
سخن سردبیـر ویژه

ژاله شادی طلب

تصــور می شــود کــه در گــذر زمــان، وقتــی نســل جدیــدی 
ــه دانشــگاه ها و ســازمان های تحقیقاتــی  از پژوهشــگران ب
راه می یابنــد و سیاســت گذاران جــواِن آموزش دیــده در 
کشــورهای توســعه یافته و آشــنا بــا فرهنگ هــای متفــاوت 
بــه عرصــۀ سیاســت گذاری و برنامه ریــزی قــدم می گذارنــد، 
بــا نگاهی وســیع تر و فراگیرتر در پی شــناختن و شناســاندن 
»همــه« و برخــورداری »همــگان« از نتایــج سیاســت ها و 
برنامه هــا برخواهنــد آمــد. امــا دریــغ از گذشــت ســال های 
ــنه ای  ــان پاش ــان روی هم ــی در همچن ــه گوی ــیار ک بس

ــت.  ــار می گش ــه در دوران قاج ــردد ک می گ
زنــان کمــاکان در اندرونی هــا جــای گرفته انــد؛ اگــر نــه در 
ــه، امــا به طــور یقیــن در اندرونی هــای ذهــن  اندرونــی خان
ــا  ــد ی ــر پژوهــش می پردازن ــه مســئلۀ خطی ــه ب ــی ک آنهای

ــد.  ــان کــه سیاســت می گذارن آن
شــگفت آنکــه پژوهش هــا یــا از همــان آغــاز امــر تحقیــق 
»تک جنســیتی«اند یــا یافته هــای نمونه هــای انتخاب شــده 
از دو جنــس به صــورت عــام ارائــه می شــوند. اگــر در 
برنامه ریزی هــا،   تبعیــض  بــر اســاس جنــس نادیده انگاشــته 
می شــود، نــه چنــدان جــای تعجــب اســت. ولــی وقتــی بــر 
تفاوت هــای جنســیتی کــه هــرروزه و همه جــا مقابل ماســت 

چشــم فرو می بندیــم جــای تعجــب بســیار دارد.  
ــۀ  ــمارۀ دوم ویژه نام ــد ش ــه ش ــم گرفت ــه تصمی روزی ک
ــهری«  ــی ش ــت زندگ ــیت و کیفی ــه »جنس ــهر ب هفت ش
اختصــاص داده شــود مــروری بر ســایت ها و مجــالت متعدد 
علمی-پژوهشــی در سراســر ایــران و مشــاهدۀ تعــداد زیــاد 
تحقیقــات انجام شــده ســبب دلگرمــی بســیار در آغــاز کار 
شــد. امــا هر آنچــه یافتیم بــه معنــای واقع »تک جنســیتی« 
بــود. انــگار کیفیــت زندگــی ایــن جماعتی کــه همــه از آنان 

ــه ارزش  ــد ن ــخن می گوین ــت س ــی از جمعی ــوان نیم به عن
ــه ارزش گــزارش یافته هــا. ایــن نیمــی از  مطالعــه دارد و ن
جمعیــت در برنامه هــا و سیاســت هایی کــه بــا نــام توســعۀ 
ــگار در  ــن، ان ــد. بنابرای ــوند غایب ان شــهری طراحــی می ش
ویژه نامــۀ »جنســیت و کیفیــت زندگی شــهری« مــا از صفر 
ــن  ــه ای ــه دســت داده ب ــی ک ــم و در فرصت ــروع کرده ای ش
بســنده کردیــم کــه فقــط و فقــط بگوییــم زنــان هســتند و 

کیفیــت زندگــی آنهــا »هــم« مهــم اســت.

تحـقیقات، سیاسـت گذاری ها و اقدامات تک جنسـیتـی
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