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مقدمه

جایگاه عدالت در مناسبات فردی و اجتماعی همه انسان ها اهمیت واالیی دارد. این واژه 
مانند واژگان آزادی و برابری مناقشه برانگیز نیست، چون همگان بر لزوم برخورداری از 

آن اتفاق نظر دارند. غایت اخالق، سیاست و حقوق رسیدن به عدالت است. 

آنچه از عدالت در این نوشتار یاد می شود، با تکیه بر نظریه "عدالت به منزله انصاف" 
جان راولز خواهد بود. راولز با دو پرسش مهم به "طرح عدالت توزیعی" می پردازد و در 
نظر او آزادی و برابری دو ارزش واالی انسانی است که  آدمی بدون آنها فقیر و حقیر 
خواهد بود. عدالت به منزله انصاف پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان انسان 
ها را از تبعیض و نابرابری نجات داد و امکان رشد استعدادهای انسانی را فراهم نمود.1  از 

این نوع رویکرد به عدالت، کودکان می توانند به خوبی بهره مند شوند. 

اداره سالم جامعه بدون مناسبات عادالنه در دراز مدت بسیار دشوار خواهد بود. همه 
روابط اجتماعی با تکیه بر عدالت  مشروعیت می یابند. جان راولز )2002-1921(  استاد 
فلسفه دانشگاه هاروارد آمریکا به خوبی به این ضرورت توجه می کند و در نظریه عدالت 

1. John Rawls, Justice as Fairness, Cambridge: Harvard Universtiy Press, 1999, pp.47-
73.
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بیان مفهوم عدالت، عمومی و  بیان ایده اصلی می گوید: »هدف اصلی من از  خود در 
انتزاعی قرارداد اجتماعی است که بوسیله الک،  از مفهوم  عملی کردن مفهومی فراتر 
روسو و کانت بدست آمده است.« بر این اساس، »یک فرم از دولت برای جامعه ای معین 
با فرض قرارداد اجتماعی« هدف او نیست. از نظر او موضوع اصلی عدالت ساختار اصلی 
جامعه و شیوه های اداره آن است یعنی اینکه نهادهای مهم اجتماعی چگونه به توزیع 
حقوق، وظایف و تقسیم مزایای حاصل از همکاری اجتماعی مبادرت می ورزند. حصول 

و تحقق نظریه عدالت راولز بر تحقق دو اصل آزادی و برابری استوار است.1 

تاثیر نظریه این دانشمند بر حقوق اجتماعی و اقتصادی روشن است و در نهایت به 
حمایت جامعه از گروه های اجتماعی مختلف مانند کودکان، زنان و اقلیت ها در تامین 

عدالت در حوزه های حقوق اقتصادی و اجتماعی منجر می شود.2

آنچه عدالت را در باره کودکان از سایرین متفاوت می سازد، عدم توانایی کودک 
در درخواست رفتار عادالنه است. از یک طرف قرار گرفتن کودک تحت اقتدار خانواده 
و اجتماع بدون اینکه خود قادر باشد نقشی در تعیین مناسبات عادالنه یا ناعادالنه حاکم 
بر خود داشته باشد و از طرف دیگر عدم توجه به شخصیت و جایگاه کودک، کودکان 
را همواره در معرض انواع ستم ها، بی عدالتی ها و آسیب های گوناگون قرار داده است. 

پرسش در باره ماهیت عدالت در باره کودکان می تواند مانند هر موضوعی مطرح 
گردد. همچنان که پرسشگری در باره ماهیت عدالت و انصاف در فلسفه اخالق و حقوق 
این  اینها است،  افعال و رفتارها موضوع هر دوی  قبح  مطرح می گردد، چون حسن و 
پرسش در باره کودکان نیز مطرح است. طرح پرسش برای بهزیستی، تامین منافع عالیه 
و فراهم سازی امکانات رشد کودک اهمیت بسیار زیادی دارد. از آنجا که کودکان به 
برای سنجش  باشند،  توانند داشته  این پرسشگری نمی  فعالی در  اقتضاء سن شان نقش 
اخالقی- حقوقی یک قانون، یا یک عرف و فرهنگ نسبت به کودکان شایسته است تا 
از یک سو عدالت برای کودکان را ازجهات گوناگون مورد بررسی قرار داد، از سویی 

دیگر استاندارد و قواعد سنجش رفتار عادالنه با کودکان را پیش رو گذاشت.  

بدون شک دسترسی به عدالت برای کودکان بسان بزرگساالن نیست و از جهات 

1. John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 2003 pp. 10-19

2. ر.ک: سعید خطیب زاده، بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در آرای راولز و آکرمن، رساله کارشناسی 
ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1382.
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عدیده و در عرصه های مختلف این موضوع به بستر اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نیاز 
دارد. قوانین الزم و مکانیزم های اجرایی مناسب باید تحقق هدف دسترسی به عدالت 

برای کودکان را مهیا سازند. 

فراهم  را  رنج کودکان  و  درد  موجبات  اگر  والدین کودک  ولو  عاملی  هر  امروز 
نمایند، مورد سرزنش و منع مداخله در امور کودک قرار می گیرند. 

با گام های  آنها  برای  به عدالت  باره حقوق کودک و دسترسی  تجربه جهانی در 
بسیار بلندی در عرصه بین المللی همراه است از جمله تصویب کنوانسیون جهانی حقوق 
کودک با محتوای ارزشمند آن و پروتکل های الحاقی به این کنوانسیون. این تجربیات به 

ایجاد حقوق جهانی برای کودکان منجر شده است.1 

کودکان به دلیل وضعیت جسمانی و قرار داشتن در مسیر رشد امکان ایفای نقش در 
تغییر یا بهبود شرایط خود را ندارند، از این رو مسئولیت اطرافیان، دولت ها، قانونگذاران 

و مجریان قوانین نسبت به تامین عدالت برای آنها حساس تر است. 

 کودک از ابتدای تولد از یک طرف  نیازمند توجه و حمایت است، از طرفی دیگر 
نظاره گر رفتارهای مختلف اطرافیان است. تامین نیازهای او و حمایت های الزم همراه 
با رفتارهای عادالنه از کودک محافظت جسمانی، رفتاری و اخالقی یا معنوی می نماید 
و مسیر رشد او را هموار می سازد. از این جهت برای رسیدن به رفتاری عادالنه و شایسته 
کودکان، شناخت حقوق کودک و کاربرد این حقوق ضروری است. در نتیجه می توان 
اجتماعی،  مختلف حقوقی،  رفتارهای  قوانین،  کننده  بیان  برای کودکان  عدالت  گفت 
و  آنها  آالم  تبعیض، کاهش  رفع  برابری،  بر  منطبق  در چارچوبی  فرهنگی  و  اقتصادی 
تامین امنیت برایشان از یک طرف و از طرفی دیگر توجه به سالمت، بهداشت، آموزش 
و رشد کودکان است. اهمیت این موضوع از این رو است که جایگاه انسانی کودک او 

را برخوردار از همه ابعاد کرامت و شرافت انسانی می سازد.2

همچنین باید گفت طوالنی بودن ایام کودکی امکان ایجاد رنج و درد برای آنها را 
افزیش می دهد؛ شرایط کودکی  و طوالنی بودن این ایام مجوز هیچ نوع بهره کشی، 
تبعیض، تنبیه، مجازات و سرکوب کودک را نمی دهد. رشد متعارف کودک در ایام 

1. همه کشورهای جهان به استثناء آمریکا و سومالی به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل پیوسته اند.
2. اسناد بین المللی حقوق بشر همه این موارد را تایید می کنند و تضمین آنها را طلب می نمایند. برای اطالع 

بیشتر اینجا را نگاه کنید. 

http://www.hrd4iran.se/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=12
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کودکی و تامین امکانات الزم برای برخورداری از رشد متناسب همراه با دسترسی به 
عدالت ممکن است.

آنچه  نیزهمه  بشر  المللی حقوق  بین  اشاره، سازمان های  مورد  اهداف  تحقق  برای 
دسترسی کودکان به عدالت را از طریق تضمین حقوق بشر هموار می سازد، دنبال می 

نمایند.1

این پژوهش با استفاده از زبان ساده کوشش می کند تا راهنمای شما در تشخیص 
اینجا  در  باشد.  عدالت  به  آنها  دسترسی  نحوه  و  با کودکان  عادالنه  رفتار  های  مالک 
برای  بود.  از کودکان خواهد  تامین عدالت و حمایت  بر راه های عملی  عمده تمرکز 
ارائه معیاری مناسب در تامین عدالت برای کودکان از پیمان نامه جهانی حقوق کودک 

مصوب 1989 بهره خواهیم گرفت. نقشه راه در این مسیر حقوق جهانی کودک است.

منظور از کودک در اینجا همه دختران و پسرانی است که از سن 18 سالگی تمام 
عبور نکرده باشند؛ آنها ممکن است به در اوایل عمر "نوزاد" و "نوپا" و "نوباوه" نامیده 
شوند یا در سنین باالتر از 12 سالگی "نوجوان" خطاب شوند. در این نوشتار منظور از 
پذیرفته است2 و  اول کنوانسیون حقوق کودک  ماده  تعریفی است که  کودک مطابق 
در حقوق داخلی در ایران نیز منشأ و مالک قانونگذاری قرار گرفته است.3 کودکی و 
نوجوانی در دیدگاه های حقوقی هر دو به "ایام کودکی" تعبیر می شوند و قواعد حقوقی 

ناظر بر این دوره از زندگی به "حقوق کودک" معروف است. 

قوانین و مقررات ناظر بر حقوق کودک در کشور ما کودکی را در سنین مختلف 
از تولد تا 9 سالگی، 15 سالگی و 18 سالگی با بهره گرفتن از موازین اسالمی و عرفی 
به صورت مختلف طرح نموده اند. برای تعیین "کودک انگاری" الزم است در قوانین 
مختلف به جستجو پرداخت تا روشن شود که حقیقت قانونی کودکی در چه سنی است. 

نظام حقوقی ایران از قبل از انقالب 57 تا کنون و در قانون مدنی 1313 و نیز قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 تعریفی از کودکی ارائه نمی دهد. اما در مقررات 

1. Access to justice for children, General Assembly of UN, December 2013.

2. از نظر این  کنوانسیون  منظور از کودک  افراد زیر سن  18 سال  است  مگر این  که  طبق  قانون  قابل  اجرا 
در مورد کودک، سن  بلوغ  کمتر تشخیص  داده  شود.

3. ماده 1209 قانون مدنی ایران: »هر کس که دارای 18 سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است معذالک 
در صورتی که بعد از 15 سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود.«

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-35_en.doc


 19مقدمه

از  سخن  که  زمانی  نظر،  این  از  می پذیرد.1  کودکان  برای  را  گوناگون  سنین  مختلف 
کودک است، نوجوانان نیز در آن گنجانده می شوند.

با  بیست سال خویش  از  بر اساس تجربیات بیش  تا  این است  بر  کوشش نگارنده  
نظام حقوقی کشور منزل به منزل خوانندگان را در سفری به دنیای عدالت برای کودکان 
همراهی نماید.  این "کتاب راهنما" پژوهشی است بر اساس مقررات جهانی و آنچه در 
کشورمان اجرا می شود، و در سه بخش تنظیم شده است. در بخش نخست به موقعیت 
حقوق کودک در تامین عدالت برای کودکان می پردازیم؛ در بخش دوم حمایت های 
قانونی برای نیل به عدالت بررسی می شود؛ و در بخش آخر تضمین های حقوقی عدالت 
برای کودکان را پیش روی خوانندگان قرار می دهیم. در اینجا سعی شده به سواالت 
باره  در  عدالت  تامین  برای  حقوقی  های  تضمین  و  چگونگی  چرایی،  باره  در  مهمی 
کودکان، حمایت های الزم در باره کودک و باالخره رفتارهای مناسب با کودکان در 
شرایط بحرانی و موقعیت های گوناگون از جمله در فرض بزهکاری، بزه دیدگی یا حتی 

زندانی شدنش، پاسخ داده شود.

مجله  محض"،  سن  انگاری  کودک  ضابطه  نفی  تطبیقی  "بررسی  زهروی،  رضا  و  محسن،  صفری،   .1
دیدگاه های حقوقی، شماره 17 )پاییز 1391(، ص 204-173. 





بخش اول: 
موقعیت حقوق کودک و پیشینه آن در تامین 
عدالت برای کودکان

سخن از موقعیت حقوق کودک و گذشته آن در جایگاه بررسی عدالت برای کودکان از 
این رو اهمیت دارد که  هدف اصلی حقوق تامین عدالت است. بررسی موقعیت حقوق 
کودک می تواند نشان دهد که تا چه میزان این هدف در باره کودکان  محقق شده است. 

موقعیتی تازه فراهم نماید تا موقعیت های نابرابر، رنج و مشکالت کودکان  را از بین 
ببرد و امکان رشد و اعتالی کودکان را به صورت عادالنه فراهم نماید. هر آنچه حاصل 
این اتفاق باشد عدالت برای کودکان را محقق می سازد. هر آنچه کودکان را از موقعیت 
های توام با انواع نهان و آشکار خشونت با لحاظ تفاوت های انسانی رها سازد، می تواند 

عدالت را براساس آن برای همگان مهیا سازد. 

با توجه به اینکه قوانین در کشور ما منبع اصلی حقوق هستند، به ناچار این قوانین  و 
شیوه اجرای آنها مورد بررسی در  تامین یا عدم تامین عدالت خواهد بود. 
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1. موقعیت حقوق کودک
تا قبل از تشکیل سازمان ملل  تالشی در خور توجه در ایجاد موقعیت جهانی مناسب برای 
حقوق کودکان مالحظه نمی شود. در این ایام موقعیت حقوق کودک در کنار حقوق 

دیگر اعضای جامعه است و فاقد موقعیت مستقل است. 

انصاف در حق  و  به تضمین عدالت  توجه  برای  بشری  ازجمله تالش های جمعی 
کودکان در همه سنین از تولد تا پایان نوجوانی، پس از پایان جنگ جهانی دوم صورت 
می گیرد؛ و همزمان با تشکیل سازمان ملل در سال 1945 و متعاقب آن تدوین اعالمیه 
جهانی حقوق بشر در سال 1948. به دلیل غیر اجرایی بودن اعالمیه جهانی حقوق بشر 
بتدریج معاهدات و کنوانسیون های مختلف بین المللی به صورت الزام آور شکل می 
گیرند و به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل می رسند. با پیوستن هریک از کشورها 
به این معاهدات و کنوانسیون ها ایراد عدم امکان اجرای مصوبات سازمان ملل بوسیله 
از دغدغه  یکی  در جهان  موقعیت حقوق کودکان  مرتفع می گردد.  کشورهای عضو 
از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر،  اسناد مختلف  های مهم سازمان ملل است که در 
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که 
بین سال های 1948 تا 1966 تصویب می شوند، انعکاس دارد. در همین مسیر است که 
تدوین کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل های الحاقی به آن برای دسترسی کودکان 

به همه اشکال عدالت انجام می شود. 

اگر چه موقعیت حقوق کودک در پرتو اسناد بین المللی مورد اشاره امروز به یک 
ضرورت جهانی تبدیل شده است، با وجود اینکه سال هاست که از تصویب کنوانسیون 
حقوق کودک می گذرد و امروزه شرایط حقوقی کودکان بهبود نسبی نشان می دهد، 
ولیکن آسیب هایی که کودکان را تهدید می نماید کاهش نیافته است. آمارهای مختلفی 
که در این نوشتار مورد اشاره قرار خواهد گرفت نشان می دهد که کودکان در موقعیت 
حقوقی عادالنه ای به سر نمی برند و آسیب های زیادی آنها را تهدید می نماید. همچنین 

شرایط عادالنه ای بر مناسبات آنها در خانه و مدرسه و اجتماع حاکم نیست. 

فرض کنید کودکی در خانواده ای پولدار به دنیا آمده است، این کودک بهترین 
امکانات آموزشی و رفاهی را در اختیار دارد، از معلمین خصوصی برای آموزش بهره می 
گیرد، بهترین سرویس ها را در اختیار دارد. او به راحتی در درس و مدرسه موفق است، 
اما در ورزش توفیقی ندارد. به دلیل عدم فراگیری مهارت های زندگی اجتماعی وقتی 
پا به سن پانزده سالگی می گذارد با مواد مخدر آشنا می شود و بتدریج به مصرف مواد 
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مخدر مبتال می گردد. در مقابل این کودک، کودک دیگری را در نظر بگیرید که فقر 
خانواده اش سبب می شود تا امکان درس خواندن در دبیرستان را از دست بدهد، بتدریج 
او نیز به فروش و مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می کند. این هر دو کودک معتاد می 
شوند و هر دو در یک نقطه به هم می رسند: اعتیاد؛ در حالی که از دو پیشینه متفاوت 
آمده اند. پیشینه حقوق به ما می گوید این دو نفر می توانستند مورد حمایت باشند تا به 
این موقعیت وارد نشوند. اما اینک وارد شده اند. عدالت برای این دو کودک چند فرض 
را طلب می نماید، نخست اینکه آیا این دو نفر می توانند از چنین موقعیتی خارج شوند؟ 
دوم اینکه کدامیک شانس بیشتری برای رهایی از این موقعیت خطرناک دارند؟ عدالت 
برای کودکان در صدد است تا به هردو ابتدا وارد نشدن به این موقعیت ها و سپس خروج 
از آنها را به درستی بیاموزد و برای رهایی از این موقعیت ها آنها را حمایت یکسان نماید. 

 الف( سازوکارهای قانونی وعدالت برای کودکان
عدالت برای کودکان در وضعیت کنونی به مکانیزم های اجرایی، قوانین الزم االجرا و 
مطالعه شرایط موجود در باره کوکان نیاز دارد تا به صورت مساوی بتواند از رنج کودکان 

بکاهد.

یا حداقل چنین  از کودکان وجود دارد،  برای حمایت  قانونی  برخی سازوکارهای 
نشان داده می شود، اما همه این قوانین از یک طرف و در عمل عدالت برای کودکان 
را محقق نمی سازند و از طرفی دیگر در قوانین مورد اشاره مشکالت گوناگون به چشم 
می خورد. مثال برخی قوانین مانند قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در بخش والیت 
پدر بر فرزند چرخه کودک آزاری را تسهیل می نمایند. در ادامه به تحلیل این قوانین 

خواهیم پرداخت. 

در این بخش سعی خواهیم کرد به آنچه باید باشد و سازوکار تامین عدالت برای 
کودکان و برخی ساختارهای اجرایی آنها توجه نماییم.

ب( کودکان وموقعیت های آسیب
آنچه امروز از نرخ رشد کودکان کار و خیابان یا رشد بزهکاری، اعتیاد و ابتالء به انواع 
بیماری ها می بینیم نشانی دردناک از بی عدالتی در حق کودکان دارد. همه این کودکان 
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تحت تاثیر شرایط ناگوار و اغلب فقر والدین و یا از دست دادن یک یا هر دو سرپرست 
قرار دارند. فقر و گرسنگی خانواده ها تاثیر مستقیم بر شرایط کودکان دارد. 

قرار داشتن در  اجتماعی و  از عدالت  برخورداری آنها  موقعیت خانواده ها و عدم 
نبود سازمان های  در  آنها،  یا مرگ  و  زندانی شدن سرپرست  معلولیت،  یا  فقر  شرایط 

حمایتگر اجتماعی، برای کودکان موقعیت های ناگواری رقم می زند.  

کار کودکان بدون شک متاثر از موقعیت خانواده ها است. طبق آخرین اطالعات 
مرکز آمار ایران 1 میلیون و 700 هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار 
هستند و بررسی ها نشان می دهد هر کودک ماهیانه 80 تا 100 هزارتومان درآمد دارد. 
سازمان جهانی کار اعالم کرده است که 215 میلیون کودک 5 تا 14 ساله در کشورهای 

مختلف در دام کار گرفتار هستند.1

رفتار  تشخیص  معیار  و  بهترین محک  نامطلوب  های  موقعیت  از  رهایی  یا  و  عبور 
که  همه کودکانی  عدالت  بر  مبتنی  اجتماعی  ساختار  در  است.  عادالنه  غیر  از  عادالنه 
مواجه با مشکالتی نظیر کار در کودکی، فقر والدین، بزهکاری، بزه دیدگی و صدها 
آسیب دیگر هستند، به خوبی باید دیده شوند. همان طور که در مثال قبل دیدیم به نظر می 
رسد آن دو کودک معتاد شانس مساوی برای رهایی از آن موقعیت ندارند، چون امکان 
حمایت کمتری از کودک با پیشینه فقر متصور است؛ حقوق و نظام مبتنی بر عدالت باید 
این دو موقعیت را برابر سازد. مفهوم عدالت از برابر ساختن موقعیت رهایی از آسیب 
برای همه کودکان فهمیده می شود. بایسته های حقوقی نمی تواند دو موقعیت نابرابر برای 
این دو ترسیم نماید. حقوق و نظام اجتماع باید موقعیت رهایی از آسیب را برای همه به 

صورت برابر ایجاد کند.

 با توجه به موارد یادشده، به دو نکته اجرایی و منبعث از قوانین حمایتی که قرار است 
عدالت برای کودکان را تامین نمایند اشاره می کنیم؛ در مثال قبل موقعیت فردی بود، در 
اینجا موقعیت اجتماعی و دولتی مورد اشاره است. به دو حالت متفاوت توجه بفرمایید: 
در جمهوری اسالمی کار کودکان و بردن کودکان به جنگ ممنوع است، اما در عمل 
مخالف این قانون را شاهدیم چرا که تعداد زیادی کودک در سطح خیابان ها تا کوره 
نظامی  آموزش  اردوهای  تمام کودکان  برای  همچنین،  کارند.  مشغول  پزی  آجر  های 
در قالب آموزش دفاعی تدارک دیده می شود. در بخش دوم خواهیم دید که چگونه 

1. برای اطالع بیشتر به گزارش از وب سایت عصر ایران مراجعه بفرمایید.

http://www.asriran.com/fa/news/279228
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کودکان با جنگ و سالح های جنگی مخصوص سربازان آشنا می شوند.

در بخش حقوق آموزشی نیز خواهیم دید که محتوی کتاب "آمادگی دفاعی" دبیرستان 
های کشورکودکان را مانند سربازان هدف آموزش های نظامی قرار می دهد. در این 
کتاب، دانش آموزان صرف نظر از بخش امداد و نجات در حوادث مختلف سایر بخش 
ها در عمل مانند نیروهای نظامی آموزش می بینند. آنها با نحوه استفاده از اسلحه جنگی 
)کالشینکف( آشنا می شوند. این درحالی است که بایسته های حقوق کودک به ما می 
آموزد که کودکان نباید مورد بهره کشی قرار گیرند و به عنوان سرباز و یا نیروی نظامی 
به آنها نگاه شود. در این دو موقعیت نیز کودکان در معرض آسیب هستند، نظام مبتنی بر 

عدالت این نوع رفتارها با کودکان را از بین خواهد برد.

ج( تالش برای رهایی از موقعیت های آسیب
یکی از مهمترین تالش های بشری در باره ثبیت موقعیت حقوق جهانی کودک، تصویب 
کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 توسط سازمان ملل است. این سند اولین سند 
الزام آور بین المللی است که همه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کودکان را در یک مجموعه در نظر می گیرد. این کنوانسیون پس از تصویب به سرعت 
به امضای اغلب کشورهای جهان رسید. به تدریج برای تقویت بخش هایی از آن قواعد 
تکمیلی مانند قواعد پکن 1985 در باره حمایت از نوجوانان در موقعیت سلب آزادی و 
اصول راهنمای جلوگیری از بزهکاری کودکان که به قواعد ریاض 1990 مشهور است، 
به کنوانسیون  الحاقی دیگری  نیز پروتکل های  تصویب شده است. در سال های اخیر 
حقوق کودک اضافه شده است تا امکان اجرای کنوانسیون حقوق کودک بهتر فراهم 
شود. برای کمک به مهار بهره کشی و آزار روز افزون کودکان در سراسر جهان، مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در سال 2000، دوپروتکل الحاقی را برای پیمان نامه حقوق 
کودک اتخاذ کرد تا حمایت از کودکان را در مقابل مشارکت در منازعات مسلحانه و 
بهره کشی جنسی افزایش دهد. همچنین در 14 آوریل 2014، پروتکل الحاقی سوم اتخاذ 
شد که به کودکان امکان می دهد تا مستقیماً شکایات خود را در کمیته حقوق کودک 
سازمان ملل مطرح سازند. سپس کمیته ادعاها را بررسی خواهد کرد و می تواند دولتها را 

به انجام اقداماتی سوق دهد.1 

1. یونیسف، برنامه کودکان سازمان ملل، اقدامات بین المللی برای پیشبرد حقوق کودک.
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بر اساس آخرین پروتکل الحاقی این امکان به کودکان داده شده است تا خود از 
نقض حقوق کودک در سرزمین خود شکایت نمایند. مجموع این اقدامات تالش بین 

المللی برای تضمین عدالت برای کودکان محسوب می گردد. 

موثر  نمود که  فراهم  موقعیتی  قطعی  به طور  به کنوانسیون حقوق کودک  پیوستن 
بر تغییر موقعیت کودکان در معرض آسیب خواهد بود. تحقق این مهم منوط به اجرای 
کامل اصول مندرج در کنوانسیون است. )متن این کنوانسیون در پیوست کتاب حاضر 

آمده است.(

با وجود اینکه ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، و با توجه به اینکه 
تالش های بسیاری از سوی فعاالن حقوق کودک و انجمن های مردم نهاد برای بهبود 
حقوق کودک در ایران رواج دارد، اما به دالیل مختلف از جمله اجرای مقررات شریعت 
اسالمی، قوانین حقوقی در حوزه کودکان ناقص اجرا می گردد و آنچه اجرا می شود 
از انسجام الزم برای تامین عدالت برخوردار نیست. آنچه محصول اجرای قوانین است یا 
خروجی قوانین محسوب می شود، در عرصه های مختلف حمایت مناسبی از کودکان 
به عمل نمی آورد. مثال با وجود اینکه مقررات حمایتی همراه با نهادهای حمایت کننده 
حقوق کودک در جامعه ایجاد شده است و حتی در وزارت دادگستری ایران "مرجع ملی 
حقوق کودک" تاسیس شده است،1 در عرصه های مختلف شاهد رنج کودکان کار، 
تاثیر فقر بر آموزش کودکان، کودک آزاری های مختلف و حتی اعدام آنها هستیم. 

افزایش آمارها نشان از عدم کارکرد مناسب نهادهای حمایتی در باره کودکان دارد. 

از  که  وکالیی   و  مستقل  فعاالن  حامی حقوق کودک،  و  نهاد  مردم  های  انجمن 
کودکان حمایت کرده اند با مشکالت جدی روبرو بوده اند و از سوی نهادهای امنیتی 
تحت فشار قرار دارند. نگارنده که خود نیز تجربه دفاع از صدها کودک در دادگاههای 
مختلف را در 20 سال گذشته دارد، از نزدیک با این مشکل برخورد داشته است. از این 

نظر، تحقق بایسته ها به بستر مناسب نیز نیاز دارد. 

اگر از زاویه ای دیگر بنگریم، عدالت برای کودکان مستلزم جستجو برای حقوق 
کودک، تفسیر قانون بر مدار عدالت، تالش برای اصالح و تغییر قوانین موجود در نیل به 
عدالت است. فعاالن حوزه حقوق کودک باید آزادانه امکان تالش در این راه را داشته 

1. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به موجب تصویبنامه شماره 12068/ت 46095 ه مورخ 14  دیماه 
1390 هیات دولت تاسیس شده است.
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باشند. اگر دفاع از حقوق کودک مستلزم نقد قوانین موجود و رفتارهای نادرست باشد، 
نباید با این نوع اقدامات برخورد امنیتی صورت گیرد.

یا  کودکان  برای  المدت  طویل  های  حبس  سنگین،  مجازات  احکام  صدور  مثال 
مجازات های تحقیر کننده مانند شالق، قطع دست در حق کودکان در سنین کمتر از 18 
سال مغایر با حقوق جهانی کودکان محسوب می شود1 و در عین حال موافق با مقررات 
اسالمی است؛ دفاع از حقوق جهانی کودکان نباید به منزله اهانت به روش های اسالمی 

محسوب شود و مدافعین این حقوق مورد مواخذه و یا بازداشت قرار گیرند. 

کاهش  و  عمومی  اعتماد  سلب  به  کودک  حقوق  مناسبات  بر  امنیتی  فضای  سایه 
فعالیت های مدنی مورد نیاز در باره کودکان منجر می شود. این اتفاق به عدم حساسیت 
الزم در جامعه مدنی  برای حمایت از حقوق کودک منتهی خواهد شد و از طرفی دیگر 
ساختارها و روش های سنتی استمرار خواهند یافت. در نتیجه موجب استمرار بی عدالتی 

در حق کودکان می گردد.  

بهبود  به  کودک  جهانی  حقوق  شناسایی  و  آموزش  که  نیست  تردیدی  همچنین 
شرایطی حقوقی کودکان منجر می شود. عدم آموزش حقوق بشر و کنوانسیون حقوق 
به  ازجانبی دیگر  اقتصادی  فقر  از یک سو و  ایران  کودک در مدارس و دانشگاههای 

تاریک تر شدن فضاهای حمایتی، بهداشتی و آموزشی برای کودکان منجر شده است. 

 عدالت برای کودکان بدون توجه به توسعه حقوق کودکان ممکن نیست، این اتفاق 
تواند جاری گردد. مثال، عدم توسعه حقوق مدنی و  برنامه محور می  قوانین  بر اساس 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، همه کودکان را با مشکالت بیشتری روبرو نموده است به 
خصوص کودکان اقلیتهای قومی، مذهبی و کودکان مناطق محروم کشور در روستاها و 

شهرهای دور افتاده.

کودکان ممکن است گاهی معارض با قانون باشند و به قانون شکنی روی آورند. 
این دسته از کودکان را فراموش نخواهد ساخت.  بایسته های "عدالت برای کودکان" 
اگر کودکان در معرض مجازات های سخت باشند و در جرایم جدی مانند بزرگساالن 
محاکمه شوند، عدالت در باره آنها تعطیل شده است. در نتیجه عدالت برای کودکان در 

دادرسی ها بیشتر خود را می نمایاند. 

1. Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, UN Human rights, 
July 1997.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx
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موقعیت حقوقی کودکان شرایط برابر و عادالنه ای برای همه آنها ایجاد نکرده است. 
هنوز کودکان بسیاری در شرایط سخت و درد و رنج های مختلف زندگی می نمایند. 

در ادامه، ساختار قوانین داخلی ایران در حوزه حقوق کودک ناظر به تامین عدالت 
برای کودکان را متناسب با انتظارات و بایسته های عدالت برای کودکان می آزماییم؛ 

مالک ما پیمان نامه جهانی حقوق کودک خواهد بود. 

2. پیشینه برخی از اصول حقوق کودک و آثار آن بر عدالت برای کودکان
بررسی چگونه بودن حقوق کودک بدون نگاه به گذشته آن ممکن نیست. از این رو 
قدری از زمان حاضر فاصله می گیریم و این حقوق را از دریچه عدالت برای کودکان 
مورد بازبینی قرار می دهیم؛ نقطه های فراز و فرود آنها را در خط زمانی گذشته یا به قول 

آمریکایی ها موقعیت های قابل ارزیابی1 باید دید.

الف( پیشینه در قوانین خانواده
اگر پای خاطرات مادر بزرگ هایی که در 60 سال گذشته به آن سو کودکی خود را طی 
کرده اند بنشینیم، کودکی آنها و یا کودکی والدین آنها سرشار از صفا وصمیمیت بوده 
است، اما حساب صمیمیت بین کودکان به یک میزان نبوده و کودکان دختر در موقعیت 
برابر با پسران قرار نداشته اند. دختران کمتر از امکانات آموزشی بهره مند بوده اند. به 
همین ترتیب، موقعیت های اجتماعی کمتری برای دختران فراهم می شده است. بسیارند 
هنرمندانی که قبل از اینکه هنرشان شکوفا شود، در سنین 10 تا 14 سالگی سر از خانه 
های بخت درآورده اند. به طور مثال، همه این دسته از کودکان نمی توانند به ورزش و 
یا فراگیری هنر مورد عالقه شان بپردازند، در نتیجه در رشد و شکوفایی آنها اختالل غیر 

قابل جبران صورت می گیرد. 

یا  آنها  مورد  سه  هر  در  که  عمدی  قتل  پرونده  فقره  سه  در  موکلین خودم  بین  از 
مرتکب قتل شوهران شده بودند و یا زمینه انجام آن را فراهم کرده بودند، درگیر بودم. 
به اتفاق هر سه مورد کسانی بودند که در کودکی و در سنین 13، 14 و 17 سالگی به 
اجبار خانواده و یا در اثر فقر شوهر داده شده بودند. همه آنها از کالس درس و مدرس 

1. Touchstone
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بازمانده اند.

 یکی از آنها که در زندان به گروه تئاتر زندان ملحق شده بود، در ایفای نقش در 
برود؛  اش  عالقه  سراغ  بود  نتوانسته  هیچگاه  او  داشت،  قرار  تحسین  مورد  بسیار  گروه 
فرصت این اتفاق زمانی که در 14 سالگی به خانه بخت فرستاده می شود، برای همیشه 

از دست می رود. 

 دیگری در 13 سالگی به دلیل فقر خانواده به نوعی مورد معامله قرار می گیرد و در 
ازای مبلغی ناچیز که عمده آن مبلغ نیز برای زن گرفتن برادرش هزینه می شود، به خانه 
بخت سیاه فرستاده می شود. او عالقه وافری به مدرسه و نویسندگی داشته است. اما در 
حال حاضر فقط خاطرات زندانش تنها اثر نویسندگی است که از وی وجود دارد. این اثر 
نیز به پیشنهاد من به عنوان وکیلش نوشته شد و آن را بتازگی یکی از نشریات آنالین به 
زبان انگلیسی منتشر کرده است. جالب است که او  فقط 7 سال به مدرسه رفته است، اما 

نوشته ای در خور توجه دارد.1

 دختر 17 ساله نیز به کارهای هنری مانند گریم عالقه داشته اما به دلیل اینکه موفق 
به اخذ مدرک دیپلم نمی شود و به مردی طال فروش که مورد عالقه مادرش بود است 

شوهر داده می شود، از آموزش و رسیدن به عالئق اش باز می ماند. 

ایران مصوب 1313 است. مواد 1034 تا  نخستین قانون مدون خانواده قانون مدنی 
1157 این قانون به حقوق خانواده اختصاص دارد. این قانون بر سرنوشت کودکان تاثیر 
مستقیم داشته است، چون سرپرستی، تامین مخارج زندگی، سن ازدواج، ارتباط والدین 
با کودک، حق تنبیه کودک و تبعیض بین مادر و پدر در باره کودک و نظایر این موارد 

در این قانون سال ها بر روابط والدین با کودک حاکم بوده و هست. 

برای  قانون  عمدتا  و  اند  نداشته  قرار  حمایت جدی  مورد  کودکان  قانون  این  در   
مدیریت کردن فرزندان به شیوه سنتی توسط والدین بوده است و بخش های عمده آن 
ساختاری سنتی دارد  مانند ریاست پدر در ماده 1150 با این عبارت "در روابط زوجین 

ریاست خانواده از خصایص شوهر است".  

سن   1353 سال  در  آن  تکمیلی  موارد  1346و  مصوب  خانواده  حمایت  قانون  در 
ازدواج برای دختران 18 و پسران 20 سال تعیین شده بود. البته در آن قانون پیش بینی شده 

1. “Prison Journal of a Child Bride”, Guernica: a Magazine of Art and Politics, New 
York, August 1, 2014.

http://https://www.guernicamag.com/features/prison-journal-of-a-child-bride/
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بود تا چنانچه کودک در شرایط خاص ناچار به ازدواج در سنین پایین تر است می تواند 
به دادستان مراجعه نماید و اجازه ازدواج دریافت نماید.1 در سال 1361 پس از اظهار نظر 
فقهای شورای نگهبان درباره مغایرت مواردی از قانون مدنی با موازین شرع اسالم، ماده 
1041 قانون مدنی از جمله مواردی بود که تغییر یافت و به سن 9 سال برای دختر و 15 
سال برای پسران تغییر یافت. بعدا در اثر اعتراضات متعدد برخی از فعاالن حوزه حقوق 
کودک در تاریخ 29 آذر ماه 1397 این قانون تصحیح شد و سن ازدواج 13 سال برای 
دختران و 15 سال برای پسران تعیین شد که تا کنون نیز اعمال می شود. قانون حمایت 
نموده  تایید  ازدوج کودکان  برای  نیز در ماده 50 همین سن را  خانواده مصوب 1392 

است.  

 چنانچه مالحظه شد در ساختار حقوق کنونی حمایتی اثری از منع ازدواج آنها در 
سنین کودکی یافت نمی شود. همین حقوق در دهه 50 شمسی متحول می شود و بتدریج 
ازدواج دختران در سنین کودکی منع می شود.2 اما بعد از انقالب 57 دوباره از حقوق 
قانونی به قواعد فقهی رجعت می شود، تا جایی که امروز سن ازدواج 13 و 15 سال به 
ترتیب برای دختران و پسران پذیرفته شده است.3 به همین ترتیب، احتمال دنبال کردن 
درس و آموزش برای پسران و دخترانی که در این سن پایین ازدواج کنند، کاهش می 

یابد.

ب( پیشینه آموزش کودکان 
برای  آموزش  شدن  اجباری  و  اول  پهلوی  سلطنت  اوایل  در  دخترانه  مدارس  تاسیس 
دختران و پسران و البته گسترش آموزش ابتدایی و به دنبال آن آموزش دانشگاهی موجب 
تغییر رویکرد ضروری بودن حق آموزش برای همه کودکان شد. تا جایی که در تاریخ  
تیرماه 1353، قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی تصویب شد. 
بر اساس ماده اول این قانون کلیه اطفال و نوجوانان ایرانی واجد شرایط تحصیل می باشند؛ 
باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی تواند آنان را از تحصیل 
باز دارد. بر اساس این قانون، آموزش تا پایان دبیرستان اجباری و رایگان اعالم گردید. 

1. ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353
2. ماده  23  قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حداقل سن برای ازدواج بانوان 18 و برای مردان 20 

سال تعیین کرده بود.
3. ماده 1041 قانون  مدنی.
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پدر و مادر یا سرپرستان کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک را بر عهده دارند 
موظف شدند تا نسبت به ثبت نام آنها در مدارس اقدام نمایند. در صورتی که از انجام 
ثبت نام کودکان در مدارس خودداری می شد آنها با جریمه نقدی از ده تا دویست هزار 

ریال و به انجام تکلیف ثبت نام کودک محکوم و مجبور می شدند. 

بینی  قانون اساسی شد و در اصل 30 آن پیش  انقالب همین موضوع وارد  از  پس 
گردید. اما در سال 1362 آقای اکبر پرورش وزیر وقت آموزش و پرورش از شورای 
نگهبان سوالی پرسید که آیا امکان تاسیس مدارس غیردولتی به دلیل عدم امکان کلی 
دولت برای گسترش مدارس وجود دارد یا خیر و آیا این اقدام با اصل 30 قانون اساسی 
که آموزش را تا پایان دبیرستان رایگان و اجباری اعالم نموده مغایر است یا نیست. در 
پاسخ شورای نگهبان اعالم داشت که تاسیس مدارس ملی و غیردولتی مغایرتی با اصل 
30 قانون اساسی ندارد. سپس شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1365 همین سوال 
را از شورای نگهبان پرسید و پاسخ مثبت دریافت نمود. در نهایت در سال 1367 قانون 
تاسیس مدارس غیر انتفاعی به تصویب رسید و راه برای احیای مدارس خصوصی باز شد. 
اما این اقدام برخالف انتظارات سبب نشد تا سرمایه های خصوصی به تاسیس مدارس 
اختصاص یابد. دلیل عدم استقبال مردم و صاحبان سرمایه از تاسیس مدارس خصوصی 

مقررات پیچیده و سلطه آموزش و پرورش بر این مدارس بود.1 

در  و  بوده  پسران کمتر  از  همواره  آموزش دختران  امکان  یادشده  موارد  بر  عالوه 
مناطق روستایی و عشایری مدارس دخترانه کمتر توسعه یافتند. 

از سال 1341 مرحوم محمد بهمن بیگی اقدام به تاسیس مدارس عشایری در ایران 
مدت  و ظرف  برداشت  بلند  بسیار  هایی  گام   عشایر  آموزش کودکان  راه  در  و  نمود 
کوتاهی روش هایی برای افزایش جغرافیای آموزش و افزایش پوشش جمعیتی کودکان 
برای آموزش ابداع و اجرا نمود. از طریق اصل 4 ترومن2 نیز در آن زمان بودجه هایی 

1. "وداع با تحصیل رایگان"، روزنامه ابتکار، 14 تیرماه 1393.
معروفش  سخنرانی  در  »ترومن  نویسد:  می  چنین  ترومن   4 اصل  باره  در  ایرانی  تاریخ  سایت  وب   .2
برنامه  با یک  "ما  اعالم کرد:  پایان جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد  از  در  روزهای نخست پس 
شجاعانه برای اینکه پیشرفت های علمی و صنعتی خود را در اختیار مناطق عقب مانده جهان قرار بدهیم 
این دوره را آغاز می کنیم تا مناطق مزبور به سهم خود به پیشرفت نائل شوند. به عقیده من، ما می توانیم 
ملت های صلح دوست را از علوم و فنون خود بهره مند سازیم تا بتوانند به میل خود به زندگی بهتری دست 
یابند. با چنین همکاری با ملت های دیگر می توانیم سرمایه گذاری در مناطقی را که فاقد پیشرفت هستند، 
گسترش دهیم." این طرح به صورت قراردادی دوجانبه در 27 مهر 1329، بین دولت ایران با آمریکا منعقد 

http://ebtekarnews.com/ebtekar/News.aspx?NID=133667
http://tarikhirani.ir/fa/files/71/bodyView/742/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.%D8%A7%D8%B5%D9%84.%DB%B4.%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86.%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2.%D8%AF%D8%B1.%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
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در اختیار دولت و محمد بهمن بیگی، که مدیرکل اداره آموزش عشایر کشور بود، قرار 
گرفت.  او به صورت ناباورانه ای در امر آموزش کودکان محروم کشور کوشید و موفق 

بود.1

اگر در زمان گذشته امکان آموزش دختران به مراتب کمتر از پسران بوده است، آیا 
امروز نیز می توان در آن پیشینه زیست و یا اینکه نمی توان چنان رفتار نمود؟ برای پاسخ 
به این موضوع به سراغ حقوق و بنیان های آن می رویم. در آن زمان پدیده ای به نام 

حقوق کودک تکوین الزم را بدست نیاورده است.

ج( رهایی از نقش سنتی والدین
با نگاهی به مجموعه نقش های سنت و الگوهای اجتماعی حاکم بر نظام سنتی به آسانی 
می توان جایگاه ناچیز کودکان در این ساختار را مشاهده نمود. در این مجموعه، نقش ها 
و الگوهای تعیین کننده سنت کامال موثر بر میزان برخورداری کودک از حقوق انسانی 
است. منظور از تاثیر سنت بر حقوق کودک این است که الگوهای سنتی از نقش کودک 
پسر به عنوان جانشین پدر و نقش سنتی کودک دختر به عنوان جانشین مادر درخانواده 
ها در بخش هایی از اجتماع رواج بسیار داشته و آثار آن به روابط حقوقی نیز تسری یافته 
و موجب نابرابری و عدم تعادل در روابط انسانی آنها شده است. به طور مثال برتری پسر 
در ارث و دو برابر بودن دیه یا خون بهاء مردان از زنان که سنت هایی هستند دیرین و 
هم اکنون در نظام حقوقی جریان دارند، دو موضوع حقوقی هستند که خود منشا برتری 
کودک پسر از کودک دختر شده است. عالوه بر آن، ضرورت استفاده از نیروی کار 
کودکان پسر در شکل سنتی در راستای منافع خانواده در طول تاریخ به ناعادالنه شدن 
روابط بین خانواده و کودکان دختر و پسر انجامید. همه این موارد در ساختار تربیتی و 
سنتی خانوارهای ایرانی دیده می شود، هر چند بتدریج رنگ می بازد، اما آثار حقوقی 

و قرار شد آمریکایی ها با اعزام یک هیات تحقیق به ایران بیایند و نیازهای اقتصادی ایران را ارزیابی  کنند. 
کار شناسان آمریکایی پس از چهار ماه تحقیق به این نتیجه رسیدند که تخصیص یک وام 250 میلیون 
دالری از بانک صادرات و واردات آمریکا می تواند برنامه هفت ساله عمرانی ایران را تأمین کند و این 
سرآغاز تازه ای در روابط ایران با آمریکا بود. »از محل بودجه این طرح بخشی در اختیار محمد بهمن 

بیگی قرار گرفت تا در آموزش کودکان عشایر استفاده نماید.« 
1. برای اطالع بیشتر ر.ک: محمد بهمن بیگی، به اجاقت قسم )خاطرات آموزشی(، شیراز: انتشارات نوید، 

چاپ سوم، 1382.
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آن به دلیل حمایت حقوق از مذهب و سنت در شرایط فعلی به شکل جدی باقی است.1 

در چنین شرایطی که الگوهای اقتدارگرایانه سنتی حاکم است کودکان فاقد هویت 
مستقلی از والدین به خصوص پدر و جد پدری هستند. بر این الگوها می توان الگوهای 
به مرد و  افزود. برتری بدون دلیلی که  تا به حال را  مذهبی حاکم بر جامعه از گذشته 
الگوهای مردساالر در نظام خانواده داده شده بسیاری از حقوق را از کودکان دریغ داشته 
است. بسیاری از کودک آزاری ها و آسیب ها همچنین بهره کشی ها در همین شرایط 
با  نیز استمرار دارد. در فضای سنتی و  نسبت به کودکان روا داشته شده است و امروز 
همراهی مذهب، حق-محوری برای کودکان جایی ندارد و جای آن تکلیف و وظیفه-
محوری و در نتیجه اطاعت از والدین وجود دارد. در نتیجه، شخصیت حقوقی کودکان 

به صورت مستقل از والدین مورد شناسایی نیست.  

بررسی تاریخ مختصری از حقوق کودک می تواند به ما حرکت در مسیر بهتر را 
والدین در همه مقدرات کودک گره  نقش  با  بسیار  تاریخ حقوق کودک  نشان دهد. 
خورده است. در ساختار جدید حقوقی، حقوق کودک از والدین تفکیک شده و مورد 
شناسایی جداگانه قرار می گیرد. همچنین، بر اساس اندیشه های حقوق انسانی و حقوق 
برخوردار  قانونی  از حقوق  خانوادگی  یا  و  اجتماعی  های  نقش  از  فارغ  ها  انسان  بشر 

هستند. این حقوق تفکیک ناپذیر و جهانشمول اند. 

سابقه حقوق کودک به افکار سنتی تکلیف محوری در روابط اجتماعی تنیده شده 
است. منظور از تکلیف محوری این است که در این فضا کودک محق شناخته نمی شود. 
در تفکر سنتی به دلیل اینکه تکالیف و وظایف را مقدم بر حقوق می دانند، کودکان 
موظف به اطاعت از بزرگ ترها هستند و از هیچ حقی خارج از اصول خانواده برخوردار 
نمی شوند. در حالی که کودک قطع نظر از تعلقش به خانواده انسان است و مورد احترام 
قانون و حقوق قرار دارد. قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی کنونی در ایران اقتدارسنتی 
والدین و به خصوص پدر را نسبت به کودکان مورد تاکید قرار داده است. در بخش های 

بعدی به جزییات این موارد خواهیم پرداخت.

تاریخ حقوق نشان می دهد که تالش برای بهبود حقوق کودکان و دستیابی به عدالت 
استانداردهای  برای  را  راه  بیشتر،  توسعه  با  بتدریج  و  شود  نمی  متوقف  کودکان  برای 

ابعاد روان  "بررسی الگوهای و  1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: وحید خدایی مجد، و ارسطو بخشعلی اف، 
شناختی الگوهای سنتی پرورش کودکان در خانوارهای ایرانی"، زن و مطالعات خانواده، سال چهارم، 

شماره 15 )بهار 1391(.
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جهانی حقوق کودک هموار می سازد. شناخت حقوق کودک و کاهش اقتدار والدین 
به خصوص پدر امروز بخشی از حقوق کودک است.  با تغییراتی که در مقررات حقوق 
مدنی ایران هم به شکل حداقلی روی داده است تا حدودی از اقتدار مطلق پدر و جد 
پدری کاسته شده است. به موجب این قانون که در سال های اخیر یک قانون سنتی را 
اصالح کرده است، امکان حذف ولی قهری خیانتکار به وضع حقوقی کودکان فراهم 

شده است.1 

یکی از ضروریات و بایسته های حقوق کودک و راه های رسیدن به عدالت برای 
آنها کاستن از اقتدار ناموجه والدین است.

د( سابقه دادگاه های اطفال و نوجوانان
تاریخ حقوق را که ورق می زنیم، در سابقه قانونگذاری در ایران تنها به قانون تشکیل 
دادگاه ها اطفال بزهکار مصوب 27 آبان 1338 بر می خوریم. این قانون مشتمل بر دو 
بخش است: بخش اول در باره دادگاه و دادرسی اطفال و بخش دوم که در فصل چهارم 

قانون آمده است در باره تاسیس کانون اصالح و تربیت است.

تا سال 1347 امکان اجرای این قانون فراهم نمی گردد. در سال 1347 نیز تنها در 
اهواز  و  مشهد  درشهرهای  تنها  انقالب  از  قبل  تا  و  شود  می  تاسیس  کانون  این  تهران 
تاسیس می شود. تا کنون نیز فقط در چند شهر بزرگ دیگر ایران این کانون صرفا برای 

کودکان پسر تاسیس شده است.

تربیت ویژه دختران  از سال 1378 کانون اصالح و  تهران  تنها در  جالب است که 
تاسیس شده است و در مشهد بزودی ممکن است راه اندازی شود، در سایر شهرهای 

ایران دختران زیر 18 سال با زندانیان بزرگسال نگهداری می شوند.2

و  تهران، مشهد  در  فقط  انقالب  از  قبل  ایران  در  تربیت  و  اگر چه کانون اصالح   
تبریز تاسیس شد و سال ها طول کشید تا در سایر شهرها نیز دایر شود، اما در جای خود 
تاسیسات با ارزشی در این قانون وجود دارد. از جمله می توان به ماده 16 آن اشاره نمود 
که دادرسی ویژه اطفال را از بزرگساالن جدا می سازد و همچنین سن مسولیت کیفری را 

1. ماده 1184 قانون مدنی اصالحی اول خرداد 1379.
2. "نخستین کانون اصالح و تربیت دختران در مشهد راه اندازی می شود"، ایسنا، 23 دی ماه 1393.

http://www.isna.ir/fa/news/93102312550/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
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از 6 سالگی تا 12 و از 12 تا 18 سالگی تعیین نموده است.1

به جز قانون یاد شده که برای زمان خود بسیار مترقی بوده است ولی به خوبی اجرا 
نشده )و بالفاصله بعد از انقالب 57 اجرای آن متوقف گردید(، هیچ قانون دیگری به 

صورت مستقل برای حمایت از کودکان مشاهده نمی شود. 

انقالب 1357 برای ایجاد محدودیت در حقوق کودکان آماده بود و تمام رویکردهای 
مثبت گذشته را در باره کودکان نابود ساخت و مقررات شرعی را بر حقوق کودکان 
برتری بخشید. بسیاری از استانداردهای جهانی به خصوص در حوزه آموزش، بهداشت و 
نظام قضایی در جامعه قبل از انقالب در باره کودکان در مسیر توسعه قرار داشت. با انقالب 
بهمن 1357 و نتایج حاصل از آن کودکان در صف نخست آسیب قرار گرفتند، از نظام 
آموزشی و تربیتی تا قوانین حقوقی و ساختار دادگاهها علیه منافع کودکان خودنمایی می 
کند و اینک نیز به خودنمایی غیر متمدنانه ادامه می دهد. شاهد این سخن سن مسئولیت 
و میزان مسئولیت کودکان در دادگاه هاست، که در ادامه جزییات بیشتری خواهیم دید. 

الحاق مشروط دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 را می توان 
به عنوان نخستین سند حقوقی اختصاصی کودکان بعد از انقالب ارزیابی کرد. 2 این سند 
حاوی بنیان های حقوقی برای رفع ظلم از کودکان مورد اتفاق نظر جهانیان واقع شده 
است. نظامی که در این سند مهم طرح ریزی شده منشا تاریخ تحوالت حقوق کودکان 
محسوب می گردد. البته بسیاری از اصول مدرن این سند به دلیل پذیرش مشروط آن، 
که به انطباق با موازین اسالمی داخلی در باره کودکان در ایران بر می گردد، تا کنون 

رعایت نشده است. 

اگر چه مشکالتی در اجرای این قانون به دلیل برخورد اغلب قواعد آن با مقررات 
اسالمی وجود دارد، اما صرف پذیرش آن سرآغاز تحوالت قانونگذاری در حوزه حقوق 
کودک محسوب می شود. مثال پس از تصویب این قانون است  که بتدریج دادگاه های 

اطفال و نوجوانان بعد از سال ها دوباره به ساختار حقوقی قضایی باز می گردد.

کودک  حقوق  کمیته  به  تا  قرارداده  ها  دولت  عهده  بر  هم  ای  وظیفه  کنوانسیون 
چگونگی اجرای مفاد کنوانسیون را گزارش نمایند.3 گزارش دهی و نظام کنترلی که 

1. ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های اطفال مصوب 1338.
2. ماده واحده الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 12 اسفندماه 1372.

3. مواد 43 و 44 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1978 سازمان ملل.
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سازمان ملل ایجاد کرده است اگر چه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است، اما در عرصه بین 
المللی تا حدودی در باال رفتن مطالبات حقوقی مدافعان حقوق کودک موثر واقع شده 
است. بر این اساس مشاهده می شود که دولت ایران علیرغم مقاومتی که به دلیل افزودن 
شرط به پذیرش کنوانسیون درانطباق قوانین داخلی با استانداردهای آن از خود نشان می 
دهد، درمواردی بناچار به اجرای بخش هایی از کنوانسیون حقوق کودک تن داده است. 
مثال توقف مجازات مرگ و حبس ابد برای کودکان در جرایم تعزیری )نظیر جرایم مواد 
مخدر( به استثننای جرایم حدود و قصاص و تغییر رویکرد نسبی قانون مجازات اسالمی 
در باره بلوغ کودکان از جمله این موارد است. یکی از موارد مهمی که در این گزارش ها 
مورد توجه قرار می گیرد موضوع تاسیس دادگاه های ویژه اطفال و دادرسی اختصاصی 
آن است. هر یک از موارد اخیر و تغییرات حقوقی را در بخش های بعدی مورد بررسی 

قرار خواهیم داد.

ه( سابقه برخی قانونگذاری ها
در جامعه ایران عالقه چندانی به قانونگذاری در راستای منافع کودکان با عبور از شرایط 
سنتی و مذهبی دیده نمی شود. با این حال سیستم های فشار جامعه مدنی و کمیته حقوق 
کودک سازمان ملل دولت ایران را به تغییرات هرچند ناچیز در قوانین خود مجبور ساخته 

است.1

سیستم پاسخگویی مقرر در کنوانسیون حقوق کودک که بر اساس گزارش دهی 
مقرر دولت ایران را مجبور به ارایه گزارش در باره اجرای کنوانسیون و مقررات آن نموده 
است، منشا تحوالتی هر چند ناچیز در تاریخ حقوق کودک در ایران شده است. به طور 
مثال ایران به پروتکل های الحاقی  در زمینه منع بهره کشی جنسی و منع کار کودکان 
تا حدودی  و  اطفال شده  های  دادگاه  تاسیس  به  مجبور  یا  است.2  پیوسته  ملل  سازمان 

تغییراتی ولو اندک در باره دادرسی ویژه کودکان اعمال نموده است.

علیرغم برخی تحوالت مثبت که در سابقه قانونگذاری در باره کودکان شاهد هستیم، 

1. نگاه کنید به قطعنامه کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل، اجالس شصت و هفتم، آبان 1391، بند ج 
در اینجا.

2. دولت ایران به پروتکل الحاقی منع خرید و فروش، خودفروشی و هرزه نگاری کودکان مصوب سال 
2000 پیوسته است.

http://www.iranglobal.info/node/12593
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تا فاصله گرفتن از پیشینه سخت و سنتی حقوق کودک راه دشواری در پیش است. تفکر 
دینی در قانون اساسی به روشنی آشکار است. چنانچه در مقدمه اشاره شد قانون اساسی 

ایران خود را متعهد به انطباق همه قوانین با شریعت اسالم کرده است. 

اصل چهارم قانون اساسی چنین مقرر کرده است که: »کلیه قوانین و مقررات مدنی، 
جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین 
اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات 

دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.«

است، شکل گیری  اسالم  و  قانون  ایران  در  مستقیم حقوق  منشا  اینکه  به  توجه  با   
مبنای شریعت اسالم در مجلس  بر  قوانین الزم  به تصویب  نیاز  و شناسایی همه حقوق 
قانونگذاری دارد. آنچه از قواعد حقوقی امروز در اختیار داریم محصول و خروجی این 

روش قانونگذاری است. 

 از اولین قانون اساسی ایران تا کنون شریعت اسالمی به عنوان مبانی حقوق در ایران 
اساسی  قانون  از  بخش  این  در کارکرد عملی  باید  البته  است.  به رسمیت شناخته شده 
پیش از انقالب 1357 و بعد از آن قائل به تفاوت شد. چون بعد از انقالب 1357 تمرکز 

قانونگذاری تنها بر منشا شریعت اسالمی است. 

قانونگذاری بر مبنای شریعت اسالمی برای کودکان و زنان بیش از همه نابرابری به 
همراه دارد، از این رو حقوق کودک به طور جدی تحت تاثیر این شیوه قانونگذاری 
است. به طور مثال، اگر به سابقه قانونگذاری در باره سن کودکی و بزرگسالی پیش از 
این تفاوت خواهیم شد. ماده  به خوبی متوجه  نمایم،  از آن توجه  بعد  انقالب 1357 و 
1210 قانون مدنی ایران مصوب 1313 هجری خورشیدی سن مسئولیت و بزرگ سالی 
مجلس  اولین  تشکیل  از  پس  بالفاصله  اما  است،  گرفته  نظر  در  سال  را 18  و کودکی 
قانونگذاری بعد از حوادث انقالب 57 در ایران مواردی از قانون مدنی ایران که به زعم 
شورای نگهبان با شریعت اسالمی انطباق نداشته است، از جمله همین ماده 1210 تغییر می 
کند و سن کودکی 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران در 
نظر گرفته می شود.1 همین سابقه در قانون مجازات اسالمی نیز خود را نشان می دهد.2 این 
اتفاق سبب می شود تا حتی سن 9 و 15 به عنوان نشانه های بلوغ مطرح شود و در حقیقت 

1. تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی اصالحی هشتم دی ماه 1361
2. ماده 59 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 و ماده 147 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392.
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سن مشخصی برای شروع و پایان کودکی نداریم.

بررسی راهکارهای حقوق کودک برای نیل به عدالت بدون بررسی پیشینه حقوق 
کار در باره کودکان ممکن نیست، سابقه قانون کار ایران مصوب 26 اسفند 1337 مقرر 
می دارد که کار کودکان زیر 12 سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است و کار شب 
برای زنان و کودکان کمتر از 18 سال ممنوع بوده است. این موضوع در قانون بعدی کار 
که در سال 1368 تصویب شد نیز دیده می شود و کار کودکان کمتر از 15 سال در همه 

کارها و کارهای سخت و زیان آور برای کودکان کمتر از 18 سال ممنوع شده است. 

نامه جهانی حقوق  پیمان  به  ایران  پیوستن  از  پیش  تا  انقالب  از  این وجود، پس  با 
کودک در اسفندماه 1372 قانونی جدا از مجموعه مقررات کلی کشور نظیر قانون مدنی 
و یا قانون مجازات عمومی و مجازات اسالمی در باره کودک به صورت تخصصی و 

حمایتی تصویب نشده است. 

تا  نداریم. آنچه  نظام جامع حقوق کودک  ایران  تاکید شد، در  اینجا  به  تا  چنانچه 
کنون در باره حقوق کودک شاهد بوده ایم، قوانین پراکنده و در درون سایر قوانین بوده 
است. در حالی که بدون نظام جامع حقوقی نمی توان همه ابعاد حمایت از کودکان را 

ممکن و عملی ساخت. 

ایران برای حمایت از کودکان به عمل آمده  مهمترین قانونگذاری که تاکنون در 
است، عالوه بر پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت از کودکان1 است.  
بهره کشی و قاچاق کودکان در 9 ماده می پردازد.  به منع کودک آزاری،  قانون  این 
همچنین، می توان از قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست نام برد.2 این  
موارد تنها بخش هایی از حقوق کودک را مطرح و در مواردی حمایت می کنند، اما 
عدم حمایت نیز در مواردی دیده شده است، مانند آنچه به والدین در همین قانون اجازه 
کودک آزاری می دهد یا در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست به ازدواج سرپرست 
با فرزند خوانده منجر می شود و یا آنچه در قوانین مختلف در باره سن کودکی و سن 

مسئولیت دیده می شود.3  

پیشینه حقوق کودک با موانع جدی نیز روبرو بوده که تحوالت مثبت آن را تحت 

1. قانون حمایت از کودکان در 9 ماده در تاریخ 25 آذر 1381 تصویب شده است.
2. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب مهرماه 1392.

3. تبصره ماده 26 قانون مورد اشاره قبل.
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الشعاع قرارداده است. از جمله در این باره می توان به  حق شرط مندرج در قانون الحاق 
دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک اشاره داشت. این حق شرط کامال کلی مطرح 
موازین  با  کنوانسیون  انطباق  که  است  این  شرط  بودن حق  کلی  از  منظور  است.  شده 
اسالمی شرط پذیرش آن است. این شرط از یک طرف می تواند تفاسیری را ارائه نماید 
که مانع اجرای بخش های وسیعی از مقررات و اصول مندرج در کنوانسیون باشد، از 
گذاشته  اجرا  مورد  کنوانسیون  از  بخش  کدام  نیست  مشخص  روشنی  به  دیگر  طرفی 
خواهد شد و محدویت های جدی برای اجرای مقررات پیمان نامه در ایران فراهم ساخته 
است. مثال ماده 37 پیمان نامه حکم به مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان را ممنوع 
اعالم کرده است، اما در سال های اخیر شاهد کودکانی بوده ایم که به مجازات اعدام )در 
جرایم حدود و قصاص( محکوم شده اند و کماکان این امکان وجود دارد تا افرادی که 
در دوره نوجوانی مرتکب قتل عمد و یا تجاوز جنسی شده باشند به اعدام محکوم شوند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که به صورت مختصر و در 9 ماده تصویب شده 
است از جمله معدود قوانینی است که صرفا برای حمایت از کودکان در مقابل کودک 
همه  از  ابعاد حمایتی  همه  قانون  این  است.  تصویب شده  قاچاق  و  بهره کشی  آزاری، 
حقوق کودکان را در مقابله با کودک آزاری و سایر آسیب ها در بر نمی گیرد و صراحتا 
شمارد:  می  مجاز    7 ماده  موجب  به  آزاری  در کودک  را  قانون  سرپرستان  و  والدین 
قانون  مجازات  اسالمی  مصوب  1370/9/7 و  تربیتی  در چارچوب  ماده  )59(  »اقدامات  
ماده  )1179( قانون  مدنی  مصوب  1314/1/19از شمول  این  قانون  مستثنی  است.«  این شیوه 
قانونگذاری از بایسته های تامین عدالت برای کودکان دور است و صرفا تمرکز بر برخی 
مصادیق بی عدالتی در باره کودکان دارد. در بخش دوم کتاب جزییات بیشتری از این 

قانون مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

3. پیشینه حقوق مدنی کودکان 
بایسته های عدالت برای کودکان در  از گذشته و سنگ محک های آن که بگذریم، 
مقررات حقوقی که امروز ناظر بر آن هستیم نیز هدایتگر ما در جستجوی عدالت برای 

کودکان خواهد بود. از این رو به قوانین مهم حقوق در وضع کنونی می نگریم. 
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الف( حق تابعیت کودکان
ایران  مدنی  قانون  هر جامعه محسوب می گردد.  قوانین  مهمترین  از  یکی  مدنی  قانون 
که یکی از قدیمی ترین قوانین کشور است حاوی نکات مثبت ومنفی در باره حقوق 
کودکان است. دسترسی به عدالت برای کودکان با کمک این قانون در شرایط کنونی و 
با معیارهای جهانی با چالش جدی روبرو است. مهمترین چالش های پیش رو با این قانون 

را به شرح زیر مورد توجه قرار می دهیم. 

فرض کنید کودکی از پدر افغان و مادر ایرانی در مشهد به دنیا می آید. زندگی او 
از همان لحظات نخست تولد تحت تاثیر قواعد و اصول مندرج در این قانون قرار دارد. 
مقایسه حقوق همین کودک با کودکی که از پدر و مادر ایرانی و یا صرفا پدر ایرانی با 
مادر خارجی در هر جای دنیا متولد می گردد، چالش بزرگ پیش روی دسته نخست از 
کودکان را بیشتر آشکار می سازد. کودکان دسته اول که از مادر ایرانی ولو در ایران به 
دنیا بیایند، ایرانی محسوب نمی شوند و از حقوق مدنی برخوردار نمی شوند، اما کودکان 
دسته دوم ایرانی و از همه حقوق مدنی متمتع می گردند.1 با وجود اینکه قانون مدنی همه 
کودکان و حتی جنین در فرض زنده متولد شدن را متمتع از حقوق مدنی می داند.2 این 
تفاوت، منشا بسیاری مشکالت برای حداقل یک میلیون کودک متولد از مادران ایرانی 
و پدران افغان یا عراقی در سال های اخیر شده است. این کودکان فاقد شناسنامه هستند، 
و به تبع آن از حقوق اجتماعی محروم هستند، حقوقی نظیر حق آموزش، بهداشت و حق 
برخورداری از تابعیت.3 این درحالی ست که این دسته کودکان حتی از حقوق رسمی 
ناشی از مهاجرت نیز بهره مند نیستند. عدالت برای این افراد در سایه مقررات قانون مدنی 
فراموش شده است.همچنین، همانطور که قبال نیز اشاره شد، بر اساس ماده 976 قانون 
مدنی کودکان متولد از مادر ایرانی حق کسب تابعیت ایران را ندارند، این حق فقط برای 

کودکانی در نظر گرفته شده است که از پدر ایرانی متولد شده باشند.

ب( کودک با مسئولیت بزرگسال در قانون مدنی
به عدالت  برای دسترسی  مانعی  قانون مدنی و  چالش دیگری که می توان منشا آن را 

1. بند دوم ماده 976 قانون مدنی.
2. مواد 956و 957 قانون مدنی.

3. روزنامه قانون شماره 430 تاریخ 24 دی ماه 1393.
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برای کودکان محسوب نمود، سن مسئولیت و کودکی است. با وجود اینکه کودکان 
استیفای حقوق خود و  از حق  برای برخورداری  از حقوق اجتماعی برخوردار هستند، 
پذیرش مسئولیت های اجتماعی باید به سنی که قانون مدنی مقرر کرده است وارد شوند. 
برخورد قانون مدنی با این موضوع حقوقی اگر چه موقعیت کودکان را برای استفاده از 
حقوق مدنی در ظاهر بهتر کرده است، اما آنها را در سن کودکی با موقعیت و مسئولیت 
های بزرگسالی مواجه نموده است. تعریف کودکی و تعیین مرز آن با بزرگسالی منشاء 

رفتارهایی با کودک قرار خواهد گرفت که عادالنه تعریف نمی شوند. 

 کودک 9 ساله دختر و پسر15 ساله مسئول همه رفتار حقوق  و اجتماعی خود مانند 
یک بزرگسال است. در نظر بگیرید که مثال این کودک در محیط بازی فوتبال با دوستش 
برخورد می کند و مجروح می شود؛ به گمان اینکه دوستش عمدا او را مجروح ساخته 
است، بعد از بازی با چاقو به وی حمله می نماید؛ بین آنها نزاع شدیدی رخ می دهد، در 
دست یکی چاقو و در دست دیگری زنجیر است و باالخره بعد از گالویز شدن با چاقو هر 
دو به زمین می افتند، و چاقو در ناحیه سینه دوست فرو می رود و در بیمارستان فوت می 
نماید. نوجوان 15 ساله به اتهام قتل عمد دوستش زندانی می شود و به دلیل اینکه قانون 
مدنی چنین فردی را بزرگسال می داند، و قانون مجازات اسالمی از قانون مدنی در این 

باره تبعیت کرده است، به مجازات قصاص نفس )اعدام( محکوم می شود.1

از  روشنی  تعریف  بدون  مدنی  قانون  که  است  این  داده  رخ  اینجا  در  که  چالشی 
کودکی، تعیین مرز آن با بزرگسالی و مسئولیت های ناشی از آن را تابعی از سن بلوغ 
تعیین نموده است. با وجود اینکه در ماده اول پیمان نامه کودکی از بدو تولد تا 18 سالگی 
در نظر گرفته شده است،2 اما در قانون مدنی به تبعیت از شریعت اسالمی سن 18 سالگی 
با پذیرش روبرو نشده است. در ماده 1210 قانون مدنی آمده است: »هیچکس را نمی 
توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم 
رشد یا جنون او ثابت شده باشد.« این قانون مرز سن کودکی با بزرگسالی را تعیین نمی 
کند و صرفا به سن بلوغ اشاره دارد و در تبصره های ماده 1210 چنین می آورد: »تبصره 
1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 
2 – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت 

1. ماده 147 قانون مجازات اسالمی.
2. از نظر این  کنوانسیون  منظور از کودک  افراد انساني  زیر سن  18 سال  است  مگر این  که  طبق  قانون  قابل  

اجرا در مورد کودک ، سن  بلوغ  کمتر تشخیص  داده  شود.
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شده باشد. - الحاقی 61/10/8 «

این قانون با پیمان نامه حقوق کودک در تضاد است و جمهوری اسالمی ایران مدعی 
است که بر اساس اصل 4 قانون اساسی خود که می گوید »اطالق و عموم همه قوانین باید 
براساس شریعت اسالمی باشد«، موظف است مقررات اسالمی را رعایت نماید و تعریف 

کودکی را نیز از شریعت اسالمی بگیرد. 

با همه اینکه سن کودکی  معادل سن بلوغ و قرینه سنین 9 سال و 15 سال در قانون 
گرفتن  قرار  اقتصادی  قراردادهای  طرف  و  معامالت  انجام  در  اما  است،  آمده  مدنی 
کودکان سنین یاد شده در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند مورد توجه قرار نمی گیرند 
و افراد باید 18 سال و باالتر باشند تا بتوانند اسناد مالی تنظیم نمایند. این دوگانگی در رفتار 
با کودک نیز جای بحث دارد، چون در مواردی جدی مانند ازدواج یا مجازات اعدام  در 
جرایم حدود و قصاص سن 18 سالگی مالک نیست، اما در موضوعات مالی و یا برخی 

موضوعات غیر مالی که نیاز به تنظیم سند رسمی دارد سن 18 سالگی مالک است.1 

این قوانین از یک طرف منشا رفتار نابرابر بین کودکان و بزرگساالن است، و از طرفی 
دیگر مبنایی است تا بین دختران و پسران نیز رفتاری مبتنی بر تبعیض شکل بگیرد. قانون 
مدنی ایران عالوه بر اینکه در آن سن مسئولیت 9 و 15 سال تعیین شده است، در مقررات 
مربوط به ارث، حضانت و سرپرستی والدین و ازدواج به یکسان مورد حمایت قرار نمی 
دهد.2 ایجاد تفاوت بین دختران و پسران در سن مسئولیت و ازدواج مبنای تبعیض جنسیتی 
گسترده ای را فراهم نموده و محکی بر بی عدالتی را در حق کودکان فراهم ساخته است. 

شرکت  سن  است،  کرده  فرض  پایین  را  کودک  سن  مدنی  قانون  که  وجودی  با 
کودکان در جنگ درایران نیز تا پیش از پیوستن ایران به پروتکل الحاقی اختیاری حقوق 
کودک مصوب سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل، روشن نبود، اما پس از آن سن 18 

سالگی مورد تاکید پروتکل قرار گرفته و ایران نیز آن را قبول کرده است. 

موضوع دیگری که در قانون مدنی ایران امروز حاکم است تفاوت بین کودک دختر 
و پسر و منشا تولد در حق ارث است، ارث فرزند دختر نصف ارث فرزند پسر است و 

کودک متولد از طریق خارج از ازدواج از ارث محروم است.3

1. ماده 1208 قانون مدنی و ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور 1312.
2. ماده 1041 قانون مدنی

3. مواد884 و 911 قانون مدنی.
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 4. موقعیت قوانین خانواده و عدالت برای کودک 
کودکی و مسئله حقوق خانواده از دو جهت در مسیر دسترسی کودکان به عدالت تاثیر 
شگرف دارد. نخست ازدواج در کودکی و پیامدهای ناشی از آن است. دوم رفتار والدین 

با کودک و تامین یا عدم تامین عدالت در رفتاهای مورد نظر است.

 امروزه با وجود عبور جامعه از بسیاری سنت های نادرست کماکان پرورش کودکان 
در جامعه عمدتا سلیقه ای است. اگر چه بسیاری از این سالیق ممکن است آسیبی به 
کودکان وارد نسازد، اما در موارد زیادی نیز روش های پرورش کودک همراه با خرافات 
و فشارهای سنتی و مذهبی است. در این موارد حوزه خصوصی خانواده باید به وسیله 
حقوق کنترل شود تا از اعمال سلیقه ای که به آسیب کودک منجر می شود پرهیز شود. 

این سلیقه ها هم به ازدواج در کودکی و هم به بدرفتاری با کودک دامن می زند. 

منظور از سلیقه ای بودن پرورش کودکان این است که کودکان تحت تاثیر والدین 
حس خوب و یا بد نسبت به نام خود و یا اعتماد به نفس و یا عدم آن از والدین فرامی 
گیرند، هر چه سالیق آنها است در کودکان ظاهر می شود. بر همین منوال از مادر و پدر 
باید مطیع پدر باشد و برای ازدواجش فقط پدر است که  خود فرامی گیرند که دختر 
تصمیم می گیرد هر چند او در سن کودکی باشد.1 این اتفاق بوسیله حقوق خانواده نیز 
حمایت می شود. چون والدین در تامین مالی کودکان می توانند هر نوع توافقی را در 
زمان جدایی با یکدگر داشته باشند، اعم از اینکه منافع اقتصادی و نیاز های مالی کودکان 

تامین شود یا تامین نگردد.2 

هر دو منظر عالیم و نشانه هایی می دهند که کودک در هر دوی آنها مورد خشونت 
قرار می گیرد. بهبود و عادالنه شدن رفتار در هر دو حالت ضروری است، و در حالت 
دوم مهمتر است، چون می تواند مانع تحقق حالت دوم نیز باشد. اما در حالت دوم خطر 
بیشتر است چون به صرف قانون نمی توان آن را کنترل کرد، در حالی که از طریق قانون 

می توان ازدواج در سنین کودکی را منع نمود. 

کودک معموال با خانواده تعریف می شود و قوانین ناظر بر خانواده همواره مالک 
خوبی در هدایت ما به سوی عدالت یا بی عدالتی در باره کودکان  محسوب می شوند. 
نقش خانواده و تاثیر حقوق خانواده بر دسترسی کودکان به عدالت غیر قابل گذشتن است. 

1. خدایی مجد و بخشعلی اف، پیشین.
2. مواد 25 به بعد قانون حمایت خانواده مصوب 1392.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847
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 ازدواج سنین کودکی یک پرده از هزاران پرده زندگی سخت و همراه با بی عدالتی 
برای کودک در جامعه کنونی ما است. این مقوله هم خانواده ساز است و هم خانواده 
سوز است. خانواده ساز است، چون ازدواج منشا همه خانواده ها در کشور محسوب می 

شوند، خانواده سوز است، چون ازدواج در کودکی غیر سازنده است.

الف( والیت و سرپرستی کودکان در خانواده
سنگ محک دیگری که می توانیم مورد اشاره قرار دهیم و گوشه ای دیگر از عاالنه 
بودن رفتار حقوقی با کودکان را روشن خواهد ساخت مواد 1180 و 1181 قانون مدنی 
است. به موجب این دو ماده والیت و سرپرستی کودکان حق پدر و جد پدری دانسته 
شده و برای مادر کودک حق سرپرست بودن در زمان حیات پدر و جد پدری و یا زمانی 
پدر  قانون،  این  اساس  بر  نشده است.   نظر گرفته  توان سرپرستی دارند، در  ها  این  که 
کودک نسبت به کودک والیت دارد و می تواند از طرف کودک هر هدیه یا مالی را 
قبول نماید و یا هر تصرفی در اموال کودک انجام دهد!1 این حقوق برای مادر کودک 
در قوانین در نظر گرفته نشده است. تنها در حالت فوت پدر، مادر از این حق در باره 
کودک خود با حکم دادگاه بهره مند است، در این حالت نیز حق مورد نظر والیت بر 
کودک نیست، بلکه سرپرستی کودک است یعنی  همه آنچه در حق والیت مطرح است 
به مادر نمی رسد. در حالی که در باره پدر و پدر بزرگ والیت قهری و بدون نیاز به انجام 
عمل حقوقی به صورت طبیعی مفروض و  شناخته شده است. این موضوع عالوه بر اینکه 
شرایط نابرابری ایجاد می کند، مجوزی شده است تا کودکان در فرض جدایی والدین 
فقط تا 7 سالگی نگهداری شان با مادر باشد و پس از آن تا زمان بزرگسالی از حمایت و 
سرپرستی مادر محروم باشند.2 از منظر حقوق کودک، این نابرابری منشا رفتار نامناسب با 
کودک خواهد شد. معموال در مواقع اختالف بین والدین کودک مشکالت این نابرابری 
حقوقی خود را نشان می دهد. کودک در چنین وضعیتی وجه المعامله و یا وجه المصالحه 

برای رسیدن به حق و یا ایجاد فشار بر دیگری قرار می گیرد.

1. ماده 1180قانون مدنی: »طفل صغیر تحت والیت قهری پدر و جدپدری خود می باشد وهمچنین است 
طفل غیررشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.« و ماده 1181: »هریک 
از پدر و جد پدری نسبت به اوالد خود والیت دارند.« بر این اساس می بینیم مادر هیچ جایگاهی به عنوان 

ولی کودک خود نخواهد داشت.
2. ماده 1169 قانون مدنی.
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ب( ازدواج کودکان
در نظام جهانی بر اساس گزارش یونیسف وضع دختران مطلوب نیست و از هر 4 ازدواج 
یک مورد دختران کمتر از 18 سال در آن درگیر می شوند، که بیشترین آمار مربوط به 
جنوب آسیا است. این گزارش معتقد است، ازدواج دختران در سنین کودکی از مصادیق 
به یک رویه معمول  باره آنها  نباید در  بنیادین خشونت علیه آنها محسوب می شود و 
تبدیل شود. بر اساس همین گزارش در 8 کشور 10 درصد ازدواج ها را پسران زیر 18 

سال تشکیل می دهد.1 

به دلیل فراهم بودن امکان ازدواج کودکان و نوجوانان زیر سن 18 سالگی یا به بیان 
دیگر در سنین کودکی، مقررات حقوق خانواده ارتباط دقیقی با حقوق کودکان دارد. 
از جمله آن می توان به وضعیت حقوقی ازدواج زیر سن 18 سال توجه کرد. در قانون 
مدنی ایران سن ازدواج 13 سال برای دختران و15 سال برای پسران تعیین شده است. این 
اتفاق در ماده 1041 قانون مدنی حمایت می شود؛ در این ماده ازدواج زیر سنین مذکور 
نیز به کلی ممنوع نشده است، بلکه آن را با شرایطی در صورت اجازه پدر و رای دادگاه، 
مجاز شمرده است.2 چالش جدی در این است که آیا ممکن است ازدواج دختر در سن 
کودکی منافع و مصالحی برای کودک یا جامعه داشته باشد؟ این نوع ازدواج ها نمی 
تواند منفعتی با خود داشته باشد. این نوع ازدواج ها دختران را به برده های رسمی تبدیل 
می کند. آنها در اثر ازدواج حتی در سنین باالتر و قبل از 18 سالگی از تحصیل و رشد 
و تعالی مناسب محروم می شوند. می توان گفت ازدواج در کودکی از مصادیق شکنجه 
است. بسیاری از دختران ممکن است در اثر ازدواج در کودکی به طور طبیعی حامله و 

صاحب فرزند شوند. در اثر این اتفاق مسیر زندگی آنها سخت تر خواهد شد. 

در نظام های مذهبی هدف حقوق و یا مفهوم عدالت اجرای فرمان خدا است، در این 
حالت درد و رنج کودکان بی عدالتی تعبیر نمی شود. قانونگذار اسالمی در ایران نیز صرفا 
برای اینکه مقررات شریعت را رعایت کرده باشد این گونه علیه کودکان اقدام به قانونگذاری 
نموده است. چون در شریعت اسالم ازدواج در هر سنی با اجازه پدر در باره دختران ممکن 
است و در باره این موضوع بین فقهای اسالمی اختالف نظر نیست. فقهای شیعه ازدواج دختر 

در زمانی که بالغ نشده را نیز مستند به احادیث می دانند و معتبر می شناسند.3

1. گزارش یونیسف در باره ازدواج کودکان در دنیا را در اینجا ببینید.
2. ماده 50 قانون حمایت خانواده  ناظر به ماده 1041 قانون مدنی اصالحی 27 آذر 1379.

3. وسائل الشیعۀ، ج14، کتاب النکاح، باب 12 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، روایت اول، ص 220..

http://data.unicef.org/child-protection/child-marriage
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قانونگذاری های جدید در باره کودکان نیز همین چارچوب اسالمی را دنبال می کند 
و به اصالح ساختارها منجر نمی شود. یکی از آخرین قوانینی که به نوعی مرتبط با حقوق 
کودک است قانون حمایت خانواده مصوب نهم اسفند ماه 1391 است. در ماده 50 این 
قانون بر ازدواج در سنین 13 و 15 به ترتیب برای دختران و پسران تاکید می کند. در این 
قانون تنها ازدواج بر خالف ماده 1041 قانون مدنی ممنوع شده است، در ماده 1041 نیز 
دیدیم که ازدواج با شرایطی در سنین کمتر از 13 و 15 سال باشد ممنوع شده است. پس 
امکان ازدواج در سن کودکی ) کمتر از 13 سالگی( نیز با شرایطی مجاز شمرده شده 
است. حتی ماده 50 همین قانون به نوعی ازدواج زیر سن 13 سال برای دختران را تایید 
ضمنی کرده و تنها در صورت عدم رعایت شرایط این نوع ازدواج ها و چنانچه به مرگ 
کودک یا آسیب جسمی وی به دلیل صغر سن منجر گردد، برای همسر کودک مجازات 

مقرر کرده است. 

ماده 50 قانون حمایت خانواده چنین مقرر داشته است: 

به  کند،  ازدواج  مدنی  قانون   )1041( ماده  مقررات  برخالف  مردی  »هرگاه 
مواقعه  به  ازدواج مذکور  تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه  حبس 
)عمل جنسی( منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر 
پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر 
شود، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت 
و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به 

حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند.« 

 آمارهای جدول زیر نشان می دهند، تنها در 9 ماه از سال 1392 تعداد 31 هزار کودک 
دختر کمتر از 15 سال و 177903 نفر بین سنین 15 تا 19 سال در همین مدت ازدواج کرده 
اند، براساس داده های این جدول کودکان زیادی هر سال در ایران به خصوص دختران 

در سنین کودکی مجبور یا تشویق به ازدواج می شوند.1

1. برای مشاهده بیشتر به وب سایت خانه امن در اینجا مراجعه بفرمایید.

http://www.khanehamn.org/archives/9789


 47بخش اول: موقعیت حقوق کودک و پیشینه آن در تامین عدالت برای کودکان

 جدول 1:  جدول باال توزیع فراوانی سن ازدواج در سنین مختلف را نشان می دهد. در ردیف افقی زنان و 
دختران و در ردیف عمودی آمار مردان و پسران ازدواج کرده در مدت مورد بررسی نه ماهه را می بینیم.  
بر اساس این آمار تعداد ازدواج مردان کمتر از 20 سال حتی با دختران کمتر از 15 سال برابری ندارند. 
همین نسبت در تفاوت سن ازدواج در دختران و پسران نیز می توان مشاهده نمود. این نمونه آماری نشان می 
دهد که عدالت درباره کودکان دختر در معرض ازدواج در سنین کودکی کمتر از پسران رعایت می شود.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز ضمن تاکید بر اینکه ازدواج کودکان یکی از موضوعات نقض 
کننده حقوق بشر است می گوید در کشورهای در حال توسعه از هر ده ازدواج دختران یک مورد در سن 
کمتر از 15 سالگی صورت می گیرد. این صندوق از برنامه های خود برای حمایت از قانونگذاری در منع 

ازدواج کودکی یاد می کند.1 

چنانچه پیشتر اشاره شد عدالت برای کودکان استانداردهایی دارد که کودکان را از 
قرارگرفتن در مسیر خطر بازدارد، وقتی که ازدواج کودکان را برابر قوانین تسهیل می 
کنیم، این آغاز بی عدالتی برای آنان است، خواه او از این ازدواج خرسند و شاد باشد 
خواه دلگیر و ناشاد. جامعه آماری نمونه ای است از واقعیت حمایت قانون از ازدواج در 

سنین کودکی.

بحث  از  یکی  دارد؛  با خود  بایدهای سختی  برای کودکان   سنگ محک عدالت 
است.  ازدواج کودکان  موضوع  ایران  در  خانواده  برانگیزترین مشکالت حوزه حقوق 
ازدواج در سنین کودکی و رسمیت آن به وسیله قوانین موجود سبب شده و خواهد شد 

1. تازه ترین گزارش صنوق جمعیت سازمان ملل متحد را در اینجا ببینید.

http://www.unfpa.org/child-marriage
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تا کودکان در شرایط خطر قرار گیرند. یکی ازمهمترین خطرات این است که جامعه با 
پدیده مادران کودک روبرو هست و کودکان در چنین شرایطی به طور طبیعی از بسیاری 

حقوق قانونی و رشد طبیعی باز می مانند.

برخی آمار ها حکایت های تلخ تر نیز دارند؛ رفتارهای نادرست و تشویق به ازدواج 
در سنین کودکی سبب شده تا امروزه با پدیده کودکان بیوه نیز روبرو باشیم. 

 در سال های 1385 تا 1390 شش صد و شانزده هزار واقعه طالق در کشور روی 
داده که 81 هزار و 500 مورد مربوط به طالق دختران کمتر از 19 سال و 77000 هزار 
مورد مربوط به پسران زیر 19 سال ثبت شده است. همین آمار بیانگر آن است که یک 
میلیون و 589 هزار کودک دختر و 270 هزار کودک پسر زیر 15 سال در همین دوره 

ازدواج کرده اند.1 

در حوزه حقوق خانواده ناعدالتی تنها منحصر به ازدواج در کودکی نیست، رد پای 
تبعیض درباره کودکان را در جای جای قوانین خانواده می بینیم. 

در این بخش موقعیت حقوق کودک بر مبنای قوانین موجود را مورد بررسی قرار 
دادیم، در ادامه در بخش دوم حمایت های الزم از اصولی که می تواند به عدالت برای 

کودکان منجر شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1. فرشید یزدانی )مصاحبه شونده(، "آمار واقعی طالق افراد زیر 19 سال"،  ایسنا 25 فروردین 1392.

http://isna.ir/fa/news/92012508609/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-19-%D8%B3%D8%A7%D9%84


بخش دوم:
حمایت های قانونی برای نیل به عدالت

مفهوم عدالت در تاریخ تفکر اخالقی و سیاسی پیشینه درازی دارد. مهمترین مسئله در 
بحث مفهومی عدالت قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه است. نابرابری هایی نظیر 
آنچه در ثروت، دانش و قدرت می بینیم با وجود شباهت های افراد در استعدادها واقعیتی 
انکار ناپذیر است. دفاع از نابرابری ها یا نفی آنها موضوع اصلی بحث عدالت است. از 
نظر حقوق نیز عدالت در تصمیم گیری های عادالنه جستجو می شود. معیار این تصمیم 
قانون است، اما خود قانون نیز باید به محک آزمون عادالنه بودن سنجیده شود. همچنین، 
در سطحی وسیع تر باید پرسید آیا نهادهای جامعه و ساختارهای اجتماعی عادالنه هستند؟ 
چگونگی عادالنه دانستن این ساختارها خود به ابزارهای مختلف شناختی نیاز دارد، اینکه 
نهادها از منافع همگان به یکسان دفاع نمایند و به همگان سود برسانند در اینجا مهم است.1

تامین منافع کودکان به طور یکسان به وسیله نهادهای اجتماعی و با حمایت قوانین 
عادالنه نیز محتوای بحث عدالت برای کودکان را تشکیل می دهد.

1. محمد آشوری، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران: 1383، ص 12.
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هدف اساسی از تدوین حقوق جهانی، مانند کنوانسیون حقوق کودک، حمایت از 
کودکان و تامین منافع عالیه همه آنها است. »اصولی چند از کنوانسیون حقوق کودک به 
حق برخورداری از حمایت و اعمال روشهای حمایتی در شرایط اضطراری جهت حمایت 
از کودکانی که در شرایط ویژه به سر می برند اختصاص یافته است. حمایت از کودکان 
پناهنده، منع به کارگیری و استخدام افراد زیر 15 سال در درگیریهای مسلحانه و نیروهای 
مسلح، جلوگیری از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی نسبت به کودکان، منع مجازات اعدام 
یا حبس ابد کودکان، منع بازداشت و حبس خودسرانه و غیرقانونی کودکان، ضرورت 
جداسازی زندان کودکان از زندان بزرگساالن، لزوم حمایت از کودکانی که در معرض 
خطربهره کشی یا سوء استفاده قرار دارند ... از جمله مقرراتی هستند که در راستای حق 

برخورداری از حمایت برای کودکان مقرر شده است.«1 

نیاز  به نهادهای پاسخ دهنده در قبال آنها  باره کودکان  برای رسیدن به عدالت در 
این  تلقی شود. بدین سبب در  از کودکان نمی تواند یک مقوله فردی  است، حمایت 
بخش نهادهای قانونگذاری، اجرایی و حمایتی را از این منظر مورد بررسی قرار می دهیم.

1. عدالت برای کودکان و جایگاه نهاد قانونگذاری
امروز اداره جامعه بدون داشتن قوانین متناسب با آن مقدور نیست. اداره جامعه در ایران 
بر اساس ساختاری است که متکی بر قانونگذاری است. قانون اساسی  در این خصوص 
ساختاری متکی بر آراء عمومی ارائه می دهد که از طریق انتخابات حاصل و از طریق 
قانونگذاری اجرایی می گردد.2 این اتفاق در ظاهر ساختاری مدرن و بر اساس نظر مردم 
اجرای  امکان  شود،  می  دیده  اساسی  قانون  اصول  سایر  در  آنچه  اما  نماید،  می  فراهم 
بینیم  را دچار مشکل می سازد. چنانچه در سایر اصول می  به آرای عمومی  اتکا  ایده 
قانونگذاری نمی تواند بر اساس نظر مردم و یا نیاز آنها باشد، بلکه باید بر اساس مقررات 
قوه  مانند  کشور  مهم  های  بخش  باشد.3  نگهبان  شورای  تشخیص  به  اسالمی  شریعت 
قضاییه، بخش هایی از قوه مقننه و همه نیروهای مسلح به وسیله منصوبین رهبر مادام العمر 

و غیرنظارت پذیر اداره می شوند. 

1. فروغ نیک بخت، حقوق کودک در مخاصمات مسلحانه اختصاصی، تهران: 1391، ص 11
2. اصل ششم قانون اساسی.

3. اصل چهارم قانون اساسی.
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الف( دوگانه خطر و حمایت در قانونگذاری بدون توجه به نیاز های واقعی 
کودکان

اصول قانون اساسی شرایطی بر قانونگذاری مسلط کرده است که اساس قانونگذاری را در 
باره کودکان تحت تاثیر خود قرار داده است. نتیجه و برآیند این تاثیر به تصویب قوانین 
حمایت کننده و ایجاد انضباط بین نهاد های اجرایی به خوبی منجر نگردیده است. عدم 
ایجاد سازوکار جامع حمایتی برای فراهم شدن روش های اجرایی در تامین عدالت برای 
کودکان به صورت همه جانبه است. اگر کنوانسیون حقوق کودک را مالک ارزیابی 
قرار دهیم و با استفاده از قواعد این سند جهانی به قانونگذاری داخلی توجه نماییم صورت 

مثبت و یا منفی موضوع و اثبات ادعای فوق را خواهیم دید. 

در بخش قبل به نحوه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک اشاره داشتیم، 
به نظر می رسد همه قوانینی که در کشور تصویب شده با هدف اجرای شریعت اسالمی 

بوده است نه اجرای مقررات کنوانسیون مذکور و تامین نیازهای کودکان.

در سال 1381 قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده 
است. این اقدام برای ضمانت از برخی ارزش های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک 
به خصوص ماده 19 در محافظت از آنها در برابر انواع خشونت ها، بهرکشی ها، استثمار 

جنسی و قاچاق است.1 

تمام  به سن هجده سال  اشخاصی که  »کلیه  است:  داشته  مقرر  قانون  این  اول  ماده 
هجری شمسی نرسیده اند از  حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.« 
تعیین سن 18 سالگی برای برخورداری از حمایت های قانونی تحول مهم حقوقی است 

که در انطباق با کنوانسیون حقوق کودک رخ داده است. 

بار در کشور به صورت مشخص به کودک  نیز برای نخستین  این قانون  ماده دوم 

اجرایی ،  قانونی ،  اقدامات   تمام   کنوانسیون   طرف   »کشورهای   کودک:   حقوق  کنوانسیون   19 ماده   .1
اجتماعی  و آموزشی را در جهت  حمایت  از کودک  در برابر تمام  اشکال  خشونت های  جسمی  و روحی، 
آسیب رسانی  یا سوءاستفاده ، بي توجهي  یا سهل انگاری ، بدرفتاری  یا استثمار منجمله  سوءاستفاده  جنسی  
در حینی  که  کودک  تحت  مراقبت  والدین  یا قیم  قانونی  یا هر شخص  دیگری  قرار دارد، به  عمل  خواهند 
برنامه های  ایجاد  برای   مؤثر  اقدامات   شامل   باید  مقتضی   موارد  در  حمایتی   اقدامات   گونه   این   آورد. 
اجتماعی در جهت  فراهم  آوردن  حمایتهای  الزمه  از کودک  و کسانی  که  مسئول  مراقبت  از وی  مي باشند 
ارجاع ،  گزارش دهی ،  شناسایی ،  پیشگیری ،  برای   نیز  و  محدودیتها  اشکال   سایر  برابر  در  حمایت   نیز  و 
تحقیق ، درمان  و پي گیری  موارد بدرفتاریهایی  که  قباًل ذکر شد و نیز بر حسب  مورد پشتیبانی  از پیگرد 

قضائی باشد.«
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آزار  و  اذیت  نوع  »هر  دارد:  می  مقرر  و  است  پرداخته  مستقل  جرم  عنوان  به  آزاری 
یا روانی و اخالقی وارد  به آنان صدمه  جسمانی  کودکان و نوجوانان که موجب شود 
شود و سالمت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد  ممنوع است.« بدون تردید یکی 
از مصادیق مهم خشونت علیه کودکان کودک آزاری و انواع مختلف آن است. در این 
قانون انواع مختلف کودک آزاری جرم انگاری شده است که در نوع خود رشد حقوقی 

مهمی را نشان می دهد. 

قاچاق  مانند  مواردی  به  در کشور  بار  نخستین  برای  نیز  قانون  چهارم  و  سوم  مواد 
کودکان، بهره کشی، خرید و فروش آنها، نادیده گرفتن عمدی سالمت وبهداشت روانی 

کودکان پرداخته و به روشنی این موارد جرم انگاری شده است.

در ماده پنجم این قانون  تحول مهمتری رخ داده است و آن اینکه مقرر شده است: 
ندارد.«  به شکایت شاکی خصوصی   احتیاج  بوده و  از جرایم عمومی  »کودک  آزاری 
منظور از جرم عمومی این است که امکان فرار از مجازات با رضایت قربانی یا والدین او 

و مخصوصا با رضایت ولی قهری )پدر یا جد پدری( وجود نخواهد داشت. 

در نوآوری دیگری مالحظه می شود که ماده ششم این قانون برای برخی از افرادی 
که با کودک در ارتباط کاری هستند مسئولیت اعالم جرم کودک آزاری مقرر کرده 
است و برای عدم انجام آن مجازات تعیین نموده است. این ماده چنین آورده است که: 
»کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان 
را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را  جهت پیگرد 
قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعالم نمایند.  تخلف از 

این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون   ریال خواهد بود.«

 با وجود اینکه  مقررات مهمی در این قانون آماده است، اما رفتار دوگانه نیز در آن به 
روشنی به چشم می خورد. در همین قانون از یک طرف در ماده اول آن تاکید می شود 
که کلیه اشخاصی که به سن 18 سالگی نرسیده اند مشمول حمایت های این قانون می 
شوند، اما در ماده 7 همین قانون والدین را از شمول بخشی از مجازات های مقرر برای 
خشونت علیه کودکان معاف نموده است.1 آنچه در این قانون می بینیم رفتاری متاثر از 
تاکید کنوانسیون حقوق  استانداردها و ارزش های مورد  بین قواعد فقهی و  دوگانگی 

تربیتی  »اقدامات  گوید:  می   1381 ماه  آذر  مصوب  نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  قانون   7 1.  ماده 
مصوب  مدنی  قانون   )1179( وماده  مصوب1370.9.7  اسالمی  مجازات  قانون   )59( ماده  چارچوب  در 

1314.1.19 از شمول این قانون مستثنی است.«
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کودک است. تعهد قانونگذار به رعایت اصول اسالمی، این قانون را که در نوع خود 
مترقی است با چالش جدی روبرو ساخته است.

 برای رسیدن به حمایت دقیق از کودکان نمی توان در دوگانه سنت های اسالمی 
و مقررات مدرن سرگردان بود. اگر به نتایج و پیامدهای این نوع قانونگذاری در حیطه 
وسیله  به  و  ها  خانه  درون  که  عمل خطری  در  که  دید  خواهیم  نماییم،  توجه  اجرایی 
والدین کودکان را تهدید می کند )کودک آزاری( همچنان باقی است؛ چون کودک 
عمده زمان خود را با خانواده است و بیشترین جایی که او در معرض خطر خشونت قرار 
می دهد محیط خانه خواهد بود. بنابرین، استثنا کردن والدین از اجرای این قانون زمینه را 

برای سوء استفاده از سایر بخش های قانون نیز فراهم می نماید.1

دوگانه رفتار قانونگذار در باره حمایت از کودکان را در سایر مقررات نیز به خوبی 
شاهد هستیم. اگر به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که به قانون 
فرزندخواندگی نیز معروف است بنگریم، از یک طرف این قانون در راستای ارزش های 
مقرر در ماده 21 کنوانسیون حقوق کودک2 تنظیم شده است، از طرفی دیگر نوآوری ها 
و مطالب با اهمیتی در حمایت از کودکان در شرایط فرزندخواندگی فراهم نموده است. 
با همه این ها، در تبصره ماده 26 همین قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را پیش 
بینی شده است. این اقدام دامنه دوگانه قانون و شرع و دوگانه حمایت و خطر را برای 

1. امیر ایروانیان، کودک آزاری از علت شناسی تا پاسخ دهی، تهران، 1389، ص 196.
2. ماده 21 کنوانسیون حقوق کودک: »کشورهایی  که  سیستم  فرزندخواندگی  را به  رسمیت  شناخته  و 

مجاز می دانند، باید منافع  عالیه  کودک  را در اولویت  قرار داده  نکات  زیر را مراعات  کنند:
 الف ( تضمین  این  که  فرزندخواندگي  فقط  از سوی  مقامات  ذیصالحي  انجام  مي شود که  مطابق  با قوانین  
و مقررات  الزم االجرا و براساس  اطالعات  موثق  و قابل  اطمینان  تعیین  مي کنند که  فرزندخواندگي  با توجه  
به  وضعیت  وی  در ارتباط  با والدین ، خویشاوندان  و قیم  قانوني  مجاز است  و در صورت  مقتضي  رضایت  

اشخاص  فوق  را برای فرزندخواندگي  براساس  مقررات  الزمه  کسب  مي کنند.
 ب ( تضمین  این  که  در صورتی که  کودک  را نتوان  به  روشی  مناسب  در کشور خود تحت  سرپرستی 
یک  خانواده  درآورد، فرزندخواندگي  در سایر کشورها به  عنوان  راه حلي  دیگر مورد بررسي  قرار خواهد 

گرفت .
 ج ( تضمین  برخورداری  کودکاني  که  در سایر کشورها پذیرفته  مي شوند از مراقبتها و حقوقي  که  به  هنگام  

فرزندخواندگي  در کشور خود، شامل  حال  آنان  مي شود.
افراد مربوطه   برای   قبول  کودک  در سایر کشورها  این  که   اقدامات  الزم  جهت  تضمین   اتخاذ تمام    د( 

متضمن  منافع  مالي  نباشد.
 ه ( در صورت  لزوم ، پیشبرد اهداف  ماده  حاضر از طریق  انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات  دو یا چند جانبه  
و تالش  در این  چارچوب  برای  تضمین  این  که  پذیرش  کودک  در یک کشور دیگر از طریق  ارگانها یا 

مقامات  ذیصالح  انجام  شود.«
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کودکان فراهم می نماید.1 همین وضعیت را در سایر قانونگذاری ها نیز شاهد هستیم.

ب( قانون در مقابل برخی کودکان
فارغ از دوگانه حمایت و خطر به یک مورد قانون مبتنی بر عدم حمایت صرف توجه 
کنید، تا اهمیت قانونگذاری و مسئله عدالت را در باره کودکان بیشتر بدانیم. تولد کودک 
محصول عمل جنسی بین والدین است، این اتفاق اگر در محدوده حقوق اسالمی مورد 
مطالعه قرار گیرد، هر عمل جنسی می تواند سبب تولد نوزاد بشود، اما سبب ایجاد علقه 
پدر و مادری با فرزند نمی شود؛ کم نیستند کودکانی که از این طریق ناخواسته پا به دنیا 
می گذارند و هیچ یک از نهادهای اجتماعی این تولد را مورد حمایت قرار نمی دهند. 
کودکان متولد از طریق خارج از ازدواج فاقد حقوق برابر با سایر کودکان هستند. قانون 
مدنی چنین کودکانی را نامشروع می داند و آنها را از حق برخورداری از ارث محروم 
الحاق کودک  عدم  عنوان  تحت  دیگر  قانونی  در  قانونی  این حکم  دلیل  است.  کرده 
به  وابسته  را  کودکان  این  مدنی  قانون  در  قانونگذار  است.  شده  مطرح  پدر  به  زنازاده 
پدر خود نمی داند. در نتیجه کودک از همه حقوق ناشی از آن نیز  ناخواسته محروم 
می گردد.2 دسته بندی کودکان به متولد از طریق ازدواج و خارج از ازدواج موجبات 
محرومیت کودکان از حقوق متعددی می شود مانند اینکه پدر کودک مجبور به تامین 

مخارج کودک در این شرایط نیست. 

اعالمیه  مقدمه  به موجب  اللمل  بین  بشر  موضوع حقوق کودکان در حوزه حقوق 
انتقال  جهانی حقوق بشر، شناسایی ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری، حقوق یکسان و 
ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.  بخشی از بند 
2 ماده 25 اعالمیه مذکور مقرر می دارد: »همٔه کودکان خواه ثمرٔه ازدواج باشند و خواه 
ثمرٔه روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت های اجتماعی یکسان بهره مند شوند.« 
مصوب  ملل  سازمان  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  المللی  بین  میثاق  همچنین 
نبوده و مقرر  نیز به آن پیوسته است در همین خصوص ساکت  ایران  1966 که دولت 
داشته است: »تدابیر خاص  در حمایت  و مساعدت  به  نفع  کلیۀ  اطفال  غیرممیز و ممیز)اطفال 

1. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و  بدسرپرست مصوب 21 مهرماه 1392. متن کامل 
قانون در اینجا مالحظه بفرمایید.

2. ماده 1169 قانون مدنی: »طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.«
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با قدرت تشخیص و بدون قدرت تشخیص( بدون  هیچگونه  تبعیض  به  علت  نسب  یا علل  
دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال  غیرممیز و ممیز باید در مقابل  استثمار اقتصادی  و اجتماعی  
حمایت  شوند.« بر اساس این سند همه حقوق کودک برای همه کودکان اعم از متولد از 

طریق ازدواج و یا خارج از آن باید رعایت و به صورت یکسان تضمین گردد.

رعایت اصل ممنوعیت تبعیض در کنوانسیون حقوق کودک نیز به شکل روشنی بیان شده 
است. در ماده دوم کنوانسیون موصوف در دو بند مقرر شده است:

نظر گرفته   در  کنوانسیون   این   در  را که   کنوانسیون ، حقوقي   1. کشورهاي  طرف    
بدون   مي کنند  زندگي   آنها  قضائي   حوزه   در  که   کودکاني   تمام   برای   شده ، 
هیچگونه  تبعیضي  از جهت  نژاد، رنگ ، جنسیت، زبان، مذهب ، عقاید سیاسي ، 
ملیت ، جایگاه  قومي  و اجتماعي ، مال ، عدم  توانایي ، تولد و یا سایر احوال  شخصیه  

والدین  و یا قیم  قانوني  محترم  شمرده  و تضمین  خواهند نمود.

از  حمایت   تضمین   جهت   را  الزم   اقدامات   تمام   کنوانسیون   طرف   کشورهای    .2  
کودک  در مقابل  تمام  اشکال  تبعیض ، مجازات  بر اساس  موقعیت ، فعالیتها، ابراز 
عقیده  و یا عقاید والدین ، قیم  قانوني  و یا اعضای  خانواده  کودک  به  عمل  خواهند 

آورد.

 این مقررات حساسیت الزم را در باره برابری کودکان بدون توجه به منشاء تولد ایجاد 
نموده اند، اما آنچه بین مردم و در ساختار حقوقی در کشور رایج است این حساسیت را 

از خود نشان نداده است.

  برخی از مفسرین قانون مدنی و حقوق اسالمی در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی که 
پیشتر آوردیم  معتقدند عدم ملحق شدن کودک متولد از "زنا" به والدین یک اصل است و 
همه آنچه به عنوان حقوق قانونی برای کودک در نظر گرفته شده است موکول به تولد او 
از طریق مشروع و ازدواج صحیح است. بنابراین، وظایف قانونی در برابر فرزند مخصوص 
کودکان متولد از طریق مشروع بود و کودکان متولد خارج از ازدواج به رسمیت شناخته 
نمی شوند و فاقد حقوق مقرر در قانون هستند.1 گروه دیگری از حقوقدانان ضمن قبول 
اصل عدم برابری کودکان متولد از طریق ازدواج مشروع با کودکان متولد در خارج از 
ازدواج نتیجه می گیرند که از باب لزوم مساعدت و انفاق به نیازمندان، والدین این دسته 
از کودکان  به دلیل اینکه سبب تولد آنها شده اند باید مسئولیت مدنی در قبال کودکان 

1. حسین صفایی، و اسداهلل امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چ 11، 1385، ص 226.
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متولد خارج از ازدواج را داشته باشند و به تامین هزینه و نگهداری آنها مکلف شوند.1  
نظر دیگر اینکه الحاق کودک به والدین بر اساس نظریه حقوق تعهد طبیعی باید صورت 
گیرد.2 همه این حقوقدانان اصل عدم برابری را می پذیرند و در نهایت آنچه در عمل 
اتفاق می افتد این است که الزامی بر ادای وظایف نسبت به این دسته از والدین و تضمین 
حقوق برابر برای این نوع کودکان نداریم و معموال بعد از تولد رها می شوند و بوسیله 
مراکز بهزیستی پرورش می یابند و یا به استفاده از حیله های قانونی به عنوان کودک 
متولد از ازدواج مشروع معرفی می شوند. در حقیقت می توان گفت که هیچ راه حل 

روشن حقوقی برای این دسته از کودکان وجود ندارد. 

نتایج  از  به کودک  نسبت  و والیت  فقهای شیعه سرپرستی  از  برخی  نظر  مبنای  بر 
مسلم نسب مشروع است. کودک متولد خارج از ازدواج نسبتی با والدین خود نخواهد 
داشت. هر چند برخی از آنها قایل به نوعی سرپرستی عرفی پدر بر کودک به صورت 
عرفی )عرفی در مقابل شرعی( شده اند.3 با وجود اینکه تنها در باره نگهداری از این نوع 
کودکان شاهد هستیم که نظرات اغماض آمیز دیده می شود تا این کودکان رها نشوند، 
اما قوانین موجود کماکان اصل عدم الحاق، اصل عدم توارث این کودکان را نسبت به 

والدین طبیعی خود دنبال می کنند.

این نوع قانونگذاری حرکت در مقابل کودکان است و نشان می دهد که قانون در 
خدمت جامعه قرار نمی گیرد. چون خود به ایجاد نابرابری دامن می زند، نه اینکه نابرابری 
های موجود و بعضا طبیعی را رفع نماید. همچنین، از این طریق اساس حمایتی که باید از 
سوی نهاد مجلس و سایر نهادهای پیرامونی آن مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به کودکان اختصاص یابد به ایجاد حمایت همه جانبه منجر نمی شود. 

از آنجا که اداره امور جامعه متکی به قانون است، با سست شدن عنصر قانونگذاری 
و قرار گرفتن در وضعیت دوگانه مورد اشاره امکان ایجاد نهادهای حمایتی مناسب و یا 
کارکرد نهادهای اجرایی نیز ضعیف می گردد. در ادامه به برخی مصادیق ضعف اجرای 

قانون و پاسخ دهی در برابر نابرابری ها از منظر قوه مقننه می پردازیم.

1. حسن امامی، حقوق خانواده، جلد پنجم، تهران: نشر اسالمیه، چاپ 13، 1378، ص 193.
2. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چ 3، 1382، ص 339.

3. آیت اهلل محمد لنکرانی، جامع المسائل االستفتائات، قم: نشر امیر اعلم، 1375، 1/ 479.
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ج( مجلس و الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان 
از موارد باال که بگذریم، برای تامین عدالت درباره کودکان به اراده محکم قانونگذار در 
ایران جهت عبور از شرایط سنتی نیاز است. بررسی عملکردهایی از مجلسیان ایران چنین 
نشان می دهد که تمایل الزم برای رفع درد و رنج از کودکان در آنها به خوبی دیده نمی 
شود. شاهد این امر عالوه بر تصویب قوانین متعارض و دوگانه ای که اشاره شد، تعلل 
بیش از معمول در تصویب الیحه حمایت از کودکان و نوجوان است. این الیحه تا زمان 

نگارش این متن بیش از 2000 روز است که در راهرو های مجلس سرگردان است.1 

 این در حالی است که مفاد این الیحه حاوی حمایت های مثبتی از کودکان در شرایط 
خطر است. به طور مثال، »در این الیحه سرپرستی، فرار از خانه، زندانی شدن والدین، 
وسیله  به  مجرمانه  فعالیت  بهره کشی،  و  ثبت والدت، سوءرفتار  مستمر، عدم  خشونت 
کودک اشاره شده و مقرر شد تا دفتری با عنوان حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان 
تحت نظر دادستان پیش بینی شود و دستگاه هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات 
تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و همچنین نیروی انتظامی وظایف 
مهمی را در این خصوص بر عهده بگیرند که از جمله می توان به شناسایی کودکان در 
معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای 

کاهش آسیب های  کودکان اشاره کرد.«

و  کنند  شکایت  اعالم  بتوانند  کودکان  تا  شده  بینی  پیش  الیحه  این  در  همچنین، 
با  یا مالقات  و  از حق سرپرستی  والدینی که مرتکب جرم و کودک آزاری می شوند 
کافی  دالیل  بدون  تا  شده  تاکید  هم  حال  عین  در  شد؛  محروم خواهند  کودک خود 

کودک از محیط خانواده جدا نشود.2

این رفتار مجلس درحالی همراه با تعلل بسیار است که حمایت از کودکان به دلیل 
نیاز  از هر زمانی مورد  بیش  ها  افزایش آمار کودکان کار و خیابان و کودک آزاری 
تهیه شده است که  ماده  نوجوانان در 54  از کودکان و  کودکان است. الیحه حمایت 
حاوی قوانین حمایتی جدی از آنها و حتی امکان اعالم جرم بوسیله کودک علیه والدین 

خود و سلب حق سرپرستی والدین از کودک و مواردی نظیر آن است. 

"چشم  باشگاه خبرنگاران در گزارش مورخ اول شهریور 1393 خود تحت عنوان 

1. "بررسی آخرین سرنوشت الیحه حمایت از کودکان"، خبرگزاری مهر، 19 بهمن 1393.
2. همانجا.

http://www.mehrnews.com/news/2489746/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
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برای  الیحه  مواد  تصویب  در  تعلل  همه  این  حقوقی/  کمیسیون  حمایت  به  کودکان 
چیست؟" سعی کرده با استفاده از نظر برخی از مسئولین این تاخیر غیرمعمول را مورد 
بررسی قرار دهد. اگر چه ساختارهای قانونی و نیازمندی به هماهنگی بین دستگاه های 
مختلف و کار کمیسیون های تخصصی دلیل تاخیر دانسته می شود، اما به نظر می رسد 
ساختار الیحه و ضررت مالحظه موارد فقهی و عبور از برخی سنت ها موضوع بررسی 
آن را کند کرده است و این نگرانی را به وجود آورده که ساختار الیحه تغییر یابد و اثر 

حمایتی آن کاسته شود.1

 بر اساس کنوانسیون حقوق کودک ایران متعهد است تا قوانین الزم را برای حمایت 
تعهد  این  به  روشنی  به  کنوانسیون  این   4 ماده  در  چنانچه  نماید.  تصویب  کودکان  از 
اشاره و مقرر شده است: »کشورهای  طرف  کنوانسیون  اقدامات  اجرایی  و قانونی  الزم  
را جهت  تحقق  حقوق  شناخته  شده  در این  کنوانسیون  معمول  خواهند داشت . کشورهای  
طرف  کنوانسیون  با توجه  به  حقوق  اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی  اقداماتی  را در جهت  
لزوم  در چارچوب  همکاریهای   منابع  موجود خود و در صورت   به  کارگیری  حداکثر 

بین المللي  به  عمل  خواهند آورد.«

2. عدالت برای کودکان و دستگاه های اجرایی
تامین عدالت منحصر به فعالیت قوه قضاییه و مراجع قضایی دادگستری نیست. دادگستری 
معموال آخرین پناهگاه قربانیان   است. با توجه به اینکه کودکان قبل از رسیدن به مراجع 
قضایی در سایر بخش های جامعه باید از عدالت بهره مند شوند،   ضرورت دارد در این 
راه عدالت برای آنها را در منزلگاه دیگری به عنوان وظایف  دستگاه ها و نهادهای اجرایی 
جستجو نماییم. بدون شک بدون همکاری دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش که تمام 
هدفش تامین عدالت آموزشی برای کودکان است، و بدون حمایت جدی سازمان های 

بهداشتی، حمایتی و شهرداری ها امکان رسیدن به عدالت برای کودکان وجود ندارد. 

الف( وزارت آموزش و پرورش:
با کودکان وزارت آموزش و پرورش  بی تردید یکی از مهمترین سازمان های مرتبط 

1. برای مطالعه بیشتر و مالحظه اصل گزارش به اینجا مراجعه کنید.

http://goo.gl/Lz1UrF
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بهمن 1366  اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25  قانون  اما  است، 
مجلس شورای اسالمی به هیچ عنوان به عدالت آموزشی اشاره ندارد؛ در حالی که تامین 

عدالت آموزشی ضروری ترین وظیفه این وزارتخانه محسوب می گردد. 

درماده 10 قانون مذکور 27 مورد وظیفه برای این نهاد مهم آموزشی مقرر شده است، 
اما هیچ یک از این موارد جز در بند 22 آن که تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه 
ملت تا پایان دوره متوسطه مقرر داشته شده، مورد دیگری از رهنمونی به عدالت آموزشی 

مشاهده نمی گردد. 

در قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353، در 
هر محل که بر اساس قانون، آموزش و پرورش عمومی اجباری است بر ضرورت حضور 
کودکان واجب التعلیم در مدارس تاکید شده و برای والدینی که مانع آموزش کودکان 

می شوند، مجازات جریمه مقرر داشته است. 

این موضوع در قانون اساسی نیز در اصل سی ام پیش بینی شده است تا آموزش تا 
پایان دبیرستان برای همگان رایگان و اجباری باشد. با وجود این، کودکان بازمانده از 
آموزش در سنین مختلف تا پایان دبیرستان تعداد قابل مالحظه ای را به خود اختصاص می 
دهند. برخی آمار بازماندگان از آموزش را تا 4 میلیون کودک تخمین زده اند و برخی نیز 
در این آمار تشکیک نموده اند، اما باز رقمی بیشتر از یک میلیون کودک را مطرح کرده 
اند. چنانچه هر یک از آمارها درست باشد تعداد قابل توجهی کودک در سال1393 به 
مدرسه نرفته اند: »مرکز پژوهش های مجلس )آذر 1390( رقم بازماندگان از تحصیل در 
گروه سنی 6 تا 18 سال را به استناد آمار سرشماری سال 85، بیش از سه میلیون نفر برآورد 
کرده است. همچنین چندی بعد همین مرکز باز هم براساس سرشماری سال85 اعالم کرد 
که بیش از3 میلیون و 200 هزار کودک بین6 تا 17ساله بازمانده از تحصیل در کشور 
وجود دارد که یا اصاًل به مدرسه نرفته اند و یا در طول سال های تحصیل به دالیل مختلف 
از تحصیل بازمانده اند. این آمار تا حدی قابل اعتنا اما قدیمی  و البته آخرین آمار رسمی 

 در این حوزه محسوب می شود.«1

چون   است،  پسران  از  بیش  تحصیل  حق  و  آموزش  از  دختران  بازماندن  احتمال   
پوشش آموزشی در باره آنها کمتر از پسران است و امکان ازدواج آنها در سن کودکی 

بیشتر از پسران برآورد می شود. 

1. . "کودکان بازمانده از تحصیل، از زندگی باز می مانند"، گزارش مهرخانه، 31 شهریور 1293.

http://mehrkhane.com/fa/news/12963/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%25D
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به کودکان بازمانده از تحصیل باید کودکان مهاجر و پناهنده و کودکان متولد از 
زنان ایرانی را اضافه نمود که با مردان پناهنده افغان و یا عراقی در سالهای گذشته ازدواج 
کرده اند. این کودکان از حق آموزش برابر با سایر کودکان در ایران برخوردار نیستند. 
تنها برخی از این کودکان حق دارند صرفا به مدارس خصوصی بروند و با پرداخت هزینه 
سالیانه آموزش ببینند. به دلیل فقر این دسته افراد پناهنده و یا مهاجر تعداد زیادی از آنها 

امکان آموزش را با وجود اینکه سالیان زیادی در ایران هستند به دست نمی آورند. 

از نظام بی عدالت آموزشی برای گروه هایی از کودکان که بگذریم، تنبیه بدنی و 
یا تحقیر نیز از جمله عوامل موثر بر ترک تحصیل کودکان شناخته می شود. تنبیه بدنی 
در آموزش پرورش در ظاهر ممنوع گردیده است، اما آزار دانش آموزان به وسیله نظام 
آموزشی همچنان رخ می دهد؛ رفتارهایی که تنبیه و تحقیر کودکان محسوب می گردد 

در مدارس رایج است.1

از  نیز  آن  با  مقابله  برای  مدارس  و  معلمین  مسئولیت  و  آزاری  از کودک  ممانعت 
دلیل حضور  به  می سازد.  را هموار  برای کودکان  راه عدالت  است که  مهمی  جهات 
روزانه کودکان در مدارس چنانچه مورد آسیبی واقع شوند معلمین نزدیکترین  افرادی 
هستند که پس از اعضای خانواده او مطلع می شوند. در مواردی که کودکان به وسیله 
سایر کودکان و یا به وسیله دیگران از جمله رانندگان سرویس ها مورد آزار واقع شوند، 
به  تمایل  و  باشند،  به کودک شده  نسبت  نادرست  رفتاری  مرتکب  اعضای خانواده  یا 
آشکار شدنش نشان ندهند، در مدارس و مهد کودک ها معلمان به سادگی می توانند 
به آن پی ببرند. بر اساس ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان معلمان و مربیان 
موظفند تا مراتب مشاهده خود را از کودک آزاری به مراجع قضایی اطالع دهند. در 
صورت تخلف از این وظیفه مجازات خواهند شد.2 متاسفانه اجرای این قانون بین مدارس 
و آموزشگاه ها متداول نیست. چرا که یک قانون خوب به خودی خود هیچ زمان اجرا 
نمی شود، بلکه برای اجرای آن به بسترهای مختلف فرهنگی و بازرسی های مختلف و 
با چنین  باره کنترل کودک آزاری  نیاز هست. در  بر اساس آن قانون  سیاست گذاری 
سیاست و یا نظام نظارتی روبرو نیستیم. یکی از معلمین مدارس ابتدایی به نگارنده می 

1. . ایروانیان، پیشین، ص 414.
2.کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و  سرپرستی کودکان را بر عهده 
اتخاذ  و  مرتکب  قانونی  پیگرد  را  جهت  مراتب  موارد کودک آزاری  به محض مشاهده  دارند مکلفند 
تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعالم نمایند.  تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا 

جزای نقدی تا پنج میلیون )000 000 5(  ریال خواهد بود.
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گفت با وجود اینکه تجربه مواجه شدن با دانش آموزانی را داشته که مورد خشونت قرار 
گرفته اند نتوانسته اقدامی انجام دهد. به نظر او، نگرانی از واکنش های نادرست والدین و 
احساس دخالت در زندگی آنها و مشکالت ناشی از آن و عدم پیش بینی شرایط حمایتی 
از معلمینی که اقدام به گزارش علیه والدین و یا سرپرستان کودک آزار می نمایند، از 

جمله دالیل عدم تمایل افراد برای اجرای این قانون است.

صرف نظر از اقدامات عملی برای مقابله با کودک آزاری در مدارس، چنانچه آموزش 
های عمومی و مهارتی به دانش آموزان داده شود و در مواردی به وسیله بروشورهایی این 
آموزش ها به والدین کودکان نیز انتقال یابد، امکان پیشگیری از کودک آزاری فراهم 

می گردد.

خشونت و تبعیض در آموزش و پرورش
خشونت و به تبع آن بی عدالتی در مدارس به بی عدالتی در آموزش و امکانات آموزشی 
منحصر نمی گردد، بلکه در ساختار نظام آموزش و پرورش نیز این اتفاق روی می دهد. 

بخش هایی که می توان بدان اشاره نمود از این قرار است:

اول: آموزش نظامی به کودکان 
»جنگ ها به طور طبیعی با خود زیان های مادی، انسانی، اخالقی و فرهنگی فراوانی به بار 
می آورند و در مورد کودکان بی هیچ تردیدی همه حقوق آنان را هدف قرار می دهد؛ 

حق حیات، حق بودن با خانواده و اجتماع، حق بهداشت، حق تحصیل.«1

اینکه ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک  مصوب سال  علیرغم 
2000 سازمان ملل مبنی بر منع استفاده از کودکان در جنگ ها پیوسته است، تفکر درگیر 
قانون وظایف  این تفکر در  امور نظامی در جامعه حکم فرما است.  به  کردن کودکان 
آموزش و پرورش مصوب 1366 در بند 21 ماده 10 به صراحت پیش بینی شده است2 و  

پس از الحاق دولت به پروتکل مورد اشاره هیچ اصالحی در آن صورت نگرفته است. 

1. نیکبخت، پیشین.
ارائه  منظور  به  مناسب  امکانات  و  »ایجاد شرایط  پرورش:  و  قانون وظایف آموزش  ماده 10  بند 21   .2

آموزش های نظامی در آموزشگاه ها«.

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91482
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امروز درس دفاعی در همه دبیرستان ها برای همه دانش آموزان دختر و پسر آموزش 
امور پشتیبانی مانند  این درس حاوی دو بخش نظامی و پشتیبانی است؛  داده می شود. 
کارهای امدادی به دلیل اینکه صرفا در جنگ ها کاربرد ندارند و در حوادث نیز می تواند 
به مدد شهروندان بیاید، مفید خواهند بود، اما بخش نظامی یا بهتر بگویم آموزش نظامی 
منافع عالیه کودکان است و آنها را در شرایط کودکی در موقعیت  با  آن کامال مغایر 

آموزش سالح جنگی قرار می دهد.1 

این رفتارها موضوع حمایت از کودکان را به صورت جدی با تردید همراه می سازد. 

1. آموزش و پرورش، دفاعی، سال دوم دبیرستان کلیه رشته ها، تهران، 1392، ص 90.

تصویر صفحه ای از کتاب آموزش دفاعی دوم دبیرستان که برای کلیه رشته هاست و در سال 1392 منتشر 
شده است.
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قراردادن کودکان در موقعیت سرباز و یا عضوگیری از آنها در گروه های مسلح بسیجی 
درک  برای  کافی  رشد  که  حالی  در  آنها  به  فعال  بسیجی  عنوان  به  امتیازاتی  دادن  و 
موضوعات نظامی ندارند، می تواند به رشد کودکان و منافع عالیه آنها صدمه جدی وارد 
سازد.  پیش از انقالب هم مدارسی، مثل دبیرستان های نظام در دوره پهلوی، وجود داشت 
که دانش آموزان را برای ورود به ارتش تربیت می کرد. امروزه، هر نوع آموزش نظامی 

در ایام کودکی مغایر با حقوق کودک محسوب می گردد. 

دوم: تبعیض بین دانش آموزان
ایام مدرسه نسبت به همه کودکان ضروری است،  یکی از حمایت های مهمی که در 
به  ایران  تبعیض است. در ساختار رسمی نظام آموزشی در  مصونیت در مقابل هر نوع 
ظاهر به این موضوع دامن زده نمی شود و یا وجود آن را مسئولین انکار می نمایند. اما 
این تبعیضات درالیه های مختلفی وجود دارند؛ مهمترین آنها در امکانات آموزشی، رفتار 
معلمین، تفاوت بین دختر و پسر، تبعیض بین دانش آموزان اقلیت های مذهبی و قومی با 

سایرین است. برای هریک از این موارد مصادیق متعددی می توان یافت. 

1. تبعیض در امکانات آموزشی
به روشنی آورده است: »دولت موظف است وسایل آموزش و  قانون اساسی  اصل 30 
پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت 
عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.« حداقل امکانات برای 
اداره یک مدرسه می تواند شامل کالس درس، معلم، آزمایشگاه، کتابخانه، سرویس 
بین  که  میزان  هر  به  است.  آن  نظایر  و  متناسب  گرمایی  و  سرمایی  امکانات  بهداشتی، 
مدارس در تقسیم این امکانات تفاوت دیده شود بی عدالتی و عدم بر خورداری کودکان 

از امکانات برابر آموزشی رایج خواهد بود. 

تفاوت در تقسیم حداقل امکانات منحصر به مناطق خاصی از کشور نیست. در اغلب 
شهرهای بزرگ ممکن است بین مدارس مناطق مختلف شهر تفاوت دیده شود. آنچه 
محل ایراد جدی است جایی است که حداقل ها و امکانات نخستین یک مدرسه برای 
کودکان فراهم نگردد. وقتی سخن از مدارس کپری می شود و یا زمانی که از مدارس 
فرسوده در مناطقی از کشور سخن گفته می شود، جایی است که سالمتی کودکان در 
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خطر قرار می گیرد و یا حداقل های آموزشی دیده نشده است. روزنامه شرق در گزارشی 
که در روز 14 مهر ماه سال 1392 منتشر کرده است، می نویسد: »بیش از 90 مدرسه کپری 
در مناطق جنوب و شرق کرمان وجود دارد که اکثر آنها را می توان در مناطقی همچون 
جمعه رودبار، منوجان، کهنوج و قلعه گنج و عنبرآباد در جنوب کرمان و در شرق کرمان 
نیز در ریگان، فهرج و نرماشیر به راحتی مشاهده کرد.«1 در این گزارش سخنان متعارض 
باره جمع آوری مدارس کپری و مجددا تایید آنها دیده می شود. طبیعی  مسئولین در 
است که عدالت آموزشی بدون حداقل امکانات محقق نمی شود. این کاستی در کشور 
به سادگی قابل مشاهده است و اصل حمایت برابر از دانش آموزان را نقض می نماید. 

امری که نشان از نابرابری در امکانات آموزشی دارد. 

2. تبعیض بین اقلیت های مذهبی
اقلیت های مذهبی در ایران  به سه دسته تقسیم می شوند: 

به  بندی  تقسیم  دلیل  به  جامعه  مسلمان  اکثریت  بین  است.  سنت  اهل  اقلیت  اول  دسته 
ارکان  نهاد مذهب شیعه در همه  اداره جامعه و دخالت  اقتدار شیعه در  شیعه و سنی و 
جامعه به خصوص در رکن مهمی مانند آموزش، جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که 
کودکان شیعه مذهب نسبت به کودکان اهل تسنن برتری دارند. تبعیض بین این دو دسته 
به دلیل محتوای کتاب های درسی و معلمان شیعه از یک طرف و الزام همه کودکان 
به دنبال کردن برنامه های مذهبی و سختگیرانه در مدارس خود را نشان می دهد. بین 
دانش آموزان سنین دبیرستان چنانچه از اقلیت اهل تسنن باشند و در مدارسی مشغول به 
تحصیل باشند که بیشتر دانش آموزان شیعه هستند، رفتار آموزشی معلمان برای این دسته 

از کودکان آزاردهنده تر می گردد.

شامل  ها  اقلیت  این  هستند؛2  اساسی  قانون  در  شده  شناخته  های  اقلیت  دوم  دسته 
زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان هستند. اگر چه در باره این دسته اقلیت ها و دسته نخست 
در ظاهر تبعیض آموزشی ممکن است دیده نشود، چون در درس دینی تعلیمات ادیان و 

1. روزنامه شرق، شماره 1850، 14 مهر ماه 1392.
2. اصل 113 قانون اساسی: »ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در 
حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود 

عمل می کنند.« 

http://sharghdaily.ir/News/22093/90-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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باور خود را دنبال می کنند، اما دانش آموزانی که به این اقلیت ها تعلق دارند صرف نظر 
از درس تعلیمات دینی باید بقیه متون درسی را که براساس باور غالب تنظیم شده است 
دنبال نمایند. ساختار آموزشی رسمی با باورهای شیعیان تدوین شده است. ارزش های 

مذهب شیعه ارزش های غالب همه دروس و مدارس هستند.

دسته سوم اقلیت های مذهبی غیررسمی را شامل می شوند؛ مانند کودکان بهایی، 
یارسان و یا اهل حق و هر خانواده ای که خارج از باورهای مورد تایید در دو دسته پیشین 
است. کودکان این خانواده ها حق ندارند از آیین خود در مدرسه سخنی به زبان بیاورند. 
آنچه در مدارس کشور به عنوان آموزش دینی وجود دارد ممکن است با آموزه های 
مورد باور این کودکان متفاوت باشد در عین حال آنها مجبورند همین موارد را فراگیرند. 
این در حالی است که بند اول ماده 14 کنوانسیون حقوق کودک به روشنی بیان می دارد: 
»کشورهای  طرف  کنوانسیون  حق  آزادی  فکر، عقیده  و مذهب  را برای کودک  محترم  
خواهند شمرد.« این حق شامل حق آزادی در ابراز عقیده مذهبی نیز می شود و در ادامه 
همین قانون مورد اشاره قرارگرفته و می گوید: »آزادی  ابراز عقیده  و مذهب  فقط  طبق  
محدودیتهایی  که  در قانون  تصریح  شده  و برای  حفظ  امنیت ، نظم ، سالمت  و اخالقیات  

عمومي  و یا حقوق  و آزادیهای  اساسي  دیگران  الزم  است ، محدود مي شود.« 

در همین زمینه، نشریه الکترونیکی تریبون در گزارشی مربوط به سال های گذشته 
آورده است: »در فاصله سپتامبر 2008 تا فوریه 2009 ، 4 مورد اخراج، 20 مورد توهین 
به دانش آموزان، 2 مورد عدم ثبت نام، 7 مورد تهدید به اخراج، 5 مورد اجبار به امضای 
تعهد نامه، برگزاری 5 سمینار ضد بهایی، 4 مورد توزیع مطالب ضد بهایی در مدارس، 
4 مورد اجبار به شرکت در مراسم دینی، 6 مورد احضار دانش آموزان و والدین آنها به 
وزارت اطالعات و دفتر امنیت در مدارس و 2 مورد تشویق دانش آموزان بهایی به تغییر 

یا پنهان کردن عقیده شان مشاهده شده است.«1

3. تبعیض نسبت به اقلیت های قومی
معموال دانش آموزان مناطق قومی مشکالت بسیار زیادی در مقایسه با سایر دانش آموزان 
غیر  زبان  به  آموزش  آموزشی،  امکانات  از  برخورداری  عدم  به  آنها  مشکالت  دارند؛ 

بهشت  اردی  تریبون،  الکترونیکی  نشریه  مدارس"،  در  بهایی  آموزان  دانش  تحقیر  و  تهدید  "آزار،   .1
.1388

http://www.iran-tribune.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=44626:2013-07-04-13-38-57&Itemid=747
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مادری و توسعه نیافتگی مناطق زندگی آنها ارتباط دارد. این سه وضعیت )کمبود امکانات 
آموزشی، آموزش به زبان غیر مادری و عدم توسعه محلی( تاثیر مستقیم و غیرمستقیم  بر 
به حمایت های مختلف خواهند  قومی  مناطق  روند آموزش و حق دسترسی کودکان 
داشت؛ به هر میزان که ضریب تبعیض بیشتر گردد، امکان آسیب کودکان باالتر می روند. 

بر  مبتنی  پراکندگی  امکانات آموزشی در مناطق مختلف کشور همسانی و  نظر  از 
عدالت را در خود نمی بینند، این موضوع در مناطقی که اقوام مختلف بیشترین تمرکز را 
دارند، بیش از سایر مناطق دیده می شود؛ مثال در استان سیستان و بلوچستان کودکان در 

کالس هایی که در کپرها بدون امکانات اولیه تشکیل می شود، آموزش می بینند.  

در ارتباط با عدالت آموزشی در مناطق مختلف کشور وب سایت الف می نویسد: 
»با وضعیت فعلی مدارس در مناطق محروم و کالس هایی که همچنان در کپر تشکیل 
می شوند ادعای هوشمند کردن مدارس در شهرهای بزرگ هیچ افتخاری برای مسئوالن 
آموزش و پرورش محسوب نمی شود. بومی سازی "تبلت" در مدارس از طرح هایی است 
که قرار است از ابتدای مهرماه 1393 توسط مرکز آمار و فن آوری اطالعات آموزش و 
پرورش اجرا شود. این در حالی است که در حال حاضر 3 مدرسه درتهران به صورت 
نمونه از تبلت استفاده می کنند و کارشناسان در حال بررسی مشکالت و مزایای استفاده از 
فن آوری در مدارس هستند. فن آوری تبلت در مدارس دنیا استفاده می شود و بومی سازی 
این موضوع در کنار تجهیز مدارس تمام کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای 
اما  باشد.  ارتقای سیستم آموزشی و عدالت آموزشی  افتاده می تواند گامی جهت  دور 
نکته مهم در سیستم آموزشی کشور ما عدم بهره مندی مدارس کل کشور از سیستم های 
یکسان برای تحصیل دانش آموزان است. در حالی که در شهرهای بزرگی همچون تهران 
برخی دانش آموزان در مدارس کامال تجهیز شده و با بهترین امکانات تحصیل می کنند 
و آینده روشنی پیش رو دارند، تعداد دیگری از دانش آموزان که اتفاقا از بهره هوشی 
باالیی نیز برخوردارند در کالس های کپری که آموزش و پرورش هنوز نتوانسته فکری به 
حال آنها بکند درس می خوانند و از ابتدایی ترین امکانات آموزشی وبهداشتی محرومند. 
حال با وجود مدارس کپری و مدارسی که در برخی شهرهای بزرگ از فرط فرسودگی 
امکان آوار شدن بر سر دانش آموزان را دارند، آموزش و پرورش طرح ورود تبلت به 

مدارس را اجرایی می کند.«1 

1. "مدارس کپری همچنان در انتظار حداقل امکانات"، پایگاه خبری الف، تیرماه 1392.

http://alef.ir/vdchqxnz-23nwkd.tft2.html?193476
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آنچه در باره نظام عدالت آموزشی می توان افزود این است که  دسترسی برخی از 
دانش آموزان و یا مدارس در مناطق شهری در شهرهای بزرگ به امکانات برتر مانند 
اقدام برخی از مدارس برای تبدیل شدن به مدارس نمونه بدون کاغذ با استفاده از تبلت 
نشانه بی عدالتی و یا تبعیض در امکانات آموزشی نیست، بلکه آنچه موضوع بحث این 
نوشتار است نشان دادن فقدان امکانات آموزشی اولیه در برخی مدارس کشور عمدتا 
در مناطق قومی و حاشیه ای است.  امکانات برتر در برخی مناطق شهرهای کالن با ایراد 
حقوقی مواجهه نیست، اما مثالی است روشن بر اینکه تفاوت فاحش در امکانات اموزشی 

در کشور قابل مشاهده و اندازه گیری است. 

در سال های اخیر چندین مدرسه در کشور در فصل زمستان دچار حریق شده اند، 
دلیل عمده این اتفاقات استاندارد نبودن امکانات گرمایشی مدارس مورد نظر بوده است. 
همه این اتفاقات در مناطق روستایی و قومی روی داده است. از سال 1376 تا کنون بیش 
از 50 دانش آموز در اثر آتش سوزی در مدارس مناطق شفت استان گیالن، روستای 
درود زن حوالی مرودشت فارس، چاه رحمان سیستان و بلوچستان، دبیرستان شبانه روزی 
چابهار و مدرسه دخترانه روستای شین آباد از توابع پیرانشهر جان خود از دست داده اند 

و عده ای نیز مجروح و معلول شده اند.1 

1. "سوابق آتش سوزی مدارس ایران"، خبر آنالین، 22 آذر 1391.
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آنچه برخی از کشورهای توسعه یافته در حوزه عدالت آموزشی انجام داده اند، به کلی 
با آنچه در جامعه ما شاهد هستیم متفاوت است. برای نمونه، در گزارش دولت کانادا به 
یونسکو در باره عدالت آموزشی و افزایش فرصت های برابر آموزشی مربوط به سال 
2012، ساختار محکم حقوقی دیده می شود و آیین نامه ای که در آن با اتکا به ساختار 
حقوقی در قانون اساسی 1867 کانادا و کنوانسیون توصیه به رفع تبعیض آموزشی یونسکو 
1960، اقدامات انجام شده برای برابری امکانات آموزشی بدون توجه به نژاد، زبان، رنگ، 
مذهب، وابستگی سیاسی، تابعیت اصلی و شرایط اقتصادی در تمام مناطق و استان های 
تحت حاکمیت کانادا به صورت یکسان اعالم می شود. در این گزارش آمده است که 

جدول 2: آتش سوزی در مدارس



 69بخش دوم: حمایت های قانونی برای نیل به عدالت

در همه مدارس باید آموزش رایگان باشد و خانواده ها نباید برای مدارس فرزندان وجهی 
بپردازند. این مقررات نه فقط  نمونه عدالت در آموزش بلکه ضد هر نوع تبعیض است.1 

در  آموزشی  امکانات  برابری  و  تبعیض  رفع  آموزشی،  عدالت  جهان،  در  همواره 
توسعه آموزش و پرورش در جهان مورد توجه و اهمیت است. آخرین رده بندی جهانی 
برای سیستم آموزشی برتر سال 2014 بر اساس معیارهای مختلف آموزشی و از جمله 
عدالت، 40 کشور شاخص جهان را نشان می دهد، کشور ایران در بین این تعداد قرار 
ندارد و ده کشور برتر به ترتیب عبارتند از کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، هنگ کنگ، 

فنالند، انگلیس، کانادا، هلند، ایرلند و لهستان هستند.2 

موفق  تجربه  قومی محسوب می گردد،  و  فرهنگی  متکثر  ایران یک جامعه  جامعه 
برای پیاده کردن عدالت آموزشی در جوامع چند فرهنگی و یا با فرهنگ های مختلف 
نشان می دهد که آموزش باید بر مبنای بنیان های فرهنگی در مدارس باشد. طبیعی است 
که یکی از نمادهای مهم فرهنگی زبان مادری است و آموزش به زبان مادری به تداوم 

فرهنگی کمک می کند. 

این موضوع امروز مورد توجه جهان و سازمان آموزشی و علمی ملل متحد – یونسکو 
است3 و تفاوت فرهنگی و زبانی نباید سبب شود تا زبان برتری در جامعه تحمیل گردد. 
البته در واقعیت همیشه زبان یا زبانهای برتر وجود دارد اما تحمیلی نیست. مطلوب حقوق 
برای کودک همانا فرا گیری زبان مادری و دور نشدن از فرهنگی است که در آن رشد 
از  تا یک سال  اجازه داده می شود  به کودکان مهاجر  یافته است. در کانادا مثال  اولیه 
12 سال دوره آموزشی را در مدارس زبان مادری درس بخوانند و واحد های گذارنده 
است.  اولیه  فرهنگ  با  نزدیکی  برای  این صرفا  پذیرند.  می  دولتی  مدارس  در  را  شده 
در ضمن مدارس خصوصی به زبان مادری مجازند فعال باشند. تنوع فرهنگی نباید مانع 
آموزش باشد، بلکه ضرورت دارد تا همه ابعاد تنوع فرهنگی و زبانی  در باال بردن راندمان 

1. Promoting Equality of Educational Opportunity, Canada Report for the UNESCO 
Eighth Consultation of Member States on the Implementation of the Convention and 
Recommendation against Discrimination in Education, COUNCIL OF MINISTERS OF 
EDUCATION, CANADA, 2012.
2. Katie Lepi, “The Top 10 Education Systems in the World,” Edudemic, May 2014.
3. Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of 
International Mother Language Day, 21 February 2015.

http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/289/2012.11_Promoting_Equality_of_Educational_Opportunity_EN.pdf
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/289/2012.11_Promoting_Equality_of_Educational_Opportunity_EN.pdf
http://www.edudemic.com/learning-curve-report-education/
http://www.unescobkk.org/news/article/message-from-ms-irina-bokova-director-general-of-unesco-on-the-occasion-of-international-mother-la/
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آموزشی کمک نماید.1

در اغلب کشور های چند فرهنگی و چند زبانی دنیا نظیر بلژیک با زبان های فرانسوی 
و هلندی2، در نروژ زبان های نروژی و سامی3، در افغانستان عالوه بر زبان های دری و 
پشتون در مناطقی که به زبان های ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی و پامیری تکلم 
می کنند. این زبان ها توسط قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده است.4 در 
کردستان عراق زبان های عربی، کوردی، آشوری و اخیرا ترکمنی در مدارس تدریس 
می شود.5 هر چند آموزش به زبان مادری و آموزش زبان کادر دو مقوله متفاوت اند، 
اما برای نخستین بار بتازگی در شهرستان سقز از توابع استان کردستان در داخل کشور 
نیز آموزش زبان کردی در کنار زبان فارسی آغاز شده است.6 این اتفاق می تواند گامی 
موثر در تغییر رویکرد به آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری در راستای منافع 

کودکان در تسهیل امر آموزش و حفظ فرهنگ زبانی موثر باشد.

عمده مناطق محروم مناطقی هستند که اقلیت های قومی در آن زندگی می کنند. 
بیشترین  و  هستند  مذهب  سنی  عمدتا  بلوچستان  و  سیستان  استان  جنوبی  مناطق  مردم 
مشکل در امکانات اولیه آموزشی مانند مدرسه نیز در همین منطقه وجود دارد. هنوز سایه 
خاکستری مدارس کپری بر سر دانش آموزان مناطقی مانند جنوب شرق استان کرمان، 
مناطقی از هرمزگان، ایرانشهر و نیک شهر و سایر مناطق بلوچستان وجود دارد.7 وضعیت 
نابرابری و تبعیض در امکانات آموزشی در مناطقی از کردستان و هرمزگان که غالب 

مردم این مناطق سنی مذهب هستند بیش از سایر مناطق به چشم می خورد.

مشکل آموزش به زبان مادری اقوام مختلف مانند کردها، بلوچ ها، عرب ها و آذری 

1. Sonia Nieto, and Patty Bode, Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Mul-
ticultural Education, 6th edition, New York, Longman, 2011, p. 65.
2. Laurence Mettewie and Alex Housen, Challenging Language Education in Belgium, 
presentation, December 2012.
3. “Bilingaual Education” in Jim Cummins, and David Corson, Encyclopedia of 
Langauage and Education, Volume 5, Kluwer Academia Publisher, 1997, p. 77.

4. اصول 16 و 43 قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان.
5. مجله اینترنتی هدهد: با تصویب مجلس کوردستان عراق زبان ترکمنی در مناطق ترکمن نشین تدریس 

می گردد.
6. "آموزش زبان کردی در مدارس سقز"، بی بی سی فارسی، 21 فروردین 1394.

7. مطهره واعظی پور، "سایه خاکستری کپر بر سر مدارس"، روزنامه ابتکار، 17 آبان ماه 1393.

http://www.rethinkingbelgium.eu/rebel-initiative-files/events/sixth-public-event-languages-school-curriculum-and-school-registration-admission-policies/Mettewie-Housen.pdf
http://www.acsf.af/index.php?option=com_content&view=article&id=545:2011-07-03-09-33-21&catid=10&Itemid=14
http://fa.hdhod.com/در-راستای-احترام-به-زبان-مادری،پارلمان-کردست%D
http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/2015/04/150410_l38_yt_mother_language
http://old.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=140222
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گیرد. کودکان  می  نادیده  مختلف کشور  مناطق  در  را  آموزشی  عدالت  اساس  نیز  ها 
خردسالی که در سنین نخست آموزش پا به مدرسه می گذارند، ولی امکان آموزش به 

زبان قابل فهم و راحت برای آنها فراهم نیست. 

لزوم آموزش به زبان مادری و قابل فهم در سنین اولیه آموزش یک موضوع مهم 
بین المللی است که اسناد بین المللی مختلفی بر لزوم اجرای آن تاکید داشته اند تا جایی 
در  است.  انجامیده  مادری  زبان  المللی  بین  روز  عنوان  به  فوریه   21 روز  تعیین  به   که 
سازمان های  و  نهادها  تصویب  به  فراوانی  المللی  بین  اسناد  نیز  آموزش وپرورش  زمینه 
امر آموزش را منع کرده و برخی آنها  تبعیض در  بین المللی رسیده است که هر گونه 
نیز آموزش به زبان مادری را مورد تاکید قرار داده اند؛ مانند کنوانسیون عدم تبعیض در 
آموزش  و پرورش )1960(، اعالمیه جهانی حقوق زبانی )1996(، اعالمیه حقوق اشخاص 
متعلق به اقلیت های قومی، دینی و زبانی )1992(، منشور زبان مادری یونسکو )1996(. 
همچنین ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در این خصوص می گوید: »در 
کشورهایی  که  اقلیتهای  نژادی ، مذهبی  یا زبانی  وجود دارند، اشخاص  متعلق  به  اقلیتهای  
از  افراد گروه  خودشان   با سایر  نمود که  مجتمعاً  این  حق  محروم   از  نمي توان   مزبور را 
فرهنگ  خاص  خود متمتع  شوند و به  دین  خود متدین  بوده  و بر طبق  آن  عمل  کنند یا 
به  زبان  خود تکلم  نمایند.« در کشورهای مختلف دنیا از جمله بنگالدش و پاکستان در 
خصوص تعیین روز زبان مادری پیشگام بوده اند.1 با استفاده از مفاد ماده 27 مورد اشاره و 
همچنین ماده 26 همین میثاق می توان به لزوم حفظ زبان مادری و آموزش به آن زبان از 
نظر حقوقی دست یافت. ماده 26 مقرر داشته است: »کلیه  اشخاص  در مقابل  قانون  متساوی  
هستند و بدون  هیچ گونه  تبعیض  استحقاق  حمایت  بالسویه  قانون  را دارند.  از این  لحاظ  
قانون  باید هر گونه  تبعیضي  را منع  و براي  کلیه  اشخاص  حمایت  مؤثر و متساوی  علیه  هر 
نوع  تبعیض  خصوصاً از حیث  نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب ، عقاید سیاسي  و عقاید 
دیگر ، اصل  و منشأ ملي  یا اجتماعي، مکنت، نسب  یا هر وضعیت  دیگر تضمین  بکند.« 
تضمین مورد تعهد دولت ها از جمله دولت ایران به رفع تبعیض باید امکان آموزش به 
زبان مادری را نیز در خود داشته باشد. ایرادهای متعددی بر این موضوع وارد می شود، که 
همه آنها مبتنی بر استمرار تبعیض است، اگر ساختارحقوقی مبتنی بر رفع همه تبعیضات از 
جمله حق آموزش به زبان مادری باشد، و ساختار اجبار به ساختار ایجاد عدالت و برابری 

و رفع تبعیض تبدیل شود، ایرادات و البته بهانه ها برطرف خواهد شد. 

1. International Mother Language Day. برای اطالعات بیشتر اینجا را ببینید

http://www.timeanddate.com/holidays/un/international-mother-language-day
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برای رسیدن به عدالت، مقوله های سیاسی را باید از مقوالت حقوقی تفکیک نمود. 
آنچه مهم است و خالف عدالت است اجبار در هر دو حالت است؛ اجبار به یادگیری 
و آموزش به زبان خاص نافی حق و عدالت است. اگر آزادی باشد مردم مناسبات خود 
را تنظیم می کنند و خانواده ها کودکان خود را به زبانی که امکان موفقیت بیشتر دارد 
همراه می کنند. و البته دولت باید این حق  را تسهیل نماید. در کانادا آموزش به دو زبان 
فرانسه و انگلیسی در هفت ایالت از ده ایالت که بیشترین مردم به دو زبان صحبت می 

کنند پذیرفته شده است.1

آموزش اولیه به زبان قابل فهم برای کودک یک موضوع مسلم است که نمی توان 
حق آموزش کودکان را قربانی موضوعات سیاسی نمود. قانون اساسی ایران در اصل 15 
این حق را تا حدودی پذیرفته است، اما دنیای سیاست و ترس بی مورد از سوء استفاده 

مانع تحقق آن شده است.

توسعه مناطق مختلف قومی تناسب با توسعه سایر نقاط کشور ندارد. این اتفاق تاثیر 
برای مشارکت آموزشی خواهد گذاشت. عدم دسترسی کلی  مناطق قومی  بر  را  خود 
مثال  است،  موثر  نیز  آنها  آموزش  کیفیت  بر  امکانات الزم  به  مختلف  مناطق  کودکان 
فقر والدین تاثیر مستقیمی بر شیوه و کیفیت آموزشی مناطق محروم خواهد داشت. عدم 
در  نادرست  های  بقای سنت  بر  تواند  می  ای  و حاشیه  قومی  مناطق  جانبه  همه  توسعه 
ممانعت خانواده از کودکان دختر برای رفتن به مدسه نقش آفرینی نماید. این کودکان در 
مناطق کمتر توسعه یافته شهری، روستایی و عشیره ای زودتر به ازدواج مجبور می شوند 
و به تبع آن از آموزش باز می مانند. در مجموع، توسعه نیافتن مناطق قومی بر امر آموزش 

نیز تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد.

در انتهای این قسمت باید گفت که در بسیاری از مناطق کشور از امکانات اولیه در 
مدارس خبری نیست. دوستی از انجمن همیاران کودک نقل می کند که کافی است در 
حاشیه هر یک از شهرهای کشور و مناطق محروم به مدارس سربزنید تا بی عدالتی و 
محرومیت کودکان را ببینید. او از مدرسه ای در منطقه شریف آباد در شرق شهر شیراز  
در تاریخ 26 بهمن 1393 دیدن کرده بود که بوی تعفن فاضالب تمام فضای مدرسه را 

متعفن ساخته بود. 

1. Promoting Equality, op. cit., p. 20.
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ب(  وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  وزارت  های  زیرمجموعه  از  که  است  مدتی  بهزیستی  سازمان 
محسوب می شود، از این رو به برخی از وظایف هر دو مجموعه در باره کودکان در 

اینجا به اختصار اشاره می نماییم. 

در میان سازمان های موثر در تامین حقوق کودکان و تامین عدالت برای آنها سازمان 
بهزیستی بیش از سایر نهادها پس از آموزش و پرورش که نقش تخصصی خود را دارد، 

می توان به سازمان بهزیستی به عنوان مهمترین نهاد حمایتی در کشور اشاره داشت. 

هدف از تاسیس سازمان بهزیستی
یکی از اهداف اساسی در تشکیل سازمان بهزیستی بر اساس الیحه قانونی تاسیس آن 
مصوب 25 تیرماه 1359 و اصالحاتی که در تاریخ 9 بهمن 1375 در آن به عمل آمده 
زنان و  تامین  قانون  اساس  بر  به کودکان است. همچنین،  ارائه خدمات مختلف  است، 
به قانون حمایت از کودکان و  کودکان بی سرپرست مصوب 1371 که جای خود را 
نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 31 شهریور 1392 داده است، حمایت از 

کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بر عهده سازمان بهزیستی نهاده شده است.1 

توسعه  چهارم  برنامه  قانون   97 ماده  اساس  بر  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری   
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی بر عهده این سازمان است. بنابراین، همه 
اموری که ممکن است کودکان را در معرض آسیب قرار دهد به سازمان محیط زیست 
مربوط می گردد. با این پیشفرض باید دید آیا این سازمان عدالت را برای کودکان در 
همه  به  سازمان  این  شود  گفته  است  ممکن  است.  کرده  فراهم  وظایف خود  محدوده 
مددجویان خود به یک میزان توجه داشته است، اما به فرض که چنین باشد، وظایف این 
سازمان در بخش های مختلف و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است، یعنی عالوه بر 
اینکه امر ساماندهی کودکان در معرض خطر را بر عهده دارد، باید پیشگیری از خطرات 

را نیز به خوبی انجام دهد و مانع توسعه محیط خطر برای کودکان باشد. 

عهده  بر  مهمتری  وظایف   1384 مصوب  خیابانی  کودکان  ساماندهی  نامه  آیین 
سازمان بهزیستی قرار داده است که در ماده دوم این آیین نامه مقرر شده است. بر اساس 

1. ماده دوم قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست: »امور مربوط به سرپرستی کودکان و 
نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است.«
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مقررات، سازمان محیط زیست موظف است با همکاری شهرداری ها، انجمن های خیریه 
و مردم نهاد و نیروی انتظامی نسبت به جذب، پذیرش و توانمند سازی کودکان خیابانی در 
کلیه مراکز استانها و در صورت صالحدید کارگروه اجتماعی استان در شهرهای باالی 
دویست هزار نفر اقدام نماید. پس از پذیرش کودکان خیابانی نگهداری سطح سه و چهار 
)میان مدت و بلند مدت( نیز مستقیما بر عهده این سازمان خواهد بود. سازمان بهزیستی 

می تواند با انعقاد قرارداد انجام این امور را به اشخاص واگذار نماید.1

با همه اوصاف و شمردن وظایف سازمان بهزیستی و سایر نهاد های اجتماعی مانند 
شهرداری ها و پلیس آیا در عمل با تحقق عدالت برای کودکان در بخش های حمایتی 
مرتبط با این نهاد ها روبرو هستیم؟ برای رسیدن به پاسخ تنها کافی است تا به مجموعه 
قانون  ها که  همان  معرض آسیب،  در  برای کودکان  در حال رشد  های  از آسیب  ای 

ساماندهی برایشان تدوین شده است، نگاهی بیندازیم. 

کودکان خیابان در معرض آسیب های متعدد
فقر والدین یکی از موثرین عوامل موثر بر آسیب های مختلف بر کودکان است. افزایش 
سه برابری خانوارهایی که بر اساس آمارهای سال 1391 زیر خط فقر مطلق قرار دارند، 
نتیجه ای مستقیم بر سرنوشت کودکان این خانوارها دارد. نسبت رشد عدالت اجتماعی 
به رشد اقتصادی و یا برعکس بر هم موثر هستند. کودکان اولین افرادی هستند که از 
نابسامانی های اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی رنج می برند و آسیب خواهند دید. 
از 21 میلیون و 172هزار و 462 خانوار ایرانی 4.33 درصد خانوارهای شهری و 1.40 
بدیهی است که کودکان  دارند.2  قرار  فقر مطلق  درصد خانوارهای روستایی زیر خط 
اولین قربانیان این خانوارها هستند. اقتصاد گرسنگی3 منجر به نفی عدالت اجتماعی می 

شود و در نبود عدالت اجتماعی کودکان زودتر از سایرین قربانی می شوند.

تمامی کودکان خیابانی از خانواده های فقیر یا فاقد سرپرست و یا بد سرپرست می 

1. ایروانیان، پیشین، ص 339.
2. محمدحسین شریف زادگان، "عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، اعالم خط فقر ماهانه هر ایرانی"، 

روزنامه اعتماد 27 بهمن 1393.
3. ”Hunger: its impact on children's health and mental health,” Department of Fam-
ily Medicine and Community Health, Pediatrics, University of Massachusetts Medical 
School, USA, 2002.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12359814
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آیند. نتیجه یک پژوهش در سال 1392 که توسط سازمان بهزیستی انجام شده را در ادامه 
می بینیم و به دنبال آن نتایج پژوهشی دیگر در گفتگو با معاون وزیر کارو رفاه  اجتماعی 
)وزارتخانه جدیدی که در اثر الحاق وزارت کار با سازمان تامین اجتماعی بوجود آمده( 

که هر دو از طرف مراجع رسمی منتشر شده است. 

نیازمند  اجتماعی،  انواع آسیبهای  قرار گرفتن در معرض  دلیل  به  کودکان خیابانی 
پژوهشی که در خصوص  نشوند.  این چرخه  وارد  آینده  تا خود در  حمایتهایی هستند 
وضعیت کودکان خیابانی در سال 1392 توسط سازمان بهزیستی انجام شده است نشان 
می دهد که بیشترین آمار این کودکان مربوط به گروه سنی6 تا 11 سال است. بنابراین، 
می توان گفت که اغلب کودکان خیابانی به دلیل اینکه از سنین پایین کودکی زندگی 
در خیابان را تجربه می کنند طبعا از سن کم از شانس یک زندگی رشد دهنده درکنار 
خانواده محروم می شوند و فرصت رشد و تکامل را در کنار خانواده از دست می دهند. 

مطالعات انجام شده نشان می دهد بیشترین تعداد کودکان خیابانی را پسران تشکیل 
می دهند:  کودکان ایرانی 75.1 درصد و کودکان مهاجر و عمدتا افغان 24.9 باقیمانده را 
تشکیل می دهند. این دسته از کودکان خیابان شرایط به مراتب بدتری نسبت به سایرین 

دارند. نسبت سنی و جنسی کودکان کار و خیابان در جدول زیر مشاهده می گردد.

درصد کلدرصد پسراندرصد دختران

089/88/9/زیر شش سال

4/39/302/33شش تا یازده سال

0/28/328/34دوازده تا چهارده سال

1/21/202/22پانزده تا هیجده سال

3/77/92100جمع

جدول 3: نسبت سنی و جنسی کودکان کار و خیابان از محدوده سنی کمتر از شش تا هیجده سالگی بر 
اساس آمارهای رسمی سال 1390 دراین جدول دیده می شود. بر اساس این آمار بیش از 90 درصد از 

کودکان کار و خیابان پسر هستند.
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 براساس مطالعات انجام شده ، حدود 30 درصد از کودکان خیابانی را افرادی تشکیل 
می دهند که به مدرسه نمی روند. به همین دلیل با توجه به ضرورت تحصیل کودکان 
در مدرسه به نظر می رسد سیستم آموزشی برای جذب این گروه از کودکان الزم است 

انعطاف بیشتری در برنامه های آموزشی خود داشته باشد.
و  زندگی خود  ادامه  برای  مجبورند  که  دارد  تعداد کودکانی  از  نشان  آمارها  این 
بعضا خانواده هاشان کار کنند. این همه حکایت نیست و نمی تواند باشد. بسیاری از این 
کودکان دچار بیماری های مختلف می شوند و به مراقبت های درمانی و خدمات مختلف 

نیازمند هستند. 
بنا به گزارش موسسه خیریه کودکان کار، 72 درصد این کودکان از بیماری های 
چشمی و 61 درصد از بیماری های تنفسی، 64 درصد بیمارهای قلبی، 82 درصد بیمارهای 
پوستی و 69 درصد دچار اختالل شنوایی هستند. این گزارش رشد روز افزون کودکان 
کار را تایید و همه مردم و همه نهادها و سازمان های را در این راه مسئول می داند و به 
از  راناشی  این آسیب  برخی ریشه های  این گزارش  نماید. همچنین  تعامل دعوت می 
آسیب های اجتماعی، بالیای طبیعی و حوادث در  خانواده کودکان می داند و تامین 

حقوق کودکان ناشی از این موارد را به عنواه راه حل مد نظر قرار می دهد.1

در جدول زیر درصد کودکان خیابانی کشور را بر اساس وضعیت تحصیلی می بینیم.

درصد کلدرصد دختران درصد پسران           

2/30/12/4زیر سن مدرسه

5/302/27/32دانش آموزان ابتدایی

7/197/14/21دانش آموزان راهنمایی

5/108/03/11دانش آموزان متوسطه

8/286/14/30ترک تحصیل

7/923/7100جمع

جدول 4: در این جدول مشاهده می شود که حدود 70 درصد کودکان کار دانش آموز هستند و حدود 
30 درصد ترک تحصیل کرده اند.

1. . "سهم کودکان کار از زندگی"، گزارش  ایرنا، 27 اردیبهشت 1393.

http://www.irna.ir/fa/News/81166052/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/%D8%B3%D9%87%D9%85_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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این نتایج نشان می دهد که60 درصد از کودکان خیابانی نه به دلیل نابسامانی وضعیت 
خانوادگی بلکه به دلیل فقر اقتصادی و یا بیکاری و اعتیاد سرپرست و نا آگاهی والدین 
راهی خیابانها می شوند. برخی از کودکانی که در آمارگیری محاسبه شده اند، دارای پدر 

و مادر هستند و در کنار آنها زندگی می کنند. 

با وجود اینکه این آمارها از منابع رسمی است، اما چنانچه در محتوی گزارش دیده 
همه  شامل  کند  می  قول  و  نقل  دولتی  مقامات  از  که  گزارش  از  بخش  آن  شود،  می 
همه  و  نیست  روشن  نیز  سازمان  دو  این  آمارهای  نبودن  فراگیر  دلیل  نیست،  کودکان 
کودکان را مورد مطالعه قرار نداده است، چون در گزارش سازمان بهزیستی تنها به گروه 
سنی 6 تا11 سال پرداخته است و رقمی برای سایر گروه ها و از جمله گروه هایی که به 
صورت سیاه و یا غیر قابل رویت فعالیت می کنند، در نظر نگرفته است. بنابراین این رقم 

دقیق نیست.

مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز سال بعد ارقامی 
به  نسبت  اجتماعی  نشان دهنده رشد آسیب های  و  نظر غیر دقیق  به  ارائه می دهد که 
کودکان در حوزه وظایف سازمان بهزیستی است: حدود 60 درصد کودکان خیابان غیر 
مهاجر هستند که کودکان بین 10 تا 14 سال 45 درصد کل کودکان خیابانی را شامل می 
شوند، همچنین 34 درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، 40 درصد ترک 

تحصیل کردند و 24 درصد از بچه ها اصال به مدرسه نرفته اند.1 

گروه سنی مورد اشاره  معاونت وزیر رفاه و اجتماعی مانند نظر سامان بهزیستی همه 
کودکان را در بر نمی گیرد و این آمارها نمی تواند دقیق باشد. تنها اندکی از کودکان 10 
تا 11 ساله در هر دو گزارشی که از سازمان بهزیستی و وزارت کار و رفاه اجتماعی نقل 
شد، بدون دلیل روشن و گروه سنی 6 تا 11 سال  و 10 تا 14 سال مد نظر قرار گرفته است 
و بر مبنای آن به رسانه ها اطالعات داده اند. این در حالی است که آمارهایی برای رفع 
شبهه از آمارهای برخی رسانه ها ارائه شده است. دلیل این نوع تقسیم بندی روشن نیست، 
تنها نکته ای که روشن است اینکه همه کودکان را در بر نمی گیرند. بیان این موضوع 
تنها به عنوان نمونه جامعه آماری مورد مطالعه می تواند مورد اهمیت باشد.  از این رو، با 
فرض درستی گزارش های مورد اشاره، نتیجه در جمع بین این دو به دست می آید که 
گروه سنی 6 تا 14 سال را شامل خواهد شد. با در نظر داشت همه گروه های کودکان زیر 

1. . "آماری جالب از کودکان خیابانی"، تابناک، 25 شهریور 1393.

http://www.tabnak.ir/fa/news/434955/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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15 سال باید گفت که آسیب های اجتماعی که منجر به سرازیر شدن کوکان به خیابان 
برای سیر کردن شکم خود و یا بعضا خانواده هاشان می شود رو به افزایش است. همچنین 
گزارش هایی نشان می دهد که کودکان مهاجر نیز در این روند سهم نسبتا باالیی دارند 

و در معرض آسیب جدی هستند. 

آنچه این نمونه تحقیقات روشن می سازد فقدان نظام جامع حمایت از کودکان در 
تامین عدالت برای آنها است.

 در حالی که آمارها و وقایع موجود نیاز مبرم جامعه به برنامه عملی برای حمایت از 
کودکان را نشان می دهند، همان طور که پیشتر اشاره کردیم قانون حمایت از کودکان 
و نوجوانان که آسیب های موضوع تحقیقات باال را هدف قرار می دهد سال هاست که 

در مجلس معطل مانده است.

کودکان کار
در زمینه کودکان و عدالت با چالش های جدی در مواجهه با کار کودکان روبرو می 
شویم. کار کودکان از یک طرف در مقطعی از سن باید به کلی ممنوع باشد و از طرفی 
دیگر در سنین نوجوانی با شرایطی می تواند باعث رشد و کسب مهارت بیشتر برای آنها 
باشد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که از کودکان سوء استفاده نگردد و مورد بهره کشی 
اقتصادی و سایر سوء استفاده ها قرار نگیرند. همچنین، اقتصاد گرسنگی نباید کودکان 
را قربانی کند. برای اجتناب از این موارد و کنترل بر همه ابعاد کار آنها شرایط حقوقی 
همراه با نظارت های دقیق در کنار قوانین سختگیرانه حمایتی و تحقق عدالت اجتماعی 

برای کودکان الزم است. 

ایران  این که  از جمله  این حمایت ها وجود دارد،  از  درساختار حقوق کار برخی 
ممنوعیت کار کودکان را پذیرفته است. بر اساس ماده 79 قانون کار ایران به کار گماردن 
کودکان زیر 15 سال ممنوع است. ایران از جمله کشورهایی است که عضو سازمان بین 
با  مغایرتی  کار کودکان  باره  در  نامه جهانی حقوق کودک  پیمان  و  است  کار  الملی 

مقررات اسالمی ندارد. 

ایران به کار گماردن نوجوانان کمتر از 18  همچنین، بر اساس ماده 84 قانون کار 
سال در کارهای سخت و زیان آور ممنوع است. با این وجود، با توجه به اینکه از یک 
طرف برای اجرای قانون کار مواردی استثناء ایجاد شده است و از طرفی دیگر در مورد 
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مناسب  اقدامات  مخفی  کارگاههای  یا  و  خیابانی  کارهای  در  کودکان  کارگیری  به 
پیشگیرانه صورت نمی گیرد، تعداد زیادی کودک در شرایط غیر قانونی به کار مشغول 

هستند1 و این تعداد رو به افزایش است.2 

چنانچه به موارد مصرح در مواد 79 و 84 قانون کار اشاره شد، از جمله موارد دیگری 
که کار کودکان قانونی نیست و مورد توجه نیز قرار نمی گیرد و برخالف کودکان کار 
و خیابان ممکن است این دسته از آنها دیده نشوند، کودکان کار در شرایط عدم اجرای 
قانون کار است، مانند، استثنائات قانون کار در کارگاه های خانگی و در مناطق آزاد 
تجاری ایران است،  به خصوص در کارگاهای خانگی کودکان عضو خانواده ها مورد 

بهره کشی اقتصادی برای منافع خانواده و معموال پدر قرار می گیرند. 

بدترین  برای محو  اقدام فوری  و  به کنوانسیون ممنوعیت  ایران  پیوستن  به  توجه  با 
اشکال کار کودکان و توصیه نامه مکمل آن مصوب اول ژوئن 1999 در تاریخ 14 آذر 
1380 امید می رفت تا با اشکال کار کودکان مبارزه شود، اما به دالیل مختلف از جمله 
وضع نابسامان اقتصادی، عدم مدیریت اقتصادی مناسب بر جامعه، ضعف برنامه های دراز 
مدت در وزارت کار و رفاه اجتماعی برای مقابله جدی با کار کودکان، جلوگیری از کار 

کودکان خیابان از طریق ساماندهی آنها اجتناب ناپذیر است. 

در این دو بخش به ضرورت ها و حمایت های قانونی و اجتماعی در تامین عدالت 
برای کودکان پرداختیم، در ادامه تضمین های حقوقی و قضایی برای دسترسی کودکان 
به عدالت در فضای حقوقی سال های اخیر و مبتنی بر نظام حقوقی موجود را بررسی می 

نماییم. 

1. بنیامین صدر، "کودکان کار به کجا تکیه کنند"،  بی بی سی فارسی، دی ماه 1391.
2. گزارش تابناک در گفتگو با رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، 28  آذرماه 1393.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/12/121230_l21_child_labour_social.shtml?MOB
http://www.tabnak.ir/fa/news/459483/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA




بخش سوم:
تضمین های حقوقی و قضایی برای دسترسی 
کودکان به عدالت

تضمین های حقوق و تامین عدالت بدون در اختیار داشتن قوانین عادالنه ممکن نیست. از 
این رو، اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوقی است که بر اساس آن همه امور 
شهروندان و از جمله امور قضایی بر اساس آن تنظیم می گردد و مانع استبداد و خودسری 
حاکمیت نسبت به شهروندان می شود. البته هر نوع قانونی را نمی توان به منزله وسیله 
ای برای تامین عدالت برای شهروندان و به خصوص کودکان دانست. مهمترین ویژگی 
قانون برای رسیدن به هدف تامین عدالت و تضمین آن برخورداری قانون از "حقانیت" و 
"مشروعیت" است. حمایت از شهروندان زمانی در قانون متبلور می شود که برآمده از 
اراده مردم  یا مردم ساالری باشد.1 قوانین کیفری اگر این خصوصیت را نداشته باشند، به 
ابزاری برای سرکوب تبدیل می شوند تا قانونی برای حمایت از شهروندان. عالوه بر این، 
اصل حاکمیت قانون خصوصیات بیشتری نیز دارد که همه آنها در باره قوانین و حقوق 

کودکان نیز الزامی است. 

1. محمد آشوری، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران: نشر گرایش، 1383، ص 179.
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در این بخش عدالت برای کودکان در حوزه قضایی و مسایل پیرامونی آن را مورد 
بررسی قرار می دهیم تا نسبت عدالت و کودکان را در منزلگاه بسیار مهمی بشناسیم. 
معموال عدالت به معنی اختصاصی آن در امور قضایی، دادگاه ها و زندان ها باید احساس 

شود. در صفحات بعدی خواهیم دید که در این منزلگاه چه اتفاقی روی می دهد. 

الف( عدالت برای کودکان معارض با قانون و مانع آن
منظور از کودکان معارض با قانون آن دسته از کودکان و نوجوانانی هستند که بنا به دالیل 
مختلف قوانین کیفری را نقض می نمایند. رفتاری از بزرگساالن که قانون آن را جرم می 

شناسد، در ادبیات حقوقی کودکان "رفتار معارض با قانون" تعریف می شود. 

با قانون  بیابیم چه کودکانی در چه شرایطی معارض  تا  اینجا جستجو می کنیم  در 
شناخته می شوند. در چه شرایط یا فرایند کیفری کودک معارض با قانون خواهد بود؟ 
رفتار با این دسته از کودکان باید شرایط ویژه داشته باشد تا برخورد با آنها از عدالت و 

انصاف خارج نگردد.

1. کودکان و حقوق کیفری 
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی برای همه افراد پذیرفته شده است. 
منظور از این اصل این است که رفتاری ایجاد مسئولیت کیفری می نماید که  به وسیله 
قانون جرم شناخته شده و برای نقض آن در قانون مجازات تعیین شده باشد.1 این اصل 
و سایر اصول کلی مانند اصل برائت، اصل مصونیت از شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز 
همچنین اصل رعایت منافع عالیه کودک در همه شرایط  باید در باره رفتارهای منتسب به 
کودکان نیز مراعات گردد. بر این اساس، کودکی که حتی مرتکب جرمی می شود نباید 

از رشد معمولی باز ایستد و در شرایط سخت تحمل کیفر قرار گیرد.

پلیس، دادگاه و زندان نقش  از قدرت دولت،  به دلیل برخورداری  حقوق کیفری 
موثری در تامین عدالت برای همگان و البته در باره کودکان ایفا می نماید. شناخت این 
مقررات حقوقی در ادامه راه منزلگاه مهم دیگری را تا مقصد عدالت به ما نشان خواهد 

1. اصل 36 قانون اساسی: »حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون 
باشد.«
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داد. 

 با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات، که از مصادیق روشن حکومت قانون 
است، چون بر اساس آن بدون منع قانونی هیچ عملی جرم نیست و بدون تعیین مجازات 
اینکه  به دلیل  ایران  اما سیستم حقوق کیفری  قانونی قاضی حق اعمال مجازات ندارد، 
عمده مقررات حقوقی خود را از منابع فقه اسالمی می گیرند، در ترسیم سیاست کیفری 
خود در مقابل کودکان و بزرگساالن یک رویه واحد مبتنی بر استانداردهای  حکومت 
قانون را دنبال نمی نماید. و مشکل بتوان مفهوم حکومت قانون را با قوانینی که از این 
طریق به دست می آید محقق نمود. اقتباس و گرته برداری قانون از فقه و یا منابع فقهی 
بدون درک شرایط زمان و مکان در حقیقت ترجمه یک متن فقهی در یک قالب قانونی 
است نه قانونگذاری به معنی خاص آن که مبتنی بر نیاز جامعه و ذینفعان آن قانون تصویب 
می گردد. ممکن است آنچه بوسیله مجلس با اقتباس فقهی تصویب می شود را قانون 
بنامیم، اما این قانون حکومت قانون را مستقر نمی سازد بلکه به استقرار حکومت از طریق 

قانون منجر می شود. 

احترام به قانون و اطاعت از آن مانند سایر فضیلت ها در حد اعتدال، مفید و ضروری 
است. ولی همین که از این حد فراتر رود و به مرز ستایش و افراط برسد، آسیب ها نیز 
آغاز می شود.1 در نتیجه مبالغه در ستایش قانون خود آفت جامعه مدنی است. فقه اسالم 
اگر قانون باشد صرف نظر از اینکه قانون برای زمان خود عادالنه است، به دلیل بار مذهبی 
از یک طرف امکان تغییر آن مشکل است و از طرفی دیگر به دلیل ارزش مذهبی نیاز به 

ستایش دارد که در ماهیت قانون موجب آفت است. 

اسالم  پیامبر  محمد  که  است  این  بر  باال  استدالل  تایید  در  دینی  اندیشان  نو  آراء 
قانونگذار نبوده و قرآن کتاب قانون نیست. محمد مجتهد شبستری از جمله این دسته از 
روشنفکران دینی است که برای اثبات این موضوع زوال پذیری احکام حقوقی و متناسب 
اسالمی  متفکر  ابوزید  حامد  نصر  مانند  وی  نمایند.  می  مطرح  را  زمان صدور  با  بودن 
مصری قائل به تفسیرتاریخی و به مثابه گفتار)هرمنوتیک یا فهم روش مند( از قرآن است، 
و از این طریق قرآن را کتابی به منزله قانونگذاری نمی شناسد2 و آن را حاوی هیچ نوع 

1. ناصر کاتوزیان، "حکومت قانون و جامعه مدنی"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
دوره 72، شماره نخست )تابستان 1385(.

2. نصر حامد ابوزید، نوآوری تحریم و تاویل؛ شناخت علمی و هراس از تکفیر، ترجمه مهدی خلجی، 
واشنگتن: آموزشکده توانا، 2010، ص115.

http://https://tavaana.org/sites/default/files/Innovation,%20Interdict%20and%20Hermeneutics.pdf
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قاعده حقوقی ابدی نمی داند، بلکه قوانین حقوقی آن را موقتی و بر مبنای عرف زمان 
خود دانسته است و به روشنی می گوید: »مسلمان زیستن، در عصر حاضر مانعی بر سر راه 

زیستن ما با قانون اساسی دموکراتیک بر مبنای حقوق بشر نیست.«1

قانونگذاری برای کودکان با معیارها و ارزش های فقهی موجب عدم تحقق حکومت 
قانون و قرار دادن کودکان در شرایط سخت شده است. 

2. گناه محوری در رفتار کیفری مانع تضمین عدالت
از  جامعه  افراد  برای  گناه  مفهوم  است.  محور  گناه  فقهی  دیدگاه  در  مجازات  و  کیفر 
سنین خردسالی شکل می گیرد و با سن مسئولیت در انجام عبادات و تکالیف دینی موثر 
خواهد بود. در نظر بگیرید در خانواده های مذهبی دختران را از خردسالی حجاب می 
پوشانند و همه کودکان را به انجام فرایض عبادی مجبور و یا تشویق می نمایند. مرز اجبار 
به انجام این فرایض دینی برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال است. همه کودکان 
از نظر انجام و یا عدم انجام مواردی که در حقوق کیفری منع شده است نیز تابع همین 
سن هستند. حقوق کیفری ترسیمی از سیمای گناه و کیفر در باره همه افراد جامعه در هم 

آمیخته و به عنوان منع کیفری به جامعه عرضه نموده است. 

کودکان معارض با قانون یا به اصطالح کودکان نقض کننده حقوق کیفری کسانی 
هستند که بر اساس فقه گناه محور مورد شناسایی قانون کیفری به عنوان معارض قانون 
قرار می گیرند؛ قوانین کیفری که بر اساس منابع فقهی تدوین شده است. از این نظر می 
به عدالت کیفری روبرو  با مشکالت بی شماری در راه دسترسی  توان گفت کودکان 

هستند. چون مالک رفتار عادالنه از رفتار غیر عادالنه همین قوانین مورد انتقاد است.

تفکر گناه محور بر همه ابعاد حقوقی در باره کودکان در سیستم حقوقی ایران حاکم 
است. از جلوه های این تفکر عالوه بر موضوع سن که قبال اشاره شده فهرست وار باید 

به موارد زیر اشاره داشت:

مبتنی  والدین  با  روابط کودک  تنظیم همه  و خانواده  مدنی  الف( در حوزه حقوق 
بر فضیلت و عقوبت مذهبی رقم می خورد. چنانچه پدر و مادر روابط شان در 

1. حسین رئیسی، "تنقیح محل نزاع با فقیهان؛ حضرت محمد قانونگذار نبود و قرآن کتاب قانون نیست"، 
وب سایت شخصی نویسنده.

http://mohammadmojtahedshabestari.com/articles.php?id=271


 85بخش سوم: تضمین های حقوقی و قضایی برای دسترسی کودکان به عدالت

اموال  اداره  هزینه های کودک،  تامین  تنبیه،  و  تربیت  باره سرپرستی کودک، 
احتمالی کودک و ازدواج کودک همگی با قانونگذاری بر مبنای فقه اسالمی 
روبرو هستند. همواره در مقابل هریک از این قوانین امر گناه در تامین این حقوق 
روشن است. بدین مفهوم که اگر قانون مدنی ایران در ماده  1166 می گوید: 
»هرگاه بواسطه وجود مانعی نکاح )عقد ازدواج( بین ابوین ) پدر و مادر( طفل 
باطل باشد، نسبت طفل به هریک ازابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع 
به هر  نسبت  بود. درصورت جهل هر دو  نامشروع خواهد  به دیگری  نسبت  و 
دو مشروع است.« عینا این عبارت ترجمان موضوع گناه بودن ارتباط نامشروع 
و پسندیده بودن ارتباط مشروع بین زن و مرد است، نتیجه حاصل از این رفتار 
با معیار مذهب سنجیده شده و به قانونگذاری برای کودک انتقال یافته و اقدام 
شده است. این نوع قانونگذاری کودک را باشرایط سخت عدم شناسایی حقوقی 
مواجه می سازد. تمام قواعد حقوقی در خصوص حقوق مدنی و خانواده همین 

حکم را دارند.

ب( در حوزه حقوق کیفری همه باید و نباید های بازدارنده، کیفر دهنده و نظام ادله 
بندی گناه محور  تقسیم  بر  مبتنی  باره کودکان  اثبات کننده خطای جزایی در 
تعزیرات  و  دیات  قصاص،  بندی حدود،  تقسیم  است.  باره کودکان  در  فقهی 
اثبات جرم همگی متکی بر گناه محوری است. در امور جزایی  و ادله شرعی 
ناظر بر کودکان امر قدسی یا گناه و ثواب بیش از سایر موارد قانونی خود نمایی 
می نماید. مثال در ماده 146 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 آمده است 
که: »افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.« این حکم کلی است که تنها با معیار 
ثواب و گناه رفتار کودکان سنجیده می شود چون منظور از بلوغ همان است که 
در شرع آمده است، که در ماده 147 همین قانون نیز تکرار شده است. با این 
توصیف دختر 12 ساله می تواند مسئولیت کیفری داشته باشد اما پسر 14 ساله 
فاقد مسئولیت کیفری برای یک عمل مساوی کیفری باشد. در حالی که اگر 
سنجش گناه محوری حذف شود، جنس پسر یا دختر در اصل مسئولیت کیفری 
نقش و تاثیری ندارد، دنیای حقوقی عرصه ورزش نیست که دختران با دختران 

مسابقات قهرمانی برگزار کنند و پسران با پسران. 

مجازات  قانون  تغییرات  مانند  کیفری  حقوق  درنظام  جدید  تغییرات  و  تحوالت  همه 
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اسالمی یا قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر اساس تداوم همین باور فقهی و گناه محور 
است. از این رو شایسته است همه جوانب حقوقی و فقهی مرتبط با کودکان را به دقت 
مطالعه نمود تا به همه ابعاد این مقررات در باره تامین همه جانبه عدالت یا بی عدالتی برای 

کودکان پی برد.

برای کودکان دارای شرایط بلوغ نیز تسلط فرهنگ گناه محور بر حقوق و رفتاری 
کیفری آنها مانع اتخاذ تصمیم مناسب در باره آنها می گردد. فرض کنید دختر 15 ساله 
ای را به اجبار به عقد پسر عمویش در می آورند و بالفاصله بعد از ازدواج او حامله می 
شود؛ 17 سال تمام ندارد که مادر شده است و در حسرت تمام کردن دبیرستان مانده 
است. اداره نوزاد برای این نوجوان آسان نیست، مادر همسرش هر روز به او سرکوفت می 
زند و تحقیرش می کند، چون در تر و خشک کردن نوزادش چندان که مادر همسرش 

انتظار دارد تند و زرنگ )با مهارت( نیست. 

تحقیرهای مادر شوهر باالخره یک روز قدرت فکر کردن از این نوجوان را می گیرد. 
بعد از اینکه فرزندش به هر دلیل دچار سرما خوردگی می شود، تحقیر و توهین است که 
نثار او می گردد که مثال: »می دانستم عرضه مراقبت از بچه را نداری.« همین ماجرا و زخم 
زبان ها ادامه دارد تا اینکه در آشپزخانه مشغول پخت غذاست که مادرشوهر از راه می 
رسد و به نحوه پخت غذا نیز اشکال می گیرد. دختر برای اولین بار تصمیم می گیرد پاسخ 
این همه تحقیر و توهین را بدهد. با اولین عکس العمل مادر شوهر به او حمله ور می شود، 
وقتی سعی می کند او را از خود جدا کند، با شدت وی را به عقب هل می دهد، پیرزن به 
زمین می افتد و او با کارد آشپزخانه به سینه اش می کوبد. این گونه مادر شوهر با زندگی 
خداحافظی می کند و دختر نوجوان و مادر یک نوزاد بازداشت و روانه زندان می گردد. 

چون این دختر بالغ است نظام حقوق کیفری متکی به فقه هیچ توجهی به سن او و یا 
شرایط ارتکاب جرمش نمی نماید. حقوق کیفری در باره این نوجوانان قوانین ویژه ای 
برای دادرسی جداگانه از بزرگساالن پیش بینی نکرده است. او همانند دیگران در مقابل 
همان پلیس، بازپرس و قاضی های دادگاه قرار می گیرد که دیگران در موقعیت او قرار 
می گیرند. قواعد و مقررات کیفری مجازات اسالمی هم در باره او همان است که در باره 

بقیه اجرا می گردد. اصول دادرسی کیفری هم یکسان است. 

اگر در شرایط متعارف چنین پرونده ای مورد رسیدگی عادالنه قرار گیرد، این دختر 
با مجازات سنگین اعدام یا حبس طویل المدت روبرو نخواهد بود، چون ولو  نوجوان 
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اینکه وی به سینه مادر همسرش ضربه ای کشنده وارد ساخته است، که این عمل وی قابل 
دفاع مطلق نیست، اما به دلیل کودکی و عدم بلوغ کامل یا بهتر بگویم نوجوانی و بحران 
های ناشی از آن، در میزان قصد وی و رکن معنوی جرم او اختالل ایجاد می کند، و او را 
نمی توان با یک فرد بزرگسال 20 ساله به باال سنجید و برای رفتار او تعیین مجازات نمود. 
در حالی که مقررات موجود که بر مبنای فقه اسالمی وضع شده اند، عمل این کودک 
را گناهی در ردیف گناه یک بزرگسال فرض می نماید و برای او تعیین کیفر می کند. 
مجازات مقرر برای این رفتار بر مبنای ماده 290 قانون مجازات اسالمی برای همگان به 
صورت مساوی اعدام است و در صورت فقدان مسئولیت آزادی است، فرض دیگری بر 
مبنای فقه برای این رفتار متصور نیست، در نتیجه دادگاه نیز نمی تواند وی را بدون در نظر 

داشت مجازات )قصاص( رها نماید.

بر اساس موازین فقه اسالمی و ماده 290 قانون یاد شده همین که فردی سبب مرگ 
قتل عمد محسوب می شود و  باشد جرمش  نداشته  را  او  دیگری شد ولو قصد کشتن 
مستحق قصاص )اعدام( است. این قوانین فقط به نتیجه مجرمانه که همان مرگ پیرزن 
است توجه می کند، در این قوانین سایر شرایط هیچ تاثیری در تغییر مجازات ندارند. 
چون همین که تعریف قتل عمد به عمل )بر اساس نوع اتفاق نه عوامل موثر بر آن( اطالق 

شد، مرتکب عمل مستوجب مجازات مرگ است. 

با این وضعیت مجرم نوجوان به زندانی منتقل می شود که زنان زندانی بزرگسال در 
آن زندانی هستند. نظام حقوق کیفری  موظف است بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، 
دادرسی ویژه کودکان را در باره این مادر نوجوان اعمال نماید.1 ممکن است گفته شود 
برخی از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به دادرسی مخصوص کودکان پرداخته 
بزرگساالن جدا  از  را  ویژه کودکان  دادرسی  قواعد  اما  است،  درست  ادعا  این  است، 
نکرده است. همچنین، مقررات قانون مجازات اسالمی نیز در باره کودکان نحوه اعمال و 

اجرای مجازات را متفاوت از بزرگساالن تعیین نمی نماید. 

اگر به محتوای این پرونده و مراحل مختلف آن توجه شود همه آنچه از این نوجوان 
داند،  می  بخشش  مستحق  را  او  یا حتی  و  سازد  می  مرگ  مجازات  قابل  بزهکار  یک 
که ممکن است مورد عفو اولیاء دم قرار گیرد، بر مبنای ساختار مذهبی متکی است به 

1. ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک و بند 4 ماده 14 پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی. 
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تعلیمات قرآن که بر مقابله به مثل و انتقام برابر تاکید دارد1 و گناه محور است. در این 
ساختار جرم این کودک به موجب قرآن تعیین شده و این جرم هم کیفر دنیوی و هم 

عفوبت اخروی دارد.2

نبودن  یا  بود  قابل مجازات  بررسی شخصیت وی،  امکان  این ساختار  همچنین، در 
رفتارش و تناسب مجازات با عمل ارتکابی  را فراهم نمی سازد. بزرگسال دانستن وی، 
ادله اثبات کیفری در باره اثبات خطای او و مجازات قانونی در باره اش همه و همه متکی 
بر نظام گناه محور است. از این رو هیچ نوع تغییری خارج از این ساختار در پرونده او نیز 

ممکن نخواهد بود.

3. کودکان معارض با قانون نیازمند حمایت قانون
مانند  توان  نمی  را  گذارند  می  پا  زیر  را  عمومی  مقررات  دلیل  هر  به  که  کودکانی 
بزرگساالن مجرم شناخت. آنها آموزش زندگی در شرایط سخت تحت اصول قانونی را 
باید فرابگیرند. برای این منظور ابتدا الزم است از سرکوب کیفری آنها دوری جست و 
سپس در سیستم حقوقی کیفری یا عدالت کیفری تامین دادرسی عادالنه، منصفانه برای 

آنها اقدام نمود.

برای مساعدت به بازگشت کودکان به شرایط عدم تعارض با قانون، آنها به حمایت 
های ویژه ای نیاز دارند. برای تحقق این منظور باید نظام جامع حقوق کودک بر مبنای 
حقوق جهانی ترسیم شود. بدون نظام جامع حقوق کیفری نمی توان به همه ابعاد عدالت 
در  نه  و  باشند  قانون  با  آشتی  در  کودکان  داشت  انتظار  و  یافت  دست  کودکان  برای 
با قوانین در  به همزیستی  از کودکان آنها را  با آن. حمایت های ویژه کیفری  تعارض 
بزهکاری کودکان توجه می  به ریشه ها و علل  این طریق  از  جامعه سوق خواهد داد. 
شود و در رفع آنها اقدام موثر صورت گیرد.3 با نارسایی هایی که در نظام حقوق کیفری 
وجود دارد، از جمله در مورد پرونده ای که برای نمونه مورد مطالعه قراردادیم، به هیچ 
وجه امکان تامین عدالت کیفری در حق کودکان نیست. کودکان در معرض این سیستم 

1. سوره بقره آیه 178: "کتب علیکم القصاص فی القتلی..."؛ شوری، آیه 40: جزاء سیئۀ سیئۀ مثلُها.
2. برای مطالعه بیشتر ر.ک: آرش سلیم،" نقدی بر قانون مجازات اسالمی، پیامدهای فقه گناه محور به 

قانون نگاری"، گویا نیوز، مرداد 1392.
3. هوشنگ شامبیاتی، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران: نشر ویستار، چ 5، 1374، ص 44.

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/08/164771print.php
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همزیستی با قانون را فرا نمی گیرند. چون قانون گناه محور است و در مقابل کودک و 
برای سرکوب اوست نه هموار کننده رشد و شکوفایی این دسته از کودکان. 

عالوه بر نارسایی های سیستمی در ساختار قوانین، آن دسته از اموری که به فقه اتکای 
زیادی ندارد را نیز باید متاثر از قانونگذاری های گناه محور دانست. مثال، کودکانی که 
با والدین معتاد زندگی می کنند بیشتر در معرض آسیب های  در خانواده های فقیر و 
اجتماعی هستند؛ همین کودکان امکان معارض شدن با قانون و قانون شکنی را بیش از 
دیگران دارند. برای رهایی این دسته از کودکان از تعارض و تقابل با قانون شایسته است 
که با تشخیص شرایط آنها از معرض آسیب دور شوند و از محیط آسیب فورا جدا شوند. 
حمایت از آنها به منزله پیشگیری است تا به معارض با قانون تبدیل نشوند و این برای 

کودک و جامعه مفیدتر خواهد بود. 

بر اساس آنچه در قانون مدنی از والیت قهری پدر یاد شده است و در مباحث گذشته 
از نظر شما گذشت، در این مثال و موارد مشابه با موانع جدی در رهایی کودک از شرایط 
خطر و آسیب در عرصه تامین حقوق روبرو هستیم. چون امکان سلب صالحیت پدر با 
مقررات فعلی بسیار دشوار است و سازمان و یا نهادی هم وجود ندارد تا جایگزین پدر یا 

مادر خشونتگر شود و وظایف قانونی مربوط به کودک را بر عهده بگیرد.

در فرض اینکه کودک معارض قانون ویا بزهکار شناخته شود، باید حتی االمکان از 
درگیر شدن با فرایند کیفری دور بماند. از این طریق می توان شرایطی مهیا ساخت تا وی 
درمعرض آسیب جدی قرار نگیرد و خود تبدیل به فردی آسیب زا برای پیرامون خود 

نشود. 

حق مصونیت از تحقیر و شکنجه باید در تمامی مراحل تشکیل یک پرونده کیفری از 
ابتدا تا انتها به عنوان یک حق عمومی در باره کودک با دقت بیشتری تامین شود. از قرار 

دادن کودکان در معرض مجازات های سنگین و تحقیر کننده نیز باید خودداری شود. 

قطع نظر از اینکه در شکل و ماهیت قوانین موجود در جامعه )مبتنی بر رفتار منصفانه( 
کودک از بزرگسال تفکیک نمی گردد، مهمترین موردی که در حقوق کیفری دسترسی 
به عدالت برای کودکان را با مشکل روبرو می کند، اصل مسئولیت کیفری برای کودکان 

است که در سن مسئولیت کیفری و قواعد ناظر بر آن متجلی می گردد.
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4. سن مسئولیت کیفری کودکان و رفتار عادالنه 
کودکی را فرض کنید که در یک خانواده فقیر و در مناطق مرزی کردستان ایران به دنیا 
می آید، امکان دسترسی به آموزش و امکانات آموزشی برابر با سایر شهروندان را ندارد، 
منطقه محل زندگی او توسعه نسبی پیدا نکرده است، برای کمک به خانواده اش ناچار 
است دبیرستان را در سن 15 سالگی ترک نماید، و به شغل پیله وری در بازارچه مرزی 
مشغول شود. همین نوجوان در یک نزاع ساده به دلیل اینکه شخصی به خواهرش اهانت 
می کند، با چاقو به وی حمله می کند و او را می کشد. وی مرتکب قتل شده است و 
نظام حقوق کیفری ایران او را مستحق "قصاص نفس" یا اعدام  می داند! اگر چه عمل 
وی به هیچ وجه قابل توجیه نیست، اما این رفتار به سادگی قابل پیشگیری بود. اگر او به 
جای محیط کار در مدرسه بود، احتمال رخ دادن این ماجرا کاهش می یافت؛ اگر او در 
خانواده ای زندگی می کرد که الزم نبود دراین سن وظیفه تامین معاش خانواده بر دوش 
داشته باشد، سرنوشتش تغییر می کرد. حقوقی که از این کودک دریغ شده است، در 

زمان محاکمه اش به حساب نمی آید.  

کودک در حقوق کیفری با کودک در سایر بخش های حقوقی در استاندارد های 
تا 18 سالگی  از تولد  این روست که سن کودکی  از  این تفاوت  جهانی تفاوت دارد، 
با  اما سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف متفاوت است و حکومت ها  است، 
کاهش سن بزهکاری در کودکان بیشتر تمایل دارند تا کودکان را در سن پایین تر از 18 

سالگی دارای مسئولیت کیفری بدانند. 

در کنوانسیون حقوق کودک از کشورهای عضو خواسته شده است که حداقلی را 
در سن کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن حداقل، کودک مشمول قانون مجازات 
کیفری نیست. و در فرض شامل شدن نیز تالش شود تا خارج از فرایند قضایی به موضوع 
رفتار معارض با قانون او حل و فصل گردد. بند سوم ماده 40 کنوانسیون مقرر داشته است: 

و  مقامات   تأسیس   و  مقررات   و  قوانین   وضع   افزایش   جهت   در  عضو  کشورهای  
مؤسساتي  که  خصوصاً مربوط  به  کودکان  متهم ، یا مجرم  به  نقض  قانون  کیفری  باشند، 

تالش  خواهند کرد و خصوصاً اقدامات  ذیل  را معمول  خواهند داشت :

به  نحوی  که  زیر این  سن ،   الف ( قائل  شدن  حداقل  سن  برای نقض  قانون  کیفری  
کودک  فاقد مسئولیت  کیفری  باشد.

ب ( در صورت  تناسب  و تمایل ، وضع  مقرراتي  در جهت  رفتار با این  گونه  کودکان  
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بدون  توسل  به  دادرسي های  قضائي ، به  شرطي  که  حقوق  بشر و ضمانتهاي  حقوقي  کاماًل 
رعایت  شود.

 کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنا بر این اصل این سن در کشورهای 
مختلف متفاوت است. 

گروه حقوق کودک وبسایت شبکه حقوقدانان نگاهی به قوانین برخی کشورها در 
از سنی  تر  پایین  این گزارش آمده است: کودکان در  انداخته است. در  این خصوص 
خاص، جوانتر از آن هستند که مسئولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این 
مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده 

است.

بر اساس همین گزارش، در پاکستان حداقل سن 7 در نظر گرفته شده است و 18 
سالگی پایان کودکی است. فرایند کودکی و کفایت بلوغ با تشخیص دادگاه برای اعمال 

مجازات در باره کودکان یک اصل است. 

در عربستان سعودی سن 10 تا 15 سالگی سن کودکی است و  نظام اصالح و تربیت 
برای این دسته از کوکان در نظر گرفته شده است. کودک به دلیل جرمی که مرتکب 
شده است در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم 
مسئول جبران خطای کودک و مراقبت از اوست. اگر تنبیهی برای کودک در نظر گرفته 

شود به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت اجتماعی است. 

هندوستان سن 7 تا 12 سال را پایین ترین سن برای مسئول شناختن کودک بر مبنای 
توانایی درک عمل در نظر گرفته است. طبق بخش 82 قانون مجازات کیفری هندوستان 
پایین تر از 7 سالگی کودک ناتوان )یا غیرممیز( شناخته می شود و فاقد مسئولیت است. 

در ترکیه طبق ماده 11 قانون دادگاه های ویژه اطفال سن الزم برای حاضر شدن در 
دادگاه 15 سال است. سن تحقیق از کودک نیز سن 11 سال است. کودکان کمتر از این 

سن نباید مورد بازجویی قرار گیرند.

در قطر  سن 7 تا 18 سالگی سن کودکی است. کودک در این کشور در صورتی بار 
مسئولیت کیفری بر دوش خواهد کشید که به حد کفایت برای قضاوت در باره ماهیت 

و عواقب عمل خود بالغ باشد. 

در کشور هنگ کنگ  حداقل سن برای مسئول شناختن بین 7 تا 14 سالگی است، 
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کودک در این سنین تنها در صورت تشخیص دادگاه مسئول عواقب رفتار خود است. 

در اتریش، ایتالیا و اغلب کشورهای اروپایی مانند انگلیس سن 14 سالگی سن شروع 
مسئولیت کیفری است )در کشورهای اسکاندیناوی حداقل سن 15 سال است(. کودک 
بین سنین 14 تا 18 سال تنها در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه او امکان تشخیص 
ماهیت واقعی جرم را دارد مسئول شناخته می شود. رفتارهای اصالحی و تربیتی برای همه 

کودکان در چنین مواقعی در نظر گرفته می شود. 

در آمریکا  سن مسئولیت بر اساس قوانین ایالتی تعیین می شود. 13 ایالت سنین 6 تا 
12 سال سن شروع مسئولیت است و در سایر ایالت ها 7 تا 14 سالگی را به عنوان سنی 
در نظر می گیرند که فرد مسئول جرم خویش است. البته این بدان معنی نیست که دارای 

مسئولیت کیفری است. 

در کشورهای آمریکای التین مانند پرو، برزیل و کلمبیا سن 12 تا 18 سالگی سن 
شروع  و پایان مسئولیت در ایام کودکی است.1

در ایران عالوه بر تمایل حکومت به پایین آوردن سن مسئولیت کیفری با دو موضوع 
فقه  اساس  بر  مسئولیت  سن  اینکه  اول  هستیم.  روبرو  کودکان  درباره  ناعادالنه  جدی 
اسالمی برای دختر و پسر متفاوت و به ترتیب 9 و 15 سال تمام هجری قمری در نظر 
گرفته شده است. بر این اساس سن کودکی و مرز آن با بزرگسالی برای اعمال مسئولیت 
اینکه  دوم  است.2  سالگی   15 و   9 که  شده  فرض  شرعی  بلوغ  سن  با  مساوی  کیفری 
مسئولیت کیفری مطلق یا غیر قابل انعطاف در باره افراد کمتر از 18 سال اعمال می شود. 
بر خالف بسیاری از کشورها که مسئولیت کیفری سنین کودکی را با مسئولیت کیفری 
سنین بزرگسالی متمایز می دانند، و قضاوت درباره کودکان معموال اغماض آمیز و تابع 
استانداردهای مخصوص است و همراه با در نظر گرفتن امکان رشد کودک خواهد بود، 
اما در ایران به خصوص در جرایم حدود و قصاص با فرض مسئولیت مطلق برای کودکان 

کمتر از18 سال روبرو هستیم.

 اگر چه اغلب دادگاه ها در جرایم تعزیری معموال برای کودکانی که مرتکب جرایم 
خفیف می شوند، مجازات های جایگزین زندان در نظر می گیرند، اما در جرایم جدی 
با مشکل جدی قرار دادن کودکان در معرض  مانند قتل عمد و جرایم حدود اسالمی 

1. "نگاهی به سن مسئولیت کیفری؛ در سایر کشورها چه می گذرد؟"، جامعه مجازی حقوقدانان.
2. مواد 146 و 147 قانون مجازات اسالمی مصوب 92.

http://www.hoghooghdanan.com/childs/1134-1389-04-07-06-11-32.html
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اعدام و مجازات شالق روبرو هستیم با این تفسیر که کودک بالغ باالی 9 )دختران( و 
باالی 15 سال )پسران( از نظر شرعی بزرگسال شناخته می شوند. 

نادیده نمی گیریم تحولی که در قانون مجازات اسالمی جدید در ماده 91 آن روی 
داده است و فرض عدم رشد عقلی کودکان در سنین 9 و 15 تا 18 را سالگی مطرح کرده 
و برای روشن شدن عدم رشد و یا کمال عقل به دادگاه ها توصیه شده تا نظر پزشکی 
قانونی را دریافت نمایند، اما با وجود اینکه به ماده 91 مورد اشاره مدتی است عمل می 
شود کودکان بسیاری هم اکنون در معرض حکم اعدام هستند و عمده آنها با رضایت 
اولیاء دم از اعدام نجات می یابند نه به دلیل اعمال قانون مناسب. چون قاعده کلی همان 9 
و 15 سال با در نظرداشت مسئولیت مطلق کیفری است، و عدول از این قاعده ساده نیست. 
عبور از مقررات شرعی نظیر این مورد ضرورت تامین عدالت برای کودکان خواهد بود. 
متاسفانه آمار دقیقی از این کودکان منتشر نمی شود و در اختیار نیست، اما تجربه شخصی 
و حتی تعدادی از موکلین سابق من در چنین شرایطی قرار دارند و احکام اعدام در باره 
آنها صادر شده و یا اینکه دادگاه و دیوان عالی کشور در حال رسیدگی پرونده آنهاست 
و در معرض اعدام قرار دارند. همچنین به دلیل شرایط قانونی موجود به صورت بالقوه این 

خطر سایر کودکان را نیز تهدید می نماید.

 آنچه این قوانین را به عدالت نزدیک می کند، برابر دیدن دختران وپسران و اعمال 
سن 18 سالگی به عنوان مرز بزرگسالی و کودکی است. البته این بدان معنی نیست که 
نوجوانان به کلی فاقد مسئولیت کیفری هستند، بلکه کودکان از سنین 14 و 15 سالگی 
قادر به درک پیامد رفتارهای خود هستند، اما این درک به معنی آن نیست که می توان 
رفتاری مانند بزرگساالن با آنها داشت. چرا که بحران های ناشی از بلوغ آنها را در کنترل 
همه  یادگیری  برای  الزم  فرصت  آنها  سازد.  می  ناتوان  تا حدودی  رفتارشان  بر  کامل 
مهارت های زندگی اجتماعی را نداشته اند و درصورت بروز خطا از آنها شایسته است 
تا رفتاری متناسب با سن آنها برای بهبود شرایط شان صورت گیرد. نباید امکان اصالح 
آنها نادیده گرفته شود. عدالت ایجاب می کند تا فرصت تغییر رفتار و اصالح رفتارهای 

خطرناک به آنها داده شود.  

و  دادرسی  کامل  جداسازی  کودکان  باره  در  عادالنه  مقصودی  به  رسیدن  برای 
مجازات های اعمالی بر کودکان از دادرسی های بزرگساالن ضروری است.

میزان مسئولیت کیفری دقیقا تابعی از سن مسئولیت در سنین نوجوانی نیست، از این 
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رو میزان مسئولیت را می توان در فرایند کیفری برای آگاهی یافتن از عدالت مورد دقت 
قرار داد.

5. عدالت در تعیین میزان مسئولیت کیفری کودکان 
چنانکه بررسی جنبه هایی از قانون مجازات اسالمی به عنوان مهمترین قانون کیفری ایران 
نشان می دهد و تا اینجا به آنها اشاره داشتیم، این قانون حقوق کودک را در معرض خطر 
قرار داده است. در دسته بندی جرایم، ادله شرعی اثبات جرم و عدم انعطاف الزم در باره 
کودکان و شرایط زندگی آنها، میزان مسئولیت کیفری کودکان در مبنای سنجش بلوغ 
یا عدم بلوغ شرعی همگی مکانیزمی ارائه می نمایند که کودکان را در شرایط عادالنه 
قرار نمی دهد. خروجی این سیستم حقوق کیفری به عدالت قضایی منجر  نمی گردد. 
چون در جرایم حدود و قصاص کودک تنها با دو حالت مسئولیت یا فقدان مسئولیت 
روبرو است، درفرض مسئول شناخته شدن کودک مستحق مجازات کامل و در حالت 
بی مسئولیتی مستحق رهایی کامل از مجازات است. تصور حالت میانه در باره این دو نوع 

جرایم وجود ندارد. 

لزوم تفکیک دادرسی ویژه کودکان ار بزرگساالن و فلسفه آن تنها به منظور ایجاد 
انعطاف در میزان مسئولیت کیفری و در نتیجه انعطاف در میزان مجازات است. با اعمال 
سیستم حقوق کیفری اسالمی در جرایم مهم )حدود و قصاص( امکان بازگشت کودک 
معارض قانون به جامعه بسیار دشوار خواهد بود، در حالی که انتظار می رود تا حقوق 
کیفری بیشترین انعطاف را در مقابل کودکان معارض قانون داشته باشد. در این حالت 

امکان باز آموزی، اصالح و تربیت کودک بزهکار فراهم خواهد شد. 

نوع  بندی در  تقسیم  ایجاد  بدون  باره کشورهای مختلف مالحظه شد،  چنانچه در 
جرایم برای همه جرایم کودکانی که ممکن است فاقد توانایی درک عمل خود باشند، 
در این شرایط فاقد مسئولیت فرض می شوند. در صورتی که کودک ماهیت عمل خود 
را درک نماید تا قبل از 18 سالگی باید در شرایط مناسب تربیتی مورد بازجویی، و با 

مجازات اصالحی در مراکز ویژه قرار گیرد. 

در کشور ما مراکز ویژه نگهداری کودکان کمتر از 18 سال دایر شده است، اما این 
مراکز بر اساس مشاهدات شخصی نگارنده عمدتا شبیه زندان هستند و امکانات آموزشی 
و اصالحی الزم را در اختیار ندارد. از جمله امکانات مورد نیاز در درجه نخست عدم 
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قطع آموزش رسمی به کودکان در این مراکز است، برای این منظور سازمان آموزش 
و پرورش باید در ارتباط آموزشی با این مراکز باشد که در حال حاضر نیست. کسب 
مهارت های زندگی  اجتماعی و ارائه برنامه های متناسب آموزشی و پرورشی برای این 
نیز ضرورت دارد  منظور بسیار ضروری است. همچنین، در ساختار ظاهری این مراکز 
تغییراتی انجام شود تا با محیط زندان تفاوت داشته باشند. کادر این مراکز باید از افراد 
با تهدید و  تا کودک بزهکار و پرخاشگر را  باشند  با مهارت های الزم  آموزش دیده 

احتماال شکنجه کنترل ننمایند.   

میزان مسئولیت کیفری موثر در شرایط متناسب تابعی از درک کودک از ماهیت 
عمل قانون شکنانه خود است، بررسی اینکه کودک ماهیت رفتار مجرمانه خود را درک 
این نظر  از  نیز در مقررات مربوط به کودکان بزهکار دیده نمی شود.  یا خیر  می کند 
کودکان با میزان مسئولیت مطلق کیفری به استثنای جرایم تعزیری در سایر موارد روبرو 

هستند. 

 در جرایم تعزیری مسئولیت کیفری کودکان از سن 9 سالگی در فصل دهم قانون 
مجازات اسالمی مواد 88 تا 95 پذیرفته است. در این قانون صرفا در جرایمی که مجازات 
آن در شریعت اسالم مشخص نیست مسئولیت کیفری کودکان را بین سن 9 سال تا 15 
سال به صورت نسبی و قابل تشخیص از طرف دادگاه  )ضعیف و کمتر از میزان مطلق 
مسئولیت( و از 15 تا 18 سال به صورت مطلق پذیرفته است و پس از 18 سال نیز مانند 

بزرگساالن فرض نموده است. 

معیاری که ارائه شده نیز حد بلوغ شرعی است، در حد بلوغ شرعی سن یک قرینه 
باشد و  است؛ پس هر کودک در هر سنی ممکن است مسئولیت مطلق کیفری داشته 
میزان مسئولیت او به دلیل قرار داشتن در شرایط کودکی کاهش نمی یابد. در حالی که 
کنوانسیون حقوق کودک در مجموع قواعد خود و به خصوص در ماده 40 آن تامین 
عدالت و انصاف رفتار متناسب با سن و تضمین استانداردهای حقوق بشری برای کودکان 

را مالک تصمیم در باره کودک می داند و به ارائه این اصول بشرح زیر می پردازد:

1. کشورهای  عضو در مورد کودکان  مجرم  یا متهم  به  نقض  قانون  کیفری  این  حق  
رفتار  ارزش  کودک   و  شئونات   با  مطابق   آنان   با  که   مي شناسند  رسمیت   به   را 
گردد. این  امر موجب  افزایش  احترام  کودک  نسبت  به  حقوق  بشر و آزادیهای  
اساسي  دیگران  شده ، سن  کودک  را در نظر گرفته  با در نظر گرفتن  سن  کودک ، 
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باعث  افزایش  خواست  وی  برای  سازش  با جامعه  و به  عهده  گرفتن  نقشي  سازنده  
مي گردد.

 2. بدین  منظور و با توجه  به  مفاد مربوطه  اسناد بین المللي ، کشورهاي  عضو خصوصاً 
موارد ذیل  را تضمین  مي نمایند:

 الف ( هیچ  کودکي  نباید به  خاطر اعمالي  که  در زمان  ارتکاب  توسط  قانون  ملي  
یا بین المللي  منع  نشده ، متهم  یا گناهکار شناخته  شود.

 ب ( هر کودکي  که  متهم  یا محکوم  به  نقض  قانون  کیفري  شود، حداقل  دارای  
تأمین های زیر خواهد بود:

 1( بي گناه  شناخته  شدن  تا زماني  که  جرم  طبق  قانون  ثابت  بشود.

 2( اطالع  مستقیم  و سریع  از اتهامات  وارده  علیه  وي ، در صورت  لزوم  از طریق  
والدین  و یا قیم  قانوني ، و )حق ( داشتن  مشاوره  حقوقي  و یا سایر کمکها در 

تهیه  و ارائه  الیحه  دفاعیه .

 3( روشن  شدن  موضوع  در اسرع  وقت  توسط  مقام  یا ارگان  قضایي  بي طرف  
یا سایر کمکهای   دادرسي  عادالنه  در حضور وکیل   مستقل  و طي  یک   و 
حقوقي ، مگر این  که  این  امر در جهت  منافع  کودک  تشخیص  داده  نشود، 
خصوصاً با در نظر گرفتن  سن ، موقعیت  و یا والدین  و یا قیم  قانوني  کودک .

 4( مجبور نبودن  به  دادن  شهادت  و یا اظهار تقصیر و امکان  بررسي  اظهارات  
شهود مخالف  و کسب  اجازه  براي  شرکت  و بررسي  اظهارات  شاهدان  وی  

در شرایط  مساوی .

 5( دسترسي  به  مقام  یا ارگان  قضایي  ذیصالح ، بي طرف  و مستقل  باالتر بر طبق  
قانون  در صورت  مجرم شناخته شدن. 

به  درک  زبان    6( حق  استفاده  رایگان  از مترجم  در صورتي  که  کودک  قادر 
مورد استفاده  )در دادگاه ( نباشد.

 7( محرمانه  بودن  کامل  موضوع  در طول  تمام  مراحل  دادرسي .

 3. کشورهای عضو در جهت  افزایش  وضع  قوانین  و مقررات  و تأسیس  مقامات  و 
مؤسساتي  که  خصوصاً مربوط  به  کودکان  متهم ، یا مجرم  به  نقض  قانون  کیفری 
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باشند، تالش  خواهند کرد و خصوصاً اقدامات  ذیل  را معمول  خواهند داشت :

 الف ( قائل  شدن  حداقل  سن  برای  نقض  قانون  کیفری  به  نحوی  که  زیر این  سن ، 
کودک  فاقد مسئولیت  کیفری  باشد.

این  گونه   با  رفتار  در جهت   مقرراتي   تمایل ، وضع   و  تناسب   در صورت    ب ( 
و  بشر  حقوق   که   شرطي   به   قضائي ،  دادرسي های   به   توسل   بدون   کودکان  

ضمانتهای  حقوقي  کاماًل رعایت  شود.

تعلیق   مشاوره ،  نظارت ،  راهنمایي ،  نگهداری ،  مقررات   قبیل   از  مسائلي   تأمین    .4  
مجازات ، فرزندخواندگي ، تعلیم  و تربیت  و برنامه هاي  آموزشي  حرفه ای  و سایر 
با رفاه  و  متناسب   با کودکان  رفتاری   این  که   اقدامات  دیگر در جهت  تضمین  

شرایط  و جرم  ارتکابي  آنها خواهد شد.

آنچه جای نگرانی دارد عدم رعایت استانداردهای فوق می باشد. مثال در قوانین موجود 
در کشور موضوع فرایند غیر قضایی در باره کودکان قانون نگاری نشده است، رعایت 
حقوق بشر در برخورد با آنها تضمین نمی شود و آنها را با شرایط سخت تحمل کیفر 

مواجه می سازد. 

 در مواد 91 به بعد قانون مجازات اسالمی در باره مسئولیت کودکان در جرایم حدود 
و قصاص آمده است: »در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، 
ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان 
شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده 
در این فصل محکوم می شوند. تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند 
نظر پزشکی قانونی را استعالم یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.« در هر 
صورت حسب مورد کودک میزانی از مسئولیت کیفری دارد و همواره با مجازات روبرو 

است، فرض عدم مجازات او و یا رفتار جایگزین کیفر قضایی مورد پیش بینی نیست.

همچنین مالک قراردادن بلوغ شرعی در مقررات مورد استناد این نگرانی را ایجاد 
می نماید که همیشه کودکان حتی کمتر از 15 سال در معرض مجازات های سنگین و 
بین دختران  تبعیض  نگرانی عمده دیگر  مسئولیت کیفری کامل فرض شوند.  با  همراه 
و پسران در سن مسئولیت است که آنها را در جرایم حدود، قصاص و دیات از سن 9 
سالگی دارای میزان مسئولیت مطلق می شمارد. از این رو، خطر مجازات شدن دختران 
خردسال سنین 9 تا 15 سال بیش از پسران در شرایط مساوی و برای جرایم مساوی است. 
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هر چند که تا کنون موردی از مجازات در این سن دیده نشده است اما با وجود ذکر 
آن در قانون تهدید آن برای کودکان وجود دارد. آنچه در این مورد اهمیت دارد لزوم 
بررسی و تشخیص  علمی رشید بودن یا نبودن کودک در فرض ارتکاب جرم توسط 
دادگاه است. بر همین اساس تعیین میزان مسئولیت باید تابعی از میزان درک ماهیت عمل 

توسط کودک باشد. 

اگر نوجوانان مرتکب جرایمی مانند قتل و رفتارهای جنسی )زنا و لواط( بشوند، و 
یا جرایم دیگری که تحت عنوان حدود اسالمی شناخته می شوند، مرتکب شوند و یا 
قرار  این حالت رشد کودک مورد توجه  به آنها متهم شوند، در  ادله الزم  حتی بدون 
خواهد گرفت و چنانچه شرعا کودک رشید و بالغ محسوب شود ولو اینکه کمتر از 18 
و یا حتی کمتر از 15 سال سن داشته باشد، با خطر مجازات های سنگین مانند اعدام در 
قتل عمد، محاربه و تجاوز جنسی روبرو می شود. این موارد به طور کلی در تعارض با 
پیمان نامه جهانی حقوق کودک قرار دارند. به خصوص در تضاد با رعایت منافع عالیه 

کودک است. 

 کودکان معارض با قانون مواجه با رفتار کیفری هستند، یعنی در فرایند بازجویی، 
تحقیق، محاکمه مانند بزرگسال هستند و در سنین کودکی مسئول کیفر عمل خود  شناخته 
می شوند، درحالی که ضرورت دارد در خصوص آنها انعطاف باالیی در مسئول شناختن 
کودکان دادگاه ها در نظر داشته باشند. این کودکان باید در دادگاه ها و دادسراها ویژه 
با مقررات خاص مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند. در ادامه خواهیم دید چگونه سیستم 

کیفری ایران این کودکان را مورد محاکمه قرار می دهد و مجازات می کند.

6. دادسرا و دادگاه کودکان و نوجوانان 
قانون آیین دادرسی کیفری ایران تاسیس دادگاههای اطفال را ممکن کرده و پذیرفته 
است. بر اساس مواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب، در 
مورد کیفری مصوب 1378، یک یا چند شعبه از دادگاههای جزایی هر دادگستری  با 
انتخاب رئیس آن به امورقضایی اطفال رسیدگی خواهند نمود. در قانون آیین دادرسی 
کیفری جدید مصوب 1392 نیز با اندک تفاوتی در ماده 285 به تحقیقات مقدماتی در 
جرایم اطفال اشاره دارد که باید به صورت خاص و به وسیله دادیاران یا بازپرسان منتخب 
صورت پذیرد. همچنین، در مواد 408 تا 417 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به چگونگی 
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برگزاری دادگاهها ی اطفال اشاره شده است.

آنچه در باره اطفال در سیستم دادرسی کیفری محل بحث است، این است که اصول 
نمی  مشاهد  ایران  کیفری  دادرسی  نظام  ساختار  در  کودکان  ویژه  و  مستقل  دادرسی 
از  نشان می دهند، آنچه موجود است، اختصاص بخشی  قوانین دادرسی  شود. چنانچه 
دادگاهها به رسیدگی به جرایم کودکان است که در عین حال می توانند به سایر جرایم 

نیز رسیدگی کنند.  

نوجوانان  و  اطفال  جرایم  به  رسیدگی  به  دادگاه  و  دادسرا  از  ای  شعبه  اختصاص 
به کودکان  استانداردهای مربوط  ایجاد نمی کند. چون اصول و  دادرسی ویژه آنها را 
در این دادگاه ها رعایت نمی شود، بلکه همه مقررات و قوانین جزایی عمومی در باره 
کودکان نیز اجرا می گردد. دادگاه یا دادسرای اختصاصی که متکی به قوانین عمومی 
باشد )بدون قوانین دادرسی ویژه کودکان ونوجوانان( به تحقق نظام دادرسی ویژه آنها  

منجر نمی گردد. 

به طور نمونه، نمی توانیم در قوانین موجود اصل یا قاعده ای پیدا نماییم که به رعایت 
تناسب بین مجازات و شخصیت کودکان اشاره داشته باشد.  یا تالش شود تا کودکان با 
همکاری خانواده ها و مختصصین به اصالح رفتارهای خود اقدام نمایند. در مواردی که 
کودک به وسیله خانواده و در درون خانه مورد سوء استفاده قرار می گیرد، و یا دست 
به اقدامی می زند که بهتر است از خانه جدا شود، باید در مکان هایی امن تحت مراقبت 
تربیتی قرار گیرد. در این حالت باید از اعمال مجازات بر کودکان خودداری شود، و 

مراتب رشد آنها مد نظر قرار گیرد.1

اطفال  های  دادگاه  تشکیل  کودک  حقوق  المللی  بین  میثاق  به  ایران  پیوستن  با 
مورد توجه قرار گرفت. از سال 1378 به برخی از شعب دادگاه های جزایی در مجتمع 
های قضایی ابالغ حق  قضاوت در پرونده های کودکان نیز داده شده است. اما شاهد 
حالی  در  نیستیم.  انقالب  پیروزی  از  بعد  منسجم  صورت  به  اطفال  ویژه  دادرسی  نظام 
که در قانون دادگاه اطفال مصوب 1338 یعنی بیش از 50 سال قبل چنین دادگاه هایی 
قانون  این  ماده 16  به طور مشخص  بود.  تشکیل شده  ایران  در  مدرن  استانداردهای  با 

1. مصطفی السان، "دادرسی منصفانه برای کودکان"، مجله حقوق بشر، شماره 4 )پاییز 1387(، ص 171 
تا 188.
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رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قانون آیین دادرسی عمومی قرار نمی داد.1 در حالی که 
امروزه آیین دادرسی مستقل در دادگاه اطفال در ایران برقرار نیست؛ همان شیوه دادرسی 
که برای بزرگترها معمول است در باره کودکان اعمال می گردد. عالوه بر آن کودکان 
در بسیاری موارد مانند بزرگ تر ها محاکمه می شوند. مثال به همه جرایم کودکان زیر 
18 سال در دادگاه های اطفال رسیدگی می شود، اما این موضوع با استثناء همراه است و 

آن استثناء جرایم حدود و قصاص است. 

به  بر حق رسیدگی  استان عالوه  دادگاه های کیفری   در جرایم حدود و قصاص 
جرایم بزرگساالن به جرایم اطفال نیز رسیدگی می کنند. این شیوه دادرسی  برای  اصالح 
و انجام اقدامات تربیتی در حق کودکان ونوجوانان معارض قانون مفید نخواهد بود. این 
اتفاق در مقررات تازه دادرسی کیفری جدید نیز با اندکی تفاوت در ظاهر تکرار شده 
است. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان باز به صورت 
ناقص مورد توجه است، و استثنائاتی در آن دیده می شود. مثال علیرغم اینکه رسیدگی 
به همه جرایم اطفال زیر 18 سال را در صالحیت دادگاه اطفال دانسته اند، بین اطفال زیر 
15 سال و باالی 15 سال قائل به تفاوت شده اند.2 تنها تفاوت در این است که یکی از 
شعب کیفری در این موارد ابالغ دادگاه اطفال، عالوه بر انجام امور غیر اطفال را دریافت 

می کنند. 

تشکیل دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 
به تحقق دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان  بینی شده مفید خواهد بود و می تواند  پیش 
کمک نماید، اما پیش بینی می شود در همه دادگستری ها چنین اتفاقی روی ندهد، و این 

تنها اختصاص به شهرهای بزرگ داشته باشد. 

اتهامات  این  به  بر اساس ماده 306 و ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری جدید 
نوجوانان کمتر از 18 سال در دادگاهها مستقیما رسیدگی می شود، نه در دادگاه ویژه 
اطفال و نوجوانان  و تحقیقات این موارد نیز در دادسرای ویژه آنها صورت نمی گیرد.  
کودکان در این شرایط در دادگاه های عمومی و در کنار سایر افراد بزهکار و یا متهم به 

بزهکاری قرار می گیرند. 

 در ماده 315 قانون مورد بحث برای رهایی ظاهری از ایراد  مطرح شده، به دادگاه 

1. همانجا.
2. ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری.
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کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان  اشاره می کند و به امتیازات دادگاه برای آنها اشاره 
می نماید. اما  امتیاز خاصی در این موارد برای کودکان و نوجوانان )در نیل به دادرسی 
عادالنه( مقرر نشده است.  آنچه عدالت برای کودکان ایجاب می نماید، اختصاص نظام 
دادرسی ویژه کودکان به کلی متفاوت از دیگران با جزییات قابل پیش بینی موثر برای 
گروه های مختلف سنی کودکان معارض قانون است. به شیوه ای که امکان توجه به همه 
جزییات رفتاری کودک منجر به نقض قانون فراهم باشد و امکان بازگشت کودک به 
روند معمولی زندگی اجتماعی و آموزشی را فراهم نماید. این شرایط امکان تبدیل شدن 

کودک به بزهکار در آینده را به صورت جدی کاهش خواهد داد. 

7. کودکان و حق دسترسی به وکیل
حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی  یکی از ابزارهای دسترسی به عدالت و از حقوق 
اساسی شهروندان در هر جامعه است. قانون اساسی ایران در اصل 35 در بخش حقوق 
ملت این حق را به رسمیت شناخته و بیان می دارد: »در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق 
دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید 

برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.«

 این حق در بند ب ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین در بند 3 
ماده 40 میثاق بین المللی حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است.

این حق  از  استفاده  دقیق آن  به شرایط  لزوم آگاهی  و  مقررات حقوقی  پیچیدگی 
را برای همگان ضروری تر می سازد. نفی این حق به صورت مطلق و یا محدود در هر 
یک از مراحل دادرسی به خصوص در روزهای نخستین تشکیل پرونده مانع دسترسی به 

عدالت است. 

نیز  مهمتری  از جایگاه  بر حساسیت های عمومی  باره کودکان عالوه  در  این حق 
در  نشست 25 خود  ملل در  بشر سازمان  از همین رو، شورای حقوق  است.  برخوردار 
تاریخ 16 دسامبر 2013 اعالمیه ای تحت عنوان "عدالت برای کودکان"  منتشر نمود و در 
آن بر جنبه های مختلف تامین عدالت برای کودکان توجه نشان داده است. از جمه این 
بخش ها می توان به قسمت سوم بند 14 اشاره نمود. در این بخش با برجسته سازی موانع 
دسترسی کودکان به عدالت و توجه به پیچیدگی سیستم عدالت برای درک کودکان، 
از کشورهای عضو خواسته شده است تا همه قضات، دادستان ها، وکالی دادگستری، 
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با حقوق کودک در ارتباط است به صورت سیستمی  کارکنان قضایی و هر کس که 
آموزش دیده باشند و با آموزش های مستمر ضعف های آنها برطرف نمایند.1   

در  کودکان  برای  حقوقی  مشاور  و  وکیل  به  دسترسی  حق  فوق،  موارد  بر  عالوه 
مقررات دادرسی نیز پذیرفته شده است. آنچه بر این حق محدودیت وارد می سازد این 
است که این حق صرفا در امور کیفری و تاکنون ناظر به مرحله دادگاه بوده است و در 

مراحل بازپرسی و تحقیقات چنین حقی برای کودکان منظور نشده است. 

دارای  کودک  والدین  که  مواردی  در  نیز،  کودکان  سرپرستی  نظیر  اموری  در 
قوانین  دارد.  حقوقی  حمایت  به  نیاز  کودک  هستند،  توافق  به  رسیدن  برای  مشکالتی 

جاری ما نسبت به این موضوع سکوت اختیار کرده است. 

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید این حق برای عموم با محدودیت هایی که در 
ماده 48 قانون مذکور پیش بینی شده آمده است. حق داشتن وکیل به مرحله تحقیقات 
مقدماتی نیز با استثنائاتی تسری یافته است و کودکان نیز از این موضوع مستثنی نیستند. در 
باره کودکان و حق دسترسی به وکیل بدون تردید باید این حق بدون هر گونه محدودیتی 

در نظر گرفته شود. 

وکالیی می توانند به خوبی از کودکان دفاع نمایند و در تحقق عدالت برای آنها موثر 
باشند که به قوانین و استانداردهای مربوط به حقوق کودک آشنایی داشته باشند. بدون 
شناخت قواعد کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی نمی توان دفاع مناسب 

از کودکان به عمل آورد. 

در شرایط فعلی به تمام جرایم کودکان  با حضور سرپرستان کودکان و یا با حضور 
وکیل رسیدگی می شود.2 در قانون جدید نیز حضور وکیل در دادگاه اطفال و نوجوانان 
پذیرفته شده است. آنچه محل بحث است این است که در همه جرایم کودکان حضور 
وکیل الزامی نیست.3 یعنی در برخی موارد به کودک اجازه داده است تا شخصا از خود 
دفاع نماید. طبیعی است که نه تنها کودک بلکه بزرگساالن نیز قادر به دفاع از خود بدون 

داشتن تخصص حقوقی نخواهند بود. 

1. Access to justice for children, Report of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights, December 2013, p. 6.

2. ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری .
3. ماده 415 قانون آیین دادسی کیفری جدید.
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همچنین، در جرایم کودکان در مرحله تحقیقات مقدماتی برای آن بخش که قانون 
بگویم  بهتر  یا  بالغ  به کودکان  نابالغ شده  بالغ و کودکان  بین کودکان  تفاوت  به  قائل 
نوجوانان اجازه داده شده است تا از خود دفاع نمایند، و بر این اساس کودکان کمتر از 15 
سال و 15 سال تا 18 سال را به دو گروه تقسیم کرده است. دسته نخست همه جرایم شان 
در دادگاه رسیدگی می شود و تحقیقات نیز بر عهده دادگاه است. بر این روند ایرادی 
نیست جز اینکه صرفا در جرایم تعزیری درجه شش و باالتر و جرایم با مجازات اعدام 
و حبس ابد حضور وکیل الزامی است، در حالی که حضور وکیل باید در همه موارد 

حقوقی مربوط به کودکان الزامی باشد. 

بر استثناء کردن حضور وکیل در پرونده های کودکان و نوجوانان  ایراد وارد است؛ 
همه پرونده های کودکان بدون تفاوت بهتر است با حضور وکیل مورد رسیدگی قرار 
گیرد، در حالی که به جرایم و اتهامات دسته دوم یعنی نوجوانان 15 تا 18 سال در مرحله 
از دادگاه کودکان و  بازپرس )خارج  نزد  و  مانند همه شهروندان در دادسرا  تحقیقات 
نوجوانان( رسیدگی می شود و تنها در مرحله محاکمه، دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان 
دخالت و رسیدگی خواهد نمود. حضور وکیل در این موارد نیز تنها در جرایم مهم که 

در باال اشاره کردیم الزامی است. 

نتیجه ای که از ایراد  باال حاصل می شود این است که امکان بازداشت کودکان در 
مرحله تحقیقات مقدماتی و آغاز رسیدگی امر کیفری در جایی که وکیل حضور ندارد 
افزایش می یابد، بارها به عنوان وکیل کودکان شخصا با این معضل روبرو شده ام که 
نوجوانی 16 ساله صرفا برای تصادف منجر به جرح با موتورسیکلت برای مدت ها در 
بازداشت به سر برده چون او و خانواده اش آگاهی نداشته اند که بازداشت وی ضروری 
نیست. یکی از مسئولین کانون اصالح و تربیت سال ها قبل نیز این معضل را با من مطرح 
کرده بود و از بازپرسانی که کودکان را در این شرایط روانه بازداشت می کنند، گله مند 
بود. الزم است در جایی که امکان استخدام وکیل برای خانواده کودک جود ندارد، حتما 
امکان دسترسی به وکیل تسخیری برای کودک فراهم گردد. حضور وکیل در برخی 
پرونده ها که در ظاهر ممکن است ساده باشند نیز می تواند مانع قرار گرفتن کودکان در 

شرایط آسیب ناشی از فرایند کیفری باشد. 

نکته قابل تامل دیگر در این خصوص این است که در محیط های وکالتی در ایران 
با وکالیی که به صورت تخصصی امور کودکان را وکالت نمایند برخورد نمی نماییم؛ 
آموزش های ضمن کار برای وکالی دادگستری در هیچ زمینه در کشور الزامی نیست، 
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از  شایسته  دفاع  امکان  موضوع  این  است.  شده  واقع  غفلت  مورد  کامال  نیز  مورد  این 
کودکان را کاهش خواهد داد.

عالوه بر تنگناهای کودکان و نوجوانان در دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی، در 
مواردی که در مواد 48 و 191 قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای حضور وکیل 
محدودیت در نظر گرفته شده است، به نظر می رسد موضوع درباره جرایم کودکان نیز 
جاری است، چون استثنایی برای جرایم کودکان منظور نشده است. بر اساس مواد مورد 
اشاره، در جرایم مهم نظیر جرایم علیه امنیت، سرقت، مواد مخدر و جرایم با مجازات 
های جدی بیش از ده سال زندان و یا مجازات مرگ، در مرحله آغازین پرونده کیفری 
متهم امکان دسترسی به وکیل را نخواهد داشت و همچنین بازرس می تواند دسترسی به 
برخی از اسناد پرونده را برای آنها ممنوع نماید. به طور مثال، نوجوانی که جرایمی مانند 
سرقت، محاربه و یا قتل عمدی متهم می شود، شامل همه این محدودیت ها خواهد شد. 
در این ایام ممکن است به دلیل ناآگاهی و ترس و نگرانی های حاکم بر فضای بازداشت، 
او را  نباشد و موجب محکومیت  نماید که دقیق و درست  مطالبی علیه خودش مطرح 

بناحق در آینده فراهم نماید.

همانطور که پیشتر اشاره شد، در مجموع مقررات دادرسی در باره کودکان امتیازات 
مشخصی در نوع قضاوت در باره کودکان در قوانین مشاهده نمی شود. بدین معنی که 
قاضی مکلف است تا بر اساس قوانین عمومی در حوزه حقوق کیفری در باره کودکان 
نیز به قضاوت بپردازد، از این رو حضور وکیل در طول دادرسی در کنار کودک می 
قضاوت  موجبات  و  دهد  قرار  دادگاه  روی  پیش  همواره  را  متهم  بودن  تواند کودک 
منصفانه تر در باره کودک را فراهم نماید. بنابراین، علیرغم اینکه کودکان و نوجوانان  
در دسترسی به وکیل نباید محدودیت داشته باشند، چنانکه پیش تر بیان شد، در مواردی 
با  پرونده های کیفری   دادرسی در  هایی درفرایند  با محدودیت  مشاهده می شود که 
تنگنای دسترسی به وکیل روبرو هستند، این تنگنا ها از محدودیت های قانونی در پرونده 
با آنها  بیشتر  های مهم نظیر سرقت، ضرب و جرح و مواد مخدر که معموال نوجوانان 
مواجه هستند،1 تا تنگنای دسترسی به وکیل در شرایط ضعف بنیه مالی دیده می شود. این 
محدودیت ها ولو اندک به نفی حقوق آنها منجر خواهد شد. اگر کودکان در هر مورد 
اتهامی که با آن روبرو هستند مورد سوء استفاده دیگران برای ارتکاب جرم قرار گرفته 

و  اصالح  کانون  از  آرمان  روزنامه  گزارش  زیباشهر"،  مجرم  کودکان  ناتمام  "روایت  باقری،  نگین   .1
تربیت تهران، 16 آبان 1392؛  حکایت از سرقت گردو تا سرقت موتورسکلیت و قتل عمدی. 

http://armandaily.ir/1392/08/16/Files/PDF/13920816-2330-19-7.pdf
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باشند و به حقوق خود آگاهی نداشته باشند، بدون کمک وکیل احتمال دارد چرخه سوء 
استفاده از آنها در فرایند رسیدگی قضایی کشف نشود.

کانون های وکالی دادگستری )که در حال حاضر 24 کانون منطقه ای هستند( باید 
در راه تامین و دسترسی کودکان به وکالی متخصص بکوشند. تا کنون برنامه ای منسجم 
از این کانون ها مبنی بر اقدام موثر برای تامین دسترسی کودکان و خانواده های آنها به 

وکیل دیده نمی شود. 

 8. کودکان و مجازات مرگ 
در  مختلف  قوانین  جدی  حمایت  مورد  کودکان  حیات  حق  شد،  اشاره  که  همانطور 
نماید، مجازات  نقض می  به روشنی  را  از مصادیقی که حق حیات  نیست. یکی  ایران 
اعدام است. موضوع قصاص نفس را در قتل عمد در مبحث سن مسئولیت کیفری مطرح 
کردیم. این اتفاق هم اکنون نیز علیرغم تغییر مختصر در قانون مجازات اسالمی به روشنی 
روی می دهد. چون اغلب کودکانی که مرتکب قتل عمد می شوند و یا در مظان اتهام 
قتل عمدی هستند معموال در سنین آخر  15 تا 18 سال هستند، و این دسته از نوجوانان 
از سن بلوغ شرعی عبور کرده اند. بر همین اساس به دلیل اینکه مالک محکومیت سن 
بلوغ شرعی است، احتمال محکومیت آنها بسیار زیاد است، و در واقع به هیچ وجه صغر 
سن آنها در زمان قتل مانع صدور حکم اعدام علیه آنها نمی شود. در جرایم حدود مانند 
تجاوز به عنف و لواط نیز امکان صدور حکم اعدام وجود دارد و هم اکنون زندانیانی 
در زندان های ایران وجود دارند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند و 
با مجازات اعدام روبرو هستند. هرچند آماری دقیق از این کودکان در معرض مجازات 
مرگ نیست، اما گزارش های پراکنده نشان می دهد از 170 کودک در حال نگهداری 
در سال 1392 درکانون اصالح و تربیت زیبا شهر تهران 2 نفر دختر و 4 نفر پسر حکم 
قصاص )اعدام در قتل عمدی( و یک دختر حکم سنگسار دارند. در کانون های اصالح 
و تربیت مراکز استا ن ها نیز موارد مشابه دیده شده است.1 همچنین، بنا به گزارش "مرکز 
اسناد حقوق بشر ایران" در سال 2014 میالدی، 13 نفر به دلیل جرایمی که زیر سن 18 

سال مرتکب شده بودند، اعدام شده اند.2

1. همانجا.
2. "قوه قضاییه و یک بام و دو هوای حقوق کودک"، روزآنالین، 27 فرودین 1394. اسامی این افراد 
و سن ارتکاب جرمشان به این شرح گزارش شده است: احمد رحیمی 17 ساله، علی فوالدی- 16، علی 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem2/article/-8442157f51.html
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اصل ممنوعیت اعدام و حبس ابد برای کودکان  که مورد تاکید در ماده 37 پیمان 
نامه حقوق کودک است، در قوانین فعلی ایران مرتفع و غیر ممکن نشده است. چون آنچه 
دادگاه ها در عمل در این موارد انجام می دهند طرح این سوال با پزشکی قانونی است که 
آیا کودک کمتر از 18 سال )متهم( مجنون محسوب می شوند یا خیر؟  در حالی که پاسخ 
این سواالت همیشه منفی است و اساسا جنون و بیماری روانی ارتباطی به سن کودکی و 

یا بزرگسالی ندارد. 

بنابراین، ماده 37 میثاق بین المللی حقوق کودک در باره کودکان در معرض اعدام 
برای کودکان  اسالمی در کشور  قانون مجازات  مقررات  زمانی که  تا  نمی شود.  اجرا 
اجرا می شود، اگر کودکی به دلیل عدم رشد عقلی به اعدام محکوم نشود، به سبب عدم 
رشد عقلی است، و این اتفاق در باره بزرگساالن نیز ممکن و یکسان است. در نتیجه عدم 

صدور حکم اعدام  به دلیل کودکی و قرار داشتن در سنین زیر 18 سال نخواهد بود.

عدالت برای کودکان چنین اقتضا می کند که در هیچ شرایطی حتی وقتی کودکان 
با گروه های تبهکاری و تروریستی همکار می شوند و فریب آنها را می خورند، امکان 
اعمال مجازات اعدام و حبس ابد در باره آنها وجود نداشته باشد. هر نوع امکان اعمال 

مجازات اعدام می تواند به سوء استفاده از قانون علیه کودکان منجر شود. 

9. بازداشت و زندانی شدن کودکان و شرایط آن 
در ساختار زندانهای ایران پسران زندانی کمتر از 18 سال جدا از بزرگساالن نگهداری 
می شوند. ترتیب نگهداری این کودکان چنین است که در شهرهایی که کانون اصالح و 
تربیت تاسیس شده است، پسران زندانی جدا از سایر زندانیان نگهداری می شوند. در باره 
افراد زیر 18 سال زندانی در شهرهای کوچک چنین نیست، هر چند سعی می شود آنها را 
به زندان های شهرهای بزرگ مرکز استان اعزام نمایند. اما حداقل در ایام اولیه بازداشت 
چنین اقدامی ممکن نیست، چون تحقیقات اولیه جرایم آنها را دادسرای شهرستان محل 

وقوع جرم انجام می دهد. 

در سال های گذشته از نوجوانی به اتهام قتل عمدی دفاع کردم که در سن 15 سالگی 

شریفی - 14، امیر سردهایی - 17، ابراهیم حجتی - 16، فردین جعفریان - 14، هادی پاالنی - 15، حسین 
پورمحمدزاده - 18، جنت میر )تبعه افغانستان( - 15، مهراس رضایی - 17، میثم چنبری - سن نامشخص، 

عثمان ده مرده - 17، رحیم نوراهلل  زاده 14 ساله. 
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به دلیل نزاع در یکی از شهرستان های کوچک کشور بازداشت می شود؛ مدتی در زندان 
بوده است، در ایام بازداشت در زندان سه نفر زندانی بزرگسال به وی تجاوز می کنند. 
او موضوع را با خانواده اش مطرح می کند، و از سوی خانواده شکایتی علیه متجاوزین 
مطرح می گردد، اما به دلیل اینکه دلیل شرعی برای اثبات تجاوز از این کودک 15 ساله 
طلب می کنند، موضوع با انکار آن سه زندانی روبرو می شود، و هر سه نفر آنها از اتهام 

تجاوز تبرئه شدند. 

پس از مدتی نوجوان مورد نظر از زندان آزاد می شود، او تصمیم می گیرد هر سه 
نفری را که به او تجاوز کرده اند به قتل برساند. بعد از آزادی سه نفر متجاوز از زندان، او 
اسلحه ای تهیه می کند و اولین نفر از آنها را در حالی که روی نیمکتی در پارکی نشسته 
بود، با شلیک اسحله به ناحیه سرش به قتل می رساند و بالفاصله به اتهام قتل بازداشت می 

شود. در دادگاه جزییات تجاوز به وی برای قضات تشریح شد. 

 در صورتی که این شخص در سن 15 سالگی برای شرکت در نزاع چند نوجوان که 
معموال جرم چندان جدی نیست، بازداشت نمی شد، چنانچه دسترسی به وکیل در همان 
ایام اولیه بازداشت داشت، یا بعد از تجاوز فورا تحقیقات دقیق در باره این اتفاق هولناک 
بازداشت  اگر شرایط  یا  بیشتری می شد  توجه  او  دادخواهی  به  و  صورت می گرفت، 
نزاع ساده ای  برای  به آسانی  اوال  بود که  به نحوی  این نوجوان در زندان  و نگهداری 
بازداشت نمی شد و خانواده ای نسبتا مسئول داشت و آنها می توانستند از وی مراقبت 
نمایند، نیازی به بازداشت او نبود. در ثانی، در فرض ضرورت بازداشت الزم بود از فضای 
زندان بزرگساالن جدا نگهداری شود، جامعه با جنایتی هولناک تر بعد از جنایتی دیگر 
روبرو نبود، انتقام شخصی زمانی برای افراد هموار می گردد که امکان دسترسی به عدالت 
نا  نا متناسب و  بینند. این حکایتی است که بر خورد  را برای خود صعب و سخت می 

عادالنه با کودکان و نوجوانان چه پیامدهای تلخی برای آنها بجای می گذارد.

اگر کانون های اصالح و تربیت در همه شهرها تاسیس شود، به وظایف تربیتی و 
آموزشی خودشان  به خوبی عمل نمایند،  و امکان آموزش کودکان مانند هر کودکی 
که در سن آموزش قرار دارد از آموزش های رسمی و مدرسه به عالوه آموزش های 
ویژه برای تغییر رفتارهای پرخطر مواجه باشند، می توان گفت عدالت برای این گروه از 
زندانیان کم سن و سال تامین شده و امکان قرار گرفتن آنها در محیط آسیب بیشتر از بین 

خواهد رفت.
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مهمتر اینکه کانون های اصالح و تربیت محیطی برای پرورش کودکان نیستند، اداره 
آنها مانند اداره زندان ها است و به طور مشخص می توان گفت که نظام آموزشی کشور 
نگهداری  مراکز  از  یکی  به  مراجعه  در  تجربه شخصی  مبنای  بر  ندارد.  نقشی  آنجا  در 
کودکان معارض قانون با کودکانی روبرو شدم که فاقد سواد بودند. در آن مرکز و در 
سایر مراکز کالس درس و مدرسه دایر نبود. همین موضوع را به یکی از مسئوالن آموزش 
و پرورش انتقال دادم، اما پاسخی دریافت نکردم. موکل 15 ساله ای داشتم که در کانون 
اصالح و تربیت شیراز در سال 2010 شکنجه شده بود. او که متهم به قتل عمدی بود، 
به دلیل دعوا با یک زندانی دیگر برای مدت یک شب در زمستان سرد دی ماه با لباس 
نامناسب در فضای باز زندان به فنس های محوطه بیرونی قفل می شود. با وجود اعتراض 
من و شکایت پدر موکلم به کمیته حقوق شهروندی استان هیچ برخوردی با معاون زندان 
به زندان  که مرتکب شکنجه شده بود صورت نگرفت و حتی تهدید کردند که او را 

کرمان منتقل خواهند کرد.

آنچه نگران کننده تر است، حضورکودکان در ایام بازداشت در پلیس آگاهی است. 
مدیر کانون اصالح و تربیت یکی از زندان ها به من می گفت معموال وقتی ماموران پلیس 
آگاهی نیروی انتظامی کودکان را برای تحقیقات می برند و باز می گردانند، آثار شکنجه 
روی بدن آنها دیده می شود. به گفته او، هر بار کودکان از تحقیقات پلیسی به کانون های 
اصالح و تربیت بازمی گردند، بدن آنها را به صورت ظاهری نگاهی می اندازیم تا آثار 
ظاهری شکنجه روی بدن شان را صورتجلسه کنیم تا اگر کسی شکایتی کرد و یا اتفاق 

بعدی روی داد، مسئولیت آن متوجه زندانبانان نباشد. 

تهران(  استثناء  )به  ایران  زندانهای  در  زندانی  باید گفت کودکان دختر  شوربختانه 
در کنار بزرگساالن نگهداری می شوند. دلیل این موضوع عدم تاسیس کانون اصالح و 
تربیت ویژه دختران در همه شهرهای بزرگ است. کودکان زندانی شهرهای کوچک نیز 
به زندان های مراکز استان منتقل می شوند. البته تعداد کودکان زندانی دختر در مقایسه 
با کودکان پسر بسیار کمتر است و یکی از دالیل تاسیس نشدن کانون اصالح و تربیت 
ویژه دختران کمتر از 18 سال نیز می تواند همین موضوع باشد. در عین حال، این موضوع 
نمی تواند دلیل نگهداری کودکان دختر زندانی در کنار بزرگساالن باشد. معموال چنین 

کودکانی مورد آزار سایر زندانیان در بدو بازداشت قرار می گیرند. 



 109بخش سوم: تضمین های حقوقی و قضایی برای دسترسی کودکان به عدالت

ب( بزه دیدگی کودکان
کودکان در معرض انواع بزه دیدگی قرار دارند، منظور از بزه دیدگی آنها یعنی قربانی 
واقع شدن شان به دلیل ارتکاب جرم علیه آنها است. همواره آسیب های مختلفی پیرامون 
کودکان وجود دارد که تمامیت جسمانی، عاطفی، اخالقی و جنسی آنها را تهدید می 
نماید. هر از این تهدیدات را باید شناخت و در وهله نخست از وقوع آنها پیشگیری نمود 
و سپس در صورت وقوع احتمالی علیه کودکان تالش کرد تا عدالت برای آنها به بهترین 
شکل اجرا گردد. درباره آنها رعایت اصول و استانداردهایی نظیراستفاده از روان شناس 
نیاز است تا سبب رهایی شان از موقعیت آسیب ناشی از بزه دیدگی شود. تاکنون مواردی 

از این استانداردها را مطرح کرده ایم و در ادامه به مواردی دیگر می پردازیم.

1. حقوق کیفری و حق حیات کودکان
 حق زندگی یکی از مهمترین حقوق انسانی شناخته می شود. و مورد تاکید و تضمین همه 
اسناد حقوق بشری قرار دارد. آنچه در اینجا به عنوان سلب حق زندگی مطرح است بدین 
معنی است که کودک به دلیل عدم توانایی دفاع از خود ممکن است در هر سنی بوسیله 
اطرافیان و یا هر شخصی به خصوص در موقعیت بحران ها و جنگ ها کشته شود. کشته 
شدن او در درون خانه و یا بوسیله اطرافیان باید به عنوان جرم جدی شناخته شود و بدین 
وسیله مانع چنین رفتارهایی شد. در بحران ها و جنگ ها کشتن کودکان باید به عنوان 

جرم علیه بشریت شناخته شود. 

 برای تضمین مناسب این حق درباره کودکان به حمایت جدی کیفری نیاز است. این 
درحالی است که حمایت کیفری از حق حیات کودکان در مقررات کیفری به خوبی 
به عمل نیامده است؛ یکی از موارد بارز عدم حمایت از حق حیات کودکان در قانون 
مجازات اسالمی است. بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسالمی مصوب اسفندماه 1391 
اگر پدر یا جد پدری کودک خود را به قتل برساند مانند سایر افراد، و حتی مانند مادر 
اگر چنین جرمی مرتکب شده باشد، مجازات نمی شود. مجازات قتل عمدی در ایران 
اعدام است، اما در این موارد پدر در فرض قتل عمدی کودک خود تنها به 3 تا 10 سال 
زندان محکوم می شود،1 و مانند سایرین مجازات نخواهند شد. بر اساس این قانون که 
منبعث از شریعت اسالمی است، حمایت مناسب از حق حیات کودکان در برابر پدر و یا 

1. ماده 612 قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصوب 1375.
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پدر بزرگ پدری به عمل نیامده است. 

در مواردی که به خصوص در قتل های ناموسی که جان کودکان دختر را در سنین 
نوجوانی تهدید می نماید، تضمین کافی وجود ندارد که اگر دختری به وسیله یکی از 
بستگانش به دلیل امور به اصطالح ناموسی به قتل برسد پرونده این جنایت تا رسیدن به 
نتیجه نهایی پیگیری شود، چون در قتل عمدی تصمیم  گیری در باره مجازات بر عهده 
خانواده مقتول است، یعنی حق قصاص. در واقع، حق مطالبه مجازات مرتکب در قتل 
عمدی برابر مقررات فقهی که وارد قانون مجازات اسالمی شده است، به ارث می رسد.1 
چنین خانواده هایی تمایل به پیگیری پرونده های قتل ناموسی فرزند دخترشان ندارند، از 

این رو حمایت جدی از حق حیات آنها به عمل نمی آید.

مورد دیگری که حق زندگی کودکان تهدید می شود، حق حیات کودکان متولد 
از رابطه خارج از ازدواج است، چون برابری در دین شرط حمایت از حق حیات در باره 
همه انسانها در ماده 301 قانون مجازات اسالمی است. این قانون چنین مقرر داشته است: 
»قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر و از اجداد پدری مجنی علیه نباشد 
و مجنی علیه عاقل، و با مرتکب در دین مساوی باشد.« کودک متولد شده از این طریق 
غیرمشروع یا خارج از ازدواج تا زمانی که خردسال است و اظهار مسلمانی نکرده است، 
مسلمان فرض نمی شود. کودکان متولد از طریق به اصطالح نامشروع چنانچه بعد از تولد 
کشته شوند، به دلیل اینکه مسلمان فرض نمی شوند امکان مجازات قاتل آنها به درستی و 

متناسب با جنایت و برابر با دیگران وجود ندارد.2

از حق حیات  البته سایرین در محدوده حمایت کیفری  ایراد دیگر که کودکان و 
روبرو هستند، اینکه مجازات شدن قاتل  در جنایت قتل نسبت به کودکان و البته سایرین 
منوط به خواست خانواده مقتول است. در مواردی که کودکان به وسیله بستگان خود 
کشته می شوند، چون همان خانواده می تواند در باره مجازات تصمیم بگیرد، به طور 
معمول امکان تصمیم به مجازات مردود است. همین امر باعث  افزایش قتل های ناموسی 
دختر  نوجوان  و  کودکان  به  نسبت  بستگان  سایر  یا  و  برادرها  وسیله  به  که  است  شده 
صورت می گیرد. هیچ وقت برادری که با انگیزه ناموسی خواهر 15 ساله اش را کشته 
است، به درستی مجازات نمی شود. چون شاکی نخواهد داشت. ممکن است به این ایراد 

1. ماده 348 قانون مجازات اسالمی.
2. "قاعده نفی سبیل در آراء فقهی"، ویکی فقه، دانش نامه حوزوی.

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
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پاسخ داده شود، که دولت تعقیب می کند؛ اما به دلیل اینکه دعوی قصاص و قتل عمدی 
به تعقیب در چنین  به فرض شروع  با شاکی است،  ادله  تهیه  دعوی خصوصی است و 
مواردی ممکن است نتیجه ای حاصل نشود و یا با رضایت ولی دم در مدت زمان کوتاهی 
قاتل از زندان رها شود. موردی را شاهد بودم که پدری برای قتل دختر 14 ساله اش فقط 

یک سال در زندان بود.

تعقیب  اما  شود،  می  آغاز  )دادستان(  العموم  مدعی  ناحیه  از  تعقیب  موارد  این  در 
قضایی به نتیجه نخواهد رسید مگر با همراهی خانواده قربانی؛ تجربه ها  نشان می دهند که 

در این قبیل پرونده ها مجازات متناسبی در انتظار این دسته از جنایتکاران نیست.

کودکانی که دارای معلولیت ذهنی هستند نیز حیات شان مورد حمایت قانون نیست، 
چون افرادی که مجنون باشند به دلیل عدم برابری در عقل با قاتل برابر مقررات شرعی و 

قانون مجازات اسالمی امکان مجازات شان به شیوه معمول ممکن  نخواهد بود.1 

با آسیب بزه دیدگی روبرو می  با توجه به مجموع مطالب باال زمانی که کودکان 
شوند، این بزه دیدگی به ممکن است به حدی باشد که زندگی کودک در معرض خطر 
و نابودی قرار گیردچون حمایتی از سوی قانونگذار اسالمی از حق زندگی کودکان به 
عمل نمی آید. در نتیجه تعرض به حق حیات کودکان به دلیل عدم وجود حمایت های 
کیفری مناسب اعم از اینکه کودکان قربانی باشند و یا مرتکب جرم شده باشند، محتمل 

است. 

2. واکنش های حقوقی در قبال کودک آزاری  
کودک  گوناگون  انواع  قبال  در  مناسب  واکنش  بدون  کودکان  برای  عدالت  تضمین 
بزه  موارد  همه  و  است  وسیع  بسیار  آزاری  کودک  دامنه  چون  نیست،  ممکن  آزاری 

دیدگی کودکان و فراتر از آن را شامل می گردد.

 کودک آزاری عبارت است از هر نوع رفتار فیزیکی، غفلت و بدرفتاری که به یک 
یا چند آسیب اعم از جسمی، اخالقی، روانی، عاطفی، جنسی، ضعف در رشد و توسعه، 
ضعف در اعتماد به نفس کودکان شده و یا سبب قرار گرفتن آنها در معرض هر یک 
از این موارد گردد، خواه قصد آسیب به کودک در آزار رساننده وجود داشته باشد و 

1. ماده 301 قانون مجازات اسالمی.
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خواه در اثر سهل انگاری و یا بی توجهی به وظایف افراد و یا سازمان ها در قبال کودکان 
روی دهد.1

بر اساس این تعریف دامنه کودک آزاری به انواع مختلف و ارتکاب و یا نسبت دادن 
آن به افراد مرتبط با کودک و یا برخی نهاد های اجتماعی خواهد بود. 

معیار تشخیص هر یک از انواع کودک آزاری بر اساس دیدگاه های علمی، پزشکی، 
روانشناختی و حقوقی خواهد بود. بر این اساس، تحقیر و یا تمسخر کودک به هر دلیل 
تا گرسنه نگهداشتن او، عدم دقت در آموزش و رشد کودک تا هر نوع بهره کشی از 
کودک در این حوزه جای می گیرد. از این رو سطح وسیعی از سازمان ها، مدارس، 
شخص  هر  و  والدین  پلیس  حمایتی،  نهادهای  ها،  بیمارستان  و  بهداشتی  های  سازمان 

دیگری می تواند در این دامنه گنجانده شود. 

با کار کودکان کمتر از 15 سال و  حتی  به طور نمونه، واکنش مناسب در مقابله 
کودکان باالتر این سن در شرایط سخت و در ساعتی که مانع آموزش او می گردد، تا 
ازدواج کودکان کمتر از 18 سال، آموزش نظامی و بردن آنها به جنگ و عضویت شان 
در گروه های نظامی و قراردادن آنها در معرض آموزش هایی که می تواند عواطف آنها 

را با خطر روبرو نماید، می تواند به تامین منافع پیش روی کودکان منجر شود. 

 بردن و یا مشارکت دادن کودکان در مراسم مذهبی، که شامل سخت گیری های 
مذهبی نسبت به کودکان باشد، کودک آزاری محسوب می گردد و نیاز به نهی حقوقی 
و محافظت جدی از کودکان دارد، چون این موارد معموال با مقاومت مقام های مذهبی 
و خانواده ها روبرو است.2 البته در اسناد حقوق بشری به این موضوع با جزییات پرداخته 
نشده است با این وجود رفتارهای برخی از خانواده های مذهبی، به صورت گروهی و یا 
شخصی نسبت به کودک اعم از آنچه به عنوان تالش برای تربیت مذهبی تلقی می شود 
باورهای خود،   به  یا آنچه برای اعمال قدرت بزرگ تر ها در درگیر ساختن کودکان 
به  به کودکان و قرار دادن آنها در شرایط سخت است.  مستلزم اعمال خشونت نسبت 
طور مثال، باور به لزوم انجام مراسم مذهبی در سنین پایین کودکی مانند 9 سالگی برای 
دختران، برخی خرافات یا مناسک مذهبی که در نهاد ادیان مختلف استقرار یافته است، 

1. Valarie R Juntunen, Child Abuse, Washington: Library of Congress, 3rd Edition, 2013, 
p. 7.
2. For further reading: Janet Heimilich, Breaking Their Will:  Shedding Light on Reli-
gious Child Malteatment, New York, Prometheus Books, 2011.
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مانند نوجوانی که گرایش جنسی همجنس خواهی دارد و در همه مذاهب با این موضوع 
از  این کودک ممکن است تحت فشارهای سخت مذهبی  برخورد می گردد،  سخت 

جمله بردن به مراسم مذهبی برای تغییر گرایش خود و یا کتمان آن قرار گیرد.

است که خانواده های  هایی  راه  از  مراسم مذهبی یکی  با   درگیر کردن کودکان 
مذهبی مورد استفاده قرار می دهند تا بر رفتار کودک تسلط بیش از معمول داشته باشند، 
که معموال این نوع رفتارها به سرکوب تمایالت کودکی، اجبار به انجام مراسم و آزار 
کودکان منجر می شود، در پاره ای تجربه ها حتی جان و سالمت کودک با خطر جدی 
روبرو است، به طوری که قتل های ناموسی در برخی موارد با انگیزه های مذهبی روی می 
دهد. نوجوانی که به واسطه عدم همراهی با باور والدین یا گرایش جنسی اقلیت، کمک 
مالی دریافت ننماید، از خانه دور شود از یک طرف مورد آزار و بدرفتاری است و از 

طرفی دیگر امکان رشد مناسب را از دست خواهد داد.1

معموال قانون می تواند مانعی برای اعمال برخی خرافات و یا بدرفتاری ها باشد، هر 
چند، ممکن است برای برخی از این رفتارها در عرف، خانواده و نظام حقوقی منع موثری 
درنظر گرفته نشده باشد، اما عدم نهی به منزله مجوز انجام نیست. این بدین معنی است 
که برای همه رفتارهای خوب و بد همیشه قانونگذاری با ایجاد ضمانت اجرای کیفری 
بوسیله عقالنیت  باید  نه ضرورت دارد. ارزش های جامعه  نه ممکن است و  در جامعه 
جمعی ابتدا مورد احترام قرار گیرد، سپس بوسیله قانون مورد محافظت واقع شود. اگر 
قانون عملی را نهی و یا ممنوع نکرده باشد در باره جواز انجامش نیز سکوت کند، این به 
منزله آن نیست که حتما می توان آن را انجام داد، چه بسا برخی رفتارها مورد منع قانونی 
نباشد اما مسئولیت قانونی برای کسی که انجام می دهد با جمع شرایطی فراهم شود، مانند 
با جزییات در قوانین دیده  این موارد همیشه  امور بهداشتی کودکان.  انگاری در  سهل 
بشود. در فرضی  تواند موجب مسئولیت حقوقی  با جمع شرایطی می  نمی شوند، ولی 
دیگر گاهی ارزش های قانونگذاران با ارزش های عمومی و یا اکثریت یکسان نیست، 
مثال ازدواج با فرزند خوانده که در ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و یا 
بد سرپرست آمده است یا تجویز  تنبیه بدنی کودکان به وسیله والدین که در ماده 1179 
قانون مدنی بیان شده است، هر دو با ریشه و مبنای مذهبی است، و مورد قانونگذاری 
قرار گرفته است، اما اغلب مردم این دو موضوع را که برای قانونگذارها ارزش بوده نمی 

1. Chase Cooper, “Confronting Religiously Motivated Psychological Maltreatment of 
Children,” Virginia Jouranl of Social Policy and the Law, Vol 20.1, p. 21.
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پسندند، و در رفتارهای خود نسبت به کودکان آگاهانه تر عمل می نمایند. 

هر موضوعی که می تواند آسیب روحی، جسمی و عاطفی به کودک وارد نماید 
باید به عنوان کودک آزاری مورد نهی جدی همزمان در رفتارها و در قانون قرار گیرد. 
قانون حمایت از کودکان و  تا سال 1381 و تصویب  به عنوان نمونه  می توان گفت  
نوجوانان که قبال مورد بررسی قرار دادیم، انواع تازه ای از کودک آزاری مورد نهی 
حقوقی و واکنش کیفری در قبال آن قرار گرفته و در این باره در ماده 4 قانون مورد نظر 
قانونگذاری شده است. در قوانین پیش از این عمدتا خشونت فیزیکی و جنسی نسبت به 
کودکان جرم انگاری شده بود اما قانون تازه مثال بهداشت روانی، امور اخالقی و منع 
تحصیل کودکان را نیز مورد توجه قرارداده است و کسانی که این نوع خشونت ها را 
نسبت به کودکان اعمال نماید با شش ماه زندان روبرو هستند. این موارد از آذر ماه سال 
1381 وارد حوزه حمایت رسمی کیفری در قوانین داخلی شده اند و بدین ترتیب این 

قانون بر دامنه جرایم کودک آزاری افزوده است.

 در سایر کشورها نیز مثال در قانون خشونت خانگی کانادا همه موارد خشونت علیه 
کودکان را جرم انگاری کرده است به نحوی که هیچ نوع خشونتی از دید قانون مخفی 
نمانده است.1 با وجود پیشرفت هایی که در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان 
جرم  که  یافت  توان  می  را  آزاری  کودک  از  مواردی  شود،  می  دیده   1381 مصوب 
انگاری نشده است یا ضمانت اجرای مناسبی ندارد و بزه دیدگی کودکان را به دنبال دارد. 
مثال برخی رفتارهای والدین در تنبیه بدنی کودکان یا هر نوع تنبیه بدنی یا آزار روحی 
معلمین یا مربیان نسبت به کودکان همگی جرم و قابل تعقیب کیفری هستند. اما به دلیل 
نبود مکانیزم اجرایی مناسب، تایید برخی از کودک آزاری های پدر و مادرها همچنین 
عدم تعریف مصادیق کودک آزاری روحی و روانی، تا زمانی که پای کودک بر اثر 
شکنجه و یا تجاوز به بیمارستان باز نشود برخورد حقوقی را مشاهده نمی کنیم. بر همین 
اساس، قربانی شدن کودکان با تصویب و اجرای قانون مورد بحث کاهش نداشته است.2

اگر برخی بدرفتاری ها، تحقیر کودکان و آزارها نسبت به آنها جرم محسوب نمی 
گردد، دلیل مجاز بودن نیست. چون مسئولیت افراد در قبال کودکان از نظر حقوقی تنها 
محدود به جرایم نیست بلکه شبه جرم و یا اعمالی که ناشی از سهل انگاری و غفلت است 

1. “Family Violence Laws”, Federal legislation addressing family violence in Canada, 
Department of Justice, 2015.

2. " قتل دو کودک 5 و 7 ساله بدست پدرشان در دزفول"، خبرگزاری صراط، 23 آذر 1393.

http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/laws-lois.html
http://www.seratnews.ir/fa/news/214475/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D8%AC%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1
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نیز از مصادیق کودک آزاری است، اما جرم محسوب نمی شوند. 

آنچه در باره کودک آزاری محل تامل است موضوع لزوم ایجاد مسئولیت کیفری 
کودک آزاران در همه انواع کودک آزاری است. 

عمده کودک آزاری ها به وسیله کسانی که به کودکان نزدیک هستند روی می 
دهد. از این رو با توجه به اینکه بتدریج نظام سنتی خانواده رو به تغییر است، وضعیت 
حقوقی نیز نیاز به تغییر و روزآمد شدن دارد، مثال اگر در گذشته امکان کار کودکان در 
سنین کمتر از 15 سالگی برای کمک به اقتصاد خانواده فراهم بود، اینک این موضوع 
چنانچه در بخش قبل مطرح شد ممنوع است و یا اینکه خانواده ها مجاز به محروم ساختن 

کودکان دختر از مدرسه نیستند و این اتفاقات کودک آزاری محسوب می گردند. 

"مقدس" که هیچ  به عنوان حریمی  ترسیم مرزهای خانواده  با  فرهنگ سنتی  نظام 
کس حق تعرض و یا مداخله در آن را ندارد تمایالت جاری در این نهاد را تحت حیطه 
ارزیابی می کند که  به عنوان روابط کامال شخصی و خصوصی ای  حفاظت شده ای 
سایرین مجاز به ورود و مداخله در آن نیستند. در حال حاضر، با وجود تغییرات مدرن 
در نظام خانواده همچنان تصور خصوصی بودن رابطه کودک و سرپرستان به عنوان یک 
اصل در سطح جامعه باقی مانده است. بدین ترتیب، با وجود مشاهده کودک آزاری از 
به مداخله موثر  سوی همسایگان، معلمین، پزشک و سایر اشخاص کمتر کسی تمایل 
در این موضوع نشان می دهد. این امر منجر به نا کارآمد شدن طرح های اصالحی در 
جامعه شده است. چنانچه گفته می شود، با وجود مسئولیت قانونی مراکز نگهداری و 
ها  مهد کودک  و  آموزشی  واحدهای  از گزارش  موردی  کنون  تا  آموزش کودکان، 
برای تعقیب والدین کودک آزار به قوه قضاییه مشاهده نشده است. این در حالی است 
که گزارش دهی اجباری باید از این افراد فراتر رفته و مانند سایر کشورها نظیر آمریکا 
قانو ن و  ماموران مجری  پرستاران، کارکنان آموزشی،  و  پزشکان  و کانادا شامل همه 

ماموران خدمات عمومی بشود.1  

 به نظر می رسد در ارتباط با اجرایی شدن این قانون هیچ تالشی صورت نگرفته است. 
چون همانطور که پیش تر گفته شد، هیچ مورد گزارش کودک آزاری از مدارس و مهد 
کودک ها به دستگاه  قضایی نمی رود در نتیجه حساسیتی نسبت به این موضوع نیز در این 

1. برای اطالع بیشتر، ر.ک: طیبه تقوی راد، جامعه شناسی کودک آزاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، 
دانشگاه الزهرا، بهمن 1386.



عدالت برای کودک و نوجوان 116 

مراکز شکل نمی گیرد. به نحوی که کمتر موردی را می توان مالحظه نمود که به موجب 
آن برای اشخاص یاد شده که از گزارش دهی امتناع نموده اند مجازات مقرر شده باشد. 
وحشت از ورود به حریم خصوصی خانواده ها نشان می دهد که معلمان و مربیان کودکان 
نیز در موارد مشکوک به کودک آزاری در خانواده رغبت به تدوین گزارش نمی نمایند. 
از سوی وزارت آموزش و پرورش نیز دستورالعمل یا بخشنامه ای دراین خصوص برای 

تکلیف مدارس و مربیان و معلمان به گزارش دهی یافت نمی شود.1 

اما فرض کنیم همه مسئوالن و مرتبطین با کودک نیز به مسئولیت های خود عمل 
نمایند،  گزارش  قضایی  مراجع  به  کودکان  جنسی  وآزارهای  اذیت  باره  در  و  نمایند 
واکنش مناسب با این پدیده در ساختار حقوقی و قضایی پیش بینی شده است؟ در پاسخ 
باید گفت برخی واکنش های حقوقی - قضایی که امرزوه در حقوق کیفری به اصطالح 
در راه حمایت از بزه دیدگی کودکان به خصوص در موضوعاتی مانند اذیت و آزارهای 
جنسی کودکان در مقررات فعلی دیده می شود، متناسب به نظر نمی رسد.  تصور کنید 
پسر بچه ای قربانی این نوع رفتارها شود، نوع حمایتی که در قانون برای این موارد پیش 
بینی شده است، در وهله نخست با این ایراد روبرو است که قوانین این حوزه بین بزرگسال 
و کودک تفاوتی در نظر نگرفته است و قوانینی که به صورت عمومی برای همگان ساری 
و جاری است، در باره کودکان قربانی این حوادث تلخ نیز جاری است. ایراد اساسی 
دیگر اینکه حالت تعادل در قوانین مورد نظر دیده نمی شود، چنانکه در فصل قبل نیز 
اشاره شد، نظام حقوقی موجود، کودک را بیش از حد معمول با فرایند کیفری درگیر می 

سازد و این اتفاق برای او آسیب زاست تا حمایت کننده.

 مجازاتی که در این مسیر برای متجاوزین به کودکان در نظر گرفته شده است، در 
شرایط بسیار سخت و با تجاوز کامل و تحقق عمل لواط2 که با چهار بار اقرار مرتکب یا 
شهادت چهار مرد امکان اثبات دارد، در این فرض اگر عنف و اکراه احراز شود، متجاوز 
با مجازات اعدام مواجه است. چنانچه ماده 234 قانون مجازات اسالمی وضع کرده است: 
»حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر 
این صورت صد ضربه شالق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.« 
اگر تجاوز به عنوان لواط احراز نشده فرض بعدی که مرتکب با آن روبرو است، عنوان 

1. ایروانیان، پیشین، صص 93-92.
2. ماده 233 قانون مجازات اسالمی: لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر 

انسان مذکر است.
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اسالمی تفخیذ خواهد داشت، در باره این جرم نیز ماده 236 قانون مذکور تنها صد ضربه 
شالق به عنوان مجازات مقرر داشته است.1 منظور از تفخیذ انجام عمل جنسی کمتر از 
لواط و قرار دادن اندام جنسی در بین ران های مفعول است. در این فرض نیز اگر اکراه 
و عنف قربانی اثبات گردد، تنها متجاوز به صد ضربه شالق محکوم خواهد شد. مالحظه 
می کنید که مجازات تجاوز چه شرایطی دارد و همواره با افراط )اعدام( و تفریط )صد 

ضربه شالق( به صورت نامتناسب مورد قانونگذاری واقع شده است. 

 با این قوانین در عمل حمایتی از قربانی به صورت جدی به عمل نمی آید، و اغلب 
قربانیان و خانواده های ایشان عطای اثبات این موارد را به لقاء آن و انگشت نما شدن بین 
مردم می بخشند، و از طرح موضوع امتناع می نمایند. تجربه نشان می دهد که تنها در 
فرض آسیب شدید حاصل از تجاوز موضوع امکان اثبات و مجازات مرتکب را خواهد 
داشت. در باره کودکان دختر نیز قاعده کلی برای اثبات و مجازات متجاوز شبیه به این 
مورد است. در نتیجه نقش بازدارندگی حمایت کیفری در تجاوز به کودکان بسیار اندک 
است.  اگر چه در جرایم تجاوز آنچه اهمیت دارد تالش برای عدم وقوع است، و در 
فرض وقوع این حق کودک است تا مورد حمایت روانی قرار گیرد تا امکان ادامه زندگی 

و رهایی از آسیب بدست آورد. 

در این زمینه تجربه ای با خوانندگان در میان می گذارم که کامال گویاست: روزی 
برای انجام کاری به یکی از دادگاه های کیفری استان فارس مراجعه داشتم، در آنجا 
متوجه شدم که دختری 12 ساله مهاجر افغان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و 4 
قاضی از 5 قاضی دادگاه حکم داده اند که به دلیل عدم اثبات عنف و اکراه دلیلی برای 
نیست،  منعکس  پرونده  در  و  پلیس  تجاوز در گزارش  مقابل  این کودک در  مقاومت 
بنابراین متجاوز را از مجازات تبرئه کرده بودند و تنها مجازات زنا )صد ضربه شالق( 
برایش در نظر گرفته بودند! در همانجا داوطلب شدم تا از این کودک دفاع نمایم و از 
حکم تجدید نظر خواهی کنم. وقتی با کودک و خانواده اش گفتگو کردم متوجه شدم 
که این کودک بیش از آسیب جنسی دچار آسیب روانی شدید ناشی از تجاوز شده است. 
به گفته خواهرش بعد از این واقعه شب ها در خواب راه می رفت، فورا و برای اولین بار 
بعد از یک سال که از تجاوز گذشته بود، از دوستم که روانپرشک بود خواستم تا رایگان 
از او معاینه به عمل آورد و او را تحت درمان قرار دهد. این پزشک که از اقلیت های 
دینی بود نیز درمان او را آغاز کرد و نظر او را هنگام تجدید نظرخواهی از حکم دادگاه 

1. ماده 236 قانون مجازات اسالمی: در تفخیذ حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق است.
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بر برائت متجاوز  به دیوان عالی کشور فرستادم. دیوان عالی کشور حکم دادگاه مبنی 
را نقض کرد و در محاکمه مجدد متجاوز به اعدام محکوم شد. البته حکم اعدام با توبه 
با درخواست من  بماند و  از ده سال در زندان  محکوم اجرا نشد ولی مجبور شد بیش 

دادگاه او را به پرداخت خسارات مالی در حق کودک مورد نظر محکوم نمود. 

در مورد انواع تجاوز و اذیت وآزارهای جنسی کودکان دختر و پسر چالش جدی 
در جایی است که تجاوز کامل نباشد و یا اینکه قربانی از خردسالی عبور کرده باشد و 
در ایام نوجوانی باشد. در باره این گروه از کودکان امکان اثبات اکراه مانند بزرگساالن 
است و در فرض اثبات نیز مجازات قابل توجه و بازدارنده ای در اذیت و آزار هایی که 

زنا یا لواط تعریف نمی شوند در پیش روی متجاوز قرار ندارد. 

یکی از راههای هدفمند نمودن حقوق کودکان برای ارائه واکنش مناسب در قبال بی 
عدالتی ها در حوزه بزه دیدگی و آزارهای مختلف کودکان، انطباق دادن قوانین داخلی 
با استانداردها و اصول بین المللی حقوق بشر کودکان است. این در حالی است که  استناد 

به پیمان نامه حقوق کودک در دادگاهها مورد استقبال و پذیرش نیست.

3. کودک آزاری و بزه دیدگی با منشا قانونی
سهل انگاری در قانونگذاری نیز یکی از موارد مهم قابل بررسی در باره حمایت و تضمین 
عدالت برای کودکان است. قانونگذاری مهمترین رکن حمایت از کودکان و مقابله با 
کودک آزاری است. با توجه به همه آنچه از خوب و بد قوانین موجود تا کنون دراین 
نوشتار مورد اشاره قرار گرفت، آنچه از قوانین موجود پیش رو است در مواردی به نفی 
کودک آزاری منجر می شود، اما در مواردی نیز به تسهیل این رفتار کمک می نماید. 
دلیل عمده این اتفاق عدم جامعیت قوانین موجود است. مثال اگر قانون خشونت والدین 
را نفی می نماید باید مکانیزم برخورد جدی با چنین خانواده هایی را نیز ترسیم کند و 

امکانات رهایی کودکان مورد خشونت از محیط خطر را نیز پیش بینی و تعیین نماید. 

از تصویب گذشته  امور کودکان  اداره  برای  مقننه  قوه  توسط  تا کنون  قوانینی که 
است، شامل همه موارد مهم که در باره حمایت از کودکان نمی شود، مثال سرنوشت 
با مردان خارجی  ایرانی  از ازدواج زنان  ناشی  یا کودکان  کودکان مهاجر در کشور و 
در ایران پر از ابهام است و گروه بزرگی از این کودکان پا به بزرگسالی نهاده اند اما از 
بسیاری از حقوق اولیه این دسته کودکان از جمله حق داشتن تابعیت، حق داشتن هویت، 
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حق بهره مندی از خدمات بهداشتی و آموزشی محروم بوده اند.

مشکل کودکانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می شوند و کم کم بدون 
هویت ایرانی در کشور رشد کرده و بزرگ می شوند از ابعاد مختلف قابل بررسی است. 
شاید بتوان از بعد حقوقی و جرم شناسی رابطه معناداری بین میزان ارتکاب جرم و جنایت 
با این کودکان که هم از گرمای محبت مادر و هم از داشتن هویت شخصی محروم اند، 
پیدا کرد. فقدان شناسنامه از مسائلی است که حق دسترسی همگانی به آموزش را محدود 
کرده است.1 نتیجه این بی تفاوتی قانونگذاران، یک میلیون کودک بي شناسنامه یعني 
یک میلیون کودک محروم از تحصیل، درمان و هرگونه حمایت اجتماعي و بهداشتي 
آن هم به جرم تولد از پدري غیر ایراني است. ازدواج دختران ایراني با مردان خارجي 
آثار و تبعات زیانباري در پي دارد به خصوص اگر این ازدواج ها ثبت قانوني نشده باشند 
که اکثریت این گونه هستند.2 همه این موارد ناشی از بی تفاوتی قانونگذاران در باره این 

قبیل کودکان است.

باید به عنوان  باره کودکان به صورت جامع قانونگذاری شود  آنچه الزم است در 
جدید  الیجه  یا  هویت،  فاقد  کودکان  باره   در  چنانچه  اما  باشد،  قانونگذاران  اولویت 

حمایت از کودکان و نوجوانان گفته شد، شاهد عدم درک اولویت مورد نظر هستیم.

 مسئولیت هایی که دستگاه های آموزشی و حمایتی در باره کودکان برعهده دارند و 
یا باید برعهده داشته باشند، به ابزار های قانونی الزم در ارائه حمایت های بیشتر نیاز دارند 
تا  از یک طرف به کتنرل حسن اجرای قوانین برای تحقق اهداف مطلوب منجر شود و از 

طرف دیگر به تضمین اجرای عدالت در راستای منافع عالیه کودکان. 

به عنوان نمونه، حسن اجرای وظایف قانونی سازمان بهریستی در قبال کودکان می 
تواند بر عوامل کنترل کننده کودک آزاری در برخی خانواده ها و اطرافیان کودک موثر 
باشند، یا در افزایش و کاهش آن تاثیر مستقیم داشته باشد. همچنین  نبودن خط تلفن ویژه 
ای که کودکان بتوانند موارد کودک آزاری را فورا به پلیس ویژه خبر دهند، یا مواردی 
که برابر قانون در دادگاه ها امکان مجازات نا متناسب در باره کودکان وجود دارد، یا عدم 
ساماندهی کودکان خیایانی که در دست اقدام سازمان بهزیستی است، افزایش کودک 

1. برای اطالع بیشتر: مسعود مظاهری تهرانی، "کودکان بی شناسنامه در چرخه آسیب های اجتماعی"، 
روزنامه ایران.

2. "یک میلیون کودک بی شناسنامه"، گزارش روزنامه قانون، 24 دی 1393.
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http://ghanoondaily.ir/News/40532/%D9%8A%D9%83-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%AF%E2%80%8C%D9%83-%D8%A8%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87!
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آزاری را رقم می زند.1 این اتفاق نوعی پیمان نانوشته بین حکومت و کودک آزاران را 
ترسیم می نماید.

با توجه به اینکه کودک آزاری یکی از ابزارهای تسلط غیر اخالقی و غیر حقوقی بر 
کودکان است.  قانون وظیفه دارد مانع همه انواع آن باشد. 

با ساختاری که در اینجا ترسیم شد در حقیقت نوع قانونگذاری خود تبدیل به کودک 
آزاری می شود. از این رو، انتظار رفتار عادالنه و  فراگیر شدن مبارزه با انواع کودک 

آزاری مهیا نمی شود.

 دلیل عمده ضعف قوانین در تامین عدالت به خصوص در عرصه اجتماع و قوانین 
ناظر بر آن عدم توفیق این قوانین در ارائه ساختاری حقوقی است که مانع موثر در کودک 
آزاری باشد. قوانینی که  از اقتدار و خودکامگی والدین و اطرافیان نسبت به کودکان از 

یک طرف و وارد ساختن حکومت به چرخه کودک آزاری از طرفی دیگر بکاهد. 

این قسمت، خانواده ها، دولت و  به مقصد عدالت برای کودکان در  برای رسیدن 
نهادهای اجتماعی باید به موثرترین شیوه های علمی در جهت کاهش کودک آزاری 
بکوشند. مهمترین راه حل تدوین قوانین در برگیرنده نظام جامع حقوق کودک خواهد 
بود. سپس از طریق این نوع قانونگذاری زمینه برای  تبدیل شدن همه نهادها به نهادهای 
پاسخ دهنده در قبال کودک آزاری در یک سیستم جامع می تواند عدالت برای کودکان 

را به صورت نسبی با بهره وری افزون تری محقق سازد. 

4. بهره کشی و قاچاق کودکان
یکی دیگر از انواع عوامل موثر در بزه دیدگی کودکان انواع بهره کشی از آنهاست. این 
اتفاق از تلخ ترین حوادثی است که به بردگی نوین کودکان دامن می زند و بر اساس 

آمار های رسمی کماکان در جهان و در قرن 21 جاری است. 

با وجود اینکه ماده سوم قانون حمایت از کودکان در باره بهره کشی از کودکان 
و قاچاق آنها می گوید: »هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به 
منظور ارتکاب  اعمال خالف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد عالوه بر جبران 
خسارات وارده  به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون  ریال تا 

1. "طرح های روی کاغذ"، روزنامه ایران، 13 آذر 1393.

http://iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/41700
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 بیست میلیون  ریال محکوم خواهد شد« در جامعه مصادیقی از بردگی نوین و بهره کشی 
از کودکان رواج دارد. بعالوه، ماده سوم قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28 تیر ماه 
1383 کودک بودن قربانی را در قاچاق انسان از عوامل تشدید کننده مجازات حتی تا 
" قاچاق  مرتکب  »چنانچه عمل  داشته:  مقرر  و  است  نظر گرفته  در  اعدام  مجازات  حد 
ازمصادیق مندرج در قانون مجازات  اسالمی باشد مطابق مجازات های مقرر در  انسان" 
قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل 
دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و  اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص 
ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است،  محکوم می شود.«  تبصره 1 همین ماده 
می گوید: »چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل  ارتکابی 
از مصادیق محاربه و افساد فی االرض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده 
محکوم می شود.« موضوع بهره کشی از کودکان عمدتا در قالب کودکان کار و خیابان، 
کودکان و ازدواج در سن کودکی، بهره کشی جنسی از کودکان و قاچاق آنها ممکن 

است. 

به دلیل ماهیت غیر قانونی انواع بردگی نوین این اتفاقات به صورت پنهانی سازمان 
دهی می شوند و ممکن است در ظاهر قانونی خود را جلوگر نمایند. مثال 14 کودک که 
در سال های گذشته از مناطقی از شرق کشور به پاکستان قاچاق شده بودند در پوشش 
بردگی  افزایش  با  بودند.  فقیر خریداری شده  از خانواده های  نوجوان  ازدواج دختران 
در دنیا پلیس امنیت در ایران نیز از افزایش این جرم در کشور خبر می دهد.1 مشکالت 
اقتصادی، نابسامانی های اجتماعی، تروریسم و فقر به استمرار این موضوع در جهان دامن 
می زند. زنان و کودکان در شمار مهم انواع برده داری جدید برای مقاصد بهره کشی 
اقتصادی، استفاده در عملیات انتحاری، سوء استفاده های جنسی و به عنوان سرباز قرار 

دارند.2

المللی  بین  بنیاد  دارد،  نوین رواج  بردگی  معاصر  از جهان   در بخش های وسیعی 
مبارزه با بردگی که از سال 1939 تاسیس شده است، در گزارشی آمار تکان دهنده ای از 
بردگی نوین کودکان منتشر نموده است.  بر اساس این گزارش 215 میلیون کودک بین 
5 تا 17 ساله مورد استثمار قرار دارند و به کار مشغولند، حدود 115 میلیون کودک در 

1. "بررسی وضعیت قاچاق انسان در کشور"، گزارش فرارو، فروردین 1390.
2. Kevin Bales, Contemporary Wrold Issues, New Slavery, 2nd Ed., ABC-CLIO, 2005, 
p. 17.

http://fararu.com/fa/news/73893/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1
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محیط های خطرناک کار می کنند و 8.4 میلیون کودک در بردگی از طریق قاچاق، کار 
اجباری، به کارگیری در نیروهای مسلح و گروه های مسلح و سوء استفاده در فحشاء و 
پرونوگرافی قرار دارند.1 اگر چه آمار دقیقی از این انواع بردگی نوین در ایران در اختیار 
نیست، اما به طور قطعی می توان گفت کاهش سن فحشاء به سنین پایین کودکی در 
جامعه ما و کودکان کار از مظاهر کودکان برده نوین در جامعه ایران شناخته و تعریف 

می شوند.

در همین رابطه، در آخرین اظهار نظر از زبان مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعي سازمان بهزیستي در سال 86 با تاکید بر اینکه سن فحشا در ایران پایین است، سن 
دختران فراري 9 سال و بحراني اعالم شده است. بنا به گفته این مقام مسئول: » بر اساس 
آمار به دست آمده از دختران فراري در شهر تهران، میانگین سن دختران فراري 9 تا 
17سال است.« از سوی دیگر، دکتر قرایی، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، اواسط سال 
90 اعالم کرد که در حال حاضر سن روسپی گری در ایران حدود 8-10 سال کاهش 
یافته و از سن 20 تا 30 سال به 12 تا 18 سال رسیده است.2 جرم دانستن هرنوع فحشاء و 
خرید آن از کودکان و البته مبارزه با ریشه های این آسیب های جدی می تواند در این 

منزلگاه تضمین های مناسبی برای عدالت برای کودکان بدست بدهد.

در باره کودکان کار و خیابان نیز در بخش قبل با ارائه آمار مربوط مواردی بیان شد، 
تنها موردی که می توان بدان افزود درباره بردگی کودکان در داخل خانه است. از یک 
طرف قانون کار ایران کارگاه های خانگی را از شمول قانون کار بکلی مستثنی کرده 
است، از طرفی دیگر بسیاری کودکان در درون منازل به کارهای خانه و یا در کارگاه 
ها، فرش بافی، مزرعه ها و سایر بخش ها به کارهای خانه مشغول هستند. باوجود اینکه 
بخشی از کار درون خانه به آنها در کسب مهارت های زندگی کمک می کند، اما وقتی 
این کارها به عنوان وظیفه کودک در دار کردن قالی، نگهداری و آبیاری مزرعه و یا 
مراقبت و چوپانی گله گوسفندان یا حتی نگهداری از خواهر و یا برادر کوچکتر و انجام 
سایر امور خانه در می آید و در مقابل سرپیچی از آن مورد آزار قرار می گیرد، موضوع 

از یک امر آموزشی و مهارتی به بردگی و بهره کشی تبدیل می شود. 

در نتیجه عالوه بر مصادیقی که از بردگی نوین کودکان بیان شد، کار کودکان نیز 
مصداق  روشن بهره کشی از آنها و از مصادیق بردگی نوین محسوب می شود. 

1. “Child Slavery”, Anti Slavery International Organisation.

2. "از کاهش سن فحشا تا روسپیگری زنان متاهل"، پارسینه، 3 آذر 1392.

http://www.antislavery.org/english/slavery_today/child_slavery/default.aspx
http://www.parsine.com/fa/news/168381/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D9%81%D8%AD%D8%B4%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84
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5. کودکان بزه دیده و نهادهای مسئول
برای هر کودک ایامی که در آن مورد خشونت و بی عدالتی قرار می گیرد، به هر میزان 
که خشونت و بی عدالتی بیش تر باشد به همان نسبت، این موقعیت بزرگسالی است که 
برای تبدیل شدن به شهروند مفید از وی گرفته می شود. مبارزه با بزه دیدگی کودکان و 
قرار دادن آنها در شرایط عادالنه به عزمی جدی و نظام جامع حقوقی، اجتماعی، فرهنگی 
و آموزشی نیازمند است. فقر، اعتیاد، خشونت های خانگی و بی سرپرستی منشاء بسیاری 

از موقعیت های اجتماعی است که کودکان را در شرایط قربانی شدن قرار می دهد. 

نظامی پاسخ دهنده در قبال همه اشکال بزه دیدگی کودکان می تواند مانع جدی این 
نیاز به مداخله همه نیروهای اجتماعی،  نوع وقایع باشد. برای رسیدن به شرایط مناسب 
قبال حقوق  در  مسئولیت شان  نسبت  به  و حقوقی جامعه  آموزشی، حمایتی  اقتصادی، 
کودک است. تدوین قوانین موثر و مجازات همه عوامل سوء استفاده کننده از کودکان، 
ارائه پاسخ مناسب در قبال افزایش آسیب های کودکی در بهبود شرایط برای کودکان 

موثر خواهد بود. 

آنچه در بخش های پیشین گفتیم حکایت از غیر پاسخگو بودن مسئولین در قبال انواع 
کودک آزاری، حتی سلب حق حیات از کودکان و انواع بهره کشی ها از آنها دارد. 
در بخش نهاد قانونگذاری اشاره داشتیم که چگونه سا ل ها است که الیحه  حمایت از 
کودکان در مجلس سرگردان است و تصویب نشده است. در بخش آموزش به مشکالت 

خاص کودکان و شرایط توام با خشونت نسبت به آنها مواردی مطرح شد. 

سازمان های حمایتی  و سایر بخش ها نیز در نبود قوانین جامع و اراده الزم برای بهبود 
شرایط کودکان قادر به سامان دهی کودکان در شرایط آسیب نیستند. 

بسیاری از آسیب ها از منشا خانواده ها، والدین فقیر و یا گرفتاری هایی که از اعتیاد، 
بدون حمایت  به کودکان می رسد،  بیماری سرپرست، مرگ سرپرست و سایر موارد 

جدی همه نهادهای مسئول در جامعه نمی توان این آسیب ها را به درستی مهار نمود. 

چتر حمایت از کودکان باید به عنوان یک اصل در همه شرایط برای کودکان از 
طرف حکومت باز باشد تا امکان گرفتار شدن آنها حتی در حوزه خصوصی خانواده ها 

و پشت دیوارهای نامریی نیز وجود نداشته باشد.

 از جمله این مکانیزم ها می توان به تاسیس خانه امن برای کودکان، تقویت انجمن 
پلیس ویژه کودکان، آموزش  از کودکان،  نهاد در حوزه حمایت  های خیریه و مردم 
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الغاء  کودکان،  به  نسبت  رفتار  سوء  نوع  هر  گزارش  در  مسئولیت  قبول  برای  همگانی 
قوانین تبعیض آمیز و قوانینی که خود موجبات کودک آزاری و قرار گرفتن کودکان در 

موقعیت خطر ممانعت می نماید، نام برد.

افزایش سن کودکی به میزان استاندارد آن و برابر بین دختران و پسران، تغییر قوانین 
حمایت خانواده که اجازه توافق پدر ومادر بدون در نظر داشت منافع و مصالح کودک 
در زمان طالق، از جمله راهکار های دیگر است، این موارد باید با پاسخگویی مسئولین 

همراه باشد. 

و حمایتی  قضایی  اجرایی،  های  تمامی دستگاه  اینکه  دیگر  های  مکانیزم  از جمله 
باید موظف شوند آمار و عملکرد ساالنه خود را در قبال کودکان در اختیار عموم مردم 
و رسانه ها قرار دهند. از این طریق امکان کمک گرفتن از رسانه و پاسخگویی دقیق تر 

فراهم می شود.

از  به روش های ممکن و ممانعت  بزه دیدگی کودکان  از  ناشی   جبران خسارات 
سوء استفاده از کودکان در فحشاء، پورنوگرافی و کار و باال بردن ریسک بهره کشی از 
کودکان از طریق اعمال مجازات های بازدارنده می تواند به کاهش رنج کودکان و فراهم 

شدن شرایط عادالنه و زندگی همراه با رشد مناسب برای انها فراهم نماید.

6. سامانه پیشگیری از بزه دیدگی و تامین عدالت برای کودکان
معموال بهترین نظام پیشگیری از جرم و بزه دیدگی، نظام پیشگیری اجتماعی است. ساختار 
این نظام باید جامع و در برگیرنده همه انواع جرایم و زمینه های ارتکاب آن علیه کودکان 
باشد. در این خصوص، صرف رفتار کیفری و یا پیشگیری مبتنی بر سرکوب مفید فایده 
پنداشته نمی شود، بلکه توصیه می شود تا در وهله نخست پیشگیری همه جانبه و غیر 
ایدئولوژیک و کرامت مدار باشد. و در گام دیگر بسترهای بزه دیدگی شناسایی شود 
و به مقابله با آن بپردازد. به طور نمونه، اغلب کشورهای جهان نه تنها تجاوز به کودکان 
را جرم می دانند حتی انجام عمل جنسی با نوجوانان کمتر از 18 سال ولو با رضایت آنها 
باشد را جرم انگاری کرده اند، و در برخی کشور ها حتی پیشنهاد آن را نیز جرم دانسته 
به  اند. در فرانسه به موجب ماده 35 قانون جدید پیشگیری از طریق اضافه کردن ماده 
قانون مجازات ) ماده 1-22-227( و با هدف حمایت از شخصیت معنوی کودکان بدین 
موضوع پرداخته است و بر همین اساس اقدام یک فرد بزرگسال به ارائه پیشنهاد جنسی 
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به یک کودک 15 ساله را که با استفاده از وسایل ارتباطات الکترونیکی انجام شده بود 
قابل مجازات دانسته است. این به منظور سرکوب مقدمه عملی است که ممکن است به 
تجاوز و تعرض جنسی به کودک منجر گردد و به مثابه شروع به جرم به طور مستقل جرم 
انگاری شده است. این جرم  دوسال زندان و سی هزار یورو جزای نقدی دارد. اگر این 
پیشنهاد به مالقات حضوری منجر شود حتی بدون تماس جنسی مجازات افرایش می یابد 

و تا پنج سال زندان و 75 هزار یورو جریمه را در بر می گیرد.1

به منظور بسامان شدن واکنش های حقوقی و به خصوص در حوزه حقوق کیفری در 
مقابله با بزه دیدگی کودکان و کاهش خشونت علیه کودکان، تدوین قوانین شکلی، مانند 
امکان اعالم شکایت بوسیله کودکانی که در معرض خشونت قرار گرفته اند و تسهیل و 
تشویق آنها به انجام آن توصیه می شود. همچنین برای رفع فقر و حمایت از خانواده ها 
در آموزش کودکان و قرار گرفتن کودکان در مسیر رشد و درنتیجه دوری از بزهکاری 
در ایام نوجوانی، تشویق خانواده ها برای تامین منافع مالی کودکان از طریق بخشودگی 
تامین مخارج کودک، مهد کودک و مدارس رایگان،  مالیاتی، دریافت کمک هزینه 

ضروری است. 

کودکان  گرفتن  قرار  موجبات  که  کودکان  از  استفاده  سوء  جدی  موارد  از  یکی 
در معرض آسیب بیشتر را فراهم می نماید، مسئله فقر خانواده ها و استفاده از کودکان 
برای تکدی گری است. هر چند در ماده 713 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 این 
موضوع مورد توجه قرارگرفته و مقرر کرده است: »هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را 
وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد 
کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهدشد.« اما هیچ کس 
مسئول اجرای این قانون نیست، و این زمینه آسیب و فساد کودکان را از طریق قرار دادن 
استفاده  از  نشان  شهرها  روز  هر  نماید.2 چهره  می  فراهم  تکدی گری  مشاغل  در  آنها 

کودکان به صورت مستمر در تکدی گری دارد.  

با توجه به اینکه عمده وقت کودکان در منزل و با والدین می گذرد، عمده خشونت 
های خانگی کودکان را تهدید می کند. سامان دهی شرایط سرپرستی کودکان در حالت 

تهران،  دانشگاه  بشر، رساله دکتری،  با موازین حقوق  از جرم در چالش  پیشگیری  ابراهیمی،  1. شهرام 
خرداد 1387، ص 89 و ص 244.

مجله قضاوت، شماره 45  اطفال"،  دیدگی  "بزه  آبرندآبادی،  نجفی  بیشتر: علی حسین  مطالعه  برای   .2
)خرداد و تیر 1386(، ص65.
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بد سرپرستی و بی سرپرستی، به دلیل فقر، اعتیاد و زندانی شدن والدین می تواند مانع 
خشونت و آزار کودکان باشد. 

کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان بیمار، معلول باید مورد حمایت ویژه قرار 
گیرند تا از این طریق مورد سوء استفاده قرار نگیرند و از رشد متعارف باز نمانند. 

با سن  در صورت بزهکار شدن و یا نقض قوانین بوسیله کودکان رفتاری متناسب 
آنها و مبتنی بر احترام انسانی بدون سرکوب نسبت به آنها صورت گیرد. برای این منظور 
قواعد دادرسی و حق دسترسی به وکیل، روان شناس و نظایر این ها به صورت اختصاصی 

و رایگان باید در اختیار آنها قرار گیرد.

  قوانین موجود که کارآمدی الزم را ندارند و یا مغایر منافع و حقوق کودکان هستند 
اصالح شوند، و دیگر اینکه برای مواردی که قانون ساکت یا نارسا است قوانین جدید 
وضع گردد. مثال در باره سوء استفاده جنسی از کودکان و آزار هایی از این قبیل قوانین 

موجود بازدارندگی مناسب را فراهم نمی سازد و نیاز به بازبینی دقیق کارشناسی دارد. 

از جمله مواردی دیگری که باید مورد بازبینی قرار گیرد: 

الف( اصالح مقررات حاکم بر خانواده به نحوی که امکان توافق و یا هر اقدامی حتی 
به وسیله والدین برخالف منافع عالیه کودک - بر مبنای استانداردهای کنوانسیون 
جهانی حقوق کودک- وجود نداشته نباشد. این اقدام کودک را از نزاع های 
خواهد  دور  ممکن  حد  تا  قانونی  سرپرستان  و  والدین  بین  فراگیر  و  احتمالی 
ساخت. همچنین تنظیم نظام برابر حقوقی بین مادر و پدر در مسئولیت نگهداری، 
سرپرستی و حمایت های مختلف از جمله حمایت مالی از کودک اعم از اینکه 

آنها در زندگی مشترک هستند یا بواسطه طالق جدا شده باشند.

ب( تعیین مصادیق انواع بهره کشی ها از کودکان و ممنوع ساختن همه موارد آن. بین 
بهره کشی والدین و نزدیکان کودکان و دیگران نباید تفاوت ایجاد نمود. آنچه 
قوانین موجود به طور جدی دنبال نمی کند مساله کاستن از اقتدار والدینی است 
که نسبت به کودکان بد رفتارند. این اتفاق حتی در مجلس شورای اسالمی به 
عنوان دلیل عدم تسریع در تصویب الیحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان 
مطرح شده است؛ مجلس کاهش اقتدار والدین را دلیل عدم تصویب این الیحه 
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افزایش  و  کودکان  علیه  جرایم  حوزه  در  کیفری  مقررات  تفکیک  و  اصالح  ج( 
واکنش نسبت به همه موارد خشونت بار نسبت به کودکان و ارائه مصادیقی از 

خشونت های روانی و اخالقی و جرم دانستن همه آنها. 

د( غفلت و سهل انگاری در باره کودکان با توجه به شرایط سنی آنها همواره یکی 
از مواردی است که سالمت، تن و روان کودکان را تهدید می کند. در قوانین 
موجود این موضوع با جدیت مطرح نیست. تولد کودک باید همراه با مسئولیت 
برای والدین باشد. این موضوع به شکل فرهنگی، اجتماعی و سنتی آن در جامعه 
رواج دارد، اما با توجه به اینکه همراه با تغییرات تکنولوژیکی تهدیدات نیز شکل 
دیگری به خود می گیرد، بی توجهی والدین می تواند کودکان را در شرایط 
خطر قرار دهد. بنابراین در کنار آموزش، فراهم نمودن واکنش حقوقی در قبال 

بی توجهی می تواند تهدیدات نسبت به کودکان را کاهش دهد. 

تامین  فراهم شدن واکنش حقوقی قضایی در  برای  اقدامات ضروری  از  دسته دیگری 
عدالت برای کودکان، لزوم قانونگذاری در مواردی است که جامعه با خالء قانونی روبرو 
است. از جمله این موارد فرزندآوری است. اگر چه فرزند آوری یک امر طبیعی است، اما 
دخالت دولت در آن می تواند زمینه را برای افزایش یا کاهش آن فراهم نماید. با افزایش 
جمعیت کودکان و بدون حمایت مناسب از آنها امکان نادیده انگاری و بزه دیدگی آنها 
نیز افزایش می یابد. بنابراین، قوانین تشویقی برای  فرزند آوری بیشتر در شرایط بحران 
های اقتصادی و عدم امکان حمایت از خانواده ها، قربانیان جدیدی به آمار کودکان در 
معرض آسیب می افزاید. بجاست تا با قانونگذاری مناسب نهادهای مدنی در آگاه سازی 

خانواده ها و جامعه در قبال کودکان تشویق شوند و مورد حمایت قرار گیرند.

تشویق  بار،  زیان  عمل  انجام  به  کودکان  تشویق  برای  موجود  قوانین  در  همچنین 
کودکان به فرار از خانه، پیوستن به گروه های تبهکار، گروهی های تروریستی و سوء 
استفاده از آنها در توزیع مواد مخدر، با مکانیزم مناسب حقوقی پیشگیرانه روبرو نیستیم. 
بسیار ی از این کودکان به عنوان مجرم دیده می شوند تا به عنوان بزه دیده و قربانی. از 

نوجوانان"، گزارش مهرخانه، 21  از کودکان و  فراز وفرودهای تصویب الیحه حمایت  بر  "نگاهی   .1
بهمن 1393.

http://mehrkhane.com/fa/news/15685/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8
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این رو، ناکارآمدی سیستم حقوقی موجود در این خصوص باید اصالح شود. 

در مجموع باید گفت به یک نظام جامع حقوقی،اجتماعی و پیشگیرانه در حمایت از 
عدالت برای کودکان و جلوگیری از بزه دیدگی آنها با همکاری همه سازمان ها، جامعه 

مدنی و خانواده ها در بهبود شرایط کودکان نیاز است. 



نتیجه گیری

در این نوشتار کوشش کردیم تا در سفری به دنیای حقوق کودکان دست در دست آنها 
از منزلگاه عدالت عبور نماییم، اما در هر منزلگاه به مشکالت جدی برخوردیم که کسی 
به تنهایی قادر به حل آنها نیست؛ اراده ای در حد و اندازه یک جامعه پویا و همه ارکان 

آن الزم است تا به یاری کودکان در آید و آنها را از شرایط بی عدالتی رهایی بخشد. 

الزامات قانونگذاری مناسب، تدوین سیاست های کالن و برنامه محور به همراه عزم 
جزم برای اجرای آنها تنها چاره تامین عدالت برای کودکان در ابعاد گوناگون آن است. 

اما حداقلی برای تامین این حقوق  نامه جهانی حقوق کودک نقشه مناسب   پیمان 
است. چنانکه در این نوشتار خواندید، علیرغم پیوستن دولت ایران به این پیمان نامه و 
پروتکل های الحاقی آن، بخش های زیادی از آن در جامعه اجرا نمی شود و در دادگاهها 
در  مانع  مهمترین  اسالمی  مقررات  با  نامه  پیمان  قواعد  انطباق  نیست. شرط  استناد  قابل 

تحقق مقررات و استانداردهای حداقلی آن است. 





پیوست:
 کنوانسیون  حقوق  کودک 
 مصوب سازمان ملل متحد، نوامبر 1989

مقدمه 
کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حاضر:

 با توجه  به  این  که  طبق  اصول  اعالم  شده  در منشور سازمان  ملل  به  رسمیت  شناختن  حقوق  
الینفک ، مساوي  و منزلت  تمام  اعضاي  خانواده  بشري  زیربناي  آزادي ، عدالت  و صلح  

در جهان  است ،

به   اعتقاد خود را  این  که  اعضاي  سازمان  ملل  در منشور سازمان ،  با در نظر داشتن  
حقوق  اساسي  و مقام  و ارزش  انسان  و عزم  خود را براي  افزایش  پیشرفتهاي  اجتماعي  و 

معیارهاي  زندگي  بهتر توأم  با آزادي هاي  بیشتر، در آزادیها پیش تر اعالم  کرده اند،

با تشخیص  این  که  سازمان  ملل  در اعالمیه  جهاني  حقوق  بشر و در کنوانسیونهاي  
بین المللي  حقوق  بشر اعالم  و موافقت  نموده  که  هر یک  از افراد بدون  هر گونه  تبعیض  از 
نظر نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقاید سیاسي ، جایگاه  اجتماعي  یا ملي ، تولد و یا 
سایر خصوصیات ، در تمام  حقوق  و آزادیهایي  که  در آن  کنوانسیونها و اعالمیه ها اعالم  

شده ، ذیحق  مي باشند،
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نموده  است  که   بشر اعالم   این  که  سازمان  ملل  در اعالمیه  جهاني  حقوق   به   نظر  و 
دوران  کودکي  مستلزم  مراقبتها و مساعدتهاي  ویژه  مي باشد،

با اعتقاد به  این  که  خانواده  به  عنوان  جزء اصلي  جامعه  و محیط  طبیعي  براي  رشد و 
رفاه  تمام  اعضاي  خود خصوصاً کودکان  مي بایستي  از حمایتها و مساعدتهاي  الزمه  به  

نحوي  برخوردار شود که  بتواند مسئولیتهاي  خود را در جامعه  ایفا کند،

با تشخیص  این  که  کودک  براي  رشد کامل  و متعادل  شخصیتي  خود مي بایستي  در 
محیط  خانواده  و در فضایي  )مملو( از خوشبختي ، محبت  و تفاهم  بزرگ  شود،

با توجه  به  این  که  کودک  مي بایست  آمادگي  کامل  براي  زندگي  فردي  در جامعه  
داشته  باشد و در سایه  ایده آلهایي  که  درمنشور سازمان  ملل  اعالم  شده ، خصوصاً صلح ، 

احترام ، بردباري ، آزادي ، برابري  و اتحاد بزرگ  شود،

اعالمیه  حقوق   در  از کودک   ویژه   مراقبتهاي   انجام   لزوم   که   این   داشتن   نظر  در  با 
کودک  ژنو 1924 بیان  شده ، در 20 نوامبر 1959 در اعالمیه  حقوق  کودک  مجمع  عمومي  
به  تصویب  رسیده ، در اعالمیه  جهاني  حقوق  بشر و در میثاق  بین المللي  حقوق  مدني  و 
سیاسي  )خصوصاً در موارد 23 و 24(، در کنوانسیون  بین المللي  حقوق  اجتماعي ، اقتصادي  
و فرهنگي  )خصوصاً در ماده  10( و در اسناد و احکام  سازمانهاي  تخصصي  و سازمانهاي  

بین المللي  مربوط  به  رفاه  کودکان  به  رسمیت  شناخته  شده  است ،

با توجه  به  این  که  در اعالمیه  جهاني  حقوق  بشر تصریح  شده  است ، »کودک  به  خاطر 
نداشتن  رشد کامل  فیزیکي  و ذهني  محتاج  مراقبت  و حمایت هایي  از جمله  حمایتهاي  

مناسب  حقوقي  قبل  و بعد از تولد مي باشد«،

به  حمایت  و رفاه   با در نظر گرفتن  مفاد اعالمیه  اصول  حقوقي  و اجتماعي  مربوط  
کودکان  با اشاره  ویژه  به  موضوع  فرزند رضاعي  و فرزندخواندگي  ملي  و بین المللي ، قانون  
حداقل  استاندارد سازمان  ملل  در مورد اجراي  عدالت  براي  افراد صغیر )قوانین  پکن ( و 
اعالمیه  حمایت  از زنان  و کودکان  در مواقع  اضطراري  و جنگ ها، با تشخیص  این  که  در 
تمام  کشورهاي  جهان  کودکاني  وجود دارند که  تحت  شرایط  دشوار زندگي  مي کنند و 
این  گونه  کودکان  محتاج  توجهات  ویژه اي  هستند، با توجه  به  ارزشهاي  سنتي  و فرهنگي  

هر ملت  در حمایت  و تعلیم  و تربیت  یکنواخت  کودک ،

و با عنایت  به  اهمیت  همکاریهاي  بین المللي  براي  بهبود شرایط  زندگي  کودکان  در 
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تمام  کشورها خصوصاً کشورهاي  در حال  توسعه ، به  توافقات  ذیل  نایل  شدند:

بخش  1
ماده  1

از نظر این  کنوانسیون  منظور از کودک  افراد انساني  زیر سن  18 سال  است  مگر این  که  
طبق  قانون  قابل  اجرا در مورد کودک ، سن  بلوغ  کمتر تشخیص  داده  شود.

ماده  2
1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون ، حقوقي  را که  در این  کنوانسیون  در نظر گرفته  شده ، 
براي  تمام  کودکاني  که  در حوزه  قضائي  آنها زندگي  مي کنند بدون  هیچگونه  
ملیت ،  سیاسي ،  عقاید  مذهب ،  زبان،  جنسیت،  رنگ ،  نژاد،  جهت   از  تبعیضي  
شخصیه   احوال   سایر  یا  و  تولد  توانایي ،  عدم   مال ،  اجتماعي ،  قومي و  جایگاه  

والدین  و یا قیم  قانوني  محترم  شمرده  و تضمین  خواهند نمود.

از  حمایت   تضمین   جهت   را  الزم   اقدامات   تمام   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .2
کودک  در مقابل  تمام  اشکال  تبعیض ، مجازات  بر اساس  موقعیت ، فعالیتها، ابراز 
عقیده  و یا عقاید والدین ، قیم  قانوني  و یا اعضاي  خانواده  کودک  به  عمل  خواهند 

آورد.

ماده  3
 1. در تمام  اقدامات  مربوط  به  کودکان  که  توسط  مؤسسات  رفاه  اجتماعي  عمومي  
و یا خصوصي ، دادگاهها، مقامات  اجرائي ، یا ارگانهاي  حقوقي  انجام  مي شود، 

منافع  کودک  از اّهم  مالحظات  مي باشد.

 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  متقبل  مي شوند که  حمایتها و مراقبتهاي  الزمه  را براي  
رفاه  کودکان ، با توجه  به  حقوق  و وظایف  والدین  آنها، قیم  و یا سایر افرادي  که  
قانوناً مسئول  آنان  هستند، تضمین  کنند و در این  راستا اقدامات  اجرائي  و قانوني  

مناسب  معمول  خواهد گردید.

و  خدمات   مؤسسات ،  که   نمود  خواهند  تضمین   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .3 
وسائلي  که  مسئول  مراقبت  و حمایت  کودکان  هستند مطابق  با معیارهائي  باشند 
تعداد  بهداشت ،  ایمني ،  زمینه هاي   در  مقامات  ذیصالحیت  خصوصاً  توسط   که  
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کارکنان  آن  مؤسسات  و نحوه  نظارت  و بازرسي ، تعیین  شده  است .

ماده  4
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اقدامات  اجرائي  و قانوني  الزم  را جهت  تحقق  حقوق  
با  این  کنوانسیون  معمول  خواهند داشت . کشورهاي  طرف  کنوانسیون   شناخته  شده  در 
توجه  به  حقوق  اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي  اقداماتي  را در جهت  به  کارگیري  حداکثر 
منابع  موجود خود و در صورت  لزوم  در چارچوب  همکاریهاي  بین المللي  به  عمل  خواهند 

آورد.

ماده  5
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  احترام  به  مسئولیتها، حقوق  و وظایف  والدین  و یا در 
صورت  قابلیت  اطالق ، اعضاي  خانواده  بزرگي  که  از طریق  آداب  محلي  به  وجود مي آید، 
قیم  و یا سایر اشخاصي  که  قانوناً مسئول  کودک  هستند را متقبل  مي شوند و به  طریقي  که  
موجب  تکامل  تواناییهاي  کودک  شود، راهنمایي  و ارشاد الزم  را جهت  اعمال  حقوق  

شناخته  شده  کودک  در این  کنوانسیون ، به  عمل  خواهند آورد.

ماده  6
به  رسمیت   براي  زندگي    1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  ذاتي  هر کودک  را 

خواهند شناخت .

 2. کشورهاي  طرف  کنواسیون  ایجاد حداکثر امکانات  را براي  بقا و پیشرفت  کودک  
تضمین  خواهند نمود.

ماده  7
 1. تولد کودک  بالفاصله  پس  از به  دنیا آمدن  ثبت  مي شود و از حقوقي  مانند حق  
داشتن  نام ، کسب  تابعیت  و در صورت  امکان ، شناسایي  والدین  و قرار گرفتن  

تحت  سرپرستي  آنها برخوردار مي باشد.

 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  این  حقوق  را مطابق  با قوانین  ملي  و تعهدات  خود 
طبق  اسناد بین المللي  مربوطه  در این  زمینه ، خصوصاً در مواردي  که  کودک  در 

صورت  عدم  اجراي  آنها آواره  محسوب  گردد، الزم االجرا تلقي  خواهند کرد.

ماده  8
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جمله   من   خود،  هویت   حفظ   براي   کودک   حق   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .1 
ملیت ، نام  و روابط  خانوادگي  را طبق  قانون  و بدون  مداخله  تضمین  خواهند کرد.

 2. در مواردي  که  کودک  به  طور غیرقانوني  از تمام  یا برخي  از حقوق  مربوط  به  
هویت  خود محروم  شود، کشورهاي  عضو حمایت  و مساعدتهاي  الزم  را براي  

استیفاي  سریع  حقوق  فوق  به  عمل  خواهند آورد.

ماده  9
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تضمین  مي نمایند که  کودکان  علیرغم  خواسته شان  
از والدین  خود جدا نشوند، مگر در مواردي  که  مقامات  ذیصالح  مطابق  قوانین  و 
مقررات  و پس  از بررسیهاي  قضایي  مصمم  شوند که  این  جدایي  به  نفع  کودک  
است . این  گونه  تصمیمات  ممکن  است  در موارد به  خصوصي  از قبیل  سوءاستفاده  
و یا بي توجهي  والدین  کودک  و یا هنگام  جدا شدن  والدین  از یکدیگر ضرورت  

یابد و در این  صورت  باید در مورد محل  اقامت  کودک  تصمیمي  اتخاذ شود.

 2. در هر یک  از مراحل  دادرسي  مربوط  به  پاراگراف  اول  ماده  9 باید به  تمام  طرفهاي  
ذینفع  فرصت  داده  شود در مراحل  دادرسي  شرکت  کرده  و نظرات  خود را ابراز 

کنند.

 3. کشورهاي  طرف  کنوانسیون ، حق  کودکي  را که  از یک  یا هر دو والدین  جدا 
شده ، مبني  بر حفظ  روابط  شخصي  و تماس  مستقیم  با والدین  به  طور منظم  رعایت  

خواهند نمود، مگر در مواردي  که  این  امر مغایر منافع  کودک  باشد.

کردن ،  زنداني   بازداشت ،  قبیل   از  دولت   اقدامات   از  ناشي   جدایي   هنگامي که    .4 
واقع   بودن  شخص   توقیف   )منجمله  مرگي  که  در حین   یا مرگ   اخراج   تبعید، 
بنا به   شود( یکي  یا هر دو والدین  و یا کودک  باشد، کشور طرف  کنوانسیون  
درخواست ، والدین  یا کودک  یا در صورت  اقتضا یکي  از اعضاي  خانواده  را در 
جریان  اطالعات  ضروري  در مورد اموال  فرد غایب  خانواده  قرار خواهد داد، مگر 
در مواردي  که  دادن  این  گونه  اطالعات  مضر به  حال  کودک  باشد. کشورهاي  
طرف  کنوانسیون  هم  چنین  تضمین  خواهند نمود که  تسلیم  این  درخواست  في  

نفسه  عواقبي  براي  افراد مربوطه  در پي  نداشته  باشد.

ماده  10
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 1. مطابق  با تعهدات  کشورهاي  طرف  کنوانسیون  در پاراگراف  1 ماده  9، در خواست  
مجدد  پیوستن   هم   به   براي   ترک  کشور  یا  ورود  براي   وي   والدین   یا  کودک  
خانواده ، از سوي  کشور طرف  کنوانسیون  با نظر مثبت  و به  روشي  انساني  و سریع  
برسي  خواهند شد. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  با نظر مثبت  و به  روشي  انساني  و 
سریع  بررسي  خواهد شد. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  هم  چنین  تضمین  خواهند 
نمود که  تسلیم  این  گونه  در خواستها عواقبي  براي  درخواست  کننده  و اعضاي  

آنها در پي  نخواهد داشت .

 2. کودکي  که  والدینش  در کشورهاي  جداگانه  زندگي  مي کنند حق  دارد گذشته  
از شرایط  استثنایي  به  طور منظم  روابط  شخصي  و تماس  مستقیم  با والدین  خود 
 ،9 ماده    2 پاراگراف   در  مندرج   تعهدات   با  مطابق   و  منظور  بدین   باشد.  داشته  
براي  ترک  هر کشور من   کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  والدین  و کودک  
جمله  کشور ملي  خود و ورود به  هر کشور دیگري  را محترم  خواهند شمرد. حق  
ترک  هر کشوري  فقط  مشمول  محدودیتهایي  است  که  در قانون  تصریح  شده  
و براي  حفظ  امنیت  ملي ، نظم  عمومي ، سالمت  عمومي  یا اخالقیات  یا حقوق  
به  رسمیت  شناخته   یا آزادیهاي  دیگران  یا سایر حقوقي  که  در این  کنوانسیون  

شده اند، ضروري  است .

ماده  11
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اقداماتي  را در جهت  مبارزه  با انتقال  قاچاق  و عدم  

بازگشت  کودکان  )مقیم ( خارج  معمول  خواهند داشت .

 2. در این  راستا، کشورهاي  طرف  کنوانسیون  انعقاد توافقنامه هاي  دو جانبه  و یا چند 
جانبه  یا پذیرش  توافقنامه هاي  موجود را تشویق  خواهند نمود.

ماده  12
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تضمین  خواهند کرد کودکي  که  قادر به  شکل  دادن  
به  عقاید خود مي باشد، بتواند این  عقاید را آزادانه  درباره  تمام  موضوعاتي  که  
مربوط  به  وي  مي شود ابراز کند. به  نظرات  کودک  مطابق  با سن  و بلوغ  وي  بها 

داده  شود.

 2. بدین  منظور، خصوصاً براي  کودک  فرصتهایي  فراهم  آورده  شود تا بتواند در هر 
یک  از مراحل  دادرسي  اجرائي  و قضایي  مربوط  به  وي  به  طور مستقیم  یا از طریق  
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یک  نماینده  یا شخصي  مناسب  به  طریقي  که  مطابق  با مقررات  اجرائي  قوانین  ملي  
باشد، ابراز عقیده  نماید.

ماده  13
 1. کودک  داراي  حق  آزادي  ابراز عقیده  مي باشد. این  حق  شامل  آزادي  جستجو، 
دریافت  و رساندن  اطالعات  و عقاید از هر نوع ، بدون  توجه  به  مرزها، کتبي  یا 
شفاهي  یا چاپ  شده ، به  شکل  آثار هنري  یا از طریق  هر رسانه  دیگري  به  انتخاب  

کودک  مي باشد.

این   ولي   باشد،  خاصي   محدودیتهاي   به   منوط   است   ممکن   حق   این   اعمال    .2 
محدودیتها فقط  منحصر به  مواردي  است  که  در قانون  تصریح  شده  و ضرورت  

دارند.

 الف  ـ براي  احترام  به  حقوق  یا آبروي  دیگران 

 ب  ـ براي  حفاظت  از امنیت  ملي  یا نظم  عمومي  یا به  خاطر سالمت  عمومي  و یا 
مسائل  اخالقي .

ماده  14
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  آزادي  فکر، عقیده  و مذهب  را براي  کودک  

محترم  خواهند شمرد.

 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حقوق  و وظایف  والدین  و سایر سرپرستان  قانوني  
کودک  را درباره  هدایت  کودک  در جهت  اعمال  حقوق  وي  به  طریقي  که  باعث  

اعتالي  استعدادها و تواناییهاي  کودک  شود، محترم  خواهند شمرد.

 3. آزادي  ابراز عقیده  و مذهب  فقط  طبق  محدودیتهایي  که  در قانون  تصریح  شده  
و براي  حفظ  امنیت ، نظم ، سالمت  و اخالقیات  عمومي  و یا حقوق  و آزادیهاي  

اساسي  دیگران  الزم  است ، محدود مي شود.

ماده  15
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون ، حقوق  کودک  را در مورد آزادي  تشکیل  اجتماعات  

و مجامع  مسالمت آمیز به  رسمیت  مي شناسند.

 2. به  غیر از محدودیتهایي  که  در قانون  تصریح  شده  و یا براي  حفظ  منافع  امنیت  
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ملي  یا امنیت  عمومي ، نظم  عمومي ، سالمت  عمومي  و اخالقیات  و یا حقوق  و 
آزادیهاي  دیگران  ضروري  است ، هیچ  محدودیتي  در اعمال  این  حقوق  وجود 

ندارد.

ماده  16
 1. در امور خصوصي ، خانوادگي ، یا مکاتبات  هیچ  کودکي  نمي توان  خودسرانه  یا 

غیرقانوني  دخالت  کرد یا هتک  حرمت  نمود.

 2. کودک  در برابر این  گونه  دخالتها و یا هتک  حرمتها مورد حمایت  قانون  قرار 
دارد.

ماده  17
کشورهاي  طرف  کنوانسیون  به  عملکرد مهم  رسانه هاي  گروهي  واقف  بوده  و دسترسي  
کودک  به  اطالعات  و مطالب  از منابع  گوناگون  و بین المللي ، خصوصاً مواردي  که  مربوط  
به  اعتالي  رفاه  اجتماعي ، معنوي  یا اخالقي  و بهداشت  جسمي  و روحي  وي  مي شود را 

تضمین  مي کنند. در این  راستا، کشورها اقدامات  ذیل  را به  عمل  خواهند آورد:

 الف ( تشویق  رسانه هاي  گروهي  به  انتشار اطالعات  و مطالبي  که  براي  کودک  
استفاده هاي  اجتماعي  و فرهنگي  داشته  و با روح  ماده  29 نیز مطابق  باشد.

گونه   این   انتشار  و  مبادله   تولید،  در جهت   بین المللي   همکاریهاي   تشویق    ب ( 
اطالعات  و مطالب  از منابع  گوناگون  فرهنگي ، ملي  و بین المللي 

 ج ( تشویق  تولید و انتشار کتابهاي  کودکان 

 د( تشویق  رسانه هاي  گروهي  جهت  توجه  خاص  به  احتیاجات  مربوط  به  آموزش  
زبان  کودکاني  که  به  گروههاي  اقلیت  تعلق  دارند یا بومي  هستند.

 ه ( تشویق  توسعه  خط  مشي هاي  مناسب  در جهت  حمایت  از کودک  در برابر 
اطالعات  و مطالبي  که  به  سعادت  وي  آسیب  مي رساند با توجه  به  مفاد مواد 13 

و 18.

ماده  18
رسمیت   به   تضمین   براي   را  خود  تالش   بیشترین   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .1 
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شناختن  این  اصل  که  پدر و مادر کودک  مسئولیت هاي  مشترکي  در مورد رشد و 
پیشرفت  کودک  دارند، به  عمل  خواهند آورد. والدین  و یا قیم  قانوني  مسئولیت  
عمده  را در مورد رشد و پیشرفت  کودک  به  عهده  دارند. اساسي ترین  مسئله  آنان  

)حفظ ( منافع  عالیۀ  کودک  است .

این   در  که   حقوقي   اعتالي   و  تضمین   منظور  به   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .2 
کنوانسیون  بیان  شده  همکاري هاي  الزم  را با والدین  و قیم  قانوني  در جهت  اجراي  
مسئولیت هایشان  براي  تربیت  کودک  به  عمل  خواهند آورد و ایجاد مؤسسات ، 

تسهیالت  و خدماتي  را براي  نگهداري  کودکان  تضمین  خواهند کرد.

 3. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  را در جهت  تضمین  حق  استفاده  
کودکاني  که  داراي  والدین  شاغل  مي باشند، از خدمات  و تسهیالت  مربوط  به  

نگهداري  کودکان  به  عمل  خواهند آورد.

ماده  19
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  قانوني ، اجرایي ، اجتماعي  و آموزشي  
و  اشکال  خشونت هاي  جسمي   تمام   برابر  در  از کودک   حمایت   در جهت   را 
یا  بدرفتاري   سهل انگاري ،  یا  بي توجهي   سوءاستفاده ،  یا  آسیب رساني   روحي ، 
استثمار منجمله  سوءاستفاده  جنسي  در حیني  که  کودک  تحت  مراقبت  والدین  یا 

قیم  قانوني  یا هر شخص  دیگري  قرار دارد، به  عمل  خواهند آورد.

 2. این  گونه  اقدامات  حمایتي  در موارد مقتضي  باید شامل  اقدامات  مؤثر براي  ایجاد 
برنامه هاي  اجتماعي  در جهت  فراهم  آوردن  حمایتهاي  الزمه  از کودک  و کساني  
که  مسئول  مراقبت  از وي  مي باشند و نیز حمایت  در برابر سایر اشکال  محدودیتها 
و نیز براي  پیشگیري ، شناسایي ، گزارش دهي ، ارجاع ، تحقیق ، درمان  و پي گیري  
پیگرد  از  پشتیباني   مورد  بر حسب   نیز  و  شد  ذکر  قباًل  که   بدرفتاریهایي   موارد 

قضائي  باشد.

ماده  20
 1. کودک  نباید به  طور موقت  یا دائم  از محیط  خانواده  و از منافع  خویش  محروم  

باشد و باید از طرف  دولت  تحت  مراقبت  و مورد مساعدت  قرار گیرد.

 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  مي بایست  طبق  قوانین  ملي  خود مراقبتهاي  جایگزین  
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دیگري  را براي  این  گونه  کودکان  تضمین  نمایند.

 3. این  گونه  مراقبتها شامل  موارد زیادي  مي شود، از جمله  تعیین  سرپرست  و کفیل  در 
قوانین  اسالمي ، فرزندخواندگي  و یا در صورت  لزوم  اعزام  کودک  به  مؤسسات  
مناسب  مراقبت  از کودکان  باشد. به  هنگام  بررسي  راه حلها باید به  استمرار مطلوب  

در تربیت  کودک ، قومیت ، مذهب ، فرهنگ  و زبان  کودک  توجه  خاص  شود.

ماده  21
کشورهایي  که  سیستم  فرزندخواندگي  را به  رسمیت  شناخته  و مجاز مي دانند، باید منافع  

عالیه  کودک  را در اولویت  قرار داده  و نکات  زیر را مراعات  کنند.

انجام   ذیصالحي   مقامات   از سوي   فقط   فرزندخواندگي   که   این   تضمین   الف ( 
مي شود که  مطابق  با قوانین  و مقررات  الزم االجرا و براساس  اطالعات  موثق  و 
قابل  اطمینان  تعیین  مي کنند که  فرزندخواندگي  با توجه  به  وضعیت  وي  در ارتباط  
با والدین ، خویشاوندان  و قیم  قانوني  مجاز است  و در صورت  مقتضي  رضایت  

اشخاص  فوق  را براي  فرزندخواندگي  براساس  مقررات  الزمه  کسب  مي کنند.

ب ( تضمین  این  که  در صورتي  که  کودک  را نتوان  به  روشي  مناسب  در کشور 
خود تحت  سرپرستي  یک  خانواده  درآورد، فرزندخواندگي  در سایر کشورها به  

عنوان  راه حلي  دیگر مورد بررسي  قرار خواهد گرفت .

از  مي شوند  پذیرفته   کشورها  سایر  در  که   کودکاني   برخورداري   تضمین   ج ( 
مراقبتها و حقوقي  که  به  هنگام  فرزندخواندگي  در کشور خود، شامل  حال  آنان  

مي شود.

د( اتخاذ تمام  اقدامات  الزم  جهت  تضمین  این  که  قبول  کودک  در سایر کشورها 
براي  افراد مربوطه  متضمن  منافع  مالي  نباشد.

ه ( در صورت  لزوم ، پیشبرد اهداف  ماده  حاضر از طریق  انعقاد قراردادها یا اتخاذ 
ترتیبات  دو یا چند جانبه  و تالش  در این  چارچوب  براي  تضمین  این  که  پذیرش  

کودک  در یک  کشور دیگر از طریق  ارگانها یا مقامات  ذیصالح  انجام  شود.

ماده  22
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اقدام  الزم  را جهت  تضمین  برخورداري  کودکي  که  
خواهان  پناهندگي  است  و یا پناهنده  تلقي  مي شود، چه  همراه  والدین  خود باشد 
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یا شخص  دیگري ، مطابق  با قوانین  و مقررات  محلي  و بین المللي ، از حمایتها و 
مساعدتهاي  بشردوستانه  الزم  و از حقوق  مربوطه  که  در این  کنوانسیون  یا سایر 
اسناد بشردوستانه  یا حقوق  بشر مقرر شده  و کشورهاي  فوق الذکر نسبت  به  آنها 

متعهد مي باشند، به  عمل  خواهند آورد.

 2. بدین  منظور، کشورهاي  طرف  کنوانسیون  بنا به  صالحدید خود با سازمان  ملل  و 
سایر سازمانهاي  بین المللي  یا غیردولتي  ذیصالح  که  با سازمان  ملل  کار مي کنند در 
جهت  حمایت  و مساعدت  از این  گونه  کودکان  و ردیابي  والدین  یا سایر اعضاي  
خانواده  کودکان  پناهنده  و براي  کسب  اطالعات  الزم  براي  به  هم  پیوستن  مجدد 
اعضاي  خانواده  همکاري  خواهند کرد. در صورتي  که  موفق  به  یافتن  والدین  یا 
سایر اعضاي  خانواده  نشوند، با کودک  همان  گونه  که  در این  کنوانسیون  اظهار 
شده ، درست  مانند کودکي  که  به  طور موقت  یا دائم  از محیط  خانوادگي  به  هر 

دلیل  محروم  شده ، رفتار خواهد شد.

ماده  23
 1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اذعان  دارند کودکي  که  ذهناً یا جسماً دچار نقص  
و  باشد  نفس   به   اتکاء  افزایش   و  منزلت   متضمن   که   شرایطي   در  باید  مي باشد 
شرکت   فعال  کودک  در جامعه  را تسهیل  نماید، رشد یافته  و از یک  زندگي  

آبرومند و کامل  برخوردار گردد.

 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودکان  معلول  را براي  برخورداري  از مراقبت 
هاي  ویژه  به  رسمیت  مي شناسد و ارائه  این  مراقبتها را بر حسب  شرایط  والدین  
و یا مسئولین  کودک  و منوط  به  وجود منابع ، به  این  گونه  کودکان  و کساني  که  

مسئول  مراقبت  از وي  هستند، تشویق  و تضمین  خواهند کرد.

 3. با تشخیص  نیازهاي  ویژه  کودک  معلول ، کمکهاي  مقرر شده  در پاراگراف  2 این  
ماده  در صورت  امکان  مي بایست  به  طور رایگان  و با در نظر گرفتن  منابع  مالي  
والدین  و یا مسئولین  کودک  انجام  گیرد و مي بایست  به  نحوي  برنامه ریزي  شود 
که  کودک  معلول  بتواند دسترسي  مؤثر به  آموزش ، تعلیم  و تربیت  و خدمات  
مراقبتي  بهداشتي ، خدمات  توانبخشي ، آمادگي  براي  اشتغال  و ایجاد فرصت  به  
روشي  که  موجب  دستیابي  کودک  به  حداکثر کمال  اجتماعي  و پیشرفت  شخصي  

از جمله  پیشرفت  فرهنگي  و معنوي  وي  مي شود، داشته  باشد.
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 4. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  در سایه  همکاریهاي  بین المللي ، مبادله  اطالعات  الزم  
را در زمینه  مراقبتهاي  بهداشتي  جهت  پیشگیري  و معالجات  پزشکي ، روانشناسي  
و توانبخشي  کودکان  معلول  من  جمله  انتشار و در دسترس  قرار دادن  اطالعات  
مربوط  به  روشهاي  توانبخشي ، آموزش  و خدمات  حرفه اي  با هدف  قادر ساختن  
گسترش   و  خود  مهارتهاي   و  توانائیها  پیشبرد  به   کنوانسیون   طرف   کشورهاي  
تجربیات  آنان  در این  زمینه ها، افزایش  خواهند داد. در این  ارتباط ، به  نیازهاي  

کشورهاي  در حال  توسعه  توجه  خاصي  مبذول  خواهد شد.

ماده  24
باالترین   از  برخورداري   جهت   را  کودک   حق   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .1
به   توانبخشي   و  بیماري   درمان   براي   الزم   تسهیالت   از  و  بهداشت   استاندارد 
رسمیت  مي شناسند. آنان  براي  تضمین  این  که  هیچ  کودکي  از رسیدن  به  این  حق  

و دسترسي  به  خدمات  بهداشتي  محروم  نخواهد شد، تالش  خواهند نمود.

2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  موضوع  را تا اجراي  کامل  این  حق  دنبال  خواهند کرد 
و خصوصاً در زمینه هاي  ذیل  روشهاي  مناسب  را اتخاذ خواهند کرد.

الف ( کاهش  میزان  مرگ  و میر نوزادان  و کودکان 

ب ( تضمین  فراهم  نمودن  مشورتهاي  پزشکي  و مراقبتهاي  بهداشتي  اولیه 

بیماریها و سوء تغذیه ، از جمله  در چارچوب  مراقبتهاي  بهداشتي   با  ج ( مبارزه  
اولیه  از طریق  به  کار بستن  تکنولوژیهاي  در دسترس  و از طریق  فراهم  نمودن  مواد 
غذایي  مقوي  و آب  آشامیدني  سالم  و در نظر گرفتن  خطرات  آلودگي  محیط  

زیست .

د( تضمین  مراقبتهاي  قبل  و پس  از زایمان  مادران 

ه ( تضمین  این  که  تمام  اقشار جامعه  خصوصاً والدین  و کودکان  از مزایاي  تغذیه  
شیر مادر، بهداشت  و بهداشت  محیط  زیست  و پیشگیري  از حوادث  اطالع  داشته  
بهداشت   اولیه   اطالعات   از  استفاده   زمینه   در  و  داشته   دسترسي   آموزش   به   و 

کودک  و تغذیه  مورد حمایت  قرار دارند.

و( توسعه  مراقبت هاي  بهداشتي  پیشگیرانه ، ارائه  راهنمائیهاي  الزم  به  والدین  و 
آموزش  تنظیم  خانواده  و خدمات .
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3. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  و مناسب  را براي  زدودن  روش  
معالجاتي  سنتي  و خرافي  در مورد بهداشت  کودکان  به  عمل  خواهندآورد.

4. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  پیشبرد و تشویق  همکاریهاي  بین المللي  براي  دستیابي  
متقبل   را  حاضر  کنوانسیون   در  شده   شناخته   حقوق   کامل   تحقق   به   تدریجي  
خاصي   توجه   توسعه   حال   در  کشورهاي   نیازهاي   به   ارتباط ،  این   در  مي شوند. 

خواهد شد.

ماده  25
کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودکي  که  توسط  مقامات  ذیصالح  به  منظور مراقبت ، 
حفاظت  و یا بهداشت  جسمي  و روحي  به  خانواده  یا مؤسسه اي  داده  شده  است  را جهت  
انجام  بررسي  دوره اي  نحوه  رفتار با کودک  و بررسي  دوره  درمان  ارائه  شده  براي  کودک  

و تمام  وضعیتهاي  مربوط  به  نگهداري  وي  را به  رسمیت  مي شناسد.

ماده  26
بیمه   امنیت  اجتماعي  من جمله   از   1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  برخورداري  
را جهت   الزم   اقدام   و  مي شناسند  رسمیت   به   کودکان   تمام   براي   را  اجتماعي  

دستیابي  به  تحقق  کامل  این  حق ، مطابق  با قوانین  ملي ، به  عمل  خواهند آورد.

و  کودک   شرایط   و  منافع   به   توجه   با  مي بایست   مقتضي   صورت   در  مزایا  این    .2 
اشخاصي  که  مسئولیت  نگهداري  وي  را به  عهده  دارند و نیز هر گونه  مالحظه  
دیگري  مربوط  به  کاربرد این  مزایا در جهت  منافع  کودک  در اختیارشان  قرار 

گیرد.

ماده  27
از  برخورداري   به   نسبت   را  کودکان   تمام   حق   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .1 
استاندارد مناسب  زندگي  براي  توسعه  جسمي ، ذهني ، روحي ، اخالقي  و اجتماعي  

به  رسمیت  مي شناسند.

 2. والدین  یا سایر سرپرستان  کودک ، مسئولیت  عمده اي  در جهت  تضمین  شرایط  
امکانات  عالي   توانائیها و  پیشرفت  کودک  در چارچوب   براي   مناسب   زندگي  

خود به  عهده  دارند.

امکانات   چارچوب   در  و  ملي   شرایط   با  مطابق   کنوانسیون ،  طرف   کشورهاي    .3 
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خود، اقدام  ضروري  را براي  یاري  والدین  و سایر اشخاص  مسئول  کودک  در 
جهت  اعمال  این  حق  به  عمل  خواهند آورد و در صورت  لزوم  کمکهاي  مالي  و 
برنامه هاي  حمایتي  را خصوصاً در مورد تغذیه ، پوشاک  و مسکن  فراهم  خواهند 

کرد.

 4. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اقدام  الزم  جهت  تضمین  پرداخت  مخارج  کودک  از 
سوي  والدین  و یا سایر اشخاصي  که  مسئولیت  مالي  کودک  را به  عهده  دارند چه  
در داخل  و چه  در خارج  از کشور به  عمل  خواهند آورد. در مواردي  که  شخص  
مسئول  امور مالي  کودک  در کشوري  متفاوت  از کشور کودک  زندگي  مي کند، 
کشورهاي  طرف  کنوانسیون  پذیرش  موافقتنامه هاي  بین المللي  یا انعقاد این  گونه  

موافقت نامه ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات  الزم  را تسریع  خواهند نمود.

ماده  28
1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودک  را نسبت  به  آموزش  و پرورش  به  رسمیت  
مي شناسند و براي  دستیابي  تدریجي  به  این  حق  و براساس  ایجاد فرصتهاي  مساوي ، 

اقدامات  ذیل  را معمول  خواهند داشت :

 الف ( اجباري  و رایگان  نمودن  تحصیل  ابتدائي  براي  همگان 

منجمله  آموزش  حرفه اي   متوسطه   اشکال  مختلف  آموزش   توسعه   تشویق    ب ( 
و کلي ، در دسترس  قرار دادن  این  گونه  آموزشها براي  تمام  کودکان  و اتخاذ 
اقدامات  الزم  از قبیل  ارائه  آموزش  و پرورش  رایگان  و دادن  کمکهاي  مالي  در 

صورت  لزوم .

 ج ( در دسترس  قرار دادن  آموزش  عالي  براي  همگان  براساس  توانائي ها و از هر 
طریق  مناسب .

 د( در دسترس  قرار دادن  اطالعات  و راهنمایي هاي  آموزشي  و حرفه اي  براي  
تمام  کودکان .

اقداماتي  جهت  تشویق  حضور مرتب  کودکان  در مدارس  و کاهش   اتخاذ   ه ( 
غیبت ها.

نظم   این  که   را جهت  تضمین   اقدامات  الزم   تمام    2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  
با  مطابق   و  بوده   کودکان   انساني   شئون   حفظ   با  مطابق   مدارس   در  انضباط   و 
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کنوانسیون  حاضر باشد، به  عمل  خواهند آورد.

 3. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  همکاریهاي  بین المللي  را در موضوعات  مربوط  به  
آموزش  و پرورش ، خصوصاً در زمینه  زدودن  جهل  و بیسوادي  در سراسر جهان  
و تسهیل  دسترسي  به  اطالعات  فني  و علمي  و روشهاي  مدرن  آموزشي ، تشویق  و 
افزایش  خواهند داد. در این  ارتباط ، به  نیازهاي  کشورهاي  در حال  توسعه  توجه  

خاصي  خواهد شد.

ماده  29
1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  موافقت  مي نمایند که  موارد ذیل  باید جزء آموزش  و 

پرورش  کودکان  باشد.

 الف ( پیشرفت  کامل  شخصیت ، استعدادها و توانائیهاي  ذهني  و جسمي  کودکان .

 ب ( توسعه  احترام  به  حقوق  بشر و آزادیهاي  اساسي  و اصول  مذکور در منشور 
سازمان  ملل .

 ج ( توسعه  احترام  به  والدین  کودک ، هویت  فرهنگي ، زبان  و ارزشهاي  ادبي  و 
ملي  کشوري  که  در آن  زندگي  مي کند، و به  موطن  اصلي  کودک  و به  تمدنهاي  

متفاوت  با تمدن  وي .

با  براي  داشتن  زندگي  مسئوالنه  در جامعه اي  آزاد و   د( آماده  نمودن  کودک  
تمام   بین   و دوستي   مرد  و  تساوي  زن   تفاهم ، صلح ، صبر،  از  )مملو(  روحیه اي  

مردم ، گروههاي  قومي ، مذهبي  و ملي  و اشخاص  دیگر.

 ه ( توسعه  احترام  نسبت  به  محیط  طبیعي .

 2. از هیچ  یک  از بخشهاي  این  ماده  و ماده  28 نباید چنان  تعبیر شود که  مخّل آزادي  
افراد و ارگانها براي  تأسیس  و اداره  مؤسسات  آموزشي  که  همواره  طبق  اصول  
با حداقل   ارائه  آموزش  مطابق   با شرایط   این  ماده  و  پاراگراف  1  ذکر شده  در 

استاندارد ذکر شده  توسط  دولت  ایجاد مي شود، تلقي  شود.

ماده  30
در کشورهایي  که  اقلیتهاي  قومي  و مذهبي  و یا اشخاص  بومي  زندگي  مي کنند، کودکي  
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که  متعلق  به  این  اقلیتها است  باید به  همراه  سایر اعضاي  گروهش  از حق  برخورداري  از 
فرهنگ  و تعلیم  و انجام  اعمال  مذهبي  خود و یا زبان  خویش  برخوردار باشد.

ماده  31
و  بازي   و  آرامش   و  تفریح   براي   را  کنوانسیون  حق  کودک    1. کشورهاي  طرف  
فعالیتهاي  خالق  مناسب  سن  خود و شرکت  آزادانه  در حیات  فرهنگي  و هنري  

به  رسمیت  مي شناسند.

 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودک  را براي  شرکت  کامل  در حیات  فرهنگي  
و هنري  محترم  شمرده  و توسعه  مي دهند و فراهم  نمودن  فرصتهاي  مناسب  جهت  

شرکت  در فعالیتهاي  فرهنگي ، هنري  خالق  و تفریحي  را تشویق  خواهند نمود.

ماده  32
1. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودک  جهت  مورد حمایت  قرار گرفتن  در برابر 
استثمار اقتصادي  و انجام  هر گونه  کاري  که  زیان بار بوده  و یا توقفي  در آموزش  
وي  ایجاد کند و یا براي  بهداشت  جسمي ، روحي ، معنوي ، اخالقي  و پیشرفت  

اجتماعي  کودک  مضر باشد را به  رسمیت  مي شناسند.

2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اقدامات  الزم  قانوني ، اجرائي ، اجتماعي  و آموزشي  را 
در جهت  تضمین  اجراي  این  ماده  به  عمل  خواهند آورد. در این  راستا، و با توجه  
به  مواد مربوطه  در سایر اسناد بین المللي ، کشورهاي  طرف  کنوانسیون  خصوصاً 

موارد ذیل  را مورد توجه  قرار خواهند داد:

 الف ( تعیین  حداقل  سن  یا حداقل  سنین  براي  انجام  کار.

 ب ( تعیین  مقررات  مناسب  از نظر ساعات  و شرایط  کار.

 ج ( تعیین  مجازاتها و یا اعمال  سایر ضمانت هاي  اجراي  مناسب  جهت  تضمین  
اجراي  مؤثر این  ماده .

ماده  33
اجرائي ،  قانوني ،  اقدامات   جمله   از  الزم   اقدامات   تمام   کنوانسیون   طرف   کشورهاي  
اجتماعي ، آموزشي  را جهت  حمایت  از کودکان  در برابر استفاده  غیرقانوني  از مواد مخدر 
و یا مواد محرک ، همان گونه  که  در معاهدات  بین المللي  مربوطه  تعریف  شده  و جلوگیري  
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از استفاده  از کودکان  در تولید غیرقانوني  و قاچاق  این  گونه  مواد به  عمل  خواهند آورد.

ماده  34
اشکال   تمام   برابر  در  کودکان   از  که   مي شوند  متقبل   کنوانسیون   طرف   کشورهاي  
سوءاستفاده ها و استثمارهاي  جنسي  حمایت  کنند. بدین منظور، کشورهاي  فوق  خصوصاً 

اقدامات  ملي ، دو و چند جانبه  را در جهت  جلوگیري  از موارد زیر به  عمل  مي آورند.

 الف ( تشویق  یا وادار نمودن  کودکان  براي  درگیري  در هر گونه  فعالیتهاي  جنسي .

 ب ( استفاده  استثماري  از کودکان  در فاحشه گري  و سایر اعمال  غیرقانوني  جنسي .

 ج ( استفاده  استثماري  از کودکان  در اعمال  و مطالب  پُرنوگرافیک .

ماده  35
براي   را  جانبه   چند  و  دو  ملي ،  ضروري   اقدامات   تمام   کنوانسیون   طرف   کشورهاي  
جلوگیري  از ربوده  شدن ، فروش  و یا قاچاق  کودکان  به  هر شکل  و به  هر منظور به  عمل  

خواهند آورد.

ماده  36
از  یک   هر  که   استثمار  اشکال   تمام   برابر  در  کودکان   از  کنوانسیون   کشورهاي  طرف  

جنبه هاي  رفاه  کودک  را به  مخاطره  اندازد، حمایت  خواهند کرد.

ماده  37
کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اجراي  اقدامات  ذیل  را متقبل  مي شوند.

 الف ( هیچ  کودکي  نباید تحت  شکنجه  یا سایر رفتارهاي  بیرحمانه  و غیرانساني  
امکان   بدون   ابد  حبس   یا  و  اعدام   مجازات   گیرد.  قرار  انساني   شئون   مغایر  یا 

بخشودگي  را نمي توان  در مورد کودکان  زیر 18 سال  اعمال  کرد.

 ب ( هیچ  کودکي  نباید به  طور غیرقانوني  و خودسرانه  زنداني  شود. دستگیري ، 
به   باشد و  قانون   با  یا زنداني  کردن  یک  کودک  مي بایست  مطابق   بازداشت  و 

عنوان  آخرین  راه  چاره  و براي  کوتاهترین  مدت  ممکن  باید بدان  متوسل  شد.

با  انساني  و توأم   انسان ، رفتاري   به  خاطر مقام  ذاتي   باید  با کودک  زنداني    ج ( 
احترام  داشت ، به  نحوي  که  نیازهاي  به  خصوص  سني  وي  در نظر گرفته  شود. 
کودکان  زنداني  خصوصاً باید از افراد بزرگسال  جدا شوند مگر این  که  این  امر 
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مغایر مصالح  کودک  باشد. کودک  جز در شرایط  استثنایي  حق  دارد با خانواده  
خود از طرق  نامه  و مالقات  تماس  گیرد.

 د( هر کودک  زنداني  مي بایست  از حق  دسترسي  سریع  به  مشاوره  حقوقي  و یا 
سایر مساعدت هاي  ضروري  و نیز حق  اعتراض  نسبت  به  مشروعیت  زنداني  شدن  
خود در برابر دادگاه  یا سایر مقامات  ذیصالح ، مستقل  و بیطرف  و تصمیم گیري  

سریع  در این  گونه  موارد برخوردار باشد.

ماده  38
بشر  بین المللي   قانون   مقررات   به   مي شوند  متقبل   کنوانسیون   طرف   کشورهاي    .1 
احترام   مي شود  کودکان   به   مربوط   که   مسلحانه   جنگ هاي   زمان   در  دوستي  

بگذارند.

 2. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  هر گونه  اقدام  عملي  را جهت  تضمین  این  که  افراد 
کمتر از 15 سال  در مخاصمات  مستقیماً شرکت  نکنند، معمول  خواهند داشت .

 3. کشورهاي  طرف  کنوانسیون  از استخدام  افراد کمتر از 15 سال  در نیروهاي  مسلح  
باالي  15  افرادي  که   براي  استخدام   این  کشورها  خود خودداري  خواهندکرد. 

سال  و زیر 18 سال  سن  دارند، اولویت  را به  بزرگترها خواهند داد.

 4. کشورهاي  طرف  کنوانسیون ، مطابق  با تعهدات  خود نسبت  به  قانون  بین المللي  بشر 
به  هنگام  جنگهاي  مسلحانه ، تمام   افراد غیرنظامي   از  دوستي  در جهت  حمایت  
اقدامات  عملي  را براي  تضمین  حمایت  و مراقبت  از کودکاني  که  تحت  تأثیر 

)عواقب ( جنگ  قرار گرفته اند به  عمل  خواهند آورد.

ماده  39
کشورهاي  طرف  کنوانسیون  تمام  اقدامات  الزم  را براي  تسریع  بهبودي  جسمي  و روحي  
و سازش  اجتماعي  کودکي  که  قرباني  بي توجهي ، استثمار، سوءاستفاده ، شکنجه  یا سایر 
اعمال  خشونت آمیز، غیرانساني  و تحقیر کننده  یا جنگ  بوده  است ، به  عمل  خواهند آورد. 
این  روند بهبودي  و پیوستن  مجدد به  جامعه  مي بایست  در محیطي  که  موجب  سالمت ، 

اتکاي  نفس  و احترام  کودک  شود، انجام  گیرد.

ماده  40
1. کشورهاي  عضو در مورد کودکان  مجرم  یا متهم  به  نقض  قانون  کیفري  این  حق  را 
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به  رسمیت  مي شناسند که  با آنان  مطابق  با شئونات  و ارزش  کودک  رفتار گردد. 
این  امر موجب  افزایش  احترام  کودک  نسبت  به  حقوق  بشر و آزادیهاي  اساسي  
نظر گرفتن  سن  کودک ،  با در  و  نظر گرفته   را در  دیگران  شده ، سن  کودک  
باعث  افزایش  خواست  وي  براي  سازش  با جامعه  و به  عهده  گرفتن  نقشي  سازنده  

مي گردد.

2. بدین  منظور و با توجه  به  مفاد مربوطه  اسناد بین المللي ، کشورهاي  عضو خصوصاً 
موارد ذیل  را تضمین  مي نمایند:

 الف ( هیچ  کودکي  نباید به  خاطر اعمالي  که  در زمان  ارتکاب  توسط  قانون  ملي  
یا بین المللي  منع  نشده ، متهم  یا گناهکار شناخته  شود.

 ب ( هر کودکي  که  متهم  یا محکوم  به  نقض  قانون  کیفري  شود، حداقل  داراي  
تأمینهاي  زیر خواهد بود:

 1( بي گناه  شناخته  شدن  تا زماني  که  جرم  طبق  قانون  ثابت  بشود.

 2( اطالع  مستقیم  و سریع  از اتهامات  وارده  بر علیه  وي ، در صورت  لزوم  از 
طریق  والدین  و یا قیم  قانوني ، و )حق ( داشتن  مشاوره  حقوقي  و یا سایر کمکها 

در تهیه  و ارائه  الیحه  دفاعیه .

 3( روشن  شدن  موضوع  در اسرع  وقت  توسط  مقام  یا ارگان  قضائي  بي طرف  و 
مستقل  و طي  یک  دادرسي  عادالنه  در حضور وکیل  یا سایر کمکهاي  حقوقي ، 
مگر این  که  این  امر در جهت  منافع  کودک  تشخیص  داده  نشود، خصوصاً با در 

نظر گرفتن  سن ، موقعیت  و یا والدین  و یا قیم  قانوني  کودک .

 4( مجبور نبودن  به  دادن  شهادت  و یا اظهار تقصیر و امکان  بررسي  اظهارات  
شهود مخالف  و کسب  اجازه  براي  شرکت  و بررسي  اظهارات  شاهدان  وي  در 

شرایط  مساوي .

 5( دسترسي  به  مقام  یا ارگان  قضائي  ذیصالح ، بي طرف  و مستقل  باالتر بر طبق  
قانون  در صورت  مجرم شناخته شدن 

 6( حق  استفاده  رایگان  از مترجم  در صورتي  که  کودک  قادر به  درک  زبان  
مورد استفاده  )در دادگاه ( نباشد.
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 7( محرمانه  بودن  کامل  موضوع  در طول  تمام  مراحل  دادرسي .

3. کشورهاي  عضو در جهت  افزایش  وضع  قوانین  و مقررات  و تأسیس  مقامات  و 
مؤسساتي  که  خصوصاً مربوط  به  کودکان  متهم ، یا مجرم  به  نقض  قانون  کیفري  

باشند، تالش  خواهند کرد و خصوصاً اقدامات  ذیل  را معمول  خواهند داشت :

 الف ( قائل  شدن  حداقل  سن  براي  نقض  قانون  کیفري  به  نحوي  که  زیر این  سن ، 
کودک  فاقد مسئولیت  کیفري  باشد.

گونه   این   با  رفتار  در جهت   مقرراتي   وضع   تمایل ،  و  تناسب   در صورت    ب ( 
و  بشر  حقوق   که   شرطي   به   قضائي ،  دادرسي هاي   به   توسل   بدون   کودکان  

ضمانتهاي  حقوقي  کاماًل رعایت  شود.

تعلیق   مشاوره ،  نظارت ،  راهنمایي ،  نگهداري ،  مقررات   قبیل   از  مسائلي   تأمین    .4 
مجازات ، فرزندخواندگي ، تعلیم  و تربیت  و برنامه هاي  آموزشي  حرفه اي  و سایر 
با رفاه  و  متناسب   با کودکان  رفتاري   این  که   اقدامات  دیگر در جهت  تضمین  

شرایط  و جرم  ارتکابي  آنها خواهد شد.

ماده  41
هیچ  یک  از )مواد( کنوانسیون  حاضر، قوانیني  که  در جهت  تحقق  حقوق  کودک  مؤثرتر 

بوده  و جزء موارد زیر مي باشد را تحت  تأثیر قرار نمي دهد:

 الف ( قانون  کشور عضو، یا

 ب ( قانون  بین المللي  الزم االجرا در آن  کشور.

بخش  2
 ماده  42

 کشورهاي  عضو موظف  هستند اصول  و مقررات  کنوانسیون  را به  طرقي  مناسب  و 
فعال  و به  نحوي  یکسان  به  اطالع  بزرگساالن  و کودکان  برسانند.

ماده  43
 1. به  منظور بررسي  پیشرفت  کشورهاي  عضو در جهت  تحقق  تعهداتشان  در قبال  
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انجام   براي   کودک   حقوق   مورد  در  کمیته اي   مي بایست   حاضر،  کنوانسیون  
وظایفش  که  ذکر خواهد شد، تشکیل  گردد.

در  صالحیت   با  و  اخالقي   نظر  از  عالي   موقعیت   با  کارشناس   ده   شامل   کمیته    .2 
زمینه هایي  که  در این  کنوانسیون  ذکر شده ، خواهد بود. اعضاي  کمیته  توسط  
شخصي   مسئولیت   با  و  مي شوند  انتخاب   خود  اتباع   میان   از  عضو  کشورهاي  
خودشان  خدمت  خواهند کرد. در این  زمینه  به  پراکندگي  جغرافیایي  برابر و نیز 

سیستمهاي  حقوقي  عمده  توجه  خاص  خواهد شد.

 3. اعضاي  کمیته  توسط  کشورهاي  عضو با رأي گیري  مخفي  از میان  لیست  نامزدها 
انتخاب  مي شوند. هر یک  از کشورهاي  عضو مي توانند یک  نفر از اتباع  خود را 

نامزد کنند.

 4. انتخابات  اولیه  کمیته  ظرف  کمتر از 6 ماه  پس  از تاریخ  به  اجرا در آمدن  کنوانسیون  
و پس  از آن  هر 2 سال  یکبار انجام  خواهد شد. حداقل  4 ماه  قبل  از هر انتخابات ، 
نامزدهاي   تعیین   از کشورهاي  عضو خواستار  نامه اي   ملل  طي   دبیرکل  سازمان  
بر حسب  الفبا لیستي  از اشخاص  نامزد  خود طي  2 ماه  مي شود. دبیرکل  متعاقباً 
شده  و کشورهایي  که  آنان  را نامزد کرده ، تهیه  کرده  و آن  را به  کشورهاي  عضو 

کنوانسیون  تسلیم  خواهد نمود.

 5. انتخابات  در اجالسهاي  کشورهاي  عضو که  توسط  دبیرکل  در مقرهاي  سازمان  
از  سوم   دو  با حضور  که   اجالسها  آن   در  مي گیرد.  انجام   مي شود،  افتتاح   ملل  
کشورهاي  عضو رسمیت  خواهد یافت ، اعضاي  کمیته  از میان  کساني  که  بیشترین  
آراء و اکثریت  مطلق  آراي  نمایندگان  حاضر و رأي  دهنده  کشورهاي  عضو را 

کسب  کرده اند، برگزیده  مي شوند.

 6. اعضاي  کمیته  براي  مدت  2 سال  انتخاب  مي شوند. این  افراد در صورت  نامزدي  
مجدد حق  انتخاب  شدن  مجدد را دارا مي باشند. مدت  خدمت  5 تن  از اعضاي  
منتخب  در اولین  انتخابات  در پایان  2 سال  خاتمه  مي یابد؛ بالفاصله  پس  از اولین  
انتخابات  اسامي  این  پنج  تن  توسط  رئیس  جلسه  و از طریق  قرعه کشي  مشخص  

خواهد شد.

 7. در صورت  فوت ، استعفا و یا اعالم  عدم  توانائي  انجام  وظیفه  اعضاي  کمیته  به  هر 
دلیل ، کشوري  که  این  عضو را نامزد کرده  به  شرط  تأیید کمیته  کارشناس  دیگري  
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را از میان  اتباع  خود براي  خدمت  در مدت  باقي  مانده  انتخاب  خواهد کرد.

 8. کمیته  مقررات  مربوط  به  خود را وضع  خواهد کرد.

 9. کمیته  مأموران  خود را براي  یک  دوره  2 ساله  انتخاب  خواهد کرد.

محل   هر  یا  ملل   سازمان   مقرهاي   از  یکي   در  عادي   طور  به   کمیته   جلسات    .10 
مناسب  دیگري  که  توسط  کمیته  تعیین  مي شود، تشکیل  مي گردد. کمیته  به  طور 
عادي  ساالنه  تشکیل  جلسه  مي دهد. مدت  جلسات  کمیته  در جلسه اي  با شرکت  
در  و  تعیین  شده   عمومي   مجمع   تأیید  با  و  کنوانسیون  حاضر  کشورهاي  عضو 

صورت  لزوم  قابل  تغییر خواهد بود.

 11. دبیرکل  سازمان  ملل  تجهیزات  و پرسنل  الزم  را براي  مفید واقع  شدن  عمل کردهاي  
کمیته ، طبق  کنوانسیون  حاضر فراهم  خواهد نمود.

تشکیل   حاضر  کنوانسیون   طبق   که   کمیته اي   اعضاي   عمومي ،  مجمع   تأیید  با   .12 
مي شود، در طي  مدت  خدمت  از محل  بودجه  سازمان  ملل  و طبق  شرایطي  که  

مجمع  عمومي  تعیین  مي کند، حقوق  دریافت  خواهند کرد.

ماده  44
 1. کشورهاي  عضو متقبل  مي شوند که  از طریق  دبیرکل  سازمان  ملل  گزارشاتي  را 
در مورد اقداماتي  که  براي  تحقق  حقوق  شناخته  شده  در این  کنوانسیون  به  عمل  

آورده اند و پیشرفتهاي  حاصله  را به  کمیته  تسلیم  کنند:

 الف ( ظرف  2 سال  پس  از به  اجرا درآمدن  کنوانسیون  در مورد کشور مربوطه 

 ب ( و پس  از آن  هر 5 سال  یک بار

 2. گزارشاتي  که  طبق  ماده  حاضر تهیه  مي شوند مي بایست  عوامل  و مشکالتي  را که  
احتماالً در سر راه  انجام  تعهدات  وجود دارد، نشان  دهند. این  گزارشات  هم  چنین  
باید شامل  اطالعات  کافي  در جهت  دادن  تصویري  جامع  از اجراي  کنوانسیون  در 

کشور مربوطه  باشد.

 3. کشوري  که  یک  گزارش  اولیه  جامع  به  کمیته  ارائه  کرده  است ، مي تواند از ارائه  
کرده ،  فراهم   حاضر  ماده   )الف (   1 پاراگراف   طبق   قباًل  که   سیاسي   اطالعات  

خودداري  کند.
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نحوه   مورد  در  بیشتري   اطالعات   خواهان   عضو  کشورهاي   از  مي تواند  کمیته    .4 
اجراي  کنوانسیون  شود.

 5. کمیته  هر دو سال  یک بار از طریق  شوراي  اجتماعي  و اقتصادي  گزارشاتي  را در 
مورد فعالیتهاي  خود به  مجمع  عمومي  ارائه  خواهد کرد.

 6. کشورهاي  عضو مي بایست  گزارشات  خود را در کشورهایشان  به  طور گسترده  
در اختیار عموم  بگذارند.

ماده  45
به  منظور تسریع  در اجراي  مؤثر کنوانسیون  و تشویق  همکاریهاي  بین المللي  در زمینه هاي  

مندرج  در آن :

 الف ( سازمانهاي  تخصصي ، صندوق  کودکان  سازمان  ملل  و سایر ارگانهاي  آن  
نظارت   این  کنوانسیون   مواد  اجراي   بر  اختیاراتشان   سازمان  مي توانند در حوزه  
کنند. کمیته  مي تواند بر حسب  مورد از سازمانهاي  تخصصي ، صندوق  کودکان  
مربوط   اختیارات   به   که   زمینه هایي   در  ذیصالح   ارگانهاي   سایر  و  ملل   سازمان  
به   کنوانسیون ، دعوت   اجراي   مورد  در  نظرات  تخصصي   ارائه   مي شود، جهت  
صندوق   تخصصي ،  سازمانهاي   از  مي تواند  چنین   هم   کمیته   کند.  همکاري  
اجراي   مورد  در  بخواهد  ملل   سازمان   ارگانهاي   سایر  و  ملل   سازمان   کودکان  
کنوانسیون  در زمینه هایي  که  به  اختیارات  آنان  مربوط  مي شود، گزارشاتي  را ارائه  

نمایند.

را که  حاوي   مورد گزارشات  کشورهاي  عضو  بر جسب    ب ( کمیته  مي تواند 
درخواست  و یا اعالم  نیاز به  همکاري  و مساعدتهاي  فني  است  به  ضمیمه  نظرات  
و پیشنهادات  خود به  سازمانهاي  تخصصي ، صندوق  کودکان  سازمان  ملل  و سایر 

ارگانهاي  ذیصالح  ارسال  دارد.

 ج ( کمیته  مي تواند به  مجمع  عمومي  توصیه  کند که  از دبیرکل  بخواهد از طرف  
خود مطالعاتي  را در مورد موضوعات  ویژه  مربوط  به  حقوق  کودکان  تقبل  نماید.

 د( کمیته  مي تواند براساس  اطالعات  واصله ، در اجراي  مواد 44 و 45 کنوانسیون ، 
پیشنهادات  و نظرات  کلي  خود را اعالم  کند. این  پیشنهادات  و نظرات  به  کشور 
عضو مربوط  ارسال  خواهد شد و به  همراه  نظرات  کشور عضو به  مجمع  عمومي  
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گزارش  خواهد گردید.

بخش  3
ماده  46

 این  کنوانسیون  در اختیار تمام  کشورها جهت  امضا قرار خواهد گرفت .

ماده  47
باقي   ملل   سازمان   دبیرکل   نزد  تصویب   اسناد  است .  تصویب   به   منوط   کنوانسیون    این  

خواهد ماند.

ماده  48
 تمام  کشورها مي توانند به  عضویت  این  کنوانسیون  درآیند، اسناد عضویت  نزد دبیرکل  

سازمان  ملل  به  ودیعه  خواهد ماند.

ماده  49
 1. این  کنوانسیون  30 روز پس  از تاریخ  به  ودیعه  گذاشتن  بیستمین  سند تصویب  یا 

عضویت ، نزد دبیرکل  سازمان  ملل  قابل  اجرا خواهد بود.

یا  تصویب   سند  بیستمین   گذاشته  شدن   ودیعه   به   از  پس   که   هر کشوري   براي    .2 
این   درآید،  آن   عضویت   به   یا  کند  تصویب   را  حاضر  کنوانسیون   عضویت ، 
تصویب   یا  اسناد عضویت   ودیعه  گذاردن   به   زمان   از  روز پس   کنوانسیون  30 

کشور مربوطه  قابل  اجرا خواهد بود.

ماده  50
را  آن   و  کرده   پیشنهاد  را  اصالحیه اي   مي توانند  عضو  کشورهاي   از  یک   هر   .1 
پیشنهادي  آن  را  نیز ارسال  کنند. دبیرکل ، اصالحیه   براي  دبیرکل  سازمان  ملل  
با سایر کشورهاي  عضو در میان  مي گذارد و از آنان  در مورد تشکیل  کنفرانس  
واصله   پیشنهادات   مورد  در  رأي گیري   و  بررسي   منظور  به   عضو  کشورهاي  
نظرخواهي  مي کند. در صورتي  که  ظرف  4 ماه  پس  از اعالم  دبیرکل ، حداقل  
دبیرکل   باشند،  کنفرانسي   چنین   تشکیل   با  موافق   عضو،  کشورهاي   سوم   یک  
مورد  که   اصالحیه اي   کرد.  خواهد  افتتاح   ملل   سازمان   کمک   به   را  کنفرانس  
تصویب  اکثریت  کشورهاي  عضو حاضر در کنفرانس  قرار گیرد، جهت  تصویب  



 155پيوست:متنكنوانسيونحقوقكودك

به  مجمع  عمومي  فرستاده  خواهد شد.

 2. هر اصالحیه اي  که  مطابق  پاراگراف  اول  این  ماده  تصویب  شود، پس  از تصویب  
مجمع  عمومي  سازمان  ملل  و پذیرش  دو سوم  اکثریت  کشورهاي  عضو قابل  اجرا 

خواهد بود.

پذیرفته اند،  را  آن   که   فقط  کشورهایي   اصالحیه   درآمدن  یک   اجرا  به   از  پس    .3 
موظف  به  اجراي  آن  مي باشند. سایر کشورهاي  عضو همچنان  موظف  به  رعایت  

این  کنوانسیون  و سایر اصالحیه هاي  قبلي  که  آنها را پذیرفته اند خواهند بود.

ماده  51
 1. دبیرکل  سازمان  ملل  متن  نظرات  کشورها را در هنگام  تصویب  یا عضویت  دریافت  

کرده  و در اختیار سایر کشورها خواهد گذاشت .

 2. نظرات  مغایر با اهداف  و مقاصد این  کنوانسیون  ممنوع  بوده  و دریافت  نخواهد شد.

 3. نظرات  را مي توان  در هر زمان  از طریق  اعالم  به  دبیرکل  سازمان  ملل  پس  گرفت . 
دبیرکل  تمام  کشورها را نیز در جریان  خواهد گذاشت . این  اعالم  از تاریخي  که  

به  دست  دبیرکل  مي رسد، قابل  اجرا خواهد بود.

ماده  52
عضویت   از  دبیرکل   به   کتبي   اعالن   یک   ارسال   طریق   از  مي توانند  عضو   کشورهاي  
کنوانسیون  خارج  شوند. این  امر یک  سال  پس  از تاریخ  دریافت  اعالن  توسط  دبیرکل  

قابل  اجرا خواهد بود.

ماده  53
 دبیرکل  سازمان  ملل  به  عنوان  امانتدار این  کنوانسیون  انتخاب  شده  است .

ماده  54
 نسخه  اصلي  کنوانسیون  حاضر به  همراه  ترجمه  عربي ، چیني ، انگلیسي ، فرانسه ، روسي  و 
اسپانیایي  آن  که  همگي  از اعتبار یکسان  برخوردار است ، نزد دبیرکل  سازمان  ملل  به  ودیعه  

گذاشته  خواهد شد.

 با حضور نمایندگان  تام االختیار که  از طرف  دولتهاي  متبوع  خود داراي  اختیار هستند، 
این  کنوانسیون  امضا گردید.
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قانون
اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک  ماده واحده - 
کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و 
اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به آن داده می شود مشروط بر آن که مفاد آن 
در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی باشد و یا قرار گیرد 

از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نباشد.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه شامل یک مقدمه و 54 ماده در 
جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسالمی 

تصویب و در تاریخ 11-12-1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 رئیس مجلس شورای اسالمی علی اکبر ناطق نوری
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