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Abstract 
Deprivation of liberty of children and 

adolescents are manifested in the form of 

keeping them in correctional centers. As the title 

suggests, juveniles in conflict with the law are 

kept with the aim of reforming and treating them 

Therefore, it is completely in line with the 

primary and main goals of the criminal justice 

system for children and adolescents. The main 

purpose of enforcing enforcement and 

punishment in dealing with juvenile delinquency 

is to correct, educate and rehabilitate them, and 

above all, to try criminal justice measures to 

rehabilitate and prepare the individual to return 

to society. Rehabilitation of children and 

adolescents in conflict with the law is one of the 

most important issues in the criminal policy of a 

legal system. It should be considered through 

extra-legislative, legislative and sub-legislative 

regulations, according to future-oriented, 

reformist and education-oriented approaches, its 

decriminalization, in such a way that, on the one 

hand, the children and adolescents will be able to 

return to the family and community 

environment, and on the other hand, it will 

prevent them and the community from various 

harms caused by committing crimes. In this 

article, by using the library-document method 

and descriptive analysis, an attempt was made to 

investigate the effects of the rehabilitation 

system's approach with the aim of supporting 

children and adolescents in Iran's legal system, 

with emphasis on international documents. 
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Correction, Rehabilitation, Correctional Center. 

  چکیده

در قالب نگهداري ، نوجوانانان و کودکسالب آزادي حکم 

یابد. همچنان که از عنوان  در کانون اصالح و تربیت نمود می

نگهداري نوجوانان معارض با قانون ، ه پیداستمؤسساین 

، رو گیرد. ازاین صورت میها  آن باهدف اصالح و درمان

جنایی همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کامالً 

هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و  .است کودکان و نوجوانان

تربیت ، اصالح، نوجوانانکودکان و کیفر در برخورد با جرائم 

تالش تدابیر ، و بازسازگاري آنان بوده و بیش از هر چیز

نمودن فرد در   به سمت بازپروري و آماده جناییعدالت 

بازپروري اطفال و نوجوانان . باشد بازگشت به جامعه می

مسائل داخل در سیاست ین تر مهمیکی از  معارض با قانون

بایست از رهگذر  می بوده که جنایی یک نظام حقوقی

با توجه به رویکردهاي ، تقنینی و فروتقنینی، مقررات فراتقنینی

بزه زدایی آن را مورد ، اصالح گرا و تربیت مدار، آینده گرا

که از یک سو طفل و نوجوان اي  به گونه، توجه قرار داده

از سوي  بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود ومحیاي 

ها  آن مختلف ناشی از ارتکاب بزه بههاي  دیگر از ورود آسیب

در مقاله حاضر با استفاده از روش  .و اجتماع جلوگیري نمود

هاي  اسنادي و تحلیل توصیفی تالش شد تا جلوه-کتابخانه اي

رویکرد نظام بازپروري با هدف حمایت از کودکان و 

ی الملل بینبر اسناد  تأکیدنوجوانان در نظام حقوقی ایران با 

  گیرد. می مورد بررسی قرار

کانون ، بازپروري، اصالح، کودکان و نوجوانان: واژگان کلیدي

  اصالح و تربیت.

اله
 مق
ت
ریاف

د
 :

1
0

/
0

8
/

1
4

0
1

 
–

ري
نگ
باز

 
اله
مق

 :
1

6
/

1
0

/
1

4
0

1
- 

ش
ذیر

پ
 

اله
مق

 :
1

8
/

1
1

/
1

4
0

1
  

 



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   308

 

 

  :ارجاع
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Copyrights: 

Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 

Civilization. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution License (http: //creativecommons.org/licenses/by/4. 0) , which permits unrestricted 

use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

 

  مقدمه

ده یک بزه دی، باشد یف میضع یروان  و  یث جسمانیح که از  جا آن  از  اما ، بزه شود  مرتکب  هرچند  کودك

  به  تواند یکه م یخشن يرفتارها  از  دیبا، بود  نده جامعه خواهدیبزرگسال آ  که در  جا آن  از  پنهان است و

 .اجتناب نمود، سازد  گرفتار يبه ورطه بزهکار  را  او، معاشرت دنبال سوء  به  ای  گردد  لیتحم  کودك

،  ازهاین، تیمتفاوت بودن شخص  اطفال و  مخدوش بودن اراده مجرمانه در  ایفقدان   لیدل  ن بهیبنابرا

  نیگزیجا  اعمال  راه  از  یدرمان و بازدارندگ  اصالح و  کردیرو ، بزرگساالن  عواطف اطفال از  احساسات و

  امروزه،  ینسبت به جرم فعل  فریاعمال ک  نده بریاز جرم آ  يریشگیح پیترج  سرکوب و ، هیتنب  يبه جا  فریک

بزرگساالن   مورد  آنچه در  متفاوت با اي  هیرو، اطفال  يسو  است که نسبت به ارتکاب جرم از  نیا  بر  تأکید

 و ها  مؤلفه، شود یم  ادی  یافتراق  يفریک یدادرس آن به  که از  کردیرو  نیا  . دیدرآ  اجرا  به، مرسوم است

  اصالح ،  گذشته ينده به جایآ  بر  کردیرو، تسامح، ها يریکاهش سختگ ، ارفاق  بر  یکه مبتن دارد یاقتضائات

  ).37، 1397، همت و همکاران( نش بازپرورانه استیب  و  يدرمان محور، يمدار

با موضوع ثمره ناشی از اعمال ، ان گذشته تا به اآلن بشر در کنار اعمال مجازات بر بزهکاراناز زم

متعددي در زمینه کارکردهاي کیفر مطرح شده هاي  از این رهگذر نگرش کیفرهاي متنوع روبرو بوده و

ه گرا به یا به تعبیري آیندگرایی  فایده به طور کلی با دو رویکرد سزاگرایی وها  است. این نگرش

اعمال  موجود در رویکرد آینده گرا این بوده کههاي  یکی از دغدغه نگرند. می به مجرماندهی  پاسخ

کیفر نسبت به فرد بزهکار به چه نحو باشد تا از سویی در قبال جرم ارتکابی تادیب شده و از سوي دیگر 

از ، واسطه ارتکاب بزه قلمداد شودبه ، جامعه با این نگرش اشتباه که عنصري نامطلوب عضوي از عنوان به
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فراهم  دامان خانواده و جامعه و پیشگیري از بزهکاري مجدد وي جامعه طرد نشده و زمینه بازگشت وي به

 که در مقوله بازپروري اطفال و نوجوانان بزهکار با توجه به آن ).149، 1388، غالمی و رحیمی( گردد

 راي شخصیتی آسیب پذیر و وضعیت روحی و روانی حساسیسرمایه اجتماع بوده و داترین  اصلیها  آن

باشد و از قابلیت انطباق بسیار باال  نمی ظرفیت جنایی این گروه عموما تکامل یافته که و خاصه آن باشند می

براي نظام حقوقی ها  آن آینده گرا در اعمال کیفر نسبت به التزام بیشتري در اتخاذ رویکرد، برخوردارند

  .به وجود خواهد آورد هحاکم بر جامع

، هاي تنبیهی در عرصه دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون ترین واکنش شده یکی از شناخته

یابد. مؤسسات نامبرده در  نمود می، تدابیر سالب آزادي است که در قالب اعزام به مؤسسات نگهداري اطفال

، شوند. کانون اصالح و تربیت مرکز نگهداري ناخته میبا عنوان کانون اصالح و تربیت ش، نظام حقوقی ایران

1اند شده  تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب بزه محکوم
 از یهیتنبهاي  واکنش. 

نگاه   که چرا ،  گردد  اجرا  ریتداب  ریسا صورت کارسازنبودن  درصرفاً  یستیبا ، حبس جمله توسل به مجازات 

 یتیحما  نگاه  لذا، گردد ینم  یاتیعملها  مطلق مجازات  رهگذر اعمال همه جانبه و  از ییاه قضادستگ یتیحما

 نگاه همواره هرچند .گردد ینم  یاتیعمل ها  مطلق مجازات  اعمال همه جانبه و  رهگذر  از ییقضا  دستگاه 

وده و بر استفاده حداقلی از آن نگاه مثبتی نب، ي کودکان و نوجوانانآزاد سالب هاي مجازات به شناسان جرم

، شود توان از آثار بازپرورانه آن چشم پوشید. قطعاً آنچه در این نوشتار نیز بدان توجه می اما نمی، دارند تأکید

، رسد قاضی به این نتیجه می، زمانی که در یک بستر و نظام دادرسی تخصصی و ویژه، اما باید توجه داشت

چنین پاسخی در راستاي بازپروري ، ربیت به مصلحت کودك و نوجوان استنگهداري در کانون اصالح و ت

کند و  ویژه زمانی که محیط خانواده در بزهکاري کودك نقشی اساسی ایفا می پذیر نمودن اوست. به و جامعه

سپردن طفل به خانواده منطقی نیست. در چنین ، قربانی تربیت ناصحیح والدین خویش بوده، واقع کودك در

مثابه یک شخص حقوقی دانست که جایگزین خانواده اصلی  توان کانون اصالح و تربیت را به می، طیشرای

؛ دیدگی مجدد او در بستر خانواده جلوگیري کند گیرد تا از بزه شود و وظیفه تربیت طفل را بر عهده می می

عنوان یک عامل  بهتوجه به منافع عالیه و مصلحت کودك است که ، بنابراین نکته اصلی در این میان

                                                     
و نوجوانان زیر هجده سال به زندان ممنوع بوده دارد: معرفی اطفال  بندي زندانیان نیز بیان می نامه نحوه تفکیک و طبقه تبصره دوم آئین -1

اند بالفاصـله آنـان را بـه     ها مکلف و چنانچـه به دستور مراجع قضایی اطفال و نوجوانان زیر هجده سال به زندان اعزام شوند، رؤساي زندان

  کانون اصالح و تربیت اعزام نمایند.
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  کننده در تمامی مراحل پاسخگویی بایستی به آن توجه داشت. تعیین

در معرض خطر نقض حقوق بشري در سطح هاي  کودکان و نوجوانان محروم از آزادي از جمله گروه

 و تعرضها  آن امکان نادیده گرفتن، برند می ی هستند که به لحاظ شرایطی که در آن به سرالملل بینجامعه 

براي احقاق اي  انسانی بوده و غالبا شرایط منصفانههاي  اساسی شان بیشتر از گروههاي  به حقوق و آزادي

تحقیرآمیز و حتی ، وجود ندارد و به طور خاص تحت انواع و اقسام رفتارهاي غیرانسانیها  آن حقوق

عدم توسل به  ، ها واکنش نیا هدف از ، درواقع ).5، 1395، بیگی و تیموري( گیرند می گاهی شکنجه قرار

  يسالب آزاد مجازات  حبس و  آن است که ده بریچنانکه عق، باشد یم  زندان  کاهش مدت  ایزندان 

و   تذکر  با  کودك  اگر  و  باشد  چاره  ن راهیآخر عنوان به  دیمجازات با  نیا  و  باشد  کارآمد  چندان  تواند ینم

 ياز مجازات سالب آزاد  دینبا ، شود یمتنبه م  ينقد  يجزا  و  یاجتماعخدمات   ن مانندیگزیجاهاي  مجازات

اطفال  ،  یاجتماع  یمبان  منظر  که از  شود  آنان اتخاذ  يکار بزه  رامونیپ  یمتفاوت  نگاه  دیبا  لذا. استفاده شود 

شان  احساسات  و  ازهاین  قرار گرفته و  یت اجتماعیحما  ست موردیبا یجامعه م  ریب پذیآس  قشر عنوان به

در عرصه  .دارند  تأکید  امر  نیا  بر  زین یالملل بین  اسناد  تأکید  وشناسی  جرمهاي  که آموزه لحاظ گردد

که هم اند  ارشادي تالش نموده ی سیاستگذران جنایی با تهیه و تصویب برخی از اسناد الزام آور والملل بین

 را در اتخاذ تدابیرها  دولت، و هم به نحو ارشاديها  ن نامهدر معاهدات و پیماها  با عضویت دولت

ه و بازسازگارانه اعمال گرایان جنایی خود و گرایش بیشتر آنان به جنبه اصالحهاي  بازپرورانه در سیاست

  .سزادهی آن هدایت نمایند کیفر در مقایسه با جنبه

 باشد که طفل می وانان بزهکار اینعلت اصلی الزام در اتخاذ چنین دیدگاهی در خصوص اطفال و نوج

باشد که اصوال به نحو اتفاقی  می مقبول اجتماعیهاي  و نوجوان بزهکار فردي ناقض هنجارها و ارزش

شود و پس از اعمال ضمانت اجراهاي تادیبی مجددا وارد اجتماع خواهد شد و از  می مرتکب چنین عملی

د داشت و از سوي دیگر به دلیل حساسیت سنی اطفال خواهن یک سو افراد جامعه دیدگاهی منفی به آنان

اجتماعی و انحرافات بر آنان بیشترین هاي  خاص این دوره سنی و آسیبهاي  و نوجوانان و ویژگی

پیشگیري از  بزهکاري و فرایندلذا به منظور جلوگیري از ثبات آنان در  گذاري را خواهند داشتتأثیر

. کند می تدابیر بازپرورانه در سیاست جنایی اهمیتی دوچندان پیدا اتخاذ، بزهکاري آتی و طردشدگی آنان

 در  يداریآنان به پا  شیگرا  و  کار بزه  اطفال  دار  مدت  حضور  گرایان تعامل یجرم شناسهاي  افتهیاساس  بر

ضمن کم   ندتوا یم ، ن دستهیبه ادهی  ار پاسخیاخت  يواگذار  ن رویا از  دارد.  وجود  وندیپ يورطه بزهکار 
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  نیا  یتینظام شخص  يبازساز  ک پاسخ به منظوریبه ارائه   يفریعرصه عدالت ک  آنان در  مدت کردن حضور

وانان را نباید با نوج و کودکان آزادي سالب تدابیر، براین افزون ).1401، نیازپور( انجامدیب  قشر

 3موجب ماده  توضیح که هرچند به همسان دانست. با این، هاي سالب آزادي مجرمین بزرگسال مجازات

حبس مجرمین باهدف بازپروري آنان صورت ، یی و تربیتتأمینها و اقدامات  نامه سازمان زندان آئین

-است که با رویکرد اصالحیها  آن سلب آزادي، هدف اولیه، لکن بدیهی است درهرصورت، گیرد می

ا کودکان و نوجوانان صادق نیست. بدین معنا که که این موضوع در رابطه ب یابد. درحالی درمانی سامان می

تعلیم و تربیت نوجوانان و آموزش نحوه صحیح زندگی به آنان است ، هدف اولیه در تدابیر سالب آزادي

زمانی در دسترس نظام عدالت کیفري  مدت، که الزمه چنین امري نیز این است که کودك یا نوجوان

شده  نگهداري که در ایران با نام کانون اصالح و تربیت شناخته همؤسسباشد. به همین علت او را در یک 

تحت تدابیر آموزشی و حمایتی قرار ، شده دهند تا در این مدت تنها از مسیر مشخص تحت نظر قرار می

توان چنین احکامی را یک  نمی، با این توضیحات گیرد و از عوامل خطر پیرامون خود فاصله بگیرد.

کلی آن را زیر سؤال برد. در مقابل  به، ر معناي اخص دانست و با رویکردي منفیمجازات سالب آزادي د

گذاري کرد که در جهت باز اجتماعی  نام) 152، 1385، نیازپور( »مدرسه بزهکاران«توان نهاد مزبور را  می

نوان از کاربرد ع، ان کیفري ایران نیزگذار سیاستنماید. همچنان که  نمودن کودکان بزهکار اقدام می

اهداف رشدمدار » کانون اصالح و تربیت«زندان بر این مؤسسات خودداري کرده و با برگزیدن عنوان 

 اند. را نمایان ساخته جنایی کودکان و نوجواناننظام عدالت 

2المللی بین اسناد محتواي و مورد بحث مؤسسات تأسیس فلسفه به توجه با
 که شود می استنباط طور این 

بر  تأکید، در مؤسسات خاص کودکانها  آن دي و نگهداريآزا از کودکان نمودن حرومم در اولیه هدف

هاي آموزشی و تربیتی و اقدامات  بازپروري کودك است نه مجازات وي. چنین هدفی نیز با اجراي برنامه

 هاي مؤثر در تکمیل آید. نباید ازنظر دور داشت که یکی از راه حمایتی در مؤسسات مذکور به دست می

تغییر نگرش این مرکز از ، اصالح و بازپروريهاي کانون اصالح و تربیت جهت اجراي تدابیر  برنامه

باید کمترین شباهت به محیط ، شرایط حاکم بر این نهاد«بنابراین ؛ گیرانه به بازپرورانه است رویکرد توان

                                                     
قواعد سازمان ملل براي حمایت از نوجوانان محـروم   55تا  31ن و همچنین مواد قواعد پک 26-2و  26-1توان به مواد  در این زمینه می -2

از آزادي اشاره کرد. در این مواد موضوع توجه به نیازهاي جسمانی، روحی، روانی و عاطفی و همچنین برخورداري کودکان و نوجوانان 

  ته است.هاي اجتماعی و آموزشی مورد تأکید قرارگرف ها و حمایت از تمامی مراقبت
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محدود در قالب اسارت که تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در فضاي  چرا؛ زندان را داشته باشد

باید باهدف ، ها براي نوجوانان و محیط مادي نیز طراحی بازداشتگاه«بر این اساس . »تحقق نخواهد یافت

فرصت براي ارتباط با همساالن و ، هاي حسی انگیزش، رعایت نیاز نوجوان به حریم خصوصی و شخصی

، 1388، عباچی( »فراغت همساز باشدهاي اوقات  تمرینات بدنی و فعالیت، مشارکت در عملیات ورزشی

هاي سالب آزادي نظام  بدیهی است تمامی این موارد گویاي رویکرد رشدمدار حاکم بر پاسخ ).158

هدف اصلی و اولیه نظام دادرسی اطفال که همانا تربیت و ، دیگر بیان عدالت کیفري اطفال است. به

  ود.ش از گذر این پاسخ میسر می، آموزش اطفال بزهکار است

ر اسناد یسا و رانیا در اطفال  از بازپروري موقع در یمقررات و قواعد چه هک صدد این استدر نگارنده

 ر؟یخ ای است شده تیرعا رانیا حقوق و الملل نین قواعد در سطح بیا ایآ زیت شود و نید رعایبا یالملل نیب

 بازپروريتدابیر این نهاد از منظر ، یتمنظور تبیین آثار تربیتی کانون اصالح و ترب این توضیحات و به با

هاي حمایتی جهت  موردبررسی قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است طیف گسترده و متنوعی از برنامه

رو با لحاظ ماهیت متفاوت تدابیر  ازاین؛ شود مندي مددجویان کانون اصالح و تربیت اعمال می بهره

 در رانیا یداخل مقررات، مطروحه یلک يها بحث بر الوهع است که نیا بر یسع نوشته نیدر ا، موردبحث

 يبازپرور یبه بررس لیدر ذ .ردیقرار بگ یابیارز مورد یالملل نیب اسناد در موجود مقررات با خصوص نیا

 ی وتیترب، یتأمیناز موارد اقدامات  یکیعنوان  به ياطفال و نوجوانان کودکان و نوجوانان محروم از آزاد

  .میزپردا یم یاصالح

  يبازپرور تیماهو  مفهوم -1

توان به  می بازپروري را، به طور کلی، شناسان نظر به اظهارنظرهاي مختلف جرمشناسی  در ادبیات جرم

3يبازپرور اصطالح. وضعیت پیشین عاري از جرم تعریف کرد معناي بازگشت به
 يبه معنا يبه لحاظ لغو 

4یبازتوان
5کردن زانیدوباره م ای 

اصطالح  ).Craig,2013,4( استشده   اقتباس نیالت صطالحا از کهاست  

 نیشهروند مولد است و به هم کی يها ییتوانا و سابقه يدارا بزهکار که معناست نیا متضمن يبازپرور

 کی يمولد و برا اتیح کیکه در  ییها ارزش يسو و به دهید دوباره آموزش دیبا زیقبل از هر چ لیدل

 اصطالح ییمعنا ابهام از یبخش، سندگانینو یبرخ دگاهید ازوق داده شود. است س يضرور  دیشهروند مف

                                                     
3- Rehabilitation 
4- Re-enabling 

5- Making fit again 
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 عدالت نظام خود که نیکما ا؛ دارد وجود ییجنا عدالت نظام در که است یمشکالت به ناظر يبازپرور

اصطالح ، یشناختفریو ک یشناس جرم اتیادب در ).Mc Neill,2012,36( است يبازپرور ازمندین زین ییجنا

قانونمند و مولد  یعنوان شهروندان بزهکاران جهت حضور مجدد در جامعه به يساز ناظر به آماده يبازپرور

  ).190، 1395، غالمی( است

اخالقی و اجتماعی ، عاطفی، روانی، ازپروري اطفال و نوجوانان در اصطالح به معناي بهسازي شخصیتیب

جهت بازگشت به جامعه و زندگی عادي ، یدوره سنهاي  با قانون با لحاظ حساسیت نوجوان معارض طفل و

مفید هاي  مهارت، دهد به طور فعال در جامعه وارد شود می اجازه که به وياي  به گونه باشد می جنایی و پیش

گونه  برخی دیگر بازپروري را این .نماید استفادهها  مقبول اجتماعی را فراگیرد و در عمل از این توانایی و

به منظور  امنیت جامعه تأمیناخالقی با رعایت شرایط الزم براي - رنامه مداواي روانییک ب«: تعریف کرده اند

  ).163، 1397، نجفی ابرندآبادي و هاشم بیگی( »اجتماعی بزهکارپذیري  سازش

 گرید یعنوان بخش به، و رفتار توأم با احترام یکرامت انسان يدر راستا، يحق بر بازپرور، نیا بر عالوه

و  یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم 10ماده  سومبزهکاران است که در بند  حقوق ژهیو و به یاز حقوق انسان

نظام  چیه«: آمده است که زیحقوق بشر سازمان ملل متحد ن تهیمورداشاره قرارگرفته است. در کم یاسیس

اصل به دنبال در  دیبا ینظام نیبلکه چن، گرا باشدفریسزادهنده و کصرفاً  دینبا یو زندانبان یندامتگاه

 يحقوق بشر بر ضرورت توجه به بازپرور تهیکم، ریتفس نی. در ا»باشد انیزندان ياصالح و بازپرور

و  یعلم يها ارائه انواع آموزش، یعمل ریتداب، وضع قانون قیبه آن از طر یبزهکاران و الزام نظام حقوق

 رونیدر درون و ب ياقدامات ضرور ریاو اتخاذ س انیزندان يبرا يکار يها برنامه میتنظ، يا و حرفه یفن

به  زیبزهکاران و ازجمله بزهکاران مکرر و پرخطر ن هینسبت به کل دیبا يریتداب نی. چنکند یم تأکیدزندان 

  ).Van Kempen and young,2012,14( اجرا گذاشته شوند مورد

کاهش نرخ آن  ایو  ها آن از تکرار جرم يریشگیپ، بزهکاران ياز بازپرور یهدف اصل بیترت نیا به

 در. کند یم هیتکها  آن رفتار بزهکاران جهت عدم استمرار اعمال مجرمانه رییبر تغ ياست. راهبرد بازپرور

 رییتغ يبرا وهیش نیمؤثرتر و نیتر مناسب، بزهکاران يها تفاوت »صیتشخ« با که است آن هدف راستا نیا

 که ییها دانش و یروانشناس يها يتئور از استفاده با صیتشخ نیا. گردد اتخاذ بزهکاران یقانون ریغ رفتار

 صورت، رندیگ قرارمورداستفاده  آنان مجرمانه و یرقانونیغ يرفتارها اصالح و رییتغ در توانند یم

به  تواند یم یاجتماع ای یحقوق، یخدمات پزشک، یسالمت روان گوناگون قاز طر، ي. بازپرورردیپذ یم
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. اشکال کند یطور همزمان ارائه خدمات م به که یدرحال، مناسب باشد میرماز ت یعنوان شکل به یطرز خاص

 سالم یزندگ يکند و به بازساز لینوجوان را تسه ایکودك  کیدرمان  یبه طرز مناسب تواند یم زین یدرمان

 بزهکاران يبازپرور يبرا که یتیترب و یاصالح يها برنامه، دومدر درجه ، نیا بر عالوه کمک کند.ها  آن

، اند شده يزیر که برنامه یبیبه همان ترت، کارکنان کارآزموده و ماهر لهیوس به دیضرورتاً با، گردد یم میتنظ

 کاهش تواند ینم یپرسنل فاقد مهارت و کاردان لهیوس مذکور به يها برنامه ياجرا. ندیدرآمورداجرا  به

 و شود تیرعا دیبا زین یسوم اصل تیترب و اصالح يها برنامه ياجرا در. باشد داشته یپ در را جرم تکرار

 رایز، هستند جرم تکرار معرض در که دهند قرار هدف مورد دیبا را یکسان ها برنامه که است نیا آن

 یاز بزهکاران از درجه تکرار جرم اندک ياریبساست.  یابیو ارز يریگ اندازه قابل جرم تکرار کاهش

  است. یابیقابل ارز یسخت بهها  آن بر کاهش تکرار جرم تیباصالح و تر يها برنامه تأثیربرخوردارند و 

  خانواده طیمح در يبازپرور -2

6یابد می خانواده اولین محیطی است که کودك در آن رشد و نمو
. حفظ نهاد خانواده و جلوگیري از 

فظ امري مهم در نظام حمایتی کودك است. در جدایی کودك از خانواده نیز ح، برهم خوردن این نهاد

رابطه با خواهر و برادر و سایر روابط و عالئق خانوادگی در راستاي مصالح عالیه وي است. این روابط باید 

 Children’s) معقول و مناسب کودك با این افراد باشدهاي  منظم و همراه با مالقات، به صورت تداوم

Bureau,2016,3.( مناسب جهت   يبستر  و  يازپرورب  يبرا  یط مطلوبیشه محیهم  خانواده اطفال بزهکار

  ادیش آنان به اعتیگرا،  خانواده  ياعضا  ریسا  ای  مادر، پدر  بودن کار بزه ست.یبازگشت آنان به جامعه ن

ط خانواده ینامطلوب بودن محهاي  جمله مؤلفه از  یخانوادگ  يها يپرخاشگر  و غیره  و  مخدر مواد

ت یحما  محبت و  نبود  با هایی  خانه  در که  یکودکان. روند یم  شمار به  درمان اطفال بزهکار  اصالح و يبرا

است که   يبدرفتار  و  اختالف  با  شان یزندگ  و  رانه ندارندیمد  رفتار تمهارها  آن نیوالد ، کنند می  رشد

 اریبس  یرونیط بیمح در  تواند یم  یحت  یک خانواده حامیکه  یحال در ، است  شتریان بي شاحتمال بزهکار

ت خانواده یرین جنبه مدیوالد  يسو  از نظارت  حفظ و  کند.  يفرزندان نگهدار  ب زننده ازیآس  خصمانه و 

 .وابسته است ياست که همواره به بزهکار

                                                     
در این جا باید خانواده را به صورت گسترده معنا کرد تا خانواده بیولوژیکی، خانواده از طریق فرزندخواندگی خانواده مراقب، خانواده  -6

  رش قرار گرفته است، دربرگیرد.گسترده و سایر انواع خانواده را که به موجب عرف داخلی یک کشور مورد پذی
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7تیو ترب اصالح
مختلف را از  يها نظام توان یمها  آن است که بر اساس ییاهداف و الگوها يدارا 

8يریذبازپروزافزون بر  یدتأککرد.  کیتفک گریکدی
 یاجتماع يبزهکاران و انطباق آنان با هنجارها 

جهان  در ).Bousat,1963,202( است دیجد يایدر دن تیالح و تربصا نیادیترك و هدف بنشم یژگیو

در تمام ، در مورد کودکان و نوجوانانسرکوبی به بر فکر مجازات و  تیاصالح و ترب شهیامروز تفوق اند

راستا جوامع در  نی. در همکند یم ییوضوح خودنما و نوجوانان بزهکار به اطفالوط به مقررات مرب

. مقررات ندینما مساعدتبه اطفال  یبه طرق مقتض، هیارعاب و تنب يجا هستند که به ییراهکارها يجستجو

ور و با از طفل را د تیحس محروم، ازهایتا با رفع ن گردد یم نیتدو يحول محور بازپرورعمدتاً  ییجزا

ها  آن تیتناسب شخص جرم بلکه به تینه بر اساس اهم یاقدامات نیچن نیکنند. ا تیاز او حما یمقتض ریتداب

 لیتا به دل رندیگ یقرار م یموردبررس یتیو شخص يفرد طی. درواقع کودکان با لحاظ شراگردد یاتخاذ م

، ازهایمناسب آن ن تأمینانواده و خ يازهایبه ن توجه ).58، 1393، غالمی( اند که مرتکب شده یجرائم

 تیوضع يارتقا، فرزندان يازهایخ به نسآنان جهت پا يها و مهارت نیوالد تیو ظرف یآگاه شیافزا

 طیمح ).Miano,2013,38( خصوص است نیازجمله اقدامات الزم در ا، خانواده یو بهداشت يادصاقت

 فایا يودکان و نوجوانان محروم از آزادک یتیو شخص ينظام رفتار يریگ در شکل يخانواده نقش مؤثر

  ).Von Hirsch,2009,6( کند یم

 ی مصوبفرهنگ و یاجتماع، ياقتصاد حقوق یالملل نیب ثاقیمانند م یالملل نیاز اسناد ب يدر شمار

کودکان و  ژهیو یالملل نیاست. در اسناد ب شده ی جامعه معرف یو اساس یعیعنصر طب خانواده 1966

ی نیب شیدسته از بزهکاران به خانواده پ نیا سپردن، 1989 مصوب حقوق کودك نامه مانیپ مانند، نوجوانان

نوا شدن با هنجارها و  و هم يریپذ اطفال بزهکار به سمت جامعه، نهاد نیا يها تیها و حما تا با مراقبت شده 

حقوق کودك  نویکنوانس 39در ماده  زین دهیکودکان بزه د يبازپروررهنمون شوند.  یقواعد اجتماع

 يفریعدالت ک نهیقواعد حداقل سازمان ملل متحد در زم، اسناد نیا انیم درقرارگرفته است.  تأکیدمورد 

 تأکیدکار  از اطفال بزه یبه برخ یده پاسخ يروش برا نیبر استفاده از ا 1985 مصوب اطفال و نوجوانان

 يبرا طیمح نیا يها تیکان دارد از ظرفجا که ام تا آن شده هیبه کشورها توص 18- 2دارد. مطابق ماده 

ماده در سند مذکور آمده است که در  نیا ریدر تفس، رو نیکار بهره گرفته شود. ازا به اطفال بزه یده پاسخ

                                                     
7- Corrections 

8- Reintegration 
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- 2موظف هستند که از کودکان خود مراقبت کنند و قاعده  بلکه، دارند  تنها حق نه نیوالد، داخل خانواده

 ).166، 1396، خواجه نوري( دشبا راه نیآخر تواند یل از خانواده تنها مطف ییکه جدا کند یم حیتصر 18

که در خصوص ارتباط کودکان و  2013قانون نمونه حفاظت کودکان مصوب  65ماده  چهارمبند  مطابق

د بتوانند تماس خود با یکودکان با«است  تیالح و تربصدر کانون ا يدر مدت نگهدار نینوجوانان با والد

  .»ندیحفظ نما مکاتبهق مالقات مرتب و یکان خود را از طریر نزدیخانواده و سا يعضاا، نیوالد

  تیترب و اصالح کانون در يبازپرور -3

9اصالح یمعنا و مفهوم اصل
 يها و کانون یتیمدارس ترب، هدف نیبه ا لین يفرد است. برا تیبهبود وضع، 

ف یدر تعر گذار قانوناست.  بزهکارانصالح ا زین آن یاز اهداف ضمن یکیو  جادشدهیا تیاصالح و ترب

، ياست جهت نگهدار يت مرکزیکانون اصالح و ترب«: ن اظهار داشته استیت چنیکانون اصالح و ترب

10».سن داشته باشند مسال تما هجدهکه کمتر از  یارانکا بزهیار کر بالغ بزهیب اطفال غیت و تهذیترب، اصالح
  

عدم اتخاذ سیاست کیفري سرکوبگر صرف و توجه به شخصیت  اندیشه بازپروري و اصالح مجرمان و

مجازات با شخصیت بزهکار براي نخستین بار توسط بنیانگذاران مکتب تحققی  بزهکار و متناسب بودن

بازپرورانه نسبت به هاي  به سیاستها  بیشتر دولت بیان گشت و به مرور زمان و با توجه به گرایش

، متنوع تربیت مدارهاي  برنامه، هشناسان جرمهاي  مطالعات و یافته ثیرتأکیفري صرف و تحت هاي  سیاست

مربوطه  ان جنایی تدوین گشته و نهاهاي اصالحیگذار سیاستروانشناختی و غیره از سوي ، حرفه آموزي

کانون اصالح . در این زمینه به وجود آمده تا به شکل چندجانبه و همه جانبه در زمینه بازپروري عمل گردد

 ات اصالحی و بازپرورانه نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفري ایرانتأسیساز  ربیت یکیو ت

ان کیفري ایران نیز از یک سو به دنبال تحوالت جرم شناختی و از سوي دیگر با گذار سیاست .باشد می

باالیی پذیري  آموزش قابلیت انطباق و، عموما از ظرفیت جنایی ضعیف که اطفال و نوجوانان توجه به آن

بازپروري اطفال و نوجوانان از طریق کانون اصالح  در برخی از قوانین نسبت به مسئله، باشند می برخوردار

مصوب مجازات اسالمی قانون  90ماده  و 88بند ث ماده  توان به می ر این راستاد اند. نموده تأکیدو تربیت 

کانون  نمود که مقنن به اشاره 1392مصوب درسی کیفري قانون آیین دا 527و  525و  287مواد  و 1392

همچنین  .نهادي بازپرورانه نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار توجه نموده است عنوان بهتربیت  اصالح و

                                                     
9- Reformation 

 1372ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب  نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان آئین -10
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قانون برنامه چهارم توسعه  132بازپرورانه کانون اصالح و تربیت در ماده  بر نقش تأکیدمقنن در راستاي 

فضاهاي فیزیکی با سازي  به بهینه 1383یران مصوب ا یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع، ياقتصاد

 .اصالح و تربیت اشاره داشته استهاي  اولویت توسعه کانون

سامانه  نیا يها پاسخ نیتر یاز سنت يفریحقوق ک طیدر مح بزهکاراطفال و نوجوانان  يلب آزادس

سلب  نیکه ا چرا کند یاران را سلب مکخاص و بزه يا عده يبرا يفرینظام حقوق ک، اساس نیاست. بر ا

 يفری. در عرصه حقوق کدیآ یحساب م به يفریدر حقوق ک انهیسزاگرا يها پاسخ نیتر مهماز  يآزاد

 يبرا رانیا گذار قانون وجود نیا . باباشد یاصل بر عدم استفاده از حبس در کانون م، اطفال و نوجوانان

قانون مجازات  را به وجود آورده است. وهیش نیب جرم اکو نوجوانان مرت از اطفال يا به دسته یده پاسخ

که مطابق  همچنان است. مطلب پرداخته نیا به 88ماده  دوم تبصره و اولدر تبصره ، 1392 مصوب یاسالم

 توانند یم باشند یقصاص م ایو  يحد يها ب جرمکمرت که یماده اطفال و نوجوانان نیهم دومتبصره 

  .رندیقرار گ يسالب آزاد ریمشمول تداب

 و  یعلم، یآموزش، یاخالق ، یتیترب، یورزشهاي  برنامه  ينسبت به اجرا  دیباو تربیت کانون اصالح 

 در  رود یم  انتظار  نی. همچن خواب آنان مراقبت به عمل آورد  بهداشت و ، وضع غذا  م حرفه به اطفال ویتعل 

الزم به عمل  هاي  اقدام  نوجوانان بزهکار  کودکان و يالت رفتاراختال  و یجسم يها يمارینه درمان بیزم 

ن یا که درصورتی، آنان فراهم شود  یروان  و  یروح، یط جسمیبهبود شرا هاي  نهیزم  ن رهگذریا  از  تا  دیآ

، نداشته  به مدرسه را  یدسترس  امکان  ل محروم ماندهیتحص  کانون از  در  مستقر  بزهکار نوجوانان  کودکان و

 ن پس ازیهمچن د.یآ یم در  پرورش به اجرا ارچوب نظام آموزش وهچ  در  یپرورش و یآموزشهاي  برنامه

عنوان  با  ییابتدا  و  یمقدمات هاي   تیفعال ، يو  يآزاد  و تربیت و اصالحکانون  در  ان مدت اقامت فردیپا 

اسکان   ان ویمددجو  امور  میمستق  نظارت  و  يریگیکه شامل پ  گردد یخروج مطرح م  مراقبت پس از

 به خانواده خود  که فرد یصورت در  فرد يآزاد  ن مرحله پس ازیا در  است که سرپناه ندارند.  یانیمددجو

ارتباط   در  يخانواده و  و  مددجو  با  میمستق  صورت  به  به عمل آمده مددکار يها یهماهنگ با  بازگردد 

 در  و  داد  انجام خواهد  را  مددجو  يریبه کارگ  و  یابین کاریهمچن  واي  خدمات مشاورهو انجام   بود  خواهد

از مشکالت   یجهت کاهش عوارض ناش  خانواده اقدامات الزم را  در  مشکالت حاد  صورت وجود 

 .آورد  به عمل خواهد  فرد  بر  یخانوادگ

ی و مذهب ماتیتعل قیاز طر ییتنها به ایمعموالً  تیاصالح و ترب يها اصالح افراد در کانون يتالش برا
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و  تیو ترب میتعل، نظم و انضباط، بهداشت، کار، نیتمر شامل یاصالح میرژ کی لهیوس به ایو  یاخالق

 یتیروش ترب نیا ).244، 1397، بیگی هاشم و ابرندآبادي نجفی( صورت گرفته است یاخالق يها آموزش

. ابدی یاستقرار م تیدر مراکز اصالح و ترب يو نگهدار ينان از آزادکودکان و نوجوا تیبر محور محروم

 شکل در اطفال يفریک میرژ در یدگرگون وصف با زین بعدها و داشته جزا حقوق خیتار در شهیر هیرو نیا

 يها در زندان ژهیاماکن و، ریاخ قرن دو در اطفال از تیحما جنبش لیاوا در. دیگرد حفظ يدیجد

مانند کانون  یمؤسسات ستمیقرن ب لینظرگرفته شد. بعدها در اوا ان و نوجوانان درکودک يبرا یعموم

 يبازپرور نوجوانان یدادرس نظام از هدفآنان به وجود آمد.  يباهدف اصالح و بازپرور تیاصالح و ترب

نگرش نسبت به  رییو تغ یتیترب يها انجام برنامه، حیدادن اطالعات صح، ياریهم هیروح داشتن .است

 طیمح وخود نسبت به خود  دگاهید ریینفس و تغ و اعتمادبه هیروح شیافزا، تیکانون اصالح و ترب

 نوجوان و کودك يفرد رییتغ باعث کانون يها برنامه کار در تواند یم که است يموارد ازجمله یخانوادگ

  ).235، 1398، نجفی توانا( شود

در  جادشدهیا يت که اطفال و نوجوانان به فضااس دهیفا دیمف یوقت یتیو ترب یبرنامه اصالح ياجرا

اول به ، نوجوانان و اطفال ژهیقسمت و جادیبا ا دیبا تیاعتماد کنند. کانون اصالح و ترب يمؤسسات نگهدار

با  دیبا، داده شدند صینامناسب تشخ یخانوادگ طیبپردازد و اگر ازنظر شراها  آن خانواده ییشناسا

 به، و نوجوانان اطفالاصالح  و در صورت عدم دیرا سالم نما یخانوادگ طیمختلف مح يها روش

با  دیقرار گرفتند با دیمورد تائ یاگر خانواده ازنظر اصول اجتماع یدهند. ول لیمربوطه تحو يها ارگان

، 1397، موذن زادگان( بپردازند نوجوانان و اطفال يجلو در بازپرور روبه یگام، تیکانون اصالح و ترب

است  یهی. بدگردد یمختلف اعمال م یتیو ترب یاصالح يها روش، تیز اصالح و تربدر مراک ).76

ها  آن يو سوابق بزهکار یاطفال و حالت روح يریپذ حسب درجه انطباق يپرورش و بازپرور يها برنامه

از کودکان و نوجوانان محروم از  تیحما يمقررات سازمان ملل متحد برا 32متفاوت است. طبق ماده 

نوجوانان  ازین تیو با رعا يباهدف بازپرور دیبا یکیزیف طینوجوانان و مح يطرح مراکز نگهدار ،يآزاد

عضو حق  يکشورها«: دارد یحقوق کودك مقرر م ونیکنوانس 25راستا ماده  نیهم درمنطبق باشد. 

 ای یجسم یابیباز ای يبازپرور، تیحما، يجهت نگهدار تیرا که توسط مقامات واجد صالح یکودک

کودك و  يشده برا درمان ارائه يا دوره یانجام بررس يشده است برا سپرده يا همؤسس ایبه خانواده  یوحر

مصوب  یدر قانون مجازات اسالم .»شناسند یم تیاز او به رسم يمربوط به نگهدار گرید طیشرا هیکل



  319  يآزاد از محروم نوجوانان و کودکان يبازپرور  

 

ن یموجود در قوان يشده تا نواقص و خألها یشده و سع پرداخته يتر طور مفصل ن مقوله بهیبه ا 1392

11برطرف گردد يگذشته تا حدود
تا پنج نوجوانان  کی  درجه يریفقط در مورد جرائم تعز گذار قانون .

ماده  نیا دومتبصره  دررا در نظر گرفته است. البته  تیمجازات کانون اصالح و ترب، سال هجدهتا  پانزده

. کنند لیمجازات حبس را تعد یارتکاب مجر و بزهکاران از دسته نیا وضع به توجه با توانند یقضات م

اطفال و نوجوانان مذکور  يکننده آزاد و سلب انهیسزاگرا نشواک رانیا يفریدر پرتو حقوق ک، همه نیباا

  .تشده اس ریها تعب پاسخ نیتر مهماز  یکیعنوان  همواره به

 از جدا يو یانسان ياازهین تأمینضمن  دیبا نوجوانان ای اطفالنمودن  یزندان ایدر هنگام بازداشت 

ات رفتار یجداگانه اطفال با بزرگساالن امروزه از ضرور ي. الزام به نگهدارشود ينگهداربزرگسال  افراد

 26از قسمت سوم ماده ، نیهمچنشده است   بدان پرداخته یالملل نیکه در اسناد ب باشد یمناسب با اطفال م

 در حق نیا است.شده   از بزرگساالن اشاره واناننوج يبه جدا بودن مؤسسات نگهدار زیمقررات پکن ن

اساس  نیهم بر، است دهیگرد كودک هیعال منفعت به منوط اماشده  ذکر زین كودک حقوق ونینوانسک

از  دیبا يمحروم از آزاد کودك«: دارد یم انیون حقوق کودك بینوانسک 37بند پ ماده  ریقسمت اخ

داده شود و او حق دارد جز  صیکودك تشخ هیبا منافع عال ریغاامر م نیکه ا مگر آن، بزرگساالن جدا شود

 اگر بیترت نیبد. »مکاتبه و مالقات حفظ کند قیاش از طر تماس خود را با خانواده، ییدر موارد استثنا

از قانون نمونه محافظت از  65ماده  سومبند  . درشود ینم انجام يجداساز ندک ءاقتضا كودک منافع

 داشتهکودکان و نوجوانان با بزرگساالن اشاره دارد که مقرر  ينگهدار کیتفکبه  2013 مصوبکودکان 

 مالحظه، در نتیجه شوند. ينگهدار ید جدا از بزرگساالن بازداشتیبا یکودکان بازداشت؛ کند یم تأکید و

 تی مقررابین پیشبالینی و با شناسی  الگوهاي جرم تأثیران جنایی ایران تحت گذار سیاستشود که  می

تقنینی در زمینه تشکیل کانون اصالح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار امتعددي در دو سطح تقنینی و فر

  اند. درصدد اصالح و باز اجتماعی نمودن آنان برآمده، در این مراکز و لزوم نگاهداري آنان

  یتیترب-یاصالح ریتداب -4

  يا و حرفه یفن- یعلم آموزش ریتداب - 1- 4

بزهکاران به نقش  ياقدام بازپرورانه و توانمندکننده است. مؤسسات نگهدار نیتر يدیو کل نیتر مهم آموزش

 لهیعنوان وس به یشغل يها مهارت جادیو ا یعلم يها مهارت لیتوسعه و تکم قیاز طر یاصالح يها آموزش

                                                     
 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  95الی  88مواد  -11
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به زندان و نرخ بازگشت بزهکاران  لیو تقل یزندگ يتوسعه استانداردها، یاتیح يازهایبرآوردن ن يبرا

 یاست که جهل و نادان نیا یاصالح يها لزوم ارائه آموزش نییتب يمبنا برا نیاند. اول برده یجرم پ یطورکل به

از  گرید ياریبس در ).254، 1393، غالمی( دهد یم لیارتکاب جرم را تشک لیو فقدان آموزش دل

 انیضرورت ارتباط م، شده تأکیدرم تکرار ج يریشگیبر نقش مؤثر آموزش و پ زین یشناختفریک يها پژوهش

 قرارگرفته است حیارتباط آن با امکان اشتغال در خارج از زندان مورد تصر نیبزهکار و همچن ازیآموزش و ن

(Austin,2001,334.(  منجر اي  حرفهی و فن یآموزش علم يها برنامه، ها پژوهش نیاز ا یبرخ يها افتهیمطابق

 نیچن، صورت نی. در اکنند میآنان به کار مناسب را فراهم  یدسترس، شدهمؤثر بزهکاران  يبه توانمندساز

بلکه در کاهش نرخ ، شوند یآزادشده م انیزندان يامکان اشتغال به کار برا شیتنها موجب افزا نه ییها برنامه

  .باشند یو مؤثر م دیمف زین انیمربوط به آموزش زندان يگذار هیتکرار جرم و بازگشت سرما

 انونک به وابسته يها ارگاهک در را ارکبزه انکودک آنان و شده ادارهوفن  حرفه انیمرب توسط بخش نیا

دار آموزش حرفه و اداره  عهده يا و حرفه یآموزش فن انیمرب. سازند یم آشنا گوناگون يها حرفه با

 يارکهم شق دو به مزبور انکودک نیبنابرا. باشند یم شده ینیب شیپ يها زندان مطابق برنامه يها کارگاه

 در ها صبح  هک یسانک و رفته ارگاهک به عصرها روند یم درس السک به ها صبح هک ییها آن و شده میتقس

 و کودكشوند.  یم حاضر درس السک در عصرها هستند يا حرفه و یفن آموزش مشغول ها ارگاهک

خود را کنترل  يها جانیه گونهچ که رندیگ یم ادی گرانید با تعامل فرایند یط در يمحروم از آزاد نوجوان

با افراد موفق ازنظر اجتماع ، ندیبه آن تالش نما دنیرس يکنند و برا نییخود هدف تع يچگونه برا، کنند

نام و  ثبت ي. تالش براردیشکل گ یبه نحو مثبت تواند یاز افراد مها  آن يو روند الگوساز شوند یآشنا م

مهم در تکرار  اریمانع بس تواند یاز کانون م يبعد از آزاد یقطعکودکان و نوجوانان در هر م لیادامه تحص

و  یعلم التیدر دو حوزه تحص، تیکانون اصالح و ترب یآموزش يها برنامه .باشدها  آن جرم توسط

 يها فرصت، انیمددجو یو عمل یعلم يمذکور با توانمندساز يها برنامه؛ شوند یدنبال م يآموز حرفه

  .دهند یقرار مها  آن ف را در دسترسبه اهدا یابیمشروع دست

به موضوع آموزش محکومان  زین یتیو ترب یتأمینها و اقدامات  سازمان زندان ییاجرا نامه نیآئ 136 ماده

از اتالف وقت  يریارتقاء سطح معلومات و جلوگ، يمنظور سوادآموز به«: دارد یم انیاشاره داشته و ب

 انیمددجو .»ندیب یم زشآموها  آن نهفته يفکر و استعدادها اراده و پرورش تیتقو نیمحکومان و همچن

 يها مشمول برنامه، ينگهدارو ورود به قسمت  تیپرونده شخص لیپس از تشک، تیکانون اصالح و ترب
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 يا و حرفه یفن يها در قالب کارگاه يآموز متوجه حرفه ییاجرا يها از برنامه ی. بخش مهمشوند یکانون م

 يها از کارگاه یکی در، با توجه به سطح دانش خود نیو همچن قهیخواست و سل يبر مبناها  آن است.

آموزش ضمن ، یتخصص التیتحص«: دارد یمقررات پکن مقرر م 22-1 ماده .شوند یمشغول م، يآموز حرفه

 هیکل يضرور يا حرفه تیصالح حفظ و جادیا جهت در یآموزش طرق ریسا و يبازآموز يها دوره، خدمت

از قانون  65ماده  ششمبند  در تیدرنها ».شد خواهد گرفته کاره ب نوجوانان يها پرونده با بطمرت کارکنان

 تیدر کانون اصالح و ترب يا حرفه یو فن یآموزش يها به برنامه 2013 مصوبنمونه محافظت از کودکان 

کمک به کودك  يراب يا و حرفه یو فن یآموزش يها د برنامهیدر بازداشت با«: کند یاشاره دارد که مقرر م

 يده و کودکان برایاند ارائه گرد تخلف توسط او مؤثر بوده ارتکابکه در  یدر فائق آمدن بر مشکالت

  »آماده گردند. يبعد از آزاد اشتغالا یل و یتحص، یخانوادگ یزندگ، بازگشت به جامعه

  یپزشک- یدرمان ریتداب - 2- 4

ها  آن نیتر مهماست که اداره بهداشت و درمان از  یمختلف يها متشکل از اداره تیکانون اصالح و ترب

به سر  نهیبه کانون که در قرنط انیرا از بدو ورود مددجو خود يها . اداره مذکور اقدامات و برنامهباشند یم

ادامه ، تیآنان در کانون اصالح و ترب يدر طول زمان نگهدار مستمرطور  آغاز کرده و به، برند یم

، تیپرونده شخص لیتشک لیاز قب یاقدامات متفاوت، موردبحث هادار تیفعال تیاه. با توجه به مدهند یم

؛ ردیگ یقرار م شانیدر دستور کار اها  آن درمان نیو همچن انیمددجو یو روان یجسمان تیوضع یبررس

 یاجتماعو  یروان، یدر جهت حل معضالت روح يریتداب دیبا تیکانون اصالح و ترب، گرید عبارت به

 شود یم یمهم تلق يامر زیآنان ن يها يماریو ب یستیتوجه به مشکالت ز نی. همچنردیبه کار گ انیمددجو

مبتالبه  کودکان؛ بیترت نیبد). 111، 1394، میرکمالی و حسینی( تالش نمودها  آن در جهت درمان دیو با

اعزام  انمارستیکودکان به ب، يماریحاد بودن ب صورت. در شوند یقسمت معالجه م نیدر ا يماریب

مراکز بهداشت و درمان  نهیزم نی. در اباشد یبه عهده کانون م زین نوجوان نی. درمان معتادگردند یم

 ییاجرا نامه نییآ 111 ماده مطابق. آورند یالزم را با کانون به عمل م يها يوزارت بهداشت همکار

ندان موظف است از محکوم ز ایه مؤسس يبهدار«کشور  یتیو ترب یتأمینها و اقدامات  سازمان زندان

 یطب صیتشخ يها شیدر صورت لزوم با انجام آزما، آورده به عمل یکامل پزشک يها نهیوارد معا تازه

 يها اقدام هی. کلدیبه مراکز مربوط اقدام نما يو یمعرف ایو حسب مورد نسبت به درمان  يزیر برنامه

  »در پرونده محکوم درج گردد. دیبا یپزشک
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پس از ورود به کانون توسط  انیواحد بهداشت و درمان وجود دارد و مددجو تیو ترب در کانون اصالح

 استفاده دائمطور  به ییدارو از ای باشند مبتال خاص يماریب به چنانچه و رندیگ یقرار م نهیپزشک مورد معا

 شود ماریب ییمددجو چنانچه ينگهدار مدت طول در. دینمامطلع  را کانون پزشک یستیبا بالفاصله کنند می

 مددجو يماریب اگر. داشت خواهد نیمراقب یهماهنگ با يروز شبانه ساعات تمام در را يبهدار به مراجعه حق

 ای و يماریب اگر یول. نمود خواهد مداوا به اقدام کانون پزشک باشد ينگهدار محل يبهدار دردرمان  قابل

 داشته یاورژانس یجراح عمل به ازین ماریب که نیا ای و باشد ينگهدار محل يبهدار توان از خارج یشکستگ

 خواهد اعزام یانتظام نیمراقب توسط کانون از خارج مارستانیب به ماریب الزم يها یهماهنگ انجام از بعد باشد

 از خارج يها مارستانیب از یبرخ با تهران استان يها زندان کل اداره، رشیپذ امر در عیتسرمنظور  . بهشد

 کانون يبهدار پزشک نی. همچناست نموده ءامضا يهمکار قرارداد تیترب و اصالح يها نکانو وها  زندان

 ساعت سه تا دو روز طول در و آورد یم عمل به دیبازدها  گروه وها  خوابگاه تیوضع از وعده سههرروز  در

 توسط انیددجوم هفته هر طول در روز سه. پردازد یمها  آن خوابگاه محل در انیمددجو يمداوا و نهیمعا به

 .رندیگ یم قرار نهیمعا موردپزشک  دندان وپزشک  چشم، ارتوپد

 يها برنامه: ازاند  عبارت ردیگ یم انجام کانون يبهدار توسط يریشگیپ يبرا که ییها ازجمله برنامه

 برگزار نیمع ساعت درروزه  همه که یبهداشت یآموزش يها کالس قالب در یگروه و يفرد یآموزش

 تیهپات، ادیاعت، یمراقبت يها يماریب، دزیا يها يماریب مورد در آموزش يبرا یمثلث کینیکل لیکتش؛ شود یم

به  نیسنگ ادیکه اعت یکسان يبرا ییها مواد مخدر و کالس بار انیدر مورد آثار ز ییها کالس لیتشک؛ رهیو غ

موقع  به يستشوش و ضیتعو و ها خوابگاه یعموم بهداشت حفظ خصوص در آموزش؛ مواد مخدر دارند

 اتفاق ادیزپرتجمع  مراکز در که یبهداشت مشکالت و رداریواگ يها يماریب خصوص در آموزش؛ پتوها

ا ی یعصب، یجسمان يها ییها و نارسا نقص یباشد که برخ ين است ضرورکموارد مم يا پاره در. افتد یم

ن یمعالجه شوند. چن یمرکز تخصص کیا در یمارستان یگاه در ب، باز طیگاه در مح، ق مداوایاز طر یروان

  .ندوجود دار) مناسب یموزشآ- کیا پزشی کیک مرکز پزشیدر ها  آن ينگهدار( صغار يبرا یاقدامات

در مورد عدالت  ياصول راهبرد 38ماده  درشده است.  به آن اشاره زین یالملل نیموضوع در اسناد ب نیا

، حد امکان تا«: است آمده دهید بزه کودك میرمت يبرا زین 2004و شهود مصوب  دهیاطفال بزه د يبرا

و خدمات  یسالمت ذهن يها مراقبت، یمعالجات پزشک، یو اجتماع یلیتحص يساز کپارچهی يها نهیهز

در سند  یو اجتماع یو خدمات حقوق یو روانشناس یپزشک قیطر از مراقبت». ارائه شوند دیبا یحقوق
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 مذکوراست و در سند  شده ینیب شیپ 2009جرم مصوب  دمشهوو  دهیعدالت کودکان بزه د یالملل نیب

مقرر داشته  32شناخته و در ماده  تیحکم به رسم ياز اجرا پس مرحله در زین را یحام شخص مراقبت

 ایاست مه ازیکه مساعدت موردن یکودکان تا زمان يکمک و مساعدت را برا دیبا یشخص حام«: است

و  یپزشک يها کمک زین 2013ه محافظت از کودکان مصوب قانون نمون 21در ماده  تی. درنها»کند

آمده  ادشدهیماده  سومبند  واقع است و در تأکیدو استقرار مجدد مورد  یاقدامات بازتوان، یشناخت روان

بر  دیبامستمر استفاده کند.  يها از کمک گردد یکه دوباره به جامعه بازم ید تا زمانیکودك با«: است که

نه بازگشت موفق یباهدف فراهم کردن زم، تحمل شده یکودك و نوع ناراحت خاص يازهایاساس ن

و  یپزشک يها د شامل مراقبتین اقدامات باین گردند. ایتدو یاجتماع یجامعه وزندگ، خانوادهکودك به 

ت مستمر ید از مشاوره و هدایو آموزش باشد. کودك با یو شغل یلیتحصز مشاوره یو ن یپزشک روان

  .»دیبه عمل آ يریجلوگ يو یاجتماع تیمحرومشدن دوباره و  یتا از قربان مند گردد بهره

  یتیترب یمراقبت ریتداب - 3- 4

اطفال و  ییمراقبت و راهنما، فیدر انجام وظا نظم تیو رعا یتیو ترب یو اقدامات اصالح ریتداب ياجرا يبرا

 یو خارج یداخل نیاز مراقب کار میقسبا ت تیکانون اصالح و ترب، از فرار آنان يریجلوگ نیهمچنو  نوجوانان

داخل کانون  یمراقبت انتظام، یآموزش يها و اصالح اطفال و اعمال روش تیمورد ترب در. دینما یاستفاده م

، باشد یم یخاص یو علم یسن طیشرا يداراها  آن يریکارگ استخدام و به کهو مددکاران  نیتوسط مراقب

سال قبل به همت  نیافراد از چند نیا باشد یمتوسطه م پلمیسواد د انزیسال و م بیست سن. حداقل ردیانجام گ

خدمت  نیو آموزش ح يکارآموز يها دوره یکشور با ط يها سازمان زندان یو پژوهش یمرکز آموزش

نظر اخالق و سالمت  از دیبا نیمراقب البته اند. آشناتر شده زین یعلم يها با آموزش، تجارب ءضمن ارتقا

 یو حفاظت محوطه داخل یبوده و متأهل باشند. در مورد مراقبت خارج تیصالح يدارا و روان یجسمان

 زینها  آن که انتخاب گردد یم دهکادر استفا ایو  فهیوظ سیو بدرقه اطفال از افراد پل تیکانون اصالح و ترب

دوره آموزش  دیبا یداخل نیهمانند مراقب حال نیانجام و درع طیشرا ریسا و ادسو زانیبا توجه به ممعموالً 

  .دینما یمحوطه ط فیو شکل وظا تیبا ماه ییآشنا يرا برا يو کارآموز یتخصص

در ، تیتربکانون اصالح و  ییاجرا يها و برنامه ریتداب یشده مشخص شد تمام ارائه حاتیبا توض

 تیرببه ت، گذر نیااند تا از  شده دهی سامان انیمددجو یو جسمان یروح، یتیشخص یجهت رشد و تعال

 نیهمچن؛ شوندها  آن توسطهنجارمند و قانونگرا همت گماشته و مانع از ارتکاب جرم مجدد  ینوجوانان
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 تیتربکانون اصالح و  نیبنابرا؛ دارد تأکیدموضوعات  نیبر ا زیحوزه ن نیموجود در ا یالملل نیقواعد ب

 يمجر، قانوننان معارض با به نوجوا ییمسئول در مرحله پاسخگو ينهادها نیتر مهماز  یکیعنوان  به

خود را  هیو اول یاصل هدفنظام مذکور که  انیبن رایز؛ اطفال است يفریاهداف رشدمدارانه نظام عدالت ک

  .داند یکودکان و نوجوانان معارض با قانون م تیو ترب تیحما

  نتیجه

سنی آنان و خاصه هاي  اطفال و نوجوانان بزهکار با توجه به حساسیت ویژه بهامروزه بازپروري بزهکاران 

اصلی سیاست جنایی شمار زیادي از هاي  باشند از موضوع می انسانی جوامعهاي  سرمایهین تر مهمکه  آن

، يبازساز  عدالت  ياجرا  عالوه بر، لجرائم اطفا  با  برخورد  در  یهدف اصل .رود می کشورها به شمار

، کودکان یدادرس  در«کرده که   قوق کودك مقررون حیکنوانس ن رویا از  است.  آنان  ت و اصالحیترب 

سپردن به خانواده  ، با مراقبت  يآزاد ، مشاوره ، نظارت،  ییراهنما ،  مواظبت  لیقب  م ازینوع تصم  هر  اتخاذ 

،  تیترب  و  اصالح  جهت  در  دیبا ، گریاقدامات د  واي  حرفه  و  یآموزش عمومهاي  برنامه  ياجرا ، گرید

  سندین تر مهم ).ون حقوق کودكیکنوانس 40ماده  4 بند( »جرم باشد  ت طفل ویموقع  منطبق با  افع وحفظ من 

ون حقوق یکنوانس ، بزهکارکودکان قبال   در  جامعه مدارهاي  مجازات  يرینه به کارگیزم  در یالملل بین

 و ها  استیس ، مقررات  رد  موظفند  عضو يموجب آن کشورها  به  و  داشته یاست که جنبه الزام کودك

 يبه بزهکاردهی   پاسخ  يبرا  جامعه مدار يفرهایک ییجمله شناسا  از( ن سندیا  مفاد  از  خود یملهاي  هیرو 

 يبسترساز  منظور  به  را یمقررات مل  در یاجتماعهاي  مجازات یبین پیشهاي   نهیزم  و  کنند يرویپ) اطفال

 .جرم فراهم کنند  تکرار  از  يریشگیپ  و  فال بزهکاردرمان اط  اصالح و  يمناسب برا 

 به مددکار  معرفی اطفال بزهکار ،  1392 در  کیفري آیین دادرسی  و  تصویب قانون مجازات اسالمی  با

به   آمد  رفت و  از  جلوگیري، فرهنگی و  آموزشی  مؤسسه  یک  آنان به  فرستادن ،  روانشناس  یا  اجتماعی 

 جمله تدابیر  جایگزین حبس ازهاي  مجازات  و  نهادهاي ارفاقی ، دادرسی  پیش  نهادهاي،  ینمعهاي  محل

هم   این رهگذر  از  تا  جامعه مجازات کرد  بستر  در  اطفال را  توان می  که به موجب آن  هستند  جامعه مداري 

.  گردد  حبس اجتناب  مانند ، سنتی  یفرهايک  زیان بار  پیامدهاي  هم از  و  شود  داده  اطفال بزهکار پاسخ  به

 رویکردي  با که  شود می سبب ، سیاست جنایی ایران  قلمرو  ی این گونه اقدامات دربین پیش، بدین ترتیب

 و  بازپروري  سمت  به تر  مناسب اي  گونه  به  آنان  نتیجه در  پاسخ داده شود.  بزهکار  اطفال  به  اصالحی درمانی 

محیط   هاي به دلیل کوتاهی  اطفال بزهکار پذیري  جامعه  روند  زیرا، یابند  سوق  جرم  یش به تکرارعدم گرا 
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نسبت به حمایت از  ،  سرکوب  جاي  به  باید  نشده است و  طی  به درستی ها  محیط  مدرسه و دیگر، خانواده

  به این  اقدام شود.پذیري   جامعه  فرایند  خألهاي  برطرف ساختن  منظور  به  مناسب  بسترهاي  ایجاد  آنان و

به  ، گرفته است  به خود  جرائم اطفال جنبه ترمیمی  با  برخورد فرایند   اخیر هاي  سال  ترتیب است که در

 مدنی  جامعه  از  شخص ثالثی  یا  قاضی  نظارت و همراهی  با ها  آن والدین  دیده و  بزه ،  که بزهکار اي  گونه

 ناشیهاي  تعارض و ها  فصل اختالف  و  حل  نیز  و  سازش میان طرفین  برقراري  منظور  به  را  خود  شتال  تمام 

  قضایی  شبه  راهبرد  بزرگساالن کم رنگ شده و  مورد  اقدام قضایی متعارف در  لذا ، برند جرم به کار می  از 

  .گرفته است  قرار  اولویت  در  ترمیمی

ارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مو: مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  فارسی

 فراروي هاي چالش و آزادي از محروم نوجوانان و کودکان آموزش، 1399، مهرداد، جمال و تیموري، ـ بیگی
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