
Iranian Council For 
Defending The Truth

ICDT.iR

گزارش

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

شکاف های آمریکا

حق سقط جنین

10





مقدمه
یافته ها

گروه ها و احزاب موافق و مخالف سقط جنین 

تفاسیر متفاوت از قانون اساسی در مورد سقط جنین

استدالل های مخالفان و موافقان سقط جنین

جهت گیری ها نسبت به سقط جنین در دوران اوباما

1

2

12

13

14

15

فهرست



Iranian Council For 
Defending The Truth



مقدمه

1



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت6

شکاف های آمریکا     

حـق سـقط جنیـن در جامعـه آمریکا همـواره یک موضوع بحـث برانگیز بوده و جامعـه آمریکا را به دو گروه تقسـیم 
کـرده اسـت. گروهـی کـه بـرای زنان حق انتخـاب برای سـقط جنین قائل هسـتند )جنبـش حق انتخـاب( و گروهی 
کـه بـه حـق حیـات جنیـن بـاور دارنـد )جنبش حـق زندگـی(. ایـن دو گـروه همـواره در سـطح ایالتـی و فـدرال با 
مخالفـت حقوقـی و سیاسـی بـا یکدیگـر پرداخته اند و تفاسـیر متفاوتی از قانون اساسـی در طرح استدالل هایشـان 
ارائـه می کننـد. حکم هـای حقوقـی متناقضـی هـم از سـوی دادگاه هـای ایالتـی در ایـن مـورد صـادر شـده اسـت و 
دادگاه عالـی هـم در ایـن مـورد حکـم صادر کرده اسـت. طرفـداری از جنبش حق زندگـی و یا حق انتخـاب به عنوان 
معیـاری در انتخـاب مقامـات دولتـی، اعضـای کنگـره، ریاسـت جمهـوری و نامزدی دیـوان عالی مطرح بوده اسـت. 
بـه طـور سـنتی جامعـه دموکرات هـا بـرای زنـان حـق سـقط جنیـن قائـل هسـتند در حالی کـه جمهـوری خواهان 
همـواره مخالـف بـوده و برای جنیـن حق حیات در نظـر می گیرند. در انتخاب ریاسـت جمهوری سـال ۲۰۱۶ دو حزب 
دموکـرات و جمهـوری خـواه بـا صراحـت در برنامه هـای انتخاباتـی خـود بر لـه و علیه سـقط جنین موضـع گرفتند. 

پیش زمینه تاریخی

در دهـه ۱۸۲۰ قوانیـن کنترلـی بـرای سـقط جنیـن وضـع و اعمال شـده بود کـه محدودیت هـای زمانی برای سـقط 
جنیـن اعمـال می کـرد. در اوایـل دهـه ۱۹۰۰ در اغلـب ایالت هـا سـقط جنیـن عملی غیـر قانونـی قلمداد می شـد. با 
وارد شـدن بـه دهـه ۱۹۶۰ بـا بـروز انقـاب جنسـی و تاکید آن بـر آزادی جنسـی در پی آن فشـار بر مقامـات دولتی 
در سـطح ایالتـی بـرای گسـترش آزادی هـای سـقط جنیـن افزایـش یافـت. علـی رغم ایـن فشـارها همـه ایالت ها 
تـا سـال ۱۹۶۵ قوانیـن محدودکننـده ای را وضـع کـرده بودنـد کـه سـقط جنیـن را غیرقانونـی می کـرد.   در نتیجـه 
خـودداری ایـاالت از اعطـای مجـوز سـقط جنیـن، دیـوان عالـی ورد پیدا کـرده و به نفـع حامیان سـقط جنین حکم 
صـادر می کنـد کـه ایـن حکم با مخالفت شـدید کلیسـای کاتولیـک مواجه می گـردد. گری بـاور از باورمنـدان به حق 
زندگـی و عضـو گـروه محافظـه کار ارزش هـای آمریکایـی اظهار می کند کـه حق حیات پایـه ای تریـن و طبیعی ترین 

حقـی اسـت کـه همه حقـوق بر پایـه آن هـا بنا شـده اند. 2

دیـوان عالـی آمریـکا در حکـم تاریخـی خـود رو علیـه ویـد3 در ۱۹۷۳ قوانیـن ایالتـی مخالف سـقط جنیـن را ملغی 
کـرد. در پـی صـدور ایـن حکـم، آمـار سـقط جنین به شـدت افزایـش پیدا کـرد. البتـه در سـال ها یافته اسـت. علی 
رغـم ایـن کاهـش، آمار موسسـه گاتماچر4 نشـان می دهد که ۱/۱ میلیون سـقط در سـال ۲۰۱۱ انجام شـده اسـت که 

معـادل اسـت بـا ۹/۱۶ سـقط در هر هـزار زنی که در سـن بـاروری قـرار دارند. 5

ایـن حکـم دیـوان عالـی جو سیاسـی و انتخاباتی آمریـکا را متاطم کـرد. در سـال ۱۹۷۶ کنگره ممنوعیـت اختصاص 
بودجـه عمومـی را بـرای سـقط جنیـن تصویب کـرده و از پوشـش بیمه خارج کـرد. کنگره امـا این بار در سـال ۱۹۹۲ 
در پرونـده فرزندپـروری تنظیـم شـده علیه کیسـی 6 بسـیاری از مقـررات  محدودیت کننده سـقط جنیـن را تصویب 
کـرد امـا بـه رسـمیت شـناختن حق سـقط جنین شـرایط خاصی را برای سـقط جنین وضـع نمود7.  در حـال حاضر، 
در ۱۸ ایالـت محدودیت هـای زمانـی هفتگـی بـرای سـقط جنین اعمـال می گردد و ایالـت اوایو نیز سـخت گیرترین 

ایالـت در این زمینه می باشـد. 

مقدمه
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کاتولیـک  کلیسـای  مخصوصـا  و  مذهبـی  گروه هـای 
ایـاالت  در  جنیـن  سـقط  سرسـخت  مخافـان 
زندگـی حامیـان  ملـی  کمیتـه  هسـتند.   متحـده 
NRLC( National Right to Life Committee( و حـزب 
جمهـوری خـواه هـم در عرصه سیاسـی همواره با سـقط 
جنیـن مخالفـت کـرده اسـت. در جبهـه مخالـف حـزب 
دموکـرات و جامعـه اقدامـی ملـی حـق سـقط جنیـن    
)NARAL( National Abortion Right Action League

دارند.  قـرار 

گروه ها و احزاب موافق و مخالف 
سقط جنین 
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موافقـان سـقط جنیـن بـر ایـن باورنـد کـه حـق حریـم 
شـخصی در قانون اساسـی وجود دارد. بـر مبنای مفهوم 
آزادی شـخصی در متمـم ۱۴ و یـا در متمـم نهـم بر حفظ 
ادامـه  در  را  زنـان  می تـوان  دارد  تاکیـد  افـراد  حقـوق 
بـارداری مختار دانسـت. ادبیـات پنج متمم ایـن معنا را 
القـا می کنـد کـه قانـون اساسـی حـق حریم شـخصی را 
ایجـاد کـرده اسـت. ایـن کـه قانون اساسـی حـق حریم 
شـخصی را بـه طور مشـخص و بـا صراحت اعطـا نکرده 
اسـت بـه ایـن معنـی نیسـت کـه حـق حریم شـخصی 

بـرای مـردم آمریکا منظور نشـده اسـت. 

مخالفـان نیـز تصریـح می کنند که عبارت حریم شـخصی 
در هیـچ کجای قانون اساسـی نیامده اسـت و هیچ یک 
از متمم هـا حـق خاصی را در زمینه حریم شـخصی ایجاد 
نکـرده اسـت. اگر حق حریم شـخصی در قانون اساسـی 
ذکر نشـده اسـت پـس وجود هـم نـدارد. فقـط افرادی 
را  اساسـی  قانـون  در  اولیـه  نیـت  و  قصـد  می تواننـد 
مشـخص کننـد که نویسـنده قانـون و متمم هـا بوده اند. 
رابـرت بـرک از قضـات دادگاه فـدرال در رد حقـوق حریم 
شـخصی کـه حکـم رو علیـه ویـد هـم بـر آن مبنـا صادر 
شـده بـود اشـاره می کنـد کـه عدالـت در دیـوان عالـی 
بایـد بـر مبنـای قانون اساسـی مکتـوب هدایـت گردد و 
نـه بر مبنـای قانونی کـه برخی ها دوسـت دارند مکتوب 
شـود و آن طـور کـه می خواهنـد آن را تفسـیر می کننـد. 

تفاسیر متفاوت از قانون اساسی در 
مورد سقط جنین
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مخالفـان سـقط جنیـن بیـان می کننـد کـه جنیـن حـق 
زندگـی دارد و بایـد حـق آن بـرای زندگـی بـه رسـمیت 
شـناخته شـود. حـق حیـات جنیـن در حمایـت قانـون 
اساسـی اسـت و مسـیله حیات انسـان در کار اسـت. به 
دنیـا نیامـدن جنیـن نمی توانـد حـق زندگی مسـلم او را 
نفـی کنـد. موافقـان سـقط جنین نیـز اسـتدالل می کنند 
از جملـه حقـوق اساسـی فـردی  فرزنـدآوری  کـه حـق 
اسـت. حـق مـادر به عنـوان انسـانی کاما رشـد یافته و 
بالـغ بـر حق جنیـن به عنـوان انسـانی بالقـوه ارجحیت 
دارد گرفتـن حـق سـقط جنیـن از مادر به معنـای معادل 

در نظـر گرفتـن جایـگاه جنیـن بـا مادر اسـت. 

استدالل های مخالفان و موافقان سقط 
جنین
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همـان طـور کـه اشـاره شـد حـزب دموکـرات بـه طـور 
سـنتی موافق سـقط جنیـن و حـزب جمهوری خـواه نیز 
مخالـف ایـن امر اسـت. در دوره دوم ریاسـت جمهوری، 
کلیسـای  ناحیـه  از  شـدیدی  فشـار  بـا  اوبامـا  بـاراک 
کاتولیـک مواجـه شـد کـه بـر حـذف حـق بیمـه مربوط 
بـه داروهای ضدبـارداری اصرار داشـتند. اوباما در الیحه 
حفاظـت از بیمـار و مراقبـت مقـرون بـه صرفه موسـوم 
بـه اباماکـر داروهـای ضـد بـارداری رایـگان بـرای بیمـه 
شـوندگان لحـاظ کـرده بـود. در مراحـل نهایـی بحـث 
و گقتگـو بـا جمهـوری خواهـان، در نهایـت اوبامـا قول 
داد کـه دسـتوری اجرایـی صادر کـرده و حمایـت فدرال 
را از سـقط جنیـن ممنـوع کنـد. بدیـن ترتیب توانسـت 
حمایـت اعضـای باورمنـد بـه حـق زندگـی را در مجلس 
نماینـدگان بـرای رای مثبـت بـه الیحـه جلـب کنـد. 9 
کنگـره جمهـوری خـواه تمام تـاش خود را به کار بسـت 
تـا بودجـه صنـدوق فرزندپـروری تنظیـم شـده  را قطـع 
کنـد که موفـق نشـد. سـازمان فرزندپروری تنظیم شـده 
سـازمانی اسـت که مراقبت هـا، توصیه هـا و برنامه های 
سـامت بـرای زنـان ارایـه می کند و سـقط جنیـن نیز در 

برنامه هایـش قـرار دارد. 

جهت گیری ها نسبت به سقط جنین 
در دوران اوباما
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بحـث در مـورد سـقط جنیـن در ایـاالت متحـده آمریکا 
سـر درازی دارد و متوقـف هـم نخواهـد شـد. این بحث 
و  دارد  ارزشـی  و  حقوقـی  اجتماعـی،  سیاسـی،  ابعـاد 
موافقـان و مخالفـان سرسـختی هـم در جامعـه آمریـکا 
دارد و تقابـل موافقـان و مخالفـان بـه ایجـاد فضـای 
جـدی دوقطبـی منجـر شـده اسـت. مسـلم اسـت کـه 
موافقـت و مخالفـت بـا سـقط جنیـن در آینـده نیـز در 
جامعـه آمریـکا شـکاف ایجـاد خواهـد کـرد. رقابت های 
سیاسـی در آمریـکا اعـم از انتخابات مجلـس نمایندگان، 
کنگـره و ریاسـت جمهـوری همـواره تحت تاثیـر موضع 
گیری هـا نسـبت بـه سـقط جنیـن خواهـد بـود و گـذر 
زمـان مشـخص خواهـد کـرد که کـدام گروه دسـت برتر 

را خواهـد داشـت. 

جمع بندی
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