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 (2009در سال  ویژگی ها و یافته های مهم کتاب خروج از فقر )از انتشارات بانک جهانی

 

)به  جهان کشور 15در  یجامعه محل 500از  شیدر ب دیجد یقیپژوهش تطب کی جیخروج از فقر، نتا یهاکتاب مجموعه

در طی یک دهه  ایو شرق و جنوب آس نیالت یکایآمر قا،یدر آفر رشدهیفق ای ریهزار زن و مرد فق 60منظور بررسی وضعیت 

 یهاافتهی. کنندیم حیاز فقر را تشر ریخروج مردم فق ییو چرا یو چگونگ دهندیرا ارائه م میالدی( 2005تا  1995از 

نفر از  هاونیلیو م شود جیترو عدالت اجتماعیو  ریتا رشد فراگ کندیم یمعرف دیجد یهااستیس یبرا ییهاانیکتاب، بن

 فقر خارج شوند.

شروع  (یبانک جهان نیشیمشاور ارشد پ) انینارا پایخانم د میمستق تیتحت نظارت و هدا 2007مجموعه در سال  نیا

انمندسازی تو"، کتاب 2002ایشان در سال کرده بود.  یو رهبر تیرا هدا« فقرا یصدا»پروژه مهم  آن،از  شیپ یشد. و

اب هم توسط که آن کت کارشناس مختلف، جمع آوری و ویراستاری نمودند 1000تجربیات  را با استفاده از "و کاهش فقر

توسعه مدل ملی  وپروژه بین المللی طراحی "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حمایت مالی  معاونت رفاه اجتماعی  

 د.در دست اجرا بود، ترجمه و منتشر ش در ایران UNDPکه با همکاری دفتر  "حمایت اجتماعی و توانمندسازی

 

صوص خو دستاوردهای بانک جهانی در  در خصوص تجربیات پنجاه نکته مهمحال توجه خواننده گرامی را به 

 استخراج شده است، معطوف می دارد: "خروج از فقر کتاب" فقرزدایی که از

بر تحرک برای بیرون آمدن از فقر به جای توجه  یاس با تمرکزهای پژوهشی تطبیقی بزرگ مقاین یکی از اندک تالش -1

پردازد که در رهگذر زمان موفق به خروج ص رف به خود فقر است. این بررسی به گردآوری تجربیات زنان و مردان فقیری می

 کند.های آنها شدند معرفی میاز فقر شدند و فرایندها و نهادهای محلی را که یاریگر یا مانع تالش

 موضوعات و چگونه این -فهم خود مردم از آزادی، دموکراسی، برابری، توانمندسازی و رویاها متکی شده استدرک و  -2

 گذارد. مردم فقیر تاثیر می اجتماعی و سیاسی رشدبر 

کنند، چندین بینش جدید برای بسط این بررسی با بهادادن به تجربیات خود مردم و اینکه آنها چگونه فقر را تعریف می -3

 دهد.راهبردهای کارامدتر کاهش فقر ارائه می

 یسالمت یها1تکانه شیو افزا یمهم سقوط به فقر عبارتند از کاهش رونق اقتصاد محل لیدو دل -4

                                                           
1 Shock 
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داشته باشند که شانس سقوط  یدائم یهاییتا دارا میبه مردم کمک کن دیاست. ما با یاتیح اریبس یریپذبیکاهش آس -5

 کاریاز کار ب ای ،یعیطب یایبال ،یماریخوراک و سوخت، ب متیق شیافزا لیازقب رمنتظرهیغ یهاکردن به فقر به واسطه تکانه

 شدن را کاهش دهد. 

 هایاریبدب لیتا از تبد میرا فراهم کن یو تدارک خدمات سالمت اساس هیشامل ته یاساس یاجتماع یمنیا یتورها دیما با -6

 . شود یریبار جلوگفاجعه یدادهایبه رو هایو بدشانس

به مشاغل و  یاعادالنه یدسترس ریکه مردم فق میرا چنان گسترش ده یدر سطح محل یاقتصاد یهافرصت دیما با -7

 بازارها داشته باشند.

 یموارد حت شتریدر ب ،کنندیها را انتخاب کرده و امتحان مانواع ابتکار عمل ریکه مردم فق سازدیروشن م یبررس نیا -8

 یگذارهیسرما یپا وجود دارند اما فضاخُرده ریفق نیکارآفر هاونیلیو م هاونیلیدارند. م یبهتر یکه وضع رفاه یاز کسان شیب

 ر قرار نداشته است. مبارزه با فق یدر کانون توجه راهبردها پا،ردهخُ نانیکارآفر نیا یبرا

 رونیب ری. با وجود انقالب اعتبارات خُرد، مردم فقستندیصاف و هموار مواجه ن یباز نیبا زم ریمواقع، مردم فق شتریدر ب -9

 نانیکوچک و کارآفر یوکارهابه وام دادن به کسب یلیدهندگان بزرگ تماماندند و وام یباق یخدمات مال شتریب رهیاز دا

 هیپاسخ دهد و سرما ریمردم فق یمال یازهایاست تا به ن ازین دیجد یمال یو ابزارها ینهاد یهاپس به مدلرد ندارند. خُ

 آنها بگذارد. اریو اتصال به بازارها را در اخت شیوکار خوگسترش کسب یبرا ازیموردن

 نیتمر ،یفرد یزندگ یهاعبارتند از داستان یاصل یابزارهاشده است. داده استفاده  یآورروش مختلف جمع 10 از -10

 نامه. از پرسش هخانوار با استفاد یهاموضوعات مختلف و مصاحبه یرو یکانون یهامباحثات گروه ،ینردبان زندگ

 -1) زیمتما یژگیو 6از  یبیتحت مطالعه، بر اساس نظر خودشان و با ترک یخانوارها ،یمحل یخط فقرنسب نییدر تع -11

 -4خانوار،  یمصرف ییمصرف و نوع مواد غذا زانیم -3انداز، پسو  هاییدارا زانیم -2 ن،یزم تیو مالک یشغل تیوضع

 گاهیشده و جا یبندافراد( طبقه یاجتماع گاهیجا -6و  یرفتار یهایژگیو -5سرپرست خانوار و فرزندان،  التیتحص تیوضع

 مشخص شد. یزندگ انیدر نرد شانیا

 ؟هستند ریفق ر،یکه چرا مردم فق داده شودپرسش پاسخ  نیبه ا دیکار ابتدا با نیا ی. برااست دادن به فقر انیهدف پا -12

 کنندهنییتع کنند،یدنبال م ،است که عامالن توسعه یاقدامات کنندهنییفقر، تع ییربنایموجود درباره فقرا و علل ز یباورها

مند دغدغهمتعهد و است که شهروندان  یاعمال کنندهنییتع و کنندیم یطراح یمل استمدارانیاست که س ییهااستیس

ساز هستند، چرا که سرنوشت ،نداده و اغلب ناخودآگاه ما درباره فقراپسن امتحا امده،یبرزبان ن یباورها ند.دهیانجام م

مشکل این  ،شودیمقلمداد مشکل  یک. و اگر فقر ریخ ای شودیم فیمشکل تعر کیفقر اصاًل به عنوان  ایآ کنندیم نییتع

 تواندیم« فقرا»فقر و  تیموجود درباره ماه یست؟ باورهاا ه جامعهمشکل هم ای تستنها مشکل فقرا ایاست؟ آ یچه کسان

 .باشد -)دست روی دست گذاشتن( یعملیب کنندههیتوج ای –اقدام  زانندهیبرانگ
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اصل دوم  است. شیو سرنوشت خو یارباب زندگ ینخست، هر فرد. کندیم تیرا هدا یبررس نیا اساسی سه اصل -13

و از تمرکز صرف  داد یجا شانیجامعه محل یافراد و خانوارها را در بافتارها باید نیبنابرا دارد. تیاهم یبافتار محل نکهیا

 ها،نامهنییبه قواعد، آ یتوجه خاص باید. فتر، فراتر (فقر است یهاشیمایمعمول پروش که )خانوار  ای یفرد یهایژگیو یرو

با آنها در  ریکه مردم فق یمحل یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یکه بر نهادها شتدا یتظاراتو ان یررسمیغ یهنجارها

 حاکم هستند. ،اندارتباط

از  یاری. بسبودتحرک فقر  یشناسییایدنبال پوباید  یعنی توجه نمودزمان  یدر ط رییبه تغباید  ر،ییدرباره تغ سوم،اصل 

. است الزممتحرک  ریتصوولی . دهندیدر زمان را نشان م حرکتیاز افراد ب ستایا ریتصو کی ،یالحظه ریتصو کی هایبررس

 .کنندیدر آن سقوط م ایشوند  یآن مردم از فقر خارج م قیکه از طر بود ییندهایعمق فرا دنیفهم یدر جستجو باید

از نظر داشتن آرزو  رفقرایفقرا و غ نیب یکم یهاو نه ابرقهرمانند. تفاوت ینه قربان طانند،یو نه ش سینه قد ریمردم فق -14

وجود  شاناتیدر اخالق ایشان جلو رفتن، در ابتکار عمل لهیبه عنوان وس یکوشخود و فرزندانشان، در باور به سخت یبرا

 دارد.

به  یکمک چیمنجر شده که ه هاییانتخاب سیاستبه فقر  جادیا لیو دال رینادرست موجود درباره مردم فق یباورها -15

 است. فقرا نکرده

فکر  ریرا مشابه آنچه که مردم فق ایدن میتوانستی. اگر تنها ما ممیعوض شو دی. ما بارینه مردم فق میما هست مشکل -16

را در  یمیکاهش فقر عظ -فرصت وجود دارد یارزش دارد، برابر یکوشکه سخت ییجا -میواقعاً وجود دارد، بساز کنندیم

 .میدیدیزمان خودمان م

تبعیض عدم امنیت، حقوق محدود شهروندی، بدبیاری فضایی و محیطی،  اصلی پنج عامل اهای فقر مزمن بدام -17

 ارتباط دارد. های اقتصادی ضعیفاجتماعی و فرصت

از فقر خروج حرکت به سمت فقر یا حال  در یهارخانوا ازبزرگی  سیالیتفقر یک حالت گذرا است و به همین خاطر  -18

 وجود دارد.

طور تجربی، تغییرات ویژه محلی که هم روی فقرا و هم ند، بههست مهم قطعاای( های ملی )یا منطقهاگرچه تفاوت -19

 ترند.مهم ،گذارندغیرفقرا تأثیر می

کند شروع را تعیین می تا تجزیه و تحلیل تجربی از شرایطی که تغییرات در فقر شودهای سطح روستا استفاده از داده -20

 .گردد
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هم بالذات ارزشمند  -پنداردیکارکردن به خاطر آنچه او ارزش م یفرد برا ییتوانا -تیکه عامل دیگویسن م ایآمارت -21

ارزشمند مثل  یهاییدارا گریبر تملک د یشخص تیحس عامل .شودیدر کاهش فقر مؤثر واقع م یاست و هم از جنبه ابزار

 .خانه تقدم دارد ایپول  الت،یتحص

 ،یانسان ،یماد یهاییو شامل دارا هاستییدارا یفضا ای یسنت ییتر از سودمندگراگسترده اریبس ها،تیمجموعه قابل -22

 نی. اباشدیها( مآرزوها و آرمان ،یپردازالیخ نان،ی)اطم یمنددهیخودفا یحس روانشناخت یو حت یاسیو س یاجتماع

 کند.تا براساس آنچه آرزو دارد، عمل  دهدیاجازه م یبه هر انسان هاتیقابل

با خروج از فقر  یخود و فرزندان خود، ارتباط مهم یبهتر برا ندهیآرزو داشتن، تصور آ تیظرف ،یشناختروان گریبُعد د -23

 ها را محدود کند.آن یاهایجوانان، آرزوها و رؤ نیمشاغل والد رسدیدارد. به نظر نم

انجام  یبه قدرت برا گر،یخود و خانواده خود با کمک همد یخود و عزم بهبود وضع اقتصاد یهاییبه توانا نانیاطم -24

 .شودیکارها منجر م

 یشان و تا حدخصوصاً از خانواده گرانیخود، قدرت را از ارتباطات با د یدرون یهایژگیبر و هیعالوه بر تک ریمردم فق -25

گفتند قدرت در  یادی. عده زشودیم دهینام« قدرت با» یروابط نیشده از چن. قدرت منتجرندیگیجامعه م یاعضا گریاز د

 نهفته است.  هاعشق، وحدت و آرامش موجود در خانواده

کسب « قدرت خوب»تا  دهدیصحبت کردند که به شخص اجازه م یژگیشده، مردم از سه و یبررس یبافتارها نیدر ب -26

 هستند. یاخالق یعشق، احترام و رهبر ها،نیکند. ا

و کنترل زنان و  دیباعث از دست دادن ابراز عقا شود،یها منجر من فرصترفتبه از دست  نکهیاز ا ریبه غ ینابرابر -27

 .شودیم ریمردان فق

 یایدر مبارزه بر سر منابع محدود در دن گریبا همد نیهمچن ریباور داشتن به خود مهم است، مردم فق کهیدرحال -28

ها در اغلب موارد است و آن گرانیکردن د نهیفرد در گرو هز کی عی. از نظر مردم، ترفشوندینابرابر، وارد جنگ و دعوا م

 جلو، مسدود کنند. رفتن به یرا برا شانگانیهمسا یهاتا تالش کنندیتالش م

از  یکی ریمرگ و م ای یجد یماریشان، ببهبود رفاه یبرا ریفق یموانع در سر راه تالش خانوارها نیاز بزرگتر یکی -29

و  یبهداشت یهامراقبت نیتأم .سقوط به سمت فقر هستند یاصل لیدل یمرگ و سالمت یهاخانواده است. تکانه یاعضا

فقرا انجام  شتیو مع ینجات زندگ یبرا توانیاست که م ییکارها نیتراز مهم یکیو مقرون به صرفه  تیفیباک یسالمت

 داد.

دوانده  شهیخود در بافتار ر یها از ناتواناز قدرت و روابط قدرت دارند. آن یمیو مستق قیدرک عم ریفق مردم -30

 دیشا ای کنند،یاوقات احساس م یکه برخ یآگاهند. با وجود خفقان ،یاسیس یو ساختارها یاجتماع ،یاقتصاد یهاینابرابر
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را از  یزیپشتکار داشتن در هر چ یبرا اقیبه نفس و اشت ماداز قدرت، اعت یقوبسیار  یحس درون ،ریبه خاطر آن، مردم فق

 .دهندیخود نشان م

ها مردم را باال ببرد و حس عزت نفس آن یمنشو اجرا شوند که بزرگ یطراح یطور دیتوسعه با یها و راهبردهاطرح -31

 .کند تیرا تقو

شود  ریاعتماد به نفس مردم فق تیباعث تقو تواندیم ،یخصوصًا مسکن دائم ،یماد یهاییدادن دارا شیافزا یهاگام -32

 بدهد. گاههیبه عنوان تک یاقتصاد هیپا کیها و به آن

. عوامل مثبت که به خروج از فقر کمک شوندیباعث تفاوت در تحرک جامعه م یاسیو س یاجتماع ،اقتصادی عوامل -33

به  یکیروستا، و نزد کیبازارها در  یکیزیشغل(، حضور ف افتنی ی)خصوصا آسان یکل یعبارتند از رونق اقتصاد کنندیم

 .شودیتفاوت مثبت م عثبا یدولت محل یریپذتیمسئول نیها. همچنشهرها و جاده

ناهماهنگ فرصت، ابتکار  یطرف معادله است. اگر ساختارها کیمهم باشد، تنها  یشخص تیهم که عامل هرچقدر -34

 یاقتصاد یهایموفق شوند. نابرابر توانندینم یمنددهیفا-باال بردن خود یکنند، راهبردها یرا خنث ریعمل مردم فق

صعود داشته  یایاگر رؤ یحت شودیها مباعث تنزل آن کنندیم یزندگ ریکه مردم فق ییهاطیدر مح یاسیو س یاجتماع

 باشند.

 یمحل یایاقتصاد پو کیها در مجموعه فرصت یهستند. وقت یکه در فقر گرفتارند خواهان فرصت اقتصاد یمردم -35

اوقات، مردم  شتریخروج از فقر برسند. اما در ب ایو به سمت باال  نندیبرگز یابتکار عمل توانندیمردم م ابد،ییگسترش م

 .شودیم با موانعی مواجه شانیهاشده است و ابتکار عمل دحرکت به سمت باال مسدو یهاکه کانال شوندیمتوجه م

ها از مکان نیب یادینوسانات ز ،یمل یمتصل بودن به بازارها مهم هستند. درون اقتصادها نیو همچن یمکان تیموقع -36

 یرونیاتصال داشتن به جهان ب یو در آسان هارساختیدر ز یمهم آن، به نابرابر لیاز دال یکیوجود دارد.  شرفتینرخ پ ثیح

 .گرددیبرم

معموالً  یسلطه فرادستان سنت شوند،یبه جامعه بزرگتر متصل م یکه جوامع محل یهنگام دهدیشواهد نشان م -37

 .شودیبرخوردار م یکمتر تیحفظ بقاء از اهم یبرا رویپ -یشده و روابط حام فیتضع

 انیکه به ز شوندیو تقلب م یدستکار یمرئ انشوند، اغلب با دست تیهدا یبا دست نامرئ نکهیا یبازارها به جا -38

 نیغلبه بر ا یبرا ازیو تخصص مورد ن اسیمعمواًل فاقد مق ری. مردم فقکنندیعمل م ریکنندگان فقو مصرف دکنندگانیتول

 کیبازار، در  هیهستند و اغلب در حاش یبزرگ در بازار رسم گرانیباز وغی ریکاماًل ز ریفق دکنندگانیموانع هستند. تول

 یها برا. تمرکز بر گسترش فرصتکنندیم تیمحصول فعال میخُرد و روش تقس یخُرده تجارت، کشاورز یررسمیاقتصاد غ

خُرد و کوچک  نانیکارآفر یبلکه برا ،یبزرگ رسم دکنندگانیتول یوکار نه فقط براکسب طیمح لیمستلزم تحل ریمردم فق

 حال باال آمدن هستند. راست که د یکسان یو برا ینردبان زندگ نییدر پا
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، حق انتخاب ،یارزش قائل هستند: آزاد یدموکراس یهاآلدهیا یبرا ریکه مردم فق دهدیشواهد در سطح خُرد نشان م -39

 مشارکت و عدالت. ،یبرابر

. اگر کندیعمل م «حاصل جمع صفر» یاغلب به عنوان باز یمحل ی، دموکراس«قدرت یهاائتالف»توجه به وجود  با -40

اغلب فاسد  یمحل یهایکه دموکراس دهدی. به عالوه، شواهد نشان منندیبیم انیز نیرینفع ببرند سا ریمردم فق یبرخ

باالتر است که  یفرادستان در جوامع ریفساد، طرد شدن، و تسخ. احتمال گردندیم ریتسخ تانو به دست فرادس شوندیم

 .شودیهمگرا م یاسیو س یاقتصاد ،یقدرت اجتماع رامونیکه خطوط پ ییاند جاشده یقشربند یاز نظر اجتماع

رهبران  جینشود و پاسخگو نگه داشته شود. آنها شامل ترو ریتسخ تواندیم یمحل یوجود دارد که دموکراس ییهاروش -41

 یبانیو پشت ،یبه اطالعات درباره دولت محل شتریب یدادن در انتخابات آزاد و عادالنه، امکان دسترس یحق را نیخوب، تضم

 جامعه است. ماتیدر تصم ریقو مشارکت مردم ف یاجتماع یاز زندگ

 عیتوز یبرا ییهاعمدتاً به عنوان کانال که یادارات دولت محل و نوع نگاه به برخورد وهیش استمدارانیاست که س مهم -42

ند. ده تغییررا می باشند  -حاصل جمع صفر یدر باز گرانیهمانند باز -یالتیو ا یمرکز یهادولت یکاالها و خدمات از سو

. آنها کنندیکمک م نییاقتصاد از پا یکه به آزادساز شندبا ییایپو یهاتیهو توانندیخوش کارکرد م یمحل یهادولت

 یمنابع درآمد یسازخانوارها به متنوع قیتشو ،یبهبود کشاورز یهاروش جیترو ها،رساختیز جادیکار را با ا نیا توانندیم

 انجام دهند. کنندیرا محدود م ینیکه کارآفر یو برمال کردن قواعد و مقررات شت،یو مع

منظم  یهایانتخابات عادالنه و حسابرس کنند. فایا یاقتصاد کیک بزرگ کردندر  یاتینقش ح توانندیم یمحل رهبران -43

 باشد. دیرابطه مف نیدر ا تواندیم یالتیا /یدولت مرکز

  :یمبارز باسابقه لهستان کی کیچنیآدام م -44

شرارت را بر شرافت،  ،یرا بر تعال یهودگیب یاست ... دموکراس یخاکستر یو نه سرخ است. دموکراس اهینه س یدموکراس

 ،یاز گناهکار یمخلوط ،یمیدا یناکامل یعنی ی. ... دموکراسکندی، انتخاب مشایستگی واقعیرا نسبت به  یتوخال یهاوعده

را  یدموکراس ،و جامعه کامالً عادل یاخالق حکومت ندگانیجو کهاست  لیدل نی. به همرنگیو خدعه و ن یبخشتقدس

اشتباهات  حیتصح تیظرف نیوال بردن خود، همچنئس ریز تیاست که ظرف یحال تنها دموکراس نیدوست ندارند. در ع

 خودش را دارد.

تعامالت و ارتباطات  ؛یوحدت و وفادار ،یاجتماع ی: همبستگاست یجمع اماقد تیخانواده که اساس موفق یهایژگیو -45

هم  عیتوز ییمحصول مشترک؛ و توانا دیتول ای منابع و عیتجم مات؛یتصم یو کنترل رو اختیارمکرر در طول زمان؛ 

 مثبت. یو هم دستاوردها یمنف یهاسکیر
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 شود،یم یادیتوجه ز یمل یهااستیفقر، به س یهایدر بررس کهیمتمرکز شد. درحال یمحل یهاتیبر واقع یبررساین  -46

 .شودیگرفته م دهیو به شکل روزانه با آن در تعامل هستند اغلب ناد کنندیم یکه مردم در آن زندگ یمحل طیشرا

و  تفاوتیحالت ب نیاند که در بهترمواجه ییکه آنها با بازارها یطیاند در شرامواجه یسخت و دشوار یافقرا با مبارزه -47

 یو برخ یارتباطات، دسترس ،ییبا نداشتن دارا ری. مردم فقکنندیآنها عمل م هیعل یاشدهحالت به شکل حساب نیدر بدتر

 آمدن از فقر دارند. رونیب یبازار برا یروهایدر استفاده از ن یادیاغلب مشکل ز ،یاوقات تخصص کار

در عوض آنها ابتکار  برند؛یرنج نم ریحق یآرزوها ای ییرگرایکنند از مشکل تقدیم یکه در فقر زندگ یمردم شتریب -48

بر آن غلبه خواهند  یآنها مطمئن هستند که با سختکوش شتریدهند، و ب رییخود را تغ طیتا شرا رندیگیبکار م ییهاعمل

به  شیخو یبهبود وضع زندگ یبرا نهااز آ خواهندیو م نهند،یخود را ارزش م یو روابط اجتماع یآزاد ریکرد. مردم فق

شده بسته یها و درهااغلب با فرصت ،یجمع ای یآنها، چه به شکل فرد یهاگوناگون استفاده کنند. اما ابتکارعمل یهاوهیش

فرادستان  ریکه به تسخ یمحل یهایدموکراس ایپر از دوز و کلک  ییچه در بافتار بازارها کند،ید مآنها برخور یبه رو

 کاهش فقر در محل تقاطع ابتکار عمل و فرصت قرار دارد. دیاست. کل مدهدرآ

آنها در کمک  ییتوانا ه،یاول اجاتیمردم به احت لیدارند، تقل هیلاو اجاتیکه مردم احت ستین یدیترد چیکه ه یدرحال -49

و  ده،یبرنامه، مهارت، ا ،یطلبدارند اما آنها آرزو، جاه هیاول اجاتی. البته که مردم احتکندیم فیکردن به خودشان را تضع

 فقراکه  یمردم ندارند. با وجود موانع هیبا بق یفرق چیه کنندیکه فقر را تجربه م یو مردم -دارند زین شخصی حاتیترج

 یکوشد، و آنها سختششان بهتر خواهد کودکان یآنها و برا یبرا ندهیغالب مردم گرفتار فقر معتقدند که آ تیاند، اکثرمواجه

 .نندیبیم ندهیبه آن آ دنیرس یو ابتکار عمل را ابزارها

انتخابات عادالنه، بهبود  بی. ترککندیم جادیا گرانید یبرا یو موانع یبرخ یبرا ییهااست، فرصت ریجاگفساد همه -50

خود بکنند.  یاز رهبران محل ییپاسخگو یرا قادر کند تا تقاضا ریمردم فق تواندیم یبه اطالعات، و اقدام جمع یدسترس

 بکنند. نییاقتصادها از پا یآزادساز یبرا یادیز یکارها توانندیم یمحل برانعادالنه و پاسخگو و ره یمحل یهایدموکراس

 


