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چکیده
زمینه و هدف :سیاست جنایی و بهطور ویژه سیاست جنایی مشارکتی ،در صدد است تاا باا باهکارگیری تماا
ظرفیتهای موجود از ارتکاب بزهکاری توسط کودکان کار و خیابان جلوگیری کرده و فعالیتهاای خاود را از
سطح فرهنگسازی و تدوین قوانین تا اجرای عادالنه احکا قضایی و کیفری در رابطه باا کودکاان و نوجواناان
مرتکب بزه در پیش گیرد .پژوهش حاضر باهدف واکاوی قوانین موجود ،بررسای ظرفیات نهادهاای دولتای و
غیردولتی و بهدنبال دستیابی به پاسخ سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکااری کودکاان کاار و خیاباانی
انجا شد.
روش :پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که دادههاای نن باه روش
کتابخانهای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط جمعنوری شد.
یافتهها و نتایج .:برای پیشگیری کردن از بزهکاری کودکان کار ،در کناار پاساخهای تقنینای و قضاایی ،بایاد باهدنبال
حذف عوامل بزه در میان کودکان بود .بزرگترین مشکل در مسیر کودکان ،مشکالت اقتصادی و پیارو نن محرومیات
از تحصیل و روینوردن به کار خیابانی اسات .مهمتارین پاساخهای سیاسات جناایی در عرصاه غیرکیفاری ،ایجااد
شرایطی برای تربیت و جامعهپذیری کودکان کار بزهکار است که در صورت روی نوردن به بزه و اعمال مجرماناه از
ارتکاب مجدد به جر خودداری کنند و به بیان بهتر ،منفعتی در ارتکاب به جر کسب نکنند.
کلیدواژهها :کودک کار ،کودک خیابانی ،سیاست جنایی ،نهادهای دولتی ،نهادهای غیردولتی.
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مقدمه
امرنز گسترش ننزافزنن معضل ر دران ران ن خیابانی ،بهعس ان پحیح آ یبزا برای
اامعه اساخته میا د ره خ د معل و ع امل اقتصادی (فقر ،بیهانی ن یا دنآمح نارافی،
بحرانهای اقتصادی) ،ع امل ااتماعی (ت زیع ناعادالنه مسابع ن خحمات ،ارایط نامطل ب
رانی ،ناح ریع امعیت ،مهاارت) ،ع امل فرهسگی ( طح پایین تحصیلت نالحین یا
بی ادی ،صحان یما ن مطب عات) ،ع امل خان ادگی (طل نالحین ،اعتیاد یهی از نالحین
یا هر دن ،تسش ن اختلف میان اعضای خان اد  ،ترک خانه بهدلیل بحنفتانی نالحین،
بهرانگیری نهردن نا رانهای صحیح تربیتی ،همسرگزیسی ریع پحن ن مادن بعح از ف ت
همسر ن نات انی فرزنح از دنک این قضیه ،خان اد بزنگ ن رثرت فرزنحان) ،ع امل ننانی
 -عاطفی (فقحان عاطفه ن ت اه دن خان اد  ،مسخر احن ر دک ن تحقیر احن نی بهدلیل
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ضعفهای مختلف خان اد  ،تسبیه احیح بحنی ن تبعیض احیح بین فرزنحان) ا ت.
دن رسان این ع امل ،ناوتی رسب دنآمح ن برخ ند غیرصحیح ن غیرقاطع قان ن ،بر
گسترش این پحیح ره ناای از بیبرنامگی ،بیمسئ لیتی ازمانها ن مرارز مرتبط ،ضعف
محیران ن ومایت نهردن از خان اد های رمدنآمح ن آ یبپذیر ا ت ره نقش بسزایی دن
افزایش ر دران خیابانی داننح نیز نمیت ان گذات (م

ی ،1390 ،ص .)155

دن ناقع ر دران ران ن خیابانی نا ازگانی خ د نا با اامعه بهاهل بزههانی برنز میدهسح.
انتهاب بز از

ی آنان ،نشان از آن داند ره ا تعحاد اسایی ن ت ان نقض هسجانهای

اامعه نا داننح .ماهیت ن چگ نگی پا خدهی به آنان ،دن آیسح اخلقی ن نفتانی ر دک ن
ن ا ان تأثیر میگذاند؛ ازایننن ،بایح پا خدهی سجیح ای برای مقابله با بزههانان ر دک
ن ن ا ان برگزیح .یا تگذانان اسایی بات اه به فرایسح ناح ن یادگیری ر دران ن
ن ا انان به اقتضای سشان ن تأثیری ره اقحامات عحالت ریفری بر نفتان این د ته از
ر دران ن ن ا انان داند؛ نظاس ریفری نیژ ای برای پا خدهی به ر دران ن ن ا انان

محمدرضا رهبرپور ،سعیده السادات سادات الحسینی

بزههان با هحف ومایت از آنان ،پینیزی ررد انح .ومایت از ر دران ن ن ا انان بزههان،
دن قالب تحابیر پیشگیرانه (ومایتی) یا بازپرننانه تجلی مییابح .تحابیر پیشگیرانه بهدنباو آن
ا ت تا ع امل زمیسه از بزههانی ازامله فقر ،بیهانی ،اعتیاد ن مانسح آنها نا راهش دهح ن
تأمین نیازهای طبیعی آنان نا از نا مشرنع ن قان نی ممهن ازد .تحابیر بازپرننانه پا خی
ا ت ره امیح مینند ر دک ن ن ا ان بزههان نا به زنحگی الم ااتماعی بازگردانح.
یا ت اسایی دن مفه س علمی ن م ع ،به رلیه تحابیر رسشی ن نارسشی پیشگیرنح ن
مبانز گر دن قباو پحیح اسایی ن مسائل پیرام نی آن اطل میا د ره از

ی دنلت ن

اامعه محنی دن بستری تعاملی ن مشانرتی به اارا گذااته میا نح .یا ت اسایی دن
مفه س علمی آن به اعتبان عاملن ن نهادهای دخیل دن آن به اقساس مختلفی د تهبسحی اح
ا ت .دن مشه نترین طبقهبسحی ،یا ت اسایی به چهان ن ع تقسیم اح ا ت :یا ت
اسایی تقسیسی ،یا ت اسایی قضایی ،یا ت اسایی اارایی ن یا ت اسایی مشانرتی.
بات اه به تح الت ریع اامعه انسانی مانسح ناح امعیت ،ناح صسعتی احن ن اهرنشیسی،
مهاارت به اهرهای بزنگ ،دگرگ نی دن اخت ن رانررد خان اد  ،فرنپاای الگ ها ن
هسجانهای ستی ن افزایش تسشهای ااتماعی ،پیامحهای ااتماعی ناگ انی نا دن زنحگی
ا امع اهری نقم زد ا ت .پ یش اتابان تح الت ااتماعی ،بهنیژ دن رش نهای دن واو
ت عه ،مسجر به پیحایش اختان دن بخشی ستی ن محننیته اح ن ط النی احن این دنن بر
نخامت انضاع ااتماعی افزند ا ت .نننح تح الت یاداح  ،قحنت ازگانی ن انطبا
افراد با محیطهای ااتماعی نا راهش داد ا ت .از بین اقشان مختلف برخی از گرن های
ااتماعی دن معرض آ یبپذیری بیشتری هستسح؛ از امله ر دران ن ن ا انان .این قشر
دنناقع بهدلیل نیژگیهای خاص مانسح فقحان ت انایی ن مهانت ااتماعی برای م ااهه با
محیط ااتماعی ن نابستگی به بزنگساالن ن نالحین برای انتقا ن تهامل خ د ،بیشتر از دیگر
گرن ها دن معرض آ یب هستسح .ازایننن آیسح ر دران ن ن ا انان ن میزان تأثیرپذیری
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آنها از آ یبهای ااتماعی به نح عملهرد بزنگساالن ن نهادهای ااتماعیرسسح ن میزان
ت انایی این نهادها دن نابطه با ایجاد اایستگیها ن مهانتهای ااتماعی الزس دن آنها برای
زنحگی ااتماعی بهسجان ،بستگی داند.
ناقعیت ،نشان میدهح ره نهادهای ااتماعیرسسح تحت فشان تح الت ااتماعی نمیت انسح
بهخ بی نسبت به تعهحات خ د دن قباو ااتماعی رردن بههسجان بخشی از ر دران ن
ن ا انان اهری ،عمل رسسح .پیامحهای این نات انی ،دن نها رردن یا فر تادن ر دران ن
ن ا انان به محیط ناامن ن پر تش یش خیابانهای رلناهرها ،نم د یافته ا ت .پحیح
ر دران خیابانی ،معضل ااتماعی اایع دن رلناهرهای ا امع معاصر ،اعم از رش نهای
پیشرفته صسعتی ن رش نهای دنواو ت عه ا ت .با این تفانت ره میزان برنز این پحیح ،
زمیسهها ن ع امل گسترش آن ن نح مقابله با آن ،برا اس نیژگیهای اقتصادی ،ااتماعی
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ن فرهسگی ا امع مختلف ،متفانت ا ت.
یا ت اسایی علن بر ارس بهمعسی خاص آن ،پحیح انحراف ن رجننی نا هم برن ی
میرسح ،این رجننی ن انحراف م اب قران گرفتن دن قلمرنی بزههانی میا د ن نیاز به
اقحامات مؤثر ن بازداننح ا ت ره دن قالب پا خهایی انائه اح ا ت ره این پا خها به دن
د ته پیشیسی ن پسیسی تقسیم اح ا ت .برخی پا خها اسبه پیشگیرانه داند ن برخی دیگر،
پسیسی هستسح یعسی بعح از نق ع بز به راغ ر دک یا ن ا ان بزههان نفته ن اقحامات
تعیین اح برای آنها اعماو ن اارا میا د .بسابراین پر ش اصلی پژنهش واضر این ا ت
ره یا ت اسایی ایران دن قباو بزههانی ر دران ران ن خیابانی چه پا خهایی نا دننظر
گرفته ا ت؟؛ یا ت اسایی مشانرتی دنخص ص بزههانی ر دران ران ن خیابانی چه
رانرردی دااته ا ت؟ و ر دران ران ن خیابانی دن یا ت اسایی تقسیسی ایران از چه
اایگاهی برخ ندان هستسح؟
پیشینه :پیرام ن م ض ع ر دران ران ن خیابانی بسیانی از اامعهاسا ان ،نناناسا ان ن
وق دانان مطالعه ررد انح ن دن این باب رتب ،پایاننامه ن مقاالت متعحدی به ناته تحریر
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دنآمح ا ت .از امله :وسیسی ( )1384دن رتاب خ د باعس ان «ر دران ران ن خیابانی» دن
باب علتاساختی این پحیح ن اته ا ت نلی پا خهای ریفری ن غیرریفری مرتبط با این
پحیح نا برن ی نهرد ا ت .بلسحنتبه دن پایاننامه خ د باعس ان «انزیابی نقش ن برنامههای
ازمانهای غیردنلتی دن ومایت از ر دران ران دن معرض خطر» به اایگا ن رانآمحی
ازمانهای غیردنلتی دن نا تای ومایت از ر دران ران پرداخته ا ت اما به ازمانهای
دنلتی ن نقش ومایتی آنها ااان نشح ا ت.
قاضینژاد ( )1393دن پایاننامه خ د باعس ان «برن ی عملهرد خحماتی ازمانهای
مردسنهاد ن نابطه آن با بهزیستی ر دران ران ن خیابانی» این م ض ع نا برن ی ررد ا ت
ره خحمات انجاس اح ت ط ازمانهای مردسنهاد دن بهتر رردن ریفیت زنحگی ر دران
ران ن خیابانی ن افزایش بهزیستی آنان چه تأثیری داند؟ پایاننامه یاداح تسها ازمان
مردسنهاد نا برن ی ررد ن از دیگر نهادهای دنلتی ن غیردنلتی غافل مانح ا ت.
ر اهی ( )1393دن پژنهش خ د باعس ان « ازمانهای غیردنلتی از انفعاو تا مشانرت نن
پیگیری دع ی عم می با تهیه بر چگ نهی اقامه دع ی عم می ن میزان مشانرت
ازمانهای غیردنلتی دن این زمیسه ،پرداخته اما به پا خهای پسیسی این ازمانها ااان ای
نهرد ا ت.
نابی ن مهرا ( )1396دن پژنهش خ د باعس ان «پا خدهی به بزههانی ر دران ن
ن ا انان :تخمیسی یا ترمیمی» ننیهردهای عحالت تخمیسی ن ترمیمی دنبان بزههانی
ر دران ن ن ا انان نا برن ی ررد اما به پا خهای مختص ر دران ران ت اهی نهرد
ا ت.

مبانی نظری
انحیشمسحان و ز عل س ااتماعی ،پحیح ر دران ران نا بهعس ان بخشی از آ یبهای

- Vol. 4, No. 4 Winter 2021دوره  ،4شماره  ،4زمستان 1400

به فعاو دن تعقیب دع ای عم می» به رانررد ازمانهای غیردنلتی دنخص ص تعقیب ن

13

پاسخهای نظام سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی

ااتماعی تلقی ررد ن دن تعانیف خ د نسبت به این افراد ،به نفتانها ،نیژگیها ن ارایط
فردی ،خان ادگی ،ننانی ن ااتماعی ت اه دااتهانح .بر همین ا اس ،نظریهای ره ر دران
خیابانی نا افرادی میدانح ره دانای نقص اسمانی ن ننانی هستسح ،ناای از این طرز تفهر
ا ت ن این تفهر تا اایی پیش مینند ره ر دران خیابانی نا اغلب افرادی بزههان میدانح.
این دن والی ا ت ره پژنهشهای انجاساح دن دنن های مختلف ،ند چسین تفهری نا
اثبات ررد ا ت (وسیسی ،1384 ،ص .)156
دنناقع همانط ن ره ایر انحیشمسحان این و ز  ،نظریه یاداح نا ند ررد انح بایح گفت ره
ره دن پژنهشهای انجاساح  ،ر دران خیابانی دچان نقص ن یا علیم بیمانی ننانی ن
اسمانی نیستسح ن عحس هسجانپذیری ن انطبا با انزشهای اامعه ،ناای از نیژگی نفتانی،
اسمانی ن ننانی آنها نیست .دنناقع این نظریه نگا خ د نا از اامعه به فرد معط ف ررد
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ا ت ن مشهلت نا دن چانچ ب افراد ن گرن ها برن ی میرسح.
ال ک ر دران خیابانی نا به  4گرن تقسیم ررد ا ت .1 :ر دران فقیری ره دن محن ه
تحصیل میرسسح ن ابها به خانههایشان برمیگردنح ن بزههان نیستسح؛  .2ر درانی ره
رانگر خیابانی هستسح ن بهص نت مستقل عمل میرسسح ن با گسستن پی نح آنان با خان اد ن
ترک وض ن دن محن ه ،بزههانی آن ها ارنع خ اهح اح؛  .3ر درانی ره با خان اد خ د
دن خیابان زنحگی می رسسح ن نضعیت آن ها با فقر گر خ ند ا ت ن  4ر دران خیابانی
ناقعی ره بهط ن رامل تماس ن انتباط خ د نا با خان اد قطع ررد انح ن تماس نقت خ د نا
دن خیابان میگذنانسح (گ دنزی ،1399 ،ص .)33
ادنین اترلسح دن نظریه معاارتهای ترایحی ،علت اصلی بزههانی نا انتباطات ن
تعاملت افراد با یهحیگر میدانح .ان میگ یح :برای آنهه اخص اسایتهان ا د ،بایح نا های
انتهاب ارس نا بیام زد .بسابراین چسین آم زای از انتباط ااتماعی با ان اع خاصی از مردس
مانسح بزههانان محقق میا د .اترلسح دن نظریه خ د بر فرآیسح یادگیری ن محت ای آن
تأریح داند ره فرآیسح یادگیری همان تعامل ن انتباط با افراد اامعه ا ت (برناند،1392 ،
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ص  .)229به بیان دیگر ،نی ،زنحگی ااتماعی نا م اب ترنیج بزههانی بهنیژ دن اطفاو
ن ن ا انان میدانح .ننابط ااتماعی اطفاو ن ن ا انان ن عض یت آنان دن گرن های مجرمانه
دنناقع زمیسه از انتهاب بز اطفاو ن ن ا انان ا ت.
نظریه معاارتهای ترایحی محت ای ااتماعی بزههانی اطفاو نا دننظر داند ن فرد بزههان
نا دن اایگا ااتماعی ان ازنظر نابطه با خان اد  ،محله ن دن تان ن ایر افراد واضر دن
ااتماع دننظر میگیرد ن بیان میرسح ره نفتان مجرمانه بهدلیل تعامل افراد ن تبادو اطلعات
آنان ا ت .بسابراین افراد بزههان به ای های متس عی برای اارای بز مت ل میا نح ره
نفتان خ د نا دن نا تای آن عقلنی ن دن ت ال دهسح (برناند ،1392 ،ص .)230
نتیجهای ره دن نا تای دیحگا نظریه معاارتهای ترایحی بهد ت میآیح از این قران ا ت
ره ا تمران انتهاب ارس دن قالب تهران یا تعحد ارس بهدلیل تعامل ن ننابط مستمر با
بزههانان ن پذیرفتهاحن نفتان مجرمانه دن آن گرن ا ت .بات اه به چسین د تانندی ،تسها
ناههانی ره برای مقابله با تهران ارس به ذهن خط ن میرسح اایگزیسی معاارت با اامعه
انتهاب ارس نا فرا میگیرد (غلمی ،1382 ،ص )170
دیگر نظریه مهمی ره به تبیین بزههانی ر دران ران ن خیابانی میپردازد ،نظریه
بی ازمانی ااتماعی ا ت ره ت ط دننریم ( ،)1878پانک ن برگس ( ،)1927پان نز
( )1942ن مِرت ن ( ،)1957پایهگذانی اح .پژنهشهای این صاوبنظران ،همبستگی
معسادانی نا میان نفتان انحرافی ن ع املی چ ن :ن ،اسس ،ترارم ن ناح امعیت،
اهرنشیسی ن مذهب نشان داد .به اعتقاد این محققان ،ع امل ااتماعی ،افراد نا رسترو
میرسسح؛ نلی هسگامی ره این ع امل بیثبات ا نح ،افراد ت ان رمتری برای رسترو نفتان
خ د داننح ن فقحان ثبات دن اختان ااتماعی ،نفتان انحرافی نا به همرا خ اهح داات
(ررانس ن دنچ ،1386 ،ص  .)28مرت ن دناینبان مین یسح :نفتانی ره ازنظر ااتماعی
مسحرف ا ت ،همانقحن محص و اختان ااتماعی ا ت ره نفتان هم

با هسجانهای
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ااتماعی .بهط نرلی ا اس این نظریهها آن ا ت ره برخی ااتماعات به خاطر اختلو دن
فرآیسحهای ن می ن غیرن می رسترو ااتماعی ،قادن به خ دتسظیمی مؤثر نیستسح.
نظریههای بی ازمانی ااتماعی راهش رانآیی نهادهای ااتماعی مانسح خان اد ن تضعیف
تقیحهای خ یشاننحی بهعس ان نیرنهای غیرن می رسترو ااتماعی ،همچسین راهش انسجاس
ستی ااتماعی ره پیامح ناح ریع صسعتیاحن ،اهرنشیسی ن مهاارت فزایسح به و ز های
اهری ا ت نا باعث افزایش ارائمی همچ ن :قتل ،رقت ،انحرافات اسسی ن اعتیاد
میدانح.
همچسین دن پرت نظریه بی اختانی پان نز ن بت میت ان فرض ررد ره پیحایش مسئله
ر دران ران ن خیابانی ناای از اختلو دن رانررد خرد نظاس زیستی ن اختلو دن فرایسح
مبادله انرژی ن فشان ناای از تح الت ریع امعیتی ن نیازهای رانررد ن برخ ا ته از آن
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ا ت .پیامح چسین امری گسترش فقر ،راهش ناح اقتصادی ،ت نس بیهانی ن نابرابری ا ت
ره پحیح ر دران ران ن خیابانی نم دی از این مسائل اختانی ا ت (مقحس اعفری؛
نیسینژاد ن دن تی ،1392 ،ص .)60دن همین نا تا ل ییس دن نظریه فرهسگ فقر،
ر دران ران نا دن چهان قالب فرض میرسح:
 -1ر دران خیابانی نتیجه بی رپر تی ن نهااحگی ت ط خان اد ها هستسح؛
 -2فقر ن نحانی ،خان اد ها نا برای انجاس تعهحهای اخلقی دن مقابل فرزنحانشان نات ان
ررد ا ت؛
 -3مهاارت از نن تا به اهر باعث فرنپاای اخت خان اد ها ن به واایه نفتن
فرزنحان ا ت.
 -4ر دران خیابانی ناای از فران فرهسگ اهری ،بسیان واایهای ن نانح اح هستسح ره
ر دران محت زیادی زنحگی خیابانی دااتهانح ن دن فرهسگ خیابان ادغاس اح انح ن با
فرهسگ بزههانی ازگان اح انح.
پیرنان نظریه بی ازمانی ااتماعی ناههان مسائل ااتماعی نا دن ایجاد ق انین رانآمح یا
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راهش رعت تغییرات ااتماعی دن نا تای اویای هماهسگی پیشین نظاس ااتماعی خلصه
میرسسح .به اعتقاد آنان ،ناههان بزههانی عبانت ا ت از :ایجاد ن تق یت ق اعح ااتماعی
مسا ب ،صریح ،قابل اارا ن ازگان برای رسترو نضعیتها از طریق هماهسگ ازی نفتان
مردس ن نظاس ره دن پرت انزیابی ن تعحیل دائمی ق اعح مزب ن هم ان دن نا نفع نیازهای
انسانی اامعه گاس نهاد ن نفعرسسح نیاز بزههانی میا د .مهمترین ایرادهای نانداح به
این نظریهها آن ا ت ره بیشتر به ت عه تبیینهای نظری انحراف پرداختهانح تا به اصلح
ااتماعی ن اغلب به فقحان ننویه امعی دن مسائل و ز های واایه اهری ااان داننح.
نظریه بی ازمانی ااتماعی برخلف نظریه آ یباسا ی ااتماعی ره بر فرد تهیه داند ،نگا
خ د نا به ناوحهای بزنگتر همچ ن اختانها ،خرد نظاسها ،ع امل اختانی نا ره مانع
انطبا ن ازگانی گرن ها ،اقشان ن طبقات ااتماعی تمررز داند ن نقش اقشان ااتماعی با
خرد نظاسها ن نهادهای اامعه با تغییرات ااتماعی ن محیطی ریع نا بهنا د میآنندنح
(وسیسی ،1384 ،ص .)156
ارایط اقتصادی ،ااتماعی ن فرهسگی اقشان تهیح ت ن آ یبپذیر واایهنشین هستسح ره
دن اریان م ااهه با تح الت ااتماعی نت انستسح با ارایط انطبا یابسح .دنناقع این تح الت
دن زنحگی گرن های مختلف ااتماعی به ااهاو مختلفی نمایان میا د ن دننتیجه پیامحهای
مختلفی نا نقم خ اهح زد .بر این ا اس ،پیامحهای تح الت ااتماعی میت انح اثری دن یه
دااته بااح؛ از یکطرف ترقی ن پیشرفت عح ای نا تسهیل رسح ن از طرف دیگر ق ط ن به
واایه نانح احن عح ای ره ر دران ران نا هم اامل میا د نا میسر رسح.

روش
پژنهش واضر ازنظر هحف رانبردی ن ازنظر ننش ت صیفی – تحلیلی ا ت ره داد های آن
به ننش رتابخانهای امعآننی اح ن برگرفته از ا ساد ،ق انین ن مقرنات مرتبط ا ت.
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یافتهها
پاسخهای دولتی سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری کودکان کار و خیابانی
پیشگیری واکنشی :پیشگیری از بزههانی دن معسای عاس اامل هر ن ع اقحاس نهادهای
دنلتی یا غیردنلتی ا ت ره برای مقابله با بزههانی انجاس میا د .تماس اقحامات علیه ارس
اعم از اقحامات ریفری یا غیرریفری همچ ن مجازاتهای تربیتی ،تأدیبی ،آزادی مشرنط،
بازپرننی ن تماس اقحاماتی ره بیش از مجازات فرد خاطی به هحف اصلح اامعه ن مجرس
انجاس میا د ،معسای عاس پیشگیری نا دنبر میگیرد؛ پیشبیسی ن انزیابی ارس ن مخاطرات
آن ن انجاس اقحامات الزس برای راهش یا از بین بردن آن ،پیشگیری از ارس ناس داند.
پیشگیری بایح همگاس با آزادیهای فردی ن اأن افراد بهران گرفته ا د ره میت انح از
طریق اقحامات ااتماعی یا غیرریفری بااح ره بیشتر ت ط نهادهای غیردنلتی انجاس
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میگیرد یا از طریق اقحامات ریفری ره ت ط نهادهای دنلتی ن نظاس قضایی ن دن ص نت
اارا برخی ق انین خاص ت ط نهادهای غیردنلتی خ اهح ب د.
هحف اصلی دن پیشگیری نارسشی خاص ،بازپرننی مجرس ن تربیت ان ا ت به همین اهت
برخلف نارسش عاس ره همه انسانها نا بالق مجرس تلقی میرسح ن دن نا اصلح اامعه
میر اح ،دن این مروله خاص از پیشگیری ،تلش برای اصلح افراد ن مرتهبان ارائم ا ت
ره با برنامههای تأدیبی ن تربیتی از انجاس مجحد ارس پرهیز رسسح.
دنخص ص بزههانی ر دران ران ت ط نهادهای دنلتی ،ایجاد ارایط تربیتی ن اصلوی
برای مسائل اساختی ن ننانی میان ر دران از طریق تأ یس نظاس قضایی متسا ب با آنها
امهانپذیر خ اهح ب د ،چسین پیشگیری نارسشی از مسظر قضایی ،تقسیسی ن اارایی قابل اارا
ا ت.
پیشگیری تقنینی :مهمترین ن اصلیترین اقحاس دنلت برای پیشگیری ن ومایت از ر دران
بزههان ،یا تهای قان نی ن تحنین ق انین مرب ط به ارایط زمانی ،مهان ن م قعیت ارس
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ن ارایط ننوی ،خان ادگی ،اسمی ن سی بزههان ا ت؛ نهاد قان نگذانی ن تأثیر آن بر
پیشگیری یا اقحاس مجحد ارس چسان محرز ا ت ره هر مبسای تقسیسی برای بزههانان،
بهخص ص ر دران با دقت ن متسا ب با آنها انجاس پذیرد .تعیین ن مسئ لیت ریفری،
تأثیر یا فقحان تأثیر اسسیت دن مجازات ن انعطاف قان نگذان دن ارسزدایی ن ارسانگانی
ازامله م ض عاتی ا ت ره دقت باالیی نا طلب میرسح.
پیشگیری قضایی :پس از مراول قان نگذانی ت ط قان نگذان دن ص نت نق ع عمل
مجرمانه ،مراول رشف ارس تا تصمیمگیری دنبان بزههان دن نظاس قضایی رش ن انجاس
میپذیرد ،بسابراین این مروله نیز به لحاظ تأثیرگذانی بر انتهاب مجحد ارس ت ط ر دران
بایح محنظر قران گیرد .رشف ارس ،وض ن نیرنی انتظامی دن محل نق ع ارس ن م ااهه با
ر دک متهم بایح طبق ننویات متسا ب با مظس ن بااح؛ بهتر آن ا ت ره پایگا های پلیس
ر دک برای رسب بهترین نتیجه دن عین آگا ازی ر دک از ارس ،نفتان مسا ب با ان به
نننح ن یحگی انلیه نسبت به ر دک مجرس بپردازنح .مروله پس از رشف ارس ،تحقیق ن
ن بازپر ی از ر دک مظس ن بایح همسان با ننویات ن ارایط بل غ آنها بااح ره اختیانات
بازپرس برای رشف ن تحقیق بهگ نهای ا ت ره بت انح ررامت انسانی ن اخصیت ر دک
نا وفظ رسح؛ نعایت اص و اخلقی ،تفهمیم ارس به ر دک فراخ ن خلقیات ان ،پرهیز از
اابان ر دک به اقران ن یا هرگ نه تسبیه بحنی ن اهسجههای ننوی برای دنیافت اطلعات
ازامله م ض عاتی ا ت ره بایح نعایت آنها محنظر قران گیرد.
گاس آخر دن یا ت قضایی ،تصمیمگیری برای ر دک پس از اوراز ارس ت ط ان ا ت ره
همانسح مراول قبل بایح از مراقبتهای متسا ب با ر دک برخ ندان بااح ،دن نظر گرفتن
مجازات یا اقحامات اایگزین همرا با عحالت ااتماعی ن آزادی فردی بااح ن دن ص نت
امهان مجازاتهای تسبیهی به اقحامات تربیتی بهد ت رپر ت قان نی یا نالحین یا نیمه
دنلتی (مرارز بازپرننی ،مرارز رانآم زی) تبحیل ا د .زمانیره ارایط ناح ن مسئ لیت
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ر دران بزههان دن نظاس مسئ لیت ریفری قابل اغماض بااح ،ر دران ران ن ارایط ناح ن
پرننش آنها ن بازخ ندهای ااتماعی آنان نیز بایح بیش از پیش محنظر قران گیرد.
پاسخهای قانونی سیاست جنایی نسبت به کودکان کار و خیابانی :دن و ز پا خهای
مرب ط به ر دران ران ن خیابانی بات اه به آنهه قان ن خاصی دن این زمیسه نضع نشح ،
بروسب معیان ،بایح به ق انین ن مقرنات عم می ره و ز بزههانی ر دران ران ن خیابان
نا اامل میا د مرااعه ررد .بر همین ا اس دنخص ص بزههانی ر دران ران ن خیابانی
بایح به م اد  88تا  92قان ن مجازات ا لمی مرااعه ررد .دنناقع بات اه به تح الت
ص نت گرفته دن و ز ق انین مرب ط به ر دران م اب اح پا خهای مرب ط به ر دران به
پا خهای ااتماعی ،تربیتی -اصلوی ،ریفری تعحیل یافته ن اایگزین مجازات تقسیمبسحی
ررد .دن همین نا تا الزس به ت ضیح ا ت ره این تح و دن نا تای پی تن ایران به
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پیماننامه وق

ر دک مص ب  1989دن او  1373انجاس پذیرفت.

پاسخهای کیفری و اجتماعی :دن و ز پا خهای ااتماعی هرچسح قان ن ا ا ی بهعس ان
یهی از مسابع معتبر دن و ز یا ت اسایی مقرنات صریحی نااع به ر دران ن ن ا انان
بهط ن عاس ن ر دران ران ن خیابانی بهط ن خاص نحاند اما وق برخ ندانی از آم زش
نایگان دن تمامی ط ح مختلف تهلیف دنلت به وساب میآیح ره فراهم آنندن امهانات
آم زای نا تا پایان دنن مت طه بهعس ان یک ت قع ااتماعی محس ب میا د.
از طرف دیگر مطابق با ماد  79قان ن ران مص ب  1369بهران گماندن افراد رمتر از 15
او تماس ممس ع ا ت .چسانچه این ماد اینگ نه ااعان میداند« :بهران گماندن افراد رمتر
از  15او تماس ممس ع ا ت ».بر این ا اس قان نگذان به صرف پیش بیسی مجازات برای
ر دک بزههان مسحصر نب د ن برای بهران گماندن افراد رمتر از  15او وسا یت به
خرج داد ا ت .چسانچه دن ماد  80قان ن ف

الذرر رانگری ره « سش بین  15تا 18

او تماس بااح ،رانگر ن ا ان نامیح میا د ن دن بحن ا تخحاس بایح ت ط ازمان تامین
ااتماعی م ند آزمایشهای پزاهی قران گیرد ».بر این ا اس ر دک ازنظر ااتماعی م ند
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ومایت قران گرفته ا ت .همچسین برای ومایت از ر دران دن چانچ ب قان ن ران ،اعات
ران ر دران ن ن ا انان به م اب ماد  ،51نیم اعت رمتر از رانگران بزنگساو ا ت ن
طبق ماد  53همان قان ن ،انااع ران ابانه ن اضافه رانی به ر دران ممس ع ا ت.
بر این ا اس به م اب ماد  79قان ن ران ،بهران گماندن افراد زیر  15او ممس ع ا ت ن
متخلفان به وبس ن ازای نقحی محه س خ اهسح اح .این تحابیر قان نی ن ومایتی به اای
آنهه دن محیط بسته ران ن اصلح ن تربیت اعماو ا د دن بستر ااتماع به اارا دن میآیح ن
این زمیسه بزههانی ر دران ران ن خیابانی نا نیز مححند میرسح.
پاسخهای تربیتی -اصالحی :پا خهای تربیتی -اصلوی از امله ستیترین ننیهردهای
ا ت ره دن زمیسه پا خ به بزههانی ر دران نا د داند .قان نگذان دن قان ن تشهیل
دادگا های اطفاو بزههان دن او  1338با هحف انل یت دادن به امر اصلح ن تربیت این
تحبیر نا برای گرن سی  12تا  15ن  15تا  18او دن نظر گرفته ب د ن دن او  1392دن
بسح «ت» ماد  88قان ن مجازات ا لمی دنخص ص افراد  12تا  15او نا مقرن نم د
او نگهحانی دن ران ن اصلح ن تربیت نا برای ارائم تعزیری دن نظر گرفته ا ت.
همچسین این قان ن با مبری دانستن ر دران از مسئ لیت ریفری نا ول اصلح ن تربیت نا
بهعس ان تسها نا ول این ن ع بزههانی دن نظر گرفته ا ت.
پاسخهای کیفری تعدیل یافته و جایگزین حبس :قان ن مجازات ا لمی مص ب 1370
دن ماد  ،49دن ص نت انتهاب ارس ت ط طفل نی از مسئ لیت ریفری مبری ا ت ن
تربیت آن با نظر دادگا بر عهح رپر ت اطفاو ن دن ص نت لزنس ران ن اصلح ن تربیت
نظیفه اصلح ن بازگشت نی به اامعه نا بر عهح داند .تبصر یک همین ماد برای ر دری
ره به ن بل غ ارعی نر یح بااح مسئ لیت ریفری قائل نشح ا ت ن این دن والی ا ت
ره قان ن مجازات ا لمی مص ب  1392برای ر دران باالتر از ن بل غ نا بهط ن رامل
مشم و مسئ لیت ریفری دانسته ا ت.
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همچسین برای یا ت تعحیلی نسبت به پا خهای قان نی دن یا ت اسایی ایران،
مجازاتهای اعحاس ،ال ن وبس برای ر دران بزههان پیش بیسی نشح ا ت ن از طرف
دیگر مجازاتهای اایگزین وبس بهعس ان یهی از یا تهای اصلی دن پا خهای قان نی
نسبت به ر دران دن نظر گرفته اح ا ت.
پاسخهای قضایی سیاست جنایی :با تص یب قان ن مجازات ا لمی مص ب 1392
قان نگذان برای تعیین مسئ لیت ریفری میان ارائم تعزیری ن ارائم وحی ن مست اب
قصاص ،تفهیک قائل اح ا ت .چسانچه دن ارائم تعزیری قان نگذان با پیرنی از مسئ لیت
ریفری تحنیجی تلش دااته تا ق تمیز ن ناح نا بهعس ان ملکهای مسئ لیت ریفری
لحاظ رسح ،این دن والی ا ت ره این ننیهرد دن ارائم وحی ن مست اب قصاص نا د
نحاند .بسابراین برا اس معیانهای مطرحاح دن ارائم تعزیری ره اامل ق تمیز ن ناح
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میا د ،میت ان پا خهای قضایی دن نظر گرفتهاح یا ت اسایی نسبت به ر دران ران
ن خیابانی نا به دن د ته الب آزادی ن مبتسی بر آزادی تقسیمبسحی نم د ره دن ادامه به
هریک از این تحابیر ااان میا د:
الف .پاسخهای مبتنی بر آزادی کودک کار و نوجوان
 .1تسلیم به نالحین یا انلیاء یا رپر ت قان نی با أخذ تعهح به تأدیب ن تربیت ن
م اظبت دن وسن اخل طفل یا ن ا ان (بسح «الف» ماد  88قان ن مجازات ا لمی مص ب
)1392
 .2پردن ر دران به ااخاص وقیقی ن وق قی
 .3نصیحت قضایی
 .4اخطان ن تذرر
 .5اخذ تعهح رتبی به عحس تهران ارس
 .6وهم معافیت از ریفر
 .7صحنن قران تعلیق اارای مجازات

محمدرضا رهبرپور ،سعیده السادات سادات الحسینی

 .8صحنن قران تع یق صحنن وهم
 .9انجاس خحمات عم می نایگان (ماد  . 81س .ا ن ماد  . 84س .ا)
 .10ازای نقحی (ازای نقحی ثابت ،ازای نقحی نسبی ،ازای نقحی ننزانه).
ب .واکنشهای قضایی مبتنی بر سلب آزادی کودک کار
 .1نگهحانی دن ران ن اصلح ن تربیت (م اد  88ن  . 89س .ا)
 .2نگهحانی پان نقت دن ران ن اصلح ن تربیت (دن ننز آخر هفته)
 .3اقامت دن مسزو (وبس خانگی ،وبس دن مسزو ،لب آزادی ن ا انان بزههان دن
مسزو)
 .4لب نیمه نقت آزادی اطفاو ن ن ا انان بزههان (ماد  . 57س .ا).
پاسخهای غیردولتی سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری کودکان کار و خیابانی
اقحامات مثبت انگانهایی همچ ن نیرن انتظامی ،ایجاد امسیت بین مردس ن تلش آنها برای
برقرانی انتباط نهمهانی با مردس ،ن عی همبستگی ن اوساس امسیت نا دن رسب بهترین
 .)37مشانرت مردمی طبق رسگر اشم ،هفتم ن نهم ازمان ملل دن خص ص پیشگیری از
ارس ،اقحامات اصلوی ن تأدیبی مجرمان ن آگاهی ازی م ند ت اه قران گرفته ن دن ایران
نیز فعالیت ازمانهای غیردنلتی دن او  1384ن اصل  138قان ن ا ا ی به این مسئله
ت اه اح ا ت.
فعالیت انجمنهای مردمی ره از طریق ب داههای مردمی تأمین میا د دن دن مروله
پیشگیری ن پس از نق ع ارس ا ت؛ دنناقع ،یهسری از فعالیتهای مردمی بعح از ترک
فعل یا نقض یک تعهح ااتماعی ص نت میگیرد ره به آن فعالیتهای نارسشی گفته می-
ا د ،باقی فعالیتها به ص نت پیشگیرانه ن برای وفظ وق

اهرننحان ن نظانت بر

تهالیف انگانهای دنلتی ن غیردنلتی ا ت (ن نی نشاط ،1385 ،ص .)68
امرنز مشانرت ازمانهای مردسنهاد دن و ز اعلس ارس ،آغاز تحقیقات ن تعقیب متهم،
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از آن نن ره محانک ن ا ساد قابل اطمیسانی نا دن این خص ص عرضه میداننح ،دن فرآیسح
ن یحگی ریفری اهمیت نیژ ای پیحا ررد ا ت (نننایی؛ محمحی ن ن نیان ،1395 ،ص
 .)32یهی از ازمانهای مردسنهادی ره دن ماد  66قان ن آیین دادن ی ریفری از وق
اعلس ارس برخ ندان گشته ،ازمانهای مردسنهاد فعاو دن زمیسه وق

ر دران میبااسح.

بحین ترتیب میت ان ننند ازمانهای مردسنهاد فعاو دن این و ز نا به م ض ع بزههانی
ر دران از این مسظر ت ایه نم د .طبق این قاعح ی رلی ،اناد ی ازمانهای مردسنهادی ره
فعاو و ز ی وق

ر دران میبااسح ،از آن اهت ره زمیسهی فعالیت آنها دن ا ا سامه-

اان ذرر اح  ،دن تصمیمگیری ریفری دخیل ا ت (ر اهی ،1392 ،ص .)74
پیشگیری کنشی :دن رسان پیشگیری نارسشی از طریق پا خهای تقسیسی ،قضایی ن اارایی،
ن ع دیگری از اقحامات پیشگیرانه نا د داند ره دن نا تای از بین بردن ع امل ارسزا،
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اصلح مجرمان ن اقحامات آم زای  -تربیتی ا ت ،بسابراین هحف اقحامات رسشی به
هیچناه دن نا تای انعاب ن قهرآمیز ب دن فعالیتهای مرب طه نیست.
همهانی ازمانهای غیردنلتی دن و ز ریفری چه دن والت نارسشی ن چه دن زمان
پیشگیری ،نیازمسح دنیافت مج زهای خاص قان نی ن تشریفات قاعح مسح ا ت ن بسیانی از
صلویتهای آنان ازامله صلویت دن دادن ی بایح بهصراوت به آنها انااع داد ا د؛
بسابراین هر انجمسی صلویت ن یحگی ن دخالت ریفری نا نحاند .قبل از دادن ی ریفری نیز
نقش نهادهای مردمی نا نمیت ان نادیح گرفت ،اگر اقحامات آم زای ،ومایتهای مالی ن
عاطفی ن ایر فعالیتهای ااتماعی مردمی مسجر به نیشهرناحن ران ر دران نش د،
وحاقل دن زمیسه بزههانی ایشان مؤثر خ اهح ب د .انتباط ازمانهای غیردنلتی با نهاد
آم زش ن پرننش یا ایجاد ارایط آم زای دن ازمانهای یاداح از مهمترین ابعاد
ااتماعی پیشگیری از ارس به وساب میآیح.
صالحیت سازمانهای مردمنهاد در زمینه اقدامات پس از وقوع جرم :دن برن ی اقحامات
ازمانهای مردسنهاد پس از نق ع ارس ن صلویت آنها دن زمیسه یا ت اسایی ،میت ان

محمدرضا رهبرپور ،سعیده السادات سادات الحسینی

مراول گ ناگ نی نا از اعلس ارس ت ط این نهادها تا ومایت آنها از بزههانان ن بز -
دیحگان ن نظانت بر نفتان دنلتها دن زمیسه ن یحگی به بز انتهابی م ند نارانی قران داد.
چسین نقش ومایتی ن صلویتی نفق ماد  66قان ن آئین دادن ی ریفری مص ب  1392با
اصلوات  1394برای ازمانهای مردسنهاد دن نظر گرفتهاح ا ت .بحین ترتیب قان ن
آئین دادن ی ریفری دن این ماد د ت به ن آننی زد ن اایگا نیژ ای نا دن یا ت
اسایی برای این ازمانها محنظر قران داد ا ت.
شرایط الزم برای حضور سازمانهای مردمنهاد در فرآیند کیفری
ارایط الزس برای یک ازمان برای ننند به فرآیسح دادن ی ریفری دنخص ص بزههانی
ر دران ،برا اس ماد  66قان ن آئین دادن ی ریفری بهارح زیر ا ت:
 .1فعالیت بهعس ان ازمان مردسنهاد ن دن ویطه مسحنج دن ا ا سامه (نفق ماد 66
قان ن آیین دادن ی ریفری ن ماد « 16آئیننامه اارایی تأ یس ن فعالیت ازمانهای
مردسنهاد»)
 -3پرهیز از ننند به ارائم مسافی عفت
اقدامات سازمانهای مردمنهاد در هر یک از مراحل دادرسی کیفری
مشانرت ازمانهای مردسنهاد با و ز ی فعالیت دن نابطه با ر دران ن ن ا انان دن فرآیسح
دادن ی ،دن مراول گ ناگ ن از اعلس ارس تا صحنن وهم ن تسبیه ن تأدیب متهم به انحاء
مختلف ا ت ره به آنها ااان میا د:
 .1اعلس ارس
 .2اررت دن فرآیسح دادن ی
 .3صلویت ازمانهای مردسنهاد دن مراول پس از اثبات ارس
 .4وض ن ازمانهای مردسنهاد بهعس ان میانجیگر
 .5اارای ت افقات ریفری ن مجازاتها
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پیوند سازمانهای مردمنهاد و مؤسسات دولتی
به پیشسهاد نزانت نفا ن تأمین ااتماعی به هیأت نزیران ،م نخ  26تیر ما  ،1384مستسح
به ماد  1ن بسح «الف» ماد  15قان ن اختان نظاس اامع نفا ن تأمین ااتماعی ،مص ب
 ،1383ن ماد  97قان ن برنامه چهانس ت عه اقتصادی ،ااتماعی ن فرهسگی امه نی
ا لمی ایران ،مص ب  ،1383آئیننامهای باعس ان «آئیننامه امانحهی ر دران خیابانی» دن
پسج فصل مشتمل بر  12ماد دن تانیخ  4مرداد ما  1384به تص یب ن یح.
بر طبق ماد  2این آئیننامه ،ازمان بهزیستی رش ن م ظف ا ت با همهانی ن مشانرت
اهردانی ،انجمنهای خیریه ،تشهلهای غیردنلتی ن نیرنی انتظامی ن با ا تفاد از محدران
ااتماعی (دن قالب تیم تخصصی یان یا مستقر دن مرارز ره با همهانی اهردانیها
ازمانحهی خ اهح اح) ،نسبت به اسا ایی ،اذب ،پذیرش ن ت انمسح ازی ر دران خیابانی
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دن رلیه مرارز ا تانها ن دن ص نت صلحدیح رانگرن ااتماعی ا تان دن اهرهای باالی
دنیست هزان نفر اقحاس نمایح.
تبصر این ماد نیرنی انتظامی نا نیز دن م اندی ره لمت اسمانی ن ننانی ر دک دن
معرض خطر احی قران داند ،دن امر اذب ،مهلف به همهانی به ازمان بهزیستی رش ن
نم د ا ت.
چسانچه دن این ماد بیان اح  ،آئیننامه بهدنباو الب همهانی ازمانهای غیردنلتی
همچ ن انجمنهای خیریه به مثابه مؤ ساتی مردسنهاد از
مؤ سات عم می غیردنلتی از

یی ،ن اهردانیها بهعس ان

ی دیگر ،با ازمان بهزیستی رش ن بهعس ان یک نهاد

دنلتی ا ت .علن بر آن ،الب همهانی ن دن م اندی الزاس به همهانی بحنه انتظامی رش ن
نیز اهت تق یت هرچه بیشتر این انتباط ن افزایش اثرگذانی ن باال بردن رانرردهای نهایی
این فعالیت امعی ن چسحاانبه ،م ند تأریح قران گرفته ا ت.
به عبانت بهتر ،این آئیننامه میت انح گامی دن نا تای پی نح یا ت اسایی اارایی ن
مشانرتی ن پرنم دن گسست میان فعالیتهای ازمان دنلتی ن غیردنلتی دن زمیسه از بین
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بردن ن راهش زمیسههای ارسزایی دن میان ر دران خیابانی ن نح ی پیشگیری از بزههانی
ر دران خیابانی ،محس ب ا د.
نهته براسته این آئیننامه ،ارح دقیق نظایف ازمان بهزیستی به مثابه ازمان مت لی
اارای این آییننامه از

یی ،ن طرح زمیسههای تعییناح ی همهانی ازمانها ن نهادهای

همهانی دن فرآیسح امانحهی ر دران خیابانی ا ت .این اقحاس ،ابهامات ن رلیگ ییها دن
زمیسه فعالیتهای احی دن و ز ر دران خیابانی نا نفع ،ن با تعیین دقیق مسئ لیت هر
یک از ازمانها ،از اقحامات خ د رانه ن فراتر از قان ن این مؤ سات نیز ال گیری
میرسح .بحین ترتیب ،از

یی نیلگذانی دقیق ن به عبانت بهتر د ت ن ران نناسی برای

اامهی عمل پ اانحن به یا ت اسایی مشانرتی دن پی نح با یا ت اسایی اارایی ،تحنین
ن از

ی دیگر تضمیسی رلی اهت وفظ ن نعایت اص و ا ا ی وق

ریفری دن زمیسهی

وفظ آزادیهای فردی ن مص نیتهای اخصی افراد دن برابر قان ن نیز با تعیین دقیق وحند
نظایف این ازمانها فراهم اح ا ت.
نزانتخانههای مرتبط ن ازمانهای مرب طه نا بهنح احی دنگیر ررد ا ت .بهگ نهای
ره گستر ی فعالیت دن زمیسه امانحهی ر دران خیابانی ،از ط ح امسیتی ت ط نیرنهای
انتظامی ،ناه وق قی ت ط دادگستری ،اسبه تربیتی ت ط نزانت آم زش ن پرننش،
نرن نفاهی ن ااتماعی ت ط نزانت ران تا ط ح بهحااتی ن دنمانی ت ط نزانت
بهحاات ن ازمانهای بیمه خحمات دنمانی ن تأمین ااتماعی ن ط ح ن انهای ،تبلیغاتی ن
فرهسگ ازی به مح نیت ازمان صحا ن یمای امه نی ا لمی ایران نا اامل میگردد.
این فراگیری ن پ اش اسبههای متعحد ن مختلف امانحهی ر دران خیابانی ره از ع امل
بسیان مؤثر دن راهش یا افزایش پحیح بزههانی ر دران خیابانی ا ت ،چسانچه به نح
مطل بی اارایی گردد ،میت انح زمیسههای تحقق عملی این پحیح نا به وحاقل ممهن راهش
داد ن نم د بانزی از م قعیت یا ت اسایی اارایی ن مشانرتی دن این زمیسه تلقی ا د.
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آنچه میت انح خلء ا ا ی ن نقطه ضعف این آئیننامه محس ب اح ن اارای م فق آن نا با
م انع احی م ااه رسح ،فقحان ضمانت اارای مشخص دنخص ص مجم عه نظایفی ا ت
ره دن این آئیننامه برعهح ازمانها ن نهادهای مختلف اعم از دنلتی ن غیردنلتی قران
گرفته ا ت.
پر ناضح ا ت ره هیچ یا تی بیضمانت اارای مشخص ،نخ اهح ت انست رانرردها ن
نتایج مطل بی نا به انمغان آنند .پر شی ره دن ایسجا مطرح میا د آن ا ت ره چگ نه
بات اه به عحس اختیان ق مجریه دن تعیین ضمانت اارای ریفری ،انتظان چسین امری از
آئیننامه یاداح مینند؟ پا خ این ا ت ره بایستی به این مسئله ناقف ب د ره ضمانت
ااراها ا ا اً از ان اع مختلفی برخ نداننح ره لزنماً تمامی آنها دانای صبغه ریفری نیستسح.
بسابراین مسعی دن تعیین وحاقل برخی از ضمانت ااراهای ادانی دن این آئیننامه نا د
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نحاند .اما با این واو ،چسین اقحامی ص نت نگرفته ن این خلء بزنگ ،تضمین اارای رامل
ن مطل ب این آئیننامه نا غیرممهن می ازد .علن بر این آئیننامه ،دن ایر آئیننامههای
مرب ط به ازمانهای ذینبط نیز به اقحاس دن زمیسهی امانحهی ر دران خیابانی اااناتی
اح ا ت .بهعس ان مثاو میت ان به بسح  6ماد  55قان ن اهردانیها برای تخصیص ن
تجهیز فضای فیزیهی مسا ب اهت اارای مراول امانحهی ااان نم د.
افزایش فعالیت فرهنگی سازمانهای مردمنهاد :یهی از نا مهمی ره ازمانهای
مردسنهاد دن تعامل با نهادهای دنلتی میت انسح نقش خ د دن ومایت از ر دران ران ن
خیابانی نا از طریق آن نشان دهسح ،فعالیتهایی ا ت ره این نهادها دن زمیسه فرهسگ ازی
انجاس میدهسح .هرچسح به این م ض ع دن مقرنات مختلف ن دن ا ا سامه این ازمانها
تأریح اح ا ت ،اما آنچه اهمیت مییابح میزان ت اه به این مسئله دن بعح اارایی ا ت.
طرحهای مختلفی ره از

ی ازمان ام ن ااتماعی ،بهزیستی یا اهردانیها ص نت

میگیرد ،از آن اهت ره پحیح ر دک ران ابعاد مختلفی نا دن بر گرفته ن تماس اهرننحان نا
با این پحیح م ااه میرسح ،رافی برای مقابله نیست؛ ن ازایننن به رمک ازمانهای

محمدرضا رهبرپور ،سعیده السادات سادات الحسینی

مردسنهاد فعاو دن این و ز اوتیاج ا ت .ازامله طرحهایی ره از

ی ا نای ااتماعی

ران ن با مح نیت اهردانی پیگیری اح ،طرح نا انحازی قرانگا آ یبهای ااتماعی تهران
ب د ره بهدلیل ضعف دن بسیادهای فرهسگی ،اارایی نشح.
«گرن تلاگران (ابهه یانی ر دران ران ن خیابان)» بهعس ان نهادی غیردنلتی ن مردسنهاد
یهی از ازمانهایی ا ت ره دن زمیسه ومایت از ر دران ران ،فعالیتهای فرهسگی زیادی
نا از طریق برگزانی همایشها ن نشستها به عمل ن انح ا ت .دن نشستهای یاداح از
این ازمان خ ا تهاح تا بهط ن گسترد تر ن ت ط زیرااخههای خ د اقحامات الزس دن این
خص ص نا به عمل آنند.

1

اقدامات عملی و اجرایی سازمانهای مردمنهاد :پس از بستر ازی فرهسگی ن رمک به
تغییر افهان عم می پیرام ن پحیح ر دک ران ن خیابانی ،یهی از مسئ لیتهایی ره برای
ازمانهای مردسنهاد دن نظر گرفتهاح ا ت ،امانحهی میحانی ا ت .یهی از فعالیتهای
گسترد ره طرح آن از طریق نهادهای دنلتی چ ن ازمان ام ن ااتماعی نیز پیگیری
ازمانهای مردسنهاد ،از آن اهت اهمیت داند ره نقش ن اایگا ااتماعی این نهادها نا دن
یا تهای مشانرتی براسته می ازد ،ن با اقحاس آنها به عمل دن این زمیسه ،نننح ران
تسریع مییابح .هیچیک از نهادهای دنلتی ن یا ازمانهای مردسنهاد نمیبایست بهص نت
ازیر ای عمل رسسح؛ بلهه مقابله با پحیح ر دک ران ن خیابانی ،ن دن پی آن ال گیری از
انتهاب بز ت ط این قشر آ یبپذیر ،ومایت تمامی نهادها ن دن تمامی عرصهها از
فرهسگ ازی تا پیاد ازی برنامههای اارایی دن این نابطه نا میطلبح ،بسابراین الزس ا ت
پس از تعیین وحند مسئ لیت این ازمانها ن اقحاماتی نظیر تقسیمبسحی مساطق اهری برای
برنامهنیزی دن نابطه با امعآننی این ر دران ،فعالیتهای مشانرتی میان نهادهای دنلتی
ن غیردنلتی دن نا تای مقابله با ارایط بزههانی ر دران ران ن خیابانی انجاس پذیرد.
 .1گرن تلاگران ،فعالیتهای ص نت گرفته ،قابل د تر

ی دنhttp://koodakekar.ir/ :
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بحث و نتیجهگیری
برای نیشهرن رردن بز مرب ط به ر دران ن ر دران ران دن رسان پا خهای تقسیسی ن
قضایی به مسئله بایح بهدنباو نیشهیابی ن وذف ع امل بز دن میان ر دران ب د .بزنگترین
مشهل دن مسیر ر دران ،مشهلت اقتصادی ن بهدنباو آن محرنمیت از تحصیل ن
ننیآنندن بهران خیابانی ا ت .مهمترین پا خهای یا ت اسایی دن عرصه غیرریفری،
ایجاد ارایطی برای تربیت ن اامعهپذیری ر دران ران ن ر دران ران بزههان ا ت ره دن
ص نت ننیآنندن به بز ن اعماو مجرمانه ،از انتهاب مجحد به ارس خ ددانی رسسح ن به
بیان بهتر ،مسفعتی دن انتهاب به ارس رسب نهسسح .این ن ع نگرش به بزههانی ر دران،
همهانی میان تمامی نهادهای دنلتی ن غیردنلتی نا طلب میرسح ،ت اه ازمانهایی چ ن
بهزیستی ن اهردانی دن اسا ایی ن ومایت از ر دران ران تا وض ن نهادهای دیگری چ ن
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آم زش ن پرننش برای فراهم رردن آم زش اابانی از امله اقحامات پیشیسی دن این مسیر
ا ت.
همبستگی میان نهادهای دنلتی ن غیر دنلتی دن تربیت ن تغییر ر دران ران ن بزههانی
ر دران ران از مؤثرترین ناههانهای م ا د به امان میآیح ،دنناقع به این علت ره
مهمترین نقطه ضعف ر دران ران محرنمیت از تحصیل ا ت ،انائه محیطی ره ر دران
بحنن هیچ دغحغه مالی دن آن به آم زش ن رسب علم بپردازنح بزنگترین نقطه ق ت
ر دران دن دننی از ارس خ اهح ب د؛ انتهاب ارس ت ط ر دران اغلب م اند به علت
غافل ب دن از نتایج ارس ن تمیز خ بی یا بحی عمل ا ت ،بسابراین اقحامات ااتماعی به
د ت ازمانهای غیردنلتی بسیان ران ازتر از صلویت آنها برای ننند به دادن ی
ریفری ا ت .چسین نهادهایی با رسب آگاهی از محلههای دن معرض خطر ن اسا ایی
ر دران ران ن خان اد آنها میت انسح علن بر ومایتهای مالی یا عاطفی از آنها ارایطی
نا هرچسح دن طحی غیرن یع ایجاد رسسح ره صالح به اسا ایی ن آم زشهای تحصیلی ن
ااتماعی بااح.

محمدرضا رهبرپور ،سعیده السادات سادات الحسینی

پیشنهادها
پیشسهاد میا د ازمانهای مردسنهاد مرتبط با مسائل ر دران ،دن رسان مشانن ن ا تفاد
از امهانات نهادهای دنلتی ،خ د برخی از صلویتهای انتظامی ن آم زای نا دن این و ز
اوراز رسسح.
از طرفی پیشگیریهای پسیسی یا نارسشی دن یا ت اسایی بهدلیل از میان بردن
م قعیتهای مجرمانه ن نشان دادن ع اقب اعماو مجرمانه بسیان م ثر ا ت اما دن ص نتی
ره بحنن محیریت صحیح تمررز خ د نا صرف هزیسههای گزاف دن نا تای اارا
محه میتها ،زنحانها ن ایر اقحامات تسبیهی رسسح نه تسها دن اسبههای مالی متضرن میا د،
بلهه مسجر به گرایش دنچسحان ر دران به ارس ن ضحااتماعیاحن آنها میا د.
دن آخر آنهه یا ت اسایی دن بسیانی از رش نها بهدلیل ملوظات بینالمللی از یک
تفانت دن گرایشهای ااتماعیاحن از

ن

یی دیگر ،چالشهای فرانانی نا دنخص ص ول

مشهلت مرب ط به ر دران بزههان پحیح آنند ا ت؛ بهخص ص دن ایران ره ملوظات
نیژ بزههان ،بهدلیل تعریف قان نی فعل مجرمانه ،فرد خاطی نا مجازات میرسسح؛ بسابراین
ت اه به تس ع فرهسگی ن ااتماعی دن رش نها ،اهرها ن محلههای متفانت ن ت اه به زمان ن
ارایط وارم ،از اهم ام ن دنخص ص بزههانان ن ر دران بزههان خیابانی خ اهح ب د.

سپاسگزاری
پژنهشگران از رلیه ا اتیحی ره با ناهسماییهای خ د دن انجاس پژنهش واضر نقشآفریسی
رردنح ،تشهر ن قحندانی میرسسح.
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