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 پیش درآمد:

در کجا است؟ و چرا کشور ما علی رغم یک کشور دمکراتیک و پیشرفته، براستی، مهمترین تفاوت جامعه ایران با 

کشورهای دیگر، که از چنین منابع داشتن منابع زیر زمینی کالن، اینچنین به فقر و فالکت روبرو است، ولی مردم 

 «حاکمیت قانون»اینچنین در رفاه زندگی می کنند؟ شاید مهمترین تفاوت را بتوان در زیر زمینی برخوردار نیستند، 

 پیدا نمود. 

در این مقاله تالش خواهم کرد تا تعریفی مشخص از حاکمیت قانون ارایه کنم، سپس به این مساله بپردازم که زیر 

 گونه می توان در ایران حاکمیت قانون را برقرار کرد؟ ی حاکمیت قانون کدام است و چساخت ها

شایان یادآوری است که برخی از پژوهشگران، برای حاکمیت قانون تعریف های متفاوتی را ارایه می کنند، برخی از 

ر قانون است، اما تعریفی که برخی این تعاریف شامل مواردی کامال بنیادین مانند وجود قانون و برابری همگان در براب

دیگر از پژوهشگران ارایه می کنند، دایره گسترده تری را می پوشاند، و بر مفاهیمی چون انصاف، دمکراسی، حقوق 

 در این مقاله، تالش خواهم کرد به اختصار حاکمیت قانون را از نگاه خود شرح دهم.  1بشر و...، تاکید می روزند.

 

 حاکمیت قانون: شکل گیری روند  -1

تا روند شکل گیری آن تکوین گردد. در  داردمشخص شکل گیری حاکمیت قانون در یک جامعه، نیاز به یک بستر 

 : این بخش، به این روند می پردازم

حاکمیت قانون زمانی رخ می دهد که جامعه در سایه مردمساالری، به یک پایداری سیاسی دست یافته  -1

داران برگزیده باشند، و بر سر آن به توافق مکار مشخصی را برای تعیین زماباشد، و اعضای جامعه، راه

                                                           
11 Trebilcock, M.J. And Daniels, R.J., )2008(. Rule Of Law Reform And Development: 

Charting The Fragile Path Of Progress. Northampton: Edward Elgar. 
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، شالوده جامعه ، با تکیه به مردم ساالری،یمشخص 2«قرارداد اجتماعی» به دیگر عبارت، رسیده باشند. 

 ؛ آنگاه:ای را بنا بنهد

در چنین شرایطی، تالش قانون گذاران و مجریان قانون بر این است تا شرایطی را فراهم آورند که  -2

شهروندان، خود را عضوی از جامعه و سهیم در همه چیز حس کنند، و به این نتیجه برسند که زندگی در 

 ارزشمندتر از رها کردن آن است. « قرارداد اجتماعی کنونی»زیر لوای 

« حقانیت»ی، قانون گذاران که نماینده مردم هستند، قوانینی را تصویب می کنند که از در چنین شرایط -3

برخوردار است. یعنی اینکه این قوانین، اوال با خواسته اکثریت مردم مطابقت دارد، و دوما با هنجارهای بین 

 المللی، همچون حقوق بشر در تناقض نیست. 

هد این خواهیم بود که قانون، بر آمده از مردم است، چه در صورت وجود چنین پایداری سیاسی، ما شا -4

نمایندگان خود را بر می گزینند، و بر کار آنها نیز نظارت می « انتخابات آزاد»آنکه شهروندان، در یک 

 نمایند.  

در چنین شرایطی، مجریان قانون توسط رای مستقیم/غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند، و از این رو،  -5

رپیچی از قانون را نخواهند داشت، و به دیگر عبارت،  لبخواهانه قانون، و اعمال سلیقه، و یا سحق اجرای د

 همگان در برابر قانون مساوی هستند، و هیچ کسی فراتر از قانون نخواهد بود

توسط دولت، و همچنین مقید   در چنین جامعه ای، دستگاه قضایی مستقل و سالم، از اجرای درست قوانین -6

شکل می « فرهنگ حقوقی»اطمینان حاصل می کند، و در نتیجه یک  بودن نمایندگان مجلس به قانون، 

 گیرد که در آن، دفاع از حاکمیت قانون، یک وظیفه تلقی می شود. 

گردن نهد،  ، و حتی خود دولت نیز موظف است تا به قوانینفراهم می شود؛ همگان در برابر قانون برابری  -7

و همانطوری که گفته شد، آن دستگاه قضایی سالم، از  اجرای درست قوانین و آیین نامه ها توسط دولت، 

 اطمینان حاصل می کند.

                                                           
کنیم، آنرا اینچنین تعریف می کنم: برای تعیین حکومت، اعضای جامعه گرد هم جمع می اگر بخواهیم تعریفی ساده از قرارداد اجتماعی بیان  2

از شوند، و همه با هم توافق می کنند که حق خود را برای استفاده از زور و یا دفاع از خود، به حاکم واگذار نمایند. و حاکم به نمایندگی 

ک شهروندان دفاع کند، و نظم را در جامعه بر پا سازد. )این تعریف خیلی ساده همگان، اداره جامعه را بر عهده بگیرد، و از حقوق تک ت

 (لی برای این پانویس کفایت می کندانگارانه است، و
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اندک اندک، هنجارهای جامعه با قوانین تطبیق پیدا می کنند، و قوانین آنچان محترم شمرده می شوند که  -8

 در بطن هنجارها، جای می گیرند.

دیگر، در سایه وجود امنیت، و آزادی های سیاسی، زمینه بلوغ سیاسی /فرهنگی جامعه میسر می از طرف  -9

 شود، 

، و همچنن وجود هنجارهایی در جامعه که «حاکمیت مطلوب»در نتیجه اجرای درست قوانین، وجود  -10

و کاهش جرم  شهروندان را مقید به احترام گذاردن به قوانین می کند، ما شاهد افزایش امنیت در جامعه،

 و جنایت خواهیم بود. 

در نهایت، ما شاهد آن خواهیم بود که حاکمیت  . در چنین شرایطی است که حاکمیت قانون شکل می گیرد -11

 قانون، در سه وجه زیر تبلور می یابد: 

همه شهروندان در برابر قانون برابر هستند، و مجریان قانون نیز نمی توانند از قانون سو الف( 

 کنند، آنها نیز پاسخگوی قانون هستند.  استفاده

قوانین کشور، بر طبق هنجارهای بین المللی حقوق بشر تدوین و تصویب می شود، و قانون  (ب

 گذران حق سو استفاده از قدرت قانون گذاری خود را ندارند. 

 شهروندان جامعه نیز به قانون احترام می گذارند.  (ج

 

 ارایه تعریف از حاکمیت قانون:  -2

علیرغم اینکه شاید در نگاه اول، تعریف و شناخت حاکمیت قانون، کاری ساده جلوه کند، اما چنین نیست و اصوال،  

 پژوهشگران متفاوت، تعاریف گوناگونی از آن ارایه داده اند. 

 کنم: را اینچنین تعریف می که در باال ذکر شد، حاکمیت قانون  حاکمیت قانون با در نظر داشتن روند شکل گیری 

برخوردار است، و توسط نمایندگانی تصویب می شود که طی یک « حقانیت»زمانی که  قانون یک کشور از  (1

   در نتیجه نظر اکثریت شهروندان در آن لحاظ شده است، انتخابات آزاد برگزیده شده اند؛

از قواعد است، یعنی بر اساس هنجارهای بخردانه، به تصویب می رسد، « هنجار بنیان»همچنین این قانون،  (2

 می توان به عنوان یکی از این هنجارهای بخردانه، یاد نمود، بین المللی حقوق بشر 
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نیز با از طرفی، شهروندان کشور نیز به بلوغ فرهنگی/سیاسی دست یافته اند،  و فرهنگ عمومی جامعه   (3

 این قانون همخوانی دارد، 

دی در مقابل قانون گردنکشی نمی شود، و هیچ شهرونمی این قانون به شکلی یکسان بر همگان حکمفرما  (4

 کند،

تا از اجرای بی چون چرای این قانون و در جامعه نیز قوه قضاییه پاکیزه و مبری از فساد وجود داشته باشد،  (5

 اطمینان حاصل نماید، 

شاهد شکل گیری حاکمیت قانون در جامعه خواهیم بود، و اندک اندک، حاکمیت قانون تبدیل به آنگاه ما  (6

اعتالی حقوق »و « گسترش داد»دسترسی به اهدافی چون  و در نهایت، خواهد شد. 3«امپراطوری قانون»

 میسر می گردد.« بشر

  

  :حاکمیت قانونویژگی های قانون برای شکل گیری  -3

، که رئوس آنها به یت قانون الزم است تا قانون در کشور، ویژگی های خاصی را داشته باشدبرای شکل گیری حاکم

 4قرار زیر است:

 فراگیر بوده، و شامل همگان باشد،  (ب

 همه در مقابل قانون برابر باشند،  (ت

 قانون در دسترس همگان باشد،  (ث

 قانون همه فهم بوده و شفاف باشد، (ج

 قانون از تضاد برخوردار نباشد،  (ح

 شهروندان بتوانند به راحتی دریابند که کدام کار آنها می تواند جرم تلقی شود و کدام کار آنها جرم نیست،  (خ

 قانون عطف به ماسبق نشود،  (د

                                                           
 به کار برده است.   Ronald Dworkinعبارت امپراطوری قانون را اولین بار  3

 برای این تعریف، از منبع زیر بهره برده ام:  4

Lauth, H. (2001). “Rechtsstaat, Rechtssysteme Und Demokratie” 
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 قانون قابل اجرا باشد، و طوری نباشد که اکثریت جامعه با آن مخالف باشند، و به آن احترام نگذارند،  (ذ

 ناسب وجود داشته باشد، در قوانین جزایی، بین جرم و مجازات ت (ر

 س داشته بشود، رویه عادالنه ای تعریف شود و پا (ز

   5،باشدونی وجود داشته قانیت قطع (س

 

 سو استفاده از قدرت قانون:  -4

زمانی که ما قانون را فراتر از هر چیز در نظر بگیریم، آنگاه مجریان قانون این فرصت را خواهند یافت تا با استفاده 

است که می بینیم نحوه تعامل شهروندان و مجریان قانون، از همین قانون، حقوق شهروندان را نقض کنند. در اینجا 

 اهمیت به سزایی می یابد.

، راهکارهایی اندیشده می شود تا مجریان قانون را «حاکمیت قانون»این اهمیت بدان حد است که در قلب مفهموم 

 نیز وادار به پیروی از قانون کنند. 

 پویایی حاکمیت قانون:   -5

برخوردار است، به این معنا که با افزایش حاکمیت قانون، شهروندان آگاه تر شده، و به « ییپویا»حاکمیت قانون، از 

قانون بیشتر احترام می گذارند، شکستن قانون در جامعه قباحت پیدا می کند، و ابزارهای نظارتی در جامعه بیشتر 

امپراطوری »ما شاهد شکل گیری می شود، در نتیجه وجود حاکمیت قانون، به تقویت این حاکمیت می انجامد، و 

 خواهیم بود، حاکمیتی که روز به روز بیشتر تقویت می شود.  « قانون

در همه ابعاد جامعه است، و به این معنا است که هم « حکمرانی قانون»حاکمیت قانون، به زبانی ساده، به معنای 

نکنند. این گردن نهادن به « گردن کشی»انون شهروندان و هم دولت، خود را پایبند به قانون بدانند، و در مقابل ق

قانون، نیازمند بستری فرهنگی/سیاسی است، که مهمترین مولفه شکل گیری آن، بلوغ سیاسی/فرهنگی شهروندان 

                                                           
. نماید ایجاد ریسک شهروندان برای باید نمی قانون و باشد، شهروندان برای خطر یک بایست نمی قانون که ورزد می تاکید نکته این بر قانونی قطعیت اصل 5

 دیگر، طرف از و. نکنند نقض را قانونی که کنند تنظیم ای گونه به را خود رفتار تا بیابند را این امکان شهروندان که شوند تنظیم شکلی به بایست می قوانین

 بگیرد نیز را قانون مجریان ای سلیقه رفتار جلوی
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است. برای دست یابی به حاکمیت قانون، الزم است تا ، ، وجود ساختاری دمکراتیک در کشور، استقالل سامانه 

 قضایی است. 

 

 ار قانون مند مجریان قانون و ماموران دولت: رفت -1-6

اجرایی، رفتاری قانون مند پیشه کنند،در حقیقت، حاکمیت قانون،  قوهحاکمیت قانون باعث می شود تا  -

و جاری، پیروی کرده و خود فراتر از قانون عمل  6«قوانین موضوعه»مجریان قانون را مجبور می کند تا از 

 نکنند. 

سوال اینجاست، چگونه می توان مجریان قانون را مجبور کرد تا به قانون گردن نهند؟ چه آنکه آنها خود  -

اعمال نفوذ کنند. برای حل این « اجرای قانون درباره خود»مجری قانون هستند، و می توانند در هنگام 

ی دیگر نظارت می شکل گرفته، و یک بخش از حاکمیت بر بخش ها« نظریه تفکیک قوا»مشکل است که 

 کند، تا مبادا مامور مجری قانون، خود به فردی قانون شکن تبدیل شود. 

 جلوگیری از سواستفاده از قدرت قوه مقننه و قانون گذاری:  -6-2

 

حاکمیت قانون، جلوی سو استفاده از قدرت قانون گذاری  قوه مقننه را می گیرد، و اجازه نمی دهد که  -

 شکل یک ابزار برای تضییع حقوق دیگران در آید. قدرت قانون گذاری، به 

حاکمیت قانون این اجازه را به قانون گذار نمی دهد که از قدرت قانون گذاری سو استفاده کند، و هر قانونی  -

که می خواهد تصویب کند! در حقیقت، قانون گذاری محدود به چارچوب های مشخصی، همچون اعالمیه 

 ی و یا هنجارهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر می شود. جهانی حقوق بشر، قانون اساس

 

                                                           
6 Positive Laws 
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 )قانون به مثابه هنجار(:  7ایجاد نظم در جامعه و ایجاد شهروندانی قانون مدار -3-6

وقتی که در جامعه ای، حاکمیت قانون برقرار باشد، آنگاه ما شاهد این هستیم که این قانون توسط اکثریت  -

 جامعه تکریم می شود، و شهروندان آنرا پاس می دارند. 

شهروندان خود در روند قانون گذاری به صورت غیر مستقیم )از طریق انتخاب نمایندگان پارلمان( مشارکت  -

 نتیجه قانون برآمده از خود مردم است.کرده اند، و در 

از طرفی، هنگامی که شهروندان شاهد آن باشند که همه به قانون احترام می گذارند )مثال مجریان قانون   -

مصونیت ندارند(، آنگاه احترام مضاعفی برای قانون خواهند داشت. در چنین شرایطی، ما شاهد آن هستیم 

 به هنجار در جامعه می شوند. که قوانین موجود در جامعه، تبدیل 

در چنین شرایطی، ابزار اجرایی حاکمیت قانون، فراتر از دادگاه و پلیس است، و در حقیقت، حاکمیت قانون  -

 جامعه نفوذ پیدا می کند، و می توان ادعا نمود که قانون به مثابه هنجار در خواهد آمد.  به اعماق

 حاکمیت قانون و  استقالل قوا:  -6

و در اینجا، تنها به صورت   )پیوند(و پرداخته بودم. « نظارت و تعادل»و  « تفکیک قوا»یگری، به نظریه در نوشته د

 را ذکر می کنم. « نظارت و تعادل»خالصه، نظریه 

 شرح می دهد:آنگونه که مدیسون، پدر قانون اساسی آمریکا 

تجمیع قدرت قانون گذاری، اجرا و قضاییه در یک مرکز قدرت، خود یک شکل از استبداد »

است! اینکه این مرکز قدرت تنها متشکل از یک نفر است، و یا عده ای این مرکز را در اختیار 

دارند، فاقد اهمیت است، و حتی در این میانه، مهم نیست که این اشخاص صاحب قدرت، بر 

اس رای مردم یا به صورت مورثی به این قدرت دست یافته باشند. انباشت قدرت به این اس

 8«-نقل به مضمون-شکل، یک نوع استبداد است.

پرداختند، و معتقد بودند که تفکیک قوا این پیش نویس  در طی تصویب قانون اساسی آمریکا، برخی به انتقاد از 

واند با وتو کردن قوانین مصوبه کنگره را داشته، و می تواند در روند رعایت نگشته، و مثال ریاست جمهوری می ت

                                                           
 ر.ک.:  7

Tamanaha, B. Z. (2007) A Concise Guide To The Rule Of Law, Legal Studies Paper Series, 

Paper #07-0082, St John’s University School Of Law, New York 

8 Madison (J), 1788, The Structure Of The Government Must Furnish The Proper Checks 

And Balances Between The Different Departments 

http://gomnamian.blogspot.co.uk/2016/01/blog-post_19.html
http://gomnamian.blogspot.co.uk/2016/01/blog-post_19.html
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تصویب قوانین اعمال نفوذ کند. جمیز مدیسون، به زیبایی به این مساله پاسخ می دهد، و خوانشی نوین دکترین 

  تفکیک قوا ارایه می کند، او در همان مقاله فدارالیست چهل و هفتم، می نویسد:

اشته که این سه قوه نمی باید بر کار یکدیگر هیچ نظارت و یا کنترلی نداشته باشند، مونتسکیو، باور ند»

باور مونتیستیکو این بوده اگر قدرت یک قوه بر قدرت قوه دیگری فزونی یابد، آنگاه آزادی اساسی دچار 

ه صورت خدشه گشته است. و هیچ شاهدی وجود ندارد که موتیستیکو، قصد این را داشته تا این قوا را ب

 9«-نقل به مضمون-از یکدیگر جدا قلداد نماید« محض»

 مدیسون در مقاله پنجاه و یکم فدارالیسم، می نویسد:

بهترین روش مقابله با انباشت اندک اندک قدرت در یک قوه، این است تا به کسانی که هر قوه را »

تالش برای افزایش قدرت صاحبان اداره می کنند، در قانون اساسی اختیاراتی داده شود، تا در مقابل 

 10«قوای دیگر را بگیرند...

 

،  به قوه قضاییه واگذار می شود. بر «Judicial reviewقضایی یا  بازبینی»در سایه دکترین فوق است که وظیفه 

 اساس این دکترین، بخش مجریه و مقننه نیز می بایست در مقابل دادگاه، و درباره عملکرد خود پاسخگو باشند. 

« دادگاه قانون اساسی»به عنوان نمونه، قوه مقننه چنانچه قانونی را تصویب کند که مغایر با قانون اساسی باشد، آنگاه 

 می بایست بتواند جلوی تصویب یا اجرای این قانون را بگیرد. « دیوان عالی کشور»یا 

ور، آیین نامه ها، یا قانون اساسی را همزمان، چنانچه قوه مجریه یا یک بخش از این قوه، بخواهد قوانین جاری کش

 امکان نظارت بر این قوه را خواهند داشت. « دادگاه قانون اساسی»یا « دیوان عالی»نقض کند، همچنان 

وزیر دادگستری در توضیح پیشنهادات خود برای ، 2013غییرات سامانه قضایی در بریتانیا در سال در پیشنهاد ت

 ، نوشته بود: «قضایی نیبازبی دادگاه های»تغییرات در 

“Judicial review…can be characterised as the rule of law in action” 

 «نامید.« حاکمیت قانون در عمل»بازبینی قضایی را می توان »

                                                           

 Http://Thomas.Loc.Gov/Home/Histdox/Fed_47.Html :قابل مالحظه در پیوند زیر از کتابخانه کنگره 9

 Http://Thomas.Loc.Gov/Home/Histdox/Fed_51.Html :قابل مالحظه در پیوند زیر از کتابخانه کنگره 10
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 چگونه دولت را می توان مجبور کرد که به حاکمیت قانون تن دهد؟  -7

به شهروندان این اجازه را می دهد تا  ابزاری قدرتمند است و ،«Judicial reviewقضایی یا  دادگاه های بازبینی»

 در مقابل نقض حقوق خود توسط دولت، قد علم کرده و حق خود را بستانند. 

در حقیقت، در این محاکم خاص، شهروندان این اجازه را می یابند تا از دولت شکایت کنند و درخواست خود را 

 تار /تغییر تصمیم و ... نمایند. تقاضای تغییر رفمطرح کنند، یا طلب خسارت کرده یا 

 فواید ایجاد حاکمیت قانون در جامعه: -9

 اعتماد و امنیت در رابطه شهروندان با یکدیگر و رابطه آنها با دولت: -1-9

و « اعتماد»،  «قابلیت پیش بینی»باور دارد که وجود حاکمیت قانون در هر جامعه ای، باعث می شود تا  11تامانا

تقسیم می کند، و باور دارد که بعد « عمودی»و « افقی»در ابعاد مختلفی شکل گیرد، او آنها را به دو بعد « امنیت»

ی نیز به معنای اعتماد متقابل شهروندان به یکدیگر عمودی، اعتماد متقابل بین شهروندان و حاکمیت است، و بعد افق

است؛ چه آنکه با وجود حاکمیت قانون، شهروندان دقیقا می دانند که کدام کار خطا است، و آزادی آنها تا به کجا 

 است؟ و مجریان قانون، تحت چه شرایطی واکنش نشان خواهند داد. 

 

 حاکمیت قانون و رشد اقتصادی: -2-9

شرح داده است، بدون وجود حاکمیت قانون،  2000ارتا سن در سخنرانی خود در بانک جهانی در سال آنچنان که آم

نمی توان شاهد یک اقتصاد مبتنی بر  بازار آزاد و موفق بود، چرا که به دلیل نبود حاکمیت قانون، حقوق بنیادین 

  12ی با مشکل روبرو می شود.حفظ نمی شود، یا اجرای قراردادهای اقتصاد« حق تملک»شهروندان، همچون 

                                                           
11 Tamanaha,B. (2007). A Concise Guide To The Rule Of Law 

12 Sen, A., 2000. ‘What Is The Role Of Legal And Judicial Reform In The Development 

Process?’ In: World Bank, Legal Review Vol 2. Washington, D.C.: World Bank 
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رابطه اقتصاد و حاکمیت قانون توسط پژوهشگران مورد واکاوی قرار گرفته،  آنها باور دارند که حاکمیت قانون به 

   13رشد اقتصادی می انجامد.

 ایجاد امنیت در جامعه: -3-9

همانگونه که در بخش های پیشین توضیح داده شده است، حاکمیت قانون به ایجاد نظم در جامعه می انجامد و این 

 نظم، فراتر از اجرای سختگیرانه قانون است. در حقیقت، قانون در قالب هنجارهای جامعه متبلور می گردد. 

 نسانی شهروندان: تضمین عدالت در جامعه، تبعیض زدایی و پاسداری از کرامت ا -4-9

بدون شک، بدون وجود حاکمیت قانون، عدالت در جامعه تضمین نمی شود و ممکن است حقوق انسانی شهروندان 

 پایمال شود، و آنها از دسترسی به عدالت محروم شوند. 

 از این رو، وجود حاکمیت قانون به شکل مستقیمی، باعث تضمین وجود عدالت در جامعه می شود. 

 ت قانون و آزادی: حاکمی-5-9

خود به این مساله پرداخته، و تاکید می کند که حاکمیت « نظریه عدالت»جان رایلز، فیلسوف بزرگ قرن بیستم، در 

است. او تاکید می روزد که اگر حاکمیت قانون نباشد، « عدالت بر اساس انصاف»قانون، بنیانی برای شکل گیری 

  14این آزادی با خطر مواجه می گردد. آنگاه آزادی انسان تضمین نمی شود، وجود

 

 چرا حاکمیت قانون مهم است؟ -10

نظریه قابلیت آمارتا سن، بنیانی برای توسعه جوامع بشری گشته است. در این نظریه، آمارتا سن باور دارد که می 

های آنها را گسترده تر نمود. )در مقاله دیگری به این « قابلیت»بایست برای توسعه و اعطای آزادی به شهروندان، 

 مهم خواهم پرداخت(.  

                                                           
 ر. ک.:   13

Haggard, S. And Tiede, L. (2011), “The Rule Of Law And Economic Growth: Where Are 

We?”, 39 World, Development 673 For An Overview Of The Literature. 

14 Rawls, John (1971). A Theory Of Justice, Oxford: Oxford University Press. 
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یت قانون اولین قدم در توانمند سازی شهروندان و جوامع است تا با به شکلی آمارتا سن، باور دارد که حاکم

 به مشارکت اقدام کنند. « عادالنه»

 

 

 یک مقایسه ساده؛ جایگاه دگرباشان در ایران و فرانسه: -11

یافته های ، و 15بین دو تا ده درصد جامعه )بنا به تعاریف گوناگون( به همجنس خود تمایل دارند. )مقاله اکونومیست(

جدید نشان می دهد که همجنسگرایی یک انتخاب نیست، و بنیان ژنتیکی فرد همجنس گرا، او را همجنس گرا می 

 (. 16کند )پژوهش های دانشگاه کمبریج

 : برخورد جامعه با دگرباشان در فرانسه

وارد کند  دگرباشان ؛ و اگر کسی آسیبی به17جرم محسوب می شود دگرباشان در فرانسه، بدرفتاری با -

محسوب شود و مجازات مضاعف  18«جرم ناشی از تنفر»ممکن است عالوه بر مجازات های عادی، عمل او، 

 ببیند. 

                                                           
 مقاله اکونومیست را در این پیوند می توانید مالحظه بفرمایید:  15

Http://www.Economist.Com/Blogs/Economist-Explains/2015/05/Economist-Explains-3 

16 A. R. Sanders, E. R. Martin, G. W. Beecham, S. Guo, K. Dawood, G. Rieger, J. A. Badner, 

E. S. Gershon, R. S. Krishnappa, A. B. Kolundzija, J. Duan, P. V. Gejman And J. M. Bailey 

(2015). Genome-Wide Scan Demonstrates Significant Linkage For Male Sexual Orientation. 

Psychological Medicine, 45, Pp 1379-1388. Doi:10.1017/S0033291714002451. 

17 Penal Code (1985) And Code Of Labor (1986, 1990) 

18 Hate Crime 
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از حقوقی برابر با دیگران برخوردار هستند و اکثریت جامعه، حقوق انسانی  دگرباشان در عرف عمومی نیز، -

آنها را به رسمیت می شناسند. به عنوان نمونه، نظرسنجی ها نشان می دهد که بیش از شصت و پنج درصد 

   19از شهروندان، باور دارند که باید به همجنس گرایان حق ازدواج اعطا شود.

 ران: برخورد با دگرباشان در ای

 قانون مجازات اسالمی، ماده یکصد و دوازه، به صراحت بر کشتن دگرباشان تاکید می کند.  -

نظرسنجی مشخصی از نگرش مردم ایران به دگرباشان در دسترس نیست، لیکن می توان ادعا نمود که  -

 اکثریت جامعه، چندان رابطه حسنه ای با این اقلیت ندارند. 

 شان را با توجه به حاکمیت قانون بررسی می کنیم: حال مقوله حقوق انسانی دگربا

یکم( نمایندگان مجلس فرانسه، بر اساس انتخاباتی آزاد تعیین می شوند، و در نتیجه نماینده واقعی مردم هستند. 

از طرفی در فرانسه آزادی بیان حاکم است، و در نتیجه رسانه ها و مردم به مساله حقوق انسانی دگرباشان، با آگاهی 

کامل اندیشه می کنند. در چنین شرایطی، هیچ گاه اکثریت نمایندگانی که واقعا نماینده مردم فرانسه باشند، یا 

 حتی اکثریت شهروندان جامعه، راضی به آزار همجنس گرایان نمی شوند. 

مجلس نمی توانند دو( قانون اساسی فرانسه، و قانون حقوق بشر اتحادیه اروپا، فراتر از قانون مجلس است. و قوانین 

این دو قانون را نقض کنند. در نتیجه ما شاهد این هستیم که قدرت قانون گذاری افراد قانون گذار، در چارچوب 

اعالمیه جهانی حقوق بشر و هنجارهای بین املللی حقوق بشر تعریف می شود. حتی اگر اکثریت نمایندگان بخواهند 

 اشان را نقض می کند، این امکان را نخواهند داشت. قوانینی تصویب کنند که حقوق انسانی دگرب

سه( تصور کنید که یک افسر پلیس، دچار تنفر از دگرباشان است. او به خود جرات این را نمی دهد که اگر یک 

ن دگرباش را دستگیر کرد، با او فراتر از قانون رفتار کرده و او را آزار دهد. چون در فرانسه، همه در برابر قانون یکسا

 هستند. 

                                                           
19 "French Public Endorse Gay Marriage". 365gay.Com. 14 December 2006. 

https://web.archive.org/web/20070108025739/http:/www.365gay.com/Newscon06/12/121406france.htm
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چهار( دادگاه عادل و به دور از فساد در کشور فرانسه وجود دارد، و اگر حقوق انسانی یک دگرباش نقض شود، او 

 می تواند به دادگاه مراجعه کرده، و حق خود را بستاند. 

ندان پنج( قانون تصویب شده توسط مجلس فرانسه، مبنی بر ممنوعیت آزار شهروندان دگرباش، نظر اکثریت شهرو

جامعه بوده است. حال با توجه به این نکته، دیگر اعضای جامعه می دانند که اگر مخالف قانون عمل کنند، با نظر 

اکثریت مخالفت کرده اند و اکثریت جامعه، این عمل را تقبیح می کند. رفته رفته، این قانون مدرن، تبدیل به هنجار 

 .در جامعه می شود 

 حال همین نکات را درباره شرایط کنونی ایران در نظر بگیریم: 

 یکم( نمایندگان منتصب ولی فقیه هستند، 

دو( آزادی بیان در ایران وجود ندارد تا در مورد حقوق دگرباشان، لزوم اعطای حقوق انسانی به آنها، و یا آزارهایی 

 که بر آنها روا می شود، بتوان اطالع رسانی کرد. 

ایندگانی که واقعا نماینده مردم نیستند، بنا به یک تفکر غلط، قوانین وحشیانه ای مبتنی بر آزار یا کشتن سه( نم

 دگرباشان تصویب می کنند. 

چهار( مجریان قانون، خود را پاسخگو نمی دانند. در نتیجه ممکن است در آزار دگرباشان، بیش از آنچه این قانون 

   20کنند.غیر انسانی می گوید، اقدام 

پنج( این قانون هر چند توسط نمایندگان مجلس تصویب شده، ولی اکثریت شهروندان به کشتن همجنس گریان 

 باور ندارند، در نتیجه ما شاهد بی حرمت شدن قانون هستیم. چون این قانون، نزد مردم محترم نیست. 

 

 

 

                                                           
یکی از هموطنان دگرباش، برای من نقل می کرد که چگونه فرمانده بسیج شهرک محل سکونت او، به او تجاوز کرده و او هیچ کاری برای   20

 مقابله نمی توانسته انجام دهد. 


