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Abstract 
With the advent of corona, various aspects of 
human life were transformed and affected and 
faced with serious challenges. One of the levels 
affected by corona is criminal justice, especially 
in the field of juvenile delinquency. The 
important effects of Corona on the issue of 
juvenile criminal justice are related to the rate of 
crime, the quality of prosecution and response to 
crimes, and the enforcement of legal guarantees 
for juvenile delinquents and the rights and 
requirements to be observed in relation to 
children deprived of their liberty during Corona. 
Therefore, this article seeks to answer the 
question of how the Corona virus affects the 
criminal justice system in terms of juvenile 
delinquency rates, requirements and requisites 
governing the accountability system and 
requirements for protection of juveniles deprived 
of liberty in Iran and the United States of 
America. This article will try to answer the 
research questions by descriptive and analytical 
method and by using library resources and 
statistics published in the media or obtained 
from official sources by a researcher with a 
comparative study in the United States.according 
to studies and measures taken in Iran and the 
United States, the conclusion is that reducing the 
rate of crimes committed during the corona in 
terms of crime rates, adopting a soft responding 
system, including mechanisms to reduce the 
criminal population, such as suspending criminal 
prosecution, criminal mediation, Suspension of 
punishment, community-based punishment in 
terms of the requirements of the accountability 
system, use of appropriate measures to ensure 
the health of prisoners, providing virtual 
connections for education and meeting with 
parents in terms of support for children and 
adolescents deprived of liberty with The 
intensity and variability of the variables in the 
two legal systems is one of the most important 
developments affecting the corona in the area in 
question in the field of criminal justice for 
children and adolescents in Iran and the United 
States. 
Keywords: Corona, Juvenile Delinquency, 
Diversion, the Right to Health.  

  چکیده
با ظهور کرونا وجوه مختلف زندگی بشري دچار تحول و تحت 

یکی از . اي مواجه گردید هاي جدي لشقرار گرفت و با چا تأثیر
اطفال  ویژه در حوزه عدالت کیفري به، از کرونا تأثرسطوح م

آثار مهم کرونا بر مسئله عدالت کیفري اطفال . بزهکار است
دهی به  کیفیت رسیدگی و پاسخ، مربوط به نرخ ارتکاب جرایم

و هاي قانونی بر اطفال بزهکار و حقوق  اجرا ضمانتجرایم و اعمال 
الزامات الزم الرعایه در رابطه با اطفال محروم از آزادي در دوران 

این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است  رو، ؛ ازاینشود کرونا می
ویروس کرونا بر نظام عدالت کیفري از حیث نرخ  تأثیرکه 

هاي حاکم بر  الزامات و بایسته، ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان
الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از  دهی و نظام پاسخ

این مقاله با ؟ چگونه است امریکاآزادي در ایران و ایاالت متحده 
اي و آمار و  و با استفاده از منابع کتابخانه توصیفی ـ تحلیلیروش 

ها و یا تحصیل شده از مراجع رسمی  ارقام منتشر شده در رسانه
 امریکابه کشور ایاالت متحده توسط پژوهشگر با مطالعه تطبیقی 

با توجه به . یی به سؤاالت تحقیق بر خواهد آمدگو پاسخدر صدد 
شده در دو کشور ایران و  مطالعات صورت گرفته و اقدامات انجام

شود که کاهش نرخ  این نتیجه مستفاد می امریکاایاالت متحده 
، ارتکاب جرایم در دوران کرونا از حیث نرخ ارتکاب جرایم

جمعیت  کاهنده يارهاکسازونرم از جمله  دهی اذ نظام پاسخاتخ
، يفرکی میانجیگري، يفرکی يدعوا بیتعق قیتعل نظیر کیفري

هاي حاکم  از حیث بایسته جامعه مدار مجازات، فرکی ياجرا قیتعل
بهداشت و  تأمیناستفاده از تدابیر مناسب جهت ، دهی بر نظام پاسخ

براي  يهاي مجاز ارتباطوجبات فراهم آوردن م، سالمت زندانیان
تحصیل و مالقات با والدین از حیث الزامات حمایتی از اطفال و 
نوجوانان محروم از آزادي با شدت و حدت متغیر در دو نظام 

از کرونا در قلمرو مورد  تأثرین تحوالت متر مهمحقوقی از جمله 
ت عدالت کیفري اطفال و نوجوانان در ایران و ایاال بحث در حیطه

  .است امریکامتحده 
حق بر ، قضازدایی، عدالت کیفري اطفال، کرونا: واژگان کلیدي
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  :ارجاع
تمدن ، امریکاحقوق ایاالت متحده  آثار کرونا بر عدالت کیفري اطفال و نوجوانان با نگاهی به)، 1401؛ (پیمان، یدولتخواه پاشاک

 . 10شماره ، حقوقی
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  مقدمه
 سالی که به. ترین سال در تمامی دوران حیات انسان معاصر دانست را متفاوت 2019شاید بتوان سال 

تمام وجوه زندگی بشري دستخوش تغییر و تحول اختیاري و یا الزامی قرار ، 1موجب شیوع ویروس کرونا
و کردن  زندگی ان در طریقههاي متعددي بر سر راه اراده آزادانه شهروندان و حاکم گرفت و محدودیت
 درستی بههاي ایجاد شده پیشروي خود را  اند چالش در این دوران کشورهایی توانسته. حکمرانی ایجاد شد

مند بودند و  هاي مدون و قوانینی کارآمدي بهره ریزي برنامه، ها مدیریت کنند که در گذشته از زیرساخت
و مدبر بود که توانست خود را با وضعیت فعلی منطبق قدري چابک  بهها  آن حال نظام حاکمیتی درعین

خود را تنظیم نماید تا در عین مهار گري  کرده و متناسب با نیازهاي این دوران اضطراري امور حاکمیت
حال به حمایت  هاي شهروندان خودداري کنند و درعین از تعدي به حقوق و آزادي، مناسب بیماري

                                                      
تر، خانواده ویروسی کروناویریـده هسـتند کـه از ویـروس      طور دقیق ها و به ها، عضوي از خانواده بزرگ ویروس کروناویروس - 1

هـا در   شـود. کرونـاویروس   را شامل می 19هاي شدیدتري همچون سارس، مرس و کووید  يسرماخوردگی معمولی تا عامل بیمار
هـاي کرونـا از    ادامه داشت. اندازه ژنـوم ویـروس   1980طور مداوم تا اواسط دهه  ها به کشف شدند و مطالعه بر روي آن 1960دهه 

طـور طبیعـی در پسـتانداران و     ها بـه  ین ویروس، است. اRNAهاي  ترین ویروس بیست و شش تا سی و دو کیلوباز، یکی از بزرگ
هـا،   حال تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به انسان، کشـف شـده اسـت. آخـرین نـوع آن      کنند، بااین پرندگان شیوع پیدا می

گیـري در انسـان شـیوع پیـدا      در شهر ووهان چین با همه 2019در دسامبر  )،SARS-CoV-2( 2کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
  کرد. این کروناویروس پس از مدت کوتاهی تبدیل به دنیاگیري شد و تمام جهان را درگیر کرد.  
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  .خود بپردازند مضاعف از شهروندان در معرض آسیب
از مسائل مربوط به . در قلمرو اطفال و نوجوانان است، هاي اثرگذاري ویروس کرونا از حوزه یکی
 طیف گسترده ها، آن بهداشت و اوقات فراغت تا موضوعات مربوط به عدالت کیفري، وپرورش آموزش

ین مقاله در صدد بررسی آثار ا، حال بااین 2. گذاري این ویروس بر اطفال و نوجوان بوده استتأثیرقلمرو 
مسلماً این قلمرو خود از گستردگی وسیعی . ویروس کرونا بر عدالت کیفري اطفال و نوجوانان است

یی به آن است را طرح گو پاسخاین مقاله ابتدا سؤال اصلی خود را که به دنبال ، رو ازاین، برخوردار است
هایی از  روشن ي منطقی و مدون بتوان سایهدر خط سیر، تحقیق محدودهشدن  کند تا ضمن مشخص می
  .این ویروس بر وجوه مورد نظر این مقاله را ارائه دهد تأثیر

هاي گوناگونی ذهن پژوهشگر را براي طرح سؤال تحقیق هدایت  ها و دغدغه چالش، در این گذر
اطفال و ویروس کرونا بر نرخ ارتکاب جرم  تأثیرکیفیت  ها، آن ینتر مهمکرده است که از جمله 

هاي این افراد محروم از  نیاز، مواجهه نظام عدالت کیفري با اطفال و نوجوانان بزهکار نحوه، نوجوانان
الزامات ضروري در اتخاذ سیاست جنایی مناسب در رسیدگی به ، محرومیت از آزادي آزادي یا در آستانه

ال و نوجوانان محروم از آزادي و هاي ضروري در مواجه با اطف حمایت، جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار
ین دغدغه و تر مهمهاي یاد شده از جمله  دهی مناسب به چالش ظرفیت نظام حقوقی ایران در پاسخ

  .الذکر شده است هاي بر سر راه این مقاله است که منجر به طرح سؤال تحقیق به شرح آتی چالش
ویروس کرونا بر نظام  تأثیراین سؤال است که این مقاله به دنبال پاسخ به ، با عنایت به مطالب یاد شده

هاي حاکم بر نظام  الزامات و بایسته، عدالت کیفري از حیث نرخ ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان
 امریکادهی و الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادي در ایران و ایاالت متحده  پاسخ

دهی  استفاده از نظام پاسخ، طفال و نوجوانان در دوران کروناکاهش نرخ ارتکاب جرایم ا؟ چگونه است
 فرضیه عنوان بههاي اساسی اطفال و نوجوانان بزهکار  نرم و حمایت حداکثري از حق بر سالمت و آزادي

چندین مسئله  خود دربردارنده، شده یی به سؤال اشارهگو پاسخهرروي  به. شود این مقاله در نظر گرفته می
نظام آماري منسجم و شفاف در رابطه با نرخ ورودي و خروجی اطفال  از ضرورت نیاز به؛ ودمهم خواهد ب

هاي مرتبط با جمعیت کیفري  پشتیبان ادعا هشناسان نظریات جرم، نظام عدالت کیفري و نوجوان بزهکار به
                                                      

هـزار و پانصـد و شصـت و دو نفـر      ، حدود یکصـد و سـی و هشـت   1400تا زمان نگارش این اثر در تاریخ نوزدهم اسفند  - 2
  متوفی مطابق آمار رسمی در ایران گزارش شده است. 
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فال و تا ضرورت ترسیم و تدوین الگوهاي مناسب رسیدگی به جرایم اط، ازآن در دوران کرونا و پس
هاي  نامه آیینموقع قوانین و  پذیري در مقامات قضایی و تدوین به ضرورت وجود انعطاف، نوجوانان

  .مناسب در مواجه با شرایط اضطراري
اي و آمار و ارقام منتشر شده در  و با استفاده از منابع کتابخانه توصیفی ـ تحلیلیاین مقاله با روش 

یی به سؤال تحقیق بر خواهد گو پاسخرسمی توسط پژوهشگر در صدد ها و یا تحصیل شده از مراجع  رسانه
اي نیاز به جهات توجیهی و مقوماتی براي اثبات خود دارد و تجربه  بدیهی است که هر ادعا و گزاره. آمد

طوالنی دارند و از نظام آماري  ه سابقهشناسان هاي جرم ویژه کشورهایی که در پژوهش کشورهاي دیگر به
هاي اورژانسی نظیر ویروس کرونا بر وجوه مختلف اجتماعی از جمله نرخ  یح اثرات پدیدهقوي در تشر

توانند کمک بسیاري در تقویت  می، ارتکاب جرم و جمعیت کیفري اطفال و نوجوانان برخوردار هستند
ررسی پژوهشگر در کنار ب رو، ؛ ازاینشده توسط این مقاله به نگارنده داشته باشند وثاقت ادعاهاي مطرح

 امریکامسائل مورد بحث در حقوق ایران به وضعیت این موضوعات در نظام حقوقی ایاالت متحده 
  .پردازد می، نظامی پیشگام در موضوعات یاد شده عنوان به

ویروس کرونا بر نرخ ارتکاب  تأثیرابتدا به بررسی ؛ این مقاله در سه بند، با توجه به مطالب یاد شده
در بند دوم به ، پردازد گیري می گیري و حین همه وجوانان در دوران پیش از همهجرایم توسط اطفال و ن
دهی به جرایم مرتبط با اطفال و نوجوان در دوران کرونا و  هاي حاکم بر نظام پاسخ بررسی الزامات و بایسته

  .پردازد می در بند سوم به بررسی الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادي در دوران کرونا

ویروس کرونا بر نرخ ارتکاب جرایم توسط اطفال و نوجوانان در دوران پیش از  تأثیر - 1
  گیري گیري و حین همه همه

  یک نظام و جمعیت رو به کاهش؛ گیري پیش از همه - 1- 1
فعلی و آتی کرونا بر نرخ ارتکاب جرایم توسط اطفال و نوجوانان و جمعیت  تأثیربینی در مورد  پیش
الگوهاي بزهکاري و عدالت کیفري اطفال و ، مستلزم نگاهی کوتاه بر نرخ بزهکاري، فري آنانکی

  .نوجوانان پیش از شیوع کرونا است
نرخ  از جملههاي گوناگون  در کشور ایران به دلیل امنیت مداري در بروز آمار و اطالعات در زمینه

تیم که یا از ارائه آمار خودداري ورزیم یا با ناگزیر هس، جمعیت کیفري و جرایم ارتکابی اطفال بزهکار
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شمایی کلی از کیفیت جمعیت کیفري و نرخ جرایم ارتکابی آنان ، صالح تدقیق در اظهارات مقامات ذي
یک سال و نیم پیش از ورود بیماري کرونا در ؛ 1397 در یک اظهارنظر مربوط به سال. به دست آوریم

شهید یی ورودي پرونده در مجتمع قضا«: انقالب تهران اظهار داشتهاي عمومی و  کل دادگاه رییس، ایران
عنوان  به؛ پنجاه درصد کاهش داشته استتقریباً ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته  فهمیده در شش
ماهه سال گذشته رانندگی بدون پروانه هفتصد و نود و دو مورد بوده که امسال به سیصد و  نمونه در شش
ویژه رسیدگی به یی این مجتمع تنها مجتمع قضا: عباس پوریانی اظهار کرد. رد رسیده استپنجاه و سه مو

ویژه یی طبق قانون تمام اعمال مجرمانه افراد زیر هجده سال در مجتمع قضا. اطفال و نوجوانان است جرایم
شهید یی قضا مجتمع، شود که در تهران رسیدگی به اعمال معارض با قانون اطفال و نوجوانان رسیدگی می

موضوع ، شده است که با حضور مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان فهمیده براي این منظور در نظر گرفته
 6»415«و  5»347«و وکالي موضوع ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  4»410«و  3»298«مواد 

او . کنند میاقدام به رسیدگی ، رقانون مزبو 7»413«همین قانون و والدین و سایر اشخاص موضوع ماده 
؛ نوجوانان است جرایمبیشترین آمار و در صدر ، رانندگی بدون پروانه با سیصد و پنجاه و سه پرونده: افزود

                                                      
  .  شود. نظر مشاور، مشورتی است فال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می: دادگاه اط298ماده  - 3
شناسـی، مـددکاري اجتمـاعی،     شناسـی، جـرم   : مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانـان از بـین متخصصـان علـوم تربیتـی، روان     410ماده  - 4

 .  دشون تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شناختی و دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان

تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی براي او تعیـین شـود. دادگـاه در صـورت احـراز       : متهم می347ماده  - 5
تـرین حـوزه قضـایی، بـراي مـتهم، وکیـل تعیـین         عدم تمکن متقاضی، از بین وکالي حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک

کنـد کـه    الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیـین مـی    الوکاله کند، دادگاه حق  یل درخواست حقکه وک نماید. درصورتی می
 .  شود الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می  الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق  درهرحال میزان حق

صالحیت دادگاه کیفري یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیـه یـا    ها در : در جرائمی که رسیدگی به آن415ماده  - 6
ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیري درجه شش و باالتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولـی یـا   

یا عـدم حضـور وکیـل بـدون     نماید که براي او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل  سرپرست قانونی متهم ابالغ می
شود. در جرائم تعزیري درجه هفت و هشت، ولی یـا سرپرسـت    اعالم عذرموجه، در مرجع قضایی براي متهم وکیل تعیین می

  تواند از خود دفاع کند.   تواند خود از وي دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می قانونی طفل یا نوجوان می
طفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیـل مـدافع، شـاکی، اشخاصـی کـه      : در دادگاه ا413ماده  - 7

شـوند. حضـور    نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتمـاعی سـازمان بهزیسـتی حاضـر مـی     
  اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بالمانع است. 
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سرقت مستوجب تعزیر دویست و هشتاد و نه ، وجرح عمدي با سیصد و سی و پنج مورد همچنین ضرب
حتیاطی در امر رانندگی نود و چهار مورد و توهین به ا مورد و ایراد صدمات بدنی غیرعمدي ناشی از بی

 8».اشخاص هفتاد و شش مورد بوده است

، یتیاقدامات ترب تأثیرتوان به  در تحلیل عوامل مؤثر در کاهش نرخ جرایم اطفال بزهکار می
نان دانش و آگاهی نوجوا افزایش، د جرمیتول يها انونکبا یی و قضا یقاطعانه مراجع انتظام يبرخوردها
سیستم ، دهند آموزش می یمنظور مراقبت از خطرات احتمال هاي الزم را به نوجوانان به که مهارت
ران برگزار شده است و شناخت دوران یمعلمان و مد يه براک یآموزش يها السکوپرورش و  آموزش
، در این دورانن و همچنین بهبود وضعیت اقتصادي یان به والدیاء و مربیاول يها ق انجمنیاز طر ینوجوان

شده تا  فقدان آمار دقیق در این حفره یک سال و نیمه از آمار ارائه رغم بهرسد  اشاره نمود و به نظر می
در اینکه  ویژه بهشرایط اقتصادي مواجه شده باشیم شدن  با افزایش نرخ جرایم به دلیل سخت، شیوع کرونا

جرایم خیابانی از ؛ بنا بر اظهارات مقامات رسمیترین جرایم ارتکابی توسط اطفال بزهکار  تحلیل متداول
  .مستقیمی با وضعیت اقتصادي افراد دارد قرار دارند که رابطه 9جمله سرقت در صدر جرایم ارتکابی

دیگري است و دسترسی ما به آمار با سهولت بیشتري  وضعیت به گونه امریکادر کشور ایاالت متحده 
یابیم که حتی پیش از  یافته در حوزه بزهکاري اطفال در می با مطالعه در آثار نگارش، مواجه است

). feld, 2017, 78( ترین میزان تاریخی خود رسیده بود روند جرایم نوجوانان به پایین، گیري همه
عدالت کیفري اطفال در کاهش نرخ تخمینی بزهکاري اطفال توسط  اصالحات اساسی ایاالت محور نظام

، شود تعداد جوانان در تمام مراحل دادرسی کیفري می کاهش گسترده دهنده مقامات رسمی که نشان
کارگیري جوانان در  این اصالحات شامل کاهش به). Hockenberry, 2018, 10( تبلور یافته است
خدمات جامعه بنیان و کردن  حال فراهم درعین)، هاي حضور در خانهاجرا ضمانتبر  تأکید( خارج از خانه

هاي گوناگون جامعه بنیان اجرا ضمانتو اطمینان از دریافت ) lane, 2018, 290( هاي گوناگون برنامه
  ).Hockenberry, 2018, 10( شود براي درصد عظیمی از جوانان می

که هفتاد و چهار درصد کمتر از دو  طوري دهد به شواهد نشان از کاهش مستمر بازداشت نوجوانان می
جوانان را دستگیر ، ان اجراي قانونمأمور، حل آخرین راه عنوان بهغالباً ). OJJDP, 2019a( دهه قبل است

                                                      
8- https://www.eghtesadonline.com/n/1VX3 
9- https://www.mashreghnews.ir/news/571567/10 
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یا هدایت به  10هایی براي اخطارهاي غیررسمی وجود فرصت بااین، دهند هاي اطفال ارجاع می و به دادگاه
ها براي رسیدگی به  تصمیمات دادگاه،  ان اجراي قانونمأمورمشابه . وجود دارد 11خدمات جامعه بنیان

 تأثیرجوانان در نظام عدالت کیفري شدن  تواند بر محصور صورت غیررسمی یا رسمی می هها ب پرونده
جاي ورود بیشتر  ها را به هاي اطفال و نوجوانان چهل و سه درصد پرونده دادگاه، 2018از سال . بگذارد

  ).OJJDP, 2020a( اند بنیان هدایت نموده به سمت خدمات جامعه، جوانان به مراحل دادرسی

  بزهکاري اطفال و نوجوانان در دوران کرونا: گیري در میانه همه - 1- 2
هاي روزمره همه  منجر به مصوباتی شد که تا حد زیادي روي برنامه، ها براي کاهش مبتالیان کرونا تالش

مدارس تا زمان نامعلومی . متوقف شد، هاي غیرضروري خارج از منزل فعالیت. گذاشته است تأثیرافراد جامعه 
وآمد شهروندان در این  هاي زیادي بر رفت هاي درس مجازي شدند و محدودیت ل شدند و اکثر کالستعطی

مانند اقامت در خانه و ، گیر ها مربوط به بیماري همه شود که این فرمان بینی می پیش. دوران وارد شد
امات ایمنی اقد. منجر به کاهش نرخ بزهکاري نوجوانان شده است، دستورهاي رعایت فاصله اجتماعی

ارتباط با همساالن و ، با افزایش نظارت از طریق نظارت توأم و بدون مداخله مراقبان زمان هممربوط به کرونا 
صورت تجربی پشتیبانی  از این عوامل یاد شده بههریک  .دهد هاي ارتکاب جرم را کاهش می فرصت

جریان اصلی مانند  هشناسان هاي جرم ر نظریهدهند و ریشه د قرار می تأثیرشوند و احتمال بزهکاري را تحت  می
  .دارند) Hirschi, 1969( و کنترل اجتماعی (Gottfredson & Hirschi, 1990( هاي روزمره فعالیت

مربوط به روابط اجتماعی و ، ترین نظریات مؤثر در میزان بزهکاري نوجوانان بینی پیشقابل  شاید
می از کهاي  اري نوجوانان اغلب توسط گروهکبزه. باشددوران کرونا طی  هاي رفتار بزهکارانه فرصت

 و) Haynie & Osgood, 2005( و) Gottfredson & Hirschi, 1990( شود ر انجام میکافراد همف
)Warr, 2002 (و )Reiss Jr. , 1988 (یک عامل اصلی  عنوان بهدر معرض همتایان بزهکار گرفتن  قرار

  ).Pratt et al, 2010( شود خطر محسوب می
مستقیم بر مقدار زمان و  طور بهتعطیالت مدارس در سطح کشور براي تحصیالت ابتدایی و متوسطه 

هاي  معاشرت، ماندن در خانه فرمان، به همین ترتیب. گذاشته است تأثیرقرارگیري جوانان در کنار یکدیگر 
عدم . حضور دارندها  آن بسیاري از کودکان و نوجوانان را محدود به افرادي کرده است که در همسایگی

                                                      
10- Informal Warnings 
11- Community-Based Services 
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صورت  یا گذراندن وقت به) مدرسه؛ براي مثال( صورت ساختاریافته ها چه به پذیرش این قبیل معاشرت
 ,Haynie & Osgood( و) Hawdon, 1996( با همساالن) اوقات فراغت؛ براي مثال( غیرساختارمند

بدون وجود . ي مؤثر خواهد بودبه نظر در کاهش تمایل به بزهکار) Hoeben et al, 2016) و) 2005
هاي وضعی و شاید فرصت پیوستن در رفتارهاي ضداجتماعی محدود  انگیزه، ها همساالن براي انجام فعالیت

؛ وکارها تعطیلی کسب، شده با همساالن هاي اجتماعی و زمان سپري این محدودیت تأثیرفراتر از . خواهد بود
هاي ارتکاب  فرصتشدن  موجب محدود، تعداد کمتر عابران پیاده عالوه به، فروشی هاي خرده مشخصاً مغازه

تئوري . شود تبع ورود به ملک دیگري و سرقت ساده می سرقت به، زور جرایمی مانند سرقت مقرون به
دهد که بدون قربانیان در دسترس در فضاهاي  پیشنهاد می) Cohen & Felson, 1979( هاي روزمره فعالیت
با توجه به . داند باانگیزه هم یافتن فرصت براي ارتکاب جرم را همراه با چالش می حتی یک بزهکار، عمومی

، هستندها  آن هاي کمتر براي ارتکاب جرایم سطح پایین خیابانی که جوانان اغلب درگیر وجود فرصت
  .شود که بزهکاري جوانان به میزانی بیشتري کاهش یابد بینی می پیش

دهد که سرپرستی و نظارت والدین  نشان می) Hirschi, 1969( تماعیهاي کنترل اج نظریه،  سرانجام
). Liu & Miller, 2020, 7( شود از عوامل اصلی حفاظتی در برابر بزهکاري کودکان محسوب می

اند و یا  از کار مرخص شده، تعطیلی مدارس همراه با مراقبانی که ممکن است در خانه مشغول به کار باشند
بر این موضوع داللت دارد که جوانان تحت نظارت بیشتري توسط ، اند رونا بیکار شدهدر نتیجه کاخیراً 

بسیاري از مراقبان نیز در نقاطی از خانه یا در نزدیکی خانه ، درست مانند جوانان. اند بزرگساالن قرار گرفته
دودیت مشمول دستورات مح، الزم استها  آن حتی کارگران مشغول به کار که فعالیت. خود هستند

احتمال آگاهی ، اقامت در خانه؛ دستورات محدودیت ساز نظیر. آفرین در خارج از محل کار خود هستند
  .هاي جوانان را افزایش مضاعفی خواهد داد وآمدها و فعالیت مراقبان از رفت

نظارت ضعیف و استفاده نامحدود ، دریافتند که تالقی حضور همساالن 12اندیشمندان، طور خالصه به
بر هرکدام از این ، تدابیر کاهش کرونا. احتمال ارتکاب بزهکاري را بسیار افزایش خواهد داد، زمان از

ها  هاي ارتکاب جرم و افزایش مراقبت گذارد و به همین موازات موجب کاهش فرصت می تأثیرها  مؤلفه

                                                      
12- Osgood, D. W. , Anderson, A. L. , & Shaffer, J. N. (2005). Unstructured leisure in the after-
school hours. In J. L. Mahoney, R. W. Larson, & J. S. Eccles (Eds.) , organized activities as 
contexts of development: Extracurricular activities, after-school and community programs (pp. 45–
64). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.  
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به احتماالً ، گیري ها در فرصت و افزایش نظارت در اوج بیماري همه محدودیت، در مجموع. شود می
  ).Dazio et al. , 2020( کاهش عمده آمار رسمی جرم کمک کرده است

انه در مورد نرخ کاهش جرایم در ایران آمار دقیقی در دسترس نیست اما در یک اظهارنظر قوه تأسفم
با وجود آزادي و نیز به مرخصی  1399تا پایان فروردین  1398ه اعالم کرده از اواسط اسفند سال قضایی

توان انتظار داشت  قول می با عنایت به این نقل، پایین آمده شدت بهها  آمار سرقت، ها هزار زندانی رفتن ده
در ، تواند به صحت ادعاي کاهش جرایم در دوران کرونا صحه بگذارد هاي یاد شده در باال می که تحلیل

توجه  امریکااطفال در ایاالت متحده توان به آمار بزهکاري  رابطه با افزایش وثاقت در مورد این تحلیل می
، افراد در خانه در واکنش به شیوع کروناشدن  دهند که محصور هاي رسمی نشان می داشت که گزارش

تر مطابق یک  صورت دقیق باعث کاهش چشمگیر در سطوح جرایم اشخاص علیه اشخاص شده است و به
با کاهش  امریکاشهر بزرگ ایاالت متحده  پژوهش نرخ جرایم ارتکابی در دوران کرونا در بیست و پنج
  ).Abrams, 2020, 29( بیست و سه درصدي نسبت به پنج سال اخیر همراه بوده است

دهی به جرایم مرتبط با اطفال و نوجوان در  هاي حاکم بر نظام پاسخ الزامات و بایسته - 2
  دوران کرونا

، اند که غایت هنر یک سیاست جنایی مطلوب داشته تأکیدبسیاري از اندیشمندان همواره بر این موضوع 
کنترل نرخ بزهکاري در چهارچوبی معین و سعی در کاهش آن تا حد امکان است و از بین رفتن آن امري 

قدري از آن در هر جامعه  ها که به آلودگی هوا و سایر پدیده، اصطالح مانند بیماري غیرممکن است و به
رغم کاهش نرخ ارتکاب جرایم اطفال در  به، ع وجود داشته استبزهکاري همواره در جوام، وجود دارد
، شوند ها و دالیل گوناگون مرتکب جرایم مختلف می اي از این اطفال با انگیزه همواره دسته، دوران کرونا

. اي موجب سرقت و ورود غیرمجاز به ملک دیگري تا جرایم رایانه ها براي رفع نیازهاي اولیه به از تالش
باید در تدوین سیاست جنایی مطلوب در جهت رسیدگی ، با عنایت به وضعیت ویژه این دوران، هرروي به

به جرایم این دسته از بزهکاران به دو عنصر مهم توجه ویژه داشت نخست آن که هدف غایی در تعامل با 
 خاذي و بهحل ات اصالح و بازپروري آنان است و تحمیل زندان به آنان باید آخرین راه، اطفال بزهکار

، یی و استخفافگو پاسخصورت استثنایی باشد و دوم آن که این افراد بیش از برخورد قاطعانه کیفري و 
دهی به جرایم مرتبط  هاي حاکم بر نظام پاسخ پیش از تبیین الزامات و بایسته، رو ازاین، نیاز به حمایت دارند

هاي  ؤال پاسخ داده شود که کدام الگو یا الگوضروري است به این س، با اطفال و نوجوان در دوران کرونا
  .دهی به جرایم اطفال بزهکار باید مدنظر دستگاه عدالت کیفري قرار گیرد پاسخ
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  دهی به جرایم اطفال بزهکار در دوران کرونا هاي مطلوب پاسخ ترسیم الگو - 2- 1
 ان درگذار سیاسته مناقش محل همواره که است هایی حوزه از یکی نوجوانان و اطفال يکیفر عدالت

 و نوجوانان اطفال جرم تکرار کاهش يبرا آنان دغدغۀ. دارد قرار منطقی يها سیاست و ها برنامه انتخاب

که الگوهاي  شده است متفاوتی الگوهاي يگیر شکل موجب مختلف يها جریان تأثیر تحت بزهکار
  .بارزترین آن هستند عدالت کیفري و مدیریت ریسک از، کیفريگرایی  حداقل، ترمیمی، رفاهی
 ارزیابی ضمن که آورد می نیز فراهم را امکان این، اطفال بزهکاري به دهی پاسخ الگوهاي بندي طبقه

 نیز ملی جنایی يگذار سیاست نظام در شده الگوي استفاده یا مدل بررسی به ها، آن نتایج آثار و تر دقیق

 به دهی پاسخ متفاوت الگوهاي بروز و ظهور دتردی بی. گردد تحلیل آن و نتایج آثار و شود پرداخته

 از نظر صرف، خاص اي جامعه در اجتماعی، اقتصادي، سیاسی مختلف هاي دوره در بزهکاري اطفال

 فراگیر شرایط همان تأثیر تحت، مذکور هاي دوره در اطفال بزهکاري عناصر و ها مؤلفه، ماهیت تفاوت

  .استوغیره  اقتصادي، سیاسی
 با سزادهی يالگو. عدالت کیفري به یک اعتبار بر مبناي سزادهی استوار است هاي نظام پاسخ

 نیا پرتو در. پردازد یم ارکبزه یفردهکی به رفتار مجرمانه بر زکتمر باصرفاً  و نگر گذشته يردیکرو
 بدون؛ ردک مجازات را ارکبزه دیبا گذشته لکش به وضع و برگرداندن تیامن يبرقرار يبرا ردیکرو

 در). Regoli, 2008, 315( دارد یا خیر یپ در یمنفعت جامعه يبرا یفردهکی ایه آک تهکن نیا هب توجه

 نهیزم در ارکبزه یطیو مح يفرد تیوضع به توجه و نگر آینده يردیکرو با الگوها از یبرخ، برابر

ن یا از تا، اشندب سودمند دیبا يفرکی عدالت نظام يها پاسخ الگوها نیا مطابق. دارند یبر م گام یده پاسخ
 عدالت نظام است و ارکبزه ندهیآ دارد تیاهم آنچه، الگوها نیا پرتو در در واقع. ببرد نفع جامعه رهگذر

 به الگوها نیا ینتر مهم از يبازپرور وگیري  توان، یبازدارندگ. ندک تکحر راستا نیا در دیبا يفرکی

  ).Sigel, 2008, 417( روند می شمار
مضاعف و اولویت بیشتري بر رویکرد بازپرورانه در مواجه با جرایم اطفال  تأکید در این میان امروزه

کردن  بازسازگاري را يفرکی عدالت نظام موجب آن هدف شود که به در مقایسه با سایر رویکردها می
 با هک است يفرکی نظام عدالت ریتداب مجموعه رندهیدربرگ، ارانکبزه درمان و اصالح. پندارد یم مجرمان

 رارکت از يریشگیپ و آنان اصالح دنبال به، ارانکبزه یطیمح و يفرد تیوضع به توجه و گرایی واقع

 از نظر نوجوانان که دارد تأکید موضوع این بر يبازپرور اندیشۀ). 57، 1389، نیازپور( است يارکبزه



  485  امریکا متحده االتیا حقوق به ینگاه با نوجوانان و اطفال يفریک عدالت بر کرونا آثار  

 

 بازگشت يبرا وبارهد فرصتی شایستۀ بنابراین و اند بزرگساالن از متفاوت و احساسی شناختی يها ویژگی

بر  تأکیدکه هدف اصلی در تعامل با جرایم ارتکابی اطفال بزهکار  از آن جایی ؛ بنابرایناجتماع هستند به
اصالح و درمان و بارپذیري کودك در اجتماع است و اهمیت این موضوع در دوران کرونا ، بازپروري

جنایی اتخاذي در این دوران قرار گیرد که باید الگوهایی مدنظر سیاست  ؛ بنابراینشود دوچندان حس می
، الگوهاي رفاهی؛ هاي مورد پیشنهادي نگارنده الگو؛ رو ازاین. بر این اهداف را داشته باشد تأکیدحداکثر 

کیفري است که در ادامه به تشریح مختصر آنان در پرتو بزهکاري اطفال پرداخته گرایی  ترمیمی و حداقل
این مقاله براي رسیدگی به بزهکاري اطفال و  تأکیدالزامات مورد ، ه آنانموجب آگاهی ب شود تا به می

همچنین حمایت از کودکان محروم از آزادي از منظر مبانی نظري و تجربه محوري که عبارت است از 
 اهداف به دستیابی در، باال علمی با اعتبار يها ارزیابی نتایج براساس که هایی سیاست یا ها رویه کاربست

  .توجیه شوند)، Petrosino et al, 2001, 15-16( اند بوده موفق شده ینتعی

  الگوي رفاه - 2- 1- 1

بزهکاري ، رویکرد این در. دارد بزهکاري و بزهکار به نسبت هشناسان علت رویکردي، کیفريگرایی  رفاه
 هیچها  آن با و مواجهه انتخاب در فرد که استوغیره  فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی عوامل انواع از ناشی

 تنهایی به، بزهکاري از جمله آن و ناخوشایند ناگوار نتایج مقابل در تواند نمی بنابراین و ندارد اختیاري

 بلکه، زاعوامل جرم مقابل درتنها  نه اطفال ویژه به جامعه پذیر آسیب هاي گروه، رویکرد این در. باشد مسئول

 عدالت نظام یا و جامعه درها  آن بیشتر دیدگی آسیب از و شوند خاص حمایت باید بزهکاري در نتیجۀ حتی

 و نیازها به توجه نخست درجۀ در اطفال کیفري عدالت نظام وظیفۀ رو، ؛ ازاینشود جلوگیري کیفري
  ).94- 93، 1392، غالمی( مجرمانه عمل به صرف حقوقیِ پاسخ و مجازات اجراي نه هاست عالیۀ آن مصالح

  الگوي ترمیمی - 2- 1- 2

 ياجرا فرایند در جامعه و يو فعال مشارکت نهیزم ایجاد و دیده بزه حقوق احقاق یپ ت ترمیمی درعدال
کردن  پذیر مسئولیت و جرم از یناش مشکالت وفصل حل بر، بزهکار مجازات جاي به و عدالت است

 یاقدام نه شود یم یتلق اجتماع یا دیگر فرد هیعل یاقدام، جرم فرایند این در، در واقع. دارد تأکید بزهکار
 رجبی(است  يفریک عدالت با نظام آنکردن  جایگزین دنبال به نوجوانان و کودکان مورد در. دولت هیعل

  ).87، 1396، و مهرا
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 فرد يپذیرتیمسئول و ییگو پاسخ، یمیترم عدالت رویکرد در مورد توجه و مهم موضوعات از ییک

 عمل نتایج از بزهکار که نوجوانشود  می یتلق تیاهم ائزح اریبس نکته این، رویکرد این در است. کار بزه

 آن رفع در صدد و شود یم مطلع، کرده است ایجاد که یعاطف یروان يها خسارت ویژه به خود مجرمانه

 و کند یم دایپ یآگاه جرم از بعد يو يتحول فکر و بزهکار عمل زهیانگ از زین دیده بزه. آید یبر م
 دنیرس با و کنند می انیب آن عواقب و يفریک الزام عدالت و فشار از فارغ را حقایق، نیطرف، ترتیب بدین

 و ندامت نهیزم، در نهایت سازش و مصالحه این. کنند می یبا هم آشت در واقع، نیالطرف یمرض حل راه به
 زین جرم تکرار از تواند یم ترتیب بدین و کند یم مساعد را او یبازپذیري اجتماع و بزهکار اصالح

  ).107-106، 1385، سماواتی( کند يریشگیپ

  کیفريگرایی  الگوي حداقل - 2- 1- 3

 ضروري موارد حداقل در و وسیله آخرین عنوان به کیفري حقوق به متضمن توسل، مداخله حداقل اصل

 کیفرگذاري انگاري و جرم ابعاد در کیفري حقوق تورم باعث، اصل این مفاد نشدن رعایت. است

 دیگر نیز و تربیتی نهادهاي اصالحی به توسل زمینۀ، کیفري حقوقبودن  حداقل اصلِ رعایت. شود می

 در ویژه به کیفري مداخلۀ حداقل اصل به التزام. نمود خواهد فراهم را شهروندانسازي  اجتماعی ابزارهاي

  ).97، 1392، غالمی( در بر دارد را ذیل آثار مهم اطفال کیفريِ عدالت قلمرو
 و ندارند کافی را انگاري جرم ارزش که اعمالی دربارۀ ویژه به انگاري جرم به توسل کاهش - اول
  .دارند پی در را کمی مجازات
هاي  نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار و جایگزین ساختن پاسخ ویژه بهتوسل حداقلی به کیفر  - دوم

اقدامات غیرقانونی با با هدف کاهش درگیري کیفري مرتکبان وغیره اداري ، هاي مدنی کیفري با پاسخ
  .مراجع جزایی

ربط از جمله پلیس و  هاي تعقیب کیفري و افزایش اختیارات مراجع ذي توسعۀ قلمرو جایگزین - سوم
به ترتیبی که مراجع مذکور بتوانند توسل به تعقیب کیفري را در قالب طیفی از اقدامات ، باره دادسرا دراین

  .ترین اقدام خود قرار دهند متناسبمدنظر بگیرند و آن را آخرین و ، متنوع
پرهیز از توسل به تدابیر سالب آزادي چه در مرحلۀ پیش از رسیدگی کیفري و محکومیت به  - چهارم

  .مجازات و چه پس از احراز مجرمیت و گزینش پاسخ کیفري
ده از از جمله استفا، هاي اجتماعی در پاسخ به بزه ارتکابی اطفال استفاده از حداکثر ظرفیت - پنجم
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  .آن که فضاي زیست اجتماعی به فضاي زیست کیفري تبدیل شود بی، محور هاي جامعه پاسخ
با استفادۀ مناسب از نهادهاي اجتماعی از ، هاي غیررسمی ها و رسیدگی توسعۀ امکان مداخله - ششم

  ...ورزشی و، تفریحی، آموزشی، مراجع مذهبی، مدارس، قبیل خانواده

 دهی به جرایم اطفال و نوجوان در دوران کرونا محور پاسخ بهمثا بهالغاگرایی  - 2- 2

در رابطه با ، هاي مسلم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در حقوق کیفري صورت بنیادین یکی از جلوه به
شود که در آن قائل به واکنش متفاوتی در قبال جرایم و یا مجرمان متفاوت  اطفال بزهکار مطرح می

در دوران کرونا ضروري است که عمده تالش نظام عدالت کیفري بر حفظ  عالوه بر آن که. هستیم
. یابد این ضرورت در رابطه با اطفال بزهکار اهمیت مضاعفی می، سالمت مطلق متهمان تمرکز داشته باشد

ضروري ، شود ها تا دو سال آینده به حالت عادي اعاده می بینی وضعیت فعلی بیماري طبق پیش ازآنجاکه
و وضع قانون جدید در جهت مدیریت جرایم اطفال و  نامه آیینتدوین ، ز ظرفیت قوانین موجوداست که ا

اصالح و درمان و ، بازپروري؛ ها بر نیل به اهداف یاد شده در پاسخ به جرایم آن تأکیدنوجوانان با 
از  تأثرم. مودسیاست جنایی افتراقی مطلوبی را طراحی ن، در کنار حفظ سالمت آنان، بازپذیري در اجتماع

زدایی  کیفرزدایی و جرم، که مشتمل بر قضازدایی اهداف یاد شده تمرکز بر الغاگرایی در معناي عام آن
با درصد ظاهراً تواند در عین تحقق اهداف یاد شده هرچند  تمرکز بر دو مورد نخست می ویژه بهشود و  می

هاي ایشان  اطفال و نوجوانان و خانوادهمنجر به حفظ سالمت و امنیت روانی و جسمانی ، موفقیت کمتر
 همچون گرید یحقوق يهانظام انیم آن عیتوز و يفرکی نظام بارکردن  کسب، ییالغاگرا هدف. بشود

 و ضرورت توجه به این) 94، 1381، رایجیان( استوغیره  یانضباط حقوق، يادار حقوق، یمدن حقوق
هاي  رو در ادامه به بررسی الزامات و بایسته ازاین. شود احساس می شدت بهدر دوران کرونا  ویژه بهمهم 

  .شود حاکم بر دادرسی جرایم مرتبط با اطفال و نوجوان در دوران کرونا پرداخته می

  استفاده از تدابیر کیفرزدا - 2- 2- 1

تغییر وصف یک ، کیفرزدایی یکی از راهکارهاي کاهش مداخله کیفري است که با حفظ وصف مجرمانه
هاي غیرکیفري یا  تبدیل مجازات به پاسخ، شود و افزون بر آن به جنحه را ممکن می جرم از جنایت

، 1387، محمودي جانکی( گنجد هاي زندان نیز در این مفهوم می تر مانند جانشین هاي کیفري خفیف پاسخ
نۀ ساما در، مرتکب مجرمیت احراز از پس که به تعبیري دیگر کیفرزدایی عبارت است از تدابیري). 324
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تعدیل و معافیت از کیفر منجر ، مستقیم به کاهش طور بهتدابیري که ، پذیرد می صورت کیفري زدایش
معافیت از ؛ استفاده از تدابیري نظیر؛ در فرض پایبندي به تعریف یاد شده). 15، 1398، صادقی( شوند می
حبس و نهاد توبه از مجازات جایگزین ، نظام نیمه آزادي، تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، کیفر

اي است که باید در دوران کرونا در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مدنظر  جمله تدابیر کیفرزدایانه
انه آمار دقیقی از میزان اعمال نهادهاي یاد شده در دوران کرونا براي جرایم تأسفم. مقام قضایی قرار بگیرد

  .اطفال و نوجوانان در دسترس نیست

  تفاده از تدابیر قضازدااس - 2- 2- 2

هاي کالسیک در تعقیب و محاکمه  از جانشین، قضازدایی عبارت است از استفاده مقامات تعقیب جرم
رسیدگی قضایی کیفري بوده و ممکن است در  فرایندفرد مظنون از کردن  اثر چنین روشی خارج. جرایم

 نیا در). 137، 1397، هاشم بیگی نجفی ابرندآبادي و( اي از جریان رسیدگی صورت پذیرد هر مرحله
 در ای يفرکی عدالت فرایند در بانکمرتشدن  ریدرگ از زیپره ییجنا استیس متصدیان هدف، فرایند

استفاده از  ؛ بنابرایناست ژهیو ریتداب اتخاذ با آنان ریمس ادامه از يریجلوگ، فرایند نیا به ورود صورت
تعلیق تعقیب و عدم الزام به ، ارجاع پرونده به میانجیگري، بایگانی پرونده، تدابیري نظیر ترك تعقیب

اي است که باید در دوران کرونا در رسیدگی  حضور طفل در جلسات رسیدگی از جمله تدابیر قضازدایانه
  .به جرایم اطفال و نوجوانان مدنظر مقام قضایی قرار بگیرد

و قضازدا در رابطه با بزهکاري اطفال در  انه در ایران آمار دقیقی در رابطه با تدابیر کیفرزداتأسفم
براي مثال در استان اصفهان در سال . دسترس نیست و آنچه در دسترس است آمارهاي ناقص و کلی است

بر یکهزار و چهارصد و دو پرونده حکم به مجازات جایگزین حبس صادر شده است یا سی و  بالغ 1399
تصور است با توجه به اهمیت موضوع قابل  ت کههشت مورد حکم آزادي الکترونیکی صادر شده اس

توجهی از این آمار متعلق به قابل  جرایم ارتکابی آنان بخشبودن  اهمیت حمایت از اطفال بزهکار و کم
سخنگوي دستگاه قضا از صدور ، 1400همچنین در فروردین سال  13. اطفال و نوجوانان بزهکار باشد

خبر داد که با رشد بیست و نه  1399ازات حبس در سال حدود یکصد و شصت هزار حکم جایگزین مج
  14.همراه بوده است 1398درصدي نسبت به سال 

                                                      
13- mehrnews.com/xSRx2  
14- https://www.iribnews.ir/fa/news/3074531/ 
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هاي مقامات قضایی استفاده از این تدابیر در  يگذار سیاسترسد حداقل در  هرروي به نظر می به
ه استفاده مقرر ب 1399هاي قضایی در دوران کرونا مصوب  بخشنامه فعالیتچراکه بوده است  کار دستور

تعلیق ، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر، از قبیل تعویق صدور حکم، هاي ارفاقی حداکثري از نهاد
مندرج در  16و هشت 15مانند تعیین مجازات درجه هفت، هاي موجود مندي از ظرفیت اجراي مجازات و بهره

  17. است و مجازات جایگزین حبس شده 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده 
تشریح است و تدابیر به سمت قابل  تري وضعیت به شکل مناسب امریکادر کشور ایاالت متحده 

در چهار ماه اول ، بنا بر آخرین آمار موجود که طوري بههاي قضازدا و کیفرزدا در حال حرکت است  برنامه
ز سه هزار و هفتصد و یافته است و ا تعداد اطفال بزهکار محبوس بیست و چهار درصد کاهش، 2020سال 

سیزده مورد به دو هزار و هشتصد و بیست و هشت مورد تقلیل یافته است و این میزان تفاوت مشمول انواع 
تر در ایالت کارولیناي شمالی با اتخاذ تدابیر  صورت ملموس به 18. اند تدابیر قضازدا و کیفرزدا قرار گرفته

لت با کاهش بیست و پنج درصدي از اول ماه مارس تا قضازدا و کیفرزدا جمعیت کیفري اطفال این ایا
  19. آخر ماه آوریل همراه بوده است

  الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادي در دوران کرونا - 3
اصالح و درمان و چه ، هرروي چه هدف و مبنا از واکنش علیه اطفال و نوجوانان بزهکار بازپروري به

با  رو، ؛ ازایناین افراد مدتی را در مراکز اصالح و تربیت سپري خواهند کرد، باشدیري گ بازدارندگی و توان
اي از الزامات حمایتی  ضروري است که دستگاه عدالت کیفري دسته، توجه به شرایط حاکم بر دوران کرونا

، این الزاماتشرط توجه به  پیش. از این اطفال و نوجوانان محروم از آزادي را مورد توجه خود قرار دهد
 متعدد زندان به ناظر يبشر حقوق اصول. اعتقاد و احترام به برخی اصول حقوق بشري ناظر بر زندانیان است

 يبسترها جادیا، زندان درکردن  یزندگ يبرا انات مناسبکام وجود و انیزندان سالمت نیتضم است اما

                                                      
جزاي نقدي بیش از ده میلیون ریال تا بیسـت میلیـون ریـال. شـالق از یـازده تـا سـی        . حبس از نود و یک روز تا شش ماه - 15

 ضربه. محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه. 

  .  حبس تا سه ماه. جزاي نقدي تا ده میلیون ریال. شالق تا ده ضربه - 16
17- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/27/2244310/ 
18- https://www.aecf. org/blog/at-onset-of-the-covid-19-pandemic-dramatic-and-rapid-reductions-
in-youth-de 
19- https://www.ncdps. gov/blog/2020/04/14/state-juvenile-justice-officials-reduce -juveniles-
held-custody-institute-operational 
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، ارتباطات يآزاد ای وپرورش آموزش بر حق دمانن، يادیبن هاي و آزادي هاحق به افتنی دست منظور به الزم
شود و سپس به  ابتدا به بررسی مختصر این اصول پرداخته می رو، ؛ ازاینروندیشمار م بهها  آن ینتر مهم از

  .تشریح الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادي در دوران کرونا پرداخته خواهد شد

جرا در رابطه با اطفال بزهکار محروم از آزادي در دوران اصول حقوق بشري الزم اال - 3- 1
 کرونا

ین اصول حقوق بشري الزم االجرا یعنی حق بر سالمت و حق تر مهمدر این قسمت به بررسی دو مورد از 
در رابطه با اطفال بزهکار محروم از آزادي در دوران کرونا ، هاي بنیادین دسترسی به حقوق و آزادي

بتوان الزامات الزم الرعایه در دوران ها  آن ا در پرتو فهم این اصول بنیادین و بر مبنايشود ت پرداخته می
  .کرونا براي اطفال بزهکار محروم از آزادي را توجیه نمود

 تضمین سالمت اطفال بزهکار - 3- 1- 1

آزادي قرار گرفته و با  فرض بر آن است که طفل بزهکاري که مشمول انواع تدابیري محدودکننده
امید به بازپروري و اصالح وي و بازگشت و ادغام او در ، ي سالب حیات مواجه نشده استاجرا مانتض

اي باشد که در ابتدا سالمت وجودي وي  گونه کیفیت برخورد و مواجه با او باید به، رو ازاین، رود جامعه می
ي اجرا ضمانتازآنجاکه المللی  نبا عنایت به اسناد بی. حفظ شود و سپس تدابیر بازپرورانه بر وي اعمال شود

همواره حق بر سالمت آنان باید مورد ، شود حل براي این دسته از بزهکاران محسوب می حبس آخرین راه
  .ویژه در دوران بیماري سهمگین کرونا اولویت و توجه دستگاه عدالت کیفري قرار داشته باشد به

 دو به روسیو نیا وعیش با، برند ت به سر میهاي اصالح و تربی اطفال بزهکاري که در کانون سالمت

 جامعه به در واقع و زندان کاهنده ریتداب کارگیري به، نخست صورت. نمود نیتضم تواند یم صورت

 مهین نظام، مشروط يآزاد مانند، زندان کاهنده يارهاکاز سازو يشمار. است ارانکبزه نیا بازگرداندن

 انیزندان از يا دستهها  آن از استفاده با تا دارد قرار يفرکی تارگزاران عدالک روي پیش یمرخص و يآزاد

 جامعه سطح در، باشد يماریب نیا انتقال يبرا يا عرصه است نکمم هکزندان  طیمح در ماندن جاي به

 طیمح در یمراقبت و یبهداشت ریتداب کارگیري به، دوم صورت. نندک تحمل را يفرکی يهااجرا ضمانت
 ابکارت و داریپا كخطرنا حالت از يبرخوردار لیدل به ارانکبزه شماري از، ور هر به. است زندان

 نیا به نسبت هک است ارکآش. شوند مجازات زندان چهارچوب در دیهمواره با شدت یافته يهاجرم
  .دیورز مبادرت سالمت کننده تضمین ر مناسبیتداب اتخاذ به دیبا زین دسته
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 و ژهیو طیشرا يدارا انیزندان يجداساز، زندان گذران يبرا مناسب يفضا ینیبشیپ؛ طور مشخص به
، 1399، نیازپور( زندان عرصه در گذاري فاصله تیرعا، پیشگیرانه یبهداشت ریتداب کارگیري به، پذیر آسیب

هاي  بررسی، هاي کرونا براي اطفال بزهکار افزایش بودجه و تسهیل موجبات انجام تست)، 285و283
دهی در تزریق واکسن به  اولویت، ناسب براي ارزیابی مجدد وضعیت سالمت زندانیاناي و در زمان م نوبه

تضمین دسترسی گسترده ، هاي بهداشتی و محافظتی مناسب میان اطفال بزهکار توزیع بسته، اطفال بزهکار
کردن  منظور پیشگیري و کنترل ویژه صابون و آب به سالمت و بهداشت به، به خدمات مربوط به آب

هاي غیرضروري در مراکز اصالح و تربیت که خطر ابتال را  ییجا جابهجلوگیري از ، ت بیماريسرای
ابتدایی حداقل به مدت چهارده روز براي اطفال  اتخاذ تدابیر مناسب براي قرنطینه، دهد افزایش می

انفرادي  منع انفرادي تنبیهی و توجه بر، شوند بزهکاري که تازه به کانون و اصالح و تربیت وارد می
 ریتداب از جمله (OJJDP, 2021, 2-4( ان مبتالیدرمان و قرنطینه زندان يانات الزم براکجاد امیپزشکی و ا

  .روند می شمار به انیزندان سالمت حافظ
یابیم که این موازین تا حد زیادي مورد توجه کارگزاران  با مداقه در اسناد حقوقی در دسترس در می

تغذیه و ، بهداشت و درمان( براي مثال در فصل دوم. قرار داشته است گذار انونقدستگاه عدالت کیفري و 
نامه اجرایی سازمان  آیین) قانونیهاي  هاي حمایتی و ارفاق اقدام، حقوق زندانیان( از بخش سوم) پوشاك
، نمعاینات پزشکی محکوما؛ بر مواردي از قبیل 1400ی و تربیتی کشور مصوب تأمینو اقدامات ها  زندان

ها و اقدامات پیشگیرانه براي جلوگیري از  زندانکردن  ضدعفونی، خدمات درمانی داخل و خارج زندان
). 160الی  117مواد ( تدابیر الزم اندیشیده است) نظیر واکسیناسیون مددجویان( هاي مسري سرایت بیماري

و همچنین  1395ر مصوب شوکهاي توسعه  برنامه یام دائمکقانون اح 38 ماده) ج( بند 1 قسمت 20تبصره
شور کهاي توسعه  برنامه یام دائمکقانون اح 38ماده ) ج( بند یینامه اجرا آیین 21»1«مطابق بند سوم ماده 

آن  قراردادنبر وظیفه وزارت بهداشت براي توجه به مسائل بهداشتی زندان و تحت پوشش  1398مصوب 
 با متناسب سالمت شبکه نظام در افتهی ادغام اتخدم يها بسته برابر سالمت يهاو همچنین ارائه مراقبت

در مواد متعدد بخش پنجم از ، به شکل تخصصی در رابطه با اطفال بزهکار. دارد تأکیدط زندانیان یشرا
                                                      

هـا و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی کشـور،       تبصره: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همـاهنگی سـازمان زنـدان    - 20
  .  عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سالمت کشور قرار دهد ها را به زندان

مشـمولین: تمـامی محکومـان بـه      -3: رونـد  مـی  به کـار  مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامه آیین این : در1 ماده - 21
  هاي اصالح و تربیت با رعایت اولویت.   حبس و متهمان تحت قرار و مشمولین کانون
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 12 ماده 22بند ج و) درمان و سالمت روان، بهداشت( مبحث اول)، هاي بازاجتماعی برنامه( فصل سوم
بر وظیفه مدیر کانون ، 1400ی و تربیتی کشور مصوب تأمینو اقدامات  ها نامه اجرایی سازمان زندان آیین

  .شده است تأکیدبهداشت و خواب اطفال بزهکار ، نسبت به اجراي تدابیر الزم براي وضع غذا
منظور حفظ سالمت و بهداشت اطفال محروم  آمار و ارقام دقیقی در رابطه با آنچه به، در حقیقت امر

اصل ، توان اشاره نمود حال به چند مورد می بااین، است در دسترس نیست از آزادي اتفاق افتاده
، 23صالح قرار گرفته است مقامات ذي تأکیدتبع زندانیان مورد  واکسیناسیون اطفال محروم از آزادي به

 1400واکسیناسیون این قشر از جامعه تا اواسط خرداد ماه سال  قراردادن حال موضوع در اولویت بااین
حال اخبار در دسترس حکایت از اتخاذ  درعین 24. ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار نگرفته است أییدتمورد 

تدابیر پزشکی و بهداشتی مناسب در جهت حمایت از اطفال محروم از آزادي در برابر واکسن کرونا دارد 
خبر از توزیع  1399سال  هاي اولیه شیوع کرونا در هاي استان تهران در همان ماه مدیرکل زندان که طوري به

کننده داده و همچنین با بررسی مددجویان  بار مصرف و مواد ضدعفونی دستکش یک، روزانه ماسک
و همچنین  25جهت حفظ سالمتی ایشان داده استها  آن خبر از آزادي یا اعطاء مرخصی به، واجد شرایط
ه بیماري یا داراي عالئم کرونا طرح غربالگري و شناسایی مددجویان ورودي مشکوك ب، به گفته ایشان

پس از بازگشت ، گردند شود و تمام مددجویانی که به مرخصی اعزام می انجام می دقت بهباید در قرنطینه 
، یافته در اماکنی که اختصاصبودن  شوند و در صورت مشکوك دو هفته در این قسمت اسکان داده می

صورت ها  آن و اقدامات درمانی و پیشگیرانه در قبالجدا از دیگر مددجویان ساکن در قرنطینه نگهداري 
خبر از ، رویه حمایتی از سالمت و بهداشت مددجویان تا جایی پیش رفته که در آخرین اخبار 26. گیرد می

حدود سه هزار گرفتن  اعطاء مرخصی به تعداد زیادي از مددجویان و تحت نظارت الکترونیکی قرار
  27. شده است داده، محروم از آزادي هستند اطفالها  آن زندانی که بخشی از

تاکنون حدود چهل ، تري همراه است وضعیت تدابیر بهداشتی با جزئیات دقیق امریکادر ایاالت متحده 

                                                      
 وظـایف  اهـم . کنـد  مـی  وظیفـه  انجـام  اندرزگاه رییس یا و مؤسسه رییس نظر زیر »مسئول مراقب« مؤسسه هر : در12ماده - 22

ج: نظارت بر امر توزیع خوراك، پوشاك، مواد غذایی، لـوازم بهداشـتی و ارائـه    : است زیر رحش به مؤسسه در مسئول مراقب
  ها.   خدمات رفاهی و فروشگاه

23- https://www.mehrnews.com/news/5261563 
24- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/10/2513170 
25- https://khabarban.com/a/27676381 
26- https://khabarban.com/a/28836449 
27- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/10/2513170 
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با ، 28برند به سر می امریکاهاي اصالح و تربیت ایاالت متحده  و سه هزار اطفال محروم از آزادي در کانون
دستورالعمل «موجب تدوین  ت بهداشت اطفال محروم از آزادي بهها در جهت تضمین سالم وجود تالش

راهنماي اداره عدالت کیفري نوجوانان و پیشگیري از بزهکاري براي مراکز عدالت کیفري نوجوانان در 
هاي کرونا براي  که اتخاذ تدابیري همچون افزایش بودجه و تسهیل موجبات انجام تست 29»دوران کرونا
براي ارزیابی مجدد وضعیت سالمت ) ماهانه( اي و در زمان مناسب هاي نوبه بررسی، اطفال بزهکار

هاي بهداشتی و محافظتی مناسب میان  توزیع بسته، دهی در تزریق واکسن به اطفال بزهکار اولویت، زندانیان
منظور پیشگیري  سالمت و بهداشت به، تضمین دسترسی گسترده به خدمات مربوط به آب، اطفال بزهکار

هاي غیرضروري در مراکز اصالح و تربیت که  ییجا جابهجلوگیري از ، سرایت بیماريکردن  نترلو ک
ابتدایی حداقل به مدت چهارده روز براي  اتخاذ تدابیر مناسب براي قرنطینه، دهد خطر ابتال را افزایش می

بیهی و توجه بر انفرادي منع انفرادي تن، شوند اطفال بزهکاري که تازه به کانون و اصالح و تربیت وارد می
میالدي سه هزار و  2021تا فوریه سال ، ان مبتالیدرمان و قرنطینه زندان يانات الزم براکجاد امیپزشکی و ا

و نکته جالب آن  30شده است هفتصد و پنجاه و سه مورد تست کرونا مثبت در میان این جمعیت شناسایی
از ماه  2020هاي جدید به این مراکز در سال  ش وروديمیزان پذیر، که با عنایت با ادامه بیماري کرونا

جوالي تا دسامبر با افزایش هشت درصدي مواجه بوده است که به دلیل مشکالت موجود در امور 
  31. بهداشتی و تضمین امنیت بهداشتی مورد نقد منتقدان قرار گرفته است

  هاي بنیادین اطفال بزهکار تضمین آزادي - 3- 1- 2

چنانی از  در دورانی که قرار است سنگ بناي شخصیتی وي شکل بگیرد و تجربه آن ویژه هبزمانی که طفل 
ضرورت ارتباط وي با خانواده خود ، شود مجبور به زندگی در محیط دیگري می، زندگی اجتماعی ندارد

شود که باید موردتوجه  هاي بنیادین وي محسوب می و همچنین تعلیم و تربیت او از حقوق و آزادي
 که طوري بهاین حقوق از اهمیت به سزایی برخوردار است . رگزاران دستگاه عدالت کیفري قرار بگیردکا

ان مصوب یار سازمان ملل متحد در زمینه رفتار با زندانیقواعد کمینه مع 34»39«و  33»38«، 32»37«در مواد 
                                                      

28- https://www.stopsolitaryforkids. org/covid-19-resources/ 
29- Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Guidance for Juvenile Justice Facilities 
During COVID-19 Pandemic 
30- https://www.sentencingproject. org/publications/covid-19-in-juvenile-facilities/  
31- https://www.aecf. org/blog/survey-more-youth-in-secure-detention-despite-rise-of-covid-19 
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ان با خانواده یدار زندانید ياهاي مناسب را بر د زمینهیزندان با، ن موادیا براساس. شده است شناسایی 1955
ها را به  رسانهگرفتن  از رخدادها از رهگذر در دسترس قرارشدن  ز فرصت آگاهیو دوستان فراهم آورد و ن

ها و اقدامات  نامه اجرایی سازمان زندان آیین 35»210«در سطح اسناد حقوقی داخلی در ماده . آنان بدهد
شده  تأکیدقات و حق بر مالقات زندانیان با خانواده خود بر ضرورت مال 1400مصوب  یتیو ترب یتأمین
سرپرست قانونی و ، خویشان نزدیک، نامه مذکور حق مالقات طفل با والدین آیین 36»81«در ماده . است

 37»281«کسانی که از نظر تهذیب و تربیت طفل بر وي مؤثر هستند مورد توجه قرار گرفته است و در مواد 

                                                                                                                                   
  کنند.   برقرار حضوري ارتباط مالقات یا نامه
 کشـور  کنسـولی  و دیپلماتیـک  نماینـدگان  با ارتباط برقراري براي معقول تسهیالت باید خارجی ) زندانیان1: (38ماده  - 33

 یـا  پناهنـدگان  و باشـند  کشـور  در کنسولی یا دیپلماتیک نمایندگی فاقد کشورهاي تبعه ) زندانیانی که2(. باشند داشته خود

اسـت،   آنان منافع حافظ که کشوري دیپلماتیک نماینده با ارتباط برقراري براي مشابه از تسهیالت باید کشور فاقد اشخاص
  .  باشند است، برخوردار اشخاصی چنین از حمایت او المللی که وظیفه بین یا ملی مقام هر یا

 مشابه وسیله هر یا زندان، رادیو، سخنرانی ویژه انتشارات یا ادواري ها، نشریات روزنامه خواندن با یدبا : زندانیان39ماده  - 34

 . گیرند تر قرار مهم خبرهاي جریان در مرتب طور زندان، به مدیریت تحت کنترل یا مجاز

زندانی و خانواده او، مؤسسـه  رحم و رعایت حقوق  منظور حفظ پیوند خانوادگی، ایفاي تکلیف شرعی صله به: 210ماده  - 35
تمهیدات الزم را براي مالقات زندانی با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خـواهر و بـرادر و همچنـین پـدر و مـادر همسـر فـراهم        

آورد. مالقات دیگر بستگان و دوستان، خواهان و شاکی با زندانی، به صورت کابینی، به درخواست هریـک از ایشـان، بـا     می
  پذیر است.  هاي استان یا قاضی اجرا و یا رییس مؤسسه امکان کل زندانموافقت مدیر

هـایی از قبیـل    هـاي مـذهبی در رشـته    هاي فرهنگی و تربیتی براي زنـدانیان، دوره  : رییس مؤسسه در اجراي برنامه81ماده  - 36
)، اخالق، احکـام، اعتقـادات و   هاي قرآنی (با ترجیح رویکرد درك مفاهیم و تفسیر آموزش نماز، ترویج و اقامه آن، آموزش

هـاي   هاي اساسی زندگی از قبیل پیشگیري از آسـیب  هاي مهارت البالغه و سبک زندگی اسالمی و دوره معارف اسالمی، نهج
هـاي اجتمـاعی و خـانوادگی) را در     ویـژه در حـوزه مهـارت    شناسی و مشـاوره (بـه   هاي روان اجتماعی (از جمله اعتیاد)، برنامه

سـپاري و اسـتفاده از ظرفیـت نهادهـاي مختلـف ماننـد سـازمان تبلیغـات اسـالمی،           دهد. اجراي سیاست بـرون  میاولویت قرار 
هاي تخصصـی بخـش خصوصـی و نهادهـاي مردمـی در ایـن راسـتا         شناسی و مشاوره، مؤسسات و کلینیک سازمان نظام روان

ا پس از تأیید صالحیت توسط واحـدهاي اصـالح و   بالمانع است. روحانیون، مدرسان و مربیان معرفی شده از سوي این نهاده
  شوند.   تربیت و حفاظت و اطالعات مؤسسه، با نظر رییس مؤسسه پذیرفته می

دهـد و   : مددکار اجتماعی ظرف بیست و چهار ساعت از ورود مددجو، وي را مورد ارزیابی و مصاحبه قرار می281ماده  - 37
سازد. نتـایج ارزیـابی در پرونـده شخصـیت ثبـت       ه از امکانات کانون آماده میاو را براي سازگاري در شرایط جدید و استفاد

شود. در این مدت مددکار اجتماعی ارتباط مددجو با والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی وي را برقرار و اطالعـات الزم از   می   
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در رابطه با حق بر تحصیل اطفال . و کیفیت اجراي مالقات پرداخته شده استبه محدودیت  38»308«و 
ها و تکالیف وي  حاضر در کانون و ضرورت تنظیم مناسب این برنامه متناسب با شرایط طفل و سایر برنامه

  .دستوراتی مقرر شده است، نامه مذکور آیین 40»290«و  39»289«در مواد متعددي از جمله مواد 
اطفال بزهکار و همچنین حق بر مالقات با خانواده و  ویژه بهدیم که حق بر سالمت زندانیان و مالحظه نمو

تحصیل آنان از جمله حقوق بنیادین الزم الرعایه در دوران حضور در کانون اصالح و تربیت حتی در 
 اطفال بزهکارشده بر  ي اعمالاجرا ضمانتبر ها  آن به کار بستن این حقوق و ارجحیت. دوران کرونا است

موجب ایجاد الزاماتی براي کارگزاران عدالت کیفري در جهت تضمین حقوق این ) نگهداري در کانون(
  .شود پرداخته میها  آن شود که در ادامه به دسته از اطفال می

  تدابیر حمایتی از اطفال محروم از آزادي در دوران کرونا - 3- 2
 ها، آن ضرورت حفظ سالمت اطفال بزهکار و تضمین حقوق بنیادیناز اصول یاد شده باال در رابطه با  تأثرم

. ضروري است که تدابیري براي حفظ این حقوق در دوران کرونا مورد توجه دستگاه عدالت کیفري قرار گیرد
  .شود کننده حقوق بنیادین اطفال محروم از آزادي می این تدابیر شامل تدابیر حبس زدا و تدابیر تضمین

  یر حبس زداتداب - 3- 2- 1

مراتب بیشتري براي ابتال به بیماري کرونا قرار دارند. به سبب  کودکان محروم از آزادي در معرض خطر به
                                                                                                                                   

کنـد. در صـورت عـدم حضـور      رائـه مـی  جمله علت دستگیري، نحوه، تاریخ، مکان، زمان مالقات و نحوه تماس را بـه آنـان ا  
  رسانی به خانواده بر عهده مسؤول واحد امور قضایی است.  مددکار، وظیفه اطالع

هـا و در صـورت اقتضـا ممکـن اسـت متفـاوت از بزرگسـاالن         محل و نحوه مالقات مددجو متناسب با سـن آن : 308ماده  - 38
  باشد.  

اي و کـارآموزي را بـراي    هـاي فنـی و حرفـه    کانون باید امکان آمـوزش  : عالوه بر ایجاد امکان تحصیل رسمی،289ماده  - 39
اي، وزارت  اي باید مطابق استانداردهاي سازمان آموزش فنـی و حرفـه   هاي آموزش فنی و حرفه مددجویان فراهم سازد. برنامه

ز سـوي ایـن مراجـع و بـدون     هاي مربـوط نیـز ا   هاي آن سازمان اجرا و گواهی نامه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توسط گروه
اي انتخـاب شـود کـه در هنگـام بازگشـت بـه جامعـه         گونـه  اي باید به هاي فنی و حرفه ذکر عنوان کانون صادر شود. نوع رشته

هـاي شـغلی رایـج در     ترین مدت فراهم آورد و تا حـد امکـان بـا ویژگـی     گذاري و در کوتاه کاریابی آنان را با حداقل سرمایه
  هاي شغلی در جامعه آماده شود.   د تا مددجو بتواند براي موقعیتجامعه متناسب باش

شود، آموزش و پرورش مکلـف بـه پـذیرش     : در مواردي که مددجو در میانه سال تحصیلی از کانون خارج می290ماده  - 40
  ورد. آ آموز در واحد آموزشی نزدیک محل اقامت وي است و کانون پیگیري الزم را در این خصوص به عمل می دانش
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اي را  هاي دوران شیوع، رواج هر بیماري مسري خطرهاي احتمالیِ ویژه پذیري جمعیت و دشواري آسیب
کنند و  می ایط بسته و محبوسی زندگیپذیرترند زیرا در شر آورد. کودکان آسیب ها به وجود می در زندان

هاي  براي دسترسی به یک رشته از خدمات، از جمله خدمات بهداشتی و درمانی، سالمت روحی، کمک
گیري بیماري کنونی،  تري مواجه هستند. در دوران همه هاي اضافه روحی و اجتماعی و آموزش با چالش

عاتی درباره شیوع بیماري، از جمله اطالعات بسیار همچنین بسیار محتمل است که کودکان زندانی به اطال
ضروري درباره اینکه چگونه از خود محافظت کنند، عالئم بیماري را تشخیص دهند و در صدد درمان 
برآیند دسترسی محدودي دارند یا اصالً دسترسی ندارند. از طرفی، زمانی که حکم به اعزام اطفال محکوم 

ها مدنظر است که  اي در رابطه با آن شود، در واقع، اهداف بازپرورانه میبه مراکز اصالح و تربیت داده 
  ها در این مراکز است. ها و تعلیم و تربیت ها، مراقبت تحقق آن در پرتو آموزش

بنابراین ضروري است که تدابیري اندیشیده شود که در عین حفظ سالمت جسم و روان اطفال بزهکار 
توان از  در این رابطه می. تحقق یابدها  آن بازپرورانه و بازدارنده هم در مورداهداف  تأمین، محروم از آزادي

)، 1392اسالمی مصوب  مجازات قانون 41»90« ماده( تدابیر حبس زدا نظیر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی
با مطالعه . ه نموداعطاء مرخصی و تعلیق مجازات و نظام نیمه آزادي و نظارت الکترونیکی استفاد، آزادي مشروط

هاي  یابیم که اندیشه در می 1392شرایط و مقررات حاکم بر نهادهاي یاد شده در قانون مجازات اسالمی مصوب 
بوده است و در مواد مختلف براي مثال در  گذار قانونبزهکار مورد توجه ) اطفال( اصالح و تربیت، بازپرورانه

کند که امکان تحمیل دستورات مندرج در قرار تعویق  مقرر می 42»60«رابطه با نهاد آزادي مشروط در ماده 
قانون مذکور و مداقه در مواردي از قبیل  43»43«براي بزهکار ممکن است و با مالحظه در ماده ، صدور حکم

                                                      
 تربیـت  و اصـالح  کـانون  در او رفتـار  و نوجـوان  یـا  طفل وضع از رسیدههاي  گزارش به توجه با تواند می : دادگاه90 ماده - 41

 بـه  نوجـوان  یـا  طفل تسلیم به را نگهداري یا دهد تقلیل سوم یک تا را نگهداري مدت و کند تجدیدنظر خود رأي در بار یک
 نوجـوان  یـا  طفـل  کـه  شـود  مـی  اتخـاذ  صـورتی  در تجدیدنظر بر مبنی دادگاه تصمیم. ایدنم تبدیل او قانونی سرپرست یا ولی

 ایـن . اسـت  قطعـی  مورد این در دادگاه رأي. باشد گذرانده را تربیت و اصالح کانون در نگهداري مدت از پنجم یک حداقل
  . ستنیها  آن شرایط تحقق با قانونی تخفیفات سایر و مشروط آزادي از استفاده مانع امر
تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکـوم، او را در مـدت    : دادگاه می60ماده  - 42

آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهاي مذکور و آثـار عـدم   
  کند.  د را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میها و نیز آثار ارتکاب جرم جدی تبعیت از آن

تواند با توجه به جرم ارتکـابی و خصوصـیات مرتکـب و شـرایط      : در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می43ماده  - 43   
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هاي تربیتی و یا اقامت در محل معین و عدم  هاي اساسی و دوره هاي آموزشی و یادگیري مهارت گذراندن دوره
توان ضمن اتخاذ  شود که می مالحظه می، معاشرت با برخی افراد که ماهیت اصالح و بازپرورانه داردارتباط و 

  .تصمیمات الزم براي تضمین سالمت اطفال بزهکار به تدابیر بازپروارنه هم توجه داشت
ده است تا در پرتو آن یصادر گرد 1398در هفتم اسفند  100/214056/9000به شماره  ییقضا بخشنامه

سرپرست دادسراي عمومی و . اران از زندان آزاد شوندکاز بزه يشمار، انیو ضرورت حفظ سالمت زندان
 1399اطفال بزهکار در سال  يفرکیت یاهش جمعک ين دادسرا برایتهران اقدامات ا 29انقالب ناحیه 

ح و تربیت آمار متهمان در کانون اصال، هاي حبس زدا موجب اتخاذ سیاست بدین شرح بیان داشت که به
همچنین بنا بر اظهارات  44. یافته است و در واقع محکومین زندانی این ناحیه به کمتر از نود پرونده کاهش

هاي اصالح و تربیت استان خراسان جنوبی  کانون، ی و تربیتی کشورتأمینها و اقدامات  سازمان زندان رییس
در  امریکادر ایاالت متحده . بس زدا داردکه خود نشان از اندیشه ح 45شده است و استان گیالن تعطیل

ها  گزارش؛ ایاالت مختلف سیاست کاهش جمعیت کیفري اطفال و نوجوانان مورد توجه بوده و براي مثال
از درصد جوانان آزاد شده در بازه زمانی یک تا دو ماهه از زمان شیوع کرونا خبر از آزادي بیست و پنج 

چهل تقریباً تا )، مریلند، مثال عنوان به( تا سی درصد) ، شمالی و ایلینوزکارولیناي ، مثال عنوان به( درصدي
ها با سرعت کمتري از  این افزایش خروجی 2020حال در سال  بااین، دهد می) ماین، مثال عنوان به( درصد

  46. مواجه بوده است 2020ماه آوریل سال 

  زاديکننده حقوق بنیادین اطفال محروم از آ تدابیر تضمین - 3- 2- 2

این  از جمله. گذارد می تأثیربیماري کرونا بر سایر حقوق کودکان محروم از آزادي در حوزه مختلف هم 
                                                                                                                                   

نـد  زندگی او به نحوي که در زندگی وي یا خانواده اش اختالل اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را بـه اجـراي یـک یـا چ    
اي خـاص. ب ـ اقامـت یـا عـدم       مورد از دستورهاي زیر در مدت تعویق، ملزم نماید: الف ـ حرفه آموزي یا اشـتغال بـه حرفـه    

اقامت در مکان معین. پ ـ درمان بیماري یا ترك اعتیاد. ت ـ پرداخت نفقـه افـراد واجـب النفقـه. ث ـ خـودداري از تصـدي          
اي مرتبط با جرم ارتکابی یا اسـتفاده از وسـایل مـؤثر در     خودداري از فعالیت حرفه کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوري. ج ـ 

آن. چ ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بـزه دیـده بـه تشـخیص دادگـاه. ح ـ        
هـاي تربیتـی، اخالقـی،     شرکت در دورههاي اساسی زندگی یا  هاي خاص آموزش و یادگیري مهارت گذراندن دوره یا دوره

  مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.  
44- https://www.isna.ir/news/99103022423/ 
45- http: //fna.ir/1vynp 
46- https://www.aecf. org/blog/survey-more-youth-in-secure-detention-despite-rise-of-covid-19 
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حفظ ؛ هایی مانند پیوند اجتماعی و فشار عمومی نظریه. حق بر مالقات با والدین و حق بر تحصیل است؛ حقوق
تسهیل ادغام ، اسی براي موفقیت در درمانعنصري اس عنوان بههاي خانوادگی را  حمایت ویژه بهروابط اجتماعی 

  ).Altschuler & Armstrong, 1994, 10( دانند تر پس از پایان حبس و کاهش تکرار جرم می مجدد روان
و  یتأمینها و اقدامات  نامه اجرایی سازمان زندان آیین 222الی  210به جز مواد کلی ، مشخص طور به
اطالعات میدانی و عملی از ، قات مددجویان را مشخص نمودهکه موازین کلی مال 1400مصوب  یتیترب

هاي  با مراجعه به پایگاه، حال بااین، کیفیت مالقات والدین با فرزندان خود در دوران کرونا مشخص نیست
ها از جدول زمانی مالقات با مددجویان در دوران کرونا اطالعاتی حاصل  رسانی سازمان زندان اطالع
ها است و همچنین در خرداد ماه سال جاري خبر از  اصل وجود این حق براي خانواده شود که نشان از می

شده  ها با افراد محروم از آزادي در آینده نزدیک داده امکان مالقات الکترونیکی خانوادهشدن  اجرایی
و ها  ننامه اجرایی جدید سازمان زنداآیینتالقی نقطه عطف و سقوط ، فارغ از موضوعات یاد شده 47. است

اصل مالقات مجازي را  48»212«ی و تربیتی کشور به فاصله دو ماده است جایی که در ماده تأمیناقدامات 
داند  آن را خالف اصل می 49»214«اما در ماده ) پنج تا سی دقیقه) مجازي( مالقات الکترونیکی( پذیرد می

هاي اصالحی و تربیتی مؤسسه از  مهمشارکت در برنا، و نوعی تشویق و مستلزم رعایت حسن اخالق و رفتار
حال آن ، داند فرهنگی و ورزشی و کسب درجه اعتباري الزم می، آموزشی، آموزي حرفه، جمله اشتغال

پذیرش باشد اما با توجه به ابعاد حمایتی خانواده و نقش قابل  که شاید این تدبیر براي مددجویان بزرگسال
منظور  از نگهداري طفل در کانون اصالح و تربیت به خطیر آن در ادغام و بازپذیري کودك و هدف

توانمندسازي و حمایت ، رشد فردي پذیري، جامعه، جهت بازگشت به جامعهسازي  آماده، تربیت، اصالح
اتفاقاً )، 1400 مصوب یتیترب و یتأمین اقدامات و ها زندان سازمان اجرایی نامه آیین 50»261«ماده ( از آنان

                                                      
47- https://www.irna.ir/news/8434893 

: مدت مالقات زندانیان به صورت مالقات عمومی (کابینی) بیست تا سی دقیقه، حضوري سی تا شصـت دقیقـه،   212اده م - 48
خصوصی چهار تا دوازده ساعت و مالقات الکترونیکی (مجازي) پنج تا سـی دقیقـه اسـت. مـدت مالقـات طبـق نظـر ریـیس         

  مؤسسه یا قاضی اجرا تا دو برابر قابل افزایش است. 
ـین    214ماده  - 49 ـامه بـه صـورت     : به جز مالقات عمومی که براي همه زندانیان یکسان است، دیگر اقسام مالقـات در چهـارچوب ایـن آی نـ

ـتغال،        شود و زندانیانی که ضمن رعایـت حسـن اخـالق و رفتـار، در برنامـه      تشویقی اعطاء می هـاي اصـالحی و تربیتـی مؤسسـه از جملـه اش
  شوند.   شی مشارکت داشته، با کسب درجه اعتباري الزم، از این امتیاز برخوردار میآموزي، آموزشی، فرهنگی و ورز حرفه

سـازي جهـت    قـانون آیـین دادرسـی کیفـري و بـه منظـور اصـالح، تربیـت، آمـاده          528و  525: در اجراي مواد 261ماده  - 50   
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توانست کمک مضاعفی در نیل  هاي مسري می در شرایط بیماري ویژه بهاین اقدام  قید و شرط بی کاربست
  .هاي تنبیهی علیه اطفال و نوجوانان داشته باشداجرا ضمانتبه اهداف اعمال 

نمونه با  عنوان به. تري در دسترس است این اطالعات به میزان دقیق امریکاحال در ایاالت متحده  بااین
منتشر  51اسنادي که توسط دپارتمان خدمات جوانان اوهایو، موجود از ایالت اوهایواستفاده از اطالعات 

به جوانان اجازه ، جاي مالقات حضوري با خانواده در دوران کرونا حاکی از آن هستند که به، شده است
 ,ODYS( روزه داشته باشند اي در طول یک دوره سی دقیقه شود هر هفته دو تماس رایگان پنج داده می

2020a .(ها به اشتراك گذاشته شد که به تشریح  شده با خانواده سندي اصالح، به فراخور تغییرات بعدي
این ، حال بااین. زوم براي تماس ویدیویی رایگان پرداخته است کیفیت برقراري تماس رایگان در پلتفرم

پاسخی اضطراري در  نوانع بهصرفاً مالقات حضوري در پلتفرم زوم «بودن  کند که رایگان می تأکیدسند 
ها مخابره شد که دپارتمان خدمات جوانان  اي دیگر به خانواده نامه، مدتی بعد. معتبر است» دوران کرونا

در ؛ خصوصی خدمات ارتباطات دهنده یک ارائه وسیله اوهایو مقرر داشته است که مالقات ویدیویی به
  .ی میسر خواهد بودقبال پرداخت پول براي مدت بیست دقیقه مکالمه ویدیوی

که بیان شد این وظیفه بر  طور هماندر خصوص موضوع آموزش کودکان بزهکار در دوران کرونا 
در سطح جامعه این موضوع دچار مشکل شده  طورکلی به، اما مرکز هر واحد کانون است رییسعهده 

د یکدیگر در یک کودکان گرشدن  است و به دلیل مشکالتی که در باب حضور مدارس در مراکز و جمع
به نظر یگانه راه چاره استفاده از آموزش مجازي براي مددجویان است که این خود ، محل وجود دارد

هاي پیشین  ضمن آن که بنا بر پژوهش. مستلزم امکانات ارتباطی مناسب در هر واحد اصالح و تربیت است
و تربیت وجود نداشته و همکاري اصالح هاي  در شرایط عادي هم امکانات آموزشی مناسبی براي کانون

ربط بدون توجه به اهمیت آموزش اطفال  ها دچار چالش است و مسئولین ذي نهادهاي آموزشی با کانون
این اقدامات را نوعی پرورش بزهکاران تحصیل کرده ، بزهکار در بازپروري و اصالح و تربیت آنان

زندانیان و اساسنامه مدارس  عالی آموزش دان نظامها را شاید به دلیل فق این چالش دانند که بخش عمده می
                                                                                                                                   

ن ارتکـاب جـرم کمتـر از هجـده     پذیري، رشد فردي، توانمندسازي و حمایت از افرادي که در زمـا  بازگشت به جامعه، جامعه
سال تمام شمسی داشته و مطابق قانون و براساس تصمیم، قرار یا حکم مقـام قضـایی بایـد بـه کـانون اصـالح و تربیـت سـپرده         

ها و به تناسب نیاز و ضرورت در دیگر مناطق کشور، کانون اصالح و تربیت به پیشنهاد رییس سـازمان   شوند، در مراکز استان
  شود.  ییس قوه قضاییه تشکیل میو با تشخیص ر

51- ODYS 
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  ).87، 1399، بیگی و تیموري( کانون اصالح و تربیت دانست
در دوران کرونا دسترسی به معلمان و ، تر است وضعیت مشخص امریکادر ایاالت متحده ، به هر روي

ها فاقد  یاري از سازمانبس، بنا بر مطالعات. هاي یادگیري رسمی تا زمان نامعینی معلق شده است فرصت
براي مثال در . اند جایگزین ارجح براي آموزش حضوري رواج یافته عنوان بههاي الزم هستند که  فناوري

 ؛ بنابراینمجهز نبودند) با فاصله( هاي مورد نیاز براي آموزش از راه دور نیویورك کارکنان به سامانه
). 2020a, 2020b ,[CJJA]( شوند نوجوانان ارائه میآوري و به  هاي کاغذي جمع التحریر و برگه لوازم

هاي فناورانه براي مدرسه به شکل مناسبی  استقرار جایگزین فراینددهند که  ریز گزارش می کارکنان برنامه
). 2020a ,[CJJA]( اند رود و هر دوي کارکنان و نوجوانان از تغییرات در این حوزه ناامید شده پیش نمی

دهی به نیازهاي آموزشی  هاي اصالح و تربیت که ممکن است در پاسخ ن خارج از کانونداوطلبا، انهتأسفم
هاي ناشی از ویروس کرونا  به دلیل پروتکل، هاي متفاوت متخصص باشند نوجوانان براي یادگیري به روش

یل اطفال در نتیجه در رابطه با وضعیت مالقات و تحص. هاي اصالح و تربیت را ندارند اجازه ورود به کانون
هاي موجود در  بزهکار در ایران آمار و اطالعات مشخصی در دسترس نیست و این وضعیت بنا بر گزارش

حل پیشنهادي در این زمینه براي  راه. ها و مشکالت فراوانی مواجه است با محدودیت امریکاایاالت متحده 
حبس زدا و الزام اطفال بزهکار به استفاده از نهادهاي ، حقوق ایران در جهت تضمین این دو حق بنیادین

کار طبیعتاٌ مشکل عدم  اقدامات مراقبتی است و این راه عنوان بهآموزش و یادگیري مواد درسی در منزل 
  .مالقات با والدین را هم حل خواهد نمود

  نتیجه

ه با در رابط ویژه به يفرکیعدالت  عرصه در از جمله يبشر جامعه يبرا ياریبس التکمش روناک ویروس
میزان ارتکاب بزهکاري اطفال در دوران کرونا با کاهش مواجه است اما . است نموده جادیا اطفال بزهکار

با افزایش میزان جرایم اطفال مواجه خواهیم احتماالً ها  ها و کاهش نظارت موجب آزادسازي محدودیت به
لی و همچنین مدیریت جمعیت فعلی ضروري است که راهی براي مقابله با این افزایش احتما بنابراین، بود

داري در  نگه خصوصاً، آنان ياجرا و يفرکیهاي  کیفیت پاسخ رو، ؛ ازاینکیفري و اطفال متهم بیندیشیم
. رود یم شمار به ها براي عدالت کیفري اطفال و نوجوانان دغدغه نیتر مهماز ، کانون اصالح و تربیت

 از تیحما و تیامن تأمین، یعموم و نظم عدالت يرقرارب، جامعه نیا تیریمد يبرا دیبا، وجود بااین

 دارد يمتعدد يها هدف ها داري در کانون ز نگهین و يفرکی عدالت، هرروي به. جست اي چاره دیدگان بزه



  501  امریکا متحده االتیا حقوق به ینگاه با نوجوانان و اطفال يفریک عدالت بر کرونا آثار  

 

 چه، ها انسان به هک نظر آن اصول از نیا نیتضم و تیرعا. ندک یم يرویپ اصول سلسله یک از و

 هک است لیدل نیهم به. شود می دوچندان مرتبط است، شهروندان گرید و دیدگان بزه چه و ارانکبزه
 و يفرکی عدالت بر ناظر اصول يفرکی ریهنگام اتخاذ تداب به و طیشرا نیا در دیبا ییجنا انگذار سیاست
 کانون اصالح و تربیت و يفرکی عدالت ه نظامک رسد می به نظر رو، ؛ ازایندهند قرار مورد توجه را زندان

 اگرچه، بردارند را ریز يها گام، یاجتماع گذاري داشتن فاصله ضرورت به توجه با و تیوضع نیا در دیبا

  .نندک نیتضم مطلقاً را انیزندان حق سالمت دیبا همواره ییجنا انگذار سیاست
، يفرکی يدعوا بیتعق قینظیر تعل یهای روش. جمعیت کیفري کاهنده يارهاکسازو از استفاده؛ اول

مورد  ییقضا گیري هنگام تصمیم به دیبا مدار جامعه مجازات فر وکی ياجرا قیتعل، يفرکی میانجیگري
 تا هاي اصالح و تربیت موجب استفاده از این نهادها جمعیت کیفري کانون بهچراکه . توجه قرار گیرند

را  ها کانون در روناک روسیو وعیش از يریشگیاسباب پ نیهمچن و یابد توجهی کاهش میقابل  اندازه
 يها روش زین در فرض حضور اطفال بزهکار در کانون اصالح و تربیت، براین عالوه 52. سازد یم فراهم
. باشد آفرین نقش هدف نیا در رسیدن به تواند می آنان یمرخص و مشروط يآزاد مثل يگرید کاهنده

استفاده از این تدابیر  ،هاي اصالح و تربیت همچنین به دلیل کمبود ابزار الکترونیکی و فناورانه در کانون
در منزل خود و استفاده از ها  آن موجب حضور تواند در حل مشکالت آموزشی اطفال بزهکار به می

گیري از  هاي حبس و بهره استفاده از جایگزین رو، ؛ ازاینامکانات خانوادگی کمک شایانی کند
ها به بزهکاري اطفال  فرض پاسخ باید پیش، در این راستا 1392هاي قانون مجازات اسالمی مصوب  ظرفیت

اصالح و تربیت جز در فرضی که  هاي در دوران کرونا محسوب شود و فرستادن اطفال بزهکار به کانون
  .مورد استفاده قرار نگیرد، شود طفل تهدید جدي علیه نظم و امنیت عمومی محسوب می

ن زمانه جوامع یدر ا. و امتیاز تشویقی و نه در قالب ارفاق يهاي مجاز قید و شرط ارتباط بی يبرقرار؛ دوم
اطفال محروم  یدسترس، ن اساسیبر هم. ندینما یاستفاده م يط مجازیشبرد مسائل مختلف از محیپ يبرا يبشر

                                                      
ویژه که در زمان نگارش این مقاله کماکان در دوران ویـروس کرونـا    به کار بستن این پیشنهاد بسیار حائز اهمیت است به - 52

یـد  بریم که به علت تأثیر سنگین آن بر بدن و درگیري آحاد مختلف جامعه، انواع تدابیر کاهنده جمعیـت کیفـري با   به سر می
در صدر توجه مقامات ذیصالح قرار بگیرد، قدرت انتقال این نوع از ویروس به قدري قوي است که آکـادمی اطفـال ایـاالت    
متحده امریکا اخیراً توصیه کرده است که تمام کودکان باالي دو سال از ماسک استفاده کنند و تمام نوجوانـان بـاالي دوازده   

  .  سال واکسینه شوند
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. پذیر ساخت ن رهگذر امکانیتوان از ا از اصول را می يت شماریز رعایها و ن اي از حق از آزادي به دسته
از نظر ، اما ارتباط باشند يد در دوران زندان آزادانه با خانواده و دوستان دارادارن اطفال محروم از آزادي حق

جاد یا رو، ؛ ازایندیمبادرت ورز یقیحق يدارهایارتباط و انجام د يتوان به برقرار ینم یگذاري اجتماع فاصله
ن یتضم تواند اصل یاطالعات و ارتباطات در چهارچوب کانون اصالح و تربیت م يشبکه مناسب فناور

ه کانتقال بزهکاران به شهرهایی ، براین عالوه البته. ن اطفال بزهکار را به اجرا در آوردیادیهاي بن آزادي
ور به شمار کاصل مذ ياجرا ياي مناسب برا ز چارهین، کنند می یاران در آن جا زندگکن بزهیخانواده ا

یی جهت دسترسی منظم و تماس با نمایندگان نامه و سازوکارها آیینشود که  پیشنهاد می رو، ؛ ازاینرود می
همچنین استفاده از . سرپرستان و اعضاي خانواده براي اطفال محروم از آزادي تهیه و تدوین شود، حقوقی

منظور حفظ سالمت اطفال  صالح به ان تعلیق مراقبتی و سایر نهادهاي ذيمأمورابزار فناورانه جهت ارتباط با 
  .هاي غیرضروري باید در صدر توجهات قرار گیرد ییجا جابهبزهکار و جلوگیري از 

، نامه که متضمن حق و تکلیف براي زندانیان آیینهاي بهداشتی مدون در قالب  تدوین پروتکل؛ سوم
از نظر نگارنده به دلیل اهمیت حفظ . هاي اصالح و تربیت باشد مسئوالن و مددکاران زندان و کانون

یک پروتکل بهداشتی مناسب باید موارد ذیل را ، اطفال بزهکار ویژه بهسالمت افراد محروم از آزادي 
)، ها با مایع و صابون شوي دست و نظیر شست( هاي عمومی ارائه توصیه؛ مورد توجه خود قرار داده باشد
ویروس ( هاي شناسایی خطر ارائه روش)، مراکزکردن  نظیر ضدعفونی( اقدامات بهداشتی اختصاصی

هاي پیشگیري و  ارائه روش)، تنگی نفس و سرفه، ح توجه به افراد داراي عالئم تبنظیر تصری) (کرونا
هاي سازمانی و آموزش مدون افراد محروم از آزادي و کارکنان  اعمال کنترل، کنترل خطر در مراکز
  .مراکز اصالح و تربیت

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا

  منابع
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