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چکیده
اینترنت را می توان پدیده ای در جهت افزایش سرعت انتقال اطالعات دانست ،که همچنین توانسته
است شفافیت های سیاسی و اجتماعی را افزایش داده و موجب دسترسی به دنیایی از آگاهی گردد.
و در نهایت ،توانسته است روابط میان انسان ها را تسهیل کند .اما در این میان همهه انسهان هها در
استفاده از اینترنت شرایط مشابهی ندارند .برای مثال ،کودکان نه تنها نبایهد بهه وهورت بهی قیهد و
شرط به آن دسترسی داشته باشند ،بلکه باید حفاظت هایی هم از آنها در این فضها بهه عمهل آورده
شود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند .بدون وجود نظارت و حمایت کافی از کودکان ،آنها در معرض
انواع سوء استفاده ها در این فضا خواهند بود .آسهیب ههای احتمها ی رسهانه بهه ویهژه اینترنهت بهه
کودکان ،تنها از طریق محتواهای نامناسب موجود نیست؛ و بسیاری از کودکان وجود دارنهد کهه بهه
د یل تو ید محتواهای تبلیغاتی یا تجاری سودجویانه از طریق انتشار عکه و فهیلم ههای آنهان در
فضای مجازی آسیب های فراوان دیده و خواهند دید .ذا در این مقا هه سهعی در بررسهی و آسهیب
شناسی این گونه اعمال در فضای رسانه ای و تأثیرات آن بر زنهدگی و آینهده کودکهان شهده اسهت.
همچنین در همین راستا به بررسی قوانین مربوطه ،در ایران و حوزه بین ا مللی نیز پرداختهه شهده
است .تا با آگاهی از این قوانین به طور ناخواسته به انتشار بیشتر تصاویر موضوع بحث دامن نزنیم ،و
همچنین در وورت مواجه شدن با چنین مواردی با توجه به داشتن احاطه و تسلط بر موارد قهانونی
بتوان اقدامات مناسب و مؤثری را انجام داد.
واژگان کلیدی :فضای مجازی ،حقوق کودک ،حریم خصووی ،کودک اینستاگرامی.
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مقدمه
پیشرفت فناوری در حهوزه فضهای مجهازی ،از جههات مختلهف موجهب تسههیل تبهادل اطالعهات و
ارتباطات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی خصوواً در عروه بهین ا مللهی گردیهده اسهت .بها
وجود این ،بهره برداری سوء از این تکنو وژی مهدرن ،زمینهه سهاز نقه کرامهت و حقهوق انسهانی،
هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخالقی می باشد .در این میان برخی گروه ها ازجملهه کودکهان و
نوجوانان به عنوان گروه های آسیب پذیر بیش از سایر افراد بشر در معرض نق حقهوق بنیهادین و
آسیب های جسمی و روانی قرار دارند .طی دو دهه اخیر مسأ ه حمایت از کودکان در فضای مجازی
(حمایت آنالین از کودکان) و مقابله و پیشگیری بها اقسهام اسهتثمار و سهوء اسهتفاده از کودکهان و
نوجوانان دغدغه بسیاری از دو ت ها و سازمان های بین ا مللی قرار گرفته است .به این ترتیب که از
یك سو ،جرم انگاری و در نظر گرفتن مسئو یت کیفری و مدنی برای ناقضین حقوق کودکان ماننهد
حق احترام به تمامیت جسمانی و روانی ،حق سالمت ،حق حریم خصووی ،منع خشونت و استثمار
جنسی در فضای مجازی و با استفاده از اینترنت پیش بینی شده اسهت؛ و از سهوی دیگهر ضهرورت
آموزش و ارتقای سطح آگاهی افراد خصوواً کودکان و نوجوانان به عنوان یك اقدام پیشگیرانه مورد
تأکید قرار دارد .از جمله این که در اجالس بیست و هشتم شهورای حقهوق بشهر در مهارس ،2015
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ،گزارش خود را با تأکید بر همین امهر اراههه کهرد .اینهك پهیش از
پرداختن به موضوع اولی الزم است یك سری تعاریف و مفاهیم راجع به موضوع مهورد بحهث بیهان
گردد تا درک بهتری از مطا ب حاول شود.
 -1مفهوم شناسی
فضای مجازی فقط مجموعه ای از سخت افزار نیست ،بلکه مجموعه ای از تعاریف نمادین است کهه
شبکه ای از باورها را در چارچوب داد و ستد اینترنتی رد و بدل می کند .در واقع یك فضای تعاملی
است که افراد درون آن با هویت هایی گوناگون به مثابه داده هایی بهر وهفحات رایانهه حضهور مهی
یابند .نکته ای که در اینجا الزم به ذکر است این است که  ،فضای مجازی بر خالف ظاهر نام گذاری
آن مجازی نیست ،بلکه با توجه به آثار آن یك دنیای حقیقی اسهت .در حقیقهت گسهترش فنهاوری
های اینترنتی و در دسترس بهودن آن ،فضهای مجهازی را شهبیه سهاز دنیهای واقعهی کهرده اسهت.
(محمدی )45 ،1389 ،همچنین شخصیت یعنی مجموعهای از رفتار و شیوهههای تفکهر شهخد در
زندگی روزمره که با ویژگیهای بیهمتها بهودن ،ثبهات (پایهداری) و قابلیهت پهیشبینهی ،مشهخد
میشود .به نظر میرسد گوردن آ پورت ،بهترین تعریهف را در مهورد شخصهیت اراههه داده اسهت .او
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اشاره میکند ،شخصیت ،سازمان بندی پویایی در درون فرد است و شهامل آن دسهته از نظهامههای
روانی و فیزیکی است که رفتار و تفکر او را تعیین میکند .شخصیت سهاخته ای از وراثهت و محهیط
است( .خسروی )56 ،1392 ،کنوانسیون حقوق کودک نیز یك کنوانسهیون بهین ا مللهی اسهت کهه
حقوق مدنی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کودکان را بیان می کند .دو ت هایی کهه ایهن
معاهده را امضا کرده اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت های راجع به آن بهه کمیتهه حقهوق
کودک ملل متحد تسلیم می شود .نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی ،گهرایش جنسهی ،هویهت
جنسیتی ،یا سایر ویژگیها از جمله موضوعاتی هستند که در این سند مورد توجه قرار گرفتهه انهد.
(قنبرزاده )57 ،1390 ،در خصوص مفهوم رسانه نیز باید گفت ،رسانه معادل کلمه مدیوم اسهت کهه
جمع آن مدیا است؛ و منظور از آن گروهی از ابزارها هستند که مورد توجه تعداد کثیری قرار گرفته
و از تمدن های جدید به وجود آمده اند .ا بته رسانه در این تعریف به طورکامل معرفی نشده اسهت،
زیرا چنین ابزارهایی محدود و منحصر به وسایل ارتباط جمعی نیسهت .از ایهن رو مهی تهوان گفهت
رسانه به معنی هر وسیله ای است که فرهنگ ها و افکار عده ای را انتقال دهد( .قاسهم زاده عراقهی،
)87 ،1396
 -2آسیب های فضای مجازی برای کودکان
درباره عواقب انتشار تصاویر ،چه تصاویر ثابت چه متحرک که از کودکان در فضهای مجهازی منتشهر
می شود ،یا حتی انتشار مطا ب نوشتاری در رابطه با کودکان ،سال هاست کهه تحقیقهات و بررسهی
های زیادی انجام شده است .شکل و نوع تصویری که از کودکان در فضای مجازی اراهه و منتشر می
شود ،می تواند به نق کرامت کودک منجر شود و حریم خصووی او را نق کند .به دالیلی چهون
ورود به فضاهایی که فضاهای خصووی کودکان است و به آنها تعلق دارد ،نادیده گرفتن حق آنها بهر
ما کیت تصویرشان و نا آگاهی کودکان از اتفاقات احتما ی که برایشان خواهد افتهاد .حتهی علیهرغم
اجازه کودک ،انتشار عک ها و ویدیو های آنها مهی توانهد نقه حهریم خصووهی کودکهان باشهد.
همچنین بحث ایجاد و شکل گرفتن یك هویت مجازی مطرح است که این هویت مجازی ،به نهوعی
تقریباً غیر قابل تغییر و اوالح است .از طرف دیگر ماندگاری دارد و همچنین مهی توانهد بهه شهکل
گسترده و فزاینده ای در آینده توسط کارفرمایان مورد استفاده قرار بگیرد .یعنی جستجو در دنیهای
مجازی ،از سوی کارفرمایان ،برای متقاضیان کار ،یکی از متداول ترین بخهش ههای مصهاحبه ههای
کاری در دنیای امروز است ،که این شامل آن بخش از هویت مجازی می شود کهه از کهودکی بهرای
فرد شکل داده اند .به د یل غیر قابل حذف یا اوالح بودن عک ها و ویدیوهای به اشتراک گذاشته
شده در فضای مجازی ،می توانیم انتظار اثراتی را بر روی آینده شغلی ،حرفهه ای و کهاری کودکهان
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داشته باشیم .کودکان به طور کلی آسیب پذیرند ،اما در رابطهه بها کودکهانی کهه در کهودکی دچهار
آسیب هایی شده اند ،کودکان قربانی تجاوز ،یا کودکانی که آزاری را متحمل شده اند یا یهك اتفهاق
ناخوشایند در دوران کودکی داشته اند ،و همچنین کودکانی که ما به نام کودکان کار می شناسهیم،
پخش شدن تصاویرشان ،به طور اختصاوی که در آن هویت سازی شده ،می تواند تأثیرات آسیب زا
داشته باشد .اگرچه بخشی از مبارزه و تالش ما باید برای زدودن این موارد باشد ،اما باید در راستای
ممانعت از انتشار تصاویر کودکان دارای همت باشیم .برخی از وا دین بها بهی مالحظگهی در انتشهار
عک های برهنه از کودکان ،زمینه سوء استفاده را برای سایت های پورنوگرافی کودکهان همهوارتر
می کنند .همچنین انتشار تصاویر کودکان در فضهای مجهازی و شهبکه ههای اجتمهاعی ،یها انتشهار
اطالعات بی مالحظه راجع به کودکان ،در مورد چیزهایی که دوست دارند یا محل زندگی آنها ،مهی
تواند آنان را در معرض خطر دزدیده شدن یا سوء استفاده های دیگر قرار دهد( .امامی)12 ،1396 ،
 -3حقوق کودکان و فضای مجازی
 -1-3وظیفه والدین در حفظ اطالعات و تصاویر فرزندان
در حقیقت به نظر می رسد که وا دین محافظهان هویهت دیجیتهال فرزنهدان خهود هسهتند .گرچهه
همیشه هم آنها در نقش محافظ عمل نمی کنند .بسیاری مواقهع نیهز افشهای اطالعهات محرمانهه و
خصووی کودکانشان باعث آسیب به فرزندانشان مهی شهود خهواه ایهن امهر از روی قصهد باشهد یها
ناخواسته .تنها تصمیم وا دین برای به اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی فرزندشان می تواند منبهع
با قوه ای برای آسیب رساندن به کودک باشد که تا حدود زیادی مورد غفلت تحقیقهات واقهع شهده
است .فرزندان نه تنها اطالعات منفی درباره خودشان را از وا دین مخفی می کنند بلکهه موافهق بهه
اشتراک گذاشتن آنها نیز نیستند .خواه این اطالعات مثبت باشند یا منفی .کودکان توانهایی کنتهرل
هویت دیجیتال خود را ندارند و این مهارت می بایست در وا دین نهادینه شده باشد .این موضهع در
حا ی است که بسیاری از وا دین حتی این کار را از روی نیت خیر انجام می دهند( .وفایی،1395 ،
 )41این یك مسأ ه جدید است که به طور مستقیم مربوط به رشد سریع رسانه های اجتماعی مهی
شود .در حا ی که معموالً وا دین مساهل مربوط به فرزند پروری را بها دوسهتان ،انجمهن هها و بعضهاً
منابع عمومی رد و بدل می کنند .مطا بی که در اینترنت به اشتراک گذاشته شهده انهد بهه راحتهی
دسترس پذیر هستند و ابزارهایی نظیر موتورهای جستجو و پایگاه های اطالعات ابزارههایی هسهتند
که دسترسی ساده و بی نهایت به اطالعات را حتی بعد از سال ها امکهان پهذیر مهی کننهد( .محمهد
زاده )23 ،1395 ،کن باید توجه داشت این که ما به عنوان بزرگسال موظف به حمایت از کودکهان
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و رعایت منافع و مصلحت ایشان هستیم ،بدان معنا نیست که حق آنها بهر حهریم خصووهی بهه مها
واگذار شده است( .قضاع)121 ،1389 ،
 -2-3حق کودکان بر حریم شخصی در فضای مجازی
احترام به حریم شخصی اشخاص یکی از انواع حقوق بشر است که ماده  12اعالمیه جههانی حقهوق
بشر و ماده  17میثاق جهانی حقوق مدنی -سیاسی این حق را برای نوع بشر بهه رسهمیت شهناخته
است .هر چند که در زمان تصویب این اسناد بین ا مللی اینترنت هنوز اختراع نشهده بهود و فضهای
مجازی وجود نداشت و تأکید این معاهدات بر حریم شخصی افراد در دنیهای آفالیهن اسهت؛ امها در
سال  2013مجمع عمومی سازمان ملل ذیل قطعنامه ای حق حریم شخصی انسان هها را در دنیهای
مجازی به رسمیت شناخت .در همین راستا کشورهای زیهادی قهوانینی را بهرای حفاظهت از حهریم
شخصی کودکان در اینترنت به تصویب رسانده اند که شاید مهم ترین و جامع ترین آنها را بتوان در
حقوق ایاالت متحده یافت .قانون حفاظت از حریم شخصی آنالین کودکان که آخرین اوهالحش بهه
سال  2013برمی گردد ،مقررات جامعی برای حفاظت از حریم شخصی کودکان در بستر آنالیهن در
ایاالت متحده آمریکا دارد .هدف اولی این قانون حفاظت از اطالعات شخصی کودکان نظیهر اسهم و
مشخصات کودک ،آدرس ،ایمیل و تلفن منزل کودک ،مشخصات فیزیکی کودکان ،تصاویر و فیلم ها
و ودا و حتی آی پی آدرس آنها است ،که مورد محافظت قرار می گیرد .قهانونی کهه بهر اسهاس آن
شرکت گوگل به خاطر این که وبسایت یوتیوب دست بهه جمهع آوری داده ههای شخصهی کودکهان
بدون اجازه آنها یا وا دینشان زده بود ،توسط دادگاهی در نیویورک بهه  170میلیهون دالر پرداخهت
غرامت محکوم شد .نمونه چنین قوانینی در حقوق اتحادیه اروپا ههم وجهود دارد .قهانون حمایهت از
اشخاص حقیقی در مورد پردازش داده های شخصی آنها در حقوق اتحادیه اروپا را می توان در زمره
چنین قوانینی دانست .بر اساس این قانون کودکان زیر  16سهال بهرای اسهتفاده از نهرم افزارهها یها
وبسایت های مختلف در فضای مجازی نیاز به اجازه وا دین دارند.
در حقوق ایران هر چند مقررات ویژه ای نسبت به حفاظت از داده های شخصی کودکان در فضهای
مجازی وجود ندارد اما فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای مقررات کلی را برای حفاظت از داده ههای
افراد بدون در نظر گرفتن عامل سن آنها وضع کرده است .بر اساس ماده  745این قانون هر ک به
وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ووت یا تصویر یا فهیلم خصووهی یها خهانوادگی یها اسهرار
دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند ،یها در دسهترس دیگهران قهرار دههد ،بهه
نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود ،به حب از  91روز تا  2سال محکهوم
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خواهد شد .مسأ ه ای که توجه به آن ضروری است ،این است که کودکان با توجه به شرایط سنی و
بی اطالعی در مورد نحوه سرقت اطالعاتشان ،نیازمند بهره مندی از مقررات ویژه و جهامعی در ایهن
فضا هستند تا اطالعات شخصی ایشان مورد سوء استفاده قرار نگیرد( .محمد زاده)128 ،1396 ،
 -3-3حقوق کودکان در رابطه با هویت دیجیتالی
وا دین پیش از آن که فرزندانشان او ین حسهاب ا کترونیهك خهود را بهاز کننهد ،هویهت دیجیتها ی
فرزندانشان را شکل می دهند .وا دینی که افشهای اطالعهاتی بهه وهورت آنالیهن انجهام مهی دهنهد
مطمئن هستند که می توانند فرزندانشان را تا سنین بزرگسا ی دنبال کنند .در حقیقت رسانه ههای
اجتماعی و وبالگ نویسی به شکل قابل توجهی چشم انداز کودکی را با بزرگسا ی تغییر داده اسهت.
کودکان به داشتن حریم خصووی عالقه مند هستند .ریشه انگیزه آنها برای انجام این کهار در حهق
آزادی بیان وا دین و نیز حق آنها برای رشد و پرورش فرزندانشان است .وقتی وا هدین اطالعهاتی در
مورد کودکان خود را به وورت آنالین به اشتراک می گذارنهد در حقیقهت آنهها ایهن کهار را بهدون
رضایت فرزند خود انجام می دهند .این وا دین از یك سو در نقش محافظ اطالعات فرزند خهود و از
سوی دیگر به عنوان راوی داستان های شخصی فرزندانشان عمهل مهی کننهد .ایهن نقهش مضهاعف
وا دین در هویت آنالین فرزندان با تکامل هویت آنالین چنهدان از کودکهان محافظهت نمهی کنهد و
مغایر با حقوق کودک می باشد .پ اینجاست که تعارض منافع ایجاد می شود چرا که ممکن است
کودک در بزرگسا ی خود از افشای اطالعات شخصی خود توسط وا دینش ناراضی باشد .وا هدین بها
انتشار عک فرزندان خود در فضای مجازی در حقیقت حریم شخصی وی را نابود می کنند .این در
حا ی است که حق تصمیم گیری در این خصوص با وا دین نیست .رعایت حقوق و کرامهت کهودک
توسط وا دین در فضای مجازی ازضروریات است و عدم رعایت آن به نوعی ورود به حریم خصووهی
کودکانی است که به د یل وغر سن خود قادر به تصمیم گیری و اعمال حق خود نیستند .ا بتهه بهر
اساس اسناد بین ا مللی ،به ویژه کنوانسیون حقوق کودک ،و قانون جراهم رایانه ای ،این حق کودک
قابل تفوی و واگذاری به دیگران ،حتی مادر و پدر نیست و گاهی امکان دارد عهدم رعایهت حقهوق
کودک در این باره جرم و تخلف محسوب شده و قابل پیگیری قضایی نیز باشد .برای نمونهه چنهدی
پیش یك دختر  18سا ه در اتریش از وا دین خود به علت خودداری از حذف عک ههایی کهه از او
در کودکی در فیسبوک منتشر کرده اند ،شکایت کرد .او انتشار این عکه هها را شهرم آور و نقه
حریم شخصی خود خواند .این دختر اتریشی به مح رسیدن به سن قانونی از وا هدینش بهه علهت
انتشار عک های خود در فیسبوک شکایت کرد .وی درباره انتشار عکه ههای دوران کهودکی اش
توسط وا دینش به روزنامه ها گفته است :هیچ حد و مرز و هیچ شرمی نداشهته انهد .برایشهان مههم
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نبوده است من در توا ت نشسته ام یا برهنه روی تخت سفری دراز کشیده ام ،هر حظه زندگی مهن
عکاسی و منتشر شده است .وکیل او نیز در آن زمان گفته است :این دختر شان زیادی برای برنده
شدن در دادگاه دارد .از دادگاه نیز خواسته شد عالوه بر حذف عک هها ،جریمهه نقهدی ههم بهرای
وا دین در نظر بگیرند .در حقیقت فضای مجازی با به نشر سپردن تصاویر کودکان وهفحه ههای پهر
مخاطبی را برای فروش محصوالت مهیا کرده است ،به نحوی که برخی وا دین حتهی پهیش از تو هد
فرزندشان با تصاویر سونوگرافی ،دیگران را از چگونگی وضعیت رشد کهودک مطلهع مهی نماینهد .در
واقع استفاده ابزاری از کودک از همان دوره جنینی شروع و پ از تو د نیز تا سهن  17سها گی آن
کودک ادامه دارد .اوطالح اشتراک گذاری ،روش هایی را توویف می کند که وا دین از طریق آنهها
جزهیاتی در مورد زندگی خصووی فرزندانشان را به وورت آنالیهن بهه اشهتراک مهی گذارنهد .ایهن
موضوع می تواند یکی از بخش های اولی گفتمان تربیت فرزند و تجزیه و تحلیل حقهوقی اخهتالف
بین حقوق کودکان و حقوق وا دین باشد .بحث های زیادی بر نحوه ایجهاد هویهت آنالیهن در افهراد
جوان و آسیب رساندن به آنها وورت گرفته است .بها ایهن حهال بحهث ههای انهدکی دربهاره رفتهار
افشاگری وا دین و تأثیری که این رفتار می تواند بر آینده فرزندانشان بگذارد ،در دسهت اسهت .کهم
بودن بحث ها در این زمینه به این د یل است که حتی برخی از وا دین کامالً بهه وهورت اختیهاری
این کار را انجام می دهند .بدون این که به این امر آگاه باشند که پست ههای آنهها چهه تهأثیری بهر
سالمت عمومی فرزندانشان خواهد داشت .در بسیاری از زمینه ها نیز وا دین در نقش سرپرسهت در
مورد هویت دیجیتال فرزندانشان عمل می کنند و سعی دارند کودکانشهان را از زیهان ههای آنالیهن
محافظت کنند .سازمان های اجتماعی نیز معموالً پیش از به اشتراک گذاری آنالین عک کودکهان
خود ،اجازه می گیرند .اگر یك شرکت یا نادانسهته یها از روی قصهد اطالعهات محرمانهه مربهوط بهه
کودکان را در رسانه ها افشا کند در این وورت وا دین خواستار جبران خسارت می شوند .همچنین
وا دین در مورد نحوه استفاده از فضای آنالین برای کودکان خود نقهش نظهارتی را ایفها مهی کننهد.
چنین نظارت هایی می تواند شامل ایجاد محدودیت هایی بهرای دسترسهی آنهها بهه اینترنهت و بهر
شمردن تهدیداتی شود که فضای آنالین به همراه دارد .مانند آزار و اذیت اینترنتهی و فعا یهت ههای
جنسی مانند رد و بدل کردن عک و ویدیو به وورت آنالین( .کاوه مریان)73 ،1398 ،
 -4کودکان کار اینستاگرامی
اینستاگرام یکی از بسترهای رسانه ای نوین اسهت کهه امکهان حضهور کهاربران ،از جملهه وا هدین و
کودکان را در فضای مجازی فراهم کرده است .عبارت «کودکان کار اینستاگرامی» به پدیهده ای نهو
ظهور در فضای مجازی اشاره دارد که کودکان توسط وا دینشان به خدمت گرفتهه مهی شهوند تها از
۷
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طریق به نمایش گذاشتن جنبه های مختلف حیات زیستی ایشهان ،سهودآور باشهند .در ایهن بهین،
قدرت ارتباطی رسانه ها می تواند حق بر حریم شخصی کودک را در راسهتای منهافع شهرکت ههای
تجاری یا اقتصاد خانواده تضعیف کند .در این وفحات گاه از کودکان و بهدن آنهها بهه مثابهه عنصهر
نمایش استفاده شده است .مدرنیته جامعه ای نمایشی است که به شهدت بینهایی محهور اسهت .بهه
عبارتی جهان اجتماعی ما حول امر بصری شکل می گیرد .در این بین بدن به مثابه کهاالیی کهه بهه
نمایش در می آید و تو ید ذت می کند ،می تواند برای مخاطبان جامعه نمایشهی عنصهری جهذاب
باشد که به افزایش دنبال کنندگان وفحات اینستاگرامی کودکان کار کمك کند .ایهن کودکهان بهه
نحو خاوی باس می پوشند ،آرایش می کنند ،وحبت می کنند ،حتی تحت فرآیند ههای کلینیهك
های زیبایی قرار می گیرند تا با نمایش بدن و حیات زیستی ایشان به مخاطبان این وهفحات هذت
یا اطالعات بفروشند .بدن و حیات زیستی این کودکان به کار گرفته می شود تها در فرآینهد کسهب
منفعت سودآور باشد.
تری سنفت از او ین محققانی بود که در کتاب خود تحت عنهوان « دختهران دوربینهی ،سهلبریتی و
جامعه در عصر شبکه های اجتماعی» به تبیین نسهل جدیهدی از افهراد مشههور در فضهای مجهازی
پرداخت .او در همین زمینه از اوطالح خرده سلبریتی برای تعریف آن دسهته از کهاربرانی اسهتفاده
کرد که با بهره گیری از دوربین های در بستر وب (وبکم) ،ودا ،ویدیو ،عک و سهایت ههای شهبکه
اجتماعی برای خوانندگان ،بینندگان و کسانی که با آنها ،ارتبهاط آنالیهن دارنهد محبهوب بهوده و در
فضای آنالین نوعی ارتباطات نمایشی را برای هواداران خود رقم می زنند .چند سها ی اسهت کهه در
کشور ما وفحاتی که در اینستاگرام به نمایش گذاشته می شوند و پ از دوره ای کوتاه بسهیاری از
آنها به مثابه خرده سلبریتی ها مشهور و محبوب می شوند ،کودکان هسهتند .کودکهانی کهه عمومهاً
توسط خانواده و مخصوواً مادران خود در فضای مجازی به عنوان مدل تبلیغهاتی یها مهدل ایهده آل
کودک بازنمایی می شوند و از آنان به عنوان کودکان کار اینستاگرامی یاد می شود .ایهن اسهت کهه
هم اکنون معنای کودک کار ورفاً به تعریهف سهنتی آن و کهارکردن کودکهان در خیابهان معطهوف
نیست ،بلکه می توان از کودکان کار جدیدی سخن گفت که زوماً از طبقات پایین و محروم جامعهه
نیستند و خانواده هایشان آنها را به کار می گیرند تا از طریق آنها کسب درآمد کننهد .در واقهع کهار
کردن کودک در زمان های قدیم و قبل از گسترش فضای مجهازی کهه امهروزه بهه بخهش الینفهك
زندگی بشریت تبدیل شده است ،به اشهکال بسهیار سهاده و ابتهدایی هماننهد کهار کهردن در زمهین
کشاورزی نمایان می گشت ،اما امروزه با گسترش روز افزون این فضای نو ظههور دیگهر شهاهد کهار
کردن کودک در زمین های کشاورزی یا پوشیدن باس های زشت و کهنه وی نخهواهیم بهود .بلکهه
این بار پوشیدن باس های فاخر و زندگی تجملی این کودکان بهه مثابهه کاالههایی تبلیغهاتی بهرای
۸
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شرکتهای تجاری سود آور است .نه کار کردن آنان در شرایط سخت و طاقت فرسای کارخانه ها و نه
دستفروشی آنان در چهار راه ها.
در ایران پژوهش های اندکی در مورد کودکان اینستاگرامی انجام شده است .در تحقیقهی بها عنهوان
کودکان ویترینی ،این گونه منعک شده است که بررسی جامعه شناختی تأثیر سلبریتی ها بر گروه
های مرجع دانش آموزان و تأثیر سلبریتی ها به عنوان افرادی مشهور و محبهوب بهر دانهش آمهوزان
غیر قابل انکار است .سلبریتی ها هم اکنون به عنوان گروه مرجع همانند گروه همسهاالن و دوسهتان
برای این دانش آموزان در برخی حیطه ها مطرح هستند ،اما این موضوع بیشتر در ارتباط با مساهلی
از جمله ظاهر و مدل باس پوشیدن است .اما درباره مساهل عمیق تر از جملهه سیاسهی و اعتقهادی
این موضوع محل تردید است .در پژوهشی با عنوان تطبیق عناور کار با نظر به کودکان کهار فضهای
مجازی در مقایسه با کودکان کار سنتی ،کودکانی که در خیابان مشغول کار هسهتند مهورد مطا عهه
قرار داده شده اند و دریافتند که در هر دو نوع کار عناور کارفرما و کهارگر وجهود دارد ،امها تفهاوت
هایی در این بین مطرح است .به طور مثال کارفرمها در ارتبهاط بها کودکهان کهار مجهازی مهادران و
خانواده کودک هستند .اما کارفرما در کارهای خیابانی کودکان کار ،اغلب افراد سهودجو و غریبهه ای
هستند که کودک را به کار می گیرنهد و ههر دو در نهایهت بهه دنبهال سهود بهرای خهود هسهتند و
اینجاست که نقش نهادهای حاکمیتی و زوم سیاستگذاری ههای قهانونی و حقهوقی در ایهن زمینهه
مشخد می شود .در بحث استفاده ابزاری ،امید است که کارشناسان به طهور کلهی در تمهام مهوارد
مندرج در قوانین بتوانند هم خود قانون را بشکافند و آن را دقیق تر تفسیر کنند و هم نقهد سهازنده
برای بهبودش داشته باشند .چیزی که امروزه خطیر است ،آن بخشی از نقد قهانون اسهت کهه بهه
موضوعات مرتبط با بهره کشی اقتصادی ازکودک و نحوه حضور او در تو ید محتوا ناظر است( .قاسم
زاده)154 ،1397 ،
 -5جنبه های هنجاری و قانونی حقوق کودکان در ایران و عرصه بین الملل
حقوق کودکان در  CRCو سایر اسناد بین ا مللی و منطقه ای حقوق بشر از جمله اعالمیهه جههانی
حقوق بشر ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل ،کنوانسیون اروپایی برای حمایت از آزادی ها
و حقوق ضروری ،مقررات شورای اروپایی درباره حمایت از کودکان در برابر استثمار جنسهی و سهوء
استفاده جنسی ذکر شده است .سی آر سی یکی از کامل تهرین و جهامع تهرین اسهناد حقهوق بشهر
درباره کودکان به شمار می رود .این سند تقریباً به طور جهانی توسط کشورهای عضو بهه اسهتثنای
ایاالت متحده آمریکا تصویب شده است .این حقوق شامل کلیهه حقهوق مهدنی ،سیاسهی ،فرهنگهی،
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اقتصادی و اجتماعی از جمله حق دسترسی به اطالعات و حق آموزش را برای کودکان تضمین مهی
کند و تأکید دارد که برخی از حقوق که تنها برای بزرگساالن متصور می شهوند بهرای کودکهان نیهز
ودق می کنند .عالوه بر این CRC ،در چهارچوب حقوق بشر نیازها ،ظرفیت هها و آسهیب پهذیری
های منحصر به فرد کودکان را در نظر می گیرد و اعالم می کند که کودکان حق رشد و بازی دارند.
این قانون به طور جزهی حقوق آنها در مورد محافظت در برابر انواع خشونت ،سوء استفاده و استثمار
را مشخد می کند و بر حق آنها برای رشد در محیطی امن تأکید می کند .در مجموعهه اسهناد بهه
دست آمده از مرکز نوآوری حاکمیت بین ا ملل این موضوع به طور خاص از اهمیت زیادی برخوردار
است که به رسمیت شهناختن حقهوق کودکهان در تمهامی فعا یهت هها ،سیاسهت هها ،سهاختارهای
فرآیندهای راهبری و نظارت اینترنت گنجانده شده است .این جهای امیهدواری اسهت کهه بعضهی از
حقوق کودکان به رسمیت شناخته می شوند و مورد توجه قرار می گیرند به خصوص مواردی که بر
امنیت و محافظت از کودکان تمرکز دارند .بخش اول از مفاد ( )1-41سند  CRCمربوط بهه حقهوق
ماهوی می شود در حا ی که مفاد ( )42-54مربوط به اجهرای آنهها مهی شهود .ایهن قهوانین را مهی
بایست به وورت بخشی از یك چهارچوب جامع درک کرد .حقوق ماهوی به سه بخش تقسهیم مهی
شوند :حقوق تهیه و تأمین ،که مربوط به منابعی می شوند که در بقا و پیشرفت کودکهان و اسهتفاده
از حداکثر ظرفیت های با قوه آنها مؤثر اند .حقوق حمایت و حقوق مشارکت .این حقوق به کودکهان
حق می دهد تا با فرآیندهایی که رشد آنها را تحت تأثیر قرار می دهنهد درگیهر شهوند و در جامعهه
نقش فعا ی داشته باشند .این حقوق به وورت جهانی است و به طور برابهر بهرای همهه کودکهان در
همه زمینه های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اجرا می شود .آنها همچنین با تمرکز بهر کهودک بهه
طور کلی قابل تجزیه نیستند زیرا همه آنها با یکدیگر در ارتباط اند .بنابراین در حقوق بشهر سلسهله
مراتب وجود ندارد و تصمیمات در مورد هر یك از قوانین می بایست با توجه به سایر حقوق موجهود
در کنوانسیون اتخاذ شود.
حامیان حقوق کودک به طور کلی بر این عقیده اند که بیشتر سهم  CRCدر تغییر شناخت عمومی
از کودکان بوده است .از آنجایی که قبالً کودکان متمایل بودند به عنوان افرادی فاقد اختیار و مهورد
طف واقع شوند .اما کنوانسیون برای آنها حقوق مستقلی را در نظر گرفت .دو ت ههای عضهو مجهاز
نیستند سیاست ها و روش هایی را که برای کودکان مفید است را دنبال کنند بلکه بهه عنهوان یهك
تعهد قانونی تنها ملزم به اجرای این حقوق هستند .این کنوانسیون از  54ماده تشکیل می شود .سه
پروتکل اختیاری نیز وجود دارد .یکی از مهمترین آنها که مربوط به یکی از پروتکل ههای اختیهاری
می شود موضوع فروش کودک ،تن فروشی کودک و به ویژه عک و مطا ب تحریك آمیز می شهود.
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سند  CRCکودکان را به عنوان دارندگان حقوق فردی و همچنین به عنوان عضوی از یك خهانواده
و جامعه در نظر می گیرد( .معتمد نژاد)24 ،1364 ،
هر نوع تبعی (ماده  ،)2دخا ت خودسرانه و غیر قهانونی در حهریم خصووهی کودکهان ،مکاتبهات،
تصاویر و تعدی غیر قانونی به شرافت و اعتبار آنها (ماده  ،)16اطالعات و مطا ب مخرب که سهالمت
و رفاه کودک را به خطر می اندازند (ماده  ،)17همه انواع خشونت جسمی یا روحی ،آسیب یها سهوء
استفاده ،بی توجهی یا رفتار سهل انگارانه ،بد رفتاری یا استثمار از جمله سوء استفاده جنسی (ماده
 ،)19خرید و فروش کودک به هر قصد و هر شکل (ماده  ،)35سایر اشکال استثمار که به هر جنبهه
ای از رفاه کودک خدشه وارد کند (ماده  ،)36اشکال مختلف استثمار جنسی و سوء استفاده جنسی
شامل تحریك یا اجبار کودک برای انجام هرگونه فعا یت جنسی غیر قانونی ،بهره گیری اسهتثماری
از کودکان در نمایش ها و مطا ب و عک ها و فیلم های تحریك کننده (مهاده  ،)34آزار و اذیهت و
سایر اعمال ظا مانه ،رفتارهای غیر انسانی ،رفتارهای تحقیر آمیز یها مجهازات (مهاده  ،)37بهه طهور
مطلق در سند بین ا مللی مذکور ممنوع قلمداد شده است.
امروزه به د یل مجموعه ای از آسیب های جسمی و روانی که انتشار تصهویر کودکهان یها اطالعهاتی
راجع به کودکان در فضای مجازی می تواند به دنبال داشته باشد ،این موضوع ،اهمیهت پیهدا کهرده
است .در کشورهایی که قوانین مترقی دارند ،مسأ ه انتشهار تصهاویر کودکهان بهه وهورت واضهح در
قوانین جای گرفته است .در ایران قوانینی کهه اخیهراً تصهویب رسهیده ،اشهاره ههای مسهتقیمی بهه
موضوعاتی دارد که می توان از آن برای جلوگیری از تضییع حقوق کودکان در فضای مجازی و بهره
کشی اقتصادی از کودکان در این فضا ،استفاده کهرد و از آن بههره بهرد .قهانون اشهاره ههای خیلهی
مختصر اما مشخصی را به وورت خاص ،در مورد یکی از مهم ترین رسانه های رسمی ،یعنی وهدا و
سیما دارد و آن را از تو ید محتوای مضر برای کودکان منع می کند .قانون این رسانه را موظف مهی
کند که قوانین مشخصی را تدوین کند .آیین نامه های اجرایی که بهه وهورت مشهخد بهه حقهوق
کودک اشاره کند ،چیزی است که با کمبود آن مواجه هستیم تا بتوانیم به وورت جدی در نههادی
مثل ودا و سیما و تمام رسانه های چاپی یا دنیای مجهازی تصهویری یها غیهر تصهویری ،از حقهوق
کودکان دفاع کنیم .همچنین قانون اشاره مشخصی می کند به گروهی از کودکان کهه در ایهران بهه
عنوان کودکان بزه دیده یا بزهکار ،قربانیان یا رها شدگان از آزار ،و یا کسانی کهه خودشهان مرتکهب
جرمی شده اند اما کودک هستند .در هر دو مورد از این گروه ها ،انتشار تصاویرشان منع جدی دارد
و مشخصاً به موضوع زمانی اشاره می کند که این انتشار باعث بروز آسیب شود .ا بته این موضوع به
وورت خیلی کلی و قابل استنباط در قانون آمده است .اما آنچه قوانین مترقی بهه آن مهی پردازنهد،
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قوانین و آیین نامه های بسیار دقیقی در حوزه فضای مجازی اند .برای همین نیاز است تا بها وضهوح
بیشتر دراین حوزه قانونگذاری شود .مطابق کنوانسیون حقوق کودک ،دو ت ها موظف هسهتند کهه
کودکان را از هر نوع رفتار و هر نوع بد رفتاری که وا دین یا سرپرستان قانونی می توانند نسهبت بهه
آن ها داشته باشند محافظت کنند .برای جلوگیری از ههر نهوع سهوء اسهتفاده از کهودک دو هت هها
موظف اند تا اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند که این مسأ ه مهمی است .همچنین در قهانون
حمایت از کودکان و نوجوانان ،مصوب سال ،1381که در حهال حاضهر قهانون الزم ا جهرا در مهورد
کودکان است ،هر گونه نادیده گرفتن سالمت روانی کودک ممنوع دانسته شده و قابل پیگرد قهانونی
است .بر همین اساس انتشار تصاویر کودک در فضای مجازی را هم می توان نق حریم خصووهی
کودک یا به نوعی نادیده گرفتن سالمت روانی کهودک دانسهت و مهورد پیگیهری حقهوقی قهرار داد.
آسیب ها و خطرات با قوه موجود برای کودکان در سراسر جهان را می توان در سه دسته کلی هدف
گیری تجاری و تبلیغاتی ،بهره برداری و استثمار جنسی کودکان و نق حریم خصووی آنها تقسیم
کرد .به طور کلی انتشار تصویر کودکان در هر عنوان و قا بی اما و اگرهایی دارد ،از جمله این که بها
انتشار این تصاویر به جای آنها تصمیم می گیریم و آینده ای تصویری برای آنها رقم مهی زنهیم کهه
هیچ نقشی در آن ندارند؛ و شاید بعدها با آن موافق نباشند .عک و یها ههر داده ای کهه در اختیهار
عموم مردم قرار داده می شود ،ممکن است به دست افراد بیمار افتد و سوء استفاده ههای زیهادی از
آن بشود.
از این بیش حقی به نام حق بر فراموشی ،وجود دارد .به این معنی که همه ما حق داریهم ههیچ داده
ای از ما در اینترنت وجود نداشته باشد و بها انتشهار فهیلم و عکه و محتواههایی کهه در فضهاهای
عمومی منتشر می کنیم؛ عمالً این حق را زاهل می کنیم .زمانی که وحبت از خانواده ههای محهروم
می شود تمامی این ضرورت ها دو چندان مهی شهود .تصهویری از یهك کهودک محهروم در فضهایی
ناراحت کننده که قطعاً کسی دوست ندارد در آن محیط باشد موجب ساخت یك تصویر همیشهگی
از آن کودک در فضایی فالکت بار می شود؛ به گونه ای کهه تها ابهد او را درد کشهیده و محهروم بهه
جامعه معرفی می کند .حتی در این باره کیدتاک (رسانه ویدیویی درباره جهان کودک و نوجهوان)
نق حقوق کودکان را مغایر با قوانین کنوانسیون جهانی حقهوق کودکهان دانسهته و بیهان داشهته،
وزارت دادگستری به عنوان ناظر اجرای این قوانین در ایران و همچنین پلی فتا ،بایهد بهه وظهایف
قانونی خود عمل کنند و با خاطیان برخورد کنند .این رسانه همچنهین انتشهار چنهین تصهاویری را
مغایر با حفظ شأن و منز ت انسانی ارزیابی کرد و گفت :در تعاریف عرفی و مذهبی در ایران وراحتاً
به حفظ کرامت افراد و پرهیز از کمك علنی و خجا ت دادن آنها مکرر توویه شده است و افزون بهر
این ،کمك هایی از این دست از اساس ،مشکلی را حل نمی کند زیرا به دفع پایدار فقر کمهك نمهی
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کند و چون مقطعی و موردی هست و به شکل سیستماتیك و با عوامهل ایجهاد فقهر برخهورد نمهی
شود؛ بنابراین آن را تشدید هم می کند.
انتشار تصاویر کودکان از سوی وا دین در فضای مجهازی و همچنهین اسهتفاده کودکهان در وهنعت
مد ینگ نیز نق حقوق کودک است .در مورد تصویر برداری از کودکان ،چه انتشار تصاویر از طرف
وا دین درفضای مجازی ،چه انتشار تصاویر کودکانی که در مد ینگ از آنان استفاده می شهود یها در
موردی که اخیراً باب شده است و برخی تصاویر کودکان به حا ت نیمه برهنهه یها اروتیهك از سهوی
آتلیه ها منتشر می گردد ،به نوعی استفاده ابزاری از کودکان و بسیار تأسف برانگیز است .افهزون بهر
این استفاده کودکان در ونعت مد ینگ در حال مرسوم شدن در فضای مجازی اسهت و مهی تهوان
گفت وا دین این کودکان به نوعی به عنوان شغل کودک به آن نگاه می کنند و با توجه بهه آسهیبی
که به کودکان وارد می کند ،این اقدام به نوعی کار اجباری کودکان محسوب می شود .کسب درآمد
از طریق کودکان به شیوه ابزاری و انتشار تصاویر آنان در فضای مجازی ،قابل پیگیهری اسهت و الزم
است که آگاهی رسانی شود تا وا دین بدانند با این اقدام آنها چه آسیب جدی به کودکان خهود وارد
می کنند .انتشار تصاویر کودکان ،آزارگران جنسی را جذب می کند .حتی در بحث مهد ینگ گهاهی
کودکان برای عکسبرداری و تصاویری که از کودکان تهیه می شود ،ساعت ها بایهد جلهوی دوربهین
قرار بگیرند و فشار خستگی جسمی و عصبی را متحمل گردند .و گاهی گهریم ههای سهنگینی روی
کودکان انجام می شود و همه این ها موجب آزار و آسیب به کودک می شود .هنگهامی کهه تصهاویر
کودکان منتشر می شود و در معرض دید عموم قرار می گیرد ،بسیار مخاطره آمیز است .افهزون بهر
این ،مورد توجه قرار گرفتن کودک موجب می شود به شخصیت او آسیب جدی وارد شود و به طور
ناخواسته مسیر زندگی کودک و آینده شغلی او تحت ا شعاع قرار می گیرد .چنین اقداماتی به طهور
جدی باید پیگیری و به وا دین آگاهی رسانی شود .و آنچه که بسهیار مخهاطره آمیزاسهت ،ایهن کهه
تصاویر این کودکان با توجه به این که در معرض دید عموم قرار می گیهرد ،ممکهن اسهت در آینهده
طعمه ای برای آزارگران جنسی یا افراد پدوفیلیا باشد .طی سال های اخیهر آتلیهه ههایی در حضهور
وا دین ،عک های نامتعارف ،بدن نما و نیمه برهنه از کودکان آنها گرفته و آنهها را در شهبکه ههای
مجازی منتشر کرده اند که واکنش هایی را در پی داشته است .از این روی ،مرجع ملی کنوانسهیون
حقوق کودک به عنوان متو ی برنامه ریزی ،هماهنگی ،نظارت و پهایش حقهوق کهودک و عههده دار
حمایت از حقوق کودکان در سطح ملی و بین ا مللی رسا ت سهنگینی در تهأمین ،تضهمین و ارتقها
حقوق کودک بر عهده دارد .به موجب تکا یف درج شده در برنامه های توسهعه کنوانسهیون حقهوق
کودک این مرجع مکلف است با ساختار سازی و ایجاد زنجیره تعاملی مسهتمر بها همکهاری اعضهای
شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ،مراجع متناظر استانی ،قوه قضاهیه ،سهازمان
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های مردم نهاد و سایر کنشگران عروه حقوق کودک و در مقام پیگیری راهبردی کنوانسیون حقوق
کودک در عروه ملی ،زمینه ارتقا همه سویه حقوق کودکان را فراهم کند .از این بیش مرجهع ملهی
کنوانسیون حقوق کودک در راستای وظایف راهبردی خود اجرای برنامه های گونهاگون بهه منظهور
ارتقای حقوق کودک در جمهوری اسالمی ایران را بر عهده دارد که سلسله اقدامات انجهام شهده در
این راستا فهرستی بلند از اقدامات گوناگون را در بر می گیرد .از جمله این موارد می توان به تهالش
در اوالح قوانین و مقررات با رویکرد کودک محوری ،تدوین وایح مورد نیاز در راسهتای حمایهت از
حقوق کودکان ،آموزش حقوق کودک در قا ب مدارس فصهلی بهه کنشهگران اوهلی عروهه حقهوق
کودک ،هماهنگی برای ایجاد کلینیك های حقوق کودک اشاره کرد .اکنون بهی گمهان مههم تهرین
راهبرد این مرجع ایجاد زمینه مناسب و گسترش زنجیره تعاملی با دسهتگاه هها و ایجهاد زیرسهاخت
فرهنگ حقوق کودک از طریق کنشگران اولی به سطح جامعه ،مدارس و خانواده ها است .بهر ایهن
اساس ،مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ،این گونه تخلفات را محکوم و پیگیری آن از طریق قوه
قضاهیه تا محکومیت و اجرای قاطع مجازات عهامالن جهرم را ،بها اعهزام نماینهده ای ویهژه و تحلیهل
موضوع در ودد ریشه یابی علل و عوامل آن و پیشگیری از مهوارد مشهابه ضهروری مهی دانهد .ایهن
مرجع اعتقاد دارد ،آموزش زنجیره ای کنشگران اولی حمایت از حقوق کودک و تزریق این آموزش
ها به بطن جامعه ،خانواده ها و دانش آموزان مهمترین عامل بازدارنده در مقابل این افکار متحجرانه
است .مقامات قضایی باید نسبت به نق حقوق کودک ورود کنند و از سوی دیگر الزم است نسهبت
به تصویرگران و وا دین به طور کلی راجع به استفاده ابزاری از کودکان آگاهی رسانی از طریق وهدا
و سیما و فضای مجازی انجام شود که این اقدامات ،چنین آسیب هها و مخهاطراتی بهه همهراه دارد.
بدین سیاق ،تصمیماتی دایر بر نشر تصویر کودک به هر عنوان که ممکن است در آینهده کهودک از
انتشار آن متضرر یا ناراضی تلقی شود ،مغایر حق کودک بر کرامت انسانی ،خشونت علیهه کودکهان،
حق بر تعیین سرنوشت آنان همچنین به واسطه آسیب های روحی ،جسمی و دیگر آسیب ها مغهایر
مصا ح کودکان است .از این رو ،هرگونه انتشار تصویر کودکان ممنوع و انجام آن نق وریح حقوق
آنان به شمار می رود( .اسماعیل نژاد)52 ،1394 ،

۱۴

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره  ،1ایپپی  ،2بهار 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

نتیجه گیری
این موضوعی حیاتی است که دستگاه های نظارتی تشخید دهند که امهروزه عمهده ای از کهاربران
اینترنت زیر  18سال هستند .بنابراین فرضیاتی در مهورد کهاربران بهه عنهوان مثهال آگهاهی ،درک،
توانایی ها ،نیازها و حقوق کاربران می بایست تأیید شود و این حقیقت که از هر سه کاربر یهك نفهر
آنها کودک است را نیز در نظر بگیرند .رویکرد سن عمومی از سوی ناظران و اراهه دهندگان خدمات،
بیشتر به دنبال این است که آنها را نسبت به نیازمندی های خاص کودکان غافل کند و این گرایش
بیشتر بزرگساالن را در مرکز توجه قرار می دهد .یکی از کارکردهای مهم قهانون ،کهارکرد آموزشهی
است ،یعنی خود قانون ،تدوین آن ،بحث کردن راجهع بهه آن و نقهد کهردنش ،خهود ایهن اقهدامات،
کارکرد آموزشی دارد و افراد جامعه را متوجه مواردی می کند که به عنوان نقه حقهوق محسهوب
می شود .در این مورد ما نیازمندیم که بدانیم چه چیهزی نقه حقهوق کهودک در فضهای مجهازی
محسوب می شود و چطور مهی تهوانیم از آن مراقبهت کنهیم؟ بهه ایهن ترتیهب بسهیاری از افهراد و
شهروندانی که در فضای مجازی حضور دارند خودشان می توانند کمك کنند برای ایهن کهه جلهوی
این اتفاق ها گرفته شود ،فرهنگسازی شود و رفتارها تغییر کند .قطعاً وقتی پشهتوانه قهانونی وجهود
داشته باشد ،افراد می دانند اگر توان تغییر رفتار نداشته باشند ،قانون حهامی خواههد بهود و جلهوی
نق حقوق را خواهد گرفت .بنابراین به نظر می رسد آموزش ،نقد قانون و  ،...بخش بسهیار مهمهی
در راستای جلوگیری و کاهش نق حقوق کودک است .آشنایی افراد با حقوق و در مرحلهه بعهدی
اگر حقوق نیازمند اوالح باشد ،می تواند مطا به جمعی را به وجود بیاورد و اگر قوانینی وجود دارد،
شرایط و زمینه برای اجرایش فراهم بشود .به نظر می رسد در کشور ما مهمترین نقد و کاستی در
تناق در شکل تعریف کودکی و آنجایی است که بحث سن شرعی مطرح می شهود .بها ایهن حهال،
قانون در جاهای مشخصی به سن  18سال به عنوان سن کودکی اشاره می کند و بحهث روشهنی در
رابطه با تمام کودکان مشمول قانون دارد .از طرف دیگر در کشور ما به د یل ا زامی که در پیهروی و
تبعیت از قوانین اسالمی هست باعث شده که تطابق قوانین جدید بها قهوانین کشهورهای پیشهرو در
زمینه دیجیتال ،با مشکالت زیادی مواجه شود و از آنجایی که دین و قوانین آن مربوط بهه گذشهته
است و پیش بینی فنی و دقیقی در دین برای عصر دیجیتال نشده ،بنابراین باید قهوانین مبتنهی بهر
دین ،در این حوزه دیجیتال ،اوطالحاً به روز رسانی شود .همانطور که مهی دانهیم در دنیهای امهروز
دیجیتا ی شدن زندگی با افزایش روز افزون استفاده از تلفن های هوشمند سرعت بیشتری به خهود
گرفته است .اینترنت ،تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی زنجیره ای از سبك جدید زنهدگی
اند که دیگر شاید ادامه زندگی بدون آنها امکان پهذیر نباشهد .یونیسهف حضهور کودکهان در فضهای
مجازی با استفاده از تلفن های هوشمند را نه تنها مضر نمی داند بلکهه اشهاره مهی کنهد دسترسهی
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کودکان به اینترنت باعث افزایش سرعت آموزش و امکهان دسهتیابی بهه موقعیهت ههای تحصهیلی و
شغلی بهتر برای کودکان و نوجوانان می شود .اما کودکان مشکالت زیادی در ایهن رونهد دیجیتها ی
شدن داشته و دارند .نبود مقررات مناسب برای حفاظت از کودکان در فضای مجهازی همهواره بایهد
مورد توجه باشد و این که نمی توان به بهانه حفاظت از کودکان ،آنها را از یهك زنهدگی دیجیتهال و
آنالین محروم کرد .کودکان هم حهق اسهتفاده از مزایهای بیشهمار اینترنهت را دارنهد و ایهن وظیفهه
بزرگساالن و مخصوواً حکومت هاست که بها وضهع قهوانین و نظهارت کهافی و در عهین حهال غیهر
ظا مانه ،اینترنت را به فضایی امن برای کودکان تبدیل کنند .ایران هم در ایهن میهان از ایهن قاعهده
مستثنی نیست .متأسفانه هنوز قانون جامعی برای حفاظت از کودکان در فضهای مجهازی در ایهران
تصویب نشده است و شاید گام اولی مجله نماینهدگان فعلهی در ایهن زمینهه ،ایهن باشهد کهه بها
ا گوگیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرو و تصویب یك قانون جامع به حفاظهت از حقهوق
کودکان در فضای مجازی همت گمارند.
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Dissemination of images of children in cyberspace and its effect on
personality development before puberty, in the light of Iranian law and
international regulations
Maryam Shariati1 / Masoumeh Zamanian2 / Milad Khalili3

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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