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سال دهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)21تابستان 1400

چکیده
یکــی از مهم ترین عوامل موثر در بروز کودک آزاری را می تــوان در عملکرد نامطلوب دولت
مشــاهده کرد .در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی نقش دولت در خصوص ایجاد و
تشدید پدیده ی کودک آزاری مورد بررسی قرار گرفته است .سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت
از این اســت که که دولت در کودک آزاری چه نقشــی دارد؟ و با اتخاذ کــدام تدابیر می تواند
کودک آزاری را کاهش بدهد؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که دولت با انجام برخی
رفتار ها و همچنین با ترک برخی رفتارها همچون مســامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری،
اتخاذ سیاست های تشــدید کننده وقوع کودک آزاری ،مشروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به
کودکان ،امتناع آگاهانه از مداخله در برخی از جنبه های کودک آزاری ،ورود در چرخه رفتارهای
آزاردهنده نســبت به کودکان موجب ایجاد و یا تشدید کودک آزاری می شود .دولت می تواند با
اتخاذ تدابیری همچون آموزش و اطالع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکان،
تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع کودک آزاری،تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط
با وضعیــت اطفال در معرض خطر ،حمایت از بزه دیدگی کــودکان از کودک آزاری جلوگیری
کنــد .همچنین با توجــه به اینکه قوانین مصوب ،نقش مهمی در ایجــاد و یا تثبیت نگرش ها و
جهت گیری های نادرســت دارند ،قوانین نباید حاوی آموزه ها و داده های غیر انسانی و خالف
قواعد حقوق بشری باشند که این امر نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
واژه های کلیدی :دولت ،کودک ،کودک آزاری ،تنبیه.
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 .1بیان مساله

سال دهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)21تابستان 1400

کودک و جنبــه های فقهی و حقوقی مرتبط با نکات تربیتی وی از موضوعات مهمی اســت که
عموم کشور ها به آن توجه تام داشته اند؛ این توجه را می توان در متفق القول بودن ملل مختلف
در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از اساسی ترین قوانین الزام آور کودکان در
جهان مشــاهده کرد(.حسین پور )85 :1394 ،در مبانی حقوقی کشور ما نیز به کودک و حقوق
وی توجه ویژه ای شده است ،به طوری که قانون جدید مجازات اسالمی در جهت ایجاد تناسب
قانون گذاری با مقتضیات زمان و نگاهی حقوق بشــری تدوین شده و در این زمینه نگاه ویژه ای
به آثار تربیتی و جرایم کودکان و نوجوانان داشته است.
از جملــه چالش های مهم در زمینه ی تربیت کودک توســل به تنبیه هســت که تا حدودی
در قوانین و همچنین فقه (به عنوان یکی از منابع مهم حقوق ایران) به آن اشــاره شــده اســت.
یکــی از دالیل ایجاد چالش در این حوزه حد و حدود تنبیه اســت .با این توضیح که والدین به
بهانــه ی تربیت کودک اقدام به تنبیه کودک کرده که در موارد بســیاری از حد تنبیه که مورد قبول
قانون و فقه بوده ،تجاوز کرده و فی الواقع عمل آن ها مصداق کودک آزاری می باشــد .بر همین
اساس الزم است ابتدا به ساکن مرز بین تنبیه متعارف ِکودک به منظور تربیت وی و کودک آزاری
مشــخص شود.بعد از آن به نقش دولت در کودک آزاری به عنوان موضوعی که کم تر مورد توجه
پژوهشگران بوده است ،خواهیم پرداخت.

 .2اهمیت و ضرورت

مســأله کودک آزاری امروز در اغلب کشورهای جهان مورد بررسی قرار میگیرد  .به نحوی که
در کنار دادگاههای اطفال ،سازمانهای مجهزی به منظور کمک و حمایت نسبت به کودکانی که
مورد تعدی و ظلم و جور اولیاء و سرپرستان و مربیان خود قرار گرفتهاند ،وجود دارد .رفتارهای
مخوف و نامناســب نســبت به کودکان نه تنها موجب ناراحتی افراد جامعه و وجدانهای انسان
منشانه می شود ،بلکه در امنیت عمومی و بهداشت روانی جامعه نیز بسیار مؤثر است(.قاسمی،
ســاز کودک آزاری و یــا حداقل کاهش پدیده
 )216 :1392براین اســاس حذف عوامل زمینه
ِ
کودک آزاری اهمیت دارد .نهاد ها و افراد متعددی در راســتای کاهش معضل کودک آزاری می
توانند مؤثر باشند .دولت ها نیز به طور کلی در ارتباط با تامین و تضمین حقوق کودک من جمله

تامین امنیت جسمی و جانی وی نقش دارند .واضح است که دولت ها نمی توانند به طور کامل
ســامتی و مطلوب بودن این حقوق را تضمین نمایند ،اما دولت ها می توانند شرایطی را فراهم
کنند که در آن به این حقوق توجه شــده و کودکان از حیث این حقوق مورد حمایت قرار گرفته و
به تبع آن از گزند آسیب های روحی و جسمی در امان باشند.

منظور از کودک ،انســان نابالغ است که هنوز به سن بلوغ نرسیده است .بلوغ در لغت به معنای
رسیدن است و در اصطالح به معنی رسیدن انسان به کمال طبیعی خود و رسیدن به حد نکاح و
تولید مثل میباشد .بلوغ یک امر طبیعی است و مانند الفاظ عبادات نیست که تنها با بیان شارع
روشــن شــود .بنابراین اموری مانند احتالم ،حیض و حمل از عالئم بلوغ است هر چند شارع
به آن ها اشــاره نکرده باشــد .زیرا عرف بهطور یقین و قطع در این موارد حکم به بلوغ میدهند.
اما در مواردی مانند ســن و سال که بر عرف مشتبه است ،باید به بیان شارع رجوع کرد (نجفى،
 .)78 :1418بنابراین اجماع فقهاء بر این است که احتالم ،حیض و حمل از عالئم بلوغ به شمار
میروند (مغنیه1421 ،ق.)91 :

 .4تنبیه

تنبیــه در لغت به معنی آگاهانیدن ،بیدار کردن ،واقف گردانیدن به چیزی و هوشــیار کردن آمده
اســت .در اصطالح به عملی گفته می شــود که الزمه ی آن آگاه و هوشیار کردن باشد (دهخدا،
 )138 :1385که معنای لغوی و عام تنبیه می باشــد .در معنای خاص نیز تنبیه عبارت از انجام
کار نامطلوب توسط کودک بوده که ما در مقابل کار نادرست او ،رفتاری انجام می دهیم که برای
او نامطلوب اســت و لذا تنبیه در معنای اخص همان تنبیه بدنی می باشد .در اصطالح فقهاء نیز
تنبیه مترادف تادیب به کار رفته است و آن مجازات سبکی است که اسالم برای اعمال ناشایسته
ی کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده اند در نظر گرفته است( .شرقی)21 :1397 ،
در قوانین ایران تنبیه به قدر کفایت برای تربیت فرزند اشکالی ندارد و تأدیب محسوب میشود.
اما از کلماتی مانند «تنبیه»« ،به قدر کفایت» و «در حدمتعارف» تعریف روشنی ارائه نشده است.
حد متعارف تنبیه در هر خانوادهای با توجه به وضعیت فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی آن ها متفاوت
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است .یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبیه تلقی میکند.

 .5کودک آزاری
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 .1-5مفهوم کودک آزاری
در اصطالح ،هرگونه آسیب جسمی یا روانی ،سوءاستفاده ی جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی
به نیازهای اساســی کودکان توسط افراد دیگر ،کودک آزاری 1تلقی می شود .البته کودک آزاری
در دو ســطح نظری و عملی بررسی می شــود که در مفهوم نظری «کودک آزاری عبارتست از
هرگونه رفتاری که به تمامیت جسمانی ،روانی ،رشد فردی و اجتماعی و یا شان انسانی کودک،
لطمه ای را وارد آورد»(.ایروانیان)55 :1395 ،
همچنین کــودک آزاری در اصطالح متخصصان امر به هر گونه رفتاری که مشــتمل بر آزار
جســمی یا سوءاستفاده ی جنســی یا بی توجهی به کودک و نیازهای اساسی افراد و آزار عاطفی
باشد ،اطالق می گردد.
البته کودک آزاری یک امر نســبی اســت ،با این توضیح که باتوجه به فرهنگ و باورهای هر
منطقه ،تلقی متفاوتی از آن می شــود .چه بســا رفتاری در یک جامعــه ،مصداق کودک آزاری
محسوب شــده و جرم به حســاب آید ،ولی در جامعه ی دیگری یک امر عادی محسوب شود.
(رستم زاده)16 :1398 ،
ِکودک بزه دیده برای تحقق کودک آزاری
عنصر اصلی در کودک آزاری ،کودک است و وجود
ِ
ً
ضروری اســت .کودک آزاری از دو کلمه ی «کودک» و «آزار» تشــکیل شــده است که قبال به
توضیح اصطالح «کودک» پرداختیم و در این جا به توضیح واژه ی آزار می پردازیم که عبارت از
ِ
نوعی آسیب می باشد که ناشی از رفتار و برخورد ظالمانه است(.طارمی )5 :1389 ،واژه ی آزار
فقط یک عمل واحد را در برنمی گیرد ،بلکه موارد متعددی از رفتارها را شامل می شود.
 -2-5وجه تمایز تنبیه متعارف و کودک آزاری
بودن رفتاری ،شــبهه وجود دارد به دیگر بیــان در برخی مواقع
در برخــی مواقــع در مورد آزار ِ
1. Child abuse

 .3-5انواع کودک آزاری
برمبنای دیدگاه ارائه شــده توسط سازمان بهداشت جهانی ،کودک آزاری به یکی از اشکال ذیل
قابل تحقق می باشد:
1
 .1کودک آزاری جسمی
2
 .2کودک آزاری عاطفی
3
 .3کودک آزاری جنسی
4
 .4کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مباالتی
1. Physical child abuse.
2. Affective child abuse.
3. Sexual child abuse
4. Neglect
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تشــخیص رفتارهای پسندیده و پذیرفتنی از رفتارهایی که آزار تلقی می شوند ،مشکل است .به
عنوان مثال تعیین مصادیق تنبیه بدنی کودک (به عنوان شــیوه و راهی برای پرورش و تادیب او و
یک رفتار پذیرفتنی) و ضرب و جرح کودک (به عنوان یکی از مصادیق آزار) مشکل است و این
سوال مطرح می شود که باتوجه به مثال مذکور عنصر مادی اذیت و آزار با عنصر مادی یک عمل
غیر آن ،مشابه است ،مالک ِتعیین یک عمل به عنوان اذیت و آزار چیست؟
در پاســخ به این پرســش دو دیدگاه در تعریف کودک آزاری وجود دارد که برمبنای تعریف
موســع از کودک آزاری ،تعداد کودکانی که با عنوان «آزاردیده» دسته بندی می شوند به نحو قابل
توجهی زیاد خواهد شــد و بر پایه ی تعریف مضیق از کــودک آزاری که موجب کاهش اذیت و
آزار کودکان آزار دیده می شــود و باعث می شود تا بسیاری از کودکان از حمایت کیفری محروم
شوند و در معرض خطر بزه دیدگی مجدد و بزهکاری در آینده قرار گیرند .اگر بخواهیم به کودک
آزاری نگرشــی عملی و در بستر سیاســت های جاری تاملی داشته باشیم می توان این گونه بیان
داشــت که کودک آزاری تمام اشکال سوء رفتار با کودکان ازجمله تنبیه بدنی را نیز در بر گرفته که
منجر به ایراد آسیب های بالفعل یا بالقوه بر سالمتی ،بقاء ،رشد یا مقام و منزلت کودک می شود
(ایروانیان.)59 :1395 ،
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 .4-5نظام حقوقی ایران و کودکآزاری
متأسفانه قوانین روشن و شفافی در مورد کودکآزاری وجود ندارد .حتی تا سال  1381کودکآزاری
جرم خصوصی بود و برای طرح و رسیدگی در دادگاه نیازمند شاکی خصوصی بود .تا سال 1381
فقط پدر که صاحب فرزند تلقی میشد ،حق شکایت داشت(.مدنی و همکاران )274 :1391 ،بر
اســاس ماده  5قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه « 1381 /10/11کودک آزاری
از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد»و پدر از این مجازات مستثنی است که
به هیچ وجه با مقررات و قوانین کنواســیون حقوق کودک مطابقت ندارد و از جرایمی تلقی شــده
که واجد حیثیت عمومی بوده و با توجه به مواد 2و3و 4قانون آیین دادرســی کیفری ،تعقیب متهم
به جرائم فوق برابر ضوابط قانونی به عهــده رئیس حوزه قضایی (به عنوان مدعی العموم) واگذار
ً
ک آزاریها در
شــد .اما در مورد نحوه شکایت از کودک آزاری ،معضل این است که معموال کود 
ً
ً
منزل اتفاق میافتد و مســلما پدر یا مادر کودکآزار از خود شکایت نمیکنند .مادران هم معموال
بیپناهاند و حمایتی از آن ها صورت نمیگیرد یا اینکه میترسند یا امکان شکایت از پدر را ندارند.
پس کودک مجبور است در همان محیطی زندگی کند که مورد آزار قرار گرفته است.
 .5-5نقش دولت در بروز پدیده ی کودک آزاری
کودک آزاری به عنوان یکی از مهم ترین آســیب های اجتماعی ،تحت تأثیر طیف گســترده ای
از عوامل سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی قرار دارد .به عبارتی کودک آزاری محصول
نابســامانی های خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی حاکــم بر روابط جامعه
اســت .یکی از مهم ترین ابعاد پنهان بروز پدیده کودک آزاری را می توان در عملکرد نامطلوب
دولت مشــاهده کرد .دولت ،زمینه ساز بروز رفتارهای آسیب رسان به اطفال و نوجوانان گردیده
و یا خود به بخشی از فرایند آزار کودکان مبدل می شود.
در ســطح عملکرد نامطلوب دولت می توان زمینه های ایجاد و یا تشدید پدیده کودک آزاری را
تحت پنج محور به شرح ذیل مشاهده نمود:
 -1-5-5مسامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری
دولت ها موظف هســتند سیاســت ها و برنامه های الزم را در واکنش به آســیب ها و معضالت

اجتماعی تدوین و اجرا کنند و همچنین وظیفه دارند بر اجرای سیاست و برنامه های مذکور نظارت
داشــته باشند .یک ساختار سیاست گذار ممکن اســت با عدم تصویب قوانین و مقررات الزم در
نظارت مؤثر
سطح تقنینی ،عدم به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در بدنه اجرایی و یا عدم
ِ
بر فعالیت و عملکرد نیروهای مذکور ،در انجام وظایف محوله ،مرتکب مسامحه شود.
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 -1 -1-5-5مسامحه نظام تقنینی
مســامحه ی دولت به این معنی اســت که برخی از دولت ها در خصوص کنترل آســیب های
مسئول اصلی پاسخ
مذکور ،سیاســت ها و برنامه های کارآمد و منســجمی را ارائه نمی دهند.
ِ
کودکان
صندوق
گویی به آسیب ها و جرائم ،نظام سیاسی و ساختار حقوقی است .بر این اساس
ِ
ِ
ســازمان ملل متحد ،بــرای مقابله با سوءاســتفاده ازکودکان ،وظایف متعــددی را بر عهده ی
دولت ها قرار داده است از جمله:
 تصویب و اجرای قوانین با موضوع حقوق و حمایت از کودک، مجازات مرتکبین جنایت علیه کودکان، فراهم بودن خدمات اجتماعی اساسی بدون تبعیض برای همه کودکان، رسیدگی ،گزارش دهی و نظارت شفاف نسبت به بد رفتاری و استثمار کودکان( .زارعیان،)6 :۲۰۰۵
مسامحه ی دولت ها تحت دو محور ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
 -1 -1 -1-5-5عدم نظام جامع و به هم پیوسته سیاست گذاری در قبال کودک آزاری
کودک آزاری تحت تأثیر عوامل و مؤلفه های متعددی شکل می گیرد .به منظور مقابله با آن،
گذاری مشخصی
کالن سیاست
نظام سیاســی و ساختار حقوقی باید نســبت به طراحی خطوط ِ
ِ
در جهت نیل به اهداف معینی اقدام نماید و بر مبنای آن ،مجموعه اقدامات پیشــگیرانه ،حمایتی
و کیفری را تنظیم و به شــکلی منســجم و مرتبط با یکدیگر اجرا کند .اقدامات پراکنده حتی اگر
ناکارآمد تلقی نگردند ،فاقد کارآیی مطلوب و مناســب خواهند بود .برخی از مراحلی که در این
راستا باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد به شرح ذیل هستند:
 شناخت آسیب های کودک آزاری و شناسایی انواع آن و شناخت مؤلفه های مؤثر در تغییراشکال ارتکاب آن ،با بهره گیری از یک سیستم فراگیر و کارآمد کسب اطالعات.
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تنظیم سیاست گذاری کالن مبارزه با پدیده کودک آزاری مستلزم شناخت دقیق و همه جانبه
این پدیده به عنوان یک آســیب و کج روی اجتماعی اســت .بدیهی اســت که حصول به چنین
شــناختی «به کیفیت اطالعاتی که درباره این رفتار وجود دارد و نیز میزان این اطالعات و شبکه
هایی که از طریق آن ها این اطالعات به دســت آمده اســت بســتگی خواهد داشت»( .فرجاد،
 )59 :۱۳78با فقدان منابع موثق و قابل اعتماد و عدم وجود شــبکه های اطالع رســانی کارآمد
هیچ گاه امکان ترســیم تصویر قابل اطمینانی از کیفیت و چگونگی وقوع پدیده یادشــده میسر
نخواهد گردید.
 شناسایی عوامل مؤثر در شکل گیری کودک آزاری تعیین جمعیت های آماری و تخمین میزان شــیوع هر یک از اقسام کودک آزاری در سطحمناطق جغرافیایی ،محیط های اجتماعی ،طبقات اقتصادی و بافت های فرهنگی کشور.
 تعیین موضوعات مرتبط با آسیب کودک آزاری.یکی از مهم ترین اقدامات سیاســت گذاران در راســتای ارائه برنامه ای منســجم و هدفمند
در پاســخ به پدیده کودک آزاری ،تعیین محورها و موضوعاتی است که به نحوی با کودک آزاری
ارتباط پیدا می کنند .به عنوان مثال قوانین کار با ســوء اســتفاده ی اقتصــادی از اطفال و قوانین
کیفری با حمایت از کودکان بزه دیده و مجازات ِ مرتکبین کودک آزار  ،مرتبط هســتند .ســازمان
یونیســف موضوعاتی که با مســئله حمایت از کودکان ارتباط دارد را به این شــرح بیان داشــته
است« :سیاســت های اقتصادی و توسعه ای ،تدابیر امنیتی ،سیاســت های آموزشی ،سیاست
های بهداشــتی -درمانی ،قوانین جزایی ،مقررات تجاری ،قوانین کار ،مقررات رسانه ها ،قوانین
زمان های اضطرار ،سیاســت های رفاه اجتماعی ،سیاســت های مراقبت از کودک ،مهاجرت و
مالیات»( .او دانل ،دان ،بی تا)۲۸ :
هماهنگ پاسخ دهی حول چهار محور پیشگیری ،مقابله ،حمایت و بازپروری
 تعیین نظامِ
تعیین نظام پاســخ دهی باید با هدف ارائه ی شــبکه ای منســجم و هماهنگ از گونه های
مرتبط پاسخ ها صورت پذیرد .در غیر این صورت امکان کنترل و مقابله ی مؤثر
متفاوت و لیکن ِ
با پدیده کودک آزاری فراهم نخواهد شــد .به عنوان نمونه عالوه بر ارائه پاسخ کیفری به پدری که
مرتکب آزار جنســی کودک خود شده است ،می بایست سیستم ویژه ای نیز در جهت حمایت از
طفل بزه دیده طراحی گردد.

 .2 -1 -1-5-5فقدان و یا عدم کفایت هر یک از محورهای پیشگیرانه ،حمایتی  -بازپرورانه
و کیفری
صرف نظر از نظام کالن سیاســت گذاری در خصوص کودک آزاری از توانمندی های بالقوه ی
نظام اقتدار رســمی ،بدنه چنین سیاســت گذاری ای متشــکل از محورهای پیشگیرانه کیفری،
حمایتی و بازپرورانه است .ذیال به برخی از ابعاد هر یک از محورهای مذکور اشاره می گردد:
 آموزش و اطالع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکانیکی از مهم ترین اقدامات نظام های سیاســت گذار در پاســخ به کــودک آزاری ،آموزش و
اطالع رســانی در خصوص حقوق کودکان ،کودک آزاری ومصادیق آن ،شــیوه های شناســایی
کودکان آزاردیده ،ایجاد حس مســئولیت عمومی در قبال کودکان ،گســترش فرهنگ نظارتی در
میان عموم مردم نســبت به نحوه ی رفتار والدین و سایر نزدیکان با طفل است .گروه های هدف
در این گونه اقدامات آموزشی مشــتمل بر کودکان ،والدین و سایر سرپرستان قانونی طفل ،همه
اشــخاص فعال در هریک از زمینه های شغلی مرتبط با کودکان (نظیر معلمان ،پزشکان و  )...و
عموم مردم است.
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 تعیین نهادها و مراجع ارائه دهنده پاسخپیش از تنظیم هر گونه نظام پاســخ دهی در برابر آســیب هــای اجتماعی من جمله کودک
آزاری ،باید نســبت به تعیین مراجع ،نهادها ،گروه ها و طیف هایی که مداخله ی آن ها در فرایند
مذکــور اهمیت دارد ،اقدام نمود .در طرح ابتکار ملی بــرای حمایت از کودکان( )NICPکه در
اقبت بهداشتی ،نظام قضایی ،نظام عدالت
ســطح کشور هندوستان اجرا گردید« ،پلیس ،نظام مر ِ
برای جوانان ،نظام آموزشــی ،سیستم حمل و نقل ،اداره کار ،رســانه ها ،اداره مخابرات ،بخش
خصوصــی ،نمایندگان منتخب ،همه ما» به عنــوان مهم ترین گروه های مؤثر در تنظیم و اجرای
برنامه های مرتبط با کودکان ،معرفی گردیدند.
بنابراین عزم جدی در راستای مقابله با پدیده ی کودک آزاری مستلزم سازماندهی مجموعه ی
امکانات و توانمندی های موجود ،تحت نظامی منسجم و هماهنگ به منظور حذف و یا محدود
کردن میزان ارتکاب رفتارهای آزاردهنده علیه کودکان و نوجوانان است .فقدان و یا ضعف بنیادین
نظام کالن برنامه ریزی ،بیانگر مسامحه ی ساختار قدرت در قبال آسیب کودک آزاری است.
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مقوله اموزش و اطالع رســان در حــوزه های مربوط به کودک آزاری در کشــور کم تر مورد
توجه سیاســت گذاران قرار گرفته است .به نحوی که حتی گروه ها و بخش های تخصصی مانند
پزشــکان ،آشــنایی چندانی با مفهوم و مصادیق کودک آزاری ندارند .در پژوهشی که در رابطه با
پزشــکان شــهر کرمان صورت پذیرفت ،بیان گردید که  ۵۰درصد پاسخ دهندگان از دانش کافی
در مورد کودک آزاری برخوردار نیستند( .گروسی و همکاران )۲۹۰ :۱۳۸۵ ،فقدان سیاست های
صحیح آموزشــی ،گاه منجر به بروز برخی از شــدید ترین آسیب های جسمی و روانی نسبت به
کودکان گردیده است .آسیب هایی که در صورت اجرای سیاست های اطالع رسانی مناسب قابل
پیشگیری بودند .بر اساس داده های ارائه شــده در یک پژوهش میدانی در رابطه با دختران فراری
دارای رابطه جنسی نامشروع ،مشخص گردید که در حدود  ۷۰درصد از نمونه های مورد مطالعه،
پیش از فرار از امکان روسپی شدن آگاهی مناسبی نداشتند( .نجفی و همکاران)209 :1397 ،
 تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع آسیب کودک آزاریموثر پیشگیرانه یکی دیگر از مهم ترین اقدامات در خصوص پدیده ی کودک
تدوین اقدامات ِ
آزاری اســت .در این خصوص به دولت ها توصیه شده اســت که «پیشگیری از خشونت علیه
کودک را از طریق پرداختن به علل و ریشــه هــای آن را در باالترین اولویت قرار بدهند .به همان
میزان که منابع تخصیص یافته به انجام مداخالت پس از وقوع خشــونت اساســی و مهم است،
دولت ها باید منابع کافی به امر پرداختن به عوامل خطرزا اختصاص دهند»( .گزارش کارشناس
مســتقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان ،اجالس شصت و یکم
مجمع عمومی)5۰ :۲۰۰۶ ،
 تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط با وضعیت اطفال در معرض خطردر برخی موارد ،اطفال و نوجوانان در موقعیت هایی قرار می گیرند که احتمال آسیب دیدگی
آن ها افزایش می یابد .دولت ها وظیفه دارند تا پس از شناسایی وضعیت های خطرساز ،با تدوین
و تصویب قوانین مناســب و همچنین پیش بینی بودجــه و نیروهای اجرایی مورد نیاز ،تمهیدات
الزم را جهــت ممانعت از ورود کودکان به این گونه وضعیت ها ،شناســایی کودکان در معرض
خطــر و نهایتا انجام اقدامات مؤثری که منجر به خروج زود هنگام آن ها از شــرایط خطرآفرین
اتخاذ نمایند .که سیاســت های تدوینی در ایران ،تأثیر قابل مالحظه ای در این خصوص نداشته
است  .به عنوان مثال:
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اقدامات حمایتی مؤثری که منجر به خروج سریع و به موقع ِ کودکان ِ دارای والدین ِ معتاد ،از
حمایتی حداقلی نسبت به آن ها ،وجود ندارد.
محیط نامناسب خانواده و یا ارائه خدمات
ِ
از دیگر نمونه های اطفال در معرض خطر ،می توان به مقوله کودکان خیابانی و دختران فراری
اشاره نمود .کودکان متناسب با وضعیت جسمانی و فیزیک بدنی فروخته و یا اجاره داده می شوند
و انواع ســوء استفاده از آن ها به عمل می آید( .جانقلی )13 :1394 ،سازماندهی و پناه دادن آن
ها و یا برگرداندن آن ها به آغوش خانواده به شــرط صالح بودن خانواده برای نگهداری کودک می
تواند از بروز آسیب ها و سواستفاده های احتمالی ،جلوگیری می کند .از طرفی تدوین نادرست
و نامطلوب سیاســت ها و برنامه های مرتبط با این موضوع ،ســبب بدبینی و عدم اعتماد دختران
مذکور به اقدامات دستگاه های دولتی و جذب آن ها به باندهای فحشاء و مواد مخدر می شود.
از جمله دیگر محورهای مورد نیاز در سطح سیاست های پیشگیرانه ،حمایتی  -بازپرورانه و
کیفری ،می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
 پیــش بینی جرائم علیــه عدالت قضایی در حــوزه کودک آزاری به منظــور ملزم نمودناشخاص به گزارش دهی موارد آزار کودکان به مراجع قضایی و پلیس.
 ایجاد شــبکه های منســجم اطالع رســانی و گزارش دهی در خصوص موارد مشکوکبه کودک آزاری در ســطح ارگان ها ،ســازمان ها و نهادهای دولتــی و یا عمومی به ویژه
در ســطح مراکز آموزشــی ،نهادهای مذهبی و مراکز درمانــی ،همچنین تقویت منابع
اطالعاتی نهاد دادستانی.
 تدویــن قوانیــن الزم در جهت فراهم نمــودن زمینه واکنش فوری و اورژانســی در قبالموارد گزارش شــده از وقوع کودک آزاری به ویژه در ارتباط با ســوء استفاده های جنسی
و آسیب های جســمی با الزام به حضور مقامات انتظامی ،قضایی و مددکاران اجتماعی
در حداقل زمان ممکن در محل وقوع ســانحه ،به منظــور انجام اقدامات اولیه درمانی،
تحقیقات مقدماتی و انتقال سریع کودک به اماکن امن و تحت نظارت دادستانی.
 تدوین مقررات الزم در راســتای تسریع و تسهیل انجام اقدامات درمانی اساسی تحت دومحور جسمی و روانی نسبت به کودک آزاردیده.
 تدوین قوانین ماهوی و شکلی کیفری در جهت فراهم گردیدن امکان اتخاذ تصمیم قضایی در قبالشخص مرتکب در کمترین زمان ممکن و با حداکثر تناسب نسبت به شدت اعمال ارتکابی وی.
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 پیش بینی دوره ها و برنامه های درمانی  -آموزشــی نسبت به اشخاص کودک آزاری که ازگونه ای بیماری روانی در رنج بوده و یا نســبت به نحــوه رفتار صحیح با کودکان نا آگاه
هستند.
 پیش بینــی تمهیداتی به منظور معرفی خانواده برخی از اطفال آزاردیده که آســیب واردهبه ایشــان معلول وضعیت نابســامان اقتصادی خانواده کودک اســت ،به مراکز خیریه و
امدادرسان.
 تنظیم قوانین در راستای تسهیل و تسریع شرایط اتخاذ تصمیم قضایی در ارتباط با سرنوشتنهایی کودک به منظور ســلب فوری حضانت از والدین ناالیق و تعیین سرپرست موقت
و یا دائم برای کودک.
 -2 -1-5-5مسامحه بدنه اجرایی
بدنه اجرایی(یعنی مددکاران اجتماعی ،نیروهای انتظامی ،کادر قضایی) از نقشــی تعیین کننده
در ارتباط با سیاســت های کنترل و مهار کودک آزاری برخوردار هســتند .سوء مدیریت و عدم
کارآیی این گونه نیروها می تواند ضربات جبران ناپذیری را به برنامه های تدوینی در خصوص
پاســخ دهی به کودک آزاری وارد آورد .کادر اجرایی از جملــه نیروهای انتظامی و قضایی می
بایســت در برخورد با کودک آزاری به ویژه شناسایی موارد وقوع و حمایت از کودک آزاردیده،
مهارت های الزم را کسب نموده باشند.
از دیگر وظایف نظام سیاســت گذار در خصوص عملکرد بدنــه اجرایی ،می توان به فراهم
نمودن امکانات و شــرایط الزم جهت نظــارت مؤثر و فراگیر بر اجــرای صحیح برنامه تنظیمی
خاص آسیب دیدگان پدیده کودک آزاری،
توسط مأموران اجرایی اشاره نمود .با توجه به وضعیت ِ
به ســهولت می توان ناتوانی این گونه کودکان از پیگیری حقوق انســانی و قانونی شــان را تصور
نمود .بر این اســاس ،نظام سیاست گذار می بایست با نظارت بر عملکرد مأموران اجرایی ،مانع
از کوتاهی وغفلت ایشــان از وظایف قانونی محوله گردد .در غیر این صورت ،کودکان مذکور به
ویژه اطفالی که توسط والدین خود تحت آزار و شکنجه قرار گرفته اند به قربانیان خاموشی مبدل
خواهند شــد که قادر به ابراز کمترین اعتراضی نســبت به عملکرد نامناسب و کوتاهی مأموران
اجرایی ،نیســتند .به عنوان مثال نوجوان  ۱۷ســاله ای که در اثر رابطه نامشــروع صاحب فرزند

 .2-5-5اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع کودک آزاری
اتخاذ برخی از سیاست ها و رویکردهای نادرست منجر به تشدید روند ارتکاب جرم کودک آزاری
می شود .به عنوان مثال ارائه الگوی خشونت به عموم افراد جامعه از جمله این موارد است.

ارائه الگوی خشونت به عموم افراد جامعه

دولت ها نقش بسیار مهمی در ایجاد و گسترش الگوهای اجتماعی و فرهنگی دارند .نظام های
سیاسی و حقوقی موظف به توسعه الگوهای رفتار طبیعی و سلوک انسانی ،مبتنی بر ارزش های
شــمول حقوق بشری هستند .دولت ها می بایســت الگوهای کنترل پذیری که رفتارهای
جهان
ِ
اجتماعی شــهروندان را در چارچوب نظام حقوق شهروندی قابل پیش بینی می سازد ،به اتباع
جامعه به عنوان الگوی رفتار و سلوک مطلوب ارائه داده و ترویج نمایند.
«کشــورها باید رسانه ها را تشــویق کنند تا ارزش های عاری از خشونت را ترویج نمایند و
از دســتورالعمل هایی پیروی نمایند که منجر بــه رعایت احترام کامل به حقوق کودک در تمامی
فعالیت ها و تولیدات رسانه ها گردد( ».گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل)
نظام های سیاســی مجاز به ارائه الگوهایی که قابلیت کنترل و پیش بینی پذیری اندکی داشته
و حتــی در برخی مــوارد غیر قابل نظارت می گردند ،به افراد جامعه نیســتند .از جمله این گونه
الگوها می توان به ترویج گونه های معینی از خشونت با اهداف و اغراض خاصی از طرف نظام
سیاسی اشاره نمود .ارائه الگوی خشونت به جامعه هر چند که مشروعیت استفاده از آن صرفا در
قبال طیف ها و گروه های خاصی مورد تأکید قرار گیرد ،منجر به بروز رفتارهایی می گردد که وفق
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شــده بود به مراجع قضایی مراجعه و برای حفظ جان خود و کودکش تقاضای کمک می نماید.
قاضی دادگاه ،این دختر را با اخذ تعهد کتبی از والدینش ،مبنی بر عدم آزار و اذیت وی ،به ایشان
تسلیم می نماید لیکن بعد از بازگشت دختر به منزل ،توسط خانواده اش به آتش کشیده می شود.
(صدر )۱۰ :۱۳۸۱ ،بروز چنین حوادثی موجب گردید تا سیاســت گذاران نســبت به مسئولیت
کادر اجرایی در اعمال سیاست ها و برنامه های مصوب ،توجه کنند به نحوی که در پیش نویس
اولیه الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان ،به مسئولیت کیفری و مجازات مأمورینی که در انجام
وظیفه خود نسبت به کودکان در معرض خطر ،مسامحه می نمایند ،اشاره شده است.
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معیارهای مبهم و تعریف نشده و در واقع بنابر سلیقه مخاطب ،طیف گسترده ای از رفتارهای غیر
انسانی و خونبار را مجاز می گرداند.
مشروعیت خشونت ،ناخواسته فرایند آموزش و یادگیری آن در تعامل میان
در واقع با پذیرش
ِ
نهادها و رســانه های دولتی با عموم اشخاص شــکل می گیرد .این امر خود به عاملی در جهت
شیوع اشــکال گوناگون خشونت در جامعه منجر می شود .چرا که «در رفتار پرخاشگری انسان،
یادگیری نقش مهم تری از غریزه دارد .این امر حاصل تعامل ساختاری و پیچیده میان انگیزه های
ذاتی و پاسخ های آموخته شده است» (اسد الهی.)۲۳۲ :۱۳۸۶ ،
از جمله شیوه های ترویج و گسترش خشونت توسط دولت به این شرح هستند:
 ارائه الگوهای رفتاری خشــن و غیر انســانی به اشخاص از جانب دولت مردان در قالبسخنرانی ها و...
 عرضه برنامه ها ،مفاهیم و تصاویر خشونت مدار در رسانه های دولتی، تلقی از برخی گروه ها و اشخاص نابهنجار و ناقض نظم عمومی به عنوان اشخاص فاقدحمایت قانونی و قابل مجازات توسط عموم مردم،
 تأیید اجرای خودسرانه عدالت توسط گروه ها و افراد، تنظیم قوانین کیفری به نفع گروه های خودســر و خشــونت طلب - .تقدیس خشونت وستایش خشونت گرایان،
 تأیید و ترویج برخورد خشن پلیس با بزهکاران، اجرای علنی مجازات های بدنی در سطح جامعه. معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات نسبت به برخی از مجرمین جرائم.با ترویج الگوهای رفتاری خشن ،جامعه از آن ها تأثیر پذیرفته ،به سمت ارتکاب انواع خشونت
های جسمی و روحی به ویژه نسبت به گروه های آسیب پذیرتر هدایت می شود .به این ترتیب می
توان به ســهولت ارتکاب انواع خشونت ها را در قبال اطفال ،زنان ،سالمندان و  ...مشاهده نمود.
رواج خشونت در جامعه و به دنبال آن در بستر خانواده ،عالوه بر ایجاد گونه های متعددی از کودک
آزاری ،منجر به گسست رابطه عاطفی کودک با سایر اعضای خانواده خواهد گردید .امری که خود
زمینه بروز آسیب های بسیار عمیق تری را نسبت به کودک آزاردیده فراهم می آورد .یکی از تأثیرات
انکارناپذیر رواج خشــونت در خانواده را می توان در رابطه با پدیده فرار کودکان از خانه مشــاهده

نمود .بر طبق برخی از شواهد ارائه شده و فرار از خانه یکی از بازتاب های خشونت خانگی است.
اعمال خشونت های روحی ،جسمی و جنسی از سوی اعضای خانواده ،عامل بسیار مهمی در فرار
برخی از دختران است( ».عباسی زاده و همکاران)13 :۱۳95 ،

 -1 -3-5-5عدم کیفر شخص آزارگر
درساختار سنتی نظام خانواده ،فرزندان از کم ترین هویتی در برابر والدین خود برخوردار نبوده،
ملزم به اطاعت از ایشان و پذیرش چارچوب تربیتی خانواده می باشند .ماده ی  1177ق .م مقرر
می دارد « :طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر ســنی که باشــد به آن ها احترام بگذارد».
در این ســاختار ،تنبیه بدنی طفل خاطی به منظور الــزام وی به رعایت اصول تربیتی ،اخالقی و
اعتقادی والدین نه تنها امر نامطلوبی به شــمار نمی رود که از جمله حقوق متعلق به پدر و مادر
در فرایند جامعه پذیر نمودن کودک محسوب می شود .مشروعیت تنبیه بدنی کودک ،موقعیت
وی را به عنوان یک انســان برخوردار از کلیه حقوق انســانی متزلزل ســاخته ،منجر به استمرار
دیدگاهی می شود که کودک را فاقد هویت مستقل در برابر والدین می داند.
قوانین نمی بایســت حاوی آموزه ها و داده های غیر انســانی و خالف قواعد حقوق بشــری
باشــند .قوانین مصوب ،نقشی مهمی در ایجاد و یا تثبیت نگرش ها و جهت گیری های نادرست
خواهند داشــت .نمی توان نقش آموزه های رسمی در قالب تدوین قوانین نامناسب و مشروعیت
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 -3-5-5مشروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان
برخی از جنبه های مشــروعیت بخشــی به رفتارهــای آزار دهنده بر علیه کــودکان با برخی از
مصادیق ارائه ی الگوی خشونت به افراد جامعه که شرح آن گذشت ،تداخل پیدا می کند .مانند
مشروعیت بخشی به تنبیه بدنی کودک که در سطحی دیگر خود منجر به ترویج خشونت و ارائه
الگوی رفتارهای خشونت بار به افراد جامعه نیز می شود.
برخی از رفتارهای آزاردهنده که موجب آســیب به سالمت جســمی و یا روحی کودک می
قواعد حقوقی ویژه ای ،ارتکاب
شوند ،نه تنها توسط نظام سیاسی مطرود نمی شوند بلکه با وضع ِ
آن ها مجاز و یا مجازات های نســبتا خفیفی برای آن ها در نظر گرفته شــده است .از جمله می
توان به موارد ذیل اشاره کرد:
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بخش را در توسعه و گسترش این امر نادیده گرفت .با حمایت قانون گذار از تنبیه بدنی ،نگرشی
مثبت نسبت به آن در اذهان والدین شکل می گیرد .شکل گیری چنین نگرشی نیز ارتباط مستقیمی
با افزایش کودک آزاری دارد .با در نظر داشــتن چنین وضعیتی است که از تمام کشورهای جهان
درخواست شده است که «كلیه انواع خشونت علیه کودک ،از جمله تنبیه بدنی ...و هرگونه رفتار،
برخورد و تنبیه بی رحمانه ،غیر انسانی و تحقیر آمیز را تحت هر شرایطی و در هر محیطی ممنوع
اعالم کنند»( .گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل).
تالش شده اســت تا با وضع قانون ،حق والدین در تنبیه بدنی کودک مقید به شروطی گردد.
چنانچه در متن ماده  ۱۱۷۹قانون مدنی نیز به این امر اشــاره شــده است« :ابوین حق تنبیه طفل
خود را دارند ولی به استناد به این امر نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تنبیه تأدیب نمایند
و برخــی از فتاوی مذهبــی نیز بر چنین محدودیتی صحه می گذارند( .جمعی از نویســندگان،
 )1386لیكن متأســفانه حدود و میزان این امر و محدوده مجاز تنبیه چندان مشخص نیست .به
نحوی که حتی در سطح نهادهای نظام تقنینی کشور نیز می توان این اختالف نظر را به وضوح
مالحظه نمود.
 -2-3-5-5مشروعیت نسبی رفتار آزار دهنده
تحت ســاختار سنتی خانواده و حاکمیت نظام پدر ساالری ،پدر نسبت به سایر اعضای خانواده
از برخی امتیازات ویژه برخوردار می گردد .تبلور چنین امری را می توان در مشروعیت ارتکاب
قتل در فراش نســبت به همســر و معافیت پدر از قصاص (ماده  ۲۲۰قانون مجازات اسالمی).
مشاهده کرد.
 -4-5-5امتناع آ گاهانه از مداخله در برخی از جنبه های کودک آزاری
در برخی موارد مراجع سیاســت گذار (سطوح سیاســی  -حقوقی) در کشورهای کم تر توسعه
آزاری آگاهانه ،سیاست سکوت و امتناع از
یافته نســبت به جنبه های خاصی از پدیده ی کودک
ِ
مداخله را در پیش می گیرند .حفظ منافع مســتقیم و غیر مســتقیم دولت ها و همچنین کسب
امتیازات مادی و یا سیاسی ،مانع از مداخله مؤثر ایشان و حمایت از کودکان آزاردیده می شود.
سیاســت عدم مداخله و سکوت آگاهانه شیوه های متعددی با توجه به ماهیت
به منظور اجرای
ِ

 -5-5-5ورود دولت در چرخه رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان
در برخی موارد نظام سیاســی و ساختار حقوقی حاکم در سطح اجتماع به چرخه ی رفتارهای
آزاردهنده نســبت به کودکان  ،وارد گردیده و خود به بخشی از این فرایند مبدل می شوند .چنین
امری در دو سطح به شرح ذیل قابل بررسی می باشد:
 -1-5-5-5ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده توسط مقنن
نظام تقنینی از نقشــی حیاتی و اساسی در حمایت از کودکان بزه دیده و اصالح و تربیت اطفال
بزهکار برخوردار اســت .با این وجود ،در برخی موارد ســاختار طراحی شده در فرایند پاسخ
کودکان بزهکار به گونه ای است که فراتر از هر گونه استاندارد و معیار
دهی به کج رفتاری های
ِ
به رسمیت شناخته شده بین المللی ،واکنش های نامناسبی را در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار
ارائه می نماید.
ورود نظام تقنینی در چرخه رفتارهای آزاردهنده ،در  4محور که ذیال مورد بررسی قرار می گیرد:
 -1-1-5-5-5اعمال مجازات های مقرر برای بزرگساالن نسبت به طفل
با ارائه تعاریف ناصحیح از کودک ،بخشی از اطفال در معرض مجازات های مقرر برای بزرگساالن
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آسیب مورد نظر و سایر شرایط داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند.
امتناع آگاهانه از مداخله در واقع یکی از غیر انسانی ترین ابعاد تأثیرگذاری نظام های سیاسی
 حقوقی جوامع کم تر توســعه یافته در خصوص شــکل گیری و یا تشدید رفتارهای غیر انسانیسیاست سکوت آگاهانه را می توان در نحوه عملکرد
در قبال کودکان اســت ..یکی از نمونه های
ِ
برخی از دولت ها در قبال کارگران خارجی که نزد کارفرماهایشــان به کار اجباری واداشــته می
شوند ،مشــاهده نمود .بســیاری از دولت ها کار اجباری خدمتکاران خانگی را از موارد قاچاق
ات کارفرمایان به دلیــل وادار نمودن خدمتکاران به
انســان به شــمار نمی آورند و به جای مجاز ِ
کار اجباری ،عموما قربانیان را به بازگشــت نزد کارفرمایشــان تشــویق می کنند .قربانیان نیز به
دلیل ترس از اخراج ،اغلب به بازگشــت در محل کار خود موافقت می نمایند تا دولت نسبت به
سرپوش گذاردن بر این مسایل اقدام نماید)www.state.gov( .
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قرار می گیرند .این امر به ویژه در ارتباط با آن دســته از کشــورهایی که مجازات های بدنی را به
عنوان بخشی از سیاست کیفری خود در قبال جرائم حفظ نموده اند ،حائز اهمیت فراوان است.
در نظام حقوقی ایران ،معیار بلوغ شرعی برای تفکیک دوران کودکی از بزرگسالی مورد توجه
ِ
قرار گرفته اســت .مطابق معیار یادشده ،ســن بلوغ در پسر و دختر به ترتیب پانزده و نه سال تمام
قمری تعیین گردیده اســت( .تبصره  ۱ماده  ۱۲۱۰قانون مدنی) به این ترتیب طیف گسترده ای از
کودکان و نوجوانان از نظر مقنن در سنین بزرگسالی بوده ،واجد شرایط الزم جهت بر عهده گرفتن
مسئولیت کامل کیفری و بالتبع تحمل مجازات های بدنی هستند.
به منظور حل مشــکالت ناشــی از این تلقی ناصحیح از دوران آغاز بزرگســالی ،در الیحه
رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تالش گردید تا تعریف نوینی از دوران کودکی و نوجوانی به
عمل آید .متأســفانه مفاد الیحه پیشــنهادی مرزهای مبهم کودکی و بزرگسالی را بیش از پیش در
ابهام فروبرده اســت .طی مندرجات این الیحه سن مسئولیت کیفری حسب نوع جرائم ارتکابی،
در جرائم مشــمول مجــازات های تعزیری  ۱۸ســال (مواد  ۳۳و  )۱ ،۳۲و در جرائم مشــمول
کیفرهای حدی و قصاص معیار بلوغ شــرعی مندرج در قانون برای دختران  ۹سال و برای پسران
پانزده سال تمام قمری است .در ارتباط با این دسته از جرائم ،سن بلوغ کیفری حالت شناور داشته
و بر اساس نظریه پزشکی قانونی و یا سایر اشخاص متخصص قابل تغییر است( .ماده .)۳۵
 -2-1-5-5-5اعمال مجازات های بدنی نسبت به طفل
قانون زیر  ۱۸ســال به مجازات اعدام محکوم می شــوند.
در برخی از کشــورها افراد
معارض ِ
ِ
قانون کودکان ،اجرای تنبیه بدنی همچون زدن با چوب ،شــاق
همچنین برای اعمال
معارض ِ
ِ
زدن ،سنگسار کردن و قطع اعضای بدن مجاز شمرده می شود (گزارش کارشناس مستقل برای
مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان)
مجازات های بدنی تعیین شــده در قبال اطفال و نوجوانان بزه کار در قانون مجازات اسالمی
به شرح ذیل هستند:
ماده « :۱۱۲هر گاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند  .مفعول اگر مكره نباشد تا  74ضربه
شــاق تعزیر می شــود .ماده « :۱۱۳هر گاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا  74ضربه شالق
تعزیر می شوند.».

 .3-1-5-5-5فقدان معیارهای عینی در سلب آزادی از کودک بزهکار
کودک آزاری توسط مراجع قانونی تنها به اعمال مجازات های بدنی نسبت به طفل خالصه نمی
شود .سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار تحت هریک از دو بستر صدور قرارهای تأمینی و
یا تعیین مجازات ،بدون در نظر داشــتن شدت رفتار ارتکابی و بی آنکه هرگونه نظام طبقه بندی
معین و تعریف شــده ای در این رابطه مورد اســتناد قرار گیرد نیز بخشی از رفتارهای آزاردهنده
نسبت به کودکان محسوب می شود.
مطابــق مندرجات الیحه رســیدگی به جرائم اطفــال و نوجوانان ،مــوارد نگهداری موقت
(بازداشــت موقت) کودکان و نوجوانان بزه کار در کانون اصالح و تربیت ،طی فرایند رســیدگی
به جرائم ارتکابی ایشــان تا حدودی تعیین گردیده اســت( .ماده  )۱۸همچنین تحمیل مجازات
سالب آزادی در ارتباط با کودکان کم تر از  ۱۲سال ممنوع و در خصوص کودکان بیشتر از دوازده
ســال تا هیجده سال نیز قاعده مند شده اســت( .بند ه ماده  ۳۲و تبصره  ۱آن و ماده  ) ۳۳به این
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تبصــره  ۲ماده « :۶۹هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه
بایستی به میزان و مصلحت باشد».
به این ترتیب رفتار آسیب رســان مستقیما از جانب نظام عدالت کیفری بر طفل تحمیل می
گردد .برخورد خشــن با جرائم کودکان و نوجوانان به ویژه اعمال مجازات های بدنی نســبت به
ایشان ،عالوه بر ایجاد آثار جسمی و روانی ،زمینه و بستر انحرافات عمیق تر طفل را نیز مهیا می
ســازد .این امر به ویژه در ارتباط با کودکان فراری و ولگرد آثار نامطلوب بســیار عمیق تری را از
خود به جای می گذارد .وحشت کودک فراری و ولگرد از بازداشت توسط پلیس و تحمل کیفر و
برخورد قهرآمیز نظام قضایی ،منجر به گریز وی از پلیس و سایر مراجع رسمی گردیده و زمینه را
برای سوء استفاده های گســترده جنسی از وی فراهم می آورد .به این ترتیب کودک برای گریز از
مجازات به جهت ارتکاب برخی از جرائم کوچک و کم اهمیت به رفتارهای نابهنجاری روی می
آورد که در نهایت از وی یک مجرم حرفه ای خواهد ساخت.
در الیحه رســیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان کلیه مجازات های بدنی نسبت به اشخاصی
که از منظر تهیه کنندگان این الیحه کودک محســوب گردیده اند ،حذف و مجموعه اقداماتی که
بیشتر واجد ابعاد تربیتی ،اصالحی و درمانی هستند ،جایگزین شده اند( .مواد  ۳۳و )۳۲
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ترتیب امکان صدور حکم ،مبنی بر ســلب آزادی از کودک بزه کار در ارتباط با بسیاری از جرائم
کم اهمیت مرتفع گردیده است.
 -4-1-5-5-5عدم حمایت کیفری موثر از بزه دیدگی کودکان
 -1 -4-1-5-5-5مسئولیت دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدیگری
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اطفال به لحاظ کمی ســن و ناتوانی از دفاع در مقابل مجرمان بزرگســال در معرض بهرهکشی
و سوء اســتفاده قرار میگیرند .یکی از این بهرهگیریها تکدیگری میباشد .قانونگذار با جرم
جلوه دادن آن برای دولت مســئولیتهایی تعریف کرده اســت .بر اساس بند  4از قانون اصالح
ماده  1173قانون مدنی ،ســوء اســتفاده از اطفال در تکدیگری توسط والدین یکی از مصادیق
عدم مواظبــت یا انحطاط اخالقی والدین تلقی گردیده که در صــورت تحقق آن ،مطابق صدر
ماده موصــوف ،محکمه اجازه یافته تا بر مبنای تقاضای اقربــای طفل یا قیم وی یا رئیس حوزه
قضایی ،تصمیم مقتضــی در خصوص طفل اتخاذ نماید( .امامــی )432 :1391 ،همچنین به
موجب وحدت مالک ماده  16قانون اقدامات تأمینی ســوء اســتفاده از اطفال برای تکدیگری
توســط والدین یا سرپرستان قانونی میتواند ازمصادیق تجاوز از وظایف قیمومیت یا اعمال حق
والیت که محکومیت حبس به دنبال دارد  ،تلقی شــود .سوء استفاده از اطفال برای تکدیگری
مطابق ماده  713قانون مجازات اسالمی محکومیت جزایی حبس از سه ماه تا دو سال را به دنبال
دارد و چنین والدینی برای انجام وظایف قیمومیت و والیت غیرصالح شــناخته میشوند .مواد
قانونی 713و  726ق.م.ا .مسئولیت برای دولت در مقابل کودکان تعیین کرده است و همچنین
در ماده  1173قانون مدنی دولت به عنوان مدعی و حمایتکننده از کودک شــناخته شده است.
بر پایــه نظریه خطر و تقصیر ،هرگاه والدین از کودکان ســوء اســتفاده نمایند یا در حضانت و
نگهداری کودکان تقصیر کنند و کودکان در معرض خطر جسمانی و اخالقی قرار گیرند ،دولت
مسئول حمایت از کودکان است .چون تأمین امنیت برای همه افراد جامعه به عهده دولت است
(گلدوزیان.)44-42 :1396 ،
 -2 -4-1-5-5-5مسئولیت دولت در برابر بهرهکشی از کودکان در جرایم مواد مخدر
طبق مــاده  33اعالمیه جهانی حقوق کودک در مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد کودکان
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باید در مقابل اســتفاده از مواد مخدر و شــرکت در تولید و توزیع آن محافظت شــوند .امروزه
جرایم قاچاق ،توزیع ،استعمال و… مواد مخدر در کشورهای جهان معضل شناخته شده است.
علیرغــم اقدامات صورت گرفتــه بینالمللی و داخلی آثار مخــرب و ویرانگر این مواد روند
صعودی طی میکند .مشارکت کودکان در جرایم مرتبط با مواد مخدر با اعتیاد والدین و یا اقدام
به قاچاق توسط والدین آغاز میشود.
از آنجایی که فروش مواد مخدر دارای ســود فراوان اســت لذا قاچاقچیان سعی میکنند که
نوجوانان و جوانان را به آن معتاد ســازند تا بدین وســیله هم خود از لحاظ جنسی از آن ها ممتنع
شــوند و هم به وسیله آن ها جنس خود را فروش برسانند .از طرف دیگر قاچاقچیان مواد مخدر،
اطفال معصوم و بیگناه را اغفال و با شــرکت و همدستی آنان به فعالیتهای نامشروع خود ادامه
میدهند و مطمئن هســتند که اطفال در صورت ارتــکاب جرم از پرداخت جزای نقدی معاف و
ً
محکومیتهای طویلالمدت در مورد آن ها اجرا نخواهد شــد( .آشوری )128 :1391 ،معموال
اطفالی که مورد بهرهکشی در مواد مخدر قرار میگیرند ،به لحاظ شرایط زندگی خاص و همچنین
به جهت آســیبپذیر بودن و قرار گرفتن در موقعیتی که مبین یک نوع حالت خطرناک در وجود
آنان میگــردد «اطفال در معرض خطر» نامیده میشــوند .به همین دلیل ســازمان ملل متحد
توصیههایی به کشــورهای عضــو دارد .چون این کودکان از طریق گرایش بــه اعتیاد و همچنین
فعالیــت در توزیع مواد مخدر در خطر قرار میگیرنــد .پس طبق نظریه خطر برای این نوع افراد،
دولت هم مسئولیت برای رفع خطر از آنان دارد .حفظ جان و سالمت افراد به عهده دولت است.
در قانون ،مســئولیتهایی برای دولت درنظر گرفته شده اســت :درصدر ماده  18قانون مبارزه با
مواد مخدر در خصوص معتاد کردن اطفال به شــیوه غیرمســتقیم توســط والدین نیز در راستای
دفــاع از اطفال بزه دیــده مولیعلیه ،حمایت قانونی به عمل آمده اســت و مطابق بند  1از قانون
اصالح ماده  1173قانون مدنی مصوب  1376/8/11مجلس شــورای اســامی ،اعتیاد زیانآور
والدیــن به مواد مخدر یکی از مصادیق عدم مواظبت یاانحطاط اخالقی والدین تلقی گردیده که
در صورت تحقق آن مطابق صدر همین ماده محکمه مختار به اعمال ســلب حضانت در قالب
اقدام تأمینی ســالب حق نســبت به والدین موصوف خواهد بود .هم چنیــن در ماده  5آئیننامه
پیشگیــری از اعتیاد ،درمان معتــادان به مواد مخدر و حمایت از افــراد در معرض خطر اعتیاد
مصوب  1378/2/14به منظور پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان وظایفی را برای وزارت آموزش و
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پرورش درنظر گرفته است .این وظایف به شرح زیر است:
ارائــه و اجرای طــرح هایی به منظور پیشگیری از اعتیاد و آلودگــی به مواد مخدر و افزایش
آگاهیهای پرسنل،
شناسایی دانشآموزان در معرض خطر،
شناسایی دانشآموزان معتاد و مصرفکننده و توزیعکننده،
فراهم آوردن زمینه اجرای برنامههای آموزشی ،فرهنگی و تبلیغاتی،
اجرای برنامههای فرهنگی و گسترش مراکز مشاورهای،
تهیه و انتشار بروشورهای تبلیغاتی به منظور آگاهی دانشآموزان از اثرات مواد مخدر.
 .3 -4-1-5-5-5مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار
کنوانسیون حقوق کودک در ماده  32ضمن به رسمیت شناختن حمایت از کودکان در برابربهره
کشی اقتصادی کشورها به انجام اقدامات الزم در جهت تضمین اجرای این حق مکلف ساخته
و به برخی از اقدامات در زمینه کار کودک اشاره کرده است .ماده  79قانون کار حداقل سن برای
اســتخدام را  15سال مقرر میکند .مجازاتهایی هم برای کارفرمایانی که به استخدام کودکان
زیر  15ســال مبادرت میورزند ،معین شــده اســت( .طبق ماده  )176به عالوه در قانون کار،
کارگران  15تا  18ســال کارگران نوجوان تلقی میشوند و مقرر شده است که باید مرتب توسط
سازمان تأمین اجتماعی تحت معاینه سالیانه قرار گیرند .در خالل این معاینات ،پزشک مسئول
باید نظر خود را درباره مناسب بودن نوع کار با توان کارگر نوجوان اعالم دارد.
ماده  81این قانون کارگران نوجوان را نمیتوان در مشــاغلی که از نظر جســمی یا عاطفی و
اخالقی زیانبار هستند به کار گمارد.
ماده  84ساعات کار روزانه کارگران جوان نیم ساعت کمتر از ساعت کارگران بزرگسال است.
ماده  82کارگران نوجوان مجاز به اضافهکار ،کارهای زیان بار و خطرناک ،کار شبانه بین ساعات
( 10شب تا  6بامداد) نیستند و نباید بدون کمک وسایل مکانیکی بیش از حد مجاز بار حمل کنند.
طبق مواد  82و  83قانون کار برای کسانی که از این مقررات تخلف کنند مجازات پیشبینی
شــده اســت ..کودکان از همان مزایا و حمایتهایی برخوردارند که به کارگران بزرگســال تعلق
میگیرد .قانون کار از کارگران نوجوان در برابر تبعیض ،کار اجباری و اســتثمار حمایت میکند.
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کار کــودک به فعالیتهایی اطالق میشــود که به لحاظ روانی ،جســمی ،اجتماعی یا اخالقی
ً
خطرناک و آسیبرسان باشــد و مزاحم تحصیل کودک باشد .مثال باعث محروم ساختن وی از
رفتن به مدرســه یا مجبور کردن وی به ترک تحصیل یا ملتزم کردن او به گذراندن مدرســه ضمن
کار سنگین و طوالنی باشد.
کار کودکان در جهان همیشه به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح بوده و به ویژه که برخی از
کشورها کودکان را مجبور به انجام کارهای سخت و طاقتفرسا مینماید که باید اذعان نمود در
برخی از نقاط پیشرفته جهان امروزه کودکان مورد سوء استفادههای مختلف از سوی افراد گروهها
و جریانهای ضد بشــری قرار میگیرند(کینیا .)647 :1397 ،این کودکان آســیبپذیری را در
برابر همه نوع سوء استفاده مالی ،عاطفی و جنسی دارند.
براســاس ماده  16قانون کار (مصوب  )1337به کار گماردن اطفال کمتر از  12سال حتی به
عنوان کارآموزی ممنوع بود.
طبق ماده  79قانون کار ،حداقل ســن کار کودک  15ســال اســت .لیکن در قانون حمایت
ً
از کودکان صرفا به کارگیری اطفال برای اعمال خالف توســط والدین ممنوع اعالم شــده است.
بنابراین به نظر میرسد چنانچه کودک را والدین به کار خالف وادار نکنند ،در هر سنی میتوانند
توســط والدین یا بزرگســاالن در خانواده مجبور به کار شود .از این رو الزم میآید که قانونگذار
ً
با تأکید بر اعتبار قانون کار به صراحت اعالم کند والدین مطلقا نمیتوانند فرزندان زیر  15ســال
خود را به کار وادارند .لذا والدین در مقابل سکوت قانون کار در مورد خودشان کودکان را اغلب
به مشاغل ســخت از جمله دستفروشی ،کارگری ،شــاگردی و پادویی در مغازهها و زبالهگردی
مشغول میکنند.
در مقابل مطلب دیگری وجود دارد و آن هم در قوانین ،مجازات کیفری برای افرادی که کودکان
را به کار خالف وادار نمایند ،در نظر گرفته شده است ولی مسئولیت مدنی برای والدین در این زمینه
تعریف نشده است .از طرفی قوانین کیفری هم که در این زمینه تصویب شده است ،متروک شدهاند
و والدین ،فرزندان خود را به انواع مشاغلی مانند تکدیگری و دیگر مشاغل وادار مینمایند .از جمله
مجازاتهایی که برای سوء استفاده کننده گان از قانون کار در مورد کودکان مقرر گردیده عبارتند از:
بر اســاس ماده  58قانــون کار ،کارفرمایانی که از این حکم عــدول میکردند به حداکثر
مجازات محکوم میشوند،
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با تصویب «قانون تشــدید مجازات به کار گماردن اطفال کم تر از  12ســال در کارگاههای
فرشبافی در ســال  1374به موجب ماده واحده این قانون «هرکس اطفال کم تر از  12سال را به
هر عنوان در کارگاههای فرشبافی به کار گمارد به حبس جنحهای از شش ماه تا یک سال و تأدیه
غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در صورت تکرار ،سه سال حبس
جنحهای و تأدیه  300هزار ریال غرامت است».

سال دهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)21تابستان 1400

 .4 -4-1-5-5-5مسئولیت دولت در برابر آزار جنسی کودکان
در زمینــه حمایت از کودکان در مقابل جرایم جنســی ،قانونگذار ،بدون توجه و اشــاره به آزار
ً
جنسی عمال مواردی را جرم تلقی کرده است که میتوان در زمره آزار جنسی قرار داد .در مورد
ســوء استفاده جسمی و جنسی و خشونت ،اگر این مسائل از طرف اعضای خانواده انجام شود،
حتی برای پدر حد اعدام در نظر گرفته شدهاســت(.ماده 82ق.م .ا) و تنها استثناءدر این زمینه
این است که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد  ،قصاص نمیشود و فقط ملزم به پرداخت
دیه اســت .طبق قانون مجازات اسالمی می توان به ذکر مواردی از جرائم مرتکبین این عمل در
ذیل اشاره نمود.
بر اساس ماده  209قانون یاد شــده« :هر کس بدون اکراه یا تهدید ،هتک ناموس دختری را
که به ســن  15سال نرسیده اســت  ،نماید ،جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر
ُ
مجنی علیهها به نه سالگی نرسیده باشد به فاعل ،جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب
شده باشد داده میشود».
در مــاده  208قانون مجازات عمومی مصوب  1304آمده بــود  :عمل هتک عفت (غیر از
مواقعه) در صورتی که همراه با تهدید و یا در حضور دیگران باشد ،قابل مجازات است.
ً
ماده  63قانون مجازات اســامی« :زنا عبارت اســت از جماع مرد با زنی که ذاتا بر او حرام
است اگرچه دردبر باشد ،در غیر موارد و طی به شبهه».
ماده  64قانون مجازات اســامی زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی یا زانیه نابالغ و
عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده  83قانون مجازات اسالمی« :زنای زن محصنه یا نابالغ موجب حد تازیانه است».
ماده  88همان قانون« :حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است».

 -5-4-1-5-5-5مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان
قاچاق اشــخاص به معنی اســتخدام کردن ،اعزام ،انتقال ،پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است
به وســیله تهدید یا توســل به زور یا ربودن ،تقلب ،فریب ،اغفال و سوء استفاده از قدرت یا سوء
اســتفاده از وضعیت آسیب پذیری .که این اقدامات به منظور فحشا ،بهره برداری جنسی ،کار یا
خدمات اجباری ،بردگی صورت می گیرد.
 -2-5-5-5ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده توسط عوامل قضایی  -اجرایی
دولت مردان ،کادر دســتگاه قضایی و نیروهای پلیس بعضا ممكن اســت تا با ســوء استفاده از
موقعیت و قدرت خود ،مرتکب برخی از گونه های کودک آزاری گردند.
این امر تحت دو محور ذیل ،قابل مشاهده است:
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طبــق ماده مکرر ق.م.ع .مصــوب 1304هر کس مرتکب یکی از جرم هــای مذکور در ماده
 209،208،207این قانون گردد (جرائم مربوط به عفت و اخالق عمومی و تکالیف خانوادگی)،
عــاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خســارت معنوی مجنی علیه که در هر حــال کمتر از  500ریال
نخواهد بود ،محکوم می شود ماده مذکور قابلیت اجرا دارد .زیرا طبق ماده  729ق.م.ا .همه قوانین
مغایر با این قانون ملغی است و ماده فوق اشاره به جبران خسارت معنوی در باب مسئولیت مدنی به
صورت مال دارد .بنابراین با مسئولیت کیفری مانع الجمع نیست و قاضی می تواند عالوه بر حکم به
زنا ،مرتکب را به جبران خسارت معنوی با محکوم نمودن به پرداخت مال  ،الزام نماید.
ً
علی رغم اینکه معنویات را نمی توان بــا پول ارزیابی کرد و نمی توان گفت دقیقاحیثیت بر
باد رفته دختری به چند تومان ارزش دارد و بشــر از این محاسبه عاجز است و این گونه خسارت
معنوی قابل ارزیابی به پول نیســت ،ولی مقداری پول می تواند تا حدی موجب رضایت خاطر و
تسلی زیان دیده خســارت معنوی گردد که می بیند جامعه در مقابل ظلمی که بر وی رفته است
سکوت ننموده و از همه امکاناتش استفاده نموده است و به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی
از راه مادی جبران می شود و الزام به پرداخت مال می تواند متجاوزین به حقوق افراد را که انگیزه
ای جز جلب منفعت نا مشروع ندارند ،پشــیمان نماید( .حسینی نژاد )672 :1386 ،و حداقل
الگوی تشویق آمیزی برای آن ها که بالقوه در پی کسب منفعت از هر راهی هستند ،نباشند.
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سال دهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)21تابستان 1400

 .1مداخله متشــکل و ســازمان یافته به این معنا که سیاست مداران و یا سران ادارات پلیس،
نهادهای قضایی و دیگر مســئوالن دولتی ،به شکلی سازمان یافته و گسترده اقدام به فعالیت های
غیر انسانی بر علیه کودکان نمایند .یکی از شایع ترین مصادیق این مسأله را می توان در ارتباط با
تجارت کودکان مشــاهده نمود .در سطح جوامع دارای جاذبه های توریسم جنسی ،دولت مردان
ِ
به شــکل مســتقیم و یا غیر مستقیم در تجارت انسان مشــارکت می کنند .به این ترتیب که زنان
کودکان نیازمندی که اغلب برای پیدا کردن کار از کشــوری به کشــور دیگر و یا از روستاها به
و
ِ
شهرها مهاجرت کرده اند را به کار می گیرند و در اندک مدتی از آن ها یک روسپی تمام عیار می
سازند(».انجمن جامعه شناسی ایران)21 :1390 ،
 .۲مداخله موردی و غیر سازمان یافته توسط مأموران پلیس و کادر قضایی
کادر پلیس و کارکنان دســتگاه قضایی به طور طبیعی می بایســت حامــی کودکان در برابر
رفتارهای غیر انســانی باشند .در سطح برخی از کشــورها این نیروها نه تنها به وظایف خود در
قبال کودکان عمل نمی کنند بلکه اقدام به آزار اطفال و ورود صدمات جســمانی و عاطفی به آن
ها می نمایند« .خشــونت پلیس علیه کودکان خیابــان از آزار و اذیت لفظی تا کتک زدن ،تجاوز
به عنف و ســایر انواع خشونت جنسی ،شکنجه و ناپدید شــدن موضوعی است که به کرات در
مطالعه و مشــاوره ها به آن ها پرداخته شده اســت .کودکان در همه مناطق جهان در مورد رفتار
خشــن و خشــونت بی دلیل و بی مورد پلیس برای اعمال خالف ناچیز و کوچک صحبت کرده
اند( ».گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل)
قاضی محاکمه
آزار کودکان توســط مقامات قضایی در قالب برخورد نامناســب و غیر انسانی
ِ
کننده با کودک ،ایجاد فشار روانی و تهدید وی ،رفتار غیر مسئوالنه و فارغ از درک شرایط کودک بزه
کار قابل مشاهده است .ابعاد غیر انسانی تر این خشونت استفاده از دستبند نسبت به طفل بزه کار
و قرار دادن وی در کنار مجرمین بزرگســال در پشــت درب محکمه در معرض دید سایر مراجعین
به دســتگاه قضایی ،مواجهه حضوری طفل بزه دیده جنسی با شخص بزه کار و انجام بازجویی از
وی بدون رعایت وضعیت روحی و روانی کودک و  ...اســت .بدیهی اســت که مسئولیت عملکرد
نامطلوب کادر اجرایی و ســوء استفاده ایشــان از موقعیت خود در برابر اطفال و نوجوانان بر عهده
دولت و ساختار سیاسی حاکم است .چرا که همانند مسأله مسامحه بدنه اجرایی ،در این مورد نیز
به کار گیری نیروهای فاقد صالحیت و یا عدم نظارت مستمر و فراگیر بر عملکرد کادر اجرایی منجر

به بروز و ظهور گسترده چنین رفتارهایی می گردد .در همین رابطه کمیته حقوق کودک توصیه های
ذیل را به دولت جمهوری اسالمی ایران ارائه نموده است« .کمیته به دولت عضو توصیه می کند که
از اینکه کودکان قربانی سوء استفاده جسمی ،جنســی و معتاد به مواد مخدر  ...در برابر بازداشت
خودسرانه و غیر قانونی و همچنین بدرفتاری پلیس حمایت شوند .اطمینان حاصل نماید».

کــودک آزاری به عنوان یکی از مهم ترین آســیب های اجتماعی ،تحت تأثیر عوامل سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی قرار دارد .یکی از مهم ترین عوامل پنهان بروز کودک آزاری را
می توان در عملکرد نامطلوب نظام سیاســی و ساختار حقوقی جامعه (دولت) مشاهده کرد .در
پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی عملکرد نظام سیاســی و ساختار حقوقی (دولت) را
در خصوص ایجاد و تشــدیده پدیده ی کودک آزاری مورد بررســی قرار گرفت .نتایج پژوهش
حاضر نشــان می دهد که عملکرد نامطلوب نظام سیاسی و ساختار حقوقی در زمینه ی ایجاد و
تشدید کودک آزاری را تحت پنج محور اصلی می توان مشاهده کرد که عبارتند از:
 مسامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاریدولــت ها باید سیاســت ها و برنامه هــای الزم را در واکنش به آســیب ها و معضالت
اجتماعی تدوین و اجرا کنند و همچنین بر اجرای برنامه های مذکور نظارت داشته باشند
سیاســت گذار ممکن اســت با عدم تصویب قوانین و مقررات الزم در سطح تقنینی ،عدم
نظارت مؤثر بر فعالیت و عملکرد
بــه کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در اجرا و یا عــدم
ِ
نیروهای مذکور ،در انجام وظایف محوله  ،مرتکب مســامحه شــود .دولت با مســامحه در امر
تقنینی و مســامحه در اجرا سبب بروز کودک آزاری و یا تشدید آن می شود .در امر تقنینی فقدان
نظام جامع و به هم پیوســته ی سیاســت گذاری در برابر کودک آزاری و عدم کفایت محورهای
پیشگیرانه ،حمایتی  -بازپرورانه و کیفری باعث ایجاد زمینه ی کودک آزاری و تشدید آن می شود.
یکــی از مهم ترین اقدامات سیاســت گذاران در خصوص ارائه ی برنامه ای منســجم و
هدفمند در پاســخ به کودک آزاری ،تعیین محورها و موضوعاتی است که با کودک آزاری ارتباط
پیدا می کنند .به عنوان مثال قوانین کار با ســوء اســتفاده ی اقتصادی از اطفال و قوانین کیفری با
حمایت از کودکان بزه دیده و مجازات ِ مرتکبین کودک آزار  ،مرتبط هستند.
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صرف نظر از عدم نظام جامع و به هم پیوسته ی سیاست گذاری در برابر کودک آزاری بایستی
بدنه ی چنین سیاســت گذاری ای متشکل از محورهای پیشگیرانه ،کیفری ،حمایتی و بازپرورانه
باشد.از جمله محورهای اخیرالذکر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
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 آموزش و اطالع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکانآموزش و اطالع رســانی در خصوص حقوق کودکان ،کودک آزاری ومصادیق آن ،شــیوه های
شناســایی کودکان آزاردیده،ایجاد حس مســئولیت عمومی در قبال کودکان ،گسترش فرهنگ
نظارتی در میان عموم مردم نسبت به نحوه ی رفتار والدین و سایر نزدیکان با طفل ،از مهم ترین
اقدامات نظام های سیاست گذار در پاســخ به کودک آزاری می باشد .کودکان ،والدین و سایر
سرپرســتان قانونی طفل ،تمام اشــخاص فعال در هریک از زمینه های شغلی مرتبط با کودکان
(معلمان ،پزشــکان و  )...و عموم مردم جز ءگروه های هدف در این گونه اقدامات آموزشی می
باشــند .ولی متاسفانه مقوله ی اموزش و اطالع رسانی در حوزه های مربوط به کودک آزاری در
کشور کم تر مورد توجه سیاســت گذاران قرار گرفته است .در پژوهشی که در رابطه با پزشکان
شهر کرمان صورت پذیرفت ،نتیجه حاصل شد که  ۵۰درصد پاسخ دهندگان از دانش کافی در
مورد کودک آزاری برخوردار نیستند.
 تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع آسیب کودک آزاریموثر
یکی دیگر از مهم ترین مراحل پاسخ دهی در خصوص پدیده ی کودک آزاری تدوین
ِ
اقدامات ِ
پیشگیرانه می باشد.
 تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط با وضعیت اطفال در معرض خطردر برخی موارد ،اطفال و نوجوانان در موقعیت هایی قرار می گیرند که احتمال آســیب دیدگی
آن هــا افزایش می یابد .دولت ها وظیفه دارند تا پس از شناســایی وضعیت های خطرســاز ،با
تدویــن و تصویب قوانین مناســب و همچنین پیش بینی بودجه و نیروهــای اجرایی مورد نیاز،
تمهیدات الزم را جهت ممانعت از ورود کودکان به این گونه وضعیت ها ،شناســایی کودکان در
معــرض خطر و انجام اقدامات مؤثری که منجر به خروج به موقع آن ها از شــرایط خطرآفرین
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شود را اتخاذ نمایند .به عنوان مثال اقدامات حمایتی مؤثری که منجر به خروج به موقع ِ کودکان
حمایتی حداقلی نسبت به
ِ دارای والدین ِ معتاد ،از محیط نامناســب خانواده و یا ارائه خدمات
ِ
آن ها ،وجود ندارد.
فراهم نمودن امکانات و شــرایط الزم جهت نظارت مؤثــر و فراگیر بر اجرای صحیح برنامه
ی تنظیمی توســط مأموران اجرایی از دیگر وظایف نظام سیاســت گــذار در خصوص عملکرد
خاص آسیب دیدگان پدیده کودک آزاری ،این گونه
بدنه اجرایی می باشــد .با توجه به وضعیت ِ
کودکان از پیگیری حقوقشــان ناتوان هستند .بر این اساس ،نظام سیاست گذار بایست با نظارت
بر عملکرد مأموران اجرایی ،مانع از کوتاهی وغفلت ایشان از وظایف قانونی محوله گردد.
اتخاذ سیاســت های تشــدید کننده وقوع کودک آزاری یکی دیگر از عملکرد های نامطلوب
نظام سیاسی و ساختار حقوقی در زمینه ی ایجاد و تشدید کودک آزاری است .برخی از سیاست ها
و رویکردهای نادرست منجر به تشدید روند ارتکاب جرم کودک آزاری می شود .از جمله ی این
موارد می توان به ارائه الگوی خشونت به عموم افراد جامعه اشاره کرد .نظام های سیاسی و حقوقی
شمول
موظف به توســعه الگوهای رفتار طبیعی و ســلوک انســانی ،مبتنی بر ارزش های جهان
ِ
حقوق بشــری هستند .دولت ها باید الگوهای کنترل پذیری که رفتارهای اجتماعی شهروندان را
در چارچوب نظام حقوق شــهروندی قابل پیش بینی می ســازد ،به اتباع جامعه به عنوان الگوی
رفتار و سلوک مطلوب ارائه داده و ترویج نمایند.
از جمله شیوه های ترویج و گسترش خشونت توسط دولت عبارتست از:
 ارائه الگوهای رفتاری خشــن و غیر انسانی به اشــخاص از جانب دولت مردان در قالبسخنرانی ها و، ...
 عرضه ی برنامه ها ،مفاهیم و تصاویر خشونت مدار در رسانه های دولتی، تلقی از برخی گروه ها و اشــخاص نابهنجار و ناقض نظم عمومی به عنوان اشخاص فاقدحمایت قانونی و قابل مجازات توسط عموم مردم،
 تأیید اجرای خودسرانه عدالت توسط گروه ها و افراد.بــا ترویج الگوهای رفتاری خشــن ،جامعه از آن هــا تأثیر پذیرفته ،به ســمت ارتکاب انواع
خشونتهای جســمی و روحی به ویژه نسبت به گروه های آسیب پذیرتر هدایت می شود .به این
ترتیب می توان به سهولت ارتکاب انواع خشونت ها را در قبال اطفال ،زنان ،سالمندان و  ...مشاهده
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نمود .رواج خشونت در جامعه و به دنبال آن در بستر خانواده ،موجب کودک آزاری خواهد شد.
از دیگر عملکرد های نامطلوب نظام سیاســی و ساختار حقوقی در زمینه ی ایجاد و تشدید
کودک آزاری عدم کیفر شــخص آزارگر و مشــروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان می
باشــد .درساختار ســنتی نظام خانواده ،فرزندان ملزم به اطاعت از ایشــان و پذیرش چارچوب
تربیتی خانواده می باشند .ماده ی  1177ق .م در این باره مقرر می دارد « :طفل باید مطیع ابوین
خود بوده و در هر سنی که باشد به آن ها احترام بگذارد» .در این ساختار ،تنبیه بدنی طفل خاطی
بــه منظور الزام وی به رعایت اصول تربیتی ،اخالقی و اعتقــادی والدین نه تنها امر نامطلوبی به
شــمار نمی رود که از جمله حقوق متعلــق به پدر و مادر در فرایند جامعــه پذیر نمودن کودک
محسوب می شود .مشروعیت تنبیه بدنی کودک ،موقعیت وی را به عنوان یک انسان برخوردار از
کلیه حقوق انســانی متزلزل ساخته ،منجر به استمرار دیدگاهی می شود که کودک را فاقد هویت
مستقل در برابر والدین می داند.
قوانین نباید حاوی آموزه ها و داده های غیر انســانی و خالف قواعد حقوق بشــری باشــند.
قوانین مصوب ،نقش مهمی در ایجاد و یا تثبیت نگرش ها و جهت گیری های نادرست خواهند
داشت .با حمایت قانون گذار از تنبیه بدنی ،نگرشی مثبت نسبت به آن در اذهان والدین شکل می
گیرد .شکل گیری چنین نگرشی نیز ارتباط مستقیمی با افزایش کودک آزاری دارد.
هرچند تالش شــده است تا با وضع قانون ،حق والدین در تنبیه بدنی کودک مقید به شروطی
گردد .چنانچه در ماده  ۱۱۷۹قانون مدنی نیز به این امر اشــاره شده است« :ابوین حق تنبیه طفل
خود را دارند ولی به استناد به این امر نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تنبیه تأدیب نمایند».
لیكن متأسفانه حدود و میزان این امر و محدوده مجاز تنبیه چندان مشخص نیست.
همچنین تحت ســاختار سنتی خانواده و حاکمیت نظام پدر ســاالری ،پدر نسبت به سایر
اعضــای خانواده از برخــی امتیازات ویژه برخوردار می گردد .تبلور چنیــن امری را می توان در
معافیت پدر از قصاص مشاهده کرد (ماده  ۲۲۰قانون مجازات اسالمی) .نظام حقوقی با حذف
کیفر قصاص نســبت به پدر و تعییــن محدوده اعمال مجازات حبس تعزیری از  ۳تا  ۱۰ســال
در واقع حاکمیت پدر بر نفس فرزند را به رســمیت شــناخته اســت .پیامد این امر ،مشروعیت
بخشــیدن به رفتارهای خونباری خواهد بود که به طور طبیعی مســتلزم شــدت پاسخ و واکنش
قهرآمیز نظام عدالت کیفری است.

امتنــاع آگاهانه از مداخلــه در برخی از جنبه های کــودک آزاری ،ورود در چرخه رفتارهای
آزاردهنده نســبت به کودکان مانند اعمال مجازات های مقرر برای بزرگســاالن نسبت به طفل،
اعمال مجازات های بدنی نســبت به طفــل ،فقدان معیارهای عینی در ســلب آزادی از کودک
بزهکار و عدم حمایت کیفری موثر از بزه دیدگی کودکان از دیگر کارکردهای نامناسب دولت در
خصوص پدیده ی کودک آزاری می باشد.

آزارهای روانی که بخشی از مصادیق کودکآزاری است بیش از آثار جسمی تبعات منفی دارد.
ً
نبود مرجعی واحد و یکپارچه برای کودکان در کشور کامال محسوس است .در کشور ما مرجع
قانونی ،مرکز اطالعرســانی و مکان امنی که کودک در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه
کند ،وجود ندارد .به عنوان پیشنهاد باید گفت ،این مرجع میتواند شورای عالی کودک و نهادی
متشکل از نمایندگان همه وزارتخانهها ،نهادها باشد که بیشترین مسائل کودکان به آنجا ارجاع
داده شــود و تصمیمات آن تأمینکننده بیشترین منافع کودکان باشد .این شورا را میتواند کمیته
مربوط به مبارزه با کودکآزاری ایجاد کند که در سطح کالن پیشنهاداتی به مجلس و دولت ارائه
دهند و در عین حال نماینده آموزش و پرورش ،وزارت کشور ،دادگستری و بهداشت و درمان و
نماینده ســایر وزارتخانه ها نیز در آن حضور داشته باشند؛ این یکی از راههای روشن ،مشخص
و تدبیری برای مبارزه با کودکآزاری اســت همچنین بازنگری و تصحیح قوانین و ایجاد مراکز
اضطراری و پناهگاه کودکان از جمله راهکارهای مقابله با کودکآزاری است.
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