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 چکیده
عنوان موضوعاتی اجتماعی و نه  ها معموالً به های اجتماعی، این آسیب با وجود آثار نامطلوب آسیب

ها موجب شده است تا بیشترین تمرکز  اند. تلقی رایج از این آسیب کیفری مدنظر قرار گرفته-حقوقی

ها غفلت شود.  معطوف و از توجه به مسئولیت حکمرانان درمورد ایجاد و تداوم آن ها بر چرایی آن

های اجتماعی در جامعة ایرانی است که هرچند از  ترین آسیب پدیدة کودکان خیابانی یکی از مهم

های گوناگون بررسی شده است، درنظرگرفتن مسئولیت برای حکومت و مقامات حکومتی، از  جنبه

غفول در این حوزه است. در چند دهة اخیر و ذیل پذیرش رویکرد موسوم به جرم جمله موضوعات م

های اجتماعی قائل به مسئولیت  مثابة مجرمان( نیز دربارة آسیب ها )به حکومتی، امروزه برای حکومت

های رایج ذیل جرم حکومتی و با مطالعة  های پژوهش حاضر که با بررسی نظریه اند. یافته کیفری شده

دهد که فقر، مشکالت  است، نشان می  دست آمده کودک خیابانی در شهر تهران به 155ی میدان

شهر تهران( و نیاز کودکان به سرگرمی و  طور خاص در کالن های باالی زندگی )به خانوادگی، هزینه

 ترین دالیل ایجاد و تداوم پدیدة کودکان خیابانی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان آزادی، مهم

توجهی نهادها و مقامات  دهد در کنار دالیل موجود برای ایجاد پدیدة کودکان خیابانی، غفلت و بی می

ترین دالیل ایجاد و تداوم این پدیدة شوم در  اجرایی، از مهم-گیری مختلف در سطوح گوناگون تصمیم

متی بسیار ناکافی جامعة ایران است. هر چند مقررات کیفری ایران دربارة پاسخ به مرتکبان جرم حکو

های حداقلی را برای این اشخاص دربارة مسئولیت  توان پاسخ است، با توجه به مقررات موجود، می

 ها در قبال کودکان خیابانی درنظر گرفت. آن

 های اجتماعی، جرم، جرم حکومتی، حکومت، کودکان خیابانی. آسیب های کلیدی: واژه
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 مقدمه و طرح مسئله
های اجتماعی( را  ها دورکیم، جرم و انحرافات )آسیب ن و در رأس آنشناسا بسیاری از جرم

-150: 1181شین،  ؛ ویلیامز و مک177-117: 1184اند )وایت و هینز،  ای بهنجار دانسته پدیده

شود:  های اجتماعی الجرم سبب پذیرش دو گزارة ذیل می (، این قرائت از جرم و آسیب144

ها مسئولیتی ندارد؛ هرچند ممکن است  سی دربارة وقوع آنبودن، ک سبب طبیعی نخست اینکه به

های اجتماعی جزء  ها مجازات نیز شوند. به سخن دیگر، چون آسیب دلیل آن فرد یا افرادی به

ها  دانستن شخص یا اشخاصی برای رخداد آن طبیعی و الینفک جوامع است، دلیلی برای مسئول

داشتن این  و نهادهای آن، تالش برای نگه وجود ندارد. دوم اینکه حداکثر وظیفة حکومت

ها )به عبارت دیگر جلوگیری از  ها در حد طبیعی و جلوگیری از گسترش آن آسیب

های اجتماعی در عمل سبب  ها( است. این قرائت از بهنجاربودن آسیب شدن آن غیرطبیعی

اقل از نظر رو حد ها صورت نگیرد؛ از این شود هیچ تالش بنیادینی برای حل این آسیب می

های اجتماعی مسئول خاصی را  تئوریک به مفاهیمی نیاز است که بتوان ذیل آن برای آسیب

 مشخص و او را بازخواست کرد.

هایی از مفهوم آسیب اجتماعی سبب شده است تا بررسی و مقابله با این  وجود چنین قرائت

گاه از  محدود شود و هیچها  گیری آن های شکل شناختی و ریشه ها تنها به بررسی علت آسیب

ها سخنی گفته نشود. با این حال در چند دهة اخیر  مسئولیت عامالن ایجاد و تداوم این آسیب

تعیین مسئولیت برای « جرم حکومتی»(، ذیل مفهومی با عنوان 1885طور خاص از اوایل دهة  )به

های  یاری از آسیبگیری و تداوم بس عنوان عامالن و مسببان شکل حکومت و کارگزاران آن به

اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. طرفداران رویکرد جرم حکومتی بر این باور هستند که 

دلیل دراختیارداشتن سرمایه، امکانات، ابزار و وسایل باید اقدامات مناسب و متناسب  حکومت به

اجرانشدن های اجتماعی انجام دهد. وجود هر آسیبی در جامعه نیز بیانگر  را برای رفع آسیب

 نکردن بهینه از منابع و امکانات دردسترس است. وظایف و تکالیف دولت و استفاده

است که با « کودکان خیابانی»های اجتماعی در جامعة ایرانی، پدیدة  ترین آسیب از جمله مهم

وجود افزایش روزافزون آن و آگاهی، تأکید و توجه به آن، چه در سطح علمی و چه در سطح 

گیری  ری، هنوز هم جامعة ایرانی با این پدیدة شوم مواجه است. فارغ از دالیل شکلگذا سیاست

توجهی بسیاری از  این پدیده، یکی از موضوعات مهم در بررسی آن، رویکرد توأم با غفلت و بی
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های  ها به تداوم این آسیب در طول سال اشخاص مسئول در این حوزه است که برآیند رفتار آن

 ده است.متمادی منجر ش

ها  قرمزها، متروها، پارک ها و پشت چراغ صورت خاص در چهارراه وجود این کودکان که به

اند، موضوعی است که با وجود اشتراک نظر در  و معابر عمومی، چهرة نازیبایی به شهر داده

بودن آن، در عمل نتوانسته است اجماعی دربارة مسئول قلمدادکردن ساختارهای رسمی  نامیمون

مت فراهم کند. به عبارت دیگر، هرچند همة نهادها و مقامات رسمی بر این باورند که حکو

شوند، این پرسش مطرح است که مسئولیت  کودکان خیابانی نوعی آسیب اجتماعی تلقی می

صورت مطلق و کامل نباشد با چه کسی است. به بیان  ایجاد و تداوم این پدیده، حتی اگر به

دنبال یافتن مسئول ارتکاب و  های مشابه، به بارة بسیاری از نابهنجاریگونه که در دیگر، همان

مؤاخذة عامل یا عامالن هستیم، دربارة پدیدة کودکان خیابانی باید چه شخص یا اشخاصی را 

 مسئول بدانیم و از نظر کیفری مؤاخذه کنیم.

 ضرورت پژوهش
های  یون کودک در خیابانمیل 155حدود  ،شده توسط یونیسف براساس آمارهای رسمی اعالم

کنند. با این حال اعالم تعداد دقیق کودکان خیابانی تقریباً غیرممکن  سراسر جهان زندگی می

(. یکی از علل عدم امکان احصای 916: 4511، 1است )رونسیف، استوجادینویک و باترنک

یی و واگرایی شده از این پدیده، همگرا تعداد دقیق کودکان خیابانی، تفاوت در تعاریف ارائه

آن با مفاهیم مشابه مانند کودکان کار، کار کودکان و... است. با این حال وجود و افزایش این 

انکار است. هر چند  پدیده در ایران، با وجود نداشتن آمار دقیق دربارة آن، موضوعی غیرقابل

انند فقر، های اجتماعی م توان کودکان خیابانی را محصول مشترک بسیاری از نابهنجاری می

مدت این پدیده موضوعی  نشینی، اعتیاد والدین و... دانست، آثار طوالنی طالق، بیکاری، حاشیه

کند. از نظر منطقی و ذیل  ازپیش توجیه می است که ضرورت انجام پژوهش حاضر را بیش

شناختی و...، رشد کودکان در  شناختی، روان شناختی، جامعه بسیاری از رویکردهای جرم

شود این  تنها سبب می ها از شرایط معمول و متداول زندگی، نه نکردن آن مندی ها و بهره خیابان

عالوه  یابند. به پذیری ناموفق باشند، بلکه بزهکارانی بالقوه پرورش می کودکان در فرایند جامعه

صورت  ها، مقامات و مسئوالنی که به انجام پژوهش درمورد حوزة مسئولیت نهادها، سازمان
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1. Ronceive, Stojadinovic, Batrnek 
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کردن بستر  تنها از جهت فراهم یم یا غیرمستقیم مسئولیت این کودکان را برعهده دارند، نهمستق

برای اعمال مسئولیت قانونی درمورد این اشخاص و نهاد مؤثر است، بلکه از جهت امکان 

تر نهادهای جامعة مدنی دربارة این کودکان اثرگذار است؛ زیرا  پیگیری بیشتر، مؤثرتر و سریع

(، 1182)با اصالحات  1184قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  66ادة موجب م به

ها در زمینة حمایت از اطفال و نوجوان و... حمایت  های مردم نهادی که اساسنامة آن سازمان»

های فوق اعالم جرم و در تمام  توانند به جرائم ارتکابی در زمینه از حقوق شهروندی است، می

 «.مراحل دادرسی مرتکب شوند

 مفاهیم اصلی پژوهش

 جرم حکومتی

شده باشد. با این تعریف ابتدایی،  جرم رفتاری است که در قوانین برای آن کیفر مشخص 

رسد؛ زیرا در سیاهة قوانین، عنوانی  نظر نمی توجیه به مفهومی با عنوان جرم حکومتی چندان قابل

 -و نه حقوق کیفری کالسیک -شناختی شکل وجود ندارد. با این حال امروزه از منظر جرم بدین

تنها به رسمیت شناخته شده است، بلکه رویکردی مهم در تبیین مسئولیت  این مفهوم نه

 آید. شمار می ها به حکومت

ای  عنوان یک کل یا توسط مجموعه اند که حکومت به برخی جرم حکومتی را جرمی دانسته

(. 14-48: 1185ایان راس، شود ) های حقوقی مرتکب می های حکومتی و شخصیت از سازمان

گرفتن  حاکمة یک کشور در جهت نقض یا نادیده مند هیئت برخی دیگر آن را رفتار سازمان

(. برخی دیگر نیز جرم 92: 1186اند )غالمی و عباسی،  حقوق شهروندان آن کشور تعریف کرده

منافع حکومت انجام منظور پیگیری اهداف و  دانند که به ای می یافته های سازمان حکومتی را شیوه

(. همچنین براساس نظر برخی دیگر، جرم حکومتی 87-01: 4512اند )روث و فردریکس،  شده

ها یا نهادهای  ای است که برای منافع حکومت اقدامات غیرقانونی، ضداجتماعی و ظالمانه

اگر هر (. به هر حال 4511یابد )کازالریچ، متیو و میلر،  حکومتی و نه برای سود فردی بروز می

در این خصوص را بپذیریم، تفاوتی در این  1شده کدام از این تعاریف یا سایر تعاریف ارائه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
ها،  (، جرم حکومتی: دولت1189گرین، پنی و تونی وارد ) . برای دیدن تعاریف دیگر از جرم حکومتی رک:1

 اله غالمی، تهران: انتشارات مجد. و فساد، ترجمة نبیخشونت 
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ها و  دلیل فعل دنبال تعیین مسئولیت برای حکومت به کند که جرم حکومتی به مفهوم ایجاد نمی

مندبودن رفتار حکومت شرط الزم  های اوست. همچنین در جرم حکومتی، سازمان ترک فعل

یعنی برای اینکه بتوانیم رفتار حکومت را ذیل جرم حکومتی بررسی کنیم، باید این رفتار است؛ 

عنوان یک کل باشد، نه رفتار یک کارگزار  صورت سامانمند و ناشی از رفتارهای حکومت، به به

صورت خودسرانه و خارج از رویکرد کلی  حکومت و حتی یک نهاد وابسته به حکومت به

 حکومت.

روشنی تصریح شده  مندبودن رفتار حکومت در تعریف زیر از جرم حکومتی بهلزوم سامان

یافتة حکومت که به نقض حقوق بشری شهروندان  رفتار سازمان»است. براساس این تعریف 

عنوان تعریف جرم حکومتی درنظر گفته شده است.  (، به19: 1189)غالمی، « منجر شود

های  ت که همه یا حداقل بیشتر نهادها و سازمانسامانمندبودن این رفتار به این مفهوم اس

ای خاص، به انجام فعلی مبادرت کنند که به نقض حقوق شهروندان  حکومتی مسئول در حوزه

منجر شود یا با خودداری از انجام وظایف خود، به شهروندان آسیب بزنند؛ برای مثال یک 

شود. همچنین  هروندان منجر میدهد که به نقض حقوق ش سازمان اجرایی رفتاری را انجام می

های نظارتی که مسئول نظارت بر رفتار آن سازمان هستند و نیز نهادهای قضایی که  سازمان

مسئولیت پیگیری جرائم و رفتارهای ناقض قانون را برعهده دارند، از پیگیری رفتارهای سوء آن 

تار مثبت )رفتار منجر به نقض کنند؛ در این حال برایند یک رف نهاد یا سازمان اجرایی اجتناب می

ندادن تکالیف قانونی )نبود نظارت و تعقیب قضایی(، به تضییع حقوق  حقوق شهروندان( و انجام

 شود. تعریف می« جرم حکومتی»انجامد که ذیل عنوان  مند می صورت سازمان شهروندان به

 مفهوم کودکان خیابانی
ای پرتکرار است،  شناختی واژه یات جامعهدر ادب« کودکان خیابانی»با وجود اینکه اصطالح 

تعریف واحدی از این اصطالح ارائه نشده است. در کنار نبود تعریف مشخص از این کودکان، 

کودکان »، «کودکان کار»همگرایی و وجوه اشتراک بین این اصطالح با اصطالحاتی مانند 

مفهومی « دکان خیابانیکو»و... سبب شده است تا مفهومی با عنوان « ولگرد»، «سرپرست بی

ها و توصیفات  بندی نظریه نظر برسد. با این حال و در مقام جمع چندوجهی و نامشخص به

ای دانست که دربردارندة  توان مجموعه شده از مفهوم کودکان خیابان، این اصطالح را می ارائه

هایشان در خیابان  هتنهایی یا همراه با خانواد کودکانی که خود به»های ذیل است:  افراد و گروه
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روند،  کنند و شب به خانه می کنند، کودکانی که در طول روز در خیابان کار می زندگی می

هایشان ارتباط دارند و کودکانی که وقت خود را در  صورت محدود با خانواده کودکانی که به

در وجود  های ذکرشده (، نقطة اشتراک گروه02: 1188)روزنبالت، « کنند ها سپری می خیابان

توان  ای که می گونه داشتن آن در زندگی این اشخاص است؛ به نقش مهم خیابان و مرجعیت

تمام یا قسمت اعظمی از وقت خود را در خیابان سپری »کودکان خیابانی را کودکانی دانست که 

اساس و با درنظرگرفتن مرجعیت خیابان برای تعیین خیابانی بودن کودکان،  براین«. کنند می

میلیون کودک خیابانی در دنیا وجود دارد )رونسیف،  155راساس اعالم یونیسف، بیش از ب

(، هر چند با وجود درنظرگرفتن این معیار، تعداد دقیق 916: 4511استوجادینویک و باترنک، 

 رسد. نظر می کودکان خیابانی در سراسر دنیا امری ناممکن به

سازمان بهداشت جهانی، کودکان خیابانی در سه  شده، براساس تعریف بر تعاریف ارائه عالوه

 شوند:  بندی می طبقه گروه 

ها نزد خانوادة خود  کنند و شب . کودکان در خیابان: این کودکان تنها در خیابان کار می1

 گردند. برمی

اند، یا از  . کودکان خیابان: این کودکان یا خانواده ندارند، یا توسط خانوادة خود رها شده4

 کنند. اند و در خیابان زندگی می فرار کردهخانه 

 کنند. ها زندگی می هایشان در خیابان . کودک خانوادة خیابانی: این کودکان با خانواده1

( نیز تعریفی مشابه با تعریف 1192نامة ساماندهی کودکان خیابانی )مصوب  آیین 1مادة 

صورت زیر تعریف  ودک خیابانی بهسازمان بهداشت جهانی ارائه کرده است. براساس این ماده، ک

برد،  صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می سال تمام که به 19فرد کمتر از »شده است: 

اعم از کودکی که هنوز با خانوادة خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است، یا کودکی که 

ل رسیده است، یا اساساً چنین ارتباطی داند و رابطة او با خانواده به حداق خیابان را خانة خود می

 «.وجود ندارد

عنوان  به« کودک خیابانی»عنوان ارائة تعریفی مشخص از  شده و به از برایند تعاریف ارائه

شود که خیابان را  سالی گفته می 19کودک خیابانی به اشخاص زیر »تعریف مختار این نوشتار، 

از اینکه با خانواده خود ارتباط داشته یا نداشته اند، اعم  محل اصلی زندگی خود انتخاب کرده
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باشند، دارای مسکن و سرپناه باشند یا نباشد و با خانوادة خود زندگی کنند یا با دوستان و 

 «.تنهایی همساالن خود، یا به

 مبانی پذیرش مسئولیت حکومت در قبال کودکان خیابانی

ای جامع دربارة پذیرش  ها، نظریه ها درمورد مسئولیت مدنی حکومت با وجود تنوع نظریه

روشنی ابعاد و دالیل ارتکاب این موضوع را  ها وجود ندارد که بتواند به مسئولیت کیفری آن

توان از برخی برای تبیین نظری مسئولیت  های موجود می تبیین کند. با این حال از میان نظریه

 کیفری حکومت استفاده کرد.

 شناسی انتقادی الف( جرم

عنوان علم بررسی علل وقوع جرائم، در ابتدا با تأکید بر جرائم افراد عادی شکل  اسی بهشن جرم

شناسی علمی( مؤید این نکته  توسط سزار لومبروز )پدر جرم« مرد بزهکار»گرفت. انتشار کتاب 

ای شخصی است که به سبب ارتکاب آن، مرتکب  شناسان به جرم پدیده است که رویکرد جرم

دارد و اساساً حضور شخص دیگری غیر از مرتکب مستقیم جرم، در حیطة مسئولیت کیفری 

شناسان این  ای از جرم ها تأکید بر این رویکرد، عده مسئولیت مرتکب منتفی است. پس از سال

شناسی با رویکردی مضیق تنها به مجرمان  های جرم ایده را مطرح کردند که مطالعات و پژوهش

کند و از  اتکا نیست تمرکز می بر آمار جنایی که چندان قابلهای شخصی آنان و نیز  و محیط

بررسی تأثیر خود دولت، صاحبان قدرت، عدالت کیفری و نظام اقتصادی و فرهنگی حاکم بر 

: 1185بیکی،  ابرندآبادی و هاشم کند )نجفی  های اجتماعی از جمله بزهکاری غلفت می انحراف

ها و  شناسی انتقادی، با گذار از نظریه ، ذیل عنوان جرم(. با طرح این ایده معتقدان به آن17-19

شناسی، بر نقش ساختارها و نهادهای قدرت بر وقوع جرائم با دیدگاهی  رویکردهای غالب جرم

شناسی، رویکرد مطالعاتی خود در زمینة بزهکاری را بر  انتقادی تمرکز کردند. این حوزه از جرم

کند و بر  گذاری و عدالت کیفری متمرکز می ساختار قانون ویژه نظام سیاسی و اقتصادی حاکم، به

شناسی جریان اصلی به نقش افراد، به غفلت آن از نقش حکومت،  این باور است که تأکید جرم

شناسی انتقادی  اساس جرم دولت، سیستم عدالت کیفری و صاحبان قدرت منجر شده است. براین

طور  ها و به اشخاص حقوقی )نهادها و سازمانبا تغییر توجه از اشخاص حقیقی )انسان( به 
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گیری اندیشة پذیرش  ها و ساختارهای حکومتی و رسمی(، نقش مهمی در شکل خاص سازمان

 کند. ها ایفا می مسئولیت کیفری برای حکومت

 1ب( زمیولوژی

ست به معنای خسارت، آسیب، بال و ضرر و زیان ا 4«زمیا»این عنوان در معنای اولیة واژه یونانی 

تدقیـق شده « شناسی  اجتماعی  آسیب»شناسی در معنای  ( و در ادبیات جرم846: 1184هام،  )ون

(. در تعریفی ابتدایی و مختصر از آن باید 45: 1185است )نجفی ابرندآبادی و هاشم بیکی، 

ای است که قصد دارد با خروج از رویکرد قانونی به جرم و  رشته شناسی اجتماعی  گفت آسیب

ای بپردازد که در جریان زندگی به رفاه افراد،  های بالفعل یا بالقوه ت، به مطالعة آسیبخسار

عنوان نسخة قرن بیست و یکمی  (. این مفهوم به846: 1184هام،  کند )ون صدمه وارد می

( بر این باور است که جرم تنها یکی 491: 1182ناتری،  شناسی رادیکال )شهریاری و شمس جرم

دلیل وامداری به حقوق کیفری قادر  شناسی به رو جرم های اجتماعی است؛ از این باز انواع آسی

: 1185بیکی،  های اجتماعی را بررسی و ارزیابی کند )نجفی ابرندآبادی و هاشم نیست همة آسیب

ها و  معتقد به مطالعة همة آسیب 2و هیلیارد 1گذاران آن، یعنی تامبس (. از آنجا که بنیان45

شود، تغییر عنوان  ها محسوب می تماعی هستند که جرم تنها یکی از مصادیق آنهای اج صدمه

اند )نجفی  )زمیولوژی( پیشنهاد کرده« شناسی آسیب اجتماعی»را به  0«شناسی جرم»مضیق 

تبع آن  (. این افراد معتقدند از آنجا که جرم مفهومی مضیق است، به1540: 1185ابرندآبادی، 

های  ها و آسیب تواند به مطالعة انحراف عنوان و رسالت خود نمی بهشناسی نیز با توجه  جرم

دیدگان و قربانیان  بارتری از جرائم سنگین برای جامعة بزه اجتماعی دیگر بپردازد که گاه آثار زیان

بندی  هایی هنوز وصف مجرمانه ندارند یا در طبقة جرائم مهم دسته خود دارد؛ زیرا چنین آسیب

های  ها، جراحات و معلولیت محیطی از جمله آلودگی هوا، مرگ جرائم زیستاند؛ مانند  نشده

ها در  اقتصادی آن-ای و محیط کار که تلفات انسانی و ضایعات اجتماعی ناشی از حوادث جاده

(. 45: 1185مقایسه با قتل یا ضرب و جرح عادی بیشتر است )نجفی ابرندآبادی و هاشم بیکی، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Zemiology 
2. Zemia 

3. Steve Tombs 

4. Paddy Hillyard 

5. Criminology 
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های آن  ، مطالعه و توجه به مفهوم جرم و خسارت و بایستهشناسی اجتماعی  شاخصة بارز آسیب

های افعال و  دو خارج از رویکرد قانونی است. جرم براساس تعریف قانونی، اعمالی را در دسته

بخشی از  انشناس اجتماعی  گیرد که مشخصات خاص خود را دارند. آسیب ترک افعال دربرمی

ارند از آن جهت که  دانند. آنان عقیده د همین موضوع میشناسی کالسیک را در  ناکارآمدی جرم

شناسی همواره موضوع مطالعات خود را حول محور جرائم تعریف و احصاشده توسط  جرم

شناسی همیشه  صورت واقعی علت آن را دریابد؛ زیرا جرم تواند به گذار قرار داده است، نمی قانون

(؛ بنابراین 9: 4559رد )هیلیارد و تامبس، و همواره در افسون جرم است و به آن توجه دا

های  رویکردی است که با گذار از جرم در معنای مصطلح، آسیب شناسی اجتماعی  آسیب

اجتماعی )مانند کودکان کار( را که در معنای محض حقوقی واجد عنوان مجرمانه نیستند، ذیل 

ها  ایجاد و تداوم این آسیب شمول خود قرار دهد و بر لزوم درنظرگرفتن مسئولیت برای عامالن

 تأکید کند.

 روش پژوهش

گرفته با کودکان خیابانی، روش پژوهش حاضر کیفی بوده و  های صورت با توجه به مصاحبه

نفر از  61صورت هدفمند انجام شده است. با وجود اینکه بعد از مصاحبه با  گیری آن به نمونه

منظور افزایش دقت در  ها، اشباع حاصل شد، به ندلیل تشابه میان اظهارات آ کودکان خیابانی، به

ها،  نفر( انجام شد. پس از اجرای مصاحبه 155نتایج پژوهش، مصاحبه با همة جامعة پژوهش )

ها با استفاده از روش کدگذاری باز انجام شد و نتایج آن ذیل موضوع  تجزیه و تحلیل آن

 شناسی پدیدة کودکان خیابانی صورت گرفت. علت

 شناسی پدیدة کودکان خیابانی وهش: علتنتایج پژ

 فقر

اند  تعریف کرده« نشدن نیازهای اساسی بشر به حد کفایت برآورده»شناسی، فقر را  در جامعه

با وجود اینکه ممکن است اجماع نظری دربارة مفهوم نیازهای اساسی  (.10: 1102رال،  )جک

وراک، پوشاک و مسکن است. استفاده بشر وجود نداشته باشد، قدر متیقن از این مفهوم تأمین خ

های  و... در صحبت« عدم امکان تحصیل»، «گرسنگی»، «نداری»از واژگانی مانند 

نشدن نیازهای اولیة این کودکان است. نکتة مهم  وضوح نشانگر برآورده شوندگان، به مصاحبه
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به خیابان بوده  ها دربارة این کودکان این است که بیشتر کودکانی که فقر عامل اصلی ورود آن

فروشی در معابر  شوند. اشتغال به مشاغلی مانند دست زمان کودک کار هم محسوب می است، هم

مثابة عاملی  موجب شده است تا دربارة این کودکان، فقر به گری های قرمز و تکدی و پشت چراغ

ان باشد. نقش بر این گروه از کودک« کودک کار»و « کودک خیابانی»زمان عناوین  برای اطالق هم

های  تنها در پژوهش حاضر که در بسیاری از پژوهش فقر در بروز پدیدة کودکان خیابانی، نه

(. در پژوهش حاضر 1188؛ روزنبالت، 4557، 1؛ بنیتز1881 ،دیگر اثبات شده است )ووگل و ملو

 اند. ترین دلیل حضور در خیابان ذکر کرده شوندگان، فقر را مهم درصد مصاحبه 21

برای بروز و تداوم پدیدة کودکان خیابانی باید توجه داشت که نقش این « فقر»رد عامل درمو

بر شخص، خانوادة او را  پدیده به چند دلیل از سایر عوامل مؤثرتر است. نخست اینکه فقر عالوه

هایشان زندگی  دلیل بسیاری از کودکان خیابانی با خانواده دهد؛ بدین نیز تحت تأثیر قرار می

دلیل نداشتن تمکن  تواند موجب ورود کودکان به خیابان به نند. دوم اینکه فقر از یک سو میک می

تواند با واردآوردن فشار به  هایشان در تأمین سرپناه باشد و از سوی دیگر می مالی خانواده

شار ها به خیابان برای کار تحت ف ها را برای استفاده از کودکانشان و فرستادن آن ها، آن خانواده

بر علیت برای ورود کودکان به  تواند عاملی باشد که عالوه قرار دهد. درنهایت اینکه فقر می

 طور خاص جرائم مالی( توسط این کودکان باشد. خیابان، بسترساز ارتکاب جرم )به

 مشکالت خانوادگی 
ا منظور از مشکالت خانوادگی، مسائلی مانند جدایی یا اختالف والدین، خشونت فیزیکی ی

درصد  14ها و... است. در پژوهش حاضر،  کالمی در منزل، اعتیاد والدین یا یکی از آن

اند  شوندگان، مشکالت خانوادگی را دلیل اصلی حضور و زندگی در خیابان اظهار کرده مصاحبه

توجهی  درصد بی 16درصد اعتیاد والدین،  11درصد خشونت والدین،  25که از این میان 

اند. هر چند موارد مذکور  و دیگران نیز دالیل دیگری در این مورد بیان کردهها  والدین به آن

های اجتماعی  است، مانند بسیاری از پدیده  صورت مجزا و از سوی این کودکان بیان شده به

توانند در موارد دیگر  صورت مستقیم یا غیرمستقیم می دیگر، هر یک از عوامل مذکور به

توجهی  تواند عاملی برای افزایش خشونت باشد، یا بی ال اعتیاد میتأثیرگذار باشند؛ برای مث

 والدین ممکن است به اعتیاد فرزندان منجر شود.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Benítez 
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 های فراوان زندگی هزینه

های فراوان زندگی و احساس نیاز این کودکان  سومین عامل مهم درمورد کودکان خیابانی، هزینه

خرج خانواده است. البته  عنوان کمک شتر موارد بهعنوان منبع درآمد برای خود و در بی به کار به

باید توجه داشت که حضور این کودکان در خیابان در بیشتر موارد بنا به درخواست خانواده و 

درصد الزام  8شونده  شود. از میان کودکان مصاحبه بدون رضایت یا تصمیم کودک انجام می

 اند. حضور در خیابان اظهار کردهدرصد نیز انتخاب خود را عاملی برای  1خانواده و 

 سرگرمی و آزادی

درصد از این افراد  6های اولیه دربارة دلیل حضور کودکان در خیابان،  فرض برخالف پیش

، «تفریح»اند. تکرار واژگانی مانند  ترین دلیل حضور در خیابان دانسته سرگرمی و آزادی را مهم

دهندة انتخاب  و... از سوی این افراد نشان« یتهخونه فقط محدود»، «ده جور بیشتر حال می این»

 عنوان محلی برای تفریح و سرگرمی از سوی این اشخاص است. خیابان به

 سایر عوامل

های خود به عواملی مانند کارکردن برای  شوندگان در پاسخ با وجود اینکه هیچ یک از مصاحبه

کشی اقتصادی از این کودکان  هاشخاص دیگر و تحت استثمار قرار گرفتن اشاره نکردند، بهر

ای  تواند عاملی برای پدیدة کودکان خیابانی باشد. اخبار جسته و گریخته موضوعی است که می

شود، در کنار  ها و فضای مجازی دربارة فروش کودکان منتشر می که در برخی موارد در نشریه

عنوان  از این کودکان به شود تا استفادة ابزاری اطمینان از وجود باندهای مجرمانه موجب می

نیروی کار راحت، ارزان و در دسترس عاملی برای رشد و تداوم پدیدة کودکان خیابانی مدنظر 

توان درصد معدودی از کودکان را که از ارائة پاسخ مستقیم و صریح  رو می قرار بگیرد؛ از این

ت ممکن( در زمرة این دلیل حضور در خیابان خودداری کردند )با درنظرگرفتن سایر احتماال به

 طبقه قرار داد.

 تحلیل مسئولیت حکومت دربارة کودکان خیابانی

توان در دو حوزة رفتار مثبت حکومت و  پدیدة کودکان خیابانی از منظر جرم حکومتی را می

دیدگی کودکان خیابانی و ترک فعل حکومت تحلیل کرد. با وجود اینکه براساس  بزه
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سیاری از کشورها، رفتار مثبت حکومت در قالب خشونت پلیس شده در ب های انجام پژوهش

گرفته در این  های صورت (، بررسی62: 1188یابد )روزنبالت،  علیه این کودکان تجلی می

طور خاص صورت  رفتار با کودکان خیابانی به دهد در ایران این نوع سوء پژوهش نشان می

 گیرد )حداقل اینکه مشاهده نشده است(. نمی

توان با توجه به آن مسئولیت حکومت درمورد این کودکان را  طور خاص می ای که به حوزه

دیدگی این کودکان است. مطابق کنوانسیون حقوق کودک  تحلیل کرد، ترک فعل حکومت و بزه

موجب قانون اجازة الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون  ( که به1898)مصوب 

، «کردن زندگی»ایران نیز تعبیر شده است، حقوق چهارگانة  ( در1174حقوق کودک )مصوب 

مشارکت »و « استفاده و استثمار زا، سوء حفاظت در برابر تأثیرات آسیب»، «توسعه و پیشرفت»

عنوان حقوق همة کودکان به رسمیت شناخته  به« کامل در زندگی خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی

 194کنوانسیون »موجب  اند. همچنین به ش کردهها کوش ها در تحقق آن شده است و دولت

ها موظف به مقابله با بدترین اشکال کار کودکان هستند. همچنین  دولت« المللی کار سازمان بین

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )درمورد لزوم تأمین نیازهای  21اصل  1موجب بند  به

منظور  و پروش و امکانات الزم بهاساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش 

اسالمی )دربارة ممنوعیت از اجبار افراد به کار معین  21اصل  2تشکیل خانواده برای همه(، بند 

)حق بر داشتن مسکن متناسب(، دولت  111کشی از کار دیگری( و اصل  و جلوگیری از بهره

موجب  است. همچنین به طور خاص کودکان( موظف به تأمین نیازهای مذکور همة افراد )و به

(، حمایت از کودکان تکلیف دستگاه قضایی 1191قانون حمایت از کودکان و نوجوانان )مصوب 

 کشور است.

دهندة تکلیف دولت )در مفهوم موسع آن(  المللی موجود، نشان مجموع مقررات داخلی و بین

کردن  بیان کرد که عملطور قطع  توان به برای تأمین نیازهای اساسی کودکان است. هر چند نمی

کن خواهد کرد، با این حال  طور کامل ریشه دولت به تکالیف مذکور، پدیدة کودکان خیابانی را به

ندادن تکالیف مصرح در قوانین از سوی دولت، مانند ایجاد مسکن،  قدر متیقن این است که انجام

بروز مشکالتی مانند  شغل، خوراک، پوشاک، بهداشت و... متناسب برای همة شهروندان، موجب

فقر )عامل اصلی پدیدة کودکان خیابانی( شده است. از این منظر ارتباط ترک فعل حکومت 

 شود. دیدگی کودکان خیابانی محرز می درمورد انجام تکالیف و آسیب
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 پاسخ به مجرمان حکومتی دربارة کودکان خیابانی

حکومتی و مسئولیت مرتکبان آن با وجود اینکه در قوانین کیفری ایران به صراحت به جرم 

توان  شده و با تدقیق در قوانین و مقررات کیفری می اشاره نشده است، با توجه به مباحث مطرح

های کیفری به مرتکبان این جرم را درمورد کودکان خیابانی مطرح کرد. در این مورد، با  پاسخ

نبود پیگرد کیفری و »ان ترتیب در سه عنو توجه به وظایف نهادهای مرتبط با هر قوه، به

نبود نظارت و »و « های اجرایی و مسئولیت کیفری ترک فعل دستگاه»، «مسئولیت کیفری

 شود. اعمال بر هر یک تبیین می مبانی قانونی پاسخ کیفری قابل« مسئولیت کیفری

 نکردن کیفری و مسئولیت کیفری الف( پیگیری

آزاری از جرائم  کودک»(، 1191ان )مصوب قانون حمایت از کودکان و نوجوان 0براساس مادة 

با توجه به مواد مختلف این قانون، «. عمومی است که به شکایت شاکی خصوصی احتیاج ندارد

آزاری موارد زیر است: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که به صدمة  منظور از کودک

وجوانان که سالمت جسم یا روان روانی یا اخالقی منجر شود، هر نوع اذیت و آزار کودکان و ن

منظور  کارگیری کودکان به کشی و به آنان را به مخاطره بیندازد، هر گونه خرید، فروش، بهره

ارتکاب اعمال خالف از قبیل قاچاق، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجة جسمی و روحی 

ممانعت از تحصیل گرفتن عمدی سالمت و بهداشت روانی و جسمی کودکان و  کودکان، نادیده

 کودکان و نوجوانان.

آزاری مدنظر مقنن قرار  عنوان کودک با توجه به اینکه بیشتر مواردی که در این قانون به

عنوان مسئول حفظ  اند، دربارة کودکان خیابانی صادق است، دادستان هر شهرستان، به گرفته

یری و تعقیب جرائم علیه این العموم آن شهرستان، موظف به طرح دعوا، پیگ حقوق عامه و مدعی

دهندة نبود واکنش  اشخاص است. با این حال وجود و ازدیاد این پدیده، حداقل در ظاهر، نشان

 جدی نهادها و مسئوالن قضایی به این پدیدة شوم است.

 6/11/1187مصوب « دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» 4موجب مادة  همچنین به

نکردن یا نقص  ستان هر حوزة قضایی مکلف است در صورت اجراریاست قوه قضائیه، داد

تعقیب کیفری متهمان، تذکر یا »بودن آن، حسب مورد اقداماتی مانند  الوقوع حقوق عامه یا قریب

های اجرایی در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامة دعوا، تذکر به مسئوالن  اخطار به دستگاه
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یا حقوقی دربارة اقدامات منتهی به نقض حقوق عامه،  دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی

 را انجام دهد.« گرفتن تدابیر پیشگیرانه و... درپیش

ها چه از جهت وظیفة نظارتی خود برای حفظ  های شهرستان با توجه به موارد فوق، دادستان

ف به حقوق عامه و چه از منظر وظیفة قضایی خود برای تعقیب جرائم دارای جنبة عمومی، موظ

نکردن جرائم ارتکابی علیه  انجام تکالیف قانونی خود در این حوزه هستند. درمورد تعقیب

ها و مسئولیت کیفری این  کشی و...( از سوی دادستان استفاده، بهره کودکان خیابانی )مانند سوء

ن نداد ای را یافت که به صراحت، انجام اشخاص باید توجه داشت که هر چند شاید نتوان مقرره

قانون  087توان با تفسیر موسع از مادة  انگاری کرده باشد، می ها را جرم تکالیف قانونی توسط آن

ها دربارة کودکان خیابانی  نکردن دادستان (، اقدام1170مجازات اسالمی )کتاب تعزیرات مصوب 

 عنوان رفتاری مجرمانه واجد مسئولیت کیفری دانست. را به

از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی براساس شرایط هر یک »موجب مادة مذکور  به

ها از وظایف آنان است، اگر به هر  ها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن قانونی نزد آن

عذر و بهانه از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع، یا برخالف صریح قانون رفتار کنند، دفعة 

شوند  کرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم میاول از شش ماه تا یک سال و در صورت ت

در مادة فوق، نپذیرفتن «. و در هر صورت به تأدیة خسارات وارده نیز محکوم خواهند شد

شکایت یا رفتار برخالف قانون ذکر شده است. با توجه به اینکه شکایت تنها درمورد جرائم 

شت دادستان موظف به اقدام و پیگیری گذ گذشت موضوعیت دارد و دربارة جرائم غیرقابل قابل

گذشت و دارای جنبة خصوصی( برای مقامات  تر )قابل است، وقتی مقنن دربارة جرائم خفیف

گذشت به  قضایی مسئولیت کیفری قائل شده است، باید پذیرفت که درمورد جرائم غیرقابل

 ها مسئولیت درنظر گرفته است. طریق اولی برای آن
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 های اجرایی و مسئولیت کیفری ب( ترک فعل دستگاه

سازمان بهزیستی کشور موظف است با »نامة ساماندهی کودکان خیابانی  آیین 4براساس مادة 

های غیردولتی و نیروی انتظامی و با  های خیریه، تشکل همکاری و مشارکت شهرداری، انجمن

که با همکاری  استفاده از مددکار اجتماعی )در قالب تیم تخصصی سیار یا مستقر در مراکز

دهی خواهد شد(، به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان  ها سازمان شهرداری

ها و در صورت صالحدید کارگروه اجتماعی استان در شهرهای  خیابانی در همة مراکز استان

های ها و نهاد نامه، سازمان همین آیین 6موجب مادة  همچنین به«. هزار نفر اقدام کند 455باالی 

نامه هستند:  زیر موظف به همکاری با سازمان بهزیستی و اجرای دستورات مذکور در این آیین

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران درمورد برقراری امنیت در فرایند شناسایی کودکان 

خیابانی و تعیین تکلیف کودکان خیابانی بزهکار، وزارت دادگستری دربارة صدور مجوزها و 

ایی الزم در مراحل مختلف ساماندهی کودکان خیابانی و ارائة مشاوره حقوقی الزم احکام قض

ها درمورد تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی  برای تسهیل ساماندهی این کودکان، شهرداری

های  مناسب برای اجرای مراحل ساماندهی و تأمین امکانات موردنیاز ساماندهی یا اجرای تصمیم

زا به  ، وزارت کار و امور اجتماعی دربارة ارائة تسهیالت اعتباری اشتغالکارگروه اجتماعی استان

های جویای کار کودکان خیابانی و کودکان باالی پانزده سال )با اولویت( و آموزش  خانواده

های شغلی به خانواده کودکان خیابانی و کودکان باالی پانزده سال توسط سازمان  رایگان مهارت

ی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درمورد تأمین نیازهای ا آموزش فنی و حرفه

ها، تأمین پزشک و پرستار مورد  های درجة اول آن بهداشتی و درمانی کودکان خیابانی و خانواده

نیاز مراکز ساماندهی کودکان خیابانی، سازمان بیمة خدمات درمانی دربارة تأمین و صدور 

ها،  دک و خانواده درجة اول وی حسب اعالم بهزیستی استاننامة خدمات درمانی برای کو بیمه

سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پوشش درمانی و خدمات مورد نیاز کودک و خانوادة درجة 

های تابعه بدون دریافت وجه، سازمان صداوسیمای  اول وی در مراکز درمان و بیمارستان

ها و تیزرهای الزم  لیغی الزم، تهیة برنامهجمهوری اسالمی ایران درمورد اقدامات فرهنگی و تب

های مسئول در جهت انجام  ای با سازمان سازی اقشار مختلف جامعه، همکاری رسانه برای آگاه

احمر جمهوری اسالمی ایران درمورد تأمین خدمات  وظایف محوله به آنان، جمعیت هالل

ر حسب درخواست بهزیستی دوستانه برای کودک و خانوادة وی در حد مقدو حمایتی و انسان
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آموزان از طریق  سازی اولیای دانش ها، وزارت آموزش و پرورش درمورد هشدار و آگاه استان

آموزانی که در معرض  های اولیا و مربیان، شناسایی و راهنمایی دانش طرح مسئله توسط انجمن

های  ئة آموزشکمک مشاور مدرسه با همکاری مددکاران سازمان بهزیستی، ارا آسیب هستند به

آموزان از سوی مربیان و معلمان درمورد خطرات فرار از خانه و  سازی دانش الزم و آگاه

های الزم  های اجتماعی و کمیتة امداد امام )ره( دربارة اعمال حمایت رسان و دام های آسیب گروه

انون برنامة ق 95موجب بند ه مادة  های تحت پوشش دارای کودک خیابانی. همچنین به از خانواده

آوری کودکان خیابانی با همکاری سایر  ششم توسعه، سازمان بهزیستی مسئولیت دارد برای جمع

 ها اقدامات الزم را انجام دهد. دستگاه

دهندة این واقعیت است که مقنن ایران، چه در قالب قانون و چه  مجموع مقررات فوق نشان

کنش نشان داده است. با این حال اظهارات معاون نامه به پدیدة کودکان خیابانی وا در قالب آیین

های  دهندة نبود همکاری و مشارکت نهادها و سازمان اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور، نشان

نکردن و نبود همکاری مؤثر نهادها و  اقدام 1مسئول در این حوزه با سازمان بهزیستی است.

قانون مجازات اسالمی  076مول مادة تواند در قالب ترک فعل و مش های مذکور می سازمان

منصبان،  چنانچه هر یک از صاحب»اساس  ( قرار بگیرد. براین1170)کتاب تعزیرات مصوب 

ها در هر رتبه و مقامی که باشند از اجرای قوانین  مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداری

با «. وم خواهند شدمملکتی جلوگیری کنند، به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محک

تا « جلوگیری کند»وجود اینکه ظاهر ماده بر این است که مقام دولتی باید از اجرای قانون 

مشمول حکم این ماده باشد، با توجه به اینکه تکالیف مذکور درمورد کودکان خیابانی به عهدة 

ف از سوی باالترین ندادن این تکالی باالترین مقام رسمی هر اداره، سازمان یا نهاد است، انجام

مقام اجرایی درواقع به معنای جلوگیری این شخص از انجام تکلیف قانونی خود است؛ چه 

اینکه جلوگیری از اجرا وقتی معنا دارد که تکلیف به عهدة یک نفر باشد و شخص دیگر مانع 

اجرا و  هاست و عدم که درمورد کودکان خیابانی، تکلیف به عهدة این سازمان اجرا شود؛ درحالی

جلوگیری از اجرا در هم مستتر هستند. هر چند با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، 

 ارائة تفسیر مذکور شاید حداقل از منظر رویکرد رایج تفسیر قوانین ایراد داشته باشد.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
مردادماه  12. مصاحبه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور، مندرج در وب سایت جوان آنالین؛ تاریخ 1

 Https://Www.Javanonline.Ir؛1189
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قانون مجازات اسالمی )کتاب تعزیرات( نیز توجه  075توان به مادة  در این مورد همچنین می

های حکومتی که  هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه»شت که براساس آن دا

برخالف قانون، آزادی شخصی ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی 

بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از  جمهوری اسالمی ایران محروم کند، عالوه

در این مورد نیز با توجه به «. حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شدمشاغل حکومتی به 

اینکه حق بر سالمت، آزادی، تحصیل، مسکن و... در زمرة حقوق مصرح در قانون اساسی است، 

کردن شهروندان  منزلة محروم خودداری مقامات و مسئوالن از بسترسازی تحقق این حقوق، که به

ند مصداقی از جرم مذکور در این ماده و مبنایی برای اعمال مسئولیت توا از این حقوق است، می

 کیفری بر این اشخاص درمورد کودکان خیابانی باشد.

 نظارت و مسئولیت کیفری فقدانج( 

های  نداشتن دستگاه سومین حوزه از نبود کنشگری حکومت دربارة کودکان خیابانی، نظارت

هاست. با توجه به اینکه  ایی درمورد تکالیف قانونی آننظارتی بر عملکرد نهادهای اجرایی و قض

تواند راهگشا باشد، در  درمورد کودکان خیابانی، قوانین )مصوب مجلس( تا حد بسیار زیادی می

گذاری، وظیفة نظارتی نیز از جمله وظایف قوة  کنار وظیفة اصلی مجلس درمورد قانون

مجلس شورای اسالمی حق پژوهش »اساسی قانون  76موجب اصل  گذاری ایران است. به قانون

موجب « تمام امور کشور»در این میان، اطالق قید «. و تفحص در همة امور کشور را دارد

های اجرایی کشور درمورد کودکان خیابانی را  شود تا مسئولیت بررسی علل کوتاهی دستگاه می

کمیسیون اصل »نند اصل متوجه مجلس شورای اسالمی بدانیم. استفادة مجلس از ابزارهایی ما

روزرسانی قوانین و تصویب قوانین درمورد حمایت از این  ، سؤال از وزرا، استیضاح، به«85

نکردن مجلس از آنان درمورد وضعیت کودکان خیابانی را  کودکان مواردی هستند که استفاده

 مثابة ترک فعل این قوه درنظر گرفت. توان به می

وظیفه نکردن نمایندگان در وظایف نظارتی  برای انجام هر چند در قوانین جاری کشور،

ای درنظر گرفته نشده است، از منظر رویکرد جرم حکومتی، نبود نظارت  ها، وصف مجرمانه آن

عنوان یک کل( از مواردی است که با  گذاری کشور به طورکلی قوة قانون نمایندگان مجلس )و به

 رم حکومتی منجر خواهد شد.جمع سایر موارد، به تحقق عنوان مجرمانة ج

 



 

 

 

 

 

 9999، تابستان 4، شماره 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   292 

  

 

 گیری بحث و نتیجه
سالی هستند که بخش اعظم زندگی خود را در خیابان سپری  19کودکان خیابانی اشخاص زیر 

دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، در بیشتر  دانند. به کنند و درواقع خیابان را نقطة مرجع می می

اه است. اهمیت توجه به این کودکان این موارد پدیدة کودک خیابانی با پدیدة کودک کار همر

طور طبیعی باید انتظار داشت کودکان خیابانی امروز، بزهکاران فردا باشند و  است که به

کنند،  اشخاصی که امروز در شرایط نامناسب اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و فرهنگی رشد می

شده نتایج  های انجام د. با بررسیآی وجود می بستر بسیار مناسبی برای بزهکاری آنان در آینده به

 ارائه است. صورت زیر قابل پژوهش حاضر به

عنوان  نتایج پژوهش حاضر درمورد فقر، مشکالت خانوادگی و آزادی و سرگرمی به -

شدة پیشین در این حوزه  های انجام ترین دالیل پدیدة کودکان خیابانی، با پژوهش مهم

 مطابقت دارد.

ترین  کشی اقتصادی، استثمار و قاچاق از مهم المللی، بهره العات بینبا وجود اینکه در مط -

آید، در پژوهش حاضر و شاید  شمار می علل ایجاد و تداوم پدیدة کودکان خیابانی به

 شوندگان، چنین عواملی تأیید نشدند. دلیل ماهیت پنهان این جرائم و نیز ترس مصاحبه به

ر تکلیف این نهاد به تعهدات قانونی خود مبنی بر مسئولیت حکومت دربارة این کودکان ب -

کردن امکانات، حمایت از این کودکان و مقابله با خشونت و بدرفتاری و ارائة  فراهم

 ها مبتنی است. های قانونی از آن حمایت

عنوان مسئول حمایت قضایی از این کودکان، مبتنی بر قوانین موجود  قوة قضائیه ایران به -

ز این افراد، پیگیری قضایی مرتکبان جرم، خشونت، بدرفتاری، وظیفة حمایت ا

توجه به حقوق  ها و نهادهای بی استفاده و... از این کودکان، اعالم جرم علیه سازمان سوء

تواند در قالب  این قوه می  مسئولیتی دار است. در این میان، بی این کودکان و... را عهده

 مدنظر قرار بگیرد. ترک فعل و ورود آسیب به این کودکان

عنوان مسئول مستقیم اجرایی دربارة این کودکان موظف است مطابق مقررات  قوة مجریه به -

دهی، ارائة حمایت و خدمات  آوری، سازمان و قوانین موجود، به شناسایی، رصد، جمع

تواند در قالب ترک فعل و ورود  قانونی از این کودکان اقدام کند. کوتاهی این قوه می

 یب به این کودکان مدنظر قرار بگیرد.آس
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گذاری و نظارت در کشور، وظیفه دارد از همة  عنوان نهاد اصلی قانون قوه مقننه به -

ابزارهای قانونی خود، هم برای ارائة خدمات قانونی و هم برای نظارت بر نهادهای 

مثابة ترک فعل  بهتواند  مسئول در قبال کودکان خیابانی اقدام کند. کوتاهی این قوه نیز می

 و عامل ایجاد آسیب برای کودکان خیابانی مدنظر قرار بگیرد.

با وجود اینکه در قوانین جاری کشور، مسئولیت کیفری مقامات و مسئوالن در قبال ترک  -

ندادن وظایف خود، چندان مدنظر قرار نگرفته است، مستفاد از مواد مختلفی  فعل و انجام

توجهی این اشخاص و نهادها  توان به شرح مذکور دربارة بی یاز قوانین کیفری موجود م

 به حقوق کودکان خیابانی، قائل به مسئولیت کیفری بود.
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 منابع
 ( 1185ایان راس، جفری ،)ترجمة حسین غالمی، تهران: انتشارات سازمان تحوالت جرم سیاسی ،

 ها )سمت(. مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 مخاطرات گسترده اجتماعی در بستر مکاتب »(، 1182ناتری ) ن و محمدابراهیم شمسشهریاری، بهم

 .498 -470: 11، شمارة فصلنامۀ دانش مخاطرات، «شناسی های حقوق جزا و جرم و اندیشه

 ترجمة احمد کریمی، تهران: انتشارات امیرکبیر.شناسی فقر جامعه(، 1102رال ) راچ، جک ، 

  شناسی جرم  دیده در بزه، «دیدگی کودکان خیابانی در برزیل بزه»(، 1188)روزنبالت، فرناندا فونسکا

اله غالمی، تهران: انتشارات، مؤسسة  ویراستة داون آل روث و دیوید کازالریچ، ترجمة نبی حکومتی،

 های حقوقی شهر دانش. مطالعات و پژوهش

 از منظر اصول اخالق  درآمدی بر مفهوم جرم دولتی»(، 1186اله و محمود عباسی ) غالمی، نبی

 .87-91: 42، شمارة فصلنامۀ اخالق زیستی ،«زیستی

 رسالة های حکمرانی خوب پیشگیری از جرائم حکومتی در پرتو مؤلفه(، 1189اله ) غالمی، نبی ،

 شناسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی. دکتری حقوق جزا و جرم

 ( 1187گرین، پنی و تونی وارد) ،اله غالمی،  ، ترجمة نبیها، خشونت و فساد جرم حکومتی؛ دولت

 تهران: انتشارات مجد.

 مجلۀ پژوهشات ، «شناسی تا آسیب اجتماعی شناسی از جرم»(، 1185حسین ) نجفی ابرندآبادی، علی

 .1514 -1510: 06، شمارة حقوقی )یادنامۀ شادروان دکتر رضا نوربها(

 تهران: انتشارات شناسی دانشنامۀ جرم(، 1185مید هاشم بیکی )حسین و ح ابرندآبادی، علی نجفی ،

 گنج دانش.
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