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 چکيده

این تعریف که یک  .حقوق بشر به معنای برابری همه افراد از حمایت یکسان در برابر قانون است

از طرفی  .تعریف مختصر ازحقوق بشر است همه افراد صرف نظر از سن،جنس و تابعیت را در بردارد

هایی که از این اعالمیه کنوانسیونو نظر از اعالمیه جهانی حقوق بشر اند صرفها مکلف شدهدولت

دولت ایاالت متحده  .را در قوانین داخلی خود وضع و اجرا نمایندمقررات حقوق بشری نشات گرفته 

در امضاء و پایبندی به  است گام مثبتی در ایجاد سازمان ملل داشتهاین که رغم  آمریکا علی

در  و زنان در دانشگاهچنانکه ، تاس کنوانسیون حقوق زنان و حقوق کودکان نقش منفی داشته

متاسفانه  .برندمی جها رنکودکان نیز از تبعیض و انواع خشونت ،برندمحیط کاری از تبعیض رنج می

های داخلی آمریکا موارد متعدد نقض حقوق بشر در مقررات و رویهما شاهد  روزانه دراین زمینه ها

                                                                     .هستیم

 تبعیض نژادی ،حقوق بشر دولت آمریکا، حقوق زنان ،حقوق کودکان ، :يديکل واژگان
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 مقدمه               

 
ن هرچند که حقوق بشر از تعالیم حقوق طبیعی قر. حقوق بشر کلمه مقدسی است که قدمتی به اندازه تمدن بشریت دارد                 

تالش متفکران و اندیشمندان دلسوز حقوق بشری  نتایجدر این قرن . هفدهم نشات گرفته است اما حقوق بشر ریشه در قرن بیستم دارد

همانطور که مالحظه  .روزولت در پی پیام چهار آزادی آن را ابالغ نمودکه  . دنانسان به حقوق طبیعی و ذاتی خود دست پیدا کسبب شد 

ها را ملزم به حقوق بشر دولت. در مقابل هر حقی یک تکلیف وجود دارد یعنیقوق آمده است کلمه حح حقوق بشر،می کنیم در اصطال

بدین . و رعایت حقوق انسانی است این دولت است که از بطن جامعه و مردم تشکیل شده است و رسالتش حفظ.رعایت حقوق بشر می کند

می وجامعه نابود  تدر صورت نادیده گرفتن این حقوق ، انسانیید ایده ال به وجود می آ انسان است که جامعه حقوقخاطر در صورت رعایت 

 ،از این رو کشورها برای اجرای این حقوق.یک نوع لجام گسیختگی در جامعه نظیر قرون وسطی در جامعه به وجود خواهد آمد که شود

وضعیت حقوق بشری در  وون پژو هش های زیادی در مورد حقوق بشر تا کن.قرار دادند خودقواعد حقوق بشر رادر سرلوحه قوانین اساسی 

های حقوق زنان و کودکان درآمریکا ر اختصاصی به بررسی موارد چالشواین است که به ط هدف ما در این پژوهش.است آمریکا

دولت آمریکا در زمینه رعایت حقوق رویه دولت آمریکا در پایبندی به رعایت حقوق زنان وکودکان تا چه حد مطلوب بوده است؟ .بپردازیم

این سازمان مدافع  است؟دولت آمریکا که از بانیان ایجاد سازمان مللنزدیک های حقوق بشری این دو گروه تا چه حد به اهداف کنوانسیون

ان هاره خود رادر جو همواز سوی رئیس جمهور این کشور کرد با اعالمیه چهارآزادی را از طرف دیگر حقوق بشر می باشد و  حقوق بشری

آیا این کشور نسبت به رعایت حقوق  .کشورهای دیگر را به نقض حقوق بشر متهم می کنددر مقابل . استمدافع حقوق بشری قلمداد نموده 

این است بررسی  شهروندان خود به نحو مطلوب عمل نموده است؟و تا چه حد با قواعد حقوق بشری سازگاری دارد؟ هدف ما در این پژوهش

 .  چالش های حقوق زنان و کودکان در ایالت متحده آمریکا است موارد

 
 در آمریکا حقوق زنان - 

نیازمند به حمایت . و هنوز در جوامع این تفکر وجود دارد است وجود داشتهآنان به خاطر طرز تفکری که در گذشته نسبت به جنس زنان 

در جامعه باید این فکر در بین تمام افرادالقا شود که زن ومرد بنا به . می باشد ویژه از طرف دولت ها به خصوص سازمان های بین المللی

که این برابری سبب از بین رفتن هرگونه تبعیض و ازسوی دیگر تساوی بین .دناصل اشتراک وجودی وبرابریاید از حقوق یکسان برخوردار باش

اگر تفاوتی بین زن ومرد وجود دارد نه به خاطر وضعیت عقالنی و . است اخالق هم اصل تساوی بین زن ومرد را پذیرفته.باشدمی زن ومرد 

اخالق هرگونه اجحاف و تحقیر نسبت به زنان را در زمینه های .شعور آنها،بلکه به خاطر کار کرد و نقش متفاوت زنان و مردان در جامعه است

به این نیت که اوالانسان ها در جامعه به حقوق ،ارزش . شدویب بدین خاطر اعالمیه حقوق بشر تص.مردود می داند علمی، شغلی و خانوادگی

ازطرفی دیگر به خاطر . و ازهرگونه اجحاف و تبعیض در بین افراد نسبت به یکدیگر و از سوی دولت مصون باشند.گاه باشند آو منزلت خود 

می فمنیسم بر گفتمان حقوق  تحت تاثیر هک. به تصویب رسیدویژه ای آنها در جامعه کنوانسیون  وقحمایت از زنان و احقاق حق

از زمانی حقوق زن به وجود آمد، که  می باشدکه مستلزم توجه ویژه و خاص  .استحقوق زنان بعد بسیار مهمی در زمینه حقوق بشر 1.باشد

به همین خاطردر عرصه . بردندروشنفکران مدافع حقوق بشر به ارزش زن در اجتماع  و خانواده و به برابری حقوق زن ومرد در این راستا پی 

ای در حمایت از حقوق زن  جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی،کنوانسیون ویژه جامعه بین المللی عالوه بر اعالمیه

 1191ر دسامب 11است که درتاریخ (( رفع هر گونه تبعیض علیه زنان))تدوین شد مهمترین کنوانسیون های مربوط به حقوق زن کنوانسیون

است عالوه براین  اما تا کنون آن را تصویب نکرده است آنرا امضاءنموده 1111جوالی 19کشور ایاالت متحده آمریکا.تصویب رسیده است به

ضعیف  در این کشور زنان از گروه های است راامضاءنکرده((رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ))دولت آمریکا پروتکل اختیاری کنوانسیون

در پی گزارش های موثق حقوق بشری زنان در این کشور با وجود شرایط مساوی در حوزه اشتغال حقوق کمتری . سوب می شوندجامعه مح

از سوی دیگر موجب دشوار ی هایی در زندگی ودریافت می کنند همین درآمد ناکافی سبب عدم امنیت اجتماعی و شغلی زنان از یک سو 

اد زنان زندانی در این کشور طبق گزارش های حقوق بشری روبه افزایش است به طوری که طبق گزارش تعددر زمینه زندان، . باشدمی زنان 

تعداد زنان زندانی این کشور را تشکیل می دهند به عبارت روشن تر حدود 2/4 2112تا  1111موثق حقوق بشری از این کشور از سال 

جنسی به زنان در این کشور را روبه افزایش نشان می دهند به طوری که طبق زندانیان این کشور زنان هستنداز طرفی آمار ها تجاوز /9

                                                           
 1191کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب -1



 501 -551، ص 5931 ، زمستان 2پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

هزار نفر عنوان 121تعداد زنانی که قربانی تجاوز شده اند 2112این سازمان غیر دولتی در سال (( شبکه ملی بررسی زنای با محارم))گزارش

ودر صورت .در صد این تجاوز ها به پلیس گزارش نمی شود 21در حالی که حدود .سال سن داشته اند 11در صد آنها کمتر از 44کرد که 

به این دلیل قربانیان تجاوز یا این مسئله را شخصی می دانند و یا این که از ترس انتقام . در صد آنها به زندان محکوم نمی شوند 11شکایت 

 .1هر گز به پلیس گزارش نمی شود

تا کنون آن را تصویب نکرده است؛غیراز این  اما .را امضاءنموده استحقوق زنان نسیون کنوا 2111دسامبر سال12در تاریخ که دولت آمریکا 

پروتکل مبارزه با قاچاق ))و((به ویژه زنان و کودکان)پروتکل منع ،جلوگیری و مجازات قاچاق انسان ))کنوانسیون دولت آمریکا دو پروتکل،

ی دولت آمریکا به این کنوانسیون ها در عدم تصویب یا امضاءآنها به عنوان نقض را به تصویب نرسانده است بی توجه((زمینی،هوایی ودریائی

از رفتار دولت آمریکا نسبت به زنان اشاره می شود که می تواند به عنوان نقض حقوق  چند مورددر این جا به  .حقوق بشر محسوب می شود

نسل دوم حقوق بشری حقوق سوسیالیستی است وکشور های  .در این نگارش نسل دوم حقوق بشر را بررسی می کنیم. بشر محسوب شود

توجه این نسل حقوق بشر معطوف به رفع نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی انسان ها در . شرق طرفدار این حقوق می باشند بلوک

 ی باشد،اما این مسئله مربوط به،حقوق زنان که مربوط به  هر دونسل م.جامعه،ایجاد برابری و رفع محرومیت ها ازجوامع انسانی می باشد

مواردی که در این جا بحث می شود مواردی است که از دیدگاه اخالق، اعالمیه جهانی حقوق بشر، . نسل دوم حقوق بشر نیز می باشد

ه متعلق به حق آموزش و امنیت ک. کنوانسیون های حقوق بشری از جمله کنوانسیون حقوق زنان و وجدان هر انسان آزاده ای متاثر می کند

هر انسان آزاده ای محسوب می شود اما در این جامعه زنان از جمله سیاهان از تبعیض در زمینه آموزش و دانشگاه رنج می برند، حتی با 

طبق آمارهای رسمی و گزارش موثق حقوق بشری از خشونت خانگی علیه زنان .خشونت و آزار جنسی در مراکز علمی روبه رو هستند

در این زمینه حکایت دارد که می توان گفت رعایت مقررات حقوق بشری باالخص کنوانسیون حقوق زنان از سوی آمریکا با  وکوتاهی دولت

سازو کار اجرایی در این کشور آنقدر کار  به چند دلیل است از جمله این کهخشونت خانگی رنج می برند زنانی که از . چالش مواجه است

 .کایت بتوانند به حق خود برسندساز نمی باشد که زنان در پی ش

 خشونت و آزار جنسی عليه زنان - - 
این تعریف مشابه .خشونت به هرگونه آزار جسمی ،جنسی ،روحی و روانی است که بر شخص به نحو غیر قانونی و نامشروع تحمیل می شود 

که شکنجه را به عنوان هرگونه رفتار شدید و غیر . ستانموده  در این زمینه بیانتعریفی است که بند یکم ماده یک کنوانسیون منع شکنجه 

ذهن و روح فرد بدون اینکه اعمال و رفتار خشونت آمیز و کسی که مورد شکنجه قرار بگیرد را در نظر داشته ،قابل تحمل نسبت به جسم 

اعث تاثرات روحی،روانی می باشد حتی تجاوزو خشونت جنسی که ب .2به عنوان شکنجه مدنظر می باشدکه نفس عمل است  بنابراین. باشد

حسب یک رای که از  شعبه اول دیوان کیفری الهه برای رواندا در قضیه اکائیسو  تجاوز جنسی و خشونت علیه . در این تعریف می گنجد

این امر به  از این رو حقوق زن وکنوانسیون های حقوق بشری برای. 2زنان را بخش انفکاک ناپذیر از جرم نسل کشی قلمداد نموده است

متا سفانه در عمل کشور های  .وجود آمدند که حقوق انسان ها از جمله زنان در مقابل این اعمال خشونت آمیز مورد حمایت قرار بگیرد

با نقض حقوق زنان روبه رو هستند  خوددر این زمینه می باشند مدعی حقوق بشر که از بانیان اصلی طرح قوانین و مقررات حقوق بشری 

آمریکا کشوری است همواره مدافع حقوق بشر بوده و حتی اولین کشوری است که به طور رسمی حق سیاسی و مشارکت زنان در این  کشور.

متا سفانه علی رغم این که این کشور با مشارکت زنان در صحنه های گوناگون از جمله صحنه اجتماعی  موافق . زمینه را به رسمیت شناخت

خشونت و آزار جنسی علیه زنان در کشور .کشور زنان در دانشگاه و چه ارتش مورد خشونت و آزار قرار گرفته انداست اما در عمل در این 

 2114سال درآمریکا به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر دراین  کشور محسوب می شود در گزارشی از نقض حقوق بشر درآمریکا، 

که این موارد می تواند وضعیت .از جمله خشونت علیه زنان در ارتش و در دانشگاه  شدمنتشر شد خشونت علیه زنان در چند مورد ظاهر 

 4نگران کننده از و ضعیت حقوق بشر در این کشور باشد

 

 

 

 

                                                           
1
 Abuse and Incest National Network, September report, www.rainn.org/statistics /september/ 19 Jun/ Htm/ 

2
 Domestic Violance against Women, “Domestic Violence Fact Sheet” , Available at: 

http://www.stopvaw.org/uploads/domestic_violence_fact_sheet_finall3.pdf 
 
 1دانشگاه تبریز صفحه1211زمستان 22شماره ((زن و مطالعه خانواده))از نگاه  سازمان ملل مجله  زنانمقاله چشم اندازحقوق :موثقی،حسن 

4
 www.usviewer.com/fa 
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 : آزار جنسی عليه زنان در ارتش   - - - 

اع این کشور بارها در این مورد گزارش وزارت دف. که دو طرف یا یک نفر نظامی باشندبه موردی تلقی می شود خشونت علیه زنان در ارتش  

موضوع  .1به این سو افزایش نشان می دهد 2112در طی این گزارش ها وضعیت نقض حقوق زنان در ارتش از سال  .منتشر نموده است

به آن تجاوز جنسی در ارتش در گزارش های حقوق بشری این کشور، به عنوان یک معضل که وزیر دفاع و ریس جمهوری آمریکا نسبت 

ابعاد خشونت جنسی علیه زنان در است از طرف وزارت دفاع آمریکا منتشر شده  2114درگزارشی که در اول ماه می . ابزار نگرانی کرده اند

در سال است که در این گزارش آمده .درصد افزایش پیدا کرده است  11طبق این گزارش موارد تجاوز جنسی در ارتش . ارتش مشخص شد

هزارمورد تجاوز جنسی  22تعداد  2112در سال . ه است مورد گزارش آزار جنسی به مقامات مسئول در ارتش رسید21وار پنج هز  2112

درصد مربوط به نیروی دریائی بوده  12طبق آمار بیشترین میزان آزار جنسی با  ه استمورد آن گزارش شد 294هزارو  2که  است رخ داده

ه است روند افزایش شکایت مربوط به آزار جنسی در ارتش ادامه داشت2 در صد بوده است 41هوائی با و کمترین آن مربوط به نیرو ی است 

میزان شکایت ها از آزار جنسی هشت در صد افزایش داشته اذعان نمود  2114به طوری که وزارت دفاع آمریکا در گزارش خود در سال 

ت برخوردار باشند اما متا سفانه علی رغم امکانات فراوان در این کشور که نصیب در جامعه آمریکا که زنان بایداز حق اشتغال وامنی 2است

از لحاظ اجرائی و  متا سفانهدر این زمینه مقررات به نحو کافی وجود دارد . استافراد می شود وضعیت زنان در این زمینه نگران کننده 

 .قضایی نقص وجود دارد
 :خشونت جنسی عليه زنان در دانشگاه  -2- - 

در دانشگاه های آمریکا است، طبق  دیگر از موارد نقض حقوق زنان در آمریکا که از طریق آزار و اذیت جنسی نقض می شود حقوق زنانیکی 

ابعاد و سیع آزارو اذیت جنس در دانشگاه است انجام شده  2114در سال )MIT)تحقیقی که به وسیله محققان دانشگاه ماساچوست  گزارش

درصد از دانشجویان پسر در مقطع کارشناسی حداقل یکبار قربانی 1در صد دانشجویان دختر و  19می دهد که  های این کشور را نشان

گزارش های آماری دیگر وضعیت آزارو اذیت جنسی در دانشگاه های این کشور را وخیم گزارش می کند طبق یک گزارش  .4خشونت شداند

این کشور حداقل یکبار به شیوه های مختلف قربانی خشونت شده اند،طبق آمار وزارت درصد از دانشجویان دختر در دانشگاه های  21حدود 

از چهار دختر، یک دختر حداقل یکباردر دوران دانشجوئی گرفتار آزار .دادگستری این کشور که در مورد آزار جنسی منتشر شده است

دوران دانشجوئی  تجربه کرده اند ،بسیاری از آنها مجبور به سقط درصد از دانشجویان که بارداری ناخواسته رادر  12حدود 1 جنسی شده اند

درصدخشونتهای  11منتشر شده، 2114طبق گزارش های موثق درسال .جنین شده اند که عوارض جسمی و روحی طوالنی مدت دارد

 2و یا در حین استفاده از مشروبات الکلی دردانشگاه اتفاق می افتد جنسی بعد

 ليه زنانخشونت خانگی ع-3- - 
شده است این است که هر نوع رفتاری که منجر به اذیت وآزاری جسمی ،روحی  9از لحاظ  لغوی وحقوق  تعریفی که از خشونت خانگی

همانطور که از این تعریف مشخص 1 .می شود تلقی،روانی انسان شود و توسط یکی از اعضای خانواده شخص صورت گیرد خشونت خانگی 

خشونت خانوادگی می تواند .که در خانه و از طرف یکی از اعضای خانواده به شخص وارد می شود است زاریآخشونت خانگی می شود 

این خشونت می .شامل ضرب و شتم ،تحقیر ،گرسنگی دادن ،حبس ،تحقیر ،گرسنگی دادن ،تجاوز جنسی زناشویی ،و ایجاد ناامنی شود 

در ایالت متحده ((مرکزملی  پیشگیری سوانح ))ضای خانواده صورت گیرد طبق آمار نواند توسط همسر ،شریک زندگی ،پدر و مادر و دیگر اع

از زنان قربانی خشونت فیزیکی و ضرب و شتم شدید 22،2از زنان خشونت جنسی از طرف شریک زندگی خود را تجربه کرده اند1،11آمریکا 

                                                           
1
 - united states department of defense, Sexual assault Prevention and Response, Available at: 

http://www.sapr.mil/public/docs/reports/FY12_DoD_SAPRO_Annual_Report_on_Sexual_Assault-VOLUME_ONE.pdf 
2
 Helene Cooper, “ Pentagon Study Finds 50% Increase in Reports of Military Sexual Assaults”, May 1, 2014, 

Available at: http://www.nytimes.com/2014/05/02/us/military-sex-assault-report.html?_r=0 
3
 www.usviewer.com/fa 

4
 Massachusetts Institute of Technology, Survey Results: 2014 Community Attitudes on Sexual Assault, Oct, 27, 

2014. Available at: http://web.mit.edu/surveys/health/MIT-CASA-Survey-Summary.pdf 
5
 U.S. Department of Justice, “Rape and Sexual Assault Victimization Among College-Age Females, 1995–

2013”, Available at: http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/rsavcaf9513.pdf 
6
 Nick, Anderson, “Sex offense statistics show U.S. college reports are rising”, July 1, 2014, Available at: 

http://www.washingtonpost.com/local/education/sex-offense-statistics-show-us-college-reports-are-

rising/2014/07/01/982ecf32-0137-11e4-b8ff-89afd3fad6bd_story.html 
7
 domestic violence 

8
 Domestic Violance against Women, “Domestic Violence Fact Sheet” , Available at: 

http://www.stopvaw.org/uploads/domestic_violence_fact_sheet_finall3.pdf 
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تجاوز ها مشکالت روحی و جسمی شدید دچار می شوند و سیاری از این قربانیان تحت تاثیر این ب.1تو سط شریک زندگی خود شده اند

منتشر شده ((اداره تحقیقات فدرال ))طبق آمار های که به وسیله .زندگی معمولی آنها تحت تاثیر رفتار تجاوز گرانه علیه آنها قرار می گیرد 

درصد  11هم چنین  .بانیان انجام شده استقتلی که قربانی آن زنان هستند،یک مورد توسط همسر یا دوست پسر شخص قر 12از هر  .است

خشونت 2از زنانی که قربانی خشونت فیزیکی  خانگی هستند دچار آسیب جدی نخاعی یا در اثر ضربه به سر دچار آسیب مغز ی می شوند

ی وروانی شدیدی بر زنان تاثیر روح ،کهخانگی در بسیاری از موارد در طوالنی مدت و متداول توسط نزدیک ترین افرادبه زنان انجام می شود

در 2114جوان بودن بسیاری از قربانیان این خشونت به این وضعیت دامن می زند ،طبق نتایج یک تحقیق که در پنجم سپتامبر . دارد

 درصد آنهاتجاوز جنسی را زمانی 91زوزنامه واشنگتن پست منتشر شده است از هر پنج زن در این کشور یک تن قربانی تجاوز بوده که 

 2ساله بوده اند21تجاوز کرده اندکه زیر 

 کوتاهی دولت در مقابله با خشونت عليه زنان-4- - 

خداوند باری تعالی به انسان کرامت بخشیده و همه انسان ها را با کرامت یکسان خلق نموده از جمله در ماده دوم اعالمیه حقوق بشر 

در کشورهای دنیا  .همگان باید نسبت به یکدیگر چون برادر و خواهر رفتار کنند....د تمامی انسان با کرامت و حقوق مساوی به دنیا می آین))

حقوق مشخص و مساوی را برای زنان همسو جهانی حقوق بشر،زنان در قانون اساسی خود به تاسی از ماده دوم اعالمیه زمینه رعایت حقوق 

متا سفانه  جسته اندو از هرگونه نقض حقوق زن در اجتماع تبری .اند هبا حقوق مردان در زمینه های اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی مقررنمود

در عصر کنونی نیز از نقض حقوق بشر و ظلم رنج می برند همانطور  .زنان به خاطر و ضعیت و موقعیتی که در گذشته داشته اند عالم عملدر

حقوق مساوی برخوردارند اما در عالم واقع در اجتماع نسبت به اعالمیه در قوانین کشور ها زنان از دوم این که گفته شد به تاسی از ماده 

حقوق زنان تعدی شده است و در این زمینه این دولت است که به عنوان اخرین پناه گاه شخص باید به حمایت از حقوق از دست رفته زنان 

ات حقوق بشری محسوب می شود بلکه یک بی تالش نماید در این زمینه اگر دولت کوتاهی نماید نه تنها به عنوان نقض حقوق ومعاهد

در این جا ما طبق گزارش حقوق بشری به عکس العمل دولت آمریکا در برابر . تفاوتی از سوی دولت به حقوق زنان محسوب می شود 

  .خشونت علیه زنان در جامعه آمریکا می پردازیم 

،و خانه ها انجام می شود روزانه از طریق همین خشونت هااصلی ترین  جدای از گزارش هایی در مورد خشونت علیه زنان در ارتش ،دانشگاه

زنان  کوتاهی دولت های ایالتی و فدرال علیه این خشونت ها می تواند به عنوان نقض حقوق.حقوق شناخته شده برای زنان نقض می شود 

ه ای از پنهان ماندن برخی از این خشونت ها همین کوتاهی دولت نسبت به نقض حقوق زنان باعث گزارش های تکان دهند. محسوب شود

شد بدین معنی زنان قربانی خشونت در ارتش ،دانشگاه ها ،و خانه خشونت علیه خودشان را به پلیس گزارش نمی دهند و حتی علیه خود 

در . سمی گزارش می دهندعامل آن ،گزارش وزارت دادگستری تنها پنج درصد از زنان گرقتار آزار و اذیت جنسی نسبت به خود را بطور ر

طبق گزارش حقوق 4 گزارش آمده است از ده نفر گرفتار خشونت جنسی تنها یک نفر به طور رسمی نسبت به این وضعیت شکایت می کنند

در این کشور منتشر شده است بیش از ده هزار خشونت جنسی در بین نظامیان این کشور گزارش شده است بنا  2114بشری که در سال 

قر بانیان خشونت جنسی در ارتش به خاطر ترس از انتقام جویی، .وضعیت حقوق بشر در کشور آمریکا نگران کننده  محسوب می شود  براین

و ترس از این که نتوانند خشونت علیه خود را در دادگاه به اثبات برسانند سعی در پنهان کاری نسبت به این خشونت ها می  اخراج  شدن

اختالف زیاد بین موارد جنسی از یک سو و مواردی که از  .رد خشونت جنسی از سوی مقامات بلند پایه صورت می گیردبسیاری از موا. کنند

که طبق .این خشونت ها گزارش می شود بیش از هر چیز نشان از بی اعتمادی قربانیان خشونت از روند رسیدگی به این جریم می شود 

از قربانیان این خشونت تجاوز علیه خود را گزارش نمی کنند و از طرف دیگر این به عنوان درصد  11گزارش حقوق بشری از این کشور، 

عاملی از بی اعتمادی به کمیته و دادگاه های نظامی این کشور محسوب می شود و از سوی مقامات نظامی و امنیتی کار خود را به خوبی 

طبق . مال دولت در این زمینه  نقض حقوق زنان در این محسوب می شود واه. دولت در این زمینه مسئول می باشد کهانجام نمی دهند 

در . همین اهمال ها عاملی در افزایش خشونت در ارتش است که متجاوزان به خاطر محاکمه نشدن دست به این اعمال می زنند  ،گزارش ها

ی کنند و یا این که در صورت شکایت از سوی مقامات زمینه خشونت جنس علیه زنان در دانشگاه نیزقربانیان این خشونت ها یا شکایت نم

                                                           
1
 Matthew J. Breiding, and Sharon G. Smith, “Prevalence and Characteristics of Sexual Violence, Stalking, and 
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دولت باراک اوباما رئیس جمهور  .دانشگاه مانع از شکایت و پیگیری شکایت از سوی قربانی خشونت به مقامات قضائی می شوند می شوند

در برخورد با خشونت و آزار جنسی  دانشگاه و آکادمی را منشر کردند که مقامات این دانشگاها 11این کشور در اقدامی روبه جلو فهرست 

طبق گزار شهای حقوق بشری هافینگتون پست تنها کمتر یک سوم دانشجو جویانی که دست به اعمال خشونت .کوتاهی و اهمال نموده اند 

قربانیان تجاوز  درصد 11حدود   2114طبق امارهای وزارت دادگستری این کشور در ماه دسامبر 1 جنسی زده اند از دانشگاه اخراج شده اند

عوامل شخصی،ترس از انتقام ،وعدم پی گیری قضائی از سوی نهادهای  :از جملهبه دالیلی هرگز خشونت جنسی خود را گزارش نمی کنند 

در زمینه خشونت و آزار جنسی خانگی علیه زنان طبق گزارش شبکه ای بی سی هفتاد درصد این خشونت ها  .2مسئول این کشور می باشد

طبق آمارها، از زندان های آمریکا غالب زنانی که در زندان محبوس هستند از . و یا این که منجر به رسیدگی نمی شوند . ی شودگزارش نم

در صد از زنانی که در زندان کالیفرنیا محبوس هستند توسط مقتول  12سوی مقتول های خود مورد آزار جنسی قرار گرفته اند برای مثال 

در صد از زنان محبوس در زندان های نیو یورک، به خاطردفاع از آزار جنسی از سوی  29هم چنین طبق گزارش .اند  مورد آزار قرار گرفته

از سوی دیگر باعث گسترش . زنان نقض حقوق بشر تلقی می شود حبسبنابراین گزارش،رویه جاری آمریکا در مورد  .2مقتول خود بوده است

ت آمریکا که از بانیان وضع اعالمیه جهانی حقوق بشر و ایجاد سازمان های مدافع حقوق بشری می دول. خشونت خانگی علیه زنان منجر شود

 . باشد با چنین رویکردی در قبال حقوق زنان نمی تواند برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در این کشور موثر باشد
 

 حقوق کودکان-2

 مسائل حقوق کودکان مهاجر- -2

که به خاطر وضعیت جسمی و روانی آنها باید مورد حمایت قانون گذاران کشور ها باشند اما قبل از این که  کودکان از گروه هایی هستند

همین مقوله حمایت از کودکان وارد قوانین عادی و یا اساسی کشور ها باشد در اعالمیه های حقوق بشری از جمله اعالمیه جهانی حقوق 

این امر نشان گر حمایت کشور های بزرگ غربی و وجدان بیدار متفکران حقوق بشری می است بشر و کنوانسیون حقوق کودک وارد شده 

اما این کشور در مواردی در برخورد با است علی رغم این که دولت آمریکا بودجه سنگینی در زمینه آموزش و پرورش اختصاص داده . باشد 

کودکان آمریکائی جزءگروهای فقیر این جامعه می باشند آمار ها از افزایش فقر کودکان .حقوق کودکان مرتکب نقض حقوق کودک می باشد

میلیون  2از سوی دیگر طبق گزارش های موثق حقوق بشری حدود . سال زیر خط فقر می باشند  2کودکان زیر /21طبق آمار  .حاکی است

ساله از 11تا  11ن هستند طبق گزارش حقوق بشری در بین کودکان کودک بی خانمان در این کشور وجود دارد که در خیابان ها سر گردا

از این کشور منتشر شده در شهر کوچک فیر  2112کودک  از خانه فرار کرده اند طبق گزارش حقوق بشری که در سال  1کودک  9هر 

وق کودک مربوط به به نسل دوم حق.آنها را کودکان تشکیل می دهند 11/بی خانمان هستند که 2111میلیون جمعیت دارد 1فاکس که 

به این مسئله می  نگارشکه در این . حقوق بشر می باشد مسئله کودکان مهاجر یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در این کشور می باشد

ری که رئیس جمهور به طو.همراه خانواده یا به صورت های دیگر از جمله غیر قانونی وارد این کشور می باشند که کودکانی که طبق .پردازیم

حمایت از کودکان به تصویب  علی رغم قواعد حقوق بشری که در زمینه. آمریکا بارها خواستار اصالح قانون مهاجرت از کنگره شده است

رفی دیگر از ط.وارد این کشور شده اند به عنوان تبعه خود نمی شناسد به طورغیر قانونیکه  ،دولت آمریکا این افراد رامتا سفانه رسیده است 

حتی در صورت ورود آنها به کشور آمریکا همراه خانواده درصورت اتمام مدت اقامت پدر ومادر آنها وضعیت این افراد نامشخص است، طبق 

مقررات این کشور، که سیستم خاک را را برای رعایت احوال شخصیه پذیرفته کودکانی که در این کشور متولد شده اند  تبعه این کشور 

ما در این جا بر طبق گزارش های حقوق بشری وضعیت . اما این کودکان در وضعیتی نگران کننده به سر می برند. ی شوندمحسوب م

کودکان مهاجر که با خانواده خود وارکشور آمریکا می شوند می توانند علی رغم .کودکان مهاجر را درر این کشور مورد بررسی قرار می دهیم

ر نباشند از حقوقی از جمله حق تحصیل آموزش و سایر حقوق اجتماعی، فرهنگی فراخورسن و وضعیت خود از این که دارای تبعه این کشو

حتی . از موضوعات مهم حقوق بشری چه در سطح بین الملل و چه در کشور آمریکا حائز اهمیت بوده است این مسئله.4آن بهره مند باشند

بدین جهت موضوع کودکان مهاجر، که به طور غیر قانونی وارد . در آمریکا بوده استیکی از موضوعات مهم، در گزار ش های حقوق بشری 

. کشور آمریکا شده اند ویاکودکانی که همراه والدین خود در این کشور اقامت داشته اند وهم اکنون مدت اقامتشان به پایان رسیده است

                                                           
1
 Tyler Kingked, “Fewer Than One-Third Of Campus Sexual Assault Cases Result In Expulsion”, Sep, 29, 2014 , Available at: 

http://www.huffingtonpost.com/2014/09/29/campus-sexual-assault_n_5888742.html?utm_hp_ref=college 
2 U.S. Department of Justice, “Rape and Sexual Assault Victimization Among College-Age Females, 1995–2013”, Available 

at: http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/rsavcaf9513.pdf 
3
 Victoria Law, “How Many Women are in Prison for Defending Themselves Against Domestic Violence?”, September 16, 

2014, Available at: http://bitchmagazine.org/post/women-in-prison-for-fighting-back-against-domestic-abuse-ray-rice 
 1111کنوانسیون حقوق کودک نوامبر 4



 501 -551، ص 5931 ، زمستان 2پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

شر تطبق آمارهای رسمی که تا زمان ارائه این گزارش من .وب می شودکه موضوعی نگران کننده محس طبق قوانین آمریکا باید اخراج شوند

از طرفی . و باید اخراج شونداست میلیون مهاجر غیر قانونی در این کشور مدت اقامت شان به پایان رسیده 11حدود (2114)است  شده

سوب می شوند اما پدران ومادران آنها یا از کشور فرزندان آنها طبق قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه در این کشور تبعه آمریکا مح

 2114و ژوئن  2112در اکتبر  های موثق، طبق آمار. اخراج شده اند ویا زندگی پنهانی و در شرایط نامناسبی در این کشور زندگی می کنند

کودک که به صورت غیر قانونی وارد این  دولت آمریکا هزاران ،در واکنش1.هزار کودک به طور غیر قانونی وارد این کشور شده اند 12حدود 

کشور شدند بازداشت یا اخراج شدند تعدادی از کودکانی که بازداشت شدند از سوی دولت این کشور برای سرپرستی به خانواده های 

سط دولت کودک تو 911اما طبق گزارش ها حدود . وضعیت آنها تحت سرپرستی قرار می گیرند آمریکایی سپرده شدند وتا مشخص شدن

سازمان طرفدار . این کشور در جایی در شیکاگو نگه داری می شوند و مشخص نیست از لحاظ سالمتی و بهداشتی در چه وضعیتی هستند

حقوق مهاجران و حقوق کودکان نگران وضعیت آنها هستند از این جهت که به طور غیر قانونی وارد این کشور شده اند وضعیت سالمتی و 

باالخص که این کودکان توسط شبکه های قاچاق جهت بهره کشی و سوءاستفاده جنسی وارد این .وضعیت مناسبی نباشد بهداشتی آنهادر

نظارت مفیدی . از طرف دیگر کودکانی در این کشور که به طور موقت تحت سرپرستی خانواده های آمریکائی قرار گرفته اند. کشور شده اند

توسط افراد که د آزار و تجاوز قرار بگیرند ،قتل، تجاوز ضرب وشتم نسبت به کودکان مهاجر غیر قانونی نسبت به این خانواده ها نشود و مور

قاچاق کننده و یا کسانی که آنها را به خدمت می گیرند امر رایجی محسوب می شود که به خاطر بی اطالعی دولت و سازمان های غیر 

یده بان حقوق بشر د . شده استباعث از عواقب این امردیگر ترس وبی اطالعی کودکان دولتی از محل نگه داریشان مخفی می ماند از طرف 

بماند از نظر دیده بان حقوق بشر اصالحات باید با توجه به چهار مسئله  سکوتدر واکنش به وضعیت نظام مهاجرت در آمریکا برای همیشه م

یت از مهاجران در قبال محیط کار و بدرفتاری در محیط کار و جرائم، رعایت حقوق بشر و خانواده مهاجران، حما:اساسی زیر انجام شود

میلیون مهاجرغیر قانونی در آمریکا حمایت کند و تمرکز بر تالش های عملی بر 11که از حقوق بنیادین  است مکانیزم قانونین فراهم کرد

برای احقاق حقوق آنها سازمان دیده بان  زمینه کار ساز باشددر این  ای مقابله با تهدیدات واقعی علیه مهاجران و تعیین یک رویکرد مناسب

به بازداشت گسترده کودکان (( نیاز دارند کودکان مهاجر به حمایت ونه بازداشت))در گزارشی با عنوان 2114سپتامبر  2حقوق بشر در تاریخ 

تنهاخواستار اصالح سریع قانون مهاجرت شده بودبلکه این سازمان نه .مهاجر ووضعیت دشوار آنها در اردوگاهها و بازداشتگاه اعتراض کرد

هم  2ازدولت آمریکا خواسته بود اجازه دهند نمایندگان سازمان ها ونهادهای ملی و بین المللی بر وضعیت این کودکان نظارت داشته باشند

و به طور  است آنهادر این کشور تمام شدهبه روند اخراج والدینی که مدت اقامت 2114نوامبر  21چنین این سازمان در گزارشی در تاریخ 

غیر قانونی وارد خاک این کشور شدند اعتراض کرد بسیاری از آنان فرزندانی داشتند که در این کشور زندگی می کردند درحالی که از پدر و 

توجهی دولت آمریکا به فرزندان مادر خود به دلیل ورود غیر قانونی در این کشور باید جدا می شدند دیده بان حقوق بشر این وضعیت بی 

عث مهاجران را غیر قانونی خواند و دولت آمریکارا مسئول این وضعیت اعالم کردند وخامت اوضاع این کودکان و جدایی آنها از خانواده ها  با

ه متا سفانه این الیحه را هنوز الیحه اصالح قانون مهاجرت را به کنگره ارائه کند اما کنگر 2114شد که باراک اوباما جمهور آمریکا در سال 

 .و اصالح  قانون مهاجرت یکی از مسائل پیش روی دولتمردان آمریکا قرارگرفته است. اصالح نکرده است

 کودکان کار-2-2

کشور های طرفدار سوسیالیسم برای  وسوسیالستی است  حقوقمی باشد که نسل دوم حقوق بشر و حقوق بشر  که مربوط بهکودکان  کار

که در صورت نقض و . مسئله کودکان کار مسئله بسیار مهمی است. د وضع اقتصادی، رفع هرگونه نابرابری و فقرآن را به وجود آوردندبهبو

. حقوق بشر کسر پرستیژ بین المللی وچهره نامطلوب در عرصه جانی به نمایش می گذارد نادیده گرفتن حقوق کودکان برای کشور ناقض

آنچه که در این .ایی هستند که به خاطر موقعیت جسمی و روحی که دارندباید مورد حمایت جدی قرار بگیرندکودکان کار جزء گروه ه

از جمله مواردی است که کشور ها .زمینه مهم و باید مورد مالحظه جدی قرار گیرد، محیط کاری و میزان ساعت کاری کودکان می باشد

که سازمان بین . آنچه که در این جا مهم و مورد بحث می باشد ساعت کار کودک است. ندباید در قوانین داخلی خود آن را مدنظر قرار ده

ساعت از  1المللی کار از این امر غافل نبوده، طبق مقرات سازمان بین المللی کار، کار کودک در شب ممنوع می باشد و ساعت کار کودک 

دراین قسمت وضعیت .کودکان،نوجوانان و بزرگساالن قائل شده است به عبارتی یک نوع تفکیک ساعت کاری بین. بزرگساالن کمتر است

 .کودکان کار را ایاالت متحده آمریکا بررسی می کنیم

سال را در این کشور به کار های غیر کشاورزی به کار  14طبق قانون کار فدرال آمریکا کارفرمایان این کشور نمی توانند کودکان زیر 

سال را می  11تا 12از سوی دیگر کودکان بین . به کا گیرند در شغل های مجاز به صورت محدود وپاره وقت12تا 14گیرند،اما کودکان بین 

                                                           
1
 -www.usviewer.com/fa 

2
 -ShaivaliniParmar, “Migrant children need protection, not detention”, September 2, 2014, Available at: 

http://www.hrw.org/news/2014/09/02/migrant-children-need-protection-not-detention 
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سال در کار های کشاورزی  14این بدان معناست که کودکان زیر . توانند بدون محدودیت زمانی در کار های غیر مخاطره آمیز به کار گیرند

استثناءهایی دارد از جمله شغل های نظیر روزنامه فروشی ،استخدام توسط والدین ،و پخش  می توانند به کار گماشته شوند این قانون

گرچه کار کودکان در بعضی از  1.سال است 14زیر  کار اما بر خالف قانون داخلی ایالت ها و حتی قانون فدرال در عمل سن قانونی ،روزنامه

اما متا سفانه به دلیل عدم نظارت کافی باعث نقض حقوق کودک در . ع شده استایالت ها ممنوع اعالم شده و یا در برخی حوزه ها ممنو

منتشر شده است 2114یکی از این مواردی که در گزارش های حقوق بشری در سال . زمینه، فعالیت های تجاری و اقتصادی شده است

کار مورد توجهه نهاد های حقوق بشری از جمله دیده کارکودکان در مزارع تنباکو است افزایش شمار کودکان و خطرات شغلی نسبت به این 

سال  12نسبت به کار کودکان زیر  2114مه 14این نهاد حقوق بشری در گزارش حقوق بشری خود در تاریخ  ه است شدی بان حقوق بشر 

این چها ایالت بخش مهمی از تنباکوی .در مزارع تنباکو در چهار ایالت کارولینای شمالی ،کنتاکی ،تنسی و ویر جینیا ابزار نگرانی کرده بود 

این کشور را تولید می کنند ونیروی کار خودرا برای سود بیشتر از بین کودکان و با مزد کمتر انتخاب کنند گزارش این نهاد حقوق بشری 

سال و 12ن با متوسط سن حاکی از این است که خال قانونی و عدم نظارت کافی منجر به این شده که شرکت های تولیدکننده تنباکو کودکا

در شرایط نامنا سب به کار بگیرند دیده بان حقوق بشر در گزارش خود از دولت آمریکا خواسته است با وضع قوانین مناسب و نظارت کافی 

ر که این محقق دیده بان حقوق بش((مارگارت ورث.))2بر شرکت های تولید کننده تنباکو مانع از سوءاستفاده آنها از کار کودکان باشند

شرکت ها مسئول ))نوشته است در مورد مسئولیت شرکت های تولید کننده تنباکو گفت((کودکان پنهان تنباکو))گزارش را تحت عنوان 

بیشتر کودکانی که در این مزارع (( نظارت بر شرایط کاری و رعایت حقوق بشر هستند ودولت باید بر انجام این مسئولیت نظارت داشته باشد

تنها . مبتال می شوند((مرض توتون و تنباکوی سبز))ند در اثر تماس با برگ تنباکو و جذب زیاد نیکوتین از طریق پوست به بیماری کار میکن

به کارگرفتن 2112دسامبر 12بود که  درتاریخ ((3گروه التریا))از طرف یک شرکت به نام  2114اقدام مثبت در این زمینه می توان در سال 

به جز این اقدام دولت های ایالتی و هم چنین  4.استل رادر مزارع شرکت خود و شرکت های وابسته را ممنوع اعالم  نمودسا 12افراد زیر 

 .دولت فدرال آمریکا در زمینه حقوق کودکان در مزارع تنباکو هیچ اقدامی انجام نداده است
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-U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division, “Child Labor Provision for Nonagricultural Occupations 

Under the Fair Labor Standards Act". Available at: http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/childlabor101.pdf 
2
 -The Human Rights Watch, “Tobacco’s Hidden Children : Hazardous Child Labor in United States Tobacco 

Farming”, Available at: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0514_UploadNew.pdf 
3
 -Altria Group 

4
 -The Human Rights Watch, “US: Tobacco Company Bans Hiring Children Under 16”, December 12, 2014, 

Available at: http://www.hrw.org/news/2014/12/12/us-tobacco-company-bans-hiring-children-under-16 
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 نتيجه گيري         
که طبقه فرمانروا به حقوق و آزادی های انسان ها پایبند باشد از طرفی حقوق و آزادی انسان ها در جامعه به این امر بستگی دارد         

چون امکان استبداد از سوی طبقه حاکم و شخص فرمانروا می رود بنابراین چاره را در این دیدیدند که افراد جامعه سرشته امور را خود به 

انتخاب شده دست به  طغیان و سر کشی نزند در جامعه متمدن دست بگیرند و از طرفی به خاطر این که باز طبقه حاکم که از سوی مردم 

امروزی تفکیک قوا پی ریزی نمودند که از این طریق آزادی و حقوق افراد تامین شود از سویی از خود خواهی ها و سرکشی طبقه فرمانروا 

رو عدالت در جامعه می باشد سازمان های مدافع جلوگیری شود بنا براین باید گفت که تفکیک قوا راهی برای باز شدن حقوق ،اخالق،ازادی 

حقوق بشر و اعالمیه حقوق بشر و سایر اعالمیه های دیگر حقوق بشر که از سوی قدرت های بزرگ از جمله آمریکا بنیان نهاده شد و از 

می دهد اما در این زمینه یعنی همواره در جهان خود را به عنوان مدعی حقوق بشر معرفی و ندای آزادی ،حقوق بشر و عدالت در جهان سر 

نسل دوم حقوق بشر  دچار ضعف می باشد اخالق و انسانیت تبعیضو بی عدالتی بین زن ومرد ،اجحاف نسبت به کودکان و بی گاری کشیدن 

اقدامات چشمگیری  از آنها را نمی پذیرد اما متا سفانه اگر جامعه آمریکا یک کشور مذهبی هست و افکار روشنگرایانه افرادی در این جامعه

از در دفاع از حقوق و آزادی انسان ها داشت از جمله منع برده داری، حقوق سیاسی برای زنان از جمله حق رای زنان برای اولین بار در دنیا 

ز سوی این این کشور بنیان گذاشته شد و و اعالمیه های حقوق بشری وایجاد سازمان های مدافع حقوق بشری از جمله اعمال قابل تحسین ا

کشور بوده اما در این کشور سال هاست که حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی در دست طبقه حاکم جامعه بوده و همواره گروه هایی در این 

سیاهان از نقض حقوق بشر از . جامعه از نقض حقوق بشر رنج می برند در این مورد باید به وضعیت سیاهان در جامعه آمریکا اشاره کنیم 

له امنیت قضائی،آموزشی رنج می برند در صورتی که طبق مقررات حقوق بشری  دولت ها مکلفند همه افراد جامعه به طور رایگان از جم

ه تحصیالت ابتدائی بهره مند شوند و از سویی همه افراد جامعه بدون تبعیض به طور یکسان حق تحصیل در دانشگاه ها  را دارند اما متا سفان

یاهان به نوعی دچار اجحاف در زمینه آموزش و تحصیل هستند حتی طبق گزارش های حقوق بشری افراد جامعه آسیائی به در این کشور س

طور محدود از تحصیل در دانشگاه های این کشور بهره مند هستند زنان در این جامعه در زمینه های گوناگون از جمله شکنجه و خشونت 

از شکنجه نشدن گزارش خشونت و آزارهای جنسی را به پلیس ارائه نمی کنند بنابراین اگر ترس  جنسی رنج می برند ،حتی به خاطر ترس

از فشار افکار عمومی مردم دنیا نبود شاید به جرات بتوان گفت که حقوق بشر اگر در زمانی در پی افکار آزادی خواهانه افرادی از جمله 

بهترین سالحی برای دفاع از حقوق افراد از جمله زنان و افرادی که در اقلیت بسر می  الک،رسو و سایر افراد مدافع حقو ق بشر ،این عبارت

برند در این جامعه اما متا سفانه در زمان کنونی حقوق بشر ،اخالق انسانی و عدالت در زمینه های به دست فراموشی سپرده می شود 

دافع حقوق بشرو ایجاد کمیته های گوناگون حقوق بشر درزمینه اجراو بنابراین در جامعه کنونی بین الملل علی رغم وجود سازمان های م

شکایات قضائی برای افراد و دولت ها ایجاد شد اما باید برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و مجازات دولتهای خاطی اقدامات موثر دیگری 

 .انجام شود
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