خالصه سیاستی

 .۲اتخاذ راهكارهاي علمی در حوزه حقوق شهروندي
بيش از اشكال حقوقی صرف میتواند زمينه را براي
اجراي تكاليف و مسئوليتهاي جمعی فراهم آورد.
ازاينرو ،ضرورت دارد تا به تدوين دستورالعملها و
قوانينی پرداخته شود كه بتواند ظرفيتهاي موجود در
قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران را در اصول نظير:
اصل دوم (براي همگان در مقابل قانون) اصل هفتم (حق
مشاركت همگانی در امور سياسی) ،اصل نهم (برخورداري
از حقوق مساوي) و اصل نوزدهم (تساوي حقوق همه
اقوام و قبايل ايرانی) را فراهم آورد.
 .۳تأكيد بر مؤلفههاي هويت فراگير ملی :هراندازه كه
تعريف كارگزاران سياسی و سياستگذاران از هويت ملی
فراگيرتر باشد ،به همان ميزان وفاداري ملی اقشار
گوناگون جامعه بهنظام سياسی و تالش براي حفظ و
پاسداري از منافع ملی بيشتر خواهد بود چراكه تمام مردم
ساكن در درون مرزهاي ايران احساس میكنند كه
جايگاه مناسبی در كشور خوددارند و بر اين باورند كه در
هيچ جايی ديگر نمی توانند چنين موقعيت و توجهی به
دست آورند .چنانچه دولت ،تعريف خود را از نيروهاي
اجتماعی محدود سازد يعنی هويتی با نگرش حذفی بنا
نهد و گروههايی خاص را حذف ،يا برخی از عناصر
هويتی (دينی ،فرهنگی ،نژادي ،زبانی) را ناديده بگيرد،
موجب خواهد شد تا اين گروهها از عرصه مشاركت
سياسی ،اجتماعی و اقتصادي حذف و درنهايت احساس
ازخودبيگانگی ملی با نظام سياسی گسترش يابد .با
گسترش چنين وضعيتی ممكن است حتی نيروهاي
داخلی براي رهايی از چنين وضعی به دامن اغيار بياويزند
و غيرت و تعصب ملی خود را ببازند.
 .۴برجسته نمودن زمينههاي پيوند و ائتالف جمعی در
اين راستا بايد با بازخوانی تاريخ و ميراث مشترک ايران بر
عناصر هويتی مشترک تأكيد نمود .تأكيد بر روايتها و
مراسم مورد اشتراک نظير عيد نوروز ،تأكيد هفته وحدت،
جشن هاي ايام دهه فجر و پرهيز از طرح گفتارهاي
تعارضبرانگيز میتواند زمينههاي الزم را براي عامل و
همسويی افراد و گروههاي اجتماعی فراهم نمايد.
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مقدمه
شهروندي غالباً به معناي قدرت بخشی و توانمندسازي
اعضاي جامعه و برخورداري آنها از حق رأي ،تصدي مناصب
سياسی ،بهرهمندي از برابري در برابر قانون و استحقاق
برخورداري از مزايا و خدمات مختلف حكومتی است .عالوه
بر اين ،شهروند بودن مستلزم داشتن تعهداتی همانند پيروي
از قانون ،پرداخت ماليات و دفاع از كشور بوده است .درواقع،
شهروندي سازوكاري براي تخصيص حقوق و مطالبات
اعضاي جامعه است كه در نگرش رايج بيشتر در ارتباط با
مفهوم دولت معنا يافته است .بنابراين ،در ميانة دولت ـ شهر
عصر كالسيك و دولت ـ ملت مدرن ،مفهوم شهروندي از
طريق مفاهيمی كه در درون نهادها و تأسيسات جديد پديد
آمدهاند ،معنا يافته است و حقوق شهروندي مختص آنهايی
دانسته شده كه در يك جامعة سياسی با ابعاد ملی زندگی
میكنند.
جهت دستيابی به ظرفيتهاي متعالی حقوق شهروندي
در قانون اساسی جمهوري اسالمی و درک چنين امري
بهعنوان هدف عالی سياستگذاري توجه به توصيهها و
راهكارهاي زير میتواند مفيد فايده باشد:
 .۱سياستگذاري نظام سياسی بايد بهگونهاي باشد كه
همه اعضاي جامعه احساس كنند سهم منصفانهاي از
منافع و مزاياي جمعی را دريافت داشتهاند و در درازمدت
متضرر نخواهند شد .اين مسئله كه زمينهساز تحقق
عدالت اجتماعی می گردد ،از طريق توزيع منصفانه منافع،
رفع محروميتهاي منطقهاي ،پرهيز از تبعيض،
شفافسازي عرصه تصميمگيري ،تالش دولت براي
مصالحه و سازش ميان گروههاي مؤتلف و تعديل
مطالبات محل ،خرد شهروندان جهت دستيابی به
زمينههاي مشترک و اتخاذ مواضع ميانهرو است.
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تنوعات هويت ی را رقم میزند ،سياستگذاريهاي هويتی
رسمی صورت گرفته از سوي نظام سياسی در قالب
حقوق شهروندي است كه فرصت الزم را براي
فعالسازي يا تضعيف اين عوامل فراهم میكند.
 « .۸شرايط خاص فرهنگی ،اجتماعی و جغرافيايی و
ازجمله پراكندگی و تنوع قومی كشور ما نيز مانند اغلب
نظامهاي اجتماعی ديگر ،نيازمند مديريت سياسی توانمند
و كارآمدي است كه از عهدة حل مسائل و چالشهاي
اصلی در اين زمينه برآيد» (حاجيانی.)1۴۱ :1۸۳۱ ،
نكته بسيار مهمی كه میبايست به خاطر سپرد اين
است كه هرگز بهطور كامل نمیتوان شاهد اجراي الگوي
واحدي از سياستگذاريهاي هويتی بود و در عمل
آميزهاي از الگوهاي سياستگذاري بسته به شرايط زمانی
و مكانی به اجرا گذاشته میشود .درواقع ،سياستگذاري
هويتی در هر نظام سياسی و الگوي حاكم بر حقوق
شهروندي ،تابعی از ماهيت نظام سياسی ،پايگاه اجتماعی
نظام سياسی در ميان مردم ،الگوها و آرمانهاي سياسی-
ايدئولوژيك ،قوانين مدون (بهويژه قانون اساسی) و غير
مدون و نهايتاً سياستهاي عينی -عملی به اجرا
گذاشتهشده است .بهرغم اين تنوع در سياستگذاريهاي
هويتی ،جملگی آنها باهدف تضمين و تثبيت همبستگی
و وفاق ملی تدوين و به كار بسته میشود .همبستگی
ملی بهعنوان هدف سياستگذاريهاي هويتی به معناي
فراهم نمودن زمينههاي ساختاري الزم براي احساس
وحدت منافع و مسئوليتهاي جمعی مردمی است كه
برخوردار از تباري واحد ،خاطرات مشترک ،عناصر
فرهنگی مشترک و پيوند با يك سرزمين تاريخی هستند
(اسميت .)1۳۳-1۳۱ :1۸۱۱
 .۹نظر به خودآگاهیهاي هويتی ،انعكاس نظر گروههاي
مختلف در فضاي رسانهاي شده جهان و متأثر از فضاي
فكري حاكم بر عرصه بين المللی كه حقوق بشر را به
ابزاري براي اعمالنظر و اثرگذاري تبديل نموده است،
میبايست فرصت و ظرفيتی را فراهم نمود كه در آن
زمينههاي احترام به حقوق شهروندي و «حق تفاوت»
گروههاي مختلف هويتی (يعنی برخورداري از الگوها و
سنتهاي خاص خود) به رسميت شناخته شود و با احترام

 .۵تقويت ظرفيتهاي هم پذيري و كنش جمعی :دعوت
تمام نيروهاي اجتماعی به پذيرش ديگري ،ايجاد
تعهدهاي فراگير ملی (چارچوب منافع ملی) ،ارائه تفسيري
مسالمتآميز از زندگی سياسی (بهرغم متنوعات و
اختالفات) ،توسعه و تعميق رضايت شهروندان ،گسترش
خودآگاهی ملی ،توسعه ظرفيتهاي مشاركت عمومی و
سازماندهی حقوقی مناسب و شايسته فعاليتهاي
نهادينهشدة سياسی در اين زمينه بااهميت است .هويت
ملی در اين معنا سه كاركرد اصلی يعنی افزايش قدرت
انتخاب ،امكانپذيري ارتباط با ديگران و اعطاي
نيرومندي و نرمشپذيري را به اجرا میگذارد.
 .۶تالش و برنامهريزي براي ارتقاء سرمايه اجتماعی و
زدودن آثار بیاعتمادي سياسی ،اعتماد پيونددهندة اجزاء و
عناصر اجتماع به يكديگر و تسهيلكننده تبادالت و
ضامن بقاي جامعه است .اعتماد با ايجاد شفافيت،
پيشبينیپذيري و قابليت اتكا به افراد و گروهها موجب
انتظام و معاضدت جمعی میشود .دستيابی به چنين
امري ،از طريق برابري اجتماعی ،رفع نگرشهاي
بدبينانه ،زدودن احساس ناامنی اجتماعی ،تلطيف فضاي
سياسی ،فراهم نمودن زمينههاي الزم براي تأثيرگذاري
افراد ،تحقق ظرفيتهاي قانونی جهت تضمين آزادي،
انتقادپذيري و تحملپذيري سياسی ،پاسخگويی مسئوالن
و رفع شكافها و نابرابريهاي اقتصادي امكانپذير است.
 .۷پايداري و فراگيري همبستگی ملی در جامعه ايران ،از
يكسو متكی به مناسبات نظام جمهوري اسالمی ايران با
اقوام كشور و از سوي ديگر متكی به كمّ و كيف روابط
اقوام با يكديگر است« .اهميت نقش مديريت سياسی در
كمّ و كيف سياست قومی در ايران ،بهويژه با در نظر
گرفتن نقش سنتی و تاريخی دولت از يكسو و فراگيري
و برخورداري از يك شبكه متمركز اداري از سوي ديگر
مهمتر جلوهگر میشود» (حاجيانی.)1۴۱ :1۸۳۱ ،
اين فرض به معناي رد عوامل تأثيرگذار ديگر در اين
زمينه نظير سابقه تاريخی مشترک ،نوع ادراک آنها از
يكديگر ،نقش نخبگان ،عوامل منطقهاي و بينالمللی
نيست؛ بلكه تأكيد بر اين مسئله است كه با لحاظ همه
اين عوامل ،آنچه در تحليل نهايی ماهيت تفاوتها و
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شهروندي فراهم نمايند .سياستگذاري ،برنامهريزي و
اجراي تصميمات در مناطق مختلف كشور مستلزم مطالعه
عميق ساختارهاي اين مناطق و نيز مطالعة مستمر و
ارزيابی بازخوردها و نتايج اقدامات انجامگرفته و
بهكارگيري مؤثر آنها در چرخة برنامهريزيها و
تصميمگيريهاي آتی است .در اين زمينه آنچه مهم است
فهم زمينه هاي عملياتی تصميمات اتخاذشده است تا با
فراهم كردن درک درستی از محيط عملياتی ،زمينههاي
ارتقاء حقوق شهروندي و تثبيت زمينههاي تعلق ملی را
فراهم نمايد .اولويتگذاري اهداف و نيازها میتواند در
اين زمينه راهگشا باشد .در اين چارچوب بايد با
نصبالعين قرار دادن تشخص و هويت تكتك ايرانيان و
پرهيز از هرگونه افراطوتفريط  ،تمهيدات الزم را براي
تحقق حقوق شهروندي فراهم آورد.
« .۱۲قانون اساسی بهعنوان برترين و واالترين بايسته
حقوقی يك كشور ،با ترتيب بندي منظم فصول و اصول
گوناگون در درون خود التزام بنيادين میآفريند كه دولت
و ملت بهگونهاي برابر و وفادارانه به آن مقيد گردند.
بنابراين قانون اساسی متنی يكدست و يكسان است كه
همه اصول آن از ارزش برابر برخوردارند و هيچكدام را بر
ديگري برتري نيست و هيچكدام نيز فروتر از ديگري قرار
نمیگيرد» (قمري  .)1۱۱ :1۸۳۴اتخاذ راهكارهاي
اجرايی -عملی و تحقق ظرفيتهاي مندرج در قانون
اساسی و عينيت بخشيدن به روح اين اصول در قالب
شفافسازي سياستها و برنامههاي هويتی ،تكريم
شهروندان ،بهرهمندي بيشتر اقشار مختلف مردم از مزايا و
امكانات موجود و ارتقاء شأن و جايگاه ايران و ايرانی،
ارتقاء سطح معيشت مردم و ارتقاي بيشازپيش سطح
توسعه مناطق مختلف ،بهكارگيري عناصر و نيروهاي
بومی در ردههاي باالي مناصب استانها و ساختار كالن
سياسی كشور ،تالش براي جلب همكاري و مشاركت
گروههاي مختلف هويتی (ر.ک :مقصودي 1۴۳- :1۸۱۱
.)1۲1
 .۱۳تالش مؤثر رسانه هاي ديداري و شنيداري و ارتقاء
عملكرد رسانههاي جمعی بهويژه راديو و تلويزيون ،به
مثابة يكی از ابزارهاي مؤثر در راستاي آشنايی شهروندان

به مبانی حقوقی تأمينكننده آزادي و امنيت انسانی
شهروندان ،زمينههاي فرهنگی الزم را براي سياست
شناسايی متقابل و احترام به يكديگر فراهم نمود.
جلوگيري از توهين به گروههاي قومی– مذهبی قانونی،
تالش براي رفع پيشداوريها و سوءتفاهمهاي،
ارتباطيابی مؤثر گروههاي هويتی و آشنايی با ظرفيتهاي
يكديگر ،ممانعت از ترويج خاصگرايی هويتی به نفع يك
گروه خاص ،فرصتسازي مناسب از طريق تبادالت
فرهنگی ،پخش برنامههاي مناسب ،جلوگيري از بروز
تعارض در پيامهاي وسايل ارتباطجمعی و  ...میتواند در
اين زمينه مؤثر باشد
 .۱۱ايجاد اجماع هنجاري و التزام به سازوكارهاي تحقق
حقوق شهروندان :تالش براي ايجاد اشتراک در عقايد،
آراء و ديدگاههاي عمومی جامعه و پذيرش عملی شرايط
موجود ،تأكيد بر ارزشهاي عام و مشترک ،ايجاد رابطه
طولی و عرضی ميان خردهفرهنگهاي محلی و قومی
بافرهنگ ملی و انعطافپذيري نسبی میتواند موجب
ايجاد اجماع هنجاري در جامعه و پذيرش الگوهاي
كرامت انسانی در بين افراد و گروههاي مختلف اجتماعی
شود .آنچه در اين ميان میتواند بيش از همه مؤثر باشد
پذيرش داوطلبانه قواعد زندگی جمعی ،رعايت جايگاه هر
يك از نيروها و گروهها ،تخصيص عادالنه منافع ،ممانعت
از فزونخواهی ،باز توزيع منصفانه منافع ،تعديل مطالبات
شهروندان جهت دستيابی به زمينههاي مشترک و اتخاذ
مواضع ميانهروانهتري است كه امكان حصول به
تصميمگيريهاي قابلپذيرش را براي التزام به حقوق
شهروندان ديگر فراهم شود.
 .۱۱فراهم نمودن زمينه براي شكلگيري مراكز و
سازمانهاي مشورتی ،پژوهشی و تخصصی مرتبط با
مسائل حقوق شهروندي و هويت كه بتوان در مناطق
مختلف كشور نيازسنجی كرده و در سطوح مختلف با
مقامات محلی ،سازمانهاي غيردولتی ،نخبگان و مردم
ارتباط داشته باشند .اهميت اين مراكز و سازمانها در اين
است كه بتوانند در چارچوبی علمی -پژوهشی فعاليت
نموده و زمينه را براي فهم همهجانبه واقعيتهاي هر
منطقه از كشور و فهم ضرورتهاي عينی حقوق
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با حقوق و تكاليف خود ،فهمپذير و درونی كردن
معيارهاي اصيل فرهنگ اسالمی در حوزة حقوق
شهروندي و تمايز آن با مكاتب غربی و تالش براي
مسئوليتپذيري قانونی در عين مطالبة حقوق شهروندي
(متوازن كردن حقوق و مسئوليتها)« .آموزششهروندي»
يكی از الزاماتی است كه بايد بهطور غيررسمی در خانه
يا محل كار يا كارگاههاي آموزشی و يا بهطور رسمی
بهصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس
ابتدايی و يا بهصورت رشته تحصيلی دانشگاهی به
شهروندان آموزش داده شود و در نتيجه افراد دريابند كه
چگونه يك شهروند فعال ،آگاه و مسئوليتپذير باشند.
مبناي اين آموزشها بايد بيش از آنكه پرورش يك
شهروند نمونه يا شهروند خوب يا ارائه يك الگوي
شهروندي باشد ،بايد به آنان بياموزد كه چگونه تصميمات
خود را با توجه به مسئوليتهايشان در قبال اجتماع و
زندگی فردي خود اتخاذ نمايند.
استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.
متون سياستی منتشر شده در شمس ،بيانگر ديدگاه نويسندگان بوده و لزوماً نظر

اين شبكه نيست.
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