توانمـندسازی اجتماعات محلـی با تکـیه بر کـیفیت آمـوزش:
ابزاری کارآمـد در کاهش فقـر شهری
توگو با میثم هاشمخانی
گف 

*

چــه ارتباطــی بیــن آمــوزش و کاهــش فقــر
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بنــده در ابتــدای صحبتــم تصریــح میکنــم کــه بــه دلیــل
تخصصــم در موضــوع اقتصــاد ،رویکــردی کــه نســبت بــه
ارتبــاط فقــر و آمــوزش اتخــاذ خواهــم کــرد رویکــرد اقتصادی
اســت ،و ایــن به معنــی نادیــده انگاشــتن رویکردهــای مکمل
ماننــد رویکردهــای اجتماعــی یــا تخصصهــای دیگر نیســت.
در بررســی ارتبــاط فقــر و آمــوزش ،بایــد بــه چهــار بحــث
مقدماتــی اشــاره کنیــم .موضــوع اول ایــن اســت کــه بــازار
کار در یــک دهــة اخیــر خیلــی غیرقابــل پیشبینــی بــوده
اســت ،یعنــی تقریب ـ ًا هــر آنچــه مــا در یــک دهــه پیــش در
مــورد بــازار کار  10ســال بعــد پیشبینــی کــرده بودیــم غلــط
از آب درآمــد .بــه همیــن دلیــل اکنــون انتظــار م ـیرود کــه
بســیاری از چیزهایــی کــه بــرای  20ســال بعــد پیشبینــی
کردهایــم نیــز اشــتباه باشــد .همیــن االن در تعــدادی از
رشــتههای فنــی و مهندســی ،نرمافــزاری را در ســال دوم
مقطــع کارشناســی آمــوزش میدهنــد کــه وقتــی افــراد وارد
مقطــع ارشــد و ســپس بــازار کار بشــوند ،آن نرمافــزار بهکلــی
از بــازار کار ایــران کنــار گذاشــته شــده اســت .به همیــن دلیل
اســت کــه میگویــم اتفاقــات غیرقابــل انتظــار در بــازار کار
* اقتصاددان و مدیر موسسه مطالعاتی حامیان فردا

ایــران بســیار زیــاد اســت.
موضــوع دوم آن اســت کــه فقر آموزشــی ،فقــر درآمــدی را به
دنبــال دارد .اگــر کســی بــه لحاظ آموزشــی وضعیــت خوبی در
ســنین کودکــی و نوجوانــی و جوانــی نداشــته باشــد ،احتمــال
اینکــه در آینــده دچــار فقــر درآمــدی شــود خیلــی بیشــتر
اســت .ایــن موضــوع در گذشــته نیــز وجــود داشــته ولــی در
ســالهای اخیــر خیلــی شــدیدتر شــده اســت .یعنــی در متــون
اقتصــاد فقــر مربــوط بــه  30ســال گذشــته میخوانیــم افــراد
فقیــر کــه ممکــن اســت بــه دلیــل زندگــی در خانــوادة فقیــر
آمــوزش خوبــی هــم نبیننــد ،مشــاغلی ماننــد کارگری ســاده،
کشــاورزی ســاده و امثــال آن را بــه دســت میآورنــد .امــا بــا
رونــد خیلــی ســریع اتوماســیون در ایــن حوزههــا و از بیــن
رفتــن ایــن مشــاغل ،بــا دو پدیــدة همزمــان مواجهیــم .یکــی
آنکــه خانوارهــای کمدرآمــد صاحــب فرزنــدان بیشــتری
میشــوند کــه معمــو ًال بــه احتمــال زیــاد از آمــوزش حرفـهای
نیــز برخــوردار نمیشــوند ،بــه ویــژه آنکــه بــا ابزارهــای
تکنولوژیکــی هــم آشــنایی ندارنــد .دیگــر اینکــه مشــاغلی
کــه نیازمنــد مهــارت چندانــی نیســتند ،مثــل کارگــری ســاده
و کشــاورزی ســنتی و امثــال آنهــا ،بــه ســرعت رو بــه تنــزل
هســتند .یعنــی کســی کــه امــروز کشــاورزی ســنتی میکنــد،

کــه ســاکنان اســتان کرمــان درصــد باالیــی از مهاجــران بــه
کالنشــهرها را بــه خــود اختصــاص بدهنــد .بــه ایــن ترتیــب
حاشیهنشــینی در کالنشــهرها افزایــش پیــدا میکنــد .در
خــود شــهر تهــران ،در یــازده ســال اخیــر ،میانگیــن شــغلی
کــه ایجــاد شــده بــه طــور خالص ســالی  65هــزار شــغل بوده
اســت کــه بــا حجــم میلیونــی مهاجــران واردشــده بــه ایــن
شــهر اصـ ً
ا همخوانــی نــدارد.
از ایــن چهــار بحــث مقدماتــی ،دو موضــوع در حــوزة فقــر و
دو موضــوع در حــوزة آمــوزش اســت و بیــان میکننــد کــه
فقــر مــا تــا چــه انــدازه دچــار چالــش اســت و آمــوزش مــا بــا
چــه چالشهایــی مواجــه اســت .بدیــن ترتیــب درمییابیــم
کــه رئــوس برنامــة توانمندســازی چــه چیزهایــی میتوانــد
باشــد .در درجــة اول ،برنامــة توانمندســازی آموزشــی بایــد
بــر پایــة آمــوزش مادامالعمــر ،کــه بــه معنــی آمــوزش
تماموقــت نیســت ،باشــد .در کل ،ســازمان ملــل بــه ســمت
ارائــة برنامههایــی مـیرود کــه وقتــی افــراد پــس از گذرانــدن
دوران تحصیــل خــود در دانشــگاه وارد بــازار کار میشــوند و
میبیننــد کــه چنــد مهــارت را کــم دارنــد ،ســاختاری وجــود
داشــته باشــد کــه بــرای ورود بــه کار مــورد نظــر خــود،
دورههــای آموزشــی کوتاهمــدت یــک تــا چنــد هفتــهای را
بگذراننــد تــا آموختههایشــان را بــه طــور خالصــه مــرور و
مهارتهــای الزم بــرای بــازار کار را کســب کننــد .بــرای
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میتوانیــم قاطعانــه بگوییــم کــه اگــر بــرای خــودش یــک
ســاختار مــدرن گلخان ـهای ایجــاد نکنــد ،کام ـ ً
ا ورشکســته
خواهــد شــد .نیــاز بــه کارگــر ســاده نیــز رو بــه کاهــش اســت
و کارخانههایــی کــه ســعی دارنــد بیشــتر بــا کارگــران ســاده
کار کننــد هــم رو بــه ورشکســتگی میگذارنــد .بنابرایــن اگــر
بخواهیــم فرزنــدان خانوادههــای فقیــر مطمئنـ ًا بــه وضعیــت
بــاالی خــط فقــر برســند ،بایــد بــه لحــاظ آموزشــی توانمنــد
بشو ند .
موضــوع ســوم بــه نــوع آموزشهــا برمیگــردد .همــان طــور
کــه بــازار کار خیلــی غیرقابــل پیشبینــی اســت و واقعــ ًا
نمیدانیــم چــه مشــاغلی در  10ســال آینــده کاراتــر خواهنــد
بــود و چــه مشــاغلی کمرنــگ میشــوند ،نــوع آموزشهایــی
کــه بــرای بــازار کار ،کاربــردی بــه شــمار میآینــد نیــز
بــه شــدت در حــال زیــر و رو شــدن اســت .ســازمان ملــل
متحــد در ســندی کــه در ســال  2015در حــوزة آمــوزش
تصویــب و بــه کشــورهای عضــو ابــاغ کــرد ،بــه موضــوع
«یادگیــری مادامالعمــر» ( )lifelong learningپرداختــه
اســت .ایــن ســازمان توضیــح داده کــه در مقطعــی در قــرن
بیســتم ،ایــن تلقــی وجــود داشــته اســت کــه افــراد  10تــا 20
ســال آمــوزش ببیننــد و ســپس وارد بــازار کار شــوند .در ایــن
دیــدگاه ایــن پیشفــرض وجــود داشــته کــه نیازهــای بــازار
کار معیــن و مشــخص اســت .امــا ایــن پیشفــرض در زمــان
حــال کامـ ً
ا مخــدوش شــده اســت زیــرا مهارتهــای مــورد
نیــاز در بــازار کار ،جهشهایــی کــه در حــوزة فنــاوری اتفــاق
میافتــد و مســائل دیگــر آنقــدر زیــاد و متنــوع هســتند کــه
واقعـ ًا مشــخص نیســت بــازار کار بــه چــه آموزشــی نیــاز دارد.
لــذا ســازمان ملــل بــه کشــورها توصیــه کــرده اســت کــه
بــه ســرعت بــه ســمت دورههــای آموزشــی غیررســمی و
کوتاهمــدت برونــد .منظــور از غیررســمی ایــن اســت کــه از
آمــوزش صــرف در چارچــوب مــدارس و دانشــگاهها خــارج
شــویم و منظــور از کوتاهمــدت بــودن هــم ایــن اســت کــه
آموزشهــا میتوانــد یــک هفت ـهای باشــد و مث ـ ً
ا افــراد در
یــک هفتــه مهــارت تایــپ کــردن را یــاد بگیرند .توصیــة اکید
ســازمان ملــل بــه کشــورها ایــن اســت کــه از تأکید صــرف بر
ســاختار آمــوزش رســمی خــود فاصلــه بگیرنــد و در کنــار آن
بحــث یادگیــری مادامالعمــر را نیــز از طریــق همیــن دورههای

آموزشــی غیررســمی کوتاهمــدت دنبــال کننــد.
موضــوع چهــارم کــه بایــد بــه آن بپردازیــم بحــث بحــران
شــغل در کل ایــران اســت .امســال یازدهمیــن ســال پیاپــی
اســت کــه تولیــد خالــص شــغل در کشــور نزدیــک بــه صفــر
اســت .همچنیــن در ایــن مــدت تقریبــ ًا در  18 ،17اســتان
خالــص شــغل ایجادشــده منفــی بــوده اســت .یعنــی مث ـ ً
ا
مــا در کارخانـهای  100شــغل ایجــاد کردهایــم ،امــا در همــان
ســال  150شــغل بــه دالیلــی از بیــن رفتــه اســت و تولیــد
خالــص شــغل منفــی شــده اســت .ایــن وضعیت خاصی اســت
و مــا بــا حجــم ســنگینی از مهاجــرت بــه شــهرهای بزرگتــر
مواجــه هســتیم کــه حاشیهنشــینی بســیار گســتردهای را بــه
دنبــال دارد .مثـ ً
ا در اســتانی ماننــد کرمــان ،بــا وجــود اینکه
بــا رشــد جمعیــت روب ـهرو بودهایــم ،خالــص تعــداد مشــاغل
کاهــش یافتــه اســت .بنابرایــن کام ـ ً
ا قابــل انتظــار اســت
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توانمندســازی ابتــدا بایــد بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود
و از دل پیمایــش خــود افــراد حاشیهنشــین بیــرون آیــد
کــه در کجــا پتانســیل اشــتغال وجــود دارد و در چــه جاهایــی
مهارتهــای خاصــی وجــود دارد کــه افــراد بــه آنهــا نیــاز
دارنــد تــا جــذب بــازار کار شــوند .نمیتــوان گفــت کــه ایــن
مهارتهــا دقیقــ ًا چــه چیــزی اســت و میتوانــد مقــوالت
مختلفــی باشــد.
دوم بحــث مراکــز یادگیــری محلــی اســت کــه ســازمان
ملــل بــه آن پرداختــه و ســعی در ترویــج آنهــا در مناطــق
حاشیهنشــین دارد .مثالــی بــرای تبییــن گفتمــان ســنتی حول
ایــن موضــوع میتوانــد کارکــرد و جایــگاه مدرســه باشــد.
بــه طــور کلــی ،مدرســه جایــی اســت کــه دانشآمــوزان بــه
آن مراجعــه میکننــد و معلــم مســائلی را بــه آنهــا آمــوزش
میدهــد .امــا مــدارس موجــود در مناطــق حاشیهنشــین بــه
دالیــل مختلفــی مانند عدم اســتقبال دبیــران باتجربــه و نامی
از ایــن مــدارس ممکــن اســت خیلــی کارآمــد و جوابگــوی
نیازهــای روز نباشــند .نکتــة مهــم دیگــر آن اســت کــه ایــن
افــراد فرصــت  15ســال آمــوزش دیــدن و ســپس وارد بــازار
کار شــدن را ندارنــد و بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی خــود
مجبورنــد زودتــر وارد بــازار کار بشــوند .حتــی ممکــن اســت
والدیــن فرزنــدان خــود را ترغیــب کننــد کــه آمــوزش را رهــا
کننــد و وارد بــازار کار بشــوند تــا بتواننــد درآمــدی کســب
کننــد .موضــوع دیگــر آن اســت کــه مــا در چنیــن مناطقــی
بحــث تــرک تحصیــل دانشآمــوزان در عیــن کمســوادی یــا
بیســوادی والدینشــان را داریــم .معمــو ًال در خانوارهــای دیگر
در نقــاط توســعهیافتهتر شــهر ،یکــی از ایــن دو مــورد وجــود
نــدارد امــا در مناطــق حاشیهنشــین بــه وفــور بــا ایــن مســئله
روبـهرو میشــویم کــه نوجوانــی پــس از  8 ،7ســال آمــوزش
تــرک تحصیــل میکنــد ،در حالــی کــه پــدر و مــادرش نیــز
بیســواد هســتند.
راهحلــی کــه بــرای ایــن موضــوع ارائــه شــده ایجــاد مراکــز
آمــوزش محلــی اســت .مأموریــت مدیــر چنیــن مرکــزی آن
نیســت کــه ماننــد مدرســه عــدهای دانشآمــوز را ثبتنــام
کنــد و بــه دنبــال قبولــی آنهــا در امتحانــات پایــان تــرم
باشــد ،بلکــه مأموریــت وی ارتقــای ســطح ســواد و آمــوزش
در ایــن محلههــای پرمشــکل اســت .کارهــای مختلفــی بدین

منظــور انجــام میشــود ،از جملــه آنکــه عــاوه بــر دایــر
بــودن کالسهــای رایــج مــدارس و آمــوزش دانشآمــوزان،
در ایــن کالسهــا تجربیــات اشــتغال بــا دانشآمــوزان بــه
اشــتراک گذاشــته میشــود .یعنــی از پــدران و مادرانــی کــه
تجربــة اشــتغال موفقــی داشــتهاند خواســته میشــود کــه
تجربیــات خودشــان را بعــد از کالس بــرای دانشآمــوزان بیان
ا در یــک منطقــة روســتایی ،فــردی کــه بــرای به
کننــد .مثـ ً
اشــتراک گذاشــتن تجرب ـهاش بــه مدرســه دعــوت میشــود
کســی اســت که توانســته مشــکل آبیــاری محصوالتــش را به
خوبــی برطــرف کنــد .در ســاختار ســنتی آمــوزش ،دانشآمــوز
بایــد  12ســال درس بخوانــد تا وارد دانشــگاه بشــود و ســپس
 4ســال هــم در دانشــگاه درس بخوانــد تــا تازه در ایــن مرحله
وارد بــازار کار شــود و تجربیــات شــغلی بــه او ارائــه بشــود.
امــا از آنجایــی کــه در ایــن مناطــق احتمــال تــرک تحصیــل
دانشآمــوزان خیلــی بــاال اســت و ممکــن اســت حتــی بعــد از
گرفتــن مــدرک ســیکل از تحصیــل کنارهگیــری کننــد ،مهــم
اســت کــه تجربیــات اشــتغال خیلــی زودتــر بــه افــراد انتقــال
داده شــود .حــال ایــن موضــوع کــه دانشــگاههای مــا هــم
در انتقــال تجربیــات اشــتغال ضعیــف عمــل میکننــد یــک
بحــث جداگانــه اســت کــه پرداختــن بــه آن مجــال دیگــری
میطلبــد.
بحــث دیگــر آموزشهایــی اســت کــه الزم اســت بــه
خانوادههــا ارائــه شــود .اگــر در منطقــهای والدیــن و
بهخصــوص مــادران کمســواد یــا بیســواد باشــند و
آموزشهایــی بــرای آنــان مفیــد باشــد ،ایــن آموزشهــا را
طــی دورههــای کوتاهــی بدون شــرط داشــتن حداقــل مدرک
(مثـ ً
ا دیپلــم) بــه آنهــا منتقــل میکنیــم .بــه ایــن ترتیــب،
هــر آنچــه بتوانــد کیفیــت زیســت ایــن افــراد را باالتر ببــرد یا
بــه کســانی کــه ســواد دارنــد کمــک کنــد کــه بــا اســتفاده از
زیرســاختهای اینترنتــی ،دانــش روزمــرة بیشــتری به دســت
بیاورنــد یــا هــر موضــوع دیگــر مرتبــط بــا ایــن افــراد (ماننــد
پیشــگیری از بــارداری) بــه آنــان ارائــه میشــود .امــا بایــد
توجــه داشــت کــه مأموریــت مرکــز یادگیــری محلــی ایــن
اســت کــه ســعی کنــد بــا پتانســیلهایی کــه در خــود محلــه
وجــود دارد ،دانــش را از افــرادی کــه دانــش بیشــتری دارند
بــه افــرادی کــه دانش کمتــری دارنــد انتقــال بدهــد .تأکید

منبع :آرشیو خانه محله عرفان شهر گرگان

در ســکونتگاههای غیررســمی ،خانههــای
محلـهای وجــود دارد کــه وظیفــة آمــوزش را بر
عهــده دارنــد و تمــام ایــن کارهــا و کالسهــا
در ایــن خانههــای محلــه انجــام و برگــزار
میشــود .امــا مســئلة اصلــی مــا ایــن اســت
کــه آمــوزش ایــن مهارتهــا تــا چــه میــزان
باعــث کارآفرینــی شــده و افــراد را صاحــب
شــغل کــرده اســت زیــرا عمومــاً درصــد
کمــی از افــراد پــس از گذرانــدن کالسهــای
مهارتآمــوزی ،در همــان زمینــه مشــغول کار

میشــوند .گفتیــد کــه افــرادی را کــه موفقیـت
شــغلی یــا کارآفرینــی در مقیــاس کوچــک و
محــدودة خــود را داشــتهاند بــرای آمــوزش
بــه مراکــز محلــی فراخواندهایــد .حــاال در نظر
بگیریــم کــه چنیــن افــرادی در ســطح محلــه
وجــود نداشــته باشــند .مــا چگونــه میتوانیــم
بــه عنــوان یــک عامــل بیرونــی وارد محــات
بشــویم و آموزشهــای مؤثــر و مفیــد بــه افراد
بدهیــم؟
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اصلــی در مرکــز یادگیــری محلــی بــر افــراد خــود محلــه
اســت و ایــن مرکــز بــه دنبــال آن اســت کــه افــراد موفــق
محلــه را شناســایی و ســپس آنــان را بــرای گفتوگــو بــا
ســایرین بــه مرکــز دعــوت کنــد یــا مثــ ً
ا افــراد دارای
ـب خانمهــای خانـهدار را بــرای آمــوزش
مهارتهــای مناسـ ِ
مهارتهــای خــود بــه آنهــا دعــوت بــه همــکاری کنــد.
معمــو ًال ایــن کالسهــای آموزشــی را در مدرســه مســتقر
میکننــد و مدرســه بــه مرکــز یادگیــری محلــی تبدیــل
میشــود چــرا کــه آشــتی ایــن افــراد بــا مدرســه میتوانــد
بســیار مفیــد باشــد .ایــن افــراد در مناطقــی ســاکن هســتند
کــه معمــو ًال در پــی مهاجرتهــای وســیع و ســریع شــکل
گرفتهانــد یــا بــه قومیــت خاصــی تعلــق دارند و در بســیاری
از مــوارد بــه مدرســه بیاعتمــاد هســتند و مدرســه را
متعلــق بــه قومیــت یــا قشــر دیگــری میداننــد و معتقدنــد
نمیتواننــد بــا مدرســه همــکاری داشــته باشــند .بــه همیــن
دلیــل و بــرای بازگردانــدن اعتمــاد از دســت رفتــة ایــن
افــراد بــه مــدارس ،کــه رأی مثبــت آنــان بــرای تحصیــل
راحتتــر و طوالنــی مدتتــر فرزندانشــان در مــدارس
را نیــز بــه دنبــال دارد ،ســعی میشــود کــه ایــن مراکــز
یادگیــری در داخــل مــدارس ایجــاد شــوند .نکتــة مــورد
تأکیــد مــا و ســازمانهای بینالمللــی آن اســت کــه

مســئول مرکــز بایــد در مدرســه مســتقر باشــد.
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ایــن بحــث مفصلــی در نظریههــای آمــوزش اســت .مــا
بایــد ببینیــم کــه بســته بــه نــوع محلــه و کمبودهــای
آن ،بایــد بــه اســتعدادهای درون محلــه توجــه بیشــتری
داشــته باشــیم یــا بــه کمبودهــای آن .مــا فــرض را بــر
ایــن میگذاریــم کــه تلفیقــی از ایــن دو روش را بــرای
محــات اتخــاذ کنیــم .در مــورد ایــن رویکــرد کــه فــردی
را از بیــرون محلــه بیاوریــم ،بنــده ایــن نظــر را دارم کــه
نــگاه مــا بــه ایــن محــات بیشــتر نــگاه کمکدهنــده و
یاریبخــش بــه افــراد ســاکن در محــات اســت ،یعنــی
فکــر میکنیــم کــه بایــد حتمـ ًا بــه ایــن محــات مراجعــه
و کمکــی اهــدا بکنیــم تــا اتفــاق خاصــی بیفتــد .امــا مــن
اعتقــاد دارم کــه میتوانیــم دیدگاههــای دیگــری را هــم
در نظــر بگیریــم .مثــ ً
ا اینکــه ســاختار کســب و کار
و ســاختار بــازار (مبادلــة کاال و خدمــات) را بــه شــکلی
طراحــی کنیــم کــه خــودش بتوانــد پایــدار باقــی بمانــد و
بــه نوعــی ســعی بــر ایــن باشــد کــه کاری انجــام شــود
کــه اگــر ســال بعــد مــا آنجــا نبودیــم ،خودشــان بتواننــد
رونــد زندگیشــان را حفــظ کننــد و آن را ادامــه بدهنــد.
الزمــة تحقــق ایــن امــر بــه نظــر مــن ایــن اســت کــه
مشــاغل کاربرمحــور را شناســایی کنیــم ،یعنــی مشــاغلی
کــه نیــاز بیشــتری بــه نیــروی کار در مقایســه بــا ســرمایه
دارنــد .مثــ ً
ا فوالدســازی کاربرمحــور نیســت چــون بــه
ســرمایهای بــه مراتــب بیشــتر از نیــروی کار احتیــاج دارد
و بــه ازای اشــتغال هــر نفــر در شــرکت فــوالد ،رقمــی
معــادل  5میلیــارد تومــان بایــد هزینــه شــود .امــا در مقابل،
مشــاغلی ماننــد بســتهبندی محصــوالت غذایــی ،خشــک
کــردن میــوه ،بازیافــت زبالــه ،تولیــد انــواع صنایــع دســتی
و نظایــر آنهــا کاربرمحورنــد و نیــاز بــه ســرمایة زیــادی
ندارنــد و بیشــتر بــه مهــارت افــراد و وجــود بــازاری بــرای
فــروش محصــوالت تولیــدی آنهــا بســتگی دارنــد.
بــه نظــر بنــده ،شناســایی هوشــمندانة ایــن فرصتهــا از
عهــدة دولــت بــه تنهایــی خــارج اســت و اینجــا همــان
نقطــهای اســت کــه ســازمانهای مردمنهــاد بایــد
ورود کننــد .امــا مــن فکــر میکنــم در برخــی مناطــق
بــرای ورود ایــن ســازمانها بــه مســائلی از ایــن دســت
مشــکالت حقوقــی خاصــی وجــود دارد .مثـ ً
ا بنــده کســی

را میشــناختم کــه کســب و کار بزرگــی در خشــک کــردن
میــوه راهانــدازی کــرده بــود ،امــا نزدیــک بــه یــک ســال
دنبــال گرفتــن مجــوز و تکمیــل آن بــود .بــه همیــن دلیــل
از یــک جایــی بــه بعــد ،ایــن افــراد خســته میشــوند و
انگیــزة اولیــة خــود را از دســت میدهنــد و در نهایــت
از کارشــان پشــیمان میشــوند و دیگــر بــه آن ادامــه
نمیدهنــد .اگــر میتوانســتیم مجوزهــای الزم بــرای
حوزههــای کاربرمحــور را بــه حداقــل برســانیم ،خیلــی
بــه ایــن افــراد و مناطــق ســکونت آنهــا کمــک میشــد.
زمیــن و ملــک در ایــن مناطــق بســیار ارزان اســت و مثـ ً
ا
ایجــاد یــک انبــار بــرای خشــک کــردن میــوه در چنیــن
مناطقــی خیلــی هزینهبــر نخواهــد بــود .از طرفــی ،بســیاری
از ســاکنان مناطــق حاشیهنشــین خــود بــه خــود بــه ایــن
مناطــق هجــوم میآورنــد و در آنهــا ســاکن میشــوند.
مــن فکــر میکنــم کــه اگــر در ایــن حوزههــا ،مجوزهــا
را شــفاف کنیــم و کاهــش دهیــم و از ســختگیریها
بکاهیــم ،برنامههــا ســرعت میگیــرد و اثرگــذاری آنهــا
بیشــتر میشــود.
بحــث دیگــر ایــن اســت کــه دولــت میتوانــد خیلــی
شــفاف ،بــا ابزارهــای قانون ـیای کــه در اختیــار دارد ،بــه
ایــن افــراد کمــک کنــد .در ایــن زمینــه موضــوع بیمــة
نیروهــای کار مطــرح میشــود .دولــت میتوانــد بگویــد
کــه هــر تعــداد نیــرو از ایــن مناطــق بــرای کار فراخوانــده
شــوند ،آنهــا را بیمــه میکنــد .بدیــن ترتیــب مجموعـهای
از محاســبات پیچیــدة موجــود ماننــد دادن وام و زمیــن
رایــگان کنــار گذاشــته میشــود و فســاد در ایــن حوزههــا
ماننــد اختــاس زمیــن یــا وام نیــز کاهــش مییابــد.
موضــوع دیگــر بحثــی اســت کــه بــا عنــوان unit cost

در اتحادیــة اروپــا مطــرح شــده اســت ،بــه ایــن مفهــوم
کــه دولــت همیشــه میخواهــد منابــع مالــی ویــژهای
را بــه فقرزدایــی اختصــاص دهــد و کمکهایــی را بــه
ســازمانهای مردمنهــاد یــا حتــی شــرکتها اهــدا کنــد
کــه آنهــا در حــوزة فقرزدایــی فعالیــت بکننــد .یــک
رویکــرد ایــن اســت کــه دولــت مشــخص کنــد کــه بــه هر
نهــاد یــا ســازمان چــه میــزان و در چــه زمین ـهای کمــک
میکنــد .رویکــرد دیگــر ایــن اســت کــه دولــت پــروژه
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تعریــف کنــد .یعنــی بــه منظــور فقرزدایــی ،پروژههایــی را
بــرای شــرکتهای مردمنهــاد تعریــف کنــد کــه انجــام
دهنــد .مثــل اینکــه دولــت بیایــد بگویــد در فــان منطقــة
حاشیهنشــین ،فــان مقــدار ظرفیــت را در مهــارت خاصــی
ایجــاد کــرده و افــرادی در آن حــوزه (مثــ ً
ا بســتهبندی
میــوه) مشــغول بــه کار هســتند .ســپس تعهــد بدهــد
کــه بــه ازای مشــاغلی کــه هرکســی (چــه مــردم و چــه
ســازمانهای مردمنهــاد) بتوانــد در ایــن مناطــق ایجــاد
کنــد ،ســالیانه فــان مبلــغ را اختصــاص میدهــد .ایــن
کار خیلــی شــفافی اســت ،یعنــی  unitمــا بــه ازای یــک
شــغل در یــک ســال اســت و  costهــم مقــدار ثابتــی برای
نشــان دادن میــزان هزینـهای اســت کــه دولــت میپــردازد.
حــال اگــر دولــت ایــن مســئله را خیلــی شــفاف بیــان کنــد
و در کنــار آن بگویــد کــه دیگــر هیــچ کمــک بالعوضــی
بــه ســازمانهای مردمنهــاد نمیدهــد و همــه موظــف
هســتند کــه براســاس unit costعمــل کننــد ،بــه نظــرم
میتوانــد خیلــی جــذاب و همیــن طــور پربــازده و بســیار
مثبــت باشــد .در انگلســتان حتــی برخــی آموزشهــا را
هــم بــر همیــن مبنــا پیــش بــرده و گفتهانــد بــه هیــچ
ســازمانی کمــک نمیکننــد ،و فقــط اگــر هــر ســازمانی
افــرادی را تــا حــد قابــل قبولــی آمــوزش دهــد کــه در
ارزیابــی موفــق شــوند ،بــه آن ســازمان فــان مبلــغ بــه
ازای هــر یــک نفــر میپردازنــد .بنــده معتقــدم کــه ایــن
رویکــرد باعــث شــفافیت کارهــا میشــود و بــه مــا ایــن
تضمیــن را میدهــد کــه بــه خروجــی خاصــی خواهیــم
رســید زیــرا روش کار بدیــن ترتیــب اســت که یک شــرکت
یــا ســازمان پیشــقدم میشــود و تضمیــن میکنــد کــه
در یــک بــازة زمانــی معیــن ،در منطقــة مــورد نظــر ،تعــداد
مشــخصی شــغل در حــوزة خاصــی ایجــادکنــد؛ و وقتــی
برنامــة ســازمان مشــخص شــد و بــرای افــرادی مشــاغلی
فراهــم گردیــد ،بــه ازای هــر نفــر مبلغــی بــه آن تعلــق
میگیــرد.

