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علی بابا آمار  پراکندگی سفرهای داخلی 
کاربرانش  را  منتشر  کرد

شرکت سفرهای علی بابا، در هشتمین سالگرد تأسیس خود، اطالعاتی 
از چگونگــی «ســفر داخلــی» کاربرانش ارائــه کرده اســت. طبق آمار 
منتشرشده، حدود ۵۸ درصد کاربران این شرکت از سال ۹۹ تاکنون اقدام 
به سفر به طرق مختلف کرده اند. دراین بین سفر با هواپیما بیشترین تعداد 
متقاضی را برای ســفرهای داخلی به خــود اختصاص داده و اتوبوس و 
قطار در رتبه های بعدی قرار دارند. نکته جالب این جدول، همپوشــانی 
خرید تعداد قابل توجهی از کاربران اســت؛ به طوری که برخی از آنها در 

مدت زمان اشاره شده با دو یا سه روش مختلف اقدام به سفر کرده اند.
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بخــش بعدی آمار منتشرشــده، حول کمپین اخیــر علی بابا در فصل 
تابســتان منتشــر شــده؛ جایی که به پراکندگی ســفرهای مردم در بازه 
ســه ماهه تابستان اشاره شده اســت. طبق این اطالعات، حدود نیمی از 
عالقه مندان به ســفر از طریق علی بابا در این هشــت ســال، ماه ابتدایی 
تابســتان را برای ســفرهای تابســتانه خود در نظر گرفته انــد؛ آنچه که 

می تواند تابع تعطیالت مدارس و دانشگاه ها باشد.
به عالوه از مجموع سفرهای تابستانی ثبت شده، سفر به جنوب نسبت 
به شمال کشــور از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. به این ترتیب 
۱۲ درصد مسافران، ۲۹ مقصد در استان های خوزستان، بوشهر، کهگیلویه 
و بویراحمد، سیســتان و بلوچســتان و هرمزگان را برگزیده و تنها هشت 
درصد، ۳۲ نقطه از اســتان های مازندران، گلســتان و گیــالن را انتخاب 
کرده اند. البته این آمار انعکاس دهنده سفر با وسایل حمل ونقل عمومی 

است و به طور طبیعی سفر با خودروی شخصی را شامل نمی شود.
ماه های تابستان

تیر
مرداد

شهریور

سهم سفرهای تابستانی
۴۶ درصد
۲۶ درصد
۲۸ درصد

آرش خســرویان، مدیر بازاریابی علی بابــا دراین باره می گوید: «یکی از 
تأثیرات همه گیری کرونا، بروز تغییرات در رفتار ســفر مردم بود، به همین 
خاطر اخیراً به طور ویژه بر مطالعه رفتار کاربرانمان بر اســاس داده های 
در دست تمرکز کرده ایم که نمونه ای از آن به صورت عمومی به اشتراک 
گذاشــته شده اســت. این توجه در واقع نقطه الهام ما برای برنامه ریزی 
خدمات کنونی سازمان و گســترش خدمات علی بابا در آینده است تا به 

نیازهای جامعه به بهترین شکل پاسخ دهیم».
وی افزود: «کمپین تابستان ما که بخش هایی از آن را در قالب بیلبورد 
در ســطح شــهر دیده اید، به طور خاص به نمایــش رفتارهای مختلف 
مصرف کننده در ســفر، مثل انتخاب بین ســفر به شمال یا جنوب، یا سفر 
با قطار یا هواپیما پرداخته اســت. همچنین تالش شــده تــا این پیام به 
مخاطب مخابره شــود که علی بابا همه مدل ها و سالیق سفر در کشور را 

پوشش می دهد و همسفر هر سفر مردم است».
پرواز خارجی، هتل داخلی و هتل خارجی از دیگر محصوالت علی بابا 
هســتند که در این به روزرســانی، به دلیل تمرکز بر نوع سفرهای داخلی 
جامعه قید نشــده اند. علی بابا با حدود ۱۰۰۰ نفــر نیرو، حدود ۴۰ درصد 
بازار گردشگری کشور را در اختیار دارد و اخیرا در گزارش عملکرد ساالنه 

خود، به جنبه های دیگر حوزه گردشگری کشور پرداخته بود.

  انتقاد پلیس  از  وزارت بهداشت 
درباره تصادفات

شــرق: رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی فراجا ضمن انتقــاد از بی توجهی 
برخی از دستگاه ها به وظایف خود در امر کاهش جان باختگان و آسیب دیدگان 
تصادفات رانندگی بار دیگر بر ضرورت افزایش ایمنی خودرو و جاده و همچنین 
اصالح قوانین به منظور افزایش بازدارندگی آن تأکید کرد. ســردار ســیدکمال 
هادیانفر در ادامه از عملکرد وزارت بهداشت در مواجهه با تصادفات رانندگی 
انتقاد کرد و گفت: چرا وزارت بهداشت هیچ کاری با تصادفات ندارد، چرا هیچ 
گامی برنمی دارد. با ســالم و صلوات کــه کار پیش نمی رود. من هم می توانم 
بایســتم و تشــکر کنم و بعد از پنج ســال هم یک لوح تقدیر بگیرم و بروم اما 
مــا فردا جواب مردم را چگونه می خواهیم بدهیــم؟ چه جوابی در برابر آمار 
فوتی هــا و جان باختگان خواهیم داشــت؟ اینها موارد مهمی اســت که باید 
توجه کنیم. رئیس پلیس راهور فراجا افزود: معتقدم که با ســاده ترین اقدام و 
حداقل منابع هم می توانیم از آمار جان باختگان و مصدومان حوادث رانندگی 
کــم کنیم. هادیانفر از عملکرد دولت قبل در قبــال تصادفات نیز انتقاد کرد و 
گفت: دولت به اســتناد ماده ۱۰۸ مسئولیت داشته و نه فقط این دولت بلکه 
همه دولت ها مســئولیت دارند اما چرا رسیدگی نکردند؟ چرا هشت سال در 
دولت بودند و هیچ کاری نکردند و در یکی از کمیسیون ها حضور پیدا نکردند. 
خوشــبختانه جلسه عالی ترافیک شــب عید با حضور رئیس جمهوری برگزار 
شــد؛ اما این جلسه باید دست کم هر سه ماه یک بار برگزار شود. رئیس پلیس 
راهور فراجا با اشاره به هجمه هایی که بعد از انتقادات وی از کیفیت خودروها 
روانه وی شــد، افزود: در حوزه سایبری اصلی داریم به نام اصل الجیک یعنی 
این طور تصور کنید که ممکن اســت ما ســاختمانی را ببینیم و در ظاهر همه 
چیز عادی باشــد اما مثال فرض کنید اگر با یک عینکی به آن نگاه کنیم هکرها 
و اقداماتی را می بینیم که قصد نفــوذ به آنجا را دارند. چیزهایی که در ظاهر 
دیده نمی شــوند اما در باطن فشار و هجمه آن وجود دارد. اگر به من هم نگاه 
کنید همین مشــکالت را دارم و شــاید با همین دید، امروز من با یک لباس پاره 
یا زخم های بر تن اینجا هســتم. چراکه خیلی ها مانع شدند و ما را کشیدند که 
حرفــی نزنیم اما واقعیت این اســت که بعد از تصادف بهبهان دیگر آســتانه 

تحمل ما تمام شد و تصمیم گرفتیم راجع به خودرو حرف بزنیم.

خبر

بهروز شیخ رودی معاون محاســبات و پایش عملکرد 
شــورای پنجم با اشــاره به این موضوع به «شرق» گفت: 
ظاهرا بر اساس توافقاتی قرار است برنامه شهردار تهران 
در چارچوب الیحه ای ســازمان یافته به شورا ارائه شود تا 
شــورا با تصویب برنامه آقای شهردار زمینه های اجرایی و 
عملیاتی شــدن آن را هم قانونی کند و هم اولویت بخشی، 
تجهیــز منابع و جهت گیری های شــهرداری در اجرای آن 
را تأییــد کند وگرنــه تهیه و تدوین برنامه چهارم توســعه 
شــهر تهران که تهیه و تدوین برنامه های اول تا ســوم آن 
هر یک حداقل یک ســال زمان برده اســت از االن تا پایان 
مهرماه ۱۴۰۱ با این توصیفاتی که شــورای شــهر در روند 
تدوین آن مدنظر داشــته است مثل مشــارکت ذی نفعان 
کلیدی، نخبگان، نیروهای جهادی مسجدمحور، گروه های 
اندیشــه ورز و... شــدنی نیست و اگر هم بشــود چیزی به 
نام برنامه توســعه نیســت، بلکه برنامه های شــهردار و 
شــهرداری اســت که در فرم الیحه به شورا ارائه می شود 
و این اولین بار اســت که علنا یک شــورا و شهردار برنامه 
مصــوب و قانونی را برای حاکم کــردن ایده و برنامه خود 

کنار می نهند!
شــیخ رودی با بیان اینکه این ســند سیاست های برنامه 
چهارم توســعه تهیه شــده توسط شورای ششــم یک کپی 
اختصاصی شده با اصطالحات و واژه های ارزشمند و انقالبی 
از مصوبــه شــورای پنجم اســت، گفت: امیــدوارم احکام 
برنامه چهارم توســعه مدیریت شهری کپی دست چندمی 
از برنامه ســوم یا برنامه های قبلی نباشــند و تهیه کنندگان 
برنامه واقعا به سیاســت هایی مثل جمع نویسی و استفاده 
از گروه های اندیشه ورز و... پایبند باشند، در گزارشی که مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شــهر تهران درباره آسیب شناســی 
برنامه پنج ساله سوم توســعه شهر تهران تهیه کرده است 
شــاهد آن هســتیم که احکام و مواد برنامه با سیاست ها و 
کالن پروژه های برنامه آقای زاکانی تطبیق داده شده و نهایتا 
نویســندگان چنین نتیجه گرفته اند کــه «با توجه به اهمیت 
به کارگیری آموزه های اســالمی در برنامه های توسعه شهر 
تهران، به نظر می رســد برنامه ســوم توســعه برای تحقق 

شــعار «تهران، کالن شــهر الگوی جهان اســالم» نیازمند 
بازنگری در احکام و اصالح شــاخص های برنامه عملیاتی 
آن است». این مدل آسیب شناسی یک برنامه و حتی تطبیق 
برنامه توســعه با برنامه های یک فرد که بعدا مسئول شده 
اســت در هیچ دوره ای از دولت یا شهرداری سابقه ندارد و 

واقعا تعجب برانگیز است.
 ۳۰درصد  برنامه ها  عملیاتی می شود

درصحن شــورای شــهر تهــران هم برخــی از اعضا به 
عملیاتی شــدن برنامه های چند ســاله انتقاد کردند. مهدی 
چمــران معتقد بود نباید هنگام تدویــن برنامه آرزوهایمان 
را در آن بگنجانیــم و به دنبال ایدئال هایمــان در برنامه ها 

نباشیم.
ناصر امانی هم گفت که در مدیریت شــهری تاکنون سه 
برنامه داشتیم. یک ســری کارها مثل برنامه نویسی یک رویه 
و عادت شــده؛ مثال اگر یک مجموعه، سازمان یا وزارتخانه 
برنامه نداشــته باشــد گویی به روز نیســت و نمی تواند این 
ادعا را بکند که چشــم انداز و برنامــه دارد و مطابق برنامه 
عمل می کند. اینکه این رویه ها چه حاصلی برای کشــور یا 
مدیریت شــهری داشــته و کدام بخش آن عملی شده و بر 
زمین نشسته، تنها چیزی اســت که معموال کمتر درباره آن 
صحبت می شــود. به نظرم وحی منزل نیســت و می توانیم 
درمورد اصل اینکه الزم است در مدیریت شهری برنامه چند 
ســاله داشته باشیم یا نداشته باشــیم صحبت و نقد کنیم و 

ایرادی ندارد و محل آن در این جلسه است.
امانــی اضافه کرد: برنامه اول هیچ گاه عملیاتی نشــد و 
وقتی به اســناد مدیریت شــهری مراجعــه می کنیم چیزی 
به عنــوان برنامه اول نداریم. برنامه دوم با حضور شــما و 
بنده به عنوان یک ســرباز معاونت برنامه ریزی در شهرداری 
برای بازه زمانی از ســال ۹۲ تا ۹۷ تدوین شد. یک مجموعه 
دانشگاهی معتبر به اضافه مرکز مطالعات شهرداری تهران 
متولی نوشتن این برنامه شــدند. برنامه ای که هیچ رطب و 
یابسی در شــهر و شهرداری نبود که در این برنامه از آن نام 
برده نشده باشد؛ از مدیریت آب های سطحی و قنات های زیر 
زمین شــهر تا هوای شهر تهران. همه چیز در برنامه کمی و 

هم کیفی دیده شــده بود اما حداکثر ۳۰ درصد از این برنامه 
اجرا شــد. به گفته امانی منابع و اختیار محدود شورا روز به 
روز کمتر می شــود، نبودن مدیریت یکپارچه شهری و نحوه 
روابط بین مدیریت شــهری با دولــت و نهادهای حاکمیتی 
ضعف های ساختاری و خألهای قانونی نحوه تنظیم برنامه 
در مدیریت شهری اســت و تا این موارد برطرف نشود حتی 
اگر بخواهیم یک برنامه دو ســاله بنویســیم سرنوشــت آن 
همین گزارش می شــود و مطمئن باشــید حتی در شــورای 
بعدی اگر تهیه گــزارش بر عهده معاون شــورا یا بر عهده 
کمیســیون برنامه و بودجه باشــد فرقــی نمی کند و نتیجه 
همان اســت. در نهایت اعضای شــورای شهر تهران به این 

سند رأی دادند.
۲   رأیی  که  اتحاد  را  شکست

روز گذشــته انتخابات هیئت رئیســه شورای شهر تهران 
برای ســال دوم برگزار شد، در جلســه هم اندیشی اعضای 
شورای شــهر هم پیمان شــده بودند که همان ترکیب سال 
نخســت را با ۲۱ رأی تمدید کنند هرچنــد انتقادهایی به دو 
منشی اول و دوم مطرح بود و برخی نیز دوست داشتند خود 
را برای جایگاه منشی ها کاندیدا کنند اما درنهایت تصمیم بر 
این می شود که برای نمایش اتحاد، رأیی یکدست داده شود. 
اتفاقی که برای رئیس، نایب رئیس و منشــی اول می افتد و 
مهدی چمران و پرویز ســروری و جعفر شربیانی با ۲۱ رأی 
برگزیده می شوند اما سوده نجفی با ۱۹ رأی به عنوان منشی 
دوم انتخاب شــده و دو عضو حاضر نمی شــوند که بر عهد 

خود وفادار بمانند.
شیطان صفتان از  موضوع  اربعین  سوءاستفاده  می کنند

همچنین در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران اعضا 
با هزینه کرد ۳۰ میلیاردی شــهرداری برای پیاده روی اربعین 

موافقت کردند.
مهدی عباسی در این جلسه با بیان اینکه شیطان صفتان 
از موضــوع اربعین برای کینه توزی خود اســتفاده می کنند، 
گفت: یک موکب کوچک ممکن اســت در عراق ۱۰ میلیارد 
تومان هزینه داشته باشــد. ما باید بدانیم ۳۰ میلیارد تومان 

اعتبار پیش بینی شده در چه بخش هایی هزینه می شود.

وی با بیان اینکه تا لیست پیوست برای این الیحه در نظر 
گرفته نشــود، شبهاتی وجود خواهد داشت، گفت: کسی که 
در پیاده روی اربعین به عنوان خدمتگزار شــرکت می کند از 
امکاناتی که در تهران وجود داشــته چشم پوشی کرده و در 

این فضا خدمات رسانی می کند.
مهــدی اقراریان، رئیس کمیســیون نظــارت و حقوقی 
شــورا نیز گفــت: شــهرداری می تواند محــور پویش «نذر 
ســالمت» و دیگر پویش ها همچون «من جاروکش نهضت 
امام حسینم» باشــد و این اقدام را انجام دهد. شرکت های 
هواپیمایی در راســتای مسئولیت اجتماعی خود کمک کنند 

و پاکبانان را به کربال منتقل کنند.
اپیدمی  قطع درخت  در  تهران

در این جلســه ناصر امانی، عضو شــورای شــهر تهران 
هم طی تذکری گفت: متأســفانه شاهد رویه و اپیدمی قطع 
درختان در تهران هســتیم. بار دیگر یکــی از مراکز علمی و 
دانشگاهی کشور اقدام به قطع درختانی کرده است. عکس 
منتشرشــده مایه تأســف بود زیرا درختانی با آن قطر که در 
گزارش ادعا شده بود خشک شده اند، اثری از خشک شدن در 
آنها ندیدیم. افراد حقیقی، سازندگان و کسانی که می خواهند 
یک برج بســازند و تعمدا درختی را خشک یا قطع می کنند 
علتش روشــن اســت اما وقتی یک نهاد عمومی و علمی و 
دانشگاهی که نام مقدس یکی از معصومین را با خود دارد 
چنین کاری می کند غیر قابل قبول اســت. در گذشته هم این 
مرکز ۱۱ درخت را قطع کرده و جریمه شــده بود و یک ریال 
جریمه را پرداخت نکــرده و دوباره بهانه آورده که درختان 
خشــک بودند. در قانون بــه هیچ عنــوان هیچ کس اجازه 
ندارد به هیچ دلیلی درختی را قطع کند. قطع و جا به جایی 
درختان فقط باید توســط شــهرداری انجام شود، آن هم نه 
توسط شــهرداری منطقه، بلکه توسط سازمان بوستان ها و 
فضای سبز شهرداری تهران و با مجوز کمیسیون ماده هفت 
آن هم در فصل مناســب؛ اما این موضوع رعایت نمی شود. 
مابقــی مردم نیز جری می شــوند وقتی می بیننــد در مرکز 
زلزله نگاری درخت قطع شــد و درگیــری هم پیش آمد اما 

مشخص نشد پرونده آن به کجا رسید.

کپی ارزشی 
از سند اصالح طلبان

نورا حســینی: مرکز مطالعــات و برنامه ریزی شــهری تهران در اســفند ماه ۱۴۰۰ با انتشــار گزارش 
آسیب شناسی برنامه پنج ساله سوم شــهر تهران به صراحت در بخش نتیجه گیری بر این مسئله تأکید 
می کند که «برنامه سوم توسعه برای تحقق شعار «تهران، کالن شهر الگوی جهان اسالم» نیازمند بازنگری 
در احکام و اصالح شــاخص های برنامه عملیاتی آن است» و حاال در آستانه پایان مرداد ۱۴۰۱ اعضای 
شورای شــهر تهران در حالی که ۲۰ ماه تا پایان برنامه سوم توسعه شــهر تهران که شورای پنجم آن را 
تصویب کرد باقی مانده اســت، طرح سند الزامات تدوین برنامه چهارم شهرداری تهران را تهیه و ارائه 

کردند تا شهرداری تا پایان مهرماه یعنی تا کمتر از ۷۰ روز آینده الیحه این برنامه را به شورا ارائه کند.

ندا رضایی: زن کشــی و خودکشــی زنان به عنوان عریان ترین شکل خشونت علیه 
زنان در مناطق پیرامونی، آمار نســبتا باالیی دارد. این در حالی اســت که بسیاری 
از موارد در رســانه ها بازتــاب نمی یابد و در آمار منعکس نمی شــود. این خبرها 
بیشــتر در حلقه های خصوصی زنان دهان به دهان می چرخد و به ندرت در خود 
جامعه محلی ســروصدا به پا می کند و اگر پرداخت داستانی جذابی داشته باشد، 
گاهی رســانه ای هم می شود. نمونه آن قتل دو دختر از دشتیاری که رسانه ها تنها 
شــیوه قتل دختــران (تیرباران) و روایت فرار آنها را منعکــس کردند. در هیچ یک 
از خبرها عنوان نشــد این دو دختر تحت چه شــرایطی و چگونــه به زادگاه خود 
بازگردانده شــده اند. همچنین مرگ هول آور و شکنجه جمعی هاجره نیز دو سال 
گذشــته واکنش های زیادی را در پی داشت. اما داســتان های زیادی ارزش روایی 
پیدا نمی کنند؛ به ویژه روایت های خودکشــی زنان. از «ز» ۱۸ ســاله تنها می دانیم 
بعد از ضرب و جرح شــدید اقدام به خودســوزی کرد. همســایه ها بارها صدای 
ضجه هایش را شنیده بودند و این اولین اقدام به خودسوزی او هم نبود. گویا به او 
اجازه ادامه تحصیل در دانشــگاه را هم نداده بودند. از «ف» ۱۷ ساله که در اسفند 
خودســوزی کرد، می دانیم که قربانی کودک همسری و خشونت بیش از حد بود. 
از «ن» ۱۶ ســاله که در همین خرداد خودکشــی کرد نیز یک شرح کلی می دانیم. 
او هم نخستین بارش نبود خودکشــی می کرد. اینها به همراه موارد دیگر حتی در 

رسانه های محلی نیز منعکس نمی شود.
هرچه پیش تر می رویم با بسته شــدن هرچه بیشتر امکان ها و افق های زندگی 
بهتر برای فرودستان و حاشیه نشــینان نظیر امکان تحصیل و کسب درآمد، رابطه 

چند ســویه خشونت علیه زنان در ارتباط با مســائل اجتماعی و اقتصادی 
معنا پیدا می کند. ما هرگز آمار دقیقی از میزان خشونت های منجر به قتل 
یا خودکشی نداشــته ایم که بتوانیم قیاس کنیم؛ اما گزارش ها، روایت ها و 
مصاحبه های میدانی که گهگاه در محافل بســته و گروه های مجازی نقل 
یا منتشر می شود، از خشونتی عریان تر و عادی شده تر از پیش حکایت دارد.
درباره ریشــه ها و عوامل تشدیدکننده خشــونت علیه زنان دیدگاه های 
متنوعی وجود دارد. بسیاری از فعاالن مرکز این مسائل را محصول شرایط 
فرهنگی می دانند و برخی تنها بر ســنن جامعه محافظه کار تأکید می کنند 
و آن را ناشــی از مردساالری نهادینه شــده می دانند. برخی از فعاالن زنان 
و کــودکان نیز بــر راهکارهای حقوقی اصرار می ورزند و بیشــتر بر تعیین 
ســن قانونی ازدواج و جلوگیری از ازدواج کودکان به عنوان یکی از عوامل 
اصلی بازدارنده خشونت تأکید می کنند؛ حال آنکه بسیاری از این ازدواج ها 
بــا خطبه عقد غیررســمی یا به اصطــالح عقد بلوچی جاری می شــود و 
در جایی ثبت نمی شــود. البته الزم به ذکر اســت که سیاست های جدید 
فرزندآوری در حاشیه ها می تواند آمار کودک همسری را بیش از پیش رشد 
دهد. درعین حال، ایجاد خانه های امن بیشــتر برای زنان خشونت دیده هم 
از  جملــه دغدغه هایی اســت که با توجه به بافتار ســنتی جامعه امکان 

اجراشدن این دست نسخه های فرادستانه بعید به نظر می رسد.
پرواضح است که تغییر، مدارا و برابری را نمی توان به اجتماع انسانی 
تحمیل کرد. می توان گفت خشــونتی که امروز علیه زنان رواست، بازتاب 

خشونت جاری در جامعه است. سیستان و بلوچستان همواره باالترین نرخ بی کاری 
در کشور را داشته است. مردان زیادی در نقاط دورافتاده که کسب وکار سنتی خود 
را از دســت داده اند، یا به همراه خانواده به حاشیه شهرها روانه شده اند (چابهار 
یکی از حاشیه نشین ترین شهرهای ایران اســت) یا مشاغل پرمخاطره ای همچون 
سوخت بری و قاچاق را پیش گرفته اند که گاه خطرات جانی نیز برای آنها به دنبال 
دارد. اعتیاد یکی دیگر از متغیرهایی اســت که به بی کاری و بی ثباتی کاری وابسته 
اســت. افزایش نرخ معتادان خود به بروز رفتارهای خشــونت آمیز پشت درهای 
بســته دامن می زند. همچنین در ســال های اخیر، به ویژه در ســال گذشته، شاهد 
افزایش درگیری ها، زورگیری ها و ســرقت های مســلحانه در سیستان و بلوچستان 
بوده ایم که بارها به جراحت و قتل افراد منجر شــده است. سهولت دسترسی به 

سالح گرم، اعتراض فعاالن منطقه را نیز به دنبال داشته است.
بااین حال، عالوه بر تأثیرات مســتقیم بی کاری و اعتیاد و دسترســی به سالح بر 
خشونت ورزی، مسئله خشــونت علیه زنان تا چه اندازه مســئله منابع اقتصادی 
اجتماعات نیز می تواند باشــد؟ آیا رشــد خشــونت علیه زنــان نمی تواند بازتاب 
ساختار اقتصاد سیاسی موجود باشد؟ نظام های اقتصادی بر فرهنگ و ارزش های 
اجتماعی تأثیر می گذارند. بی ارزشــی کار زنان نکته ای اســت که کمتر مرکز توجه 
قرار گرفته است. با وجود مشــارکت زنان در طیفی از مشاغل خانگی، بیشتر زنان 
خارج از دایره اقتصاد قرار می گیرند. صنایع دســتی بلوچی مانند ســوزن دوزی و 
ســفالگری که در بازار بــا قیمت های درخور توجهی عرضه می شــوند، عمدتا در 
خانه و به دســت مادران و دختران بلوچ آفریده می شــود؛ اما این زنان از چرخه 

ســود به اصطالح کارآفرین ها و سمن ها خارج  هســتند. آنها بدون بیمه و شرایط 
اولیه کار و از سنین کودکی مجبور به کار هستند و نظارتی بر آن اعمال نمی شود.

همچنین زنان از منابع طبیعی زیســت  خود نیز دور مانده اند. بحران آب، زنان 
و کودکان را در چرخه خشــونت زیســت  محیطی گرفتار آورده اســت. کودکان و 
زنان زیادی در این ســال ها در هوتک ها (گودال های جمع آوری آب مشــترک بین 
انســان و دام) غرق شــده اند. در مناطق دورافتاده تر، زنان باید برای دسترســی به 
آب شــرب روزانه مســافتی طوالنی را در گرما پیاده روی کننــد. انواع بیماری ها از 
دیگر پیامدهای کمبود منابع اســت که زنان را در برابر بحران های زیست محیطی 

آسیب پذیرتر کرده است.
در فقــدان آمــوزش و بهداشــت رایــگان همگانــی و غفلــت از بحران های 
زیســت محیطی ( که خود خشونتی آشکار نســبت به هر مرد و زن است)، در کنار 
عوامل فرهنگی، ســنت و عرف، جامعه پذیری خشونت علیه زنان تشدید می شود. 
گرچه فعاالن بومی تالش های زیادی در ســال های اخیر کرده اند تا این خشونت ها 
مرئی شــود، اما در فقدان بســیاری از امکانات زیســت انســانی اولیه، مناســبات 
طایفه ای پیشــامدرن، تنها حلقه اتصال و حس تعلــق افراد به اجتماعی بزرگ تر 
اســت که می تواند به بازتولید مناســبات مردساالری و ســرکوب زنان دامن بزند. 
در واقع ســنت و عرف حاکم در فقدان قوانین ســخت گیرانه بــه فرد خاطی برای 
اعمال خشونت احساس امنیت می دهد که یا مستقیما به قتل زنان می انجامد، یا 
زنان را به خودکشی به شیوه های گوناگون سوق می دهد یا خشونت پشت درهای 
بسته بدون حمایت های اجتماعی و نهادی تحمل می شود و ادامه می یابد. عموما 
خشونت علیه زنان اگر به قتل یا خودکشی منجر نشود از پستوی خانه ها به بیرون 
درز نمی کند، مرئی نمی شود و عادی تلقی می شود. در واقع در مواجهه با خشونت 
علیه زنان با طیفی از مســائل درهم تنیده حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
مواجهیــم. همچنیــن در این بین از این مســئله الینحل نباید غافل شــد که هرگز 
نامی از زنان بی شناســنامه در همین آمارهای نادقیق خشــونت برده نمی شود و 

بی سرنوشت و بی هویت رها شده اند.
سیستان و بلوچستان در فقدان یک چشم انداز جامعه نگر با مشارکت ساکنانش، 
به جوالنگاه خیریه ها و ســمن هایی تبدیل شده اســت که بیشتر آنها با 
ادعای توانمندســازی، فرهنگ ســازی و بهبود امور وارد آن می شــوند 
و منابــع حیاتی مادی و انســانی آن را مصرف می کننــد. با نگاه هایی از 
بــاال به پاییــن، بدون بهــره از تخصص های الزم و با حرکات نمایشــی، 
حاشیه نشــینان را که خــود صاحبان ایــن آب و خاک انــد و ثروتی جز 
سرزمین شــان نمی شناســند، از عزت نفس خالی کرده و مردم محلی را 
نســبت به ایجاد تغییر بی اعتماد می کنند. در واقع هیچ نهادی مســئول 
راســتی آزمایی، آسیب شناسی و بررســی گردش مالی این سازمان های 
به اصطالح مردم نهاد یا خیریه نیســت و تأثیر فعالیت های آن بر جامعه 
بومی هرگز بررسی نمی شود. با چنین چشم اندازی امکان فعالیت مدنی 

نیز کار و صبر مضاعفی را برای فعاالن حقیقی می طلبد.
در اســتان سیستان و بلوچســتان همواره بر برنامه های توســعه نگر 
مبتنی بر ایده رشــد بی حد و حصر به عنوان راهــکار «محرومیت زدایی» 
به ویژه در سال های اخیر تأکید شده است. اگر این برنامه ها نتواند مسئله 
اشــتغال ســاکنان بومی و نه تقلیل آنها به کارگــران ارزان کارفرمایان 
غیربومی را هدف قرار دهد یا مانع کوچ اجباری مردم از زیســتگاه خود 
به حاشیه شهر ها نشود و جلوی افزایش بهای مسکن و سوداگری ملک 
را نگیرد، برنامه های زیســت محیطی نداشته باشد و پیوست های دیگری 
که کرامت انســانی ساکنان سیستان و بلوچســتان را محقق کند، چگونه 

می توان به کاهش خشونت علیه زنان امید داشت؟

 زمینه ها و  ریشه های خشونت علیه زنان 
در سیستان و بلوچستان


