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محمد یونس ،اقتصاددان و متفکر برجسته بنگالدشی ،یکی از برجستهترین
پیش��روان مبارزه با فقر در سطح بینالمللی محسوب میشود .کوششهای موثر
این اقتصاددان مسلمان بنگالدشی در مبارزه با فقر ،باعث شد که در سال 2007
جایزه صلح نوبل به وی اعطا گردد.
محمد یونس با تاس��یس یک بنیاد خیریه غیردولتی ب��ه نام «گرامین بانک»
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«م��ن معتقدم که س��اختن جهانی بدون فقر ،قطع��ا امکانپذیر خواهد بود،
زیرا فقر توس��ط خود فقرا ایجاد نمیشود ،بلکه فقر عمدتًا معلول سیاستهای
نادرستیس��ت که ب��رای اداره جوامع به کار گرفته میش��ود ...ب��ه این ترتیب
تصور میکنم میتوان به روزی امید داش��ت که فقر را فقط در «موزههای ویژه
فق��ر» بتوانیم ببینیم ...من به عن��وان یک اقتصاددان اعتق��اد دارم که موثرترین
سیاس��تهای فقرزدایی ،رویکردهایی هس��تند که در چارچوب «اقتصاد بازا ر»
قرار میگیرند ،درس��ت مانند رویکردهایی که ما در  20سال اخیر در «گرامین
بانک» پیگیری نمودهایم».
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( )Gramin Bankتوانس��ته است جهش بزرگی در فقرزدایی در بنگالدش ایجاد
کند («گرامین» در زبان بنگالدشی یه معنای کشاورز است) .فعالیت گرامینبانک،
بر خالف باور رایج در سیستمهای بانکداری موجود ،بر مبنای اعطای وام و نیز
سایر خدمات بانکی به فقرا قرار دارد.
ب��ه این ترتیب گرامین بانک که اولین بانک تخصصی ویژه فقرا محس��وب
میش��ود ،تا به امروز توانسته است بیش از پنج میلیون فقیر بنگالدشی را تحت
پوش��ش بگیرد که بالغ بر  90درصد از آنان را زنان سرپرس��ت خانوار تشکیل
میدهند .مکانیزم حمایتی مورد استفاده «گرامین بانک» ،بر پایه پرداخت وامهای
خ��رد ( )Micro Creditبرای راهاندازی کس��ب و کارهای کوچک و خودکفایی
مالی تدریجی قرار داش��ته است .موفقیت چشمگیر گرامین بانک در بنگالدش،
موجب ش��ده است که این بنیاد خیریه ،هماکنون شعباتی در بیش از  50کشور
دنی��ا بر پا نماید .همچنین در حال حاضر صدها موسس��ه خیریه در سرتاس��ر
جه��ان ،ب��رای مدیریت آن بخ��ش از فعالیتهای خیریه خود ک��ه به پرداخت
وامهای خوداشتغالی مربوط میشود ،از الگوی گرامین بانک استفاده میکنند.
نکته جالب توجه آنس��ت که روشهای ویژه مورد استفاده «گرامین بانک»
برای توانمندس��ازی و نیز ترغیب فقرا به بازپرداخت اقساط وامها ،باعث شده
اس��ت که نرخ بازپرداخت وامهای مذکور نزدیک به  96درصد باش��د و به این
ترتیب در حال حاضر گرامین بانک تنها بانک ویژه فقرا در سطح جهان محسوب
میشود که فعالیتهای آن با وجود ماهیت خیریه ،تا حد مناسبی سودده هستند.
ایدهه��ا و تفک��رات خالقانه «محم��د یونس» ،وی را به یک��ی از متفکرین
بزرگ جهان در حوزه اقتصاد و مدیریت ،تبدیل کرده است به نحویکه از نظر
موسسه  ،Thinkers 50موسسهای که به رتبه بندی متفکرین جهان در این حوزه
میپردازد ،وی هماکنون ششمین متفکر خالق دنیا در حوزه اقتصاد و مدیریت
1
محسوب میشود.
 -1برای آگاهی از این رتبهبندی میتوانید به سایت زیر مراجعه کنید:

http://www.thinkers50.com/home

درباره کتاب :داستان اولین بانک ویژه فقرا

 -1عنوان انگلیسی کتاب اینستBanker to the Poor :
 -2برای آگاهی بیشتر در مورد میزان استقبال از فروش این کتاب ،و جزئیات تبدیل شدن آن به پنجمین
کتاب پرفروش دنیا در زمینه «توسعه اقتصادی» ،میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید:

http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/2585/ref=pd_zg_hrsr_b_2_4_last

11

معرفی کتاب و نویسنده

محمد یونس در س��ال  ،2003کتابی را با عنوان «داستان اولین بانک ویژه فقرا» 1را
منتشر نمود .بخش عمده این کتاب به بیان خاطرات وی درباره چگونگی متحول
شدن زندگیش در جهت کمک به فقیران ،چگونگی پایهگذاری و رشد گرامین بانک،
و نیز مکانیزمهای مورد استفاده در «گرامین بانک» میپردازد .این کتاب به سرعت در
رده پرفروشترین کتابهای اقتصاد و مدیریت جای گرفت ،به نحویکه براساس
رتبهبندی سایت «آمازون» (بزرگترین سایت و فروشگاه کتاب در جهان) ،پنجمین
کتاب پر فروش دنیا در حوزه «توسعه اقتصادی» محسوب میشود.2
مطالب اصلی این کتاب عبارتند از:
 -1بررسی چالشهای «یونس» و همکارانش در تاسیس «گرامین بانک»
 -2مکانیسمهایی که باعث موفقیت ( micro-creditهسته اصلی بانکداری
در گرامین) شده است.
 -3و راهنماییها و تجربیات ارزشمندی که یونس ،به هر کس که خواهان
پیوستن به وی ،در حذف فقر و فرستادن آن به موزه هاست ،ارائه میدهد.
به ای��ن ترتیب مطالعه کتاب مذکور میتواند ن��کات کاربردی زیادی برای
افزایش بهرهوری فعالیتهای خیریه به دست دهد.
همچنین خوانندگانی که عالقهمند به کسب اطالعات بیشتر در مورد «محمد
یونس» و نیز «گرامین بانک» هستند ،میتوانند به دو وبسایت زیر مراجعه نمایند:
• سایت اختصاصی «محمدیونس» به آدرس:
http://www.muhammadyunus.org
• سایت بنیاد خیریه «گرامین بانک» به آدرس:
http://www.grameen-info.org

پیشگفتار
از «مناد قحطی» تا «مناد امید»
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امروزه« ،وام ُخ��رد» ( )Micro-Creditیکی از عبارتهای پرکاربردی اس��ت
که در بحث «توانمندس��ازی فقرا» ( )empowermentبه آن اشاره میشود .در میان
پروژهه��ای مختلفی در حوزه «وامهای ُخرد» در نقاط مختلف دنیا اجرا ش��دهاند،
بسیاری معتقدند که پروژه محمد یونس با عنوان «گرامین بانک» ()Gramin Bank
موفقترین پروژه بوده است .اما کدام ویژگیهای پروژه «گرامین بانک» باعث شده
که این پروژه موفقترین پروژه دنیا در حوزه «مایکروکردیت» قلمداد شود؟
بای��د توجه کنیم که یکی از محدودیتهای عمدهای ک��ه فقرا با آن روبهرو
هس��تند ،فقدان دسترس��ی به اعتبارات بانکی و منابع سرمایهای با قیمت مناسب
اس��ت که بخشی از این مساله ناشی از نداش��تن «وثیقه قابل قبول برای ارائه به
بانکها» اس��ت .پروژه «گرامین بانک» بر حل این مش��کل متمرکز ش��ده و در
بنگالدش _ به عنوان یکی از کش��ورهای نس��بتا فقیر در حال توس��عهای که با
چالش ش��دید فقر به ویژه در مناطق روستایی خود مواجه است_ با بهکارگیری
یک مکانیزم مناس��ب برای ارائه «وامهای ُخرد» توانسته است کمک قابلتوجهی
در رفع نیازهای اولیه خانوارهای فقیر روستایی داشته باشد.
دسترس��ی خانوارهای فقی��ر به اعتبارات ُخرد میتوان��د کلیدی برای بهبود

بانک تهیدستان
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وض��ع زندگی آنها باش��د :مثال ب��رای دهقانان فقیر روس��تایی وامهای کوچک
میتواند وسیلهای برای خرید احشام جدید ،بذر ،کود ،سم و ...باشد که تا حد
زی��ادی بهرهوری آنان در کش��اورزی و دام��داری را افزایش میدهد .همچنین
برای کارگران روس��تایی بیبهره از زمین کشاورزی ،دسترسی به اعتبارات ُخرد
میتواند فرصتی برای یادگیری مهارتهای شغلی متنوع ایجاد کرده و به تدریج
آنان را به کارگران ماهر تبدیل کند.
نهادهای تخصص��ی تامین مالی ُخرد که فق��را را هدفگذاری میکنند ،در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه از دهه  1980به سرعت گسترش یافتهاند
ام��ا در بی��ن نهادهای مختلف ،هیچک��دام به موفقیت تجرب��ه گرامین بانک در
بنگالدش نبودهاند .موفقیت چش��مگیر گرامین بانک توانسته است جایزه نوبل
صلح را برای این موسسه و نیز اقتصاددان مسلمان بنیانگذار آن (محمد یونس)
به همراه آورد .در حال حاضر گرامین بانک توانس��ته است اسم بنگالدش را از
نماد «قحطی» به نماد «امید» تبدیل کند.
ام��ا در موفقیت ب��االی گرامین بانک ،چند ویژگی مهم نقش داش��تهاند که
یکی از مهمترینش��ان این بوده اس��ت که بانک گرامین توانسته امکان وامدهی
ب��ه طبقات فقی��ر را بدون «وثیقه مال��ی» فراهم آورده و در واق��ع نوعی «وثیقه
اجتماعی» را جایگزین «وثیقه مالی» نماید .براساس رویه گرامین بانک ،وامدهی
به گروههای پنجنفره صورت میگیرد و هر فرد برای دریافت وام باید به گروه
5نفرهای بپیوندد که کلیه اعضای گروه متعهد به بازپرداخت منظم اقساط وامها
هستند .هر وامگیرنده در اولین نوبت مبلغ کمی را میتواند به عنوان وام دریافت
کند ولی در صورت بازپرداخت منظم همه اقس��اط ،میتواند میزان دریافت وام
خود در نوبت بعد را  10تا  15درصد افزایش دهد .به این ترتیب ،یک مکانیزم
انگیزش��ی از جنس «اجتماعی» ایجاد شده اس��ت که در کنار سایر نظارتهای
رایج برای بازپرداخت اقساط وامها ،توانسته است نظم باالیی را بر بازپرداخت
اقساط حاکم سازد.
ویژگی مهم دیگر گرامین بانک این است که صرفا یک بانک تجاری نیست
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و در حوزهه��ای اجتماعی نیز خود را مس��وول میداند .ب��رای مثال تمام افراد
متقاضی وام که باید عضو گروههای 5نفره باش��ند ،ملزم هس��تند در جلس��ات
آموزش��ی مرتبط با حوزه کاری خود (از کشاورزی و دامداری گرفته تا صنایع
دستی و امثالهم) شرکت کنند .در این جلسات آموزشی در کنار ارائه آموزشهای
مربوط به کسب و کارهای ُخرد ،ارزشهای اخالقی و اجتماعی همچون انضباط
شخصی ،سختکوشی ،تعهد اجتماعی و اصول بهداشت فردی و اجتماعی نیز
مورد تاکید قرار میگیرد .به این ترتیب گرامین بانک باال بردن س��طح آگاهی و
مهارتهای اعضایش را جزو وظایف خود میداند.
ویژگی کلیدی بعدی گرامین بانک ،هدف قرار دادن زنان است به نحویکه
بی��ش از  95درص��د وامگیرندگان زنان هس��تند .این سیاس��ت گرامین بانک تا
حدی ناش��ی از این واقعیت اس��ت که فق��ر و بیکاری در بین زنان روس��تایی
بنگالدشی بیشتر از مردان است .برای مثال براساس آمارهای ارائهشده از سوی
گرامی��ن بانک ،در حدود  50درص��د از زنانی که برای دریافت وامهای ُخرد به
گرامین بانک مراجعه میکنند بیکار هس��تند (در مقابل بیکاری  7درصدی برای
مراجعهکنندگان مرد) .نکته دیگر آن است که ارائه مستقیم وامهای ُخرد به زنان،
تاثیر محسوس��ی بر ارتقای تغذیه و س�لامت خانوارهای فقیر روستایی داشته
است .برای مثال یک پژوهش در میان وامگیرندگان گرامین بانک نشان میدهد
که به ازای هر  100واحد وام پرداختشده به زنان ،میزان هزینه خانوار مربوطه
در زمینه س�لامت و آموزش کودکان معادل  18واحد افزایش داش��ته است (در
مقابل افزایش  11واحدی برای وامهای پرداختی به مردان).
اما در کنار جزئیات فعالیت «گرامین بانک» که با تفصیل بیشتر در کتاب پیش
رو بررسی شده ،این پرسش مهم مطرح میشود که :ایجاد نهادی مشابه گرامین
بانک در ایران (با لحاظ ویژگیهای بومی کشورمان) و نقشآفرینی این نهاد در
کاهش فقر در کشور ،تا چه حد واقعبینانه است؟
در پاسخ به این پرسش باید ابتدا توجه کنیم که برخی از مولفههای اقتصادی
ایران ،به دلیل برخورداری از درآمد نفت ،متفاوت از بنگالدش است .همچنین
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بای��د بدانیم که تاس��یس یک نهاد مال��ی غیردولتی ایرانی فع��ال در حوزه ارائه
وامهای ُخرد به فقرا ،حتی اگر موفقیتهایی در سطح «گرامین بانک» به دست
آورد ،باز هم نخواهد توانس��ت فقر را در کش��ور  76میلیون نفری ما ریشهکن
کند و برای دس��تیابی به ایرانی با درصد ناچیز افراد زیر خط فقر ،الزم اس��ت
گامهایی اساسی نیز توسط دولت برداشته شود؛ از توسعه کمی و کیفی آموزش
و بهداشت گرفته تا توسعه پوشش بیمه بیکاری و نیز مهارتآموزی مناسب در
س��طوح تحصیلی راهنمایی و دبیرستان به نحویکه آن دسته از فارغالتحصیالن
ای��ن دورهها که مجبورند بالفاصله بعد از فارغالتحصیلی وارد بازار کار ش��وند
(عمدت��ًا فرزندان خانوارهای کمدرآمد) ،مهارته��ای کاری و نیز آموزشهای
اجتماعی مناسبی را فرا گرفته باشند.
اما در کنار این نکته ،اگر بپذیریم که متأس��فانه س��طح معیش��ت بسیاری از
هموطنانمان در مناطق حاشیهنشین شهرهای بزرگ و نیز در روستاها و شهرهای
کوچ��ک زیر خط فق��ر ق��رار دارد ،در آن صورت طبیعی به نظر میرس��د که
بسیاری از ویژگیهای ساکنان مناطق محروم ایران مشابه ساکنان مناطق محروم
بنگالدش باشد و لذا به نظر میرسد که ایجاد یک نهاد مالی مشابه گرامین بانک
در ایران ،در صورتیکه از س��وی بخش غیردولتی تاس��یس شده و در عینحال
ایجاد برخی اصالحات در راستای سازگاری بیشتر با ویژگیهای بومی ایران را
در نظر بگیرد ،میتواند اثرات مثبت ارزشمندی را در کاهش فقر بر جای گذارد؛
البته به شرط آنکه چارچوبهای قانونی و حقوقی کشور به مانعتراشی در برابر
ش��کلگیری این نهاد مالی غیردولتی نپردازد .اگر چارچوبهای حقوقی فعلی
مانعی بر سر راه ورود بخش غیردولتی به تاسیس نهادی مشابه گرامین بانک به
حساب میآید ،الزم است موانع مربوطه را هموار سازیم.
به امید رونق پروژههای دارای پشتوانه منطقی و علمی با هدف کاهش پایدار
فقر در ایرانزمین؛ هم از سوی دولت و هم از سوی بخش غیردولتی...
دکتر غالمعلی فرجادی
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در س��ال  ،1974بنگالدش دچار یک قحطی سراس��ری شد .دانشگاهی که من
بهعنوان مدیر دانشکده اقتصاد در آنجا مشغول خدمت و تدریس بودم ،در جنوب
شرقی کشور و در فاصلهای بسیار دور از مرکز قحطی واقع شده بود .از اینرو در
اوایل ،اخبار روزنامهها در مورد گرس��نگی و مرگ و میر در روس��تاهای دورافتادة
شمال کشور ،توجه ما را چندان به خود جلب نمیکرد .اما ناگهان در ایستگاههای
راهآهن و اتوبوس پایتخت بنگالدش ،یعنی شهر «داکا» ،مردمی اسکلتگونه ظاهر
ش��دند .چیزی نگذشت که این جمعیت اندک ،تبدیل به انبوهی از مردم شد .مردم
گرسنه ،همهجا دیده میشدند .آنها اغلب اوقات بهگونهای بیحرکت نشسته بودند
که اگر کس��ی به آنها مینگریست ،نمیتوانس��ت از زنده یا مرده بودنشان مطمئن
باشد .همه آنها ،مردان ،زنان ،و کودکان ،به شکل هم درآمده بودند .افراد پیر همچون
کودکان ،و کودکان همچون افراد پیر به نظر میآمدند.
ب��ا توجه به آنکه در آن زمان برنج در بنگالدش نس��بتًا ارزان بود ،دولت اقدام
به احداث آش��پزخانههای فراوانی برای پخت حری��ره برنج و توزیع رایگان آن در
میان قحطیزدگان نمود .اما همه آش��پزخانهها به سرعت دچار کمبود برنجشدند.
خبرنگاران روزنامهها تالش میکردند تا در مورد شدت قحطی به ملت هشدار دهند.
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سازمانهای تحقیقاتی نیز شروع به جمعآوری آمار در مورد مبدأ و علل مهاجرت
ناگهانی روستاییان به شهرها کردند .در این میان ،نهادهای مذهبی نیز گروههایی را
جهت جمعآوری اجس��اد از سطح خیابانها و سوزاندن آنها با آداب مناسب بسیج
کردند .اما خیلی زود ،تعداد اجس��اد به قدری زیاد شد که حتی جمع آوری ِ
صرف
اجساد از سطح خیابانها ،فراتر از توان و تجهیزات این گروهها گردید.
مردم گرسنه ،هیچ شعاری در اعتراض به وضعیت خود سر نمیدادند .آنها حتی
از ما ،یعنی مردم سیر شهری ،تقاضای هیچ كمكی نداشتند .آنها فقط با سکوت تمام
بر روی پلههای ورودی خانههای ما میخوابیدند و انتظار مرگ را میكشیدند.
برای مردن ،راههای فراوانی پیش روی انسانها قرار دارد .اما مرگ از گرسنگی،
یکی از وحشتناکترین آنهاست :مرگی که آهسته آهسته رخ میدهد و فاصله میان
زندگی و مرگ ،ثانیه به ثانیه ،کمتر و کمتر میش��ود تا جایی که مرگ و زندگی به
قدری به یکدیگر نزدیک میشوند که به سختی میتوان تفاوتی میان آندو تشخیص
داد .مرگ از گرس��نگی ،همچون خواب ،به قدری س��اکن و بدون مقاومت اتفاق
میافت��د که حتی نمیتوان وقوع آن را حس کرد .و همه اینها فقط به خاطر نبودن
لقمهای نان برای خوردن است .در این دنیای پرنعمت ،نوزادی کوچک ،بدون اینکه
اس��رار این دنیا را درک کرده باشد ،به حال خود رها میشود تا آنقدر گریه کند که
در نهایت ،از شدت گرسنگی به خوابی عمیق فرورود و روز بعد ،او ممکن است
دیگر توان الزم برای ادامه حیات را نداشته باشد .قبل از آنکه این وقایع را از نزدیک
مشاهده کنم ،هیجان بسیار زیادی در آموزش تئوریهای اقتصادی به دانشجویان ،در
خود احساس میکردم؛ تئوریهایی مشهور و برجسته که گفته شدهبود میتوانند همه
مسائل و مشکالت اجتماعی را به شكل هوشمندانهای عالج و درمان کنند .اما در
سال  1974و پس از مشاهده شرایط وحشتناک قحطی در بنگالدش ،فکر کردن به
ادامه فعالیت آکادمیک باعث میشد سراسر وجودم سرشار از اضطراب شود .مرتب
از خود میپرسیدم که این تئوریهای پیچیده اقتصادی چه فایدهای خواهند داشت
وقتیکه مردم بسیاری در ورودی و کنارههای راهروی دانشگاه محل تدریس من ،در
حال مرگ بودند؛ آن هم مرگی وحشتناک بر اثر گرسنگی .درسهای من بیشتر شبیه

3- Chittagong University

2- Field Marshall Ayub Khan

1- Jobra

19

مقدمه

فیلمهای آمریکایی بودند؛ فیلمهایی که در آنها همیشه شخصیتهای خوب پیروز
میشوند .اما هنگامیکه از کالس و فضای نسبتًا مرفه حاکم در محیطهای آکادمیک
بیرون زدم ،تازه آن زمان بود که با واقعیتهای موجود در خیابانهای ش��هر روبهرو
شدم؛ جایی که برخالف فیلمهای آمریکایی ،شخصیتهای خوب بیرحمانه از بین
میرفتند و شکست میخوردند و جایی که زندگی روزمره ،هر روز بیش از دیروز
رو به وخامت میگذاشت و فقیران هر روز فقیرتر میشدند.
در تئوریهای اقتصادی کالس من ،هیچچیزی شبیه به زندگی پیرامونمان وجود
نداش��ت .من چگونه میتوانستم به دانشجویانم بگویم داستانهای واقعی پیرامون
زندگی خود را به نام «اقتصاد» باور کنند؟ میخواس��تم تا از زندگی دانش��گاهی و
آکادمیک خود رها شوم .نیاز داشتم تا از این تئوریها و کتابهای درسی فرار کرده
و «اقتصادِ» زندگی یک فقیر را در واقعیت و از نزدیک کشف کنم.
شاید خوش شانس بودم که روستایی به نام «جبرا» 1در نزدیکی دانشگاهم قرار
داشت .در سال « ،1958فیلد مارشال ایوب خان» 2که بعدها رییس جمهور پاکستان
گردید ،در یک کودتای نظامی قدرت را بهدست گرفت .ایوب خان ،به خاطر ترس
از دانشجویان شورشی دستور داد تا همه دانشگاههای جدید التأسیس در فواصلی
دور از مراکز شهری احداث شوند .از این رو ترس وی از آشوبهای سیاسی باعث
ش��د تا دانش��گاه «چیتاگانگ» ،3محل تدریس من ،در ناحیه تپه ِ
ای بخش روستایی
چیتاگانگ و نزدیک روستای جبرا احداث شود.
نزدیکی روس��تای فقیر جبرا به من ،این روس��تا را به نمونهای کامل برای سیر
مطالعات��ی جدیدم تبدیل کرد .تصمیم گرفته بودم تا دوباره و از نو ،تبدیل به یک
دانشجو شوم ولی این بار مردم جبرا اساتید من باشند .با خود عهد بستم تا آنجا که
امکان دارد در مورد دهکده به یادگیری بپردازم .در آن سالها ،نظام آموزشی رایج در
دانشگاهها فاصلهای بسیار عمیق میان دانشجویان و واقعیات زندگی در بنگالدش
ایجاد کرده بود .از اینرو میخواستم بهجای تدریس کتابهای معمول ،چگونگی
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درک و فهم زندگی یک فقیر بنگالدشی را به دانشجویان خود یاد دهم .واقعیت آن
است که وقتی همچون یک پرنده ،به زمین از باال نگاه میکنید و میپندارید که در
کف دستانتان قرار دارد ،تکبر شما را فرا خواهد گرفت و دیگر درک نخواهید کرد
که بسیاری از چیزها از فاصله دور ،مبهم و در هالهای از مه دیده خواهند شد .اما
در عوض ،من سعی کردم همچون یک کرم ،زمین را از نزدیکترین فاصله ممکن
ببینم .امیدوار بودم اگر فقر را از نزدیک مطالعه کنم ،درک عمیقتری از آن بهدست
آورم .سفرهای متعدد من به روستاهای اطراف دانشگاه چیتاگانگ ،مرا به یافتهها و
مکشوفاتی رساند که برای تأسیس «بانک گرامین» ،1ضروری و حیاتی بودند .فقرا،
اقتصادی کاملًا نوین به من آموختند .این بار فرصت یافتم که از دیدگاه خودِ آنان
به مطالعه بر روی مسائل و مشکالتی که با آن مواجه میشدند بپردازم .برای حل
این مسائل و مشکالت ،راههای بسیاری را امتحان کردم .برخی از آنها موفقیتآمیز
بود و برخی دیگر شکس��ت خورد .اما در این میان ،راهی که به خوبی نتیجه داد،
ارائه «وامهای کوچک» 2به مردم جهت «خوداشتغالی» بود .این وامها نقطه شروعی
برای صنایع خانگی و فعالیتهای دیگری بود که میتوانست بر پایه مهارتهای
ِ
فردی وامگیرندگان شکل گیرد.هرگز تصور آن را هم نمیکردم که برنامه «پرداخت
وامه��ای کوچک» 3که از آن تحت عنوان «وام خرد» 4نیز نام برده میش��د ،به پایه
و بنیانی برای یک حرکت ملی در جهت ایجاد و گس��ترش «بانکهای ویژه فقرا»
تبدیل ش��ود؛ حرکتی که به بیش از دو و نیم میلیون فقیر خدمترسانی کند و در
بیش از صد کشور و در پنج قاره جهان پذیرفته گردد.
من تنها در تالش بودم تا عذاب وجدان خود را تسکین دهم و اشتیاق خود به
مفید بودن را ،حتی برای تعداد کمی از انس��انهای گرسنه ،پاسخ داده باشم .اما در
کمال ناباوری ،این تالش تنها با تعداد کمی از فقرا متوقف نشد .کسانی که از بانک
قرض گرفتند و از فقر نجات یافتند ،هرگز اجازه توقف آن را ندادند .پس از مدتی
من نیز بر آن شدم تا اجازه توقف آن را ندهم.
4- Micro credit

3- Micro-Lending

2- Tiny Loan

1- Grameen Bank

فصل اول
کودکی و نوجوانی من در چیتاگانگ
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کودکی و نوجوانی من در چیتاگانگ

«چیتاگانگ» ،1وسیعترین بندر بنگالدش ،شهری تجاری با جمعیت  3میلیون
نفر اس��ت .من در جاده «بوکس��یرهت» ،2جایی در قل��ب منطقه تجاری قدیمی
چیتاگانگ ،بزرگ ش��دم؛ مس��یری پرازدحام ،یک طرفه و آنقدر کم عرض که
در آ ِن واحد بیش��تر از یک کامیون نمیتوانست از آن تردد کند .این جاده ،بندر
رودخانه «چیتاکای» را به بازار مرکزی وصل میکرد .از آن قس��مت از جاده که
عبور میکردیم ،به یک منطقه جواهرس��از ،مشهور به «سوناپوتی» 3میرسیدیم.
ما در پالک ش��ماره  20و خانه دو طبقه کوچکی زندگی میکردیم که فروشگاه
جواهرسازی پدرم در طبقه همکف آن بود.
زمانی که تنها یك پس��ر بچ��ه بودم ،دنیای من پر بود از س��روصدا و بوی
گازوییل خیابان .جاده ما همیشه پر بود از کامیو ن و گاری .به همین خاطر تمام
ط��ول روز مجبور ب��ودم دعوا ،غرغرها ،و داد و بیدادهای رانندگان را بش��نوم.
نوعی کارناوال دائمی بود .نیمه ش��ب نی��ز نوبت به صدای چکشکاری و جال
دادن طال از سمت فروشگاه پدرم میرسید.
طبقه باالی خانه ما ،تنها یک آش��پزخانه و  4اتاق داش��ت :اتاق مادر ،اتاقی
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مخص��وص رادیو گوش دادن ،اتاق پذیرایی ،و اتاق نهارخوری که روزی س��ه
ب��ار برای خوردن غذا در آنجا جمع میش��دیم .تمام تفری��ح ما این بود که هر
وقت حوصلهمان سر میرفت ،به پشتبام میرفتیم و وقتمان را صرف تماشای
مشتریان طبقه پایین و یا طالساز فروشگاه میکردیم و یا فقط به صحنه خیابان
که همیشه در حال جنبوجوش بود ،نگاه میکردیم.
پالک شماره  20در جاده بوکسیرهت ،دومین محل کار پدرم در چیتاگانگ
بود .او محل کار اولش را وقتی که بهوس��یله یک بمب ژاپنی آس��یب دید ،ترک
کرد .در س��ال  1943ژاپن به همسایه خود ،برمه ،حمله کرده و تمام هند را نیز
مورد تهدید قرار داده بود .در چیتاگانگ ،هواپیماهای ژاپنی بجز بمب همیش��ه
جزواتی را نیز از هواپیماها ،ش��بیه پرواز پروانهها ،بیرون میریختند و ما عاشق
آن بودی��م که از روی پش��تبام ب��ه آنها نگاه کنیم .اما س��رانجام یك بار ،بمب
ژاپنیه��ا دی��وار دومین خانه ما را نی��ز تخریب کرد و پ��درم بالفاصله ما را به
«باتوها» ،روستای خانوادگی خود که محل امنی بود فرستاد؛ باتوها ،سرزمین آبا
و اجدادی ما محسوب میشد.
باتاهو در هفت مایلی چیتاگانگ اس��ت .پدربزرگ من آنجا زمینی داشت و
با آنکه بیش��تر درآمدش از راه کشاورزی بود اما جذب حرفه جواهرسازی شد.
پس از پدربزرگ« ،دوالمیا» پدر من (که پس��ر بزرگ او نیز محسوب میشد) به
تجارت جواهرس��ازی وارد و خیلی زود به بهترین س��ازنده و فروشنده محلی
برای مش��تریان مسلمان تبدیل ش��د .پدر ،انسان دلرحمی بود و به ندرت ما را
تنبیه میکرد ولی با این حال ،نس��بت به تحصیل ما حساس��یت بسیاری بهخرج
میداد .او سه گاوصندوق آهنی داشت .پدر ،هر روز پس از بازکردن فروشگاه،
درب گاوصندوقه��ا را ب��از میکرد و قبلاز نماز عص��ر ،در پایا ن کار روزانه،
دربهای آنها را میبس��ت .صدای جیغ دربهای روغنکاری نش��ده و ش��ش
ِ
قفل گاوصندقها ،به من و برادرم «سالم» فرصت کافی میداد تا از هرکاری كه
انجام میدادیم دس��ت بکشیم و به سمت کتابهایمان بدویم .پدر ،زمانیکه ما
را با درسهایمان میدید ،خوشحال بود و میگفت« :بچههای خوب ،پسرهای

