
توجه به گردشگري امروزه در اقتصاد به عنوان يک مؤلفه بسيار مهم در روند توسعه محسوب 
می شود به گونه اي که در مقياس گوناگون سعي مي شود که با جذب گردشگر در چارچوب عرضه 
محصول گردشــگري که پردازش شــده هر محيط مي باشد روند مســتمري را از جريان درآمد و 

ايجاد اشتغال به وجود آورد.
امروزه، افزايش روند شهرنشــيني و هجوم جمعيت به شــهرها تقريباً در همه نقاط جهان و در 
همه کشورها اعم از پيشرفته و درحال توسعه به يک واقعيت غيرقابل انکار تبديل شده، گرچه اين 

پديده در همه نقاط جهان نتايج يکساني به همراه نداشته است.
در اين ميان، بافت تاريخي، مناطقي واقع در بخش هاي قديمي شهرهاست که تا پيش از قرن 
حاضر، يعني شروع شهرنشيني جديد، سطح شهر را تشکيل مي دادند. اينگونه بافت ها که در زمان 
حاضر در مرکز شهرها واقع اند، جايگاه و موقعيت ويژه ای در شهر دارند. بازارهاي سنتي شهري به 

عنوان مراکز داد و ستد و بناهاي با اهميت ديگر مانند مراکز مذهبي در اين بافت ها واقع شده اند.
از ديدگاه ميراث فرهنگي هر بافت شهري که حدود صد سال يا بيشتر قدمت داشته باشد بافت 
تاريخي است، اما ارزش هاي تاريخي که مردم براي يک بافت شهري خاص در نظر گرفته اند نيز مهم 
اســت، براي مثال شــايد بافتي بيش از 60 يا 70 سال قدمت نداشته باشد )منزل امام خميني)ره( 
بنيانگذار کبير انقاب اســامی و يا خانه استاد شهريار(، اما داراي ارزش هايي باشد که آن را براي 

مردم شهر با اهميت مي سازد.
هويت و حيات بافت تاريخي با سازمان محيطی آن تعريف مي شود؛ يعني کليتي يکپارچه که 
به عنوان سيستم کار مي کند و تهديد اصلي عليه آن، مداخات ناآگاهانه و نابخردانه انسان است. 
بافت قديم مجموعه به هم پيوســته اي از اجزاء و عناصر شــهري، شامل واحدهاي مسکوني اعم از 
فرســوده، مرمتي و تخريبي، آثار با ارزش تاريخي، بازارها، تاسيسات، شبکه معابر، شيوه معماري و 
کالبد ويژه اي است که محصول رشد تدريجي و ارگانيک شهر در ادوار تاريخي مبتني بر تکنولوژي 
حمل ونقل ماقبل صنعتي بوده و داراي ســاخت فضاي متمايزي از لحاظ کارکرد و سيما نسبت به 
بخش هاي جديد شــهري است، لذا سازگاري چنداني با شرايط اجتماعي اقتصادي عصر حاضر به 
ويژه تکنولوژي حمل ونقل نداشته و دسترسي سواره، شبکه تنگ معابر، کمبود فضاي سبز، آموزشي 

و فرسودگي از مشکات عمده آن است.
در اوايل دهه 40 رشــد شــهرهاي ايران سريع تر از دهه هاي پيشين و در اطراف بافت قديمي 
آغاز شد و در ابتدا اين رشد معمول در اطراف خيابان هايي که عناصر جديد را به شهر متصل مي 
کرد صورت مي گرفت و اگر در اطراف شــهرها عناصر جاذب طبيعي، تاريخي و مذهبي وجود مي 
داشت، شهر به طرف آنها نيز گسترش مي يافت. تقاضا برای سفر به شهرها از دهه های اخير تاکنون 

به طور روز افزونی در حال افزايش است. 
شهرها مقاصد مهم گردشگری

نواحی شهری به علت آنکه جاذبه های تاريخی و فرهنگی بسياری دارند غالبا مقاصد گردشگری 
مهمی محسوب می شوند. شهرها معموالً جاذبه های متنوع و بزرگی شامل موزه ها، بناهای يادبود، 
سالن های تئاتر، استاديوم های ورزشی، پارک ها، شهربازی، مراکز خريد، مناطقی با معماری تاريخی 
و مکان هايی مربوط به حوادث مهم يا افراد مشــهور را دارا هستند که خود گردشگران بسياری را 
جذب می کند. عاوه بر اين حتی در صورتی که جاذبه های گردشــگری در مناطق غيرشهری واقع 
باشــند از آنجا که شهرها به پيرامون خود خدمات می دهند در رابطه با گردشگری قرار می گيرند، 
لذا حجم زيادی از امکانات گردشــگری در شهرها متمرکز می شود. به عبارتی ديگر محل سکونت، 
سرو غذا، ارتباطات، حمل ونقل و ساير خدمات گردشگری در شهرها واقع اند که بازديدکنندگان از 

مناطق اطراف شهر و خود شهر از آنجا استفاده می کنند.
محيط های شهری از دو نظر در صنعت گردشگری اهميت دارند، از يک سو کانون های شهری 
به لحاظ تمرکز جمعيت در آنها و فشــارها و خســتگی های ناشــی از کار و فعاليت به عنوان مبدأ 
مســافرت های گردشگری محسوب می شوند و از سوی ديگر بعضی از شهرها به علت وجود امکان 
فعاليت های اقتصادی، سياسی و ارتباطی، فراغتی و جاذبه های تاريخی و گردشگری به عنوان مقصد 

مسافرت های گردشگری نيز به شمار می آيند.
گردشگری شهری از جمله پديده های جديد شهری است که زمينه ساز يک سری از رفتارهای 
اجتماعی با توجه به ويژگی های شهری می باشد، الگوی رفتاری گردشگران در شهر تابعی از الگوهای 
فضای شهری است که به عنوان جاذبه ها و خدمات شهری تعريف می شود. يکی از موارد مورد توجه 
گردشگران، فضاهای تاريخی در شهرها است، فضايی که با توجه به بافت آن به عنوان يک چالش 
بزرگ در جهت توسعه شهری از آن نام برده می شود و اغلب برنامه ريزان شهری در حفظ، بازسازی 

و احياء و يا توسعه آن با مشکل مواجه بوده اند.

گردشگری شهری بخش جدايی ناپذير از خدمات شهری مورد نياز شهروندان دائم و غيردائم آن 
را تشکيل می دهد و بر همين اساس در حيطه وظايف برنامه ريزی و مديريت شهری واقع می شود 
از سوی ديگر گردشگری شهری با ارزش های محيط طبيعی و ميراث فرهنگی و تاريخی هر شهر 
ارتباط تنگاتنگی دارد، که از اين منظر، توجه به اســتقال اين امر در طرح های توســعه و عمران 

شهری ضروری می نمايد. 
گردشگری يکی از شاخص های مهم توسعه و عمران شهری

گردشگری شهری عاوه بر کيفيت و کميت آن يکی از شاخص های مهم توسعه و عمران شهری 
به شــمار می آيد. برای تحقق گردشــگری شهری می بايست هم زمان با رشد مکان ها و جاذبه های 
گردشــگری درون و برون شــهری و حومه ای، تســهيات و تجهيزات گردشگری نيز به تناسب 

گردشگران فراهم شود.
 اساسی ترين وجه از ويژگی های يک شهر برای توسعه گردشگری شهری، تأمين امنيت و نظم 
حاکم بر آن جامعه است و سپس جلوه های ديگر گردشگری. کاهش هويت اجتماعی و محيطی در 
شهرها و آلودگی شديد زيست محيطی، تأمين نيازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی، شهروندان را 
با سختی روبرو می سازد. اين امر خود گسترش روحيه خرسندی، احساس تنهايی، تنش های روانی 
شهرگريزی، شهرستيزی و آســيب های اجتماعی را سبب می شود. در اين ميان موضوع چگونگی 
گذران اوقات فراغت، تأمين امکانات و تســهيات گردش و تفريح و ساماندهی فضای آن به محور 

اصلی برنامه ريزی شهری، طراحی محيط و مديريت شهر تبديل شده است. 
امروزه از گردشــگری شهری به عنوان يکی از عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاهی شهر 
و شهرنشــينان ياد می کنند. نخســتين شرط موفقيت شهر در توســعه گردشگری شهری، وجود 
زيرســاخت های مناســب شــهری و مديريت عاقانه و مدبرانه در عرصه های سياسی اجتماعی و 

فرهنگی و مانند اين هاست.
کوشش های بسيار چشمگيری از ساليان پيش، از سوی مديران شهری به منظور جذاب تر کردن 
مراکز شهری صورت می پذيرد و به همين جهت به تجديد زندگی مراکز شهری و ارائه نمای زيبايی 
از اين مراکز اقدام می شود. اين کوشش ها در درجه نخست برای جلب توجه و تأمين خواست های 
ساکنان شهرها صورت می گيرد، که البته جهانگردان نيز از اين سلسله اقدامات رفاهی و زيباسازی 
بهره مند می شوند. تصاوير سه گانه مراکز شهری؛ گنجينه ها، نمايش های زنده و خريد و فروش از 

جمله جالب ترين جاذبه های شهری هستند که جهانگردان را به سوی خود می کشند.
اما يکی از نقاط ضعف در اين خصوص آن اســت که همواره در روال موجود برنامه ريزی 
و مديريت گردشــگری در سطح کشور نوعی تعارض با اهداف برنامه ريزی و مديريت شهری 
مشاهده می شود، از يک سو، با توسعه روزافزون شهرها در کشور و افزايش جمعيت شهرنشين 
نيازهای تفريحی و گردشــگری شهروندان به شــدت رو به گسترش دارد ولی از طرف ديگر 
اختيارات قانونی و علمی شــهرداری ها در عرصه بهره گيری از فضاهای فراغتی و توريســتی 
بسيار محدود است از جمله اين محدوديت ها می توان به موارد ذيل اشاره کرد: عدم اختيارات 
مديريت شهری در خارج از محدوده قانونی و حريم شهر، تعداد متوليان و نهادهای مسئول، 
جدايی ميان وظايف سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و وظايف مديريت شهری، عدم وجود 
قوانين عام، مشــترک و ميان بخشی در زمينه گردشــگری و...! اين درحاليست که در اغلب 
کشورها شهرداری ها بزرگترين نقش را در توسعه گردشگری شهری دارند، چراکه شهرداری در 
سازماندهی و شکل دهی به شهر، مهم ترين دستگاه است و در اکثر کشورهای موفق در بحث 
گردشــگری در واقع اين مديريت منسجم و هماهنگ شهری است که باعث فعاليت های هم 
جهت می شود، شهرداری ها در پرتو اختيارات و مديريت قوی و هماهنگی که دارند، اقدامات 

جدی برای جذب گردشگران به عمل می آوردند.
در عين حال می توان اميدوار بود تا با توسعه روزافزون زيرساخت های فرهنگی و امکانات زيربنايی، 
در بهبود هرچه بيشتر توسعه گردشگری و صنايع مرتبط کوشش شود تا از اين حوزه نيز به عنوان 

دريچه ای مهم به سوی توسعه بهره برداری کرد.
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رسم عيدی گرفتن در حافظه بلندمدت کودکان تاثير 
عميقی می گذارد و بهترين فرصت برای والدين است تا به 

کودکانشان آموزش قدردانی بدهند.
آذردخت داوری روانشــناس کــودک در گفت وگو با 
فارس، درخصــوص بايد ها و نبايد هــای عيدی دادن به 

کودکان توضيح داد.
داوری با  اشاره به اينکه بسياری از بزرگساالن از عيدی 
دادن و عيــدی گرفتن در دوران کودکی شــان خاطرات 
بســياری دارند، اظهار داشت: ثبت خاطره عيدی دادن و 
عيــدی گرفتن در حافظه بلندمدت افراد اتفاق می افتد و 
ثبت در حافظه بلندمدتشان به اين دليل است که خاطرات 

جزء مفاهيم معنادار دسته بندی می شود.
نحوه عیدی دادن در روان کودکان
 و نوجوانان بسیار تاثیرگذار است

وی افــزود: اگر به خاطرات بزرگســاالن توجه کنيم 
می بينيم که گاهی اوقات در کنار خاطرات شيرين از عيدی 
گرفتن خاطرات تلخی هم دارند که شايد ناشی از تبعيض ها 
و رفتارهای نامناسب بزرگساالن باشند، بنابراين نحوه عيدی 

دادن در روان کودکان و نوجوانان بسيار تاثيرگذار است.
توجه به تناسب، سن و سلیقه کودک 

در عیدی های غیرنقدی
اين روانشــناس درخصوص اصول عيــدی دادن به 
کودکان گفت: در عيدی دادن به کودکان بايد به اين نکته 
توجه داشــته باشيم که عيدی مناسب سن کودک باشد. 

۲00 هزار معلم بســيجی در حمايت از بيانيه گام 
دوم انقاب اســامی، نامه ای را خطاب به سران قوا و 

ملت ايران صادر نمودند.
در نامه فرهنگيان بسيجی سراسر کشور خطاب به 

رؤسای قوا و ملّت ايران آمده است:
»جوانان، نخبگان، فرهيختگان، فرهنگيان بسيجی و 
تعدادکثيری از جامعه آموزش وپرورش و آحاد ملّت بزرگ 
ايران و کارگزاران نظام، مخاطب اصلی بيانيۀ راهبردی 
رهبر فرزانۀ انقاب اســامی می باشند، هرچند معلمان 
بسيجی در کنار ملّت همانگونه که در ادامۀ اين نامه آمده 
است هرگز از مأموريت تاريخی خويش برای تحقق گام 
دوم انقاب غفلــت نخواهند کرد و خود را در وضعيت 

پيش برندگی گام دوم انقاب به حساب خواهند آورد.
فرزندان عرصــه تعليم وتربيــت نظام جمهوری 
اســامی ايران بر اين باورند که، عرصه جديد انقاب 
اسامی را می توان »دوران طايی« اين انقاب بزرگ 
فرهنگی اجتماعی تعبير کرد؛ دورانی که ايرانيان باتوجه 
به نقشۀ راه تفصيلی با ايفای نقشی سازنده در محيط 
ملّــی و بين المللی به آرمان خــود؛ يعنی تمدن نوين 

اسامی دست خواهند يافت.
دانــش و دانايی ملی، رکن اصلی توســعه و نظام 
آموزشــی هم گــذرگاه نيل به دانايی ملی به شــمار 
می آيد و جامعه زمانی به اهداف خود دســت می يابد 
که از طريق توســعه انسانی مسير خود را هموار کند، 

در واقع بنياد حيات جمعی انســان را تعليم و تربيت 
تشــکيل می دهد و ما »آنگونه زندگــی می کنيم که 
تربيت می شــويم«. از اينرو، هر تعبيری که از توسعه 
داشته باشيم، برای رســيدن به آن تمامی تاش ها بر 
دوش انســان هايی است که بايد بار اين قافله را به سر 
منزل مقصود برسانند و از آنجايی که در دنيای معاصر، 
نهاد آموزش و پرورش مسئوليت تربيت نيروی انسانی 
در جامعه را بر عهده دارد، مهم ترين بستر توليد و تربيت 

نيروی انسانی به شمار می آيد.
تعليم و تربيت از مهم ترين زيرساخت های تعالی 
و پيشــرفت همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقاء 
ســرمايه انسانی شايسته کشور در عرصه های مختلف 

است. 
اکنون در شرايطی از تاريخ قرار داريم که ساختار 
تعليــم وتربيت کشــور بايد به وظيفــۀ تاريخی خود 
عمــل کند؛ نوبت توليد مزيّت هــا و ارزش افزوده های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياســی در سراســر 
ايران از راه ارتقای ســرمايه انسانی شايسته کشور فرا 
رسيده است؛ از اين رو ايجاد انقاب ارزشی وعلمی در 
کشور و توانمند ســازی ايرانيان، مأموريتی فراقّوه ای 
و سياســتی ميان قوه ای اســت؛ مأموريتی که بايد در 
صدر سياست های هماهنگ سه قّوه و مجمع تشخيص 

مصلحت نظام قرار گيرد.
انقاب علمــی و تبديل نظام دانايی ارزشــی به 

روزهای ابتدايی اسفندماه بود که پايگاه اطاع رسانی 
دفتر هيئت دولت از آماده شدن اليحه جامع انتخابات در 
156 ماده و ارســال آن به مجلس شــورای اسامی برای 
تصويــب نهايی خبر داد. اليحــه ای که دولتی ها هدف از 
طراحی آن را حذف تفاوت های غيرضروری در فرآيندهای 
برگزاری انتخابات، تأمين عدالت در حق انتخاب شهروندان، 
تضمين هرچه  بيشتر ســامت انتخابات، شفاف ساختن 
وظايف اجرايی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات 
و جلوگيری از اتاف وقت و تضييع امکانات کشور، نظام  مند 
ساختن تبليغات انتخابات و شيوه ورود داوطلبان به عرصه 

انتخابات اعام کرده اند. 
اما نگاهی به برخی مواد اين اليحه نشان دهنده نفوذ 
سند ۲030 به آن است. سيد سلمان سامانی، سخنگوی 
وزارت کشور در تشريح ويژگی های اليحه جامع انتخابات 
درباره ســهميه بندی جنسيتی کرسی های مجلس اعام 
کرد:»احزاب ملی و جبهه ها بايد در زمان انتخابات حداقل 
يک ششم از جمع نامزدهای معرفی شده خود در سراسر 
کشــور را به زنان اختصاص داده و در حوزه های انتخابيه 
دارای ســه نماينده حداقل يک نفر از زنان، در حوزه های 
انتخابيه دارای چهار و پنج نماينده حداقل دو نفر از زنان 
و در حوزه های انتخابيه 6 نماينده و باالتر حداقل يک سوم 
کرسی های آن حوزه انتخابيه را از بين زنان معرفی کنند«. 
اما اين حدنصاب يک سوم از کجا وارد ادبيات سياسی برخی 

مسئوالن دولتی شده است؟
بازهم پای سازمان ملل در میان است

جوالی ۲010 بود که »نهاد زنان سازمان ملل متحد« 
تأســيس شــد. نهادی که کارويــژه اش را »ترويج برابری 
جنسيتی« و »توانمندســازی زنان« تعريف کرده است. از 

ظرفیت بی بدیل گردشگری شهری
 در توسعه اجتماعی و اقتصادی

مینا مرادی

رد پای سند 2030
این بار در سهمیه بندی جنسیتی مدیریت ها!

جمله نقش هــای اصلی نهاد زنان می تــوان به حمايت از 
نهادهای بين دولتی مانند کميســيون مقام زن)CSW( به 
منظور تنظيم سياست ها، استانداردها و هنجارهای جهانی در 
زمينه برابری جنسيتی اشاره کرد. همان شاخص هايی که به 
گفته زهرا آيت اللهی، رئيس شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ 
»وقتی در جلسه از شاخص های عدالت جنسيتی صحبت 
شد، رئيس جمهور خواستند تا شاخص های عدالت جنسيتی 
بر اســاس شاخص های جهانی تنظيم شود. در واقع تعيين 
شاخص های عدالت جنسيتی بر مبنای شاخص های موجود 

بين المللی از سوی شخص رئيس جمهوری مطرح شد«.
»نهاد زنان ســازمان ملل متحد« با طرح استراتژيک 
۲017-۲014 بــر ضــرورت تغيير بازی بــه نفع زنان و 
دختران و تحقق اين امر از طريق اجرای کامل قطعنامه ها، 
کنوانســيون ها، قوانين و طرح های موجــود تاکيد دارد. 
براساس فصل اول اين طرح با عنوان »رهبری و مشارکت 
سياسی زنان در تصميم گيری در تمام سطوح« آمده است: 
»رهبری و مشارکت سياسی زنان در کليه سطوح از محلی 
تا جهانی محدود بوده و حضور زنان در انتخابات، مناصب 
اصلی، خدمات مدنی، بخش خصوصی و دانشگاهی کمرنگ 
است که اين وضعيت در تضاد با حق مشارکت برابر زنان 

در حکومت دموکراتيک می باشد«. در بخشی از اين فصل 
و براساس نتايج ارائه شده از سوی کشورهای عضو به نهاد 
زنان، رقم 30درصد به عنوان معيار سنجش در نظر گرفته 
شده است و اعام شده که »60 کشور دارای 30درصد يا 
بيشتر نماينده زن در پارلمان و همچنين50 کشور دارای 

30درصد يا بيشتر عضو زن در کابينه هستند«.
يکی از مواردی که در موضوع »برابری جنســيتی« 
به شــدت بر روی آن تاکيد می شود بحث حضور مساوی 
زنان و مردان در مناصب دولتی است و به اصطاح از بين 
بردن ســقف شيشه ای اســت. اين مورد به حدی از ديد 
طراحان سند ۲030 مهم بود که در تدوين سند »توسعه 
پايدار ۲030« که شــامل 17 آرمــان و 169 هدف بود و 
به امضای 193 اعضای مجمع عمومی رســيد نيز لحاظ 
شد و در برنامه های پيشنهادی برای پسا ۲015 که برای 
همه کشورهای جهان ارائه شد در کنار زدودن فقر و مهار 
تغييرات آب و هوايی، نبرد با نابرابری ظرف 15 سال آينده 

را به عنوان هدف اصلی اين سند اعام کرد.
بنابراين در بند پنجم از آرمان های اين ســند تحت 
عنوان »تامين برابری جنسيتی و توانمند کردن همه زنان 
و دختران« به طور صريح به موضوع تامين برابری جنسيتی 
پرداخته شده اســت و يکی از مصاديق برابری جنسيتی 
حضور زنان در اشتغال و تصاحب پست های مديريتی و از 

بين بردن سقف شيشه ای است.
خوش خدمتی دولتی ها به لوايح غربی

بافاصله معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری 
که حواشــی آن گويا تمامی ندارد دست به طرح لوايح و 
ســاختارهايی زد تا اين مورد از سند ۲030 به سرعت به 
مرحله اجرا درآيد. فروردين ســال جاری بود که معصومه 

ابتکار در ســفر دو روزه خود به سوئد و در ديدار با مدير 
اجرايی نهاد زنان سازمان ملل و مديرکل آژانس تخصصی 
حوزه زنان،  از اختصاص سهميه 30 درصدی مديريتی به 
زنان خبر داد. همچنين ابتکار اواخر ســال 96 نيز از اباغ 
ســند ارتقا زنان و خانواده به سراسر کشور خبر داد که بر 
مبنای آن و براساس نگاه رئيس جمهور در عدالت جنسيتی، 
بايد 30 درصد پست های ستادی در اختيار بانوان قرار گيرد.

»بن سلمان« نیز به دنبال احیای 30 
درصدی مديريت زنان است

ســال 96 بود که به يکباره اخباری مبنی بر افزايش 
آزادی های اجتماعی در عربستان منتشر شد. اعطای حق 
رانندگی بــه زنان،  برگزاری کنســرت های آمريکايی در 
شهرهای اين کشور و نهايتا تاش برای تبديل اين کشور 
به الس وگاس منطقه با راه اندازی قمارخانه های متعدد در 
رياض و ساير شهرهای مهم. روندی که برخی اصاح طلبان 
نيز با ذوق زدگی محو آن شده بودند و برخی حتی در فضای 
مجازی آرزو کردند تا چنين فضايی در کشور به راه بيفتد. 
چندی بعد اما مشخص شد که محمد بن سلمان، که در 
زمان تدوين اين سند جانشين وليعهد بود، در واقع مجری 

سند ۲030 در اين کشور است. 

يکی از حوزه ها که اما از ديد کارشناســان بســياری 
مخفی ماند اقدامات گســترده وی در حوزه زنان بود. به 
نوشته اکونوميست، محمد بن سلمان هدف خود از اجرای 
اين ســند را افزايش مشــارکت زنان در 15 سال آينده و 
رســاندن آن از ميزان ۲۲ درصد به 30 درصد اعام کرده 
اســت تا نشــان دهد که در مقابل ديدگاه مذهبی وهابی 
که بر اصاحات در عربستان سايه سنگينی افکنده است، 
مقاومت می کند. بنابراين می توان گفت که عدد 30درصد 
به صورت اتفاقی در ادبيات فعاالن حوزه زنان رايج نشده،  
بلکه اين رقم بخشی از دستورات طراحان سند ۲030 است. 
دولتی که به وعده های زنانه خود عمل نکرده است

با توجــه به متن اليحــه جامع انتخابــات و تاکيد 
غيرکارشناسی بر سهميه بندی حضور زنان در انتخابات،  
گويا دولت فارغ از نتيجه اجتماعی و سياســی آن تنها به 
دنبال اجرای دستورات »نهاد زنان سازمان ملل متحد« بوده 
و هيچ توجهی به تفاوت های فرهنگی و دينی کشــور در 
حوزه زنان و نيز صدمات فعاليت های معاون قبلی معاونت 

امور زنان و خانواده رياست جمهوری نداشته است. 
در چهل سال اخير نماينده،  مديرکل و حتی وزير زن 

داشــته ايم و حتی بانوانی که در رده سفير به کشورهای 
مالزی و برونئی اعزام شــده اند و به گفته معصومه ابتکار 
ســومين سفير زن نيز در حال انتخاب است. هم چنين به 
گفته ســيده فاطمه مقيمی )رئيس کانون زنان بازرگان(، 
در حال حاضر بيش از سه هزار زن دارای کارت بازرگانی و 
فعال در حوزه اقتصادی هستند که در مقايسه با بسياری از 
کشورها يک رقم قابل توجه است. بنابراين ادعای مسئوالن 
حوزه خانواده رياســت جمهوری مبنی بر شکستن سقف 
شيشــه ای )به تعبير نهاد زنان سازمان ملل متحد( بسيار 
عجيب اســت. از سوی ديگر سهميه بندی حضور زنان در 
عرصه سياســی و مديريتی طی ساليان گذشته بيشتر به 
عنوان بخشی از کارنامه تبليغاتی مسئوالن تبديل شده و 

شعارهای اين چنينی به دور از واقعيت هستند.
ماجــرای تعيين شــاخص های عدالت جنســيتی و 
سهميه بندی برای حضور زنان در عرصه های مديريتی در 
حالی صورت می گيــرد که دولت های يازدهم و دوازدهم 
به رغم سرمايه گذاری عظيم روی زنان برای پرکردن سبد 
رأی و به دســت آوردن کرسی رياست جمهوری بسياری 
از وعده های خود در اين حوزه را عملی نکردند؛ وعده هايی 
همچون به کارگيری زنان در سطح وزير! اين در حالی است 

که زنان حامی دولت با تصور حضور سه وزير زن در کابينه 
پای صندوق های رأی آمدند. گذشته از فعاالن سياسی زن، 
زنان در سطوح اجتماعی متوسط و پايين تر هم مطالباتشان 
برآورده نشده است، مطالباتی نظير بيمه زنان خانه دار يا 

سياست های حمايتی از مادران شاغل. 
چرا سهمیه بندی جنسیتی بايد جای 

شايسته ساالری را بگیرد؟
سؤالی که طراحان اين اليحه نتوانسته اند تاکنون به آن 
پاسخ بدهند اين است که چرا بايد سهميه بندی جنسيتی 
جای شايسته ساالری را بگيرد؟ چرا بايد يک شاخص عددی 
بــدون هيچ منطقی، جايگزين توانايی واقعی افراد فارغ از 
جنسيت برای تصدی امور باشد؟ اگر درصد زنان شايسته 
برای تصدی مديريت کان بيشــتر از 30درصد است چرا 
بايد به اين مقدار قانع بود و حق ســاير زنان شايسته را از 
بين برد و اگر احيانــاً درصد اين زنان کمتر از اين مقدار 
باشد چرا بايد امور جاری کشور قربانی عدد و ارقام ديکته 
شده توسط نهادهای بين المللی شود؟ شايسته ساالری فارغ 
از نگاه جنسيتی سال ها است که توسط جريان های دلسوز 
تبليغ می شود اما مديرانی که کنوانسيون های بين المللی 

برای آنها از نگاه واقعی به مســائل و مشکات حوزه زنان 
کشورمان مهم تر است، هميشه مانع تحقق آن بوده اند.

همه هياهوهای غرب در متهم ســاختن ديگران به 
تبعيض جنسی در مديريت ها در حالی است که به گزارش 
BBC، در آمريکا که در دوره اوباما پيشگام افزايش حضور 
زنان در عرصه مديريتی کشــورهای مختلف بود،  ميزان 
حضور زنان در عرصه های مديريتی 19/6درصد بوده؛  يعنی 

پايين تر از اکثر کشورهای آفريقايی.
اين تعارض در آمار اما روی ديگری دارد که مجريان 
سند ۲030 در کشور تمايلی به عمومی شدن آن ندارند. 
نگاهی به ســبک زندگی تبليغی خانواده های مشهور در 
آمريکا و اروپا نشان دهنده تاش آنها برای تبليغ خانواده بر 
محور نقش زن است. تصاوير منتشر شده از خانواده ترامپ، 
خاندان های سلطنتی اروپا و نقش عمومی همسران سران 
کشــورهای غربی به عنوان يک زن خانه دار موفق و يک 
مادر نمونه بخشــی از اين تاش ها برای ارائه يک تصوير 
جديد از زن است.حقيقتی که می توان آن را تقويت عنصر 
خانواده با محوريت زن دانست که خود غربی ها نيز مدت ها 
است که بدان اعتراف کرده اند و دنبال آن هستند؛ به عنوان 
مثال 14 سال است که برنامه ای به نام »ازدواج 101« در 

دانشگاه های آمريکا در حال اجرا است که به گفته الکساندر 
ا سولومون، استاد دانشگاه، درمان گر خانواده و از مجريان اين 
طــرح، هدف آن ايجاد تغيير در معنای خانواده در جامعه 
آمريکا است. همانند طرح »ازدواج سالم« که در دولت بوش 
پســر و با حمايت هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 

به دنبال تغيير نگاه به زن و خانواده در اين کشور بود. 
اما همين کشورها در رابطه با سايرين به دنبال القای 
ضرورت تعيين ســهميه بندی جنسيتی و تقويت حضور 
زنــان در عرصه عمومی جامعــه و دور از محيط خانواده 
هســتند. حضوری که باعث می شــود طی چندين سال 
همان بحرانی که غربی ها به دنبال حل آن هستند، يعنی 

فروپاشی خانواده، گريبان گير کشورها شود.
پشت پرده يک نظام تنبیهی در قالب حقوق زنان

اما برای فهم چرايی چنين سهميه بندی بدون منطقی 
از سوی سازمان ملل برای کشورهای جهان بايد به جدول 
اعتراضات و مذاکرات CEDAW )کميته رفع تبعيض( نگاه 
کرد که توانسته است با استفاده از اين اهرم،  در امور داخلی 
کشــورها دخالت گسترده داشته باشــد. برخاف ادعای 
مسئوالن که پذيرش اين کنوانسيون ها و اسناد را با شرط 

تحفظ اعام کرده اند اما مروری بر اين دخالت نشان دهنده 
خاف اين ادعا اســت. به عنوان مثال کميته رفع تبعيض 
يونسکو به خاطر غير قانونی بودن روسپيگری در چين،  در 
سال 1999 اعتراضاتی را متوجه اين کشور کرد. يا قوانين 
قرآنی در کشور ليبی در سال 1994 مورد اعتراض يونسکو 
واقع شد. هم چنين اين کميته در سال های ۲000ـ 1999 
از دولــت ايرلند می خواهد »بايد اطمينان دهد که تعداد 
کافــی از زنان برای انتصاب در دادگاه های خاص گزينش 
می شوند« که عدم پذيرش اعتراض ها نتيجه ای ندارد جز 
ارجاع به نهادهای تنبيهی ســازمان ملل. بنابراين نگاهی 
دقيق به روند تحميل سهميه بندی حضور زنان در عرصه 
مديريتی و پذيرش بی قيدوشرط دولت روحانی نشان دهنده 
بخشــی از پازل فشار به کشــورمان است. فشاری که در 
نتيجه تضاد مابين ســاختار فرهنگی و حقوقی کشــور با 
اسناد فمينيستی ســازمان ملل پديد خواهد آمد. يعنی 
هرگونه عدم مطابقت قوانين و فرهنگ کشورمان با اسناد 
سازمان ملل منجر به تاش برای تغيير ساختار در کشور و 
در صورت اعتراض نيز منجر به تنبيه ما خواهد شد. کاری 
که از سال ۲000 ميادی با کشورهای زيادی انجام داده اند 
که نهايتا با عقب نشينی مقامات آن کشور همراه بوده است.

نامه 200 هزار معلم بسیجی در حمایت از بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

مجموعــۀ توانايی هــا، اقتدار، قدرت و ثــروت اگر چه با 
روحيه ای  جهادی و اکتشاف راه های ميانبر امری دست 
يافتنی اســت اما تحّول در نظامات و به خصوص عمل به 
حمايت جامع برای سند تحّول بنيادين در معماری نظام 
تعليم و تربيت از پيش نيازها و الزامات کشــور در طليعۀ 
گام دوم انقاب يعنی آغاز دهۀ پنجم انقاب اسامی است.

آموزش و پرورش زيربنای هر نوع توسعه اجتماعی، 
فرهنگی، سياســی و اقتصادی اســت و بدون توجه ويژه 

به نقش نظام آموزشی هيچ تحولی امکان پذير نيست.
بنابراين حمايت دولتمردان و سياست گذاران کشور، 
تدوين سياست ها و قوانين مناسب، اقدام مسئوالنه افراد 
و اجتماعات همه و همه برای ايجاد بســتر الزم جهت 
ارتقاء وضعيت آموزش و پرورش در کشور ضرورتی مهم 

و انکار ناپذيراست.
خوشبختانه در سال های گذشته به منظور بهسازی 
و تحول در نظام آموزشی، سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش تدوين و به تصويب شــورای عالی آموزش و 
پرورش و شــورای عالی انقاب فرهنگی رسيده است. 
بديهی است مهم ترين و اساسی ترين کار پس از تدوين 
سند بنيادين، برنامه ريزی مناسب در اجرای صحيح و 
درست اهداف و راهبردهای آن می باشد و اميد می رود 
در آينده ای نه چندان دور معلمان و دانش آموزان کشور 

طعم تحول بنيادين در نظام آموزشی را بچشند.
با اينکه ايران اسامی با مشکات گوناگون مواجه 
بــوده و از ســويی جامعۀ زنده و انقابــی ايران هدف 
تحريم هــای ظالمانۀ جنايتــکاران تاريخ به خصوص 
دولت های ظالم آمريکا و اروپای همدست او قرار دارد، 
اّما در پرتو ايمان مذهبی و نيروی درونی ملّت و رهبری 
مدبرانــه و فرزانه مقام معظم رهبری »هيچ مشــکل 
غيرقابل حلّی وجود ندارد و کليد مشکات نيز در دست 
مسئوالن و نخبگان ايران است نه در دست بيگانگان«؛ از 
اين رو فرهنگيان بسيجی به عنوان قشر پيشرو جامعه 

در کنار ملّت شريف ايران و مسئولين دلسوز و دغدغه 
مند، با رهبر انقاب اسامی در پيشگاه  تاريخ و در ذيل 
شجرۀ طيبۀ انقاب اســامی پيمان می بندد که خود 
را مهيای ايفای وظايــف محّوله در تحقق دّومين گام 
انقاب اســامی نمايد، گامی که در نقطۀ آرمانی خود 
ضامن تحّقق تمّدنی نوين اسامی با سبکی از زندگانی 
توأم با پيشرفت، معنويت و اخاق در جهان پرآشوب و 

پراضطراب کنونی است.
لذا ما فرهنگيان بسيجی در گام دوم انقاب خواستار 
حمايت مجدانه سه قوه از بند های 5گانه ذيل می باشيم:
حمايت عملی گســترده قوای ســه گانه از اجرای 
صحيح و کامل سند تحول بنيادين در اهداف هشتگانه 

آموزش و پرورش.
گسترش و توســعه دانشگاه های شــهيد رجايی 
فرهنگيان در جذب و تربيت معلم مورد نياز آموزش و 

پرورش در راستای تحقق سند تحول بنيادين. 
توسعه، بسط تکريم و ارزش گذاری معلم از طريق 

حمايت مادی و معنوی.
توجه بــه موضوع تربيت، فعاليت هــای تربيتی و 
فرهنگی و هم افزايی نهاد های فرهنگی کشــور در گام 

دوم انقاب و نگاه ويژه به استفاده از ظرفيت جوانان.
توجه به کانون خانــواده و تقويت ارتباط خانواده 

با مدرسه.
فرهنگیان بسیجی سراسر کشور

باید ها و نباید های عیدی دادن به کودکان

در برخی خانواده رســم بر اين است که عيدی به صورت 
غيرنقدی پرداخت شــود، اگر هديه غيرنقدی به کودکان 
می دهيد سعی کنيد عيدی خريداری شده متناسب سن 

کودک و با توجه به عائق او باشد.
اهمیت نو و خرد بودن و عیدی 

در ذهن کودکان
داوری افزود: گاهی اوقات خانواده ها به صورت نقدی 
عيدی می د هند، در عيدی های نقدی بهتر اســت از پول 
نو اســتفاده کنيد، چون کودکان تفاوت پول کهنه و نو را 

متوجه می شوند.

وی تاکيد کرد: سعی کنيم از تعداد اسکناس ها خردتر 
در پرداخت عيدی استفاده کنيم، چون در ذهن کودکان 
تعداد بيشتر اسکناس به معنای ارزش بيشتر پول است و 

ذوق بيشتری می کنند.
روانشناس کودک با بيان اينکه رسم عيدی دادن برای 
کودکان بســيار شيرين است، گفت: کودکان برای عيدی 
گرفتن لحظه شماری می کنند، اما در عيدی دادن بايد به 
اين نکته توجه کنيم که دوره دوم کودکی که همزمان با 
ورود به دوران مدرسه است، روحيات کودکان تغيير می کند 

و آنها حساسيت بيشتری بر روی عيدی گرفتن دارند.

داوری در پاســخ به اينکه آيــا عيدی نقدی دادن به 
کودکان در ســنين زير دبســتان که با مفهوم پول هنوز 
ســروکار ندارند آسيب زا نيست؟ پاسخ داد: خير، در ميان 
برخی خانواده ها عيدی نقدی مرسوم است و کودکان هم 

دوست دارند.
عیدی کودکان را از آنها نگیريد

وی خطــاب بــه والدين خاطرنشــان کــرد: عيدی 
کودکانتان را از آنها نگيريد، چه مبلغ آن زياد و يا کم باشد.
اين روانشناس کودک توضيح داد: اگر کودکی دوست 
دارد عيدی نقدی اش را پس انداز کند، حتما درباره نحوه 
پس اندازش با او مشــورت کنيد که پول را نگه داريد و 
يا در حســاب بانکی که به نام خود اوست ذخيره کنيد. 
بهتر است برای خرج کردن عيدی های نقدی کودکتان 
را به فروشــگاه ببريد و چيزی را که دوست دارد برايش 

تهيه کنيد.
عیدی  اشخاص مختلف را

 با هم مقايسه نکنید
داوری اظهار داشــت: والدين سعی کنند از چشم 
و همچشــمی ها و رقابت های ناســالم درون فاميل در 
اين زمينه در کنار کودکان صحبت نکنند، از مقايســه 
هدايا و عيدی های دريافتی از کودکانشان بپرهيزند يا 
عيدی ها را با هم مقايســه نکنند، چون اين مسئله در 
ذهن کودک تاثير می گذارد و برای او ذهنيت نامناسبی 
ايجاد می کند. ممکن اســت توقع کودک باال برود و يا 
موجب بروز رقابت ناسالم ميان گروه همساالنش شود 
و حتی نسبت به افرادی که عيدی کمتری به او دادند 

محبتش کمتر شود.

مبلغ عیدی را در ذهن کودک
 پررنگ نکنید

وی با تاکيد بر اينکه نبايد مبلغ عيدی را برای کودکان 
پررنگ کنيم، گفت: طــوری رفتار کنيد که تنها ماهيت 
عيدی دادن و عيدی گرفتن برای کودکان مهم باشــد نه 

دريافت عيدی گرانقيمت.
در عیدی دادن تبعیضی قائل نشويد

اين روانشــناس از والدين خواســت در زمان عيدی 
دادن ميان کودکان تبعيضی قائل نشــوند و سعی کنند 
عيدی يکســان پرداخت شــود تا حس حسادت در ذهن 

بچه ها زنده نشود.
از فرصت نوروز و عیدی گرفتن

 برای آموزش قدردانی استفاده کنید
بــه گفته داوری، ايام نــوروز و زمان دريافت عيدی 
فرصت مناسبی برای آموزش تشکر و قدردانی به کودکان 
است، از کودکان بخواهيد وقتی از کسی عيدی دريافت 
کردند از او تشــکر کنند، چه مبلغ عيدی کم و چه زياد 
باشد، چه هديه مورد پســندش باشد و چه نباشد. اين 
وظيفه والدين است که خصلت قدردانی را در کودکانشان 

زنده نگه دارند.
رسم ديد و بازديد را زنده نگه داريد

وی به والدين پيشــنهاد کــرد که از فرصت ايام عيد 
برای ديد و بازديد و معاشرت با فاميل و آشنايان استفاده 
کنند و سعی کنند اين رسوم را در ذهن کودکانشان زنده 
نگه دارند. از آنجايی که ايام عيد در فرهنگ ما ايام شادی 
به حساب می آيد، پدر و مادرها می توانند لذت حضور در 

جمع بستگان را در دل کودکانشان زنده کنند.

سعید درويشی


