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چکیده

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعماال سیاسا هاای حماایتی
مطابق با معیارهای بین المللی ،از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی هاا ،از
سوی دیگر موجب شده که موضوع سیاس کیفری در قبال بهاره کشای جی ای از کودکاان و
سازوکارهای مقابله باا آن باا هادا ارتقاای وضاعی قاوانین داخلای باه نفاآ آنهاا و ایجااد
سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد ارزیابی قارار داده شاود و از طرفای باا توجاه باه
تحوالت تقیییی جدید در الیحه حمای از اطفال و نوجوانان اهمی موضوع دوچیدان شاد از
این رو نگارندگان در این مقاله با روش توصایفی و تحلیلای و توصایفی باه واکااوی موضاوع
حاضر پرداختهاند و در مجموع به این نتیجه رسیده اند که ،قاانون جدیاد حمایا از اطفاال و
نوجوانان که سعی کرد حمای همه جانبه از افراد زیر  18سال تمام شم ای را در نرار داشاته
باشد ،ن ب به قوانین قبلی حمای کیفری افتراقی بهتر و بیشتری از ن ب به کودکان داشته و
میطبق با اسیاد بینالمللی در این زمییه شده اس .
واژگان کلیدی :بهره کشی جی ی ،سیاس کیفری ،قاانون حمایا از اطفاال و نوجواناان،
هرزه نگاری ،ازدواج اجباری.

* قاضی دادگ تری و کارشیاسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه بینالمللی امام خمییی ،قزوین ،ایران.
** کارشیاسی ارشد فقه و حقوق ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*** دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شیاسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
نوی یده م ئولtmsoltani@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه بهره کشی جی ی کودکان 2و سازوکارهای مقابلاه باا آن در نراام باینالملا
حقوق بشر یکی از مهمترین م ائ در سطح حقوق بینالمل کیفری و حقاوق داخلای
کشورهایی مانید ایران میباشد ،بهره کشی جی ی ماورد خاصای از بارده داری یاا کاار
اجباری اس .
ماده  19کیوان یون حقوق کودک ،بار ممیوعیا بهاره کشای از کودکاان در حاین
مراقب توسط والدین و سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقب از
اوس  ،از رهگذر پشتیبانی از پیگرد قضایی اشاره دارد ،همچیین در مااده  ۳۶ایان ساید
الزام آور حقوق بشری ،کشورهای عضو به حمای از کودک در برابر کلیه اشکال بهاره
کشی و سوء استفاده جی ی متعهد شده و در این راساتا بار ممیوعیا و جلاوگیری از
برخی مصادیق بهره کشی و سوءاستفاده جی ی ۳تأکید شاده اسا  .کیوان ایون حقاوق
کودک به این موارد ب یده نکرده و در ماده  ۳۶کشورهای عضو را به حمای از کاودک
در برابر کلیه اشکال دیگر بهره کشی که مغایر با هر یک از جیبه های رفاه کودک باشاد
مکلف کرده اس  .میشور حقوق و رفاه کودکان آفریقا در مااده  2۷خاود ذیا عباارت
«بهره کشی جی ی» مفاد ماده  ۳۶کیوان یون حقوق کودک را عییا مایعک کارده اسا
(زییالی .)۳1۷ :1۳9۴ ،با این اوصاا نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ گویی به ایان
سواالت اصلی ه تید که الیحه حمای از اطفال و نوجوانان در قبال بهره کشی جی ای
از کودکان چه رویکردی داشته اس ؟ اسیاد بینالمللی حقوق بشری چه موازییی ن ب
به بهره کشی جی ی از کودکان داشتهاند و همچیین سازوکارهای مقابله باا بهاره کشای
جی ی از کودکان چی ؟
 .2آن چه که آزار جی ی را از بهره کشی جی ی متمایز میکید ،برخورد ابزاری و کاالیی با کودکان
اس که براساس آن می جی ی و اندام های او به عیوان کاالیی که میبآ درآمد برای استثمارکییده دارد،
مح وب می شود .امروزه ،بهره کشی جی ی تجاری از کودک بیا به دالی مختلف ابعاد بینالمللی یافته
و مصادیق و جلوه های نوییی پیدا کرده اس (زییالی.)۳29 :1۳9۴ ،
 .۳جلوگیری از موارد ذی در راستای اقدامات مقتضی ملی علیه بهره کشی و سؤ استفاده اقتصادی در
این ماده ذکر شده اس  :الف .اغوا یا وادار کردن کودن به پرداختن به هرگونه فعالی جی ی غیرقانونی
ب .استفاده استثمارگرانه از کودکان در روسپیگری یا دیگر اعمال جی ی غیر قانونی پ .استفاده
اسثمارگرانه از کودکان در نمایش ها یا مطالب پورنو گرافیک.
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.1سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان
بررسی قوانین کیفری ایران تا قب از تصویب قانون حمای از کودکاان و نوجواناان
نشان میدهد که مصادیق بهره کشی جی ی در چارچوب جرم انگاری افتراقی یا تشدید
کیفر بزهکارانی که بزه دیده آنها یک کودک اس در جرایم مربوط باه نراام عماومی،
کمتر مورد توجه واقآ شده اس و اندک پیشرف هایی هم که وجود داشته اسا پا
از انقالب اسالمی ایران با اصالح قوانین کیفری حذا شده اند.
 .1-1ازدواج اجباری کودکان
بحث اساسی در ازدواج رضای اس که در اعالمیه جهانی حقوق بشر در مااده 1۶
نیز به آن اشاره شده اس  .به موجب این ماده ،ازدواج باید با رضاای کاما و آزاداناه
مرد و زن واقآ شود .در کیوان یون رفآ هر گونه تبعیض علیه زنان ،میثاق حقوق مادنی
و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهیگی نیز بیان شده کاه ازدواج بادون
رضای کام طرفین هیچ اثر قانونی ندارد ،این رضای نیز باید توسط خاود شاخص و
در چارچوب مقررات بیان شود.
اما ازدواج های اجباری در بیشتر موارد ،بدون رضای کودک و نوجوان صورت می
گیرد وحتی اجازه اظهار نرر را ندارند و در مواردی نیز که کودک به ظاهر رضای خود
را اعالم می کید در بیشتر موارد براساس خواس دیگران ،چه از طریق خشاون هاای
ج می و روحی و چه با فریب دادن کودک صورت مای گیارد .حتای در ماواردی کاه
کودک براساس رضای شخصی این عم را انجام میدهد ،به آن درجه از رشد و بلاو
نر سیده اس که بتواناد ماهیا ازدواج و شاریک زنادگی خاود را براسااس تعقا و
دوراندیشی انتخاب کید و بیش تر تابآ اح اسات اس  .در نتیجه این رضای نیز نمای
تواند کام باشد  .ازدواج های زودرس  ،صدمات ج مانی ،روانای و ذهیای عمیاق بار
فرد گذاشته و باعث انزوای شخص می گردد.
هر چید در کیوان یون حقوق کودک به طور م تقیم در مورد ازدواج هاای زودرس
ماده ای پیش بییی نشده اس  ،ولی ازدواج های زودرس با ماواد زیاادی از کیوان ایون
مغاااایرت دارد از جملاااه ماااواد.1-2-۳-۶-12-19-2۴-28-29-۳۴-۳5-۳۶ازدواج
کودکان در سیین مختلف در ایران به وفور دیده می شود و این در حاالی اسا کاه باه
دلی آسیب پذیر بودن کودکان و نوجوانان در ازدواج های زود هیگام ،اسیاد بین المللی
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مختلفی به ممیوعی این ازدواج ها تاکید کرده اند و دولا هاا را موظاف کردناد کاه
قوانین خود را مطابق با تعهدات بین المللی خود اصالح و یا تغییر دهید.
بیا بر ماده  1کیوان یون تکمیلی «الغا بردگی ،تجارت برده و نهادها و اعماال مشاابه
برده برداری» مصوب  19۶5که مورد پذیرش ایران هم قرار گرفته اسا  ،اجباار زن باه
ازدواج بدون موافق خود او بردگی تلقی می شود .این ممیوعی شام هر ناوع نهااد
یا اقدامی می شود که بواسطه آن کودک یا نوجوان زیر  18سال به وسیله یک یا هار دو
والدین یا قیم خود ،چه در برابر پاداش چه بدون آن ،و به میراور بهاره کشای یاا کاار،
مجبور به ازدواج می شود.
دول ایران با قبول و تصویب این پیمان در مجل پذیرفته اس که-1 :کیوان ایون
را به عیوان بخشی از قوانین داخلی خود به رسمی بشیاسد و عم به میادرجات آن را
الزامی کید  -2قوانین جاری خود را مطابق این پیمان اصاالح نمایاد  -۳حاداق سان
میاسب را برای ازدواج تعیین نماید.
۴
در کیوان یون رفآ کلیة تبعیضات علیه زنان آمده اس « :نامزدی و تزویج فرزناد از
نرر قانون قدرت اجرایی ندارد و کلیة اقدامات ضاروری از جملاه وضاآ قاانون بارای
تعیین حداق سن میاسب برای ازدواج باید به عم آید و ازدواج در دفاتر رسامی بایاد
ثب گردد»در این ساید دو نکتاه ی اساسای تصاریح شاده اسا  :الاف) میاآ تازویج
فرزندان زیرا ،ازدواج پیوندی اسا کاه اراده طارفین در آن دخیا اسا  ،ناامزدی و
ازدواج فرزند به معیای در نرر گرفتن اراده و قصاد اوسا  .ب) حاداق سان میاساب
برای ازدواج امروزه اکثری قریب به اتفاق کشورهای جهان ،حداق سن ازدواج را باه
طور طبیعی سن بلو تعیین می کیید  .آن چه مورد اختالا اس  ،خود سن بلو اس
که در کشورهای متفاوت متغیر اس  .بهتار باود کاه در ایان کیوان ایون ،حاداق سان
میاسب برای ازدواج نیز قید شود تا کشورها نتوانید به صورت سلیقهای برای تعیین سن
بلو عم کیید.
یکی از نهادهایی که ممکن اس کودکان در قالب آن مورد بهره کشی جی ای قارار
نگیرند ازدواج میباشد .برهمین اساس مقین ایرانی از رهگاذر ساازوکار جارم انگااری
افتراقی به حمای کیفری ویژه از اطفال در این نهاد پرداخته اس .

.۴این کیوان یون در سال  19۷9به تصویب مجمآ عمومی سازمان مل متحد رسیده اس .
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بر طبق ماده  ۶۴۶قانون مجازات اسالمی ازدواج قب از بلو بدون اذن ولای ممیاوع
اس چیانچه مردی با دختری که به حد بلاو نرسایده بارخالا مقاررات مااده 1۰۶1
قانون مدنی و تبصره آن ازدواج نماید به حب تعزیری از شش ماه تا دو ساال محکاوم
میگردد .این ماده به میرور جلوگیری از آسیب پذیری و بهره کشی جی ی کودکاان در
قالب نهاد ازدواج به حمای کیفری ویژه از کودکان اقدام کرده بود.
ماده  58قانون حمای خانواده مصوب  1۳91با ن خ این ماده ،ماده  5۰ایان قاانون
را جایگزین آن کرد در این ماده قانونگذار با توجه به آثار ازدواج زودهیگام بار کاودک
بزه دیده به تشدید کیفر مرتکبین اقدام کرد در نتیجه هرگاه ازدواج زودهیگام به مواقعاه
میتهی به نقص عضو یا مرض دائم کودک میجر گرددزوج عالوه بار پرداخا دیاه باه
حب تعزیری درجه پیج (دو تا پیج سال) و اگر به مواقعاه میتهای باه فاوت زن میجار
شود ،زوج افزون بر پرداخ دیه به حب تعزیری درجه چهار پیج تا ده ساال محکاوم
خواهد شد .همچیین وفق تبصره این ماده هرگاه ولی قهری ،مادر ،سرپرس قاانونی یاا
م ول نگهداری و مراقب و تربی زوجه در ارتکااب جارم موضاوع ایان مااده تااثیر
م تقیم داشته باشید به حب تعزیری درجه شش محکوم می شوند .این حکم در ماورد
عاقد نیز مقرر اس .
و نمیتواند از کیاان خاانواده و کودکاان
این ماده از چید جه مورد اشکال ه
حمای کید اوالً این ماده مقرر میدارد« :هر مردی بر خالا مقررات ماده  1۰۴1قاانون
مدنی ازدواج کید» درحالی که در مادهی  1۰۴1هم از دختر صغیری که به سن  1۳سال
تمام شم ی نرسیده حمای شده و هم از پ ری که به سان  15ساااال تماام شم ای
نرسیده اساا  ،این سؤال مطرح میشود که وضعی زنی که بدون اخذ اجازهی دادگااه
صالح با پ ااری که به ساان  15سال تمام شم ی نرسیده ازدواج میکید چی ا ؟ باه
خصوص زنی که باکرهی رشیده نی اا که باید با اجازهی ولی ازدواج کید .آیا چیاین
زنی م تحق مجازات نی اا ؟ آیا این ماده زن ساالرانه نوشته نشاده اسا ؟ آیاا بهتار
نبود قانونگذار به جای واژهی «مردی» واژهی «شااخصی» میآورد و چیاین مقارر مای-
داش «هر شخصی بر خالا( »...اسدی.)129 :1۳92 ،
ثانیاً این مشک مطرح می شودکه این ماده اصال از قصاص صحبتی نکرده اسا  ،در
حالی که میتواند چیین مواقعهای مجازات قصاص را به دنبال داشته باشد .این مجاازات
درصورتی اس که مواقعه با دختر بچه نوعا ایجاد نقص ،یا مرض دائم یا مرگ میکیاد
و مرد بدان آگاه اس یا بی احتیاطی و بیپروایی شدیدی کارده اسا  .اگرچاه شاوهر
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نوعا قصد قت یا صدمه ندارد ولی اگر بداند که عملش میجر به قت و صدمه میشااود،
جیای عمدی مح وب میشود .به همین جه اس که برخی مراجاآ معاصار عما
شوهر مبتال به ایدزی راکه با علم به مریضی با هم رش مقارب نموده و باعاث اباتالی
وی به ایدز و در نهای فوت وی میشود ،جیای عمدی و موجب قصااص مایدانیاد
(حاجی دهآبادی.)2۰-19 :1۳89 ،
به هر حال این که قانون حمای از خاانواده وارد حاریم حقاوق کیفاری در بخاش
قصاص و دیات شده اس و قواعد آن را نادیده گرفته اساا صحیح نی اا چرا که
مطابق قواعد باب قصاص در صورتی که ک ی عم میتهی به جیایتی را به قصاد ایجااد
آن جیای انجام دهد یا اییکه عملش نوعا میجر به آن جیای شااود ،عمد مح اوب و
با رعای شاارایط مقرر به قصاص محکوم میشود .جا داش که در این قاانون چیاین
آورده میشد« :عالوه بر پرداخ دیه یا قصاص ح ب مورد.»...
اشکال سوم این اس که در تبصرهی این ماده برای ولای قهاری ،ماادر ،سرپرسا
قانونی یا م ئول نگهداری و مراقب و تربی زوجه ،مجازات مقرر مایدارد ،باه شارط
آنکه اشخاص مزبور «در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر م تقیم داشته باشد مقصود
ما واژهی «تأثیر م ااتقیم» اساا که واژهای شاایاخته شااده ،باه خصاوص از میرار
حقوق کیفری ،نی  .حقوق کیفری تمام اشخاصی را کاه باه ناوعی در ارتکااب جارم
دخال دارند با رعای شاارایط و ضوابط مقرر با عیااوین شااایاخته شادهای معرفای
می کید :مباشر ،شریک ،معاون ،فاع معیوی و ....ضمااان اییکاه تاأثیر آن هام باه قیاد
م ااتقیم خود ابهااام دارد (حاجی دهآبادی و کرامتی معز.)1۳ :1۳9۶ ،
آیا مقصود تحریک و تطمیآ و ...اس  ،آیا صرا پاذیرفتن پیشایهاد ازدواج مارد باا
صغیره تأثیر م ااتقیم اساا ؟ اگر مقصود قانونگذار معاون اسا  ،جاا دارد باه ایان
واژهی شیاخته شده اشاره و مقرر کید« :هرگاه ولی قهاری ...در ارتکااب جارم موضاوع
این ماده معاون داشااته باشااد »...و اگر مقصود چیاز دیگاری اسا الزم اسا  ،آن
مقصود را روشن سازد.
 .2-1جرم انگاری بهره کشی جنسی کودکان کار
یکی دیگر از موارد بهره کشی از کودکان و نوجوانان درفعالی های مجرمانه جی ی،
بهره کشی از آنها در امر فحشا اس که یکای از قادیمی تارین پدیاده هاای اجتمااعی
جوامآ مختلف اس  .تحقیقات فراوان انجام گرفته در ایان زمییاه ،همگای بیاانگر ایان
اس که مشکالت اقتصادی در ایجاد این گونه م ائ سهم بیشتری را ن اب باه ساایر
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عوام به خود اختصاص داده اس  ،اگر چه شاید نتوان کودکان را در این خصوص بزه
دیده و قربانی صرا تلقی نمود زیرا در این مورد گاه خود کودکان مجرم شایاخته مای
شوند.
ماده  2پروتک الحاقی به کیوان یون حقوق کاودک فحشاای کودکاان را باه معیاای
استفاده از آنها در فعالیتهای جی ی در ازای پرداخ وجه و یا م ائ دیگر دان اته کاه
تعریفی جامآ و مانعی قلمداد می گردد.
از عوام متعددی که موجب به فحشا کشایده شادن کودکاان مای گاردد ،نیازهاای
برخاسته از فقر آنهاس  .اما این موضوع تیها یک بعد این مشاک اسا  .در ماراکش از
دالی عمده فحشای پ ران ،کمک به خانواده اس  .پ ران درگیر فحشا پاولی را کاه از
این راه به دس می آورند ،برای تأمین خانواده خاود پا اناداز مای کییاد .در برخای
مواقآ حتی کودکان رابطه خوبی نیز با بهره کشان خود دارند واغلب آن ها برای معاییاه
عمومی به مراکز پزشکی می روند .درعین حال به گفته گزارشگران ویژه ،پ ران معموالً
از بازگو کردن مشکالتشان شرم دارند و ب یار مشک اس که بتوان فهمید آنها درگیار
فحشا شده اند.
ماده  ۳۴کیوان یون حقوق کودک  1989در مقام حمایا از کودکاان در برابار ایان
گونه سوء استفاده ها مقرر داشته «کشورهای عضو کیوان ایون در جها جلاوگیری از
تشویق یا وادار کردن کودکان به هر گونه فعالی جی ی ،استفاده استثماری از کودکاان
در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جی ی  ..اقدامات ملای را باه عما خواهیاد
آورد».
جدیدترین سیدی که به حمای از کودکان در برابر بهره کشی جی ای و باه فحشاا
کشاندن آنها پرداخته ،پروتک اختیاری کیوان یون حقوق کودک در مورد فروش ،فحشا
و هرزه نگاری کودکان اس  .این پروتک در  1۰ماده ،بر ضرورت همکاری همه جانباه
دول ها جه جلوگیری از تجارت جی ی و فحشا تأکید می نمایاد .پروتکا ماذکور
نگرش ن ب به کودک مورد بهره کشی واقآ شده را از مجرم به قرباانی جی ای تغییار
داده و بهره کشی جی ی از کودکان را به عیوان یاک آزار کیفاری باین المللای ،قلماداد
کرده اس و در نهای خرید و فروش ،فحشا و هارزه نگااری کودکاان را باه یکای از
موضوع های کیفری در جهان تبدی کرده و بدین وسیله برخاورد کیفاری کلیاه دولا
های عضو را صرا نرر از ملی خاطیان یا مکان ارتکاب جرم ،تضمین کرده اس .
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کودکان به دلی ویژگیهایی که دارند ب یار آسیب پذیر ه تید و نیاز باه حمایا و
مراقب دارند اما گاهی بزرگ االن به دالی مختلف آنهاا را ماورد آزار و اذیا قارار
میدهید سازمان بهداش جهانی کودک آزاری را «آسیب یاا تهدیاد ساالم ج ام و
روان و یا سعادت و رفاه کودک به دس والدین یا سایر افراد م ئول» میداند و کاودک
آزاری را به چهار ناوع کاودک آزاری ج امی کاودک آزاری جی ای کاودک آزاری
عاطفی کودک آزاری ناشی از غفل تق یم میکید (کاشی.)15 :1۳9۷ ،
پدیده کودک آزاری را می توان از ابعااد مختلفای ماورد بررسای قارار داد کاه نگااه
حقوقی و به طور خاص «جرمشیاسی» از جمله این ابعاد اس برای بررسی این پدیاده
الزم اس به آمار جهانی و ملی کودک آزاری اشارهای داشته باشیم در امریکا روزاناه 5
کودک بر اثر کودک ازاری میمیرند که سه چهارم آنها کمتر از  ۴ساال دارناد و در هار
ده ثانیه یک مورد کودک آزاری گازارش مایشاود همچیاین  ۳1درصاد از زناان و 1۴
درصد از مردان زندانی در امریکا در کودکی مورد آزار قارار گرفتاه اناد  ۶۰درصاد از
مراجعه کییدگان به مراکز ترک اعتیاد در امریکا در کودکی مورد آزار قرار گرفتهاناد ۳۰
درصد از افرادی که در کودکی مورد آزار قرار گرفتهاند در آییده چرخه کاودک ازاری را
با آزار کودکان خود ادامه میدهید (محمد ن .)2 :1۳9۴ ،
حال با توجه به این که بیشترین این آزارها توسط افراد آشیا باا کاودک و در محایط
خانواده و حتی توسط محارم کودک با علم به حرم آن انجام میپذیرد ،چگوناه مای-
توان این اطمییان خاطر را داش که با تصریح قانون به امکان ازدواج باا فرزندخواناده،
زمییه آزار جی ی کودک توسط سرپرس کودک با این تصور که وی میتواند هم ر او
باشد و صرا نرر از قباح آن ،فراهم نشده اس و هم چیین با ترفیدهایی که مرتکب
ن ب به کودک اعمال میکید چگونه کودک میتواند از دیگران طلب حمای کیاد؟ و
در صورت عیان شدن این رفتارها چه اتفاقی در نهاد مقدس خانواده رخ مایدهاد و در
خوش بییانه ترین شک  ،چگونه می توان از چیین کودکی حمای کرد؟
بدین ترتیب زمییه نگاه های آلوده به گیاه و رفتارهاای شارم آور در محایط مقادس
خانواده ایجاد خواهد شد و در این میان بیشترین آسیب نصیب ک ی میشود کاه بارای
برخورداری از حمای های عاطفی و معیوی و درک رابطه شیرین والد ا فرزندی راهای
یک خانواده شده اس (امیری.)۶2 :1۳98 ،
ماده 1۰الیحه حمای از اطفال و نوجوانان مقرر میدارد « :هرک ن ب به طف یاا
نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جی ی شود ،در صورتی که مشامول مجاازات حاد
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بزهدیده ،شرایط مرتکاب و آثاار جارم ،باه

نباشد با درنررگرفتن شرایطی مانید وضعی
ترتیب زیر مجازات میشود:
 .1آزار جی ی تماسی توسط محارم یا با عیف به مجازات حب درجاه پایج قاانون
مجازات اسالمی
 .2سایر آزارهای جی ی تماسی باه مجاازات حاب درجاه شاش قاانون مجاازات
اسالمی
 .۳آزار جی ی غیرتماسی توسط محارم یا با عیف به یکای از مجاازاتهاای درجاه
هف قانون مجازات اسالمی
 .۴سایر آزارهای جی ی غیرتماسی به یکی از مجاازاتهاای درجاه هشا قاانون
مجازات اسالمی
 .5بهره کشی جی ی از طف و نوجوان از طریق عرضاه ،در اختیاارگرفتن ،وادار یاا
اجیر کردن برای هرزهنگاری یا سوءاستفاده جی ی به مجازات حب درجاه پایج قاانون
مجازات اسالمی
 .۶در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر م تهجن یا مبتذل به طفا یاا نوجاوان
به یک یا چید مجازات درجه هش قانون مجازات اسالمی
 .۷استفاده از طف و نوجوان برای تهیه ،تولیاد ،توزیاآ ،تکثیار ،نماایش ،فاروش و
نگهداری آثار سمعی و بصری م تهجن یا مبتذل ،ح ب ماورد باه میاانگین حاداق و
حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط
 .8واردات ،صادرات ،تکثیر ،انتشاار ،عرضاه ،معاملاه یاا بارگاذاری محتاوا یاا اثار
م تهجن یا مبتذل که در آنهاا از اطفاال و نوجواناان بهاره گیاری شاده و یاا حما و
نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسالمی».
بید  8ماده  1۰الیحه مذکور در مقای ه سایر مواد از حیث میزان مجازات حاب  ،در
این ماده خیلی کمتر اس و این قانون که درباره واردات و صاادرات اسا در مقای اه
قانون سمعی و بصری در قانون تعزیرات مجازات کمتاری دارد در صاورتی کاه هادا
الیحه جدید حمای بیشتر از کودک و نوجوان بوده ولی در این ماده تیاقض باا هادا
آشکار میگردد.

 .....368تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال دوازدهم ،شماره چهل و سوم ،بهار 1398

 .3-1جرم انگاری هرزه نگاری کودکان
هرزه نگاری کودکان شک جدیدی از بردگی جی ی و یکی از آثار جهانی شدن نیاز
مح وب می شود .استفاده روزافزون از فیاوری های پیشرفته مانید رایانه ،دوربین هاای
ویدیویی دستی ،ویدیوهای ضابط ،ادی های خانگی ،سی تم های گرافیکی کامپیوتری،
اییترن و  ...موجب ت هی ایجاد و توزیآ هرزه نگاری کودکان شده و حتی عرضاه آن
ها را نیز ارزان تر و در ب یاری موارد کشف آ نها را غیرممکن نموده اس .
فضای سایبری به ویژه اییترن نیز تأثیر نامطلوبی بر زندگی کودکان گذاشته و آن ها
را در معرض تصاویر غیر قانونی هرزه نگاری کودکان قرار داده اس  .این فیاوری حتی
می تواند افکار عمومی را به این سم سوق دهد که انجام عم جی ی باا کودکاان در
هر سیی اشکالی ندارد و یا آزار جی ی کودکان چیدان غیرقانونی نی ا و یاا ایان کاه
تماشای این گونه تصاویر و سای ها از طریق اییترن چیدان برای کودکان مضار نمای
باشد .امروزه استفاده کییدگان از اییترن تیها بزرگ ااالن نی اتید بلکاه اییترنا نقاش
عمده ای در پرکردن اوقات فراغ کودکان دارد بیابراین باید با م دود کردن این قبیا
سای ها دستیابی کودکان را به آن ها محدود کرد.
در حال حاضر ضرورت تصویب قوانین جدید با هدا ممیوعیا تولیاد ،توزیاآ و
تصرا هرزه نگاری از طریق اییترن و مجازات شدید بزرگ االنی که دس باه چیاین
اقدامهایی می زنید ،اح اس می شاود .همچیاین تاأثیر روز افازون رساانه گروهای بار
کودکان و افزایش استفاده از آن ها در نمایش های خشون آمیز ،موجب افازایش بهاره
کشی جی ی از کودکان وهرزه نگاری می شود.
با توجه به پیشرف ارتباطات ،هرزه نگاری جیبه جهانی به خود گرفته و به یکای از
تجارت های پر سود تبدی گشته اس  .هرزه نگاری کودکاان شاام نماایش عکا و
فیلم های مبتذل و م تهجن از طریق اییترن  ،ماهواره و  ...اس که در میحارا کاردن
کودکان ،به دلی آسیب پذیر بودن آنها مؤثر و زمییه را برای روابط نامشروع و فحشاای
کودکان فراهم میکیاد . 5ایان اعماال تاأثیرات مخارب و خطرنااک فیزیکای ،روانای و
 .5هرزه نگاری کودکان هیگامی که کودک با تصاویر و محرکهای مختلف جی ی زودتر از سن
میاسب خود برخورد کید ،امکان بلو جی ی زودرس را محقق میکید .این بلو جی ی زودرس گرچه
برای پ ربچهها خوشایید اس  ،در هر حال میتواند برای هر دو جی آسیبها و مشکالت فراوان
خاص خود را ایجاد کید مانید انجام رفتارهای جی ی زودهیگام ،بروز هیجانات میفی ناشی از تغییرات
بدنی ،طرد توسط هم االن ،انترارات بیش از حد اطرافیان و والدین و( »...کرامتی معز و عبدالهی،
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اجتماعی بر کودک داشته وکودک را در آییده با مشاکالت روحای ،روانای و ج امانی
ب یار رو به رو می کید  .رشد بازار جهانی هرزه نگاری از طریق مجاالت ،کتابهاا و باه
ویژه از طریق لوح های فشرده رایانه ای و اییترن در دهههای اخیر ،کودکان را با توجه
به آسیب پذیر بودن آنها مورد آماج حمالت خود قرار داده اس .
هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت اس از تولید و ارائه هرگونه تصاویر  ،صاوت ،
متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحیه ها و مطالب آشکار جی ی باشد .تقریباً بیشتر
تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشیا بوده ودر این ارتباط آثار هرزه
نگارانه گوناگونی در دس اس  .با پیشرف جوامآ ان انی و توسعه صیایآ و فیااوری-
های ارتباطی ،پدیده هرزه نگاری از حال سیتی و محدود خاارج شاده و باه صاورت
پدیده ای جهان شمول و گ ترده به یک صایع جهاانی تبادی شاده اسا  .انحطااط
اخالقی و جی ی جوامآ از یک و و زمییه ساز بودن هرزه نگااری در وقاوع ب ایاری از
جرایم از سوی دیگر ،به ویژه در چید سال اخیر ،دانشامیدان و دولتماردان گونااگون را
برآن داشته تا در جه مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانباار کوشاش کییاد .در ایان
راستا واکیش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع میتاوان
آنها را به سه رویکردِ جرم انگاری ،جرم زدایی و قانونمید ساازی تق ایم بیادی کارد .
بررسی و سیجش آمار و ارقام وضعی هرزه نگاری در جهان و همچیین ارزیابی دالیا
طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن اس که بهترین واکیش در قبال هارزه
نگاری  ،شیاخ عوام موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگاراناه  ،فرهیاس ساازی و
اطالع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعاه و در نهایا جارم انگااری کاما هارزه
نگاری اس (حاجی ده آبادی ،هوشمید و سفیدی.)1۰1 :1۳9۶ ،
یکی از مهمترین کیوان یون هایی که در سال های اخیر به تصویب رسایده اسا «
کیوان یون بین المللی جرایم سایبر (بوداپ 2۳ ،نوامبر  )»2۰۰1اس .کیوان یون جرایم
سایبر،اولین معاهده بین المللی در زمییه جرایم ارتکاب یافته از طریاق اییترنا و ساایر
شبکه های رایانه ای اس که به طور خاص باه موضاوعاتی نریار نقاض کپای رایا ،

 )۳۳۴ :1۳95از این رو بلو زودرس هم یکی عوام گرایش کودکان و نوجوانان به استفاده از شبکه-
های اجتماعی اس و هم یکی از آثار هرزه نگاری کودکان و دانش آموزان اس (کرامتی معز،
میرخلیلی ،عالی پور و شیدائیان :1۳98 ،صص.)11-1۰
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شابکه ای مای-

کالهبرداری کامپیوتری ،جع کامپیوتری ،پورنوگرافی کودکان و امییا
پردازد.
هدا اصلی این کیوان یون ،دنبال کاردن یاک سیاسا جیاایی مشاترک باا هادا
محافر از جامعه در برابر جرایم سایبر ،به طور ویژه از طریق تصویب قوانین میاساب
و تحکیم همکاری های بین المللی اس (زییالی )۴۳9 :1۳88 ،مااده  9ایان کیوان ایون
به جرایم مرتبط با هرزه نگاری کودکان اختصاص داده شده و به دنبال تقوی اقداماتی
حمایتی از کودکان از جمله حفاظ از آنها در برابر بهره کشی جی ی از طریق نوسازی
قوانین کیفری در جه جلوگیری مؤثر از استفاده از سی اتمهای رایاناه ای در ارتکااب
جرایم جی ی علیه کودکان اس (جاللی فراهانی.)29 :1۳8۷ ،
اصطالح هرزه نگاری در قوانین ایران به کار نرفته اس  ،اما در چید متن قاانونی باا
عباراتی چون« میافی عف عمومی»« ،جریحه دار کردن عف واخالق عمومی»«،مبتاذل»
یا «م تهجن» به آنها اشاره شده اس  .قوانین ایران در قبال هرزه نگاری ب ایار پراکیاده
اس  .این امر بدان جه اس که قانونگذار در قوانین مختلف متعارض هارزه نگااری
شده و در هر یک از این متون قانونی ،مصادیقی را ذکر کرده و احکامی را مقارر نماوده
اس  .این امر موجب می شود که محاکم در خصوص هر پرونده باا مشاک تشاخیص
قانون حاکم مواجه باشید و اییکه قلمرو اجرایی هر یک از ایان قاوانین چی ا ؟ کادام
یک از این احکام قانونی ن خ شده اند و کدام ها به قوت خود باقی اند؟
خوشبختانه در الیحه حمای از اطفال و نوجوانان «هرزه نگاری کودک» در بیاد دال
ماده  1تعریف میشود و مقرر میشود« :تهیه و تولید هر اثاری کاه محتاوای آن بیاانگر
جذابی جی ی طف یا نوجوان مانید برهیگی ،آمیزش ،عما جی ای یاا انادام جی ای
ان ان اس » .در این بید ،قانونگذار به طور صریح از واژه هرزه نگاری استفاده میکید و
با توجه به اییکه قانون در جه حمای از اطفال و نوجوانان اس  ،صرفاً هرزه نگااری
کودک را تعریف میکید.۶

 .6طف و نوجوان هم در بید الف و ب قانون مذکور تعریف شدند که طف هر فردی که به سن بلو
شرعی نرسیده میباشد و نوجوان نیز هر فرد زیر  18سال کام که به سن بلو شرعی رسیده اس .
پ حمای قانونی در این الیحه کلیه افراد زیر  18سال اس که از این جه با اسیاد بینالمللی
مطابق اس و از این جه اقدامی مثب تلقی میشود.
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در بید  5ماده  1۰الیحه مقین بهره کشی جی ی از طف و نوجوان از طریق عرضاه،
در اختیار گرفتن ،وادار یا اجیر نمودن برای هرزه نگاری یاا ساوء اساتفاده جی ای باه
مجازات حب درجه  5محکوم میشود .مالحره می شود که قانونگذار به طاور صاریح
از واژه ی «هرزه نگاری» استفاده کرده اس  ،در صورتی که در قوانین متعادد قبلای باه
صراح از واژه هرزه نگاری استفاده نکرده بود.
حمای قانون گذاری در قانون مورد اشاره محدود به ماوارد فاوق نمایشاود و در
ب یاری از مواد دیگر این قانون جرم انگاری حمایتی از اطفاال و نوجواناان انجاام مای
دهد .همچیین مقین در بید  9ماده  1۰الیحه حمای از اطفال و نوجواناان مقارر داشاته
اس « :برقراری ارتباط با طف و نوجوان در فضای مجازی بهمیرور هرگونه آزار جی ی
یا ارتباط جی ی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجاازات اساالمی»،
محکوم خواهد شد.
ماده  11الیحه مذکور هرگونه معامله راجآ باه طفا و نوجاوان از جملاه خریاد و
فروش آنان را ممیوع اعالم کرده و مجازات آن در صورت ارتکاب عم حب درجه 5
اس و در ادامه ماده قانونگذار مقرر میدارد چیانچه این رفتار با هدا فحشاا و هارزه
نگاری ،بهره کشی اقتصادی ،برداش اعضا یا جوارح و یا استفاده از طف و نوجوان در
فعالی های مجرمانه باشد ،مرتکب به مجازات درجه  ۴محکوم میشود.
در قانون اخیرالتصویب قانونگذار اهتمام ویژه به هرزه نگاری کودکان داشته و توجه
خاص به بزه دیگی کودکان که میتوان این سیاس کیفری را سیاس مطلوب و مثبتای
قلمداد کرد .در نهای ماده  19الیحه حمای از کودکان و نوجوان اشعار می دارد «هار
ک اطالعات یا هوی و اسرار طف یا نوجوان بزه دیده یا وضاعی مخااطره آمیاز را
افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طف یا نوجوان یاا علیاه وی را از طریاق رساانه
های گروهی و یا با توزیآ ،تکثیر ،انتشار و نمایش فیلم یا عکا و مانیاد آنهاا تشاریح
نماید به گونه ای که موجب تجری دیگران ،اشاعه جرم ،آموزش شیوه ای ارتکاب آن یا
بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طف یا نوجاوان یاا خاانواده ی وی شاود ،باه مجاازات
درجه  ۶محکوم می شود» .قانونگذار مجدداً در این مقرره در جها حمایا باه جارم
انگاری جرایم علیه اطفال و نوجوانان پرداخته اس و هرگونه تولید و توزیآ و نماایش
فیلم و عک اطفال و نوجوانان که مصداقی از هرزه نگاری کودکان اس را انجام دهد،
دارای مجازات حب اس .
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 .2سازوکارهای مقابله با بهره کشی جنسی کودکان
عالوه بر اییکه دول ها متعهد به قانونگذاری و اجرای قاانون ه اتید ،ماواردی نیاز
وجود دارد که فار از دغدغه های قانونی باید به آن توجه نمود در حقیق بدون ایجاد
محیط حمایتی از کودک و زیر ساخ های فرهیگای تصاویب صارا قاانون نتیجاهای
نخواهد داش  .بیابراین دول باید در کیار وضآ سازوکارهای قانونی اقدام به کشف و
باز پروری آسیب دیدگان جرم بردگی جی ی نیز بپردازد و از آنها حمای کید.
 .1-2سازوکارهای تقنینی
اسیاد بین المللی که به تصویب دول ها می رسد عمدتاً دارای ماهیتی آمره باوده و
بدون نیاز به قانون گذاری ملی خود به خود در داخ خاک کشورها قاب اجارا و الازام
آور ه تید  .اما در این میان به مقرراتی نیاز بار مای خاوریم کاه اجارای آ نهاا بیاا بار
طبیعتشان م تلزم تهیه و تصویب قانونی ملی توسط هر دول با توجه به نراام حقاوقی
خاص خود اس که این حکم در برخی مواد این معاهدات نیز میعک شده اس  .البته
تصویب قوانین ملی در زمییه آن دسته از قواعد بین المللی که خود به خاود قابا اجارا
ه تید نیز بی فایده نی  ،زیرا اجرای آنها را ت هی کرده و در نهای تضمین می کیاد
(صابری )1۷ :1۳۷8 ،خصوصا در زمییه حمای از کودک در معرض خطار کاه جامعاه
بین المللی به تازگی ضرورت حمای از آن را دریافته اس  .چیانکاه برخای دولا هاا
هیوز سازوکار قانونی داخلی را به رغم تصویب اسیاد مختلف بین المللی ایجااد نکارده
اند .لذا نیاز قوانین داخلی برای رفآ خالهای تقیییی در حمای از کودک در مقاب ابعاد
مختلف بهره کشی جی ی هر چه بیشتر اح اس میگردد.
 .2-2تصویب معاهدات بینالمللی حقوق بشری
کیوان یون های حقوق بشر در زمره معاهدات چید جانب های تلقی می شاوند کاه
مشخصه بارز آنها هیجار آفرییی اس  .معاهادات حقاوق کاودک نیاز از ایان دساته از
معاهدات اس  .در حقیق هدا از تصویب معاهدات قاعده سااز ایجااد تعاادل باین
که هر یاک از دول عضاو در رابطاه متقابا باه طارا دیگار
حقوق و امتیازاتی نی
تفویض می نماید ،بلکاه هادا ،بیشاتر ایجااد قواعاد مشاترک باین المللای و بازتااب
ارزشهای مشترکی که دول عضو ،به رعای آن در قلمرو خود متعهد می گردند ،اس .
اصوالً هر کشوری که به سیدی حقوق بشری ملحق می شود میکر لازوم احتارام باه
کرام ان انی نمی شود .سخن در این اس که تف یر کراما ان اانی و تجلای آن در
سید مربوطه چگونه در نرر گرفته شده اس  .از همین رو ،به نرر می رساد کاه داشاتن
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مالکهای دقیق تر و اصول شفاا تری در این زمییه ضروری باشد .به عاالوه ،معاهادات
بین المللی به گونه ای ه تید که در عم ممکن اس کشورها باا شارط هاای مابهم و
تف یر بردار به آنها بپیوندند ،شرطهایی که در عم می تواناد تماام تعهادات قاراردادی
کشور مزبور ن ب به معاهدات را تح تاثیر خود قرار دهد (قاری سید فااطمی:1۳82،
)2۰۳کمیته حقوق کودک کشورهای عضو را ترغیاب مای کیاد کاه بادیادگاهی صارا
نررکییده در قید و شرط خود در مورد کیوان یون تجدیدنرر کیید.
 .3-2هماهنگ سازی قوانین داخلی با نظام بین المللی
اکثر کشورهایی که نقض حقوق بشر از دغدغاه هاای آناان باه شامار مای رود ،در
حقیق از امضاء کییدگان کیوان یون بین المللی حقوق بشری ،به ویژه در مورد زناان و
کودکان ه تید و به این ترتیب ملزم به اجرای احکام این اسیاد می باشید .با این وجاود،
در ب یاری از این کشورها روند تیریم پیش نوی و ت لیم قوانین اجرایای ب ایار کیاد
بوده و در ب یاری از کشورهای در حال توسعه حتی فرآییدی غیر متعارا قلمداد مای-
گردد  .عالوه بر این ،در برخی از کشورها با اییکه از چیاین قاوانییی بهاره میدناد فاقاد
ضمان اجرایی الزم ه تید .لذا اقدامات تقیییی و تدوین برنامه های عم آن ،با اعماال
نوآوری ها می تواند شروع مجددی برای پیکار با این پدیده معاصر حقوق بشری باشد.
تاثیرگذاری یک عم در سرزمین بیش از یک دول مالک واحدی اس که هم می
تواند مبیای اعمال صالحی توسط دول های مختلف گردد و هم جرم را فراملی کیاد
(سلیمی .)۶ :1۳8۰،اهمی این موضوع را کمیته حقوق کودک نیز یادآور شاده اسا و
دولتها را تشویق به گیجاندن اص مجازات فراملی در قوانین شاان مای کیاد تاا از ایان
موضوع اطمییان حاص کید که بهره کشی جی ی از کودکاان کاه توساط اتبااع و افاراد
مقیم یک کشور در کشورهای دیگر صورت می گیرد تح پیگرد قانونی قارار خواهاد
گرف .
 .4-2کشف و بازپروری
توجه به موقعی آسیب پذیر قربانیان جرم بردگی جی ی ،به ویژه پ از وارد شدن
صدمات روانی و ج مانی به ایشان و تالش برای تامین نیازهای آناان اهمیا خاصای
دارد .در کیوان یون پالرمو ،ارائه ی اقدامات حماایتی ،پیشابییی شاده اسا  .مااده 25
کیوان یون ،دول ها را متعهد به اتخاذ رویکردهایی برای تدارک غرام و کمک به بزه
دیدگان نموده اس  .زیرا رفتار نامیاسب با بزه دیدگان از سوی برخای مجریاان عادال
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به ویژه سی تم پلی  ،دادرسان و سی تم های ارائه خدمات اجتماعی ،حقاوق ،میاافآ و
نیازهای این گروه نادیده گرفته می شود وتشدید نامالیمات به«بزه دیدگی دوماین» آنهاا
میجر خواهد شد  .این امر در مورد بزه دیدگان جرایم جی ی بیشتر مصداق می یاباد .
بدین ترتیب حمای از بزه دیدگان در جه جلب اعتماد آنها ن ب به عدال کیفاری
و بازگرداندن قربانیان جرایم به بطن جامعه ،ضروری اس  .اقدامهای حمایا گوناه از
بزه دیده ی بردگی جی ی و حمای فراگیار از وی ،تیهاا در ساایه مشاارک نهادهاای
دولتی و جامعه امکان پذیر اس .
 .5-2حمایتهای انتظامی
نحوه برخورد پلی با بزه دیدگان قاچاق ان ان ،باه ویاژه قربانیاان جارایم جی ای
همراه با توهین و خشون اس که برخاسته از نگرش نادرس نیروی پلی به این بزه
دیدگان اس .
پلی به بزه دیدة قاچاق جی ی به عیوان مجرم و خطاکار می نگارد و از ایان گاذر
شرایط نام اعدی که وی را به این ورطه سوق داده اس  ،نادیده مای گیارد .افازون بار
این ،خدمات ارائه شده توسط پلی می تواند خدمات روان شیاسی و مشاوره به میرور
تشویق بزه دیدگان باه افشاای اطالعاات خاود در خصاوص قاچاقچیاان وگاروههاای
مجرمانه آنان و نیز اطمییان بخشی به بزه دیدگان در این خصوص که در فرآیید کیفاری
از آنان حمای کام به عم خواهد آمد ،باشد .پر واضح اس که در فرآیید مددکاری،
از مشاوران حقوقی و مترجمان و روان شیاسان متخصص ،در کیاار ضاابطان قضاایی و
پلی استفاده می شود.
 .6-2حمایتهای پزشکی
بزده دیده در طول فرآیید بردگی جی ی با آسیب های ج امانی باه ویاژه باا خطار
بیماریهای مقاربتی شام  HIV/AIDSو بیماریهاا دساتگاه تیاسالی و خشاون هاای
جی ی متعدد دیگر مواجه می شود .خدم رسانی باه قربانیاان جارایم جی ای الزامااً
نیازمید نرام پزشکی اختصاصی اس که حمایتهای ویژه ای را ارائه نماید .زیرا قربانیاان
به دلی صدمات ج می و روحی نیازمید توجهات و مراقبتهای ویژه اند ،باه خصاوص
آن که در غالب موارد ،از مراجعه به بیمارستان و یا اورژان و افشای اسرارشاان تارس
دارند .حال آنکه اگر امکان مراجعاه باه فوریتهاای ویاژه را داشاته باشاید ،از خطارات
متعاقبی که در انترارشان اس رها می شوند.
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 .7-2حمایتهای حقوقی
اییگونه اقدام های حمایتی به معیای دریاف خ ارت ناشی ازجرم وارده بر بزه دیده
اس که متمرکز بر جبران خ ارت هاای ماالی ،از یاک ساو و جباران خ اارت هاای
عاطفی ،از سوی دیگر اس .
اهمی این امر در مورد بزه دیدگان بردگی جی ی که غالبااً از نقطاه نرار وضاعی
اقتصادی ،آسیب پذیر بوده و در شرایط فقر شدید به سر می برند دارای اهمیا اسا ،
به ویژه آن که این گونه بزه دیدگان از جامعاه و خاانواده ی خاود راناده مای شاوند و
دریاف خ ارت های مالی و معیوی نوعی اقدام پیشگیرانه برای حمای از بزه دیادگی
مجدد آنان تلقی می شود.
همچیین رفآ عیوان هاای مجرماناه از جملاه روساپی گاری و فحشاا و اشاتغال در
کارهای خالا قانون و به تبآ آن عدم پیگرد قضایی به خاطر جرایمی که کودک اجباار
به انجام آن شده اس می تواند موثر باشد( .بوسار )1۶-1۷ :1۳۷5 ،اگرچاه مبااحثی از
قبی رضای یا نارضایتی بزه دیده از بردگی جی ی ،برخی حقوقدانان را بار آن داشاته
که تیها نارضایتی بزه دیده از ارتکاب اعمال مجرمانه را عام رفآ عیوان مجرمانه بدانید،
با این حال برخی دیگر از نواندیشان رضای کودک در ارتکااب جارائم جی ای را بای
اعتبار می دانید و کودک قر بانی را در هر صورت م تحق دریاف کمک ها و راهیمایی
های ویژه حمایتی میدانید کاه خاوب اسا قانونگاذاران ایان رویکارد را در قاوانین،
ضابطه مید و ضمان اجرا دار کیید.
نتیجه گیری
یکی از زش ترین جیبههای اجتماعی زندگی بشری اماروز ،سوءاساتفاده و بهاره
کشی جی ی از کودکان اس  ،که در چید دهه اخیر نیز گ اترش دوچیادان یافتاه و باه
دنبال گ ترش مبادالت بینالمللی ،جهانی شدن فقر و مهااجرت ،رواج و رشاد رساانه-
های نوین ،افزایش لجام گ یخته سوء استفاده های جی ی از کودکان به عیاوان یکای از
جذاب ترین تفریحات بزرگ االن ،واقعیات شرم آوری را در جهاان اماروزی رقام زده
اس  .با نگاهی به وضعی کودکاان تان فاروش در کشاورهایی مانیاد تایلیاد ،ایااالت
متحده ،رومانی و له تان ،میتوان مشاهده کرد که رواج فقر و بیکاری ،فقدان آماوزش،
وجود قوانین نابرابر ،عدم وجود حمای های قانونی متیاسب از کودکان و شاهروندان و
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در نهای تحریکات فزاییده جی ی کودکان از سوی رسانه اس  .البته ،در ایان میاان« ،
صیع شرم آور جی ی » جمعی ،از مهمترین مشوقهای گ ترش مادی گرایی فزاییاده
و رشد مصرا گرایی نیز نقش مهمی در جرایم علیه کودکان دارناد .باه نرار مایرساد
سیاس کیفری کشورها در این مقوله ،عالوه بر اییکه باید به عوام و زمییه هاای باروز
این پدیده شوم توجه بیشتری کید ،بای تی بر شدت مبارزه کیفری با مرتکبین بهره کشی
جی ی کودکان نیز بیفزاید .ضرورت این امر هیگامی بیشتر میشود که در زمییه فحشا و
قاچاق جی ی ،با باندهای قدرتمید و اغلب بین المللی روبه رو ه تیم و بردگی جی ی،
عالوه بر اییکه دارای مرتکبین و عاملین میفرد و تشکیالت غیرمی اجم و نیماه ساازمان
یافته اس  ،از حمای شبکههای بزرگ بین المللی و بعضاً متکی به همکااری صااحبان
قدرت رسمی  -یا حداق مماشات آنها  -نیز برخورداراس .
قانون گذار ایران به موازات تصویب اسیاد بین المللای ،تاالش کارده اسا قاوانین
داخلی را نیز اصالح کید ،از جمله میتوان به تصویب به کیوان ایون حقاوق کاودک در
اسفید  1۳۷2یکی از عوام تاثیرگذار اشاره کرد .همچیاین تصاویب قاانون حمایا از
خانواده در سال  1۳91و قانون مجازات اسالمی مصوب  1۳92و باالخره الیحه حمای
از کودکان و نوجوانان از نکات مثب تحوالت تقیییی ن ب باه مقابلاه باا پدیاده بهاره
کشی جی ی کودکان اس با این اوصاا یافته های جرم شیاختی و بزه دیاده شایاختی
و اسیاد بینالمللی ،خالء هایی در زمییه بزه دیادگی جی ای کودکاان دارد کاه تیهاا باا
مطالعه تطبیقی اسیاد اخیر و قوانین و مقررات داخلی میتوان این خالءها و نارسایی هاا
را روشن ساخ و در نتیجه راهکارهای اصالحی در جه حمایا افتراقای بیشاتر از
کودکان ارائه داد .در این راستا پیشیهاد میشود هر سریآتر الیحه حمایا از کودکاان و
نوجوانان توسط قوه مقییه به تصویب برسد.
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