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پاسارگاد
در آخرین ساعات روز جمعه راهی چند
حوزه رایگیری میشوم .در حیاط یکی از
حوزههای رایگیری خانمی صدایم میکند
و میگوید« :خانم به کی میخوای رای
بدی؟» میگویم«رای شخصی است» دوباره
میگوید؛ «اگر خواستی رای بدی کد ...را
چیکاره آقای

فراموش نکن» .میپرسم شما
فالنی میشوید؟ «من خواهرش هستم.
حاال رای میدی ،به خدا اینقد آدم خوبیه.
از خجالتت در میایم» میگویم شما خانم
هستید حاضرید به یک کاندیدای زن رای
بدهید ،میگوید« :من فقط به برادرم رای
کرای میدهم تا سه رای برایش
میدهم .ت 
حساب شود .از طرفی توانایی آقایان با
خانمها قابل مقایسه نیست ».در گوشه
گوشه حیاط چند نفر دور هم جمع شدند و
دارند انتخابات را تحلیل میکنند ،تحلیلها
بیشتر پیرامون انتخابات شوراست.
من آمده بودم تا از زنانی که در صف
ایستادهاند یک سوال بپرسم؛ «حاضرید به
کاندیدای زن رای بدهید؟»
خانم میانسالی که به همراه دخترش
آمده است تا رای بدهد میگوید« :من
آمدهام به آقای ...رای بدهم .بنده خدا
فامیلمون هست و اینقدر مادرش این
روزها زنگ زده که حد ندارد ،ایشاال که این
دفعه جوانها رای بیاورند ».او در جواب
این سوال که در لیست  7نفرهتان نام هیچ
کاندیدای زنی را مینویسید ،گفت« :نه.
چون شورا جای زنها نیست .زن چکارش
به شورا ،زنها باید در خانه باشند .شورا
کاری مردانه است ».دخترش اما میگوید:
«نه اصال اینطور نیست االن دیگر زن و
مرد ندارد .اگر کاندیدای زن قدرتمندی
سراغ داشته باشم حتما به او رای میدهم»
زن جوان دیگری که برای رای دادن آمده
است ،میگوید« :متاسفانه حضور زنان
در این سالها در شورا زیاد قوی نبوده
است .هیچ کاری برای زنان به جز ساخت

تحلیلی پیرامونکاهش حضورزنان درشوراها

زنان علیه زنان
پارک بانوان انجام ندادهاند.
هیچ کدام از خواستههای
زنان اجرایی نشدهاند .یعنی
آنقدر که مردان در شورا دیده
میشوند زنان دیده نمیشوند.
این دوره هم زنان باتجربه و
متخصصی ثبتنام نکردهاند و
در گزینههای من زنها جایی
ندارند ».پیرزنی هم میگوید:
«دخترم من هیچکدام را
نمیشناسم و بچههایم
گفتهاند به چه کسانی رای
بدهم .در بین اسامی که گفتند
نام هیچ زنی نیست» یک زن
بازنشسته میگوید« :حضور
خانمها در هر عرصهای،
به وظایف و تکالیف آنها
ضربه میزند ،چون طبیعت
زن طوری طراحی شده که
تنها در یک محیط میتواند
مدیریت داشته باشد که
همان محیط خانه است .من
در این سالها به این نتیجه
رسیدهام که زنان مدیر خوبی
فقط در خانه هستند .اگر
مدیریت زن در خانه نباشد،
عکس :تسنیم
همه چیز متالشی میشود.
من معتقدم کار بیرون هر چند کوچک،
میتواند به این نقش لطمه بزند چه برسد
به مشاغل سنگین مدیریتی و اجرایی و از
همه اینها بدتر پستهایی مثل حضور
در شوراها» دختر دانشجویی که برای رای
دادن آمده است از طرفداران دوآتشه
حضور خانمها در همهی عرصههاست .او

از این که خود زنها هم به کاندیداهای
زن کم لطفی میکنند و به آنها اعتماد
ندارند ،شاکی است و میگوید« :نمیدانم
چرا خود خانمها به همجنس خود اعتماد
ندارند .خانمها باید خودشان را باور داشته
باشند تا بتوانند به همجنسشان اعتماد
کنند .اگر همهی زنانی که رای میدهند،

به یک زن رای دهند مطمئن باشید تعداد
بیشتری زن در شورا خواهیم داشت ».زن
جوان دیگری میگوید« :یکی از دالیلی که
زنان رای نمیآورند این است که اکثر زنان
سابقه مدیریتی و اجرایی قبلی برای شناخته
شدن ندارند ،هر چه بیشتر خانمی شناخته
شده باشد اعتماد به او آسانتر است .یادم

همه وعدههای رئیسی درانتخابات ۱۴۰۰

کاروانسرای سیرجان
بهرام محمدی
رای طایفهای و از روی تعصب
قومی یا رودربایستی ،خرید و فروش
رای و پخش کاالهای خوردنی و
نوشیدنی و دادن شام و نهار همه
از جمله آفتهای انتخابات شورا
در سیرجان است .همه میدانیم؛
عیان است و حاجت به بیان نیست
و مشکل این دوره و آن دوره هم
نیست.
اما واقعا چرا؟
چرا ما مردم سیرجان که نام یک
شهروند را یدک میکشیم و تمدنی
چندهزارساله چون قلعهسنگ
پشت خودمان داریم ،باید برای
انتخاب اعضای یک نهاد مردمی
در حیطهی مدیریت و نظارت امور
عمرانی و خدماتی شهری ،بر پایهی
عشیره و قبیله و قوم و خویش
دست به انتخاب بزنیم؟
ابنخلدون یکی از نظریهپردازان
قدیمی حوزهی جامعهشناسی و
تمدن ،دست روی مفهوم عصبیت
میگذارد و آن را واکاوی میکند.
مفهوم عصبیت به محدودهی
زندگی کوچنشینی مربوط است.
آنجا که هویت هر فرد قبیله در
هویت کل قبیله هضم است.
فرد فرد اعضای قبیله نه نامشان
اهمیت دارد و نه ملیتی دارند .آنها

همدیگر را با ابن و پور و و بنت و
دخت میشناسند؛ پسر یا دختر
فالنی ازقبیلهی بهمان.
تمام هویت کوچنشین به
نسب قبیلهای او منتهی میشود.
نه خودش کسی است و نه با دیگر
همزبانها یا همنشینان سرزمینی
مشخص حرف و درد مشترکی دارد.
همین فرهنگ تیرهای را اگر
ردیابی بکنید متوجه میشوید که
چرا درسیرجان رایها طایفهایست
و یا رایها در جهت منافع شخصی
کوتاهمدت است و نه منافع
جمعی؟
چرا دقت نداریم که اگر امروز
 ۲۰۰هزار تومان میگیریم که
رای بدهیم ،پس فردایش باید
چندبرابرش را خرج زیربندی
ماشینمان بکنیم .چون شورانشینی
که با پول دادن شورانشینشده
دغدغهی مشکالت شهری ربط
ندارد .رفته به سبک زندگی ایلی،
غنیمت جمعکند از طریق شکار و
چرا .هرچه بیشتربهتر.
ما هنوز شهروند نشدهایم و
خود را چندان در محدودهی یک
دولت_ملت به مفهوم نوین آن
تعریف نمیکنیم .اگرچه همه
ساکن یک سرزمین مشترک از
شهر تا استان و کشور هم باشیم،

باز به مشکالت و دردهای مشترک
و منافع مشترکمان توجهی
نداریم .اینجا به معنای واقعی
شهر نشده .یک کاروانسراست که
شلوغ است و پرتردد و همه در
مسیر تجارت راهشان به این رباط
افتاده .توسعهی خود کاروانسرا
برایشان اهمیتی ندارد .دلی در گروه
این کارونسرا ندارند .تا وقتی هم
احساس تعلقی به این شهر نداشته
باشیم ،قرار نیست برای آبادیاش
کاری کنیم .کاری هم بکنیم ناچیز
است و در حد اینکه پسفردا
ممکن است دوباره گذرمان بیفتد
به این کارونسرا .پیوستگی فرهنگی
سیرجان قدیم با سیرجان امروز
قطع شده و ما ساکنان جدید
امروز سیرجان هم هنوز در عوالم
و مناسبات عشیرهای سابق خودمان
هستیم .صاحبان کارونسرا هم که
در برابر ما کاروانیان در اقلیت قرار
دارند و قرار نیست در انتخابات
شورا رایی بیاورند و شاید هربار بعد
از اعالم نتایج انتخابات شورای شهر
با خودشان این شعرحافظ را زمزمه
کنند:
ما آزمودهایم در این شهر بخت
خویش
بیرون کشید باید از این ورطه
رخت خویش

هست سالها پیش خانم رضایی که از
ماماهای قدیمی سیرجان بودند چندین بار
رای آوردند ،چون مردم او را میشناختند.
آن هم در زمانی که حضور بانوان در امور
سیاسی آن هم در شهرهای کوچک گمرنگ
بود».
 حضور فقط یک زن در شورای شهر

سیرجان
بررسیهای«پاسارگاد» نشان
میدهد؛ در انتخابات این
دوره شورایشهر سیرجان 56
نفر برای حضور در انتخابات
ثبتنام کردهاند که از این
تعداد  9نفر زن بودهاند .از
میان  9کاندیدای زن شورای
ششم فقط یک کرسی به زنان
در شورای شهر سیرجان تعلق
گرفت این در حالیست که
در انتخابات شورایچهارم که
 86نفر ثبتنام کرده بودند 12
کاندیدای زن حضور داشتند و
 3زن به شورایچهارم راه پیدا
کردند.
در شوراهای روستایی
نیز وضعیت حضور زنان
ش نبوده است؛ ازمیان
امیدبخ 
 30صندلی شوراهای شهرهای
اقماری فقط دو صندلی به زنان
تعلق گرفته است ،در مورد
سایر روستاها نیز اطالعات
دقیقی در دست نیست اما با
توجه به کاهش ثبتنامیها
در شوراهای روستایی نیز
حضور زنان کمرنگ است.
در روستاها هنوز نگاه جنسیتی نسبت
به شهرها بیشتر است و روستاهای زیادی
در سیرجان وجود دارد که شورایی کامال
مردانه دارند .طبق آمارها فقط مردم
زیدآباد و پاریز به زنان اعتماد کردند و این
دو شهر از میان  5کرسی یک کرسی را به
زنان اختصاص دادند .در نجفشهر ،بلورد،

پاریز ،هماشهر و خواجوشهر هیچ زنی
موفق به راهیابی به شورا نشده است.
 ناشناخته بودن زنان و نداشتن
سابقههای مدیریتی
به هرحال چه خوشمان بیاید چه نیاید،
همچنان جامعه ما تفکرات سنتی دارد.
در این طرز تفکر ،جایگاه و نقش زن در
خانه پررنگتر از هر جای دیگری است .با
این نگاه ،حضور زن در خانه و رسیدگی و
مدیریت امور خانواده اولویت باالتری دارد.
کاری که به اعتراف خود آقایان ،تنها از پس
خانمها برمیآید .شاید یکی از دالیل این که
مردم تمایل زیادی به مشارکت دادن زنان
در نقشهای اجتماعی و سیاسی کالنتر
نشان نمیدهند همین باشد .از طرفی
تعصب جنسیتی همیشه کارساز و کارآمد
نیست .گاهی خود خانمها با شناختی که
از تواناییها و روحیات خود دارند ،تمایل
کمتری به راه دادن هم جنس خود به
شورا نشان میدهند و دوست ندارند به
زنها رای بدهند .در نهایت اینکه با یک
نگاه کلی به آمار و البته با حذف استثناها
میتوان به این نتیجه رسید که کمتر بودن
تعداد زنان راهیافته به شورا ،از کم کاندیدا
شدنشان نشات گرفته و هر زمان که تعداد
کاندیداهای زن بیشتر شده ،نمایندگان
خانم بیشتری هم در شورا داشتهایم.
ناشناخته بودن زنان و نداشتن
سابقههای مدیریتی و اجرایی قبلی،
سنگین بودن این شغل پردغدغه برای
جنس زن و مشکالت فرهنگی که
موجب عدم اعتماد به زنان میشود از
عوامل مهمی است که باعث شده تعداد
خانمهای شورانشین در سیرجان از  3نفر
تجاوز نکند .در هر حال بهترین قاضی
مردم هستند .بررسی عملکرد و مثمرثمر
بودن همین یک نماینده زن در شورا
میتواند سرنوشت کرسیهایی را که در
شوراهای آینده قرار است به نمایندگان
خانم اختصاص پیدا کند ،تعیین کند.

 پاسارگاد
رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری به
پایان رسید و با مشخص شدن نتایج انتخابات
،۱۴۰۰سیدابراهیمرئیسیبهعنوانرئیسدولت
سیزدهم شناخته شد .حاال رئیسی مانده و
وعدههاییکهدرجریانتبلیغاتانتخاباتیخود
مطرحکرد.
به گزارش ایسنا ،در این یک ماه فرصت
تبلیغات انتخاباتی ،رئیسی در چندین برنامه
تلویزیونی شرکت و با برگزاری جلسات و
گردهماییهای مختلف برای کسب آرای
رایدهندگان ،وعدههایی را مطرح کرد.
همچنین سه مناظره میان کاندیداهای
انتخابات  ۱۴۰۰محل دیگری برای دادن
وعدههایمختلف ازسویرئیسیبود.
حاال رئیسی تا  ۴۵روزدیگر کلید پاستوررا
برایچهارسالدراختیارخواهد گرفتوبهنظر
میرسد با همراهی جریان اصولگرایان و دیگر
نهادها،بهانههاییمثلکارشکنییانبودقوانین
مناسب برای عملی نشدن وعدههای رئیس
دولت وجود نخواهد داشت و باید دید که آیا
رئیسیمیتواندبهوعدههایی کهدرانتخاباتبه
مردم داده است عمل کند یا خیر.
وعدههایرئیسیدرجریان انتخابات ۱۴۰۰به
شرح زیراست:
وعدههایمدیریتی
داشتننگاهیکسانبههمهمردم
تغییروضعموجودبهنفعمردم
تضمینقانونیحقهمهمردم
پایان روابط فسادانگیزو جریان رانتخواری

افزایش نظارت بربازار
و برخورد با مظاهرفساد
کنترل گرانی و مقابله با
جهتگیریدرراستایعدالت
استفاده از همه ظرفیتهای کشور و گرانسازی
اصالح نظام قیمتگذاری و
نیروهایکارآمدو اجماعسازی
تحول درنظام اجرایی و شیوه اداره کشور تامین و توزیع برای حل فاصله
تحول در نظام اداری برای مقابله با فساد طبقاتی
حل فاصله طبقاتی و
اداریوبرداشتنضابطههایدستوپاگیر
شناخت اقلیمی مسئل کشور عالوه بر بیعدالتی با تغییر سیاستهای
نادرستاقتصادی
مسائلکالن
متناسبسازی حقوق مردم
ایجاد گشت ارشاد برای مدیران
اصالح دولت و مبارزه با فساد ،ناکارآمدی با تورم
توزیع عدالت با استفاده از
وتبعیض
ایجاد سامانه شفافیت و شفافسازی ظرفیتهایاقتصادی
اصالح نظام مالیاتی و ایجاد
اقدامات
به حداقل رساندن یا منتفی کردن تعارض سامانه هوشمند برای مقابله با
عکس :امین ارجمند
منافع دربسیاری ازسطوح مثل بخش مسکن بروکراسیفسادزا
کاهش ۵۰درصد ازهزینههای درمان
حمایت ازخانوادهها و اقشار
و سالمت
پرداخت هزینه درمان از طریق ارائه کارت
محروم
وعدههایاقتصادی
تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت سالمت برای برخی ازاقشارجامعه
ساخت ۴میلیون مسکن در ۴سال
توسعهخدماتدرمانناباوری
ایجاد یک میلیون شغل در هر سال ( ۴خرید برای سه دهک پایین
توجه به معیشت و حقوق پزشکان و
جهش درتولید و تقویت کسب و کار
میلیون شغل درپایان ۴سال)
استفاده از ظرفیت تولیدی کشور که  ۴۰پرستاران
رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از
وعدههایاجتماعیوفرهنگی
درصد آن خالی است
آن ،تک رقمی کردن تورم
حل مشکل مسکن جوانان در آستانه
فعالکردن اقتصاددریایی
ایجادسامانهجامعاطالعاتاقتصادی
ازدواج
 وعدههایسالمتوبهداشت
مدیریت بازارارز
رایگان شدن اینترنت برای دهکهای پایین
آسان کردن دسترسی به متخصصین و
رفعوابستگی کاالهای اساسیوسفرهمردم
جامعه
پزشکاندرهمه کشور
به نرخ ارز
رونق اقتصادفضایمجازی
واکسیناسیون کرونا برای همه آحاد مردم
اصالحنظامبانکیکشور
تجدیدنظردربخشنامههایدستوپاگیر
دراسرع وقت
تحولساختاریدرنظامبانکی
حلمشکلطرحتحولسالمت
کمکبه آسیبدیدگان ازکرونا
سوقدادننقدینگیبهسمتتولید

حل آسیبدیدگیعدالتدرجامعه
شناخت حقوق همه مردم و دختران و زنان
وروستاییانبرایحلمشکالتشان
وعدههایسیاستخارجی
پایبندی به برجام با اقتدارخارجی درامتداد
اقتدارداخلی
سامان دادن اقتصاد ،معیشت و فرهنگ
و مسائل اجتماعی و حقوق مردم در عرصه
سیاستخارجی
تردید نکردن برای رفع تحریمها و درکنارآن
خنثیسازیتحریموشرطینکردن اقتصاد
توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی در کنار
دیپلماسی سیاسی و استفاده از ظرفیتهای
اقتصادیمنطقهای

