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سمانه خادمی | وقتی ریش سفید روستا در 
شهریور ماه به ســراغش آمد تا او را به جلسه ای 
دعوت کند که قــرار بود زیر درختان آکاســیا 
تشکیل شود، نورا اودهیامبو، کمی تردید داشت. 
قرار بود یک ســازمان بشردوســتانه که اسمش 
»کمک مســتقیم« بود خود را به مردم روســتا 
معرفی کند. نورا چندان به این جلسه خوشبین 
نبود؛ باز هم یک ســازمان بشردوستانه دیگر و 
در ادامه هیچ! از راه رســیدن کارکنان سازمان 
بشردوســتانه چندان برای نورا تازگی نداشــت 
و خــروج آنها از روســتا نیز مســأله ای معمول 
بود. روســتای نورا در نزدیکی شــهر بوندو واقع 
شده است. شــهری که در شرق سواحل دریاچه 
ویکتوریا قــرار دارد و یکی از فقیرنشــین ترین 
مناطق کنیاســت. نزدیک به نیمی از ســاکنان 
این منطقه مجبورند با درآمد کمتر از 2 یورو در 
روز زندگی خود را بگذرانند. در بیشتر روستاها، 
نه برق هســت و نه آب و تنها مشــاغلی که در 
دسترس اســت ماهیگیری، گله داری و کارگری 
است، حتی این مشاغل هم چندان در دسترس 

نیستند. 
ده ها  سال اســت که سازمان های بشردوستانه 
خصوصی از سراســر جهــان تــاش کرده اند 
این منطقه را توســعه ببخشــند. آلمانی ها در 
ایــن منطقه چــاه حفــر کردنــد، آمریکایی ها 
در روســتاهای دورافتاده مدرســه ســاختند. 
انگلیســی ها غذا، پتو و دارو بــرای کلینیک ها 
آوردند. نورا دوســت ندارد نمک نشــناس باشد، 
اما به اعتقــاد او این کمک ها خیلــی هم وضع 
مردم ایــن منطقه را تغییر نداده اســت. طوفان 
ســقف مدارس را از جــا کنــد. داروهایی که به 
کلینیک ها داده شــد، قدرت درمان نداشــتند 
و تنها می توانســتند بیمــاری را کنترل کنند. 
زندگی مردم شــهر بندو ممکن است بهتر شده 
باشــد، اما مردم فقیر بهبود چندانی نداشــتند. 
ســوال این اســت که آیــا کمک هــا می تواند 
تاثیرگذار باشد؟ ســازمان GiveDirectly که 
به روســتای نورا آمده، معتقد است پاسخ به این 
سوال را با خودش آورده است. نورا باوجود همه 
تردیدهایش به همراه هم روستایی هایش به زیر 
سایه های درختان آکاســیا رفت تا به حرف های 
کارکنان این ســازمان جدید گوش دهد و ظاهرا 
این جلسه نقطه آغازی برای تغییر مسیر زندگی 
نورا بود. نورا به یاد مــی آورد که وقتی آنها پروژه 
را برای مردم روستا تشــریح کردند تنها چیزی 
که به ذهن او رســید این بود که آیا آنها حقیقت 
را می گویند؟ ســازمان GiveDirectly  قصد 
داشت پول را مســتقیما به 300 ساکن روستای 
نورا بدهد. قرار بر این شــد این ســازمان هر ماه 
مبلــغ 22دالر به مردم روســتا داده و این کار را 
به مدت 12 سال ادامه دهد. فرستادگان سازمان 
اعام کردند که این پروژه به صورت آزمایشی در 
روستای نورا آغاز می شود. ایده این سازمان این 
است که برای مردم روســتا یک منبع درآمدی 
بدون قید و شــرط و به صورت ثابت ایجاد کند. 
نــورا همچنان مردد اســت که این ادعــا را باور 
کند یا نه. »کمک مستقیم« می گوید پروژه آنها 
بزرگترین پروژه آزمایشــی جهت ایجاد درآمد 
ثابت برای نیازمندان اســت و آنها توانسته اند با 
این ایده توجه بســیاری از کشــورهای صنعتی 
غربی را به خود جلب کنند. این پروژه به صورت 
آزمایشی در کشــورهایی نظیر فناند، آلمان و 
کانادا انجام شده اســت. در این کشورها به چند 
خانواده در مدت زمان مشــخصی پول داده شد، 
بدون این که از آنها خواسته شود در عوض کاری 

انجام دهند. 
اما در این کشورهای صنعتی مسأله این پروژه 
تا حدودی متفاوت است. سوال این است که در 
یک جامعــه ثروتمند، آیا نیاز اســت که همه را 
مجبور کنیم تا شاغل باشند. چطور ممکن است 
مردم درآمد داشته باشند، درحالی که ربات ها و 
هوش مصنوعی به زودی جای نیروی انســانی را 
می گیرند. آیا یک درآمد ثابت می تواند جایگزین 

شبکه امنیت اجتماعی شود؟ 
تنها تعداد کمی از این سواالت مورد بحث قرار 
گرفته است. برای مثال در ســوییس، مردم در 
رفراندوم پرداخت یارانه شرکت و با پاسخ منفی 
به دولت اعام کردنــد یارانه نقدی نمی خواهند. 
ســوال این اســت که برخورداری از یک درآمد 
ثابت چه تأثیری بر رفتار مردم می گذارد؟ آیا آنها 
را آزادتــر می کند و به آنها آرامش می بخشــد یا 
این که آنها را وابسته تر می کند؟ آیا انگیزه آنها را 

از بین نمی برد و آنها را تنبل نمی کند؟
»کمک مستقیم« بر روی نکته دیگری تمرکز 
کرده اســت؛ چطور ممکن اســت با فقر مطلق 
مقابلــه کرد؟ ایده این ســازمان این اســت که 
کمک های کاسیک ســازمان های بشردوستانه 
نتوانســته اوضــاع را بهبــود ببخشــد. ممکن 
است بخشــیدن مســتقیم پول به مردم اندکی 
از مشکات شــان را حل کند. 6هفته بعد از آن 

جلسه زیر درختان آکاسیا، کار آغاز شد. 
حاال بیش از دو  ســال از آغاز پروژه می گذرد، 
نورا و دیگر روســتاییان اول هر مــاه پیامکی را 
روی تلفن های شان دریافت می کنند که به آنها 
می گوید مبلغ 22 دالر انتقال یافته اســت و آنها 
می توانند در نخستین فرصت این پول را دریافت 
کنند. به نظر می رســد اهداف این پروژه تاکنون 
درحال محقق شدن است. برای مثال، نورا دیگر 
مجبور نیســت برای تمیز کردن حیاط دیگران 
پول دریافت کنــد، در عوض او بــرای خودش 
خیاطی می کند. اریکف شوهر نورا با این پول یک 
طویله ساخته و سه گوسفند خریده است. اریک 
می گوید که توانسته با این پول دو تور دیگر بخرد 
و با این تورها ماهیگیری کنــد. در نتیجه ماهی 
بیشــتری صید می کند. اما آن چیزی که نورا را 
بیشتر از همه خوشــحال کرده، استقالی است 
که با دریافت این پول به دســت آورده است. نورا 
می گوید حاال بیش از هر زمان دیگری آزاد است 

آن طور که دلــش می خواهد پولش را خرج کند. 
هیچ کسی به او نمی گوید که چه باید بخرد و چه 
نباید بخــرد یا این که چقدر بایــد پول پس انداز 
کند. ســال ها بود که ســازمان بشردوســتانه با 
انبوهی کتاب و ســیمان و کیســه های برنج به 
روســتای آنها می آمد. این کمک ها بیشتر شبیه 
به صدقه بود. هیچ وقت مردم روستا این فرصت 
را نداشــتند که بگویند به چه چیزی بیشتر نیاز 
دارد. تنها این ســازمان های بشردوستانه بودند 

که برای مردم روستا تصمیم می گرفتند. 
برخی کشــورها نظیــر آلمــان، در دهه 80 
میادی ایــده پرداخت مســتقیم پــول را در 
موزامبیک امتحان کرده بودند. اما از سال2016 
و بعد از نشست بشردوســتانه جهانی وقتی که 
بان کی مــون، دبیــرکل ســازمان ملــل متحد 
از پرداخــت مســتقیم پــول به عنــوان یــک 
روش ترجیحــی و نتیجه بخش ســخن گفت، 
توجه جهانی بیشــتر بــه این ایده جلب شــد. 
GiveDirectly از  ســال 2011 بــه همیــن 
روش ادامه می دهــد و به عنوان یک ســازمان 
بشردوستانه پیشرو در اجرای این روش مشهور 
است. این سازمان معتقد است دریافت کنندگان 

پول بهتر می دانند این پول را 
چطور به نفع خودشــان خرج 

کنند. 
بــرای تعییــن این که چه 
مقــدار پــول باید بــه مردم 
روســتای نــورا داده شــود، 
GiveDirectly به آمارهای 
منتشر شــده توســط بانک 
جهانی و دولــت کنیا مراجعه 
کرد. در این آمارها آمده است 
که هر شــهروند بالغ کنیایی 
برای گذران زندگی در ماه به 
22 دالر نیاز دارد. نورا و اریک 

می دانند کــه این مبلغ پول تنهــا برای برطرف 
کردن نیازهای اصلی شان پرداخت می شود، اما 
نگاه نورا این اســت که این پول نوعی ضمانت و 
پشــتیبان اســت. به اعتقاد او این پــول به آنها 
اجازه می دهد به دنبال کاری که دوســت دارند 
بروند، بدون این که نگران باشند آیا درآمد مورد 

نظرشان را خواهند داشت یا نه. 
مطالعــات علمی دربــاره اجــرای این روش 
کمک در کنیا و دیگر کشــورها نشــان می دهد 
دریافت کننــدگان پــول به نــدرت از این مبلغ 
برای خرید موادمخدر، الکل یا ســیگار استفاده 
می کننــد، در عــوض آنهــا این پول را بســیار 
قاعده مند خــرج می کنند. آنها بــرای این پول 
برنامه ریــزی می کننــد و براســاس برنامه ای 
از پیــش تعیین شــده جلــو می رونــد و خرج 
می کننــد. البتــه هنوز معلــوم نیســت که آیا 
اکثریت دریافت کنندگان این پــول مثل نورا و 
 GiveDirectly .شوهرش خرج می کنند یا نه
تاش کرده اســت از جلب توجه بیش از اندازه 

درخصوص ایــن روش کمک خــودداری کند. 
هر روزنامه نگاری که بخواهــد در این خصوص 
تحقیق کند، باید به همراه خود یکی از کارکنان 
ســازمان را نیز ببرد و آن کارمند سازمان است 
کــه تعییــن می کنــد روزنامه نگار بایــد با چه 
کســی مصاحبه کند. برخی معتقدند ســازمان 
GiveDirectly  تنهــا جنبه هــای مثبــت 
اجــرای این طرح را منتشــر می کنــد و همین 
کار تشــخیص دادن این حقیقــت را که آیا باقی 
روســتاییان نیز مثل نورا و اریک عمل می کنند 

یا خیر را دشوار کرده است. 
کســانی کــه ســازمان GiveDirectly را 
تاســیس کرده انــد، نخبگانی از دانشــگاه های 
ام ای تی و  هاروارد آمریکا هســتند. هشت ســال 
پیــش، آنها قصد داشــتند ایده هایــی را که در 
تزهای خــود مطرح کــرده بودنــد، در دنیای 
واقعــی آزمایش کننــد. آیا پرداخت مســتقیم 
پول، رنج مردم نیازمنــد را کاهش خواهد داد؟ 
نتایج اولیه از برخی نواحــی در کنیا مثبت بود. 
در نتیجه آنها یک سازمان بشردوستانه تاسیس 
و شــروع به جــذب خیرین کردنــد. آنها حتی 
موفق شــدند برخی از فعاالن بزرگ ســیلیکون 
نظیــر گــوگل، فیس بوک و 
 ای بی را نیــز متقاعد کنند به 
سازمان شــان کمــک کنند. 
این ســازمان امیدوار اســت 
بــا کمک هایی کــه دریافت 
می کند بتواند به هدف دیگری 
کــه ســازمان بشردوســتانه 
طی ســالیان گذشــته به آن 
دســت نیافته، دســت یابد و 
فقر مطلــق را برای همیشــه 
ریشــه کن کنــد. منتقــدان 
نیز  بشردوستانه  سازمان های 
امید زیادی به ســازمان هایی 
نظیر GiveDirectly دارنــد و امیدوارند این 

سازمان ها بتوانند تغییری اساسی ایجاد کنند. 
اقتصاددانــان آفریقایی نظیر دامبیســا مویو 
از زامبیا و جیمز شــیکواتی از کنیــا از منتقدان 
سازمان های بشردوستانه ای هستند که عملکرد 
کاسیک و سنتی دارند. آنها معتقدند کشورهای 
آفریقایی بیش از اندازه توســعه نیافته هستند و 
کمک های سنتی دردی را دوا نمی کند. مویو که 
یکی از اقتصاددانان سابق گولدمن ساکس است، 
می گوید پرداخت پول به کشــورهای آفریقایی 
موجب شــده ایــن کشــورها انگیــزه ای برای 
بهبود اقتصادی نداشــته باشــند. البته در میان 
کشــورهای آفریقایی، کنیا اوضاعــی به مراتب 
بهتری دارد. امید به زندگی در کنیا از 51 ســال 
به 67 سال رسیده اســت و بیش از 85 درصد از 
کودکان کنیایی سواد دارند. رشد اقتصادی کنیا 
نیز درحال حاضر 5 درصد اســت که عدد خیلی 

خوبی است. 
GiveDirectly  معتقد اســت در  سال بیش 

از 150 میلیــارد دالر کمک های بشردوســتانه 
توزیع می شــود. این ســازمان در وب ســایتش 
نوشته است که تنها نیمی از این پول اگر به طور 
مستقیم و نقدی پرداخت شود، می تواند زندگی 
بیش از 700 میلیون نفر را که گرفتار فقر مطلق 

هستند، به کلی تغییر دهد. 
عــاوه بــر ایــن پرداخــت مســتقیم پول 
گرفتاری های کمتری دارد. آنها نیــاز به انبار و 
شــبکه توزیع ندارند و به لطــف تکنولوژی های 
جدید برای پرداخت پــول به صورت تلفنی، این 
ســازمان می تواند به راحتی کار خــود را انجام 
دهد. مدیــر GiveDirectly می گوید هزینه 
عملیات ما به دلیل حذف هزینه های لجستیکی 
بســیار کاهش می یابد. از هر 100دالری که به 
ما کمک می شــود، 91دالر به طور مســتقیم به 
دست دریافت کنندگان می رســد و پول خیلی 
کمــی حیف ومیل می شــود. ســازمان در کنیا 
دفتری تاسیس کرده و مستقیما با دولت کنیا در 
ارتباط اســت. 14نفر در این دفتر کار می کنند، 
اما اکثر کارکنان بیشتر ســاعات روز را در سفر 
از این روستا به آن روستا هســتند تا سازمان را 
معرفی کنند. بعد از دو ماه کار در کنیا، ســازمان 

توانست روســتاهای جدیدی 
را به پــروژه بیفزاید و حاال به 
بیش از 17نفر در 124روستا 
کمک نقدی مستقیم می کند. 
ســازمان تخمین می زند که 
پروژه آنهــا در کنیــا حدود 
30 میلیــون دالر پــول نیاز 
داشته باشد و تاکنون توانسته 
است 26 میلیون دالر سرمایه 

را جذب کند. 
کمک هــای  ســازمان 
بشردوستانه آمریکا نیز اخیرا 
به محققان اجازه داده تا روی 

تجربه GiveDirectly  مطالعه کنند و انتظار 
می رود نتایــج این تحقیق طی یک ســال ونیم 
 GiveDirectly آینده منتشــر شــود. هدف
این اســت که دولت های ثروتمنــد را به اجرای 
این پــروژه متقاعد کند. ایده این ســازمان این 
اســت که مردم را آن قدر توانا کند تــا بتوانند 
خودشان به خودشــان کمک کنند. مردم باید 
در شــرایطی قرار بگیرند که خودشــان بتوانند 
زندگی خود را بهبود ببخشــند. رئیس سازمان  
GiveDirectly  معتقد اســت فقر مردم را در 
حالت انفعــال قرار می دهد و موجب می شــود 
آنها شــرایط خود را آن گونه که هست، بپذیرند 
و باور کنند سرنوشت شــان به فقــر گره خورده 
اســت و آنها را از فقر گریزی نیســت. اما همین 
مردم از فکرکردن به تغییر باز نمی ایستند، ولی 
از آن جایی که امکاناتی ندارند، مدام سرشان را 
به دیوار می کوبند. اگــر به همین مردم پول نقد 
بدهیم، آنها چشمان شان را باز می کنند و ناگهان 
امکان تغییر را مقابل چشم خود می بینند. باید 

به آنها فرصتی داده شــود، آنها خودشــان این 
فرصت را به واقعیت تبدیل می کنند. امروز اکثر 
کودکان در کنیا ســواد دارند و بیشتر افراد بالغ 
حرفه های جدید را می شناسند. اما دانش بدون 
پول خیلی به کار مردم نمی آیــد، چراکه مردم 
این جا به ندرت پولی برای سرمایه گذاری دارند. 
Givedirctly پــروژه دیگری را در کنیا آغاز 
کرده است. این ســازمان به گروه های از پیش 
تعیین شده  هزار دالر پرداخت می کند. آنها هم 
مختار هستند این پول را آن طور که می خواهند 
خرج کند. اما ســازمان بر نحــوه هزینه کردن 
نظارت دارد. اسم همه دریافت کنندگان توسط 
ســازمان و روســتاهای محل زندگی شان نیز 

به طور محرمانه ثبت و نگهداری می شود.
در یکی از این روستاها 390نفر تحت پوشش 
پرداخت  هزار دالری قــرار گرفتند. یکی از آنها  
هابیل هوما 39ســاله اســت که ازدواج کرده و 
سه پسر 3ساله دارد.  هابیل هنوز روزهایی را به 
یاد دارد که فرزندی نداشــت و با همسرش در 
یک اتاقــک بدون برق و لوله کشــی آب زندگی 
می کرد. تخت خواب شــان یه تشــک کاهی بود 
که بر روی زمین قرار گرفته بود و ســه مرغ در 
فاصله 3متــری آن نگهداری 
می شــد. این تمام چیزی بود 
که آنها داشتند.  هابیل کارگر 
روزمزد و حقوقــش کمتر از 
یک یورو در روز بــود. او همه 
پولی کــه درمــی آورد صرف 
خریــد غــذا، صابــون و آب 
می کرد. او بعد از دریافت پول 
از ســازمان یک خانه دوخوابه 
خریده اســت و این نخستین 
ســرمایه گذاری  هابیــل بود. 
ســه پرداخت در عــرض دو 
ماه  هابیــل و خانــواده اش را 
به ناگاه در شــرایط بســیار خوبی قرار داد.  هزار 
دالر 6برابر درآمد ســاالنه  هابیــل بود. خودش 
می گوید: »این پول مرا به حرکت واداشــت. او 
چهار خوک پرواری خریده اســت که به زودی 
آنهــا را در بازار خواهــد فروخت. یــک زمین 
یک ونیم هکتاری برای 30 ســال اجــاره کرده 
و در آن درخت مــوز عمل مــی آورد. او در این 
زمین 2 هزارو500درخت جــوان اوکالیپتوس 
کاشــته اســت که به زودی محصول می دهند. 
در کنار همه اینها یــک مغازه خیلی کوچک نیز 
اجاره کرده است که همسرش در آن محصوالت 
مزرعه را می فروشد. انتظار می رود طی سال های 
آینده زندگی  هابیل کاما عوض شــده و درآمد 

ماهانه ثابتی داشته باشد. 
البتــه او خوش شــانس بــود که در لیســت 
انتخاب هــای GiveDirectly قــرار گرفت. 
سازمان برای انتخاب  هابیل از آمارها و اطاعات 
دولتی اســتفاده کــرد. آنهــا 28 پارامتر برای 
انتخاب افــراد دارند. پارامترهایی نظیر ســطح 

سواد، شرایط خانه مســکونی، دارابودن توالت، 
رژیم تغذیه خانواده و غیره. با این اطاعات، آنها 
ســطح فقر هر خانواده ای را می سنجند و به آن 

نمره می دهند. 
البتــه فعالیت های ســازمان در همــه جا با 
اســتقبال روبه رو نشده اســت، در برخی نقاط، 
اعتقــادات دینی مانعی میــان کمک ها و مردم 
نیازمند شــد. برای مثال در روســتای هما که 
در نزدیکــی دریاچه ویکتوریا قــرار دارد، وضع 
مردم بشدت بد است. مردم این روستا مسیحی 
اوانجلیکا هســتند، از آن دســته مســیحیان 
متعصبی که روی خوشــی به کارکنان سازمان 
نشــان ندادند. آنها فکــر می کننــد کارکنان 
سازمان را شیطان فرســتاده تا پول، روح شان را 
بخرد. کارکنان سازمان با کشیش و ریش سفید 
روســتا صحبت کردند، اما  شانسی برای متقاعد 

کردن آنها نیافتند. 
نتیجه

آیا روش ســازمان GiveDirectly می تواند 
الگویی برای دیگر ســازمان های بشردوســتانه 
باشــد؟ مســلما روش این ســازمان مشکاتی 
نظیر فســاد و عدم بهره وری را ندارد، اما برخی 
از محققان هنوز درباره آثار بلندمدت این روش 
کمک تردید دارند. محققــان همچنان درحال 
تحقیــق در این مورد هســتند که ایــن پول با 
مردم و زندگی روستایی شان چه می کند. البته 
نتایج اولیه تحقیق ها امیدوار کننده بوده اســت. 
خیلی از دریافت کننــدگان پول عما از زندگی 
بهتــری برخوردار شــده اند، رژیــم تغذیه آنها 
بهبود یافته و ســطح رفاه آنها کاما باالتر رفته 
است و آنها موفق شــده اند از این پول در برخی 
کســب وکارها ســرمایه گذاری کنند. مدیران 
ســازمان معتقدند این پول توانسته به زندگی 
دریافت کنندگان آرامش ببخشــد. حاال والدین 
می توانند هزینه های مدرسه رفتن کودکا ن شان 

را بپردازند. 
GiveDirectly در نظــر دارد در فاز بعدی 
به جای پرداخت پول به افراد، پول را به روســتا 
بپردازد. اما ســوال این اســت که اگر جمعیتی 
مطمئــن باشــند در بلندمدت نیازهای شــان 
برآورده خواهد شد، چه مسیری را طی خواهند 
کرد؟ در هر صورت نمونه هایی نظیر نورما نشان 
می دهد احســاس امنیت و اعتماد به نفس افراد 
رابطه مســتقیمی با وضع اقتصــادی آنها دارد. 
خانــواده نورما و اریک قصد دارنــد دام بخرند و 
مطمئن هســتند کــه بعد از 12 ســال زندگی 
خیلی بهتری خواهند داشــت. نورمــا خود را 
به عنوان نمونه ای کامل از موفقیت طرح سازمان 
GiveDirectly می شناسد. نورما با شوهرش 
که برای دریافــت پول خانه را تــرک می کند، 
خداحافظی می کند. او همین چند دقیقه پیش 
در موبایلش پیامکی دریافت کرد، پول رســیده 
است. یک بار دیگر او 22 دالر در جیبش خواهد 

داشت. 

  GiveDirectly سازمان
قصد داشت پول را مستقیما به 
300 ساکن روستای نورا بدهد. 

قرار بر این شد این سازمان هر ماه 
مبلغ 22دالر به مردم داده و این 
کار را به مدت 12 سال ادامه دهد. 
فرستادگان سازمان اعالم کردند 
این پروژه به صورت آزمایشی در 

این روستا آغاز می شود

خیلی از دریافت کنندگان 
پول عمال از زندگی بهتری 
برخوردار شده اند، رژیم 
تغذیه آنها بهبود یافته و 

سطح رفاه آنها کامال باالتر 
رفته است و آنها موفق 
شده اند از این پول در 
 برخی کسب وکارها 
سرمایه گذاری کنند

پول آزاد
 یک سازمان بشردوستانه روشی جدید

برای کمک به مردم فقیر در کنیا اجرا کرده است


