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توصيه اي به اصولگرايان
اين احتم��ال وجود دارد كه اصولگرايان 
خواننده اين يادداشت تعبير و برداشت 
متفاوتي از آنچه بنده در ذهن دارم بنمايند و گمان كنند 
كه چون راه درس��تي را در پيش گرفته ان��د، راهي كه 
گمان مي كنند به پيروزي آنان ختم خواهد ش��د، بنده 
يا امثال من بخواهند آنان را از اين راه درس��ت منحرف 
كنند ولي واقعيت برخالف اين است. اجازه دهيد ابتدا 

مساله را طرح كنم. 
بزرگ ترين اش��تباه اصولگرايان در سال 1384 و پس 
از آن، حماي��ت از احمدي نژاد با هدف شكس��ت دادن 
اصالح طلبان يا در مقطعي ديگر فشار به آقاي هاشمي 
بود. شكس��ت دادن رقيب يك هدف معقول و منطقي 
اس��ت ولي نه به قيمت هر چيزي؛ و نه اينكه اين تنها و 
اصلي ترين هدف باشد. چنين سياستي در ابتدا جذاب و 
خوشايند و حتي فريبنده است زيرا كار به آنجا مي رسد 
كه همه منابع داشته و نداشته خود و جامعه را پاي اين 
هدف مي ريزن��د. در واقع اين نقض غرض اس��ت. زيرا 
رس��يدن به قدرت و پي��روزي در انتخابات بايد با هدف 
تقويت منابع مادي و معنوي جامعه باشد، نه آنكه همه 
اين منابع را قرباني به قدرت رس��يدن كس��ي كنند كه 
گمان دارند از خودش��ان است. وقتي امام زمان )عج( را 
هم به خواب مي آورند تا بلكه بر رقيب پيروز شوند، نتيجه 
همين مي شود كه مي بينيد. اكنون بزرگ ترين انشعاب 
فرقه اي در جريان اصولگرايي ش��كل گرفته است. براي 
اينكه مخاطبان اصولگرا اين يادداشت تا حدي با پيام آن 
همراه ش��وند، متذكر مي شوم كه مهم ترين ايراد من به 
دوس��تان اصالح طلب در جريان انتخابات سال 1388 
اين بود كه انگيزه آنان براي كوش��ش در شكست دادن 
احمدي نژاد، انگيزه محترمي بود و خطر را براي كشور هم 
درست فهميده بودند. ولي اين انگيزه و اين درك درست 
توجيه كننده هر اقدامي نيست. اقداماتي كه براي يك 
انگيزه درست سياسي اتخاذ مي شود، بايد فارغ از اهميت 
آن انگيزه به طور مستقل قابل دفاع باشد چرا كه ممكن 
اس��ت اقدامات نادرست موجب تحقق نتيجه معكوس 
شود و مصداق از قضا سرانگبين صفرا فزود شود و اتفاقا 
ديديم كه چنين هم شد. اصالح طلباني كه براي خالص 
كردن كشور از چهار سال اول احمدي نژاد وارد انتخابات 
شدند، نه تنها آن هدف را نتوانستند محقق كنند )به هر 
دليل( بلكه چهار سال دومي را شاهد شديم كه ده ها برابر 
خسارتبارتر از چهار سال اول بود. مشكل اصلي اين بود كه 
اعتبار و اهميت يك انگيزه توجيه كننده اقدام سياسي 
نيس��ت. اكنون همي��ن را بايد خطاب ب��ه اصولگرايان 
گفت. انگيزه شما براي شكست دادن اين دولت از زاويه 
خودتان مي تواند مهم و قابل دفاع باشد ولي مبادا مرتكب 
اشتباه گذشته شويد كه نه تنها خودتان، بلكه كشور هم 
خس��ارت خواهد ديد. اين انگيزه امثال بنده از بيان اين 
تذكر اس��ت. زيرا هنگامي كه كل كشور از يك سياست 
متضرر شود، به طور طبيعي برنده ها هم بازنده هستند، 

چه رسد به بازنده ها!
اش��تباهي كه در زمان احمدي ن��ژاد رخ داد اين بود كه 
پي��روزي را به قيمت توهم و عوام فريب��ي يا در بهترين 
حالت عوام زدگي جس��ت وجو كردن��د. نتيجه آن چه 
شد؟ از نظر سياس��ت خارجي تحريم هاي گسترده، از 
نظر اقتصادي، تورم ش��ديد و ركود و رشد منفي و دريغ 
از افزايش ساالنه 20 هزار شغل! همچنين اتالف صدها 
ميليارد دالر منابع مادي كش��ور، از نظر اداري نابودي 
نظام بروكراسي كشور بدون آنكه چيزي جايگزين آن 
شود. از نظر اجتماعي رشد شتابان و وحشتناك فساد و 
نيز كاهش اعتماد اجتماع��ي و... از نظر فرهنگي رواج 
دروغگويي و دورويي و باالخره، از نظر ديني پيوند زدن 
ذهنيت موعودگرايي با ايران باستان و اين شوهاي اخير 
كه به مناسبت سال جديد منتشر كردند. آنقدر اين  آش 
ش��ور بود كه يكي از حواريون آن دول��ت امروز آنان را با 
عنوان سه... بهاري معرفي مي كند!! متاسفانه هنوز هم 
برخي از اصولگرايان چنان هويت خود را در دشمني با 
دولت و اصالح طلبان تعريف كرده اند كه همچنان چشم 

اميدشان به آن جريان است. 
به نظر مي رس��د از همان زمان كه حضور احمدي نژاد با 
منع رهبري نظام مواجه شد، اميد اين بخش از جريان 
اصولگرايي به بازگشت وي از ميان رفت ولي راه ديگري 
را پيش گرفته اند. به جاي اسم او، رسم او را پيشه كرده اند؛ 
و گمان دارند با دامن زدن به مشكالت اقتصادي يا توزيع 
خودروه��اي آرد و احياناً وعده هاي س��رخرمن دادن و 
5 برابر كردن يارانه ها مي توانند پيروز انتخابات ش��وند. 
اگر احمدي ن��ژاد چنين وعده هايي م��ي داد مبتني بر 
درآمدهاي بزرگ نفتي بود كه ساالنه سر به صد ميليارد 
دالر م��ي زد، ولي االن همه اي��ن وعده ها پوچ و توخالي 
خواهد بود. فارغ از اين نكته رفتار اين گروه از اصولگرايان 
از دو حال خارج نيست، يا پيشه كردن اين رسم موجب 
پيروزي مي ش��ود يا با شكس��ت همراه خواهد شد. در 

صورت شكست مصداق سرشكستگي 
چوب و پياز خواهد بود كه چگونه يك 

نيروي سياسي با تمام توان خود وارد چنين ميداني شود 
و در نهايت شكست بخورد؟ 

تيترهاي امروز نگاه روز

 گزارش هاي مبتني بر آينده پژوهي از شرايط سياسي و اجتماعي كشور مي گويد كه
اصالحات ساختاري اقتصادي، بحران تامين آب و بيكاري در صدر اين فهرست قرار دارد
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فضاي شهري فارغ از تبعيض جنسيتي امكان رشد و توسعه شهري را ايجاد مي كند 
فضا امري مطلق نيس��ت كه همزمان با س��اخته شدن 
يك پ��ارك، خيابان، كافه يا پاس��اژ توس��ط معماران و 
مهندس��ان، جنس��يت زنانه يا مردانه به آن تزريق شود. بلكه فضاها به 
واسطه جريان مسلط نهادهاي اجتماعي و فرهنگي، داراي هويت هاي 
جنسيتي مي ش��وند و نقش هاي سنتي مبتني بر جنسيت را تعريف و 
بازتوليد مي كنند؛ از اين رو فضاي شهري به دليل رويكردهاي فرهنگي 
و اجتماعي است كه معناي فضاي زنانه و مردانه را با خود همراه مي كند و 
از آنجا كه مردان به طور سنتي قدرت اقتصادي و اجتماعي بيشتري دارند 
و فضاها را بر اساس نيازهاي شان نظم مي  بخشند، به همين سبب زنان در 
اين فرآيند نقش پذيري، تابع اين نيروهاي مسلط شده و دچار محروميت 
و نابرابري فضايي در شهرها ش��ده اند؛ لذا ميان فضا و روابط اجتماعي 
نوعي ارتباط دوسويه و متقابل برقرار است. اما كيفيت اين ارتباط متقابل 
نيازمند بررس��ي و تحليل است. به نظر مي رسد در برنامه ريزي شهري 
نوعي رويكرد جنسيتي متكي به نيازهاي مردان سالم و سالمت نقش 
اول را بر عهده دارد و بقيه موارد در راستاي اين رويكرد تعريف مي شود؛ به 
عبارت ديگر فضا براي خدمت به اين رويكرد تبيين شده و روابط شهري 
براي رفع نيازهاي اين نگاه تغيير كرده است. اين مهم به تعبيري موجب 
ناديده انگاشتن نيمي ازجمعيت شهرها شده و شهرسازان و معماران و 
برنامه ريزان ش��هري را با نوعي كوري جنس��يتي نسبت به زنان همراه 
ساخته اس��ت. اما شرايط جديد حاكم بر ش��هرها و مشاركت و حضور 
زنان در عرصه هاي گوناگون شهري ضرورت تغيير در اين نگاه را جدي 
ساخته است. زنان كه به دليل ساخت برنامه ريزي دچار محروميت هاي 
جدي در حوزه فضاهاي شهري شده اند، اكنون نيازمند رفع آنها و ايجاد 

ساختارهاي متعادل شهري براي همه شهروندان هستند. 
امروزه اين نياز در بستر ايجاد ابزارهاي الزم براي وقوع تغيير به روشني 
در ادبيات برنامه ريزي شهري قابل مشاهده است. كليد واژه هايي چون 
»عدالت جنس��يتي« و »رفع تبعيض از زنان« بس��تري براي هدفمند 
ساختن برنامه شهري ايجاد كرده كه ناديده انگاشتن آنها دسترسي به 

شهر پايدار و سرزنده را با دشواري روبه رو مي كند. 
اين تغيير در رويكرد امكان حفظ و تقويت سرمايه اجتماعي را براي شهر 
دو چندان ساخته و كاربرد برنامه ريزي را براي تحقق اهداف امكان پذير تر 
مي س��ازد.  بهبود كيفي و افزايش رضايتمندي ش��هروندي در نتيجه 
بهبود رفاه اجتماعي تاثير بس��زايي از اين نوع برنامه ريزي دربرخواهد 
داشت. شهر ها كه يك سازمان اجتماعي در چارچوب تقسيم بندي هاي 
مديريتي محسوب مي شوند، نيازمند برنامه ريزي براي اقدام هستند. 
برنامه هاي ميان مدت و 5 ساله شهرداري ها و سپس مصوبات شوراهاي 

شهر به عنوان مرجع قانونگذار قادرند فرصت الزم را جهت تبيين نقش 
مديريت شهري در ترغيب زنان به حضور موثر، كنشگرانه و مسووالنه 
در فضاهاي شهري و نيز تالش در جهت كاستن از ميزان مردانه بودن 
فضاهاي شهري، فراهم سازند. با مروري بر برنامه 5 ساله دوم شهرداري 
تهران مشخص مي شود كه سهم زنان از مجموع 166 ماده اين برنامه، 
تنها دو ماده )مواد 102 و 103( اس��ت. في الواقع موضوع زنان و توجه 
به رفع دغدغه ه��اي آنان در حدود يك درصد از حجم برنامه 5 س��اله 
كالنشهري همچون تهران را به خود اختصاص داده است. همچنين با 
بررسي مصوبات شوراي شهر تهران نيز آنچه مشهود است، كم توجهي 
به مس��ائل و مش��كالت مبتال به اين حوزه اس��ت. به گونه اي كه ظرف 
سال هاي اخير، اين ش��ورا در حوزه زنان تنها يك مصوبه تحت عنوان 
»الزام شهرداري تهران به تدوين برنامه جامع آموزش، توانمندسازي و 
سازماندهي زنان در شهر تهران« داشته است كه با بررسي اين مصوبه 

مي توان نسبت به كارايي و كاركرد آن تشكيك كرد.
در واقع آنچه موجب س��رزندگي فضاهاي عموم��ي و ارتقاي كيفيت 
محيط شهري مي شود حضور مردم و تعامالت اجتماعي ميان آنها فارغ 
از سن، جنسيت، نژاد، قوميت، گروه بندي اجتماعي و توانايي هاي فردي 
است. نيمي از جامعه و مس��ائل آنان با وجود برابري با ساير شهروندان 
در استفاده از اين فضاها قادر به بهره گيري مناسب و الزم نيستند. اين 
مهم با عنايت به ضرورت جامع الشمول بودن محيط هاي شهري براي 
گروه هاي مختلف سني، جنسي و اجتماعي موجب افزايش حضور مردم 
و نشانه مدنيت و ارتقاي حس شهروندي است. اما مطلبي كه محل مداقه 
و انديشه است اين كه، شهرهاي ما و به خصوص كالنشهر تهران تا چه 
ميزان بس��تري مناس��ب و عادالنه براي حضور زنان- به عنوان يكي از 

موثرترين بخش هاي جامعه- را فراهم آورده است؟ 
پاس��خ به اين سوال در رفتار ش��هروندان زن و روابط حاكم بر نهادهاي 
شهري و نحوه معماري آن به روشني قابل مشاهده است. ناديده انگاشتن 
نيمي از شهروندان بستري براي تقويت تعامل آنها با شهر نيست، بلكه 
موجب حاشيه نش��يني بيش��تر آنها و واگذاري تكاليف شهروندي به 
بهره وران آن است. اين ش��كاف در تكليف بر آمده از شكاف در داشتن 
حقوق است كه ساختارهايي چون شورا و بدنه اجرايي همچون شهرداري 
قادر به رفع آن است. مشاركت زنان در ساماندهي و سازماندهي شهري 

اين فرصت را ايجاد مي كن��د كه با تزريق نگاه مطالبه 
محور زنان در شهر بر حسب انتظارات و نيازها رويكرد 

متفاوتي نسبت به تكاليف شهروندي براي آنان ايجاد شود و بستر الزم 
براي همراهي و همسازي آنان فراهم  آيد. 

نگاه شهري
زهرا نژادبهرام

فعال حوزه زنان و كارشناس مسائل شهري

آقايان! نيروي انقالبي ناكارآمد نيست!
مديرمس��وول يك��ي از روزنامه ه��اي 
اصولگرا در نخس��تين س��رمقاله خود 
در س��ال جديد از ضرورت انتخاب مديران بايس��ته و 
شايسته در انتخابات رياست جمهوري و نيز از ضرورت 
اج��راي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي س��خن گفت و از 
جمله نوش��ت: »مشكالت اساسي كش��ور، مخصوصا 
در عرص��ه اقتص��اد و معيش��ت م��ردم از ناكارآمدي، 
غيرانقالب��ي بودن، بي انگيزگ��ي، بي تحركي، ضعف و 
نااميدي مديران ريش��ه مي گيرد، چ��را كه به وضوح 
مي توان ديد تمامي امكانات و ظرفيت هاي الزم براي 
جهش اقتصادي و رس��يدن به نقطه مطلوب در كشور 
موجود است و بنابراين در جا زدن و تاسف  بارتر از آن، 
عقبگرد - كه در مواردي ديده مي شود- با هيچ توضيح 
و اس��تداللي غير از حضور مديران نااليق و ناكارآمد و 
بعضا واداده و غيرانقالبي قابل توجيه نيست. آيا غير از 
اين است؟!«  وي بعد از بيان اين مقدمه نتيجه گرفت: 
»اگر اين استدالل كه روشن و خالي از ابهام است قابل 
قبول باشد – كه هست – تنها چاره كار، سپردن امور 
و مسووليت ها به دست مديران اليق، متدين، انقالبي، 
پرتحرك و كارآمد است و اگر اين راه حل به كار گرفته 
نش��ود به يقين قافله اقتصادي كشور و معيشت مردم 
تا به حشر لنگ مي ماند و پيامدهاي ناگوار فرهنگي و 
ناهنجاري هاي اجتماعي فراواني نيز به دنبال خواهد 
داشت«. حال چند پرسش درباره اين مقدمه و نتايجي 
كه نويسنده مطرح كرده، قابل طرح است: 1- انقالبي 
كيست و انقالبي بودن چه معنايي دارد؟ آيا هر دولتي 
كه تندترين مواضع ش��عاري را عليه آمريكا و اسراييل 
اتخاذ كند انقالبي است و هر دولتي كه همين مواضع 
ضدامپرياليستي و ضدصهيونيس��تي را با عقالنيت و 
ب��ا مالحظه منافع ملي پي بگيرد، غيرانقالبي اس��ت؟ 
آيا هر دولتي كه ش��عار مردمي ب��ودن و عدالتخواهي 
بدهد انقالبي اس��ت و دولتي كه به جاي پناه بردن به 
پوپوليس��م و عدالتخواهي شعاري، با برنامه و كارهاي 
مدبرانه خود به مردم خدمت مي كند، انقالبي نيست؟ 
به نظر مي رس��د درب��اره همه اين مفاهيم ارزش��مند 
مطرح ش��ده در عرصه انق��الب بايد دقيق تر س��خن 

گفت و مفهوم عميق انقالبي بودن را به س��طح ش��عار 
و نماي��ش انقالبي گري تنزل ن��داد. 2- وقتي عملكرد 
سه دولت اصالحات، دولت پاكدستان! و دولت تدبير و 
اميد را با هم مقايسه مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم 
كه بدترين عملكرد بر اس��اس شاخصه هاي اقتصادي 
متعلق ب��ه دولت مدع��ي عدالتخواه��ي يعني دولت 
احمدي نژاد اس��ت. كافي است ميزان درآمد آن دولت 
را با ميزان دس��تاوردهاي اقتصادي اش مقايسه كنيم 
و دريابيم ك��ه ناكارآمدترين و ضعيف ترين عملكرد را 
دولت احمدي نژاد داشته است. با اين حساب نويسنده 
يا بايد در اصل ادعاي خودش در اين زمينه تجديدنظر 
كند يعني بگويد كه حل مسائل اقتصادي و معيشتي 
مردم ربطي ب��ه انقالبي يا غيرانقالبي ب��ودن مديران 
ندارد يا بايد قضاوت خودش را درباره انقالبي و كارآمد 
بودن مسووالن سه دولت آخر جمهوري اسالمي تغيير 
بدهد. 3- در بررس��ي علل ظهور مش��كالت جاري در 
كشور، بايد به ده ها عامل توجه نشان داد كه هم جنبه 
تاريخي دارند و هم جنبه اجتماعي و هم از مباني فكري 
و فرهنگي جامعه ما نشأت مي گيرند و در نهايت هم به 
ساختار سياسي كشور و عملكرد مديران خرد و كالن 

نهادهاي حكومتي از جمله دولت مربوطند. 
ناديده گرفتن ده ها عام��ل موثر در ايجاد اين وضعيت 
و خالص��ه ك��ردن همه عوام��ل در يك عام��ل يعني 
مديران انقالبي، ما را به مسير غلطي هدايت مي كند و 
نمي گذارد درد را درست بشناسيم و در نتيجه در نشان 
دادن درمان هم به انح��راف مي رويم. دقيقا به همين 
دليل است كه اين طيف از آقايان با همين تحليل غلط 
در س��ال 84 به حمايت از كسي اقدام كردند كه ظاهرا 
انقالبي ب��ود و گفتمان وي مورد حمايت بس��ياري از 
نيروهاي اصولگرا قرار داش��ت ام��ا در عمل ديديم كه 
نتوانست كشور را درست اداره كند و حتي با هدر دادن 
امكان��ات زيادي از جامعه، مس��ير قهقرايي را بر مردم 

تحميل كرد. 4- ممكن اس��ت گفته 
شود احمدي نژاد در ابتدا انقالبي بود و 

درست هم عمل كرد اما در دور دوم از روند انقالبي گري 
فاصله گرفت و در نتيجه دستاوردهاي دولتش كم شد. 
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