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 چکیده   
ا ههای مهاجرت است. حکومتترین انگیزهیافته و اشتغال یکی از مهمامروز مهاجرت روندی رو به افزایشدر جهان 

و از  تحلیلی-های اخالقی خاصی دارند. این مقاله با روش توصیفیدر قبال مهاجران ورودی و خروجی، مسئولیت
 ودی کار بر اساس اعالمیه جهانی حقوقای به تبیین کدهای اخالقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورنوع کتابخانه

بشر پرداخته است. اخالق مهاجرت به طور عام و مسئولیت اخالقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی کار به 
ای مهاجرت مانند الملل مغفول مانده است. در برخی امور زیرشاخهها و مجامع بینطور خاص در پژوهش

تدوین شده اما در مبحث مهم مهاجرت جز قوانینی حقوقی، توجه چندانی  های جهانی اخالقینامهگردشگری، نظام
های اخالقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی به مباحث اخالقی نشده است. این مقاله با برشمردن مسئولیت

 کند. مهاجرت حق هر انسانی است. در نگاه نخست،کار پنجره جدیدی به روی پژوهشگران و سیاستمداران باز می
ا هگزیند و شغل مناسب خود را انتخاب نماید و حکومت اقامت دارد عالقه که هرجایی در که است انسانی هر حق

ر توانند نسبت به مهاجران کاها از نظر اخالقی نمیتوانند و نباید مانع آنان شوند. حکومتدر نگاه نخست، نمی
 بر دانشهرون حقوق .دارد حقوقی مسئولیت مهاجران، حقوق و شهروندان حقوق قبال در تفاوت باشند. حاکمیتبی

دارد به خاطر رعایت مصالح شهروندان ها را وامیهای مهاجرت حکومتها و آسیبچالش .است اولویت در حاکمیت
رویه مهاجران جلوگیری کنند. لحاظ حقوق شهروندی، مسئولیت حاکمیت در قبال مهاجران را سلب از پذیرش بی

ها با اولویت دادن به مصالح شهروندان خود باید در ادای حقوق مهاجران به ویژه مهاجران کومتکند؛ بلکه حنمی
 قانونی کار کوشا باشند.   
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 مقدمه 
های مهاجرت، ترین انگیزهدهد و گریزی از آن نیست. یکی از مهمکه در جامعه رخ میمهاجرت امری است 

رها نمودن مهاجرت به طور مطلق و یا ممانعت از  .(1204)موحدی و سامیان،  اشتغال و کسب درآمد است
اقامت  های فراوانی به دنبال خواهد داشت. مهاجرت درون مرزهای هر مملکتی ومهاجرت به صورت کلی، آسیب

اصل آزادی انتخاب شغل در قوانین (. 12ای از کشور حق هر شهروند است )اعالمیه حقوق بشر، ماده در هر نقطه
نی حق هر انسامختلف مورد توجه قرار گرفته شده و به عنوان یکی از حقوق مسلم انسان پذیرفته شده است: 

با ضمیمه کردن حق مهاجرت  .(22)همان، ماده  دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند
توان نتیجه گرفت: هر انسانی به طور طبیعی حق انتخاب شغل مناسب را دارد آزاد و حق انتخاب شغل آزادانه می

ند تواخواهد مهاجرت نماید. مهاجرت میتواند برای یافتن شغل مناسب با شأن خود به هر کجایی که میو می
 تواند از آن حمایت کند.اسب برای افراد باشد و اخالق مهاجرت نیز میضامن انتخاب شغل من

ها و تکالیف اخالقی خاصی است که اخالق مهاجرت متکفل تبیین چنین مهاجرت مستلزم مسئولیت
ت های اخالقی حاکمیها در موضوع اخالق مهاجرت، مسئولیتترین مسئولیتهایی است. یکی از مهممسئولیت

 ن ورودی کار است.در قبال مهاجرا
سوال اصلی مقاله کنونی این است که کدهای اخالقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی کار بر اساس 

 چیست؟ 1اعالمیه جهانی حقوق بشر
 در هاانانس تمام که داده قرار توجه مورد را حقوقی و است المللیبین پیمان یک بشر حقوق جهانی اعالمیه

 صورت مفاد آن به شده و ترجمه زبان 044 از بیش به این اعالمیه .برخوردارند آن از هامکان و هازمان همه
های بسیار گوناگونی بر اساس این پژوهش .2است شده شناخته رسمیت به ای توسط کشورهای مختلفگسترده

ر دهای اخالقی حاکمیت اعالمیه جهانی صورت گرفته؛ اما به طور خاص تا کنون پژوهشی درباره مسئولیت
رابطه با مهاجران ورودی کار بر اساس این اعالمیه صورت نگرفته است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و آسان 

از این رو انجام این قبیل  .(1232)محمدی الموتی،  است شدن حمل و نقل، مهاجرت گسترش چشمگیری یافته
کالت در موضوع مهاجرت، ضروری ها و ارائه راهکار اخالقی برای حل مشها برای ارائه پاسخ به پرسشپژوهش

 است.
ها در کومتهای اخالقی حای است به تبیین کدتحلیلی و با نوع کتابخانه -این مقاله که با روش توصیفی 

قبال مهاجران ورودی کار از منظر اعالمیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. در این مقاله کدهای اخالقیِ مربوط 
 با مهاجرت کاری استخراج و تبیین شده است. به مسئولیت حاکمیت در ارتباط

                                                                                                                                   
 .(یسپارالمللی سازمان ملل متحد در بینمیالدی در مجمع  1003دسامبر  14)مصوب اعالمیه جهانی حقوق بشر . 1

Universal Declaration of Human Rights.  

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. 

Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the 
Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General 

Assembly resolution 217 A) as a common standard of achievements for all peoples and all nations. 

2. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. 
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باشد و ممکن داخل کشور مربوط به و  مرزیممکن است درون ها درباره مهاجرتحکومتهای اخالقی مسئولیت
بت مرزی نیز نسها نسبت به مهاجرت برونمرزی و مربوط به خارج از کشور باشد. مسئولیت حکومتاست برون

ها نسبت به مهاجران ورودی خروجی است. در مقاله کنونی فقط مسئولیت حکومت به دو حوزه مهاجران ورودی و
 کار بررسی شده است.

 ضرورت توجه به اخالق در مسئله مهاجرت
اما امروزه به واسطه  .(1203( و )علومی، 1204مهاجرت قدمتی به درازای بشریت دارد )صادقی و همکاران، 

های فرهنگی، دینی و بسیاری امور دیگر دستخوش متفاوت و حساسیتهای مرزهای جغرافیایی و نیز فرهنگ
 ای یافته است. گسترش فراوان مهاجرت و نادیدهتغییرات چشمگیری شده و مهاجرت کاری نیز گسترش فزاینده

ها به دنبال داشته است. این هایی برای کشورها و حکومتگرفتن مرزهای جغرافیایی در برخی موارد چالش
ها برای حفظ امنیت و مصالح مردم خود قوانینی وضع کنند به ها موجب شده است دولتو چالشها آسیب
ای که گاهی آسیب جدی به مهاجران و مهاجرت وارد ساخته و بعضا جان مهاجران را به خطر انداخته گونه
 ه جای نهاده است.احترامی به کرامت انسانی اثرات مخربی در جامعه جهانی بو با بی (2410، 1کارنز ف)جوز

 ه کارب سازمانی و ایحرفه بُعد در چه و فردی بُعد در چه رفتارها کنترل برای غالبا که راهکارهایی از یکی
 یهزینه هکاین بر عالوه است، قدرتمند اگرچه ابزار این. است قانون بیرونی ابزار و حقوقی روش شود،می گرفته
 ترلکن به قادر ماهیتاً نیز و است ناتوان اجتماعی و فردی هایحوزه از بسیاری به ورود از طلبد،می را باالیی

امید، ) جایگزین بدیل قوانین حقوقی و یا همیار مناسب ابزارهای بیرونی است« اخالق» .نیست رفتارها از بسیاری
در تعارضات  های انسان و مهارکننده غرائز و نیروهای درونی اوکننده خواستهتواند تعدیلاخالق می .(1234

راد جامعه های افتواند با تصحیح رفتار و جلوگیری از تجاوزها به تعارضات میان خواستهشخصی افراد باشد و می
 پایان دهد. 

باری برای همگان به دنبال خواهد داشت. جایگزین عدم توجه به اخالق در مبحث مهاجرت اثرات زیان
ا رفت از این مشکل رتواند تا حدودی راه برونقوانین خشک، میکردن اصول اخالقی، به عنوان بدیلی برای 

نیستند و ابزار بیرونی چندانی ندارند ولی اصولی غالبا عرف پسنداند « قانون حقوقی»نشان دهد. اصول اخالقی 
 و ضمانت اجرایی آن درونی و شخصیت و وجدان افراد مخاطب است. 

ای مهاجرت مانند گردشگری و مسافرت، برخی امور زیرشاخهالملل درباره عجیب است که در مجامع بین
اما در مبحث مهم مهاجرت جز قوانینی حقوقی توجه چندانی . 2های جهانی اخالقی تدوین شده استنامهنظام

  به مباحث اخالقی نشده است.
ذا ل نیست؛ها و موازین اخالقی قادر به فعالیت کارآمد و اثربخش مدیریت مهاجرت بدون توجه به چارچوب

ریزی در مهاجرت گذاری و برنامهنماید. برای سیاستتوجه به اصول اخالقی در مدیریت مهاجرت ضروری می

                                                                                                                                   
1. Joseph H. Carens.  

 به 2441 سال اکتبر 26 تاریخ در آن یگانه 14 اصول و شد مطرح 1000 اکتبر اول تاریخ در جهانگردی جهانی مجمع نشست سیزدهمین در . کد جهانی گردشگری2
   .رسید ملل سازمان عمومی مجمع تصویب
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با هدف ارتقای مهاجرت، اخالق با تاکید بر اصول انسانی، خودآگاهی انسان و آزادی افراد، اصولی با مقبولیت 
ان سمیان مهاجران و شهروندان جوامع گردد و بدین برد-کند که باعث برقراری رابطه بردگذاری میعامه پایه

 کند.کند و نقش اساسی خود را ایفا میسازی مینفعان حوزه مهاجرت را بهینهرفتارهای ذی

اخالق کاربردی است. مهاجرت یک مسئله دشوار و یکی از مصادیق  عدبُ به ناظر پژوهش این در اخالق
کوشیم تا راهنمایی اخالقی را با توصیف موقعیت مهاجرت و سپس در این پژوهش می اخالق کاربردی است.

 بیان اینکه در هر مورد چه باید کرد فراهم کنیم.
ها بر اساس وضع قانون و ... وادار و مجبور در پژوهش کنونی در صدد آن نیستیم که افراد مهاجر یا حکومت

هیم ت بیشتری نسبت به واقعیت مهاجرت ارائه دکنیم از نظر فردی، معرفبه برخی رفتارها شوند بلکه تالش می
را  های اخالقی در این موضوعو نسبت به برخی مباحث آن، وضوح مفهومی بیشتری بیان کنیم و مسئولیت

تبیین کنیم تا کسانی که در مسئله مهاجرت نیازمند راهنمایی هستند بتوانند با دقت بیشتری بیاندیشند و نهایتا 
هایی گیر نها و رهنمودهای یاد شده در این مقاله، خودشان تصمیمو با توجه به توصیه هایی درونیبا انگیزه

 باشند.
کنیم از جهت اجتماعی و سیاسی به نحوی مباحث ارائه شود که آزادی افراد متزلزل همچنین تالش می

فرد و  ابطه تعاملیمسائل سیاسی عمدتا بر محور ر»ها نیز آسیب نبیند. نشود و مشروعیت، قدرت و ... حکومت
جامعه و حکومت استوار است. ... اخالق و سیاست هدف مشترکی دارند و سعادت، غایت این دو علم است. ... 

پذیر است و اصالح حیات اجتماعی تنها در سایه سیاست سعادت و بهروزی انسان تنها در حیات اجتماعی تحقق
ها را درباره طه تعاملی اخالق و سیاست، افراد و حکومتدر صددیم با راب .(1233)اسالمی و همکاران، « صحیح

 یاری رسانیم.   -باالخص نسبت به مهاجران ورودی کار-مسئله بغرنج مهاجرت 

  مفاهیم 

 مسئولیت اخالقی حاکمیت  -الف
به یک معنا است. در معرض مجازات بودن یکی از لوازم مسئولیت « در معرض مجازات بودن»و « مسئولیت»

 (سائل) رود که خواهانمسئولیت به معنای خواسته شدن چیزی از کسی است و در مواردی به کار میاست. 
پیگیری نماید و حداقل وی را درباره رفتار مطابق یا مخالف خواسته  (مسئول) بتواند خواسته خود را از خوانده

زمه آن این است که مسئول متناسب مورد سوال و بازخواست قرار دهد و ال ،گو دانستهخود و پیامدهای آن پاسخ
ولیت در در نتیجه مسئ .مورد تحسین یا تقبیح و در مواردی مورد تشویق یا تنبیه قرار گیرد ،با نوع رفتار خود

 .وظیفه و تکلیفی داشته باشد ،نسبت به امر مورد سوال «مسئول»جایی معقول است که 
بسیاری از  به این معنا که. دانسته شوند مسئول ندتوانمی نیز هاشرکت ها، نهادها وسازمان ها،گروه
 اصیخ تشکیالت در آنان عضویت سبب به و اجتماعی ها و نهادهایسازمان درون افراد در اخالقی هایمسئولیت

 مصباح یزدی،شود )گیرد و در اصل، هر سازمان و نهادی به لحاظ اعضای آن مسئول شناخته میمی شکل
1201.)  

 ها گفته شده است:پذیری سازمانمسئولیتدرباره 
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رود، ن میگو بودن سخپذیری در قبال حقوق دیگران است. وقتی از پاسختجلی فضایل اخالقی در مسئولیت
پذیری سازمان باشد، در این صورت مسئولیت xمسئولیت دارد. اگر مراد از  y در برابر حقوق x مراد این است که

گردد. ویی میگیابد و این امر سبب تفاوت ماهوی در پاسخخصیت حقوقی ارتقا میفردی از شخصیت حقیقی به ش
ای است که نسبت به اشخاص حقیقی، در سرنوشت جامعه و حقوق مردم بسیار موثرتر سازمان شخصیت حقوقی

است. به همین دلیل باید نسبت به حقوق همه افراد و نهادهایی که در محیط داخل و خارج )مستقیم یا 
  (.1232قراملکی،  گو باشد )فرامرزیرمستقیم( آن سازمان قرار دارند پاسخغ

  اند:درباره چیستی سازمان نیز گفته
ورد. آسازمان جمع جبری افراد نیست، بلکه تالیفی از افراد است که هویت جمعی خاصی را به میان می

سازمان همچنان ماندگار است.  شوند اماگردد. افراد عوض میشخصیت حقوقی مؤثری در جامعه متولد می
 تواند حقوق افراد را حفظ کند یا از بین ببرد )همان(.سازمان دارای عملکرد و آثار مخرب یا سازنده است و می

مسئولیت حاکمیت از سنخ مسئولیت حقوقی است و حاکمیت هم در قبال حقوق شهروندان خود و هم در 
تألیفی از سران مملکتی بلند رتبه است که هویت جمعی خاصی را برابر حقوق مهاجران مسئولیت دارد. حاکمیت 

 ی بیاناشود یا برای آنها وظیفهای مسئول کاری دانسته میبنابراین اگر حکومت و یا جامعه آورد؛به میان می
 ومت و یا افرادی که چنین کارهاییشود ناظر به اعضای آن حکومت و جامعه است. در حقیقت سران آن حکمی

 الیدن چنین وظایف اجتماعی را دنببرای آنها تعریف شده است و یا از آنان مورد انتظار است باید به سرانجام رس
  مسئولیت چندانی نداشته باشند.  کنند و چه بسا برخی افراد پایین جامعه نسبت به برخی از این وظایف

 مهاجرت  -ج
جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی مهاجرت از عوامل اصلی تغییر جمعیت است. به جابه

  (. 1232شود )بهشتی، مهاجرت اطالق می

 کار شغل/ -د
 فعالیت اقتصادی و ... وجود در زبان فارسی درباره شغل اصطالحات مشابهی مانند کار، حرفه، پیشه، صنعت،

 کندشغال میإفعالیت دیگری بخش عمده زندگی اکثر مردم را  بیش از هر نوع کار، تولیدی یادارد. فعالیت 
توانند از قِبَل نظام طبقاتی می رأسکوچکی از ثروتمندان در  تنها اقلیت بسیار(. 1244، 1آنتونی )گیدنز،
تجربه بیکاری برای کسانی » بیکاری وضعیت خوشایندی نیست. مردم، برای اکثر زندگی کنند. گذاریسرمایه

 کننده باشد ... در جوامع امروزی داشتنتواند بسیار ناراحتاند میکه به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده
 )همان(. « شغل برای حفظ عزت نفس فرد مهم است.

بیش بر همه  وزیرا اقتصاد کم  زیادی است،دارای اهمیت  شناسیر جامعهمطالعه نهادهای اقتصادی د»
 )همان(.        « مالحظه است. ای قابلهای اقتصادی در هر جامعهفعالیت و تأثیر گذاردمی تأثیر ر جامعههای دیگبخش

                                                                                                                                   
1. Giddens Anthony. 
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ثابت تمام وقت  توان توجه خود را فقط بر افرادی که در وضعیت اشتغالنمی کار و اقتصاد،مسائل در مطالعه 
بلکه جوانان، فرزندان و زنان که مستقیماً در مشاغل مزدبگیر نیستند نیز باید مورد توجه  متمرکز کرد. هستند

قرار گیرند. چه بسا یک فرد برای شغل خود مهاجرت کند و افراد دیگری از اعضای خانواده خود و یا دیگران نیز 
 گیرد.    ورد بررسی قرار میبه طور ناخواسته همراه او شوند و مسائل این افراد نیز بالتبع م

  بررسی اخالقی باز بودن یا بسته بودن مرزها
یکی از مباحثی که در مطالعات مهاجرت در منابع فارسی و عربی، یا کالً مشاهده نشد و یا بسیار جزئی بود ولی 

. است« مرزهاآزاد بودن یا بسته بودن »در مطالعات التینِ اخالق مهاجرت مورد توجه قرار گرفته است، بحث 
یعنی اخالق درباره باز بودن و بسته بودن مرزها چه حکمی دارد؟ طبیعتا نمود بارز این بحث در مهاجرت بین 
کشورهاست و کالً به مرزهای داخلی اشاره ندارد و یا به ندرت اشاره دارد. بحثی که در این مقاله درباره باز بودن 

های کشورها اشاره دارد و مرزهای داخلی را مورد توجه قرار نداده شود فقط به مرزو بسته بودن مرزها بیان می
  است.

تواند دارای دو جهت باشد. یکی بستن مرز به روی متقاضیان ورود به کشور و دوم بسته بودن مرزها می
ر نند نظکبستن مرز به روی متقاضیان خروج از کشور. مطالعات التین که درباره بسته بودن مرزها استدالل می

ا هخواهند چنین جلوه دهند که کار دولتبه بستن مرز از سوی دولت به روی متقاضیان ورود به کشور دارند و می
درباره بستن مرز به روی متقاضیان ورود، کاری اخالقی است نه غیراخالقی و یا حتی نه ضداخالقی. اما محققان 

اید کنند که بخصصان از کشور چنین بحث میفرار مغزها و خروج مت تر توسعه یافته در بحثکشورهای کم
ها راهکارهایی را عملیاتی کنند تا مغزها و متخصصان از کشور خارج نشود. با توجه به اینکه مقاله کنونی دولت

درباره مهاجران ورودی است، بحث ما نیز بستن یا باز بودن مرز به روی مهاجران ورودی است و نظری به 
 مهاجران خروجی ندارد.

 یسیاس فلسفه در اساسی سوال این مورد در شود؟می توجیه زمانی چه اخالقی نظر از مهاجرت حدودیتم
 شودمی انجام گروه دو بین اختالف عنوان به اغلب بحث این زیرا دارد، وجود توجهی قابل نظر اختالف مهاجرت

 «مهاجرت حق» از که هستند باز مرزهای مدافعان اول، گروه. کنند قلمداد «حق» یک خواهندمی هر کدام که
 حق» از که هستند کسانی دیگر گروه .کنندمی دفاع «مرزها از آزادانه عبور» و «مهاجرت انسان برای حقوق» یا

 حمایت پذیرنده کشور یک «پذیرش سیاست انتخاب حق» یا «خود مرزهای کنترل حق» ،«کردن محروم
 .   (2414، 1کنند )کالب یونگمی
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پرونده مهاجرت را به عنوان  2برعکس، کایران اوبرمن. نیست انسانمهاجرت از حقوق  ،1گفته دیوید میلر به
است یا خیر، به تعادل صحیح میان منافع شهروندان « حق». بحث اینکه مهاجرت کندمطرح می انسانییک حق 

 . (2421، 0و الکساندر الیوت 2دیوید مارتینز) یک کشورِ مشخص با منافع مهاجران بستگی دارد
 نگارد:می« دفاع از حق اخراج»درباره بستن مرزها و  0«کریستوفر هیث ولمن»

های مهاجرتی خود را یک جانبه های سیاسیِ مشروع از لحاظ اخالقی حق دارند سیاستاز نظر من، دولت
خواهند وارد شوند ها مهاجران احتمالی )بالقوه( را که ناامیدانه میطراحی و اجرا کنند، حتی اگر این سیاست

های مشروع، ( دولت1گیری ساده تنها مستلزم سه زمینه اصلی است: )استدالل برای این نتیجه محروم نماید.
ناپذیر و الینفک خودمختاری است و ( آزادی اجتماع جزء جدایی2سیاسی خود را دارند. ) سرنوشت تعیین حق

ه دهد کع این حق را به اجتماع می)آزادی اجتما دهد تا با دیگران ارتباط برقرار نکنید( آزادی اجتماع اجازه می2)
های مشروع ممکن است گیرم که دولتبر اساس این استدالل، نتیجه می .(اجازه ارتباط با دیگران را ندهند

هرچند این ارتباط از نظر مهاجران مناسب به ها، از جمله مهاجران بالقوه، نداشته باشند )تصمیم به ارتباط با خارجی

 .  (2411)ولمن،  ؛(نظر برسد
 نویسد:می« دفاع از حق مهاجرت»درباره باز بودن مرزها و  6«جوزف کارنز»در مقابل 

مرزها  یاختیار کنند کشورها از نظر اخالقی حق دارند مرزهای خود را کنترل کنند. کنترلاکثر مردم فکر می
 . (2412، 4دارد )جوزف کارنز نیاز باز مرزهای به عدالت و نیست سازگار دموکراتیک اساسی اصول با مهاجرت در

د. یک تفاوت قائل ش« بررسی اخالقی مسئله مهاجرت»با « ها درباره مهاجرترفتار سیاسی دولت»باید بین 
مهاجرت  یمردم حق دارند بعد از آنکه به کشور ینمهاجرت حقِ مردم است و همچنطرف قضیه این است که 
-ارد وجود د یبد و دشوار یاربس یتِدر حال حاضر وضعمخصوصا با توجه به این که  کردند، در آن اقامت کنند.

 هم هستند که یکسان . از طرف دیگرکنند تمردم حق دارند مهاجر یطشرا ینکه در ا -یکشمثل خطر نسل
 عنییداشته باشد؛  یدبر حق کشورها تأک یدتوجه به حق مردم، با یمهاجرت به جا هاییاستس کنندیفکر م

اینکه  با پذیرش کند. یزندگ در کشورشان تواندیم یکه چه کس یرندبگ یمکشورها حق دارند خودشان تصم
 ،درا به کشورشان راه دهن یکنند چه کس مشخصدارند که خودشان  یاخالقشهروندان یک کشور حق قانونی و 

 که اشندب موافق همه امروزه ظر منبه ن قابل دفاع است. یرندگب یمیکه هر تصمفت گریجه منطقاً نت توانینم
ل فرار که در حا یمردم هاگر مسئل یحت؛ است نادرست اخالقی نظر از مذهب یا نژاد اساس بر افراد گذاشتن کنار

 راتیکدمک یهاکه دولت یریمبپذ نیزرا  یفرض کل یناگر ا یحتو  میرینظر نگ در یزنرا هستند  یکشاز نسل
 )جوزف وجود خواهد داشت ی در زمینه مهاجرتاخالق هایمحدودیتقادر باشند مهاجرت را کنترل کنند، باز  یدبا

 . (2410، 3کارنز
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 ت؛اس ناسازگار دولت حاکمیتِ هنجار با شهروندی و مهاجرت بحث در اخالقی زبان کنندمی تصور برخی
 عاری بیرونی مداخالت از و باشند آزاد خود شهروندی و مهاجرت هایسیاست در باید هاایالت آنان منظر از زیرا

 اسخپ خودشان تا شود واگذار خودمختار افراد به باید شهروندی و مهاجرت مورد در سؤاالتی منظر، این از. باشند
 هر یا و شود آمریکایی یک است ممکن کسی چه بگویند که باشد آمریکا مردم عهده به باید نهایت، در. دهند
 باشد. بد مهاجران برای آنان تصمیم اگر حتی دیگری؛ کشور

 ینا. است غلطی بررسی اخالقی نظر از شهروندی و مهاجرت هایسیاست از محافظت برای تالش نوع این
 الحیتص باید کسی چه» که سوال این با «است؟ قبول قابل اخالقی نظر از خاص سیاست یک آیا» که سوال
-تصمیم رایب اخالقی حق کسی که کرد تصور توانمی. است شده خلط و اشتباه «باشد؟ داشته را سیاست تعیین

 .  (2412، 1باشد )جوزف کارنز اشتباه اخالقی نظر از او تصمیم ولی باشد داشته گیری
 افراد تاکثری اینکه با دموکراتیک کشورهای هایتصمیم اوقات گاهی دهد نشان اینکه برای جوزف سپس

 کند.می ذکر را هایینمونه است بوده غلط اخالقی نظر از بودند انگاشته درست و پذیرفته را آن
 متحده ایاالت نوزدهم، قرن اواخر در. بگیرید نظر در را شهروندی و مهاجرت با رابطه در خاص نمونه چند

 مقرر و باشند ممنوع متحده ایاالت به مهاجرت از چین مردم شد موجب که کرد تصویب را هاچینی تحریم قانون
 دهه تا. وندش آمریکایی شهروند توانستندنمی داشتند، حضور قانونی صورت به قبالً که چینی مهاجران که کردند
 .بود قائل تبعیض اروپا از خارج افراد به نسبت کانادا مهاجرت قوانین 1064
 این گوییمب که شودمی این از مانع دموکراتیک خودمختاری یا دولت حاکمیتِ به احترام که بگوییم باید آیا
 زارشگ هیچ امروز. کنممی مطرح بدیهی سوال یک عنوان به را این من است؟ بوده ناعادالنه هاسیاست و قوانین

. دهد آشتی نورنبرگ قوانین و هاچینی طرد قانون با را آنها بتواند که ندارد وجود دموکراتیک اصول از موجّهی
 اخالقی زبان زا استفاده همیشه که گفت تواننمی کنیم، توصیف ناعادالنه را قوانین این که باشد مناسب اگر اما
 محدودیت دموکراتیک خودمختاری و دولت حاکمیت. است نامناسب شهروندی هایسیاست و مهاجرت مورد در

 اخالقی نظر از دولت اگر حتی باشد اشتباه اخالقی نظر از است ممکن حاکم کشور یک تصمیمات. دارد اخالقی
 حتی اشدب ناعادالنه است ممکن دموکراتیک جامعه یک اقدامات. باشد داشته را زمینه این در گیریتصمیم حق
 . (2412، 2باشد )جوزف کارنز نکرده نقض را دموکراتیکی رویه هیچ جامعه اگر

 کند. بنگرید:جوزف در نهایت بحث باز بودن مرزها را با استداللی فلسفی همراه می
 آزادی» و «باز مرزهای» که است درست که است این است اهمیت حائز بسیار فلسفی نظر از که اینکته

 ناعادالنه اساساً جهان امروز سازماندهی شیوه کنممی فکر لکن ندارد زیادی طرفداران «مهاجرت برای مردم
 ست،ا بسته آن مرزهای که ما دنیای در. است فئودالیسم بسیار شبیه مهم خود هایجنبه جهان امروز در .است

 کشور یک به عنوان شهروند شدن متولد. است امتیاز منبع یک و موروثی وضعیت یک شهروندی و تابعیت
ضیه است که این ق وسطی قرون در اشراف در آمدن دنیا به شبیه بسیار اروپا یا شمالی آمریکای در ثروتمند

 آفریقا یا اآسی در فقیر کشور یک عنوان شهروند به شدن متولد و دهدمی افزایش بسیار را فرد زندگی اندازچشم
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 کند. اینیم محدود بسیار را فرد زندگی شانس این است که وسطی قرون در بین دهقانان در تولد شبیه بسیار
 ایهمشخصه به که هاییمحدودیت است؛ مرتبط جا به جایی هایمحدودیت به طور گسترده با معایب و مزایا
 اعیاجتم هایآرایش از ایها مجموعهاین. نیست چنیناین امور طبیعی نظم اند.تبدیل شدهمدرن  دولتی نظام
 کند.می تالش آن حفظ برای و ساخته بشر که است

کند،  انعق متحده و ایاالت کانادا مانند ثروتمندی کشورهای در را بسیاری از افراد نتواند استدالل این احتماالً
 آنها. بود تسخ بسیار دارد مشکلی فئودالیسم اینکه به اشراف بیشتر کردن متقاعدوسطا نیز  قرون دوران در

-جتنابا اجتماعی عمیق هاینابرابری یا است شده مقرر خداوند توسط امر این داشتند اعتقاد که بودند خوشحال

 توجیه نوعی کنندمی تصور ثروتمند کشورهای مردم بیشتر که هستم مطمئن .دست این از مواردی یا است ناپذیر
 است: آیا این آنها واقعی چالش. دارد وجود آنها امتیازات بودن دفاع قابل و امروز جهان دهیسازمان نحوه برای

 ه بتواندک کنند؟ داستانی بیان ثروت و فقیر شکاف سوی آن هایانسان برای بتوانند آنها که دارد وجود داستانی
 و طرد شده اخراج افرادِ موقعیت در ثروتمند، کشورهای شهروندان اگر است؟ عادالنه موجود هایبگوید آرایش

 یجهان عادالنه نگاه من، جهان منصفانه است؟ در های کنونیآرایش کردندمی گمان بازهم داشتند، قرار شده
جایی  هر انهآزاد مردم بتوانند و یابد کاهش بسیار کشورها بین سیاسی و اقتصادی اختالفات آن در که بود خواهد

 مه قابله برای تواندمی که است چیدمان نوعی این(. احساس اجباری بودن این کار را نکنند اما) بروند خواستند
 .باشد توجیه
 که کنندمی تلقی چنین صرفاً مردم اکثر. است نشدنی و محال امری باز، مرزهای سیاستِ سیاسی، منظر از
 عملی و پذیرامکان باز مرزهای سیاست چون اما. کنند کنترل را مهاجرت دارند حق اخالقی لحاظ از هادولت
 بینندمی که رطوهمان را حقایق باید فالسفه زیرا نکرد؛ بحث آن به راجع تواننمی فلسفی و اخالقی نظر از نیست

 نسبت قادیانت دیدگاه اتخاذ و( کند خشمگین را مردم از ایعده حقایق بازگوکردنِ این که زمانی حتی) کنند بیان
 هایترتیب این از زیادی تعداد نتوانیم حاضر حال در اگر حتی باشد، مهمی امر تواندمی موجود هایترتیب به

 هم داریبرده نهادهای. بود کرده مستحکم را خود جایگاه عمیقاً فئودالی نظام روزگاری،. دهیم تغییر را اجتماعی
 ال،ح عین در. نداشت وجود اجتماعی هاینظام این تغییر برای امیدی هیچ هامدت تا. بودند مستحکم طورهمین
 عدالتیِبی و عدالت به راجع بنیادین سؤاالتی ما اگر. نبود زمان آن مقتضی و مناسب هنوز هم نقادی و انتقاد

 که یچیز آن به مجبوریم که کشدمی اینجا به کارمان نکنیم، مطرح را خودمان اجتماعی هایآرایش و هاترتیب
 با ادالنهع دنیایی آوردنِ وجود به که است درست. کنیم توجیه را آن و ببخشیم مشروعیت کنیم تحملش باید

 عنوان به را هایمانبرتری و تفوق اینکه اما دارد، بر در ثروتمند کشورهای برای را زیادی هزینه باز مرزهای
 آن باید هک است ایهزینه این بگویم که است خاطر بدین تماماً کنم،می توصیف ناعادالنه هایمزیت و امتیازها

 این برای...  و مهاجران و شهروندان حقوق بین تضاد مثل مهاجرت مسائل و سواالت برخی. شویم متحمل را
 است یچیز این و هستیم محق داریم که چیزی به نسبت اخالقی لحاظ از ما بگویند خواهندمی برخی که است

  .(2410، 1زکارنکشم )جوزف بش چال به را آن خواهممی من که

                                                                                                                                   
1. Joseph H. Carens.  
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 که از بسته بودن« ولمن»تر است. حتی کند قابل دفاعدر مجموع دیدگاه دوم که آزادی مرزها را توجیه می
 جازم سیاسی هایدهد که حقوق انسانی را نقض کنند. بنگرید: رژیمکند به کشورها اجازه نمیمرزها دفاع می

 افراد که نندک تصور درست است ممکن هانیستند. ... لیبرال هادولت حاکمیت پوشش تحت بشر حقوق نقض به
 خالقیا مسئولیت دارای سیاسی، رژیم یک اما کنند، برآورده را خود منافع که کنند عمل ایشیوه به دارند حق

 ابطهر در کند. ... مننمی نقض آن اعضای جانب از را انسانی حقوق کس هیچ که کند حاصل اطمینان تا است
 دارای مشروع هایدولت تنها( 1: )گذارممی احترام بشر حقوق به ضرورتا مطلب، دو بر اصرار با دولت، منشور با

 حقوق به و باشد بخش رضایت حفاظت، نظر از باید سیاسی مشروعیت( 2) و هستند خود سرنوشت تعیین حق
ابراین اخالق بنا بر برخی مبانی و اصول اساسی خود مانند آزادی انسان، بن .(2411، 1)ولمن بگذارد احترام بشر

 2کند که مهاجرت به خودی خود و در نگاه نخستکرامت انسان، حق انتخاب شغل برای انسان، و ... حکم می
گران ندارد که دی حق هر انسانی است. در نگاه نخست و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص، هیچ کس این حق را

را از مهاجرت آزادانه منع کند. هر انسانی با توجه به اصل آزادی عمل خود و با توجه به کرامت انسانی خویش 
تواند با خودآگاهی کامل اقدام به مهاجرت نماید و در بسیاری از موارد این مهاجرت در راستای یافتن و یا می

  استمرار شغل انسان است.
فشار بر منابع، آشوب و  درباره هاییینگرانشهروندان  از یاریممکن است بس ن مرزهادر صورت باز بود

 یمردم یازهایو ن انمهاجر یرشپذ یفهوظ یانم یدبالذا  دست داشته باشند یناز ا یو موارد یاختالل اجتماع
رف و متعا ینگران یک یناشود. تعادل و توازن برقرار  شوند،یمحسوب مکشور که در حال حاضر شهروندان آن 

با اولویت دادن حقوق  .(2410، 3ز)جوزف کارن ساز هم هستبغرنج و مسئله ی،نگران یناست، اما هم یعاد
   پردازیم.شهروندان بر حاکمیت به بررسی این مسئله می

 اولویت حقوق شهروندان بر حاکمیت
 0ها در قبال شهروندان اصلیحکومتهای مختلفی دارند و پرواضح است که مسئولیت اول ها مسئولیتحکومت

های حاکمیت نسبت به نپذیرفتن مهاجران مربوط به رعایت حقوق و افراد کشور خودشان است. برخی ممانعت
گونه که دارای مزایا و نقاط مثبت فراوانی است در برخی موارد نیز معایب و  شهروندان است. مهاجرت همان

های مهاجرت مربوط به خروج مهاجران از کشورهاست مانند از دست هایی به دنبال دارد. برخی آسیبآسیب

                                                                                                                                   
1. Christopher Heath Wellman.  

ل عی در نگاه نخست است که صرف نظر از هر چیز دیگر، آن چیز وظیفه باشد؛ یعنی اگر سایر مالحظات اخالقی در کار نیاید، آن عمل وظیفه بالف. چیزی وظیفه2 
  .44و  60 . صفلسفه اخالق ویلیام کی، فرانکنا. ترجمه هادی صادقی. فه در عمل بنگرید بهباشد. برای تفاوت وظیفه در نگاه نخست و وظی

3. Joseph H. Carens.  
نعمتی هلل و بهارلویی، عبدامنظور از شهروند در این مقاله تبعه و مردم کشور است. بررسی مفهوم شهروندی از موضوع مقاله کنونی خارج است. در این باره بنگرید به:  .0

تحول مفهوم »، (1202؛ دیلم صالحی، بهروز. ) 11های حقوق عمومی، اندیشه« و مبانی آن و وظایف دولت در برابر آن هامؤلفهحقوق شهروندی، »، (1206میثم. )
. «روندی و ظهور شهروند جهانیتحول مفهوم شه»(، 1201ین و عیوضی، محمد رحیم. )الدحسام؛ باب گوره، 20. علوم سیاسی «شهروندی در فرایند جهانی شدن

های . پژوهش«تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور»، (1234و عبدالهی، مجید و صرافی، مظفر. ) 22سیاست 
   .62جغرافیایی 
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(. برخی 1202)شهبازی،  1های اقتصادیو به تبع آن آسیب و پربازده کارآمد خروج سرمایهرفتن سرمایه انسانی و 
های مهاجران ورودی در بسیاری موارد، دلیلی های مهاجرت نیز مربوط به مهاجران ورودی است. آسیبآسیب

ها متشود حکوها باعث میرویه مهاجران است. این چالشقی و پذیرفته شده برای جلوگیری از پذیرش بیمنط
حقوق شهروندان را در معرض خطر ببینند و برای رعایت مصالح مردم کشور خویش از پذیرش مهاجران ممانعت 

همان و ) اختالط اقوام قابل فرهنگی و، ت(1202بهشتی، )اند از: ازدیاد جرم ها عبارتبورزند. برخی از این آسیب
خانوادگی و در بعضی موارد زناشویی و اختالفات اقوام و دوستان،  ،مشکل دوری از خانواده(، 1234زنجانی، 

مشکالت ، (1202بهشتی، )و در پی آن بحران هویت  مشکالت هویت ملی(، 1231)ذبیحیان و معتضد،  طالق
تفاوت و  بازار کار دوگانگی ،(1202بهشتی، ) ت نیروی کار در بازاربقا(، ر1231)ذبیحیان و معتضد،  اقتصادی

مشکالت رشد و موارد محیطی (، 1234)زنجانی،  ستمزد و شرایط کاری مهاجران با کارگران بومیر دد بسیار
از افسردگی گرفته تا های روانی ، آسیب(1202بهشتی، )، مشکالت زبانی (1202و بهشتی،  )همان جمعیت
و معتضد،  )ذبیحیان و به عبارتی آوارگی ،پناهندگی ،نشینیبست، (همان) ری و اختالل در روابط اجتماعیپرخاشگ
 .  ( و ...1231

در نظر گرفتن حقوق شهروندان از سوی حاکمیت به معنای مسئولیت نداشتن حاکمیت در مقابل مهاجران 
هایی دارد. مهاجران نیز وج از کشور، مسئولیتنیست. حاکمیت در قبال مهاجران در دو حوزه ورود به کشور و خر

مقاله  ها از موضوع اینهایی دارند. پرداختن به همه ابعاد این مسئولیتدر مقابل شهروندان و حاکمیت مسئولیت
 یم.اهای حاکمیت در قبال مهاجران ورودی کار بودهخارج است؛ چراکه در این مقاله فقط در صدد تبیین مسئولیت

ینکه از سویی حقوق شهروندان بر حاکمیت دارای اولویت است و از سوی دیگر حاکمیت در قبال با توجه ا
ای خود هرسیم که حاکمیت قبل از پرداختن به مسئولیتبندی میمهاجران ورودی مسئولیت دارد به این جمع

ران ف خود در برابر مهاجدر برابر مهاجران باید مصالح مردم کشور خویش را در نظر بگیرد و سپس به انجام وظای
 اقدام نماید.

 ها و کدهای اخالقیدستورالعمل
 کنند. شاید بتوان گفتتری وضع میگیرانهها در ورود مهاجران نسبت به خروج مهاجران، قوانین سختحکومت

دارایی هایی برای ورود مهاجران متخصص و شاغالن ماهر و یا افراد با سرمایه و ها مزیتبسیاری از دولت
دهند اما نسبت به نیروی کار ساده، کارگران و افراد با دارایی اندک چندان میلی برای اقتصادی باال قرار می

ورودشان ندارند. به عبارت دیگر همان میزان که خروج مهاجران متخصص و شاغالن ماهر برای کشورهای 
غالن ماهری برای کشورهای مقصد شود، ورود چنین مهاجران متخصص و شامبدأ مشکل و آسیب حساب می

 آید. بیشتر کشورها سعی در جذب متخصصان و شاغالن ماهر از سایر کشورها دارند.امتیاز به شمار می
های اخالقی و یا همان کدهای اخالقیِ مربوط آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم، استخراج دستورالعمل

 ورودی کار بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر است.به مسئولیت حاکمیت در ارتباط با مهاجران 

                                                                                                                                   
وتاه ها از جمله آثار کو ایجاد کسری در حساب موازنه پرداخت گذارییهکاهش سود سرما ،افزایش نرخ بهره ،بیکاری ،تشدید تورم ،افزایش نرخ ارزبه عنوان نمونه:  .1

   .ترین پیامدهای بلند مدت آن استشدن توزیع درآمد مهم یلترفرسایش پایه مالیاتی و ف ،است و کاهش رشد اقتصادی های مهاجران خروجیآسیبمدت 
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مقصود از کدهای اخالقی یا کد رفتاری، مجموعه رفتارهایی است که مبتنی بر اصول و قواعد اخالقی است 
سازد. به عبارت دیگر، کدهای پذیر میای که تشخیص رفتار درست از نادرست را برای همگان امکانبه گونه

الزامات و تعهدهای اخالقی افراد در یک حوزه فعالیتی خاص است که باید در عمل به ای از اخالقی، مجموعه
آنها ملتزم باشند تا از این طریق، رفتارهای مرتبط با آن حوزه سامان یابد و حقوق صاحبان حق به واسطه پایبندی 

 ددهشأن او نیست، پرهیز میبنابراین، کدهای اخالقی، فرد را از اعمال و رفتاری که در  به آن کدها ادا گردد؛
 گردد.ن میای تبییحتی اگر آن رفتار، غیرقانونی نباشد. با کدهای اخالقی، فهرستی از بایدها و نبایدهای حرفه

که در هر کند بلویژگی مهم کدهای رفتاری این است که تنها به بیان اصول و کلیات اخالقی بسنده نمی
 ای که در تشخیص رفتار غیراخالقی، ابهام چندانیگردد، به گونهعیین میای دقیقا رفتار درست و نادرست تحوزه

سازد ای خاص فراهم میماند. این ویژگی امکان نظارت بر رفتار افراد و شهروندان را در حوزهباقی نمی
  (.1204نیا، )سبحانی

اعالمیه جهانی حقوق  ها نسبت به مهاجران ورودی کار بر اساسکدهای اخالقی حکومتترین در ادامه مهم
  شود.بشر بیان می

 شانها در تعیین سرنوشت. حق خودمختاری حکومت1
 .(منشور ملل متحد 1ماده ) حق خودمختاری هستند یه ملل دارایلک

حد . ماده یک منشور ملل متاستالملل حقوق بین از اصول اساسی امروزه یکی حق تعیین سرنوشتاصل 
وستانه های روابط دملل متحد از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و پایهتحت عنوان اهداف و مقاصد 

 یها یاد کرده است. این اصل در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانهها و ملتبین دولت زیآممسالمتو 
ه اکراه یا دخالت دهد که حکومت و وضعیت سیاسی خود را بدون هر گونها این حق را میها، به ملتفرصت

خارجی انتخاب کنند. بر اساس این اصل همه مردم آزادانه حق دارند وضعیت سیاسی خود را تعیین کرده و هیچ 
دولت خارجی حق مداخله در این زمینه را نداشته و موظف است این حق را طبق منشور ملل متحد به رسمیت 

وف به دادگاه جهانی و رکن قضایی سازمان ملل متحد المللی دادگستری معرشناخته و رعایت کند. دیوان بین
برای رسیدگی به اختالفات قانونی میان کشورها در آراء متعددی بر اصل حق تعیین سرنوشت صحه گذاشته 

  .(1236و )اخوان خرازیان، ( 1206و صفدری شربیانی،  پورحسن)است 
منظور »اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم را به این صورت تعریف کرده است:  1هلسینکی سند نهایی

از اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم این است که همه مردم، همیشه حق دارند در آزادی کامل، هر وقت 
د و به هر نشان را بدون مداخله خارجی تعیین کنو به هر نحوی که مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجی

  .(1236)اخوان خرازیان،  «شان را دنبال نمایند.، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیاندلیمانحوی که 
گونه دخالت خارجی نسبت به تعیین سرنوشت خود در ها بدون هیچبر اساس این اصل کشورها و حکومت

و تا  دگیری نماینبه مصالح ملی خود تصمیم توانند با توجهتمام امور و از جمله مهاجرت خودمختار هستند و می
هایی برای مهاجران ورودی کار ایجاد کنند. این حق به ضمیمه توانند محدودیتی نباشد میضداخالقجایی که 

                                                                                                                                   
1. Helsiniki Final Act.  
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رویه دهد که از پذیرش بیها اجازه اخالقی میهای مهاجران ورودی که بدان اشاره شد به حکومتچالش
ها نسبت به شهروندان خودشان است و اگر تشخیص عبارتی اولویت اول حکومتمهاجرت جلوگیری کنند. به 

دهند در شرایطی ورود مهاجران کار ممکن است برخی حقوق شهروندان را مورد مخاطره قرار دهد و مثال شرایط 
 توانند از ورود مهاجران ورودی کار ممانعت ورزند.اشتغال آنان را به خطر اندازد می

 هایی برای مهاجران ورودی کار وضع کنند.ظر اخالقی مجازند محدودیتها از نحکومت

 رفتهخارج. جواز ورود و بازگشت مهاجران به 2
  .(12)اعالمیه حقوق بشر، ماده  هر انسانی محق به بازگشت به کشور خویش است

اعالمیه جهانی حقوق بشر هیچ دولتی نباید تابعیت شهروندان خود را لغو کند و آنان را  10بر اساس ماده 
تغییر تابعیت  حقوادار به مهاجرت به خارج کشور کند و نباید از آنها سلب تابعیت کند. همچنین هیچ دولتی نباید 

 .دایدریغ نم شهروندان خود]ملیت[ را از 
اند در صورتی که بخواهد برای اشتغال به کشورشان مهاجرانی که از کشوری خارج شده با توجه به این حق،

 ها باید آنان را بپذیرند.بازگردند، حق ورودشان برای همیشه در شرایط نخست محفوظ است و حکومت

 . احترام به حق زندگی3
  .(2هر انسانی حق زندگی دارد )اعالمیه حقوق بشر، ماده 

 اتیحی و زندگی اگر زیرا گیرند،می نشأت حق این از حقوق سایر و است حیات حق انسان، حق ترینمهم
  (.1233داشت )جوادی آملی،  نخواهد مصداقی دیگر حقوق نباشد

تن ها حق کشاگر مهاجران برای اشتغال وارد کشوری شده باشند هرچند ورود آنها غیرقانونی باشد، حکومت
ای که خالف اخالق نباشد با آنها برخورد و یا آنان را بازگردانند. مسئولیت حفظ حق گونهآنها را ندارند و باید به 

هاست و نه تنها خود حکومت نباید این حق اساسی را پایمال کند بلکه در زندگی مهاجران بر عهده حکومت
 مقابل دیگران نیز باید از این حق مهم و طبیعی پاسبانی نماید.

 ادالنه به ویژه با مهاجران قانونی. ارتباط و برخورد ع4
تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقالنیت »گوید اعالمیه که می 1بر اساس ماده 
سبت اند نها موظفدولت« .ها ارزانی شده و الزم است تا با یکدیگر عادالنه و برادرانه رفتار کنندو وجدان به آن

رفتار عادالنه داشته باشند به ویژه اگر به طور رسمی و قانونی مهاجران را پذیرفته باشند و تا حد به مهاجران 
 امکان باید نسبت به مهاجران و شهروندان )خصوصا در خدمات آموزشی و بهداشتی( رفتار برابر داشته باشند.

 و عادالنه باشد. ها با مهاجران ورودی کار باید طبق ضوابط اخالقیبنابراین برخورد حکومت
 یورکه در حال حاضر در کش یمهاجراننوع رفتار با »با « مهاجران یرشپذ»مسائل مربوط به بایست بین می

تفاوت قائل شد. بر فرض اینکه کشورها مرزهای خود را نسبت به پذیرش مهاجران کنترل کنند « حضور دارند
ای یاخالق هاییتمحدودکه در کشورشان حضور دارند  اند یا مهاجرانیاما نسبت به مهاجرانی که پذیرفته شده

به  «یرقانونیمهاجران غ»که  یندبگو یناز مردم ممکن است چن در رابطه با نوع برخورد با آنان وجود دارد. برخی
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 «یرقانونیغ»ها در کشور که صِرفِ حضور آن خاطر ینبد یقاًندارند، آن هم دق یحق قانون گونهیچه وجه یچه
 دیدگاه یناز ا یگرمسئله تفکر کنند، د ینراجع به ا یالحظه یبرا زنند،یحرف را م ینها که ااست. اما اگر همان

ه ک یستن یمعن یناند، بدساکن شده ییمهاجران بدون اجازه در جا که یقتحق ینخود دفاع نخواهند کرد. ا
حق  ینهم ا «هایرقانونیغ» یندارد؛ حت یمشکل هااز آن یدزد یحت یاها و ها، کشتن آنشتم آن اکنون ضرب و
 یقدمسئله را تص ینو اکثر مردم هم اصوالً ا شود فاظتها حراست و حآن یِانسان یهحقوق اولبرخی را دارند که از 

 . (2410، ز 1زجوزف کارن) و آن را قبول دارند کنندیم

 . لزوم حفظ امنیت مهاجران5
زندگی و امنیت فردی )و اجتماعی( شهروندان را ندارند، باید به حق گونه که حق به هم زدن ها هماندولت

زندگی و امنیت فردی )و اجتماعی( مهاجران احترام بگذارند. مهاجران نیز حق به هم زدن زندگی و امنیت فردی 
  (.2و اجتماعی شهروندان و سایر مهاجران را ندارند )بر اساس اعالمیه حقوق بشر، ماده 

 گی، آزار و داد و ستد مهاجران. ممنوعیت برد6
(. همچنین 0ها نباید مهاجران را به بردگی بگیرند و یا آنان را داد و ستد کنند )اعالمیه حقوق بشر، ماده دولت
 (.0مهاجران را توقیف یا حبس و یا تبعید کنند )همان، ماده  خودسرانه ها نبایددولت

هرچند ورود آنها غیرقانونی باشد، بردگی و داد و ستد  اگر مهاجران برای اشتغال وارد کشوری شده باشند
 آنان ممنوع است.

رحمی و آزار، یا تحت مورد شکنجه یا بیها، یا شهروندان و یا سایر مهاجران مهاجران نباید از سوی دولت
از این حق  مسئولیت پاسداری .گردد آنهاد که منجر به تنزل مقام انسانی نگیر مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار

 (.10ها است )همان، ماده بر عهده حکومت
دلیل شکنجه نمود. حتی در صورت ارتکاب جرم توان مهاجران ورودی کار را بیبا توجه به این مواد نمی

 ها باید رفتاری عادالنه و طبق حقوق قضائی مهاجران داشته باشند.توسط مهاجران حکومت

 ائی مهاجران. مسئولیت حاکمیت در مقابل حقوق قض7
( و مانند 6حقوق مهاجران باید مانند سایر افراد در برابر قانون به رسمیت شناخته شوند )اعالمیه حقوق بشر، ماده 

ق دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از (. مهاجران باید ح4سایر افراد در برابر قانون برابر باشند )همان، ماده 
سزاوار  هاانسان مهاجری مانند سایر هر(. 3د داشته باشند )همان، ماده را مانند سایر افرا صالحطریق محاکم ذی

رابر طرف و مستقل است تا در بو محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادالنه توسط دادگاهی بی
به جرمی مهاجری که هر  (.14)همان، ماده  هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند

شخص متهمی، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در متهم شود مانند هر  کیفری
 مهاجری هیچ. گناه تلقی شودای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیمحکمه

اوی المللی، در زمان وقوع آن، حتی یا بینبه حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملک
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بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع بایست مجرم محسوب گردد. نمیجرمی کیفری نباشد، نمی
مهاجرانی که به صورت قانونی وارد (. 11)همان، ماده  جرم ]در قانون[ قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد

در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله ]و بایست نمی اندکشوری شده
ی رمهاجنباید مورد تعرض قرار گیرد. هر  آناند. به همین سیاق شرافت و آبروی نمزاحمت[ خودسرانه قرار گیر

لبته (. ا12)همان، ماده  سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخالت و تهاجماتی است
 ها طبق مذهب هر شخص برای او حکم شود.شود برای شناخت جرایم و اعمال مجازاتپیشنهاد می

ند ابر اساس این مواد برخورد با مهاجران ورودی کار حتی افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کشوری شده
 شان ایجاد شود.های نامتناسب با جرمباید عادالنه باشد و نباید مجازات

 ق ازدواج آزاد مهاجران. ح8
 (.16مهاجران قانونی را محترم بشمارند و نباید این حق را پایمال کنند )همان، ماده  ها باید حق ازدواج آزاددولت

 هاست.مهاجران ورودی کار حق ازدواج آزاد دارند و مسئولیت صیانت از این حق با حکومت

 . حق دین آزاد مهاجران9
 (.13مهاجران قانونی را محترم بشمارند و نباید این حق را پایمال کنند )همان، ماده  حق دین آزادها باید دولت

  هاست.حق دین آزاد برای مهاجران ورودی کار ثابت است و مسئولیت پاسداشت این حق با حکومت

 . حق مالکیت مهاجران11
کس هیچ .با دیگران حق مالکیت داردهر انسانی به تنهایی یا با شراکت »گوید: اعالمیه که می 14بر اساس ماده 

رم مهاجران قانونی را محت حق مالکیتها باید دولت.« بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کردرا نمی
 بشمارند و نباید این حق را پایمال کنند.

  ها نباید مالکیت آنان را مخدوش کنند.حق مالکیت مهاجران ورودی کار محترم است و حکومت

  . حق شغل آزاد مهاجران11
صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری ها مانند سایر انسانی حق دارد جرامههر 

اداشت بدون روو باید بتواند  منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است
د سزاوار نکنکار می ها کهمهاجری مانند سایر انسانهر . برابر دریافت نمایدهیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد 

 بوده انیانس کرامت و حیثیت با موافق خویشدریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده 
رای حفاظت از بگردد و باید بتواند  برخوردار تکمیلی اجتماعی هایپشتیبانی از نیاز صورت در بایستمی نیز و

هر  .(22)اعالمیه حقوق بشر، ماده  بپیوندد های صنفیاتحادیه تشکیل دهد یا به اتحادیه صنفی منافع خود
ای همراه با های دوره، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصیو اوقات فراغت سزاوار استراحتمهاجری 

  (.20)همان، ماده  حقوق است
مهاجران ورودی کار را الزام و اجبار به کار خاصی نمایند و باید حق انتخاب شغل آنان ها حق ندارند حکومت

 را محترم بشمارند.
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 انجام ار کار این معموالً هادولت عمل در و شوند برخوردار شهروندی حقوق بیشترین از باید قانونی مهاجران
ها در طول مدت اقامت و برخی محدودیتدهند. کارگران موقت نیز باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند. می

های اجتماعی توزیع مجدد ممکن است قابل دفاع باشند، اما کارگران ها در دسترسی به برنامهبرخی محدودیت
های خوردار باشند و یا باید به برنامهو شهروندان برمانند ساکنان کار  لموقت باید به طور عادی از حقوق مح

های دیگر در حقوق مهاجران موقت معموال دارای یک اجتماعی مربوط به کار دسترسی داشته باشند. محدودیت
 به دنبال توجیه این را که هاییو من استدالل است شدهها ساخته و استثماری است که در آناخالقی عنصر 

 . (2412، 1زارنک )جوزف کنمها هستند نقد میمحدودیت
ر متقاضیان بومی اشتغال را نسبت به مهاجران کار دی نباشد ضداخالقتوانند تا جایی که ها میالبته حکومت

سازی و آموزش به های مهاجران برای بومیها و مهارتتوانند از تخصصاولویت قرار دهند. همچنین می
کار زایی و به کارگیری شهروندان توسط مهاجران صاحبشتغالمند شوند یا تعهداتی به منظور اشهروندان بهره

   اخذ نمایند.

 . حق زندگی آرام مهاجران12
یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سالمتی و رفاه  سزاوارمهاجری مانند سایر شهروندان هر 

پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری های اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتخود و خانواده
های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین است و همچنین حق دارد که در زمان

 و مادریدوره . مند گرددمعاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره
 اربرخورد یکسان اجتماعی حمایت از بایستمی کودکان،. همه است ویژه مراقبت و توجه سزاوار کودکی دوره

 . (20)همان، ماده شوند 
اند مشکالت خاص خود را اند و برای کار وارد کشوری شدهمهاجرانی که برای اشتغال ترک وطن نموده

 زندگی آرام و حقوق مذکور آنان در این ماده با حکومت است. نیتأمدارند و مسئولیت 

 مندی از بهداشت و آموزش و پرورشبهره. 13
ابتدایی و پایه،  یهادورهبایست، دست کم در میمهاجران نیز مانند همگان آموزش و پرورش حق همگان است. 

  .(26)همان، ماده استفاده کنند رایگان  ی وآموزش و پرورش همگانبتوانند از 
 زکجاد مرایق ایرا از طر یو اجتماع ین بهداشتیتأم و مهاجری هر انسان یه براکند ادولت و جامعه موظف

  (.14)همان، ماده  ندیفراهم نما ،انات موجودکبرحسب ام مورد نیاز، یعموم
مندی از آموزش و شان حق بهرهمهاجرانی که به منظور اشتغال وارد کشوری شوند خود، خانواده و اطرافیان

عهده حاکمیت است. تا حد امکان باید این حقوق به ویژه پرورش و بهداشت را دارند و مسئولیت این حقوق بر 
مراحل ابتدایی آن، برای همگان رایگان باشد و در صورت فراهم نبودن خدمات رایگان، خدمات ارزان مورد 

  انتظار است.
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  های مهاجران. وضع قوانینی برای محدودیت14
است.  ریپذامکان آن در وی شخصیت کامل و آزادانه رشد تنها که دارد یاجامعه قبال در وظایفیی مهاجرهر 

 قطف قانون،هایی قرار گیرد که به واسطه بایست تنها زیر محدودیتدر تحقق آزادی و حقوق فردی، می هرکس
 هایرطش پیش اینکه تا است شده وضع دیگران هایآزادی و حقوق مراعات و بازشناسی جهت در امنیت قصد به

 . (20)همان، ماده  ساالر تأمین گرددمردم جامعه یک در همگانی رفاه و عمومی نظم اخالقی، عادالنه
های مهاجران ورودی برای کشورها و شهروندان جامعه که بدان اشاره شد و با ها و آسیببا توجه به چالش

 ی را برایهایتوانند محدودیتها میتوجه به اولویت حقوق شهروندان بر حاکمیت و بنا بر این ماده، حکومت
همچنین  اجتماعی حقوق شهروندان جامعه وضع کنند. هایحقوق و آزادی مهاجران نسبت به مراعات امنیت،

 توانند به طور مقطعی، متقاضیان را پس از ورود به کشور کنترل کنند.  ها میدولت

 کار ورودی  انمهاجر نسبت بهای اخالقی حاکمیت کده -1جدول شماره 

  سند  کد اخالقی

 ماده یک منشور ملل متحد. شانها در تعیین سرنوشتحق خودمختاری حکومت

 اعالمیه جهانی حقوق بشر. 12 ماده رفتهجواز ورود و بازگشت مهاجران به خارج

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه 2ماده  زندگیاحترام به حق 

 بشر. حقوق جهانی اعالمیه 1ماده  ارتباط و برخورد عادالنه به ویژه با مهاجران قانونی

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه 2ماده  لزوم حفظ امنیت مهاجران

 اعالمیه جهانی حقوق بشر. 0و  0، 0ماده  آزار و داد و ستد مهاجران ،ممنوعیت بردگی

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه 12 تا 6ماده  مسئولیت دولت در مقابل حقوق قضائی مهاجران

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه 16ماده  حق ازدواج آزاد مهاجران

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه 13ماده  حق دین آزاد مهاجران

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه 14ماده  حق مالکیت مهاجران

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه 20 و 22ماده  حق شغل آزاد مهاجران

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه 20ماده  حق زندگی آرام مهاجران

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه 26ماده  مندی از آموزش و پرورش و بهداشتبهره

 .بشر حقوق جهانی اعالمیه 20ماده  های مهاجرانوضع قوانینی برای محدودیت

 

 گیری نتیجه     
شده که در ذیل فهرست شده است از دستاوردهای این پژوهش است که با مطالعه و تدقیق مجموعه نتایج یافت

  آیات قرآن و اعالمیه جهانی حقوق بشر حاصل گردیده است. این دستاوردها عبارت است از:نظر در 
ت کارآمد مهاجرت بایستی به موازین اخالقی مهاجرت توجه یالمللی به منظور مدیرمجامع ملی و بین .1

 ایند.را تدوین نم کاریالمللی کدهای اخالقی مهاجرت شود مجامع ملی و بینوافری نمایند و پیشنهاد می

 مهاجرت درون مرزهای هر مملکتی برای همگان آزاد است. .2
 ها نباید مانع آن شوند.آزادی انتخاب شغل یکی از حقوق مسلم هر انسانی است و حکومت .2
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مسئولیت حاکمیت از سنخ مسئولیت حقوقی است و حاکمیت هم در قبال حقوق شهروندان خود و هم در  .0
 لیت دارد. برابر حقوق مهاجران مسئو

 در نگاه نخست و فارغ از عوارض، عدالت و آزادی اقتضای باز بودن مرزها را دارد. .0

 حقوق شهروندان بر حاکمیت نسبت به حقوق مهاجران در اولویت است.  .6

دهد که به خاطر رعایت مصالح و ها اجازه اخالقی میهای مهاجران ورودی به حکومتها و آسیبچالش .4
 رویه به قصد شغل جلوگیری کنند.خویش از پذیرش مهاجران بی شهروندانحقوق 

-دودیتتوانند محنباشد می یشان خودمختار هستند و تا جایی که ضداخالقها در تعیین سرنوشتحکومت .3

 هایی برای مهاجران ورودی ایجاد کنند.
 رفته حق بازگشت به کشور خود را داند.مهاجران به خارج .0

 .هاجران را محترم بشماردم زندگیحاکمیت باید حق  .14
 حاکمیت در ارتباط و برخورد با مهاجران به ویژه مهاجران قانونی باید عادالنه رفتار نماید. .11
 هاست.حفظ امنیت مهاجران مسئولیت حکومت .12
 بردگی، داد و ستد، آزار و شکنجه مهاجران ممنوع است. .12
 هاست.مسئولیت مراقبت از حقوق قضائی مهاجران با حکومت .10
  ها محترم شمرده شود.واج آزاد، دین آزاد و مالکیت و شغل آزاد مهاجران باید از سوی حکومتحق ازد .10
آن با  صیانت ازمندی از آموزش و پرورش و بهداشت حق مهاجران است و مسئولیت زندگی آرام و بهره .16

 حاکمیت است.
     اخراج مهاجران قانونی ممنوع است. .14
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