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فرشاد مومني
كارشناس اقتصادي

چرا توسعه نيافته ايم
از جنبه روش  شناختي ما با تقدم مسائل 
سطح توسعه نس��بت به مسائل سطح 
كالن روبه رو هستيم و پايداري مربوط به شاخص هاي 
اقتص��ادي بيش از هر چيز تابعي از ط��رز اهتمام ما به 
مسائل سطح توس��عه است. در بين مس��ائل بنيادي 
سطح توسعه كه سرنوشت س��از هستند متغيرهايي 
مانند امنيت حق��وق مالكيت، وضعي��ت هزينه هاي 
مبادله و س��اختار نهادي بر اثر اينكه مولد يا غيرمولد 
باش��د هر يك نق��ش تعيين كننده اي دارند و مس��ير 
حركت عملكرد سطح كالن اقتصاد ملي را تحت تاثير 
قرار مي دهند، با يك دريغ و تاس��ف در جامعه روبه رو 
هستيم. آن هم اين است كه مهم ترين مشخصه عيني 
و ذهني س��اختار رانتي، پديده كوته نگري و س��لطه 
غيرمتعارف آن در همه مناس��بات مرب��وط به حيات 
جمعي ما است و نظام تصميم گيري و تخصيص منابع 
در اين زمينه به طرز غيرمتعارفي آس��يب پذير ش��ده 
اس��ت. نتيجه اين كوته نگري هاي غيرمتعارف به ويژه 
در دوراني كه بي سابقه ترين سطوح درآمدهاي نفتي را 
داشتيم؛ عوارض اجتماعي، فرهنگي و سياسي به مراتب 
مخرب تري را براي ما به يادگار گذاشته و بايد به شكل 

بايسته درباره تك تك آنها صحبت شود. 
درباره متغيرهاي س��طح توس��عه به شرحي كه اشاره 
كردم طيف بسيار متنوعي از متغيرها مطرح مي شوند 
ولي يك تش��ابه و يگانگي بس��يار حيرت انگيز هم در 
مطالعات مربوط به گذش��ته و تاريخي توس��عه و هم 
در مطالع��ات معطوف به مالحظات آينده ش��ناختي 
وجود دارد كه خود اين يكس��اني واقعا تكان دهنده و 
حيرت انگيز است. اگر ما كانون اصلي مساله را درست 
تشخيص دهيم مي توانيم انتظار داشته باشيم كه اداره 
كشور بسيار كم هزينه تر و بسيار پردستاورد نسبت به 

شرايط كنوني انجام شود. 
در كت��اب بس��يار ارزش��مند »چرا ملت ها شكس��ت 
مي خورند« نوشته عجم اوقلو و جيمز رابينسون، يك 
نكته بسيار خارق العاده اي مطرح شده است. ادعا اين 
است كه بر حس��ب بررسي تجارب بس��يار پر هزينه 
كش��ورهاي مختلف در طول تاريخ به يك جمع بندي 
كليدي دست پيدا كرده است. آن هم عبارت از اين است 
كه متغير ابر تعيين كننده در مناسبات مربوط به سطح 
توس��عه به الگوي رابطه دولت و مردم مربوط مي شود. 
اگر در هر كشوري مناسبات بين دولت و مردم براساس 
شفافيت، صداقت، عدالت و توليدمحوري استوار شود؛ 
آن كشور بدون استثنا در طول تاريخ به سمت توسعه 
متمايل ش��ده و اگر ديگر متغيرهاي توسعه وضعيت 
دگرگوني داشته باشند يعني عدم اعتماد، عدم شفافيت 
و عدم همكاري بين دولت و مردم، قطعا آن كشور مسير 
قهقرايي طي خواهد كرد. اين يك گواهي است كه اين 
كتاب در بررسي بيش از 2000 ساله از تاريخ اقتصادي 
كش��ورهاي مهم دنيا مورد توجه قرار داده است. عينا 
شبيه به اين جمع بندي را مجموعه اي از پژوهشگران 
موسس��ه »رند« در پروژه اي كه در سال 1999 انجام 

شده؛ ذكر كرده اند. 
مطالعه رند بر اساس سفارش شوراي روابط خارجي 
امريكا ص��ورت گرفته اس��ت. آنها ب��ا منطق ظهور 
انقالب در فناوري هاي مايكروالكترونيك و تكنولوژي 
اطالع��ات ارزيابي كردند كه قاع��ده بازي اقتصادي 
تغيير مي كن��د. گفتند ك��ه امريكايي ه��ا از موضع 
مسووليت هاي اس��تراتژيك رقباي خود را براساس 
اس��تانداردهاي نظم مرب��وط به م��وج دوم انقالب 
صنعتي پايش مي كنند و براين اساس از رند خواسته 
بودند مجموعه شاخص هاي جديدي را معرفي كند 
كه بيانگر عناصر گوه��ري و مولفه هاي اصلي تغيير 

يافته در قدرت باشد. 
مهم ترين يافته اين موسس��ه اين بود كه همه عناصر 
سخت در س��اختار قدرت يك كش��ور مثل جمعيت، 
تعداد نيروهاي مسلح، توان توليد فوالد، مانند وسعت 
س��رزمين، منابع مادي در اختي��ار و... جاي خود را در 
ساختار جديد به مولفه هاي نرم افزاري شامل نظام آمار 
و اطالعات وشبكه هاي خلق داده هاي اطالعاتي، ميزان 
پژوهشگران، وضعيت تخصيص منابع تحقيق و توسعه 
مي دهند. يعني عناصر اصلي قدرت از ربع پاياني قرن 
20 به اين سمت به صور فزاينده در حال معطوف شدن 

به مولفه هاي جديد است. 
آنچه براي من جالب بود و به من اجازه مي دهد به اعتبار 
مطالعه عجم اغلو از تعبير تكان دهنده براي آن استفاده 
كنم؛ اين است كه آنها بر اساس اين فهم، نزديك به 115 
شاخص براي پايش رقباي امريكا از نظر قدرت اقتصادي 
در عصر دانايي ارايه كرده بودند و اين 115 شاخص را 
در طبقه بندي قرار داده و تعدادش��ان را كمتر كردند و 
در آخرين طبقه بندي وقتي خواستند يك مولفه اعالم 
كنند ك��ه در برگيرنده تمام آن 115 ش��اخص ديگر 

است؛ به شاخص رابطه دولت و مردم 
اش��اره كردند. اين شاخص به تنهايي 

كيفيت هاي مورد انتظار از 115 ش��اخص را مي تواند 
به نمايش بگذارد. 

تيترهاي امروز نگاه روز

  سياست ما تاكنون سهم خواهی از دولت نبوده است
  ما  از دولت خواهيم پرسيد كه چگونه می خواهند بر مطالبات مردم 

تمركز كنند 
  نبايد هيجانی و از سر ندانستن دليل برخی تصميمات و اقدامات، اعتماد 

اصالح طلبان از روحاني را خدشه دار و سست كرد

»اعتماد« شدت يافتن فعاليت هاي سيد ابراهيم 
رييسي پس از انتخابات را بررسي مي كند

در سوداي رهبري 
اصولگرايان

داوري روحاني 
زود است 

صبا طاهريان / اعتماد
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 بازي جديد 
مذاكره مجدد 

دولت ترامپ براي عبور از 
برجام سناريوهاي مختلف را 

آزمايش مي كند 
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كاش معاون اولي 
احمدي نژاد را پذيرفته بودم

گفت وگو با مهدي چمران  در دوران پسابهشت

  خوب شد ميرسليم در انتخابات اخير كنار نرفت
  اصولگرايان اگر تالش كنند، می توانند به صحنه سياسی برگردند

 يكسان شدن شرايط 
محيط بانان با نيروهاي مسلح

خانه هايي روي آب و گل

مركز پژوهش ها در اليحه حمايت از 
محيط بانان  پيشنهاد   داد

سيل در لنگرود خسارت هاي 
فراواني به بار آورد

تهران مالك 24 درصد
 توليد كشور

يك چهارم كشور در پايتخت 
انباشت شده است

رمانتيك هاي  شتابزده

 نگاهي به گرايش فلسفي
جالل آل احمد

 گورستان باستانی 
خالد نبی تخريب شد

بازشدن پاي نزديكان اردوغان 
به پرونده رضا  ضراب

طلبكار سينما نبوده ايم

گفت وگو با عباس ياري و ميالد 
ثابت كار درباره مستند »كايه دو 

فيلم«: 

 فرصت 10 روزه 
براي مهار بمب نقدينگي

بررسي »اعتماد« از داليل تاخير 
 اجراي بخشنامه سود بانكي  

بانك مركزي

زخم ناسور مساله زنان
ه��ر جامعه اي ب��ا مس��ائل گوناگوني 
مواجه است. تفاوت جوامع در داشتن 
و نداشتن مساله نيست، چرا كه جامعه بدون مساله 
وج��ود ندارد، مگ��ر جوامع بدوي اوليه كه هميش��ه 
به يك ش��كل ثابت بوده اند و هيچ��گاه خيال تغيير 
نداشته اند و اصوال قدرتي در خود براي دخل و تصرف 
در امور نمي ديدند، پس مس��اله اي نداشتند چرا كه 
راه حل و قدرتي براي حل نداشته اند. بنابراين تفاوت  
ميان جوامع در چند چيز است. اول در تعداد مسائل 
مهم، دوم در عمق مشكالت و مسائل، سوم در كيفيت 
وجود اراده براي شناخت مس��اله و حل آن و چهارم 
تفاوت در داشتن امكانات براي حل اين مسائل است. 
شايد برخي گمان كنند كه مهم ترين وجه تمايز ما با 
جوامع ديگر، داشتن تعداد زياد مساله و نيز ريشه اي 
بودن اين مس��ائل است. ولي به نظر مي رسد كه وجه 
تمايز اصلي ما با جوامع ديگر در فقدان گوش شنوا و 
زبان پاسخگو در شنيدن مسائل و پاسخگويي درباره 
آنهاس��ت. به تعبير ديگر فق��دان اراده براي حل آنها 
است. براي نمونه مي توان گفت كه مسائل گوناگوني 
درباره زنان و مشكالت آنان مطرح مي شود، ولي انگار 
نه انگار كه كس��ي يا مرجعي رسمي براي شنيدن و 
پاسخگويي درباره آنها بايد وجود داشته باشد. چنين 
وضعي خيلي خطرناك اس��ت. تا حاال مس��اله اي در 
جامعه مطرح بود كه چرا زن��ان نمي توانند به ديدن 
مس��ابقات ورزش��ي بروند؟ حاال پس از مس��ابقه با 
سوريه معلوم شد كه اين محروميت فقط براي زنان 
ايران است و نه همه زنان! و جالب تر اينكه زنان ديگر 

مي توانند فاقد حجاب هم در ورزشگاه باشند. 
به طور قطعي تمام نقدهايي كه در اين زمينه نوشته 
شده، مورد احترام و ارزشمند است. در اين يادداشت 
ب��ه نكته ديگري اش��اره خواهد ش��د؟ آي��ا در ميان 
مسووالن وزارت ورزش كسي هست كه به اين چند 

پرسش ساده پاسخ دهد: 
1-  براس��اس كدام قانون از حضور زنان در ورزشگاه 
جلوگيري مي كنيد؟ مگر نه اينكه اقدامات شما بايد 
مبتني بر قانون باشد؟ اگر واقعا قانوني در اين زمينه 

هست، حتما آن را انجام دهيد. در اين صورت خيلي 
ش��فاف مي توانيد مس��تندات قانوني خ��ود را بيان 
كني��د. همچنان ك��ه اگر وضعيت ي��ك نفر مصداق 
نقض ماده قانوني مربوط به حجاب باش��د، نيروهاي 
برخوردكننده به آن اس��تناد مي كنند، حال وزارت 
ورزش و ش��خص آقاي وزي��ر ورزش خيلي صريح و 
شفاف توضيح دهد، مستند جلوگيري از فروش بليت 
به بانوان و نيز منع حضور آنان در ورزشگاه چيست؟ 
اگر ماده قانوني دارن��د آن را ارايه كنند و اگر ندارند، 
چرا و به چه دليلي و تحت چه فشاري اين اقدام خالف 
قانون را مرتكب مي ش��وند؟ مساله نقض قانون ده ها 
برابر مهم تر از اصل رفتن يا نرفتن زنان به ورزش��گاه 
اس��ت. زيرا اگر ممانعت از حضور زنان در ورزش��گاه 
مبتني بر قانون باشد، مي توان آن را از مجاري عادي 
پيگيري كرد ولي هنگامي كه در اردبيل و در مسابقات 
واليبال انتخابي جام جهاني، زنان در ورزشگاه حضور 
پيدا مي كنند و در تهران جلوي آنان گرفته مي شود، 

معلوم مي گردد كه مساله سليقه است و نه قانون. 
2-   اگر حضور زنان منع قانوني دارد، چرا زنان سوري 
مي توانند ش��ركت كنند؟ پاسخ روش��ن است. اصل 
حض��ور منع ندارد، ولي از ت��رس فيفا چنين اقدامي 
انجام شده اس��ت. ولي چرا در هيچ يك از پرسش ها 
شفاف س��ازي نمي كنند؟ آيا مي توان به يك دادگاه 
مراجع��ه كرد و عليه اينگونه تصميمات خودس��رانه 
شكايت كرد؟ اشتباه نش��ود نويسنده اين يادداشت 
نه خودش و نه حتي زنان خانواده اش عالقه  چنداني 
به رفتن به ورزش��گاه ندارند، ولي مساله عالقه من و 
ديگران نيست، مساله نقض حقوق شهروندي و عدم 
پاس��خگويي و نبود شفاف سازي در اين زمينه است. 
اگر ي��ك حكومت به هر دلي��ل نمي خواهد يا صالح 
نمي داند كه زنان در ورزش��گاه حض��ور يابند خيلي 
ساده اين را اعالم و قانون مربوط را نيز تصويب كند، 

و براي هم��ه زنان اع��م از داخلي و 
خارجي ي��ا در ورزش هاي گوناگون 

يا در اس��تان هاي مختل��ف قانون را ب��دون تبعيض 
اجرا كند. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

ادامه در صفحه
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صفحه 6 را 
بخوانيد

حاشيه هاي ساده، پژواك هاي 
عجيب

 تحلي��ل سياس��ت و اجتماع در ايران ت��ا حد زيادي 
س��طحي و نازل شده، حاش��يه ها به ش��دت متن را 
تحت الشعاع قرار داده و عجيب نيست اگر خستگي به تن كنشگران 
باقي بماند و افراد به جاي حضور در وس��ط ميدان، تصميم بگيرند 

گوشه اي نشسته و ضعف ها را برجسته كنند. 
به اين موارد دقت كنيد: 

1-  س��ردبير يكي از روزنامه ها نوش��ته بود: در ط��ول هفته تالش 
مي كند س��وژه ها را از منظري متفاوت نگريس��ته؛ يادداش��ت هاي 
خوبي منتش��ر ك��رده و خبرنگارانش در مصاحبه ها به س��وژه هاي 
قابل اعتنايي بپردازند. عموم اين تالش ها و ابتكارات ديده نش��ده و 
به چش��م نمي آيد. اما يك بار كه در طول سال اشتباهي رخ مي دهد 
از زمين و زمان تماس گرفته و نش��ريه ما با يك اشتباه سهوي همه 

جا انگشت نما مي شود. 
2-  نمايندگان ده ها كشور براي شركت در مراسم تحليف به تهران 
مي آيند. وزارت خارجه و مسووالن ديپلماتيك تمهيدات الزم را به 
خوبي فراهم مي كنند. امنيت به خوبي برقرار بوده و در حاشيه اين 
س��فرها، تفاهمنامه هاي مختلفي هم منعقد مي شود. در اين ميان، 
حضور فدريكو موگريني در ايران يك اتفاق ويژه است و حضورش در 
كنار پيام هاي خوبي كه به همراه دارد مي تواند برگ برنده مناسبي 
براي كش��ور به ش��مار برود اما كل ماجراي تحليف در مبتذل ترين 
شكل خود به بحث س��لفي تقليل پيدا مي كند و همه جوانب مثبت 
ديپلماتيك به كناري گذاشته مي شود. گويي تنها يك تحليف بوده 

و يك سلفي حقارت، و السالم!
3-  اعضاي جديد ش��وراي ش��هر روند ش��فافي در پيش گرفته اند. 
جلسات ش��ان پيش روي خبرنگاران برگزار مي شود، بيشتر مراحل 
انتخاب شهردار زير نگاه رسانه ها و افكارعمومي انجام شده و سطح 
كالس كاري شوراي جديد با ش��وراي قبل به هيچ وجه قابل قياس 
نيست. با اين حال در مقطعي طرح نام يك شهردار اصولگرا )عليرضا 
جاويد( از س��وي يكي از اعضا )در ميان نام ده ها چهره اصالح طلب 
ديگر( يا ماجراي متروسواري باعث ش��د رگبار اتهام بر سر اعضاي 

شورا باريدن بگيرد. 
و در تازه ترين مورد: 

4-  حزب اتحاد ملت در شرايطي كه فضاي ناهمواري براي فعاليت 
سياسي وجود دارد، كنگره اي را برگزار مي كند. 

نگاه سياسي
سجاد سالك

فعال سياسي
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نسل كشي در ميانمار نتيجه 
بي عملي دولت هاي مسلمان!

در حالي كه تاكنون بيش از 270 هزار نفر از مسلمانان 
ميانمار آواره شده اند و در خشونت هاي نژادپرستانه و 
مذهبي 1000 نفر از آنها كشته يا سوزانده شده اند و در اين ميان زنان 
و كودكان بزرگ ترين قربانيان اين فاجعه انساني بوده اند، جهان اسالم 
دست روي دست گذاشته است و »تقريبا هيچ« كار موثري انجام نداده 
است! مطالعه وضع مسلمانان مظلوم روهينگيا انسان را متحير مي كند 
كه كدام ملت و اقليت در جهان يافت مي ش��ود كه تا اين حد بي پناه و 
بي صاحب باشند و عده اي افراطي مفلوك بتوانند جناياتي تا اين حد 

از سبعيت را نسبت به آنها روا دارند؟ 
 رژيم ميانمار از صدور كارت هويت براي مس��لمانان امتناع مي كند 
و ب��ه همين خاطر اين مردم نمي توانند در داخل كش��ور تردد كنند. 
عالوه بر آن، دولت براي مسلمانان گذرنامه صادر نمي كند و لذا آنها از 
مسافرت هاي خارجي محروم هستند؛ اجازه سفر ندارند و اگر بخواهند 
از يك روستا به روستاي ديگر بروند بايد مبلغي را به عنوان ماليات به 
دولت بپردازند، تحصيل در دانشگاه ها براي مسلمانان ممنوع است؛ 
آنها نمي توانند در ادارات دولتي اس��تخدام شوند، بدون كسب مجوز 
نمي توانند ازدواج كنند و براي گرفتن اين مجوز هم بايد ماليات بدهند 
و پس از ازدواج نيز نمي توانند بيش از دو فرزند داش��ته باش��ند، آنها 
اغلب براي بيگاري )كار اجباري( برده مي شوند و از آنها به زور اخاذي 
مي شود، خدمات عمومي مثل خدمات بهداشتي و آموزش و پرورش 
از مس��لمانان روهينگيا دريغ مي شود و بي سوادي در ميان آنها تا 80 
درصد است و در واقع، هيچ نهادي وجود ندارد كه مشابه دولت آنها را 
سرپرستي كند، اين مسلمانان حق مالكيت بر زمين را نيز ندارند. اگر 
مس��لماني در ميانمار قصد داير كردن فروشگاهي را داشته باشد بايد 
با يك بودايي شريك شود، فرد بودايي در اين شراكت هيچ سهمي را 
نمي پردازد اما از س��ود حاصل از اين فروشگاه بهره مند مي شود. بنابر 
گزارش نشريه انگليسى »س��اندى تايمز« نظاميان مردم مسلمان را 
مورد ضرب و ش��تم قرار مي دهند، به زنان در جلوي چش��م ديگران 
تجاوز مي كنند و هر كسي را كه دل شان مي خواهد به قتل مي رسانند. 
آنها اگر با قايق به بنگالدش فرار كنند، پذيرفته نمي شوند چون دولت 

داكا مي گويد گنجايش پذي��رش بيش از 300 هزار 
آواره ميانم��اري را ندارد. اگر به تايلن��د بگريزند، به 

دريا برگردانده مي ش��وند تا بر اثر گرسنگي و تشنگي بميرند يا امواج 
اقيانوس آنها را ببلعد. 

نگاه پارلماني
محمد كاظمي

نماينده مجلس

ادامه در صفحه
03

ادامه در صفحه
06

دعوت به همكاري
يك مؤسسه مطبوعاتي معتبر

جهت تكميل كادر بازاريابي خود
به چند كارشناس فروش و بازارياب مجرب 

با حقوق مكفي و بيمه نيازمند است.
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شكوري راد در سومين كنگره حزب اتحاد ملت ايران:

گشايش فضاي سياسي به همت و تدبير جريان اصالحات 
در انتخابات س��ال 92 و با روي كار آمدن دولت روحاني 
اگرچه براي احزاب هر دوجناح ثمرات مثبت داش��ت اما 
احزاب و نيروهاي سياس��ي جري��ان اصالح طلب بيش از 
همه از آن بهره بردند. حزب اتحاد ملت ايران يكي از همين 
احزابي بود كه در اين ش��رايط توانست نامش را ثبت كند 
و در پي آن در حدود دو س��ال به حزبي اثرگذار در عرصه 
سياست تبديل شود. به خصوص كه پس از انتخابات سال 
92 جريان اصالح طلب توانست به معادالت قدرت بازگردد 
و در هر انتخابات نقشي كليدي ايفا كند. ايفاي اين نقش 

كليدي بدون احزاب قدرتمند اصالح طلب چندان ممكن 
نبود. روز پنجشنبه نيز پس از گذشت حدود 2 سال از آغاز 
حيات حزب اتحاد ملت ايران، س��ومين كنگره سراسري 
اين حزب در مرك��ز همايش هاي امام علي برگزار ش��د. 
حزب اتحاد ملت ايران كنگره اول خود را دو س��ال پيش، 
پس از اخذ مجوز در سالن اجالس سران، برپا كرد و كنگره 
دوم حزب نيز پس از اخذ پروانه شش  ماه پيش، به صورت 
درون تشكيالتي و بدون تشريفات برقرار شده و سومين 

كنگره حزب در پايان يك دوره دو ساله 
فعاليت حزبي، به ضرورت اساسنامه و به 

منظور برگزاري انتخابات شوراي مركزي، هيات داوري و 
دبيركل، براي يك دوره دو ساله ديگر برگزار شد. 

گروه احزاب

مصيبت وارده را تس�ليت گفته، براي شما و 
خانواده محترم صبر و سالمتي آرزومنديم. 

برادرگرامي جناب آقاي ناصرعلي  میر
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