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عضوشــورایعالیسیاســتگذاریاصالحطلبانازنگاهمثبتایننهادانتخاباتــیاصالحطلبانبهتوانمندیومدیریــتزنانخبرمیدهدو
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افکارعمومیهمچنانمتأثرازماجرایحادثهپالسکواست
و به نظر میرسد که گذشــت زمان نیز نمیتواند این حادثه
دردنــاک را بــه فراموشــی بســپارد .اما آنچــه اهمیــت دارد
اینکه مــردم نقطه ضعف ایــن رخــداد را در غیر تخصصی
بودن اعضای شــورای شهر تهران میدانند .در واقع بخشی
از اعضای شــورای شهر که باید دغدغه اصلیشان نظارت و
سیاستگذاری در اداره شهر تهران باشد و در انتخاب شهردار
تهــران دقــت الزم را داشــته باشــند نتوانســتند ،بدرســتی
انجــام وظیفه کننــد .از اینرو افــکار عمومی انتظــار دارد که
شــورای شــهر آینــده ،شــورایی تخصصــی و کارآمد باشــد تا
چنیــن ناکارآمدیهایــی از آن بــروز نکنــد .اما ایــن موضوع
فقط مختص به تهران نیســت .بلکه مردم در ســایر شهرها
نیــز از نبــود و کارآمــدی نیروهای غیر متخصــص ناراحتند.
ماجرای ســیل در سیستان و بلوچســتان و بارش برف شدید
در رشــت ،این نارضایتیهــا را افزایش داده اســت .مردم از
خود میپرســند این چه طور مدیریتی اســت کــه نمیتواند
برنامهای برای بارش برف داشــته باشــد و آنقدر بیتحرک
است که خدمات شهری فلج میشود؟
انتقادهــای مــردم قطعــاً در ســالهای اخیر نســبت به
شــوراها به صورت جدی وجود داشــته است اما آنچه باعث
شــده این بــار ایــن نارضایتیهــا عیانتر و به گــوش اعضای
شــورای شــهر برســد ،فضــای مجــازی بــوده اســت .مــردم
احســاس میکنند که تمام نیازمندی هایشــان که مناســب
یک زندگی شــهری و خدمات شــهری اســت ،وجود ندارد و
شورای شهر که موظف انجام این امور است ،تخصص الزم
را ندارد.
از این جهت میتوان گفت که انتخابات شــوراهای شهر
در ســال  ،96انتخابــات مهمــی خواهد بــود .چراکــه میزان
انتقــادات مــردم به گونهای اســت که نشــان میدهــد ،آنها
جدیتــر و پررنگتــر از گذشــته بــه فهرســت کاندیداهــای
انتخابــات شــوراها رأی خواهنــد داد .بــر ایــن اســاس قطعاً
همــه جریانــات در چینــش فهرســت خــود دقــت الزم را
خواهنــد داشــت .چرا که میداننــد ،مردم اینبار بر اســاس
کارآمــدی رأی خواهنــد داد .بنابرایــن میتــوان از هماکنون
پیشبینــی کــرد کــه شــاهد ترکیــب متفاوتــی در شــوراهای
شــهر خواهیم بود .اکنــون ذهن جریانهای سیاســی به این
مسأله معطوف شــده که چه لزومی دارد فقط از چهرههای
سرشناس استفاده کنیم؟ آن هم در حالی که مردم با توجه
بــه اتفاقات رخ داده احســاس میکنند دیگر شــورای شــهر،
شــورایی تشریفاتی نیست و به حیات و ممات مردم مربوط
است .در واقع شوراهای شهر در همه اموری که مردم روزانه
بــا آن درگیر هســتند ،نقش مثبــت و منفی دارنــد و مردم بر
ایــن اســاس گرایش خــود را از رأی به چهرههای سرشــناس
غیــر تخصصی به چهرههــای سرشــناس تخصصی تغییر
میدهند .به نظر میرســد دغدغه جریانهای سیاسی هم
در کنــار مــردم اســتفاده از نامزدهای متخصــص و با تجربه
برای شوراهای شهر خواهد بود.
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خانــم فرامرزیــان،
ســال 94ســال خوبی
بــرای زنــان بــود.
افزایــش تعــداد زنان
در مجلــس شــورای
اسالمی،اتفاقخوبی
بــود .فکــر میکنیــد
کــه ایــن تجربــه برای
انتخابات شوراها هم
تکرارشود؟
ســال  ،94ســال خوبــی بــود.
همــان طــور هــم کــه شــما
گفتیــد ،افزایش تعــداد زنان
در مجلــس ،اقدام مثبتی بود
کــه صــورت گرفــت .در واقــع
تجربهخوبیبودکهکسبشد
و به قطع نتایج آن در جامعه
روشن خواهد شد .فراکسیون
زنــان مجلــس ،نســبت بــه
دورههایقبلفعالتروپیگیرتراستواینبهدلیلحضورمردمدر
انتخاباتواعتمادآنهابهزناناست.درواقعزنانثابتکردهاندکه
هر کجا روزنهای برای فعالیت هایشان باز شده است ،در آن بخش
توانستهاند،تغییراتیاساسیوجدیایجادکنندوازمسئولیتخود
بخوبی برآیند .این تفکر را مردم جامعه هم دارند .همان طور هم
که دیده شــد ،آنها به زنان رأی دادنــد و این حاصل تفکر جامعه به
زنــان اســت .از این جهت میتــوان گفت که به نظر میرســد مردم
با تجربــه خوبی که از انتخابــات  94دارند ،به زنــان اعتماد خواهند
کرد .به نظرم دســتاوردهای خوب همچنان ادامه خواهد داشــت.
شــما توجه داشته باشید که ما تا اتمام دوره انتخابات به هر میزانی
کــه زنــان متقاضی داشــتیم به همان درصــد هم توفیق داشــتیم.
به همین دلیل اســاس تقاضا پاســخگویی مثبت جامعــه را در پی
دارد .هرکس فکر میکند توان دارد ،باید اعالم حضور کند.
بــهنظرشــمادرحوزهشــوراهایشــهرهــمزنــانتوانمندو
متخصصی که بتواننــد رأی و اعتماد مــردم را جلب کنند،
داریم؟
فکــر میکنــم زنــان زیــادی داریم کــه شــرایط مناســب ،تخصص
علمــی و توانمندی شایســته برای حضــور در این عرصــه را دارند.
امیدوارم با حضورشــان و طرح تقاضاهایشان بتوانند ساختار شورا
را با شــوراهای دور قبل متفــاوت کنند .در مورد ســوابق اجرایی هم
میتوان گفت که شــاید ســابقهای در شــورای شهر نداشــته باشند،
امــا ترکیب میتوانــد به گونهای باشــد که آنها از تجربیــات دیگران
بهره بگیرند و هماهنگی خوبی در شوراها ایجاد کنند .از طرفی هم
مــردم نتیجه نیروی غیر متخصص را دیدهاند ،بنابراین با توجه به
شــرایطی که رخ داده اســت ،به نظر میرســد برای مردم فردی که
تخصص دارد ،ارجح تر اســت از کسی که فقط چهره شناخته شده
اما غیرکارشناسی در زمینه شوراهای شهر را دارد.
آیاشورایعالیسیاســتگذاری،برنامهایبرایحضورزنان
درفهرستانتخاباتشوراهادارد؟
شــورای عالی سیاستگذاری تاکنون شــاخصهایی را تعریف کرده
اســت .براساس این شــاخصها زنان و توانمندی هایشــان را برای
حضور در فهرســت انتخابات شــوراها مورد ارزیابی قــرار میدهد.
اما رویکرد شــورای عالی سیاســتگذاری به حضور زنان در فهرست
شــوراها بــا رویکــرد تبعیــض مثبــت اســت .بنابرایــن کلیــت ایــن
موضــوع مــورد تأیید اســت ،اما اینکه چنــد درصد از این فهرســت
بــه زنــان اختصاص داده خواهد شــد ،هیأت رئیســه شــورای عالی
سیاستگذاریهنوزدربارهآنتصمیمینگرفتهاست.

گفتیدکهشاخصهاییتعیین
شده اســت ،این شــاخصهها
چهمواردیراشاملمیشود؟
شــاخصها بیشــتر بــا رویکرد
تخصصــی ،ســوابق اجرایی و
اثربخشــی و کارایــی افــراد در
شوراها پیشبینی شده است.
البته این شــاخصها در مورد
مــردان هــم صــدق میکنــد
و صــرف زنــان نیســت .امــا از
جملــه اولویتهــای مهمــی
اســت که قطعاً در قرار گرفتن
زنــان در فهرســت انتخاباتــی
شــوراها اثرگــذار خواهــد
بــود ،باالخــره همــان طــور که
میدانیدشایداالندرشوراها،
افرادی حضور داشــته باشــند
که ســابقه اجرایی و تخصصی
نداشــته باشــند .اتفاقاً همین
منظور از حضور
نداشــتن تخصــص نیــز در
برخــی مواقع نه تنها مشــکلی
زنان در
برطرف نکــرد ،بلکه مشــکلی
فهرست ،فقط زنان
هم ایجــاد کــرد .در شــوراها ما
تهران نیستند؛ قطعاً
نیازمنــد افرادی هســتیم که بر
در شورای عالی
مســائل تســلط داشــته باشند
سیاستگذاری به این
و بتواننــد شــوراها را به ســمت
موضوع توجه
هرچــه تخصصیتــر شــدن
پیــش ببرند ،بنابرایــن با توجه
میشود .درست
بــه شــاخصهایی کــه در نظــر
است که کالنشهرها
گرفته شده است ،ما در نهایت
مهم هستند اما این
به افــراد امتیــاز میدهیــم .در
که
بدان معنا نیست
مرحلــه اول هــم چنــد برابــر
رها
سایر شهرها را
ظرفیت فهرست ممکن است
کنیم
انتخــاب شــوند امــا در مرحله
دوم که مرحله انتخاب اسامی
و افراد است ،کمی ریزبینانهتر
و بــا در نظــر گرفتــن کارآیــی و
ســوابق هر کدام از افراد اسامی انتخاب میشوند تا در نهایت زنان
شایستهدرفهرستقرارگیرند.
فکر میکنید که چند درصد از فهرســت به زنان اختصاص
دادهشود؟
فکرمیکنمکهحداقلسیدرصدگذشتهرادرفهرستسالآینده
هم داشــته باشــیم .البته این ســی درصد پیشبینی کف ما است،
یعنــی ما انتظــار داریــم و امیدواریم که بیش از ایــن درصد به زنان
اختصاصیابد.
آیا شــورای عالی برنامــهای هم برای زنان در ســایر شــهرها
دارد؟
قطعــاً برنامهریزی میشــود .منظــور از حضور زنان در فهرســت،
فقــط زنان تهــران نیســتند؛ قطعاًدر شــورای عالی سیاســتگذاری
به این موضوع توجه میشــود .درســت اســت که کالنشهرها مهم
هستند اما این بدان معنا نیست که سایر شهرها را رها کنیم .برنامه
شــورای عالی سیاســتگذاری ،برنامه جامعی خواهد بود .مردم در
شــهرهایی بجز تهران هم نشــان دادهاند که به فعالتر شدن زنان
در عرصه سیاســت و قدرت بســیار اهمیت میدهنــد .همین طور
که دیده شــد زنان در ســایر شــهرها هم بجز تهران مورد اقبال قرار
گرفتند.
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