
 

 

 

 شهروندی حقوق و شدن جهانی فرآیند

 1* بابک سیفی آتشگاه

 چکیده

 جغرافیائی مرزهاي بردن بین از و شدن المللی بین منزله به که است ناپذیر اجتناب فرآیندي شدن جهانی

 در و گویند می سخن جهانی درباره اي هگون به یك هر گوناگون کشورهاي اندیشمندان و متفكران. است

 همگرائی در روندها آشكارترین عنوان به شدن جهانی امروزه،. ندارد وجود چندانی نظر اتفاق آن مورد

 از شهروندي حقوق حاضر حال در دیگر سوي از. است اقتصادي بعد آن، بعد مهمترین که کشورهاست

 اساسی قانون بین این در. باشدمی المللی بین حسط در هم و داخلی سطح در هم حقوقی، مهم مباحث

 زبان و نژاد قومیت، تفاوت و کند می شهروندي حقوق به معطوف را سزایی به توجه ایران اسالمی جمهوري

 جهانی تحلیل و توصیف با که است این بر تالش مقاله این در. کند نمی لحاظ حق این از برخورداري در را

 هاي چالش شدن، جهانی مفهوم از کامل و جامع تعریف ضمن شهروندي، قحقو بر آن تاثیرات و شدن

 ادامه در. گیرد قرار بررسی مورد شهروندي حقوق با ارتباط در آن منفی و مثبت پیامدهاي نیز و شدن جهانی

 شدن جهانی عصر در شهروندي حقوق ارتقاي راهكارهاي و شهروندي حقوق بر شدن جهانی تاثیرات

 شدن جهانى مثبت تأثیر از حاکى موجود شواهد» که است این پژوهش فرضیه. است شده تبیین و توصیف

 .«است شهروندي برحقوق

 .حقوق شهروندي حقوق، شهروند، شدن جهانی شدن، جهانی :کلید واژه ها

                                                           
 .دانشگاه مدرس-سیاسی علوم ارشد کارشناسی* 
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 مقدمه

 بحدران  ندوعی  شددن  جهدانی  فرآیندد   است. امروز دنیاي تاثیرگذار و مهم مباحث از یكی شدن جهانی

 و روشدها  بده  بحدران  ایدن  بدراي حدل   گونداگون  اقشدار  و افدراد  آورد. می پدید جهان جوامع در معنا و هویت

 کشدورهاي  همجدواري  و شددن  جهدانی  دهكده و و پیوستگی تنیدگی درهم با .شوند می متوسل راهكارهایی

 بهدره  و كتكنولوژید  انحصار شكستن براي خالی بیشتري فضاهاي القاعده، علی توسعه حال در و یافته توسعه

 یكدی  اسدت.  بعددي  چندد   پدیدده  یك شدن جهانی .کند می فراهم خارجی اقتصادي گذاري سرمایه از گیري

 ایدن  .اسدت  آن بدودن  بعدي چند همین در شدن، جهانی از کامل تعریفی ارائه در محققان ازدالیل عدم توانایی

 تدوان  مدی  شددن  جهدانی  هاي بازتاب و پیامدها در هم و شدن جهانی دالئل یا علل در هم را بودن بعدي چند

  کرد. مشاهده

هدایی را بده   یك شهروند یك عضو رسمی یك شهر یا کشور است. این دیددگاه، حقدوق و مسدیولیت   

اسدت. از نظدر حقدوقی، جامعده نیازمندد وجدود       بینی و تدوین شدده شود که در قانون پیششهروند یادآور می

شهرسدازي، سیاسدی و حتدی مسدائل خدانوادگی را در نظدر        مقرراتی است که روابط تجاري، اموال، مالكیت،

گرفته و سامان دهد. از این رو از دید شهري موضوع حقوق شهروندي، روابط مردم شهر، حقدوق و تكدالیف   

ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امدور شدهر و   آنان در برابر یكدیگر و اصول و هدف

ترین اصولی بدانیم که منشعب از حقدوق  توان به عنوان مهمگ شهر است که میکیفیت نظارت بر رشد هماهن

هاي شهروندان در قبدال  اي است از وظایف و مسیولیتواقع حقوق شهروندي آمیخته است. دراساسی کشور 

یا قواي حاکم و مملكت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تدأمین آن حقدوق بدر     دولتو  شهریكدیگر، 

 هدا، حقدوق شدهروندي   به مجموعه این حقدوق و مسدیولیت  باشد. می حاکم قواي کلی طوربه یا دولت عهده

اتفاق نظر میان اندیشمندان  چند درباره میزان تأثیرگذاري جهانی شدن بر حقوق شهروندي هر .شوداطالق می

اهمیت مرزهاي ملی شده اسدت و بندابراین   کاهش که جهانی شدن موجب  معتقدندهمگان ولی وجود ندارد، 

یرات حاصدل  در این مطالعه، براى فهم تدأث انجام پذیرد. ، مرتبط با آن صحبت وقباید از شهروند جهانی و حق

بده ایدن    د.گیدر در ایران، مورد توجه قرار مدى  حقوق شهروندي، وضعیت حقوق شهروندياز جهانى شدن بر 

هاى مختلف آن، راه هاى تأثیر این پدیدده  منظور، پس از اشاره به تعریف جهانى شدن، ابعاد، وجوه و شاخص

 .شودبررسى و تحلیل مى حقوق شهرونديبر 
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 شدن نیجها تاریخچه و مفهوم

 جهانی شدن تاریخچه

 کدره  پهنده  در اجتماعات انسدانی  و انسان واکنش و کنش دامنه گسترش نمایانگر شدن جهانی اصطالح

 به Golobalواژه  اند زیرا دانسته واژه این برابر نهاد را شدن کروي نظران صاحب برخی رو، این از است.زمین

 گسدتره  را بشدر  گروهدی  و فدردي  زنددگی  ابعاد همه گیر،فرا روندي به مثابه شدن . جهانی است کروي مفهوم

و  زارعدی  افزوده اسدت.   ابهامات و ها پیچیدگی بر خود این که است کرده متأثر ... و اقتصاد فرهنگ سیاست،

شدد.   مطدرح  1970 سدال  در لوهدان  مك مارشال توسط بار نخستین شدن جهانی ( واژه120: 1397پور،  هاشم

 ایجداد  را قداره  در پدن   پراکندده  بشدر  آحداد  از متشكل جهانی دهكدهاي رتباطات،ا پیشرفت کرد پیشبینی وي

 (2: 1396 کرد.  اشرافی و اسالمی،  خواهد

 

 مفهوم جهانی شدن 

هاي مختلفدی تعریدف و   اي نسبتاً جدیدي است که به گونهجهانی شدن در معناي امروزین خود پدیده

گیدرد امدا یدك تعریدف     اي مورد استفاده قرار مدی گسترده تفسیر شده است. گرچه مفهوم جهانی شدن به طور

واحد و مورد قبول همگان در مورد آن وجود ندارد. بنابراین براي آغاز بررسی، یك تعریف اولیه از آن مطرح 

ها یا جوامعی که کند که به فراسوي دولتجهانی شدن به چندگانگی ارتباطات و پیوندهایی اشاره می. شودمی

کندد کده از طریدق آن    دهند، می پردازد. این مفهوم جریانی را تعریدف مدی  هان مدرن را تشكیل میهاي جنظام

توانندد تدأثیرات مهمدی بدر افدراد و      هاي صورت گرفته در یك بخش از دنیا میرویدادها، تصمیمات و فعالیت

انش، تصداویر، ارتباطدات،   هاي جهان داشته باشند. امروزه کاالها، سرمایه، مردم، دجوامع دورافتاده ترین بخش

هداي  گذرندد. شدبكه  ها میها، داروها، مدها و اعتقادات به سهولت از مرزها و سرزمینجرایم، فرهنگ، آالینده

هداي فعالیدت بشدري از سدطوح آکادمیدك      هاي اجتماعی و ارتباطات در تقریباً تمامی زمینده اي، جنبشترجمه

   (17 :1380 رابرتسون، اند. گرفته تا دبستان، کامالً گسترش یافته

 

 شدن جهانی هایویژگی

 المللیرشد تجارت جهانی و تنوع معامالت بین 

 گذاري مستقیم خارجیسابقه سرمایهرشد بی (FDI)المللیو افزایش جریان سرمایه بین 

 رشد تجارت پول و سرمایه 

 جریان آزادانه خدمات تولیدي 
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  گردشگري صنعتتوسعه 

 انتقال سریع و رو به رشد گسترش فناوري 

 هاي بزرگ چند ملیتیگیري شرکتشكل 

 اياقتصادي منطقه هايبلوکو  هاسازمانه عضویت در تشدید گرایش و تمایل کشورها ب 

 للیالممهاجرت نیروي کار در سطح بین 

 ها و فرایندهاي تبادل اطالعات در سراسر نقداط جهدان و پدیدد    گسترش ارتباطات و رسانه

 (25:1378زیرک،   آمدن دنیاي مجازي ارتباطات و اطالعات

 

 شدن جهانی پیامدهای

 هايفعالیت گسترش اقتصادي، بعد در .است فرهنگی و سیاسی اقتصادي، پیامدهاي داراي شدن جهانی

 جهدانی  سدطح  در تجارت قوانین یكسان سازي ضرورت سرمایه و کاال جهان گرایش و یتیمل چند هايشرکت

 انسدانی  جوامدع  در سیاسدی  سازمان ترینمهم عنوان به دولت جایگاه تغییر سیاسی، عرصه در .است تامل قابل

 به هنگیفر نهادهاي شدن، جهانی جریان فرهنگی بعد در .گیردمی قرار توجه مورد دیگري هر موضوع از بیش

 توریسم مهاجرت هايجریان الكترونیكی غیر و جمعی الكترونیكی هاي رسانپیام – ارتباطی تكنولوژي واسطه

 شددن  جهانی. است ساخته متحول جهانی سطح در را زندگی افراد محتواي ... و جهانی اجتماعی جنبشهاي و

 سداختار  یدك  نده  اسدت  تداریخی  سداختار  یدك  غدرب  .نیست غربی فرهنگ با هافرهنگ شدن یكی معناي به

لطفدی و   مددرن.   و سدكوالر  داري مددنی سدرمایه   صدنعتی  یافتده،  توسدعه  اسدت  ايجامعده  غرب.  جغرافیائی

 (7: 1389محمدزاده، 

 

 شدن جهانی مثبت پیامدهای

را  شدرایطی  شدن است. جهانی جهان سراسر به تكنولوژي انتقال شدن، جهانی مهم دستاوردهاي از یكی

و  هدا پیام هااندیشه هاداده انتقال دیگر، عبارت است. به آورده فراهم اطالعات و ارتباطات يزمینه در رشد براي

 را المللدی بدین  مسدائل  و جهدان  کده  است شده مبدل سودآور تجارتی به قلمروئی فوق فضاي طریق از تصاویر

 چدارچوب  در را بیگانده  و يخود کالسیك مرز جغرافیائی، مرزهاي کردن کمرنگ با و دهدمی قرار تحت تاثیر

 شدن، جهانی اطالعات جدید تكنولوژي و ارتباطات پرتو در ترتیب این کند. بهمی تعریف باز و انسانی منطقی

 و شناختی تعامل ایجاد طریق از شدن جهانی بنابراین آید. می وجود به جهان سراسر در هم پیوستگی به نوعی

 کند. تقویت را المللیبین همكاري و مگرائیه آینده تواندمی جوامع در میان فرهنگی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9
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 نقدل  و حمل هاي هزین کاهشبا  .است المللیبین رقابت افزایش شدن جهانی مثبت آثار از دیگر یكی

 در توفیدق  بدراي  دانندد. مدی  خود بازار را جهانی بازارهاي همه اقتصادي هايبنگاه اطالعات، تكنولوژي و رشد

 شدود  رعایت دقت به کاالها استاندارد .شود رقابتی بطور داخلی اقتصاد ابتدا تبایس می المللبین صحنه رقابت

 را وارداتدی  کاالهداي  با رقابت قدرت داخلی کاالهاي و خارجی کاالهاي با رقابت قدرت تا کاالهاي صادراتی

 (8: 1389لطفی و محمدزاده،  داشته باشند.  

 

 منفی جهانی شدن پیامدهای

هداي  حكومدت  نظدارت  از ايفزاینده بطور پدیده این که است این شدن، هانیج منفی پیامدهاي از یكی

 آمدندد  بوجدود  جهدانی  اقتصداد  راهبري زمینه در موجود جانبه چند نهادهائی آن با زمان هم و شده خارج ملی

 تحدت  آنچده  .دارد ناسدازگاري  سدر  داخلی اقتصاد کنترل و خود درآمدي منابع بر دولت تسلط با شدن جهانی.

 بدراي  را ثدروت  و رفاه هرگز شودمی هدایت غربی صنعتی کشورهاي توسط و است مطرح شدن وان جهانیعن

 و فقدر  گسدترش  سدبب  شددن  جهدانی  .آورد نخواهدد  ارمغان به نیافته توسعه بخصوص جهان تمام کشورهاي

 کشدورهاي  سدود  به دیگر عبارت به کند،می فقیر را برخی و دارا را مردمان بعضی تعبیري به و شودمی بیكاري

 (9: 1389لطفی و محمدزاده،   .باشدمی فقیر ضرر کشورهاي به و دارا

 

 شدن جهانی ابعاد

 بعد اقتصادی

 رشدد  کده  اسدت  "المللدی شددن  بدین " با مترادف معنایی اقتصاد، شدن جهانی از معمول برداشت اولین

هدا و  در بسدیاري از نظریده  (Scholte, 2000 ,p16). دهدد مدی  قرار نظر مد را بین المللی تعامالت و مبادالت

وجده   ،پدردازان پرشدماري  بر عنصر اقتصادي فرایند جهانی شدن تأکید شده و نظریه، هاي جهانی شدنتعریف

دانند. از دیدگاه آنها گر چه فرایند جهانی شددن بسدیار فراگیدر اسدت و بدر      غالب جهانی شدن را اقتصادي می

ترین نمودهدا و مصدداق هداي ایدن     اما آشكارترین و برجسته ،گذاردهاي زندگی اجتماعی تأثیر میهمه حوزه

 (64 :1381محمدي, گل  فرایند به حوزه اقتصاد اختصاص دارند.

این مهم است که دقیقا بدانیم جهانی شدن اقتصاد دربردارنده چه عناصري است هدر چندد تدز جهدانی     

لیكن بعضی از جامعده شناسدان    ،ها تأیید شدهنهاي به وسیله سیاستمداران و رساشدن اقتصاد در سطح گسترده

المللی است چرا که هنوز دولدت د    کنند که اقتصاد نه جهانی بلكه بیناستدالل می ها. آنبا این عقیده مخالفند
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شان و هم از نظر توافقدات مربدوط بده مددیریت روابدط اقتصدادي فراسدوي        ها هم از نظر اقتصاد داخلیملت

هداي چندد   کنندد کده شدرکت   رین بازیگران اقتصادي هستند. همچنین آنان استدالل میقدرتمندت ،مرزهاي ملی

این بددان   ،شودملیتی بر تجارت جهانی سلطه ندارند و تا دو سوم دارایی هایشان در کشورهاي مادر حفظ می

هداي چندد ملیتدی    باشند و همچنین شرکتهاي حكومت ملی میمعنی است که آنها در معرض کنترل سیاست

آمریكدا و آسدیاي    ،کنند بلكه بیشتر در سطح شرکاي درون منداطق بده ویدژه اروپدا    در سطح جهانی عمل نمی

المللدی شددن کندونی    گیرند که هیچ چیز جدیددي در مدورد بدین   نتیجه می ها.آنکنندجنوب شرقی فعالیت می

فراینددي   ،گیر شددن کدرد  شروع به فرا 1860اقتصاد وجود ندارد از زمانی که تكنولوژي صنعتی مدرن از دهه 

 (75: 1380کیت,   شبیه فرایند کنونی وجود داشته است.

 ادغدام متزایدد   و آمیدزي  درهدم  جهدانی،  اقتصداد  در اخیدر  دهه هاي توجه قابل بسیار پدیدهاي از یكی

 شددن  جهدانی  المللدی، بازرگدانی بدین   افزایش در توانمی را آن آثار که است جهانی اقتصاد در ملی اقتصادهاي

 (105: 1382میدانی،  ناجی دادگر و   .کرد خارجی مالحظه مستقیم سرمایه گذاري جریان و ولیدت

 

 بعد فرهنگی

جابه جایی روزافزون افراد، کاالها، سرمایه و اطالعات، کره زمین را جهانی نمدوده اسدت. فرهندگ در    

ها در ده است. براي نمونه ژاپنیهاي قومیت، زبان و مذهب به طور سنتی با مكانهاي معینی در ارتباط بوحوزه

هاي جهانی فرهنگ طدی چندد دهده    باشند. به محض اینكه جریانژاپن و مسلمانان در خاورمیانه قابل ذکر می

اي خاص باشند مشكل شدده  فزونی گرفت، پیدا کردن آن دسته از اشكال فرهنگی که به طور کامل ویژه منطقه

 (5: 1384است.  رناي شورت و هیون کیم، 

 هداي جنبده  بر انگیرین چالش از یكی. هستیم فرهنگ شدن برجسته شاهد بیستم قرن پایان هايدهه در

 هايپیشرفت حاصل را ها ملت شدن فرهنگ برخی دیگر، یكی هست جوامع فرهنگی هاي جنبه شدن جهانی

 را باشدند مدی  ايرهمداهوا  و ايرایانه هايشبكه گسترش و و نفوذ اطالعات تبادل و ارتباطات فناوري در عظیم

 و گیدري  شكل از است عبارت فرهنگی شدن کنند. جهانیمی تلقی شدن جهانی مثبت پدیده هايجنبه از یكی

 و آوردمدی  پدیدد  جهان در را فرهنگی همگونی از موجی فرایند این جهانی در عرصه خاص فرهنگی گسترش

 همدان  غربدی  شدن فرهندگ  جهانی از شناآ و رای  برداشت یك طلبدمی چالش به را فرهنگی هايهمه خاص

 فرهنگی سازي همگون به معطوف اراده است از عبارت شدن جهانی دیدگاه، این از فرهنگی است یالیسم امپر

 (83: 1393کریمیان،  جهان.  بایبوردي،
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 سیاسی-بعد اجتماعی

ط میان کشدورها و  اي نباشد زیرا از زمانی که روابشاید سخن گفتن از جهانی شدن سیاست پدیده تازه

قدومی و   ،قدرت و اداره حكومت همواره فراتر از مرزهاي ملدی  ،ها و دولت د شهرها برقرار شد سیاست ملت

گرایی هاي مختلف جهان گرایی منطقهفرهنگی در شرایط مختلف جنگ و صلح نقش آفرین بوده است. نظریه

شایسدته   هداي جهدانی اسدت. مسدیله    استهمه مبین نوعی نگرش به فراسوي مرزهاي ملی و سی و فدرالیسم 

هاي سیاسدی در  توجه در این خصوص در آغاز قرن جدید و هزاره سوم میالدي تحول مفهوم و ماهیت نظریه

اي و الكترونیكدی و  المللدی اسدت. در پرتدو تحدوالت شدگرف ارتباطدات رسدانه       برخورد با مسائل جدید بین

هداي  بینی ما از روندد حدوادو و تكانده   جدید ظرفیت تبیین و پیشالگوها و پارادایم هاي  ،هادستیابی به قالب

 (64: 1375کاظمی,   شدید و بحران ساز آینده نیز تغییر کرده است.

بده طریدق    ،شودهایی که با آن مواجه میابعاد مختلف جهانی شدن بر حسب میزان حمایت یا مقاومت

تدرین  ن میان جهانی شدن سیاست شاید شداخص روند. در ایکنند و پیش نمیموزون و هماهنگی حرکت نمی

 (178: 1381اخوان زنجانی,   موردي است که شتاب آن از ابعاد دیگر جهانی شدن به مراتب کندتر است.

 

 ارتباطاتبعد فناوری و 

بدون شك روند جهانی شدن بر پایه تحوالت تكنولوژي بنا شده است. طی چندد دهده اخیدر، عمدق و     

بوده که فناوري و نظم تولید و مددیریت جهدان را وارد پدارادایم جدیددي کدرده       گسترش این تحوالت چنان

هداي  نظیر سرعت گردش اطالعات، همراه با کاهش چشدمگیر هزینده ایدن امدور، از ویژگدی     است. افزایش بی

-برجسته عصر جدید هستند که با کاهش فاصله زمانی و مكانی، جامعه بشري را به شهري جهانی مبدل کدرده 

اي و تكنولوژي فیبر نوري، گردش آنی حجم انبدوه اطالعدات   رشد و گسترش تصاعدي ارتباطات ماهوارهاند. 

اي تعداد مسیرهاي صوتی مداهواره  1996تا  1986هاي را در پهنه جهان میسر ساخته است. تنها در فاصله سال

هزار به یك میلیدون   10تیك از هزار و تعداد مسیرهاي صوتی فیبر نوري در آتالن 700هزار به  100از کمتر از 

 10میلیون بهبیش از  200تعداد میزبان هاي اینترنتی از  2002تا  1980هاي هزار افزایش یافت. در سال 450و 

بلیون افزایش یافت. این تحوالت همراه با رشدد وسدایل ارتبداط جمعدی، الگدوي تولیدد و مصدرف را کدامال         

ه است. همچنین تحوالت فناوري موجب پیددایش صدنایع جدیدد،    دگرگون کرده و بازار جهانی را پدید آورد

افزایش بهره وري کار و سرمایه، افزایش سطح تولیدات و در نتیجه بسدط بدازار جهدانی شدده اسدت. زمانی،      

1384 ،26-25  ) 
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 مفهوم شهروندی

 و حقوق از این وابستگی تبع به و باشدمی دارا را کشوري تابعیت که شودمی اطالق افرادي به شهروند

 در اسدت.  رسدیده  تصویب به آن کشور در عادي قوانین سایر و اساسی قانون در که شودمی برخوردار مزایایی

 نگدرش  در اجتمداعی  منزلتی عنوان به و بوده جامعه مدرن فرآیندهاي از یكی شهروندي که گفت توانمی واقع

 .کندد مدی  فدراهم  را قددرت  و حقدوق  از برخدورداري  امكدان  موجدب آن  بده  کده  شودمی تلقی مدنی جامعه به

 بدین  جددي  صورت تعامل به مدنی سنتی جوامع در نوزدهم قرن سیاسی و اجتماعی فرآیند مثابه به شهروندي

 و اجتمداعی  مهدم  از  مباحدث  هدا ملدت  – دولدت  در عضویت مسأله با همزمان طور به و مطرح ملت و دولت

 (Janoski ,1988,p160)است. شده سیاسی

 

 شهروندی حقوق ویلغ معنای

 Citizenآن   انگلیسدی  معدادل  و "طنالمدوا  حقدوق "آن  عربدی  معدادل  لغت در که شهروندي حقوق

Rights آن  فرانسوي معادل وDroit du Citoyen .می باشد (Jurayj, 2009, p.262) اسدت  کسی شهروند 

 کده  شودمی گفته شخصی به ( شهروند55: 1386 ، زادهحفال( دارد. را سیاسی جامعۀ در مشارکت شایستگی که

دلیدل   بده  دارد. شدهروند  قضداوت  یدا  قانونگدذاري  در را یا غیرمسدتقیم  مستقیم ايگونه به مشارکت شایستگی

 قلمدداد  بیگانه متمایز از شده، برخوردار بنیادین حقوق از خود، دولت یا سیاسی اجتماع در تمام عیار عضویت

 از کده  گدردد می اطالق به کسی شهروند که گفت می توان ،دیگر بیان به  (Hywood, 2004 ,p172).شودمی

 برابدري،  بدر،  و است تعهدات و وظایف از حقوق، ايمجموعه شامل موقعیت این که است برخوردار موقعیتی

 (762: 1396اکبري،  دارد.  مردانی، سخی داللت استقالل و عدالت

 

 شهروندی حقوق اصول و مبانی

 در شدهروندي  محتدواي  و مفهدوم  (Ashouri 2014, p.221-222)است.  حقوقی وضعیتی شهروندي

 بدا  برخی لحاظ به را آن باستانی معناي در شهروندي مفهوم توانمی تا جایی که یافته بسیار تحول تاریخ، طول

 بدراي  عندوانی  آن، باستانی معناي در شهروندي حالی که در. دانست تضاد در مدرن دنیاي در شهروندي مفهوم

 میدان  از بدراي  تدالش  خود در مدرن معناي در پدیده این است. نابرابر ذاتاً گروه دو به ضاي جامعهاع يتجزیه

 تدالش  در آورد میدان  بده  سخن نیز ویژه حقوق از همگانی جاي حقوق به چنانچه و نابرابري هاست برداشتن

 نظیدر  انتسدابی  صفاتی با اشسنتی  در معناي شهروندي که حالی در .بكاهد هانابرابري از وسیله این به است تا
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 حدوزه،  ایدن  در رویكردهاي مسدلط  براساس و شهروندي مدرن معناي در دارد، پیوند عمیق قومیت و جنسیت

 (70: 1391شود.  فغان نژاد، نوري، ،  گسسته انتسابی هايبا هویت پیوندهایی چنین تا است بوده این بر تالش

 بدا یكددیگر   هدایی مشابهت داراي شهر و شهروندي لماتک اینكه مورد در نظري توافق و اجماع اساساً

-شدده  مشتق شهر به معناي Cityالتین  کلمه از هاآن دوي هر. ندارد وجود خیر، یا هستند یكسان هم با و بوده

 یدك  شدهروند  بهتدر،  عبدارت  به یا بودند و شهر یك ساکن و مقیم افراد شهروندان باستان روم و یونان در .اند

 ازبسیاري  در )ملتها( کشورها توسعه از پیش که خودحكمران بود جامعه اي شهر،  دند. دولتبو شهر  -دولت

 (Asgharnia, Beheshti 2016,p 89-110). آمد وجود به کشورها

 

 آن اهمیت و شهروندی حقوق

 بده  سهم حقوق، نابرابري معرف و فردي حقوق هايمؤلفه ترینمهم از یكی عنوان به شهروندي حقوق

 توسعه اصلی ارکان خود، روند ادامه با که دارد سیاسی توسعه نهایت در و اجتماعی عدالت احساس در سزایی

 و اجتمداعی  اقتصدادي،  اهدداف  تلفیدق  معنداي  بده  پایددار  توسدعه . کرد خواهد کامل دولت و نظام در را پایدار

 Habibzadeh, Faraj Pour)آیدد مدی  شدمار  بده  شدهروندان  رفاه حداکثري تأمین براي بستري نیز و فرهنگی

2016,p 115-137). و اجتمداعی  سیاسدی،  مددنی،  فدردي،  اسدت  حقدوقی  شهروندي، حقوق گفت توانمی 

 دولدت  و او میان  ايرابطه وجود با و خاص جغرافیایی قلمرو در زندگی واسطه به شهروند یك که اقتصادي

 (Roshan 2014,p144-146).شودمی برخوردار آن از حاکم

 ایدن  بدر  باشدد. مدی  حقدوقی  داراي شدهري  جامعه در خویش اجتماعی جایگاه به توجه اب شهروند هر

 :گرددمی تقسیم زیر دسته سه به شهروندي حقوق عناصر بررسی یك در اساس

 مدنی حقوق 

  اجتماعی حقوق 

  سیاسی حقوق(Shiravand, Hosseini 2016, p 61) 

 

 

 کشورها درسی برنامه و حقوق شهروندی آموزش

 جهدت  در شهروندي مهارتهاي ارزشی نظام تقویت و تحكیم به منجر شهروندي وزش حقوقآم هرچند

 و اجتمداعی  حیات تداوم و بقاء ضامن مؤلفه این و می گردد شهروندان پایدار و مشارکت استحكام دموکراسی

 آمدوزش  نظام که داشت توجه باید این وجود با است، پیشرفت رو به و صنعتی جوامع جانبه ي همه توسعه ي

 و اقتصدادي  فرهنگدی،  اجتماعی، ارتباطات در حفظ باید جامعه هايارزش و باورها بر اتكاء عین در پرورش و
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 پدر  دنیداي  بدا  متناسب هاي ذهنیچارچوب دهیشكل طریق از المللیبین روابط الگوي تغییر و جهانی سیاسی

 سدریع اجتمداعی،   تحدوالت  بده  توجه با آموزاندانش به شهروندي آموزش و بردارد گام امروز واکنش و کنش

 (7: 1391کشاورز،  .دهد قرار آموزاندانش درسی محتواي درون در را معاصر دوران سیاسی و فنآوري

 

 حقوق شهروندی درنظام جمهوری اسالمی ایران

 و شدامل  است دولت و شهر یكدیگر، قبال در افراد هايمسیولیت و وظایف از ايآمیخته شهروندي حقوق

 حقدوق " هدا و مسدیولیت  حقدوق  این يمجموعه به. شودمی جنسیتی و فرهنگی اجتماعی، مدنی، سیاسی، حقوق

 یدك  افدراد  برخدورداري  از است عبارت شهروندي ( حقوق12: 1391 ارسی، می شود. ساعی اطالق " شهروندي

 قبدال  در افدراد  هداي مسیولیت و وظایف از ايآمیخته شهروندي حقوق .اجتماعی و فردي حقوق يکلیه از جامعه

   بداقري .شدود مدی  اطالق شهروندي حقوق هامسیولیت و حقوق این يمجموعه. به است دولت و شهر یكدیگر،

 (9: 1396بنجار و مرجانی، 

جمهوري اسالمی ایران به جهت وضعیت تاریخی و تعالیم ادیان اللهی بده ویدژه اسدالم و زرتشدت از     

گدردد. فدرامین پادشداهان و منشدور کبیدر کدوروش و قدانون        میبانیان و موسسین حقوق شهروندي محسوب 

حمورابی در زمره این قوانین هستند. متعاقب پیروزي انقالب اسالمی ایران قانون اساسدی جمهدوري اسدالمی    

با اختصاص فصلی از  1358ایران به عنوان سند حقوقی و سیاسی نظام جمهوري اسالمی ایران در همه پرسی 

 جیرهندده، اي بدراي حقدوق شدهروندان بداز نمدوده اسدت.  اصدغري       ملت جایگاه ویژه آن تحت عنوان حقوق

 (72: 1397میرزانژاد جیرهنده، 

 

 جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران

 ایران .ا .ج .ا .ق در شهروندی حقوق سابقه ی

 آن از قبدل  و اساسدی  قانون مفاد قالب شهروندي در حقوق سندهاي ترینمهم ایران حقوقی جدید نظام در

 سداده  يتبعه از وضعیت را ایرانی اتباع کدام هر اساسی، قانون و مشروطه قانون. شده است ذکر مشروطیت فرمان

 اساسدی یدك   قدانون  اما ماند، لفظ قالب در فقط مشروطه تبدیل کردند. قانون ایرانی شهروند به حكومت رعیت و

 شهروندي حقوق به اساسی قانون در که قسمت تریناصلی .داد رائها انسانی کرامت ممیز فصل با را کامل شهروند

 تأییدد  و تضدمین  بده  دوم و چهدل  اصل از فصل است. این "ملت حقوق" عنوان با سوم فصل کندمی اشاره ایرانیان

 مناسبت به نیز اساسی اصول قانون سایر وجود این با .پردازدمی شهروندان عمومی هايآزادي شهروندي و حقوق
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 قدانون  به و هفتم چهل و ششم و چهل اصل .کنندمی اشاره عمومی هايو آزادي شهروندي حقوق به دیگر صولف

 کده  اساسدی  قانون بیستم اصل دارد. اشاره جرایم قانونی اصل نهم به و شصت و یكصد اصل یا و شخصی مالكیت

 آرمان این به دارند، قرار قانون حمایت یكسان در مرد، و زن از اعم ملت افراد يهمه  نموده مقرر پیامش در مطلع

 نمدوده  اشداره  هاي عمدومی آزادي و شهروندي حقوق همچون جدیدي مفاهیم به تكمیل پیام و نكرده بسنده واال

 مقدرر  روشدن  و رسدا  زبدانی  به بیستم اصل است. ناپایدار و ملتی ناقص هر اساسی قانون آن بدون که است. امري

 اسدالمی  موازین رعایت با فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، انسانی، حقوق يههم از ملت افراد :داشته است

 39 اصل ، 38 اصل ، 32 و 23 اصل11 و 10 اصل ، 158 اصل 3 بند ، 34 اصول توانمی راستا همین برخوردارند. در

 (73: 1391دانست.  فغان نژاد و نوري،  حقوق شهروندي راستاي در نیز را 161 و

 

 ندی در ایرانحقوق شهرو

 البتده فقددان   نداشدت.  وجدود  ایران در منقّحی و مدون شهروندي حقوق ایران، مشروطه انقالب از قبل

 قومی و مختلف مذهبی هاياقلیت دیرباز از ایران در است. نبوده حقوقشهروندي فقدان معناي به حقوق مدون

 دنبدال  بودند. به خود آئین دینی و مقررات عتاب نیز شخصیه احوال در مذهبی هاياقلیت و گذراندندمی روزگار

 عندوان  بده  مشروطه اساسی قانون مدون گردید. اساسی قانون صاحب بار نخستین براي ایران مشروطه، انقالب

 1325 در مشروطه اساسی قانون متمم در ساخت.محدود می را پادشاه مطلق قدرت ملت، و دولت میان میثاقی

 در شهروندي و فردي حقوق ترینمهم ”ملت حقوق“ عنوان که با فصلی در یدرس نهایی تأیید به قمري هجري

 (9: 1388طباطبائی،  گرفت.  احمدي قرار مورد تأیید 26 تا 8 اصول(اصل هجده

 

 جمهووری  اساسی ایران، قانون .ا.ج مقررات و در قوانین شهروندی حقوق و بشر حقوق رعایت تضمینات

 شهروندی حقوق و اسالمی

 ایران .ا.ج.ا.ق در قضایی و نیمد حقوق

 در ایران اساسی قانون که است حقوق شهروندي شقوق ترینمهم و تریناساسی جمله از قضایی حقوق

 است. جامعه آزادي افراد يتضمین کننده و است شده قائل شهروندان براي محاکم قضایی به مراجعه

 :برائت اصل-1

 افدراد  گنداهی بی بر را بنا باید است؛ یعنی برائت اصل تمحاکما در شناخته شده و مسلم اصول از یكی

 شود. ثابت عادالنه مرجع در کسی جرم عادالنه، صحیح و رسیدگی با اینكه تا گذاشت
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 در او جدرم  اینكده  مگدر  شدود شناخته نمی مجرم قانون نظر از چكس هی و است برائت : اصل37 اصل

 و اسدت  نیدز جداري   مدنی و حقوقی دعاوي در بلكه کیفري رام در تنها نه برائت شود. اصل ثابت صالح دادگاه

 شود. ثابت او دین اینكه شود مگرمی محسوب بري الذمه شخصی هر قانون طبق

 :قانون نشدن ماسبق به عطف-2

 هدم  قدانون گدذار   خود حتی امور کیفري، در که کندمی اقتضا "بالبیان عقاب قبح" قاعده و برائت اصل

 اصدل  طبدق  .دهدد  سرایت قانون تصویب از قبل اعمال بر و برگرداند به عقب کندمی ضعو که را قانونی نتواند

 جدرم  تدوان نمی شده تصویب بعداً که قانونی به استناد را فعلی ترک یا فعلی هیچ نیز .ا .م .ق 11 يماده و 169

 .دانست

 :خودسرانه بازداشت ممنوعیت-3

دارد مدی  مقدرر   .ا.ق 32 قانونی باشدد. اصدل   مجوز و نونقا مبناي بر باید هاآن بازداشت و افراد تعقیب

: 1391کند.  فغان ندژاد و ندوري،   می معین قانون که ترتیبی و حكم به مگر کرد دستگیر نمی توان را کس :هیچ

73) 

 :حق داشتن وکیل -4

طدول   در دادگسدتري  وکیدل  معاضددت  از مدتهم  اسدتفاده  حدق  بدر  المللیبین متعدد مقررات و در اسناد

 اصدل  .گدردد  قانونی برخوردار وکیل یك از دارد حق بازداشتشده شخص هر که دارد تصریح و تأکید ادرسید

 وکیلدی  خدود  انتخداب  بده  دارند ها حقانسان همه  دارد:می مقرر وکال نقش در اساسی اصول مجموعه از یك

 اهمیت جاآن تا حق این کند. اعدف هاآن از دادرسی کیفري مراحل تمام در و حمایت هاآن حقوق از تا برگزینند

 کنوانسدیون  سیاسی، و مدنی حقوق المللیبین میثاق بشر، حقوق اعالمیه جهانی مانند معتبري اسناد در که دارد

 کدرده  بیندی پدیش  دفعدات  بده  ...و اسالمی بشر حقوق اعالمیه اساسی، هايآزادي و از حقوق حمایت اروپایی

 است.

 وکیدل  بده  فدوري  دسترسدی  باید شوندمی دستگیر اشخاصی که همه که داردمی مقرر بشر حقوق کمیته

 حق که دارندبیان می صراحت به همگی اروپا دادگاه و آمریكایی بین کمیسیون بشر، حقوق کمیته .باشند داشته

 تحقیقدات  و بازپرسدی  طدول بازداشدت،   در وکیل یك به دسترسی مستلزم عادالنه محاکمه یك از برخورداري

 ت.اس مقدماتی

 در 1893دسدامبر   8 قدانون  در بدار اولدین  براي مقدماتی تحقیقات مرحله در وکیل داشتن حق همچنین

 (Mahdavipour 2016: 157-176)گردید. مقرر سوئیس نوشاتل کانتون
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 بازپرسدی  احضدار  اولدین  لحظده  از که داد اجازه متهم به 1897دسامبر  8 قانون اولین بار نیز فرانسه در 

 حدق  ایدن  داشتن از را متهم بازپرسی از قبل باید بازپرس قانون این 3 ماده موجب به و باشد اشتهد وکیل بتواند

 (Montazere Azadi, 1359, p.44)کند . مطلع

 دانسدته  هدا الزم دادگاه تمامی در را وکیل داشتن حق اساسی، قانون 35 اصل نیز ایران داخلی حقوق در

 نیدز  نظدام  تشدخیص مصدلحت   مجمدع  11/7/1370مصدوب  ويدع اصحاب توسط وکیل انتخاب است. قانون

   .باشدمی آن پذیرش براي مراجع تكلیف و وکیل تعیین حق متضمن

 :آزادي بر حق-5

 است آزادي شهروندان بر اصل که است شده پذیرفته کامالً توسعه یافته حقوقی هاينظام در مسأله این

 بده  دموکراتیدك  نحدو  بده  قدانونی کده   مگدر  آورد، وارد ياخدشه کمترین آزادي این به دولتی اقدامات نباید و

 از بایدد  شدهروند  آزادي، بدر  حدق  مفهدوم از  ایدن  باشد. در داده مجوزي چنین صریح طور به رسیده، تصویب

 ایجداد  مدورد  ایدن  در مانعی دولتی اقدامات بوده و برخوردار خود حقوق استیفاي جهت الزم اختیار و استقالل

 جامعده  در خدود  اسدتعدادهاي  و هاتوانایی کارگیري به وي در استقالل معناي به وند،شهر آزادي بر حق نكند.

 ایدن  خدود،  اقددامات  موجدب  به نباید دولت لذا و نمایدمی ترسیم را قانون عملكرد فضاي این حدود که است

 (38: 1395پتفت،    جمشیدي و.کند امحا را شهروند عمل یا آزادي نموده حصر را محدوده

 :مساوي حقوق از رخورداريب اصل-6

 از کده باشدند   قبیله و قوم هر از ایران است: مردم آمده اسالمی جمهوري اساسی قانون نوزدهم اصل در

 هرگونده  اصدل ندافی   این بود. نخواهد امتیاز سبب هااین مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوي حقوق

 در یكسدان  مدرد  و زن از اعم ملت افراد است: همه آمده یستمب اصل است. در نژادي و قومی طبقاتی، امتیازات

 مدوازین  رعایدت  بدا  فرهنگدی  و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، انسانی، حقوق همۀ از و دارند قرار قانون حمایت

 (11: 1388طباطبائی،  برخوردارند.  احمدي اسالم

 :فردي امنیت اصل-7

 و حكدم  بده  مگدر  کرد دستگیر تواننمی را کس یچ: ه است آمده .ا.ج اساسی قانون دوم و سی اصل در

 از ايمجموعه با شهروندي حقوق مهم ارکان از یكی عنوان به فردي امنیت اصل کند.می معین قانون که ترتیبی

 مجدازات،  و جدرم  بدودن  قانونی اصل مثال عنوان به است. شده تكمیل  اصل این تضمین جهت دیگر مقررات

 و بازپرسدی  مراحدل  در وکیدل  حضدور  و محاکمدات  بودن علنی اصل قانون، شدن سبق ما به عطف اصل عدم
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 اسدالمی  جمهوري  اساسی قانون در همگی که منصفه هیأت توسط مهم و بزرگ جرائم به رسیدگی و دادرسی

 (12: 1388طباطبائی،  است.  احمدي شده بینی پیش

 

 راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی

 عبارتندد  حقوق شدهروندي  مدنی حوزه. اجتماعی و سیاسی دنی،م .است حق نوع سه موجد شهروندي

 از برخدورداري  و حدق  شخصدی  مالكیدت  حدق  عقیده، اندیشه، بیان، آزادي : شامل فردي، هايآزادي حفظ: از

 اعضداء  از یكدی  بده عندوان   فرد که است سیاسی قدرت اعمال در مشارکت حق شامل نیز سیاسی حق. عدالت

 رفداه  دولدت  نهادهداي  ایجداد  با خود مدرن شكل در 20قرن  در اجتماعی . حقوقاست برخوردار آن از جامعه

دیلدم صدالحی،    اسدت.   یافتده  توسدعه  اجتماعی و خدمات بهداشتی همگانی، آموزش ملی، آموزش نظام شامل

1393 :93) 

 

 تاثیر جهانی شدن بر حقوق شهروندی در ایران

هداي ندوین   مدهاي جهانی شدن که بواسطۀ تكنولدوژي ها به عنوان واحدهاي سیاسی با پیامواجۀ ملیت

شدهروندي در شدرایط    حقدوق روي ترین مسیله پیشتوان به عنوان گستردهارتباطی گسترش یافته است را می

یدا  توان از آن تحت عندوان جهدانی شددن    تر میاین مسیله که به صورت مشخصکنونی مورد بحث قرار داد. 

یاد کرد، موجب بازنگري در مفهوم شهروندي و توجه بده اقتضدائات و پیامددهاي جدیدد     جهانی سازي از آن 

هداى  برانگیز دنیاى معاصر است که با وجود دیددگاه براي آن شده است. جهانى شدن از مباحث مهم و جنجال

بر زندگى بشدر انكارناپدذیر    هاى مختلف اندیشمندان از آن، اصل وجود و تأثیر این پدیدهگوناگون و برداشت

مورد توجده اندیشدمندان    ی است کهبه عنوان یكى از وجوه مهم حقوق شهروندياست. تأثیر جهانى شدن بر 

 .است قرار گرفته

 

 حقوق کار ایران برجهانی شدن تاثیر

هاي کارگري و علی رغم دو قرن تأخیر نسبت به اروپا در تاریخ تحول حقوق کار ایران پیدایش تشكل

قانون کدار،   178قانون اساسی و ماده  104و  26کارفرمایی، انجمن هاي صنفی و شوراهاي اسالمی کار اصول 

هاي جمعی مداخله دولت از طریق قانونگذاري حمایتی کار، و بازشدن جایگاه مناسبی براي مذاکرات و پیمان

رویده قضدایی و بداالخره تأسدیس      هدا و کار در قوانین کشور بخصوص قانون اساسی، قوانین عادي، آئین نامه
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قدانون کدار(،    166تدا   157مراجع تخصصی قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختالفات جامعه کارگري مواد 

-هاي صنعتی و اجتماعی قرون گذشته اروپا، آرمدان همگی ملهم از تجربیات کشورهاي صنعتی پس از انقالب

 .می و در کل روند جهانی شدن حقوق کار بوده استخواهانه دو انقالب بزرگ مشروطیت و اسالهاي آزادي

 

 تاثیر جهانی شدن بر استانداردهای کار

جهدان معاصدر    حقوقیالمللی یكی از منازعات بحث برانگیز در مباحث موضوع استانداردهاي کار بین 

ي جمعدی  هدا ها و حدق پیمدان  باشد. در هسته این مباحث موضوعاتی از قبیل کودکان کارگر، آزادي انجمنمی

کار همچنین استانداردهاي پرداخت از قبیل حداقل دستمزد، ساعات کار و بهداشت و ایمنی شدرایط کدار کده    

باشد. حقوق و استانداردهاي کدار کده بعندوان اسدتانداردهاي     بطور مستقیم بر ارزش کار موثر است مطرح می

 شوند عبارتند از:المللی بر اساس قانون کار تلقی میاساسی بین

حدداقل سدن    -4ممنوعیت کدار اجبداري    -3حق تشكیل و مذاکرات جمعی  -2آزادي اجتماعات  -1

تضمین شرایط کار قابل قبول شامل تضمین حداکثر ساعات کار و تعطیالت و زمدان   -5شروع به کار کودکان 

  استراحت، سالمت و بهداشدت مناسدب محدیط کدار، رفدع تبعدیض در اشدتغال و سدایر مزایداي اسدتخدامی          

 (85: 1391جبریان، فرهمند صابر، رن

 

 تاثیر جهانی شدن بر اشتغال

جهانی شدن بر امنیت شغلی کارگران و وضع کارگاههاي تولیدي تاثیري اجتناب ناپدذیر داشدته اسدت.    

بدین ترتیب که با جهانی شدن بر پایه آزادي واردات و صادرات بازارهاي ملی رفته رفته به بازارهداي فراملدی   

هاي نسبی تولید و گردش سریع سرمایه، پراکندگی مراکدز تولیدد در نقداط    و با توجه به مزیت شود تبدیل می

هاي تولیدي بر پایه محل تولید سود آوري و داراي هزینه کمتر برگزیده خواهندد شدد.   گوناگون جهان، کارگاه

هداي تدازه رو بده رو    شجهانی شدن اقتصاد با دگرگون کردن روابط سنتی کار، امنیت شغلی کارگران را با چال

خواهد کرد. اگر توسعه و رقابت جهانی بر پایه هزینه کار باشد در این صورت منافع کدارگران فدداي کداهش    

.  توسلی نائینی، شودهزینه تولید خواهد شد و از این رو کارگر از پایین ترین معیارها در زمینه کار محروم می

1384 :160) 
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 نتیجه گیري

اینكده   باتوجده بده  تأثیر جهانی شدن، بر حقوق شهروندي نشان داده شود.  ه است تاسعی شد حاضر در  مقاله

، اما میزان و شكل تأثیرپذیري از کشوري به کشدور  گرفته اندهمه کشورها تحت تأثیر فرایند جهانی شدن قرار 

آثار جهدانی شددن    متغیرها وجود دارد کهو  بعضی عواملدر هر کشور ، دیگر دیگر متفاوت است. به عبارتی 

تأثیر پذیري کشورها از فرایند جهانی شددن هدر    نوعشود. عوامل تعیین کننده میزان و به واسطه آنها منتقل می

بنابراین میدزان و شدكل تأثیرپدذیري     .ها را به چند دسته کلی تقسیم کردتوان آنچند متعدد و متنوع است، می

با توجده بده   . هاي ساختاري و نهادي همان کشور استویژگی از فرایند جهانی شدن، تابعی از برخیها کشور

چه گفته شد پدیده جهانى شدن داراى ابعاد مختلف ،اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى اسدت کده هدر    آن

بدر   حقدوقی یك از این ابعاد تأثیرات متنوعى بر حیات بشر امروز بر جاى گذاشته است. این پدیده در عرصده  

هاى مختلف جهانى شدن ، شاخصاخیرهاى در ایران نیز طى سالو  مؤثر بوده است ديحقوق شهرونتقویت 

تر در بازار اقتصداد جهدانى، عضدویت در    هاى جمعى، حضور فعاالنههمچون توسعه ارتباطات، گسترش رسانه

تدوان  یافته است. اگرچه نمدى المللى و تقویت روابط خارجى با دیگر کشورها گسترشها و مجامع بینسازمان

در ایران دانست و احتماالً عوامل دیگرى نیدز در   کارامدي حقوق شهرونديجهانى شدن را تنها عامل و علت 

هداى جهدانى شددن هدم در افدزایش      دهد رشد شاخصاین رشد مؤثر بوده است، شواهد مورد اشاره نشان مى

هداي اخیدر   المللی ایران در سالکنار دیگر عوامل مؤثر بوده است. مسائل ملی و بیندر ایجاد حقوق شهروندي

 المللی است.  دهنده تأثیر پذیري ایران از جهانی شدن در سطح بینو فراز و فرودهاي آن همگی نشان
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