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محمد یونس، اقتصاددان و متفکر بنگالدشی، یکی 
از پیشروان مبارزه با فقر در سطح بین المللی محسوب 
می شود. کوشــش های موثر این اقتصاددان در مبارزه 
با فقر، باعث شد که در  سال ۲۰۰۶ جایزه صلح نوبل به 
او تعلق گیرد. محمد یونس با تأسیس یک بنیاد خیریه 
غیردولتی به نام »گرامین بانک« توانست جهش بزرگی 
در فقرزدایی در بنگالدش ایجاد کند. »گرامین« در زبان 
بنگالدشی به معنای کشاورز است و یونس این عنوان را از 
آن جهت برگزید که گروه های هدف او در اعطای وام های 
خرد و تقریبا بدون بهره، عمدتا در روستاها و حاشیه های 
شهرها زندگی می کنند. فعالیت گرامین بانک، برخالف 
باور رایج در سیســتم های بانکداری موجود، بر مبنای 
اعطای وام و نیز سایر خدمات بانکی بدون وثیقه به فقرا 
قرار دارد. به این ترتیب گرامین بانک که نخستین بانک 
تخصصی ویژه فقرا محسوب می شــود، توانسته است 
بیش از پنج میلیون فقیر بنگالدشــی را تحت پوشش 
بگیرد که بالغ بر ۹۰ درصد آنان را زنان سرپرست خانوار 

تشکیل می دهند.
محمد یونس، روز ۲8ژوئــن 1۹4۰، در دهکده باثوآ، 
واقــع در منطقه بریتیش راج )بنگالدش مــدرن( و در 
خانواده ای مسلمان به دنیا آمد. وی تحصیالت دانشگاهی 
خود را در  ســال 1۹57، در گروه اقتصاد دانشــگاه داکا 
شروع کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد، در  سال 
1۹۶1 به عنوان مدرس در اقتصاد در کالج چیتاکونگ 
مشغول به فعالیت شــد که طی آن دوران یک کارخانه 
بســته بندی راه اندازی کرد که سوددهی مناسبی هم 
داشت. در  سال 1۹۶5 با دریافت بورسیه تحصیلی کامل، 
برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و 5 ســال بعد، موفق 
به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه وندربیلت شد. یونس در 
زمان جنگ آزادی خواهانه بنگالدش در ســال 1۹71، 

کمیته شهروندی موثری را بنیان گذاری کرد.
شاید بتوان نقطه عطف زندگی محمد یونس را بعد از 
بازگشت به بنگالدش، دانست. او از آمریکا به بنگالدش 
آمد و با مشاهده قحطی حاصل از جنگ، خود را درگیر 
فعالیت هــای کاهش فقر کــرد و به عنوان پــروژه ای 
تحقیقاتی، یک برنامه اقتصادی روستایی را طراحی کرد.

در  ســال 1۹75 طرحــی تحت عنــوان »مزرعــه 
سه شــراکتی عصرجدید« ارایه داد کــه دولت نیز این 
طرح را اقتباس و اجرایی کرد. در  سال 1۹83، این پروژه 
آزمایشــی به عنوان یک بانک، برای فقرای بنگالدش 
شروع به کارکرد که به نام بانک گرامین )بانک روستایی( 

تغییر کرد. 
آنچه به نقل از کتاب »بانک تهیدستان« در پی می آید، 
بخشی از خاطرات محمد یونس در ارتباط با چگونگی 

شکل گیری گرامین بانک است.
در  ســال 1۹7۶، شــروع به مالقات بــا فقیرترین 
خانواده هایی که در »جبرا« زندگــی می کردند کردم 
تا ببینم چگونــه می توانم شــخصا به آنها کمک کنم. 
روستا از سه گروه تشکیل شــده بود: گروه مسلمانان، 
گروه هندوها و گروه بودایی ها. وقتی به دیدن بودایی ها 
می رفتم، همیشه یکی از دانشــجویان بودایی ام به نام 
»باروا« را همراه خود می بردم. در غیاب او پروفسور لطیفه 
مرا همراهی می کرد. او بیشتر خانواده ها را می شناخت 
و در ارتباط برقرار کردن با روستاییان از توانایی خاصی 

برخوردار بود.
یک روز هنگامی که من و لطیفه درحال گشت زدن 
در جبرا بودیم، با خانه ای کهنه و فرسوده روبه رو شدیم 
که کاهگل دیوارهایش ریخته بود و روی سقفش چندین 
حفره دیده می شــد. جلــوی خانه، زنــی را دیدیم که 
درحالی که چمباتمه زده بود، تعدادی ساقه بامبو را میان 

پاهایش نگه داشته بود و به شدت غرق کار بود.
زن، پس از این که متوجه حضور ما شد، بامبوهایش را 
روی زمین ریخت، برخاست و به سرعت به داخل خانه 
دوید. لطیفه به او گفت: »نترسید، ما غریبه نیستیم. در 
دانشگاه درس می دهیم. ما از همسایگان شما هستیم 
و تنها می خواهیم چند ســوال از شما بپرسیم.« با این 
جمالت، زن اطمینان خاطر پیدا کرد و گفت:   »کسی 
در خانه نیســت.« منظورش این بود که مردی در خانه 
نیست. در بنگالدش زنان نباید با مردان غریبه صحبت 
کنند. بچه های زن، دور حیاط می دویدند و همسایه ها نیز 

با تعجب از پنجره به ما زل زده بودند.
در مناطق مسلمان نشــین جبرا نیز باید از پشــت 
دیوارهای بامبو یا پرده با زنان صحبت می کردیم چراکه 
سنت آن جا این طور بود که به زنان متأهل، اجازه ارتباط 
با دنیای بیرون را نمی دادند؛ مساله ای که در چیتاگونگ 
نیز به وفور دیده می شــد. من بومــی چیتاگونگ بودم 
و به لهجه محلی صحبت می کردم و سعی می کردم با 
صحبت کردن، اعتماد زنان مسلمان را جلب کنم. تعریف 
کردن از کودکان آنها، یکی از این راه هــا بود. من از زن 
پرسیدم: »چندتا بچه داری؟«، زن پاسخ داد: »سه تا.« 
من ادامه دادم: »این پســرت خیلی دوست داشــتنی 
است« و کم کم اطمینان زن جلب شد و با کودکی که در 
آغوش داشت به سمت در خانه آمد. حدود ۲۰ساله به نظر 
می رسید، الغر بود و پوستی تیره و چشمانی سیاه داشت. 
ساری قرمز رنگی پوشیده بود و مانند همه زنانی که هر 
روز از صبح تا شب کار می کردند، چشمانش خسته بود. 
پرسیدم:   »اسمت چیست؟«، پاسخ داد: »صفیه بیگم«؛ 

»چند سال داری؟« »۲1 سال .«
از آن جایی که نه از خودکار اســتفاده می کردم و نه از 
دفترچه، کمی از ترس زن کاسته شــده بود. اما بعدها 
در بازدیدهای مجدد به دانشــجویانم اجــازه دادم که 
یادداشــت برداری کنند. پرســیدم: »این بامبوها مال 

خودت است؟«

- بله
- از کجا آورده ای؟

- خریدمشان.
- بامبوها چقدر برایت خرج داشته اند؟

- 5 تاکا
آن موقع پنج تاکا حدود ۲۲سنت می شد. پرسیدم: 

خودت 5 تاکا داشتی؟
- نه، از یک مرد قرض گرفتم.

- از دالل؟ چگونه باهم معامله کردید؟
- قرار شــد برای پس دادن قرضم، هر روز بامبوهای 

تمیز شده را به او بفروشم.
- بامبوها را چند به او می فروشی؟

- 5 تاکا و 5۰پوشا
زن تأکید کرد که این کار، فقط ۲ سنت برایش سود 

دارد.
پرسیدم: مگر نمی توانید از نزول دهنده قرض بگیرید تا 

مواد خام موردنیازتان را از این طریق تهیه کنید؟
- بله. اما نزول دهندگان سود باالیی از ما می خواهند و 

مردمی که با آنها کار می کنند، فقیرتر می شوند.
- مگر نزول دهندگان چقدر سود می گیرند؟ 

- بســتگی دارد. گاهی اوقات 1۰درصد در هفته. اما 
یکی از همسایگانم روزی 1۰درصد می پردازد.

- پس کل درآمد شــما از کارکردن روی این بامبوها 
5۰ پوشاست؟

- بله. 
زمان  نمی خواســت  صفیــه 
بیشــتری را از دســت بدهد. به 
تماشــای او هنــگام کار کردن 
پرداختم. دســتان تیره اش الیاف 
بامبو را می بافت؛ کاری که هر روز، 
هر ماه و هر سال انجامش می داد. 
ایــن زندگی او بود. او در شــرایط 
ســختی کار می کرد. انگشتانش 
پینه بسته بود و ناخن هایش سیاه 
و چرک بود. اما فرزندان او چطور 
می توانســتند چرخه فقری را که 
او شروع کرده بود، بشکنند؟ آنها 
چطور می توانســتند به مدرسه 
بروند درحالی کــه درآمد صفیه 
برای سیرکردن خودش هم کافی 
نبود؟ به نظر می رســید امیدی 
برای این که فرزندان صفیه بتوانند 

سرانجام روزی از این بدبختی رها شوند، وجود نداشت.
صفیه روزی دو سنت می گرفت. این موضوع مرا شوکه 
کرده بود. در درس های دانشگاهی ام، درمورد جمع آوری 
میلیون هــا دالر نظریه پردازی کرده بــودم اما در جبرا 
جلوی چشمانم مرگ و زندگی افراد به چند پنی بستگی 
داشت. از خود پرسیدم: »چرا درس های دانشگاهی ام در 
واقعیت زندگی صفیه هیچ معنایی نداشت؟« عصبانی 
بودم: از خودم، دانشکده اقتصاد و هزاران پروفسور به ظاهر 
نابغه ای که برای حل مشــکل امثال صفیه هیچ تالشی 
نمی کردند. از نظر من، این سیستم اقتصادی بنگالدش 
بود که باعث شــده بود درآمد صفیه همواره در سطح 
کمی باقی بماند چراکه او نه می توانست حتی یک پنی 
پس انداز کند و نه این که ســرمایه ای برای خود داشته 
باشــد. کودکان او محکوم بودند در فقری زندگی کنند 
که او نیز از کودکی گرفتار آن بوده اســت و قبل از او هم 
والدینش همین گونه زندگی کرده انــد. من هیچ گاه از 
کسی نشــنیده بودم که به خاطر کمبود ۲۰سنت در 
رنج باشــد. برای من غیرقابل باور و حتی مضحک بود. 
اما آیا می توانستم به صفیه برای اندک پولی که به عنوان 

سرمایه زندگی اش الزم داشت، کمک کنم؟
من و لطیفه به خانه بازگشتیم. شروع به قدم زدن در 
حیاط کردم. سعی داشتم مشکل صفیه را از دید خود او 

ببینم. او از فقر رنج می برد چراکه قیمت بامبوهای مورد 
نیاز او 5 تاکا بود و او این میزان پول دراختیار نداشت. در 
نتیجه، ناگزیر می بایست در حلقه معیوب »خرید از دالل و 
فروختن به او« باقی می ماند. او هرگز نمی توانست خود را 
از این رابطه استثماری رها کند. او برای بقای خود ناگزیر 

بود تا کار خود را صرفا از طریق مرد واسطه پیش ببرد.
در کشورهای جهان سوم، نزول خواری بسیار مرسوم و 
از نظر اجتماعی نیز پذیرفته شده است. در این کشورها، 
کســانی که از نزول دهنده قرض می کنند، به ندرت از 
قراردادی که با نزول دهنده می بندند ســردرمی آورند. 
در مناطق روستایی بنگالدش، به ازای 37کیلوگرم برنج 
بدون سبوسی که در فصل غیربرداشت از نزول دهنده 
قرض گفته می شــود، می بایســت دو برابــر هنگام 
فصل برداشت پس داده شــود و زمین روستاییان نیز تا 
زمانی که بدهی به طور کامل پس داده شــود به عنوان 
ضمانت نزد نزول دهنده باقی می ماند. در بنگالدش در 
بسیاری از موارد، سندی تحت عنوان »باوناناما« حقوق 
میان قرض دهنده و قرض گیرنده را تعیین می کند. در 
این سند، قرض دهنده از پذیرفتن هرگونه بازپرداخت 
قسطی وام از طرف قرض گیرنده منع شده و حتی این 
اجازه به او داده شده اســت که پس از اتمام یک مهلت 
زمانی مشــخص، زمین قرض گیرنده را به تملک خود 
درآورد. سند مهم دیگر، سند »دادان« است که به تاجر 
این اجازه را می دهد که محصوالت تولیدشــده توسط 
قرض گیرنده را با قیمتی کمتر از 
قیمت بازار خریداری کند. صفیه، 
بامبوهایش را تحت قرارداد دادان 

به مرد دالل می فروخت.
در بنگالدش، گاهی برای صرفا 
زنده ماندن، خرید غــذا، یا خرید 
دارو وام گرفته می شود. در چنین 
مواردی، فرد به ســختی می تواند 
خود را از بــار وام رها کند. او، فقط 
برای این که بتواند وام اول خود را 
بازپرداخت کند، مجبور می شود 
وام دیگری بگیرد و همانند صفیه 
تا مدت هــا در ایــن چرخه باقی 
بمانــد. اما به نظر می رســید اگر 
صفیه، 5تــاکای اولیه برای خرید 
بامبوهایش داشته باشد، بتواند از 

این بدبختی رها شود.
روز بعد، دانشــجویی را که در 
جمع آوری اطالعات به من کمک می کــرد صدا زدم 
و از او خواستم لیســتی از اهالی جبرا که مانند صفیه، 
به دالالن وابســته اند تهیه کند. فهرســت در عرض 
یک هفته آماده شد. من توانســتم 4۲نفر را که درکل 
85۶ تاکا، یعنی چیزی کمتر از ۲7دالر نیاز داشتند تا 
بتوانند از قرض دالالن رهایی یابند، شناسایی کنم. با 
خود گفتم: »خدایا، یعنی همه بدبختی این خانواده ها 
برای کمتر از ۲7دالر است!« من با تعجب این جمله را 
فریاد می زدم و مایمانا ساکت در گوشه ای ایستاده بود 
و مرا نظاره می کرد. هر دو مــا از این واقعیت دگرگون 

 شده بودیم.
می خواستم به آن 4۲نفر ســختکوش کمک کنم. 
آدم هایی مثل صفیه فقیر بودند، اما نه به خاطر حماقت یا 
تنبلی چراکه تمام طول روز کار می کردند و فعالیت های 
فیزیکی سنگینی انجام می دادند. آنها فقیر بودند چراکه 
موسسات مالی روستا کمکی به آنها نمی کردند. درواقع 
در آن زمان، هیچ ســاختار مالی رسمی وجود نداشت 
که اعتبار الزم را در اختیار فقــرا قرار دهد. اما اگر من به 
روســتاییان جبرا ۲7دالر می دادم، آنها می توانستند 
تولیداتشان را به هرکســی به غیر از دالالن بفروشند و 
دستمزد باالتری دریافت کنند. برای همین، خیلی ساده 
۲7 دالر به دانشــجویم دادم و به او گفتم: »این را بگیر و 

به آن 4۲نفر روستایی بده. آنها می توانند بدهکاری شان 
را به دالالن پس دهند و تولیداتشان را به قیمت بهتری 
بفروشند«. او پرســید: »تا کی باید قرض شان را به شما 

پس دهند؟« گفتم: »هر وقت توانستند.«
تا قبل از این ماجرا، به محض این که ســرم به بالش 
می رسید، خواب به ســراغم می آمد. اما این بار از خواب 
خبری نبود. از خودم خجالت می کشــیدم که به عنوان 
بخشی از این جامعه هســتم ولی نمی دانستم ۲7دالر 
می توانــد زندگی 4۲فرد ماهر را متحــول کند. باید به 
دنبال یک راه حل اساسی می رفتم. چیزی که برای این 
کار به آن نیاز داشــتیم، نهادی بود که بتواند به کسانی 
که »هیچ ندارند« قــرض دهد. بنابراین تصمیم گرفتم 
به بانک محلی روســتا بروم و از آنها بخواهم به فقرا پول 
قرض دهند. به نظر ساده و سرراست می رسید و آن وقت، 

خواب به سراغم آمد.
صبح روز بعد، با خودرو خود به شــعبه محلی بانک 
دولتی »جاناتــا« رفتم. بانک جاناتــا، بزرگترین بانک 
روستایی در بنگالدش محسوب می شد و شعبه دانشگاه 
آن، درســت نزدیک جاده قرار داشــت. بانــک از اتاق 
مربع شکلی تشکیل شده بود. پنجره های جلویی بانک با 
میله ها پوشیده شده و دیوارها سبز تیره بودند. جلوی اتاق 
نیز با میز و صندلی های چوبی پر شده بود. مدیر بانک، 
همان طور که پشت به دیوار نشسته بود به من اشاره کرد 

و گفت: »آقا! چه کاری می توانم برایتان انجام دهم؟« نزد 
او رفتم و منشی بانک برایمان چای و بیسکویت آورد. من 
برای او توضیح دادم که برای چه نزد او رفته ام: »دفعه قبل 
نزد شما آمده بودم تا برای طرح »مزارع سه شراکتی« از 
بانک وام بگیرم. حاال یک ایده جدید دارم و می خواهم به 
فقرا پول وام دهم. مقدارش خیلی کم است. من خودم 
قبال این کار را انجام داده  و ۲7دالر به 4۲نفر قرض داده ام. 
راستش را بخواهید، آنها برای این که بتوانند کارشان را 
ادامه دهند و مواد خام الزم را تهیه کنند و محصول خود 

را بفروشند، به این پول نیاز دارند.«
مدیر بانک، انگار که موضوع عجیب و غریبی برای او 
تعریف کرده باشند با تعجب گفت: »چه موادی؟« من نیز 
برای او توضیح دادم: »برخــی از این فقرا روی بامبو کار 
می کنند، برخی تشک می بافند و مابقی نیز درشکه چی 
هســتند. اگر آنها طبق نرخ تجاری از بانک وام بگیرند، 
می توانند تولیداتشــان را در بازار بفروشند و با سود آن 
زندگی بهتری داشته باشــند. درحال حاضر آنها مثل 
برده ها کار می کننــد و هیچ گاه نمی تواننــد خود را از 

سیستم رباخواری موجود نجات دهند.«
مدیر بانــک پاســخ داد: »بلــه، من هــم درمورد 
نزول دهندگان موضوعاتی شنیده ام.« من نیز به او پاسخ 
دادم: »بنابراین امروز این جا آمده ام تا از شــما بخواهم 

به این روســتاییان وام دهید.« مدیر بانک که دهانش 
از تعجب باز مانــده بود، خنده ای کــرد و گفت:   »من 
نمی توانم چنین کاری انجام دهم.« پرسیدم: »چرا؟« 
او که کمی عصبانی شده بود، گفت: »خب...« راستش 
را بخواهید او نمی دانســت دالیلش را چطور بیان کند 
اما به هرحال گفت: »یکی این که مقــدار وام موردنیاز 
روستاییان مقدار بسیار کمی است و بانک برای چنین 
امور کوچکی وقت خود را تلف نمی کند چراکه پر کردن 
مدارک الزم بســیار وقت گیر اســت«. به او گفتم: »اما 
همین پول اندک برای ادامه زندگی آنان بسیار حیاتی 

است.«
- ایــن مــردم بی ســوادند و نمی تواننــد فرم های 

درخواست وام را پرکنند.
- در بنگالدش که 75 درصــد مردمش نه می توانند 
بخوانند و نه می توانند بنویســند، پر کــردن فرم واقعا 

موضوع مضحکی است.
- هر بانکی در این کشــور همین قانون را دارد. حتی 
زمانی که کسی پولی می آورد و می خواهد در بانک ما به 
امانت بگذارد، از او می خواهیم که فرم های الزم را پر کند.

- چرا؟
- منظورتان از این که می گویید چرا، چیست؟

- منظورم این اســت که چرا بانک نمی تواند پول او را 
دریافت کرده و صرفا یک رسید برای او صادر کند حاوی 
این جمله که فالن مقدار پول را از فالن فرد دریافت کرده 
است؟ چرا بانک نمی تواند این کار را انجام دهد؟ چرا خود 

وام گیرندگان باید این کار را انجام دهند؟
- خب، شما بانکی که مردم نتوانند بخوانند و بنویسند 

را چطور می گردانید؟
- ساده است. بانک بابت مقدار پولی که دریافت کرده، 

صرفا رسید صادر می کند.
- اگر فرد بخواهد پولش را پس بگیرد چه؟

- خب احتماال باید راه ساده ای وجود داشته باشد. او 
با رسید پولش برمی گردد و آن را به صندوقدار تحویل 

می دهد و صندوقدار نیز پول را به او برمی گرداند.
مدیر ســرش را تــکان داد ولی جوابی نــداد چون 

نمی دانست چه باید بگوید.
- به نظر من سیستم بانکی شــما، ضد افراد بی سواد 

طراحی شده است.
رئیس شعبه که به نظر می رسید دیگر عصبانی شده، 
گفت:   پروفسور، بانکداری به این سادگی که شما فکر 

می کنید نیست. 
به او گفتم: شــاید، اما اطمینان دارم بانکداری به این 
پیچیدگی هم که شما درســت کرده اید نیست. پاسخ 
داد: ببینید، واقعیت ساده این است که در هر بانکی در هر 

نقطه از دنیا هر وام گیرنده باید فرم هایی را پر کند.
- خب باشد؛ اما اگر برخی دانشجویان من داوطلبانه 
برای روســتاییان فرم پر کنند دیگر مشکلی نیست؟ 
رئیس شعبه گفت:   مثل این که شما متوجه نیستید. ما 

نمی توانیم به فقرا وام بدهیم.
من درحالی که سعی می کردم مودب باشم به او گفتم: 

چرا نمی شود؟
- آنها هیچ وثیقه ای ندارند. برای ضمانت کار، وثیقه هم 

نیاز است. به او پاسخ دادم: اما فقیرترین فقرا 1۲ساعت در 
روز کار می کنند. آنها باید بفروشــند و درآمدی داشته 
باشند تا بتوانند چیزی برای خوردن بیابند. آنها مجبورند 
پول شما را پس بدهند تا بتوانند دوباره وام بگیرند و برای 
یک روز دیگر به زندگی خود ادامه دهند. درواقع زندگی 
آنها، بهترین ضمانتی اســت که می توانند به شما ارایه 

کنند.
مدیر سرش را تکان داد و گفت: پروفسور، شما آرمانگرا 

هستید. شما با کتاب ها و نظریه ها زندگی می کنید.
- اما وقتی شما مطمئن هســتید که آنها پولتان را 

برمی گردانند، چه نیازی به وثیقه دارید؟
- این قانون بانک ما است.

- پس تنها کســانی که وثیقه دارنــد می توانند وام 
بگیرند؟
- بله.

- چه قانون احمقانه ای! این به معنی آن است که فقط 
ثروتمندان هستند که می توانند از بانک وام بگیرند.

- قوانین را من نمی نویســم. مدیران بانک این کار را 
انجام می دهند.

- خب به نظر من قوانین باید تغییر کنند.
- پروفسور! راســتش را بخواهید این ما نیستیم که 
وام می دهیم و ما فقط ســپرده های کارگران کارخانه و 

کارمندان دانشگاه را جمع آوری می کنیم.
- شما نیستید که وام می دهید؟!

- نه! فقط دفتر مرکزی بانــک وام می دهد. ما این جا 
فقط سپرده دانشگاه و کارکنانش را جمع آوری می کنیم. 
البته وام »سه شراکتی« شما یک استثنا بود که آن مورد 
هم از طرف دفتر مرکزی بانک تصویب شــده بود. شما 
برای گرفتن وام باید بــه دفتر مرکزی بانک بروید و من 

نمی دانم آنها چه پاسخی به شما خواهند داد.
- بله! به نظر می رسد الزم اســت با روسای رده باالتر 
صحبت کنم. وقتی نوشیدن چای تمام شد و آماده رفتن 
شدم، رئیس شــعبه گفت: می دانم که از تصمیم خود 
منصرف نمی شــوید اما تا آن جایی که من از بانکداری 
می دانم، می توانم با اطمینان به شما بگویم که ایده شما 

هیچ وقت عملی نخواهد شد.
دو روز بعد، قرار مالقاتــی با مدیر ناحیه چیتاگونگ 
بانک جاناتا، یعنی آقای  هاولدر، در دفترش تنظیم کردم. 
مکالمه ای که داشتیم تکرار همان حرف هایی بود که با 
مدیر شعبه محلی جبرا داشتیم؛ البته با این تفاوت که  
هاولدر ایده ای داشت که در آن، یک ضامن می توانست 
چند وام گیرنده را بدون نیاز به گذاشتن وثیقه ضمانت 

کند.
ایده او را کمی بررســی کردم. به نظر طرح مناسبی 
بود اما اشــکاالتی هم داشت چراکه ضامن می توانست 
همچون یک نزول دهنده رفتــار کند و با وام گیرندگان 

همچون برده رفتار کند.
برای مدتی سکوت حکمفرما شد. از بحث های چند 
روز گذشته با مدیران بانکی برایم روشن شده بود که مانع 
پیش روی من فقط بانک جاناتا نیست بلکه کل سیستم 

بانکداری بنگالدش است.
ناگهان گفتم: چرا خود من ضامن نشوم؟

- خود شما؟
- آیا می توانید برای همه وام ها فقط خود مرا به عنوان 

ضامن قبول کنید؟
هاولدر لبخندی زد و گفت: درمــورد چه مقدار پول 

حرف می زنید؟
- روی هم رفته حدود 1۰ هزار تــاکا )3۰۰ دالر(، نه 

خیلی بیشتر.
هاولدر شــروع به بازی با کاغذهای روی میزش کرد. 
نسیمی که پنکه سقفی ایجاد کرده بود، با کاغذها بازی 
می کرد. همین طور که کاغذهــا روی میز باال و پایین 
می رفتند، گفت: خب، می توانم بگویم که ما ضمانت شما 

را تنها برای همین مقدار وام می پذیریم.
گفتم قبول! و با هم دست دادیم. چند لحظه بعد گفتم: 
»اما اگر یکی از کسانی که وام گرفته است، پولش را پس 
نداد، من قدمی برای پرداخت وام او برنخواهم داشت.«  
هاولدر با تعجب به من نگاه می کرد. او متوجه نمی شد 

چرا من این قدر آدم پیچیده ای هستم.
- ولی ما شما را به عنوان ضامن وام، مجبور به پرداخت 

وام خواهیم کرد.
- مثال چه می کنید؟

- وارد روند قانونی علیه شما می شویم.
- قبول!

او طوری به من نگاه می کرد که انگار دیوانه شده ام و این 
دقیقا همان چیزی بود که دنبال آن بودم. می خواســتم 
در این سیستم ناعادالنه تنشی ایجاد کنم. می خواستم 
جلوی چرخه این ماشــین بانکداری بدهیبت را بگیرم. 
اگرچه روی کاغذ، من یک ضامن بودم، اما ضمانت کسی 

را نمی کردم.
- پروفســور یونس، شــما کارها را برای من سخت 

می کنید!
- اما به نظر من این بانک اســت که کار را برای مردم 
سخت کرده است؛ مخصوصا برای آنهایی که هیچ چیزی 

ندارند.
- به هرحال من تالش می کنم کمکتان کنم.

- من هم درک می کنم که این مشکل از شما نیست و 
ناشی از قوانین بانکی است.

- اکنون من درخواست وام شــما را به اداره مرکزی 
بانک در داکا اعالم می کنم و منتظر می مانیم تا ببینیم 

آنها چه می گویند.
- اما من فکر می کردم که شــما به عنوان مدیر ناحیه 

چیتاگونگ، درمورد این موضوع اختیار کامل دارید.
- بله، اما این مورد غیرمعمول تر از آن اســت که من 

بتوانم شخصا اقدام کنم. اجازه باید از باال صادر شود.
جواب به درخواست من ۶ ماه و طی شدن روند اداری 
وام هم 4ماه طول کشید. درنهایت، دسامبر 1۹7۶ موفق 
شدم از بانک جاناتا، برای فقرای جبرا وام بگیرم. در طول  
سال بعد، تمام درخواست های فقرای روستا برای دریافت 
وام را باید شــخصا امضا می کردم. حتی زمانی که برای 
مسافرت به اروپا یا آمریکا رفته بودم، بانک برای امضاکردن 
فرم ها، به جای تماس با وام گیرندگان اصلی در روســتا، 

همچنان از طریق نامه یا تلگراف از من تقاضا می کرد.
همه چیز ]برای شکل گرفتن ایده تشکیل بانک برای 
تهیدستان[ از این جا شــروع شد. فقرای جبرا به خوبی 
می دانســتند که برای پایان دادن به فقرشــان، این وام 
تنها شانس آنهاست. من نمی خواستم هیچ وقت به یک 
نزول دهنده تبدیل شوم و عالقه ای هم برای قرض دادن 
به کسی نداشتم. بلکه آنچه دنبالش بودم این بود که در 
درجه اول، مسأله مرگ و زندگی فقرا حل شود. اما خود 
موضوع وثیقه هم برایم سوال شده بود. نمی دانستم آیا 
حق با من اســت یا با مدیران بانکــی. درمورد راهی که 
وارد آن شده بودم، هیچ حس روشنی نداشتم. کورمال 
می رفتم و در حین راه یاد می گرفتم که گرامین بانک یا 

بانک کشاورزان را چگونه پی ریزی کنم.

یک بنیاد خیریه غیردولتی پیشتاز در فقرزدایی

 برخالف تمام توصیه های دولتی و بانکی، یونس حاضر شد به کسانی وام بدهد که هیچ بانک  تجاری به  آنها وام نمی داد؛ زنان بیوه  بینوا، زنانی که شوهرانشان آنها را 
ترک کرده بودند، کارگران زمین های اربابان و سرمایه داران، رانندگان، رفتگران و حتی گدایان

بانکی که حاشیه نشینان گروه هدفش بودند

شاید بتوان نقطه عطف 
زندگی محمد یونس را بعد از 

بازگشت به بنگالدش، دانست. 
او از آمریکا به بنگالدش آمد 
و با مشاهده قحطی حاصل 

از جنگ، خود را درگیر 
فعالیت های کاهش فقر کرد و 
به عنوان پروژه ای تحقیقاتی، 
یک برنامه اقتصادی روستایی 
را طراحی کرد. در  سال 1975 
طرحی تحت عنوان »مزرعه 

سه شراکتی عصرجدید« ارایه 
داد که دولت نیز این طرح را 

اقتباس و اجرایی کرد


