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  بررسي بزه ديده شناختي كودكان كار
  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397تاريخ دريافت  (

  1مريم شيشه گران
 قوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قمدانشجوي ارشد ح

  دكترمحمدعلي حاجي ده آبادي
 دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قم

  چكيده
 در جهان امروز اعم از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، شاهد افزايش نرخ پديده

ي اجتماعي، خانوادگي، فرهنگي و كودكاني كه به علل و عوامل ناخواسته.كودكان كار هستيم
بايست خود را پرورش اقتصادي مجبور به ورود زودهنگام، به دنياي بزرگسالي هستند و مي

اين كودكان به لحاظ موقعيت ضعيف جسمي و روحي بيش .داده تا از خويشتن حمايت نمايند
اولين گام در .گيرندديدگي قرار ميحتّي كودكان عادي در معرض آسيب و بزهاز ديگر افراد و

جهت حمايت از كودكان كار، بررسي و مطالعه در علل و عوامل گسترش دهنده پديده كار 
بعد از آن است كه مي توان، با بكارگيري راهكارهاي مناسب، از افزايش آن . كودك است
ر تحليل و توصيف پديده كار كودك از طريق ارزيابي روش اين مقاله سعي د. جلوگيري شود

راه حل هاي ارائه شده گذشته دارد تا بتوان با ارائه راهكارهاي نوين و مناسب با  و مقايسه
آنچه كه بارزتر از ديگر علل در بررسي عّلت .وضعيت روز جامعه، به مقصود نهايي نائل شد

. ضعيت نابه سامان اقتصادي خانواده استكار كودك، سهم بيشتري به خود اختصاص داده، و
. مشكل مالي و فقر، نقش تعيين كننده اي در زندگي كنوني و حتّي آينده كودكان در برداشته

اين كودكان كه كمك خرج خانواده و گاها خود به تنهايي نان آور خانواده محسوب مي 
يفه دولت به همراه وظ. شوند، طبيعتا از حق تحصيل و تفريح دوران كودكي محروم هستند

ديگر شهروندان اين است تا با ارائه ي راهكار هاي بلند مدت و كوتاه مدت و مديريت براين 
پديده، آن را كنترل نمايند و تا جايي كه امكانپذير است نقش كودك در محيط كاري كم 

  .رنگ شود
  كارديدگي كودكان كار، بزه ديده شناختي كودك كودكان كار، بزه:كليدي واژگان

                                                             
  نويسنده مسئول  1

  .74مهدي، مباني رايانه، انتشارات تجمع آموزشي و فني، چاپ پنجم، آبان ماه سعادت، -15
پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ايران و از نظر حقوق تطبيقي، تهران گنج  سليمان-16

  .1341دانش، 
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  كليات: بخش اول
در قوانين ما سن بلوغ مرز ميان كودكي و بزرگسالي تعيين شده است كه از شرع مقدس 

  :شودحال به بررسي معيار سن در قوانين مختلف ايران پرداخته مي. اسالم الهام گرفته شده است
ماه تمام شمسي و در 7سال و 14، سن بلوغ در پسران را 1تبصره  1210در قانون مدني ماده 

به 1ا . م.ق 95تا  88در قوانين كيفري در مواد .ماه تمام شمسي بيان نموده 9سال و  8دختران 
سال را داراي ضمانت اجراي متفاوت  18سال تا  9سن كودك نيزاشاره كرده و افعال اشخاص 

ا اشخاص نابالغ به طور كل فاقد مسئوليت .م.ق 146همچنين بر اساس  ماده . است بيان كرده
شود اين است كه قدر متيقن در پسران و دختران آنچه از اين ماده استنباط مي.كيفري هستند

سال تمام را ممنوع از  15قانون كار نيز با نگاه خاص به كودكان، افراد زير .باشدسال مي 9زير 
سال را با توجه به اعمال شرايطي در قالب  18تا  15و كار در سنين  2رده استكار تعريف ك

جايز دانسته بنابر اين مواد، اين اشخاص نه كودك هستند كه از كار آنها  84تا  80مواد 
جلوگيري شود ونه به مثابه ي ديگر بزرگساالن حق انجام هر نوع كاري را خواهند داشت بلكه 

كري ناقص برخوردارند كه كار آنها بايد با وجود شرايطي پذيرفته آنها از رشد جسمي و ف
با توجه به مطالبي كه بيان شد،دانسته مي شود حتي معيار سن در قوانين مختلف نيز داراي .گردد

باشد؛ در نتيجه نوعي تشويش و سردرگمي تعاريف متفاوت بوده و سن مشخصي معيارما نمي
ايران با الحاق به كنوانسيون  1373البته در سال . ود دارددر تعيين سن معين براي كودكان وج

سال در  18حقوق كودك كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد، معيار سن را همان سن 
سال كودك تلقي  18بر اساس اين كنوانسيون افراد زير . اين كنوانسيون، مالك نظرقرار داد

ي هر كشوري سن پايين تري در نظر گرفته شوند مگر آنكه به موجب قوانين الزم االجرامي
.( نمايدسال تعريف مي 18شده باشد و با توجه به اين الحاق ايران نيز سن كودكي را سن 

ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي، فرهنگي (و ) 76تا  70: 1394جنگجوي، جامي، نصيري؛ 
  )1394، خرداد 81كار و جامعه، شماره 
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  ر تعريف كودكان كا: اولبند 
كودكاني هستند كه به دليل وجود شرايط و اوضاع و احوال خانوادگي، اجتماعي، مشكالت 

ساعاتي از عمر خود را در شبانه روز به كار كردن در كارخانه ها، ... عديده ي اقتصادي و
مي گذرانند كه بسياري از ... كارگاهها، ساختمان ها، خيابان ها و منازل مردم جهت كارگري و

.( خرج خانواده و برخي ديگر خود به تنهايي عهده دار مخارج خانواده هستند آنها كمك
همانطور كه بيان شد، تعريف كودكان كار از  )11: 1384محسني؛ ( ، ) 169: 1396ماندگار؛ 

تعريف اخالقي و عاطفي آن جدا نيست، آنها كودكاني هستند كه بخش زيادي از ساعات 
... در مدرسه، خانواده، بازي با همساالن خود و تفريح و  روزانه ي خود را به جاي گذراندن

مجبور به كار كردن در موقعيت ها و مكانهايي كه مناسب سن و روحيه ي آنها نبوده سپري مي 
سال  5درصد اين كودكان، پسران هستند كه از سنين  90آمار نشان مي دهد، حدود .كنند

اگون اند و اكثرشان داراي خانواده هاي سال، مشغول به كارهاي گون 18شروع شده تا به 
برخي از آنها بعد از كار كردن به نزد خانواده بازميگردند اما برخي . پرجمعيت هستند

سليماني، .( ارتباطشان با خانواده به كل قطع شده و برخي ديگر كم و بيش ارتباط دارند
دكان كار شايان ذكر نكته اي كه در خصوص كو)11: 1384محسني؛ (، ) 55: 1392حاجياني؛ 

است اين است كه،در اكثرموارد، افراد در تعريف كودكان كار، تنها مصداق بارز آن يعني 
كودكان خياباني را در تعريف كودك كار در نظر مي آورند؛ در حاليكه رابطه ي اين دو مي 

ول تواند عموم و خصوص من وجه باشد؛ با اين توضيح كه، هر كودك كاري در خيابانها مشغ
به تعبيري ديگر، بعضي از كودكان كار در خيابانها مشغول به كار هستند برخي . به كار نيست

ديگر نيز در جاهاي ديگري كار ميكنند و هر كودكي هم كه در خيابان است لزوما مشغول به 
  .كار نبوده بلكه اصطالحا ولگرد محسوب مي شوند

 ويژگي كوكان كار : دوم بند 
طلبد، كه  بيل كودكان دارند، همت جمعي را در رفع اين معضالت ميخصوصياتي كه اين ق

اگر به موقع اقدام نشود شاهد از بين رفتن طفل و حتّي ورود صدمات جبران ناپذيري در آينده 
  .جامعه مان خواهيم شد

  كليات: بخش اول
در قوانين ما سن بلوغ مرز ميان كودكي و بزرگسالي تعيين شده است كه از شرع مقدس 

  :شودحال به بررسي معيار سن در قوانين مختلف ايران پرداخته مي. اسالم الهام گرفته شده است
ماه تمام شمسي و در 7سال و 14، سن بلوغ در پسران را 1تبصره  1210در قانون مدني ماده 

به 1ا . م.ق 95تا  88در قوانين كيفري در مواد .ماه تمام شمسي بيان نموده 9سال و  8دختران 
سال را داراي ضمانت اجراي متفاوت  18سال تا  9سن كودك نيزاشاره كرده و افعال اشخاص 

ا اشخاص نابالغ به طور كل فاقد مسئوليت .م.ق 146همچنين بر اساس  ماده . است بيان كرده
شود اين است كه قدر متيقن در پسران و دختران آنچه از اين ماده استنباط مي.كيفري هستند

سال تمام را ممنوع از  15قانون كار نيز با نگاه خاص به كودكان، افراد زير .باشدسال مي 9زير 
سال را با توجه به اعمال شرايطي در قالب  18تا  15و كار در سنين  2رده استكار تعريف ك

جايز دانسته بنابر اين مواد، اين اشخاص نه كودك هستند كه از كار آنها  84تا  80مواد 
جلوگيري شود ونه به مثابه ي ديگر بزرگساالن حق انجام هر نوع كاري را خواهند داشت بلكه 

كري ناقص برخوردارند كه كار آنها بايد با وجود شرايطي پذيرفته آنها از رشد جسمي و ف
با توجه به مطالبي كه بيان شد،دانسته مي شود حتي معيار سن در قوانين مختلف نيز داراي .گردد

باشد؛ در نتيجه نوعي تشويش و سردرگمي تعاريف متفاوت بوده و سن مشخصي معيارما نمي
ايران با الحاق به كنوانسيون  1373البته در سال . ود دارددر تعيين سن معين براي كودكان وج

سال در  18حقوق كودك كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد، معيار سن را همان سن 
سال كودك تلقي  18بر اساس اين كنوانسيون افراد زير . اين كنوانسيون، مالك نظرقرار داد

ي هر كشوري سن پايين تري در نظر گرفته شوند مگر آنكه به موجب قوانين الزم االجرامي
.( نمايدسال تعريف مي 18شده باشد و با توجه به اين الحاق ايران نيز سن كودكي را سن 

ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي، فرهنگي (و ) 76تا  70: 1394جنگجوي، جامي، نصيري؛ 
  )1394، خرداد 81كار و جامعه، شماره 
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  بارزترين خصوصيت اين كودكان، فقر و مشكل مالي خانواده آنهاست؛ كه كودكان را
 )167و 166: 1396ماندگاري؛ .( استنيز درگير كرده 

 فقدان رابطه منظم و مستحكم با خانواده و حتّي اغلب رابطه اي با خانواده به كل ندارند. 

 عدم بهره گيري از آموزش و تحصيل. 

 بوده كه با ... مشكالت رفتاري، كه حاصل مشاهده روزانه ي خشونت ها، درگيري ها و
زگار نمي باشد و آنها از ابتدا ضد اجتماع تربيت روحيه ي كودكانه آنها به هيچ وجه سا

 .ميشوند

 فقدان احساس امنيت و روابط امن عاطفي. 

   ويژگي كار كودك :سوم بند
 :كار كودك ويژگي هايي دارد، از جمله

 مزد اغلب . مزد ناچيز و ناعادالنه از حقوق اصلي، كه ويژگي بارز شغل كودكان است
ي براي رفع نيازهاي اصلي زندگي كفاف خرج آنها را كودكان كار آنچنان كم است كه حتّ

 .ندارد

  اكثر موارد حتّي آن حقوق ناچيز را هم به خود كودك نمي دهند، يا پدر و مادر كودك
به تعبيري ديگر، مزد را مستقيما به كودك نمي . يا ديگر اعضاي خانواده دريافت مي كنند

 .دهند

 گر اشخاص بيشتر است،كه اين نيز به ضعيف فرمانبرداري و انعطاف پذيري كودك از دي
 .گرددبودن او نسبت به بزرگساالن برمي

  اكثر موارد اين كودكان در مكانهايي مشغول به فعاليت هستند كه مجوز كار نداشته و
غيرقانوني هستند،در نتيجه به علّت عدم نظارت نهادي برآن فعاليت، كار كودك نيز از شرايط 

به نقل از ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، ): 239، 1388فارسياني، .( خواهد بودنامطلوبي برخوردار 
  .1394، خرداد 181علمي، فرهنگي كار و جامعه شماره 

در حال حاضر همگي شاهد افزايش كودكان كار هستيم و وعلل و عواملي سبب افزايش 
  :زير اشاره كردتوان به موارد از جمله اين عوامل، مي.گرددهرچه بيشتر اين پديده مي
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o خشونت خانوادگي. 

o عدم سياست گذاري دولت در زمينه كنترل جمعيت. 

o عدم توضيح عادالنه ثروت در جامعه و وجود فاصله شديد طبقاتي. 

o  ،مهاجرت داخلي مهاجران از شهرهاي كوچك و روستاها به شهرهاي بزرگ باالخص
 .پايتخت

o مكش برخوردار بوده جنگ؛ در كشورهايي كه از وضعيت نامناسب و جنگ و كش
كه ايران نيز از اين پديده .نمايندهايشان به كشورهاي هم جوار مهاجرت ميناگزير خانواده

 .دهندمستثناء نبوده، اكثر كودكان كار در خيابان را كودكان پاكستاني و افغان تشكيل مي

o هاي سنتيفقدان ارزش 

o عدم اطالع كودك از قوانين حمايتي موجود 

o  ضعف قوانين و مقررات حمايتي كودك 

o 13: 1384محسني؛ ( 1ضعف تقسيم كاردر سازمانها و نهادهاي مزبور( 

با توجه به مطالب فوق، بدين نتيجه بديهي خواهيم رسيد كه كودكان كار بيش از ديگر 
ديدگي آنها خالصه كودكان در معرض آسيب پذيري هستند و اين آسيب ها نه تنها در بزه

تجربه ثابت كرده، افرادي .كه در آينده، معموال، شاهد بزهكاري آنان نيز خواهيم بودنشده بل
ديدگي واقع شده اند در بزرگسالي وقوع جرم از ناحيه آنها كه در سنين كودكي مورد بزه

  .راحت تر از ديگر اشخاص مي باشد
  بزهديدگي كودكان كار : چهارم بند

ي مي شوند كه دو مصداق مهم اين آسيب ها بزه گفته شد كه كودكان كار دچار آسيب هاي
از آنجا كه بزهكاري كودكان كار نيز در حقيقت . ديدگي و بزهكاري كودكان كار است

در تعريف  .نوعي بزه ديدگي آنها به حساب مي آيد، اين دو اصطالح را توضيح خواهيم داد
شود كه بزه ديده ور بيان ميدر يك تعريف اينط. 2ديده اقوال وتعاريف متعددي وجود دارد بزه

                                                             
  .مراجعه شود17صفحه  1396مهر  24به عنوان مثال به گزارش روزنامه جام جم مورخ دوشنبه  - 1
  .صفاري علي، تأملي بر بزه ديدگي و انواع آنك به .براي مطالعه بيشتر ر - 2

  بارزترين خصوصيت اين كودكان، فقر و مشكل مالي خانواده آنهاست؛ كه كودكان را
 )167و 166: 1396ماندگاري؛ .( استنيز درگير كرده 

 فقدان رابطه منظم و مستحكم با خانواده و حتّي اغلب رابطه اي با خانواده به كل ندارند. 

 عدم بهره گيري از آموزش و تحصيل. 

 بوده كه با ... مشكالت رفتاري، كه حاصل مشاهده روزانه ي خشونت ها، درگيري ها و
زگار نمي باشد و آنها از ابتدا ضد اجتماع تربيت روحيه ي كودكانه آنها به هيچ وجه سا

 .ميشوند

 فقدان احساس امنيت و روابط امن عاطفي. 

   ويژگي كار كودك :سوم بند
 :كار كودك ويژگي هايي دارد، از جمله

 مزد اغلب . مزد ناچيز و ناعادالنه از حقوق اصلي، كه ويژگي بارز شغل كودكان است
ي براي رفع نيازهاي اصلي زندگي كفاف خرج آنها را كودكان كار آنچنان كم است كه حتّ

 .ندارد

  اكثر موارد حتّي آن حقوق ناچيز را هم به خود كودك نمي دهند، يا پدر و مادر كودك
به تعبيري ديگر، مزد را مستقيما به كودك نمي . يا ديگر اعضاي خانواده دريافت مي كنند

 .دهند

 گر اشخاص بيشتر است،كه اين نيز به ضعيف فرمانبرداري و انعطاف پذيري كودك از دي
 .گرددبودن او نسبت به بزرگساالن برمي

  اكثر موارد اين كودكان در مكانهايي مشغول به فعاليت هستند كه مجوز كار نداشته و
غيرقانوني هستند،در نتيجه به علّت عدم نظارت نهادي برآن فعاليت، كار كودك نيز از شرايط 

به نقل از ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، ): 239، 1388فارسياني، .( خواهد بودنامطلوبي برخوردار 
  .1394، خرداد 181علمي، فرهنگي كار و جامعه شماره 

در حال حاضر همگي شاهد افزايش كودكان كار هستيم و وعلل و عواملي سبب افزايش 
  :زير اشاره كردتوان به موارد از جمله اين عوامل، مي.گرددهرچه بيشتر اين پديده مي
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شخصي است كه حتّي بر اثر حوادث و بالياي طبيعي نيز مورد آسيب قرار گرفته و نيازمند 
حاجي .(آيدكه البته تعريف صحيح ومناسبي به نظر نمي.باشدامداد ديگران و كمك رساني مي

ه در واقع قرباني در تعريفي ديگر،بزه ديد)به نقل از مندلسون 135: 1389تبار فيروز جايي؛ 
ي رفتار ديگري، مورد آسيب و صدمه، اعم از جسمي و محسوب شده است كه به واسطه

حاجي تبار فيروز جايي؛ .(شود، نه وقوع هر حادثه اي غير انساني عليه ديگريروحي واقع مي
بزه ديده شخصي « :در تعريف ديگري) به نقل از انجمن جهاني بزه ديده شناسي 136: 1389
كه به جهت وضعيت و موقعيت خاص، متحمل پيامدهاي دردآور و مشقت باري مي شود است 

( ».كه عواملي با ريشه هاي فيزيكي، رواني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتّي طبيعي دارد
به عبارت ساده تر، « ، )81؛ مباحثي در علوم جنايي، تقريرات )علي حسين( نجفي ابرندآبادي 

قطعي، آسيب به تماميت شخصي وارد آمده باشد و اكثر افراد جامعه  اگر در اثر يك خسارت
لپز فيليزوال، ترجمه روح ( » .نيز به اين مسأله اذعان داشته باشند، آن شخص بزه ديده است

با وجود نظرات متفاوت در مفهوم بزه ديده، بزه  )96: 1380الدين كردعلي وند و محمدي؛ 
  :شوداينطور تعريف مي ديده شناسي با توجه به حقوق بشر

بزه ديدگان اشخاصي هستند كه در پي فعل و «: ي سازمان ملل متحداعالميه 1بر مبناي ماده 
ترك فعل هاي ناقض قوانين كيفري دولت هاي عضو، از جمله قوانيني كه سوء استفاده هاي 

آسيب  مجرمانه از قدرت را به شكل فردي يا گروهي ممنوع كرده اند، به آسيب هايي چون
بدني يا رواني، درد و رنج عاطفي، زيان اقتصادي يا آسيب اساسي به حقوق بنيادين خود، دچار 

با توجه به موضوع اصلي كه بزه ديدگي كودكان كار است، ذكر يك نكته به جاست ».شده اند
و  كه كودكان به لحاظ ضعف جسماني، عدم آگاهي و تجربه الزم در زندگي اجتماعي

اي هستند كه اگر تدابير واقدامات به هنگام و الزم در ر حساس، بزه ديدگان بالقوهي بسياروحيه
. جهت حفاظت و حراست از آنها صورت نپذيرد به بزه ديدگان بالفعل مبدل خواهند شد
 .وهمانطور كه پيش تر بيان شد زمينه براي بزهكاري آنها در آينده هموارتر خواهد شد

وجود ارتباط ميان بزه ديدگي و بزهكاري در كودكان الزم به لحاظ )11: 1384محسني ؛ (
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است به مختصر تعريفي از واژه بزهكاري كودك و تفاوت آن با ديگر هنجارشكنان قانون، 
  . ذكر شود

    و انواع و اقسام آنبزهكاري كودكان كار : بخش دوم
رفتاري شود كه با فعل ويا ترك فعلي مرتكب از منظر حقوقي شخصي بزهكار ناميده مي

در رابطه با كودك بزهكار آنچه ) 48: 1368دانش؛ . ( شود كه قانون گذار آنرا منع كرده است
ي ديگر اشخاص، بزهكار به معناي توان اين اشخاص را به مثابهرسد اين است كه نميبه نظر مي

- حقيقي دانست چراكه اطفال و نوجوانان آينه اي هستند كه رخدادهاي جامعه را بازتاب مي

زيرا علّت 1 شود، بزه حقيقي نيستكنند وآنچه از فعل و ترك فعل از رفتار آنها حاصل مي
واقعي را بايد در محيط و جامعه اي كه آنها را پرورانيده جستجو نمود؛ بنابراين مجازات نمودن 

ي برخورد با ؛ بلكه نحوه)199: 1377نجفي ابرندآبادي، هاشم بيگي؛ . ( آنها نيز بي معناست
ها بايد به گونه اي باشد كه نه تنها به تربيت صحيح منتهي گردد بلكه هر گونه برچسب آن

قانون مجازات . شان نيز در معرض ويراني قرار گيرد مجرميت برايشان حك نگردد كه آينده
ي شمول اش براي ، به درستي مبين اين عملكرد بوده وحتّي نحوه1392اسالمي مصوب 

بزه ديدگي كودكان كار از زواياي مختلف قابل طرح .2نيزمتفاوت استكودكان سنين مختلف 
است، اين امر بيانگر ضعيف تربودن اين كودكان در مقايسه با ديگر كودكان است با توجه به 

در اين مبحث به . گيرندهاي گوناگون قرار ميشرايط متفاوتشان، بيشتر در معرض انواع بزه
خواهيم كرد ولي نبايد بزه عليه كودكان كار را تنها به موارد  برخي از بزه ديدگي آنها اشاره

ذيل خالصه نمود، چرا كه احتمال سوء استفاده ازاين كودكان در هر شغل و موقعيتي متناسب 
ولي موارد ذكر شده عموميت و شمول بيشتري در بزه ديدگي . شودبا آن شغل داده مي

  .كودكان كار داشته است

                                                             
1 - Delinquency 

  .1392قانون مجازات اسالمي مصوب  95تا  88ك به مواد . براي مطالعه بيشتر ر  -2

شخصي است كه حتّي بر اثر حوادث و بالياي طبيعي نيز مورد آسيب قرار گرفته و نيازمند 
حاجي .(آيدكه البته تعريف صحيح ومناسبي به نظر نمي.باشدامداد ديگران و كمك رساني مي

ه در واقع قرباني در تعريفي ديگر،بزه ديد)به نقل از مندلسون 135: 1389تبار فيروز جايي؛ 
ي رفتار ديگري، مورد آسيب و صدمه، اعم از جسمي و محسوب شده است كه به واسطه

حاجي تبار فيروز جايي؛ .(شود، نه وقوع هر حادثه اي غير انساني عليه ديگريروحي واقع مي
بزه ديده شخصي « :در تعريف ديگري) به نقل از انجمن جهاني بزه ديده شناسي 136: 1389
كه به جهت وضعيت و موقعيت خاص، متحمل پيامدهاي دردآور و مشقت باري مي شود است 

( ».كه عواملي با ريشه هاي فيزيكي، رواني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتّي طبيعي دارد
به عبارت ساده تر، « ، )81؛ مباحثي در علوم جنايي، تقريرات )علي حسين( نجفي ابرندآبادي 

قطعي، آسيب به تماميت شخصي وارد آمده باشد و اكثر افراد جامعه  اگر در اثر يك خسارت
لپز فيليزوال، ترجمه روح ( » .نيز به اين مسأله اذعان داشته باشند، آن شخص بزه ديده است

با وجود نظرات متفاوت در مفهوم بزه ديده، بزه  )96: 1380الدين كردعلي وند و محمدي؛ 
  :شوداينطور تعريف مي ديده شناسي با توجه به حقوق بشر

بزه ديدگان اشخاصي هستند كه در پي فعل و «: ي سازمان ملل متحداعالميه 1بر مبناي ماده 
ترك فعل هاي ناقض قوانين كيفري دولت هاي عضو، از جمله قوانيني كه سوء استفاده هاي 

آسيب  مجرمانه از قدرت را به شكل فردي يا گروهي ممنوع كرده اند، به آسيب هايي چون
بدني يا رواني، درد و رنج عاطفي، زيان اقتصادي يا آسيب اساسي به حقوق بنيادين خود، دچار 

با توجه به موضوع اصلي كه بزه ديدگي كودكان كار است، ذكر يك نكته به جاست ».شده اند
و  كه كودكان به لحاظ ضعف جسماني، عدم آگاهي و تجربه الزم در زندگي اجتماعي

اي هستند كه اگر تدابير واقدامات به هنگام و الزم در ر حساس، بزه ديدگان بالقوهي بسياروحيه
. جهت حفاظت و حراست از آنها صورت نپذيرد به بزه ديدگان بالفعل مبدل خواهند شد
 .وهمانطور كه پيش تر بيان شد زمينه براي بزهكاري آنها در آينده هموارتر خواهد شد

وجود ارتباط ميان بزه ديدگي و بزهكاري در كودكان الزم به لحاظ )11: 1384محسني ؛ (
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 ا به هر .هاي مختلفي داشته باشدتواند علّتكه مي: جرح  كودك آزاري و ضرب وام
علّتي كه باشد، به جهت مجبور كردن كودك به تبعيت و فرمانبرداري يا مجبور كردن او به 

 .دربرابراحقاق حق خويش است  سكوت

 تواند زمينه ساز انواع بزه بزه ديدگي كودك در رابطه با مواد مخدر كه همين مورد مي
خريد . معتاد كردن طفل-2خريد و فروش مواد مخدر توسط كودكان  -1:ليه او شودديدگي ع

اين .وي توسط اين اشخاص شود 1تواند زمينه ساز اعتيادي كودك، ميو فروش مواد وسيله
اين افراد حتّي والدين . سازندافراد با معتاد كردن كودك آنها را بيشتر به خود وابسته تر مي

-نند باشند و در جهت رسيدن به تمايالت خويش كودك خود را معتاد ميتوانيز مي 2كودكان

ي شيوه-2ي مستقيم شيوه-1:گيردمعتاد كردن كودك، به دو شيوه صورت مي. كنند
مواد مخدر نام دارند براي خريد  3ي مستقيم، اشخاصي كه به اصطالح ساقيدرشيوه. غيرمستقيم

ان بردار وضعيف هستند و كسي جز كودكان فروش مواد نيازمند فردي تحت كنترل و فرم
ها را دارا باشد باالخص زماني كه اين كودكان نيز معتاد شوند تواند تمامي اين ويژگينمي

همچنين كودكان براي دالالن و قاچاقچيان مواد مخدر . شان به مراتب بيشترخواهد شدوابستگي
. شوندنموده و به آنها مشكوك نميامن ترين وسيله به شمار ميروند چراكه كمتر جلب توجه 

اي روشن از او  مسلم است شخصي كه آغاز زندگي اش به اين شكل رقم بخورد انتظار آينده
درشيوه غيرمستقيم علل و عوامل اعتياد زايي كه ناشي از بسترهاي نامناسب سياسي، . رودنمي

بيگي؛ .( كشاندخدر مياست كودك را به سمت اعتياد و مصرف مواد م...اجتماعي، اقتصادي و
 )124تا  119: 1384

                                                             
باشد لذا وابستگي سازمان جهاني بهداشت به اين نتيجه رسيده است كه اصطالح اعتياد يك اصطالح علمي نمي 1964در سال « - 1

  .117: 1384؛)جمال(بيگي » .گرددجاي آن توصيه ميدارويي به 
و اين معضل . سازدرود و بستر را براي اعتياد او فراهم مياعتياد والدين يكي از اساسي ترين علّت اعتياد كودك بشمار مي  -2

در خانواده هاي فقير  اجتماعي هم در خانواده هاي فقير و هم در خانواده هاي ثروت مند مشاهده شده است ولي كثرت اين مسأله
  .نمود بيشتري داشته است

  . باشدمنظور، فروشنده مواد مخدر مي - 3
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  اكثرا از اطفال :به عنوان مثال. است كه اعم از تجاوز جنسي 1ي جنسيسوء استفاده
شود و يا از پسران در كارهاي دختر،به دليل جلب ترحم بيشتر در تكدي گري استفاده مي

 )13: 1384محسني؛.( شودسنگين بهره كشي مي

  ت و تجاوز جنسيكه لطمه هاي جبران ناپذيري بر كودك به خصوص  2آزارو اذي
به تجربه ثابت شده اكثرتجاوزگران فعلي كودكان گذشته اي هستند كه خود، . ي او داردآينده

ي استخدام نيروي اشخاص سوء استفاده كننده كه به بهانه .مورد تجاوز ديگري قرار گرفته اند
كنند و بعد با فريب آنها درافزايش دستمزدشان يا ا به آنان تجاوز مي، بعده)كودك(جوانتر

 )13: 1384محسني؛ . ( كنندهايشان، آنها را مجبور به سكوت ميتهديد جان آنها يا خانواده

 اين كودكان به جهت بي سرپرستي و عدم : قرار گرفتن كودك در باندهاي قاچاق انسان
قرار خواهند گرفت كه اغلب از دختران در قالب  3انسان وجود خانواده بيشتر در معرض قاچاق

 . گرددازدواج ولي حقيقتا به عنوان فروش به كشورهاي خارجه استفاده مي

خارج يا وارد  -الف«:قانون مبارزه با قاچاق انسان 1تعريف قاچاق انسان به موجب ماده 
شوربا اجبار و اكراه يا تهديد يا ساختن يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي ك

خدعه و نيرنگ و يا سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا 
تحويل -ب. افراد ياد شده به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح و بردگي و ازدواج

ي رد يا افراد مربوطهگرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاي ف
، در تعريف قاچاق انسان در اين قانون، انواع بزه ».اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود

) برداشت اعضاء، فحشاء عليه كودك، بردگي كودكان( شود نام بردها را عليه اين كودكان مي
خاص درآمده، اين نام برده شده و تحت عنوان يك قانون » عبوردادن از مرز«ولي چون از 

 .شودجرايم در قالب قانون قاچاق انسان، رسيدگي مي

                                                             
1  Physical abuse 
2 Sexual abuse 

  .568: 1392ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص، » .قاچاق زنان و كودكان، كه گاه آنرا بردگي سفيد مي نامند«  - 3

 ا به هر .هاي مختلفي داشته باشدتواند علّتكه مي: جرح  كودك آزاري و ضرب وام
علّتي كه باشد، به جهت مجبور كردن كودك به تبعيت و فرمانبرداري يا مجبور كردن او به 

 .دربرابراحقاق حق خويش است  سكوت

 تواند زمينه ساز انواع بزه بزه ديدگي كودك در رابطه با مواد مخدر كه همين مورد مي
خريد . معتاد كردن طفل-2خريد و فروش مواد مخدر توسط كودكان  -1:ليه او شودديدگي ع

اين .وي توسط اين اشخاص شود 1تواند زمينه ساز اعتيادي كودك، ميو فروش مواد وسيله
اين افراد حتّي والدين . سازندافراد با معتاد كردن كودك آنها را بيشتر به خود وابسته تر مي

-نند باشند و در جهت رسيدن به تمايالت خويش كودك خود را معتاد ميتوانيز مي 2كودكان

ي شيوه-2ي مستقيم شيوه-1:گيردمعتاد كردن كودك، به دو شيوه صورت مي. كنند
مواد مخدر نام دارند براي خريد  3ي مستقيم، اشخاصي كه به اصطالح ساقيدرشيوه. غيرمستقيم

ان بردار وضعيف هستند و كسي جز كودكان فروش مواد نيازمند فردي تحت كنترل و فرم
ها را دارا باشد باالخص زماني كه اين كودكان نيز معتاد شوند تواند تمامي اين ويژگينمي

همچنين كودكان براي دالالن و قاچاقچيان مواد مخدر . شان به مراتب بيشترخواهد شدوابستگي
. شوندنموده و به آنها مشكوك نميامن ترين وسيله به شمار ميروند چراكه كمتر جلب توجه 

اي روشن از او  مسلم است شخصي كه آغاز زندگي اش به اين شكل رقم بخورد انتظار آينده
درشيوه غيرمستقيم علل و عوامل اعتياد زايي كه ناشي از بسترهاي نامناسب سياسي، . رودنمي

بيگي؛ .( كشاندخدر مياست كودك را به سمت اعتياد و مصرف مواد م...اجتماعي، اقتصادي و
 )124تا  119: 1384

                                                             
باشد لذا وابستگي سازمان جهاني بهداشت به اين نتيجه رسيده است كه اصطالح اعتياد يك اصطالح علمي نمي 1964در سال « - 1

  .117: 1384؛)جمال(بيگي » .گرددجاي آن توصيه ميدارويي به 
و اين معضل . سازدرود و بستر را براي اعتياد او فراهم مياعتياد والدين يكي از اساسي ترين علّت اعتياد كودك بشمار مي  -2

در خانواده هاي فقير  اجتماعي هم در خانواده هاي فقير و هم در خانواده هاي ثروت مند مشاهده شده است ولي كثرت اين مسأله
  .نمود بيشتري داشته است

  . باشدمنظور، فروشنده مواد مخدر مي - 3
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 1.خريد و فروش كودكان در داخل كشور به منظور استفاده از آنها به عنوان تكدي گري )
  )102تا  100: 1384بيگي؛ ( ، ) 14: 1384محسني؛ 

ار بيان ذكر يك نكته خالي از فايده نيست، مطالبي كه از انواع بزه ديدگي كودكان ك
گرديد، مطلقا اختصاص به كودك كار ندارد چراكه جرايمي هستند كه احتمال وقوع، عليه هر 

رسد با اين كسي را خواهد داشت ولي نسبت به كودكان كار درجه احتمال، به حداكثري مي
ي توان انحصاري دانست بلكه اين موارد جنبهتوصيف، بزه هاي ارتكابي عليه كودك را نمي

داشته و متناسب هر شغل و موقعيتي كه كودك در آن قرار دارد، جرمي متناسب با آن تمثيلي 
  .پذير خواهد بود امكان

  بزه ديدگي كودكان كار علل و عوامل  :بخش سوم
يافته هاي جرم شناسي و بزه ديده شناسي نشان داده است كه برخي از افراد به دليل 

اجتماعي بيش تر از ديگر اشخاص در خصوصيات خاص زيست شناسي، روان شناسي و 
از عوامل مؤثري كه بر بزه ديده واقع شدن اين اشخاص، از . معرض بزه ديدگي قرار دارند

  :جمله كودكان كار، نقش دارد عبارت است از
 عوامل فرهنگي 

 آداب و رسوم نادرست 

 فرار كودكان از محيط خانه 

 اختالل و انحراف در كانون خانواده 

  1: 1392داداش خواه؛ . (ديگر مواردخشونت رواني و( 

 ضعف فيزيكي 

 139: 1389حاجي تبار فيروز جايي؛ (فقدان آگاهي، تجربه و ضعف خود كنترلي( 

  
  

                                                             
سال حبس به عالوه استرداد كليه اموال به دست آمده از اين  2ماه تا  3اطفال جهت تكدي گري، مجازات استفاده كنندگان از  -1

  .1/2/1392ك به قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده با اصالحات مصوب . ر.طريق است
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  در برابر بزه عليه كودكان كار  هاي مقابله و پيشگيري راه :بخش چهارم
مانع شدن از امري، جلوگيري از وقوع چيزي، و جلوبستن چيزي «پيشگيري به معناي

مير .( پيشگيري در معني موسع، شامل پيشگيري كيفري و پيشگيري غيركيفري است.»است
به نقل : جاحي تبار فيروز جايي(، ) به نقل از حاجي تبارفيروز جايي12:  1381محمد صادقي؛ 

پيشگيري با استفاده «:پيشگيري كيفري يعني )1517: 1386انوري؛ ( ، ) 27: 1383از فرجي ها؛ 
آميز و سزادهي دارد و در مرحله بعد از وقوع جرم و يا بزه ديدگي ي قهرجنبه از ابزار كيفر، كه
ولي پيشگيري غيركيفري يا پيشگيري به معناي أخص عبارت است » .شودبه كار گرفته مي

ي كنشي داشته و با ماهيتي غيرقهرآميز يا در مقام سالم سازي مجموعه اقدام هايي كه جنبه«:از
زا و يا براي به هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهكاري و هاي جرمرفع بحرانيا براي  جامعه، و

: 1383به نقل از نجفي ابرندآبادي؛ : حاجي تبار فيروز جايي( ».شودحتّي بزه ديدگي اتخاذ مي
بيني، شناسايي و ارزيابي خطر  پيش«: قانون پيشگيري از وقوع جرم 1پيشگيري از نظرماده  )56

ولي در هر . ».خاذ تدابير و اقدامات الزم براي از بين بردن يا كاهش آن استوقوع جرم و ات
هاي پيشگيرانه بايد طوري طرح ريزي شود تا آزادي فردي اشخاص، سلب صورت، برنامه

در كنار اصطالح پيشگيري از جرم، پيشگيري از  .نشود و موافق با قوانين حقوق بشر نيز باشد
ديده شناختي همانند جرم شناسي داراي استقالل نسبي اكه بزهبزه ديدگي نيز مطرح است، چر

از اين رو، پيشگيري از بزه ديدگي به لحاظ ارتباطي كه با جرم شناسي و سياست جنايي . است
. بزه ديده دارد مي تواند با ياري رشته بزه ديده شناسي به طور مستقل مورد مطالعه قرار بگيرد

توان از بزه ديدگي پيش گيري از بزهكاري بوده و مي هرچند، در واقع،هدف از پيشگيري
آنطور كه به نظر  )130: 1389حاجي تبار فيروز جايي؛ .( رودگفت مكمل آن نيز به شمار مي

رسد، ميان بزه ديده شناختي پيشگيرانه و جرم شناسي پيشگيرانه نه تنها ارتباط تنگاتنگي مي
آنكه در هر دوي آنها بايد ابتدا به علت شناسي وجود دارد بلكه شباهت هايي نيز دارند اول 

جنايي پرداخته شود، سپس به بررسي عواملي كه بر فعليت يافتن انديشه مجرمانه نقش داشته 
در قوانين ايران به سياست هاي  )130: 1389حاجي تبار فيروز جايي؛ .( است، پرداخته شود

: توان به چند مورد اشاره كرد مثال ميپيشگيرانه در قوانين مختلف توجه شده است به عنوان 

 1.خريد و فروش كودكان در داخل كشور به منظور استفاده از آنها به عنوان تكدي گري )
  )102تا  100: 1384بيگي؛ ( ، ) 14: 1384محسني؛ 

ار بيان ذكر يك نكته خالي از فايده نيست، مطالبي كه از انواع بزه ديدگي كودكان ك
گرديد، مطلقا اختصاص به كودك كار ندارد چراكه جرايمي هستند كه احتمال وقوع، عليه هر 

رسد با اين كسي را خواهد داشت ولي نسبت به كودكان كار درجه احتمال، به حداكثري مي
ي توان انحصاري دانست بلكه اين موارد جنبهتوصيف، بزه هاي ارتكابي عليه كودك را نمي

داشته و متناسب هر شغل و موقعيتي كه كودك در آن قرار دارد، جرمي متناسب با آن تمثيلي 
  .پذير خواهد بود امكان

  بزه ديدگي كودكان كار علل و عوامل  :بخش سوم
يافته هاي جرم شناسي و بزه ديده شناسي نشان داده است كه برخي از افراد به دليل 

اجتماعي بيش تر از ديگر اشخاص در خصوصيات خاص زيست شناسي، روان شناسي و 
از عوامل مؤثري كه بر بزه ديده واقع شدن اين اشخاص، از . معرض بزه ديدگي قرار دارند

  :جمله كودكان كار، نقش دارد عبارت است از
 عوامل فرهنگي 

 آداب و رسوم نادرست 

 فرار كودكان از محيط خانه 

 اختالل و انحراف در كانون خانواده 

  1: 1392داداش خواه؛ . (ديگر مواردخشونت رواني و( 

 ضعف فيزيكي 

 139: 1389حاجي تبار فيروز جايي؛ (فقدان آگاهي، تجربه و ضعف خود كنترلي( 

  
  

                                                             
سال حبس به عالوه استرداد كليه اموال به دست آمده از اين  2ماه تا  3اطفال جهت تكدي گري، مجازات استفاده كنندگان از  -1

  .1/2/1392ك به قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده با اصالحات مصوب . ر.طريق است
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قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب  1ماده  -2. قانون اساسي جمهوري اسالمي 3اصل -1
 4ماده -4. 1362قانون تأسيس وزارت اطالعات جمهوري اسالمي مصوب  1ماده  -3. 1339

  . 1369قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي مصوب 
-ي اول، راهكارهاي بلند مدتي به نظر ميديدگي كودكان كار در وهله در پيشگيري از بزه

شوند بي شباهت نيست، اين راهكارها در رسند كه تقريبا با آنچه كه در روياها پرورانده مي
قالب برنامه ريزي هاي كالن در جهت ازبين بردن فقر، تأمين رفاه اجتماعي درحد يك زندگي 

كه امكان تحقق شان به طور كامل، ... عرصه زندگي اجتماعي ومتوسط، ايجاد عدالت در تمام 
آنچه به نظر منطقي تر و . ضعيف به نظر مي رسد و براي پيشرفت نبايد اينقدر ، متوقع بود

اي ما را در رسيدن راهكارهاي دردسترس تر است راهكارهاي كوتاه مدتي هستند كه به اندازه
  :توان به چند مورد زير اشاره نمودميبه عنوان مثال . كندبلند مدت ياري مي

 جلوگيري از كار كودك و يا نظارت بر كار آنها. 

  شناسايي كودكان كار و وضعيت خانوادگي آنها كه مستلزم انجام تحقيقات تخصصي و
 .پيگيرانه اي است

  اصالح سيستم آموزشي كشور و فراهم آوري امكان تحصيل هرچه بيشتر براي
 .تحصيل مانند ديگر همساالن خود را ندارندكودكاني كه امكان 

 ي انواع خدمات مورد نياز اعم از كمك حمايت از خانواده هاي كودكان كار و ارائه
 .هزينه زندگي، خدمات مشاوره اي و تحصيلي براي كودكان و ديگر موارد حمايتي

 رچه مشخص نمودن حيطه وظايف و تكاليف سازمانهاي مزبور و تعيين ناظر بر بهبود ه
 .بهتر عملكرد آنها

  تأسيس يك بنياد تيم تحقيقاتي ويژه براي كودكان كار كه متشكل از متخصصيني
كه ... دان وازجمله، روان شناس كودك و روان پزشك، جامعه شناس، جرم شناس، حقوق

يك گروه حمايتي، براي كودكاني كه شرايط و اوضاع و احوال، آنهارا براي كاركردن زود 
  )14: 1384محسني؛ .(شودسازد، محسوب ميد ميهنگام مستع
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نوعي از پيشگيري وجود دارد كه  -1: به طور كل، پيشگيري به دو طريق قابل اعمال است
زمينه و شرايط وقوع جرم و علل و عواملي كه زمينه ساز سهولت وقوع جرم است را پيش بيني 

اين نوع پيشگيري بيشتر در عرصه ي . نمايدنموده و در جهت از بين بردن آن كوشش مي
نوع ديگري از پيشگيري وجود  -2. كه به پيشگيري اجتماعي معروف است. باشداجتماع مي

شود دارد كه نقطه توجه اش برحمايت از موضوع مورد نظراست، در اين شيوه سعي برآن مي
ه واقع فرصت وقوع جرم را كاهش داده و موقعيت هاي بزه زا را حذف نمايد  و از بزه ديد

گويند كه به اين شيوه از پيشگيري، پيشگيري وضعي مي. شدن تا حد امكان جلوگيري نمايد
بايست با همكاري و مشاركت شهرداري، نيازمند مراحل مختلفي است كه سازمان بهزيستي مي

انجمن هاي خيريه، تشكل هاي غير دولتي و نيروي انتظامي و مددكاران اجتماعي كه تمامي 
اين . ي مراكز استانها انجام گردددر قالب تيم تخصصي و سيار و يا مستقر در كليه توانندمي

  :مراحل عبارت است از
نمايد كه مراد ارتباطي است كه مددكار اجتماعي با كودك كار برقرار مي: شناسايي -1

 .پردازدو به بررسي و تشخيص وضع موجود وي مي

عني ايجاد ارتباط مستحكم و با دوام تر يك مددكار با كودك كار كه با ي: جذب -2
جلب اعتماد كودك صورت پذيرفته و هدف از آن آگاهي كودك از منابع و خدماتي است 

 .كه در اختيار او قرار خواهد گرفت

در اين مرحله رابطه اي عميق تراز پيش شكل گرفته تا شرايط را براي حل : پذيرش -3
 .هاي مختلف فراهم نمايدنهمشكل در زمي

اي ارائه ايجاد مراكزي براي كودكان كار كه به آنان خدمات تخصصي ويژه -4
آموزي به كودكان و يا كارگاهايي كه تنها كودكان در آنجا هاي حرفهمانند ايجاد كارگاه.دهد

 .مشغول به كار شوند و به همراه آن، خدمات آموزشي و تخصصي به ايشان ارائه گردد

متشكل از اقداماتي پيگيرانه است، جهت استمرار خدمات مزبور به منظور : يريپيگ -5
پيشگيري از كار كودك يا حداقل حفاضت از وي در برابرآسيب و مورد بزه واقع شدن او از 

حاجي .(كاراوست و دور كردن كودك از كار و نزديك كردن وي به محيط خانوادگي است

قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب  1ماده  -2. قانون اساسي جمهوري اسالمي 3اصل -1
 4ماده -4. 1362قانون تأسيس وزارت اطالعات جمهوري اسالمي مصوب  1ماده  -3. 1339

  . 1369قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي مصوب 
-ي اول، راهكارهاي بلند مدتي به نظر ميديدگي كودكان كار در وهله در پيشگيري از بزه

شوند بي شباهت نيست، اين راهكارها در رسند كه تقريبا با آنچه كه در روياها پرورانده مي
قالب برنامه ريزي هاي كالن در جهت ازبين بردن فقر، تأمين رفاه اجتماعي درحد يك زندگي 

كه امكان تحقق شان به طور كامل، ... عرصه زندگي اجتماعي ومتوسط، ايجاد عدالت در تمام 
آنچه به نظر منطقي تر و . ضعيف به نظر مي رسد و براي پيشرفت نبايد اينقدر ، متوقع بود

اي ما را در رسيدن راهكارهاي دردسترس تر است راهكارهاي كوتاه مدتي هستند كه به اندازه
  :توان به چند مورد زير اشاره نمودميبه عنوان مثال . كندبلند مدت ياري مي

 جلوگيري از كار كودك و يا نظارت بر كار آنها. 

  شناسايي كودكان كار و وضعيت خانوادگي آنها كه مستلزم انجام تحقيقات تخصصي و
 .پيگيرانه اي است

  اصالح سيستم آموزشي كشور و فراهم آوري امكان تحصيل هرچه بيشتر براي
 .تحصيل مانند ديگر همساالن خود را ندارندكودكاني كه امكان 

 ي انواع خدمات مورد نياز اعم از كمك حمايت از خانواده هاي كودكان كار و ارائه
 .هزينه زندگي، خدمات مشاوره اي و تحصيلي براي كودكان و ديگر موارد حمايتي

 رچه مشخص نمودن حيطه وظايف و تكاليف سازمانهاي مزبور و تعيين ناظر بر بهبود ه
 .بهتر عملكرد آنها

  تأسيس يك بنياد تيم تحقيقاتي ويژه براي كودكان كار كه متشكل از متخصصيني
كه ... دان وازجمله، روان شناس كودك و روان پزشك، جامعه شناس، جرم شناس، حقوق

يك گروه حمايتي، براي كودكاني كه شرايط و اوضاع و احوال، آنهارا براي كاركردن زود 
  )14: 1384محسني؛ .(شودسازد، محسوب ميد ميهنگام مستع
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آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني مصوب  2و1ل از مواد به نق 145: 1389تبار فيروز جايي؛ 
  )هيئت وزيران 

در مورد راهكارها و راههاي پيشگيرانه مختصر مطالبي اشاره شد و تاكنون مقاالت وآثاري 
در مورد پيشگيري از بزه ديدگي به طور كلي، نوشته شده است ولي در مورد بزه ديده واقع 

آن، موارد زيادي به دست نيامده، آنچه در اين مقاله در  شدن كودكان كار و پيشگيري از
استفاده از راههاي پيشگيرانه آمده است، ضمن حفظ اصول كلي راههاي پيشگيري در ديگر 

ي راه حل هاي جديد و مناسب با ي قبلي از ديگر نويسندگان، سعي بر ارائهآثار نوشته شده
ي صرف، اين قبيل مطالب تنها بر مطالعهموضوع موردنظر است و اميد است كه استفاده از

  .منتهي نشده و به كاربرد عملي برسد
  ي مرسوم پيشگيري از وقوع جرمشيوه: بخش پنجم

  پيشگيري كنشي از بزه ديدگي كودكان كار: اول بند
در اين شيوه از پيشگيري آنچه مد نظر است نظارت بر تمام فعاليت ها و تمام اقداماتي است 

به تعبيري ديگر، دراين شيوه سعي . باشدديدگي كودكان كار وجود دارد، مي كه پيش از بزه
شود تا تمامي راههايي را كه بزه ديدگي كودكان كار را تسهيل مي نمايد شناسايي و به مي

ي عواملي كه مؤثربر بزه همچنين شناسايي كليه.موقع از وقوع بزه عليه آنان جلوگيري شود
توان مي...امل اقتصادي، اجتماعي، محيطي، خانوادگي، تربيتي و ديدگي آنهاست از جمله عو

بديهي است كه هدف .نمايندنام برد كه هريك نقش مؤثري بر بزه ديدگي كوكان كار ايفا مي
از پيشگيري كنشي از بزه ديدگي كودكان باألخص كودكان كار، جلوگيري از بزهكاري آنان 

توان به وضع قانون و مقررات محكم و ان مثال ميبه عنو)74: 1383عباچي؛ .( در آينده است
قابل اجرا در خصوص كار كودك و مشخص نمودن شرايطي كه ضمانت اجراي قوي بر وضع 
آن قانون داشته باشد، اشاره كرد چراكه وضع قانون به تنهايي راهگشا نيست وفقط يك ماده و 

نتظار از اين شيوه است، داشتن شود بلكه آنچه مورد ايك قانون به ديگر قوانين افزوده مي
در حال حاضر قانوني كه به كار كودك . باشدضمانت اجراي قوي بر عدم رعايت قوانين مي

ي كار وي باشد كه دراين قانون به كار كودك و شيوهصراحتا اشاره كرده، قانون كار مي
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وني به اين باشيم گويي قانوشرايط آن متذكر شده ولي به وضوح شاهد نقض مقررات آن مي
ها را به توان برخي تدابير و فعاليتدر شيوه پيشگيري كنشي مي. نام اصال وضع نشده است

گذراند مانند تقسيم نمود كه در محلهايي كه كودك در آن ساعاتي را مي) خرد(تدابير جزيي
محل كار او، محل زندگي او، محيط خانوادگي و مدرسه آنان، تدابيري مختص اين موقعيت 

به عبارتي، اگر . ي به ظاهر كوچك ولي به مراتب مهمتر از ديگر موقعيت هاست، اشاره كردها
در اين موقعيت هاي اوليه اي كه كودك در آن قرار دارد بتوان عوامل مؤثر بر بزه ديدگي 
كودكان كار را شناسايي نمود، خيلي از مسير را در جهت جلوگيري از بزه ديده واقع شدن او 

به عنوان مثال به علل و عواملي كه سبب كار كودك و )76و  75: 1383عباچي؛ ( .پيموده ايم
توان ي خرد آن و علل و عوامل كه از بزه ديده واقع شدن كودكان كار ميراههاي پيشگيرانه
  :جلوگيري كرد

 را داشته باشد ديگر  ي خوداگر سرپرست خانوار توانايي تنظيم وضعيت مالي خانواده
چراكه مهمترين عامل كار كودك، وضعيت نابه سامان اقتصادي .نيازي نيستبه كار كودك 

 .خانوار است

 ي خويش اگر به تحصيل كودك اهميت داده شود و كودك توسط خانواده و جامعه
به تحصيل ترغيب شود يا اگر به محيط هايي كه كودك در آن فعاليت دارد يا مشغول به 

 .ديدگي كودك خواهد داشت بر پيشگيري از بزهتأثير بارزي ... كاراست نظارت شود و

  اگر در محيط آموزشي، كودكان كم بضاعت شناسايي و براي رفع مشكالت مالي
آنها، به نحوي كه به شخصيت كودك اثر منفي نگذارد، كمك شود يا سازمان فني و حرفه اي 

نوجوان است به آموزش و پرورش كشور، حرفه اي را كه مناسب با حال و وضعيت كودك يا 
طور رايگان به وي آموزش دهد تا هم دراين محيط امن به كار بپردازد و هم آموزش رايگان 

گردر امان بمانند، گام مؤثري در جلوگيري از ديده باشد و نيز از شر كارفرمايان سوء استفاده
 .بزه ديدگي كودكان كار برداشته خواهدشد

 تواند با شناسايي عوامل زيستي هنگي ميهمچنين عالوه بر آن، محيط آموزشي و فر
مثل وضعيت رواني و جسماني كودك، سن وي، بررسي عوامل روان شناختي كه بعضا متأثر از 

آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني مصوب  2و1ل از مواد به نق 145: 1389تبار فيروز جايي؛ 
  )هيئت وزيران 

در مورد راهكارها و راههاي پيشگيرانه مختصر مطالبي اشاره شد و تاكنون مقاالت وآثاري 
در مورد پيشگيري از بزه ديدگي به طور كلي، نوشته شده است ولي در مورد بزه ديده واقع 

آن، موارد زيادي به دست نيامده، آنچه در اين مقاله در  شدن كودكان كار و پيشگيري از
استفاده از راههاي پيشگيرانه آمده است، ضمن حفظ اصول كلي راههاي پيشگيري در ديگر 

ي راه حل هاي جديد و مناسب با ي قبلي از ديگر نويسندگان، سعي بر ارائهآثار نوشته شده
ي صرف، اين قبيل مطالب تنها بر مطالعهموضوع موردنظر است و اميد است كه استفاده از

  .منتهي نشده و به كاربرد عملي برسد
  ي مرسوم پيشگيري از وقوع جرمشيوه: بخش پنجم

  پيشگيري كنشي از بزه ديدگي كودكان كار: اول بند
در اين شيوه از پيشگيري آنچه مد نظر است نظارت بر تمام فعاليت ها و تمام اقداماتي است 

به تعبيري ديگر، دراين شيوه سعي . باشدديدگي كودكان كار وجود دارد، مي كه پيش از بزه
شود تا تمامي راههايي را كه بزه ديدگي كودكان كار را تسهيل مي نمايد شناسايي و به مي

ي عواملي كه مؤثربر بزه همچنين شناسايي كليه.موقع از وقوع بزه عليه آنان جلوگيري شود
توان مي...امل اقتصادي، اجتماعي، محيطي، خانوادگي، تربيتي و ديدگي آنهاست از جمله عو

بديهي است كه هدف .نمايندنام برد كه هريك نقش مؤثري بر بزه ديدگي كوكان كار ايفا مي
از پيشگيري كنشي از بزه ديدگي كودكان باألخص كودكان كار، جلوگيري از بزهكاري آنان 

توان به وضع قانون و مقررات محكم و ان مثال ميبه عنو)74: 1383عباچي؛ .( در آينده است
قابل اجرا در خصوص كار كودك و مشخص نمودن شرايطي كه ضمانت اجراي قوي بر وضع 
آن قانون داشته باشد، اشاره كرد چراكه وضع قانون به تنهايي راهگشا نيست وفقط يك ماده و 

نتظار از اين شيوه است، داشتن شود بلكه آنچه مورد ايك قانون به ديگر قوانين افزوده مي
در حال حاضر قانوني كه به كار كودك . باشدضمانت اجراي قوي بر عدم رعايت قوانين مي

ي كار وي باشد كه دراين قانون به كار كودك و شيوهصراحتا اشاره كرده، قانون كار مي
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پول پرستي، حرص، طمع، : محيط زندگي و جوي كه كودك در آن قرار دارد است، مثل
اهد كه اين عوامل بر بزه ديده واقع شدن او تأثير بسزايي خو...پيروي از مد و

ارائه گردد، بالتبع از بزه ديدگي او خود به خود جلوگيري  1داشت،اگرشناسايي شوند و راه حل
 )76: 1383عباچي؛.( خواهد شد

ي كوچكي است كه كودك در آن قرار دارد مواردي كه در باال  بيان گرديد، تنها در جامعه
بلكه بيشتر، مخرب كودك و  تواند به همان اندازه كه مؤثر واقع شود، به همان اندازهكه مي
و اين اهميت خانواده و . اي نه چندان دور شودي او و سبب اضمحالل كشور در آيندهآينده

  .آموزش و پرورش كشور را نشان خواهد داد ولي آنچنان كه شايسته توجه است، اقدامي نشده
ين نوع پيشگيري شود كه در ابه نوع ديگري از پيشگيري، با عنوان پيشگيري كالن اشاره مي

شوند و همچنين اقدامات و تدابير اتخاذ شده توسط نهادهاي بزرگ تر و جامع تر وارد عمل مي
براي تبيين .است... آنان نيز به مراتب وسيع تر از نهادهاي كوچك تر مثل خانواده، مدرسه و

قنيني كودكان تواند بر سياست تدولت مي -1:اين نوع پيشگيري به مثالهايي اشاره خواهيم نمود
ي اجرا و كار و بهبود عملكرد هرچه بهتر قانون كار، نهاد يا اشخاصي را به عنوان ناظربر نحوه

 صدا و سيما كه عنصري پررنگ از نهاد اجتماعي به شمار مي -2.  عملكرد آنان وضع نمايد
غل هايي گري كودكان و ش 2هايي اثر گذار بر تقبيح تكديتواند با تدوين برنامهآيد، مي

هاي و همچنين با تأكيد بر ارزش كاذب ازاين قبيل موارد كه مخالف با شرافت انساني است
واالي انساني، فرهنگ سازي در جهت زدودن كودكان متكدي و كودكان خياباني، داشته 

                                                             
ي ساالنه به بچه ها، س ارائه شدهتواند در دروآموزش و پرورش مي: شود مثال زد اين است كهاز نمونه راه حل كه دراين باره مي  -1

  .ي يك واحد درسي، مربوط به قوانين كار كودك و آگاهي آنان در حق و حقوقشان، به آنها اطالعات الزم داده شودبا ارئه 
تكدي از منظر اجتماعي، اقتصادي، حقوقي . است » حاجت خواهي از اين و آن، دريوزگي، درويشي« تكدي در لغت به معناي  -2
از منظر حقوقي قانونگذار در تعريف تكدي بر نيامده ولي براي تكدي و استفاده از اطفال در . باشداراي تعاريف مختص به خود ميد

تكدي گري مجازات تعيين نموده است ولي تعريف حقوقي تكدي از تعاريف لغوي و اقتصادي آن چندان دور نيست و آنچه در پيش 
متكدي عبارت است از حاجت خواهي از همگان « :با تكدي و ولگردي و حمايت از نيازمندان واقعي است ي قانون مبارزهنويس اليحه

خرداد  7يا تعريف گدايي از نظر قانون مصوب » .در مألعام، با زير پا گذاشتن شئون اجتماعي و انساني به منظور رفع نياز مادي است
آيند  لوم ندارند و از روي بي قيدي و تنبلي درصدد تهيه كار براي خود برنميي معاش معكساني كه وسيله« :مقرر داشته 1352

، بزه ديدگي اطفال در )جمال(بيگي. ك . براي مطالعه بيشتر در بزه ديدگي و بزهكاري در تكدي گري، ر» .شوندولگرد محسوب مي
  .حقوق ايران
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ست غافل بود، ي تكدي و ولگردي كودكان االبته نبايد از علل و عواملي كه ايجاد كننده.باشد
ي اتوبوس گردي، محل از جمله عدم وجود استراحتگاه است كه به ناچار، خيابانها و يا پديده

استراحت آنان را شكل خواهد داد ، كه بدين منظور، كمك و ياري هرچه بيشتر مسئولين و 
شناسايي البته اين مهم ابتدا، مستلزم )12: 1384محسني؛.(طلبدمردم  را بيش از گذشته مي

خانوارهاي كم بضاعت و بي بضاعت توسط دولت است، كه حداقل حمايت از آنها توسط 
ي  كمك هزينه ي ماهيانه به حساب سرپرست خانواده است البته طرح هدف  دولت، ارائه

مندي يارانه ها كه چند سالي است اجرايي شده و براي اصالح بهتر اين طرح، پيشنهاد گرديد 
ي ايشان به درآمد و غني ازمنظر مالي از گرفتن يارانه محروم شوند و يارانهخانواده هاي پر 

خانواده هاي بي بضاعت انتقال داده شود اما متأسفانه اين اصالح شايسته، تنها به شناسايي 
ي ي آنها منتهي شد و كماكان خبري مبني بر افزايش يارانهخانوارهاي ثروتمند و حذف يارانه

به اين شكل اجرايي كردن طرح ها و برنامه ها نه . بضاعت گزارش نشده استخانواده هاي بي 
تنها كمكي به بهبود اوضاع نمي كند بلكه به علّت عدم مديريت و نظارت صحيح، به مشكالت 
هرچه بيشتر افزوده خواهد كرد، آنچه تا كنون از حل مشكل بيان شده اكثرا برنامه ريزي هاي 

ه اتمام نرسيده يا اصال اجرايي نشده است، آنچه به ظاهر به نظر صرف بوده ولي در عمل يا ب
رسد وضعيت نابه سامان مديريت اقتصادي كشور است كه بايد هرچه زودتر چاره اي مي

ي فوق، آنچه از علل و عوامل كار كودك بارزتر از با توجه به مطالب بيان شده.انديشيده شود
كل مالي خانواده بوده كه كودك را مجبور به كار، در رسيد، فقر و مشديگر عوامل به نظر مي

به درستي كه اگر هر نهادي به طور كامل با وظايف خود آشنا شود و . كندمحيط بيرون مي
ي خويش را به انجام رساند به زودي شاهد از بين رفتن دلسوزانه و انساني مسئوليت هاي عهده

  .يم بودها و شكوفايي و پيشرفت جامعه مان خواهكاستي
  واكنشي از بزه ديدگي كودكان كار پيشگيري : دوم بند

ي پيشگيري كنشي محسوب شود، تواند كمك كننده و تكميل كنندهطريقه اي ديگر كه مي
كه در اين نوع پيشگيري هدف اصلي هموار كردن مسير در . پيشگيري واكنشي است

ر، در نظام حقوقي و قوانين جلوگيري از بزه ديده واقع شدن كودكان، مخصوصا كودكان كا

پول پرستي، حرص، طمع، : محيط زندگي و جوي كه كودك در آن قرار دارد است، مثل
اهد كه اين عوامل بر بزه ديده واقع شدن او تأثير بسزايي خو...پيروي از مد و

ارائه گردد، بالتبع از بزه ديدگي او خود به خود جلوگيري  1داشت،اگرشناسايي شوند و راه حل
 )76: 1383عباچي؛.( خواهد شد

ي كوچكي است كه كودك در آن قرار دارد مواردي كه در باال  بيان گرديد، تنها در جامعه
بلكه بيشتر، مخرب كودك و  تواند به همان اندازه كه مؤثر واقع شود، به همان اندازهكه مي
و اين اهميت خانواده و . اي نه چندان دور شودي او و سبب اضمحالل كشور در آيندهآينده

  .آموزش و پرورش كشور را نشان خواهد داد ولي آنچنان كه شايسته توجه است، اقدامي نشده
ين نوع پيشگيري شود كه در ابه نوع ديگري از پيشگيري، با عنوان پيشگيري كالن اشاره مي

شوند و همچنين اقدامات و تدابير اتخاذ شده توسط نهادهاي بزرگ تر و جامع تر وارد عمل مي
براي تبيين .است... آنان نيز به مراتب وسيع تر از نهادهاي كوچك تر مثل خانواده، مدرسه و

قنيني كودكان تواند بر سياست تدولت مي -1:اين نوع پيشگيري به مثالهايي اشاره خواهيم نمود
ي اجرا و كار و بهبود عملكرد هرچه بهتر قانون كار، نهاد يا اشخاصي را به عنوان ناظربر نحوه

 صدا و سيما كه عنصري پررنگ از نهاد اجتماعي به شمار مي -2.  عملكرد آنان وضع نمايد
غل هايي گري كودكان و ش 2هايي اثر گذار بر تقبيح تكديتواند با تدوين برنامهآيد، مي

هاي و همچنين با تأكيد بر ارزش كاذب ازاين قبيل موارد كه مخالف با شرافت انساني است
واالي انساني، فرهنگ سازي در جهت زدودن كودكان متكدي و كودكان خياباني، داشته 

                                                             
ي ساالنه به بچه ها، س ارائه شدهتواند در دروآموزش و پرورش مي: شود مثال زد اين است كهاز نمونه راه حل كه دراين باره مي  -1

  .ي يك واحد درسي، مربوط به قوانين كار كودك و آگاهي آنان در حق و حقوقشان، به آنها اطالعات الزم داده شودبا ارئه 
تكدي از منظر اجتماعي، اقتصادي، حقوقي . است » حاجت خواهي از اين و آن، دريوزگي، درويشي« تكدي در لغت به معناي  -2
از منظر حقوقي قانونگذار در تعريف تكدي بر نيامده ولي براي تكدي و استفاده از اطفال در . باشداراي تعاريف مختص به خود ميد

تكدي گري مجازات تعيين نموده است ولي تعريف حقوقي تكدي از تعاريف لغوي و اقتصادي آن چندان دور نيست و آنچه در پيش 
متكدي عبارت است از حاجت خواهي از همگان « :با تكدي و ولگردي و حمايت از نيازمندان واقعي است ي قانون مبارزهنويس اليحه

خرداد  7يا تعريف گدايي از نظر قانون مصوب » .در مألعام، با زير پا گذاشتن شئون اجتماعي و انساني به منظور رفع نياز مادي است
آيند  لوم ندارند و از روي بي قيدي و تنبلي درصدد تهيه كار براي خود برنميي معاش معكساني كه وسيله« :مقرر داشته 1352

، بزه ديدگي اطفال در )جمال(بيگي. ك . براي مطالعه بيشتر در بزه ديدگي و بزهكاري در تكدي گري، ر» .شوندولگرد محسوب مي
  .حقوق ايران
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باشد كه سعي شده با اعمال تدابيرو مقرراتي شديدتر از ديگر مقررات كيفري،  از كيفري مي
اين نوع از پيشگيري را نبايد تنها محدود به پيشگيري از طريق .بزه ديدگي آنها جلوگيري شود

پيشگيري قضايي و دانست بلكه به مراحل ديگر، از جمله ) تقنيني(وضع قوانين و مقررات
  .اجرايي هم بايد تسري داد وگرنه وضع مقررات و قانون به تنهايي كاري از پيش نمي برد

موضوع، در اين نوع پيشگيري كودكاني است كه قبال بزه ديده واقع شده اند و به اين منظور با 
ش هاي كه اين پيشگيري از طريق بخ.سيستم عدالت كيفري مواجه شده اند، مورد توجه است

در ابتدا به شرح پيشگيري تقنيني خواهيم پرداخت و به . مختلف نظام كيفري قابل اعمال است
  )78: 1383عباچي؛ .(نوبت، ديگر مراحل را بررسي خواهيم نمود

در پيشگيري تقنيني كيفري همان طور كه وضع قوانين و مقررات  :پيشگيري تقنيني )الف
كنندگان قانون متمايز است، قوانيني مختص به كودك براي كودكان بزهكار از ديگر نقض 

بيشتر از آنها، نيز وضع  بزه ديده به طور جداگانه از ديگر بزه ديدگان جهت حمايت هرچه
به تعبيري، اگر جرمي واقع نشود، بزه ديده اي نيز وجود نخواهد داشت كه هدف . گرديده

بنابراين قانونگذاربا تدوين سياست . باشدمقنن دراين باره قوانين، شخص كودك بزه ديده مي
ديده  هايي از جمله تشديد مجازات و يا كاهش تخفيفات در مجازات به نوعي از كودك بزه

كودك به  1نكته اي در ارتباط با بحث بزهكاري )79تا  78: 1383عباچي؛ .(حمايت مي كند
 اص زير سن قانوني، ميي بزهكار تنها به كودكان يعني، اشخاختصار قابل شرح است كه، واژه

نوابي نژاد؛ .(شودي مجرم استعمال ميتوان منتسب نمود و براي اشخاص بزرگسال از واژه
مخصوصا كه موضوع اصلي بحث، كودكان كار ) به نقل از محمد كاوه 117و116: 1381

ث، توان در اين زمينه بزهكاري را به آنها منسوب داشت چرا كه در رابطه با اين بحاست، نمي
                                                             

شيكاگو رخ » آلينوس« نخستين قانون بزهكاري نوجوانان در  به هنگام نصويب 1899بزهكاري رسما در سال اصطالح گسترش   - 1
بچه ها و بزركساالن با يكديگر در يك مجموعه قرار مي گرفتند و هر نوع تبييني از رفتار انحرافي به صورت برابر  1899تا سال .داد

يده ي برخي از جرم شناسان، اين تفكر كه ولي بعد از مدتها اين طرز تفكر تغيير يافت، به عق. براي مجريان جوان تر قابل اجرا بود
تمام افراد توانايي سنجش نتيجه ي اعمال ارتكابي خود را به يك ميزان دارند، قابل دفاع نيست چرا كه بايد به موقعيت هاي متفاوت 

  افراد توجه شود، به عنوان مثال، نمي توان بيماران
ديگر افراد قرار داد و عرف و منطق هر فرد و جامعه اي اين تمايز را به  داراي مشكل روحي و رواني و يا كودكان را به مثابه ي

  )148: 1382احمدي؛ .( درستي درك ميكند
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- ي كارفرمايي با كودك كار بوده و از كودك بزه ديده ميآنچه كه نمود بيشتري دارد رابطه

كافي، ضعف كودكان به لحاظ عدم آگاهي و نبود تجربه.توان بيشترياد كرد تا كودك بزهكار
گيرند و گاهي مورد تجاوز جنسي آنان نيز واقع جسماني، بيشتر تحت فشار كارفرمايان قرار مي

واينكه كار آنها از ديد كارفرمايان به لحاظ وضعيت ضعيف آن كودكان ممطح نظر . ندشومي
شود و به كارهاي سنگين تر از نبوده و به تفاوت يك كودك  با يك بزرگسال توجه نمي

شوند و گاهي حتّي براي گرفتن دستمزدهاي ناچيز خود مورد ضرب و جرح حدشان مجبور مي
شود، در اولين گام، به وضع در پيشگيري تقنيني سعي مي. گرفتكارفرما نيز قرار خواهند 

، در جهت پيشگيري از وقوع موقعيت هاي بزه ديدگي و يا بزه زا 1قوانين و مقررات اجراشدني
ي توان به مادهبه عنوان مثال، يك نوع پيشگيري تقنيني را مي. عليه كودكان كار، پرداخته شود

چرا كه راه را بر يكي از بزه ديدگي ها عليه . نام برد 23/5/1310مصوب  2قانون ازدواج 3
در بسياري از موارد ديده شده است كه كودك به عقد نكاح ديگري درآورده . بندداطفال مي

از بهره كشي اطفال يا حتّي او را به  شود ولي اين عقد تنها يك پوشش است براي استفادهمي
سال  13نيز ازدواج با اشخاص زير  1041ي ني مادههمچنين قانون مد.رسانندخريد وفروش مي

يا در مثال .را ممنوع اعالم نموده مگر با اذن ولي و تشخيص مصلحت كودك توسط دادگاه
. توان به حمايت از بزه ديدگي كودكان در جرم تكدي نام بردديگر در حمايت تقنيني، مي

از انقالب، به عنوان جرم مستقلي  جرم انگاري سوء استفاده از اطفال در تكدي گري تا قبل
شد و حتّي پس از انقالب نيزتا وجود نداشت و تنها به عنوان يك كيفيت مشدده محسوب مي

مستند قانوني مبني بر بزه تلقي كردن استفاده از كودكان در تكدي گري وجود  75سال 
خاص مجرمانه ولي مقنن در حال حاضر اين عمل را عنوان ) 99تا 96: 1384بيگي؛ .(نداشت

                                                             
منظور، قوانيني وضع گردد كه قابليت اجرا و ضمانت اجرايي داشته باشد و تنها يك قانون بي كاربرد به ديگر قوانين افزوده  - 1

ت اشخاص جامعه و داراي ضمانت اجرايي منظمي باشد، حتّي بعدها توانايي اين را خواهد بلكه اگر قانون مطابق با وضعي. نگردد
  . داشت كه فرهنگ سازي ريشه داري را در جامعه  شكل دهد

 3سال تا  1در اين قانون، ازدواج با كسي را كه استعداد جسماني براي ازدواج را پيدا نكرده است، را مجازات حبس تأديبي از   -  2
  .قرار داده و ممكن است به جزاي نقدي، دويست تومان تا دو هزار تومان نيز محكوم گرددسال 

باشد كه سعي شده با اعمال تدابيرو مقرراتي شديدتر از ديگر مقررات كيفري،  از كيفري مي
اين نوع از پيشگيري را نبايد تنها محدود به پيشگيري از طريق .بزه ديدگي آنها جلوگيري شود

پيشگيري قضايي و دانست بلكه به مراحل ديگر، از جمله ) تقنيني(وضع قوانين و مقررات
  .اجرايي هم بايد تسري داد وگرنه وضع مقررات و قانون به تنهايي كاري از پيش نمي برد

موضوع، در اين نوع پيشگيري كودكاني است كه قبال بزه ديده واقع شده اند و به اين منظور با 
ش هاي كه اين پيشگيري از طريق بخ.سيستم عدالت كيفري مواجه شده اند، مورد توجه است

در ابتدا به شرح پيشگيري تقنيني خواهيم پرداخت و به . مختلف نظام كيفري قابل اعمال است
  )78: 1383عباچي؛ .(نوبت، ديگر مراحل را بررسي خواهيم نمود

در پيشگيري تقنيني كيفري همان طور كه وضع قوانين و مقررات  :پيشگيري تقنيني )الف
كنندگان قانون متمايز است، قوانيني مختص به كودك براي كودكان بزهكار از ديگر نقض 

بيشتر از آنها، نيز وضع  بزه ديده به طور جداگانه از ديگر بزه ديدگان جهت حمايت هرچه
به تعبيري، اگر جرمي واقع نشود، بزه ديده اي نيز وجود نخواهد داشت كه هدف . گرديده

بنابراين قانونگذاربا تدوين سياست . باشدمقنن دراين باره قوانين، شخص كودك بزه ديده مي
ديده  هايي از جمله تشديد مجازات و يا كاهش تخفيفات در مجازات به نوعي از كودك بزه

كودك به  1نكته اي در ارتباط با بحث بزهكاري )79تا  78: 1383عباچي؛ .(حمايت مي كند
 اص زير سن قانوني، ميي بزهكار تنها به كودكان يعني، اشخاختصار قابل شرح است كه، واژه

نوابي نژاد؛ .(شودي مجرم استعمال ميتوان منتسب نمود و براي اشخاص بزرگسال از واژه
مخصوصا كه موضوع اصلي بحث، كودكان كار ) به نقل از محمد كاوه 117و116: 1381

ث، توان در اين زمينه بزهكاري را به آنها منسوب داشت چرا كه در رابطه با اين بحاست، نمي
                                                             

شيكاگو رخ » آلينوس« نخستين قانون بزهكاري نوجوانان در  به هنگام نصويب 1899بزهكاري رسما در سال اصطالح گسترش   - 1
بچه ها و بزركساالن با يكديگر در يك مجموعه قرار مي گرفتند و هر نوع تبييني از رفتار انحرافي به صورت برابر  1899تا سال .داد

يده ي برخي از جرم شناسان، اين تفكر كه ولي بعد از مدتها اين طرز تفكر تغيير يافت، به عق. براي مجريان جوان تر قابل اجرا بود
تمام افراد توانايي سنجش نتيجه ي اعمال ارتكابي خود را به يك ميزان دارند، قابل دفاع نيست چرا كه بايد به موقعيت هاي متفاوت 

  افراد توجه شود، به عنوان مثال، نمي توان بيماران
ديگر افراد قرار داد و عرف و منطق هر فرد و جامعه اي اين تمايز را به  داراي مشكل روحي و رواني و يا كودكان را به مثابه ي

  )148: 1382احمدي؛ .( درستي درك ميكند
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داده هرچند كه ضمانت اجرايي ضعيفي دارد كه اگر نداشت ما هم اكنون شاهد كثرت  1اي
نيز در جهت حمايت از  1381همچنين قانون حمايت خانواده مصوب .كودكان خياباني نبوديم
خريد وفروش اطفال به هر قصدي اعم از بهره كشي آنان، به  3ياطفال  به موجب ماده

جرم تلقي كرده و مرتكب حسب ... ل به منظور ارتكاب اعمالي نظير قاچاق و كارگيري اطفا
 .شودسال حبس يا جزاي نقدي محكوم مي 1ماه تا  6مورد عالوه بر جبران خسارت وارده به 

اين موارد قوانيني بودند كه جهت پيشگيري از بزه ديدگي كودك وضع گرديده و الزم هستند 
ده مخصوصا با اين ضمانت اجراهايي كه چندان كارآمد به نظر اما بديهي است كه كافي نبو

الزم است در وهله اول براي مقرراتي كه وضع شده است، ضمانت اجراي قوي . نمي رسند
همچنين بهتر است . گذاشته شود و در گام بعدي، مقرراتي مكمل قوانين كنوني وضع شوند

مردمي براي نظارت بر اجراي مقررات براي پيشبرد بهتر و دقيق تر قوانين، از خود نهاد 
-كاركودك ياري گرفت و در كنار آنها هكاري مأمورين دولتي نيز الزم است و اين چنين مي

  .توان گستره نقض قوانين را تا حد زيادي محدودتر نمود
تواند از بزه ديدگي مجدد كودك جلوگيري اين نوع از پيشگيري مي :پيشگيري قضايي )ب
ي قضايي، در تمامي پرونده ها يكسان است كه شامل، كشف جرم، وسهروند يك پر. كند

برگرفته از قانون .(تحقيق، تعقيب، رسيدگي در مرجع صالح، و در نهايت صدورحكم مي باشد
براي رسيدگي به امور قضايي كودك نيز اين مراحل وجود دارد ) 1آيين دادرسي كيفري ماده 

تواند كمك كننده به هريك از اين مراحل مي. ولي كيفيت رسيدگي تفاوت خواهد داشت
و به همين شكل . وضعيت كودك بزهكار و بزه ديده باشد و وضعيت فعلي او را ترميم بخشد

ي او تواند صدمات جبران ناپذير روحي و رواني بر كودك و حتّي به  تخريب آيندهنيز مي
در رسيدگي به .واهد گشتي خودمان بازخمنجر شود كه نهايتا اين آسيب به خود و جامعه

اساس و بنيان . ي كودكان انجام پذيردبايست اقدامات و تدابيري ويژهامور قضايي كودك، مي
  :به عنوان مثال. ي ضعيف و حساس كودكان و نوجوانان استاين اقدامات به لحاظ روحيه

                                                             
 2ماه تا  3ي تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به هر كس طفل صغير يا غيرمميز را وسيله« :ا . م. ق 713ماده  -  1

  ».ت آورده است محكوم خواهد شدي اموالي كه از طريق مدكور به دسسال حبس و استرداد كليه
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پذيرد و يا از رسيدگي به پرونده هاي آنان بايد در مراجع ويژه و با رسيدگي حساس تر انجام 
ي افشاء و انتشار نام او جلوگيري شود، در موقع رسيدگي به همراه داشتن متخصصين ويژه

پروسه  كودك و نوجوان كه شامل روان شناس و روان پزشك كودك است، الزامي شود، 
ي كيفري براي كودكان و نوجوانان گيرد، از ثبت پيشينه رسيدگي كوتاه تر از ديگر افراد قرار

ي تربيتي و اصالح آنان مد نظر قرار داري شود، مجازاتشان به تنبيه آنها بدل شود و جنبهخود
در پيگيري قضايي آنچه در ابتدا وجود دارد، برخورد و )83و82: 1383عباچي؛ ...( گيرد و

باشد ولي با توجه به ضعف كودك رويارويي كودك با نهاد تعقيب وتحقيق يعني، پليس مي
زيرا . گيردي كودكان و نوجوانان نام ميبزرگساالن، نهاد تعقيب با عنوان پليس ويژهنسبت به 

شايد كوچكترين اختالل در عملكرد آنها سبب ايجاد صدمات جبران ناپذيري بر كودك 
ي اطفال و نوجوانان حاصل اين نوع از ديدگاه ايجاد پليس ويژه)  82و 81: 1383عباچي؛ .(شود

در مرحله بعد، كه رسيدگي در مرجع .باشدمبين اين مطلب مي 1ك.د.آ.ق 31ي است كه ماده
ي اطفال و نوجوانان، صالح كه اعم از رسيدگي در دادسرا و دادگاه است، درباره

سازوكارهايي متفاوت از ديگر روند دادرسي كيفري تدوين گشته كه نقطه توجه اش بر 
ر دادسرا توسط پليس ويژه، پرونده به پس از رسيدگي پرونده د. باشدكودك بزه ديده مي

خصوصيات اعضاي اين دادگاه نيز با ديگر . شودي اطفال و نوجوانان فرستاده ميدادگاه ويژه
بايست در رأس دادگاه، قاضي دادگاه وجود دارد كه مي. اعضاي ديگر دادگاهها متفاوت بوده

متأهل و ترجيحا داراي فرزند قضايي بوده باشد و همچنين  ي پنج سالهداراي حداقل سابقه
قضات دادگاه اطفال با طي دوره كامل از مراحل آموزشي ويژه، به سمت قضا انتساب . باشند

بايست ابراز عالوه بر اين موارد، به همراه رسيدگي پرونده در دادگاه، مي2.خواهند يافت

                                                             
اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري  به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه«  - 1

  ».شودوظايف و حدود اختيارات آن به موجب اليحه اي است كه توسط رييس قوه قضاييه تهيه مي. شوداسالمي ايران تشكيل مي
قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رييس قوه قضاييه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه «: ك.د.آ.ق 409ماده  - 2

خدمت قضايي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذاراندن دوره آموزشي و ترجيحا 
  ».انتخاب مي كند داشتن فرزند محرز بداند،

داده هرچند كه ضمانت اجرايي ضعيفي دارد كه اگر نداشت ما هم اكنون شاهد كثرت  1اي
نيز در جهت حمايت از  1381همچنين قانون حمايت خانواده مصوب .كودكان خياباني نبوديم
خريد وفروش اطفال به هر قصدي اعم از بهره كشي آنان، به  3ياطفال  به موجب ماده

جرم تلقي كرده و مرتكب حسب ... ل به منظور ارتكاب اعمالي نظير قاچاق و كارگيري اطفا
 .شودسال حبس يا جزاي نقدي محكوم مي 1ماه تا  6مورد عالوه بر جبران خسارت وارده به 

اين موارد قوانيني بودند كه جهت پيشگيري از بزه ديدگي كودك وضع گرديده و الزم هستند 
ده مخصوصا با اين ضمانت اجراهايي كه چندان كارآمد به نظر اما بديهي است كه كافي نبو

الزم است در وهله اول براي مقرراتي كه وضع شده است، ضمانت اجراي قوي . نمي رسند
همچنين بهتر است . گذاشته شود و در گام بعدي، مقرراتي مكمل قوانين كنوني وضع شوند

مردمي براي نظارت بر اجراي مقررات براي پيشبرد بهتر و دقيق تر قوانين، از خود نهاد 
-كاركودك ياري گرفت و در كنار آنها هكاري مأمورين دولتي نيز الزم است و اين چنين مي

  .توان گستره نقض قوانين را تا حد زيادي محدودتر نمود
تواند از بزه ديدگي مجدد كودك جلوگيري اين نوع از پيشگيري مي :پيشگيري قضايي )ب
ي قضايي، در تمامي پرونده ها يكسان است كه شامل، كشف جرم، وسهروند يك پر. كند

برگرفته از قانون .(تحقيق، تعقيب، رسيدگي در مرجع صالح، و در نهايت صدورحكم مي باشد
براي رسيدگي به امور قضايي كودك نيز اين مراحل وجود دارد ) 1آيين دادرسي كيفري ماده 

تواند كمك كننده به هريك از اين مراحل مي. ولي كيفيت رسيدگي تفاوت خواهد داشت
و به همين شكل . وضعيت كودك بزهكار و بزه ديده باشد و وضعيت فعلي او را ترميم بخشد

ي او تواند صدمات جبران ناپذير روحي و رواني بر كودك و حتّي به  تخريب آيندهنيز مي
در رسيدگي به .واهد گشتي خودمان بازخمنجر شود كه نهايتا اين آسيب به خود و جامعه

اساس و بنيان . ي كودكان انجام پذيردبايست اقدامات و تدابيري ويژهامور قضايي كودك، مي
  :به عنوان مثال. ي ضعيف و حساس كودكان و نوجوانان استاين اقدامات به لحاظ روحيه
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ن در خصوص همچني. ، قاضي را در بهبود كيفيت صدور حكم مشايعت نمايند1نظرمشاوراني
اي از شعب دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي شود كه مختص تجديدنظر، پرونده بايد در شعبه

و امتيازي كه در اين رسيدگي وجود خواهد  2هاي اطفال و نوجوانان استرسيدگي به پرونده
داشت اين بوده كه تمامي احكام و آراي دادگاه، هرچند قطعي، قابليت تجديدنظرخواهي را 

از ديگر مواردي كه در رسيدگي قضايي اطفال بهتر است وجود داشته باشد،  3.هند داشتخوا
تواند كمك كننده به بهبود وضعيت كنوني طفل و يك سري از پيشنهاداتي است كه مي

براي تشويق كودك به پاسخگويي دقيق تر پاداشي در : از جمله. دادرسي دقيق تر وبهتر است
تي در حين بازجويي كودك استفاده شود تا به هنگام ضرورت نظر گرفته شود، از ضبط صو

در اخذ توضيح مجدد از كودك بازجويي دوباره اي از او حتّي االمكان صورت 
، الزامي بودن داشتن وكيل در تمام مراحل دادرسي، خانواده هايي )82: 1383عباچي؛ (نگيرد

ل تسخيري تعيين نمايد، روند كه مشكل مالي براي اخذ وكيل دارند دادگاه براي كودك وكي
دادرسي در مقايسه با ديگر دادگاهها پروسه كوتاه تري را داشته باشد، ، بهتر است براي 

مرحله پاياني از پيگيري .بازجويي و يا ديگر موارد تحقيقي از مكان دادگاه استفاده نشود
مراتب،  صدور حكم در دادگاههاي كيفري اطفال بايد به. باشدقضايي، صدور حكم مي

صدور . همانطوري كه در مراحل قبلي متفاوت بودند، از ديگر دادگاهها تفاوت داشته باشد
حكم در دادگاه اطفال متضمن چند ويژگي ثابت و اساسي در تمامي احكام قضايي اطفال و 

حكم صادره در هر حال بايد طوري صادر  -1: توان از اين موارد  نام بردنوجوانان است كه مي
عامل بزه و  -3. از كودك بزه ديده كامال رفع خسارت شود -2 4.ا به نفع كودك باشدشود ت

                                                             
اين مشاوران، از بين متخصصان علوم تربيتي، روان شناسي، جرم شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به  - 1

  .1392ك مصوب .د.آ.ق 410ك به ماده . ر. مسائل روان شناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان انتخاب خواهند شد
ع رسيدگي به در خواست تجديد نظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه اي از دادگاه مرج«:ك.د.آ.ق 444ماده  - 2

مرجع فرجام خواهي از . گردد تجديد نظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابالغ رييس قوه قضاييه تعيين مي
  ».ه جرايم اطفال و نوجوانان، ديوان عالي كشور استآرا و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه ي رسيدگي ب

  ».آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديد نظر خواهي است«:ك.د.آ.ق 445ماده  - 3
لكه ب. منظور از نفع كودك به معناي اصطالحي آن و آنكه در مورد كودك بزهكار تنبيه و مجازاتي در نظر گرفته نشود، نمي باشد - 4

شايد حكم در حال حاضر براي طفل يا نوجوان ناخوشايد به نظر آيد ولي بايد او را در آينده نه چندان دور اصالح كرده و موجب 
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حكم طوري وضع گردد كه  -4. خسارت بر كودك از ديگر مجرمان شديدتر كيفر داده شود
عالوه بر حفظ جنبه پيشگيرانه از بزه ديدگي مجدد او در برابر اشخاص ديگر نيز جلوگيري 

  )83: 1383عباچي؛ (1.شود
همانظوري كه از نام اين نوع پيشگيري پيداست، مربوط است به  :پيشگيري اجرايي)ج

كه كودك بزه ديده،  2عالوه بر آن، نهادهايي. نهادهايي كه احكام صادره را به اجرا مي رسانند
اين نهادها و حتّي نظام . شود نيز مورد نظر هستندبه وسيله حكم دادگاه به آن مرتبط مي

بايد براي سطح ارتقاي بهزيستي ... و ديگر مؤسسات فرهنگي، اجتماعي و آموزش و پرورش
اطفال توجه كافي را داشته باشند تا مداخله قانون، تا حد امكان، كاهش يابد و اگر در نهايت 

  .كودكاني با قانون مواجه شدند رفتار بجا و اقتضاي سن آنها با ايشان شود
در اين بخش به اقدامات كنوني و اجراي  :كنوناقدامات و حمايت هاي انجام گرفته تا 

استراتژي هايي كه در گذشته طرح ريزي شده و هم اكنون بنا بر اجرايي شدن آنها شده است 
البته حمايت هاي مذكور را بايد در دو بخش ملّي و فراملّي ياد . پرداخته خواهد شد

  )71: 1384جنگجوي، جامي، نصيري؛.(كرد
  :در حيطه داخلي 

  :وضع قوانين و مقررات گوناگون ) الف
 :كه ضوابطي براي كار كودك معين نموده است .  84تا  79از ماده : قانون كار .1

                                                                                                                                                     
و البته اين امر مستلزم آن مي باشد كه شرايط براي تشويق او براي اجراي حكم به طور كامل از طرف . شكوفايي هرچه بهتر او شود

  .گردد خود نهاد قضايي فراهم
طفلي كه به علّت نبود سرپناه و سرپرست، مجبور به گذارندن شب تا صبح در محل كار شده و مورد تعرض يا : به عنوان مثال - 1

ديگر بزه ها از سوي كارفرما يا ديگر افراد قرار مي گيرد، بهتر است اين كودك را به سازمان مربوطه بفرستند تا از بزه مجدد عليه او 
  .پيشگيري شود

اگر جرمي توسط خانواده كودك عليه وي اتفاق افتد و حكم : به عنوان مثال. مانند نهادهاي آموزشي، خدماتي، حمايتي، درماني - 2
دادگاه اين باشد كه كودك بايد به مراكز نگهداري مخصوص كودكان و نوجوانان تحويل داده شود طبيعتا اين نهاد يا سازمان به نوعي 

بنابراين اين نهاد بايد داراي آگاهي بااليي نسبت به رفتار كودك و شناخت كودك داشته باشد زيرا . پيدا ميكندبه قوه قضاييه ربط 
يا برخي ديگر از . نقش يك خانواده را براي كودك ايفا خواهد كرد و تربيت و شكل گيري شخصيت كودك در آن نهاد خواهد بود

از كودك را عهده دار خواهند بود كه از اين نهاد ها مي توان به نهاد هاي روان نهادها هستند كه تنها جنبه حمايت و پشتيباني 
  )84و  83: 1383عباچي؛ .(نام برد... شناسي، روان پزشكي، مراكز درماني و پزشكي و

ن در خصوص همچني. ، قاضي را در بهبود كيفيت صدور حكم مشايعت نمايند1نظرمشاوراني
اي از شعب دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي شود كه مختص تجديدنظر، پرونده بايد در شعبه

و امتيازي كه در اين رسيدگي وجود خواهد  2هاي اطفال و نوجوانان استرسيدگي به پرونده
داشت اين بوده كه تمامي احكام و آراي دادگاه، هرچند قطعي، قابليت تجديدنظرخواهي را 

از ديگر مواردي كه در رسيدگي قضايي اطفال بهتر است وجود داشته باشد،  3.هند داشتخوا
تواند كمك كننده به بهبود وضعيت كنوني طفل و يك سري از پيشنهاداتي است كه مي

براي تشويق كودك به پاسخگويي دقيق تر پاداشي در : از جمله. دادرسي دقيق تر وبهتر است
تي در حين بازجويي كودك استفاده شود تا به هنگام ضرورت نظر گرفته شود، از ضبط صو

در اخذ توضيح مجدد از كودك بازجويي دوباره اي از او حتّي االمكان صورت 
، الزامي بودن داشتن وكيل در تمام مراحل دادرسي، خانواده هايي )82: 1383عباچي؛ (نگيرد

ل تسخيري تعيين نمايد، روند كه مشكل مالي براي اخذ وكيل دارند دادگاه براي كودك وكي
دادرسي در مقايسه با ديگر دادگاهها پروسه كوتاه تري را داشته باشد، ، بهتر است براي 

مرحله پاياني از پيگيري .بازجويي و يا ديگر موارد تحقيقي از مكان دادگاه استفاده نشود
مراتب،  صدور حكم در دادگاههاي كيفري اطفال بايد به. باشدقضايي، صدور حكم مي

صدور . همانطوري كه در مراحل قبلي متفاوت بودند، از ديگر دادگاهها تفاوت داشته باشد
حكم در دادگاه اطفال متضمن چند ويژگي ثابت و اساسي در تمامي احكام قضايي اطفال و 

حكم صادره در هر حال بايد طوري صادر  -1: توان از اين موارد  نام بردنوجوانان است كه مي
عامل بزه و  -3. از كودك بزه ديده كامال رفع خسارت شود -2 4.ا به نفع كودك باشدشود ت

                                                             
اين مشاوران، از بين متخصصان علوم تربيتي، روان شناسي، جرم شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به  - 1

  .1392ك مصوب .د.آ.ق 410ك به ماده . ر. مسائل روان شناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان انتخاب خواهند شد
ع رسيدگي به در خواست تجديد نظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه اي از دادگاه مرج«:ك.د.آ.ق 444ماده  - 2

مرجع فرجام خواهي از . گردد تجديد نظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابالغ رييس قوه قضاييه تعيين مي
  ».ه جرايم اطفال و نوجوانان، ديوان عالي كشور استآرا و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه ي رسيدگي ب

  ».آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديد نظر خواهي است«:ك.د.آ.ق 445ماده  - 3
لكه ب. منظور از نفع كودك به معناي اصطالحي آن و آنكه در مورد كودك بزهكار تنبيه و مجازاتي در نظر گرفته نشود، نمي باشد - 4

شايد حكم در حال حاضر براي طفل يا نوجوان ناخوشايد به نظر آيد ولي بايد او را در آينده نه چندان دور اصالح كرده و موجب 
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  ت سنّياز آنجايي كه كار كردن در سنين بسيار پايين، مضرات زيادي براي : محدودي
جسم و جان اطفال دارد، مقنن ايراني در راستاي حمايت از اطفال، جهت اشتغال آنان 

 15افراد زير سن . وديت سنّي قائل شده است و اين نوع حمايت در قانون كار مشهود استمحد
سال نيز با وجود شرايط مخصوص مي توانند كار  18تا  15كارگران . سال ممنوع از كار هستند

 .كنند

  ت ساعات كاريساعت در  8بر اساس قانون كار، كار افراد بزرگسال نبايد از : محدودي
 .نمايد ولي در مورد نوجوانان كارگر، نيم ساعت كمتر استروز تجاوز 

 ت ارجاع كار اضافه و شبانهممنوعي. 

 ت ارجاع كارهاي مضر به سالمت و اخالقممنوعي. 

 ت ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناكممنوعي. 

 ت حمل بار، بدون استفاده از وسايل مكانيكيممنوعي. 

 100تا  90: 1384بيگي؛ .( ضرورت آزماييش هاي پزشكي( 

  ا.م.ق 713ماده . 1392مصوب  713قانون مجازات اسالمي ماده . 2
: 1372مصوب    13قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري، ماده . 3

استفاده از صغير براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارهاي غيرمجاز موضوع اين 
  .كثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهد بودقانون موجب اعمال حدا

هرگونه خريد و فروش و بهره كشي و : 1381قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب.4
بكارگيري اطفال به منظور ارتكاب اعمال خالف از قبيل، قاچاق جرم بوده و مرتكب حسب 

ي نقدي از ده ميليون تا سال زندان و جزا 1ماه تا  6مورد عالوه بر جبران خسارت وارده به 
  )73: 1384عباچي؛ .( بيست ميليون خواهد شد

  :اقدامات در سطح سازمانهاي دولتي ) ب
 ايجاد مراكز مداخله در بحران در استان تهران و ديگر استانها. 

  تأسيس مراكزي براي نگهداري كودكان بي سرپرست خياباني با آموزش هاي براي
 .آنان

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

13
97

ن 
ستا

 زم
م-

شت
ه ه

مار
-ش

وم
ه د

دور
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

501

 

 دكان كارتشكيل ستاد سازماندهي كو. 

 يونيسف و برنامه هاي مشترك براي ( ايجاد ارتباط با سازمانهاي غير دولتي و بين المللي
 )آنان

 ماندگار؛ .(برگزاري همايش هايي در ارتباط با كودكان كار باالخص كودكان خياباني
1396 :173( 

    :اقدامات انجام شده توسط سازمانهاي غيردولتي ) پ
  سازمانهاي دولتي و يونيسفارتباط و همكاري با. 

 برگزاري همايش كارگاه نمايشگاه در ارتباط با اين كودكان و حساس سازي و آگاه 
 .سازي مردم نسبت به اين مسأله

 173: 1396ماندگار؛ .(انجام پژوهش هايي در ارتباط با كودكان خياباني( 

  :در حيطه فراملّي
نقاط عطف . سترده اي قابل اشاره استاين حمايت در قالب اسناد فراملّي و در سطوح گ«

قانونگذاري در سطح بين المللي در حفاطت و حمايت از حقوق كار اطفال، در اسناد ذيل به 
المللي حقوق مدني و ميثاق بين. خورد كه به طور اجمالي به آنها اشاره مي شود چشم مي

ميالدي به تصويب  1966اين ميثاق كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل در سال : سايسي 
الزم االجرا گرديده است، در واقع اصول اعالميه جهاني حقوق بشر  1976رسيده و در سال 

را در خصوص حقوق مدني وسياسي، اعالم مي كند و دولت هاي طرف آن را  1948مصوب 
 )170تا150: 1384بيگي؛(  1».متعهد مي سازد تا در جهت تحقق اين اصول دست به اقدام بزنند

 »كه توسط مجمع عمومي سازمان : اق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميث
اين ميثاق . الزم االجرا گرديده است 1976به تصويب رسيده و در سال  1966ملل در سال 

اصول اعالميه جهاني حقوق بشر را در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دوباره 
آن اشاره مي شود كه دولت هاي طرف آن سفارش مي كند كه  10در ماده . تصديق مي نمايد

                                                             
ه به كار هيچ كس را نبايد در بردگي يا انقياد نگه داشت يا ملزم كرد ك« :ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي  9ماده  - 1

  » .تحميلي يا اجباري بيردازد

  ت سنّياز آنجايي كه كار كردن در سنين بسيار پايين، مضرات زيادي براي : محدودي
جسم و جان اطفال دارد، مقنن ايراني در راستاي حمايت از اطفال، جهت اشتغال آنان 

 15افراد زير سن . وديت سنّي قائل شده است و اين نوع حمايت در قانون كار مشهود استمحد
سال نيز با وجود شرايط مخصوص مي توانند كار  18تا  15كارگران . سال ممنوع از كار هستند

 .كنند

  ت ساعات كاريساعت در  8بر اساس قانون كار، كار افراد بزرگسال نبايد از : محدودي
 .نمايد ولي در مورد نوجوانان كارگر، نيم ساعت كمتر استروز تجاوز 

 ت ارجاع كار اضافه و شبانهممنوعي. 

 ت ارجاع كارهاي مضر به سالمت و اخالقممنوعي. 

 ت ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناكممنوعي. 

 ت حمل بار، بدون استفاده از وسايل مكانيكيممنوعي. 

 100تا  90: 1384بيگي؛ .( ضرورت آزماييش هاي پزشكي( 

  ا.م.ق 713ماده . 1392مصوب  713قانون مجازات اسالمي ماده . 2
: 1372مصوب    13قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري، ماده . 3

استفاده از صغير براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارهاي غيرمجاز موضوع اين 
  .كثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهد بودقانون موجب اعمال حدا

هرگونه خريد و فروش و بهره كشي و : 1381قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب.4
بكارگيري اطفال به منظور ارتكاب اعمال خالف از قبيل، قاچاق جرم بوده و مرتكب حسب 

ي نقدي از ده ميليون تا سال زندان و جزا 1ماه تا  6مورد عالوه بر جبران خسارت وارده به 
  )73: 1384عباچي؛ .( بيست ميليون خواهد شد

  :اقدامات در سطح سازمانهاي دولتي ) ب
 ايجاد مراكز مداخله در بحران در استان تهران و ديگر استانها. 

  تأسيس مراكزي براي نگهداري كودكان بي سرپرست خياباني با آموزش هاي براي
 .آنان
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افراد جوان را از بهره كشي اقتصادي و اشتغال به كارهاي زيان آوربراي اخالقيات، تندرستي يا 
همچنين . زندگيشان و نيز از كارهايي كه احتماال مانع رشد طبيعي آنها مي شود، محافظت نمايد

د كه محدوديت هاي سني وضع نمايد تا اشتغال كارمزدي اين سند، دولت ها را متعهد مي ساز
 )170تا  150: 1384بيگي؛(1».كودكان پايين تر از سن ممنوع و طبق قانون قابل مجازات گردد

 » د در : اعالميه جهاني حقوق كودكاين اعالميه توسط مجمع عمومي سازمان ملل متح
اعالميه از يك مقدمه و ده اصل و اين . تصويب شده است 1959اجالس مورخ بيستم نوامبر 

خود مقرر  9يك توصيه تشكيل يافته، در خصوص حمايت از حقوق كار اطفال طي اصل 
كودك . كودك بايد در برابر هر كونه غفلت، ظلم واستثمار حمايت شود« : داشته است كه

ن مناسب به كودك نبايد قبل از رسيدن به حداقل س. نبايد به هر شكلي وسيله مبادله قرار گيرد
استخدام درآيد و نبايد به هيچ وجه امكان و يا اجازه استخدام كودك در كارهايي داده شود 
كه سالمت يا آموزش وي لطمه زده يا باعث اختالل رشد بدني، فكري و يا اخالقي وي 

 )170تا1384:150بيگي؛(».گردد

  » مع عمومي توسط مج 1989اين كنوانسيون كه در سال : كنوانسيون حقوق كودك
به  1990ماده، به تصويب و تدوين گرديده و در سال  54سازمان ملل متحد در يك مقدمه و 

مرحله اجرا در آمده است،  در واقع رشته كاملي از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي اطفال را كه براي بقاء، پرورش، حفاظت و مشاركت آنها در زندگي اجتماعي شان 

.( است به صورت امري به هم پيوسته و تفكيك ناپذير، تصديق و تحكيم كرده است حياتي
 2»175تا  150: 1384بيگي؛ 

                                                             
قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و «به موجب  17/2/1354كشور ما در تاريخ  - 1

  .تصويب كرده است» فرهنگي
اقتصادي اطفال و يا استفاده از  اين كنوانسيون در خصوص حقوق كار اطفال بسيار صريح است؛ كه اسنثمار 32مطابق ماده  - 2

اطفال براي هرگونه كاري كه براي آنها زيانبار بوده و يا توقفي در آموزش و پرورش آنان فراهم آورد منوع است و كشورهاي عضو اين 
تل كننده فعاليت كنوانسيون ملزم به اتخاذ تدابير قانون، اداري، اجتماعي و آموزشي جهت حفظ آنان در برابر كارهاي زيان آور يا مخ

كه كشورهاي طرف اين پيمان در همين راستا و با توجه به موارد در ساير . هاي آموزشي وجسمي و رواني و اخالقي آنان گرديده اند
  :اسناد بين المللي، موارد زير را مورد توجه قرار خواهند داد

  .تععين حداقل سن براي انجام كار) الف
  .ساعت و شرايط كار تعيين مقررات مناسب از نظر)ب
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  »صي سازمان ملل به : اسناد سازمان بين المللي كاريكي از مهم ترين سازمان هاي تخص
كه . ميثاق جامعه ملل، تأسيس گرديده است 23با الهام از ماده  1919شمار مي رود كه در سال 

مشتمل بر يك مقدمه و چهل ماده است كه اهداف سازمان بين المللي كار و تشكيالت و نحوه 
و همچنين كنوانسيون هاي بين المللي يا توصيه نامه . كار و تصميم گيري آن را بيان مي دارد

هايي در خصوص حمايت از حقوق كاري اطفال توسط كنفرانس عمومي سازمان بين المللي 
 :گرديده است كه عبارت است ازكار تصويب 

o كنوانسون بين المللي  11كه تا كنون . اسناد مربوط به حداقل سن استخدام و شروع به كار
 )180تا  176: 1384بيگي؛ .( توصيه نامه اختصاصا در اين باره تصويب نموده است 5و 

o توصيه نامه ها. 

o اسناد مربوط به كارهاي خطرناك و زيان آور. 

o ضرورت آزمايش هاي پزشكي اسناد مربوط به . 

o 187تا  181: 1384بيگي؛ .( اسناد مربوط به ممنوعيت كار در شب (« 

    نتيجه گيري 
حضور كودكان كار يا به تعبيري ديگر، نان آوران كوچك خانواده يك واقعيت غيرقابل 

اينكه فقرو با توجه بر  .انكار بوده كه در كشورهاي در حال توسعه نمود بيشتري پيدا كرده است
مشكالت اقتصادي،از علت اصلي پديده كار كودك به شمار مي رود ولي نبايد از ديگر 
عوامل، از قبيل، اعتياد والدين، تغيير در باورها و ارزش هاي زندگي، بزهكاري، خشنونت در 
خانواده، عدم آگاهي والدين در چگونگي برخورد با كودك و نوجوانانشان،زياده خواهي و 

در واقعيت  )167: 1396ماندگار؛ .( در گسترش اين پديده چشم پوشيد...لبي كودك وآرمان ط
امر، اگرچه نتوان با تمامي علل وعوامل مذكور مقابله نمود، چرا كه عواملي زاينده و غيرقابل 
پيش بيني هستند كه نمي شود براي تك تك آنها راهكار ارائه نمود، ولي مي توان با ارائه 

البته بديهي است . يادين از افزايش هرچه بيشتر آن و كاهش فعلي اش اقدام كردراهكارهايي بن

                                                                                                                                                     
منظور حقوق مرتبط با مسائل كاري اطفال ( تعيين مجازاتها و يا اعمال ساير ضمانت اجراهاي مناسب جهت اجراي مؤثر اين حقوق)ج

  .).است

افراد جوان را از بهره كشي اقتصادي و اشتغال به كارهاي زيان آوربراي اخالقيات، تندرستي يا 
همچنين . زندگيشان و نيز از كارهايي كه احتماال مانع رشد طبيعي آنها مي شود، محافظت نمايد

د كه محدوديت هاي سني وضع نمايد تا اشتغال كارمزدي اين سند، دولت ها را متعهد مي ساز
 )170تا  150: 1384بيگي؛(1».كودكان پايين تر از سن ممنوع و طبق قانون قابل مجازات گردد

 » د در : اعالميه جهاني حقوق كودكاين اعالميه توسط مجمع عمومي سازمان ملل متح
اعالميه از يك مقدمه و ده اصل و اين . تصويب شده است 1959اجالس مورخ بيستم نوامبر 

خود مقرر  9يك توصيه تشكيل يافته، در خصوص حمايت از حقوق كار اطفال طي اصل 
كودك . كودك بايد در برابر هر كونه غفلت، ظلم واستثمار حمايت شود« : داشته است كه

ن مناسب به كودك نبايد قبل از رسيدن به حداقل س. نبايد به هر شكلي وسيله مبادله قرار گيرد
استخدام درآيد و نبايد به هيچ وجه امكان و يا اجازه استخدام كودك در كارهايي داده شود 
كه سالمت يا آموزش وي لطمه زده يا باعث اختالل رشد بدني، فكري و يا اخالقي وي 

 )170تا1384:150بيگي؛(».گردد

  » مع عمومي توسط مج 1989اين كنوانسيون كه در سال : كنوانسيون حقوق كودك
به  1990ماده، به تصويب و تدوين گرديده و در سال  54سازمان ملل متحد در يك مقدمه و 

مرحله اجرا در آمده است،  در واقع رشته كاملي از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي اطفال را كه براي بقاء، پرورش، حفاظت و مشاركت آنها در زندگي اجتماعي شان 

.( است به صورت امري به هم پيوسته و تفكيك ناپذير، تصديق و تحكيم كرده است حياتي
 2»175تا  150: 1384بيگي؛ 

                                                             
قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و «به موجب  17/2/1354كشور ما در تاريخ  - 1

  .تصويب كرده است» فرهنگي
اقتصادي اطفال و يا استفاده از  اين كنوانسيون در خصوص حقوق كار اطفال بسيار صريح است؛ كه اسنثمار 32مطابق ماده  - 2

اطفال براي هرگونه كاري كه براي آنها زيانبار بوده و يا توقفي در آموزش و پرورش آنان فراهم آورد منوع است و كشورهاي عضو اين 
تل كننده فعاليت كنوانسيون ملزم به اتخاذ تدابير قانون، اداري، اجتماعي و آموزشي جهت حفظ آنان در برابر كارهاي زيان آور يا مخ

كه كشورهاي طرف اين پيمان در همين راستا و با توجه به موارد در ساير . هاي آموزشي وجسمي و رواني و اخالقي آنان گرديده اند
  :اسناد بين المللي، موارد زير را مورد توجه قرار خواهند داد

  .تععين حداقل سن براي انجام كار) الف
  .ساعت و شرايط كار تعيين مقررات مناسب از نظر)ب
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مثال يك شهر . كه استفاده از اين راهكارها در هر محيطي به طور يكسان قابل استفاده نمي باشد
كوچك با يك شهر بزرگ نمي تواند قابل مقايسه باشد و نمي تواند از تمامي پرامترها به يك 

اگرچه تا كنون اقداماتي در قالب تدوين قوانين و مقررات مختلف در  .كرد اندازه استفاده
جهت مبارزه با كار كودك انجام شده است ولي پيداست كه اين اقدامات نتوانسته گام مؤثري 
در عمل بردارد بلكه مي توان آن را تنها يك نقشه راهنما براي جهت دهي و مشخص نمودن 

با توجه به  .ل هاي ارائه شده براي رسيدن به  مقصد نهايي دانستمسير، براي به كارگيري راه ح
راهكارهايي كه در ضمن متن به آنها اشاره گرديد، مي توان به پديده كنترل جمعيت نيز اشاره 

افزايش جمعيت يكي از علل بروز مشكل پديده كار كودك است و دولت مي تواند با . كرد
گام . كه فايده در عمل دارد، به كنترل جمعيت اهميت دهدتوجه به بكارگيري استراتژي هايي 

البته اين قوانين بايد به همراه آموزش هاي . اول آن مي تواند وضع مقرراتي در اين زمينه باشد
همچنين مي توان از نقش چشم گير رسانه ملي نيز در  .خانواده در اين حيطه، بكارگرفته شود

در نهايت، اگر بهترين راهكارها و ابزار براي مقابله با  .كاهش و كنترل كار كودك بهره جست
كار كودك در دست باشد ولي اگر نهاد مردمي و سازمانها با دولت ودولت نيز با مردم همگام 
و هماهنگ نباشند بي شك مؤثرترين ابزار ناكارآمد خواهد بود و صدمات غير قابل جبران آن 

  .ور خواهد شددامن گير تمامي ما در آينده نه چندان د
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