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ســال ۱۳۹۹، ســال خوبی نبود؛ امنند سال قبلش و ســال های قبل ترش. اناگر 
روزاگر این کشــور و مردمش قرار نیســت بر مدار آرامش باشد. اولین فراخوان 
نشریه سیاست گذاری اجتامعی با موضوع  »شهروندی« را کمی بعد از سرنگونی 
هواپیــامی 752 به اوکراین منتشــر کردیم. کمی بعــد از اعتراضات مردم برای 
کید به آن ها گفته شده بود، خطای انسانی نامیدند.  آنچه پس از دروغی که با تأ
دو یا ســه امه بعد از اعتراضات مردم به ســه برابر شدن یک شبٔه قیمت بنزین 
و گرانی و تورمی که دیگر از آســتانٔه تحمل رد شــده بــود و در اقلبی که انتظار 
می رفت، بروز پیدا کرده بود. کمی پیش تر از تائید خبر شــیوع گسترده ویروسی 

که همه چیز را تعطیل کرد.
بعد از آبان امهی که هنوز آامری رســمی و دقیقی از کشته شــداگنش اعالم 
نشــده، حوالی روزهای سیاِه سرنگونی پرواز 752 هواپیامیی بین المللی اوکراین 
و پر کشــیدن ۱76 نفر مســافرش، کمی قبل تر از زامنی که شیوع ویروس کرونا 
کتامن می شد، چند امه امنده به سوء مدیریتی که این بار به قیمت جان هزاران 
نفر از آنانی که شهروند تلقی می شدند، تامم شد. در بحبوحه بازداشت گسترده 
فعاالن دانشجویی، اکرگری و معلامن و اجرای حکم اعدام، بدون دادرسی های 

سخن
سردبیر
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اعدالنــه و منصفانه. میان خبرهایی که یک ســال و اندی پیش بر ســر ام، آوار 
شده است.

در این یک ســالی که گذشت، بیش از پیش به سوگ جمعی و مطالبه گری 
مجازی با هشــتگ زدن هــای اگه و بیاگه در فضای اجتامعــی اعدت کرده ایم. 
_نکشــید تــا IranMetoo# و  کــه از #اعدام_نکنیــد و #کولبر هشــتگ هایی 
#انسولین_نیســت شروع شد و به #واکسن_بخرید رسید. واکسنی که همچنان 
وعدٔه رســیدن آن در آیندٔه نزدیِک نارســیدنی، از ترییبون های رســمی به خورد 

رسانه ها داده می شود.
اام آنچه در ورای اخبار سیاه، شاهدش بودیم و شاید از آن اغفل شدیم، این 
بود که همه این کشته  شداگن، زندانیان و اعدام شداگنی که ام برایشان هشتگ 
زدیم تا شــاید صد ای شــان شــویم برای گوش هایی که نمی خواســت بشنود، 
شــهروندانی بودند که به صرف همین شهروند بودنشــان، از حقوقی دارا بودند 
که در فصل ســوم اقنون اساسی، به تفصیل بیان شده است؛ حقوقی که به نظر 
از یــاد رفته و یا در حد هامن متن باقی امنده اســت. آنچه که رخ داده و شــاید 
آنچه که در میانه اش باشــیم، واقعیتی عینی است از حقیقت تعریف شهروند و 
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حقوق شــهروندی از منظر حاکمیت. واقعیتی که ام شهروندان را تبدیل ساخته 
به اعدادی که بود و نبودشــان ارزش چندانی نــدارد؛ واقعیتی که تحقق همین 
حقوق نیم بند مذکور در متن اقنون اساســی را تبدیل ساخته به  آرزویی جمعی 

. برای مردمی شاید به وسعت یک کشور
بعد از گذشــت یک ســال و اندی از افجعه شــلیک به هواپیام، هنوز هیچ 
گزارش دقیقی از پیگیری برای شناسایی و برگزاری داداگهی اعدالنه و البته علنی 
با حضور خانواده های کشته شداگن و رسانه ها منتشر نشده است؛ اام از هامن 
روزهای نخســت پس از افجعه تا کنــون، داداگه دانشــجویان و فعالینی که در 
مراســم گرامیداشــت آن شــرکت کرده و پیگیر اعملین و مقصران این افجعه 

بودند در جریان است.
واتسالف هاول در جایی از کتاِب قدرت بی قدرتان خود می گوید: 

»اگر ناظری بیرونی که از زندگی در چکسلواکی هیچ اطالعی ندارد بخواهد فقط 
قوانین کشور را از نظر بگذراند، به هیچ عنوان سر درنمی آورد که گالیه و شاکیت 
ام از چیســت. بســیاری چیزها از دید ناظــر بیرونی پنهان می امنــد، از جمله: 
دست های سیاسی پشت پرده داداگه ها و اقدام های مدعی العموم، محدودیت 
وکال در دافع از موکالن خودشــان، امهیت بسته محاکمه ها در عمل، اکرهای 
خودسرانه نیروهای امنیتی، اقتدار و سلطه آن ها بر دستاگه قضا، اجرای گسترده 
 ابهام آمیزند و البته بی اعتنایی 

ً
و بی معنی چند بخش از مجموعه قوانین که تعمدا

اکمل دولت به بخش های ایجابی قوانین.«

در انتهــا باید گفت، پس از یک ســال و چند امه وقفه که بخشــی از آن به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانشاگه ها بود، بر آن شدیم تا شامره جدید 
نشریه سیاســت گذاری اجتامعی را با محوریت شهروندی منتشر کنیم. شاید که 
نوشــتن و این نشــریه آخرین حلقه ارتباط ام باشد. از همه دوستانی که در این 
شــامره باوجود دغدغه های شــغلی و تحصیلی خود به ام در انتشار این شامره 
کمک کردند تشکر می کنیم. همچون گذشته در صورتی که انتقاد و پیشنهادی 

دارید، با ام در میان بگذارید.  /*
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شهروندی
از جوامع لیبرال گرفته تا توتالیتر هامره صحبت از مفهومی به نام  »شهروندی« 
می شود. همه این جوامع معتقدند هر اقدامی که در عرصه داخلی و بین المللی 
انجــام می دهند بــرای تأمیــن منافع شهروندانشــان اســت اام بــرای تعریف 
شــهروندی دو شرط الزامی اســت: اول دولت باید تکثرگرا و دموکراتیک باشد، 
زیرا دولت های دیکتاتوری یا ســلطنتی و اشاکل شبه سلطنتی شهروند ندارند و 
دارای رعیت و تبعه، برده و... هســتند. دوم، جامعه مدنی باید باز و آزاد باشــد.۱ 
دولت نباید جامعه مدنی را در خود جذب کند یا در هر شکلی محدود و سرکوب 
کند. در واقع دولــت و جامعه مدنی باید اعمل متعادل کننده یکدیگر باشــند.
در تعریف شهروندی، پای حقوق و تکلیف در میان است. در تعریف حقوق 
بایــد گفت که اول انســان ها موجوداتی صاحب حق هســتند و دوم، این حق 
ـِ بــودن( بر نظام های اقنونی، سیاســی و اجتامعی مقدم اســت، چرا که این  ) ـ
نظام ها را ســاخته ایم که از این حقوق حراســت کنند. حقوقــی که برای همه 
انسان هاســت و هیچ کس و هیــچ گروهی تحت هیچ لوایی حــق ندارد آن را از 
کســی بدزدد و در نهایت، این حقوق، مستلزم انجام تاکلیفی است.2 شهروندی 
، نشــانه ای از زندگی تحت یک حاکمیت سیاسی و در مرزهای  در جامعه امروز
جغرافیایی خاص آن است. مثال آن این است که شهروند ایرانِی مهاجر تا زامنی 

علیرضا چمن زار

وندی  شهر
گم شده
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که در جامعه مقصد خود پذیرفته نشــده باشد و تابعیت از سمت حاکمیت آن 
کشور به او اعطا نشده باشد، هیچ حقوقی ندارد.

با این وجود اگر بخواهیم تعریف روشــن تری ارائه بدهیم می توان این گونه 
گفت که شهروندان اعضای دولت-ملت اند و حق رأی آزاد و برابر دارند. آرامن 
برابری شــهروندان از دیگر مفاهیم مهم شهروندی است که اکثر جوامع مدرن 
امــروزی اداعی حفظ آن را دارد. مفهومی که به نظر می رســد کام بیش در این 
سال ها، در جامعه ایرانی مخدوش شده است. گواه این اداع شهروندانی هستند 
کــه به دالیل قومی، نــژادی، مذهبی و .. از حقوق برابری بــا دیگران در جامعه 

برخوردار نیستند و به دالیل واهی از دایره شهروندی کنار گذاشته شده اند.
در نهایت می توان گفت شــهروندی ایده ای قوی اســت که شرافت فرد را به 
رســمیت می شناسد، اام در هامن حال، بســتر اجتامعی را که فرد در آن عمل 
می کند نیز مورد تائید قرار می دهد. شــهروندی، حقوقی اســت در برابر تکلیفی 
که جامعه در ازای آن برای فرد قرار داده است. دولت -ملت ها وظیفه دارند که 
حقوق شــهروند را تأمین کنند. حقوقی که می توان به صورت خالصه این گونه 
تعریف کرد؛ تأمین ) فردی، اجتامعی، بهداشتی، روانی و ملی(، آرامش و ساخت 
فضایی برای پیشــرفت و توسعه فردی و اجتامعی شهروندان. بنا به این تعریف 
شــهروند ایرانی بودن یعنی برخوردار بودن از حقوق و مزایایی که در چارچوب 

جامعه ایران برای یاکیک شهروندان مهیا شده است.

شهروندِی ایرانی
اگــر حتــی از اتفااقت دهه 60، 70 و 80 بگذریم و نقطه آاغز بررســی را ســال ۹5 
قرار بدهیم، روند صعودی تعداد و شــدت رخ دادن بحران های پیاپی اقتصادی 
و سیاسی، حوادث تراژیک و ســرکوب شدید جامعه مدنی و تشکل های صنفی 
اکرگری، معلامن، روزنامه ناگران، دانشجویان و ... مشخص است. به طوری که 
، وظیفه کمک رساندن به فراموشی بحران قبلی را بر عهده  بحران های جدیدتر
، گرانی چند باره و هفتگی مواد غذایی و اکالها،  دارند. باال رفتن ناگهانی قیمت ارز
باال رفتن هزینه های اجاره و خرید مســکن، اتومبیل شــخصی و ... باعث بزرگ 
شــدن گستره افراد زیر خطر فقر و حاشیه نشین شهرها شده است. به طوری که 
طبق گزارش های منتشر شده، جمعیت حاشیه نشین در ایران عددی بین ۱5 ۳ و 
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4۱۹ میلیون نفر تخمین زده شــده است که ۱2  تا ۱6 درصد جمعیت 84 میلیونی 
نفری کشور را تشــکیل می دهد. ایران طبق شاخص های سنجش رافه موسسه 
بین المللی لاگتوم5 رتبه ۱20 را از بین ۱67 کشور دنیا کسب کرده است. همچنین 
در بررســی های جهانی مقوله آزادی، رتبه ایران در ســایت خانه آزادی6 ۱8۳ )از 
( را از آن  ( و در ســایت خبرناگران بدون مرز7 رتبه ۱7۳ )از ۱80 کشور 2۱0 کشــور
خود کرده اســت که نشان دهنده وضعیت بحرانی آزادی جامعه مدنی و فعاالن 

صنفی و روزنامه ناگران در ایران می باشد.

اقتصاِد بیمار
تغییرات اقتصادی در ایران آن چنان محســوس هســت که نیازی به داشــتن 
اکدمیکی در اقتصاد برای درک آن ها نیســت. گرانی لحظه ای دالر و  تخصص آ
طال و بی ارزشــی هر چه بیشــتر ریال به جایی رسیده که به تجربه ای اعدی برای 
ایرانیان تبدیل شــده اســت. این تورم و گرانی به این موارد خالصه نمی شــود 
و امروزه مســائل اقتصادی کشــور به بحران در قیمــت و تأمین اکالهایی نظیر 
تخم مرغ، گوجه فرنگــی، روغن نباتی، لبنیات و اکالهای ضروری زندگی رســیده 
است. سوء مدیریت به آنجا رسیده که راه حل  »خودت بامل« به عنوان پیشنهاد 

نهایی مسئولین خرد و کالن کشور تبدیل شده است.
خروجی سیاســت های اقتصادی ۳ دهه بعد از جنگ باعث شــده که واحد 
پولی ایــران  »ریال«، مقام بی ارزش ترین پول دنیا8 را کســب کند. قیمت دالر از 
ً
 سال ۱۳۹۱ )۱۳.8۱۳ ریال( تا زامن ناگرش این یادداشت )256.۹66 ریال(، حدودا
 ۱۹ برابر۹ شــده اســت. افزایش قیمت برای طالی ۱8 عیار در بازه تیر ۹2 تاکنون، 
رشد ۱2 برابری۱0 را نشان می دهد. قیمت خرید و اجاره بهای مسکن نیز در دهه 
اخیر رشــد لجام گسیخته ای را دنبال کرده است. عدم نظارت در بخش مسکن 
و ســوداگری های شــکل گرفته در آن وضعیت به مراتب بدتری را در این بخش 
رقم زده اســت. طبق آامرهای منتشر شده، در دولت احمدی نژاد قیمت مسکن 
و اجاره در شــهر تهران، رشــد 6 برابری۱۱ داشــته و این رقــم در دولت روحانی 
تاکنون رشــدی بیش از 5 برابری۱2 را نشــان می دهد. این در حالی اســت که در 
بازه ســال های ۹۱ الی ۹8، حداقل دستمزد کمتر از 5 برابر۱۳ رشد داشته است و 
حتی این رقم را نیز بسیاری از اکرفرامها به دالیل مختلف، زیر پرداخت آن شانه 
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خالی می کنند و در اکرهایی که نظارت در آن ها سخت تر است رقم پرداختی به اکرگر بسیار 
پایین تر اســت. خروجی این سیاست ها اام طرد بیشتر افراد و خانوارهایی است که در این 
مسیر به زیر خط فقر مطلق کشیده شدند. طبق صحبت های فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد 
دانشاگه عالمه طباطبائی، با استناد به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس، 5۹ درصد 
از شــاغلین و ۳0 درصد از بازنشستاگن )شاغلین بازنشســته( فقیر هستند۱4؛ یعنی این 8۹ 

درصد اکر می کنند، اام اقدر به جبران تأمین حداقل نیازها نیستند.
اگر رســانه های رســمی را مرجع قرار دهیم، تاممی بحران های اقتصادی کشــور ناشی 
از تحریم هــای آمریــاک و جامعه جهانی اســت، اام اگر ناگهی بــه آامر و اراقم اختالس ها، 
درآمدهای ارزی ناشی از قیمت چنداگنه ارز که به جیب افراد خاص ریخته شد و گزارش های 
فســاد در نهادهای مختلف۱5 بیندازیم، ناگهامن از مقصــر بیرونی به داخل تغییر می کند. 
البته که تحریم ها تأثیرهای خود را داشته است، اام چیزی که مشخص هست، در سه دهه 
گذشــته، بسیاری از بحران های داخلی، ناشی از سیاســت ها و فسادهای نهادی و شخصی 

بوده است.
روند آزادســازی قیمت ها با عنوان هدفمندســازی یارانه ها از میانه دولت احمدی نژاد 
شــروع شــد و در دولت روحانی ادامه پیدا کرد. در این سیاســت قرار بود با حذف تدریجی 
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یارانه  ها از مواد ســوختی، مواد خوراکی، آب، برق و ســایر اقالم در ایــران نوع دادن تغییر 
می کند که بخشی از این یارانه های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود و 
سایر درآمد این اکر صرف اکرهای عمرانی و فرهنگی شود. این طرح که در عمل در افز اول 
هم شکست خورد و طبق گزارش وزارت اقتصاد باعث شد درآمد خانوارها 25 درصد اکهش 
یابــد و ۳۱ درصد آن ها زیر خط فقر روند۱6. ارزش یارانه  45 هزارتوامنی پرداختی به مردم در 

سال ۹۹، حدود 8 هزار توامن است.
از آن ســو، سیاســت های خصوصی ســازی از ابتدای دهه 70 در کشــور شــروع شــد و 
تبعــات آن در یــک دهه گذشــته بخش هــای مختلف کشــور را درگیر خود کرده اســت. 
خصوصی سازی هایی که بهتر است از این پس با عنوان شخصی سازی از آن نام برده شود، 
تعطیلی بســیاری از اکرخانه ها و بیاکری اکرگران را به همراه داشــته اســت. از هفت تپه تا 
کشت مغان، اکرخانه قند فســا، هپکو اراک، آلومینیوم سازی المهدی بندرعباس و بسیاری 
دیگر از شــرکت ها که پس از خصوصی سازی به تعطیلی کشــیده شدند. اکرخانه هایی که 
پیش از خصوصی ســازی، قطــب تولیدی به شــامر می آمدند و محصوالتشــان با بهترین 
کیفیت عالوه بر پوشــش داخلی به کشورهای دیگر ارســال می شد، پس از شخصی سازی 
یا تعطیل شــده اند یا بی رمق و با فشارهای بیرونی در حال فعالیت هستند و پیروز این بازی 
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، اشخاصی هستند که به اسم خصوصی سازی و جوان گرایی، بدون تخصص  نیز
و به صرف داشتن رانت، درآمد ارزی به جیب زده اند.

در مورد بحران های اقتصادی کشــور می توان لیســت باال و بلندی نوشــت 
برای هر کدام مرثیه ها ســرود؛ از کســری شــدید بودجــه ، بحران های قیمت و 
کــره، برنــج و...، واردکننداگن و  تأمین اکالهای اساســی، گوشــت، روغن، نان، 
صادرکننداگن صوری، کمبود داروهای اساسی و گرانی لحظه ای، افزایش قیمت 
لوازم دیجیتال، پرداخت ارز 4200 توامنی به واردکننداگن و عدم بازگشــت وجوه 
و... نام برد که شاید بتوان همٔه آن ها را در سایه تبعات فساد ساختاری گسترده 

در سیستم حاکمیتی ایران نیز دانست.

آموزش، حق من است
اگــر به اقنون اساســی برگردیــم امده 28، 2۹ و ۳0، دولت را مکلــف می کند که 
سیاســت های خود را برای دسترسی به سالمت و مســکن حداکثری و آموزش 
رایاگن ارائه و اجرا کند اام چیزی که شــاهد آن هســتیم، مسیری متفاوت از آن 
اســت. هزینه های سر به فلک کشیده در بخش خرید و اجاره بهای مسکن، باال 
رفتن پرداخت از جیب مردم در حوزه ســالمت و سردمداری مدارس خصوصی 
و شــخصی در نتایج کنکور و پست های مدیریتی ثمرٔه سیاست های انجام شده 

در کشور است. 
 اشــاره ای به 

ً
مجال بررســی جزء به جزء هر بخش در اینجا نیســت و صراف

 در بازه کرونا می شــود. تجمیــع اماکنات و کیفیت 
ً
وضعیــت آموزش، خصوصا

باالی آموزشی در مدارس خصوصی که هزینٔه باالیی دارند در برابر مدارس دولتی 
ســال به سال ضعیف تر می شوند، خروجی بهتر از آن نمی تواند داشته باشد که 
، در مســابقه ای که قرار بوده فرصتــی برابر برای  در لیســت نفــرات برتر کنکور
هماگن باشد، جایاگه افراد بدون سهمیه و رانت و پول، کمتر و کمتر می شود. 
برخالف اقنون اساسی و حتی بر خالف ناگهی که در تاممی جوامع به مقوله 
آموزش به مثابه ابزاری برای توســعه و پیشــرفت کشور هست، وزارت آموزش و 
پرورش به مدارس دولتی به چشم چاه ویلی ناگه می کند که هزینه هایی ساالنه 
بر دوشــش می گذارند و باید این مدارس به سمتی هدایت شوند که درآمدزایی 
کننــد و عالوه بر خودش، هزینه های وزارت را نیز تأمین کنند.  »نســبت مخارج 
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دولت در آموزش به تولید ناخالص« ایران از ســال ۱۳87 تا کنون اکهش یافته 
و در ســال ۱۳۹8 به 2.۳ درصد ســقوط کرده اســت که دو شــوک ارزی و به تبع 
آن ســرکوب حقــوق معلمین و اکرکنان آموزشــی )با اخذ املیــات تورمی( و در 
ســوی دیگر خصوصی ســازی آموزش مهم ترین عوامل آن به شــامر می روند. 
)نمودار ۱(«۱7 خروجی این ناگه سیاستی به حذف کسانی منجر شده که ممکن 
 به دلیل این که 

ً
اســت هوش و توان راقبت و پیشرفت را داشته باشند، اام صراف

پول ندارند، باید از این چرخه حذف شــوند و در بهترین حالت به عنوان نیروی 

نمودار ۱
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متخصص نه در جایاگه مناسب، بلکه به عنوان نیروی دست چندم در سیستم 
اداری و صنعتی کشــور مشــغول به اکر باشــند. در این ناگه حاشیه نشــین ها و 
مطرودان شــهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روســتاهای کوچک؛ خاصه در 

استان هایی نظیر سیستان و بلوچستان در عمل حذف شده اند. 
این ناگه حذفی در بازه کرونا و اجبار به آموزش مجازی، مشخص تر از قبل، 
نمود پیدا کرد. عدم دسترسی به تجهیزات آموزشی مورد نیاز )موبایل یا تبلت(، 
عدم دسترســی به اینترنت پرسرعت و عدم دسترسی به تجهیزات نوین آموزشی 
که در مدارس خصوصی و شــخصی از ســال ها قبل استفاده می شده باعث آن 
شــد که طبق گزارش منتشر شده در همشــهری۱8، افرغ از هزینه باالی دسترسی 
به اینترنت، بیش از یک ســوم دانش آموزان روســتایی )از ۹8 هزار و ۱00 روستا( 
به زیرســاخت های آموزش مجازی دسترسی ندارند. در جایی دیگر طبق گفته، 
محمدرضا احمدی، عضو کمیســیون آمــوزش، تحقیقات و فنــاوری مجلس، 
۳.5 میلیون دانش آموز موبایل یا تبلت ندارند. این رقم در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان، طبق گفته مدیر کل آموزش و پرورش این اســتان، عدم دسترسی 
۳0 تا 40 درصدی دانش آموزان هســت. این واقعیت نظام آموزشی است که قرار 

بوده روزی با هدف برابری و عدالت فعالیت کند.

اعتراض، حق من است
NGO ها و جامعه مدنی وظیفه تســهیلگری بین نهادهای دولتی و حاکمیتی با 

مردم را بر عهده دارند و از شروط الزامی شهروندی است؛ اام سرکوب شدید جامعه  
 در یک دهه گذشــته این امــاکن گفت و گو را با اختالل مواجه 

ً
مدنی، خصوصا

کرده است. محدودیت و سرکوب در تاممی حوزه ها رخ داده؛ اکرگران، معلامن، 
دانشــجویان، روزنامه ناگران، فعاالن سیاسی و مدنی، محیط زیستی ها، فعاالن 
قومیت ها و... به بهانه های مختلف بازداشت شده و احاکم طوالنی خورده اند۱۹. 
اگــر ناگه خود را متمرکز بــر پیامدهای اقتصادی دهه های گذشــته کنیم، 
کرد.  گســترده به سیاســت های اقتصادی را دنبال  می توان اعتراضات مردمی 
شــروع اعتراضات مردمی، چند سال پس از جنگ 8 ســاله، در دولت هاشمی 
رفسنجانی، دولت سازندگی بود. در سال 7۱، حاشیه نشینان کوی طالب مشهد 
در اعتراض به تخریب خانه هایشــان دســت به اعتراض و شورش زدند. بعد از 
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مشــهد، اعتراضاتی که پانزدهم فروردین ۱۳74 در اسالمشــهر رخ داد را ناشی 
از افزایــش ۳0 درصدی نرخ کرایه حمل و نقــل می دانند. پس از آن اعتراضات 
مردمی و سراســری به سیاســت های اقتصادی و وضعیت معیشــتی مردم، به 
سال ۹6 می رسد. این اعتراضات که با شعار  »نه به گرانی« از مشهد شروع شد، 
دیری نپایید که به بســیاری از شــهرهای ایران رســید. طبق گزارش های منتشر 
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شــده، اکثریت افرادی کــه در این اعتراضات شــرکت کردند، از اقشــار فقیر یا 
متوســطی بودند که به دلیل تورم و گرانی های رخ داده، به زیر خط فقر رسیده 
بودند20. دو ســال بعــد، در آبان امه ۹8، به دنبال ســهمیه بندی مجدد بنزین و 
افزایش 200 درصدی قیمت آن، اعتراضات گســترده ای در کشــور شکل گرفت. 
 در محالت اکرگر نشــین شــروع شد. واکنش حاکمیت به 

ً
اعتراضاتی که عمدتا

تاممی اعتراضات، نه حل مســئله و راه حل بلکه ســرکوب شدید بوده است. از 
بازداشــت معترضین شروع شده تا اعزام گروه های ضد شورش و درگیری شدید، 
شــلیک، قطع اینترنت سراســری در ســال ۹8 و تبعات آن کــه همچنان برای 

معترضین ادامه دارد.
طبــق مــواد 2۳، 24، 26 و 27 اقنــون اساســی2۱، بــه عنوان مرجــع اصلی، 
شهروندان حق داشتن عقیده، نشــریات و مطبواعت آزاد، انجمن های سیاسی 
و صنفی و اعتراض و تظاهرات دارند؛ که تنها منع آن این اســت که اول؛ مخل 
مبانی اســالم نباشد و دوم؛ ســالحی در آن حمل نشود؛ اام چیزی که در عمل 
شــاهد آن بوده و هســتیم، نقض نص صرییح این قوانین هست. نهادهایی که 
فرااقنونــی عمل می کنند و تبعات آن گرییبانگیر مردم می شــود و مردمی که در 

عمل حق اعتراض هم ندارند. 

زندگی، حق من است
هامن طــور که گفته شــد، شــهروندی برابری حقــوق در برابر تکلیف اســت. 
شــهروندان زامنی که احســاس کنند که جامعه به آن ها نیاز دارد، به همراهی 
جامعه می پردازند و در برابر از دولت و جامعه نیز توقع دارند که در این حامیت 
را برای فرِد شــهروند داشــته باشــد. مثال آن را می توان به همراهی فوق العاده 
مردم در بحران های طبیعی چند ســال اخیر دانســت. جایی که  »ام«ی شکل 
گرفته به عنوان ایرانی به کمک شهروند کرامنشاهی در زلزله و سیل شتافت. به 
هم وطن ســیل زده خوزستان و شــیراز کمک کرد و جای خالی دولت را پر کرد؛ 
اام زامنی که این حلقه حق و تکلیف به درســتی ادا نشود، پیامد آن می تواند با 

اعتراض، شورش، نافرامنی مدنی و ... نشان داده شود.
، افراد برای پیشرفت و رسیدن به کامل نیاز به شرایط و فضای  از سوی دیگر
خاصی دارند. شاید بتوان در این مورد از هرم امزلو برای تحلیل آن کمک گرفت. 
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هرم امزلو یا هامن هرم سلســله مراتب نیازهای امزلو یک تئوری انگیزشی پنج 
الیه در روان شناســی اســت. امزلو می گوید: انسان ها برای رســیدن به نیازها و 
اهداف مشــخصی تالش می کنند و در این میــان برخی از نیازها بر برخی دیگر 
اولویت دارند. نیازهای بنیادی و اصلی بیشــتر افراد، تالش برای بقاســت )هوا، 
غذا، آب، مسکن، نیازهای جنسی و خواب( و این اولین چیزی است که موجب 
حرکت و ایجاد انگیزه برای انجام اکرها می شود. وقتی نیازهای این سطح تأمین 
شد، با سطح دیگری از نیازها مواجه می شویم که محرک فرد برای انجام اکرها 
اکن ادامه دارد. در واقع با برطرف  و رسیدن به اهداف باالتر است و این روند کام
شــدن هر یک از نیازها با سطح جدیدی از انتظارات مواجه می شویم که اعمل 
حرکت و انگیزه در ام می شــود. به معنای ساده این می شود که زامنی که مردم 
درگیر یافتن ســرپناهی برای زندگی و درگیر نان شب هستند مسئله ای به عنوان 
امنیت ملی و رئیس جمهور کیســت و مجلس کجاست ندارند. برای دانش آموز 
روســتایی که در سیستان و بلوچستان زندگی می کند و به دلیل تعطیلی ناشی از 
کرونا و عدم دسترســی به موبایل و اینترنت، پیشــنهادات زرد موفقیت و تالش 
برای معنویت موضواعتی نیســت که حتی در الیه هــای تاریک ذهنش آن ها را 
دنبال کند. مثال دیگر آن اســت که آن حاشیه نشینی که تنها ارتباط هویتی اش 
با ایران، شناسنامه ای و 45 هزارتوامن یارانه  امهانه هست، نه سقوط هواپیامی 

تصویر ۱: هرم امزلو
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مسافربری اهمیتی دارد و نه اعتراض فالن گروه به محدودیت های ایجاد شده 
در آزادراه تهران-شامل.

خــروج، اعتراض یا وفاداری؟
شــهروند اعصی، مفهومی است که محسن گودرزی برای شــهرونِد ایرانی امروز 
استفاده کرده است. شهروند اعصی، شهروندی است که از وضعیت زندگی خود 
خسته شــده، از شیؤه اداره کشــور و جامعه ناراضی اســت و چشم اندازی برای 
زندگــی خود نمی بیند. نه وضعیــت برای او اقبل تحمل اســت، نه قدرتی برای 
تغییر وضعیت زندگی خود دارد و نه امیدی که نهادها و سیاســت های رســمی 

بتوانند اکری برای بهبود وضعیت او کنند.22
بــرای تحلیــل واکنش شــهروند اعصــی می  توان ناگهــی به نظریــه آلبرت 
هیرشمن2۳ انداخت. هیرشــمن معتقد است که پاسخ مردم به عملکرد ضعیف 
سیاسی و اقتصادی، یکی از سه گزینه  »خروج، اعتراض و وافداری« است. واکنش 
اول خروج است. خروج به معنای رفتن از محیط و به دنبال فرصت جدید گشتن 
اســت. بهتریــن مثال برای خروج در شــرایط امــروز ایران را می تــوان آامر باالی 
 مهاجرت نخباگن دانســت. طبق ســالنامه مهاجرتی ایران 

ً
مهاجرت، خصوصا

)۱۳۹۹( بین 45 تا 56 درصد مهاجران ایرانی کشورهای OECD دارای تحصیالت 
دانشــاگهی هســتند. این درصد برای مردم این کشورها در ســال 20۱8 حدود 40 
درصد بوده اســت. در تازه ترین آامر، تویییتر ســازامن نظام پزشــکی از مهاجرت 
بیش از ۳000 پزشک24 در ده امه نخست کرونا خبر داد و رئیس هیئت مدیره نظام 
پرســتاری ایران از مهاجرت 500 نفــر در هر امه25 در این بازه خبر داده اســت. از 
دالیلی که دانشجویان و افرغ التحصیالن برای مهاجرت خود نام برده اند می توان 
از ۱- ناامیدی از اصالح امور کشــور، 2-ســطح درآمد و تناسب آن با هزینه ها، ۳- 
نظم و اقنون مداری جامعه، 4- شایسته ساالری و 5-اماکن یافتن شغل نام برد26. 
واکنش دوم، اعتراض اســت. اعتراض، به هر تالشی برای تغییر وضعیت به جای 
گریختن از وضعیت نامطلوب گفته می شــود. اعتراض می تواند انتقادی سازنده 
از قبیل نصیحت و توصیه به مســئوالن باشــد تا وضعیت را بهبود بخشــند یا که 
حالت مقابله ای به شکل بسیج نیروها، نافرامنی مدنی یا اعتراضات خشونت آمیز 
خیابانی نمود پیدا می کند. نافرامنی مدنی می تواند در اشاکل مختلف اجرا شود؛ 
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از روایت چهارشــنبه های ســفید و دختران انقالب در مقوله حجاب تا امتناع از 
رأی دادن در انتخابــات محلی و کشــوری و خارج کردن پول و ســرامیه مردم از 
بانک ها و پروژه های ملی به منظور فشار آوردن به دولت برای رسیدن به وضعیت 
مطلوب می تواند در فهرســت نافرامنی مدنی جای بگیرد. واکنش سوم، وافداری 
 می سوزند و می سازند. در شرایط 

ً
است که به گروهی اطالق می شود که اصطالحا

نامطلوب زندگی می کنند و اام به خاطر علقه ای که به چارچوب و سیستم مستقر 
دارند، منفعالنه در انتظار بهبود شرایط می امنند تا اوضاع خود به خود بهتر شود. 
هیرشــمن این نوع واکنش را کوتاه مدت می شــامرد و معتقد است که در صورت 

استمرار وضعیت، فرد به اعتراض یا خروج روی می آورد.
گرییبان گیر جامعه هســت  در فضایی که بحران های اقتصادی و اجتامعی 
و ایــن روند رو به افزایش هســت مــوج ناامیــدی جامعه را فرا گرفته اســت و 
تندروی های جناحی و نفرت پراکنی گروه های فشار جامعه را مرز چندپاره شدن 

رسانده، راِه گریز کجاست؟  /*
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وقتی از شــهروندی حرف می زنیم، از چــه حرف می زنیم؟ شــهروند امروز کجا 
ایســتاده اســت؟ به عبارتی  »موقعیت شــهروندی« »من« از  »کجا« و از  »چه 

« ریشه می گیرد و رو به کدام سو در حرکت است؟ چیز
از دیداگهی شــاید بتوان گفت شــهروندی امروز قواعد، اصول و تا حدودی 
رویه های أملوف خود را در جهان یافته و در مسیری که به پیش می رود همچنان 
ابعاد مختلفی را برای انســان امروزی کشــف می کند و بر عمق و گستره ی خود 
می افزاید و در عین حال ابعاد پنهان و نقاط کور خود را بیشــتر نامیان می کند. 
ایــن پدیده به عنوان واقعیــت اجتامعی مدرن که از شــاخص ها و مؤلفه های 
محوری نظام های دموکراتیک اســت بــه عنوان   »اماکنی در آینــده« نیز اقبل 
بحث اســت. به این معنا که وضعیت شــهروندی به واســطٔه گذر زامن ممکن 
اگهی و بینش انسان شده و بدین ترتیب خود  اســت بانی تغییرات شگرفی در آ
، اقبل تأمل اســت؛ اام سوی  زمینه ی پیدایش حقوقی نو یا تکلیفی نو شــود نیز
حرکت شــهروندی در هر جای جهان به گونه ای خود را نشان می دهد. شاید به 
تعبیــر بهتر بتوان گفت در هر جای جهان با نوعی از بحران دســت به گرییبان 

زینب بیلکی

وندی  شـــهر
چه ســــاده؛ 

چه دشـــوار
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ً
اســت که البته، به روشنی می دانیم تلقی هر ســرزمین و مردمی از بحران قطعا
بار معنایی متفاوتی را با خود دارد. به عبارتی بحران شــهروندی در دنیای امروز 

موارد متفاوتی را نامیندگی می کند.
اام داســتان فراموش شــده ی امروز که دوباره باید خواند؛ داستانی که همه 
می دانند و حتی به آن استناد هم می کنند به هامن نسبت اغلب و آنجا که باید 
به عنوان اصلی اساســی و بنیادین پذیرفت؛ برای آن اگر و اام زیاد می شود؛ این 
اســت که؛  « انسان به صرف انســان بودن خود« تنها و تنها به دلیل همین نه 
هیچ امتیاز دیگــری در   »موقعیت« ویژه ای قرار می گیــرد و جایاگه خاصی را از 
لحاظ حقوق بشر برخوردار می شود. به عبارتی حقوقی که هیچ قدرت و اقتداری 
نمی تواند آن را از انســان ســلب نامید. اینجا حقوق انســان بدون پیش شرط 

وجهی ایجابی دارد. 
از طرفی انســان نیک می داند در جهانی حضور دارد که عرصه ی تعامالت 
بشــری برای رفع نیازها و تحقق خویشــتن است. اراده ی انســان ها در سرتاسر 
جهــان برای رفع نیازهــای خویش؛ دیر یا زود عرصه ی اختالف و درگیری شــده 
و همین مســئله؛ ناگزیر نیاز به حامیت را در پی خواهد داشــت. اینجاست که 
بخشی از حقوق خود را برای حفاظت از خویش و برای آنکه بهتر بتواند در این 
جهان نیروهای متضاد بامند و به آنچه تحقق خویشــتن می گویییم، برســد؛ به 
صورت های مختلف به آنچه   »دولت« می گویــد می دهد تا خود، از این به بعد 
شــهروند نامیده شود. دولت نیز ضامن حفظ حق او باشد که از سوی انسان ها 
صاحب قدرت شــده اســت. از اینجاســت که افراد انتظار دارنــد که این دولت 
بــا ســازواکرها و نهادهایی که در بطن خــود به وجود مــی آورد و تمهیداتی که 
می اندیشــد؛ از این به بعد بستر بالندگی و رشد انسانی را با به رسمیت شناختن   
»موقعیت شهروندی« و حقوقی که از این موقعیت از حقوق حقٔه وی به عنوان 

انسان ریشه می گیرد؛ این مهم را میسر سازد.
همین طور که می بینم تا اینجا ســاده ست. شــهروند یک جغرافیای خاص 
در یک موقعیت شــهروندی، حقوق و تاکلیفی داشــته که حقوق وی به صرف 
انســان بودن باید بــدون هیچ تفاوتــی از نظر جنس، رنگ، قــوم، مذهب و... 
ســبب برخورداری از آموزش، بهداشت، مشارکت اجتامعی و... شود. به جامعه 
که ناگه بیندازید، از همین جا هم دشــوار و پیچیده می شــود؛ یعنی به واســطٔه 
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جنس، رنــگ، قومیت، مذهب و... حقوقی که برای همــه در این جغرافیا باید 
مد نظر گرفته شــود، لحاظ نمی شود. با عناوین مختلف شاهد عدم برخورداری 

شهروندان از آموزش، بهداشت و مشارکت اجتامعی و... هستیم.
ســؤال اینجاســت: چگونه و طی چه فرآیندهایی این موقعیت شــهروندی 
نادیده گرفته می شــود؟ چه کســانی و با چه ترفندی اعمالن این نادیده اناگری 

هستند؟ چاره حذف این فرآیندها و اعمالن چیست؟
در پاســخی کوتاه که البته نیاز به بحث بســیار دارد، می توان گفت که طی 
فرآیندهای مختلف سیاسی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی شاهد نادیده گرفتن 
حق شــهروندی افراد هســتیم که البته ســهمگین تر از همه آنجاست که اگه از 
مجرای اقنونی و سیاســت گذاری هم برای این نادیده اناگری پشــتوانه ای وجود 
دارد... اام اینکه چه کســانی و با چه ترفنــدی اعمالن نادیده اناگری   »موقعیت 
شــهروندی« اند؛ نیز جای تأمل بســیار دارد اام در تعریفی کوتاه می توان گفت 
عده ای که دســت بر قضا کم هم نیســتند، تعریفی مقتدرانه از خود در برابری و   
»دیگــری« ارائه کرده اند و در پی همین ایجاد   »دیگری« که خودی محســوب 
نمی شــود، این حق را برای خود اقئل می شــوند که موقعیت آن  »دیگری« را به 
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عنوان  »موقعیت شــهروندی« نه تنها در نظر و شــامر نیاورند بلکه اگها شاهد 
باشــیم به مثابه خصمی که می بایست حذف شــود در نظر می گیرند. این خود 
تنشــی جدی در پی داشته و البته گسترده و عمیق تر خواهد داشت؛ که کمترین 
آن در شــاکف های طبقاتی امروزی به خوبی هویداست. اام چاره چیست؟ شاید 
بتوانیم با آموزش عمومی و البته آن نوع آموزش عمومی که خود بستری فراهم 
آورد که دیگری می تواند متفاوت از ام و من وجود داشــته باشــد و محق است 
آن چنان که من، ســر و ســاامن ببخشــیم. چنین آموزشــی را پدید آوردن خود 
داســتانی دشوار و پیچیده است. برای اینکه چه کسی آموزش عمومی را ایجاد، 
تصحیح و اجرا می کند؟ هامن اعمالنی که دیگری را به جد به عنوان غیرخودی 
در نظــر دارند و خودی نمی دانند. در نهایت هــر چه باکویم با چرخه ای روبرو 
می شــویم که بایستی گویی نوعی انقالب فکری و فرهنگی در میان باشد که ام 
به راستی  »موقعیت شهروندی« را بدون لحاظ کردن  »دیگری« بیافریند. تغییر 
بنیادیــن فکری اگر در میان بیایــد آناگه از این اکراگه می تــوان انتظار آدمیانی 
داشته باشیم که  »موقعیت شهروندی« را به رسمیت شناخته و هماگن مدافع 

حقوق بدیهی هماگن باشند بدون هیچ پیش شرطی. /*
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وندی شهر
در زامنٔه عسرت

شهروندی در زمانٔه عسرت

ناجنبــش و نظامیان در خاورمیانه
امروز با تحریف برآخت]ابژه[  های تارییخ ناگری اکنون با متن های تفلسف ورزانه 
ماکنیســم قدرت برآمده  از  »جنگ جنگ تا پیروزی« پنهان شده است. این امر 
باعث تحریف بحث  »شهروندی« در ایران شده است. چون درکی از تفاوت های 
میــان برآخت  »رعیت«،  »مردم« و  »امت« وجود نداشــته اســت.  »رعیت« از 
ماکنیسم قدرت  »حکومت مند« متبلور می شود.  »وضعیت اضطراری« قحطی، 
خشک سالی و وبا بر بدن دهقان یا ایالتی حاکم بود؛ اام ضایعٔه  فرهنگی جنگ 
 جهانــی اول باعث تولد ماکنیســم قدرت  »انضباطی« شــد. ایالت تخت اقپو و 
قومیت ها ســرکوب و زبان های محلی قدغن شــدند، پس  »مردم« برآمدند که 
باید در راه زبان افرســی، دولت ملت ایران و شاهنشــاه 2500 ساله جان فشانی 
کنند؛ اام  »جنگ تحمیلی« ماکنیســم قدرت  »امنیتی« را متولد ساخت. ارزاق، 
تحصیل، عشق، ســالمت و تفرییح ایرانیان ســهمیه بندی شد. اقشار فرودست 
شهری به عنوان یک دسته  از  »شهروندان« امروزی حاصل تطورات تارییخ مذکور 
« بر بدن رعیت قجر  »شورش نان« را پدید می آورد.  اســت. با وجود اینکه  »فقر
ولی فردوســتان شــهری امروز ایران حاصل  »نوســازی« برق آســا و جنون آمیز 
اســت. برنامه ای که در تامم های شهرهای ایران حاشیه نشینی به ارمغان آورد۱ 
و2 و۳ و4. حال در چنین زامنٔه عسرت فرودستان شهری چگونه زیست می کنند. 

علی خانمحمدی
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باران سیل آســای و جنون آمیز تهــران را فرا گرفته بود. هفته پایانی ســال 
۱۳۹7 بود و منتظر آمدن دست فروشــان بودم؛ اام به خاطر مامنعت ســد معبر 
شهرداری تا سه روز آخر سال دست فروشان نتوانستند بساط کنند. این وضعیت 
با برگزاری نامیشــاگه بهاره شــهرداری مقــارن بود. این تقــارن تصادفی نبود. 
بلکه درآمدزایی علت مامنعت شــهرداری از کســب دست فروشان بود. اجارٔه 
گران تر از اجاره ای معابر عمومی توســط دست فروشان  غرفه های نامیشــاگه 
بود. این در کنار دعواها و منازاعت در مورد اینکه دست فروشــان باید در شــهر 
، دعوایی  باشند، ذهنم را مشــغول کرده بود. چرا حضور دست فروشان در شهر
حقوقی و قضایی جدی در شــهر تهران ایجاد کرده اســت؟ شاید برای شاکفتن 
علل این منازاعت در زندگی تهی دســتان شــهری، باید به بحــث ارتباط دولت 
 و مــردم در خاورمیانه و نســبت نظامیــان با ناجنبش ها باألخــص در دیداگه 

بیات بپردازیم.
آلکسی دو توکویل:  »خطرناک ترین زامن برای یک حکومت بد وقتی است 

که اصالح خود را آاغز می کند.«5.
محققان علوم سیاســی، مطالعات منطقه ای و جامعه شناســان سیاســی 
 دولــت را توهم گونه یکپارچه فــرض می کنند. این جریان به 

ً
اعمدانه یا ســهوا

قدمت مطالعٔه جامعه شناســی جنبش های اجتامعــی و مباحث مرتبِط آن در 
جامعه شناســی سیاسی است. برای روشن ساختن این امر به سراغ متأخرترین 
کید  متفکــر در این حوزه یعنی آصــف بیات با تأمل بر مفاهیــم ناجنبش، با تأ
بــر کتاب زندگِی همچون سیاســت )چگونــه مردم اعدی خاورمیانــه را تغییر 
می دهنــد( خواهیم رفت. در این رهگذر به طور کوتاه و فشــرده به شــرح آرای 
بیــات در مورد شــکل گیری و تکویــن جنبش هــای اجتامعــی در خاورمیانه 
خواهیم پرداخت. سپس به نقد نگرش وی در فهم جنبش های معاصر جهان 
عرب دست خواهیم زد. امید است که به فهمی جدیدی از روابط دولت و مردم 

در خاورمیانه نائل آییم.

ناجنبش های اجتماعی چیســتند؟
در مجموع، ناجنبش ها به کنش های جمعی فعاالن غیر جمعی گفته می شود؛ 
آن ها برآیند  »ناجنبش های اجتامعی« رفتارهای یکساِن تعداد کثیری از مردم 



- شهروندی در زامنٔه عسرت -25

اعدی اند که کنش های پراکنده اام یکسانشــان تغییرات اجتامعی گســترده ای 
را بــه وجود مــی آورد؛ حتی اگر ایــن رفتارها تابــع هیچ ایدئولوژی یــا رهبری و 
سازامن دهی مشخص نباشــند. واژٔه جنبش دال بر این است که ناجنبش های 
اکت مهم و چشمگیری هستند،  اجتامعی با جنبش های اجتامعی دارای اشــترا

بااین حال موجودیت های مجزایی به حساب می آیند.
 در 

ً
در خاورمیانه، ناجنبش ها نامیندٔه بســیج میلیون ها فرودســت، عمدتا

مناطق فقیر شــهری، زنان مســلامن و جوانان اند. ناجنبش های تهیدســتاِن 
شــهری که آن را  »پیشــروی آرام مردم اعدی« نامیده ام. دربرگیرندٔه روش های 
محتاطانه و طویل المدتی اســت که فقرا از رهگذر آن ها برای بقا می جنگند و 
زندگــِی خود را از طریق برخورد با ثروتمندان و قدرتمندان و به طورکلی جامعه 
بهبود می بخشند، نشانٔه بســیج طوالنی مدت، میلیون ها انسان و خانواده های 
وا نهــاده و آواره ای اســت کــه تالش می کننــد زندگی شــان ر ا در عمری تالش 
، ایدئولوژی، یا  جمعی ارتقــا بدهند؛ بی آنکه این تالش ها تابع رهبــری متمرکز
ســازامن دهی زیربنایی چندانی باشــد6. این نا جنبش  ها در نحــؤه ارتزاق های 
مهاجران روستایی در شهرهای بزرگ در مشاغل موقت که حول خیابان شکل 
گرفته تا تصرف غیراقنونی زمین های عمومی و حاشیه نشینی جریان می  یابند7. 
نا جنبش  هــا را نمی توان مقاومت های تکنیکی روزمره دوســرتویی اناگشــت. 
متأســفانه در مورد به اکرگیری مفهوم مقاومت مالحظات و دقت اکفی صورت 
گرفته نشده اســت. باعث خلط های مفهومی شده اســت. ویتز در مقاله ای با 
عنوان زنان و موهای آن ها )به دنبال قدرت با واسطه8( با اشاره به این موضوع 
می نویســد:  »لغت مقاومت با مسامحه تعریف شــده و در نتیجه اجازه داده تا 
 هیچ کجا بقیه 

ً
 همه جا ببینند و بقیــه تقرییبا

ً
برخــی صاحب نظران آن را تقرییبا

 هیــچ کجا نبینند۹«. آصف بیات نیز با الهام از اثر اســاکت۱0، دســت به 
ً
تقرییبــا

تحلیل زندگی روزمره تهی دســتان شــهری می زند. او با اکربرد اندیشــه اساکت 
، تحلیل های  ، از محیط اکر می گــذرد و از این نظر در فضــای اجتامعی کالن تر

ارزشمندی در چارچوب عرصه عمومی ارائه می دهد.
 در هر شرایطی پاسخ سرییع تر و 

ً
اساکت معتقد است نافرامنی آشاکر تقرییبا

حادتری نســبت به نافرامنی دارد که ممکن است فراگیر باشد، اام هرگز جرئت 
مبارزه با تعاریف رســمی سلسله مراتب قدرت را ندارد. برای بیشتر طبقات پیرو 
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که به سبب خاطرات تاریخی شان، امید کمی به بهبود شرایط دارند، این شکل 
از مقاومت، تنها راه حل است.

در حقیقت اکر بیات از معدود اکرهایی اســت کــه زندگی معمول روزمره را 
اکوی قرار داده اســت. او در کتاب  »سیاســت های  با رویکرد اســاکت، مورد وا
خیابانی«، بر پیشــروی آرام گروه های تهی دســت شــهری پــس از جریان های 
مهاجرت دهه ۳0 به شــهرهای اصلــی و تصرف زمین، ایجاد ســرپناه و به طور 
موازی، به فعالیت های معیشتی موقت در قلمرو اکر پرداخته است۱۱. پس فهم 
مفهوم ناجنبش در گرو فهم دیداگه اســاکت به مقاومت اســت. او ]اســاکت[ 
 در هر شرایطی پاســخ سرییع تر و حادتری 

ً
معتقد اســت نافرامنی آشاکر تقرییبا

نســبت به نافرامنی دارد که ممکن است فراگیر باشــد، اام هرگز جرئت مبارزه 
با تعاریف رسمی سلســله مراتب قدرت را ندارد. برای بیشتر طبقات پیرو که به 
ســبب خاطرات تاریخی شــان، امید کمی به بهبود شــرایط دارند، این شکل از 
مقاومت، تنها راه حل است. با این همه آنچه در این شرایط سخت و دست وپا 
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گیــر۱2 نامدیــن محقق می شــود، اســتقامت و نوآوری اســت. در ایــن حالت، 
 افقد 

ً
مقاومــت، یا در بیان اســاکت۱۳،  »ســالح های معمولی گروه های نســبتا

کش کش کردن(،  قدرت« اشــاکل متعددی می یابد  »کشــیدن پا روی زمیــن )
کتامن و پنهان اکری، بیان اطالاعت ســاختگی، دله دزدی، غفلت متظاهرانه، 
نسبت دروغ دادن به ســایرین )تهمت زدن به دیگران(، آتش زدن، خراباکری 
و از این قبیل. این ها نیازمند دست کم هامهنگی و برنامه ریزی هستند؛ اغلب 
نشانگر شــکلی از کمک به خود فردی۱4 اســت؛ آن ها نواًع از هرگونه مواجهه 

مستقیم سمبلیک با حاکمیت و یا هنجارهای حاکم اجتناب می کنند«۱5.
حال با این مقدمه، نا جنبش چگونه می تواند به یک جنبش تامم عیار بدل 
گردند؟ پاســخ این سؤال را آصف بیات در مقاله  اش با عنوان  »انقالب در زامن 
بد۱6« که به تشــرییح داداگهش در مورد جریــان آزادی خواهانٔه جدیدی به نام 

پسااسالم گرایی پرداخته، می توان یافت.
گــروه امرکسیست-لنینیســت فدائیــان خلــق و گــروه  »امرکسیســت های 
مســلامن« مجاهدین خلق، نقشــی چشــمگیر در رادیاکل کردن اپوزیسیون 
، علی  علیه دیکتاتوری شــاه ایفا نمودند. مهم تر از آن، شاید نظریه پرداز نامدار
شریعتی بود که به عنوان دانشــجوی جرج گوروییچ، چپ گرای فرانسوی، با شور 
و حــرارت در مورد  »انقالب« با آمیزه ای از اصطالحات امرکسیســتی و مذهبی 
سخن می گفت و خواستار یک  »جامعه االهی بی طبقه« بود۱7؛ بنابراین، مفهوم 
انقالب مفهومی اساســی برای مبارزان اســالم گرا، هم در شکل ُسّنی و هم در 
شکل شیعه، بود. این سنت همواره در تقابل آشاکر با اسالم گرایان انتخابات-
محور۱8 از قبیل اخوان المسلمین قرار داشت که رؤیای ایجاد حامیت اجتامعِی 
اکرآمدی در سر داشتند تا دولت را از طریق ابزارهای صلح آمیز به دست گیرند۱۹.
اواخر دهه ۹0 و ابتدای دهه 2000 میالدی، شــاهد ظهور چیزی بود که آن را 
جریانات پسا-اســالم گرایی نامیده ام. این جریانات هم چنان مذهبی هستند، 
، اام هدف آنان فراتر رفتن از سیاست های اسالمی است به واسطه  نه ســکوالر
تروییج جامعه ای دین دار و دولتی ســکوالر که تا حدود متفاوتی ترکیبی است از 
دین داری و حقــوق )مدنی(. جریانات پسا-اســالم گرایی از قبیل حزب عدالت 
و توســعه ترکیــه20 و مراکــش و حزب النهضــه2۱ تونس مســیری اصالح گرایانه 
را به ســمت تغییر سیاســی و اجتامعی دنبال می کنند؛ ایــن جریانات مملو از 
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اصطالحات دوره پس از جنگ ســرد -مثل  »جامعه مدنی«، پاســخگویی، 
عدم خشونت و تدرییج گرایی هستند22.

در بســیاری از دیداگه هــای تحلیل گــر زمینه ها و فرآیندهــای انقالب و 
جنبش هــای اجتامعی با یک ســاختار و بافتار یکپارچــه دولت مواجهیم. 
شاید یک پارچه  دیدن دولت در خاورمیانه متأثر از دیداگه  »سیاسی دیدن و 
سیاســی کردن همه چیز2۳« در میان محققان حوزه جامعه شناسی سیاسی 
کید داشــت. دی  دانســت. نیکوس پوالنزاس به عــدم یکپارچگی دولت تأ
امرکو در مورد او می نویســد، نهادهای دولتی موجود نبایــد در آینده از بین 
رفته، تخریب یا نابود شــوند. برعکس، دموکراتیک کردن نهادهای موجود 
نیازمند دولت فعلی اســت کــه همچنان به عنوان یــک  »واحد عملیاتی« 
 اضافه می کند که این موضوع اماکن پذیر است؛ چراکه 

ً
عمل می کند. او بعدا

دولت نه  »یکپارچه« اســت، نه یک ابزار اســت و نه قلعه ای برای تصرف از 
بیــرون24. با توجه به چگونگــی نضج روابط دولت و مــردم در تارییخ ایران 
، نمی توان تحلیل یکپارچه دولت آن هــم در مقیاس خاورمیانه را  معاصــر
طبیعی اناگشــت. بیات هم در تبیین ساخت دولت، نیروهای مسلح را فقط 
ابزار ســرکوب می اناگرند؛ اام در تارییخ خاورمیانه نمی توان نیروهای مسلح 
را با دولت یکپارچه دانســت. حتی می تــوان از روی اکر آمدن نظامیان ضد 
غرب گرایی که با کودتا یا جنبش های مردمی در خاورمیانه شاهد مثال آورد. 
در ایــران هم از نقش نظامیان را در ترورهای ناموفق شــاه، پیروزی انقالب 
اســالمی، سیاســت های دوران دافع مقدس و ســازندگی نمی توان نادیده 

گرفت.
نظامیان در کشــورهای جهان ســوم نقش تعیین کننــده ای در تحوالت 
سیاســی و اجتامعی بازی می کنند، هامن طور که برخی اندیشــمندان بدین 
گونه تســرییع می کنند؛ اریک نورد لینگر معتقد اســت نظامیان با اســتفاده 
از قــدرت نظامی خود در ثبات سیاســی جامعه مؤثر هســتند. از دیداگه وى 
نظامیان تنها بدین خاطر خواستار تغییرات اقتصادى و اجتامعی هستند تا 
بهتر بتوانند به منافع اجتامعی خود جامه عمل بپوشــانند. وی معتقد است 
که احتامل دخالت نظامیان در سیاست با اکهش مشروعیت نظام سیاسی 
افزایش پیــدا می کند؛ از نظــر او مهم ترین اعمل وقــوع کودتاهاى نظامی ، 
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]تجمع اعتراضی مخالفان سیاست های مصر درخصوص گرانی ها[

تغییرات در مشــروعیت است که این می تواند بر نقش سیاسی نیروهاى مسلح 
اثر بگذارد.

اریک نورد لینگر معتقد اســت که احتامل دخالت نظامیان در سیاست با 
اکهش مشروعیت نظام سیاسی افزایش پیدا می کند؛ از نظر او مهم ترین اعمل 
وقوع کودتاهاى نظامی ، تغییرات در مشروعیت است که این می تواند بر نقش 

سیاسی نیروهاى مسلح اثر بگذارد.
لوســین پای نیز فعالیت نظامیان را در به وجود آوردن سازامن های نظامی 
 و شبه نظامی  و کوشش آن ها در تحکیم این سازامن ها، موفق ترین و مؤثرترین 
نهادی ارزیابی می کند که اقدر به پایان بخشــیدن عقب امندگی جامعه اســت. 
از دیــداگه وی برخــالف دولت هــای غربی، در جوامــع درحال توســعه تنها با 
تصمیامتی که از باال یعنی تصمیامتی که توسط صاحبان قدرت و سازامن های 
دولتی انجام می شود، انتظار توسعه و پیشرفت است در نتیجه نظامیان به مثابه 
پیش قراوالن نوســازی اجتامعی عمل می کنند. درحالی که  اندیشمندانی امنند 
اولیانســکی و میرســکی از نظامیان به عنوان پیشــاگامن انقالب دموکراتیک 
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ملی )راه رشد غیر سرامیه داری( یاد می کنند و عده ای دیگر نیز نظامیان را اعمل 
بازدارنده توسعه ملی می دانند25.

اســد در کتاب شــکل ســکوالر )مســیحیت، اســالم، مدرنیته(26 به نقش 
نظامیان در خاورمیانه معاصر اشــاره دارد: پس از فروپاشــی دولت عثامنی و 
اســتقالل کشورهای عربی، نظامیان دســت باال را یافتند و ارتش در جایاگهی 
تعیین کننده قــرار گرفت. این گامن نیز در جامعه پدید آمده بود که با ســپرده 
شــدن اکرها به نظامیان راه رســیدن به توســعه اقتصادی، اکرآمدی سیاســی، 
پویایی ارزشــی و ثبات اجتامعی هموار خواهد شد. به همین دلیل، اقتدارگرایی 
بوروکراتیک به رهبری نظامیان، با پذیرش پرشــور توده ها و روشنفکران روبه رو 
«،  »حافظ االســد«،  »معمر قذافی«  شــد. به این ترتیب،  »جــامل عبدالناصــر
و  »صــدام حســین« به صورت قهرامنان ملــی در آمدند. هرچند ســاختارها و 
نهادهــای مدرن در ســرزمین های عربی پا گرفت، ولی کســانی کــه به عنوان 
ســازنداگن جامعــٔه نو به میــدان آمدند، همچنــان در چارچوب های ارزشــی 
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یک سونگر و بســته و گفتگوگریز عمل می کردند. نظامیان و فرامنروایان تازه، 
بر پایه ناسیونالیسم از یک سو به دشمنی با غرب برخاستند، زیرا مشروعیتشان 
یکســره بســتگی به مخالفت با اســتعامرگران ســنتی و نو داشــت و از ســوی 
دیگر به ســتیز خشــونت بار و خونین با گروه ها و ارزش هایی که پیش از خروج 
اســتعامرگران از مشــروعیت و اعتبار برخــوردار بود، پرداختند. ویژگی آشــاکر 

ناسیونالیسم در آن روزها منفی بافی، نرمش ناپذیری و اقتدارگرایی بود27.
نظامیان و فرامنروایان تازه، بر پایه ناسیونالیســم از یک ســو به دشمنی با 
غرب برخاستند، زیرا مشروعیتشان یکسره بستگی به مخالفت با استعامرگران 
ســنتی و نو داشت و از ســوی دیگر به ستیز خشــونت بار و خونین با گروه ها و 
ارزش هایی که پیش از خروج استعامرگران از مشروعیت و اعتبار برخوردار بود، 
پرداختند. ویژگی آشاکر ناسیونالیسم در آن روزها منفی بافی، نرمش ناپذیری و 

اقتدارگرایی بود
 ارتش برای کشته شدن 

ً
ارتش تابع قوانین دموکراتیک نیســت بلکه اساسا

ســاخته می شود. در ارتش جسارت و نه شهامت به وجود می آید. به این لحاظ 
ارتــش نباید وارد حوزه سیاســت شــود. اگرچــه در کشــورهای منطقه  »ارتش 
ملی« وجود ندارد اام اگهی ارتش های ملی هامنند ترکیه وارد میدان می شــود 
تا جامعه را از رؤیاگرایی نجات بخشــد. درحالی که فضــای خاورمیانه آمیخته 
اســت با رؤیاگرایی. خاورمیانه در آینده درگیر ایــن دوران رؤیایی خواهد بود28؛ 
اام با این وجود دیداگه بیات در تبیین رفتار خرد و هامهنگ مردامن فرودست 
یــک ناگه تازه دانســت؛ اام ضعف تحلیــل وی در پیروزی کودتــای عبدالفتاح 
سیســی در مقابل بهار عربی و موضع گیری احمد اقید صالح برای کنار گشــتن 
عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر یکی از نشــاناگن عدم ســنجش تأثیر نظامیان 

در خاورمیانه است2۹ و۳0 و۳۱ و۳2.
از طرفــی فریــب  »یکپارچــه دانســتن« دولــت ام را از اهمیت  »زیســت 
سیاســت« دور می کند. این امر به یاد برشــی از خاطراتم انداخت که به عنوان 
یک مســئول رافه یک اداره دولتی آن را روایت می کنم.  »بازدیدی در بهمن امه 
۹5 از آرامش ســرای شــهرداری در اسالمشــهر داشــتیم. هیــچ اگه تصاویرش 
از ذهنــم پاک نمی شــود. زندانی با دیوارهــای بلند که می خواســت معتادین 
به اصطالح متجاهر را ســاامن دهد، اام ســالن نگهداری آنان یک انبار بود که 
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در آن تخت هایی چیده شده بود. بوی تعفن در آن فضا امنع می شد که زیاد 
آنجا بامنید. از پیر تا جوانی که رنج اعتیاد را بعالوه از زخم های دیگر چون: 
 
ً
قطع پا، بیامری های تنفســی، چاقوخوردگی و غیره را تحمل می کردند. واقعا
بیامران این آرامش ســراها می توانند به جامعه بازگردند؟ اام این، بخشــی 
از تصاویر دل خراشــی بــود در آن بازدیــد دیدم؛ مرکز پیشــگیری و درامن 
اعتیادی مســتقر در شهرســتان رفتم که خانٔه کوچکی که بخشی از حیات 
اتاقک محقر و با ســقفی از ســازه های پالســتیکی که در سرام مهیب غرب 
که به  کرد، برای بهبودیافتاگن  گرم نگهداری اش  تهران به ســختی می توان 
 طرد را توأامن با رنج این 

ً
مرحلٔه متادون درامنی اختصاص داده بودند؛ واقعا

انسان ها را می توان حس کرد. هماکران بهزیستی شهرستان اداع می کردند:  
»در شرایطی روزانه چندین نفر معتاد از سرام در خیابان جان می دهند این 
کمترین اکر اســت که آرامش سرا ســاخته شــود«. حال نمی دانم این طرد 
مضاعف نیســت که در زندان از آن ها نگهداری کنیــم۳۳؛ اام اعتیاد، جرم و 
طرد در مقابل پیشروی آرام، شــاید سیاست تازه ای  »زیست سیاست« برای 
ســالمت و بدن خیابان را به یک گورستان عمومی بدل می کند. در مناطق 
حاشیه نشــین دسترسی آســان و ســرییع به مواد مخدر خود سؤال بزرگی در 
ذهــن برجا می گذارد. اناگر  »اعتیاد« سیاســت تازه ای که بــه نظر در دو اثر 
مرور شــده از آصف بیات به چشم نمی خورد. این دولت نیست که اعتیاد را 
گســترش می دهد، بلکه منطق سودای سرامیه است. اگر توهم دولت بزرگ 
و یکپارچه را رها کنیم، خواهیم دید زیر پوست این شهر چه اتفاقی می افتد.

سخن آخر
ام هنوز در  »وضعیت اضطراری« جنگی هســتیم. در این وضعیت به راحتی 
هواپیام ســقوط می کند، شــهر به خاطر تــرس جمعی از بیــامری همه گیر 
قــرق و اینترنت آزاد مســدود می شــود. پــس برآخت  »امت« بــا  »رعیت« 
فرسنگ ها افصله دارد. پس سرخوشانه تارییخ را بهم گره  نزنیم و  »وضعیت 
اضطراری« قحطی، خشک ســالی و وبا قجر با  »وضعیت اضطراری« جنگی 
پس از انقالب یکی بدانیم. این اتفاق سرپوشــی بر غرامت های سه نسل از  
»وضعیت اضطراری« جنگی که هنوز هم محتمل می شــویم. این امر فقط 
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به یک جریــان  تارییخ ناگری محدود نیســت. تارییخ ناگری هــای اجتامعی، 
فرودســتان، شــفاهی و فرهنگی از این وضعیت مســتثنی نیستند. تقریرات 
این جریان هــا در ایران به مطالعٔه گروه های فرهنگی فرودســتی همچون 
کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان و قومیت های داخلی نپرداخته است. چون 
برآخت مطالعاتی آنان طبقاتی و جنسیتی است. البته سکوت این جریان ها 
به ســکوت منابــع معرفتی آنان هــم بازمی گردد. پس ایــن جریان ها هنوز 
به معنای واقعی کلمه بومی نیســتند و درگیر ژســت های روشنفکرآمبانه و 
مرکز محور هستند. به راستی از مطالعات محققان چون پرویز پیران، سعید 
مدنی و غیره می تــوان فهمید قومیت یکی از عوامل نابرابری در شــهرهای 
بزرگ ایران است. ام با ناجنبش های فراوان قومیتی مواجهیم. ضمن این که 
تارییخ اجتامعی و فرودســتی کور به حقایق اجتامعی فرهنگی ایران با توهم  
»یک پارچه  دیدن دولت« از نقش نیروهای نظامی و  »زیســت سیاســت« 
گسترده  چشم پوشــی می کند. اعمل  »زیست سیاســت« در خصوصی سازی 
و رهاســازی رافهی اقبل بحث اســت؛ اام  »انسان شناسی انتقادی«،  »تارییخ 
محلــی« و  »مطالعــات فرهنگ اعمیانــه« در این موارد ســاکت نامندند. 
ضرورتی بر بازبیینی برآخت  های تارییخ ناگری و مطالعات فعلی جامعه شناسی 
عواطف در ایران بیش از بیش احساس می شود. چون تالش های محققانی 
، ران ایورمن و سایر اعضای پاردایم  همچون پیتر بروک، جفری سی الگزندر
 قوی فرهنگی رســیدن به تارییــخ فرهنگی انتقادی بوده اســت. با ناگه گذرا 
به کتاب ضایعٔه فرهنگی )برده داری شکلی از هویت آفریقا-آمریاکیی ها(۳4 
یــا نظریه اجتامعی ضایعــٔه جمعی۳5 یا پیروزی و ضایعٔه جمعی۳6 یا شــغل 
بدن )آرایش براخت در روایت مدرن(۳7 به عمق انتقادهای این محققان را 
درک  خواهید کرد. متأســفانه معاصر بودن مباحث جامعه شناسی عواطف 
در ایران، قرائتی اکریاکتوری از آن در اقلب شــاخص های چون شــاداکمی و 
شــادی ارائه داده شده اســت. البته ضمن اینکه مطالعات موفق حوزه های  
»انسان شناسی انتقادی و فرهنگی«،  »تارییخ محلی« و  »مطالعات فرهنگ 
اعمیانه« را جدی بخوانیم و بفهمیم. در حقیقت باید بازبیینی آسیب شناسی 
و سرمشق گیری از محصوالت و تحوالت فرهنگ ایران زمین بکنیم. هنوز راه 

طوالنی برای یک مطالعٔه جامعه شناختی و تاریخی زمینه مند داریم. /*
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حقوق شــهروندی را به ساده ترین شــکل ممکن می توان حقوق ذاتی اعضای 
یک جامعه تعریف نمود؛ یعنی حقوقی که افراد به صرف انسان بودن و سکونت 
در یک محدودٔه ســرزمینِی تحت حاکمیت یک دولت و افرغ از گروه بندی های 
اجتامعی امنند جنسیت، قومیت، زبان، مذهب، جایاگه اجتامعی و... می بایست 
از آن هــا برخوردار باشــند. در باب چیســتی و گســترٔه این حقــوق مباحثات و 
مناقشات پردامنه ای درگرفته اســت که در این نوشته مجال پرداختن به آن ها 
نیســت. از این رو، دیداگه امرشــال را مبنــا قرار می دهیم که پذیرفته شــده ترین 
تقسیم بندی از حقوق شــهروندی را ارائه داده است. امرشال حقوق شهروندی 
را به ســه دستٔه حقوق مدنی )برابری در مقابل اقنون، آزادی بیان و مذهب و... 
و مهم تر از همه ممنوعیت تبعیض بر اســاس جنس، نژاد، عقیده و...(، حقوق 
 ، سیاسی )مشارکت سیاسی، تشکیل انجمن ها و...( و حقوق اجتامعی )حق اکر
بهره مندی از مزایای رافهی، برابری در فرصت ها از جمله فرصت های آموزشــی 
و...( تقسیم می کند. شــهروندی را می توان نبض تپندٔه دموکراسی، هویت ملی 
و همبســتگی اجتامعی در نظر گرفت. با این وجود، ایدٔه شــهروندی در تارییخ 
پرفراز و نشــیب خود با چند ابهام و تناقض نیز روبرو بوده اســت. مسئلٔه اول، 
دواگنٔه شمول و طرد است: آیا شهروند بودن گروه هایی از مردم مستلزم شهروند 
 در خصوص مهاجران و در 

ً
نبودن گروه هایی دیگر اســت؟ این معضل عمدتــا

برخی کشورها در خصوص اقلیت های قومی و مذهبی مطرح بوده است. البته، 
در برهه هایــی از تارییخ، زنان نیز با این معضــل روبرو بوده اند. چالش دوم، به 
مناســبات میان حقوق و تعهدات مربوط می شــود. از آنجایی که یک شهروند 
یک تبعه نیز هســت، این پرسش مطرح می شود که آیا فقط افرادی که وافداری 
ـ  ملت و آرامن های آن را دارند مشــمول حقوق شــهروندی  اکمل به یک دولت  
می شوند یا برخورداری از این حقوق مستقل از وافداری است؟ و باالخره، مسئلٔه 
ســوم به مفهوم اعطــای تابعیت مربوط می شــود: آیا پذیرش افــراد به عنوان 
شهروند باید بر قوانین طبیعی )جغرافیا و تبار خونی( مبتنی باشد یا بر سازاگری 
فرهنگی؟}نمود این مسئله را می توان در مناقشات اعطای تابعیت به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مشــاهده نمود{. یک مسئله مهم 
دیگر هم وجود دارد و آن هم منشــأ حقوق یا به عبارتی آن چیزی اســت که به 
مــردم حق می دهد چیزی را طلب کــرده و آن را حق خود بدانند. در این زمینه، 
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، منفعت عمومــی و اســتحقاق را مهم ترین معیارهای  هاروی ســه معیار نیاز
طلب حق معرفی می کند.

آموزش به عنوان یکی از ابزارها و بسترهای اصلی توسعه در زمرٔه مهم ترین 
حقوق شــهروندی قرار دارد. حق برخورداری از آموزش را می توان بر مبنای نیاز 
و منفعت عمومــِی مدنظر هاروی حقی مشــروع و دارای اولویت تعریف نمود؛ 
چرا که به واســطه توانمندسازی افراد و ارتقای شــاخص های توسعه انسانی بر 
سایر شاخص های توسعه نیز تأثیر گذاشته و از این طریق تأمین کنندٔه منفعت 
عمومی اســت. از طرفی، افراد به اعتبار هویت انســانی خود، نیاز به شکوافیی 
و تحقــق نفس دارند و آموزش هم به شــکل مســتقیم یعنــی از طریق ارتقای 
 
ً
ظرفیت هــای فکری و ســرامیه فرهنگی و هم به شــکل غیرمســتقیم، عمدتا

به واسطٔه پیدا کردن مهارت و یافتن شغل، به فرآیند شکوافیی کمک می کند.
حــق برخورداری هماگنــی و رایاگن از آموزش از جملٔه حقوق شــهروندی 
کید قرار گرفته است.  اســت که به صراحت در اصل سی ام اقنون اساسی مورد تأ
اصل مذکور از آن دسته اصول اقنون اساسی است که هیچ گونه استثناء، تبصره 
یا قیدی بر آن مترتب نشــده است و از این رو به نظر می رسد که تدوین کننداگن 
اقنــون اساســی، حق آموزش را بــه عنوان حقــی هماگنی و افرغ از جنســیت، 
طبقه اجتامعی، قومیت، مذهب و... به رســمیت شناخته اند. از طرفی، دغدغٔه 
عدالــت از مهم تریــن دغدغه هــای انقالبیــون و جریان های سیاســی بعد از 
انقالب بوده اســت. به عنوان مثال، یاســر باقری در کتاب  »نظام نااجتامعی« 
نشــان می دهد که منطق اصلــی حاکم بر میدان سیاســت گذاری اجتامعی در 
 ، ایــران بعد از انقالب، همــواره مفهوم عدالت بوده اســت؛ اام از ســوی دیگر
بســیاری از صاحب نظران بر این باورند که مســئله رشــد و شاخص های کمِی 
مرتبط با آن بر دغدغٔه عدالت و برابری پیشــی گرفته اســت. به همین ســیاق، 
به نظر می رســد که مســئلٔه حق آموزش نیز به معیارهــای کمی گرایانه تقلیل 
یافته و شــاخص هایی چون صرِف رشــد نرخ باســوادی، افزایــش کمی تعداد 
دانش آموزان و دانشــجویان، تعداد مقاالت چاپ شده و ... بر کیفیت و عدالت 
آموزشــی رجحان یافته است. به نظر می رســد که نابرابری آموزشی را می توان 
دســت کم در چهار زمینــٔه جنســیتی، طبقاتی، قومیتــی و جغرافیایــی ردیابی 
نمــود که البته این حوزه ها همپوشــانی هایی نیز با هــم دارند. وجود و تعمیق 
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 ، نابرابــرِی موجود در آمــوزش در عرصه های چهاراگنٔه فــوق در دهه های اخیر
ـ  را تضییع نموده است. ـ  حق آموزش ـ یکی از بنیادی ترین حقوق شــهروندی ـ
بــه لحاظ قومیتــی، علیرغم تصرییح اصــل پانزدهم اقنون اساســی بر آزاد 
بــودن تدریس زبان و ادبیات اقوام در کنار زبان افرســی در مدارس، اقدام اقبل 
توجهی در این راســتا صورت نگرفته است و بنابراین، گروه هایی از مردم از یکی 
از حقوق اولیٔه شــهروندی که حق آموزش زبان امدری است محروم شده اند. از 
بعد جغرافیایی، اواًل در مناطقی از ایران که همپوشــانی هایی با پراکنش قومیتی 
نیز دارند، ســرانه فضاها و اماکنات آموزشــی بســیار پایین و نرخ جاامندگی از 
که با وجود مهاجرت های  تحصیل باالست و دوام، بسیاری از روستاهای کشور )
گســترده همچنان حدود یک چهارم جمعیت کشــور را در خود جای داده اند( 
 مدرســه راهنامیی بوده و در نتیجــه، خانواده ها یا باید 

ً
افقد دبیرســتان و بعضا

از ادامه تحصیل فرزندانشــان چشم پوشــی کنند و یا با مهاجرت به شــهرها با 
مشــکالت عدیده ِی تازه ای از جمله مســائل معیشــتی روبرو شــوند. از منظر 
 طبقاتــی، عدالــت آموزشــی وضعیــت بســیار بغرنجی بــه خود گرفته اســت. 
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با تجاری شدن فزایندٔه آموزش در سال های گذشته، اماکن راقبت دانش آموزان 
اقشــار پاییــن با دانش آموزان طبقات متوســط و بــاال از بین رفتــه و در نتیجه 
شــانس تحرک اجتامعی برای آن ها به واســطه تحصیالت نیــز تا حدود زیادی 
منتفی شــده اســت. اکهش اعتبارات آموزش در قوانین بودجه سنواتی و دنبال 
کردن سیاست هایی چون استقالل اقتصادی مدارس، عماًل آموزش را به اکالیی 
گران قیمــت تبدیــل کرده و محتمل اســت که ایــن اکال در ســال های آینده در 
انحصار گروه هایی خاص قرار گیرد}نابرابری طبقاتی در آموزش و تجاری سازی 
آمــوزش و پیامدهای ناگوار آن در نوشــته ها و گفتگوهــای متعدد رضا امیدی 
به خوبی تشــرییح شــده اســت{. البته این یک ســناریوی بدبینانه است اام در 
ـ  با چالش اول شــهروندی،  ـ  که بعید هم به نظر نمی رســد ـ صــورت وقوع آن ـ
یعنی دواگنٔه شــمول و طرد، روبرو خواهیم بــود؛ برخورداری گروه هایی از مردم 
از حقوق شهروندی )حق آموزش( با عدم برخورداری گروه هایی دیگر هم زامن 
شــده و با یک نظام طرد گرا در توزییع حقوق شــهروندی مواجــه خواهیم بود. 
ـ  ابعاد  کرونایی ـ ـ  در شــرایط  نابرابری طبقاتی در آموزش، در یک ســال اخیر ـ
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بســیار عمیق تری به خود گرفته و عدم توان املی خانواده های فقیر برای خرید 
ملــزوامت آموزش مجازی، عماًل باعث طرد بیــش از پیش آن ها از نظام توزییع 
حقوق شهروندی شده است؛ و باالخره، محور چهارم در عدالت آموزشی، محور 
ـ  که البته  جنسیت اســت؛ اام پیش از پرداختن به آن، اشاره به مفاهیم مذکور ـ
ـ  ضروری می نامید. می دانیم  تــا حدود زیادی برای هماگن اقبل فهم هســتند ـ
که جنســیت نه یک امر بیولوژیک بلکه برساخته ای اجتامعی و فرهنگی است 
و به بیان ســاده اشاره به ســنت ها و باورهایی دارد که بدون توجه به فردیت و 
توانمندی ها و مهارت هــای زنان، آن ها را در جایاگهی نابرابر و فروتر نســبت 
به مردان قرار می دهد؛ بنابراین، عدالت جنســیتی مبنایی است که می بایست 
بر اســاس آن، منابع و اماکنات به صورت غیــر تبعیض آمیز میان زنان و مردان 
تقسیم شــوند. موانع توزییع منصفانه ممکن است عوامل فرهنگی، اجتامعی، 
اقتصادی، حقوقی و... باشــند. ازاین رو، عدالت جنســیتی مســتلزم رفع هر نوع 
امنعی اســت که ریشــه در واقعیت های وجودی و بیولوژیکی زنان ندارند بلکه 
ســاختٔه تارییخ و اجتامع بوده و با تبدیل تارییخ به طبیعت تصویری فرودست از 

زنان ارائه می دهند.
در اقنون اساســی و بســیاری از دیگر قوانیــن جاری در کشــور ام، زنان در 
ـ  از حقوق شــهروندی برابر با  ـ  از جمله در حوزٔه آموزش ـ بســیاری از حوزه ها ـ
مردان برخوردارند؛ اام در عمل از محروم ترین گروه ها در برخورداری از اماکنات 
و فرصت ها و حقوق شــهروندی هستند. به نظر می رسد که ریشٔه این تناقض را 
ـ  جستجو نمود. نظام حقوقی کشور  ـ  در معنای اعم آن ـ باید در نظام حقوقی ام ـ
ام شــامل قوانین وضعی، قواعد عرفی و قواعد شــرعی است. در نتیجه، علیرغم 
برابری صوری در قوانین وضعی، نابرابری های موجود در قواعد عرفی و شــرعی 
و حوزه خصوصــی، گروه های بســیاری از زنان را از فرصت هــا و پاره ای حقوق 
شــهروندی محروم کرده اســت. حال اگر به این مسئله از دریچٔه بحث آموزش 
نظر کنیم، خواهیم دید که زنان در روستاها، در مناطق محروم و دورافتاده و در 
میان اقشار فقیر و فرودست، با وضعیت طرد مضاعف از یکی از حقوق اساسی 
ـ  مواجه هستند. مشــاهدات و تجربٔه زیستٔه  ـ  حق آموزش ـ و اولیه شــهروندی ـ
من نشان می دهد که در روســتاهای افقد دبیرستان، بسیاری از دختران در اثر 
قواعــد عرفی و ارزش های ســنتی از ادامه تحصیل محروم می شــوند، در حالی 
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که پســران هامن خانواده ها در خواباگه های مدارس شــبانه روزِی شــهرهای 
اطراف یا در منزل اقواِم ســاکن در شــهر به تحصیالت خود ادامه می دهند. در 
نقاط روســتایی و مناطق محروم، بســیاری از دختران پیش از رسیدن به دوران 
ـ  ازدواج کرده و ادامٔه تحصیل برای  ـ  اگها به اجبار ـ دبیرستان و یا در آن دوران ـ
آن ها منتفی می شــود. همچنین، تالقی فقر امدی و نگرش های سنتی در میان 
بســیاری از خانواده های اقشــار پایین، موانع مضاعفی را بــرای ادامه تحصیل 
گروه هایــی از دختــران ایجاد کرده و آن هــا را در یک راهبــرِد معطوف به بقا و 
حسابگری به ســمت یادگیری مهارت های خانه داری و ازدواج زودهناگم سوق 
می دهد. متأثر از مســائل و چالش های مشابه با مســائل پیش گفته است که 
گروه هایی از فمینیست ها به سیاست ها و نظریه های عدالت تاخته و معتقدند 
که بســیاری از نابرابری ها و تبعیض هایی که بر زنان تحمیل می شود، در حوزٔه 
خصوصی شــکل می گیرند، حال آنکه سیاست های لیبرال و نئولیبرال با توسل 
به ســایر حقوق شهروندی، دخالت در حوزٔه خصوصی برای رفع این تبعیض ها 
را مداخله در آزادی افراد قلمداد می کنند. حال می توان یک چالش دیگر را نیز 

مطرح نمود:
اگر برخورداری برخی افراد از یک حق شهروندی )مثاًل آزادی عقیده و آزادی 
در زندگی خصوصی( باعث محرومیت برخی افراد دیگر از یک حق شــهروندی 
دیگر )مثاًل حق آموزش( شــود، چه باید کرد؟ تصور کنید که حق آزادی عقیده، 
من نوعِی را محق می ســازد که به پاره ای اصول و ارزش های ســنتی و عرفی که 
امهیت مردســاالرانه دارند، اعتقاد داشته باشم. حال، ممکن است این اصول 
باعث شــوند که دختر یا همســرم را از ادامه تحصیل منع کــرده و در واقع وی 
ـ  محروم سازم. پاسخ فمینیست ها آن  ـ  حق آموزش ـ را از یک حق شــهروندی ـ
اســت که برای حامیت از افراد ناتــوان و افقد قدرت،  »اخــالق مراقبت« را در 
ـ  لحاظ کنیم. در زمینٔه عدالت  ـ  که امهیتی مردانه دارند ـ سیاست های عدالت ـ
ـ  می توان گفت که دولت باید  ـ  از منظر اخالق مراقبت ـ جنســیتی در آموزش ـ
این وظیفه و مسئولیت را برای خود اقئل باشد که با دخالت در حوزٔه خصوصی، 
در اقلب اقداامتــی امنند جلوگیــری از ازدواج زودهنــاگم، دخالت در تصمیم 
خانواده ها مبنی بر عدم ادامه تحصیل دختران و ...، حق آموزش و برخورداری 

از فرصت های اجتامعی را برای آن ها تضمین نامید.
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بــه عنوان جمع بندی از ایــن مبحث می توان گفت کــه روند تحوالت نظام 
آموزشی در سال های اخیر حاکیت گر آن است که آموزش از یک حق شهروندی 
عمومی و هماگنی به یک اکالی خصوصی در بازار تبدیل شده و در نتیجه، نظام 
ـ  از شمول گرایی به سمت طرد و  ـ  در عرصٔه آموزش ـ توزییع حقوق شــهروندی ـ
محروم ســازی حرکت کرده است. این طرد در چهار بســتر قومیتی، جغرافیایی، 
جنســیتی و طبقاتی رخ داده است و به نظر می رسد که نمود طبقاتی آن شدیدتر 
و عمیق تــر بــوده اســت؛ اام می دانیم که نظــام حقوق شــهروندی مطلوب و 
اقبل دافع، آن نوع نظامی اســت که نخستین و اساســی ترین اصل توزیعی آن، 
ـ  یعنی  اصل برابری باشــد. در غیر این صورت، چالش دوم حقوق شــهروندی ـ
ـ  پیچیده تر شده و نظام سیاسی نمی تواند و  مناســبات میان حقوق و تعهدات ـ
نباید انتظار وافداری اکمل از مردم خود داشــته باشد. نابرابری در توزییع حقوق 
شــهروندی، تعادل میان حقوق و تعهدات را بر هم زده و در نتیجه، همبستگی 
اجتامعی و شالوده های اخالقی نظم اجتامعی را تضعیف می کند. متعاقب این 
مسئله شاهد بروز و گسترش دامنه وسیعی از آسیب های اجتامعی خواهیم بود 

که فرآیند توسعه را مختل می سازند. /*
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زنان و
انفعال در مطالبٔه
حقوق شـهروندی

مهسا صفی صمغ آبادی/اکرشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای

شــهروندی مفهومی پیچیده و با پیشــینه ای دراز اســت که در طیف متنوعی از 
اندیشــه های سیاســی اســتفاده می گردد. بدین ترتیب، در بســترهای تاریخی 
، نوع و میزان حق ها و مسئولیت هایی  مختلف، بســته به پررنگ شــدن عناصر
که به شــهروندی ارتباط می یابد، این مفهوم متغیر بوده و به پیدایش مدل های 

گوناگون شهروندی منجر شده است.
مفهــوم شــهروندی در منابع کالســیک فلســفی، عبارت بود از شناســایی 
حقوق مدنی و اجتامعی برای کســانی که در قلمرو خاص زندگی می کردند. در 
شــهروندی دوران پیشــامدرن، نابرابری موقعیت، بی چون و چرا پذیرفته شده 
بود. بدین ترتیب، شهروندان بر غیر شهروندان اعم از زنان، برداگن و بیاگناگن 

برتری داشتند.
امروزه حقوق شــهروندی چند نســل را پشت ســر نهاده اســت و سه دسته 
حقوق را شــامل می گردد، اول، آزادی های اساســی و حقوق مدنی امنند آزادی 
عقیــده و بیان، آزادی مذهــب، آزادی املکیت و ...؛ دوم، حقوق سیاســی نظیر 
، حق  حق انتخاب کردن و انتخاب شدن؛ سوم و حقوق اجتامعی امنند حق اکر
دریافت آموزش و بیمه های اجتامعی و حقوق بهزیســتی. از این رو، شهروندی 



- زنان و انفعال در مطالبٔه حقوق شهروندی -45

دارای عناصر سه اگنه مدنی، سیاســی و اجتامعی است و هر یک مستلزم برخورداری 
شــهروندان از حقوقی خاص. عنصر اجتامعی اشــاره دارد به طیف وسیعی از حق ها 
یعنــی رافه اقتصادی و امنیت حداقلی تا برخورداری از شــاخص های باالی اجتامعی 

متناسب با هر جامعه.
مفهــوم شــهروندی در طی تارییخ مســیری تطوری پیموده اســت. در ناگه به این 
تارییخ درمی یابیم حقوق شهروندی رابطه ای دوسویه است که هر دو طرف آن، حق و 
در مقابل، تکلیف دارند. به عبارت دیگر شــهروندی از ابتدا از دو رکن حق و تکلیف در 

برابر یک جامعه و دولت تشکیل شده است.
بعــد از این مرور کوتــاه و اجاملی بر مفهوم و تارییخ شــهروندی، در این نوشــتار 
قصد داریم به مســئلٔه حقوق شــهروندی زنان کشــورامن بپردازیم. امروزه در بســتر 
شــبکه های ارتباطــی گوناگون با طیفی از زنان مواجه هســتیم که خواســتار حقوق 
شــهروندی مساوی برای زنان و مردان هســتند و با قوانین یا سنت هایی که حق را به 
مــردان می دهند و به زنان نمی دهند، یا قوانینی که با اداعی  »حامیت« از زنان وضع 
می شــوند مبارزه می کنند. آنها می گویند زن موجودی انســانی اســت و هامن حقوق 
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طبیعی و سلب نشدنی مردان را دارد و جنس زن ربطی به حقوق او ندارد. امـــا آیا این 
مطالبه گری و حق طلبی در وجود تامم یا اکثر زنان جامعٔه ایرانی وجود دارد؟ اکثریت 
اگهاند؟ چقدر مطالبه گری بـرای  زنان ایرانـی تا چه انـدازه به حقوق شـهروندی خود آ
احقاق حق خود در میان آنان شـــکل گرفته اسـت؟ راهاکرهای آنان برای مقابله با 

تضییع حقوقشان چیسـت؟
سـنگ بنـای نابرابـــری حقوقی میان زنـان و مـردان در جامعه ایران در مجلس 
شـــورای ملی اول گذاشـته شـد؛ هناگم نوشـتن اقنـون، آنجـا کـه زنان پـس از حضور 
 پررنـــگ در جنبش مشـــروطه در کنار دیواناگن و بیاگناگن و کوداکن، از حق 

ً
نسبتا

انتخاب شـــدن و انتخاب کردن محروم شـــدند و حتی اجازه تشـکیل انجمـن نیز از 
آنان ســـلب گردید. باگذشت بیش از یکصد سـال از آن زمـان و باوجود اصالحـات و 
تغییرات بسـیار در قوانیـن،  می تـوان گفـت هنوز هـم در بر همـان پاشـنه می چرخد 

و هـدف اغیی فعـاالن حقوق زنـان از میـان بـردن نابرابری های حقوقی اسـت.
گرچه در ابتدا مالحظه شــد حقوق شهروندی در اصطالح امروزی خود، مفهومی 
اعم اســت و در این مفهوم هرچه کمتر به دنبال جنسیت و قومیت برویم، برگ برنده 
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خودامن را تقویت کرده ایم و حقوق شهروندی زنان چیزی جدای از مفهوم کلی 
این حقوق نیست. در این میان اام اکثریت زنان جامعٔه ام کمتر از آنچه بتوانید 
تصور کنید با حقوق خود آشــنایی دارند. هرچند از ســوی عدهی اندکی از زنان 
تالش  می گــردد که بتوانند بهتر در این مســیر پیش بروند. ولــی  می بینیم که 
اغلب به دلیل ناآشــنایی با حقوق مدنی بسیار آسیب پذیر و شکننده اند. در این 
اگهیشــان را از  راه آمــوزش  می تواند مخاطرات پیش روی زنان را کمتر کند و آ
پایه های حقوقی موجود افزایش دهد. این به این معنا نیست که اقنون گذاری در 
این حوزه مهم نباشد، بلکه بایستی موازی با آموزش به آن پرداخت. هامن طور 
که اشاره گردید، حقوق شــهروندی رابطه ای دوسویه است که هر دو طرف آن، 
حق و در مقابل، تکلیف دارد. پس ســاده اناگرانه است اگر برای احقاق آن تنها 
متوجه اقنونگذاری ها و اصالحات یکســویه باشیم بیآنکه به سوی دیگر رابطه 

یعنی مطالبه گری این حقوق توسط زنان توجه نکنیم.
در حوزٔه شهروندی، زنـــان در خـط مقدم تحمـــل نابرابری ها قـرار دارنـد. 
 ، آنان در هـر محیط اجتامعـــی که باشـند، فرقـی نمی کند، در خانـه، محل اکر
پـارك، خیابـان، متـرو، اتوبـوس و به طور کلی هـر فضـای خصوصـی و عمومـی 
متحمـــل این نابرابری ها هستند. از این رو اگـــر مسئله  »حقـــوق شـهروندی 
زنـــان« جزو مطالبـات عمومـــی قـــرار بگیرد، در نتیجه مراجع ذیصالح هم 

جدیتر ملـزم بـه پیگیـری آن خواهند گردید.
در مسئلٔه حقوق شهروندی زنان آنچـــه بیـش از همـــه اهمیت دارد نبود 
اگهــی اکفی در مــورد حقوق شـــهروندی و معنای آن اســـت. زنـــان تصویر  آ
روشـــنی از حقوق خود و آنچـــه باید مطالبه کنند و در جهت دســـتیابی به آن 
اگهی حتـــی در زنان دارای تحصیالت دانشـاگهی  بکوشـــند ندارنـــد. این ناآ
اگهی بخشـی در ایـن حـوزه  نیز وجـود دارد که لـــزوم برنامه ریـــزی به منظور آ
اگهی اکفـــی در  را بیـــش از پیش روشـــن می کند. بـــه این ترتیب، نداشـــتن آ
مـــورد حقـوق خـــود به عنوان یـک شـــهروند در حوزه عمومـی و خصوصـی و 
نحوه احقـــاق آن مهم ترین مـورد اقبل مشـاهده در اکثریـت زنان جامعهی ام 
، مهم ترین اگم در راه احقاق این  اســـت. با توجه به این شرایط، در حال حاضر
اگهی بخشی و آموزش به زنان در خصوص مفهوم شهروندی و حقوق  حقوق، آ

شهروندی، به عنوان موجودی انسانی، صرف نظر از جنسیت است. /*
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؛ تجاربزیسته زنان   زنان در فضای شهر
بهعنوان فرودستان شهری 

سارا نوری

 زنان در
؛ فضای شهر

 تجاربزیسته زنان 
بهعنوان فرودستان شهری 

زنان و مردان متناســب با موقعیتشــان از فضاهای شهری به شیوه های گوناگون 
اســتفاده می کنند. در این میان، زنان و مردان بایــد در مرکز فرایند برنامه ریزی و 
ساخت فضاهای شهری قرار گیرند؛ اام تاکنون روند اغلب در تدوین برنامه ریزی های 
شــهری بر اساس نیازهای مردان از شهر بوده است. این در حالی است که امروزه 
برنامه ریزان شهری و پژوهشگران مطالعات جنسیتی فضایی بر این باورند که به 
دالیل بی شامری ساخت فضای شهری باید به گونه ای باشد که در آن تعادل های 
جنسیتی راعیت شده باشد. بااین حال وضعیت زنان در جامعه ایران بسیار پرتناقض 
اگهی های سیاسی و اجتامعی زنان منجر  است. تحصیالت، گسترش ارتباطات و آ
به مشارکت آنان در عرصه های مختلف اجتامعی، اقتصادی و سیاسی شده است؛ 
با این حال درصد کمی از زنان در ســطوح مدیریتی حضور دارند و آامرهای رسمی 
 مشارکت زنان در عرصه های اجتامعی در فضای شهری را بسیار کم برآورد می کنند.
زنان ایرانی در هر شــهری و متعلق به هر قوم و طبقه و قشر اجتامعی که هستند 
در مقایسه با مردان به خاطر زن بودن از موقعیت و نقش پایین تری برخوردارند. 



- زنان در فضای شهر؛ تجاربزیسته زنان بهعنوان فرودستان شهری   -49

این نابرابری ها در فضای شــهری بیشــتر می شــود زیرا اکثریت فضاهای عمومی 
مردانه اســت و زنان با حضور در این فضاها احساس امنیت نمی کنند. در بحث 
جغرافیای خشــونت علیه زنــان بهره گیری زنان از فضای شــهری به علت منطق 
ســلطه و ترس از رفتار جنسی محدود می شــود. درنتیجه شهر برای زنان فضایی 
امن به حســاب نمی آید بلکه عرصه خطر نیز محسوب می شود. این روند حتی تا 
جایی پیش می رود که حق زنان به عنوان شهروند را پایامل می کند. در این متن به 
این می پردازیم که چگونه جنس و جنســیت بر درک و اکربرد فضاهای شهری اثر 
می گذارد. اعملیت زنان در فضای شهری ایران اکنون و دوره اقجار را بازگو می کنیم 
و نشان می دهیم که چگونه این جنسیتی کردن شهر باعث می شود زنان در فضای 
شــهری هم به عنوان شهروندی درجه دوم شــناخته شوند که با فضاهایی مردانه 
احاطه شــده اند. و در آخر از همه این ها نتیجــه می گیریم که تا چه حد فضاهای 
شــهری حول بازنامیی و بازتولید اجتامعی جنسیت سازامن می یابد و تا چه اندازه 

گفتامن حاکم از طریق همین فضاها هژمونیک می شود.
دیداگه های فمینیســتی بسیاری وجود دارند اام بیشترشــان مربوط به دنیای 
غــرب و تجربه زیســته زنان غرب اســت. هامن طور که باتلر می گویــد زنانگی و 
مردانگی برســاخته ای اجتامعی و عرصه منازاعت سیاســی بر ســر معنا است و 
ساخت اجتامعی جنسیت برآمده از مناســبات قدرت است؛ بنابراین طبقه بندی 
زنان در یک بسته اماکن پذیر نیست زیرا ارزش ها، فرهنگ ها و تجربه های زیسته 
متفــاوت کنش های به ظاهر یکســان را ازنظر معنی و تأثیــر در جامعه متضاد 
می ســازد؛ بنابراین در این متن که در رابطه با زنان ایرانی اســت بیشتر نظریات 

مرتبط با جامعه ایران گفته می شود.
ساندرا لی بارتکی در کتاب زنانگی و استیال از پدیده ای به عنوان سرکوب روانی 
صحبت می کند که به معنای بی ارزش شــدن در ذهن خود و همچنین به عنوان 
درونی کردن درک بر فرودســتی خود، شــناخته می شــود. این ســرکوب شباهت 
زیادی به مفهــوم ازخودبیاگنگی امرکس دارد. بارتکــی فرهنگ را اجرای اعامل 
سرکوب روانی بر افراد و زنان می داند و می گوید تامم گزاره های زندگی زنان بیانگر 
فرودستی آنان و فرادستی مردان است. فرهنگ از دو راه تولید عقاید اقلبی درباره 
زنان و شــیء اناگری و ازخودبیاگنگی جنســی منجر به ســرکوب روانی در زنان 
می شــود. درواقع بازشناخت یک فرد با جنســیتش زامنی سرکوبگر است که این 
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هویت به صورت اعدت در ســایر حیطه های تجربه زیستی او نیز گسترش یابد. در 
دنیای مدرن زنان همواره مواجه با تصویری زییبا از زنانگی خود هستند که مدام 
با آن فراخوانده می شــوند زنان در بدنشــان خالصه می شوند و این پدیده منجر 

اکرآمدی و فرودستی دائمی در زنان می شود. به نوعی احساس نا
اکن از چگونگــی برســاخت ســوژه در نظــم نامدین و طــرد دیگری  ژاک ال
صحبت می کند. ساختار هویت سوژه از نظم نامدین به سازامن دال هایی که مرا 
احاطه می کند گرفته و درونی می شود و در مرحله آینه ای تصویر دیگری به فهم 
صورت بندی و شکل گیری خود ختم می شود؛ و به شناسایی خود از طریق دیگری 

منجر می شود.
از نظر الکال و موفه هویت های گفتامنی از طرد دیگری ســود جسته و تثبیت 
می شــوند. و بــرای همین هر گفتامنی نیاز بــه گفتامن رقیــب دارد. بنابراین در 
شــکل گیری سوژه، دیگری بودگی نقش اصلی را ایفا می کند؛ و این دیگری بودگی 

گفتامنی در رسانه های جمعی نامیان می شود.
از نظر اســتوارت هال هویت ها در رابطه با دیگران شــکل می گیرد که برای 
سوژه نقش میانجی ارزش ها و نامدهای جهانی را دارند که در آن زندگی می کنند. 
او به مفهوم دیگری به عنوان یکی از مفاهیم بنیادی بازنامیی اشاره می کند یعنی 
همواره خود در تالش است هویتش را بر اساس تفاوت های معنایی که در راقبت 

با دیگری ایجاد می کند از طریق قدرت به دست آورد.
از نظر فوکو این قدرت-دانش اســت که واقعیت هــا را تولید می کند و تعیین 
می کند در نظام دانایی چه ســوژه ها و ابژه هایی نشــان داده شــود و چه مواردی 
طرد شــود . در اندیشه فوکو  روابط قدرت ، جنسیت را درون گفتامن به مثابه یک 
ســاخت معنایی که در همه عرصه های حیات فردی و اجتامعی تولید و بازتولید 
می شود صورت بندی می کند. مردانگی و زنانگی  برساخته های گفتامنی هستند 
که شــیوه های توصیف و منضبط کردن سوژه های انسانی اند. این روند کشمکش 
بر سر معنا و موقعیت است که در آن به نابرابری ساختاری در اقتصاد و اجتامع و 
قدرت فرهنگی اشاره دارد که زنان در آن خارج از قلمرو مردان هستند و به عنوان 
دیگری جنسیتی مطرح می شوند؛ اام فوکو می گوید در بسترهای اجتامعی مختلف 
و دوره هــای تاریخــی، تجربه های متفاوتــی از بدن وجود دارد و مــدام زنانگی و 
مردانگــی در جریان اســت. او همچنین بیان می کند که بدن مــردان و زنان به 

شکل های متفاوتی از نامدهای انضباطی مرتبط می شود.  
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اام پست فمینیست ها می گویند اعملیت و حضور زنان در جامعه نباید از روزنه 
ابزارها و استراتژی های کنش مردانه صورت پذیرد. شاخص های زییبایی و آرایش 
خــاص زنان اعملی در جهت ابراز نوعی هویت و اعامل قدرت زنانه اســت و این 
نوعی نامیش قدرت برای زنان اســت زیرا مردان از آن بی بهره اند. آن ها می گویند 
این رفتار تصاویر اقلبی از زن را به عنوان موجودی ضعیف تحت انقیاد می شکند.
در فرایند جامعه پذیری دختران، از ابتدای کودکی دختر با دو الگو آشنا می شود 
الگوی پدر و الگوی امدر. در اوایل زندگی الگوی اغلب پدر اســت که هویتش در 
بیرون خانه است و هویت امدر بیشتر با خانه و خانه داری شناخته می شود. حتی 
آموزش وپرورش هویت دختر را در جدایی از امدر و خانه تعریف می کند و در فرایند 
آموزش او را به ســمت الگوی پدر سوق می دهد. برای مثال به دختران می گویند 
اگر درس نخوانید هیچ اکره می شــوید و این هیچ اکره نشــدن بــرای دختر معنای 
ضمنی خانه داری را به دنبال دارد. پدر، الگوی تامم قد انســانیت، اخالق مطلق، 
فردیت مطلق و ذهنیت مطلق است. زن، مقید به الگوی پیشرفت مردانه هویت 
خود را بیش از درون خانه با فعالیت های اجتامعی بیرون از خانه تعریف می کند 
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و پیشرفت شــغلی و تحصیلی هدف است و سعی می کند از الگوی امدر فرار کند 
اســتقالل املی داشته باشد و در برابر خوانده شدن با جسم در جامعه مقاومت 
کند و تالش می کند حضوری در فضای شــهری داشــته باشــند؛ اام با رشد کودک 
دختر و پدیدار شدن تامیزات جسامنی می فهمد که با پسر تفاوت هایی و با امدر 
شباهت هایی دارد درحالی که قباًل الگوی پدر، امدر را به کل تحقیر کرده. امدر در 
مقابل الگوی پدر قرار می گیرد. در الگوی امدر محیط بیرون از خانه مردانه تلقی 
می شــود و زن خــود را در محیط خانواده تعریف می کنند و هویــت خود را ازآنجا 
می گیرد و نقش های اجتامعی و فردیت در برابر خدمت خانواده کمرنگ می شوند 
و خانه تبدیل به قلمروی زنانه می شــود. هدف ازدواج به وســیله الگوی امدر در 
ذهن دختران ایجاد می شود و این واقعه منجر به اکهش انگیزه و توان پیشرفت 
زنان می شــود و منجر بــه بازتولید الگوی امدر می شــود؛ اام بااین وجود زنان در 
طول زندگی شــان با این بحران های معنا از سوی دو الگو مواجه اند و نمی دانند 
به کدام ســو بروند. معمواًل زنان در زندگی خود به هیچ کدام از این دو الگو به طور 
اکمل پایدار نیســتند بلکه در هر بخش از زندگی خود یکی از آن ها غلبه می کند.
با ناگهی به حوزه عمومی و خصوصی در زندگی گذشته زنان شهری می بینیم 
کــه تجربه زیســته زن ایرانی در دوران اقجار به گونه ای اســت کــه هویت زن در 
فضای خصوصی تعریف شده بود و معطوف به فضای درون خانه بود. مهم ترین 
ویژگی و وظیفه زن ســنتی در زندگی آشــپزی، خانه داری، باسلیقه و کدبانو بودن 
و از همه مهم تر جذابیت شخصی و جنســی برای مرد بود؛ اام در میان اشراف و 
زندگی طبقات باال جذابیت جنسی به تنها نقش زن در نزد مرد تبدیل شد. در این 
میان اکرکرد جنسیتی خانه ایجاد حریم برای زنان بود. معامری این دوران بیشتر 
درون گرا بوده و به معامری بیرون از خانه توجه خاصی نمی شــد. حتی در درون 
خانــه جایاگه مردان و زنان متامیــز بود. زنان در بخش خاصــی از خانه به نام 
اندرونی بودند. تغییر در قواعد جامعه بســیار دیر به اندرونی راه می یافت و زنان 
دیر خبردار می شــدند. زنان معمواًل در محل های خاصی اجازه حضور داشــتند 
کن زیارتی، بازار و  ازجمله پیش طبیب برای مداوا، شــرکت در مراســم تعزیه، اام
حامم عمومی. در جامعه سنتی و نظام ساختاری اقجار هویت مردانه حوزه های 
اقتدار را در اختیار داشته است و نظام پدرساالری به عنوان یک گفتامن، نابرابری 
جنسیتی را امری طبیعی جلوه می دهد. زن سنتی شهری به گونه ای بزرگ می شد که 
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اصواًل تامیلی به حضور در حوزه عمومی نداشــت و عدم ورود به آن را محرومیت 
تلقی نمی کرد و اصواًل حوزه مردانه بود و برای او خطرناک بود؛ حتی اگر زن تصمیم 
بگیرد در اجتامع حضور یابد انگ ضــد زن می خورد و او را طرد می کند؛ بنابراین 
در تجربه تاریخی زن سنتی شــهری حوزه عمومی در شکل مناسکی و مصرفی و 
محــدود آن، نوعی تنوع برای گذران اواقت فراغت و یــا در موارد تهدید و اضطرار 
به معنای از دست دادن امنیت تفسیر می شد یعنی زامن جنگ که مرد نبود از او 
حامیت کند. بااین حال تفاوت حوزه عمومی و حوزه خصوصی اکر بیرون و درون 
خانه، تقســیم نقش خانگی و نقش اجتامعی در شهرها و در طبقات متوسط به 
باال بیش از نقاط روســتایی بود. در روستاها زنان در اقتصاد و حوزه بیرون از خانه 

نیز ایفای نقش مهمی داشتند.
اام بعد از سال ها زن سنتی با مدرنیته روبرو می شود و مدرنیته تعاریف ذهنی 
او را از زندگی، قدرت و برتری دگرگون می کند. ارزش های مدرن که مبتنی بر برابری 
نقش خانگی اجتامعی دو جنس بود در تناقضی آشاکر باارزش ها و تقسیم نقش 
ســنتی زنانه در زندگی ســنتی قرار می گیرد. این تغییر گفتامن در هویت زنان در 
جامعه با تغییرات ساختاری حضور زنان در حوزه عمومی امنند تحصیل و پررنگ 
شدن نقش زنان شــهری در بازارهای اکر و در عرصه های مختلف زندگی روزمره 

ایجاد شد.
زن ایرانی در دوران پیش از مدرنیته احســاس ضعف نداشــت اام با مدرنیته 
زنانگی پیشین تحقیر و طرد شد. این منجر به شکل گیری بحران معنا در زندگی 
زنان شــد. فضاهای شــهری به دلیل ســابقه تاریخی حضور مــردان فضاهای 
به شدت مردانه بودند و زنان در این محیط ها تا حد زیادی با جسم خود فراخوانده 
می شوند )چه به صورت اجبار در جهت پوشاندن جسم و یا نامیش آن( و این به 
بحران هویتی مضاعــف زنان دامن زد. زنان مقید به الگوی مردانه فهمیدند که 
حتی در مردانه ترین عرصه های زندگی اجتامعی از آســیب های جسم زنانه خود 
در اامن نیســتند؛ اام زنــان مقید به الگوی زنانه در این فضاهای شــهری مردانه 
بیشتر اذیت می شوند. این زنان به هناگم ورود به حوزه عمومی شهر وارد فضایی 
می شــوند که هنجارهای مردان در آن حاکم اســت امنند برخورد ابزاری، رسمی 
و سلســله مراتبی که برخالف هنجارهای رفتاری زنــان در خانه قرار می گیرند که 
ارتباطی صمیمی با محیط دارند. همچنین چیدامن و ویژگی های اکلبدی شهر تا 
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حد زیادی از زییبایی شناسی زنانه  بی بهره اند و یکی از دالیل روانی حضور کم رنگ 
این زنان همین اســت. تجربه زیســته هر فرد در این زمینه با فرد دیگر متفاوت 
است. برای مثال بیشــترین زنان تهران زنان طبقه متوسط هستند که عالقه مند 
به مشارکت در حوزه عمومی هستند. زنان طبقات پایین مشارکت مذهبی دارند 
و زنــان طبقات باال به خاطر ریســک بــاال حاضر به فعالیت نیســتند یا برخی در 

فعالیت های حزبی سیاسی به مشارکت می پردازند.
یکی از دالیل مشارکت کمتر زنان در فضاهای عمومی احساس ناامنی است. 
این احســاس ناامنی در تجربه زیســته زنان از زندگی روزمره در طبقات و اقشــار 
مختلف می تواند یکســان باشــد و آن ها پدیده ترس معطوف به بــدن زنانه در 
فضای اجتامعی را دارند؛ یعنی می ترســند به آن ها آزار جنسی برسد. میان میزان 
امنیت درک شده و تردد زنان در فضاهای شهری رابطه مستقیمی وجود دارد؛ مثاًل 
بخش مسکونی از باالترین امنیت برخوردار است. یا وقتی که نظارت مصنوعی و 
طبیعی بر فضا بیشتر می شود زنان احساس امنیت می کنند. اباذری انواع مواجهه 
زنان با این فضای شــهری و محیط عمومی را در چند دسته بررسی می کند. گروه 
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اول از خانه بیرون نمی روند. گــروه دوم فقط برای خرید به بیرون خانه می روند. 
گروه سوم فضاهای خطرناک نمی روند و مدیریت فضا و زامن دارند. گروه چهارم 
مخالف لذت مردان از بدن زنانه هســتند و ســعی می کنند با ترس با فضا مواجه 

نشوند. گروه پنجم هم روسپی ها هستند که ترس از تجاوز ندارند.
 در این میان دو نوع فضای زنانه در شهر داریم فضاهای رسمی و غیررسمی. 
فضای غیررســمی امنند بازارها، ماکن های خرید و یا مراسم های مذهبی است. 
تجربه بازار، خرید و عالقه به پاســاژ گردی بــرای زنان خانه دار هویت جدیدی را 
ایجاد می کند. این تجربه برای آن ها اکر، خرید خانه و تفرییح روزانه است. حضور 
در مراکز خرید به معنای خروج از عرصه اکر زنانه است و ورود به فضایی است که 
می توانند در آن آزاد و مختار باشند. زنان وقتی با بحران و ناراحتی خاصی مواجه  
می شــوند به خرید و پاساژ گردی می روند زیرا خرید اکال به آن ها حس املکیت و 
قدرت می دهد. پس زنان با پاساژ گردی احساس آزادی، قدرت انتخاب و اعملیت 
دارند؛ اام مراســم های مذهبی بیشــتر برای زنان طبقه پایینی است که کمتر در 
معرض زندگی مدرن و فراخوانی با الگوی پدر قرار داشــتند و این مراسم ها برای 
آن ها ارتباط با حوزه عمومی و خطاب فرد به عنوان یک فرد غیر از نقش خانگی 

و فقط با سوژگی خود است.
اام فضاهای رسمی زنانه امنند شهربانوها و فضاهای تفکیک شده و جنسیتی 
و اکماًل زنانه شهری با اختصاص دادن فضاهای از شهر به زنان در حوزه عمومی 
امنند پارک های بانوان با از بین بردن مسئله آسیب زا بودن جسم زنانه می توانند 
بحــران معنا را در ذهن هر دو قشــر زنان )مقید به الگوهای زنانــه و مردانه( از 
طریــق از بین بردن و کمرنگ کردن حضور رقیــب در ذهن آن ها اکهش دهند؛ 
اام شهربانوها نتوانسته اند فضایی را جهت جلب بیشتر مشارکت زنان فراهم کند 
و بیشــتر به ادارات رســمی در فضاهای عمومی شهری شبیه هستند. شهربانوها 
بیشتر در جهت عالئق الگوی زنانه پیشرفت است و زنان طبقه متوسط را نادیده 
می گیرد. از طرفی این شهربانوها منجر به ایجاد فضاهای تفکیک شده جنسیتی 
شده و به نوعی منجر به جدایی زنان از فضای اجتامعی و تعلق فضای اجتامعی 
 بازتولید کلیشه های جنسیتی می شود. همچنین منجر به دوری 

ً
به مردان و نهایتا

زن و مرد از یکدیگر می شــود و به انزوای زنان در جامعه دامن می زنند. زنان را از 
فضاهای واقعی دور می کند و نوعی توهم سوژگی را ایجاد می کنند.
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نتیجه گیری
فضاهای شــهری بستری است که فعالیت ها، رفتارها و روابط اجتامعی فرهنگی 
انســان ها بــا یکدیگر در آن شــکل می گیــرد. محیط فیزیکی و اکلبدی شــهر و 
همچنین امنیت در حضور اجتامعی زنان در فضای شهری تأثیرگذار است. امنیت 
یکی از اساســی ترین نیازهای زنان اســت که در معرض تهدید قرار دارد و عنصر 
کلیدی در تداوم حضور آنان در عرصه های اجتامعی است. همچنین سهم زنان 
در اواقت فراغت بسیار کمتر از مردان است و اماکنات تفریحی، ورزشی و فراغتی 
آنان نیز بســیار کمتر و محدودتر اســت؛ چراکه نگرش های حاکم بر جامعه در 
خصوص چگونگی گذران اواقت فراغت آنان تاکنون به صورت سنتی بوده است. 
در این میان عواملی چون: محدودیت زنان، مباحث جنســیتی شــدن فضاها، 
حضور پذیری زنان در فضاهای شــهری و تأثیر فضاهای جنســیتی بر احســاس 
امنیت زنان باید مورد بررســی قرار بگیرد و برای تأمین برابری در فضای شهری و 
ایجاد عدالت، باید با درک تفاوت در نیازهای افراد، موانع محدودکننده استفاده از 
فضاهای شهری شناسایی و رفع شده و به زنان اماکن حضور و مشارکت اجتامعی 
برابر به عنوان شهروند داده شــود. در این میان راهاکرهایی وجود دارد که منجر 
به بهبود مشــارکت زنان در فضای شهری می شود. زنان در انتخاب فضا وسواس 
بیشــتری دارند لذا بایــد در طراحی فضاهای عمومی به این ناکت توجه شــود و 
محیط شــهری پاسخگوی نیاز زنان باشد. همچنین بهترین گزینه برای مدیریت 
شهری می تواند فراهم کردن فضا برای تعامل منطقی و نزدیک کردن نامدهای 

دو الگو در شهر برای نزدیک تر ساختن زبان و ابزار استدالل آن ها باشد. /*
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. رنگ روغن[ ، اثر برتولد ولتز ]۱874؛ جنتلمن آزارگر
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جمعیــت مهاجران ایرانی در دنیا در ســال ۱۹۹0 میالدی، بالــغ بر 820 هزار نفر 
بوده و در ســال 20۱۹ میالدی به رقم ۹/ ۱ میلیون نفر رسیده است. در واقع طی 
۳0 ســال گذشــته، جمعیت مهاجران ایرانی 2/۳ برابر شــده اســت.۱ طبق آامر 
مهاجران رســمی ســه کشــور امریاک، اکنادا و آلامن به ترتیب بیشترین تعداد 
مهاجران ایرانی را در خود جای داده اند. همچنین از سال 20۱0 تا 20۱۹ مهاجرت 
ایرانیان به استرالیا افزایش ۱00 درصدی داشته است. به همین ترتیب در صورت 
بررســی آامر مهاجرت تحصیلی ۳ کشــور ایــاالت متحده، آلــامن و اکنادا جزء 
5 مقصد اصلی دانشــجویان ایرانی هســتند2. در واقع کشورهایی که با احتامل 
بیشتری اماکن شهروندی۳ را برای اتباع خارجی فراهم می کردند در صدر لیسِت 

ایرانیان برای مهاجرت قرار گرفته اند؛ اام شهروند کیست؟
با تعریفی ســاده و حداقلی  »شهروند فردی اســت در ارتباط با یک دولت 
که از ســویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر 
کرامت انســانی،  دولت تکلیف هایی بر عهده دارد.4« حقوقی همچون حفظ 
منــع تبعیض، حــق انتخاب کــردن و انتخاب شــدن و حق گواهــی دادن در 

!  مرا به شهروندی بپذیر
ً
لطفا

لیال عراقی

 مرا
ً
لطفا

وندی  به شهر
! بپذیر
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ً
- لطفا

مراجع رســمی و... از حقوق اولیه شهروندی اســت که نمونه های بسیاری در 
عدم اجرا و راعیت آن در کشور را می توان یافت. مسئله حق شهروندی نه تنها 
عدم راعیت حقوق شــهروندان از ســمت حکومت بلکه عدم تعهد حکومت 
به تاکلیف خود را نیز دربرمی گیرد. ناتوانی در مکلف کردن نهادهای مســئول 
 ناتوانی به پرســش کشیدن آن ها توسط مردم 

ً
به اجرای وظایفشــان و متعاقبا

اعدی باعث شــده کــه پلتفرم های فیلتر شــده مجازی تنهــا بلندگوی صدای 
خفه شدٔه شهروندان شود. 

مسئله حق شهروندی نه موضوعی جهت بررسی انتزاعی بلکه گره خورده با 
جزء جزء زندگی روزانه مردم است. منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم 
در حــد جزوهــای ۳0 صفحه ای و چنــد هامیش باقی امنــد و در عمل تبدیل 
به هیچ بند اقنونی نشــد. ترکیــب بی توجهــی و بحران آفرینی های اقتصادی و 
سیاســی از سوی حکومت عماًل حق شــهروندی را برای اکثریت شهروندان نه 
به حقی مســلم بلکه به افنتزی دســت نیافتنی تبدیل کرده است. با رویکردی 
رفتارگرایانــه و با اطــالع از آنچه عملکــرد حکومت در گذشــته به بار آورده، 
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سالنامه مهاجرتی ایران, رصدخانه مهاجرت ایران, ۱۳۹۹  .۱
منبع کلیه آامرها بر اساس آامرهای رسمی در سالنامه مهاجرت ایران است.  .2

۳. امریاک پیش از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ همواره از مقاصد اصلی مهاجرت 
ایرانیان بوده اســت و مشکالت فعلی ااقمت را نداشــت. در صورت عدم تغییر قوانین 
ضد مهاجرت امریاک احتاماًل طی ســال های آتی امریاک از صدر جدول مقاصد ایرانیان 

سقوط کند.
بر اساس تعریف لغت نامه دهخدا  .4

می تــوان انتظار داشــت اکثریت جامعه که خود را رعیــت می داند و در عمل 
از حقوق شــهروندی محروم گشــته ، در تالش برای ارتقا از وضعیت رعیت به 
شــهروند، همچنان به یکی از گزینه های خــروج و اعتراض روی آورد. به دلیل 
محدودیت اماکن خروج برای قشر وسیعی از جامعه و توقعات رو به گسترش 
نسل جدید، گزینه اعتراض ناگزیر به جدی ترین اماکن رهایی تبدیل می شود. 
از طــرف دیگر مســائل حق شــهروندی به گونه ای با زندگی روزمــره مردم گره 
خورده که هر شــهروند اعدی، افرغ از رویکرد و میزان کنشگری سیاسی را درگیر 
می کند. در این میان حکومت نیز با ســاختار غیرمنعطف و ســرکوب هرگونه 
درخواســت اصالح، در عمل بیش از پیش تبدیــل به نیرو محرکه جنبش های 
اعتراضی در بطن جامعه می شــود. رویکرد شهروندان اعصی از بحران، خسته 
از تــالش، درامنده از اعتــراض و ناامید از تغییر به یوتوپییــای مهاجرت ختم 
می شود. به این ترتیب بســیاری در کسوت مهاجر و پناهجو، دربه در حقی که 
در خاک اجدادی خود به آنها داده نمی شــود، راهی اقره های دیگر می شوند، 
تروامی مهاجرت را به جان می خرند، از سرامیه اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی 
خود چشم می پوشــند و مجدد شروع به تالش و ساختن می کنند تا باالخره در 
جامعه جدید به عنوان شهروند با حقوقی اقنونی پذیرفته شوند. پذیرفته شدن 
در کشــوری که اقنونی دارد، اقنونی که برای اعضای جامعه اش حق شهروندی 
اقئل است و دولتی که توان اجرای این حق را دارد. شاید آن چیزی که بسیاری 
از ایرانیان را دربه در اقصی نقــاط جهان کرده تنها در همین ۳ کلمه خالصه 

شود:  »داشتن حق شهروندی«  /*

پی نوشت ها
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انسان ها موجوداتی صاحب حق هستند، حقوقی که بر نظام های اقنونی، سیاسی 
و اجتامعی مقدم است. در سراسر ماکن ها و زامن ها، صرف نظر از طبقه، جنس، 
نژاد و ...، به هماگن تعلق می گیرد. آن را نمی توان واگذار کرد، دزدید، فروخت یا 
معامله کرد. متعلق به افراد است و از افراد در برابر استفادٔه نامشروع و خودسرانه 
از قــدرت، حامیت می کند. مقاامت را به تخصیص اعدالنه منابع و اکالها به افراد 
موظف کرده و افراد را مســتحق برطرف شــدن نیازهایشــان می داند و بیانگر به 

رسمیت شناخته شدن منافع آن ها است۱.
از نظر آرنت، داشــتن حق، به معنای اســتحقاق داشتن شئ یا تجربه خاص 
است. انسان می تواند نسبت به یک شــئ ملموس یا نسبت به موضوع یا هدف 
خاص، حق داشته باشد. برای مثال حِق داشتن سرپناه یا برخورداری از بهداشت 
یا آموزش. ســیال بن حبیب اســتدالل می کند که واژه  »حق« از محاکامت اخالق 
بوده و مبنای آن شناسایی انسان در مقام عضو جامعٔه انسانی است. عضوی که 

استحقاق برخورداری از  »حقوق« را دارد.

نبود مشارکت و عدم تحقق شهروندی در 
سایه غفلت جامعه مدنی

افرا حامدزاده - میالد صفائی

نبود مشارکت 
و عدم تحقق 
وندی شهر
در سایه غفلت جامعه مدنی
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واژٔه شــهروند، از کلمه التین civitas به معنای شهروندی ریشه گرفته است. 
، مفهوم شــهروندی ارتباط نزدیکی با عضویت در یک شهر داشت.  در ابتدای امر
شــهروندان رم به سبب تعلق به رم، از حقوق معینی، امنند حق رأی در مجالس، 
برخوردار بوده و مســئولیت های معینی داشتند. این حقوِق شهروندی که در آاغز 

شامل ساکنان شهر رم بود، بعدها همٔه ساکنان امپراطوری رم را در برگرفت.
فراز و فرود تاریخی مفهوم شــهروندی نشــان می دهد، مفهوم شــهروندی بر 
اداعهایی اکماًل مســتدل، اام نه چندان تعریف شده، در مورد جایاگه فرد در مقام 
عضــوی از یک جامعــه یا ملت متکی اســت. این مفهوم از ابتــدای پیدایش با 
عضویــت در یک دولت عجین بوده و تا به امروز این امهیت خود را حفظ نموده 
است. به نحوی که معنای امروزِی آن معادل عضویت در یک دولت-ملت همراه 
با برخورداری از یک ســری حقوق می باشــد. در همین راســتا دیوید هلد )۱۹۹۱(، 
دولت-ملت را پدیده ای تعریف می کند که مفهوم شــهروندی به آن اشــاره دارد و 

اداعهای شهروندی و اجتامع و مشارکت در چارچوب آن شکل می گیرد.
به رغم این که شهروندی، می تواند به ساختارهای تاریخی و سیاسی گوناگونی 
 اشــاره کنــد، اام احتاماًل هیــچ اگه تعاریــف آن به قدر اکفی بســط نیافته اســت. 
شهروندی تجسمی آرامن شمول است، حد معقولی از حق برای هماگن. اگرچه 
شهروندی در سیر تاریخی خود دچار فراز و فرودهای بسیاری بود اام در سال های 
، در ارتباط با وضعیت رافهی نقشــی تعیین کننده پیدا کرده  نه چنــدان دور اخیر
است. پسندیده است که عنوان این مفهوم به موازات کشف دوباره جامعٔه مدنی در 
اواخر دهه ۱۹80 احیا شد. این احیا با تأکید بر حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری 
به حقوق ناشــی از آن و تضمین و سازواکرهای تحقق آن حقوق، صورت گرفت.
حقــوق ناظر بــر شــهروندی، مؤیــد توانایی و حــق مشــارکت در جامعه و 
سیاست هایی که زیست و زندگی شهروندان را تحت الشعاع قرار می دهد، هست. 
مشارکت به معنای تأثیرگذاری بر تصمیم گیری ها و سیاست های عمومی، باهدف 
دخالت در تعیین سرنوشــت خود و جامعه اســت. چرا که هــر فرد حق تعیین 
سرنوشــت خود را دارد و از این رو حق مشــارکت معنایی پویا می یابد. معنایی که 

منجر به عینیت یافتن مفهوم شهروندی است.
مشارکت در مفهوم شهروندی نقش تعیین کنندگی از آن جهت دارد که برای 
افراد حق دخالت مســتقیمی اقئل می شــود تا افراد در مناسبات و تصمیم های 
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تأثیرگذار بر حیات اجتامعی، اقتصادی و سیاســی خود مشارکت دارند. مشارکت 
دارای ارزشــی ذاتی اســت به این معنا که هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان 

وسیله ای برای دست یابی به اهداف دارای ارزش است.
مشارکت اجتامعی کنش و واکنش افراد یک گروه برای رسیدن به هدفی است 
که برای همٔه افراد گروه بااهمیت به حساب می آید به نحوی که باکامل میل، نیرو 
و اماکنات خود را کم و بیــش برای تحقق هدفی که در نظر دارند صرف می کنند 

)پیران، ۱۳7۳: 2(.
از برداشــت آرنــت از مفهوم  »داشــتن« برای حقــوق، چنین بــر می آید که  
»داشــتن« به معنای هماکری به منظورِ ایجاد و حفظ یک دنیای سیاسی است 
که در آن هر شهروند بتواند طالب و ناظر حقوق خود شود و به انسانی حق مدار 
مبدل گردد. به این معنا که مشــارکت در حیات اجتامعی، اقتصادی و سیاســی 
جامعه، خود بخشی از برنامه  »داشــتن« یا  »برخورداری« از حقوق است؛ یعنی 
برنامه ریزی، ساامندهی و ایجاد یک جهان سیاسی که در آن توانایی درخواست، 

طلب و حفظ حقوق برای شهروندان محیا باشد.
تحقق شهروندی پیوســتگی غیراقبل کتامنی با عینیت یافتن مشارکت دارد 
و چه بســا که بتوان این گونه عنوان کرد که مشــارکت شرط الزم شهروندی است. 
اگر چیزی شــرط چیز دیگر قرار بگیرد به این معنا اســت که برای وجود دیگری، 

وجودش الزم تعریف می شود.
پیامن نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی ست که به سبب تصرییح 
حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی کوداکن، اصلی ترین منبع 
بین المللی موجود در حامیت از حقوق کوداکن محســوب می شــود که اولین و 
مهم ترین مرجعی است که حق مشارکت را برای کوداکن را به رسمیت شناخته و 
دولت هایی که به آن می پیوندند را ملزم به پذیرش حق مشارکت کوداکن می دارد.
پیامن نامــه حقوق کــودک2، تأمین حقوق اولیه و اساســی کــوداکن را که از 
موجودیت انســانی و اقتضائات سنی آنان ناشی می شود، الزامی دانسته و ایجاد 
زندگــی بهتــر براى کــوداکن و تــالش در راه رشــد هامهنگ و متعــادل آنان در 

زمینه  هاى اساسی را به عنوان یک حق برای کوداکن برمی شامرد.
دولت هایی که این پیامن نامه را امضا کرده اند موظف به اجرای آن هســتند. 
جمهورى اســالمی ایران نیز از جمله دولت هایی ا ســت که کنوانســیون حقوق 
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کودک را مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زامن که در تعارض با قوانین 
داخلی و موازین اســالمی باشــد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسالمی 
ایران الزم الراعیه نباشد، پذیرفته و در اسفندامه سال ۱۳72، به مثابه اقنون داخلِی 

الزم االجرا با حفظ حق شرط خود، تصویب کرده  است.
در مقدمــٔه این پیامن نامــه عنوان گردیده:  »شــالوده آزادی، عدالت و صلح 
جهانی هامنا به رســمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیراقبل اناکر 
 بیان 

ً
همــه اعضای خانواده بشــری اســت« و در ادامٔه همین مقدمــه صراحتا

می گردد که  »هماگن، بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، 
مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتامعی، دارایی، تولد یا سایر 
خصوصیات، ســزاوار کلیه حقوق و آزادی های مندرج در اســناد مذکور هستند«.
در بند اول امده ۱2 این پیامن نامه عنوان می شــود، کشورهای عضو تضمین 
خواهند کرد که کودکی که اقدر به شــکل دادن به عقاید خود می باشد، حق ابراز 
آزادانه این عقاید را در کلیه امور که به وی مربوط می شود، داشته باشد و متناسب 

با سن و میزان رشد فکری کودک به نظرات وی اهمیت الزم داده شود.
در بند اول امده ۱4 نیز کشــورهای عضو حق آزادی اندیشــه، عقیده و مذهب 
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را برای کودک محترم خواهند شمرد. همچنین در دو بند امده ۳۱ بیان می گردد:
کشورهای عضو حق کودک را برای استراحت، داشتن اواقت فراغت، پرداختن 
به بازی و فعالیت های تفریحی متناسب با سن کودک و مشارکت آزادانه در زندگی 

فرهنگی و هنری به رسمیت می شناسند.
کشورهای عضو حق کودک برای مشارکت اکمل در زندگی فرهنگی و هنری را 
محترم شــمرده و تروییج خواهند کرد و مشوق فراهم ساختن فرصت های برابر و 

مناسب برای فعالیت های فرهنگی، هنری و تفریحی خواهند بود.
در بند 8 اصل ســوم اقنون اساســی جمهوری اسالمی ایران۳، نیز به صراحت 
ذکر می گردد، ]دولت  جمهور اســالمی  ایران  موظف  اســت  بــرای  نیل  به  اهداف  
مذکور در اصل  دوم ، همه  اماکنات  خود را برای[ مشــارکت  اعمه  مردم  در تعیین  
سرنوشت  سیاسی ، اقتصادی ، اجتامعی  و فرهنگی  خویش ، به اکر برد. در این بند 
از اصل سوم اقنون اساسی، قیدی مطلق به اکر رفته و تاممی آحاد مردم را افرغ از 
جنسیت، قومیت، دین و سن را شامل می گردد؛ که به نوعی به رسمیت شناختن 

حق مشارکت کوداکن در انتخاب سرنوشت خود است.
اام پرسشی که دلیل ناگرش این یادداشت از سوی ناگرنداگن بوده این هست 
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, تهران, موسســه اعلی  , هرمز ۱.  نظریــه رافه, فیتز پتریــک, تونــی )۱۳8۱(, هامیون پور
پژوهش تأمین اجتامعی, جلد اول

2.  http://www.unic-ir.org/publication/farsi/koodak2.htm
3.  https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

پی نوشت ها

کــه آیا کوداکن در مســائلی که مرتبط آن ها هســت از حق مشــارکت و انتخاب 
؟ پرسش جدی تری که در متن پرسش نهفته است این هست  برخوردارند و یا خیر
که آیا جامعه و حاکمیت، حق شــهروندی کوداکن را به رســمیت می شناســند و 
آیــا جامعٔه مدنی ام تحقق این حق را به عنوان یک مســئله درک کرده و پذیرفته 
است؟ پرسشی که با شیوع همه گیری ویروس کرونا، وضعیت کوداکن را در جوامع 
مختلف، علی الخصوص جامعٔه ایرانی، در معرض تغییراتی جدی و تأثیرگذار بر 
زیست و آیندٔه آنان قرار داده، جدی تر از پیش گشته و به نظر در نسبت با کوداکن 

در جامعه تبدیل به یک مسئله گشته است.
تالش شد که با بازخوانی مفاهیم حقوق، شهروندی و مشارکت و بررسی ارتباط 
، اهمیت مسئله مشارکت کوداکن را بازگو کرده و با ناگهی  این مفاهیم با یکدیگر
مختصر و گذرا به قوانین باالدســت، وجاهت اقنونی آن را بیان نامییم. مســئله 
این یادداشت احراز فراموشــی حق مشارکت کوداکن، به طبع آن حق شهروندی 
کوداکن و در نهایت، غفلت امروز جامعٔه مدنی از یک مسئله اجتامعی است. /*

منابع

پیران، پرویز )۱۳7۳(، به ســوی نهادهای جامعه مدنی، طرح شهرداری مدرسه، معاونت 
اجتامعی و فرهنگی شهرداری تهران

 ، ؛ تیلور کسول، لیدا؛ موین، ساموئل؛ هانت، آلیستر ، استفانی؛ ام حِق حق داشــتن، دگویر
آسترا )۱۳۹7(، پیران، حسین، تهران، فرهنگ نشر نو و نشر آسیم

، تهران، موسســه اعلی پژوهش  ، هرمز نظریه رافه، فیتز پتریک، تونی )۱۳8۱(، هامیون پور
تأمین اجتامعی، جلد اول
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حقوق اجتامعی و شهروندی اجتامعی در 
اتحادیه اروپا

ترجمه و تلخیص: رکسانا محمدزاده هدایتی

حقوق اجتامعی و
وندی اجتامعی شهر

در اتحادیه اروپا

مقدمه
اتحادیه اروپا در میان خیل نهادها و ســازامنهای منطقه ای و جهانی، موقعیت 
ممتــاز و یاگنه ای دارد. این اتحادیه هم اکنون بلوک تجاری قدرتمندی اســت 
که روابط اقتصادی گســترده ای با قدرت های بزرگ اقتصادی دارد؛ و بزرگ ترین 
معامله گر تجاری جهانی محسوب می گردد؛ و جدا از اکرکرد اقتصادی از اکرکرد 

سیاسی نیز برخوردار است.
از لحــاظ اقتصادی مهم ترین اکرکــرد آن ایجاد یک بــازار واحد بر مبنای 
«، بین اعضایش  جابجایی آزادانه  »اکالها«،  »خدامت«،  »سرامیه« و  »نیروی اکر
اســت که هســته اصلی هماکری اروپا را تشــکیل می دهد. در طول زامن حق 
« به« شهروندان« گسترش پیدا کرده و شهروندان  جابجایی آزادانه از  »نیروی اکر
می توانند بدون اخذ ویزا برای اکر و زندگی از کشــوری به کشور دیگر مهاجرت 
کننــد. با گذشــت زامن این امر بر قواعــد و مقررات اعطــای تابعیت و حقوق 
ـ ملت ها( تاثیرگذاشــته است و  شــهروندی در واحدهای مجزای ملی )دولت ـ
باعث گردیده شــکل ویژهای از شهروندی در اقلب اتحادیه اروپا  شکل بگیرد.
افزایش مهاجــرت درون اتحادیه اروپا، به این موضوع انجامیده اســت که 
حقوق اجتامعی شــهروندان در این اتحادیه از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد؛ 
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بنابرایــن همواره در تالش به دنبال تضمین حامیتهای اجتامعی، اجرای اصل 
رفتار برابر بــا اکرگران و شــهروندان مهاجر و در نتیجــه هامهنگی نظام های 

تأمین اجتامعی بین دولت های عضو بوده است.

حقوق اجتماعی چیست؟
مفهوم حقوق اجتامعی چالش های اساسی را با توجه به فردگرایی متضاد حقوق 
« جامعه شــناس  و اســتقالل حامیان حقوقی مطرح می کند.  »تالکوت پارســونز
آمریاکیــی، حقوق اجتامعــی را به عنــوان  »عضویت اکمل در عرصــه اجتامعی 
جامعه« تعبیر نموده است.  »امرشال« حقوق اجتامعی را در چارچوب شهروندی 
تعریف می کند. او به تفکیک ســه نوع حقوق شهروندی که در یک توالی تاریخی 
توســعه یافته اند می پردازد. نوع اول  »حقوق مدنی« نام دارد که در قرن هجدهم 
به صورت  »حقوق ســلبی« ظهور کــرد و دربرگیرنده آزادی فــردی در برابر تجاوز 
غیراقنونی دولت به املکیت خصوصی، آزادی شخصی و عدالت بود. حقوق مدنی 
از قرن نوزدهم به بعد به »حقوق سیاســی ایجابی« پیوند خورد که به وسیله آن، 
شهروند فعال می توانست در شکل گیری افاکر عمومی و تصمیم گیری های سیاسی 
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مشــارکت جوید.  »حقوق اجتامعی« در قرن بیســتم توســعه یافــت و از مجرای 
آن شــهروندان بر اساس اســتانداردهای پایه ای مشخصی از نظر رافه اجتامعی و 
اقتصادی، چه به وسیله حق اکر و چه تأمین رافه، مورد حامیت قرار می گرفتند. این 
حقــوق اجتامعی، بدین علت حائز اهمیت بود که به اعضای طبقه اکرگر فرصت 
مشــارکت حقیقی در جامعه به عنوان شــهروند را می داد. به رغم این واقعیت که 
امرشــال فقط تعریف نامناســبی از حقوق ارائه داده و نظریه وی همواره به دالیل 
مختلــف مورد انتقاد قرار گرفته، اام تحقیقات رافهی تــا به امروز به طور مکرر به 

تعریف امرشال در مورد حقوق اجتامعی و شهروندی اشاره دارد.
حقوق اجتامعی به طور کلی، به شــیوهای که معمواًل در تحقیقات سیاست 
که  گوناگونی از حامیت اجتامعی  اجتامعی اســتفاده می گردد، به شــکل های 
توســط دولت ارائه می گردد، اشــاره دارد. حقوق اجتامعی ممکن است شامل 

موارد ذیل باشد:
۱- حق اکر کردن

2- برابری در فرصت ها )در آموزش، بازار اکر و غیره(
۳- اســتحقاق و بهره مندی از خدامت بهداشــتی، مزایــای رافهی و خدامت 

اجتامعی در زامن بیاکری یا ناتوانی برای اکر
4- استحقاق برخورداری از یک استاندارد معین آموزشی

شهروندی اجتماعی چیست؟ 
مفهوم شــهروندی در طول زامن در میان جوامع مختلف دستخوش تغییراتی 
شــده اســت. در اغلب این تعاریف، جنبه های حقوقی شهروندی یعنی حقوق و 
کید قرار  تعهدات تعیین شــده فرد نسبت به حکومت در سطوح مختلف مورد تأ
می گیرد. دو راه اصلی برای شکلگیری شهروندی اجتامعی می تواند متامیز شود:

اول: دیداگه امرشــال به شــهروندی اجتامعی به عنوان یک نوع از عضویت 
که ناشــی از تأمین حقوق اجتامعی است. امرشــال شهروندی را به منزله رابطه 
بین فرد و دولت تعریف و تحول شــهروندی را در ســه ســطح مدنی، سیاسی و 
اجتامعی بررسی می کند. او بر اساس این اندیشه که هیچ فردی نباید پیشاپیش 
از مشارکت در زندگی سیاسی و اجتامعی محروم بامند، بر این نکته اصرار دارد 
که حقوق مدنی و سیاســی باید امتداد یابد و حقــوق اجتامعی را نیز در برگیرد. 
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بــا چنین زمینه هایی هســته اصلی شــهروندی تحت عنــوان  »جامعه مدنی« 
)جامعه ای که بر روابط بین شهروندان و قرارداد اجتامعی تجدید شونده مبتنی 
است( شکل می گیرد. چنین نگرشی تا اندازه زیادی بر یک سطح از دولت ملی 
کید دارد. با این حال الزم به یاد آوری اســت که شــهروندی به عنوان مفهومی  تأ
چند الیه و چند سطحی ابعاد دیگری نیز دارد و ابعاد سیاسی، مدنی و اجتامعی 

و احتاماًل یک بعد فرهنگی را نیز دربرمی گیرد.
دیــداگه دوم شــهروندی اجتامعــی را معادل بــا حقوق اجتامعی رســمی 
شــهروندان ملــی می بیند؛ کــه به هیچ وجــه مزایای اجتامعی یــا خدامتی که 
 تامم حقوق 

ً
به ســادگی بر اساس شهروندی اعطا می گردد، وجود ندارد و تقرییبا

اجتامعی طبقه بندی گشــته است. با این حال شهروندی ملی همچنان نقشی 
مهم در ساختن چشــامندازی برای رافه، امنیت و آزادی افراد بازی خواهد کرد. 
عــالوه بر این حــق مهاجرت برای ااقمــت نیز می تواند معیار مســتقیمی برای 
حقوق رافهی در نظر گرفته گردد. به عبارت دیگر ملیت ممکن اســت به عنوان 
یک معیار مســتقل برای واجد شــرایط بودن و بهره مندی از برخی مزایا رافهی 

نقش بسیار مهمی بازی کند.

شهروندی اجتماعی اتحادیه اروپا
با فرآیند اداغم اروپا، مرزهای شــهروندی اجتامعی به سوی سطح فراملی حرکت 
کرد؛ زیرا اتحادیه قدرت الزم را برای تعیین مرزهای اســتحقاق به دســت آورده 
بود. با جابجایی آزادانه اکرگران برای دســتیابی به بازار داخلی، اتحادیه اروپا در 
تالش به دنبال تضمین حامیتهای اجتامعی افراد اســت. این مسئله از طریق 
ترکیبــی از قوانین ممنوعیــت تبعیض بر پایه ملیت و نظامــی برای هامهنگی 
برنامه های تأمین اجتامعی بین کشورهای عضو به دست آمده است. شهروندی 
مبتنی بر تابعیت یکی از دولت های عضو اتحادیه بوده، به عنوان یک الیه دیگر 
از عضویت، بر شهروندی ملی افزوده گردیده و آن را تکمیل نموده است. عالوه 
بر این، مزایای بیشتری را برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه به همراه داشته و از 
سوی دیگر پیامدهایی را نیز برای حقوق اجتامعی آنان به باعث گردیده است.
حقوق اجتامعی که شهروندان مهاجر اتحادیه اروپا بر اساس اقنون اساسی 
اتحادیه از آن اســتفاده می کنند، شامل حق جابجایی آزادانه، اصل عدم تبعیض 
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)بر اســاس ملیــت( و هامهنگی نظام های تأمین اجتامعی اســت. در راســتای 
تمرکز اولیه ایــن اتحادیه بر ایجاد بــازار واحد بین کشــورهای عضو؛ جابجایی 
آزادانه اکالها، خدامت، ســرامیه و نیروی اکر، هسته اصلی هماکری اروپا را از آاغز 
باکر تا کنون تشکیل داده است. در طول زامن، حق جابجایی آزادانه از نیروی اکر 
اکرگران( به شهروندان گسترش پیدا کرده و این موضوع از آن جهت اهمیت دارد  (
که جابجایی آزادانه شــهروندان بخشــی از حقوق اجتامعی آن هاست. تضمین 
اینکه اکرگران امدامی که از مرزهای ملی عبور می کنند، حامیت اجتامعی خود را 
از دســت ندهند، به عنوان مکمل جدایی ناپذیری برای تشویق آنان به مهاجرت 
آزادانه شناخته می گردد؛ بنابراین اتحادیه اروپا به طور پیوسته به دنبال تضمین 
اجرای اصل رفتار برابر با اکرگران سیار، حامیت اجتامعی از شهروندان مهاجر و 

هامهنگی نظام های تأمین اجتامعی بین دولت های عضو بوده است.
بدیــن ترتیب هامهنگــی نظام های تامین اجتامعی بین کشــورهای عضو، 
به جای هامهنگ ســازی نظام هــای اجتامعی ملی، حقوق اجتامعی اساســی 
شــهروندان مهاجــر اتحادیه اروپا تعریــف می گردد. این بدان معنی اســت که 
تعریــف حقوق اجتامعی اساســی که توســط دولت های عضو ارائــه می گردد، 
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محتوای سیاست های اجتامعی و اصول استحقاقی را تعیین می کند. لذا حقوق 
اجتامعی اساسی شهروندان مهاجر اتحادیه اروپا به دولت عضوی بستگی دارد 

که در آن ساکن هستند یا در آن اکر می کنند.
عالوه بر این به دلیل هامهنگی مزایا، حقوق اجتامعی شــهروندان مهاجر 
اتحادیه اروپا در کشور مقصد می تواند شامل مزایای صادر شده از کشور مبدأ و 
مزایای اقبل دسترسی در کشور مقصد باشد. با این وجود هر کدام از کشورهای 
عضو که درخواســت اعامل حقوق اجتامعی را داشته باشد، باید با قوانین این 
اتحادیــه به ویژه با اصل اساســی رفتار برابر و عدم تبعیض شــهروندان مهاجر 
ســازاگر باشــد. این قوانین در ترکیب با سایر حقوق شــهروندان اتحادیه اروپا 
بدین معناست که تعداد ذینفعان سیاست های اجتامعی تا حد زیادی گسترش 
یافته اســت. بر این اساس کشورهای عضو دیگر نمی تواند دسترسی به مزایای 
اجتامعی را برای شهروندان خود محدود سازد؛ بنابراین اتحادیه اروپا حاکمیت 

و استقالل کشورهای عضو را در حوزه سیاست اجتامعی از بین برده است.

شرایط شهروندی در اتحادیه اروپا
مفهومی نظام مند از شهروندی اروپایی با تصویب معاهده امستریخت در سال 
۱۹۹۱ مطرح گردید. در این معاهده مفهوم ســنتی شــهروندی که در پیوســتگی 
اکمــل با تابعیت قرار داشــت، دگرگون شــد. بر اســاس بنــد ۱ امده 8 معاهده 
،  »هر فردی که دارای تابعیت یکی از دولت های عضو است، شهروند  فوق الذکر
اتحادیه خواهد بود.« بنابراین مفهوم شهروندی اتحادیه اروپایی تنها بر تابعیت 
دولت های عضو و نه هیچ چیز دیگری مبتنی اســت، لیکن دولت های عضو در 

دادن تابعیت به افراد، دارای صالحیت انحصاری اند.
از هناگم الزم االجرا شــدن معاهده امستریخت، همه اتباع دولت های عضو 
دو گونه شــهروندی دارند: شــهروندی دولت متبوع خود و شــهروندی اتحادیه 
. آنان  اروپایی. در حقیقت شــهروند اتحادیه اروپایی وجــود دارد، ولی تبعه خیر
 اتبــاع دولت های عضوند. در اینجاســت کــه تفاوت میان شــهروندی و 

ً
صــراف

تابعیت مطرح می گردد. باوجود روشــنی متن امده 8 معاهده امستریخت درباره 
نقش دولت های عضو در مورد شهروندی اتحادیه اروپا، برخی از دولت هااز این 
مسئله بیمناک بوده اند که از یک سو شــهروندی خود و از سوی دیگر استقالل 
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خود را در اعطاء شهروندی ملی از دســت بدهند؛ بنابراین معاهده آمستردام با 
افزودن جمله زیر به بند ۱ امده 8 این نکته را روشــن کرد:  »شــهروندی اتحادیه 
اروپایی تکمیلی است و جانشین شهروندی ملی نمی گردد.« در واقع شهروندی 
اتحادیه اروپا یک شهروندی هم پوشــان و تکمیل کننده شهروندی ملی است. 
دولت های عضو اتحادیه اروپا حق خودداری از به رسمیت شناختن تابعیت اتباع 
دیگر دولت های عضو را ندارد و باید شــهروندی اتحادیه اروپا را که دیگر دولت 
عضو اعطاء کرده، بدون قید و شــرط بپذیرند. بنابراین نخستین شرط شهروندی 

اتحادیه اروپا که شرطی شکلی است، تابعیت یکی از دولت های عضو است.
 اام جدای از تابعیت، شــرایط فرهنگی و ارزش شــناختی دیگری نیز وجود 
دارد که بر خالف تابعیت، ســطح باالتری از استقالل را نسبت به دولت هادارد. 
از جملــه این ارزش ها که میان اروپاییان مشــترک اســت می تــوان به آزادی، 
دمکراســی، حامیــت از حقــوق بنیادین و حاکمیــت اقنون اشــاره کرد. همه 
اروپائیان با این تفکر موافق اند که شــهروندی فقط در فضایی دموکراتیک و با 

راعیت حقوق بنیادین و اصول برابری و عدم تبعیض می تواند ظهور کند.
شــهروندی اتحادیــه اروپــا دو جنبــه دارد: یکی جنبــه در برگیرنــده که به 
شــهروندان جامعه اروپایی اماکن می دهد تا از شــامر معینــی حقوق بهره مند 
گردنــد و تابع برخی تاکلیــف که از رهگــذر آن اعامل می گردد، قــرار گیرند؛ و 
دیگــری جنبه انحصاری که خارجیان، بیاگنــاگن و مهاجران را به طور اکمل یا 

جزئی از حقوق مرتبط با شهروندی اتحادیه اروپا مستثنا می کند.
در اصل، حقوق هم بسته با شــهروندی اتحادیه اروپا باید از نوع انحصاری 
باشــد؛ یعنی این حقوق به شــهروندان اتحادیــه اروپایی اختصاص داشــته و 
شــهروندان غیراروپایی را مســتثنا کنــد؛ بنابراین دو پارگــی تبعه/بیاگنه درون 
دولت، امری ذاتی برای شــهروندی است. به عکس در اتحادیه اروپا، حرکتی به 
سمت گســترش قلمرو بهره مندان حقوق شهروندی وجود داشته که نشانهای 
از گرایش به ســوی تعمیم حامیتهای اقنونی اســت. در نتیجه باید میان حقوق 
اختصاص داده به شــهروندان اتحادیه اروپایی و حقوقی که فقط به ســکونت 

مرتبطاند یا به سادگی به هر فردی اعطا می گردد، تامیز اقئل شد.
از جملــه حقوقی که به ســکونت مربوط اند می توان از حــق رفت و آمد و 
سکونت آزادانه اشخاص و انتقال آزادانه خدامت برای اشخاص واجد شرایط و 
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خانواده های آن ها نام برد. فهرســت حقوق مندرج در معاهده اتحادیه اروپایی 
 محدود است؛ و 

ً
در مقایســه با فهرست حقوق مرتبط با شــهروندی ملی، نسبتا

تقویــت حقوق موجود و یــا افزودن حقوق جدید، اماکن پذیر اســت. در زمینه 
اجرای حقوق، شهروندی اتحادیه اروپا تفاوت ژرفی با شهروندی ملی دارد؛ زیرا 
اعامل اکثریت این حقوق به این شرط بستگی دارد که تبعه یکی از دولت های 

عضو، در کشور متبوع خویش سکونت نداشته باشد.
کید بر این نکته ضروری اســت که وضعیت شــهروند اتحادیه  ســرانجام تأ
اروپایی فقط از حقوق تشــکیل یافته است و مستلزم هیچ گونه تکلیفی نیست. 
برعکس شــهروندی ملی کــه تاکلیفی از جمله پرداخــت املیات یا خدمت در 

ارتش را دربرمی گیرد.

مرزهای اضافی
 مقــررات اتحادیــه اروپا، الیه ای از شــرایط را بــه قوانین ملی اضافــه می کند. 
مهم ترین آن ها شرایطی است که بر اســاس آن شهروندان اتحادیه حق دارند 
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در یکــی از کشــورهای عضو ااقمت کننــد. چرا که این اعمل اصلی تشــخیص 
شــهروندان مهاجــر این اتحادیــه از اتباع هر یک از کشــورهای عضو اســت. 
آنچه که شــهروندان اروپایی به عنوان یک نتیجه مستقیم از شهروندی فراملی 
خــود به همراه دارنــد، حق جابجایــی آزادانه بین مرزهای کشــورهای عضو و 
حق ااقمت و اکر در هر کشــور عضو دلخواه آنان اســت. ایــن حقوق در ارتباط 
با حقوق اجتامعی اســت که شــهروندان اتحادیه اروپا از آن برخوردار هستند. 
به بیانی دیگر شــهروندان ملی، بدون قید و شــرطی، به قلمرو ملی، حق اکر و 
ااقمت دسترســی دارند. خط جداکننده اصلی بین شــهروندان مهاجر اتحادیه 
( در هر یک از کشــورهای عضو این اســت  اروپا و شــهروندان ملی )غیرمهاجر
که:  »شــهروندان اتحادیه در طی پنج سال اولی که در کشور عضو دیگر ااقمت 
دارند، اماکن دسترســی به حقوق اجتامعی در کشــور عضو مقصد را به صورت 
مشــروط دارا هســتند. در همین حال، حقوق شــهروندان ملی برای ااقمت در 

، بدون قید و شرط باقی می امند.  «  کشور
لذا شهروندان مهاجر اتحادیه اروپا برای بهره  مندی از حقوق اجتامعی باید 
 ، در کشــور مقصد ااقمت داشــته باشــند. حق ااقمت در یک کشور عضو دیگر
مشــروط به بــازار اکر و منابع اقتصادی اســت. همه شــهروندان اتحادیه حق 
جابجایی آزادانه دارند، اام اگر اکرگر نباشند یا پول اکفی در اختیار نداشته باشند، 
ااقمت اقنونی آن ها به مدت سه امه محدود می گردد. پس از آن می توانند برای 
درخواســت ااقمت اقدام کنند. اکرگران اماکن ااقمت بیش از ســه امه ااقمت را 
دارند، در حالیکه شهروندان مهاجر غیرفعال اقتصادی این اتحادیه، باید بتوانند 
بیمــه درامنی جامع و منابع املــی اکفی برای خود و اعضای خانواده هایشــان 
تأمین کنند تا شــرایط الزم برای ااقمت اقنونی آن هــا فراهم گردد. هدف اصلی 
این محدودیت های ااقمتی، آن اســت که  »شــهروندان مهاجر بار نااعدالنه ای 
بر نظام بیمه هــای اجتامعی دولت عضو میزبان« نگردنــد. عالوه بر این، اگر 
شهروند اتحادیه در یکی از این دولت های عضو تبدیل به باری نااعدالنه گردد. 
آن دولت می تواند او را اخراج کند اگرچه حق بازگشــت مجدد بر اســاس اصل 

جابجایی آزادانه برای او همچنان محفوظ خواهد بود.
شــهروندان مهاجر اتحادیه اروپا که به عنوان اکرگر مشغول باکر می  گردند، 
، دارای حقوق اجتامعی یکسانی  از اولین روز استخدام خود در کشور عضو دیگر



- فصلنامٔه سیاست گذاری اجتامعی -76

هســتند. چنانچه این اکرگران در طول پنج سال اول ااقمتشان، شغل خود را از 
دســت بدهند، می توانند به مدت شش امه از مزایای بیمه بیاکری و انواع دیگر 
حامیت هــا بهره مند گردند؛ و پس از شــش امه دوباره در صــف جوینداگن اکر 
قــرار می گیرند؛ که در این صورت طی مدت زامن محدودی که در این صف قرار 

دارند، ممکن است حق استفاده از مزایا را نیز دارند.
در طول پنج ســال اول ااقمت، حقوق اجتامعی شهروندان مهاجر اتحادیه 
اروپا، به طور مشخص طبقه بندی گردیده است. باگذشت این مدت، کشورهای 
عضو باید به هامن اندازه دسترســی به مزایای اجتامعی را به شهروندان مهاجر 
اتحادیه اروپا اعطاء کنند. این دستاورد یک پیشرفت اقبل توجه است که نباید 
به راحتی از کنار آن گذشت، چرا که تا پیش از این تنها ساکنان دائمی از حقوق 

اکمل اجتامعی از جمله حق تأمین اجتامعی برخوردار بوده اند. /*
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