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ویژهنامــۀ «جنســیت و شــهروندی» بــا هــدف همــراه
کــردن بحثهــای نظــری بــا تجربیــات زنــان کشــور
و چگونگــی برخــورداری آنــان از حقــوق شــهروندی در
مقایســه بــا مــردان شــکل گرفــت .امــا حکایــت «عشــق
آســان نمــود اول» در ایــن زمینــه هــم ماننــد اغلــب
حوزههــای علمــی مرتبــط بــا مســائل زنــان تکــرار
شــد .آنچــه قابــل توجــه اســت طــرح بحثهــای نظــری
بســیار دربــارۀ شــهروندان بــدون پشــتوانههای تجربــی
در کشــورهای در حــال توســعه از جملــه ایــران و غیبــت
نظــرات و دیدگاههــای زنــان شــهروند در ایــن میان اســت.
مــا هــم در مــورد حقــوق شــهروندی در کشــور بــا خــأ
تجربــی جــدی در حــوزۀ شــهروندی زنــان مواجه هســتیم.
مطالعــات انجامشــده یــا شــامل تحقیقــات میدانــی در
حــد پایاننامههــای کارشناســی ارشــد اســت کــه بخشــی
از نتایــج آنهــا بــه صــورت مقالــه چــاپ شــده و طبیعت ـ ًا
بــا محدودیتهــای متعــدد و در یــک جامعــۀ آمــاری
کوچــک و قابــل دسترســی انجــام گرفتــه یــا صرفــ ًا در
حــد اشــاره بــه عناویــن نظــری و مــرور برخــی نوشــتهها
باقــی مانــده اســت .در نتیجــه ،مــا واقع ـ ًا نمیدانیــم کــه
زنــان ایــران چگونــه «شــهروندی» را زندگــی میکننــد؟
چــه تعریفــی از «حقــوق شــهروندی» دارنــد؟ در مــورد
مســئولیتهای شــهروندی چگونــه میاندیشــند؟ چطــور
«تعلــق داشــتن» را تجربــه میکننــد؟ معنــای واقعــی
شــهروندی در زندگــی زنــان چیســت؟ چگونــه پیشــینۀ
اجتماعــی و فرهنگــی و شــرایط اقتصــادی بر زندگــی آنان
بــه عنــوان شــهروند تأثیــر میگــذارد؟ و چــه گروههایــی
کمتــر و چــه گروههایــی بیشــتر از حقــوق شــهروندی
برخوردارنــد؟

در عیــن حــال میدانیــم کــه قانــون بــرای اعطــای
برابــری رســمی ـ کــه گاه چنیــن هــم نیســت ـ و عینیــت
یافتــن حقــوق شــهروندی زنــان کافــی نیســت و اتفاق ـ ًا
ایــن برابریهــای قانونــی نابرابریهــای واقعــی را
پنهــان میکنــد .بنابرایــن ،عــاوه بــر شــهروند بــودن،
شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی انتخــاب و اســتفاده از حقوق
شــهروندی نیــز بایــد فراهــم باشــد و منابــع و فرصتهــای
ایــن انتخــاب و برخــورداری مهیــا شــده باشــد.
در ویژهنامــۀ هفــت شــهر تــاش داشــتهایم حقــوق
شــهروندی را بــا نــگاه جنســیتی و توســعهای مــورد
واکاوی قــرار دهیــم و در طــی ایــن مســیر از رویکــرد
مشــارکتجویی همــکاران جــوان (زنــان و مــردان) وزارت
راه و شهرســازی و کســب دیدگاههــای سیاســتگذاران،
مدیــران ،دانشــگاهیان ،نهادهــای مردمــی و هنرمنــدان
بهــره بردهایــم .فراخــوان هفــت شــهر نیــز کمــک قابــل
توجهــی در جلــب نظــر عمــوم بــه هــدف ایــن ویژهنامــه
کــرده اســت.
ویژهنامــه بــا حقــوق شــهروندی در چارچوب کالن توســعه
و طــرح موضوعــات نظــری همــراه بــا مجادلههــای رایــج
در ایــن حــوزه آغــاز میشــود .ســپس خوانــش جنســیتی
از شــهروندی و رویکردهــای جدیــد بــه ابعــاد گوناگــون
شــهروندی از زاویــة دیــد اندیشــمندان و پژوهشــگران
حــوزة مســائل زنــان ارائــه میگــردد.
شــگفت آنکــه بــا همــة تحــوالت حقــوق شــهروندی در
چنــد دهــة اخیــر و تــاش نظریهپــردازان زنانهنگــر
بــرای توضیــح دالیــل نادیــده مانــدن زنــان در مباحــث
حقــوق شــهروندی ،و نیــز فراگیــری شــهروندی در عرصــة
خصوصــی همپــای عرصــة عمومی ،کمــاکان مســائل زنان

