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 »بیل گیتس« ثروتمند است. ارزش ثروتش حدود 
89 میلیارد دالر است؛ معادل تولید ناخالص داخلی 
اکوادور و کمی بیشتر از تولید ناخالص ملی کرواسی. 
این میزان درآمد برای کسی که دانشگاه را نیمه کاره 
رها کرده خیلی هم بد نیست. گیتس هم مانند بقیه 
انسان ها فانی است. با این که باور این موضوع ممکن 
است برای طرفدارانش سخت باشد، اما ضرب المثلی 
هست که می گوید کفن جیب ندارد. بنابراین گیتس 
تصمیم گرفته تا تمام ثروتش را ببخشد، با امید بهتر 
کردن زندگی افرادی که نســبت به او کم برخوردار 

هستند.
بیــل گیتــس، عــاوه بــر فعالیت هایــش در 
مایکروسافت، یعنی شرکتی که او در  سال 1975 به 
همراه دوست کودکی اش »پل آلن« راه اندازی کرده، 
کارهای بســیار مهم دیگری هم انجام داده است. او 
که متولد 28 اکتبر 1955 اســت، در 20 سالگی اش 
آینده اش را در انتشار نرم افزاری دید که بسیاری در 
صنعت فناوری نتوانستند مشــابه آن را بنویسند. 
وقتی که شــرکت IBM از او درخواســت کرد برای 
نخســتین خط تولید کامپیوترهای شــخصی این 
شرکت سیســتم عاملی تعریف کند، او قبول کرد. 
سپس او سیستم عاملی را از یک لوازم فنی نرم افزاری 
کوچکی در سیاتل خریداری کرد، آن را تغییر داد و 
MS-DOS نام گذاری کــرد. گیتس مجوز آن را به 
قیمت 50هزار دالر فروخت و حق نشر را برای خود 

محفوظ نگه داشت. 
همان طور که استفاده از کامپیوترها عمومی تر شد، 
MS-DOS هم به سلطان سیستم های عامل تبدیل 
شد. این موضوع باعث پیدایش معیارهای جدیدی 
در نوآوری شــد. این روند ادامه پیــدا کرد تا این که 
در  ســال 1985، گیتس »وینــدوز« را معرفی کرد 
و در دنیای فناوری انقاب بزرگی ایجاد کرد.  ســال 
1987، یعنی سالی که ســهام مایکروسافت عرضه 
عمومی شد، گیتس 31ساله به جوان ترین بیلیونر 
زمانه خود در دنیا تبدیل شــد. دو سال بعد، گیتس 
شرکت »کوربیس« را تاســیس کرد که بزرگترین 
آرشیو بصری هنر و عکاسی اســت. در  سال 1995، 
زمان شکوفایی اینترنت، مایکروسافت مرورگر وب 
یا Internet Explorer را منتشــر کرد. در همان 
ســال، بیل گیتس به پولدارترین مرد جهان تبدیل 

شد. 
با این حال، در  ســال 1994 بعــد از فوت مادرش 
»ماری مکس ول« گیتس به این فکر افتاد که خارج 
از دنیای مایکروسافت سرمایه گذاری کند. گیتس و 
مادرش با این که با هم رابطه بسیار نزدیکی داشتند، 
جروبحث می کردند. مکس ول زن باابهتی بود. عضو 
چندین هیأت مدیره شامل هیأت مدیره »نخستین 
بانک بین ایالتی« در ســیاتل بود کــه پدربزرگش 
تاسیس کرده بود. او همچنین نخستین زنی است که 
ریاست  هیأت مدیره خیریه »راه متحد«  را برعهده 
داشته اســت. همان طور که پدر گیتس به روزنامه 
وال استریت ژورنال می گوید وقتی گیتس 11ساله 
شــد، انگار هوش اســتثنایی ای پیدا کرد. گیتس 
نوجوان در برابر قوانین و انتظارات مادرش ایستادگی 
می کرد و دعواهای شــان بسیار شــدت می گرفت. 
درنهایت مادرش او را پیش روانشناس برد. گیتس به 
روانشناسش می گوید که »من با پدر و مادرم بر سر 

این که چه کسی قدرت دارد، می جنگم.«
روانشناس هم از مکســول و شوهرش می خواهد 
سخت گیری نکنند. آنها به این توضیح توجه کردند 
و گیتس را در 13ســالگی به مدرسه ای خصوصی 
فرستادند. مدرسه ای که او از لحاظ علمی برای ادامه 
فعالیت های مورد عاقه اش آزادی بیشتری داشت و 
جایی بود که توانست عاقه اش به کامپیوتر را کشف 
کند. با این حــال، مادرش هیچ وقــت از راهنمایی 
و مشاوره پســرش دریغ نکرد. ســال ها بعد، وقتی 

که ســهام گیتس عرضه عمومی شــد و او را به یک 
میلیاردر تبدیل کرد، یکی از کارمندان مایکروسافت 
کشــمکش های گیتس و مادرش را به یاد ما آورد. 
دعوای آنها بر سر این بود که مکس ول پسرش را تحت 
فشــار قرار می داد تا از سرمایه اش برای فعالیت های 

نیکوکارانه استفاده کند. 
گیتس فریاد می زد که »من دارم ســعی می کنم 
شــرکتم را اداره کنم!« با این حــال، این میلیاردر 
جوان متقاعد شــد تا بخش کمک هــای مالی را در 
مایکروســافت راه اندازی کند و پول جمع شده را به 
خیریه مادرش، »راه متحد« اهدا کند. کمی بعد، او 
عضو هیأت مدیره این خیریه شد. اما در  سال 1994، 
مادر گیتس نامه ای به عروسش داد که راه او را برای 
کارهای نیکوکارانه باز کرد. او در آن نامه نوشته بود: 
»از آنهایی که بیشــتر از دیگران دارند، بیشتر انتظار 
می رود.« مادر گیتس 6ماه بعد از دنیا رفت. گیتس 
هیچ گاه حرف مادرش را فراموش نکرد. او در  ســال 
1994 صد میلیــون دالر به پــدرش،  بیل گیتس 
بزرگ، داد تا »بنیاد ویلیــام اچ. گیتس« را راه اندازی 
و کمک های مالی را صرف کارهای ارزشــمند کند. 
درنهایت این بنیاد به قسمتی از »بنیاد بیل و ملیندا 

گیتس« تبدیل شد. 
»چارلی ُرز« مجری تلویزیون و روزنامه نگار در یکی 
از برنامه هایش از گیتس پرسید: »شما در  سال 1997 
به آفریقا سفر کردید تا درباره کمبود تکنولوژی در این 
قاره تحقیق کنید و ببینید آیا می توانید این فاصله 
بزرگ میان دنیای تکنولوژی و مناطق محروم جهان 

را به حداقل برسانید. آن جا چه اتفاقی افتاد؟«
»فکر می کردم که نبود تکنولوژی به مشــکات 
آنها ارتباط دارد، اما اشتباه می کردم. مشکل اساسی 
مردم آفریقا نداشتن غذا، آب، بهداشت کافی و حتی 
جایی برای زندگی است. من اما عاشق این کامپیوترم 
و فکر می کردم که کار با آن خیلی ســاده اســت و 
کودکان آفریقایی باید بتوانند از آن اســتفاده کنند. 
اما دیدم برای رونمایی از این کامپیوتر مجبور شدند 
ژنراتور مخصوصی را قرض کنند و به محض این که 
کارم با آن تمام شد آن را پس بفرستند. این موضوع 
باعث شد چشمانم باز شود و ببینم با وجود این که به 
توانمندسازی دیجیتالی اعتقاد دارم، اما این موضوع 
در جایی مثل آفریقا هیچ اولویتی ندارد. باید چیزهای 
زیادی یاد می گرفتم. در سفر تفریحی به دور آفریقا، 
من و همسرم ملیندا با افرادی آشنا شدیم که همچنان 

مشکات بسیار ابتدایی دارند و از همان موقع بود که 
روند یادگیری من آغاز شد.«

 این سفر، انگیزه ای در خانواده گیتس ایجاد کرد تا 
»بنیاد بیل و ملیندا گیتس« را در  سال 2000 تاسیس 
کنند. »ملیندا فرنچ« ملقب بــه »ملیندا گیتس«، 
همسر و شــریک بیل گیتس در این خیریه پابه پای 
او کار می کند. او در دبیرســتان »آکادمی اورسولین 

داالس« شاگرد اول کاس خود بوده است. 
بیل گیتس می گوید: »من که غذا و لباس قطعا به 
اندازه کافی دارم. از یک حدی بیشتر داشتن پول برای 
من هیچ سودی نخواهد داشــت. سود آن در احداث 
ســازمانی خواهد بود که این منابع را به فقیرترین 
مناطق دنیا بفرســتد. من و همسرم خوش شانس 
بودیم که توانستیم این همه ثروت داشته باشیم. ما 
ساعت ها با یکدیگر صحبت کردیم که بتوانیم راهی 
برای مصرف آن پیدا کنیم تا بیشترین تأثیر را در دنیا 
داشته باشــد. ما هر دو در مایکروسافت کار کردیم 
و دیدیم که به دســت انســان های باهوش و ابتکار 
و توانایی آنها می توان کارهای بســیار بزرگی انجام 
داد. کمک به فقرا در تمام دنیا موضوع مورد توجه ما 
است. ما به مسأله واکسیناسیون می اندیشیم، چون 
می دانیم که شما می توانید بر یک نوع بیماری تمرکز 
و کا آن را ریشه کن کنید، مانند کاری که ما با بیماری 
فلج اطفال کرده ایم.« گیتس می گوید: »فلج اطفال 
بسیار مهم است، چون به محض آن که آن را ریشه کن 
کنید، دیگر الزم نیســت برای آن پولی خرج کنید. 
به این ترتیب به آن بچه ها هدیه ای برای آینده شان 

داده اید«. 
می توان تصور کرد که چرا این موضوع برای گیتس 
مهم است. با توجه به تجربه  ای که در مایکروسافت 
داشته می داند که مشکات نرم افزاری همیشه وجود 
دارند، بنابراین همیشه به دنبال راه حل های ساده و 
قطعی برای مشکات پیچیده بوده است. فلج اطفال 
در نیجریه، پاکستان و افغانســتان همچنان وجود 
دارد و ریشه کن کردن آن در این کشورها بسیار کار 
مشکلی اســت. مانع دیگری هم بر سر راه آنها وجود 
دارد: تبلیغات گروه های اســامی کــه عقید دارند 
واکسیناسیون فلج اطفال ترویج پنهانی عقیم کردن 
انســان ها و دیگر غرض های شیطانی غربی هاست. 
برخــی از کارمندان وزرات بهداشــت پاکســتان 
به دلیل شرکت در این برنامه زندگی خود را به خطر 

انداخته اند. 

گیتس می گوید: »این باعث نمی شــود که ما از 
تاش کردن دست برداریم، بلکه ما را مجبور می کند 
تا با دولت پاکستان جلسه بگذاریم و تعهدات آنها را 
بازنگری کنیم. ببینیم که آنها چه  کاری انجام خواهند 
داد تا امنیت زنانی که این کودکان را به دنیا می آوردند 
تامین شود و چگونه قرار اســت واکسن را در اختیار 

کودکان قرار دهند.«
گیتس با این که همچنان رئیس مایکروســافت 
اســت، اما توجه روزمــره اش تا آخر عمــر به بنیاد 
خیریه اش محدود خواهد شد. او می گوید: »هنوز به 
صورت پاره وقت برای مایکروسافت کار می کنم. من 
دو جا کار می کنم و آن قدر خوش شانس بوده ام که هر 
دوی آنها شغل های خیلی خوبی بوده اند. من عاشق 
مایکروسافت بودم. کار کردن در مایکروسافت مرا برای 
کاری که االن انجام می دهم، آماده کرد. همان طوری 
که من توانستم انقاب کامپیوتر و اینترنت را ببینم، 
حاال شاهد کاهش میزان مرگ کودکان هستم. من 
ساعت ها کار می کنم و ســعی می کنم تا جایی که 
می توانم درباره چیزهایی که نمی دانم یاد بگیرم، چون 

از این کار لذت می برم.«
گیتس تاکید می کند که تاش های بنیادینش، 
بخشی از کمپین جهانی است که در آن دولت ها باید 
نقش اصلی را  داشته باشــند. »میزان ثروت خیریه 
در مقایسه با بودجه دولت ها درواقع زیاد نیست، اما 
من احســاس خوش شانســی می کنم که پولدارها 
می خواهند دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل 

کنند.«
در  ســال 1990، میزان مرگ ومیــر کودکان زیر 
5 ســال حدود 12 میلیون نفر بوده. این رقم امروزه 
حدود 7 میلیون نفر یا روزانه 19 هزار نفر اســت. در 
گزارش های سازمان ملل آمده است که دالیل اصلی 
مرگ، ذات الریه )18درصــد(، پیچیدگی های قبل 
از تولد )14درصد(، اســهال )11درصد(، مشکات 
هنگام تولد )9درصد( و ماالریا )7درصد( بوده است. 
برای گیتس اما فلج اطفال خیلی مهم است. ریشه کن 
کردن این بیماری ارزش خبری باالیی دارد و کشورها 
را تشویق می کند از تمام تاش خود استفاده کنند. 
خیریه بیل و ملیندا گیتس تا بــه حال 1.8 میلیارد 
دالر برای رسیدن به این هدف صرف کرده که معادل 

یک سوم تاش جهانی است. 
»تنهــا کاری که بایــد بکنید این اســت که به 
90درصد کودکان ســه بار قطره واکسن خوراکی را 
بدهید تا شیوع فلج اطفال متوقف شود. میزان موارد 
مبتا کم کم به صفر می رسد. زمانی که ما شروع به 
کار کردیم، ســاالنه بیش از 400هــزار کودک فلج 
می شدند و در  سال 2013 این رقم ساالنه به هزار نفر 
رسید. خوبی ریشه کن کردن فلج اطفال این است که 
می توانیم با استفاده از همان منابع به ماالریا و سرخک 

هم رسیدگی کنیم.«
بیل گیتس فرشته نیســت، اما او و همسرش، 
سخاوتمندی زیادی از خود به نمایش گذاشته اند. 
آنها توانستند دیگران را هم راضی کنند و نشان دهند 
که انجام کارهای بشردوستانه راهی برای رسیدن به 
آینده ای بهتر است. »وارن بافی« سومین مرد پولدار 
جهان است که تا به حال 17.5 بیلیون دالر به بنیاد 
گیتس کمک کرده. بیل گیتس می گوید: »بیش از 
95درصد ثروتم به این خیریه تعلق خواهد گرفت 
که تا 20 ســال پس از آن که ما در این دنیا نبودیم، 
مصرف شود. قانون طایی این است که جان تمام 
انسان ها ارزش یکسانی دارد و ما باید با مردم آن گونه 
برخورد کنیم که دوســت داریم آنها با ما برخورد 
کنند.« گیتس در اکتبر 2016 در مصاحبه با برنامه 
»امروز صبح« تلویزیــون ITV اعام کرد که قصد 
ندارد ثروت خود را برای سه فرزندش به ارث بگذارد 
و ثروت او بعد از مرگش در راه خیریه به ارث گذاشته 

خواهد شد. 

هیچکسیازدرمانجانمیماند

 چند سال پیش با چند پزشک در تانزانیا ماقات کردم تا راهی برای 
چالش درمان بیماران مبتا به ویروس اچ آی وی بیابیم. تاکنون در 
سراسر جهان با توزیع داروی ایدز، پیشرفت های زیادی در مبارزه با 
ویــروس اچ آی وی صورت گرفته اســت. اما هنوز تنهــا نیمی از 
37 میلیون نفری که به ویروس اچ آی وی مبتا هستند، درمان های 

الزم را دریافت می کنند. 
ما درباره راه حل های در دسترس و قابل تحقق صحبت کردیم. 
»تام آلمان« از سازمان »پزشکان بدون مرز« ایده جدیدی برگرفته از فعالیت های سازمانش 
در فراگیرکردن درمان ایدز داشت. خیلی کوتاه در حدود 5 دقیقه صحبت کرد، اما به محض 
این که حرفش را تمام کرد، با خودم فکر کردم که »تعداد بیشتری از آدم ها باید به این مسائل 
فکر کنند.«  ابتکاری که »تام« درباره اش صحبت کرد یک تکنولوژی جدید نبود. روشی برای 
ساده سازی درمان ایدز بود تا بتوان آنها را اثرگذارتر و پاسخگوتر کرد. به این صورت می توان 
نیازهای بیماران بیشتری را پاسخ گفت.  هفته گذشته از تام خواستم تا ایده اش را در برنامه ای 

در نیویورک که برای توسعه و مبارزه با چالش ها در درمان ایدز برگزار شده بود، مطرح کند. 
تام درباره موزامبیک برای مخاطبان صحبت کرد. جایی که سازمان »پزشکان بدون مرز« 
از  سال 2003 به کمک دولت رفته اند تا با ایدز مبارزه کنند. وقتی که معضل ایدز در موزامبیک 
جدی شد، دولت این کشور از راه حل های خیلی سنتی و قدیمی برای مبارزه با این بیماری 
کشنده استفاده می کرد. پزشکان در کلینیک های مشخصی به ویزیت بیماران مبتا به ایدز 
مشغول بودند. در کشوری که از هر 10 فرد بالغ یک نفر با ویروس اچ آی وی زندگی می کند، 
پزشکان کلینیک خیلی سرشان شلوغ بود و تنها می توانستند 5دقیقه برای هر بیمار وقت 
بگذارند. گاهی بیماران مجبور بودند ساعت ها راه بپیمایند تا به کلینیک برسند و ساعت های 

بیشتر در صف های طوالنی منتظر بمانند تا ویزیت شوند. 
اگرچه اجرای این برنامه در ابتدا موجب شد هزاران بیمار مبتا به ایدز درمان های الزم را 
دریافت کنند، اما واقعیت این است که حتی این برنامه نیز پاسخگوی نیازهای همه بیماران 
نبود، چراکه به تدریج 30 درصد بیماران دیگر روند درمانی را ادامه ندادند. در  سال 2007، گروه 
کوچکی از بیماران مبتا به اچ آی وی در روستای کوچ »تته« در موزامبیک تصمیم گرفتند 
این رویکرد سنتی را به چالش بکشند. به جای ساعت ها پیاده روی برای رسیدن به کلینیک 
و دریافت داروهای شان، آنها یکی از اعضای گروه شان را به کلینیک می فرستادند تا داروهای 
همه اعضای گروه را تحویل بگیرد. این گونه بود که مدلی جدید از درمان گروهی به وجود آمد. 

براساس این مدل، هم در زمان صرفه جویی می شود و هم کلینیک ها دیگر مجبور نیستند 
تعداد زیادی از مبتایان را درمان کنند، بــه این ترتیب راحت تر می توانند کار کنند و وقت 

بیشتری را برای برخی از مبتایان که نیاز به توجه بیشتر دارند، صرف کنند. 
براساس شواهد به دســت آمده درباره کارآمد بودن این سیستم درمانی بود که »سازمان 
پزشکان بدون مرز« با همکاری وزارت بهداشــت موزامبیک چنین گروه هایی را در سراسر 
کشور سازماندهی کرد. این گروه ها به نام گروه های اجتماعی ART معروفند و تنها نمونه ای از 
»مدل های مختلف درمانی« هستند که درحال حاضر به شکل های مختلف در سراسر آفریقا 
به فعالیت مشغولند. در کشورهای دیگر نیز گروه هایی از این دست مسئولیت توزیع داروهای 
ایدز را برعهده گرفته و توانسته اند با بکارگیری روش های مبتنی بر فرهنگ و زیست بوم همان 
کشور، نیاز بیماران به دارو و درمان را مرتفع کنند.  تام می گوید: »درونمایه این روش بسیار 
ساده است. شما به حرف بیماران گوش و به آنها اعتماد می کنید و خدمات خود را براساس 
نیازهای آنها هماهنگ و ارایه می کنید. شما همه چیز را ساده و از حالت کلینیکی صرف خارج 
می کنید«. خیلی جالب توجه است که پزشکی درباره کاهش نقش پزشکان در روند درمانی 

سخن بگوید! اما واقعیت این است که نتیجه چنین روشی کاما مثبت و مشهود بوده است. 
ما نیز از این رویکرد در تمامی فعالیت های بنیادمان استفاده می کنیم. اگرچه ما به سازمان 
»پزشــکان بدون مرز« کمک مالی نمی کنیم، اما واقعیت این است که این سازمان آن قدر 
الهام بخش ما بوده که ما را وادار به ایفا کردن نقشــی پررنگ تر در توسعه مدل های مختلف 
درمانی در کشــورهای مختلف کرده است.  چیزی در »تام« اســت که مرا تحت تأثیر قرار 
می دهد. این که او همیشه به دنبال راهی برای پیشرفت بیشتر است. خودش می گوید: »اگر 
هدف این اســت که درمان برای هر فردی که به آن نیاز داشت، فراهم شود، پس جهان باید 
قدم های بیشتری بردارد. باید مدل های درمانی برای صدها میلیون نفر را که فراموش شده اند، 
مهاجر و پناهنده هستند یا در مکان های دوردست زندگی می کنند، با ایده های جدید همراه 
و هماهنگ کنیم.«  »سازمان پزشکان بدون مرز« مشتاق است تا بداند چگونه می توان این 
مدل جدید که در آن بیمار در روند درمان مرکزیت دارد، نه پزشــک یا کلینیک را می توان 
در درمان بیماری های دیگر به غیر از ایدز به کار گرفت. همچنین این مدل را می توان برای 
برخی از گروه های مبتا نظیر معتادان، مهاجران، پناهندگان و آنها که در مرکز یک درگیری 
نظامی گرفتار شده اند، به کار گرفت.  »تام« قصد دارد برای ایده نظام درمانی مبتنی بر اعتماد 
و مشارکت دوطرفه میان پزشکان و گروه های مبتا به بیماری تاش کند. تام معتقد است اگر 
به گروه هایی از مبتایان قدرت بدهیم، دیگر هیچ  کس از درمان جا نمی ماند. باید از »تام« و 
همکارانش و همه گروه های مبتا که در به واقعیت پیوستن این هدف زیبا تاش می کنند، 

تشکر کنم. 

جهانبهبیلگیتسهایبیشترنیازدارد

 خیلی ها وقتی کــه کلماتی نظیر »نوآوری« یا »خاقیت« را می شــنوند، ناخودآگاه 
به یــاد تکنولوژی های تک یا دیجیتال می افتند. پدیده هایی که به واقع زندگی بشــر را 
دگرگون کرده اســت. در این حوزه مســلما فردی مانند »بیل گیتس« سرآمد خواهد 
بود. »بیل گیتس« را به نوعی می توان یکی از پدران تکنولوژی های تک دانست. مردی 
که با معرفی سیســتم عامل ویندوز به دنیا بنیان های اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و 
علمی دنیا را زیر و رو کرد. مسلما در این میان به دلیل ایده های نو و خاقیت بی نظیرش 
از منافع مالی هنگفتی نیز برخوردار شــد. او را به نوعــی ثروتمندترین مرد روی زمین 
می دانند. اما مالک شــرکت عظیم مایکروسافت چند ســالی است توجه اش را معطوف 
به حوزه ای دیگر کرده اســت.  او و همسرش ملیندا بنیاد خیریه ای تاسیس کرده اند که در 
امور بشردوستانه فعالیت دارد. تا این جای کار شاید همه در این خصوص اطاع داشته باشیم 
و بارها و بارها اخبار فعالیت های این بنیاد را در رسانه های مختلف خوانده باشیم. نکته ظریفی 
اما در این میان نهفته است و آن این که فردی مثل بیل گیتس چه تأثیری می تواند بر فرهنگ 

کمک های بشردوستانه و افزایش بهره وری این تاش ها داشته باشد. 
واقعیت این است که بیل گیتس با همان طرز فکر مملو از خاقیت و ایده پردازی به عرصه 
ورود کرده اســت. مردی که زمانی مایکروسافت را به یک غول های تک در دنیا تبدیل کرد، 
حاال همان رویکرد فکری را در بنیاد خیریه اش دنبال می کند. اگرچه مایکروسافت طی مدت 
چند سال به سود مالی هنگفت و تصرف کردن بازارهای جهانی دست یافت، تصورش را بکنید 

که یک بنیاد خیریه با این طرز فکر به کجا می تواند برسد. 
کار بشردوستانه، کاری پرهزینه اســت. اگرچه هزینه ای که صرف می شود تأثیر خواهد 
گذاشت، اما این تأثیر بیشتر جنبه انسان دوســتانه دارد تا مالی. بنابراین به نظر می رسد در 
هزینه کرد برای کارهای بشردوستانه باید بیش از هر حوزه دیگری به بهره وری و تأثیرگذاری 
توجه کرد. مسلما فردی مانند بیل گیتس برای هر دالری که در مایکروسافت سرمایه گذاری 
کرده، برنامه ای داشته و انتظار دریافت ارزش افزوده داشته است و مسلما همین رویکرد را از 
جهت انسان دوستانه در بنیاد خیریه اش دنبال می کند. در کارهای بشردوستانه دقیقا باید 
همین گونه بود. این عرصه صرفا عرصه جمع آوری کمک های مالی از اهداکنندگان و پخش 
آنها در میان نیازمندان نیســت. این عرصه، عرصه برنامه ریزی دقیق است، عرصه خاقیت 
برای یافتن راه های موثرتر و کوتاه تر برای رســیدن به نتیجه بهتر و ســریع تر است. اتاف 
هزینه در این عرصه، در صورت نبود طرح و برنامه دقیق و ایده های نو، بسیار محتمل تر است 
تا عرصه های دیگر.  با این توضیحات شــاید حاال بتوان به این سوال پاسخ داد که چرا عرصه 
کمک های بشردوستانه به افرادی مانند بیل گیتس نیاز دارد. گیتس حتی در این حوزه هم 
به دنبال ایده های نو اســت، چون می خواهد از کوتاه ترین مسیر به بزرگترین اهداف دست 
پیدا کند. گیتس می خواهد تاش های بنیادینش تا آن جا که ممکن است اثر بیشتری داشته 
باشند، در عین حال هزینه کمتری صرف می شود و نتایج بهتری به دست آید. نخستین تأثیر 
چنین رویکرد فکری در سازمان بشردوستانه این است که اهداکنندگان تمایل بیشتری برای 
همکاری داوطلبانه پیدا می کنند. چنانچه افکار عمومی ببینند که کمک های شان به بهترین 
وجه به دست نیازمندان می رسد یا این که صرف طرح های و برنامه های خاقانه برای افزایش 
کیفیت زندگی انســان های نیازمند در سراسر جهان می شود، مسلما تمایل بیشتری برای 

همکاری نشان خواهند داد. 

سلوک »گیتس« از ابداع به اهدا
بیلگیتسچطورمسیرتبدیلشدنبهیکفعالکمکهایبشردوستانهراطیکرد؟

شعارهایبنیادبیلوملینداگیتس
- شرایط زندگی مردم هر چه باشد، هر جای این دنیا که زندگی می کنند، به هر روشی که 

زندگی می کنند، همه ما رویاهای مشترکی داریم.
- برای نشان دادن محبت نسبت به همنوعان خود در عمل باید مشکل را پیدا کنیم، برای 

آن راه حلی بیابیم و تاثیرگذار باشیم.
- ما به دنبال بازگشایی امید در هر فرد هستیم. 

ما که هستیم؟
در تمام زندگی ها ارزش یکسانی وجود دارد. ما از تمام تاش و وقت مان استفاده می کنیم تا 
کیفیت زندگی مردم در سراسر دنیا را بهتر کنیم. از تحصیل دانش آموزان در شیکاگو گرفته 

تا سامت مادری جوان در نیجریه، ما کاتالیزورهای عهد و پیمان های بشردوستانه هستیم. 
چه کاری انجام می دهیم؟ 

ما با سازمان های جهانی شریک هستیم تا به بحران های اساسی در چهار زمینه رسیدگی 
کنیم. بخش توســعه جهانی که به فقیرترین افراد در دنیا کمک می کند تــا خود را از فقر و 
گرســنگی نجات دهند. هدف بخش سامت جهانی این اســت که برای نجات زندگی در 
کشورهای درحال توسعه از پیشــرفت های علم و تکنولوژی اســتفاده کند. بخش ایاالت 
متحده که قصد دارد وضع دبیرستان های و دانشگاه های آمریکا را بهبود بخشد و از کودکان و 
خانواده های آسیب پذیر در ایالت واشنگتن حمایت کند. بخش سیاست و حمایت جهانی که 
به دنبال ساختن رابطه های استراتژیک و ترویج سیاست هایی است که باعث پیشرفت کار این 
خیریه می شود. رویکرد ما در این چهار زمینه بر همکاری، ابتکار، ریسک پذیری و مهمتر از 

همه نتایج آن تاکید دارد. 

|  یاسمن طاهریان |

|  بیل گیتس |

|  آرمین منتظری |
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