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تحلیل بزهدیدگی جنسی زنان در شبکههای اجتماعی :نمونهپژوهی تانگو
حمید دانشناری* عباس شیخاالسالمی** حسین محمدکورهپز***
)تاریخ دریافت 52/3/52 :تاریخ پذیرش(52/85/81 :

چکیده؛
رشد فناوری اطالعات ،افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از گذر فرایندهای رایانهمدار ،موجب
افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه استفاده از شبکههای مورد اشاره ،به بخشی
از زندگی افراد تبدیل شده است .عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران،
گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراکگذاری دانش ،سوابق شغلی -حرفهای به وجود آورده است ،اما
پیامدهای ناگواری از جمله بزهدیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است .بزهدیدگی جنسی در این قلمرو
نهتنها برقراری روابط جنسی متعاقبِ آشنایی و دوستی در شبکههای اجتماعی را دربرمیگیرد ،بلکه ارسال
تصاویر ،فیلمها و متنهای هرزهنگارانه در این فضا را نیز پوشش میدهد .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد
که یکی از اقسام بسیار مهم بزهدیدگی در شبکههای اجتماعی ،قربانی شدن جنسیِ زنان است .از اینرو مطالعهی
پیشرو که به بزهدیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزهدیدگی آنها در
این شبکه است ،به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایهی عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه،
عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران ،امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف ،عدم نظارت اولیه شبکه
تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و نیز عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران ،ظرفیت
تانگو را در بزهدیدگی جنسی زنان افزایش داده است.

واژگان کلیدی :بزهدیدگی جنسی ،شبکه اجتماعی ،تانگو ،حریم خصوصی ،سامانههای نظارتی.
* دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول):
hamid.danesh.n@gmail.com
** استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد.
*** دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی.
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 .1مقدمه
انقالب صنعتی ،رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و نیزز اسزتفاده فزاینزده از اینترنزت ،در عصزر
حاضر نحوهی تعامل میان افراد را دستخوش تغییراتی کزرده اسزت .در گذشزته ،نحزوهی ارتبزاط
افراد با یکدیگر به صورت رودررو 8بود ،اما امزروزه شزاهد برقزراری روابزط اجتمزاعی از طریزق
فضای مجازی هستیم (ویلیامز .)85 :8358 ،از همین روسزت کزه در دورهی کنزونی ،اسزتفاده از
شبکههای اجتماعی به بخشی از شبکههای برقراری ارتباط در دنیای مدرن تبدیل شده اسزت .بزر
این اساس ،رشد این شبکهها موجب شده است تا ارسال پیام متنی ،صوتی و تصویری جزایگزین
نشستهای صمیمانه شود.
یافتههای پژوهشهزا نشزان مزیدهزد کزه شزبکههزای اجتمزاعی بزا اهزداف متفزاوتی ت سزی
میشوند .بر اساس شواهد موجود ،برخی از آنها از جملزه «لینکزدین» ،5فرصزت دسترسزی و بزه
اشتراکگذاری اطالعات حرفهای -شغلی را در اختیار افراد قرار مزیدهزد (پاپااریسزی،5005 ،
 .)83بعضی دیگر از این شبکه ها بزا هزدف برقزراری رابطزه اجتمزاعی بزا دیگزران و بزه اشزتراک
گذاری اطالعات و اخبار روز ت سی

شدهاند که از آن جمله میتوان به شبکه اجتمزاعی «فزی

بوک» 3اشاره کرد (سوئینی .)53 :5085 ،در اساسنامهی برخی دیگر از این شبکهها نیزز تفزریو و
برقراری رابطه اجتماعی ،هدف اولیه به شمار میرود .به عنوان مثال ،با ایجاد حسزاب کزاربری و
ثبتنام در شبکه تانگو ،به محض ورود به صفحه اصلی ،پیامی متنی از طرف شبکه بزرای کزاربر
جدید ارسال میشود که در آن این پیغام آمده است« :به تانگو خوش آمدید! اینجا مکانی اسزت
برای ارتباط داشتن ،اجتماعی بودن و تفریو کردن».
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1. Face To Face
2. LinkedIn
3. Facebook
 .4الزم به ذکر است که در قسمتهای مختلف این پژوهش ،مثالهای آورده شده از شبکه اجتماعی تانگو ،بر اساس
مشاهداتی است که نویسندگان حین ایجاد حساب کاربری ،نصب و استفاده از این برنامه به دست آوردهاند.
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شبکههای اجتماعی جهت تحقق اهزداف مزوردنظر خزود ،موجزب بسزط روابزط میزان افزراد
میشوند .از اینرو ،این شبکهها به افراد اجازه میدهند تا از طرق مختلف با یکدیگر آشنا شزوند
و در قالبهای عمومی و خصوصی به گفتوگو با یکدیگر بنشینند .ایزن امزر ،افززون بزر آنکزه
موجب آشنایی افراد ،انتقال مباحث علمی ،اعتقادی و  ...میشزود ،زمینزههزای گفتگوهزای میزان
تمدنها و ملل مختلف را نیز تحقق میبخشد.
با وجود پیامدهای مثبت شبکههای اجتماعی ،نمیتوان از آثار سوء آنهزا نیزز فافزل شزد .بزر
اساس شواهد موجود ،شبکههای اجتماعی میتوانند آثار زیانباری را برای افراد به وجود آورند
که از آن جمله میتوان به افسردگی ،دوریگزینی از فضای واقعی ،پرخاشگزری و انزوابزاوری
اشاره کرد .بدون شک ،یکی دیگر از مهمتزرین پیامزدهای نزاگوار رشزد شزبکههزای اجتمزاعی،
امکان بزهدیدگیِ کاربران در این بستر است .کاربران شبکههای اجتماعی در قالبهزای مختلزف
ممکن است قربانی شدن را در حوزههای مختلف همچون بززهدیزدگی جنسزی ،سزرقت هزویتی،
کالهبرداری اینترنتی ،جاسوسی اقتصادی و بازنمایی سوء از محصوالت تجربه کننزد .بزر اسزاس
شواهد موجود ،یکی از مهمترین انواع بزهدیدگی زنزان در شزبکههزای اجتمزاعی ،قربزانی شزدن
جنسی آنها است .پیمایش مؤسسهی «تالش برای جلوگیری از سوءاستفادههزای بزرخط» 8نشزان
داده است که زنان 10 ،درصد بزهدیدگی جنسی در شبکههزای اجتمزاعی را بزه خزود اختصزا
دادهاند (مارکوم و هاگینز .)834 :5084 ،این امر افزون بر آنکه روح و شرافت زنزان را بزه یغمزا
میبرد ،به تداوم هژمونیِ مردساالرانه حاکم بر جوامع نیز کمزک مزیکنزد .از ایزنرو ،شناسزاییِ
دالیل بزهدیدگی جنسی زنان در شبکههای اجتماعی و ارائهی سازوکارهای پیشزگیرنده ،نزهتنهزا
از قربانی شدنِ مدرنِ جنسیِ زنان میکاهد ،بلکه همسو با آرای حامیان حقوق زنزان ،آنهزا را از
قالب سرسپردگان جنسی ،خارج میکند.

1. Working to Halt Online Abuse Association
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گرچه در خصو

تعداد کزاربران شزبکه هزای اجتمزاعی ،آمزار رسزمی موجزود نیسزت ،امزا

شززواهد فیررسززمی حززاکی از آن اسززت کززه چهززار شززبکه تلگززرام ،8واتزززا  ،5الیززن 3و تززانگو،4
بیشترین طرفداران را دارند .در خصو

شبکههای تلگرام و واتزا  ،افزراد تنهزا بزه اشخاصزی

دسترسی دارند که شماره تلفن آنها را در لیست مخاطبان خود داشته باشند .در شزبکه الیزن نیزز
دو راه جهت برقراری ارتباط با افراد وجود دارد که عبارتاند از :ذخیزره داشزتن شزماره تلفزن و
دانستن شناسه کاربری افراد ،اما در شبکه تانگو ،افراد از طرق مختلفزی هزمچزون جسزتوجزوی
نام ،شماره تلفن ،رایانامه ،استفاده از قابلیت  GPSو  ...میتوانند با اشخا

دیگر ارتباط برقزرار

نمایند .از اینرو و با توجه به آنکه به موازات افزایش برقزراری ارتبزاط بزا افزراد فریبزه ،امکزان
بزهدیدگی جنسی زنان افزایش مییابد ،در پژوهش حاضزر ،شزبکهی اجتمزاعی تزانگو بزهعنزوان
«نمونه پژوهش» انتخاب شده است.
بر این اساس ،تحقیق پیشرو در پی آن است تا با معرفزی شزاخ

هزای ایزن شزبکه ،چرایزی

بزهدیدگی جنسی زنان را در آن مورد ارزیابی قرار داده ،الگوهای بزهدیدگی جنسزی را در ایزن
قلمرو کنکاش کند و سرانجام ،سازوکارهای پیشگیرانه از بزهدیدگی جنسی زنان را ارائه دهد.
با توجه به موضوع مورد نظزر و ضزرورت اتخزاذ تصزویری جزامع و گسزترده در مزورد موضزوع
پژوهش حاضر ،نوع تحقیق ،کاربردی است .روش گردآوری دادههزا نیزز توصزیفی -تحلیلزی از
نوع «کیفی» است .در این روش ،محقق افزون بر تصویرسازی آنچه هسزت ،بزه تشزریو و تبیزینِ
دالیلِ چگونه بودن و چرایی وضعیت مس له میپزردازد .از ایزنرو ،ابتزدا موضزوع تحقیزق کزه از
برخورد با موقعیت مسئلهای حاصل میگردد ،مطرح میشود .پ

از بیزان موضزوع تحقیزق و بزا

نگرش به نوع پژوهشی که باید انجام شود ،اطالعات الزم در مورد موضزوع تحقیزق گزردآوری
میگردد .در نهایت ،بر اساس دادههای موجود ،مسئله مزورد نظزر مزورد تحلیزل و ارزیزابی قزرار
1. Telegram
2. WhatsApp
3. Line
4. Tango
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میگیرد .الزم به ذکر است که نمونهگیری در پژوهشهای کیفزی و کمزی تفزاوت بسزیار دارد؛
زیرا در روش کیفی ،هدفْ کسب درک عمیزق از پدیزدهی مزورد بررسزی اسزت .از آنجزا کزه
پژوهش کیفی راهی بزرای رسزیدن بزه محتزوای ذهنزی افزراد اسزت و نمزیتزوان آن را از طریزق
روشهای سخت و دقیق انجام داد ،ابزارها و روشهای آن نیز بسیار متفاوت هستند .در پزژوهش
کمی ت کید زیادی بر انتخاب تصادفی و شان

برابر برای همه اعضای جامعزهی مزورد پزژوهش

وجود دارد ،اما در پژوهشهای کیفی ،نمونهی پژوهش یا به عبزارت بهتزر ،مشزارکتکننزدگان،
انتخاب یا دعوت میشوند .به همین دلیل اسزت کزه در پزژوهشهزای کیفزی ،بزهجزای نمونزه از
مشارکتکنندگان و بهجای نمونهگیری از انتخاب موارد یا مشارکتکنندگان نام برده میشزود.
با توجه به موارد فوق و اختالفهای ذکر شده ،این سؤاالت مطرح میشزوند کزه معیزار انتخزاب
مشارکتکنندگان چیست؟ چه زمانی جلب مشارکت خاتمه مییابد و چند نفر بزرای قزرار دادن
اطالعات کافی در اختیار پژوهشگر مورد نیاز هستند؟ بیان نحوهی انتخاب مشزارکتکننزدگان
در زمان تهیه گزارش چگونه باید باشد؟ (رنجبر و دیگران .)535 :8358 ،در پژوهشهای کمزی
و کیفی واحدهای مشاهده و تحلیل ممکن است بسیار متغیر باشند .افراد ،خزانوادههزا ،گزروههزا،
مؤسسات ،قلمروهای جغرافیایی و فرهنگی ،دورههای زمانی ،برنامهها ،اسزناد ،ترکیبزی از مزوارد
فوق و سایر موارد نمونههایی از واحدهای مورد پژوهش هستند که در هر دو نوع کمی و کیفزی
مورد استفاده قرار می گیرند .با این حال و با وجود یکسان بودن منبع پزژوهش ،در ایزن دو روش
منطق کامالً جداگانهای برای انتخاب پژوهششوندگان وجود دارد (سزالگادو .)783 :5085 ،در
پژوهشهای کمی ،انواع روشهای نمونهگیری وجزود دارنزد کزه مبنزای اصزلی آنهزا احتمزالی
بودن و مهمترین ویژگی آن ،وجود شان

برابر برای هر فرد در انتخزاب شزدن اسزت .در روش

کمی ،نمونهگیری به صورت تصادفی انجام میشود و تمام تالش بر این است تا از احتمزالهزای
نابرابر جلوگیری شود .با این کار انتظار میرود که برآورد نزدیزکتزرین مقزدار بزه پزارامتری از
جامعه که نمونه از آن انتخاب شده است ،صورت گیرد (رنجبر و دیگران .)535 :8358 ،با توجه
به نکات پیشگفته میتوان به این نتیجه رسید که نمونهگیریِ احتمزالی در روش کمزی بزه دنبزال
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تعمیم و اسزتنتاج خصوصزیات کلزی پدیزده مزورد بررسزی اسزت .در حزالیکزه پزژوهش کیفزی
نمونههای خود را با هدف کسب دانش عمیق ،متمرکز و با جزئیات زاید از بین کسزانی کزه ایزن
پدیده را تجربه کرده و میتوانند اطالعات زیزادی را در اختیزار پزژوهشگزر بگذارنزد ،انتخزاب
میکنند .بر اساس این نوع از نمونهگیری ،برای گزردآوری اطالعزات محقزق بزا افزرادی تمزاس
برقرار میکند که در زمینه موضوع تحت بررسی یا جنبههایی از آن دارای اطالعزات و شزناخت
مناسب و کافی باشزند (محمزد پزور و رضزایی .)85-81 :8361 ،در ایزن روش نمونزهگیزری کزه
خا

تحقیقات کیفی است ،تعداد افراد مورد مصاحبه ،به عبارت دیگر ،حجزم نمونزه بزه اشزباع

نظری سؤاالت مورد بررسی بستگی دارد ،به این ترتیب که هرگاه محقق به این نتیجه برسزد کزه
پاسخهای داده شده و یا مصاحبههای انجام شده با افراد مطلع بزه انزدازهای بزه همزدیگر شزباهت
دارند که منجر به تکراریشدن پاسخها و یا مصاحبهها شده و دادههای جدیدی در آنها وجزود
ندارد ،تعداد مصاحبهها را کافی دانسته و دست از مصاحبه میکشد» (همان).
همزمان استفاده از روشهای کیفی ،بیشتر در پژوهشهایی صورت میگیزرد کزه بزه سزبب
مشکالت اجرایی یا مسائل اخالقی و نیز جدید بودن موضوع ،نمیتوان تحقیق را به شیوه تجربی
به اجرا درآورد (مالجو .)11 :8311 ،از آنجا که دسترسی به نمونههای بزهدیدگان جنسی شزبکه
اجتماعی تانگو به دلیل عدم وجود آمار شفافِ قضایی و نیز ارتباط آن بزا مسزائل اخالقزی بسزیار
مشکل بود ،امکان بررسی نمونهای تصادفی که نمایانگر تمام زیرگروههای ایزن جامعزه آمزاری
باشد ،فراهم نشد؛ بنابراین تنها راه موجزود اسزتفاده از نمونزهگیزری در دسزترس و هدفمنزد بزود؛
امری که در مطالعات کیفی از آن به انتخاب نمونه یاد میشود .بر این اساس ،با هشزت بززهدیزده
(زن) جنسی شبکه اجتماعی تزانگو در شزهر مشزهد از طریزق جامعزه در دسزترس ،مصزاحبههزای
ژرفایی صورت گرفت .میانگین سنی اعضای جامعه آماری  85سال و سن آنهزا میزان  86تزا 55
سززال متغیززر بززود .کززل زمززان انجززام مصززاحبههززا 87 ،سززاعت مززیباشززد .گفززتوگززوی میززانِ
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توسززط

نویسندگان ،با منابع کتابخانهای تطبیق داده و جهت تبیین موضوعات مربوط ،تحلیل شد.

 .2ارزیابی شبکههای اجتماعی با نگاهی به تانگو
در زندگی مدرن امروز ،استفاده از شبکههای اجتمزاعی بزه بخزش جزداییناپزذیر زنزدگی افزراد
تبدیل شده است .به باور الیسون و بوید ،8شبکههای اجتماعی دربردارندهی خدماتی هسزتند کزه
بر اساس آن افراد میتوانند یک نمایه 5عمومی یا نیمزه عمزومی را بزرای خزود ایجزاد کزرده ،بزا
دیگر کاربران ارتباط داشته باشند و به اطالعات آنهزا دسترسزی یابنزد (بزادی و الیسزون:5006 ،
)588؛ به عبارت دیگر ،شبکه هزای اجتمزاعی بزه کزاربران مختلزف خزود اجزازه مزیدهنزد تزا بزا
یکدیگر رابطه برقرار نمایند.
گرچه رشد شبکههای اجتمزاعی در دورهی کنزونی ر داده اسزت ،امزا بزر اسزاس یافتزههزا،
ت سی

اولین شبکه اجتماعی به سال  8561برمیگردد .در این سال ،در شبکه اجتماعیِ سزامانهی

تابلو اعالناتِ رایانهای ،3نوعی بازی کودکانه رونمایی شد (مجله شزیگاگو )5088 ،و بزدینسزان
نسل اول شبکههای اجتمزاعی بزه وجزود آمزد .نسزل دوم شزبکههزای اجتمزاعی بزا آفزاز سزدهی
بیستویکم شکل گرفت .در این دوره ت سی

شبکههایی چون «گوگل پزالس» ،4فزی بزوک و

«یوتیوب» ، 2موجزب افززایش ارتبزاط میزان افزراد شزد ،امزا در دورهی کنزونی شزاهد نسزل سزوم
شبکههای اجتماعی هستیم .برنامههایی چون وایبر ،الین« ،کیک» ،7تلگرام ،واتززا و تزانگو در
این قلمرو قرار میگیرند .گرچه یکی از اهداف نسل دوم شبکههای اجتماعی هزمچزون گوگزل
پالس و یوتیوب ،سرگرمی و تفریو بوده است (وش ،)52 :5005 ،اما میتوان گفت کزه هزدف
1. Ellison And Boyd
2. Profile
3. Computerized bulletin board system
4. Google Plus
5. You Tube
6. Kik
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اصلی و عمدهی شبکههای نسل سوم ،سرگرمی و تفریو کاربران مزیباشزد؛ امزری کزه در اکثزر
شبکههای مورد اشاره ،ت یید شدهاند .با وجود تفاوتهای موجود ،وجه اشتراک تمامی شبکههزا،
اخذ اطالعات شخصی کاربران (از جمله نام ،میزان تحصیالت ،سن ،کشزور ،موقعیزت مکزانی و
شاخ

هایی از این دست) است.

با وجود آثار مثبت شبکههای اجتماعی ،جرایم سایبری در این حوزه ،بزهطزور روزافززون در
کمیت و کیفیت در حال رشد و تحول میباشزند .در چزارچوب ایزن تحزوالت و دگرگزونیهزا،
ممکن است در هر برههی زمانی فضاهای سایبری جدیدی شکل گیرنزد کزه آنجزا را بتزوان بزه
عنوان کانون جرم معرفی نمود .به عنوان مثال ،زمانیکه به ادبیزات پژوهشزیِ اوایزل هززاره سزوم
مززینگززریم درمززییززابیم کززه در آن زمززان بززه دلیززل وجززود شززکاف امنیتززیِ در نززرمافزارهززا و
سختافزارهای رایانهای ،دادهها و اطالعات ،آماجِ حمالتِ بززهکزاران قزرار مزیگرفتنزد ،امزا بزا
همه گیری اینترنت ،نسل جدیدی از جرایم متولد شدند و دربهای جدیدی بزه روی بززهکزاری
گشوده شد .اینبار نه فقط افزارها بلکه انسانها نیز آماج حمزالت قزرار گرفتنزد .بزهگونزهای کزه
امروزه بزهدیزدگیِ آنهزا بسزیار محتمزل تزر از افزارهزا اسزت؛ زیزرا درحزال حاضزر تجهیززات و
افزارهای پیشگیرانه تا حد مطلوبی توانستهاند با آسیبهای دستهی نخست همگزام شزوند ،امزا در
ارتباط با دستهی دومِ آسیبها باید گفت ،از آنجا که راهبردهایِ پیشگیرانهی متناسب بزا آنهزا
بیش از آنکه تجهیزاتمحور باشند ،انسانمداراند ،بهکُندی در حال حرکت میباشند .از ایزنرو
امروزه میتوان چنین ادعا کرد که خزط مقزدِمِ ارتکزاب جزرایم سزایبری ،شزبکههزای اجتمزاعی
هستند .شکل  8به ترتیب رایجترین و نوینترین مناطق جرمخیز در فضای سایبر را نشان میدهزد
(محمدکورهپز.)881-885 :8353 ،
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شکل شماره  :1تحوالت مراکز خطر سایبری

یکی از شبکههای اجتماعی نسل سوم که امروزه طرفزداران بسزیاری را در سراسزر جهزان بزه
دست آورده ،تانگو است .سازوکار ایجاد حساب کاربری در این شبکه بدین نحو است که فزرد
با ارائهی شماره تلفن ،نام ،نام خانوادگی و رایانامه ،صاحب حساب کاربری میشود .بزه محزض
اتمام مرحلهی ثبتنام و عضویت فرد در تانگو ،پیامی متنی از طزرف شزبکه بزرای کزاربرِ جدیزد
ارسال میشود که در آن این پیغام آمده است« :به تانگو خوش آمدید! اینجا مکانی اسزت بزرای
ارتباط داشتن ،اجتماعی بودن و تفریو کردن» .یکی دیگر از اولین پیامهزایی کزه در قالزب ارائزه
هشدار به فرد ارائه میشود ،آن است که :نمایهی شما عمومی است .دیگزران مزیتواننزد شزما را
پیدا کنند ،پست های شما را ببینند و بزرای شزما درخواسزت دوسزتی ارسزال کننزد .در ذیزل ایزن
هشدار ،دو راهکار به فرد ارائه میشود -8 :ویرایش اطالعات و  -5پذیرش شزرایط .در صزورتی
که فرد ،متوجه خطرات احتمالی نقض حزریم خصوصزی باشزد ،گزینزهی ویزرایش اطالعزات را
انتخاب میکند .با انتخاب این گزینه ،فرد به قسمت حریم خصوصی در تنظیمات برنامه مزیرود
و در آنجا با گزینههای زیر مواجه میشود:
دریافت درخواست دوستی ،چه افرادی میتوانند پستهای من را ببینند ،یافتن من بزر اسزاس
مکان ،آیا در جستوجو نمایش داده میشوم ،در پیشنهادات دوسزتان دیزده مزیشزوم و نمزایش
لیست دوستان در نمایه من .با توجه به آنکه نمایزهی اولیزه در تنظیمزات برنامزه ،عمزومی اسزت،
تمامیِ گزینهها جنبه مثبت دارند و کاربر باید گزینههای مثبت را بر اساس نظر خود حذف کند.
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در صفحهی اصلی تانگو نوار ابزارهایی 8قرار دارند که هر یک ،قابلیتهزای مختلفزی دارنزد .بزه
عنوان مثال در نوار ابزار سمت چپ در صفحه اصلی (شکل شماره  ،)5اطالعزات نمایزه و دیگزر
کاربردها در قالب یک نوار ابزار عمومی آورده شده است .نوار ابزار دوم ناظر بزر پیزامهزا اسزت
که در آن میتوان پیامهای صوتی ،تصویری و متنی را برای مخاطبان ارسال کرد .نوار ابزار سوم
نیز مربوط به پستهایی است که مخاطبان قرار میدهند .این پستها میتوانند تصویر ،صوت یزا
ویدئو باشند .چنانچه فرد در هشدار اولیه (نمایهی شما عمومی است .دیگران میتواننزد شزما را
پیدا کنند ،پستهای شما را ببینند و برای شما درخواست دوستی ارسال کنند) ،گزینه پذیرش را
انتخاب کرده باشد ،تمامی افراد میتوانند پستهای وی را ببیننزد ،عالقزه خزود را نسزبت بزه آن
اعالم کنند (در قالب الیک) و در خصو

آن به اظهارنظر بپردازند .نوار ابزار بعدی مربزوط بزه

جستو جو است .در تانگو ،هشت راه ،جهزت برقزراری ارتبزاط بزا دیگزر افزراد وجزود دارد کزه
عبارتاند از :جست وجوی نام ،شماره تلفزن ،رایانامزه ،افزرادی کزه ممکزن اسزت شزما آنهزا را
بشناسید و استفاده از قابلیت ( GPSتکان دادن ،افراد نزدیزک ،افزراد مشزهور ،افزراد در سراسزر
دنیا) .یکی دیگر از قابلیتهای این برنامه ،آن است که در صزورتی کزه یکزی از مخاطبزان دفتزر
تلفن کاربران ،عضو این شبکه شود ،در قالب پیام به کاربران اطالع داده میشود.

1. Tool Bar
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شکل شماره  :2صفحه اصلی شبکه اجتماعی تانگو

 .3ظرفیت تانگو در ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان
بر اساس یافتههای فین و باناچ ،8اگرچه اینترنت به زنزان کمزک مزیکنزد تزا سزالمتی جسزمی و
روحی خود را بهبود بخشند ،ولی این امر خالی از مخاطره نیست؛ زیرا زنان در این بستر همزواره
در معرض از دست دادن حریم خصوصی ،ارتباطزات نامحزدود و بزیقیزد ،مزاحمزت و «تعقیزب
ایذائی» 5برخط میباشند (هالدر و جیشانکار .)301 ،5088 ،دورینز

 3نیزز در ایزن راسزتا خزاطر

نشان کرده است که بزرگترین خطر اجتماعیسازی اینترنت ،در رابطهی جنسی سایبری شزکل
گرفته است که بر اساس آن ،اثر روحیِ دلْخراش و پایانناپزذیر در کزاربر زن ایجزاد مزیشزود.
1. Finn and Banach
2. Stalking
3. Doring
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کلمهی «سک

سایبری» 8که توسط دورینز

بزه عنزوان یزک اصزطالح فشزرده بزرای پوشزش

مزاحمت جنسی سایبری ،روسپیگری سایبری یا تجزاوز جنسزی مجزازی ،اسزتفاده شزده اسزت،
ت کید میکند که آزادسازی زنان آنها را مسزتعد بززهدیزدگی جنسزی در شزبکههزای اجتمزاعی
کرده است (همان).
شبکهی اجتماعی تانگو با در اختیار داشتن برخی شرایط ،ظرفیت فراوانی را برای بزهدیدگی
جنسی زنان داراست .در این بستر وجود برخزی شزاخ

هزا در ایزن شزبکه ،امکزان بززهدیزدگی

جنسی زنان را افزایش میدهد که از آن جمله میتوان به نمایهی عمزومی کزاربران در تنظیمزات
اولیه ،امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف ،عزدم نظزارت اولیزهی شزبکهی تزانگو در انتشزار
تصاویر و ویدئوها ،عدم سازوکارهای مناسب جهزت شناسزایی هویزت واقعزی کزاربران و ورود
بدون رضایت به گروهها اشاره کرد .در ادامه به بررسی تک تک این ظرفیزتهزا مزیپزردازیم و
نقش آنها را در بزهدیدگی جنسی زنان تحلیل میکنیم.
 .1-3نمایهی عمومی کاربران در تنظیمات اولیه
همانطور که مطرح شد ،یکی از اولین پیامهایی که در قالب ارائهی هشدار به فرد ارائه میشود،
آن است که« :نمایه شما عمومی است .دیگران میتوانند شزما را پیزدا کننزد ،پسزتهزای شزما را
ببینند و برای شما درخواست دوستی ارسال کنند» .در ذیلِ این هشدار ،دو راهکزار بزه فزرد ارائزه
میشود -8 :ویرایش اطالعات و  -5پذیرش شرایط .یافتههای پزژوهشهزای صزورت گرفتزه در
این حوزه نشان میدهد که از یکسو ،افلب افراد در شبکههای اجتماعی بزدون در نظزر گزرفتن
حریم خصوصی خود ،نمایهی عمومی را مورد پذیرش قرار مزیدهنزد و از سزوی دیگزر ،همزین
عامل از علل اصلی بززهدیزدگی جنسزی زنزان در شزبکههزای اجتمزاعی و از جملزه تزانگو اسزت
(مارکوم و هاگینز.)834 :5084 ،

1. Cyber Sex
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شاید بتوان دلیل این امر را در این نکته جستوجو کرد که کاربران زن شبکههزای اجتمزاعی
از تمامی اقشار جامعه هستند و برخی از آنها به دلیل سواد کم ،فاقزد اطالعزات کزافی در مزورد
حریم خصوصی هسزتند 8.بزر اسزاس یافتزههزای حاصزل از انجزام مصزاحبههزای ژرفزایی در ایزن
پژوهش ،بیدقتی و عدم علم کاربران زن به پیامدهای نقض حزریم خصوصزی از عزواملی اسزت
که موجب تسهیل بزهدیدگی جنسی آنها شده است .برخی کاربران زن نیزز بزه واسزطهی شزوق
استفاده هرچه سریعتر از این شبکه ،گزینه پذیرش را انتخزاب مزیکننزد .در ایزن صزورت ،زنزان
کلیه اطالعات خود را در اختیار افراد قرار میدهند .برخی دیگزر از کزاربران زن تزانگو نیزز هزم
چون دیگر افراد ممکن است نسبت به رعایت حریم خصوصزی خزود حسزاس نباشزند .ایزن امزر
موجب میشود تا تمامی افراد ولو فریبهها ،همه پستهزای کزاربران زن را ببیننزد و بزرای آنهزا
درخواست دوستی ارسال کنند .این امر بهویژه هنگامی وضعیت نگرانکنندهای به خود میگیزرد
که مرتکبان در درخواستهای دوستی خود با اظهارات واهی ،زنان را فریفتزه و اعتمزاد آنهزا را
جلب کنند و از این طریق به دنبال ارتکاب جزرایم جنسزی علیزه آنهزا برآینزد .چنزانچزه نمایزه
کاربران زن در تانگو ،عمومی باشد ،افراد قادرند پستهای آنها را مشاهده کنند .به طزور کلزی
و بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبهها ،یکی از راههای اصلی برقراری ارتبزاط در شزبکههزای
اجتماعی« ،الیک کردن پستها» است .بدین صورت که افزراد فریبزه بزدون برقزراری هرگونزه
تماس ،ابتدا پستهای شخ

مورد نظر خود را الیک میکنند و پ

از مدتی بزا جلزب اعتمزاد

طرف ،وی را به مخاطبان خود اضافه میکنند.
 .1الزم به توضیح است که یکی از علتهای اولیهی رشد انحرافات سایبری آن است که بهواسطه مجازی بودن ،فقدان
نمود خارجی و ملموس نبودن این آسیب ها ،عموم مردم از درک این تهدیدها در زندگی در این زیستبوم بهظاهر
رویایی ناآگاه میباشند .از این رو شاید مهمترین راهبرد بهمنظور مبارزه با جرایم سایبری آموزش همگانی باشد .به
جهت عدم درک آثارِ گران بار تهدیداتِ سایبری و تقبیح نکردن ارتکاب اینگونه جرایم از جانب جامعه ،ضرورتِ
نقش آموزش در پیشگیری از جرایم سایبری بیش از سایر جرایم مشخص میشود .سادهترین نوع آموزش در ارتباط با
این دسته از انحرافات ،همان تدابیری است که برای سایر انحرافات اجتماعی به کار میبندیم (جهت مطالعه بیشتر
بنگرید به :بهرهمند ،محمدکورهپز و سلیمی.)161-171 :1131 ،
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یکی از بزه دیزدگان نمونزه ایزن پزژوهش در خصزو

نمایزهی عمزومی چنزین گفزت« :مزن

نمیدانستم که استفاده از نمایهی عمومی ممکن است فرد را در معرض خطراتزی قزرار دهزد .در
کنار آن ،شوق داشتم تا هر چه سریعتر تانگو را نصب کنم؛ چرا که تمامی دوستانم از این شبکه
استفاده میکردند و من هم باید وارد آن میشدم .بعد از مدتی فردی به من درخواسزت دوسزتی
داد که من از سزر کنجکزاوی آن را پزذیرفتم .ایزن فزرد بعزد از آنکزه اعتمزاد مزرا جلزب کزرد،
عک های جنسی خود را برایم ارسال نمود».
یکی دیگر از بززه دیزدگان نیزز کزه دارای تحصزیالت دیزپلم بزود ،در ایزن خصزو

گفزت:

«تنظیمات تلفن همراه من طوری است که به طور کلی فاقد زبان فارسی اسزت و وقتزی تزانگو را
نصب کردم ،چند پیام را دیدم ،اما از آنجا که هیچ سوادی در حوزه زبان انگلیسزی نداشزتم ،بزه
سادگی از کنار آنها گذشتم».
نکته جالب به دست آمده از یافتههای میدانی این پژوهش آن است که یکزی از بززهدیزدگان
جامعه آماری ،با هدف برقراری رابطه با دیگران ،اقدام به نصب و استفاده از تانگو کرده بود .بزر
اساس نتایج حاصل از مصاحبهها ،این فرد به دنبال برقراری ارتباط با افراد ناآشنا بود .بزه عبزارت
بهتر ،آنها درصدد بودند تا در یک فضای فریبمحور با دیگران ارتباط داشته باشزند .بزه گفتزه
وی « :من از دنیای واقعی خسته شده بزودم و دنبزال آن بزودم تزا در یزک دنیزای راحزت و بزدون
محدودیت زندگی کنم .جایی که در آن بعضی محدودیتهای ارتباطی وجود نداشته باشد .من
که با تمامی ویژگی های حریم خصوصی آشنا بودم ،در این دنیا فضای خود را باز گذاشتم و بزه
خودم اجازه دادم تا با تمامی افراد ارتباط داشزته باشزم .الیزک خزوردن زیزاد ،پزایین هزر پسزت،
احساس شگفتانگیزی به من میداد .حتی من به خیلزیهزا درخواسزت دوسزتی مزیدادم و اگزر
قبول میکردند ازشون میخواستم که پستهایم را الیک کنند» .با وجود ایزن ،مزیتزوان چنزین
نتیجززه گرفززت کززه در ایززن نمونززه آمززاری ،نظریززه سززرزنشپززذیری بزززهدیززده (شززتابدهنززدگی)
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تحلیلپذیر است؛ زیرا این فرد بدون توجه به پیامدهای داشتن نمایه عمزومی ،اقزدام بزه برقزراری
رابطه با دیگر کاربران کرده و از اینرو ،خود را در معرض بزهدیدگی قرار داده است.
پ

از بررسی چرایی عدم توجه افراد به حریم خصوصی ،به ظرفیزت تزانگو در بززهدیزدگی

جنسی زنان میپردازیم .گرچه کاربران تازهکار و ناآگاه ممکن است حزریم خصوصزی خزود را
رعایت نکنند ،اما مشکل اصلی را میتوان در خود تانگو جستوجو کرد .تانگو با اهدافی که بزه
دنبال آن است ،امکان برقراری ارتباط میان افراد (به هر نحو ممکزن) را در دسزتور کزار خزویش
قرار داده است و حتی در تنظیمات اولیه ،نمایزهی عمزومی را پزیشبینزی کزرده اسزت .از ایزنرو
میتوان چنین گفت که وجود نمایهی عمومی در ابتدای ورود به این شبکه ،ظرفیت تزانگو را در
بزه دیدگی جنسی زنان افزایش داده اسزت .گرچزه افزراد حزق تغییزر شزرایط موجزود را دارنزد و
می توانند حریم خصوصزی خزود را رعایزت کننزد ،امزا وجزود شزاخ

هزایی چزون سزواد کزم،

ناآگاهی و شوق استفاده از برنامه -که در مصاحبهها بدانها اشاره شده است -موجب میشود تزا
آنها بیدرن

گزینه پذیرش را انتخاب کنند؛ امری که با یافتههزای پزژوهشهزا نیزز هماهنز

است .بر این اساس مزی تزوان چنزین نتیجزه گرفزت کزه اگزر تزانگو در تنظیمزات اولیزه ،نمایزهی
خصوصی را مدنظر قرار میداد و به کاربران اجازه وسعت نمایزه را مزیداد ،امکزان بززهدیزدگی
جنسی زنان نیز کاهش مییافت .در این حالت نیز عواملی چون فقدان آگاهی کافی و سواد کزم
موجب میشد تا افراد به دنبال گسترش نمایهی خود نباشند .این امر نیز بزه نوبزهی خزود موجزب
کاهش بزهدیدگی میشد.
 .2-3امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف
یکی دیگر از عواملی که ظرفیت تانگو را در بزهدیدگی جنسی زنان افزایش داده اسزت ،امکزان
پیدا کردن کاربران زن از طرق مختلف است .در شکل شماره  ،5نوار ابزار جستوجزو مشزاهده
میشود .همانطور که در تصویر دیده میشود ،جسزتوجزوی افزراد از طزرق مختلفزی صزورت
میگیرد .جستوجوی نام ،شماره تلفن ،رایانامه ،تکان دادن تلفن ،افراد در این نزدیکی ،ممکزن
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است بشناسید ،در سراسر دنیا و افراد مشهور ،گزینههایی هستند که به کاربران کمک میکند تزا
با افراد دیگر ارتباط برقرار نمایند.
با توجه به راههای یافتن افراد ،با استفاده از روشهای مورد اشاره ،کزاربران ممکزن اسزت بزا
جستوجوی نامی دخترانه ،زنان را بهمثابهی آماج مناسب انتخاب کنند .به عنوان مثال ،چنانچزه
در قسمت جستوجوی نام ،اسم «سارا» درج گزردد ،تزانگو قزادر اسزت تزا تمزامی حسزابهزای
کاربریِ به این نام را بیابد و در اختیار فرد قرار دهد .در جستوجوی شماره تلفن یا رایانامزه نیزز
فرد میتواند به صورت تصادفی ،کاربران زن را انتخاب کند .با وجود این ،احتمزال پیزدا کزردن
زنان از دو راه اخیرالذکر به نسبت جستوجوی نام کمتزر اسزت؛ زیزرا در ایزن بسزتر افزراد بایزد
رایانامه دقیق کاربران را در اختیار داشته باشند .از اینرو نوشتن تصزادفی رایانامزه و پیزدا کزردن
کاربران زن ،احتمال موفقیت کمتری دارد .در فرض جستوجو بر اساس شماره تلفزن نیزز فزرد
شماره تصادفی را مینویسد .در این صورت شماره مورد نظر باید از یکسزو ،عضزو تزانگو و از
سوی دیگر زن باشد تا فرد به هدف خود برسد؛ امری که احتمال آن کمتر است.
در برخی فروض دیگر همچون «تکان دادن تلفن»« ،افزراد در ایزن نزدیکزی»« ،ممکزن اسزت
بشناسید»« ،در سراسر دنیا» و «افراد مشهور» نیز کاربران با استفاده از قابلیت  GPSمیتواند زنزان
را پیدا کنند و امکان برقراری رابطه با آنها را پیدا کنند .در این صورت فرد میتواند بزه تمزامی
اطالعات کاربران زن دسترسی یابد ،به وی درخواست دوستی دهد و پسزتهزای وی را الیزک
کند.

8

پیدا کردن کاربران زن از تمامی نقاط جهان به شرحی که گذشت ،ایزن امکزان را بزه وجزود
میآور د تا افراد آماج مناسب جرایم جنسی را انتخاب کنند .این امر که از مقدمات بززهدیزدگی
جنسی زنان و از ظرفیتهای تانگو در بروز آن است ،موجب میشود تا مرتکبان جزرایم جنسزی
 . 1البته برقراری ارتباط از طرق مورد اشاره منوط به آن است که فرد نمایه عمومی خود را تغییر نداده باشد؛ بهه عبهارت
دیگر ،چنان چه فرد با رعایت حریم خصوصی ،نمایه خود را از حالت عمومی خارج کرده باشد ،امکهان یافهت شهدن از
راههای فوق از بین میرود ،اما همانطور که مطالعات نشان میدهد ،عموماً افراد ،نمایه عمومی خود را تغییر نمیدهند.
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علیه زنان ،در وهلهی اول ،آماج مناسب خود را انتخاب نمایند و با جلب اعتمزاد آنهزا و ارسزال
درخواست دوستی ،خواستههای خود را به تدریج محقق کنند.
بر اساس یافته های حاصل از مطالعات میدانی در این پزژوهش ،یکزی از بززهدیزدگان جامعزه
آماری که بزهدیده رابطهی منافی عفت مبتنی بر عنف (فیر زنا) و سرقت شده بود ،چنزین اظهزار
داشت« :فرد مورد نظری که به من تعرض کرد ،ابتدا در صفحه شخصی ،پیامی به مزن داد و بعزد
از مدتی ،کلنجار رفتن و بحث ،توانست مرا فریب دهد ...با یکدیگر دوسزت شزدیم .بعزدها کزه
رابطمان صمیمی شد ،از او پرسیدم که چطور من را پیدا کردی و او گفت از طریق قابلیت افزراد
در این نزدیکی .حتی بعد از مدتی متوجه شدم که وی در محله ما زندگی میکند».
 .3-3عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها
یکی دیگر از ظرفیتهای تانگو در بزهدیدگی جنسی زنان ،عزدم نظزارت ایزن شزبکه در ارسزال
تصاویر و ویدئوها است .بر این اساس کاربران تانگو قادرند هر نوع عک

یا ویزدئویی را بزرای

یکدیگر ارسال کنند یا در قالب پست در اختیار دیگران قرار دهند .شدت ایزن عزدم نظزارت تزا
بدان جاست که افراد حتی در نمایه خود میتوانند هر نوع عکسی را قرار دهند.
همانطور که در ادامه به تفصیل خواهیم گفت ،یکزی از انزواع بززهدیزدگی جنسزی زنزان در
تانگو ،ارسال تصاویر و ویدئوهای مستهجن بزه آن هزا اسزت .در ایزن حالزت ،مرتکزب بزا جلزب
اعتماد کاربر زن و برقراری رابطه دوستی ،جهت تحریک وی ،عک ها و ویزدئوهای مسزتهجن
را برای زن ارسال میکند .بر اساس یافتههای حاصل از مطالعات میدانی در این پژوهش ،مزردان
برای تمامی اعضای جامعه آماری ،عک ها و ویدئوهای هرزهنگارانه ارسال کردهاند .دلیل ایزن
امر نیز آن است که تانگو هیچگونه نظارتی در ارسال تصاویر و ویدئوها نزدارد .بزهعبزارتدیگزر
افراد در این شبکه قادرند تا انواع ویدئوهای هزرزهنگارانزه و مسزتهجن را ارسزال کننزد و از ایزن
طریق موجبات بزهدیدگی جنسی زنان را فراهم آورند.
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در حالت ارسال تصاویر و ویدئوهای مستهجن ،زن در صورت عدم رضایت نسبت بزه اقزدام
انجام شده ،دو راه را پیش روی خود دارد :مسدود کردن مخاطب و گزارش تخلف این فرد .در
حالت اول ،کاربر زن با مسدود کردن مرتکب ،ارتباط خود را با وی بهطور کلی قطزع مزیکنزد.
در حالت دوم نیز بزهدیده میتواند تخلف فرد را به تانگو اعالم کند .در ایزن شزرایط نیزز امکزان
رسیدگی به تخلف توسط تانگو به دالیلی چون عدم سازوکار مشخ

جهزت شناسزایی هویزت

واقعی مرتکب ،دشواری دسترسی به متخلف و  ...با شک و تردید همراه است .افزون بر آن هزر
دو راهبرد مورد اشاره –مسدود کردن و گزارش تخلف -که در تانگو به رسزمیت شزناخته شزده
است ،واکنشمدارانه هستند؛ به عبزارت دیگزر دو روش فزوق ،نزاظر بزر مرحلزه پسزابزهدیزدگی
هستند .از اینرو می توان چنین گفت کزه تزانگو ،هزیچ سزازوکار مشخصزی جهزت پیشزگیری از
ارسال تصاویر و ویدئوهای مستهجن ندارد .فقدان راهبردهای کنشمدارانه و پیشگیرنده در ایزن
بستر به همراه فقدان نظارت در تانگو موجب میشود تا زمینههای بزهدیدگی جنسی زنان در این

شبکه افزایش یابد.
 .4-3عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران
یکی دیگر از ظرفیتهای تانگو در بروز بزهدیدگی جنسی زنان ،عدم وجود سزازوکار مشزخ
جهت شناسایی بزهکاران است .بر اساس شواهد موجود برخی افراد و بزه ویزژه مرتکبزان جزرایم
جنسی با ارائهی هویت جعلی ،حساب کاربری خود را ایجاد میکنند .بر این اساس این افزراد بزا
وارد کردن نام و نام خانوادگی جعلی و ایجاد رایانامه به نام دیگری ،وارد شبکه اجتماعی تزانگو
میشوند و به دنبال تحقق اهداف جنسی خود برمیآیند؛ این امر بهویژه هنگامی تقویت میشزود
که به یاد آوریم بخش بزرگی از کزاربران -بزه ویزژه نوجوانزان و جوانزان -بزه منظزور پاسزخ بزه
ی اعطزائی بزه
نیازهای جنسیِ خود به فضای سایبر سزفر مزیکننزد؛ 8زیزرا ایزن فضزا بزا ناشزناختگ ِ
 .8مت سفانه آمارهای تکاندهنده زیر بیانگر آناند که  85درصد از کل وبگاهها ،اختصا

به مسائل هرزهنگاری دارند

(نزدیک به  4میلیون و  500هزار وبگاه) ،روزانه بیش از  5و نیم میلیارد رایانامه حاوی هرزهنگاری ردوبدل میشود (بیش از
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کاربران و عدم مالقات چهرهبهچهره ،محدودیتهای دنیای خاکی برای ابراز این تمزایالت را از
بین برده است.
همانطور که میدانیم ،فضای اینترنت ،فضای «گمنزامی» 8اسزت .در ایزن فضزا هزیچ نگهبزان
مرکزی و محل کنترلی وجود ندارد .این عامل موجب میشود که از یکسو ،کنترل بر محتوای
دادهها از بین رود و از سوی دیگر ،هویت افراد مخفی بماند .گرچه مخفی ماندن هویزت عمومزاً
از طریق وارد کردن نامهای جعلی صورت مزی گیزرد ،امزا گزاه کزاربران بزا اسزتفاده از سزروی
دهندههای مختلف و نقض مقررات پروتکل اینترنتی ،هویت خود را پنهزان مزیکننزد .گمنزامی،
بیچهرگی و بینامی افراد در تانگو ،نهتنها پیگرد قانونی آنها را با مشکل مواجه میکنزد ،بلکزه
موجب گسترش جرایم ارتکابی در این قلمرو –از جمله ،بزهدیدگی جنسی زنان– میشود.
گاه برخی افراد پ

از انتخاب آماج خود در دنیای واقعی ،ممکزن اسزت از طریزق برقزراری

ارتباط با وی در تانگو –از طریق نام ،شماره تلفزن ،افزراد در نزدیکزی و  – ...اطالعزات خزویش
پیرامون وی را تکمیل کند و سپ

مرتکب جرم شزود .در ایزن صزورت اسزتفاده از نزام جعلزی،

یکی از سازوکارهای مناسب است؛ زیرا مرتکب به دلیل حفظ آبرو و تزرس از تعقیزب کیفزری،
بهترین راه ممکن را در استفاده از نام جعلی میبیند و به همزین دلیزل بزا نزام فیرواقعزی ،حسزاب
کاربری خود را ایجاد میکند .از سوی دیگر این عامل باعث میشود تا تزانگو نیزز در شناسزایی
وی با مشکل مواجه شود .از اینرو ،عدم وجود سازوکارهای مشزخ

جهزت شناسزایی هویزت

مرتکبان در تانگو میتواند آمار بزهدیدگی جنسی زنان در این بستر را افزایش دهد.

 1درصد تمامی رایانامههای ارسالی) و بیش از  52درصد جستوجوهای کاربران بهمنظور رصد این وبگاهها میباشد.
همانین باید اشاره کرد این صنعت چنان پردرآمد است که در سراسر دنیا ساالنه دستکم  26میلیارد دالر سودآوری دارد.
ر.کhttps://wsr.byu.edu/pornographystats :
1. Anonymity
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 .5-3ورود بدون رضایت به گروهها
یکی دیگر از شزاخ

هزای مهزم در رشزد بززهدیزدگی زنزان در تزانگو ،آن اسزت کزه کزاربران

میتوانند دوستان خود را بدون رضایت ،وارد گروههای مختلف کنند .گرچه تمامی گزروههزای
شکلگرفته در شبکههای اجتماعی و از جمله تانگو ،منحرفانه و مرتبط با مسزائل جنسزی نیسزتند،
اما درصدی از گروهها به مسائل این حوزه میپردازنزد .در ایزن شزرایط ممکزن اسزت کزاربری،
دوست مؤنث خود را بزه گزروههزای جنسزی بزرده و از ایزن طریزق ،نمایزهی وی را در دسزترس
همگان قرار دهد .در این صورت افراد خاصی که در این گروهها حضزور دارنزد ،وجزود زن در
گروه را فنیمت شمرده و با دسترسی به نمایه وی و ارسال درخواست دوستی ،مزیتواننزد بزا وی
ارتباط برقرار نمایند.

 .4الگوهای بزهدیدگی جنسی زنان در تانگو
رشد فناوری اطالعات موجب افزایش بزهدیدگیهای برخط شزده اسزت (ویلسزون و همکزاران،
 .)507 :5085از اینرو شیوههای سنتی بزهدیدگی جنسی زنان را امروزه باید در قالبهای مزدرن
همچون بزهدیدگی در شبکههای اجتماعی جستوجو کزرد .بزر اسزاس یافتزههزا ،در شزبکههزای
اجتماعی از جمله تانگو ،مرتکبان میتوانند از  86راه جهزت ارتکزاب جزرایم جنسزی علیزه زنزان
استفاده کنند (کوپ

و همکاران .)81 :5005 ،قابلیتهای بیشمار شبکههای اجتماعی نسبت بزه

دیگر ابزارهای مشابه پیشینیِ خود ،نهتنها این محیط را برای کزاربران بلکزه بزرای بززهکزاران نیزز
محبوب ساخته است .بر این اساس مزاحمین ،آزارگران و تروریستهای سزایبری در پزی آنانزد
تا بتوانند فرد مورد نظر خود را شکار کنند .برای نمونه ،مدیران مای اسپی  8دریافتند که از میان
تقریباً  810میلیون نمایهی ثبتشده در این شزبکه اجتمزاعی ،بزیش از  55000نمایزه بزه مجزرمین
جنسیِ آمریکایی اختصا

دارد (برداهرست .)58 :5088 ،همانین بر اسزاس آمزار پلزی

فتزای

1. My Space
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نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،در سال  8350بیشترین هتک حیثیتِ افراد در شبکههزای
اجتماعی ر داده است (شکل ( )3ناصرآبادی.)86 :8350 ،
شکل شماره  :3فراوانیِ کانونهای جرمخیزِ هتک حیثیت افراد در فضای سایبر

اگر گرایش بهکارگیری فضای سایبر برای آزار زنزان را در پزنج سزال گذشزته دنبزال کنزیم،
میتوان دیزد کزه مکزاننگزاری 8مزبزور ایزنگونزه تغییزر کزرده اسزت :رایانامزههزا← اتزاقهزای
گپزنی← محزلهزای اجتمزاع بزاز ماننزد دات کزامهزا ،وبنوشزتهزا و فیزره← سزایتهزای
شبکههای اجتماعی (شامل رایانامهها +صزفحه خانزه نمایزه +تابلوهزای پیزام مشزترک) (هالزدر و
جیشانکار.)51 :8353 ،

1. Topography
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شکل شماره  :4مراکز جرایم آزار زنان در فضای سایبر

از اینرو و با توجه به ظرفیت باالی تانگو در بززهدیزدگی جنسزی زنزان ،الگوهزای قربزانی شزدن
مورد اشاره ممکن است در دو قالب حسابهای کزاربری حقیقزی و فیرواقعزی ر دهزد کزه در
ادامه به بررسی آنها پرداخته میشود.
 .1-4بزهدیدگی جنسی در قالب حسابهای کاربری حقیقی
در این حالت مرتکبان جرایم جنسی علیه زنزان بزا اسزتفاده از ظرفیزت بزاالی تزانگو در برقزراری
ارتباط و پیدا کردن کاربران زن ،آماج خود را انتخزاب مزیکننزد .در ایزن بسزتر افزراد از طریزق
ارسال درخواست دوستی و الیک کردن پستها ،اعتماد طرف را جلب میکننزد .الزم بزه ذکزر
است که در درخواست دوستی ،فرد میتواند با کاربر مورد نظر خود گفزتوگزو کنزد ،خزود را
معرفی نماید و اطالعاتی را در مورد خود در اختیار فرد مورد نظر قرار دهد .این امر نیزز موجزب
میشود تا بزهکاران بزا ادعاهزای واهزی و بیزان برخزی مطالزب دروغآمیزز و افواکننزده ،زنزان را
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متقاعد به قبول دوستی کنند 8.در فرض پذیرش درخواست دوستی ،مرتکب با دستیابی به برخزی
اهداف مورد نظر خود ،وارد ارتباط با زنان میشزود و از طزرق مختلزف در پزی برقزراری رابطزه
جنسی با وی برمیآید.
در این حالت که بزهکاران عمدتاً ارسال پیامهای متنی ،صوتی و تصویری را در دسزتور کزار
خود قرار میدهند ،از یکسو زمینههای برقراری ارتباط جنسی در فضای واقعی محقق مزیشزود
و از سوی دیگر ،حتی بدون شکلگیری رابطه جنسی ،زنان به واسطه دریافت پیامهای مستهجن،
بزهدیدهی جرایم جنسی واقع میشوند؛ زیرا بر اساس افکار پژوهشگران رویکردهزای جنسزیت
محور ،5ارسالهای پیام مستهجن به زنان ،اثرات روحی و روانی ناگواری را برای آنها به وجزود
میآورد (مارکوم و هاگینز )834 :5084 ،و این امر عاملی است که موجزب بززهدیزدگی جنسزی
آنها میشود؛ به عبارت دیگر ارسال پیامهای مستهجن به زنان به قصد تحریک آنها و برقراری
رابطهی جنسی در دنیای واقعی ،شرافت زنانه را از بین میبرد ،موجب افسردگی و سوءظن زنزان
نسبت به مردها میشود و از اینرو شایستهی وصزف بززهکزاری اسزت .یافتزههزای پزژوهشهزای
 .1البته الزم است مجدداً ت کید شود که قبول درخواست دوستی توسط خانمها نیز در ارتکاب جرایم علیه آنها مؤثر است.
از اینرو در قسمتهای بعدی به تفصیل به بررسی نقش زنان در بزهدیدگیهای جنسی در تانگو میپردازیم.
 .5گلستروف در تحلیل رابطه میان فمنیسم و جرمشناسی به چهار جنبش متفاوت از این نظریه اشاره میکند .فمنیسم لیبرال،
فمنیسم رادیکال ،فمنیسم جامعه گرا و فمنیسم پسامدرن .فمنیسم لیبرال معتقد است که رویههای علمیِ بد و ضعیف،
تبعیضهای جنسی را در پژوهشهای تجربی ایجاد می کنند .فمنیسم رادیکال بر سرکوبی زنان توسط مردان تمرکز میکند.
تحلیل اصلی این نظریه ها بر روابط جنسی است .در این نظریه به زنانِ مورد تجاوز قرارگرفته ،بزهدیده اطالق نمیشود ،بلکه
آنان را بازماندگان مینامند؛ افرادی که بهشدت به دنبال خروج از این وضعیتاند .فمینیسم رادیکال حالت انفعالی زنان را
ناپسند شمرده و آنان را به تکاپو جهت احقاق حقهای خود فرامیخواند .فمینیسم جامعهگرا محل تعامل متغیرهای مختلفی
چون روابط جنسی ،نژادی و طبقها ی است .مباحث بنیادی در این نظریه ،جرمانگاری جامع (جرمانگاری رفتارهای طبقه
فرادست و فرودست) و قدرت به مثابه عامل اصلی در تعیین اشکال مختلف جرم است .فمینیسم پسامدرن نیز بر این باور
است که زنان بهعنوان دیگران درنظر گرفته می شوند .در این بستر ،مردان ،خودی (از خود) و زنان ،ناخودی و از دیگران در
نظر گرفته میشوند (دکسردی.)75 :8355 ،
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صورت گرفته در این زمینه در کشور هند نشان میدهد که  40درصد زنان ،بزهدیزدهی دوسزتان
مجازی خود شدهاند (هالدر و جیشانکار.)53 :8353 ،
بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که بززهدیزدگی جنسزی از طریزق حسزابهزای کزاربری
حقیقی ،از طریق رابطه دوستانه دو طرفه و در قالب ارسال پیام انجام میشود .بزهدیزدگی جنسزی
در این بستر ،از طریق ارسال پیامهای متنی ،صوتی و تصویری محقزق مزیشزود کزه در ادامزه بزه
بررسی جداگانه این موارد میپردازیم .الزم به ذکر است که ارسزال پیزامهزای مسزتهجن ممکزن
است به صورت خصوصی برای زنان ارسال شود یا در گروهها ،بارگذاری شوند.
 .1-1-4ارسال پیام متنی

در این حالت ،مرتکب در قالب ارسزال پیزام متنزی و بزا نوشزتن مزتنهزای هزرزهنگارانزه موجزب
بزهدیدگی جنسی زنان میشود .بدون شزک،عبارات موجزود در مزتنهزای ارسزالی بایزد حزاوی
مطالب مستهجن باشد تا بزهدیدگی زنان محقق شود .ارسال پیام متنی مستهجن مزیتوانزد توسزط
دوستان قدیمی زنان و آشنایان جدید در تانگو صورت گیرد؛ افرادی کزه از طریزق جسزتوجزو
به لیست دوستان زنان اضافه شده انزد .بزر اسزاس اظهزارات یکزی از اعضزای جامعزه آمزاری ایزن
پژوهش« :دوست قدیم و مجرم امروز ،همواره در آخر شب به من پیام میداد .عمزدتاً پیزامهزای
ارسالشده بعد از ساعت  85شب بود .او اینقدر به من در شبها پیام میداد کزه یزک بزار بهزش
گفتم چرا روزها پیام نمیدهی؟ با این وجود ،وی کماکان شبها پیزام مزیداد و مزن هزم چزون
بهش دل بسته بودم ،همراهش میشدم .وی در پیامهای آخرشب همواره داسزتانهزای مسزتهجن
برای من ارسال میکرد و از من میخواست تا وی را همراهی کنم».
 .2-1-4ارسال پیام صوتی
در این فرض نیز مرتکب به قصد تحریک هدف مورد نظر خود ،پیامهای صوتی هرزهنگارانهای
را ارسال میکند .با توجه به قابلیت تزانگو در ارسزال پیزامهزای صزوتی توسزط کزاربر ،مرتکزب
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میتواند در اتاق گفتوگو با قرار دادن دست خود بر روی یک قسمت مشزخ

 ،حزرف زده و

آن را برای مخاطب ارسال نماید .ارسال پیام صوتی هرزهنگارانه میتوانزد ،متعلزق بزه خزود فزرد
نباشد؛ بلکهای قسمتی از یک فیلم مستهجن باشزد .در ایزن حالزت نیزز بززهدیزدگی جنسزی زنزان
محقق میشود .یکی از بزهدیدگان در این خصو

چنین گفت« :معموالً بعد از تحریک کزردن

من ،صدایش را ضبط میکرد و برایم میفرستاد .در این پیامها ،عمدتاً صحبت از روابزط جنسزی
بود .وی از من میخواست که من هم جواب او را از طریق وی

(پیام صوتی) بدهم .من به هیچ

وجه راضی به انجام این کار نبودم ،اما وی دستبردار نبود».
 .3-1-4ارسال پیام تصویری
در این حالت مرتکب در قالب ارسال پیام تصویری به دنبال تحقزق اهزداف خزود اسزت .ارسزال
پیام تصویری در دو قالب ارسال عک

و ویدئو محقق میشود .در هزر دو فزرض مزورد اشزاره،

مرتکب میتواند تصاویر و ویدئوهای هرزهنگارانهای را از خود یا دیگری برای کاربر زن ارسال
کند.
به نظر میرسد ،زمانی که زنان با مشکالتی چون آزارهای خانگی ،شکست عشقی ،رابطزهی
سرد با همسر و نظایر آن مواجزه باشزند ،احتمزال مشزارکت آنهزا در پدیزدههزای هزرزهنگارانزه
افزایش مییابد و در این راستا آنها به صورت مشتاقانه و داوطلبانه در فراینزدهای هزرزهنگزاری
شرکت میکنند .به هر ترتیب ،بزهدیدگی زنان در قالب حسابهای کاربری حقیقی بزه رابطزهی
مستقیم میان دو طرف در اتاق گفتوگو مربوط میشود.
 .2-4بزهدیدگی جنسی در قالب حسابهای کاربری غیرواقعی
بزهدیدگی جنسی در قالب حسابهای کاربری فیرواقعی بدین نحو است که ابتدا فرد بزا کزاربر
زن دارای ارتباط دوستانه و حتی عاشقانه میباشد .این رابطهی دوستانه و وجزود اعتمزاد متقابزل،
موجب میشود تا کاربر زن ،عک

های خصوصزی خزود را در اختیزار فزرد قزرار دهزد .پز

از

مدتی ممکن است رابطهی میان این دو فرد ،به دالیل مختلزف ،قطزع شزود .در ایزن حالزت و بزه
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ویژه زمانی که جدایی میان ایزن دو فزرد ،همزراه بزا دشزمنی و عزداوت صزورت گیزرد ،احتمزال
بزهدیدگی جنسی در قالب حسابهای کاربری فیرواقعی افزایش مییابد.
در این شرایط ،مرتکب (مرد) با ایجزاد حسزاب کزاربری جدیزد بزه نزام آن زن و قزرار دادن
عک

خصوصی و فیررسزمی وی در نمایزه ،اولزین بززهدیزدگی جنسزی علیزه وی را بزه وجزود

میآورد .در این شرایط ،مرتکب در تنظیمات تانگو ،نمایه را به صورت عمومی باقی میگزذارد
تا اطالعات و عک های فرد در اختیار همگان قرار گیرد .در این حالت ،عزدهای از سزودجویان
با مشاهده عک

خصوصی فزرد و نمایزهی عمزومی وی ،درخواسزتهزای دوسزتی را بزرای وی

ارسال میکنند و فرد ،نهتنها تمامی آنها را قبول میکند ،بلکه عک های خصوصی خزانم را در
اختیار دوستان جدید قرار میدهد .حتی مرتکب به این امور نیز بسنده نمیکنزد و ممکزن اسزت،
عک های خصوصی را در قالب پست در اختیار همگان قرار دهد.
به عبارت دیگر میتوان مدعی شد که نوع خاصی از جرایم جنسی در حوزهی فضای سزایبر
در این حالت ر میدهد .این حالت که از آن به قلب تصویر 8یاد میشود ،ناظر بر حالتی اسزت
که تصاویر کاربر زن شبکه اجتماعی از آلبومهای شخصی وی گرفته مزیشزود و بزرای اهزداف
هرزهنگاری با استفاده از قسمتی از عک

مانند سر یا نیمتنزه از کمزر تزا سزینههزا ،مزورد تغییزر و

دستکاری قرار میگیرد.
البته ،ارتکاب جرم به نحو مورد اشاره با انگیزههای انتقامجویانه و سزوء اسزتفادهگرانزه انجزام
میشود .در انگیزهی انتقام ،فرد به دلیل شکست در رابطهی عشقی یا شنیدن پاسخ منفی از خزانم
برای رابطه جنسی و حتی ازدواج ،اقدام به این عمل میکند .در برخی فروض دیگزر نیزز ممکزن
است فرد علیه زن مطلّقهی خود ،اقدام کند .بر اساس شواهد موجود ،شوهر سابق یک بززهدیزده
نام و اطالعات شخصی موجود در کری

لیست 5را به منظزور انتقزامگیزری انتشزار داد تزا مزردم

1. Morphing
2. Craiglist
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بتوانند وی را برای یک رابطهی جنسی داغ 8رزرو کنند .بزه محزض انتشزار اطالعزات ،بززهدیزده
چندین تماس تلفنی از فریبهها دریافت کرد .پ

از اخطارهزای الزم ،مسزئوالن کریز

لیسزت

موارد انتشاریافته را حذف کردند (هالدر و جیشانکار.)51 :8353 ،
بززا وجززود ایززن ،ممکززن اسززت هززدف مرتکززب از انتشززار عک ز هززای خصوصززی کززاربر زن،
سوءاستفاده مالی و معنوی باشد؛ بدین نحو که به بزهدیده اعالم نماید در صورت دریافزت وجزه
(سوءاستفاده مالی) یا برقراری رابطه جنسی (سوءاسزتفاده معنزوی) ،اقزدام بزه حزذف پسزتهزا و
مسدود کردن حساب کاربری میکند.

 .5سازوکارهای پیشگیرنده از بزهدیدگی زنان در تانگو
بززا وجززود مباحززث پززیشگفتززه و ظرفیززت بززاالی تززانگو در بزززهدیززدگی جنسززی زنززان ،ارائززهی
سازوکارهای پیشگیرانه در این قلمرو ،ضروری است .با وجود آنکه در مباحزث جزرمشناسزانه،
برتری راهبردهای پیشگیرندهی فیرکیفری بر تدابیر کیفری ثابت شده است ،اما کماکزان برخزی
به دنبال مداخلههای دولتی در زمینهی منع استفاده از شبکههای اجتماعی از جمله تزانگو هسزتند.
به عقیدهی این عده تنها راه رهزایی از آثزار مخزرب اسزتفاده از شزبکههزای اجتمزاعی ،پزاالیش/
فیلترین

آنها است .با وجود این به نظر میرسد که راهبرد مورد اشاره از یکسو ،پاک کردن

صورت مسئله است و از سوی دیگر ،افراد قادرند به گونههای مختلف ،فیلترینز
دوْر بزنند .مشاهدات در حوزهی فیلترین

ایجادشزده را

برخی نرمافزارها و شبکههای اجتماعی نشان میدهزد

که این پدیده موجب کاهش استفاده از این برنامهها نشده اسزت؛ بنزابراین بزه نظزر مزیرسزد کزه
توسل به سازوکارهای پیشگیرانه فیرکیفری با تکیه بر تدابیر آموزشی-آگزاهیسزاز بزه کزاربران
این شبکهها ،به نحو بهتر از بزهدیدگی افراد جلزوگیری کنزد 5.بزر ایزن اسزاس پزژوهش حاضزر،
1. Hot sex
 .8تدابیر آموزشی از این جهت از تدابیر آگاهیساز تمییز داده میشوند که «آموزش» به منظور حداکثر اثربخشیِ آن باید در
اوایل سنین بحرانیِ فرآیند توسعه شخصیت؛ یعنی کودکی صورت گیرد .درحالی که تدابیر آگاهیساز در هر بازه زمانی و
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پیشگیری از بزهدیدگی جنسی زنان در تانگو را در پرتو تدابیر فیرکیفری دارای اولویت میداند
و از اینرو به تحلیل این شاخ

ها میپردازد.

 .1-5نمایهی خصوصی
همانطور که یافته های حاصل از مطالعزات میزدانی در ایزن پزژوهش نشزان داد ،یکزی از دالیزل
اصلی بزهدیدگی جنسی زنان در تانگو ،عدم رعایزت حزریم خصوصزی توسزط کزاربران اسزت؛
بنابراین به نظر میرسد که به موازات افزایش حساسیت زنان نسبت به رعایزت حزریم خصوصزی
در تانگو ،از نر بزهدیدگی جنسی آنها کاسته شود .از آنجا که زنزان بزه دالیلزی چزون سزواد
کم ،شور و شوق استفاده از تانگو و عدم آشنایی با قانونگاههزای امنیتزی ایزن شزبکه ،اطالعزات
خود را در اختیار تمامی افراد قرار میدهند ،خود را به مثابهی آماج مناسب جرایم جنسی معرفی
میکنند 8.از اینرو ،به نظر میرسد که استفاده از تانگو و در عین حال ،پیشگیری از بززهدیزدگی
نسبت به اقشار مختلف جامعه می تواند بکار گرفته شود .قاعده کلی در فرآیند آموزش آن است که باید همزمان با دوران
کودکی ،آفاز و در مراحل بعدیِ رشد تکمیل و ادامه یابد .در واقع فرآیند آموزش به مانند فرآیند رشد گیاه میماند .در
دوران کاشت بذر بیشترین نگهداری و مراقبت را نیازمند است اما در مراحل بعدی _ اگرچه مرحلهبهمرحله_ از شدت
مراقبت کاسته میشود ،اما ارتباط با آن قطع نمی گردد (جهت مطالعه بیشتر بنگرید به :رضوی فرد ،بهزاد و محمد کورهپز،
حسین ،راهبردهای آموزشی -آگاهی ساز :ضرورتی پیشروی برنامههای کنترل انحرافات سایبری ،فصلنامه کارآگاه،
شماره .)55-53 :8354 ،35
 .8نظریه نقشِ اثرگذارِ بزهدیده توسط هان

فون هنتی

که در دهه  8540معرفی شد ،میتواند بهخوبی رشد جرم سایبری

بر ضد زنان را تشریو کند .این نظریه بیان میکند که بزهدیده ممکن است فعاالنه یا منفعالنه ،خودْ عاملِ شروعِ بزهدیدگی
باشد .با تحلیل گونهشناسی جرایمی که در ارتباط با زنان در فضای سایبر روی میدهند و بررسی روندهای آن ،مشاهده
میکنیم که شتابدهندگی فعال ،هنگامیکه زنان بزهدیده با آگاهی از سایتهای دوستیابی یا سایتهای بزرگساالن دیدن
میکنند و اطالعات واقعی خود را به «بازدیدکنندگان» از نمایههایشان می دهند ،خود زمینه جرایم سایبری را فراهم
میآورند .ماجرا تا جایی پیش میرود که زنان از روی بیفکری در اتاقهای گپزنی عمومی برخط یا سایتهای اجتماعی
با فریبهها دوست میشوند و اطالعات زمانی -مکانی واقعی خود را افشا میکنند .این امر بهخصو

در مواردی که تصاویر

بزهدیدگان تغییر شکل یافته و نمایههای جعلی خود را در سایتهای مختلفی که توسط آنها ایجاد نشده مییابند ،صدق
میکند .چنین مزاحمتهایی که فالباً توسط مرتکب برای آزمودن دانش فنی بروز پیدا میکند که آن را شتابدهندگی
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جنسی ،مستلزم آن است که زنان نسبت به رعایت حریم خصوصی خود حساس شزوند .ایزن امزر
مستلزم آموزش عمومی و همگانی است .البته باید بزه ایزن نکتزه اشزاره شزود کزه اتخزاذ راهبزرد
آموزش عمومی منوط به آن است که دولتها نیز دفدفهی حفظ حزریم خصوصزی شزهروندان
خود را داشته باشند .در برنامههای حفظ حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی ،به طزور عزام و
در تانگو ،به طور خا  ،به شهروندان و بزه ویزژه زنزان آمزوزش حفزظ حزریم خصوصزی ارائزه
میشود.
همانطور که در معرفی تانگو عنوان شد ،نمایه کزاربران در تنظیمزات اولیزه ،عمزومی اسزت.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که این عامل ،یکی از دالیل اصلی بزهدیزدگی جنسزی زنزان
در تانگو است .از اینرو جهت پیشگیری از بزهدیدگی جنسی زنان در تانگو الزم است تا تمامی
کاربران خانم ،نمایهی خود را بزه محزض ورود ،از حالزت عمزومی خزارج و تبزدیل بزه نمایزهی

فعال مینامیم؛ زیرا در چنین مواردی فالباً دیده میشود که علیرفم هشدارهای مختلفی که توسط مقرراتِ امنیتِ اینترنتی
بهطورکلی ارائه میشود و نیز نکات امنیتی که در راهبردهای سیاستی ارائهدهندگان خدمات اینترنتی وجود دارد ،بزهدیده
بهواسطه بیپناه رها کردن خود در فضای سایبر ،جرم را بهسوی خود جلب میکند .شتاب دهندگی فعال همانین هنگامیکه
بزهدیده تصمیم میگیرد تا با اتهامات لفظی در اجتماعات عمومی با مرتکب مبارزه کند ،دیده میشود .بااینحال ،نظریه
شتاب دهندگی فعال در مورد بزههای خاصی مثل تماشاگری جنسی صدق نمیکند .همانین ،ما بزهدیده را بهعنوان یک
هویت مؤنث سرزنش نمیکنیم ،بلکه آناه نظر ما را جلب میکند ،فقدان آگاهی و هوشیاریِ سایبری در بسیاری از زنانِ
بزهدیده است که شتابدهندگی فعال را تقویت میکند .بررسی گونهشناسی ما حاکی از آن است که اکثریت جرایم
سایبری با هدف زنان ،به سبب شتاب دهندگی انفعالی نیز روی میدهند .نمونههای شتابدهندگی انفعالی را میتوان در
پروندههای جرایم تبعیضی/تنفری که به دلیل نگرشهای بزهدیده در مورد فمینیست ،صدمات عاطفی به دلیل روابط از
هم گسیخته و فیره یافت که افلب به سبب انگیزه های انفعالیِ خودِ بزهدیده روی میدهند .میتوان دید که زنان بزهکار در
فضای سایبر که به زنان حمله میکنند ،بهطور قابل توجهی هنگامی که آنان به خاطر اختالف بر سر مسائل پیشپا افتاده اقدام
به جن

لفظی با بزهدیده میکنند ،به دلیل شتابدهندگی فعال روی میدهد .در موارد خاصی وقتی زن بزهدیده اقدام به

رقابت بر سر ربودن دل یک مرد میکند ،زنان بزهکار نیز به دلیل شتابدهندگیهای انفعالی تحریک میشوند (هالدر و
جیشانکار.)13-14 :8353 ،
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خصوصی کنند .با توجه به آنکه در نمایهی عمزومی ،تمزامی کزاربران قادرنزد همزه پسزتهزای
کاربران خانم را مشاهده و برای آن ها درخواسزت دوسزتی ارسزال کننزد ،اعتمزاد زنزان بزه افزراد
فریبه ،آنها را در معرض بزهدیزدگی جنسزی قزرار مزیدهزد؛ بنزابراین در ایزن شزرایط ،بزه نظزر
میرسد که بهترین راه ،تبدیل نمایهی عمومی به خصوصی است.
 .2-5عدم قبولی درخواستهای دوستی
بخش دیگر برنامه راهبردی فیرکیفری ،عدم قبولی درخواستهای دوستی است .چنانچه کاربر
زن نمایهی خود را تبدیل به نمایهی خصوصی نکزرده باشزد ،تمزامی افزراد مزیتواننزد بزرای وی
درخواست دوستی ارسال کنند و پستهزای وی را ببیننزد .گرچزه مشزاهدهی پسزتهزا و الیزک
کردن آنها ،خطر آنچنانی را برای زنان به وجود نمیآورد ،اما قبول درخواست دوستی ممکن
است آنها را در معرض بزهدیدگی جنسی قزرار دهزد .از ایزنرو بزه نظزر مزیرسزد کزه یکزی از
بهترین راهها جهت پیشگیری از بزهدیدگی جنسی خانمها ،عدم قبولی درخواسزتهزای دوسزتی
توسط کاربران زن است .بر اساس اظهارات یکی از اعضای جامعه آماری« :اگر مزیدانسزتم وی
روزی مرا به خانه خود کشانده و آن عمزل شزنیع را بزا مزن انجزام مزیدهزد ،هرگزز درخواسزت
دوستیاش را قبول نمیکردم .کاش هرگز درخواستش را قبول نمیکردم».
 .3-5عدم ارسال تصاویر شخصی و غیررسمی به دیگر کاربران
یکی دیگر از بخش های این برنامه ،عدم ارسزال تصزاویر شخصزی و فیررسزمی توسزط زنزان بزه
دیگر کاربران است .در دنیای مجازی که عموماً افراد فرهن

عدم صداقت را انتخاب میکنند،

مززیتواننززد از طززرق مختلززف ،اعتمززاد زنززان را جلززب کننززد و بززا بززرانگیختن احساسززات آنهززا،
عک های فیررسمی و شخصی را از خانمها دریافت کنند؛ بنابراین در پرتو این برنامزه بایزد بزه
خانم ها این نکتزه تزذکر داده شزود کزه اصزل را بزر بزیاعتمزادی قزرار دهنزد و بزه هزیچ عنزوان،
عک های شخصی خود را در اختیار فریبهها قزرار ندهنزد .ایزن امزر نزهتنهزا شزامل عزدم ارسزال

تحلیل بزهدیدگی جنسی زنان در شبکههای اجتماعی :نمونهپژوهی تانگو

52

تصاویر در اتاقهای گفتوگوی شخصی میشزود ،بلکزه عزدم پسزت کزردن تصزاویر را نیزز در
برمیگیرد؛ زیرا در شبکهی تانگو افراد میتوانند پستهای دیگران را ذخیره نمایند.
یکی از بزهدیدگان در این خصو

چنین گفت« :پ

از مزدتی بزه او اعتمزاد کزردم .از مزن

خواست تا عک های خصوصی ام را برایش ارسال کنم .من هم چند عک

براش ارسال کزردم

ولی راضی نمیشد .عک های جنسی مرا میخواست .با هزار و یک دروغ و فریزبکزاری کزه
انجام داد ،در نهایت عک های کامالً خصوصی خودم را براش ارسال کردم .او هم شروع کزرد
به تهدید کردن .میگفت برای اینکه عک ها را عمومی نکنم باید به خانه ما بیایی.»...
 .4-5استفاده از عکسهای رسمی در نمایه
یکی دیگر از راهبردهای مورد اشاره در این برنامه بر این نکتزه ت کیزد مزیکنزد کزه خزانمهزا در
نمایهی خود از عک های رسمی استفاده کنند .بر اسزاس شزواهد موجزود و همزانطزور کزه در
نظریهی شتابدهندگی مطرح شد ،استفاده خانمها از عک های فیررسزمی در نمایزه ،جزذابیت
زیادی را برای سودجویان و سوداگران جنسی فراهم میکند و آنها را نسبت به برقراری ارتباط
تشویق میکند .با توجه به پیشرفت تلفنهای همراه و وجزود قابلیزتهزای بسزیار از جملزه لمز
صفحه گوشی و عک برداری ،8ممکن است سوءاستفادهگران از طریق این فناوری ،عک

فزرد

مورد نظر را برداشته و با جایگذاری چهزره کزاربر زن در عکز هزای مسزتهجن ،وی را فزردی
فاحشه معرفی کنند .حتی در این فرض میتوان این نکته را متذکر شد که خانمهزا مزیتواننزد در
نمایه خود از عک هایی همچون گل ،منظرههای طبیعی ،ماه و  ...استفاده کنند.

1. Screenshot
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 .5-5دقت در ورود به گروهها و ترک زودهنگامِ گروههای نابههنجار
همانطور که مطرح شد یکی از شاخ

هایی که ظرفیت تزانگو را در بززهدیزدگی جنسزی زنزان

افزایش داده است ،ورود بدون رضایت افراد به گروههای مختلف است .از اینرو زنان میتوانند
توسط دوستان خود به شبکههای مختلف دعوت و برده شوند .این امر افزون بزر آنکزه آنهزا را
در ارتباط با افراد جدید قرار میدهد ،احتمال بزهدیدگی جنسی آنها را افزایش میدهد .بر ایزن
اساس خانمها باید به محض ورود به گروههای فریبه ،از آنها خارج شوند.
 .6-5مسدود کردن افراد غریبه
یکی دیگر از راههای بسیار مهزم کزه در حزوزهی پیشزگیری از بززهدیزدگی جنسزی در شزبکهی
اجتماعی تانگو به کار می آید ،مسدود کردن افراد فریبه است .با وجود آنکه این شبکه نمایهی
اولیهی افراد را در حالت عمومی قرار داده است و به تمامی افراد اجازه مزیدهزد تزا بزا یکزدیگر
ارتباط داشته باشند ،اما قابلیت مسدود کزردن را نیزز در اختیزار مخاطبزان خزود قزرار داده اسزت.
گرچه شاید بتوان مسدود کردن مخاطبان را راهبردی واکنشمدارانه توصیف کزرد ،امزا ایزدهی
اصلی ما در این قسمت ،مبتنی بر این پیشفرض است که فرد با مشزاهده افزراد فریبزه در لیسزت
مخاطبززان خززود ،بالفاصززله آنهززا را مسززدود کنززد .ایززن حالززت در عززین حززال کززه سززازوکاری
کنشمحور محسوب میشود ،میتواند از بزهدیدگی جنسی زنان ممانعت به عمل آورد.

برآمد؛
رشد شبکههای اجتماعی و استفاده روزافزون افراد از ایزن شزبکههزا ،در کنزار بزه وجزود آوردن
فضای تعاملی و گفتوگومحور ،موجب افزایش نر برخی از جرایم نیزز شزده اسزت .بززههزای
ارتکابی در این حزوزه کزه در قالزب جزرایم سزایبری تحلیزل مزیشزوند ،گونزههزای مختلفزی را
دربرمززیگیرنززد کززه از آن جملززه مززیتززوان بززه کالهبززرداری اینترنتززی ،جعززل عنززاوین و اسززامی،
سرمایهگذاریهای جعلی اینترنتی ،هرزهنگاری و بزهدیدگی جنسی زنان اشزاره کزرد .یافتزههزای
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پژوهشها نشان میدهد که یکی از جرایم معمول در فضای سایبر و شبکههای اجتماعی ،قربزانی
شدن جنسی زنان است .در این راستا زنزان بزه انحزاء مختلزف ،بززهدیزدهی جزرایم جنسزی واقزع
می شوند .ارسال پیام متنی ،صوتی و تصویری در کنار ایجاد حسابهای کاربری جعلزی ،بزه نزام
زنان ،برخی از انواع بزهدیدگیهای جنسی زنان را نشان میدهد.
یکی از شبکههای اجتماعی که احتمال بززهدیزدگی جنسزی زنزان در آن محتمزلتزر از سزایر
شزبکههزای اجتمزاعی اسزت ،تززانگو مزیباشزد .در ایزن شزبکه افززراد از طزرق مختلفزی هزمچززون
جستوجوی نام ،شماره تلفن ،رایانامه ،استفاده از قابلیت  GPSو  ...میتوانند با اشخا

دیگر،

ارتباط برقرار نمایند .از اینرو و با توجه به آنکه به مزوازات افززایش برقزراری ارتبزاط بزا افزراد
فریبه ،امکان بزهدیدگی جنسی زنان افزایش مییابد ،به نظر میرسزد کزه تزانگو ،قابلیزت بزاالیی
جهت قربانی شدن جنسی زنان دارد .افزون بر آن ،نمایهی عمزومی کزاربران در تنظیمزات اولیزه،
امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف ،عدم نظارت اولیهی شبکه تزانگو در ارسزال تصزاویر و
ویدئوها ،عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران و ورود بدون رضایت
به گروهها ،ظرفیت این شبکه را در حوزهی بزهدیدگی جنسی زنان ،افزایش داده است.
با وجود گزارههای فوق و اثبات ظرفیت باالی تزانگو در بززهدیزدگی جنسزی زنزان ،راهحزل
چیست و چگونه میتوان از بزه دیدگی زنان در این حزوزه ممانعزت بزه عمزل آورد؟ بزه عبزارت
دیگر بهترین راه جهت پیشگیری از بزهدیدگی جنسی زنان در این شبکه کدام است و حمایزت
از رویکردهای زنانه از چه مسزیری محقزق مزی شزود؟ شزاید پاسزخ سزاده و در دسزترس بزه ایزن
پرسش ،فیلترین

این شبکه باشد .بر اساس این نظر از آنجا که شبکهی تزانگو ،ظرفیزت بزاالیی

در قربانی شدن جنسی زنان دارد ،میتوان با فیلتر کردن شبکه مورد اشزاره ،از نزر بززهدیزدگی
جنسی زنان در این حوزه کاست .به اعتقاد ما و بزا وجزود قابلیزت بزاالی تزانگو در قربزانی شزدن
جنسی زنان ،فیلترین

این شزبکه راهکزار مناسزبی در راسزتای حمایزت از زنزان نیسزت؛ زیزرا از

یکسو این اقدام ،حذف صورت مسئله و نادیزده انگاشزتن حقزوق شزهروندی اسزت و از سزوی
دیگر ،افراد میتوانند با نرمافزارهای ویژه ،از فیلتر ایجاد شده عبور کرده و از این شبکه اسزتفاده
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کنند .افزون بر آن در تمامی شبکههای اجتماعی ،احتمال بزهدیدگی جنسی زنزان وجزود دارد و
دلیل انتخاب تانگو به مثابهی نمونه پژوهش در تحقیق پیشرو ،ظرفیت باالی آن در قربانی شدن
زنان بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن این نکته که تمامی شزبکههزا مزیتواننزد موجزب بززهدیزدگی
جنسی زنان شوند ،باید تمامی آنها را فیلتر کرد؛ امری که چندان مناسب به نظر نمیآید .افززون
بر این یافتههای پژوهشهای صورت گرفته در حوزه جرمشناسی پیشگیری نشان مزیدهزد کزه
همواره سازوکارهای پیشگیرنده فیرکیفزری اثزری بهتزر از راهبردهزای پزیشگیرانزهی کیفزری
دارد .از اینرو به نظر میرسد که ارائزهی آمزوزشهزای الزم بزه شزهروندان و بزه ویزژه زنزان در
خصو

استفاده از شبکههای اجتماعی با ت کید بر رعایت حزریم خصوصزی ،بهتزرین سزازوکار

پیشگیرنده از بزهدیدگی جنسی زنان باشد .بر این اسزاس ایجزاد نمایزه خصوصزی ،عزدم قبزولی
درخواستهای دوستی ،عدم ارسال تصاویر شخصی و فیررسمی به دیگزر کزاربران ،اسزتفاده از
عک های رسمی در نمایه ،دقت در ورود به گروهها و ترک زودهنگام گروههای نابزههنجزار و
مسدود کردن افراد فریبه از جمله راهبردهای پیشگیرانهای هسزتند کزه نزهتنهزا از قربزانی شزدن
جنسی زنان ممانعت به عمل می آورند ،بلکه امکان استفاده صحیو از این شبکه را نیز برای آنها
فراهم میکند.
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Abstract
The growth of information technology, use of internet and social
communications by computer-oriented process cause to increasing using
of social networks. Hence, the use of these networks has become a part of
life style. Joining to social networks and communication with people
thorough cyber communications can share the knowledge and
professions. However, one of the most important effects of social
networks is sexual victimization of women. Findings of this research
reveal that one of the most important types of women victimization is a
sexual victimization. Therefore, this research analyses the sexual
victimization of women in Tango and evaluates the preventive measures.
According to the findings, general profile, not paying attention to the
privacy by users, finding users from several ways, no supervision on
sending pictures and videos by Tango and loss of good mechanism to find
offenders have increased the fallout of Tango concerning the sexual
victimization of women.

Keywords: Sexual Victimization, Social Networks, Tango, Privacy, Using of
GPS.
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