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 مقدمه. 1

 به كه كسانی باشدمی مشاهده قابل جامعه در طوركههمان

 کالتمش با یماریب تحمل بر عالوهاند شده گرفتار ایدز بیماری

 فردی مشکالت از كنندمی نرم پنجه و دست نیز دیگر عدیده

ه ب یدزا به مبتال افراد ... شغلی و اقتصادی اجتماعی تا گرفته

 و شغل كار،، اجتماعی منافع از دارند كه خاصی بیماری دلیل

 گروه این كه حالی دراند شده محروم اجتماعی خدمات دیگر

 مواردی در و دارند سالمت بر حق انعنو تحت حقی جامعه در

 راز عنوانبه صالحذی مراجع و پزشک او بین آنها بیماری باید

 و قانونی هایحمایت نیازمند بیماران دست این بماند محفوظ

 هب جامعه سوی از زنیبرچسب و انگ اثر در و باشدمی قضایی

 یبالاال افراد بین در ایدز به ابتال منفی نگرش وجود جهت

 عنصر عنوانبه ... و تزریقی معتادان گرایان،همجنس مچونه

 نیز آنها حقوق ترینبنیادین و شده طرد جامعه از نامطلوب

 قادر ار خود بیماری، كتمان با تنها افراد این فلذا شودمی نقض

 ضافم درنتیجه و دید خواهند قانونی مزایای از برخورداری به

 موجب درمان جهت راجعهم عدم و بیماری كتمان با اینکه بر

 در افراد این است ممکن شد خواهد مبتالیان آمار افزایش

 تخلیه همچون متفاوتیهای انگیزه با و سرخوردگی نتیجه

 یندنما سایرین به خویش بیماری انتقال به اقدام خویش روانی

 وا هخأل دارای مبتالیان از حمایت در ما كشور قوانین ولیکن

 هارائ و پژوهش این انجام با است یدام كه باشدمی نواقصی

 نای از قانونی كامل حمایت شاهد آتیهای سال در پیشنهادات

 هستیم ههمواج آنها با مقاله این در ما كه االتیؤس باشیم. افراد

 اكشوره دیگر مثابه به ایران جنایی سیاست آیا كه است این

 سالمت، بر حق مثل ایدز به مبتال بیماران حقوق به نسبت

 حقوق دیگر و اشتغال حق بیماری، رازداری حق، سالمت حق

ه ب باشد؟می قضایی و قانونی حمایت مورد شهروندی و انسانی

 كشورهای سایر نسبت به خصوص این در كه رسدمی نظر

  گردد.نمی رعایت بیماران از دست این حقوق پیشرو

 به «ایدز» نام به بیماری ورود با و اخیرهای سال در درواقع

 اما ،است شده انجام زمینه این در فراوانی تحقیقات كشورمان

 حقوق سوی و سمت به هایجهتگیری كمتر تحقیقات این

 به توجه با توانمی روازاین داشته، ایدز به مبتال گاندیدهبزه

 این در تحقیق ضرورت به شده،ارائه پژوهشی سوابق كمبود

 قانون، برابر در دافرا تساوی اصل طبق درواقع برد پی زمینه

 تمامی مورد در باید نیز تکالیف و حقوق از اعم جامعه قوانین

 شدن مستثنی صورت در و شود اعمال یکسان نحو به افراد

 برقراری همانا كه قانون ییغا هدف خاص گروهی یا شخص

 بنابراین شد. نخواهدتأمین  باشدمی عدالت اجرای و نظم

 تمامی از جامعه افراد سایر نهمچو باید نیز ایدز به مبتالیان

 و انسانیت از ناشی كه قانون در شدهبینیپیش مزایای و حقوق

 ما كشور در ولیکن گردند برخوردار است انسان ذاتی كرامت

 محروم دولت حمایت از موارد از بسیاری در افراد این تنهانه

 مختلفهای زمینه در تبعیضات اعمال با بلکه باشندمی

 و اجتماعی جایگاه از برخورداری حق وزش،آم حق همچون

  . ... و مناسب درمان حق سیاسی،

 

 اخالقی مالحظات. 2

 تصداق و یامانتدار و یاخالق اصول بر مقاله نیا نگارش در

 .است استوار

 

 هاروش و مواد. 3

 گردیده نگارش یلیتحل - یفیتوص روش به كه تحقیق نیا در

 هیته یبردارشیف ابزار با وای كتابخانه منابع از استفاده با است

 است. شده نیتدو و

 

 های تحقيق. یافته4

 به لحاظ بیماری كی از این است كه؛ اینهای تحقیق حایافته

 و جامعه بر سوءحاكم تفکرات فراوان، اجتماعی مشکالت ایجاد

 دبع از بلکه جسمانی جنبه سالمت از نه تنها اجتماعی، انگ

 و هكرد متأثر را بیماران وضعیت زاجتماعی نی و روانی سالمت

 یقعال و مفید هایفعالیت در عدیده بروز مشکالت منجر به

 گردد.بیماران می
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 تحقيق پيشينه

 شورك در دهه چند از كمتر در ایدز بیماری پیدایش به توجه با

 منظر از زمینه این درای گسترده و جامعهای پژوهش ما

 بسیار باب این در تهگرفصورت تحقیقات و است نشده حقوقی

 باب از گرفتهصورتهای پژوهش اغلب و است بوده محدود

 جنایی سیاست درخصوص و است بوده روانپزشکی و پزشکی

 ابعاد بررسی هب كتابی یا نامهپایان و مقاله كمتر محوردیدهبزه

 ،بشر حقوق زمینه در پژوهش چند تنها و پرداخته موضوع این

 حال این با است، گرفته صورت روانشناسی و عمومی حقوق

 همقال موضوع تحقیقی سوابق عنوان به توانمی را زیر منابع

 داشت: نظر در حاضر

 پایش هایمکانیسم و ایدز الدن؛ عباسیان، محمود؛ عباسی، .1

 دوم، سال پزشکی، حقوق فصلنامه بشر، حقوق از حمایت و

 حقوقای هآموزه بر تکیه با مقاله این در .1387 پنجم، شماره

 و ویایاچ و ایدز به مبتالیان حقوق بر حاكم كلی اصول بشر،

 مطالعه مورد تطبیقی وای مقارنه نگاهی با بهداشتی، حقوق

 کی صورت به كه مقاله این از حاصله نتیجه است. گرفته قرار

 به دستیابی منظور به كه، است این گردیده ارائه پیشنهاد

 و اجتماعی مشاركت بر باید جانبههمه و فراگیر راهکارهای

 و دولت آن پرتو در كه آورد روی بشر حقوقهای آموزه

 از گیریبهره با بایستمی جامعه آحاد دیگر و مدنی نهادهای

 همگامی و هماهنگی با و جهانی جامعه علمی دستاوردهای

 مبتالیان درمان و پیشگیری جهت در را خویش غم و هم همه

 بندند. كار به هابیماری گونهاین به

 ایدز، به مبتالیان .زهرا نظرلو شیرزاد امیر، پیروز سماواتی .2

 پزشکی، حقوق فصلنامه .نمادین حقوقی با مجازی شهروندانی

 تا شده تالش نوشتار این در پنجم. شماره دوم، سال ،1387

 از مندیبهره و دسترسی در ایدز به مبتال افراد كه هاییچالش

 مواجه آن با شهروندان سایر با پایه هم شهروندی حقوق

 جایگاه رفتن محاق به در توانمی را آن بازتاب ناگزیر و هستند

 و المللیبین رهنمودهای پرتو در بود، شاهد جامعه در آنان

 .گیرد قرار بررسی مورد ملی قوانین در موجود هایظرفیت

 عدم كه، است شده بیان طوراین نیز مقاله این از حاصله نتیجه

 وضعیت قبال در شهروندی حقوق هایآموزه سازیاسحس

 همانا كه آنان برای را محتوم سرنوشتی ایدز به مبتال افراد

 مصادیق از تمتع در آمیزتبعیض رفتارهای با شدن روهروب

 .زد خواهد رقم است شهروندی حقوق

 ورمنش زهرا؛ تمیزی، جمال، بیگجانی، اسمعیل، محمدنژاد، .3

 رمنشو براساس ایدز /ویایاچ ویروس به المبت بیماران حقوق

 رم،چها دوره پژوهشی، بالینی تعالی مجله پرستاری، مراقبت و

 براساس كه است مروری مطالعه مقاله این .1394 ،1 شماره

 مقاله این نتایج است، شده انجام پرستاری مراقبت منشور

 ارتباط در كههای گروه ترینبزرگ از یکی دهدمی نشان

 باشند.می پرستاران هستند بیماران این با تنگاتنگی و نزدیک

 زا استفاده حق بیماران، این حقوق و پرستاران نقش ترینمهم

- درمان و تشخیص در آگاهانه رضایت اولویت، براساس نیازها

 است. ... و برابر، حمایت و تبعیض عدم جراحی،

 

 . بحث5

  مفاهيم و تعاریف .1-5

 تخصصی و فنی اصالحات كه ستا شده سعی قسمت این در

 اصطالحی و لغوی صورته ب رااند رفته كاره ب مقاله در كه

 دهیم. قرار مطالعه مورد

 هستندهای واژه ،«بیماری» و «سالمت»: بيمار تعریف. 1-1-5

 ه،نمون برای دارند. متفاوت تفسیرهایی مختلفهای حالت در كه

 كه نامند،می «بیماری» را هاییوضعیت در اختالل پزشکی، در

 رنظ در سالم و طبیعی بدن، كار شناسیآسیب و پزشکیة پای بر

 و «سالمت» از فیزیولوژی، و شناسیآسیب در است. شده گرفته

 زیرا شود،می استفاده قراردادیة واژ دو صورت به «بیماری»

 كه اختاللی و سالمتی را مطلوب شرایط در اندام یک وضعیت

 این به كه فردی به و بیماری گرددمی پدیدار شرایط این در

 فتعری بنابراین؛ شود.می گفته بیمار است شده دچار اختالل

 و «سالمت» آن سر یک كه است دوقطبی روند یک دارای بیمار،

 (.1) باشدمی «بیماری» دیگر سر
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 1981 سال در بیماری این بارنخستین: ایدز بيماری. 2-1-5

 در دانشمندان .گرفت قرار شناسایی مورد آمریکا در میالدی

 بیماری عامل كه كردند كشف بعد سال 3 یعنی 1984 سال

 Human Immunoمخفف كه HIV ویروس به ابتال ایدز،

deficiency Virus در ایمنی نقص مسبب ویروس معنای به 

 تدریجی تضعیف سبب HIV به ابتال .باشدمی است انسان

 به موسوم بدن ایمنی هایسلول .گرددمی بدن ایمنی سیستم

CD4+T با مواجهه در HIV نقش هاسلول این .شوندمی كشته 

 بهتر هرچه اجرای در و بدن ایمنی هایواكنش در را مهمی

 در .نمایندمی ایفا ایمنی دستگاه هایسلول سایر وظائف

 HIV به مبتال شخص بدن در سلول این كاهش حقیقت

. (2) باشدمی کنزدی آینده در ایدز به وی ابتالی ساززمینه

 ترشحات یا اسپرم خون، با مستقیم تماس طریق از HIV معموالً

 با شده(حفاظت غیر) ایمن نا جنسی رابطه طول در جنسی

 از اغلب همچنین ویروس، این یابد.می انتقال آن به مبتال فردی

 خون ریز ذرات به آلوده آنها نوك كه اشتراكی هایسرنگ راه

 (.3) كندمی سرایت دیگری به ،باشندمی HIV به مبتال

 نشد روشن به توجه با: جنایی سياست مفهوم. 3-1-5

 اجزاء از كه «جنایی» و «سیاست» واژگان تعاریف

 سیاست از تعریفی باید باشندمی جنایی سیاست دهندهتشکیل

 سیاست از خود تعریف در «لیست فن» دهیم. ارائه جنایی

 حسب كه است ایهرشت جنایی سیاست» است: آورده جنایی

 كوشش تاریخی مقتضیات طبق و علمی و فلسفی هاییافته

 كه جرایم پیشگیری و كیفری هاینظریه تدوین به تا كندمی

 علولم جرم وی، اعتقاد به. «بپردازد گردد، واقع مفید عمل در

 و اجتماعی سیاست لذا و بوده اجتماعی و فردی عوامل

 عموضو نموده تصریح و هكرد جدا یکدیگر از را جنایی سیاست

 یا كامل حذف اجتماعی( گیری)پیش اجتماعی سیاست

 حالی در است، جرم اجتماعی شرایط ساختن محدود حداقل

 و سر خاص بزهکار با بزهکار كه جایی در جنایی سیاست كه

 ردیف تأثیرة وسیل به جرم علیه مبارزه نمایشگر یابد،می كار

 (.4) «است بزهکار علیه

 با شناییآ و بزه مفهوم ذكر از پس: دیدهبزه هوممف. 4-1-5

دیده بزه تعریف به قسمت این در آن اصطالحی و لغوی معانی

 دنبال به كه شودمی گفته شخصی به دیدهبزه پردازیم.می

 نظر از دیدهبزه .بیندمی آزار یا زیان و آسیب جرم یک رویداد

 یک ةجدرنتی كه است كیفری دعوای طرفین از یکی قانون،

 نهایت در و گرفته قرار آسیب و لطمه مورد مجرمانه عمل

 است گشته (مالی یا روانی جسمانی، از اعم) خسارت متحمل

 1394 مصوب كیفری دادرسی آیین قانون 10 ماده در. (5)

 لمتحم جرم وقوع از كه است شخصی دیدهبزه» است: آمده

 ستادرخو را مرتکب تعقیب چنانچه و گرددمی زیان و ضرر

 مطالبه را وارده زیان و ضرر جبران هرگاه و «شاكی» كند،

 اب دیگر سوی از «.شودمی نامیده «خصوصی مدعی» كند،

 به آن در كه 1392 سال در اسالمی مجازات قانون تصویب

 یتمسؤول واجد را حقوقی اشخاص 143 ماده در صراحت

دیده بزه تواندمی نیز حقوقی شخص است، شناخته كیفری

 .گردد واقع

 به آن از توانمی كه موردی اولین: سالمت بر حق. 5-1-5

 نام ایدز به مبتال افراد از مدارانهدیدهبزه و حمایتی جلوه عنوان

 این است. دیدگانبزه از دسته این سالمت حق از حمایت برد

 این» (.6) رودمی شمار به بشر بنیادین حقوق مصادیق از حق

 باالترین به تا دارد حق سك هر كه معناست این به حق

 این و باشد داشته دستیابی روانی و فیزیکی سالمت استاندارد

 كافی، غذای عمومی، بهداشت پزشکی، خدمات تمام حق

 دربر را تمیز زیست محیط و سالم كار محیط مناسب، مسکن

 هایحوزه سالمتی، برای مختلف ابعاد وجود .گیردمی

 آن بر تأثیرگذار متنوع لعوام و سالمتی با مرتبط گوناگون

 برای هادولت و است شده مزبور حق تعریف دشواری موجب

 در اقداماتی اتخاذ به ملزم سالم زندگی یک امکانتأمین 

 مستلزم تعهدات این از برخی كه باشندمی وسیعی حوزه

 پیدا تحقق باید زمان طول در دیگر برخی و فوری اقدام

 در 1946 سال در ارباولین سالمت، بر حق (.2) «كنند

 اساسی عنصر یک عنوان به بهداشت جهانی سازمان اساسنامه
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 حق این شد. بینیپیش كرامت با توأم زندگی و بشر حقوق

 پیوند درمانی مراكز ساخت و مراقبت و درمان با اغلب اگرچه

 از ایمجموعه دربردارنده و است تریوسیع قلمرو دارای دارد،

 كمک سالم زندگی یک پیشبرد به تواندمی كه است عواملی

 میثاق بهداشت، جهانی سازمان اساسنامه بر عالوه (.6) كند

 صراحت با فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق جهانی

 است: آورده و گفته سخن خصوص این در بیشتری

 و دستیابی برای را فرد هر حق میثاق این عضو هایدولت»

 هب روحی، و جسمی سالمت )وضعیت( باالترین از برخورداری

 «.شناسندمی رسمیت

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق كمیته اساس این بر

 مربوط خدمات به دسترسی حق بر تأكید ضمن ملل سازمان

 جهت هادولت وظیفه بر بهداشتیهای مراقبت و درمان به

 ینا نمایند. اشاره حق این اجرای هایزمینه نمودن فراهم

 حق املش سالمت بر حق كه داردمی بیان این بر عالوه كمیته

 زا برخورداری حق نیز و درمان یا آزمایش انجام از اجتناب

 سالمت و بهداشت سطوح باالترین تحصیل جهت برابر فرصت

 حق یكل عنصر دو به را سالمت بر حق كمیته این باشد.می

 درمان مراكز به اقتصادی و فیزیکی دسترسی در تبعیض عدم

 عدم است. نموده تقسیم مربوطه اطالعات یمحرمانگ حق و

 برای تسهیالت و خدمات امکانات، برابر دسترسی در تبعیض

 را هادولت نیز اقتصادی دسترسی حق شود،می معنا همگان

 حق و نمایندمی تبعیض رفع جهت در منابع اختصاص به ملزم

 به مراجعه از پس و پیش مراحل بر نیز اطالعات محرمانگی

 دارد. تعلق انیدرم مراكز

 و ترجیحی رفتار مستحق هاگروه از برخی میان، این در

 قرار خاص توجه مورد باید آنها نیازهای و هستند حمایتی

 به مبتال كه هستند دیدگانیبزه افراد این جمله از گیرد؛

 به سالمت حق به مبحث این در (.7) گردندمی ایدز بیماری

 ایدز به مبتال دیدگانهبز حقوق ترینبنیادی از یکی عنوان

 ایران حقوق در امر این شد خواهد كوشش و پرداخت خواهیم

 گیرد. قرار بررسی مورد آمریکا و

 ایدز به مبتالیان سالمت بر حق مبانی .2-5

 از نظرصرف انسانی، هر حق ترینمهم و نخستین سالمت،

 به هركس و است ... و مذهب دین، ملیت، نژاد، سن، جنسیت،

 میان، این در است. برخوردار آن از بودن انانس صرف

 به مبتال دیدگانبزه سالمت حق از حمایت مبانی درخصوص

 المللبین حقوق در اصلی مبنا دو به توانمی كلی طور به ایدز

الملل بین حقوق در كه طوری به نمود، اشاره داخلی حقوق و

 سالمت بر حق مبنای ترینمهم را «حیات حق» توانمی

 داخلی حقوق در و آورد حساب به ایدز به مبتال دیدگانبزه

 ادامه، در دانست، حق این مبانی توانمی را «انسانی كرامت»

 حق با مرتبط یالمللبین و ملی حقوق در را مبانی دو این

 دهیم.می قرار بررسی مورد سالمت

 حق زا حمایت مبانی ازجمله حیات حق: حيات حق .1-2-5

 در بیشتر مبنا این است. ایدز به مبتال دیدگانبزه سالمت

 ستا معنی بدین حیات حق گردد.می مطرحالملل بین حقوق

 زندگی و بودن زنده حق بودن انسان صرف به انسانی هر كه

 محدود را آن تواندنمی كسهیچ و است برده ارث به را كردن

 نماید.

 بر و است سالمت حق رعایت مستلزم حیات، حق از مندیبهره

 سالمت از برخورداری شرایط و امکانات باید دولت اساس، ینا

 دیدگانبزه جمله از شهروندان همه برای را روحی و جسمی

 در آورد. فراهم باشندمی خاصی شرایط دارای كه ایدز به مبتال

 حق با مرتبط یالمللبین اسناد بررسی با آنچه میان، این

 یالمللبین هادهاین و اسناد كوشش و تمركز آید،برمی سالمتی

 این در مثبت توازن ایجاد و «اولویت» و «عدالت» محور دو بر

 دانسته بشری حق یک سالمت حق سو یک از است. زمینه

 وضعیت از نظرصرف و تبعیض هرگونه بدون باید كه شده

 شود.تأمین  همگان برای ... و حقوقی جنسی، مذهبی، قومی،

 و دیگران همانند باید نیز یدزا به مبتالدیدگان بزه منظر این از

 مندبهره حق این تضمینات و امکانات از تبعیض اعمال بدون

 جهت به ایدز به مبتالدیدگان بزه دیگر، سوی از (.9) گردند

 عوامل با بودن درگیر و العالج بیماری یک به بودن مبتال
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 این از مندیبهره برای بیشتری اولویت از سالمتی تهدیدكننده

 كلیه به مربوط اساسی حقوق كنار در و ردارندبرخو حق

 از باید خود وضعیت سبب به افراد از دسته این ،دیدگانبزه

 شخصی كه هنگامی و شوند برخوردار تریافزون هایمحافظت

 ایدز بیماری به مبتال آن اثر در و شودمی واقع دیدگیبزه مورد

دگان دیبزه از دسته این خاص شرایط به توجه با گرددمی

 هایدرمان در را آنان سالمتی از مراقبت یتمسؤول باید دولت

 دسته این از مراقبت یتمسؤول همچنین گردد. دارعهده فردی

 امکانات به دسترسی بودن رایگان مستلزمدیدگان بزه از

 بود. خواهد ایدز به مبتالدیدگان بزه برای پزشکی

 به توجه با یدزا به مبتالدیدگان بزه با رابطه در ترتیب، بدین

 از دسته این سالمت حق از حمایت مبنای كه حیات حق

های حمایت كاربست و شناسایی در باید استدیدگان بزه

دیدگان بزه سایر برای معمولهای حمایت از فراتر ترجیحی

 نمود. عمل

 حق از حمایت مبانی از دیگر یکی: انسانی کرامت. 2-2-5

 «انسانی كرامت» رعایت دزای به مبتالدیدگان بزه سالمت

 است. مطرح ایران داخلی حقوق در بیشتر مبنا این باشد.می

 خلقت نوع جهت به انسان كه است شرافتی و حیثیت كرامت،

 تمام كه است ارزشی و است برخوردار آن از خود آفرینش و

 این هستند. مندبهره آن از یکسان و فطری طور به هاانسان

 دارد عمیقی ارتباط انسان ذاتی قاللاست و آزادی با كرامت

 داشته توجه باید انسان» :فرمایدمی خداوند كه همچنان (.8)

 خود گوهر نباید و داده واالیی شخصیت او به خداوند كه باشد

 با مخلوقات سایر )بر را آدم فرزندان ما .كند آلوده آسانی به را

 هایكبمر )با راها آن ما و داشتیم گرامی بسیار( هاینعمت

 یا كه را هاییكشتی و آالت ماشین و پایان چهار مانند مختلفی

 )در دادیم قرار اختیارشان در راها آن ساختن توان یا نها آ خود

 آ) اینکه دیگر (كردیم حمل) جایی به جایی از (دریا و خشکی

 را آنها ما) اینکه سوم و (دادیم روزی پاكیزه چیزهای از را نها

 و فضیلت فرشتگان( بر )حتی خود لوقاتمخ از بسیاری بر

 ةخلیف انسان كه است جهت آن از كرامت این «.دادیم برتری

 چیزی الهی خالفت و جانشینی ذاتی مقام است؛ خداوند

ها این گردد؛ نفی خونریزی و فساد چون افعالی با كه نیست

 خللی انسان الهی خالفت مقام به كه هستند عارضی اموری

 درخصوص فرشتگان با خداوند كه هنگامی ازیر رسانند؛نمی

 للمالئکه ربک قال إذ» :گویدمی سخن زمین در خلیفه جعل

 اعتراض و پرسش به فرشتگان «خلیفه األرضفی جاعل إنی

 لیسفک و فیها یفسد من فیها إتجعل» :گویندمی و برخاسته

 ،«التعلمون ما اعلم إنی» :فرمایندمی پاسخ در خداوند ؛«الدماء

 جانشینی ذاتی مقام كه است حقیقت این بیانگر پاسخی چنین

 نفی خونریزی و فساد قبیل از افعالی با الهی خالفت و

 انسان، ذاتی كرامت پذیرش صورت در بنابراین، (.8) گرددنمی

 پلید و زشتی هرگونه از مبرا و پاك انسان كه بپذیریم باید

 .است شده مذمومی اعمال مرتکب شود ثابت آنکه مگر است؛

 كرامت ابعاد ترینمهم جمله از افراد سالمت میان، این در

 به مبتالدیدگان بزه درخصوص حق این رعایت و است انسانی

 است. معالجاتی و درمانی اقدامات انجام مقتضی ایدز،

دیدگان بزه سالمت بر حق از حمایتهای جلوه. 3-5

 عام قوانين در ایدز به مبتال

 و عام قوانین در سالمت بر حقای هجلوه به قسمت این در

 است. شده پرداخته خاص

 مبتالدیدگان بزه سالمت بر حق عامهای جلوه. 1-3-5

 به مبتالدیدگان بزه سالمت بر حق عام، قوانین در :ایدز به

 سند اساسی، قانون همچون قوانینی در توانمی را ایدز

 ،صادیاقت توسعه چهارم برنامه قانون ساله، بیست اندازچشم

 هبرنام قانون و بیمه به مربوط قوانین فرهنگی، و اجتماعی

 گردد.می اشاره آنها به ادامه در كه نمود جستجو توسعه پنجم

 بر حق با رابطه در: اساسی قانون در سالمت بر حق. 1-1-3-5

 و بهداشتی خدمات بر حق اساسی، قانون 23 اصل» سالمت

 رسمیت به همگان برای را پزشکی هایمراقبت و درمانی

 از اجتماعیتأمین  از برخورداری :داردمی مقرر و شناسدمی

 سرپرستی،بی كارافتادگی، از پیری، و بیکاری بازنشستگی، نظر
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 و بهداشتی خدمات به نیاز سوانح و حوادث ماندگی، راه در

 است حقی ... و بیمه صورت به پزشکی هایمراقبت و درمانی

 را فوق خدمات طریق دو از باید تدول اصل، این طبق همگانی

 درآمدهای طریق از .سازد فراهم كشور مردم آحاد برای

 طبق و باشد.می مردم مشاركت از حاصل درآمدهای و عمومی

 و صحیح اقتصاد ریزیپی اساسی، قانون سوم اصل 12 بند 29

 و فقر رفع و رفاه ایجاد جهت اسالمی ضوابط طبق بر عادالنه

 مسکن، تغذیه، هایزمینه در محرومیت وعن هر ساختن برطرف

 موجب به .است دولت وظایف از بیمه تعمیم و بهداشت كار،

 زن از اعم افراد، ةجانبهمه حقوق است مکلف دولت اصل، این

 رفع بر و نمایدتأمین  را قانون برابر در عموم تساوی و مرد یا

 تمام رد مرد و زن برای عادالنه امکانات ایجاد و ناروا تبعیضات

 20 اصل همچنین .دارد تأكید معنوی و مادی هایزمینه

 مرد و زن از اعم ملت افراد همه برای را قانونی یکسان حمایت

 اقتصادی، سیاسی، انسانی، حقوق ةهم از برخورداری و

 دارد.می بیان اسالمی موازین رعایت با را فرهنگی و اجتماعی

 حق توانمی اساسی قانون اصول این به توجه با ترتیب، بدین

 از ایجلوه عنوان به بهداشتی خدمات از مساوی برخورداری

 مورد ایدز به مبتال بیماران درخصوص سالمت حق از حمایت

 «.داد قرار شناسایی

 در: توسعه پنجم برنامه قانون در سالمت بر حق .2-1-3-5

 سالمت به» توسعه؛ پنجم برنامه قانون 35 تا 32 مواد

 كشور درمانی نظام برنامه تهیه قبیل آن از هك یافته اختصاص

 .باشدمی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط

 دانش مدیریت در یکپارچگی حفظ منظور به همچنین

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت حوزه اطالعات

 به نسبت سالمت الکترونیکی خدمات ارائه هدف با پزشکی

 و ایرانیان سالمت ترونیکیالک پرونده سامانه استقرار

 ملی پایگاه با هماهنگی در سالمت مراكز اطالعاتی هایسامانه

 و خصوصی حریم حفظ با احوال ثبت سازمان ایران، آمار مركز

 پزشک برنامه از شروع اولویت با و هاداده بودن محرمانه

 با اجتماعیتأمین  و رفاه وزارت و اقدام ارجاع نظام و خانواده

 برنامه ایبیمه و درمانی خدمات مراكز و هاازمانس همکاری

 فناوری بر مبتنی و یکپارچه صورت به را سالمت بیمه خدمات

 ایرانیان سالمت الکترونیکی پرونده سامانه با تعامل در اطالعات

 اصل تحقق به منجر قوانین این بینیپیش نمایدمی ساماندهی

 از ایجلوه و ددگرمی ایدز به مبتال بیماران درخصوص عدالت

 باشد،میدیدگان بزه از دسته این سالمت حق از حمایت

 در هم و سالمتی منابع توزیع در هم عدالتیبی اینکه توضیح

 در عدالتیبی .پذیرد صورت تواندمی سالمتی خدمات ةارائ

 سرپایی خدمات از بیماران شدن محروم همانند خدمات توزیع

 شده یاد بیماران كه است لتیعدابی نوع ترینشایع بستری، و

 شدن اجرایی و تصویب با ولی (.9) «گردندمی مواجه آن با

 تا گردیده سالمت بیمه سازمان تشکیل به منجر كه قوانینی

 طریق ازدیدگان بزه از دسته این سالمت بر حق از حدودی

 است. شده حمایت درمانی خدمات از بهرمندی

 رابطه در: بیمه به ربوطم قوانین در سالمت بر حق. 3-1-3-5

 باشدمی سالمت حق از حمایت بر مبتنی كه ایبیمه قوانین با

 آموزش و درمان و بهداشت وزارت تشکیل الیحه به توانمی»

 در الیجه این كرد اشاره اسالمی شورای مجلس در پزشکی

 را دولت كه گردید اضافه آن به ایماده شد مطرح كه زمانی

 تقدیم را درمانی خدمات همگانیة مبی ةالیح تا كرد مکلف

 بیمه قانون 1373 آبان در اسالمی شورای مجلس .كند مجلس

 متعاقب .رساند تصویب به را كشور درمانی خدمات همگانی

 صراحت بنابر درمانی خدمات بیمه سازمان قانون، تصویب

 مهر اوایل از و شد تشکیل دولت هیأت هاینامهآیین و قانون

 آغاز رسماً را درمانی خدمات همگانی بیمه اجرای 1374 ماه

 مختلف اقشار درمانی بیمه تکلیف قانون، مبنای بر .نمود

 خویش عشایر، روستاییان، دولت، كاركنان نظیر جامعه

 روحانیون، جانبازان، آزادگان، شهداء، هایخانواده فرمایان،

 خدمات بیمه سازمان به دانشجویان و علمیه هایحوزه طالب

 تشکیل از هدف قانون این 5 ماده در .شد محول درمانی

 درمانی خدمات بیمه امکانات و موجباتتأمین  را سازمان

 هایگروه سایر و روستاییان نیازمند، افراد دولت، كاركنان
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 همگانی، بیمه قانون 3 ماده طبق و كندمی بیان اجتماعی

 دادن قرار پوشش تحت برای را الزم شرایط است موظف دولت

 درمانی خدمات بیمه متقاضی كه جامعه افراد و هاگروه متما

 نظام ساختار قانون دیگر مرتبط قانون نمایند. فراهم هستند،

 در قانون این تصویب با كه است اجتماعیتأمین  و رفاه جامع

 و شد تأسیس اجتماعیتأمین  و رفاه وزارت 1383 سال

 و منفک تبهداش وزارت از زمان آن از اجتماعیتأمین  سازمان

 یک اجتماعیتأمین  سازمان .گرفت قرار رفاه وزارت نظر زیر

 پوشش آن اصلی مأموریت كه است اجتماعی گربیمه سازمان

 آزاد مشاغل و حرف صاحبان و (اجباری صورت به) كارگران

  (.10) «است (اختیاری صورت به)

 سالمت بر حق از حمایت خاصهای جلوه. 2-3-5

 كه یعام قوانین بر عالوه :ایدز به مبتالدیدگان بزه

 آنها به و گرفته قرار بینیپیش مورد سالمت بر حق درخصوص

 زا حمایت به اقدام خاص صورت به قوانین از برخی شد اشاره

 در روازاین است، نموده ایدز بیماری به مبتالیان سالمت حق

 اینکه ضمن پرداخت خواهیم موارد این بررسی به قسمت این

 داشت. خواهیم خصوص این در نیز آمریکا حقوق در ایمطالعه

 اصل: بیمار لاستقال و خودمختاری اصل. 1-2-3-5

 راختیا در كه است حقی درواقع بیمار استقالل و خودمختاری

 رد ریشه مسأله این .بپردازد سرنوشتش تعیین به تا است فرد

 هایگیریتصمیم به بخشیدن رسمیت در جامعه احترام

 لاستقال پذیرش .دارد شخصی موضوعات درباره دافرا آگاهانه

 وانعن به باید آنها .است پزشکان نقش تغییر معنای به بیمار

 در مطلق قاضی نه باشند پزشکی هایمراقبت در بیمار شریک

 یماریب درباره خود بیمار آموزگار و معلم باید پزشکان .درمان

 لستقالا پذیرش .باشند عاقالنه تصمیمگیری جهت او درمان و

 نیز او احمقانه تصمیمات از برخی پذیرش معنای به بیمار

 (.11) هست

 به استقالل داشتن در بیمار حقوق بر تأكید رسمی تاریخچه

 در استقالل مفهوم گردد.برمی 1947 سال در نورنبرگ بیانیه

 جلب خود به را زیادی توجه گذشته دهه چند در بیماران

 در كه است این پرستاران و پزشکی كادر وظیفه است نموده

 را آنان استقالل حدود بیماران سالمتی دادن قرار نظر مد عین

 پزشکی هایمراقبت انجام در و بشمارند محترم نیز

 آگاه یا اهمال صورت در كه دارد وجود زیادی هایموقعیت

 ماند خواهد پایمال بیماران اساسی حق این پرستاران نبودن

 برای بیماران تشویق در مهمی شنق پرستاران و پزشکان لذا

 استقالل به بیماران تا دارند گیریتصمیم فرآیند در شركت

 (.12) یابند دست خود تدریجی

 با و دانهآزا دارد حق ایدز به مبتال فرد یا بیمار راستا همین در

 HIV تشخیصی آزمایش مشاوره، انجام به نسبت اختیار

 طور به .نماید اقدام خود مراقبت و درمان بیماری تشخیص

 پزشکی هایحرفه شاغالن توسط اصل این به توجه قطعی

 مشاوره و كافی و متناسب هایآموزش از استفاده موجب

 جلب ضمن گردیده، آنان سوی از مؤثر و علمی كاربردی،

 انهداوطلب و آزادانه آگاهانه، گیریتصمیم سبب بیمار اعتماد

 (.9) شد خواهد بیمار

 گذارهاییسیاست نیوجرسی و آركانزاس انندم هاایالت از برخی

 ذیل انهآگاه رضایت اخذ لزوم كه اندداده انجام ایدز حوزه در را

 فاقد هاایالت از دیگر یکی نوادا ایالت در گیرد.می قرار آن

 از بلق مبتال افراد از آگاهانه رضایت اخذ به مربوط خاص قانون

 آزمایشات و هادرمان تمامی ایدز، تشخیص آزمایش انجام

 گیرد،می صورت بیمار از آگاهانه رضایت اخذ با الزاماً پزشکی

 آزمایش به ایاشاره خاص، موارد به مربوط مقررات هرچند

 اخذ ورمونت مانند هاایالت از برخی ندارد. ایدز تشخیص

 رضایت احذ همچون را ایدز تشخیص آزمایش برای رضایت

 برای رضایت ذاخ همچون را ایدز تشخیص آزمایش برای

 شمار به واگیر و مسری بیمارهای سایر تشخیص آزمایش

 (.13) نمایدمی عمل مبنا همان بر و آورده

 به صرفاً» ایدز؛ از جامعه برداشت: تبعیض منع اصل. 2-2-3-5

 محدود بیمار یک عنوان به تنها ایدز به مبتال و بیماری یک

 افرادی یا دفر دهندهنشان یا معرف عنوان به بلکه شود،نمی

 و كجروانه رفتارهای دارای قوی احتمال به كه شودمی شناخته
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 ایدز به رفتار و اعمال این درنتیجة كه اندبوده ایمنحرفانه

 تلقی جامعه هنجارهای از انحراف نوع یک ایدز .اندگشته مبتال

 رفتاری مفهوم به را انحرافی رفتار شناسانجامعه .شودمی

 یک مشترك رفتاری انتظارهای با یقیطر به كه شناسندمی

 ناپسند را آن جامعه اعضای دیگر و ندارد سازگاری خاص گروه

 انتظار خود اعضای از جامعه هر درواقع .دانندمی نادرست یا

 پیدا ایعده همواره اما كنند، تبعیت هنجارها و هاارزش از دارد

 (.14) «كنندنمی رعایت را هنجارها و هاارزش این كه شوندمی

 نگریسته استیگما یک عنوان به جامعه در ایدز بنابراین»

 تالمب فرد كه باشد فکر این نتیجه تواندمی تفکر این شود،می

 بتالم بیماری به جنسی اخالقی غیر رفتارهای دلیل به ایدز به

 همانند پرخطر رفتارهای در ایدز انتقال احتمال .است شده

 یا خانواده از خارج ارتباط )مانند پرخطر جنسی رفتارهای

 از هارفتار این و دارد وجود مواد تزریق یا همجنس( با ارتباط

 .است هاجامعه فرهنگ با مغایر و اخالقی غیر جامعه عموم نظر

 از گرفته فاصله یا اخالقبی مباالت،بی فردی مبتال فرد

 ابتال بنابراین .كندمی تأیید را آنها جامعه كه است رفتارهایی

 برای فرد دنیوی جزای و طبیعی عاقبت نوعی بیماری به

 نتیجه مبتالست آن به كه دردی و است بوده بد رفتارهای

 نگرش این در .است شده مرتکب گذشته در او كه است گناهی

 كه برخوردی .گیردمی صورت رفتارها با قضاوتی برخوردی

 چون (.15) «كنند اجتناب آن از باید القاعدهعلی پزشکان

 را آنها تواننمی و هستند تربزرگ جامعة از بخشی نیز شکانپز

 بر اباوره این بنابراین .گرفت نظر در سایرین از مجزا گروهی

 این با آنها برخورد طرز و بیماران این مورد در پزشکان نگرش

 .است اثرگذار بیماران

 منجر كه ایدزدیدگان بزه به زنی انگ ایران، كیفری حقوق در

 جرم صراحت به گرددمی آنان سالمت حق در تبعیض به

 آن برای كیفری اجرای ضمانت درواقع و است، نشده انگاری

 آن بتوان رسدمی نظر به حال این با ولی است نشده بینیپیش

 علیه جرائم ازجمله كه افراد، به «توهین» حقوقی قالب در را

 به كه زمانی .كرد تحلیل است، روانی آسایش و حیثیت

 موجب شودمی زده اخالق خالف یا مجرمانه برچسب شخصی

 موجب به شود،می وی روانی آزردگی و تخفیف و تحقیر

 هتک یا و توهین اهانت، كلمه به نسبت استفساریه قانون»

 (608) (،514) (،513) مواد جزائی مقررات در مندرج حرمت

 ماده (8) و (7) بندهای و 1375 مصوب اسالمی مجازات قانون

 بردن كار به هرگونه «مطبوعات قانون (27) و (26) مواد و (6)

 گرفتن نظر در با كه حركاتی انجام و اعمال ارتکاب یا الفاظ

 و تخفیف موجب اشخاص موقعیت و مکانی و زمانی شرایط

 مالحظه بنابراین .شودمی محسوب توهین شود آنان تحقیر

 با هچ و لفظ با چه، ایدز به مبتال بیماران به انگ شودمی

 ایران موضوعه حقوق در تواندمی حركات، و رفتار و اعمال

 گردد. تلقی توهین و بوده كیفری وصف واجد

 در اآنه به استناد با توانمی كه فوق كیفری مقررات بر عالوه

 با بطهرا در ایدز بر مبتال افراد از خاص حمایتی قوانین فقدان

 ایران حقوق در نمود، كیفری حمایت آنان سالمت بر حق

 رب آن در و نمود اشاره آن به توانمی كه قانونی متن اولین

 دزای به مبتال بیماران جمله از بیماران درخصوص تبعیض عدم

 رمذكو قانون است، «بیمار حقوق منشور» است، گردیده اشاره

 خود 1 ماده در گرفت قرار تصویب مورد 1388 تاریخ در كه

 است بیمار حق متسال خدمات مطلوب دریافت درخصوص كه

 از فارغ باید بیماران توسط خدمات دریافت كه نمایدمی اشاره

 و بیماری نوع مذهبی، فرهنگی، قومی، ازجمله تبعیض هرگونه

 متن ترینمهم بتوان شاید را قانون این باشد. جنسیتی

 درخصوص تبعیض منع و سالمت حق از حمایت درخصوص

 دانست. ایدز به مبتال بیماران

 حقوق به مربوط مقررات كه گفت باید نیز آمریکا قحقو در

 به تبعیض نفی و قانون مقابل در یکسان حمایت حق بشر،

 خاستگاه سیاسی، عقاید دین، زبان، جنس، رنگ، نژاد، دلیل

 تضمین را هاوضعیت سایر یا و والدت دارایی، ملی، یا اجتماعی

 نه ،مذكور موارد از هریک براساس تبعیض اعمال نمایند.می

 را شرایطی بلکه شودمی محسوب خطا امری نفسهفی تنها

 درخصوص اجتماعی پذیریآسیب به منجر كه نمایدمی ایجاد
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 آن در كه آوردمی فراهم را محیطی و شده ایدز به ابتال

 از باشند.نمی خود بیماری با مقابله به قادر ایدز به مبتالیان

 حذف جهت تالش باید مسأله این به هادولت واكنش اینرو

 از باشد. خطر معرض در افراد تمامی از تبعیض اشکال تمامی

 تأكید نکته این بر ملل سازمان بشر حقوق كمیته دیگر، سوی

 جهت در مانعی قانون برابر در تساوی حق كه است كرده

 اجراء مقام در هم و قانونگذاری مقام در هم تبعیض اعمال

 تبعیض، منع قاعده ورازاین باشد.می ملی مقامات توسط

 قوانین، اصالح لزوم صورت در و بازنگری به موظف را هادولت

 رفتارهای اعمال مجوز كه خود رویکردهای و هاسیاست

 نماید.می باشندمی ایدز به ابتال دلیل به افتراقی

 آثار به توجه با :ایدز بیماری بودن محرمانه اصل .3-2-3-5

 این كارگیریهب و استخدام در ایدز بیماری افشای كه منفی

 درخصوص حمایتی هایجلوه از دیگر یکی دارد، افراد از دسته

 قرار بینیپیش مورد قربانیان ودیدگان بزه از دسته این

 است آنها بیماری داشتن نگه محرمانه بینیپیش گیردمی

 و بیماران در كه پزشکی اخالق هایجنبه ترینمهم از یکی»

 همانند خطر معرض در افراد همچنین و HIV به آلوده افراد

 باید هابیماری دیگر از ترجدی مراتب به حتی و هابیماری سایر

 قبال در پزشکی رازداری.است رازداری موضوع گردد رعایت

 و مراقبت مشاوره، تشخیص، مراحل تمام در باید افراد این

 به اطالعات تمامی كه نحوی به .گیرد قرار توجه مورد درمان

 تنها .باشد محرمانه فرد، رفتاری و پزشکی اطالعات وصخص

 رضایت با كه بود خواهیم بیماران اطالعات ةارائ به مجاز زمانی

 هایبنیان كه جوامعی در حتی .باشد گرفته صورت آنان

 سبب خانواده اعضای اطالع كه است ایگونه به خانواده

 با ایدب گرددمی بیماری آالم كاهش و آنان حمایت و همراهی

 بیان به نسبت بیمار خود زبان از حتی و بیمار شخص رضایت

 جمله از خاص شرایط برخی در مگر نمود، اقدام بیماری

ة كلی طی از پس بیمار جنسی شریک یا همسر آلودگی احتمال

 .خود بیماری آشکارسازی به بیمار ترغیب و مشاوره مراحل

 این در كه عضو یا بافت یا خون اهدای شرایط در همچنین

 بیمار اطالعات حداقل رازداری، رعایت نهایت با باید نیز صورت

 موضوع به پزشکی كادر سایر و پزشکان توجه عدم .گردد ارائه

 و خطر معرض در افراد بیماران، اعتماد سلب سبب رازداری

 و شودمی پزشکی جامعه و پزشکان به نسبت جامعه حتی

 دریافت جهت آنان مراجعه عدم و تبعیض احساس موجب

 بیماری شدن آشکار از ترس دلیل به درمانی بهداشتی خدمات

 خواهد فراهم را انگاریننگ و زنی انگ جمله از آن عواقب و

 در افراد و بیماران نمودن محروم بر عالوه نیز شرایط این .نمود

 افراد سایر با برابر و متناسب انسانی حقوق از خطر معرض

 خواهد جامعه در ایدز بیماری شیوع و گسترش سبب جامعه،

 (.9) «شد

 بودن محرمانه اصل درخصوص آمریکا حقوق به نگاهی با

 باید بیمار شخص كار حق از حمایت راستای در ایدز بیماری

 خدمات كنندهعرضه مراكز كشور این حقوق در كه گفت

 به را ایدز آزمایشهای پاسخ كه دارند وظیفه درمانی بهداشتی

 یدارا جامعه سالمتی زیرا كنند، ارسال یتصالح صاحب مراكز

 رشگزا است. مبتال بیمار مورد در رازداری از بیشتری اهمیت

 مشخصات و نام با همراه صالحیت، صاحب مراكز به نتایج

 نام نبدو ابتدا در بیماران نتایج گزارش كه هرچند است، بیمار

 توسط آزمایش نتایج گزارش سیستم این در بود. مشخصات و

 یقانون غیر هم بیمار خانواده به درمانی بهداشتی كنانكار

 .نیست

 اخالقی رفتار رهنمودهای ارائه برای شدهطراحی كدهای

 برای آمریکا در اجرا قابل اخالقی استانداردهای و مناسب

 ویایاچ به مبتال بیماران به پزشکی خدمات دهندگانارائه

 محرمانه صورت هب بایستی بیمار اطالعات تمامی كند،می بیان

 است مجاز خاص اطالعات انتشار كه مواردی جز به شود حفظ

 به بیمار یا و دولتی سازمان یا دادگاه یک قانون، دستور به)

 همچنین،» .(دهد اجازه را خاصی اطالعات انتشار صراحت

 سال در (AMA) آمریکا پزشکی انجمن پزشکی اخالق كدهای

 سپرده او به كه را اییرازه نباید پزشک كندمی بیان 1975

 كندمی پیدا بیمارش شخصیت در كه را نواقصی یا و شوندمی
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 منظور به یا باشد خواسته او از قانون اینکه مگر نماید فاش را

 توجه با ترتیب بدین (.18) «باشد ضروری جامعه یا افراد رفاه

 اخالقی رفتار رهنمودهای ارائه برای شدهطراحی كدهای به

 اطالعات افشای حق كارفرما اخالقی انداردهایاست و مناسب

 مالحظات اینکه مگر ندارد را ایدز بیماری به مبتال كارگر

 نماید. ایجاب را امر این قانونی

 ایدز بيماری مبتالیان قضایی حقوق. 4-5

 مبتال بیمار قضایی حقوق مصادیق تشریح و بررسی به ذیل در

 هایحمایت بر حق عادالنه، دادرسی حق جمله؛ از ایدز به

 یكیفر عدالت نظام به یفور یدسترس بر حق و رایگان قضایی

  است. شده پرداخته

 حق و سالمت حق بر عالوه :عادالنه دادرسی حق. 1-4-5

 بیان ایدز به مبتالدیدگان بزه از حمایت راستای در كه كار

 هاییجلوه ترینمهم از دیگر یکی عادالنه دادرسی بر حق شد،

 دلیل به ،درواقع است. ایدز به مبتالدیدگان زهب از حمایت

 توجه تضرور و پذیر آسیبدیدگان بزه وجود داشتن واقعیت

 كه نمایدمی ایجاب جنایی عدالت و انصـاف آنان، به ویژه

 ییجنا سیاست كنار در جامعه هر گذارانسیاست و قانونگذاران

 یافتراق حمایتی جنایتی سیاست یک از بایستی عام حمایتی

 رو،ایناز .كنند تبعیت «معکوس یا و مثبت تبعیض» مبنای بر

 حقوق از بسیاری شامل عادالنه دادرسی از برخورداری حق

 ایدز به مبتال بیماران برای مسلماً كه شد خواهد آن با مرتبط

 در كه (.17) داشت خواهد را حامی نقش جهات برخی در

 به مبتالدیدگان بزه برای حقوق این ترینمهم بررسی به ادامه

 پردازیم.می ایدز

 حمایت»: رایگان قضایی هایحمایت برحق  .2-4-5

 كه شودمی امتیازاتی و حقوق از دسته آن شامل قضایی

 اعالم زمان از یعنی كیفری دادرسی فرآیند در بایددیدگان بزه

 شوند. برخوردار زیان و ضرر جبران نیز و حکم اجرای تا جرم

 ایدز بیماری به مبتالدیدگان بزه از حمایت نوع این اینکه برای

 جنایی سیاست برای شده ترسیم اهداف و هارسالت انجام در

 گوناگون هایهزینه و هاتالش نیز و شوند واقع مفید و مؤثر

 نظر در غیره و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، انسانی، از اعم

 و قضایی حمایتی هایبرنامه اجرای و انجام برای شده گرفته

 طور به جامعه مقبولیت نهایتاً و نرود هدر به بیهوده حقوقی

 زیر عمومی اذهان در خاص طور به كیفری عدالت نظام و كلی

 هر و بوده ویژه ضوابط از یکسری بر مبتنی باید نرود، الؤس

 اجرایی و قضایی فرآیند در درگیر نهادهای یا و مأمورین از یک

 (.18) «كنند رعایت را آنها باید

دیدگان بزه نیازهای از پلیس مأموران آموزش» مثال عنوان به

 دیده،بزه از بازجویی و لؤاس طرح چگونگی آنان، با همدردی و

 كه واردیم در اورژانسی پزشکی خدمات تادیدگان بزه همراهی

 رخصوصد آنان آموزش است، ایدز بیماری به مبتالدیده بزه

 آنها، یرو بر جرم تأثیر و دیدگانبزه از ایویژه هایگروه

 برای قضایی معاضدت و ارشاد و دایره نام به نهادی تشکیل

 قربانیان ودیدگان بزه جمله از خاص بیماری دارایدیدگان بزه

 ،آنان برای حمایتی تدابیر تدارك منظور به ایدز به مبتال

 سرعت همانند رسیدگی یندافر در آنها از ویژه حمایت

دیدگان بزه پای كه هاییپرونده در هامحاكمه به بخشیدن

 هاییدادگاه ایجاد تشویق است، میان در ایدز بیماری به مبتال

 زا دسته این از حمایت راستای در تخصصی و ویژه طور به كه

 زا استفاده شمردن مجاز شوند،می اداره و تشکیل دیدگانبزه

دیده بزه كه هایپرونده در ویدیویی شده ضبط هایگواهی

 ننمود فراهم اثباتی، ادله تسهیل جهت در است ایدز قربانی

 لقاب غیر علنی، غیر صورت به كیفری رسیدگی برگزاری امکان

 معاضدتی وكیل بینیپیش ،«آنان علیه جرایم دانستن گذشت

 بینیپیش نهایت در ودیدگان بزه از دسته این برای

 درده دیبزه رضایت لزوم و نظر اظهار حق همچون هایحمایت

 متهم. برای ارفاقی نهادهای از استفاده

 آیین قانون 62 ماده به توانمی ایران حقوق در راستا همین در

 مقرر ماده این در نمود اشاره 1392 مصوب كیفری دادرسی

 وظایف انجام از ناشی هایهزینه تحمیل» كه: است شده

 آوریجمع و عالئم و آثار حفظ جرم، كشف به نسبت ضابطان

 مخفی و فرار از جلوگیری و یافتن و شناسایی جرم، وقوع هادل
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 در او خانواده و دیدهبزه از حمایت وی، دستگیری متهم، شدن

 هر تحت قضایی تصمیمات اجرای و اوراق ابالغ تهدیدات، برابر

 مراحل سایر در رویه، این .«است ممنوع دیدهبزه بر عنوان

 نظر مد نیز مقدماتی تحقیقات مرحله جمله از دادرسی

 احضار چون مواردی در جمله از است، گرفته قرار قانونگذار

 مورد كلی طور به رادیده بزه قاتونگذار مطلعین و شهود

 در قانونگذار این بر عالوه است، داده قرار خود مادی حمایت

 مرحله آغاز در كه است نموده مقرردیده بزه از حمایت راستای

 نیز وی به وارده خسارات بعادا باید شکایت ثبت و جرم كشف

 گیرد قراردیده بزه پذیرنده یا جرم كنندهكشف نهاد توجه مورد

 (.1392 ق.آ.د.ك 39 )ماده

 نآیی قانون در و ایران حقوق در كه گفته پیش موارد هرچند

 گرفته قرار بینیپیش مورد 1392 مصوب كیفری دادرسی

 به سریت لقاب وجود این با استدیدگان بزه تمامی درخصوص

 دیگر عبارت به باشد،می نیز ایدز بیماری به مبتالدیدگان بزه

 قضایی ویژه هایحمایت راستای در ماده دو این از توانمی

 و انیبانقر و گرفت كمک ایدز به مبتالدیدگان بزه درخصوص

 داد، رارق قضایی حمایت مورد را ایدز به مبتالدیدگان بزه

 ماده دو اینکه، است ذكر ابلق خصوص این در كه اینکته

 یرانیا قانونگذار نوآورهای از شد اشاره آنها به كه گفته پیش

 توانمی را آن مبنای و نداشت سابقه این از پیش كه است

 شناسیجرم شاخه است برگرفته مدارانهدیدهبزه هایاندیشه

 همچون عبارتی» قید كه معنابدین دانست، «شناسیدیدهبزه»

 هم آن «تتهدیدا برابر در او خانواده ودیده بزه از حمایت»

 هماد در مندرج آن بر مترتب احتمالی هایهزینه تحمیل بدون

 مطلوب پیشبرد دردیده بزه مشاركتی نقش تقویت بیانگر ،62

 دانش هایآموزه از كه است مقدماتی تحقیقات یندافر

 (.19) شودمی ناشی شناسیدیدهبزه

 در شناسیدیدهبزه تحوالت مریکاآ حقوق به نگاهی با»

 شناخته رسمیت به موجب آمریکا، حقوق در اخیر هایسال

 حقوق این ازجمله است. شدهدیدگان بزه برای حقوقی شدن

 اینجا از حق این است، متهم مقابل دردیده بزه از حمایت حق

 امکان این دیده،بزه شکایت اعالم از پس كه گیردمی تأنش

 برآیند درصدد وی دوستان یا و بستگان تهم،م كه دارد وجود

 به را دادرسی جریان دیده،بزه دادن قرار فشار تحت با كه

 عدالت دستگاه لذا .سازند منحرف را آن یا و انداخته خیرأت

 یا و فشارها مقابل در دیدهبزه از كه دارد وظیفه كیفری

 وارد دیدهبزه بر متهم طرف از است ممکن كه هاییآسیب

 طریق از تواندمی حمایت این .كند حمایت دیدهبزه از ،شود

 یا و دیده بزه برای امن محیطی برقراری و فیزیکی حمایت

 «پذیرد صورت آن از بعد یا و قبل و دادگاه در پلیس همراهی

(20.) 

 پایه اصول اعالمیه 6 ماده در دیدهبزه از حمایت همچنین،»

 باید هادولت ماده، این مطابق .است گرفته قرار توجه مورد

 فراهم در اجرایی و قضایی هایشیوه طریق از تا كنند تالش

 حقوقی، فرایند سراسر در دیدهبزه به مناسب كمک كردن

 برای تدابیری كارگیریبه همچنین .دهند انجام را الزم اقدامات

 زندگی از حفاظت دیدگان،بزه دردسرهای و هاگرفتاری كاهش

 و آنها امنیت مینأت و رتضرو هنگام آنها خصوصی

 برابر در آیند،می آنان سوی از كه گواهانی و هایشانخانواده

 برابر در دیدهبزه از حمایت مصادیق دیگر از انتقام و تهدید

 اعالمیه، این 14 ماده مطابق عالوه به .آیدمی حساب به متهم

 داوطلبانه، حکومتی، ابزارهای چهارچوب در باید دیدگانبزه

 و شناسانهروان پزشکی، مادی، كمک بومی، و محور جامعه

 وی از حمایت برای دیدهبزه حق .كنند دریافت الزم اجتماعی

 قانون پرتو در كه است حقی اولین عنوان به ،متهم مقابل در

 A بخش اول بند در 2004 مصوب CVRA)) دیدهبزه حقوق

 حقوق در ایران حقوق همانند (.20) «است كرده توجه آن به

 ایدز به مبتالدیدگان بزه از حمایت راستای در نیز آمریکا

 قضایی حمایت و جست بهره گفته پیش مقررات از توانمی

 اعمالدیدگان بزه از دسته این حقوق حفظ جهت در متناسب

 در خاص مقرراتی كشور دو هر حقوق در هرچند درواقع نمود،

 قرار بینیپیش مورد ایدز به مبتالدیدگان بزه از قضایی حمایت

 به كه مقررات از دست این بینیپیش وجود این با است نگرفته
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 سیاست از نشان تواندمی است، برخواستهدیده بزه از حمایت

 به ایدز به مبتالدیدگان بزه درخصوص مدارانهدیدهبزه جنایی

 آید. شمار

: کيفری عدالت نظام به فوری دسترسی بر حق .3-4-5

 درخصوص باید ویژه صورت به كه حقوقی از دیگر یکی

 دسترسی حق دگیر قرار توجه مورد ایدز قربانیان ودیدگان بزه

 حقوق از یکی حق، این است. كیفری عدالت نظام به فوری

 ایراست در كه است كلی صورت بهدیدگان بزه بنیادین

 شناسیدیدهبزه هایاندیشه و مدارانهدیدهبزه جنایی سیاست

 ایطشر به توجه با و گیرد قرار جدی توجه ردمو باید حمایتی،

 توجه مورد یشپ از بیش باید حق این ایدز به مبتالدیدگان بزه

 كیفری عدالت نظام به فوری دسترسی بر حق گیرد. قرار

 داسنا در كه است منصفانه دادرسی معیارهای از یکی همچنین

ان دیدگزهب خسارت جبران اروپایی معاهده جمله از یالمللبین

 مورد بشر حقوق اروپایی كنوانسیون و آمیزخشونت جرایم

 (.21) است گرفته قرار اشاره

 به ن،ایرا حقوق دردیده بزه حق این از حمایت راستای در

 درخواست كیفری دادرسی آیین قانون 64 و 12 مواد موجب

 و استدیده بزه با خصوصی حیثیت جهت از متهم تعقیب

دیده بزه شکایت تعقیب، به شروع قانونی جهات از جهت اولین

 نظام به فوری دسترسی حق راستای در این بر عالوه است.

 آیین قانون 175 ماده طبق ایران حقوق در كیفری عدالت

 و ایرایانه هایسامانه از استفاده ،1392 مصوب كیفری دادرسی

 دور، اهر از تصویری ارتباط )ایمیل(، نگارپیام قبیل از مخابراتی،

 .(22) است بالمانع دعوا یا شکایت طرح برای تلفن، و برنما

 پایه اصول اعالمیه حق، این اهمیت دلیل به آمریکا حقوق در

 با كه است كرده توصیه عضو هایدولت به 6 ماده آخر بند در

 از پرهیز جهت در اجرایی و قضایی هایشیوه كارگیریهب

 دستورات اجرای وها پرونده رسیدگی در ضروری غیر تأخیر

 به A بخش 7 بند در نیز CVRA .دهند انجام را الزم اقدامات

 دیدهبزه بند، این مطابق .است داشته توجه دیدهبزه حق این

 معقولی غیر خیرأت هرگونه از رسیدگی جلسات» كه دارد حق

 (.20) «باشد رها

 بدون برگزاری و كیفری عدالت نظام به فوری دسترسی»

 مقابل در كه نیست معنی این به تنها هن دادگاه جلسات خیرأت

 بلکه كرد، نقض را آن یا و انگاشت نادیده را متهم حق باید

 برای متهم حق میان تعادل حفظ با كه دارد وظیفه دادگاه

 در دیدهبزه حق با دادگاه جلسه در خود از دفاع برای آمادگی

 همچنین .سازد برقرار تعادل دادگاه، جلسات سریع برگزاری

 به را عمل اختیار كه نیست معنی این به حق این به ناداست

 برای متهم حق تنهانه كه دهیم قرار دیدهبزه اختیار در ایگونه

 جلسات برگزاری برای دولت حق بلکه عادالنه، دادرسی

 .(20) «شود گذاشته پا زیر نیز دادرسی

 

 تحقيقهای فرضيه

 قوانین در مدارانهبزه سیاست حوزه در كه رسدمی نظره ب

 تربه ایدز به مبتالیان قبال در آمریکا نظیر دیگر كشورهای

 اند.نموده عمل

 یدزا به مبتالیان قبال در ما جنایی سیاست كه رسدمی نظره ب

 از هزمین این در دارد جا و است نکرده عمل محوردیدهبزه

 بگیرد. بهره زمینه ایزن در موفق كشورهای

 

  تحقيق روش

 به و تحلیلی توصیفی صورت به مقاله ینا در تحقیق روش

 باشد.می استنادی روش

 

 هاداده گردآوری ابزار

  باشد.می تحقیق دادهای گردآوری ایزار ازجمله برداریفیش

 

 گيرینتيجه. 6

 در حقوقی دارای بیمارها دیگر همچون ایدز به مبتال بیمار یک

 ستسیا شوند شمرده محترم باید حقوق این كه هستند جامعه

 به راجع و باشدمی مدارانهدیدهبزه مبنای بر ما كشور جنایی
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 و افتراقی سیاست ایدز بیماری به یانمبتال خاصه بیماران

 گرفته پیش در آنها از حمایت جهت در را خاصی مشاركتی

 است دزیا به مبتال مارانیب برابر در زیآمضیتبع اقدامات است.

 حق در ضیتبع مچونه یمختلفهای نهیزم در ضیتبع تجربه

 رفت در یآزاد حق اشتغال، حق مناسب، درمان از یبرخوردار

 این روی پیشهای چالش ترینمهم از مهاجرت و آمد و

 قانون، برابر در افراد یتساو اصل مطابق كه باشدمی بیماران

 برای زین فیتکال و حقوق از اعم جامعه نیقوان كه طلبدمی

 قوانین .شود اعمال کسانی نحو به ایدز بیماری به مبتال افراد

 اصل كه است دینی تنها و است اسالم مبین دین از برگرفته ما

 بیان گونهاین و است داده ترویج جهان تمام بین را تساوی

 و هستید یکسان هم با همه شما مسلمانانای  كه داردمی

 اگر و نیست بودنتان مرد و زن در حتی شما بین تفاوتی هیچ

 دادن قرار الگو با باید بنابراین شماست تقوی انمیز در هست

 حقوقیهای سیستم از الگوبرداری با همچنین و فرمایشات این

 به توجه با باشیم. داشته شریفه آیه این به عمل در سعی موفق

 متحده االتیا در یتیحما نیقوان ینیبشیپ و پژوهش سابقه

 بیماران از یتحما در زمینه این در نیز ما كه طلبدمی کا،یامر

 را امریکا و ایران كشور دو حقوقی نظام چنانچه باشیم. پیشگام

 قرار مطالعه مورد ایدز به مبتال بیماران از حمایت درخصوص

 ایدز به مبتالیان با رابطه در كه شودمی مشخص دهیم

 این از كیفری حمایت متضمن ایران تقنینی جنایی سیاست

 حمایت با رابطه در امریکا تحدهم ایاالت در ولی باشدنمی افراد

 همچون متعددیهای زمینه در ایدز به مبتالدیدگان بزه از

 و بازدارنده قوانین ... و درمان اسکان، استخدام، و كار مقررات

 در ما طلبدمی اساس همین بر است. شده بینیپیش حمایتی

 اشخاص این از حمایت در قوانین در بازنگری با زمینه این

 ثرؤم نظارت سیستم حمایتی، قوانین در بازنگری جز به برآئیم.

 مثمرثمر همکاری و موجود قوانین مندرجات دقیق اجرای بر

 در تواندمی راستا این در بیماران از حمایت متولی نهادهای

 منع چون هاییحق باشد. ثیرگذارأت حمایتی ابزارهای كارایی

 عادالنه. دادرسی به دسترسی و محرمانگی تبعیض،

 تشکر و تقدیر. 7

 یاری را بنده مقاله این تدوین و تهیه در كه عزیزانی تمام از

 و تقدیر كمال گرانقدر مشاور و راهنما استاد خاصه نمودند

  دارم را سپاسگزاری و تشکر

 

 نویسندگان سهم. 8

 یعل و پوراحسان درضایس مقاله لیفأت و نگارش یلقمان نینوش

  كار اجرای بر ظارتن و مشاوره، راهنمایی ی:عباس

 

 منافع تضاد. 9

 .است نشده اعالم نویسندگان سوی از منافعی تعارض گونههیچ
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 Background and Aim: Patients With AIDS Have the Same Rights as Other 

Citizens of the Society. The First Thing That Can be Mentioned as a Manifestation 

of Support and Tolerance for Victims of AIDS is the Protection of the Right to Health 

of This Group of Victims, Which is Referred to as Victim-Oriented Criminal Policy. 

This Right is one of the Fundamental Human Rights. If a Person is Infected With a 

Virus, the Basic Rights of Those Infected With it Should not be Ignored, Because 

Because AIDS is Considered as a Disgraceful Disease in Most societies, it Causes 

the Patient not to be Admitted. It Happens in the Family and the Community. Our 

Aim in this Study is to Express the Rights and Guarantees of Criminal Executions in 

the Field of Criminal Policy of AIDS Patients and to Fill the Legal Gaps in this Field. 

Materials and Methods: This Article is Descriptive-Analytical and has been 

Prepared and Compiled by the Library Method, Using Phishing Tools. 

Findings: The Findings of the Study Indicate that this Disease in Terms of Causing 

Many Social Problems, Negative Thoughts Governing Society and Social Stigma, 

not Only in Terms of Physical Health but Also in Terms of Mental and Social Health 

Affects the Condition of Patients and Leads to Many Problems in It is Useful 

Activities and Interests of Patients. 

Ethical Considerations: In This Article, From the Beginning to the End, It Adheres 

to the Principles of Ethics, Honesty, Confidentiality, the Principle of Observance of 

Rights, the Principle of Material and Intellectual Property. 

Conclusion: Despite the Problems that Exist for Sufferers, it is Therefore Essential 

That we Pursue a Criminalized Victim-Oriented Criminal Policy on AIDS Patients, 

Following the Example of Leading Countries in This Field, Especially the United 

States. Experiencing Discrimination in Various Areas, Such as Discrimination in 

Access to Appropriate Treatment. The Right to Employment, the Right to Freedom 

of Movement and Immigration, Etc. In Addition to the Negative Impact on the 

Patient's Physical and Mental Health, it Will Hide the Disease and not Seek 

Treatment, thus Increasing the Disease. Therefore, the Involvement of Legislatures 

and the Implementation of Penal Policies in Relation to Violators of the 

Fundamental Rights of People Living With AIDS can be Somewhat Prevented From 

Accelerating the Spread of AIDS. This Article Examines Current Regulations and 

Possible Shortcomings in the Rights of Victims of AIDS, Including the Right to Work, 

the Right to Health, and the Right to a Fair Trial, With a Look at U.S. Law. 
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