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گروه گزارش| سعید مدنی می گوید خوشحالم 
که در این جمع هستم؛ به خصوص که سال هاست 
با جمع بزرگی صحبت نکــرده ام و اگر لکنتی دارم، 
مرا ببخشید. سعی کردم تصویری از وضع اجتماعی 

ایران به مفهوم عام آن بدهم. 
 نشست در سالن اجتماعات شهر کتاب بخارست 
برگزار شــده، برای کتاب وضع توســعه انسانی در 
ایران که با دو عنوان آســیب پذیری و تاب آوری و بر 
مبنای گزارش توســعه انسانی سازمان ملل تدوین 
شــده اســت. در این جلسه غیر از ســعید مدنی،) 
نویسنده کتاب( حسین راغفر، محمدامین قانعی راد 
و علی دینی ترکمانــی نیز حضور دارنــد و درباره 
وضع شاخص های توسعه انســانی در ایران سخن 

می گویند. 
گــزارش توســعه انســانی که در  ســال 2014 
منتشر شــد از این نظر اهمیت بیشــتری داشت 
که یک جمع بندی 15ســاله بــود و مدنی در این 
کتاب تالش کرده متناســب با این گزارش جهانی، 
گزارشــی هم از وضع ایــران در همــان قالب ارایه 
کند. متن اولیــه ای که از این کتاب تهیه شــد، به 
دست تعدادی از اســاتید رشته های مختلف رسید 
و آنها به خواســت مدنی نظراتشــان را ارایه دادند؛ 
اساتیدی مثل حسین راغفر، علی دینی ترکمانی و 
محمدامین قانعی راد که از سخنرانان جلسه هستند 
و اســاتید دیگری که مدنی نامشان را می آورد: ژاله 
شــادی طلب، وامقی، فاطمه صادقــی، رئیس دانا، 
حســن رفیعی و محمد قربانی. »این کتاب حاصل 
کار و زحمت جمعی اســت و این اســاتید آن را از 
زاویه ها و رشــته های مختلف بازبینــی کرده اند.« 
مدنی صحبت هایش را دربــاره کتاب این طور آغاز 
می کند که امروز کمتر کسی است که تأیید نکند، 
جامعه ایران بیمار اســت و با بحران های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به رو اســت، پس 
سخن گفتن از نامطلوب بودن کیفیت زندگی خیلی 
جدید نیست: »بحران ها به تعبیر دکتر شریعتی از 
فرط عمومیت، وقاحتشان از یاد رفته است. گزارش 
توسعه انســانی وضع کنونی جامعه ایران را با یک 
جمله توصیف می کند: آسیب پذیری باال و تاب آوری 
پایین؛ یعنی مجموعه بحران های موجود را فشرده 
کنیم. آسیب پذیری که نشان می دهد افراد در برابر 
خطرات و شوک هایی که به آنها وارد می شود قادر به 
مقابله نیستند، عقب نشینی می کنند و نمی توانند 
خود را بازسازی کنند. تاب آوری یعنی امکان مدارا با 
حوادث ناگواری که با آنها مواجهیم و وضع مطلوبی 
در آن نداریم. نمونه این مسأله زلزله اخیر است. در 
این گزارش سعی شــده عوامل آسیب پذیری باال و 
تاب آوری پایین توضیح داده شــود.«  این گزارش 
به دو دســته عوامل داخلی و خارجی برای افزایش 
آسیب پذیری جامعه ایران اشــاره می کند. عوامل 
داخلی که آســیب پذیری جامعه را زیــاد کردند: 
نابرابری درآمدی باال، تعمیق شــکاف های مختلف 
درآمد، شکاف های منطقه ای و استانی و شکاف در 
سالمت و آموزش، تبعیض جنسیتی در تمام سطوح 
جامعه به خصوص در حوزه های قدرت، دسترسی به 
قدرت، سالمت، درآمد و حقوق عمومی، فقر شدید 
و مطلق کــه روند موجود در دهــه اخیر به افزایش 
جمعیت زیــر خطر فقر مطلق و شــدید دامن زد و 
عوامل زیست محیطی مثل مصرف گرایی، تخریب 
جنگل ها، تخریب مراتع، انتشار گازهای گلخانه ای و 
آلودگی آب ها و.... اینها براساس آمار و ارقام رسمی 

و مطالعات انجام شده نشان داده شده اند. 
بی ثباتی بازارهای مالی از  سال 2008 که با بحران 
مالی در آمریکا و اروپا و مناطق دیگر جهان شــروع 
شد، ازجمله عوامل جهانی دخیل در شرایط ایران 
است و پیش بینی می شــود در  سال 2018 برگردد 
که آثار مخربش برای جامعه بیشتر است؛ همچنین 
ناامنــی  غذایی و بالیای طبیعی در ســطح جهانی 
تأثیرش را در کشورها گذاشته است. بالیای طبیعی 
یعنی هم تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و زلزله و 
هم منازعه و خشونت در سطح جهانی که ایران هم 
از آنها - برای مثال از منازعه در عراق و سوریه - تأثیر 
پذیرفته است. »ساختار کتاب توضیح می دهد که 
بر اســاس چه شــواهد و قراینی و چرا جامعه ایران 
آسیب پذیری باال و تاب آوری پایینی دارد. همچنین 
در فصل آخر تالش شده بر مبنای چارچوب نظری 
گزارش توســعه انســانی راه حل هایی برای خروج 
از این وضع ارایه شود. ســه راهکار کالن برای این 
مسأله پیشنهاد شــده: تعهد همگانی مشترک در 
سطح ملی و جهانی برای تأمین خدمات اجتماعی، 
حمایت اجتماعی و اشتغال، ایجاد نهادهای پاسخگو 
و جوامع منســجم یعنی یک نظــام دموکراتیک 
پاسخگو که امکان بیان کردن نارضایتی ها و بسیج 
اجتماعی برای تعهد به بهبود وضع را ایجاد کند و با 
اصالح سیاست ها به بهبود وضع موجود کمک کند 
و درنهایت پیشگیری؛ زیرا شوک ها و بحران ها قابل 
شناسایی اند و براساس پژوهش ها می شود بحران ها 
را شــناخت و تمهیداتی برای کنترل و کاهش شان 

فراهم کرد.«
حســین راغفر، اقتصاددان حوزه فقر و اســتاد 
دانشــگاه می گوید کــه از 1980 بحران اندیشــه 
نئولیبرال در قالب سیاســت های تعدیل ساختاری 
پیامدهای گسترده ای در کشورهای در حال توسعه 
داشــت. آن زمان مســئول برنامه عمران سازمان 
ملل )UNDP( وقت و جمعی از اندیشمندان مثل 
آمارتیاســن به این نتیجه رسیدند که گزارش های 
دیگری مربــوط به مســأله آســیب پذیری افراد 

کشــورهای در حال توسعه و توســعه نیافته ارایه 
کنند و این گزارش ها واکنش به آنومی اقتصادی و 
اجتماعی است: »باز شدن درهای اقتصادی کشورها 
به روی تولیدات محصوالت کشورهای صنعتی که 
در کشور ما بعد از جنگ شــروع شد. تغییر جدی 
در رویکرد به مسائل اقتصادی و اجتماعی به وجود 
آمد و دولت همــه حوزه های حیــات اجتماعی و 
اقتصادی را به بــازار واگذار کــرد و نتیجه اش آن 
چیزی اســت که امروز با آن مواجهیم که محصول 
رهاســازی اقتصادی به طمع و آز گروه های درون 
قدرت است که سلطه ســرمایه های تجاری و مالی 
در کشــور موجب شــد تولید فعالیتی پرریسک و 
پرهزینه شود و فعالیت های رباخواری و نامولد مثل 
فعالیت های پولی و مالی بیشــترین سود را داشته 
باشــد و رکود امروز نتیجه این وضع اســت. رشد 
تورم در فعالیت های بانکی از  ســال 68 تا 91، 20 
هزار درصد و در بخش صنعت 6 هزار درصد بود. در 
نتیجه آنها که منابع شــان را در سوداگری و تجارت 
زمین و رباخواری مصرف کردند، سودشان سه و نیم 
برابر کسانی بود که در فعالیت های تولیدی هزینه 

کردند؛ به ایــن ترتیب پایه های 
تولید در کشور سوزانده شد.«

دومین ویژگی جامعه امروز از 
نگاه راغفر، رشد بی سابقه فساد 
است و ســومین ویژگی جامعه 
امروز نابرابری گســترده است 
که خــودش منبع همه شــرور 
اقتصــادی و اجتماعی اســت: 
»ریشــه اصلی خلــق نابرابری 
سیاســت های بخــش عمومی 
است و دولت ها خودشان منبع 
خلق نابرابری هستند.« او تأکید 
می کند که منظور از دولت کل 
ساختار حاکمیت است: »پس از 

جنگ شاهد حضور علما و نظامی ها در اقتصاد بودیم 
که این مسأله خودش سازوکار دامن زنی به نابرابری 
و ریشه کنی تولید و رشــد فساد را فراهم کرد. هیچ 
چشم اندازی هم برای مقابله و مواجهه با این مسأله 
نیست؛ زیرا مافیاهای متعددی درون سازوکارهای 
اقتصادی شــکل گرفتــه که بســیار پرقدرت اند و 
فعالیت هایشان هم پنهان اســت. هیچ جا گزارش 
رســمی از این که منابع ملی ما کجا توزیع می شود 
و به کجا تخصیص داده می شود، نیست. تخصیص 
منابع خودش بخشــی از نظام تصمیم گیری های 
اساسی است که مســئول نابسامانی های اقتصادی 
و اجتماعی کشــور اســت. مادامی که این روندها 
اصالح نشوند، جامعه هر روز آسیب پذیرتر می شود 
و اصلی ترین منشأ آسیب پذیری جامعه ما نابرابری 
است که سیاســت های عمومی باعث آن شده اند؛ 
یعنی کســانی که تصمیم می گیرند منابع ما کجا 
برود، نرخ بهــره و نرخ ارز چه باشــد.« او می گوید 
بخشــی از تورم جامعه تورم ســاختاری است که 
ناشی از اقتصادی اســت که تولید در آن جایگاهی 
ندارد و داللی و واســطه گری و خریــد و فروش ارز 
و ســکه به آن دامن می زند: »از  ســال 1378 که 
مصوبه خصوصی سازی بانک ها تصویب شد، بانک 
یکی از اصلی ترین سازوکارهای گسترش فساد در 
کشــور بود؛ پیش از انقالب هم بوده است. جامعه 
ما در شــرایط کنونی در معرض تکانه های داخلی 
و خارجی اســت. نابرابری ها منشأ اصلی فرسایش 
اعتماد و ســرمایه اجتماعی می شــود. ســرمایه 
اجتماعی هیــچ گاه مثل امروز پاییــن نبوده و این 
فرصتی را  برای نفوذ و رشــد آســیب ها در داخل 

کشور فراهم کرده است.«
راغفر به انشــقاق گروه های مختلــف اجتماعی 
و بیکاری اشــاره می کنــد: »ما عالوه بــر درآمد، 
هویت مان را از شــغل مان می گیریم و جامعه ای که 

بخش بزرگی از آن به خصــوص جوان هایش بیکار 
باشــند، همواره در معرض آسیب های روحی است 
که خود منشــأ اضطراب های متعدد است. آمارها 
نشــان می دهند روزی 11 نفر در ایران خودکشی 
می کنند و روزی 5 نفر در تهران به قتل می رســند. 
این شاخص ها محصول نظام اجتماعی و اقتصادی 
است که از آن به عنوان دسترسی محدود اسم برده 
می شود و عموم مردم در آن از فرصت های رشد باز 
می مانند. دسترسی برای گروه های خاصی در درون 
قدرت فراهم می شود و محصول چنین نظامی نظم 
مبتنی بر خشــونت اســت. آن گروهی که مسئول 
هستند هیچ جایی سخن از سهم شان در بحران ها 
وجود ندارد و دولت به تنهایی متهم می شــود. هر 

چند سهم خودش را در بحران ها ایفا می کند.«
 او می گوید عزم سیاسی باید ناشی از آگاهی باشد. 
خیلی ها ایــن درک را ندارند که ما در چه شــرایط 
عمیق بحرانی هســتیم. تا زمانی که درک نشــود 
راه حل متناســبی نمی توان برایش تعبیه کرد.« او 
در انتها عذرخواهی می کند که در جلســه قدردانی 
از تالش های مدنی حرف های خوشــایندی نزده، 
اما »مــن فکر می کنــم خواب 
کردن و دروغ گفتــن به مردم 
مســئولیت زیــادی دارد و من 
چنین مسئولیتی را قایل نیستم 
برای خودم و باید این مشکالت 
را مطرح کرد.« از اســاتید دیگر 
حاضر در جلسه می خواهم آنها 
حرف های امیدوارکننده بزنند، 
زیرا جامعه ایران خوشــبختانه 
راه حل دارد اما باید برایش عزم 
سیاسی شکل بگیرد و مسئوالن 
باید بــه خطیر بودن شــرایط 

کنونی پی ببرند. 
قانعــی راد،  محمدامیــن 
جامعه شناس و اســتاد دانشــگاه می گوید باید از 
ســعید مدنی تقدیر کرد که این کار بــزرگ را در 
شرایط تبعید انجام داد: »اگر این کتاب صرفا ترجمه 
گزارش توسعه انسانی بود خیلی خوشایند نبود، اما 

در فصول مختلف 
به مسائل ایران هم 
پرداخته است. اگر 
دوستان عالقه مند 
باشند که اطالعات 
مجمل و خوبی از 
مجموعه مســائل 
داشــته  ایــران 
می توانند  باشند، 
به راحتی آن را به 
دست بیاورند.« او 
طرح  به  ســپس 
بحــث شــاخص 
انسانی  توســعه 
»زمانی  می رسد: 
که این شــاخص 
شــد،  مطــرح 
بحث این بعد که 
اقتصادی  سرمایه 
اهمیــت  دارد، 
خود را از دســت 
می دهد و سرمایه 

انســانی اهمیت بیشتری دارد. شــاید دلیلش این 
بود که جهانی شــدن داشــت آغاز می شــد و این 
مبتنی بر اقتصاد دانش بود و شــکل گیری جوامع 
اطالعاتــی. اینها ایجاب می کرد انســان ها خالق و 
تحصیلکرده باشند و کســانی که از نخبگی فکری 
برخوردارند و به عنوان ســرمایه انســانی شناخته 
می شــوند. در کنارش هم بر اهمیت انسان تأکید 

می شد. هرچند واژه سرمایه انسانی انسان را به یک 
نهاده اقتصادی تقلیل می دهد و رویکرد اقتصادگرا 
در آن دیده می شــود. توسعه به ارتقای فرصت های 
زندگی تعریف شد و گسترش شقوق انتخاب آدمی. 
به میزانی که انســان دارای حــق آزادی و انتخاب 
باشد، جامعه، جامعه توســعه یافته تری است. این 
حرف ها ارزشــمند بود ولی اگر مدل توسعه انسانی 
این شاخص هاست، پس چرا سرانجامش فروپاشی 
کشــورهای مختلف اســت؟« او بهار عربی را مثال 
می زند که در کشــورهایی اتفاق افتــاد که اتفاقا از 
نظر این شــاخص ها رتبه خوبی داشــتند. »لیبی 
در گزارش های ســازمان ملل  سال به ســال از نظر 
این شــاخص ها رتبه باالتری به دست می آورد، اما 
ناگهان این کشــورها فرو ریخت.  سال 2014 سالی 
است که بهار عربی شروع و آشــوبی در خاورمیانه 
ایجاد شد. این شاخص ها باید تاب آوری را به ارمغان 
می آوردند، اما این طور نشــد. حــاال این گزارش ها 
می گوید ایــن جوامع به این دلیل فــرو ریخت که 
تاب آوری نداشــت.« او می گوید شــاخص توسعه 
انسانی یک نسخه توســعه در شرایط جهانی شدن 

است »معتقد بود که در شرایط 
جهانی شدن دولت ملت دچار 
فرسایش می شود. آن واحدی 
که کنشگری می کند تک تک 
آدم ها هســتند و باید فرصت 
انتخاب داشته باشند و هرجای 
جهان کــه خواســتند بروند، 
ســرمایه خود را عرضه کنند. 
مجموعه ای  شــدن  جهانــی 
از فرصت هــا فراهم کــرده. اما 
آســیب پذیری کنونی و آنچه 
در کتاب تحت عنوان شوک ها 
نام برده شــده، اینها به شرایط 
جهانی شدن پیوند خورده است. 

بی ثباتی مالی که به وضع نامناسب اشتغال بینجامد 
و فقر را ایجاد کند، بخشــی از سرشت جهانی شدن 
کنونی اســت. تالش بــرای منحل کــردن ملت-
دولت وقتی به فــرد و آزادی فردی و فرصت فردی 
به عنــوان تنهــا 
که  چیزهایــی 
باید آن را رشــد 
نگاهــی  دهــی 
عــی  جتما ا غیر
اســت. در ایــن 
عــزم  شــرایط 
سیاســی قــرار 
نیســت ایجــاد 
ناامنــی  شــود. 
بخشــی  غذایی 
از بی ثباتی مالی 
است.« در کتاب 
آمده اســت که 
بالیــای طبیعی 
از  طیفــی  در 
 ســال 1901 تا 
نســبت   1910
بــه دوره 2003 
تــا 2012 از 84 
مورد بــه 4 هزار 
مــورد رســیده 
است. همچنین بالیای انسانی یعنی جنگ آوارگی 
و مهاجرت اجباری از  ســال 1997 تــا 2006، 10 
برابر شده است. وقوع رخدادهای طبیعی در 2007، 
9 برابر 1960 بوده و طبیعت در 20 ســال گذشته 
چهره متالطم تری از خودش نشان داده است. »چرا 
100 ســال اخیر بالیای طبیعی بیشتر شد؟ به نظر 
می رسد صنعتی شــدن و صنعت گرایی و مقوالتی 

مثل آن تأثیر گذاشته است. در کتاب آمده که چین 
به خوبی از جهانی شدن اســتفاده کرده اما همان 
استفاده چین دلیل این همه بالیای طبیعی است. 
این جا جاهایی است که می شود به اقتصادگرایی نقد 
کرد و مسئولیت ما درباره کره زمین و منابع طبیعی 
چه؟ صنعتــی شــدن از طریق افزایــش گازهای 
گلخانه ای و باال آمدن سطح آب دریاها همه مسائلی  

است که منجر به این بالیای طبیعی می شود.« 
قانعی راد می گوید هرچند می شــود یک تحلیل 
محدود محلی هم ارایه داد، اما خشــونت و جنگ 
و تروریســم جهانی عمدتا درون شــرایط جهانی 
شدن قابل تحلیل اســت. »گزارش توسعه انسانی 
و دعوت به گســترش شــاخص ها وضع عجیبی 
را در کشــورهای مختلف ایجاد کــرد. بین 180 
کشــور یک کشــور را رتبه می دهنــد و در بین 
شاخص ها شکاف هایی به وجود می آید؛ مثال بین 
شاخص های توسعه انســانی و شاخص های دولت 
ملتی. در این شرایط همان طور که در کتاب آمده 
در جامعه جنبشی ایجاد می شود که مطالبه تغییر 
دارد. چون آدم هــا تحصیالت دارند و ســالمتی 
و توانمنــدی دارنــد و پول هم 
دارند. دولت ملــت وجود ندارد 
که تجربه برخــورد با جنبش یا 
تعامل و گفت وگو با آن را داشته 
باشــد. این به تصادم می انجامد 
و جامعــه فرومی پاشــد. بایــد 
همزمان با افزایش شــاخص ها 
امکان کنش جمعــی بدهیم و 
ســرمایه اجتماعی برای کشور 
ایجاد شــود، در غیر این صورت 
یک جنبــش باعث می شــود 
کشور  هزارتکه شود. چیزی که 
ایران در خطرش است. یعنی ما 
در شــاخص های توسعه انسانی 
نسبتا وضع بدی نداریم، اما در شاخص های دیگر 
مثل سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب و فساد و 

عدم شفافیت وضع نامناسبی داریم.«
دینی ترکمانــی می گویــد این کتــاب به دلیل 
شرایط نوشتنش یادآور برخی کارهای بزرگ دیگر 
مثل ترجمــه مارکس به ترجمه ایرج اســکندری 
است. تألیف کتاب نشان از اراده قوی مدنی است. 
»دلیل اهمیت رویکرد توسعه انسانی این است که 
نگاه ما را از نگاه صــرف اقتصادی گرا دور می کند. 
شاخص توسعه انســانی میانگینی از درآمد سرانه 
آموزش و ســواد، طول عمر و ســالمت است. اگر 
محدودیت هــای آمــاری اجازه بدهد، می شــود 
شاخص های دیگری مثل شاخص های سیاسی را 

اضافه کرد.« 
او می گوید یک نیروی بیرونی از فرد به نام دولت 
باید برای شــکل دادن به یک محیــط اجتماعی 
مطلوب بــرای زندگی افراد مداخلــه کند: »مثال 
ما االن درگیری جدی با اعتیــاد داریم، در برخی 
محله ها به طور علنی مواد خرید و فروش می شود 
و باید پرسید چرا با وجودی که کلی بودجه صرف 
می شــود که زندگی افراد کنترل شود اما یک عده 
راحت مواد می فروشند و می خرند و کسی کنترل 

نمی کند؟«
 او در ایــن زمینــه به بحــث نیاز می پــردازد: 
»آمارتیاســن تعریف عقالنی بودن را که ریشه در 
مطلوبیت گرایی دارد، نقــد می کند و می گوید در 
مورد نیاز می شــود به اجماعی رسید و متناسب با 
آن سیاســت گذاری کرد و دولتی می تواند از پس 
رفع نیاز بربیاید که ویژگی کارآمدی داشــته باشد 
و در دل بحث توســعه انســانی مطرح می شــود. 
ویژگی دیگر رویکرد توســعه انســانی این است 
که حالت کل گرا دارد. نمی شــود آزادی، توســعه 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگــی را از هم تفکیک 

کرد. آمارتیاســن می گویــد آزادی دو وجه دارد، 
آزادی فرآینــدی که صندوق رأی اســت و آزادی 
فرصتی که حمایت هایی که محیط اجتماعی افراد 
در اختیار آنها می گذارد بــرای این که از فرصت ها 
استفاده کنند. اگر آن حمایت ها نباشد و فقط روی 
کاغذ همه آزاد باشند، می شود آزادی نابرابر به نفع 
اغنیا. ممکن است خیلی ها اســتعدادهای خیلی 
خوبی داشته باشند، اما نتوانند سالی 30-40 هزار 
پوند بدهند و به دانشــگاه آکســفورد بروند. پس 
یک جنبــه مهم ناظر بر عدالت اجتماعی اســت و 
نه فقط برابری ثروت بلکه برابری جنسیتی و قومی 
و ادیان. تأکید بر تأمین حقوق شــهروندی افراد از 
دل آن بیرون می آید. مبانی نظری او دیدگاهی را 
که صرفا به آزادی فرآینــدی توجه می کنند، نقد 
می کند و نقد جدی نسبت به توجه صرف به رشد 
اقتصــادی دارد. بعد از جنگ تصورمــان این بود 
که اگر رشدمان حداکثر در ســند چشم انداز اول 
8 درصد در  سال بشــود، مشکالت حل می شود اما 

گزارش نشان می دهد که این طور نیست.«
جرقــه رویکرد قابلیت آمارتیاســن بــر مبنای 
مشــاهده وضع مردم در ایالتی در هند و مقایسه 
آن با برزیل در ذهنش زده می شــود. »این به این 
نتیجه رسید که در هند ســرانه درآمد باال نیست 
اما وضع شاخص توسعه انسانی بهتری دارد. مثل 
این که ایران را با کشوری مثل آلبانی مقایسه کنیم 
که ســرانه درآمد آن باال نیست اما شاخص هایش 

وضع بهتری دارد.«
غایت نهایی فرآیند توســعه انســانی این است 
که انســان از قلمــرو جبرهای محیطــی حاکم 
بر زندگی اش رهایی یابد. این را ســن براســاس 
نظر مارکــس می گوید »یعنی انســان توانمندتر 
شــود و بتواند راحت اهداف مطلوبش را پیگیری 
کند. یک جزء آن درآمد اســت اما جزء دیگر هم 
امکاناتی اســت که دولت، »ان جی او«ها و محیط 
اجتماعــی زندگی فــرد می توانــد در اختیارش 
بگذارد. همچنین دربــاره ناامنی غذایی باید توجه 
کرد که لزومــا ناامنی غذایی و قحطــی با کمبود 
غذایی مرتبط نیست بلکه به دلیل سیستم توزیع 
ضعیف نابرابری بیــش از اندازه این همه تلفات رخ 

می دهد.«
نقــد دینی ترکمانی به این کتاب این اســت که 
در بخش راهکارها به مهمترین مســأله نپرداخته 
است و آن مسأله ای است که اسمش را تودرتویی 
نهادی گذاشــته اســت. او توضیــح می دهد: »ما 
ســاختار قدرتی شــکل داده ایم که اجزای نظام 
تصمیم گیــری اش خیلــی بیش از اندازه اســت. 
از نظر اقتصــادی دولت ایران هم کوچک اســت 
هم بزرگ. کوچــک از این نظر کــه دولت رفاهی 
نداریم و بخش آموزش و بهداشــت و درمان و رفاه 
حتی نشــانه های کمرنگی در ایران هم ندارند. اما 
بزرگی اش یعنی تعداد زیادی از دستگاه ها تعریف 
شود که ممکن است بازدهی انسانی  از نظر توسعه 
انسانی نداشته باشند، ولی از بودجه سهم می برند. 
یعنــی هزینه اجرایــی و مصرفــی بودجه خیلی 
بیشــتر از هزینه عمرانی و ســرمایه گذاری است. 
بنابراین به دلیل این ساختار درونی انعطاف ناپذیر 
در برابر تغییرات، فرآیند انباشــت ســرمایه چه 
فیزیکی و چه انســانی با کندی پیش می رود و ما 
با ابرچالش هایی مواجه شویم که چشم انداز آینده 
را نگران کننــده می کنــد.« او همچنین می گوید 
بخش عمده مشــکل ما مشکالت داخلی خودمان 
است و نباید بار توســعه را به گردن جهانی شدن 
بیندازیم. »مسأله دموکراتیک شدن باید سرلوحه 
جنبش هــای اجتماعی قرار گیرد. 20 ســال قبل 
بانک جهانی الگوی سدســازی های ما را نقد کرد 
و متخصصان داخلی هم می گفتند نکنید، اما ادامه 
پیدا کرد تا وضع دریاچه ارومیه به این جا رسید. ما 
تجربه اکباتان و آتی ســاز را قبل از انقالب داشتیم 
اما شهر را نابود کردیم.« او در پایان صحبت هایش 
به توصیه راغفر درباره حرف هــای امیدوارکننده 
می گوید حاال که تولد شاملوست خوب است یادی 
کنیم از شعری که هم سخن از یأس سال های بعد 
از کودتا می گوید و هم درعین حال رویش هزاران 
چشمه خورشید و جنگل شاداب را نوید می دهد. 

مدنی در انتها به برخی ســواالت پاسخ می دهد 
و می گوید دیدگاه خود ســازمان ملــل به عنوان 
یک ناظر بی طرف نقد جهانی شــدن است. »فصل 
چهارم با این جمله شروع شــده که جهانی سازی 
با گرد هم آوردن کشورها فرصت های تازه ای پدید 
آورده است و درعین حال پیامدهای نامطلوبی نیز 
دارد که با سرعتی بیشــتر از آثار مثبت آن منتشر 
می شــود. او در ادامه می گوید آنچه باعث شــده 
آســیب پذیری افزایش پیدا کند، ناشی از همین 
پدیده جهانی سازی اســت. آنچه وضع موجود را 
ایجاد کرده که همه ما را نســبت به آینده کشــور 
نگران کرده، عمدتا سیاست ها و برنامه های داخلی 
بوده. گزارش 2014 خیلی جامع تر از گزارش های 
قبلی اســت و شــاخص های دیگری اضافه کرده 
اســت. مثال توســعه انســانی مبتنی بر جنسیت 
اضافه کرده اســت. زمانی که بحث می شــود که 
چرا رشد توسعه انسانی در برخی از کشورها کمتر 
از بقیه است، اشــاره می کند به حکمرانی خوب و 
نابرابری در درون جامعه و شفافیت درون دولت.« 
او در انتها از توصیه راغفر هم اســتفاده می کند و 
می گویــد: امید بذر هویت ماســت و حتما باید به 

آینده بهتر امید داشته باشیم.  

گزارش نشست رونمایی از کتاب وضعیت توسعه انسانی در ایران 

  سعید مدنی: تعهد همگانی، ایجاد نهادهای پاسخگو و پیشگیری، سه راهکار برای وضع توسعه انسانی در ایران
    قانعی راد: طبیعت در 20 سال گذشته چهره متالطم تری از خود نشان داده که ناشی از صنعتی گرایی است

جامعه ایران: آسیب پذیری باال، تاب آوری پایین
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  قانعی راد: وضع ایران در 
شاخص های سرمایه اجتماعی، 
حکمرانی خوب، فساد و عدم 

شفافیت نامناسب است
     دینی ترکمانی: 20سال قبل 
بانک جهانی الگوی سدسازی ما 
را نقد کرد و متخصصان داخلی 
هم گفتند نکنید، اما ادامه پیدا 
کرد تا وضع دریاچه ارومیه به 

این جا رسید

  راغفر: رشد تورم در 
فعالیت های بانکی از  سال 68 
تا 91، 20 هزار درصد و در بخش 

صنعت 6 هزار  درصد بود
   راغفر: پس از جنگ شاهد 

حضور علما و نظامی ها در 
اقتصاد بودیم که این مسأله 
خودش سازوکار دامن زنی به 
نابرابری و ریشه کنی تولید و 

رشد فساد را فراهم کرد
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