






سرمقاله

اعالمی هی جهانی حقوق بشـر در ماد هی بیست و پنجم به لزوم توجه و مراقبت 

ـ ههای آن  ویژه از دور هی کودکی اشاره دارد. کودکان مانند نهالی که هنوز ریش

محكم نشده و هرلحظه امكان دارد با وقوع تندبادی در معرض تلف قرار بگیرد، 

نیازمنـد مراقب تهای خاصی هستند. با در نظـرگرفتن منافع و مصـالح عالی هی 

کودکان و نوجوانان، م یتوانیم استدالل کنیم یكی از این توجهات و مراقب تها، 

تالش در جهت اجرا و پیشگیری از نقض حقوق خاص آنان م یباشد؛ زیرا، نقض 

حقوق م یتواند آنها را در شرایط آسیب و بز هدیدگی قرار دهد، مخصــوصا که ب ه 

تبع شـرایط خاص سنی، جسمی، روحی، روانی و عـدم استقـالل شخصیتی از 

ظرفیت باالتری برای آسی بپذیری برخوردار هستند. 

به همین خاطر ضـرورت دارد عالوه بر توجـه به بز هدیدگ یهای ناشـی از وقوع 

جرائم، به مسائل روز دنیـا که کودکان را بیش ازپیش در معـرض نقض حقوق، 

آسی بپذیری و بز هدیدگی قرار م یدهد، توجه کنیم. در دومین شمار هی نشریه 

قانون که با محـوریت بز هدیدگی و نقض حقوق نگارش شده است، بر آن شدیم 

تا نقض حقوق و بز هدیدگ یهایی که در اثر تغییرات و تحوالت جوامـع به وجود 

آمده یا گسـترش یافته، مانند: تغییرات اقلیمی یا پناهندگی و همچنین قوانین 

جدید که خود باعث نقض برخی حقوق م یشوند و نیز اقدامات دول تها در قبال 

این وضعی تها را در مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

امید است در نگاه مخاطبان مقبول و مفید واقع شود.

نسترن رج بپور 



هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون 

ذکرمنبع و نام نویسنده ممنوع م یباشد.



1
تحلیل سریال دفاع از جیكوب 

فرنوش حدادیان
کارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان/دانشگاه عالمه طباطبایی

این مینی سریال در هشت قسمت، به کارگردانی مورتن تیلدام، محصول کشور آمریكا، 

در سال 2020 اکران شد. این سریال برگرفته از رمان جنایی با همین نام است.

داسـتان ما از زمانـی آغــاز 

م یشـود که جیكوب، پسـر 

نوجوان وکیل باســــابقه و 

دادستان مورد احترام شـهر 

نیوتن در ایالت ماساچوست، 

به ارتـكاب قتل همكالسـی 

خود متهم م یشـود. زمانی

  که د ر یكی از روزهای پاییزی، در پارك جنگلی نزدیك مدرسه، جسد غرق در خون 

پسر 15 سال های پیدا م یشود، شهر به تكاپو م یافتد و در اضطراب و غم ب یسابق ه ای 

فرو م یرود. اندی باربرکه پرونده به او واگذار شده، تمام تالش خود را به کار م یگیرد 

تا پرده از این جنایت خوفناك بردارد.

 اما هر چه در ماجرا بیشتر به جلو م یرود، ترس و وحشـت بیشـتری را از این پرونده 

در خـود احساس م یکند؛ زیرا، بیشتر مدارك جهت جنـایت را به سمت پسر خود او 

م یکشاند. جیكوب که نوجوان سربه زیر، ضـد اجتماعی، درونگرا و دارای مشـكالت 

ارتباط با دیگـران است. در مدرسه دوستـان زیادی ندارد و همیشه از طرف دوست و 

همكالسی خود، بن (مقتول) مورد تمسخر، اذیت و آزار قرار م یگرفت. 

زمـانی که نخستین بار، پس از وقـوع حـادثه، انـدی باربر وارد فیس بوك پسـرش 

م یشود، درم ییابد یكی از همكالس یهای جیكوب او را با عنـوان قاتل مورد خطاب 

قـرار داده است. اندی که از این موضوع به شدت شوکه شـده، متوجـه م یشـود که 

پسرش جیكوب چاقویی را در کشو لبا سهایش مخفی کرده است که با مشخصات 

آل تجرم تقریبا یكسـان است. اندی که نم یتوانست این موضوع را به درستی هضم 
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کند و همینطور نم یتوانست تحمل کند که فرزندش مورد اتهام قتل قرار بگیرد چاقو 

را در سطل آشغال م یاندازد.

ک مکم توجه تمام شهر و همینطور پلیس به سمت جیكوب، پسر اندی باربر دادستان 

شهر، جلب م یشـود. پس از مدتی اندی را از پرونده قتل برکنار م یکنند و پرونده را 

در اختیار شاگرد جاه طلب او، لوجودوس، م یگذارند. اندی و همسـرش لوری شروع 

به جم عکردن ادله و مدارك مبنی بر ب یگناهی پسرشان م یکنند، اما به مرور زمان و 

با به دس تآمدن مدارك جدید، دیگر خودشان هم اطمینان سابق را نسبت به ب یگناهی 

او از دســت م یدهند. در بحبوح هی این اتفاقات، گذشــت هی تاریك و غمگین اندی 

باربرهم برای همه آشـكار می شـود. پدربزرگ او که دزد و قاتل ب یرحمی بوده، تمام 

عمر خود را در زندان سـپری کرده اسـت و پس از آن پدراندی هم که راه پدرش را در 

پیش گرفت، به جرم قتل دختری در زندان به سر م یبرد.

اندی که هیچگاه نم یخواسـت ارتباطی با پدرش (بیلی باربر) داشـته باشــد و حتی 

نم یخواست که همسرش لوری از وجود او باخبر شود، تنها حرفی که زمان ازدواج در 

مورد خانواده و پدرش به او گفت این بود که پدری ندارد و پدرش فوت کرده اســت، 

اما حاال که تمام این مسـائل و درو غها آشكار شده بود، موضوعی که مورد توجه همه 

از جمله روا نشناسان و مقامات دادسرا قرار گرفت، تاثیر ژنتیك بر خشـونت بود. این 

مساله که خشونت به ارث م یرسد یا نه ؟ 

روا نپزشك و کسانی که در این زمینه تخصص کافی را دارا بودند شروع به آزمایش این 

ـ هی روانشـناسی دعوت کردند و از آنها  مساله کردند. آنها پدر و مادر جیكوب را به جلس

در رابطه با خلق وخوی او سـواالتی پرسـیدند. اندی پس از این ماجـرا یك بار به دیدن 

پدرش در زندان رفت و با وجود تنفری که از او داشت موضوع جیكوب و تاثیر ژنتیك بر 

رای او شــرح داد و همینطور برای او توضیـح داد که جیـكوب در خطر  خشــونت را ـب

بزرگی قرار گرفته اســت و نمون هی د یا نای او را گرفت. پس از آن اندی ســعی بر آن 

داشت که در رابطه با مظنون سابق خود، لئونارد پتس (زمانی که مســئول پرونده بود) 

اطالعاتی به دست آورد. او که در گذشته به اتهام آزار جنسـی نوجوانان در زندان به سر 

می برد و با وثیق هی شخصــی آزاد شده بود، اکنون در نزدیكی همان پارك جنگلی که 

قتل در آن اتفاق افتاده بود، زندگی م یکرد.
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اندی چند بار سعی کرده بود تا وارد خان هی او شود و مدارکی مبنی بر علیه او جم عآوری کند، 

ـ مگیری  اما ادل هی قاب لتوجهی وجود نداشت و اندی دراین زمینه نتوانســت به موفقیت چشـ

ـار کالم را در  دست پیدا کند. زمانی که دادگاه جیكوب فرا رسید، لوجودوس به راحتی افســ

ـفه  اختیار خود گرفت و تمامی ادله و مدارك به دست آمده علیه جیكوب را برای هیئت منص

قرائت کرد. شاهدان را فرا م یخواند و از آنها پرس ش هایی م یکرد. یكی از این شاهد ها، خانمی 

ـیاده  بود که همان روز قـتل در پارك ـپ

روی م یکرد و مقتول را پیدا کـرده بود و 

با پلیس تماس گرفته بود. او بیان م یکرد 

که بن (مقتول) ابتدا مورد ضـربات چاقو 

قرار گرفته و سپس در یك مسیر کشیده 

شده است؛ زیرا، رد خون در آن مسیر بر 

روی برگ درختان کوچك و گیاهان این

واقعیت را فریاد م یزد. پلیس هم در تحقیقات خود به این موضـوع آگاهی کافی پیدا 

کرده بود. شـاهد بعدی همان همكالسی جیكوب بود که او را در شـبك  ههای مجازی 

قاتل خطاب کرده بود.

 او دلیل این کار را خود را این گونه شــرح داد: « آن روز که جیكوب به مدرســه آمده بر 

روی آستین لباسـش رد خونی را دیدم و زمانی که از او در این مورد سـوال کردم پاسـخ 

درستی به من نداد و متوجه چاقویی شدم که او همراه خودش داشت. 

زمانی که متوجه شدم بن به قتل رسیده و او را با چاقو کشت ه اند، تصـور کردم که ممكن 

ـ هی دادگاه در رابطه با  است جیكوب در این کار نقشـی داشته باشد.» زمانی که در جلس

چاقو از جیكوب سواالتی شـد پاسـخ صـریحی در رابطه با انگیز هی خود از گرفتن چاقو 

نداد و تنها توضیحی که توانسـت بدهد این بود که چاقو را خریده زیرا که دوست داشت 

یك چاقو داشته باشد.

 زمانی که اندی باربر در دادگاه مورد مواخذه قرار گـرفت که چـرا زمانـی که متوجه 

چاقو شـده آن را برای آزمایش به پلیس تحویل نداده و آن را دور انداخته اســت، او 

بیان داشت که م یدانسته آن چاقو همان چاقوی جنایت نیست و تنها قصد داشته تا 

از پسرش محافظت کند.
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شهادت بعدی از افسـر پلیسـی بود که رابط هی عمیق و دوستان های با اندی باربر داشت و 

همینطور در جــریان تحقیقات نقش مهمــی را ایفا مــ یکــرد. او هم در رابطه با روند 

تحقیقات پرونده اظهاراتی را ارائه داد. یكی دیگر از مدارکی که لوجودوس به آن اســتناد 

کرد، این بود که جیكوب در یكی از سـایتهای اینترنت (ســایتی که افراد داســتا نها و 

مطالب خود را در آن بارگذاری م یکنند) مطلبی را گذاشـت که دارای جزئیات دقیقی از 

قتل بود.

جزئیـاتی که پلیس آن را منتشر نكـرده بود. اندی باربر زمانی متوجه این مسـاله 

شـد و آن را حذف کرد که دیگر خیلی دیر شــده بود. در رابطه با انگیزه جیكوب، 

لوجودوس طبق اظهارات شـاهدین، بیان داشـت که جیكوب از اینكه مدام مورد 

اذیت و تمســخر قرار بگیرد به تنگ آمده و تصــمیم گرفته تا به سردست هی این 

گروه (بن، مقتول) درسی فراموش نشدنی بدهد. 

دادگاه مدتی ادامه پیدا کرد و وکیل مدافع متهم (جاناتان) و همینطور پدر و مادرش 

به دنبال شواهدی برای دفاع از او بودند. در این اثنا چیزی که به سختی اندی باربر را 

به فكر فرو برده بود مسال هی ژنتیك و خشـونت ارثی بود. او در تمام طول زندگ یاش 

هم هی تالش خود  را کرده بود که گذشت هاش را زیر خروارها خاك پنهان کند اما حاال 

تمام آن خاطرات زنده به گور شده، از گور برخاسـته و به دنبال نابود کردن زندگی او 

بودند. 

پس از گذشت جلسات دادگاه و رسیدگی به تمامی مدارك، دفاعیات و ادله ، روزی 

که باید حكم دادگاه قرائت م یشد و پس از هفت هها استرس، نگرانی و بدنامی ناگهان 

اتفاق خیلی عجیبی رخ م یدهد. صـبح همان روز، وکیل جیكوب (جاناتان) با اندی 

باربر تماس م یگیرد و خبری م یدهد که تمام خانواده و حتی تمام افـرادی را که به 

نحوی در این پرونده مرتبط بود هاند را به شدت در حیرت فرو م یبرد.

گویا صبح همان روز یادداشتی از متهم قبلی، لئونارد پتس(مظنون اندی باربر) به دست 

آمده است که در آن به قتل بن اعتـراف کرده و پس از آن خودش را کشـته است. این 

خبرغوغای زیادی برپا کرد و باعث حكم تبرئ هی جیكوب شد.

بعد از آن اندی باربر به همراه همسرو فرزندش تصمیم گرفتند بخاطر روزهای سختی 

که بر آنها گذشته بود به سفر بروند.
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 در آنجا جیكوب توانست با دختری تقریبا هم سن و سال خودش ارتباط برقرار کند و 

دوست بشود. آنها در طول مدت سفر با یكدیگر ارتباط داشتند تا زمانی که در روزهای 

آخر سفر، جنازه دختر در آنجا پیدا شد.

این مساله دوباره تمام توجهات را به سمت جیكوب برگرداند. به خصوص زمانی که آنها 

ازسفر بازگشتند، تحقیقات مشخص کرده بود پدربزرگ جیكوب، بیلی باربر(پدر اندی) 

شخصـی را اجیـر کرده تا لئونارد پتس را که به قتل اعتـراف کرده بود بكشـد و نام های 

مبنی بر اعتـراف از او بگیـرد. زمانی که این مساله مشخص م یشـود، پرونـده دوباره به 

جریان م یافتد و پیگیر یها دوباره آغاز م یشود. 

لوری مادر جیكوب زمانی که به این مساله پی م یبرد، به این باور م یرسد که قتل هر 

دو مقتول (بن و دختر دوست جیكوب در سفر) کار پسرش بوده و تصـمیم م یگیرد 

یك روز زمانی که دارد جیكوب را با ماشین به مدرسه م یبرد در حالی که با اشك به 

او م یگوید دوستش دارد، سرعت را باال ببرد و خودش و پسرش را بكشد. 

در این تصادف جیكوب م یمیرد و لوری زنده م یماند و در بیمارستان بستری م یشود.

مسال های که نظر مرا به عنـوان بینند هی سریال و همچنین خواننـد هی کتاب دفاع از 

جیكوب جلب کرد، مسـال هی "نقش ژنتیك بر رفتار و ژن جنایت و آد مکشــی" است. 

اگر بخواهیم با نگاهی دقی قتر به موضوع بنگریم به این نتیجه م یرسیم که این مساله 

اهمیت فراوانی دارد چون م یتواند بر جنب ههایی از زندگی ما اثر بگذارد. 

برای مثال اگر تحقیقات و نتایج آزمایشـات علمی ما را به این نتیجه برساند که خشـونت 

م یتواند از طریق دی ان ای به ارث برسد، آن زمان است که بسـیاری از افرادی که تمایل 

دارند کودکی را به سرپرستی بگیرند باید در مورد گذشـته و والدین بیولوژِیكی کودك تا 

اندازه ای تحقیق کنند . 

مساله این است که قضات دادگا هها و وکالی دادگستری نم یتوانند بر این مسـاله (نقش 

ژنتیك بر رفتار) زیاد تكیه کنند و براساس آن شخصی را متهم به ارتكاب رفتاری نمایند. 

زیرا م یتوان گفت که علم ژنتیك، علمی تازه اسـت، پس در رابطه با این نظریه هنوز باید 

آزمایشات بیشتری انجام شود و دانشمندان باید در این خصوص بیشتر تحقیق نمایند.

*نگاهی بر فیلم دفاع از جیكوب
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 شخصی به نـام گرکورمندل، علـم 

ژنتیك را نـزدیك به دو قـرن پیش 

پایه گذاری کرد اما درك انسـان ها 

از آن و همینطور تاثیر ژن بـر رفتار 

هنوز جای تحقیق و بررسی دارد.

 انتشار کتاب « زیسـ تشناسی اجتماعی، تلفیقی جدید» اثر ادوارد ویلسـون در سال 

1970سبب شد تا محققان و همینطور جر مشناسان به مسائل زیستی توجه بیشتری 

نشـان دهند. تحقیقاتی که تا به امروز به دست آمده نشــان م یدهد که هم ژنتیك و 

هم عوامل محیطی م یتوانند خطر انجام رفتارهای مجرمانه را افزایش دهند. اما اینكه 

کدام یك تاثیر بیشتری دارد، تعمق و بررسی بیشتری را م یطلبد. 

 ژن ها به دو طریق م یتوانند در وقوع رفتارهای مجرمانه نقش ایفا کنند. نخست از 

طریق انتقال ویژگ یهای زیسـتی (وراثت و جرم) و دوم از طریق دگرگون یهای ژنی 

که همان اختالالت ژنتیكی م یباشند.

 در رابطه با ژنتیك محققان به این نتیجه دست یافت هاند که خصوصیاتی که کودك 

از والدین خود به ارث م یبرد هم م یتواند دربرگیرند هی خصـوصیات ظاهری باشد 

مانند رنگ چشـم، رنگ مو، حالت مو و هم خصـوصیات رفتاری مانند: ژ نهایی که 

وجود آنها در انسـان م یتواند باعث بروز رفتارهای ضداجتماعی و پرخاشگری شود. 

در تحقیقات انجام شده بر روی مجرمان خطرناك، مشـخص شده که تعداد زیادی 

از آنها دچار اختالل در آنزیم منوامین اکسید هستند.

مسال های که نیازمند توجه است این است که در جرائم به ویژه جرائم خشونت آمیز 

مانند قتل، مرتكبان این گونه رفتارها، نوعی خشـونت از خود بروز می دهند که این 

رفتارهای خشونت آمیز م یتواند بر طبق نظر بعضـی از افراد همچون فروید و لورنز، 

ذاتی و در وجود اشـخاص نهفته باشــد. عده ای دیگر نیز معتقدند پرخاشــگری و 

خشــونت جنب هی ذاتی ندارد و م یتوان از طریق آموزش از وقوع چنین رفتارهایی 

جلوگیری کرد. 

جرم شناسان، پرخاشگری را به دو دست هی مستقیم وغیرمستقیم تقسیم م یکنند. 

پرخاشگری مسـتقیم، مانند آنچه در سریال شـاهدش بودیم به صورت وارد کردن
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ضربات متعدد با چاقو است (به صورت فیزیكی) و پرخاشگری غیرمستقیم نیز مانند تهدید 

به ضرب و جرح و یا  تهدید به قتل است. تقسی مبند یهای دیگری هم در این رابطه وجود 

دارد که جر مشناسان ارائه دا دهاند که پرخاشگری احساسی و ابزاری که به علت عدم ارتباط 

با موضــوع مورد بحث از آنهـا عبـور م یکنیم. در 

رابطه با عوامل محیطی، شخصــی به نام جاشـوا 

بوکالتز، محقق نوروساینس در دانشگاه وندربیت، 

معتقد اســـت که «تحقیقات در رابطه با ژنتیك 

خشـونت یك مسـاله را برای ما به اثبات رسـانده 

اسـت: ژنتیك اســت که تفن گها را پـر از گلـوله 

م یکند اما کشیدن ماشه،کار عوامل محیطی است. 

در هـر فـردی ممكن اســت اختالالت ژنتیـكی 

وجود داشته باشد که این اختالالت از طریق ارث 

به فرد منتقل شـده اسـت مانند نقص در ژنی به 

نام «اچ ت یتی ال پی آر» که  وجود آن در شخص

باعث تمایل به مصرف مواد مخدر و الكل و کاهش خویشت نداری م یشود. البته م یتوان 

ـ ه های  خطـر چنین اختالالتی را با اسـتفاده از عوامل محیطی همچون آمـوزش و برنام

مبارزه یا پیشگیری از مواد مخدر و الكل تا انداز هی قابل توجهی پایین آورد. 

به عنوان نتیجه بحث م یتوان بیان کرد که ژ نها به صورت غیرمستقیم بر رفتار انسا نها 

تاثیر م یگذراند اما نم یتوان گفت که آنها همچون عروس كگردانها رفتار، کردار و زندگی 

انسا نها را پیش م یبرند. مسال های که امروزه تا انداز های ثابت شده این است که م یتوان 

با استفاده از عوامل محیطی و تربیت درسـت، خطر ناشـی از اختالل ژنتیكی را تا حد 

زیادی کاهش داد. 

بنابراین عامل خشونت در طفل یا نوجوان م یتواند ناشی از ارث باشد، اما در اکثر موارد 

م یتوان با تربیت صحیح، آموزش درست و فراهم کردن محیط سالم و مسـالم ت آمیز، 

خطرات ناشی از آن را کاهش داد.
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مصاحبه: (اختالل شخصیت ضد اجتماعی) 1

به مناسبت محور شمـار هی دوم نشـریه که بز ه دیدگی م یباشـد و به هدف 

تبیین جلو هها و علل مختلف بز ه دیدگی و لزوم توجه هر چه بیشتر به حمایت

ـری از آن، مصاحب ه ای در  و پیشگی

ـیت ضد  ـوص اختالل شخص خص

ـر آن بر ـب زهکاری و  اجتماعی و تاثی

ربد  ر ـف ی با جناب دکـت ب زه دیدـگ

فدایی انجام دا ده ایم زیرا بسیاری از 

ـكه  ر این روانی عالوه ـب الالت  اخـت

ـبب  ـود س ش موجب بزهكاری م ی 

ب زه دیدگی فرد مبتال نیز م یگردد به 

ـروری اسـت حین  همین خاطر ض

بررسی و مطالعات اختالالت روانی، 

آنها را همه جانبه مد نظر قرار دهیم.

با درود و احترام خدمت جناب دکتر، لطفا توضیحاتی در خصـوص اختالل 

شخصیت ضداجتماعی برای مخاطبان ارائه بفرمایید: 

 حدود 3 درصد جمعیت مردان بزرگسال و یك درصد زنان بزرگسال مبتال به وضعیتی 

هسـتند که به عنوان اختالل شخصـیت ضداجتمـاعی خوانده م یشود. نا مهای دیگری 

نیز مترادف این وضـعیت در گذشـته به کار م یرفته اسـت. ســایكوپات یا روان رنجور، 

سوسـیاپات یا جامعه رنجور از جمل هی آن اصـطالحات م یباشـد. مه مترین ویژگی این 

افراد عبارت اسـت از ناتوانی در وفق دادن خود با معیارهای زندگی اجتماعی، ب یتوجهی 

به حقوق دیگران و تخطی از حقوق آنان.

نسترن رج بپور

کارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان/دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتر فربد فدایی مهربانی، روا نپزشك، استاد دانشــگاه 

علوم توا نبخشی و سالمت اجتماعی، استاد روا نشناسی 

و روا نپزشكی کیفری دانشگاه تهران

1.Antisocial Personality Disorder
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این اختالل از چه سنی قابل تشخیص است؟

این وضعی تها عموماً از 15 سالگی به بعد تظاهر م یکنند درحالی که سایر اختالالت 

شخصیتی از 18 سالگی به بعد تشخیص داده م یشوند.

نشان ههای این اختالل چه مواردی هسـتند و چه زمانی م یتوانیم بگوییم 

فردی مبتال به آن است؟

این اختالل 7 نشانه دارد که جهت تشخیص، وجود حداقل سه مورد از آن نشان هها در 

فرد ضروری است تا بی را مبتال به این اختالل شخصیتی محسوب کنیم. این نشان هها 

عبارتند از وفق دادن خود با هنجارهای اجتماعی، برای نمونه کارهایی انجام م یدهند 

که موجب دستگیری آنها م یشود.

دومین نشـانه فریبكاری است که دروغگویی، کاربرد نام های جعلی و کالهبرداری از 

مظاهر فریبكاری م یباشد. نشان هی دیگر تكانش وری است. به این معنی که به صورت 

ناگهانی و تحت تاثیر انگیز ههای تسلط ناپذیر اقداماتی انجام م یدهند و عموماً قادر به 

برنامه ریزی از قبل نیستند. 

برای نمونه چنین فردی زمـانی که از سرکار به خانه برم یگردد و دوست خود را در 

خیابان م یبینـد به او پیشنهاد م یکند با هم به شمال بروند و هیـچ اطالعی در این 

مورد به خانواده نم یدهد و تا چند روز هیچ خبری از او به خانواده نم یرسد و زمانی 

هم که باز م یگردد گویی اتفاقی نیفتاده است. 

تحری كپذیری و پرخاشگری نیز از نشان ههای اختالل شخصـیت ضداجتماعی م یباشد به 

نحوی که این افراد عمومـاً در حال جنگ و دعوای فحـاشی به دیگران هستند. همچنین 

می توانیم به ب یتوجهی به امنیت خود و دیگران نیز اشـاره کنیم که نمون هی آن رانندگی 

در جهت مخالف خیابان برای سریعتر رسیدن به مقصد است. 

ب یمسـئولیتی مداوم نیز از دیگر نشـان ههای این اختالل به شمـار م یآید. برای نمونه 

افراد برای مدت طوالنـی نمـ یتوانند کار خود را حفظ کنند و در تاریخچ هی زندگـی 

آنها د هها کار مختلف دیده م یشود. فقدان پشیمانی نیز از دیگر موارد است. نسبت به 

کسانی که مورد سوء رفتار آنها قرار گرفته اند ب یتفاوت هستند و یا سعی م یکنند آن 

را توجیـه کنند برای نمونه سـارقی که به عنوان مرخصی از زندان بیـرون آمده بود و
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 با سرعت زیاد رانندگی م یکرد با، بانوی سالمندی تصـادم کرده بود در برابر اعتراض 

دیگران م یگفت که به من ربطی ندارد. این خانم چرا از خانه خارج شده است؟

جناب دکتر این اختالل چگونه به وجود می آید ؟

شكل گیری این اختالل وابسته به عوامل زیستی روانی و اجتماعی است که هر کدام 

را جداگانه توضیح می دهیم.

 عوامل زیستی : 

خیلی از اوقات در تاریخ تولد چنین افرادی زایمانی که طول کشیده یا بند نافی که به 

دور گردن جنین پیچیـده شده و به طور کلی کمبود اکسـیژن در مغز هنگام زایمان 

گزارش شده است.همچنین برخی از بیماریهای عفونی دستگاه عصبی مانند مننژیت 

با احتمال بیشتری برای بروز رفتارهای ضداجتماعی همراه هستند. 

در نوار مغزی این افراد امواج غیر عادی به صـورت معنی دار در قیاس با افراد ســالم 

دیده می شود. ژنتیك هم  در ایجاد این وضـعیت نقش ایفا م یکند به نحـوی که دو 

برادر که پدر ضـد اجتماعی  داشـته باشـند و هر دو برادر در بدو تولد به خانواد ههای 

سالم و بهنجار سپرده شده باشند به نحو چشمگیری از سنین نوجوانی رفتارهای ضد 

اجتماعی در آن ها بروز می کند.

همچنین احتمال سوء مصرف الكل و مواد در بین فرزندان پسر افراد ضد اجتماعی 4 

برابر کل جمعیت است.

عوامل روانی : 

از نقطه نظر روانی برخی از خانواده ها مكان مناسبی برای افراد ضد اجتماعی آینده 

هستند. معموالً مادر چنین کودکی خودش دچار محـرومی تهای زیادی بوده و در 

خانوادهای با شرایط نامناسب اقتصادی و فرهنگی پرورش یافته است.
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عوامل اجتماعی : 

از نقط ه نظر اجتمـاعی در خصـوص شك لگیری این اختالل زیاد بحث شـده است. 

جامع هشناسان نیز به نقش عوامل اجتماعی در شك لگیری شخصیت ضداجتمـاعی 

اعتقاد دارند. واقعیت آن است که میزان رفتارهای ضد اجتماعی در افرادی که دچار 

محرومی تهای متعدد هستند بیشتر است اما به نظر نم یرسد عوامل اجتماعی تنها 

و یگانه عامل ایجاد شخصــیت ضد اجتماعی باشند زیرا در طبقات محروم نیز افراد 

بهنجار زیاد هستند و م یتوان گفت که نابرابری های اجتماعی، فقر، بیكاری، اعتیاد 

و حاشیه نشینی از عوامل آشكارساز رفتارهای ضد اجتماعی هستند.

جناب دکتر، جهت مثال این اختالل را بر چه مجرمانی م یتوانیم منطبق کنیم ؟ 

از افراد ضد اجتماعی که در سالهای اخیر نام آنها در رسان هها مطرح شده م یتوانیم به 

غالمرضا خوشـرو ملقب به خفاش شب یا محمد بسیجه موسـوم به بیجه اشاره کنیم 

که هر دوی این افراد از قاتالن سریالی هم بودند درعین حال ویژگ یهای شخصـیت 

ضداجتماعی را نیز داشتند. 

برای نمـونه غالمرضـا خوشـرو پس از آن که قربانیانش را به قتل م یرســاند و آتش 

م یزد غذایی که آنان همراه خود داشتند م یخورد و هیچ اثری از پشیمانی در رفتار او 

وجود نداشت که ما عدم پشیمانی را در در بحث از نشان ههای اختالل شخصـیت ضد 

اجتماعی مطرح کردیم.

در خصوص عامل روانی به وجود آورنده ی شخصـیت ضداجتماعی بیان کردید 

مادر چنین کودکی خودش دچار محرومی تهای زیادی بوده، آیا این مساله سبب 

بز هدیدگی این مادران در دوران بارداری و بزه دیدگی جنین آ نها م یشود؟

بله. مادری که دچار محرومی تهای زیادی بوده است و خانواده نامناسبی داشته مایل 

است هرچه زودتر از خانه پدری بگریزد بنابراین با نخستین مردی که آشنا م یشود یا 

به خواستگاری او می آید قرار ازدواج می گذارد. ازدواجی که این گونه آغاز م یشود از 

مسائل منطقی در آن خبری نیست و طبیعی است که خود داماد هم از نظر تحصیلی 

و شغلی دچار مشكل است.
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انتظارات مـادر از چنین ازدواجی برآورده نم یشـود بنابراین همه آرزوهـا و انتظارات 

خود را روی جنینی که در شكم دارد متمرکز م یکند و ناخود آگاه فرزند خود را مظهـر 

همه خوب یها و صفاتی م یبیند که آرزو م یکرده خودش م یتوانست داشتـه باشد اما 

معمـوالً دوران بـارداری بـرای چنین مادرانـی که با محـرومی تهای متعـدد مواجـه 

هستند دوران سخت و دشواری است. 

سو ءتغذیه، تنبیه بدنی توسط شوهر که جنین هم از آن در امان نیست. احتمال مصرف 

الكل مواد مخدر و سیگار هم باعث م یشود نوزادان از ابتدا با مشكالتی به دنیا بیایند. 

خیلی اوقات وزن نوزاد از حد معمول کمتر است و نشـان ههای وابســتگی به الكل یا مواد 

مخدر را به محض تولد نشان م یدهد که به ویژه در زنانی که زیاد مصرف م یکنند بیشتر 

دیده م  یشود. 

به این ترتیب مادر احسـاس م یکند فرزندش برخالف آن چیزی است که طلب م یکرده 

و این کودك با کمبود شیـرمادر یا شیرخشـك روبرو است و عموماً دل دردهای شدید و 

مداوم و اسهال مزمن دارد. مرتب گریه م یکند. احساس منفی را در مادر به وجود م یآورد 

و بنابراین مورد ب یمهری او قرار م یگیرد. بدین ترتیب مادران باردار و جنی نشان م یتوانند 

بزه دیده ی این اختالل شخصیتی بشوند.

در خانواد ه های دچار اختالل شخصیت ضد اجتماعی، کودکان چه جایگاهی دارند؟

در چنین خانواد ههایی وجود فرزندان هدف جدید برای خانواده ایجاد نم یکند چون 

اصوال این زن و شوهر از ابتدا هدفی نداشـت هاند در حالیكه در خانواد ههـای طبیعی و 

بهنجار معموالً پرورش فرزندان خوب مهمترین هدف خانواده است.

چرا برخی از کودکان از همان کودکی ب یرحم و پرخاشگر به نظر م یرسند؟

کودکان از آغاز مورد ب یمهری و توهین و آزارهای جسمی و جنسی قرار م یگیرند در 

نتیجه احساس ب یارزشی و حقارت م یکنند. معموالً رفتارهایی که از پدر و مادرشان 

م یبینند با بچه های کوچكتـر از خود و یا جانوران اهلی تكرار مـ یکنند. بنابـراین از 

همان ابتدا بی رحم و پرخاشگر به نظر م یرسند.
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آیا کوشش اولیای مدرسه برای اجتماعی کردن کودکانی که زمین هی شخصیت 

ضداجتماعی را دارند حاصل مثبت و مفیدی دارد؟

خیر. کوشــ شهای اولیای مدرســه برای اجتماعی کردن کودکان با مخالفت پدر و 

مادر مواجه م یشود. و رفتارهای خوبی که کودك در مدرسـه آموخته اسـت را مورد 

تمسخر قرار می دهند.

کودکانِ دارای شخصـیت ضداجتماعی چه رفتارهای مجرمانه ای از خود بروز 

می دهند؟

این کودکان نیازهای زیادی دارند اما تقریباً چیزی دریافت نم یکنند بنابراین نســبت 

به دیگران و کل جامعه که به نظر م ی رسد امكانات بهتـری دارند، نوعی احساس منفی 

و خشـم پیدا م یکنند. برای نمونه دست به تخـریب امـوال م یزنند. روی اتومبیـ لها 

خط م یکشند. کودکانی را که وضعیت مرتبی دارند مورد تمسخر و آزار قرار م یدهند. 

این کودکان برای به دست آوردن امكانات مجبور به مبارزه هسـتند بنابراین ب یشرم و 

طلبكار به نظر م یرسند. 

در این کودکان خوردن معادل دوست داشتن محسوب م یشود. از آنجا که محبت واقعی 

وجود ندارد، حداکثر آن است که خوردنی از طرف دیگران به معنی ابراز محبت برای آنها 

تلقی م یشود و بعدها نیز پول و مسائل مادی برای آنها معادل با دوست داشتن م یگردد.

عدم همانندسازی و الگوگیری سـالم کودك از پدر، به چه صورت م یتواند 

در شك لگیری این اختالل نقش داشته باشد؟

در یك خانوا دهی بهنجار از حدود سه سالگی بخشی از شخصیت که به نام وجدان (فرامن) 

خوانده می شود شكل م یگیرد که این امر به وسـیله درونی کردن ارزش های اجتماعی به 

واسـطه پدر صــورت م یپذیرد یعنی پدر نقش آموختن معیارهای اجتماعی به فرزند را به 

رتیب در وجود کودك نهادینه  عهده دارد و بایدها و نبایدها، تاییدها و عدم تاییدها به این ـت

م یشود اما در خانواده های ضداجتماعی پدر چنین نقشـی ندارد و اصوالً در خانواده حاضر 

نیسـت. در زندان است یا خانواده را ترك کرده است. بنابراین کودك از همانند سازی سالم 

محروم می شود.
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آیا میزان بهبودی در بیماران شخصیت ضداجتماعی زیاد است؟ 

خیر. در کل موفقیت برای درمان این افراد باال نیســت و به همین دلیل در بســیاری از 

نقاط جهان برای اینكه جامعه از وجود آنها آسیب نبیند آنها را از بقیه جامعه دور م یکنند 

و در زندان نگهداری م یشــوند. شــاید بتوانیم بگوییم تا زمانی که درما نهای موثر برای 

شخصیت ضد اجتماعی پیدا نشود این راهكار ضروری به نظر می رسد.

چه روش هایی برای درمان افراد شخصیت ضداجتماعی وجود دارد؟ 

برای درمان افراد ضد اجتماعی روشـهای متعددی به کار م یرود اما نتیجه مطلوبی به 

همراه نداشته است. مشاهده شده در ورزشكارانی که ورز شهای رقابتی انجام م یدهند 

و حالت پرخاشگری دارند میزان هورمون مردانه (تســـتوسترون) باالتر از حد معمول 

است و یا حتی گاهی اوقات رژیم های غذایی خاصی رفتارهای پرخاشـگرانه را سـبب 

می شود. در کشورهایی که منبع اصلی غذایی آنها ذرت است که از نظر ماده پیش ساز 

سروتونین دچار کمبود است رفتارهای پرخاشگرانه بیشـتر است در نتیجه درما نهای 

هورمونی برای نمونه به وسیل هی هورمون زنانه در این افراد به کار رفته است .  

روان درمانی فردی، در موارد معدودی می تواند به این افراد کمك کند اما بیشترازهمه 

گروه درمـانی برای این افراد مفیـد اسـت به این صـورت که افرادی که سـابقا به علت 

شخصـیت ضداجتماعی دچار مشـكل شد هاند و حاال بر نشـان ههای ضد اجتماعی غلبه 

پیدا کردند تجربیات خود را در اختیار آنها قرار بدهند. 

آیا در مورد کودکان ضد اجتماعی راه درمان متفاوتی وجود دارد؟ 

 برای کودکان و نوجوانان دچار شخصیت ضد اجتماعی استفاده از شبه خانواده مفید 

است . به این معنا که یك پدر مقتدر، منضبط و درعین حال مهربان، سرپرستی چند 

کودك یا نوجوان ضد اجتماعی را به عهده بگیرد. در این شبه خانواده وظایف ه رکس 

مشـخص است و انجام دادن موجب پاداش و فرار از انجام آن باعث کاهش امتیاز می 

گردد.

با سپاس بیكران از جناب دکتر فربد فدایی 

مفتخریم از اینكه دانش و زمان ارزشمندتان را در اختیار ما قرار دادید.
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تاثیر تغییرات اقلیمی بر نقض حقوق کودکان 

چكیده:

فعالی تهایی که به انتشار گازهای گلخان های م یانجامند نقش بسـزایی در توسع هی 

اقتصادی کشورهای جهان دارند. این فعالی تها به گون های هستند، که م یتوان گفت 

ضرورت زندگی و پیشـرفت در تمامی جوامع و جزء جدانشـدنی حیات کشـورها به 

شمار م یروند اما مسـئل های که وجود دارد تغییـرات شدید و روز افزون آب و هوایی 

ناشی از تولید ب یروی هی گازهای گلخان های توسط کشورها است که جنب هها ی مختلف 

زنـدگی همـه افـراد مخصوصا کودکان و نوجـوانان را بـه عنـوان افـراد آسی بپذیر 

تح تتاثیـر قرار م یدهد و باعث تضییع و نقض بسیاری از حقوق آنها م یگردد که 

در این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

مقدمه:

تغییرات آب و هوایی از تهدیدهای بزرگ عصر حاضر بر زندگی و رفـاه افراد و جوامـع در 

سراسر جهان م یباشند. این تغییرات حقوق بشر و همچنین به طورخاص حقوق کودکان 

را در معـرض تهدید قرار م یدهد. ماد هی نخسـت کنوانسـیون بی نالمللی تغییـرات اقلیم 

تغییرات آب و هوایی را اینگونه تعریف م یکند: به معنای تغییری که به صورت مسـتقیم 

یا غیرمستقیم ناشی از فعـالی ت های انسـان است و باعث متغیـرکردن ترکیب جو جهان 

شده و جدا از تغییرات طبیعی آب و هوا است که در دور ههای زمانی مختلف رخ م یدهد. 

تغییـرات آب و هـوایی ناشی از فعـالیت های ب یروی هی انسان منجـر به افزایش گازهـای 

گلخان های و تشدید اثر گلخان های و به تبع آن سبب افزایش دما و پیامدهای بسیاری شده 

است. افراد در جهان هر روز بیش از پیش تحت تاثیر این پیامدها از جمله: گرمای شدید، 

دگی، ذوب یخ ها، باال آمـدن سطـح آب دریاها، تشـدید سیـل،  خشكسـالی، کاهش بارـن

طوفان، بیماری و... قرار م یگیرند. 

نسترن رج ب پور

کارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان/دانشگاه عالمه طباطبایی
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این پیامدها، حقوق بشــر از جمله حق حیات حق، حق سالمت و بهـداشت را نقض 

م یکنند. عالوه بر این به طور خاص بر کودکان و نوجوانان به عنوان افراد آسی بپذیر 

تاثیرات سوء بیشتری دارد و حقوق مندرج در کنوانسـیون حقوق کودك را که مهم 

ترین سند حقوقی در خصوص کودکان و نوجوانان است نقض م یکند.

بحـران تغییـرات آب و هوایـی نگـرانــی 

مشتـرك بشریت به شمار م یرود و مـورد 

توجه حقوق بین الملل قرار گرفته و اسناد 

بین المللی از جمله کنوانسـیون تغییرات 

آب و هوایـی، پــروتكل کیوتو و معـاهده 

پاریس2015 ایجاد شده که در خصـوص 

کنتــــرل تولیـدات گازهـای گلخان های، 

کاهش و کنتــرل دمـای کــره زمین و...    

می باشـد.کشـورها  در بـرابـر نســ لهای

 آینده نیز مسئولیت دارند و این مسئولیت در قالب اصل توسعه پایدار متجلی شده 

و کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست 1987 آن را ای  نگونه تعریف م یکند: 

برآوردن نیازهای نسل حاضـر بدون به خطرانداختن قابلی تهای نسل آینده به گونه ای 

که نیازهای نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتد در حالی که این تغییرات روز افزون حقوق 

کودکان و نوجوانان فعلی و آنهایی که در آینده متولد م یشوند را نقض م ینماید. 

کنوانسـیون بین المللی که حقوق کودکان و وظایف دول تها را در قبال آنها در جهت 

حمایت از تغییرات اقلیمی نشـان بدهد وجود ندارد. معاهدات بی نالمللی در خصـوص 

آب و هوا نیز تاکنون کارآمد نبوده و در چنین شرایطی مهمترین حقوق کودکان که در 

کنوانسیون حقوق کودك آمده است، نقض م یشود. 

پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که تغییرات شـدید آب و هوایی 

ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای چه تاثیرات جسمانی و روانی بر کودکان و نوجوانان 

دارد و چگونه سبب نقض حقوق آنها م یشود؟
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تغییرات آب و هوایی و مواد کنوانسیون حقوق کودك:

کودکان و نوجوانان در حالی که کمترین نقش را در شـك لگیری این تغییـرات و 

بحرا نهای ناشی از آن دارند بیشــترین آسی بها متوج هشان م یگردد و باید در 

اولویت حمای تها و سیاس تگذار یها باشند اما اینگونه عمل نم یشود و بسیاری 

از حقوق آنان نقض م یگردد. 

در کنوانسیون حقوق کودك که مهمترین سند بین المللی حقوقی برای کودکان است 

فقط در ماده ی 24 آن اعالم می دارد که دولت های عضــو، حقوق کودکان در جهت 

برخورداری از باالترین استاندارد بهداشت را به رسمیت م یشناسد و سـپس در بند(ج) 

آن بیـان م یکنـد باید خطرات آلودگی محیط زیسـت در نظـرگرفته شـود. این تنهـا 

ماد های در کنوانسـیون است که م یتوانیم به نحوی قائل بر آن شویم که به عنوان یكی 

از دهها پیامد تغییرات اقلیمی مورد توجه کنوانســیون قرار گرفته است و مواد دیگری 

وجـود ندارد که به طور صــریح و کامل از حقوق کودکان در برابر تغییـرات اقلیمـی و 

وظایف دول تها در برابر آنها ســــخن گفته باشــــد در حالی که بحرا نهای اقلیمی 

آسی بهای فراوانی برای کودکان به همراه دارد و بسیاری از حقوق آنها را نقض م یکند.

ایران و تغییرات اقلیمی:

ایران نیز به ویژه در سالهای اخیر دچار بسیاری از پیامدهای تغییرات آب و هوایی و 

تاثیرات آن از جمله خشكسالی افزایش دما و آلودگی هوا و... شده است در حالی که 

به کنوانسیو نهای بی نالمللی در حوزهی آب و هوا پیوسته است. 

عالوه بر آن اصل 50 قانون اساسی به عنـوان باالترین سند حقوقی کشـور صراحتاً 

اعالم م یکنـد حمایت از محیط زیست که نسـل امروز و نسـ لهای بعـد باید در آن 

حیات اجتمـاعی رو به رشدی داشـته باشـند، وظیفهی عمومی تلقی م یشـود و به 

همین خاطر فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیسـت و تخریب غیر 

قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است.
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 این اصل نشانگر آن است که کشور ما در باالترین سند قانونی خود مسـئولیت یك 

نسبت به نسل بعدی را در خصوص حمایت از محیط زیست به رسمیت م یشناسد. 

با این وجود اقدامات الزم جهت کنترل تغییرات آب و هوا صـورت نگرفته اسـت به 

همین خاطر حقوق بشـر و حقوق کودکان که در کنوانســیون آمده و طبق ماده 9 

قانون مدنی مانند قوانین داخلی الز ماالجرا است نقض م یگردد. 

مخصـوصاً ایران دارای آب و هـوای خشـك و نیم هخشـك می باشد و فعـالی تهای 

صنعتی افزایش انتشـار گازهای گلخان های و... آن را در برابر تغییرات آب و هوایی و 

پیامدهای آن آسی بپذ یتر م یکند.

نقض حق سالمت و بقا :

یكی از اصلی ترین و مهمترین حقوق کودکان در مادهی 6 کنوانسیون تحت عنوان 

حق حیات و رشـد آمده اسـت و بیان م یکند دول تها باید حق ذاتی کودك را برای 

زندگی به رسمیت بشــناسند و حداکثر امكانات برای رشد و بقا را فراهم نمایند در 

حالی که بقا و رشد کودکان در چنین شرایط آب و هوایی به خطر م یافتد. 

اگـر تغییـرات آب و هـوایــی به 

صــــورت طبیعـی و تدریجـی 

صورت بگیرد بدن افراد م یتواند 

بـا آب و هـوای محیـط زندگـی 

خود سـازگار شـود اما زمانی که 

دمـای هـوا بـه ســرعت تغییـر 

م یکند. شـواهد علمی حاکی  از  

 آن است که آسی بهایی را برای سالمتی به همراه دارد زیرا در چنین شرایطی بدن 

نمی تواند دمای داخلی خود را با محیط به طور کامل هماهنگ کند از دسـت رفتن 

کنترل دمای داخلی بدن منجر به ابتال به بیماریهای مختلفی از جمله گـرمازدگـی 

م یشود که این گرمازدگی گاهی به مرگ می انجامد. 
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 تغییـرات آب و هوایی همچنین شــرایط بیمـاری هایی از جمله بیمار یهای قلبـی 

عروقی تنفسی و... را بدتر م یکند در چنین شرایطی افراد مسن، مبتال به بیمار یهای 

مزمن و کودکان در معرض خطر بیشـتری برای ابتال به بیمار یهای مرتبط با این گرما 

هستند این مسئله حق سالمت و بقای کودك را نقض م یکند.

احتراق سوخت های فسـیلی، زغال سنگ، بنزین، نفت و گاز طبیعی که برای تولید 

برق، گرمایش، حمل و نقل و صنعت به کار م یروند منبع اصلی آلودگی هوا هستند. 

همچنین به آلودگ یهای ناشــی از ســوزاندن زبال هها نیز م یتوانیم اشــاره نماییم. 

کودکان در مقایسـه با بزرگسـاالن تفاوت های رشـدی و فیزیولوژیـكی منحصـر به 

فردی دارند که بر سـالمت و بیماری آنها نقش موثری دارد. به همین خاطر جنین و 

کودك در حال رشـد از نظر جسـمانی و روانی نسـبت به بزرگسـاالن در برابر اثرات 

نامطلوب آالینـد ههای سمی هـوا آسیب پذیری بیشـتری دارنـد و به همیـن سبب 

پیامدهای تغییرات آب و هوایی از جمله آلودگی هوا به طور مسـاوی میان جمعیت 

توزیع نم یشود و کودکان مستعدتر و در معرض خطر بیشتـری در برابر این پیامدها 

هستند. (1و2) آسی بها و پیامدهای ناشی از آلودگی هوا محدود به دوران قبل از تولد 

نیست و آلودگی هوا بعد از تولد نیز بر کودکان تأثیر م یگذارد که به بررسی هر دوی 

این مراحل م یپردازیم.

آلودگی هوا و نقض حقوق قبل از تولد:

 مطالعات نشان م یدهد آلودگی هـوا با آسیب به کودکان در حالی که هنـوز در رحم 

مادر هستند مرتبط است. قرار گرفتن در معرض آالیند ههای هوا باعث زایمان زودرس 

و وزن کم نوزاد حین تولد م یشود که اینها از عوامل خطر شناخت هشده برای مجموعه 

از اختالالت عصــبی و رشد در کودك م یباشـد. مطالع های در کالیفرنیا نشــان داده 

ســطوح آلودگی و باال خطر زایمان زودرس را افزایش م یدهد و در مطالعه ای که در 

بوستون انجام شد، زنان بارداری که حتی در معرض سطوح پایین تری از آلودگی هوا 

قرار داشتند در معرض خطرزایمان زودرس بودند. (3و4)
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یكی از آزمای شهای طبیعی معدودی که در خصوص اثرات مثبت کاهش آلودگی هوا 

وجود دارد مربوط به دور ه ای از آگوست 1986تا سپتـامبر1987 است که کارخان ه ی
 فوالد تعطیل شـد و ســطح آلودگی هوا تقلیل 1

ـی کارخانه احتمال  ـرد. در دوران تعطیـل پیدا ـک

زایمان زودرس مادران باردار کاهش پیدا کرد.(5)

سوزاندن سوخ تهای فسیلی و افزایش آلودگی 

هوا عالوه براینكه با به خطر انداختن ســالمت 

ـی  مادران باردار و جنین، مواد 3 اعالمیه جهاـن

حقوق بشر و ماده 6 کنوانسیون حقوق کودك 

را نقض م یکند؛ بند الف و بن ددال ماد هی24کنوانسیون نیز که به ترتیب کاهش مرگ 

و میر نوزادان وکودکان و مراقب تهای قبل و بعد زایمان در خصوص وظایف و عملكرد 

دولت ها در جهت تحقق باالترین استاندارد بهداشت است، نقض م یکند زیرا این امر 

و پیـامدها به معنـای آن است که دول تها نتـوانسته اند میزان سوخت های فسیلی و 

انتشار گازهای گلخان های را کنترل کنند.

آلودگی هوا و نقض حقوق بعد از تولد : 

همانطور که در ابتدای مبحث اشـاره کردیم تاثیرات آلودگی هوا بعد از تولد نیز تاثیرات 

سوء بسیاری م یتواند داشته باشد و مطالعاتی در این خصوص انجام شده است. آلودگی 

هوا باعث عدم رشد کامل ریه و بیمار یهای مانند آسم و کاهش رشـد مغز م یگردد.(4) 

مطالعه در خصـوص بررسی اثرات بلند مدت آلودگی هوا بر کودکان و نوجوانان از سال 

1993 تا 2001 انجام شده است که بعد از بررسـی 1759 کودك بین 10 تا 18 سـاله 

دریافتند افـرادی که در منـاطق آلوده بزرگ شـد هاند با افزایش خطر کاهش رشـد ریه 

مواجه هسـتند و ممكن است هرگز به ظرفیت کامل رشد ری هی خود نرسنـد. میانگین 

کاهش عملكرد ریه در این تحقیق مشابه تاثیر بزرگ شدن با والدین سیگاری بود.(6)

1.Utah valley
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نقض حق آموزش و آلودگی هوا: 

سوزاندن سوخت های فسـیلی، افزایش گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا به عنوان یكی 

از پیامدهای تغییرات اقلیمی، عالوه بر تاثیراتی که بر سـالمتی کودکان و نوجوانان دارد 

یكی دیگـر از مسـائلی که به وجود آورده و طی چند سـال اخیـر در ایران با آن مـواجه 

بود هایم، مســئل هی تعطیلی مدارس به خاطر آلودگی هوا است که به نوعی باعث ایجاد 

نقص در حق آموزش م یشود مخصـوصاً که این تعطیل یها در زمانی صورت می گرفت 

که حتی زیرساختهای آموزش مجازی وجود نداشـت و تعطیلی مدارس عمال معادل از 

بین رفتن کامل آن روز آموزشــی بود. این تعطیالت به نوعی در تعارض با بند (ه) ماده 

28 کنوانسیـون قرار می گیرد زیـرا این ماده در خصـوص راهكارهایی است که دول تها 

باید جهت تحقق و آموزش کودکان اعمال نمایند و در بند (ه) این ماده یكـــی از آنها 

اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت ها می باشد در 

حالی که تعطیلی مدارس و مراکز آموزشـی به دلیل آلودگی هوا خود عاملی جهت عدم 

حضور مرتب در مدارس است.

نقض حق تامین استانداردهای مناسب زندگی:

یك از حقوق کودکان که در تغییرات اقلیمی نقض م یشود حق مندرج در ماده 27 

کنوانســیون است ایـن مـاده حق تمـام 

کودکان را برای برخورداری از اسـتاندارد 

مناسب زندگی برای توسعه ی جسـمی، 

ذهنـی، روحـی، اخالقـی واجتماعـی به 

رسمیت م یشـناسـد اما تغییرات اقلیمی 

مانع دستیابی کودکان به این استانداردها 

م یشـوند. تغییـرات اقلیمی با کاهش بارندگ یها سبب گستـرش خشكسالی و کاهش 

تولیدات محصوالت کشاورزی و به تبع آن کم درآمدی و فقر خانواده هایی میشود که 

اقتصاد اصلی و درآمد آنها وابسته به کار کشـاورزی است. خانواد ههای این کودکان به  
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دلیل وضعیت اقتصـادی خود ممـكن است ناچـار شـوند کودك خود را از آمـوزش و 

تحصـیالت محروم کنند که این امر حق آموزش کودك که در ماده 28 کنوانسـیون 

آمده را نقض می کند. عالوه براین ممكن است وضعیت معیشتی سبب شود کودکان 

خود را به کار بگمـارند و ای نگـونه رعایت حداقل سن کار کودك که در کنوانســیون 

15سالگی ذکر شده و به تبع آن ماده ی 31 کنوانسـیون که در خصـوص حق بازی و 

تفریح و فعالیت های فرهنگی اسـت نقض م یگردد. وقتی مجمـوع های از این مـوارد 

در کنـار هم قـرار م یگیـرند دستیابی کودکان را به اسـتـانداردهای مناسـب زندگی 

غیرممكن م یسازد زیرا این مـواردی که کودك از آن محروم م یشود نقش زیادی در 

توسع هی جسمی، ذهنی، روحی، اخالقی و اجتماعی کودك دارد.
 

نقض حق بهداشت و رفاه : 

تغییرات اقلیمی، خشـكسـالی و کاهش محصـوالت کشــاورزی باعث کاهش مواد 

غـذایی و گرانی آن م یشــود. در ســال 2006 افزایش دمای هـوا و افـزایش آفات 

کشـاورزی در استرالیا، اوکراین، آرژانتین و آمریكای شمالی باعث تلف محصــوالت 

کشاورزی و افزایش قیمت به اندازه ی ده سال شد. (7) این موارد مخصوصا در جوامع 

فقیر و کمتر توسعه یافته م یتواند حق مهم کودکان را که در ماد هی 24 کنوانسیون 

حقـوق کودك بیـان شـده، نقض کنـد. مـاد هی 24 در خصـوص حق کودك جهت 

برخورداری از باالترین استـاندارد بهداشت اسـت و این ماده مواردی از جمله مبارزه 

با بیمار یها، رفع سو ءتغذیه، فراهم کردن غذای مقوی و آب آشامیدنی سالم را برای 

تحقق استاندارد بهداشت ضروری م یداند. درحالیكه خشكسالی، کاهش محصوالت 

کشاورزی و گرانی سبب سـو ءتغذیه و کاهش مواد مغذی می شود.

تشدید بالیای طبیعی و نقض حقوق:

سیل، طوفان پدید ههای طبیعی هسـتند اما فعالی تهای انسـانی م یتواند در تشـكیل یا 

تشدید آن دخیل باشد. باال آمدن سطح آب دریاها و به دنبال آن پدید ههایی مانند سیل 

از جمله تغییرات اقلیمی ناقض حقوق کودك م یباشد. 
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همچنین تغییرات اقلیمی نقش مهمی بر وقوع طوفا نها دارند. دمای باالی هوا، بارندـگ یهای 

ـاعدی برای طوفا نهایی مثل طوفان گرد و  کم و پوشش گیاهی ضعیف، همگی شرایط مسـ

غبار ایجاد م یکند. (7) این موارد عالوه بر اینكه حیات و بقای کودك و سالمتی وی را به خطر 

ــ ی اند ازد و او را در طول مد ت این  ـم

دم  د ـع ـكالتی مانـن ـار مش ـرا نها دچ بح

ـترســی کافی به مواد غذایی و آب  دس

آشامیدنی سالم که از حقوق مندرج در 

کنوانسیون است و در مباحث پیشین از 

آن بحث کردیم، میکند حقوق دیگری 

را نیز نقض م یکند و پیامدهای روحـی 

و روانی نیز م یتواند به دنبال داشته باشد. 

در ماده ی7 کنوانسیون حقوق کودك، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی 

آنان از حقوقی است که هر کودك بالفاصـله پس از تولد م یتواند از آن برخوردار گردد. 

این ماده حضـور کودك کنار والدین و داشتن آنها را حق مسـلم کودك می داند. حقی 

که لزوم و ضرورت آن از طریق روانشناسی نیز به اثبات رسـیده اسـت اما رخدادهایی 

مانند سیل و توفان م یتواند منجر شود یكی از والدین یا هر دوی آنها را از دسـت بدهد 

و حق مندرج در ماده 7 کنوانسیون نقض گردد. 

در کنوانسیون حقوق کودك به تامین آب آشامیدنی سالم برای کودکان تاکید شده که 

: طوفان و سیل دسترسی به آب آشـامیدنی سالم بسـیار سخت  در طول فجایعی مانند

است و همچنین مـدارس و محی طهای آموزشی، فرهنگی و درمانی بسـیاری به خاطر 

این فجایع ممكن اسـت تخریب شـوند و باعث نقض حق بر سـالمت، درمان و آموزش 

کودك بشود. عالوه بر اینها در خصوص آثار روحی و روانی چنین شرایطی م یتوانیم به 

اختال لهایی مانند : اختالل فشـار پس سانحه، افسـردگی، اختالل اضطراب جدایی و... 

اشـاره کنیم که م یتوانند آثار بلند مدت و دائمی بر زندگی کودك داشــته باشــد و تا 

بزرگسالی نیز ادامه پیدا کند و به عبارتی کودکان بزه دید هی این شرایط م یشوند.
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کتـاب انجمن روانپزشــكان آمریـكا، این اختـالل پس از 1  اضـطراب جـدایی طبق

استـر سهای زندگی به ویـژه یك ضـایعه ظاهـر م یشـود برای مثـال فوت یكی از 

بستگان یا فاجع های که فرد را مدتی از مظاهر دلبستگی جدا کرده است. (10) 

پس میتوانیم بگوییم در اثر از دست دادن خانواده در وقایعی مانند سـیل و طوفان 

نیز برای کودکان می تواند رخ بدهد. همچنین به خاطر دوری از محیط امن خانه و 

خانواده، این اختالل می تواند در آنها ایجاد شـود. در اختالل اضـطراب جدایی فرد 

ترس و اضطراب زیاد و نامتناسب و نامعقول در مورد جدایی از بازماندگانی دارد که 

به آنان دل بستگی دارد. اختالل فشار پس آسیبی نیز ممكن است در هر سنی پس 

از نخسـتین سال زندگی آغـاز شود. کودك ممكن است بارهـا به صورت غیرارادی 

رویدادی که اتفاق افتـاده را برای خود تكـرار و یادآوری کند. افسردگی نیز به دلیل 

شــرایطی که در آن قرار دارد ممكن اســـت رخ بدهد و همه این موارد پیامدهای 

فردی و اجتماعی در زندگی کودك دارد.

تغییرات اقلیمی و مهاجرت:

یكی دیگر از مسـائل حائز توجه که در خالل تغییرات اقلیمی ایجاد م یشود مسـئل هی 

جابجایی انسانها در نتیجه پیامدها است. بیابان زایی، امواج شدید گرما ، بارندگ یهای 

کم ، تبخیر بیش از حد آب، ذوب یخ ها ، افزایش سـطح دریاها، افزایش سـیل، کمبود 

مواد غذایی، آب آشـامیدنی و... ممكن اسـت برخی مناطق را غیرقابل سـكونت کند و 

برخی مناطق را نیز به زیر آب برده و به طور کامل از بین ببرد. مـردم بـرای نجات جان 

خود، دسترسی به منابع ضروری مانند آب و تاثیر آن بر حوزه معیشت خود مخصـوصاً 

در مورد ماه یگیری کشاورزی یا به دلیل تخریب مدارس در اثر سیل، طوفان، آلودگی 

آب ها و... مجبور به ترك محل زندگی بشـوند. تاثیر مســائلی از این دست بر وضعیت 

کودکان و حقوق آنها قابل تامل و بررسـی اسـت زیرا این جابجـای یها هم م یتوانند در 

داخل مرزهای یك کشور صورت بگیرد هم به صورت بین المللی و فرامرزی.

1.DSM5
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اگر جابه جایی در داخل مرزهای یك کشـور و برای مثال به صورت مهاجرت از روستا 

به شهر صورت بگیرد ممكن است با مسائلی مانند نقض حق آموزش به دلیل مشكالت 

معیشتی و حاشی هنشینی در شهرها و مسـائل و مشـكالت ناشی از آن که در مطالعات 

جرم شناسی بسـیار مورد توجه قرار گرفته است روبرو باشیم. یكی از آنها نظریه خرده 

فرهنگی آلبرت کوهن اســـت که بیان م یکند جوانان طبق هی پایین جامعه ابزارهای 

رسیـدن به اهـداف و خواسته های خود را ندارند و با عضــویت در خـرده فرهن گهای 

بزهكاری و انجام اعمال نابهنجار ابزاری برای رســیدن به اهداف خود مهیا م یکنند اما 

جابجای ی ها همیشه به شكل مهاجرت های داخلی نیسـت و به صورت بین المللی و در 

قالب پناهندگی نیز انجام می گیرد. نخستین بار هیئت بین دولتی تغییر اقلیم که مهم-

ترین نهاد تخصصـی فعال در این زمینه است در سال 1990 اعالم کرد ناگوارترین آثار 

تغییرات اقلیمی تاثیر آن بر مهاجرت انسا نها م ی باشد. (11)

ـاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعالم کرده به طور متوسط ساالنه 21 و  کمیسـ

نیم میلیون نفر به دلیل شروع ناگهان خطرات مربوط به آب و هوا در بین سالهای 2008 تا 

2016 و هزاران نفر دیگر به دلیل خطرات آهســته مرتبط به تاثیرات آب و هوایی به اجبار 

آواره شـــ ده اند. ده ها میلیون نفر نیز در طول دو تا ســـه دهه دیگر به همین دلیل آواره   

خواهد شد. در کنوانسـیون حقوق پناهندگان 1951در مورد پناهندگی بر اثر تغییرات آب  

و هـوایی مطلبـی ندارد به همین خاطـر است که اصـالح کنوانسـیون 1951 یا تصــویب 

کنوانسیون جدید در خصوص تعیین وضعیت پناهندگی ناشی از تغییرات اقلیمی  ضروری 

به نظر م یرسد. این افراد به دلیل دارا بودن عنصر ترس از شرایط ، پناهنده شدن آنها ناشی 

ـاب ه اند. (13و12) در  ـاهندگی کنوانسیون مشـترك و مش ـار است و با شرایط پن از اکراه و اجب

ـان چالش هایی وجود دارد. آ نها طی فرآینـد  خصـوص پناهنـدگی برای کودکان و نوجوان

امنـی  ی تغییر شرایط دچار ترس و اضطراب احساس نا  ترك وطن و پناهنـدگی در نتیجه 

ـان  می شوند همچنین آنطور که وضعیت پناهندگان در بسـیاری از کشـورهای جهان نش

م یدهد ممكن است بسیاری از حقوق آنها نقض شود و مورد انواع خشون ت ها قرار بگیرند. 
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تخریب آثار باستانی، تغییرات اقلیمی و نقض حقوق کودك:

بناهای تاریخی نشان دهند هی هویت و غرور ملی یك کشور به نوعی حافظ فرهنگ 

آن کشــور م یباشند. از این رو حفاظت از آثار به جا مانده از نیاکان، نیازمند تالش 

جدی و بی وقفه اســت. حفاظت، نوســازی، مرمت، بررســی فنی امور فرهنگی و 

تاریخی از موضوعاتی اسـت که در قرن حاضـر در میان اشـكال مختلف علم و هنـر 

جایگـاه ویژ های دارد. (7)

ـنام هی میراث  ما دهی 1 قانون اساس

فرهنگی کشــور، میراث فرهنگی را 

ـتگان  ـامل آثار باقی مانده از گذش ش

م یداند که نشانه حرکت انسا نها در 

ـایی  ـناس ـند و ش طول تاریخ م یباش

ـاخت هویت و خط ـا زمینه شن آنهـ

 فرهنگی او میسر م یگردد و از این طریق زمین ههای عبرت برای انسان فراهم م یشود. آثار 

رای کودکان و  و بناهای تاریخی م یتوانند به مثابه یكی از مولف ههای هویت ملی فرهنگی ـب

نوجوانان باشند. این دارای یها همیشـه در معرض تعامل با محیط قرار دارند و دچار فرایند 

هـوا زدگی م یشوند و در نتیجه تغییر پیـدا م یکننـد و تغییرات اقلیمی یك تهدید بالقـوه 

ـافه است زیرا نر خهای پوسیـدگی را تشدید م یکند یا به ظهـور پوسیـدگ یهای جدید  اض

کمك م یکند. تغییرات اقلیمی،تالش ها برای حفاظت از مكانهای باسـتانی را ســخ تتر 

م یکند. افزایش روزافزون دما مرتبط با تغییرات آب و هوایی و همچنین باران های شـدید 

و اسیدی، تلفات فزایندهای بر سنگهای باسـتانی وارد م یکند. همچنین آلودگی هوا نیز 

آثار باستانی را با فرایندهای جدید مخرب روبرو میکند و سبب م یشـود که روند تخریبی 

قبل چند برابر سرعت پیدا کند. (7و 8) باید تغییـرات در حال وقوع و تاثیر آنها آثار باسـتانی 

شناسایی شود و راه ح لهای فوری برای بازسازی و حفظ آن یافت گردد.
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 زیرا وجود آثار باستانی م یتواند به کودکان و نوجوانان کمك کند که هویت ملی تاریخی 

فرهنگی خود و کشورشان را بشناسند و تعریفی از هویت در آنها شكل بگیرد اما تغییرات 

اقلیمی و تخریب آثار باستانی این حق را از کودکان و نوجوانان سلب م یکند. 

همچنین آثار باستانی متعلق به مردمان این عصر نیسـت و نباید نسـبت به از میان 

رفتن آن ب یتفـاوت باشـند بلكه از جمله دارای یهای هر ملت اســت که بایـد برای 

نس لهای بعدی حفظ شود. عـدم وجود هویت اجتماعی م یتواند باعث پیامـدهای 

بســیاری در زندگی آینـد هی کودکان و نوجـوانان بشــود و آنهـا را با بحـرا نهای 

متعددی از جمله احساس پوچی و بیهویتی مواجه کند.

به همین خاطـر حفظ و نگهـداری آثار باستانی و مكا نهای تاریخی اهمیت زیادی 

در زندگی کودکان و نوجوانان دارند. عالوه با تكیه بر اصـل توسـعه ی پایدار نیز پی 

م یبریم که این بناها متعلق به نس لهای آینده نیز هسـتند و نباید تغییرات اقلیمی 

آ نها را از بین ببرد.

نتیجه گیری: 

با توجه به پیامدهای سوء بسیاری که تغییرات اقلیمی بر زندگی کودکان و نوجوانان 

دارد و بسـیاری از حقوق آنها را نقض م یکند، لزوم توجه هر چه بیشــتر دول تها به 

وضع قوانین و اتخاذ سیـاس تهایی که جلوی گسـترش روند این تغییرات را بگیـرد 

ضـروری به نظر م یرسـد همچنین برای پ یبردن هرچه بیشـتر به پیامـدهای ایـن 

تغییـرات، تحقیقات و مطالعات تخصـصـی و عمیق تری الزم است تا با روش نشدن 

هرچه بیشـــتر این تغییـرات در زنـدگی کودکان، لزوم توجه پـرداختن دول تها به 

آ نها روشنتر شود.
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منابع: برای دیدن اسكن کنید.
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روایتی از زندگی یك نوجوان پناهنده

�� �ع� ��� ون� ی � ی  نا�  ما

ر  ۱۴۰۱ ��

�من، سامی، پسری 15 ساله ( نوجوان پناهنده) هسـتم که با چسـب و شانس سرپا 

ایستاده اما زمانی م یرسد که شانس من هم تمام م یشود و آن وقت از هم م یپاشم. 

جهان خواهد دید که من آسیب دید هام و شاید مردم هم مرا بهتر بشناسند”.  

ه آن وقت دیگـر دیر شده اسـت با  و البـت

اینكه شـهر ما در ســوریه و در منطق هی 

جنگی بود و دشــمن همه جا بود، گاهی 

آرزو م یکنم کاش هرگز ســوریه را ترك 

نكرده بودم. زمانی پدر و مادرم در آرامش 

زندگی م یکردند اما بعد به یكباره کشورم

م بهـم ریخت. بعضی وق ت ها آرزو م یکـن

کاش در کمپ پناهندگان مانده بودیم با وجود اینكه سه خانوار را در یك چادر چپانده 

بودند و چادرها آنقدر به هم چسبیده بودند که بیماری سری عتراز آتش شعل هورسرایت 

م یکرد. گاهی آرزو م یکنم کاش هرگز سوار آن قایق نشده بودم...

او در کنار آد مهایی قرار م یگیرد که نه او را م یشناسند نه غیر از اخبار رسـان هها درکی 

از جنگ و سخت یهای زندگی او دارند. کت کهن هی یادگاری پدر و فلو ت، تنها همراهان 

او هستند و حاال م یخواهد در جایی که کشورش نیست زندگی جدید خود را بنا کند.

ما دهی 29 کنوانسیون حقوق کودك مواردی را بر م یشمارد که باید در برنام ههای آموزشی 

و پرورشـی کودکان گنجانده شــود یكی از آن موارد این اســت که آموزش و پرورش به 

ـ هی آزاد و با روحیه ای مملو از  گون های باشد که کودك را برای زندگی مســئوالنه در جامع

ـای قومی،  ـام مردم و گر وه ه ـاوی بین زن و مـرد، دوستی بین تم تفاهم، صلح، صبـر، تسـ

مذهبـی، ملی و اشخاص دیگر آماده کند و همچنین بیان م یکند آموزش و پرورش باید به 

ـا نها شود.  ـاسی انس گون های باشد که منجر به توسعه احترام به حقوق بشر و آزاد ی های اس

کتا ب ها م یتوانند یكی از ابزاری باشند که این اهداف را تامین کنند.

تمام شب دویدم ...
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 این داستان که در خصوص یك نوجوان پناهنده از سـوری هی جنـ گ زده است و متناسب 

ـائب پناهندگان،  ـل ه ی نوجوانان نگارش شـده است، سختـ ی ها و مص با سن، درك و حوص

به خصوص نوجوانان و سخت یها و مشكالتی که آ نها به سبب پناهندگی متحمل م یشوند 

ـان م یدهد و این می تواند درك درستی به نوجوانان بدهد و سبب بشــود آگاهی و  را نش

ـان داشـته باشـند و احترام  شناخت بهتری از شرایط و وضعیت زندگی مردم سراسـر جه

بیشتری به حقوق آ نها بگذارند و حس انسان دوستی را در آنها تقویت کنند؛ زیرا، ممكن 

اسـت درمحل زندگی، مدرســه، خیابان، فروشــگاه و... با کودکان و نوجوانان پناهنده در 

تعامل باشند اما به سبب ناآشنایی با آنها و شرای طشان برخورد و تعامل درستی آنها نداشته 

باشند و به چشم افرادی پایی نتر از خود یا افرادی که در کشورشان سربار و اضافی هستند 

به آ نها بنگرند و باعث ایجاد آسی ب های روحی در آنان گردند.

ـتم که در راهِ رفتن به اروپا  ـیدم و به صـف طوالنی آد م هایی پیوسـ � باالخره به مینلند رس

بودند. آنقدر راه رفتم که کف پوتی نهایم پاره شــد. همان موقع بود که گروهی از بچه ها را 

دور خودم جمع کردم. بچه هایی که از تنهایی سفرکردن من خوششان م یآمد. ما کنار هم 

ـتری داشتیم. ولی باز هم خطرهر روز تهدیدمان  ماندیم چون اینطوری احساس امنیت بیش

میكرد. در خشــونت، خطر، بی رحمی بزرگ می شدیم و ش ب ها ب یصدا به خاطر همه ی 

چیزهایی که از دست داده بودیم گریه م یکردیم.

سـامی بعنوان پناهنده در بریتانیا و زندگی تازه اش را کنار دایی و زن دای یاش آغاز کرد. 

او آنجا به مدرسه م یرفت اما همچنان با مشكالتی دست و پنجه نرم م یکرد.

� از معلمت شنیدم حرف نمیزنی و از بچه ها جدایی. حتما برایت سـخت اسـت. ما هم 

درك می کنیم ولی تو هم باید تالش کنی. باید سع یات را بكنی.

_ بله آقا !

آقای سیمپسون خوب یام را م یخواست ولی جای من نبود و نم یدانست جای من بودن 

چه حسی دارد؟! من به زور سعی م یکردم خودم را سرپا نگه دارم.

ز خوبی  ـا مثل انگل هر چـی _�من غص ه هایم را بلعی دهام و با خودم حم لشان م یکنم آما آنه

ـانده باشد تا زندگ یات را با او قسـمت کنی  سر راهم است را م یجوند. وقتی کسی برایت نم

شروع تازه دروغی و توخالی است....

کسیدی، کیتی، تمام شب دویدم، مترجم فرشته جودکی، انتشارات شهرقلم، 1398
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چكیده: 

پنـاهندگان به خصوص اطفال و نوجوانان و پناهنـده همواره به واسط هی وضعیت خاص 

خود در معـرض بز ه دیدگی قرار دارند. آنهـا ابتــدا در کشـورهای خود دچـار بز ه دیدگی 

م یشــوند و ســپس در جامعه ای که به تازگی وارد آن شــد ه اند. یكی از علل اصــلی 

بز هدیدگی این قشــر از افراد جامعه وضعیت قوانین کشـــورهای گوناگون اعم از قوانین 

تابعیتی و اقامتی، ثبت احوال، آموزشی و... در خصوص آنهاست. همچنین بز ه دیدگی آنها 

عواملی نظیر وضعیت بد اقتصادی، حاشی هنشینی و حتی بز ه دیدگی اولیه آنان دارد.

واژگان کلیدی: اطفال و نوجوانان، پناهندگان، بزه دیدگی، عوامل

مقدمه:

درطول تاریخ حیات اجتماعی بشری، روابط میان انسانها همواره تحت تأثیرعوامل 

گوناگونی بوده است. یكی ازاین عوامل مسـئله آشنایی یا ناآشنایی افراد با یكدیگر 

درون هرجامعه م یباشد. برای آشنا یا ناآشـنا بودن معیارهایی نظیروحدت زبان یا 

گویش، نژاد،دین، مذهب، کشور، شهر و... وجود دارد.

همین موارد شبـاهت میان انســا نها 

است که سبب م یشود انسان نسـبت 

به دیگران متعهد و یا نامتعهد باشـد و 

به آسانی یا به سختی در قبال دیگری 

مرتكب جرم شــود. در دنیـای امـروز 

یكی متداو لترین ناآشنایان پناهندگان  

هستنـد. امـروزه با توجه به اینكه در بسیـاری از کشورها جنگ، قحطی، مشـكالت 

اقتصادی یا اجتمـاعی و... درجـریان است و این مـوارد از عوامل اصلی پنـاهندگی 

م یباشد، بالطبع پناهندگی مردمان آن کشورها امری گریزناپذیرم یباشد.

بررسی وضعیت بز هدیدگی اطفال و نوجوانان پناهنده

محمدرضا عبداهللا کرفسی

کارشناس ارشد حقوق کیفری/دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

“این مقاله به مناسبت 30 ژوئن روز جهانی پناهنده نگارش شده است”
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ـ های بـه  بر اساس آنچـه که بیان م یشـود با توجه به اینكه پنـاهندگان در هر جامع

نوعی غریبه و تازه وارد محسوب م یشوند و از طرف دیگر دچار مشـكالت تابعیتی، 

اقامتـی، شغلی، اقتصـادی، عاطفی، روانی، خانوادگی و... هسـتند، به نسـبت دیگر 

افراد جامعه احتمال بز هدیدگی بیشتری دارند.

آ نچیز که در اینجا اهمیت دارد آن است که اطفال و نوجوانان در فرضی که پناهنده 

نیستند، نسبت به بزرگسـاالن، احتمال بیشـتری برای بز ه دیده واقع شـدن را دارند 

چه رسد به اطفال و نوجوانان پناهنده که عالوه بر ضعف جسـمانی و شخصــیتی به 

واسطه س نشان، در موقعیت پناهندگی نیز قرار دارند که خود یكی از عوامل اصـلی 

بزه دیدگی می باشد. فلذا در م ییابیم اطفال و نوجوانان پنـاهنده موقعیت مضـاعف 

بزه دیدگی دارند که نیازمند حمایتی ویژه از سوی جوامع در تمام دنیا هستند.

در این مقاله با توجه به آنچه که بیان کردیم م یخواهیم به بررسی وضعیت بز هدیدگی 

این دسته از افراد بپردازیم.

1.تعاریف و تاریخچه

در این بخش اقدام به تعریف عبارات اساسی موضو عمان همچنین درباره تاریخچه 

کنوانسیو نهای مرتبط با حقوق پناهندگان سخن م یگوییم.

1.1- تاریخچه اصطالح پناهندگی

پس از وقوع جنگ جهانی دوم و سی لآوارگان جنگی که از این جنگ به جا مانده بودند 

در تمامی جهان به ویژه دولت های اصـلی دخیل در جنگ، این اصـطالح ابداع و مورد 

توجه جامعه جهانی قرار گرفت.

تا پیش از تصویب کنوانسـیون سـازمان ملل متحـد در مـورد وضعیت پنـاهندگان در 

سال1951م، کنوانسـیون مربوط به وضعیت بی نالمللی پناهندگان در سال1933م که 

در حقیقت به دنبال کاهش عوارض دردناك جنگ جهانی اول در خصوص پناهندگان 

بود، در خصوص پناهندگان وجود داشت. اما با توجه به شدت ویران یهای باقی مانده از 

جنگ جهانی دوم و نیازهای اساسی در خصوص وضعیت آوارگان و پناهندگان ناشی از 

این جنگ، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب این کنوانسیون در سال 1951 م نمود.
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در نهایت با الحاق پروتكل در سال 1967 م، این کنوانسیون که موضوع آن در خصـوص 

پناهندگان اروپایی باقی مانده از جنگ جهانی دوم بود، اقدام به گسترش قلمرو موضوعی 

نمود و شامل تمامی انسا نها و تمامی قار هها گشت.(4)

2.1-پناهنده 

طبق کنوانســــیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان در 1951م و 

پروتكل 1967م ، پناهنده فردی اسـت که در حال جابجایی می باشــد و جابجایی 

وی ناشی از ترس موجه  او از آزار و شكنجه در کشور خود است.(3)

3.1-اطفال و نوجوانان 

بنابر ماده 1 کنوانسـیون حقوق کودك مصـوب 1989 م، تمامی افراد زیر 18 سال 

کودك محسوب می شوند.(3)

4.1- بزه دیدگی 

بز هدیده به افرادی اطالق م یشود که به صـورت فردی یا جمعی، به واسـطه اعمال فعل  

یا ترك فعل هایی که ناقض قـوانین کیفـری کشورها هستند، متحمل خسارت شد ه اند 

ج عاطفی، ضـرر اقتصــادی یا آسی بهای  که شـامل صـدمات جســمی یا روحـی، رـن

جدی به حقوق اساسی آنها م یباشد.(2)

همچنین بایـد گفت مراد از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان اعمـال هر گونه خشـونت 

جسمی یا روحی، هرگونه محرومیت مضر، کار و آسیب عاطفی بر کودکان و نوجوانان 

صرف نظر ازجرم انگاری یا عدم جر مانگاری این قبیل رفتـارها توسط مقنن هر جامعه 

است.

2. بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در دیدگاه کالن

همانطور که پیشتر بیان شد پناهندگان از مشـكالتی نظیر بحران های اقتصـادی، 

اجتماعی، جنگ، قحطی و خشكسالی و... از کشور و محل زندگی خود خارج شده و 

به دیگـر کشـورها جهت زندگی می روند. اگر بخـواهیم نگاهی دقیق تر به وضعیت 

بزه دیدگی پناهندگان بیندازیم، برای ما مشــخص م یشود در حقیقت پناهندگان 
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ابتدا در محل زندگی خو دبزه دیده واقع شده و به سبب شدت خسارات مادی و معنوی 

وارد شده مجبـور به نقل مكان شـد هاند و زمانی که به کشورهای دیگـر م یرسنـد نیز 

نسـبت به دیگر اقشــار جامع های که به آن وارد شـد هاند به طور فزاینـد های در معرض 

بز هدیدگی قرار دارند. پس اگر در آن جامعه نیز مورد بز هدیدگی واقع شـوند، بز هدیدگی 

آنان مضاعف م یباشد.(2)

همچنین باید بگوییم اطفال و نوجوانان پناهنده عالوه بــر مواردی که بیان کــردیم با 

توجه به عدم رشد کامل جسـم و شخصـیت که بر پناهندگی آنان نیز افزوده م یشود، 

بنابر دو عامل ممكن است در مورد بز هدیدگی واقع شوند. در این قسمت ابتدا به عوامل 

و نحوه ی بز هدیدگی اولیه اطفال و نوجوانان پناهنده به طور اندك م یپردازیم و سپس 

بز هدیدگی ثانویه آنان را به تفصیل بیان م یکنیم.

1.2-بزه دیدگی اولیه اطفال و نوجوانان پناهنده

هما نگونه که گفتیم پناهندگان ابتدا در کشور و جامعه خود مورد بزه دیدگی واقع 

م یشـوند و سـپس در جامع های که تازه به آن وارد شــد هاند. در اینجا به ذکر چند 

مورد است مه مترین عوامل دیدگی اولیه اطفال و نوجوانان پناهنده م یپردازیم.

الف) قحطی ،خشكسالی و مشكالت طبیعی

پس از انقالب صنعتی در قرن 18 م نحوه برقراری ارتباط میان انسان و طبیعت به

 طور کلی دگرگون شد و این تغییر متاسـفانه 

به طور فزاینـد های طبیعت را دچـار آســیب 

کرد. این آسیب در زمانه ما به وضـوح خود را 

نمایان کرده اسـت و سـبب شـده در محافل 

حقوقی و جرم شــناختی جهان، جرایم علیه 

محیط زیسـت یا جرایم سبز مورد توجه قرار 

گیرد. این وضعیت نابسـامان طبیعت یكی از 

عوامل اصلی پناهندگی افراد مل  تها م یباشد. 

اطفال و نوجوانان نیز برای ادامه حیات و رشـد خود نیاز به منابع طبیعی فـراوان و 
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محیط منـاسب دارد و الجرم در فرض نابســـامانی محیط زندگی خود چار های جز 

پناهندگی به سایر کشـورها ندارند. همچنین ممكن است بحران های غذایی توسط 

دولتی بر مردم و یا دولتی بیگانه بر علیه کشوری دیگر رخ بدهد.گاهی نیز این فجایع 

طبیعی به واسطه عمل انسان بلكه به خاطر عملكرد خود طبیعت می باشد.

ب) جنگ

یكی دیگر از عوامل اصلی پناهندگی وقوع جن گها م یباشد که علل گوناگونی از قبیل 

ـاد، سیاست، عوامل اجتماعی و اعتقادی  اقتصـ

و... دارد. اشخاص غیر نظامی به خصـــــوص 

اطفال و نوجوانان در مقابل تهاجم کشور بیگانه 

به کشـورشان ناتوان هسـتند و تنها راه نجات 

خود را پناهندگی و خروج از کشــور م یدانند.

ج) عوامل اجتماعی 

اموری نظیر تبعیض و یا مشــكالت قانونی برای افراد پناهنده در جامعه به کشــور 

خویش مثالً کمبود امكانات برای قشری خواص نظیر رنگین پوستان، افرادی با دین 

متفاوت، قومیت یا گویش و زبان متفاوت و... یكی دیگر از عواملی اسـت که منجر به 

پناهندگی افراد از کشور خویش به کشورهای دیگر م یشود.

2.2-بزه دیدگی ثانویه اطفال و نوجوانان پناهنده

در خصوص بز هدیدگی باید گفت همواره در بزه دیده باید نقطه ضعفی وجود داشته 

باشد که سبب شود فردی بزه دیده واقع شـود. این نقطه ضـعف گاهی ایجاد شـده 

توسط خود بزه دیده و گاهی قهری و اتفاقی می باشد.همانطور که پیشـتر نیز بیان 

کردیم اطفال و نوجوانان به واسطه عدم رشد کامل جسمی و شخصـیت خود دارای 

ضعف می باشند. این ضعف زمانی که با عامل پناهندگی همراه شود سـبب فزاینده 

شدن احتمال بزه دیدگی این قشر از افراد م یشود.

در کنار این دو عامل معموالً اطفال و نوجوانان پناهنده، عامل فقر را که به واســطه 

بز هدیدگی اولیه در کشور محل زندگی خود بوده است را دارا هستند.
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فون هنتینگ آلمانی به این نكته پی برده و بر اساس همین نقاط ضـعف وی سـیزده 1

گروه از بز هدیدگان را طبق هبندی و ارائه م ینماید. وی اولین گـروه را اطفال و نوجوانان 

م یداند و علت این طبق هبندی را ضعف جسـمانی و شخصـیتی، حقـوق قانونی کمتـر 

نسبت به بزرگساالن، وابستگی آنان به بزرگسـاالن م یداند. یكی دیگـر از این گرو ههـا 

مهاجران هسـتند. مهاجران با توجه به اینكه با فرهنگ و زبان کشـوری که به آن سفر 

کرده اند آشنا نیستند، دچـار شكاف در برقراری ارتباط با دیگـران م یشوند. عالوه بـر 

مسـائل زبان و فرهنگ مسـئله تفاوت دین و مذهب نیز بر این ضعف در ارتبـاط دامن 

می زند و سبب افزایش احتمال بزه دیدگی این قشـر م یشود. گروه دیگر به گفته فون 

هنتینگ مستضعفان نژادی م یباشنـد. این گروه از افـراد ممكن است مورد تعصـب و 

خشـم افراد جامعه (بنابر برخی رویدادها و حوادث که در جامعـه رخ م یدهد و مربوط 

به آنان است) قرار گیرند. مورد اخیر هر به شكل جدا از مهاجران یاد شده اسـت لیكن 

مهاجران نیز م یتوانند مشمول این مورد گردند.(1) با مالحظه به تقسی مبندی هنتینگ 

م یبینیم اطفال و نوجوانان پناهنده حداقل در سه گروه جای دارند.
بنجامین مندلسونفرانسوی نیز تقسی مبندی از بز هدیدگان ارائه کرد. وی بز هدیدگان 2

را به پنـج گروه تقسیم نمـود. یكی از این گرو ههـا بز هدیدگان ب یگنـاه یا ب یتقصیر 

هسـتند که مثال بارز آن اطفال هسـتند. گـروه دیگر بز هدیدگان ناآگاه یا با تقصـیر 

اندك م یباشند. گروه اخیر با توجه به آنچه که از نظریات هنتینگ دانسـتیم شامل 

پناهندگان است.(5)(1)
دکتراستفان شفرآمریكایی نیز طبق هبندی از بز هدیدگان بر اساس تقصیر آنان ارائه 3

کرده است که سه گروه بز هدیدگان غیر مرتبط با جرم، دارای ضـعف اجتماعی و بزه 

دیدگان سیاسی که هرسه گروه را فاقد تقصیر م یداند را م یتوان در دیدگاه ایشـان 

شامل پناهندگان دانست(1)

3. بز هدیدگی اطفال و نوجوانان پناهنده در دیدگاه جزئی

پس از آنكه دانستیم اطفال و نوجوانان پناهنده به طور کلی بر اساس کدام عوامل مورد 

بحث دیدگی واقع م یشوند،حال م یخواهیم به شكل جزئی عوامل بز هدیدگی اطفال و 

نوجوانان پناهنده را مورد بررسی قرار دهیم.
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1.3-بزه دیدگی قانونی

اولین و اسـاســی ترین عامل بزه دیدگی در اطفال و نوجوانان پناهنده بزه دیدگی 

قانونی می باشـد. منظور از بزه دیدگی قانونی آن اسـت که قانون به جای حمایت از 

اطفال و نوجوانان پناهنده در مقابل جرائم،خود مبدل به یكی از عوامل بزه دیدگـی 

اطفال و نوجوانان پناهنده می شـود. منظور ما از قانون صـرف نظر از اینكه در کدام 

حوزه اعم از کیفری، خصوصی، عمومی و... می باشد، است.

مســئله بز هدیدگی قانونی پناهندگان عل یالخصـــوص اطفال و نوجوانان پناهنده 

آنقدر اهمیت دارد که به صراحت در کنوانسـیون سازمان ملل متحد در خصــوص 

وضعیت پناهندگان مصوب 1951م و کنوانسیون حقوق کودك مصـوب 1989 م، 

حق اشتغال، حق بر داشتن مســـكن، حق برخورداری از امكانات آموزشی و امكان 

تحصیل و... به صراحت ذکر شد هاند.

الف) قوانین تابعیتی و اقامتی

تابعیت به معنی یك رابطه سـیاسـی، حقوقی و معنوی اسـت که فردی را به دولتی 

معین مرتبط م یسازد. به طور کلی قوانین تابعیتی کشـورها از دو سیسـتم خاك و 

خون و یا سیستم تلفیقی از این دو سیستم م یباشند.

 در سیستم خون افرادی که از پدر یا مادر 

و یا هر دو تابعیت آن کشور را دارند، متولد 

می شوند تابعیت آن کشـــور را به دست 

م یآورند. کشـورهایی که از این سیســتم 

اســتفاده م یکنند ارز شهای نژادی خود 

ـان اهمیت بســـیار باالیی دارد و  برای ش

احتمال دارد در برخی از موارد آن کشـور 

ـادی  ـائلی نظیر شرایط اقتصـ به دلیل مس

ـاهندگان و مهاجران نباشـــد. ذیرای پن ـپ

در سیسـتم خاك افرادی که در قلمرو یك کشــور که قانون آن کلیه متولدین داخل 

قلمرو کشور را دارای تابعیت آن کشور میداند، متولد می شوند، تابعیت آن کشور را به 
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دست می آورند. این کشورها معموالً دارای نژاد خاصی از افراد نم یباشند و نسـبت به 

دیگر کشــورها قدمت تشــكیل کمتری دارند فلذا برای حفظ جمعیت خود سیاست 

پناهنده و مهاجرپذیری را اعمال م یکنند. 

برخی از کشورها هم بنا بر مصالحی که مد نظرشان است از سیستم تلفیقی استفاده م یکنند.

در خصوص کشورهایی که قوانیـن تابعیتی آنها بر اسـاس سیسـتم خاك می باشد 

وضعیت کامالً متفاوت است. این کشــورها برای مهاجران و پنـاهندگان مناسب تر 

هستند و این افراد از آنجا که قانون از آنها حمایتی نسبی کرده است کمتر مورد بزه 

دیدگی دیگر جرایم واقع می شوند.

ب) قوانین کار ،استخدام و مجوزهای کسب و کار

با توجه به اینكه در قوانین کار و استخدام و مجوزهای کسب و کار کشور از کسـانی 

که تابعیت آن کشور را دارند حمایت شده است فلذا پناهندگان که هنوز تابعیت آن 

کشور را به دست نیاورده اند، از لحاظ قوانین کاری مورد حمایت نیستند و این نقص 

قانونی سبب م یشود پناهندگان، بز هدیدگان جرائمی نظیر کار اجبار ی، بهر هکشی، 

فحشاء اختیاری و اجباری، جرائم مالی و... گردند. 

 ج) قوانین آموزشی

امكانات آموزشی کشورها معموالً به اتباع خود اختصاص دارد و در خصوص اتباع  بیگانه

 الزم به تصـــویب قوانینی است تا آموزش 

آنها را مجاز شـمارد. کاهش سـطح آموزش 

خصــوصاً در خصــوص اطفال و نوجوانان 

پناهنده، افزایش امكان بز هدیدگی آنان  در 

جرایم مختلف را سبب م یشـود. به عبارت 

دیگر به هر میزان که ســطح علم و دانش و

میزان تحصیالت هر فرد باالتر برو د، سطح آگاهی فرد در امور مختلف گسترد هتر شده و  

از احتمـال بز هدیدگی کاسته م یشود. موارد مذکور به عالوه بسیـاری دیگر از نق صهای 

قانونی سبب م یشود شاهد نرخ باالی بز هدیدگی اطفال و نوجوانان پناهنده باشیم.  

.

.
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اشتغال، حق بر آموزش، حق داشتن تابعیت و... جزء حقوق اساسی هر فرد اسـت و 

زمانی که قوانین آن را در خصوص پناهندگان به رسمیت نم یشناسند، سبب رشد 

 جرایم که بز هدیده آنها پناهندگان م یباشد هستیم و این امر سبب افزایش هزین ههای 

مادی و معنوی برای آن جامعـه م یباشد. برای مثال در حیطه جرایم بهر هکشی و کار 

اجباری با توجه به اینكه پناهندگان ممكن است در کشـوری به شكل غیرقانونی وارد  

شده باشند، دیگر نم یتوانند از اشتغال قانونی بهر همند شوند و این عدم حمایت قانون 

از آنها سبب سو ءاستفاده کارفرمایان از آنها شود. 

در حقیقت حمـای تهای قانونی از پنـاهندگان به خصـوص اطفال و نوجوانان پنـاهنده 

عالوه بر کاهش نرخ جرائم سبب جذب نیروهای مستعد و پیشگیری از جرائم گوناگون 

با بز هدیدگان پناهنده و همچنین پیشگیری از هزینه های این جرائم است.

د) قوانین ثبت احوال

یكی از موارد بسیار مهم در خصوص پناهندگان وضعیت ثبت احوال آنان است. معموالً 

پناهندگانی که به صورت غیرقانونی وارد کشـورهای دیگر م یشـوند برای جلوگیری از 

اخراج خود سعی درآن دارند که به هیچ وجه وضعیت ثبت احوال آنان روشن نشــود و 

همین امر سبب تقویت احتمال بزه دیدگی آنان در جرائم م یشود.

ـ هها برای  برای مثـال در جرائم جنســـی به عنف و یا قتل یكی از آسـا نترین طعم

مرتكب، پناهندگان غیرقانونی و به خصــوص اطفال و نوجوانان پناهنده است. زیرا 

نام و نشان آنها در هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی ثبت نگردیده است و در فرض وقوع 

جرم خودداری از اعالم جرم به خاطر حضـور غیرقانونی در کشـور و همچنین عدم 

اطالع نهـادهای دولتی و سیستم عدالت کیفـری از فقـدان آ نها هـر دو به واسطه 

رویكرد قوانین ثب تاحوال کشورهای  مختلف به پناهندگان غیرقانونی است.

2.3-دیگر عوامل بزه دیدگی 

در این قسمت به بررسی مجموعه عوامل که سبب م یشود اطفال و نوجوانان پناهنده 

بز هدیده واقع شوند، بپردازیم.
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الف) بزه دیدگی اولیه

در بسـیاری از جرائم بز هدیدگی اولیه زمین هساز و پیشـرفته بز هدیدگی مضــاعف یا 

همان بز هدیدگی ثانویه م یباشد. افراد پناهنده همانطور که قبالً بیان کردیم ابتدا در 

کشـور خویش مورد بز هدیدگی واقع شده و سپس پس در جامعه مقصــد مورد بزه 

دیدگی واقع می شوند. هم چنین دیدگاه جامعه مقصد به افراد پناهنده به خصوص 

اطفال و نوجوانان پناهنده معموالً دیدگاهی مشـــتمل بر ضعیف و ناچیز بودن این 

افراد است که سبب م یشـود مجرمین بالفعل و بالقوه این افراد و طعم های مناسـب 

برای جرایم خویش در نظر بگیرند.

برای مثال در جرم تجاوز جنسی زمانی که فـرد بزه دیده واقع م یشود، دیگر مجـرمان 

بالقوه فرد بز هدیده را طعمه مناسب برای جرم خود م یدانند زیرا پس از بزه دیدگی اول 

ضعف وی بر همگان ثابت م یشود. این اتفاق به ویژه در خصـــوص اطفال و نوجوانان 

بز هدیده بسیار شایع م یباشد و علت این امر عدم رشد کامل جسمی و شخصـیتی این 

افراد و همچنین احساس گناه و تالش برای حفظ آبرو است.

ب) اقتصاد

فقر یكی از عوامل اصلی بزه دیدگی افراد به شمار م یآید. با توجه به اینكه پناهندگان 

معمـوالً از شـرایط بد گریزان هستند، وضعیت اقتصادی مطلـوبی ندارند. این عامـل 

سـبب م یشــود آنها در جامع های که تازه به آن وارد شــد هاند مورد بزه دیدگی قرار 

گیرند. نیاز مالی سبب م یشود پناهندگان مبادرت به انتخاب هرگونه شغلی نمایند و 

این وضعیت فرصت را برای دیگران در خصوص بهر هکشی از آنها فراهم م یکند.

ت) حاشیه نشینی

یكی دیگر از عوامل بز هدیدگـی پناهندگان به 

خصـوص اطفـال و نوجوانان پناهنده مسـئله 

حاشی هنشینی است. همانطور که پیشتر بیان 

کردیم با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی 

و عدم حمایت قانونی کافـی از پناهندگان در 
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بسیاری از جوامع،  آنها به جای سكونت در مراکز شهرها  مجبور و مایل به سكونت 

در حاشـیه شـهرها م یباشــد. با توجه به عدم نظارت کافی دولت و دیگر نهادهای 

اجرای در این نواحی، فقر مادی و فرهنگی، میزان باالی اعتیاد و...نرخ جرائم در این 

نقاط باال م یباشــد و در جایی که نرخ جرایم باال باشــد بالطبع نرخ بز هدیدگان نیز 

باالست.

س) تفاوت با محیط

با توجه به اینكه پناهندگان انسا نهایی تازه وارد در یك جامعه هستند و مسلما تفاوت 

ـ های که تازه به آن آمد هاند  فرهنگی، دینـی و مذهبـی ،زبان و گویش، نـژاد و...با جامع

دارند، بروز تضــادهای گوناگون بین این افراد و محیط خود امـری غیـر قابل اجتناب 
، توهین، جرایم علیه 1 م یباشد. همین تضـادهاست که سبب بروز جرایم ناشی از نفرت

اموال و...در خصوص پناهندگان و بز هدیدگی آنان م یشود. 

برای مثـال م یتوان گفت پس از شیـوع بیماری کرونا در جوامع گوناگون نســبت به 

آسیای یتبـارها جرایم ناشی از نفرت افزایش یافت. البته در خصوص این گروه از جرائم 

و جرائم علیه اموال م یتوان گفت که بخشی از علت وقوع این جرایم ضعف پناهندگان 

در ارتباط مناسـب با محیط خویش اســت. چنانچه پنـاهندگان مبادرت به برقراری 

ارتبـاط صحیح با محیط خویش نمـایند آگاه یهای الزم از مقتضــیات جامعه که در 

آن وارد شد هاند به دست آورند ،احتمال بز هدیدگی آنان کاهش م ییابد. 

در خصوص اطفال و نوجوانان پناهنده نحو هی بز هدیدگی جرایم ناشی از نفرت، بیشتر 

مواج ه شـدن با توهین، ضرب و جرح ، قلدری و... همساالن خود در محی طهایی نظیر 

مدرسه م یباشد.

4.نتیجه گیری

به نظر م ی رسـد مه متـرین عامل در بزه دیدگی اطفـال و نوجوانـان پنـاهنده عدم 

حمـایت قانونی کافی کشورهایی است که این افراد با آنها پناهنده شد هاند. 

همچنین عوامل دیـگری نظیـر بز ه دیدگی اولیه ، فقر، حاشیه نشینی و... نیز باعث 

تقـویت احتمـال بز هدیدگی این افراد م یشوند.
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حمید رحمانی پور 

کارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان/ دانشگاه عالمه طباطبایی

چكیده

سقط جنین یك کجـروی اجتماعی در کشـورهای مختلف محســوب م یشود؛ در 

برخی ازکشـورها به این موضوع بعنوان پدید هی شوم نگاه م یشود و درقوانین برای 

آن جرم انگاری کرد هاند، ودر برخی نیـز این پدیده را حق زن مـ یدانند وبه او اجازه 

سـقط را م یدهند، با این وجود می شـود گفت سـقط جنین درنقاط مختلف جهان 

ب یقاعده و ضابطه نیست و زنان در موارد خاص یا تا زمان مشخصی ازدوران بارداری 

م یتوانند اقدام به سقط جنین خود کنند و خارج ازآن اجازه این کاررا ندارند. دراین 

نوشتار سقط جنین ومكاتب مختلف جر مشناسی ازجمله نظریات فشـار که جرم را 

ناشی از فشـار اجتماعی م ی داند و نظریه همنشــینی افتراقی وتاثیر آن بر تفكرزن 

باردار وجنبش فیمینیستی که به حمایت از زنان م یپردازد وبزه دیدگی جنین را تا 

حدودی نادیده م یگیرد، پرداخته شـده؛ ونیز تحلیل کلی از قوانین موجود در ایران 

انجام شده است تا این موضوع بهترقابل درك باشد. 

کلیدواژه: سقط جنین، جنین، مادر، بزه دیدگی، قانون

مقدمه

 سـقط جنین ب یضـابطه و ب یرویـه در جوامـع مختلف معظلی اجتمـاع، فرهنـگی 

م یتواند تلقی شود که سالمت خانواده و جامعه را با مشكل مواجه م یکند واساساَ

جوامعی که تجدید نسل نكنند در معـرض 

رار م یگیرند و از همین  اسقاط و انحطاط ـق

جهت است که برخی ازجوامع وحكوم تها 

ـارزه م یکنند. حدود 8  به شــدت با آن مب

ه ـادران ـب درصـــد از کل مـرگ و میـر م

 سقط جنی نهای نا ایمن نسبت داده شده است و این رقم در کشورهایی که سق طجنین 

تحلیل جرم شناختی بز هدیدگی ناشی از سقط جنین
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ممنوع است به 20 درصد می رسد.(6)

سقط جنین   در قانون مجازات اسالمی مصــوب 1392، قانون حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت مصوب 1400 و رویه قضایی جر م انگاری ش  ده است. به این معنا که  

قانونگذار این عمل را جرم انگاشـته و برای آن مجازات   در نظر گرفته اسـت. این در 

حالی اســـت که   در قانون هیچ تعریف و توضـــیحی در پیوند با جزئیات مرتبط با 

سق طجنین وجو  د ن  دار  د . در برخی ازکشـورها نیزسقط جنین نه تنها به طور مطلق 

جرم نیســت بلكه به صـورت قانونی این موضـوع پذیرفته شده، البتـه این پذیرش 

ب یقیود نیســـت وتحت شمول و زمان خاص است، درایران نیزدر صورتی که جان 

مادر در خطر باشد و کمیسـیون پزشكی خاص این خطر را تایید کند، سقط جنین 

به صورت قانونی انجام م یپذیرد.

سق طجنین ازمنظرجر مشناسـی نیزمی تواند علل و عوامل مختلف داشـته باشـد که 

برخی م یگویند با توجه به پیشرفت جوامع بشـری وسطح تفكر زنان و فراگیری این 

موضوع دربین جوامع دیگر نم یشود گفت که زنان باید فرزن دآور باشـند و به پرورش 

آنها مشغول باشد و شرایط اقتصادی و اجتماعی وابسـته ای به مرد داشته باشـد که 

این موضـوع تحت دیدگاه جر مشنـاسی فیمینیست قابل کنكاش است یا اینكه جرم 

سق طجنین م یتواند ناشی ازفشـارهای اقتصــادی و اجتماعی باشد که تحت عنوان 

نظریه مارکسیسـتی و همچنین نظریه فشـار به این موضوع پرداخته خواهد شد. اما 

آنچه در مورد حقوق زنان در بحث سقط جنین غیرقانونی مسلم است اینسـت که به 

علت سلب حـق مطلق سـق طجنین (درموارد غیرپزشـكی، ماننـد تجاوز) از مادر در 

قوانین داخلی، جان مادرانی که به اجبار تن به انجام سقط جنین به صورت غیرقانونی 

و زیرزمینی م یدهند، به خطر م یافتد؛ این مسئله را نباید کتمان کرد و باید چار های 

برای آن جسـت که هم از زنان حمایت شود و هم ازبز هدیـدگی او و جنین جلوگیری 

شود.

سوال اصلی: عل تهای سقط جنین درجرمشناسی چیست؟

سـوال فرعی: قوانین محدودکننده ســق طجنین می توانند باعث بز هدیدگی زن 

شوند؟ 
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فرضییه اصلی: درجرمشـناسی به صورت جزیی به مسـئله سقط جنین پرداخته 

نشـــده است اما جر مشنـاسی درواقع علم شناسـایی جرم است و سقط جنین نیز 

نم یتواند خارج ازجرم شناسی باشد، سقط عل تهای مختلف دارد جر مشناسـی نیز 

مكاتب وشاخه های متفاوت،پس می توان علت های سقط را درنظریه فشـار،نظریه 

مارکسیسـتی، برچسـب زنی و دیگـر نظـریه ها وگـرایش که علت جـرم را شـرایط 

نامناسب اجتماعی، اقتصادی .... بیان م یکنند دانست.

فرضیه فرعی: قوانین می بایسـت در چارچوب شرایط اجتماعی و مقتضـی با نیاز 

روز باشند، درغیر این صورت هم کارایی کمتری خواهند داشـت و هم باعث انگ به 

افراد جامعه و به طبع آن بز هدیدگی ناشی از اعمال مجازات خواهند شد. 

 تعاریف

بز هدیدگی: به شخصـی که جرم بر روی وی اتفاق م یافتد بزه دیده یا مجنی علیه 

گفته می شود؛ بزه دیده شناسـی نیز شـاخه از جر مشـناسـی اسـت که به بررسـی 

قربانی جرم م یپردازد.سقط جنین: جنین از نظر لغوی به هر چیز پوشیده و مستور 

و نطفه موجود در شكم زن اطالق می شود و به بچه ای گفته می شود که رحم مادر 

او را پوشانیده و از دیده پنهان نموده است. (1)  

از منظـر حقوقـی: اخــراج عمدی قبل از موعد جنـین به نحوی که زنده یا قابل 

زیستن نباشد و یا منقطع ساختن دوران بارداری را سقط جنین می گویند. (1) 

از منظر پزشكی: دراصطالح پزشكی ، سـقط جنین اخراج عمدی یا خودبخودی 

جنین را قبل از اینكه قادربه زندگی در خارج رحم باشـــد، ســـقط جنین گویند. 

(2)تفاوت سقط ازدید حقوقی با پزشكی این است که ازبین رفتن جنین درصـورتی 

که عمدی یا دراثر تقصیر باشد سقط جنین محسوب و مشمول مجازات قانونی این 

جرم خواهد شد، ولی درپزشـكی همین که جنین از بین رفت چه عمدی باشـد چه 

بصورت بیولوژیك وبیماری سقط محسوب م یشود. 

سقط جنین ناایمن توسط سازمان بهداشـت جهانی(WHO) به عنوان هرگونه ختم 

�� �ع� ��� ون� ی � ی  نا�  ما

ر  ۱۴۰۱ ��

46

    



حاملگی که توســط فردی فقدان مهـار تهای الزم یا درمحیط که با حداقـل 

استانداردهای پزشكی مطابقت ندارد یا هر دو انجام شود، تعریف م یشود. (6)

 اگر سق ط جنین بر اساس دسـتورالعم لهای WHOتجویز شـود، ختم بارداری یكی 

از ایم نترین رو شهای پزشـكی موجود اسـت، زیرا میزان عوارض تنها در حدود 1 

در 1000 سقط تخمین زد ه شـده اسـت. با ای نحال، زمانی که این روش ب هصـورت 

ناایمن انجام شود، عوارضی مختلفی به همراه دارد. (7)

با این اوصاف هرچند دایره سق طجنین محدودتر باشد زن آسیب بیشـتری م یبیند 

که این موضوع تحت عنوان بزه دیدگی زن مطرح م یشود. 

نظریات جرمشناسانه وسقط جنین
1.نظریه همنشینی افتراقی 1

پیوند افتراقی به معنی فراوانی معاشرت؛ یادگیری محیطی؛ یادگیری در اثر همجواری با 

افراد کجرو م یباشد، این نظریه مشـهورترین نظریه از مجموعه نظری ههای جامع هپذیری 

یا یادگیری در مباحث کجرفتاری اجتماعی است که توسط ادوین ساترلند مطرح شده، 

یكی ازدالیل سقط جنین یادگیری شیوه و چگونگی این عمل اسـت که قابل تطبیق با 

این نظریه هست واساسا اگریك زن ازدیگران درمورد سقط تاثیرنپذیر شاید این اتفاق را 

رقم نزند. در ایران طبق آمارغیر رسـمی سـاالنه حدود300 هزار سـقط جنین صـورت 
م یپذیرد. (8)  2

طبق امارمیزان تولد نیزحدود یك میلیون و صد هزار نوزاد اسـت. (9) این یعنی تقریبا 

یك سـوم زنان حامل درایران سقط جنین انجام م یدهد؛ و این موضـوع ب یارتباط به

 نظریه همنشـینی و تاثیـرپذیری از دیگران 

نیسـت، نكته اصلی نظریه ساترلند این است 

که افـراد به این علت ک جرفتار م یشـوند که 

تعـداد تما سهای انحــرافــی آنان، بیش از  

تما سهای غیر انحراف یشان است، درجوامع

 امروز این همنشینی فقط مختص به یك محله ومكان خاص نیست و شاید همنشینی
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با وجود شبـك ههای اجتماعی و صفحات شخصـی فرامنطق های و جهـانی شده است، 

شیوع قانونی شدن سقط جنین نیز درجهان هرساله نیز بیشتر م یشود و همنشینی 

یا ارتباط زنانی که درصدد سقط هستند با افرادی که قبـال این اقدام را انجام داد هاند 

ب یتاثیر دراین شتاب نیست. طبق این نظریه کجرفتاری یادگرفتنی است.  

ـام م یدهد و در کجا  برای مثال: یك خانم برای سقط باید بداند چه کســـی این کاررا انج

انجام م یگیرد چه تبعاتی دارد که همه این موارد را ازدیگران مـ یآموزد، و این یادگیـری به 

اعتقاد ساترلند ارثی و ذاتی نیست. اینكه یك زن یاد بگیرد کـه به جنین عالقه داشته باشد 

ـا آن را نادیده بگیرد، متأثر ازکیفیت روابط و تعامالت اجتماعی است. تعامالت بلندمـدت  ی

ـأثیر بیشــتری هســتند. ازمجمـوع  ـاه مـدت، دارای ت ـامالت کوت ه تع دارنســبت ـب و پاـی

نكاتی که بیان شد دیدگاه نظریه همنشینی افتـراقی براین است که اگریك زن درمحیطی 

ـاعی،  زندگی کند که ارقام ســقط جنین باال باشــد، حتی اگراین زن، یك فرد فعال اجتم

ـادی درشرایط مناسب برای فرزند داشتن باشد، به سوی  مذهبی و از نظر جسمانی و اقتص

ـ هپذیری دارند، در نتیجـه  ـاع و جامع اقدام به سقط کشــیده م یشوند. زیرا زن نیاز به اجتم

ـاهده م ینمایند  وقتی که وارد محیط اجتماعی م یشوند و در اطراف خودزنان زیادی را مش

که سقط انجام دا دهاند، به این سمت کشیده می شوند، لذا با توجه به این نظریه یكی ازعلل 

سقط جنین عمدی همنشینی و محیط اجتماعی ناسالم است.

2.نظریه فشار عمومی 3

برخی از اندیشمندان حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی جرم را ناشی از فشـار فقر 

و عوامل اجتماعی می دانند که به نظری هپردازان فشار معروف هستند.این نظریه در 

دوحوزه بیرونی و درونی قابل بررسی است. 

ـاری ناشـی از جامعــه  ـارهای ساخت الف: فشـــ

ـار زمانی  ـاس فش (بیرونی): از دیدگاه مرتن احس

رخ م یدهد که بین آرزوها و آرما نهای فرهنگی 

نظیر موفقیت مالی و فرص تهای ساختاری نظیر 

 آموزش و استخدام دوگانگی وجود دارد که در نتیجه منجر به جرم م یشود. 

3. General strain theory
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ب. فشــارهای روح یروانی افراد. گاهی اوقات ممكن است فردی به دالیل مختلف تحت 

تأثیر فشارهای درونی قرار گیرد و همین فشـار که م یتواند ریشـه شخصـی یا اجتماعی 

داشته باشد وی را به سمت ارتكاب جرمی داللت کند.

 بر اساس پژوه شهای اسـترسـی که اگنیو و برودی رعایت کردند، زنان به همان اندازه یا 

ـار ذهنی  ـار را تجربه م یکنند. همچنین، زنان تمایل بیشـتری به فش بیشـتر از مردان فش

دارند. از آنجایی که زنان فشار بیشتری را تجربه م یکنند؛ کمتر مرتكب جرم م یشوند. (10) 

پس چرا زنان مرتكب سقط جنین می شوند؟ مشكالت اجتماعی یكی ازعلل قابل بررسی 

ـات مختلف خانواده هایی که تعداد فرزند  درجرم ســقط جنین اســت که بنا به گزارشـ

بیشتری دارند از مشكالت بیشتری رنج می برند البته این موضوع مطلق نیسـت و نسـبی 

م یباشد؛ و حتی نســبت به زمان و مكان متفاوت است، تربیت فرزندان، آموزش و فراهم 

کردن امكانات رفاهی برای فرزندان ازجمله موارد مهم دربحث اجتماعیست که باید دولتها 

و نهادهای مختلف به آن توجه کنند و عدم توجه این نهادها به خانوادها فشار وارد م یکند 

و از همین جهت میـل به فرزند کمتر؛ بیشــتر می شود. و اگر بارداری که از پیش تعیین 

نشده، اتفاق بیفتد؛ تمایل به نگهداری آن برای خانواده کاهش پیدا م یکند.

در این نظریه جرم فرایند عوامل آسی ب زا اجتماعی است، که اگرشـرایط اجتماعی محیا 

باشــد نه زنان این اقدام را انجام می دهد و نه جنین مورد بزه واقع م یشـــود. ازدیدگاه 

طرفداران این نظـریه جنین بزه دیده عوامل اجتماعی است؛ نه مادر. و زن را ب یتقصیر و 

آنچه را باعث سقط م یدانند فشارهای اجتماعی است.

3.نظریه برچسب زنی 

مشخص کردن اینكه چه چیزی جرم م یباشد توسط مامورین رسمی(قانونگذار)و 

افرادی که دارای قدرت برچس بزنی م یباشند 

صورت م یگیرد.(11)نظریه برچس بزنی معتقد 

است که انحـراف از قانون ذاتـی نیسـت، و به 

جـای آن، بر تمـایل اکثـریت به چســـباندن   

برچسب منفی به اقلیت، یا کسانی که آ نها را 

منحرف از هنجارهای معمول تلقی م یکند، متمرکز م یشود.(12)
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انگ سقط جنین دربین جوامع مختلف مشترك است و سقط جنین از نظر اخالقی 

اشتباه است و از نظر اجتماعی غیرقابل قبول است و همین موضـوع باعث م یشـود 

که سقط بصورت مخفیانه صورت پذیرد و اطالعات شفافی درمورد آن وجود نداشته 

باشد و دولت ها نیز نتوانند با آن مقابله کنند؛ هرچقد موارد سـقط قانونی محدودتر 

باشد سقط غیر قانونی بیشتر و خطرات برای زنان بیشتر م یشود.

برای مثال برخی ازسقط جنی نها به علت ترس از آشكارشدن رابطه از جمله رابطه در 

دوران نامزدی و پیش از ازدواج عرفی هســت اگرچه نكاح نیز واقع شده باشد؛ جامعه  

تا حدودی این اقدام را کمتـر از رابطه نامشروع قبیح نم یدانند.

 مفهـوم جرم و اصوالً نابهنجار یها پدیده های قراردادی و نسـبی تلقی م یشوند و جرم 

ـرخــی از اعمال عنوان  به ذاته و به خودی خود وجود ندارد، جوامع با جـر مانگاری به ـب

کیفری م یدهند و اگر این رفتارها توسط فرد ارتكاب یابد به او برچسب مجرم م یزند.(3)

پس زوجه اگرازاین رابطه باردارشود این موضوع با واکنش جامعه روبرو خواهد شد 

و فرزند او را نامشـروع م یدانند، لذا او ازترس این برچسـب زنی تن به سقط جنین 

م یدهد، این نظـریه بز هدیدگی جنین و از بین رفتن او را ناشـی از همین برچسـب 

م یدانند.

 لذا از این منظر، برای دولت مردان، سیاستگذاران و مقنن منطقی اسـت که را ههای 

متنوعی را برای ترویج گسـترش شیو ههایی که زنان را به پرورش فرزند مشـتاق می 

کند بررسی کنند؛ ازطرفی نیزدایره جر مانگاری مسئله سقط جنین که گاها براساس 

شرایطی مانند تجاوز جنســی و برای جلوگیری از فشــارروانی بیش از حد زن الزم 

اســـت، را محدود نمایند. و با تغییرات مختلف درقوانین امكان کاهش رفتار مخرب 

مانند سق ط جنین و بطور کلی میزان جرم وجود دارد. 

تا جایی که به دنبال قانون ی شدن سـق طجنین در ایاالت متحده در اوایل دهه1970، 

میـزانِ بزهكاری در این کشــور ب ه طور ناگهانی و جدی کاهش یافت. این کاهش در 

حو ل و حوش سال 1990 ظاهر شد، یعنی 17 سال پس از قانون یشدن سـق طجنین 

در این کشور. البته اینكه کودکانِ ناخواسته، غالباً تبـدیل به بزرگساالنی ناتوان [و در 
4(13) نتیجه غالباً مشك لدار و مشك لساز] م یشوند از مد تها قبل شناخته شده بود.

 اخیرا توسط دیوان عالی کشور امریكا قانونی بودن سقط جنین لغو شده است؛ و این بر قوانین ایال تهای مختلف آن کشور 4. 
     تاثیر خواهد گذاشت.
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4.نظریه مارکسیستی

ازدیگرعوامل سقط جنین درکشورهای مختلف وضعیت نامطلوب اقتصادی است و 

شاید بتوان گفت عمده ترین دلیل درسقط های جنین مشورتی، بین زوجین است

که پس از بررســی شـــرایط به این نتیجه 

خواهند رسید بدلیل وضعیت بد اقتصــادی 

نمی توانند حامی یك نوزاد باشند و برخالف 

میل باطنی خود تصمیم به سقط می گیرند، 

ـ ههای مارکسـیسـتی جرم را ناشی از اندیش

ب یعدالتی اقتصادی م یدانند، در این نظریه بز هدیدگی جنین از یك طرف و زن یا والدین 

ازطرف دیگرکه تصـمیم به سقط نمود هاند و متعاقب آن براساس قوانین کیفری مجازات 

می شوند نتیجه  شرایط ناهمگون و نابسامان اقتصـاد می باشد. در این مكتب همه چیز 

در ارتباط با محیط مادی است و مجرمیت نیز نتیجه شرایط غلط اقتصادی و نتیجه عدم 

تساوی طبقاتی م یباشد.(3) که سقط جنین نیزازآن خارج نیست.

5.نظریه فمینیستی 

فمینیست ها گروهی هسـتند که به دنبال برابری ومسـاوات زنان با مردان درجامع 

واجتماع هستند،حال فمینیست ها ازبزهكاری زن حمایت م یکنند یا ازبز هدیدگی 

جنین که مسئله ای است که دراین قسمت 

روشـن م یشــود. از دیدگاه نظری هپردازان 

این حوزه درجوامع حقوق زنان از مــردان 

درمسـائل سیاسی،اجتماعی و اقتصــادی 

کمتر است و این عالمی ش یگونه برای زنان 

تلقی م یشود؛ به نظر آنان عدم تســلط زن

 بر جسم خود در مسئل هی سقط جنین و غیرقانونی بودن آن عالمی ماشینی و بیجان را 

ترسیم م یکند.

ظهور فمینیسم در سه موج خالصه م یشود که سقط جنین خواست هی موج اول و دوم 

51



�� �ع� ��� ون� ی � ی  نا�  ما

ر  ۱۴۰۱ ��

 آن است.(4) در موج دوم فمینیس تها در حوزه قانونی کردن سقط جنین مبارز هکردن 

 . که درکشــورهای متعـددی و اکثر کشـــورهای اروپای این موضوع رقم خورده اس

فمینیست ها سقط جنین را در چارچوب آزادی زنان و کنتـرل آنان بر بدنشان تعریف 

م یکنند.(4)

 در مورد سقط جنین با تاثیرپذیری از نظریه پردازان فمینیست درکشورهای مختلف 

دوگروه عمده وجود دارد.

گروه اول: قائل به سه دوره بارداری هستند؛1.قبل از تشكیل سیستم اعصاب جنین 

2.بعد از تشكیل سیستم اعصاب جنین،3.سه ماهه سوم که جنین در بیرون از بدن 

مادرهم قادر به ادامه زندگ ی است یعنی شش ماهگی به بعد.

 بنابراین در دوره اول که تا حدوداً 10 هفتگی است، سقط جنین را بدون هیچ گونه 

بازپرسی و بازجویی حق مادر م یدانند که این راجهت جلوگیری از بز هدید هگی زن 

وحمایت از وی می دانند، البته ناگفته نماند براســـاس قوانین ایران ازجمله قانون 

حمـایت ازجوانی جمعیت مصـوب1400 سقط در این بازه نیز جـرم انگاری شـده 

است که در ادامه به آن پرداخته شده است. اما بعد از تشـكیل سیسـتم اعصـاب، از 

10 هفتگی تا 20 هفتگی، را مشروط به این م یدانند که جان مادر در خطر باشد یا 

جنین دچـار بیمـار یهای العالج باشد دراینجا م یشـود گفته حمـایت دوگانـه از 

جنین و مـادر است. اما بعد از شش ماهـگی چون جنین تحت شرایط آزمایشگاهی 

م یتواند بیرون از بدن مادر به حیات خود ادامه دهد، ادامه حیات جنین را صــد در 

صــد حق جنین م یداننـد و به حمایت ازجنین و عـدم بز هدیدگی او م یپـردازند و 

اعتقاد دارند درصورتی که مادر جنین را نم یخواهد باید آن را به دنیا بیاورد وتحت 

محیط آزمایشگاهی به تكامل برسد.

گروه دوم: بر این باورند که چرا این مسئله شخصـی که زن باید آن را متحمل شود، 

زیر حیطه قانون قرار بگیرد؟دو دلیل تحت این شرایط برای منع سـقط جنین بیان 

م یکننـد. یكی اینكه بر مبنـای عقاید مذهبی و شخصـی افـراد باشد، و دیگـری بر 

مبنای مصلحت جامعه و اینكه جامعه کارکرد بهتری داشته باشد.

52

    



�� �ع� ��� ون� ی � ی  نا�  ما

ر  ۱۴۰۱ ��

در مورد اول م یگویند که مربوط به عقاید افراد اســت و عقاید مذهبی، حتی اگر باور 

اکثریت جامعه باشـد، نم یتواند به صـورت قانون در بیایید. در مورد اینكه به صــالح 

جامعه است که این قانون وجود داشـته باشـد، چیزی که در همه این سـا لها اثبات 

شده این است که ممنوعیت سقط جنین به صـالح جوامعی که سـقط جنین در آنها 

ممنوع بوده، نبوده و طبق امارها سقط جنین در این کشورها کمتر از کشـورهایی که 

سقط جنین دامنه ی بازتری دارد نبوده اسـت، که در خیلی از موارد غیر بهداشـتی و 

خطرآفرین برای زن هست که گاها منجر به مرگ زن و بیمار یهای مختلف م یشود، 

که اگر سـقط جنین قانونی باشــد از این خطرات جلوگیری م یشــود و آماردقیق و 

بررسی علت ها را می توانند داشته، و برای آن برنام هریزی کنند.

طرفداران این دیدگاه که متاثر ازنظریات فمنیستی هستند، حق سقط جنین را 

نوعی گرایش به کنترل بـر بدن خود و 

موجودیت زن مـ یدانند. و مـ یگویند 

قطعـاً اولین و مهـ مترین و بیشـترین 

تأثیـری که یك بارداری دارد روی زن 

است، روی سالمت جسـمی، روحی ، و 

میـزان فعالیت اجتماعی و اقتصـادی 

آنهـا، و دول تها و جوامـع حـق نـدارد 

تصمیم بگیرد و نظر بدهد که یك زوج 

و بخصـوص یك زن م یخواهـد بچه را داشتـه باشد یا نداشتـه باشد، لذا حق سقط 

جنین باید به زن داده شــود، بنابراین گروه دوم به بز هدیدگی جنین توجه ندارند و 

حتی مانند گروه اول قائل به تفكیك نیستند. بنابراین هردو دیدگاه م یگویند سقط 

جنین حق زن اسـت که دیدگاه اول آنرا تا حدودی محدود کرده اســت، ولی گروه 

دوم بی قید و شرط خواستار قانونی شدن سقط جنین درکشورها هستند. از دیدگاه 

فمینیســ تها، سقط جنین در چارچوب حقوق بشــر تحقق م ییابد که مبنای آن 

آزادی تمـام افراد برای ارضای خواست ههای بحق خود و تصمی مگیری مستقل برای 

خود اسـت، بر اسـاس این دیدگاه سـقط جنین حق زن اســت نه حمایت ازجنین.
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قوانین سقط جنین در ایران 

در ایران اصل برعدم قانونی بودن سقط جنین می باشد. 

قانونگذارما برای اشخاص مختلف درسمت های مختلف درمسئله سقط جنین مجازات 

درنظرگرفته است که گاهی این عمل توسط افراد توام یا قهر و خشــونت و آزار بر روی 

زن حامله صـورت م یگیرد و موجب اسـقاط جنین می شـوند و قانونگذاردرماده 622 
قانون مجازات اسالمی به آن پرداخته اسـت. وگاهی عمل سـقط جنین ممكن اسـت 5

توسط افراد ثالث و غیرمتخصـــص صورت گیرد، در ماده 623  قانون مزبوربرای آنان 6

مجازات تعیین کرده اسـت. و همچنین عمل سـقط جنین ممكن اسـت توسـط افراد 
متخصــص نظیر طبیب یا ماما یا دارو فروش و غیر صورت گیرد که ماد ه ظ624قانون 7

یاد شده آن را پوشش داده اسـت. و نیز برای زنی که جنین خود را ازبین ببرد مجازات 

تعیین کرده البته این مجازات نســبت به سایرین متعاد لتربرای زن درنظرگرفته شده 
است،که درماده 716قانون یادشده به آن پرداخته است.8

 اما در قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جعمیت مصـوب 1400/08/01 شرایط 

پیچید هتر شده و نه تنها موارد قانونی سقط 

جنین گســترش پیـدا نكـرده بلكه مـوارد 

پیشگیری از بارداری نیز بسیار محدود شده 

اســت. مـاده 51 قانـون پیش گفتـه مقرر 

م یدارد« هـرگونه توزیع رایگان یا یاران های 

اقالم مرتبط با پیشـگیری از بارداری و کـار

 گذاشتن اقالم پیشگیری و تشـویق به استفـاده از آنهـا در شبكه بهـداشتی درمانی 

 
5. ماده622«هر کس عالماً و عامداَ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود عالوه برپرداخت 

دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد».

6. ماده 623مقررمی دارد« هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سـقط جنین زن گردد به حبس از شـش ماه تا 
یك سال محكوم می شـود و اگر عالماً و عامالً زن حامله ای را داللت به اسـتعمال ادویه یا وسـایل دیگری می نماید که جنین وی 

سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد ». 

7. ماده624بیان می کندکه« اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشـخاصـی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشـی اقدام 
م یکنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سـال محكوم خواهند شـد».عالوه 

براین مجازات مطابق تبصره 4 ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 پروانه فعالیتشان نیز ابطال م یگردد.

8. ماده 716مقرر می دارد« هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، 
دیه جنین، حسب مورد توسط مرتكب یا عاقله او پرداخت می شود.
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وابسته به دانشگا ههای علوم پزشكی ممنوع م یباشد. تبصرهـ  هرگونه ارائه داروهای 

جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبكه بهداشت و کارگذاشتن 

اقالم پیشگیری، باید با تجویز پزشك باشد». 

این بدین معنـاست حتی زنان برای پیشـگیری از بـارداری نیـازمند تجـویز پزشـك 
هستند که به نظر م یرسد با اصل استقالل آزادی رفتار در چارچوب نظم عمومی در 9

تضاد است، چـرا که در این صورت زنان بر رفتـار خود حاکم نبـوده و وسیله ای برای 

فرزند آوری محسوب می شود. و این جدای از بحث سقط جنین است، که کشورهای 

مختلف آن را بدون قید و شرط در جهت حمایت از حقوق زنان و توصـی ههای اسـناد 

بین المللی مجـاز دانسـته؛ و نسـبت به موارد پیشــگیری نه تنها اختـالفی در بیـن 

گرو ههای مختلف سیاسی و مردم وجود ندارد، بلكه برآن به دالیل حسنات مختلف از 

جمله جلوگیـری از خود ســقط جنین و بیمار یها .... تاکید م یکننـد، که قانونگذار 

ایران از دیدگاه اسنـاد بی نالمللـی دراین مسـئله باعث محـدودیت حقوق زنان شـده 

است. البته پرواضح هســت که هدف قانونگـذار نقض حقـوق زنان نبوده و با سیر در 

دیگر مواد قانونی، قانون مورد خطاب هدف افزایش جعمیت بوده اســت که بهتر بود 

برای تاثیر گذاری بیشــتر این قانون و هدف مورد نظر اقدامات دیگری نظیر اقدامات 

توصـیی های مقـرر در ماده 28 قانون پیش گفتـه تعیین م ینمود. درمورد محدودیت 

های مقرر درقانون صدرالذکر مانند ماده 53 کارشناسان مختلف نیز هشدارداد هاند.

انجمن علمی ژنتیك پزشـكی در نام های به نمایندگان مجلس هشـدار داد با توجـه به 

افزایش سن ازدواج و همچنین بارداری در ایران که ارتباط مستقیمی با  رشد تصاعدی 

سندر مهای کروموزومی و بروز مشكالتی برای جنین دارد؛ حذف  غربالگـری؛ ن ه تنهـا 

کمكی به رشد جامعه نخواهد کرد، بلكه بار زیادی بردوش نظام  سالمت جسـم و روان 

جامعـه خواهد گذاشـت و برای افزایش جمعیت قبل از هر چیـز باید به فكـر باال رفتن 

نسبی رفاه و سطح زندگی معمول برای مردم بود.(14) 

  
تهیه وسایل پیشگیری از بارداری ممنوع مطلق نیست؛ واز شمول حمایت دولتی خارج شده است.9. 

تبصره: - هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نم یشود».
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با بررس یهای صورت گرفته عوامل سقط عمدی در ایران شامل:

 بارداری ناخواسته، وضعیت اقتصــــادی خیلی خوب یا نامطلوب، نداشتن رو شهای 

جلوگیری از بارداری، شكسـت رو شهای پیشـگیری از باردار ی، عدم تمایل به داشتن 

فرزند بیشتـر، افزایش تعـداد بارداری و افزایش سن زن و همسـر وی .... (5) از علت ها 

مهم سقط جنین هستند، که قانونگذار می بایست به این موارد توجه کند و راهی برای 

کاهش آن بیـابد، نه با حذف درسترسی آسان به وسـایل پیشـگیری از بارداری باعث، 

افزایش سقط غیر قانونی؛ و بزه دیدگی زن و جنین شود. 

اجازه سقط جنین توسط قانونگذار

در قانون حمایت ازخانواده وجوانی مصـوب 1400در مواردی به مادر اجازه سقط جنین 

داده شده است؛ مطابق ماده 56:«.... مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شـرایط زیر 

محقق می شـود، می تواند درخواسـت سـقط جنین را به مراکز پزشــكی قانونی تقدیم 

نماید....

الفـ  در صورتی که جان مادر به شكل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در 

سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشـان هها و امارات ولوج روح در

 جنین نباشــد، بـ  در مـواردی که اگـر 

جنین سقط نشـــود مادر و جنین هر دو 

فوت م یکنند و راه نجات مادر منحصـر در 

اسـقاط جنین اســت، جـ  چنانچه پس از 

اخذ اظهارات ولی جمیع شـرایط زیر احراز 

شود:ـ  رضایت مادرـ  وجود حرج (مشقت 

شدید غیرقابل تحمل) برای مادرـ  وجود

 قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حـرج مـربوط به بیماری یا 

نقص در جنین استـ  فقدان امكان جبران و جایگزینی برای حرج مادرـ  فقدان نشانه ها 

و امارات ولوج روحـ  کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
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مفهوم مخالف بند الف آن است که اگر این شرط باشد و بیشـــتر از چهارماه جنین سن 

داشته باشد امكان سـقط قانونی وجود ندارد؛ حال در تزاحم جان مادر و جنین 4ماهه و 

سـالم ، قانونگذار با اعمال مجازات بر مادر و یار یرسـاننده وی جان جنین را ترجیح داده 

است، و این نوعی بزه دیدگی برای مادر محسوب م یشود؛ از طرفی اگر سقط نكند باعث 

مرگ خود شده است و از طرف دیگر اگر سقط کند بزهكار؛ و مجازات خواهد شد. که از 

نظر جرم شناسی مادر بزه دیده قانونگذار است، که اگر جان مادر ترجیح داشـت  بزهكار 

شناخته نمی شد و متعاقب آن بزه دیده نبود.

ضــمن اینـكه بند ب و ج ماده نیز این خالء حمایتی از مادر را جبـران نخـواهد کرد. 

همچنین با محدودیت بیش از حد در قانون مزبور تعداد عناوین مجرمانه بیشـتر شده 

و این با سیاست قضــا زدایی در کشــور همخـوانی ندارد. همچنین در مواردی مانند 

تجاوزات جنسـی که در اغلب کشــورها سقط جنین ناشی از آن را مجـاز م یدانند و 

توصییه اکیـد اسنـاد بیـن المللی است. درقانـون مزبور مسـكوت بوده و از تدقیق در 

قوانین مختلف اصل بر ممنوعیت آن است.

 اما با این وجود آیا اگر ســقط اتفاق افتاد زن مجازات می شـــود؟ با توجه به ظاهر 

قانون جواب مثبت خواهد بود؛ اما اگر ظاهر را بپذیـریم که زن نمـی تواند جنین را 

که حاصل تجاوز به عنف است؛ سـقط کند باعث بزه دیدگی ثانویه وی خواهد شـد. 

اما در این مورد چون قانونگذار ساکت است بنا به توصـییه قانون اسـاسـی به منابع 

اسالمی یا فتوای معتبر مراجعه می کنیم.

که چند مورد از جواز سقط درزمان تجاوز جنسی از فقها بیان می شود.

آی تاهللا تبریزی(ره) ؛ هنگام یکه حاملگی در اثر زنای به عنف (ب هزور) باشد و حفظ 

حرمت و کرامت زن متوقف بر سـق طجنین بوده و وضــع حمل در شــهر دیگر نیز 

ممكن نباشد، در این فرض قبل از دمیدن روح، سقط جایز است. (15)

آی تاهللا مكارم شیرازی؛ ساقط کردن ولدالزنا جایز نیســت؛ مگر اینكه نگهداری آن 

جنین مایه بیماری شدید مادر و کســالت روانی او گردد که در این صورت م یتوان 

به حاملگی او پایان داد؛ مشروط بر ای نکه جنین در ما ههای اولیه باشد. (15) 

آی تاهللا سیستانی؛ اگر بارداری ب هانداز های زحمت داشته باشد که طاق تفرسا شده و راه 
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نجاتی جز سـق طجنین وجود نداشــته باشــد، قبل از حلول روح در جنین، چنان 

عملی جایز است. (15)

آی تاهللا فاضـل لنكرانی(ره)؛ در صــورتی که دختر اطمینان دارد و احتمال عقالئی 

بدهد که اگر جنین را سقط نكند، مورد اذیت و آزار غیر قابل تحمل قرار می گیرد و 

در عسـر و حرج شدید واقع می شود، در چنین فرضی بعید نیسـت که سقط جنین 

حرام نباشد. (15)

آی تاهللا خویی(ره)؛ جایز نیست؛ مگر در صورت اضطرار. (15)

از بیـانات فقها می شـود استنتاج نمود که در صورت حصـول شرایط مزبور ازجمله 

فشار روانی باال برای زن امكان عدم سقط مطلق نیسـت. بنابراین زمانی که فقها در 

مواردی اینجنینی جواز سـقط جنین را صــادر کرده اند، بهتر اســت قانونگذار نیز 

موارد سـقط قانونی را افزایش دهد که اول از منظر ســازما نهای بین المللی گامی  

در جهت حمـایت از زنان باشد دوم موارد سقط جنین غیر قانونی کم بشـود و سوم 

گامی در جهت قضازدایی برداشته باشد.

سقط جنین در دیگر کشورها 10

قوانین محدود کننده سقط جنین روزانه توسط میلیون ها زن و ارائه دهندگان متعدد 

سقط جنین نقض می شود. حتی در کشــورهایی که قانون محدودیت کمتری دارد،

 تحقیقـات نشـــان م یدهـد که 

حـروف قانون به انـواع و اقســام 

را هها برای برآوردن نیازهای زنان 

کشـــــیده م یشود. با این حال 

مخالفت و عدم تمایل سرسختانه 

با ســقط قانونی جنین همچنان  

مانع از تال شها برای رفع نیاز زنان به سقط جنین بدون محدودیت م یشود .(16)

 
10. در سطح جهان، ساالنه 35 زن از 1000 زن 15 تا 44 ساله به خدمات سقط جنین دسترسی دارند .(17)

 who اخیراً توصی ههای خود را با ترکیب آخرین شواهد برای پاسخ به افزایش استفاده از سقط جنین پزشكی در سطح 

جهان به روز کرده است.(16)
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 طبق تحقیقی که مارچ برر انجــام داده است روسیه در زمـان والدیمیـر پوتین قصد 

داشته است که فهرست طوالنی از محدودی تها و تعداد دالیل مجاز سقط جنین را تا 

ح دزیادی کاهش دهد.در ژانویه 2016، الیح های با هدف «رد کردن استفاده ب یرویه 

از داروها برای ختم بارداری» به مجلس ارائه شــد. خرد ه فروشـــی و اقالم مربوطه، 

فهرست سازما نهایی را که مجاز به خرید قر صهای سقط جنین پزشـكی به صـورت 

عمده هستند؛ و همچنین سقط جنین در کلینی كهای خصوصی را ممنوع م یکرد و 

پرداخت آن را از بیمه نامه های دولتی حذف م یکرد و اجازه نمی داد ســقط جنین 

تحت پوشش مراقب تهای بهداشـتی دولتی قرار گیرد مگر اینكه حاملگی جان زن را 

تهدید کند. این الیحه پس از اعتراض شـدید عمومی که عموم یکه توســط انجمن 

جمعیت و توسعه روسیه هماهنگ شده بود، پ سگرفته شد.(13) 

در ترکیه در سال 1983، در پاسخ به رشد جمعیت، دولت قانونی را تصـــویب کرد که 

اجازه تنظیم باروری، ختم بارداری در صورت درخواست تا 10 هفته پس از لقاح، و عقیم 

سازی را می داد. اما در زمـان اردغان دستورات اداری مبنی بر پیچیده تر شدن دسترسی 

به سقط انجـام شده ولی با این حال در قانون تغییری ایجاد نشده است.(13)

درکشورهای بریتانیا (اسكاتلند، ولز، انگلستان و ایرلند شمالی) درقانون حمایت خانواده 

مصوب1990، سقط جنین تا 24 هفتگی مجازاست؛ و بعد ا زآن مجاز نیسـت مگر تحت 

شـرایطی، زیرا م یگویند در حال حاضــر، لوازم و تجهیزاتی وجود دارد که در این دوره، 

ـ هی هفتـم  م یتوانند کودك را زنده به دنیـا آورند. در فرانســه سقط جنین تا آخـر هفت

مجاز است. (در دوران کرونا به 9هفته افزایش پیدا کرده است) .

آلمان ، جمهوری چك ، دانمارك ،سوئد ، کرواسی ، مجارسـتان ،  هلند ، یونان، پرتغال،

 ایتالیا، اسپانیا، بلژیك و دیگر کشـــورهای 

اروپایی،سقط جنین بنا به درخواست زن– 

به دالیل اقتصادی و اجتماعی _ در صورت 

وقوع تجاوز – بعلت اختالل در ســـالمت 

جنین و همچنین به دلیل حفظ سـالمت 

جسمانی و روانی مادر قابل انجام هستند.(18) که نسبتا شمول موارد گسـترده و حمایت از 

زنان را نشان م یدهد.

روسیه
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نتیجه گیری

سقط جنین هم یك معضل اجتماعی، هم دربعضی ازموارد یك نیاز برای زن است. 

که دیدگاهای مختلفی درخصـــوص اینكه سقط، قانونی بودنش بهتر است یا منع 

آن. درقالب نظـریه فمینیسـتی دراین تحقیق مورد توجه قرار گرفت. در حمـایت 

از حق مـادر برسقط ازمجمـوعه نظریات و اقدامات کشورهای دیگر جنین انسـانی 

بالقوه است، درحالی که مادر انسانی بالفعل است که با نگه داشتن جنین در رحـم 

خود متضـرر م یشود؛ به بیان دیگر، مادر کنترل خود را بر روی بدنش از دست می 

دهد یا آزادی تولید مثل او در برابر جنین ناخواسته سلب می شود لذا حق دارد که 

جنین را سقط کند. اما این بحث که زن بزهكار نیست وحق طبیعی دارد که جنین 

خـود را سقط کند مورد توجه قانونگذار ما قرار نگرفتـه و برای سـقط غیـردرمانی 

مجازات درنظرگرفته است. 

در واقع قانونگذا رما از بز هدیدگی جنین حمایت م یکند و برای آسیب رسـاندن به 

آن مجازا تهای مختلف ازجمله دیه و تعزیر درنظر گرفته اســـت؛ اما با وجود این 

جرم انـگاری موفقیتی برای جلوگیـری ازکنتـرل یا کاهش آن محقق نشــده؛ لذا 

قانونگذار نبـاید صــرفا به مباحث نظری بپـردازد بلكه باید درعمل قانـون کارایی 

داشته باشد. با توجه به نیاز جامعه بهتراست سقط جنین قانونی باشـد اما نه مطلق 

و دارای قیودی باشد.

منابع: برای دیدن اسكن کنید.
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چكیده

جوانـی جمعیت و افزایش موالیـد، باید جمعیت جـوان ســالم را برای جامعـه به 

ارمغان بیاورد. تولد نوزادان دارای ناهنجاری، که با منع کادر درمان از تشـــویق و 

ـ ههای گـزافـی را بـر جامعه تحمیل  ارجاع به غربالگری افـزایش مـ ییابـد، هـزین

م یکند و موجب رنج فراوان خانواده و خود نوزاد ناهنجار و کاهش سـالمت جامعه 

خواهد شـد و از طـرفی باعث رشـد کاذب جمعیت شــده و با هـدف قانو نگذار و 

مصالح جامعه مغـایرت دارد. محدودکردن استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری 

که دراین قانون پی شبینی شده نیز مشــكالت عدیدهای برای زوجین و خانواده و 

نهایتا جامعه ایجاد م یکند که قابل چش مپوشی نیستند. محـدود کردن دسترسی 

به غربالگری و سایر خدمات بهداشتی و پزشكی توجیه عقالنی نداشته و با موازین 

اسـالمی و بین المللی مغایرت دارد و درواقع نقض حق به شــمار می آینـد و الزم 

است در سیاس تهای اتخاذ شده برای حل این بحران بازنگری شود. 

مقدمه

درپی سیاس تهای کار گرفته شده در ده ههای اخیر در زمینه جمعیت و فرزندآوری، 

اکنون با بحران جمعیت روب هرو هسـتیم. کاهش رشد جمعیت و افزایش روند پیری 

آن در کشـور ما، امروزه به دغدغه اصلی سیاس تگذاران تبدیل شده و پیشنهـادها و

 راهكارهایـی بـرای حـل ایـن بحــران 

پی شبینی شــده اســت. قانون جوانی 

جمعیت که اخیـرا به تصــویب رسیده، 

آخرین راهكاری است که برای برونرفت 

از این بحران در دسـتورکار قرار گرفتـه 

است. باتوجـه به اینكه این قانون درمورد مسائل مهمی مثل غربالگـری و رو شهای   
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بررسی نقض حقوق ناشی از اجرای برخی مواد قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400

مهدیه نوتاش

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده/ دانشگاه شهید بهشتی 

61



پیشـگیری از بارداری تعیین تكلیف نموده، روشن کردن ابعاد این راهكارها با توجه 

به تاثیرات آن بر سالمت خانواده و جامعه ضروری بنظر م یرسد. 

نتیجه حاصل از این تحلی لهاکه ماهیت بین رشت های نیز دارند به ما کمك م یکنند 

در یافتن راهكار برای مسائل و مشـكالت، در کنـار رویكرد حقـوقی، از دیگر علـوم 

مربوط نیز استفـاده کنیم چرا که رویـكرد حقوقی و قضـایی به تنهـایی نم یتوانند 

تمـامی ابعاد قضـیه را پوشش دهند و از طرفی اهمیت زیاد حفظ سـالمت جامعـه 

اقتضا م یکند این مساله را مورد آزمون و خطا قرار ندهیم و تنها زمانی قواعد مربوط 

به آن را تغییر دهیم که در صـحت و درسـتی آن تغییرات هیچ شــك و شــبه های 

نباشد.

جوانـی جمعیت و افزایش موالید، برای اینـكه به سـود جامعه باشـد، باید جمعیت 

جوان ســالم و نوازادان ســالم را برای جامعه به ارمغان بیاورد. تولد نوزادان دارای 

ناهنجاری، که با منع کادر درمان از تشـویق و ارجاع به غربالگری، افزایش م ییابد، 

ـ ههای گزافی را بر جامعـه تحمیـل  نه تنهـا سـودی برای جامعـه ندارد، بلكه هزین

م یکند و موجب رنج فراوان خانواده و خود نوزاد ناهنجار و کاهش سـالمت جامعه 

خواهد شد و از طرفی باعث رشد کاذب جمعیت شده و با هدف قانو نگذار و مصالح 

جامعه مغایرت دارد.                                                           

اعتقاد به افزایش جمعیت جوان و انگیـزه تدوین کنندگان این طرح بسیار شایسته 

است اما در اجـرای مقـررات یاد شده نباید عجلـه کرد و دسـتیابی به هدف افزایش 

جمعیت در کنـار حفظ مصالح جامعـه، پـژوه شهای علمـی و بحث و بررسـ یهای 

دقی قتری را م یطلبد. 

در این پژوهش، سعی داریم نكات مربوط به غربالگری و پیشــگیری از بارداری   

و اهمیت آن از دیدگاه پزشـكی را بیـان کرده و موضـع این قانـون در این باره را     

با ذکر نظرات موافق و مخالف نقد و بررسـی کنیم و با بهره گیری از نتایج برخی 

پژوهشهاکه در این زمینه انجام گرفته و باتوجه به مصلحت جامعه، راهكارهایی 

ارائه دهیم. در این راستا، توجه به موازین بین المللی و حقوق بشر دید بهتری را 

به ما ارائه م یدهد. 
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-محدودیت غربالگری

1-1تعریف و کارکرد غربالگری 

آزمایشات غربالگری مجموعه ای از تسـتهای خون و سونوگرافی است که به منظور 

بررسـی ســالمت جنین و غربالگری گروههای پرخطر از لحاظ بیماریهای عفونی، 

ســندروم داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیكی و ناهنجاریهای فیزیكی در ماههای 

مختلف بارداری انجام می شود. 

غربالگری مرحله اول ترکیبی از سونوگرافی جنین و آزمایش خون مادر در سـه ماه 

اول بارداری است. این روند می تواند در تشخیص برخی مشكالت مادرزادی نوزاد

 حائز اهمیت باشد. همچنین ممكن است 

به تشخیص پزشك آزمایش غربالگری به 

همراه دیگر آزمایشــات نیز انجام شود. با 

انجام سونوگرافی به همراه آزمایشات ذکر 

شده غربالگری ناهنجاریهای جنینی نظیر 

ســـندروم داون، تریزومی 18 و... ممكن 

م یشود. چنانچه نتیجه آزمایش غربالگری 

سه ماهه اول غیر طبیعی باشد، انجام مشاوره ژنتیك توصیه م یشود.

ـامل اندازه گیری  غربالگری مرحله دوم در ســه ماهه دوم بارداری انجام می شــود و شـ

چندین مارکر است که این مارکرها بیانگر درصد ریســك ابتالی جنین به ناهنجاریهای 

کروموزومی و بیماریهای مادرزادی است. این غربالگری معموال بین هفته 20-15 بارداری 

انجام می شود. ممكن است برای تشـــخیص دقیق تر انجام آزمایش آمنیوسنتز نیز نیاز 

باشد. آمنیوسنتز روشـی اسـت که با آن م یتوان بیماریهای وراثتی و اختالالت ژنتیكی را 

تشـخیص داد.  CVS آزمایشـی جهت تشــخیص نقایص مادرزادی و بیماریهای ژنتیكی 

جنین اسـت که طی آن پرزهای کوریونی جفت مورد آزمایش قرار م یگیرد.CVS معموال 

بین هفته 10-12 بارداری انجام م یشـــود. با این آزمایش م یتوان با دقتی در حدود 98 

ـار یهای ژنتیكی همچون  درصد مشـكالت کروموزومی مانند سنـدروم داون و دیگر بیم

سیستیك فیبروزیس، تی ساکس و آنمی داسی شكل را تشخیص داد.(1) 
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ذکر این نكته حائز اهمیت اســـت که ما در نتیجه گیریهای حقوقی خود به دنبال 

یقین و قطعیت هسـتیم اما باید این نكته را در نظر گرفت که طبق نظر مشـهور، ما 

در علم به 100 درصد نم یرسـیم و این دو درصـد احتمـال خطا باید نادیده گرفته 

شود و همین میزان صحت، م یتواند موجد علم عرفی باشد. 

2-1حق بر سالمتی در آموز ههای اسالم، قوانین داخلی و اسناد بین المللی

در پرتو حق رشد و بقا، رعایت بهداشت و برنام هریزی برای سالمت در مراحل پیش 

از بارداری، دوران بارداری و پس از تولد حائز اهمیت است. از مراقبتهای مهم دوران 

بارداری، پیشـگیری از بیمار یها و درمـان آنهاست. از نظر دین اسـالم، حفظ نفس 

خـود و دیـگران واجب است و بر همین اسـاس پیشگیری از بیمـار یهایی که جان 

مادر و کودك را تهدید م یکنند ضروری است. پیامبر اکرم(ص) م یفرمایند:"تداووا 

عباد اهللا فان اهللا لـم یخلق داء اال خلـق له اء؛ ای بنـدگان خدا بیمار یهای خـود را 

درمان کنید زیرا خداوند داروی هر بیماری را خلق نموده است.(2)

در قانون اساسی نیز به اشكال مختلف به دسترسی به خدمات پزشكی و درمانی اشاره 

شده و تامین آن از مسـئولی تهای دولت شمرده شده و در مقررات کنوانســیو نهای 

جهانی هم به تامین بهداشت روحی و جسمی و خدمات پزشكی پرداخته شده است. 

اصل 29 قانون اساسـی، مهمترین اصـل 

حمایتی سالمت در جامعه اسـت که حق 

برخورداری از خدمات بهداشت و سالمت 

همگانی، درمانی و مراقب تهای پزشكی را 

ـاده  برای همـه قائل میشـود. طبق این م

رخورداری ازتأمین اجتماعــی ی:"ـب قانوـن

 از نظر بازنشـسـتگی، بـیکاری و پیـری، از کارافتادگی، ب یسرپرستی، در را هماندگی، 

حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقب تهای پزشـكی به صـورت 

در سند چشــم انداز بیســت ساله جمهوری اسالمی   بیمه و … حقی همگانی است.

ایران، جامعهی سـالم ایرانی به عنوان جامع هی برخوردار از سـالمت توصـیف شــده
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 و مواد31 و 32 قانون برنامه پنجم توسعه نیز به بحث سالمت اختصــــاص یافته که 

تهیه برنامهی نظام درمانی کشــور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از 

نمون ههای آن میباشـد. در قانون حمایت خانواده نیز، وزارت بهداشـت در موارد خطر 

جدی، به منع تولید نسل مكلف شده است.

این حق در اسناد متعدد بین المللی نیز به رسمیت شـناخته شـده اسـت؛ در مقـدمه 

اساسنـامه سازمان بهداشت جهانی، برخورداری از باالترین استـاندارد قابل حصـــول 

سالمتی یكی از حقوق بنیادین هر انسان است. مطابق ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی 

اجتماعی و فرهنگی، دول ت های عضومتعهد شده اند حق هر فرد را برای برخورداری از 

بهتـرین استاندارد سالمت جسـمی و روحی ممكن الحصـول در نظر بگیرند. بر اساس 

ماده 10 همین میثاق اعمالی که مانع رشـد طبیعی کودك شــوند باید قابل مجازات 

باشند. همچنین، ماده 12 کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان، دول ت های عضـو را 

متعهد کرده تا خدمات الزم را برای زنان در دوران بارداری تامین نموده و در صــورت 

لزوم خدمات رایگان در اختیار آنان قرار دهند.(3)

1-3بررس یهای فقهی-حقوقی غربالگری

بنـد3 ماده53 قانون حمـایت از خانواده و جوانی جمعیت:” تعیین آیی ننامه تصــدیق 

آزمایشگا هها و مراکز تصویربرداری عامل آزمای ش ها و تصویربردار ی های مجاز غربالگری 

ناهنجاری جنین با رعایت شاخ صهای بند (1) و (2) با تبیین نحوه ارزشیابی منظم از

 آنها و چگونگی پاسخگویی آنان؛ تبصـره1ـ عدم 

ارجاع مادر باردار به غــربالگــری ناهنجار ی های 

جنین توسـط پزشـكان یا کارکنان بهداشـتی و 

درمانی تخلف نیسـت و نباید منجر به محاکمه و 

یا پیگرد آنها گردد، مگر آن که پزشـــك، علم یا 

ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین 

یا حفظ جان مادر داشته باش د. درصورت ارجاع

 مادر باردار به غربالگر ی هایی که منجر به حدوث سـقط یا سـایر عوارض برای جنین و 

مادر شود، صرفاً پزشك، تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر  
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اشخاص سالمی هســتند که بتوانند ما را به اهدافمان از ازدیاد جمعیت برسانند. جاعل و 

مقنن در مقام تشریع احكام و قوانین گاهی با تزاحم روبرو م یشود و برای حل آن، باید با 

توجه به برتری حكم نسبت به دیگری کسر و انكساری صورت بگیرد و با توجه به مصالح 

اصالح شود. طبق ماده 45 قانون حمایت خانواد ه، رعایت غبطه و مصـــلحت کودکان و 

نوجوانان در تصمیمات دادگا ه ها دخیل است و در حقوق کودك هم تحت عنوان مصـالح 

عالیه به آن پرداخته شده و ایران هم این کنوانسیون را پذیرفته است. 

سـوالی که در اینجا مطرح م یشــود این اســت که اگر والدین با علم و اطالع از بیماری 

جنین، کودك را متولد کنند این مصالح عالیه رعایت شده یا خیر. عالوه بر اینها، در نظام 

طبیعت، روابط الزاما علت و معلولی هستند و برای تشـخیص ناهنجار ی های فیزیكی غیر 

از آزمایش چاره دیگـری وجـود ندارد و در بحث پیشگیری از بیمـاری، برای رسیـدن به 

نتیجه مطلوب به استقرای کامل نیاز داریم و رسیدن به علم عرفی توسـط پزشـك، خود 

منوط به انجام آزمایشات غربالگری است. 

ـ های نم یشـود و  در اخالق پزشـك ی، خصـوصا ژنتی ك، به خانواد ه ها هیچگونه توصی

فقط خطرات به آنها گوشزد م یشود و تصمیم گیرنده نهایی پدر و مادر هستند که با 

توجه به شرایط خود تصـمی مگیری م یکنند و این تذکر دادن و راهنمایی از وظایف 

هر پزشـكی اســت و عدم انجام این وظیفه به هر دلیلی، موجب عذاب وجدان و بی 

انگیزگی در پزشـكان م یشـود که این موضـوع به کلی نادیده گرفته شـده اسـت. با 

ادامه روند محدود سازی غربالگر ی، تمـامی سیاس ت های اتخـاذ شـده جهت ارتقای 

سالمت جامعه و همچنین تال ش های پزشكان برای فرهنگ سازی مراجعه به مراکز 

درمانی در طول بارداری، ارزش و اعتبار خود را از دست م یدهند.

رویكرد دیگری هم نسبت به این مقررات وجود دارد. از نظر قائلین این دیدگاه، از دو 

طریق میتوان وارد بحث شد : فقهی و حقوقی. در فقه سنتی سقط جنین یك پدیده 

جنایی است نه یك پدیده حقوقی و طبق اجماع فقها در حكم قتل است و ولوج روح 

در این حكم تاثیری ندار د. نكته دوم مسـئولیت پزشك در این رابطه است که گاهی 

تا قصـاص پیش م یرود و نكته سوم اهمیت جان انسـان و حرمت آن اس ت. در قرآن 

هم کشتن فرزند منع شده و و رعایت حرمت نفس معصومه عالمت تقوا اس ت. جنین 

هم در حكم انسان است و به همین خاطر برای آن دیه در نظر گرفته م یشو د.
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شواهد نسـبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری 

تشخیص داده باشد، مرتكب تخلفی نشده است. تبصره2ـ از زمان الزم االجراءشدن این 

قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از 

سوی درمانگران به تشـخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصـره (3) 

این ماده مجاز است . تبصره3ـ آزمایش غربالگری و تشـخیص ناهنجاری جنین صرفاً به 

درخواست یكی از والدین و با تشخیص پزشك متخصـص، مبنی بر احتمال قابل توجه 

نســبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال 

ضـرر جدی برای ســالمت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی 

تجویز می گردد، مشـــروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشــــخیص 

ناهنجاری حسـب مورد اقوی از احتمال ضرر نسـبت به جنین و مادر نباشد و همچنین 

والدین یا پزشك احتمال عقالیی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشـخیص ناهنجاری 

را ندهند. نكته قابل ذکر در مورد این بند این است که در قانون مجازات اسـالمی سـال 

70 مسئولیت پزشك مطلق بود اما در قانون سال92 قانون گذار مسئولیت پزشك را بر 

مبنـای نظریه تقصـیر تعریف کرده و زیان دیده باید تقصـیر پزشك را اثبـات کنـد؛ در 

نتیجـه، مسـئولیت پزشك به تعهـد به نتیجه تبـدیل خواهـد شد و در پی این مسـاله، 

پزشك جرات ورود به این مساله و اظهار نظر را نخواهد داشت؛ بنابراین، انجام آزمایشات 

غربالگری عمال منتفی خواهد شد. عالوه براین، وجود عباراتی مانند  احتمال قابل توجه 

و عارض هی جدی قطعا ابهام برانگیز هستند و خط کش و معیار مشخصی ندارند.

 قانونگذار در سال  84، با تصــویب ماده واحده قانون سقط درمان ی، این حداقل را برای 

صـدور مجـوز سقط درمانی پذیرفتـه و ما با تصویب مـواد 53 و 56 قانـون حمـایت از 

خانواده و جوانی جمعیت، به قبل از سـال 84  باز م یگردیم و سـق ط های غیر قانونی و

 انواع جرائم مربوط به آن و فروپاشی خانواده 

را دوباره تجربه خواهیم کرد. نكته دیگـر این 

است که انسان با عقل خویش بعنوان حجت 

باطنـی، عمومـات و اطالقات را تخصـیص و

 تقیید م یزند؛ ما به دنبال افزایش جمعیت هستیم، با این قید که جمعیت مدنظر ما،   
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علت خلقت ناقص انســان را نباید نادیده گرفت چرا که خداوند انســان را در بهترین 

شكل آفریده و خطای انســـا ن ها مثل ازدوا ج های فامیلی و شرایط روحی و استرس و 

ـ د، طبق اصـل صـح ت، احتمال  تغذیه و.. موجب این نواقص م یشـود. اگر ما یك درص

دهیم کود ك، بیمار متولد م یشود و از طرف ی، یك درصد احتمال دهیم جنین سالم را 

سقط میكنیم ؛ عقل به نفع مورد دوم حكم میكند و سقط را جایز نم یداند. 

باید مسـاله غربالگری از سقط جدا شود ؛ هدف مواد 53 و 56 حذف غربالگری نیسـت 

بلكه بدنبال ضابطه مند کردن آن در مرحله اجرا هسـتیم. مشــكل ما سقط ب یضابطه

است. درصد باالی تشــخیص غربالگری 

در تهـران را نبـاید با شـهرســتا ن ها که 

خطای آزمایش باالیی دارند مقایسه کرد 

و صرف ناقص الخلقه بودن حتی در قبل 

از ولوج روح به هیچ عنوان مجوز ســقط 

جنین نیســت اما اگر قبـل از ولوج روح 

جنین موجب عســر و حرج مادر شود و 

تهدید جدی باشد با نظر پزشك متعهد م یتوان سقط انجام دا د. بعد از ولوج رو ح، حتی 

اگر زندگی جنین با مشقت همراه باش د، مجوزی برای سقط به هیچ عنوان وجود ندارد 

ـ د. بعد از ولوج روح فقط در صـــورتی که  حتی اگر حاملگی برای مادر خطرناك باشـ

جنین و مادر هردو در خطر باشند و هیچ راهی برای زنده نگه داشتن جنین نباشد و با 

سقط بتوان مادر را نجات دا د، م یتوان سقط را تجویز کرد.

-محدودیت استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری

1-2معرفی و کارکرد

پیشگیری از بارداری یعنی استفـاده از ابزار، دارو، مـواد، روشهای جنسی یا عمل 

جراحی به منظور جلوگیـری از تشكیل نطفه یا حاملگی است. افـراد با این روش 

م یتوانند زمان بچـه دار شــدن را انتخاب کنند. ابزار و رو شهای مختلفی برای 

زنان و مردان وجود دارد که به پیشگیری از بارداری کمك م یکند. 
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کارکرد دیگر استفاده از وسایل پیشگیری از باداری در زمینه سالمت جنسی است؛ در 

واقع استفاده از این وسایل عالوه بر پیشگیری از بارداری از انتقال بیمـا یهای جنسی

 ،HIV  بیـن زوجیـن جلوگیـری مــ یکنـد.

سـوزاك، تبخال تناســلی، زگیل تناســلی، 

سیفلیس، گرانولوم کشــاله ران، تریكوموناز، 

 ،Bلنفوگرانولوم و نروم، شــانكروئید، هپاتیت

هپـاتیتC و عفـون تهای باکتـریایـی ماننـد 

عفـونت کالمیدیا و مایكوپالســـما ازجملـه

بیمـار یهای تنـاسلی هسـتند. از میان این بیمار یها،HIV ، تبخـال تناسلی و زگیل 

تناسلی قابل درمان نیستند و بیماران مبتال به این ویروسها باید بسیار مراقب باشند تا 

بیماریشان را به دیگران منتقل نكنند؛ استفاده از کاندوم تا انتهای رابطه جنسـی یكی 

از مطمئنترین راههای پیشگیری از ابتال به بیماری است.(4)

2-2حق بر داشتن روابط جنسی سالم در اسالم و مقررات بین المللی

در اسالم به رابطه جنسی سالم که همان رابطه زن و شوهر است بسـیار تاکید شده 

و به آسـان کردن مراحل ازدواج بـرای جوانان تاکیـد فراوان شـده اسـت. از جمله 

مسائل مهم و اساسی در ازدواج مسئله روابط جنسی است؛ که چه بسا افراد زیادی 

در جامعه ما به جهت کم اهمیّت دانسـتن این مطلب و عدم توجه به تقاضای طرف 

مقابل اعم از زن و شوهر با مسائل روانی گسترده دست و پنجه نرم می کنند. 

دینـداری و دستورات دینی تنهـا جنبۀ معنـوی نداشته، و اسـالم به کا مجـوئی و 

لذّ تهای حالل نه تنهـا ب یتوجّه نیست بلكه آن را مورد تشویق نیز قرار م یدهد و 

این بهر همندی را برای هر فردی به عنوان یك حق به رسمیت م یشناسد.

ازدواج از جمله حقوق اساسی هر فردی اسـت که در نظا مهای داخلی و بی ن المللی 

حقوق بشر به رسمیت شنـاخته شده است و مقـررات حاکم بر آن م یتواند ضـامن 

آزاد یهای فـردی یا مبتنی بر اصـل برابری باشد. از آنجـایی که یكی از جلـو ههای 

اساسی و مهم و شاید از نظر برخی هدف ازدواج، برقراری رابطه جنسی باشد، قواعد 

و مقررات حاکم بر آن و محدودیتهای وارد بر آن از سـوی دولتها مباحثی اسـت که 
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باید در بررسی حق بر ازدواج بعنوان حقی بشری مورد توجه قرار گیرد.(5)

ازن حق به اشكال مختلف در اسناد جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. 

بموجب بند 2 ماده 16 اعالمیه جهانی حقوق بشر ازدواج باید با رضایت کامل زن و 

مرد واقع شود. مـاده 23 میثـاق بیـن المللی حقـوق مدنی و سـیاسـی نیـز در این 

خصـوص مقـرر داشته است که حق نكاح و تشـكیل خانـواده برای زنان و مردان از 

زمان یکه به سن ازدواج م یرسند به رسمیت شناخته م یشود؛ به این ترتیب، روشن 

م یگردد با توجـه به اینكه دو میثـاق بین المللی حقـوق مدنی و سیاسـی و حقوق 

فرهنـگی و اقتصــادی به حق ازدواج اشاره کرده اند این حق دارای ماهیت دوگانه 

است و مسـتلزم تعهد سلبی و ایجـابی برای دول تهاست تـا از ایـن رهگذر با عـدم 

مداخله در این حق و ایجاد حمای تهای قانونی به موازات آن بستر تحقق کامل این 

حق را فراهم کنند.(6)

باتوجه به مطالب گفته شده م یبینیم که نه در اسالم و نه در مقررات بی نالمللی، ارضای 

نیاز جنسـی به فرزندآوری مقید نشـده و اینكه در نظام بین المللی حقوق بشـر، حق بر 

ازدواج و حق بر تشـكیل خانواده دو مقوله جدا از یكدیگر در نظر گرفته شده اند و وجه 

تمایز آنها این است که در حق بر تشـكیل خانواده، فرزندآوری مد نظر قرار گرفته است، 

در م ییابیم که ازدواج و برقراری رابطه جنسی، صرف نظر از فرزندآوری و بطور مستقل 

بعنـوان یكی از حقوق اساسی بشـر به رسمیت شنـاخته شده و دولتها مكلفنـد شرایط 

الزم برای تحقق این حق را طبق استانداردهای پزشـكی و روانی فراهم کنند؛ از طرفی، 

به رسمیت شناخته شدن حق بر سالمت و دسـترسـی به مراقب تهای پزشـكی ایجاب 

م یکند که در برقراری رابطه جنسی نیز این حق توسط دولتها در نظر گرفته شود.

3-2بررسی حقوقی محدودیت استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری

طبق ماده51 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هرگونه توزیع رایگان یا یارانه ای 

اقالم مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقالم پیشگیری و تشویق به استفاده از 

آنها در شبكه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگا ههای علوم پزشكی ممنوع می باشد. 
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منابع: برای دیدن اسكن کنید.
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نسترن رج ب پور

کارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان /دانشگاه عالمه طباطبایی

اعترافات نوشت هی میناتوکانائه 
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