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اينترنت به يک بخش عادیِ زندگي روزمرهی کودکان تبديل شده است .جايي که بازی ميکنند ،دوستان خود را
مالقات کرده و چیزهای جديدی ياد ميگیرند .از طريق اينترنت ،دنیای بیرون برای کودکان بیشتر قابل دسترس
شده است .اما در عین حال ،آنها هم برای دنیای بیرون قابل دسترستر شدهاند .هرجا که کودکان حضور دارند،
عدهای نیز هستند که ميخواهند برای اهداف جنسي با آنها ارتباط برقرار کنند ،افرادی که سادگي و صداقت
کودکان را مورد خشونت قرار داده و مرتکب عمل خطرناک آزار و سوءاستفاده از آنها ميشوند .چنین جرائمي
روزبهروز بیشتر رايج شده و به شدت رو به افزايش هستند.
برای والدين يا ديگر بزرگساالني که با کودکان زندگي کرده يا در ارتباط نزديک با آنها کار ميکنند ،پيگیری اينکه
کودکان در فضای آنالين چه ميکنند به نظر دشوار و حتي امکانناپذير است و در نتیجه محفاظت از آنان نیز
مشکل ميشود .اما راههای بسیاری برای پشتیباني و راهنمايي کودکان در اينترنت وجود دارند که مانع از صدمه
ديدن آنها يا به دردسر افتادنشان ميشوند .اولین و مهمترين قدم ،سهیم شدن با کودکان در تمام فعالیتهای
اينترنتي آنها است .به همان اندازه که پرسیدن «امروز تمرين فوتبال چطور بود؟» يا «مدرسه چه خبر؟» عادیست،
پرسیدن «امروز در اينترنت چه خبر بود؟» نیز بايد طبیعي باشد.
کتاب راهنمای حاضر ،گردآوری توصیههايي از روانشناسان کودک ،پلیس و روايتهای شخصي کساني است که
مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفتهاند .ما امیدواريم که اين کتاب ،گفتوگوی بزرگساالن با کودکان ،پیرامون
خطرات اينترنت را آسانتر کند و در عین حال الهامبخش شما باشد و کمک کند که بخشي از فعالیتهای روزانهی
اينترنتي کودکان باشید.
هرچه بیشتر بدانیم ،بیشتر در جريان خواهیم بود ،و هرچه بیشتر پیرامون سوءاستفادههای جنسي از کودکان که در
اينترنت اتفاق ميافتد حرف بزنیم ،بیشتر خواهیم توانست از کودکانمان محفاظت کنیم.
الیزابت داهین
دبیر کل سازمان نجات کودکان
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امروز کدومیکی از دوستهات رو توی
اینترنت دیدی؟

دوست دارم با همدیگه هی چیزاهیی راجع هب
اینترنت یاد بگیریم.

کودکان و اينترنت
اينکه کودکان مي خواهند با ديگران از طريق اينترنت ارتباط برقرار کنند اساسا طبیعي و مثبت است .آنالين فضای خارقالعادهای برای
يافتن دوستهای جديد و ارتباطات تازه است.
اما الزم است که والدين و ديگر بزرگساالن  -و خود کودکان -آگاه باشند که اينترنت خطرهايي نیز دارد .ما به خصوص بايد بدانیم
افرادی سعي دارند با اهداف جنسي با کودکان ارتباط برقرار کنند و دوست دارند در وبسايتهايي که در میان کودکان محبوب است
مکرراً رفت و آمد کنند .کودکاني که ارزيابي ماهیت تماسها برایشان مشکل است ،يا از اختالالت ذهني رنج ميبرند ،يا از
حمايتهای کافي اجتماعي برخوردار نیستند ،آسیبپذيرترهستند .با اين حال ،ميدانیم که هر کودکي ميتواند هدف سوءاستفاده در
اينترنت قرار بگیرد.
ممکن است صحبت با کودکان پیرامون اين که در اينترنت چه کار کردهاند و با چه کسي آشنا شدهاند برایمان مشکل باشد .به
خصوص که معموال دانش کودکان در اين زمینه بیشتر است و از اصطالحات و کلمات اختصاریای استفاده ميکنند که ممکن است
متوجه نشويم .اما مساله اين نیست که ما تخصصش را داشته باشیم ،مهم اين است که بتوانیم رابطهای برقرار کنیم که در آن حرف زدن
دربارهی اينترنت مانند حرف زدن دربارهی هر اتفاق روزمرهی ديگر ،طبیعي باشد.
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ما هیچوقت اجازه نميدهیم کودکانمان در شهر گم شوند .در نتیجه ،همین اصل در مورد اينترنت هم صادق است .گرچه اينترنت يک
دنیای ديجیتالي است ،اما ساکنان آن مردمان واقعي هستند.
عزت نفسِ "خود-عکس" محور
همانطور که در دنیای معمولي ،اتفاقها ،تماسها و روابط ،هويت کودکان را شکل ميدهند ،در دنیای مجازی هم همان تاثیر را دارند.
در دنیای مجازی ،شکل ديگری از عزت نفس ابداع شده است :عزت نفسِ "خود-عکس" محور! اين اصطالح ،روش باالرفتن اعتماد به
نفس و عزت نفس از طريق بازخوردهای عکسهايي که در اينترنت به اشتراک ميگذاريم را توصیف ميکند ،بازخوردهای روشني
مانند تعداد پسندها (اليکها) و پیروان و نظرها .کودکان از سنین خیلي پايین ،تايیدها و تصديقهايي دريافت ميکنند که در دنیای
واقعي مطابقت با آن بسیار مشکل است .همچنین آنها ميپذيرند خود را با معیارهای متداولِ مربوط به عکسها تطبیق دهند؛ به عنوان
مثال ،ارسال عکس به شکل معیني به منظور دريافت تأيید وحمايت بیشتر.
نیاز به تأيید شدن ،نیازی انساني است که در هر سن و سالي برای مغز مانند اکسیژن رواني کار ميکند .کساني که از اينترنت برای پیدا
کردن کودکان و مقاصد جنسي استفاده ميکنند ،از اين نیاز بهرهبرداری ميکنند .آنها در مکانهايي که کودکان حضور دارند مکررا رفت
و آمد کرده و ميدانند که چگونه از میل به تايید شدن در نگاه ديگران که در همهی انسانها وجود دارد ،بهرهبرداری کنند.
به جای تعیین قید و بند ،صحبت با کودکان پیرامون عزت نفسِ "خود-عکس"محور از اين منظر ،راه را برای بحث دربارهی اين
موضوع آسانتر ميکند .والدين و ديگر بزرگساالن همیشه الگوی کودکان خواهند بود و کودکان اغلب آنچه که شما انجام ميدهید را
کپي ميکنند و نه آنچه را که ميگويید.
با کودک صحبت کنید و از او سوال کنید :يک "اليک" واقعا چه معنايي دارد؟ چه حسي داری اگر هیچ "اليکي" دريافت نکني؟ چه
عکسهايي را پست کنیم و واقعا چه کساني ميتوانند آن را ببینند؟ سعي کنید از خودتان هم اين سوالها را بپرسید! اين ميتواند راه
خوبي برای درک بیشتر کودکان باشد.
سوءاستفادهی جنسي در اينترنت
سوءاستفادهی جنسي در اينترنت چیست؟
خشونت و سوءاستفادهی جنسي از کودکان يعني هرگونه عمل جنسي که توسط شخص ديگری به يک کودک تحمیل شود.
سوءاستفاده ميتواند به عنوان فیزيکي و غیرفیزيکي دستهبندی شود .بیشترسوءاستفادههای اينترنتي با نوع غیرفیزيکي آن شروع شده و
بعدها از طريق تهديد و حقالسکوت به سوءاستفادهی فیزيکي تبديل ميشوند .يک مثال برای سوءاستفادهی غیرفیزيکي اين است که از
کودک خواسته شود در مقابل دوربین کامپیوتر ژستهای مشخصي بگیرد .بعضي اوقات اين درخواست ميتواند تا جايي پیش برود که
در حین آنکه فرد متخلف در حال تماشا است ،کودکان مجبور به سوءاستفادهی فیزيکي از خود شوند .اين عمل را اغلب تجاوز
مجازی مينامند تا بدين طريق با تجاوز فیزيکي فرق قائل شوند.
آمادهسازی برای فريفتن کودک يعني چه؟
اقدام برای دوست شدن با کودک ،به خصوص در اينترنت ،به منظور سعي در ترغیب وی به داشتن رابطهی جنسي .اين عمل در
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بسیاری از کشورها جرم محسوب ميشود.
صرفنظر از اينکه سوءاستفاده فیزيکي بوده يا غیرفیزيکي ،کودک مذکور ،قرباني
خشونت جنسي جدی محسوب ميشود و اعمالي از اين دست جرم جنايي به شمار
ميآيند .چه اين عمل در اينترنت اتفاق افتاده باشد چه نباشد ،پیامدهای آن برای کودک
يکسان است.

اين عمل چقدر متداول است؟
آمار کشورهای مختلف نشان ميدهد که گزارشهای مربوط به بهرهکشي از کودکان برای نمايش جنسي به طورچشمگیری
افزايش داشته و جرائم گزارش شده به پلیس ،تنها بخش کوچکي از آنچه که اتفاق ميافتد ،هستند .اگرچه تعداد دقیق آن
نامعلوم است ،اما تخمین زده ميشود که میلیونها تصوير مربوط به سوءاستفاده از کودکان ،در اينترنت در حال پخش شدن
هستند .اين تصاوير ،نمايش کودک در حال انجام اعمال واقعي يا شبیهسازی شده را شامل ميشوند .وقتي به گزارشهای
ارائه شده به پلیس در رابطه با سوءاستفاده جنسي از کودکان دقت کنیم ،تفاوتهای عمدهی جنسیتي قابل مشاهده هستند.
در اکثر موارد ،قرباني ،يک دختر است و آنکه سوءاستفاده ميکند يک مرد .البته ،نشانههای زيادی وجود دارند که تعداد
کمي از خشونتهای جنسي علیه کودکانِ پسر به پلیس گزارش داده ميشوند و دادههای قابل مقايسه در مورد مقاربت
جنسي تحمیلي و ديگر اعمال جنسي تحمیلي در میان کودکان پسر ،تنها در مورد تعداد بسیار کمي از کشورها دسترس
است.
چگونه اتفاق ميافتد؟
کساني که برای فريفتن کودکان اقدام به "آمادهسازی" ميکنند ،در اينترنت به دنبال مکانهايي ميگردند که ميدانند کودکان از
آنجا استفاده ميکنند .آنها معموال وانمود ميکنند که فرد ديگری هستند و از اسم و عکس پروفايل ساختگي استفاده ميکنند.
اولین تماس ،معموال در اتاقهای گفتوگو يا گروههای معاشرتي مشابه اتفاق ميافتد .سپس فرد متخلف ،اغلب با دوربین
کامپیوتری تالش ميکند مکالمه را به مکان خصوصيتری بکشاند ،از اين طريق ميتواند آزادی عمل بیشتری داشته باشد و
به اطالعات بیشتری در مورد کودک از جمله آدرس ،شماره تلفن ،دوستان و خانوادهی او دسترسي پیدا کند .فرد فريبکار
اغلب تالش ميکند با تظاهر به داشتن عالقهمندیهای مشترک ،رابطهای را شکل دهد و اعتمادسازی کند .معموال تماس
اولیه ،با استفاده از دستکاریهای ظريف ذهني و تهديدهای در لفافه مثبت پیش ميرود؛ سپس تغییر کرده و ماهیت جنسي
پیدا ميکند.
همچنین ،اينترنت اين امکان را برای فرد متخلف فراهم ميکند که تصاوير کودکان را به اشتراک بگذارد.
کودکان چگونه گرفتار چنین تماسي ميشوند؟
برای يک بزرگسال درک اينکه يک کودک چطور گرفتار چنین رابطهی ويرانگری ميشود ميتواند مشکل باشد .فرد متخلف
معموال زيرک است و استراتژیهای مختلفي را امتحان خواهد کرد .يک روش معمول ،متقاعد کردن کودکان برای ارسال يک
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عکس يا فیلم از خود است که بعداً فرد متخلف از آن به عنوان حقالسکوت استفاده کرده و کودک را به پخش آن در بین
دوستان و خانوادهاش تهديد مي کند .حتي بعد از فرستادن يک عکس ،بسیاری از کودکان احساس شرم و گناه ميکنند و در
نتیجه دربارهی آن حرف نميزنند ،اين چیزی است که فرد مجرم از آن بسیار آگاه است .کودک در يک نوع «تلهی شرم»
گرفتار ميشود.
در عین حال ما بايد به خاطر داشته باشیم که کودکان به طور طبیعي کنجکاو هستند و تمايل دارند روابط جنسي را کشف
کنند .چیزی که خیلي زودتر از زمان مورد نظر بزرگترها اتفاق ميافتد .کنجکاوی کودک که برای مثال باعث ميشود خود
شروعکنندهی تماس باشد ،اغلب باعث افزايش احساس گناه و شرم ميشود و اين حس گناه ،درخواست کمک را برای وی
مشکل تر ميکند.
آيا کودک عالمت هشداردهندهای بروز ميدهد که شما بايد به آن توجه کنید؟
مهمترين مساله برای والدين و ديگر بزرگساالن اين است که هوشیار باشند و متوجه هرگونه تغییر در سالمتي و رفتار کودک
باشند .به عنوان مثال ،عادتهای غذايي و خواب متفاوت ،نرفتن به مدرسه يا فعالیتهای فوق برنامه و نوسانات خُلقي .اما
در برخي موارد کودک هیچ نوع عالمتي از خود بروز نميدهد .مهم است که بدانیم برای کودکاني که مورد سوءاستفادهی
جنسي در اينترنت قرار گرفتهاند ،هیچ نشانهی همگاني و مشترکي وجود ندارد .اگر نگران هستید ،از کودک بپرسید و اين
پرسش را بیش از يکبار انجام دهید .صبور باشید ،جا نزنید و دور نشويد ،عالقه نشان دهید ،اما سعي کنید منطبق با شرايط
کودک اين کار را انجام دهید.

خیلی خوشحالم هک این رو بهم نشون دادی
کودکان خردسال
هرچه کودک کوچکتر باشد ،تعیین پیششرط توسط بزرگترها برای استفادهی امن و بهینه از اينترنت سادهتر است .به همین
دلیل مهم است که کنار کودک بنشینید و به محض کشف بازیها و فیلمها و ديگر چیزهای جالب در تلفنهای هوشمند،
تبلت و کامپیوتر توسط آنها ،خود را وارد جريان کرده و درگیر موضوع شويد .برای بسیاری از کودکان اين موضوع از سنین
دو سالگي شروع ميشود.
بیشتر والدين توافق دارند که تلويزيون نبايد به عنوان پرستار بچه مورد استفاده قرار گیرد ،ما بايد همین رويکرد را نسبت به
تلفنهای همراه و تبلتها داشته باشیم .به همان ترتیبي که نميگذاريم کودکانمان تنها در شهر راه بروند ،نبايد بگذاريم در
اينترنت تنها بمانند .با عالقه نشان دادن و درگیر شدن ،ميتوانیم به کودکانمان آموزش دهیم که اينترنت چیزی است که ما با
آنها سهیم هستیم .با پرسیدن سوال و نظر دادن ،ميتوانیم نشان دهیم که صحبت دربارهی آنچه بر روی صفحهی کامپیوتر
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ميگذرد عادی است و اين پايهريزی يک گفتوگوی مثبت و صريح برای زماني است که کودک بزرگتر ميشود .اگر
بزرگترها دنیای مجازیشان را با کودکان سهیم شوند ،آنها راحتتر و طبیعيتر دربارهی تجربههایشان در اينترنت ،چه مثبت
و چه منفي ،صحبت خواهند کرد.
يک راه خوب برای سهیم شدن در اينترنت ،انتخاب بازیها ،نرمافزارها و فیلمها به همان روشي است که قصههای شب را
با آنها انتخاب ميکنیم .دقیقا مانند زمانيکه يک کتاب قصه با هم ميخوانیم ،ميتوانیم با هم مقابل صفحهی کامپیوتر نشسته
و يک زمان امن و دنج را سپری کنیم .اجازه بدهید کودکان آنچه را که در بازی يا فیلم ميگذرد به شما نشان داده و يا
دربارهی آن حرف بزنند ،و به آنها نشان دهید که به آنچه ميگويند عالقهمند هستید و ميخواهید بیشتر ياد بگیريد .وقتي آنها
برای خواندن يا جهتيابي بر روی صفحهی کامپیوتر کمک خواستند ،بايد با گفتن «چه خوب که پرسیدی» ،يا «خیلي
خوشحالم که اين رو بهم نشون دادی» تشويقشان کنیم .با چنین کاری رفتار مثبت اينترنتي را تقويت ميکنیم ،رفتاری که
ميخواهیم کودکانمان وقتي مدرسه را شروع کردند يا در سالهای نوجواني هم آن را ادامه دهند .زماني که کاری به روش
درست انجام شود ،کودکان ياد ميگیرند.

وقتي کودکان از اينترنت استفاده ميکنند
درگیر موضوع شويد .با عالقه نشان دادن،
به کودکانمان ياد ميدهیم اينترنت چیزی
است که با هم سهیم ميشويم.

وقتي کودکان به سن  ۴يا  ۵ميرسند ،ميتوانیم حرف زدن دربارهی خطرات اينترنت را شروع کنیم ،برای مثال :بعضيها
هستند که راستگو نیستند و وانمود ميکنند که فرد ديگری هستند ،آنها ميخواهند «کارهای بد» بکنند .اما مهم است که
کودکان را به وحشت نیندازيم .چیزهايي که ترس را تحريک ميکنند ،باعث تحريک کنجکاوی نیز ميشوند .بهترين راهِ
گفتوگوی با کودکان دربارهی موضوعات دشوار و خطرناک ،بيطرفانه و عیني صحبت کردن با آنها و خودداری از انتقال
ترسهای خودمان از طريق کلمات است .برای مثال شما ميتوانید بگويید:
"در اينترنت افرادی وجود دارند که وانمود مي کنند آدمهای خوبي هستند ولي در واقع صادق نیستند و ميخواهند به کودکان
آسیب برسانند".
"من ميخواهم با يکديگر در اينترنت بگرديم ،همانجوری که وقتي از خیابان رد ميشويم ،دستت را ميگیرم .زيرا
ميخواهم از تو محافظت کنم و چیزهايي در مورد اينترنت به تو ياد بدهم تا وقتي بعدها بزرگتر شدی بتواني خودت راهت
را پیدا کني و بداني که با چه کساني ميتواني يا نميتواني ارتباط برقرار کني».
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اما حتي اگر شما اخطار بدهید و راجع به خطرات اينترنت صحبت کنید ،بهترين راه برای کمک به کودکان پیشدبستاني
استفاده از اينترنت در همراهي با يک فرد بزرگسال است .از اين طريق ميتوانیم راهنماييهای الزم و مناسب را ارائه داده و
از به دردسر افتادن آنها در آينده جلوگیری کنیم.
● سعي کنید از تبلت به عنوان پرستار بچه استفاده نکنید .در عوض از آن به عنوان فرصتي استفاده کنید که همراه با
کودک ،دنیای آن را سیاحت و کشف ميکنید.
● وقتي کودکتان نرمافزار ،بازی و فیلم انتخاب ميکند نقش فعالي داشته باشید ،بدين طريق ،احساس با هم بودن در
مقابل صفحهی کامپیوتر را به وجود ميآوريد.
● کودکان را ترغیب کنید که شما را وارد فعالیتهای اينترنتيشان کنند.
● بدون اينکه کودکان را به وحشت بیندازيد ،دربارهی خطرهای اينترنت صحبت کنید .وحشت ميتواند کنجکاوی را
تحريک کند.
رازهای خوب و بد
يک توصیهی خوب اين است که به کودکان خردسال تفاوت بین رازهای خوب و بد را ياد
بدهید .هدايايي که شما در مناسبتهای خاص دريافت ميکنید ،مانند جشن تولدها وعیدیها،
مثالهای خوبي برای رازهای خوب هستند .اينها چیزهايي هستند که آدمها را خوشحال مي
کنند .شما رازهای خوب را با بقیه در میان نميگذاريد .رازهای بد ،آنهايي هستند که نگرانتان
ميکنند و باعث معده درد شما ميشوند .شما اجازه داريد رازهای بد را با ديگران در میان
بگذاريد حتي اگر کسي بگويد که نبايد اين کار را بکنید.
حرف زدن دربارهی رازهای خوب و بد ،راهي است برای متقاعد کردن کودکان به صحبت در
مورد چیزهای نامطلوبي که چه در اينترنت و چه در زندگي واقعي تجربه ميکنند.

کودکان در سنین مدرسه
وقتي کودکان دورهی پیشدبستاني را پشتسر گذاشتند ،به جهاني گستردهتر همراه با عقايد و تماسهای جديد وارد
ميشوند .اين موضوع هم در مورد دنیای اينترنتي و هم دنیای واقعي صادق است .برای کودکاني که از پیش ياد گرفتهاند
فعالیتهای روزمرهی اينترنتيشان را با بزرگترها به اشتراک بگذارند ،طبیعي است که در طول سالهای تحصیل نیز اين
روش را ادامه دهند.
با وجود اينکه کودکان با گذر زمان مستقلتر ميشوند ،خودشان ميتوانند از روی صفحهی نمايش بخوانند و بعضي اوقات
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در استفاده از تکنولوژی از بزرگساالن بهتر عمل ميکنند ،بايد دريابند که برای ما آنچه انجام ميدهند و افرادی که با آنها در
تماس هستند ،اهمیت دارد .بسیاری از کودکان در رسانههای اجتماعي فعال هستند و از سنین پايین ،مثال هفت سالگي ،در
طول بازیها با ديگران گفتوگو ميکنند .اين موضوع ،از اهمیت حضور بزرگسالي که در اين مواقع مراقب کودک باشد
خبر ميدهد.
همانطور که از کودکانمان مي پرسیم که مدرسه يا تمرين فوتبال چطور بود ،ميتوانیم راجع به فعالیتهای روزمرهشان در
اينترنت هم بپرسیم« .امروز اينترنت چه خبر بود؟» يا « کدامیک از دوستهات رو امروز در اينترنت ديدی؟»
يک راه ديگر برای آغاز مکالمه با کودکان ،درخواست کمک از آنهاست؛ بگذاريد آنها کارشناس باشند « :فکر ميکني
ميتونم اين عکس رو به اشتراک بگذارم؟» يا « ميتونم اين رو بنويسم؟» يا «وقتي يک نفر که نميشناسم با من تماس برقرار
کرد ،چه کار بايد بکنم؟» با پرسیدن اين نوع سوالها ،به کودکان ميآموزيم که در مورد چرخش اطالعات،عکسها و افراد
در اينترنت بیانديشند و متوجه شوند که اين چرخش به طور «خودکار» اتفاق نميافتد؛ چیزی است که خودمان تصمیم
ميگیريم و بر آن کنترل داريم .به کودکان نشان ميدهیم که ما برای فضای مجازی حد و حدودی داريم و کمکشان ميکنیم
تا درک کنند که آنها نیز مرزهايي دارند.
وقتي با کودکان حرف ميزنیم بايد برایشان روشن کنیم که عدهای در اينترنت ميخواهند به کودکان آسیب برسانند و
همهی افراد آنچه که خود را معرفي ميکنند نیستند .به همان روش معمولي که به کودکان در مورد غريبهها در خیابان
هشدار ميدهیم ،بايد در مورد کساني که در اينترنت نميشناسند هم هشدار دهیم.
توضیح دهید که در اينترنت دانستن اينکه چه کسي خوب است و چه کسي بد ،سخت است؛ و فهمیدن اينکه واقعا چه
کسي آن طرف ديگر نشسته غیرممکن است؛ يک عکس فقط يک عکس است .توضیح دهید هر کسي ميتواند برای پنهان
کردن هويت واقعياش از عکس و اسم شخص ديگری استفاده کند .از فرصت استفاده کنید و بگويید که يک عکس
ميتواند به سرعت نور در اينترنت پخش شود و آنها نبايد عکس خود يا شخص ديگری را جايي ارسال کنند ،مگراينکه
مطمئن شوند ايرادی ندارد و کار درستي است.
اما قدغن کردن چیزها به ندرت روش تاثیرگذاری است .بهتر است گفته شود« :اگر در اينترنت کسي را مالقات کردی که
نميشناسي ،قبل از اينکه رابطه را با آن شخص ادامه دهي ميخواهم که اول با من در میان بگذاری ».يک فرصت خوب
برای طرح اين قضیه زماني است که گزارشي در يک رسانه دربارهی سوءاستفادهی جنسي مطرح ميشود ،در اين صورت
گفتوگو طبیعيتر به نظر ميرسد.
اينکه کودک آمادگي حرف زدن در مورد سوءاستفادهی جنسي را با جزيیات دقیقتری دارد يا نه بستگي به سن و بلوغ
شخصیتي او دارد .برای کودکان خردسال درک آنچه ميگويید ميتواند مشکل باشد؛ در حاليکه درک آن برای کودکان
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بزرگتر که پیرامون بدن انسان و رشد جنسي آموزش ديدهاند آسانتر است .فارغ از موضوغ سن و بلوغ ،مهم است که به
کودکان چیزهايي از اين دست بیاموزيم که « تو همیشه برای نه گفتن به ديگران در اينترنت حق داری» و «همیشه به
چیزهايي که برخالف میلت درحال اتفاق افتادن هستند ،بگو نه!»
يک راه ديگر برای محافظت از کودکان در سنین مدرسه اين است که به آنها بیاموزيم وقتي در سايتهای گفتوگو هستند
يا در يک شبکه اجتماعي عضو شده و حساب کاربری درست ميکنند ،هیچوقت نام کامل ،آدرس و شمارهی تلفن خود را
فاش نکنند .چرا که کودکان ،رویهمرفته صادق هستند و تمايل دارند تمام اطالعات خواسته شده در فرمها را پر کنند .اين
از آن مواردی است که والدين يا بزرگترها ميتوانند به کودکان کمک کنند تا طور ديگری فکر کنند .شما همچنین ميتوانید
به کودکان يادآوری کنید که در اينترنت ،يک عکس ،تنها به واسطهی آنکه آنها خودشان آن را پاک ميکنند از بین نميرود؛
ممکن است توسط ديگران جايي ذخیره شده باشد و برای همیشه در اينترنت بماند.
شايد ايدهی بدی نباشد که با مدرسه ،انجمن بعد از مدرسه و باشگاههای ورزشيای که کودک در آنها شرکت ميکند،
پیرامون رويکردشان در انتشار عکسها و اسمها در اينترنت صحبت کنید .هرچه اطالعات بیشتری در اينترنت باشد ،فريب و
استثمار کودکان توسط مجرمان آسانتر ميشود.
● از کودکان بپرسید که در اينترنت چه اتفاقي افتاد يا چه اتفاقي ميافتد ،درست همانطور که در مورد ديگر جنبههای زندگياش
از او سوال ميکنید.
● از کودک راجع به اينکه چطور بايد در اينترنت رفتار کنید بپرسید .اين ميتواند شروع يک مکالمه باشد و کودک را به فکر وا
دارد.
● به کودک توضیح دهید افرادی که ميخواهند به کودکان آسیب برسانند اغلب با اسم و عکس قالبي وانمود ميکنند شخص
ديگری هستند..
● به کودکان بگويید که اگر دوست ندارند و خوشحال و راضي نیستند نبايد عکس خود را پست کرده و يا برای کسي بفرستند.
● به کودکان بیاموزيد که هیچوقت اطالعاتي مانند اسم و آدرس و شماره تلفن خود را در سايتهای گفتوگو و شبکههای
اجتماعي فاش نکنند.

نوجوانان
درست مانند کودکان کوچکتر ،الزم است به نوجوانان هم نشان دهیم که آنچه در اينترنت انجام ميدهند و يا افرادی که در
فضای مجازی مالقات ميکنند برای ما اهمیت دارد .همانطور که از کیفیت روزشان در مدرسه ميپرسید ،از آنها بپرسید
«امروز اينترنت چه خبر بود؟» .سعي کنید سوالهايي بکنید که راه را برای مکالمه با کودک باز کند .اما نميتوانیم انتظار
پاسخهای طوالني و با جزئیات را از جانب آنان داشته باشیم و الزم است که اين را بپذيريم .نوجوانان اغلب مشغول ساختن
دنیای خودشان هستند و شايد مايل نباشند تجربههایشان را با بزرگترها سهیم شوند.
حتي اگر به عنوان والدين يا بزرگتر با مقاومت نوجوانان روبهرو شديد ،مهم است که به پرسیدن سوالهايتان ادامه دهید و
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نشان دهید که برایتان جالب است .از مرتباً گوشزد کردن نترسید .نبايد فراموش کنیم که دوران نوجواني دوراني است که
کودکان هنوز به حمايت و پشتیباني و درگیر بودن ما در زندگيشان و در اينترنت نیاز دارند .در طول همین سالها ،زماني
که تمايالت جنسيشان شکل ميگیرد و آنها نیاز شديدی به توجه و مورد پسند قرار گرفتن دارند ،کودکان به شدت در
معرض اين خطر هستند که در اينترنت مورد سوءاستفاده قرار گیرند .مجرمین از اين نیاز نوجوانان به تايید شدن آگاه
هستند و به هنگام برقراری تماس با آنها در اينترنت ،از اين نیاز بهرهبرداری ميکنند :برای مثال از طريق تملق و تعريف و
تمجید کردن از ظاهر کودک.
کنجکاو بودن و کشف فضاهای جديد ،بخش طبیعيِ رشد کودکان است .ما بايد بدانیم همیشه اينطور نیست که ديگران با
کودکان تماس برقرار کنند ،بعضي اوقات خود آنها به طور فعال به دنبال افراد جديد و «جذاب» در اينترنت ميگردند .ما
همچنین الزم است تصوير ذهني متنوعي از قربانيها و مجرمین داشته باشیم و پديدهی «مرد پیر پلید» را فراموش کنیم .فرد
متخلف به راحتي ميتواند کسي به سن و سال خود کودک باشد.
خیلي از نوجوانان از اين خطرها آگاه هستند ،ولي هنوز برایشان مشکل است که آن را به خود و اطرافیانشان ربط بدهند.
توضیح دهید که ممکن است در میان تماسهايي که برقرار ميکنند ،افرادی باشند که آنچه وانمود ميکنند نیستند -پشت اين
عکس و اين اسم هرکسي ميتواند پنهان شده باشد .دربارهی حد و مرزها حرف بزنید .به آنها بگويید که نه يعني نه ،و اگر
حس خوبي نسبت به کسي نداشته باشند ،هر لحظه حق دارند که تماس را قطع کنند .به نوجوانان بگويید که الزم نیست
اسمشان را بگويند يا عکسشان را بفرستند يا خودشان را با دوربین نشان دهند .يک توصیهی خوب اين است که تا زمانيکه
کسي دوربینش را برای شما روشن نکرده ،هيچوقت دوربینتان را برايش روشن نکنید.
گفتوگو پیرامون سوءاستفادهی جنسي در اينترنت با جرئیات دقیق ممکن است هم برای بزرگترها و هم برای نوجوانان
مشکل باشد .اما قسمت دشوار يا شرم آور مکالمه ممکن است برای محافظت از کودک در مقابل سوءاستفاده و خشونت
جنسي بیشترين اهمیت را داشته باشد .به همین دلیل است که ما بزرگترها بايد چالش را بپذيريم ،حاشیهی امن خود را ترک
کنیم و دربارهی اين مباحث مشکل حرف بزنیم .يک زمان خوب برای صحبت در اين مورد که در عین حال عادی نیز به
نظر برسد ،زماني است که در رسانهها از آن صحبت مي شود .افکار و احساسات خود را در مورد اخباری که ميشنويد با او
در میان بگذاريد ،اما سعي کنید باعث حس گناه و عذاب وجدان کودک نشويد .با نوجوانان کمسنتر ،دربارهی حقشان
نسبت به بدنشان صحبت کنید« :مي دوني که هرکسي اختیار بدن خودش را دارد و ميتوني نه بگي؟ تويي که تصمیم
ميگیری چي اشکال نداره ».همچنین به آنها يادآور شويد که هیچکس حق ندارد عکسي بگیرد و آن را بدون اجازه پخش
کند .توضیح دهید که اين کار جرم است و صحبت کردن دربارهی آن هیچوقت دير نیست ،حتي اگر پیش از اين کودک
عکسي را فرستاده يا در حال حاضر اتفاقي افتاده باشد».
احساساتي مانند شرم ،گناه و عذاب وجدان ممکن است کودک را از صحبت پیرامون اتفاقات ناخوشايندی که در اينترنت
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برايش پیش آمده باز دارد و اين چیزی است که فرد متخلف از آن بهره ميبرد .به همین دلیل ،خیلي خوب است که يک
بزرگتر ديگر وجود داشته باشد که کودک بتواند به او مراجعه کند .اگر شما والدين کودک هستید ،به فرد ديگری فکر کنید
که بتواند حامي کودک شما در اينترنت باشد ،خواهر يا برادر بزرگتر ،خويشاوند يا بزرگتر ديگری که بتواند سوالهای
مناسبي بپرسد ،طوری که نوجوان حس کند ميتواند راحت حرف بزند .از طرفي به ياد داشته باشید که خود شما نیز
ميتوانید همین بزرگترِ مورد نظر برای فرزند فرد ديگری باشید .هم برای آنکه به افکار خودتان کمک کنید و هم اينکه
تمايلتان را برای حرف زدن با فرزندان افراد ديگر نشان دهید ،با ساير بزرگترها در مورد اينترنت بحث کنید.

سارا مورد سوءاستفادهی جنسي در اينترنت قرار گرفته است.
سارا ميگويد:
« من فکر ميکنم اينترنت برای خیليها به معني مورد تايید قرار گرفتن است .مورد تايید و توجه کسي قرار گرفتن حس
جالبي است ،و به همین دلیل هم اين اتفاق ميافتد .او در وبسايتي که من و دوستانم ميگشتیم با من تماس گرفت .ابتدا
کل ي از من تعريف و تمجید کرد ،ولي خیلي زود شروع کرد به گفتن چیزهايي دربارهی من که درست نبودند ،و خیلي زود
شروع کرد به تهديد و گفتن اينکه « تو چاقي ،تو زشتي ،ثابت کن که نیستي» .او گفت که اگر برايش يک عکس بفرستم
راضي ميشود و ديگر نق نميزند .اما او به نق زدن پايان نداد و درعوض درخواست کرد که با اسکايپ حرف بزنیم و قول
داد که از من فیلم نگیرد.
من تماس او را مسدود کردم ،اما او راههای جديدی برای تماس پیدا کرد ،با حسابهای ديگر .حاال ديگر ،او نام کامل من،
محل زندگي ،و لیست تیمهای ورزشيام را ميدانست و در نتیجه دوستانم را هم ميشناخت .او ميگفت برای دوستهايم
در فیسبوک گفته که ميخواهد فیلمهای مرا برایشان بفرستد .من سعي کردم بعضي کارهايي که او ميخواست را انجام
دهم تا ديگر تهديدم نکند .اما بعضي اوقات هم از انجام بعضي کارها سرباز زدم؛ کارهايي که او ميخواست من با خودم
بکنم احساس بدی به من مي دادند ،هم جسمي و هم روحي .خیلي خونسرد و بياحساس بود و اصالً برايش مهم نبود که
چه کاری با من ميکند و مرا مجبور ميکرد کارهايي با خودم بکنم .کم کم مشکل خواب پیدا کردم ،مدرسه نميرفتم و
همیشه احساس مريضي ميکردم .او تهديد را ادامه داد و مي گفت اگر دوربین کامپیوتر را روشن نکنم چه کارهايي انجام
ميدهد .او مي گفت بدنت را نشان بده .وقتي گفت اين آخرين بار است ،من اعتماد کردم .چون به عنوان يک کودک ،تو
معموال به بزرگترها اعتماد ميکني .اما هیچوقت آخرين بار نبود .من ميخواستم در مورد او گزارش بدهم اما در صفحاتي که
پیدا کردم ،نوشته بود که اين کار تنها در صورتي جرم است که زير  ۱۵سال باشي .من تازه  ۱۵سالم شده بود .در نتیجه فکر
کردم کاری که ميکند جرم نیست و او را گزارش نکردم.
برای من بدترين اتفاقي که ميتوانست بیافتد اين بود که خانوادهام بفهمند -گرچه االن که فکر ميکنم ،ميبینم اين
ميتوانست بهترين اتفاق باشد .اما خیلي خجالت ميکشیدم .نیاز داشتم بدانم که اتفاقِ پیش آمده ،تقصیر من نبوده و کاری
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که او با من ميکرد جرم بود .من ميخواهم همه بدانند که بايد به کسي بگويند و از مادر ،پدر ،پلیس يا هرکس ديگر
درخواست کمک کنند .باالخره  ،من با يک موسسه در اينترنت تماس گرفتم و گفتم که چه اتفاقي افتاده است .کاش خیلي
زودتر اين کار را انجام داده بودم .شما با خود فکر ميکنید که اين اتفاق هیچوقت برایتان پیش نخواهد آمد .فکر ميکنید
ممکن است برای ديگران اتفاق بیافتد ،ولي برای شما نه ...تا زماني که اتفاق ميافتد.
پدر سارا ميگويد:
کودکان نميخواهند پدر و مادرهای خود را ناامید کنند .به نظر من اينکه والدين بگويند «اين اتفاق نبايد برای تو بیافتد»
خطرناک است .اگر تا آن موقع اتفاق افتاده باشد و فرزندتان از ترس اينکه ناامیدتان کند نتواند به شما بگويد چه؟ در عوض
بايد با کودکتان حرف بزنید ،در همان وب سايتي که آنها هستند باشید و غیره .از همان ابتدای کودکي از اينترنت با آنها
صحبت کنید .اتفاقي که برای فرزند من افتاد مرا بسیار عصباني کرد .اما از دخترم عصباني نبودم ،از خودم عصباني و ناامید
بودم و اين خیلي مهم است که اين را روشن کنیم .اين در خانوادهی من اتفاق افتاد ،هنگاميکه ما در اتاق مجاور نشسته
بوديم و اين چیزی است که ميتواند برای هرکسي اتفاق بیافتد .هوشیار بوده و مراقب هرگونه تغییر در رفتار و خلق و
خوی کودکانتان باشید و نگرانيهايتان را جدی بگیريد .اصال شرم آور نیست که با والدين ديگر صحبت کنید و بپرسید آنها
چه ميکنند .برعکس ،همین است که از کودکانمان محافظت ميکند.
اگر نگران هستید.
اگر شک داريد که چیزی اشتباه است و مشکلي وجود دارد چه ميکنید؟ چطور بین محافظت از کودکان و شکستن احترام
آنها تمايز قائل ميشويد؟ والدين و بزرگترها به سادگي ميتوانند مغلوب اضطراب و نگراني شوند .برای آنکه بتوانید مشوق
يک گفتوگوی باز با کودک باشید ،بايد مراقب تلههايي که در پايین ذکر شده باشید و از آنها اجتناب کنید:
سعي نکنید اتفاقات را پیش بیني کنید .حتي اگر شک داريد که نوعي از سوءاستفاده اتفاق افتاده است ،تا زمانيکه نسبت به
چیزی مطمئن نشديد ،هم به خاطر خودتان و هم به خاطر کودک ،از حدس زدن خودداری کنید .اگر از بدترين حالت
ممکن بترسید و ترديد شما بياساس از کار درآيد ،مشکل اصلي ممکن است ناگهان بياهمیت و جزئي به نظر برسد .اما
شرايط برای کودک احتماال همچنان خیلي جدی است و شما به عنوان بزرگتر بايد گوش بدهید و به او پیشنهاد کمک دهید.
هرآنچه که باعث نگراني شما شده است ،بايد آن را جدی بگیريد .به عنوان يک بزرگتر ،اين وظیفهی شماست که بعضي
اوقات برخالف میل کودکتان عمل کنید و برای رويارويي آماده باشید .وسوسهانگیز است که برای تعديل اضطراب خود
مانند يک افسر پلیس عمل کرده و به بررسي و تحقیق در مورد موضوع بپردازيد .اما به جای اينکه مستقیم به سراغ عمل
برويد و قبل از اينکه واقعا کاری جدی بکنید ،بهتر است به کودک توضیح دهید که به چه فکر ميکنید و چه کاری
ميخواهید بکنید؛ کارهايي مانند نصب کردن سیستم های امنیتي شبکه بر روی کامپیوتر ،يا درست کردن پروفايل بر روی
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سايتي که کودکتان در آنجا عضو است.
دربارهی سوءاستفادهی جنسي در اينترنت حرف بزنید ،توصیح دهید که مجبور کردن کودک به انجام کاری جرم است و
روشن کنید برای اتفاقي که افتاده يا در حال افتادن است کودک سرزنش نميشود .نشان دهید که اهمیت ميدهید و در کنار
او حضور داريد .ممکن است اولین باری که سوال ميکنید پاسخي نگیريد ،يا حتي دومین بار .احساسات شرم و گناه
کودکان ،صحبت دربارهی آنچه برایشان اتفاق افتاده را بسیار سخت ميکند .ممکن است حرف زدن با والدين يا ديگر
بزرگترها برایشان سخت باشد ،برای همین مهم است که به آنها نشان دهیم گزينههای ديگری هم وجود دارد.
به ياد داشته باشید که شما به عنوان بزرگتر،الزم نی ست اضطراب و نگراني را به تنهايي با خودتان حمل کنید .گفتوگو با
ديگر بزرگترها ميتواند کمک بزرگي باشد .گرچه ،اگر به طور اتفاقي گفتوگوی مشکوکي شنیديد يا فرزندتان دربارهی
يک اتفاق با شما صحبت کرد ،مهم است که موضوع را گزارش کنید .سوءاستفادهی جنسي از کودکان جرم است و اگر
وضعیت مشکوک است ،پلیس بايد موضوع را بررسي کند.
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