراد در اينجا استفاده می
ی  گيريد با کسی وارد يک معامله وقتی تصميم می. گيريد ين ترتيب تصميم میاتومبيل شويد يا خير، داريد به هم

ی ما در سطحی توسعه يافته دارا  اين مهارتی است که همه. گيريد تجاری شويد يا خير، به همين ترتيب تصميم می
  . اگر چنين مهارتی نداشته باشيم، وای به حالمان. هستيم

 
که  گيرد چون در نهايت شما بايد در مورد آن های داوری را به کار می يئتبه همين علت است که نظام قضايی ه"

ما . جا مواجه هستيم ما با همين شرايط در اين. به چه کسی اعتماد داريد و به چه کسانی اعتماد نداريد داوری کنيد
سه نفر از چهار  و به عنوان هيئت داوری، اگر. يک هيئت داوری داريم متشکل از افرادی بسيار حساس و دلسوز

  .ای در مورد يک فرد دارند بايد به موضوع با دقت بيشتری نگاه کنيم نفر هيئت دغدغه
  
ی خود را به عرصه بياوريم و فرد مورد نظر را با آن  ايم آن است که احساس اوليه آزمونی که ما بسيار موثر يافته"

. شوم ی پرتگاه نزديک نمی من به لبه. ترسم ع میمن از ارتفا. احساس ترس مثالی مناسب است. احساس در آميزيم
بندم و خودم را  کنم آن است که چشمانم را می بنابراين کاری که می. شود حتی فکر کردن به آن موجب هراسم می

کنم که اين فرد با  کنم، و بعد تصور می ی پرتگاه در يک شب تاريک و طوفانی تصور می در حال قدم زدن در لبه
معنی آن اين است که [دهم  ی دو می گيرم، به شخص نمره ی صندلی را می احساس کنم که دارم دسته اگر. من است

  .]وجود دارد" دليلی برای دغدغه"
  
يکی از همکاران هندی ما با مارها کار . ترسد گلوريا دو سوزا که يکی از همکاران ما در هند است، از مار می"

خانم معلم، ': گويد در يک لحظه او به گلوريا رو کرده و می. آيد لوريا میکند و يک روز اين همکار به کالس گ می
شود يکی از تصميمات آنی خود را در مورد  و گلوريا مجبور می '.گيريد چرا اين مار خوشگل را در دست نمی

بدين . کند اد میاو در نهايت به همکار مار در دست اعتم. که از اتاق بگريزد يا به آن همکار اعتماد کند بگيرد اين
هرچه را که . آيا بايد مار را بگيرد؟ شما ترس از فضای تنگ و تاريک را امتحان کنيد: ترتيب آزمون وی اين است
  .شود در مورد شما موثر واقع می

  
ها را در کنار هم بگذاريد پرسش نهايی اين خواهد  وقتی آن. کردم ها چهار معياری بود که از آن صحبت می اين
ا باور داريد که اين فرد و اين ايده، الگوی جاری در آن قلمرو را تغيير خواهند داد؟ به عنوان مثال، محيط آي: بود

نه فقط در شهر سائو پولو، نه فقط در ايالت ميناس . ها در سراسر برزيل زيست، بهداشت، تعليم و تربيت و مانند آن
تواند در پانزده يا بيست سال رخ  ق امسال بيفتد بلکه میضرورتی ندارد که اين اتفا. گراس، بلکه در سراسر برزيل

و اگر پاسخ شما به سوال فوق مثبت باشد ما بايد آن فرد را . تحول اجتماعی به زمانی بسيار طوالنی نياز دارد. دهد
  226."استخدام کنيم

                                                 
های خشونت آميز يا تبعيض آميز شرکت داشته، يا عضو حزبی  اگر نامزدی در رهبری سياسی و حزبی در گير باشد، در فعاليت 

226سياسی . کند د که مبلغ خشونت، تبعيض يا تماميت گرايی باشد آشوکا وی را انتخاب نمیباش   
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کار آشوکا انتخاب کنيم؟ بهتر است در کدام مقطع از زندگی کار آفرين اجتماعی او را به عنوان هم ال ايدهبه نحو 
" کارآموزی،) "١: (کارآفرين را به چهار مرحله تقسيم کرد" ی زندگی چرخه"دريتون برای پاسخ به اين پرسش 

) ٢(کنند؛  ای طوالنی که کارآفرينان در طی آن تجربه، مهارت، و اعتبار الزم برای ايجاد تغيير را کسب می دوره
ی خود در دنيای خارج  رآفرينان در طی آن به آزمون و نشان دادن ايدهاوليه که کای   دوره" راه اندازی،"

ای طوالنی که کارآفرينان در طی آن به تحکيم سازمان خود پرداخته و به  دوره" حرکت اوليه،) "٣(پردازند؛  می
) ۴(واقع شوند؛ و ای مورد اقتباس  ها به نحو گسترده پردازند تا زمانی که آن ايده هايشان می بازبينی و گسترش ايده

  . اند ی کاری خود گذاشته در حوزه ای ای که کارآفرينان تاثير قابل مشاهده نقطه" بلوغ،"
 

همکاران بايد فرصت قابل . ی کارشان به کار گيرد اما نه خيلی زود خواست که افراد را در مراحل اوليه آشوکا می
زم را برای استفاده از اين فرصت کسب کرده های ال ی کاری خود تشخيص داده و مهارت توجهی را در حوزه

ی  دريتون دريافت که لحظه. هايشان را دنبال کنند ها همچنين بايد آماده باشند به طور تمام وقت ايده آن. باشند
يک سرمايه گذاری "ای که در آن  است، نقطه" حرکت اوليه"ی  همانا نقطه" جادو و حداکثر شکنندگی ترين بزرگ"

  .تواند حداکثر عايدات را توليد کند می" ع و پشتيبانی همکارانکوچک از مناب
  

اين کار باالخص از اين . ها رد يک نامزد است بخش اين فرايند برای کارکنان آشوکا و اعضای هيئت ترين سخت
ی محلی خويش مشغول به  رسند حداقل در حوزه ی ثانوی می ی کسانی که به مرحله جهت دشوار است که همه

صدها هزار نفر از : "گويد ی قبلی آشوکا رد مجارستان می جودی ِجنِسن، نماينده. ی تاثير برانگيز هستندکارهاي
اگر قرار بود . کنند دهند که با معيارهای خاص آشوکا تناسب پيدا نمی انگيز و اساسی انجام می مردم کارهايی شگفت

  ."   د را داشته باشدتوانست کارکردهای معمول خو همه، کارآفرين باشند جامعه نمی
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  اگر قرار باشد دنيا سر و سامان بگيرد . ١١
  

  بهداشتی های اصالح مراقبت: را کورِدييرو، برزيلِو
  

او . دهد دييرو انجام میکرد که ورا کور اگر فلورانس نايتينگيل امروز زنده بود او احتماًال همان نوع کارهايی را می
کوردييرو . کند های بهداشتی در برزيل کار می يک پزشک در ريو دو ژانيرو است که جهت بازتعريف مراقبت

بخش يک شبکه از  ترين شده اين انجمن شناخته. است" انجمن بهداشت کودکان: تولد دوباره"بنيانگذار سازمان 
  . کند شود خدمات ارائه می ها رسيدگی نمی های عمومی به آن رستانهاست که به کودکان فقيری که در بيما سازمان

  
کنند و فاقد مسکن مناسب، آب پاکيزه، و شرايط مناسب  ها ميليون برزيلی در حلبی آبادهای شهری زندگی می ده

بنيان  ١٩٩١را در سال " تولد دوباره"کوردييرو  227.برند رنج می ی دائمی ها کودک از سوء تغذيه ميليون. هستند
دليل . کرد در اين دوره او در بخش کودکان بيمارستان الگوا، يک بيمارستان عمومی در ريو کار می. گذاشت
توانست شاهد ترخيص تعداد زيادی از کودکان از بيمارستان باشد و در  آن بود که وی نمی" تولد دوباره"تاسيس 

  . ماری باز خواهند گشتها چند هفته بعد دوباره در شرايط بي عين حال بداند که آن
  

گيری وضعيت وی توسط بيمارستان کاری  از نظر يک پزشک، فرستادن يک کودک فقير به حلبی آباد بدون پی
برای او، شرايط بهداشتی و . خواهد آن را تغيير دهد اما امروزه اين يک هنجار است و کوردييرو می. معنی است بی

شود يعنی غفلت از فقر و  درمان بيمارستان چنان که امروز انجام می" :گويد او می. اند اجتماعی دو روی يک سکه
  ." است نادرستشرايط خانواده، درمان 

 

 
روييِورا کورد   

  
کار خويش را به شانزده بيمارستان عمومی در ريو دو ژانيرو، سائو پولو و رسيف  ٢٠٠٧کوردييرو تا سال 

ی در حال رشدی از  کار او همچنين بر حلقه. ط داده بودگسترش و خدمات مستقيم را به بيست هزار کودک بس
ی  را به همه" تولد دوباره"هدف او آن بود که خدمات . دست اندرکاران امور پزشکی موثر واقع شده بود

  .های عمومی در برزيل گسترش دهد بيمارستان
  

در اين شهر مردم فقير در حلبی . تر از ريو دو ژانيرو نباشد شايد در هيچ شهری برهم افتادگی فقر و غنا آشکار
در طول . توانند ثروتمندان مستقر در محالت ساحلی مثل کوپاکابانا و ايپانما را ببينند ها می آبادهای واقع بر روی تپه

                                                 
227 UNICEF, State of the World’s Children 2000 (New York: United Nations Publications), 23-35.  

فاضالب دسترسی ندارند؛ يازده درصد  ی بيش از چهل ميليون برزيلی به آب پاکيزه دسترسی ندارند؛ بيش از پنجاه ميليون به سيستم تخليه
.  مانند از کودکان از رشد کافی باز می  
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ی شهر به بيمارستان الگوا رفت و آمد  ی سرسبز خود در بارا دا تيهوکا در حومه يک دهه، ورا هر روز ميان خانه
ا شوهر خود پائولو که يکی از مديران آی بی ام بود و دو دخترش مارينا و الرا در بارا دا تيهوکا او ب. کرد می

ترين مناطق ريو شامل بر بايکسادا فلوميِننس، يعنی حلبی آبادهای  بيمارستان الگوا به بخشی از فقير. کرد زندگی می
  .            کرد التين خدمات ارائه میترين حلبی آباد در آمريکای  ، بزرگو روسينهامناطق کم ارتفاع 

  
از دور بسيار . ی گسترده و انبوه ساخته شده از قطعات ذغال سنگ، چوب، حلبی، و مقوا است ک محلهروسينها ي

. رسد درخشد و صدای ضرب به محالت زيرين می ها از دور می به هنگام شب نور اتاقک. آيد زيبا به نظر می
ها برزيلی را در شرايط  قير نيستند اما اين منطقه و ديگر حلبی آبادها ميليونسينها فروها در  ی خانه گرچه همه

رانند و صدای شليک مرتبًا به  های مجرم بر حلبی آبادها حکم می گروه. دهند بهداشتی نامناسبی در خود جای می
ها بر روی سيمان يا  ودکان در آناند و ک های در حال فرو ريختن به هم فشرده شده ها در خانه خانواده. رسد گوش می
های تنگ و باريک به  ها پر هستنند از حيوانات موذی و مضر، و بوی فاضالب از کوچه خيابان. خوابند خاک می
  . رسد مشام می

 
الريه، سل، تب رماتيسمی، کم خونی، عوارض  کودکانی با ذات: کوردييرو در الگوا با نتايج اين وضعيت مواجه شد

بسياری از بيماری لپتوسپيروسيس . های پوستی بودند ها عمومًا دارای زخم بچه. های ديگر د، و بيماریناشی از تول
اين بيماری ناشی از شستن خود يا نوشيدن آبی است که با ادرار موش آلوده شده باشد و عوارض آن . بردند رنج می

  .        تب، زردی، اسهال و استفراغ است
  
های  ياری از مادران بيماران وی مادران مجردی بدون پشتيبانی هستند که در اتاقککوردييرو دريافت که بس

را فاقد بوده و ی فاضالب  ها اطالعات پايه در مورد بهداشت، تغذيه، و سيستم تخليه آن. کنند مخروبه زندگی می
  . ه بودندها دست بست ی آن های فرزندان خود و پيشگيری از وقوع دوباره کامًال در برابر بيماری

  
شدند و بعد دوباره، شايد در چند هفته، به بيمارستان باز  کودکان به بيمارستان پذيرفته، درمان و مرخص می

م و شاهد باشم که  جا برو به آنتوانستم يک روز ديگر  نمی: "او گفت. ی تاسف برانگيز بود اين يک چرخه. گشتند می
  ."تری شدن، و مرگ گير کرده باشندی بستری شدن، دوباره بس کودکان در اين چرخه

  
جا يک بيمارستان دولتی با  در اين. ما گير افتاده بوديم: "اوديلون آرانِتس، مدير بخش کودکان الگوا، به من گفت
ها  پس از سرمايه گذاری عظيم بر روی کودکان به آن. بهترين تجهيزات و بهترين پزشکان را در اختيار داشتيم

ها را به همان شرايطی که  شد آن کرديم اما چگونه می ها را در مقطع مرخص می البته بايد آن. دداديم برون اجازه می
  "بيماری را توليد کرده بود فرستاد؟

  
معموًال در مورد . دست او به قطع شدن نياز داشت. يک روز يک پسر يک ساله به بيمارستان الگوا آورده شد

او تالش کرد که مادر پسر، ِپدرينا، را برای قطع عضو آماده . شد اوره میبيمارانی با شرايط ويژه با کوردييرو مش
دانست بايد کجا  او نمی. پدرينا به او گفت که او تازه کارش را به عنوان يک خدمتکار از دست داده است. کند

  . توانست به خريدن دست مصنوعی برای پسرش فکر کند او حتی نمی. زندگی يا چگونه غذا تهيه کند
  

های راحتی و فرش تزيينی  آن شب، هنگامی که کوردييرو در اتاق نشيمن خود در ميان باندهای استريو، مبل
او به ياد . توانست پدرينا را از ذهنش خارج کند کردند او نمی نشسته و دخترانش مارينا و الرا با تلفن صحبت می

د روز غذا بخورد چقدر او از اين موضوع توانست چن آورد که وقتی مارينا يک بيماری عفونی گرفته و نمی
  . ناراحت بود

  
مادرم، دو خدمتکار و بهترين پزشکان کودک در کنار من . و من آن همه کمک در اختيار داشتم: "او به ياد آورد

داشتند  می" انتخاب سوفی"ها مالقات کرده بود و بايد  اش به سمت مادران ديگری که در اين سال انديشه..." بودند
کرد که مجبور بود ميان خريد دارو برای يک فرزند و غذا برای  انتخاب سوفی وضعيت مادری را ترسيم می. فتر

  .ديگران يکی را برگزيند
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کرد اما  ای به او کمک می اين امر تا اندازه. روز بعد او بيمارستان را زير پا گذاشت تا برای پدرينا کمک بگيرد
اش سرطان کبد داشت  وردييرو خواسته شد با مادر ديگری که پسر سيزده سالهروز بعد از ک. راه حل مشکل نبود

او از ايالت . او ده فرزند داشت. رسيد مادر کودک سی و پنج ساله بود اما شصت ساله به نظر می. صحبت کند
  . ی يکی از بستگان بسيار فقيرش در ريو جای گرفته بود ديگری آمده بود و در خانه

  
اگر او 'او گفت، . مادر از من پرسيد که آيا چيزی دارم که او با آن روی فرزندش را بپوشاند: "يدگو کوردييرو می

آيا پتو يا . را با چيزی نپوشانم ممکن است سرما بخورد و در اين حال پزشک شيمی درمانی را متوقف خواهد کرد
  بيماران محتاج يک پتو بودند؟ای داشت وقتی  شيمی درمانی چه فايده"  'عرق گيری نداريد به من بدهيد؟

 
. چهل و يک ساله بود ١٩٩١او در سال . يافت کوردييرو به نحوی فزاينده خود را درگير در اين امور متناقض می

با رسيدن مارينا به سن سيزده سالگی و . سال قبل او و شوهرش پس از چهار سال جدايی دوباره به هم پيوسته بودند
کرد که اندکی دچار خمودگی  او همچنين احساس می. الزم بود در خانه باشد کمتردييرو الرا به سن ده سالگی، کور

  . شده است
  

ود، ش مینيز خوانده کتاب تحوالت ، يک کتاب قديمی چينی که يی چينگای از  چند سال قبل يکی از دوستان نسخه
يک روز او سه سکه را به . تيار داشتی مشاوره در اخ او اين کتاب را پيش از ورود به حرفه .را به او داده بود

گفت که زمان خمودگی  خطوط می: "گويد کوردييرو می. راهنمايی شد ١٢ی  هوا انداخت و به شش ضلعی شماره
زمان : "گفت همچنين میيی چينگ ." های درگير خواهد رسيد رو به پايان است و برکات زيادی به خانواده

صلح و آرامش و وفور بر نخواهد گشت؛ برای پايان دادن به تفرق بايد  پراکندگی و تفرق خود به خود به شرايط
  ."دهد که انسان برای نظم دادن به امور بايد نگرشی خالق داشته باشد اين نشان می. شد تالش می

  
های بهداشتی  ی مراقبت ، کوردييرو يک طرح مقدماتی برای انجام يک پروژه١٩٩١يک روز يکشنبه در آوريل 

او اين طرح را به مديران الگوا ارائه کرد و  . ی باز پذيرش در ميان کودکان فقير را متوقف سازد رخهنوشت تا چ
او که از نظرش بازنگشته بود در شش ماه بعد کارکنان ." ورا، اين کار دولت است: "به او با اطمينان گفته شد 

  . بيمارستان را در بخش کودکان قانع کرد او را ياری کنند
  

ساعت هفت بعد از ظهر، او پنجاه تن از همکارانش را در زمين بازی  ١٩٩١اکتبر  ٢۵روز جمعه، يعنی در يک 
هايی را که مادرش با دوخت  در اين گردهمايی او ملحفه. اش را اعالم کرد اش گرد آورد و برنامه مجتمع آپارتمانی

تولد "ی ثبت سازمان  اين پول برای هزينه. تزيين کرده بود به مدعوين عرضه کرد و توانست صد دالر فراهم کند
  . گرفت بر عهده می گذاشت جا که بيمارستان وا می اين سازمان کار مراقبت را آن. استفاده شد" دوباره

 
تر از  ی صورتی رنگ در يک پارک جنگلی حدود پنچ دقيقه دور در يک خانه" تولد دوباره"امروزه دفتر مرکزی 

اين خانه .) شد برای شش سال، از يک اصطبل قديمی اسب به عنوان دفتر استفاده می( .بيمارستان الگوا مستقر است
های کوچک مملو است از روانشناسان، مدد  اتاق. ی بهداشتی کارا و فروتنانه است شبيه دفتر مرکزی يک برنامه

ار دارد که انباشته اين ساختمان يک انب. کاران اجتماعی، متخصصان تغذيه، داوطلبان، و مادران کودکان بيمار
در . کند در ورودی ساختمان يک تخته نصب شده است که مواد مورد نياز را فهرست می. است از غذا و دارو

پنکه، کفش، تشک، گهواره، مخلوط کن، صافی آب، عينک، لباس، : ديدارهای مختلف اين فهرست شامل بود بر
يمنی، و يک ارابه برای کودکی با بيماری آب آوری ی طبی، حصار ا پتو، صندلی چرخدار، چرخ خياطی، افشانه

          228.مغزی

                                                 
228 Hydrocephalus 

www.takbook.com

www.takbook.com



111 
 

 
"تولد دوباره"وطلبان در اتاق دا یدرمان یها بحث در مورد برنامه   

 
خورد که کوردييرو را در حال دريافت جايزه نشان  بر روی ديوارهای راهرو تصاوير متعددی به چشم می

توانيد  را که می چه هر آن: "گيرد ز گوته قاب شده است که چنين نتيجه میدر کنار يکی از آنان نقل قولی ا. دهند می
شجاعت در دل خود هوش، قدرت و جادو را در . توانيد شروع کنيد انجام دهيد يا آرزويش را داريد همين لحظه می

   229."همين لحظه آن را آغاز کنيد. بر دارد
  

در اين اتاق، داوطلبان با مادران در مورد . گيرد بی انجام میدر اتاق داوطل" تولد دوباره"کار در دفتر  ترين مهم
در يکی از . رسانند ياری می" های درمان برنامه"ها در شکل دهی به  کنند و به آن ها مصاحبه می فرزندان آن

يل آب آوری مغزی داشت، شرايطی  اش دانی ديدارهايم، با مادری به نام ماريا مالقات کردم که پسر هفت ساله
ی جوانی  ماريا در يک روستا بزرگ شده و در دوره. ی آن بزرگ شدن بيش از حد سر است رگبار که عارضهم

او يک شوهر الکلی داشت و دو پسر که بايد با فروش ساندويچ و آب ميوه . برای کمک به خانواده به ريو آمده بود
  .ردک ها را تامين می به افسران پليس در محل نگه داری مردگان شهر، آن

  
حرکت . او احتياج داشت که مايعات به طور معمول از مغزش خارج شود. يل سه جراحی را متحمل شده بود دانی

ماريا . گذراند او به اين طرف و آن طرف خطرناک بود و به همين دليل او بايد اکثر وقتش را در فضای بسته می
ی مفسران ورزشی راديو و تلويزيون را  همه او صدای. او عاشق فوتبال است. او پسر شيرينی است: "گفت می

. ی خطر را پس از آخرين جراحی پشت سر بگذارد کامًال مراقب او بود تا مرحله" تولد دوباره"تيم ." کند تقليد می
يل پيدا کنند تا او بتواند ساعات بيشتری را  ی خاص برای پشتيبانی از سر دانی کردند يک ارابه داوطلبان تالش می

  . محيط در بسته بگذراند خارج از
 

در ميز بعدی ايووِنت نشسته بود، زنی بيست و پنج ساله و نحيف با خطوط اضطراب که در عمق صورتش حک 
ی اسهال در بيمارستان الگوا  که پسرش مارکوس به علت از دست دادن آب بدن بواسطه پس از آن. شده بودند

در آن زمان ايوونت دو فرزند ديگر . معرفی کرده بود" لد دوبارهتو"بستری شده بود يک مددکار اجتماعی او را به 
ها  ی آن خواست درباره روبرو بود که نمی" مشکالتی جدی"با   او در خانه. نيز داشت و برای چهارمی باردار بود

ايوونت . يک سال بود که وضعيت سالمتی مارکوس را از نزديک زير نظر داشت" تولد دوباره. "صحبت کند
تولد . "های غذايی دريافت کرد و ياد گرفت چگونه وضعيت بهداشتی و غذايی خانواده را بهبود بخشد مکمل

                                                 
ی در باب همه. تا زمانی که کسی متعهد نشود ترديد، امکان کنار کشيدن و ناکارايی هميشگی وجود دارد: "نقل قول کامل چنين است  229 

که  اين: برد های عظيم را از ميان می شمار و طرح های بی دارد که غفلت از آن ايدهاقدامات پيشروانه و نوآوری، يک حقيقت ابتدايی وجود 
افتد،  در اين حال همه نوع اتفاق برای کمک به فرد می. جنبد سازد تقدير و مشيت نيز می که کسی حقيقتًا خود را متعهد می پس از آن

ی صور وقايع نامنتظر در  دهند و همه پی اين تصميم پشت سرهم رخ میجريانی از حوادث در . افتاد اتفاقاتی که در غير اين صورت نمی
چه را  هر آن. شوند توانست بکند بر سر راه او ظاهر می های مالی که کسی آرزويش را نمی جلسات و پشتيبانی. نمايند حمايت فرد رو می

. شجاعت در دل خود هوش، قدرت و جادو را در بر دارد. توانيد شروع کنيد توانيد انجام دهيد يا آرزويش را داريد همين لحظه می که می
    ."همين لحظه آن را آغاز کنيد
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.  تر نقل مکان کند ی او کمک کرد تا از زير زمين نمور خود به يک محل زندگی سالم همچنين به خانواده" دوباره
ش ا کردند تا کاسبی ان به او کمک میداوطلب. خواست يک کاسبی کوچک با فروش شيرينی راه بيندازد ايوونت می
  . را آغاز کند

 
ی  در هر يک از ميزها، مادران و داوطلبان داشتند درباره. ترين ويژگی اتاق داوطلبان، جديت کار بود جالب

برخی . زدند افراد فقط لبخند نمی. کردند ريزی می گرفتند، و برای عمل برنامه کردند، تصميم می مشکالت بحث می
هايشان  که مادران به وعده و برخی از داوطلبان نيز از اين" تولد دوباره"های  ان در مواجهه با محدوديتاز مادر

کنم اين زن را در فراهم  شش ماه است دارم تالش می: "يکی از داوطلبان گفت. شدند عمل نکرده بودند ناراحت می
  ."ه استاو در اين باب هيچ تالشی نکرد. اش کمک کنم آوردن مدارک دولتی

  
اين فرم را "يا " اين به بخش ما مربوط نيست: "گفت هيچ کس نمی. رسيد اما هيچ کس خسته يا عصبانی به نظر نمی

ها را باال بزنيم و ببينيم در مورد اين  اجازه دهيد آستين"نگرش حاکم اين بود که ." پر کن و پس از سه هفته برگرد
  ."توان کرد مشکل چه می

  
يل ممکن بود بارها بستری  کودکانی مثل مارکوس و دانی" تولد دوباره"بدون : سی روشن بودموضوع اصلی و اسا

در . کشيد ها را بر دوش می کشيدند و جامعه هزينه ممکن بود بيش از اين رنج بکشند؛ پزشکان بيشتر رنج می. شوند
موجب  ١٩٩٧تا  ١٩٩١از " ارهتولد دوب"گيری  مدير بخش کودکان بيمارستان الگوا گزارش داد که پی ١٩٩٩سال 

انگيز  ی کار شگفت بنا به نظر او، نتيجه. شصت درصد کاهش در بازبستری شدن کودکان در اين بخش شده است
چه را که برای آن آموزش ديده بودند انجام دهند، يعنی به  توانستند آن اکنون پزشکان و پرستاران می. بوده است

ما تالش و پول زيادی را در بخش " تولد دوباره"قبل از شروع به کار : "من گفت آرانِتس به. درمان افراد بپردازند
دانستيم به احتمال زياد به  کرديم که می صرف درمان کسانی می) آی سی يو(های ويژه  اورژانس و مراقبت

م احساس کني اکنون وقتی که يک کودک فقير را مرخص می. گيری در خانه خواهند مرد ی فقدان کمک و پی واسطه
 ."        سازد تر می تر و ارزشمند اين امر کار ما را معنی دار. آرامش داريم

  
دهد؟ کوردييرو بدين نکته پی برده است که به طور  را شکل می واقعیبدين ترتيب در شرايط فقر چه چيزی درمان 

ای از  ی گسترده ن بتوان دامنهکشد تا بر اساس ارتباط نزديک ميان مادران و يک سازما ميانگين هشت ماه طول می
برخی اوقات ممکن است اين ارتباط دوازده يا چهارده ماه يا حتی . مشکالت اجتماعی را مورد توجه قرار داد

  . بيشتر طول بکشد
  

ی  برای حل همه" تولد دوباره"کوردييرو بايد مرتبًا به خود يادآوری کند که . برخی اوقات اين زمان نيز کافی نيست
ای که  کار اين سازمان تنها اين است که اطمينان حاصل کند کودکان شکننده. های برزيل ايجاد نشده است ینازساي

های پزشکی عرضه شده برخوردار شده و تا حد ممکن در  اند حقيقتًا از مراقبت در بيمارستان الگوا درمان شده
  بندی شده گيری و زمان با اهدافی قابل اندازهاين ماموريت، ماموريتی محدود، . بيرون از بيمارستان سالم بمانند

ای نشان دهد که در زمان  نظر بر آن است که اين کار به نحوی نظام يافته انجام شود و راه را به گونه. است
  . مقتضی درمان واقعی به درمان استاندارد تبديل شود

 
آن در يکی از محالت فقير ريو به نام بانگو های بااليی  ی متوسط در اليه ی طبقه ِورا کورديِيرو در يک خانواده

هورست مردی خوددار، منظم و . ی نساجی بود هورست، پدر او، يک مهندس ارشد در يک کارخانه. رشد کرد
ی وی در  خانواده. کورِدليا، مادر کوردييرو و يک روانشناس، فردی معاشرتی، راحت و پر جذبه بود. امين بود

کوردييرو به عنوان يک . ها دارای خدمتکار، آشپز، راننده، و يک نگهبان بودند آن. بودمقايسه با همسايگان متمول 
شنيد که مادرش به پدر  او اغلب می. ی خود و همسايگان به خوبی آگاه بود های ميان خانواده کودک از تفاوت

که بخش زيادی از  پرستار او در سن شش سالگی به وی اخطار داد. کند کاری به پسر همسايه بدهد اصرار می
  . هايش را به اين و آن ندهد اسباب بازی

  
ی خصوصی شد و به کوپاکابانا فرستاده شد تا با عمو و  ای در يک مدرسه ی بورسيه او در سن ده سالگی برنده

موريسيو و لئونور با روشنفکران و هنرمندان رفت و آمد داشتند و . اش موريسيو و لئونور زندگی کند عمه
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ی حکومت برزيل که در  هايشان در مباحث جذاب در مورد فلسفه و عدالت اجتماعی و آينده و در مهمانیکورديير
  . جست آن دوره ديکتاتوری بود شرکت می

 
او در . ی طب تحت تاثير عمويش موريسيو اتخاذ شد که خود يک پزشک بود تصميم کوردييرو جهت مطالعه

ی کالبد شناسی  او مطالعه. ت برای عالئق وی بسيار محدود کننده بودی پزشکی دريافت که تمرکز مطالعا دانشکده
کردند عالقه داشت تا موضوعات  ها در يک بيماری ايفا می را دوست داشت اما بيشتر به احساسات و نقشی که آن

  . شد ها هيچ توجهی نمی به اين موضوع در درس. ديگر
  

پزشکی در سن بيست و پنج سالگی کاری در بيمارستان الگوا ی  کوردييرو پس از فارغ التحصيل شدن از دانشکده
او موظف بود تشخيص خود در مورد حدود بيست بيمار . به او مسئوليتی در بخش پذيرش بيمارستان دادند. گرفت

اما به تدريج ياد گرفت که لحظاتی را برای . در آغاز روزها برای او تيره و تار بود. را هر روز صبح اعالم کند
های  ی ميان بيماری او کم کم به رابطه. بسياری از آنان زنان فقير بودند. ت کردن با بيماران کنار بگذاردصحب

  . جسمی و فشارهای زندگی آنان پی برد
  

ی تاسيس يک بخش طب روان  آورد که به او اجازه ها بود که کوردييرو به رئيس درمانگاه الگوا فشار می مدت
پس .) پردازد ی ميان فشارهای احساسی و بيماری می جسمی به تحقيق درمورد رابطهطب روان . (جسمی داده شود

بخش طب روان جسمی که او در بيمارستان الگوا . صادر شد  وگو، در نهايت اجازه از دو سال مذاکره و گفت
از  ای کوردييرو مجموعه. تاسيس کرد اولين بخش با اين مشخصات در يک بيمارستان عمومی در برزيل بود

های آرامش بخشی را  های اجتماعی و روانشناسانه شامل بر روان درمانی، روان درمانی گروهی، و روش درمان
  . های دراز مدت مثل آسم، بيماری قلبی، و فشار خون باال عرضه کرد برای کمک به بيمارانی با بيماری

  
اين تصميم زندگی وی را در مسيری تازه . تقاضا کرد به بخش کودکان انتقال پيدا کند ١٩٨٨کوردييرو در سال 

شدم از اين  اما هر وقت به اين کار مجبور می. خواستم با کودکان کار کنم من هميشه می"ی او،  بنا به گفته. انداخت
تولد "کردم که سازمانی مثل  من با بزرگساالن برای سيزده سال کار کردم و هرگز فکر نمی. کشيدم کار رنج می

رها کردن : که به بخش کودکان آمدم فهميدم که دو انتخاب در برابر من است اما پس از آن. بيندازم را راه" دوباره
  ."کار با کودکان يا ادامه دادن کار با روشی متفاوت

  
متشکل بود از ده نفر شامل بر کوردييرو، مادرش کوردليا، تعدادی روانشناس و پرستار، " تولد دوباره"ی  تيم اوليه

ها کار خود را با  آن. دادند ها کار خود را در يک اتاق کوچک در بيمارستان انجام می آن. دوستانو برخی از 
ی شير، دارو و غذا کمک کنند آغاز  وجوی افرادی که بتوانند در تهيه های تلفن در جست سوراخ کردن دفترچه

توان يک دستگاه  داند چگونه می چه کسی می. کردند ها هر شب با يکديگر بر روی خط تلفن مشورت می آن. کردند
  بخور پيدا کرد؟ چطور است يک شب بازی بينگو داشته باشيم؟

  
با خود فکر  . زديم نشستيم و هر وقت اهدای شير يا دارو داشتيم کف می ما دور يک ميز می: "گويد کوردييرو می

  ."شديم تر می تم که بدين طريق قویدانس اما می '.زنم جا دارم برای شير کف می من يک پزشکم و اين'کردم که  می
  

ی بيماری و به  هدف کوردييرو کمک به مادران کودکان رنجور جهت يادگيری چگونگی پيشگيری از وقوع دوباره
او جمعی از پزشکان، پرستاران، و مدد کاران اجتماعی در الگوا را برای تشخيص . حداقل رساندن مخاطرات بود

يک " تولد دوباره"کوردييرو برای تشويق مادران به کار با . عيين کرده بودکودکان فقير و در حال مرخصی ت
شدند  در مقابل، مادران بايد متعهد می. های غذايی و داروی مجانی برای شش ماه مکمل: محرک در نظر گرفته بود

  . سر بزنند" تولد دوباره"حداقل دوبار در ماه به دفتر 
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. ی ريو دو ژانيرو يداده دو دئوس، در حاشيهاش در س در خانه ِسسيمو ِمنتويِرناتا ناس  

.های خونی داسی شکل شده بود پسرش ويليام دارای بيماری کم خونی ناشی از سلول   
 

کرد و در اين مصاحبه از او در مورد  در اولين ديدار، کوردييرو با يکی از همکاران با مادر کودک مصاحبه می
ی شما آب لوله کشی دارد؟ آيا  آيا خانه: شد ايط اجتماعی خانواده پرسيده میی غذايی، و ديگر شر درآمد، برنامه

خوابند؟ آيا لباس کافی دارند؟ به هر خانواده يک نمره برای فقر،  ها در تختخواب می سقف آن مستحکم است؟ آيا بچه
ار از خانه برای وارسی های بعد ديد در سال. (شد تعليم و تربيت، شغل، مسکن و آگاهی از امور بهداشتی داده می

  .)  تبديل شد" تولد دوباره"صحت اطالعات به سياست 
  

ها به همراه مددکاران اجتماعی و  آن. کرد يک به يک با مادران کار می" تولد دوباره"در شش ماه بعد، تيم 
اهداف . دندکر شده را مشخص می بندی ی درمانی را تهيه کرده و اهداف خاص و زمان متخصصان تغذيه يک برنامه

ممکن بود شامل درست کردن سقف، تغيير رژيم غذايی کودک، ايجاد عادت جوشاندن آب، پيدا کردن يک 
ی  نکته: "گويد کوردييرو می. تختخواب برای کودک، يا فراهم کردن مدارک کافی جهت دريافت کمک دولتی باشند

 بدانجاکنيم تا  ها کمک می بعد گام به گام، ما به آن. خواهند بروند مهم آن است که مادران بدانند دقيقًا به کجا می
  ."برسند

 
کند تا کنترل بهداشت خانواده را در دست بگيرند  ها کمک می به آن" تولد دوباره"شد که  از آغاز به مادران گفته می

  ."افتاد ها جا می خيلی مهم بود که اين نکته از ابتدا در ذهن آن: "کوردييرو گفت. اما پشتيبانی سازمان موقتی است
  

ها در مورد روند  با آن" تولد دوباره"آمدند، داوطلبان  هر بار که مادران به دفتر برای دريافت غذا يا دارو می
در صورت لزوم، ممکن بود مادران با يک روانشناس، متخصص . کردند های درمان صحبت می پيشرفت برنامه

به ثبت و ضبط تغييرات در بهداشت کودک " تولد دوباره"ديدار، در هر . تغذيه، يا مددکار اجتماعی مشورت کنند
داد تا آن را حل  آمد انجام می هر کاری از دستش بر می" تولد دوباره"آمد، تيم  اگر مشکلی پيش می. پرداخت می
وجو در نظام بهداشتی، پيدا کردن يک صافی آب، تا کمک به يک مادر جهت  اين امر ممکن بود شامل جست. کند
  . ی آرايشگاه بشود بت نام در دورهث
  

" مرخص"ها را  آن" تولد دوباره"در برخی موارد، مادران قادر نبودند با غايات تعيين شده همراهی کنند و 
از منابع کافی برای  " تولد دوباره"در برخی ديگر از موارد، وضعيت خانواده شديدًا محنت بار بود و . کرد می

تاثيری جدی داشت و پس از " تولد دوباره"اما در اکثر موارد، کار . ر آن ناتوان بودايجاد تغييرات دراز مدت د
 تری بهداشتیشد و مادر عادات  گذشت يا خطر بازگشت بيماری بسيار کم می ی خطر می چند ماه  کودک از مرحله

يه، سل، لپتوسپيروسيس و الر های دراز مدت مثل سوء تغذيه، ذات ها اغلب در بيماری اين موفقيت. را برگزيده بود
های  ترين گروه برای ما هستند چون بيماری اين گروه شاد: "کوردييرو گفت. های عفونی به دست آمده بود بيماری

  ."توانيم تغيير زيادی در زندگی آنان ايجاد کنيم آنان ناشی از فقر است و ما می
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م، کم خونی ناشی از سلول داسی شکل، تب ای مثل بيماری کليوی، آس های دوره هدف در ارتباط با بيماری
توان شرايط را در خانه  عصبی نشان دادن اين نکته به مادران بود که چگونه می- های مغزی رماتيسمی، يا بيماری

های کشنده مثل سرطان خون هدف آن بود که کودکان تا زمان مرگ در  در مورد بيماری. به بهترين وجه اداره کرد
به دليل سياست دولت برزيل در دسترس قرار دادن داروهای ضد ويروسی، در . (برندشرايط راحتی به سر 

  .)های اخير ايدز از يک بيماری مهلک به يک بيماری دراز مدت تبديل شده است سال
  

ماريا آپاراسيدا کاراوالهو که . در ابتدای کار، کوردييرو بدين نکته پی برد که استعداد خوبی برای جذب افراد دارد
وقتی ِورا کار را شروع کرد همه را به سمت : "گويد کند می را نظارت می" تولد دوباره"های آموزش شغلی  رنامهب

داند چقدر انرژی از  او نمی '!ما به تو احتياج داريم! بيا با من کار کن! بيا با من کار کن': گفت او می. خويش کشاند
  ."کند خود متصاعد می

  
من : "گويد در مورد درگير شدن خود با اين کار می" تولد دوباره"ضای هيئت چرخشی رجينا ميالِنز، يکی از اع

دانند چگونه پول خود را خرج  شما مطلعيد که پزشکان نمی. ِورا را روی جلد يک مجله ديدم و به او زنگ زدم
بدين ترتيب  '!ما کمک کنلطفًا به ': گر مالی بازنشسته از آی بی ام هستم گفت وقتی ِورا فهميد که من تحليل. کنند

دريافتم که دانش زيادی در باب چگونگی انجام . انداختم ها نگاهی می به حساب. آمدم ای دو بار به دفتر می من هفته
ای از ساختارهای هزينه ايجاد کردم تا  به همين لحاظ مجموعه. کار دارم و دوست داشتم اين کار را انجام دهم

  ."       توان خدمت کرد مشخص شود به چند خانواده می
 

من کودکانی کوچک داشتم . "ای در روزنامه ديد مقاله" تولد دوباره،"مارتا اسکادرو، رئيس پيشين هيئت چرخشی 
وقتی به او گفتم که . من به بيمارستان رفتم تا تعدادی اسباب بازی اهدا کنم و با ِورا صحبت کنم. کردم و کار نمی

لطفًا به آن اطاق برو و به آن کودکی که در حال مرگ است . ما به تو احتياج داريم'يک روانشناس هستم، او گفت 
  ."بدين ترتيب بود که آغاز به کار کردم  '.رسيدگی کن

  
شود چون تمرکز او نه بر خود بلکه بر کاری است که بايد  کوردييرو با پيامدهای اين گونه رفتارها مواجه نمی

او حتی . اش را به انديشه در مورد نيازهای ديگران صرف کرده است و اکثر زندگیآيد که ا به نظر می. انجام شود
به عنوان مثال، وقتی او در مورد بيماران . کند ای از زندگی را از مجرای چشم ديگران تجربه می بخش عمده
او . بوداش  اين زن نگران بچه"که بگويد  به جای آن. گردد کند به طورغريزی به اول شخص برمی صحبت می

من شديدًا نگران فرزندم . دکتر ِورا، لطفًا به من کمک کن 'اين زن به من گفت، "گويد  او می." دانست چه کند نمی
  " '.دانم به کی رو کنم من نمی. هستم

  
تولد "ها برای  ای از وقت خود را صرف صحبت کردن با افراد در مورد اهميت آن کورِدييرو همچنين بخش عمده

تولد "ترين فرد در  مهم"اولين روزی که من به دفترش رفتم، او مرا به چهار نفر به عنوان . کند می" دوباره
وقتی لوييس کارلوس تيکِسرا يک بعد . ها شکی در مورد صداقت وی نداشت هيچ يک از آن. معرفی کرد"" دوباره

ترين فرد در تاريخ  مهم. باشد یلوييس کارلوس حضرت سليمان ما م: "آمد کوردييرو اعالم کرد جا آناز ظهر به 
  . کرد خدمت می" تولد دوباره"لويی يک پزشک مورد احترام بود که در شورای مشورتی .""  تولد دوباره"
  

تعداد . کوردييرو در آغاز کار متوجه شد که او برای دسترسی به تعداد زيادی از کودکان بايد به داوطلبان اتکا کند
روش استخدام و دادن انگيزه به افراد برای کمک به کودکان . که به تقاضا پاسخ دهد افراد متخصص آن اندازه نبود

او دريافت که اکثر داوطلبان . ها آزادی عمل برای حل مشکالت بدهد کند و به آن ترغيبها را به اين کار  آن بود آن
. ودند افرادی امين و محترم هستندی متوسطی که خود برای اين کار پا پيش گذاشته ب يعنی زنان طبقه" تولد دوباره"

  .را ترک کنند" تولد دوباره"شد که  خواسته می سرعتها که نگاهی تحقيرآميز به مادران فقير داشتند به  از آن
  

ها به کوردييرو گفتند که  آن. از داوطلبان موجب رنجش مددکاران اجتماعی در الگوا شد" تولد دوباره"ی  اما استفاده
پاسخ کوردييرو همانند پاسخ ارِزِبت . است" غير مسئوالنه"ای برای کمک به زنان فقير  د غير حرفهاستفاده از افرا

.  زيِکِرز در مجارستان اين بود که افراد متخصص برای موارد خاص مورد نياز هستند اما نه در خطوط مقدم
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کارغير مسئوالنه ." ستافراد درگير در خطوط مقدم برای عرضه دارند خودشان ا چه آن: "کوردييرو گفت
  .هاست ها به حلبی آبادها و پس از آن فراموش کردن آن مرخص کردن کودکان و فرستادن آن

  
دشمنان : "کنند از اين قرارند دو پرسشی که مصاحبه گران آشوکا معموًال برای نامزدها در فرايند انتخاب مطرح می

ای داريد که روال انجام کارها  وقتی شما ايده: "گويد می دريتون" متحدان شما کيستند؟"و " شما چه کسانی هستند؟
ها را از رده  کنيد که دانش آن شما داريد تهديد می. دهيد ها را تغيير می دهد، شما داريد موقعيت قدرت آن را تغيير می

و ." شوند میافراد همواره با آغوش باز با اين امر مواجه ن. هاست ی آن تجربه 'ی انسانی سرمايه'خارج کنيد که 
  .کارآفرينان اجتماعی بايد برای اين نوع واکنش آماده باشند

  
چرا؟ بنا به نظراوديلون . تبديل شدند" تولد دوباره"در الگوا، اين مددکاران اجتماعی بودند که ابتدائا به دشمنان 

تنش رو ." شده است ام نمیبه روشنی نشان داد که چه کاری بايد انجام شود و چه کاری انج" تولد دوباره""آرانِتس 
. مديران يک جلسه تشکيل دادند. به افزايش بود تا گروهی از مددکاران اجتماعی به مديران الگوا شکايت بردند

ايده مورد بحث آن . در آن جلسه ِورا حضور داشت، من، مديران و گروهی که عليه وی بودند: "گويد آرانِتس می
  ."اده شودبود که به کار تولد دوباره خاتمه د

  
که مددکاران نکات خود را گفتند، يکی از مديران الگوا از آرانِتس خواست که نظر خود را در مورد  پس از آن

تولد . من مشکلی در بخش کودکان داشتم، مشکل بازگشت مکرر کودکان: "آرانتس پاسخ داد. بدهد" تولد دوباره"
مديران چيز . اره برود چيز ديگری بايد جايگزين آن شوداگر قرار است که تولد دوب. دوباره مشکل مرا حل کرد
  ." ديگری برای ارائه نداشتند

 
پس از آن مددکاران اجتماعی کمی آرام شدند، اما مديران از کوردييرو خواستند که دفتر خود را به بيرون از 

ی جايی را  قدرت مالی اجارهدانست که بايد جايی در همان نزديکی بماند اما  کوردييرو می. بيمارستان منتقل کند
يک اصطبل بزرگ اسب . کرد بازی می جا آنپس از آن به ياد پارک الگه افتاد، جايی که او در کودکی در . نداشت

اما تنها . خوابيد ها می ديوارهای اصطبل در حال فرو ريختن بودند و يک مست روی پله. در پارک وجود داشت
  . درمحلی آرام قرار داشت که هر کس آرزويش را در ريو داشتيک چند قدم با الگوا فاصله داشت و 

  
که  ی آشوکا تلفنی داشت مبنی بر اين ی آشوکا در برزيل از فرد نامزد کننده ، کنِديس ِلسا نماينده١٩٩٢در تابستان 

ی  وجه نوآورانه .اش بود اين برنامه در آن دوره در مراحل اوليه: "گويد ِلسا می. ِلسا بايد به ديدار کوردييرو برود
  ."کرد ی مراقبت بهداشتی را معرفی می ای ازعرضه برنامه آن بود که مفهوم تازه

  
آن طور که کوردييرو به ياد . را هدايت کند" هيئت گزينش"های  آن پاييز دريتون به برزيل سفر کرد تا مصاحبه

" ل آينده انتظار داريد به کجا برسيد؟در ده سا"هايی که دريتون از او پرسيد آن بود که  آورد يکی از پرسش می
چطور . ريزی کنم توانم برای فردا برنامه من حتی نمی. اين پرسش ديوانه وار است: "آورد کوردييرو به ياد می

شوم  من کم کم متوجه می: "گويد او با تامل بر آن مصاحبه ده سال بعد از آن می" توانم به ده سال بعد فکر کنم؟ می
  ."             طريق فکر کنيم روياهايمان متحقق خواهد شدکه اگر به اين 

  
ی  ی آن بود که همه دريتون تشنه. اش قرار گرفت ی خود و زندگی ی دريتون به ايده کوردييرو تحت تاثير عالقه

گيرند چه موقع کودکی را مرخص  ها چگونه تصميم می آن: که اين را درک کند،" تولد دوباره"جزئيات مربوط به 
اش را بسط دهد؟  کنند؟ کوردييرو چگونه تصميم گرفت که ايده کنند؟ چگونه مادران را به اين کار تشويق می

ی عميق در  ی او برای درگير کردن حکومت چه بود؟ هيچ کس هرگز کوردييرو را چنين وادار به انديشه برنامه
  . ودمورد موانع عملی پيش رو برای بسط کارش به ورای بيمارستان نکرده ب

  
ی آن فساد و  در يک سيستم حکومتی که مشخصات عمده: کند کوردييرو چشم اندازش را چنين توصيف می

و بيماری يک کودک رخدادی . های عمومی از معدود درهای باز به روی فقرا هستند تفاوتی است، بيمارستان بی
برای کودکان فقير بدون پی گيری فرايند  فراهم کردن درمان. تواند تغيير يک خانواده را رقم زند مهم است که می

شهروندان خود بايد . ی تازه بود که نظام بهداشتی برای قبول آن آماده نبود اين ايده يک ايده. معنی بود درمان بی
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های داوطلبان داشت که با فرض  بنيان محکمی از حيث فعاليت" تولد دوباره. "کردند جنين نظامی را ايجاد می
. رساند ی مدنی در برزيل ياری می اين سازمان به احيای روحيه. ی در برزيل دستاورد اندکی نبودتاريخ ديکتاتور

من : "گويد کوردييرو در اين مورد می. داد سازمان همچنين افراد را از طبقات باال و پايين به يکديگر ارتباط می
تواند زندگی  گيرد می حداقل دستمزد را می کسی که کمتر از: کند دانم کدام طرف در اين مبادله بيشتر کسب می نمی

چون فقر نه فقط فقدان پول بلکه فقدان حسی از معنا در زندگی . ی نخبگان است تغيير دهد کسی را که از طبقه
اين کار باعث نوعی انقالب در زندگی افراد . داروی ضد افسردگی است که ما در اختيار داريم بهتريناين . است
  ."که اين امر نه تنها در برزيل بلکه در سطح جهان گسترش پيدا خواهد کرد من مطمئنم. شود می

  
تولد "يک سال از راه اندازی دفتر . به عنوان يکی از همکاران آشوکا انتخاب شد ١٩٩٢کوردييرو در اکتبر 

و . کرد میاو در يک اصطبل با يک سقف در حال چکه کار . در محل بازی مجتمع آپارتمانی او گذشته بود" دوباره
های بهداشتی را در برزيل تغيير خواهد  گفت که کارش مراقبت اکنون سازمانی با دفاتری در سراسر جهان به او می

. اين افتخار با يک مستمری در حد درآمدهای بخش خدمات در برزيل يعنی نه هزار دالر در سال همراه بود. داد
را دو برابر " تولد دوباره"ی  همين ميزان، بودجه. اين کار مهم بود اين ميزان چندان قابل توجه نبود اما زمان انجام

  . کرد می
  

ای  رای اعتماد و اتصال به شبکه نوعیاين همکاری . اما تشويق ناشی از اين همکاری بيش از پول اهميت داشت
آورم،  ودم به ياد میبه روشنی لباسی را که پوشيده ب: "کوردييرو گفت. های نزديک به هم بود از افراد با انديشه

ی تی شکل، و اين که چگونه بعد از ظهری که به  ن چاپ شده بود و يک پيراهن سادهآشلوار آبی با يک گل که بر 
های ما در آن زمان آن بود که کار ما هيچ  يکی از ترس. ام گريستم من گفته شد به عنوان عضو آشوکا پذيرفته شده

به همين دليل برای من بسيار مهم بود ديگران . از به دنيا آمدن از ميان برود که اين کار پيش عنوانی نداشت و اين
  ."ی من نخواهد مرد در آن زمان بود که دريافتم ايده. را درک کنند" تولد دوباره"ی  اهميت و جوهره

  
توجهی به مقرری آشوکا کمک قابل توجهی بود، اما کوردييرو به کمک بيشتری احتياج داشت و بايد به نحو قابل 

های تجاری  در آن زمان من هيچ ارتباطی با فعاليت: "گويد او در اين مورد می. کرد ی خود اقدام می افزايش بودجه
اطمينان داشتم که افراد آن را خواهند خواند و به ما . توانم يک خبرنامه راه بيندازم اما فکر کردم که می. نداشتم

پس از آن . ها، دوستان، و پزشکان بيمارستان آغاز کرد ها، قوم و خويش او کار را با همسايه." کمک خواهند کرد
پرسيدند  ها از خود می آن. توانستم چشمان افراد را بخوانم اما می: "گفت او می. شروع کرد به سخنرانی در مدارس

  "خواهد يک سياستمدار بشود؟ آيا او پول را برای خود نگاه خواهد داشت؟ آيا او می: که
  
های شهروندی هنوز غير  ی نود، اين گونه فعاليت در اوايل دهه. ها را برای شکاکيتشان بخشيد ان برزيلیتو می

اين خبر که . ها داستانی در مورد رسوايی در سوء استفاده از اعتماد عمومی داشتند هر روز روزنامه. معمول بود
حکومت نظامی، پيش از خلع از قدرت و فرار  فرناندو کولور دی ملو، اولين رئيس جمهور منتخب در دوران مابعد
کوردييرو از دوستانش . کرد المنفعه نمی های عام از کشور يک ميليارد دالر کالهبرداری کرده بود کمکی به فعاليت

  "توانم به مردم اثبات کنم که امين هستم؟ من چگونه می: "پرسيد می
  

مکاران آشوکا به نام والديمير دی اوليويِيرا ِنتو مطرح يک روز پس از صرف شام، او اين موضوع را با يکی از ه
اين موضوع . ها پيدا کند پيشنهاد نتو آن بود که کوردييرو يک شرکت حسابرسی برای يک وارسی در حساب. کرد

به همين دليل او به سراغ آرتور اندرسن رفت و آن شرکت را قانع کرد که  . هرگز به ذهن او خطور نکرده بود
ها پيش از آن بود که اين شرکت در منجالب رسوايی ِانران فرو  اين اقدام سال. (افت هزينه کمک کندبدون دري

از آن روز، شفافيت مالی به بخشی جدايی ناپذير از فرهنگ سازمانی . اين عمل تاثير بسيار زيادی گذاشت.) رود
شود و  ها در يک خبرنامه منتشر می هر فصل از سال، گزارشی تفصيلی از حساب. تبديل شده است" تولد دوباره"

  . شود خبرنامه برای هزاران داوطلب و حامی سازمان ارسال می
  

 جا آناين بحث تا . شد تبديل می" تولد دوباره"ی بحث در مورد  در خانه، هر گونه گردهمايی خانوادگی به جلسه
را " تولد دوباره"شوی؟ بحث در مورد  يوانه میمادر، آيا داری د: "زدند کرد که الرا و مارينا داد می ادامه پيدا می
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ی ما از ساعت هفت صبح تا نيمه شب مورد  اين کار هر روز در خانه: "گويد پاولو، شوهر کوردييرو می!" بس کن
  ."گرفت بحث قرار می

  
ه عالقه من نه وقتش را داشتم و ن. آمد هر روز مشکلی در خانه پيش می. هيچ غذايی در اجاق نبود: "کورديرو گفت

متنفر " تولد دوباره"ده ساله بود خيلی طول نکشيد که از  ١٩٩١برای الرا که در ." داشتم کاری در خانه انجام دهم
تری به خانواده آمده باشد، و اين امر من و خواهرم را  مثل اين بود که يک باره برادر کوچک: "گويد او می. شود

  ."کرد عصبانی می
  

رغم  علی. داوطلب شدند، بعد کنار کشيدند و بعد دوباره داوطلب شدند" تولد دوباره"در  مارتينا و الرا برای کار
ی کار با اين  ی تجربه يافتند و به واسطه می" تولد دوباره"ی  ها خود را مجذوب رابطه با خانواده عصبانيت خود، آن
. لمرو کارآفرينی اجتماعی کار کندخواهد در ق امروز الرا که حقوق و اقتصاد خوانده می. سازمان تحول يافتند

تر  تر و شامل ای متساهل هايم برای ساختن جامعه خواهم از مهارت من می: "کند مارينا که يک وکيل است اضافه می
  ."استفاده کنم

  
بايد اين نکته را بيش از هر چيز . سهم من در جريان کار آن بود که نقش يک حامی را بازی کنم: "گويد پاولو می

بدون : "گويد کوردييرو می. " کردم که ِورا برای وقف خود به اين کار به زمان کافی نياز دارد درک می ديگر
اين انقالب برای او بسيار . او رفيق و همراه بزرگی برای من بوده است. گرفت شکل نمی" تولد دوباره"پاولو، 

  ."نجام اين کار داشتمکنم توان احساسی الزم را برای ا بدون او، فکر نمی. گران تمام شد
  

. رسيد ها به چهار هزار دالر در ماه می عضو بود که حق عضويت آن ۵٠٨دارای " تولد دوباره"، ١٩٩۴تا سال 
در همان حال که او بر تعداد اعضا . کرد هايی از بنيادها و منابع خصوصی دريافت می کوردييرو همچنين اعانه

های اتوبوس  های حمل و نقل به توافق رسيد که بليط او با سازمان. کردها نيز اقدام  افزود به تعميق فعاليت می
ها  وقتی روشن شد که بسياری از خانواده. جهت توزيع مجانی به مادران اختصاص دهند" تولد دوباره"تخفيفی به 

های  به خانوادهی متوسط  های طبقه ای را برای پيوند دادن خانواده به بيش از کمک شش ماهه نياز دارند، او برنامه
او . های اضافی شش ماهه به راه انداخت های غذايی و بهداشتی برای دوره جهت فراهم کردن مکمل" تولد دوباره"

ها  کاری را برای مادرانی که مجبور بودند تمام وقت پيش فرزندانشان بمانند آغاز کرد تا درآمد آن ی سپس برنامه
جات  ی هديه های عرضه شد که کاالهايی را برای فروشگاه ن ياد داده میدر اين برنامه به مادرا. را افزايش دهد

پس از آن کوردييرو که متوجه شده بود اکثر مادران . داد ها را انجام می بازاريابی آن" تولد دوباره"توليد کنند و 
و پيش گيری از سرطان  ی کودکان با شير مادر، تنظيم خانواده، مرتبط با سازمان فاقد اطالعات پايه در مورد تغذيه

  .های آموزشی بهداشتی برای مادران به راه انداخت هايی را برای کارگاه رحم و پستان و ايدز بودند، برنامه
  

مطلع شد، از " تولد دوباره"ی تلويزيون در بيمارستان الگوا بستری شد و از ماجرای  که يک تهيه کننده پس از آن
حضور . ظاهر شود) شگفت انگيز( فانتاستيکوی عامه پسند تلويزيونی به نام  کوردييرو دعوت شد تا در يک برنامه

ها و مجالت منجر شد که ميزان حق عضويت سازمان را  ای از مطالب در روزنامه او در اين برنامه به مجموعه
  . دو برابر کرد

  
به سازمان . بازديد کنند "تولد دوباره"کرد از  رفت از مردم دعوت می در همين حال، کوردييرو هر جا که می

توانيم از سازمان  می. ايم شما سيستمی برای کمک به ما داريد ما شنيده"که  شد مبنی بر اين هايی غير منتظره می تلفن
اما . ايم کرديم که تازه کار را شروع کرده احساس می. خيلی جالب بود: "گويد او در اين باره می" شما بازديد کنيم؟
  ."توان اين تجربه را به مناطق ديگر بسط داد آمدند تا ياد بگيرند چگونه می قبل پيش ما می ها پزشکان از مدت

  
های بعدی عبارت  سازمان. تاسيس شد ١٩٩٣که در سال  230"احيا"سازمانی بود به نام " تولد دوباره"اولين پيرِو 

که کوردييرو با  پيش از آن. دندبه صحنه آم ١٩٩۵که در سال  231"تجديد"، و "واکنش"، "ظهور دوباره"بودند از 
ی  رابطه) ١(ها بايد دارای  آن: کرد که چهار معيار را رعايت کرده باشند ها کار کند اطمينان حاصل می اين سازمان

                                                 
230 Reviver 
231 Ressurgir, Reagir, Refazer 
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تمايل به امضای ) ٣(ی گسترده در درمان بيماران فقير،  تجربه) ٢(های خود،  همکاری مستحکم با بيمارستان
  . به انجام اين کار باشند" نياز قابل لمس) "۴(، و "تولد دوباره"د به معيارهای ای برای تعه موافقت نامه

  
ها به عنوان  او زنی فعال بود که سال. را آلِبنيتا باروس کورِرييرا بنيان گذاشت" ظهور دوباره"به عنوان مثال، 

کوررييرا . ده بودمدير بخش تخصصی بهداشت روانی در يک بيمارستان کوچک کودکان در مرکز ريو کار کر
های قابل پيشگيری يا عالج مکررًا در بيمارستان بستری  توانست ببيند که کودکانی با بيماری همانند کوردييرو نمی

  .هاست او همچنين دريافت که راه حل مشکل کار نزديک با مادران آن. شوند
  

کوردييرو مدال خدمات اجتماعی . توجه زيادی به خود جلب کرد ١٩٩٧و  ١٩٩۶های  در سال" تولد دوباره"مدل 
هر دوی . بخش خصوصی و مدال پنجاهمين سالگرد خدمات اجتماعی بخش صنعتی در برزيل را از آن خود کرد

به سه بيمارستان " تولد دوباره"مدل  ١٩٩٧در سال . ها تقدير قابل توجهی از خدمات اجتماعی وی بودند اين مدال
ی  ی ِبييحا فلور، جايزه مدال تيرادنِتس، جايزه: های بيشتری به وی داده شد ديگر بسط پيدا کرد و پس از آن مدال

از . ی بنياد اينتر آمريکن آی وی وای از واشنگتن دی سی ی دولتی ريو دو ژانيرو، و جايزه کارايی ِبم، و جايزه
  . تاکنون اين مدل در نه بيمارستان ديگر به کار گرفته شده است ١٩٩٧سال 

  
" تولد دوباره"ی ملی برزيل نوشت و او را به ديدار از  ای به رئيس بانک توسعه کوردييرو نامه ١٩٩٨در سال 

او تحت تاثير مدل . ی اجتماعی بانک يعنی بئاتريز آِزِردو ارجاع شد اين نامه به مدير بخش توسعه. دعوت کرد
های ديگری نيز بسط  دل به بيمارستانکه اين م که مکمل نظام بهداشتی عمومی بود قرار گرفت و اين" تولد دوباره"

کنيم که آيا اين برنامه  کنيم، فورًا به اين نکته توجه می وقتی ما به يک برنامه نگاه می: "او به من گفت. يافته بود
  ."ظرفيت بسط در سطح ملی را دارد يا خير

  
ای را  های مديريت حرفه والهای خود را تحکيم کند و ر بايست نظام پيش از امکان بسط می" تولد دوباره"اما 

خوشبختانه در همان دوره، کوردييرو تماسی تلفنی از سوی آناماريا شيندلر مدير مرکز آشوکا برای . نهادينه سازد
کينزی و شرکا در سائو پولو بنياد  شيندلر نوعی همکاری را با دفتر مک. کارآفرينی اجتماعی در سائو پولو داشت

کينزی با او بدون چشمداشتنی کار کنند يا  ند که آيا کوردييرو مايل است مشاوران مکخواست بدا گذاشته بود و می
ی توسعه با  ها بايد يک برنامه آن. توانستند بالفاصله شروع کنند ها می آن. البته کوردييرو جواب مثبت داد. خير

  .          دندکر ی ملی برزيل تهيه می ای پنجاه هزار دالری برای تسليم به بانک توسعه بودجه
  

. آيد ی مديريت به حساب می های مشاوره ای رولز رويس شرکت های مشاوره کينزی در ميان شرکت مک
ی استراتژی و چگونگی  ها دالر به اين شرکت برای مشاوره در حوزه های جهان ساالنه ميليون ترين شرکت ثروتمند

کينزی ارتباط برقرار  ای خود با مک دای فعاليت حرفهدريتون در ابت. پردازند می" تفوق سازمانی"دست يابی به 
  . کرده بود و پيش از تبديل رابطه به همکاری تمام عيار توسط شيندلر به مدت نه سال به کار در آن شرکت پرداخت

  
او به . ای مجانی برای همکاران خود در آشوکا نبود کينزی فقط به دنبال کارهای مشاوره دريتون در ارتباط با مک

فرصتی برای احترام گذاشتن و ارتقای همکاری ميان : نگريست تر می اين موضوع به عنوان چيزی بزرگ
اش پيشتاز است و  ی کاری کينزی که در حوزه چه بهتر از متصل کردن مک. های شهروندی و تجاری بخش

؟ اين امر يک فرايند ای که کارآفرينان به دنبال بسط کار خويش هستند کارآفرينان اجتماعی پيشتاز در دوره
ها برای دست يابی به  مشاوران از تامالت راهبردی کارآفرينان اجتماعی و توانايی آن: يادگيری دو سويه است

نتايج در شرايط دشوار خواهند آموخت، و کارآفرينان اجتماعی از تخصص سازمانی و مديريت مشاوران بهره 
  . خواهند برد

  
که اين کار نوعی سرمايه گذاری معقول است و نه صرفًا  نزی در باب اينکي دريتون برای متقاعد کردن مک
انداز  کينزی بر منطق نهادی محفوف در چشم المنفعه، در ديدار با همکاران مک فرصتی برای انجام يک عمل عام

ی  ها برای درک محيط پيرامون خود و توسعه کينزی کمک به شرکت ماموريت اصلی مک. شرکت تاکيد کرد
در بسياری . اما جوامع در حال تغيير بودند. های تازه است های مديريتی برای ربودن فرصت بردها و مهارتراه

در عين حال، مرزهای . از کشورها، رشد بخش شهروندی به ميزانی قابل توجه بيش از رشد کل اقتصاد بوده است
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اين تغييرات در حال وقوع بود، اما . دهای شهروندی در حال از ميان رفتن بو ميان دنيای تجارت، دولت و بخش
  .درک از شرايط همسان با تغيير شرايط پيش نرفته بود

  
ترين تحول در دنيای امروز  ی آن هنوز پيش بينی نشده است، اما اين امر احتماًال مهم بخش عمده: "گويد دريتون می

کينزی بداند چگونه پلی ميان دنيای  اگر مک. گذارد ی آينده پيش روی ما می ای در دهه است و فرصت فزاينده
در اين حال، شرکت مزبور جلوتر از ديگران در درک . تجارت و جامعه ايجاد کند، همگان از آن منتفع خواهند شد

. تر خواهد بود هايش بهتر و عميق ای قرار خواهد گرفت و توصيه ی اقتصادی، اجتماعی، اخالقی، و حرفه ابعاد تازه
مشتريان اجتماعی از دانش دنيای تجارت بهره خواهند . پيرامون را بهتر درک خواهند کردمشاوران آن کل محيط 

  ."مند خواهد شد و جامعه به عنوان يک کل بهره. برد و مشتريان دنيای تجارت از دانش اجتماعی سود خواهند برد
  

آمدند و  کتی، مشاوران میی مشتريان شر در حوزه. کينزی چندان طول نکشيد و مک" تولد دوباره"ازدواج ميان 
ها و  ها، فرصت ، ارزش کردند، و به تحقيق در مورد ماموريت گذراندند، با همه مصاحبه می ها در سازمان می هفته

. کينزی بسيار در کار خود جدی بودند اين مشاوران مک: "کوردييرو در اين مورد گفت. پرداختند مشکالت می
ها فکر همه  آن. ها خيلی زيرک هستند آن! اما من دوستشان دارم. پوشيدند میها هر روز کت و شلوار و کراوات  آن

  ."کنند چيز را می
  
: گويد در دفتر خود تبديل شد می" تولد دوباره"کينزی که به قهرمان  دريکو اوليويِيرا، يکی از همکاران مکرف
. اخالقی، و بسيار متوجه به عمل استاين سازمان سرراست و فروتن، حقيقتًا . شدند" تولد دوباره"افراد عاشق "

. ها عمل کند خواهد به آن گيرد و می ها را می ای خوددار باشيد چون ِورا ديوانه وار ايده در واقع، شما بايد تا اندازه
  ."روند اند و پی آن می ی بحث و شنيدن ها آماده آن. اين نگرش برای ما بسيار هيجان انگيز است

  
را در انتخاب و دنبال کردن موارد، مديريت داوطلبان خود، تصميم گيری در مورد " ارهتولد دوب"مشاوران روش 

چه کسی : ها به ساختار سازمانی نگاه کردند آن. زمان رها کردن يک کودک، و ارزيابی تاثير کار تحليل کردند
و " اصلی"به  ی خدمات را ها عرضه آن. دهد برای چه کاری مسئوليت دارد؛ چه کسی به چه کسی گزارش می

" تولد دوباره"های کليدی را تعريف نمودند و به ارزيابی اين نکته پرداختند که  تقسيم کردند، شايستگی" فرعی"
کجا قوی است، کجا ضعيف است، و اگر بخواهد در دو سال آينده سی درصد رشد کند چه بايد برای تقويت خود 

  .انجام دهد
  

دی و پيشنهادی خود را از پنجاه هزار دالر به دويست و پنجاه هزار دالر کوردييرو با کمک مشاوران، طرح راهبر
ای  او تصميم گرفت مقام تازه. ی ملی برزيل را قانع کرد که اين طرح را تامين مالی کند ارتقا داد و بانک توسعه

ه کوردييرو کمک مشاوران ب. معادل با مدير ارشد عمليات تعريف کند تا وی را از وظايف مستقيم اداری رها کند
ها و خطوط  ها کمک کردند تا مسئوليت آن. عمليات، اجرا، و تامين بودجه: کردند که سه بخش را از هم تفکيک کند
کينزی به من ياد داد که بايد ماتريسی برای اشتباهات  مک: "کوردييرو گفت. گزارش دهی در سازمان روشن شود

  ."و خطاها داشت
  
ها  ای نبود که بتوان آن خانواده را در اختيار داشت، اما اطالعات به گونه ١۵٠٠به  مدارک مربوط" تولد دوباره"

کمک کردند که يک پايگاه اطالعاتی برای رديابی موارد از " تولد دوباره"مشاوران به . را به سادگی تحليل کرد
به وجود آورد و ای  های آرشيو تازه نظام" تولد دوباره. "پذيرش تا يک سال پس از مرخصی ايجاد کند

بانک . خواستند کار سازمان را عينًا تقليد کنند تنظيم کرد هايی که می های عمليات را برای سازمان دستورالعمل
  . ی تحقيق را برای بررسی موارد پس از مرخصی تامين مالی کرد ی ملی برزيل يک پروژه توسعه

  
- های باز ها و نيز چرخه و شرايط اشتغال خانوادههايی برای ارزيابی بهداشت، مسکن،  خط مشی" تولد دوباره"

سبز : ها برای جدا کردن موارد استفاده شد از يک نظام رمزگذاری شده بر حسب رنگ. ارزيابی موارد تنظيم کرد
؛ زرد ")تولد دوباره"بيماری کوتاه مدت اما قابل عالج، حداکثر هشت ماه کمک، چهل درصد از موارد در (
هميشگی، نياز به يافتن يک (؛ و سفيد )دت، حداکثر چهارده ماه کمک، پنجاه در صد از مواردهای بلند م بيماری(
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نهاد اجتماعی يا خانواده جهت فراهم آوردن پشتيبانی بلند مدت پس از مرخصی، حداکثر بيست و چهار ماه، ده 
  ).درصد از موارد

  
پس از پرداخت (يک خانواده بايد " تولد دوباره" ی پس از مداخله: های ترخيص به ترتيب زير استاندارد شدند مالک
 ٣۵يک رئال معادل بود با  ٢٠٠٣رئال برزيل؛ در اواسط سال (رئال  ١٨٠ی  حداقل دارای درآمد ماهانه) اجاره
های عمومی برای   ی کمک خانواده بايد همه. هايی با بيش از پنج نفر عضو باشد رئال برای خانواده ٢۵٠يا ) سنت

خانه بايد دارای ساختاری آجری با کف سيمانی و بدون هيچ . ا بيمار يا معلول خود را دريافت کندکودکان شديد
آسيبی بر روی ديوارها يا سقف باشد با دو اتاق، حمام ، ظرف شويی، دوش، يک دست شويی از نوع آبريز يا 

" خوب"يا " رضايت بخش"به عنوان " تولد دوباره"سالمت کودکان بايد توسط . و صافی آب سيستم فاضالب،
های ويژه در صورت لزوم  ی کودکان باالی چهار سال بايد در مهد کودک باشند يا از مراقبت همه. ارزيابی شود

ی کودکان زير ده سال بايد  همه. ی کودکان ميان پنج و شانزده سال بايد به مدرسه بروند همه. برخوردار باشند
مادران بايد يک دوره تنظيم خانواده را . يد مدارک دولتی داشته باشندی اعضای خانواده با همه. واکسينه شوند
  . گذرانده باشند

 
به عنوان مثال، . اما اين انقالب بدون دردسر نبود." کينزی انجام داد يک انقالب بود چه مک آن: "گويد کوردييرو می

ده کنيد چه رخ خواهد داد؟ چطور اگر از چارچوب مديريت تجاری برای سازمانی درگير در تحول اجتماعی استفا
که روابط  توان حرفه ای عمل کرد بدون آن توان ميان مالحظات مالی و انسانی توازن برقرار کرد؟ چگونه می می

توان امور را بدون از دست دادن انعطاف پذيری استاندارد کرد ؟  صميمی ميان افراد از کف برود؟ چطور می
  دوستان روابط سلسله مراتبی را برقرار کرد؟ توان بدون از دست دادن چگونه می

  
به عنوان مثال، يک روز فيليپ ريد، يکی از مشاوران، از  . شد هايی بودند که مطرح می ها بخشی از پرسش اين

ی فقير به کمک نياز  وجود داشت و بيست خانواده" تولد دوباره"اگر فقط ده جای خالی در : "کوردييرو پرسيد
از آغاز کار که پولی در بساط نداشتيم و سقفمان : "کوردييرو پاسخ داد" کنيد؟ ها را انتخاب می داشتند چگونه آن

." همواره چيزی به ما کمک کرده تا رشد کنيم. ی بيست خانواده را بپذيريم ی کار ما آن بود که همه چکيد قاعده می
  توان برای آن برنامه ريزی کرد؟  چه بود؟ و چگونه می" آن چيز"اما 

  
کينزی  دريکو اوليويِيرا از کارکنان مکرف. ی گرانقدر بود کينزی يک تجربه برای مک" تولد دوباره"کار با 

هايی  ها بيشتر شبيه شرکت آن. ها روش ديگری برای انديشه، متفاوت با روش ما دارند غير انتفاعی: "گويد می
ما بايد راهی برای کار در اين . ی مديريت وههستند که به يک خانواده تعلق دارند، با وجوه نرم بسيار در شي

کنم  من فکر می. موسسات پيدا کنيم، و صرفا به دنبال به کار بردن چارچوب های عملی و منطقی خود نباشيم
  ."    ها خواهد آموخت کينزی به عنوان يک سيستم از اين تجربه درس مک
        

که  کينزی از اين که مشاوران به دست آوردند مک" یرضايت شخصی صرف"اوليويِيرا ذکر کرد که عالوه بر 
هر گونه : "او افزود. شد مند می شدند بهره های شرايط محلی آشنا می مشاوران تازه کار و خارجی آن با دشواری

. کند های غير انتفاعی اعم از فقدان منابع، زير ساخت، و توانايی مديريت اهميت بيشتری پيدا می مانع در سازمان
ها بخش تکنولوژی اطالعات ندارند تا  آن. ترند زيرکهای بديل  های سازنده و راه ها در پيدا کردن راه حل آناما 

  ."   ها را حل کنند بيايند و مشکالت آن
  

برزيل و يکی از بيست رهبر اجتماعی عالی رتبه " زن سال"به عنوان يکی از ده  ٢٠٠١کوردييرو در سال 
در . ه عنوان يک مبدع پيشرو توسط بنياد شواب برای کارآفرينی اجتماعی تقدير شداز او همچنين ب. انتخاب شد
را به ميزان يک صد " ترين طرح توسعه ی مبدعانه جايزه"ی جهانی بانک جهانی  ی توسعه شبکه ٢٠٠٣اوايل سال 

  .اعطا کرد" تولد دوباره"هزار دالر به 232
  
خانوار کمک  ١٧۴٠هار هزار عضو ديگر خانواده در به شش هزار کودک و چ ٢٠٠٢تا سال " تولد دوباره"

. اند کنند به ده هزار نفر ديگر ياری رسانده را دنبال می" تولد دوباره"های ديگری که کار  سازمان. رسانی کرده بود
                                                 
232 See Global Development Network, www.gdnet.org 
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نشان داد که درصد کودکانی که در " تولد دوباره"های مرخص شده از  در مورد خانواده ٢٠٠٢تحقيقی در سال 
 در ۵٨ها  خانواده233 در همين حال ميانگين درآمد. درصد کاهش يافت ١٠به  ۴٢بردند از  طر به سر میشرايط خ

   .بود صد افزايش يافته
  

در اين دوره سه کارمند حقوق بگير و هفت داوطلب، کارهای اداری مربوط به ارسال تقاضاهای مالی و تامين 
ی توليد کارهای دستی که کاری  برنامه. يز باز کرده بودسازمان، دفتر دومی را ن. دادند بودجه را انجام می

شد که هدايای  ای تبديل می ای با درآمدی حدود بيست هزار دالر در سال بود به سرعت به يک عمليات حرفه حاشيه
کينزی بر اين باورند که اين  مشاوران مک. کرد مربوط به تختخواب، حمام و آشپزخانه با کيفيت خوب توليد می

  .تواند به يک منبع مهم کسب درآمد تبديل شود میبخش 
 

مادر  ۶٠٠بيش از  ٢٠٠٣تا سال . ی آموزش شغلی نيز به کارهای خود افزوده است يک برنامه" تولد دوباره"
" تولد دوباره. "، آرايش مو، خياطی، و کار با کامپيوتر را تکميل کردند]آرايش و نظافت ناخن[های مانيکور  دوره
ی سنگ مرمر، و وسايل نجاری  ی ابزار مثل وسايل شستشوی اتومبيل، دستگاه يخ ساز، اره برای تهيه هايی را وام

تولد "کوردييرو همچنين يک سازمان در اياالت متحده تاسيس کرد به نام دوستان . ها قرار داد در اختيار خانواده
  . دالمللی ياری رسان تا به پيشبرد مدل سازمان خود در سطح بين" دوباره

  
 ٢۵در " تصور شما از کار خود در ده سال بعد چيست؟"دريتون در اولين مالقات خود با کوردييرو از وی پرسيد، 

کوردييرو که پنجاه و يک ساله بود قرعه کشی . دهمين سالگرد خود را جشن گرفت" تولد دوباره"، ٢٠٠١اکتبر 
های سپری  عنوان همکار آشوکا انتخاب شد، سالدر زمين بازی، تضاد با مددکاران اجتماعی، روزی که وی به 

" انقالب"های ديگر، جوايز،  ، گسترش کار به بيمارستانفانتاستيکوی تلويزيونی  شده در اصطبل، برنامه
در اياالت متحده، صدها داوطلب، و هزاران کودک را به " تولد دوباره"کينزی، راه اندازی سازمان دوستان  مک

  . زدند آمده بودند يقتًا راه درازی از روزهايی که برای به دست آوردن شير دست میها حق آن. آورد ياد می
  

ها در برزيل، ده سال آينده  ی بيمارستان و گسترش آن به همه" تولد دوباره"انداز  با اين حال، برای تحقق چشم
ارتباط موثر با افراد، دانايی و تحول در نظام بهداشتی مستلزم . مستلزم گام گذاشتن به سربااليی تيزتری خواهد بود

ها، مقامات  کوردييرو بايد زمان بسياری را صرف قانع کردن پزشکان، مديران بيمارستان. استقامت است
  . کنندگان مالی کند های بهداشتی، و تامين سازمان

 
دنبال شدن کار آن توسط با نفوذ خواهد ماند اما " تولد دوباره) "١: (توان دو احتمال را در اين جا در نظر گرفت می

ها نخواهند توانست قدرت و قوت سازمان اصلی را به دست  های ديگر پراکنده خواهد بود و اين سازمان سازمان
خود را به يک مرجع و مرکز آموزشی تبديل خواهد کرد که به نحوی موفقيت آميز " تولد دوباره) "٢(آورند؛ يا 

ی کارهايی که کوردييرو از سال  همه. سر برزيل کمک خواهد کردتوليد مثل کرده و به مراکز کوچک در سرا
  . انجام داده بيانگر سناريوی دوم است ١٩٩٨

  
افتم که وقتی از او پرسيدم عوامل  ای از اوديلون آرانِتس می کنم به ياد نکته ی بعد فکر می وقتی به تحوالت دهه

توانم بگويم که عنصر اصلی موفقيت آن  ان کامل میبا اطمين: "کدامند، او گفت" تولد دوباره"کليدی موفقيت 
ام مالقات  ترين انسانی باشد که من در زندگی او شايد قوی. کرديم بدون وی هنوز در گذشته زندگی می. ِوراست
  ."ورزد تا موفق شود ورزد و اصرار می او بر کار خويش مصر است؛ او اصرار می. ام کرده

  
نقشی در خلق سازمان " تولد دوباره"دييرو گفتم، او اصرار ورزيد که همه در ی آرانِتس را به کور وقتی نکته

ها در کنار يکديگر  نقش اصلی را در گرد هم آوردن افراد داشته است، اما انرژی آن او پذيرفت که. اند  داشته
موفق  اما گاه يک نفر. تر نيست هيچ کس از کس ديگر مهم: "او گفت. موجب شکل گرفتن سازمان شده است

ام ناشی از آن بوده که به جدال  کنم اگر ارزشی در اين زمينه داشته من فکر می. دهد شود چون به جدال ادامه می می
  ." ام ادامه داده

 
                                                 

. اند ماهه مرخص شده ی ده بر اساس چهل و يک خانواده که در يک دوره ٢٠٠٣ی  در ژانويه" تولد دوباره"بر طبق گزارش   233  
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  جوی عّلو اجتماعیو در جست. ١٢
  

بانی کرده بود، و ی هشتاد ميالدی نزديک به دويست همکار را در هند، اندونزی، و برزيل پشتي آشوکا تا اواخر دهه
سوزان . کرد المللی را به خود جلب می های کمک دهی بين رهيافت آن به تدريج توجه حلقات تامين مالی و سازمان

کردند که اگر  اهداکنندگان کم کم درک می: "گفت ی بنياد فورد در بنگالدش بود می ديويس که در آن زمان نماينده
توان يک نهاد را طراحی کرد و بعد کسی را برای  نمی. ن احتياج دارندبخواهند نهادسازی کنند به يک کارآفري

  ."ی آن استخدام کرد اداره
  

الملل شامل بر بانک جهانی، سازمان ملل  های توسعه در سطح بين ی طرح کنندگان عمده در همين دوره، تامين
و غير پاسخگو بودن در هزينه کردن  المللی در اياالت متحده شديدًا از جهت اتالف ی بين متحد، و سازمان توسعه

ی مشاوران گران قيمتی قرار داشت  اين حوزه تحت سلطه. ساالنه شصت ميليارد دالر مورد انتقاد قرار گرفته بودند
کردند و پس  های فاسد و جنگ طلب حقنه می های خود را به حکومت که به کشورهای جهان سوم پرواز و توصيه

  . شتندگ از آن به کشور خود بر می
  

های خارجی يا صرف  مشکل، خود کمک. آمد زمينه، تازه و اميدوارانه به نظر می رهيافت آشوکا در مقابل اين پس
تا . گشت کمک خارجی و صرف هزينه توسط دولت باز میمجراهای توزيع مشکل به . هزينه توسط دولت نبود

امر تحت اوامر متخصصانی که از دور دستی بر شد و اين  های عظيم هزينه می وقتی پول از مجرای ديوانساالری
يابی به  بنا به ديدگاه آشوکا، برای دست. شد ها با اجرای ضعيف در چاه ريخته می شد کمک آتش داشتند انجام می

  . کردند ها بهترين استفاده را می گرفت که از آن کارايی، منابع بايد در دست افرادی قرار می
  

دادند؛ کسانی که محيط  عوامل محلی تحول کارآفرينانه که مشکالت را تشخيص می اين افراد چه کسانی بودند؟
ها، پيدا  کردند؛ کسانی که استعداد خاصی برای يافتن و هدف قرار دادن فرصت فرهنگی و سياسی را درک می

  . ين دهه بودندها داشتند؛ و کسانی که مصمم به دنبال کردن کار خويش برای چند ها، و ساختن سازمان کردن راه حل
  

برای ايجاد تغيير واقعی و شتاب بخشيدن به نوآوری اجتماعی، منابع بيشتری بايد به نحو نظام يافته به کارآفرينان 
توانست به صدها تن از آنان اشاره  آشوکا می. ی واقعی عمل حضور داشتند ها در صحنه آن. اجتماعی تعلق پيدا کند

تر از آن اين باشد  شايد مهم. ها اهميت دارد کردند و چرا کار آن ها چه می که آنتوانست توضيح دهد  آشوکا می. کند
  .داشتند کارآفرينان اجتماعی به سوی موفقيت گام بر می چگونهشد که  که اين سازمان داشت متوجه می

  
پيدا کردن  ی هشتاد ميالدی شخصًا با صدها کارآفرين اجتماعی مصاحبه کرده و به دنبال دريتون تا اواخر دهه

من به تدريج الگوهايی را در روش حل مشکالت توسط  : "گويد او می. ها بود راهبردهای مشترک در کار آن
  ."ها استخراج کرد توان اصولی را از کار آن و بعد با خودم فکر کردم که چگونه می. کردم کارآفرينان مشاهده می

  
کردند  ی کودکان و نوجوانان کار می ب آسيا که در حوزهده کارآفرين اجتماعی را از جنو ١٩٩٠آشوکا در سال 

مقصود از موزاييک در عنوان اين نشست، کنار هم گذاشتن . خود دعوت کرد" ی موزاييکی جلسه"برای اولين 
نشينند تا  های همکاران در کنار همديگر می مقصود از اين جلسه آن بود که ببينيم چگونه ايده. قطعات مختلف بود

  در نشست مزبور که در داکا در کشور بنگالدش برگزار شد، . ها بيرون بکشيم را از ميان آن الگوهايی
  .گلوريا ِد سوزا به تفصيل در مورد فراگير ساختن آموزش تجربی در مناطق مختلف هند توضيح داد

  
های رها  رخابراهيم سبحان، همکار ديگر از بنگالدش، توضيح داد که چگونه کيفيت مدارس روستايی را که ن

سبحان برای . بخشيد ها هفتاد درصد و نسبت دانش آموز به معلم يک به شصت بود ارتقا می کردن مدرسه در آن
داد و در هر گروه يکی از دانش  های ده تايی جای می فراهم کردن آموزش بهتر، دانش آموزان را در گروه

. کرد هايشان می در ياد دادن مطالب به همکالسی گرفت مسئول همکاری با وی آموزانی را که سريع مطالب را می
توان  او دريافت که می. آموختند ای را شروع کرد که بر اساس آن دختران به مادرانشان خواندن را می او برنامه
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های درآمدزا مثل پرورش ماهی و  نرخ رها کردن مدرسه را با کنار گذاشتن تکليف و در نظر گرفتن فعاليت
   234.ی آموزشی به شدت کاهش داد مهدامداری در برنا

 
بندی برای آموزش  ی قابل مقياس آنيل چيتراکار، يکی ديگر از کارآفرينان اجتماعی و مهندسی از نپال، يک برنامه

های الکتريکی خورشيدی تعبيه کرده  کودکان يازده تا چهارده ساله را در مناطق روستايی برای نگهداری از پمپ
هايی سريع، بلکه مشتاق کمک به روستاييان پير در اتخاذ  ت که نوجوانان نه تنها يادگيرندهاو به زودی درياف. بود

ای از اردوهای فنی و محيط زيستی برای نشان دادن  او شبکه. فنون تازه جهت بهبود زندگی روستايی هستند
     235.ها ايجاد کرد چگونگی انجام کار با آن

  
  دادن مسئوليت به کودکان

هايی را برای دادن مسئوليت به  که از نشست موزاييکی به دست آمد آن بود که هر کارآفرين راه ی کليدی نکته
ها  اين راهبرد نه تنها موجب شور و اشتياق در ميان آن. گيری يافته بود کودکان و نوجوانان در حل مسائل و تصميم

ه يکی از مشکالت مهم کارآفرينان در ها در کسب مهارت و اعتماد به نفس ياری رسانده بود، بلک شده و به آن
خواست نسبت دانش آموز به معلم را تقليل دهد اما پولی  ابراهيم سبحان می. يابی به منابع را حل کرده بود دست

خود دانش : ی تدريس را يافت او در کالس درس خويش منبع استفاده ناشده. برای استخدام معلم بيشتر نداشت
  .آموزان

  
نشست به مصاحبه با همکاران آشوکا در ديگر نقاط جهان ادامه داد و متوجه شد که کارآفرينان  دريتون پس از ان
های مشابه و مشکالت مشابه در اطالق راهبردهای شبيه  ی جوانان با چالش های خود درحوزه اجتماعی در فعاليت

ی بزرگ انجام دهند، يعنی کمک کردند کار ی همکاران تالش می و اصوًال همه. کردند به هم دست و پنجه نرم می
ها و مادر  به کودکان و نوجوانان در موفقيت در جهانی که اساسًا متفاوت از جهانی است که والدين و پدر بزرگ

  . هايشان در آن بزرگ شده بودند بزرگ
 

ط جهان ی نقا از دو نسل، الگوهای زندگی را در همه کمتررشد جمعيت و تحوالت ساختاری در اقتصاد جهانی در 
جمعيت شهرها در جهان در حال توسعه از . ی تغيير، جابجايی انبوه جمعيت بود ترين نشانه آشکار. تغيير داده بود

شود که اين جمعيت در سال  بينی می پيش. افزايش يافت ١٩٩٠به يک و نيم ميليارد در سال  ١٩۵٠ميليون در  ٣٠٠
 236.ميليارد برسد ۴/۴به  ٢٠٢۵

 
در اين مناطق تحول . توانند روی زندگی در شهرهای کوچک و روستاها حساب کنند دنيا نمی ديگر اکثريت ساکنان

های الزم  کنند، و مهارت ها بسيار به هم نزديک هستند، افراد به مناطق دور نقل مکان نمی بسيار کند است، خانواده
د به نفس الزم را برای انطباق با جوانان در دنيای مدرن بايد اعتما. برای بقا در محل زندگی قابل کسب هستند

  . های آميخته کسب کنند شرايط جديد، توانايی برای مديريت اطالعات، و حساسيت به کار در گروه
  

بخشی  ها برای آموزش، هدايت، حفاظت، و انگيزه های ارزشمندی که جوامع همه جا بر آن ها و روال در نتيجه نظام
بسياری از همکاران آشوکا مستقل از يکديگر با اين چالش . اره طراحی شوندبه جوانان خود تاکيد دارند بايد دوب

به . به همين دليل، گلوريا ِد سوزا از آموزش معمول به آموزش مبنی بر حل مسئله در هند گذر کرد. اند درگير بوده
الغ در شهرهای هند ها کودکی که به عنوان افراد ب همين دليل جيرو بيليموريا نظامی را برای حمايت از ميليون

طور که بعدًا خواهيم ديد به همين دليل ِجی بی ِشرام، يک کارآفرين اجتماعی  و همان. کنند به وجود آورد زندگی می
 .  تاسيس کرد 237"نشست دانشگاهی"ی دسترسی به دانشگاه را به نام  مستقر در واشينگتن دی سی يک برنامه

                                                 
234 See Amala Reddy, “Schools with No Homework in Bangladesh,” Changemakers Journal (November, 
1999); www.changemakers.net. 

نگاه کنيد به. نام داشت" اردوهای محيط زيستی برای آگاهی از محافظت"سازمان پيتراکار   235 
www.changemakers.net. 
236 Peter Gizewski and Thomas Homer-Dixon, “Urban Growth and Violence: Will the Future Resemble the 
Past?” Project on Environment, Population and Security (Washington, D.C.: American Association for the 
Advancement of Science and the University of Toronto 1993), ww.library.utoronto.ca/pcs/eps  
237 College Summit 
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  "پا برهنه"طلب ياری از متخصصان 
ی خدمات اساسی به نمودار  های کارا از حيث هزينه جهت ارائه رآفرينان اجتماعی جهت پيدا کردن روشتالش کا

های اجتماعی و پزشکی قرن بيستم به بخش وسيعی از جمعيت  بسياری از پيشرفت. شدن الگوی جديدی منجر شد
با توجه به نياز جهانی، . است کند نظام توزيع چه در اين جهت مانع ايجاد می آن. جهان گسترش پيدا کرده است

کنند يعنی پزشکان، پرستاران، معلمان، وکال، روانشناسان، بانکداران و  متخصصانی که اين خدمات را عرضه می
کارآفرينان اجتماعی به نحو . ها، هم کمياب و هم گران هستند ها، مددکاران اجتماعی، و مانند آن کارمندان بانک
اند که شهروندان عادی  هايی رفته اند و به سمت مدل اتکا به متخصصان فاصله گرفته های مبتنی بر شهودی از مدل

  . کند تر بسيج می را برای دسترسی به مناطق محروم
  

اين بانک نظارت . کند بانک گرامين يا بانک پابرهنگان است ترين سازمانی که از اين استراتژی استفاده می مشهور
اين امر بانک را . مستقر در روستا واگذار کرده است" روسای مراکز"گيرنده و  وام های ها را به خود گروه بر وام

ی تعليم و تربيت، سازمان بی آر  در حوزه. ی اندک مديريت کند ها وام کوچک را با هزينه سازد که ميليون قادر می
د بنيان گذاشته شده است های شهروندی که توسط فضل عاب ترين سازمان ترين و موفق ِای سی، يکی ديگر از بزرگ
اند  ميليون کودک را در سراسر بنگالدش آموزش داده ۵/۵ی مدارسی که بيش از  زنان روستايی را برای اداره

   238.تربيت کرده است
  

توانند به  اند که غير متخصصان نيز می ی بهداشت، کارآفرينان اجتماعی مثل ِورا کورِدييرو نشان داده در حوزه
طرح جامع بهداشت . "ای از موضوعات مربوط به امور بهداشتی کمک کنند ی گسترده امنهها در د خانواده
را برای " بهداشت کاران روستايی"در هند که توسط راج آرول در ايالت ماهاراشترا بنيان گذاشته شد " روستايی

رگ و مير کودکان و اين امر نرخ م. کند های پيش از تولد به صدها هزار روستايی تربيت می ی مراقبت ارائه
        239.مادران را به نحوی قابل توجه کاهش داده است

 
های ملی و قومی که سازمان پيشروی دفاع حقوقی در  ی حقوق بشر، دفتر دفاع حقوقی از اقليت در حوزه

صله دهد تا بالفا مجارستان است و توسط ايمره ِفرمان تاسيس شده به اقليت روما در مناطق روستايی آموزش می
جنبش بورکيناب برای حقوق بشر و مردم در  240.پس از وقوع نقض حقوق بشر به جمع آوری شواهد اقدام کنند

بنياد گذاشته شد مسئوليت ديده بانی حقوق بشر را نه بر دوش  241هاليدو اوِئدرااوگو  بورکينا فاسو که توسط
   242.گذارد پردازند می ويت میالمللی بلکه بر دوش هزاران شهروند محلی که حق عض های بين سازمان

 
هفت تا ده درصد از جمعيت جهان معلول است و اکثر اين . ی معلوليت کاربرد مهمی دارد اين راهبرد در حوزه

اما هنوز در بسياری از نقاط جهان معلوليتی مثل بيماری ذهنی،  243.هايشان هستند افراد تحت مراقبت خانواده
در اين جوامع فرد معلول دور از چشم ديگران نگاه . شود تنبيه خداوند تلقی می ناشنوايی، و فلج پاها نوعی لعنت يا

  . شوند ها بد ُيمن شمرده می داشته شده و خانواده
  

ترين شکل معلوليت است، مدل درمان متکی بر کار متخصصان که در  ی بيماری ذهنی که شايع در حوزه
هند جمعيتی معادل  . آيد به طور کامل نامربوط به نظر میکشورهای ثروتمند شايع است در جوامع در حال توسعه 

. ی نود ميالدی شش هزار روانکاو و روانشناس را تربيت کرده است با يک ميليارد جمعيت دارد و در اواخر دهه
ها که به خود  هندی. توان مشکل را حل کرد تنها با استفاده از رهيافت متکی بر استفاده از متخصصان نمی

                                                 
238 See www.brac.net. 
239 See www.jamkhed.org. 
240 See David Bornstein, “NEKT’s Mission: Protect the Gypsies of Hungary,” Civnet Journal (November-
December 1998):www.civnet.org. 
241 Halidou Ouedraogo 

بيشتر در مورد کار اوِئدرااوگو همچنين نگاه کنيد بهبرای اطالعات     242 
The Union Interafricaine des Droits de l’Homme, www.hri.ca/partners/uidh. 
243 World Health Organization (WHO) 

اين جمعيت حدود هشتاد درصد از . بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، محتمال پانصد ميليون نفر در دنيا با نيازهای ويژه وجود دارند
. کنند در کشورهای در حال توسعه زندگی می   
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" افراد مقدس"ها را پيش  هايشان حبس کرده يا آن اند اغلب خويشاوندان معلول ذهنی خود را در خانه شده واگذاشته
. دهند ها قرار می از وجود آن" بيرون کردن ارواح خبيثه"اين افراد معلوالن را تحت انواع مداوا از طريق . برند می

  .شالق زدن هستند ی جسمی مثل کتک زدن و شامل شکنجه" مداواها"برخی از اين 
  

که بايد دانش حل مسئله را مستقيمًا در اختيار اعضای  اين: اند آفرينان اجتماعی به بصيرت مشابهی رسيده کار
او يک روانکاو َمدَرسی است . اين بصيرت نقشی محوری در کار ثارا سيرينيواسان دارد. خانواده و جامعه گذاشت

ها کار با بيماران  ثارا پس از سال 244.سکيزوفرنی در هند استکه يکی از بنيانگذاران بنياد تحقيقات ا
کنندگان  مراقبت"ی برخورد با مشکل، آموزش  اسکيزوفرنيک در حلبی آبادهای مدرس دريافت که بهترين نحوه

. در هر خانواده و استفاده از متخصصان بهداشت ذهنی، در صورت وجود، در شرايط اضطراری است" اوليه
های پايه را برای مديريت بيماری دريافت کرده باشند برای آمادگی از پيش و جلوگيری از  ه آموزشهايی ک خانواده
ثارا با آموزش همسايگان در مورد بيماری ذهنی توانست شرم، فشار . تر از ديگران هستند ها بسيار مجهز بحران

رهيافت مشابهی امروز در کوزوو . ش دهدها درگير بودند کاه ها با آن ننگ پنداشتن را که خانواده ی روحی، و لکه
های کوچک روانکاوان و روانشناسان از آن مدل مراقبت بهداشتی  در اين کشور، گروه. به کار گرفته شده است

ها هزار خانواده  های ناشی از فشار روحی که ده پريشی کنند تا با روان ذهنی که بر خانواده متکی است استفاده می
  245.اند مقابله کنند دادهرا تحت تاثير قرار 

 
  ی قانونی برای اصالحات محيط زيستی های تازه طراحی چارچوب

های پايدار محيط زيستی برقرار کرد؟ بسياری از  توان توازنی ميان نيازهای اقتصادی انسان و فعاليت چطور می
جهت کردن  نونی تازه برای همهای قا اند ابتدائا بر ايجاد چارچوب کارآفرينان اجتماعی که به اين موضوع پرداخته

  .منافع اقتصادی با رفتار مسئوالنه در برابر محيط زيست تاکيد دارند
  

دستور و "گذاری است که از رهيافت  حباب يک چارچوب قانون. دريتون است" حباب"يک نمونه از اين رهيافت، 
های معطوف به کنترل  رتقای نوآوریدولتی فاصله گرفته و به تحت قاعده در آوردن نيروهای بازار جهت ا" کنترل

  .پردازد آلودگی در يک بافت و سياق غيرمتمرکز می
  

های  است که مرحوم چيکو ِمنِدس و ِمری آِلگِرتی پيشگام آن در جنگل" های استخراجی ذخيره"ی  ی ديگر ايده نمونه
: بال حل دو مشکل در آن واحد بودندِمنِدس و آِلگِرتی به دن. ی هشتاد بودند بارانی آمازون در اواسط و اواخر دهه

ِمنِدس به دنبال . و محافظت از زندگی صدها هزار مردم بومی منطقه] استوايی[های بارانی  محافظت از جنگل
های  کرد که مناطق جنگل کنندگان الستيک بود، اما آِلگِرتی با حکومت برزيل مذاکره می دهی استخراج سازمان
راهبرد مورد نظر آن بود که از چارچوب . اعالم کند" های استخراجی ذخيره"ن را به عنوا] استوايی[بارانی 

مالکيت انحصاری به عنوان در نظر گرفتن جنگل به عنوان ملک گذر کرده و به چارچوب مالکيت غيرانحصاری 
احد صاحب يک و. برسيم) های ساختمانی مثل مالکيت تعاونی در واحد(به عنوان حق استفاده به صورتی معقول 

تواند آن را خراب کند يا به نحو قابل توجهی آن را  تواند حق زندگی در آن را بفروشد اما نمی آپارتمانی تعاونی می
اطالق شد، با انتقال حق انتقال بهره برداری به مردم ] استوايی[های بارانی  رهيافت مشابهی به جنگل. تغيير دهد

بيش از پانزده  ٢٠٠۶تا سال . در شرايط مناسب بود" ملک"ت کل ی حيا ها وابسته به ادامه محلی که زندگی آن
   246.ميليون جريب در آمازون تحت اين قانون مورد محافظت قرار گرفته است

  
  کمک به توليد کنندگان کوچک جهت کسب سود بيشتر

اما . وده استها متمرکز ب ای از انتقادات به جهانی شدن اقتصاد بر سو استفاده از کارگران کارخانه بخش عمده
ها خود صاحب کار خود هستند و به عنوان کشاورز، دستفروش  آن. کنند ها کار نمی اکثريت فقرای دنيا در کارخانه

جهان به " غيررسمی"کنند که در اقتصاد بزرگ  ی کوچک کار می روستايی، دوره گرد شهری، و توليد کننده

                                                 
244 See http://scarfindia.org. 
245 International Trauma Studies Program, New York University 
246 See Environmental Defense, www.environmentaldefense.org. 
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که اقتصاد دانان در اندازه گيری آن دشواری  آن به دليل" غير رسمی. ("کشاورزی و تجارت مشغول هستند
   247.)دارند

  
: کنند کارآفرينان اجتماعی به دنبال رفع فقر در ميان گروه مورد نظر خود هستند و معموًال با اين پرسش آغاز می

ند؟ و های توليدی و تجاری خود ببر ی بيشتری از فعاليت توان به توليدکنندگان کوچک کمک کرد تا بهره چگونه می
ی  را برای همه" ی ارزش افزوده زنجيره"رسند آن است که شرايط بازار يا  ها معموًال بدان می راه حلی که آن

  . های توليدکنندگان کوچک تغيير دهند گروه
  

ها مثل محمد يونس از بانک  برخی از آن. اند کارآفرينان اجتماعی با اين چالش از زوايای مختلف مواجه شده
توانند ملک بخرند، ظرفيت توليد  ی اندک می روستاييان با سرمايه. اند سترسی به سرمايه تمرکز کردهگرامين بر د

داران تعلق داشته به خود اختصاص  دهندگان و زمين خود را افزايش دهند، و منافعی را که به نحو تاريخی به وام
  .دهند

 
ی زنان خود اشتغال در احمد آباد هند که توسط ِاال ِبهات  اتحاديه. کنند برخی از آنان بر روابط بازار تمرکز پيدا می

ی سيگار، بادبادک ساز، و  اشتغال شامل بر کاغذ جمع کن، لوله کننده -زن خود  ٩۶٠٠٠٠بنيان گذاشته شد به 
ی زنان  اتحاديه 248.ی تجاری قوی ياری رسانده است سبزی فروش در سازمان دادن به خود به عنوان يک اتحاديه

های حکومتی متوجه به کمک به بخش  شتغال نه فقط به حمايت اعضا در برابر استثمار و ارتقای سياستا - خود
های بهداشتی و  انداز، وکالت، مراقبت پردازد بلکه طيفی از خدمات مثل خريد جمعی، اعتبار و پس غيررسمی می

سازد که برای خود با منفعت بيشتر  یاين خدمات زنان فقير را قادر م. کند مراقبت از کودکان، و بيمه عرضه می
        . ی کار خويش کاهش دهند کار کنند و خطرات شخصی و کاری را در حوزه

            
ی پشتيبانی از کارآفرينان زن که توسط جيِزل  اتحاديه. کنند برخی از آنان بر دسترسی به بازار تمرکز پيدا می

گذاشته شد به زنان صاحب مشاغل کوچک در غرب آفريقا مثل ييتامِبن در دوواال در کشور کامرون بنيان 
کند تا  به  داران، صاحبان مراکز توليد صنايع دستی، و مترجمان از انگليسی به فرانسه و بالعکس کمک می باغ

سازمان ترانس  249.بازاريابی محصوالت و خدمات خود از طريق اينترنت در ميان خريداران اروپايی بپردازند
مستقر در اوکلند کاليفرنيا که توسط ُپل رايس بنياد گذاشته شد به همين شکل ارتباط ميان قهوه  250ِای فير يو اس

ی قهوه در اياالت متحده مثل استارباکس، سيف وی، و گرين مانتين  کاران در آمريکای التين و خريداران عمده
اطالعات، و تجهيزات و امکانات  در اين حال، کشاورزان به اعتبار، 252.کند را برقرار می 251کافی روسترز

ارگانيک، بدون استفاده [ای با کيفيت باال و اغلب آلی  ها را قادر به توليد قهوه کنند که آن کشاورزی دسترسی پيدا می
کنندگان طعم ناتلخ  در مقابل، مصرف. کند و اخذ قيمت خوبی برای محصول می] از کود شيميايی و سموم دفع آفات

  . خواهند چشيد" ر اساس تجارت عادالنه مبادله شدهب"ای را که  قهوه
  

ی قابل توجه اين امر  نمونه. برخی از کارآفرينان اجتماعی بر افزودن ارزش به فرايندهای توليد تمرکز دارند
اين اتحاديه يک شرکت تعاونی متشکل از کشاورزان کنف . ی کشاورزان کوچک در شهر واِلنت است اتحاديه

اين کشاورزان در مناطق خسارت ديده از . شود روزه به نام ِای پی ِای ای بی شناخته میسايسال است که ام
هايی به  ی آگاوی است که برگ سايسال يک گياه از رسته( 253.خشکسالی در ايالت باهيای برزيل مستقر هستند

 .)  شود شکل نيزه دارد و از الياف آن برای ساختن طناب، قالی و جارو استفاده می
 

                                                 
247 See Derek Brown, “After W.T.O: Creating Jobs for the Next Millennium,” Changemakers Journal 
(February 2000), www.changemakers.org. 
248 See www.sewa.org 
249 See www.asafe.org. 
250 TransFair USA 
251 Starbucks, Safeway, and Green Mountain Coffee Roasters 
252 See www.transfairusa.org. 
253 See Ana A. Lima, “A Lesson of Survival and Sustainability from the Brazilian Semi-Arid Lands,” 
Changemakers Journal (April 2001), www.changemakers.net; see also www.apaeb.com.br  
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ی هشتاد مردی با صدايی آرام به نام اسماعيل فريرا تصميم گرفت که اقتصاد کشت سايسال را تغيير  وايل دههدر ا
ای که  او به عنوان فرزند يک کشاورز سايسال دوران کودکی خويش را به کار در مزارع سوزان در منطقه. دهد

  . اشتند گذرانده بودکردند و به آب جاری و برق دسترسی ند ها در چپر زندگی می خانواده
  

وقتی او از دانشگاه به خانه بازگشت ديگر . اما فريرا اين فرصت را به دست آورد که حسابداری و مهندسی بخواند
ها و  داشت و واسطه توانست پذيرای آن وضعيت اقتصادی باشد که کشاورزان سايسال را در فقر و فاقه نگاه می نمی

فريرا متوجه شد که کشاورزان بايد محصول خود . آوردند اساس آن به چنگ می توليدکنندگان عايدات زيادی را بر
. اين به معنای همکاری با يکديگر بود. را روی هم بگذارند و قبل از فروش ارزش افزوده را به آن اضافه کنند

چهار سال . ها در برزيل خوشنام نبودند دهی به کشاورزان صرف شد چون تعاونی جلسات بيشماری برای سازمان
ی  در نهايت کشاورزان يک کارخانه. نيز طول کشيد تا کشاورزان مجوز صادرات را از دولت اخذ کنند

  .جاروسازی و خرمن کوبی تاسيس کردند
  

هايی با کيفيت  ها و قالی کند که طناب ی چندين ميليون دالری را اداره می امروز ِای پی ِای ای بی يک کارخانه
ی فريرا درآمد  بنا به گفته. فروشد های بزرگ در اياالت متحده و اروپا می در فروشگاهصادراتی به خريداران 

سه چهارم . چهار صد درصد افزايش يافت و به شش ميليون دالر رسيد ٢٠٠٢تا  ١٩٩٧ی کارخانه از سال  ساالنه
است که اين منافع قيمت محلی سايسال سه برابر شده . شد به محصوالت تمام شده فروش اين تعاونی مربوط می

ی فقير که مردم  ها ريخته و تاثير اقتصادی نيرومند و مضاعفی بر يک منطقه اقتصادی را مستقيمًا به جيب خانواده
ها محقق از ِای پی ِای ای بی  های اخير ده در سال. گذرانند داشته است بخشی از معيشت خويش را با سايسال می

ی دور افتاده توانسته است در اقتصاد جهانی به رقابت  زمانی در يک منطقهاند تا بدانند چگونه سا بازديد کرده
  . بپردازد

 
  ی اقتصادی و حفاظت از محيط زيست به هم ارتباط دادن توسعه

فابيو ُرزا يکی ديگر از کارآفرينان اجتماعی است که به توليدکنندگان کوچک برای کسب درآمد بيشتر کمک 
کند تا به ارزش  ُرزا به کشاورزان و دامداران کمک می: يانگر اصلی ديگر استاما رهيافت ُرزا نما. کند می

ها کمک  برای انجام اين کار، او به آن. بيفزايند) ُارگانيک(محصوالت شير و گوشت خود از طريق کشاورزی آلی 
خويش ) نيکُارگا(ی محصوالت آلی  به بازارهای پر سود برای عرضه وکند تا از زمين خود محافظت کرده  می

  . دسترسی پيدا کنند
  

هستند؛ " دو روی يک سکه"ِورا کوردييرو توجه ما را به اين نکته جلب کرده است که بهداشت و مسائل اجتماعی 
يابند  کارآفرينان اجتماعی نوعًا در می. ی اقتصادی و محافظت از محيط زيست صادق است همين نکته بر توسعه

  .ارجاع به مشکلی ديگر مطرح کنند توانند يک مشکل را بدون که نمی
  

کارآفرين اجتماعی ديگری که اين رابطه را برقرار کرده جادويگا لوپاتا، بنيانگذار مرکز اروپايی کشاورزی و 
کشاورزان لهستانی در برابر حکومت  254.جهانگردی زيست محيطی است که مرکز آن در لهستان قرار دارد

به همين دليل اکنون دو . به صورت اشتراکی در آورد مقاومت کردندها را  خواست زمين آن کمونيست که می
ها برای بقا در برابر رقابت از سوی مزارع  اما بسياری از آن. ی کوچک در اين کشور وجود دارد ميليون مزرعه

  . شرکتی در اروپای غربی مشکل جدی دارند
  

ها  لهستانی کمترمزيت اول، اتکای بسيار . ه استلوپاتا دو مزيت کشاورزان لهستانی را در اين رقابت تشخيص داد
ها در موقعيت خوبی  از اين جهت آن. شان است بر کشاورزی مبتنی بر مواد شيميايی نسبت به همکاران اروپايی

و مزيت دوم آن که مزارع . در اروپا قرار دارند) ُارگانيک(برای تبديل شدن به توليدکنندگان اصلی محصوالت آلی 
  . از حيث زيست محيطی متنوع و خوش منظره هستنددر لهستان 

 

                                                 
254 See www.sfo.pl/eceat and www.icppc.sfo.pl. See also www.goldmanprize.org. 
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، دفتر مرکز اروپايی کشاورزی و جهانگردی زيست محيطی را در لهستان بنيان گذاشت تا به ١٩٩٣لوپاتا در سال 
او . تشويق کشاورزان خرده پا در کشورش جهت دنبال کردن کشاورزی حساس به مسائل زيست محيطی بپردازد

ها با ترتيب دادن ديدارهايی از سوی  اگر يک کشاورز روی محصوالت آلی کار کند، آن: ديک معامله پيشنهاد کر
  . جهانگردان به درآمد مزرعه خواهند افزود

 

 
لوپاتا گايجادو   

   
دفتر مرکز اروپايی کشاورزی و جهانگردی زيست محيطی در لهستان با صدها مزرعه کار کرده و گذراندن 

در  ٢۵در نتيجه درآمد کشاورزان به طور متوسط . ها سازمان داده است رد را در آنها هزار جهانگ تعطيالت ده
لوپاتا همچنين از اين شبکه به عنوان يک اهرم برای ِاعمال نفوذ بر سياست کشاورزی . صد افزايش داشته است
از مزارع آلی و خريد  ی اروپاييان به ديدار او اين کار را با نشان دادن توجه فزاينده. دولت استفاده کرده است

با کمک ديگران به تاسيس سازمان ائتالف برای محافظت از  ٢٠٠٠لوپاتا در سال . محصوالت آلی انجام داده است
دالر را از آن  ١٢۵٠٠٠ی زيست محيطی ُگلدمن به ارزش  مناطق روستايی لهستان پرداخت که به خاطر آن جايزه

ارزه برای ِاعمال فشار بر دولت لهستان جهت پشتيبانی از سازمان را در مب ۴٨٠اين ائتالف . خود کرد
اين ائتالف از کار کشاورزان مرتبط با دفتر مرکز اروپايی کشاورزی و . داری خانوادگی آلی گرد هم آورد مزرعه

  .دهد گيرد و آن را ادامه می جهانگردی زيست محيطی در لهستان مدد می
  

  ای خدمت وجود دارد ی پذير به کار گيری منابعی که در جامعه
اين . طلبد وقتی شما پول اندکی برای هزينه کردن داريد کلنجار رفتن با مشکلی بزرگ مقياس بصيرت واقعی می

های تازه برای  وجوی راه يک راه حل، جست. يابند همان موقعيتی است که بسياری از کارآفرينان خود را در آن می
اين . های خالق مردم در جوامعی است که به خدمت نياز دارند انرژیبه کارگيری و به جهات تازه هدايت کردن 

ی دمکراتيزه کردن فن آوری اطالعات که در ريو دو ژانيرو مستقر است به خوبی کار کرده  راهبرد برای کميته
اين کميته دسترسی به آموزش کامپيوتر را در صدها حلبی آباد در برزيل و ديگر کشورها ميسر کرده . است
   255.است

  
. ی دمکراتيزه کردن فن آوری اطالعات را رودريگو باگيو يک تاجر، معلم و فن آور پر شور بنيان گذاشت کميته

ی دلمشغولی در  به واسطه ١٩٩۵باگيو در سال . کرده است او از سن دوازده سالگی به جوانان محروم کمک می
. اه کامپيوتر را در حلبی آبادهای ريو تاسيس کرددر برزيل اولين آموزشگ] ديجيتال[ی رقمی  مورد شکاف فزاينده

در همان دوره وی اين ايده را داشت که پنج و شايد ده آموزشگاه کامپيوتری ديگر در جوامع بسيار فقير تاسيس 
  . کند

                                                 
255 See Daniela Katzenstein Hart, “Combating Technological Apartheid in Brazilian Favelas,” 
Changemakers Journal (May 2000), www.changemakers.net; see also Emily Mitchell, “Getting Better at 
Doing Good,” Time, February 21, 2000. 
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ی امتياز  خواست يک مدل ساده ها را اداره کند، بلکه می راهبرد باگيو اين نبود که خود وی آموزشگاه

های  سازمان. راهنمای ابتدايی اين اقدام شبيه به يک کتاب فکاهی است. ای کامپيوتری را بازاريابی کنده آموزشگاه
اين . توانند اين امتياز را دريافت کرده و به کار مشغول شوند خدمات اجتماعی هر جا که برق وجود داشته باشد می

اين رهبران . ی آنان برای کسب امتياز آغاز شودفرايند بايد با اقدام رهبران اجتماعی و ارسال درخواست از سو
نشان دادن تعهد خود بايد يک ساختمان امن پيدا، معلمان محتمل را شناسايی، کارآموزان را ثبت نام، و  برای
ها و حق  التدريس معلمان نيز بايد از طريق شهريه حق. ی آموزشگاه را تهيه کنند ی مديريت و بودجه برنامه

اهدايی از (ی دمکراتيزه کردن فن آوری اطالعات، نرم افزار و سخت افزار  کميته. تامين شودهای محلی  عضويت
ها و نگهداری از تجهيزات اقدام  ی آموزشگاه را فراهم و به آموزش معلمان محلی جهت اداره) ها سوی شرکت

نهصد آموزشگاه  ٢٠٠٧تا سال ی دمکراتيزه کردن فن آوری اطالعات با استفاده از مدل امتياز دهی  کميته. کرد می
  . را در برزيل، آرژانتين، کلمبيا، شيلی، مکزيک، اوروگوئه، آفريقای جنوبی و ژاپن تاسيس کرد

  
هايی برای حل مشکالت بزرگ با آزاد کردن انرژی خالق مردم در خود جوامع پيدا  دو سازمان ديگر که راه

  :اند عبارتند از کرده
 

المللی از مدارس پشتيبانی شده از سوی مردم محل که  سيون بين، يک فدرا"ايمان و سعادت* "
دفتر مرکزی آن در کاراکاس ونزوئال است و از اين راهبرد برای آموزش با کيفيت و ارزان به 

ميليون دانش آموز در  ٢/١اين سازمان به . استفاده کرده است" شود مناطقی که آسفالت تمام می"
  256ير در پانزده کشور آمريکای التين خدمات ارائه کرده است؛ی دور افتاده و فق منطقه ٢۵٠٠

که توسط جو مادياث در اوريسا در کشور هند تاسيس شد و به هزاران " ی روستا توسعه* "
های  و مردم قبايل کمک کرده است تا سازمان) افرادی که نبايد توسط ديگران لمس شوند(نجس 
که با گازهای به دست آمده از [گازی  -ای زيسته ای در روستای خود برای ساختن اجاق تازه

های آب پاکيزه و مراکز تجمع  ، سيستم فاضالب، دست شويی، پمپ]کنند مواد طبيعی کار می
          257.روستايی ايجاد کنند

 
  های جامع پيوند دادن شهروندان، حکومت، و بخش تجاری برای راه حل

يکی از اين نيازها . قط با يک راهبرد چند بخشی مورد توجه قرار دادتوان به طور موثر ف بسياری از نيازها را می
به عنوان مثال اکثر شهروندان در آفريقای جنوبی هنوز فاقد دسترسی به کتاب به زبان . دسترسی به کتاب است

ها  های قرائت آن هايی که هم در سطح توان خريد مردم هستند و هم بر اساس توانايی مادری خود هستند، کتاب
اين شکاف در بازار باعث شد بواله ثامپادو کار خود را در انتشارات پنگوئن در ژوهانسبورگ . نوشته شده باشند

او که از سن هشت سالگی عاشق . تاسيس کند ١٩٩١را در سال " متون ساده برای بزرگساالن"رها کند و سازمان 
زرگسال آفريقای جنوبی قرار دهد، افرادی که تحت ها ب هايی مناسب در اختيار ميليون خواست کتاب کتاب بود می

" متون ساده برای بزرگساالن. ("رژيم آپارتايد به نحوی نظام يافته از دسترسی به تعليم و تربيت محروم مانده بودند
" خوانند همه در آفريقا کتاب می"از آن زمان ماموريت خويش را بسط داده است؛ اين سازمان اکنون تحت عنوان 

  .)کند ت میفعالي
  

در آفريقای جنوبی " کتب آسان خوان"را با فراهم کردن اولين راهنمای " متون ساده برای بزرگساالن"ثامبادو کار 
ها  ها به اين کتاب ی کشور سفر کرد و کتابداران را قانع کرد که فضای کافی در قفسه او سپس به همه. شروع کرد

ای از  ها مجموعه اين جعبه. را مطرح کرد" ده برای بزرگساالنهای کتب سا جعبه"ی  او ايده. اختصاص دهند
های سواد آموزی بزرگساالن،  ها، برنامه ها در کتابخانه های جذاب بودند که برای آن های سواد آموزی با رويه کتاب

شيد و در اگر شما يک معدن کار با: "گويد ثامبادو می. شد های اختصاصی بازاريابی می هايی با کتابخانه و شرکت
  ."ساعت نه شب در تختخواب دراز کشيده باشيد بايد کتابی مناسب در اختيار داشته باشيد

 

                                                 
256 See www.feyalegria.org. 

ی جهانی دريافت کرد؛ نگاه کنيد به ی توسعه از شبکه ٢٠٠١ی توسعه را در سال  هترين پروژ ی خالقانه گرام ويکاس جايزه  257 
www.gdnet.org. 
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های اوستا  مردم خيرخواه با بودجه"ها توسط  بيشتر اين کتاب. ها بود خوان گزينش آن های آسان مشکل کتاب
های  ها به زبان نها تعداد اندکی از آنفراتر از آن، ت. توليد شده و نه جذاب و نه خوب نوشته شده بودند" ِبِرسون

را راه انداخت که " متون ساده برای بزرگساالن به زبان آفريقايی"ی  ثامبادو مجموعه. آفريقايی در دسترس بودند
های  عبارت بود از چهل کتاب آسان خوان تازه و جذاب، نوشته شده توسط نويسندگان آفريقای جنوبی به زبان

او توانست نيم ميليون َرند جمع آوری . ِوندا، انِدِبله، آفريکانز، ِپدی، تسوانا، سواتی، و زولو تسونگا، سوتو، کسوزا،
که در ای  ی استدالل ديوانساالرانه اما با عمليات و نحوه. کتاب مذاکره کرد ١٢٠٠٠٠و با پنج ناشر برای توليد 

های ديگری برای توزيع  ها يا پيدا کردن راه ناشران به ارتقای کتاب. به آن پرداخته شده مواجه شد ٢٢- رمان صيد
ای نبود چون آپارتايد از شکل گرفتن  و بازار آماده. ها وجود نداشت ای برای آن ای نداشتند، چون بازار آماده عالقه

  . آن جلوگيری کرده بود
  

کار دولت بود اين . دی کتاب نياز دار ی ملی توسعه ثامبادو پس از آن متوجه شد که آفريقای جنوبی به يک برنامه
آموزش سواد آموزی بزرگساالن يک ترجيح ملی بود و تحقيقات نشان داده . ای را به راه بيندازد که چنين برنامه

اما حکومت کار زيادی برای تشويق نويسندگان . گيرند تر خواندن را ياد می بود که مردم به زبان مادری خود آسان
ثامبادو . ن به بازاريابی کتاب در مناطق روستايی و قبًال شهری انجام نداده بودبه زبان آفريقايی يا کشاندن ناشرا

  ."ی نزديک ميان سرکوب و تالش برای جلوگيری از خواندن را فراموش کنيم ما نبايد رابطه: "گويد می
  

يکی از  ی کتاب آفريقای جنوبی که او با همکاری با شورای توسعه. ثامبادو مشکل را مورد مطالعه قرار داد
اعضای آن بود و وزارت ملی آموزش به تحقيق در اين موضوع پرداخت که کجا و چگونه افراد کم درآمد کتاب 

ها  اين گام. های الزم را برای افزايش دسترسی به کتاب فهرست کرد او سپس گام. گيرند خريده يا آن را وام می
ترجمان زبان آفريقايی و نويسندگان زن سياه پوست، ها به مناطق فقير، تشويق م اند بر گسترش کتابخانه شامل

های خاص، و  ها جهت تحرک بخشی به نشر، ارتقای خواندن کتاب از طريق فعاليت تاسيس يک اتحاديه از شرکت
  . های اتوبوس های موجود در ايستگاه ها و غرفه تشويق توزيع کتاب از طريق خوار و بار فروشی

 
ی  ی يک مبارزه ای خود را مد نظر قرار داده و بر حکومت فشار آورد که بودجهه توصيه ١٩٩٩ثامبادو در سال 

او يک متحد در وزارت آموزش آفريقای جنوبی يعنی کاِدر آسمال . ده ساله را برای ارتقای خواندن کتاب فراهم کند
د که دولت آفريقای جنوبی های اينترنتی بدانجا منجر ش های وی پس از هجده ماه تماس تلفنی و پيام پيدا کرد و تالش

ها  هايی که نيمی از جمعيت کشور به آن يا به زبان زولو و سوتو يعنی زبان" سال ملی خوانندگان"را  ٢٠٠١سال 
ها، مسابقات  اين مبارزه که نيازمند تالش کتابخانه 258.نامگذاری کرد" بياييد همه با هم بخوانيم"گويند سال  سخن می

. تمديد شد ٢٠٠۴ها، راديو و تلويزيون بود تا سال  رتقای کتابخوانی در روزنامهنوشتن، رخدادهای خاص، و ا
ی خواندن کتاب را خواهم گرفت، حتی اگر يک يا دو سال در هر دوره  من باالخره دهه"کند که  ثامبادو اعالم می

  ."باشد
  

نام " به ايمنی سازی در برابر ايدزالمللی  اقدام بين"شود  راهبرد ديگر و مهم چند بخشی که در حال حاضر دنبال می
تاسيس شد با  ١٩٩۶اين سازمان که توسط ِسث برکلی در سال  259.دارد که دفتر مرکزی آن در نيو يورک است

های چند جانبه، نهادهای  ها، سازمان های دانشگاهی، حکومت فنی، آزمايشگاه- های داروسازی و زيست شرکت
های مختلف ايدز را رصد  کند تا واکسن های غيرانتفاعی کار می سازمان ای، و های رسانه تحقيقات علمی، سازمان

. المللی به آن را آماده کند های دسترسی سريع بين کرده و در صورت در دسترس قرار گرفتن اين واکسن زمينه
های  نامهی هشتاد ميالدی کمک کرد به نظارت بر بر برکلی که به دولت اوگاندا جهت واکنش به ايدز در اواسط دهه

اين زمانی بود که به . پرداخت" المللی به ايمنی سازی در برابر ايدز اقدام بين"بهداشتی بنياد فورد پيش از تاسيس 
از آن زمان تا کنون، برکلی صدها ميليون دالر برای ." در کف اقيانوس غرق شده بود"ی وی واکسن ايدز  گفته

ميليون دالر از سوی  ١۵٠ها  جمع آوری کرده است که يکی از آن" يدزالمللی به ايمنی سازی در برابر ا اقدام بين"
   260.بنياد بيل و مليندا گيتز بوده است

                                                 
258 See www.masifundesonke.org.za 
259 See www.iavi.org. 
260 Stephanie Strom, “Gates Aims Billions to Attack Illness of World’s Neediest,” New York Times, July 
13, 2003. 
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اين تنها . وقتی ما سرانجام دريافتيم که اچ آی وی يک ويروس است، همه از واکسن سخن گفتند: "برکلی گفت
ی  رای يافتن درمان افزايش يافت، بودجهاما وقتی فشارها ب." تکنولوژی مطمئن برای مقابله با يک ويروس است

های بزرگ داروسازی تحقيقات  فراتر از آن، شرکت. درمان نيز افزايش و بودجه برای ساختن واکسن کاهش يافت
ترين گسترش را در  واکسن را يک سرمايه گذاری نامطمئن تلقی کردند، به خاطر آن که اين بيماری سريع

گيری از  تر از واکسن برای پيش ها سود آور برای دارو جهت درمان بيماریکشورهای فقير داشت و بازاريابی 
  . هاست آن
  
ای با رشد و درآمد  همانند يک شرکت غيرانتفاعی و سرمايه" المللی به ايمنی سازی در برابر ايدز اقدام بين"

ايی که کانديدايی برای های دانشگاهی در هر ج ها يا آزمايشگاه ها دالر در شرکت اين سازمان ميليون. باالست
هايی که به سرعت به سمت آزمايش  اين سازمان همچنين از شرکت. کند گذاری می واکسن ايدز مطرح است سرمايه

ها در فروش  ها موفقيتی به دست آورند آن اگر شرکت. آورد بالينی رو کنند حمايت تدارکاتی و علمی به عمل می
ها را به قيمتی  نعتی آزاد هستند اما بر حسب قرارداد مجبورند واکسنهای خود به قيمت بازار در جهان ص واکسن
برای ايجاد " المللی به ايمنی سازی در برابر ايدز اقدام بين. "تر در کشورهای در حال توسعه عرضه کنند پايين

يک  المللی نيز در حال مذاکره است تا ها و موسسات بين های بازار برای تحقيقات صنعتی با حکومت محرک
  .صندوق چند ميلياردی و جهانی برای خريد واکسن ايدز ايجاد کنند

  
عمومی و هم  -های خصوصی هم از جهت همکاری" المللی به ايمنی سازی در برابر ايدز اقدام بين"رهيافت 

ته های ساخ به نحو تاريخی، ده تا بيست طول کشيده تا واکسن. رهيافت جهانی به ايجاد واکسن منحصر به فرد است
المللی به ايمنی  اقدام بين" 261.شده در کشورهای ثروتمند به طور گسترده در کشورهای فقير در دسترس قرار گيرند

های موفق  های ويروسی در آفريقا، هند، و چين تمرکز دارد تا واکسن همزمان بر آسيب" سازی در برابر ايدز
ما از داشتن کوله باری کوچک به سمت چندين رهيافت : "گويد برکلی می. همانجا که مورد نياز هستند ساخته شوند
همه موافقند که . ايم، همه برای جهان در حال توسعه، و همه دانش روز و سپس به مسيری پرشتاب گام برداشته

 ."                     مدل مورد نظر همين است. واکسن ايدز بايد در دسترس همگان قرار گيرد
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اين رقم در آفريقا. دند هشتاد و پنج درصد کودکان در کشورهای صنعتی در برابر سرخجه ايمن شده بو ١٩٨۵عنوان مثال در سال  به  261 
و در جنوب و شرق آسيا ده درصد است؛ نگاه کنيد به ٣۵  

UNICEF, The State of the World’s Children 1986 (New York: Oxford University Press, 1985), 7.  
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  مه جا هستاستعداد ه. ١٣
  

  دسترسی به تحصيالت عاليه : ِجی بی ِشرام، اياالت متحده
 

ی الهيات هاروارد مشغول تحصيل  شرام در مدرسه) جی بی(ی هشتاد ميالدی، هنگامی که جوزف  در اواخر دهه
 ی تحصيالت تکميلی کاری به شرام برای ورود به مدرسه. در نظام اين مدرسه شد" شکاف بازار"بود او متوجه 

های پذيرش سی دانشجو را که به  هر سال او بايد پرونده. عنوان مشاور علمی برای دانشجويان سال اول گرفته بود
ها از دانشجويان کم درآمد به يادداشتی در  او با خواندن تقاضا نامه. کرد تازگی ثبت نام کرده بودند بررسی می

  ."کرديم ی ديگر شبيه به او پيدا میکاش ما ده دانشجو"خورد با اين مضمون که  حاشيه بر می
  

ی الهيات در سن بيست و هشت سالگی به واشنگتن دی سی نقل مکان  التحصيل شدن از مدرسه شرام پس از فارغ
خدمات چوپان "ی غيرانتفاعی به نام  او تصميم گرفت که در سلک روحانيت وارد نشود و به يک موسسه. کرد
های بعد از مدرسه برای جوانان شامل بر يک مرکز جوانان مستقر در  امهاين موسسه دارای برن. پيوست 262"خوب

مديريت  ١٩٩١شرام در سال . کنند در اين مجتمع افراد کم درآمد زندگی می. است" مجتمع مسکونی جوبيلی"
ر پرواز برای حضور د"ی  يکی از اولين اقدامات وی راه اندازی برنامه. مرکز جوانان جوبيلی را برعهده گرفت

بر اساس اين برنامه اگر دانش آموزی سه شب در هفته برای انجام تکاليفش با يک معلم . بود" آموزش خصوصی
مقصد . گرفت يافت در پايان سال تحصيلی يک سفر با هواپيما جايزه می خصوصی در مرکز جوانان حضور می

  . ی جوانان در کلرادو يا فلوريدا باشد توانست يک برنامه اين سفر می
  

توانم از  من هرگز نمی: "گويد او می. به شرام اين امکان را داد که اعتبار خود را تثبيت کند" پرواز"ی  برنامه
من . ها باشم کنار بکشم که يک رهبر برای جوانان درون شهری و آدمی راحت و خوش مشرب در کار با آن اين

دانستند  ها می بچه. زنم رک و راست حرفم را می اما. آدمی سرراست، سفيد پوست اما نه عامی و نه خيابانی هستم
  ."که اگر با برنامه درست پيش بروند سوار هواپيما خواهند شد

 
ها  به دانش آموزان کمک کرد تا در اتمام دبيرستان موفق شوند، اما پس از آن چه اتفاقی برای آن" پرواز"ی  برنامه
دانش آموزانی که نمرات . در آن سوی ديگر داستان شد" اهشکاف بازار دانشگ"افتد؟ شرام در جوبيلی متوجه  می

ها و مدارس عالی درجه  دانشگاه. رفتند باال و امتيازاتی خوب در امتحانات کسب کرده بودند راحت به دانشگاه می
ها و  ها نمرات و امتيازات متوسطی داشتند و دانشگاه اما اکثريت بچه. ها بودند به دنبال آن) 263آيوی ليگ(يک 

  . کردند ها می مدارس عالی توجه اندکی به آن
 

 
جوانان جوبيلی مرکز یها با بچه) دارد شيکه ر یفرد(شرام    
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در ميان " ها ستاره"هايی برای تشخيص  ها و مدارس عالی نظام دانشگاه. ی برخورد دليل مشخصی داشت اين نحوه
خريداری کرده و برای بهترين  264کالج ُبردی  هايی را از موسسه ها فهرست آن. دانشجويان کم درآمد دارند
اندازند  کنند و به جلو می ی مناطق ستارگان آکادميک خود را مطرح می همه 265.پردازند دانشجويان به رقابت می

اما تنها مناطق پر درآمد و متوسط، دانش آموزان متوسط خود را برای رفتن به دانشگاه و تحصيالت عالی ياری 
  . کنند می

  
اما دو ماه ." من به دانشگاه خواهم رفت. آره، حتمًا: "گفتند نش آموزان آخرين سال دبيرستان به شرام میتک تک دا

حالت  سال بعد چشمانشان بی: "او گفت. يافت ها را در حال خيابانگردی می پس از اتمام دبيرستان، او بسياری از آن
  گرفت؟ مشکل از کجا سرچشمه می." بود

  
. ها خبری نشد ی ناقص فرستادم و هرگز از آن من تقاضا نامه': شنيدم من می. ی مطلقًا معمولیامور: "گويد شرام می

شرام پی برد که اکثر والدين اين دانش "  '.من فقط برای دو دانشگاه تقاضا نامه فرستادم و نتوانستم وارد شوم
و بسياری از دانش . ند تقاضا مشکل داشتندها در هدايت فرزندانشان در فراي آن. آموزان خود به دانشگاه نرفته بودند

  .ی دانشجويی برخوردارند آموزان حقيقتًا باور نداشتند که از جنس و مايه
  

هايی که نمرات ميانی داشتند با امور ديگری  بچه: "گفت او می. نگريست ها می ای ديگر به آن اما شرام به گونه
. کردند ديگران از برادران و خواهرانشان مواظبت می. بودها يک نمايش نامه نوشته  يکی از آن. مشغول بودند
ديدم که کاری  ها را می شد و من يکی از بچه يا يک روز دعوايی می. ای بودند ها هنرمندان برجسته برخی از آن

دانستم که دانشگاه راهی برای پی بردن به   ديدم و می بعد تقاضانامه را می. داد عاقالنه و شجاعانه انجام می
ها  اما اگر شما روش برخورد اين بچه را در مرکز جوانان با چالش. استحکام شخصيت و شجاعت اين بچه ندارد

مشکل آن بود که . ی شگفتی و تعجب بود برای من اين لحظه همان لحظه. شد ديديد، موضوع کامًال روشن می می
ها بهتر از آنی بودند که اعداد و ارقام  ياری از آنچون بس. ديدم ای ببيند که من می دانشگاه اين بچه را به همان گونه

  ."دادند ها نشان می کارنامه
  

های ترزا، دزموند، ياندی و َاليَممی به سراغ شرام آمدند و از وی خواستند  چهار دانش آموز به نام ١٩٩٣در سال 
ما نمرات درسی و امتياز آزمون هايی باهوش و توانا بودند ا ها بچه آن. ها کمک کند برای ورود به دانشگاه به آن

ها را انتقال داد؟ شرام بر اين باور بود که  های آن شد توانايی چطور می. آنان در حد ميانگين بود 266توانايی علمی
من ايمان داشتم که اگر افراد بخشی از داستان : "او گفت. تواند تاثير گذار باشد يک مقاله که از دل بر آمده باشد می

دهد به  ها را به انسانی ديگر انتقال می ها مهم است بگويند اين امر قدرت و استقامت آن که برای آن زندگی خود را
  ." طوری که هيچ چيز ديگری قادر نيست اين کار را انجام دهد

 
کيث مشغول آموزش نوشتن توصيفی به . ی الهيات تلفن زد ترين دوستش در مدرسه او به کيث فروم نزديک

شرام از کيث خواست که برای يک تعطيالت آخر هفته از نيو يورک به . اول در هاروارد بوددانشجويان سال 
تقاضا نامه را از روی ميز بلند "ای بنويسند که  هايشان را به گونه واشينگتن بيايد و به دانش آموزان کمک کند مقاله

  ."شناختم ی نوشتن بود که من می کيث بهترين معلم در حوزه: "گويد شرام می." کند
  

. های نوشتن که در هاروارد ياد گرفته بود طراحی کرد ای درسی را مبتنی بر نظريه فروم در قطار َامتَرک برنامه
شدند دست بر روی  شد که در آن دانش آموزان تشويق می شروع می" نوشتن آزاد"ی درسی با ده دقيقه  اين برنامه

ها  پس از آن، آن. ها را خودشان ويرايش کنند که آن تصادفی بدون آنافکار : خواهند بنويسند کاغذ برند و هر چه می
آمد يادداشت بر  خواندند و ديگر دانش آموزان از تصاوير و عباراتی که در ذهنشان می ها را بلند می اين نوشته

ی نصب شده ها توضيحات و نکات همه بر روی ورقه. ناميد" معدن کاوی برای طال"فروم اين فرايند را . داشتند می
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کرد  ها کمک می کرد و هم به آن شد، فرايندی که هم افکار دانش آموزان را ارزيابی می بر روی ديوار نوشته می
سپس کار اصلی آن بود که به دانش آموزان ياد آوری شود که . هايی راهنما برای مقاالت خود پيدا کنند ايده

 .ندبگوي، نه اين که فقط آن را نشان دهندمنظورشان را 
 

های ماژيک، صفحات کاغذی بزرگ و چسب به  وقتی فروم به واشنگتن رسيد، او و شرام برای خريد مداد، قلم
.  تا پايان روز يک شنبه، دانش آموزان اولين دست نوشت مقاالت پذيرش خود را در دست داشتند. فروشگاه رفتند

جوانان بود که شرام در سفر به کلرادو در چارچوب ی  ِدِرک يک انگيزاننده. سپس شرام با ِدِرک َکنتی تماس گرفت
برای انگيزش دانش " ی رپ جلسه"با او آشنا شده بود و او را به واشنگتن دعوت کرد تا يک " پرواز"ی  برنامه

ها را از دانشگاه  خواست که به دانش آموزان کمک کند موانعی را که آن شرام از َکنتی می. آموزان برگزار کند
  ."توانست با جوانان کار کند ِدِرک بدون شک بهترين کسی بود که می: "او گفت. دارد تشخيص دهد یرفتن باز م

  
کنتی دارای اين استعداد ذاتی بود که به جوانان کمک کند خود را به صورت مربی برای ديگر جوانان مالحظه 

از هر دانش آموز خواسته شود بر روی يکی از اين تمرينات آن بود که . کنند، به جای آن که منتقد يک ديگر باشند
يا بر آن غلبه   حداقل يک مانع اصلی در برابر رفتن به دانشگاه را که با آن مواجه بوده 267يک نمودار ورق زدنی

ويد من برای دانشگاه به گ میپدرم  '. است 'خانواده'شود  چه اغلب مطرح می آن: "کنتی گفت. است بنويسد  کرده
ها هرگز باور نداشتند که برای  آن '.هايش را نداريم ما قدرت پرداخت هزينه' '.يا پول '.نيستم ی کافی باهوش اندازه

اند و يک سال  ها در دو سال اول دبيرستان خراب کرده آن '.کار مدرسه'. ی کافی توانايی دارند اين کار به اندازه
  .موفقيت تاثير چندانی ندارد

 
ها  شود و آن ورقه پر می '.من هم آن مشکل را دارم': گويند ها می ه بچهشنوی ک آيد، می وقتی همه چيز رو می"

تر  کنند که بسيار قدرتمند ها يکديگر را راهنمايی می بچه. های ديگر نيز با همان چيزها درگير هستند بينند که بچه می
  ."ريزند ديوارها فرو می. آن است که توسط يک بزرگسال مطرح شود

  
ثبت  268ی مونتگمری ی محلی ناحيه از دانش آموزان در دانشگاه براون، و ديگری در مدرسه های بعد، يکی در ماه

ی هنرهای آزاد در نيو  تيکات، يک مدرسه ی عالی کانه ی کامل از مدرسه دو دانش آموز ديگر بورسيه. نام کردند
های دريافتی از  نامهاکثر تقاضا : "لی کافين، مدير وقت بخش پذيرش مدرسه، گفت. النِدن، دريافت کردند

توصيه . روح هستند ها تخت و بی مقاله. توانستند تصوير خوبی از دانش آموز ارائه کنند های کم درآمد نمی خانواده
ما  'تواند موفق شود؟ اگر ما اين بچه را قبول کنيم، آيا می': پرسيم از خود میما . ها يک بند يا يک جمله هستند نامه

بنابراين وقتی يک بچه نمرات بااليی ندارد، شما چيز . کنيم تا آينده را پيش بينی کنيم اه میبه مواد تقاضا نامه نگ
ای گفته بودند که حسی زنده از موفقيت  های برانگيزاننده ها داستان و اين بچه. ديگری نياز داريد تا بدان تمسک کنيد

ها  همين نکات بود که کفه را به نفع آن. زنده بودندهای جی بی نيز  و توصيه. داد ها به ما می رغم دشواری ها علی آن
  ."کرد سنگين می

  
هر . ، چهار دانش آموز ديگر يعنی هابيباتو، عباس، َجنيس، و زينب همين فرايند را تجربه کردند١٩٩۴در سال 

در سال ها تصميم گرفت به نيروی هوايی بپيوندد و ديگری  يکی از آن. چهار نفر در مدارس عالی پذيرفته شدند
  . التحصيل شود آخر با مشکالت شخصی مواجه شد و نتوانست فارغ

  
به کار خودم برگشتم ولی  منتفاوت ميان يک کارآفرين و کسی که کارآفرين نيست اين است که : "گويد فروم می

ش کرد و در او اين ايده را پاالي. ديداو اين را . ايم دانست که ما چيزی منحصر به فرد را ابداع کرده جی بی می
  ."بطری گذاشت

  
مادر شرام، َننسی، معلم کالس ششم و عاشق . ی متوسط در ِدنِور بزرگ شد ی طبقه جی بی شرام در يک خانواده

کرد که من در هر  مادرم پافشاری می: "گويد شرام می. کتاب بود و تاکيد زيادی بر دستاوردهای آکادميک داشت
های نفتی يک  پدر شرام، ِری، با فروش تجهيزات دست دوم چاه. شته باشمدادم عملکرد خوبی دا چه انجام می آن
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کردم که پدرم يکی از  من فکر می: "گويد شرام می. ی صفر برای خود دست و پا کرده بود کاسبی را از نقطه
او در . يستآور ن تعجب. ی جيم گرفته بود اما او همواره در امتحاناتش نمره. شناختم ترين افرادی است که می باهوش

ها انگليسی صحبت  ی آن کسی در خانه. يک مزرعه در داکوتای شمالی بزرگ شده بود و ده خواهر و برادر داشت
اين امر باعث شد که من . اما با اين احوال او به دانشگاه رفت. کردند ها در مزرعه کار می ی آن همه. کرد نمی

  ."يک انسان داشته باشمآميز به نمرات به عنوان شاخص ظرفيت  نگاهی ترديد
  

او در . برای او که کسی را در خانه برای بازی نداشت مدرسه محل بازی بود. در خانواده تنها فرزند بود شرام
کرد، به گروه نمايش پيوست، در  بازی می] اروپايی[در دبيرستان، او فوتبال . مدرسه شادترين لحظات را داشت

او به خاطر . کرد نواخت، و شورای دانش آموزان را رهبری می می گروه خطابه بود، در باند جاز ترومپت
 متنوع ای دوستان او از گستره. يافت سرويس اجباری رفت و آمد، از کودکی در مدارس درون شهری حضور می

ان ی ابتدايی به راهنمايی و دبيرست من از مدرسه: "آورد به ياد میاو . آمدند های قومی و اقتصادی می از پس زمينه
کردم که در مراحل  و من فرض می. های خاص خود برخوردار بوديم ما از توانايی. ها رفتم با يک گروه از بچه

وقتی فهميدم .) "شرام در ييل پذيرفته شد." (رفتن به دانشگاه نيز مفروض بود. بعدی زندگی نيز با هم خواهيم بود
معنی به نظر  اين موضوع به نحو عميقی بی. ن دهنده بودخواهند به دانشگاه بروند برايم تکا ها نمی خيلی از آن

  ."برای رفتن به دانشگاه نسبت به من داشتند کمتریها ظرفيت  و تفاوت نيز در اين نبود که آن. رسيد می
  

او در دانشگاه ييل يک گروه خوانندگی . ای از يک بازيگر فردی فصيح و شورمند است با ذهنی فعال و رگه شرام
جی بی همواره : "گويد دوست او کيث فروم می. ايجاد کرد 269به نام شرکت ميکسد] بدون موسيقی[ کمدی کاپال
ی الهيات بوديم، او شخصيتی فرهمند به  وقتی ما با هم در مدرسه. ها را به سوی خود جلب کرده است انواع آدم

  ."مشربای عالی، و همواره خوش  معنای سنتی آن بود، بخشنده، بازيگری عالی، خواننده
  

ی الهيات هاروارد ثبت نام کرد با اين نيت که يک کشيش  التحصيل شدن از ييل، شرام در مدرسه پس از فارغ
برای تابستان داوطلب کار در اردوی يک کليسای اسقفی آمريکاييان سياه پوست  ١٩٨٨اما در سال . تعميدی شود

با واقعيت دشوار زندگی جوانانی که بدون فرصت کافی  جا او در آن. کار در کارولينای جنوبی شد برای جوانان بزه
جی بی : "گويد فروم می. بزرگ شده بودند و اکثرًا از سياهپوستان و التينوها بودند مواجه شد] برای رشد و تعالی[

ها واقعًا او را  آن. ای داشته بودند ها زندگی قساوت مندانه بچه. ی دشواری در کارولينای جنوبی داشت تجربه
کنم که او  من فکر می. ها را سر شوق آورد توانست آن او همواره دوست داشته شده بود اما او نمی. پذيرفتند مین

پس از آن تابستان، فرهمندی . رفت انجام دهد کافی نيست ديد جذابيتش برای آن کار روحانی که از او انتظار می می
های درون  و تعهد فعال او به کمک به بچه. رسيد ش میاز آن به گو کمتریاو بيشتر به درون متوجه شد و صدای 

  ."تر شد شهری عميق
  

ها رفقای با استعداد دوران دبيرستان خودش را ديده  زمانی که شرام به مرکز جوانان جوبيلی پا گذاشت، او در بچه
چنين مشاهده کرده بود او هم. بود که بدون هيچ دليل روشنی از ثبت نام در دانشگاه و مدارس عالی باز مانده بودند

عرضه و تقاضا اما . های کم درآمد تشنه بودند ها برای داشتن افراد با استعداد از خانواده که مدارس عالی و دانشگاه
شود که از نهصد هزار دانش آموز کم در آمدی که هر ساله از  در حقيقت، تخمين زده می. آمدند با هم جور در نمی

ها ثبت نام  توانستند در مدارس عالی و دانشگاه شوند دويست هزار می التحصيل می فارغدبيرستان در اياالت متحده 
  270.شوند کنند اما در اين کار موفق نمی

  
مسئله اين . اند مشکل دسترسی به تحصيالت عالی از نظر شرام اين نيست که دانش آموزان کم درآمد فاقد جاه طلبی

و موضوع به عدم کارايی .) ز موارد، کمک مالی در دسترس استدر بسياری ا. (ها پول ندارند نيست که آن
در اين موضوع هيچ بحثی نيست که تعليم تربيت ابتدايی و : "گويد شرام می. گردد مدارس عمومی نيز باز نمی

چرا دانش آموزان دارای نمرات الف با درآمد کم به ." اما موضوع به اين سادگی نيست. متوسطه بايد اصالح شود

                                                 
269 Mixed Company 
270 Advisory Committee on Student Financial Assistance, “Empty Promises: The Myth of College Access 
in America,” Washington, D.C., 2002; See also Anthony Carnevale and Stephen Rose, “Socioeconomic 
Status, Race/Ethnicity, and Selective College Admissions,” March 2003. 
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پاسخ اين است که  271شوند که دانش آموزان با نمرات دال با درآمد باال؟ نسبتی وارد تحصيالت عالی می همان
توانستند در تحصيالت عالی موفق شوند در فرهنگ دانشگاه رفتن  بسياری از دانش آموزان کم درآمدی که می

دانند چگونه مراحلی را که ديگران  نمیدانند چگونه به نحو موثر از خود دفاع کنند و  ها نمی آن: شوند بزرگ نمی
دانند چگونه دانش آموزان خوب را  ها نمی فراتر از آن، مدارس عالی و دانشگاه. کنند دنبال نمايند گام به گام طی می

کنم هر دانش آموز کم درآمدی  من فکر نمی: "گويد شرام می. فراتر از مقياس نمره و امتيازات تشخيص دهند
ی رفتن است و چه کسی نيست نگاه  که چه کسی آماده اما تنها راه برای گفتن اين. عالی استی تحصيالت  آماده

ها در برابر  استعداد همه جا وجود دارد، اما نظام. اين مستلزم دانش فضايی نيست. کردن به کليت دانش آموز است
  ."آن نابينا هستند

 
وقتی شرام به . صيالت عالی را به پايان رسانده بودند، چهار دانش آموز اول شرام سال اول تح١٩٩۵تا تابستان 

هر کاری که شما انجام : "گيری تماس گرفت، به او گفته شد تيکات برای پی ی عالی کانه لی کافين از مدرسه
  ."لطفًا به کار خود ادامه دهيد. کند دهيد دارد عمل می می

  
ی فروم و َکنتی، دانش آموزان برای دو سال هر شنبه به ها پس از کارگاه. ای ديگر رسيد تا آن زمان شرام به ايده

اما اغلب . هايشان کار کرده بودند مدت شش ماه به مرکز جوانان آمده و با مربيان بر روی مقاالت و تقاضا نامه
 با گذشت زمان، مربيان دلسرد. آمدند آمدند يا بدون مقاله به جلسات می اوقات دانش آموزان مرتبًا به جلسات نمی

ای در چشم به خاطر تحرير   ديدن يک دانش آموز در پايان روز شنبه با جرقه: "آورد شرام به ياد می. شدند می
ی  شش روز بعد پس از مواجهه با تکاليف، و برادران و خواهران، و همه - شکست احساسات خود قلب آدم را می

  ."عوامل حواس پرتی، آن خاطره از ياد رفته بود
  

ای  آن تابستان او يک مطلب يک صفحه. و به اين ايده رسيد که همه چيز را در چهار روز فشرده کندبه همين دليل ا
برنامه اين بود که سی و پنج تا چهل دانش آموز از پنج شنبه بعد از ظهر تا . نوشت" 272نشست دانشگاهی"برای 

تن، مشاوران دانشگاه، و يک رهبر ی عالی آورده شوند و در کنار مربيان نوش يک شنبه به يک دانشگاه يا مدرسه
ی دانشگاه  ها بايد تا ظهر يک شنبه با هم کار کنند تا دانش آموزان مقاله آن. قرار گيرند") دکتر رپ("امور جوانان 

ی  و تقاضانامه را تکميل کنند و پس از آن هر دانش آموز با يک مشاور ديدار کند تا تصميم بگيرد به کدام موسسه
اش اين بود که اگر دانش آموزان در طول آخر  استدالل شرام برای برنامه. اش را بفرستد ضانامهآموزش عالی تقا
  . هايشان متمرکز شوند کنند تا بر ترس ی کافی مشغول نگاه داشته شوند ديگر فرصت پيدا نمی هفته به اندازه

  
ا خواست دانش آموزانی را که ه کردند فرستاد و از آن شرام فراخوانی برای موسساتی که با جوانان کار می

او سپس به استخدام مربيان . به او معرفی کنند" هاست ها برای تحصيالت عالی بيش از نمرات آن توانايی آن"
چه را  کرد که او بتواند آن ابتدا کسی باور نمی. نوشتن، مشاوران امور تحصيالت عالی، و يک مدير رپ اقدام کرد

او سی و پنج دانش آموز را از . ی با استعداد بود اما شرام يک فروشنده. نجام دهدکرد در چهار روز ا که تعهد می
او لی کافين را قانع کرد که . هفت ايالت، هشت مربی نوشتن، سه مشاور و يک مدير رپ را در کنار هم قرار داد

آموزشی نوشتن خود را به ی  کيث فروم پذيرفت که برنامه. تيکات ميزبانی کند ی عالی کانه اين نشست را در مدرسه
زن شرام، الوِرن، با يک . ِدِرک َکنتی موافقت کرد که نقش مدير رپ را بر عهده بگيرد. ديگران آموزش دهد

ی کم درآمد در مناطق  کارمند بخش پذيرش در دانشگاه به نام تيم ِوست مالقات کرده بود که خود در يک خانواده
شرام . ِوست موافقت کرد که مربی نوشتن باشد. دانشگاه دوک راه يافته بود روستايی ايالت آرکانسا بزرگ شده و به

او از وی نيز درخواست کمک . کردند شنيده بود که مردم از يک مشاور دانشگاهی به نام کپاکپوندا ِاِزز تمجيد می
  . کرد

 
های  در نظر گرفتم تا بليطمن همه را به کار گرفتم، ثبت نام کردم و يک روز خاص را يک ماه پيشتر از کارگاه "

 ١٣٨٠٠من . با بيست و پنج نفر صحبت کردم. پس از آن به سراغ دوستان و کليساها رفتم. ارزان هواپيما تهيه کنم

                                                 
271 “College Access in the Twenty- First Century: Demographics and the Demand for Financial Aid,” in 
Values and Practices: Confronting the Disconnects, A Report on the College Board Colloquium (New 
York: College Entrance Examination Board, 2001). 
272 College Summit 
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اما مثل . فقط دو روز مانده بود به لغو برنامه. حتی يک سنت هم دريافت نکردم. ها احتياج داشتم دالر برای هزينه
. صحبت خواهم کردديگر  با بيست و پنج نفر': با خود گفتم. ا تحت فشار قرار داده باشنداين بود که ستون فقراتم ر

  "  '؟نندک میکمک نچرا در اين کار 
  

ها در يک  آن. قرار داد 273تری در نهايت يکی از دوستان شرام او را در تماس با کارولين ِاسِتِرمالو از بنياد بانيان
خواست در اختيار  تا پايان صحبت، شرام پولی را که می. مالقات کردندرستوران مکزيکی در واشينگتن دی سی 

  . پس از آن، يک هفته قبل از شروع برنامه او يک تماس تلفنی از َکنتی داشت. داشت
  

  "   خواهی اول بشنوی؟ کدام را می. من خبری خوب و خبری بد دارم: "َکنتی گفت
  "خبر بد چيست؟: "شرام پرسيد

  ."حاال سيم پيچی شده و بسته است. شکستم ام را من آرواره"
  .در آن طرف خط، سکوت بر قرار شد

  ."جا خواهم بود ی سيم پيچی شده حرف بزنم و آن گيرم که چطور با آرواره خبر خوب آن است که من دارم ياد می"
  

ی عمومی تحصيالت  های خود را نوشته، تقاضانام ی پانصد کلمه ی دانش آموزان مقاله تا يک شنبه بعد از ظهر همه
ها و مدارس عالی را عالوه بر راهنمای کمک مالی دانشگاهی  عالی را پر کرده، و فهرست محدودی از دانشگاه

ها، پينپوکويين ِتِرسا داونی، يک دانش آموزی آمريکايی بومی از ِتسوک پوِئبلو واقع  يکی از آن. فراهم آورده بودند
  :شود مقاله اين گونه آغاز می. اش نوشت ی خشتی در بزرگ خود و خانهای در مورد پ در نيو مکزيکو، مقاله

  
ی توصيفی  اما بيش از يک واژه. است" پدر بزرگ"به معنی  275در زبان سنتی ِتوا. 274ثيتی
ی  او يک پير مورد احترام در جامعه. های من است او فرهنگ، زبان، آوازها، و رقص. است

هايی که همچنان  بينم، سال ام را می سال گذشته ٨۵کنم  وقتی به ثيتی نگاه می. من است
او شايد اکنون به يک عصا نياز داشته باشد اما روح وی هرگز بدان نياز نخواهد . نيرومندند

  . ...داشت
  

ها و مدارس عالی  ی شرام، سه چهارم دانش آموزانی که در آن گردهمايی حضور يافتند در دانشگاه بنا به گفته
ی عالی محلی برود در دانشگاه استنفورد ثبت  ونی که انتظارش از خود اين بود که به يک مدرسهدا. پذيرفته شدند

  .نام کرد
  

يکی از دوستان . اش بايد آن را پرورش دهد پس از آن شرام دريافت که به کار مهمی مشغول شده و غريزه
شرام در چارچوب " نشست دانشگاهی. "دهمدانشگاهی او را در تماس با پيتر ُگلدمارک در بنياد راِکِفلر قرار دا

ی بنياد  "اقدامات ويژه"گرفت اما گلدمارک از ايده خوشش آمد و از صندوق  ترجيحات تامين مالی راِکِفلر قرار نمی
  ."ديد او اولين فرد در يک بنياد بود که ظرفيت اين ايده را می: "شرام گفت. برای تامين مالی آن استفاده کرد

 
تيکات، دانشگاه جرج  ی عالی کانه سه نشست ديگر برای نود و هفت دانش آموز در مدرسه ١٩٩۶شرام در سال 
را رها کرد و يک دفتر " چوپان خوب"چند ماه بعد او کار در مرکز . ی عالی کلرادو برگزار کرد تاون، و مدرسه

ا، يکی از اولين دانش آموزانی برای هيئت امنا، او ِتريسا آت. باز کرد" نشست دانشگاهی"در اتاق خواب خود برای 
آن . را در نظر گرفت" پرواز"ی  ی او شرکت کرده بود، و دو تن از مربيان برنامه در برنامه ١٩٩٣که در سال 

مربيان عبارت بودند از موريس فولی، يک قاضی فدرال، و دين ِفربوش، که در آن زمان اقتصاد دان ارشد و 
  .بود 276َنزَدک ريزی راهبردی در سرپرست بخش برنامه
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دانش آموز برگزار  ١٩۵تيکات، واشينگتن دی سی، ِدنِور، و شيکاگو برای  شرام سال بعد شش کارگاه در کانه
مستقر در نيو يورک که سازمانش را بر اساس مدل  277او منابع مالی اين کار را از بنياد ِاکوئينگ گرين. کرد

هايشان حمايت به  ايده ی عملی تجربهی  رآفرينان اجتماعی در دورهاين بنياد از کا. آشوکا شکل داده بود دريافت کرد
ی  ی دبيرستان و يک معلم مدرسه او سينتيا چيدل، خواهر يکی از بهترين دوستانش در دوره 278.آورد عمل می

. ابتدايی را قانع کرد که به واشينگتن دی سی نقل مکان کرده و به او در ساختن سازمان مورد نظرش ياری کند
و يکی از مدافعان ديرپای اين سازمان " نشست دانشگاهی"دان چيدل، دوست شرام، يکی از اعضای هيئت امنای (

ی وی که  های چهار روزه ها و مدارس عالی خواست که جا و امکانات را برای نشست شرام از دانشگاه.) بوده است
صد دالر برای اين کار بپردازند، با اين حدود ده هزار دالر هزينه داشت تامين کنند و از مدارس خواست که 

  .پيشنهاد که نيمی از آن از سوی دانش آموزان پرداخت شود
  

همان سال حجم . دفترش را به يک فضای زير زمينی اهدايی در واشينگتن منتقل کرد ١٩٩٨ی  او در ژانويه
ها را  شرام مديريت کارگاه. وز رسيدها دو برابر شد و به دوازده کارگاه در شش ايالت با چهار صد دانش آم برنامه

ی  التحصيالن اخير ييل بود که در يک منطقه هريسون يکی از فارغ. ريسون واگذار کردبه سينتيا چيدل و جيمی َه
را " نشست دانشگاهی"او همچنين گروهی از دانش آموزان سابق . کم درآمد در کارولينای جنوبی بزرگ شده بود

اين سازمان . ی تدارکات کار را بر عهده بگيرند دومی بودند به کار گرفت تا بخش عمدهکه اکنون سال اولی و سال 
از بنياد جان اس و جيمز ال نايت به مبلغ سی هزار " خواهيم تو را بشناسيم می"ی  با دريافت کمک مالی برنامه
ها از همان بنياد  ير ساختدالر برای ايجاد ز ۴٨٠٠٠٠پس آر ان نيز کمکی به مبلغ . دالر رشد بيشتری پيدا کرد

  . ها دو برابر شد و دانش آموزان تحت پوشش به هشتصد نفر رسيد دوباره حجم فعاليت ٢٠٠٠تا سال . دريافت شد
  

که در دانشگاه " نشست دانشگاهی"های  من به عنوان يک مربی نوشتن برای يکی از کارگاه ٢٠٠١در تابستان 
گفت، کار من مديريت يک  طور که راهنمای برنامه می آن. خدمت کردمکلرادو در بولدر برگزار شد داوطلبانه 

پنج شنبه شب . کردم مقاالت اصيل و پر از احساس بنويسند فرايند خالقه بود که در آن به پنج دانش آموز کمک می
ز صبح جمعه با دانش آموزانم در يکی ا. ی آموزشی فروم دريافت کردم های الزم را بر اساس برنامه آموزش
ی پايه مثل محرمانه بودن کامل  پس از معرفی، مروری کردم بر چند قاعده. های دانشگاه مالقات کردم کالس

  . برنامه و ممنوعيت شوخی، و سپس به بحث نوشتن آزاد شيرجه رفتيم
  

د گويد باي مربی نوشتن به من می. ام نشسته" نشست دانشگاهی"من در يک : "شود طور شروع می نوشتن آزاد اين
ها در مقاالت شخصی خود به مدت دو  و آن. ..." توانم فکر کنم نهار است چيزی بنويسم، اما به تنها چيزی که می

اين مقاالت عاری از خطاهای دستوری نيستند، بلکه قطعاتی هستند صادقانه و اغلب . شوند روز درگير می
  .  انگيزاننده

 
گرا بودن خود  ی کشف همجنس ، در مورد تجربه]سياهپوست[آمريکايی  - يکی از دانش آموزان، يک زن آفريقايی

وقتی يازده ساله بودم، با دختر عمويم در خيابان در هوای آفتابی جنوب کاليفرنيا : "کند طور آغاز می او اين. نوشت
شت و به خاطر چشمان وسوسه انگيز دختر عمويم لبخند زديم که يک مرد نيمه عريان از کنار ما گذ داشتيم قدم می

من گيج شده بودم چون آن مرد را  '.دونم نمی'من پاسخ دادم،  'خوشکله، نه؟. نگاش کن': دختر عمويم گفت. زد
  . ..."يافتم جذاب نمی

  
را مسخره  در کنار مادری که همجنسگراها" راز تاريک"دهد تا توضيح دهد زندگی با يک  دانش آموز ادامه می

در . چگونه است" خدا آدم و حوا را خلق کرد، نه پل و پل را"کند و مادر بزرگی که دوست داشت اعالم کند  می
من در اين دنيا . من دنيای کوچک خودم را پيدا کردم، دنيايی از نوشتن و طراحی: "دهد ادامه، نويسنده توضيح می

داد تا بر فراز  هايی برای پرواز می وشتن و طراحی به من بالن. هايم را آزاد کنم توانستم ذهنم و انديشه می

                                                 
277 Echoing Green Foundation 
278 See www.echoinggreen.org. 

بسياری از همکاران آشوکا در اياالت . دهد ی را در اختيار افراد به هنگام شروع تاسيس سازمانشان قرار میِاکوئينگ گرين منابع مال
.  متحده پشتيبانی قبلی خود را از ِاکوئينگ گرين دريافت کرده بودند  
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هايش او را به دانشگاه خواهند برد و به سوی  گويد که بال گيری می او در نتيجه." های خرد کننده پرواز کنم طوفان
  . ..."تبديل شدن به يک طراح مد لباس، و فراتر

  
. پوشيدند تا در مهمانی شرکت کنند های جشن می لباس دانش آموزان شنبه شب لباس رسمی، پيراهن ابريشمی، و

. خوانند از مقاالتی که بايد تکميل شوند در مراسم می) اند که با دقت انتخاب شده(مربيان نوشتن، بندهای کوتاهی 
توانند خوشحالی خود را از مورد تشويق قرار گرفته شدن  ها نمی ترين آن بسياری از دانش آموزان حتی آرام

ها، طنز، تنوع صداها، و  ی شخصی و جدال پس از گوش دادن به قطعاتی از چهل و نه مقاله. شان پنهان کنندکلمات
ی در  ها احساس کردم که گويی به من اجازه داده شده نگاهی کوتاه به آينده اصرار عمومی بر موفقيت در آن
زده از  زده بودم، شگفت کرده بودند شگفتچه دانش آموزان توليد  من از آن. دسترس برای اياالت متحده بيندازم

اين امر باعث شد که در مورد . توان به فعل درآورد که تا چه ميزان ظرفيت بالقوه را در مدت دو روز می اين
هزاران جوان با استعداد در مناطق درون شهری در سراسر کشور فکر کنم که به خاطر فقدان جهت دهی در 

  .رسند ان مدرن هر ساله به رکود و خمودگی میی گذار در دور ترين دوره مهم
  
تا اوت اين سال، پنج . صد و بيست و چهارمين کارگاهش را برگزار کرد ٢٠٠٣در تابستان " نشست دانشگاهی"

پنجاه : ها بودند کنندگان از اقليت نود و پنج درصد از شرکت. هزار دانش آموز در اين برنامه شرکت کرده بودند
که به اشتباه در زبان فارسی [مريکايی، سی و پنج در صد التينو، و ده در صد آمريکايی بومی آ -درصد آفريقايی

در اين سال " نشست دانشگاهی. "بوده است ٨/٢ميانگين معدل اين دانش آموزان ]. به سرخ پوست مشهورند
دبيرستانی که در التحصيالن  ثبت نام در موسسات آموزش عالی برای فارغ ٢٠٠٢و  ١٩٩٣گزارش داد که ميان 

درصد بوده است، يعنی به همان ميزانی که دانش آموزان متعلق به  ٧٩های آن شرکت کرده بودند  کارگاه
همچنين در صد ماندن اين دانش . روند های دارای دو دهک باالی درآمدی در اياالت متحده به دانشگاه می خانواده

التحصيالن دبيرستانی با درآمدهای قابل  ی ثبت نام برای فارغرقم مل. آموزان در دانشگاه هشتاد در صد بوده است
     279.درصد است ۴۴مقايسه 

  
ی آمادگی برای تحصيالت عالی حضور پيدا کنند کامًال کل  های چهار روزه البته دانش آموزانی که مايلند در کارگاه

به ويژه به دنبال دانش " اهینشست دانشگ"در حقيقت، . کنند جمعيت دانش آموزی کم درآمد را نمايندگی نمی
ی  در اين شرايط، همه. اند دهند بروز داده چه نمراتشان نشان می آموزانی است که از خود ظرفيتی فراتر از آن

. شوند از سوی معلمان يا مشاوران جوانان به اين موسسه ارجاع می" نشست دانشگاهی"مشارکت کنندگان در 
صورت عدم هدايت کافی، در خطر نرسيدن به تحصيالت عالی يا ثبت نام در ها در  ارجاع کنندگان باور دارند آن

  .هايشان و از ميان رفتن شانس موفقيت هستند موسساتی بدون ارتباط با استعداد
  

 
شرام در بخش . ی عالی کلرادو دانش آموزان شرکت کننده در کارگاه مدرسه  

. ز سمت چپ استدرک کنتی نفر دوم ا. چپ و انتهايی عکس زانو زده است  

                                                 
درصد بود، اما ٨/٧٩ برای دانش آموزان متعلق به باالترين پنجمک درآمدی ٢٠٠١نرخ ثبت نام در موسسات آموزش عالی در سال   279 

.درصد بود ٨/۴٣ترين پنجمک درآمدی  اين رقم برای پايين  
NCES/U.S. Department of Education Institute of Social Sciences, “The Condition of Education 2003,” p. 
127. http://nces.ed.gov/pubs2003/2003067.pdf.  
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کسی ممکن است بپرسد چرا جامعه کاری بيش از اين برای تسهيل دسترسی به تحصيالت عالی جهت دانش 
گويد که  می" نشست دانشگاهی"دين ِفربوش، رئيس هيئت امنای . کند آموزان کم درآمد اما توانا برای تحصيل نمی

. شود مربوط می" هماهنگی بازار"ها به  اين شکست يکی از. توان به عنوان شکست بازارها فهميد مسئله را می
اند و بدون  ای توزيع شده اند، اما اين منافع به صورت گسترده منافع حاصل از تحصيالت عالی قابل مالحظه

  .ها ناممکن است کنار هم قرار دادن آن" نشست دانشگاهی"هايی مثل  سازمان
  

ای با معدل دو و نيم جهت فرستادن او به  نمايی برای بچهتصور کنيد که فراهم کردن راه: "گويد ِفربوش می
تحصيالت عالی هزار دالر هزينه داشته باشد و در غير اين صورت او به نگهبان يک توقفگاه اتومبيل تبديل شود، 

حاال فرض کنيم که اين بچه به تحصيالت عالی برود و . تر از حد توانايی اوست که کاری شرافتمندانه، اما پايين
هزار دالر سرمايه گذاری، پنج سال بعد به پانصد دالر عايدات برای شرکتی که او برای آن کار خواهد کرد 

فرض کنيد که صد دالر به دبيرستانی که در مورد . دانيم آن شرکت کدام شرکت خواهد بود البته ما نمی. بينجامد
هار صد دالر نيز به شهری که ديگر الزم فرض کنيد چ. زند تعلق گيرد فرستادن او به تحصيالت عالی الف می

نيست به او کمکی بکند تعلق گيرد و دويست دالر نيز به دانشگاهی داده شود که برای يافتن وی به ديگران پول 
ها، و فراتر از همه،  ها اضافه کنيد مالياتی که داده خواهد شد، تاثيرات غيرمستقيم بر همکالسی به اين. پردازد می

  .ر برای خود شخص از حيث ثروت و خوشبختیمنافع اين ام
 

 
شگاهی، دانشگاه شيکاگونشست دان یها از کارگاه یکينوشتن آزاد در    

 
رسد،  ی اين مقادير اندک روی هم به بيش از هزار دالری که زندگی فرد را تغيير داده می اگر روشن شود که همه"

توان گفت؟ در صورتی که  چه می هزينه کافی نباشند، و هر کدام به تنهايی برای توجيه اقتصادی پرداخت اين
مطالعات اقتصادی بسيار جالبی وجود دارد . آيد هماهنگی فوق دشوار باشد دخالت برای بازارها سخت به نظر می

ی کافی هماهنگ  شوند که بازارها و مبادالت يک به يک به اندازه ها در جايی وارد کار می گويند شرکت که می
تواند اين هماهنگی را ميان  بياييد شرکتی ايجاد کنيم که می: ستا اينگويد  می" نشست دانشگاهی"چه  آن. نيستند
گيری عقالنی دست زند که در نهايت بدانجا  ای برقرار کند که هر يک بتواند به يک تصميم ها به گونه ی طرف همه

  ."وردار خواهند شدمنجر شود که اين بچه به دانشگاه برود، و بسياری از منافع آن برخ
 

های کار خود يک  رود که در سال التحصيالن دانشگاهی انتظار می عالوه بر عايدات غير قابل لمس، از فارغ
در  280.التحصيالن دبيرستانی به دست آورند و سيصد هزار دالر بيشتر ماليات بپردازند ميليون دالر بيش از فارغ

                                                 
280 Jennifer Cheeseman Day and Eric C. Newburger, “The Big Payoff: Educational Attainment and 
Synthetic Estimates of Work-Life Earnings,” Current Population Reports, U.S. Census Bureau, July 2002, 
2-4. 
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کنند که به خواهران و  ای از موفقيت را ايجاد می يالن الگوهای تازهالتحص های نسل اول دانشگاهی، فارغ خانواده
اولين مرد جوانی که در يک خانواده مدرک : "گويد شرام می. يابد ها و فرزندان انتقال می برادران، قوم و خويش

ها،  بيرستانتاثير اين امر به د. اش برای هميشه پايان داده است گيرد اساسًا به فقر در خانواده دانشگاهی می
  ." يابد های کار نيز بسط می ها، مراکز دانشگاه و محيط همسايگی

  
را به ابزاری برای " نشست دانشگاهی"دو فرصت ديگر به شرام داده شد که مدل  ١٩٩٨و  ١٩٩٧های  در سال

ر و مشاور امور َننسی ساِتن و پاتريشيا لودويگ، مدي ١٩٩٧در پاييز . ها تبديل کند تحول نظام يافته در دبيرستان
اين دبيرستان يک دبيرستان عمومی در ِدنِور است که . تحصيالت عالی در دبيرستان َمنوئال با شرام تماس گرفتند

مند  ای دولت فدرال بهره توانند از غذای يارانه های کم درآمد هستند و می هشتاد درصد دانش آموزان آن از خانواده
  . شوند

  
وقتی دانش آموزان . ها حضور پيدا کرده بودند دبيرستان َمنوئال در يکی از نشست پنج دانش آموز ١٩٩٧در سال 

برگشته و مقاالتشان را به رخ ديگران کشيدند، ساِتن و لودويگ با شرام تماس گرفتند تا ببينند آيا او چنين کارگاهی 
سال بعد، . شرام موافقت کرد. هرا اختصاصًا برای دانش آموزان َمنوئال در تابستان بعد برگزار خواهد کرد يا ن

آن پاييز، ساِتن و . فرستاد" نشست دانشگاهی"دبيرستان َمنوئال يک پنجم دانش آموزان باالترين کالس خود را به 
لودويگ در يافتند که کارگاه مزبور نه تنها تاثير مثبتی بر انگيزش دانش آموزان برای رفتن به تحصيالت عالی و 

  . ها که در برنامه حضور نيافته بودند داشته است ضر شده در برنامه، بلکه بر آنآمادگی دانش آموزان حا
  

های قبًال  وقتی بيست درصد از دانش آموزان باالترين کالس در سپتامبر با مقاالت قبال نوشته شده، تقاضانامه
ردند که اين امر ديگر تکميل شده، و مدارس عالی قبًال انتخاب شده به مدرسه بازگشتند ساِتن و لودويگ کشف ک

در . ها و مدارس عالی بينديشند های خود برای رفتن به دانشگاه دارد که در مورد برنامه دانش آموزان را نيز وا می
دارای اين ظرفيت بالقوه است که " نشست دانشگاهی"ی  اين هنگام بود که ساِتن و لودويگ دريافتند برنامه

  . را تحول بخشد" ی تحصيالت در مدرسه فرهنگ ادامه"
 

" نشست دانشگاهی"، دبيرستان َمنوئال هر ساله يک پنجم دانش آموزان باالترين کالس خود را در ١٩٩٨از سال 
ها حقيقتًا تحت تاثير موفقيت  بچه: "گويد پاتريشيا لودويگ، مدير سابق عملياتی در اين دبيرستان می. کند ثبت نام می
ها در پيش  ای، تنها الگوهای موفقيتی که بچه در چنين مدرسه. گيرند رار میتر خويش ق های بزرگسال ای هم مدرسه

رهبران مورد احترام و خوش وجهه در مدرسه بايد . های رده اول دانشگاهی هستند رو دارند ورزشکاران تيم
  ."روند هايی باشند که به تحصيالت عالی می بچه

  
 ١٩٩٨مستقر در شيکاگو با شرام در " گذاری نوين سرمايه"ن وقتی تيم شوِئرتِفِگر، رئيس و مدير اجرايی سازما
شوِئرتِفِگر که در بخش جنوبی شيکاگو بزرگ شده و با بورسيه . تماس گرفت فرصت ديگری پيش پای او باز شد

ی  اين بنياد يک برنامه. را تاسيس کرده بود 281در دانشگاه حضور پيدا کرده بود اخيرًا بنياد محققان شيکاگو
. ی برای حمايت از دانش آموزانی داشت که در پيشرفت در مدارس عمومی شيکاگو مشکل داشتندتحقيقات

. شوِئرتِفِگر به زودی متوجه شد که دانش آموزان بيش از پول، نياز داشتند گذار به تحصيالت عالی را تجربه کنند
  . را پيدا کرده بودند" نشست دانشگاهی"وجوی اينترنتی  تيم او با يک جست

  
ها با  آن: "گويد شوِئرتِفِگر می. ، بنياد محققان شيکاگو شش دانش آموز را به اين برنامه فرستاد١٩٩٨ر سال د

" محققان شيکاگو"او از شرام خواست که تابستان بعد يک کارگاه اختصاصی برای . ای خوب برگشتند روحيه
پس : "آورد شوِئرتِفِگر به ياد می. باز گشتند دوباره دانش آموزان با شور و حرارت. شرام موافقت کرد. برگزار کند

شوِئرتِفِگر به شرام کمک کرد که به نظام "  '.بگذار اين کار را يک مرحله جلوتر ببريم': از آن با خود گفتيم
ی دويست دانش آموز را برای حضور در  در نتيجه، اين نظام هزينه. آموزش عمومی شيکاگو راه پيدا کند

." ها نگرش مثبتی داشتند مدرسه: گويد شوِئرتِفِگر می. در سال بعد پرداخت کرد" انشگاهینشست د"های  کارگاه
تواند مدلی برای تقويت فرايند هدايت دانش آموزان به تحصيالت  می" نشست دانشگاهی"آيا : سوال بعد اين بود

  عالی در نظام مدارس عمومی شيکاگو ايجاد کند؟
                                                 
281 Chicago Scholars Foundation 
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سازمان او به . های تازه، در راهبرد گسترش کار خود بازنگری کرد الشها و چ پس از مواجهه با فرصت شرام
اين . ِفربوش شرام را در تماس با دو مشاور مديريت قرار داد. هشت ايالت بسط پيدا کرده، اما رشد آن پراکنده بود

. ن را دادندی راهبرد سازما دو عبارت بودند از شارلوت هاگ و استيو َسکز که به شرام پيشنهاد کمک در تهيه
اند و کجا  ها و مدارس عالی بيشترين عالقه را به کار او نشان داده وقتی از شرام پرسيدند در چه مناطقی دبيرستان

در شهرها يا اياالتی که تعداد زيادی از . ها به يک روال برخوردند تر بوده است آن جمع آوری پول آسان
ی  همکار و در ارتباط وجود داشت، مثل کلرادو و شيکاگو، برنامه های تجاری ها يا فعاليت ها، دانشگاه دبيرستان

. برنامه با تمرکز به نوعی مخاطب انبوه دست يافت: "گويد شرام در اين مورد می .کرد شرام داشت موفقيت پيدا می
م است، کسانی مثل تي" رهبران محلی"شرام همچنان ديد که کليد موفقيت، کار با ." مقياس کار جادويی بود

  . شوِئرتِفِگر در شيکاگو که پرمايه، موثر، و متعهد بودند
  

شرام در تابستان بعد کار خود را بيشتر در کلرادو، شيکاگو، واشينگتن دی سی، و فلوريدا متمرکز کرد، و از 
دست کشيدن از اين مناطق دردناک و : "گويد او می. مناطقی که تمرکز عالقه و توجه وجود نداشت دست کشيد

ی تفکر  و اين امر تغييری بزرگ در نحوه. ها را دوست داشتم من اين موسسات همکار و روسای آن. اک بودترسن
کسی به شما . گوييد در اين دنيا شما به کسی نه نمی. ايد در دنيای غير انتفاعی بود که شما به کار در آن عادت کرده

  ."جا متفاوت است روش ارزشگذاری در اين '!خيلی ممنون'بايد گفت . دهد يک کامپيوتر دوازده ساله می
  

تواند مدلی برای  می" نشست دانشگاهی"که ببينيم آيا  ای بود برای اين کار ما در دبيرستان َمنوئال در ِدنِور تجربه
برای دست يافتن به اين مدل، سازمان بايد راهی . تغيير فرهنگ دانشگاه رفتن در کل دانش آموزان ايجاد کند يا خير

ها نيمه کاره مقصد  ی دانش آموزان سال آخر دبيرستان دسترسی پيدا کند و مطمئن شود که آن کرد تا به همه می پيدا
  . کنند خود را در رفتن به دانشگاه رها نمی

  
وجوگر  ی جست برنامه"ای را معرفی کرد که امروزه  محصول تازه ١٩٩٩در سال " نشست دانشگاهی"بنابراين، 

اين برنامه به . اين برنامه در دبيرستان َمنوئال به آزمايش گذاشته شد. شود ناميده می 282"سال آخر دبيرستان
ی دانش آموزان سال آخر را در  کرد که همه ای طراحی شده بود که مکمل نشست باشد و به معلمان کمک می گونه
امه بر اساس شناخت اين اين برن. ی فرستادن تقاضانامه به موسسات آموزش عالی هدايت کنند ی هشت ماهه دوره

در : "دهد شرام در اين باره توضيح می. موضوع که ورود به دانشگاه به دو نوع هدايت نياز دارد شکل گرفته بود
که چه چيزی دانش آموزان را به سمت دانشگاه سوق  ها در مورد اين اياالت متحده يک سو فهم بنيادی در دبيرستان

نقش غير . تمرکز دارند ها تخصصان يعنی مشاوران آموزش عالی در دبيرستانهمه بر نقش م." دهد وجود دارد می
ای که فرزندانشان را در فرايند پيچيده و ترسناک  والدين دانشگاه رفته: متخصصان به همين اندازه اهميت دارد

های بسيار  نها، پيشنهادها، و غر زد اين نقش مستلزم تشويق. دارند ورود به دانشگاه روی مسير درست نگاه می
   نازنينم، فرم کمک مالی را برداشتی؟. ... ی بعد است عزيزم، آيا تقاضانامه را پست کردی؟ وقتش هفته. است

  
در مدارس کم درآمد که مشاوران تحصيالت عالی مسئوليت صدها دانش آموز را بر عهده دارند، متخصصان 

های کم درآمدی که والدين به  و در خانواده. دندآور گيری با دانش آموزان به دست می فرصتی محدود برای پی
  . خورد اند، نقش فرد غير متخصص عمدتًا به چشم نمی مدارس عالی نرفته

  
اين مشکل را با آموزش معلمان برای ايفای نقش غير متخصصان و " وجوگر سال آخر دبيرستان ی جست برنامه"

بسياری از معلمان َمنوئال شروع به ايفای نقش   ١٩٩٩ از اوايل سپتامبر. دهد نقش مديريت مورد توجه قرار می
" نشست دانشگاهی"آن تابستان معلمان در يک . راهنمای تحصيالت عالی برای دانش آموزان سال آخر کردند

ها ياد گرفتند چگونه  آن. ی آموزشی اين نشست جهت انجام و ارسال تقاضانامه گرفتند آموزش الزم را برای برنامه
های کمک مالی و پيدا کردن منابع کمک مالی و نيز  ی موجود بر روی اينترنت برای تکميل فرماز ابزارها

سپس . ها استفاده کنند نامه  چگونگی به کارگيری نوشتن آزاد و روش معدن کاوی برای جان بخشيدن به توصيه
ها زمان  رستاده و به آنهر هفته نمابرهايی برای معلمان ف" نشست دانشگاهی"وقتی مدرسه شروع به کار کرد، 

ی  همه. شد ها را يادآور می آوری توصيه نامه ها، و زمان جمع ثبت نام برای آزمون، زمان نهايی فرستادن تقاضانامه
شد و  اين کارها در طی زمان مشاوره انجام می. توانستند عامل خارج شدن قطار تقاضا از خط شوند اين امور می
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هر يک از مربيان تحصيالت . ودند هر هفته دوبار در اين جلسات شرکت کننددانش آموزان سال آخر مجبور ب
در هر گروه مشاوره سه يا چهار تن از دانش آموزان در يک نشست . عالی پانزده تا بيست دانش آموز داشتند

  .                دش هيچ يک از اين کارها آسان انجام نمی. آمدند حضور پيدا کرده بودند و رهبران گروه خود به حساب می
  

ابتدا انرژی زيادی از ما گرفت تا معلمان را قانع کنيم در اين فرايند مشارکت کنند و : "گويد پاتريشيا لودويگ می
ها  ها برطرف شد، وقتی معلمان از نشست اما بعدًا شک." ها بفرستند والدين را قانع کنيم که فرزندانشان را به نشست

از شصت و دو دانش . های همسايه که در مدارس عالی پذيرفته شده بودند شنيدند ی بچه هبازگشتند و والدين دربار
ها شرکت کرده بودند، شصت و يک نفر از دبيرستان  در نشست ٢٠٠٠آموز سال آخر دبيرستان َمنوئال که در سال 

ترتيب نرخ وارد  بدين. در مدارس عالی ثبت نام کردند ٢٠٠١التحصيل شدند و چهل و هفت نفر در سال  فارغ
گزارش داد که  ٢٠٠٢َمنوئال در سال . درصد بود ٧۶ها  شدگان به تحصيالت عالی نسبت به حاضران در نشست

تابلوهای ديواری . اند ی تحصيلی دريافت کرده التحصيالن مدرسه يک ميليون دالر بورسيه فارغ ٢٠٠١در سال 
کردند و مربيان ورزش نيز  ها را منعکس می هايی از دانش آموزان در نشست مدرسه در راهروها عکس
التحصيالن  فارغ. کردند که در اين برنامه ثبت نام کنند تا موجب تشويق ديگران شوند ورزشکاران را تشويق می

ی خود به عنوان دانشجويان سال اولی و سال  گشتند تا در مورد تجربه به مدارس خود بازمی" نشست دانشگاهی"
  . دومی سخن بگويند

  
کرد، شرام به دنبال اين  ايجاد می" فرهنگ دانشگاه رفتن"داشت مدلی برای تغيير " نشست دانشگاهی"در حالی که 

محصول سومی  ١٩٩٩او در سال . کار کند" پذيرش دانشجو"ايده بود که در سوی ديگر ماجرا بر روی فرهنگ 
ها و مدارس عالی  رات پذيرش در دانشگاهتا به کارمندان ادا" مرور و انطباق پرونده"يک نظام : را عرضه کرد

  . خواهند پيدا کنند چه را که می آن" نشست دانشگاهی"کمک کند در ميان فارغ التحصيالن 
  

ها اغلب قادر به توجه دادن به جزييات در تصميمات  های راهنمای مدارس عالی و دانشگاه شرام دريافت که دفترچه
چرا با کارمندان پذيرش در مدارس عالی همکار مصاحبه نکرده و : ر کرداو با خود فک. مربوط به پذيرش نيستند

گفت که امتياز  ی راهنمای مدرسه عالی می ها تحقيق نکنيم؟ اگر دفترچه در مورد معيارهای درونی و واقعی آن
حظه قرار ی پايينی که مدرسه مايل بود مورد مال ی اس ِای تی هزار است، آيا اين رقم واقعيت داشت؟ دامنه ميانه

دهد چه بود؟ مشخصات دانش آموزانی که امتيازهای بااليی نداشتند اما در ثبت نام موفق شده بودند چه بود؟ 
ی عالی ميان تقاضا کنندگان داخل و خارج ايالت  های ورزشی يا هنری تا چه حد مهم بودند؟ آيا مدرسه توانايی

  ی خاص شهر بودند؟ دانشجويانی بيشتری از يک ناحيه های عالی خواهان داشتن تمايزی قائل بود؟ آيا مدرسه
  
ها، و توصيه  شامل بر مقاالت، تقاضانامه" ی قبًال رويت شونده پرونده" ٣٧٠، ١٩٩٩در پاييز " نشست دانشگاهی"

از آن زمان، اين کار هر سال انجام شده . ها قبل از موعد مقرر تحويل داد ها را به مدارس عالی همکار ماه نامه
التحصيالن دو هزار نشست داشت و  هشتصد تماس تلفنی با فارغ" نشست دانشگاهی"، ٢٠٠١در پايان سال . است

  . درصد بوده است ٨١ها دريافت که نرخ ثبت نام برای آن سال  در آن تماس
  

. ديکی از دوستان همدانشگاهی، کينی ِزيلسنی، را قانع کرد که داوطلب مربی نوشتن شو ١٩٩٩شرام در تابستان 
او . ِزيلسنی به عنوان کارآموز در کاخ سفيد کار کرده و بر سياست داخلی و تکنولوژی تعليم و تربيت تمرکز داشت

من با رينو به مناطق : "گويد او می. همچنين به عنوان مشاور در دفتر دادستان کل، ژانت رينو، کار کرده بود
وقتی کارگاه نشست را . و محالت را مشاهده کرده بودم های متعدد احيای جوامع مختلف کشور سفر کرده و برنامه

." ام، بلکه قابليت رشد دارد ديدم با خود گفتم اين نه تنها بهترين نوع مداخله در جوامع است که من مشاهده کرده
به " نشست دانشگاهی"ِزيلسنی وزارت دادگستری را رها کرد تا به مدت چهار سال به عنوان معاون مدير در 

  . پردازدخدمت ب
  

ی خود در آمريکای شمالی را به راه انداخت، شرام يکی از اولين همکاران  که آشوکا برنامه ٢٠٠٠در سال 
همان سال کمکی از وزارت " نشست دانشگاهی. "انتخابی در اياالت متحده از ميان يک گروه چهار نفره بود

اگو و ارزيابی تاثير آن بر ثبت نام در آموزش در اياالت متحده برای بسط مدل خود در مدارس عمومی شيک
دفتری در " نشست دانشگاهی"سازمان . موسسات آموزش عالی و حفظ دانشجويان در اين موسسات دريافت کرد
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هايی برای  کارگاه 283"ائتالف اجتماعی شيکاگو"ی  با پشتيبانی موسسه ٢٠٠١سازمان در سال . شيکاگو باز کرد
در مناطق ديگر، سازمان به ششصد . ی عمومی در شيکاگو برگزار کرد رسهدانش آموز از بيست و پنج مد ۴٢٠

نظام مدارس عمومی در ِدنِور با پرداخت . دانش آموز در فلوريدا، واشينگتن دی سی، و کلرادو خدمات ارائه کرد
در ی پذيرش  ی ملی مشاوره همان سال، اتحاديه. ها موافقت کرد ی دانش آموزان جهت حضور در نشست هزينه

های آموزش عالی در دسترس  قرار دادن فرصت"ی خود را به شرام داد، به خاطر  ی ساالنه مدارس عالی جايزه
  284."ها و مدارس عالی کمتر حضور دارند دانش آموزانی که به نحو تاريخی در دانشگاه

  
يی به سوی به سمت راهبرد همکاری با شهرها جهت ارتقای نظام راهنما ٢٠٠٢در سال " نشست دانشگاهی"

کار خود را در شيکاگو بسط داد و دفاتر " نشست دانشگاهی. "تحصيالت عالی در مدارس عمومی حرکت کرد
ها را در کل  مدير مدارس عمومی شيکاگو، آرنی دانِکن، تعهد کرد که اين نشست. ای در ِدنِور و اوکلند باز کرد تازه

در کاليفرنيا با " نشست دانشگاهی. "های آن را بپردازد ينهمدرسه در پنج دبيرستان شيکاگو به اجرا بگذارد و هز
ی مرکزی انجام داد؛ بنياد ِارواين همچنين تاثير  حمايت بنياد ِارواين همين کار را در پنج مدرسه در ِفِرزنو و دره

کار  همچنين شروع به" نشست دانشگاهی. "کرد در مدارس ارزيابی می" فرهنگ دانشگاه رفتن"اين برنامه را بر 
ی کاناوا  سازمان در اين ايالت همکاری با شرکت انرژی آمريکا و مدارس عمومی ناحيه. در ويرجينيای غربی کرد

در اين حال، مذاکره با  . ی خود را در دو دبيرستان در چارلستون به اجرا گذارد را آغاز کرده و مدل کل مدرسه
  . نواحی متحد مدارس اوکلند و لس آنجلس در جريان بود

  
او پيش از اين يک مشاور مديريت . بو ِمنکيتی را استخدام کرد" نشست دانشگاهی"شرام برای مديريت رشد سريع 

ها،  کار او متمرکز کردن فرايندها، روشن کردن مسئوليت. های جوانان را در بوستون اجرا کرده بود بود که برنامه
خدمت " نشست دانشگاهی"ان کارمند ارشد عمليات در منکيتی که سه سال به عنو. و تقويت ساختار سازمانی بود

های  هايی که ما با باز کردن دفاترمان در سراسر کشور مواجهيم شبيه به چالش برخی از چالش: "گويد کرد می
با رهبری ريک کوهِلر، يکی از اعضای هيئت امنا، ." های تجاری مستقر در مناطق مختلف کشور است فعاليت

اين برنامه يک نظام اينترنتی بود که . راه اندازی کرد ٢٠٠٢ی سی ِاس ِنت را در سال  نامهبر" نشست دانشگاهی"
های دانشگاهی و کار نوشتن مقاله را از طريق اينترنت  داد که مديريت تقاضانامه به دانش آموزان اين امکان را می

ا ادامه دهند؛ اين نظام به مدارس عالی نيز توانستند از اين طريق تماس با يکديگر ر التحصيالن می انجام دهند؛ فارغ
  .را با نگاهی کل گرايانه وارسی کنند" نشست دانشگاهی"های دانش آموزان  داد که تقاضانامه اين امکان را می

  
که مدارس بدان نياز دارند و برای آن حاضرند هزينه " محصولی"به عنوان راهبرد توليد " نشست دانشگاهی"

های کامپيوتری نرم  دهد، به همان ترتيبی که شرکت دل خود در همکاری با مدارس ادامه میبپردازند به ايجاد م
ی خود برای مدارس را  شهريه" نشست دانشگاهی. "کنند ای را با همکاری مشتريان خود ايجاد می افزار تازه

ی الزم را در  رس نتيجهيکی از منافع اين افزايش آن است که اگر مديران و مجريان امور مدا. افزايش داده است
در مورد چيزی که مجانی است شکايت . (پردازند مشاهده نکنند شروع به شکايت خواهند کرد برابر پولی که می
  .) کردن دشوار است

  
ريخت که  سازمان داشت برنامه می. به حدود چهار ميليون دالر رسيد ٢٠٠٢تا سال " نشست دانشگاهی"ی  بودجه

سازمان در سال . جمع آوری کند ٢٠٠۶بسط پيدا کند و هفده ميليون دالر تا سال  ٢٠٠٩به چهارده شهر تا سال 
سه ميليون دالر کمک مشروط به جمع آوری سه ميليون دالر ديگر برای پنج سال از بنياد خانوادگی  ٢٠٠٢

رت به ازای پانزده درصد از درآمدش را از ترتيبات اج ٢٠٠۴تا سال " نشست دانشگاهی. "َسمِبرگ دريافت کرد
شرام انتظار داشت که اين رقم با گسترش مدل "کرد؛  خدمات با مدارس، نواحی مدارس و مدارس عالی دريافت می

شرام در زمانی که موسسات آموزش عالی در اياالت متحده به سمت . وی به فراتر از پنجاه درصد برسد
کشيد که مدارس عالی برای  را انتظار میکنند روزی  تر در مديريت خود حرکت می گيری کل گرايانه تصميم

ی نشست دانشگاهی با يکديگر  "های قبًال رويت شونده پرونده"ميزبانی نشست و پرداخت هزينه برای دسترسی به 
ی  های استاندارد شده به موسسه ها برای دريافت امتيازات آزمون به رقابت بپردازند، درست به همان ترتيبی که آن

  . دهند کالج ُبرد پول می
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های اخير، تحصيالت عالی همانند کامپيوتر از يک بازار محدود به سمت يک بازار انبوه حرکت کرده   در دهه
اين بدين معنی است که مجراهای توزيع برای . توان تحصيالت دانشگاهی را تجملی خواند ديگر نمی. است

العمل  به اين چالش عکس" نشست دانشگاهی" .راهنمايی افراد به موسسات آموزش عالی بايد دوباره طراحی شوند
  . نشان داده است

 

 
یلسنيِز ینيشرام، و ک یب یج ،یتيبو ِمنک  

 
التحصيل  شرام بر اين باور است که بهبود دسترسی به موسسات آموزش عالی، باالخص برای دويست هزار فارغ

شوند، نه تنها دانش  ر ثبت نام موفق نمیکم درآمد دبيرستان که برای تحصيالت عالی آمادگی دارند و هر ساله د
دارد بلکه موجب تحول مثبت در محالت کم درآمد در  آموزان و معلمان در مدارس کمتر موفق را به تحرک وا می

ها به خوبی  اگر آن. جوانان تنها گروه موثر در جوامع کم درآمد هستند: "شرام معتقد است. شود سراسر کشور می
  ."باشند، اين امر مسير تحول در محالت را تغيير خواهد دادها درگير  در فعاليت

  
های آينده بايد برای قانع کردن معلمان، مديران مدارس، مشاوران موسسات آموزش  در سال" نشست دانشگاهی"

معلمان همه در : "کينی ِزيلسنی گفت. عالی در مدارس و رهبران سياسی جهت به کارگيری مدل آن سخت بکوشد
شرام در ." ی اين برنامه بدان مشکوک هستند ها حتی قبل از شنيدن درباره آن. اند های جادويی شنيده ولهی گل باره

های شيکاگو و کاليفرنيا واصل شوند داشت برای سال  وقتی قرار بود اطالعات مربوط به ارزيابی ٢٠٠٣سال 
تعدادی مدير مدرسه و شهردار در ما  ٢٠٠۶در سال : "کرد او ادعا می. کرد هايش را رديف می برنامه ٢٠٠۶

ما داريم . شهرهای بسيار مهم خواهيم داشت که خواهند ايستاد و خواهند گفت که اين مدل در جوامع کار خواهد کرد
بدين ترتيب برای زمانی که . آزماييم االمتياز دهی خود را می سازيم و مراکز و مدل حق ها را می زير ساخت

  ."             آماده خواهيم بودتوجهات به سمت ما جلب شود 
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  های نو های نو، چالش فرصت. ١۴
  

ی آشوکا و تجربه اندوزی کارکنان جوان آن، اين سازمان قادر  ی هشتاد ميالدی، با افزايش بودجه در اواخر دهه
ا، آفريقا، و های اقتدارگرا در آسي حکومت. العمل نشان دهد بود به تحوالت اجتماعی و سياسی در دنيا عکس

يافت و کارآفرينان اجتماعی از  های اجتماعی کاهش می کنترل. آمريکای التين در موضع دفاعی قرار داشتند
  .گرفتند های تازه بهره می فرصت

  
. اندازی آشوکا در برزيل، کار خود را به مکزيک بسط دادند ، پس از راه١٩٨٧دريتون و مايکل گاالگر در سال 

 ١٩٨۵ای که مکزيکو سيتی را در سپتامبر  شور پس از ناتوانی دولت در پاسخ مناسب به زلزلهشهروندان در اين ک
، يکی از کارکنان آشوکا به نام مايکل ١٩٨٨در سال . ای تبديل کرد خود را برای عمل آماده کرده بودند به ويرانه

د سازی سياسی را تحت حکومت شاه نپال در اين دوره داشت آزا. اش را در نپال به راه انداخت نورثروپ برنامه
در اين کشور اخيرًا حکومت نظامی . ها را به بنگالدش گسترش داد دريتون سپس فعاليت. کرد بيرندرا تجربه می

  . زد هايش را می پايان يافته و ديکتاتوری نظامی حسن محمد ارشاد آخرين نفس
  

مستقر در بريتانيا و يکی  285ها در بنياد اوک برنامه ديويد بانرايت، يکی از کارکنان پيشبرد ١٩٨٩دريتون در سال 
زيمبابوه در اين دوره . از تامين کنندگان مالی آشوکا را استخدام کرد تا به راه اندازی برنامه در زيمبابوه بپردازد

ود بانرايت که قبًال مسئول اصلی بنياد فورد در آفريقای جنوبی ب. ی حکومت چند حزبی را آغاز کرده بود تجربه
پس از آن، مايکل . ها را به اين کشور منتقل کرد در حالی که براندازی رسمی نظام آپارتايد در جريان بود فعاليت

رسيد که اين کشور به سوی  در اين دوره به نظر می. های آشوکا را در نيجريه راه اندازی کرد گاالگر فعاليت
  . رود حکومت غير نظامی پيش می

 
پاکستان که حکومت : ی هشتاد، آشوکا کار خود را در چند کشور ديگر نيز آغاز کرد دهه های پايانی در طی سال

پايان يافته بود؛ اوروگوئه که حکومت نظامی در آن در سال ) برای يک دوره( ١٩٨٨نظامی در آن در سال 
بودند؛ کامرون، پايان يافته بود؛ ساحل عاج، که احزاب مخالف در آن به تازگی هويت قانونی پيدا کرده  ١٩٨۵

ها در حال تاسيس شدن بود؛ و سنگال که به تازگی قوانين انتخاباتش را  های چند حزبی در آن مالی، و غنا، که نظام
  . کارآفرين اجتماعی را در هجده کشور مورد حمايت قرار داده بود ۴۶٣آشوکا  ١٩٩٣تا سال . اصالح کرده بود

  
. های حقوقی انجام نشد با اجاره دادن فضای اداری يا تشکيل شخصيت اين کار. آشوکا بدون سر و صدا بسط يافت

نمايندگان آشوکا اغلب در . راهبرد آن بود که بدون جلب توجه و فقط با انتخاب همکاران اين گسترش انجام شود
. دادند ی خود انجام می ها را نشسته بر روی ميز آشپز خانه دادند و مصاحبه های خود کارها را انجام می خانه

کارکنان آشوکا به دنبال پروازهای . ی ممکن را در سازمان خود داشته باشد آشوکا آن بود که کمترين هزينهسياست 
اين . کردند ارزان و هتل کم قيمت از طريق راهنماهای موجود برای کسانی بودند که با کوله پشتی سفر می

دستمزد آنان در حد کارکنان محلی بخش خدمات . تندنمايندگان نوعًا نوعی تعهد شخصی به ماموريت آشوکا داش
  . کردند اجتماعی بود، کسری از دستمزدهای شش رقمی که مشاوران توسعه دريافت می

  
] به معنی مثبت آن[ی نود ميالدی پس از پنج سال گسترش قابل توجه و فرصت طلبانه  آشوکا در اواسط دهه

تاسيس سازمان : "گويد جولين فيليپ، يکی از اعضای هيئت امنا می. کرد های ناشی از رشد خود را احساس می تنش
ما تصميم گرفتيم که بايد . و حفظ عمليات با کيفيت در هر کشور حقيقتًا سازمان ما را تحت فشار قرار داده بود

ود تر و پر دامنه جهت بسط خود داشته باشيم، رهيافتی که يک عنصر سازمان سازی آشکار در خ  رهيافتی منضبط
  ."داشته باشد

 
ی تازه بسط پيدا نخواهد کرد مگر  اعضای هيئت امنای آشوکا اين سياست را اتخاذ کردند که آشوکا در يک منطقه

. ها را در آن منطقه برای سه سال به دست آورده باشد ی هزينه که منابع کافی برای تحت پوشش قرار دادن همه ن آ
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کرد که کارکنان خود را آموزش داده و مورد  ان بايد اطمينان حاصل میاين سياست بدين دليل اتخاذ شد که سازم
توانستند همکارانی با کيفيت را تشخيص دهند و به اين گونه همکاران کمک  داد، کارکنانی که می قرار می حمايت
  .کنند

  
تماس گرفته و  ١٩٩٣بنياد آوينا که توسط ميلياردر سوييسی استفن اشميدهاينی تاسيس شده بود با آشوکا در سال 

ی پايدار  ماموريت آوينا ارتقای توسعه. اين پيشنهاد مجال تنفسی خوبی برای آشوکا بود. پيشنهاد همکاری داد
آوينا از ما : "گويد فيليپس می 286.بر رهبران منفرد" سرمای گذاری"باالخص در آمريکای التين است و راهبرد آن 

ه در آمريکای التين گسترش داده و با اين کار ظرفيت نهادی خود را در خواست که آشوکا را به نحوی نظام يافت می
داد تا ما در  داد که برای پنج سال اول کار تامين مالی را انجام می آوينا همچنين به ما اطمينان می. جا بسازيم آن

  ." پيشرفت کارها احساس اطمينان کنيم
 

او يک مشاور در . تين سوزان استيِونسون را استخدام کردها در آمريکای ال دريتون برای نظارت بر بسط فعاليت
او به هنگام . در بوليويا کار کرده بود" کودکان را نجات دهيد"کينزی و سی ساله بود و برای گروه  شرکت مک

کينزی را  استيونسون مک. ها در روستاهای مکزيک و هندوراس کارهای داوطلبانه انجام داده بود جوانی تابستان
ی شغلی او را  هر کس که پرونده. کرد چون به دنبال کاری بود که برای آن احساس شورمندانه داشته باشدترک 

  ."با بيل دريتون صحبت کن: "ديده بود به او گفته بود
  

وقفه مسافرت  او پانزده ماه بی. اندکی پس از مالقات آن دو، استيونسون خود را دوباره در آمريکای التين يافت
ی  ترين افراد در هر کشور در همه من مجوز داشتم با جالب. مطلقًا شگفت آور بود: "و در اين باره گفتا. کرد می

ی خود را در آرژانتين، بوليوی، شيلی، کلمبيا،  همکاران تازه ١٩٩۵آشوکا تا پايان ." موضوعات صحبت کنم
کستاريکا، ونزوئال، و السالوادور انتخاب اندکی بعد، همکاران آشوکا در . اکوادور، پرو، و پاراگوئه برگزيده بود

  .شدند
  

پس از فرو ريزی ديوار برلين، آشوکا به بررسی امکانات گسترش در کشورهای اروپای مرکزی در دوران ما بعد 
های اجتماعی را برای فعاليت  ها محدوديت که آيا حکومت های اصلی عبارت بودند از اين دغدغه. کمونيسم پرداخت

اند؟ آيا آشوکا قادر خواهد بود کارآفرين به تعداد کافی پيدا  ی کافی کاهش داده نان اجتماعی به اندازهآزاد کارآفري
کند، با فرض اين واقعيت که پنج دهه حکومت کمونيستی تاثيرات مخربی بر اقدامات انسانی داشته است؟ و 

که به شهرت سازمان لطمه خواهد زد و اعتماد باالخره، آيا آشوکا قادر خواهد بود از انتخاب افراد سابقًا کمونيست 
  بخش شهروندی را کاهش خواهد داد پرهيز کند؟

  
های کارگری، زيست  او يک فعال اجتماعی در حوزه. شان مکداِنلد بسط آشوکا در اروپای مرکزی را هدايت کرد

هستان در اصالح نظام به حکومت ل ١٩٨٩محيطی، و آموزشی بود که در آفريقا و آسيا کار کرده بود و پس از 
و  287ی باز، بنياد جرزيکوفسکی، ی جامعه آشوکا منابع مالی الزم را از موسسه. آموزشی ياری رسانده بود

  . کرد دريافت می 288ی پيو های خيريه اتحاديه
 

ی شک و ترديدهايی که افراد در مورد امکان تامين مالی همکاران در اروپای مرکزی داشتند به سرعت مرتفع  همه
های  سازمان در سال. تقريبًا بالفاصله، سازمان آشوکا با فهرست بلند بااليی از کارآفرينان اجتماعی مواجه شد. شد

با : "يد گو مکداِنلد می. همکارانی در جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلوواکی انتخاب کرد ١٩٩۵و  ١٩٩۴
و مردم اهميت بازتعريف امور، . م محوريت يافته بودتغيير شرايط اقتصادی، کل مفهوم کارآفرينی در اذهان مرد

  ."کردند ها را درک می های تازه، و گسترش آن کشت ايده
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. شد های شخصی افراد چندان مورد قبول واقع نمی های تفصيلی و تدقيق در داستان ی عمل آشوکا در مصاحبه نحوه
ها بجز توسط پليس مخفی تا اين حد  کردند که آن تعداد معدودی از نامزدها ذکر: "گفت مکداِنلد در اين باب می

  ."عميق مورد وارسی قرار نگرفته شده بودند
  

های درگير در گذار از نظام باال به پايين و کمونيستی به يک  کارآفرينان اجتماعی به طرق گوناگون به چالش
هايی بودند که به شهروندان  سازمانها مشغول به ساختن  آن. دادند العمل نشان می ی باز و غير متمرکز عکس جامعه

ها متوجه بود به بازگرداندن اعتمادی که  فعاليت آن. در انطباق با تکثرگرايی سياسی و اقتصاد بازار آزاد کمک کنند
ها  آن. های شهروندان توسط حکومت برای خبر چينی عليه يکديگر مخدوش شده بود در طی چهار دهه با تشويق

های بهداشتی، آموزش، مديريت محيط  کنترل سابق را از کار بيندازند و مراقبت -و -تورکردند نظام دس تالش می
ها در جامعه  آوردند که برای دهه ها به مشکالتی هجوم می آن. گيری سياسی را غير متمرکز سازند زيست و تصميم
سرپناهی،  مشروبات الکلی، بی های آموزشی اقتدارگرا، فجايع زيست محيطی، اعتياد شايع به نظام: النه کرده بودند
های  ها، و نظام ی هم ريختن افراد معلول در موسسات دولتی، فقدان اعتماد به حکومت و رسانه بر سر و کله

  . پزشکی که هرگز به زنان امکان زايمان طبيعی نداده بودند
  

د، اين سازمان در آفريقا در حالی که فعاليت آشوکا در آمريکای التين و اروپای مرکزی در حال شکوفا شدن بو
دور افتادگی : گذاشت های ياريگر می ها را پيش پای سازمان ای از چالش آفريقا مجموعه. وضعيت مناسبی نداشت

تر شهری شدن و تحصيالت، و فقدان هميشگی  های ضعيف، سطوح پايين های سياسی، زير ساخت مناطق، شورش
های مستقر در غرب مشکوک هستند و بسياری از رهبران  انها به سازم همچنين آفريقايی. پول برای توسعه

اما اشتباه بزرگ آشوکا اين بود که پيش از فراهم کردن . اجتماعی هنوز به رهيافت دولت گرای توسعه تمايل دارند
ی خود، فعاليت در  منابع کافی برای اطمينان بخشی به کارکنان خود جهت دريافت کمک الزم و موفقيت در جامعه

کارهايی که ما در آسيا و : "گويد بيل کارتر يکی از اعضای هيئت امنا می. کشور را با تعجيل آغاز کردده 
ما . و با صورت به زمين خورديم. خواستيم انجام دهيم و دنبال کنيم در آفريقا انجام نداديم آمريکای جنوبی می

در نتيجه مجبور شديم کار . گذارد وی ما میبا مسائلی متفاوت پيش ر تری بزرگمتوجه نشديم که آفريقا مشکالت 
  ."جا را کامًال از نو آغاز کنيم خود در آن

 
های مديريت به از هم  جا ترکيبی از دخالت دولت و نظارت در آن. ترين مشکالت در نيجريه رخ نمودند جدی

ی آشوکا بايد  نبود و نماينده به عنوان مثال، انتقال مستقيم پول به داخل کشور ممکن. پاشيدگی موقت برنامه انجاميد
مشکل جدی ديگر در آفريقای جنوبی . کرد تا به همکاران پول بپردازد از طريق غنا پول نقد را به نيجريه وارد می

. ها نظارت کند ی آشوکا در اين کشور يک هيئت امنای مستقل محلی تشکيل داده بود تا بر برنامه نماينده. رخ داد
  . های نژادی را بر انگيخته بود های آفريقای جنوبی حساسيت المللی بر برنامه ی يا بينتعارض بر سر کنترل محل

  
کنند آن است  های همکاران آشوکا در کشورهايی که به تازگی فرايند دمکراتيزاسيون را تجربه می يکی از ويژگی

در . اطالعات دسترسی دارند ها به منابع و که اولين همکاران معموًال از طبقات متوسط و باال هستند، چون آن
های اقتصادی،   اند، چه برسد به آموزش و فرصت آفريقای جنوبی که غير سفيدها از زندگی و آزادی محروم بوده

در نتيجه، دفتر محلی . ی آن سفيد پوست بودند عموم همکاران اوليه: آشوکا با يک مشکل ناراحت کننده مواجه شد
  .                عيارهای گزينش آشوکا به خرج دادانعطاف پذيری بيشتری در اطالق م

  
ای برای پيدا کردن کارآفرينان اجتماعی در جوامعی که صدای  آشوکا اين سياست را داشته است که تالش ويژه

به عنوان مثال، اين سازمان در هند تالش کرده است . شود صرف کند ها کمتر در رهبری عمومی شنيده می آن
اما دريتون بر اين باور بود که . ای را به عنوان همکار انتخاب کند افرادی از جوامع قبيله ها، و زنان، نجس

ها، آشوکا نبايد  تر برای پيدا کردن همکارانی از اين گونه گروه وجوی سخت نمايندگان سازمان در عين جست
های هر  ش را بر حسب دغدغهاو نگران اين امر بود که اگر آشوکا مقررات. معيارهای گزينش خود را تغيير دهد

ها معيار  ها، به زودی ده کشور تغيير دهد تا گروهی را راضی نگه دارد، بدون توجه به مشروعيت اين دغدغه
از : "دريتون به من گفت. معنی خود را از دست خواهد داد" همکار آشوکا"گزينش وجود خواهد داشت و عنوان 

يکی اين که ما تمرکز خود را بر هويت و پيشگامی در : را نابود کندتواند ما  دانستم که دو چيز می آغاز، می
  ."که وحدت عمليات ما در سطح جهان از کف برود ن کارآفرينی اجتماعی از دست بدهيم؛ و ديگر آ
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اش را در  ی آفريقای جنوبی المللی آشوکا برای سه سال درگير و دار بود تا اختيار کنترل برنامه هيئت امنای بين
پس  ١٩٩٩اين موقعيت در نهايت در سال . ی آشوکا در آفريقای جنوبی در آن دوره راکد بود برنامه. بگيرددست 

اين نماينده آنو پيِلی نام . ی تازه و پر انرژی تغيير کرد از حل مشکالت قانونی به نفع آشوکا و استخدام يک نماينده
قابل توجهی در جنبش حقوق زنان در  ی جربهداشت، يک روانشناس چهل و يک ساله ساکن ژوهانسبورگ که ت

پيِلی در سه سال اول کار خود سی و دو همکار پيدا کرد، از جمله ورونيکا خوسا که داستان . آفريقای جنوبی داشت
  . امروز اکثر همکاران آشوکا در آفريقای جنوبی غير سفيد پوست هستند. وی به تفصيل در فصل آينده خواهد آمد

  
ی آفريقای خود در سطوحی قابل مقايسه با ديگر مناطق مشکل  در جمع آوری منابع برای برنامهآشوکا همچنان 

هايش را در آفريقای غربی دو  ی خود در نيجريه را بازسازی کند، تالش با اين حال، آشوکا توانسته برنامه. دارد
         .    های خود در اوگاندا و کنيا را راه اندازی کند برابر سازد، و برنامه
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  شد کاری بايد انجام می. ١۵
  

  مراقبت از بيماران مبتال به ايدز: ورونيکا خوسا، آفريقای جنوبی
  

در برزيل بود، ورونيکا خوسا داشت " تولد دوباره"وقتی ِورا کوردييرو مشغول راه اندازی  ١٩٩١در سال 
خوسا يک پرستار پنجاه و چهار ساله بود که در مرکز اصلی . آورد دست میی آفريقای جنوبی به  تصويری از آينده

او فکر . خوسا به مدت سی و هفت سال به عنوان پرستار کار کرده بود. کند توريا کار می آزمايش ايدز در پره
توريا  هدرصد از نوزادان در مرکز ايدز پر ٢١اش همه چيز ديده است، اما آن سال  کرد که در دوران زندگی می

در آن دوره هنوز آفريقای جنوبی داشت آزاد شدن نلسون ماندال از زندان را جشن . دارای بيماری ايدز بودند
. زمانی برای جشن و شادی بود. کرد اما حکومت داشت در مورد بازگشت قوانين آپارتايد صحبت می. گرفت می

شدند و بيماران ايدزی از  چار بيماری ايدز میتوانست خوشحال باشد وقتی افراد بيشماری د ولی چطور کسی می
  های پايه برخوردار نبودند؟ مراقبت

  
ها را به بيمارستان  ما آن. های بيماری را داشتند آمدند که از قبل نشانه مردم وقتی به سراغ ما می: "گويد خوسا می

توانيم  ما کاری برای شما نمی: "گفتبيمارستان به ما 'گفتند،  گشتند و می ها به سراغ ما برمی فرستاديم و آن می
های باز و بدون آسپرين برای درد ترخيص  بيماران بدون لباس و پماد برای زخم"  '." به خانه برويد. بکنيم
  ."ما برای اين آماده نبوديم: "گويد خوسا می. شدند می

  
بر اساس برخی . داشتی شش ساله باالترين نرخ عفونت ايدز را در جهان  آفريقای جنوبی برای يک دوره

بيش از چهار ميليون نفر در آفريقای جنوبی بيماری ايدز داشتند يا  ٢٠٠١تا سال . درصد بود ٢۵ها اين رقم  تخمين
" ای ی عفونی از زمان طاعون غده بدترين فاجعه"سازمان ملل متحد ايدز در آفريقا را . اچ آی وی مثبت بودند

  289.چهل ميليون کودک يتيم خواهند شد ٢٠١٠خواند و پيش بينی کرد که تا سال 
 

او ابرويی پهن و جدی، . ورونيکا خوسا يک زن با کرامت، درشت هيکل و با ابهت و گاه موقر و متين است
او در ماِملودی . چشمانی گرم و لبخندی باز دارد و متمايل است که يکباره از خنده بترکد و بعد در سکوت فرو رود

او در اين . توريا های در حال گسترش و پر از گرد و غبار با ده مايل فاصله از پره رککند، يکی از شه زندگی می
  . منطقه به عنوان ماما خوسا شهرت دارد

 

 
یمالقات خانگ کيخوسا در  کايورون   

 

                                                 
289 UNAIDS, World Report, June 27, 2000 

www.takbook.com

www.takbook.com



152 
 

هاست به عنوان مناطق مهار  ترين آن های آفريقای جنوبی که ماِملودی يکی از قديمی تحت رژيم آپارتايد، شهرک
. کردند کردند عمل می ای سياهانی که نياز داشتند در شهرها کار کنند اما با غروب آفتاب بايد شهر را ترک میبر

های مقوايی ماِملودی بر  ها، حلبی آبادها، و خانه های خوابگاه ها، اتاق امروزه حدود يک و نيم ميليون نفر در خانه
  . اند هم انباشته شده

  
بارند، ماِملودی درختان اندکی  های صورتی می ن درختان پيچ اناری هر بهار شکوفهتوريا که در آ بر خالف پره

. اش دارد های پر از ترک و چاله های شنی قطعه بندی شده و جاده های حلبی، زمين برای سايه اندازی بر خانه
. بودند که ارزان باشند ای طراحی شده ها به گونه اش، يک فعاليت تجاری بود و شهرک آپارتايد عالوه بر نژادگرايی

ها، ايجاد شغل، تعليم و تربيت، يا خدمات بهداشتی  حکومت برای چندين دهه، سرمايه گذاری اندکی در زير ساخت
بيکاری باال، چگالی جمعيت باال، و سطوح . های سابق تا حد هفتاد درصد بود نرخ بيکاری در شهرک. کرده بود

پاشيد  های سياه را از هم می اجتماعی که به نحو نظام يافته خانواده -تصادیی يک سامان اق پايين آموزشی به عالوه
توريا، پايتخت اجرايی آفريقای جنوبی، که دژ ملی  عالوه بر آن، پره. اند آل برای گسترش ايدز بوده سوختی ايده

دارای مرکز ايدز نبود  ماِملودی. العمل نشان داد گرايی آفريکانر است آخرين منطقه در کشور بود که به ايدز عکس
  .      انجاميد ١٩٩۴های خوسا به تاسيس چنين مرکزی در  تا زمانی که تالش

     
های  ها قادر به تامين اطالعات و مراقبت ها و درمانگاه ی نود ميالدی متوجه شد که بيمارستان خوسا در اوايل دهه

های ديگری که  يری از عفونت اچ آی وی و بيماریدر ماِملودی، افراد اندکی روش پيشگ. مربوط به ايدز نيستند
خوسا در اين مورد . به جای اطالعات، فضا پر بود از اخطارهای ترسناک. دانستند کشت می مبتاليان به ايدز را می

شد  اين باعث می. ی سياهان آفريقای جنوبی قرار است از ايدز بميرند روش معرفی ايدز اين بود که همه: "گويد می
اين ترس باعث "  'ی ما بميريم ديگر چه نيازی به پيش گيری وجود دارد؟ اگر قرار است همه'م فکر کنند، که مرد

شد که  اين امر باعث می. شد که مردم از آن دسته از اعضای خانواده که اچ آی وی مثبت بودند کناره بگيرند می
  . دادند می کردند شغل خود را از دست افراد واقعيت را پنهان کنند و اگر نمی

  
ای ديگر آن بود که ايدز بيماری  باور اسطوره. اند اين باور گسترش يافت که ايدز را ارواح خبيث به ميدان آورده

سياهان آفريقای جنوبی به طور کلی در صحبت از . گرا هستند گرايان است و فقط سفيد پوستان همجنس همجنس
های دولتی اطالعات عمومًا  کردند و برگه وضوع پرهيز میبهداشت کاران از اين م. موضوع سکس راحت نبودند

ها بخشی از موانعی  اين. توانستند بخوانند پوستان نمی هايی که اکثر سياه به زبان انگليسی و آفريکانز بودند، زبان
  .خاست ها به جدال برمی بودند که خوسا بايد با آن

 
خوسا ماجرا . کرد وارد شد و همانجا سقوط کرد ن کار میيک روز مردی وارد مرکز ايدز ماِملودی که خوسا در آ

به او اندکی آب . ما به سمت او شتافتيم و به او تنفس مصنوعی داديم و او زنده ماند: "دهد را اين گونه شرح می
. يک قوطی کوچک شير برايش خريديم. تالش کرديم برای او کمی غذا فراهم کنيم. دهانش پر از چرک بود. داديم

توريا در  درمان من در بيمارستان پره. من زکريا هستم'او گفت،  'شما کی هستيد؟'ی حالش جا آمد، من گفتم، وقت"
اش را در  مادرم نيز مقرری. توانند انجام دهند گويند که کار ديگری برای من نمی جريان بود اما حاال پزشکان می
  '.سه ماه اخير دريافت نکرده است

  
آيا ما 'من با عجله به سراغ مددکار اجتماعی رفتم که بگويم، . يچ غذايی نخورده بودچهار روز بود که او ه"

توانند  ها می از مددکاران پرسيدم که آيا آن 'توانيم سريعًا مقداری غذا برای او بخريم تا با خود به خانه ببرد؟ می
  ."برای او کمک دولتی تقاضا کنند و اين کار انجام شد

  
او با ديدن تنهايی وی با خود . به مالقات زکريا در خانه پس از ساعات کار خود کرد پس از آن خوسا شروع

او در روزهای آخر هفته به " گذرد؟ ها چه می های ديگر کجا هستند؟ در درون اين خانه خدای من، آدم"انديشيد، 
او . آمدند مشورت بدهد ز نمیرفت تا به بيماران فقيری که به مرکز ايد های موقت و زورآبادها می ديدار سکونتگاه

اما ماِملودی . برد ها را با اتومبيل خود به اين سو و آن سو می پرستاران بازنشسته را برای کمک به کار گرفت و آن
  . شد ها متوقف می رسيد مالقات هر جا سوخت خوسا به پايان می. بزرگ است و سوخت گران بود
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اما . ها کار کرده بود دارد های خانگی با آن وزهای اول مراقبتخوسا خاطرات بسياری از بيمارانی که در ر
کند مربوط به روزی است که او يک تماس تلفنی از يک مددکار اجتماعی در  ای که هرگز او را رها نمی خاطره

ه خوسا به سمت آن خان. گير افتاده است اش محتوای تماس آن بود که يکی از بيماران وی در خانه. ماِملودی داشت
: گفت او در اين باره می. اند ی آن مرد در خانه را از بيرون قفل کرده و بر سر کار رفته دريافت که خانواده. شتافت

ما فقط او را از پنجره از الی پرده . توانستيم به داخل خانه برويم نمی. من با مددکار اجتماعی بيرون ايستاده بوديم"
  ."بعد او افتاد و مرد. خواست یکرد و آب م او داشت گريه می. ديديم می

  
خوسا . های جوان به سراغ وی آمدند اندکی پس از آن، خوسا در مرکز ايدز ماِملودی بود که گروهی از فاحشه

دوستان ما با . گشتيم ما دنبال تو می: "يکی از دخترها گفت. ها در مورد خطرات ايدز سخن گفته بود اغلب با آن
  ."خواهيم به فاحشگی خاتمه دهيم ايم يا نه، اما می دانيم که آيا عفونت گرفته یما نم. گيرند ايدز عفونت می

  
اگر به من بگويی که بايد کنار خيابان نايستم و از گرفتن پانزده َرند 'ها به من گفت،  ترين آن جوان: "گويد خوسا می

  'توانی به من بدهی؟ از آن مرد صرف نظر کنم، به جای آن چه چيزی می
  "مثل چی؟: "يدخوسا پرس

    '.يک نوع کاری که به من درآمدی بدهد و غذا بتوانم بخرم'
  '.توانم خياطی کنم حتی نمی. من مهارتی هم ندارم. ببين، من شرکت ندارم'ها گفتم،  من به اين بچه"
اين ی پايش پر از چرک بود و من بالفاصله به  اما آخر ماجرا اين بود که يک مرد به مرکز ايدز آمد و همه"

هايشان در معرض  توانيم شروع کنيم و به مردمی که در خانه همين اآلن می. او را به اتاق بغلی ببريد'دخترها گفتم، 
  '.خطر هستند کمک کنيم

  'آيا اين کار اجرتی هم دارد؟'ها گفتند،  و آن"
ا به شما کمک خواهند کرد که به ه توانم به شما کارهايی را ياد بدهم و اين مهارت اما من می. دانم نمی'و من گفتم، "

ی من مواظبت  از بچه'يا  'از مادر بزرگ من مواظبت کن'هايتان کمک کنيد، و شايد کسی به شما بگويد  خانواده
       '.و اگر شما بتوانيد اين کار را انجام دهيد آن شخص به شما خواهد پرداخت '.کن

             
وانان بسياری در آفريقای جنوبی وجود دارند که بيکارند و افراد زيادی در ج: اين واقعه خوسا را به فکر وا داشت

  . کسی بايد به اين جوانان آموزش دهد که کار مراقبت را انجام دهد. ها نياز به مراقبت دارند خانه
  

شود  یزولو ناتال ناميده م - به دنيا آمد و در يک مزرعه در ايالتی که اکنون کوا ١٩٣٧ورونيکا خوسا در سال 
اش نيکولين  که پدرش او را رها کرد، مادر بزرگ بيوه ن پس از آ. وقتی او شش ساله بود مادرش مرد. بزرگ شد

  . سيبيا او را بزرگ کرد
  

ها بايد  آن. کرد نيکولين هر روز صبح خوسا و خواهرانش را پيش از طلوع آفتاب با تکان دادن از خواب بيدار می
: گفت کرد و می ها را از خواب بيدار می او آن. کردند میو خود را برای مدرسه تميز های زمين را جمع کرده  علف

  ."بيدار شويد و برای من بخوانيد"
  

چند دهه . کرد خواند و مادر بزرگش اشتباهات وی را تصحيح می خوسا در حال خواب آلودگی آيات انجيل را می
که فهميد او  او خواست که فرم رضايت نامه را پر کند از اينبعد که خوسا مادر بزرگش را به بيمارستان برد و از 

  . تواند بخواند شگفت زده شد نمی
 

همچنين وقتی زنان دهکده زايمان . اما او زنی بود تيز هوش. نيکولين آن قدر فقير بود که نتوانست به مدرسه برود
کرد خوسا به آرامی پشت سر  ابلگی ترک میبرخی اوقات وقتی نيکولين خانه را برای ق. زدند داشتند او را صدا می

خوسا در درون خانه در . دهند های زولو درهای کوچکی دارند که نور اندکی را به درون راه می کلبه. رفت او می
ها را با کسی در ميان  که آن ن کردم بدون آ من مراحل مختلف را مشاهده می. "شد نور اندک چراغ پارافينی پنهان می

اين امر وقتی که بزرگ شدم تاثير زيادی بر من . ها را نگاه کنم به عنوان يک بچه قرار نبود آنبگذارم چون 
راستش را . توانستند از پس کارهايشان بر بيايند کمک کنم گذاشت چون تمايل داشتم به مردم وقتی خودشان نمی
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دليلش را هم . کنم را میاما با کسی که مريض است مدا. بخواهيد، من آدمی سر زنده و خوش مشرب نيستم
  ."دانم نمی

 
پس از تکميل کالس هشتم مادر بزرگش به او گفت که خانواده . خواست پرستار شود خوسا در دوران نوجوانی می
خوسا دانش آموزی عالی بود و به همين دليل مدير مدرسه به او پيشنهاد يک . آيد ديگر از پس شهريه بر نمی
  . وافقت کند در آينده معلم بشودبورسيه داد، به شرطی که او م

  ."خواهم يک پرستار بشوم من می: "او به مدير گفت
  ."خواهم که تو يک معلم بشوی نه، من می: "مدير گفت

  ."خواهم يک پرستار باشم من به شما گفتم من می. نه، من معلم نخواهم شد: "خوسا جواب داد
  

در ايستگاه اتوبوس او به يکی . ک کرده و به دهکده بازگشتتقاضای بورسيه کنار گذاشته شد و خوسا مدرسه را تر
خوسا اغلب برای او کارهايی در ازای چوب برای اجاق انجام داده . از ساکنان محل به نام َگِنت مهلونگو برخورد

. ها برود ی آن او پس از مطلع شدن از علت بازگشت خوسا به خانه از او خواست که صبح روز بعد به خانه. بود
او بايد فورًا به . ی اتوبوس به او داد ای را همراه با کرايه جا رفت، مهلونگو نامه بح روز بعد، وقتی خوسا به آنص

ی نامه شهريه را پرداخت  گفت که نويسنده نامه برای مدير مدرسه نوشته شده بود و می. گشت مدرسه باز می
  . کرد می

  
زولو ناتال  -رد کاری در بيمارستان روستايی تبشيری در کواپس از اتمام دبيرستان، يک کشيش به خوسا کمک ک

خوسا . کرد در اين بيمارستان فقط يک پزشک وجود داشت که صدها مايل برای مالقات بيماران سفر می. پيدا کند
کار معمول او و پزشک آن بود که به مناطق دور دست تا . کارآموزی خود را به عنوان کمک پرستار آغاز کرد

خوسا نه تنها . های کوهستانی گام بگذارند ای خاکی برانند و با تجهيزات پزشکی بر روی دوش در طول راهه جاده
ها را ببندد، درد افراد را کاهش دهد، و افراد را پيش از به خواب رفتن بشويد، بلکه به دليل  ياد گرفت که زخم

ی خانواده آموزش دهد تا از يکديگر مراقبت منزوی و دور افتاده بودن بيماران، ياد گرفت که چگونه به اعضا
  . کنند

 
شد بيمار را به دليل فقدان  اما نمی. شد مواد به سرعت تمام می. کار زيادی برای آماده سازی داشتيم: "گفت او می

وقتی ساک تميز . دادی، حتی اگر يک ساک در اختيار داشتی بايد همواره کاری انجام می. پارچه نشست يا نپيچيد
همانجا بود که به اين فکر افتادم که بايد از همه چيز استفاده کرد تا به بيمار . شد برای شستشو استفاده کرد می بود

  ." رسيدگی کرد
  

پس از باز پرداخت پول مهلونگو، او به شهری به نام ويتَبنک، . او چهار سال را در بيمارستان تبشيری گذراند
سپس پيش از پيوستن به . در يک بيمارستان مربوط به بيماری سل کار کندتوريا نقل مکان کرد تا  نزديک به پره

به دليل فقدان آموزش صوری پرستاری، . توريا به عنوان کمک پرستار، به عنوان ماما کار کرد شورای شهر پره
يل خود توانستند در حين کار به تحص در آن دوره، پرستارهای سياه نمی. شست در روزهای درمانگاه بايد ظرف می

بنابراين خوسا استعفا داد و به مدرسه بازگشت و ديپلم خود را در پرستاری عمومی با تمرکز بر . ادامه دهند
توريا بازگشت و بهداشت جامعه به دانشجويان پزشکی و  پس از آن به شورای شهر پره. بهداشت جامعه گرفت
در همين . ای بدون آب و برق نديده بودند ز خانهبسياری از اين دانشجويان و پرستاران هرگ. پرستاران درس داد

  . حين، خوسا ازدواج کرده و صاحب دو پسر و يک دختر شده بود
  

متوجه شدم که او به مردم اطمينان بی مبنا . من خوسا را در ديدارهای متعدد از بيماران ايدزی همراهی کردم
کرد و  ها را وارسی می های ورم کرده و زخم ا دقت کتفبه جای آن، او ب. آورد دهد يا پای خدا را به ميان نمی نمی

او از اين طريق به دنبال فرصت احتمالی برای کاهش . پرسيد ها، و آشنايان می در مورد دارو، درآمد، غذا، بچه
در ميان اين همه ترس يا شرم بيان ناشده، منش سر راست و هدفمند وی تاثيری آرام . ناراحتی بيمار يا درد او بود

  . خش داشتب
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همراه با صدها جوان سياه پوست در طی يک  ١٩٨۵پسر جوان وی ساموئل در نوامبر . خوسا فاقد شجاعت نيست
اند،  وقتی او فهميد که پسرش را کجا نگاه داشته. خوسا دو روز در جستجوی او بود. نا آرامی سياسی بازداشت شد

ها باال رفت و اسم افسر مسئول را داد  سر گذاشت، از پلهبه ايستگاه پليس وارد شده، گروهی از افسران را پشت 
  !" آقای اسميت! آقای اسميت: "زد
  

ها  چون آن. شد صدای سکوت را شنيد و می '!بسه'و وقتی او بيرون آمد داد زد، . اوه، من داد زدم: "گويد خوسا می
من در لباس  'تو کی هستی؟'، اين فرد به من گفت. خون روی زمين بود. ها بودند مشغول کتک زدن اين بچه

خواهم بدانم شما چرا داريد اين کار را  من می. جا هستم تا با شما صحبت کنم من اين'و گفتم، . ام بودم پرستاری
ها جوان از جمله ساموئل   آن بعد از ظهر ده"  '.بجنگيدافراد بالغ جنگيد بايد فقط با  کنيد؟ چون شما اگر با ما می می

  ."او مدت زيادی به شکل سابقش نبود. برديم می  ما بايد او را مستقيما به بيمارستان: "ا گفتخوس. آزاد شدند
  

: تواند اين طور با پليس حرف بزند و مشکل هم پيدا نکند، گفت کرد که می وقتی از خوسا پرسيدم چرا او فکر می
اگر تنها باشم راهی برای . هستم من اين طوری. چرا فکر کردم کشته نخواهم شد؟ مرگ برای من اهميتی نداشت"

اگر بتوانم توجه کسی را يک باره جلب . خورد پيدا خواهم کرد تکان دادن چيزی که هرگز از جای خود تکان نمی
  ."دانم حقيقتا علتش را نمی. خواهم رفتار خواهد کرد کنم، او همان طور که من می

  
افراد در خانه، خوسا با پزشکان، پرستاران، و مدد کاران ی آموزش جوانان برای مراقبت از  پس از رسيدن به ايده

های الزم برای  او سپس به دنبال سازمانی گشت که راهنمايی. ها را جلب کند اجتماعی مالقات کرد تا حمايت آن
ی آموزشی  بدين لحاظ او تصميم گرفت برنامه. مراقبت خانگی را ارائه کند، اما چنين سازمانی وجود نداشت

ی  او يک دوره. را بر اساس نيازهای مردم در ماِملودی اقتباس کند" شورای پرستاری آفريقای جنوبی" پرستاری
های بيماری، کمک به افراد جهت استحمام، ماساژ با فشارهای  آموزشی شش ماهه را برای تشخيص نشانه

، رسيدن به وضعيت های ناشی از دراز کشيدن در رختخواب ها، بهداشت دهان و زخم موضعی، پانسمان زخم
او همچنين . های ادرار، و در صورت موجود بودن دارو، کاهش درد طراحی کرد های خروجی از بدن و کيسه لوله

های روزانه مالقات کرد تا برای کارآموزان خود  های سل، و مراکز مراقبت های سالمندان، درمانگاه با مديران خانه
  . های کارآموزی ترتيب دهد دوره

  
ت و هفت کارآموز گرفت، شامل بر مدد کاران امور جنسی، و نيز دانشجويان پرستاری و کمک پرستارانی او بيس
او مجوز الزم را برای آموزش در اتاقک حلبی رها شده در منطقه . های تازه ای فرا بگيرند خواستند مهارت که می

  . پرداختند ها می کی برای پوشش هزينهی اند ها که استطاعتش را داشتند شهريه آن. ای در ماِملودی اخذ کرد
  

اين مشکل تا چه حد بزرگ است؟ هيچ کس : خوسا در اوايل کار به دنبال پاسخ به يک پرسش اساسی بود
ای فراهم کرد و از کارآموزان،  او پرسشنامه." ها سرکشی کنيم ما بايد به خانه: "خوسا به تيم خود گفت. دانست نمی

، در يک ١٩٩۴از آغاز مارس . تماعی خواست که آن را در ماِملودی انجام دهندپرستاران، و مدد کاران اج
ی معروف به ماِملودی غربی سر زدند و هزار نفر را يافتند که  ها به دو هزار خانه در ناحيه ی يک ساله، آن دوره

اکثر . چرخدار بمانندنفر مجبور بودند در رختخواب يا در صندلی  ۴٢٧از اين تعداد . بيماری طوالنی مدت داشتند
" ايدز"تعبير . ی مغزی، معلوليت، يا يک بيماری تشخيص داده ناشده در اين شرايط قرار داشتند ها بخاطر ضربه آن

  . هرگز به ميان نيامد
  

من : "برخی از بيماران پاسخ دادند" ماند؟ چه کسی با شما در طول روز می: "های پيمايش اين بود يکی از پرسش
کند کودکی است  اولين کسی که در را باز می"يا " کنند، ه در اتاق خواب زندانی ام چون همه کار میپنج روز هفت

  ."گردد که ساعت دو بعد از ظهر از مدرسه باز می
 

ی خوسا آن بود که ابتدائا بر کسانی که کامال ناديده گرفته شده بودند تمرکز پيدا کند، کسانی که نياز به حمام  برنامه
تعداد اين افراد کمتر از پيش بينی خوسا . ت زدن، پانسمان و بانداژ، تغذيه، ماساژ، و کاهش درد داشتندکردن، غل
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در گاوِتنگ، ايالت او، که جمعيتی ميان هشت تا ده ميليون داشت، نرخ . بود اما اين وضعيت چندان ادامه نيافت
   290.شش تا بيست در صد افزايش يافت ١٩٩۶و  ١٩٩۴عفونت ميان 

  
توريا  تواند کار در شورای شهر پره دانست که آيا می  روشن شدن تصوير کامل وضعيت در ماِملودی، خوسا نمیبا 

چون در نهايت، ما به  'جا برای خودم هستم يا برای بيماران؟ آيا من اين'من به خودم گفتم، . "را ادامه دهد يا خير
ها را رد  ها آن آمد، و در سوی ديگر، بيمارستان ت میها همچنان جوابشان مثب آزمايش افراد ادامه داديم و آن

ها را به  توانستم ببينم اين افراد بميرند، در حالی که در خانه زندانی بودند، و اقوام و دوستانشان آن نمی. کردند می
م، حتی تصميم گرفتم که بايد از کار خودم کناره بگيرم و کاری بکن. دليل عدم اطالع از واقعيت ترک کرده بودند

  " '.مشکل اين است'ها بروم و فرياد بزنم،  اگر بر روی سقف خانه
 

، به عنوان يک مادر بزرگ مطلقه که در بيرون شهر و جايی با نرخ بيکاری انبوه زندگی ١٩٩۵خوسا در مارس 
در (د از سی هزار َرن توريا رها کرد و مستمری کمتری را پذيرفت و نيمی کرد کارش را در شورای شهر پره می

پول بازنشستگی در سن خود را کنار گذاشت و بقيه را به کار مراقبت خانگی در ماِملودی ) حدود هشت هزار دالر
" خدمات مراقبت خانگی تاِتنی"يک ماه بعد، . ی پس اندازش را صرف اين کار کند او ممکن بود در نهايت همه. زد

ی ِانگونی به معنای احساس  تاِتنی يک واژه. لودی باز کردای حلبی در يک فضای خالی در ماِم درهايش را در کلبه
  .                           عطوفت برای کودکی است که شروع به راه رفتن کرده است

  
کار ما يک واکنش احساسی بود به ديدن مشکالت و تنها . هيج برنامه ريزی در کار نبود: "گويد خوسا می

شود رها کرد تا  مردم را نمی. توانم کمک کنم می. توانم کاری بکنم من می'که،  العمل نشان دادن و گفتن اين عکس
  ."بايد کاری کرد '.مثل سگ بميرند

  
اتاقهای . ی دور افتاده از ماِملودی منتقل شد پنج سال بعد، دفتر تاِتنی به يک ساختمان سيمانی تخت در يک گوشه 

ها نيز پوسترهای بهداشتی  هم تفکيک شده بودند و بر روی آن های حلبی چين و چروک خورده از آن با جدا کننده
ای برای امنيت  ی ساختمان ارزان بود چون دغدغه اجاره. چند تايی ميز و تلفن بود اما نه کامپيوتر. نصب شده بود

های خياطی، کتری و  ها، ماشين ی چيزهای ارزشمند، مثل پنکه خوسا دريافت که همه. ساختمان وجود نداشت
ها فقط بر  آن. دزدند مردم نمی: "خوسا با خنده گفت. ی داغ آن، و سبزيجات باغچه، به سرعت غيب شدند حهصف
  ."دارند می

  
يک روز بعد از ظهر من با ِاوا شيبامبو، يکی از مراقبان جوان، و ايفوديا ِانگواکو، يک پرستار باز نشسته، برای 

ی در اکتبر بود، آسمان حجم بی نهايتی از رنگ آبی را به نمايش يک روز زيبای بهار. ديدار بيماران رفته بوديم
های خالی، ماِملودی مثل يک  ی سيم خاردار و دره های مناطق مسکونی در برابر پس زمينه با شبکه. گذاشته بود

  . رسيد پايگاه نظامی در نوادا به نظر می
 

های پر از چين و  ی ساخته شده از حلبی يک کلبهاولين بيماری که به ديدارش رفتيم، پيتر، با همسر و پسرش در 
کلبه خفه کننده بود و هوا با بوی درون . کرد ی روزنامه فروشی زندگی می چروک در حد و اندازه يک غرفه

ها، اثاثيه، و وسايل پخت و پز دو متر آن طرف تر در گرد يک تختخواب  لباس. روغنی پارافين سنگين شده بود
ِاوا به سرعت چای دم کرد و به . ی تختخواب بدنی نحيف به نحو دمرو در تاريکی قرار داشترو. انباشته شده بود

ای کرد و گفت که از ديروز هيچ چيز برای خوردن نداشته  او ناله. پيتر کمک کرد سرش را برای نوشيدن بلند کند
  . است

  
ِاوا حضور من را توضيح ." شود م بدتر میوقتی گرسنه هستم، حال: "بلعيد او نفسی بيرون داد و به سختی غذا را می

اما من احساس کسی را داشتم که دارد از مرگ ديگران خود را . آمد که مشکلی داشته باشد داد و پيتر به نظر نمی
بيرون از . کرد پا را از کلبه بيرون گذاشتم های بدن پيتر را وارسی می کند و در حالی که ِاوا داشت زخم ارضا می

                                                 
290 UNAIDS, Comfort and Hope (Geneva: UNAIDS Best Practice Collection, June 1999), 53: see 
www.unaids.org. 
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خواهد وی را بيرون  او می. زنش بدون دادن غذا به او برای کار از خانه بيرون رفته است: "به من گفتخانه، ِاوا 
  . را گرفته است" همان بيماری"گفت که همسر پيتر نيز  با صدايی آرام می." کند

 
ِاوا . برای غذا نداشتاو هيچ پولی . تر پيدا کرد او وی را چند خانه آن طرف. ِاوا رفت تا پسر جوان پيتر را پيدا کند

ِاوا گفت که فردا صبح باز . ای با نيم قرص نان بر گشت داد و پسر بعد از لحظه) بيست سنت(به او يک و نيم َرند 
هايش را عوض کند، و به او شوربا و چای  خواهد گشت تا به پيتر کمک کند دوش بگيرد، به او ماساژ دهد، ملحفه

ی کمک ويژه برای او   از مددکاران اجتماعی تاِتنی در مورد ارسال تقاضا نامه او يادداشتی نوشت تا با يکی. دهد
او به شدت : "او گفت. تر برای درد او گرفت توان دارويی قوی صحبت کند و با درمانگاه تماس بگيرد تا ببيند آيا می

  ."توان او را در اين حال رها کرد نمی. کشد دارد رنج می
  

زوج مزدوج گادفری و جوليا در يک . کشيدند بازديد کرديم هايشان رنج می دی که در خانهبعد از ظهر از افراد زيا
کرد و هر سه  ها زندگی می مارتا، مادر جوليا، نيز با آن. کردند تر سيمانی و خاکستری زندگی می ی بزرگ خانه

رغم  رسيد و علی ه نظر میگادفری مرد محترمی ب. ها چهار فرزند، دو پسر و دو دختر داشتند آن. ايدز داشتند
ايفوديا توضيح داد که من دارم در . ضعف مفرط، وقتی من وارد شدم ايستاد و مرا تا يک صندلی همراهی کرد

او گفت که . او سرفه کرد و خودش را روی مبل تکان داد. گادفری با تامل سر تکان داد. نويسم مورد تاِتنی می
  . کند شکمش درد می

  
کرد، ايفوديا به آرامی به من  پرسيد و او را معاينه می شت از گادفری در مورد داروی سل او میهنگامی که ِاوا دا

ايفوديا به . توضيح داد که جوليا هنوز قادر است او را به حمام ببرد اما قوت وی نيز به زودی کاهش خواهد يافت
ر خواهد زد و او را در صورت گادفری خبر داد که مراقب معمول وی، جيمز چاوکی، صبح روز بعد به او س

از او . گادفری به آرامی از وی تشکر کرد و سرش را پايين انداخت. بيشتر شدن درد به درمانگاه خواهد برد
او گفت که بازديد جيمز را دوست ." خوبه"پرسيدم که در مورد تاِتنی چه احساسی دارد و او با ضعف پاسخ داد، 

آمد که با چشمانش به خاطر نداشتن قوت برای  گادفری به نظر می. فظی کرديمپس از چند دقيقه سکوت خداحا. دارد
  ."اون چهار بچه يتيم خواهند شد: "ايفوديا در اتومبيل غمگينانه گفت. کند ايستادن معذرت خواهی می

  
ياری خوسا از پرستاران بازنشسته برای آموزش . آغاز شد ١٩٩۵ی تاِتنی در مه  ی آموزشی شش ماهه اولين دوره

. ها به سرعت دهان به دهان گسترش يافت و تاِتنی تا ژوييه پنجاه و شش کارآموز داشت خبر اين دوره. گرفت
های قابل عرضه در بازار کار ايجاد  ترين جذابيت اين دوره آن بود که فرصتی برای افراد جهت مهارت مهم
و برخی ديگر مثل ِاوا شيبامبو و . نشان کمک کنندآمدند تا ياد بگيرند چطور به بستگا اما بسياری نيز می. کرد می

  . جيمز چاوکی به شدت به دنبال کمک به مردم منطقه بودند
 

گرفتند که چگونه امراض بيماران خود را تشخيص دهند و  های مراقبتی ياد می کارآموزان تاِتنی عالوه بر مهارت
زشکان، پرستاران و مدد کاران اجتماعی عالوه بر پ. ها بريزند ای برای درمان آن بر طبق ميل بيماران برنامه

گرفتند که مستقيمًا از بيماران  کارآموزان ياد می. کردند ها کمک می ها و درمانگران شغلی به آن فيزيوتراپيست
  . آموختند ها نيز مراقبت را می ی آن مراقبت کنند و به اعضای خانواده

  
ی  وجوی همکاری با همه جست) ٢(يل نظام مراقبت بهداشتی رسمی؛ تکم) ١: (راهبرد تاِتنی دارای چهار اصل بود

های اعضای خانواده و همسايگان جهت مراقبت در خانه، از جمله کودکان  بهبود مهارت) ٣(های محلی؛  سازمان
  .های تاِتنی ی تصميمات اصلی مربوط به فعاليت درگير کردن جامعه با همه) ۴(مدرسه رو؛ و 

  
ی مراقبت خانگی پايه، ارسال  کارآموز آن بود که از برنامه با کسب دانش الزم برای ارائههدف خوسا برای هر 

تقاضا برای مراقبت از کودکان و معلوالن، کمک به خانواده برای آمادگی مواجهه با مرگ، و ارتباط موثر با 
آمادگی برای مرگ . تحصيل شوندال ها فارغ ها، و آسايشگاه های مشاوره، نانوايی های کليسايی محلی، سازمان گروه

  . آوری مدارک قانونی، تصميم در مورد حضانت کودکان، ترتيبات سوگواری، و غيره شامل است بر جمع
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در اکتبر . ها با پانزده بيمار شروع کردند آن. های خانگی را آغاز کردند پس از سه ماه آموزش، کارآموزان مالقات
ها به خاطر  برخی از آن. دند، ده تن از کارآموزان بالفاصله کار پيدا کنندالتحصيل ش که اولين کالس فارغ ١٩٩٣

  . ها ايدز گرفته بودند برخی از خود آن. بيماری خانوادگی دوره را رها کردند
  

ها در برابر  کند خانواده چون خوسا معروف بود که در مورد ايدز کار می. پس از آن يک مشکل جدی سر باز کرد
. ها آمده است هايشان بدانند که ايدز به سراغ آن خواستند همسايه ها نمی آن. کردند تاِتنی مقاومت میدريافت کمک از 

پرسش اصلی . خوسا پيمايش ديگری را آماده کرد و از کارآموزانش خواست که آن را با پانصد خانواده انجام دهند
پاسخ دهنده اجماع داشتند که تاِتنی بايد رهيافتی  ٣۶٩ی برخورد تاِتنی چگونه بايد باشد؟  رهيافت و نحوه: اين بود

  .عام داشته باشد و بر ايدز تمرکز پيدا نکند
  

خوسا به هزار و دويست شرکت کننده در اين . يک گردهمايی در ماِملودی ترتيب داد ١٩٩٣تاِتنی در نوامبر 
ر اين منطقه است، همه کسانی که د تدی بيماران طوالنی م هگردهمايی اعالم کرد که ماموريت تاِتنی کمک به هم

گيری  اين موضع. گيری جنسی، يا بيماری به کمک نياز دارند بدون توجه به سن، جنسيت، نژاد، مذهب، جهت
ی عام برای مراقبت خانگی  شد که تاِتنی به عنوان يک موسسه گيری باعث می اين موضع. بسيار هوشمندانه بود

  .     ن ايدز داشتندشناخته شود، حتی اگر اکثر مشتريان آ
  

. های تحت پوشش به شصت و پنج رسيد ، سی کارآموز ديگر ثبت نام کردند و تعداد خانواده١٩٩۶در اوايل سال 
ی مراقبت خانگی، تقاضايش را به شورای  خوسا برای ارزشيابی شدن به عنوان يک سازمان کارآموزی در حوزه

ی خدمات بهداشت جامعه در حکومت محلی رفت تا از  غ ادارهاو سپس به سرا. پرستاری آفريقای جنوبی فرستاد
به . ها بسيار جلوتر بود های عملی او از آن او دريافت که از حيث نظام. ها در مراقبت خانگی بياموزد تجربيات آن

  . او هنوز يک َرند کمک عمومی دريافت نکرده بود. ها خواست که از تاِتنی بازديد کنند همين دليل از آن
 
ها نشان دادند که تمايلی  اما آن. ها با اهدای مواد بهداشتی به تاِتنی کمک کنند ر ابتدا خوسا اميد داشت که بيمارستاند

ها  اما کارکنان او دست به کار شدند و ژل روغنی و گاز زخم خانگی درست کردند و از ملحفه. به اين کار ندارند
های  های تخليه و کيسه های التکس، لوله آرزوی داشتن دستکشخوسا . برای درست کردن بانداژ استفاده کردند

ی يادداشت به سراغ  خوسا برای چيزهايی مثل پمادهای ضد باکتری، بنزين، اثاثيه، و دفترچه. ادرار را داشت
ها در اين امر مشارکت کردند اما ميزان  بسياری از آن. های کليسايی، و افراد منفرد رفت صاحبان مشاغل، گروه

های اجتماعی به نخبگان و حلقات ثروتمندان  های خوسا بر خالف بسياری از کارآفرين تماس. ها اندک بود ککم
  . يافت بسط نمی

  
های بيشتری  های بيشتر و تقاضانامه هر ماه او نامه. کرد خوسا هر ماه بيشتر از صندوق بازنشستگی برداشت می

های مردمی به وفور وجود  ی آپارتايد برای سازمان دورههای اهدايی که در  کمک. کرد برای کمک ارسال می
  . ها به سوی پشتيبانی از حکومت محدوديت يافته بودند داشت اکنون به دليل هدايت بيشتر اين کمک

  
کنندگان مالی رفت همان انتقادهايی را که ديگر کارآفرينان شنيده بودند شنيد،  وقتی خوسا به سراغ يکی از تامين

. های ايدز بودند، نه مراقبت خانگی عام کنندگان مالی به دنبال برنامه تامين. نداشت" تمرکز"نی در کارش که تاِت اين
که ايدز دارد در حالی  ای رفتن به يک خانه تنها برای کمک به جوان بيست و چهار ساله"خوسا بر اين باور بود که 

اگر شما بهداشت کار باشيد بايد به هر دو . استنالد دشوار  که مادر وی زخم رختخواب دارد و از آرتروز می
  ."برسيد

  
گفتند،  ها به من می آن. "دادند ی يک سازمان را مورد پرسش قرار می اهدا کنندگان همچنين توانايی خوسا در اداره

ما 'گويند،  مردم به تو می 'چه کسی قرار است به کنترل پول بپردازد؟. تو تنها يک زن فعال اجتماعی هستی'
  " '.شما برای ما خيلی کوچک هستيد. المللی هستيم بين

  
سازمان بهداشت جهانی و . ی بهداشت گاوِتنگ تماس گرفت با اداره ١٩٩۶سازمان بهداشت جهانی در سال 

المللی در مورد مراقبت  ايدز بنا داشتند يک کنفرانس بين\ی اچ آی وی ی مشترک سازمان ملل در حوزه برنامه
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خواستند بدانند چه سازمانی در گاوتنگ اين کار را انجام  ی ايدز تشکيل دهند و می در حوزهخانگی و اجتماعی 
  .تاِتنی: خورد وجو بودند مرتبًا نام يک سازمان به گوششان می وقتی مسئوالن محلی بهداشت در حال جست. دهد می

  
ولين کمک مالی دولتی را به ميزان ، تاِتنی دو سال پس از بازگشايی ا١٩٩٧المللی در اوايل  به خاطر توجه بين

ی بهداشت محلی کمک ديگری  اندکی بعد اداره. دالر، دريافت کرد ۴۵٠٠بيست هزار َرند، در آن زمان معادل با 
خوسا از بخشی از پول برای پرداخت مقرری کوچکی به . َرند به سازمان خوسا ارائه کرد ۴۵٠٠٠به ميزان 

های قابل رقابت با ديگر  ی مستمری ی کافی برای عرضه اِتنی با فقدان بودجهاما ت. مراقبان خانگی استفاده کرد
ها  اکثر آن. موسسات، در نگاه داشتن کارآموزان پس از فارغ شدن از تحصيل در اين دوره مشکل داشت

  . توانستند به عنوان مراقب، کاری با درآمد بيشتر در جای ديگر بيابند می
  

ای را به ژنو فرستاد تا کار تاِتنی را به سازمان بهداشت  آفريقای جنوبی نماينده مدتی بعد در همان سال، دولت
ی مشترک سازمان ملل در  برنامه. ايدز عرضه کند\ی اچ آی وی ی مشترک سازمان ملل در حوزه جهانی و برنامه

ی از شش سازمان های چهل و هشت کشور، تاِتنی را به عنوان يک ايدز پس از ارزيابی پروژه\ی اچ آی وی حوزه
   291.ی مراقبت جامعه محور از بيماران ايدزی برگزيد برجسته در سطح جهان در حوزه

  
تا  ٢/١در آن دوره در استان گاوِتنگ با . به مدل تاِتنی بيندازد تری دقيقاين انتخاب باعث شد که دولت محلی نگاه 
اقبت تسکينی فراتر از چند واحد سرطان و ايدز، حقيقتًا هيچ گونه مر\دو ميليون جمعيت مبتال به اچ آی وی

ای از خدمات  اين نکته برای بسياری در دولت آشکار شده بود که نوع تازه .های آسايشگاهی وجود نداشت تخت
توانست محدود و غير قابل دسترس برای جوامع  نظام بهداشتی ديگر نمی. بهداشتی برای مواجهه با ايدز الزم است

ها در  ها و درمانگاه بيمارستان. ی آپارتايد قرار داشت ت در همان وضعيتی که در دورهفقير باقی بماند، درس
توانستند به  اين تنها راهی بود که می. های فعال اجتماعی همکاری کنند بايست با گروه سراسر آفريقای جنوبی می

           292.کشيدند دسترسی پيدا کنند هايشان رنج می ها نفر مردمی که در خانه ميليون
  

های آزمايشی مراقبت خانگی در پنج  ای را برای راه اندازی پروژه برنامه ١٩٩٨ی بهداشت گاوِتنگ در سال  اداره
ی ايدز استان گاوِتنگ  اليزابت فلويد، مدير برنامه. دولت برای هدايت کارها به سراغ خوسا رفت. محل اعالم کرد

ها گروهی بودند که ما  آن. انديشيديم عمًال به ما نشان دهد  اش می دربارهچه را که ما  ن توانست آ تاِتنی می: "گويد می
ورونيکا مسير و جهت حرکت را روشن کرده بود و منبع الهام . شان بنياد گذاشتيم حقيقتًا کارمان را بر اساس تجربه

نقش کليدی در رهبری  اين يک. ای از انسان دوستی را به نمايش گذاشت العاده سطح فوق] تاِتنی. [برای همه بود
  ."کارها بود

 
  :های تاِتنی چهار مولفه را در يک مراقبت خانگی موفق تشخيص دادند ی نظام مقامات بهداشت محلی پس از مطالعه

  
  .کار بايد توسط مردم محل اداره شود تا از لحاظ هزينه کارايی داشته باشد و مردم نيز آن را پذيرا شوند. ١
در تاِتنی، پرستاران بازنشسته بر جريان آموزش نظارت کرده و مراقبان را تحت . ای باشد اين کار بايد حرفه. ٢

  .نظر داشتند
هايی را کسب کنند تا بتوانند مستقيمًا با بيماران کار  آموزش بايد مبتنی بر عمل باشد؛ کارآموزان بايد مهارت. ٣

  .کنند
التحصيالنی با توانايی  ها را به فارغ مهارت را آورده و آن و بیتواند افراد جوان  اين برنامه بايد نشان دهد که می. ۴

اين برنامه برای جذب تعداد کافی از . و اعتبار الزم برای دنبال کردن کار در مراقبت بهداشتی تبديل کند
  . ها فراهم کند های اقتصادی برای آن کارآموزان، بايد فرصت

 

                                                 
291 Ibid., 53-63. 
292 Interview with Elizabeth Floyd, director of the Guateng Province AIDS program (February 2002); also 
“Terminally-Ill Patients to Benefit from Home-Based Care Programme,” notice issued by Department of 
Health, Guateng Provincial Department (June 11, 2002); see www.gpg.gov.za.   

www.takbook.com

www.takbook.com



160 
 

شايد : "ی کوتاه او حتی با خود فکر کرد برای يک دوره. ر باال رفتی بهداشت بسيا ی خوسا با واکنش اداره روحيه
برای جمع آوری منابع مالی داشت اما در سال  تری مناسباو انتظار شرايط ." ام ی کافی داد زده من به اندازه

سترش  با اين حال، او به گ. کرد های تاتنی تکيه می اش برای تامين هزينه ، او هنوز بايد به حساب شخصی١٩٩٨
ی آموزشی را به دوازده ماه افزايش داد تا برنامه با معيارهای تعيين شده توسط  او برنامه. ی برنامه پرداخت ارائه

او برای افزايش ظرفيت آموزشی، از بهترين . سياست ملی آفريقای جنوبی برای بهداشت کاران انطباق پيدا کند
او همچنين . کردند پرستاران به آموزش نيروهای تازه اقدام می ها تحت نظارت آن. التحصيالن خود بهره گرفت فارغ

ی خود نقش مراقب اوليه را ايفا  ی آموزشی برای کودکان و نوجوانانی که بايد برای اعضای خانواده يک برنامه
ودکان خوسا همانند بسياری از کارآفرينان اجتماعی دريافت که به هنگام بروز مشکل به ک. کردند به راه انداخت می

ها را شايسته، نسبت به  او آن. شود ی کافی جدی گرفته نمی شود و نقش آنان به اندازه و نوجوانان کم توجهی می
  . ی کمک يافت دارای داوری ارزشی، و همواره آماده کمتربزرگساالن 

  
يکی از . ودمرگ ب ٢٢٠پذيرش جديد و  ١٩۶نمايانگر  ١٩٩٩تا مارس  ١٩٩٨ی  ی تاتنی از ژوييه ساالنه گزارش
بسياری از بيماران به نحوی محترمانه مردند چون مراقبان ما به هنگام فوت با آنان : "گويد های گزارش می پانوشت
جابجايی زياد کارکنان، : "کند ها مواجه بود شماره می اين گزارش بسياری از موانعی را که سازمان با آن." بودند
های دفن، مشتريان گرسنه،  ی بيماران تنها با هزينه انواده، مواجههی حمل و نقل، عدم همکاری اعضای خ هزينه

ی کارآموزان با شرايط فشار  نظام ضعيف ارجاع دهی، سرقت، نابود شدن مدارک و دارو توسط دزدان، مواجهه
همچنين گزارش شده بود که وسايل داخل اتومبيل . ..." از نظر جسمانی و روحی، و افزايش تعداد زياد يتيمان

  .است  خوسا نيز مورد سرقت واقع شده
  

ما رضايت مشتريانی را که هر روز به انتظار در زدن بعدی ما هستند جلب : "نکات مثبتی نيز وجود داشتند
ی مشترک سازمان  برنامه." ی جذب، انگيزاندن و حمايت اعضای جديد هستند کارکنان آموزش ديده آماده. ايم کرده

ها  ديدار از خانه ٢٢۴٠٠٠، ١٩٩٩و  ١٩٩۵دز گزارش داد که کارکنان تاتنی ميان اي\ی اچ آی وی ملل در حوزه
پرستار،  ٩٨٠اند، و  اند، دو هزار و صد عضو خانواده را برای مراقبت از فردی بيمار در خانه آموزش داده داشته
هزاران جوان را در های ايدز  کارگاه. اند کار اجتماعی را با مراقبت خانگی آشنا ساختهمدد ۶۶معلم، و  ١٧۶

  293.اند ماِملودی تحت پوشش قرار داده
 

، تعداد ٢٠٠٠کرد؛ تا سال  ی مراقبت خانگی را پشتيبانی می برنامه  ی بهداشت گاوِتنگ هفده ، اداره١٩٩٩تا سال 
اندکی بعد، . خوسا در آن سال به عنوان همکار آشوکا انتخاب شد. های پشتيبانی شده به سی و شش رسيد برنامه

تشوين از استان  - توريا ی پره های مراقبت خانگی در ناحيه ی بهداشت به سراغ تاتنی آمد تا بر آموزش سازمان دارها
ی  بنا به گفته. ی مراقبت خانگی ايجاد کند هدف خوسا اين بود که معيارهای واحدی برای ارائه. گاوتنگ نظارت کند

درصد در اين  ٧۶التحصيل شده بودند و  زشی تاتنی فارغی آمو کارآموز از برنامه ١٠۵٠، ٢٠٠١خوسا، تا سال 
  .اند سه سازمان ديگر در ماِملودی مدل مراقبت خانگی تاتنی را نسخه برداری کرده. اند حوزه کار پيدا کرده

  
ها کمک کند از جهت  ای برای کمک به بيماران تاتنی به اجرا در آورد تا به آن های تازه در اين دوره، خوسا برنامه

ی غذا برای  توانستند با تهيه خوسا دريافت که بيمارانی که قادر به آشپزی بودند می. اقتصادی و جسمانی فعال بمانند
توانستند سبزی خشک برای مردمی که  بيماران همچنين می. ها که به شدت مريض بودند به درآمد خود بيفزايند آن

توانستند  ها می شد و آن سبزی خشک خراب نمی. ند تهيه کنندکردند و يخچال نداشت های موقت زندگی می در اردوگاه
ای را شروع  خوسا برنامه. تاتنی ديگران را در مهره دوزی و خياطی درگير کرد. در زمستان غذای مقوی بخورند

  . داد ها آموزش آشپزی و درست کردن نان می کرد که به يتيم
  

توانند بايد  تا وقتی می. مردم قرار نيست فردا بميرند .زندگی فقط مديريت درد و رنج نيست: "گفت خوسا می
  ."ها احساس رضايت و هدفمندی بدهد کارهايی انجام دهند که به آن

 
اين انتخاب در چارچوب . ی بهداشت انتخاب شد به عنوان زن سال آفريقای جنوبی در مقوله ٢٠٠١خوسا در سال 

ای به نام  نی آفريقای جنوبی و يک فروشگاه زنجيرهی ملی توسط شرکت پخش راديويی و تلويزيو يک جايزه
                                                 
293 See www.unaids.org. 
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." ريختند  تماسهای تلفنی و تبريکات از در و ديوار فرو می: "گفت او در اين باره می. شاپرايت ِچِکرز انجام شد
ترين روز زندگی من بود، چون  اين روز شاد. "پزشکان محلی يک مهمانی غافل گير کننده برای او به راه انداختند

  ."        دانستند داديم می ی من قدر کارهايی را که ما انجام می ديدم افراد در حرفه می
 

، ٢٠٠٢در اوايل سال  294.ی مراقبت خانگی بود دارای پنجاه و هفت برنامه ٢٠٠١ايالت گاوتنگ تا پايان سال 
ی  اداره" فعاليت اصلی"به  ی ايدز گاوتنگ بر اين نکته صحه گذاشت که مراقبت خانگی اليزابت فلويد، مدير برنامه

به مراقبت خانگی و ) ی ايدز استانی معادل با چهل درصد بودجه(بيست ميليون َرند . بهداشت محلی تبديل شده است
که  اين: ی اصلی خوسا به سياست دولت تبديل شده بود دو توصيه 295.های آسايشگاهی اختصاص يافته بود تخت
  .اهنگی پرستاران آموزش يافته انجام شوند و بايد معيارهای واحد داشتهای مراقبت خانگی بايد با هم برنامه

  
های اين  هزينه. به يک دفتر تازه در محلی امن در مرکز ماِملودی نقل مکان کند ٢٠٠٢خواست تا سال  خوسا می

مشغول  ما برای مدتی طوالنی: "خوسا گفت. کار يعنی حدود نود هزار َرند از سوی افراد محلی تامين شده بود
عالوه بر آن، تاتنی با دو سازمان ديگر در ." جمع آوری اعانات بسيار کوچک در حد ده يا بيست َرند بوديم

تشکيل داده بود، جايی برای به دست آوردن مراقبت بهداشتی، خدمات " کنسرسيوم مراقبت"ماِملودی يک 
مرد جوانی به نام کالينبويی موگاشوا، يک  يکی از بهترين کارآموزان خوسا،. های درآمد زا آسايشگاهی، و فرصت

اين برنامه در شهری عرضه شد . ی گاوتنگ، به راه انداخت سرويس مراقبت خانگی در ِامپوماالنگا، استان همسايه
آن يکی مرا : "خوسا گفت. فاصله داشت] شصت و چهار کيلومتر[ترين بيمارستان به آن چهل مايل  که نزديک

ها را آموزش دهم تا مستقل باشند و با جوامع خود کار  ن رويای من آن بود که اين بچهچو. کامًال خوشحال کرد
  ."کنند

  
و مديريت  ريزی برنامهافزايش ظرفيت : با نگاه به پيش، دو هدف اصلی را مد نظر داشت ٢٠٠٣خوسا در سال 
تالش او در مورد چالش اول . محور برای مراقبت از يتيمان در آفريقای جنوبی - ی يک مدل جامعه تاتنی، و توسعه

اين بود که اعانه دهندگان را در مورد تامين مالی آموزش مديريت برای کارکنان خود قانع سازد، اما بسياری از 
در باب هدف دوم، او به يک نيروی کاری . ابا داشتند" ی اصلی غير مرتبط با برنامه"های  ها از حمايت هزينه آن

های مراقبت خانگی گاوتنگ در کمک  ی در حال گسترش برنامه کارگيری شبکهاستانی جهت کشف چگونگی به 
  . شدند مراقبان خانگی اغلب اولين کسانی بودند که از يتيم شدن يک کودک خبردار می. بهتر به يتيمان پيوسته بود

  
ها و مادر  رگچالش خوسا آن بود که مراقبان را به شبه مددکاران اجتماعی تبديل کند، کسانی که به پدر بز

ها در پيدا کردن جا برای يتيمان  کنند تا مراقبت از کودکان را بر عهده بگيرند، به خانواده ها کمک می بزرگ
در اين حيطه نيز . دهند های بودن يک کودک در شرايط پريشانی احساسی را تشخيص می دهند، و نشانه مشاوره می

ی  برنامه: "گفت خوسا می. های الزم به بازار وجود داشت مهارتی اندکی برای آوردن  نيازها شديد بود و تجربه
من . من برای تاتنی اين است که شکاف ميان جامعه و خانواده را در شرايطی که والدين حضور ندارند پر کنم

خواهم  و اگر اين کار را انجام دهند خوشحال. دانم زمانی که مدل ما استقرار يابد، مردم به دنبال آن خواهند آمد می
  ."دانم ما بيش از حد اطالعات موجود يتيم داريم بود، چون می

 
يکی از موضوعاتی که خوسا به ندرت بحث کرد اين واقعيت بود که ايدز در کشورهايی که داروهای ضد ويروس 

تا . وارونه به طور گسترده در دسترس بودند به جای يک بيماری کشنده به يک بيماری بلند مدت تبديل شده بود
، فشار فعاالن اجتماعی و رقابت ميان توليد کنندگان داروهای ژنريک باعث کاهش قيمت داروهای ايدز ٢٠٠٣سال 

) ی جهان در حال توسعه و بقيه(به حد چند صد دالر در سال شده بود، اما اين هزينه بيش از وسع اکثر مردم آفريقا 
کرد آن بود  تر می چه مسئله را در آفريقای جنوبی پيچيده آن. بود کرد ها کار می هايی که تاتنی با آن از جمله خانواده

ی ميان اچ آی وی و ايدز بود و حتی از توزيع  ها منکر رابطه که تابو ِامبکی رئيس جمهور اين کشور سال
  296.کرد داروهای ضد ويروس وارونه با قيمت پايين خود داری می

                                                 
294 Annual Report (2000-2001) of the Guateng Provincial Government AIDS Program.  
295 Ibid. 
296 Tina Rosenberg, “How to Solve the World’s AIDS Crisis,” The New York Times Magazine, (January 28, 
2001); see also Samantha Power, “The AIDS Rebel,” The New Yorker (May 19, 2003). 
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ی خود برای  المللی اولين برنامه اجهه با واکنش تند ملی و بينپس از مو ٢٠٠۴اما دولت آفريقای جنوبی در سال 
دويست هزار بيمار ايدزی را در آفريقای  ٢٠٠۶های دولت تا پاييز  برنامه. توزيع داروهای ايدز را آغاز کرد

د آيد، اما اين رقم تنها يک چهارم عد جنوبی تحت پوشش قرار داده بود که خود پيشرفت قابل توجهی به حساب می
دولت همچنين سياست بهداشتی خود را در اين . گيرد تخمينی بيمارانی را که به رسيدگی فوری نياز دارند در بر می

سال تغيير داد و اشاره کرد که اکنون به ارتباط ميان اچ آی وی و ايدز اذعان دارد و رسمًا از درمان با داروهای 
    297.کند ضد ويروسی وارونه حمايت می

 

 
  .ی به نام کالينبويی موگاشوا در حال رسيدگی به يک بيمار ايدزکارآموزان خوسا، مرد جوان نيتراز به یکي

 
با در دسترس واقع شدن داروهای ايدز در آفريقای جنوبی و جهان در حال توسعه، چالش اصلی، توزيع و مديريت 

ت جهت نظارت و مشاوره به بيماران ی بهداش در حال حاضر در آفريقا، کمبود پرسنل تربيت شده. ها خواهد بود آن
های مهم  هايی مثل تاتنی خود را به عنوان حلقه سازمان. خورد باالخص در مناطق فقير و دور دست به چشم می

  .اند های بهداشتی و جوامع کم درآمد نشان داده ميان نظام
  

ل تاتنی دارای ظرفيت انتقال منافع هايی مث خوسا فراتر از مراقبت از بيماران ايدزی بر اين باور است که سازمان
ی بهداشتی کارا  و  يک موسسه: "گويد او در اين مورد می. دراز مدت اجتماعی و روانی به جوامع کم درآمد هستند

سازمان دهی شده در سطح جامعه به سياهان آفريقای جنوبی کمک خواهد کرد که بر فقدان اعتماد به نفس خود 
  مراقبت در تاتنی اصوًال به تقويت ظرفيت. تواند به تخريب خود بينجامد اين جهل می. دناشی از جهل غلبه پيدا کنن

  ."       شود دارند مربوط می ها و جوامعی که کرامت زندگی انسان را پاس می خانواده
 
  
 

   
 
  
 

   
 

      
  

                                                                                                                                                 
Craig Timberg, “In South Africa, a Dramatic Shift on AIDS,” The Washington Post, October 27, 2006; see 
also the website of the Treatment Action Campaign, www.tac.org.za. 
297 Craig Timberg, “In South Africa, a Dramatic Shift on AIDS,” The Washington Post, October 27, 2006; 
see also the website of the Treatment Action Campaign, www.tac.org.za. 
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  های نوآور چهار عمل سازمان .١۶

  

  گوش دادن را نهادينه کنيد
  

آور  های نو سازمان. آور تعهد جدی به گوش دادن است های نو ترين کيفيات سازمان يکی از مهم ام که من دريافته
ها اين وجه از کار خود را به بخت  کنند؛ آن هايی برای گوش دادن به مشتريان خود ايجاد می ها و دستورالعمل نظام

از جمله انتخاب نام و نشانه، " تلفن کودکانخط "ی تصميمات کليدی در  به عنوان مثال، همه. گذارند و اتفاق وا نمی
از دل جلسات معمول و " هر تماسی مهم است"های اعضای گروه، و شعار اصلی خط تلفن کودکان يعنی  مسئوليت

های روشنی به  العمل خط تلفن کودکان همچنين دستور. با کودکان خيابانی بيرون آمده است" های باز نشست"
دستورالعمل . ها گوش دهند دهد که چگونه به حرف بچه ها توضيح می د و به آنکن موسسات همکار ارائه می

بچه را نبايد به سوی برخی . بچه بايد بداند چرا اين مطالعه در حال انجام است: "گويد آموزشی خط تلفن کودکان می
  298."شودجا ذکر  سازد، قول او بايد در آن های من نمی اگر پاسخ او با گزينه. ها هل داد انتخاب

  
ها و  های روايی و تفصيلی از شکست در مرکز ِارِزِبت زيِکِرز در سزومور مرتبًا گزارش "کمک کاران"

به همين ترتيب، ساکنان نيز تشويق . ها خواسته شده که رک و صريح باشند از آن. نويسند هايشان می موفقيت
افرادی از موسسات سنتی به من : "گويد يِکِرز میز. شوند که به دفاتر اجرايی آمده و نظر خويش را ابراز کنند می
من در اين باره فکر کردم و با خودم . ی خوبی نيست ی امور اجرايی ايده اند که آمدن افراد معلول به حيطه گفته

بگيريم که با نيازهای اين   ما قرار نيست هرگز تصميمی: در مورد يک چيز شکی وجود ندارد 'چرا که نه؟'گفتم، 
  ." سبتی نداشته باشدافراد ن

 
 299."تقسيم چيزهايی که داريم"سازمان جوان ديگری که در اين قلمرو عملکرد عالی داشته سازمانی است به نام 

ی نود ميالدی بيرون آمد و يکی از  ی غذا در ورشوی لهستان در اوايل دهه اين سازمان از دل يک مرکز ذخيره
اين فرايند هنگامی آغاز شد که . ويچ کيه يچ اونيز م ووجسیتاسيس کنندگانش يک مخالف سياسی بود به نا

پس از پنج دهه کمونيسم، . ها بخواهد به اهدای غذا بپردازند ويچ به سراغ کشاورزان رفت تا از آن کيه اونيز
  ."کنيم ها کار نمی ما برای انگل: "ويچ گفته شد کيه به اونيز. های رفاهی را نداشتند ی برنامه کشاورزان حوصله

  
ها از اين که  او متوجه شد که آن. ها ادامه داد ويچ به مالقات با کشاورزان و گوش دادن به مشکالت آن کيه اما اونيز

اگر کشاورزان مواد غذايی اهدا : ويچ به فکر پيشنهاد يک مبادله افتاد کيه اونيز. ترسند از کل لهستان عقب بمانند می
ها را به سفرهای آموزشی به ورشو و کراکاو خواهد برد و پارلمان و قصر  ی غذا فرزندان آن کنند، مرکز ذخيره

ها اين فرصت را خواهند يافت  آن. های تفريحی را به آنان نشان خواهد داد ها، و پارک ها، دانشگاه سلطنتی، موزه
. مالقات کنند شوند ها تغذيه می های شهر دوست شوند و با افرادی که مواد غذايی کشت شده توسط آن که با بچه

  . ها جالب بود اين ايده برای آن. بسياری از روستاييان استطاعت بردن فرزندان خود به ورشو يا کراکاو را نداشتند
  

 ٢۶۵٠ويچ در آن پاييز  کيه اونيز. آغاز شد ١٩٩۴شد در اواخر  ناميده می" های سيب زمينی گشت"سفرهايی که 
او دانش آموزان دبيرستانی داوطلب از شهر  300.ذايی به شهرها بردتن مواد غ ١٠۶کودک روستايی را در ازای 
ها خواست که خدمات را ارائه  او از شرکت. ها به کار گرفت ها و نظارت بر اتوبوس ورشو را برای مديريت گشت

بودند  ها برده شده بيش از سی و شش هزار دانش آموز به اين گشت ٢٠٠١ويچ تا سال  کيه ی اونيز بنا به گفته. کنند
  . ميليون نوبت غذايی تحويل شده بود ٧/۶تن مواد غذايی معادل با  ٣۴٠٠و در ازای آن 

                                                 
298 Jerry Pinto, ed., Listening to Children: An Overview to Childline (Bombay: Childline India Foundation: 
2001); and Childline, Recording Children’s Concerns: Documenting Childline (Bombay: Childline India 
Foundation: 2001).  
299 See David Bornstein, “Poland’s First Food Bank,” Civnet Journal (March-April 1999), www.civnet.org. 
300 Barbara Fatyga, The Programme “Sharing the Things We Have,” 1994-1997 (Warsaw: Oficyna 
Wydawnicza EL-PRESS, 1997), 87-88. 
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تقسيم "ی  ی غذا را به ديگران سپرد و خود موسسه ويچ مديريت مرکز ذخيره کيه وقتی که اين ايده جا افتاد، اونيز
هر . فع دو طرف است به راه انداختروستايی که به ن - را برای تشخيص مبادالت ديگر شهری" چيزهايی که داريم

ها  در يکی از اين جلسات، آن. های روستاييان گوش دهند روند تا به حرف  هفته گروه وی به ديدار روستاها می
ها متوجه شدند که بسياری از افراد  آن. دريافتند که جوانان روستايی از عدم آشنايی با کامپيوتر ناراحت هستند

همچنين روشن شد که اين افراد دوست دارند تعطيالت . کامپيوتر به خوبی آشنايی دارند معلول جسمی در ورشو با
درخواست از : ای ديگر شکل گرفت بدين ترتيب ايده. خود را در روستاها بگذرانند، اما مشکل دسترسی داشتند

خدار توسط های مخصوص صندلی چر افراد معلول جهت آموزش کامپيوتر به روستاييان در ازای ساختن شيب
  .    های تفريحی خوشايند در هوای آزاد روستاييان و تسهيل برنامه

  
ها  های مردم بکنيد، هيچ محدوديتی برای فرصت ويچ معتقد است وقتی شما آغاز به گوش دادن به حرف کيه اونيز

  ."قابل انجامندها  ی آن ها داريم، و همه های بسياری شبيه به اين ما ايده: "او افزود. وجود نخواهد داشت
 

  به امر استثنايی توجه کنيد
ترين نکات حاصل از گوش سپردن و مشاهده، ظاهرًا از اطالعات نامنتظر يا استثنايی،  از حيث نوآوری، مهم

به عنوان مثال، وقتی جی بی شرام به چهار دانش آموز نخست . اند های غير منتظره به دست آمده باالخص موفقيت
با اندکی راهنمايی . ای عظيم دست يافته است الت عالی گام بگذارند، متوجه شد که به نکتهکمک کرد تا به تحصي

وقتی محمد . شد زندگی يک دانش آموز را به نحوی جدی و به شرايطی بهتر تغيير داد اضافی در زمان مناسب می
ها به موقع پرداخت شدند،  های خود را به چهل و دو روستايی عرضه کرد و وام يونس از بانک گرامين اولين وام

نيستند، " ها غير قابل اعتماد برای کار با بانک"که مردم فقير  اين: ای تازه را کشف کرده است او دريافت که نکته
  .ها کامًال قابل اتکا بودند در واقع، آن. حرفی که مرتبًا به او گوشزد شده بود

  
هايش را تغيير داد توماز  ظره مواجه شد و پيش فرضآفرين اجتماعی ديگری که با همين موفقيت غير منت کار

در . کند سادووسکی يک مرد قوی هيکل است که در نزديکی ُپزنان در غرب لهستان زندگی می. سادووسکی است
را متوقف کرد و هزاران ) مزارع جمعی(ی نود ميالدی که دولت لهستان پرداخت يارانه به کولکهولز  اوايل دهه

را بی سر پناه يافتند، سادووفسکی و همسرش، باشا، که هر دو روانشناس هستند يک ساختمان نفر يک باره خود 
برخی از اين تعداد در . جا نقل مکان کردند ی رها شده را خريدند و با بيست بی سرپناه با دختر خويش به آن مدرسه

با هم ساختمان را بازسازی و يک  ها آن. ها های دولتی و بازداشتگاه کردند و برخی در سرپناه جنگل زندگی می
     302.شد 301"بنياد بارکا برای ترغيب کمک متقابل"اين مزرعه و خانه پايه و اساس . مزرعه درست کردند

 

 
یتوماز سادووسک   

 

                                                 
301 Barka Foundation for the Promotion of Mutual Help 

المللی دريافت کرد؛ نگاه کنيد به ی بين ی توسعه سوی شبکهترين طرح توسعه از  ی نوآورانه بارکا مقام دوم را در جايزه  302 
 www.gdnet.org. 
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ای بود که  اگر ايده. وقتی در مورد کار سادووسکی شنيدم، اولين فکرم اين بود که آشوکا مرتکب اشتباهی شده است
پشتيبانی کننده  - مديريت شده، و تا حدی خود -ی با ثبات، خود شما چه تعداد خانه. محلی بماند همين بودمحکوم بود 

  خانمان داشته باشيد؟ ها، و افراد بی توانيد از زندانيان سابق، الکلی می
  

های  نامهکنند و هزاران نفر از بر های بارکا زندگی می نفر در خانه ٧۵٠حدود . بيست بود ٢٠٠٣پاسخ از سال 
تاريخ . سازد غير محتمل بودن آن است چه بارکا را وسوسه انگيز می ن آ. شوند مند می آموزشی و شغلی آن بهره

شايد فروپاشی کمونيسم به ايده مجال داده که بدون پيچيده . زندگی جمعی در سطح جهان با شکست همراه بوده است
  . شدن در لفاف ايدئولوژی موفقيت پيدا کند

  
ها اين  های راحتی برای زندگی با ايشان نيستند و خود آن ها آدم آن. های متعالی نيستند ن بارکا ملهم از انگيزهساکنا
مشروبات [نوشيدن . ی ما افرادی با انبوهی از مشکالت هستيم همه: "ِاال يکی از ساکنان به من گفت. دانند را می
جا  ی کسانی که اين اما همه. کنند ها غلبه پيدا می ن عادتو برخی اوقات اي. و دزديدن عادت ما شده است] الکلی

مشاغل پول کافی . جا بيرحم است واقعيت دنيای بيرون از اين. هستند به خاطر تصميم خود و نيازهای خود اينجايند
 کنيم، گريه ما با يکديگر جدال می. جا بهشت نيست اين. جا هستم من پنج سال است اين. دهند برای اجاره نمی

ما بر اساس مقدوراتمان . ما مراسم جشن تولد داريم، ما تعطيالت داريم. زنيم کنيم، اما همديگر را کتک نمی می
نشينيم و با يکديگر حرف  ترين معجزه آن است که ما بر سر يک ميز می بزرگ. کنيم دوست باشيم سعی می

  ".کنم که ديگران به من نياز دارند و در نهايت، احساس می. زنيم می
  

نوشيدن . مقررات بسيار اندکند. ها کامل نيستند نظام بارکا اين واقعيت طنز آلود را پذيرا شده است که انسان
] ی جمعی[ها يا معتادان پيش از نقل مکان به يک خانه ی الکلی و خشونت ممنوع است، و همه] مشروبات الکلی[

جا را  بنوشند يا مواد مخدر مصرف کنند بايد اين] وبمشر[اگر همچنان . ی ترک اعتياد شرکت کنند بايد در برنامه
که اين امر برای ديگران  که افراد شر و غير قابل اصالحی هستند، بلکه به خاطر آن ترک کنند، نه به خاطر آن

اگر يکی از ساکنان خانه را ترک کند و سال بعد بخواهد بازگردد، اين ساکنان . بسيار وسوسه انگيز خواهد بود
ساکنان کارهای خانه را با کمک کارکنان بارکا انجام . گيرند تند که در مورد پذيرش وی تصميم میخانه هس

دارند، و اغلب کارهای  همه خود را مشغول نگاه می. تر را تحت نظر دارند تر ساکنان جوان ساکنان پير. دهند می
  . دهند کشاورزی، ساختمانی و توليدی کوچک انجام می

 
های  خانه. گسترش اين مدل به يک امر جاری تبديل شده است. است که در حال بسط بوده است مدل بارکا يک دهه

وقتی ما شروع کرديم، مردم به : "سادووسکی در اين مورد گفت. های تازه هستند در حال تخم گذاری خانه" مادر"
ای محدود امکان  قط در حوزهبعد گفتند که ف. ای غير ممکن است گفتند که خلق چنين احساس شمول گرايانه ما می

بدترين . اما هيچ چيز اسرار آميزی در اين باره وجود ندارد. گويند کامًال امکان پذير است حاال می. پذير است
اما ما . تواند باور کند که امور بدين روال پيش برود چون هرگز با اين نوع روابط مواجه نشده است جنايتکار نمی

  ."    کنيم به امور زيبا و شگفت انگيز نيز توجه کنيم امور احمقانه توجه می توانيم همان طور که به می
  

  های واقعی برای مردم واقعی طراحی کنيد راه حل
ها وقت زيادی  آن. ها در مورد رفتار انسانی واقع گرا هستند های کارآفرينان اجتماعی آن است که آن يکی از نشانه

دو ناسيِمنتو، بنيان . کنند ن مشتريانشان به استفاده از خدمات خود میرا صرف تفکر در باب چگونگی سوق داد
ها صرف متناسب کردن پيام خود جهت اطمينان يابی از تاثير مطلوب آن بر مخاطبانش کرده  باهيا، سال -گذار گاپا

  303.اين سازمان به محدود کردن گسترش ايدز در مناطق فقير شمال شرقی برزيل پرداخته است. است
  
اطالع از ايدز ': شديم به افراد بگوييم کار ما آن بود که روز اولی که به يک حلبی آباد وارد می: "به من گفت او

اين صحبت از يک گوش وارد و از گوش ديگر  '.شما بايد مواظب سالمتی خود باشيد و غيره. بسيار اهميت دارد
ايم که  ما متوجه شده. زنيم ه حرفی از ايدز نمیرويم، برای شش ما  اکنون، وقتی به يک منطقه می. شد خارج می

                                                 
303 See www.gapabahia.org.br; see also Shanon Walbran with Harley Henrique do Nascimento, “Six Steps 
to Headache-Free Volunteer Management,” Changemakers Journal (August 1999). 
www.changemakers.net.  
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به اين دليل، ما با صحبت از معنی سياه پوست . مردم اول بايد در مورد بدن و شرايط خود اطالعاتی کسب کنند
وقتی . کنيم ما تعهد و اطمينان ايجاد می. کنيم ما در مورد جنسيت صحبت می. کنيم ی خود شروع می بودن در جامعه

و  -کنند، از حقوق، بدن، سياه پوستی، و شرايط خود به عنوان زن آگاه هستند های ايدز را شروع می گاهها کار آن
چرا بايد 'توانند بگويند،  ها می در غير اين صورت، آن. ی اين چيزها با ايدز قابل تهديد است که چگونه همه اين

  " 'سالمت بود؟ برای چی؟
  

هاست از سوی  راه حلی که سال. بيمارستانی به شکلی مناسب و ايمن است های يکی از مشکالت هند مديريت زباله
های سوزاندن  هايی عظيم بگيرد و محل المللی عرضه شده آن بوده است که دولت هند وام ی بين های توسعه سازمان
 304"ل سمیی اتصا حلقه"راوی آگاروال، کارآفرين اجتماعی که سازمان . ها را در سراسر کشور بسازد اين زباله

ی پيشگام هند برای  سازمان او شبکه. تر تالش کرده است را بنيان گذاشت برای پيشبرد يک راه حل واقع بينانه
  305.های جامد و سمی است مديريت زباله

 

 
ِمنتويدو ناس ِکزيهنر یهارل   

 
ها برای خريد کوره  آن. های بهداشتی اوليه وجود دارد واحد مراقبت ٣٢٠٠٠در هند بيش از : "گويد آگراوال می
کند در چنين واحدی قرار دهيد، مردم محل  و حتی اگر داشتند، اگر شما يک کوره که با نفت کار می. پول ندارند

شما بايد به مردم ياد بدهيد که نوک سوزن را قطع و آن را . فراموش کنيدکوره را . سوخت آن را خواهند فروخت
ی خود را از زايدات ضد عفونی شده که بايد  شما بايد زباله. عفونی کنند ی هيپوکلرايت ضد در محل با محلول پايه

محور و  - اين کار مبتنی است بر اقدامات مديريت . است ارزاناين کار امن و . در عمق زمين چال شوند جدا کنيد
  ."ی اندک به معنی کيفيت پايين نيست اما هزينه. محور -کم هزينه تا اقدامات تکنولوژی

  
او . دهد ا لوپاتا يک کارآفرين اجتماعی است که مالقات جهانگردان از مزارع آلی را در لهستان ترتيب میجادويگ

اين دفترچه . کند خود را برای اين تجربه آماده کنند ها کمک می يک دفترچه در اختيار کشاورزان قرار داده و به آن
ذيال . با حساسيت به انتخاب مخاطب است مثال قابل توجهی از چگونگی برقراری ارتباط صريح و روشن و

  :خوانيد هايی از آن را می گزيده
  

يا شما فکر / کنيد و ها فکر نمی کنند که شما در مورد آن جهانگردان به اموری توجه می
ی  مثل چوب، دستشويی بيرون از خانه، طويله، و اثاثيه: کنيد بی ارزش هستند می
ای ندارند، اما در چشم  ل هستند، يا فايدهها آت و آشغا در نگاه شما اين. کهنه

  .ها چيزهای روستايی زيبايی هستند جهانگردان اين
 

                                                 
304 Toxics Link 
305 See Ravi Agarwal, “Shifting Environmental Risk: Obliterating the Human Face,” Changemakers 
Journal (October 2000), www.changemakers.net; also www.toxicslink.org. 
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. ی کشاورز باز باشد دستشويی بايد بيست و چهار ساعته بدون نياز به رفتن به خانه
ها را با دستشويی با آب  های قديمی خالص شده و آن معنی ندارد که از دست شويی

برای بسياری از جهانگردان خارجی اين چيزها جالب و بر . ملوله کشی جايگزين کني
های قديمی خوب ساخته شوند محيط  اگر دست شويی. ی کنجکاوی هستند انگيزاننده

توان از  ها را نيز با گذاشتن گزنه هر چند روز می کنند و بوی آن زيست را آلوده نمی
  .تميز باشندها بايد  ی مهم آن است که اين دست شويی مسئله. بين برد

  
اگر آن را . آيد بدهيد ای که در خانه گيرشان نمی ها غذای جالب توجه و خوشمزه به آن

برای افراد بسياری از شهرهای بزرگ و آلوده . دوست داشته باشند باز خواهند گشت
  . شوند ای لهستانی می ی کلبه بسياری از ميهمانان عاشق پنير و خامه. اين مثل داروست

  
رفتار خود را برای جهانگردان . خودتان باشيد: را به ياد داشته باشيد اين موضوع
اگر وقت نداريد کاری را انجام دهيد . شما حق داريد که سرتان شلوغ باشد. تغيير ندهيد

ها اين را  آن. چون بايد به جمع آوری علوفه بپردازيد، اين را به سادگی  بيان کنيد
ترين ارجحيت  کار شما در مزرعه مهم. روند  می آيند و جهانگردان می. کنند درک می
  . شماست

  
اند و کارهای  جهانگردان خارجی معموًال نياز دارند احساس کنند چيزهای زيادی ديده

خواهند ساعت پنج بامداد بيدار شوند و به ديدن شير  ها می آن. اند زيادی انجام داده
ها دوست دارند  آن. کره برونددوشی گاوها، جمع آوری علوفه، و درست کردن پنير و 

  . از اين امور فيلم و عکس بگيرند
  

مهمانان خارجی ممکن است شما را با عالقه و دانش خود در مورد لهستان حيرت زده 
ها به  آن. جا بشنوند و با مردم مالقات کنند خواهند در مورد اين ها می آن. کنند

ا شما را به همه جا دنبال کرده و ه برخی از آن. کشاورزی و محيط زيست عالقه مندند
ی کشاورزان برای اين امر وقت  همه. هر کاری که شما بکنيد خواهند نگريست

  .            ها اين امر يک فرصت جهت ارتباطات انسانی است ندارند، اما برای برخی از آن
 

کارگاه . ی شده بود شرکت کردمسازمانده" تولد دوبازه"من در يک کارگاه بهداشت که توسط دو زن از مددجويان 
جا حضور  سی زن و دو مرد در آن. های مدرسه در روسينها در ريو دو ژانيرو تشکيل شده بود در يکی از کالس

  ."ی شما ی خانواده های ارزان و آسان برای بهبود تغذيه راه: "عنوان بحث اين بود. داشتند
  

که بدانند دور  اکثر افراد غذای مقوی را هر روز بدون اينماريا دو لورِدس با توضيح اين مطلب شروع کرد که 
برای بهبود کيفيت  ريزيم  دور می ای که معموًال توانيم از غذاهای باقی مانده ما می: "او به گروه گفت. ريزند  می

ندر، های سبز تيره از گل کلم، براکلی، چغ او گفت که برگ. سپس او وارد جزئيات شد." غذای خود استفاده کنيم
شما . "شوند، در حالی که مملو از ويتامين هستند هويج، و سيب زمينی شيرين جدا شده و به دور ريخته می

ها را بسابيد، و  ها را از يکديگر جا کنيد، بگذاريد خشک شوند، آن ها سبزی خشک درست کنيد؛ آن توانيد از آن می
  ."هر روز يک قاشق بخوريد

  
های دستورالعمل آشپزی داشتند به گروه داد که يک به يک  ه سبزی خشک و نمونههای دهان گشادی را ک او شيشه
های  ای و خورشت توانيد آن را به سس خامه می. های تميز و در دار نگاه داريد اين پودرها را در شيشه. "نگاه کنند

ی ذرت  نمکی مثل نشاسته های يا آن را به کيک. ها برای نوزادان خود سوپ درست کنيد غليظ اضافه کنيد، و با آن
  ."اضافه کنيد

  
: او گفت. داد فابيانا رودريگز بر غالت و سبوس تمرکز داشت و چيزهای ديگری برای مزه کردن به افراد می

من نگاهی به سرتاسر اتاق ." ام من خود بسياری از اين چيزها را در خانه استفاده کرده. کامًال ارزان و آسان است"
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های مجانی  ها و مزه کردن نمونه همه داشتند در مورد دستورالعمل. حث شرکت کرده بودندهمه در ب. انداختم
کارگاه پس از . لورِدس و فايانا مورد تشويق با کف قرار گرفتند. های غذا خورده شد باقی مانده. کردند صحبت می

  . يک ساعت به پايان رسيد
  

 تمرکز بر کيفيات انسانی
بر کيفيت باالی اندرکنش انسانی متکی است توجه کافی به کيفيات نرم مثل به  هايی که موفقيتشان سازمان

های صوری يک  ايم ِارِزبت زيِکِرز به ويژگی همان طور که ديده. کارگيری، استخدام، و مديريت کارکنان دارند
را به " شخصيت قوی" تواند همدلی، تفکر انعطاف پذير و يک کارمند احتمالی کمتر عالقه دارد تا اين که آيا او می

آشوکا به دنبال استخدام کسانی است که . کنند ی شغلی افراد اين کيفيات را منعکس نمی پرونده. نمايش بگذارد
  ."دانند نوآوران برای عموم می"ی اخالقی محکمی دارند، و خود را  اند، جوهره کارآفرين

  
کند  باله که فقط با دختران طبقات کم درآمد کار میی رقص  در برزيل، دورا آندريد بنيانگذار ِاديسکا يک مدرسه

ما مشکالتی مثل سو استفاده، الکلی بودن . ها کار کند توانيد به کسی آموزش دهيد که با اين بچه شما نمی: "گويد می
. ندا چهار روانشناس يکی پس از ديگری با ما کار کرده. اند بسياری از معلمان رقص استعفا داده. و فقر را شاهديم

مانند چون اين کار  مانند، می کسانی که با ما می. ما به کسانی نياز داريم که باور داشته باشند تغيير امکان پذير است
  ." هاست آن طبيعتدر 

  
که اين نوع استعداد و  اغلب گفتن اين" توان تغيير ايجاد کرد؟ باور دارند می"کنيد که  شما چطور کسانی را پيدا می

کتی ماگونی، يکی از کمک کاران محبوب ارِزبت زيِکِرز قبًال در يک نانوايی کار . دشوار است توانايی کجاست
به همين طريق است که . های زبانی اتکا دارند بسياری از کارآفرينان اجتماعی تا حد زيادی بر توصيه. کرد می

ه حل مشترک ديگر به کارگيری را. گيرد های خود به کار می مربيان نوشتن را برای کارگاه" نشست دانشگاهی"
  . دهند ای دارند و پس از آن بايد نگاه کرد که چگونه کار خود را انجام می کسانی است که سوابق گسترده

  
در حقيقت، يکی . دهد بانک گرامين ظرفيت نيروهای خود را بر اساس مدارک دانشگاهی مورد بررسی قرار نمی

. است ی بانکداری فقدان هرگونه تجربهخدام افراد به دنبال آن است هايی که بانک در است ترين کيفيت از مهم
ها  وضعيت آن. شوند تا برای شش ماه آموزش ببينند کارکنان بانک پس از استخدام به روستاها گسيل داشته می

به . دکنن ی تعليقی سه ماهه را طی می کارکنان زيِکِرز يک دوره. ماند باقی می" تعليقی"برای يک سال به صورت 
های خود برای پيدا کردن و بررسی کارکنان محتمل خود  از کارگاه" نشست دانشگاهی"ی  همين ترتيب، موسسه

  . کند استفاده می
 

توانند با دستمزدهای بخش خصوصی  های شهروندی نمی اکثر سازمان. راضی نگاه داشتن افراد چالش ديگری است
ها بايد به  فراتر از همه، آن. بيشتری عرضه کنند" روانشناختی"ی رقابت کنند، و از اين جهت بايد عوامل جبران

تر از  ها دارند در چيزی بزرگ ها منتقل کنند که آن افراد اين آزادی را بدهند که موثر واقع شوند و اين حس را به آن
   306.کنند خودشان مشارکت می

  
يک سرپيچ حباب چراغ روی " يلحمايت از مصرف کننده در برز"ی خصوصی  پو مدير فنی موسسه مارکوس

ها ديده  وقتی از پو در مورد آن پرسيدم، او به من نشان داد که کجا تماس 307.دارد ی باالی ميزش نگاه می قفسه
او با جديت گفت که اين سرپيچ . شوند و چگونه اجزای سرپيچ با يک پيچ واحد به يکديگر متصل شده است می

. شده است ای سی سال در برزيل به طور گسترده مورد استفاده واقع میاين سرپيچ بر. است" کامًال خطرناک"
پيوست، به او اين فرصت داده شد که نبردش را " حمايت از مصرف کننده در برزيل"ی  وقتی پو به موسسه

ی وی،  در نتيجه، به گفته. او تصميم گرفت که يک گزارش مصرف کننده در مورد سرپيچ تهيه کند. انتخاب کند
از بازار خارج کرد و ابزارهای الکتريکی خطرناک شبيه به آن را ممنوع  ١٩٩۶اين نوع سرپيچ را در سال  دولت

                                                 
306 See Rosabeth Moss Kanter, The Change Masters (New York: Touchstone, 1984), 18. 

فرصت   ی اعطا يا باز ستاندن هايی که نوآوری دارند درجه مانند و شرکت هايی که راکد می تفاوت عملياتی ميان شرکت: "نويسد کنتر می
."افراد برای استفاده از قدرت خود به طور موثر است  

307 See www.idec.org.br.    
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وانم ت میاندازد که من   دارم، چون همواره به يادم می من اين سرپيچ را همواره دور و برم نگاه می: "پو گفت. کرد
  ." تغييری ايجاد کنم

  
ها بايد  در اين گونه موارد، سازمان. کنند زخور مستقيم يا فوری فراهم میبسياری از مشاغل فرصت اندکی برای با

دو کارآفرين اجتماعی که چنين . فرايندهايی را طراحی کنند که به کارکنان جهت احيای انرژی خود کمک کنند
گام در جنبش هايی پيش اين دو چهره. اند عبارتند از آندرزج کورِبل و جاسک بوِزک فرايندهايی را نهادينه کرده
ايجاد کرده " ی جادويی حلقه"يک فرايند " مرکز زيست بوم عميق"کورِبل، بنيانگذار . محيط زيست لهستان هستند

بسياری از افراد هرگز به : "او در اين مورد گفت. گذرانند است که افراد در اين حلقه سه روز را در يک جنگل می
شما صدای . توانيد چيز زيادی ببينيد شما نمی. مان ساکت استجنگل در اين ز. اند هنگام شب در جنگل نبوده

هر يک به . گذاريم بعد ما چهار سنگ را در ميان می. رسد  بوی طبيعت به مشام شما می. شنويد حيوانات را می
شما چه چيزی به ': پرسيم و بعد از همه می. خوشی، افسوس، عصبانيت، و ترس: معنای يک احساس متفاوت است

ما از اين فرايند تا حدی . "کنند تا احساس خود را بيان کنند ها استفاده می ها از سنگ و آن 'آوريد؟ ل میاين مح
  ."کنيم انرژی فزاينده و قدرت کار با طبيعت را اخذ می

  
ی ويستوال به راه انداخته  ی ملی را در لهستان برای رودخانه بوِزک، بنيانگذار باشگاه گاجا است که يک مبارزه

ی ويستوال برای کارکنان و داوطلبان  اين باشگاه به طور متناوب ديدارهايی در سکوت را از سرچشمه. تاس
ی  دهيم تا دليل اصلی يا دليل غير روشنفکرانه ما اين کار را انجام می: "بوِزک به من گفت. کند سازمان دهی می

. خوريم اما بدون صحبت کردن خوابيم و می می رويم،  ما بيست و چهار ساعت راه می. انجام اين کار را کشف کنيم
اما کار کردن برای رودخانه چه معنايی . کنيد کنيم؟ شما برای جنگل يا رودخانه کار می ما چرا اين کار را می

به همين ترتيب شما نياز داريد با زمين که . فرستيد دارد؟ بيشتر اوقات شما پای تلفن هستيد يا داريد نمابر می
 ."    است نيز تماس برقرار کنيد موجودی قوی
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  اين کشور بايد تغيير کند. ١٧
  

  حقوق معلوليت: جاويد عبيدی، هندوستان
 

مخالفان بعد از . وضعيت سياسی تغييری نکرده بود. ی اخبار تلويزيون را خاموش کرد جاويد عبيدی برنامه
در حالی که . خواستند به آن باز گردند لمان خارج شده و هنوز نمیبرخورد با دولت بر سر اتهامات رسوايی از پار

ی نمايندگان مجلس اين بود که به اولين قانون حقوق مدنی معلوالن رای  اين بازی در هند غير معمول نبود، برنامه
  .اين قانون تمام وقت و انرژی عبيدی را به مدت دو سال صرف خود کرده بود. دهند

  
اکنون فصل . يت برای بحث در فصل بادهای موسمی به صحن پارلمان نيامد عبيدی دلسرد شدوقتی قانون معلول

چند هفته بعد، سياستمداران . بود ١٩٩۵شب سه شنبه نوزده دسامبر . رسيد  زمستان پارلمان نيز داشت به انجام می
آمد ترس  صحن مجلس نمی اگر طرح قانونی تا جمعه، يعنی آخرين جلسه، به. شدند با انتخابات آتی درگير می

های سخت او و همکارانش  ی تالش در اين حال همه. شد عبيدی اين بود که اين طرح به يک برزخ سياسی وارد می
  . رفت  برای ايجاد فضای مناسب جهت تصويب طرح از ميان می

  
جمعيت معلوالن هند . ی معلوليت بود ، هند پس از نيم قرن استقالل هنوز فاقد يک سياست در حوزه١٩٩۵در سال 

شود از هيچ گونه حمايت در برابر تبعيض برخوردار نيست  ها به شصت تا صد ميليون تخمين زده می که تعداد آن
   308.شود ها نمی های دولت هيچ توجهی به آن و در تصميم گيری

  
اما در . دخور ی اقشار اجتماعی به چشم می ها، و همه ی کشورها، فرهنگ معلوليت مشکلی است که در همه
ی کمکی مثل  ها، اکثريت معلوالن هند فاقد ابزارهای پايه بر خالف آمريکايی. کشورهای فقير، مشکالت بيشترند

ها که استطاعت خريد صندلی چرخدار را دارند، مثل  برای آن. ياريگرهای ارتباطی هستندصندلی چرخدار يا 
ئات  يکی از استثنا. ها ها، و پارک ها، خيابان ها، اتوبوس ساختمان: خورند جاويد عبيدی، موانع همه جا به چشم می

ها مجاری رفت و آمد متناسب با استفاده از چمدان و چرخ دستی ساخته  در اين ايستگاه. های قطار هستند ايستگاه
  .نامد می" دسترسی تصادفی"اند که عبيدی آن را  اند و وضعيتی را به وجود آورده شده

  
های  ها هندی معلوليت را انتقام ناشی از گناه ميليون. مقايسه با موانع اجتماعی ماليم هستنداما موانع فيزيکی در 
ها حقيقتًا از ديگران  های آن صدها هزار خانوار وجود دارند که بچه: "گويد عبيدی می. دانند گذشته و عامل شرم می

. تواند زندگی مستقلی داشته باشد رد معلول میتوانند درک کنند که ف های طبقات ممتاز نمی حتی هندی." پنهان هستند
شود  معلوليت در هند به يک نفرين تبديل می. معلوليت فی نفسه و خود به خود نفرين شدگی نيست: "گويد عبيدی می

فردا اگر فکرها عوض شود، معلوليت حداکثر نوعی مانع برای . شود ها دست بستگی منتهی می چون به ميليون
  . پيشرفت است

  
اين امر ممکن است توضيح دهد که چرا بخت تا اين اندازه در . شود که بخت تنها در خدمت ذهن آماده است ته میگف

ش، يعنی سی و دو سال، خود را برای نقشی که برای خود در ا ی زندگی او همه. خدمت جاويد عبيدی بوده است
ايی مرکز ملی ارتقای اشتغال برای افراد اين نقش عبارت بود از مديريت اجر. کرده است نظر گرفته آماده می

  .معلول در دهلی
  

ی او ستبر  ها و سينه شانه. های باال و پايين بدن وی متعجب شدم اولين باری که عبيدی را ديدم، از تقابل ميان نيمه
پر پشت داشت،  او سبيلی نسبتًا. پاهای او بدون حيات آويزان بودند. ی پايين بدن او کوچک مانده بود بودند، اما نيمه

. منش او هدفمند و هشيار بود، و آپارتمانش خاکستری و ساده. با اين نيت که چند سالی به ظاهر جوانش بيفزايد

                                                 
بر اساس تخمين سازمان بهداشت جهانی هفت تا ده درصد جمعيت دنيا دارای نوعی معلوليت. جمعيت هند حدود يک ميليارد است  308 
.  کند عبيدی از تخمين محافظه کارانه تر شش در صد استفاده می. هستند  
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عبيدی . متوجه شدم که چرخ و قاب صندلی چرخدارش با نوارهای پارچه به يکديگر وصل نگاه داشته شده بودند
يک صندلی چرخدار نو هفتاد هزار روپيه يا . کنند هايش گير می رود و چرخ  توضيح داد که او زياد به مسافرت می

او تصميم برای خريد يک صندلی چرخدار تازه را . دارد دالر مساوی با چهار ماه حقوق هزينه بر می ١۵٠٠حدود 
  .برای يک سال به تعويق انداخته است

  
او . ستانش را برای من تعريف کردعبيدی به هنگام نوشيدن چای و خوردن بيسکويت و سيب زمينی سرخ شده دا

هايم به نحوی دلپذير، کند،  ام که با ناتوانی من ياد گرفته: "او اين طور آغاز کرد. گفت به آرامی و با دقت سخن می
آورم که هيچ نوع اندوه يا عصبانيتی در مورد معلوليتم داشته  راستش را بگويم به ياد نمی. و نظام يافته دوست باشم

  ."من بايد يک ژن يا چيزی کم داشته باشم. ايد مشکلی داشته باشممن ب. باشم
  

وقتی پزشکان داشتند او را . در يک درمانگاه در عليگره در ايالت اوتار پرادش به دنيا آمد ١٩۶۵عبيدی در سال 
ستار داستانی که به او گفته شد آن بود که پر. شستند متوجه ورمی غريب بر روی قسمت پايين پشت او شدند می

  ."اين بچه بيست روز دوام نخواهد آورد: "نگاهی به او انداخت و گفت
  

جا يک جراح عصب مشکل وی را باز  در آن. بردند 309ی هند ی علوم پزشکی همه والدين او وی را به موسسه
در اين شرايط استخوان، غشاء، و پوست روی نخاع شکل . بودن نخاع تشخيص داد که يک نقص مادرزادی است

تواند به فلج در برخی از اعضای  باز بودن نخاع می. گذارند های عصبی را بدون حفاظ باقی می گيرند و بافت نمی
  .های اول زندگی اغلب درمان موفقی برای اين مشکل است بدن منجر شود؛ اما جراحی در سال

  
خانواده . در وضعيت او نيستپزشکان در مورد عبيدی به اشتباه به والدينش گفتند که هيچ نيازی به دخالت فوری 

آمدند تا به بررسی وضعيت پزشکی   ی بعد هر شش ماه به دهلی می ی هشت ساله به عليگره بر گشت و در دوره
در سن هشت سالگی، پای راست جاويد شروع به کشيدن کرد و پزشکان به اين نتيجه رسيدند که . جاويد بپردازند

ها زمان زيادی صبر  آن. از اتاق عمل بيرون آمد، لبخندی بر لب نداشتوقتی جراح . زمان جراحی فرا رسيده است
  .ها آسيب ديده بودند عصب. کرده بودند

  
وقتی ده ساله شد، به زمين افتاد و جراحی ديگری را . جاويد حتی با وضعيت لنگ لنگان به راه رفتن ادامه داده بود

پس از اولين جراحی، سيد اشتياق عبيدی، پدر جاويد، . رفت  پس از آن او با عصای زير بغلی راه می. متحمل شد
اشتياق پس از دريافت پاسخی نسبتًا تشويق . هايی به پزشکان در سراسر دنيا در مورد شرايط پسرش نوشته بود نامه

اش را نقد کرد، از دوستانش قرض گرفت و جاويد را به  انداز بازنشستگی آميز از بيمارستان کودکان بوستون پس
  ."گفتند او بايد ديوانه باشد تا آن همه پول را صرف يک پسر کند مردم می: "گويد عبيدی در اين مورد می. جا برد آن
  

ی زميندار و ثروتمندش  او به هنگام جوانی از خانواده. اما اشتياق هرگز کسی نبود که به حرف مردم اعتنا کند
او گرچه يک مسلمان بود پس از جدايی پاکستان . بپيونددگريخت تا به حزب کمونيست که آن زمان غير قانونی بود 

او در دانشگاه اسالمی عليگره ثبت نام کرد که مرکز فعاليت سياسی مسلمانان بود و  . تصميم گرفت در هند بماند
اشتياق با اصرار همسرش، زتا، سياست را کنار گذاشت و به معلمی . جا به يک رهبر دانشجويی مبدل شد در آن
  . اما در دانشگاه همچنان با نفوذ بود. ی روی کردانگليس

  
پنج سال پيش از تولد جاويد، نخست وزير هند جواهر لعل نهرو از دانشگاه اسالمی عليگره بازديد  ١٩۶٠در سال 

اشتياق در اين مراسم در برابر عموم حزب کمونيست . ای را به اين دانشگاه اختصاص دهد ی تازه کرد تا کتابخانه
را گاندی، دختر نهرو، اشتياق را تا حدی به يدو دهه بعد، نخست وزير ايند. کرد و به حزب کنگره پيوسترا رد 

  . خاطر آن تصميم به کار گرفت تا به عنوان يکی از دبيران حزب کنگره خدمت کند
  

از طريق  ١٩۶٠شوند، سخنرانی اشتياق در سال  همان طور که امور در اين عالم به طريقی نا شناخته واقع می
  .ی سياسی برای معلوالن هند تبديل شد پسرش به يک سرمايه
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ی کوک در شيکاگو  پزشکان عبيدی و پدرش را به بيمارستان ناحيه. ای وجود نداشت در بوستون هيچ معجزه
افزودند  اما اين پزشکان. که آسيب نخاع قابل ترميم نيست اين: جا نيز همان تشخيص تکرار شد در آن. ارجاع دادند

  .بود توانبخشیی اصلی  نکته. تواند زندگی مستقلی داشته باشد که جاويد هنوز می
  

ی  جاويد به موسسه. و برای او کيفيتی جادويی داشت. شنيد اولين بار بود که جاويد در سن ده سالگی اين کلمه را می
يزيوتراپی و آموزش انجام امور جاری او در اين موسسه به مدت دو ماه تحت ف. توانبخشی شيکاگو ارجاع داده شد
  . زندگی به نحو مستقل قرار گرفت

  
عبيدی در اين . يک رخداد به ويژه تاثيری هميشگی برجای گذاشت. سفر به اياالت متحده تاثيری عميق بر او داشت

پدرم . می توانبخشی شيکاگو بر روی عصاهای زير بغلی خود ايستاده بود من بيرون از موسسه: "گويد مورد می
من زنی را روی صندلی چرخدار ديدم که . آيد رفته بود يک تاکسی بگيرد و من ديدم که يک ون به سمت داخل می

ها صندلی چرخدار را  او از دست و پا فلج بود و سه لوله در برابر خويش داشت که با فوت کردن در آن. بيرون آمد
و بعد متوجه شدم که او مدير اين موسسه . فت آور بودی ده ساله شگ اين صحنه برای يک بچه. کرد کنترل می

  ."است
  

رفت   او راحت به اين طرف و آن طرف می. کرد تا سن پانزده سالگی، عبيدی از عصا برای راه رفتن استفاده می
. تادپزشکان در عليگره به اين نتيجه رسيدند که او بزودی از راه رفتن باز خواهد ايس. افتاد  اما گاه بر زمين می

او بر روی آن نشست و ديگر ." بدين ترتيب در يک روز خوب، يک صندلی چرخدار به او داده شد: "عبيدی گفت
  .راه نرفت

 
گفتن اين موضوع که فردی بايد برای : "عبيدی اول با حرارت و سپس به خود آمده و با لحنی محتاطانه ادامه داد

ی پزشکی  هر فردی که در حرفه]. مسخره است[رود   اه میايمنی در صندلی چرخدار باشد در حالی که دارد ر
اگر در کشوری . ندندخ میمردم به آن حرف  '.تو بايد امروز راه بروی'باشد و اين حرف را شنيده به من گفته، 

  ."شدم شد، با اين مشکالت مواجه نمی ی درستی به من داده می ديگر بودم و مراقبت و توصيه
  

من به . چه اتفاق افتاده عصبانی و ناراحت نيستم ن من از آ: "اش اضافه کرد م نکتهبرای پيشگيری از سو فه
اند و چگونه هستند، و  امور چگونه بوده: کنم تا صرفًا چيزهايی در مورد اين کشور ياد بگيرم هايم نگاه می تجربه
هزار نفر ديگر چه آمده است، با  اگر اين واقعه برای من رخ داده، بر سر صدها. تر از همه، چگونه بايد باشند مهم

نکته اين . بار نسبت به اکثريت معلوالن در اين جامعه از امتيازات خاص برخوردار بوده ام صدعلم به اين که من 
  ."             اين کشور بايد تغيير کند: است

  
ی او آن  برنامه. ت نام کردعبيدی با تشويق يک دوست آمريکايی در دانشگاه رايت استيت واقع در ديتون اوهايو ثب

ی  عبيدی در اياالت متحده پيش از رفتن به ديتون به موسسه. ی ارتباطات همگانی درس بخواند بود که در رشته
وقتی پزشکان نگاهی به . بگيرد توانبخشی رفت تا به دوستان قديمی سالمی عرض کند و يک جفت کفش اورتوپدی

پزشکان پس از معاينه . صندلی برای عبيدی بسيار بزرگ بود. داشتصندلی چرخدار وی انداختند ترس برشان 
ی سه ساله به جراحی  دريافتند که مرد جوان به خاطر نوع نشستن انحنای شديد نخاع پيدا کرده و در يک دوره

  . ترميمی نياز دارد
  

های اجرايی  فعاليت او در. عبيدی تصميم در اين مورد را کنار گذاشت و خود را در کارهای دانشگاه غرق کرد
پس . المللی و باشگاه هنديان شد ی دانشگاه نوشت، و رئيس انجمن دانشجويان بين دانشجويی درگير شد، برای نشريه

اين جراحی مستلزم باز کردن پشت او و قرار دادن يک . از سال سوم، پزشکان بر جراحی نخاع اصرار ورزيدند
پيشنهاد پزشکان اين بود که عبيدی پس از عمل به هند . کشيد ول میی نقاهت سه ماه ط دوره. ی فلزی بود ميله

  . بازگردد تا در طول تابستان به استراحت بپردازد
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در وطن، او با برخی از دوستان همدانشگاهی . عبيدی در مسير پرواز در مورد خشکسالی در شمال هند مطلع شد
پزشکان به او توصيه کرده بودند که . تاسيس کندتماس گرفت و تصميم گرفت صندوقی را برای کمک به مردم 

ی تابستان را به جمع آوری اعانه  کرد حالش خوب است و بقيه فشاری به نخاع خود وارد نياورد، اما او احساس می
  . پرداخت

  
. ديک بعد از ظهر پس از بازگشت به اياالت متحده، شروع به استفراغ کرد و با آمبوالنس به بيمارستان فرستاده ش

عبيدی . پزشکان در شيکاگو خشکشان زده بود. های تحت فشار نزديک به ستون فقرات عفونی شده بودند زخم
کشد تا  ها گفتند که شش ماه طول می آن. ی پشت من از هم گسيخته شده است ها به من گفتند که همه آن: "گويد می

  . دستور داده شد که هيچ کاری نکند عبيدی روی يک تشک پر شده از هوا قرار داده شد و." بهبود يابم
  

هايی به او کردند  ها همکالس و استاد دانشگاه رايت استيت کمک ده. صورت حساب بيمارستان چهل هزار دالر بود
داند چند نفر در زنده ماندن من نقش  فقط خدا می: "عبيدی در اين مورد گفت. تا صورت حساب را پرداخت کند

  ." اند داشته
  

او در مورد . مند بود فعاليت روزنامه نگاری خود را آغاز کند عالقه ١٩٨٩ز بازگشت به هند در سال عبيدی پس ا
او دارای مدرکی از يک دانشگاه آمريکايی، معدل چهار، و بسياری بريده روزنامه . پيدا کردن کار مشکلی نداشت

خواهند يک روزنامه نگار روی صندلی  دو ماه طول کشيد تا او دريافت که شايد مردم نمی. از کارهای خود بود
خواهيد به اين طرف و آن  شما چطور می: "پرسيدند استخدام کنندگان همواره از او می. چرخدار را استخدام کنند

. که چطور به اين طرف و آن طرف بروم مشکل من است اين: "عبيدی چندين پاسخ در آستين داشت" طرف برويد؟
و ." زمان تحويل را تعيين کنيد، و اگر به موقع کار را تحويل ندادم مرا اخراج کنيد تکليفی به من بدهيد، برای آن

  . کرد اما او اشتباه می. دهند فرض او اين بود که سر دبيران به او امکان نشان دادن خود را می
 

نشستن در دهلی  دريافتم که حتی. کردم اولين بار در عمرم بود که معلوليتم را به خوبی لمس می: "او به من گفت
های مهم اين را به من  کشاند که مديران روزنامه نو، پايتخت کشور و نه شهری کوچک، افراد را بدانجا می

و يک روز، وقتی . ها و نشريات ادامه داد ای متفاوت به دبيران روزنامهه با اين حال او به پيشنهاد داستان." بگويند
استمدار برای يک گزارش پيش از انتخابات مشکل داشت صحبت با دبير يک مجله که در دسترسی به سه سي

  ."توانی گزارش را بنويسی ها را بگيری می اگر بتوانی مصاحبه: "کرد به او گفته شد می
  

تماس . اما در مورد سومی يعنی وزير دفاع هند مشکل پيدا کرد. عبيدی برای انجام دو مصاحبه کارش را انجام داد
ی خبری کوچک برخورد مبنی  بعد يک روز صبح عبيدی به خبری در يک برنامه. نرسيد با دفتر وی به هيچ جا

او وانمود کرد که . خواهد ازدواج کند که پسر وزير دفاع از دانشگاهی در اياالت متحده بازگشته است و می بر اين
و کمی صحبت آن کارت . او هنوز کارت دانشجويی رايت استيت را داشت. يکی از دوستان همکالسی اوست

  . توانستند او را از محافظان رد کنند می
  

من يک روزنامه نگار هستم که در : "او گفت. عبيدی روز بعد خود را چهره به چهره در برابر وزير دفاع يافت
. اش را در دست داشت در عرض ده دقيقه او مصاحبه." فقط سه سوال از شما دارم. کارم با مشکالتی مواجه هستم

. کردند مردم ديگر به صندلی چرخدار من نگاه نمی. "او به يک ستاره در دنيای گزارشگری تبديل شديک باره 
تايمز  ديگر خيلی طول نکشيد که من برای. خواهيد اين کار را انجام دهيد ديگر کسی از من نپرسيد که چطور می

  ." مطلب نوشتم هند
  

اين . برای بررسی موضوع معلوليت تعيين کرده بود، راجيو گاندی نخست وزير هند هيئتی را ١٩٨٨در سال 
اما . هيئت توصيه کرد که هر گونه تالش جدی برای برخورد با اين مشکل بايد با قانون گذاری جامع آغاز شود

 ١٩٩١سپس در سال . ی راجيو گاندی قدرت را از دست داد ها عمل شود حزب کنگره که به توصيه ن پيش از آ
حزب کنگره . ی انتخاباتی در جنوب هند بود توسط يک تروريست کشته شد شغول مبارزهگاندی در زمانی که م

اندکی بعد، سونيا گاندی، . سوار بر موج همدلی با رهبری نخست وزير پی وی ناراسيمها رائو به قدرت بازگشت
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تاسيس کرد و معلوليت را  بنياد راجيو گاندی را) ی حزب کنگره و رهبر آينده(ی راجيو گاندی  ی ايتاليايی زاده بيوه
  . ی مورد تاکيد خود برگزيد به عنوان يکی از پنج حوزه

  
های نادر شوهر خود برای قرار دادن در يک کتاب يادبود برای   سونيا گاندی اعالم کرده بود که به دنبال عکس

و درخواست کرد ی شخصی خود را عرضه کرد  اشتياق، پدر عبيدی، که با راجيو کار کرده بود مجموعه. اوست
  .توانند در يک مالقات تسليت عرض کنند اش می که آيا خانواده

  
که دولت توجه بيشتری به معلوالن داشته باشد اصرار  ای به راجيو گاندی نوشته و بر اين عبيدی يک بار نامه

ندی او را برای گفتگو يک هفته بعد، خانم گا. وقتی او با سونيا مالقات کرد آن نامه را نيز متذکر شد. ورزيده بود
." ی زندگی خودم دانم مبتنی است بر تجربه من هر چه می: "عبيدی گفت. در مورد مشکالت معلوالن دعوت کرد

او اشتباهات جراح، فقدان توانبخشی در هند، مشکالت دسترسی، و دشواری گرفتن کار برای معلوالن را توضيح 
  . داد
  

مند است واحد معلوليت بنياد را اداره  گاندی از وی پرسيد که آيا او عالقههايش را تمام کرد خانم  وقتی او صحبت
اين به معنی پايان کار روزنامه ." کردم من نبايد دهانم را باز می. اوه، آدم حسابی: "ی عبيدی اين بود فکر اوليه. کند

واهد داشت؟ يک مدافع بيشتر يک روزنامه نگار کمتر چه تاثيری خ: اما بعد اين طور استدالل کرد. نگاری او بود
  . برای معلوالن بسيار تاثير گذار خواهد بود

  
افراد وارد دفتر . به بنياد راجيو گاندی پيوست و به زودی با سيلی از پيشنهادات روبرو شد ١٩٩٢عبيدی در مه 

قوقی، و ی ح شدند و تقاضای پول برای صندلی چرخدار، جراحی، ياريگر شنوايی، شغل، دارو، مشاوره وی می
عبيدی تصميم گرفت که راهبرد وی بايد پشتيبانی . نمودند نيازها پايان ناپذير می. کردند توصيه برای گرفتن کار می

  .از کارهای نوآورانه در تعليم و تربيت، حمل و نقل، جراحی، تجهيزات کمکی، و توانبخشی باشد
  

در اين طرح يک بيمارستان مستقر . بود 310"دگیالسير زن قطار سريع"ی  طرحی که توجه وی را جلب کرد برنامه
های ترميمی برای فلج اطفال، آب مرواريد، و ناشنوايی  رفت تا به جراحی  ترين مناطق می در قطار به دور افتاده

ترين  به نقاطی از هند سفر کرد که برای رفتن به نزديک" السير زندگی قطار سريع"عبيدی در کار با . بپردازد
کل تصور من از زندگی تغيير : "گفت او در اين مورد می. ها ده ساعت رانندگی با اتومبيل الزم بود نفرودگاه به آ

او متوجه شد که بيرون از شهرها عمًال هيچ خدمات و امکاناتی برای معلوالن وجود نداشت، نه در ." يافت
او فهميد که . ها نفر سروکار داشتند نهای کار که با ميليو مدارس، نه در واحدهای مراقبت بهداشتی، و نه در محيط

  . تنها يک درصد از کودکان معلول در هند به آموزش دسترسی دارند
  
عبيدی . نفر خدمات ارائه کند ١۵٠٠توانست به  شگفت انگيز بود اما هر سال فقط می" السير زندگی قطار سريع"

به راه بيندازيد و تنها نوک کوه يخ را لمس کرده ی عمرتان  توانيد اردوهای بيمارستانی را برای همه شما می: "گفت
تغيير بنيادی بايد با ." ی خدمات راهی برای غلبه بر مشکل معلوليت در هند نيست من متوجه شدم که ارائه. باشيد

  .       شد يک سياست سازگار و ملی شروع می

                                                 
310 Lifetime Express 
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١٩٩٨ی آگاهی از معلوليت، ارتقا یمراسم شبانه برا کيدر  یديعب ديجاو   

 
*** 

 
، مرکز آمريکايی دهلی يک گردهمايی از راه دور را ميزبانی کرد تا فعاالن امور معلوليت در ١٩٩۴در مارس 

 بدون ترحماين گردهمايی با انتشار کتاب . ای در کنار هم قرار دهد هند و اياالت متحده را از طريق ارتباط ماهواره
خ جنبش معلوليت در اياالت متحده را بيان اين کتاب تاري .ه شدهمرا اثر روزنامه نگاری به نام جوزف پی شاپيرو

دو  نفر . مشارکت کنندگان آمريکايی عبارت بودند از شاپيرو، جودی هويمان و جاستين دارت جونيور 311.کند می
. خود را آماده کرده بودندبدون ترحم هنديان با خواندن کتاب . اخير رهبران جنبش معلوليت در آمريکا هستند

های هويمان و دارت همراه با خيلی چيزهای ديگر قلم فرسايی کرده  اپيرو در اين کتاب با فصاحت در مورد جدالش
  . بود

  
ی مهاجر آلمانی و  تر از سه فرزند در يک خانواده جودی هويمان در بروکلين نيويورک به دنيا آمد و فرزند بزرگ

يکی از پزشکان . ه اين امر او را از دست و پا فلج کرداو در سن هجده ماهگی فلج اطفال گرفت ک. يهودی بود
اقوام و بستگان زمزمه کردند که والدين جودی بايد گناه . توصيه کرد که جودی در يک موسسه گذاشته شود
  . وحشتناکی کرده باشند تا به اين بدبختی دچار شده باشند

  
خطر "رفته نشد با اين توجيه مدير مدرسه که او ی ابتدايی محلی پذي هويمان به عنوان يک دختر جوان در مدرسه

. مادرش برای او جنگيد و حق رفتن وی به دبيرستان را به دست آورد ١٩۶١در سال . به همراه دارد" آتش سوزی
ای روی صندلی چرخدار بايد در خانه  های مدرسه که بچه بدين ترتيب او سياست شهر نيويورک را مبنی بر اين

  . داد درس بخوانند تغيير
  

ی ابتدايی کار  های مدرسه او که گفتار درمانی خوانده بود اميد داشت با بچه. التحصيل شد هويمان از دانشگاه فارغ
محروم شد چون هيئت امنای آموزشی   او پس از گذراندن امتحانات مکتوب و شفاهی از گرفتن مجوز معلمی. کند

ی مدرسه در شرايط  کمک وی به کودکان برای تخليه کرد معلوليت او مانع از شهر نيويورک استدالل می
اما او . هويمان از هيئت امنا شکايت کرد که کار به دادگاه کشيد و به او مجوز معلمی داده شد. اضطراری است

  . ی ابتدايی خود وی در بروکلين او را استخدام کرد توانست کاری پيدا کند تا مدير مدرسه هنوز نمی
 

های اوليه  اين موسسه يکی از گروه. بود" معلوليت در عمل"ی  يکی از بنيانگذاران موسسه ١٩٧٠هويمان در سال 
، او يک تظاهرات نشسته را در سان فرانسيسکو رهبری کرد که ١٩٧٧در سال . در دفاع از حقوق معلوالن بود

                                                 
311 See Joseph P. Shapiro, No Pity: People with Disabilities Forging a New Civil Rights Movement (New 
York: Times Books, 1994). 
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بيست و پنج روز اشغال ی بهداشت، آموزش، و رفاه را برای  در طی آن معلوالن يکی از طبقات دفتر محلی اداره
به "ی آغازين  اين تظاهرات نشسته که يک حرکت پر قدرت و جالب توجه بود، به بيان شاپيرو، نقطه. کردند
اين حرکت بدانجا منجر شد که دولت اياالت متحده اولين . بود" ی سياسی آمدن جنبش حقوق معلوالن صحنه

لوليت را برای موسسات فدرال، يا پيمانکاران همکار با مقررات مربوط به عدم تبعيض عليه افراد به خاطر مع
  312.ی فدرال ِاعمال کند دولت فدرال يا موسسات دارای بودجه

  
او نيز از اخذ مجوز معلمی به خاطر استفاده . ، وقتی هجده ساله بود فلج اطفال گرفت١٩۴٨جاستين دارت در سال 

اين "ی شاپيرو،  جاه ميالدی به دانشگاه رفت، به گفتهی پن اما دارت که در دهه. از صندلی چرخدار محروم شد
  ."های کمتری دارد واقعيت را پذيرفت که انتخاب

 
ی سايگون که از  کرد به يک موسسه در شهر جنگ زده وقتی از ويتنام جنوبی ديدار می ١٩۶٧دارت در سال 

يک صد کودک : جا آماده نبود در آن" ديدن جهنم"دارت برای . کرد برده شد کودکان دارای فلج اطفال نگه داری می
هايی که از حدقه  تصائير داخائو و آشويتز با چشم"مثل " های ورم کرده و بازوها و پاهای چوب کبريتی شکم"با 

جا  ها را آن بچه." ها را پوشانده بود های آن بيرون زده بودند روی مدفوع و ادرارشان دراز کشيده بودند و مگس بدن
  . بر روی روح دارت گذاشته بود" داغی"اين تجربه . تا بميرند و در قبرهای نامشخص دفن شوند رها کرده بودند

  
او کارش را رها کرد و با همسرش . کرد دارت در آن زمان بخشی از کاسبی خانوادگی خود را در ژاپن اداره می

اين مزرعه نه آب لوله کشی . های برفی در ژاپن نقل مکان کرد ی رها شده بر روی يکی از تپه به يک مزرعه
آمد و  وقتی باران می. ی خاکی بود باالی يک جاده) چهارصد متر(شده، نه برق يا تلفن داشت و يک چهارم مايل 

جا او  در آن. داد ها تا پايان راه گلی انجام می شد، دارت سفرش را به شهر با خزيدن روی دست جاده گلی می
  . دتوانست بر روی يک واگن سوار شو می

  
تصميم دارت مبنی بر زندگی بدين شکل از نياز او و همسرش به همدلی با کودکان در ويتنام و داشتن زمان برای 

او به . وقتی دارت به اياالت متحده بازگشت، به سخنگوی حقوق معلوالن تبديل شد. شد تامل در اين مسئله ناشی می
  . ی شخصی خود برگزار کرد لت با هزينهجاهای مختلف سفر کرده و جلساتی را در هر پنجاه ايا

  
ی رياست جمهوری ريگان به عضويت شورای ملی معلوالن  خواه تگزاسی در دوره دارت به عنوان يک جمهوری

، به عنوان ١٩٩٠او در سال . او تالش کرد اولين متن قانون معلوالن آمريکايی را در کنگره به پيش ببرد. در آمد
  313.ی اشتغال معلوالن برای تصويب قانون جنگيد ی در حوزهی رياست جمهور رئيس کميته

  
بنا به نظر او، اين نکته . هويمان در طی گردهمايی از راه دور با فعاالن هندی بر اهميت قانون گذاری تاکيد کرد

دارت . برای دولت اساسی بود که تبعيض عليه معلوالن را بپذيرد و اين که دولت مسئول پايان دادن به آن است
از سوی مردمی که " پاسداری هميشگی"برابری تنها با ِاعمال . تواند برابری ايجاد کند اضافه کرد که حکومت نمی

تجربيات من با حقيقت ی فعاليت خود وی با خواندن کتاب  او اشاره کرد که جرقه. آيد به دنبال آن هستند به دست می
همين جنبش از نظر او . ش حقوق مدنی در اياالت متحده شداثر گاندی زده شده است و ياد آور سهم هنديان در جنب

  314.جنبش معلوليت اياالت متحده را بنياد گذاشت
  

ما چرا چنين : "آورد که گفت عبيدی به ياد می. وقتی که گردهمايی از راه دور پايان يافت، هنديان به تامل پرداختند
  !"رويم؟ بياييد کاری بکنيم  ها نمی بانجنبشی نداريم؟ ما چرا تظاهرات نشسته نداريم؟ چرا به خيا

 
يا " گروه حقوق معلوالن"اما دو هفته بعد، گروه کوچکی با يکديگر مالقات کرده و . همه با نظر او موافق نبودند

اين گروه ملهم بود از صندوق دفاع و آموزش حقوق . اولين گروه مدافعه از حقوق معلوالن در هند را شکل دادند
او از معلوالن در . کرد مديريت پاتريشا رايت، فعال امور معلوالن در اياالت متحده کار می معلوليت که تحت

                                                 
312 Ibid., 64-70 
313 Ibid., 108-12. 
314 Javed Abidi, “No Pity,” Health for the Millions (November- December 1995): 15-19. 
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کرد و بحث را از تمرکز بر مراقبت پزشکی و خيريه به تمرکز بر حقوق بشر انتقال  واشنگتن دی سی دفاع می
   315.داد
  

ی پايدار، هماهنگ، و همه  داشت مدافعهچه در هند وجود ن ن دانستند که آ عبيدی و ديگر فعاالن امور معلوليت می
توانست در اين  می" گروه حقوق معلوالن. "همين نوع مدافعه در اياالت متحده موثر واقع شده بود. جانبه است

اين مدافعه بايد غير حزبی، عمدتًا متمرکز و با اتصاالت و پيوندهای نه چندان محکم  باقی . مدافعه پيشتاز باشد
های معلوليت در هند در  گروه. يت همچنين نبايد خود را درگير در جمع آوری پول و اعانه کنداين فعال. ماند می
خواستند به اين  ها ديگر نمی آن. ای بسيار طوالنی در عين نياز به کمک مالی از چالش دولت سرباز زده بودند دوره

  . مشی ادامه دهند
 

عاليت شديد، چراغ جنبش معلوليت را در هند روشن در طی يک سال و نيم از طريق ف "گروه حقوق معلوالن"
عبيدی . اين گروه کار خود را با برقراری ارتباط با احزاب سياسی، وزرا، و روزنامه نگاران آغاز کرد. کرد

برای : "گويد او می. ی پرداختن به موضوعات مربوط به معلوالن يافت انگيز آماده سياستمداران را به نحوی حيرت
ها با رويی باز سعی  آن. کردند ود که افرادی در اين سطح از دولت با گروهی از معلوالن مالقات میاولين بار ب

  ."کردند مشکالت ما را بفهمند و بدانها توجه کنند می
  

او شخصًا از نخست وزير رائو خواست که به جريان انداختن طرح قانونی . سونيا گاندی يک متحد سر سخت بود
فعال معلول در يک راهپيمايی در خيابان  پارلمان  ۵٠٠، ١٩٩۴در دسامبر . ا تسريع کندمربوط به معلوليت ر

اين راهپيمايی موجب   316.ای ملی پيدا کرد اين راهپيمايی پوشش رسانه. در دهلی شرکت کردند) سانساد مارگ(
معلوالن در سراسر  های مدافع حقوق گروه. های تلويزيونی بيشتری شد تظاهرات، سمينارها، مقاالت، و مصاحبه

، ١٩٩۵تا اوت . شرايط برای اقدامات بيشتر آماده شده بود. تشکيل دادندهايی را  کشور شکل گرفتند و ائتالف
  .ی يک قانون جامع معلوليت را آماده کرده بود وزارت رفاه طرح اوليه

  
ت زمستانی پارلمان و وجود ، سه روز باقی مانده از جلسا١٩٩۵دسامبر  ١٩پس از آن همه کار، در روز سه شنبه 

او گوشی تلفن را . بايد کاری انجام دهيم اکنونما : بن بست در کار دولت و مخالفان، عبيدی با خود فکر کرد
بايد يک . ما بايد به فضای باز بياييم: "او گفت. زنگ زد" گروه حقوق معلوالن"برداشت و به يکی از همکاران در 

  ."تظاهرات سازمان دهی کنيم
  ."توان کرد؟ اين يک بازی سياسی است با اين تظاهرات چه می: "خ اين بودپاس

اگر شما يک خانه را آجر به آجر بسازيد و . ما بايد کاری کنيم که حضورمان احساس شود: "عبيدی اصرار ورزيد
  "کنيد که تا آخر بسوزد؟ نشينيد و نظاره می ببينيد که آتش گرفته است، آيا سر جای خود می

  ."حداقل بگذاريد درخواست مجوز يک تظاهرات را تسليم کنيم: "گفتعبيدی 
  "کند؟ اين درخواست چه تفاوتی ايجاد می"

  ."تواند تاثير جدی داشته باشد اين کار می: "عبيدی گفت
 

                                                 
315 Shapiro, No Pity, 112-13. 
316 Arundati Roy, “Giving Visibility to the Disabled in India,” Changemakers Journal (January 2001), 
www.changemakers.net. 
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  )عبيدی در وسط قرار دارد، و بازويش را بلند کرده است( ١٩٩۵، تيقانون معلول بيدرخواست تصو یتظاهرات برا

 
داند؟  کسی چه می. تاثير داشته باشد واندت میاين اقدام : "گفت های تلفنی بيشتری برقرار کرد و مکررًا می تماساو 

پيش از به انتها رسيدن شب، سخن او از طريق شبکه به گوش افراد ." بگذاريد بدون نبرد از صحنه کنار نرويم
تظاهرکنندگان موسمی به مطبوعات نيز . رد آمدندصبح روز بعد چند صد معلول در برابر پارلمان گ. رسيده بود

  . ی حمله داشتند ها برنامه آن. خبر داده بودند
  
ی  تا اواسط ساعات صبح تعداد روزنامه نگاران به اندازه. ها بود کرد واکنش رسانه چه هيچ کس پيش بينی نمی ن آ

نگاران به جد به دنبال يک داستان سياسی  با در پيش داشتن انتخابات، روزنامه. تعداد معلوالن در تظاهرات بود
  .ها تحويل دادند تظاهرکنندگان چنين داستانی را به آن. گشتند خوب می

  
طور که طراحی شده بود، تظاهرکنندگان در پايان راهپيمايی روی زمين نشستند و از رفتن امتناع کردند مگر  همان

ها موافقت  ، با مالقات با آن)بعدًا به نخست وزيری هند رسيدکه (آن زمان که رهبر مخالفان، آتال ِبهاری واجپايی 
ها مالقات خواهد کرد که اين تعجب همگان را بر  پس از آن واجپايی اعالم کرد که با آن. سه ساعت گذشت. کند

  . انگيزاند
  

  "چرا تصويب اين قانون در شرايط حاضر اهميت دارد؟: "واجپايی در طی مالقات پرسيد
که چقدر کار صرف قانون معلوليت شده حرف  ها از اين آن. ها سخن گفتند ها معلول هندی و شرايط آن فعاالن از ده

  ."ی هنديان است اين طرح برای همه. اين طرح غير سياسی است"عبيدی بر اين نکته پافشاری کرد که . زدند
  

عبيدی . کرده و محل را ترک کردند تظاهرکنندگان از او تشکر. واجپايی گفت که در مورد اين طرح خواهد انديشيد
در . صبح روز بعد به دفترش در بنياد راجيو گاندی بازگشت و تالش کرد که موضوع را از سرش بيرون کند

ايد؟ مخالفان دارند با دولت  آيا شايعات را شنيده: "حدود ساعت سه بعد از ظهر، يکی از گزارشگران تماس گرفت
گزارش داد که احزاب مخالف با بازگشت به پارلمان در روز جمعه  يزيونوتل ی خبر شبانه." کنند صحبت می
ی مسائل  آمدند تا با دولت در حوزه ها به پارلمان می آن. ی زمستانی است اند، که آخرين روز جلسه موافقت کرده

  . معلوليت همکاری کنند
  

) اظت از حقوق و مشارکت کاملهای برابر، حف فرصت(، دو مجلس هند قانون ١٩٩۵دسامبر  ٢٢در روز جمعه، 
ی  نشريه ده روز بعد رئيس جمهور اين قانون را توشيح کرد و ماه بعد اين قانون در. معلوالن را تصويب کردند

  .اين انتشار آخرين گام در فرايند تبديل يک طرح به قانون بود. به چاپ رسيدرسمی هند 
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   رسمی هند ی شريهنمنتشر شده در  تيقانون معلول بياعالم تصو

 
هند کشوری است که تظاهرات صدها هزار نفر . چيزی کمتر از يک معجزه نبود: "گويد عبيدی در اين مورد می

که در خانه نماندند،  ن اما به خاطر آ. در اين مورد تنها چند صد نفر حضور يافتند. از مردم در آن غير معمول نيست
  ."افتاد افتاد  اتفاقی که بايد می

  
توان به  توان برای اجرای قانون فشار وارد آورد؟ چگونه می اما چگونه می. لوالن پر از نيات خير استقانون مع

  ی وارد کردن فشار کجاست؟ نقطه: پيش رفت؟ عبيدی از خودش پرسيد
  

قبل از قانون معلوليت، تاريخ اشتغال و . ها، موضوع را بر اشتغال تمرکز داد او با در نظر گرفتن اين پرسش
ی اشتغال برای  است که دولت هند اولين برنامه ١٩۵٩ها متعلق به  اولين آن. ی مهم داشت وليت در هند دو نشانهمعل

در اين سال، دولت اينديرا گاندی سه درصد از . گردد باز می ١٩٧٧ها به  دومين آن. معلوالن را به اجرا در آورد
      317.مشاغل سطح پايين دولتی را به معلوالن اختصاص داد

  
اگر شما هر : "عبيدی گفت 318.ی تقريبًا چهل ساله، دولت حدود صد هزار معلول را صاحب شغل کرد در يک دوره

." کشد تا وضعيت را تصحيح کنيد سال سه هزار تا سه هزار و پانصد نفر را صاحب شغل کنيد، يک قرن طول می
که اگر شما معلول هستيد، فقط برای  گفت آيا دولت می: انگيخت  ی سه درصدی پرسش ديگری را بر می سهميه

                                                 
317 Presentation by Javed Abidi at a Seminar on Employment Opportunities for People with Disabilities, 
Bombay, India, May 6, 1998. Organized by NCPEDP in association with Confederation of Indian Industry. 
Proceedings published by NCPEDP, October 1998, 25.  
318 Ibid. 
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کارمندی مناسب هستيد؟ در بخش خصوصی به استثنای چند مدير که تعدادی معلول را از سر مهربانی استخدام 
  . کردند هيچ فعاليتی وجود نداشت

  
کثر تواند حدا عبيدی پس از وارد کردن فشار برای يک قانون جامع احساس کرد که جنبش با تمرکز بر اشتغال می

ها  آن. شوند در جامعه ديده می. پردازند ماليات می. کنند پول دارند مردمی که کار می: "او گفت. تاثير را داشته باشد
بنابراين شما به اين همه . در نهايت اين دالرهای سبز هستند که اهميت دارند. را واژگون سازند ها توانند کليشه می

  "توانند خود اتکا شوند؟ ی ديگری افراد می چه وسيلهبه . انسان دوستی نيازی نخواهيد داشت
  

يک سازمان  319در حال گفتگو با مايا تاِمس، رئيس واحد معلوليت سازمان اکشن ايد، ١٩٩۵عبيدی در اواخر 
آن دو به اين تصميم رسيدند که هند به يک سازمان مستقل جهت تمرکز بر . المللی مستقر در لندن بود ی بين توسعه

ای را در بنياد راجيو گاندی با دعوت از  ها برای آزمون وضعيت، جلسه آن. تغال معلوالن نياز داردارتقای اش
واکنش بسيار تشويق کننده . های تجاری تشکيل دادند مقامات دولتی، فعاالن امور معلوليت، و مديران باالی شرکت

  .        بود
  

قرار بود که اين مرکز ابتدائا . ای معلوالن را تاسيس کردعبيدی گام بعدی را برداشت و مرکز ملی ارتقای شغل بر
او اين مرکز را ثبت کرد، يک دفتر برای آن پيدا کرد، يک . از سوی بنياد راجيو گاندی و َاکشن ايد تامين مالی شود

ود تا مدير اجرايی استخدام کرد، به استخدام کارکنان کمک کرد، و بعد با ناراحتی شاهد افول کار اين سازمان ب
  .مدير اجرايی آن استعفا کرد

  
. تواند موفقيت اين مرکز را باعث شود پس از آن يک اجماع در بنياد راجيو گاندی شکل گرفت که تنها عبيدی می

توانست اين نظر را بپذيرد که موقعيت تاثير گذار خود را با در اختيار گرفتن يک  اما عبيدی در آن دوره نمی
اگر . در دو حالت من لعنت شده خواهم بود: "اما او با خود فکر کرد. کوچه عوض کندسازمان لرزان در يک پس 

اگر بگويم نه، مردم فکر خواهند کرد که من به دنبال چالش . بگويم بله، بايد يک کشتی در حال غرق را نجات دهم
  ."نيستم

  
قای شغل برای معلوالن بگيرد، او در ی مرکز ملی ارت که عبيدی تصميم به اداره ن ، چند ماه قبل از آ١٩٩٧در مه 

. يک هواپيمای شرکت هواپيمايی هند نشسته و منتظر بلند شدن هواپيما برای پرواز از بنگلور به سوی دهلی بود
او معموًال با هواپيماهای اين شرکت . در اين حال يکی از مهمانداران از وی خواست که جايش را عوض کند

دادند،  قرار دادن صندلی چرخدار، او را معموًال نزديک به در هواپيما جای می برای در دسترس. کرد پرواز می
اين بار، يکی از . المللی حمل و نقل هوايی است گرچه نشاندن فردی معلول در مسير خروج، نقض مقررات بين

  . مهمانداران متوجه نقض مقررات شد و تصميم گرفت مقررات را ِاعمال کند
  

  . دانست دانست، اما او متن کامل قانون معلوالن هند را نيز می نقل هوايی را میعبيدی مقررات حمل و 
صندلی [لطفًا يک صندلی متناسب با مسير رفت و آمد در هواپيما به من بدهيد . بسيار خوب: "او به مهماندار گفت

  ]."چرخداری که پهنای آن متناسب با راهروی هواپيما باشد
  ."لی متناسب با مسير رفت و آمد نداريمما صند: "مهماندار پاسخ داد

  ."پس من چطور جايم را عوض کنم: "عبيدی گفت
  ."جا خواهد برد کسی شما را بلند کرده و به آن"

من به . اگر شما روال مناسب را در اختيار نداريد، در مورد قوانين صحبت نکنيد. کنم من امتناع می: "عبيدی گفت
  ."دهم تا بدن مرا بلند کرده و انتقال دهد هيچ يک از افراد شما اجازه نمی

  .و رفت تا با خلبان صحبت کند." توانم اين را اجازه دهم من نمی: "مهماندار گفت
اما احساس کرد که به او فرصتی برای آزمون قانونی که خود به خلق آن . او اذيت شده بود. عبيدی منتظر ماند

های حمل و نقل بايد دسترس پذير  کرد که نظام ه صراحت بيان میقانون معلوليت ب. کمک کرده بود داده شده است
  .بودند می

  
                                                 
319 ActionAID 
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. عبيدی در جای خود باقی ماند. جا کند به را جا ها مهماندار برگشت و به عبيدی گفت که خلبان به او گفته صندلی
ی قضايی  ک پروندهعبيدی در اين ماجرا ي. ی صبرشان لبريز شد مسافران ديگر کم کم کاسه. بحث ادامه پيدا کرد

گرفتند و  دانست که کنترل کنندگان ترافيک هوايی با خلبان تماس می او می. کرد ديد و در مورد شواهد فکر می می
يک آدم ديوانه دارد جار و جدال درست : "گفتند و خلبانان محتمًال می" خوريد؟ شما چرا تکان نمی: "گفتند می
  .شد ها ضبط می ی اين همه." کند می

  
ما بايد شما را از هواپيما . جا شويد به که شما جا توانم پرواز کنم مگر اين من نمی. "انجام سر خلبان ظاهر شدسر

  ."بيرون کنيم
  

او خودش را با بازوانش باال کشيد و به ." شوم جا می به خوب، من جا: "و بعد گفت. عبيدی موضوع را توضيح داد
  .صندلی رديف بعد رفت

  
ای به مدير کل  او سپس نامه. در دهلی، عبيدی فورًا شکايتی را تسليم مديريت فرودگاه کردپس از فرود آمدن 

او اخطار کرد که اگر در طی هفت روز يک عذرخواهی . شرکت هواپيمايی هند نوشت و او را از واقعه مطلع کرد
  . عذرخواهی دريافت نشد هيچ. دريافت نکند از شرکت هواپيمايی به خاطر نقض قانون معلوالن شکايت خواهد کرد

  
عبيدی دريافت که اگر بخواهد وقت خود را صرف يک شکايت کند بايد آن را در موردی صرف کند که اهميت 

توانست  اما در دادگاه می. خواست تنها به خاطر صندلی متناسب با راهرو شکايت کند او مطمئنًا نمی. داشته باشد
ها به داخل هواپيما برده  که او چگونه هميشه توسط باربران از پله موضوعات ديگری را نيز پيش کشد، مثل اين

ها ليز بخورد کار من تمام  اگر يکی از آن. ها کامًال برای اين کار تربيت نشده بودند آن: "او به من گفت. شده است
  ."است

  
فراد ناتوان و بيمار را نيز چرا نبايد ا. های هيدروليک دارند های هواپيمايی برای بار و خوراکی جات باالبر شرکت
چرا اين . اند های هواپيمايی همچنين پنجاه در صد تخفيف برای نابينايان در نظر گرفته ها باال برد؟ شرکت با همان

  تخفيف به ديگر معلوالن داده نشود؟
  

هجده ماه . داشتشد که دولت هند توانايی به اجرا گذاردن قانون معلوالن را ن البته پس از آن اين موضوع مطرح می
پس از تصويب قانون، دولت هنوز مدير کلی برای امور معلوالن تعيين نکرده بود، کسی که مسئول نظارت بر 

  . اجرای قانون مربوطه است
  

اين . عبيدی عليه شرکت هواپيمايی هند، وزارت حمل و نقل هوايی غير نظامی، و وزارت رفاه شکايت کرد
جا  ط به مصلحت عمومی به ديوان عالی هند فرستاده شد و سه ماه بعد در آنشکايت به عنوان يک ادعای مربو

  . عبيدی پس از مشاوره با يک دوست وکيل، تصميم گرفت خود دعوا را در دادگاه مطرح کند. پذيرفته شد
  

فت ، وقتی عبيدی برای اولين روز کار در دفتر مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن حضور يا١٩٩٧در سپتامبر 
  . اند ی کارکنان در تاريکی نشسته متوجه شد که برق قطع شده است و همه

  "چه خبر است؟ شما مولد برق نداريد؟: "او گفت
  ."نه"
  "کنيد؟ پس وقتی برق نداريد چه کار می"

  .کارکنان در سکوت به يکديگر نگاه کردند
  ." به بنياد رفتمبه سرعت گشتم و به اتومبيل خودم بر. من خيلی از اين موضوع افسرده شدم: "عبيدی گفت

  
معموًال جوايز را به کسانی : "عبيدی در اين مورد گفت. اندکی بعد او يک تماس تلفنی غير منتظره از آشوکا داشت

اما کمک آشوکا زمانی به او داده شد که پس از ترک بنياد ." ها نيازی ندارند اند و به آن دهند که معروف شده می
آشوکا به من نشان داد که من فردی از : "او گفت. کرد را باالخص تنها و آسيب پذير احساس میراجيو گاندی خود 

  ."ای برای تغيير داشتند های تازه يک گروه هستم که همه ايده
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ها  دولت: "اين جمله بدين قرار است. نامد می" عبارت طاليی"ای است که عبيدی آن را  قانون معلوالن دارای جمله
های الزم رای برای کارفرمايان  ی اقتصادی محرک ی محلی در چارچوب ظرفيت و توسعه بوطهو مقامات مر

ها از  آورند تا اطمينان حاصل شود که حداقل پنج درصد از نيروی کار آن های عمومی و خصوصی فراهم می بخش
  320."افراد معلول تشکيل شده باشد

  
کرد که دولت  را تقويت کرد، بلکه برای اولين بار بيان می عبارت طاليی نه تنها تعهد دولت به استخدام معلوالن
چالش معلوالن اين بود که . کند افراد معلول را استخدام کند بدين نکته واقف است و بخش خصوصی را مکلف می

  . به اين جمالت در عالم واقع معنا بدهند
  

رسميت شناخته شده، عبيدی بر اين تصميم بود  با توجه به اندازه و تنوع هند با يک ميليارد جمعيت و هجده زبان به
من متوجه بودم که ما قرار نيست در سطح کشور دفاتری داشته : "او گفت. که راهبرد شبکه محور را دنبال کند

به جای آن، او به نحوی .) هشت نفر کارمند داشت ٢٠٠٢مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن در سال ." (باشيم
های معلوليت را در هر يک از سی و دو ايالت و  با مديران مشاغل، مقامات رسمی، و گروهنظام يافته همکاری 
اين کار با مديريت راما . برای انجام اين کار، او همکارانی پر انرژی را به کار گرفت. نواحی هند آغاز کرد

های  انی با معلوليتی تدريس به کودک چاری زنی با مدرک کارشناسی ارشد در علم اقتصاد و هفت سال تجربه
  .جسمی و ذهنی انجام شد

  
هايی در مورد معلوليت و  ی جغرافيايی تقسيم کردند و گردهمايی نخست، عبيدی و کارکنانش هند را به پنج منطقه

. سازمان دادند) شمال شرق(و گواهاتی ) شرق(، کلکته )غرب(، بمبئی )جنوب(، بنگلور )شمال(اشتغال در دهلی 
سمينارهايی در سطح دولت سازمان دادند تا مشارکت کنندگان به طور خاص به مشکالت محلی  ها پس از آن، آن

حقوق، معماری، تجارت، تعليم و تربيت، و فن (های متفاوت  ها با افرادی مشخص در حرفه سپس، آن. بپردازند
ط به امور معلوالن استفاده ها برای نشر آرا و عقايد مربو های آن از شبکه. ارتباط برقرار کردند) آوری اطالعات

  .شد می
  

ها به يکديگر در سطح ملی، عبيدی اين هدف را در  پيش گرفت که  ی اين فعاليت در نهايت برای پيوند دادن همه
ها  ی محوری برای مشخص کردن اهداف و بزرگداشت موفقيت روز جهانی معلوليت، سوم دسامبر، را به نقطه

جنرال موتورز و َاکشن ايد را واداشت که از  ١٩٩٧برای معلوالن در دسامبر  مرکز ملی ارتقای شغل. تبديل کند
اين برنامه هزاران فعال امور . در دهلی حمايت مالی کنند" گام بر داشتن به سوی آزادی"يک برنامه به نام 

سال بعد مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن  321.معلوالن و نيز مقامات حکومتی برجسته را به خود جلب کرد
قرار " گردهمايی معلوليت ملی"های درگير در امور معلوليت و صاحبان مشاغل را در کنار يکديگر در يک  گروه
به راه انداخت " ٢٠٠٠معلوليت "ای را با عنوان  برنامه ١٩٩٩مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن در سال . داد

ی تازه جوايز ملی به نام جوايز هلن کلر از  د يک برنامهکه هدف از آن افزايش آگاهی نسبت به معلوليت، و ايجا
شد که در  هايی داده می اين جوايز برای قدردانی به افراد و شرکت. سوی مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن بود

سفيران "های سينما را به عنوان  عبيدی بازيکنان مشهور کريکت و ستاره. اند پيشرفت معلوالن مشارکت داشته
تهيه کرد که در سطح اقليت پنهان به کار گرفت، تبليغات تلويزيونی پخش کرد و يک فيلم مستند به نام " لوليتمع

  .ملی پخش و توزيع شد
  

مرکز ملی . های تحقيقاتی برای نشان دادن نياز به تغيير به اجرا در آورد در همين حال، عبيدی يک مجموعه طرح
ی ملی نابينايان اشتغال در بخش معلوليت هند را مورد بررسی قرار  اتحاديهارتقای شغل برای معلوالن با همکاری 

درصد از کارکنان معمولی در اين بخش غير  ٨۵درصد از مقامات اجرايی و  ٧٨ها دريافتند که  اين سازمان. داد
  ."داين نتايج ويران کننده بود و اين بخش را تکان دا: "گويد عبيدی در اين مورد می 322.معلول هستند

 

                                                 
320 See Javed Abidi, ed., Equity, 1, no. 1 (April 1998) (newsletter of NCPEDP); see www.ncpedp.org. 
321 Ibid. 
322 NCPEDP and The National Association for the Blind, Delhi, Role of NGOs Vis-à-vis the Employment 
Scenario in India with Reference to People with Disabilities (Delhi: NCPEDP, 1998), 11-33.  
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. پس از آن، مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن اشتغال درصد شرکت بزرگ هند را مورد بررسی قرار داد
اين رقم برای . درصد از کارکنان بخش خصوصی معلول بودند ٢٨/٠فقط . نتايج دوباره تکان دهنده بود

های بخش عمومی در بهترين  شرکت. شد های چند مليتی پنج هزارم درصد بود که مايه خجالت واقع می شرکت
هيچ شرکتی حتی نزديک به رقم پنج درصد که در عبارت طاليی ذکر  323.رسيدند  درصد می ۵۴/٠حالت به رقم 
  ."ی عمومی وارد شديم ما با آن مطالعه به حوزه: "عبيدی گفت. رسيد  شده بود نمی

  
اين . فدراسيون صنايع هند آغاز کرداو يک همکاری را با کن. سپس او به حساس کردن مديران مشاغل پرداخت

ی اجتماعی کنفدراسيون صنايع هند شامل  برنامه. کرد کنفدراسيون چهار هزار شرکت و موسسه را نمايندگی می
  . کرد اين بايد تغيير پيدا می. ايدز، اما نه معلوليت/ی اچ آی وی بود بر توجه به مسائل محيط زيست و زنان به عالوه

  
ه به اين نکته که بيست درصد از مشاغل در بخش سريعًا رو به رشد فن آوری پيشرفته در هند سپس عبيدی با توج

کرد نيروهايی مشترک با مديران بخش تکنولوژی شکل  ها ايجاد نمی ترين معلوليت هيچ مانعی برای افرادی با شديد
کامپيوتر، اوراکل، سيسکو،  های دارای تاسيسات در هند مثل آی بی ام، َاپل داد تا به همراه مديران شرکت

هدف از اين برنامه ارتقای دسترسی . را راه اندازی کنند" دسترسی برابر"ی  مايکروسافت، و هيولت پاکارد برنامه
  . معلوالن به صنعت فن آوری پيشرفته بود

  
غل برای های فشار مرکز ملی ارتقای ش نتايج ارتباطات پيگيرانه و تاکتيک ١٩٩٩و  ١٩٩٨های  عبيدی در سال

دو سال و نيم پس از (دولت در نهايت يک مامور ارشد برای امور معلوالن تعيين کرد . معلوالن را شاهد بود
سپس معاون دبير کل کنفدراسيون صنعت هند در يک کنفرانس سازمان دهی شده  324).تصويب قانون معلوليت

ی اجتماعی اين گروه جهت  فهرست برنامه توسط مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن اعالم کرد که معلوليت به
های  ی هيئت امتيازات و کمک هزينه سپس آرميتی ِدسای، مدير تازه. های درگير اضافه شده است مذاکره با طرف

اعالم کرد که اين هيئت سياست مورد شمول قرار ) که از حاميان اصلی خط تلفن کودکان نيز بوده است(دانشگاهی 
در نهايت، حکم ديوان عالی در مورد شکايت عبيدی صادر شد  325.حو جدی دنبال خواهد کرددادن معلوالن را به ن
   326.که کامًال به نفع او بود

 
ها خواست  ی کشور صادر کرد و از آن های محلی و مناطق متحده ی دولت ديوان حکمی خطاب به دولت هند و همه

در عين حال، شرکت هواپيمايی هند موافقت کرد که  327.های الزم را برای اجرای قانون معلوليت بردارند که گام
ی پروازها فراهم کند و دادگاه حکمی صادر  صندلی متناسب با راهروی هواپيما و دسترسی به باالبر را برای همه

اين . ی معلوالنی که معلوليت جدی حرکتی دارند بسط داده شود که پنجاه درصد تخفيف به همه کرد مبنی بر اين
  . اين که قانون معلوليت نبايد به دست فراموشی سپرده شود: ی مهمی ايجاد کرد همورد پيشين

  
ای به هيئت  نامه ١٩٩٩او در اواخر . سرشماری هند: با موضوع ديگری اشغال شد ٢٠٠٠ذهن عبيدی در سال 

هاد ی معلوليت و سرشماری پيشن سرشماری نوشته و کمک مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن را در حوزه
ای برای  اما هيچ برنامه" خرسند است"ای واصل شد مبنی بر اين که هيئت از عالقه و توجه عبيدی  نامه. کرده بود

از پاسخ "ای در اعتراض نوشت با اين بيان که  عبيدی نامه 328.وجود ندارد ٢٠٠١گنجاندن معلوليت در سرشماری 

                                                 
323 Javed Abidi, ed., “Employment Practices of the Corporate Sector (‘Super 100’ Companies) with 
Reference to People with Disabilities,” Equity, 2, no. 1 (April 1999): 3-5  
324 Javed Abidi, “Editor’s Notes,” Equity, 1, no. 3 (October 1998): 1. 
325 Javed Abidi, “Schemes to Assist Universities and Collleges to Facilitate Higher Education for Disabled 
Persons,” Equity, 1, no. 3 (October 1998): 3-4. 
326 Supreme Court of India, Civil Appellate Jurisdiction, Writ Petition (Civil) No. 326 of 1997. Judgment 
issued December 17, 1998, text copy published in Javed Abidi, ed., Equity, 1, no. 4 (January 1999): 4-5; 
www.ncpedp.org. 
327 Supreme Court of India, Writ Petition (Civil) No. 326 of 1997. Court order dated October 24, 1997. 
328 Letter from M. K. Jain, Deputy Registrar General, Ministry of Home Affairs, Government of India, to 
Javed Abidi, December 12, 1999. 
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. شد" گروه حقوق معلوالن"ی  ستار تشکيل جلسهاو همچنين خوا". هيئت تکان خورده و ترس برش داشته است
  .ی ديگری با امضای دوازده فعال امور معلوليت به مقامات باالی حکومتی نوشته شد نامه
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قابل اتکايی در مورد  ی کمی هند هر ده سال در طول يک قرن اقدام به سرشماری کرده است اما کشور هيچ داده
اين تخمين چهل . تخمين دولت اين بود که دو درصد از جمعيت کشور معلول هستند. معلوالن در اختيار نداشت

ميليون کمتر از تخمين مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن و پنجاه تا هشتاد ميليون کمتر از تخمين سازمان 
آيد ارقام اهميت  وقتی پای برنامه ريزی و بودجه بندی به ميان می" :عبيدی در اين مورد گفت. بهداشت جهانی بود

  ."های غير دولتی برايش مهم نيستند دهد و مطمئنًا ارقام سازمان دولت اهميتی به ارقام سازمان مل متحد نمی. دارند
  

او بر اين . چند هفته بعد، عبيدی و ديگر اعضای گروه حقوق معلوالن با مامور ارشد سرشماری مالقات کردند
او توضيح داد که . باور بود که جمع آوری اطالعات در مورد معلوليت در يک سرشماری غير ممکن است

های  اما فعاالن معلوليت روش 329.به معلوليت پرداخته بود اما تخمين ضعيفی به دست آمده بود ١٩٨١سرشماری 
به نحو  ١٩٨١ره کردند که پرسش سرشماری ها اشا آن. جمع آوری اطالعات را مورد مطالعه قرار داده بودند

اين پرسش در مورد آن دسته از اعضای خانوار بود . خامی مطرح شده و معلوليت ذهنی را نيز از قلم انداخته بود
شد  همچنين چهار هزار سازمان معلوليت در کشور وجود داشتند که می. بودند" کامًال نابينا، فلج يا عقب مانده"که 
  . ها داشت کرد و ارتباطات بهتری با آن ها صحبت با آن

  
سپس . بنابراين گروه حقوق بشر يک راهپيمايی محلی را سازمان دهی کرد. مامور سرشماری عقب نشينی نکرد

دو روز مانده به اعتصاب غذا، وزير امور داخله، . اين گروه خواهان يک روز اعتصاب غذا و اعتراضات ملی شد
ای با حضور مامور  ند تن از فعاالن امور معلوالن را دعوت کرد که در جلسهِال ِکی عدوانی، عبيدی و چ

اين دو تن عبارت بودند از ماِنکا گاندی، وزير عدالت اجتماعی و . سرشماری و دو تن از وزرا حضور پيدا کنند
  .پشتيبانی، و آرون شوری، وزير برنامه و اجرای هند

  
شگفتی : در مورد: "عنوان پيام اين بود. از عبيدی دريافت کردم من يک پيام الکترونيکی ٢٠٠٠آوريل  ٢٢در 

لحاظ خواهد  ٢٠٠١معلوليت به عنوان يک مقوله در سرشماری : "شد پيام اين طور شروع می!!!" حيرت انگيز
داد که چگونه فعاالن امور معلوليت وزرا را به اين تصميم  او به تفصيل توضيح می. ..." من هنوز گيج هستم. شد
تا آن  330.چند هفته بعد، هيئت سرشماری رسمًا اعالم کرد که معلوليت را در سرشماری خواهد گنجاند. ساندندر

های  زمان، عبيدی و کارکنانش مشغول سازمان دهی جلساتی در دهلی، بمبئی، کلکته، و مدرس بودند تا به سازمان
  . نددرگير در امور معلوليت در هند جهت آمادگی برای سرشماری کمک کن

  
او يک تماس تلفنی داشت از يک : از فرصت ديگری برای ايجاد تحول استفاده کرد ٢٠٠٠عبيدی در اواخر سال 

هاوکينگ هم دعوت را پذيرفته . موسسه در دهلی که فيزيکدان مشهور استفان هاوکينگ را به هند دعوت کرده بود
ی از ميان  ی عصبی سخت شدن بافتهای جانبی بواسطهبيمار(متاسفانه، هاوکينگ شديدًا از بيماری لو ِگهريگ . بود

. دانستند چطور او را به اين طرف و آن طرف ببرند برد و ميزبانانش نمی رنج می) های عصبی رفتن متزايد بافت
ی سرخ، منار  قلعه: خواست به چهار محل تاريخی برود کرد اين بود که هاوکينگ می تر می چه کار را سخت ن آ

 .ها با صندلی چرخدار قابل دسترسی نبود هيچ يک از اين محل. همايون، و جانتار منتار ی قطب، مقبره
  

خواهد پاهای فيزيکدان را  های هاوکينگ خبردار شد به گزارشگران گفت که دلش می وقتی عبيدی از درخواست
های  خواهند به بخشمن کامًال از دکتر هاوکينگ تشکر خواهم کرد اگر ايشان ب: "ها گفت عبيدی به آن. ببوسد

ها  ی عمومی، و هر کدام از ادارات دولتی يا مراکز خريد و هتل مختلف دهلی، مثل جانپاث، مقر کاناوت، قمارخانه
  331."بروند و مقامات را شرمنده سازند

  
ا ای در دهلی گشت که دارای باالبر هيدروليکی قوی باشد ت ی نقليه عبيدی با چند نفر تماس گرفت و دنبال وسيله

ی پيمايش باستان شناسی هند  ای به موسسه او سپس نامه. جا کند به بتواند صندلی چرخدار و سنگين هاوکينگ را جا

                                                 
329 Javed Abidi, ed., “How Disability Was Included in the Census 2001—A Chronology of Events,” Equity, 
3, no. 4 (January 2001): 4-6. 
330 Garimella Subramaniam, “All Disabilities to be Covered in Census 2001,” The Hindu (Delhi), October 
6, 2000. 
331 “Why Disability Activist Thinks Hawking’s Good News?” The Indian Express, December 1, 2001. 
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دار چوبی و موقتی در آن  کند نوشت و از آن موسسه خواست که مسيرهای شيب ی تاريخی را مديريت می که امکنه
اين موسسه به جای آن . که چنين کاری قابل انجام نيستبه او اطالع داده شد . امکنه برای ديدار هاوکينگ بسازند

  . اش را باال و پايين ببرند  پيشنهاد کرد که چهار نفر را در اختيار هاوکينگ بگذارد تا او و صندلی
  

ی پيمايش باستان  عبيدی به سرعت به دولت هند و وزارت عدالت اجتماعی و پشتيبانی در مورد پاسخ موسسه
ها  ديدار هاوکينگ توجه زيادی از سوی رسانه. او مطبوعات را نيز از اين موضوع مطلع کرد. شناسی اطالع داد

اگر قرار بود که فيزيکدان با کمک افراد به اين سو و آن سو برده شود، اين امر منبعی . به خود جلب کرده بود
  . بود برای شرمندگی دولت هند می

  
در طی دو روز سطوح شيبدار برای صندلی . ار سياسی تسليم شدی پيمايش باستان شناسی به سرعت به فش موسسه

وقتی هاوکينگ و همسرش از قطب منار ديدار کردند به روزنامه نگارانی . چرخدار تحت نظر عبيدی ساخته شدند
فراد و اميد داريم که ا. ما اميد داريم که اين سطوح شيبدار پس از رفتن ما نيز باقی بمانند: "جا بودند گفتند که آن

  332."ديگر معلول نيز اين بخت را پيدا کنند که از اين شکوه معماری ديدار کنند
  

ی همايون داشت و متوجه شد که  چند روز بعد، مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن ديداری غير منتظره از مقبره
ی را سازمان دهی کرد و عبيدی بالفاصله تظاهرات. ی پيمايش باستان شناسی سطوح شيبدار را برچيده است موسسه

او در اين ادعا نامه خواستار توقف . ای را مربوط به مصلحت عمومی تسليم دادگاه عالی دهلی نمود ادعا نامه
ی پيمايش باستان شناسی تسليم فشار شد و اعالم کرد که  يک ماه بعد دوباره موسسه. برچيده شدن سطوح شيبدار شد

ی پيمايش باستان شناسی فراتر از آن قول داد که سطوح شيبدار مربوط  سهموس. سطوح شيبدار دائمی خواهند بود
   333.به صندلی چرخدار در ديگر اماکن استانی هند و مراکز ميراث ملی از جمله تاج محل نصب خواهند شد

 

 
تيها در مورد معلول گزارش روزنامه   

                                                 
332 “Hawking Couple want Ramps to Stay On at Monuments,” The Times of India, January 17, 2001. 
333 Lalit K. Jha, “ASI to Put up Ramps at Monuments,” The Hindu, February 7, 2001. 
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های فشار ادامه داد، و  فاده از تاکتيکبه مبارزه برای حساس کردن و است ٢٠٠٢و  ٢٠٠١های  عبيدی در سال

ای  پس از مبارزه. مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن به دريافت خبرهای خوبی يکی پس از ديگری مشغول بود
ها، مراکز عمومی، و  های مکداِنلد، موزه در رستوران" شنيدن از معلوليت"کامال پر سر و صدا با مضمون 

های دولتی  ی ساختمان دالت اجتماعی و پشتيبانی يک تيم بررسی برای مرور همههای دولتی، وزارت ع ساختمان
سپس هيئت خدمات عمومی متحد اعالم کرد که امتحان . ها تعيين کرد جهت اطمينان يابی از قابليت دسترسی آن

علول برای م ٣۶٠٠بالفاصله، . خدمت مدنی در هند برای اولين بار در يک محيط قابل دسترسی برگزار خواهد شد
سپس  334.نيازهای ضروری برای اشتغال در خدمت مدنی است - اين امتحان ثبت نام کردند که يکی از پيش

ترين  ها با نيازهای معلوالن به مهم ی هتلداران هند اعالم کرد که راهنمايی تازه برای متناسب ساختن هتل اتحاديه
   335.های هند ارسال کرده است هتل

  
بررسی کيفيت آموزش شغلی برای معلوالن؛ اختصاص : ی تازه در نظر داشت چند برنامه ٢٠٠٢عبيدی در اواخر 

ها که چگونه  يافتن درصد مشخصی از مشاغل در بخش خصوصی برای معلوالن؛ نشان دادن اين امر به شرکت
ها اين  به آن اين امر. توانند فرايندهای کار را دوباره طراحی کرده و تغييراتی در محيط کار به وجود آورند می

  .ی زياد استخدام کنند امکان را خواهد داد که معلوالن بيشتری را بدون هزينه
 

ی  ی گروه حقوق معلوالن، شاخه عبيدی عالوه بر رياست مرکز ملی ارتقای شغل برای معلوالن و هماهنگ کننده
بخش جنوب آسيای اين موسسه و  المللی حقوق معلوالن را دوباره فعال کرده و به عنوان رئيس ی بين هندی موسسه

او به فشار . کرد او معموًال تا ساعت سه يا چهار بامداد کار می. اقيانوس آرام آن انتخاب شد - معاون بخش آسيا
مداوم بر دولت برای انجام الزامات قانونی خود تحت قانون معلوالن ادامه داد و در يک مقطع حتی تهديد به 

  . اعتصاب غذا کرد
  

در بخش خصوصی باالخص در بخش صنعت، او . های گوناگون بود ی در اين کار پيشرفت در جبههمشوق عبيد
معلوالن . دهند های بيشتری تالشی واقعی برای استخدام کارکنان معلول به خرج می شاهد اين امر بود که شرکت

و هزاران معلول اکنون . ای به تحصيالت دانشگاهی نسبت به چند سال قبل داشتند دسترسی بيشتر و قابل مالحظه
  . توانستند به نحوی موفقيت آميز برای مشاغل سطح باال در خدمت مدنی به رقابت بپردازند می

  
. در ذهن او جای گرفته بود" پاسداری ابدی"عبارت . عبيدی گفت که هنوز کارهای زيادی برای انجام وجود دارد

، يعنی زمان تصويب قانون معلوليت، ١٩٩۵ی کوتاهی از  رهها در دو با اين حال، هنگامی که او در مورد موفقيت
ترين روياهايمان، هيچ  در بی حد و حصر: "او گفت. نمود کرد فوران هيجان زدگی را احساس می تا کنون فکر می

صدای بخش معلوليت اکنون . آمديم کس حتی فکرش را هم نکرده بود که ما به اين سرعت تا اين مرحله پيش می
  ."       شود شنيده می

  
 
       

                                                 
334 Rema Nagarajan, “UPSC Exam Centres to be Disabled Friendly,” The Hindustan Times, April 26, 2001 
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  شش کيفيت کارآفرينان اجتماعی موفق. ١٨
 

تر از ديگران هستند و  تر و پر استقامت معموًال فرض بر اين است که کارآفرينان بسيار موفق به خود مطمئن
ترين  يکی از وسوسه کننده: اين امر ممکن است درست نباشد. موفق نيز اين خصوصيات را دارند کمترکارآفرينان 

" معمولی"را با کارآفرينان " بسيار موفق"مقاالتی که من در تحقيقات خود بدان برخورد کردم رفتار کارآفرينان 
تر، و با  ستقامتتر، پر ا ترين کارآفرينان بالضروره به خود مطمئن رسيد که موفق کرد و به اين نتيجه می                                                          مقايسه می

ترين  موفق. های آنان انگيزهگشت به کيفيت                                                           های کليدی ميان کارآفرينان بيشتر باز می تفاوت. تر نيستند اطالع
. ار بود اراده کرده بودندها عميقًا معنی د کارآفرينان کسانی بودند که رسيدن به يک هدف بلند مدت را که برای آن

ها، پيش بينی موانع، دنبال کردن نتايج، و برنامه ريزی از پيش،  وجوی فرصت ها در جست به همين ترتيب، آن
گرفتند                                                           ه و به مردمی که به کار میی کيفيت و کارايی را داشت ها بيشتر دغدغه آن. اند کرده                                                          تر برخورد می نظام يافته
و باالخره، مالحظات دراز مدت را بر دستاوردهای . اند کرده                                                          ها همکاری داشتند تعهد بيشتری احساس می و با آن
  336.اند داده                                                          ترجيح می  تکوتاه مد

 
  تمايل به تصحيح خود    

اين نکته به نظر موضوعی ساده . اند کارآفرينان بسيار موفق به خاطر انگيزه شان در حد بااليی خود تصحيح کننده
. قطار ايستگاه را ترک کرد بازگرداندن آن بسيار دشوار استوقتی يک . توان آن را دست کم گرفت  آيد، اما نمی می

يا " رود                                                          اين روش پيش نمی"به ترکيبی از کله شقی، تواضع، و شجاعت نياز داريم تا بايستيم و بگوييم، 
. ی شما وابسته به يک طرح از پيش تاييد شده است بودجهباالخص هنگامی که تامين " اند، مفروضات ما غلط بوده"

به . شود تا يک رهيافت يا طرح ويژه                                                          اما، تمايل کارآفرين به تصحيح خود از تمسک او به يک هدف ناشی می
دی مراقبت خانگی تاِتنی را به عنوان خدمات عنوان مثال، وقتی ورونيکا خوسا متوجه شد که مردم ماِملو

ی خود صرف و آن را  پذيرند زمان اندکی را برای شکل دادن دوباره به موسسه  اختصاصی به بيماران ايدزی نمی
به " نشست دانشگاهی"هنگامی که جی بی شرام متوجه شد . به عنوان خدمات عمومی مراقبت خانگی عرضه کرد

های خود را فراهم کرد و برنامه را در  هت دست يابی به تاثيری قابل توجه نياز دارد عذرتر ج ی نظام يافته توسعه
  .چند ايالت متوقف کرد

  
خود در مواجهه با " های کاری مدل"های تغيير اجتماعی مثل مشاغل جوان معموًال با تکامل راهبردها و  سازمان

که  اگر چنين نکنند، امکان اين. شوند                                                          رات متعددی میهای تازه، و شرايط متغير بازار دچار تغيي مشکالت، فرصت
همراه با باز (تمايل کارآفرين به تصحيح خود . سازمان به جايی برسد که تاثير جدی داشته باشد اندک خواهد بود

  . ی اين فرايند متداوم انطباق، حياتی استبرا) بودن در برابر بازار و جهت گيری به رشد طبيعی
  

ی جالب اين است که تمايل به تصحيح خود کيفيتی است که ظاهرًا کارآفرينان جوان را از همکاران  نکته
 گذشت زمان و با افزايش پيوستگی يا غل و  اين کيفيت ظاهرًا با. کند                                                          تر خود متمايز می تر و جا افتاده سالخورده

هايشان با بازار  فراتر از آن، کارآفرينان اغلب با رشد سازمان. يابد                                                          هايشان نقصان می زنجير شدن کارآفرينان به ايده
رسد و مشکالت در مراحل                                                           ها می اطالعات به نحوی فزاينده از مجاری مديريتی غير مستقيم به آن. گيرند                                                          فاصله می

طلبد،                                                           آن مرحله، توقف قطار يا عوض کردن مسير آن کوشش بيشتری را می در. نمايند                                                          ها رخ می بعدی برای آن
  .های پر هزينه و وقت بر برای بازآموزی هزاران نفر از مردم است چون تصحيح مستلزم تالش

  
ی نود از مجراهای مديريتی متوجه شد  نس در اواخر دههمحمد يو. بانک گرامين همين تجربه را اخيرًا داشته است

در نظام وام دهی بانک باعث مشکل بازپرداخت و مشکالتی برای بسياری از وام " های درونی ضعف"که 
ها را  ها وقت يونس و مديرانش را گرفت تا به خوبی مشکالت را درک کرده و آن اين امر سال. گيرندگان شده است

حل را پيدا کنند، راه حل را در عمل بيازمايند، و دوازده هزار پرسنل بانک را در اين مورد تشخيص دهند، راه 
اين بانک محصول . را راه اندازی کرد" بانک گرامين دو"به نحو صوری  ٢٠٠٢يونس در سال . آموزش دهند

                                                 
336 David C. McClelland, “Characteristics of Successful Entrepreneurs,” Journal of Creative Behavior, 21 
(1987): 219-233. 
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به نظام " همه - برای -اسبمتن -اندازه -يک"ی وام بانک، و انتقال از رهيافت  تحت نظم و قاعده در آوردن برنامه
تر با اين هدف طراحی شده بود که به نيازها و مشکالت وام  نظام بانکی انعطاف پذير. تر بود بانکی انعطاف پذير
        337.تر باشد گيرندگان پاسخگو

  
داشت خواهد " بانک گرامين يک"کارايی بيشتری نسبت به " بانک گرامين دو"هنوز بايد منتظر ماند و ديد که آيا 

های بزرگی که در دنيای  اما توجه به اين امر ارزشمند است که اين گونه رفتار کارآفرينانه در ديوانساالری. يا خير
ی نوبل، در کتاب  ی جايزه جوزف استيگليتز، اقتصاد دان برنده. امروز قدرت را دست دارند کمتر ديده شده است

المللی  های صندوق بين اين کتاب، تاريخی از شکست. کند                                                          بيان می همين نکته راش جهانی شدن و مخالفانخود به نام 
که  هد زياد مبنی بر اينرغم شوا ای را علی های قبًال تعيين شده اين صندوق سريعًا سياست. دهد                                                          پول را به دست می

اند اتخاذ  ها در جهان در حال توسعه منجر شده ها به بی ثباتی اقتصادی در جهان و به رنج شديد انسان آن سياست
  338.کرده است

  
تواند اين همه اشتباه   می) و دستمزدهای باال(چطور سازمانی با اين ديوانساالران دولتی خبره : "پرسد  استيگليتز می

ناشی ... اين تا حدی . المللی پول در يادگيری از اشتباهات خود به شدت کند بوده است شود؟ صندوق بينرا مرتکب 
از نقش پر قدرت ايدئولوژی و باور آن به خطا ناپذيری نهادی، و تا حدی ناشی از ساختار سلسله مراتب سازمانی 

    339."نهاد عادت کرده است های غالب آن در اين ی ديدگاه آن است که به اطمينان يابی از سلطه
 

  تمايل به سهيم کردن ديگران در اعتبارات
گفته شده که هيچ حدی برای دستاوردهای انسان وجود ندارد، اگر برای افراد مهم نباشد که چه کسی اعتبار ناشی 

برای کارآفرينان، تمايل به سهيم کردن ديگران در اعتبارات گامی در  .دهد                                                          از يک کار را به خود اختصاص می
که هر چه بيشتر اعتبارات به ديگران داده شود، افراد بيشتری  به موفقيت است، صرفًا به خاطر آن" مسير بحرانی"

. آيد رون میاما اين کيفيت نيز همانند تمايل به تصحيح خويش از دل انگيزه داشتن بي. خواستار کمک خواهند شد
با . اگر کارآفرينی حقيقتًا بخواهد تحولی اتفاق بيفتد سهيم کردن ديگران در اعتبارات خود به خود در پی خواهد آمد

شود، سهيم کردن ديگران در اعتبار عليه  شناختهاين حال، اگر نيت واقعی اين باشد که کسی به عنوان عامل تغيير 
  . جريان کار عمل خواهد کرد

  
ها به  اشاره کردم او مرا ياد آور شد که اين ايده" های او ايده"هر بار که من به . ی اول تعلق دارد زا به مقولهفابيو ُر

ها به ِانيو آمارال و آندره ووازين تعلق دارند و اعتبار به ِنی آِزِودو و همکاران وفادارش  ايده. وی تعلق ندارند
  . ريکاردو ملو و فرديناندو ِسن

  
داد که سهم                                                           ای که با جيرو بيليموريا داشتم او نيمی از وقت را به اين اختصاص می تيب در هر مصاحبهبه همين تر

ِپراکاش فرناندز و مگانا : کرد                                                          او در مورد اين افراد  صحبت می. ديگران را در خط تلفن کودکان توضيح دهد
ی  ی بخش مددکاری اجتماعی هند در کره الهه("و آرميتی دسای ") دهند                                                          ها کارهای زيادی انجام می آن("ساوانت 
و ") رفت                                                          کرد کار ما به اين سرعت پيش نمی                                                          مکاری نمیاگر او با خط تلفن کودکان ه("و ماِنکا گاندی ") خاکی

و "دند، آناند بورديا و ِای پی سينگ و آشا داس، کارکنان ارشد دولتی که به شکل گيری خط تلفن کودکان کمک کر
سه بار هنگامی که ما در  -ی تاتا و آقای کاوارانا از شرکت تلکو و آقای بايرامچی آقای کوهلی از خدمات مشاوره

پس از مدتی دريافتم که او چگونه همه را در کنار يکديگر قرار . ..." حال ورشکستگی بوديم او به ما کمک کرد
  .داده بود                                                          می

  
  های مستقر تمايل به فاصله گيری از ساخت

همان کاری که دريتون با (های موجود موجب تغيير شوند  توانند با جهت دادن به سازمان  کارآفرينان اجتماعی می
يونيسف  سازمان حفاظت محيط زيست انجام داد و همان طور که خواننده خواهد ديد، کاری که جيمز پی گرانت در

                                                 
337 Muhammad Yunus, Grameen Bank II: Designed to Open New Possibilities (Dhaka: Grameen Bank, 
2002). 
338 See Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents (New York: W. W. Norton, 2002). 
339 Ibid. 230-31. 

www.takbook.com

www.takbook.com



190 
 

اما در عموم موارد، بخش شهروندی همانجاست که کارآفرينان اجتماعی بيشترين امکان را برای ). پی گرفت
. اين نکته مسلم است که آزادی قابل توجهی در بخش تجاری وجود دارد. های تازه دارند آزمودن و بازاريابی ايده

ی  ها امکان کسب سود در يک دوره ازند که از طريق آنپرد  اما مشاغل تجاری به بازاريابی کاالها و خدماتی می
ودآور کنند س                                                          هايی که کاالها و خدمات ارزشمندی برای جامعه توليد می بسياری از سازمان. رود                                                          کوتاه مدت می

کشد که سرمايه گذاران تمايلی به صبر کردن برای رسيدن به سود در                                                           ها آنقدر طول می نيستند يا سود آوری آن
  .ها را ندارند آن
  

خورد، اما در اين موسسات توان به برخی از کارآفرينان اجتماعی در دولت و موسسات آموزشی عالی بر  گهگاه می
های انتخابات دو ساله يا چهار  چرخه. کنند                                                          های نهادی به شکل مانع عمل می های انگيزه دهی و محدوديت ساخت

  .ای هستند د چند دهههای دي ساله و نياز جاری به انتشار موانعی دل ناچسب برای افراد کنش محور با افق
  

ی  حوزه. کنند                                                          ی جدی در نوآوری اجتماعی بازی نمیهاي ها نقش ها و دانشگاه اين سخن بدين معنی نيست که دولت
ها در سراسر جهان تامين مالی،  ها و دانشگاه يافت اگر اين ايده از طريق دولت                                                          ی خرد با اين سرعت بسط نمی ماليه

اند و در عين حال  ها را مطرح کرده اما، آن دسته از کارآفرينان اجتماعی که اين ايده. مطالعه، و منتشر نشده بود
ی دانشگاه فراتر  معموًال پا را از محدوده - مثل محمد يونس و جيرو بيليموريا -اند داده                                                          ها درس می در دانشگاه

ای و مالی قابل توجهی  ها برای انجام اين کار اغلب خطرات حرفه  آن. های خود را تاسيس کنند اند تا سازمان گذاشته
آورند آزادی عمل و فاصله گيری از جريان امور روزمره  ها به دست می چه آن آن. کردند                                                          را بر خود تحميل می

ی  اين نکته اهميت جدی دارد، چون همه. های کاری خود است برای ديدن امور فراتر از جزم انديشی در حوزه
  . ها توانايی فاصله گيری از گذشته را دارند نوآوری

  
  ای علمی اتر گذاشتن از مرزهای ميان رشتها فرتمايل به پ

ها اين  کند تا از مفروضات غالب آزاد باشند بلکه به آن                                                          مستقر نه فقط به کارآفرينان کمک میهای  استقالل از ساخت
در واقع، يکی از کارکردهای ابتدايی کارآفرين . های تازه ترکيب کنند دهد که منابع را در چارچوب                                                          امکان را می

ها،  های اجتماعی تازه، کنار هم گذاری ايده خلق ترکيب: ی نوعی کيمياگر اجتماعی است اجتماعی خدمت به منزله
  . دهد                                                          ی که جامعه به طور معمول اين کار را انجام نمیها، و منابع افراد در هيئت و شکل تجربيات، مهارت

  
ی مختلف ها ها به بخش دانشگاه. دهند                                                          مردم نوعًا بر اساس منافع، کار، فرهنگ، و مجاورت خود را سازمان می

کارآفرينان . شوند                                                          ها تقسيم می های اقتصادی و اجتماعی به صنايع و حوزه ها به موسسات، و فعاليت علمی، دولت
همان طور که جيرو . شوند                                                          اش مواجه می اجتماعی با اين شرايط بر اساس نياز به درگير شدن با جهان در کليت

ی يک خدمات تلفنی اضطراری برای کودکان  ها و پليس همکاری نکنند اداره بيليموريا دريافت، اگر بيمارستان
  . خيابانی مفهومی نخواهد داشت

  
کنند، و افراد را                                                           های علمی عبور می رشته کارآفرينان اجتماعی در مواجهه با کليت مشکالت با آمادگی از مرزهای

د راه توانن  اين افراد با يکديگر می. دهند                                                          های متفاوت در کنار هم قرار می از قلمروهای مختلف با تجربيات و مهارت
  . هايی عملی که از حيث کيفی تازه هستند پيدا کنند حل

  
خط تلفن . به عنوان مثال، آشوکا کار خود را با اطالق يک مفهوم تجاری جا افتاده بر اهداف اجتماعی آغاز کرد

. آورد های تجاری، و دولت را در يک فعاليت گرد هم می های شهروندی، فعاليت های خيابانی، گروه کودکان بچه
  .ای است با دسترسی گسترده، اعتبار، آشنايی با محيط، و تاثير گذاری ی کار شبکه نتيجه

  
تواند نوعی پاسخ شهودی به تفرق و تخصصی شدن بيش از حد در   کارآفرينان اجتماعی می ی "ترکيب خالقانه"

اند  نشان داده" دانشگاهینشست "، و "خط تلفن کودکان"، "تولد دوباره"همان طور که . جوامع مدرن صنعتی باشد
توان حل کرد مگر افراد بسياری آگاهانه و با   ها را نمی مردم نيازهای مختلفی در آن واحد دارند و مشکالت آن

تواند دليل اين واقعيت باشد که بسياری از کارآفرينان اجتماعی به دنبال   همين امر می. بصيرت در کنار هم کار کنند
      . ماندند                                                          دهايی هستند که در غير اين صورت متفرق باقی میدر کنار هم گذاری کارکر
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  تمايل به کار بدون سر و صدا
های  کنند و بر مردم در گروه                                                          های خود می را به تدريج صرف پيشبرد ايده ها بسياری از کارآفرينان اجتماعی دهه

ها غالبًا پس از  آن. ها اغلب بسيار دشوار است فهم يا اندازه گيری تاثير آن. گذارند                                                          کوچک يک به يک تاثير می
  .شوند                                                          ها کار در ناشناختگی نسبی به عموم معرفی می سال

  
وولمن بيش از . او کسی است که کويکرها را متقاعد کرد بردگان خود را آزاد کنند. جان وولمن را در نظر بگيريد

. سازند                                                          ها نقش او را در نبرد عليه بردگی روشن می اين نوشته. ی خود شناخته شده استها يادداشتهمه به خاطر 
وجوه شخصی اين  -جان وولمن: "نويسد                                                          ای در مورد کويکرهای اوليه در نيو جرزی می در مطالعه گامرآِمليا ام 

اما تواضع وولمن مانع از آن شد که او در ." دسترسی داشته است مرد تاثيرات اجتماعی و اخالقی دور از
  340.داشته باشد" ها بوده است ای به وقايع مهمی که او بازيگر آن اشاره"هايش  نوشته

  
پس از مصاحبه با صدها نفر برای اين کتاب به اين نتيجه رسيدم که بيل دريتون مسئول ايجاد زمينه برای حمايت 

اکثر . کنم                                                          همکار خود اشاره نمی ١۴٠٠جا به حمايت مالی آشوکا از  من در اين. عی استاز کارآفرينی اجتما
ها از مجرای  هايی که آن ها، و ايده ها مصاحبه کردم گفتند که اعتبار، اطمينان، تماس همکاران آشوکا که من با آن

  . تر از پول بوده است وردند گرانبهاآشوکا به دست آ
  

در طی . کنم                                                          تر از ارزيابی ادراکات و تصورات همکاران آشوکا اشاره می دشوارای بس  جا به نکته من در اين
ها هزار گفتگو با کارآفرينان اجتماعی، المللی آشوکا باعث صد ی بين بيست و پنج سال اخير، فرايند ساختن شبکه

فعاالن سياسی و اجتماعی، تامين کنندگان مالی، صاحبان تجارت و مشاغل، روزنامه نگاران، و افراد ديگر در 
ی آشوکا عمدتًا توسط خود دريتون انجام  های اوليه اين ماراتن فرايند آموزشی که در سال. سراسر جهان شده است

ی متفاوت در مورد چگونگی تحول اجتماعی تشويق کرده  شد بسياری از افراد را در چندين کشور به انديشه                                                          می
ی  العاده های فوق آشوکا در اين فرايند يک نظام ارزشی مبتنی بر به رسميت شناسی و قدردانی از تالش. است

به خاطر نفوذ آشوکا، بسياری از تامين . کالت جدی ضرورت دارند بسط داده استانسانی را که برای حل مش
  .کنند                                                          آفرينانه توجه می های کار ی اجتماعی به هنگام تخصيص منابع به کيفيت کنندگان مالی در حوزه

  
ی پنج  اين ادعا ناشی از احساسی است که من از صدها مصاحبه در يک دوره. توانم اين ادعا را اثبات کنم  من نمی

در واقع، . ام ساله در بنگالدش، برزيل، مجارستان، هند، لهستان، آفريقای جنوبی، و اياالت متحده به دست آورده
وجه کمتری از ی اين مطلب است که چرا کارآفرينان اجتماعی ت دشواری نشان دادن اين نوع تاثير توضيح دهنده

بسياری از کارآفرينان اجتماعی دارای قدرتی هستند که به . کنند                                                          ديگر بازيگران اجتماعی و سياسی به خود جلب می
ان تصوير تو  به سادگی می. خوبی شناخته نشده و به ندرت در گفتمان عمومی مورد بررسی واقع شده است

کند يا رهبر فرهمندی مثل                                                           ميلياردری مثل ِتد ِترِنر را که تصميم خود برای اهدای يک ميليارد دالر را اعالم می
ی  ی انباشتهاما تصور نيرو 341.مارتين لوتر کينگ جونيور را که الهام بخش يک صد هزار نفر است به دست آورد

                                                 
340 Amelia M. Gummere, “The Early Quakers in New Jersey,” in The Quakers in the American Colonies, 
ed. Rufus M. Jones (London: Macmillan, 1911), 397-98. 

به عنوان مثال، مارتين . اند بپردازيم ای که لحظات تاريخی را ممکن ساخته های پشت صحنه در تالش همچنين جالب است که به تامل
341لوتر  ١٩۶٣اوت  ٢٨را در راهپيمايی در واشينگتن برای شغل و آزادی در " من رويايی دارم"ی خود با عنوان  کينگ جونيور خطابه 

در حقيقت، . (ی بزرگ کارگران سياه پوست، بود ليپ رندولف، سازمان دهندهراهپيمايی در واشينگتن محصول ذهن آسا في. ارائه کرد
کرد که نامش                                                           او سعی می. اين راه پيمايی توسط بايارد راستين سازمان دهی شد.) کينگ ابتدائا از مشارکت در راهپيمايی سر باز زد

ود چون همجنس گرا و در يک دوره عضو حزب کمونيست بود و به عنوان معترض جنگ جهانی دوم از سر وجدان چندان مطرح نش
وقتی راستين تصميم گرفت که کينگ بايد . (ی راه پيمايی را تعيين کرد اين راستين بود که مسير، زمان بندی، و برنامه. زندانی شده بود

راستين همچنين حمل و .) در گروه کنفرانس رهبری مسيحيان جنوب با تلخی معترض شدندآخر از همه سخن رانی کند، طرفداران کينگ 
که اين راهپيمايی با خشونت مواجه نشده و ادامه پيدا کند  ها را هماهنگ کرد و اقدامات دقيقی برای اطمينان از اين نقل و دسترسی رسانه

ت، و يک چهارم ميليون نفر آدم که ده ساعت بر هم فشرده می شدند ی فارنهاي رطوبت هوا، گرمای باالی هشتاد درجه. انجام داد
قطاری که تظاهر کنندگان  ٢١اتوبوس و  ١۵٠٠راستين مسئوالنی برای هر يک از . توانست باعث خارج شدن شرايط از کنترل شود می

که چه بايد بکنند و کجا بايد بروند  در مورد اين های تفصيلی العمل او به هر يک از مسئوالن دستور. آوردند تعيين کرد را به راهپيمايی می
اين . بدون سالح تعيين کرد که به عنوان نگهبانان غير خشن خدمت کنند" های مدنی سر دسته"او گروهی از افراد را به عنوان . ارائه کرد

کافی و غذای ارزان و نيز دست شويی  او همچنين اطمينان حاصل کرد که آب. افراد توسط يک گروهبان پليس نيويورک تعليم ديده بودند
ی راستين را نوشته است از يکی از معتمدان  ِجرويس اندرسن که زندگی نامه. های اوليه در دسترس تظاهر کنندگان قرار دارد و کمک
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های تکميلی را در طی سی سال انجام داده  ی متوالی و مفيد با گفتگو شخصی مثل دريتون که يک صد هزار مکالمه
با اين حال، اين فشار بی سر و صدا، مداوم، و متوقف ناشدنی نيرويی مهم برای تغيير در جهان بوده . دشوار است

  . است
  

ای طوالنی با توجه اندک عمومی به  ای را متداومًا برای دوره باشد تا ايده ای بسيار خالص داشته فرد بايد انگيزه
تواند در آن   يک فرد می"دهد که                                                           خود به اين نکته توجه می خاطراتژان مونه، معمار اتحاد اروپا، در . پيش ببرد

از نظر مونه، افراد دارای جاه طلبی در دو گروه قرار  342."تمرکز داشته باشدواحد بر يک هدف و بر خود 
  ."کسی باشند"خواستند                                                           ها که می و آن" کاری انجام دهند"خواستند                                                           ها که می آن: گيرند                                                          می

  
. ی اصلی بسياری از افراد بسيار برجسته اين است که مدلی عرضه کنند و نقشی را بازی کنند دغدغه: "گويد                                                          او می

ی امور نقشی  چون تصاوير بسيار اهميت دارند و تثبيت يک شخصيت برای اداره ها برای جامعه مفيد هستند، آن
ها که زمان خود را  دارند، آن                                                          ی ديگری از افراد امور را به حرکت وا می اما به طور کلی مقوله. اساسی دارد
ها هميشه آشکارترين  مکان. کنند تا بر روند امور تاثير بگذارند                                                          ايی میه ها و فرصت وجوی مکان صرف جست

ها که  آن. دهند                                                          ها را انتظار دارند رخ نمی ها نيز همان زمانی که مردم آن فرصت. ی تاثير گذاری نيستند حوزه
              343."کنند بايد شهرت خواهی و توجه عمومی را کنار بگذارند                                                          ها را دنبال می فرصت

  
  ی قوی اخالقی انگيزه

تمايل به يافتن "گويد محرک کارآفرينان نه سود و منفعت بلکه                                                           جوزف ِای شومپيتر، اقتصاد دان، می آن چنان که
اگر چنين باشد،  344.است" ی قدرت شخصی، اراده به فتح يک نبرد رقابت آميز، و سرخوشی آفرينش يک سلسله

  شود؟                                                          تمايز ميان کارآفرينان اجتماعی و کارآفرينان تجاری از کجا ناشی می
  

سخن گفتن در مورد کارآفرينی . رسيم با اين پرسش، به بنياد و پايه و اساس کارآفرينی اجتماعی يعنی اخالق می
. دجا اهميت دار پرسش از چرايی در اين. ی آنان بی معنی است اجتماعی بدون در نظر گرفتن کيفيت اخالقی انگيزه

ها در مورد مشکالت به روشی واحد  آن. در نهايت، کارآفرينان تجاری و اجتماعی تا حد زيادی از يک جنس هستند
تفاوت در شخصيت يا توانايی نيست، بلکه در ماهيت چشم . پرسند  های يکسانی می ها پرسش آن. انديشند  می

ترين شرکت کفش ورزشی يا واکسينه  بزرگآيا کارآفرين رويای ساختن : پرسش اين است. هاست اندازهای آن
  کردن کودکان جهان را دارد؟

  
هايی که داريد کار  شما چرا روی اين گونه طرح: "پرسيدم. يک روز به فابيو ُرزا يک پيام الکترونيکی فرستادم

  "خواهيد درآمد زيادی داشته باشيد؟                                                          کنيد؟ شما چرا نمی                                                          می
  .من يک ماه برای پاسخ او صبر کردم

زنم که تاخير در پاسخ شما به خاطر آن بود که مسئوليت  من حدس می: "او سخن خود را اين گونه شروع کرد
  :]گفتاو در ادامه ." [احساس کردم برای شما پاسخ خوبی بفرستم

  
يک . جا زندگی کنم بسازم کنم بخش کوچکی از دنيا را که دوست دارم در آن                                                          من دارم تالش می

تر کردن مردم و توجه به محيط  هنگامی برای من معنی دارد که مفيد بودن آن برای شادپروژه 
  .های من است ی پروژه اين امر جوهره. ی بهتر اثبات شود آينده ی اميد برای زيست، و ارائه

  

                                                                                                                                                 
اما اگر در آن . ی گتيسبورگ در تاريخ باقی خواهد ماند همانند لينکلن پس از خطابه دکتر کينگ: "کند که به او گفته است                                                          راستين نقل می

ی  برنامه ريزی استادانه. گرفت                                                          الشعاع قرار می ی بزرگ کينگ تحت دادند خطابه ها آن را گزارش می گرفت و رسانه                                                          روز خشونتی در می
نگاه کنيد به          ." ی کينگ را ممکن و معنی دار ساخت بايارد در آن راهپيمايی خطابه  

Jervis Anderson, Bayard Rustin: Troubles I’ve Seen (Berkeley: University of California Press, 1998), 264.  
342 Jean Monnet, Memoirs (New York: Doubleday and Co., 1978), 229-30. 
343 Ibid. 519. 
344 As quoted in David C. McClelland, The Achieving Society (New York: Free Press, 19670, 11. 
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ام، چون  اگر نگاهی به گذشته بياندازيم، من چندين بار دقيقًا همين سوال را از خود پرسيده
اين تنها راهی است که من خود را خوشحال . تری برای انجام دادن وجود دارد کارهای آسان
من همچنين باور دارم که استقامت و سازگاری، فضيلت هستند و من دوست . کنم                                                          احساس می

  . ها را داشته باشم دارم آن
  

رويا همراه با داشتن  دهم به معنی زيستن در                                                          هايی که من انجام می کار کردن بر روی اين پروژه
همنوای زندگی، بدون  ی های من هميشه ايمان من به طريقه طرح. جهانی تازه در ذهن است

با داشتن هوش، دانش و فرهنگ، ضرورتی ندارد که برای ساختن، . کنند                                                          بدبختی، را احيا می
کنند قدرتمند هستند؛ در اين حال                                                           وقتی مردم با يکديگر کار می. کنيم محيط زيست را تخريب

در نهايت، صلح، همنوايی، آرامش و خوش بينی است که وجود . ميان مردم دوستی وجود دارد
  .دارد

  
شته باشد، آن محرک آن است که ها يک محرک عميق انسانی وجود دا ی اين اگر در همه

ما بايد عمل کنيم و تحول به وجود . های من به کارهای عملی و قابل انجام ارتباط دارند طرح
ای رمانتيک باشد، آرزوی نتايج مادی را دارد، يک واقعيت دوباره  حتی اگر الهام، پديده. آوريم

  .رنگ آميزی شده
  

اما . های من بسيار مهم است پول برای انجام طرح. رممن به پول احتياج دا -و اما در مورد پول 
پول تنها وقتی اهميت دارد که به حل مشکالت مردم کمک کند و به ما ياری دهد دنيايی را که 

ثروت کسب کنند  کنند                                                          های من به مردم پيرامون من کمک می طرح. فوقا توصيف کردم  بسازيم
  . گردد                                                          ی آن به طريقی به خود من بر می و فايده

  
ها برای ايجاد يک زندگی  هايی که مردم محروم و کنار گذاشته شده بتوانند از آن ساختن مدل

  .مستلزم فکر و انديشه است پايدار و ارتقای شمول اجتماعی استفاده کنند چالشی خالق و
  

پول . ها، موفق شدن، و ديدن تحقق روياهای يک فرد عين سعادت است ها، اجرای آن خلق طرح
  .کند                                                          تر می فقط اين کار را آسان

  
ها و  ی روياها، انديشه من برده. کنم                                                          ی اين داليل است که من به اين روش کار می به خاطر همه

  .موضوع همين است. هايم هستم ايده
  

ها گفته بود  ی آن ذشتهی همکاران و پرسش از گ خيزد؟ دريتون به هنگام مصاحبه                                                          اين انگيزه و تحرک از کجا بر می
های قوی و  ارزش"که در اکثر موارد او کسی را مثل يکی از والدين، عمو و دايی، يا پدر بزرگ و مادر بزرگ با 

ی  به مدت پنج سال نمايندهجودی ِجنِسن که . يابد که تاثيری اوليه بر همکار مورد نظر داشته است                                                          می" برجسته
کسی . من يک داستان مشابه را بارها و بارها شنيدم: "آشوکا در مجارستان بود الگوی ديگری را گزارش داد

من بايد اين کار را 'د، گفتن                                                          ها می آن. دردی شديد را تجربه کرده بود که به نحوی اثرش را بر او گذاشته بود
  " '.کار ديگری نبود که من انجام دهم. کردم                                                          می

  
ای رسيدند که  هم ِورا کورديِيرو و هم ورونيکا خوسا به نقطه. ام من صحت اين موضوع را در موارد ديگر نيز ديده

بسياری از همکاران آشوکا که در . ان را بدون عمل برای تغيير وضعيت تحمل کنندتوانستند رنج ديگر  ديگر نمی
. ندا کنند، مثل ارِزِبت زيِکِرز و جاويد عبيدی، دارای فرزند معلول بوده يا خود معلول بوده                                                          ی معلوليت کار می حوزه
ه برای ِاليسون پيِيرس، پزشکی که انقالبی در ايمنی بيهوشی ايجاد کرد، مرگ دختر دوستش به ی تغيير دهند لحظه

در . کند                                                          اشاره می ١٩٧۴محمد يونس اغلب به قحطی بنگالدش در سال . خاطر خطای يک متخصص بيهوشی بود
  .       ی عطفی در زندگی او بود گرسنگی مردند که اين امر نقطه اين واقعه هزاران نفر از
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در برخی لحظات زندگی، به سر . ماند                                                          اند، يک الگو باقی می که تاثيرات و نفوذها متفاوت بوده در عين آن
ای  ها برای دوره معموًال چيزی در درون آن. زند که بايد يک مشکل خاص را حل کنند                                                          کارآفرينان اجتماعی می

د آمادگی شو                                                          ی آن زده می ای خاص که با يک حادثه جرقه طوالنی در حال شکل گرفتن بوده است، و در لحظه
معادل . آورد شخصی، نياز اجتماعی، و فرصت تاريخی با هم ادغام شده و فرد کنش قاطع خود را به صحنه می

کارآفرينان . گرفته شده است" قطع کردن و برش دادن"ای التين به معنی  از کلمه" تصميم"ی  انگليسی کلمه
های آنان از هر  با گذر زمان، ايده. دهند                                                          ش میهای ديگری را برای خود بر اجتماعی از اين نقطه به بعد فرصت

هر گونه تصميم، مثل ازدواج، انتخاب محل زندگی، و انتخاب . کند                                                          چيز ديگری برايشان اهميت بيشتری پيدا می
محتمًال توضيح اين نکته که چرا برخی افراد، کارآفرين . کند                                                          هايشان گذر می کتاب برای مطالعه، از منشور ايده

و جامعه با يافتن اين افراد، تشويق . ها مطمئنًا محتمل است آنشوند غير ممکن است، اما تشخيص                                                           اجتماعی می
  .      چه نياز به انجام آن دارند منتفع خواهند شد ها در آن ها، و کمک به آن آن
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  اخالق بايد با ظرفيت همگام شود. ١٩
  

  انقالبی برای نجات کودکان: جيمز گرانت، اياالت متحده
  

های آينده عمدتًا نه به عنوان عصر تضادهای سياسی يا ابداعات فنی، بلکه به عنوان  در قرنقرن بيستم 
ی يک  ی رفاه کل نژاد انسانی به منزله ی انسانی شجاعت الزم را برای تفکر درباره عصری که جامعه

  . پيدا کرد به ياد آورده خواهد شدهدف عملی 
  

  آرنولد توينبی
  

نام جيمز پی  ١٩٩٩ترين افراد اين قرن در مجالت آمريکايی در سال  ط به مهمهای مربو هيچ يک از فهرست
با در نظر گرفتن اين مطلب که گرانت با همکاری ديگران تغييراتی را در بهداشت جهانی . گرانت را در بر نداشت

رئيس گرانت به عنوان  345.ميليون کودک را نجات داد اين حذف گوياست ٢۵به وجود آورد که حداقل جان 
های  المللی را ايجاد و هدايت کرد تا راه حل ی بين يک مبارزه ١٩٩۵تا زمان مرگ در سال  ١٩٨٠يونيسف از سال 

  . بهداشتی ساده و کم هزينه را در دسترس کودکان در سراسر جهان قرار دهد
  

اه انداخت نرخ ايمنی به ر ١٩٩٠و  ١٩٨١های  که گرانت در سال" انقالب زيستی کودکان"ی  عمدتًا به خاطر نتيجه
، تقريبًا از چهار ميليون مورد مرگ ١٩٩٢تا سال  346.سازی کودکان از بيست به هشتاد درصد افزايش يافت

های قابل ايمنی سازی و از دست دادن شديد آب بدن به خاطر اسهال پيش  ی بيماری ی کودکان به واسطه ساالنه
توانند راه بروند و بدوند؛   شدند می                                                          اًال با فلج اطفال معلول میعالوه بر آن سه ميليون کودکی که احتم 347.گيری شد
ها ميليون نفر که مغزهايشان  و ده توانند ببينند؛  شدند می                                                          ها نفر که احتماًال به خاطر کمبود ويتامين آ کور می ميليون

توان به مقياس   اين تحوالت را می 348.اند کرد به نحو طبيعی رشد يافته                                                          محتمًال به خاطر کمبود يد نقصان پيدا می
  349.عظيم بصيرت، کاردانی، و سر سختی جيمز گرانت نسبت داد

 

                                                 
345 United Nations estimate, Encyclopaedia Britannica, 1995; Yearbook, entry for “James P. Grant.” 
346 Maggie Black, Children First: The Story of UNICEF, Past and Present (New York: Oxford University 
Press, 1996), 33; see also UNICEF, The State of the World’s Children 1986 (New York: Oxford University 
Press, 1985), 5. 
347 UNICEF, The State of the World’s Children 1992 (New York: Oxford University Press, 1992), 5-11. 
348 Peter Adamson, “The Mad American,” in Richard Jolly, ed., Jim Grant: UNICEF Visionary (Florence, 
Italy: UNICEF, 2002), 33. 
349 See Black, Children First, ziv-xv. 

يونيسف تحت رهبری گرانت به ابزاری برای تحقق اموری تبديل شد : "نيسف را مستند ساخته نوشته استمگی بَلک که به تفصيل کار يو
ها به  برخی از اين اتفاقات تصادفی بودند؛ برخی از آن. تر از اندازه يا هويت مورد انتظار از يونيسف بود تر و مهم که بسيار بزرگ

اما بخش . ... گردد که هدف گرانت را هدف خود قرار دادند و تالش کردند رويای او را محقق سازند                                                          افرادی در سراسر دنيا باز می
ر معمول بودن او، فقدان اهميت قائل شدن برای خود، ظرفيت اش، غي اش، تيز بينی به انرژی او، خوش بينی: گردد                                                          ی آن به او بازمی عمده

وی برای فراتر رفتن و دور زدن موضوعات برای نگاه داشتن چشم خود و ديگران روی نتيجه، و انکار پذيرش اين نکته که کارهای 
."    اند غير قابل انجام، انجام ناشدنی   
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گرانت یپ مزيج   

 
اند بخواهيد که او را توصيف کنند با انبوهی از  ی افرادی که با گرانت در يونيسف کار کرده اگر شما از تقريبًا همه

انکار مطلق پذيرش اين "و " فقدان کامل اهميت دادن به خويش،" "انرژی بی حد و حساب،"ها در مورد  داستان
ريچارد ريد، يکی از همکاران وی که پانزده سال با گرانت کار . دمواجه خواهيد ش" توان کرد  امر که کاری نمی

های اصيل و نيرويی از  او فردی با ريشه. جيم گرانت سازمان ملل متحد را انرژی بخشيد: "گويد                                                          کرده است می
همکاری " وضعيت کودکان جهان"ی  گرانت در گزارش ساالنه و پيتر آدامسون، که با." نيروهای طبيعت بود

  .نامد                                                          می" آمريکايی ديوانه"داشت او را به خاطر سرسختی محض در چشم اندازش 
  

گرانت را به عنوان  به دبير کل سازمان ملل اصرار کرد که ١٩٨٠جيمی کارتر رئيس جمهور آمريکا در سال 
ی جان  نوشته" ميرند                                                          ی ديگر می چرا نيمه"ای با عنوان  خطابه ١٩٨٢گرانت در سال . رئيس يونيسف منصوب کند

ُرود . اجرا کرده بود های بهداشت عمومی را در بنگالدش و هاييتی ُرود، پزشک اطفال آمريکايی، خواند که برنامه
و اکثريت قابل توجه . ميرند                                                          نوشت که هر ساله در جهان در حال توسعه چهارده ميليون کودک زير پنج سال می

او گفت که اکثر اين . کنند                                                          یهای قابل ايمنی سازی فوت م الريه، سوء تغذيه، و بيماری ها در خانه از اسهال، ذات  آن
  .ای که وجود دارند قابل پيش گيری هستند ها با فنون ارزان و ساده مرگ

  
از . نظارت بر رشد از طريق وزن کردن کودک، روش کشف اوليه و موثری برای تشخيص سوء تغذيه بوده است

برای نشر " ی سرد زنجيره"های مقاوم در برابر گرما و نيز تکنولوژی  هايی جدی در واکسن شرفتحيث واکسن، پي
تواند از مرگ سه و نيم ميليون کودک عمدتًا از   شود که ايمن سازی می                                                          تخمين زده می 350.موثر به عمل آمده است

   351.ی کندسرخجه جلوگير
 

                                                 
350 Ibid., 42 

ها جهت دريافت واکسن را کاهش دهد و خدمات را در  واصل الزم برای مسافرت خانوادهيکی از راهبردهای يونيسف اين بود که ف
. هايی مناسب در دسترس قرار دهد زمان  

UNICEF, The State of the World’s Children 1986, 102.   
351 UNICEF, The State of the World’s Children 1986, 3. 

کودکی که اندکی سوء تغذيه دارد ... نخست : "خجه برای يک کودک به چه معنی استدهد که مردن از سر اين گزارش توضيح می
رود، اشتها از ميان                                                           پس از يک يا دو روز، تب باالتر می. کند                                                          دهد و مراحل ابتدايی يک تب کوچک را احساس می اشتهايش را از دست می

شود، پوست  با گذشت زمان اسهال آغاز می. شود ی قرمز روشن يکباره روی پوست ظاهر می شود، و يک لکه رود، سرفه آغاز می                                                          می
شوند و  ها از روی پوست بلند می ی دوم، لکه تا هفته. کند                                                          ها عفونی شده و ورم می جا که چشم ا آنيابد ت ها گسترش می شود، لکه خشک می

در اين وضعيت . ايستد ن سرفه به طور مداوم ادامه پيدا کرده و اسهال باز نمیگذارند، و تا اين زما                                                          زخمهای باز را روی پوست باقی می
شود که تشنگی غير قابل  جا کم می آب بدن تا آن. شوند شود و آب، نمک و مواد غذايی از بدن ضعيف شده دفع می هيچ غذايی دريافت نمی

شود اما آن قدر نيرو دارد که  صاف کردن ريه برای آن دشوار می شود که جا ضعيف می بدن تا آن. برد  تحمل است و بدن از سرفه رنج می
بدين طريق، سرخجه دو ميليون کودک . رود                                                          در اين حال نيروی بدن رو به اضمحالل می. سرفه کند و عضالت کوچک قلب را آسيب بزند

      ۶؛ ."کشت ١٩٨۵را در سال 
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ای برای بيماری اسهال يعنی قاتل شماره يک کودکان و  ی ساده ی هفتاد ميالدی معالجه عالوه بر آن، محققان در دهه
اسهال شديد که به کاهش جدی مايعات در بدن  352.در ان زمان مسئول مرگ پنج ميليون کودک در سال پيدا کردند

اما محققان در بنگالدش دريافتند که افزودن گلوکز . کند                                                          شود به سرعت به بدن کودک يک ضربه وارد می                                                          منجر می
. فزايش دهددرصد ا ٢۵٠٠تواند توانايی بدن را برای جذب مايعات و مواد معدنی تا   به محلول نمک و آب می

       353.نامد                                                          می" ترين پيشرفت پزشکی اين قرن بالقوه مهم"در بريتانيا اين يافته را  َلنِستی پزشکی  مجله
  

ايخوری ی دادن مايعات از طريق دهان در خانه با افزودن هشت قاشق چايخوری شکر و يک قاشق چ درمان ساده
های خوراکی بازجذب مايعات که فقط بايد با  ی نمک های قبًال قاطی شده بسته. نمک به يک ليتر آب قابل انجام است

رگ کودکان شد که هفتاد درصد از م                                                          تخمين زده می 354.آب قاطی شده و نوشيده شوند کمتر از ده سنت ارزش دارند
در اکثر موارد . ی بيماری اسهال با درمان بازجذب مايعات از طريق دهان قابل پيش گيری بوده است به واسطه

  355.تنها دو بسته از مخلوط نمک و شکر برای نجات جان يک نفر کافی بود
  

ات، نشر اطالعات در هايی در ارتباط های پايه همراه با پيشرفت ی هشتاد ميالدی بسط جهانی آموزش تا اوايل دهه
های  اکثر کشورها دارای يک ساختار بهداشتی قادر به در اختيار گذاشتن بسته 356.سراسر جهان را ممکن ساخت

مثل اين : "گويد                                                          میشد؟ همان طور که پيتر آدامسون                                                           چرا اين کار انجام نمی. نمک و شکر در دستان مادران بودند
بود که داروی ارزان سرطان کشف شده باشد اما هيچ کس زحمت در دسترس قرار دادن ان را بر خود هموار 

  ."نکند
  

جا تا سن پانزده  آن او در. در شهر پکن چين به دنيا آمد ١٩٢٢ی آمريکايی در سال  جيمز گرانت در يک خانواده
گرانت هنگامی که با دوچرخه . سالگی زندگی کرد و ياد گرفت زبان ماندارين را با سالست و روانی صحبت کند

ی خوابيدن در پياده روها يخ زده  کرد که به واسطه                                                          رفت با مردمی برخورد می                                                          های زمستان به مدرسه می در صبح
ها برای فقرا تا اواخر قرن بيستم امری پذيرفته  اش به اين نکته پرداخت که اين رنج او بعدًا در طول زندگی. بودند

  . شده بودند
  

پزشک تبشيری بود و پدرش، جان  پدر بزرگش يک. گرانت يک پزشک نبود اما بهداشت عمومی در خونش بود
ی بيست ميالدی،  ی پزشکی يونيون پکن در دهه ، رئيس بخش پاکيزگی و بهداشت عمومی در دانشکدهگرانت  بی

جان گرانت بر فراهم کردن آموزش پزشکی پايه، و . که به يک پيشتاز شناخته شده در بهداشت عمومی تبديل شد
های مراقبت بهداشتی اوليه در سراسر جهان تاثير گذارد  کار او بر نظام. دکم هزينه در مناطق روستايی متمرکز بو

مائو تسه دونگ اين مدل را در سراسر چين گسترش . مطرح بود" پزشکان پا برهنه"و به عنوان يک مدل برای 
   357.داد
  

در هدف را به  اش خالقيت، کارآفرين گرايی، و سازگاری قابل توجه ی کاری جيمز گرانت در هر مرحله از دوره
ی کمک رسانی  او پس از خدمت در برمه و چين در طی جنگ جهانی دوم در چين ماند تا با اداره. نمايش گذاشت

او در تايوان به مديريت هيئت مشترک در بازسازی روستايی رسيد و اصالحات . و بازپروری ملل متحد کار کند

                                                 
352 UNICEF, The State of the World’s Children 1996 (New York: Oxford University Press, 1996), 58, 
www.unicef.org/sowc96. 
353 James P. Grant, The State of the World’s Children 1982-3 New York: Oxford University Press, 1982), 
8-9. 

همچنين . المللی تحقيقات بيماری اسهال در بنگالدش انجام شد عات از طريق دهان با پيشگامی مرکز بينهای بازجذب ماي ی نمک توسعه 
  نگاه کنيد به

The Rehydration Project, www.rehydrate.org. 
354 UNICEF, The State of the World’s Children 1986, 90. 
355 Nyi Nyi, “Building Foundations for the Castles in the Air,” in Jolly, ed., Jim Grant, 69-71. 
356 UNICEF, The State of the World’s Children 1996, www.unicef.org/sowc96. 
357 See the J. B. Grant International Health Society web page, Johns Hopkins School of Public Health, 
www.jhsph.edu. 
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ها زمينه را  اين فعاليت. بهداشتی غير متمرکز را به پيش راند های ارضی، اعتبار روستايی، تعليم و تربيت و برنامه
  . برای تحوالت صنعتی تايوان آماده کرد

  
ی عمليات خارجی اياالت متحده در  حقوقی اداره ی هی حقوق هاروارد به مشاور گرانت پس از حضور در مدرسه

. هند و پاکستان بر سر کشمير ياری رساند به آتش بس موقت ميان  او در اين مقام به عنوان واسطه. دهلی پرداخت
در ترکيه نشان داد که ) يو اس ايد(المللی اياالت متحده  ی بين ی شصت به عنوان مدير سازمان توسعه او در دهه

اين شورا يک اتاق . ی ماوراء بحار را تاسيس کرد او شورای توسعه. توان تسريع کرد  چگونه انقالب سبز را می
شينگتن دی سی بود که به تغيير مسير سياست کمک خارجی اياالت متحده به سوی نيازهای فکر مستقر در وا

  .اساسی فقرا ياری رساند
  

ت در ی کار گران اما در بافت و زمينه. دهند                                                          ی کاری قابل توجهی را نشان می ها خود به تنهايی دوره ی اين همه
  .شوند                                                          ها نوعی آمادگی برای فعاليتی ديگر قلمداد می يونيسف، اين

 
، او با ُرود در هاييتی برای دو هفته ١٩٨٢در تابستان . ی ُرود، گرانت با او تماس گرفت پس از خواندن مقاله

ايمن سازی، درمان باز جذب مايعات از طريق دهان، نظارت بر رشد، و شير او با ُرود در مورد . مالقات کرد
ی حيات يک کودک مطرح  ها عواملی بودند که پزشکان کودک به عنوان کليدهای ادامه اين. دهی مادر صحبت کرد

به  المللی بهداشت را های بين وقتی گرانت به نيويورک برگشت کارکنان ارشد يونيسف و سازمان. کرده بودند
او ادعا کرد که : هايش را عرضه کرد، گرانت حرف خودش را زد که ُرود يافته پس از آن. ای دعوت کرد جلسه

ی بهداشتی   های علمی و شرايط اجتماعی امکان پاسخ دادن به نيازهای پايه برای اولين بار در تاريخ، پيشرفت
چرا هنوز تعداد بيشماری از ." د با ظرفيت همراه شوداخالق باي: "او اعالم کرد. اند کودکان جهان را فراهم آورده

علت اين امر . مردند؟ مشکل فقدان نبوغ و ابتکار انسانی نبود                                                          های پيش گيری پذير می کودکان به خاطر بيماری
بايست اين   توانست و می  نت اصرار داشت که يونيسف میگرا. ی سياسی فقدان بصيرت و اراده بود، باالخص اراده

  . کرد                                                          بصيرت و اراده را ارائه می
  

خواست اين سازمان                                                           او می." ا عوض کنددنده ر"خواست يونيسف                                                           او می. او سپس به تنظيم طرح خود پرداخت
هدف نصف کردن ميزان مرگ و مير و معلوليت کودکان جهان به خاطر بيماری را برای خود در نظر بگيرد و از 

مايعات از طريق دهان، و نظارت های ارزان مثل ايمن سازی، درمان با جذب  طريق تالشی انبوه و متمرکز روش
درک : "گويد                                                          آدامسون می 358.ی کشورها قرار دهد دکان در همهوی مادران و ک بر رشد را در دسترس همه

  .ون رفتيکی از مسئوالن از اتاق جلسه به سرعت بير." سرسختی پيشنهاد او تقريبًا غير ممکن است
  

برخی . های مراقبت بهداشتی در جوامعی مختلف در سراسر جهان در دست انجام داشت يونيسف در آن زمان طرح
ميليون  ٣٠٠بودجه اين سازمان در حدود . دادند                                                          ها به پنجاه و برخی به پنج هزار خانواده خدمات می از اين طرح

همه اين نکته را در ذهن : "آدامسون گفت. دالر بود يعنی بيست سنت برای هر کودک در جهان در حال توسعه
شد                                                           چطور می. های کم هزينه و يک مشکل عظيم داشتيم ما راه حل. داشتند که مقياس کار با منابع گره خورده بود

ی عمل بياوريم؟ هيچ کس پيش از اين در اين مورد سوالی مطرح  ها را در همان مقياس مشکل به صحنه راه حل
مردم سر خود را از روی ميز بلند نکرده بودند تا ببينند نظام سازمان ملل به چه کارهايی حقيقتًا قادر . نکرده بود

که مردم را  کار او از حيث اين. ل کسب از اين منابع داشتگرانت ديدگاهی کامًال متفاوت در باب نتايج قاب. است
  ."وادار کرده بود او را متحير و بی عقل تصور کنند انقالبی بود

 
و حساب، انقالب توسعه و بقای کودکان را در چارچوب  حد بیهای  در ميان غر و لند ١٩٨٢گرانت در اواخر 
ر برای نظارت بر رشد جهت تشخيص نرسيدن غذای : ه شدراهبرد او به عنوان ردشا شناخت. يونيسف آغاز کرد

کافی به کودکان خردسال، د برای درمان با جذب مايعات از راه دهان جهت درمان اسهال کودکان، ش برای شير 
، و الف برای ايمن )ی کار مادران و بازاريابی شير خشک به شدت کاهش يافته بود که بواسطه( دادن توسط مادر 

                                                 
آمريکايی "ات با جان ُرود، پيتر آدامسون، و ريچارد جالی و از يک سخنرانی از آدامسون با عنوان گزارش اين جلسه از مکالم 

"ديوانه 358 .  اخذ شده است ١٩٩٨ژوئن  ٢١در    
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 359.سل، فلج اطفال، اسهال، کزاز، سياه سرفه، و سرخجه: بر شش بيماری اساسی دوران کودکیسازی در برا
تعليم و تربيت : غذای تکميلی، و برنامه ريزی خانواده؛ و بعدا ت: ها غ و ب را نيز به حروف قبلی افزودند آن(

        360).دختران
  

های  اين سازمان همواره تا حدی فعاليت. شود بايست دچار تغييراتی جدی  يونيسف برای رسيدن به اين هدف می
او بر اين باور بود که . گرانت اين رهيافت را وارونه کرد. هايش انجام داده بود مدافعه آميز برای حمايت از طرح

مزايای رقابتی يونيسف . اش به اجرا در آورد های مدافعانه هايی را برای افزايش اعتماد به فعاليت يونيسف بايد طرح
اين سازمان بايد به نحوی منحصر به فرد به . بودند؟ منزلت، تاثير اخالقی، اعتبار جهانی، و بی طرفی سياسی چه
جهان ی  کرد که بتواند چشم انداز بهداشت کودکان را تنظيم و تعهد به آن را از هر گوشه                                                          ای خود را مطرح می گونه

  . جلب کند
  

ترين گروه متخصصان مراقبت بهداشتی از کودکان  المللی پزشکان کودک، بزرگ گرانت برای شروع، انجمن بين
او حمايت افراد موثر در نهادهای مستقر . ت را تاييد کنند ب غ - ی ردشا در جهان، را با خود همراه کرد تا برنامه

ين مورد ويليام فوگ، در آن دوره رئيس مراکز کنترل بيماری در فرد قابل توجه در ا: پزشکی را به دست آورد
ی هفتاد نقش  پيشگام شد و در ريشه کن کردن آبله در دهه" مراقبت و مهار"اياالت متحده، بود که در راهبرد 

  361.کليدی داشت
 

کردند که چيز قابل توجهی در                                                           داخل يونيسف، مقامات شکايت می. اما گرانت با مقاومت قابل توجهی مواجه شد
کردند که راهبرد گرانت نيرو و قوت يونيسف به عنوان يک                                                           ديگران احساس می. مورد مدافعه وجود ندارد

های  مثل اين بود که انبوهی از ايده: "گفت                                                          آدامسون می. کند                                                          تخريب میی عملياتی و ريشه دار در مردم را  موسسه
ها  ی طرح ها در اداره اقعی آنی و و افرادی که تجربه. ی بازار يک باره مورد نقض واقع شده باشند ی کهنه انباشته

ها با اين تحول از جای خود به در شده  بسياری از موقعيت. بود يک باره جای خود را در سازمان تغيير يافته ببينند
  ."بودند

  
معالجات "او با . ترين منتقد گرانت دبير کل سازمان بهداشت جهانی، هافدان مالر، بود بيرون يونيسف، سرسخت

  362.ی خدمات بهداشتی باور داشت های ارائه تر نظام کرد و به باز سازمان دهی جامع                                                          مخالفت می گزينشی" پزشکی
  

ت بايد به عنوان يک راهبرد ورودی، يک اسب تروا، برای ارتقای  ب غ -پاسخ گرانت اين بود که ادعا کند ردشا
او معتقد بود که ساختن حرکت سياسی برای اهداف مربوط به کودکان . مبارزه با فقر تلقی شود حقوق کودکان و

ها توافق دارند قابل انجام  اهميت اساسی دارد و اين کار نخست با تمرکز بر اهداف قابل دست يابی که همگان بر آن
دکان يا چهل هزار مرگ در روز بی تا زمانی که جهان اين واقعيت را نپذيرد که چهارده ميليون مرگ کو. است

                                                 
:علل کاهش شير دهی مادران در کتاب زير فهرست شده است   359 

Black, Children First, 74-77. 
:اين حروف در متن اصلی بدين قرارند   360 

GOBI (growth, oral rehydration therapy, breastfeeding, immunization) and three Fs: food supplements, 
family planning, female education  

ويليام فوگ عالوه بر کار بر روی ريشه کن کردن آبله، به عنوان رئيس مراکز کنترل بيماری در اياالت متحده رموز عالئم تشنج  
361سمی او در مرکز کارتر . را در مورد ايدز انتشار داد" ی جنسی ايمن رابطه"ئم ِری را آشکار کرد و اولين مواد مربوط به و عال 

در مبارزه " مراقبت و مهار"برای توضيح مختصری از راهبرد . ای انجام داد هايی را برای ريشه کنی کوری رودخانه و کرم گينه تالش
بهبرای ريشه کنی آبله نگاه کنيد   

www.laskerfoundation.org 
 همچنين نگاه کنيد به

Douglas Brinkley, The Unfinished Presidency, Jimmy Carter’s Journey Beyond the White House (New 
York: Viking, 1998) 

.دهداين کتاب کار فوگ را در مرکز کارتر توضيح می    
362 Black, Children First, 34-37. 
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آيد؟ او از مردم خواست که  ی ناخشنودی است چطور پيشرفت واقعی برای کودکان به دست می عدالتی و مايه
  . هواپيمای جت مملو از کودکان سقوط کند ١٢٠تصور کنند هر روز 

  
آرمان : "گفت                                                          آدامسون می. بود اش ترين دفاع گرانت در برابر منتقدانش کمال و درستی شخصيتی در نهايت، کارا

ها من هرگز نشنيدم که کسی آن را مورد  ی آن سال گرايی و تعهد جيم آن قدر آشکارا خالصانه بود که در همه
او برای . ميتی قائل نبودهای بزرگ شخصًا از برای خود اه ی آن طرح جيم گرانت برای همه. پرسش قرار دهد

برای جيم تنها و هميشه . خواست که خود در مرکز توجه قرار گيرد                                                          ی مبارزات مطرح و مشهور هرگز نمی همه
را در کنار وی قرار من باور دارم که در نهايت همين نکته بود که بيش از همه چيز بسياری . هدف اهميت داشت

  ."داد
  

هايش  ای غير متمرکز و درگير در دنيای عمل مشهور بود که قوت يونيسف قبل از آمدن گرانت به عنوان موسسه
هايی را برای  او انگيزه. ها را مورد استفاده قرار داد گرانت اين قوت 363.در نظام سازمان ملل منحصر به فرد بود

 -راهبردهای خود را برای تحرک بخشيدن به نيروهايشان در حول و حوش ردشادفاتر کشورها به وجود آورد تا 
تا دفاتر  ردک                                                          میارسال  364روشنايیاو رقابت را تشويق کرد و هر هفته تلکسی با عنوان . ت طراحی کنند ب غ

ی يونيسف،  او از تريبون اصلی مدافعه. رهای ديگر باخبر نگه دارديونيسف در کشورها را از پيشرفت در کشو
، برای گزارش و رتبه بندی دستاوردهای زنده نگاه داشتن کودکان در هر کشور استفاده وضعيت کودکان جهان

  . کرد                                                          می
  

لل متحد را با دادن تکليف به افراد بر اساس بر توانايی و نه ارشديت ی مديريت، سنت سازمان م او در حوزه
ها که چهارده سال با گرانت کار کرد  ريچارد جالی، معاون مدير اجرايی سابق يونيسف در امور برنامه. شکست

ها يا همان کارآفرينان  کننده جا به ها و جا تکان دهنده'پرسيد،   عيت خاص میجيم همواره از من در يک موق: "گويد                                                          می
های  گرانت در بررسی. هايی برای به حد اکثر رساندن ظرفيت کارکنان خود بود او به دنبال راه"  'جا کيانند؟ اين

ما برای 'گفت،                                                           هميشه میاو : "جالی اضافه کرد. پذيرفت  مديريتی خود به ندرت انتقادات کلی از کارکنان را می
چگونه بسازيم، چگونه تشويق کنيم، و : او ممکن بود بارها به وجوه مثبت رجوع کند 'ايم؟ ساختن اين فرد چه کرده
  ."چگونه با خود همراه کنيم

  
تبًا با نمايندگان کشورها تماس گرفت تا جويای وضعيت در او ارتباط نزديک با دفاتر محلی را حفظ کرده و مر

او بر اطالعات : "گويد                                                          کول گاَتم، معاون مدير اجرايی يونيسف که پانزده سال با گرانت کار کرد می. جا شود آن
  ."روند                                                          وب يا بسيار بد پيش میکه کجا امور بسيار خ استثنايی متمرکز بود، اين

 
ای يونيسف را قوت بخشيد و افرادی مثل مری بالفونته، ليو اولمان، و اودری  گرانت واحد ارتباطات رسانه

به . زه برای کسب پول بودهايی تا او به دنبال روش. به کار گرفت" سفرای خيرخواهی"ِهپبورن را به عنوان 
ی کارت تبريک و تشکر بود و اين کار بر اساس سنت، يک  عنوان مثال يونيسف دارای يک قلمرو کاری در حوزه

گمارد و اين واحد به گرانت يکی از کارآفرينان خود را در اين حوزه به کار . شد                                                          انتصاب پشت کوهی شمرده می
ميليون به  ٣١٣ی يونيسف از  تحت مديريت گرانت، بودجه. (ها ميليون دالر درآمد نامحدود به چنگ آورد زودی ده

   365.)يک ميليارد دالر رسيد
  

دانست که سر اسقف                                                           او می: "گويد                                                          گاَتم می. گرانت همچنين به دنبال کسب حمايت در مناطق غير معمول بود
ه شد سر اسقف را در اين کار با خود همرا                                                          اما چگونه می. بوگوتا هزار برابر بيشتر از وزير بهداشت نفوذ داشت

های  او همکاری با صدها گروه شامل بر انجمن." کرد؟ او با پاپ تماس گرفت و از وی خواست تا پيامی بفرستد

                                                 
363 Ibid. 39, 299. 
364 Flash 
365 Ibid. 299. 

برابر او تعداد کارکنان ميدانی اين سازمان را سه . کرد به دو برابر رساند                                                          ها کار می گرانت همچنين تعداد کشورهايی را که يونيسف در آن
. کرد  

Carol Bellamy, “A Tribute,” in Jolly, ed., Jim Grant, 16. 
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المللی پرستاران را تحکيم  الملل، کليسای کاتوليک، ِال آزار، و شورای بين صليب سرخ و هالل احمر، روتاری بين
يون دالر برای ريشه کن کردن فلج اطفال جمع آوری بيش از چهار صد ميل ١٩٨۵الملل از سال  روتاری بين. (کرد

   366.)کرده است
 

.  های رقابتی ميان يونيسف و سازمان بهداشت جهانی پيدا کرد راهی برای مديريت تنش ١٩٨۴گرانت در سال 
يونيسف و سازمان بهداشت جهانی در يک گردهمايی در بالجيوی ايتاليا که توسط دکتر جوناس ساک و رابرت 

" ی کودک نيروی کار برای بقا و توسعه"را سازمان يافته بوده موافقت کردند يک نيروی مشترک با عنوان ناما مک
ی  تشکيل دهند و امکانات و نيروی يونيسف، سازمان بهداشت جهانی، بنياد راکفلر، بانک جهانی، و برنامه

کل سازمان بهداشت جهانی، از ويليام  گرانت و مالر، دبير. ی سازمان ملل متحد را در کنار هم قرار دهند توسعه
فوگ خواستند که اين نيروی کاری را تحت نظارت قرار دهد و اين به سازوکاری کليدی برای حل مسائل فنی، 

های تحت سازمان ملل متحد جهت کار با يکديگر بدون خط  تقويت تعهد به اين مبارزه، و دادن امکان به سازمان
  367.قرمزهای معمول تبديل شد

  
*** 

گرانت با استفاده از اين امکان . ترين امتياز مدير يونيسف دسترسی وی به روسای کشورها باشد شايد بزرگ
او پيامی ساده . ی اين ارتباط بودند ترين سطوح سياسی برقرار کرد و کودکان برنده ارتباطی نظام يافته را با باال
های مايعات  ی عمومی بدون بسته او هرگز در صحنه. داشت                                                          هايش را هميشه پر نگاه می برای انتقال داشت و جيب

جيب ها را از  وقتی او در کنار يک نخست وزير نشسته بود يکی از بسته. شد                                                          جذب آب از طريق دهان ظاهر نمی
تواند جان صدها   دانيد که اين بسته کمتر از يک فنجان چای قيمت دارد و می                                                          آيا می: "گفت                                                          آورد و می بيرون می

ی يونيسف در برمه، بنگالدش، و  ِير که به عنوان نماينده رولف َکری" هزار کودک را در کشور شما نجات دهد؟
کرد به صحبت در مورد                                                           نشست و شروع می                                                          او با يک نخست وزير يا شاه می: "گويد                                                          اندونزی خدمت کرد می

شنيديد که او برای پنجمين بار با                                                           و بسياری از همکاران وی با اين موضوع مشکل داشتند، باالخص اگر می. اسهال
خدای 'ها ممکن بود بگويند،  آن. رده و هر بار در مورد اسهال حرف زده استهمان نخست وزير يا شاه صحبت ک

دانست که شما بايد اين پيام را مکررًا بفرستيد که هيچ رازی در حفظ جان                                                           اما او می '.من، دوباره شروع کرد
  ."دانست که شما بايد برخودداری از تکرار خويش غلبه کنيد                                                          او می. کودکان وجود ندارد

  
شما نوه 'او در صحبت با يک نخست وزير ممکن بود بگويد، : "گويد                                                          جان ُرود می. کرد                                                          او امور را شخصی می

او همچنين به اين توضيحات وجه بصری "  'ی شما کارت رشد دارد؟ اند؟ آيا نوه ها ايمن سازی شده آيا آن. داريد
های دهانی برای مقابله  ها در حال دادن قطره ا تصاويری از سران دولتاو پوسترهای عمومی يونيسف را ب. داد                                                          می

او در ترکيه ممکن بود به : "گاَتم گفت. کرد                                                          او هميشه رقابت را تشويق می. با فلج اطفال به نوزادان به همراه داشت
  " '. ...کنند                                                          دانيد که در کلمبيا دارند همين کار را می                                                          شما می': رئيس دولت بگويد

  
ايمن سازی را ی ملی  ، وقتی رئيس جمهور کلمبيا، ِبليساريو ِبتانکور را قانع کرد يک برنامه١٩٨۴گرانت در سال 

ی پر جمعيت بزرگ شده بود  بتانکور خود در يک خانواده. پشتيبانی کند اولين موفقيت جدی خود را به دست آورد
در اين کشور سه روز ايمن سازی  368.ی زندگی مرده بودند های اوليه و تعدادی از خواهران و برادرانش در سال

ها، نظام  دند و صد هزار داوطلب از کليسا، پليس، ارتش، اتحاديهها اين برنامه را تبليغ کر رسانه. ملی اعالم شد
   369.آموزش عمومی، پيشاهنگان پسر، و صليب سرخ هشتصد هزار کودک را واکسن زدند

 

                                                 
366 See the Global Polio Eradication Campaign, www.polioeradication.org. 

مکاتبه با ويليام فوگ  367 
 

368 Richard Jolly, “Jim Grant: The Man Behind the Vision,” in Jolly, ed., Jim Grant, 51.  
369 Black, Children First, 44. 
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١٩٩٠گرانت با کودکان در بنگالدش،    

 
گرانت برای . ندتری به بورکينا فاسو، سنگال، و بخشی از هند و نيجريه گسترش يافت های کوچک جا فعاليت از آن

ها  المللی اياالت متحده سال ی بين ی سازمان توسعه او به عنوان نماينده. حرکت بزرگ بعدی بر ترکيه متمرکز شد
در آن زمان نرخ ايمن سازی در ترکيه . قبل خدمت کرده و با نخست وزير ترکيه، تورگوت اوزال دوستی داشت

اين برنامه در . پنج ميليون کودک ايمن سازی شوند ١٩٨۵ زير بيست درصد بود هدف اين بود که در سپتامبر
راديو و تلويزيون تبليغ شد و دويست هزار معلم مدرسه، پنجاه و چهار هزار امام جماعت و چهل هزار مختار 

داستان يونيسف، گذشته و حال : نخست کودکانمگی ِبَلک در کتاب . آن را به ميان مردم بردند) کدخدای روستا(
های کوچک با اتومبيل، کاميون يا روی اسب و پای پياده  ها و فروشگاه های مغازه ها از يخچال اکسنو: "نوشت

درصد از گروه مورد نظر ايمن سازی شده  ٨۴در انتهای دور اول در نوامبر و با آمدن زمستان، . انتقال داده شدند
  370."بود

  
د و فشار برای ايمنی سازی به خاورميانه، شمال ، گرانت با سی و نه رئيس دولت مالقات کرده بو١٩٨۵تا سال 

او در سراسر جهان . گرانت مدام در حال مسافرت بود 371.آفريقا، هند، چين، و آمريکای التين در حال گسترش بود
ريچارد ريد که فعاليت ايمن سازی در . شد                                                          لباس داشت و به ندرت با بيش از يک کيف دستی سوار هواپيما می

های جيپ تله  در اتومبيل" "دويد،                                                          نيمی از بيابان را می"آورد که گرانت  ترکيه را سازمان دهی کرد به ياد می
و بعد ساعت شش " کرد،                                                          های نخست وزيران را هماهنگ می موافقت"تا ساعت سه نيمه شب " کرد،                                                          تکست تهيه می

کرد، و در حالی                                                           جا می به مدادی را روی نقشه به هنگام صبحانه جا"پريد   صبح همان روز از تختخواب بيرون می
  372" '.اين کار قابل انجام است. اين کار قابل انجام است'کرد که                                                           خنديد اصرار می                                                          که می

  
های ميانگين ايمن سازی در جهان در حال توسعه از بيست به چهل درصد  نرخ ١٩٨۵و  ١٩٨۴های  تا سال

استفاده از درمان  373.بود ١٩٨٣سه برابر اين نياز در سال  ١٩٨۵تقاضای جهانی واکسن در سال . افزايش يافت
  374.رسيده بودهای جهان  با جذب مايعات از طريق دهان از تقريبًا صفر به بيست درصد از خانواده

 
*** 

ير ِپِرز د کوييالر، دبير کل  ، خوزه ناپلئون دوارته، رئيس جمهور ال سالوادور با خاوی١٩٨۵در اوايل سال 
. در آن زمان، جنگ داخلی در ال سالوادور به شدت در جريان بود. سازمان ملل متحد در نيويورک مالقات کرد

س از پايان يافتن کارهای رسمی، کوييالر از گرانت خواست که کوييالر گرانت را به جلسه دعوت کرده بود و پ

                                                 
370 Ibid. 45. 
 
371 Ibid. 36. 
372 Richrad Reid, “Stopping Wars for Children,” in Jolly, ed., Jim Grant, 90. 
373 UNICEF, The State of the World’s Children 1986, 1-6. 
374 Ibid. 20. 
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خوب، 'جيم گفت، : "آورد همان طور که ريچارد جالی به ياد می 375.خواهد توضيح خود را مطرح کند                                                          اگر می
ايم، اما آيا شما آگاه  و ما در مورد جنگ صحبت کردهجا هستم  رئيس جمهور دوارته، من خيلی خوشحالم که اين

  'ميرند؟                                                          های پيش گيری پذير می ی افراد کشته شده در جنگ از سرخجه و بيماری هستيد کودکان بيشتری از همه
  
  'توان کرد؟  اما در اين مورد چه می. نه، من از اين موضوع آگاه نبودم'گويد،                                                           رئيس جمهور دوارته می"
ی کودکان را ايمن سازی کنيد و اين کار به علت جريان جنگ دشوار  خوب شما نياز داريد همه'گويد،                                                           جيم می"

آقای رئيس جمهور، چرا شما يک . توانند فعاليت داشته باشند  ها نمی آن. اند ها بسته شده بسياری از درمانگاه. است
  'ی کودکان را ايمن سازی کرد؟ کنيد تا بتوان همه                                                          روز يکشنبه را آتش بس اعالم نمی

  '.شدم                                                          کردم بالفاصله از کار برکنار می                                                          آقای گرانت، اگر اين کار را می'گويد،                                                           رته میرئيس جمهور دوا"
  ."آيد جاست که استقامت و جاه طلبی جيم به ميدان می اين: "گفت جالی

اسيد، اما آيا واقعًا به اين شن                                                          البته، احترامًا، آقای رئيس جمهور، خود شما بهتر از من سياست را می'گويد،                                                           جيم می"
اين امر نمايانگر . دانيد که برای اين کار حمايت زيادی وجود خواهد داشت                                                          موضوع اطمينان داريد؟ شما می

  " '.ی کودکان خواهد بود دلسوزی شما برای همه
  

اين اولين باری بود که جنگ متوقف شد تا . انجاميد" روزهای آرامش"که به  از آن مکالمه مذاکراتی بيرون آمد
در آن سال تقريبًا يک چهارم ميليون نفر در ال سالوادور . های معمول پيش گيرانه برای کودکان انجام شود مراقبت

های  به جنگ" روزهای آرامش. "آتش بس سال بعد تکرار شد و به امری معمول تبديل گرديد 376.ايمن سازی شدند
  377.داخلی ديگر مثل لبنان، اوگاندا، سودان، و يوگسالوی سابق بسط يافتند

  
ای طوالنی انجام دهد در يک نقطه دچار رکود و خستگی  اگر سازمانی با هزاران کارمند يک کار ثابت را در دوره

های تازه هر  ترين روش برای حفظ انگيزه در ميان کارکنان رسيدن به ايده گفت که آسان                                                          ب میگرانت اغل. شود                                                          می
های  اما پيدا کردن راه. تر است تشخيص يک رهيافت ساده و کارا و چسبيدن به آن بسيار سخت. از چند سالی است
بنابراين، گرانت به اين نتيجه رسيد که يونيسف و . های جاری اهميت دارد رژی تازه به فعاليتنو جهت تزريق ان

مجمع . او نيازی به اختراع چنين هدفی نياز نداشت. همکارانش به يک هدف بزرگ برای تمرکز بر آن نياز دارند
. اعالم کرد ١٩٩٠تا سال المللی کودکان  يک هدف جهانی برای ايمن سازی بين ١٩٧٧بهداشت جهانی در سال 

ای است که هدف، هم معنی دار و هم  گرانت متوجه شد که کليد موفقيت تعريف ايمن سازی جهانی کودکان به گونه
اما، هنگامی که . هيچ کشوری تا به حال به هدف صد درصد ايمنی سازی دست نيافته است. قابل دست يابی باشد

جا  خواهد بود تا آن" الگوهای انتقال بيماری"اثير آن ايجاد اختالل در پوشش ايمنی سازی به هشتاد درصد برسد، ت
            378.که حفاظت برای کودکان ايمن ناشده را فراهم خواهد کرد

  
با پيروی از اين منطق، يونيسف و سازمان بهداشت جهانی ايمن سازی جهانی کودکان را به معنای هشتاد درصد 

، گرانت برای اخذ ١٩٨۵در سال . ی کودکان تعريف کردند شش بيماری پايه پوشش ايمن سازی برای هر يک از
همان سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد . تعهد مقامات ارشد به ايمن سازی جهانی کودکان به شدت فعاليت کرد

صويب ايمن سازی جهانی کودکان به ت ای را در حمايت از سازمان شهروندی قطعنامه ۴٠٠دولت و  ٧۴همراه با 
، ١٩٨۶تا سال . های ايمنی سازی همچنان در جهان در حال توسعه رو به افزايش بود در عين حال، نرخ 379.رساند
با نزديک شدن به زمان وعده داده شده، تالش برای ايمن  380.های ميانگين به چهل تا شصت درصد رسيد نرخ

ی نود ميالدی ششصد ميليون مالقات  زند که تنها در طی دهه                                                          يونيسف تخمين می. سازی جهانی کودکان شدت يافت
ترين بسيج در زمان  بزرگ"گرانت اين امر را . ی خدمات بهداشتی واقع شد های ارائه کننده ميان کودکان و سازمان

  .در جهان ناميد" صلح
 

                                                 
.آورد يچارد جالی به ياد میآن چنان که ر  375  

376 UNICEF, The State of the World’s Children 1986, 10. 
377 Black, Children First, 46. 
378 UNICEF, The State of the World’s Children 1986, 6. 
379 Nyi, “Building Foundations for the Castles in the Air,” 70. 
380 Ibid., 81 
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ها، و اقدامات رياضت آميز، يونيسف و  دهه رکود جهانی، بحران وامی نود ميالدی و پس از يک  تا اواخر دهه
اند، و پوشش  ايمن سازی جهانی کودکان دست يافته سازمان بهداشت جهانی اعالم کردند که هفتاد و دو کشور به

 در مورد ارقام اعالم شده توسط برخی کشورها شک و ترديدهايی. جهانی ايمن سازی به هشتاد درصد رسيده است
گفتند تا روسای خود را راضی                                                           بسياری از مقامات ارقام را باالتر می: "آدامسون در اين مورد گفت. وجود داشت

اما . توقتی هند اعالم کرد که به رقم هشتاد درصد دست يافته است، رقم زير هفتاد درصد احتماًال حقيقت داش. کنند
  ."مطلب اين بود که وقتی اين برنامه آغاز شد، رقم مربوط به هند بيست درصد بود

  
گرانت با نگاه با آينده به دنبال استفاده از اين موفقيت در انقالب بقای کودکان به عنوان يک سرمايه و گسترش دادن 

پرسش . برای تضمين حقوق کودکان بودند المللی ها به دنبال ايجاد يک قرارداد بين مدافعان کودکان سال. آن بود
پرورانيد که   گرانت اين ايده را در سر می. ها را به اين موضوع جلب کرد بزرگ آن بود که چگونه توجه حکومت

ی سران دنيا  يک نشست جهانی برای کودکان در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک برگزار و در اين نشست همه
ها  شد کودکان را بر فراز فهرست موضوعات جهانی قرار داد و به دولت                                                          از اين می چگونه بهتر. را دعوت کند

  گردن بگذارند؟ ٢٠٠٠فشار آورد تا به اهداف قابل سنجش تا سال 
 

 
١٩٨۵سالوادور،  ، ال"آرامش یروزها"ی در ط یساز منيا    

 
سازمان ملل قبل  381.رد شد" رويا پردازی"برای اولين بار ارائه شد، به عنوان  نشست جهانی کودکان ی وقتی ايده

ای از اين امر وجود نداشت، بلکه  نه تنها هيچ سابقه. ای را برگزار نکرده بود هرگز چنين گردهمايی ١٩٩٠از 
بسياری از مقامات . کرد                                                          منع میمقررات سازمان ملل در حقيقت درخواست نشستی را مشخصًا برای حضور سران 

واهمه داشتند که سازمان ملل در اين کار خود را در معرض انتقاد و خرده گيری قرار خواهد داد، باالخص اگر 
ارشد يونيسف نگران بودند که تنها  ها پيش از زمان نشست، مقامات ماه. فقط تعداد اندکی از سران حضور پيدا کنند

گرانت تالش کرد با تبديل اين موضوع به شرط بندی نگرانی را . پنج يا شش رئيس دولت حضور پيدا خواهند کرد
حتی او حدس زده بود فقط پنجاه و  .جيم شرط را برد. گفتند ده، پانزده، هشت                                                          افراد می: "جالی گفت. کاهش دهد

  ."سه
 

ترين  در نهايت، هفتاد و يک رئيس دولت حضور پيدا کردند، که اين امر نشست جهانی برای کودکان را به بزرگ
بيش از صد کشور تعهد کردند که . گردهمايی سران جهان تا آن روز برای بحث از يک موضوع واحد تبديل کرد

ها شامل  اين طرح. هايی ملی برای عمل تهيه کردند ند و صد و پنجاه کشور طرحبه اهداف نشست دست پيدا کن
اين . (شدند بر اهدافی قابل سنجش و زمان بندی شده در ارتباط با بهداشت، تعليم و تربيت و حمايت از کودکان                                                          می

                                                 
381 Black, Children First, 25. 
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های  ها، مشاغل، و سازمان فعاالن و کارآفرينان اجتماعی جهت کار مستقيم با دولت ای برای نشست امکانات تازه
ی کشورها به جز دو کشور يعنی اياالت متحده و  امروز همه.) ی نود ميالدی فراهم آورد چند جانبه در طی دهه

ترين قرارداد  پذيرفتهاين امر کنوانسيون فوق را به . اند سومالی کنوانسيون حقوق کودک را امضا و تصويب کرده
  . ها تبديل کرده است مربوط به حقوق انسان

  
های عمل به فراتر از نيات خير  که برنامه های خود جهت اطمينان يابی از اين گرانت پس از نشست مذکور بر تالش

ها  ولتبيش از صد جلسه با سران د ١٩٩۴و  ١٩٩٠او و نمايندگان يونيسف در کشورها ميان . گام بگذارند افزود
ای از نمودارهای رنگی را با خود  گرانت با خود مجموعه 382.جهت پيش برد اهداف نشست کودکان برقرار کردند

وعده کجا روی مسير : های عمل خود در چه وضعيتی قرار دارند دادند کشورها از حيث برنامه                                                          برد که نشان می  می
گرانت هرگز کشوری را ). قرمز(و کجا مشکل دارند ) زرد(اند  ، کجا از مسير خارج شده)سبز(داده شده هستند 

کدام های گرفته شده از مقامات را متذکر شود و نيز توضيح دهد  ای نوشته و وعده که نامه کرد مگر آن                                                          ترک نمی
  .عمل بر زندگی کودکان تاثير خواهد گذارد

  
ميليارد  ۶.١، ١٩٩٠در سال . بود ٢٠٠٠يکی از اهداف نشست از ميان بردن مشکالت ناشی از کمبود يد تا سال 

تخمين زده . ی کمبود يد بودند يعنی سی درصد از جمعيت جهان در معرض عقب ماندگی جسمی و ذهنی به واسطه
گرانت عالوه بر حمل  383.اند شد که چهل و سه ميليون نفر به خاطر فقدان يد اسيب مغزی را تجربه کرده                                                          می
او از اين . زمون نيز به همراه داشتی نمک آ شوند يک بسته                                                          های محلول مايعاتی که از طريق دهان جذب می بسته

ی  اين مشکل تنها با افزودن يد به نمک با هزينه. کرد                                                          بسته برای آگاهی بخشی در مورد اين مشکل جدی استفاده می
های دولتی شام، هر  در صيافت: "رد گفتجان ُرود در اين مو 384.پنج سنت برای هر نفر در هر سال قابل حل بود

دانستند که او اکنون                                                           کشيدند چون می                                                          ی کارکنان وی نفس عميقی می همه 'لطفًا نمک را بدهيد،'گفت،                                                           وقت جيم می
ی آزمايش منفی بود او  و اگر نتيجه." آورد تا ببيند که آيا اين نمک يد دارد يا خير اش را بيرون می محلول آزمايشی

دانيد که با افزودن يد به نمک سيزده شماره به                                                           آيا می: "گفت                                                          محلول را باال گرفته و به افراد محترم آن جمع می
های جهان سوم که نمک  هی نود ميالدی، ميزان خانواد در طی دهه( 385"کنيد؟                                                          ی آزمون هوش خود اضافه می نتيجه

  )386.کردند از بيست به هفتاد درصد رسيد                                                          يد دار مصرف می
  

ويليام . از مقام خود در يونيسف استعفا کرد ١٩٩۵ی  ی سرطان در ژانويه گرانت چند هفته قبل از مرگ به واسطه
های پايانی عمر هنوز در ساعت ده شب از روی تخت بيمارستان به من تلفن  او حتی در هفته: "گفت                                                          فوگ می

شما به تعداد زيادی از اين . خواست آن را به کسی بگويد تا آن را دنبال کند                                                          ی ديگری داشت و می کرد چون ايده                                                          می
ی پيش از مرگ مشغول مذاکره با دولت اياالت متحده برای  گرانت هفته." قبيل افراد برای تغيير جهان نياز نداريد
  .تصويب کنوانسيون حقوق کودک بود

 
درست است . کان آن بود که اين کار پايدار نيست، اما آن انتقاد چندان دوامی نياوردانتقاد اصلی به انقالب بقای کود

های اخير، در حدود يک پنجم کشورهای جهان شاهد افت  در سال. های متعددی وجود داشته است که پس رفت
درصد  ۵۶انگين ها در کشورهای بسيار فقير به مي ، نرخ٢٠٠٢تا سال . اند ايمنی سازی به زير هشتاد درصد بوده

ها واکسن وجود  ميرند که برای آن                                                          هايی می هنوز ساالنه سه تا چهار ميليون نفر از بيماری 387.افت کرده است
اسهال  ميليون نفر کودک زير پنج سال از مشکالت ناشی از ٩.١ و هرساله سه ميليون نفر شامل بر 388.دارد
اما  389.های ده سنتی قابل پيش گيری هستند های خوراکی يا همان نجات دهنده هايی که با محلول ميرند، مرگ                                                          می

سازی تالش برای ايمن " ی تاثيرات مضاعف و ناخواسته"منتقدان گرانت نتوانستند اين موضوع را درک کنند که 

                                                 
382 Ibid. 276. 
383 See www.unicef.org/programme/nutrition/focus/micronut/iodine.htm. 
384 UNICEF, State of the World’s Children 1993 (New York: Oxford University Press, 1993), 34. 
385 See www.unicef.org/programme/nutrition/focus/micronut/iodine.htm. 

. ا حد سيزده نمره منجر شوددر ميان افراد ت) هوش(تواند به حرکت نزولی منحنی زنگی شکل  بنا به گزارش يونيسف، کمبود يد می  
386 Ibid. 
387 “Indifference Toward Vaccinating the Poor,” New York Times, editorial, January 21, 2002. 
388 Children’s Vaccine Initiative, www.who.int. 
389 Andrea Gerlin, “A Simple Solution,” Time Magazine (European Edition) October 8, 2006. 
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امروزه،  390.های خدمات بهداشت اوليه در بسياری از کشورها منجر شود تواند به پيشرفت نظام  جهانی کودکان می
های ايمن سازی و مايعات خوراکی هر ساله جان دو تا سه ميليون  ی نود ميالدی، برنامه در مقايسه با سطوح دهه

مورد فلج اطفال در  ٣۵٠٠٠٠، ١٩٨٨در سال . کنند                                                          ها معلوليت جلوگيری می دهند و از ميليون                                                          نفر را نجات می
، پنج ميليون نفر از فلج شدن نجات ١٩٨٨از سال . رسيد ۴٩٨به  ٢٠٠٢اين رقم در سال . جهان وجود داشت

ترين دستاوردها در  مهم 391.)مورد افزايش يافته است ٢٢٩۶، تعداد موارد فلج کودکان به ٢٠٠۵تا سال . (اند افتهي
، نرخ مرگ ناشی از ٢٠٠۵و  ١٩٩٩های  ميان سال. اند های اخير از ايمن سازی در برابر سرخجه حاصل شده سال

ن کاهش شامل است بر هفتاد و پنج اي. ٣۴٣٠٠٠به  ٨٧٣٠٠٠سرخجه در جهان شصت درصد کاهش يافت، از 
در همين دوره  ١٢۶٠٠٠به  ۵٠۶٠٠٠درصد افت در آفريقا که در اين قاره ميزان مرگ ناشی از سرخجه از 

  ها کودک از اين مرگ هول آور به چه معنی است؟ توان تصور کرد که نجات ميليون  آيا می 392.کاهش يافته است
 

ی نظام سازمان ملل را به  گرانت ظرفيت عظيم زندانی شده. ده شده استهای نجات دا ميراث گرانت فراتر از جان
تواند منابع خود را در مقياسی وسيع به کار گيرد، بلکه فرايندی را   او نه فقط نشان داد يونيسف می. نمايش گذاشت

چندان دور غير مرگ و معلوليت که روزی نه . به جريان انداخت که معيارهای جهانی بهداشت کودکان را باال برد
  . شوند                                                          آمدند امروز غير قابل پذيرش تلقی می قابل اجتناب به شمار می

  
.  ، بنياد بيل و مليندا گيتز تاسيس اتحاد جهانی برای واکسن و ايمن سازی را هدف خود قرار دادند١٩٩٩در سال 

اين موسسه کنسرسيومی است شامل بر يونيسف، و .) خواند 393توان اتحاد اجوا  زبان فارسی میاين موسسه را در (
هدف از اين . های شهروندی های داروسازی، و گروه ها، شرکت ی دولت سازمان بهداشت جهانی به عالوه

 ٧۵٠تدائا کمکی اتحاد اجوا که صندوق واکسن آن اب. های ايمن سازی در سطح جهان است کنسرسيوم تقويت برنامه
های تازه توسط هشتاد درصد از  ميليون دالری از بنياد گيتز دريافت کرد به دنبال اطمينان يابی از دريافت واکسن

، پانزده ميليون کودک بيشتر را قادر به ٢٠٠٠ی اجوا از سال  اتحاديه. کودکان در جهان در حال توسعه است
های تازه برای  ميليون کودک بيشتر به واکسن ٩٩جرای آن های پايه کرده است و از م دسترسی به واکسن

  394.اند ی هموفيلی بی و تب زرد دسترسی يافته الريه هايی مثل هپاتيت بی، ذات بيماری
  

وقتی . چه امکان پذير است موفق شد جيم گرانت در نشان دادن آن: "گويد                                                          فوگ که به تاسيس اجوا ياری رساند می
ايد و  شما به هشتاد درصد پوشش برسيد، اگر به زير اين رقم برگرديد همه خواهند دانست که شما عقب گرد داشته

اگر هرگز به اين سطح نرسيده باشيد با هفتاد يا شصت درصد . ايد شما بايد توجيه کنيد که چرا عقب گرد داشته
اگر او به اين کار : شما بايد اين پرسش را بپرسيد. ی بازی را عوض کرد انت قاعدهجيم گر. راضی خواهيد بود

  "        افتاد؟  پرداخت، چه اتفاقی می  نمی
 
 
 
 

                                                 
390 Black, Children First, 60. 
391 Data from the World Health Organization, 
www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/GS_OProfile.pdf and 
www.who.int/mediacenter/factsheets/fs288/en/indes.html, accessed on May 7, 2007 
392 Data from the World Health Organization, 
www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr02/en/index.html, accessed on May 7, 2007 
393 Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) 
394 See www.gavialliance.org 
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  نسخه برداری طرح اوليه. ٢٠
 

از هشت به چهل و شش کشور بسط يافت و تعداد همکاران آشوکا از  ٢٠٠٣تا  ١٩٩٠های  ی سال آشوکا در دوره
های خود را شکل دادند و چشم  همان طور که همکاران سازمان. هزار و چهارصد نفر افزايش يافتدويست به 

آشوکا . اند ای از حمايت برخوردار شده ی گسترده ها از دامنه انداز کار خود را گسترش دادند آشکار شد که آن
ی  ی حقوقی، مشاوره ثل مشاورهها تکيه دارند م متوجه شد که بسياری از خدماتی که کارآفرينان تجاری بر آن

. ای از ساز و کارهای تامين مالی، در دسترس همکاران آن قرار ندارند اداری، روابط عمومی، و مجموعه
. پاسخ دهد" خطوط توليد"ی نه چندان زياد خود تالش کرد به برخی از نيازها با افزودن  بنابراين، آشوکا با بودجه

  .ناميد                                                          می" کارآفرينان درونی"ها را  کارکنانی به راه انداخته شد که آشوکا آنبسياری از اين خطوط توليد توسط 
  

ی  التحصيل شده بود برنامه به عنوان مثال، يکی از کارکنان جوان به نام دايانا ِولز که تازه از دانشگاه براون فارغ
های همکاران در مورد ارجاع  به راه انداخت تا به درخواست ١٩٨٨را در سال " همکاران خدمات حمايت از"

به مقام جانشين رئيس در آشوکا  ٢٠٠۶ولز در سال . (ای پاسخ داده شود های رسانه ها، کمک فنی، و توصيه تماس
ه نگار به نام سوشميتا قاش ی آشوکا در شمال هند، فردی پر انرژی و قبًال روزنام ، نماينده١٩٩٣در سال .) رسيد
بعدًا به يک وب  اين مجله .به راه انداخت 395ايجاد کنندگان تحولای با موضوع کارآفرينان اجتماعی با عنوان  مجله
خواهد تحول                                                           کمک به هر کسی که می"ها و منابعی را برای  برای کارآفرينان اجتماعی مجهز شد که ايده 396سايت

اين وب سايت از روش شناسی موزائيکی آشوکا استفاده کرده و به ترسيم عوامل ايجاد  .دهد                                                          ارائه می" ايجاد کند
اين وب . دهند پرداخت                                                          اراده میها  های عملی برای بسياری از آن ی مشکالت و اصول نوآوری که راه حل کننده

را در دنيای مجازی به راه انداخته است که مدلی با منابع گشوده را برای " رقابت مبتنی بر همکاری"سايت يک 
. کند                                                          عرضه می) کشور ٩۴ در(از بيش از هزار مشارکت کننده " ی کنش اجتماعی های اوليه طرح"جمع آوری 

های بهداشتی،  ، مراقبت)های مناسب با قيمت(هايی مثل مسکن  مشارکت کنندگان اين برنامه خود به کار در حوزه
 ٢٠٠۵تا  ٢٠٠١های  لقاش در سا. (دسترسی به آب پاکيزه، حل اختالف و محافظت از محيط زيست مشغول هستند

  .)است" رئيس افتخاری"رئيس آشوکا بود و اکنون دارای عنوان 
  

ِيرا ِنتو را استخدام کرد تا يک  يکی از همکاران برزيلی آشوکا به نام والِدمار ِد اوليوی ١٩٩۴دريتون در سال 
در کار با يکديگر و بهره  ها های همکاران و کمک به آن ی جهانی همکاری را با هدف نظام دادن به ايده برنامه

يک صندوق انگيزشی اينترنت برای تشويق  ١٩٩۵آشوکا در سال . گيری از تجربيات همديگر به راه اندازد
" ديگ چالش"ای با عنوان  همچنين در اين سال، برنامه. همکاران به حضور سريع در دنيای مجازی تاسيس کرد

  . ی شدبرای تحريک همکاری در ميان همکاران راه انداز
  

، آناماريا شيندلر را برای راه اندازی مرکز کارآفرينی اجتماعی به عنوان فعاليتی مشترک با ١٩٩۶آشوکا در سال 
مرکز . آناماريا جامعه شناس و از اهالی سائوپولو بود. کينزی و شرکا در سائو پولوی برزيل استخدام کرد دفتر مک

ی کارآفرينی اجتماعی را از طريق مشاوره، آموزش، و  تا حرفهکارآفرينی اجتماعی بدين شکل طراحی شده بود 
. برای بخش شهروندی در سطح ملی" های طرح شغلی رقابت"اين اقدامات شامل بود بر . اقدامات ويژه تقويت کند
های ديگر برقرار ساخته بود  ی مشاوره و نيز همکاری را در حوزه" تولد دوباره"کينزی و  شيندلر که ارتباط مک

ها ارتباط برقرار  کينزی و ديگر شرکت ارچوبی را به وجود آورد که از طريق آن همکاران آشوکا با مکچ
     ٢٠٠۶شيندلر در سال ." (ی زبان گفتگو بود و ترجمهراز موفقيت اين همکاری اتخاذ : "گفت                                                          او می. کردند                                                          می

  .)جانشين رئيس آشوکا شد
 

. ی همکاران آشوکا با آن مواجه شدند دست يابی به پايداری مالی در بلند مدت بود ترين چالشی که همه عمومی
دادند،                                                           اختصاص میای از وقت خود را منحصرًا به انديشه در باب امور ملی  ی همکاران بخش عمده تقريبًا همه

آشوکا . شد                                                          ها می زمانی که بايد صرف انديشه در مورد محصول، خدمت، تحويل، کارکنان، بازاريابی، و مانند آن

                                                 
395 Changemakers 
396 www.changemakers.net 

www.takbook.com

www.takbook.com



208 
 

ی کار در امور توسعه  ی تجارت استنفورد، با تجربه التحصيالن مدرسه يکی از فارغِدِرک براون،  ١٩٩۶در سال 
را راه " ی شهروندی اقدام پايه"ی   در آسيا و اتحاد جماهير شوروی سابق را استخدام و به تايلند اعزام کرد تا برنامه

نيادهايی با ثبات و غير متمرکز از پيدا کردن همکارانی که ب) ١(اهداف اين برنامه عبارت بودند از . اندازی کند
تحليل ) ٢(و ) اند المللی را کاهش داده و در نتيجه وابستگی خود به دولت و کمک بين(اند  حمايت محلی ايجاد کرده

آشوکا کتابی ." (ی شهروندی های پايه رقابت"ی  ها از طريق برنامه ها، و ارتقای آن ها، مضبوط کردن آن استراتژی
بسياری از اين راهبردها به کسب . استراتژی بسيج منابع فهرست شده است ١۵٠انده است که در آن را به پايان رس

  .)شوند                                                          درآمد از طريق بازار مربوط می
 

برزيل، مجارستان، هند،  را به بنگالدش،" ی شهروندی اقدام پايه"ی  برنامه ٢٠٠٣تا  ١٩٩٩ی  آشوکا در دوره
ی  های پايه رقابت"ی  برنامه ٢٠٠٣آناماريا شيندلر تا سال . مکزيک، لهستان، آفريقای جنوبی، و ونزوئال بسط داد

کينزی را در آرژانتين، کلمبيا، فرانسه، آلمان،  مک -ی آشوکا را به هند و پرو بسط داده و همکاری تازه" شهروندی
در اروپای مرکزی، ريزارد  المللی آشوکا مدير آموزش بين. ونزوئال آغاز کرده بودمکزيک، آفريقای جنوبی، و 

ها و جامعه در لهستان و هند به راه انداخت تا همکاران آشوکا  ای را برای پيوند دانشگاه پرازکيِی، برنامه
التحصيالن  فارغ لزلی کراچفيلد، يکی از. دانشجويان و استادان را در معرض کارآفرينی اجتماعی قرار دهند

ای را برای کارآفرينان اجتماعی راه انداخته بود در  ی تجارت هاروارد که قبًال همراه با افرادی ديگر مجله مدرسه
بر اساس اين برنامه، به . را در آشوکا راه اندازی کرد" شتاب برای کارآفرينی اجتماعی"ی  برنامه ٢٠٠٢سال 

" شتاب"ی  برنامه. شد تا سازمان خود را بهبود بخشيده و تاثيری جدی داشته باشند                                                          همکاران آشوکا کمک می
ی خدمات  ها به ارائه روهها يا گ اين شرکت. دهد                                                          ای قرار می های حرفه ها يا گروه همکاران را در ارتباط با شرکت

ای و ارتباطات، و کمک حقوقی به همکاران آشوکا  های رسانه ی مديريت، توصيه های مشاوره در حوزه
که هر دوی اين " هيل و نولتون"کينزی و شرکا، و  اند از مک موسسات همکار اين برنامه عبارت. پردازند  می

المللی وکالی  طرح بين"و " الثام و واتکينز"کنند، و                                                           کار می ها دفاتری در سراسر جهان دارند و با آشوکا شرکت
  .اند هايی ارائه کرده که به همکاران مستقر در اياالت متحده و کانادا کمک" ارشد

  
سراسر جهان سريعًا در حال انباشته از نگاه آشوکا، هيچ شکی وجود نداشت که دانش مربوط به حل مشکالت در 

ترين راهبردهای تحول  موثر. شد                                                          های بزرگ توسعه يافت نمی ها، يا شرکت اين دانش در دولت، دانشگاه. شدن بود
. هايی اندک بودند بی ارتباط و دارای بودجهاين افراد پراکنده، . اجتماعی در دست کارآفرينان اجتماعی قرار داشتند

ی نود ميالدی که آشوکا اولين گردهمايی موزاييکی خود را در داکا تشکيل داد و دريافت که همکاران  در اوايل دهه
، اين سازمان در ")دادن مسئوليت به کودکان"مثل (اند  گرفته                                                          ها را به کار می درگير با امور جوانان همين رهيافت

ی جمعی در ميان همکاران خود بوده  هايی برای سرمايه گذاری بر روی دانش و تجربه وجوی روش حال جست
  . است

 
ی نود ميالدی به تعداد کافی همکار با تجربه و خبره در کشورهای مختلف در اختيار داشت تا  آشوکا تا اواخر دهه

ی چگونگی  الگوهای عمومی توضيح دهنده) ١(ايده آن بود که . امات موزاييکی خود را به جريان بيندازداقد
ای را پيش  های تازه از ميان آن الگوها، تعداد محدودی که راه) ٢(موفقيت صدها همکار آشوکا تشخيص داده شوند؛ 

آن اصول در ميان همکاران و فعاالن درگير بسط ) ٣(گذارند انتخاب شوند؛ و                                                           پای افراد درگير در آن قلمرو می
  .داده شوند

  
ی  شد و هدف از آن، پيشبرد حرفه                                                          ها برای دريتون جزئی مهم از ماموريت آشوکا تلقی می ساختن موزاييک

آشوکا به همکارانش و به کل " ی ترين هديه بزرگ"دريتون در حقيقت باور داشت که . کارآفرينی اجتماعی بود
ها از کار و  اين ايده. آمد به دست می" های الگو گذار ايده"جامعه در نهايت از تالش آن برای تشخيص و بازاريابی 

توانند چگونگی   های بزرگی که می تشخيص ايده"فرايند  استدالل او آن بود که. اند ی همکاران حاصل شده تجربه
"  ها به واقعيت تازه ی اين ايده بيرون رفتن و تبديل نظام يافته"و سپس " برخورد جهان با مشکالتش را تغيير دهند

کند، نه                                                           ايجاد میکارآفرينی گروهی اين فرايند، : "گويد                                                          او در اين باب می. ی اصلی کارآفرينی اجتماعی است حرفه
اين کار بر کارآفرينی فردی اتکا دارد اما کار هر يک از کارآفرينان منفرد و . فقط کار کردن افراد با يکديگر

  ."کند                                                          برای سطحی باالتر از تاثير باز می هايشان را ارتقا داده و فضا را مهارت
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خود را جهت تحليل و بازاريابی " يادگيری خالق"ی  ی نود ميالدی برنامه بدين ترتيب آشوکا در اواخر دهه
تواند عملکرد بهتری در   دادند که چگونه جامعه می                                                          اين همکاران نشان می. راهبردهای صدها همکار خود آغاز کرد

ی ابداعات محيط زيستی آشوکا  برنامه. کمک به کودکان و نوجوانان در رشد و يادگيری موفقيت آميز داشته باشد
ميان " ی تالقی نقطه"برخورد جامعه با های صدها همکار جهت تغيير روش  در فرايندهايی مشابه با فعاليت

های  بر انباشته کردن بصيرت" همکاری کامل شهروندی اقتصادی"ی  برنامه. ها و محيط زيست درگير است انسان
اين همکاران مشغول به اقتباس يا ساختن ساختارهای . راهبردی ارائه شده از سوی يک هزار همکار متمرکز است

ی افراد اعم از کشاورزان خرده پا، ساکنان حلبی آبادها، کارگران روزمزد و  به همه قانونی و اقتصادی هستند تا
دريتون در اين مورد . های خرد، اين امکان را بدهند که از نظر اقتصادی موفقيت پيدا کنند کارآفرينان حوزه

و ما اکنون اين . ها رو به افزايش است همکاران در مراحل بلوغ زندگی کاری آن هر ساله، نسبت: "گفت                                                          می
چه را که  اند به رشته در آوريم و آن ها را که همزمان در سراسر جهان سر بر آورده فرصت را داريم که اين ايده

  .حقيقتًا قابل انتقال است از دل اين ماتريس بيرون کشيم
  
آيا ما : آزمون ما در هر مورد اين است. ها تغيير الگوی پايه در اين قلمرو است نامههدف ما در هر يک از اين بر"

ايم؟  ی فعاالن در بر داشته باشد پرداخته های تازه و مهمی را برای همه در سطح جهان به تقويت اصولی که پيشرفت
حقيقت اصول تقويت کننده را در سطح ؟ اگر ما در ينيمب  میرا ] ی امکان حداکثر فشار نقطه[ی جوجيتسو  آيا ما نقطه

جهان تشخيص داده باشيم، و اگر بتوانيم پنج درصد از بازيگران در کشورهای کليدی را به اتخاذ اين اصول 
  ."توانيم کل اين قلمرو را ارتقا دهيم  بکشانيم، می

  
کند                                                           بدين نکته اشاره می فوالدها، ميکرب و  اسلحه َجِرد دايموند، يک دانشمند علوم تجربی، در کتاب خود با عنوان

ها بسيار کارآمد و برخی  يابد، که برخی از آن                                                          ی ديگر به طرق گوناگون انتقال می که دانش از يک جامعه به جامعه
وقتی که شما اندکی بيش از "به بيان وی . است" نشر ايده"ترين روش انتقال دانش،  ناکارآمد. رآمد هستندديگر ناکا

" نسخه برداری طرح اوليه"ترين روش،  موثر." کنيد، بايد جزئيات را بازسازی کنيد                                                          ی اصلی را دريافت می ايده
." کنيد                                                          ی اصلی موجود و تفصيلی را نسخه برداری کرده يا دستکاری می وقتی که شما يک نسخه"، يعنی است
ها دسترسی داشتند زبان نوشتاری را هزاران  از ديگر فرهنگ زبان "ی های اوليه طرح"های باستانی که به  تمدن

  397.کردند توسعه بخشيدند                                                          ها را از ابتدا ابداع می ها که بايد اين طرح تر از آن سال سريع
  

جنبش . های اخير در قلمرو اجتماعی نشان داده شده است در سال" ی اصلی نسخه برداری از نمونه"قدرت 
. ی آمريکايی به نحو قابل توجهی سرعت بخشيده است نسخه برداری از نمونه معلوليت در هند پيشرفت خود را با

ی آمريکايی با موفقيت زياد نسخه برداری کرده و پيشرفت  جنبش حمايت از مصرف کننده در برزيل نيز از نمونه
ن پيشگام آن ی نود ميالدی به تقريبًا تمام نقاط جهان گسترش يافت، چون فعاال ی خرد در دهه ماليه. کرده است

  398.های آن و نه صرفًا مفهوم آن صورت دادند ی اصلی و روش هايی هماهنگ برای توزيع اين نمونه تالش
 

ی مشکالت اجتماعی هنوز به هنجار تبديل نشده  های اصلی در حوزه ها، نسخه برداری از نمونه رغم اين مثال علی
پيوند،   های پيام الکترونيکی می کنند، به فهرست                                                          کت میها شر ها نفر در بخش شهروندی در گردهمايی ميليون. است

ها صورت  در اين بخش هنوز از طريق نشر ايده" انتقال دانش"ی  شوند، اما بخش عمده                                                          ها را مشترک می و مجله
تر و اقتباس  آوری اجتماعی سريع تواند موجب نو  ی اصلی می تمرکز بيشتر بر نسخه برداری از نمونه. گيرد                                                          می

يق و ای غنی برای تحق ی آشوکا به سمت حوزه ها و اقدامات ويژه برنامه. ها در مشکالت تازه شود بهتر آن
ی اصلی  البته، پيش از امکان پذير شدن نسخه برداری از نمونه. های تجربی در بخش شهروندی اشاره دارند آزمون

ها يا فرايندهايی که به طور گسترده قابل نسخه  در اين مسير بايد مدل. های اصلی خلق شوند الزم است خود نمونه
  . بط شوندبرداری يا اقتباس باشند تشخيص داده شده و ثبت و ض

 

                                                 
397 Jared Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies (New York: W. W. Norton, 
1997), 224-25. 
398 See www.grameen.info.com, Grameen Bank International Training. 
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تر سازد، قابل  تواند نوآوری اجتماعی را سازمان يافته  ی اصلی می آيا نسخه برداری نمونه: پرسش بزرگ اين است
های  تر؟ البته در علم، فقط آزمونی قابل اعتماد است که ديگر دانشمندان با تبعيت از روش علمیتر يا حتی  اتکا

ی آزمون تجربی به فرهنگ، فرهمندی يا ارتباطات سياسی  يک نتيجهقرار نيست که . علمی به همان نتايج برسند
شود و رفتارها و                                                           ی اجتماعی، موفقيت به کيفيات شخصی نسبت داده می اما در حوزه. محقق بستگی داشته باشد
  .شوند                                                          ها ربط داده می اعمال به بافت و سياق آن

  
هايشان همه جا گسترده شود و  خواهند ايده                                                          اما همين جاست که تمايز ميان کارآفرينان اجتماعی پيشگام که می

هايشان به کل  بينند ايده  ی کاری خود را باز تعريف کنند و ديگر کارآفرينان اجتماعی که نيازی نمی خواهند حوزه                                                          می
های خود به همه جا  سترش ايدهآن دسته از کارآفرينان اجتماعی که بر گ. شود                                                          جامعه بسط داده شود مفيد واقع می

ها اتکا دارد يا فقط برای  مصر هستند بايد در گذر زمان آن وجوهی از کار خود را که بر درگيری شخصی آن
اگر تعليم يک رهيافت بسيار دشوار، نشر آن بسيار گران، . اند حذف کنند های خاص طراحی شده ها يا موقعيت مکان

تر، کمتر حزبی،  تر، ارزان يا به يک بافت و سياق حساس باشد، بايد آن را سادهاز نظر سياسی بسيار مورد جدال، 
کارآفرين اجتماعی است  نيازاين . در غير اين صورت، جامعه را تغيير نخواهد داد. تر کرد يا عمومًا قابل اطالق

شود که در نهايت از دل آن يک                                                           ها آزمون و تطبيق منتهی می اين تاثير به سال. که به تاثير بيشتری دست يابد
  . آيد ی اصلی بيرون می نمونه

  
تا  ١٩٧۶های  ی وام دهی آن، عمدتًا ميان سال ها آزمون برنامه ی خرد بانک گرامين از دل ده ی اصلی ماليه نمونه
کافی "ی سوم، يا دهم، يا حتی صدم به خود گفته بود،  عبهاگر محمد يونس پس از باز کردن ش. بيرون آمد ١٩٨۶
  .يافت                                                          ی خرد به رهيافتی با حضور و کاربرد جهانی تکامل نمی ماليه" است،

  
بيش از پانزده ميليون . متحده مشکل آسم در اياالت. اکنون اجازه دهيد کاربرد احتمالی اين ايده را در نظر بگيريم

دو  ٢٠٠٠تا  ١٩٨٠های  اند در ميان سال تعداد افرادی که به اين بيماری مبتال شده. برند  آمريکايی از آسم رنج می
در برانکس در . اند های فقير شهری بوده اند کودکان در محله بيشترين کسانی که دچار اين بيماری شده. برابر شد

های بستری شدن تقريبًا پنج  رگ ناشی از آسم سه برابر بيشتر از ميانگين ملی است و نرخشهر نيويورک، نرخ م
دانند                                                           ها می اما آن. دانند که چرا وقوع آسم افزايش يافته است                                                          متخصصان امور بهداشتی نمی 399.برابر بيشتر است

  . شود                                                          های گرد و غبار و سوسک تشديد می که آسم با آلودگی هوا، دود سيگار، و حساسيت به کرم
  

کردن معيارهای مسکن، و  در نهايت دولت مسئول تضمين کيفيت هوا، اجباری. اين مشکل سطوح بيشماری دارد
ترين اطالع  اما از چشم انداز متخصصان پزشکی و والدين، مهم. تضمين دسترسی کودکان فقير به داروی آسم است

با مديريت مناسب اين بيماری . در مورد آسم اين است که تقريبًا همواره بهتر است در خانه تحت کنترل قرار گيرد
متاسفانه،  400.يابد                                                          ها نود درصد کاهش می آسم به بخش اضطراری بيمارستان توسط والدين، اعزام کودکان دارای

همان طور که اسکات شرودر، متخصص اطفال و آسم در مرکز پزشکی . اين بيماری به خوبی مديريت نشده است
ی آسم  ها حمله وقتی بچه: "توضيح داده است ی آتالنتيک ماهانه ی لهای در مج مونته فيوره در برانکس در مقاله

. برد  ه بخش اضطراری میها را ب گيرند که آن                                                          زنند و يک آمبوالنس می                                                          زنگ می ٩١١دارند مادران به شماره تلفن 
. گردد                                                          شود و مرخص می                                                          به او دارو داده می. گيرد                                                          بچه در اين حال بستری شده و شرايط وی تحت کنترل قرار می

   401."گردد                                                          چند ماه بعد بچه باز می
  

. آيد؟ اين همان مشکلی است که ِورا کورديِيرو در بيمارستان الگوا با آن مواجه شد آيا اين موضوع آشنا به نظر می
گرفتند که چگونه سالمت کودکان خويش را تحت کنترل                                                           ثل ريو دو ژانيرو بايد ياد میوالدين در برانکس درست م

انطباق " تولد دوباره"ال با ما بعد بستری شدن و مدل پی گيری  در واقع، مديريت آسم به نحو ايده. خود قرار دهند

                                                 
399 Ellen Ruppel Shell, “Does Civilization Cause Asthma?” The Atlantic Monthly (May 2000): 90. 
See Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations (New York: Free Press, 1998). 
William Drayton, “The Citizen Sector Transformed,” in Alex Nicholls (ed), Social Entrepreneurship: New 
Models of Sustainable Social Change (Oxford, U. K.: Oxford University Press, 2006), 45-55.    
400 Ibid. 100. 
401 Ibid. 92. 
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های بعدی به  ی چنين کمک هايی را برای ارائه ها برنامه در شهر نيويورک، تعدادی از بيمارستان 402.کرد                                                          پيدا می
 ١٩٩١در مورد جزئيات اين نوع مداخله از سال " تولد دوباره"همان طور که ديديم، . اند ها آغاز کرده خانواده

فراتر از آن، اين سازمان دريافته است که چطور اين مدل را به شانزده ايالت برزيل . وده استمشغول به کار ب
ی اصلی هست که در برانکس نيز قابل  تولد دوباره دارای يک نمونه"آيا : جا اين است پرسش در اين. بسط دهد

ی جزئيات پرهيز کنند؟ چطور  ی همه توانند از دشواری اختراع دوباره  های برانکس می اتخاذ باشد؟ آيا بيمارستان
  ی اصلی را در دسترس قرار داد؟   توان نمونه  می

  
به دنبال اين . ی آمريکای شمالی خود را راه اندازی کرد با کمک آوينا و گروه ِجِنسيس برنامه ٢٠٠٠آشوکا در سال 

های  برنامه ٢٠٠٣تا  ٢٠٠٠های  لآشوکا در سا. اقدام همکارانی در اياالت متحده و بعدا در کانادا انتخاب شدند
ها به جوامع اسالمی  ها اولين مرحله از راهبرد بسط برنامه اين برنامه. ای را در ترکيه و مصر راه اندازی کرد تازه

از آن زمان، اين سازمان به اروپای غربی گسترش يافته، . در خاور ميانه، شمال آفريقا، و آسيای مرکزی بودند
  .ميانه عمق بخشيده و فرايند کمک به کارآفرينان اجتماعی در چين و ژاپن را آغاز کرده است کار خود را در خاور

  
المللی با عنوان راهبرد  آشوکا همچنين يک راهبرد سازمانی بلند مدت را جهت بهبود برنامه ريزی و همکاری بين

 403.مايکل پورتر شکل گرفته است ی استراتژيست مديريت، اين راهبرد بر اساس نظريه. اتخاذ کرده است" الماس"
بخشی در مناطق خاصی از جهان است که بخش  -المللی و ميان هدف از اين راهبرد استفاده از حلقات اتصال بين

های زيادی برای کارآفرينان اجتماعی جهت خلق  شهروندی آن بزرگ، متنوع، و پيچيده است، جايی که فرصت
ها چشم انداز نشر آزاد دانش را  ها، و يکديگر وجود دارد، و جايی که آن ولتهای متقابًال مقيد با مشاغل، د همکاری

  . ها در اختيار دارند به نحوی کارا و گسترده از مجرای موسسات آموزشی و رسانه
  

 ٢٠٠۶ی جهانی آشوکا در سال  بودجه(ی آشوکا به عنوان يک کل متالئم با منابع محدود  کاربرد اين راهبرد و اداره
پس از دريتون، اين کار به دايانا ولز و . يک چالش مديريتی پيچيده است) د بيست و شش ميليون دالر بوددر حدو

ديگر رهبران ارشد . شود                                                          آناماريا شيندلر، جانشينان رئيس آشوکا، و سوشميتا قاش، رئيس افتخاری آن سپرده می
کند؛ سوزان ديويس، که                                                           ی شهروندی کامل اقتصادی را رهبری می والريا بودينيچ، که برنامه: ان عبارتند ازسازم

آکادمی جهانی کارآفرينی اجتماعی را رهبری کرده و بر گسترش سازمان در خاور ميانه، شمال آفريقا، و آسيای 
ای از اهل  زی نظارت دارد؛ اوليويِير کيِسر که آشوکای فرانسه را راه اندازی کرد و اکنون بر ساختن شبکهمرک

پردازند متمرکز است؛ کارول گرادزينز که نقشی محوری در   مشاغل که به حمايت از کارآفرينان اجتماعی می
را در " کارآفرين به کارآفرين"ی  امههماهنگ کردن کار آشوکا در سطح جهان دارد؛ ليزا نيتز که رياست برن

های آشوکا را در سطح جهان هدايت کرده و اکنون بر گسترش آن در اروپا  اختيار دارد؛ لوسی پرکينز که فعاليت
ی  های بازاريابی را بر عهده دارد؛ و ِگِرِچن زاِکر که برنامه نظارت دارد؛ ِبِورلی شوارتز که مسئوليت فعاليت

های متحد آشوکاست که توسط دريتون تاسيس شده و به  ی جوانان يکی از سازمان برنامه. کند                                                          یجوانان را هدايت م
ی محلی خود  مانی برای بهبود مدارس يا جامعهخواهند ساز                                                          حمايت از آن دسته از دانش آموزان دبيرستانی که می

را " ی محلی سبزهای جامعه"و " آمريکا را به کار مشغول سازيم"ی  دريتون که برنامه. (کند                                                          تاسيس کنند اقدام می
به "ی اول به دنبال پيشبرد راهبردهايی است که  برنامه. نيز تاسيس کرد هنوز مدير اجرايی ارشد در آشوکاست

ی  سرعت بخشيدن به توسعه"ی دوم به دنبال  برنامه. دهد                                                          را افزايش می" نحو ساختاری نياز اقتصاد به نيروی کار
  .")حده استفضاهای سبز مشترک درون مناطق مسکونی شهری در اياالت مت

  
ها با آن مواجه شده جابجايی زياد نيروها باالخص در ميان کارکنان  يکی از موضوعاتی که آشوکا در طی سال

آشوکا مايل است افراد نيرومند از نظر فکری را که جای پايی هم در بخش تجاری و هم در بخش . جوان است
گيرند سازمان را پس از چند سال ترک                                                           آشوکا الهام میاين کارکنان که از همکاران . اجتماعی دارند استخدام کند

                                                 
نگاه کنيد به. ها نيز منجر شود ی ديگر بيماری تواند به تقليل بستری شدن به واسطه اين پی گيری می  402 

Lawrence K. Altman, “Follow- Up Calls Aid Heart- Failure Cases,” New York Times, November 19, 2002. 
403 See Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations (New York: Free Press, 1998). 
William Drayton, “The Citizen Sector Transformed,” in Alex Nicholls (ed), Social Entrepreneurship: New 
Models of Sustainable Social Change (Oxford, U. K.: Oxford University Press, 2006), 45-55.    
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وه بر آن، عال. پذيرند  کنند تا سازمان يا شرکت خود را تاسيس کنند يا پيشنهادهای بهتر از نظر درآمد را می                                                          می
کارآفرينی سازمان  -برخی از همکاران آشوکا در انطباق با فرهنگ سريعًا در حال تغيير و متحرک و نيز درون

برخی نيز از کار تحت . اين فرهنگ مستلزم سطح بااليی از هدايت فردی و اقدامات منفردانه است. مشکل دارند
ی کارکنان انتظار دارد که همان  شوند که هنوز فردی سرسخت و کله شق است و از همه                                                          نظر دريتون خسته می

  . تعهد و انرژی همکاران آشوکا در سراسر جهان و اختصاص دادن عميق خود به ماموريت را به سازمان بياورند
  

های بازآموزی جهت  تباطات، پاسخگويی، و نظاماز يک چشم انداز مديريتی، چالش فراگير و مطرح برقراری ار
پيوسته، "بر اساس اين چشم انداز، آشوکا بايد دارای يک ساختار جهانی . تحقق چشم انداز دريتون برای آشوکاست

ها ادامه  ی خدمات به همکاران و موسسات آن باشد تا بتواند به ارائه" کارآفرينانه -غير متمرکز، صميمی، و درون
های تازه  های همکاران را نظام دهد، کيفيت باال را حفظ کند، و فرصت لمروهای تازه بسط پيدا کند، ايدهدهد، به ق
  . ی اندک انجام شود ی اين کارها بايد با هزينه همه. را بريايد

  
او . ها و موسسات است بيل معمار شگفت انگيز ايده: "گويد                                                          ِدِرک براون، معاون سابق آشوکا در اين مورد می

. کنيم                                                          ی آن را مشاهده می بيند که اکثر ما فقط اجزای پراکنده  هايی را در ميان اجزای يک پديده می الگوها و همکاری
ها را تشخيص  درت اين الگوها و چگونگی انگيزش کنش انسانی توسط آنتر از همه آن باشد که او ق شايد مهم

اما، برای دست يابی به اين نوع از پيوستگی جهانی، افراد به آن دسته از فرايندهای فرهنگی نيرومند نياز . دهد                                                          می
اگر آشوکا بخواهد همان سازمانی باشد که بيل و اعضای . ف را ايجاد کنددارند که حسی مشترک از هويت و هد

برای ." خواهند پس از انتهای رهبری بيل باقی بماند اين فرايند نهادينه سازی مطلقًا ضرورت دارد                                                          هيئت امنا می
ر به دنبال ايجاد يک فرهنگ باز و سبک مديريتی خاصی هستند که کارکنان را رسيدن به اين هدف، ِولز و شيندل

  .ی اخالقی تشويق کند بيش از همه چيز به تفکر در مورد خود به عنوان ايجاد کنندگان تحول با انگيزه
  

جاری های شهروندی و ت آشوکا به تعميق همکاری خود با کارآفرينان تجاری پيشگام جهت ايجاد پيوند ميان بخش
عدم پيوستگی . آورد ی منابع مالی خود را از همين بخش تجاری به دست می اين سازمان بخش عمده. دهد                                                          ادامه می

ت ای از مشکالت اجتماعی، اقتصادی، و زيس ی گسترده موجود مانع از پرداختن جوامع در سطح جهان به دامنه
توانند به   آشوکا به دنبال نشان دادن اين امر است که چگونه کارآفرينان تجاری و اجتماعی می. شود                                                          محيطی می

مل الع ، دانش، و مجاری توزيعی خود عکس نيازهای زيست محيطی و انسانی بزرگ مقياس با پيوند دادن نقاط قوت
های بزرگ جهت شکل دادن به  ی سازمان، کمک به همکاران در کار با شرکت يکی از اقدامات تازه. نشان دهند

مثل مسکن  -ها بايد کاالها و خدمات اساسی را  اين فعاليت. اجتماعی دو گانه و سود آور است -های تجاری فعاليت
های رشد قابل توجهی در اين  آشوکا فرصت. دهند های معقول قرار در دسترس افراد محروم با قيمت - و آبياری 
  .بيند  حوزه می

  
نی تجاری را در خواهيم دو دنيای کارآفرينی اجتماعی و کارآفري                                                          ما می: "گويد                                                          سوشميتا قاش در اين باب می

بدون "و کارآفرينان اجتماعی " دکمه بسته"آنگاه که مديران تجاری . ترين سطوح در کنار يکديگر قرار دهيم باال
سدهای "ها، به قول دريتون،  متوجه شدند که کار با يکديگر سود آور و موثر است آن" توجه به سر و وضع خود

اين امر روشن است که قلمرو کارآفرينی ." گذارند                                                          را کنار میها  سبکی و ديگر موانع ساخته شده در طی قرن
اما دريتون معتقد بود که بهبود پيوندها با . ها نيز دارد ها و دانشگاه اجتماعی نياز به تقويت روابط خود با دولت

ست چون اين دو بخش از نظر ساختاری برای کار با يکديگر جفت و تر ا بخش تجاری در حال حاضر نتيجه بخش
ی  ی رقابتی و کارآفرينانه بخش تازه: "او اضافه کرد. های دوگانه بسيار شديد است اند و نياز به راه حل جور شده

به جلو ترين نيرويی است که تاريخ را  ی کافی بالغ شده است تا آن حد که اکنون اميد بخش شهروندی به اندازه
در عين حال، اين بخش مشغول به شکل دادن الگوهايی است که کارايی آن را در دراز مدت تعريف . راند                                                          می

  ."     ها هوشمند باشند اکنون موضوع بسيار مهم اطمينان يابی از اين امر است که اين الگو. خواهند کرد
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  نتيجه گيری
  
  ظهور بخش شهروندی

  
کارآفرينان : ی شجاعانه و در عين حال کامًال ساده را به پيش برده است ی خويش يک ايده آشوکا بر اساس جوهره

های متوقف ناشدنی، برای به پيش بردن خالقيتی که جامعه  اجتماعی يا همان افراد خالق و سرسخت با انگيزه
  404.ترين مشکالتش بدان محتاج است مورد نياز هستند خورد با جدیجهت بر

  
ای  عالوه بر صدها دانشگاه که به نحو فزاينده. اين ايده در بخش شهروندی به خوبی مورد پذيرش واقع شده است

ها در سراسر جهان برای تامين مالی و  ای از سازمان دهند مجموعه                                                          کارآفرينان اجتماعی را مورد مطالعه قرار می
ها در اين حوزه اکوئينگ گرين، سازمانی مستقر در نيويورک  يکی از اولين سازمان. اند ها شکل گرفته کمک به آن

ان از سال اين سازم. است که توسط يک سرمايه گذار به نام ِاد کوهن با دنبال کردن مدل آشوکا بنياد گذاشته شد
سازمان  405.ی اوليه را فراهم آورده است کارآفرينان اجتماعی جوان در اياالت متحده سرمايه ۴١۵، برای ١٩٩١

بر تاثير خود کند تا کار خويش را ارتقا بخشيده و                                                           نيو پرافيت مستقر در بوستون به کارآفرينان اجتماعی ياری می
ی مديريت مانيتور گروپ، معادل حدود چهل  ی خود، شرکت مشاوره اين سازمان همراه با همکار پرآوازه. بيفزايند

اين . ی مجانی و خدمات راهبردی به هجده سازمان ارائه کرده است ميليون دالر سرمايه گذاری مالی و مشاوره
ای بيش از چهل درصد  های رشد ساالنه در دست يابی به نرخ ها ها با اين هدف انجام شدند که به سازمان کمک

  .     ياری شود
 

 ١٩٩٧ی کارآفرينان اجتماعی را در سال  در انگلستان، مرحوم مايکل يانگ، يک نوآور اجتماعی مشهور، مدرسه
   406.تاسيس کرد تا به پرورش استعدادهای کارآفرينی در بيرون از بخش شهروندی بپردازد

  
ی  های مرتبط با ساختن و شکل دادن به حوزه پنجاه و پنج ميليون دالر را به برنامه ٢٠٠٣ال از سال بنياد ِاسک

ای ِبی تاسيس  بنياد اسکال توسط جفری اسکال رئيس و يکی از بنيانگذاران. کارآفرينی اجتماعی هدايت کرده است
مرکزی برای پيشبرد " قهرمانان تازه،" اقدامات اين بنياد شامل است بر يک مجموعه فيلم مستند با عنوان. شد

کند، يک گردهمايی                                                           ی تجارت سعيد در دانشگاه آکسفورد کار می درک کارآفرينی اجتماعی که در ارتباط با مدرسه
 را با  پيشگام ن دالری که متحول کنندگانی چند ميليو و يک جايزه" تريبون جهانی اسکال،"المللی ساالنه،  بين

به عنوان نمونه برخی از مراسم با حضور رابرت ردفورد و بن . دارد                                                          بزرگ می هاليوودی حضور هنرمندان
  . اند برگزار شده کينگزلی

  
بنياد شواب برای "و همسرش هيلده شواب " نی اقتصادتريبون جها"در سوئيس، کالوس شواب بنيانگذار 

ی جهانی کارآفرينان اجتماعی  جامعه"تاسيس کردند تا به حمايت از  ١٩٩٩را در سال " کارآفرينی اجتماعی
  . بپردازند" برجسته

  
رآفرين بنياد شواب با مديريت پامال هارتيگان، مقام ارشد سابق در سازمان بهداشت جهانی، برای هفتاد و دو کا

ها و  ای از سازمان المللی، دسترسی به منابع، و فرصت پيوند با شبکه اجتماعی از نقاط مختلف جهان اعتبار بين
                                                 
404 See David C. McClelland, “Characteristics of Successful Entrepreneurs,” Journal of Creative Behavior, 
21 (1987): 232-33. 

های الزم برای  تگیی زيادی در فراهم کردن پول و ديگر منابع برای افراد بدون انگيزه يا ديگر شايس ما تجربه: "نويسد                                                          الند می کله مک
اين امر نتايجی فاجعه بار داشته که بسياری را بدين سو کشانده که فکر کنند کمک به اين مناطق . ايم ها فراهم کرده از آن ی موثر استفاده

  ."بياييد با مشکل به طريقی ديگر مواجه شويم و به جای منابع با افراد آغاز کنيم. توسعه نيافته حقيقتًا غير ممکن است
اند بر اند شامل ها که کمک خود را به کارآفرينان اجتماعی نشانه رفته برخی ديگر از سازمان  405  

New Profit, Inc., www.newprofit.com; Acumen Fund, www.acumenfund.org; New Schools Venture Fund, 
www.newschool.org; and Social Venture Partners, www.svpseattle.org. 
406 See www.sse.org.uk. 

www.takbook.com

www.takbook.com



214 
 

اين بنياد عالوه بر گرد هم آوردن کارآفرينان اجتماعی در نشستی ساالنه در . افراد کليدی را به ارمغان آورده است
ای تريبون جهانی اقتصاد و گردهمايی  های منطقه حضور در نشستها برای  ژنو از کارآفرينان اجتماعی، از آن

توانند   ها، کارآفرينان اجتماعی می ها و گردهمايی در اين نشست. آورد مهم آن در داووس سوئيس دعوت به عمل می
ديدار ها، مديران اجرايی بنيادها، و مديران موسسات چند جانبه  ها، مقامات ارشد دولت با مديران اجرايی شرکت

، جيرو بيليموريا با روبرتو بلوا، معاون دبير کل ٢٠٠٣به عنوام مثال در تريبون جهانی اقتصاد در سال . کنند
ای با نام خط تلفن  اين مالقات به همکاری هر دو در سازمان تازه. المللی ديدار کرد ی مخابرات بين اتحاديه

های ملی را برای بزرگداشت کارآفرينان  ای از رقابت عهبنياد شواب همچنين مجمو. المللی کودکان منجر شد بين
  .  اجتماعی در بيش از بيست کشور به راه انداخته است

  
های شهروندی و  ذاتی ميان بخش های با افزايش درک عمومی از نقش کارآفرينان اجتماعی، بسياری از شباهت

به عنوان مثال، . نکته به ديگران تالش کرده است هاست برای انتقال اين دريتون دهه. اند تر شده تجاری نيز آشکار
هر دو بخش وجه عملياتی . پردازند  کاالها و خدمات می" بازاريابی"اکنون آشکار شده است که هر دو بخش به 

  .ها هستند به نحو قابل توجهی نوآور هستند هايی که از نظر سياسی و فرهنگی پشتيبان آن دارند و در محيط
  

های شهروندی کار خود  دهد و گروه                                                          انجام می" انتفاعی"خش تجاری کار خود را از مجرای حقوقی اين تمايز که ب
در جامعه هستند " ارزش"دو بخش به دنبال خلق  گيرند اين واقعيت را که هر                                                          پی می" غير انتفاعی"را از مجاری 
در مقابل، قوت ابتدايی . گيرند                                                          همچنين هر دو بخش توسط دولت تحت قاعده و قانون قرار می. برد  به حاشيه می

از کل جمعيت و پيشبرد شرايطی است که انصاف و حکومت توانايی عملياتی آن نيست، بلکه توانايی نمايندگی آن 
  .  ها ارتقا پيدا کند فعاليت مولد در ديگر بخش

 
ی مستقيم اصالحات مهم  توازی تاريخی ديگر آن است که هر دو بخش تجاری و شهروندی به صورت نتيجه

رن هفدهم جای پای خود بخش مستقل تجاری از دل تحوالتی بيرون آمد که در اروپا در طی ق. اجتماعی ظاهر شدند
های علمی و فنی،  های کهنه راه را برای فشارهای رشد جمعيت، شهری شدن، پيشرفت را محکم کردند و سامان

مثل " موانع ورود"با افول . ی فلسفی، دينی و سياسی باز کردند های تازه بهبود حمل و نقل، انباشت ثروت، و انديشه
های بزرگی از جامعه  ين فئودال، و اصناف، فعاليت تجاری برای بخشانحصارات سلطنتی، احکام کليسا، خوان

  407.امکان پذير شد
  

های عمومی و خصوصی، کارآفرينان خود را به عنوان بازيگران کليدی  ها با تقسيم جامعه به بخش در طی قرن
) مالکيت مشترک سهاممثل تمهيداتی برای مسئوليت محدود و (ها  جوامع قوانينی برای تشويق آن 408.تمايز بخشيدند

مثل بانک، سپرده گذاری (ها آغاز کرده يا بسط دادند  های آن وضع کردند و خدماتی را برای شکل دادن به تالش
ها تا زمان حاضر ادامه داشته است و  اين فرايند ساختن بخش 409).بانکی، نوشتن چک، اعتبار نهادی و بيمه

های  ی مديريت، هيئت الت صوری سهام، مقررات ضد انحصار، مشاورهاند مثل مباد های ديگری به ميدان آمده پديده
وثيقه گذاری و مبادله، و اخيرًا مدارس تجارت، سرمايه گذاری با ريسک باال، و روزنامه نگاری تخصصی 

  . تجاری
 

                                                 
407 See “Society: A ‘Set of Sets,’ ” in Frenand Bruadel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, 
Vol.II, The Wheels of Commerce (Berkeley: University of California Press, 1992), 458-599. 

از نيروهای اجتماعی و سياسی موجد نظام بازار و سرمايه داری، همچنين نگاه کنيد به) و لذت بخش(برای يک بررسی مختصر   
“The Economic Revolution,” in Robert L. Heilbroner, The Worldly Philosophers: The Lives, Times & Ideas 
of the Great Economic Thinkers (New York: Simon & Schuster, 1961), 6-27. 
408 See David C. McClelland, The Achieving Society (New York: Free Press, 1967), 205. See also Peter F. 
Drucker, “The Age of Social Transformation,” The Atlantic Monthly (November 1994): 53-80. 

.در اواسط قرن بيستم ظاهر شدند" بخش خصوصی"و " بخش عمومی"گويد که تعابير                                                           دراکر می  
409 Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, Vol.II, The Wheels of Commerce, 438-50. 

:اين تحليل همچنين بر ارجاع عمومی به مطالب زير متکی است  
Encyclopedia Britannica, 2001 CD-ROM Edition, including sections entitled: “The Development of 
Banking Systems,” “Commercial Transactions,” “From Commercial to Industrial Capitalism,” and “History 
of the Limited Liability Company.”   
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بر طبق . جا که درک آن دشوار است ظهور تجارت رقابتی و آزاد دنيا را به وجوه گوناگونی تغيير داده است تا آن
ی  تحليل معجزه: ماشين نوآوری اقتصاد آزادی اقتصاد و مولف کتاب  نظر ويليام جی باومل، يک محقق برجسته

، از زمان رم باستان تا انقالب صنعتی برای يک و نيم هزاره، رشد بهره وری و درآمد سرانه رشد سرمايه داری
ل، در طی قرن هجدهم، درآمدهای سرانه در اروپا بيست در مقاب 410.بود صفرتقريبًا ) با تخمينی ناپخته(در اروپا 

تا سی درصد افزايش يافتند؛ در طی قرن نوزدهم، اين ارقام دويست تا سيصد درصد افزايش يافتند؛ در طی قرن 
بيستم، تخمين محتاطانه آن است که درآمدهای سرانه در اقتصادهای بازار آزاد هفتصد تا هشتصد درصد افزايش 

های درآمدی و ثروت را بازگو  لبته اين ارقام نمايانگر روندهای رشد دراز مدت هستند و شکافا( 411.يافتند
  .)کنند                                                          نمی

  
ر به دليل وجود رقابت، بقا د: "باومل به من گفت. چه تغيير کرد آن بود که رقابت در بازار آزاد از راه رسيد آن

تر از رقبا به  ها را سريع بازار کار نه فقط به اين معنی بود که افراد متداومًا به ابداعات تازه دست يابند، بلکه آن
ی  اند، اما ابداعات به تحوالت عمده بسياری از جوامع در گذشته نوآور بوده. و اين چيزی تازه بود." کار بيندازند

ن در قرون وسطی کاغذ، چاپ، باروت، چتر، قطب نما، و چرخ چي. اقتصادی و اجتماعی منجر نشده بودند
گذاشت                                                           داد و نمی                                                          ها را به خود اختصاص می ريسندگی را اختراع کرده بود اما دولت چين مانع از نوآوری بود يا آن

  412.ها در دسترس عموم قرار گيرند آن
 

و بازاريابی اختصاص دهند  413در مقابل، مشاغل در اقتصادهای بازار مجبور بودند منابعی را به تحقيق و توسعه
های فنی  اين فرايند هم از پيشرفت. تا از جريان مداوم ابداعات عملی با ظرفيت فروش گسترده اطمينان حاصل کنند

  . ع شد و هم آن را شتاب بخشيدمنتف
  

های مذهبی و حاميان ثروتمند به نحو تاريخی مسئول  سازمان. در بخش اجتماعی، پويايی متفاوتی وجود دارد
ها اين امکان را داد که بر  اما رشد سريع اقتصادی دو قرن گذشته به حکومت. ی کاالهای اجتماعی بودند ارائه

ها، برق رسانی  ا کاالهای عمومی مثل مجاری آب، مدارس، تيمارستانثروت بخش خصوصی ماليات ببندند ت
با برآمدن دولت رفاه در قرن بيستم، برآوردن نيازهای اجتماعی نه فقط . ها را تامين مالی کنند روستايی و مانند آن

غل جهت بهبود اما دولت از فشارهای وارد بر مشا. ی آن به شمار رفت اوليهکارکرد عملياتی دولت بلکه  مسئوليت
  . مداوم محصوالت خويش بر کنار ماند

 
ها اغلب فقط پس از فشار مداوم وارده توسط  آن. ها اغلب نتوانستند به نيازهای شهروندان پاسخ دهند دولت

دادند، باالخص وقتی موضوع به محدود کردن                                                           العمل نشان می شهروندانِ  سازمان دهی شده و افشاگران عکس
در صورت امکان، . شد                                                          ی کار مربوط می ها و انحصارات، و نهادينه کردن معيارهای عادالنه انحصارات شرکت

های حقوق زنان،  ای کارگری، سازمانه های اجتماعی و مستقر در کليسا، اتحاديه شهروندان با تاسيس سازمان
ها امور را در دست خويش  و مانند آن 414های بی نام و نشان، های خدمات ويژه مثل سپاه رستاخيز و الکلی گروه
ی اقتصادی، اجتماعی و سياسی رو  کنندههای گرفتار  اما کارآفرينان اجتماعی گذشته اغلب با محدوديت. گرفتند                                                          می

ها  ها در بخش تجاری از آن شدند و هر گونه پاداش، به رسميت شناخته شدن و کمک که همکاران آن به رو می
  . شدند                                                          د تعقيب واقع میهايشان مور ها اغلب برای تالش آن. شد                                                          ها دريغ می برخوردار بودند از آن

                                                 
410 William J. Baumel, The Free- Market Innovation Machine (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
2002), 3.   
411 Interview with William J. Baumol. See also William J. Baumol, “Towards Microeconomics of 
Innovation: Growth Engine Hallmark of Market Economics,” Atlantic Economic Journal, 30, no. 1 (March 
2002), 1-12. 
412 Baumol, The Free- Market Innovation Machine, 254-57; see also David S. Landes, The Wealth and 
Poverty of Nations (New York: W. W. Norton, 1999), 45-59 and 186-212. 

. کند که اروپا در قرون وسطی نيز بسيار نوآور بود و به عنوان مثال چرخ آبی، عينک، و ساعت را توليد کرد                                                          لندز بدين نکته اشاره می
عادی شدن "و " ی آشکار و عمومی روش مقابله جويانه"همراه با يک ) در اروپا" (ی تحقيق فکری فزاينده استقالل"نويسد که                                                           لندز می

به نحو قابل توجهی با رقابت شديد بر سر منزلت و افتخار تقويت "از نظر او اين فرايند . موجب انقالب صنعتی شدند" تحقيق و نشر آن
.٢٠٠ - ٢٠٩صفحات " شد؛  

413 R&D 
414 Salvation Army and Alcoholics Anonymous 
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بسط دمکراسی و ظهور يک بخش قدرتمند شهروندی در سی . اما امور برای کارآفرينان اجتماعی تغيير کرده است
خش شهروندی تغييراتی را در واقع ب. ها و کل جامعه ايجاد کرده است العاده برای آن هايی خارق سال گذشته فرصت

  . شود که با تغييرات رخ داده در بخش تجاری در سه قرن گذشته قابل مقايسه است                                                          متحمل می
  

برای شروع، بخش شهروندی در اکثر کشورها مثل بخش تجاری در قرون هفدهم و هجدهم از يک بخش کامًال 
موانع اصلی اين بخش مثل ايجاد مانع توسط دولت، فقدان دسترسی . دود به بخشی کم و بيش باز تبديل شده استمح

ها نفر به اين بخش شتافته و  در نتيجه، ميليون 415.اند های ارتباطات از ميان رفته به سرمايه و آموزش، و هزينه
ها  اند که در اين کتاب از آن افراد کارآفرينان اجتماعیبخشی از اين . اند های تازه به آن وارد کرده انرژی و ايده

  . شود                                                          بحث می
  

مثل تمهيدات معافيت مالياتی، (همانند بخش خصوصی، فرايند ساختن اين بخش مستلزم وضع قوانين تازه است 
های نهادی شامل بر  ای از حمايت عالوه بر آن، مجموعه 416).ونیی ثبت، و رفع موانع قان فرايندهای ساده

های اوليه  با پاسخگويی بيشتر، و تالش" خدمات مالی اجتماعی"ی غير انتفاعی تخصصی،  های مشاوره شرکت
  417.برای بهبود ارزيابی عملکرد ظهور کرده است

  
مطالعات . اند بخش شهروندی ايجاد کردهی  همانند بخش تجاری، صدها دانشگاه واحدهايی درسی را برای مطالعه

 418.های غير انتفاعی که بيست سال پيش وجود نداشت به يک صنعت کوچک رشد کرده است مديريت سازمان
های شهروندی  المللی از جمله سازمان ملل متحد و بانک جهانی به طور معمول با گروه های بين ها و سازمان دولت

در . ی بازاريابی همکاری دارند ها در حوزه ای با اين گروه صاحبان مشاغل به نحو فزاينده 419.کنند                                                          مشاوره می
ای را برای تحت پوشش قرار دادن بخش شهروندی  های تازه توانند بخش  ها می های پيش رو، روزنامه سال

. اند های اخير اختصاص داده های تجاری در دهه اتی را به بخشاختصاص دهند، درست به همان شکل که صفح
  )420.خود را راه اندازی کرد" تجارت روز"بخش  ١٩٧٨ی نيويورک تايمز در سال  روزنامه(
 

فراتر از همه، در بسياری از جوامع کار در اين بخش از نظر اجتماعی مورد قبول واقع شده و حتی منزلت آور 
های درجه يک در برزيل، هند، لهستان، آفريقای جنوبی، و اياالت متحده  تحصيالن دانشگاهال امروز فارغ. شده است

های اجتماعی خود  بسياری به فکر راه اندازی سازمان. دهند                                                          کار در بخش شهروندی را مورد مالحظه قرار می
    421.هستند

                                                 
415 Lester M. Salamon, “The Rise of the Nonprofit Sector,” Foreign Affairs (July- August 1994): 112-18. 
416 See the International Center for Non-Profit Law, www.icnl.org. 
417 See Peter F. Drucker, “The Age of Social Transformation,” The Atlantic Monthly (November 1994): 53-
80.  

های غير انتفاعی، ما از جهات بسيار همانجا هستيم که پنجاه يا شصت  از حيث مديريت سازمان: "دراکر در زمان نوشتن اين مطلب گفت
."ازه آغاز شده استکار ت: سال پيش از حيث مديريت امور تجاری قرار داشتيم  

اين برنامه . اند ی آموزش عالی آن را تاييد کرده دانشگاه و موسسه ٨۶٠که " ی دانشگاه فشرده"ی  همچنين نگاه کنيد به برنامه
418دانشجويان .بخشی از آموزش صوری خود کارآموزی کنندهای شهروندی محلی به عنوان  کند تا در گروه                                                          را تشويق می   

www.compact.org. 
بيش از دو هزار سازمان غير انتفاعی دارای موقعيت مشاوره دهی به شورای اقتصادی و اجتماعی" تريبون سياست جهانی"بنا به   419 

: سازمان ملل متحد هستند  
www.globalpolicy.org. 

اين رقم به چهل و  ١٩٩٧تا سال . های بانک جهانی درگير بودند های شهروندی در دوازده درصد از کل طرح سازمان ١٩٩٠در سال 
نگاه کنيد به . هفت درصد رسيد  

Civicus World (November-December 1998), www.civicus.org. 
420 The New York Times Fact Book, www.nytco.com, 32-35. 

مند به کار در بخش رای دانشجويان عالقههايی ب ی عالی دروس يا برنامه در اياالت متحده تقريبًا دويست و پنجاه دانشگاه و مدرسه  421 
نگاه کنيد به. کنند                                                          شهروندی عرضه می  

 Sara Terry, “Seeking Jobs wih Social Value,” The Christian Science Monitor, August 27, 2001, 16. 
. ی کار فرستادند تقاضانامه" آموزش برای آمريکا"ی  التحصيالن دانشگاه ييل برای موسسه هفت درصد از فارغ ٢٠٠١در سال   

www.teachforamerica.com; see also the Initiative on Social Enterprise at Harvard Business School, 
www.hbs.edu/dept/socialenterprise. See also Michael Hall and Keith G. Banting, “The Nonprofit Sector in 
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وقتی : "گويد                                                          های دو بخش تجاری و شهروندی را به من يادآور شد در اين مورد می ياری از شباهتدريتون که بس
کنند و به تقويت يکديگر                                                           ها از يکديگر تغذيه می ها وجود داشته باشند آن ها، افراد، و ايده انبوهی از سازمان

ما . کنيم                                                          ر میما به انجام آن افتخا. اين کار عالی است'گويد،                                                           گيرد که می                                                          بدين ترتيب فرهنگی شکل می. پردازند  می
 '.دهيم                                                          ها پاداش می ما به آن. کنيم                                                          دهند ستايش می                                                          ما کسانی را که اين کار را انجام می. ديگر در الک دفاعی نيستيم

خواهند در اين بخش                                                           مردم می.گيرد                                                          شود، بلکه کل جامعه را در بر می                                                          و اين فقط به بازيگران اين حوزه محدود نمی
مربوط به اين هنرمندان به کار هنری با موضوعات . خواهند در باب آن بنويسند                                                          افراد می. سرمايه گذاری کنند

کل جامعه دارد به اين بخش . بينيم  اين دقيقًا همان چيزی است که ما اکنون در بخش شهروندی می. پردازند  بخش می
  ."دهد                                                          توجه نشان می

  
تر  بود بلکه به نحوی غير قابل تشخيص بالغو بيست سال بعد بخش شهروندی کامًال بالغ نخواهد : "افزايد او می

های  بسياری از موسساتی که در طی سيصد سال حرفه و کسب و کاری را توسعه دادند به دليل شباهت. خواهد بود
علت اين آمادگی وجود پايگاه . ذکر شده ميان اين دو بخش آمادگی زيادی برای توسعه در بخش شهروندی دارند

  ."تر رشد در دنيای امروز است های سريع تحصيل کرده و نرخای از نيروهای  گسترده
  

در جامعه " اجتماعی"يا " غير تجاری"اين تحوالت نمايانگر تغيير جهتی عظيم در روش سازمان دهی فعاليت 
ها در جهان ما تحت تسلط نهادهايی با تصميم گيری متمرکز و از باال به پايين و معموًال حکومتی  اين فعاليت. است
اين وضعيت هنگامی معنی دار است که . شوند                                                          ها تا حدودی شبيه به اقتصاد برنامه ريزی شده مديريت می آن. ستنده

ها  اما حکومت. ی شهروندان به سياست عمومی و کاالهای عمومی بدانيم ی اراده ما حکومت را مسئول ترجمه
ها ابزارهايی  ی اجتماعی نيستند، درست به همان ترتيب که آن ال برای انجام تحقيق و توسعه ب ابزارهايی ايدهاغل
های تازه برای  های تازه و خلق مدل درست مانند بخش تجاری، پيشبرد ايده. ال برای خلق مشاغل تازه نيستند ايده

اين . وار يک کارآفرين و انرژی و وقت زياد اوستی است برخورد با مشکالت مستلزم چشم انداز فردی و اراده
ای از  ی گسترده ی دامنه شود که جامعه را قادر به مهار کردن و تغذيه                                                          جا شکوفا می همان کاری است که تا آن

  . سازد                                                          ها شهروند می استعدادهای ميليون
  

ی اين بخش  مشخصه. شود                                                          تر می های اجتماعی شبيه ايده بازاربخش شهروندی در واقع هر روز بيشتر به اقتصاد 
کرده، چه                                                           هايی را که هيچ کس پيش بينی نمی تنوع غنی نهادهای مردمی و کارآفرينان پر انرژی است که راه حل

توانست خط تلفن کودکان يا بانک گرامين را   هيچ حکومتی نمی. دهند                                                          ها، شکل می برسد به برنامه ريزی برای آن
ها شکل داده باشد؛ از سوی ديگر، خط تلفن کودکان و بانک گرامين بدون کمک  اخته يا با قانون گذاری به آنس

اقدامات قدرتمند . توانستند به تاثير ملی و جهانی خود دست يابند  مالی و به رسميت شناخته شدن از سوی دولت نمی
تر است بلکه انديشه و عمل غير متمرکز  شود که نه تنها در اقتباس سريع                                                          اجتماعی از آن نوع شهروندی ناشی می

  . کند و مقوم دمکراسی است                                                          را تشويق می
  

ريزی شده نقش رقابت در اين دو نوع نظام  های اساسی ميان اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه از ميان تفاوت
اما با جذب . های بخش شهروندی در گذشته از نيروهای رقابت يک به يک محروم بودند سازمان. اقتصادی است

منافع " کسب"استعداد به اين بخش رقابت نيز احتماًال تشديد خواهد شد، باالخص اگر کارآفرينان اجتماعی به دنبال 
رقابت . (د و تامين کنندگان مالی، روزنامه نگاران، و شهروندان عملکرد بهتری را تقاضا کنندابداعات خويش باشن

اين امر در صورتی اتفاق . ها ايجاد خواهد کرد بيشتر احتماًال همکاری بيشتری را هم در درون و هم در ميان بخش
خويش، افزايش تاثير، و " حصوالتم"هايی برای بهبود  و جوی فرصت های شهروندی به جست افتد که سازمان  می

با تسليم عشق به خيريه به واقع گرايی .) کسب کارايی با کار با يکديگر و همکاری با بخش تجاری و دولت برآيند
کنند،                                                           های خويش ظهور و سقوط می های شهروندی بر اساس شايستگی بهداشتی و درک اين نکته که سازمان

ها ناشی از بهترين عملکردها هستند تنها  در يک چارچوب رقابتی که پاداش. احتماًال نوآوری شتاب خواهد گرفت

                                                                                                                                                 
Canada: An Introduction,” in Keith G. Banting, ed., The Nonprofit Sector in Canada (Kingston, Ontario 
and Montreal, Quebec: McGill-Queen’s University Press, 1999), 1-28. 

هايی که در ظهور عالقه  نويسند، ارزش                                                          می" ی شخصی های مابعد ماديگرايانه با تاکيد بر توسعه گسترش ارزش"هال و بنتينگ در مورد 
. اند به اين بخش سهيم بوده  
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يک سازمان نوآور کافی است که بقيه را به دنبال بهبود محصوالت و خدمات خويش گسيل دارد، وگرنه عقب 
  . خواهند ماند

  
اعتبار با تعداد اندکی  -پانزده سال قبل، صنعت خرده. ی اعتبارات خرد افتاد ست که در حوزهاين دقيقًا همان اتفاقی ا
ميليون وام گيرنده در اين حوزه وجود دارد و  ٨٢و   وام دهنده ٣١٠٠امروز بيش از . کرد                                                          سازمان هويت پيدا می

درست  422.های ريزتر و مخصوص به خود است دارای سازوکارهای مالی، مشاوران، و تخصصاعتبار  - خرده
ی چند تن از رهبران اين صنعت به ويژه بانک  مثل بخش تجاری، اين تحوالت از طريق بازاريابی مهاجمانه

ادند و در نتيجه ها راه بهتری را برای رفع فقر نشان د اين سازمان. واقع شدنداينترناسيونال گرامين و آکسيون 
ايجاد کردند که در نهايت به هجوم تازه واردان منجر ) به ويژه در ميان تامين کنندگان مالی(فشارهای رقابتی را 

اعتبار در جهان  -بانک گرامين که روزی بازيگر اصلی بود اکنون به تنها ده درصد از مشتريان خرده. (شد
  .)کند                                                          خدمات ارائه می

  
اعتبار برای منابع و به رسميت شناخته شدن تالش  -فقط در بنگالدش بيش از پانصد سازمان خرده: نتيجه
رفتن از يک وام دهنده با نرخ بيست ها چند سال پيش وام گ ی آن روستاييان بنگالدشی که تنها گزينه 423.کنند                                                          می

های  توانند در بسياری از قلمروها از ميان سه يا چهار وام گيرنده بر اساس چارچوب  درصد در ماه بود اکنون می
اقدام . (در اين شرايط، بانک گرامين بايد متداوما در برابر مشتريانش پاسخگو بماند. رقيب يکی را انتخاب کنند

های  اين بانک دارای رقبای بسياری است که نظام.) ه اندازی بانک گرامين دو را به ياد آوريداخير بانک برای را
  . اند های بهتری را عرضه کرده اند و در برخی موارد محصوالت بانکی و وام آن را مطالعه کرده

  
اما به طور کلی، قلمرو اجتماعی از عالئم آسان بازار که . داند                                                          اعتبار خود را مديون ارزيابی عددی می - خرده

های شهروندی ناکارا  بر خالف بخش تجاری، سازمان. گيرد برخوردار نيست                                                          ها را به کار می بخش تجارت آن
ها به نحوی  توانند دهه  ها بتوانند منابع کافی به دست بياورند می اگر آن. روند                                                          باالجبار به سمت ورشکستگی نمی

  .ناکارا به کار خود ادامه دهند
  

شهروندی به همين دليل تامين کنندگان مالی و فعاالن بخش . اندازه گيری خلق ارزش اجتماعی اصوًال دشوار است
آن چنان که ِگِرگ ديس، استاد . اند ها طفره رفته ی عملکرد سازمان به نحو تاريخی از هر گونه تالش برای مقايسه

جدی در  گويد بخش شهروندی از يک مشکل                                                          ی تجارت فوکوا در دانشگاه دوک، می کارآفرينی اجتماعی در مدرسه
ها  يابد تا آن                                                          ها اختصاص نمی آورترين فعاليت سرمايه به سود: "او ادعا کرد. برد  رنج می" تخصيص سرمايه"

ی  ِجد ِاِمرسون، يک محقق پيشگام در حوزه." شود                                                          هايی که کارايی ندارند گرفته نمی بتوانند رشد کنند، و از فعاليت
تواند خود را با استفاده از   می کند                                                          سازمانی که ارزش اجتماعی حقيقی ايجاد نمی: "کند                                                          غير انتفاعی اضافه می

دهد يا                                                           که کارش را به خوبی انجام می ای بسازد، بدون هيچ مقياس عينی از اين ارتباطات سياسی و پوشش رسانه
  ."خير

  
ن دسته تحوالت سازمانی که بخش تجاری ی آ يکی از پيامدهای اين مشکل اين است که بخش شهروندی از تجربه

از بيست سازمان   ٢٠٠٢به عنوان مثال، در سال . دارد محروم نگه داشته شده است                                                          را هشيار و تند و تيز نگه می
به استثنای (ها در اياالت متحده هستند  ترين اين نوع سازمان کنند و بزرگ                                                          غير انتفاعی که خدمات ارائه می

تاسيس  ١٩۶٠ها قبل از  تای آن تاسيس شده بودند و هفده ١٩٢٠ها قبل از  تای آن ، دوازده)های دولتی و مذهبی گروه
مقابل، بيش از نيمی از سی شرکت مشمول در در . اند تاسيس نشده ١٩٨٠ها بعد از  هيچ يک از آن. شده بودند

، و بيش از )ها با جابجايی شرکت(اضافه شدند  ١٩٨٠به اين نمايه بعد از ٢٠٠٢ميانگين صنعتی داو جونز در سال 
              424.به آن افزوده شدند ١٩٩٠ها بعد از  يک سوم آن

                                                 
422 The State of the Microcredit Summit Campaign Report 2006; www.microcreditsummit.org. 
423 Credit and Development Forum, Dhaka, Bangladesh, www.cdfbd.org. 
424 For the nonprofit list, see: “NPT Top 100,” The Non Profit Times (November 2002), 
www.nptimes.com. For a list of Dow composites, see: www.djindexes.com. 

شرکت آمريکايی که در صنعت "که شامل است بر سی (اند  هجده شرکت به ميانگين صنعتی داو جونز افزوده شده ١٩٨٠سال  از
اند؛ اما برخی از اين اضافات نمايانگر در  به اين فهرست افزوده شده ١٩٩٠، و دوازده شرکت از سال ")ی خود پيشتاز هستند مربوطه

) نزديک به چهل شرکت(هايی  ها جالب است تعداد شرکت چه در مورد تغييرات مولفه آن. از اضافات هستندها، يا ب ها، ادغام اختيار گرفتن
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گفتن اين . است" تخصيص سرمايه" در کوتاه مدت، بهترين روش ارتقای عملکرد در بخش شهروندی بهبود
بسياری از تامين کنندگان مالی در اياالت متحده، باالخص هديه دهندگان . تر است موضوع از انجام آن بسيار آسان

توجه اندکی به عملکرد رقابتی ) شود                                                          ها تامين می های انسان دوستانه از طرف آن که سه چهارم کمک(منفرد 
ی افراد تحت تاثير  های خير خواهانه اين امر تا حدی به خاطر آن است که مشارکت. های شهروندی دارند سازمان

اما اين امر بدين دليل نيز هست که اين بخش سازوکاری . احساسات، روابط شخصی، و مالحظات منزلتی است
. های کارآفرينان اجتماعی تحت رادار جامعه نيز هست داستان 425.لکردها نداردی عم ساده و قابل اتکا برای مقايسه

توانيم در حل مشکالت اجتماعی بهتر از اين عمل   اکثر افراد از جمله بيشتر سياست گزاران متوجه نيستند که ما می
  . دهند                                                          چه ممکن است به نتايج کمتر رضايت می ها بدون اطالع از آن آن. کنيم

  
ی خود تبعيض و تفاوت قائل  بيش از افراد در اعانه) شود                                                          ها اعطا می ها از سوی آن که دوازده درصد اعانه(بنيادها 

وجوی کيفيات کارآفرينانه  ها به نحو نظام يافته در زمان اعطای کمک در جست شوند اما فقط تعداد اندکی از آن                                                          می
های اخير تعداد اندکی از اين بنيادها توجه بيشتری به کارافرينان اجتماعی به خرج داده و  در سال. آيند برمی

اند بر تامين مالی بلند مدت، کمک در مديريت و  ها شامل اين همکاری. اند هتر را ايجاد کرد هايی کل گرايانه همکاری
  .اين روند، روندی مهم است 426.برنامه ريزی راهبردی، و مشخص کردن معيارهايی برای ارزيابی عملکرد

  
شوند،                                                           نمیهای خود مواجه  های مالی خود به هنگام به کار انداختن ايده ترين دشواری کارآفرينان اجتماعی با بزرگ
تعداد بسيار اندکی از تامين . شوند که در حال گسترش کار خود هستند                                                          ها مواجه می بلکه هنگامی با اين دشواری

ای  هايی انجام دهند که به مرحله به سازمان -ها ميليون دالر  در حد ده -بزرگ  هايی بسيار اند کمک کنندگان مايل
  .رسيده باشد" عمومی شدن"ی  قابل مقايسه با يک شرکت آماده

  
های نادر تحول اجتماعی جهانی تبديل  اعتبار به يکی از نمونه - توجه به اين نکته ارزشمند است که چگونه خرده

ی نيرومند، ميزان زيادی  يک کارآفرين اجتماعی، يک ايده: جزای الزم را داشتی ا اعتبار همه -خرده. شد
 ١٢۵ی نود ميالدی محمد يونس با مهارت بيش از  ی هشتاد و اوايل دهه در طی دهه. سرمايه، و بازاريابی عالی

های  زمانميليون دالر را در چارچوب کمک مالی، وام، و تضمين وام از يک کنسرسيوم دولت، بنيادها، و سا
او بدين طريق توجه جهانيان را به خود جلب . ی بانک گرامين را تاسيس کرد المللی جذب و بيش از هزار شعبه بين
های خود را از مجرای پس  کمکی از اهداکنندگان دريافت نکرده و اکنون وام ١٩٩۵اين بانک از سال . (کرد

توانست با   در به دريافت اين ميزان سرمايه نبود گرامين نمیاگر يونس قا.) پردازد  اندازهای پس انداز کنندگان می
  .            شد اعتبار امروز نيز ديده نمی -اين سرعت گسترش يابد و ظرفيت خرده

  
بنيادها در پرداخت سی . ميليارد دالر اعانه دادند ٢۶٠ها، و بنيادها در اياالت متحده  افراد، شرکت ٢٠٠۵در سال 

 427. ها در يک اقتصاد يازده تريليون دالری چندان بزرگ نيستند اين رقم. مالی مشارکت کردندميليارد دالر کمک 
ها هستند و نيز مبالغ هنگفتی  های شهروندی به دنبال مواجهه با آن با فرض عظمت مشکالت اجتماعی که سازمان

انسان دوستانه ) نعطاف پذيرو ا(که در کنترل دولت و بخش تجاری است، تمرکز بر چگونگی کاربرد منابع محدود 
: جا اين است پرسش کليدی در اين. کند                                                          ی اجتماعی ضرورت پيدا می تر برای پيشبرد تحوالت گسترده به نحوی موثر
به همان طريقی که " ند،عمومی شو"های شهروندی کمک کنيم تا  ترين سازمان توانيم به خالق  ما چطور می

                                                                                                                                                 
ها نمايانگر نيروهای رقابتی و تحوالت گسترده در اقتصاد اياالت متحده  جايی به اين جا. اند جا شده به جا ١٩٢٨است که از اين نمايه از سال 

تحوالت فوق با به کارگيری مجدد و . پاکارد، هوم ديپو، اينتل، مايکروسافت، و وال مارت هستندهايی مثل هيولت  و ظهور سريع شرکت
هايی را تجربه  جايی به بخش شهروندی چنين تحوالت و جا. ها و صنايع تازه است های قديمی در شرکت شرکت ی ی سرمايه نظام يافته
.     نکرده است  

425 See the American Association of Fundraising Counsel Trust for Philanthropy, Giving USA 2002, 
www.aafrc.org; see also Katie Cunningham and Marc Ricks, “‘Competitive Necessity’ or ‘Specious 
Precision’? Perspective on Performance Measurement in the Nonprofit Sector,” Harvard Business School 
Field Study (Fall 2002). 

های درگير در اين تحوالت نگاه کنيد به برای مروری بر سازمان  426 
Venture Philanthropy 2002: Advancing Nonprofit Performance Through High-Engagement Grantmaking 
(Venture Philanthropy Partmers, Inc. 2002), available at www.venturephilanthropypartners.org. 
427 American Association of Fundraising Counsel Trust for Philanthropy. Giving USA 2006. 
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های عمومی، يا تغيير روندهای فعاليت در کل  کنند، يا با گسترش مستقيم، تغيير نظام                                                          ترين مشاغل چنين می خالق
  يک صنعت؟ 

  
در بخش تجاری را بازی کند،  428"ليهی عمومی او عرضه"تواند نقشی معادل با نقش   در برخی موارد، دولت می

اما ديگر تامين کنندگان . ها فراهم آورد ها يا مدل به اين معنی که منابع مالی اصلی را برای ارائه شدن بهترين ايده
توانند منابع   ها چگونه می آن: توانند بهتر با يکديگر کار کنند  مالی بخش اجتماعی بايد از خود بپرسند که چگونه می

را " ی عمومی اوليه، عرضه"ص خود را کنار هم بگذارند تا ميزان قابل توجهی از سرمايه، يعنی در سطح و تخص
ها بايد توسط کارآفرينان درجه يک اداره   هايی با راهبردهای موثر هدايت کنند؟ اين سازمان به سمت سازمان

  .دی در سيستم کار را داشته باشندی تاثير گذاری در حد تحول بنيا شوند، کسانی که هم ظرفيت و هم اراده
  

توان به نحو   ها را می را تداوم بخشد اين باور است که سازمان" تخصيص منابع"اگر تنها يک عامل باشد که مشکل 
ای  در واقع، بخش عمده. ها را اندازه گرفته و به کميت در آورد قابل اعتمادی مقايسه کرد فقط اگر بتوان عملکرد آن

ی ارزش اجتماعی به  برای ترجمه" هايی مقياس"د ارزيابی عملکرد به پرسش از چگونگی ايجاد از بحث در مور
  . شود                                                          اعداد و ارقام مربوط می

  
کار خود و اندازه ها را برای مديريت  ها آن توانند بسيار مفيد باشند، باالخص هنگامی که سازمان  معيارهای می

کنند با احتمال                                                           هايی که معيارهای عملکرد را برای خود خلق می سازمان. گيری عملکرد خود ايجاد کرده باشند
ها استفاده  کنند از آن                                                          ها که اطالعات را برای تامين کنندگان مالی يا دولت جمع آوری می بيشتری نسبت به آن

های  خانواده" خود کفايی سالمت"يک نظام جمع آوری داده برای ارزيابی " تولد دوباره"به عنوان مثال . کنند                                                          می
نشست  . "شود                                                          ين نظام برای تعيين زمان ترخيص يک خانواده به نحوی ايمن استفاده میاز ا. خود شکل داده است

ها را برای اندازه گيری موفقيت  ها و نرخ حفظ دانشجويان در دانشگاه اعداد و ارقام مربوط به ثبت نام" دانشگاهی
های بانک گرامين برای ارزيابی عملکرد بانکی خود دنبال کردن  يکی از راه. کند                                                          ط میخود جمع آوری و ضب

ی سبزيجات تهيه  های سفالی و باغچه ميزان وام گيرندگانی است که چيزهايی مثل سقف حلبی، تختخواب، ظرف
ها  سنجد تعيين درصد همکارانی است که آن                                                          ی که آشوکا کيفيت فرايند گزينش خود را میهاي و يکی از راه. اند کرده

، يا فعاليت در قلمرو  ها را تکرار کرده ها کار آن پس از پنج يا ده سال بر سياست ملی تاثيری داشته، ديگر گروه
  429.اند دهخود را تحول بخشي

  
که آيا يک  اما تعيين اين. های دسترسی به مدارس عالی بر اساس نرخ ثبت نام دشوار نيست رتبه بندی برنامه

. ی ارتقای مهد کودک ارجحيت پيدا کند دشوار است ی دسترسی به مدارس عالی بايد بر مثًال يک برنامه برنامه
ها يا انتظارات  ری جهت نشان دادن تاثير يک سازمان بر نگرشگي تر استفاده از معيارهايی قابل اندازه چالش دشوار
توان تاثير تاِتنی بر متخصصان بهداشت در آفريقای جنوبی را اندازه گرفت؟ و سرانجام   چطور می. مردم است
توان از معيارهای قابل سنجش برای اطمينان بخشيدن به پيش بينی در مورد تاثير يک سازمان در   چطور می

کند با بررسی داستان زندگی همکاران                                                           که در اصل همان کاری است که آشوکا تالش می(آينده استفاده کرد  های دهه
  ؟)خود انجام دهد

  
های شهروندی و تامين کنندگان مالی بايد  کنند اما گروه                                                          معيارهای قابل سنجش در ارزيابی عملکرد نقش بازی می

ها يا نتايج اجتماعی قابل اندازه گيری بر  تقاضای بازگشت. های عددی احتياط به خرج دهند ی ارزيابی در مالحظه
با فرض . خورد                                                          ی داری را می ی کارايی بازارهای سرمايه بخش شهروندی غلبه پيدا کرده است، بخشی که غبطه

ذهن . اين غلبه، ياد آوردن اين نکته اهميت دارد که اعداد تمايلی مخرب به فراتر رفتن از انواع ديگر دانش دارند
ات نرم مثل احساسات، ی اطالع تواند هزاران قطعه  ذهن انسانی می: ی باريک بينی و موشکافی است انسان معجزه

                                                 
428 Initial public offering (IPO) 

اين. را مورد پيمايش قرار داد ١٩٩۵، آشوکا پنجاه و سه همکار منتخب در سال ٢٠٠٠در سال " ش کارايیسنج"ی   در يک مطالعه  429 
شصت و چهار درصد " ها انتخاب شدند ادامه دادند، هايی که برای انجام آن به کار بر روی طرح"مطالعه گزارش داد که نود درصد 

" شدند، در قلمرو خود پيشتاز تلقی می"از موسسات ايجاد شده توسط همکاران  شصت و دو درصد" تغيير سياست ملی را گزارش دادند،"
و هفتاد و سه درصد گزارش " کنند،                                                          ها را تکرار می های مستقل ديگر دارند ايده يا طرح آن گروه"هشتاد و هفت درصد گزارش دادند که 

. ها داشته است بر کار آن) سی درصد" (حياتی"يا ) چهل و سه درصد" (جدی"کمک آشوکا تاثيری دادند که   
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جا که  اعداد تا آن. العاده ظريف و دقيق توليد کند تجربيات و شهودها را در کنار هم قرار دهد و تصميمات خارق
ها همچنين به  آن. هستند کنند مسئله دار                                                          ها ايجاد می توهم فراهم کردن حقيقت بيشتری نسبت به کنش واقعی آن

يک نمونه از اين امر هنگامی اتفاق . شوند                                                          ها مورد استفاده واقع می سادگی برای لباس موفقيت پوشاندن به شکست
  . دهد                                                          ايش میی تحقيق و توسعه افز افتد که يک شرکت سود کوتاه مدت خود را با کاهش بودجه می

  
هاست به دنبال ايجاد موازنه ميان مالحظات مالی و  ها مدت اعتبار که سازمان -خرده  ی حوزهبه عنوان مثال در 

ی  اند چون ارائه زده های اخير از خدمت به مشتريان فقير سر باز اجتماعی هستند، تعدادی از وام دهندگان در سال
بدون توجه به تعارفات مرتبط با . ها کارايی بيشتری دارد خدمات به کسانی که کمتر فقير هستند از لحاظ هزينه

ها تمايل دارند توجه بيشتری به اعداد مشخص و زمخت داشته باشند،  های اجتماعی، مديران اين سازمان دغدغه
سسات آموزش عالی توجه بيشتری به نمرات اس ِای تی دارند تا که کارکنان بخش پذيرش مو درست مثل اين

  .                                های پذيرش دانشجويان اطالعات غير عينی در پرونده
  

تر به اطالق  چه ظاهرًا بيش از خلق معيارهای بهتر سنجش در بخش شهروندی اهميت دارد اراده و تعهد راسخ آن
جا به جای روی کردن به بخش تجاری برای راهنمايی بهتر است به قانون  دی در اينبخش شهرون. داوری است
کنند                                                           کنند و تصميمات حياتی اتخاذ می                                                          های رقيب را سبک و سنگين می شهروندان هر روز استدالل. رجوع کند
های منصفه در محاکمات  ها در هيئت دهد که آن                                                          اين امر هنگامی رخ می: های کمی توسل جويند که به داده بدون آن

ای عالی از يک فرايند ساختاری است که از مقررات مربوط به  نظام هيئت منصفه نمونه. کنند                                                          جنايی خدمت می
گيرد و در نهايت بر                                                           بهره می" شک معقول"های مفهومی از قبيل  تصميم گيری و ابزارهای تحليلی مثل آزمون

های  ويليام ِای گالستون، يک فيلسوف سياسی، گفته است وقتی افراد با ديدگاه. نه تکيه داردکاربرد داوری شجاعا
و بايد تصميم گرفت کدام " اند و نه کمی، کيفی"موضوعات " شوند،                                                          مواجهه می با کثرت منافع خاص"متفاوت 

خاتمه دادن ارادی "در اين حال رسيدن به تصميمات متوازن و . ترند ی دارند يا اضطراریمالحظات اهميت بيشتر
های درستی وجود داشته باشند که به  اسخممکن است پ: "نويسد                                                          او می. شود                                                          ها امکان پذير می برای آن" به بحث

همين ترتيب شناخته شده باشند، حتی در شرايط فقدان مقررات عمومی برای نظم بخشيدن يا بر هم انباشتن امور 
  430."متفاوت

  
های بهبود تخصيص منابع در بخش شهروندی برای دولت و تامين کنندگان مالی در نهادها طراحی  يکی از روش

يندهای تصميم گيری است که به افراد اطالعات، انگيزه، ابزارهای تحليلی، اطمينان، و مشوق آن دسته از فرا
چالش اهداکنندگان منفرد آن است که اطالعات در يک . اطالق داوری خود به نحوی کارا و راحت را اعطا کند

ويق شکل گيری يک ايده، تش. چارچوب ساده جهت تسهيل تصميم گيری انديشمندانه در دسترس قرار گيرد
های متفاوت و انتشار آراء  های درگير در حوزه ها بررسی سازمان تحليلگران بخش شهروندی است که مسئوليت آن

  .هاست و باورهای خود در مورد عملکرد آن
  

های  با داوری. تواند مفيد واقع شود؟ برخی از خوانندگان به شدت با اين ايده مخالفت خواهند کرد  آيا اين انديشه می
مردم به . عمومی در مورد عملکرد بخش شهروندی به عنوان آرايی مخرب و تضعيف کننده برخورد خواهد شد

ها مظنون به فساد يا واگذاری  که مديران اين سازمان دهند مگر آن                                                          ندرت بخش شهروندی را مورد انتقاد قرار می
خواهد به انتقاد افرادی بپردازد که دارند برای تحول و تغيير تالش                                                           چه کسی می. موريت عمومی خود باشندما
  . آورند هايشان ثروتی نيز به چنگ نمی کنند و از تالش                                                          می

  
جامعه افرادی را در خود جای : کنند                                                          دارای کسانی است که کيفيت را ارزيابی می] اجتماعی يا اقتصادی[هر قلمرو 

ترين  مندها، ارزش ها، معماری، ژيمناست های سينمايی، کتب، رستوران داده است که به تحليل و داوری فيلم
آيا بررسی . پردازند  ها می ها، و مانند آن های نسبی تحقيقات علمی، ميزان اعتبار شرکت بازيکنان، شايستگی

های ديگر انجام شود؟ چرا جامعه نبايد  ی از فعاليتکمترنيازهای ضروری اجتماعی و حل مشکالت بايد با جديت 
ها نبايد تنها به شمارش  های شهروندی باشد؟ آن سازمانعملکرد " وارسی"ها  متخصصانی داشته باشد که کار آن

توانند بسياری از عوامل غير عينی را مد   ها می امور دم دست و پيش پا افتاده يا بازی با اعداد و ارقام اکتفا کنند؛ آن

                                                 
430 William A. Galston, Liberal Pluralism: The Implications of Value Pluralism for Political Theory and 
Practice (Cambridge, England: Cambridge University Press, 2002), 6-7. 
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تاثير  ی دشواری و عمق نياز به اين کار، شواهد نظر قرار دهند، عواملی مثل کيفيت راهبرد يک سازمان، درجه
، موانعی که سازمان پشت سر گذاشته است، ظرفيت رشد سازمان، انرژی و استعداد کارکنان )کمی يا غير کمی(

  .ها آن، اهميت آن در درون جامعه، و مانند آن
  

ها يا پيش  توانند از حيث کيفيت داوری  ها می بخش شهروندی همانند ديگر بخش) يا مصاحبه کنندگان(تحليلگران 
های متفاوت و متقابل مورد  ها توسط بررسی کنندگانی با ديدگاه شان فراز و نشيب داشته باشند؛ کار آنهاي بينی

هايی که از بخشی کاراتر منتفع خواهند شد تامين مالی  ها توسط افراد و سازمان کنکاش قرار خواهد گرفت؛ و آن
های شهروندی  عمومی و خصوصی و سازمان ها در ابتدا بنيادهای تامين کنندگان اين گونه فعاليت. خواهند شد

اين افراد قادر خواهند بود برای . (ها خواهند پيوست ی کار شهروندان منفرد نيز به آن خواهند بود و در ادامه
ها در پرداخت اعانه کمک کنند، به همان ترتيب که افراد برای  های تحقيقی هزينه پرداخت کنند تا به آن گزارش
  .)کنند                                                          ذاری هزينه پرداخت میی سرمايه گ مشاوره

  
های آتی عمل کند بايد ساز و کارهای بازخور بهتری را شکل  هايش در سال اگر بخش شهروندی بخواهد به وعده

د تقويت، کدام فعاليت بايد حفظ، و تامين کنندگان مالی و شهروندان عادی بايد تصميم بگيرند کدام فعاليت باي. دهد
اما . ها چندان در مسائل مربوط به امور خيريه احساس نخواهند شد اين تصميم گيری. کدام فعاليت بايد متوقف شود

ترين کارآفرينان اجتماعی را تضمين  های جذاب و سرسخت عدم انجام اين کار تداوم کمک اندک جامعه به اين ايده
  . خواهد کرد

  
  کارآفرينی اجتماعی به عنوان يک شغلحمايت 

من حسی . فکر نکرده بودم" بخش شهروندی"وقتی تحقيق برای نوشتن اين کتاب را آغاز کردم چندان در مورد 
نيرومند در مورد اهميت کارآفرينان اجتماعی داشتم و به کارآفرينی اجتماعی به عنوان يک شغل يا حرفه که جامعه 

يقينًا برخی از کارآفرينان اجتماعی به کار خود . کردم                                                          فته از آن حمايت  کند نگاه نمیتواند به نحو نظام يا  می
ی  های ايجاد کننده ها اين اميد و استعداد را دارند تا سازمان اما آشکار است که تعداد بيشماری از آن. وابستگی دارند

ما در آشوکا بر کارآفرينانی تمرکز داريم که الگوها را : "گويد                                                          دريتون می. سطوحی بيشمار را بسازند تحول در
هزاران کارآفرين نياز داريد که با يکديگر کار کنند و به اما برای هر تحول اجتماعی، شما به . دهند                                                          تغيير می

ی بازيگران در اين کار  همه: سازند                                                          اين فقط کارآفرينان اجتماعی نيستند که تحول را ممکن می. رقابت بپردازند
  ."مشارکت دارند

  
آشکارا ماموريت خود را گسترش داده و به دنبال شکل دادن به بخش شهروندی  ٢٠٠٣در واقع، آشوکا از سال 

دنيايی را متصور " ی تحول است هرکس يک ايجاد کننده"ی معرف اين سازمان يعنی  جمله. جهانی بوده است
طمينان، و حمايت اجتماعی برای بحث از هر گونه مشکل اجتماعی و هر فرد دارای آزادی، ا"شود که در آن                                                           می

کند که آشوکا                                                           فرايندی را ترسيم می" بخش شهروندی تغيير يافته"ای با عنوان  دريتون در مقاله." ايجاد تغيير است
  .ها و نهادهای همکارانش امواجی از تحول اجتماعی را به راه بيندازد نهتواند با اتکا بر نمو  بر اساس آن می

  
توانند چنين نيروی   ی الگوها می چگونه تعداد اندکی از کارآفرينان اجتماعی پيشگام و تغيير دهنده: "او نوشت

آشنايی است که نشر  ای باشند؟ اين فرايند بسيار شبيه به فرايند گزارش شده در ادبيات العاده تاريخی اصلی و فوق
ها چگونه در گذر زمان از يک بخش به بخش  که هر يک از اين ايده اين -کند                                                           های اساسی علمی را توصيف می ايده

وقتی که يک کارآفرين اجتماعی يک الگوی تغيير بنيادی را به نحوی موفقيت آميز . کند                                                          ديگر در جامعه حرکت می
ی  ايده. ی محلی را در نظر بگيريد تاثير کارآفرين بر يک جامعه. افتد کند، چيزی شبيه به همين اتفاق می                                                          معرفی می

کشد، خواه چگونگی سازمان دهی ورزش در مدارس يا به دست                                                           الگوهای موجود را به چالش می ی کارآفرين تازه
اين تاثيرات . شد که امور قابل تغيير نيستندک                                                          او همچنين اين فرض را به چالش می. آوردن مسکن توسط افراد فقير

اند که تا حد  ای طراحی شده ها به دقت به گونه آن دانه. اندکی شبيه به شخم زدن زمين پيش از پاشيدن دانه هستند
که افراد در  تواند موفق باشند مگر آن  چرا؟ چون کارآفرين نمی. ها راحت باشد ممکن ساده و استفاده کردن از آن

  .های او را بر گيرند و در عمل به کار برند ی محلی ايده ن جامعههزارا
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همان طور که نخستين کارآفرينان اجتماعی به شخم زدن و کاشتن مشغولند، تعداد افراد محلی که به دنبال ايجاد "
و سپس آن . 'کنم                                                          آها، من يک فرصت مشاهده می'گويد                                                           ی محلی می جامعه کسی در. شود                                                          تحول هستند چند برابر می

شود، به همان                                                           دهد و به همين دليل به يک الگوی محلی تبديل می                                                          ها را رشد می د و آنکار                                                          ها را می شخص دانه
ايش تعداد کارآفرينان اجتماعی اوليه در يک با افز. ترتيبی که کارآفرين اوليه از چنين منزلتی برخوردار شده است

های مختلف  اتصال يافتن قسمتبا . دوش                                                          می ودهی محلی افز کشور، بر نرخ شخم زدن و دانه کاشتن در زمين جامعه
ای  الدش به لهستان و اياالت متحده، هر جامعهها از بنگ ی ايده بخش شهروندی در سطح جهانی، و انتقال يکباره

با افزايش تعداد ايجاد کنندگان . کند                                                          شخم زدن و کاشتن و ايجاد کنندگان محلی تحول را بيشتر و بيشتر تجربه می
ی خود اعضای خانواده،  اين عوامل به نوبه. دهند                                                          ام میمحلی تحول، موانع جای خود را به نهادهای پشتيبان و احتر

با . "کنند های ديگری را بر خود هموار کند تا پا پيش بگذارند و چالش                                                          دوستان و همسايگان بيشتری را تشويق می
تر خواهند  اجتماعی پيشگام کار خود را آسانی کارآفرينان  شکل گيری اين پايگاه در جامعه، هر نسل تازه

   431."يافت
  

های آينده به همان شکلی کار خود را پيش خواهند برد که بخش تجاری در چند قرن  آيا کارآفرينان اجتماعی در دهه
نفر به فکر راه اندازی کسب و کار متعلق به خودشان هستند، نه به اين ها  اخير عمل کرده است؟ امروزه ميليون

اکنون اين . هايشان را در جهان تجربه کنند که هيجان شکل گيری ايده خاطر که پول به دست آورند بلکه برای آن
ه های اجتماعی و مالی درست، روشن است ک با فرض وجود انگيزه. گزينه در بخش شهروندی نيز وجود دارد

ی تحول  ی نقليه های محسوس پيرامون خود مشتاق به روشن کردن وسيله افراد بسيار بيشتری با الهام از نمونه
 های پيش رو، اگر در سال. خواهند به ديگران کمک کنند که چنين کاری انجام دهند                                                          اجتماعی خود هستند، يا می

های استاندارد شغلی تبديل شود که بر  تواند به يکی از گزينه  کارآفرينی اجتماعی مورد حمايت درست قرار گيرد می
  . سر ميز شام مورد بحث قرار گيرد

 
اگر اين مسير بهتر شناخته شود، چه تعدادی از افراد به سمت اين نوع کار کشيده خواهند شد؟ چه تعداد 

ی ميانسالی يا افراد متعلق به نسل رشد سريع جمعيت  ای در دوره ش عالی، افراد حرفهالتحصيل مراکز آموز فارغ
ها بياورد يا  تر در نظر خواهند گرفت، اگر اين کار احترام بيشتری برای آن اين گزينه را جدی] در اياالت متحده[

جود دارد که در آن رضايت ناشی ای و ای، آستانه تر باشد؟ همانند بسياری از تصميمات حرفه از نظر مالی کم خطر
ی  و همانند همه. گذارد                                                          دار از عمل، مالحظات مالی يا منزلتی را پشت سر می از دنبال کردن مسيری معنی

ها بر  شغلی، مربيان و رسانهها مثل همساالن، معلمان، والدين، مشاوران  های مهم زندگی، بسياری از گروه پرسش
ها قابل انتقال  کارآفرينی مثل ديگر ورودی: "گويد                                                          ويليام باومل، اقتصاد دان، می. تصميمات ما تاثير خواهند گذاشت

های ديگری  ين چشم اندازها توسط استفادها. از يک فعاليت به فعاليت ديگر با تغيير چشم اندازهای نسبی سود است
تری  قابل اطالق گسترده" چشم اندازهای عالقه"البته  432."شوند                                                          شود ارائه می                                                          ها اطالق می که کارآفرينی بر آن

توانند شامل رضايت شخصی، شناسايی، و فرصت تاثيرگذاری   ت به عايدات مالی دارند؛ اين چشم اندازها مینسب
  .نيز باشند

 
. های بيشماری برای عمل دارند آن دسته از تامين کنندگان مالی که به دنبال ارتقای کارآفرينی اجتماعی هستند گزينه

های شهروندی، و روزنامه  ها، مراکز آموزش عالی، مشاغل، شبکه توانند نقاط ارتباطی با دبيرستان  ها می آن
جهت تشخيص يا تقويت کارآفرينان اجتماعی بالقوه به وجود آورند، " پيشاهنگی"های  نگاران برای ايجاد نظام

ها  آن. کند                                                          که جامعه ورزشکاران و موسيقيدانان برجسته را به وجود آورده و تقويت می به همان ترتيبیدرست 
ها را به  ی کار فراهم کنند و واقعيت توانند منابع در دسترس برای کارآفرينان اجتماعی را در مراحل اوليه  می

ست مربوط به کنش اجتماعی قابل انجام ا" ابداعات"اين کار محتمًال از طريق رقابت برای . اطالع عموم برسانند
توانند در   ها می آن). های رياضی، علم و تکنولوژی توسط اينتل و وستينگهاوس در حوزه  مثل حمايت از رقابت(

امور ارتباطات جهت بزرگداشت فعاليت کارآفرينان اجتماعی سرمايه گذاری کنند، درست به همان ترتيبی که 
 . اند آشوکا، بنياد اسکال و بنياد شواب انجام داده

 

                                                 
431 William Drayton, “The Citizen Sector Transformed,” in Alex Nicolls (ed), Social Entrepreneurship: 
New Models of Sustainable Social Change (Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2006), 45-55. 
432 Baumol, The Free Market Innovation Machine, 60. 
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هايی از کارآفرينان در دروس و متون آموزشی در  توان دانشجويان را با قرار دادن نمونه  ترتيب می به همين
های جديد به قهرمانانی که بر مقاومت سياسی و  ای از موضوعات با چگونگی وقوع تحول و چرايی نياز ايده گستره

هايی را برای بهبود  ن تشويق کرد سازمانتوا  دانشجويانی را که تمايل دارند می. فرهنگی فائق آيند آشنا کرد
. های محلی برای گذراندن واحدهای خود به وجود آورند وضعيت دانشگاه يا محله يا انجام کارآموزی با گروه

ی نزديکی دارد بدين دليل شکل گرفته است تا به جوانان حسی از قدرت خويش  سازمان جوانان که با آشوکا رابطه
  . ود به عنوان ايجاد کنندگان تحول از مجرای زندگی خويش بنگرندها به خ را بدهد تا آن

  
ها يا مطالعات موردی در باب  در سطوح دانشگاهی و آموزش عالی امکانات نامحدودی برای قرار دادن نمونه

مطالعات موردی فراتر از تمرکز بر فنون مديريت در . کارآفرينان اجتماعی در دروس و کارهای درسی قرار دارد
های پزشکی، حقوق،  های کارشناسی و باالتر در حوزه توانند برای دروس دوره  های غير انتفاعی می ازمانس

. مهندسی، روانشناسی، کشاورزی، مددکاری اجتماعی، تاريخ، علوم سياسی، اقتصاد، و غيره مفيد واقع شوند
رانت و ورونيکا خوسا که به مشکالت توانند چيزهايی در مورد ِورا کوردييرو، جيمز گ  پزشکان و پرستاران می

توانند از تجربيات کارآفرينانی مثل   اند ياد بگيرند؛ مهندسان و خاکشناسان می هايی خالق پرداخته بهداشتی به روش
توانند کار نوآورانی مثل ارِزبت زيکرز و   فابيو ُرزا بياموزند؛ روانشناسان، روانکاوان و مددکاران اجتماعی می

های کارآفرينان  توانند روش  ريا را مورد مطالعه قرار دهند؛ دانشجويان سياست اجتماعی نيز میجيرو بيليمو
.  اند مورد تحليل قرار دهند ی سياست گذاری موفق بوده اجتماعی مثل جاويد عبيدی و بيل دريتون را که در حوزه

های درسی را  وانند تنظيم کنندگان برنامهت  ی کافی راه حل عملی مطالعه و ثبت ناشده وجود دارد که می به اندازه
  . ها مشغول کنند سال

  
ها  دانشگاه .های علمی فرا خواند به محيط" های کنش محققان حوزه"توان به عنوان   کارآفرينان اجتماعی را می

های  هبا استفاده از جوامع محلی به عنوان آزمايشگا(های شهروندی ارتباط برقرار کنند  توانند با سازمان  می
ی  خط تلفن کودکان رابطه. های آموزشی ارتباط دارند های طب با بيمارستان ، به همان ترتيبی که دانشکده)تحقيقاتی

ای آموزشی و عالی برای مددکاران اجتماعی  ی علوم اجتماعی تاتا در بمبئی دارد و برنامه کاری نزديکی با موسسه
  . است

 
های  های استخدام در کنار شرکت های کاريابی و برنامه ارکت در نمايشگاهتوانند با مش  های شهروندی می سازمان
ی  موسسه. التحصيالن دانشگاهی را به سمت خود بکشانند های سرمايه گذاری فارغ ی مديريت و بانک مشاوره

اطق ی دانشگاهی را برای دو سال تدريس در مدارس من التحصيالن برجسته آموزش برای آمريکا که با جديت فارغ
ی کار برای دو هزار و چهارصد شغل آموزشی  نوزده هزار تقاضا نامه ٢٠٠٢کند در سال                                                           کم درآمد استخدام می

اين سازمان درصد قابل  ٢٠٠٧قابل توجه است که در ميان تقاضا کنندگان برای سپاه آموزشی . دريافت کرد
نه (، کلمبيا )ده درصد(، دارتماوث )ده درصد(ها و مراکز آموزشی ييل  التحصيالن دانشگاه ی از فارغتوجه
                433.حضور داشتند) هشت درصد(، و شيکاگو )هشت درصد(، دوک )درصد

  
. دهد                                                          مسئوليت ابتدايی دولت در برابر بخش شهروندی تضمين اعتماد عمومی است که به اين بخش مشروعيت می

اما، . های شهروندی را از حيث رعايت ماموريت عمومی خود تحت نظارت قرار دهد دولت وظيفه دارد سازمان
تواند نقشی مثبت در ظهور اين بخش ايفا کند، درست به همان ترتيب که برای ايجاد شغل و   دولت همچنين می

برای شهروندانی که به دنبال تاسيس سازمان يا کسب و کار  توانند  ها می دولت. کند                                                          ت خانه محرک ايجاد میمالکي
ش هايی را در بخ موسسات دولتی همچنين بايد به نحو نظام يافته ايده. برای حل مشکالت هستند انگيزه ايجاد کنند

هايی برای تامين  وجو کنند و در کنار آن به دنبال فرصت شهروندی جهت کمک به تعيين سياست عمومی جست
نشست . "های شهروندی کارآفرين باشند های مشترک با سازمان های موفق و شکل دادن به فعاليت مالی مدل
کند دانش آموزان بيشتری را به                                                           ی خوبی از يک سازمان است که به مدارس عمومی کمک می نمونه" دانشگاهی

  . هايش ياری برساند رفتن به دانشگاه تشويق کند و بدين ترتيب به دولت در انجام يکی از مسئوليت
  

                                                 
433 Data from Teach for America.  

 ميانگين معدل اعضای اين سپاه سه و نيم است؛
www.teachforamerica.org. 
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روزنامه نگاران در . شندی اين حرفه با پوشش دادن به آن مشارکت داشته با توانند در توسعه  ها می سرانجام رسانه
اين امر نيز معنی دار است که روزنامه . کنند                                                          های ورزش، مد روز، غذا، و تکنولوژی تخصص پيدا می حوزه

دانند چه موقع توجهات را به يک ابداع اجتماعی خوش                                                           نگارانی فقط بخش شهروندی را پوشش دهند، کسانی که می
کند يا صرفًا در بازار عملکرد خوبی                                                           آتيه جلب کنند و چه موقع يک سازمان را که مدعيات نادرست عرضه می

ی  توانند بر پوشش خبری صرفًا در دوره  های شهروندی می ال حاضر، سازماندر ح. ندارد به عموم معرفی کنند
چه در  های صادقانه از آن اما شهروندان از گزارش. شود حساب باز کنند                                                          تعطيالت يا وقتی يک رسوايی مطرح می

ای خبری ه ها يا برنامه جا اين نيست که روزنامه بحث در اين. شوند                                                          ی ايام سال منتفع می گذرد در همه                                                          اين بخش می
. ها دارند اختصاص دهند از آنتلويزيون خبرهای اصلی خود را به اموری که افراد بخش شهروندی احساس خوبی 

ی روزنامه نگاری تشخيص دهد که در سرتاسر جهان بسياری از  جا اين است که حوزه موضوع در اين
ترين تحوالت از دل اين بخش در حال ظهور هستند و در عين حال بدون توجه  ترين، و جالب ترين، مهم خالقانه
ها يا  گذارند، خواه در بخش تجاری، و خواه در دانشگاه                                                          اين تحوالت بر همگان در جامعه تاثير می. مانند                                                          باقی می
موضوعيت شخصی  ای از مردمی که به نحو جدی می خواهند وارد عمل شوند ها برای تعداد فزاينده ، و آندولت
هايی برای مشارکت در اين بخش به عنوان کارآفرين،  ها، الگوها، و فرصت اين افراد در جستجوی ايده. دارند

  .کارمند، داوطلب، و سرمايه گذار هستند
  

 ١٩٧٠ی تجارت دانشگاه استنفورد در سال  وقتی جولين فيليپس يکی از اعضای هيئت امنای آشوکا از مدرسه
به : "او در اين مورد گفت. ی رادار وی قرار نداشت شد ايده کارآفرين اجتماعی شدن بر روی صفحه لتحصيلا فارغ

ها کار  گزينه. ذهن من خطور نکرد که کار در بخش غير انتفاعی يا آغاز کردن چنين کاری حتی يک گزينه است
  .برای دولت يا بخش تجاری بود

  
چه در اين دنيا اهميت دارد  های کاری و آن نداز من در باب گزينهبا درگير شدن بيشتر من در آشوکا، کل چشم ا"

داد و برای تعدادی از همکاران آشوکا ان قدر احساس                                                           چه بيل داشت انجام می فراتر از آن، من برای آن. تغيير يافت
ام  کينزی پول در آورده ی مورد نياز در مک خودم تصميم گرفتم که به اندازه ستايش داشتم که حدود ده سال پيش با

  " '.کنم يک کارآفرين اجتماعی خواهم شد                                                          فکر می': و گفتم
  

رد تا به مدارس عمومی را تاسيس ک" همکاران در نوآوری آموزشی"ی  کينزی را ترک کرد و موسسه فيليپس مک
انجام کار و قادر کردن دانش آموزان به يادگيری در سطوحی باالتر  ی های تازه در جوامع کم درآمد در اتخاذ راه

  .کمک کند
  

توانست برای او   ی دوم و جذاب بود که می تبديل شدن به يک کارآفرين اجتماعی برای فيليپس يک شغل و حرفه
مارک فريدمن در کتاب خود به نام . های سنتی بازنشستگی به بار آورد به شيوه رضايت و چالش بيشتری نسبت

به اين نکته اشاره دارد که فقط يک آمريکايی از ميان پنج نفر افراد باالی پنجاه و پنج سال در کار زمان اوليه 
تر، و دارای عمر بيشتری هستند  تر، سالم تر ثروتمند های پير نويسد آمريکايی                                                          او می 434.معمول خويش مشغول است

هايی معنی دار هستند  ی فرصت جهت به ميدان آوردن تجربه و وقت گذاشتن در راه که تشنه و شواهد کافی برای اين
  . وجود دارد

  
برخی . ه کردم تمايلی به بازنشستگی نداشتها برای اين کتاب مصاحب هيچ يک از کارآفرينان اجتماعی که من با آن

خواستند در                                                           ها نمی هايشان شکايت داشتند اما آن ها از فشارهای مالی در زندگی شخصی خود و بر خانواده از آن
من بدون ." "من اين کار را دوست دارم: "بودند ها اظهاراتی که من مکرر شنيدم اين. ای بازنشسته شوند هيچ دوره

وقتی تحقيق برای نوشتن اين کتاب را ." دهم                                                          اين کار را تا زمان مرگ انجام می." "توانم زندگی کنم  اين کار نمی
اما . اند ی ديگر دوستی به اين کار روی آورده واسطهشروع کردم فرضم بر اين بود که کارآفرينان اجتماعی به 

شان را  تری دارند به اين معنی که غريزه ها خودهای بزرگ آن. کارآفرينان اجتماعی افرادی بی توجه به خود نيستند
  .گذارند                                                          هايشان گام می روند، و به نحوی جدی در پی جاه طلبی                                                          کنند، به دنبال اميالشان می                                                          دنبال می

  

                                                 
434 Marc Freedman, Prime Time (New York: Public Affairs, 1999), 17. 

.خواند                                                          کشور می" ی فزايندهتنها منبع طبيعی "فريدمن جمعيت سالمند و سالم آمريکا را    
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نی است ناياک ز. نالينی ناياک اين نکته را برای من آشکار ساخت. و اجر و پاداش اين کار نيز قابل توجه است
سرشار از شور و نشاط که چندين دهه از عمر خود را صرف شکل دادن به جنبشی کرده است که هدف آن حمايت 

ی ناياک که در ايالت کراال. کرده است                                                          ها را تهديد می از حقوق ماهيگيرانی است که ماهيگيری صنعتی زندگی آن
او همچنين . کند چشم اندازهای حقوق زنان و حفظ محيط زيست را نيز به اين جنبش وارد کرده است                                                          هند زندگی می

گر اين موسسه اشتغال و دي. ی زنان خود اشتغال را در مناطق مختلف تاسيس کرد ی اتحاديه هايی از موسسه شعبه
  .کند                                                          خدمات را به هزاران زن فقير ارائه می

 
او در اين . ها در روستاهای ماهيگيری فقير گذراند ی متوسط رشد کرد و بعدًا سال ی طبقه ناياک در يک خانواده

کردم اشتباهًا اين سوال را از او                                                           وقتی با او مصاحبه می .ها ياد گرفت که بدون برق و آب لوله کشی زندگی کند سال
ايثار؟ نه، "و پرسيد او از خنده ترکيد . کند برای انجام اين کار بيش از حد ايثار کرده است                                                          پرسيدم که آيا فکر نمی

نه، نه، ]. از لذت[زندگی من حقيقتًا پر است . ام ام لذت برده من از زندگی. من چنين احساسی ندارم. نه، نه، اصًال
من هيچ چيز . ام فرا گرفته و به دست آورده بسيارمن در اين فرايند . جا وجود ندارد ی ايثار اصًال اين ايده. ، اصًالنه

  ." ام به دست آورده بسيارمن . گذاريد                                                          دهيد، يا وا می                                                          ايثار وقتی است که شما چيزی را از دست می. ام از دست نداده
  

شش ماه بعد از . پيش برای سرطان سينه جراحی شده بودی صحبت، بحث بدانجا کشيد که ناياک چند سال  در ادامه
او در حالی که به صراحت اما با تواضع و بدون انکار رضايت از آن تجربه . آن نيز متحمل شيمی درمانی شد

کرد که                                                           برادرم فکر می. روز نبود که تنها باشم در آن شش ماه حتی يک"گفت بدين نکته اشاره کرد که                                                           سخن می
ای سرزنده و  بايد مرا به يک مرکز تخصصی شيمی درمانی در بمبئی ببرد اما وقتی آمد با انبوهی از مردم در خانه

ماندند                                                           ها گاه تا ده روز می آن. آمدند بنگلور و مدرس می ی شهر تريواندروم، مردم از داخل و حومه. شاد مواجه شد
ها با من مثل يک ملکه  آن. ها چيزی نخواستم من هرگز از آن. که با من باشند دادند، فقط برای اين                                                          و به من ماساژ می

ام  ای مثل اين را در زندگی من هرگز تجربه. ی من برای شش ماه مثل يک جشنواره بود خانه. کردند                                                          رفتار می
  .ام نداشته

  
. کنند ببينم                                                          خواهم حتی يکی از زنانی را که با موسسه کار می                                                          ی زنان خود اشتغال گفتم که نمی ی اتحاديه به موسسه

ها  آن. اين کار ضرورتی ندارد. شما را به خدا، اين کار را نکنيد لطفًا،'گفتم، . دانستم که هشتصد زن خواهند آمد                                                          می
رسيد در کليسای محلی گرد آمدند،                                                           ها بايد به چند صد نفر می روز جراحی اين زنان که تعداد آن '.زنان فقيری هستند

همه دست از کار کشيدند و در تمام ايامی که من تحت عمل ]. ناياک مسيحی است[ ها هندو هستند که اکثر آن با اين
  ."جراحی بودم دعا کردند

 
ما . دهيم                                                          شکل می" زندگی سعادتمند"ها هستيم چشم انداز خاص خود را از  ما به عنوان کسانی که به دنبال ارزش

کنند قرار                                                           های باور، والدين و گروه همساالن، و تصاوير قدرتمندی که هر روز ما را بمباران می ت تاثير نظامتح
چه بيش از همه مرا در يک حد شخصی به خود مجذوب  آن. داريم، تصاويری از ثروت، قدرت، شهرت، و زيبايی

که چگونه نيروهای مزاحم در  کنند، بدون توجه به اين                                                          ها بصيرت درونی خود را حفظ می کند روشی است که آن                                                          می
کنند و به اين                                                           هايی برای معنی دار کردن امور برای خود پيدا می ها به طريقی راه آن. کنند                                                          ها عمل می پيرامون آن

ها،  ئق، توانايیها به نحوی روزمره به سر راست کردن و هماهنگ کردن منافع و عال آن. جويند معانی تمسک می
  . کنند                                                          ترين منوياتشان عمل می اين در حالی است برای ايجاد تغيير، مطابق با عميق. پردازند  و باورهايشان می

  
 -ی خرده تنها چند برنامه که من تحقيق خود در مورد بانک گرامين را برای اولين کتابم آغاز کردم ١٩٩٩در سال  

امروز، همان طور که اشاره شد، بيش از . ی خدمات به دو ميليون مشتری وجود داشت اعتبار در جهان برای ارائه
نگاه به ده يا پانزده سال آينده،  با. کنند                                                          اعتبار به هشتاد و دو ميليون نفر خدمات ارائه می -ی خرده موسسه ٣١٠٠

. هاست اين امر به معنای انفجاری در اين گونه فعاليت. کنم                                                          همان رشد را برای کارآفرينی اجتماعی تصور می
شکل بخشی از دنيا هستند تمامی  هايی که به دنبال به کار بردن استعدادهايشان جهت تغيير ها برای آن فرصت

  .      شوند                                                          ندارند و تازه دارند نمودار می
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  موخره
 

  .اموری که بيشترين اهميت را دارند نبايد وابسته به مرحمت اموری باشند که کمترين اهميت را دارند             
  گوته ----              

  
رفتم به تقاطع                                                           وقتی به سمت دفترم می ٢٠٠١يک روز صبح در سپتامبر سال ی نوشتن اين کتاب بودم که  در ميانه

رکز تجارت های م خيابان بيست و هفتم و خيابان ششم در شهر نيويورک نگاه کردم و انبوه دود را که از برج
توانستم کار بر روی   ی يازدهم سپتامبر ديگر نمی در شرايط بعد از واقعه. ريختند مشاهده کردم                                                          جهانی به زمين می
  . رسيد                                                          ی کتاب به نحوی مايوسانه خام به نظر می لحن خوشبينانه. کتاب را ادامه دهم

  
: اما شش هفته بعد در ماه اکتبر در يک بحث گروهی در نيويورک که متمرکز بر اين پرسش بود شرکت کردم

های روی  ی اعالميه هر يک از حاضران در اتاق زمانی را صرف گشتن در شهر و مطالعه" آيد؟ اميد از کجا می"
ها  اين اعالميهدر . های تلفن در روزهای پس از يازدهم سپتامبر کرده بود های اتوبوس، و اتاقک گاه، ايستديوارها

های تجارت جهانی کشته نشده  توصيف فيزيکی و عکس افراد گمشده که دوستان و خانواده اميد داشتند در برج
آمريکا متنفر بودند خبرها را اشغال کرده  در آن روزها، القاعده، سياه زخم، و بنيادگرايانی که از. باشند آمده بود

  . بودند
 

همان طور که به بحث . بسياری از حاضران در اتاق عصبانی بودند؛ ديگران با ياس در مورد آينده صحبت کردند
های بی کله، و  ها، بنيادگرايان، باند تروريست: کردم                                                          آمدند فکر می دادم در مورد تصاويری که بيرون می                                                          گوش می

ها و تصاوير افراد  من نيز همان تصاوير را در ذهن داشتم، اما در ذهن من توازنی ميان آن. جوامع رو به پسرفت
. کردند تحولی مثبت ايجاد کنند بر قرار شده بود                                                          ت تالش میدر اندونزی، بنگالدش، و هند که با شايستگی و قدر

 زد، مرگ بر                                                          يک روز صبح، عکس يک باند مخوف در داکای بنگالدش را در روزنامه ديدم که فرياد می
جا برای جنگ با فقر،  کردم که در طی دو دهه در آن                                                          و من فورًا در مورد بيست هزار سازمانی فکر می" آمريکا،

  . بهبود آموزش، و پيشبرد حقوق زنان شکل گرفته بودند
  

. ديت زياد و در حاشيه بودن، در حال کسب قدرت بودبخش شهروندی حتی در جوامع اقتدارگرا، در عين محدو
رغم تهديد عاجل شايد اين بنيادگرايان هستند که در  کردم به ذهنم رسيد که علی                                                          وقتی در مورد اين روند فکر می

پيشروی بخش شهروندی و کارآفرينان اجتماعی تاريخ اين در حالی است که نيروهای . موضع دفاعی قرار دارند
يک . بدون شک، بيست سال گذشته بيش از تروريست، کارآفرين اجتماعی توليد کرده است. را در سمت خود دارند

  .اند نيروهای خشونت توجه بيشتری جلب کرده: چيز روشن بود
  

ها به تصاوير جنگ و  تا اين زمان، آمريکايی. ستاز اين جهت، شرايط پس از يازدهم سپتامبر چندان تغيير نکرده ا
های کمتر جالب توجه، داستان شگفت  اما حتی در دوره. مطمئنًا اين دوره غير عادی است. اند تروريسم عادت کرده

ی تلويزيون  ان بيش از اندازه پراکنده است تا در صفحهشايد اين داست. ماند                                                          انگيز ظهور بخش شهروندی ناگفته می
کنم به                                                           دهم، غيبت اين داستان تصوير جهانی را که من دريافت می                                                          اما وقتی به خبرها گوش می. نمايش داده شود

. اند هايش حذف شده دهد، مثل تصويری ديجيتال از يک منظره که درخت                                                          صورت تصويری دستکاری شده جلوه می
هايی که در  ها د ر مورد دانه ردم بايد از درخت استفاده کنند، و اگر به آناگر م: دارد                                                          و اين امر مرا به تعجب وا می

سراسر جهان در حال رشد هستند گفته شود، آيا بيشتر احساس تشويق شدن نخواهند کرد؟ آيا از نظر سياسی بيشتر 
ها  يا کمتر ترس بر آنی خود نخواهند انديشيد؟ آ فعال نخواهند شد؟ آيا با دقت بيشتری در مورد انتخاب شغل و حرفه

  تر را برای کودکانشان تصور نخواهند کرد؟ ای روشن غلبه نخواهد کرد؟ آيا آينده
  

مردم دنيا . بينيم وجود دارد  دنيايی هيجان انگيز در پشت سر دنيای وحشتناکی که ما می: "ِورا کوردييرو به من گفت
  ."ايی که برای تنفس نياز دارندبايد اين را ببينند، درست مثل آبی که برای نوشيدن يا هو
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. تعريف کرد" اطالعات بی ثبات کننده"توان   ام که خبر را می من به عنوان دانشجوی روزنامه نگاری ياد گرفته
ها هر جا ظاهر  آن: اند ها نيروهايی بی ثبات کننده آن. اگر اين چنين باشد، کارآفرينان اجتماعی ارزش خبری دارند

ای  ها در دنيای پس از يازدهم سپتامبر اهميت ويژه و آن. کنند                                                          ای وضعيت موجود ايجاد میشوند تهديدی جدی بر
. ی کارآفرين اجتماعی است ی تروريست وجود داشته باشد، ضربه ی کاملی برای ضربه اگر بر نهاده. دارند

ها به بسياری از علل  آن. گذارند                                                          ها به نمايش می ساختن چيزها را به جای تخريب آن کارآفرينان اجتماعی قدرت
  .فقدان آموزش، فقدان حقوق زنان، تخريب محيط زيست، و فقر: بنيادی بی ثباتی در جهان امروز اشاره دارند

  
کتاب ياد گرفته باشم آن است که افراد حالل مشکالت نخست بايد به اين باور برسند که  اگر يک چيز از نوشتن اين

ظرفيت ايجاد تحول در گذر . کند                                                          اين باور به نحو تصادفی ظهور پيدا نمی. اين مشکالت را حل کنندوانند ت  میها  آن
تر منتهی  های بزرگ های کوچک مقياس به تدريج به تالش کند، زمانی که تالش                                                          د رشد پيدا میزمان در يک فر

ن، يک نمونه، حس ابتدايی موفقيت، چيزی در ميان يک داستا: ی آغازی نياز دارد اما اين فرايند به نقطه. شوند                                                          می
کسانی که بر اساس . کند اين باور را شکل دهد که تغيير جهان به دنيايی بهتر ممکن است                                                          راه که به فرد کمک می

ها بايد روايت  داستان آن. اين ايده شديدًا مسری است. دهند                                                          کنند آن را به ديگران نيز انتقال می                                                          اين باور عمل می
 .شود
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  خاتمه
  

در هر مورد، تاثير . اند اوم يافتههای اين کتاب در جهات و مسيرهای گوناگونی تد ، داستان٢٠٠۴از سال 
  . شود                                                          ای از تحوالت مزبور ارائه می جا خالصه در اين. های کارآفرينان اجتماعی عمق و گسترش يافته است فعاليت

  
  فابيو ُرزا

را اعالم " روشنايی برای همگان"ی   دا سيلوا برنامه، رئيس جمهور برزيل، لوئيز ايناسيو لوال٢٠٠۵در دسامبر 
رساند و از همان عناصر کم                                                           می ٢٠٠٨ها تا سال  ی برزيلی بايست برق را به همه  ی ملی می اين برنامه. کرد

رزا از حمايت رئيس جمهور بسيار شادمان بود اما . گرفت                                                          ای که فابيو رزا به کار گرفته بود بهره می هزينه
. دانست که اين کار بيش از پنج سال طول خواهد کشيد                                                          اول او می. کرد                                                          های اين برنامه را نيز مشاهده می محدوديت
. ها غير عملی است ی برق به آن ی بسياری در برزيل وجود دارد که بسط شبکه که مناطق دور افتاده دوم آن

برای که  سوم آن. نيز ضرورت خواهد داشت) با استفاده از منابع تجديد پذير(بنابراين توليد غير متمرکز برق 
که نه  و چهارم آن. ی مردم روستايی از برق معموًال بايد آن را با ابزارهايی برای ايجاد درآمد همراه کرد استفاده
ای در توليد انرژی ارزان قيمت و  های کوچک در اين حوزه، تجربه های بزرگ خدمات رسانی و نه شرکت شرکت

  . پايدار ندارند، و به همين دليل آموزش ضروری است
 

را تغيير داد چون " طرح کوييرون"و " درخشد                                                          خورشيد برای همه می"ی خود برای  پس از اعالم لوال، ُرزا برنامه
به همين . کردند توجه خود به نيروی خورشيدی را از دست دادند                                                          روستاييانی که نزديک خطوط انتقال زندگی می

او ابتدائا اين شبکه را به آمازون برد، . ای خود را به فراتر از دسترسی شبکه برد دليل ُرزا سيستم خورشيدی اجاره
ی تاپايوس  هجايی که با حمايت بنياد آمريکايی ليِملسون او بر بيست هزار تن از افراد فقيری که در کنار رودخان

خنک  435ای از ابزارها مثل دستگاه فراوری مانيوک، ها مجموعه ُرزا برای آن. کنند متمرکز است                                                          زندگی می
چک های کو ، و دستگاه)جهت توقف استفاده از يخ توسط ماهيگيران که به شدت گران است(های خورشيدی  کننده

مورد آخر . برای فرآوری لبنيات، کار بر روی چوب و صنايع دستی را با استفاده از انرژی خورشيدی فراهم کرد
 اين صنعت بخشی از. کنند                                                          تامين می" جواهرات سبز"های بارانی است که معيشت خود را با  برای زنان در جنگل

کند يک فانوس خورشيدی کم هزينه                                                           او که در ايالت ريو دو ژانيرو کار می. بازار را به خود اختصاص داده است
. های بنزينی گران و آلوده کننده شوند ی صيادان ميگو درست کرده است تا جايگزين چراغ برای استفاده

کنند تا توجه ميگوها را جلب کنند بايد                                                           هايی که صيادان بر روی يک ميله در قايق و بر روی آب نصب می فانوس(
  .)نوری با شدت و رنگ درست از خود متصاعد سازند

  
" ی مدنی برای انرژی تجديد پذير های جامعه ی ملی سازمان شبکه"ی  ُرزا همچنين به عنوان اولين رئيس موسسه

ی عمومی به فراهم کنندگان  ی برزيل جهت پيشبرد مقرراتی برای اختصاص بودجه خدمت کرد و اکنون با کنگره
اين قانون اکنون تحت . (کند                                                          تحت قانون لوز پارا تودوس کار می") خدمات پايه -خرده"مثل (انرژی تجديد پذير 

مرکز آموزشی انرژی تجديد پذير "ُرزا همچنين در کار تاسيس .) بررسی کميسيون معادن و انرژی در کنگره است
های خدمات  است تا به دانش موجود در اين حوزه سازمان داده و آموزش الزم را به شرکت" و توليد غير متمرکز

ی توليد برق ارزان قيمت در شبکه و خارج از آن عرضه  نندگان کوچک انرژی در حوزهپايه، دولت، و فراهم ک
او همچنين . اجتماعی به دست آورد" کارآفرينی"ی  ی تکنولوژی جهانی را در مقوله جايزه ٢٠٠۴ُرزا در سال . کند

العاده توسط شهروندان  اين مجله به بزرگداشت دستاوردهای فوق. را دريافت کرد 436ی َفست کامپنی ی مجله جايزه
  .پردازد  در سراسر جهان می

 
  جيرو بيليموريا

خط تلفن کودکان هند در هفتاد و شش شهر و منطقه در سراسر هند مشغول به فعاليت بود و از آغاز  ٢٠٠٧در مه 
حمايت از  اين موسسه به بخشی از سياست دولت در. کار تا اين تاريخ دوازده ميليون تماس تلفنی دريافت داشته بود

                                                 
. شود ی خوراکی آن کاشته می ی آمريکا که برای ريشه گياهی در مناطق استوايی قاره  435  

436 Fast Company 
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 ٢٠٠٣ای که جيرو در سال  به عنوان شبکه" المللی کودکان خط تلفن بين"، ٢٠٠٧تا سال . کودکان تبديل شده است
  .بنيان گذاشت دارای نود و هشت عضو فعال در هشتاد و هفت کشور بود

  
المللی موفق بوده  های مخابرات بين در جای گذاری حمايت از کودکان در برنامه" المللی کودکان خط تلفن بين"

های سه رقمی و  ی اطالعاتی به مدافعه از شماره المللی در باب جامعه اين سازمان از طريق نشست بين. است
جيرو . ی خطوط حمايت از کودکان و به رسميت شناختن اهميت اين خطوط پرداخته است مجانی برای همه

برای مشروعيت بخشی به خطوط تلفن کودکان در سطح  المللی ی مخابرات بين همکاری نزديکی با دبير کل اتحاديه
  .     جهان در بخش مخابرات داشته است تا مقاومت در برابر تاسيس خطوط مجانی حمايت از کودکان تقليل پيدا کند

  
ی اطالعاتی  خود را در روز جامعه ٢٠٠٧جا پيش رفت که نشست جهانی سال  المللی تا آن ی مخابرات بين اتحاديه

به عنوان يکی از پايه گذاران " المللی کودکان خط تلفن بين. "مخابرات اختصاص داد وع کودکان ووضمبه 
درگاه "ی  المللی در حال پيشبرد برنامه ی مخابرات بين متعلق به اتحاديه" دنيا را به هم ارتباط دهيم"ی  برنامه
شهرهای جهان به خطوط کمک تلفنی هدايت ی  ی اينترنتی چند زبانه کودکان را در همه اين برنامه. است" جهانی
  .کند                                                          می

  
اين برنامه . راه اندازی شد ٢٠٠۵در نوامبر سال " المللی کودک پس انداز بين: افالطون"ی جديد جيرو يعنی  برنامه

و از مادرش به عنوان يک مددکار اجتماعی و از پدرش هايی است که ا برای جيرو معرف توازن کاملی ميان درس
جيرو باور داشت که فقدان دانش و مهارت در باب امور مالی همراه با فقدان . به عنوان يک حسابدار فرا گرفت

ی پس  او برنامه. ی نابرابری اقتصادی و اجتماعی در مورد کودکان هستند ها ريشه آگاهی از حقوق و مسئوليت
ی مدافعه آميز برای اين برنامه را تاسيس کرد تا آموزش اقتصادی و اجتماعی، هر دو، را  ون و مبارزهانداز افالط
ها و فرايندهای بانکی را مورد بررسی  های رسمی و غير رسمی تعليم و تربيت به ارمغان بياورد، سياست به نظام

ی امور مالی را در  پس انداز و توانايی ادارهها را با نيازهای کودکان بيشتر تطبيق دهد، فرهنگ  قرار داده و آن
های پس  ی کارآفرينی کودکان را از طريق شکل دادن به باشگاه ميان کودکان ارتقا بخشد، و مشارکت و توسعه

  .های اداره شده توسط کودکان تسهيل کند انداز افالطون و فعاليت
  

راسر جهان بنياد گذاشته بود و افالطون دارای صد هايی را با چندين سازمان در س همکاری ٢٠٠۶جيرو تا دسامبر 
هزار کودک پس انداز کننده در آرژانتين، مصر، هند، مالی، فيليپين، صربستان، آفريقای جنوبی، اوگاندا، ويتنام، و 

ی اسکال برای کارآفرينی اجتماعی را برای حمايت از بسط فعاليت  جيرو در همين سال جايزه. زيمبابوه داشت
  .ی افالطون دريافت کرد برنامه

  
  ِارِزِبت زيِکِرز

اتحاديه به تاثير گذاری بر ايجاد موسسات باز و زندگی مستقل برای افراد معلول در بسياری از نقاط اروپا ادامه 
شرايط کاهش بودجه توسط دولت با دشواری  اما زيکرز در خود مجارستان جهت حفظ عمليات خود در. دهد                                                          می

علت . افت کرد ٢٠٠۶در سال  ۶٢۵نفر را استخدام کرد، اما اين رقم به  ٨٢٩، ٢٠٠۴اتحاديه در سال . روبروست
از دست دادن منابع مالی خسارتی عظيم بود و . های اشتغال معلوالن را کاهش داد اين افت آن بود که دولت يارانه

ی  يک جلسه] برای مواجهه با مشکل. [کرد تا تاثيرات بالقوه مخرب آن را کاهش دهد زيکرز تالش بسياری
ها دستمزدهای کمتر را به از دست دادن کار توسط  عمومی برگزار شد که در آن معلوالن به زيکرز گفتند آن

با اين . ها را جبران کند زيکرز فعاليت ديگری را ايجاد کرد تا برخی از بيکاری. دهند                                                          همکاران خود ترجيح می
بايست تعدادی از کارکنان را که به سن بازنشستگی اجباری رسيده بودند کنار بگذارد و اين امر   حال، اتحاديه می

  . برای همه رنج آور بود
  

توانست استانداردهای زندگی معلوالن را به نحوی   قانونی را پيشنهاد کرد که می ٢٠٠۴دولت مجارستان در سال 
ها را برای معلوالنی که در شرايط پر  توانست سطوح باالتری از يارانه  اين قانون می. قابل توجه پايين بياورد

به عنوان مثال، پيشنهاد . ها را تشويق کند يی ناراحتی آنزيستند به ارمغان آورد، به اين صورت که گو                                                          ازدحام می
هايی به ميزان شصت درصد بيشتر از  کنند يارانه                                                          ها که با چهار نفر يا بيشتر در يک اتاق زندگی می شده بود که آن

اين قانون که مالحظات کيفيت زندگی معلوالن را ناديده . کنند                                                          فت میکسانی که با دو نفر در يک اتاق هستند دريا

www.takbook.com

www.takbook.com



231 
 

دليلی تکان دهنده بر ) گذاشت                                                          تمايزات را مغفول می(داد                                                           گرفت و معلوالن و افراد پير را در يک مقوله قرار می                                                          می
ی اجتماعی پيليسوروسوار را به وجود  استمرار ذهنيت دوران کمونيستی در مجارستان بود و موسساتی مثل خانه

  . آورد می
  

روزنامه نگاران به مرکز زيکرز در . در مرکز اين مبارزه قرار داشت و به شکست آن ياری رساند اتحاديه
در عين حال، . او همچنين به مذاکره با مقامات دولتی پرداخت. سزومور آمدند و او تظاهرات را سازمان دهی کرد

پرداخت و به نيازهای   ر دارند میهای زندگی که در دسترس معلوالن در مجارستان قرا او به گسترش دادن گزينه
به عنوان مثال، اتحاديه تسهيالت خود را در سزومور با . داد                                                          ی خود پاسخ می تازه و در حال ظهور در جامعه

زيکرز يک مرکز بهداشتی . اده بودهای استوديويی برای معلوالن نيازمند به حداقل کمک بسط د افزودن آپارتمان
کند به                                                           زيستی ارائه می-های انرژی تازه را که مراقبت هوميوپاتيک و وجوه مکمل مثل بازخورد زيستی و درمان

ی خود بيرون از مراکز  خانوادهی خدمات رسانی به معلوالنی که با  او يک برنامه. تسهيالت خود افزوده بود
های آپارتمانی مجهز به  ای از مجتمع او همچنين در حال ساختن مجموعه. کردند به وجود آورد                                                          اتحاديه زندگی می

چشم انداز زيکرز اين است . است ی معلوالن و سالمندان مراکز کمک رسانی برای پاسخ گويی به نيازهای گسترده
خواهند با کودکان معلول خود زندگی کنند اما                                                           آل برای والدين سالمندی باشند که می ها مراکزی ايده که اين مجتمع

ی اصلی  فايده. ی حيات نياز دارند ادامه توانند از کودک خود مراقبت کنند و بزودی خود به کمک برای  ديگر نمی
اين مدل آن خواهد بود که کودک معلول پس از مرگ والدين به زندگی در شرايطی آشنا ادامه خواهد داد و از رنج 

طرح جاری زيکرز ساختن شش مجموعه از . مضاعف وی در از دست دادن والدين و خانه جلوگيری خواهد شد
  .است که هر يک ده آپارتمان را در بر خواهد داشتها در سزومور  اين آپارتمان

  
اتحاديه را در فرايند ديگری از سنجش اعتبار قرار داد که هشت ماه دغدغه و فشار برای  ٢٠٠۶دولت در سال 

زيکرز در همان سال به عنوان . زيکرز به بار آورد، اما سازمان وی با سربلندی از اين فرايند بيرون آمد
. ی شرکت جاکاب را به دست آورد مجارستان از سوی بنياد شواب انتخاب شد و جايزه" ی سالکارآفرين اجتماع"

ها برای ِاعمال  او اکنون با ديگر سازمان. اين جايزه به نام يک معلم آموزش استثنايی در مجارستان شکل گرفته بود
آور قوانينی را دوباره مطرح کرده است که زيکرز  اين دولت به نحوی تعجب. کند                                                          نفوذ بر دولت مجارستان کار می

های اشتغال را برای  زيکرز همچنين در تالش است تا محرک. ها فعاليت کرد برای عدم تصويب آن ٢٠٠۴در سال 
  .ورشگاهی به دست آوردمعلوالن افزايش دهد و حقوق مساوی را برای کودکان معلول در نظام مراقبت پر

  
. سرانجام، تيبور، پسر زيکرز، در طی تغيير داروهايش دچار حمله و تشنج شديد شد تا آن حد که نخاعش آسيب ديد

مراقبت بيمارستان است  ديد که تا چه حد کمک به خانواده زمانی که عضو معلول خانواده تحت                                                          زيکرز شخصًا می
تيبور از آن زمان تا به حال معالجه . ای تازه در اين حوزه کشاند اهميت دارد، و اين موضوع او را به طرح برنامه

به خاطر اين : "اين واقعه از نگاه زيکرز يک پيامد مثبت داشته است. شده است، گرچه اکنون کمر درد دارد
  ."ايم تر را به وجود آورده ای نزديک گذرانيم و رابطه                                                          موضوع ما زمان بيشتری را با هم می

  
  ِورا کوردييرو

ها و تخصصی  در طی سه سال گذشته به عمق بخشيدن به کار خود در ثبات بخشيدن به خانواده" تولد دوباره"
دفتر دومی در ريو دو ژانيرو باز کرد و  ٢٠٠۴مان در سال اين ساز. کردن خدمات خود ادامه داده است

ها اکنون به نزديک به دو هزار خانواده خدمات ارائه  اين برنامه. های آموزش شغلی خود را گسترش داد برنامه
ی  خود را تاسيس کرده است تا کار خود را در شانزده شبکه ی بهداشت کودکان اين سازمان اخيرًا شبکه. کند                                                          می

ی آموزشی پديد آورده است و در حال شکل دادن به صندوقی  يک بسته"  تولد دوباره. "ی خود استاندارد کند پيوسته
کينزی و شرکا خواست که  کوردييرو يک بار ديگر از مک. است تا نسخه برداری از اين مدل را تشويق کند

  .منتهی به انطباق موفقيت آميز آن را مورد مطالعه قرار دهدعناصر 
  

کوردييرو در حال حاضر با بنياد آوينا و مقامات بهداشت عمومی در ايالت سائو پولو و شهر ِبلو هوريزونته کار 
خوزه تمپورائو، وزير بهداشت . عمومی مورد استفاده قرار گيرد های در سيستم" تولد دوباره"کند تا مدل                                                           می

. تر مورد بررسی قرار دهد تماس گرفته است تا بسط اين مدل را به نحوی گسترده" تولد دوباره"برزيل، با 
" تولد دوباره. "ها تالش ناموفق برای کار با دولت به نحوی احتياط آميز خوش بين است کوردييرو پس از سال
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اين . های خدمات گيرنده است ها بر خانواده ها صرف تحکيم فرايندهای خود کرده و در حال ارزيابی تاثير آن سال
های بزرگ  سازمان بهتر است خود را در موقعيت سخن گفتن با سياست گذاران و نظارت بر نسخه برداری

  .قرار دهد تر مقياس
  

 ٢٠٠۶تر در باب تاثير اين سازمان در سال  ی جدی مثال، مطالعهبه عنوان . اند شواهد تاثير اين سازمان انگيزاننده
درجه بندی شده از " خوب"ها  هايی که سالمت آن خانواده نشان داد که درصد خانواده ١٠٨ای از  بر اساس نمونه

اين در حالی است که درصد . افزايش يافته است" تولد دوباره"نوزده به چهل و هفت درصد پس از کمک 
درجه بندی شده از چهل و چهار درصد به هجده درصد افت پيدا کرده " نامناسب"ها  هايی که سالمت آن خانواده
" تولد دوباره). "چهل و شش درصد افزايش(رئال افزايش يافت  ۴١٩به  ٢٨٧درآمد ميانگين ماهانه از . است

های  کرد و دريافت که هزينه کودک را قبل و بعد از کمک اين سازمان مطالعه ١۴٢های بستری شدن  همچنين نرخ
تنها با نگاه به . در سال برای هر خانواده کاهش يافت ٧٢٨۵به  ٧۵٠٠ميانگين بيمارستان برای هر کودک از 

هايی در دولت در سال اول آن معادل با هفتاد  جويی های بستری شدن در بيمارستان، اين برنامه موجب صرفه هزينه
های آينده که بسيار فراتر از  های سال اين ميزان شامل بر صرفه جويی. ده استهای خود برنامه ش درصد از هزينه

هايی مثل تعليم و  ها در محدوده را به خانواده" تولد دوباره"شود و ارزش کمک                                                           هستند نمی" تولد دوباره"مراقبت 
  . گيرد                                                          ، آموزش شغلی، يا حمايت روانشناختی در نظر نمیتربيت، بهبود شرايط خانه

  
ی اسکال  ی آبرينک، و جايزه ی الهام بخشی بانک يو بی اس، جايزه به بردن جوايز از جمله جايزه" تولد دوباره"

ی فوربز برزيل کوردييرو را به عنوان يکی از  ، مجله٢٠٠۵در سال . در کارآفرينی اجتماعی ادامه داده است
  . ی خدمات بهداشتی در کشور انتخاب کرد ترين زنان در حوزه موثر

  
به عنوان يک  ٢٠٠۵کوردييرو پس از خدمت در قالب يک داوطلب به مدت دوازده سال، در نهايت در سال 

و، پائولو، پس از بازنشستگی از شغل خود در آی بی در عين حال، شوهر ا. کارمند حقوق بگير به کار مشغول شد
ی راهبرد و  او در حوزه. پيوسته است" تولد دوباره"ام به عنوان يک مدير اجرايی به عنوان يک داوطلب به 

  .              کند                                                          ای ارائه می های ارزنده کمک" تولد دوباره"برنامه ريزی مالی به 
  

  جی بی شرام
در مدارس به  ٢٠٠٧اين سازمان تا سال . به سرعت و قاطعيت پيش رفته است ٢٠٠٣از سال " نشست دانشگاهی"

ی  اين مدارس شامل هستند بر همه. شصت هزار دانش آموز در ده ايالت از اياالت متحده خدمات ارائه خواهد کرد
. يازده دبيرستان در اوکلندی  عالوه  دنور، و چارلستون ويرجينيای غربی، به در سنت لوئيس، ها دبيرستان

جا به اجرا گذاشت برای يک سال  ای خود را در آن دبيرستان َمنوال در دنور که نشست دانشگاهی کل مدل مدرسه(
.) امه خواهد دادنشست دانشگاهی کار خود را با گروه بعدی دانش آموزان سال آخر اد. جهت سازمان دهی بسته شد

دووال در ويرجينيای غربی که دارای باالترين فقر   ی مک به جوامع روستايی در ناحيه" نشست دانشگاهی"خدمات 
اين سازمان با رهبری جيمز کاليبورن عضو فراکسيون اکثريت در . کودکان در اياالت متحده است بسط يافته است

ی  اين سازمان با کمک موسسه. ولينای جنوبی را آغاز کرده استی کار مجلس نمايندگان کار بر روی پنج منطقه
سازمان با . کند                                                          ی پرينس جرج در ايالت مری لند آغاز می کارش را در ناحيه" همکاران اقدامات انسان دوستانه"

ی فعاليت در يک صد مدرسه تا  در شهر نيويورک را با برنامه کمک بنياد گيتز کار بر روی بيست و يک مدرسه
  .آغاز کرده است ٢٠١٠سال 

  
با همکاری با حاميان متعدد و کليدی خود، از جمله آرت َسمبرگ، جيمز ِجنِسن، و چاک " نشست دانشگاهی"
خود به کار گرفت ی  ريس رئيس هيئت امنای جاری آن، روشی ابتکاری و آرزومندانه برای تامين مالی توسعهَه
اين روش از روی ). ی وال استريت جورنال مورد بررسی واقع شد ی اکونوميست و روزنامه اين روش در مجله(

ها يک  آن. سرمايه در کسب و کار توسط بانکداران ساخته و پرداخته شده است" جايگذاری خصوصی"مدل 
) هايی روشن برای موفقيت با مقياس" (زمان بندیی  برگه"ی رشد را شکل دادند که در يک  ی چهار ساله برنامه

ی خود موافقت کرده  سرمايه" سرريز"بيان شده است و بعد آن طرح را به اعانه دهندگانی که با جمع آوری و 
خود جمع آوری " صندوق اثبات"اين سازمان در طی نه ماه پانزده ميليون دالر سرمايه برای . بودند ارائه دادند
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" نشست دانشگاهی"خواست نشان دهد مناطق                                                           نام گرفت که می" صندوق اثبات"بدان علت  اين صندوق. کرد
  . ای معقول باال ببرند های دانشگاه رفتن را در جوامع محلی با هزينه توانند نرخ  می

  
در ابتدا بر فرستادن دانش آموزان به موسسات " نشست دانشگاهی. "اند ها نيز تغيير پيدا کرده همراه با رشد، سياست

نشست "امروز، . اما پس از آن به يک جهت گيری جامع برای کل مدرسه گذر کرد. آموزش عالی تمرکز داشت
های ثبت نام در موسسات آموزش عالی را  بر آن دسته از نواحی آموزشی تمرکز دارد که متعهدند نرخ" دانشگاهی

سازمان به طور . کند سازمان اکنون در سطح نواحی با نه مدير مدرسه کار میاين . ی خود باال ببرند ر کل ناحيهد
در اين منطقه مديريت مدارس در حال پی گيری ابعاد ديگری . موقت عمليات خود را در شيکاگو معلق کرده است

ا دالر کمک از بنياد لومينا، َکپيتال وان، بنياد ه اخيرًا ميليون" نشست دانشگاهی. "های آموزشی هستند از چالش
ی نيو پرافيت، و ديلويت دريافت کرده است تا به افزايش آگاهی در مورد اهميت دسترسی به  اسکال، موسسه

اين . آموزش دانشگاهی و ايجاد و به کارگيری ابزارهای سنجش ثبت نام در موسسات آموزش عالی بپردازد
َبری سالزبرگ، همکار ديلوبت در امور مديريتی به . (احی آموزشی قابل استفاده باشندابزارها بايد در سطح نو

  .)پيوسته است" نشست دانشگاهی"ی  ه هيئت مدير
  

سازمان . ای متشکل از هزار داوطلب را در اختيار دارد اين سازمان اکنون دارای نود و سه کارمند است و شبکه
های  نرخ ثبت نام دانش آموزان در کارگاه. دانشگاهی آموزش داده استريزی  حدود هفتصد مربی را در برنامه

. ها با ميانگين ملی در مناطق مختلف جمعيتی سازگار است تابستانی هنوز زير هشتاد درصد است و نرخ حفظ آن
زايش شاهد اف  ٢٠٠۵ - ٢٠٠۶های همکار آن در سال تحصيلی های تاييد شده، دبيرستان عالوه بر آن، بر طبق داده

  .        اند ی شروع کار بوده ثبت نام در موسسات آموزش عالی در سطح مدرسه از ده تا پنجاه درصد در مقايسه با نقطه
ی اسکال برای کارآفرينی  جوايز و افتخارات بسياری کسب کرده است از جمله جايزه" نشست دانشگاهی"

شرام دو مرتبه برای دادن . َفست کامِپنیی   جلهاجتماعی، و برای چهار سال، جوايز سرمايه دار اجتماعی م
ی مجلس نمايندگان که بر تعليم و تربيت و دسترسی به آموزش عالی تمرکز دارد  کميته -گزارش در برابر زير

او همچنين يک دکترای افتخاری در خدمات عمومی از يکی از موسسات آموزش عالی همکار . دعوت شده است
نشست "را برای " ی َرپ جلسه"ِدِرک َکنتی که روش شناسی . ريافت کرده استخود يعنی دانشگاه رجيس د

التحصيالن به اين  خلق کرد به عنوان يکی از اعضای موسس و معاون رئيس در امور آموزشی و فارغ" دانشگاهی
ير آموزش ی نوشتن مقاله برای معرفی خود را تنظيم کرد به عنوان مد سازمان پيوسته است؛ کيث فروم که برنامه

ی مديريت  در سطح ملی به اين سازمان پيوسته است؛ و دين ِفربوش که به عنوان مدير موسس هيئت امنا در دوره
ی نود ميالدی خدمت کرده بود به عنوان رئيس به سازمان پيوسته است تا رشد  در دهه 437اش در نزدک اجرايی

  .سريع اين سازمان را هدايت کند
  

  ورونيکا خوسا
تاِتنی مستقيمًا بيش از . اند ، بيش از هزار سازمان در آفريقای جنوبی در مراقبت خانگی درگير بوده٢٠٠٧تا سال 
ی اياالت کشور مشغول به فعاليت  مراکز مراقبت بهداشتی اکنون در همه. مراقب را آموزش داده است ٢۵٠٠
های بهداشتی و  ترين برنامه ه يکی از مهمها ب ها و اردوگاه مراقبت خانگی در بسياری از روستاها، شهرستان. هستند

سازمان آموزش . کند                                                          های اشتغال برای هزاران جوان فراهم می های کليدی و فرصت اقتصادی تبديل شده و مهارت
های آموزشی برای دستياران  نوبی فرصتو تربيت بخش رفاه و بهداشت به عنوان بخشی از وزارت کار آفريقای ج

ای  مددکار اجتماعی، کمک داروساز، و کارکنان ثانوی مراقبت بهداشتی فراهم کرده است و از اين طريق مجموعه
ترين مردمان  های شغلی را همراه با تقويت نقاط اتصال ميان نظام رسمی بهداشتی و بسياری از فقير از فرصت

به " ثانوی"است در حالی که " مکمل"به معنی " کمک"يا " دستيار"تعبير . آورده استآفريقای جنوبی به ارمغان 
در حقيقت، اين مراقبان سالمت و خدمات اجتماعی را به مردمی عرضه . است" اهميت ثانوی"معنی داشتن 

کردند يا کمک اندکی دريافت                                                           دارند و در غير اين صورت اصًال کمکی دريافت نمیها نياز  کنند که شديدًا به آن                                                          می
  .کردند                                                          می
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پر "من توضيح داد که او ديگر مثل گذشته  ورونيکا خوسا که اخيرًا به سن هفتاد سالگی پا گذاشته است برای
های زندگی آفريناوس تاسيس کرد که  سازمان جديدی به نام مهارت ٢٠٠۵با اين حال، او در سال . نيست" انرژی
خوسا دريافت که . اند ر ايدز يتيم شدهکند که به خاط                                                          های زندگی را به کودکان و نوجوانانی عرضه می مهارت

. شوند فاقد آگاهی در مورد وجوه اساسی مراقبت از خود هستند                                                          بسياری از کودکانی که بدون والدين بزرگ می
انان و جوانان اموری مثل های زندگی و شغلی متنوعی را عرضه خواهد کرد و به نوجو آفريناوس مهارت

ی غذای سالم، پيشگيری از ايدز، و کسب معاش از طريق انواعی از کسب و کارهای کوچک را  چگونگی تهيه
  . دهد                                                          تعليم می

  
بنيانگذار سان استايل هولدينگز، به خوسا اخيرًا به همراه داگالس راسيونِزر، يکی ديگر از همکاران آشوکا و 

های  کند کسب و کارهای کوچک خود را به فعاليت                                                          سازمانی پيوسته است که به مردم آفريقای جنوبی کمک می
. کنند                                                          وه و سبزيجات کار میهای تعاونی خشک کردن مي داگالس و خوسا بر روی تاسيس شرکت. موفق تبديل کنند

توزيع کنند تا تعداد زيادی از " اسپازا"های  ی فروشگاه خواهند غذا را بسته بندی و در شبکه                                                          ها همچنين می آن
مجبورند در خانه بمانند و يخچال (برند   ن غذای مقوی و فاسد ناشدنی به مردمی که از ايدز رنج میجوانان با تامي

  . کسب درآمد کنند) هم ندارند
  

ای تخصصی برای  شروع به ايجاد يک مدل تعاونی برای تاسيس دانشکده ٢٠٠۶داگالس و خوسا در نوامبر 
اولين  ٢٠٠٧ی  ها در فوريه آن. عی، و مراقب خانگی کردندآموزش جوانان به عنوان کمک پرستار، مددکار اجتما

خواهند که من در خانه بمانم و خيلی به                                                           ام می خانواده: "خوسا در اين مورد گفت. مجوز را از دولت دريافت کردند
ام و با کمک ديگران شاهد فعاليت  خواهم شاهد کارهايی باشم که خودم شروع کرده                                                          اما من می. خودم سخت نگيرم

  ."تقسيم کارها با داگالس خوب است. ها باشم آن
  

  جاويد عبيدی
ملی و تصميم گرفت به پر رنگ کردن معلوليت به عنوان يک مشکل  ٢٠٠۴عبيدی در زمان انتخابات عمومی 

گروه حقوق معلوالن يک گردهمايی تشکيل داد . ی رادار احزاب سياسی قدرتمند اقدام کند قرار دادن آن در صفحه
ها برای اضافه کردن مسائل  و در جلب نظر سه حزب فعال در سطح ملی برای فرستادن نماينده و مذاکره با آن

بودند از حزب کنگره، حزب بهارتيا جاناتا و حزب اين سه حزب عبارت . های آنان موفق بود معلوالن به منشور
ی خود به عنوان نامزد مستقل در انتخابات  عبيدی برای جلب توجه عمومی به مسائل مورد عالقه. کمونيست

  . عمومی شرکت کرد
  

خابات او و همکارانش از اين فرصت استفاده کردند تا بر انتخابات تمرکز پيدا کنند و دسترس پذير بودن فرايند انت
در ابتدا کميسيون انتخابات . اين تجربه تقريبًا تکرار نزاع بر سرشماری بود. برای معلوالن هند را مطالبه کنند

فعاالن امور معلوليت . عبيدی بر فشار افزود و حتی اعتصاب غذای کوتاهی کرد. موضوع را کامًال رد کرد
پليس تعداد زيادی از تظاهرکنندگان را . (ه راه انداختندای در بيرون دفاتر کميسيون انتخابات ب اعتراضات گسترده

ی  در يک نقطه از اين فرايند ديوان عالی هند به کميسيون انتخابات دستور داد که به مطالبه.) بازداشت کرد
های ايالتی هند را مجبور به ساختن سطوح  سپس اين کميسيون از ديوان خواست که دولت. معلوالن تن در دهد

ها مدرسه هستند و اين امر  اکثر اين ساختمان. های مورد استفاده برای رای گيری کند ی ساختمان در همهشيب دار 
های رای گيری الکترونيک نيز مجهز به خط بريل شدند و اين  ماشين. بردی مضاعف برای معلوالن هند بود

  . موضوع نابينايان را قادر ساخت که به طور مستقل در رای گيری شرکت کنند
  

ی  پس از نزاع عبيدی با موسسه. ها همچنان مشغول به رفع موانع در سرتاسر هند هستند معلوالن و حاميان آن
، ديوان عالی دهلی )مربوط به ديدار استفن هاوکينگ(پيمايش باستان شناسی هند بر سر دسترسی به آثار تاريخی 

نقل در دهلی و نيز مديريت فرودگاه صادر کرد  های مسئول ساخت و ساز و حمل و ی سازمان ای به همه  اخطاريه
های دهلی از جمله سيستم مترو  ای از زير ساخت بخش عمده. تا به همين ترتيب بر اساس حکم دادگاه عمل کنند

دهلی دارای دو اتوبوس بدون مانع در حال کار است و ششصد اتوبوس  ٢٠٠٧و از مه . تحت اين حکم قرار گرفتند
  . اند دهديگر سفارش داده ش
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گروه حقوق معلوالن در همکاری . ای آگاهی بخش را با تمرکز بر تعليم و تربيت آغاز کرد عبيدی همچنين مبارزه
. به پارلمان عرضه کرد ٢٠٠۵ای عملی را تنظيم کرد که وزير آموزش آن را در سال  با وزارت آموزش برنامه
ها  ها، و آزمايشگاه ها، کتابخانه در هند و نيز خوابگاه ی مدارس و موسسات آموزش عالی بر اساس اين برنامه همه

  . شرايط زندگی و کار مناسب برای معلوالن را فراهم خواهند کرد ٢٠٢٠تا سال 
  

هند دارای بيش . در نگاه عبيدی باز شدن در خدمات مدنی هند برای معلوالن بود ٢٠٠۶ترين داستان سال  بزرگ
خدمات . که خدمات اجرايی هند بيش از همه مورد غبطه واقع شده است از سی شعبه در خدمات مدنی خود است

قانون . رسند                                                          کند که در نهايت به مقامات مهمی مثل قضاوت، دبير کلی يا وزارت می                                                          اجرايی هند با افرادی کار می
ی مشاغل دولتی را برای معلوالن تضمين کرد اما اين سهميه شامل  سه درصد سهميه از همه ١٩٩۵معلوليت 

هند بر اساس  ، دو مرد جوان برای دو موقعيت شغلی در خدمات اجرايی٢٠٠٣در سال . شد                                                          مشاغل سطح باال نمی
ها از نظر پزشکی برای آن کارها  آن(هايشان مورد تاييد واقع شدند اما به خاطر معلوليت اندک رد شدند  شايستگی

ها اعتراض  آن.) ها پيشنهاد شد تر خدمات مدنی به آن هايی در شعب پايين نامناسب تشخيص داده شدند و موقعيت
  . ه بود قبول کردندچه را که به آنان پيشنهاد شد کردند اما آن

  
کند تا يک سخنرانی به اميد حساس کردن کارکنان                                                           عبيدی هر سال از آکادمی خدمت مدنی در موسوری بازديد می

او در . ها را شنيد های آن جا با دو مرد جوان مزبور مالقات کرده و داستان او در آن. ی بخش مدنی ارائه کند آينده
ها و نخست  دهلی با موفقيت برای بازگرداندن اين دو به خدمات اجرايی هند جنگيد و موضوع را به اطالع رسانه

در نتيجه، امروز هجده بخش از . در پی اين امر، نخست وزير دستور بررسی موضوع را صادر کرد. وزير رساند
ی سه درصدی در  در نهايت سهميه ٢٠٠۶در سال . اند اد معلول باز کردهخدمات مدنی هند در خود را به روی افر

ها به سازمان معتبر  همان سال دوازده فرد معلول به استخدام درآمدند که سه تن آن. سراسر هند به اجرا درآمد
دولت را  ٢٠٠۶عبيدی در آوريل . اين رقم چندان بزرگ نيست اما اهميت نمادين دارد. خدمات اجرايی هند پيوستند

بدين ترتيب . های گذشته بپردازد های خدمات مدنی را به تمکين قانون و جبران عدم استخدام مجبور کرد که بخش
  . ها واگذار شد به معلوالن داده نشده بود به آن ٢٠٠۶تا  ١٩٩۶هايی که از سال  ی پست همه

  
ه خدمات اطالع رسانی و خبر معلوالن که های عبيدی و گروهش نگاه کنيد ب برای جزئيات اين امر و ديگر تالش

  438.توسط مرکز ملی بهبود اشتغال برای معلوالن راه اندازی شد ٢٠٠٣در سال 
  

  آمد کردن اطالعات مربوط به آشوکا          روز
های تازه را راه اندازی کرده  ای از برنامه آشوکا در طی سه سال گذشته به نحو قابل توجهی رشد کرده و مجموعه

کند تا پايان                                                           چهارصد همکار تازه را برگزيد و در حال حاضر تالش می ٢٠٠۶تا  ٢٠٠۴های  آشوکا در سال. است
همکاران آشوکا امروز در شصت و هشت کشور مشغول . به فراتر از مرز دو هزار همکار پا بگذارد ٢٠٠٧سال 

آشوکا تا سال . شامل هستند بر اروپای غربی و خاور ميانه ٢٠٠۴ی گسترش از سال  های تازه حوزه. ندبه کار هست
آشوکا در . به حمايت از حدود بيست کارآفرين اجتماعی در اسپانيا، فرانسه، آلمان و ايرلند پرداخته بود ٢٠٠۶

کنند چهل و دو همکار از جمله شانزده همکار از                                                           تری کار می خاور ميانه که کارآفرينان اجتماعی در شرايط دشوار
وجوی کارکنانی در  اين سازمان در حال حاضر در جست. ترکيه و بيست و دو همکار از مصر انتخاب کرده است

" مراسم تعيين"آفرينان اجتماعی آشوکا در تالشی هماهنگ برای آگاهی بخشی در مورد کار. چين و ژاپن است
در اين مراسم کارآفرينان تجاری معروفی مثل سرگئی برين، . کند                                                          همکاران تازه را با اعالم عمومی برگزار می

  .کنند                                                          يکی از بنيانگذاران گوگل و نارايانا مورتی بنيانگذار اينفوسيس شرکت می
  

را " های اجتماعی با منابع باز راه حل"مدل خود به نام  439که سايت اينترنتی ايجاد کنندگان تحول ٢٠٠۴از سال 
همچنين . اند های چالش برانگيز آن بيش از هزار مدخل را از نود و چهار کشور دريافت کرده اتخاذ کرد، رقابت

يک رقابت جهانی  ٢٠٠٧اين سايت در مه . اند ديدن کرده ٢٠٠۶هزار نفر از اين سايت در سال  ٣٣٢٠٠٠بيش از 
به راه " های سرنوشت ساز در مراقبت بهداشتی نوآوری"و جوی  با همکاری بنياد رابرت وود جانسون در جست

تر،  تر، راحت مک کنند مراقبت بهداشتی خود را آسانهايی بود که به مردم ک آوری  اين رقابت به دنبال نو. انداخت
                                                 
438 www.dnis.org. 
439 Changemakers.net 
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ها را مورد بررسی قرار دهد  بنياد رابرت وود جانسون موافقت کرد که مدخل. و با قيمت مناسب سر و سامان دهند
اين مدل استفاده از . هايی با ظرفيت دست يابی به تاثير اجتماعی گسترده بپردازد و تا پنج ميليون دالر برای ايده

تواند روش سرمايه گذاری بنيادها در تحول اجتماعی را تغيير   ها از هر جايی از جهان در زمان مناسب می يدها
  .)گيرند                                                          ی خود بهره می ها اکنون دارند از اين مدل برای حل مشکالت تحقيق و توسعه شرکت. (دهد

  
در ميان " ی ارزش دوگانه زنجيره"هروندی اقتصادی تمام عيار آشوکا سه نوع همکاری را به نام ی ش برنامه

همکاران . های اضافی نوع چهارم است ها به راه انداخته است و اکنون در حال مذاکره با شرکت همکاران و شرکت
ر مکزيک؛ سيمکس، دومين شرکت های آبياری د های سيستم ترين شرکت اند از آمانکو، يکی از بزرگ فعلی عبارت

. سيمان و ساخت و ساز در مکزيک؛ و الفارژ، يک شرکت مواد ساختمانی که در سطح جهانی پيشتاز است
هايی بديل برای تامين مالی،  ها در حال ايجاد روش همکاران آشوکا از طريق اين همکاری  های ها و شرکت سازمان

و مواد ساختمانی را به کشاورزان کوچک و خانه سازان کم درآمد که  توزيع، و خدمات هستند تا فن آوری آبياری
ای طراحی شده که در  به گونه" ی ارزش دوگانه زنجيره"مدل . شود عرضه کنند                                                          ها ارائه نمی خدمات چندانی به آن

توانند از محصوالت و   ای که تعداد زيادی از مردم در ته هرم می د به گونهصنايع متفاوت قابليت کاربرد داشته باش
  . ها را بهبود بخشد منتفع شوند خدماتی که شرايط اقتصادی و اجتماعی آن

  
های مالی  آشوکا از اين طريق با واسطه. ی خدمات اجتماعی مالی راه اندازی کرده است آشوکا اخيرًا يک برنامه
های بخش  محصوالت و خدمات تازه برای ايجاد محرک سرمايه گذاری در سازمانی  بزرگ جهت توسعه
با  ٢٠٠۶ديويد گرين، همکار آشوکا در خدمات اجتماعی مالی، در سال  به عنوان مثال. کند                                                          شهروندی کار می

را راه اندازی کردند که وام و تضمين وام را برای حمايت چشم يک ق صندو) دويچه بانک(همکاری بانک آلمان 
اين صندوق در عين حال . کند                                                          ی مراقبت قابل پرداخت، پايدار و مقبول از چشم برای مردم فقير فراهم می از توسعه

ای از کارآفرينان  آشوکا همچنين مقوله. کند                                                          رای سرمايه گذاران عرضه میعايداتی نزديک به عايدات بازار را ب
  .       اجتماعی را شکل داده است که به نحوی خاص بر افزايش دسترسی به سرمايه برای بخش شهروندی تمرکز دارند

هانی است که اعضای جاری آن محمد يونس، آليس ِتِپر مارلين، پيتر آيِگن، اوِدد ی ديگر آکادمی ج ی تازه برنامه
آکادمی جهانی برای پيشبرد . گراجو، فاضل عابد، ِاال ِبهات، ران گريزيوينسکی، ِمری هاتون، و بيل دريتون هستند

های افرادی که  ديدگاه ی کارآفرينی اجتماعی و پل زدن ميان کارآفرينی اجتماعی و تجاری از طريق ترسيم حوزه
ی  مجموعه"آشوکا به عنوان بخشی از اين فرايند . اند تاسيس شد هايشان الگوها را در سطح جهان تغيير داده سازمان

که  اين مجموعه يک منبع اطالعاتی است در مورد آن. را به وجود آورد" های کارآفرينی اجتماعی دی وی دی
ی مصاحبه با اعضای آکادمی شکل گرفته  مورد سنجش قرار داد و بر پايهتوان ابداعات اجتماعی را   چگونه می

هفده هزار نسخه به فروش رفته است و مواد آن در هفتاد دانشگاه و چهل  ٢٠٠۵از اين مجموعه تا سال . است
اين مجموعه در آمازون، يو تيوب، نت فليکس، و در چارچوب پادکست در . اند کشور مورد استفاده واقع شده

اين شبکه متشکل . را تاسيس کرد" ی دانشگاه شبکه"آکادمی جهانی با همکاری دانشگاه آکسفورد . سترس استد
  .است از دانشگاهيان و پيشگامان اين حوزه که بر تقويت آموزش و تحقيق در کارآفرينی اجتماعی تمرکز دارند

  
های  ه راهبردهای پيشگيری و کمکک" همکاری امنيتی همکاران"ی ديگر شامل هستند بر  های تازه برنامه

که " (ی آشوکای جوان برنامه"کند؛                                                           اضطراری به آن دسته از همکاران آشوکا که در معرض تهديد هستند ارائه می
با کارآفرينی اجتماعی در و کودکان همکاران را برای آشنايی ) آشوکيتوسدر درون آشوکا معروف است به 

دهد که با رهبران فکری،                                                           که به همکاران اين فرصت را می" شام دسترسی گروهی"کند؛                                                           ها درگير می فعاليت
آورد تا به  که همکاران را گرد هم می" های حل مسئله مشاوره"ی سياسی آشنا شوند؛ ها مقامات اجرايی و چهره

که در حال شکل دهی به يک چارچوب فنی برای " بازار اينترنتی همکاران"ای خاص بپردازند؛  های حرفه چالش
ذاری کارآفرينی سرمايه گ"ی  های ارتباطی در ميان همکاران است؛ و برنامه انتقال دانش و وارد شدن به شبکه

های پيشنهادی همکاران نيازمند به همکاری را بررسی کرده و به تامين  که به نحوی نظام يافته طرح" گروهی
  . پردازد  ها می مالی آن

  
شود                                                           ترين افتخار در اين مدرسه محسوب می ی حقوق ييل را که مهم نشان لياقت مدرسه ٢٠٠۵بيل دريتون در سال 

او همچنين به عنوان . اين جايزه به خاطر تالش قابل توجه در بخش خدمات عمومی به وی داده شد. دريافت کرد
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ی گزارش جهانی و خبر اياالت متحده و مرکز هاروارد  يکی از بهترين بيست و پنج رهبر آمريکا توسط موسسه
  . شدبرای رهبری عمومی برگزيده 

  
اين امر از . هر ساله حدود پانصد همکار تازه را در سطح جهان انتخاب کند ٢٠١٣آشوکا انتظار دارد که تا سال 

، سازمان آشوکا تقريبًا دويست کارآفرين ٢٠٠٧در سال . منظر آشوکا نزديک به اشباع کامل بازار خواهد بود
از نگاه آشوکا، نيمی از تفاوت ناشی . جاه طلبانه است ی رشد اجتماعی را برخواهد گزيد، که اين معرف يک برنامه

کرده است و ربعی از تفاوت ميان رقم مورد                                                           ها کار می ها در کشورهايی است که آشوکا در آن از کاهش گزينش
همان طور که . زه، و ربع ديگر ناشی از چين استانتظار با رقم قابل تحقق ناشی از گسترش به کشورهای تا

ها در خود شبکه، کار  های بهتر برای مهار کردن کامل نيرو و ايده و جوی راه رود، به جست                                                          سازمان پيش می
مضاعف سازی و نظارت  - ازمان دهی، خودس - های خود ای از راه حل ی گسترده کردن در جهت انگيزش مجموعه

های ديگر جامعه از جمله بخش  شوند که با بخش                                                          ها توسط همکارانی عرضه می اين راه حل. پردازد  بر خود می
  .ها، و عموم مردم در ارتباط هستند ها، رسانه خصوصی، دولت، دانشگاه

  
ی تحول  هر کسی در آن ايجاد کننده"ها برای پيشبرد چشم انداز جامع آشوکا در ساختن جهانی که  ی اين برنامه ههم

اند، چشم اندازی که دريتون آن را هم به عنوان يک ضرورت عملی و يک گام تکاملی جدی رو  تدوين شده" است
ی عمر هر  کند، نيمه                                                          تر تغيير می تر و سريع همان طور که دنيا سريع: "گويد                                                          او در اين باب می. کند                                                          به جلو تلقی می

ترين عاملی که بايد  بنابراين مهم. ها نياز داريم ما در همه حال به راه حل. شود                                                          تر می تر و کوتاه راه حل خاص کوتاه
شما  'هر کسی عامل تغيير باشد'اگر . بر آن تمرکز پيدا کرد درصدی از جمعيت جهان است که عامل تغيير است

اگر بخواهيم دنيايی داشته باشيم که درست . جا در جريان خواهيد داشت  در همهيک انطباق ظريف در همه حال و 
ها برای ايجاد تغيير کمک  کار کند و مردم آن شهروندانی کامل باشند، افراد به دانش و مهارتی نياز دارند که به آن

گذارد و از شما در                                                           شما احترام می ای که به شما بايد بدانيد چگونه با ديگران کار کنيد، و نياز داريد در جامعه. کند
اگر به اين موضوع بينديشيد، اين جهان، جهانی است با ساختاری مثل يک . کند زندگی کنيد                                                          انجام کار حمايت می

ها در کنار هم  ای از تيم دانند چگونه اقدام کنند و افراد را به صورت يک تيم يا شبکه                                                          ين جهان همه میدر ا. مغز
ا از اين ه آن. چه را که قرار است انجام شود انجام دهند و بقيه نيز بدانند چگونه وارد اين بازی شوند قرار دهند تا آن

شود که                                                           اش پيدا می خرد چيست؟ خرد هنگامی سر و کله . آورند بازی با يکديگر رضايت قابل توجهی به دست می
وی فزاينده ی اجزای منفرد را در کنار هم بگذاريم و الگوی کلی را ببينيم و وحدت با کل را در آن به نح ما همه

با . شود                                                          ی مشارکت ما حاصل می ی انرژی مثبتی که در نتيجه ها بينديشيد، همه باب ِاعمال اين ايدهدر . مشاهده کنيم
کار گروهی، و  افزايش سرعت نرخ توانايی مشارکت و يادگيری بهتر و بهتر کار با يکديگر بر اساس همدلی،

  ."شود                                                          تر می تر و جذاب رهبری، اين کار هر روز جذاب
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 راهنمای منابع
  

های شهروندی به عنوان  شوند يا در سازمان" کارآفرين"خواهند کارآفرين اجتماعی يا  میبرای خوانندگانی که 
ی مالی، عضو هيئت امنا، يا مشاور مشغول به کار شوند منابع بسياری برای  ن کنندهکارمند، داوطلب، تامي

در . وجود خواهد داشت) و سازمان يافته تری(های آينده يقينًا کمک بيشتر  در سال. ها وجود دارد تشخيص فرصت
را در اختيار شما  ها دهد و انواع مناسبی از فرصت حال حاضر، تشخيص سازمانی که کار خود را خوب انجام می

های زيادی  اگر شما دانشجو يا متخصصی مجرب يا بازنشسته هستيد فرصت. طلبد دهد اندکی فراست می قرار می
شما . ها و دانش خود در يک کار سطح باال با سازمانی موفق و کارآفرينان درجه يک داريد برای کاربرد مهارت

در عين حال، يافتن . ها يا چسباندن تمبر قبول کنيد مرتب کردن نامههيچ اجباری نداريد که يک کار داوطلبانه برای 
  .اش نياز دارد کار مناسب معموًال به تحقيق از نوع قديمی

  
ی شروع جايی است که اکثر اهل ِحَرف و مشاغل آغاز  ها، بهترين نقطه از حيث به کار انداختن و تامين مالی ايده

. ها بر دوستان، خانواده، همکاران، دوستان زمان دانشگاه، و مانند آنهای شخصی خود شامل  با شبکه: کنند می
های اجتماعی از طريق خدمت در هيئت امنا، در  بسياری از اهل ِحَرف و مشاغل به دنبال درگير شدن با سازمان

زاينده اختيار گذاردن تخصص خود، فراهم آوردن کمک مالی از طريق بنيادهای خانوادگی يا شرکتی، و به نحوی ف
. های مشترک تجاری جهت دسترسی يا کمک به بازارهای تازه يا ايجاد محصوالت تازه هستند با ايجاد فعاليت

های شهروندی با اهداف بازاريابی يا  هايی برای مرتبط کردن خود با گروه ها همچنين به دنبال فرصت شرکت
ای  هايی را بر عهده بگيرند، خدمات مشاوره امهی برن خواهند هزينه ی کارکنان هستند و اغلب می افزايش روحيه

مجانی ارائه کنند، ابزار و تجهيزات در اختيار بگذارند، به کارکنان خود جهت کار به عنوان داوطلب در اين 
تر وارد بنيادهای خانوادگی و  توان آسان می. ها مرخصی دهند، و فضای کار اداری در اختيار بگذارند سازمان

  . يادهای بزرگ عمومیشرکتی شد تا بن
 

يکی از همکاران آشوکا در تايلند در . توانيد اتخاذ کنيد هيچ کمبودی وجود ندارد هايی که می از حيث رهيافت
ها برای کمک به سازمان حمايت  ی تلفن به دنبال افرادی با نام خويشاوندی مشترک با خويش گشت و به آن کتابچه

آموزش برای "ی  ِوندی کاپ، بنيانگذار موسسه. العاده موفق بود کار فوق او در اين. از کودکان خويش تلفن کرد
دهد که او چگونه سازمان خود را با ارسال  توضيح میها ی بچه يک روز همهدر کتاب خود با عنوان " آمريکا

توانيد  یم. ها جهت تامين منابع الزم برای راه اندازی تاسيس کرد صدها نامه به کارکنان ارشد اجرايی در شرکت
های  های ساالنه در مورد سازمان را ورق بزنيد، گزارش) 440کی کيه(صفحات راهنمای مشخصات فردی افراد 

های بازرگانی سری بزنيد،  ، به اتاق)کنند که معموًال تامين کنندگان منابع مالی را فهرست می(شهروندی را بخوانيد 
. ه کار شما ممکن است عالقه نشان دهند جمع آوری کنيدهای مربوط به افراد محلی را که ب يا بريده روزنامه

های تجاری مفيد است از اين جهت که تامين کنندگان مالی و اهل ِحَرف و  ها و نمايشگاه حضور در گردهمايی
کار برای "های  های اجتماعی دارند، مثل موسسه های کسانی که دغدغه شوند و با شبکه جا جمع می مشاغل در آن
برای اکثر افراد دشوارترين بخش اين فرايند همان . کنند ارتباط برقرار می" تاثير محض،"يا " تماعیمسئوليت اج

  .چند تماس تلفنی اوليه است
  

و جوی درآمد زايی از طريق مجاری و اقدامات تجاری هستند، امروزه تعدادی  کارآفرينان اجتماعی که در جست
به منابعی که . های شهروندی جهت انجام اين کار تخصص دارند انسازمان در اختيار دارند که در کمک به سازم

  .آيد نگاه کنيد ی اين بخش می در ادامه
 

ی منابع مالی بپردازند يا به  خواهند به تهيه ها که به دنبال فرصتی شغلی يا داوطلبی هستند يا می چالش برای آن
و  موتور جست) تا اين لحظه. (ها تناسب داشته باشد نعنوان عضو هيئت امنا خدمت کنند يافتن سازمانی است که با آ

توان پايگاه اطالعات گايد  می. های شهروندی با کار خالقانه را تشخيص دهد جويی وجود ندارد که سازمان

                                                 
440 Who’s Who 
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و  های غير انتفاعی در اياالت متحده است از طريق جست را که يک راهنمای اينترنتی برای سازمان 441استار
و جو کرد اما اين اطالعات برای تعيين کيفيت سازمانی آن  کار، درآمد، و ديگر مقوالت جستجوی کد پستی، نوع 
هايی که دارای تاثير هستند سخن گفتن با کسانی است که در  يک روش برای تشخيص گروه. کاربردی محدود دارند

ها  ی کنند، در مورد آنها کمک مال خواهند به آن هايی خاص مطلع هستند و در مورد کسانی که می مورد حوزه
اکثر بنيادهای بزرگ اسامی دريافت کنندگان کمک . ها را به طريقی حمايت کنند دقت نظر دارند بنويسند، يا آن
های متمرکز بر يک  سازمان. کنند های ساالنه ذکر می ها را بر روی پايگاه اينترنتی خود يا گزارش مالی از آن

ی اميديار، و بنياد شواب برای  ل، اکوئينگ گرين، بنياد دريِپر ريچاردز، شبکهی کاری مثل آشوکا، بنياد اسکا حوزه
های مشخص مورد عالقه مثل بنياد رابرت وود  بنيادهايی با حوزه. کارآفرينی اجتماعی بهترين مکان شروع هستند

رزشمند در آن چون تخصصی ا(ی خاص هستند  ، ابزارهايی عالی برای يافتن نوآوران در حوزه)بهداشت(جانسون 
کنند تا بتوانند در پيدا کردن  بسياری از بنيادها کمک خود را به مناطقی خاص محدود می). ها دارند حوزه

تعداد معتنابهی از خدمات اينترنتی وجود دارد که به مردم در يافتن . های محلی نيز مفيد واقع شوند سازمان
ها در پانوشت  هايی که آدرس آن رسانند مثل سايت های شغلی و داوطلبی در بخش شهروندی ياری می فرصت

  . آيند ی متن می بقيه نيز در دنباله 442.آيد می
  

اند از روزنامه نگاران، فيلم سازان، مولفان، و دانشگاهيانی که در  ها عبارت ی ديگر برای ايده منابع بالقوه
خواستم در يک سازمانی که  اگر من می. نويسند های خاص مثل تعليم و تربيت، محيط زيست يا معلوليت می حوزه

ها و  خواندم و فهرستی از برخی از سازمان را می بدون ترحمکرد داوطلب شوم کتاب  مثًال به معلوالن کمک می
نمودم قرار  کردم و تالش می ها نامه نوشته يا تلفن می سپس به آن. کردم افرادی که در کتاب ذکر شده تهيه می

اين کار بسيار وقت بر است اما من راه بهتری برای يافتن چيزهای ارزشمند که از نظرها . مها بگذار مالقاتی با آن
هايی را در مورد مديريت غير انتفاعی يا کارآفرينی اجتماعی  ها درس بسياری از دانشگاه. ام پنهان است نيافته

نوعًا مطالعات موردی، ) که اغلب در اينترنت قابل دسترسی است(فهرست مواد اين دروس . کنند عرضه می
  .  دهند های خوبی به دست می ها اشاره ی آن کنند که همه مقاالت، کتب، و سخنرانان را فهرست می

  
ی تحقيق در اين مورد را بر  بخش عمده. شوند در باب پيدا کردن شغل، بهترين ارجاعات دهان به دهان منتقل می

  .       ی آغازين باشند به دست داده شده است توانند نقطه هايی که می ذيال نام سايت. توان انجام داد روی اينترنت می

 
  های شغلی و داوطلبی هستند منابع برای کسانی که به دنبال فرصت

 
The Chronicle of Philanthropy, www.philanthropy.com 
Community Service.org, www.communityservice.org 
Craigslist, www.craigslist.org 
Idealist.org, www.idealist.org 
Non Profit Times, www.nptimes.com 
Nonprofit Careers Network, www.nonprofitcareer.com 
Opportunity Nocs, www.opportunitynocs.org 
Volunteer Match, www.volunteermatch.org (also Volunteer Match Corporate) 
Youth Service America, www.ysa.org 
 

کارآفرينان اجتماعی ) يا سرمايه گذار بر روی(يا حامی / هايی که بيانگر و سازمان
  هستند

 
Acumen Fund, www.acumenfund.org 
Ashoka: Innovators for the Public, www.ashoka.org 
Avina Foundation, www.avina.net 

                                                 
441 Guidestar.org 
442 Idealist.org, Volunteer-match.org, and Craiglist.com 
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Case Foundation, www.casefoundation.org 
Changemakers, www.changemakers.net 
Civic Ventures Purpose Prize, www.purposeprize.org 
Draper Richards Foundation, www.draperrichards.org 
Echoing Green Foundation, www.echoinggreen.org 
Ewing Marion Kauffman Foundation, www.emkf.org 
Good Capital, www.goodcap.net 
Lemelson Foundation, www.lemelson.org 
Manhattan Institute Social Entrepreneurship Awards, 
www.manhattaninstitute.org/html/social_entrepreneurship. htm 
New Profit Inc., www.newprofit.com 
New Schools Venture Fund, www.newschools.org (makes investments in "education entrepreneurs") 
Omidyar Network, www.omidyar.net 
Robert Wood Johnson Foundation, www.rwjf.org 
Robin Hood Foundation, www.robinhood.org 
The Skoll Foundation, www.skollfoundation.org 
Social Edge, www.socialedge.org 
Social Fusion, www.socialfusion.org 
Social Venture Partners, www.svpseattle.org 
Surdna Foundation, www.surdna.org 
Tides Center, www.tidescenter.org (provides a fiscal home and infrastructure support for people 
starting social-purpose projects who have not established a nonprofit organization) 
UNltd, www.unltd.org.uk 
Youth Venture, www.youthventure.org 
The Young Foundation, www.youngfoundation.org.uk 
 

های شهروندی ای برای سازمان  مديريت تامين مالی و منابع شبکه  
 

ARNOVA, www.arnova.org 
Blue Ridge Foundation, www.brfny.org/ 
BoardnetUSA, www.boardnetUSA.org 
Board Source, www.boardsource.org 
The Bridgespan Group, www.bridgespangroup.org and Bridgestar, www.bridgestar.org 
Center for Excellence in Nonprofits, www.cen.org 
Civicus, www.civicus.org 
Community Action Network (CAN) (England), www.can-online.org.uk 
Community Wealth, www.communitywealth.com 
Compass Point, www.compasspoint.org 
Craigslist Foundation, www.craigslistfoundation.org 
The Foundation Center, www.foundationcenter.org/ 
Global Social Venture Competition, www.socialvc.net 
The Grantsmanship Center, www.tgci.com 
Independent Sector, www.independentsector.org 
Institute for Social Entrepreneurs, www.socialent.org 
Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, www.nonprofitbasics.org 
Leader to Leader Institute, www.leadertoleader.org 
Mission Movers, www.missionmovers.org 
National Center for Social Entrepreneurs, www.missionmoneymatters.org 
The Oikos Foundation for Economy and Ecology, www.oikos-stiftung.unisg.ch 
One World, www.oneworld.net 
Origo Social Enterprise Partners, www.origoinc.com 
The Roberts Enterprise Development Fund, www.redf.org 
Social Entrepreneurial Organizations (England), www.seo-online.org.uk 
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Social Enterprise Alliance, www.se-alliance.org 
Social Enterprise Magazine, www.socialenterprisemagazine.org 
Techsoup, www.techsoup.org 
Venture Philanthropy Partners, www.venturephilanthropypartners.org 

 

 منابع آکادميک
 
Berea College, Entrepreneurship for the Public Good, www.berea.edu/epg 
Brigham Young University, Marriott School, Center for Economic Self- 
Reliance, www.marriottschool.byu.edu/selfreliance 
Canadian Center for Social Entrepreneurship, www.bus.ualberta.ca/ccse 
Case Western Reserve University, Weatherhead School of Management, 
Center for Business as an Agent of World Benefit, http://worldbenefit.case.edu/ 
Columbia Business School, Social Enterprise Program, www.gsb.columbia.edu/socialenterprise, 
Research Initiative on Social Entrepreneurship, www.riseproject.org, and Eugene M. Lang Center for 
Entrepreneurship, www.gsb.columbia.edu/entrepreneurship 
Duke University, Fuqua School of Business, Center for the Advancement of Social Entrepreneurship, 
www.fuqua.duke.edu/centers/case 
Earth University, Center for Entrepreneurial Education, www.earth.ac.cr/ing/pep_centroformemp.php 
Entrepreneurship Research and Policy Network, www.ssrn.com/erpn/index.html 
Entrepreneurship and Small Business Research Institute, www.esbri.se/indexe.asp 
Harvard Business School, Initiative on Social Enterprise, www.hbs.edu/socialenterprise 
Harvard Kennedy School of Government, Hauser Center for Nonprofit 
Organizations, www.ksghauser.harvard.edu, Catherine B. Reynolds 
Foundation Fellowship in Social Entrepreneurship, 
www.ksg.harvard.edu/leadership/reynolds/index.php 
INSEAD University, Centre for the Management of Environmental and 
Social Responsibility, www.insead.fr/CMER 
John Hopkins University Institute for Policy Studies, Center for Civil 
Society Studies, www.jhu.edu/~ccss, The Paul H. Nitze School of 
Advanced International Studies, International Development Program, www.sais-jhu.edu/programs/i-
dev 
Kauffman Entrepreneurship Research Portal, www.kauffman.org/research 
Kellogg School of Management, Larry and Carol Levy Institute for Entrepreneurial 
Practice, Entrepreneurship & Innovation Program, 
www.kellogg.northwestern.edu/levyinstitute/index.htm 
Kenan-Flagler Business School, Center for Entrepreneurial Studies, 
www.kenan-flager.unc.edu/Programs/MBA/concentration/entrepreneurial 
New York University, Stern School of Business, The Berkley Center for 
Entrepreneurial Studies, http://w4.stern.nyu.edu/berkley, Business 
Plan Competition, Social Entrepreneurship Track, 
http://w4.stem.nyu.edu/berkley/bpc.cfm?doc_id=6306 
New York University, Robert E Wagner Graduate School of Public Service, 
Catherine B. Reynolds Foundation Program in Social Entrepreneurship, 
www.nyu.edu/reynolds/index.flash.html 
Oxford University, Said Business School, Skoll Center for Social Entrepreneurship, 
www.sbs.ox.ac.uk/skoll 
Stanford Business School, Center for Social Innovation, www.gsb.stanford.edu/csi, see also: Stanford 
Social Innovation Review, www.ssireview.org/ 
Stanford-Reuters Digital Vision Program, www.rdvp.org 
Sterling University, www.sterling.edu/academics/catalog/current/majors/bu.cfm 
Stockholm School of Entrepreneurship, www.sses.se 
StartingBloc Institute for Social Innovation, www.startingbloc.org 
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Tuck School of Business at Dartmouth, James M. Allwin Initiative for 
Corporate Citizenship, www.dartmouth.edu/tuck/mba/allwin 
University of California at Berkeley, Haas School of Business, Center for 
Responsible Business, www.haas.berkeley.edu/responsiblebusiness, 
Lester Center for Entrepreneurship & Innovation, http://entrepreneurship. berkeley.edu 
University of Michigan Business School, Samuel Zell & Robert H. Lurie 
Institute for Entrepreneurial Studies, www.zli.bus.umich.edu, Nonprofit & Public Management Center 
at the University of Michigan,www.nonprofit.umich.edu/nonprofits/index.php 
University of Navarra, IESE Business School, www.iese.edu/en/home.asp 
University of Virginia, Darden Graduate School of Business Administration, 
The Batten Institute, www.darden.virginia.edu 
University of Washington, Global Social Entrepreneurship Competition, 
www.bschool.washington.edu/gsec 
University Network for Social Entrepreneurship, www.universitynetwork. org 
Wharton School, Social Impact Management Initiative, The Carol and Lawrence Zicklin Center for 
Business Ethics Research, www.whartonsim.org 
 

 منابعی برای تامين کنندگان مالی
 
Aspen Institute, Nonprofit Sector and Philanthropy Program, www.aspeninst.org 
Center for Effective Philanthropy, www.effectivephilanthropy.com 
Charity Navigator, www.charitynavigator.org 
Charity Village.Com, www.charityvillage.com (general resource for the Canadian nonprofit sector) 
Global Giving, www.globalgiving.com 
Grantmakers for Effective Organizations, www.geofunders.org 
Grantmakers Without Borders, www.internationaldonors.org 
Legacy Venture, www.legacyventure.com 
The Philanthropic Initiative, www.tpi.org 
Venture Philanthropy Guide, www.venturephilanthropyguide.org (venture philanthropy landscape in 
the United States and Canada) 
Universal Giving, www.universalgiving.org 

 منابعی برای اهل ِحَرف و مشاغل
 
Aspen Institute, Initiative for Social Innovation Through Business, www.aspeninstitute.org 
Business for Social Responsibility, www.bsr.org 
Global Business Network, www.gbn.org 
Investors Circle, www.investorscircle.net 
Net Impact, www.netimpact.org 
Social Venture Network, www.svn.org 
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