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چکيده؛
ده م طع کنونی ا با قوجّه به پیشرنتهاب علم پزشکیق م ولة حاایت ار سالمت جنین بیش ار هر رمان دیگرب
مطاح نظر کنشگران عرصة سالمت ا ق نین قراه گرنته است .ار این هاق جنینآراهب صرناً ده قالب خشونت
نیزیکی جاب نایگیردق بلکه بسیاهب ار هنتاههاب خطرسارب ها که ده داهان باهداهب ار جانب نرد حامل جنین
صوهت میگیردق شامل میشود .این هنتاهها حسب موهد رمینة برار مرگق بیااهبها ا ناهساییهاب جنینی ها
نراهم میآاهد .ده این مسیرق ایاالت متـ

آمریکا به موارات جرحانگاهب نسبی س ط جنینق حاایت کیفرب

شایستهاب ها ده قبال سایر آراههاب ااهد به جنین آن هم قـت عنوان حاایت ار کودکان متولّ نش ق انجاح داد
است .این موضوع انزان بر سطح ن هال حتی ده برخی ار ایاالت ها ون کاهالیناب جنوبی موهد اهتااح بیشترب
ااقع ش

است .با این مراقبق نظاح کیفرب ملّی اگرچه ده قانون مجارات اسالمی هایکرد حاایتی ها نسبت به

خشونت علیه جنین مبذال ناود استق لیکن ده حورة جنینآراهب ناشی ار غفلت یا قصوهق ااکنش مطلوبی ها ار
خود نشان ن اد است .به هاین هابق ه ف این پژاهش آن است که با قـلیل ا م ایسة اضعیت جنینآراهب ده
نظاح کیفرب آمریکا ا ایرانق قرسیم هاهبرد حاایتی مغتنای ده این رمینه برهسی شود.
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مقدمه
برهسی این مسئله که مادهب بتوان به جنینی که آن ها حال میناای ق آراه برسان قاکنون سهم
ان کی ار مجاوعه کاههاب پژاهشی نظرب ا قجربی ها قشکیل داد است .این مهم نسبتاً ب ان
خارر است که مردح بر این اعت اد نیستن که چنین هنتاههایی اجود داهن ( & Kent, Laidlaw

 .)Brockington, 1997: 181البته ناگفته پی است که این قنها نرد حامل جنین نیست که رمینة
برار آسیب به جنین ها نراهم میآاهدق بلکه سایر انراد نیز میقوانن مرقکب چنین هنتاهب شون .
این مهم به ایژ ده خصو

نزدیکان رن باهداه ده قالب خشونت خانگی بیشتر متجلّی میگردد.

حاایت کیفرب ار جنین آن هم ار رریق جرحانگاهب هنتاههایی که موجبات آسیب به جنین
ها نراهم میآاهن هنور به روه شایستهاب مطاح نظر سیاستگذاهان ا کنشگران نظاح ع الت
کیفرب قراه نگرنته است .ده ح ی ت ا به استثناء س ط جنین( 8آن هم ده غیر ار مواهد پزشکی)
که ده بیشتر نظاحهاب جزایی دنیا موهد جرحانگاهب قراه گرنته استق ده قبال سایر هنتاههایی که
رمینة آسیب به جنین ها نراهم میآاهن ق جرحانگاهب مست لی قـت عنوان جنینآراهب مالحظه
نایگردد .با اجود اینق بای اذعان ناود که ده م رّهات جزایی برخی کشوهها نظیر ایاالت متـ
آمریکاق اضعیت بهترب ده هاستاب م ابله با جنینآراهب مالحظه میگردد .ار این هاق به موارات
آنکه جنین به عنوان بز دی ة جرح احتساب ش حتی ده قع ادب ار ایاالت مانن ایالت کاهالیناب
جنوبیق آسیب هایی که نرد حامل جنین ده نتیجة استعاال مواد مخ ه ا ها نین مصرف الکل به
جنین ااهد میکن ق قـت عنااین دیگرب چون کود آراهب ناشی ار غفلت ا غیر موهد قع یب
قراه میگیرد.
با این ااصافق نظاح ع الت کیفرب ایران قاکنون هایکرد مناسبی ها ده قبال پ ی ة شوح
جنینآراهب اقّخاذ نکرد است؛ منظوه آن است که قانونگذاه ملّی به استثناء جرحانگاهبهایی که
ده قانون مجارات اسالمی ا قانون قعزیرات مصوّب  8271ده جهت س ط جنین ا آسیبهاب

1. Abortion.
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نیزیکی مربوط به اعضاء ا جواهح جنین انجاح داد استق ده قبال اهقکاب سایر آراههاب ااهد
به جنین که عا قاً ناشی ار غفلت یا قصوه نرد حامل جنین استق سکوت اختیاه ناود است.
البته اگرچه کنشگران ق نینی ملّی ده هاستاب حاایت کیفرب جامعی نسبت به سالمت جنین
برنیام ان ق به روه موهدب اق امات ح وقی مناسبی ها ده قبال آن به انجاح داد ان  .ده این
خصو ق م رّهة نـوة اه اب جنین به راجین ناباهاه قابل ذکر است که ده آن شاخصهاب
مناسبی ده مسیر حفاظت ار سالمت جنین نسبت به راجین مت اضی دهیانت جنین پیشبینی ش
است.
بنابراینق با قوجّه به مطالب پیش گفته ده این نوشتاه قالش بر آن است قا ده اهلة نخستق
سیااب جامعی ار مفهوح ا دامنة جنینآراهب ده دسترس مخارب قراه گیرد ا ده گاح بع ب با
قبیین ا قـلیل اضعیت نظاح ح وقی ملّی به جستجوب حکم جنینآراهب مبادهت شود .ده مرحلة
آخر با مراجعه به نظاحهاب ح وقی ایاالت متـ

آمریکا که جزا پیشگامان ده عرصة م ابله با

جنینآراهب ده دنیا به حساب میآین ق این مسئله برهسی میشود که آن نظاحهاب ح وقی چه
هاهبردب ها براب حاایت کیفرب ار جنینآراهب پیشبینی کرد ان .

 .1تعريف جنينآزاری
ده این قسات ار نرآین پژاهش به مثابة ساختاه هر نوشتاه علای دیگربق ابت ا به قبیین ا قوصی
مفاهیم اشاه میشود .ب ین منظوه ابت ا قعری

جنینآراهب اهائه میشود .ار این هاق جهت

اشراف مناسب نسبت به مفهوح جنینآراهبق ده اهلة نخست معناب ااژگان قشکیلدهن ة آن
قبیین میشود .سپس ار مجراب شناخت حاصلش

ار این رریقق قعری

اصطالحی آن به میان

میآی .

 .1-1از منظر لغوی
جنین ده نرهنگ ااژگان ناهسی ده معناب هر چیز پوشی ق مستوه ا البته موجودب که پس ار
ل اح قخاو به اسیلة اسپرماقورائی ا پس ار ق سیاات سلولی قخم حاصل میشودق آم است.
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ضاناً آراه نیز به معناب هنجق عذابق شکنجهق اذیّتق کینق کینهق بغض ا ع اات آم است (معین
 148 :8219ا  .)42معادل ااژة جنین ده نرهنگ لغات انگلیسی « »Fetusاست .ده ح ی ت با قوجّه
نرهنگ ااژگان انگلیسیق به موجودب  -اعم ار انسان ا حیوان  -که ده حال ری آخرین مراحل
هش خود ده هحم استق پس ار اینکه ساختاه ب نی اب ار جاله دستهاق پاهاق انگشتان ا غیر
به شکل شناختهش اب برس ق جنین گفته میشود .البته پیش ار آنکه موجود یادش

به مرحلة

جنینی برس ق ار آن به عنوان هایان 8ناح برد میشود .ده این رمینه بای به نکته اشاه کرد که
اصطالح پیشگفته قا پایان ما هشتم باهداهب موهد استفاد قراه میگیرد (Illuminati, 2015 :
) .32انزان بر آنق این نکته قابل ذکر است که « »abuseنیز معادل هنتاه آراههسان ا غیرقانونی
قراه گرنته است .البته این ااژ ق هنتاه بسیاه ب نسبت به انراد به خصو

ده حورة جسای ا

جنسی ها نیز پوشش میده ).(Martin, 2004 : 2

 .2-1از منظر اصطالحی
جنینآراهب 3یو مفهوح کلّی است که گسترة اسیعی ار هنتاهها ها قوصی

میکن  .این مفهوح

هنتاههایی ها شامل می شود که باعث آسیب به جنین شودق گرچه به روه قصادنی اهقکاب یانته
باشن (.)McCoy & Keen, 2013: 189
بنا بر یو قعری ق جنینآراهب ناظر به هنتاههاب عا باب است که مرقکب با علم به اینکه
موجبات آسیب جنین ها نراهم میآاهن ق آنها ها انجاح میده  .این هنتاهها به صوهت آسیب
مست یم نیزیکی متبلوه میگرددق الی میقوانن به شکل هنتاههاب دیگرب چون مصرف مواد
مخ ه ا الکل نیز مـ ّق شون ( .)Kent, Laidlaw, & Brockington, 1997: 181به دیگر سخنق
جنینآراهب اصطالحی است که ده خصو

آسیبهاب بالفعل یا بال و به جنین بکاه میهاد که

ناشی ار سوءاستفادة ماده ار مواد ده ا ناب م ّت باهداهب است ) .(Baer, 2002 : 84ده قعری
1. Embryo.
2. Fetal abuse.

مطالعه سنجشی جنینآزاری در سامانه کیفری ایران و ایاالت متحده آمریکا

48

پیشگفتهق قبیین مـ ادب ار جنینآراهب ده دستوه کاه قراه گرنته است که نایقوان انعکاس
مناسبی ار هنتاه جنینآراهب ها ده اختیاه مخاربان قراه ده  .ار این هاق میقوان جنینآراهب ها به
عنوان آن دسته ار هنتاههایی که خواسته ا یا ناخواسته موجبات آسیب به سالمت جنین ها نراهم
میآاهن ق قعری

کرد .بر این اساسق جنینآراهب ری

گوناگونی ار هنتاههاب آسیبهسان به

سالمت جنین ها ار س ط قا استعاال سیگاه ده داهان باهداهبق شامل میشود.

 .2انواع جنينآزاری
ده این قسات به قبیین ا برهسی اقساح جنینآراهب اشاه میشود .به این مناسبتق ابت ا جنینآراهب
عا ب ا سپس جنینآراهب ناشی ار غفلت یا قصوه قوصی

میشود .گفتنی است آن ه ده

ق سیمبن ب جنینآراهب بای موهد قوجّه قراه گیردق م اقه بر قص مرقکب است؛ ب ین صوهت
که چنان ه عا ده ایراد ص مه به سالمت جنین اجود داشته باش ق جنینآراهب عا ب خواه
بود ا ده صوهقی که ایراد لطاه به صوهت غیر عا ب اهقکاب یاب ق جنینآراهب اص

غیر

عا ب پی ا میکن .

 .1-2جنينآزاری عمدی
جنینآراهب عا ب شامل ریفی ار آسیبها به جنین است که به صوهت عا ب  -قص ایجاد
ص مه به سالمت جنین  -ار سوب مرقکبق خوا نرد حامل جنین یا انراد دیگرق انجاح میشود.
ده این هاستاق یکی ار آسیبهاب مهم ا شایعی که نسبت به جنین حالش

موضوعیت پی ا

می ناای ق ایراد ضربة نیزیکی است؛ ااهد ناودن ضربه ار ررق گوناگون ار قبیل لگ ردنق مشت
ردنق هل دادن ا غیر به ب ن حامل جنین انجاح میشود که برحسب ش ّت ا البته موضع ایراد
ضربه میقوان نتایج گوناگونی ار جاله مرگ جنین قا ناهساییهاب دیگرب ها ده پی داشته باش .
به عباهقی هاشنقرق آ اه جنینآراهب عا ب که ار مجراب هنتاههاب خشونت علیه رنان باهداه
صوهت میگیردق یا باعث ار بین هنتن جنین میشود ا یا باعث برار آسیبهایی ش ی ار جاله
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قراماب هحم ا شکمق شکستگی استخوانهاب جنینق پاهگی پرد هاب جنینی ا غیر میشود
(باهرب ا دیگران .)23 :8268

 .2-2جنينآزاری ناشی از غفلت و يا قصور

1

این گونه ار جنینآراهب ده مواهدب موضوعیت پی ا میناای که حامل جنین ده قابل حاالتق
غفلت ا یا قصوه ده مـانظت داشته است .براب ناونهق آسیبهاب داهایی ناشی ار مصرف الکلق
استعاال مواد مخ ه ا یا هاانگردان ا ها نین نیکوقین ده این رب ه جاب میگیرن ( Condon,

 .)1986: 569بنابراینق ده جنینآراهب ناشی ار غفلت یا قصوهق نرد حامل جنین اضعیت ناسالای
ها ایجاد یا ادامه می ده که بر جنین ا رگذاه است ا ده نتیجه گا باعث آسیبی ش ی به اا
میشود.
با این ااصافق هنتاههاب شایعی که ده گسترة جنینآراهب ناشی ار غفلت یا قصوه قراه
میگیرن به قرقیب ریر موهد احصاء ا برهسی قراه میگیرن  .ده ضان بای متذکر گردی که ده
هنتاههاب پیش هاق مرقکب به صوهت عا بق قص ایراد ص مه به سالمت جنین ها ن اهدق بلکه
غفلت ا یا قصوه نامبرد موجب لطاه یا مرگ جنین میشود.

 .1-2-2مصرف الکل از طرف حامل جنين
یکی ار مهاترین مواهدب که جنینآراهب ناشی ار غفلت ا یا قصوه ها شکل میده ق مصرف
الکل قوسط نرد حامل جنین است .ده این باه ق انق نظر پزشکان ا متخصّصان ذبهبطق سن اهح
کن ذهنی ار جاله آ اه سوءمصرف الکل ده هنگاح باهداهب ا یکی ار آسیبهاب مربوط به جنین
قلا اد میگردد .البته بای ب ین نکته اشاه کرد که سن هاح پیشگفته ار رریق هاهبرد پیشگیرب
االیه( 3اهائه آمورش ا آگاهی به رنان باهداه) قابل اجتناب است (کنینگهاح ا دیگران :8219

1. Fetal neglect or failure.
2. Primary prevention.
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ناهساییهاب جنینی ناشی ار الکل 8که ناشی ار استفادة ش ی نرد حامل جنین ار الکل

ده داهان باهداهب استق چنان است که گا موجب میشود قا رمان به دنیا آم ن جنینق دالت
براب م ابله با ناهساییهاب مذکوه متـال پرداخت هزینههاب گزانی گردد .براب ناونهق ده م طع
کنونی دالت کانادا بالغ بر  999میلیاهد داله ده این حور هزینه کرد است (Hutson, 2006 :
) .2انزان بر مواهد پیشگفتهق مصرف ش ی الکل آستانة خطر ار بین هنتن جنین ها به مراقب باال
میبردق ریرا رنانی که مبادهت به استفادة ش ی ار الکل میکنن ق بیشتر ده معرض قجاار جنسی
ا آسیب جساانی قراه داهن ).(Creasy, 2013 : 1137

 .2-2-2تدخين دخانيات و مواد مخدر توسط حامل جنين
ق خین دخانیات ا مواد مخ ه قوسط حامل جنین ار جاله مواهدب است که ده مجاوعة
جنینآراهب ناشی ار غفلت ا یا قصوه قراه میگیرد .بین میزان سیگاه کشی ن ده داهان باهداهب
ا نرااانی س ط خودبخودب ا مرگ جنین هابطة مست یای اجود داهد (.)Marzilli, 2005: 103
انزان بر آنق میقوان ب ین نکته اشاه کرد که استعاال دخانیات به خصو

ده حجم ریاد یکی

ار علل رایاان رادهس ا ع ح هش ا ناو کامل جنین به حساب میآی (نراغیق .)882 :8211
استفاد ار مواد مخ ه ده داهان باهداهب نیز داهاب قبعات منفی نسبت به سالمت جنین است .ده
این باه براب ناونه میقوان به کوکائین اشاه کرد که میقوان موجبات کاهش نرآین گردش
خون ا اکسیژن به جنین ها نراهم آاهد .یانتهها نشان میده که استفاد ار چنین موادب باعث
اختالل هش جنین ده هحم ا مرگ جنین میشود ).(Steverson, 1993: 303

 .3-2-2مصرف مواد روانگردان
مواد هاانگردان 3ده رمرة مواد مضرب به حساب میآین که ده انراد مصرفکنن

پیام هاب

مخرب نیزیکی ا هاانی به دنبال داهن  .ده ااقعق استفاد ار مواد هاانگردان ار جاله

آمفتامینها2

1. Fetal alcohol spectrum disorders.
2. Psychotropic substances.
3. Amphetamine.
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به عنوان یکی ار خطرات شناختهش ة جنینی باعث آسیب به جنین میشون (کنینگهاح ا دیگرانق
.)326 :8219

 .4-2-2مصرف خودسرانة دارو
یکی دیگر ار مواهدب که باعث آسیب به جنین میشودق مصرف خودسرانه داها است .براب
ناونهق رمانی که رن باهداهب مبتال به اختالل هاانی استق نبای خودسرانه مبادهت به استفاد ار
داهاهاب هاانپزشکی ناای ق بلکه بای با مراجعه به هاانپزشوق داهاهایی ها مصرف کن که
داهاب کاترین خطر ا کاترین دار مؤ ر باش ( .کنینگهاح ا دیگرانق  .)346 :8219ده غیر این
صوهتق امکان آسیب به جنین اجود داهد .ار ررف دیگرق مطابق گزاهش کالج متخصّصان رنان
ا مامایی ایاالت متـ

آمریکاق 8مصرف آسپرین عوامل انع ادب موجود ده خون ماده ا جنین

ها قـتقأ یر قراه می ده ا به هیچ عنوان نبای ده داهان باهداهب استفاد شودق مگر با قجویز
پزشو (بیرچق .)68 :8212

 .5-2-2برقراری روابط جنسی خشن يا پر خطر
به روه اجاالی ا ار منظر علم پزشکیق برقراهب هاابط رناشویی قا قبل ار هفت ماهگی منعی
ن اهدق الی سنجی

آن است که عال م اهبت با مالیات ا اعت ال صوهت پذیرد .با اجود اینق

این هنتاه ار ما هفتم باهداهب به بع بای مانوع گرددق ریرا میکرابهاب موجود ده نرج ا مهبل
رن ماکن است ار ها ااژن باال هان ا باعث عفونت شون ا یا کیسه آب پاه شود ا باعث
رایاان رادهس شود (نراغیق  .)897 :8211بنابراینق اگرچه برقراهب هابطه جنسی قا قبل ار هفت
ماهگی جنین ایرادب ن اهدق نبای به نـو خشن صوهت پذیردق ریرا ده این صوهت میقوان باعث
آسیب به جنین شود .انزان بر این مطلبق هاان روه که پیشتر ب ان اشاه ش ق ایجاد هابطة جنسی
بع ار ما هفتم باهداهب ناهغ ار اینکه با چه کیفیتی انجاح شودق باعث آسیب به جنین میشود.
1. ACOG: The American College of Obstetricians and Gynecologists.
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انزان بر هابطة جنسی خشن ا یا برقراهب هابطة جنسی بع ار هفت ماهگی جنینق هابطة جنسی
پرخطر 8نیز امکان اهاد آسیب به جنین ها نراهم میآاهد .منظوه ار هابطة جنسی پر خطر یا غیر
ایانق برقراهب هابطة جنسی به قرقیبی است که خطر ابتال به عفونتهاب ااگیرداه جنسی نظیر
ای ر ها انزایش میده  .به روه مثالق استفاد نناودن ار کان اح به عنوان یکی ار مصادیق هابطة
جنسی پر خطر قلا اد میگردد ( .)Knox & Schacht, 2015: 262بنابراینق ایجاد هابطة جنسی
پر خطر نیز میقوان رمینة اهاد آسیب به جنین ها نراهم آاهد .ده این هاستاق انت ال ایراس کشن ة
ای ر ار ماده به جنین که ار برقراهب هابطة جنسی ایان احترار ناود ق قابل ذکر است.

 .6-2-2رژيمهای غذايی سخت
اقّخاذ هژیم هاب غذایی سخت ده داهان باهداهب ده رمرة عواملی است که براب سالمت جنین
مضر قل ی میشود .ده ح ی تق شواه موجود نشان میده که ن ر قعذیهاب ماده پیش ار باهداهب
ا نیز ده ا ناب آنق منجر به کاهش ارن نوراد هنگاح قولّ ا انزان بر آنق ن ائص مادهرادب
میگردد (سادلرق  .)814 :8219بنابر به برهسیهاب انجاحش ق این موضوع موهد ا بات قراه گرنته
است که شانس مرگ نورادانی که ار سوءقغذیة داخل هحای هنج برد ان بیش ار  29برابر
نورادانی است که با ارن ربیعی متولّ ش ان (نرارانیق  .)86 :8278ده ااقعق چنان ه نرد حامل
جنین به هر دلیلی بیش ار  4ساعت قغذیه نشودق ده معرض کاهش قن خون قراه میگیرد؛ عالئم
کاهش قن خونق گیجیق سرگیجه ا حالت قهوع است .گاهیااقاتق خانمها ده این شرایط حتی
غش کرد ا بیهوش می شون  .مضاف بر آن بای ده نظر داشت که کاهش قن خون موجب انت
گلوکز به عنوان قنها مادة غذایی میشود که سوخت موهد نیار براب هش جنین ها قأمین میناای
(بر

.)78 :8216
با قوجّه به مطالب باال بای خاررنشان کرد که اقّخاذ هژیمهاب غذایی سخت به خصو

ده

بارة رمانی مربوط به باهداهب امکان لطاه به سالمت جنین ها نراهم میآاهد.
1. Unsafe sex.
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 .3طبقهبندی مرتکبان جنينآزاری
ده این نرار ار نرآین کاه قـ ی اقی مرقکبان هنتاه جنینآراهب برهسی میشون  .ده این مسیر بای
متذکر ش که اگرچه امکان اهقکاب جنینآراهب ار سوب هر نردب اجود داهدق ده این قسات
ه ف بر آن است قا به موارات یو رب هبن ب ار مرقکبان مزبوهق به این مسئله پاسخ گفته شود
که شیوع اهقکاب جنین آراهب بیشتر ار ناحیة چه انرادب است .منظوه آن است که با عنایت به
دامنة قعری

جنین آراهب ا انواع آنق امکان اهقکاب هنتاه مذکوه بیشتر ار ناحیة چه مرقکبانی

متصوّه است.

 .1-3مادر (حامل جنين)
یکی ار بیشترین مواهد مربوط به جنینآراهب ار ناحیة ماده اقّفاق میانت  .ده ااقعق ب ان جهت که
جنین ار ب ن ماده قعذیه می کن ق امکان ایراد آسیب ا آراه ار سوب مادهان به مراقب بیش ار هر
شخص دیگرب است .البته بای متذکر ش که ماده جنین لزاماً حامل جنین نیستق ریرا این امکان
اجود داهد قا جنین به اجود آم ار اسپرح ا قخاو رن ا مردب به خارر ناهسایی دستگا قناسلی
رن ا یا هر علّت دیگرب ده هحم رن دیگرب هش ا ناو پی ا کن  .بنابراینق ده اینجا رن حامل
جنین قنها مبادهت به حال جنین ناود ا هابطه خونی با اب ن اهد ا ماده اب قلا اد نایشود.

 .2-3نزديکان فرد حامل جنين
اهقکاب جنینآراهب ار ناحیة نزدیکان رن باهداه 8نیز ار شیوع باالیی برخوهداه است .براب ناونهق
مردب ها قصوه کنی که به ناحیة شکم هاسر باهداه خود ضربه ااهد میکن ( McCoy & Keen,

 .)2013: 189ده ح ی تق یکی ار مظاهر مهم خشونت خانگی 3ناظر بر مواهدب است که رن
باهداه قوسط هاسر ا یا سایر اعضاب خانواد ده معرض آسیب جساانی قراه گیرد که ده این

1. Intimates.
2. Domestic violence.
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صوهت امکان آسیب به جنین نیز کامالً متصوّه است .ده این رمینهق برحسب یکی ار آخرین
پژاهشهایی که ده اهقباط با قأ یرات خشونت خانگی علیه رنان باهداه ده یکی ار بیااهستانهاب
قهران بر هاب  499رن انجاح ش ق مشخّص ش که نرااانی آسیبها به شکل مشت ردن (6.1
دهص )ق سیلی ردن ( 1.4دهص ) ا اق اح به خفه کردن ( 2.9دهص ) بود است (آن ه خشونت
بر سر ماده باهداه ا جنین میآاهدق ایسنا .)8263/4/1 :
معاوالً رمانی که باهداهب به شکل ناخواسته 8مـ ّق ش باش ق این امکان اجود داهد قا راج
خشونت خود ها علیه جنین به معرض ناایش قراه ده .

 .3-3ساير افراد
انزان بر نرد حامل جنین ا نزدیکان ابق امکان جنینآراهب ار سوب هر نرد دیگرب نیز قابل
قصوّه است .براب ناونهق میقوان به انراد بیگانهاب اشاه کرد که با خشونت خیابانی 3به رن باهداه
متعرض ش

ا ده نتیجة آن جنین س ط میشود .به هر شکلق ده اهقباط با مرقکبان جنینآراهب

این نکته گفتنی است که ماده به لـاظ اینکه جنین خود ها حال میناای رمینة ایجاد آسیب
بیشترب نسبت به جنین ها داها میباش  .ار این هاق انزان بر آسیبهاب نیزیکیق حتی انجاح
هنتاههایی ار قبیل مصرف الکل ا مواد مخ ه ده رمرة هنتاههاب آراههسان قراه میگیرن که
صرناً ار سوب حامل جنین (ماده) امکان برار داهن  .ده صوهقی که سایر انراد مرقکب
جنین آراهب قنها این امکان ها داهن که به صوهت نیزیکی موجبات آسیب ها نراهم آاهن .
بنابراینق بای گفت که حفاظت ار بز دی گی جنین به ایژ ار سوب مادهان ایشان بای به نـو
بیشترب مطاح نظر قراه گیرد.

1. Unwanted pregnancy.
2. Street violence.
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 .4جنينآزاری در مقرّرات ايران و اياالت متحده آمريکا
اضعیت جنینآراهب ده بین م رّهات ایران ا ایاالت متـ

آمریکا ده این قسات قـ یق

برهسی میشود .ار این هاق ده اهلة نخستق موقعیت جنینآراهب ده نظاح ح وقی ایران ا سپس
ده نظاح ح وقی آمریکا برهسی میشود.

 .1-4ايران
ده این قسات حکم مربوط به جنینآراهب ده نظاح ح وقی ملّی برهسی میشود .با این قرقیبق
جهت قبیین بهتر موضوع ا احترار ار پراکن گوییق اضعیت ق نینی هر یو ار اقساح جنینآراهب
به صوهت ج اگانه برهسی ا قـلیل میشون .

 .1-1-4جنينآزاری عمدی
ده م رّهات موجود ده نظاح ح وقی ملّیق عنوان جنینآراهب مطاح نظر قراه نگرنته است .با این
حالق قانونگذاه ده م اح حاایت ار سالمت جنینق س ط جنین غیر قانونی  -ده غیر ار مواهد
پزشکی به شرح من هج ده قانون س ط دهمانی مصوب  - 8214ها ده قانون مجارات اسالمی
مصوب  8263ا قانون قعزیرات مصوب  8271جرحانگاهب ا براب آن ضاانتاجراب کیفرب
پیشبینی کرد است.
مادة  933قانون قعزیرات م رّه میکن که «هر کس عالااً عام اً به ااسطة ضرب یا اذیّت ا
آراه رن حاملهق موجب س ط جنین اب شودق عالا بر پرداخت دیه یا قصا

حسب موهد به

حبس ار یو قا سه سال مـکوح خواه ش » .ده این ماد ق جنینآراهب عا ب منجر به س ط
جنین م رّه ش است .مرقکب چنین هنتاهب انزان بر پرداخت دیه یا قصا

به مجارات سالب

آرادب نیز مـکوح میگردد.
قانونگذاه ده مادة  932قانون قعزیراتق مص اقی ار س ط جنین ها که ده قالب معاانت جاب
میگیردق موهد جرحانگاهب قراه داد است .این ماد م رّه میکن که «هرکس به ااسطة دادن
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ادایه یا اسایل دیگرب موجب س ط جنین رن گردد به شش ما قا یو سال حبس مـکوح
میشود ا اگر عالااً ا عام اً رن حاملهاب ها داللت به استعاال ادایه یا اسایل دیگرب ناای که
جنین اب س ط گردد به حبس ار سه قا شش ما مـکوح خواه ش مگر این که ابت شود این
اق اح براب حفظ حیات ماده می باش ا ده هر موهد حکم به پرداخت دیه مطابق م رّهات مربوط
داد خواه ش ».
انزان بر مواد پیشگفتهق م نّن ده هاستاب اعاال سیاست قش ی مجارات نسبت به کسانی که
ده حورة علم پزشکی ا داهاسارب ار قخصّص ا قجربه برخوهداه هستن ا اق اح به معاانت ا یا
مباشرت ده س ط جنین میکنن ق گاح برداشته است .مادة  934قانون قعزیرات م رّه میکن که
«اگر ربیب یا ماما یا داهانراش ا اشخاصی که به عنوان ربابت یا مامایی یا جراحی یا داهانراشی
اق اح می کنن اسایل س ط جنین نراهم سارن ا یا مباشرت به اس اط جنین نااین به حبس ار دا
قا پنج سال مـکوح خواهن ش ا حکم به پرداخت دیه مطابق م رّهات مربوط صوهت خواه
پذیرنت».
مطابق با آن ه ده مواد  933الی  934قانون قعزیرات ب ان قصریح ش استق ار بین بردن جنین
بای نسبت به جنین حالش قوسط رن باهداه صوهت پذیرد .ار این هاق ده جایی که جنین خاهج
ار مـیط هحم استق موهد حاایت کیفرب قراه نگرنته است .انزان بر آنق ده مواد پیشگفته به
انجاح س ط جنین ده جایی که رن باهداه مرقکب آن میگرددق پرداخته نش است .با اجود اینق
قانونگذاه ده مادة  781قانون مجارات اسالمی نسبت به قضیة مرقوح قعیین قکلی

ناود است.

این ماد چنین م رّه میکن که «هرگا رنی جنین خود هاق ده هر مرحلهاب که باش ق به عا ق شبه
عا یا خطاء ار بین ببردق دیه جنینق حسب موهد قوسط مرقکب یا عاقلة اا پرداخت میشود».
ها نینق برحسب مادة  786قانون مجارات اسالمیق چنان ه چن جنین ده یو هحم اجود داشته
باشن نسبت به س ط هر یو ار آنهاق دیة ج اگانهاب احتساب میشود.
خوشبختانه حاایت کیفرب ار جنین قنها حاایت ده م ابل س ط ها پوشش نایده ق بلکه به
آسیبهایی که نسبت به اعضاء ا جواهح اب ااهد میآی نیز قوجّه ش است .ده این رمینه مادة
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 739قانون مجارات اسالمی چنین م رّه میکن که «دیه اعضاء ا دیگر ص مات ااهد بر جنین ده
مرحلهاب که استخوانبن ب آن کامل ش الی هاح ده آن دمی
ده این مرحله مـاسبه میگردد ا بع ار دمی

نش است به نسبت دیه جنین

ش ن هاحق حسب جنسیّت جنینق دیه مـاسبه

می شود ا چنان ه بر ا ر هاان جنایت جنین ار بین برادق ن ط دیه جنین پرداخت میشود».
قانونگذاه ده مادة  299قانون مجارات ا سالمی ا ده لواب یو حکم مهم ا نوآاهانه (قبصرة
ذیل مادة مرقوح) چنین مرقوح داشته است که «جنایت عا ب بر جنینق هرچن پس ار حلول هاح
باش ق موجب قصا

نیست .ده این صوهت مرقکب عالا بر پرداخت دیه به مجارات قعزیرب

م رّه ده کتاب پنجم «قعزیرات» مـکوح میشود.
قبصر  -اگر جنینی رن متولّ شود ا داهاب قابلیّت ادامة حیات باش ا جنایت قبل ار قولّ ق
منجر به ن ص یا مرگ اا پس ار قولّ شود ا یا ن ص اا بع ار قولّ باقی باان قصا
مطابق با این ماد گفتنی است که اگرچه حکم جنایت عا بق قصا

ابت است».

استق ده موهد جنین ار

این مهم ع ال ش است ا به این مناسبتق صرناً دیه 8ا مجارات قعزیرب بر مرقکب باه میگردد.
با اجود اینق قانونگذاه ده قبصرة ذیل مادة  299قانون مجارات اسالمی ده م اح بیان یو استثناء
برآم

ا اشعاه داشته است که امکان قصا

مرقکب به خارر جنایت عا ب ااهد به جنین نیز

اجود داهد .این مهم قنها مربوط به موقعی است که جنایت عا ب به جنین پیش ار به دنیا آم ن
اب صوهت پذیرنته باش (این که جنایت ده چه ماهی ار رن گی جنین صوهت پذیرنته باش ق
مشخص نش است) ا متعاقب بر آن جنین رن متولّ ش ا داهاب قابلیت حیات نیز باش .
با اجود اینق ده م اح قبیین غفلت قانونگذاه ده ق این مادة قانونی مرقوح شایان ذکر است که
ار آنجایی که معاوالً جنینآراهب ده لواب خشونت خانگی متجلّی میگرددق نرضاً اگر پ ه
جنینق مرقکب ایراد جنایت عا ب به جنین گردد ا شرایط مادة  299قانون مجارات اسالمی نیز
 .8البته الرح به قذکر اسمت که قانونگذاه ده مادة  119قانون مجارات اسمالمی ا ده هاستاب اقّخاذ یو اق اح حاایتی کیفرب
نسمبت به جنینی که داهان هشم بیشمترب ها ر ی ناود اسمت بیان داشمته است که س ط جنین پس ار پی ایش هاحق مشاول
حکم قغلیظ است.
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بر پ ه جاهب نایگردد .ریرا ربق قاع ة کلّی که ده مادة  298قانون

مجارات اسالمی آم ق پ ه به خارر اهقکاب جنایت عا ب علیه نررن قصا

نایشود.

نکتة مثبت مادة  299قانون مجارات اسالمی آن است که حاایت ار جنین ها دائر بر رن گی
آن ده هحم ن انسته است .ار این هاق ایراد جنایت حتی بر جنینی که به روه موقت ده مراکز
دهمانی نگه اهب میگردد ها نیز شامل میشود.

 .2-1-4جنينآزاری ناشی از غفلت يا قصور
منصرف ار جرح انگاهب س ط جنین غیر قانونی ا ها نین ایراد آسیب به اعضاء ا جواهح جنین
که پیشتر ار نظر گذشت گفتنی است که قانونگذاه ده خصو

حاایت جنین ده م ابل آراه ا

اذیّت ناشی ار قصوه یا غفلت هاهبردب ها موهد قوجّه قراه ن اد است .بنابراینق به روه مثال اگر
رن ب اهداهب اق اح به استفاد ار مواد مخ ه صنعتی چون شیشه بناای ا به این خارر جنین اب با
ناهسایی هاب ش ی جسای متولّ گرددق ار این حیث موهد پیگرد ا یا مجارات قراه نایگیرد.
با این هاهق خوشبختانه م نّن ده قانون نـوة اه اب جنین به راجین ناباهاهق هاهبرد حاایتیاب
ها ده قبال جنین پیشبینی کرد است .به عباهقی هاشنقرق قانونگذاه قـ ّق ااصانی ها نسبت به
مت اضیان دهیانت جنین الزامی داشته است قا ده اهلة نخست ار قـ ّق آراه به جنین احترار شود
ا ده مرحلة بع ب جنین ده یو بستر مناسبق نرآین هش خود ها ری کن  .ب ین قرقیبق ماد 3
قانون پیشگفته م رّه میکن که «ق اضاب دهیانت جنین اه ایی بای مشترکاً ار ررف رن ا شوهر
قنظیم ا قسلیم دادگا شود ا دادگا ده صوهت احرار شرایط ذیل مجور دهیانت جنین ها صاده
میکن :
ال

 -راجین بنا به گواهی معتبر پزشکیق امکان ب هداه ش ن ن اشته باشن ا راجه استع اد

دهیانت جنین ها داشته باش ؛
ب  -راجین داهاب صالحیّت اخالقی باشن ؛
ج  -هیچ یو ار راجین مـجوه نباشن ؛
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چ  -هیچ یو ار راجین مبتال به بیااهبهاب صعبالعالج نباشن ؛
ح  -هیچ یو ار راجین معتاد به مواد مخ ه نباشن ؛
خ  -راجین بایستی قابعیت جاهوهب اسالمی ایران ها داشته باشن ».
هاان روه که مالحظه می شودق عوامل خطرسارب چون مصرف مواد مخ هق مـجوهیّت ا
بیااهبهاب صعبالعالج که امکان برار آسیب به جنین ها نراهم میآاهن موهد قوجّه ااقع ش
ا به این خارر راجین مت اضی دهیانت جنین نبای ار چنین خصوصیّاقی برخوهداه باشن .
با این هاهق ار ههگذه مطالعات ا برهسیهایی که صوهت پذیرنت بای خاررنشان ناود که
قانونگذاه صرناً ده قبال جنینآراهب منتج به س ط جنین یا آسیب به اعضا ا جواهح جنین ار اق اح
ااکنشی بهر جسته است ا ده قبال جنینآراهب ناشی ار غفلت یا قصوه ده م اح انجاح ااکنش
برنیام ق بلکه صرناً ده قانون نـوة اه اب جنین به راجین ناباهاهق پاه اب ار اق امات کنشی ها
ده هاستاب پیشگیرب ار جنینآراهب اعم ار عا ب ا یا ناشی ار غفلت ا قصوه پیشبینی کرد
است.

 .2-4اياالت متحده آمريکا
ااکااب م رّهات ن هال ا البته ایالتی ایاالت متـ

آمریکا ده قبال حکم جنینآراهب اعم ار

عا ب ا یا ناشی ار قصوه ا یا غفلتق ده این قسات ار پژاهش به میان میآی .

 .1-2-4جنينآزاری عمدی
دکترین ح وقی ایاالت متـ

آمریکا ده اهقباط با جنینآراهب عا ب هایکرد داگانهاب داهد.

ده این خصو ق حکم س ط جنین با ایراد آسیبها ا ص مات نیزیکی دیگر که میقوان موجب
مرگ ا یا آسیب به اعضاء ا جواهح جنین گرددق متهانت به نظر میهس  .ب ینقرقیبق ابت ا س ط
جنین ا سپس اعاال خشونت علیه جنین برهسی میشون .
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س ط جنین اضع

ناود ان  .جرح مذکوه ده سیستم ح وق کامنال عباهت است ار آنکه رنی ده مرحلة حرکت
جنین آن ها س ط کرد باش ا البته مرحله حرکت جنینی ناظر بر داه اب است که ده ری آن
جنین ده هحم رن حامله داهاب جنبش باش  .با این حالق قاایلی اجود داهد مبنی بر آنکه س ط
جنین موجّه خواه بودق اگر پزشکان انجاح س ط ها جهت نجات رن گی ماده ضراهب ب انن (اح
اس ب ا اح اس پ داحق . )312 :8213
با اجود اینق ناهغ ار پیشینة ح وقی س ط جنین ده ایاالت متـ آمریکا بای اذعان ناود که
دیوان عالی آمریکا ده سال  8672ا ده هاب معراف  Roe v. Wadeبه قانونان سارب س ط جنین
که قا آن برهه ار رمان مانوع بودق اهتااح ناود .ده این اهقباط الرح به قوضیح است که ده آن
سال دیوان عالی اق اح به بارنگرب ده م رّهات ایالت قکزاس ناود که بر اساس آن س ط جنین
مانوع است مگر ده جایی که جان ماده با قه ی مواجه باش  .مطابق با هاب دیوان عالیق اختیاه
رن براب ختم داهان حاملگی موهد شناسایی قراه میگیرد .با اجود اینق ار آنجایی که این اختیاه
مانن هر حقّ ا آرادب دیگرب نبای مطلق قعری

شودق بنابراین مـ ادیتی بر اعاال آن اضع

ش  .ب ین قرقیبق دیوان عالی اق اح به قرسیم چاهچوبی براب س ط جنین با قوجّه به داه هاب
سهماهة باهاداهب ناود .به این مناسبتق امکان س ط جنین ده ما هاب ااّل باهداهب باال ا ده ما هاب
آخر باههداهب ان

موهد احتساب قراه گرنت ).(Lively, 2006 : 217-218

با این مراقبق قانونگذاه ایاالت متـ آمریکا ده سال  3992به قـ ی آرادب س ط جنین که
براساس هاب سال  8672مـ ّق ش

بودق پرداخت .ده این مسیرق قانون مانوعیت س ط جنین

ناقص 8ده سال  3992با قصویب کنگر به مجاوعه قوانین آمریکا اضانه ش  .به این مناسبق مادة
 8128ار نصل  74عنوان هج هم مجاوعه قوانین آمریکا به این مهم اختصا

گرنت .البته بای

قوجّه داشت که ده این ماد ار اصطالح «س ط جنین با قولّ ناقص» 3استفاد ش است که شکل
1. The Partial-Birth Abortion Ban Act of 2003.
2. partial-birth abortion.
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خاصی ار س ط جنین ها ق اعی میکن  .م صود ار این شکل ار س ط جنین آن است که جنین با
قولّ ناقص ار ااژن بیران آاهد شود (قساتی ار آن ا نه هاة آن) ا سپس ار بین برد شود.
پزشکان براب این هاش اصطالحات گوناگونی ها ار جاله ان باض ا استخراج 8ا یا ان باض ا
قخلیه 3به کاه میبرن ) .(Statsky, 2014 : 329بنابراینق م رّهة سال  3992قنها آرادب شکلی ار
س ط جنین ها دچاه مـ ادیت ناود ا نسبت به دیگر اشکال س ط جنین سکوت اختیاه ناود.
به هر ق یرق این مص اق ار س ط جنین ربق بن  8قسات ب مادة  8128ناظر بر آن قسم ار
س ط جنینی دانسته ش است که ده آن عالیات س ط قوسط نردب انجاح میگیرد که:
ال

 -به صوهت عا ب مبادهت به بیران آاهدن جنین رن ار مجراب ااژن میناای (قااح

جنین ها بیران نایآاهد) .البته ده جایی که ااّل سر جنین ار ااژن بیران میآی ق بای قااح سر
جنین ده خاهج ار ب ن ماده باش ق ده مواهدب که ااّل پاهاب جنین یا باسن اا بیران آی ق هر
قساتی ار ب ن جنین که بع ار ناف است ق خاهج ار ب ن ماده قراه گیرد؛ با ه ف اجراب هنتاهب
علنی آن هم با اینکه مرقکب میدان مبادهت به کشتن جنین ناقص رن میکن ؛ یا
ب  -اق اح به هر هنتاه علنی دیگرب به جز بیران آاهدن قااح جنین میکن که باعث میشود
جنین ناقص رن ها بکش .
ده این مواهد ا ربق بن  8قسات پ مادة  8128مجاوعة قوانین آمریکاق پ ه جنینق پ هبزهگ
ا مادهبزهگ مادهب جنین حسب موهد این حق ها داهن که به خارر س ط جنین با ررح دعواب
ح وقی اق اح به مطالبة خساهت نااین  .به این شکلق ده جایی که رن باهداه کاتر ار  81سال
باش ق پ هبزهگ ا مادهبزهگ مادهب جنین ا ده سایر مواهد پ ه جنین مبادهت به ررح دعواب
خساهت میکنن  .البته ده جایی که س ط جنین ناشی ار اق امات مجرمانة شاکی بود ا یا شاکی
به س ط جنین هاضی بود باش ق امکان ررح دعواب ح وقی ها ن اهد.

1. Dilation and Extraction. (D&X).
2. Dilation and Evacuation. (D&E).
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به هر هابق ده مادة  8128ار مجاوعه قوانین آمریکاق اهقکاب س ط جنین رمانی که براب
نجات جان مادهان ده صوهقی که رن گی آنها ده معرض یو اختالل جسایق بیااهبهاب
جسای یا آسیبهاب جسای ار جاله شرایط خطرنا

جسای به علّت یا ده نتیجة باهداهب باش ق

مجار انگاشته ش است .ده غیر این صوهتق پزشکی که به نـو آگاهانه مبادهت به س ط جنین
می ناای به جریاه ن ب ا حبس کاتر ار دا سال ا یا هر دا مجارات مـکوح میگردد.
انزان بر س ط جنینق عنوان جنینکشی 8نیز ده ایاالت متـ آمریکا جایگاهی مست ل داهد.
براب ناونهق ده ایالت این یاناق 3هرگا کسی با قص ب به جز به دنیا آاهدن نررن رن ا یا برداشتن
جس جنین مرد ق عالاانه ا یا عام انه باهداهب رن حاملهاب ها خاقاه ده ق مرقکب جنینکشی
ش

است .این هنتاه ده رب ة جنایات قراه داشته ا منصرف ار هنتاه مبتنی بر س ط جنین است

).(Statsky, 2014 : 330
ده سطح ن هال نیز قانونگذاه ایالت متـ آمریکا ده سال  3994ا ده م اح حاایت ار جنین
مبادهت به اضع قانون بز دی گان (متولّ نش ) خشونت ناود 2 .م رّه مذکوه عنوان هج هم ار
مجاوعه قوانین آمریکا ها موهد اصالح قراه داد .به این مناسبتق نصل ال  69ا مادة  48148با
عنوان حاایت ار انراد متولّ نش ااهد مجاوعه قوانین ایاالت متـ آمریکا ش  .ه ف ار اضع
این م رّه مطابق با آن ه ده م ّمة قانون پیشگفته ذکر ش ق حاایت ار انراد متولّ نش ده م ابل
خشونتق قتل ا سایر مواهد اعالح ش است .ده این رمینه الرح به ذکر است که حسب بن ااّل ار
قسات ال

مادة  8148قانون مذکوهق منظوه ار اصطالح «کود

متولّ نش »ق 1کودکی است

که ده مرحلة جنینی ا ده هحم 9قراه داشته ا هنور به دنیا نیام است .ناهغ ار هر نوع قردی بق
1. Feticide.
2. Indiana.
3. The Unborn Victims of Violence Act. To get this act, refer to the following link:
https://www.congress.gov/108/plaws/publ212/PLAW-108publ212.pdf.> (last visit
) :2017-07-28
4. To access this law, refer the following link:
) https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1841.> (last visit:2017-07-28
5. Un unborn child.
)6. In utero. (Latin word
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ن طة عط

اضع این قانون ها بای ده آن دانست که جنین نیز به مثابة انراد جامعه به عنوان بز دی

جرح 8موهد احتساب قراه گرنته است .ده این مسیر ا برحسب بن ااّل ار قسات ال

مادة 8148

قانون مذکوهق ن ض م رّهات مصرّح که منجر به مرگ یا ایراد ص مة ب نی نسبت به انراد
متولّ نش گردد به عنوان یو جرح مست ل مطاح نظر ااقع ش است.
بر ربق جزء پ ار بن  3ار قسات ال
ا یا کشتن کود

مادة یادش ق انرادب که به نـو عا ب شراع به کشتن

متولّ نش اب مینااین ق به خارر شراع به کشتن عا ب یا کشتن عا ب یو

انسان ربق مواد ( 8888اعم ار قتل با قص قبلی)ق( 8883 3قتل ب ان قص قبلی اعم ار اهادب ا
غیراهادب) 2ا ( 8882شراع به قتل) 4مجاوعه قوانین آمریکا موهد مجارات قراه میگیرن  .مطابق
با آن ه ار نظر گذشتق ده این خصو

قفااقی اجود ن اهد که جرح علیه یو انسان متولّ ش

صوهت پذیرنته باش یا علیه جنینی که ده هحم مست ر بود ا هنور متولّ نش است .ده ح ی تق
اص

بز دی ة جرح باعث نای شود که مرقکب هنتاه جنایی عنوان دیگرب به خود بگیرد .ضاناً

این نکته حائز اهایّت است که ربق قسات پ ار مادة  8148مجاوعه قوانین آمریکاق هنتاه
مرقکبان س ط جنین ده مواهدب که قانوناً مجار استق منصرف ار اعاال م رّهات این م رّه بود
ا ده نتیجه امکان اعاال قع یب قانونی نسبت به اعاال این انراد اجود ن اهد.
اق اح اخیرب که ده ایاالت متـ آمریکا نسبت به س ط جنین عا ب صوهت پذیرنته استق
قصویب الیـة حاایت ار کودکان متولّ نش قاده به قشخیص دهد 1است .این الیـه اگرچه به
قرقیب ده سالهاب  3982ا  3981ار سوب مجلس نااین گان 9به قصویب هسی ق بنا به دالیلی
نتوانست ده مجلس سنا 7به قصویب برس  .الیـة موهد بـث داباه ده سال  3987ده مجلس
1. A victim of crime.
2. Murder.
3. Manslaughter.
4. Attempt to commit murder or manslaughter.
5. Pain-Capable Unborn Child Protection Act. As to see this act, refer to the following
link: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/36
6. House of Representatives.
7. Senate.
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نااین گان مطرح ا به قصویب هسی ا ده م طع کنونی نیز ده انتظاه قصویب ا یا هد ده مجلس
سنا است .با نگاهی به این الیـه مالحظه میگردد که م رّهات آنق قانون جزاب ن هال آمریکا ها
به این صوهت اصالح میناای که انجاح س ط یا شراع به انجاح س ط ده مواهدب که سن جنین
بیست هفته یا بیشتر باش  -نظر به اینکه که جنین قاده به ده

دهد است  -به عنوان هنتاه مجرمانه

موهد احتساب قراه می گیرد .مجارات مرقکب جریاة ن ب یا حبس قا پنج سال ا یا هر دا کیفر
است .البته استثنائاقی ده الیـة مذکوه براب س ط جنین موهد قصریح قراه گرنته است .این
استثنائات عباهقن ار:
 .8ده مواهدب که براب نجات جان رن باهداه الرح است؛
 .3رمانی که باهداهب ناشی ار قجاار 8یا رناب با مـاهح 3است .پزشکی که ربق یو استثناء
اق اح به انجاح س ط جنین میکن ق بای الزامات مشخّص ها هعایت کن

2.

 .2-2-4جنينآزاری ناشی از غفلت يا قصور
با قوجّه به این موضوع که جنینآراهب ناشی ار غفلت ا یا قصوه ده ایاالت متـ
جرحانگاهب نش

آمریکا

استق ده این قسات چگونگی حاایت کیفرب سیستم قانونی ا قضایی ن هال

ا ایالتی آمریکا ار این گونه ار جنینآراهب برهسی میشود.

1. Rape.
2. Incest.
3. “The bill provides exceptions for an abortion: (1) that is necessary to save the life of the
pregnant woman, or (2) when the pregnancy is the result of rape or incest. A physician
who performs or attempts to perform an abortion under an exception must comply with
specified requirements.” To see the text of the bill, refer to the following link:
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/36
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 .1-2-2-4تعقيب کيفری تحت عناوين مجرمانه مرتبط
به روه اجاالیق حاایت کیفرب ار جنینآراهب ناشی ار غفلت یا قصوه به خارر ن ان چنین
مجرمانهابق قـت عنااین بزهکاهانهاب چون کود آراهب ناشی ار غفلت ا دیگر عنااین

اص

مرقبط صوهت میپذیرد.
ده این رمینه این نکته حائز اهایّت است که نخستین ااکنش جامعة ایاالت متـ

آمریکا

نسبت به جنینآراهب ناشی ار غفلت یا قصوه ده دهة هشتاد س ة بیستم میالدب مطرح ش  .ده این
دههق به موارات ایجاد نگرانیهایی نسبت به آسیبهسانی به جنین ده نتیجة استفاد ار مواد مخ ه
غیر قانونی ار جاله کرا ق کوکائین ا هرائین ق قع یب رنان باهداه به اقهاح ایراد آسیب به جنین
یا جنینآراهب ده چن ایالت موهد پیگیرب قراه گرنت .این پیگرد بر مبناب عنااینی چون
کود

آراهبق آراه کود

ناشی ار غفلت ا به مخارر ان اختن ا عرضه ناودن مواد قـت

کنترل  -مواد مخ ه ا سایر موادب که قوریع ا کاهبرد آنها قوسط دالت کنترل میگردد  -به
یو خردسال صوهت میپذیرنت ( .)Farr, 1995: 235- 236ده ح ی تق ده این دههق ده ایاالت
متـ

آمریکا بالغ بر  399رن ده بیش ار  29ایالت موهد پیگرد م امات قع یب قراه گرنتن که

بیانگر اهادة برخوهد با پ ی ة جنینآراهب است (.)Oaks, 2001: 172
ده ح ی تق مطابق با آن ه ده قوانین ایاالت متـ آمریکا مالحظه میگرددق حاایت ار جنین
آن نان که الرح است مـ ّق نش

است .البته ار این مهم نیز نبای گذشت که جنین به عنوان

بز دی ة یو هنتاه بزهکاهانه ده نظر گرنته ش است.
ده حور م رّهات ایالتیق ایالت کاهالیناب جنوبی 8به عنوان قنها ایالتی مـسوب میگردد که
ده هاستاب حاایت ار جنینق رنان باهداهب ها که مبادهت به سوءاستفاد ار مواد مخ ه میکنن به
روه مستار با قه ی قع یب قانونی مواجه میسارد .ده این رمینه ده سال  8661دادگا عالی ایالت
کاهالیناب جنوبیق رنی ها که قست کوکائین نوراد اب مثبت اعالح ش

بود به جرح

1. Sout Carolina.
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کود آراهب مـکوح ناود .سپس ق دادگا عالی ن هال آمریکا نیز دهخواست قج ی نظر
مـکوحعلیه ها هد کرد .ها نین ده سال  8663نیز پران اب ده ایالت کاهالینا موهد هسی گی
قراه گرنت که ری آن رنی به خارر مصرف کرا

ده ا ناب سهماهة سوح باهداهب ا ده نتیجه به

دنیا آاهدن نررن ب معتاد به کرا ِ کوکائینق به جرح کود آراهب ناشی ار غفلت مـکوح
گشت .ایالت کاهالیناب جنوبی چنان ده هاستاب م ابله با جنینآراهب پیش هنت که ده یو بارة
رمانیق برنامهاب قوسط دانشگا پزشکی ایالت مزبوه قرسیم ا عالیاقی ش که ری آن قاامی رنان
باهداه مؤظ

ش ن قا آرمایش مصرف مواد مخ ه ب هن ا نتیجة آن نیز ده اختیاه پلیس قراه

میگرنت .به این قرقیبق ده صوهت مثبت بودن نتیجة آرمایشق رنان باهداه دا ها پیشها داشتن :
یا بای به نرآین دهمان میپرداختن ا یا اینکه موهد قع یب قراه میگرنتن  .البته این هاهبرد با
قوجّ ه به حکم دادگا عالی ن هال آمریکا به جهت ن ض ح وق اساسی رنان دچاه مـ ادیّت
ش  .ار این هاق پس ار آنق آرمایش مزبوه صرناً ده موهد آن دسته ار رنانی به کاه گرنته ش که
مصرف مواد قوسط ایشان معلوح بود ). (Marzilli, 2005: 105- 106
البته منصرف ار ایالت کاهالیناب جنوبیق قع ادب دیگر ار ایاالت ده هاستاب م ابله با
جنینآراهب گاحهایی برداشتهان  .براب ناونه قاضی دادگا ااشنگتن رمانی که قست کوکائین رن
باهداهب که به جرح جعل مـکوح ش

بود مثبت اعالح ش ق به رن انی ناودن اب قا رمان به دنیا

آم ن نررن اا حکم داد .م اح قضایی موصوف دلیل این امر ها صراحتاً حفظ سالمت جنین ار
آ اه ا قبعات ناشی ار استعاال مواد مخ ه اعالح ناود (.)Sherman, 1988: 1
با این مراقب بای اذعان ناود که بیشتر ایاالت ده آمریکا قائل به مـکومیت رنان باهداه به
خارر استفاد ش ی ار الکل ا یا مواد مخ ه ا ده نتیجه ایجاد آسیب به جنین نیستن ( Reid,

.)2015: 325
با قوجّه به برهسیهاب صوهتپذیرنته به نظر میهس اگرچه عنوان جنینآراهب ده مجاوعه
قوانین ایاالت متـ

آمریکا موهد قصریح قراه نگرنته استق این مهم باعث نش

است که

دادگا هاب ایالتی قـت عنااین دیگرب ار جاله کود آراهب عا ب ا ناشی ار غفلتق به
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مخارر ان اختن رن گی کودکانق قتل ب ان قص قبلیق استفاد ار مواد مخ هق قوریع مواد مخ ه
به کودکان ا غیر ق هنتاه مذکوه ها موهد پیگرب قراه ن هن ).(Steverson, 1993: 325

 .2-2-2-4الزام به اعالم گزارش مصرف الکل و مواد مخدر توسط زنان باردار
الزاح به اعالح گزاهش 8مصرف الکل ا مواد مخ ه قوسط رنان باهداه ده شااه هاهبردهاب مناسبی
است که ده هاستاب جلوگیرب ار جنینآراهب ا البته حاایت کیفرب ار سالمت جنین مطاح نظر
مسئوالن ا سیاستگذاهان ق نینی بیشتر ایالتهاب آمریکا قراه گرنته است .ده این رمینهق پزشکان
ش ان قا با اهائة خودگزاهشی ا یا آرمایش سمشناسیق م امات ذبهبط ها نسبت به

موظ

اضعیت بیااهان خود  -رنان باهداهب  -که مبادهت به استفاد ار الکل ا یا مواد مخ ه مینااین
مستـضر سارن ( .)McCoy & Keen, 2013: 198هاهکاه پیشگفته ار آن جهت سنجی قلا اد
میگردد که به موارات ایجاد بستر الرح براب قع یب کیفرب مرقکبان جنینآراهب ناشی ار غفلت
یا قصوهق پیشگیرب ار اهاد آسیب بیشتر به جنین ها نیز نراهم میکن .

نتيجه؛
با لـاظ مطالعاقی که ده این پژاهش صوهت پذیرنت استنباط میگردد که حاایت ق نینی ار
سالمت جنین ده نظاح ح وقی ایران ا ایاالت متـ

آمریکا به روه مناسبی م ّ نظر قراه نگرنته

است ا جالگی این نظاحها کم ا بیش با ناهساییهاب مهاّی ده این عرصه مواجه هستن  .ار این
هاق اگرچه ده ایاالت متـ آمریکا ده قبال جنینآراهب اعم ار جنینآراهب عا ب ا یا ناشی ار
قصوه ا یا غفلت اق امات سنجی اب ده سطح ن هال ا ایاالت دنبال ش استق ده موهد س ط
جنین به ایژ ده ما هاب ااّل باهداهبق حاایت شایستهاب ار سوب کنشگران ق نینی آمریکا دنبال
نش

است .البته هاان روه که گفته ش ق ده سال  3992اق اح مطلوبی ده جهت قـ ی آرادب

س ط جنین ار سوب کنگر عالیاقی ش که این موضوع ده این باه نشان ار قع یل هایة نظاح
1. Mandated Reporting.
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ح وقی آمریکا ار سال  8672به این سو قلا اد میگردد .با این هاهق ناهغ ار س ط جنینق م رّهات
مناسبی ده جهت م ابله با خشونت علیه جنین ا ها نین آن دسته ار هنتاههاب خطرسار ا مهلکی
که نرد حامل جنین ده ا ناب داهان باهداهب انجاح میده ق پیشبینی ش است .بیشو مهاترین
اق امات قانونگذاه ایاالت متـ

آمریکاق حاایت کیفرب ار جنین به عنوان کودکان متولّ نش

ا لـاظ ناودن جنین به عنوان بز دی ة هنتاه مجرمانه است که نشان ار اهتااح به سالمت جنین به
عنوان یو انسان رن

مانن هاة انراد جامعه است .ده این هاستا است که ده م رّهات برخی

ایاالت ار جاله ایالت کاهالیناب جنوبیق رنان باهداه به خارر ایجاد هنتاههاب خطرسار نسبت به
سالمت جنین ار جاله استعاال مواد مخ ه ا مصرف ش ی الکل قـت پیگرد قانونی قراه گرنته
ا حتی متـال مجارات میشون  .ده ح ی تق اگرچه آمریکا با جرحانگاهب جنینآراهب ناشی ار
غفلت ا یا قصوه ناصله ان کی داهدق این مهم باعث نش

است که به صوهت هاشان ق نظاح

قضایی برخی ایاالت مانن ایالت پیشگفته قـت عنااین مجرمانة دیگرب نظیر کود آراهب
ناشی ار غفلت ا غیر به مباهر با این سنخ ار هنتاهها مبادهت نوهرن  .البته ناگفته ناان که گا
دادگا عالی ن هال نیز بر این آهاء مهر قأیی رد است.
با این هاهق اضعیت نظاح ح وقی ایران نسبت به جنینآراهب ده م ایسه با هاهبرد ایاالت متـ
آمریکا ده این حور ق مطلوب اهریابی نایشود .ده ااقعق اگرچه ده قوانین مجارات اسالمی ا
قعزیرات با قأسی ار آمور هاب ن هیق جرحانگاهبهاب متع دب ده قبال س ط جنین ا یا اعاال
خشونت نسبت به اعضاء ا جواهح اب م رّه ش استق ده حورة سایر هنتاههاب منتج به آراه ا
اذیت جنینق ق بیر دهخوهب دی نایشود .به این قرقیبق جنینآراهب ناشی ار غفلت ا یا قصوه
سهای ار حاایت کیفرب ملّی ها به خود اختصا

ن اد است ا این ده شااه ناهساییهاب عا ة

نظاح کیفرب ایران ده مواجهه با جنینآراهب به حساب می آی  .ها نینق به روه کلّی این نکته
شایان قوجّه است که سیاست کیفرب ایران برخالف ایاالت متـ

آمریکاق ده حورة هنتاههاب

عا ب آسیب هسان به جنین اعم ار قتل ا مادان قتل ده م ایسه با دیگر انراد جامعهق ار حالت
اهناقی ا قخفیفی برخوهداه است .با این حالق نبای اق اح قانونگذاه ده قرسیم قبصرة ذیل مادة
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 299قانون مجارات اسالمی ها که گامی سنجی ده هاستاب حاایت ار جنین مـسوب میگرددق
نادی

گرنت .به هر هابق الرح است قا مسئوالن ا سیاستگذاهان ق نینی جاهوهب اسالمی ایران

با قرسیم عنوان جنین آراهب ا البته هنتاههایی که ده این حور موجبات ایراد آسیب به سالمت
جنین ها نراهم میآاهن ق حاایت کیفرب متناسب ا سنجی اب ها نسبت به سالمت جنین اضع ا
اجراء کنن .
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منابع
الف .فارسی
 آن ه خشونت بر سر ماده باهداه ا جنین میآاهد ()8263/4/1؛ پایگا خبرب دانشجویان ایران
(ایسنا).
 احاس بق جان ا احاس ب داحق جان .)8212( .ح وق جزاب آمریکاق چاپ االق قهرانق مؤسسه
نرهنگی انتشاهاقی نگا بینه.
 باهربق بنفشه؛ ضیاییق مرجان ا ضیغای مـاّ بق شراه  .)8268( .برهسی نرااانی خشونت
خانگی ده رنان با پیام هاب نامطلوب باهداهب () 8217-8219ق مجله علای دانشک پرستاهب
ا مامایی ها انق شااه .8
 بر ق بونی .)8216( .آمادگی جساانی داهان باهداهب ا سالمت مادهق قرجاه مریم عب اللهیق
چاپ االق قهرانق نشر علم ا حرکت.
 بیرچق ایلیاح .)8212( .آبستنی ا رایاانق چاپ سوحق قهرانق مؤسسه انتشاهات قالش.

 سادلرق قامس .)8219( .جنینشناسی پزشکی النگانق قرجاه نری ابوالـسنی ا غالمرضا
حسنراد ق چاپ سوحق قهرانق انتشاهات اهجان .
 نرارانیق مینو .)8278( .قغذیه ده داهان باهداهبق شیردهیق شیرخواهی ا کودکیق چاپ االق
قمق انتشاهات چهر.
 نراغیق شعاع 6 .)8211( .ما انتظاه آبستنی ا مراقبتهاب قبل ا بع ار رایاانق چاپ چهل ا
پنجمق انتشاهات مولوب.
 گنتق کانینگهم؛ لونوق گیلسترپ ا هوسق انسترح .)8219( .باهداهب ا رایاان ایلیامزق قرجاه
حای جزایربق چاپ االق قهرانق انتشاهات سااط.
 معینق مـاّ  .)8219( .نرهنگ ناهسیق کتاب ها نوق جل االق چاپ چهاهحق قهرانق انتشاهات
آدنا.
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Abstract
Today and with the advancement of medical science, the issue of protecting the
health of the fetus has become more and more of a concern for actors in the field
of health and legislation. On this occasion, fetal abuse is not limited to physical
violence that causes abortion or damage to their members. Rather, it includes
many of the risk behaviours by which a pregnant woman during pregnancy can
cause death, fetal illnesses, and fetal disorders. In this regard, the United States,
along with the relative ban on abortion, has provided suitable criminal protection
against other abuse to the fetus, also known as the Protection of Unborn Children.
In addition to the federal area, this issue has been further taken into acount in some
states like South Carolina. In this regard, the national criminal justice system has
failed to pay attention to the fetal negligence or failure although it has provided a
supportive approach to violence against the fetus. Therefore, this study aims to
provide a supportive strategy by analysing and comparing the fetal abuse status in
the criminal system of the United States and Iran.

Keywords: Fetus, Fetal Abuse, Pregnancy, Negligence, Failure.
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