حقوق شهروندي از چشمانداز نظريه
شهروندي جهاني و قوانين و مقررات ايران

مصطفي السان
استاديار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

چكيده
تحليلهاي گوناگوني از مفهوم شهروندي در گرايشهاي مختلف علوم انساني ارائه شده است .به طور كلي ،ميتوان
شهروندي را در يك مفهوم به «حق نوين تمامي انسانها براي زيستن و داشتن حقوق بنيادين» معني كرد .با پذيرش اين
موضوع كه حقوق شهروندي به همگان تعلق دارد و از اين حيث نميتوان ميان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتيجه مهم در روابط
داخلي و بينالمللي پديدار ميشود :نخست اينكه ،شهروندي نماد هويت ملي همه اشخاصي بهشمار ميآيد كه در آن كشور
ساكن هستند؛ دوم اينكه ،با كمي دقت مي توان دريافت كه در برخورداري از حقوق بنيادين و مطالبه آن براي تمامي انسانها
در يك كشور ،تفاوتي ميان اتباع و ديگر افراد وجود ندارد .هر چند هر دو فرض به نوعي با چالش روبهرو هستند ،در اين
مقاله مباني نظري و آثار حقوقي و اجتماعي آنها بررسي خواهد شد.
واژگان كليدي :حقوق شهروندي؛ نظريههاي اجتماعي؛ حقوق بنيادين؛ هويت؛ شهروندي جهاني

مقدمه
حقوق شهروندي در آن مفهوم که بر ابتداييترين و اساسيترين حقوق تمامي افراد بشر دلالت
دارد؛ به هيچ وجه ،محدودهاي به نام شهر و روستا ندارد و نامگذاري آن به اين عنوان تنها ناشي از
مسامحه و ترجمه از واژه انگليسي ( )Citizenship Rightsميباشد .حقوق به مفهوم شهروندي هرچند
در پارهاي از اقسام «فطري» بوده و از ابتداي تاريخ انسانيت همزاد بشر بوده است ،اما در اکثر موارد،
نتيجه تلاشهاي انسانهاي حقخواهي ميباشد که سالها و بلکه قرنها براي دستيابي به آن
جانفشاني کردهاند.
حقوق شهروندي را بايد نماد «هويت جمعي» ناميد ،زيرا بيش از آنکه به محدوده خاصي از جهان
وابسته باشد ،تبلوري از اعلاميه تاريخي «حقوق بشر» بهعنوان نخستين منبع معتبر بنياديترين حقوق قابل

حقوق بشر ،جلد ،3شماره ( 2پاييز و زمستان.20 -3 ،)7331

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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تصور براي افراد بشر است .از سوي ديگر ،اين حقوق براي تمامي انسانها و بدون هيچگونه تبعيض وجود
دارند؛ اگرچه بررسيها نشان ميدهد که بايد محدوده مشخصي براي حقوق شهروندي قائل شد.
مقاله /شماره
نامه مفيد
مفهوم ،مباني ،پيشينه ،اهداف و کارکردهاي حقوق شهروندي را با توجه به
در اين
سي و هشتم  /مهر و

اسناد ،اعلاميهها و کنوانسيونهاي بينالمللي موجود و بهويژه با تکيه بر قانون احترام به آزاديهاي
آبان 2831

مشروع و حفظ حقوق شهروندي 1،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و اين نکات تبيين خواهد شد.
حقوق شهروندي ـاگر به مفهوم عام و جهاني آن مورد توجه قرار گيرد ـ ميتواند به عنوان نماد
هويت جمعي و وحدت ملتها به شمار آيد؛ جداييناپذير بودن اين حقوق از دارندگان آن
(انسانها) و لزوم شفافيت ابعاد آن و اينکه حقوق شهروندي ،با تغيير و پيشرفت جوامع و
فرهنگها ،در حال تحول و توسعه است و اسناد قانوني موجود براي الزامي کردن اين حقوق نيز به
تم
مرور زمان تکميل و تثبيت گرديده است؛ بهگونهاي که به جرئت ميتوان گفت حقوق شهروندي به
حقوق /انسانها تبديل شدهاند.
بخش «خلل ناپذي
نامهر»مفيد
متفکران فلسفه ،اخلاق و حقوق در طول دورانهاي متمادي نظر ميافکنيم ،به
وقتي در
آرايو هشتم
شماره سي
راحتي ميتوان تمايل به عقايدي را مشاهده کرد که در آن حقوق بشر و حقوق شهروندي به سوي
نوعي وحدت جهاني پيش ميرود .اين همگرايي را نميتوان در همه موارد ناخواسته دانست ،بلکه
فطرت /انساني متفکران و اعضاي جامعه بزرگ بشري دانست که همه را به يك
بايد آن را ناشي از
نامه مفيد

هشتمنبايد فراموش کرد که بعضي افراد در نگاه خود به فرد و جامعه ـحسب
است .البته
طرف سوق
دادهسي و
شماره

اجتماعي شدن ـ افراط کردهاند .در مورد اين افراد که گاه اقتصاد و تجارت
فردگرايي ويا آبان
مورد در  /مهر

اشتراك اموال را مبنا قرار دادهاند ،بايد گفت که اگر چه بعدها اشتباه يا افراطي بودن
آزاد و گاه
2831

پارهاي از ديدگاهها اثبات گرديد ،اما واقعيت اين است که هر تئوري در زمينه شهروندي و نحوه
زندگي اجتماعي را بايد با توجه به شرايط زمان تحليل کرد .اگر ايده سوسياليسم در اروپاي شرقي
ظهور نميکرد ،هيچ وقت سرمايهداري به سوي تأمين اجتماعي همگاني به عنوان راهي براي
جلوگيري از نفوذ مارکسيسم پيش نميرفت .اين ايدهها اگرچه در وهله اول فاقد ارتباط با حقوق
مفهوم هويت جمعي و عدم تبعيض ميان افراد بشر به نظر ميآيند؛ با اينحال ،به
شهروندي به تم
راحتي ميتوان با مطالعه در سير و روش تئوريها به آثار ارزشمند آنها دست يافت و اساساً هدف
از اين مقاله تحليل و بررسي ايدههايي است که به هر دليل منجر به گرايش به حقوق شهروندي به
مفهوم همگرايي جهاني در عين هويتبخشي ملي شدهاند.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831
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مطالب مربوط به حقـوق شهـروندي از چشمانداز نظريه شهروندي جهاني و قوانين و مقررات
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

ايران در سه گفتار جداگانه به شرح زير مورد بررسي قرار ميگيرد:
 .2پيشينه

شهروندي؛
حقوق حقوق
و سير تحول
بازارهاي كارآمد
مالكيت و نظم

 .1تئوري
جهاني؛بازارهاي كارآمد
شهروندي و نظم
ت
درباره حقوق شهروندي.
 .8تحليل قوانين داخلي و مقررات بينالمللي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
 .2پيشينه و سير تحول حقوق شهروندي
2ـ .2پيدايش مفهوم شهروندي

بدون توجه به بررسي تاريخي ديدگاههاي موجود درباره «شهروندي» ،بايد گفت که شهروندي
در مفهوم کنوني آن که واجد حقوق ـو در مفهوم پيشرفته داراي تکاليفيـ باشد ،ساخته ديدگاههايي
است که بعد از انقلاب صنعتي و به دليل ضرورتهاي آن دوران تقويت گرديد .پيش از آن نيز در
نظر فيلسوفان يونان ،از جمله هراکليوس ايده جهانميهني ( )Cosmopolitanمطرح شده بود .در يك
سير کوتاه بايد اذعان داشت ،حقوقي که به طور نظري در قرنهاي هفدهم و هجدهم تحليل شده بود،
در اوايل قرن نوزدهم و با برتري انقلاب صنعتي از لحاظ سياسي تثبيت گرديد و در اواخر آن قرن
استقرار يافت .اين تحول شامل حقوق منفي ،آزادي اقتصادي ،مشارکت ،فعاليت و حقوق مثبت براي
گرفتن انواع مجوزها ميگرديد ( .)Dean, 1996: 13در دورههاي مختلف اين تحول و تطور ،تشويش
ذهني انديشمندان را ميتوان اينگونه بيان کرد :از يك سو ،زماني بحث از داشتن کمترين حقوق و
برحق دانستن مردم در مقابل حاکماني که به هيچ حقي جز حکومت الهي خويش اعتنايي نداشتند،
همچون تلاش براي گرفتن شکار از کرکس بود؛ از سوي ديگر ،در نتيجه تلاشهايي که براي تثبيت
کمترين حقوق براي «رعيت» و اطلاق عنوان «شهروند» به ايشان ـ که با در نظر گرفتن وضعيت
خاص جوامع صورت گرفتـ ايدههايي افراطي ظهور يافت که در برخي از جنبهها معقول نمينمود.
آدام اِسميت با تفکر اقتصادي خود ،راه حل عملي ارائه داد و وجود بازار آزاد همراه با سپردن امور
مهمي چون :قواي عمومي ،عدالت ،خزانهداري و دفاع را به دولت ميپذيرفت .او قواي عمومي را به دستهاي
منظم از نيروهاي پاسدار قانون معني نميکرد ،بلکه به طور کلي افرادي ميدانست که رفتار خوب را ترويج
ميدهند ( .)Dean, 1991: 55-56حال آنکه در تحليل هگل ،قواي عمومي در يك کشور آزاد ،رفاه فقرا و
تأمين بهداشت عمومي را به همراه آموزش و امور عمومي به عهده داشت .اگرچه اين ايده ،او را از نظر برخي
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( )Dean, 1996: 10با مارکسيسم همفکر ميسازد ،اما نبايد اهميت تأمين اجتماعي به عنوان يکي از
ضروريات زندگي را در عصر پيچيدگي جوامع و فاصله طبقاتي کارگر و کارفرما انکار کرد.
نامه مفيد  /شماره
اجتماع
حقوق و
مهر و
هشتم /
1ـ .2مفهومسي و

تئوريهاي ارائه شده ،همواره بايد جايگاه دو مقوله مهم را که به طور مستقيم با
در بررسي
آبان 2831
شهروندي در ارتباط مي باشند ،برجسته نمود :از طرفي مقوله مورد جدال ،مفهوم دقيق «حقوق» بود
که هر کس به نفع مکتب خود آنرا معني ميکرد؛ از سوي ديگر ،مفهوم «جامعه» و جايگاه شهروند
در ابهام قرار داشت و بايد روشن ميگرديد.
قبل از تحول در مفهوم حقوق ،در نظر اربابان ،حقوقي جز آنچه که در اصل و به طور سنتي
شناسايي شده تم
بود ،وجود نداشت و فرض بر اين بود که خدا آنها را تشريع کرده و اين تشريع در
غايت اقتدار و البته با محدوديت همراه بوده است .اين طرز تلقي از حقوق دو ايراد عمده داشت:
نامه مفيد /
نخست اينکه ،نسبت دادن حق به عوامل غير انساني ،تحول مفهوم و گستره آنرا دشوار ـو در
شماره سي و هشتم
اکثر موارد غيرممکن ـ ميساخت و در عمل آنرا به دستاويزي در دست حاکمان بدل کرده بود؛
ايراد دوم اين بود که هر امتيازي که توسط حکام به مردم اعطا ميشد ،اتفاقي و نامستمر بود و در
واقع به «وضعيت مَزاجي» فرمانروا بستگي داشت و به همين دليل از جامعهاي به جامعه ديگر
مفيد /
متفاوت بود .نامه
بعدها ايده حقوق خدادادي و طبيعي به حقوقي که ساخته بشر بود ،تغيير
بنابراين،

شماره سي و هشتم
يافت .در اين تحول نميتوان تأثير افکار ژان ژاك روسو را ناديده گرفت که معتقد بود« :تا
 /مهر و آبان
هنگامي که بر پايه قوانيني که خودمان وضع ميکنيم ،زندگي نکنيم ،انسان بودن ما نفي شده و
2831
"بندگاني" بيش نيستيم» (آدامز.)281 :2838 ،
البته اين تغيير نگرش ،به عنوان راهي براي مقاومت در مقابل حاکمان آن زمان انجام گرفت و
آنرا نبايد به مفهوم نفي کامل حقوق فطري و طبيعي انسانها تعبير کرد .براي حقوق به مفهوم کلي آن،
هگل تعريف مشخصي ارائه ميدهد .از نظر او ،حقوق اعطا نميشوند و ماهيت فطري ندارند؛ بلکه
«حقوق ،داشتهها و واقعيتهاي ضروري هستند که آزادي فرد متضمن آنهاست؛ يعني جزء دارايي به
تم
شمار ميآيند» ( .)Dean, 1984: 10به عبارت ديگر منشأ حقوق ،مالکيت است .حقوق و برابري در نظر
قانون ،جهاني هستند و در شکل تشريفاتي و مرسوم ،آن طوري که جامعه سرمايهداري مدنظر دارد،
نميباشند؛ لذا حتي افرادي که ملکي ندارند ،ميتوانند «توان كار خود» را بفروشند .در برخي از
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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نظريههاي مدرن نيز ميتوان رسوخ اين نظريه را ديد که حقوق اجتماعي مشابه با حقوق مالکانه هستند.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

اين طرز تلقي از حقوق ،حداقل در اعلاميه جهاني حقوق بشر ( )2493مورد پذيرش قرار
كارآمدچراي آنها در دوراني از تاريخ زندگي بشر
چون و
نقض بي
بازارهاي
هستند وونظم
ذاتي مالكيت
نگرفت .برخي از حقوقحقوق
كارآمدمثال :آزادي جان و تن که در مواد  8 ،2و  9اعلاميه
بازارهايعنوان
آنهانظمنيست؛ به
به هيچ وجه دليل بر انکارت و
رآمديا تئوريهاي مدرن نيست و بايد معتقد
حقوق
 2493مورد حمايت قرار گرفته است ،ساخته
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كا
گرديد که متفکران و مقررات موجود تنها بر واقعيت موجود تأکيد کرده و بر آن صحه گذاشتهاند.
به لحاظ تاريخي ،شناسايي حقوق اجتماعي از قبيل :تأمين اجتماعي ،مسکن و مستمري بعد از
جنگ جهاني دوم آغاز شده است و دستيابي به اين حقوق را بايد پيروزي بيهمتايي دانست که
فقط در قرن بيستم به حکومتها تحميل گرديد .بعد از به رسميت شناختن حقوق ،اکنون بحث بر
سر اين بود که محدوده و قلمرو اين حقها تا به کجاست؟ عدهاي همچون مارشال ( 2418و
 )2441حقوق مدني ،سياسي و اجتماعي را از ضروريات شهروندي کامل ميدانستند .از نظر آنها،
حقوق ممکن است در تعارض با مکاتب اقتصادي قرار گيرند؛ بنابراين بايد راه حل ميانهاي در
پيش گرفت و شهروند را به خاطر اين تعارض رها نکرد.
در تعريف «اجتماع» به عنوان تنها جايگاهي که ميتوان ساختار منسجم و معتدلي از
مشارکت را يافت ،اتفاق نظر وجود ندارد .اين مفهوم از آن رو داراي اهميت است که اساساً
شهروندي در قالب اجتماع محقق ميگردد و خارج از آن فقط «فرد» را ميتوان تصور نمود .از نظر
جان راولز ،مشارکت تنها در يك ساختار اجتماعي قابل تصور است و اين مشارکت مستلزم
همکاري و وجود امتياز براي هر يك از افراد در اجتماع است ) .(Rawls, 1993: 15-16البته بايد
گفت که «كاركرد» شهروندان در زندگي اجتماعي ،از حيث هويتبخشي به شهروند ،چندان مورد
توجه نيست .حقوق شهروندي در آن مفهوم که حقوق افراد بشر را منعکس ميسازد ،بر شأن و
هويت هر شخص بدون توجه به کارکرد او در ساختار اجتماعي دلالت دارد.
8ـ .2تفاوت در كاركرد و شهروندي

تفاوت کارکردهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي شهروندان ممکن است منجر به تقويت اين
تصور شود که تفاوت کارکردهاـ بدين مفهوم که افراد داراي نقشهاي اجتماعي مختلفي هستند که
گاه برخي از ايشان را در موقعيت برتري نسبت به ديگران قرار ميدهدـ به طور مطلق تبعيض به
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شمار ميآيد .حال آنکه اين تفاوت ،لازمه شهروندي در مفهوم عام آن است و وجود آن با دو شرط
مهم همواره مورد نياز و اجتنابناپذير خواهد بود :نخست اينکه ،تفاوت در کارکرد ،منجر به
«تبعيض» نامه
شمارهداراي اين حق باشند که کارکرد خويش را تغيير دهند و به عنوان مثال
مفيدو/افراد
نگردد
سي و هشتم  /مهر و

متناسب با لياقت خويش پيشرفت و ترقي کنند؛ مسئله مهم ديگر اين است که هيچ کس در جامعه
آبان 2831

نبايد فاقد کارکرد باشد .ايده دوم به صراحت ابراز نشده است ،اما ميتوان آنرا از آنچه که در مورد
حق انتخاب شغل ،محل زندگي و  ...در اسناد بينالمللي آمده است ،استنباط کرد .بنابراين نبايد بدون
تفکر لازم به مدعياني پيوست که اجتماع را نتيجه قرارداد اجتماعي و بودن افراد را در آن ،آزادانه
توصيف کردهاند 2.زيرا با اينکه افراد در ساختار اجتماعي تا حدود زيادي آزاد ميباشند ،اما داشتن
تم از ويژگيهاي بارز آنهاست .البته بايد افراد «محجور» را از اين عموم خارج کرد،
کارکرد اجتماعي
زيرا بر فرض که اجتماعي شدن ،آزادانه باشد ،آنها افراد مختاري از اين قرارداد به شمار نميآيند.

وجودمفيد /
ضرورت نامه
کارکرد از يك سو و داشتن کارکردهاي متفاوت از سوي ديگر ،نتيجهاي جديد به
هشتم
شماره سي و
اگرچه در حقوق بنيادين بشر و شهروندي با هم مساوي هستند ،اما داشتن
شهروندان
دست ميدهد:
کارکردهاي متفاوت امکان دارد که آنها را در موقعيت متمايزي نسبت به همديگر قرار دهد .لذا ،اينکه
جان لاك افراد را ذاتاً آزاد ،برابر و مستقل ميداند ) .(Locke, 1965: 374بعد «برابري» ،تنها در حقوق
نميتوان از «افراد» انتظار داشت که خود را در موقعيت فردي برابر با ديگران
نامهکند و
اجتماعي صدق مي
مفيد /
هشتمحق افراد است و منع آن با آزادي افراد در تعارض خواهد بود .روسو نيز در
پيشرفت،
شمارهواقع
قرار دهند .در
سي و
مطلوب ،اعتقاد تقريباً مشابهي داشت .از نظر او «هيچ شهروندي نبايد آنقدر پولدار
جمهوريو آبان
مفهوم مهر
بيان /
2831ديگران را بخرد و نه آنقدر فقير که خودش را بفروشد» )(Rousseau, 1994: 11/87؛ 3پس
شود که بتواند
حقوق خصوصي افراد را نميتوان در وضعيت برابر با هم محسوب داشت و از اين حيث امکان دارد که
افراد ـ البته مشروط به تساوي در امکانات ـ متمايز باشند .از طريق تفکيك ميان حقوق بنيادين و حقوق
خصوصي به بهترين وجه ميتوان ميان نظريات ارائه شده در خصوص مفهوم شهروندي تعادل ايجاد کرد
و اختلافات نظري موجود را حل نمود.
تم

4ـ .2تحليل رابطه شهروند و دولت

در تحليل اين رابطه نظريات متفاوتي ارائه شده است .آنچه که طرفداران بيشتري يافته و
عامل تحولات عمدهاي در مفهوم و محتواي شهروندي به شمار ميآيد ،رابطه قراردادي مردم در
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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ساختار اجتماعي و سپردن زمام امور به منتخبان خويش است .اين تحليل ،اگرچه در زمان ارائه آن
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

و حتي سالها بعد داراي اهميت و ارزشمند بوده است،اما بيتوجهي يا کمتوجهي به تأثير
است .به همين خاطر ،امروزه در باب حقوق
گرفته
نظم قرار
مالكيت وانتقاد
آن مورد
ايدئولوژي و ارزش ها در
كارآمد
بازارهاي
حقوق
كارآمدپذيرفته شده که رابطه شهروندان با همديگر و با
بازارهايمسئله
دنيا اين
تمامو نظم
شهروندي ،تقريباً در ت
اجتماعي و تعهدات قانوني که ايشان بر مبناي
زمامداران در تمام جنبهها ،لزوماً بر مبناي قرارداد
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
اين قرارداد سپردهاند ،تحليل نميشود .بايد عنصر «ارزش» را نيز به واقعيتهاي اجتماعي موجود
افزود .در سالهاي اخير اين ديدگاه تقويت شده است که «ما نيازمند ارزشهايي هستيم که با آنها
زندگي ميکنيم و نيز نيازمند باورهاي متافيزيکي ـ اخلاقي هستيم که اين ارزشها را توليد کند و به
آنها معني و محتوا بخشد» (آدامز (بخش دوم) .)299 :2838 ،بنابراين نميتوان رابطه افراد را همواره
بر مبناي «تئوري» تحليل کرد؛ زيرا زماني روابط بين شهروندان بدون هيچ نظريهاي برقرار بود.
هيچ ديدگاهي نبايد دستاويزي براي چشمپوشي از باورهاي درست باشد .در سطح بينالمللي
نيز ،گاه روابط افراد را در ضمن مقررات ،تنها بر مبناي ارزشها ميتوان توجيه کرد .به عنوان مثال:
براي برخورد توأم با «روح برادري» با همديگر که در ماده  2اعلاميه جهاني حقوق بشر ،افراد به آن
امر شدهاند ،مبنايي جز وجود ،بقا و استمرار ارزشها در روابط شهروندان نميتوان تصور نمود.
 .1نظريه شهروندي جهاني
2ـ .1مفهوم و چارچوب نظري شهروندي جهاني

اگر شهروندان در حقوق بنيادين برابر باشند و در اين مورد تمايزي بين آنها نباشد؛ ميتوان به
نتيجهاي که منطق اين برابري حکم ميکند ،رسيد :نظريه شهروندي جهاني بر اين امر تأکيد دارد که
ميتوان براي افراد به عنوان شهروندان جهاني حقوق و تعهداتي در سطح بينالمللي به رسميت
شناخت .اين ايده ،اگرچه به طور پراکنده در نظريههاي ابراز شده توسط انديشمندان عنوان شده
بود ،اما بايد آنرا به نام ديويد ميلر « »David Millerنامگذاري کرد .او در يکي از آخرين مقالات
خود با نام «شهروندي تعهدزا» 4امکان تحقق شهروندي توأم با تکليف را در سطح جهاني مورد
بررسي قرار داده است؛ يك نوع از شهروندي که مستلزم به رسميت شناختن تعهدات اخلاقي در
خارج از حدود ملي ميباشد .او همواره از قائل شدن صبغه «حقوقي» براي روابط شهروندان جهاني
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واهمه دارد و البته بايد اين وضعيت را با لحاظ سستي ضمانتاجرا در عرصه بينالملل توجيه کرد.
در مقايسه شهروندي جهاني با نظريه جهانميهني به عنوان شکلي از شهروندي که از طريق مشارکت
فراملي شماره
نامه مفيد /
محقق ميگردد؛ ميلر مراتب تشکيك خود را درباره مفهوم جهانميهني ابراز
در مؤسسات
سي و هشتم  /مهر و

ميدارد ) .(Miller (A), 2000: 81-96از نظر او شهروندي ريشه در ساختار داخلي دارد و تنها هويت
آبان 2831

ملي و تعلق به وطن مشخص است که ميتواند احساس وظيفه را در اشخاص برانگيزد.
بنابراين امکان دارد که در وهله اول ادعاي شهروندي جهاني با ايراد روبهرو شود .زيرا
همانگونه که روسو اعتقاد داشت« :هر ميهن پرستي ،از بيگانه متنفر است .آنها (با اين نفرت) تنها
مردانگي خود را به نمايش ميگذارند و از اين باب نميتوان ايشان را مؤاخذه کرد» .در پاسخ به
ايده مذکور بايد گفت که ما در عصر روسو زندگي نميکنيم و امروزه هيچکس تعديل فرهنگها و
تم
ديدگاهها را در عرصه بينالمللي انکار نميکند .واقعيت اين است که تجربه تلخ جنگهاي جهاني
هاي/دورانديش است .بر همين اساس و با توجه به مقرراتي که در سطح
همراه هميشگينامهانسان
مفيد
روابط دولتها و تبيين حقوق مردمان مورد پذيرش همگان قرار گرفته
تنظيمهشتم
برايسي و
بينالملليشماره
است ،بايد معتقد گرديد که امروزه ايدههايي درون جوامع موج ميزند که همگرايي و رسيدن به
يگانگي در باورهاي بنيادين را به وضوح ميتوان در ساختار آنها مشاهده کرد.
به عنوان نقطه شروع ،شهروندي جهاني از احترام به حقوق افراد در داخل کشورها پيريزي
نامه مفيد /
مي شود .بنابراين مشارکت فعال در مسائل سياسي اجتماع را نبايد تنها به عنوان اعمال جزئي از
شماره سي و هشتم
سهم موجود در امور سياسي (حق) به شمار آورد؛ بلکه آنرا بايد نقطه آغاز مشارکت در زندگي
 /مهر و آبان
اجتماعي و تصميمگيريهاي جمعي محسوب داشت .وقتي افراد به ساختار اجتماعي خويش
2831
احساس تعلق و هويت کنند ،ميتوان انتظار داشت که هويت ديگران را درك کرده و به آن احترام
بگذارند .داشتن حقوق سياسي و اعمال درست اين حقوق در سطح داخلي ،زمينه اين امر را فراهم
ميسازد که افراد :اولا ً،براي شهروندان ساير کشورها نيز اين حقوق را قائل شوند و در صورت
عدم اعطاي آن از سوي زمامداران ،به رويه آنها اعتراض کنند؛ ثانياً ،با اعطاي حقوق مذکور و پس
از آن رسيدن به حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،افراد به جامعه بينالمللي نيز احساس تعلق
تم
ميکنند و در صدد اعمال حقوق و انجام تکاليف خود در اين عرصه برميآيند.
از نظر ميلر براي شهروند بودن« ،انگيزش» و «مسئوليت» دو رکن ضروري ميباشد .هر
شخص بايد داراي انگيزش کافي براي انجام وظايفي باشد که از حيث سياسي يا امور وابسته بر
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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عهده اوست .حتي اگر انجام وظايف مستلزم هزينههايي باشد ،شخص بايد آنها را نيز بپردازد
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

 (Miller (A), 2000: 83-84).صرف مشارکت شهروندان در تصميمگيريهاي درست کافي نيست
كارآمد.(White,
بازارهاي2003:
نمايند)253
حقوقنيز
و آنها بايد رفتار متعارف را
تبليغو نظم
مالكيت

شهروند را مسئول ميداند ،ايده خود را از راولز گرفته است
ميلر ،آنجا
کهكارآمد
بازارهاي
نميتوان انکار کردتکهو نظم
عقايد کانت دارد (کانت .)271 :2831 ،مسئله
) (Rawls, 1983: 41و اعتقادات راولز نيز خود ريشه در
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
مهم آن است که اگر اهميت آينده سياسي ،اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي ،شهروندان را به
مشارکت در اين دسته از مسائل برميانگيزد ،نبود اين انگيزش در ايده شهروندي جهاني را چگونه
ميتوان جبران کرد؟ مهمتر از همه اينکه آيا ميتوان در خارج از مرزها به افراد مسئوليت تحميل
کرد ،حال آنکه الزام دولتها به عنوان تابعان حقوق بينالملل در ابهام قرار دارد؟
ميلر تحليل دقيقي در اين مورد ارائه نميدهد .از نظر او شهروند مسئول« ،معيار ارزش» به
شمار ميآي د .لذا اگر هر يك از شهروندان اطمينان داشته باشند که ديگران نيز مسئول هستند ،اين
تفکر نهادينه خواهد شد .او در اين تحليل از حيطه مرزها فراتر نميرود و همواره نگران آن است
که افراط در مفهوم انگيزش و مسئوليت سبب شوند تا شهروندان جمهوريخواه در مقابل ليبرالها
قرار گيرند و در استفاده از حقوق خويش تعدي نمايند ).(White, 2003: 253
1ـ .1مباني و اصول نظريه شهروندي جهاني

براي توجيه و نهادينه کردن نظريه شهروندي جهاني ،از يك سو نياز به مبنا و معياري براي ايجاد
مسئوليت و حق براي شهروندان در سطح فراملي وجود دارد و از سوي ديگر ،اين تحليل را به سختي
ميتوان بر ارزشها مبتني کرد .زيرا در آن صورت در مقابل ادعاي افرادي که خود را در ظاهر مقيد
به چيزي نميدانند ،فاقد کارآيي خواهد بود .با اينکه وجود مؤسسات و سازمانهاي سياسي در سطح
بينالمللي (اعم از تقنيني ،قضايي و اجرايي) و نيز فعاليت نهادهاي غير دولتي غير انتفاعي را در اين
عرصه ميتوان در راستاي رسيدن به شهروندي توأم با مسئوليت ـ در ماوراي مرزها ـ به عنوان نقطه
اميد نگريست؛ اما حقيقت اين است که نميتوان هيچ مقولهاي را بدون تحليل علمي و «عقلپسند» به
جوامع پيشرفته امروزي تحميل کرد .زيرا گذشته از اين که صرف ايجاد نهادها را نميتوان با انگيزه
گرايش به سوي شهروندي جهاني توجيه نمود؛ حتي در فرض تحول به سوي يك نظام سياسي در
سطح بينالمللي ،نميتوان به اندازه آنچه در داخل کشورها رواج يافته به آن اعتماد کرد.
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بديهي است آنجا که تعيين تکليف براي دولتي ،از سوي دولت ديگر (که در واقع اعمال فشار
غير مشروع به شمار مي آيد) ،علاوه بر دخالت در تعيين يا تغيير سرنوشت سياسي يك کشور،
مفيد  /شماره
مستلزم نامه
شهروندان باشد ،بايد به شهروندان جهاني اجازه داد که عليه اين روند «اعتراض»
آسيب به
سي و هشتم  /مهر و

و «منع» آن را درخواست کنند .نبود ضمانتاجرا به عنوان مشکل هميشگي در معادلات بينالمللي،
آبان 2831

به شهروندان جهاني حقي بيش از اين نميدهد و تصميمگيري در اين مورد را در اختيار سازمانهاي
بينالمللي ميگذارد .بنابراين اشکال ديگري را نيز بايد به ايده شهروندي جهاني افزود و آن
ناملموس بودن آثار و فقدان ضمانتاجرا براي ايده مذکور است .به علاوه ،امکان دارد که اين
ترديد مطرح شود که با وجود مفاهيم «حقوق بشر» چه نيازي به پرداختن به ايدهاي وجود دارد که
عملي کردن آنتمغيرممکن بوده و آثاري منفي همچون دخالت در حاکميت دولتها دارد .همچنين

در مطالعات سياسي ،جايگاهي براي اين نظريه تعريف نشده است.

ميلر اين نامه
مفيد نه/پيشبيني کرده و نه به آنها پاسخ گفته است .با اين وجود بايد گفت که
ايرادها را
مفهوم هشتم
شماره سي و
کنوني آن مرهون نظرياتي است که زماني دستنيافتني و خيالي به نظر
حقوق بشر به
ميرسيد .اگرچه تفکر حقوق بشر به مفهوم حقوق بنيادين براي همگان در اعلاميههاي جهاني حقوق
بشر ،ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،ميثاق بينالمللي حقوق مدني و
المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي ،کنوانسيون حقوق سياسي زنان،
سياسي،
بين /
کنوانسيونمفيد
نامه
هشتمو ساير اسناد بينالمللي به رسميت شناخته شده است ،ولي نميتوان خلأ
کودك
حقوق
کنوانسيون
سي و
شماره
تعهدات بين المللي افراد انکار کرد .امروزه با تثبيت نسبي تکاليف دولتها
زمينه آبان
در و
فرايند رامهر
اين /
شناسايي تعهداتي (اگرچه اخلاقي) براي شهروندان تمامي نقاط جهان در قبال همديگر
بايد در فکر
2831
بود و اين ايده را تبليغ کرد که ميتوان آنها را با وجود تمامي اختلافات نژادي ،فرهنگي ،سياسي،
مذهبي و  ...به هم پيوند داد و در تعيين سرنوشت همديگر سهيم نمود.
آثار عملي اين روند را نميتوان ناديده گرفت :اولاً ،احساس تعلق و داشتن هويت جهاني،
انگيزش لازم را براي دفاع از حقوق همنوعان در تمام نقاط دنيا ايجاد ميکند که اين حقوق ،لزوماً
تم نوع بشر محدود نميگردد؛ ثانياً ،دخالت در سرنوشت و امور ديگران تنها به انجام
به حقوق ابتدايي
تعهد (که به دليل پايدار نشدن اين مفهوم ،حداقل در مراحل ابتدايي بيشتر جنبه اخلاقي دارد)
محدود ميگردد .براي مثال قائل شدن هويت براي شهروندان ديگر کشورها ـ که در ديد وسيعتر
به عنوان شهروندان جهاني محسوب ميشوند ـ در تصميمگيريهاي جوامع مردمسالار ،حق دخالت
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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دولت ها را در امور داخلي ديگران (با مجوز قبلي سازمان ملل متحد) محدود به مواردي ميکند که
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

شهروندان جهاني بدان نياز دارند .بنابراين هر نوع دخالت نامشروع بر مبناي «احترام به فرهنگ
حقوق» منع
نهادينه شده شهروندي جهاني
گردد.بازارهاي كارآمد
ميو نظم
مالكيت
مشاهده آثار عملي آن ،راه طولاني در پيش است ،اما
ايده و
کمال اين
اگرچه تا رسيدن به
كارآمد
بازارهاي
ت و نظم
تعريف معيارهاي استاندارد براي «عدالت در
نمي توان انکار کرد که ايده شهروندي جهاني جز با
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
سطح جهاني» قابل تحقق نيست 5.اين کار را ميلر در يکي از مقالات خود با عنوان «تعيين
سرنوشت خود در سطح ملي و عدالت جهاني» 6ـ البته به نحو قابل انتقادي ـ انجام داده است
) .(Miller (B), 2000: 175-179او براي رسيدن به عدالت جهاني سه تعهد را به عنوان مبنا برميشمارد:
نخست ،تعهد به احترام است که مبناي حقوق بشر را در ميان تمام ملل تشکيل ميدهد؛ دوم ،از نظر او
اشخاص و اجتماعات بايد از اعمالي که براي تشکيل آنها زيانآورند ،پرهيز کنند؛ سرانجام اينکه ،بايد
تضمين حاصل شود که تمام اجتماعات سياسي فرصت تعيين آينده (سرنوشت) خويش و اجرايي کردن
عدالت مورد نظرشان را در ميان اعضاي خود دارا هستند .نکته اخير را بايد عملي کردن اعتقاد به تحمل
عقايد ديگران و احترام به آنها دانست که يکي از لوازم رسيدن به عدالت جهاني شمرده ميشود.
بنابراين ،ميلر ايده جهانميهني را انکار و پرداختن به عدالت جهاني را توصيه ميکند .بر او چنين
خرده گرفتهاند که زمينه تفوق ايدههاي سرمايهداري را فراهم ميسازد و در ديدگاه او هيچ تضميني براي
تأثير عقايد ـ هرچند درست و عادلانهتر جوامع ضعيف ـ وجود ندارد ) .(White, 2003: 226همچنين،
نميتوان تفسير مفهوم عدالت را به اراده دولتها واگذار کرد و آنرا در شرايط يکسان داراي
مفاهيم متعدد دانست .بنابراين ،بايد مبناي دقيق و مشترکي براي عدالت در مفهوم جهاني ارائه شود
تا اين عنوان موجب سوء استفاده صاحبان قدرت نشود که تاکنون اين مبنا ارائه نشده است؛ البته تا
حدي ميتوان اين مشترکات را از اصول کلي اسناد و مقررات بينالمللي استنباط کرد .اصل
برابري ،آزادي ،حمايت ،برائت و  ...از جمله اصولي هستند که رعايت آنها در مورد شهروندان
جهاني (اتباع داخلي و خارجيها) پذيرفته شده است .لذا اکنون بايد به دنبال اشتراكهاي ديگر و
مهمتر از آن «اجرايي کردن عدالت» بود.
 .8تحليل قوانين داخلي و مقررات بينالمللي درباره حقوق شهروندي
بررسي اجمالي مقررات موجود نشان ميدهد که مفهوم حقوق شهروندي هميشه با حقوق بشر
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همراه بوده و با وجود مطالعه و تحليل جداگانه آنها از سوي انديشمندان ،در عمل تفکيك خاصي در
اين مورد صورت نگرفته است .باعث خوشحالي است که اسناد بينالمللي موجود ،تا حد زيادي
مفاهيم شماره
نامه مفيد /
حقوق بشر و شهروندي را فراهم ساختهاند .در حقوق داخلي ،تصويب قانون
زمينه معرفي
سي و هشتم  /مهر و

احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را بايد نقطه عطفي در قانونگذاري داخلي در
آبان 2831

عرصه حقوق بشر و شهروندي محسوب داشت .البته اين نحو از تنظيم مقررات به معني فقدان
مفاهيم مذکور در نظام حقوق داخلي نيست .قانون مذکور را بايد اقدامي محسوب داشت که بر
اساس آن تلاش گرديده تا مجموعه حقوق شهروندي مندرج در اصول قانون اساسي و معاهدات
بينالمللي که جمهوري اسلامي ايران به عضويت آنها درآمده است ،در کنار هم گردآوري شود.
در دو بخش جداگانه به بررسي اسناد و معاهدات بينالمللي موجود و مقررات داخلي (قانون
تم
اساسي و قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي) در زمينه حقوق شهروندي
شد .مفيد /
پرداخته خواهدنامه
شماره سي و هشتم

2ـ .8حقوق شهروندي در اسناد و معاهدات بينالمللي

هدف از اين بررسي ،معرفي و بررسي کامل اين اسناد نيست ،بلکه بيشتر منظور اين است که
مفهوم شهروندي در اسناد بينالمللي تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است و آيا ميتوان از مطالعه
نامه ومفيد /
اصولي براي تقويت تئوري شهروندي جهاني دست يافت؟ قبل از بررسي
در آنها به قواعد
شماره سي و
هشتم متذکر شد که قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق
اسناد ،بايد
اختصاري اين
مهربه ونحويآبانتفسير شود که مغاير با تعهدات بينالمللي جمهوري اسلامي ايران باشد.
شهروندي /نبايد
2831
ماده  4قانون مدني «مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير
چراکه بنابر
دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» .از جمله تشريفات مذکور براي اعتبار عهود و
توافقهاي منعقده با دولتها و سازمانهاي خارجي در اصل  77قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران آمده است که به موجب آن «عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي
بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد».
بنابر بند 8تمماده  2منشور ملل متحد «حصول همکاري بينالمللي در حل مسائل بينالمللي داراي
جنبههاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي يا بشردوستانه است و پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و
آزاديهاي اساسي براي همه و بدون تمايز از حيث نژاد ،جنس ،زبان يا مذهب» از جمله اهداف ملل
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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متحد محسوب ميگردد .اگرچه در اين بند از اهداف «ملل» سخن به ميان ميآيد ،اما در مقام
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

همکاري ،فقط دولتها دخالت دارند که البته اين امر را بايد از جهت تنظيم روابط بينالمللي و حفظ
ملل متحد نيز ابتدا از «مردم ملل متحد» سخن
منشور
چنانچهودرنظممقدمه
كارآمد
بازارهاي
کرد .مالكيت
حاکميت کشورها توجيهحقوق
گرديدهاست« :اعضا اصلي ملل متحد ،دولتهايي هستند []...
ماده  8قيد
بازارهاي كارآمد
در نظم
به ميان ميآيد ،حال آنکهت و
سازمان ملل متحد دلالت دارد.
» که اين ماده به عضويت دولتها ـ و نه افراد ـ در
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
اعلاميه جهاني حقوق بشر را بايد يکي از مهمترين اسناد بينالمللي محسوب داشت که حقوق
مردم را بدون قائل شدن تفاوت مبتني بر سن ،جنس ،نژاد ،مذهب و  ...به رسميت ميشناسد .با اينکه
در اعلاميه (به لحاظ ماهيت آن) ضمانتاجرايي براي رعايت حقوق بشر پيشبيني نشده است ،اما
شمارش حقوق بنيادين در اين سند ،ارزشمند به شمار ميآيد .در مقدمه اعلاميه ،مباحثي مطرح شده که
به روابط مردم جهان جنبه ارزشي ميدهد و شناسايي برخي از حقوق از سوي همه آنها را يادآور
ميسازد .براي مثال در قسمتي از آن چنين آمده است« :از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به
حقوق اساسي بشر ،مقام و ارزش فرد انساني و تساوي مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کردهاند و
تصميم راسخ گرفتهاند که به پيشرفت اجتماعي کمك کنند و در محيطي آزاد وضع زندگي بهتري
بهوجود آورند [ »]...به صراحت مردم را مورد خطاب قرار ميدهد .البته به هنگام اجراي حقوق بشر در
مقدمه بيشتر به دولتها توجه شده است و در واقع تنها «[ ]...دول عضو متعهد شدهاند که احترام جهاني
و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تأمين کنند».
در ارتباط با اجراي بهتر عدالت و رسيدن به اهداف مورد نظر شهروندان ،ممکن است اين
پرسش مطرح شود که دولتها يا افراد ،کدام يك ميتوانند عدالت را اجرا کنند و در مسائل
مختلف به روشي عمل نمايند که به سود تمام شهروندان باشد؟ در اين زمينه نميتوان نقش يك
زمامدار نکتهسنج را انکار کرد

)(Graham, 2000: 69

و دقيقاً به همين دليل است که اسناد

بين المللي در مقام تحميل تعهد در حوزه حقوق شهروندي و بشر همواره دولتها را خطاب قرار
ميدهند و مردم عادي را تنها «داراي حق و مساوي باهم» محسوب ميدارند .البته در پارهاي از
موارد ،حس همبستگي شهروندان جهاني را به تعهداتي مُلزم مينمايد که اگرچه جنبه اخلاقي دارد،
اما استمرار آن منجر به ضمانتهايي خواهد شد که از حيطه وجدانيات خارجاند و ملموستر به نظر
مي آيند .براي مثال :عدم همکاري يك کشور در خسارات عمده وارده به کشور همسايه ،در اثر
حادثه غير مترقبه ،ممکن است عمل متقابلي را موجب گردد که اگرچه به لحاظ ملزم نبودن
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کشورها به مساعدت به هم در هنگام حوادث غير مترقبه و گسترده اشکالي نخواهد داشت ،اما
نميتوان آثار عملي اين عدم کمكرساني را از حيث افزايش شمار قربانيان و آوارگان انکار کرد .در
شماره
نامه مفيد /
جهاني خسارت ميبينند و بايد راهي براي اجبار دولتها به همکاري گسترده
شهروندان
مثال مذکور،
سي و هشتم  /مهر و

در اين موارد يافت تا مناقشات سياسي موجود در روابط آنها منجر به فدا شدن شهروندان نگردد.
آبان 2831

شايد براي رفع اين اشکال ،بند  2ماده  9ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي به گونهاي
درصدد ايجاد يك همبستگي جهاني است .به موجب بند مذکور «هرگاه يك خطر عمومي استثنايي
(فوقالعاده) موجوديت ملت را تهديد کند و اين خطر رسماً اعلام بشود ،کشورهاي طرف اين
ميثاق مي توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني که وضعيت حتماً ايجاب
مينمايد ،اتخاذ نمايند .مشروط بر اينکه تدابير مزبور با ساير الزاماتي که بر طبق حقوق بينالملل بر
تم
عهده دارند ،مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصراً بر اساس نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان،
اجتماعي نشود» .اگرچه اين بند از حيث اختيارـ و نه ملزم کردن ـ دولتها
مذهبي يا
مفيد /
اصل و منشأ نامه
المللي در مواقع اضطراري داراي اشکال است ،اما آشکارا ميتوان از آن
هماهنگ
سي وبينهشتم
در اقدام شماره
دريافت که چگونه امکان دارد فراگير شدن يك خطر و تهديد موجوديت يك ملت توسط آن ،اقدام
هماهنگ جهاني را براي مقابله با آن برانگيزد .در اين بند نيز اقدامات جهاني محدود به دولتها
شده است و نميتوان به شه روندان جهاني اين اختيار را داد که در موارد اضطراري خود
نامه مفيد /
تصميم گيري کنند .اين ماده بيشتر بر اين امر دلالت دارد که مردم تمامي نقاط جهان به همديگر
شماره سي و هشتم
احساس تعلق دارند و اين امربه نوعي اين قانونشکني را مجاز ميدارد و به دولتها اجازه ميدهد
 /مهر و آبان
که «تدابيري خارج از الزامات مقرر در ميثاق» را البته مشروط به عدم تبعيض ،اتخاذ نمايند.
2831
1ـ .8بررسي قوانين داخلي در باب حقوق شهروندي

در حقوق داخلي هر کشور ،قانون اساسي به عنوان مهمترين قانون که در آن اصول عمده و
اساسي در اکثر زمينهها ـ از جمله حقوق ملت و شهروندان ـ قيد گرديده است ،مورد توجه ميباشد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصولي را ميتوان يافت که به طور صريح يا ضمني به
تم
شهروندان ارتباط مييابند .حتي فصل سوم (شامل اصول  24تا  )91به «حقوق ملت»
حقوق
اختصاص يافته است که نسبت عمدهاي از اصول قانون اساسي را شامل ميشود .قانون احترام به
آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در قالب يك ماده واحده و  21بند به بررسي ابعاد
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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مختلف حقوق شهروندي پرداخته است .بنابر صدر ماده واحدة قانون مذکور «از تاريخ تصويب اين
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

قانون ،کليه محاکم عمومي ،انقلاب و نظامي ،دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مکلفند در انجام
كارآمداجرا کنند» .در مواد بعدي بيشتر به مسائلي
رعايت و
دقت
حقوق ذيل
وظايف قانوني خويش موارد
بازارهاي
را وبهنظم
مالكيت
انسانها ميباشد .براي مثال ميتوان به منع اعمال سلائق
نظم دادرسي
حقوق
بازارهاي كارآمد
پرداخته ميشود که جزءت و
جرايم ،رعايت حق دفاع ،منع شکنجه و هر نوع
شخصي و سوء استفاده از قدرت در کشف و پيگرد
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
رفتار غيرقانوني با متهمان و مجرمان در هر مورد اشاره کرد.
بررسي اصول قانون اساسي درباره «حقوق ملت» نشان ميدهد که اين اصول ،علاوه بر حقوق
فطري انسانها ،حقوق ديگري را براي شهروندان مقرر داشتهاند که محصول پيشرفت در مفاهيم
حقوق بشر بوده است .قانون اساسي به طور جداگانه از دو اصل «حق حيات» و «آزادي» سخن به
ميان نمي آورد؛ اما اين حقوق را در قالب مصون ماندن جان (اصل  )11و آزادي بيان (اصل )19
بررسي مي کند .بيان حقوق ناشي از شهروندي در قالب حقوق ملت ،اين ترديد را به وجود ميآورد
که غير ايرانيان در ا يران از چنين حقوقي محروم هستند .با اين حال ،اطلاق اصول مختلف و قائل
شدن حق بر تحصيل تابعيت ايران در اصل  91مبين آن است که چنين حقوقي براي تمامي افراد
در ايران وجود دارد .هرچند که تضمين اجرا و رعايت آن در مورد اتباع کشورهاي ديگر ممکن
است با محدوديتهايي روبهرو شود.
سه اصل  24الي  12قانون اساسي ،به بيان يك موضوع مهم در زمينه حقوق شهروندي
اختصاص دارد« :مساوات و برابري» .قانون اساسي ،تمامي مردم ايران را صرفنظر از خصوصيات
شخصي و قومي آنها داراي حقوق مساوي ميداند (اصل  )24و آنها را به طور مساوي در حمايت
قانون قرار ميدهد (اصل  .) 11همچنين براي اينکه ترديدي در مورد تضمين حقوق زنان مطرح
نگردد ،اصل  12به بيان مصاديق مهم حقوق زنان ميپردازد .اين مصاديق ،همانگونه که از اصل
 12برمي آيد ،دربردارنده تمامي حقوق زنان نيست و ذکر آنها تنها از جهت بيان موارد مهم است.
در مقام بررسي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ،بايد اظهار
داشت که محتواي اين قانون ،با عنوان بلندپروازانه آن انطباق ندارد .چراکه برخلاف تصوري که در
تدوين قانون مذکور مدنظر قرار گرفته ،از يك سو ،حقوق شهروندي محدود به حقوق مندرج در
قانون مذکور که بيشتر با دادگاه و دادرسي ارتباط مييابند ،نيست؛ از سوي ديگر ،دقت در رعايت
تشريفات و انجام دادرسي به طور صحيح و قانوني ،تنها راه حفظ حقوق شهروندي نيست .در واقع،
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مجلس شوراي اسلامي به جاي توجه به «لايحه حقوق شهروندي و تأسيس نهاد ملي دفاع از حقوق
شهروندي» که بررسي آن در کميسيون لوايح دولت متوقف گرديده ،به تصويب قانون احترام به
مشروع /وشماره
آزاديهاينامه مفيد
حفظ حقوق شهروندي اقدام کرده است؛ حال آنکه لايحه مذکور متضمن
سي و هشتم  /مهر و

مقررات مفصلي در تضمين حقوق شهروندي بوده و قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ
آبان 2831

حقوق شهروندي به هيچوجه دربردارنده تمامي آنها نيست.
نتيجه و پيشنهادها
حقوق شهروندي در مفهوم امروزي آن تنها به «حقوق» و «منافع» شهروندان اختصاص ندارد.
در يك نگاه گسترده ميتوان از تعهداتي سخن گفت که شهروندان بدان ملزم هستند .اگر زماني
تم
شهروندي مورد بحث و جدل قرار ميگرفت ،دليل آن عدم شناسايي اين حقوق براي تمام
فقط حق
يا برخي از شهروندان بود و بعدها تلاشهاي نظري و عملي (ارائه تئوريها و وقوع انقلابها) منجر
نامه مفيد /
به تثبيت حقوق گرديد .امروزه ديگر مشکل به رسميت شناختن حقوق شهروندي مطرح نيست و براي
شماره سي و هشتم
قوام ساختارهاي مردمسالار و اجرايي کردن مفاهيم حقوقي بايد از تعهداتي سخن گفت که هر يك از
شهروندان بر عهده دارند .مشارکت در امور جامعه ،فعال بودن در عرصههاي مختلف ـ متناسب با
تخصص و علاقه ـ داشتن کارکرد در نظام اجتماعي و به طور کلي جزء جامعه بودن را بايد از آثار
نامه مفيد /
اين نظريه دانست .داشتن کارکرد و تعه د ،در ابتدا با نوعي الزام اخلاقي و ارزشي سپس با اجبار
شماره سي و هشتم
گروهي و اجتماعي و سرانجام با التزام به موجب قانون همراه خواهد بود که توسل به هر کدام از
 /مهر و آبان
مراحل مذکور بسته به اجراي مرحله قبل و آمادگي اجتماعي دارد« .انگيزش» عامل مهمي است که
2831
نميتوان اهميت آن را در پذيرش سريعتر و نهادينه شدن اين نظريه انکار کرد؛ تا زماني که افراد
به جامعه خويش از هر نظر احساس تعلق نکنند ،نميتوان از آنها انتظار داشت که جامعه را براي
رسيدن به آرامانهايش ياري کنند .اگر اين ايده پذيرفته شود؛ اولاً ،حقوق شهروندي لزوماً به مفهوم
تفوق حقوق شهر وندان بر تکاليف آنها در تمام شرايط نخواهد بود و ممکن است که در شرايط
بحراني و اضطراري تعهدات ايشان بر حقوقشان مقدم شناخته شود؛ ثانياً ،حقوق شهروندي نماد
تم
«هويت» خواهد بود که در وهله اول تمامي اتباع و مقيمان يك کشور و در مرحله پيشرفتهتر
تمامي مردمان جهان را به هم پيوند ميدهد .عملي شدن نظريه شهروندي جهاني به مفهوم کمرنگتر
شدن هويت ملي اشخاص نيست .زيرا حقوق و تعهدات شهروندي در عرصه فراملي بسيار محدودتر
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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از آن چيزي است که در سطح داخلي مطرح است و در اين حوزه دخالت دولتها و سازمانهاي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

بينالمللي در تصميمگيريها و اجراي آنها بر عملکرد انفرادي شهروندان اولويت دارد.
حقوق شهروندي بايد گفت که اين مقررات
بازارهاي به
داخلي راجع
در مقام نتيجهگيري از
كارآمد
قوانين و نظم
حقوق مالكيت
كارآمد سنتي آن نظر دارند .با اين تفسير ،قانون احترام به
بازارهايمفهوم
شهروندي به
بيشتر به حقوق بنيادين تو و نظم
رآمداقدامي جامع براي تضمين حقوق شهروندي
توان
آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را نمي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كا
و تشريح جزئيات اين حقوق که کليات آنها در قانون اساسي بيان شده ،محسوب داشت .اين قانون
جامعيت لازم را از حيث شمول تمامي جنبههاي حقوق شهروندي دارا نيست .بهتر آن است که زمينه
تعلق شهروندان به يکديگر و به جامعه (داخلي و جهاني) در قالب قانوني جامع پيشبيني شده و
ضمانتهاي اجرايي براي تضمين اين حقوق در نظر گرفته شود .همچنين ،مقررات بينالمللي را بايد
به سود دخالت دولتها در معادلات بينالمللي (و در واقع بيندولتها) تفسير کرده و از اين طريق
جلوگيري از دخالت مستقيم شهروندان از حيث تصميم و اجرا را با ضرورت حفظ حاکميت دولتها و
جلوگيري از هرج و مرج توجيه نمود .در آينده ـ همسو با ارتقاي فرهنگي و اجتماعي ـ بهتر است تا
زمينه بهتر و هماهنگتري براي تعلق شهروندان به همديگر در اسناد بينالمللي تعريف شود و با
مطالعات دقيق و حساب شده زمينه تحقق جنبههاي مثبت نظريه شهروندي جهاني فراهم گردد.
يادداشتها
 .2مصوب  2838/1/21مجلس شوراي اسلامي.
 .1همچون راولز ،در کتاب «نظريه عدالت» ،فصل ششم :وظيفه و تعهد )(Chapter VI, Duty and Obligation

 .8اگرچه از اين ايده به نوعي محدوديت ثروت نيز استنباط ميشود ،ولي از آن ميتوان اينگونه برداشت کرد که افـراد
در جامعه حق دارند از حيث دارايي و حقوق خصوصي پيشرفت کنند و در واقع تفاوت ايدههاي منطقي مطرح با مکتـب
سوسياليسم در همين نکته است؛ به عبارت ديگر ،روسو امکان دارا شدن از حد عدم فروش خود تا عدم خريد ديگـري را
مجاز ميدارد و اين بهترين دليل براي به رسميت شناخت حقوق خصوصي براي شهروندان است.
9.Bounded Citizenship
 .1با در نظر گرفتن ماهيت مُدن که ناشي از اتحاد جمعي است ،بيشتر فيلسوفان معتقدند که بايـد مشـارکت مسـئولانه

مردم را هدف و مبناي رسيدن به مدنيت به معني سنتي آن قرار داد .ايـن ايـده از همـان ابتـدا بـه نـوعي در جمهـوري
افلاطون و سياست ارسطو تقويت شده است .با اينحال ماهيت حقيقي عدالت ،به عنوان هدف غـايي مـدنيت ،در ميـان
فيلسوفان مورد اختلاف است( .براي ديدن پارهاي از ديدگاهها ر.ك .(Graham, 2000: 61-77) :به طور کلي ،بـه
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 بايد به دنبال ايجاد وحدت و نزديكتر کـردن،نظر ميرسد که به جاي استدلال براي اثبات برتري هر کدام از ديدگاهها
 براي رسيدن به اهدافي که براي پيشرفت مسـتمر تمـدن،آنها به همديگر بود؛ داشتن جامعه اي با مشارکت عادلانه مردم
 شماره/ نامه مفيد
. براي رسيدن به اين نتيجه نيز چارهاي جز ايجاد هماهنگي ميان دو مفهوم «مدنيت» و «اخلاق» وجود ندارد.لازم است
 مهر و/ سي و هشتم
1. National Self-Determination and Global Justice.
2831 آبان
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