
حقـوق شـهروندی زنـان و جایگاهشـان در برنامه ریزی هـا و طرح های شـهری از محورهـای گفت و گو با 
مجیـد روسـتا اسـت. او از زاویـة دیگری بـه موضوع نـگاه می کند و ضمـن نقـد برنامه ها، تأکیـد دارد که 
شـرایط و بسـتر الزم برای مسـئولیت پذیری زنان در جامعه فراهم نیامده اسـت و صرفاً گروهی بر آن اند 
تـا حـق و حقوقـی را، آن هـم با کاسـتی و نقص، به زنـان اختصاص دهنـد. او بحث را با تأکیـد بر آموزش 
مسـئولیت پذیری بـه زنان بـه مفهوم ایجـاد نقش های مختلف بـرای آنـان در همة گروه هـای جامعه و نه 
صرفـاً گروهـی نخبـه برای حضـور در سـمت های مدیریتی ادامـه می دهد. او معتقد اسـت توسـعة پایدار 
کـه ایـن روزهـا نقل محافل علمی و اجتماعی ایران شـده اسـت تنها از طریق تـالش در جهت بهره مندی 
از تـوان زنـان در مدیریت هـای کوچـک شـهری و محله ای تحقـق می یابد، تـوان و امکانی که متأسـفانه 
کمتـر مورد توجه مسـئوالن قـرار می گیـرد. وی همچنین تأکید دارد کـه روندها در جامعة ایران به شـکلی 
اسـت کـه در حـوزة تربیت زناِن موفـق، اغلب تمرکـز بر گروه محـدودی بـوده و جمعیت بزرگـی از زنان 
ایرانی را شـامل نشـده اسـت. روسـتا معتقد اسـت کـه حقوق شـهروندی زنـان را نمی توان بـه جمالتی 
فانتـزی و کلـی و مبهـم تقلیـل داد، بلکه بهتر اسـت بـه دنبال اجـرای برنامه هـای عملیاتـی و کاربردی تر 
بـود تـا بتوان نه تنهـا طبقة زنـان نخبه که بخش وسـیعی از جامعـه را درگیر فرایند توسـعة پایـدار کرد. 
مجید روسـتا عضو هیئت مدیرة شـرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شـهري ایران است. کارشناسي 
ارشـدش را در رشـتة برنامه ریزي شـهري از دانشـگاه شـهید بهشـتي تهران گرفته و اکنون دانشـجوی 
دکتری اسـت. او پیش تر مدیر کل دفتر توانمندسـازي و سـامان دهي سـکونت گاه هاي غیررسـمي کشور، 
و معاون و سرپرسـت دبیرخانة سـتاد ملي توانمندسازي سکونت گاه هاي غیررسـمي بوده است. وی عالوه 
بـر عضویت در هیئت مدیرة شـرکت مادر تخصصـی عمران، دبیر کارگروه بهسـازي بافت هاي نابسـامان 

شـهري آسیاـ  اقیانوسـیه نیز هست. 

جفا به زنان از راه ندیدن آنان در طـرح  ها و برنامـه ها

گفت و گو با مجید روستا، عضو هیئت مدیرۀ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
تهیه و تنظیم: آمنه شیرافکـن
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ــان  ــهروندی زن ــوق ش ــما حق ــدگاه ش از دی
چگونــه معنــا می شــود؟ 

ــران  ــای ای ــن برنامه ه ــان در جامع تری ــهروندی زن ــوق ش حق
آمــده اســت. از قانــون برنامــۀ چهــارم، برنامــۀ جامــع مشــارکت 
زنــان در ســطح مدیریــت مطــرح شــده اســت. نکتــه ای کــه در 
جامعــۀ ایــران هــم طــرح شــده و حتــی تــا شــعارهای انتخاباتی 
پیــش رفتــه و هــر کاندیدایــی روی اینکــه چنــد زن در کابینــه 
دارد تأکیــد می کنــد. امــا بــه بــاور مــن اگــر بحــث مدیریــت 
مطــرح اســت، بــه همــان انــدازه بایــد در واگــذاری مســئولیت 
نیــز ســرمایه گذاری کــرد. نمی توانیــم نیــاز زنــان را رفــع کنیــم 
امــا دربــارۀ مســئولیت آنهــا ســکوت اختیار کنیــم. بــرای نمونه، 
در حــوزۀ شــهری، احــداث ســالن ورزشــی سرپوشــیده و پــارک 
و طراحــی وســایل ورزشــی بــرای زنــان در دســتور کار باشــد 
امــا طرحــی بــرای به کارگیــری و همــکاری مشــترک بــا زنــان 
وجــود نداشــته نباشــد. منظــور مــن ایــن اســت که نبایــد کنش 
ــا  ــت م ــرد و گف ــه طراحــی ک ــک  طرف ــان را ی شــهروندی زن
طراحــان چنیــن ایده هایــی داریــم و شــما بیایید از ایــن امکانات 
بهره منــد شــوید بی آنکــه مســئولیتی در برابر شــهر برای شــما 
در نظــر گرفتــه شــود. نیــاز بــه عنــوان حــق و مطالبــه مطــرح 
می شــود و در قبــال هــر حــق و مطالبــه ای مســئولیتی هســت.

منظورتــان از مســئولیت دقیقــاً چیســت؟ تجربه 
ــئولی  ــهروندان مس ــان ش ــه زن ــان داده ک نش

هســتند. 

ــت  ــال ها فعالی ــۀ س ــدی نیســت. تجرب ــئله تردی ــن مس در ای
تجربــی و حرفــه ای مــن در مناطق حاشــیه ای و پیرامونی مؤید 
همیــن نکتــه اســت کــه زنــان شــهروندان مســئولی به شــمار 
ــئولیت پذیری  ــارکت در مس ــز مش ــن نی ــور م ــد. منظ می آین
ــای  ــد مدل ه ــئوالن بای ــه مس ــت ک ــن اس ــر ای ــدم ب و تأکی
توســعۀ مشــارکت و مســئولیت پذیری زنــان را طراحــی کننــد. 
یعنــی اگــر بــرای روســتا و محلــه ای پارکــی طراحــی شــد، از 
همــکاری زنــان بــه عنــوان شــهرداران و همیــاران افتخــاری 
ــات  ــۀ خدم ــاً ارائ ــهروندی صرف ــوق ش ــوند. حق ــد ش بهره من
نیســت. در واقــع، القــای حــس ارزشــمند بــودن شــهروند در 
محیــط شــهری و روســتایی اســت. ایــن مســئله بــرای زنــان 
از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت. بــه ویــژه اینکــه اغلــب 
زن هــا در نقش هــای ســنتی مــادری و همســری ایفــای نقش 
می کننــد و گاهــی پذیــرش مســئولیت های هرچنــد کوچــک 

اجتماعــی برایشــان اتفــاق بزرگــی اســت. 
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شــما می گوییــد کــه برنامه هــای توســعه 
ــة  ــد عام ــد و بای ــرا باش ــد نخبه گ ــاً نبای صرف
زنــان را در بــر گیــرد. چنیــن ایــده ای چگونــه 

محقــق می شــود؟ 

ــه  ــون اساســی و چ ــه در قان ــه چ ــن اســت ک ــن ای ــۀ م نکت
در برنامــۀ چهــارم توســعه بــه زنــان و ارتقــای جایــگاه آنــان 
پرداختــه شــده اســت. بنابرایــن از منظــر اســناد باالدســتی تــا 
ــی  ــا وقت ــم. برنامه ه ــی داری ــای حمایت ــدودی گفتمان ه ح
ــاون و  ــد مع ــه بای ــیم ک ــن می رس ــه ای ــود، ب ــر می ش ریزت
ــا  ــداد آنه ــیم و تع ــته باش ــدۀ زن داش ــفیر و نماین ــر و س وزی
ــه رشــد  ــن مســئله از یــک ســو ب ــاً ای ــم. قطع ــا بدهی را ارتق
شــاخص های مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان ایــران در 
ــر  ــوی دیگ ــود و از س ــر می ش ــی منج ــای جهان رتبه بندی ه
فضــای مســاعدی بــرای دیگــر زنــان بــه وجــود می آیــد. ایــن 
ــزاران  ــن ه ــاال رفت ــه ب ــت ب ــا در نهای ــه برنامه ریزی ه گون
ــم در  ــد ه ــه بای ــود ک ــی منجــر می ش ــۀ مدیریت زن در جامع
دســتور کار باشــد و تقویــت شــود. مقصــود مــن این اســت که 
برنامه هــای در دســتور کار وزارتخانه هــا، نهادهــا، معاونت هــا، 
ــور  ــه ط ــد ب ــا بای ــتانداری ها و دهیاری ه ــهرداری ها، اس ش
ــای  ــی، ارتق ــد محل ــان توانمن ــری زن ــر به کار گی ــد ب نظام من
اعتمــاد بــه نفــس آنهــا و تــاش بــرای بــه حداکثــر رســاندن 

توانمنــدی آنــان متمرکــز شــود. 

شــما ســال ها در بدنــة وزارت مســکن و 
شهرســازی فعالیــت داشــته اید. حقــوق 
شــهروندی زنــان تــا چــه میــزان در طراحــی 
و برنامه ریــزی شــهری دیــده شــده اســت؟

بایــد بگویــم خیلــی کــم. مثًا دسترســی زنــان به ســرانه های 
ورزشــی بســیار کمتــر از مــردان اســت. از اینها گذشــته، شــهر 
بــا رویکــردی مبتنــی بــر دیــدن نیازهای زنــان طراحی نشــده 
ــتی،  ــرویس بهداش ــک س ــه در ی ــم ک ــر می بینی ــت. کمت اس
نیازهــای زنانــی کــه بچــه بــه همــراه دارنــد دیده شــده باشــد. 
ــا و  ــاده، خیابان ه ــر پی ــای عاب ــا، پل ه ــی نوره ــهر، طراح ش
کــوی و بــرزن آن طــور کــه شایســتۀ یــک شــهر اســامی 
اســت بــرای زنــان ایمن ســازی نشــده اســت. ایــن را می تــوان 
ــش  ــاید دلیل ــد. ش ــا فهمی ــی از زن ه ــرۀ خیل ــۀ روزم از تجرب

ایــن اســت کــه زنــاِن مدیــر کمتــری در برنامه هــای طراحــی 
شــهری دخیــل بوده انــد. ایــن شــرایط می توانــد بــا تأکیــد بــر 
حضــور مشــاوران زن در طراحــی پروژه هــا بهبــود یابــد. تجربۀ 
شــخصی مــن ایــن اســت کــه شــهر چنــدان بــا زنــان خــود 
مهربــان نیســت. نمونــه اش را بــه یــاد دارم. پــای خانمــی بــه 
دلیــل طراحــی بــد ســکویی در آنجــا گیــر کــرده بــود. مردهــا 
ــه او  ــس ب ــا هیچ ک ــد ام ــده بودن ــه آم ــای حادث ــرای تماش ب
ــائل  ــت و مس ــامی اس ــهر اس ــا ش ــرد. اینج ــی نمی ک کمک
خــاص خــودش را دارد، امــا طراحــی شــهر اســامی نبایــد بــه 
گونــه ای باشــد کــه زنــی دســت و پایــش آســیب ببینــد و در 
عیــن حــال از کمکــی هــم بهره منــد نباشــد. امنیــت در شــهر 
ــه  ــه دیگــر نمی خواهــم ب اســامی بســیار مهــم اســت. البت

مســائل ریــز وارد شــوم. 

ــت  ــی فعالی ــی و محل ــای بوم ــما در فضاه ش
داشــته اید. چــه تجربــه ای از به کارگیــری 

مشــارکت زنــان در آن محل هــا داریــد؟

اینجــا وارد بحثــی می شــویم کــه خیلــی بــه آن عاقه منــدم. 
مــن تجربه هــای درخشــانی از همــکاری بــا زنان محلــی دارم 
و از ایــن نظــر، جلــب همکاری و مشــارکت یک زن روســتایی 
بــرای مــن جذابیــت بیشــتری از دیگــر حوزه هــا دارد. تجربــۀ 
زیســتۀ ایــن زن، تغییــر مشــارکت پذیری در زندگــی اش و بــاال 
رفتــن حــس اعتمــاد بــه نفســش آن قدر چشــمگیر اســت که 
کارشــناس و مدیــر پــروژه را بــه شــدت شــادمان می کنــد. مــا 
کشــوری هســتیم کــه همیشــه به مســائل زنــان که می رســد، 
صندلی هــا و ســکوهای محــدودی بــرای زنــان موفــق داریــم. 
ــزاده  ــا علی ــان کیمی ــی زن ــه اش اینکــه در ورزش قهرمان نمون
ــته  ــزاده داش ــا علی ــک کیمی ــد ی ــرا بای ــود. چ اســطوره می ش
باشــیم؟ حقــوق شــهروندی زنــان یعنی اینکــه بتوانیم شــرایط 
را طــوری مهیــا کنیــم کــه دختــران ورزشــکار و توانمنــد مــا 

بــه ســادگی وارد عرصه هــای قهرمانــی شــوند. 
طراحــی ارتقــای کیفیــت زن، بایــد یکــی از مهم تریــن 
ــان  ــروه زن ــن گ ــفانه فقیرتری ــد. متأس ــا باش ــای م برنامه ه
هســتند. نابرخوردارتریــن گــروه زنــان هســتند. ظهــور و بــروز 
توانمنــدی در آنــان وجــود نــدارد. از جنبه هــای دیگــری نیــز 
ــارکت پذیرترین  ــتند. مش ــان هس ــروه زن ــن گ تحول طلب تری
ــوان  ــه می ت ــی ک ــد. ظرفیت های ــم زنان ان ــه ه ــر جامع عناص
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از زنــان در کشــور دیــد بیــش از آن چیــزی اســت کــه امــروزه 
بــه آن توجــه داریــم. تجربه هــای محلــی مــا نشــان می دهــد 
کــه زنــان اغلــب در برنامه هــای مشــارکتی نیــز نادیــده گرفته 
می شــوند. اینکــه زن مــا مــادر و همســر خوبــی باشــد بــرای 
رضایت منــدی خــود او کافــی نیســت. زنــان اغلــب انــرژی و 
تــوان باالیــی دارنــد. اگــر از ایــن انــرژی و تــوان بــه خوبــی 
بهره بــرداری نشــود، بــه برخــی افســردگی های مزمــن 
ــرای  ــان ب ــت و درم ــاظ بهداش ــه لح ــه ب ــود ک ــم می ش خت
مــا هزینه بــر اســت. پــس چــرا بــازی باخــت باخــت کنیــم؟ 
چــرا از تــوان و انــرژی زنــان ایرانــی حتــی در دورتریــن نقــاط 

ــویم؟ ــد نش ــرزی بهره من م

شـما تجربـة موفقـی در این مسـیر داشـته اید. 
بیاییـد گفت و گـو را کمـی مصداقی تر دنبـال کنیم. 

ــی  ــان طرح ــذب مشــارکت زن ــرای ج ــاس ب ــه، در بندرعب بل
داشــتیم کــه در قالــب شــهردار ســایه و افتخــاری فعــال بودند 
و نتایــج آن معجزه بخــش بــود. زنــان بــا حــس مــادری خــود 
پاســداران درخشــان محیــط زیســت هســتند و اندکــی آموزش 
می توانــد تأثیــر شــگرفی در تربیت فرزندان آنها داشــته باشــد. 
اگــر می خواهیــم کیــان خانــواده حفــظ شــود بایــد بــرای زنان 
بیــش از ایــن ســرمایه گذاری کنیــم. نقــش زن شــبیه پیامبــر 
اســت و آمــوزش زن در خانــواده بســیار مهــم اســت. تجربــۀ 
مــا در بندرعبــاس نشــان داد کــه اهــداف مختلــف، از مراقبــت 
ــه و  ــک زبال ــا تفکی ــه ت ــات شــهری گرفت ــایل و امکان از وس
ــی  ــه خوب ــان ب ــا همراهــی زن ــط زیســت، ب حفاظــت از محی
محقــق می شــود. ایــن تجربه بایــد در تمــام ایران تکرار شــود. 
زنــان مــا اوقــات فراغتــی دارنــد کــه بایــد در خدمــت توســعۀ 
کشــور قــرار گیــرد و صــرف آموزش هــای محیــط زیســتی بــه 
زنــان دیگــر و فرزنــدان آنهــا شــود، در نحــوۀ مصــرف آب و 

بــرق و دیگــر مســائل. 

فکــر می کنیــد بــا چــه ســاز و کاری بتــوان بــه 
ــرح  ــان را در ط ــائل زن ــری مس ــور جامع ت ط

هــای شــهری و مدیریتــی در نظــر گرفــت؟

نیازهــای زنــان در حــوزۀ شــهر دیــده نشــده اســت، از منظــر 
امنیــت شــهری تــا تقســیم ســرانه های ورزشــی. اگــر زنــان را  
شــهروندان فعــال جامعــه بــه حســاب آوردیــد، باید سهمشــان 

ــزی  ــد. برنامه ری ــاد کنی ــازه ایج ــات ت ــد  و ادبی ــم ببینی را ه
شــهری، طرح ریــزی شــهری و توســعۀ شــهری نیازمنــد نــگاه 
مؤثــر بــرای پرداختــن هرچــه بیشــتر بــه حضــور زنــان اســت. 
نخســتین گام مــا بایــد ایــن باشــد کــه در شــرح خدمــات و 
ــژه شــود. چــرا  ــان توجــه وی ــه زن ــزی شــهری ب در برنامه ری
ویــژه؟ چــون شــهرهای مردانــه توجهی بــه حقوق شــهروندی 
زنــان نمی کننــد. تدویــن طرح هــای توســعۀ شــهری و ضوابط 
و قوانیــن و مقــررات شــهری نیز بایــد مبتنی بر نیازهــای زنان 
و مــردان باشــد. تــا اینجــای کار، مســائل زنــان کمتــر دیــده 
شــده اســت. بایــد در بحــث زنــان ذهنیت هایی داشــته باشــیم. 
نبایــد از مدیریــت زنــان مثــل دکــور اســتفاده کنیــم. از رئیــس 
جمهــور گرفتــه تــا وزیــران و معاونانــش بایــد قلبــاً معتقــد بــه 
مشــارکت اجتماعــی و سیاســی زنان باشــند. ایــن مقوله خیلی 
ذهنــی اســت. اذهــان مدیــران مــرد ایرانــی بایــد تربیت شــود 
و بــه ســمتی بــرود کــه بیــش از گذشــته بــه اهمیــت نقــش 

زنــان در مدیریت هــای خــرد و کان بــاور داشــته باشــند. 
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