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 از بلوغ شیپ یساز تیآن بر شخص ریو تأث یمجاز یکودکان در فضا ریانتشار تصاو

 یالملل نیو مقررات ب رانیدر پرتو حقوق ا شان،یا

 3/ میالد خلیلی 2معصومه زمانیان/  1مریم شریعتی

 21/04/1400/ تاریخ پذیرش  09/04/1400* تاریخ دریافت  

 دهیچک

توانسته  که همچنینسرعت انتقال اطالعات دانست،  شیافزا در جهت یا دهیتوان پد یمرا  نترنتیا

گردد.  آگاهی از ییایبه دن یداده و موجب دسترس شیرا افزا یو اجتماع یاسیس یها تیاست شفاف

همهه انسهان هها در     انیم نیکند. اما در ا لیانسان ها را تسه انیتوانسته است روابط م ت،یو در نها

و  دیه ق یبهه وهورت به    دیه مثال، کودکان نه تنها نبا یندارند. برا یبهمشا طیشرا نترنتیاستفاده از ا

فضها بهه عمهل آورده     نیهم از آنها در ا ییاحفاظت ه دیداشته باشند، بلکه با یدسترس آنشرط به 

از کودکان، آنها در معرض  یکاف تی. بدون وجود نظارت و حمارندیشود تا مورد سوء استفاده قرار نگ

بهه   نترنهت یا ژهیه رسهانه بهه و   یاحتمها   یهها  بیفضا خواهند بود. آسه  نیا در اانواع سوء استفاده ه

از کودکان وجود دارنهد کهه بهه     یاریو بس ست؛ین دنامناسب موجو یمحتواها قیتنها از طر ،کودکان

آنهان در   یهها  لمیانتشار عکه  و فه   قیاز طر انهیسودجو یتجار ای یغاتیتبل یمحتواها دیتو  لید 

 بیو آسه  یدر بررسه  یمقا هه سهع   نی.  ذا در ادیو خواهند د دهیفراوان د یاه بیآس یمجاز یفضا

کودکهان شهده اسهت.     نهده یو آ یآن بر زنهدگ  راتیثو تأ یرسانه ا یاعمال در فضا گونه نیا یشناس

پرداختهه شهده    زین یا ملل نیو حوزه ب رانیمربوطه، در ا نیقوان یراستا به بررس نیدر هم نیهمچن

و  م،یموضوع بحث دامن نزن ریتصاو شتریبه طور ناخواسته به انتشار ب نیقوان نیز اا یاست. تا با آگاه

 یبا توجه به داشتن احاطه و تسلط بر موارد قهانون  یموارد نیدر وورت مواجه شدن با چن نیهمچن

 را انجام داد. یبتوان اقدامات مناسب و مؤثر

 .ینستاگرامیک اکود ،یخصوو میحقوق کودک، حر ،یمجاز یفضا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 تسههیل تبهادل اطالعهات و    مختلهف موجهب  فضهای مجهازی، از جههات    حهوزه  پیشرفت فناوری در 

ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خصوواً در عروه بهین ا مللهی گردیهده اسهت. بها      

سهانی،  حقهوق ان  نقه  کرامهت و   مهدرن، زمینهه سهاز   د این، بهره برداری سوء از این تکنو وژی وجو

در این میان برخی گروه ها ازجملهه کودکهان و   . باشد جتماعی و ارزش های اخالقی میاهنجارهای 

نوجوانان به عنوان گروه های آسیب پذیر بیش از سایر افراد بشر در معرض نق  حقهوق بنیهادین و   

مجازی  ه حمایت از کودکان در فضای أی قرار دارند. طی دو دهه اخیر مسجسمی و روان های بیآس

کودکهان و   اسهتفاده از  از کودکان( و مقابله و پیشگیری بها اقسهام اسهتثمار و سهوء     ین)حمایت آنال

که از  نوجوانان دغدغه بسیاری از دو ت ها و سازمان های بین ا مللی قرار گرفته است. به این ترتیب

کودکان ماننهد  یفری و مدنی برای ناقضین حقوق مسئو یت ک در نظر گرفتنیك سو، جرم انگاری و 

حق احترام به تمامیت جسمانی و روانی، حق سالمت، حق حریم خصووی، منع خشونت و استثمار 

سهوی دیگهر ضهرورت     و از ؛شده اسهت  نییجنسی در فضای مجازی و با استفاده از اینترنت پیش ب

 نه موردآموزش و ارتقای سطح آگاهی افراد خصوواً کودکان و نوجوانان به عنوان یك اقدام پیشگیرا

، 2015ای حقهوق بشهر در مهارس    که در اجالس بیست و هشتم شهور  این جمله ازتأکید قرار دارد. 

 ازامهر اراههه کهرد. اینهك پهیش      د، گزارش خود را با تأکید بر همین گزارشگر ویژه سازمان ملل متح

 انیه راجع به موضوع مهورد بحهث ب   میو مفاه فیتعار یسر كی ستاالزم  یپرداختن به موضوع اول

 از مطا ب حاول شود. یتا درک بهتر گردد

 مفهوم شناسی  -1

  کهه   است نینماد فیاز تعار یبلکه مجموعه ا ست،یاز سخت افزار ن یفقط مجموعه ا  یمجاز  یفضا

 یتعامل یفضا كی. در واقع کند یرد و بدل م ینترنتیاز باورها را در چارچوب داد و ستد ا یشبکه ا

 یحضهور مه   انهه یبهر وهفحات را   ییها دادهبه مثابه  گوناگون ییها تیهو افراد درون آن با است که

 یبر خالف ظاهر نام گذار یمجاز یاست که ، فضا نیالزم به ذکر است ا نجایکه در ا یا نکته .ابندی

 یگسهترش فنهاور  در حقیقهت   .اسهت  یقیحق یایدن كیتوجه به آثار آن  بلکه با ست،ین یمجاز آن

. کهرده اسهت   یواقعه  یایه سهاز دن  هیرا شهب  یمجهاز  ی، فضها بهودن آن  در دسترس و ینترنتیا یها

تفکهر شهخد در    یهها  وهیاز رفتار و ش یا مجموعه یعنی تیشخصهمچنین  (45، 1389 ،ی)محمد

مشهخد   ،ینه یب شیپه  تیه ( و قابلیداریه بهودن، ثبهات )پا   همتها  یب یها یژگیروزمره که با و یزندگ

اسهت. او    اراههه داده  تیرا در مهورد شخصه   فیه تعر نی، بهترگوردن آ پورت رسد ی. به نظر مشود یم
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 یهها  در درون فرد است و شهامل آن دسهته از نظهام    ییایپو یسازمان بند ت،یشخص کند، یاشاره م

 طیوراثهت و محه  ای از سهاخته   تی. شخصکند یم نییاست که رفتار و تفکر او را تع یکیزیف و یروان

اسهت کهه    یا ملله  نیبه  ونیکنوانسه  كینیز  حقوق کودک کنوانسیون (56، 1392 ،ی)خسرو. است

 نیه کهه ا  ییدو ت ها کند. یم انیکودکان را ب یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس ،یحقوق مدن

حقهوق   تهه یراجع به آن بهه کم  یها تیآن هستند و شکا یمعاهده را امضا کرده اند موظف به اجرا

 تیه هو ،یجنسه  شیگهرا  ،یکیزیف حفاظت یبرا یاساس یازهایشود. ن یم میکودک ملل متحد تسل

از جمله موضوعاتی هستند که در این سند مورد توجه قرار گرفتهه انهد.    ها یژگیو ریسا ای ،یتیجنس

اسهت کهه    ومیرسانه معادل کلمه مددر خصوص مفهوم رسانه نیز باید گفت،  (57، 1390 )قنبرزاده،

قرار گرفته  یریمورد توجه تعداد کثگروهی از ابزارها هستند که از آن  و منظور ؛است ایجمع آن مد

های جدید به وجود آمده اند. ا بته رسانه در این تعریف به طورکامل معرفی نشده اسهت،   و از تمدن

مهی تهوان گفهت    نیسهت. از ایهن رو    معیزیرا چنین ابزارهایی محدود و منحصر به وسایل ارتباط ج

، ی)قاسهم زاده عراقه  . را انتقال دهد یده اها و افکار ع رسانه به معنی هر وسیله ای است که فرهنگ

1396 ،87) 

 آسیب های فضای مجازی برای کودکان -2

منتشهر   یمجهاز  یثابت چه متحرک که از کودکان در فضها  ریچه تصاو ر،یدرباره عواقب انتشار تصاو

 یو بررسه  قهات یدر رابطه با کودکان، سال هاست کهه تحق  یمطا ب نوشتار انتشار یحت ایشود،  یم

 یم اراهه و منتشر یمجاز یکه از کودکان در فضا یریانجام شده است. شکل و نوع تصو یادیز یها

 چهون  یلیبه دال او را نق  کند. یخصوو میتواند به نق  کرامت کودک منجر شود و حر یم ،شود

 گرفتن حق آنها بهر  دهیناد، کودکان است و به آنها تعلق دارد یخصوو یکه فضاها ییورود به فضاها

 رغمیه عل یحته . خواهد افتهاد  شانیکه برا یکودکان از اتفاقات احتما  یآگاه نا و رشانیتصو تی کما

 کودکهان باشهد.   یخصووه  میتوانهد نقه  حهر    یآنها مه  یها ویدیها و و عک  اجازه کودک، انتشار

 یبه نهوع  ،یمجاز تیهو نیمطرح است که ا یمجاز تیهو كیو شکل گرفتن  جادیبحث ا نیهمچن

توانهد بهه شهکل     یمه  نیدارد و همچن یماندگار گریو اوالح است. از طرف د رییقابل تغ ریغ باًیتقر

 یایه جستجو در دن یعنی .ردیاستفاده قرار بگ موردیان اتوسط کارفرم ندهیدر آ یا ندهیگسترده و فزا

 یمصهاحبه هها   یبخهش هها   نیاز متداول تر یکیکار،  انیمتقاض یبرا ان،یکارفرما یاز سو ،یمجاز

 یبهرا  یکهه از کهودک   شود یم یمجاز تیشامل آن بخش از هو نیامروز است، که ا یایدن در یکار

به اشتراک گذاشته  یوهایدیاوالح بودن عک  ها و و ایحذف  قابل ریغ لیبه د  فرد شکل داده اند.

کودکهان   یو کهار  یحرفهه ا  ،یشغل ندهیآ یرا بر رو یانتظار اثرات میتوان یم ،یمجاز یشده در فضا

jhvmn.ir
jhvmn.ir


                                                                                                                                                                            www.jhvmn.ir                                                                                                                                           1400بهار  ،2ایپپی ، 1شماره  ، 2 دوره فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین،

ISSN: 2783-1329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           :87019شماره مجوز ااشتنر

 

4 
 

دچهار   یکهه در کهودک   یاما در رابطهه بها کودکهان    ،رندیپذ بیآس یکودکان به طور کل .میباشداشته 

اتفهاق   كیه  ایرا متحمل شده اند  یکه آزار یدکانکو ایتجاوز،  یه اند، کودکان قربانشد ییها بیآس

 م،یشناسه  یم که ما به نام کودکان کار یکودکانو همچنین  داشته اند، یدر دوران کودک ندیناخوشا

زا  بیآس راتیثأتواند ت یشده، م یساز تیکه در آن هو یبه طور اختصاو رشان،یپخش شدن تصاو

 یدر راستا دیباشد، اما با موارد نیزدودن ا یبرا دیاز مبارزه و تالش ما با یداشته باشد. اگرچه بخش

انتشهار   در یمالحظگه  یبها به   نیاز وا د یبرخ .میباش دارای همتکودکان  ریتصاو انتشار ممانعت از

کودکهان همهوارتر    یپورنوگراف یها تیسا یاستفاده را برا سوء نهیبرهنه از کودکان، زم یعک  ها

 انتشهار  ایه  ،یاجتمهاع  یو شهبکه هها   یمجهاز  یفضها کودکان در  ریانتشار تصاو نیهمچن کنند. یم

 یمه  ،آنها یمحل زندگ ایکه دوست دارند  ییزهایمالحظه راجع به کودکان، در مورد چ یاطالعات ب

 (12، 1396 ،ی)امام. دهد قرار گرید یاستفاده ها سوء ایشدن  دهیتواند آنان را در معرض خطر دزد

 حقوق کودکان و فضای مجازی -3

 فرزندان ریوادر حفظ اطالعات و تص والدین فهیوظ -3-1

فرزنهدان خهود هسهتند. گرچهه      تهال یجید تیه محافظهان هو  نیرسد که وا د یبه نظر م قتیدر حق

اطالعهات محرمانهه و    یافشها  زیه مواقهع ن  یاریبس .کنند یهم آنها در نقش محافظ عمل نم شهیهم

 ایه قصهد باشهد    یامهر از رو  نیه شهود خهواه ا   یبه فرزندانشان مه  بیکودکانشان باعث آس یخصوو

تواند منبهع   یفرزندشان م یبه اشتراک گذاشتن اطالعات شخص یبرا نیوا د میناخواسته. تنها تصم

واقهع شهده    قهات یمورد غفلت تحق یادیکه تا حدود ز باشدرساندن به کودک  بیآس یبرا یبا قوه ا

کنند بلکهه موافهق بهه     یم یمخف نیدرباره خودشان را از وا د یاست. فرزندان نه تنها اطالعات منف

کنتهرل   یی. کودکان توانها یمنف ایاطالعات مثبت باشند  نیخواه ا. ستندین زین آنهااشتراک گذاشتن 

موضهع در   نیاشده باشد.  نهینهاد نیدر وا د ستیبا یم هارتم نیخود را ندارند و ا التیجید تیهو

، 1395، یی)وفا. دهند یانجام م ریخ تین یکار را از رو نیا حتی نیاز وا د یاریاست که بس یحا 

 یمه  یاجتماع یرسانه ها عیمربوط به رشد سر میاست که به طور مستق دیجد مسأ ه كی نیا (41

 را بها دوسهتان، انجمهن هها و بعضهاً      یمساهل مربوط به فرزند پرور نیوا د که معموالً یحا شود. در 

 یبه اشتراک گذاشته شهده انهد بهه راحته     نترنتیکه در ا یمطا ب. کنند یرد و بدل م یمنابع عموم

هسهتند   ییاطالعات ابزارهها  های گاهیو پاهای جستجو موتورابزارهایی نظیر  و هستند ریدسترس پذ

)محمهد  . نهد نک یمه  ریها امکهان پهذ   بعد از سال یاطالعات را حت به تینها یب و ساده یسترسکه د

از کودکهان   تیکه ما به عنوان بزرگسال موظف به حما نیا کن باید توجه داشت  (23، 1395 ،زاده
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بهه مها    یخصووه  میکه حق آنها بهر حهر   ستیبدان معنا ن م،یشان هستای منافع و مصلحت تیو رعا

 (121، 1389 ،ضاع)ق. ه استواگذار شد

 یمجاز یدر فضا یشخص میحق کودکان بر حر -3-2

حقهوق   یجههان  هیاعالم 12از انواع حقوق بشر است که ماده  یکیشخاص ا یشخص میاحترام به حر

شهناخته   تینوع بشر بهه رسهم   یحق را برا نیا یاسیس -یحقوق مدن یجهان ثاقیم 17بشر و ماده 

 یهنوز اختراع نشهده بهود و فضها    نترنتیا یا ملل نیاسناد ب نیا بیوزمان تص چند که در هر است.

اسهت؛ امها در    نیه آفال یایه افراد در دن یشخص میمعاهدات بر حر نیا دیکأنداشت و ت وجود یمجاز

 یایه انسان هها را در دن  یشخص میحق حر یقطعنامه ا لیسازمان ملل ذ یمجمع عموم 2013 سال

 میحهر  حفاظهت از  یرا بهرا  ینیقهوان  یادیه ز یاستا کشورهار نیهم در شناخت. تیبه رسم یمجاز

آنها را بتوان در  نیو جامع تر نیمهم تر دیرسانده اند که شا بیبه تصو نترنتیکودکان در ا یشخص

اوهالحش بهه    نیکه آخرکودکان  نیآنال یشخص می. قانون حفاظت از حرافتیمتحده  االتیحقوق ا

در  نیه کودکان در بستر آنال یشخص میحفاظت از حر یبرا یامعمقررات ج ،گردد یبرم 2013سال 

اسهم و   ریه کودکان نظ یقانون حفاظت از اطالعات شخص نیا یدارد. هدف اول کایمتحده آمر االتیا

ها  لمیو ف ریکودکان، تصاو یکیزیمشخصات ف و تلفن منزل کودک، لیمیمشخصات کودک، آدرس، ا

اسهاس آن   کهه بهر   ی. قهانون ردیگ یافظت قرار ممح وردکه م ،آدرس آنها است یپ یآ یو ودا و حت

کودکهان   یشخصه  یداده هها  یدست بهه جمهع آور   وبیوتی تیوبسا که نیخاطر اه شرکت گوگل ب

دالر پرداخهت   ونیه لیم 170بهه   ورکیویدر ن یزده بود، توسط دادگاه نشانیوا د ایبدون اجازه آنها 

از  تیه ههم وجهود دارد. قهانون حما    روپاا هیدر حقوق اتحاد ینیقوان نینمونه چن غرامت محکوم شد.

توان در زمره  یاروپا را م هیآنها در حقوق اتحاد یشخص یدر مورد پردازش داده ها یقیاشخاص حق

 ایه نهرم افزارهها    اسهتفاده از  یسهال بهرا   16 ریقانون کودکان ز نیبر اساس ا دانست. ینیقوان نیچن

 دارند. نیدوا  هبه اجاز ازین یمجاز یمختلف در فضا یها تیوبسا

 یکودکان در فضها  یشخص ینسبت به حفاظت از داده ها یا ژهیچند مقررات و هر رانیحقوق ا در

 یحفاظت از داده هها  یرا برا یمقررات کل یا انهیرا میوجود ندارد اما فصل پنجم قانون جرا یمجاز

نون هر ک  به قا نیا 745بر اساس ماده  افراد بدون در نظر گرفتن عامل سن آنها وضع کرده است.

اسهرار   ایه  یخهانوادگ  ایه  یخصووه  لمیفه  ای ریتصو ایووت  یمخابرات ای یا انهیرا یسامانه ها لهیوس

قهرار دههد، بهه     گهران یدر دسهترس د  ایه ، منتشر کند یاو جز در موارد قانون تیرا بدون رضا یگرید

سال محکهوم   2 روز تا 91او شود، به حب  از  تیثیعرفاً موجب هتك ح ایکه منجر به ضرر  ینحو
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و  یسن طیکودکان با توجه به شرا کهاست  نیا ،است یکه توجه به آن ضرور ی ه اأمس .شد واهدخ

 نیه در ا یو جهامع  ژهیاز مقررات و یبهره مند ازمندیدر مورد نحوه سرقت اطالعاتشان، ن یاطالع یب

 (128، 1396 ،ه)محمد زاد. ردیاستفاده قرار نگء شان مورد سوای یفضا هستند تا اطالعات شخص

 یتالیجید تیحقوق کودکان در رابطه با هو -3-3

 یتها  یجید تیه خهود را بهاز کننهد، هو    كیه حسهاب ا کترون  نیاو فرزندانشان  که از آن شیپ نیوا د

دهنهد   یانجهام مه   نیه بهه وهورت آنال   یاطالعهات  یکه افشها  ینیدهند. وا د یفرزندانشان را شکل م

 یرسانه هها  قتیدنبال کنند. در حق یبزرگسا  نین را تا سنتوانند فرزندانشا یمطمئن هستند که م

 داده اسهت.  رییتغ یرا با بزرگسا  یچشم انداز کودک یبه شکل قابل توجه یسینو بالگو و یاجتماع

کهار در حهق    نیانجام ا یآنها برا زهیانگ شهیند. رهست منده عالق یخصوو میکودکان به داشتن حر

در  یاطالعهات  نیوا هد  یرشد و پرورش فرزندانشان است. وقت یا براحق آنه زیو ن نیوا د انیب یآزاد

کهار را بهدون    نیه آنهها ا  قهت یگذارنهد در حق  یبه اشتراک م نیرا به وورت آنال خودمورد کودکان 

سو در نقش محافظ اطالعات فرزند خهود و از   كیاز  نیوا د نیا دهند. یفرزند خود انجام م تیرضا

نقهش مضهاعف    نیه کننهد. ا  یفرزندانشان عمهل مه   یشخص یها تانداس یبه عنوان راو گرید یسو

کنهد و   یچنهدان از کودکهان محافظهت نمه     نیآنال تیفرزندان با تکامل هو نینالآ تیدر هو نیوا د

که ممکن است  شود چرا یم جادیکه تعارض منافع ا نجاستیباشد. پ  ا یبا حقوق کودک م ریمغا

بها   نیوا هد  باشد. یناراض نشیخود توسط وا د یشخصاطالعات  یخود از افشا یکودک در بزرگسا 

در  نیکنند. ا یرا نابود م یو یشخص میحر قتیدر حق یمجاز یانتشار عک  فرزندان خود در فضا

حقوق و کرامهت کهودک    تیرعا .ستین نیخصوص با وا د نیدر ا یریگ میاست که حق تصم یحا 

 یخصووه  میورود به حر یآن به نوع تیاست و عدم رعا اتیازضرور یمجاز یدر فضا نیتوسط وا د

ا بتهه بهر    .ستندیعمال حق خود نا و یریگ میسن خود قادر به تصموغر  لیاست که به د  یدکانکو

کودک  حق نیا ،یا انهیو قانون جراهم را حقوق کودک، ونیکنوانس ژهیبه و ،یا ملل نیاساس اسناد ب

 وقحقه  تیه امکان دارد عهدم رعا  یو گاه ستیمادر و پدر ن یحت گران،یبه د یو واگذار  یقابل تفو

 ینمونهه چنهد   یبرا باشد. زین ییقضا یریگیباره جرم و تخلف محسوب شده و قابل پ نیکودک در ا

کهه از او   ییاز حذف عک  هها  یخود به علت خوددار نیاز وا د شیسا ه در اتر 18دختر  كی شیپ

نقه   شهرم آور و   عکه  هها را   نیار اکرد. او انتش تیمنتشر کرده اند، شکا سبوکیف در یدر کودک

بهه علهت    نشیاز وا هد  یبه سن قانون دنیبه مح  رس یشیدختر اتر نیخود خواند. ا یشخص میحر

اش  یدوران کهودک  یدرباره انتشار عکه  هها   وی کرد. تیبوک شکاسیخود در ف یانتشار عک  ها

مههم   شهان یشهته انهد. برا  ندا یشرم چیحد و مرز و ه چیبه روزنامه ها گفته است: ه نشیتوسط وا د
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مهن   یام، هر  حظه زندگ دهیدراز کش یتخت سفر یبرهنه رو ایمن در توا ت نشسته ام  استنبوده 

برنده  یبرا یادیدختر شان  ز نیدر آن زمان گفته است: ا زیاو ن لیوک .و منتشر شده است یعکاس

 یههم بهرا   ینقهد  مهه ی، جرهها  حذف عک  عالوه بر ه شدخواست زیشدن در دادگاه دارد. از دادگاه ن

پهر   یکودکان وهفحه هها   ریبا به نشر سپردن تصاو یمجاز یفضا قتیدر حق .رندینظر بگ در نیوا د

از تو هد   شیپه  یحته  نیوا د برخیکه  یبه نحو کرده است، ایفروش محصوالت مه یرا برا یمخاطب

. در نهد ینما یمه  رشد کهودک مطلهع   تیوضع یرا از چگونگ گرانید ،یسونوگراف ریتصاو فرزندشان با

آن  یسها گ  17تا سهن   زیشروع و پ  از تو د ن ینیاز کودک از همان دوره جن یواقع استفاده ابزار

آنهها   قیاز طر نیکند که وا د یم فیرا توو ییروش های، اشتراک گذاراوطالح  کودک ادامه دارد.

 نیه گذارنهد. ا  یبهه اشهتراک مه    نیه فرزندانشان را به وورت آنال یخصوو یدر مورد زندگ یاتیجزه

اخهتالف   یحقهوق  لیو تحل هیفرزند و تجز تیگفتمان ترب یاول یاز بخش ها یکیتواند  یم موضوع

در افهراد   نیه آنال تیه هو جهاد یبر نحوه ا یادیز یباشد. بحث ها نیحقوق کودکان و حقوق وا د نیب

رفتهار   دربهاره  یانهدک  یحهال بحهث هها    نیه رساندن به آنها وورت گرفته است. بها ا  بیجوان و آس

فرزندانشان بگذارد، در دسهت اسهت. کهم     ندهیتواند بر آ یرفتار م نیکه ا یریثأو ت نیوا د یافشاگر

 یاریه بهه وهورت اخت   کامالً نیاز وا د یبرخ یاست که حت لید  نیبه ا نهیزم نیبودن بحث ها در ا

بهر   یریثأا چهه ته  آنهه  یامر آگاه باشند که پست هها  نیبه ا که نیبدون ا .دهند یکار را انجام م نیا

در نقش سرپرسهت در   نیوا دنیز ها  نهیاز زم یاریدر بس فرزندانشان خواهد داشت. یعموم متسال

 نیه آنال یهها  انیه دارند کودکانشهان را از ز  یکنند و سع یفرزندانشان عمل م تالیجید تیمورد هو

عک  کودکهان   نیآنال یاز به اشتراک گذار شیپنیز معموالً  یاجتماع یها سازمان محافظت کنند.

ه قصهد اطالعهات محرمانهه مربهوط به      یاز رو ایه نادانسهته   ایشرکت  كیاگر . رندیگ یاجازه م ،خود

 نیشوند. همچن یم رتخواستار جبران خسا نیوورت وا د نید در اکودکان را در رسانه ها افشا کن

کننهد.   یمه  فها یا را یکودکان خود نقهش نظهارت   یبرا نیآنال یدر مورد نحوه استفاده از فضا نیوا د

 و بهر  نترنهت یآنهها بهه ا   یدسترسه  یبهرا  ییها تیمحدود جادیتواند شامل ا یم یینظارت ها نیچن

 یهها  تیه و فعا  ینترنته یا تیمانند آزار و اذ .به همراه دارد نیآنال یشود که فضا یداتیشمردن تهد

 (73، 1398 ،انی)کاوه مر. نیبه وورت آنال ویدیمانند رد و بدل کردن عک  و و یجنس

 کودکان کار اینستاگرامی -4

و  نیاسهت کهه امکهان حضهور کهاربران، از جملهه وا هد        نینو یرسانه ا یاز بسترها یکی نستاگرامیا

 نهو  یا دهیه به پد «ینستاگرامیکودکان کار ا»عبارت فراهم کرده است.  یمجاز یکودکان را در فضا

شهوند تها از    یبه خدمت گرفتهه مه   نشانیاشاره دارد که کودکان توسط وا د یمجاز یدر فضا ظهور
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 ن،یبه  نیه ا شهان، سهودآور باشهند. در   ای یستیز اتیمختلف ح یگذاشتن جنبه ها شیبه نما قیطر

 یهها  منهافع شهرکت   یکودک را در راسهتا  ریم شخصیحق بر ح تواند یرسانه ها م یقدرت ارتباط

آنهها بهه مثابهه عنصهر      از کودکان و بهدن  گاه وفحات نیا در کند. فیاقتصاد خانواده تضع ای یتجار

محهور اسهت. بهه     یینها یاست که به شهدت ب  یشینما یجامعه ا تهیمدرن .استفاده شده است شینما

کهه بهه    ییبدن به مثابه کهاال  نیب نیدر ا .ردیگ یشکل م یما حول امر بصر یجهان اجتماع یعبارت

جهذاب   یعنصهر  یشه یمخاطبان جامعه نما یبرا دتوان یکند، م ی ذت م دیو تو  دیآ یم در شینما

کودکهان بهه    نیه کودکان کار کمك کند. ا ینستاگرامیوفحات ا دنبال کنندگان شیباشد که به افزا

 كیه نیکل یهها  ندیآتحت فر یحت کنند، یکنند، وحبت م یم شیپوشند، آرا ی باس م ینحو خاو

 هذت   وهفحات  نیا اطبانبه مخ شانای یستیز اتیبدن و ح شیتا با نما رندیگ یقرار م ییبایز یها

کسهب   نهد یآشود تها در فر  یکودکان به کار گرفته م نیا یستیز اتیاطالعات بفروشند. بدن و ح ای

 منفعت سودآور باشد.

و  یتیسهلبر ، ینه یدختهران دورب »  بود که در کتاب خود تحت عنهوان  یمحققان نیسنفت از او  یتر

 یمجهاز  یدر فضها  از افهراد مشههور   یدیه نسهل جد  تبیینبه « یاجتماع های جامعه در عصر شبکه

اسهتفاده   یآن دسهته از کهاربران   فیتعر یبرا یتیاز اوطالح خرده سلبر نهیزم نیپرداخت. او در هم

شهبکه   یهها  تیعک  و سها  و،یدی، ودا، ودوربین های در بستر وب )وبکم(از  یریکه با بهره گ کرد

رنهد محبهوب بهوده و در    دا نیه ، ارتبهاط آنال که با آنها یو کسان نندگانیخوانندگان، ب یبرا یاجتماع

اسهت کهه در    یچند سها  . زنند یهواداران خود رقم م یرا برا یشیارتباطات نما ینوع نیآنال یفضا

از  یاریکوتاه بسه  یدوره ا شوند و پ  از یگذاشته م شیبه نما نستاگرامیکه در ا وفحاتیکشور ما 

کهه عمومهاً    یکودکهان . تندشوند، کودکان هسه  یمشهور و محبوب م ها یتیآنها به مثابه خرده سلبر

آل  دهیه مهدل ا  ایه  یغهات یبه عنوان مدل تبل یمجاز یمخصوواً مادران خود در فضا توسط خانواده و

اسهت کهه    نیه شود. ا یم ادی ینستاگرامیبه عنوان کودکان کار ا آنانشوند و از  یم ییکودک بازنما

معطهوف   ابهان یان در خآن و کهارکردن کودکه   یسهنت  فیه کودک کار ورفاً به تعر یهم اکنون معنا

و محروم جامعهه   نییسخن گفت که  زوماً از طبقات پا یدیاز کودکان کار جد توان یبلکه م ست،ین

 در واقهع کهار   آنها کسب درآمد کننهد.  قیتا از طر رندیگ یآنها را به کار م شانیو خانواده ها ستندین

 نفهك یوزه بهه بخهش ال  کهه امهر   یمجهاز  یو قبل از گسترش فضا میقد یها کردن کودک در زمان

 نیکهردن در زمه   هماننهد کهار   ییسهاده و ابتهدا   اریشده است، به اشهکال بسه   لیتبد تیبشر یزندگ

 شهاهد کهار   گهر یظههور د  نو یفضا نیا افزون وزگسترش ر اما امروزه با گشت، یم انینما یکشاورز

بلکهه   .دبهو  مینخهواه  یزشت و کهنه و یها  باس دنیپوش ای یکشاورز یها نیکردن کودک در زم

 یبهرا  یغهات یتبل ییکودکان بهه مثابهه کاالهها    نیا یتجمل یزندگ فاخر و یها  باس دنیبار پوش نیا
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کارخانه ها و نه  یطاقت فرسا وسخت  طیکردن آنان در شرا نه کار .است آور سود یتجار یشرکتها

 ها. راه آنان در چهار یدستفروش

 بها عنهوان    یقه یانجام شده است. در تحق یگرامنستایدر مورد کودکان ا یاندک یها پژوهش رانیا در

 بر گروه ها یتیسلبر ریتأث یجامعه شناخت یبررس این گونه منعک  شده است که ،ینیتریکودکان و

مشهور و محبهوب بهر دانهش آمهوزان      یبه عنوان افراد ها یتیسلبر ریمرجع دانش آموزان و تأث یها

نوان گروه مرجع همانند گروه همسهاالن و دوسهتان   هم اکنون به ع ها یتیسلبر .قابل انکار است ریغ

 یدر ارتباط با مساهل شتریموضوع ب نیها مطرح هستند، اما ا طهیح یدانش آموزان در برخ نیا یبرا

 یو اعتقهاد  یاسه یجملهه س از  تر قیاما درباره مساهل عم .است دنیاز جمله ظاهر و مدل  باس پوش

 یکودکان کهار فضها   عناور کار با نظر به قیعنوان تطببا  یپژوهش در است. دیدموضوع محل تر نیا

مشغول کار هسهتند مهورد مطا عهه     ابانیکه در خکودکانی  ،یکودکان کار سنتبا  سهیدر مقا یمجاز

 که در هر دو نوع کار عناور کارفرما و کهارگر وجهود دارد، امها تفهاوت     افتندیدر ه شده اند وقرار داد

مهادران و   یر مثال کارفرمها در ارتبهاط بها کودکهان کهار مجهاز      مطرح است. به طو نیب نیدر ا ییها

 یا بهه یافراد سهودجو و غر اغلب کودکان کار،  یابانیخ یاما کارفرما در کارها .خانواده کودک هستند

خهود هسهتند و    یبهه دنبهال سهود بهرا     تیه و ههر دو در نها  رنهد یگ یهستند که کودک را به کار م

 نهه یزم نیه در ا یو حقهوق  یقهانون  یهها  یاستگذاری زوم س و حاکمیتی یکه نقش نهادها نجاستیا

در تمهام مهوارد    یاست که کارشناسان به طهور کله   دیام ،یبحث استفاده ابزار در شود. یمشخد م

نقهد سهازنده    هم کنند و ریتر تفس قیبتوانند هم خود قانون را بشکافند و آن را دق وانینمندرج در ق

قهانون اسهت کهه بهه     نقد از  ی، آن بخشامروزه خطیر استکه  یزیبهبودش داشته باشند. چ یبرا

قاسم ناظر است. ) محتوا دیازکودک و نحوه حضور او در تو  یاقتصاد یموضوعات مرتبط با بهره کش

 (154، 1397 ،زاده

 الملل نیب عرصهو  رانیحقوق کودکان در ا یو قانون یهنجار یجنبه ها -5

 یجههان  هیه حقوق بشر از جمله اعالم یو منطقه ا یمللا  نیاسناد ب ریو سا CRCحقوق کودکان در 

ها  یاز آزاد تیحما یبرا ییاروپا ونیسازمان ملل، کنوانس یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم ،حقوق بشر

 و سهوء  یاز کودکان در برابر استثمار جنسه  تیدرباره حما ییاروپا یمقررات شورا ،یو حقوق ضرور

اسهناد حقهوق بشهر     نیو جهامع تهر   نیاز کامل تهر  یکی یس آر یس ذکر شده است. یجنس استفاده

 یعضو بهه اسهتثنا   یهاتوسط کشور یبه طور جهان باًیسند تقر نیرود. ا یدرباره کودکان به شمار م

 ،یفرهنگه  ،یاسه یس ،یحقهوق مهدن   هیه حقوق شامل کل نی. استشده ا بیتصو کایمتحده آمر االتیا
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 یمه  نیکودکان تضم یو حق آموزش را برا اطالعات هب یاز جمله حق دسترس یو اجتماع یاقتصاد

 زیه کودکهان ن  یشهوند بهرا   یبزرگساالن متصور م یاز حقوق که تنها برا یدارد که برخ دیکأکند و ت

 یریپهذ  بیهها و آسه   تیظرف ازها،یدر چهارچوب حقوق بشر ن CRC ن،یکنند. عالوه بر ا یودق م

دارند.  یکه کودکان حق رشد و باز کند یاعالم م و ردیگ یمنحصر به فرد کودکان را در نظر م یها

استفاده و استثمار  حقوق آنها در مورد محافظت در برابر انواع خشونت، سوء یقانون به طور جزه نیا

مجموعهه اسهناد بهه     در کند. یم دیکأامن ت یطیرشد در مح یکند و بر حق آنها برا یرا مشخد م

برخوردار  یادیز تیضوع به طور خاص از اهممو نیا ا ملل نیب تیحاکم یدست آمده از مرکز نوآور

 یهها، سهاختارها   اسهت یهها، س  تیه فعا  یشهناختن حقهوق کودکهان در تمهام     تیاست که به رسم

از  یاسهت کهه بعضه    یدواریه ما یجها  نیا گنجانده شده است. نترنتیو نظارت ا یراهبر یندهایآفر

که بر  یبه خصوص موارد رندیگ یشوند و مورد توجه قرار م یشناخته م تیحقوق کودکان به رسم

مربوط بهه حقهوق    CRC( سند 1-41و محافظت از کودکان تمرکز دارند. بخش اول از مفاد ) تیامن

 یرا مه  نیقهوان  نیه شهود. ا  یآنهها مه   یبه اجهرا  ط( مربو42-54که مفاد ) یشود در حا  یم یماهو

 یمه  میش تقسه به سه بخ یچهارچوب جامع درک کرد. حقوق ماهو كیاز  یبه وورت بخش ستیبا

کودکهان و اسهتفاده    شرفتیشوند که در بقا و پ یم یمربوط به منابع ، کهنیمأو ت هیحقوق ته شوند:

حقوق به کودکهان   نیا .حقوق مشارکتو  تیحقوق حما ثر اند.ؤبا قوه آنها م یها تیاکثر ظرفاز حد

شهوند و در جامعهه    ریه دهنهد درگ  یقرار م ریثأکه رشد آنها را تحت ت ییندهایآدهد تا با فر یحق م

همهه کودکهان در    یاست و به طور برابهر بهرا   یحقوق به وورت جهان نیداشته باشند. ا ینقش فعا 

با تمرکز بهر کهودک بهه     نیشود. آنها همچن یاجرا م یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع یها نهیهمه زم

در حقوق بشهر سلسهله    نیاند. بنابرا در ارتباط گریکدیهمه آنها با  رایز ستندین هیقابل تجز یطور کل

حقوق موجهود   ریبا توجه به سا ستیبا یم نیاز قوان كی در مورد هر ماتیمراتب وجود ندارد و تصم

 اتخاذ شود. ونیدر کنوانس

 یشناخت عموم رییدر تغ CRCسهم  شتریاند که ب دهیعق نیبر ا یحقوق کودک به طور کل انیحام

و مهورد   اریفاقد اخت یبودند به عنوان افراد لیودکان متماک که قبالً ییاز کودکان بوده است. از آنجا

 ازعضهو مجه   یدو ت هها  را در نظر گرفت. یآنها حقوق مستقل یبرا ونیاما کنوانس . طف واقع شوند

 كیه است را دنبال کنند بلکه بهه عنهوان    دیکودکان مف یرا که برا ییها و روش ها استیس ستندین

سه . شود یم لیماده تشک 54از  ونیکنوانس نیحقوق هستند. ا نیا یتنها ملزم به اجرا یتعهد قانون

 یاریه تاخ یهها  از پروتکل یکیآنها که مربوط به  نیاز مهمتر یکی .وجود دارد زین یاریپروتکل اخت

 شهود.  یم زیآم كیعک  و مطا ب تحربه ویژه کودک و  یشود موضوع فروش کودک، تن فروش یم
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خهانواده   كیاز  یبه عنوان عضو نیو همچن یگان حقوق فردکودکان را به عنوان دارند CRC سند

 (24، 1364 ،معتمد نژاد. )ردیگ یو جامعه در نظر م

، مکاتبهات  ،کودکهان  یخصووه  میدر حهر  یقهانون  ریدخا ت خودسرانه و غ ،(2)ماده   یهر نوع تبع

و مطا ب مخرب که سهالمت   اطالعات، (16به شرافت و اعتبار آنها )ماده  یقانون ریغ یو تعد تصاویر

 سهوء  ایه  بیآس ،یروح ای یانواع خشونت جسم همه، (17اندازند )ماده  یو رفاه کودک را به خطر م

)ماده  یاستثمار از جمله سوء استفاده جنس ای یرفتار رفتار سهل انگارانه، بد ای یتوجه یاستفاده، ب

اشکال استثمار که به هر جنبهه   ریسا، (35اده دک به هر قصد و هر شکل )مو فروش کو دیخر، (19

 یاستفاده جنس و سوء یمختلف استثمار جنس اشکال، (36)ماده  شه وارد کندداز رفاه کودک خ یا

 یاسهتثمار  یریبهره گ ،یقانون ریغ یجنس تیانجام هرگونه فعا  یاجبار کودک برا ای كیشامل تحر

و  تیه و اذ آزار، (34کننده )مهاده   كیتحر یهالم ها و فی ها و مطا ب و عک  شیاز کودکان در نما

، بهه طهور   (37مجهازات )مهاده    ایه  زیآم ریتحق یرفتارها ،یانسان ریغ یاعمال ظا مانه، رفتارها ریسا

 مطلق در سند بین ا مللی مذکور ممنوع قلمداد شده است.

 یاطالعهات  ایه کودکهان   ریکه انتشار تصهو  یو روان یجسم یها بیاز آس یمجموعه ا لیبه د امروزه 

کهرده   دایه پ تیه موضوع، اهم نیتواند به دنبال داشته باشد، ا یم یمجاز یراجع به کودکان در فضا

کودکهان بهه وهورت واضهح در      ری ه انتشهار تصهاو  أدارند، مس یمترق نیکه قوان ییدر کشورهااست. 

بهه   یمیمسهتق  یاشهاره هها   ،هدیرسه  بیتصهو  راًیه کهه اخ  ینیقوان رانیدر ا گرفته است. یجا نیقوان

و بهره  یمجاز یحقوق کودکان در فضا عییاز تض یریجلوگ یتوان از آن برا یدارد که م یموضوعات

 یله یخ یه هها اشهار  قهانون  آن بههره بهرد.   کهرد و از  ستفادهفضا، ا نیاز کودکان در ا یاقتصاد یکش

وهدا و   یعنی ،یرسم یرسانه ها نیاز مهم تر یکیرا به وورت خاص، در مورد  یمختصر اما مشخص

 یرا موظف مه رسانه  نیقانون ا .کند یم نعکودکان م یمضر برا یمحتوا دیدارد و آن را از تو  مایس

که بهه وهورت مشهخد بهه حقهوق       ییاجرا ینامه ها نییآ کند. نیرا تدو یمشخص نیکند که قوان

 یدر نههاد  یبه وورت جد مینتا بتوا هستیم است که با کمبود آن مواجه یزیکودک اشاره کند، چ

از حقهوق   ،یریتصهو  ریه غ ایه  یریتصهو  یمجهاز  یایدن ای یچاپ یو تمام رسانه ها مایسو مثل ودا 

بهه   رانیه ا از کودکان کهه در  یکند به گروه یم یقانون اشاره مشخص نیهمچن .میکودکان دفاع کن

کهه خودشهان مرتکهب     یکسان ای و، شدگان از آزار رها ای انیبزهکار، قربان ای دهیعنوان کودکان بزه د

دارد  یمنع جد رشانیها، انتشار تصاوه گرو نیدر هر دو مورد از ا شده اند اما کودک هستند. یجرم

موضوع به  نیا بته ا شود. بیانتشار باعث بروز آس نیکند که ا یاشاره م یبه موضوع زمان و مشخصاً

پردازنهد،   یبهه آن مه   یمترق نیآنچه قوان قابل استنباط در قانون آمده است. اما و یکل یلیوورت خ
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است تا بها وضهوح    ازین نیهم یاند. برا یمجاز یدر حوزه فضا یقیدق اریبس ینامه ها نییو آ نیقوان

ها موظف هسهتند کهه    حقوق کودک، دو ت مطابق کنوانسیون شود. یحوزه قانونگذار نیدرا شتریب

توانند نسهبت بهه    یم یسرپرستان قانون ای نیوا دکه  یرفتار کودکان را از هر نوع رفتار و هر نوع بد

از ههر نهوع سهوء اسهتفاده از کهودک دو هت هها         یریجلوگ یآن ها داشته باشند محافظت کنند. برا

در قهانون   نیهمچن است. ی ه مهمأمس نیرا انجام دهند که ا یاجتماع اسبند تا اقدامات منا موظف

جهرا در مهورد   ه در حهال حاضهر قهانون الزم ا    ، ک1381از کودکان و نوجوانان، مصوب سال تیحما

 یقهانون  گردیقابل پ و کودک ممنوع دانسته شده یگرفتن سالمت روان دهیگونه ناد هر کودکان است،

 یخصووه  میتوان نق  حر یرا هم م یمجاز یفضا کودک در ریاساس انتشار تصاو نیاست. بر هم

قهرار داد.   یحقهوق  یریه گیسهت و مهورد پ  کهودک دان  یگرفتن سالمت روان دهیناد یبه نوع ایکودک 

ف هد یتوان در سه دسته کل یکودکان در سراسر جهان را م یو خطرات با قوه موجود برا ها بیآس

 میآنها تقس یخصوو میکودکان و نق  حر یو استثمار جنس یره بردابهر ،یغاتیو تبل یتجار یریگ

بها   که نیدارد، از جمله ا ییاما و اگرها یکودکان در هر عنوان و قا ب ریانتشار تصو یور کلط به کرد.

کهه   میزنه  یآنها رقم مه  یبرا یریتصو یا ندهیو آ میریگ یم میآنها تصم یبه جا ریتصاو نیانتشار ا

 اریه اختکهه در   یههر داده ا  ایه عک  و  بعدها با آن موافق نباشند. دیو شا ؛در آن ندارند ینقش چیه

 از یادیه ز یو سوء استفاده هها  فتدا ماریممکن است به دست افراد ب شود، یعموم مردم قرار داده م

 آن بشود. 

داده  چیهه  میه که همه ما حق دار یمعن نیبه ا .وجود دارد ،یحق بر فراموشبه نام  یحق شیب نیاز ا

 یکهه در فضهاها   ییاهها و عکه  و محتو  لمیوجود نداشته باشد و بها انتشهار فه    نترنتیاز ما در ا یا

محهروم   یکه وحبت از خانواده هها  ی. زمانمیکن یم لهحق را زا نیا عمالً م؛یکن یمنتشر م یعموم

 ییفضها  کهودک محهروم در   كیه از  یریتصهو  .شهود  یها دو چندان مه ت ضرور نیا یشود تمام یم

 یشهگ یهم ریتصو كیباشد موجب ساخت  طیدوست ندارد در آن مح یکس ناراحت کننده که قطعاً

و محهروم بهه    دهیکهه تها ابهد او را درد کشه     یشود؛ به گونه ا یفالکت بار م ییآن کودک در فضااز 

 (درباره جهان کودک و نوجهوان  ییویدیرسانه و) دتاک یباره ک نیدر ا یکند. حت یم یجامعه معرف

 داشهته،  انیه حقهوق کودکهان دانسهته و ب    یجهان ونیکنوانس نیبا قوان رینق  حقوق کودکان را مغا

 فیبهه وظها   دیه فتا، با  یپل نیهمچن و رانیدر ا نیقوان نیا یبه عنوان ناظر اجرا یدادگستر توزار

را  یریتصهاو  نیانتشهار چنه   نیرسانه همچنه  نیا. برخورد کنند انیخود عمل کنند و با خاط یقانون

 اًوراحت رانیا در یو مذهب یعرف فیکرد و گفت: در تعار یابیارز یمنز ت انسان با حفظ شأن و ریمغا

شده است و افزون بهر   هیو خجا ت دادن آنها مکرر توو یاز کمك علن زیحفظ کرامت افراد و پره به

 یفقر کمهك نمه   داریبه دفع پا رایکند ز یرا حل نم یدست از اساس، مشکل نیا از ییکمك ها ،نیا
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 یفقهر برخهورد نمه    جهاد یو با عوامهل ا  كیستماتیهست و به شکل س یو مورد یکند و چون مقطع

   .کند یهم م دیآن را تشد نیانابرشود؛ ب

وهنعت  اسهتفاده کودکهان در    نیو همچنه  یمجهاز  یدر فضا نیوا د یکودکان از سو ریانتشار تصاو

از طرف  ریاز کودکان، چه انتشار تصاو یبردار رینق  حقوق کودک است. در مورد تصونیز  نگیمد 

در  ایه شهود   یم هتفاداز آنان اس نگیکه در مد  یکودکان ریچه انتشار تصاو ،یمجاز یدرفضا نیوا د

 ویاز سه  كیه اروت ایه برهنهه   مهیکودکان به حا ت ن ریتصاو یبرخ باب شده است و راًیکه اخ یمورد

فهزون بهر   ا است. زیسف برانگأت اریاز کودکان و بس یاستفاده ابزار ی، به نوعها منتشر می گردد هیآتل

تهوان   یاسهت و مه   یمجاز یدر حال مرسوم شدن در فضا نگیاستفاده کودکان در ونعت مد  نیا

 یبیکنند و با توجه بهه آسه   یبه عنوان شغل کودک به آن نگاه م یکودکان به نوع نیا نیا دو فتگ

شود. کسب درآمد  یکودکان محسوب م یکار اجبار یاقدام به نوع نیکند، ا یکه به کودکان وارد م

 زماسهت و ال  یریه گیقابل پ ،یمجاز یآنان در فضا ریو انتشار تصاو یابزار وهیکودکان به ش قیاز طر

به کودکان خهود وارد   یجد بیچه آس نهاآاقدام  نیبدانند با ا نیشود تا وا د یرسان یاست که آگاه

 یگهاه  نگیدر بحث مهد   یکند. حت یرا جذب م یکودکان، آزارگران جنس ریکنند. انتشار تصاو یم

ن یدوربه  یجلهو  دیه شود، ساعت ها با یم هیکه از کودکان ته یریو تصاو یعکسبردار یکودکان برا

 یرو ینیسهنگ  یهها  میگهر  یگاهو  را متحمل گردند. و فشار خستگی جسمی و عصبی رندیار بگقر

 ریکهه تصهاو   یهنگهام  .شود یبه کودک م بیموجب آزار و آس ها نیشود و همه ا یکودکان انجام م

است. افهزون بهر    زیآم مخاطره اریبس رد،یگ یعموم قرار م دیشود و در معرض د یکودکان منتشر م

وارد شود و به طور  یجد بیآس وا تیشود به شخص یمورد توجه قرار گرفتن کودک موجب م ،نیا

به طهور   یاقدامات نی. چنردیگ ی شعاع قرار ما او تحت یشغل ندهیکودک و آ یزندگ ریناخواسته مس

کهه   نیه ا زاسهت، یآم مخهاطره  اریو آنچه که بسه  .شود یرسان یآگاه نیو به وا د یریگیپ دیبا یجد

 نهده یاسهت در آ  ممکهن  رد،یه گ یعموم قرار م دیدر معرض د که نیکودکان با توجه به ا نیا ریتصاو

در حضهور   ییهها  هیه آتل ریه اخ سال های یط .باشد ایلیافراد پدوف ای یآزارگران جنس یبرا یطعمه ا

 یشهبکه هها   در برهنه از کودکان آنها گرفته و آنهها را  مهیبدن نما و ن نامتعارف، یعک  ها ن،یوا د

 ونیکنوانسه  ی، مرجع ملروی نیاز ا است.داشته  یپ را در ییها که واکنش ندمنتشر کرده ا یمجاز

ه دار عههد  حقهوق کهودک و   شینظارت و پها  ،یهماهنگ ،یزیبرنامه ر یحقوق کودک به عنوان متو 

و ارتقها   نیتضهم  ن،یأمته  در ینیرسا ت سهنگ  یا ملل نیو ب یاز حقوق کودکان در سطح مل تیحما

حقهوق   ونیکنوانسه  توسهعه  یبرنامه هادرج شده در  فیبه موجب تکا  عهده دارد. حقوق کودک بر

 یاعضها  یمسهتمر بها همکهار    یتعامل رهیزنج جادیو ا یمرجع مکلف است با ساختار ساز نیکودک ا

سهازمان   ه،یقوه قضاه ،یقوق کودک، مراجع متناظر استانون حیکنوانس یمرجع مل یهماهنگ یشورا
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حقوق  ونیکنوانس یراهبرد یریگیکنشگران عروه حقوق کودک و در مقام پ ریمردم نهاد و سا یها

 یمرجهع مله   شیب نیاز ا کودکان را فراهم کند. وقحق هیارتقا همه سو نهیزم ،یکودک در عروه مل

گونهاگون بهه منظهور     یبرنامه ها یاجرا خود یاهبردر فیوظا یحقوق کودک در راستا ونیکنوانس

را بر عهده دارد که سلسله اقدامات انجهام شهده در    رانیا یاسالم یحقوق کودک در جمهور یارتقا

توان به تهالش   یموارد م نی. از جمله اردیگ یبلند از اقدامات گوناگون را در بر م یراستا فهرست نیا

از  تیه حما یراسهتا  در ازیمورد ن حی وا نیتدو ،یکودک محور کردیبا رو رراتو مق نیدر اوالح قوان

عروهه حقهوق    یبهه کنشهگران اوهل    یحقوق کودکان، آموزش حقوق کودک در قا ب مدارس فصهل 

 نیگمهان مههم تهر    یحقوق کودک اشاره کرد. اکنون به  یها كینیکل جادیا یبرا یکودک، هماهنگ

 رسهاخت یز جهاد یهها و ا ه با دسهتگا  یتعامل رهیرش زنجمناسب و گست نهیزم جادیمرجع ا نیراهبرد ا

 نیه بهر ا  ه ها است.به سطح جامعه، مدارس و خانواد یکنشگران اول قیفرهنگ حقوق کودک از طر

قوه  قیآن از طر یریگیتخلفات را محکوم و پ گونه نیحقوق کودک، ا ونیکنوانس یاساس، مرجع مل

 لیه و تحل ژهیه و یا نهده یجهرم را، بها اعهزام نما    مالنقاطع مجازات عها  یو اجرا تیتا محکوم هیقضاه

 نیه دانهد. ا  یمه  یاز مهوارد مشهابه ضهرور    یریشگیعلل و عوامل آن و پ یابی شهیموضوع در ودد ر

 آموزش نیا قیاز حقوق کودک و تزر تیحما یکنشگران اول یا رهیمرجع اعتقاد دارد، آموزش زنج

افکار متحجرانه  نیعامل بازدارنده در مقابل ا نیترها به بطن جامعه، خانواده ها و دانش آموزان مهم

سهبت  الزم است ن گرید یورود کنند و از سو نق  حقوق کودکنسبت به  دیبا ییمقامات قضا ت.اس

وهدا   قیاز طر ینرسا یاز کودکان آگاه یراجع به استفاده ابزار یبه طور کل نیو وا د رگرانیبه تصو

بهه همهراه دارد.    یهها و مخهاطرات   بیآس نیاقدامات، چن نیانجام شود که ا یمجاز یو فضا مایو س

کهودک از   هنهد یکودک به هر عنوان که ممکن است در آ ریبر نشر تصواتی دایر میتصم اق،یس نیبد

کودکهان،   هیه عل ونتخش ،یحق کودک بر کرامت انسان ریشود، مغا یتلق یناراض ایانتشار آن متضرر 

 ریمغها  ها بیآس گریو د یجسم ،یروح یها بیبه واسطه آس نیسرنوشت آنان همچن نییحق بر تع

حقوق  حیکودکان ممنوع و انجام آن نق  ور ریرو، هرگونه انتشار تصو نیمصا ح کودکان است. از ا

 (52، 1394 ،نژاد لیاسماع). رود یآنان به شمار م
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 یریگ جهینت

کهاربران   عمهده ای از  که امهروزه  دهند دیتشخ دستگاه های نظارتیاست که  یاتیح یموضوع نیا

درک،  ،یعنهوان مثهال آگهاه   در مهورد کهاربران بهه     یاتیفرض نیسال هستند. بنابرا 18 ریز نترنتیا

نفهر   كیه که از هر سه کاربر  قتیحق نیشود و ا دییأت ستیبا یو حقوق کاربران م ازهایها، ن ییتوانا

 ،و اراهه دهندگان خدمات ناظرانسوی از  یسن عموم کردیرو .رندیدر نظر بگ زیآنها کودک است را ن

 شیگرا نیخاص کودکان غافل کند و ا یها یزمندایناست که آنها را نسبت به  نیبه دنبال ا شتریب

 یمهم قهانون، کهارکرد آموزشه    یاز کارکردها یکیدهد.  یبزرگساالن را در مرکز توجه قرار م شتریب

اقهدامات،   نیه خهود ا  آن، بحث کردن راجهع بهه آن و نقهد کهردنش،     نیخود قانون، تدو یعنیاست، 

کند که به عنوان نقه  حقهوق محسهوب     یم یدارد و افراد جامعه را متوجه موارد یکارکرد آموزش

 یمجهاز  ینقه  حقهوق کهودک در فضها     یزیه چه چ میکه بدان میازمندیمورد ما ن نیا در شود. یم

از افهراد و   یاریبسه  بیه ترت نیه بهه ا  م؟یاز آن مراقبهت کنه   میتهوان  یچطور مه  و شود یمحسوب م

 یجلهو  کهه  نیه ا یتوانند کمك کنند برا یخودشان م حضور دارند یمجاز یکه در فضا یشهروندان

وجهود   یپشهتوانه قهانون   یکند. قطعاً وقت رییرفتارها تغسازی شود و فرهنگ ،شودگرفته ها  قاتفا نیا

 یخواههد بهود و جلهو    یرفتار نداشته باشند، قانون حهام  رییدانند اگر توان تغ یداشته باشد، افراد م

 یمهمه  اری...، بخش بسه  و ونآموزش، نقد قان می رسدبه نظر  نیابرانق  حقوق را خواهد گرفت. بن

 یافراد با حقوق و در مرحلهه بعهد   ییو کاهش نق  حقوق کودک است. آشنا یریجلوگ یدر راستا

وجود دارد،  ینیو اگر قوان اوردیرا به وجود ب یتواند مطا به جمعمی اوالح باشد،  ازمندیاگر حقوق ن

در  ینقد و کاست نیرسد در کشور ما مهمتر ینظر م به فراهم بشود. شیاجرا یابر نهیو زم طیشرا

 حهال،  نیه شهود. بها ا   یمطرح م یاست که بحث سن شرع ییو آنجا یکودک فیتناق  در شکل تعر

در  یکند و بحهث روشهن   یاشاره م یسال به عنوان سن کودک 18به سن  یمشخص یقانون در جاها

و  یرویه که در پ یا زام لیدر کشور ما به د  گرید رفز ط. اقانون دارد ولرابطه با تمام کودکان مشم

در  شهرو یپ یکشهورها  نیبها قهوان   دیجد نیهست باعث شده که تطابق قوان یاسالم نیاز قوان تیتبع

مربوط بهه گذشهته   آن  نیو قوان نیکه د ییشود و از آنجامواجه  یادیمشکالت ز با تال،یجید نهیزم

بهر   یمبتنه  نیقهوان  دیبا نی، بنابرانشده تالیجیعصر د یبرا نید درفنی و دقیقی  ینیب شیپاست و 

امهروز   یایه در دن میدانه  یکه مه  همانطور .شود یبه روز رسان اوطالحاً ،دیجیتال در این حوزه ،نید

به خهود   یشتریهوشمند سرعت ب یافزون استفاده از تلفن ها روز شیبا افزا یزندگ شدن یتا یجید

 یزنهدگ  دیاز سبك جد یا رهیزنج یاجتماع یهوشمند و شبکه ها یتلفن ها نترنت،یگرفته است. ا

 یحضهور کودکهان در فضها    سهف یونی. باشهد ن ریبدون آنها امکان پهذ  یادامه زندگ دیشا گریاند که د

 یکنهد دسترسه   یداند بلکهه اشهاره مه    یهوشمند را نه تنها مضر نم یها با استفاده از تلفن یمجاز
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و  یلیتحصه  یهها  تیه بهه موقع  یابیامکهان دسهت   و سرعت آموزش شیباعث افزا نترنتیکودکان به ا

 یتها  یجیرونهد د  نیه در ا یادیشود. اما کودکان مشکالت ز یکودکان و نوجوانان م یبهتر برا یشغل

 دیه باهمهواره   یمجهاز  یحفاظت از کودکان در فضا ینبود مقررات مناسب برا و دارند. هشدن داشت

و  تهال یجید یزنهدگ  كیه  ازتوان به بهانه حفاظت از کودکان، آنها را  یکه نم مورد توجه باشد و این

 فهه یوظ نیه را دارنهد و ا  نترنهت یا شهمار یب یایه هم حهق اسهتفاده از مزا   کودکان. محروم کرد نیآنال

کهافی و در عهین حهال غیهر      و نظهارت  نیحکومت هاست که بها وضهع قهوان    بزرگساالن و مخصوواً

قاعهده   نیه از ا انیه م نیه هم در ا رانیکنند. ا لیان تبدکودک یامن برا ییرا به فضا نترنتیا ،ظا مانه

 رانیه ا در یمجهاز  یاز کودکان در فضها  تحفاظ یبرا یسفانه هنوز قانون جامعأ. متستین یمستثن

باشهد کهه بها     نیه ا نهه، یزم نیه در ا یفعله  نهدگان یمجله  نما  یگام اول دینشده است و شا بیتصو

قانون جامع به حفاظهت از حقهوق    كی بیو تصو شرویپ یکشورها ریسا یاز تجارب حقوق یریا گوگ

 همت گمارند. یمجاز یکودکان در فضا
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Abstract 

The Internet can be considered a phenomenon to increase the speed of 

information transfer, which has also been able to increase political and social 

transparency and provide access to a world of consciousness. And finally, it has 

been able to facilitate human relations. But not all people have the same 

conditions for using the Internet. For example, not only should children not 

have unconditional access to it, but they should also be protected in this space 

so that they are not abused. Without adequate supervision and support for 

children, they will be exposed to all kinds of abuse in this space. The potential 

harm of media, especially the Internet, to children is not limited to inappropriate 

content; And there are many children who have been and will continue to be 

harmed by the production of lucrative advertising or commercial content 

through the publication of their photos and videos in cyberspace. Therefore, in 

this article, an attempt has been made to study and pathology of such actions in 

the media space and its effects on the life and future of children. In this regard, 

the relevant laws in Iran and the international arena have been reviewed. By 

being aware of these laws, we do not inadvertently encourage the publication of 

more images under discussion, and also in case of encountering such cases, due 

to being surrounded and mastering the legal cases, appropriate and effective 

measures can be taken. 

keywords: Cyberspace, child rights, privacy, Instagram child. 
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