جفا به زنان از راه ندیدن آنان در طـرحها و برنامـهها
توگو با مجید روستا ،عضو هیئت مدیرۀ شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
گف 
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توگو با
حقـوق شـهروندی زنـان و جایگاهشـان در برنامهریزیهـا و طرحهای شـهری از محورهـای گف 
مجیـد روسـتا اسـت .او از زاویـۀ دیگری بـه موضوع نـگاه میکند و ضمـن نقـد برنامهها ،تأکیـد دارد که
شـرایط و بسـتر الزم برای مسـئولیتپذیری زنان در جامعه فراهم نیامده اسـت و صرفاً گروهی بر آناند
تـا حـق و حقوقـی را ،آن هـم با کاسـتی و نقص ،به زنـان اختصاص دهنـد .او بحث را با تأکیـد بر آموزش
مسـئولیتپذیری بـه زنان بـه مفهوم ایجـاد نقشهای مختلف بـرای آنـان در همۀ گروههـای جامعه و نه
صرفـاً گروهـی نخبـه برای حضـور در سـمتهای مدیریتی ادامـه میدهد .او معتقد اسـت توسـعۀ پایدار
کـه ایـن روزهـا نقل محافل علمی و اجتماعی ایران شـده اسـت تنها از طریق تلاش در جهت بهرهمندی
از تـوان زنـان در مدیریتهـای کوچـک شـهری و محلهای تحقـق مییابد ،تـوان و امکانی که متأسـفانه
کمتـر مورد توجه مسـئوالن قـرار میگیـرد .وی همچنین تأکید دارد کـه روندها در جامعۀ ایران به شـکلی
زنان موفـق ،اغلب تمرکـز بر گروه محـدودی بـوده و جمعیت بزرگـی از زنان
اسـت کـه در حـوزۀ تربیت ِ
ایرانی را شـامل نشـده اسـت .روسـتا معتقد اسـت کـه حقوق شـهروندی زنـان را نمیتوان بـه جمالتی
فانتـزی و کلـی و مبهـم تقلیـل داد ،بلکه بهتر اسـت بـه دنبال اجـرای برنامههـای عملیاتـی و کاربردیتر
بـود تـا بتوان نهتنهـا طبقۀ زنـان نخبه که بخش وسـیعی از جامعـه را درگیر فرایند توسـعۀ پایـدار کرد.
مجيد روسـتا عضو هيئت مديرۀ شـركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شـهري ايران است .كارشناسي
ارشـدش را در رشـتۀ برنامهريزي شـهري از دانشـگاه شـهيد بهشـتي تهران گرفته و اکنون دانشـجوی
دکتری اسـت .او پیشتر مدير كل دفتر توانمندسـازي و سـاماندهي سـكونتگاههاي غيررسـمي كشور،
و معاون و سرپرسـت دبيرخانۀ سـتاد ملي توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسـمي بوده است .وی عالوه
بـر عضویت در هیئت مدیرۀ شـرکت مادرتخصصـی عمران ،دبير كارگروه بهسـازي بافتهاي نابسـامان
شـهري آسيا ـ اقيانوسـيه نیز هست.

