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Educating Children & Juveniles Deprived of Their Liberty & the
Challenges They Face in Iran Law
Jamal Beigi1, Mehrdad Teymoori2
Abstract
Background and aim: Every child & juvenile, in every place &
time, is equally entitled to the enjoyment of his or her human rights as
an inherent & inalienable right. Whether that child & juvenile is a
criminal or a non-criminal, children & juveniles deprived of their
liberty are among the most vulnerable groups in society whose rights
cannot be ignored. Today education is considered an essential element
of the progress & development of human societies & the right to
education of children & juveniles deprived of their liberty is also
considered as one of their human rights & citizenship. Although,
having the right to education of children & juveniles deprived of their
liberty can play an essential role in re-socializing & reforming them.
However, the implementation of this right in Iran has several
challenges.
Methods: The present paper, which is written using library
documents & resources in a descriptive & analytical manner,
examines the challenges facing the right to education of children &
juveniles deprived of their liberty in Iran & offers solutions.
Results: Findings & results of the study indicate that the
implementation of the right to education of children & juveniles
deprived of liberty in Iran faces numerous cultural, financial, judicial,
legal, administrative & security challenges that must be addressed in
order to address the existing challenges using the solutions provided
for each What better way to take action than to enforce this right.
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Conclusion: The facts show the need for societies to have places
that can keep inconsistent & abnormal people out of society for a
while & to make arrangements so that they can reform & return to
society for social welfare. The right to education of children &
juveniles deprived of their liberty is one of their fundamental rights &
it is the responsibility of governments to take measures in this regard
to take. So that they, like other members of society, can achieve the
right to education as their human right.
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چکیذُ
سهیٌِ ٍ ّذفٞ :ش وٛدن ٛ٘ ٚرٛا٘ی دس ٞش ٔىاٖ  ٚصٔاٖ ت ٝكٛست تشاتش ٔؼتحك تٟشٜٙٔذی
اص حمٛق تـشی خٛد تٔ ٝخات ٝحمٛق راتی  ٚا٘فىان٘اپزیش ٞؼت ،خٛا ٜآٖ وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ
تضٜواس تٛد ٜیا غیش تضٜواس .وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی اص رّٕ ٝآػیةپزیشتشیٗ ٌش ٜٚدس
رأٔٞ ٝؼتٙذ و ٝحمٛق آٖٞا سا ٕ٘یتٛاٖ ٘ادیذٌ ٜشفت .أشٚص ٜآٔٛصؽ سوٗ اػاػی تشلی ٚ
پیـشفت رٛأْ تـشی لّٕذاد ٔیٌشدد  ٚحك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٘یض
تٛٙٓ ٝاٖ یىی اص حمٛق تـش  ٚؿٟش٘ٚذی آ٘اٖ لّٕذاد ٔیٌشددٞ ،شچٙذ تشخٛسداسی اص حك آٔٛصؽ
وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی دس ساػتای تاص ارتٕآیٕ٘ٛدٖ  ٚاكالح  ٚتشتیت آٖٞا ٘مؾ
اػاػی سا ٔیتٛا٘ذ داؿت ٝتاؿذِ ،یىٗ ارشای ایٗ حك دس ایشاٖ داسای چاِؾٞای ٔتٔذدی ٞؼت.
رٍشٔ :ماِ ٝحاهش و ٝتا اػتفاد ٜاص اػٙاد ٙٔ ٚاتْ وتاتخا٘ٝای  ٚت ٝسٚؽ تٛكیفی  ٚتحّیّی
ٍ٘اسؽ یافت ،ٝت ٝتشسػی چاِؾٞای فشاسٚی حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی دس
ایشاٖ  ٚاسائ ٝساٜواسٞا ٔیپشداصد.
یافتِّا :یافتٞٝا ٘ ٚتایذ پظٞٚؾ حاوی اص ایٗ اػت و ٝارشای حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی دس ایشاٖ تا چاِؾٞای ٔتٔذد فشٍٙٞیٔ ،اِی ،لوایی ،لا٘٘ٛی ،ارشایی ٚ

 .1دا٘ـیاس ٌش ٜٚآٔٛصؿی حمٛق رضا  ٚرشْؿٙاػیٚ ،احذ ٔشاغ ،ٝدا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔیٔ ،شاغ ،ٝایشاٖ.
(٘ٛیؼٙذٔ ٜؼؤ)َٚ

Email: Jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir

 .2دا٘ـزٛی دوتشی تخللی حمٛق رضا  ٚرشْ ؿٙاػیٚ ،احذ ٔشاغ ،ٝدا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔیٔ ،شاغ ،ٝایشاٖ.
ًَع هقالِ :پظٞٚـی

تاریخ دریافت هقالِ1398/6/16 :

تاریخ پذیزش هقالِ1398/11/13 :
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أٙیتی ٔٛار ٝاػت و ٝتایذ دس ساػتای سفْ چاِؾٞای ٔٛرٛد تا اػتفاد ٜاص ساٜواسٞای اسائٝؿذٜ
دس رٟت ٞشچ ٝتٟتش ارشاؿذٖ ارشای ایٗ حك ٌاْ تشداؿت ٝؿٛد.
بحث ٍ ًتیجِگیزیٚ :الٔیتٞا ٘ـاٖ اص ٘یاص رٛأْ تٔ ٝىاٖٞایی داسد و ٝتتٛا٘ٙذ تشای
ٔذتی افشاد ٘اػاصٌاس ٘ ٚاٙٞزاس سا رذا اص رأٍٔ٘ ٝا ٜداس٘ذ  ٚتٕٟیذاتی تیٙذیـٙذ و ٝآ٘اٖ اكالح
ؿذ ٚ ٜدس رٟت سفا ٜارتٕآی ت ٝرأٔ ٝتاصٌشد٘ذ .حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص
آصادی رضء حك اػاػی آ٘اٖ اػت  ٚتش دٚؽ دِٚتٞا اػت و ٝتذاتیشی دس ایٗ خلٛف ت ٝواس
ٌیش٘ذٕٞ .چٙیٗ الذاْٞای تؼیاسی دس واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞای ایشاٖ دس خلٛف
سٓایت حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی  ٚسفْ چاِؾٞای ٔٛرٛد تایذ ا٘زاْ
ٌیشد تا آٖٞا ٘یض ٕٞا٘ٙذ ػایش افشاد رأٔ ٝتتٛا٘ٙذ ت ٝحك آٔٛصؽ تٔ ٝخات ٝحمٛق تـشی خٛد
دػت یاتٙذ.

ٍاصگاى کلیذی
وٛدنٛ٘ ،رٛاٖ ،آٔٛصؽٔ ،مشسات ایشاٖ ،وا٘ ٖٛاكالح  ٚتشتیت
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هقذهِ
ص٘ذاٖ ٔىا٘ی اػت و ٝدس آٖ فشد خاًی ت ٝدِیُ إٓاَ خٌای خٛد ٔیتایؼت
ٔزاصات ٌشدد ٝ٘ ،ایٗو ٝاص حمٛق اِٚی ٝو ٝت ٝدِیُ ا٘ؼاٖتٛدٖ تا لثُ اص استىاب رشْ اص
آٖ تشخٛسداس تٛد ٜاػتٔ ،حشٌ ْٚشدد .تایذ ارٓاٖ داؿت و ٝأشٚص ٜدس اوخش ِ٘اْٞای
حمٛلی ٔمشساتی دس ساتٌ ٝتا ص٘ذاٖ  ٚص٘ذا٘یاٖ ٚهْ ٌشدیذٔ ٚ ٜیخاقٞا ٔٔ ٚاٞذات ٔتٔذد
تیٗإِّّی ت ٝأوای وـٛسٞای ٓو ٛػاصٔاٖٞای تیٗإِّّی دستاس ٜحمٛق ص٘ذا٘یاٖ
سػیذ ٜاػت و ٝدس آٖٞا ت ٝیىؼشی حمٛق  ٚاكِٛی اؿاس ٜؿذ ٜتا تا سٓایت آٖٞا تٛػي
ِ٘اْٞای حىٔٛتی ص٘ذا٘یاٖ ٘یض تتٛا٘ذ اص حذالُ پاسأتشٞای ٕٔىٗ رٟت ا٘ؼاٖتٛدٖ
تٟشٜٙٔذ ٌشد٘ذ ،اٌشچ ٝحك آٔٛصؽ دس تؼیاسی اص اػٙاد ٔٔ ٚاٞذات تیٗإِّّی تحت
حٕایت لشاس ٌشفت ٝاػت  ٚدس لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات داخّی تؼیاسی اص وـٛسٞا ت ٝآٖ اؿاسٜ
و ٝدس ٘من آٖ تشای تـشیت ایزاد ٔیؿٛد ٕٞ .ا٘ا ت ٝتضسٌی ٘من فاحؾ حمٛق تـش
اػت و ٝتٟٙا ٘یاصٔٙذ تٛػٔ ٝآٖ دس ساػتای سػیذٖ ٍٕٞاٖ ت ٝإٞیت ایٗ ٔٞ ٟٓؼت.
دس ایٗ ٔؼیش پشتالًٓ حٕایت  ٚایفای وأُ  ٚفٛسی حك تش آٔٛصؽ تش دٚؽ دِٚتٞا
ٔیتاؿذ (.)1
ّٓی اِمآذ ٜتٔییٗ ٔزاصات تشای ٔزشٔاٖ ت ٝػِٛٙٔ ٝس تاصداس٘ذٌی ،تیٔزاصات
ٕ٘ا٘ذٖ ٔشتىة  ٚتاصپشٚسی ٔزشٔاٖ ایزادؿذ ٜاػت .ایٗ ػٞ ٝذف ،یٔٙی تاصداس٘ذٌی،
تیٔزاصات ٕ٘ا٘ذٖ  ٚتاصپشٚسی ٞش یه رأٔٞ ٝذفی داس٘ذ و ٝتا دیٍشی ٔتفاٚت اػت
( .)2اكُ تاصداس٘ذٌی دس رشائٓ ٔ ٚزاصاتٞا تش ٔزشٔاٖ تاِمٔ ٜٛتٕشوض اػت ،یٔٙی
وؼا٘ی ؤٕ ٝىٗ اػت تٚ ٝاػٌ ٝؿشایي ٚیظ ٜخٛد دس ٔٔشم استىاب رشائٓ لشاس ٌیش٘ذ.
تیٔزاصاتٕ٘ا٘ذٖ ٔشتىة ٘یض تاٞذف تماف ارتٕآی  ٚاسهای حغ ا٘تماْرٛیی ٚ
تیپاػخٍ٘زاسدٖ ٔزشْ اص ػٛی خا٘ٛاد ٜیا ؿخق ٔزٙیّٓی ٝت ٝسػٕیت ؿٙاخت ٝؿذٜ
اػت  ٚدس ٟ٘ایت تاصپشٚسی ؿخق ٔزشْ سا ٞذف لشاس داد ٜاػت  ٚدسكذد اػت تا ٚی سا
اص لیذ ػٛاتك تاسیه ٌزؿت ٚ ٝإٓاَ صیاٖ تاسؽ تشٞا٘ذ.

جمال بیگی ،مهرداد تیموری

ؿذ ٜاػت ،أا دس ارشای آٖ ،د٘یا تا چاِؾٞای تضسٌی س ٚت ٝسٚػت ،أا لٌٔاً حفشٜٞایی
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حك تحلیُ  ٚآٔٛصؽ تخـی اص حمٛق تـش و ٝت ٝكٛست تیٗإِّّی  ٚدس اػٙاد
ٔتٔذد حمٛق تـش ت ٝسػٕیت ؿٙاخت ٝؿذ ٜاػت .احتشاْ ت ٝحك تحلیُ  ٚآٔٛصؽ تشای
 ٕٝٞؿٟش٘ٚذاٖ فاسٕ اص آتمادات ٔزٞثی ،ػیاػی ،رٙؼیتی ٘ ٚظادی اص ٘ـا٘ٞٝای تاسص
پایثٙذی حىٔٛتٞا ت ٝیىی اص رٙثٞٝای ٔ ٟٓحمٛق تـش دس ػٌح رٟاٖ اػت .ایٗ حك
تایذ تذٞ ٖٚشٌ ٝ٘ٛتثٔین  ٚدس ساػتای وشأت ا٘ؼا٘ی تشای  ٕٝٞافشاد فشاٌ ٓٞشدد ٚ
دِٚتٞا ٔىّفا٘ذ تا تٟشٌٜیشی اص ٙٔ ٕٝٞاتْ دس دػتشع ،صٔی ٝٙسا تشای تٟشٜٙٔذی
آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالشهای فراروی...

ؿٟش٘ٚذاٖ اص آٔٛصؽ فشا ٓٞوٙٙذ ( .)3آٔٛصؽ  ٚتحلیُ حك یا أتیاصی اػت و ٝدس
دػتشع وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ لشاس ٔیٌیشد تا ٘تایذ آٖ دس تٟثٛد وّی حمٛق آ٘اٖ ٔؤحش
ٚالْ ؿٛد .فمي تا آٔٛصؽ اػت و ٝوٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ت ٝرٟاٖ خاسد اص فش ًٙٞفمش
دػتشػی داس٘ذ  ٚاص سا ٜفشاٌیشی ّٟٓٔ ٚ ْٛاستٞا ،اسصؽٞای ٔٔٛٙی سا ٔییاتٙذ  ٚتٝ
ػٛی ص٘ذٌی تٛأْ تا خٛؿثختی ٞذایت ٔیؿ٘ٛذ ( .)4تش ایٗ اػاع ٔ ٚثٙای حمٛق
ا٘ؼا٘ی ٞش وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ ٘یض تذ ٖٚدس ِ٘شٌشفتٗ ٔالحِات فشٍٙٞیٔ ،زٞثی٘ ،ظادی،
ٓمیذتیّٔ ،یتی ،رٙؼیتی ٞ ٚشٌٚ ٝ٘ٛیظٌی دیٍش اص رّٕ ٝاستىاب رشْ ،اص حمٛق تٙیادیٗ
تـشی اص رّٕ ٝحك تش آٔٛصؽ تشخٛسداس اػت.
وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی اص رٌّٕ ٝشٜٞٚای دس ٔٔشم خٌش ٘من حمٛق
تـشی دس ػٌح رأٔ ٝتیٗإِّّی ٞؼتٙذ و ٝتِ ٝحاٍ ؿشایٌی و ٝدس آٖ ت ٝػش ٔیتش٘ذ،
أىاٖ ٘ادیذٌٜشفتٗ آٖٞا  ٚتٔشم ت ٝحمٛق  ٚآصادیٞای اػاػیؿاٖ تیـتش اص دیٍش
ٌشٜٞٚای ا٘ؼا٘ی تٛد ٚ ٜغاِثاً ؿشایي ٔٙلفا٘ٝای تشای احماق حمٛق آٖٞا ٚرٛد ٘ذاسد ٚ
تًٛ ٝس خاف تحت ا٘ٛاّ  ٚالؼاْ سفتاسٞای غیش ا٘ؼا٘ی ،تحمیشآٔیضُ ،إِا٘ ٚ ٝحتی
ٌاٞی ؿىٙز ٝلشاس ٔیٌیش٘ذ ( .)5اص ایٗ س ٚهشٚست حٕایت تیـتش ٔ ٚؤحش اص آٖٞا تذٚیٗ
 ٚتلٛیة ٔمشسات ٚیظ ٜحمٛق تـشی  ٚسٓایت حمٛق آٖٞا سا ٔیًّثذ تا وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٘یض ٕٞا٘ٙذ ػایش الـاس رأٔ ٝاص حمٛق اِٚی ٝخٛد ٔا٘ٙذ حك
تش آٔٛصؽ اػت ٘یض تٟشٜٙٔذ ٌشد٘ذٔ .تأػفا٘ ٝدس ٔشحّ ٝارشا  ٚایفای ص٘ذا٘یاٖ دس تؼیاسی
اص ٔٛاسد ٕ٘یتٛا٘ٙذ اص ایٗ حك تٟشٜٙٔذ ٌشد٘ذٔ .ماِ ٝحاهش و ٝتا ٞذف تشسػی چاِؾٞای
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فشاسٚی حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی دس ایشاٖ ٔیپشداصد  ٚتا اسائٝ
ساٜواس دسكذد پاػخدادٖ ت ٝایٗ د ٚپشػؾ ٔیتاؿذ:
1ـ چاِؾٞای فشاسٚی حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی دس ِ٘اْ
حمٛلی ایشاٖ وذْا٘ذ؟
2ـ ساٜواسٞای واستشدی ٘اُش تش چاِؾٞای حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحشْٚ
اص آصادی وذْا٘ذ؟
چالصّای رٍاًی ،هالی ٍ عذم ساسگاری با هحیظ در اجزای حق آهَسش کَدکاى
ٍ ًَجَاًاى هحزٍم اس آسادی
اص رّٕ ٝچاِؾٞای ٔٛرٛد دس ٔماتُ حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص
سٚحی  ٚسٚا٘ی ایٗ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘آٖ ،ذْ ػاصٌاسی تا ٔحیي وا٘ ٖٛاكالح  ٚتشتیت ٚ
ص٘ذاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔـىالت ٔاِی واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت ص٘ذاٖٞا ٔ ٚؤػؼات
آٔٛصؿی دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٕ٘ٝ٘ٛای اص چاِؾٞای
ٔٛرٛد ٔیتاؿٙذ.
1ـ هطکالت رٍحی ٍ رٍاًی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى هحزٍم اس آسادی
صٔا٘ی و ٝوٛدن ٛ٘ ٚرٛا٘ی اص ارتٕاّ ٚاسد ٔحیي وا٘ ٖٛاكالح  ٚتشتیت  ٚیا ص٘ذاٖ
ٔیؿٛدٔ ،حیي رذیذی سا و ٝلثالً تا آٖ آؿٙایی ٘ذاؿت ٝسا تزشتٔ ٝیوٙذ  ٚدس ایٗ
ٔحیي وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تا ٔؼائُ ٔ ٚـىالتی دسٌیش ٔیتاؿٙذ و ٝاص رّٕ ٝایٗ
ٔـىالت ٔؼائُ خا٘ٛادٌی ٔ ٚـىالت ٔشتٛى ت ٝپش٘ٚذ ٜویفشی ٕٞ ٚچٙیٗ حاالت
سٚحی وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ و ٝدچاس ٘ٓٛی ٓزاب ٚرذاٖ ٔیؿٛد  ٚاص ِحاٍ سٚا٘ی دچاس
٘ٓٛی پشیـا٘ی  ٚاختالَ ٔیٌشدد وٛٔ ٝرة ٔٙضٚیؿذٖ وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ ٔیؿٛد  ٚاص
ِحاٍ سٚحی  ٚسٚا٘ی آٔادٌی ایٗوٛٔ ٝلٔیت رذیذ سا تپزیشد٘ ،ذاسد  ٚد٘یا سا تشای خٛد
پایاٖ ؿذٔ ٜیدا٘ذ ،اِثت ٝایٗ ٘ ّٛحاالت دس افشادی و ٝتاص ٚ ٜتشای اِٚیٗتاس ٚاسد وا٘ٚ ٖٛ
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یا ص٘ذاٖ ؿذٜا٘ذ ،تیـتش ٔـاٞذٔ ٜیٌشددِ ،ز ا افشادی و ٝداسای ػاتم ٝص٘ذاٖ ٔیتاؿٙذ
ت ٝساحتی ٔیتٛا٘ٙذ حاالت سٚحی  ٚسٚا٘ی خٛد سا تا ؿشایي ٔٛرٛد  ٚتا آٖ ٔحیي ٚفك
دٙٞذ .پغ دس چٙیٗ حاِتی وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ اصِحاٍ سٚحی  ٚسٚا٘ی ٔؼآذ تشای
آٔٛصؽدیذٖ  ٚایٗو ٝادأ ٝتحلیُ تذٞذ ٘یؼت ٞ ٚیچ اٍ٘یض ٚ ٜسغثتی  ٓٞت ٝآٔٛصؽ
اص خٛد ٘ـاٖ ٕ٘یدٞذ .پغ وا٘ ٖٛاكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖ ٔحّی اػت و ٝوٛدن ٚ
٘ٛرٛاٖ ت ٝخاًش إٓاَ خالف  ٚخٌای خٛد آصادی اص ا ٚػّة ٔیٌشدد ،أا ت ٝص٘ذاٖ
آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالشهای فراروی...

سفتٗ كشفاً ٔزاصات ػاِة آصادی اػت  ٚدس ایٗ كٛست وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ ٘یض ٔیتٛا٘ذ تٝ
ػایش حمٛق تٙیادیٗ  ٚاػاػی خٛد دػتشػی داؿت ٝتاؿذ.
2ـ عذم ساسگاری با هحیظ کاًَى اصالح ٍ تزبیت ٍ سًذاى
ٔحیي خاف واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞا ،لٛا٘یٗ  ٚػاختاسٞایی و ٝحاِت
ِ٘ٓ ٌٝ٘ٛای داس٘ذ ،تشای وٛدن ٛ٘ ٚرٛا٘ی و ٝتشای اِٚیٗتاس ٚاسد آ٘زا ٔیؿٛد تا
دؿٛاسیٞایی ٕٞشا ٜاػت .وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ و ٝاص ٔحیي آساْ ٟٔ ٚشتاٖ خا٘ٛاد ٜخٛد
ٚاسد ٔحیي ػشد  ٚخـٗ  ٚصرشآٚس وا٘ ٚ ٖٛیا ص٘ذاٖ ٔیؿٛدٕ٘ ،یتٛا٘ذ خٛد سا تا آٖ
ٔحیي ٚفك تذٞذٕٞ .چٙیٗ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔؼتمش دس واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت دس
ػٙیٗ خاكی ٞؼتٙذ و٘ ٝیاص ت ٝتٛدٖ دس وٙاس خا٘ٛاد ٚ ٜتٟشٜٙٔذی اص ٟٔش ٔ ٚحثت
خا٘ٛاد ٜساداس٘ذ و ٝت٘ ٝاچاس دس ٔحیٌی لشاس ٔیٌیش٘ذ و ٝػشتاػش خـٗ ٘ ٚأٟشتا٘ی
اػت ٚ ٚفكدادٖ خٛد تا ؿشایي ٔ ٚحیي آ٘زا واس تؼیاس دؿٛاسی اػتٔ .ؼأِ ٝدیٍش
ایٗو٘ ٝاچاس ٔیتاؿٙذ تا افشادی و ٝػاتمٝداس ٞؼتٙذ  ٚرشائٓ ػٍٙیٗ سا ٔشتىة ؿذٜا٘ذ،
دس یه ٔىاٖ ص٘ذٌی وٙٙذ ٔٔ ٚاؿشت داؿت ٝتاؿٙذ و ٝاص ًشیك ایٗ ٔٔاؿشت
خشدٜفش ًٙٞص٘ذاٖ دس آٖٞا تأحیش ٌزاؿتٛٓ ٚ ٝاسم ٘اخٛؿایٙذی تٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ
داؿت ایٗ أش دس افشادی و ٝدس ػٙیٗ پاییٗتشی لشاس داس٘ذ ،تیـتش ٔـٟٛد اػت.
اص آ٘زایی و ٝلا٘ ٖٛویفشٞایی سا تحٕیُ ٔیوٙذ و ٝتشخی ػٍٙیٗتش اص تشخی
دیٍش٘ذٕ٘ ،یتٛا٘ذ اراص ٜدٞذ و ٝفشد ٔحى ْٛت ٝویفشٞای ػثه دس ٕٞاٖ ٔىا٘ی حثغ
ؿٛد ؤ ٝزشْ ٔحى ْٛت ٝویفشٞای ػٍٙیٗتش حثغ ؿذ ٜاػت ،اٌشچٞ ٝذف اكّی ویفش
تحٕیُؿذ ٜاص ػٛی لا٘ ٖٛرثشاٖ رشْ اػت ،أا اكالح ٔزشْ ٘یض ٔٛسد ِ٘ش اػت (.)6

 / 81فصلنامه حقوق کودک

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 9911

ٕٞچٙیٗ فشد وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ تا ٔٔاؿشت تا وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ دیٍش ٔؼتمش دس واٖ٘ٛ
رشْ خٛد سا صؿت ٘ ٚاپؼٙذ ٕ٘یدا٘ذ  ٚچ ٝتؼا افشادی سا تا رشائٓ ٟٔٓتش اص خٛد ٔیتیٙذ
 ٚرشْ خٛد سا وٓإٞیت تشٔیؿٕشد و ٝایٗ أش خٛد تآج ٔیؿٛد و ٝوٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ ت ٝآٔٛصؽدیذٖ  ٚادأ ٝتحلیُ سغثت ٘ذاؿت ٝتاؿٙذ  ٚدس چٙیٗ ٔٛلٔیتی ٓٞ
أىاٖ اسائ ٝآٔٛصؽ  ٚتـٛیك ت ٝآٔٛصؽدیذٖ  ٚادأ ٝتحلیُ وٓسً٘ ٔیٌشدد.
یىی اص ص٘ذاٖٞایی و ٝتشای ص٘ذا٘یاٖ أىا٘ات تؼیاس صیادی سا تذاسن دیذ ٜاػت ٚ
ص٘ذا٘یاٖ دس آ٘زا تؼیاس ساحت  ٚآػاٖ ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ ص٘ذاٖ ٞاِذٖ فٍٙؼُ ( Halden

٘ )Fengselشٚط اػت .ایٗ ص٘ذاٖ دس ػاَ  2011دس صٔیٙی تٔ ٝؼاحت ٞ 30ىتاس ػاختٝ
ؿذ ٜاػت و ٝأىا٘اتی تیؾ اص ٞتُٞای  5ػتاس ٜداسد .ػَّٞٛای ص٘ذاٖ ٞاِذٖ تیـتش
ؿثی ٝخٛاتٍاٜٞا ی دا٘ـزٛیی ؿیه ٞؼتٙذٞ ،ش ػّٔ َٛزٟض ت ٝتّٛیضی ٚ ٖٛیخچاَ
ػّ َٛیه آؿپضخا٘ ٚ ٝاتاق پزیشایی داسد و ٝفوای داخّی آٖٞا تا ٔثّٕاٖ ساحتیٔ ،یض
لٜٟٛخٛسی ػثضسً٘  ٚػشٚیغ حٕاْ ِٛوغ تضئیٗ ؿذ ٜاػت .دس ایٙزا ٕٔٔاسی ٚ
دوٛساػی ٖٛداخّی دس واػتٗ اهٌشاب ص٘ذا٘یاٖ  ٚتٛاٖتخـی آٖٞا ٘مؾ تؼیاس ٔؤحشی
داسد .اص ٟٔٓتشیٗ ٚیظٌی ٞای ایٗ ص٘ذاٖ آٖ اػت و ٝتالؽ ؿذٔ ٜحیي آٖ تا فوای
تیش ٖٚاص ص٘ذاٖ ٞیچ تفاٚتی ٘ذاؿت ٝتاؿذ .تٕٞ ٝیٗ دِیُ فوای داخّی ت ٝرای ػیٕاٖ
 ٚآرش تا ٚسقٞای ٌاِٛا٘یض ٚ ٜدسختاٖ واد اص فوای تیش ٖٚرذاؿذ ٜاػت .دس ٚالْ تٟٙا
دیٛاس تتٙی أٙیتی ص٘ذاٖ تا پٛؿؾ ا٘ثٌ ٜٛیاٞی اص ِٔٙش ص٘ذا٘یاٖ دٚس ٍ٘ ٝداؿت ٝؿذ ٜتا
ص٘ذاٖ ٞاِذٖ خلٕا٘ ٝتِ٘ ٝش ٘شػذ .تٌ ٝفتٔ ٝؼؤٚالٖ اص ایٗ ص٘ذاٖ تشای آٔادٜػاصی
سٚحی ٝص٘ذا٘یاٖ تشای ٚسٚد ت ٝرأٔ ٝاػتفادٔ ٜیؿٛد .ت ٝآتماد ٘شٚطیٞا ،ص٘ذا٘یوشدٖ
ٔزشٔاٖ دس ؿشایي ػخت ٘ٝتٟٙا ٘تیزٝتخؾ ٘یؼت ،تّى ٝاحتٕاَ استىاب ت ٝرشْ پغ اص
آصادی سا ٔیاٖ ص٘ذا٘یاٖ افضایؾ ٔیدٞذ ( .)7تا تٛر ٝتٛٔ ٝاسد اؿاسٜؿذ ٜدس خلٛف
ٓذْ ػاصٌاسی وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تا ٔحیيٞای وا٘ ٖٛاكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖ دس اسائٝ
آٔٛصؽ ت ٝآٖٞا  ٚتشغیة ت ٝآٔٛصؽ دیذٖ ٔیتٛا٘ذ تأحیشٌزاس تاؿذ.
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3ـ هطکالت هالی در سهیٌِ آهَسش کَدکاى ٍ ًَجَاًاى هحزٍم اس آسادی
سٚؿٗ اػت ت ٝكشف ایٗ ادٓا و ٝچ ٖٛتشخی اص وـٛسٞا أىاٖ ٔادیٔ ،حمك
ػاختٗ ایٗ حك سا ٘ذاس٘ذٕ٘ ،یتٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛاػتذالَ وشد و ٝایٗ حك ٘ثایذ ٓاْ
اِـٕ َٛیا آٔش ٜلّٕذاد ؿٛد .ایٗ ٘تیز ٝو ٝاص ٌٔٙك ٘یض تشٔیآیذٓ .مُ حىٓ ٔیوٙذ وٝ
تشای تحمك ایٗ اٞذاف ٚاال  ٚاػاػی تشؿٕشد ٜؿذ ٜدس آالٔی ٝرٟا٘ی ٔ ٚحمكػاختٗ
حمٛق ٔٙذسد دس ٔیخاقٞا  ٚػایش اػٙاد حمٛق تـشی ٔشتثي تایذ افشاد اص آٖٞا ٌّْٔ
آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالشهای فراروی...

ؿذ ٚ ٜلذست دسن اتتذایی آٖٞا سا داؿت ٝتاؿٙذ ٌٛ .ایٗؤ ٝحمكؿذٖ تٕأی دیٍش
حمٛقٚ ،اتؼتٍی تاْ  ٚغیش لاتُ ا٘ىاسی تا ٚرٛد آٔٛصؽ داسد .سؿذ  ٚتٛػٔ ٝالتلادی،
ارتٕآی  ٚفشٍٙٞی تش پای ٝآٔٛصؽ ؿىُ ٔیٌیشد  ٚآٔٛصؽ اتتذایی تٛٙٓ ٝاٖ یه پای،ٝ
صیشتٙای اػاػی حك تش تٛػٔ ٚ ٝدیٍش حمٛق تٙیادیٗ سا ؿىُ ٔیدٞذ (ٔ .)8ـىُ ٔاِی
دِٚتٞا دس ارشای حك آٔٛصؽ دس وـٛسٞای وٓتش تٛػٔٝیافت ٝتیـتش ٔـٟٛد اػت وٝ
ٓذْ تٛر ٝدِٚت ت ٝأش آٔٛصؽ  ٚإٞیت ایٗ ٔٛه ّٛسا دستش داسد.
ص٘ذاٖٞا دس اغّة وـٛسٞا تا وٕثٛد ٔٙاتْ ٔاِی٘ ،ثٛد ٔشالثتٞای تٟذاؿتی  ٚتغزیٝ
٘أٙاػة س ٚت ٝسٞ ٚؼتٙذٕٞ .چٙیٗ ص٘ذا٘ثا٘اٖ داسای آٔٛصؽٞای الصْ ٘یؼتٙذ .افض ٖٚتش
آٖ ،حمٛق  ٚدػتٕضد ٘اچیضی دساصای ٔؼؤِٚیت ٕٟٔی و ٝتش ٟٓذ ٜداس٘ذ ،دسیافت
ٔیوٙٙذ .دس تشخی وـٛسٞا ٔیضاٖ ٔشي ٔ ٚیش دس ص٘ذاٖ تاالػت ٘ ٚیض اغّة وـٛسٞا
أىاٖ ػاختٗ ص٘ذاٖ ٞای تیـتش ،تشای رٌّٛیشی اص تشاوٓ ص٘ذا٘یاٖ  ٚاػتخذاْ ص٘ذا٘ثا٘اٖ
 ٚآٔٛصؽ آ٘اٖ  ٚتخلیق آتثاسات ٔاِی تیـتش تشای ص٘ذاٖٞا ٚرٛد ٘ذاسد (.)9
تا تٛر ٝت ٝػشا٘ ٝتاالی رٕٔیت ویفشی دس واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞا ٚ
تٛدرٝای و ٝتشای آٖٞا دس ِ٘ش ٌشفتٔ ٝیؿٛد ،كشف ػایش ٞضیٞٝٙا ٔا٘ٙذ خٛسان،
تأٔیٗ أٙیت  ٚػایش ٞضیٞٝٙا و ٝرضء تضسٌی اص ٔخاسد واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚیا
ص٘ذاٖ سا دستش ٔیٌیشد سا ؿأُ ٔیؿٛدٕٞ .چٙیٗ تشای ػاختٗ  ٚتزٟیض ٔذاسع دس
واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞا  ٚایزاد فواٞای آٔٛصؿی ٞضیٝٙای ٕ٘یؿٛد ٚ
تٛدر ٝخاكی دس داخُ ػاصٔاٖ ص٘ذاٖٞا  ٚالذأات تأٔیٙی  ٚتشتیتی تشای ارشای حك
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آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی  ٚػایش ص٘ذا٘یاٖ دس ِ٘ش ٌشفت٘ ٝـذ ٜاػت
و ٝارشای حك آٔٛصؽ سا تا ٔـىالت ٔاِی ٔٛارٔ ٝیوٙذ.
ٕٞچٙیٗ ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽٟ٘ ،وت ػٛادآٔٛصی  ٚػایش ٟ٘ادٞای ٚاتؼتٝ
آٔٛصؿی  ٚدا٘ـٍاٜٞا ٔ ٚؤػؼات آٔ ٛصؿی و ٝدس أش آٔٛصؽ ص٘ذا٘یاٖ فٔاِیت داس٘ذ ،تٝ
دِیُ ٔـىالت ٔاِی خاف خٛد اص لثیُ ٞضی ٝٙتاالی ّٕٔٔاٖ رٟت سفتٗ ت ٝداخُ
وا٘ ٚ ٖٛص٘ذاٖٞا تشای تذسیغ  ٚاخز أتحاٖ اص دا٘ؾآٔٛصاٖ  ٚدا٘ـزٛیاٖ ٔحش ْٚاص
آصادی و ٝتاس ٔاِی تش دٚؽ ٟ٘ادٞای ٔزوٛس ٔیٌزاسد .اص ارشای حك آٔٛصؽ ایٗ
وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٕٞ ٚىاسی تا ػاصٔاٖ ص٘ذاٖٞا دس ایٗ صٔی ٝٙوٛتاٞی تُٕٓ ٝ
ٔیآٚس٘ذ.

آسادی
تا تٛر ٝت ٝؿٙاػایی حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی تٛٙٓ ٝاٖ حك
اػاػی  ٚتٙیادیٗ آٖٞا ،دس ٔماْ ارشا  ٚایفای حك آٔٛصؽ آٖٞا دچاس چاِؾٞای لوایی
 ٚلا٘٘ٛی اػت و ٝاص رّٕ ٝایٗ چاِؾٞای ٔیتٛاٖ تٓ ٝذْ ٕٞىاسی ٔؼؤٚالٖ ص٘ذاٖ،
ٔؼؤٚال ٖ لوایی ٔ ٚتِٛیاٖ أش آٔٛصؽ دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ ٕٞ ٚچٙیٗ هٔف هٕا٘ت ارشا
اؿاسٕٛ٘ ٜد.
1ـ عذم ّوکاری هسؤٍالى کاًَىّای اصالح ٍ تزبیت ٍ سًذاىّا
اؿخاكی و ٝدس واٖ٘ٞٛا  ٚیا ص٘ذاٖٞا تٛٙٓ ٝاٖ ٔؼؤ َٚیا واسٔٙذ  ٚیا دس ػایش
لؼٕتٞای آٖ ػاصٔاٖ ٔـغ َٛت ٝواس ٔیتاؿٙذ  ٚتًٛ ٝس ٔؼتمیٓ یا غیش ٔؼتمیٓ تا
وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ دس استثاى ٞؼتٙذ  ٚایٗو ٝأش آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ
ٔحش ْٚاص آصادی تًٛ ٝس ٔؼتمیٓ تٚ ٝاحذی خاف ٔا٘ٙذ ٚاحذ فشٍٙٞی ٔشتثي ٘یؼت،
چ ٝتؼا دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ  ٚادأ ٝتحلیُ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٕٝٞ
ٔؼؤٚالٖ ػاصٔاٖ ٔ ٚتلذیاٖ تا آٖ استثاى پیذا ٔیوٙٙذ.
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چٙا٘ چ ٝتا ٔزشٔی و ٝت ٝص٘ذاٖ افتاد ٜاػت تا لؼاٚت  ٚإٓاَ ؿال ٝسفتاس وٙٙذ ،ا ٚسا
اص رأٔ ٝوٙاس تٍزاس٘ذ  ٚتٛٙٓ ٝاٖ خالفىاس ٔٔشفی وٙٙذ دس ایٗ كٛست ا ٚخٛد سا اص
دیٍشاٖ پاییٗتش ٔیدا٘ذ  ٚیه ٘ ّٛحماست دس خٛد احؼاع ٔیوٙذ و ٝدس ٘تیز٘ ٝؼثت
ت ٝرأٔ ٝاحؼاع دؿٕٙی ٔیوٙذ  ٚتشای استىاب ٞش ٘ ّٛوشداس صؿت ٘ ٚاپؼٙذ خٛد سا
ٟٔیا ٔیػاصد وٚ ٝاوٙؾ آٖ دس واسٞای تشعآٚسی و ٝا٘زاْ ٔیدٞذُ ،اٞش ٔیؿٛد
(.)10
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ٕٞچٙیٗ ٔؼؤٚالٖ ٔ ٚأٔٛساٖ ٔ ٚشتیا٘ی و ٝارشای سٚؽٞای اكالحی  ٚتشتیتی  ٚیا
دسٔا٘ی سا تش ٟٓذ ٜداس٘ذ ،تایؼتی آؿٙا ت ّْٛٓ ٝویفشی رذیذ ٔخلٛكاً ّٓٓ ص٘ذاٖٞا ٚ
سٚاٖؿٙاػی ویفشی  ٚرشْؿٙاػی تٛد ٚ ٜرٟت آؿٙایی تا ًشص ارشای سٚؽٞای ٔذسٖ
 ٚپیـشفت ،ٝآٔٛصؽ هٕٗ خذٔت داؿت ٝتاؿٙذ .دس ا٘تخاب افشاد ٔزوٛس ،تایؼتی ٟ٘ایت
دلت ت ُٕٓ ٝآیذ تا كالحیت اخاللی  ٚسٚا٘ی آ٘اٖ ٔحشص ؿٛدٔ .ؼؤٚالٖٔ ،أٔٛساٖ ٚ
ٔشتیاٖ ص٘ذاٖٞا وُٚ ٝایف تغ خٌیشی سا تش ٟٓذ ٜداس٘ذ ،تایذ اص سفا ٜارتٕآی الصْ
تشخٛسداس تٛد ٚ ٜخذٔت دس ص٘ذاٖٞا داسای أتیاصاتی تاؿذ تا افشاد ٔزوٛس تا آسأؾ خاًش
 ٚدِؼٛصی ُٚایف ٔح ِٝٛسا ا٘زاْ دٙٞذٚ .لتی ٔؼؤ َٚیا ٔأٔٛسی تا ٔـىُ ٔؼىٗ
ٔٛارٍ٘ ٚ ٝشاٖ ٚهْ فشص٘ذاٖ ٔٔ ٚیـت  ٚآػایؾ خا٘ٛاد ٜخٛد اػت ،چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ
ا٘تِاس داؿت وُٚ ٝایف خٛد سا كٕیٕا٘ ٝا٘زاْ دٞذ (.)11
تا تٛر ٝت ٝؿشایي خاف ٔحیٌی  ٚأٙیتی و ٝدس واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت ٚ
ص٘ذاٖٞا حاوٓ اػتٔ ،ؼؤٚالٖ ٔشت ًٝٛدس فشػتادٖ ص٘ذا٘یاٖ ت ٝوالعٞای دسع  ٚایزاد
اٍ٘یض ٜدس وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ وٛتاٞی ٔیوٙٙذ  ٚچ ٝتؼا دس پاسٜای اص ٔٛاسد  ٓٞتا ٌفتٗ
حشفٞایی ٔاْ٘ اص ادأ ٝتحلیُدادٖ آٖٞا ٔیؿ٘ٛذ ،حتی ٚاحذ ٔشتٛى فشٍٙٞی
ٕٞىاسی الصْ دس رٟت ارشای حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی سا ا٘زاْ
ٕ٘یدٞذ .ایٗ ٘ ّٛوٓواسی ت ٝخاًش ٓذْ ارثاسیوشدٖ ٕٞىاسی ٔؼؤٚالٖ دس صٔیٝٙ
ارشای تش٘أٞٝای فشٍٙٞی اػت و ٝآٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٘یض رضئی اص آٖ سا ؿأُ
ٔیؿٛد .وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٘یض دس چٙیٗ ؿشایٌی ٔیُ  ٚسغثتی تشای ادأ ٝتحلیُ
٘ذاس٘ذ  ٚآٔاس دسػتی اص وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔؼتمش دس واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت
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ص٘ذا٘یاٖ و ٝدس ػٗ تحلیُ ٔیتاؿٙذ ت ٝاداس ٜآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس رٟت آٔٛصؽ آٖٞا
٘یض دادٕ٘ ٜیؿٛد .ایٗ سا ٔیتٛاٖ ٘اؿی اص ٍ٘اٙٔ ٜفی و ٝت ٝص٘ذا٘ی ٚرٛد داسد ٘یض دا٘ؼت
ٔؼؤٚالٖ ریستي حك آٔٛصؽ سا أتیاصی ٔوآف تشای ایٗ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ
ٔیدا٘ٙذ ،تٕٞ ٝیٗ ّٓت ادأ ٝتحلیُ سا تشای وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ دؿٛاس ٔیٕ٘ایٙذ وٝ
حتی دس ایٗ صٔیٞ ٝٙیچ ٕٞىاسی تا ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٟ٘ ٚادٞای ٚاتؼتٚ ٝ
دا٘ـٍاٜٞا دس صٔی ٝٙادأ ٝتحلیُ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ا٘زاْ ٕ٘یدٙٞذ.
2ـ عذم ّوکاری هسؤٍالى قضایی
ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝزاصات رٙث ٝتشٞیثی ،تأٔیٙی  ٚاكالحی ،تاصداس٘ذٌی ً ٚشد اص
رأٔ ٝساداس٘ذ ٕٔ .ىٗ اػت ایشاد ؿٛد ؤ ٝملٛد اص اٚكاف ٔزاصات ایٗ تاؿذ وٞ ٝش
وذاْ اص آٖٞا ٔا٘ٙذ حثغ ،رضای ٘مذی ،ؿالق ،آذاْ  ...ٚداسای یه ٚكف تاؿٙذ  ٚیه
ٔزاصاتٞا تش حؼة اٞذاف ارتٕآی ت٘ ٝح ٛریُ ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ:
ـ ٔزاصاتٞایی وٞ ٝذف اص آٖ تٙثی ٚ ٝآٌاٜػاختٗ ٕٞ ٚچٙیٗ تشػا٘ذٖ  ٚایزاد
خٛف ٞ ٚشاع تٛد ٚ ٜتیـتش دس رشائٓ غیش ٕٓذی  ٚیا رشائٓ وٓإٞیت إٓاَ ٔیؿٛد،
دس ایٗ دػتٔ ٝزاصاتٞای ٘مذی ،غشأت ،رشیٕ ٚ ٝص٘ذاٖٞای وٛتأٜذت سا ٔیتٛاٖ ٘اْ
تشد .دس ایٗ دٚس ٜوٛتا ٜأیذ ت ٝاكالح ٔملش ٚرٛد ٘ذاسد ،تّى ٝیه ٘ ّٛتش حزسداؿتٗ
ٔملش اص دػتصدٖ ت ٝاستىاب رشْ اػت.
ـ ٔزاصات ٞایی وٞ ٝذف آٖ ٞذایت ،اكالح  ٚتشٌـت ٔزشْ ت ٝسا ٜدسػت اػت .دس
تیٗ ایٗ دػت ٝتیـتش رشائٓ وٓإٞیت ٔ ٚزاصاتٞای تّٙذٔذت ٔٛسد ِ٘ش اػت.
ـ تیٗ د ٚدػت ٝفٛق ٔزاصاتٞایی ٚرٛد داس٘ذ ؤ ٝختق ٔزشٔا٘ی اػت ؤ ٝشتىة
رشائٓ ٔ ٟٓؿذٜا٘ذٔ ،خُ آذاْ  ٚللاف ،حثغ اتذ  ٚحثغٞای تّٙذٔذت .ایٗ
ٔزاصاتٞا تشای افشادی دس ِ٘ش ٌشفتٔ ٝیؿٛد و ٝت ٝدفٔات ٔتٔذد ٔشتىة رشْ ؿذٜا٘ذ.
تٙاتشایٗ ٔالحِٔ ٝیٌشدد و ٝاٌشچٔ ٝزاصات حثغ یىی اص ا٘ٛاّ ٔزاصاتٞا ٞؼت ،أا
تش ٔثٙای ٔذت حثغ ٔیتٛاٖ داسای یىی اص اٚكاف تشٞیثی ،تأدیثی  ٚیا ًشد اص رأٔٝ
تاؿذ ( .)12اص ایٗ س ٚچٙا٘ى ٝدس احىاْ كادس ٜاص ػٛی دادٌاٜٞا ،دیذٌا ٜرشْؿٙاػا٘ٝ
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٘ٔ ّٛزاصات ٔخُ حثغ ٕ٘یتٛا٘ذ داسای تٕأی اٚكاف تاؿذ .دس پاػخ تایذ ٌفت وٝ
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ٔزاصات ص٘ذاٖ تایذ ِحاٍ ٌشدد  ٚتش تأحیش ٔزاصات تش وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص
آصادی ٔ ٚیضاٖ تأحیش آٖ دس اكالح  ٚتشتیت  ٚتاصپشٚسی وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس ٘یض
تٛرٌ ٝشدد.
ٓٞچٙا٘ىٔ ٝذت ؿؾ ٔا ٜص٘ذاٖ تشای اكالح ٔزشٔاٖ  ٚدٔیذٖ سٚح واس دس آ٘اٖ
تیؾ اص حذ وٛتا ٜاػت؛ اص ػٛی دیٍش ،ص٘ذاٖ اتذ آ٘اٖ سا ٘اأیذ ٔیوٙذ  ٚآ٘اٖ ٘ؼثت تٝ
اكالح خّك  ٚخٛیـاٖ تیآتٙا ٔیؿ٘ٛذ  ٚت ٝچیضی رض ٘مـ ٝفشاس  ٚؿٛسؽ ٕ٘یا٘ذیـٙذ.
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حاَ آ٘ىٚ ٝلتی دس ٔٛسد آ٘اٖ حىٓ ٔحشٔٚیت اص ص٘ذٌی كادس ؿذ ،ٜچشا تایذ دس پی آٖ
تٛد و ٝص٘ذٌی سا تشای آ٘اٖ غیش لاتُ تحُٕ وشدٔ ،ذت ویفش تٟٙا دس ٘ؼثت تا اكالح
ٕٔىٗ  ٚاػتفاد ٜاص ٔزشٔاٖ اكالحؿذٙٔٔ ٜا ٔییاتذ ( .)6تِ٘ ٝش ٔیسػذ یىی اص
اتضاسٞای تؼیاس ٔ ٟٓاكالح  ٚتشتیت ص٘ذا٘یاٖ  ٚتشٌشدا٘ذٖ كحیح آ٘اٖ ت ٝرأٔٝ
تـخیق ٛٞیت  ٚؿٙاخت خلٛكیات سٚا٘ی  ٚسفتاسی ص٘ذا٘ی تاؿذ ،چشاؤ ٝتأػفا٘ٝ
سفتاسٞای ٘اكحیح تشخی اص ص٘ذا٘ثا٘اٖ و٘ ٝاؿی اص ٓذْ اًالّ اص خلٛكیات سفتاسی ٚ
تـخیق ص٘ذا٘یاٖ اػت .ص٘ذا٘ی سارشیتش وشد ٚ ٜتٔواً ٔٛرة ٓمذٜٞای ٔختّف سٚا٘ی
ٔیؿٛد و ٝآٖٞا سا پغ اص آصادی دس رأٔ ٝتا تٙؾ س ٚت ٝس ٚخٛاٞذ وشد ( .)12اكالح
تضٜواس ،یٔٙی ٔشتىة رشْ دس فشایٙذ ٓذاِت ویفشی تِٛٙٔ ٝس ٔٙاػةوشدٖ پاػخ ویفشی
تا ٘یاصٞای سٚا٘ی ،رؼٕا٘ی  ٚارتٕآی ا .ٚدس ایٗ دیذٌا ٜرٟتٌیشی وّی ٔزاصات ،اص
رٙث ٝتٙثیٟی كشف ،ت ٝرٙث ٝدسٔا٘ی تغییش ٔیوٙذ  ّٛ٘ ٚآػیةٞای ؿخلیتی تضٜواس
ٔٔیاس اكّی ٚاوٙؾ ٓذاِت ویفشی ت ٝرشْ ٔیؿٛد  ٚػخٗ اص پاػخٞای فشدی ؿذ ٜیا
تًٛ ٝس وّی ٓذاِت ویفشی ؿخلیؿذ ٜتٔ ٝیاٖ ٔیآیذ .تذیٗػاٖ اػت و ٝدس وٙاس
پش٘ٚذ ٜلوایی  ٚپّیؼی ٔشتىة رشْ ،پش٘ٚذ ٜؿخلیت اص إٞیت ٚیظٜای تشخٛسداس
ٔیٌشدد .تـىیُ پش٘ٚذ ٜؿخلیت تضٜواس ،یٔٙی دسٌزؿتٗ اص رٙثٞٝای كشف حمٛلی
تض ٜتشای ِحاٍ رٙثٞٝای ا٘ؼا٘ی رشْ تا ٌٔأٌِ ٝزؿت ٝخا٘ٛادٌی ،تحلیّی ،حشفٝای،
سٚا٘ی  ٚرؼٕا٘ی ٔشتىة آٖ  ٚحاِت ٕٓٔٛی تضٜواس پغ اص ٚل ّٛرشْ ( )13ؤ ٝیتٛا٘ذ
دس فشایٙذ ادأ ٝتحلیُ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٘مؾ داؿت ٝتاؿذ.
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ٕٞچٙیٗ تا تٛر ٝت ٝایٗو ٝپش٘ٚذ ٜؿخلیت اص إٞیت تؼیاسی تشخٛسداس ٞؼت وٝ
دس تـىیُ پش٘ٚذ ٜؿخلیت تشای وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔؼتمش دس واٖ٘ٞٛای اكالح ٚ
تشتیت  ٚص٘ذاٖٞا وٛتاٞی تٔ ُٕٓ ٝیآیذ  ٚتا تٛر ٝت ٝصیادتٛدٖ رٕٔیت ویفشی ٚ
اػتفاد ٜاص ص٘ذاٖٞا تٛٙٓ ٝاٖ تاصداؿتٍاٜٞای ٔٛلت  ٚػایش رشائٓ ٔاْ٘ اص تـىیُ پش٘ٚذٜ
ؿخلیت ٔیٌشدد .اص ایٗ سٕ٘ ٚیتٛاٖ اص ُشفیت ایٗ ٟ٘اد تِٛٙٔ ٝس اػتفاد ٜاص تأحیشات
آٖ دس تاصپشٚسی  ٚاكالح وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس تٟش ٜتشدٕٞ .یٌٛٙس اِضأیٕ٘ٛدٖ
تـىیُ پش٘ٚذ ٜؿخلیت تشای وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی دس واٖ٘ٞٛا ٚ
ص٘ذاٖٞا رٟت اػتفاد ٜاص ُشفیتٞای ایٗ ٟ٘اد تِٛٙٔ ٝس اكالح  ٚتشتیت وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ تضٜواس  ٚتٟشٜٙٔذی اص حك آٔٛصؽ هشٚسی اػت.
3ـ عذم ّوکاری هتَلیاى اهز آهَسش
آٖٞا دس صٔی ٝٙادأ ٝتحلیُ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی  ٚأش آٔٛصؽ آٖٞا
وٓتٛرٟی ٔیوٙٙذ و ٝایٗ أش ٔیتٛا٘ذ ٘اؿی اص ؿشایي خاف ٔحیي واٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞا
ٓ ٚذْ ٕٞىاسی ٔؼؤٚالٖ ٔشت ًٝٛتا ٟ٘ادٞای ٔزوٛس ٘یض تاؿذ  ٚدس چٙیٗ ؿشایٌی اص
آٔٛصؽ دیذٖ  ٚادأ ٝتحلیُ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس اػتمثاَ ٕ٘یوٙٙذ  ٚآٔٛصؽ ٚ
پشٚسؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی سا تٓٛ٘ ٝی پشٚسؽ ٔزشٔاٖ تحلیّىشدٜ
ٔیدا٘ٙذ  ٚتا ادأ ٝتحلیُ ص٘ذا٘یاٖ ٔخاِفت ٔیوٙٙذ .حاَ ایٗو ٝآٔٛصؽ  ٚادأٝ
تحلیُ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٌأی دس رٟت اكالح  ٚتشتیت  ٚتاصپشٚسی
آ٘اٖ اػت تا اص ایٗ سٍٞزس أىاٖ تاصپزیشی ارتٕآی آ٘اٖ فشاٌ ٓٞشددٓ .ذْ ٕٞىاسی
ٔتِٛیاٖ أش آٔٛصؽ سا ٔیتٛاٖ ت ٝخاًش ٘ثٛد اػاع٘أٔ ٝذاسع واٖ٘ٞٛای اكالح ٚ
تشتیت  ٚص٘ذاٖٞا  ٚلا٘ ٖٛخاف آٔٛصؽ ٓاِی ص٘ذا٘یاٖ ٘یض دا٘ؼت.
تحمیمات  ٚتشسػیٞای تُٕٓ ٝآٔذ٘ ٜـاٖ ٔیدٞذ و ٝساتٌٔ ٝؼتمیٓ  ٚتٍٙاتٍٙی
تیٗ ػٌح ػٛاد  ٚاستىاب رشْ ٚرٛد داسد .رشْ  ٚتضٜواسی یىی اص ٔٔوالت سٚصافضٖٚ
رٛأْ أشٚصی اػت  ٚتاالتشیٗ دسكذ ٔزشٔیٗ دس افشاد تیػٛاد ً ٚثم ٝارتٕآی
اػتٔذادی پاییٗ دیذٔ ٜیؿٛد .تیػٛادی  ٚوٓػٛادی ٘ ٚاآٌاٞی  ٚر ُٟت ٝلا٘ٚ ٖٛ
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ٔتِٛیاٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٕٞ ٚیٌٛٙس ٔؼؤٚالٖ دا٘ـٍاٜٞا ٔ ٚؤػؼات ٚاتؼت ٝتٝ
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ٌؼتشؽ سٚصافض ٖٚاستثاًات فشأّی ،ت ٝپیذایؾ  ٚتـذیذ تفاٚتٞا  ٚتٔاسهات ٓمیذتی،
اسصؿی ٙٞ ٚزاسی دس تیٗ افشاد ٌ ٚشٜٞٚای ارتٕآی ٔٙزش ٔیٌشدد.
دس چٙیٗ ؿشایٌی افشاد ٌ ٚشٜٞٚای ارتٕآی اٌش اص ِ٘ش خا٘ٛادٌی ٘یض دچاس
٘اتؼأا٘ی تاؿٙذ ،تش ػش تـخیق اٞذاف  ٚساٜٞای ٘یُ ت ٝاٞذاف دچاس ػشٌشدا٘ی
ٔیؿ٘ٛذ  ٚاص ِ٘ش اخالق ِ٘شی  ٚاخالق ّٕٓی دچاس تٔاسم ٔیٌشد٘ذ  ٚتش ٙٞزاسٞا ٚ
لٛآذ ُٕٓ ٕ٘یوٙٙذ  ٚاٍ٘یضٔ ٜـاسوت دس أٛس ٓاْإِٙفٔ ٚ ٝخیش ٕٓٔٛی سا اص دػت
آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالشهای فراروی...

ٔیدٙٞذ .ایٗ افشاد دس رٟت ٘یُ ت ٝاٞذاف فشدی تا كشف ٞضیٞٝٙای ٕٓٔٛی تٝ
خٛدخٛاٞی خٛد ادأٔ ٝیدٙٞذ  ٚاص رأٔ ٝا٘تماْ ٔیٌیش٘ذ.
تٓ ٝثاست دیٍش تیػٛادی ٔٛرة تشٚص تؼیاسی اص آػیةٞای ارتٕآی ٔیؿٛد ،تٝ
ًٛسی و ٝتحمیمات ٘ـاٖ ٔیدٞذ اوخش تضٜواساٖ ،ػٌح ػٛاد ٔٙاػثی ٘ذاس٘ذ .اص آ٘زا وٝ
تیػٛادی یا وٓػٛادی ت ٝواٞؾ آتٕاد ت٘ ٝفغ ٔیا٘زأذٕٞ ،چٙیٗ ٘ذاؿتٗ ٟٔاست
تشای ٌزسا٘ذٖ ص٘ذٌی اص پیأذٞای آٖ اػتٔ ،یتٛاٖ ٔذٓی ساتٌٔ ٝؼتمیٓ ٔیاٖ ػٛاد ٚ
واٞؾ تضٜواسی ؿذ .تا تأویذ تش ایٗؤ ٝیاٖ ػٛاد  ٚرشْ یه ساتٌٔ ٝؼتمیٓ ٚرٛد داسد،
تحمیمات ٘ـاٖ ٔیدٞذ افشادی و ٝخٛدؿاٖ یا ٚاِذیٗ آ٘اٖ تیػٛاد٘ذ صٔیٌ ٝٙشایؾ تٝ
رشْ تیـتشی داس٘ذ ،صیشا ٞشچ ٝافشاد تاػٛادتش تاؿٙذ ،اص تٛا٘اییٞای تیـتشی تشای حوٛس
دس ٓشك ٝارتٕآی ،وؼة ٟٔاست  ٚت ٝدػتآٚسدٖ تزشت ٝتشخٛسداس ٔیؿ٘ٛذ  ٚوٓتش تٝ
ػٕت رشْ ٔیس٘ٚذٞ ،شچ ٝػٌح تحلیالت تاالتش تاؿذ ،تٛا٘ایی ؿخق دس تغییش ؿشایي
یا اٌ٘ثاق تا اٚهاّ تیـتش اػت ،یٔٙی تحلیالت ٔٛرة استمای ٟٔاستٞای ص٘ذٌی ٚ
تغییشات ٔخثت دس ػثه ص٘ذٌی ؿذٔ ٚ ٜیتٛا٘ذ تأحیش پیـٍیشا٘ ٝاص رشْ داؿت ٝتاؿذ .تا
تٛر ٝت ٝایٗو ٝدسكذ تؼیاس تاالیی اص افشادی و ٝدس ص٘ذاٖٞا ٞؼتٙذ ،تیػٛاد یا تاصٔا٘ذٜ
اص تحلیُ تٛدٜا٘ذ  ٚساتٌٝای تؼیاس دلیك  ٚپیٛػت ٝتیٗ تاصٔا٘ذٌاٖ اص تحلیُ ٚ
تیػٛادی تا ٚل ّٛرشْ  ٚتض ٜدس تیٗ آ٘اٖ ٚرٛد داسد (.)14
4ـ ضعف ضواًت اجزاّا
تاصپشٚسی یه ٔزشْ  ٚایزاد صٔی ٝٙسؿذ  ٚؿىٛفایی ؿخلیتؾ  ٚاكالح افىاس ٚی
٘یاصٔٙذ ا٘زاْ ٔمذٔاتی اػت و ٝاص رّٕ ٝایٗ ٔمذٔات ٔیتٛاٖ ت ٝایزاد صٔی ٝٙادأٝ
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تحلیُ اؿاس ٜوشد ،أا ٔؼأِ ٝحك وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی تش آٔٛصؽ سٚی
دیٍشی  ٓٞداسد ٞ ٚیچ وغ ٕ٘یتٛا٘ذ ت ٝدِیُ ص٘ذا٘یتٛدٖ ٔاْ٘ اص حك آٔٛصؽ وٛدواٖ
ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس ٌشدد  ٚایٗ حك سا اص آٖٞا ػّة ٕ٘ایذ .تٕٞ ٝیٗ ِٔٛٙس هٕا٘ت
ارشایی سا تشای اؿخاكی وٛٔ ٝرة ػّة حمٛق افشاد ٔیؿ٘ٛذ ،پیؾتیٙی ؿذ ٜاػت،
ِٚی تِ٘ ٝش ٔیسػذ تا تٛر ٝت ٝإٞیت ٔم ِٝٛحك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص
آصادی ٘اوافی تاؿذ.
ٕٞچٙیٗ دس ػاَ  1381یٔٙی  13ػاَ پغ اص اِحاق ایشاٖ ت ٝوٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق
وٛدن ،لا٘ ٖٛحٕایت اص وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تلٛیة ؿذً .ثك ٔاد 2 ٜایٗ لا٘،ٖٛ
ػّؼّ ٝإٓاِی سا و ٝتٔذٞا وٛدنآصاسی ٘اْ ٔیٟ٘ٙذٔ ّٕٛٙٔ ،یوٙذ .تٛٔ ٝرة ایٗ
لا٘ ٖٛاریت  ٚآصاس وٛدن وٛٔ ٝرة كذٔ ٝرؼٕی ،سٚحی ،سٚا٘ی  ٚاخاللی ٚی ؿٛد،
 18ػاَ سا یىی اص ٔلادیك وٛدنآصاسی ٔیدا٘ذ  ٚتا رشْاٍ٘اسی ایٗ إٓاَ ،ػٔ ٝاٚ ٜ
یه سٚص تا ؿؾ ٔا ٜحثغ یا رضای ٘مذی تشای آٖ لشاس ٔیدٞذِ ،زا ایٗ لا٘ ٖٛتا
ٌشتٝتشداسی اص وٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق وٛدن دس یه رشْاٍ٘اسی وّی ٘ ٝكشفاً خٌاب تٝ
ٚاِذیٗ ،چ ٖٛحك آٔٛصؽ تشای دِٚت  ٓٞتىّیف ٔٔیٗ ٔیوٙذ .حك آٔٛصؽ سا ٛٔ ٓٞسد
تٛر ٝلشاس ٔیدٞذِ ،زا اٌش آٔٛصٌاسٔ ،ذسػٔ ٚ ٝمأات سػٕی ٔاْ٘ تحلیُ ؿخق صیش
 18ػاَ ؿ٘ٛذ .تٛٙٓ ٝاٖ وٛدنآصاس لاتُتٔمیة ٞؼتٙذ ( .)15دس ایٗ لا٘ ٖٛتا رشْاٍ٘اسی
ٕٔا٘ٔت اص تحلیُ  ٚتًٛ ٝس خاف تش هٕا٘ت ارشای ٘مق حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی اؿاس ٜؿذ ٜاػت .دس ٔٛاد  8 ٚ 7لا٘ ٖٛحٕایت اص اًفاَ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ ٔلٛب ٘ 1399/2/23یض تاصٔا٘ذٖ ًفُ ٛ٘ ٚرٛاٖ اص تحلیُ ٔٛسد تٛر ٝلشاس
ٌشفت ٚ ٝحذٚد حٕایت اص وٛدوا٘ی و ٝاص تحلیُ تاصٔا٘ذٜا٘ذٔ ،ـخق ؿذ ٜاػت.
ٕٞچٙیٗ ت ٝتٟضیؼتی  ٚدادػتاٖ اراص ٜداد ٜؿذ ٜتا دس كٛست ٘یاص ٘ؼثت ت ٝایٗ ٔؼأِٝ
الذاْ ٕ٘ایٙذ.
ٌٔاتك ایٗ وٛٙا٘ؼی ،ٖٛوٛدواٖ تضٜواسٌ ،شٞٚی ٞؼتٙذ و ٝاص آٔٛصؽٞای ٔٙاػة
ٔحشْٚا٘ذ .اص ایٗ رٟت تٙذ ٔ 4اد 40 ٜوٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق وٛدن كشیحاً پیؾتیٙی وشدٜ
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وٛدنآصاسی اًالق ؿذ ٜاػت .دس ٔاد 4 ٜایٗ لا٘ ٖٛؤٕ ٝا٘ٔت اص تحلیُ اؿخاف صیش
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اػت و ٝتش٘أٞٝای آٔٛصؽ تایذ تشای تضٜواساٖ ٘ٛرٛاٖ ٔٛرٛد تاؿذ .دس ٔتٗ ٔاد40 ٜ
وٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق وٛدن تیاٖ ٔیداسد و1« ٝـ وـٛسٞای ٓو ٛدس ٔٛسد وٛدواٖ ٔزشْ
یا ٔت ٟٓت٘ ٝمن لا٘ ٖٛویفشی ایٗ حك سا ت ٝسػٕیت ٔیؿٙاػذ و ٝتا آ٘اٖ ٌٔاتك تا
ؿؤ٘ٚات  ٚاسصؽ وٛدن سفتاس ٌشدد...؛ 4ـ آٔٛصؽ  ٚتش٘أٞٝای آٔٛصؿی حشفٝای  ٚػایش
الذأات رایٍضیٗ تایذ تشای توٕیٗ سفتاس ٔٙاػة تا سفا ٚ ٜؿشایي  ٚرشْ استىاتی
وٛدواٖ تشای آٖٞا ٔٛرٛد تاؿذ» (.)16
آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالشهای فراروی...

ٕٞچٙیٗ دس رٟت حٕایت تیـتش اص افشاد تاصداؿتؿذ ٚ ٜص٘ذا٘ی ِ ٚض ْٚسفتاس ا٘ؼا٘ی
 ٚحفَ حمٛق آٖٞا هٕا٘ت ارشایی تًٛ ٝس وّی دس ٔاد 570 ٜلا٘ٔ ٖٛزاصات اػالٔی
ٔیتٛاٖ یافت و ٝدس آٖ ػّة حمٛق ٔمشس دس لا٘ ٖٛاػاػی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ،
ٔٛرة ا٘فلاَ اص خذٔت ٔ ٚحشٔٚیت یه تا پٙذ ػاَ اص ٔـاغُ حىٔٛتی  ٚحثغ اص دٚ
ٔا ٜتا ػ ٝػاَ سا خٛاٞذ داؿتٔ .الحِٔ ٝیٌشدد و ٝهٕا٘ت ارشای ٓذْ سٓایت  ٚػّة
حك آٔٛصؽ ص٘ذا٘یاٖ تًٛ ٝس وّی دس ٔاد 570 ٜلا٘ٔ ٖٛزاصات اػالٔی ٘یض آٔذ ٜاػت.
ٓال ٜٚتش ایٗ ٌٔاتك ٔاد 7 ٜلا٘ ٖٛآییٗ دادسػی ویفشی سٓایت حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٔمشس
دس لا٘ ٖٛاحتشاْ ت ٝآصادیٞای ٔـش ٚ ّٚحفَ حمٛق ؿٟش٘ٚذی دس تٕاْ ٔشاحُ دادسػی
ویفشی اِضأی اػت ٔ ٚتخّفاٖ ٓال ٜٚتش رثشاٖ خؼاست ٚاسد ٜتٔ ٝزاصات ٔمشس دس ٔادٜ
 570لا٘ٔ ٖٛزاصات اػالٔی ٘یض ٔحىٔ ْٛیؿ٘ٛذ.
چالصّای اجزایی ٍ اهٌیتی در اجزای حق آهَسش کَدکاى ٍ ًَجَاًاى هحزٍم
اس آسادی ٍ ارائِ راُکارّا
ارشای حك آٔٛصؽ دس واٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞا تا یىؼشی چاِؾٞای ارشایی  ٚأٙیتی
ٔٛار ٝاػت و ٝایٗ چاِؾٞا ٘اؿی اص ؿشایي  ٚلٛا٘یٗ خاف واٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞا ٔ ٚؼائُ
أٙیتی ٞؼت و ٝدس آ٘زا حاوٓ اػت ،اص رّٕ ٝچاِؾٞا ٔٛرٛد ٔیتٛاٖ تٓ ٝذْ ٚرٛد
فواٞای آٔٛصؿی دس واٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞآ ،ذْ أىاٖ حوٛس دس والعٞای تیش ٖٚاص
وا٘ ٚ ٖٛص٘ذاٖ ٔ ٚـىالت ٔشتٛى ت ٝػیؼتٓ اداس ٜآٖٞا سا ٘اْ تشد.
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1ـ عذم ٍجَد فضاّای آهَسضی در کاًَىّای اصالح ٍ تزبیت ٍ سًذاىّا
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ  ٚادأ ٝتحلیُ ٘یاصٔٙذ ٔحیٌی ٔٙاػة  ٚفوای آٔٛصؿی وافی ٚ
ؿایؼت ٝاػت  ٚدس ٔحیٌی ٔا٘ٙذ ٔذسػ ٚ ٝوالعٞای دسع ٔیتٛاٖ آٔٛصؽ تاویفیت سا
اسائٕٛ٘ ٝد ،واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت وـٛس  ٚص٘ذاٖٞا فالذ فوای آٔٛصؿی وافی ٚ
ٔٙاػة رٟت ادأ ٝتحلیُ  ٚحتی ٌٔأِ ٝوٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی
ٔیتاؿٙذ .ایٗ خٛد ارشای حك آٔٛصؽ سا دس داخُ واٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞا تا چاِؾ ٔٛارٝ
ٔیػاصد  ٚوٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٞیچ ٔیُ  ٚسغثتی تشای ادأ ٝتحلیُ  ٚآٔٛصؽ پیذا
ٕ٘یوٙٙذ ٔ ٚتِٛیاٖ أش آٔٛصؽ ٘یض دس كٛست ٘ثٛد فواٞای آٔٛصؿی ٔٙاػة دس ارشای
آٔٛصؽ آٖٞا تا ٔـىُ ٔٛارٔ ٝیؿ٘ٛذ.
ایٗ أش ٘اؿی اص تش اوٓ رٕٔیت ص٘ذا٘یاٖ ٘ ٚثٛد فواٞای ٔٙاػة  ٚوافی دس ص٘ذاٖٞا
وٕثٛد فواٞای آٔٛصؿی ٔٛارٔ ٝیؿٛیٓ .والعٞای آٔٛصؿی تایؼتی ٔزٟض اص خٛاتٍاٜٞا
 ٚتا دس ِ٘شٌشفتٗ ٔحُ تٟذاؿت  ٚتٔذاد ص٘ذا٘یاٖ  ٚاحتیارات آتی تٙا ؿٛد ٛ٘ ٚس
والعٞا تایذ ت ٝحذ وافی تاؿذ تا ص٘ذا٘یاٖ ٘اساحتی تشای خٛا٘ذٖ ٛ٘ ٚؿتٗ ٘ذاؿتٝ
تاؿٙذ (.)11
2ـ عذم اهکاى حضَر در کالسّای بیزٍى اس کاًَى اصالح ٍ تزبیت ٍ سًذاى
دس تحمیك ت ٝدػتآٔذ ٜاص اسصیاتی تش٘أٞٝای آٔٛصؿی دس ص٘ذاٖٞای اكفٟاٖ ٚ
واؿاٖ ،تا ٚرٛد ایٗو ٝأىا٘ات آٔٛصؿی دس ص٘ذاٖٞا تا حذی  ٚتٔ ٝیضاٖ صیاد اػت ،أا
دس تاب أىاٖ خشٚد ص٘ذا٘یاٖ اص ص٘ذاٖ تشای ادأ ٝتحلیُّٕٓ ،ىشد ص٘ذاٖٞا تؼیاس
هٔیف اػت ،تٌٝ٘ٛ ٝای و ٝدس ص٘ذاٖ ٔشوضی اػتاٖ اكفٟاٖ دس تخؾ ص٘اٖ تا حذی
ٚرٛد داسد  ٚدس ص٘ذاٖ ٔشداٖ دس ٕٞیٗ اػتاٖ  ٚدس ص٘ذاٖ واؿاٖ ،أىاٖ فشػتادٖ
ص٘ذا٘یاٖ ت ٝوالعٞای آٔٛصؿی  ٚپشٚسؿی تیش ٖٚاص ص٘ذاٖ وٓ  ٚخیّی وٓ اػت  ٚدس
ٔزٕ ّٛص٘ذاٖٞای ٌٔأِٝؿذ ٜأىاٖ خشٚد ص٘ذا٘یاٖ  ٚؿشوت دس والعٞای آٔٛصؿی
خاسد اص ص٘ذاٖ وٓ  ٚخیّی وٓ اػت (.)17
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ٕٞچٙیٗ تا تٛر ٝت ٝؿشایي خاف ص٘ذا٘یاٖ  ّٛ٘ ٚپش٘ٚذٜٞای لوایی  ٚا٘ٛاّ
ٔزاصاتٞا ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؼائُ أٙیتی و ٝدس واٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞا ٚرٛد داسد ،أىاٖ حوٛس
وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی دس والعٞای دسع خاسد اص وا٘ ٖٛتا چاِؾ ٔٛارٝ
ٔیؿٛدو ٝایٗ أش دس تحلیالت ٓاِی تیـتش ٔحؼٛع ٔیٌشدد ٕٞ ٚیٌٛٙس اخز آصٖٔٛ
اص دا٘ؾآٔٛصاٖ  ٚدا٘ـزٛیاٖ ٔؼتمش دس واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖ تا چاِـی
رذی ٔٛار ٝاػت ،اِثت ٝدس پاسٜای اص ٔٛاسد وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی سا
آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالشهای فراروی...

اؿخاكی تـىیُ ٔیدٙٞذ و ٝداسای رشائٓ ػثه یا پش٘ٚذٜٞای لوایی ٔیتاؿٙذ وٝ
لاهی ارشای اح ىاْ تا اخز لشاس ٚحیم ٝاص افشاد تا تٛر ٝت ٝپش٘ٚذ ٜؿخلیت ٚ ٚهٔیت ٚ
ؿشایي ارتٕآی ً ٚشص سفتاس  ٚوشداس ا ٚدس وا٘ٔ ٖٛیتٛا٘ذ اراص ٜخشٚد اص وا٘ ٚ ٖٛیا
ص٘ذاٖ تشای ؿشوت دس والعٞای دسع  ٚحتی اراص ٜخشٚد سا تشای ؿشوت دس آصٖٔٞٛا
سا تا حل َٛؿشایي ٔٔیٙی تذٞذ و ٝایٗ أش  ٓٞؿأُ  ٕٝٞوٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔؼتمش
دس وا٘ ٚ ٖٛیا ص٘ذاٖ ٕ٘یؿٛد  ٚافشاد خاف سا دستش ٔیٌیشد ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ایٗچٙیٗ اص
حك آٔٛصؽ تٟشٜٙٔذ ٌشد٘ذ.
3ـ هطکالت هزبَط بِ سیستن ادارُ کاًَى اصالح ٍ تزبیت ٍ سًذاى
اداسٞ ٜش ص٘ذاٖ ٘یاصٔٙذ تش٘أِ٘ ٚ ٝاْ ٚیظٜای ٔتٙاػة تا اٞذاف  ٚأىا٘ات ص٘ذاٖ
اػت .اص ایٗ سٔ ٚـاٞذٔ ٜیؿٛد و ٝوّی ٝص٘ذاٖٞای وـٛسٞای ٔختّف د٘یا ،تاتْ تش٘أٝ
ِ٘ ٚاْ خاف خٛد ٔیتاؿٙذ .ػیؼتٓٞای ٔتذا َٚدس ص٘ذاٖٞای رٟاٖ ٓثاستا٘ذ اص:
 -3-1سیستن عوَهی (رصین دستِجوعی) :لذیٕیتشیٗ  ٚػادٜتشیٗ ػیؼتٓ
حثغ دػتٝرٕٔی اػت .دس ایٗ ػیؼتٓ ص٘ذا٘یاٖ دس اتاقٞا یا خٛاتٍاٜٞای تضسي
ٍٟ٘ذاسی ٔیؿ٘ٛذ .سٚصٞا تًٛ ٝس دػتٝرٕٔی واس ٔیوٙٙذ  ٚؿةٞا دس خٛاتٍاٜٞای
ٕٓٔٛی ت ٝػش ٔیتش٘ذ.
 -3-2سیستن اًفزادی (رصین پٌسیلَاًیي) :تشای فشاس اص ٔٔایة ػیؼتٓ
دػتٝرٕٔی دا٘ـٕٙذاٖ  ٚسٚحا٘یٔٔ ٖٛتمذ تٛد٘ذ و ٝص٘ذا٘یاٖ تایؼتی تًٛ ٝس ا٘فشادی
ٍٟ٘ذاسی ؿ٘ٛذ .تٕٞ ٝیٗ ِٔٛٙس دس ٔزْٕ سٚحا٘یٔ ٖٛؼیحی پیـٟٙاد ؿذ و ٝص٘ذاٖٞا
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تا ػیؼتٓ ا٘فشادی احذاث ؿ٘ٛذ و ٝاِٚیٗ ص٘ذاٖ ا٘فشادی دس ػاَ  1790دس ایاِت
پٙؼیّٛا٘یا تٙا ٌشدیذ.
دس ػاَ  1852دس فشا٘ؼ 45 ٝص٘ذاٖ ت ٝػیؼتٓ ا٘فشادی وٌٙ ٝزایؾ پزیشؽ ٞ 5ضاس
ص٘ذا٘ی سا داؿت تأػیغ ؿذ  ٚدس ػاَ  1939اص  75ص٘ذاٖ ٔٛرٛد دس فشا٘ؼ 50 ٝص٘ذاٖ
ٔزٟض ت ٝػیؼتٓ ا٘فشادی تٛد .دس ایٗ ػیؼتٓ ،ص٘ذا٘یاٖ تًٛ ٝس ا٘فشادی ؿة  ٚسٚص دس
ػّ َٛتٟٙا ت ٝػش ٔی تش٘ذ  ٚاراص ٜخٛا٘ذٖ ٛ٘ ٚؿتٗ سا داؿت ٚ ٝت ٝآ٘اٖ واسدػتی تّٔیٓ
دادٔ ٜیؿٛد.
 -3-3سیستن هختلظ (رصین ابزًیي) :تشای اِٚیٗتاس ػیؼتٓ ٔختّي (سطیٓ
اتش٘یٗ) دس ػاَ  1816دس ایاِت ٘یٛیٛسن (آٔشیىا) دس ص٘ذاٖ اتشاٖ ایزاد ٌشدیذ .دس ایٗ
ػیؼتٓ ،ص٘ذا٘یاٖ سٚصٞا تًٛ ٝس دػتٝرٕٔی واس ٔیوٙٙذٚ .سصؽ  ٚتفشیح  ٚكشف غزا
ػّ َٛت ٝػش ٔیتش٘ذ .تا ایٗو ٝایٗ ػیؼتٓ ٔٔایة حثغ ا٘فشادی سا ٘ذاسد ،أا وٓ  ٚتیؾ
ٔٔایة ػیؼتٓ ٕٓٔٛی (حثغ دػتٝرٕٔی) سا داسد.
 -3-4سیستن هذرى (رصین ایزالًذٍ) :تشای اِٚیٗتاس دس ػاَ  1828دس فشا٘ؼٚ ٝ
دس ػاَ  1840دس ایشِٙذ (اٍّ٘ؼتاٖ) ارشا ؿذ .اص اٚاخش لشٖ  19دس اوخش وـٛسٞای غشتی
تٛٔ ٝسد ارشا ٌزاسد ٜؿذ .تا ارشای ایٗ ػیؼتٓ دس ٔشاحُ ٔختّف ،ص٘ذا٘ی ت ٝتذسیذ دس
ٔحیي ص٘ذاٖ تشای تاصٌـت تٔ ٝحیي ٓادی ارتٕآی آٔادٔ ٜیٌشدد.
ػیؼتٓ سایذ دس اداس ٜص٘ذاٖٞای ایشاٖ ِ٘أی اػت ٔتفاٚت اص ػیؼتٓٞای فٛقاِزوش،
ٞشچٙذ ؿثاٞتٞایی ٔیاٖ آٖ  ٚػیؼتٓ ٕٓٔٛی یا سطیٓ دػتٝرٕٔی ٔـاٞذٔ ٜیؿٛد،
اِثت ٝدس سطیٓ دػتٝرٕٔی افشاد سٚصٞا سا تًٛ ٝس دػتٝرٕٔی واس ٔیوٙٙذ ،دس حاِی وٝ
دس ػیؼتٓ سایذ ص٘ذاٖٞای ایشاٖ ،ص٘ذا٘یاٖ تٕاْ اٚلات ؿثا٘ٝسٚصؿاٖ سا تا یىذیٍش  ٚتذٖٚ
اؿتغاَ ت ٝواس  ٚیا پیـٝای خاف ػپشی ٔیٕ٘ایٙذ  ٚرض خٛاتیذٖ یا ٌفتٍ ٛتا  ٓٞواس
ٔ ٟٓدیٍشی دس ص٘ذاٖ ا٘زاْ ٕ٘یدٙٞذ (.)18
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٘ىت ٝلاتُ تٛر ٝایٗ اػت و ٝدس ػیؼتٓ اداس ٜواٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞا
دس ایشاٖ اٚلات وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی تیٟٛد ٜتّف ٔیؿٛد  ٚآٖٞا رض
خٛسدٖ  ٚخٛاتیذٖ  ٚكحثتوشدٖ تا  ٓٞواس ٔفیذ دیٍشی ا٘زاْ ٕ٘یدٙٞذ ٞ ٚیچٌٝ٘ٛ
تٛرٟی ت ٝتاصپشٚسی  ٚاكالح  ٚتشتیت آ٘اٖ ٚرٛد ٘ذاسد .دس چٙیٗ ػیؼتٓ اداس ٜص٘ذاٖٞا،
ا٘تِاس تٟشٜٙٔذی وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی اص حك آٔٛصؽ  ٚأىاٖ ادأٝ
تحلیُ آٖٞا تا چاِـی رذی ٔٛارٔ ٝیٌشدد.
آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالشهای فراروی...

راُکارّای بزٍىرفت اس چالصّای فزارٍی حق آهَسش کَدکاى ٍ ًَجَاًاى
هحزٍم اس آسادی
1ـ راُکار چالص رٍحی ٍ رٍاًی
ساٜواس اسائٝؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙاػتفاد ٜاص سٚاٖؿٙاػاٖ ٔزشب دس رٟت ایٗو ٝوٛدن
ٛ٘ ٚرٛاٖ سا اصِحاٍ سٚحی  ٚسٚا٘ی ٔٛسد ٌٔأِ ٝلشاس داد ٚ ٜتا سإٙٞایی ٞ ٚذایت آ٘اٖ سا
تشای ادأ ٝص٘ذٌی تـٛیك ٕ٘ایٙذ  ٚتا ٔـاٚس ٜدسٔا٘ی  ٚاسائ ٝآٔٛصؽٞای الصْ  ٚتشغیة
وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ رٟت ادأ ٝتحلیُ  ٚآٔٛصؽدیذٖ  ٚایزاد آٔادٌی دس ایٗ صٔیٝٙ
ٌأی ٔخثت دس رٟت اكالح  ٚتشتیت  ٚتاصپشٚسی وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی
تشداؿت ٝؿٛد.
2ـ راُکار چالص عذم ساسگاری با هحیظ
ساٜواس اسائٝؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙایزاد فواٞای آساْتخؾ  ٚفشٍٙٞی دس واٖ٘ٞٛای
اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞا اػت و ٝاص سٚح ػشد  ٚخـٗ آ٘زا تا حذٚدی واػت ٝؿٛد .ایٗ
أش ت ٝخلٛف دس واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚدس ٔٛسد ص٘ذا٘یاٖ و ٝدس ػٗ تحلیُ
ٞؼتٙذ تایذ تیـتش سٓایت ؿٛد ٔ ٚحیي  ٚفواٞای ص٘ذٌی آ٘اٖ سا ٕٞا٘ٙذ ٔذسػٚ ٝ
ٔحُ تحلیُ تٚ ٝرٛد آٚسد تا وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ،آٖ ٔىاٖ سا ٔحّی
تشای آٔٛصؽ دیذٖ  ٚادأ ٝتحلیُ  ٚسا ٚ ٜسػٓ ص٘ذٌیوشدٖ سا آٔٛختٗ تذا٘ٙذ.
ٕٞچٙیٗ رذاػاصی افشاد اص ِحاٍ رشْ ٔ ٚیضاٖ ٔزاصات ً ٚثمٝتٙذی اص حیج ػٗ ٚ
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ؿشایي خاف تحلیّی دس ٔیضاٖ اكالح  ٚتشتیت  ٚتاصپشٚسی وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس
٘مؾ ت ٝػضایی خٛاٞذ داؿت.
3ـ راُکار چالص هالی
ساٜواس اسائٝؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙتِٛٙٔ ٝس تزٟیض واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞا
ٔ ٚؤػؼات ٚاتؼت ٝتٔ ٝذاسع  ٚفواٞای آٔٛصؿی ،اختلاف تٛدر ٝخاف دس داخُ
ػاصٔاٖ ص٘ذاٖٞا رٟت ارشای حك تش آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی اػت.
ٕٞچٙیٗ تٛر ٝخاف ت ٝآٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی تا وٕهٌشفتٗ اص
ٟ٘ادٞای تیٗإِّّ ی فٔاَ دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ دس رٟت ارشای حك آٔٛصؽ ص٘ذا٘یاٖ ٚ
ٕٞىاسی تا ػاصٔاٖٞای ٔشدْٟ٘اد ٔ ٚؤػؼات خلٛكی دس ایٗ صٔی ٚ ٝٙاختلاف ػشا٘ٝ
خاف آٔٛصؿی ٔخلٛف وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی دس ٚصاست آٔٛصؽ ٚ
ٔـتشن ػاصٔاٖ ص٘ذاٖٞا  ٚالذأات تأٔیٙی  ٚتشتیتی وـٛس تا ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ،
ٚصاست ّٓ ،ْٛتحمیمات  ٚفٙاٚسی ،دا٘ـٍاٜٞا  ٚػایش ٔشاوض آٔٛصؿی تا ایزاد تفا٘ٓٞأٝ
رٟت ارشای حك تش آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٔیتٛا٘ذ ٔخٕش حٕش
ٚالْ ٌشدد.
4ـ راُکار عذم ّوکاری هسؤٍالى کاًَىّای اصالح ٍ تزبیت ٍ سًذاى
ساٜواس اسائٝؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙتا تٛر ٝت ٝایٗو ٝحك آٔٛصؽ  ٚادأ ٝتحلیُ وٛدواٖ
ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٌأی دس رٟت تاصپشٚسی  ٚاكالح  ٚتشتیت وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ تضٜواس اػت ٞ ٚذف ػاصٔاٖ ص٘ذاٖٞا  ٚالذأات تأٔیٙی  ٚتشتیتی وـٛس  ٓٞدس
ارشای ایٗ أش ٔتٕشوض اػتِ ،زا تا اػتفاد ٜاص تش٘أٞٝای ػٙزیذ ٚ ٜآٔٛصؽ هٕٗ
خذٔت واسوٙاٖ ٔ ٚؼؤٚال٘ی و ٝدس واٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞا ٔـغ َٛت ٝواس ٔیتاؿٙذ ٚ
ارثاسیوشدٖ ٕٞىاسی آٖٞا دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٚ
ارثاس ٚاحذ فشٍٙٞی ت ٝسٓایت  ٚارشای وأُ ایٗ حك دس ص٘ذاٖٞا ٔیتاؿذ.

جمال بیگی ،مهرداد تیموری

پشٚسؽ ٟ٘ ٚادٞای ٚاتؼت ٝدس أش آٔٛصؽ ت ٝایٗ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٕٞىاسی

 / 96فصلنامه حقوق کودک

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 9911

5ـ راُکار عذم ّوکاری هسؤٍالى قضایی
ساٜواس اسائٝؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙاِضأیٕ٘ٛدٖ تـىیُ پش٘ٚذ ٜؿخلیت تشای وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ ٔؼتمش دس واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞا دس رٟت اػتفاد ٜاص ُشفیت
ایٗ ٟ٘اد تِٛٙٔ ٝس تٟشٜٙٔذؿذٖ اص حك آٔٛصؽ  ٚتٛر ٝت ٝادأ ٝتحلیُ وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ تضٜواس تٛػي لوات ارشای احىاْ ٞؼت و ٝتً ٝشص ارشای ٔزاصات ِ٘است
داس٘ذ  ٚدس ٔٛسد ٔؼائُ ٔشتٛى ت ٝآٖٞا تلٕیٌٓیشی ٔیٕ٘ایٙذ ٔ ٚیتایؼت دس ُٚایفی
آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالشهای فراروی...

و ٝتشای لاهی ارشای احىاْ ٔـخق ٌشدیذ ،ٜتلٕیٌٓیشی ِ٘ ٚاست دس ٔٛسد أىاٖ
ادأ ٝتحلیُ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس ٘یض تش ٟٓذ ٜآٖ ٔشرْ لشاس ٌیشد تا وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی تا تٛر ٝتٔ ٝذت ٔحىٔٛیتـاٖ تتٛا٘ٙذ اص حك آٔٛصؽ تٟشٜٙٔذ
ٌشد٘ذ.
6ـ راُکار عذم ّوکاری هسؤٍالى هزاکش آهَسضی
ساٜواس اسائٝؿذ ٜدس ایٗ صٔیِ ٝٙض ْٚآؿٙاػاصی ٔتِٛیاٖ أش آٔٛصؽ تا ٚهٔیت ٚالٔی
ٛٔ ٚرٛد دس واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞا  ٚفشًٙٞػاصی دس صٔی ٝٙاسائ ٝحك
آٔٛصؽ  ٚادأ ٝتحلیُ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٕٞ ٚچٙیٗ آؿٙاػاصی تا
ٔضایای ار شای ایٗ حك دس أش تاصپشٚسی  ٚاكالح  ٚتشتیت وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس
اػتٕٞ .چٙیٗ فشآٞوشدٖ صٔی ٝٙتاصدیذ ٔتِٛیاٖ  ٚدػتا٘ذسواساٖ أش آٔٛصؽ اص
واٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞا ،فشآٞوشدٖ صٔی ٝٙؿشوت ٔتِٛیاٖ أش آٔٛصؽ دس ٞیأتٔذیشٜ
ا٘زٕٗٞای حٕایت اص ص٘ذا٘یاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تلٛیة اػاػٙأ ٝخاف تشای ٔذاسع
واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞا تٛػي ٚصاست آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ  ٚتلٛیة آییٗ٘أٝ
خاف تشای آٔٛصؽ ٓاِی ص٘ذا٘یاٖ تٛػي ٚصاستخا٘ٞٝای ٌٔث ٚ ّٛیا ػایش ٟ٘ادٞای
ٔشتٕٞ ٚ ًٝٛچٙیٗ اػتفاد ٜاص ُشفیتٞای سػاّ٘ٔ ٝی  ٚػایش ٟ٘ادٞا  ٚاسٌاٖٞای دِٚتی
 ٚخلٛكی دس ایٗ صٔیٔ ٝٙیتٛا٘ذ ٔفیذ ٚالْ ٌشدد.
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7ـ راُکار ضعف ضواًت اجزاّا
ساٜواس اسائٝؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙتا تٛر ٝت ٝفشاٌیش ٍٕٞ ٚا٘یتٛدٖ حك آٔٛصؽ  ٚایٗوٝ
حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی تٛٙٓ ٝاٖ حك اػاػی  ٚتٙیادیٗ آٖٞا ٚ
تٛٙٓ ٝاٖ حك ؿٟش٘ٚذی ایٗ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔٛسد تٛر ٝاػت و ٝتٛر ٝخاف ٚ
حٕایت تیـتشی سا ٔیًّثذِ ،زا ِض ْٚتلٛیة هٕا٘ت ارشایی ٔتٙاػة  ٚتًٛ ٝس خاف
ٔثٙی تش ٘من حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی هشٚسی تِ٘ ٝش ٔیسػذ.
8ـ راُکار عذم ٍجَد فضاّای آهَسضی
ساٜواس اسائٝؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙایزاد  ٚتزٟیض فواٞای آٔٛصؿی ٔٙاػة رٟت
تشٌضاسی والعٞای آٔٛصؿی ٔ ٚذاسع خاف دس داخُ واٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞا ٞؼت و ٝدس
ػاخت فواٞای آٔٛصؿی  ٚتزٟیض واٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞا ت ٝوالعٞای دسع تایذ تالؽ
ٔحُ خٛاتٍأ ،ٜحُ كشف غزا دس ٔىا٘ی آٔٛصؿی ٙٔ ٚاػة ت ٝتحلیُ ٔثادست ٚسص٘ذ ٚ
ّٕٔٔاٖ ٘یض دس آٖ ٔىاٖ ت ٝساحتی  ٚتذٔ ٖٚـىُ تتٛا٘ٙذ ت ٝأش آٔٛصؽ خٛد تپشداص٘ذ.
9ـ راُکار عذم اهکاى حضَر در کالسّای بیزٍى اس کاًَى ٍ سًذاى
ساٜواس اسائٝؿذ ٜدس ایٗ صٔی ٝٙاػتفاد ٜاص ُشفیت ٔذاسع  ٚدا٘ـٍاٜٞا و ٝأىاٖ ادأٝ
تحلیُ ت ٝكٛست غیش حوٛسی  ٚآٔٛصؽ اص سا ٜدٚس سا داس٘ذ ،تؼیاس ٔؤحش  ٚواسآٔذ تٝ
ِ٘ش ٔیسػذٕٞ .چٙیٗ اػتفاد ٜاص حثغٞای اِىتش٘ٚیىی دس وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحشْٚ
اص آصادی و ٝتِ ٝحاٍ لا٘٘ٛی  ٚلوایی ٔٔٙی تشایـاٖ ٚرٛد ٘ذاؿت ٝتاؿذ تا تتٛا٘ٙذ تٝ
ساحتی دس والعٞای دسع یا آصٔ ٖٛتیش ٖٚاص ص٘ذاٖ ؿشوت ٕ٘ایٙذ.
11ـ راُکار هزبَط بِ هطکالت ادارُ کاًَىّای اصالح ٍ تزبیت ٍ سًذاىّا
ساٜواس اسائٝؿذ ٜدس ایٗ صٔیِ ٝٙض ْٚتٟشٌٜیشی اص ػیؼتٓٞای ٘ٛیٗ دس أش اداسٜ
ص٘ذاٖٞا  ٚاػتفاد ٜاص وا٘ ٚ ٖٛص٘ذاٖ تٛٙٓ ٝاٖ ٔحّی تشای تاصپشٚسی  ٚاكالح  ٚتشتیت
وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس تا ؿیٜٞٛای ٘ٛیٗ أش ص٘ذا٘ثا٘ی  ٚآٔادٜوشدٖ وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ تضٜواس تشای تاصٌـت تٔ ٝحیي رأٔ ٝاص ٔحیي ص٘ذاٖ اػت.

جمال بیگی ،مهرداد تیموری

رذی ا٘زاْ تٍیشد تا وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی دس ٔحیي ٔٙاػة  ٚرذا اص
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ًتیجِگیزی
ٚالٔیتٞا ٘ـاٖ اص ٘یاص رٛأْ تٔ ٝىاٖٞایی داسد و ٝتتٛا٘ٙذ تشای ٔذتی افشاد
٘اػاصٌاس ٘ ٚاٙٞزاس سا رذا اص رأٔ ٍٝ٘ ٝداس٘ذ  ٚتٕٟیذاتی تیٙذیـٙذ و ٝآ٘اٖ اكالح ؿذٜ
 ٚت ٝرأٔ ٝتاصٌشد٘ذ .اص ًشفی ٔیدا٘یٓ و ٝحمٛق تٙیادیٗ تـش ٞیچٌ ٝ٘ٛحذ ٔ ٚشصی
ٕٞچ ٖٛص٘ذاٖ ٕ٘یؿٙاػذ .اص ٔزٕٔ ٝٓٛثاحخی ؤٌ ٝشح ٌشدیذٔ ّْٛٔٔ ،یؿٛد و ٝحك
تش آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تض ٜواس ٔ ٚحش ْٚاص آصادی رضء حك اػاػی  ٚتٙیادیٗ آ٘اٖ
آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و چالشهای فراروی...

اػت  ٚتش دٚؽ دِٚتٞا اػت و ٝتذاتیشی دس ایٗ خلٛف ت ٝواس ٌیش٘ذٕٞ .چٙیٗ تا
ارشای وأُ حك تش آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی تحٛالت تاصٜای دس أش
اكالح  ٚتشتیت  ٚتاصپشٚسی وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس تٚ ٝرٛد خٛاٞذ آٔذٌٔ .اتك
یافتٞ ٝا ٘ ٚتایذ ایٗ پظٞٚؾ حك تش آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی دس
حمٛق ایشاٖ داسای چاِؾٞای ٔتٔذدی ٞؼت و ٝاص رّٕ ٝآٖٞا ٔیتٛاٖ ت ٝچاِؾٞای
سٚحی  ٚسٚا٘یٓ ،ذْ ػاصٌاسی تا ٔحیي ،چاِؾ ٔاِیٓ ،ذْ ٕٞىاسی ٔؼؤٚالٖ واٖ٘ٞٛای
اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذأٖ ،ؼؤٚالٖ لواییٔ ،ؼؤٚالٖ أش آٔٛصؿی ،هٔف هٕا٘ت ارشا،
ٓذْ ٚرٛد فوای آٔٛصؿیٓ ،ذْ أىاٖ حوٛس دس والعٞای دسع تیشٔ ٚ ٖٚـىالت
ٔشتٛى ت ٝػیؼتٓ اداس ٜواٖ٘ٞٛا  ٚص٘ذاٖٞا اؿاسٕٛ٘ ٜد .اص ٕٞیٗ سٌٔ ٚاتك تا آ٘چ ٝدس
لٛا٘یٗ داخّی وـٛس پیؾتیٙی ؿذ ٜاػت ،حك تش آٔٛصؽ آٖٞا سا تا حذٚد صیادی
توٕیٗ ؿذ ٜاػتِٚ ،ی اص حیج ٚرٛد چاِؾٞایی دس ٔٛسد ایٗ حك ٘ ٓٞؼثت ت ٝػّة
ایٗ حك  ٓٞ ٚواػتیٞای لاتُتٛرٟی سا داسا اػت .تا ایٗ ٚرٛد الذأات تؼیاسی دس
واٖ٘ٞٛای اكالح  ٚتشتیت  ٚص٘ذاٖٞای ایشاٖ  ٚدس خلٛف سٓایت حك آٔٛصؽ وٛدواٖ
ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی  ٚسفْ چاِؾٞای ٔٛرٛد تایذ ا٘زاْ ٌیشد تا وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٘یض ٕٞا٘ٙذ ػایش وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ دس رأٔ ٝتتٛا٘ٙذ ت ٝحك
آٔٛصؽ تٛٙٓ ٝاٖ یىی اص حمٛق تـشی خٛد  ٚرّٜٛای اص حمٛق ؿٟش٘ٚذی دػت یاتٙذ.
ی ىی اص ایٗ الذأات وٛٔ ٝسد تٛرٞ ٝؼت ،ایٗ اػت و ٝوٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص
آصادی ٘ثایذ چٛب وٓ واسی ٘ ٚاواسآٔذی ِ٘اْ اكالح  ٚدسٔاٖ سا تخٛس٘ذ  ٚدس ایٗ ساػتا
تغییش ػیاػتٞای دِٚتی ٟ٘ ٚادٞای حٕایتی دس ّٕٓىشدٞایی چ ٖٛغٙیػاصی فشٍٙٞی
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 ٚآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ٘مؾ تؼیاس پش سٍ٘ی سا دس ایٗ صٔی ٝٙایفا خٛاٙٞذ وشد .تا تٛر ٝتٝ
ایٗؤٕٛٓ ٝاً ص٘ذا٘یاٖ ٔتـىُ اص ا٘ؼاٖٞایی ٞؼتٙذ و ٝاوخشاً رٛاٖ تٛد ٚ ٜیا دس ػٙیٗ
٘ضدیه ت ٝرٛا٘ی لشاس داس٘ذِ ،زا سٓایت حمٛق وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی تٝ
ِٔٛٙس دػتشػی ت ٝحك آٔٛصؽ اص إٞیت تؼیاس تاالیی تشخٛسداس اػت ،صیشا وٝ
تحلیالت ٔٛرة استمای ٟٔاست ٞای ص٘ذٌی  ٚتغییشات ٔخثت دس ػثه ص٘ذٌی ؿذٚ ٜ
ٔیتٛا٘ذ تأحیش پیـٍیشا٘ ٝاص رشْ داؿت ٝتاؿذٕٞ .چٙیٗ فشآٞػاختٗ  ٚتٛػٔ ٝصٔیٞٝٙای
دػتشػی وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ت ٝحك آٔٛصؽ ٕٞ ٚچٙیٗ تخلیق
آتثاس الصْ تشای حٕایت اص حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی رٟت
تٟثٛد ّٕٓىشد ػاصٔاٖ ص٘ذاٖٞا  ٚالذأات تأٔیٙی  ٚتشتیتی وـٛس تا تٛػٔ ٚ ٝاستمای
ٕٞىاسی ػاصٔاٖٞای ٔشدْٟ٘اد ٔ ٚؤػؼات خلٛكی دس أش آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ
حمٛق تـش وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی ٘مؾ تؼیاس پشسٍ٘ی دس ساػتای سػیذٖ
ت ٝاٞذاف اكالح  ٚتشتیت  ٚتاصپشٚسی وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس خٛاٞذ داؿت .تا
تشچیذٜوشدٖ چاِؾٞای فشاسٚی حك آٔٛصؽ وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ٔحش ْٚاص آصادی  ٚتا
ارشای فشاٌیش ایٗ حك ٔیتٛاٖ ت ٝتاصػاصٌاسی ارتٕآی وٛدواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تضٜواس دس
رٟت تاصٌـت ت ٝرأٔ ٚ ٝپیـٍیشی اص تىشاس رشْ وٕه ٕ٘ٛد.

جمال بیگی ،مهرداد تیموری

ٔحش ْٚاص آصادی  ٚاػتفاد ٜاص ُشفیتٞای آ٘اٖ دس ساػتای سٓایت حمٛق ؿٟش٘ٚذی ٚ
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