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واکاوی چالش های زنان در فضای سایبری

مهدیه شادمانی
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اینترنــت مهمتریــن شــاخصه عصــر ارتباطــات اســت. گســترش و تبــادل اطالعــات ســبب شــده تــا ابــزار مختلفــی 

ــم  ــفانه جرائ ــاوری، متأس ــرفت فن ــن پیش ــار ای ــا در کن ــود. ام ــاد ش ــران ایج ــن کارب ــاط بی ــهولت ارتب ــرای س ب

ســایبری نیــز گســترش پیــدا کــرده اســت. جاسوســی رایانــه ای، شــنود غیــر مجــاز، کالهبــرداری در فضــای 

مجــازی نمونه هایــی کوچــک از ایــن جرائــم می باشــد. نکتــه مهــم آســیب رســاندن بــه زنــان و دختــران در ایــن 

ــار  ــازی ، انتش ــات مج ــتگی در ارتباط ــد. وابس ــا می باش ــمی آن ه ــی و جس ــای عاطف ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــا ب فض

ــان و دختــران اســت. ــی اســت کــه متوجــه زن اطالعــات خصوصــی و همچنیــن آزار جنســی از جملــه خطرات

 در این مقاله به واکاوی ابعاد خشونت در فضای مجازی علیه زنان پرداخته شده است.
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مقدمه
 وقتــی بــه گذشــته نــگاه می کنیــم و وســایل ارتباطــی 
ــم  ــم، می بینی ــه می کنی ــن دوره مقایس ــا ای ــان را ب آن زم
ــا و  ــرفت در کاره ــث پیش ــدر باع ــوژی چق ــه تکنول ک
ــی آن  ــاده ی ارتباط ــایل س ــت. وس ــده اس ــی ش زندگ
دوره اصــاًل قابــل قیــاس بــا وســایل ارتباطــی ایــن دوره 
ــاده  ــای س ــه و تلفن ه ــل نام ــایلی از قبی ــت، وس نیس
ــرفت  ــون پیش ــی اکن ــرد؛ ول ــوار می ک ــه، کار را دش اولی
ــا  ــیاری از کاره ــدن بس ــریع تر ش ــث س ــوژی باع تکنول
ــا را  ــام کاره ــا آن تم ــوان ب ــه می ت ــایلی ک ــده، وس ش
ــت و  ــل :»اینترن ــام داد، مث ــم انج ــی ک ــدت خیل در م
تلفــن همــراه و ...«، اینترنــت از جملــه وســایل ارتباطــی 
جدیــدی اســت، کــه طــی دو دهــه مــورد امعــان نظــر 
ــت.  ــه اس ــان قرارگرفت ــه ای از جوان ــل توج ــداد قاب تع
اینترنــت بــه عنــوان یــک ابررســانه بــرای تمامــی 
ــل  ــی تحصی ــرای تمام ــا، ب ــات، گروه ه ــرها، طبق قش
کرده هــا و غیــر تحصیــل کرده هــا، بــرای زنــان و 
مــردان دارای برنامــه و اطالعــات می باشــد؛ هــر فــردی 
و شــخصی یــا گــروه و طبقــه ای بــه فراخــور توانایــی، 
ضــرورت و نیــاز خــود از آن بهره بــرداری می کنــد. 
در عصــر حاضــر فنــاوری اطالعــات از جملــه اینترنــت 
بــر تمامــی شــئونات زندگــی فــردی و اجتماعــی افــراد 

ــت.)مقتدایی،1393: 1( ــوده اس ــوخ نم ــه رس جامع
ــرات  ــاوری، تأثی ــده فن ــرفت خیره کنن ــویی پیش  از س
محســوس و نامحســوس زیــادی را بــر زندگــی دختــران 
ــون  ــواع گوناگ ــه ان ــا ب ــی آن ه ــته اســت. دسترس گذاش
ــته  ــا گذش ــه ب ــل مقایس ــه قاب ــچ وج ــه هی ــانه ها ب رس
ــًا  ــان تقریب ــر تحقیقــی در غــرب، نوجوان ــا ب نیســت. بن
ــانه ها  ــرق در رس ــه، غ ــاعت در هفت ــت س ــی و هش س
تلویزیــون  می دهنــد،  گــوش  رادیــو  بــه  هســتند؛ 
تماشــا می کننــد، از ســی دی اســتفاده می کننــد، بــه 
بازی هــای ویدیویــی مشــغول می شــوند یــا پــای 

رایانــه می نشــینند.

 در ایــن میــان، اینترنــت بــا تمــام آثــار مثبتــی 
کــه روی دختــران می توانــد داشــته باشــد، دنیایــی 
ــه حریــم  ــاک از ناشــناخته ها و گاه تبهــکاران را ب خطرن
خانــه مــی آورد. اینترنــت طــی ســال های اخیــر رشــدی 
تصاعــدی داشــته اســت و بــه نظر کارشناســان، شــناخت 
تأثیــرات بلندمــدت آن بــر دختــران بــه این زودی میســر 
نیســت. ورود بــه اینترنــت امــکان ســر زدن رفتارهایــی 
را بــه دختــران می دهــد کــه ضرورتــًا در دنیــای واقعــی 
ــًا  ــا، واقع ــن رفتاره ــی از ای ــدارد. بعض ــی ن ــا جای آن ه
ــس  ــی جن ــه ماهیت ــی ک ــد چت های ــتند. مانن ــی هس منف
ــد  ــران می توانن ــی اســت کــه دخت ــت جای ــد. اینترن دارن
ــه نمایــش  هرچــه می خواهنــد باشــند و شــخصیتی را ب

بگذراننــد کــه نیســتند. )فــارس نیــوز،1391(
 متأســفانه در کنــار حضــور گســترده دختــران و 
زنــان در فضــای مجــازی، شــاهد ســلب امنیــت از ایــن 
قشــر هســتیم. امــری کــه در ســطح جهانــی نیــز بــرای 
فعالیــن حقــوق بشــر نگــران کننــده اســت. کالهبــرداری 
ــی و  ــر خصوص ــار تصاوی ــی، انتش ــی، آزارجنس اینترنت
ــه  ــه خشــونت هایی اســت ک ــر شــخصیت از جمل تحقی
ــس  ــه جن ــت علی ــص اینترن ــازی باالخ ــای مج در فض

ــث شــاهد هســتیم.  مون
 در ایــن مقالــه بــا مفهــوم شناســی واژه فضــای 
ــان در  ــه زن ــونت علی ــواع خش ــی ان ــه بررس ــایبر، ب س
فضــای مجــازی و ارائــه قوانیــن بیــن المللــی و داخلــی 
ــود. ــه می ش ــی پرداخت ــن جرائم ــا چنی ــه ب ــرای مقابل ب

مفهوم شناسی فضای سایبر:
ــاي  ــه تعامل ه ــوان مجموع ــه عن ــایبر ب ــای س  فض
نویــن  فناوري هــاي  و  رایانــه  طریــق  از  انســان ها 
ارتباطــات، بــدون در نظــر گرفتــن زمــان و مــکان 
ــرده  ــه کار ب ــام گیبســون  در ســال 1984 ب توســط ویلی

ــد. ش
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فضــاي  بــه  معطــوف  ســایبر،  فضــاي   مفهــوم 
ســاختگی و خیالــی واقعیــت مجــازي و اینترنــت اســت 
ــت مجــازي  ــه فضــاي واقعی ــق آن ب ــه انســان از طری ک
ــا  ــاوري، فضــاي ســایبر بی معن ــدون فن وارد می شــود. ب

ــی،1390: 77-78( ــی، بابائ ــد بود.)خانیک خواه
ــالح در  ــن اصط ــری ای ــد بکارگی ــر می رس ــه نظ  ب
ــه آن  ــی ب ــور فن ــه ام ــاع ب ــرای ارج ــه و ب ــن زمین ای
ــد.  ــی داده باش ــی و مکانیک ــًا فن ــی صرف ــگ و بوی رن
ــه  ــد ک ــان می ده ــالح نش ــن اصط ــر ای ــه دقیق ت مالحظ
ــه  ــی از جمل ــای متنوع ــت، وجــوه و جنبه ه ــن واقعی ای
ــز دارد. در  ــه  نی ــل توج ــناختی قاب ــای روانش خصلت ه

ــه: ــده اســت ک ــع موجــود آم مناب
 واژه ســایبر از لغــت یونانــی Kybernetes بــه معنی 
ــا مشــتق شــده اســت. ســایبرنتیک  ــا راهنم ســکاندار ی
علــم مطالعــه و کنتــرل مکانیزم هــا در سیســتم های 

ــت. ــا اس ــینی و کامپیوتر ه ــانی، ماش انس
ســایبر پیشــوندی اســت بــرای توصیــف یــک شــخص، 
یــک شــی، یــک ایــده و یــا یــک فضــا کــه مربــوط بــه 
ــعه  ــی توس ــات اســت. در ط ــر و اطالع ــای کامپیوت دنی
ــه  ــن کلم ــیاری از ای ــی بس ــای ترکیب ــت، واژه ه اینترن
ــه تعــدادی از آن هــا  ســایبر بوجــود آمــده اســت کــه ب

ــم: ــاره می کنی اش
ســایبر  ســایبر ،(Cyberspace) فضــای                 شــهروند 

(Cybercitizen)، ــایبر ــول س ــگ ،(Cybercash) پ  فرهن

-Cyber( راهنمایــی فضای ســایبر ،(Cyberculture) ســایبر

Coach)، تجــارت ســایبر (Cyberbussiness)، کانــال 

)و ....)همشــهری آنالیــن،Cyberchannel( 4411( ســایبر

ــاي  ــق از فض ــن تحقی ــار ای ــف مخت ــن تعری  بنابرای
ــر  ــم ب ــاي حاک ــت از فضـ ــارت اسـ ــایبرنتیک، عبـ سـ
ــه  ــا ب ــی کامپیوترهــا ی ــق شــبکه جهان تعامــالت از طری
اختصار اینترنـــت بـــه همـــراه تـــور جهان گستر، پست 
الکترونیــک بــه اضافــه تمــام زیــر مجموعه هــاي آن هــا 

شـــامل ســـرویس تـــابلو اعالنــات، اتاق هــاي گپ زنی 
و... . 

ــه  ــر وج ــر ب ــز دیگ ــر چی ــش از ه ــه بی ــی ک  تعریف
ــخن  ــه سـ ــد دارد. بـ ــی آن تأکی ــک و ارتباط تکنولوژی
دیگـــر، منظـــور از فضــاي ســایبرنتیک در اینجــا، محــل 
ــی  ــانه هاي ارتباط ــر و رس ــوژي کامپیوت ــی تکنول تالق
ــت. ــري اس ــاط کامپیوت ــانه اي ارتب ــک کالم رس و در ی

)90: )دوران،1383 
تأثیرات اینترنت:

 از اواســط دهــه 90 ، اســتفاده از اینترنــت در سراســر 
جهــان افزایــش یافــت. بــه دلیــل افزایــش ارتباطــات و 
ــی، اســتفاده از فضــای مجــازی  ــط حســاس زندگ رواب
ــی از  ــق مختلف ــال های 2000 و 2005 در مناط ــن س بی
جملــه اروپــا، اقیانوســیه، اســترالیا و شــمال آمریــکا رو 
ــک  ــرخ افزایشــی از ی ــن ن ــوده اســت. چنی ــه رشــد ب ب
ــران  ــرای کارب ــر ب ــی دیگ ــا و از طرف ــو دارای مزای س

ــی اســت. فضــای ســایبری دارای خطرات
)2005:1، Fenz (

ــت  ــر و اینترن ــروزه کامپیوت ــه ام ــدي نیســت ک  تردی
ــی مراحــل  ــر در تمام ــی ناپذی ــی جدای ــوان جزی ــه عن ب
ــل کار و  ــت. از مح ــرده اس ــاز ک ــاي ب ــا ج ــی م زندگ
خانــه و بانــک و خریــد و فــروش و نقــل و انتقــال وام 
ــی  ــی و فرهنگ ــی و علم ــاري و بازرگان ــط تج و رواب
ــه و  ــی انســان، هم ــوارد خصوصــی زندگ ــا م ــه ت گرفت
همــه بــه نوعــی تحــت تأثیــر ایــن تکنولــوژي حیــرت 

ــت.)کاکاوند،1388: 12( ــه اس ــرار گرفت ــز ق انگی
ــر  ــرات آن ب ــت و تأثی ــده اینترن ــورد آین ــا در م  ام
جوامــع بشــري، دیدگاه هـــاي متفـــاوتی وجـــود دارد. 
دیـدگاه هـــاي خوشـــبینانه معتقدنــد ایــن شــبکه باعــث 
ــی  ــا را از تاریک ــده و آن ه ــا ش ــتر ملت ه ــی بیش آگاه
جهــل اســـتبدادي و اســـتعماري نجـــات خواهـــد داد. 
و  خودکامــه  رژیم هــاي  اطالعــات  آزاد  جریــان 
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ــات  ــاعه اطالع ــا اش ــاخته و ب ــزل س ــتبدادي را متزل اس
سانســور نشــده، مـــردم را در ایـــن امــر یــاري خواهــد 
کــرد. ایــن بزرگراه هــا باعــث خواهــد شــد کــه ملت هــا 
و گروه هــا از درد و رنج هـــاي یکـــدیگر آگـــاه شـــوند 
ــالش  ــود ت ــکالت خ ــع مش ــتگی و رف ــراي همبس و بـ
ــخ بشــري نظــام ســلطه  ــی در تاری ــه طــور کل ــد. ب کنن
ــه  ــن نرفت ــم هرگــز از بی ــوژي و عل ــا پیشــرفت تکنول ب
و بلکـــه از نظـــر مشخصـــات ظاهــري، خــود را منطبق 
بــا عصــر ســاخته، همــواره قدرتمنــد و دارا بــه اســتعمار 
ــه اســت. در عصــر  ــر و ضعیــف پرداخت و اســتثمار فقی
ــراي  ــات، فق ــدان اطالع ــان و ثروتمن ــز صاحب ــده نی آین
ــه ســلطه خــود ادامــه  اطالعــات را اســتعمار کــرده و ب
خواهنــد داد. نظــام جهـــانی اســتکبار ســعی در یکســان 
ســازي فرهنگــی و غلبــه فرهنــگ خــود بــر ملل جهـــان 
ســـوم خواهـــد داشـت و در ایـــن راه از هـیچ کوششی 
فروگــذار نخواهــد کــرد. آنچــه مســلم اســت خوشــبینی 
و بدبینــی مطلــق در برابــر ایــن پدیــده صحیــح نیســـت، 
بلکـــه بایـــد بی طرفانــه و بــه دور از تعصــب بــه نقــد 
ــر حــال  ــه ه ــت پرداخــت. ب ــف اینترن ــاي مختل جنبه ه
بزرگ تریــن تحــول بشــري در حـــال وقـــوع اســت و 
مــا چــه خواهیــم و چــه نخواهیــم در برابــر ایــن تحــول 
عظیــم قــرار گرفته ایــم. ایــن ضــرورت و اجبــار اســت 
و انتخـــابی در کـــار نیست.)هاشــمی زاده،خمیس آبادی 

ــی،1391: 5( و مرآت
ــا و  ــات و مزای ــوج اطالع ــن م ــار ای ــن در کن  بنابرای
خطــرات موجــود، خشــونت در فضــای مجــازی علیــه 
زنــان و دختــران بــه موضــوع مهــم تبدیــل شــده اســت. 
ــان  ــر جه ــران از سراس ــان و دخت ــر از زن ــا  نف میلیون ه
ــرض خشــونت  ــود در مع ــوع جنســیت خ ــل ن ــه دلی ب
عمــدی قــرار دارنــد. خشــونت علیــه زنــان و دختــران 
هیــچ مــرز، نــژاد و فرهنــگ خاصــی را شــامل نمی شــود. 
در حــال حاضــر ایــن مســئله بــه عنــوان یــک مشــکل 

ــرای جوامــع و اقتصــاد  ــا پیامدهــای جــدی ب ــی ب جهان
آنهــا در سراســر جهــان مواجــه اســت.
چالش های زنان در فضای سایبری:

 تکنولــوژی برتــر غــرب بعــد از رنســانس، هــر 
چقــدر کــه از نظــر زمــان بــه پیــش مــی رود و در زندگی 
روزمــرۀ مــادی، رفــاه نســبی کســب می شــود، آنچــه از 
نظــر کیفــی عایــد بشــریت می گــردد، مســخ هویــت و 
ازخــود بیگانگــی و دوری از خویشــتن خویــش اســت. 
زیــرا انســان های غربــی در شــرایطی رشــد می کننــد کــه 
»جدایــی از دیــن و تفکــر معنــوی، مهم تریــن شــاخصۀ 
ــا  ــه تعبیــر داستایفســکی: »ب آن محســوب می شــود« و ب

نفــی خــدا همــه چیــز جایــز گردیــده اســت«.
ــی  ــیب های اجتماع ــت و آس ــران هوی ــه آن بح  نتیج
اســت کــه البتــه فقــط گریبانگیــر غــرب نیســت، بلکــه 
در بیــن کشــورهای عقــب نــگاه داشــته شــده بــه مراتب 
ــد بشــری  ــه تهدی ــل ب بیشــتر مشــاهده می شــود و تبدی

شــده اســت.
 اینترنــت، یکــی از مظاهــر پیشــرفت در قــرن حاضــر 
اســت و از جملــه مخاطــرات ایــن رســانه جمعــی، ورود 
مســائل جنســی در آن می باشــد، تهدیــدی کــه روحیــه 
آینــده ســاز مملکــت را تخریــب و بــه ســمت بزهکاری 
جنســی ترغیــب می کنــد. از ایــن رو »در اینترنــت افــراد 
دوســت دارنــد، بداننــد کــه شــما )مخاطــب یــا کاربــر( 
ــیت  ــه جنس ــوط ب ــائل مرب ــا زن و مس ــتید ی ــرد هس م
ــه اســت« و برخــالف  ــن نرفت در فضــای مجــازی از بی
ــات  ــاره ای جه ــگار »از پ ــدۀ فمینیســت های تشــابه ان ای
ــات  ــی و تعارض ــش جنس ــه نق ــوط ب ــکالت مرب مش
ــات  ــر تحقیق ــا ب ــی بن ــت« و حت ــه اس ــدید یافت آن، تش
میدانــی »جــان ویلیامــز« و »دبــورا بســت و جودیــت « 
ــد و مــردان ماجراجــو و  ــر و هیجانی ترن ــان، عاطفی ت زن
ــش  ــیا ول ــند. پاتریش ــن می باش ــلطه گر و خش ــیار س بس
ــدی  ــری کلی ــیت عنص ــه »جنس ــد ک ــان می کن ــز بی نی
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ــل از  ــه نق ــد« و ب ــمار می آی ــه ش ــو ب ــگام گفتگ در هن
ــر  ــار تأثی ــیت در رفت ــد: »جنس ــان می گوی ــایر محقق س
ــرارداد  ــی از ق ــا ناش ــه تفاوت ه ــه هم ــذارد. این ک می گ
اجتماعــی نیســت، بلکــه از درون و جــان مایــه زن و مرد 
نشــأت گرفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر اندیشــه تشــابه 
ــراردادی اســت،  ــتوری و ق ــک اندیشــه دس ــگاری، ی ان
ــت  ــیت، از واقعی ــاوت جنس ــدۀ تف ــه قاع ــی ک در حال
اخــذ شــده اســت. بــه واســطه ایــن تفــاوت جنســیت، 
یــک ســری نیازهــا و رفتارهــا و بازخوردهــای متفــاوت 
ــیب  ــی از آس ــه هائ ــه نمون ــال ب ــود«. ح ــاد می ش ایج
هــای ناشــی از اینترنــت برعلیــه زنــان اشــاره مــی شــود. 

ــر،1388( ــاری ف )غف
1-فردگراییخودآگاهانه

 آن چــه کــه در فضــای مجــازی بســیار مشــهود 
ــرد و حیطــه خصوصــی در  ــت ف اســت گســترش اهمی
برابــر جمــع و حــوزه عمومــی اســت. افــراد در فضــای 
ــد  ــات می توانن ــه در جماع ــال ک ــن ح ــازی در عی مج
ــت  ــد هوی ــون می توانن ــا چ ــند؛ ام ــته باش ــور داش حض
واقعــی خــود را پنهــان کننــد، می تواننــد در همــان 
ــد،  ــس کنن ــا ح ــران و تنه ــدا از دیگ ــود را ج ــال خ ح
ــای  ــی و قابلیت ه ــت توانای ــث تقوی ــی باع ــن ویژگ ای
ــد  ــادر می کن ــت و او را ق ــده اس ــخص ش ــردی مش ف
تــا پنهانی تریــن روح و شــخصیت خــود را بــه فعلیــت 
برســاند. نبــود مراتــب قــدرت در فضــای مجــازی باعث 
ــود و  ــل نش ــل ح ــراد در مح ــت اف ــه فردی ــود ک می ش
بــه تعبیــر گیدنــز شــخص در جماعــت مجــازی، روش 
زندگــی بــا احتــرام بــه اســتقالل فــردی را می آمــوزد و 
ــردی آن  ــای ف ــرد و هویت ه ــاس ف ــد. اس ــل می کن عم
قــدر ســیال و متغیرنــد کــه جمــع بــه معنــای ســنتی آن 

ــود. ــکیل ش ــازی تش ــای مج ــد در فض نمی توان
ــود را در  ــت خ ــده عاملی ــت ش ــای تقوی  فردیت ه
فضــای جامعــه افزایــش خواهــد داد و باعــث حرکت هــا 

و جنبش هایــی خواهــد شــد کــه برابــر روندهــای 
عــادی جامعــه قــرار دارد و آن هــا را روندهــای معکوس 
می نامنــد، "عاملــی" معتقــد اســت کــه روندهــای 
ــه  ــرد و غلب ــدن ف ــوی ش ــر ق ــی بیانگ ــوس همگ معک
ــادات  ــی و ع ــای جمع ــر هنجاره ــردی ب ــای ف هنجاره
اجتماعــی هســتند. ایــن تکثــر فرهنگــی بــه طــور قطــع 
ارتبــاط معنــاداری بــا گســترش ارتباطــات انســانی کــه 
ســهم قابــل توجــه آن مرتبــط بــا عضویت هــای جدیــد 

ــع مجــازی اســت. در جوام
2-موقتیبودنارتباطهاوپیوندها

 همــه چیــز در فضــای مجــازی موقتــی اســت، هیــچ 
ــو  ــک عض ــش ی ــت و کن ــه فعالی ــرای ادام ــی ب تضمین
در یــک جماعــت مجــازی وجــود نــدارد و بــه همیــن 
ــر  ــاره یکدیگ ــئولیتی درب ــاس مس ــچ احس ــت هی جه
ندارنــد و تنهــا بــه شــکلی عاطفــی، لحظــه ای و هیجانــی 

شــکل می گیــرد و تصمیم گیــری می شــود.
3-هنجارشکنیدراینترنت

ــودن هویت هــا،  ــه علــت مبهــم ب  فضــای مجــازی ب
ــود هــرم قــدرت،  ــه چهــره و نب ــاط چهــره ب ــود ارتب نب
ــا و  ــرای تخطــی از هنجاره ــط بســیار مســاعدی ب محی
ــت.  ــی اس ــی و عقیدت ــای اخالق ــا و کج روی ه ارزش ه
ایــن انحرافــات می توانــد نظــر گپ هــای جنســی، 
وارد شــدن بــه ســایت های مســتهجن و پورنوگرافــی و 
ایجــاد وبــالگ و قــرار دادن منــوی غیــر اخالقــی باشــد.

4-کاهشروابطاجتماعیواقعی
ــه  ــت ک ــدی اس ــه ح ــازی ب ــای مج ــت فض  جذابی
ــاعت ها  ــت س ــه اینترن ــی ب ــدای دسترس ــران در ابت کارب
بــه روی آن نشســته و متوجــه گذشــت زمان نمی شــوند. 
ــت توســط  ــری اینترن ــدای همه گی مطالعــه ای کــه در ابت
ــه  ــیده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــده ب ــام ش ــت انج گران
اســتفاده بیشــتر از اینترنــت منجــر بــه کاهــش ارتباطــات 
اجتماعــی شــده اســت. ایــن نتایــج بــر ایــن پایــه بــود 
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کــه نزدیکــی فیزیکــی یکــی از عوامــل اساســی ایجــاد 
روابــط اجتماعــی بــه ویــژه از نــوع صمیمانــه و عاطفــی 
ــد در  ــی نمی توان ــط اجتماع ــز رواب ــا هرگ آن اســت، ام

ــد شــود. فضــای مجــازی بازتولی
5-هرجومرجوبینظمی

ــتبداد را دارد  ــه اس ــال ب ــر ابت ــدار خط ــه اقت  هرگون
ــازع و  ــث تن ــز باع ــدار نی ــذف اقت ــر آن ح ــا در براب ام
ــه  ــود ک ــم می ش ــزی خت ــه چی ــده و ب ــا ش درگیری ه
آنارشــیزم اینترنتــی نامیــده می شــود. ماهیــت آنارشــیک 
ــله  ــوم سلس ــبکه ها مفه ــاختارنیافته ش ــل س ــا حداق ی
ــد. ویژگــی مشــترک  مراتــب را در آن هــا دشــوار می کن
ــد  ــم پیون ــه ه ــب را ب ــله مرات ــت و سلس ــه جماع ک
ــا درک  ــه تنه ــه ن ــت. ک ــت اس ــوم هوی ــد مفه می ده
شــخص از خــود، بلکــه شــخص از دیگــران اســت؛ لــذا 
ــزی  ــه چی ــی و چندگان ــای غیرواقع ــا وجــود هویت ه ب
بــه نــام سلســله مراتــب قــدرت نمی تــوان ایجــاد کــرد.

ــای  ــات در فض ــی از اطالع ــم عظیم ــر حج ــورد دیگ م
مجــازی اســت کــه بــدون مدیریــت بــه هــرج و مــرج 
تبدیــل می شــود. واقعیــت دیگــر فضــای مجــازی 
ــه  مضمحــل شــدن فضــای خصوصــی انسان هاســت ک
حــس امنیــت را در افــراد پاییــن خواهــد آورد و افــراد 
و گروه هــای نفوذگــر توانایــی خــود را در حضــور 
در خصوصی تریــن جنبه هــای زندگــی انســان ها بــه 
ــاهی،1389( ــد گذاشت.)مظاهری،ایرانش ــش خواهن نمای

6-خشونت
ــا  ــان در برخــورد ب  پاتریشــیا ولــش بیــان می کند:»زن
نگرش هــای کلیشــه ای در محیط هــای رام اینترنــت، بــه 
شــیوه هایی عمــل می کننــد، تــا »بــر هــم ُکنــش« انجــام 
ــای  ــگاه محیط ه ــت جای ــه اینترن ــن هم ــا ای ــد. ب دهن
ــان  ــا، زن ــاره ای از آن ه ــت و در پ ــری اس ــه توزانه ت کین
ــی  ــژه ای آســیب پذیرند و احســاس ناراحت ــه وی ــه گون ب
می کننــد«. زیــرا مــردان بــه تعبیــر »ســوزان ســی 

هرینــگ« رویکــردی پرخاشــگرانه و پیشــی طلبانه دارنــد. 
در نتیجــه برخــی از ســایت ها، محیطــی بــرای کامیابــی 
و تباهــی پســران جــوان و محیطــی وسوســه انگیز بــرای 
ــرای  ــه، ماج ــور نمون ــه ط ــد. ب ــان می باش ــی از زن برخ
ــم زد،  ــه ه ــی ب ــهرتی جهان ــر« ش ــی »بیک ــرم اینترنت ج
ــی  ــتان پردازی های اینترنت ــه در داس ــت ک ــی اس او کس
ــاوز  ــی تج ــرای خیال ــایت ها، ماج ــی از س ــود در یک خ
ــی های  ــه از همکالس ــری را ک ــل دخت ــف و قت ــه عن ب
دانشــگاهی اش بــود، وارد یــک ســایت خبــری سکســی 
نمــود و از طریــق طــرح گرافیکــی، آن را توصیــف کــرد 

و موجــب وحشــت زنــان شــد.
7-آزارجنسی

ــری  ــده دیگ ــی، پدی ــونت، آزار جنس ــار خش  در کن
ــده  ــان ش ــب زن ــی نصی ــای اینترنت ــه در دنی ــت ک اس
اســت. در فضــای مجــازی، برخــی کاربــران »بــه شــکل 
ــه  ــد ک ــه مســائل جنســی می پردازن ــک و آشــکار ب رکی
ــوخی های  ــا ش ــود و ب ــان می ش ــن زن ــث برانگیخت باع
نامناســب موجــب رنجــش خاطــر آن هــا مــی شــوند و 
حتــی در بعضــی محیط هــای اینترنــت، زنــان آمــاج آزار 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق جنس
 نتیجــه خشــونت و آزار جنســی در دنیــای مجــازی، 
ــران زن  ــی از کارب ــت، یک ــان اس ــت از زن ــلب امنی س
ــی  ــی دچــار بدبین ــاور نکردن ــه ای ب ــه گون ــد: »ب می گوی
ــای  ــه دره ــم ک ــان یاب ــتم اطمین ــودم، می خواس ــده ب ش
ــن  ــا همــواره بســته اســت، تمری ســاختمان کوچــک م

ــردم«. ــدی می ک ــود پدافن خ
8-تحقیرمنزلت

 در کنــار خشــونت، آزار جنســی و ناامنــی، آزارهــای 
ــده دیگــری اســت کــه  ــی، پدی ــر منزلت ــی و تحقی حیثیت
ــه و  ــدون برنام ــا ب ــن شــده، ی ــش تعیی ــه از پی ــا برنام ب

ــردد. ــان می گ ــد زن ــی عای تفنن



45

 بــه عنــوان نمونــه در آمریــکا فــردی بــه نــام »بانــگل« 
ــان  ــان تجــاوز می نمــود و آن ــه زن در فضــای مجــازی ب
ــرار  ــورد خطــاب ق ــده ای م ــاب ناپســند و زنن ــا الق را ب
مــی داد و از طریــق تهیــه برنامه هــای عروســکی، بــرای 
ــرد  ــاب می ک ــه انتخ ــام زنان ــی ن ــک های گرافیک عروس
ــم  ــک خان ــام ی ــود. روزی ن ــاوز می نم ــا تج ــه آن ه و ب
ــاد و در  ــود نه ــک خ ــا« را روی عروس ــام »ُگلب ــه ن ب
برنامــه عروســکی خــود نشــان داد کــه گلبــا بــه خاطــر 
کامجویــی بانــگل در حضــور جمــع خودفروشــی 
ــر  ــک دانشــجوی دخت ــام ی ــا« ن ــد، از قضــا، »ُگلب می کن
ــی در  ــه صــورت عموم ــر ب ــن خب ــود، ای ــرا ب دورۀ دکت
ــا  ــی گلب ــد و وقت ــر ش ــتانی منتش ــار داس ــایت اخب س
ــت و  ــد، حیثی ــع گردیدن ــر مطل ــن خب ــران از ای و دیگ
ــه خــودش  ــه گفت ــود و ب ــه ب ــاد رفت ــر ب شــخصیت او ب

ــود. ــرگ شــخصیت او« ب ــه »م ــه منزل ــن موضــوع ب ای
ــای  ــرات دنی ــورد اث ــی در م ــق آمریکای ــک محق  ی
ــت  ــه اینترن ــنیده ام ک ــب ش ــد:» اغل ــت می نویس اینترن
ــود  ــن خ ــد و م ــه می کنن ــی مقایس ــرب وحش ــا غ را ب
ایــن قیــاس را بــه کار می بــرم کــه مــردان همــراه 
ــا  ــای بدانج ــت پ ــو، نخس ــان ماجراج ــدودی زن ــا مع ب
تصاحــب  را  تــا ســرزمین هایی  نهادنــد  »اینترنــت« 
کننــد« کــه مهم تریــن آن هــا، جامعــه زنــان اســت.

)غفــاری،1388(

بررسی واکنش ها به خشونت آنالین علیه زنان 
»Broadband«الف(گزارشسازمانملل:کمیسیون

 »Broadband« ــراً گزارشــی توســط کمیســیون  اخی
ــق  ــه مطاب ــل متحــد منتشــر شــده اســت ک ســازمان مل
آن حــدود یک ســوم زنــان بــه صــورت آنالیــن در 
ــالم  ــایبری اع ــونت س ــکال خش ــی از اش ــرض برخ مع
شــده اند و بــه ایــن ترتیــب دولت هــا و بخــش صنعتــی 
ملــزم بــه اقــدام مؤثــر و بیشــتر بــرای حمایــت از زنــان 

ــای  ــت و آزاره ــدات و اذی ــل تهدی ــران در مقاب و دخت
ــده اند. ــایبری ش س

ــا عنــوان »خشــونت ســایبری علیــه   ایــن گــزارش ب
زنــان و دختــران: هشــداری در سراســر جهــان« توســط 
ــه  ــان از جمل ــی کارشناس ــور برخ ــا حض ــی ب کارگروه
مدیــر برنامــه عمــران ملــل متحــد »هلــن کالرک« 
ــال  ــد »فومزی ــل متح ــان مل ــاد زن ــی نه ــر اجرای و مدی
مالمپــو نکگویــا« مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ایــن 
ــی  ــدام جهان ــدون اق ــه ب ــد ک ــح ش ــروه کاری تصری گ
ــن،  ــونت آنالی ــف خش ــکال مختل ــا اش ــه ب ــرای مقابل ب
ــایبری  ــونت س ــکاب خش ــترش و رواج ارت ــاهد گس ش
علیــه زنــان و دختــران خواهیــم بــود و ایــن معضــل بــه  
مــرور بــه منزلــه مانعــی بــرای اســتفاده زنــان و دختــران 

ــات خواهــد شــد. ــن امکان از ای
رایــج  اشــکال  برخــی  گــزارش،  ایــن   مطابــق 
ــد از:  ــران عبارتن ــان و دخت ــه زن خشــونت ســایبری علی
اذیــت و آزار آنالیــن، شرمنده ســازی عمومــی، طراحــی 
صدمــه جســمانی، تهاجــم جنســی، قتــل و ترغیــب بــه 
خودکشــی. همچنیــن گســترش ســریع ابــزار دسترســی 
ــی و  ــر حقوق ــرل مؤث ــع از کنت ــه مان ــت ک ــه اینترن ب
اجتماعــی بــر رفتارهــای مجرمانــه و ضداجتماعــی 
ــرح  ــم مط ــدی و مه ــی ج ــوان چالش ــه عن ــود، ب می ش
ــان  ــه دسترســی همه جــا و همه زم ــا توجــه ب اســت و ب
بــه اینترنــت، احتمــال و آمــار ارتــکاب خشــونت 

ســایبری افزایــش چشــم گیری داشــته اســت. 
ــه عــدم  ــی شــده اســت ک ــن گــزارش پیش بین  در ای
مقابلــه و برخــورد جــدی بــا معضل خشــونت ســایبری، 
در بهره منــدی و تعــداد کاربــران زن و دختــر در سراســر 
جهــان تأثیــر قابــل مالحظــه ای خواهــد گذاشــت و در 
نتیجــه زنــان و دختــران از امکانــات مزبــور در راســتای 

ارتقــای توانمنــدی خــود محــروم می شــوند.
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برخی از مهم ترین یافته های این گزارش عبارت انداز:
1. حــدود 73 درصــد از زنــان بــا اشــکالی از خشــونت 

ــد؛ ــه کرده ان ــا آن را تجرب ــوده ی آنالیــن مواجــه ب
ــا 24 ســال، بیشــترین  ــان در میانگیــن ســنی 18 ت 2. زن
احتمــال مواجهــه بــا اذیــت و آزار جنســی و تهدیــدات 

جســمانی را دارنــد؛
ــا،  ــه اروپ 3. حــدود 9 میلیــون زن در 28 کشــور اتحادی
در ســن پانــزده ســالگی قربانــی خشــونت آنالیــن 

شــده اند؛
ــورهایی  ــت در کش ــران زن اینترن ــم از کارب 4. یک پنج
زندگــی می کننــد کــه اذیــت و آزار آنالیــن زنــان، فاقــد 

پیگــرد قضایــی مؤثــر اســت؛
ــرس از  ــل ت ــه دلی ــان ب ــورها، زن ــیاری از کش 5. در بس
ــکاب  ــی ارت ــه گزارش ده ــل ب ــی، مای ــب اجتماع عواق

ــتند. ــه خــود نیس ــایبری علی خشــونت س
 مدیــر برنامــه عمــران ملــل متحــد در ایــن زمینــه در 
ــه  ــار داشــت: خشــونت علی ــروه کاری، اظه نشســت گ
زنــان و دختــران در هیــچ مکانــی مــورد پذیرش نیســت؛ 
چــه در خیابــان یــا در خانــه و یــا در فضــای مجــازی. 
بایــد جهانــی داشــته باشــیم کــه زنــان و دختــران، آزاد از 
هرگونــه خشــونت بتواننــد اســتعداد و تــوان بالقــوه خود 

ــر شــکوفا ســازند. را به طــور براب
ــزارش  ــن گ ــنهادات در ای ــن پیش ــی از مهم تری  برخ

ــه ترتیــب ذیــل اســت: ملــل متحــد ب
1. ایجــاد حساســیت: پیشــگیری از خشــونت ســایبری 
ــری،  ــوزش، یادگی ــق آم ــران از طری ــان و دخت ــه زن علی
ــول در  ــرای تح ــی ب ــعه اجتماع ــی و توس ــدام جمع اق

نگرش هــای اجتماعــی و رفتارهــا؛
2. حمایــت: از طریــق ایجــاد زیرســاخت های اینترنــت 
مســئول و ارائــه راهکارهــای تکنیکــی و فنــی و ترویــج 

ــران اینترنــت؛ رویه هــای حامــی کارب

و  قوانیــن  اصــالح  و  توســعه  اجــرا:  ضمانــت   .3
بازداشــتن  و  تحذیــر  بــرای  دولتــی  مکانیســم های 

ســایبری.  خشــونت  مرتکبیــن 
 در ایــن گــزارش بــر لــزوم اقداماتــی جهــت داشــتن 
فضــای امــن، محترمانــه و توان افــزا در اینترنــت تأکیــد 

)www.unwomen.org(.شــده اســت
 بــه ایــن ترتیــب، لــزوم توجــه و اهتمــام بــه 
ــه  ــبت ب ــانه نس ــردی آسیب شناس ــورداری از رویک برخ
ــای  ــزار تکنولوژی ه ــات و اب ــر امکان ــت و دیگ اینترن
ــتاوردهای  ــار دس ــدرن در کن ــی م ــی و اطالعات ارتباطات
عدیــده ای کــه بــه لحــاظ فــردی و اجتماعــی در جهــان 
معاصــر بــه ارمغــان آورده انــد، واقعیتــی اســت کــه بــه 
راحتــی نبایــد از آن عبــور کــرد و ضــرورت ایــن توجــه، 
راســتای  دولتــی و کالن، در  خصوصــًا در ســطوح 
گروه هــای  و  انســانی  افــراد  حقــوق  از  حمایــت 
ــش  ــش از پی ــودکان بی ــان و ک ــه زن آســیب پذیر از جمل

احســاس می شــود.
 البتــه بدیهــی اســت کــه قلمــروی نقش آفرینــی 
دولــت بــرای پیشــگیری و مقابلــه، و نیــز کارایــی 
و  جرم انــگاری  ماننــد  دولتــی  ضمانت اجراهــای 
ــایبری،  ــات خشــونت بار در  فضــای س ــازات اقدام مج
ــی مواجــه  ــا محدودیت های ــه ماهیــت آن، ب ــا توجــه ب ب
اســت؛ چنان چــه آمــار بــاالی ارتــکاب خشــونت 
ــرفت  ــم پیش ــی علی رغ ــورهای اروپای ــایبری در کش س
ــن  ــر ای ــت ب ــور دالل ــع مزب ــوژی در جوام ــاد تکنول زی
ــای  ــت  اجراه ــار ضمان ــذا در کن ــد؛ ل ــت می کن واقعی
ــب،  ــرد قضایــی، تعقی ــت پیگ ــزوم قطعی ــی و ل قانون
محاکمــه و مجــازات مرتکبیــن خشــونت ســایبری 
ــه  ــه ب ــران، توج ــان و دخت ــه زن ــراد از جمل ــه اف علی
ایجــاد مکانیســم های درونــی بازدارنــده یــا تدابیــر 
کــه  می رســد  نظــر  بــه  ضــروری  »خودکنترلــی«، 
ــول و  ــه اص ــه ب ــراد جامع ــدی اف ــت پای بن ــًا تقوی قطع
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ــه  ــی از جمل ــای مذهب ــی و آموزه ه ــای اخالق ارزش ه
ــه  ــگاه، حلق ــن ن ــه ای ــوارد آن اســت و البت ــن م مهم تری
مفقــوده ای اســت کــه در رویکــرد نهادهــای بین المللــی 
ــده اســت.  ــول مان ــل متحــد مغف ــازمان مل ــه س از جمل

)مهرخانــه،21310(
ب(واکنشداخلی:قانونمبارزهباجرایمسایبریفتا

ــاع  ــت دف ــز در جه ــران نی ــالمی ای ــوری اس  جمه
ــران در  ــان و دخت ــص زن ــهروندان باالخ ــوق ش از حق
ــت. ــوده اس ــوب نم ــی را مص ــازی  قوانین ــای مج فض

ــا در  ــا ناج ــس فت ــی پلی ــل و حقوق ــور بین المل اداره ام
راســتای اطــالع رســانی و آگاه ســازی شــهروندان ، 
ــه  ــایبری را ک ــوع س ــر وق ــم پ ــی جرای ــازات برخ مج
ــه  ــده اســت جهــت آگاهــی شــهروندان ب ــون آم در قان

ــد: ــالم می نمای ــل اع ــرح ذی ش

1-جرایمعلیهعفتواخالقعمومی
سیســتم های  وســیله  بــه  هرکــس   )14(  مــاده 
ــات  ــای داده محتوی ــا حامل ه ــی ی ــا مخابرات ــه ای ی رایان
مســتهجن را تولیــد، ارســال، منتشــر، توزیــع یــا معاملــه 
کنــد یــا بــه قصــد ارســال یــا انتشــار یــا تجــارت تولیــد 
یــا ذخیــره یــا نگهــداری کنــد، بــه حبــس از نــود و یــک 
ــل  ــا چه ــج ت ــدی از پن ــا جــزای نق ــا دو ســال ی روز ت
ــد  ــوم خواه ــازات محک ــر دو مج ــا ه ــال ی ــون ری میلی

شــد.
 تبصــره 1 ـ ارتــکاب اعمــال فــوق در خصــوص 
حداقــل  محکومیــت  موجــب  مبتــذل  محتویــات 
ــات و  ــود، محتوی ــوق می ش ــای ف ــی از مجازات ه یک
ــه دارای  ــردد ک ــالق می گ ــاری اط ــه آث ــذل ب ــار مبت آث

صحنه هــا و صــور قبیحــه باشــد.
 تبصــره 2 ـ هــرگاه محتویــات مســتهجن بــه کمتــر از 
ده نفــر ارســال شــود، مرتکــب بــه یــک تــا پنــج میلیــون 

ریــال جــزای نقــدی محکــوم خواهــد شــد.

ــور در  ــال مذک ــب، اعم ــه مرتک ــره 3 ـ چنانچ  تبص
ایــن مــاده را حرفــه خــود قــرار داده باشــد یــا بــه طــور 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــرم ش ــه مرتکــب ج ــازمان  یافت س
مفســد فــی االرض شــناخته نشــود، بــه حداکثــر هــر دو 

مجــازات مقــرر در ایــن مــاده محکــوم خواهــد شــد.
بــه تصویــر،   تبصــره 4 ـ محتویــات مســتهجن 
ــود  ــالق می ش ــی اط ــا غیرواقع ــی ی ــن واقع صــوت، مت
ــدام  ــا ان ــرد ی ــا م ــل زن ی ــی کام ــر برهنگ ــه بیانگ ک
ــا عمــل جنســی انســان اســت. ــزش ی ــا آمی تناســلی ی

ــه ای  ــتم های رایان ــق سیس ــس از طری ــاده )15( هرک م
یــا مخابراتــی یــا حامل هــای داده مرتکــب اعمــال زیــر 

شــود، بــه ترتیــب زیــر مجــازات خواهــد شــد:
 الــف( چنانچــه بــه منظــور دســتیابی افــراد بــه 
ــب  ــا ترغی ــک ی ــا را تحری ــتهجن، آنه ــات مس محتوی
یــا تهدیــد یــا تطمیــع کنــد یــا فریــب دهــد یــا شــیوه 
ــوزش دهــد،  ــا آم ــد ی ــا را تســهیل کن ــه آنه دســتیابی ب
بــه حبــس از نــود و یــک روز تــا یــک ســال یــا جــزای 
ــر دو  ــا ه ــال ی ــون ری ــت میلی ــا بیس ــج ت ــدی از پن نق
مجــازات؛ ارتــکاب ایــن اعمــال در خصــوص محتویات 
ــون  ــج میلی ــا پن ــدی از دو ت ــذل موجــب جــزای نق مبت

ــال اســت. ری
ــی  ــم مناف ــکاب جرائ ــه ارت ــراد را ب ــه اف  ب( چنانچ
ــا  ــردان ی ــا روان گ ــدر ی ــواد مخ ــتعمال م ــا اس ــت ی عف
خودکشــی یــا انحرافــات جنســی یــا اعمــال خشــونت 
ــب  ــا فری ــوت ی ــد، دع ــب، تهدی ــک، ترغی ــز تحری آمی
دهــد و یــا شــیوه ارتــکاب یــا اســتعمال آنهــا را تســهیل 
کنــد یــا آمــوزش دهــد، بــه حبــس از نــود و یــک روز 
ــت  ــا بیس ــج ت ــدی از پن ــزای نق ــا ج ــال ی ــک س ــا ی ت

ــا هــر دو مجــازات. ــال ی ــون ری میلی
ــامل آن  ــاده )14( ش ــاده و م ــن م ــاد ای ــره ـ مف  تبص
ــرای مقاصــد  ــه ب ــد شــد ک ــی نخواه ــته از محتویات دس
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علمــی یــا هــر مصلحــت عقالیــی دیگــر تهیــه یــا تولیــد 
یــا نگهــداری یــا ارائــه یــا توزیــع یــا انتشــار یــا معاملــه 

می شــود.

2-جرمهتکحیثیت
 مــاده )16( هرکــس بــه وســیله سیســتم های رایانــه ای 
یــا مخابراتــی،  فیلــم یــا صــوت یــا تصویــر دیگــری را 
تغییــر دهــد یــا تحریــف کنــد و آن را منتشــر یــا بــا علم 
ــه  ــوی ک ــه نح ــد، ب ــر کن ــف منتش ــا تحری ــر ی ــه تغیی ب
ــس از  ــه حب ــود، ب ــت او ش ــک حیثی ــًا موجــب هت عرف
نــود و یــک روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج 
تــا چهــل میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکــوم 

خواهــد شــد.
ــه صــورت  ــا تحریــف ب ــر ی  تبصــره ـ چنانچــه تغیی
مســتهجن باشــد، مرتکــب بــه حداکثــر هــر دو مجــازات 

مقــرر محکــوم خواهــد شــد.
 مــاده )17( هرکــس بــه وســیله سیســتم های رایانــه ای 
ــا فیلــم خصوصــی  ــا تصویــر ی ــا مخابراتــی صــوت ی ی
یــا خانوادگــی یــا اســرار دیگــری را بــدون رضایــت او 
ــه  ــرار دهــد، ب ــا در دســترس دیگــران ق ــد ی منتشــر کن
ــًا موجــب هتــک  ــا عرف ــه ضــرر ی نحــوی کــه منجــر ب
حیثیــت او شــود، بــه حبــس از نــود و یــک روز تــا دو 
ســال یــا جــزای نقــدی از پنــج تــا چهــل میلیــون ریــال 

یــا هــر دو مجــازات محکــوم خواهــد شــد.

3-جرمنشراکاذیب
ــا  ــر ی ــه غی ــه قصــد اضــرار ب ــاده )18( هرکــس ب  م
تشــویش اذهــان عمومــی یــا مقامــات رســمی به وســیله 
سیســتم رایانــه یــا مخابراتــی اکاذیبــی را منتشــر نماید یا 
در دســترس دیگــران قــرار دهــد یــا بــا همــان مقاصــد 
اعمالــی را برخــالف حقیقــت، رأســًا یــا بــه عنــوان نقــل 
ــای  ــا مقام ه ــی ی ــا حقوق ــی ی ــه شــخص حقیق ــول، ب ق

ــد،  ــا تلویحــی نســبت ده ــح ی ــور صری ــه ط ــمی ب رس
اعــم از اینکــه از طریــق یــاد شــده بــه نحــوی از انحــاء 
ــا  ــود ی ــری وارد ش ــه دیگ ــوی ب ــا معن ــادی ی ــرر م ض
ــود  ــس از ن ــه حب ــت ب ــاده حیثی ــر اع ــزون ب ــود، اف نش
ــا  ــا جــزای نقــدی از پنــج ت ــا دو ســال ی و یــک روز ت
ــوم  ــازات محک ــر دو مج ــا ه ــال ی ــون ری ــل میلی چه

)cyberpolice.ir(.ــد ــد ش خواه
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 بــا توجــه بــه لــزوم توجــه بــه فضــای ســایبر و بــه خصــوص کاربردهــای اینترنــت، بایــد در ابعــاد بین المللــی و 

داخلــی اقدامــات جــدی و موثــری در مقابلــه بــا جرائــم ســایبری علیــه زنــان صــورت گیــرد.

 نکتــه اصلــی و قابــل توجــه در فضــای بین الملــل میــزان ضمانــت اجــرای قوانیــن بین المللــی اســت و همچنیــن 

ــان را جــدی قلمــداد  ــت در محیــط داخلــی و قوانیــن خــود مســئله حقــوق زن ــه چــه میــزان یــک دول این کــه ب

ــه نســل  ــا ایجــاد راهکارهایــی همچــون آمــوزش مهارت هــای الزم ب ــوان ب ــا در گســتره عمومــی می ت می کنــد. ام

جــوان در خصــوص آســیب های فضــای مجــازی، عــدم انتقــال رابطــه مجــازی بــه محیــط واقعــی و همراهــی والدیــن 

بــا دخترهــا در محیــط مجــازی از بــروز مشــکالت و خشــونت های مجــازی علیــه زنــان و دختــران جلوگیــری نمــود. 

علی رغــم اهمیــت قوانیــن پیشــگیری کننــده، نکتــه مهــم میــزان مهــارت و آشــنایی زنــان و دختــران بــرای ورود 

ــه فضــای مجــازی اســت. عــدم اعتمــاد و افشــای اطالعــات خصوصــی و شــخصی و جلوگیــری از وبگردی هــای  ب

بی هــدف از جملــه عواملــی اســت کــه منجــر بــه کاهــش آســیب دختــران در فضــای ســایبر می شــود.

نتیجه گیری
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ــه  ــا (.فصلنام ــوم و کارکرده ــی مفه ــاي اجتماع ــبکه ه ــایبر و ش ــاي س ــود.) فض ــادی؛ بابائی،محم خانیکی،ه
ــتان 77 /1390. ــز و زمس ــماره 1، پایی ــی / دوره اول، ش ــه اطالعات ــات جامع ــی مطالع ــن ایران انجم

دوران،بهزاد؛)هویــت خانوادگــی و تعامــل در فضــاي ســایبرنتیک( مجلــه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی 
ــا صفحــه 128( )دانشــگاه خوارزمــی) بهــار 1383 ، دوره  12 ، شــماره 44 ، از صفحــه 89 ت

کاکاوند،فاطمــه.) اثــرات جســمی  و روانــی کامپیوتــر و اینترنــت بــر کــودکان و نوجوانان(مجلــه گــزارش. ســال 
نوزدهــم /شــماره215 / بهمــن مــاه 88

هاشــمی زاده،وجیه؛خمیــس آبادی،مرضیه؛مرآتی،علیرضــا.) بررســی آســیب هــاي حضــور در محیــط مجــازي 
ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــازی و آس ــای مج ــی فض ــره مل ــتین کنگ ــاالت نخس ــه مق ــران( مجموع ــراي دخت ب

ــد.1391 نوپدی
غفاری،حســن.) واکاوی آســیب هــای فرهنگــی علیــه زنــان )قســمت اول(( : فصلنامــه کتــاب زنــان، شــماره 

1388./20
امیــر مظاهری،امیــر مسعود،ایرانشــاهی،اعظم. )چالش هــای تعامــل اجتماعــی زنــان ایرانــی در فضــای مجــازی 

)از دیــد زنــان فعــال در فضــای مجــازی(( .مطالعــات رســانه ای.دوره 5، شــماره 1 )پیاپــی 8، بهــار 1389(
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