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 در حقوق ایران آزاری کودکبررسی 

 

  ی، الله عاکفر حمزه اسفندیاری بیاتدکت

 

 

 ایران. دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، یجزا و جرم شناس گروه حقوقاستادیار 

 آزاد اسالمی واحد مرودشت. عضو هیات علمی دانشگاه ،دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 در اکنون که ای گونه به است امروز جوامع معضالت جمله از آزاری کودک :هدف: چکیده

 کودکان، حقوق به تجاوز .اند یافته را خود جایگاه اطفال از حمایتی قوانین مختلف کشورهای

 که شود می اطالق آزاری کودک نادرست، و گرانه مسامحه رفتار یا رفتار سوء و بدنی رسانی آسیب

 به تیقابلی فقر رویکرد با مقاله این .بیند می آسیب کودک آسایش و سالمتی اعمال، این اثر در

 منزل نوع خانوار، درآمد مانند انسانی های قابلیت رشد برابر در موانع از برخی تأثیر بررسی

 روش .است پرداخته آزاری کودک پدیده وقوع بر کودکان کار و سکونت محل منطقه مسکونی،

 های یافته آن در و است آزاری کودک درباره مروری پژوهش نتایج از برگرفته مقاله این :تحقیق

 و ارائه اجتماعی ساختار نظریه چارچوب در و مند نظام صورت به زمینه این در پیشین مطالعات

 قابلیتی فقر کننده تعیین عوامل از متأثر آزاری کودک پدیده وقوع :ها یافته .اند شده بررسی

 همه تقریبا .است کودکان کار و سکونت محل منطقه مسکونی، منزل نوع خانوار، درآمد مانند

 های خانواده در آزاری کودک که اند کرده تأیید کودکان در غفلت و آزار انواع بررسی با طالعاتم

 امکان فقیر های خانواده در .است طبقات سایر از تر شایع ضعیف اقتصادی وضعیت با و فقیر

 به عالوه به.است دشوار بسیار یا و ناممکن والدین برای کودکان اساسی نیازهای حداقل تأمین

 به ها خانواده این در کودکان از خانواده،غفلت حیات ادامه برای درآمد حداقل تأمین اولویت لیلد

 .است باال یا متوسط درآمد با های خانواده از بیشتر محسوسی طرز

  ، بزهکاری، جرم.آزاری کودک فقر، :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 کتودکی  دوران تتأثیر  تحتت  شتدت  بته  بزرگستالی  در ستالمت .استت  عهتوس اساسی ابزارهای از یکی کارآمد و توانمند انسانی نیروی

   کودکی دوران در اگر.است شده شناخته سالمت اجتماعی کننده تعیین عوامل ترین مهم از یکی کودکان تکاملی رشد امروزه.است

 در کیفیت با زندگی یک توقع نشود، تأمین پرورش و آموزش بهداشت، پوشاک، مسکن، غذا، شامل اساسی نیازهای و زندگی کیفیت

 از پت   دوران در توانمنتد  و خالق انسان ظهور ضامن کودکی دوران در کیفیت با زندگی واقع در.نیست بینانه واقع بزرگسالی دوران

   دوره در کودکان آزار از حاصل پیامدهای موارد برخی در.اندازد خطر به را آنان سالمت ها مدت تا تواند می کودکان آزار.است آن

 .است داده قرار تأثیر تحت را آزاردیدگان سرنوشت کل ودکیک

 آزاری کتودک  بتا  مرتبط عوامل ترین مهم از یکی تواند می ها خانواده اقتصادی -اجتماعی وضعیت که اند داده نشان بسیار مطالعات

 مطالعتات  در مستتقل  متغیتر  نعنتوا  به تواند می فقر جمله از ها خانواده اقتصادی -اجتماعی وضعیت دیگر عبارت به.شود محسوب

 اجتمتاعی  و روانتی  جسمی، صدمات دلیل به دیده آزار کودکان دیگر سوی از اما.گیرد قرار توجه مورد آزاری کودک پدیده به مربوط

 کتار  و کسب فضای در نتیجه در و کنند ایفا خوبی به را خود های نقش بزرگسالی در نتوانند هرگز است ممکن آزاردیدگی از حاصل

 می تأثیر مغز رشد بر که این بر عالوه مدت کوتاه در آزاری کودک. بینجامد آنان فقر به امر این نهایت در و نشوند موفقی های سانان

 رفتتاری  و شناختی احساسی، اجتماعی، اختالالت به منجر نهایت در امر این.شود می ایمنی و عصبی دستگاه در اختالل باعث گذارد

 متواد  مصتر   ماننتد  خطتر  پتر  رفتارهتای  انجام به فرد تمایل در آزاری کودک عوارض نیز مدت بلند در.ودش می آزاردیده کودک در

 .شود می ظاهر دیگر جرائم ارتکاب و مخدر

 

 نظری چارچوب -۱

 بته  زیترا  .شتود  متی  محسوب نیز جرم نوعی است، اجتماعی مشکل یک اجتماعی پدیده یک عنوان به آزاری کودک که این بر عالوه

 جسمانی صدمه آنان به شود موجب که نوجوانان و کودکان آزار و اذیت نوع هر": نوجوانان و کودکان از حمایت قانون 2 ماده بموج

 وقتوع  عوامل و علل تبیین اساس این بر ."است ممنوع اندازد، مخاطره به را آنان روان یا جسم سالمت و شود وارد اخالقی و روانی یا

 در.شود می پذیر امکان حوزه دو این پیوند گرفتن نظر در با و شناختی جرم و شناختی جامعه های ریهنظ چارچوب در آزاری کودک

 ستاختار  نظریته  استت،  شتده  پرداختته  آن به بیشتر سامپسون و موری آثار در که جرم و اجتماعی مشکالت و فقر بین رابطه بررسی
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 بته  ختود  پتژوهش  در برگر .کند تبیین را جرم و اجتماعی مشکل با اجتماعی شرایط بین پیوند شده موفق زیادی حدود تا اجتماعی

 آزار بیشتتر  بتروز  بته  معنتاداری  طتور  به خانوار درآمد بودن پایین که داد نشان و پرداخت کودکان آزار و خانوار درآمد رابطه بررسی

 .شود می منجر کودکان

 فقر -۱-۱

 بترای  کافی درآمد نداشتن معنای به مطلق فقر بر ها رهیافت این از یکی :ودش می شناخته رهیافت دو به اتکاء با فقر معمول طور به

 فقر آن در که نسبی فقر پدیده به دیگری و دارد اذعان آموزش و بهداشت پوشاک، مسکن، غذا، شامل اساسی نیازهای حداقل تأمین

 توجته  متورد  قتابلیتی  فقتر  عنتوان  بتا  ستومی  ردرویکت  میان این در. شود می شناخته مختلف جوامع در زندگی استاندارد به توجه با

 متی  توجته  زنتدگی  های حداقل و درآمد تأمین از بیشتر چیزی به قابلیتی فقر رویکرد.است گرفته قرار شناسان جامعه و اقتصاددانان

 متی  فتراهم  ندباشت  درختور  و کیفیت با زندگی یک برای مانعی است ممکن که را عواملی تمام شناسایی امکان جامع نگاهی با و کند

 .سازد

 

 آزاری کودک تعریف -2-۱

 دیگر توسط سال 81 زیر افراد اساسی نیازهای به رسیدگی عدم و کشی بهره یا جنسی سوءاستفاده روانی، یا جسمی آسیب گونه هر

 و بتالینی  حقتوقی،  وجتوه  دارای آزاری کتودک  کته  جتا  آن از.شتود  می تلقی آزاری کودک نباشد، تصادفی غیر که صورتی به و افراد

 در اساسی نقش فرهنگ همچنین .کرد ارائه آن از متفاوتی تعاریف توان می فوق رویکردهای از یک هر با متناسب لذا است اجتماعی

 کتودک  حتال  هتر  در .شتد  قائتل  تمایز آنان از ناکافی های مراقبت و کودکان آزار بین باید مواردی در لذا دارد آزاری کودک تعریف

 رشتد  فقتدان  بهداشتتی،  هتای  مراقبتت  از غفلت کودک، اولیه نیازهای تأمین عدم قبیل از زا آسیب رفتارهای زا وسیعی طیف آزاری

 کتودک  جهتانی،  بهداشت سازمان تعریف مطابق .شود می شامل را روانی آزار و جنسی سوءاستفاده فیزیکی، بدرفتاری و تنبیه کافی،

 کته  افترادی  یتا  والتدین  دستت  بته  کودک بهزیستی و رفاه و سعادت یا و انرو و جسم سالمت تهدید یا آسیب از است عبارت آزاری

 .هستند مسئول او به نسبت
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 ها یافته -2

 ختانواده  جمعیتت  با تناسبی و است کوچک بسیار آنها مسکونی منزل که کنند می زندگی هایی خانواده در معموال آزاردیده کودکان

 بعضتی  در حتتی  و شتود  متی  تتأمین  ستختی  بته  تسهیالت سایر و آمد و رفت هزینه اک،پوش غذا، ها خانواده این در عالوه به .ندارد

 مطالعتات  در.شوند می واداشته کار به خانواده معاش تأمین به کمک برای ناگزیر نیز کودکان که است حدی به فقر شدت ها خانواده

 گتران  پژوهش.است گرفته قرار بررسی و تحقیق دمور آزاری کودک رواج و خانواده اقتصادی -اجتماعی وضعیت میان رابطه بسیاری

-اجتمتاعی  عوامتل  متذکور  مطالعتات  در.انتد  داده گزارش مشابهی نتایج و کرده توجه مسئله این به خود های پژوهش در نیز ایرانی

 اشتتغال  یتا  و ستکونت  محتل  منطقته  مسکونی، منزل نوع خانواده، مالی وضع و درآمد میزان جمله از متغیرهایی حسب بر اقتصادی

 :کنیم می بررسی را ها گزارش این نتایج تفکیک به جا این در .اند شده بررسی کار به کودکان

 

 خانواده درآمد میزان یا مالی یتوضع -۱-2

 وضتعیت  باشتد،  آزاری کتودک  ساز زمینه تواند می و دهد می قرار تأثیر تحت را ها خانواده هم و جامعه هم که مهمی عوامل از یکی

 فقیتر  هتای  ختانواده  در کته  کودکتانی .دارنتد  هتم  با زیادی نسبتا همبستگی آزاری کودک و فقر .است اقتصادی –اجتماعی نامناسب

 روی بر مطالعه یک نتایج .دارند کمتری ایمنی کودکان دیگر با مقایسه در موجود های محدودیت و شرایط دلیل به کنند می زندگی

 مقایسته  هد  با آزار کودک غیر والدین از نفر 03 و تهران در بهزیستی مراکز از یکی به کننده مراجعه آزار کودک والدین از نفر 03

 تفتاوت  گتروه  دو اقتصتادی  – اجتمتاعی  وضتعیت  بتین  کته  دهتد  متی  نشان ها خانواده از گروه دو این اقتصادی -اجتماعی وضعیت

 خودی به فقر چه اگر .است بیشتر آزاری کودک تمالاح باشد بیشتر اقتصادی مشکالت چه هر که معنا این به .دارد وجود معناداری

 شتده  انجتام  مطالعتات  .استت  زیتاد  بسیار شود می ایجاد فقر با همراه که اضطرابی اما باشد کودکان با بدرفتاری علت تواند نمی خود

 .اند کرده تأیید را آزاری کودک و خانواده درآمد بین همبستگی

 از درصتد  18 کته  شتد  مشتخ   تهران شهر بهزیستی مراکز از یکی در موجود های روندهپ روی بر( 8031) صفوی تحقیق نتایج در

 و داشتتند  متوسط اقتصادی وضعیت ها خانواده درصد 13.دارند تعلق جامعه فقیر اقتصادی طبقات به آزاردیده کودکان های خانواده

 .بودند اجتماع مرفه طبقات از آنها درصد 9 تنها

 دو هتر  در آزارندیده و آزاردیده گروه بین خانواده آمد در میانگین که گرفت نتیجه اهر شهر نوجوانان از گروهی مطالعه با فر رشیدی

 طبقته  در آزاردیتده  پستران  درصتد  9/29 و دختتران  درصد 1/01 مطالعه این نتایج اساس بر .دهد می نشان معناداری تفاوت جن 
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 بتاقری .بودنتد  وضتعیت  ایتن  در پستران  درصد 8/2 و دختران درصد0/3 ندیدهآزار گروه در که حالی در .داشتند قرار اقتصادی پایین

 وضتعیت  و کتم  درآمد بودند، کرده مراجعه تهران شهر اطفال درمانگاه سه به که جسمانی آزاردیده کودکان درباره تحقیقی در یزدی

 درصتد 8/81 آمتده  دستت  بته  نتتایج  اساس بر .برشمرد کودکان آزار با مرتبط مهم های ویژگی جمله از را خانواده اقتصادی نامطلوب

 دستت  به نتایج مرور با .داشتند کمی درآمد و بوده جامعه اقتصادی پایین طبقه به متعلق جسمانی دیده آسیب کودکان های خانواده

 بته  دکان،کو در غفلت و آزار انواع بررسی با و مختلف های نمونه با مطالعات کلیه که شود می مشخ  مختلف های پژوهش از آمده

 اقتصتادی  وضتعیت  بتا  و فقیتر  هتای  خانواده میان در اند کرده تأیید و یافته دست آزاری کودک و فقر رابطه زمینه در یکسانی نتایج

 ضتعیف  طبقتات  در آزار شتیوع  بیشترین تحقیقات نتایج طبق که وجودی با .باشد می طبقات سایر از تر شایع آزاری کودک ضعیف،

 آزاری کتودک  پ .خورد می چشم به آزاری کودک نیز مرفه طبقات میان در حتی که است توجه جالب اما است، داده رخ اقتصادی

 آزار وقتوع  احتمتال  شتود،  متی  تحمیتل  افتراد  بر فقیر طبقات در که هایی اضطراب اما نیست جامعه ضعیف طبقات به منحصر فقط

 .کند می باال و متوسط طبقات از بیش برابر چندین را کودکان

 

 خانواده مسکونی منزل نوع -2-2

 مؤلفته  بتا  کته  هتایی  ختانواده  بیشتتر  در.دارد ختانواده  قابلیتی فقر با نزدیکی و مستقیم ارتباط آنها منزل نوع و افراد مسکن وضعیت

 .است خانواده اعضای تعداد با تناسب بدون و کوچک استیجاری، معموال منازل هستند مواجه قابلیتی فقر اقتصادی

 شتیوع  بین که داد نشان پژوهش این های یافته.است کرده بررسی را آزاری کودک فراوانی با مسکونی منزل نوع ارتباط یزدی باقری

 استتیجاری  منتازل  در کته  کودکانی که طوری به دارد وجود آماری معنادار ارتباط خانواده مسکونی منزل نوع و کودک جسمانی آزار

 .بودند شده اذیت و آزار داشتند، سکونت شخصی یا و سازمانی منازل در که کودکانی از بیش بودند ساکن

 درصتد  1/81انتد،  گرفتته  قترار  آزار تحتت  شخصتی  منتازل  در ستاکن  کودکان درصد 1/83 که حالی در مذکور پژوهش نتایج مطابق

 و بتوده  بینتابین  نیتز  یستازمان  منازل در ساکن آزاردیده کودکان نسبت. اند بوده اذیت و آزار در استیجاری منازل در ساکن کودکان

 .است شده برآورد درصد1/88 معادل

 

 

 



803-313، ص   1231  اردیبهشت،  1، جلد 32، شماره حقوق و علوم قضایی   

 
ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir  

 

213 
 

 خانواده سکونت محل منطقه -3-2

 و اجتماعی مشکالت شیوع شهرها حاشیه محالت و فقیرنشین مناطق جمله از مناطق برخی در که دهند می نشان مختلف مطالعات

 از کننتد  متی  زنتدگی  منطقه یک در که افرادی مجموعه ،اوال که شود می ناشی جا آن از پدیده این .است مناطق دیگر از بیش جرم

 وارد کتودک  بته  خانه از خارج که آزارهایی ثانیا، .پذیرند می تأثیر هم از و بوده شبیه یکدیگر به باورها و ارزشی نظام فرهنگی، جهت

 . اوست پیرامون محیطی متغیرهای و فرد زندگی محل از تابعی شود می

 نشتین  حاشیه جوانان میان در بزهکارانه رفتار به گرایش و نشینی حاشیه فقر، فرهنگ "موضوع با ایمان و احمدی مطالعه های یافته

 احستاس  ماننتد  فقتر  فرهنتگ  هتای  مؤلفته  و نشتینی  حاشتیه  بتین  معنتاداری  رابطته  کته  داد نشان "8010 سال در شیراز پیاله ده

 .دارد وجود بزهکارانه رفتار به گرایش با خانواده حمایت کمبود و انزوا به میل و سرشکستگی

 محتل  بتا  کودکتان  جستمانی  آزار ارتباط مطالعه به تهران شهر اطفال درمانگاه سه به کننده مراجعه کودکان بررسی در یزدی باقری

 ستاکن  کودکتان  در جسمانی آزاری کودک شیوع میزان که داد نشان نتایج .پرداخت(شهر حاشیه روستا، شهر،) آنها خانواده سکونت

 بتوده  درصتد 1/21 شتهرها  حاشتیه  در ساکن کودکان و درصد1/22 روستایی مناطق در ساکن کودکان درصد،1/9 شهری حاشیه در

 .داد نشان معنادار کامال را آزاری کودک وجود و سکونت محل میان ارتباط آماری آزمون انجام.است

 غترب  و شترق  جنتوب،  شتمال،  منطقه چهار به را رانیته آزار کودک غیر و آزار کودک والدین سکونت منطقه خود مطالعه در شهاب

 بتود  حتالی  در ایتن  .کردند می زندگی تهران جنوب ناحیه در آزارگر والدین درصد 13 مطالعه این نتایج اساس بر .است کرده تقسیم

 ستکونت  محتل  کته  ددا نشان نیز آماری آزمون نتایج. کردند می زندگی تهران جنوب در آزار کودک غیر والدین درصد0/80 تنها که

 .دارد معناداری ارتباط آزاری کودک شیوع میزان با اقتصادی -اجتماعی وضعیت های مؤلفه از یکی عنوان به والدین

 

  خانواده کودکان اشتغال -4-2

 بلتو   عتدم  دلیتل  بته  کودکان این.است اقتصادی نیاز دلیل به کودکان اشتغال است، مرتبط آزاری کودک با که عواملی از دیگر یکی

 .گیرند می قرار آزار و خشونت مورد کار محیط در معموال ذهنی و جسمی

 11 آزاردیتده،  کودک 013 میان از که شد مشح  بودند گرفته تماس مشاور صدای با که ای آزاردیده کودکان کار سابقه بررسی در

 این نتایج طبق کنند می کار که کودکانی براینبنا .است ای مالحظه قابل آمار نمونه، حجم به نسبت که بودند شاغل (درصد20) نفر

 اگتر  امتا  نیستت  آور زیان خود خودی به کودک کار (8013زاده، قاسم).گیرند می قرار آزار معرض در کودکان سایر از بیشتر پژوهش
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 بته  منجتر  دتوانت  متی  نشتود  رعایت آن در کودک حقوق که باشد نحوی به کار نوع یا و شود محروم تحصیل از کودک که شود باعث

 :باشد دارا را زیر شرایط که داند می آور زیان صورتی در را کودک کار ونیسف ی.شود توجهی بی یا آزار انواع از بعضی

 شود، کردن کار صر  زیادی بسیار های ساعت-

 گذارد، جا بر روانی یا جسمی،اجتماعی نامناسب فشار که کاری -

 ،نامطلوب شرایط در خیابان در زندگی و کار -

   کم، بسیار سن در وقت تمام کار- 

 ناچیز، مزد -

 حد، از بیش مسئولیت -

 .شود تحصیل مانع که کاری -

 به که کنند می وادار را کودکان آنها.است صرفه به مقرون کارفرمایان برای جهاتی از بزرگساالن جای به خردسال کارگران از استفاده

 و دارنتد  نیتاز  کمتتری  تسهیالت و غذا خردسال کارگران .پردازند می کودکان به متریک حقوق که حالی در کنند، کار دیگران اندازه

 مزایتایی  چنتین  .شتوند  متی  ستاکت  راحتی به خشونت و تنبیه با نیز اعتراض صورت در و ندارند ادعایی ... و بیمه و حقوق به نسبت

 را کتار  محتیط  در آزارهتا  انواع و زور اعمال حتی و آنها حقوق گرفتن نادیده همچنین و سخت کارهای در کودکان کارگیری به خطر

 گتری  تکتدی  مثل نامناسب کارهای به سودجویان اقتصادی اهدا  ساختن برآورده منظور به نیز کودکان از بعضی .دهد می افزایش

 ختا   شترایط  لتت ع بته  و دارنتد  قرار هایی سوءاستفاده چنین معرض در کودکان سایر از بیشتر خیابانی کودکان.شوند می واداشته

 .شوند واقع نیز آزارها انواع مورد است ممکن خودشان

 

 پیشگیری -3

 دیگتر  عبارت به (8033گسن،).است دادن آگهی و رفتن پیش به و کردن پیشگیری مفهوم دو دارای پیشگیری شناسی، ریشه بعد از

 هشتدار  مفهتوم  بته  دیگتری  و رفتن چیزی یجلو به و کردن دستی پیش کردن، جلوگیری گوناگون معنای دو دارای پیشگیری واژه

 . باشد می دادن

 و فنتون  از استتفاده  بتا  که است مفهوم این به پیشگیری واژه پیشگیرانه شناسی جرم در که داشت اشاره باید آزاری کودک زمینه در

 شتامل  را پیشگیری توان یم .است بزهکاری از گرفتن پیشی و رفتن جرم جلوی به جرم ارتکاب از ممانعت برای گوناگون های شیوه
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 کردن دشوارتر کردن، ممکن غیر طریق از مجرمانه های اقدام وقوع امکان تحدید آن غایت که دانست جنایی سیاست تدابیر مجموع

 . است آنها کردن محتمل کمتر یا

 

  پیشگیری انواع -۱-3

 تتوان  می یک هر پیدایش تاریخ و زمان به توجه با .است نشده ارائه پیشگیری انواع برای مطلقی و ثابت بندی طبقه شناسی جرم در

 پیشتگیری  نتام  بتا  دیگتر  برخی و متداول پیشگیری عنوان تحت ها روش این از بعضی البته .نمود اشاره پیشگیری روش نوع چند به

 :پردازیم می ذیل در یک هر شرح به بندی دسته این به توجه با .شوند می مطرح جدید

ولمتدا های پیشگیری -الف  

 عمومی بزهکاری و اطفال بزهکاری از پیشگیری -

 خصیتش دلیل به بندی دسته این در .است شده مطرح عمومی بزهکاری و کودکان بزهکاری درباره پیشگیری نوع ترین قدیمی

از زرگسالب ارانبزهک برای نمودو استفاده بازپروری و پرورشی تدابیر از باید آنها بزهکاری با رابطه در آن ثبات و کودکان پذیری   

 کیفری نظام ارکان از بخشی عنوان به پلی  نهاد پیشگیری، از نوع این در.جست توسل مجازات اعمال طریق از آنها تهدید و ارعاب

.نماید می ایفا ای عمده نقش  

 اختصاصی پیشگیری و عمومی پیشگیری -

 نهادهتای  محلته،  مدرسته،  ختانواده،  پیشگیری نوع این در .است توجه مورد بزهکاری عمومی عوامل علیه اقدام عمومی پیشگیری در

 توجته  عوامتل  این کردن اثر بی و جرم تر اختصاصی عوامل به اختصاصی پیشگیری در ولی .کنند می ایفا مهمی بسیار نقش مردمی

 .شود می

 )ثالث ثانویه، اولیه،)گانه سه یشگیریپ -

 ایتن  استاس  بر دیگر عبارت به .باشد می زندگی شرایط بهبود و تغییر جرم، ارتکاب کاهش حل راه پیشگیری این در :اولیه پیشگیری

 .شود می جرم ارتکاب از پیشگیری به منجر فیزیکی محیط و اجتماعی زای جرم شرایط تغییر مدل

 و نشتین  رفقی های محله ساکن نوجوانان و کودکان مانند خطرناک حالت دارای های گروه برای پیشگیری نوع این :ثانویه پیشگیری

 خودجتوش  هتای  فعالیتت  و شتهر  شورای تصمیمات و شهرداری تدابیر راستا این در .شود می گرفته کار به نامناسب وضعیت دارای

 .گیرد می صورت اجتماعی نهادهای ساختار اصالح جهت در مردمی
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 بته  تتوان  می راستا این در.است دار ابقهس بزهکاران دوباره سازگارسازی و جرم تکرار از پیشگیری هد  با اقدام این :ثالث پیشگیری

 .نمود اشاره زندانیان از حمایت انجمن مؤثر های فعالیت

نوین های پیشگیری-ب  

 جترم  .استت  کیفتری  غیتر  پیشتگیرنده  تتدابیر  گیرنتده  بر در نوآوری سری یک همراه به قدیمی صور از الهام با نوین های پیشگیری

 استت  توجته  شایان البته .سازد می مطرح وضعی پیشگیری و اجتماعی پیشگیری عنوان تحت را پیشگیری از نوع دو کنونی شناسی

 .نمود خواهیم اشاره نیز زودرس پیشگیری عنوان تحت سومی نوع به پیشگیری از نوع دو این کنار در که

اجتماعی پیشگیری -  

 بتر  متؤثر  عوامل سلسله نمودن خنثی یا و حذ  آنها هد  که شود می اطالق ای پیشگیرنده اقدامات و تدابیر به اجتماعی پیشگیری

 مجرمانته  اعمتال  ارتکتاب  از اجتنتاب  هتد   با که است اقداماتی بر مشتمل پیشگیری نوع این سخن دیگر به .باشد می جرم ارتکاب

 .گذارد می اثر افراد شخصیت بر مستقیم غیر یا مستقیم صورت به افراد، توسط

وضعی پیشگیری -  

ه بت  آن در جرایم از سلسله یک که خاصی شرایط و احوال و اوضاع که است کیفری غیر اقداماتی و تدابیر یرندهگ بر در پیشگیری این

 عبتارت  بته  .دهتد  متی  تغییر مجرمانه اندیشه آوردن در قوه به از ممانعت هد  با را است موجود آن وقوع احتمال یا و پیوسته وقوع

 قترار  هتد   مورد را دهد رخ آن در جرم است ممکن که شرایطی و اوضاع که است ای پیشگیرانه اقدامات پیشگیری از نوع این دیگر

 .دارد قرار اجتماعی پیشگیری مقابل نقطه حقیقت در وضعی پیشگیری تعریف این با .دهد می

زودرس پیشگیری -  

 محتوری  حتول  بحث این ینظر جنبه از .است جدیدی نسبتا مبحث نظری جنبه از و ظریف بسیار عملی لحاظ از پیشگیری نوع این

 عوامتل  مبحتث  ایتن  در .داند می آینده در آنان آمیز خشونت و مستمر بزهکاری برای عاملی را کودکان توسط جرم ارتکاب که است

 و اوضتاع  مجموعته  خطتر،  عوامتل  از منظتور  .زا جرم عوامل نه و گیرد می قرار توجه مورد کننده حمایت عوامل و جرم ارتکاب خطر

 برنامته  و تتدابیر  اعمتال  و کودکی دوران در خطر عوامل این شناسایی با .است جرم پدیده پیدایش بر مؤثر اجتماعی طشرای و احوال

 کته  کودکتانی  گرفتت  نتیجه چنین توان می بنابراین .آورد عمل به ممانعت عوامل این رشد و پیشرفت از توان می معین و ویژه های

 ایتن  .شتد  خواهتد  بیشتتر  آنتان  توستط  جترم  ارتکتاب  بتر  استتمرار  و بزهکاری تداوم. ندشو بزهکاری گرداب وارد تر پایین سنین در
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 مجرمانته  عمتل  وقتوع  از حقیقت در دهد می قرار جرم ارتکاب آستانه در را فرد که شرایطی و ها موقعیت ساختن عقیم با پیشگیری

 .کند می پیشگیری

 

جنایی سیاست -4  

 نظتام  بتا  منطبتق  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، کیفری، های شیوه و اعمال تدابیر، کلیه آن از مراد و است نوین مطالعاتی رشته این

 و اجتمتاعی  مترتبط  نهادهتای  اختیار در و تصویب گذار قانون توسط که است جرم با مبارزه و پیشگیری هد  با و کشور هر سیاسی

 .گیرد می قرار دولتی

 

 آزاری کودک پدیده مقابل در کودکان از حمایت زمینه در ایران تقنینی جنایی سیاست -۱-4

 بته  و آزار و اذیتت  انواع از برخی مقابل در کودکان از که است نموده قوانین برخی وضع به اقدام موارد از ای پاره در ایران گذار قانون

 :شود می اشاره موارد از ای پاره به زیر در که است برخاسته حمایت به جرایم کلی طور

 متواد  در و استت  گرفتته  قرار گذار قانون حمایت مورد انسانی جنین اسالم شریعت موجب به :جنینی مرحله در نکودکا از حمایت -

 داده است. نظر قرارگذار مد نیز قانون 8092 مصوب اسالمی مجازات قانون 328الی  381 و 111و 110 و103 و 031و 031

 در قصتا   شترایط ) 038،(عمتد جنایتت   بته  مربتوط  مقررات)031  وادم در اسالمی مجازات : قانونتولد از پ  کودکان از حمایت- 

ت )مجتازات و اقتداما  91التی  11، ()جنایت نابتالغ 292 ،)مسوولیت کیفری نابالغ(813و811 ،(باشد پدری جد یا پدر قاتل که مواردی

 .است پرداخته نفوس از حمایت به عنوان وسیله ارتکاب جرم(ه )استفاده از فرد نابالغ ب821، (تأمینی و تربیتی نسبت به اطفال

 اقتدامات ":قتانون مجتازات استالمی    813 بنتد ت متاده   موجب به :تنبیه و تأدیب عنوان تحت کودکان آزار و اذیت بر ناظر مقررات- 

 اقتدامات  کته  ایتن  بته  مشتروط  شودمی  انجام آنها حفاظت یا تأدیب منظور به محجورین و صغار سرپرستان و قانونی اولیاء و والدین

 حتق  ابتوین ":دارد متی  مقرر نیز مدنی قانون 8831 ادهم .مجاز است "باشد محافظت و تأدیب ،و حدود شرعی متعار  حد در ذکورم

 ."نمایند تأدیب حدود از خارج را خود طفل توانند نمی حق این استناد به ولی دارند را خود طفل تنبیه

 متواد  ستری  یتک  تصویب به اسالمی مجازات قانون در کیفری گذار قانون :روانی و عاطفی آزار مقابل در کودکان از کیفری حمایت- 

 :جمله از نماید می حمایت روانی و عاطفی آزار مقابل در را کودکان نوعی به که است پرداخته قانونی
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 یتا  تعترض م معتابر  یتا  عمتومی  امتاکن  در ک  هر":اسالمی مجازات قانون 189 ماده اساس بر :کودکان به تعرض و توهین مجازات -

 31 تتا  و متاه  شتش  تتا  دو از حب  به نماید، توهین آنان به حیثیت و شئون مخالف حرکات و الفاظ با یا بشود زنان یا اطفال مزاحم

 ."شد خواهد محکوم شالق ضربه

 متواد  بته  وانت می که است نموده تلقی جرم را مواردی سری یک گذار قانون زمینه این در :جنسی آزار برابر در کودکان از حمایت -

 .کرد اشاره اسالمی مجازات قانون 882و880،831،839،10،11،10،11

 در ختود  کودکتان  متالی  تأمین به نسبت موظفند افراد اسالمی مجازات قانون 112 ماده اساس بر :مالی امور در کودکان از حمایت -

 بته  نستبت  ختود  تعهتدات  گونته  ایتن  انجتام  از کته  انیکس.نمایند اقدام قانون موجب به زندگی الزم امکانات آوردن فراهم و نیاز حد

 .شوند می محکومسه ماه و یک روز تا پنج ماه   از حب  تحمل به ورزند امتناع کودکان

 

 ارائه راهکار -5

 در آن بترای  اجرایی ضمانت توان می صورت این در تنها و باشد می انگاری جرم آزاری کودک با مبارزه در اقدامات مؤثرترین از یکی

 معیارهتای  از یکتی  بنتابراین  .رستد  می نظر به ضروری بسیار امری شناسی جرم های یافته بکارگیری راستا این در البته .گرفت نظر

 بتودن  ناآگاه دلیل به آزاری کودک که صورتی در نمونه عنوان به .است آزاری کودک وقوع علل به توجه مورد این در مجازات تعیین

 آزاری کتودک  مرتکبین برای کودک حقوق تبیین و کودک با رفتار آموزش گروهی، و فردی مشاوره اتجلس در شرکت باشد، والدین

 ختانواده  درآمد بودن ناکافی و اقتصادی عوامل علت به مسامحه و غفلت از ناشی آزاری کودک که صورتی در .باشد می ضروری امری

 زنتدگی  هتای  هزینته  کمتک  پترداختن  و درآمد ممر یافتن و زیآمو حرفه جهت در کودک سرپرستان سایر و والدین به کمک باشد،

 و کودکتان  حقتوق  آمتوزش  آموزشی، مقررات و قوانین اصالح آموزشی، نظام از ناشی آزاری کودک موارد در .بود خواهد الزامی امری

 الزامی آموزان دانش توسط سمدار در آزاری کودک موارد گزارش برای تلفنی خط ایجاد آموزگاران، به آنها با مناسب رفتار چگونگی

 بترای  نقتدی  هتای  جریمته  پرداختت  چتون  دیگری موارد از است مجازات نوعی واقع در که فوق موارد بر عالوه توان می .بود خواهد

 بته  کمتک  ارائته  و کودکتان  المنفعته  عتام  خدمات در شرکت به اجبار از برند، می سر به اقتصادی رفاه در که آزاری کودک مرتکبین

 آزاری کتودک  متوارد  از بسیاری .نمود استفاده تربیت و اصالح های کانون و ها شیرخوارگاه بهزیستی، مانند کودکان نگهداری مراکز

 گروهتی  و فتردی  درمتانی  روان جلستات  در شترکت  مرتکبین این برای نتیجه در و است شناختی روان علل دارای جنسی و جسمی

 .است ناپذیر اجتناب امری
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 ایجتاد  روش تترین  اساسی اخ ، طور به آزاری کودک و اعم طور به بزهکاری و جرم با مبارزه زمینه در که شد ذکرمت باید پایان در

 از آن در شتهروندان  تمتام  کته  استت  .... و اقتصتادی  روانتی،  امنیت ضامن و خشونت و فساد گونه هر از عاری و سالم اجتماعی نظام

 تعتالی  و پیشترفت  امکتان  یکسان طور به جامعه اقشار تمام که ای گونه به باشند اربرخورد متناسب و مشابه های موقعیت و امکانات

 از پت   تنهتا  بنتابراین  .نمود نخواهیم تجربه شقاوت و خشونت جز چیزی شقاوت و خشونت آموختگان و آموزندگان از .باشند داشته

 راستای در را اجتماعی نظم زنندگان هم بر و لفانمتخ که داشت خواهد را این استحقاق تردید بی جامعه که است شرایط این تحقق

 .برساند مجازات به جامعه آغوش به دوباره بازگشت و جامعه با هماهنگی

 

 گیری نتیجه

 ایتن  در شتده  انجتام  هتای  بررستی  .انتد  داده قترار  تأیید مورد را آزاری کودک جمله از اجتماعی مشکالت و فقر رابطه مطالعات اکثر

 در .است خانوار درآمد میزان مؤلفه اولین .آورد فراهم را کودکان آزار زمینه تواند می مؤلفه چهار با حداقل فقر که داد نشان پژوهش

 اولویتت  دلیتل  به عالوه به .است دشوار بسیار یا ناممکن والدین برای کودکان اساسی نیازهای حداقل تأمین امکان فقیر های خانواده

 با های خانواده از بیشتر محسوسی طور به ها خانواده این در کودکان از غفلت خانواده، حیات هادام برای ممکن درآمد حداقل تأمین

   .باالست یا متوسط درآمد

 از فقتر  کته  معنتا  این به .است مسکونی منزل نوع است شده تأیید ها پژوهش اغلب در کودکان آزار با آن رابطه که فقر مؤلفه دومین

 کودکتان  آزار ستاز  زمینته  استتیجاری  منازل در خانواده اسکان دلیل به امنیت عدم احساس چنینهم و سرپناه پایین کیفیت طریق

 آن در طتوالنی  متدت  افتراد  کته  محالتتی  در بتالقوه  های حمایت تا شود می موجب سکونت محل مداوم جایی به جا عالوه به .است

 ستکونت  محتل  منطقته  ستوم  مؤلفته  .کند تهدید بیشتر را آنها خانه محیط از خارج مخاطرات و شود سلب کودکان از هستند ساکن

 هستتند،  رستمی  غیتر  استکان  هتای  محلته  شتهرها  در هتا  محله درصد81 به نزدیک که این گرفتن نظر در با واقع در .است خانواده

 هزینته  کته  آن بترای  ناچارند فقیر های خانواده .دارند را کودکان کل از باالیی سهم مناطق این در خطر معرض در کودکان جمعیت

 ختدمات  بته  دسترستی  اغلتب  هتا  محله این در .کنند می زندگی رسمی غیر اسکان مناطق در دهند، اختصا  سرپناه به را کمتری

 .است دشوار بهداشت و آموزش
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 انکودکت  دهنتد  متی  تترجی   اغلب بیشتر درآمد به نیاز دلیل به فقیر های خانواده .است کودکان اشتغال فقر، با مرتبط چهارم مؤلفه

 زود حضتور  .کننتد  تتأمین  را ختانواده  مایحتتاج  از بخشی تا شوند کار بازار وارد کار سن به رسیدن از پیش و تحصیالت پایان از قبل

 شتدت  بته  را آنها ندارند، را محیطی تهدیدهای و مخاطرات برابر در خود از حمایت توانایی کودکان که حالی در و کار بازار در هنگام

 .کند می پذیر آسیب

 و متوسط طبقه های خانواده در آزاری کودک که کرد یادآوری باید .است کودکان آزار ساز زمینه مختلف زوایای از فقر اساس این بر

 مهتم  از یکی حال هر به اما نیست کودکان آزار دهنده توضی  متغیر تنها فقر که معناست بدان این و شده گزارش نیز کافی درآمد با

 .شود می محسوب آن ازس زمینه عوامل ترین

 دوران در گیرنتد  متی  قترار  آزار متورد  که کودکانی از بسیاری .گذاشت خواهد او آینده و کودک بر مخربی بسیار اثرات آزاری کودک

 چتون  هایی بیماری به و شده اعتماد بی دیگران به نسبت آنان. شد خواهند جرایم از برخی و آمیز خشونت اعمال مرتکب بزرگسالی

 متی  خطرنتاک  حالتت  دارای نتوعی  بته  دیتده  آزار کودکان که این و شناسی جرم های یافته به توجه با .شد خواهند مبتال افسردگی

 فیزیکتی  آستیب  اگتر  یتا  و بگیرنتد  قترار  درمانی روان مورد باید نمونه عنوان به .آورد عمل به ای ویژه های مراقبت آنها از باید باشند

   .گیرند قرار پزشکی مداوای مورد اند شده متحمل
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