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دو عامل کلیدی در تجربه کردن خشونت آنالین هستند. زنان 
جوان 1۸ تا 2۴ سال انواع آشکار و شدید خشونت را در سطوح 
باال تجربه می کنند. عالوه بر این آن ها غالباً در مقایسه با مردان 
بیشتر و خشونت های  فیزیکی  تهدیدهای  همسن خود، مورد 

پایدارتری قرار می گیرند.

می دهند  نشان  زنان  روزمره  تجارب  و همچنین  پژوهش  این 
بودنشان  زن  تاثیر  تحت  آنان،  کار  و  شخصی  زندگی  چگونه 
بیشتر موارد،  تا جایی که در  آنالین شکل میگیرد  در فضای 
فعالیت های آنالین زنان، عمدتاً به واسطه هنجارهای فرهنگی، 
این  از  تهدیدها  این  که  آنالینی  ابزارهای  تکنولوژیکی،  سواد 
اجرای  نهادهای  کوتاهی  همچنین  و  می گیرد  صورت  طریق 
اما  است  جهانی  شبکه  یك  اینترنت  می شوند.  محدود  قانون 
هنگامی که حریم خصوصی افراد در این فضا از سوی مهاجمان 
ناشناس مورد حمله قرار می گیرد، فرد قربانی غالباً این اتفاق 
را به نهادهای محلی اجرای قانون گزارش می دهد. ممکن است 
این سازمان ها فاقد دانش کافی در حوزه فضای مجازی و نحوه 
در  جنسیتی  شکاف  دیگر  سوی  از  باشند.  اینترنت  عملکرد 
استفاده از تکنولوژی و انطباق با آن غالباً متأثر از هنجارهای 
به  را  و جنسیتی  آزار جنسی  که  هنجارهایی  است؛  فرهنگی 
عنوان امری خصوصی تعریف می کنند که بهتر است به حوزه 
تبعیض  و  خشونت  که  کشورهایی  در  نشود.  کشیده  عمومی 
جنسیتی به طور تاریخی در آن ها نهادینه شده، برخی از این 
اندازه گیری  قابل  بیشتر  و  آشکارتر  است  ممکن  ها  تبعیض 

باشند.

در سال های گذشته گروه های حمایتی بین المللی، دانشگاهیان، 
وکال، روزنامه نگاران و متخصصین امور تکنولوژیك دور هم جمع 
شده اند تا آزار جنسی و جنسیتی را که در فضاهای آنالین بر 
زنان اعمال می شود شناسایی کرده و دربارۀ آن آگاهی رسانی 
کنند. جدیدترین نمونۀ این دست تالش ها حول انتشار تصاویر 

با ورود و گسترش روزافزون اینترنت در کانون تجارب بشری 
ورود  آن ها  جمله  از  که  شده  پدیدار  جدیدی  چالش های 
مطرح  و  آنالین  فضای  به  شبکه ای(  )غیر  آفالین  موضوعات 
مرتبط  حقوقی  و  تکنولوژیکی  فرهنگی،  پرسش های  شدن 
خشونت آمیز  رفتارهای  برخی  میان  این  در  فضاست.  این  با 
قانونی  تبعات  گاه  که  رفتارهایی  می کنند؛  پیدا  نمود  بیشتر 
برای مرتکبان آن ها را هم  به همراه دارند. به عالوه این گونه 
و  احساس آشفتگی  از جمله  پیامدهایی  تعامالت خشونت بار، 
را  زیان باری  تبعیض های  همچنین  و  دارند  همراه  به  ناامنی 

متوجه قربانیان این تعامالت می کنند.

مطالعات نشان می دهند خشونت آنالین به احتمال زیاد مبتنی 
بر جنسیت بوده و ریشه  در تاریخ بشر دارند. پژوهشی که در 
سال 200۶ توسط دانشکده آموزش دانشگاه مریلند1 انجام شد 
نشان داد که نام های کاربری زنانه به طور متوسط روزانه 100 
پیغام یا تهدید جنسیتی آشکار دریافت می کنند در حالی که 
دریافت  پیام ها  این گونه  از   ۳.۷ تنها  مردانه  کاربری  نام های 
می کنند. این پژوهش تأکید دارد که علت اعمال خشونت بر 
به  به وضوح  مردان، مرد بودن آن ها نیست در حالی که زنان 
واسطه جنسیت شان مورد خشونت قرار می گیرند . عالوه بر این 
»مرکز تحقیقات پیو«2 در سال 201۴ پیمایشی انجام داد که 
در آن ۳21۷ نفر از شهروندان ایاالت متحده مورد مطالعه قرار 
گرفتند. یافته های این پیمایش نشان می دهند که سن و جنس 

1. مقدمه
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از جمله جنیفر الرنس۳  برهنۀ شخصیت های مشهور هالیوود 
شکل گرفته است.

بحث هایی  چنین  فارسی  مجازی  فضای  در  مقابل،  در 
نامحسوس تر است و از الگوی مشابه نمونۀ بین المللی پیروی 
سایبری  پلیس  جمله  از  قانون  مجری  نهادهای  نمی کند. 
پیرامون  آگاهی رسانی  راستای  در  پررنگی  نقش  )فتا(،  ایران 
سعی  فتا  پلیس  مشخص  طور  به  می کنند.  ایفا  مسئله  این 
آزار  موارد  قانونی  مباحث  سوی  به  عمومی  اذهان  جلب  در 
فتا  پلیس  که  معنی  این  به  دارد.  آنالین  جنسیتی  و  جنسی 
اخبار رفتارهای آنالینی که حریم خصوصی و اعتبار شهروندان 
را  افراد  مستقیم   طور  به  و  کرده  منتشر  اندازند  خطر  به  را 
در  رفتارهایی  چنین  مشاهدۀ  صورت  در  که  می کند  تشویق 
فضای مجازی، به پلیس فتا گزارش دهند.* در دیگر سو، هر 
از گاهی سرقت و افشای عکس های چهره های مشهور ایرانی، 
موجب درگرفتن بحث هایی در میان کاربران اینترنت می شود. 
و  حیثیت  به  »احترام  موضوع  پیرامون  عمدتاً  مجادالت  این 
گفتمان  در  آن که  جالب  می گیرد.  شکل  اشخاص«  آبروی 
افشای عکس های شخصی، مفهوم »اذیت و آزار« مورد توجه 
زیادی قرار نمی گیرد، بلکه موضوع بیشتر نقض حریم خصوصی 
تلقی می شود. یکی دیگر از مصادیق جدید این موضوع، فایل 
صوتی ای بود که اخیراً از سوی شینا شیرانی، یکی از مجریان 
اذیت  و  آزار  سابقۀ  فایل  این  شد.  منتشر  پرس تی وی  شبکۀ 
جنسی حمیدرضا عمادی، یکی از مدیران شبکه را نسبت به 
این فرد نشان می دهد. اظهارنظرهای کاربران اینترنت در این 
خصوص دو جهت متفاوت داشت و میان این دو گروه بحث و 
جدل های زیادی در گرفت: گروه اول قربانی را به علت انتشار 
اخبار خصوصی در مورد فرد خاطی سرزنش کردند و معتقد 
بودند که به احتمال زیاد مسئول این آزار و اذیت خود زن بوده 
است. گروه دوم اما از شیرانی حمایت کردند و شجاعت او را 
*   Gfata@police.ir آدرس ایمیلی است که شهرواندان می توانند موارد آزار و اذیت در فضای مجازی 

را به پلیس فتا گزارش دهند

بابت راندن فرد متعدی از خود و ترک شرایط تحمیلی تحسین 
کردند.

ایرانی  کاربران  درک  از  اندکی  شواهد  مواردی،  به جز چنین 
مجازی،  فضای  در  و جنسیتی  آزار جنسی  مساله  از  اینترنت 
وجود  مساله   این  به  آنان  واکنش های  و  شخصی  تجربیات 
برای  است  تالشی  حاضر  پژوهش  سبب،  همین  به  دارد.  
در  جنسی  آزار  مساله  از  اینترنت  ایرانی  کاربران  درک  فهم  
به  واکنش های شان  و  آنان  شخصی  تجارب  مجازی،  فضای 
مجازی.  فضای  در  جنسیتی  و  جنسی  خشونت بار  رفتارهای 
تحلیل اطالعات به دست آمده، با نظر به بستر فرهنگی ایران، 
سطح پیشرفت تکنولوژی و حمایت های قانونی از قربانیاِن آزار 
این گزارش در  در فضای مجازی صورت گرفته است.  جنسی 
پایان، توصیه هایی برای جامعه مدنی، بخش خصوصی و سایر 
ذی نفعان این عرصه ارا یه می کند تا برای پژوهش های آینده، 
نظر  در  کاربران  پشتیبانی  خدمات  و  حمایت گری  برنامه های 

گرفته شوند.
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۲. دربارۀ این پژوهش

این پژوهش کاری از سیمین دخت کارگر به عنوان پژوهشگر 
ارشد این گزارش است. کارگر حقوق دان حقوق بشر است که 
بر حقوق رسانه ها و ارتباطات و سیاست گذاری های مربوط به 
اجتماعی  و  حقوقی  جنبه های  او  دارد.  تمرکز  ایران  در  آن ها 
فن آوری های جدید، سیاست ها و مکانیزم های مواجهه جوامع 

با ابزارهای آنالین را مورد مطالعه قرار می دهد.

1.۲. هدف  

هدف اصلی این پژوهش معرفی دیدگاه های کاربران اینترنت 
در ایران حول مفهوم آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی 
خوانندگان  توجه  دارد  قصد  مطالعه  این  بعد،  وهله  در  است. 
را به گرایش های در حال ظهور در فرهنگ آنالین گروه های 
ایرانی جلب کند. این پژوهش، اولین گام برای بحث پیرامون 
برابری  پیشبرد  برای  رفتارهایی  چنین  که  است  پیامدهایی 
جنسیتی و توانمندسازی زنان در جوامعی نظیر ایران به همراه 
دارد. وقوع چنین بحث ها و گفت وگوهایی بدون درنظرگرفتن 
بستر فرهنگی، هنجارها، قوانین و قواعد جامعۀ ایرانی گریزناپذیر 
است. بنابراین بخشی از این پژوهش، به مرور و بررسی اجمالی 
آزار  و  خصوصی  حریم  موضوع  پیرامون  ایران  موجود  قوانین 

جنسیتی اختصاص داده شده است.

خشونت  با  مرتبط  موضوعات  از  بلندی  فهرست  ما  این که  با 
سؤاالتی  بررسی  به  تنها  گزارش  این  دارد،  وجود  سایبری 

تجارب شخصی  و  کاربران  ادراک  به  مربوط  که  محدود شده 
آن ها از آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی است. به بیان 
دیگر، این مطالعه به هیچ وجه اهمیت سایر جنبه های آزار و 
انکار  نشده اند،  بررسی  کار  این  دامنۀ  در  که  را  آنالین  اذیت 
مدعی  مطالعه  این  که  است  ذکر  به  الزم  همچنین  نمی کند. 
داده که  ارائه  را  راه حل هایی  از  کامل  نیست که مجموعه ای 
مجازی  فضای  در  ایرانی  زنان  جنسیتی  آزار  مشکل  رفع  به 
کاربران  دیدگاه  تشریح  به  تنها  گزارش  این  بلکه  می پردازند. 
درباره این موضوع پرداخته و چالش هایی را مطرح می کند که 
با  به آزار جنسیتی در فضای مجازی  کاربران اغلب در پاسخ 

آن ها مواجه می شوند.

۲.۲. روش شناسی

 ۷22 از  آن  در  و  شده  انجام  پیمایش  روش  به  مطالعه  این 
پاسخ  سؤالی  پرسش نامۀ 2۵  یك  به  که  درخواست شده  نفر 
دهند. برای طراحی پیمایش با مجوز مرکز پژوهش های پیو*، 
از برخی سوال های پرسش نامۀ آزار جنسیتی در فضای آنالین 
مرکز الهام گرفته شده است تا مقایسۀ احتمالی میان مخاطبان 
مذکور  پژوهش  سازد.  ممکن  آینده  در  را  امریکایی  و  ایرانی 
متناسب  دیگر  سؤاالت  شد.  انجام  و  طراحی   201۴ سال  در 
با جامعۀ ایرانی برخی  طراحی شده اند. عالوه بر این به علت 
نیز تحلیل داده ها، سؤال ها در  و  تنوع، جلب توجه مخاطبان 

فرمت های متفاوت طراحی شده اند.

 )2( مسئله،  درک   )1( است:  بخش  سه  شامل  پیمایش  این 
آماری. بخش  یا  )۳( سؤاالت جمعیت شناسانه  و  کاربر  تجربۀ 
اول سؤاالتی عمومی با هدف شناسایی نگرش کاربران نسبت 
به خشونت جنسیتی در فضای مجازی است. در قسمت دوم 
تجارب  که  می شود  مطرح  افراد  از  دسته  آن  برای  سؤاالتی 
به  پاسخ دهندگان  انتها،  در  دارند.  خصوص  این  در  شخصی 

http://pewresearch.org/about/use-policy   *
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آمار  این  که  داده  اند  جواب  جمعیت شناختی  پرسش های 
بخش قابل توجهی از تحلیل داده های به دست آمده را پوشش 
فیسبوک،  آنالینی چون  پلتفرم های  در  پژوهش  این  می دهد. 
توییتر، کانال ها و گروه های تلگرام و باالترین بین 1۷ ژانویه تا 
اول فوریه 201۶، مطابق با 2۷ دی ماه تا 12 بهمن ماه 1۳9۴ با 
کاربران به اشتراک گذاشته شد. در طول دو هفته، ۷22 کاربر 
به پرسش نامه پاسخ دادند که ۶2۳ نفر از آنها، پرسش نامه را 
تکمیل و ارسال کرده اند. تنها پاسخ های تکمیل شده در تجزیه 
و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. ضریب خطا** %۴ 
است که بر اساس تعداد کاربران اینترنت در ایران به گزارش 

»آمار جهانی اینترنت« محاسبه شده است.۴

** ضریب خطا یك اصطالح مطالعات کمی است که اندک احتمالی اشاره می کند که درصورت تغییر برخی 
متغیر ها در محاسبات رخ خواهد داد.
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۳.  جمعیت شناسی

1.۳. جنسیت

آنها،  از  نفر   ۶2۳  1۳9۴ بهمن ماه   12 تا  دی ماه   2۷ بین 
پرسش نامه را تکمیل و ارسال کرده اند. در این میان ۳2۶ نفر 
)۵۷.۶%( خود را زن و 2۵۴ نفر )۴0.۸%( خود را مرد معرفی 

کرده و 10 نفر )1.۶%( جنسیت را “سایر” انتخاب کرده اند.

تا ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ ۶۲۳  بین ۲۷ دی ماه 
ارسال  و  تکمیل  را  پرسش نامه  آنها،  از  نفر 
نفر )۵۷.۶%( خود  این میان ۳۲۶  در  کرده اند. 
را زن و ۲۵۴ نفر )۴۰.۸%( خود را مرد معرفی 
کرده و ۱۰ نفر )۱.۶%( جنسیت را “سایر” انتخاب 

کرده اند.

نمودار 1. جنسیت پاسخ دهندگان

۲.۳. سن

اکثر پاسخ دهندگان )۵۷.۳%( بین 2۵ تا ۴0 سال دارند. حدود 
سال   2۵ تا   1۸ بین  پیمایش  در  افراد شرکت کننده  از   %29
هستند، ۸.۷% از پاسخ ها از افراد ۴0 تا ۵۵ سال دریافت شد، 
۳% پاسخ دهندگان نیز کمتر از 1۸ سال دارند و 1.9% نیز سن 

خود را بیش از ۵۵ سال اعالم کرده اند.۵

نمودار 2. بازه های سنی پاسخ دهندگان

۳.۳. دسترسی به ابزار های الکترونیکی

در این پژوهش انواع ابزار های الکترونیکی و میزان استفاده از 
آن ها به عنوان نشانه ای از سبك زندگی پاسخ دهندگان در نظر 
گرفته شد. بنابراین از آن ها خواسته شد دستگاه هایی را که به 
طور روزانه از آن ها استفاده می کنند مشخص کنند.  ۸۸.۶ % 
پاسخ دهندگان روزانه از گوشی های هوشمند استفاده می کنند 
دسترسی  لپتاپ  یا  شخصی  کامپیوتر  به  خانه  در   %۷۸.2 و 
دارند. به میزان بسیار کمتری، افراد در محل کار از کامپیوتر 
غیرهوشمند  گوشی های  و    )%۳۸( می کنند  استفاده  لپتاپ  یا 

دارند )%1۵.1( .

بازار  از رونق گرفتن  از گوشی  هوشمند  میزان باالی استفاده 
این نوع گوشی ها در ایران در دهۀ اخیر حکایت دارد. با وجود 
این که وزارت ارتباطات ایران تعداد گوشی های هوشمند فعال 
این  در سراسر کشور را 2۷.۵ میلیون گزارش می دهد برخی 



۸

همچنین  رشدی  چنین  زده اند.۶  تخمین  میلیون   ۴0 را  عدد 
نشان دهندۀ نیاز به افزایش آگاهی نسبت به چالش هایی است 

تجربه های  و  خصوصی  حریم  برای  جدید  تکنولوژی های  که 
مجازی کاربران ایجاد می کنند.

نمودار ۳. سبك زندگی دیجیتال پاسخ دهندگان
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۴. یافته های پیمایش

در  جنسیتی  و  جنسی  آزار  احتمال   .1.۴
محیط های مجازی مختلف

به منظور فهم نگرش کاربران نسبت به آزار جنسی و جنسیتی 
جنسی در فضای مجازی، از مصاحبه شوندگان درخواست شد 
که از میان گزینه های موجود، تنها یك محیط را که احتماالً 
بیشترین میزان آزار جنسی و جنسیتی بر زنان اعمال می شود 
انتخاب کنند. ۳۵.1%) 219 نفر( شبکه های اجتماعی را انتخاب 
کردند،2۶.2%) 1۶۳نفر( اپلیکیشن و وبسایت های دوست یابی 
پیام رسان  اپلیکیشن های  نفر(   1۵۸(  %2۵.۴ و  همسریابی  و 
از  کوچکی  گروه  بردند.  نام  را  وایبر  و  اسکایپ  تلگرام،  مانند 
افراد شرکت کننده در این پیمایش )۶.9%( بخش نظرخواهی 
و کامنت گذاری وبسایت ها و وبالگ ها و گروهی دیگر )%۶.۴( 
نیز انجمن ها و چت روم ها را محیطی عنوان کردند که بیشترین 
آزار جنسی و جنسیتی جنسی در آن ها بر زنان اعمال می  شود. 
توضیحاتی  به سؤال،  پاسخ  در  افراد  از  نفر  این، 2۶  بر  عالوه 
این سؤال و  به  پاسخ دادن  بودند  اغلب آن ها معتقد  و  دادند 
انتخاب تنها یك فضای مجازی کار دشواری است. برخی نیز 
تأکید کردند که احتمال اعمال آزار جنسی و جنسیتی بر زنان 
از  یکی  است.  اندازه  یك  به  مجازی  فضاهای  تمام  در  تقریباً 
آزار  مورد  زنی  وقتی  که  بود  کرده  عنوان  نیز  پاسخ دهندگان 
جنسی و جنسیتی جنسی قرار می گیرد مسئول، خود او است. 
به عالوه، میزان آزار جنسی به محیط مجازی و نیز رفتار آنالین 

کاربر نیز بستگی دارد.

نمودار ۴. احتمال آزار جنسی و جنسیتی در محیط های مجازی مختلف

نظرگرفتن  زیر  پاسخ دهندگان،   %۸۳.۳ دید  از 
را  او  کردن  معذب  و  مجازی  فضای  در  کسی 
مجازی  فضای  در  جنسی  آزار  تعریف  رایج ترین 

می دانند. 

نمودار ۵. تعریف آزار در فضای مجازی
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۲.۴. تعریف آزار در فضای مجازی

از پاسخ دهندگان خواسته شد که از میان گزینه های مختلف، 
یك یا چند مورد را که مصداق و تعریف آزار جنسی در فضای 
 )%۸۳.۳( افراد  از  نفر   ۵19 کنند.  انتخاب  را  هستند  مجازی 
زیرنظرگرفتن افراد در فضای مجازی و معذب کردن آن ها را 
با پیام های مداوم درمحیط های مختلف مجازی انتخاب کردند. 
مداوم  ارسال  شده،  انتخاب  مصداق  دومین  کمی،  اختالف  با 
برنامه های  روی  توهین آمیز  یا  درخواست های جنسی  یا  پیام 
پیام رسان مثل تلگرام یا  فضاهای دوست یابی آنالین بود )۵12 
و  اطالعات  از  استفاده  سوء   )%۷9.9( نفر   ۴9۸ .)%۸2.2 نفر، 
کردن  فوتوشاپ  -مثل  مجازی  فضاهای  در  افراد  عکس های 
نفر(   ۴۷۷(  %۷۶.۶ کردند.  انتخاب  را  فیسبوکی-  عکس های 
تماس یا تهدید به تماس با خانوادۀ افراد و افشای عکس ها و 
روابط خصوصی او را برگزیدند. ۵9.9% )۳۷۳نفر( توهین به فرد 
را یا خانواده او را در بخش نظرهای وبسایت ها -مثل نظرات 
تهدید  نفر(   ۳۵1(  %۵۶.۳ دادند.  قرار  اشاره  مورد  فیسبوک- 
فرد یا خانوادۀ او را به آزار جنسی و جنسیتی فیزیکی انتخاب 
کردند. جالب است که تنها ۴2.۷% مصاحبه شوندگان دسترسی 
غیرمجاز به ایمیل یا سایر حساب های کاربری افراد را به عنوان 

مصداق آزار مجازی معرفی کردند.

آزار  موارد  از  آگاهی  یا  مشاهده   .۳.۴
جنسی و جنسیتی در فضای مجازی

از میان ۶2۳ پاسخ کاملی که به دست آمد، ۴2۵ نفر )%۶۸.2( 
آزار  بار  یك  که دست کم  را می شناسند  کردند کسی  اظهار 

جنسی و جنسیتی در فضای مجازی را تجربه کرده است.

تا نوع آزار جنسی و جنسیتی  این کاربران درخواست شد  از 
کنند.  بیان  کرد ه اند،  تجربه  آن ها  آشنایان  یا  دوستان  که  را 
پاسخ ها تا حدودی همان الگوی ادراک کاربران از آزار جنسی 

و جنسیتی در فضای مجازی را دنبال می کرد اما الزم است که 
در اینجا به نکات خاصی نیز اشاره کنیم: 221 نفر )۵2%( کسی 
را می شناختند که در فضاهای دوست یابی و یا اپلیکیشن های 
و  جنسی  توهین آمیز،  پیغام های  مداوم  طور  به  پیام رسان 
را  کسی   )%۵1.۳( نفر   21۸ کرده اند.  دریافت  معذب کننده 
می شناختند که به طور پیوسته در محیط های مجازی مختلف 
زیرنظر بوده اند و  پیام های معذب کننده موجب احساس شرم 

و ناراحتی آن ها شده است.

نظرهایی  سؤال  این  به  پاسخ  در  نفر   20 این،  بر  عالوه 
آزار جنسی  موارد  به شرح جزئیات  نظرات  این  بیشتر  دادند. 
در  که   کرده اند  مطرح  را  مواردی  نظر،  چند  اما  پرداخته  اند 
گزینه ها نظرسنجی وجود ندارد. یکی از پاسخ دهندگان عنوان 
خانواده  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  که  کرد 
به  او  فمینیستی«  »انحراف  درباره  و  گرفت  تماس  دوستش 
آن ها اخطار داده است. کاربر دیگری توضیح داد که دوست پسر 
یکی از دوستانش، حساب کاربری وایبر دختر را روی لپتاپش 
نصب کرده تا ارتباط مجازی او را رصد کند.* یکی از کاربران 
عنوان کرد که دوست او در یکی از وبسایت های کاریابی مورد 
آزار جنسی قرار گرفته است. نام وبسایت نامشخص است. فرد 
دیگری نیز موردی از خشونت فیزیکی را گزارش داده که در 

پی تعدادی از تهدیدهای مجازی اتفاق افتاده است.

*   وایبر یك اپیلکیشن چت تصویری است که پیشتر در میان ایرانیان طرفداران زیادی داشت.

کاربری  حساب  دوستانم،  از  یکی  “دوست پسر 
وایبر دختر را روی لپتاپش نصب کرده تا ارتباط 

مجازی او را رصد کند.”

۶۸% کاربران حداقل یک نفر را می شناسند که 
آزار جنسی و جنسیتی را در فضای مجازی تجربه 

کرده باشد. 
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نمودار۶. مشاهده یا آگاهی از موارد آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی 

در  جنسیتی  و  جنسی  آزار  تجربۀ   .۴.۴
فضای مجازی

در آخرین پرسش این بخش بیان تجارب شخصی مورد سؤال 
از میان پاسخ های کامل، 2۳۶نفر )%۳۷.9(  قرار گرفته است. 
را  مجازی  فضای  در  و جنسیتی  آزار جنسی  مستقیم  تجربۀ 
داشته اند. نگاه دقیق تر به اطالعات جمعیت شناختی این گروه 
آزار  بیشتر مورد  ناهمگونی  به صورت  زنان  نشان می دهد که 
جنسی و جنسیتی قرار گرفته اند. تفکیك پاسخ های بر اساس 
جنسیت به این شکل است: ۸۴.۳% زنان )199 نفر، ۵۵% کل 
زنان(، 1۴.۴% مردان )۳۴ نفر، 1۳% کل مردان( و 1.۳% سایر 

جنسیت ها )۳ نفر،۳0% کل سایر(.

عالوه بر این، میزان افرادی که تجربۀ دست اول داشتند بین 
است  بوده  سایر سنین  از  بیشتر  بسیار  تا ۴0 سال  افراد 2۵ 
)۶1.9%(. بعد از این گروه افراد بین 1۸ تا 2۵ سال قرار دارند 
که 29% از پاسخ دهندگان دارای تجربۀ دست اول آزار جنسی 

و جنسیتی مجازی به شمار می آیند.

سن و جنسیت نقش معناداری در تجارب افراد از آزار جنسی 
ایفا می کنند. زنان بین 2۵ تا  و جنسیتی  در فضای مجازی 
از آزار مجازی قرار دارند.  باالتری  ۴0 سال در معرض میزان 
سایر  از  خود  همساالن  یا  و  مردان  با  مقایسه  در  همچنین 
جنس ها و یا حتی زنان بدون تجربۀ دست اول، زنان مورد آزار 
مدرک  مانند  باالتری  تحصیلی  مدارک  غالباً  مجازی،  جنسی 

کارشناسی ارشد دارند.

و  جنسی  آزار  تجربه  پاسخ دهندگان   %۳۸
جنسیتی در فضای مجازی را دارند. ۸۴% آن ها 

زن هستند.
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نمودار ۷. تجربۀ آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی به تفکیك جنسیت

نمودار ۸. تجربۀ آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی به تفکیك سن

نمودار 9. تجربۀ آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی به تفکیك جنسیت و 
میزان تحصیالت

با  افراد  سوی  از  گزارش شده  شخصی  تجارب  در  بعد  بخش 
جزئیات بیشتری کنکاش می کند و به بررسی نگرش کاربران 

نسبت به شرایطی که در آن قرار گرفته اند، می پردازد.

1.۴.۴.  انواع تجارب شخصی

2۳۶ نفر دست کم یکی از انواع آزار جنسی و جنسیتی مجازی 
شده اند  تکرار  همه  از  بیشتر  که  انواعی  کرده اند.  تجربه  را 
عبارتند از زیرنظرگرفتن در  فضای مجازی که از سوی %۵۳.۸ 
دریافت   بعدی  درصد  بیشترین  شد.  گزارش  پاسخ دهندگان 
پیام ها یا درخواست های ناخوشایند جنسی روی اپلیکیشن های 
دوست یابی و/یا پیام رسان بود که ۴۷.9% از افراد گزارش کردند. 
۴0.۷% از پاسخ دهندگان، توهین به خانواده در بخش نظرات 
وبسایت ها و وبالگ ها را انتخاب کردند. )برای جزییات بیشتر، 

نمودار شماره 10 را ببینید( 



1۳

مقایسۀ درک کاربران از آزار جنسی در فضای مجازی و تجارب 
عملی آن ها شباهت های میان این دو را آشکار می کند. جدول1 
این الگوهای رفتاری را بر اساس پاسخ های کاربران شناسایی 

کرده و تفاوت های منعکس شده  را نیز خالصه می کند:
نمودار 10. انواع تجارب شخصی

یا  پیام ها  مداوم  صورت  به  کاربران   %۴۸
روی  کننده  معذب  و  جنسی  درخواست های 
دریافت  پیام رسان  یا  دوست یابی  برنامه های 

کرده اند.

زیرنظرگرفتن و معذب کردن کسی در 
محیط های مجازی مختلف

آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی از 
دید من …

سوء استفاده از اطالعات و عکس های 
آنالین یک نفر

تهدید کسی یا خانواده اش به خشونت 
فیزیکی

فرستادن پیام های جنسی و معذب کننده 
روی برنامه های پیام رسان و دوست یابی

تجربه دوست من …

سوء استفاده از اطالعات و عکس های 
آنالین او

دسترسی غیرمجاز به ایمیلش یا سایر 
حساب های آنالین وی 

زیرنظرگرفته شدن و معذب کردن در 
محیط های مجازی مختلف

تجربه خود من …

توهین کالمی یا فحاشی به خودم یا 
خانواده ام در قسمت نظرات وبسایت ها و 

وبالگ ها

تهدیدشدن خودم یا خانواده ام به خشونت 
فیزیکی

دریافت پیام های جنسی و معذب کننده روی 
برنامه های پیام رسان و دوست یابی

تماس یا تهدید به تماس با خانواده ام برای 
فاش کردن روابط یا عکس های خصوصی 

من

سوء استفاده از اطالعات و عکس های 
آنالین من

دسترسی غیرمجاز به ایمیلم یا سایر 
حساب های آنالین من

زیرنظرگرفتن و معذب کردن او در 
محیط های مجازی مختلف

تماس یا تهدید به تماس با خانواده کسی 
برای فاش کردن روابط یا عکس های 

خصوصی او

توهین کالمی یا فحاشی به او یا خانواده اش 
در قسمت نظرات وبسایت ها و وبالگ ها

تهدید خودش یا خانواده اش به خشونت 
فیزیکی

فرستادن پیام های جنسی و معذب کننده 
روی برنامه های پیام رسان و دوست یابی

توهین کالمی یا فحاشی به یک نفر یا 
خانواده اش در قسمت نظرات وبسایت ها و 

وبالگ ها

تماس یا تهدید به تماس با خانواده کسی 
برای فاش کردن روابط یا عکس های 

خصوصی او

دسترسی غیرمجاز به ایمیل یک نفر یا سایر 
حساب های آنالین او

جدول 1
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همانطور که در جدول 1 مشاهده می کنیم، ترتیب پاسخ های 
در  جنسی  جنسیتی  و  جنسی  آزار  مساله  درک  از  کاربران 
افراد  تجارب عملی  با  قابل مالحظه ای  تفاوت  فضای مجازی، 
این نوع آزار ندارد. به جز »توهین و بدزبانی« سایر موارد  از 
در هر سه ستون، درجه بندی نسبتاً مشابهی دارند. این اتفاق 
به این معنی است که کاربران »توهین و بدزبانی« را به عنوان 
یکی از اشکال درجه اول آزار جنسی و جنسیتی جنسی تعبیر 
انواع آزار جنسی و  این مورد در میان  این حال  با  نمی کنند. 

جنسیتی  تجربه شده از سوی افراد رتبه سوم را داراست.

میزان وقوع آزار در محیط های   .۲.۴.۴
آنالین  

به منظور مشخص کردن محیط های مجازی که بیشترین میزان 
آزار جنسی و جنسیتی در آن ها اتفاق می افتد، مصاحبه شوندگان 
به سؤاالتی در خصوص تجاربشان پاسخ دادند. از 2۳۶ پاسخ 
زیر  مجازی  محیط های  مستقیم،  تجربه  دارای  کاربران  کامل 

بیشترین گزارش اعمال آزار جنسی و جنسیتی را داشتند:

شبکه های اجتماعی )۷2.۵%، 1۷1 نفر(؛ •

وایبر  • و  اسکایپ  تلگرام،  نظیر  پیام رسان  اپلیکیشن های 
)۴۸.۳%، 11۴ نفر(؛

بدزبانی در بخش نظرات وبسایت ها و وبالگ ها  • توهین و 
)29.2%(؛

قابل توجه آن که 19.9% افراد به طور هم زمان در فضای  •
مجازی و خارج از آن آزار و اذیت را تجربه کرده اند.

از سوی پاسخ دهندگان  به میزان کمتری  نیز  محیط های زیر 
مورد اشاره قرار گرفتند:

ایمیل شخصی یا کاری )%1۷.۸( •

انجمن ها و یا اتاق های گفتگوی آنالین )%9.۷( •

وبسایت ها یا اپلیکیشن های دوست یابی )%۶.۴( •

همانطور که یکی از مصاحبه شوندگان نیز در بخش ۳.2. اشاره 
و  کاربران  دیدن  آزار  میان  که  است  این  ما  پیش فرض  کرد، 
رفتارهای آنالین  ایشان -از جمله میزان اطالعات موجود درباره 
منظور  به  دارد.  وجود  همبستگی  نوعی  فضا-  این  در  آن ها 
فکر  پرسیدیم  مصاحبه شوندگان  از  احتمالی  چنین  آزمون 
می کنند چه میزان از اطالعات آن ها در فضای اینترنت وجود 
دارد. ۴۷.۸% افرادی که تجربۀ آزار جنسی مجازی را نداشتند 
پاسخشان »خیلی کم« یا »تا حدودی« بود. در مقابل،  تنها 
29.2% کاربرانی که تجربۀ شخصی آزار جنسی داشتند همین 
عنوان کردند که شناخته شده تر  غالباً  آن ها  دادند.  را  پاسخ ها 
هستند و اطالعات بیشتری از آن ها در فضای مجازی موجود 

است )نمودار 12 را ببینید(.

در  جنسیتی  و  جنسی  آزار  موارد   %۷۲.۵
شبکه های اجتماعی اتفاق می افتد.

نمودار 11. میزان وقوع آزار در محیط های آنالین  
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اذیت  و  آزار  مرتکبان  و  مدت   .۳.۴.۴
مجازی

از  زمانی کمتر  فاصلۀ  در  موارد، مصاحبه شوندگان  در %۶0.۶ 
سه ماه در موقعیت آزار جنسی قرار گرفته اند. تعداد کمی از 
کاربران در پاسخ به این سؤال گفتند که آزار جنسی را گاه به 
به  گاه  آزار ممکن است  نظر آن ها،  تجربه کرده اند. طبق  گاه 
گاه اتفاق افتاده باشد اما به طور پیوسته بیش از ۳ ماه طول 
نکشیده است. 1۴% عنوان کردند که تجربه آن ها بین سه تا 
را  خود  آزار  زمان  مدت   %۳.۴ است.  کشیده  طول  ماه  شش 
بین ۶ تا 12 ماه عنوان کردند. قابل توجه آن که 1۸% گزارش 
دادند که مدت زمان آزار دیدنشان بیش از یك سال بوده است. 
1۴% پاسخ دهندگان نیز اعالم کردند که در زمان پاسخ دادن 
به پرسشنامه، مورد آزار جنسی قرار داشته اند )نمودار 1۳ را 

ببینید(.

نمودار 12. همبستگی میان میزان اطالعات موجود روی اینترنت راجع به کاربر و 
تجربه وی از آزار جنسی و جنسیتی آنالین

اعالم  نفر   ۷ سؤال،  این  درباره  دریافت شده  توضیح   20 از 
یکی  بوده اند.  آنالین  جنسی  آزار  تحت  سال   2-۳ که  کردند 
از  ایمیلش  حساب  پیش  سال   ۴ که  داد  توضیح  کاربران  از 
سوی دوست پسر سابقش هك شد. پسر او را تهدید کرده که 
ماجرای رابطه شان را برای خانوادۀ دختر فاش خواهد کرد و 
از همان زمان، پیام های توهین آمیز روی ایمیل و تلگرام دختر 
سال   10 نیز  مصاحبه شوندگان  از  دیگر  یکی  است.  فرستاده 
است که مورد آزار جنسی و جنسیتی بوده است. عالوه بر این، 
به  بین میزانی که آن ها  نیز عنوان کردند که  زنان  از  نفر  دو 
دریافت  تداوم  و  اجتماعی  شبکه های  در  جنسیت شان  خاطر 

پیغام های توهین آمیز رابطۀ مستقیم وجود دارد. 

عالوه بر این، ۶۶.9% افرادی که تجربۀ آزار جنسی و جنسیتی 
در فضای مجازی را داشته اند، نتوانسته اند مرتکب را شناسایی 
افراد،  باقی  نمی شناختند.  را  او  حادثه  وقوع  از  قبل  یا  کنند 
مرتکب را دوست، عضوی از فامیل، همکار و یا شریك عشقی 

پیشین خود شناسایی کردند.

۸% افراد، بیش از ۱۲ ماه مورد آزار جنسی یا 
جنسیتی در فضای مجازی بوده اند.

نمودار 1۳. مدت آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی
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نمودار 1۴. مرتکبان آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی 

۴.۴.۴. پاسخ ها به آزار جنسی و جنسیتی 
در فضای مجازی

که  شد  پرسیده  مستقیم  تجربۀ  دارای  مصاحبه شوندگاِن  از 
پاسخ  یا خیر.  داده اند  نشان  واکنشی  توهین آمیز  رفتار  به  آیا 
اقلیت )۴۵.۸%، 10۸ نفر( مثبت و پاسخ بیش از نیمی از افراد 
)۵۴.۳%، 12۸ نفر( منفی بود. اگرچه گروه اول در اقلیت قرار 
دارد، با این حال نکته جالبی را آشکار می نماید: آزار جنسی و 
جنسیتی در جامعۀ ایران غالباً ناشناخته باقی می ماند و گزارش 
نمی شود.۷ با این حال به نظر می رسد با کاهش تعامالت شخصی 
در فضای مجازی، کاربران - به خصوص زنان- امکان واکنش 
می بینند.  دسترس  در  را  ناخوشایند  وضعیت  به  دادن  نشان 
شاید به همین دلیل تقریباً نیمی از مصاحبه شوندگان، حداقل 

یك نوع واکنش را به آزار و اذیت مجازی نشان می دهند و باقی 
تصمیم می گیرند آن را نادیده بگیرند.

۵۴% واکنشی به آزار جنسی در فضای مجازی 
ندادند.

نمودار 1۵. پاسخ دهی به موارد آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی بر اساس 
جنسیت
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مسئول  به  را  آزار  عامالن  افراد،  از   %۳۴
وبسایت یا اپلیکیشن گزارش کردند.

الگوی  از  تقریبا  مختلف،  جنسیت های  از  افراد  پاسخ  ماهیت 
مشابهی پیروی می کرد. همانطور که در نمودار 1۶ نشان داده 
آزار  بوده که عامالن  این  افراد،  از  شده واکنش درصد زیادی 
شبکه های  در  خود  دوستان  لیست  از  را  جنسیتی  و  جنسی 
اجتماعی حذف کرده یا دسترسی آن ها را به صفحۀ خود کاماًل 
اذیت  و  آزار  موارد   ، بعدی  گروه   .)%۸2.۴( کرده اند  مسدود 
را به مسئول وبسایت یا اپلیکیشن مورد نظر گزارش کرده اند 

)۳۴.۳%(. سه نوع دیگر واکنش به ترتیب عبارتند از:

مجازی  • فضای  در  اذیت  و  آزار  عامالن  با  افراد   %2۶.۸
مجادله کرده اند؛

پروفایل خود  • آزار جنسی در  پاسخ دهندگان درباره   %2۵
نوشته اند تا حمایت دیگران را جلب کنند؛

2۴% نام کاربری خود را تغییر داده اند یا به کل پروفایل  •
خود را حذف کردند.

نیز تسری  از فضای مجازی  به خارج  افراد  از  واکنش %21.۳ 
یافت به این ترتیب که از حضور در رویدادها یا فضاهای خاص 
کردند  اعالم  پاسخ دهندگان   %11 همچنین  کرده اند.  اجتناب 
که انجمن  یا اتاق های گفتگوی مجازی را ترک کردند. %9.۳  
انجام دادند. تنها  با یك وکیل گرفتند یا مشاوره حقوقی  نیز 
۴.۶% )۵ نفر( گفتند که مجبور بوده اند برای حفظ آبرو و اعتبار 
خود به خواسته های فرد خاطی تن بدهند. بررسی 20 توضیح 
بیشتری که در پاسخ به این پرسش داده شد،  حاکی از این 
است که افراد برای حل مشکل آزار و اذیت در فضای مجازی  
نهاد  نقش مهم  بر  نکته  این  از خانوادۀ خود کمك گرفته اند. 
افراد را  خانواده در حل و فصل مسائلی که حیثیت و آبروی 
اتفاق  نشانه گرفته داللت دارد، هرچند که در فضای مجازی 

افتاده باشد.

نمودار 1۶. نوع پاسخ ها به موارد آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی

اجتناب  است،  پاسخ ها حاکم  این  بر  که  فرهنگی  این حال،  با 
موضوع،  کردن  رها  پاسخ دهندگان  اکثریت  حل  راه  است. 
قطع دوستی و حذف عامالن، کاهش دسترسی پذیری خود یا 
تغییر نام کاربری و حذف پروفایل است. درصد قابل توجهی از 
افراد اجتناب از حضور در رویدادهای دنیای واقعی، خروج از 
انجمن  های مجازی و یا تن دادن به خواستۀ عامالن را به عنوان 
راه حل انتخاب کرد ه اند. این واکنش ها به نوعی معادل اجتناب 
تشویق  منظور  به  هستند.  فعال  واکنش  عدم  یا  و  واکنش  از 
واکنش ها  با  اجتنابی  واکنش های  کردن  جایگزین  به  افراد 
هم  و  آموزشی  لحاظ  به  هم  آن ها  از  گسترده  حمایت  فعال، 
تکنولوژیکی ضروری است. با این وجود، واکنش نشان دادن در 
برابر آزار مجازی به خصوصیات شخصی افراد و بستر وقوع آزار 
نیز وابسته است. به بیان دیگر به دلیل متفاوت بودن موارد آزار 

مجازی با یکدیگر، استنتاج بیشتر، بسیار چالش برانگیز است.

مجبور شدم تمام پسوردهایم را عوض کنم 
تا وضعیت خاتمه یابد.

از خانواده ام کمک گرفتم و در نهایت به پلیس 
فتا مراجعه کردیم.



1۸

5.۴.۴. رضایت کاربران از واکنش  شان به 
موارد آزار جنسی در فضای مجازی 

و  جنسی  آزار  تجربۀ  دارای  مصاحبه شوندگان  از  ادامه  در 
جنسیتی جنسی در فضای مجازی پرسیده شد که نسبت به 
نوع واکنش یا عدم واکنش خود چه احساسی دارند. به منظور 
تشویق افراد به انتخاب دقیق ترین پاسخ، هیچ گزینۀ خنثایی 
قابل تأملی  مدل های  پاسخ ها  از  نداشت.  وجود  سؤال ها  در 

استخراج شد که در ادامه می آیند:

نشان  واکنش  آزار  به  که  پاسخ دهنده ای   10۸ قاطع  اکثریت 
داده بودند )۸۴.۳%، 91 نفر( اعالم کردند که از تصمیم خود 
نظر  این  با  متفاوتی-  میزان های  به  افراد  این  هستند.  راضی 
موافق بودند که مقابله با عامل آزار جنسی و جنسیتی نتایج 
مطلوبی در پی داشته است. گروه مخالف این نظر، بخش خیلی 
کوچکتری را تشکیل می دادند )1۵.۷%(. با این حال، الزم به 
توضیح است که در این سوال، کلمۀ »مقابله« صرف نظر از نوع 
و شامل  گرفته شده  نظر  در  عامش  معنای  در  افراد،  واکنش 

واکنش های اجتنابی هم می شود.

عالوه بر این، در نظرگرفتن جنسیت پاسخ دهندگان در مقایسه 
مهمی  نکات  مجازی،  آزار  به  واکنش  از  ایشان  رضایت  سطح 
راآشکار می کند. تنها 1۳.2% زنان احساس می کردند “مقابله 
با عامالن آزار جنسی و جنسیتی شرایط را بدتر کرد”. اکثریت 
قاطع زنان )۸۶.9%( از واکنش خود خشنود هستند. هر سه فرد 
از جنسیت های دیگر نیز از پاسخ خود به مرتکب آزار جنسی 
بود.  کمتر  مردان  میان  گروه  دو  این  تفاوت  داشتند.  رضایت 
به این ترتیب که ۳۵.۷% مردان معتقد بودند واکنش به فرد 
عامل آزار جنسی و جنسیتی باعث رفتارهای تقابلی از سوی 
او می شود، در حالی که ۶۴.۳% آن ها تاکید کردند که واکنش 
به عامل آزار مجازی در  بهبود اوضاع نقش مثبت داشته است  

)نمودار 1۸ را ببینید( .

در مقابل، افرادی که آزار جنسی و جنسیتی را نادیده گرفتند 
و واکنشی نشان ندادند، گروه های تقریباً هم اندازه ای را تشکیل 
می دهند. ۴۶.9% این کاربران - به میزان  مختلف- معتقد بودند 
که عدم واکنش به آزار و اذیت انتخاب درستی بوده در حالی که 
۵۳.1% آن ها مخالف بودند و اظهار پشیمانی می کردند که چرا 
به محض مواجه با آزار جنسی در فضای مجازی با عامل آن 
مقابله  عامالن  با  که  افرادی  کلی  طور  به  نکرده  اند.  برخورد 

نکرده اند، رضایتمندی کمتری از این تصمیم دارند. نمودار 1۷. رضایت کاربران از واکنش  شان به موارد آزار جنسی در فضای مجازی 

مجبور شدم تمام پسوردهایم را عوض کنم تا 
وضعیت خاتمه یابد.

نمودار 1۸. میزان رضایت از پاسخ دهی به موارد آزار جنسی در فضای مجازی براساس 
جنسیت
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و  جنسی  آزار  تاثیر  و  پیشینه   .6.۴.۴
جنسیتی در فضای مجازی

به منظور مشخص شدن تکرار و تناوب آزار مجازی در مورد 
بودند  گرفته  قرار  آزار  مورد  که  افرادی  از  معین،  کاربر  یك 
پرسیده شد که آیا پیش از آن نیز تجربه مشابهی در فضای 
مجازی داشته اند یا خیر. پاسخ بیش از نیمی از افراد )%۵۷.2، 

1۳۵ نفر( مثبت بود.

نگاه دقیق تر به اطالعات جمعیت شناختی نشان می دهد تعداد 
زنانی که در پیشنۀ خود تجربۀ آزار جنسی و جنسیتی جنسی 
در فضای مجازی را داشته اند بیشتر است: 12۴ زن )۶2.۳% از 
199 زنی که تجربۀ شخصی داشتند( پیشتر مورد آزار جنسی 
در  این عدد  اما  گرفته اند.  قرار  فضای مجازی  در  و جنسیتی 
مردان تنها به 2۳.۵% )۸ نفر از ۳۴ نفر( می رسد. هر سه فرد 
از جنسیت های دیگر نیز قباًل متحمل آزار در فضای مجازی 

شده اند.

نمودار 19. رضایت کاربران از عدم واکنش   به موارد آزار جنسی در فضای مجازی 

نمودار 20. میزان رضایت از عدم پاسخ دهی به موارد آزار جنسی در فضای مجازی 
براساس جنسیت

نمودار 21. تجربه قبلی از آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی 

کرات  به  غالبا  مجازی  فضای  در  جنسی  آزار 
اتفاق می افتد: در ۵۷% موارد، افراد تجربه قبلی 

هم داشته اند.
نمودار 22. تجربه قبلی به تفکیك جنسیت
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در ادامه از افراد دارای تجربۀ مستقیم پرسیده شد که دربارۀ 
این حادثه چطور فکر می کنند. برای ارزیابی نگرش غالب هر 
فرد به این اتفاق، پاسخ دهندگان تنها می توانستند یك گزینه را 
انتخاب کنند. اکثریت افراد یعنی ۶۷.۸% از 2۳۶ نفر، این تجربه 
را به لحاظ روانی ناراحت کننده ارزیابی کردند. گروه دیگر که 
با اختالف زیاد از گروه اول قرار دارد یعنی 1۶.1% این اتفاق را 
نقض حریم خصوصی خود می دانستند. این گروه عمدتاً افرادی 
بودند که حساب کاربری یا اطالعات آن ها در فضای مجازی از 
دسترسشان خارج شده بود. این یافته شاید حاکی از عدم فهم 
درست از مفهوم حریم خصوصی در فضای مجازی و رفتارهایی 
باشد که به عنوان نقض این حریم شناخته می شوند. این یافته 
همچنین بر اهمیت آموزش کاربران درباره امنیت دیجیتال و 
ابزارهای مجازی تأکید دارد که برای حفاظت از امنیت و حریم 

خصوصی در فضای مجازی طراحی شده اند.

گرچه ممکن است ایران به عنوان جامعه ای محافظه کار شناخته 
شود، اما تعداد بسیار اندکی از پاسخ دهندگان معتقدند تجربۀ 
آن ها به اعتبار خود یا خانواده شان لطمه وارد کرده است. چنین 
آماری اندکی غیرقابل پیش بینی بود. علت ممکن است فاصله ای 
افراد ایجاد می کند.  با زندگی آفالین  باشد که فضای مجازی 
به بیان دیگر، استفاده از اینترنت امکان ناشناس ماندن را به 
افراد داده و میزان تنش های بین فردی  را کاهش می دهد. این 
ویژگی ممکن  است به قربانیان آزار جنسی در فضای مجازی 
این انگیزه را بدهد که بدون ترس خدشه دارشدن حیثیت شان، 
به ویژه در مورد  امر  این  آزار و اذیت مقابله کنند.  با عامالن 
زنان ایرانی، اهمیت دوچندان دارد چراکه آن ها سابقه طوالنی 
در مقابله یا حتی گزارش موارد آزار جنسی دارند )تفاوت ها را 

بر اساس جنسیت در جدول 2 ببینید(.

و  قانون  حاکمیت  به  اعتماد   .۷.۴.۴
نهادهای مجری آن

و  جنسی  آزار  به  غالباً  افراد  شد  گفته  پیشتر  که  همانطور 
جنسیتی در فضای مجازی واکنش نشان نمی دهند )%۵۴.۳، 
آزار  به  پاسخ  همچنین  ببینید(.  را   ۴.۴.۴ بخش  نفر-   12۸
رابطۀ  قطع  نظیر  اجتنابی  شکل  به  غالباً  جنسیتی  و  جنسی 
نام  تغییر  مجازی،  فضای  در  فرد  کردن  مسدود  یا  دوستی 
نفر   10 تنها  می دهد.  روی  پروفایل  کردن  حذف  یا  کاربری 
از 10۸ نفری که به آزار جنسی و جنسیتی به نوعی واکنش 
پیگیری  برای  حقوقی  مشاور  یا  وکیل  یك  از  داده اند،  نشان 

نمودار 2۳. تاثیر تجربه آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی

۶۷% کاربران، تجربه آزار جنسی در فضای مجازی 
 %۱۶ می دانند.  ناراحت کننده  روانی  لحاظ  به  را 
افراد، چنین اعمالی را نقض حریم خصوصی شان 

می دانند. 

جدول 2.  تاثیر این تجربه به تفکیك جنسیت 
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قضایی عامالن، کمك خواسته اند. این آمار پایین عالقۀ افراد به 
پیگیری از مجاری قانونی و مراجعه به نهادهای مجری قانون، 
می تواند نشانۀ اعتماد پایین افراد به این نهادها و نقشی باشد 
که آن ها قادرند در رفع یا به حداقل رساندن شرایط نامطلوب 

ایفا کنند.

برای بررسی این میزان اعتماد پایین، دو عبارت را طرح و از 
افراد خواستیم به نگرش خود به آن ها وزن بدهند. عبارت اول 
دانش کاربران را نسبت به قوانین و قواعد موجود در خصوص 
به  دوم  عبارت  و  می سنجید  جرم  یك  عنوان  به  آزار جنسی 
تخصص نهادهای مجری قانون در تعقیب مرتکبان آزار جنسی 

و جنسیتی در فضای مجازی اشاره داشت.

اکثریت مطلق پاسخ دهندگان نهادهای مجری قانون از جمله 
شناسایی  برای  کافی  تخصص  فاقد  را  فتا  سایبری  پلیس 
آن ها  می دیدند.  مجازی  جنسیتی  و  جنسی  آزار  تعقیب  و 
دربارۀ  موجود  قوانین  در خصوص  که  بودند  معتقد  همچنین 
آزار جنسی و جنسیتی جنسی )مجازی( اطالعات کافی ندارند. 

)برای جزییات بیشتر، نمودارهای 2۴ و 2۵ را ببینید( 

همانطور که نمودار 2۴ نشان می دهد، تنها 22% افراد موافق 
برای  قانون تخصص الزم  نهادهای مجری  بودند که  نظر  این 
دارند.  مجازی  فضای  در  را  و جنسیتی  آزار جنسی  با  مقابله 
مجری  نهادهای  تخصص  به  را  کافی  اعتماد  باقیمانده،   %۷۸
می شود  نیز  افرادی   %۸0 شامل  رقم  این  نکردند.  ابراز  قانون 
که به منظور پیگرد قانونی خاطیان، به وکیل یا مشاورۀ قانونی 

اساس  بر  داده ها  تفکیك  این  بر  عالوه  کرده بودند.  مراجعه 
جنسیت، تفاوت معناداری را به دست نداد. )نمودار 2۴(.

نمودار 2۵ نیز آمار افرادی را به تصویر می کشد که از قوانین 
موجود در ایران که از قربانیان آزار جنسی و جنسیتی در فضای 
مجازی محافظت می کند مطلع هستند. ۷۸.۴% پاسخ دهندگان 
با   %21.۶ بودند.  اطالع  بی  حفاظتی  قانون  هرگونه  وجود  از 
در  جنسیتی  و  جنسی  آزار  درباره  موجود  قوانین  چهارچوب 

فضای مجازی آشنا بودند.

علی رغم نظر مصاحبه شوندگان درباره ناآگاهی از قوانین موجود 
سایبری  جرایم  قانون  مجازی،  فضای  در  جنسی  آزار  درباره 
ایران برخی اعمال خاص را که بر »شرافت و اعتبار شهروندان« 
اثرگذار است، جرم انگاری کرده است. برخی از این رفتارهای 
مجرمانه عبارتند از: تولید و انتشار محتواهای مستهجن )ماده 
1۴(؛ تالش در سرقت اطالعات و کالهبرداری های الکترونیك 
از طریق دستگاه های دیجیتال )مواد 12 و 1۳( و سوء استفاده 
از اطالعات افراد در فضای مجازی و انتشار آن با هدف آسیب 
رساندن به اعتبار و شهرت قربانیان )مواد 1۶ و 1۷(. عالوه بر 
قانونی  به پیگرد  این، اختصاص یك دادسرای ویژه در تهران 
جرایم رایانه ای، می تواند نشان دهنده اهمیتی باشد که مجریان 
قانون نسبت به برقراری عدالت برای قربانیان جرایم رایانه ای 
قایل هستند. با این حال مجازات قانونی برای چنین اعمالی در 
مقایسه با میزان آسیب هایی که به بار می آورند کافی نیست. 
به عنوان مثال تولید محتوای مستهجن با اهداف انتقام جویانه 
ممکن است زندگی افراد را برای تمام عمر تحت تأثیر قرار دهد، 
در حالی که مجازاتی که قانون در این موارد تعیین می کند بین 
تا  ریال  از پنج میلیون )۵،000،000(  یا  تا 12 ماه حبس   ۳
چهل میلیون )۴0،000،000( ریال یا هر دو مجازات محکوم 

خواهد شد.

تنها ۲۲% پاسخ دهندگان نهادهای مجری قانون 
را از تخصص کافی برای شناسایی و تعقیب آزار 

جنسی و جنسیتی مجازی برخوردار می دانند. 
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اجتماعات  قوانین  با  آشنایی   .۸.۴.۴
مجازی و شرایط استفاده از آن ها

آشنایی  میزان  تا  مصاحبه شوندگان خواسته شد  از  پایان،  در 
خود با قوانین شبکه های اجتماعی و نحوه گزارش دادن آزار 
پاسخ دهندگان،  بیشتر  کنند.  مشخص  را  جنسیتی  و  جنسی 
خود را نسبتا آشنا با این مقررات می دانستند. قابل توجه این که 

میانگین وزنی آن دسته از افرادی که نسبت به آزار و اذیت، 
کردن  مسدود  جمله  )از  می دادند  نشان  قاطعانه  واکنش های 
حساب عامالن یا گزارش دادن موارد آزار( ۴.01 بود. به عالوه 
میانگین وزنی نظر آن گروه از افراد با واکنش های منفعالنه )از 
جمله تن دادن به خواستۀ عامالن، حذف پروفایل خود، ترک 
انجمن های آنالین یا اجتناب از شرکت در رویدادهای دنیای 
غیرمجازی( ۳.۵۶ بود. پس از این نیز میانگین وزنی دسته ای 
اذیت  آزار و  نادیده گرفتن  انتخابشان کاماًل  قرار می گیرد که 

است.

به نظر نمی رسد که کمبود اطالعات از قوانین محیط های آنالین 
منجر به واکنش های مختلف به آزار جنسی در فضای مجازی 
اجتماعی،  بستر  نظیر  دیگر  متغیرهای  احتماالً  بنابراین  شود. 
رابطه با عامل و نوع شخصیت قربانیان در انتخاب واکنش آن 

ها به آزار جنسی و جنسیتی مجازی مؤثر است.

نمودار 2۴. اعتماد کاربر به نهادهای مجری قانون

نمودار 2۵. آگاهی کاربر از قوانین علیه آزار جنسی در فضای مجازی

نمودار 2۶. میزان آشنایی کاربر با مقررات محیط های مجازی و اجتماعات آنالین

۴۳% کاربران از مقررات شبکه های اجتماعی 
بی اطالعی  اظهار  مجازی  محیط های  سایر  و 
موارد  کردن  گزارش  نحوه  درباره  آن ها  کردند. 
سوءاستفاده و آزار در محیط های مجازی آگاهی 

کافی ندارند. 
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یادداشت پایانی

و  تحصیالت  سطح  سن،  جنسیت،  با  افراد  آنالین،  خشونت 
مکان زندگی های مختلف را مورد هدف قرار می دهد. ماهیت 
پراکندۀ اینترنت می تواند آسیب رساندن به شهرت و اعتبار و 
سالمت روانی کاربران اینترنت را حتی از راه دور تسهیل کند. 
نزدیکی  نظیر  با عواملی  واقعی  دنیای  آزار جنسی در  عامالن 
مسافت، محدودیت زمانی و مالحظات قانونی محدود می شوند. 
را  به یك شخص خاص  متعدد همزمان  اینترنت حمالت  اما 
فضای  در  رساندن  آسیب  بنابراین  می کند.  فراهم  راحتی  به 
آن  با  مبارزه  احتمال  و  است  کارآمدتر  و  هدفمندتر  مجازی 

سخت تر.

همچنین ناشناس ماندن در فضای مجازی فرصت هایی را برای 
قرار  تعقیب  و تحت  فراهم کرده  اذیت جنسی  و  آزار  عامالن 
با پیچیدگی هایی مواجه می کند.  این فضا  را در  دادن جرایم 
در جامعۀ ایران کمبود آگاهی کاربران از قوانین، عدم اعتماد 
به سیستم قضایی و تاریخچه سرکوب پازل چالش های فضای 
این پژوهش نشان  را پیچیده تر می کند. همانطور که  مجازی 
مجازی،  فضای  در  و جنسیتی  آزار جنسی  موارد  بیشتر  داد، 
ابزارهای فضای مجازی  با قوانین و  افرادی که  از سوی  حتی 
آشناتر هستند گزارش داده نمی شود. وقتی صحبت از گزارش 
به نهادهای مجری قانون مطرح است، این احتمال کمتر هم 

می شود.

می کند  اشاره  جدیدی  چالش های  به  همچنین  گزارش  این 

که همزمان با استفاده هرچه بیشتر ایرانیان از تکنولوژی های 
جدید، مطرح می شوند. استفادۀ ایرانی ها از تکنولوژی و به تبع 
آن چالش های آنان در فضای مجازی رو به افزایش است. در 
این میان پای آزار جنسی و جنسیتی  نیز از فضای واقعی به 
فضای مجازی باز شده است. به لحاظ نظری هر فردی ممکن 
قرار  مجازی  فضای  در  جنسیتی  و  جنسی  آزار  مورد  است 
اتفاق  این  نشان می دهند که  پژوهش  این  داده های  اما  گیرد 
برای زنان و اقلیت های جنسیتی بیشتر رخ می دهد. عالوه بر 
آنالین نظیر  اذیت  آزار و  نمونه های شدید  با  بیشتر  زنان  این 
زورگیری در فضای مجازی و تهدید به خشونت فیزیکی مواجه 
و  توهین  نظیر  ضعیفتری  انواع  مردان  حالی که  در  می شوند 
تهمت های جنسی را تجربه می کنند. برای غلبه بر چهرۀ جدید 
خشونت جنسیتی در فضای مجازی، افزایش آگاهی، قدرتمند 
از جمله زنان  به گروه های آسیب پذیر  کردن و آموزش دادن 
باید به عنوان یك موضوع مهم از سوی رسانه ها، شرکت های 

تکنولوژی و نهادهای مجری قانون پیگیری شود.

خشونت سایبری از دیدگاه کاربران اینترنتی حتی ممکن است 
به عنوان شکلی از عمل که حامل داللت های قانونی است در 
جنسی  آزار  پژوهش،  این  یافته های  طبق  نشود.  گرفته  نظر 
آسیب  یك  عنوان  به  بیشتر  مجازی  فضای  در  جنسیتی  و 
احساسی تلقی می شود تا تجاوز به حریم شخصی، آسیب به 
رشد حرفه ای یا حتی زندگی عشقی. این یافته ها نشان  می دهد 
آزار جنسی و جنسیتی  که الزم است کاربران دربارۀ ماهیت 
در فضای مجازی و پیامدهای آن آموزش ببینند و با آگاهی 
شوند.  تجهیز  شرایطی  چنین  با  مقابله  برای  الزم  ابزارهای  و 
جنسی  آزارهای  برای  خسارت  درخواست  قانونی  چالش های 
وقت گیر  جزئی-  اشکال  در  به خصوص  مجازی-  جنسیتی   و 
وجود  آن ها  رسیدن  سرانجام  به  برای  هم  و ضمانتی  هستند 
اجتماعات  و  تکنولوژی  امور  متخصصان  حال  این  با  ندارد. 
آنالین و سایر ذینفعان فضای مجازی باید دست به دست هم 
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دهند و برای جبران چالش های اجتماعی که به طور فزاینده ای 
در حال ظهور هستند و بر زندگی های واقعی و مجازی انسان ها 

تأثیر می گذارند اقدام عملی انجام دهند.
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توصیه ها

این پژوهش در نظر داشت درک کاربران ایرانی را از آزار جنسی 
و جنسیتی در فضای مجازی مورد بررسی قرار داده و ماهیت 
یافته های  کارگیری  به  برای  کند.  شناسایی  را  آ ن ها  تجارب 
پژوهش و گسترش مطالب موجود درباره موضوع، الزم است 
پژوهش های کمی و کیفی دیگری نیز انجام شود. برای بررسی 
جامع موضوع باید روش های ترکیبی از رشته های مختلف به 
ما توصیه هایی مطرح  این مطالعه،  اساس  بر  کار گرفته شود. 
می کنیم و در عین حال امیدواریم در آینده به منظور عمیق تر 

شدن موضوع بررسی های بیشتری نیز انجام شود.

پژوهش آکادمیک

در حوزۀ  تجربه  به  سایبری،  فضای  به  مربوط  مسائل  مطالعۀ 
است.  نیازمند  دیگر  حوزه های  دانش  همچنین  و  تکنولوژی 
فضای سایبری به عنوان محلی که آزار جنسی و جنسیتی در 
آن اتفاق می افتد، فرصت منحصر به فردی را برای نزدیك شدن 
به موضوع از جنبه های مختلف فراهم می کند. از جمله می توان 
رفتار آنالین افراد را در بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
این  در  قرارداد.  مطالعه  مورد  تکنولوژی  محوریت  با  مختلف 
رابطه، پرسش های متعددی از نقطه نظرات مختلف قابل طرح 
هستند از جمله روانشناسی رفتارهای آنالین، فلسفۀ تکنولوژی، 
معناشناسی و تولید و مدیریت محتوا، طراحی محصول و غیره. 
بنابراین افراد آکادمیك فرصت های منحصربه فردی در اختیار 

دارند تا موارد مختلف آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی 
را از جنبه های مختلف بررسی کرده و ادبیات نظری بیشتری 

پیرامون این موضوع تولید و منتشر کنند.

شرکت های تکنولوژی و استارت آپ ها

شناسایی ماهیت آزار جنسی و جنسیتی در فضای آنالین اراده 
می طلبد،  را  تکنولوژی  عرصۀ  در  بزرگ  شرکت های  تعهد  و 
وگرنه ممکن است ادامه رفتارهای آزاردهنده در هریك از این 
توییتر،  کند.  فراهم  را  کاربر  از دست دادن  موجبات  محیط ها 
فیسبوک و گوگل در متون نسبتا مفصلی، مقررات استفاده از 
در سال های  آن ها همچنین  داده اند.  توضیح  را  محیط ها  این 
اذیت  توهین،  موارد  کردن  گزارش  برای  مکانیسم هایی  اخیر 
حال  این  با  کرده اند.  پیش بینی  مجازی  فضای  در  آزار  و 
ارزیابی  چطور  انگلیسی  غیر  گزارش  های  که  نیست  مشخص 
می شوند. همچنین کاربران ممکن است برای درک راهکارهای 
مشکالتی  با  آنالین،  آزار  دادن  گزارش  برای  شده  پیش بینی 
قادر  را  ایرانی  کاربران  گوگل،  ترجمۀ  سیستم  باشند.  مواجه 
می سازد که مقررات گوگل را به زبان مادری خوانده و مشکالت 
خود را گزارش دهند. اما فیسبوک، اینستاگرام و توییتر تا به 

حال چنین امکاناتی در دسترس کاربران خود قرار نداده اند.

عالوه بر این مدیریت محتوا عنصر اساسی ارزیابی گزارش های 
تشکیل  را  کپی رایت  حتی  یا  و  توهین  باب  در  دریافت شده 
می توانند  چندزبانه  یا  و  دوزبانه  محتوای  مدیران  می دهد. 
حل  راه  این  کنند.  حل  را  مسئله  این  قابل توجهی  میزان  به 
می تواند به افرادی هم کمك کند که برقراری ارتباط به زبانی 

متفاوت از زبان مادری خود را دشوار می یابند. 

بسیاری  چالش های  توصیه ها  این  اجرای  مسیر  در  بی تردید 
وجود دارد. استخدام ویراستاران محتوا و بررسی مداوم نظرات 
در  ماهیت  باشند.  پرهزینه  می تواند  مشایه  مسایل  و  کاربران 
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جدید،  تکنولوژی های  واسطه  به  بشری  ارتباطات  تغییر  حال 
این حال  با  می افزاید.  موضوع  به  نیز  دیگری  پیچیدگی های 
یا  به کاربران خود که -آگاهانه  تکنولوژی نسبت  شرکت های 
ناآگاهانه- از تکنولوژی آن ها برای دریافت و یا منتشر کردن 
اطالعات در زندگی روزمرۀ خود بهره می برند مسئولیت دارند. 
این روزها دغدغه ها در خصوص آسیب پذیری کاربران در مرکز 
توسعۀ تکنولوژیکی قرار گرفته است. وقت آن فرا رسیده که 
هرگونه بحث راجع به آسیب پذیری کاربران، مسائل مربوط به 
آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی را نیز درنظربگیرد. 
سایبری  جرایم  و  شنود  برابر  در  را  کاربران  که  است  مهم 
محافظت کنیم اما حفاظت از کاربران در برابر آزار جنسی و 
جنسیتی در فضای مجازی نیز اهمیت برابر پیداکرده است. این 
توجه  تولید محصول مورد  اولیۀ  از همان مراحل  باید  مبحث 

قرار گیرد.

بازیگران  عنوان  به  استارت آپ ها  به  باید  راستا،  همین  در 
توجه  ایرانی،  کاربران  به  خدمات  ارائه  عرصه  نوپای  نسبتا 
عمده  قدرت های  و  هسته ایران  توافق  پی  در  داشت.  خاصی 
دنیا، اقتصاد ایران به آرامی درهای خود را به روی سرمایه  های 
بین المللی بازمی کند و  فرصت های توسعه و پیشرفت بیشتر 
بروز می کنند. با این حال نباید از تعهد اخالقی و حقوق بشری 
پتانسیلی عظیم  این شرکت ها غافل شد. فن آوری های جدید 
برای شکل دادن به فرهنگ آنالین دارند. کاهش آزار جنسی 
از  ذینفعان  از طریق همکاری همۀ  تنها  و جنسیتی سایبری 
امکان پذیر است؛  تکنولوژی های جدید  جمله توسعه دهندگان 
همکاری ای که هدف آن شناسایی و حل و فصل آسیب پذیری 
در  که  است  بالقوه ای  سوءاستفاده های  به  نسبت  کاربران 

سیستم های مجازی رخ می دهد.

جامعۀ مدنی

زمان بر  پروسه ای  مجازی  فضای  در  جدید  هنجارهای  ایجاد 
نهادهای  بین  همکاری  امر  این  تحقق  است.  دشوار  نسبتاً  و 
از جمله جامعۀ مدنی، گروه های حامی، متخصصان  مختلف- 
را  تکنولوژی-  شرکت های  و  امنیتی  کارشناسان  جنسیت، 
سوی  از  عمده ای  فعالیت  هیچ  کنون  تا  متأسفانه  می طلبد. 
جامعۀ ایرانیان و یا گروه های ترویج و حمایت گری انجام نشده 
است. با این حال استیکرهای تلگرامی* »ماچولند«** با موضوع 
آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی نمونۀ قابل توجهی از 
این استیکرها هدف خطاب  فعالیت ها است. هدف  این دست 
قرار دادن فرد عامل آزار در تلگرام با رفتاری دوستانه است و 
کمك می کند تا صدای اعتراض کاربران پیرامون این موضوع 
محبوبیت  به  توجه  با  برسد.  گوش  به  غیرمستقیم  طور  به 
باالی تلگرام نزد کاربران ایرانی، این حرکت اولین گام سازنده 
ناخوشایند  تجارب  با  مقابله  برای  کاربران  تجهیز  راستای  در 

محسوب می  شود.

گروه های  که  دارند  وجود  زیادی  بسیار  غیرفارسی  نمونه های 
حمایتی ایرانی می توانند از آن ها ایده گرفته و آن ها را بومی 
از  که  است  »بالک توگدر«***  نمونه ها  این  از  یکی  کنند. 
سوی »بنیاد پیشگامان الکترونیکی« تولید شده و به کاربران 
که  را  توییتری  حساب های  که  می دهد  را  امکان  این  توییتر 
پیام های  آن ها  سوی  از  یا  کنند  دنبال  را  آن ها  نمی خواهند 
سرویس ها،  این گونه  کنند.  مسدود  کنند،  دریافت  توییتری 
با  که  است  مفید  ایرانی  کاربران  افزایش  به  رو  تعداد  برای 
آزار جنسی  و  تبعیض  شناسایی  راه  ابتدای  در  اندک  تجارب 
فعالیت  با سابقۀ مختصر  تکنولوژی که  هستند و شرکت های 
کار  به  امر  این  شوند.  عرصه  این  وارد  دارند  قصد  ایران،  در 

http://macholand.org/fa/stickers1   *
**   ماچولند فارسی یگ گروه حمایتی در فضای مجازی است که در مسیر مبارزه با تبعیض جنسی و آزار 

جنسی و جنسیتی در رسانه های فارسی پیشینه ای طوالنی دارد.
http://blocktogether.org   ***
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فرهنگ  با  دارد که  نیاز  از سوی ذی نفعانی  حمایتی گسترده 
ایران در دنیای واقعی و نیز زبان فارسی آشنایی دارند. در انجام 
این کار الزم است توجهی خاص به گروه های در حاشیه نظیر 
اقلیت های جنسی )LGBTQs( شود چرا که به صورت کلی 

بیشتر در معرض آزار و اذیت جنسی و جنسیتی هستند.

آزار و اذیت جنسی در فضای مجازی مقولۀ پیچیده ای متشکل 
از ابعاد مختلف است و می توان از جنبه های مختلف از جمله 
امنیت دیجیتال به آن نگاه کرد. آموزش کاربران دربارۀ امنیت 
در فضای مجازی در وهلۀ اول کار متخصصان امنیت دیجیتال 
حداقل  به  را  جدید  تکنولوژی های  بالقوۀ  آسیب های  تا  است 
رسانند. دیگر زمان آن رسیده که جامعۀ مدنی با رویکرد کمك 
گرفتن از امنیت دیجیتال به مساله آزار جنسی و جنسیتی در 

فضای مجازی بپردازند.

رسانه

به  نظری  ادبیات  شدید  فقر  متوجه  ما  مطالعه  این  طول  در 
آزار جنسی  فارسی و گزارش دهی رسانه ای در خصوص  زبان 
و جنسیتی در فضای مجازی شدیم. رسانه های جریان اصلی 
نظیر  عمومی  منافع  دیدگاه  از  موضوع  به  غالباً  ایران  در 
کالهبرداری و سرقت هویت آنالین پرداخته اند. پلیس سایبری 
ایران نیز همواره بر اقتدار خود بر رسیدگی به جرایم سایبری از 
جمله مسائل مربوط به اعتبار و حیثیت شهروندان تأکید دارد. 
مجازی  فضای  در  جنسیتی  و  جنسی  آزار  از  مواردی  گهگاه 
از سوی مطبوعات یا وبسایت های محلی با دسترسی محدود 
گزارش می شود؛ وبسایت هایی که درون سیستم قانونی ایران 
بنابراین  می کنند.  فعالیت  موجود  قرمز  خطوط  رعایت  با  و 
پیوسته  به صورت گسترده تر،  فارسی،  رسانه های  است   الزم 
و همه جانبه، مساله آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی 
را پوشش دهند تا الگویی برای سایر رسانه ها شده و مهم تر 

را  پیرامون موضوع آموزش های الزم  به مخاطبان خود  از آن  
ارائه دهد.
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