«عمومی» یعنی برای مردان یا برای مردان و زنان؟
گفتوگو با شهربانو امانی انگنه ،عضو شورای شهر تهران

تهیه و تنظیم :آمنه شیرافکن

خانم امانی ،چه عواملی کیفیت زندگی را میسازند؟

جامعه و رویکرد خود افراد در ایجاد کیفیت زندگی مؤثر است.
جامعه یعنی تمامی نهادهای توزیعکنندۀ قدرت .گاهی این نهاد
مجلس است که باید برای قانونگذاری اقدام کند و گاهی این
نهادها شهرداری و وزارتخانهها و سایر نهادهای حاضر در قدرت

هستند .افراد هم در تعیین کیفیت زندگی مؤثرند .جامعۀ پویا همواره
با شهروندان پویا و متقاضی به پیش میرود .منظورم در اینجا
شهروند مطالبهگر است؛ شهروندی که به خودش حق میدهد به
شهرداری منطقه زنگ بزند و جویای حق و حقوق شهروندیاش
شود ،مث ً
ال اینکه چرا فالن پارک بهدرستی تجهیز نشده یا فالن
امکانات بهبرابر در ناحیه و منطقه توزیع نشده است .یعنی سوای
ساختارهای قدرت ،مث ً
ال شهرداری ،شهروندان نیز باید مطالبۀ توأم
با نظارتی برای بررسی سطح این کیفیت زندگی داشته باشند.
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شــهربانو امانــی هم تجربــۀ نمایندگــی مجلس
را در کارنامــه دارد و هــم فعالیــت حزبــی و
سیاســی را .در انتخابــات اخیر شــوراهای شــهر
بــا فهرســت اصالحطلبــان وارد شــورا شــد و
حــاال ،پــس از ســالها فعالیــت در عرصههــای
سیاســی ،در حــوزۀ مدیریــت شــهری متمرکــز
شــده است .بررســی کیفیت زندگی شــهروندان
و عوامــل تعیینکننــدۀ آن محــور گفتوگــو
اســت .او ایــن روزهــا در مقــام عضــو شــورای
شــهر در حــوزۀ تقســیم امکانــات شــهری
میــان شــهروندان حرفهــای تأملبرانگیــزی
میزنــد .ماجــرا را صرفـاً بــه زن و مــرد تقســیم
نمیکنــد .از فاصلــۀ طبقــات اجتماعــی بــرای
بهرهبــرداری از ســطح کیفیتهــای متفــاوت
میگویــد؛ از تــاش شــهرداری و شــورای
شــهر بــرای احیــای دسترســی بازمانــدگان بــه
امکانــات شــهری در مدیریــت جدیــد؛ از اینکــه
بایــد بــا نــگاه ویــژه و همهجانب ـهای بــه فکــر
زنــان آســیبدیده ،حاشیهنشــینها و دیگــر
گروههــای طردشــده از جامعــه بــود کــه اغلــب
در تعریــف کیفیــت زندگــی از اســتانداردهای

حداقلــی نیــز جــا میماننــد.
شــهربانو امانــی فعــال سیاســی اصالحطلــب
اســت .او عضــو پنجمیــن دورۀ شــورای شــهر
تهران ،مشــاور رئیــس ســازمان حفاظت محیط
زیســت در امــور زنــان و نماینــدۀ اســبق مــردم
ارومیــه در دورههــای پنجــم و ششــم مجلــس
اســت.

