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 
تهیه و تنظیم :آمنه شیرافکـن
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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.

از دیــدگاه شــما حقــوق شــهروندی زنــان
چگونــه معنــا میشــود؟

دارد تأکیــد میکنــد .امــا بــه بــاور مــن اگــر بحــث مدیریــت
مطــرح اســت ،بــه همــان انــدازه بایــد در واگــذاری مســئولیت
نیــز ســرمایهگذاری کــرد .نمیتوانیــم 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 بهکارگیــری و همــکاری مشــترک بــا زنــان
وجــود نداشــته نباشــد .منظــور مــن ایــن اســت که نبایــد کنش
ک طرفــه طراحــی کــرد و گفــت مــا
شــهروندی زنــان را ی ـ 
طراحــان چنیــن ایدههایــی داریــم و شــما بیایید از ایــن امکانات
بهرهمنــد شــوید بی آنکــه مســئولیتی در برابر شــهر برای شــما
در نظــر گرفتــه شــود .نیــاز بــه عنــوان حــق و مطالبــه مطــرح
میشــود و در قبــال هــر حــق و مطالبـهای مســئولیتی هســت.

در ایــن مســئله تردیــدی نیســت .تجربــۀ ســالها فعالیــت
تجربــی و حرفـهای مــن در مناطق حاشــیهای و پیرامونی مؤید
همیــن نکتــه اســت کــه زنــان شــهروندان مســئولی به شــمار
میآینــد .منظــور مــن نیــز مشــارکت در مســئولیتپذیری

و تأکیــدم بــر ایــن اســت کــه مســئوالن بایــد مدلهــای
توســعۀ مشــارکت و مســئولیتپذیری زنــان را طراحــی کننــد.
یعنــی اگــر بــرای روســتا و محلـهای پارکــی طراحــی شــد ،از
همــکاری زنــان بــه عنــوان شــهرداران و همیــاران افتخــاری
بهرهمنــد شــوند .حقــوق شــهروندی صرفــ ًا ارائــۀ خدمــات
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
زنهــا در نقشهــای ســنتی مــادری و همســری ایفــای نقش
میکننــد و گاهــی پذیــرش مســئولیتهای هرچنــد کوچــک
اجتماعــی برایشــان اتفــاق بزرگــی اســت.
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حقــوق شــهروندی زنــان در جامعتریــن برنامههــای ایــران
آمــده اســت .از قانــون برنامــۀ چهــارم ،برنامــۀ جامــع مشــارکت
زنــان در ســطح مدیریــت مطــرح شــده اســت .نکتـهای کــه در
جامعــۀ ایــران هــم طــرح شــده و حتــی تــا شــعارهای انتخاباتی
پیــش رفتــه و هــر کاندیدایــی روی اینکــه چنــد زن در کابینــه

منظورتــان از مســئولیت دقیقـاً چیســت؟ تجربه
نشــان داده کــه زنــان شــهروندان مســئولی
هســتند.

شــما میگوییــد کــه برنامههــای توســعه
صرفــاً نبایــد نخبهگــرا باشــد و بایــد عامــۀ
زنــان را در بــر گیــرد .چنیــن ایــدهای چگونــه
محقــق میشــود؟
نکتــۀ مــن ایــن اســت کــه چــه در قانــون اساســی و چــه
در برنامــۀ چهــارم توســعه بــه زنــان و ارتقــای جایــگاه آنــان
پرداختــه شــده اســت .بنابرایــن از منظــر اســناد باالدســتی تــا
حــدودی گفتمانهــای حمایتــی داریــم .برنامههــا وقتــی
ریزتــر میشــود ،بــه ایــن میرســیم کــه بایــد معــاون و
وزیــر و ســفیر و نماینــدۀ زن داشــته باشــیم و تعــداد آنهــا
را ارتقــا بدهیــم .قطع ـ ًا ایــن مســئله از یــک ســو بــه رشــد
شــاخصهای مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان ایــران در
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رتبهبندیهــای جهانــی منجــر میشــود و از ســوی دیگــر
فضــای مســاعدی بــرای دیگــر زنــان بــه وجــود میآیــد .ایــن
گونــه برنامهریزیهــا در نهایــت بــه بــاال رفتــن هــزاران
زن در جامعــۀ مدیریتــی منجــر میشــود کــه بایــد هــم در
دســتور کار باشــد و تقویــت شــود .مقصــود مــن این اســت که
برنامههــای در دســتور کار وزارتخانههــا ،نهادهــا ،معاونتهــا،
شــهرداریها ،اســتانداریها و دهیاریهــا بایــد بــه طــور
نظاممنــد بــر بهکارگیــری زنــان توانمنــد محلــی ،ارتقــای
اعتمــاد بــه نفــس آنهــا و تــاش بــرای بــه حداکثــر رســاندن
توانمنــدی آنــان متمرکــز شــود.
شــما ســالها در بدنــۀ وزارت مســکن و
شهرســازی فعالیــت داشــتهاید .حقــوق
شــهروندی زنــان تــا چــه میــزان در طراحــی
و برنامهریــزی شــهری دیــده شــده اســت؟
بایــد بگویــم خیلــی کــم .مث ً
ال دسترســی زنــان به ســرانههای
ورزشــی بســیار کمتــر از مــردان اســت .از اینها گذشــته ،شــهر
بــا رویکــردی مبتنــی بــر دیــدن نیازهای زنــان طراحی نشــده
اســت .کمتــر میبینیــم کــه در یــک ســرویس بهداشــتی،
نیازهــای زنانــی کــه بچــه بــه همــراه دارنــد دیده شــده باشــد.
شــهر ،طراحــی نورهــا ،پلهــای عابــر پیــاده ،خیابانهــا و
کــوی و بــرزن آن طــور کــه شایســتۀ یــک شــهر اســامی
اســت بــرای زنــان ایمنســازی نشــده اســت .ایــن را میتــوان
از تجربــۀ روزمــرۀ خیلــی از زنهــا فهمیــد .شــاید دلیلــش

ـان مدیــر کمتــری در برنامههــای طراحــی
ایــن اســت کــه زنـ ِ
شــهری دخیــل بودهانــد .ایــن شــرایط میتوانــد بــا تأکیــد بــر
حضــور مشــاوران زن در طراحــی پروژههــا بهبــود یابــد .تجربۀ
شــخصی مــن ایــن اســت کــه شــهر چنــدان بــا زنــان خــود
مهربــان نیســت .نمونـهاش را بــه یــاد دارم .پــای خانمــی بــه
دلیــل طراحــی بــد ســکویی در آنجــا گیــر کــرده بــود .مردهــا
بــرای تماشــای حادثــه آمــده بودنــد امــا هیچکــس بــه او
کمکــی نمیکــرد .اینجــا شــهر اســامی اســت و مســائل
خــاص خــودش را دارد ،امــا طراحــی شــهر اســامی نبایــد بــه
گونـهای باشــد کــه زنــی دســت و پایــش آســیب ببینــد و در
عیــن حــال از کمکــی هــم بهرهمنــد نباشــد .امنیــت در شــهر
اســامی بســیار مهــم اســت .البتــه دیگــر نمیخواهــم بــه
مســائل ریــز وارد شــوم.
شــما در فضاهــای بومــی و محلــی فعالیــت
داشــتهاید .چــه تجربــهای از بهکارگیــری
مشــارکت زنــان در آن محلهــا داریــد؟
اینجــا وارد بحثــی میشــویم کــه خیلــی بــه آن عالقهمنــدم.
مــن تجربههــای درخشــانی از همــکاری بــا زنان محلــی دارم
و از ایــن نظــر ،جلــب همکاری و مشــارکت یک زن روســتایی
بــرای مــن جذابیــت بیشــتری از دیگــر حوزههــا دارد .تجربــۀ
زیســتۀ ایــن زن ،تغییــر مشــارکتپذیری در زندگـیاش و بــاال
رفتــن حــس اعتمــاد بــه نفســش آن قدر چشــمگیر اســت که
کارشــناس و مدیــر پــروژه را بــه شــدت شــادمان میکنــد .مــا
کشــوری هســتیم کــه همیشــه به مســائل زنــان که میرســد،
صندلیهــا و ســکوهای محــدودی بــرای زنــان موفــق داریــم.
نمون ـهاش اینکــه در ورزش قهرمانــی زنــان کیمیــا علیــزاده
اســطوره میشــود .چــرا بایــد یــک کیمیــا علیــزاده داشــته
باشــیم؟ حقــوق شــهروندی زنــان یعنی اینکــه بتوانیم شــرایط
را طــوری مهیــا کنیــم کــه دختــران ورزشــکار و توانمنــد مــا
بــه ســادگی وارد عرصههــای قهرمانــی شــوند.
طراحــی ارتقــای کیفیــت زن ،بایــد یکــی از مهمتریــن
برنامههــای مــا باشــد .متأســفانه فقیرتریــن گــروه زنــان
هســتند .نابرخوردارتریــن گــروه زنــان هســتند .ظهــور و بــروز
توانمنــدی در آنــان وجــود نــدارد .از جنبههــای دیگــری نیــز
تحولطلبتریــن گــروه زنــان هســتند .مشــارکتپذیرترین
عناصــر جامعــه هــم زنانانــد .ظرفیتهایــی کــه میتــوان

از زنــان در کشــور دیــد بیــش از آن چیــزی اســت کــه امــروزه
بــه آن توجــه داریــم .تجربههــای محلــی مــا نشــان میدهــد
کــه زنــان اغلــب در برنامههــای مشــارکتی نیــز نادیــده گرفته
میشــوند .اینکــه زن مــا مــادر و همســر خوبــی باشــد بــرای
رضایتمنــدی خــود او کافــی نیســت .زنــان اغلــب انــرژی و
تــوان باالیــی دارنــد .اگــر از ایــن انــرژی و تــوان بــه خوبــی
بهرهبــرداری نشــود ،بــه برخــی افســردگیهای مزمــن
ختــم میشــود کــه بــه لحــاظ بهداشــت و درمــان بــرای
مــا هزینهبــر اســت .پــس چــرا بــازی باخــت باخــت کنیــم؟
چــرا از تــوان و انــرژی زنــان ایرانــی حتــی در دورتریــن نقــاط
مــرزی بهرهمنــد نشــویم؟
شـما تجربـۀ موفقـی در این مسـیر داشـتهاید.

توگـو را کمـی مصداقیتر دنبـال کنیم.
بیاییـد گف 

فکــر میکنیــد بــا چــه ســا زوکاری بتــوان بــه
طــور جامعتــری مســائل زنــان را در طــرح
هــای شــهری و مدیریتــی در نظــر گرفــت؟
نیازهــای زنــان در حــوزۀ شــهر دیــده نشــده اســت ،از منظــر
امنیــت شــهری تــا تقســیم ســرانههای ورزشــی .اگــر زنــان را
شــهروندان فعــال جامعــه بــه حســاب آوردیــد ،باید سهمشــان
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بلــه ،در بندرعبــاس بــرای جــذب مشــارکت زنــان طرحــی
داشــتیم کــه در قالــب شــهردار ســایه و افتخــاری فعــال بودند
و نتایــج آن معجزهبخــش بــود .زنــان بــا حــس مــادری خــود
پاســداران درخشــان محیــط زیســت هســتند و اندکــی آموزش
میتوانــد تأثیــر شــگرفی در تربیت فرزندان آنها داشــته باشــد.
اگــر میخواهیــم کیــان خانــواده حفــظ شــود بایــد بــرای زنان
بیــش از ایــن ســرمایهگذاری 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
از وســایل و امکانــات شــهری گرفتــه تــا تفکیــک زبالــه و
حفاظــت از محیــط زیســت ،بــا همراهــی زنــان بــه خوبــی
محقــق میشــود .ایــن تجربه بایــد در تمــام ایران تکرار شــود.
زنــان مــا اوقــات فراغتــی دارنــد کــه بایــد در خدمــت توســعۀ
کشــور قــرار گیــرد و صــرف آموزشهــای محیــط زیســتی بــه
زنــان دیگــر و فرزنــدان آنهــا شــود ،در نحــوۀ مصــرف آب و
بــرق و دیگــر مســائل.

را هــم ببینیــد و ادبیــات تــازه ایجــاد کنیــد .برنامهریــزی
شــهری ،طرحریــزی 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
در برنامهریــزی شــهری بــه زنــان توجــه ویــژه شــود .چــرا
ویــژه؟ چــون شــهرهای مردانــه توجهی بــه حقوق شــهروندی
زنــان نمیکننــد .تدویــن طرحهــای 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 ذهنیتهایی داشــته باشــیم.
نبایــد از مدیریــت زنــان مثــل دکــور اســتفاده کنیــم .از رئیــس
جمهــور گرفتــه تــا وزیــران و معاونانــش بایــد قلبـ ًا 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 مدیریتهــای خــرد و کالن بــاور داشــته باشــند.

