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تحلیل بزهدیدگي جنسي زنان در شبکههای اجتماعي :نمونهپژوهي تانگو
حمیدرضا دانشناری* عباس شیخاالسالمی** حسین محمدکورهپز***
)تاهیخ دهیانت 61/2/31 :تاهیخ پذیرش(61/83/81 :

چکيده؛
هشد ننازهی اطالعات ،انزایش استفاد اا اینترنت ز هشد هزابط اجتااعی اا گذه نرآیندهای هایانهمداه ،موجب
انزایش استفاد اا شبکههای اجتااعی شد است؛ به طوهیکه امرزا استفاد اا شبکههای موهد اشاه  ،به بخشی
اا اندگی انراد تبدیل شد است .عضویت ده شبکههای اجتااعیِ مختل

ز برقراهی اهتباط مجاای با دیگران،

گرچه نرصت مناسبی ها جدت به اشتراکگذاهی دانش ،سواب شغلی-حرنهای بهزجود آزهد است ،اما پیامدهای
ناگواهی اا جاله بز دیدگی جنسی انان ها نیز به هارا داشته است .بز دیدگی جنسی ده این قلارز نهتندا برقراهی
هزابط جنسی متعاقبِ آشنایی ز دزستی ده شبکههای اجتااعی ها دهبرمیگیرد ،بلکه اهسال تصازیر ،نیلمها ز
متنهای هرا نگاهانه ده این نضا ها نیز پوشش میدهد .یانتههای پژزهش حاضر نشان میدهد که یکی اا اقسام
بسیاه مدم بز دیدگی ده شبکههای اجتااعی ،قربانی شدن جنسیِ انان است .اا اینهز مطالعهی پیشِهز که به
بز دیدگی جنسی انان ده شبکه اجتااعی تانگو پرداخته ز به دنبال پیشگیری اا بز دیدگی آنها ده این شبکه
است ،به این نتیجه هسید است که عواملی چون ناایهی عاومی کاهبران ده تنظیاات ازلیه این برنامه ،عدم هعایت
حریم خصوصی توسط کاهبران ،امکانِ یانتن کاهبران ان اا طرق مختل  ،عدم نظاهت ازلیهی شبکه تانگو ده
اهسال تصازیر ز زیدئوها ز نیز عدم ساازکاههای مناسب جدت شناسایی هویت زاقعی کاهبران ،ظرنیت تانگو ها
ده بز دیدگی جنسی انان انزایش داد است.

واژگان کليدی :بزهديدگی جنسی ،شبکه اجتماعی ،تانگو ،حريم خصوصی ،سامانههای نظارتی.
* دانشجوی دکتری حقوق جزا ز جرمشناسی دانشگا شدید بدشتی (نویسند مسئول)hdanesh90@yahoo.com :
** دانشیاه گرز حقوق دانشکد حقوق ز علوم سیاسی دانشگا آااد اسالمی مشدد.
*** دانشجوی دکتری حقوق جزا ز جرمشناسی دانشگا عالمه طباطبائی.
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 .2مقدمه
انقالب صممنعتی ،هشممد ننازهی اطالعات ز اهتباطات ز نیز اسممتفاد نزایند اا اینترنت ،ده عصممر
حاضممر نحو ی تعامل میان انراد ها دسممتخوش تغییراتی کرد اسممت .ده گذشممته ،نحو ی اهتباط
انراد بما یکدیگر به صممموهت هزدههز 8بود ،اما امرزا شممماهد برقراهی هزابط اجتااعی اا طری
نضممای مجاای هسممتیم (زیلیامز .)83 :8268 ،اا هاین هزسممت که ده دزه ی کنونی ،اسممتفاد اا
شمبکههای اجتااعی به بخشمی اا شبکههای برقراهی اهتباط ده دنیای مدهن تبدیل شد است .بر
این اسماس ،هشد این شبکهها موجب شد است تا اهسال پیام متنی ،صوتی ز تصویری جایگزین
نشستهای صایاانه شود.
یمانتمههمای پژزهشهما نشمممان میدهد که شمممبکههای اجتااعی با اهداف متفازتی تأسمممیس
میشموند .بر اسماس شمواهد موجود ،برخی اا آنها اا جاله «لینکدین» ،3نرصمت دسممترسی ز به
اشممتراکگذاهی اطالعات حرنهای -شممغلی ها ده اختیاه انراد قراه میدهد (پاپ اهیسممی،3996 ،
 .)82بعضی دیگر اا این شبکهها با هدف برقراهی هابطه اجتااعی با دیگران ز به اشتراکگذاهی
اطالعات ز اخباه هزا تأسممیس شممد اند که اا آن جاله میتوان به شممبکه اجتااعی «نیسبوک»
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اشماه کرد (سوئینی .)32 :3983 ،ده اساسنامهی برخی دیگر اا این شبکهها نیز تفریح ز برقراهی
هابطه اجتااعی ،هدف ازلیه به شمممااه میهزد .به عنوان مثال ،با ایجاد حسممماب کاهبری ز بتنام
ده شمبکه تانگو ،به محض زهزد به صمفحه اصملی ،پیامی متنی اا طرف شممبکه برای کاهبر جدید
اهسمال میشمود که ده آن این پیغام آمد است« :به تانگو خوش آمدید! اینجا مکانی است برای
اهتباط داشتن ،اجتااعی بودن ز تفریح کردن».

 .4الام به ذکر است که ده قساتهای مختل
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1. Face To Face
2. LinkedIn
3. Facebook
این پژزهش ،مثالهای آزهد شد اا شبکه اجتااعی تانگو ،بر اساس مشاهداتی

است که نویسندگان حین ایجاد حساب کاهبری ،نصب ز استفاد اا این برنامه به دست آزهد اند.
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شمممبکمههمای اجتاماعی جدت تحق اهداف موهدنظر خود ،موجب بسمممط هزابط میان انراد
میشموند .اا اینهز ،این شبکهها به انراد اجاا میدهند تا اا طرق مختل

با یکدیگر آشنا شوند

ز ده قالبهای عاومی ز خصمموصممی به گفتزگو با یکدیگر بنشممینند .این امر ،انززن بر آنکه
موجب آشمنایی انراد ،انتقال مباحث علای ،اعتقادی ز  ...میشود ،امینههای گفتزگوهای میان
تادنها ز ملل مختل

ها نیز تحق میبخشد.

با زجود پیامدهای مثبت شممبکههای اجتااعی ،نایتوان اا آ اه سمموء آنها نیز غانل شممد .بر
اساس شواهد موجود ،شبکههای اجتااعی میتوانند آ اه ایانباهی ها برای انراد به زجود آزهند
که اا آن جاله میتوان به انسممردگی ،دزهیگزینی اا نضممای زاقعی ،پرخاشگری ز انززابازهی
اشمماه کرد .بدزن شممک ،یکی دیگر اا مدمترین پیامدهای ناگواه هشممد شممبکههای اجتااعی،
امکان بز دیدگیِ کاهبران ده این بسمتر اسمت .کاهبران شبکههای اجتااعی ده قالبهای مختل
ماکن اسممت قربانی شممدن ها ده حوا های مختل

همچون بز دیدگی جنسممی ،سممرقت هویتی،

کالهبرداهی اینترنتی ،جاسموسمی اقتصمادی ز بااناایی سوء اا محصوالت تجربه کنند .بر اساس
شمممواهد موجود ،یکی اا مدمترین انواع بز دیدگی انان ده شمممبکههای اجتااعی ،قربانی شمممدن
جنسمی آنها اسمت .پیاایش مؤسمسهی «تالش برای جلوگیری اا سوءاستفاد های برخط» 8نشان
داد اسمت که انان 19 ،دهصمد بز دیدگی جنسممی ده شمبکههای اجتااعی ها به خود اختصمماص
داد اند (ماهکوم ز هاگینز .)824 :3984 ،این امر انززن بر آنکه هزح ز شمممرانت انان ها به یغاا
میبرد ،به تدازم هژمونیِ مردسمماالهانه حاکم بر جوامع نیز کاک میکند .اا اینهز ،شممناسمماییِ
دالیل بز دیدگی جنسی انان ده شبکههای اجتااعی ز اهائهی ساازکاههای پیشگیرند  ،نهتندا اا
قربانی شممدنِ مدهنِ جنسممیِ انان میکاهد ،بلکه همسممو با آهای حامیان حقوق انان ،آنها ها اا
قالب سرسپردگان جنسی ،خاهج میکند.

1. Working to Halt Online Abuse Association
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گرچه ده خصوص تعداد کاهبران شبکههای اجتااعی ،آماه هسای موجود نیست ،اما شواهد
غیرهسمممای حاکی اا آن اسمممت که چداه شمممبکه تلگرام ،8زاتزاپ ،3الین 2ز تانگو ،4بیشترین
طرنداهان ها داهند .ده خصموص شمبکههای تلگرام ز زاتزاپ ،انراد تندا به اشممخاصممی دسممترسی
داهند که شممااه تلفن آنها ها ده لیسممت مخاطبان خود داشممته باشممند .ده شممبکه الین نیز دز ها
جدت برقراهی اهتباط با انراد زجود داهد که عباهتاند اا :ذخیر داشممتن شممااه تلفن ز دانسممتن
شناسه کاهبری انراد ،اما ده شبکه تانگو ،انراد اا طرق مختلفی همچون جستزجوی نام ،شااه
تلفن ،هایانامه ،اسممتفاد اا قابلیت  GPSز  ...میتوانند با اشممخاص دیگر اهتباط برقراه ناایند .اا
اینهز ز بما توجمه بمه آنکمه بمه موااات انزایش برقراهی اهتباط با انراد غریبه ،امکان بز دیدگی
جنسی انان انزایش مییابد ،ده پژزهش حاضر ،شبکهی اجتااعی تانگو بهعنوان «ناونه پژزهش»
انتخاب شد است.
بر این اسمماس ،تحقی پیشهز ده پی آن اسممت تا با معرنی شمماخ،های این شممبکه ،چرایی
بز دیدگی جنسممی انان ها ده آن موهد اهایابی قراه داد  ،الگوهای بز دیدگی جنسممی ها ده این
قلارز کنکاش کند ز سرانجام ،ساازکاههای پیشگیرانه اا بز دیدگی جنسی انان ها اهائه دهد.
با توجه به موضمموع موهد نظر ز ضممرزهت اتخاذ تصممویری جامع ز گسممترد ده موهد موضمموع
پژزهش حاضممر ،نوع تحقی  ،کاهبردی اسممت .هزش گردآزهی داد ها نیز توصممیفی-تحلیلی اا
نوع «کیفی» اسمت .ده این هزش ،محق انززن بر تصمویرسماای آنچه هسمت ،به تشریح ز تبیینِ
دالیلِ چگونه بودن ز چرایی زضمممعیت مسمممأله میپردااد .اا اینهز ،ابتدا موضممموع تحقی که اا
برخوهد با موقعیت مسممئلهای حاصممل میگردد ،مطرح میشممود .پس اا بیان موضمموع تحقی ز با
نگرش به نوع پژزهشممی که باید انجام شممود ،اطالعات الام ده موهد موضمموع تحقی گردآزهی
میگردد .ده ندمایت ،بر اسممماس داد های موجود ،مسمممئله موهد نظر موهد تحلیل ز اهایابی قراه
1. Telegram
2. WhatsApp
3. Line
4. Tango
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میگیرد .الام به ذکر اسمممت که ناونهگیری ده پژزهشهای کیفی ز کای تفازت بسمممیاه داهد؛
ایرا ده هزش کیفی ،هد ف کسمممب دهک عای اا پدید ی موهد برهسمممی اسمممت .اا آنجا که
پژزهش کیفی هاهی برای هسمممیممدن بممه محتوای ذهنی انراد اسمممت ز نای توان آن ها اا طری
هزشهای سمخت ز دقی انجام داد ،ابزاهها ز هزشهای آن نیز بسیاه متفازت هستند .ده پژزهش
کای تأکید ایادی بر انتخاب تصمممادنی ز شمممانس برابر برای هاه اعضمممای جامعه موهد پژزهش
زجود داهد ،امما ده پژزهشهمای کیفی ،ناونمه پژزهش یما به عباهت بدتر ،مشممماهکتکنندگان،
انتخماب یما دعوت میشمممونمد .به هاین دلیل اسمممت که ده پژزهشهای کیفی ،بهجای ناونه اا
مشماهکتکنندگان ز بهجای ناونهگیری اا انتخاب مواهد یا مشاهکتکنندگان نام برد میشود.
با توجه به مواهد نوق ز اختالفهای ذکر شممد  ،این سممؤاالت مطرح میشمموند که معیاه انتخاب
مشماهکتکنندگان چیسمت؟ چه امانی جلب مشاهکت خاتاه مییابد ز چند نفر برای قراه دادن
اطالعات کانی ده اختیاه پژزهشگر موهد نیاا هسمتند؟ بیان نحو انتخاب مشاهکتکنندگان ده
امان تدیه گزاهش چگونه باید باشمممد؟ (هنجبر ز دیگران .)326 :8268 ،ده پژزهشهای کای ز
کیفی زاحدهای مشمماهد ز تحلیل ماکن اسممت بسممیاه متغیر باشممند .انراد ،خانواد ها ،گرز ها،
مؤسممسممات ،قلارزهای جغرانیایی ز نرهنگی ،دزه های امانی ،برنامهها ،اسممناد ،ترکیبی اا مواهد
نوق ز سمایر مواهد ناونههایی اا زاحدهای موهد پژزهش هستند که ده هر دز نوع کای ز کیفی
موهد اسممتفاد قراه میگیرند .با این حال ز با زجود یکسممان بودن منبع پژزهش ،ده این دز هزش
منط کامالً جداگانهای برای انتخاب پژزهششموندگان زجود داهد (سالگادز .)982 :3983 ،ده
پژزهشهای کای ،انواع هزشهای ناونهگیری زجود داهند که مبنای اصلی آنها احتاالی بودن
ز مدمترین زیژگی آن ،زجود شمانس برابر برای هر نرد ده انتخاب شمدن است .ده هزش کای،
ناونهگیری به صموهت تصمادنی انجام میشود ز تاام تالش بر این است تا اا احتاالهای نابرابر
جلوگیری شود .با این کاه انتظاه میهزد که برآزهد نزدیکترین مقداه به پاهامتری اا جامعه که
ناونه اا آن انتخاب شمد اسمت ،صوهت گیرد (هنجبر ز دیگران .)326 :8268 ،با توجه به نکات
پیشگفتمه میتوان بمه این نتیجه هسمممید که ناونهگیریِ احتاالی ده هزش کای به دنبال تعایم ز
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اسمتنتاج خصموصیات کلی پدید موهد برهسی است .ده حالیکه پژزهش کیفی ناونههای خود
ها با هدف کسممب دانش عای  ،متارکز ز با جزئیات ااید اا بین کسممانی که این پدید ها تجربه
کرد ز میتوانند اطالعات ایادی ها ده اختیاه پژزهشگر بگذاهند ،انتخاب میکنند .بر اسممماس
این نوع اا ناونمهگیری ،برای گردآزهی اطالعمات محق بما انرادی تااس برقراه میکند که ده
امینه موضموع تحت برهسمی یا جنبههایی اا آن داهای اطالعات ز شناخت مناسب ز کانی باشند
(محادپوه؛ هضایی .)86-81 :8271 ،ده این هزش ناونهگیری که خاص تحقیقات کیفی است،
تعداد انراد موهد مصمماحبه ،به عباهت دیگر ،حجم ناونه به اشممباع نظری س مؤاالت موهد برهس می
بسممتگی داهد؛ به این ترتیب که هرگا محق به این نتیجه برسممد که پاسممخهای داد شممد ز یا
مصممماحبمههمای انجمام شمممد بما انراد مطلع بمه انمداا ای به هادیگر شمممباهت داهند که منجر به
تکراهیشممدن پاسممخها ز یا مصمماحبهها شممد ز داد های جدیدی ده آنها زجود نداهد ،تعداد
مصاحبهها ها کانی دانسته ز دست اا مصاحبه میکشد» (هاان).
همامان اسممتفاد اا هزشهای کیفی ،بیشتر ده پژزهشهایی صمموهت میگیرد که به سممبب
مشکالت اجرایی یا مسائل اخالقی ز نیز جدید بودن موضوع ،نایتوان تحقی ها به شیو تجربی
به اجرا دهآزهد (مالجو .)11 :8211 ،اا آنجا که دسمترسی به ناونههای بز دیدگان جنسی شبکه
اجتااعی تانگو به دلیل عدم زجود آماه شممفافِ قضممایی ز نیز اهتباط آن با مسممائل اخالقی بسممیاه
مشممکل بود ،امکان برهسممی ناونهای تصممادنی که ناایانگر تاام ایرگرز های این جامعه آماهی
باشممد ،نراهم نشممد؛ بنابراین تندا ها موجود اسممتفاد اا ناونهگیری ده دسممترس ز هدناند بود؛
امری که ده مطالعات کیفی اا آن به انتخاب ناونه یاد میشممود .بر این اسمماس ،با هشممت بز دید
(ان) جنسممی شممبکه اجتااعی تانگو ده شممدر مشممدد اا طری جامعه ده دسممترس ،مصمماحبههای
ژهنایی صموهت گرنت .میانگین سمنی اعضمای جامعه آماهی  86سال ز سن آنها میان  87تا 33
سال متغیر بود .کل امان انجام مصاحبهها 89 ،ساعت میباشد .گفتزگوی میانِ مصاحبهکنند ها
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یاداشممتبرداهی ز سممپس توسممط نویسممندگان ،با منابع

کتابخانهای تطبی داد ز جدت تبیین موضوعات مربوط ،تحلیل شد.

 .1ارزيابی شبکههای اجتماعی با نگاهی به تانگو
ده انمدگی ممدهن امرزا ،اسمممتفاد اا شمممبکههای اجتااعی به بخش جداییناپذیر اندگی انراد
تبدیل شمد اسمت .به بازه الیسون ز بوید ،8شبکههای اجتااعی دهبرداهند ی خدماتی هستند که
بر اساس آن انراد میتوانند یک ناایه 3عاومی یا نیاه عاومی ها برای خود ایجاد کرد  ،با دیگر
کاهبران اهتباط داشمته باشمند ز به اطالعات آنها دسترسی یابند (بادی؛ الیسون)388 :3997 ،؛ به
عبماهت دیگر ،شمممبکمههای اجتااعی به کاهبران مختل

خود اجاا میدهند تا با یکدیگر هابطه

برقراه ناایند.
گرچه هشمممد شمممبکههای اجتااعی ده دزه ی کنونی هخ داد اسمممت ،اما بر اسممماس یانتهها،
تأسمیس ازلین شبکه اجتااعی به سال  8671برمیگردد .ده این سال ،ده شبکه اجتااعیِ سامانهی
تابلو اعالناتِ هایانهای ،2نوعی باای کودکانه هزناایی شممد (مجله شممیگاگو )3988 ،ز بدینسممان
نسمممل ازل شمممبکههای اجتااعی به زجود آمد .نسمممل دزم شمممبکههای اجتااعی با آغاا سمممد ی
بیسمتزیکم شمکل گرنت .ده این دزه تأسمیس شبکههایی چون «گوگل پالس» ،4نیسبوک ز
«یوتیوب» ،1موجمب انزایش اهتباط میان انراد شمممد ،اما ده دزه ی کنونی شممماهد نسمممل سممموم
شممبکههای اجتااعی هسممتیم .برنامههایی چون زایبر ،الین« ،کیک» ،9تلگرام ،زاتزاپ ز تانگو ده
این قلارز قراه میگیرند .گرچه یکی اا اهداف نسممل دزم شممبکههای اجتااعی همچون گوگل
پالس ز یوتیوب ،سممرگرمی ز تفریح بود اسممت (زش ،)31 :3996 ،اما میتوان گفت که هدف
1. Ellison And Boyd
2. Profile
3. Computerized bulletin board system
4. Google Plus
5. You Tube
6. Kik
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اصملی ز عاد ی شمبکههای نسمل سموم ،سمرگرمی ز تفریح کاهبران میباشد؛ امری که ده اکثر
شمبکههای موهد اشاه  ،تأیید شد اند .با زجود تفازتهای موجود ،زجه اشتراک تاامی شبکهها،
اخذ اطالعات شمخصمی کاهبران (اا جاله نام ،میزان تحصمیالت ،سن ،کشوه ،موقعیت مکانی ز
شاخ،هایی اا این دست) است.
با زجود آ اه مثبت شممبکههای اجتااعی ،جرایم سممایبری ده این حوا  ،بهطوه هزاانززن ده
کایمت ز کیفیت ده حال هشمممد ز تحول میباشمممند .ده چاهچوب این تحوالت ز دگرگونیها،
ماکن اسممت ده هر برههی امانی نضمماهای سممایبری جدیدی شممکل گیرند که آنجا ها بتوان به
عنوان کانون جرم معرنی ناود .به عنوان مثال ،امانیکه به ادبیات پژزهشمممیِ ازایل هزاه سممموم
مینگریم دهمییابیم که ده آن امان به دلیل زجود شکاف امنیتیِ ده نرمانزاهها ز سختانزاههای
هایمانمهای ،داد ها ز اطالعات ،آماجِ حاالتِ بز کاهان قراه میگرنتند ،اما با هاهگیری اینترنت،
نسل جدیدی اا جرایم متولد شدند ز دهبهای جدیدی به هزی بز کاهی گشود شد .اینباه نه
نقط انزاهها بلکه انسمممانها نیز آماج حاالت قراه گرنتند .بهگونهای که امرزا بز دیدگیِ آنها
بسمممیاه محتالتر اا انزاهها اسمممت؛ ایرا دهحال حاضمممر تجدیزات ز انزاههای پیشمممگیرانه تا حد
مطلوبی توانسممتهاند با آسممیبهای دسممتهی نخسممت هاگام شمموند ،اما ده اهتباط با دسممتهی دزمِ
آسمممیمبهما بمایمد گفت ،اا آنجا که هاهبردهایِ پیشمممگیرانهی متناسمممب با آنها بیش اا آنکه
تجدیزاتمحوه باشممند ،انسممانمداهاند ،بهکُندی ده حال حرکت میباشممند .اا اینهز امرزا می
توان چنین ادعا کرد که خط مقدّمِ اهتکاب جرایم سمایبری ،شمبکههای اجتااعی هستند .شکل 8
به ترتیب هایجترین ز نوینترین مناط جرمخیز ده نضای سایبر ها نشان میدهد (محادکوه پز،
.)881-886 :8262
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شکل شماره  :2تحوالت مراکز خطر سايبری

رایانامه ها

اتاق های گپ زنی

ایجاد وب نوشت

شبکه های
اجتماعی

یکی اا شمبکههای اجتااعی نسمل سموم که امرزا طرنداهان بسمیاهی ها ده سمراسر جدان به
دسمت آزهد  ،تانگو است .ساازکاه ایجاد حساب کاهبری ده این شبکه بدین نحو است که نرد
با اهائهی شمااه تلفن ،نام ،نام خانوادگی ز هایانامه ،صماحب حساب کاهبری میشود .به محض
اتاام مرحلهی بتنام ز عضمممویت نرد ده تانگو ،پیامی متنی اا طرف شمممبکه برای کاهبرِ جدید
اهسمال میشمود که ده آن این پیغام آمد است« :به تانگو خوش آمدید! اینجا مکانی است برای
اهتبماط داشمممتن ،اجتااعی بودن ز تفریح کردن» .یکی دیگر اا ازلین پیامهایی که ده قالب اهائه
هشمداه به نرد اهائه میشمود ،آن اسمت که :ناایهی شماا عاومی است .دیگران میتوانند شاا ها
پیدا کنند ،پسممتهای شمماا ها ببینند ز برای شمماا دهخواسممت دزسممتی اهسممال کنند .ده ذیل این
هشداه ،دز ها کاه به نرد اهائه میشود -8 :زیرایش اطالعات؛  -3ز پذیرش شرایط .ده صوهتی
که نرد ،متوجه خطرات احتاالی نقض حریم خصممموصمممی باشمممد ،گزینهی زیرایش اطالعات ها
انتخاب میکند .با انتخاب این گزینه ،نرد به قسمات حریم خصوصی ده تنظیاات برنامه میهزد
ز ده آنجا با گزینههای ایر مواجه میشود:
دهیانت دهخواسمت دزسمتی ،چه انرادی میتوانند پستهای من ها ببینند ،یانتن من بر اساس
مکان ،آیا ده جسممتزجو ناایش داد میشمموم ،ده پیشممندادات دزسممتان دید میشمموم ز ناایش
لیسممت دزسمممتان ده ناایه من .با توجه به آنکه ناایهی ازلیه ده تنظیاات برنامه ،عاومی اسمممت،
تاامیِ گزینهها جنبه مثبت داهند ز کاهبر باید گزینههای مثبت ها بر اساس نظر خود حذف کند.

11

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال ششم ،شماره بیستودوم ،بهار 1397

ده صمممفحهی اصممملی تانگو نواه ابزاههایی 8قراه داهند که هر یک ،قابلیتهای مختلفی داهند .به
عنوان مثال ده نواه ابزاه سمات چپ ده صمفحه اصملی (شکل شااه  ،)3اطالعات ناایه ز دیگر
کاهبردها ده قالب یک نواه ابزاه عاومی آزهد شممد اسممت .نواه ابزاه دزم ناظر بر پیامها اسممت
که ده آن میتوان پیامهای صوتی ،تصویری ز متنی ها برای مخاطبان اهسال کرد .نواه ابزاه سوم
نیز مربوط به پسمتهایی است که مخاطبان قراه میدهند .این پستها میتوانند تصویر ،صوت یا
زیدئو باشمند .چنانچه نرد ده هشمداه ازلیه (ناایهی شماا عاومی است .دیگران میتوانند شاا ها
پیدا کنند ،پستهای شاا ها ببینند ز برای شاا دهخواست دزستی اهسال کنند) ،گزینه پذیرش ها
انتخاب کرد باشممد ،تاامی انراد میتوانند پسممتهای زی ها ببینند ،عالقه خود ها نسممبت به آن
اعالم کنند (ده قالب الیک) ز ده خصممموص آن به اظداهنظر بپردااند .نواه ابزاه بعدی مربوط به
جسمممتزجو اسمممت .ده تانگو ،هشمممت ها  ،جدت برقراهی اهتباط با دیگر انراد زجود داهد که
عباهتاند اا :جسمممتزجوی نام ،شمممااه تلفن ،هایانامه ،انرادی که ماکن اسمممت شممماا آنها ها
بشمناسمید ز اسمتفاد اا قابلیت ( GPSتکان دادن ،انراد نزدیک ،انراد مشمدوه ،انراد ده سمراسر
دنیا) .یکی دیگر اا قابلیتهای این برنامه ،آن اسمممت که ده صممموهتی که یکی اا مخاطبان دنتر
تلفن کاهبران ،عضو این شبکه شود ،ده قالب پیام به کاهبران اطالع داد میشود.

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

 .9ظرفيت تانگو در ارتکاب جرايم جنسی عليه زنان
بر اسممماس یانتههای نین ز باناچ ،8اگرچه اینترنت به انان کاک میکند تا سمممالمتی جسمممای ز
هزحی خود ها بدبود بخشمند ،زلی این امر خالی اا مخاطر نیست؛ ایرا انان ده این بستر هاواه
ده معرض اا دسمممت دادن حریم خصممموصمممی ،اهتباطات نامحدزد ز بیقید ،مزاحات ز «تعقیب
ایذائی» 3برخط میباشند (هالده؛ جیشانکاه .)291 ،3988 ،دزهینگ 2نیز ده این هاستا خاطر نشان
کرد است که بزهگترین خطر اجتااعیساای اینترنت ،ده هابطهی جنسی سایبری شکل گرنته
اسممت که بر اسمماس آن ،ا ر هزحیِ دلْخراش ز پایانناپذیر ده کاهبر ان ایجاد میشممود .کلاهی

1. Finn and Banach
2. Stalking
3. Doring
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«سممکس سممایبری» 8که توسممط دزهینگ به عنوان یک اصممطالح نش مرد برای پوشممش مزاحات
جنسمی سایبری ،هزسپیگری سایبری یا تجازا جنسی مجاای ،استفاد شد است ،تأکید میکند
که آاادساای انان آنها ها مستعد بز دیدگی جنسی ده شبکههای اجتااعی کرد است (هاان).
شبکهی اجتااعی تانگو با ده اختیاه داشتن برخی شرایط ،ظرنیت نرازانی ها برای بز دیدگی
جنسی انان داهاست .ده این بستر زجود برخی شاخ،ها ده این شبکه ،امکان بز دیدگی جنسی
انمان ها انزایش میدهمد کمه اا آن جالمه میتوان به ناایهی عاومی کاهبران ده تنظیاات ازلیه،
امکانِ یانتن کاهبران ان اا طرق مختل  ،عدم نظاهت ازلیهی شمبکهی تانگو ده انتشاه تصازیر ز
زیدئوها ،عدم ساازکاههای مناسب جدت شناسایی هویت زاقعی کاهبران ز زهزد بدزن هضایت
به گرز ها اشماه کرد .ده ادامه به برهسی تک تک این ظرنیتها میپرداایم ز نقش آنها ها ده
بز دیدگی جنسی انان تحلیل میکنیم.
 .2-9نمايهی عمومی کاربران در تنظيمات اوليه
هاانطوه که مطرح شمد ،یکی اا ازلین پیامهایی که ده قالب اهائهی هشداه به نرد اهائه میشود،
آن اسمت که« :ناایه شمماا عاومی اسممت .دیگران میتوانند شماا ها پیدا کنند ،پسممتهای شمماا ها
ببینند ز برای شماا دهخواسمت دزسمتی اهسمال کنند» .ده ذیلِ این هشداه ،دز ها کاه به نرد اهائه
میشمود -8 :زیرایش اطالعات؛  -3ز پذیرش شمرایط .یانتههای پژزهشهای صوهت گرنته ده
این حوا نشممان میدهد که اا یکسممو ،اغلب انراد ده شممبکههای اجتااعی بدزن ده نظر گرنتن
حریم خصمموصممی خود ،ناایهی عاومی ها موهد پذیرش قراه میدهند ز اا سمموی دیگر ،هاین
عامل اا علل اصممملی بز دیدگی جنسمممی انان ده شمممبکههای اجتااعی ز اا جاله تانگو اسمممت
(ماهکوم؛ هاگینز.)824 :3984 ،
شماید بتوان دلیل این امر ها ده این نکته جسمتزجو کرد که کاهبران ان شبکههای اجتااعی
اا تاامی اقشمماه جامعه هسممتند ز برخی اا آنها به دلیل سممواد کم ،ناقد اطالعات کانی ده موهد
1. Cyber Sex
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حریم خصمموصممی هسممتند 8.بر اسمماس یانتههای حاصممل اا انجام مصمماحبههای ژهنایی ده این
پژزهش ،بیدقتی ز عدم علم کاهبران ان به پیامدهای نقض حریم خصوصی اا عواملی است که
موجب تسممدیل بز دیدگی جنسممی آنها شممد اسممت .برخی کاهبران ان نیز به زاسممطهی شمموق
اسممتفاد هرچه سممریعتر اا این شممبکه ،گزینه پذیرش ها انتخاب میکنند .ده این صمموهت ،انان
کلیمه اطالعمات خود ها ده اختیماه انراد قراه میدهنمد .برخی دیگر اا کماهبران ان تانگو نیز هم
چون دیگر انراد ماکن اسممت نسممبت به هعایت حریم خصمموصممی خود حسمماس نباشممند .این امر
موجب میشمممود تا تاامی انراد زلو غریبهها ،هاه پسمممتهای کاهبران ان ها ببینند ز برای آنها
دهخواسمت دزستی اهسال کنند .این امر بهزیژ هنگامی زضعیت نگرانکنند ای به خود میگیرد
که مرتکبان ده دهخواسممتهای دزسممتی خود با اظداهات زاهی ،انان ها نریفته ز اعتااد آنها ها
جلمب کننمد ز اا این طری بمه دنبمال اهتکماب جرایم جنسمممی علیمه آنها برآیند .چنانچه ناایه
کاهبران ان ده تانگو ،عاومی باشمد ،انراد قادهند پسمتهای آنها ها مشاهد کنند .به طوه کلی
ز بر اسماس یانتههای حاصمل اا مصماحبهها ،یکی اا ها های اصلی برقراهی اهتباط ده شبکههای
اجتااعی« ،الیک کردن پسممتها» اسممت .بدین صمموهت که انراد غریبه بدزن برقراهی هرگونه
تااس ،ابتدا پسممتهای شممخ ،موهد نظر خود ها الیک میکنند ز پس اا مدتی با جلب اعتااد
طرف ،زی ها به مخاطبان خود اضانه میکنند.
یکی اا بز دیممدگممان ناونممه این پژزهش ده خصممموص ناممایممهی عاومی چنین گفممت« :من
نایدانسممتم که اسممتفاد اا ناایهی عاومی ماکن اسممت نرد ها ده معرض خطراتی قراه دهد .ده
 .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 آسیبها ،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 :1939 ،
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کناه آن ،شوق داشتم تا هر چه سریعتر تانگو ها نصب کنم؛ چرا که تاامی دزستانم اا این شبکه
اسمتفاد میکردند ز من هم باید زاهد آن میشمدم .بعد اا مدتی نردی به من دهخواست دزستی
داد کممه من اا سمممر کنجکممازی آن ها پممذیرنتم .این نرد بعممد اا آن کممه اعتامماد مرا جلممب کرد،
عکسهای جنسی خود ها برایم اهسال ناود».
یکی دیگر اا بز دیممدگممان نیز کممه داهای تحصمممیالت دیپلم بود ،ده این خصممموص گفممت:
«تنظیاات تلفن هارا من طوهی اسممت که به طوه کلی ناقد ابان ناهسممی اسممت ز زقتی تانگو ها
نصمب کردم ،چند پیام ها دیدم ،اما اا آنجا که هیچ سموادی ده حوا ابان انگلیسمی نداشتم ،به
سادگی اا کناه آنها گذشتم».
نکته جالب به دسممت آمد اا یانتههای میدانی این پژزهش آن اسممت که یکی اا بز دیدگان
جامعه آماهی ،با هدف برقراهی هابطه با دیگران ،اقدام به نصمب ز استفاد اا تانگو کرد بود .بر
اسماس نتایج حاصمل اا مصاحبهها ،این نرد به دنبال برقراهی اهتباط با انراد ناآشنا بود .به عباهت
بدتر ،آنها دهصممدد بودند تا ده یک نضممای غریبهمحوه با دیگران اهتباط داشممته باشممند .به گفته
زی« :من اا دنیمای زاقعی خسمممتمه شمممد بودم ز دنبمال آن بودم تا ده یک دنیای هاحت ز بدزن
محدزدیت اندگی کنم .جایی که ده آن بعضی محدزدیتهای اهتباطی زجود نداشته باشد .من
که با تاامی زیژگیهای حریم خصموصی آشنا بودم ،ده این دنیا نضای خود ها باا گذاشتم ز به
خودم اجماا دادم تا با تاامی انراد اهتباط داشمممته باشمممم .الیک خوهدن ایاد پایین هر پسمممت،
احساس شگفتانگیزی به من میداد .حتی من به خیلیها دهخواست دزستی میدادم ز اگر قبول
میکردند ااشممون میخواسممتم که پسممتهایم ها الیک کنند» .با زجود این میتوان چنین نتیجه
گرنمت کمه ده این ناونه آماهی ،نظریه سمممرانشپذیری بز دید (شمممتابدهندگی) تحلیلپذیر
اسمت؛ ایرا این نرد بدزن توجه به پیامدهای داشتن ناایه عاومی ،اقدام به برقراهی هابطه با دیگر
کاهبران کرد ز اا اینهز ،خود ها ده معرض بز دیدگی قراه داد است.
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پس اا برهسممی چرایی عدم توجه انراد به حریم خصمموصممی ،به ظرنیت تانگو ده بز دیدگی
جنسمی انان میپرداایم .گرچه کاهبران تاا کاه ز ناآگا ماکن اسمت حریم خصموصی خود ها
هعایت نکنند ،اما مشمکل اصلی ها میتوان ده خود تانگو جستزجو کرد .تانگو با اهدانی که به
دنبال آن اسمممت ،امکان برقراهی اهتباط میان انراد (به هر نحو ماکن) ها ده دسمممتوه کاه خویش
قراه داد اسمممت ز حتی ده تنظیامات ازلیمه ،ناایهی عاومی ها پیشبینی کرد اسمممت .اا اینهز
میتوان چنین گفت که زجود ناایهی عاومی ده ابتدای زهزد به این شممبکه ،ظرنیت تانگو ها ده
بز دیدگی جنسمممی انان انزایش داد اسمممت .گرچه انراد ح تغییر شمممرایط موجود ها داهند ز
میتوانند حریم خصوصی خود ها هعایت کنند ،اما زجود شاخ،هایی چون سواد کم ،ناآگاهی
ز شموق استفاد اا برنامه -که ده مصاحبهها بدانها اشاه شد است -موجب میشود تا آنها بی
دهنگ گزینه پذیرش ها انتخاب کنند؛ امری که با یانتههای پژزهشها نیز هااهنگ است .بر این
اسماس میتوان چنین نتیجه گرنت که اگر تانگو ده تنظیاات ازلیه ،ناایهی خصمموصممی ها مدنظر
قراه میداد ز به کاهبران اجاا زسمعت ناایه ها میداد ،امکان بز دیدگی جنسی انان نیز کاهش
مییانت .ده این حالت نیز عواملی چون نقدان آگاهی کانی ز سممواد کم موجب میشممد تا انراد
به دنبال گسترش ناایهی خود نبمماشند .این امر نیز به نوبهی خممود موجب کاهممش بز دیدگممی
میشد.
 .1-9امکانِ يافتن کاربران زن از طرق مختلف
یکی دیگر اا عواملی که ظرنیت تانگو ها ده بز دیدگی جنسممی انان انزایش داد اسممت ،امکان
پیدا کردن کاهبران ان اا طرق مختل

اسمت .ده شمکل شااه  ،3نواه ابزاه جستزجو مشاهد

میشممود .هاانطوه که ده تصممویر دید میشممود ،جسممتزجوی انراد اا طرق مختلفی صمموهت
میگیرد .جسمتزجوی نام ،شااه تلفن ،هایانامه ،تکان دادن تلفن ،انراد ده این نزدیکی ،ماکن
اسمت بشناسید ،ده سراسر دنیا ز انراد مشدوه ،گزینههایی هستند که به کاهبران کاک میکند تا
با انراد دیگر اهتباط برقراه ناایند.
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با توجه به ها های یانتن انراد ،با اسممتفاد اا هزشهای موهد اشمماه  ،کاهبران ماکن اسممت با
جسممتزجوی نامی دخترانه ،انان ها بهمثابهی آماج مناسممب انتخاب کنند .به عنوان مثال ،چنان ه
ده قسممات جسممتزجوی نام ،اسممم «سمماها» دهج گردد ،تانگو قاده اسممت تا تاامی حسممابهای
کاهبریِ به این نام ها بیابد ز ده اختیاه نرد قراه دهد .ده جسممتزجوی شممااه تلفن یا هایانامه نیز
نرد میتواند به صمموهت تصممادنی ،کاهبران ان ها انتخاب کند .با زجود این ،احتاال پیدا کردن
انان اا دز ها اخیرالذکر به نسممبت جسممتزجوی نام کمتر اسممت؛ ایرا ده این بسممتر انراد باید
هایانامه دقی کاهبران ها ده اختیاه داشممته باشممند .اا اینهز نوشممتن تصممادنی هایانامه ز پیدا کردن
کاهبران ان ،احتاال مونقیت کمتری داهد .ده نرض جسممتزجو بر اسمماس شممااه تلفن نیز نرد
شمااه تصمادنی ها مینویسمد .ده این صوهت شااه موهد نظر باید اا یکسو ،عضو تانگو ز اا
سوی دیگر ان باشد تا نرد به هدف خود برسد؛ امری که احتاال آن کمتر است.
ده برخی نرزض دیگر همچون «تکممان دادن تلفن»« ،انراد ده این نزدیکی»« ،ماکن اسمممت
بشمناسید»« ،ده سراسر دنیا» ز «انراد مشدوه» نیز کاهبران با استفاد اا قابلیت  GPSمیتواند انان
ها پیدا کنند ز امکان برقراهی هابطه با آنها ها پیدا کنند .ده این صممموهت نرد میتواند به تاامی
اطالعات کاهبران ان دسمترسمی یابد ،به زی دهخواسمت دزسمتی دهد ز پستهای زی ها الیک
کند.

8

پیدا کردن کاهبران ان اا تاامی نقاط جدان به شمممرحی که گذشمممت ،این امکان ها به زجود
میآزهد تا انراد آماج مناسممب جرایم جنسممی ها انتخاب کنند .این امر که اا مقدمات بز دیدگی
جنسمی انان ز اا ظرنیتهای تانگو ده برزا آن اسمت ،موجب میشود تا مرتکبان جرایم جنسی
علیه انان ،ده زهلهی ازل ،آماج مناسممب خود ها انتخاب ناایند ز با جلب اعتااد آنها ز اهسممال
دهخواست دزستی ،خواستههای خود ها به تدهیج محق کنند.
 . 1البته برقراری ارتباط از طرق مورد اشااره منوط به آن اسات که فرد نمایه عمومی خود را تیییر نداده باشد؛ به عبارت
دیگر ،چنان چه فرد با رعایت حریم خصاوصای ،نمایه خود را از حالت عمومی خارک کرده باشاد ،امکان یافت شدن از
راههای فوق از بین میرود ،اما همانطور که مطالعات نشان میدهد ،عموماً افراد ،نمایه عمومی خود را تیییر نمیدهند.
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بر اسممماس یانتههای حاصمممل اا مطالعات میدانی ده این پژزهش ،یکی اا بز دیدگان جامعه
آماهی که بز دید هابطهی منانی عفت مبتنی بر عن

(غیر انا) ز سممرقت شممد بود ،چنین اظداه

داشمت« :نرد موهد نظری که به من تعرض کرد ،ابتدا ده صمفحه شخصی ،پیامی به من داد ز بعد
اا مدتی ،کلنجاه هنتن ز بحث ،توانسممت مرا نریب دهد ...با یکدیگر دزسممت شممدیم .بعدها که
هابطاان صمایای شد ،اا از پرسیدم که چطوه من ها پیدا کردی ز از گفت اا طری قابلیت انراد
ده این نزدیکی .حتی بعد اا مدتی متوجه شدم که زی ده محله ما اندگی میکند».
 .9-9عدم نظارت اوليه شبکه تانگو در ارسال تصاوير و ويدئوها
یکی دیگر اا ظرنیتهای تانگو ده بز دیدگی جنسممی انان ،عدم نظاهت این شممبکه ده اهسممال
تصمازیر ز زیدئوها اسمت .بر این اساس کاهبران تانگو قادهند هر نوع عکس یا زیدئویی ها برای
یکدیگر اهسممال کنند یا ده قالب پسممت ده اختیاه دیگران قراه دهند .شممدت این عدم نظاهت تا
بدانجاست که انراد حتی ده ناایه خود میتوانند هر نوع عکسی ها قراه دهند.
هامانطوه که ده ادامه به تفصمممیل خواهیم گفت ،یکی اا انواع بز دیدگی جنسمممی انان ده
تانگو ،اهسال تصازیر ز زیدئوهای مستدجن به آنها است .ده این حالت ،مرتکب با جلب اعتااد
کاهبر ان ز برقراهی هابطه دزسمتی ،جدت تحریک زی ،عکسها ز زیدئوهای مستدجن ها برای
ان اهسممال میکند .بر اسمماس یانتههای حاصممل اا مطالعات میدانی ده این پژزهش ،مردان برای
تاامی اعضمممای جامعه آماهی ،عکسها ز زیدئوهای هرا نگاهانه اهسمممال کرد اند .دلیل این امر
نیز آن اسمت که تانگو هیچگونه نظاهتی ده اهسمال تصازیر ز زیدئوها نداهد .بهعباهتدیگر انراد
ده این شممبکه قادهند تا انواع زیدئوهای هرا نگاهانه ز مسممتدجن ها اهسممال کنند ز اا این طری
موجبات بز دیدگی جنسی انان ها نراهم آزهند.
ده حالت اهسمال تصمازیر ز زیدئوهای مستدجن ،ان ده صوهت عدم هضایت نسبت به اقدام
انجام شد  ،دز ها ها پیش هزی خود داهد :مسدزد کردن مخاطب ز گزاهش تخل

این نرد .ده

حمالت ازل ،کاهبر ان با مسمممدزد کردن مرتکب ،اهتباط خود ها با زی بهطوه کلی قطع میکند.
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ده حمالت دزم نیز بز دید میتواند تخل
هسمیدگی به تخل

نرد ها به تانگو اعالم کند .ده این شمممرایط نیز امکان

توسمط تانگو به دالیلی چون عدم سماازکاه مشخ ،جدت شناسایی هویت

زاقعی مرتکب ،دشمواهی دسترسی به متخل

ز  ...با شک ز تردید هارا است .انززن بر آن هر

دز هاهبرد موهد اشماه –مسمدزد کردن ز گزاهش تخل  -که ده تانگو به هسمایت شناخته شد
اسمممت ،زاکنشممداهانه هسمممتند؛ به عباهت دیگر دز هزش نوق ،ناظر بر مرحله پسمممابز دیدگی
هسممتند .اا اینهز میتوان چنین گفت که تانگو ،هیچ سمماازکاه مشممخصممی جدت پیشممگیری اا
اهسمال تصازیر ز زیدئوهای مستدجن نداهد .نقدان هاهبردهای کنشمداهانه ز پیشگیرند ده این
بسمتر به هارا نقدان نظاهت ده تانگو موجب میشود تا امینههای بز دیدگی جنسی انان ده این

شبکه انزایش یابد.
 .4-9عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسايی هويت واقعی کاربران
یکی دیگر اا ظرنیتهای تانگو ده برزا بز دیدگی جنسمی انان ،عدم زجود سمماازکاه مشخ،
جدت شمناسمایی بز کاهان اسمت .بر اسماس شواهد موجود برخی انراد ز به زیژ مرتکبان جرایم
جنسمی با اهائهی هویت جعلی ،حسماب کاهبری خود ها ایجاد میکنند .بر این اساس این انراد با
زاهد کردن نام ز نام خانوادگی جعلی ز ایجاد هایانامه به نام دیگری ،زاهد شممبکه اجتااعی تانگو
میشموند ز به دنبال تحق اهداف جنسی خود برمیآیند؛ این امر بهزیژ هنگامی تقویت میشود
کمه بمه یماد آزهیم بخش بزهگی اا کماهبران -بمه زیژ نوجوانمان ز جوانان -به منظوه پاسمممخ به
نیااهای جنسممیِ خود به نضممای سممایبر سممفر میکنند؛ 8ایرا این نضمما با ناشممناختگیِ اعطائی به

 .1متأسفانه آمارهای تکاندهنده زیر بیانگر آناند که  12درصد از کل وبگاهها ،اختصاص به مسائل هرزهنگاری دارند
(نزدیک به  4میلیون و  222هزار وبگاه) ،روزانه بیش از  2و نیم میلیارد رایانامه حاوی هرزهنگاری ردوبدل میشود (بیش
از  1درصد تمامی رایانامههای ارسالی) و بیش از  21درصد جستوجوهای کاربران بهمنظور رصد این وبگاهها میباشد.
همچنین باید اشاره کرد این صنعت چنان پردرآمد است که در سراسر دنیا ساالنه دستکم  17میلیارد دالر سودآوری
دارد .ر.کhttps://wsr.byu.edu/pornographystats :
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کماهبران ز عدم مالقات چدر بهچدر  ،محدزدیتهای دنیای خاکی برای ابراا این تاایالت ها اا
بین برد است.
هاانطوه که میدانیم ،نضممای اینترنت ،نضممای «گانامی» 8اسممت .ده این نضمما هیچ نگدبان
مرکزی ز محل کنترلی زجود نداهد .این عامل موجب میشود که اا یکسو ،کنترل بر محتوای
داد ها اا بین هزد ز اا سممموی دیگر ،هویت انراد مخفی بااند .گرچه مخفی ماندن هویت عاوم ًا
اا طری زاهد کردن نامهای جعلی صممموهت میگیرد ،اما گا کاهبران با اسمممتفاد اا سمممرزیس
دهند های مختل

ز نقض مقرهات پرزتکل اینترنتی ،هویت خود ها پندان میکنند .گانامی ،بی

چدرگی ز بینمامی انراد ده تمانگو ،نمهتندا پیگرد قانونی آنها ها با مشمممکل مواجه میکند ،بلکه
موجب گسترش جرایم اهتکابی ده این قلارز –اا جاله بز دیدگی جنسی انان– میشود.
گما برخی انراد پس اا انتخاب آماج خود ده دنیای زاقعی ،ماکن اسمممت اا طری برقراهی
اهتبماط بما زی ده تانگو –اا طری نام ،شمممااه تلفن ،انراد ده نزدیکی ز  – ...اطالعات خویش
پیرامون زی ها تکایل کند ز سممپس مرتکب جرم شممود .ده این صمموهت اسممتفاد اا نام جعلی،
یکی اا سمماازکاههای مناسممب اسممت؛ ایرا مرتکب به دلیل حفظ آبرز ز ترس اا تعقیب کیفری،
بدترین ها ماکن ها ده اسمممتفماد اا نام جعلی میبیند ز به هاین دلیل با نام غیرزاقعی ،حسممماب
کاهبری خود ها ایجاد میکند .اا سموی دیگر این عامل باعث میشمود تا تانگو نیز ده شممناسایی
زی با مشمکل مواجه شمود .اا اینهز ،عدم زجود سماازکاههای مشمخ ،جدت شناسایی هویت
مرتکبان ده تانگو میتواند آماه بز دیدگی جنسی انان ده این بستر ها انزایش دهد.
 .5-9ورود بدون رضايت به گروهها
یکی دیگر اا شممماخ،همای مدم ده هشمممد بز دیمدگی انمان ده تانگو ،آن اسمممت که کاهبران
میتوانند دزسممتان خود ها بدزن هضممایت ،زاهد گرز های مختل

کنند .گرچه تاامی گرز های
1. Anonymity
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شمکلگرنته ده شمبکههای اجتااعی ز اا جاله تانگو ،منحرنانه ز مرتبط با مسمائل جنسی نیستند،
اما دهصممدی اا گرز ها به مسممائل این حوا میپردااند .ده این شممرایط ماکن اسممت کاهبری،
دزست مؤنث خود ها به گرز های جنسی برد ز اا این طری  ،ناایهی زی ها ده دسترس هاگان
قراه دهد .ده این صموهت انراد خاصمی که ده این گرز ها حضوه داهند ،زجود ان ده گرز ها
غنیات شمارد ز با دسمترسمی به ناایه زی ز اهسمال دهخواسمت دزستی ،میتوانند با زی اهتباط
برقراه ناایند.

 .4الگوهای بزهديدگی جنسی زنان در تانگو
هشمد ننازهی اطالعات موجب انزایش بز دیدگیهای برخط شمد اسمت (زیلسممون ز هاکاهان،
 .)399 :3983اا اینهز شمیو های سنتی بز دیدگی جنسی انان ها امرزا باید ده قالبهای مدهن
همچون بز دیدگی ده شممبکههای اجتااعی جسممتزجو کرد .بر اسمماس یانتهها ،ده شممبکههای
اجتاماعی اا جالمه تمانگو ،مرتکبان میتوانند اا  87ها جدت اهتکاب جرایم جنسمممی علیه انان
اسمتفاد کنند (کوپس ز هاکاهان .)81 :3996 ،قابلیتهای بیشااه شبکههای اجتااعی نسبت به
دیگر ابزاههمای مشمممابه پیشمممینیِ خود ،نهتندا این محیط ها برای کاهبران بلکه برای بز کاهان نیز
محبوب ساخته است .بر این اساس مزاحاین ،آااهگران ز ترزهیستهای سایبری ده پی آناند تا
بتوانند نرد موهد نظر خود ها شمممکاه کنند .برای ناونه مدیران مای اِسمممپیس 8دهیانتند که اا میان
تقریباً  819میلیون ناایهی بتشممد ده این شممبکهی اجتااعی ،بیش اا  36999ناایه به مجرمین
جنسمیِ آمریکایی اختصمماص داهد (برداهرسمت .)68 :3988 ،ها نین بر اسمماس آماه پلیس نتای
نیرزی انتظامی جادوهی اسمالمی ایران ،ده سال  8269بیشترین هتک حیثیتِ انراد ده شبکههای
اجتااعی هخ داد است (شکل ( )2ناصرآبادی.)87 :8269 ،
1. My Space
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شکل شماره  :9فراوانیِ کانونهای جرمخیزِ هتک حیثیت افراد در فضای سایبر
اتاق گپ زنی
شبکه اجتماعی
%92

رایانامه

%2

%21

ایجاد وب نوشت

درک در وب گاه

%29

%22

اگر گرایش بهکاهگیری نضممای سممایبر برای آااه انان ها ده پنج سممال گذشممته دنبال کنیم،
میتوان دیمد کمه مکماننگماهی 8مزبوه اینگونمه تغییر کرد اسمممت :هایمانماممههما← اتماقهممای
گمپانی← محملهمای اجتاماع بماا ممانند دات کامها ،زبنوشمممتها ز غیر ← سمممایتهای
شمممبکههای اجتااعی (شمممامل هایانامهها +صمممفحه خانه ناایه +تابلوهای پیام مشمممترک) (هالده؛
جیشانکاه)61 :8262 ،

1. Topography
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شکل شماره  :4مراکز جرايم آزار زنان در فضای سايبر
سایت های
شبکه
اجتماعی

رایانامه ها

مراکز
جرم

محل های
اجتماعِ بازِ
اینترنتی

اتاق های
گپ زنی

اا اینهز ز با توجه به ظرنیت باالی تانگو ده بز دیدگی جنسی انان ،الگوهای قربانی شدن موهد
اشماه ماکن اسمت ده دز قالب حسابهای کاهبری حقیقی ز غیرزاقعی هخ دهد که ده ادامه به
برهسی آنها پرداخته میشود.
 .2-4بزهديدگی جنسی در قالب حسابهای کاربری حقيقی
ده این حمالمت مرتکبان جرایم جنسمممی علیه انان با اسمممتفاد اا ظرنیت باالی تانگو ده برقراهی
اهتبماط ز پیمدا کردن کماهبران ان ،آمماج خود ها انتخماب میکنند .ده این بسمممتر انراد اا طری
اهسمال دهخواسمت دزسمتی ز الیک کردن پستها ،اعتااد طرف ها جلب میکنند .الام به ذکر
اسممت که ده دهخواسممت دزسممتی ،نرد میتواند با کاهبر موهد نظر خود گفتزگو کند ،خود ها
معرنی نامایمد ز اطالعاتی ها ده موهد خود ده اختیاه نرد موهد نظر قراه دهد .این امر نیز موجب
میشود تا بز کاهان با ادعاهای زاهی ز بیان برخی مطالب دهزغآمیز ز اغواکنند  ،انان ها متقاعد
به قبول دزستی کنند 8.ده نرض پذیرش دهخواست دزستی ،مرتکب با دستیابی به برخی اهداف

 . 1البته الزم است مجدداً تأکید 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.
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ده پی برقراهی هابطه جنسمممی با

زی برمیآید.
ده این حالت که بز کاهان عادتاً اهسمال پیامهای متنی ،صموتی ز تصویری ها ده دستوه کاه
خود قراه میدهند ،اا یکسمو امینههای برقراهی اهتباط جنسمی ده نضای زاقعی محق میشود
ز اا سوی دیگر ،حتی بدزن شکلگیری هابطه جنسی ،انان به زاسطه دهیانت پیامهای مستدجن،
بز دیممد ی جرایم جنسمممی زاقع میشمممونممد؛ ایرا بر اسممماس انکمماه پژزهشگران هزیکردهممای
جنسممیتمحوه ،8اهسممالهای پیام مسممتدجن به انان ،ا رات هزحی ز هزانی ناگواهی ها برای آنها
به زجود میآزهد (ماهکوم؛ هاگینز )824 :3984 ،ز این امر عاملی اسمممت که موجب بز دیدگی
جنسمی آنها میشمود؛ به عباهت دیگر اهسال پیامهای مستدجن به انان به قصد تحریک آنها ز
برقراهی هابطهی جنسمممی ده دنیای زاقعی ،شمممرانت انانه ها اا بین میبرد ،موجب انسمممردگی ز
سمموءظن انان نسممبت به مردها میشممود ز اا اینهز شممایسممتهی زصم

بز کاهی اسممت .یانتههای

پژزهشهای صمموهت گرنته ده این امینه ده کشمموه هند نشممان میدهد که  49دهصممد انان ،بز
دید ی دزستان مجاای خود شد اند (هالده ز جیشانکاه.)62 :8262 ،

 .1گلستروف در تحلیل رابطه میان فمنیسم و جرم شناسی 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 میکنند .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 خروک 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 متییرهای مختلفی چون روابط جنسی ،نژادی و طبقهای 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 میشوند .در این بستر ،مردان ،خودی (از
خود) و زنان ،ناخودی و از دیگران در نظر گرفته میشوند (دکسردی.)62 :1932 ،
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بنمابراین ،میتوان چنین نتیجمه گرنت که بز دیدگی جنسمممی اا طری حسمممابهای کاهبری
حقیقی ،اا طری هابطه دزسمتانه دز طرنه ز ده قالب اهسمال پیام انجام میشود .بز دیدگی جنسی
ده این بسممتر ،اا طری اهسممال پیامهای متنی ،صمموتی ز تصممویری محق میشممود که ده ادامه به
برهسممی جداگانه این مواهد میپرداایم .الام به ذکر اسممت که اهسممال پیامهای مسممتدجن ماکن
است به صوهت خصوصی برای انان اهسال شود یا ده گرز ها ،باهگذاهی شوند.
 .2-2-4ارسال پيام متنی

ده این حمالمت ،مرتکمب ده قمالمب اهسمممال پیام متنی ز با نوشمممتن متنهای هرا نگاهانه موجب
بز دیدگی جنسممی انان میشممود .بدزن شممک عباهات موجود ده متنهای اهسممالی باید حازی
مطالب مسمتدجن باشمد تا بز دیدگی انان محق شمود .اهسال پیام متنی مستدجن میتواند توسط
دزسمتان قدیای انان ز آشنایان جدید ده تانگو صوهت گیرد؛ انرادی که اا طری جستزجو به
لیست دزستان انان اضانه شد اند .بر اساس اظداهات یکی اا اعضای جامعه آماهی این پژزهش:
«دزسمت قدیم ز مجرم امرزا ،هاواه ده آخر شب به من پیام میداد .عادتاً پیامهای اهسالشد
بعد اا سمماعت  83شممب بود .از اینقده به من ده شممبها پیام میداد که یک باه بدش گفتم چرا
هزاها پیام نایدهی؟ با این زجود ،زی کااکان شمبها پیام میداد ز من هم چون بدش دل بسته
بودم ،هاراهش میشمدم .زی ده پیامهای آخرشب هاواه داستانهای مستدجن برای من اهسال
میکرد ز اا من میخواست تا زی ها هاراهی کنم».
 .1-2-4ارسال پيام صوتی
ده این نرض نیز مرتکب به قصد تحریک هدف موهد نظر خود ،پیامهای صوتی هرا نگاهانهای
ها اهسمممال میکند .با توجه به قابلیت تانگو ده اهسمممال پیامهای صممموتی توسمممط کاهبر ،مرتکب
میتواند ده اتاق گفتزگو با قراه دادن دسمت خود بر هزی یک قسمات مشخ ،،حرف اد ز
آن ها برای مخاطب اهسممال نااید .اهسممال پیام صمموتی هرا نگاهانه میتواند ،متعل به خود نرد
نباشممد؛ بلکهای قسمماتی اا یک نیلم مسممتدجن باشممد .ده این حالت نیز بز دیدگی جنسممی انان
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محق میشمود .یکی اا بز دیدگان ده این خصوص چنین گفت« :معاوالً بعد اا تحریک کردن
من ،صمدایش ها ضمبط میکرد ز برایم مینرستاد .ده این پیامها ،عادتاً صحبت اا هزابط جنسی
بود .زی اا من میخواست که من هم جواب از ها اا طری زیس (پیام صوتی) بدهم .من به هیچ
زجه هاضی به انجام این کاه نبودم ،اما زی دستبرداه نبود».
 .9-2-4ارسال پيام تصويری
ده این حالت مرتکب ده قالب اهسال پیام تصویری به دنبال تحق اهداف خود است .اهسال پیام
تصویری ده دز قالب اهسال عکس ز زیدئو محق میشود .ده هر دز نرض موهد اشاه  ،مرتکب
میتواند تصازیر ز زیدئوهای هرا نگاهانهای ها اا خود یا دیگری برای کاهبر ان اهسال کند.
به نظر میهسمد ،امانی که انان با مشکالتی چون آااههای خانگی ،شکست عشقی ،هابطهی
سرد با هاسر ز نظایر آن مواجه باشند ،احتاال مشاهکت آنها ده پدید های هرا نگاهانه انزایش
مییابد ز ده این هاسمتا آنها به صموهت مشمتاقانه ز دازطلبانه ده نرایندهای هرا نگاهی شرکت
میکنند .به هر ترتیب ،بز دیدگی انان ده قالب حسممابهای کاهبری حقیقی به هابطهی مسممتقیم
میان دز طرف ده اتاق گفتزگو مربوط میشود.
 .2-4بزهديدگی جنسی در قالب حسابهای کاربری غيرواقعی
بز دیدگی جنسمی ده قالب حسمابهای کاهبری غیرزاقعی بدین نحو است که ابتدا نرد با کاهبر
ان داهای اهتباط دزسمتانه ز حتی عاشمقانه میباشمد .این هابطهی دزستانه ز زجود اعتااد متقابل،
موجب میشود تا کاهبر ان ،عکسهای خصوصی خود ها ده اختیاه نرد قراه دهد .پس اا مدتی
ماکن است هابطهی میان این دز نرد ،به دالیل مختل  ،قطع شود .ده این حالت ز بهزیژ امانی
که جدایی میان این دز نرد ،هارا با دشمانی ز عدازت صوهت گیرد ،احتاال بز دیدگی جنسی
ده قالب حسابهای کاهبری غیرزاقعی انزایش مییابد.
ده این شمممرایط ،مرتکمب (مرد) بما ایجاد حسممماب کاهبری جدید به نام آن ان ز قراه دادن
عکس خصممموصمممی ز غیرهسمممای زی ده ناایه ،ازلین بز دیدگی جنسمممی علیه زی ها به زجود
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میآزهد .ده این شمرایط ،مرتکب ده تنظیاات تانگو ،ناایه ها به صوهت عاومی باقی میگذاهد
تا اطالعات ز عکسهای نرد ده اختیاه هاگان قراه گیرد .ده این حالت ،عد ای اا سمممودجویان
با مشمماهد عکس خصمموصممی نرد ز ناایهی عاومی زی ،دهخواسممتهای دزسممتی ها برای زی
اهسمال میکنند ز نرد ،نهتندا تاامی آنها ها قبول میکند بلکه عکسهای خصموصی خانم ها ده
اختیاه دزسممتان جدید قراه میدهد .حتی مرتکب به این اموه نیز بسممند نایکند ز ماکن اسممت،
عکسهای خصوصی ها ده قالب پست ده اختیاه هاگان قراه دهد.
به عباهت دیگر میتوان مدعی شمد که نوع خاصی اا جرایم جنسی ده حوا ی نضای سایبر
ده این حالت هخ میدهد .این حالت که اا آن به قلب تصمویر 8یاد میشود ،ناظر بر حالتی است
که تصمازیر کاهبر ان شمبکه اجتااعی اا آلبومهای شمخصمی زی گرنته میشمود ز برای اهداف
هرا نگاهی با اسممتفاد اا قسمماتی اا عکس مانند سممر یا نیمتنه اا کار تا سممینهها ،موهد تغییر ز
دستکاهی قراه میگیرد.
البته ،اهتکاب جرم به نحو موهد اشاه با انگیز های انتقامجویانه ز سوءاستفاد گرانه انجام می
شمود .ده انگیز ی انتقام ،نرد به دلیل شمکسمت ده هابطهی عشمقی یا شمنیدن پاسخ منفی اا خانم
برای هابطه جنسمممی ز حتی اادزاج ،اقدام به این عال میکند .ده برخی نرزض دیگر نیز ماکن
اسمت نرد علیه ان مطلّقهی خود ،اقدام کند .بر اسماس شواهد موجود ،شوهر ساب یک بز دید
نام ز اطالعات شممخصممی موجود ده کریگ لیسممت 3ها به منظوه انتقامگیری انتشمماه داد تا مردم
بتواننمد زی ها برای یک هابطهی جنسمممی داغ 2هاهز کنند .به محض انتشممماه اطالعات ،بز دید
چندین تااس تلفنی اا غریبهها دهیانت کرد .پس اا اخطاههای الام ،مسمممئوالن کریگ لیسمممت
مواهد انتشاهیانته ها حذف کردند (هالده؛ جیشانکاه.)61 :8262 ،

1. Morphing
2. Craiglist
3. Hot sex
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با زجود این ،ماکن است هدف مرتکب اا انتشاه عکسهای خصوصی کاهبر ان ،سوءاستفاد
مالی ز معنوی باشمد؛ بدین نحو که به بز دید اعالم نااید ده صوهت دهیانت زجه (سوءاستفاد
مالی) یا برقراهی هابطه جنسممی (سمموءاسممتفاد معنوی) ،اقدام به حذف پسممتها ز مسممدزد کردن
حساب کاهبری میکند.

 .5سازوکارهای پيشگيرنده از بزهديدگی زنان در تانگو
با زجود مباحث پیشگفته ز ظرنیت باالی تانگو ده بز دیدگی جنسی انان ،اهائهی ساازکاههای
پیشمممگیرانه ده این قلارز ،ضمممرزهی اسمممت .با زجود آنکه ده مباحث جرمشمممناسمممانه ،برتری
هاهبردهای پیشگیرند ی غیرکیفری بر تدابیر کیفری ابت شد است ،اما کااکان برخی به دنبال
ممداخلمههای دزلتی ده امینهی منع اسمممتفاد اا شمممبکههای اجتااعی اا جاله تانگو هسمممتند .به
عقیمد ی این عمد تندما ها ههمایی اا آ ماه مخرب اسمممتفماد اا شمممبکههای اجتااعی ،پاالیش/
نیلترینگ آنها است .با زجود این به نظر میهسد که هاهبرد موهد اشاه اا یکسو ،پاک کردن
صموهت مسمئله است ز اا سوی دیگر ،انراد قادهند به گونههای مختل  ،نیلترینگ ایجادشد ها
دزْه بزنند .مشماهدات ده حوا ی نیلترینگ برخی نرمانزاهها ز شبکههای اجتااعی نشان میدهد
که این پدید موجب کاهش اسممتفاد اا این برنامهها نشممد اسممت؛ بنابراین به نظر میهسممد که
توسمل به سماازکاههای پیشمگیرانه غیرکیفری با تکیه بر تدابیر آمواشمی-آگاهیساا به کاهبران
این شمممبکمهها ،به نحو بدتر اا بز دیدگی انراد جلوگیری کند 8.بر این اسممماس پژزهش حاضمممر

 .1تدابیر 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 نسبت به اقشار مختلف جامعه میتواند بکار گرفته شود .قاعده کلی در فرآیند آموزش آن است که باید همزمان با
دوران کودکی ،آغاز 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 نمیگردد (جهت مطالعه بیشتر بنگرید به :رضوی فرد ،بهزاد و محمد کورهپز،
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پیشگیری اا بز دیدگی جنسی انان ده تانگو ها ده پرتو تدابیر غیرکیفری داهای ازلویت میداند
ز اا اینهز به تحلیل این شاخ،ها میپردااد.
 .2-5نمايهی خصوصی
هاانطوه که یانتههای حاصل اا مطالعات میدانی ده این پژزهش نشان داد ،یکی اا دالیل اصلی
بز دیدگی جنسمی انان ده تانگو ،عدم هعایت حریم خصوصی توسط کاهبران است؛ بنابراین به
نظر میهسد که به موااات انزایش حساسیت انان نسبت به هعایت حریم خصوصی ده تانگو ،اا
نرخ بز دیدگی جنسممی آنها کاسممته شممود .اا آنجا که انان به دالیلی چون سممواد کم ،شمموه ز
شمموق اسممتفاد اا تانگو ز عدم آشممنایی با قانونگا های امنیتی این شممبکه ،اطالعات خود ها ده
اختیاه تاامی انراد قراه میدهند ،خود ها به مثابهی آماج مناسمب جرایم جنسی معرنی میکنند.

8

حسین ،راهبردهای آموزشی -آگاهی ساز :ضرورتی پيشروی برنامههای کنترل انحرافات سايبری ،فصلنامه کارآگاه،
شماره .)32-39 :1934 ،92
 .1نظریه نقشِ اثرگذارِ بزهدیده توسط هانس فون هنتیگ که در دهه  1342معرفی شد ،میتواند بهخوبی رشد جرم سایبری
بر ضد زنان را تشریح 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 میدهند ،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 غریبهها دوست میشوند و اطالعات زمانی-مکانی واقعی خود را افشا میکنند .این امر بهخصوص در مواردی که
تصاویر بزهدیدگان تیییر شکل یافته و نمایههای جعلی خود را در سایتهای مختلفی که توسط آنها ایجاد نشده مییابند،
صدق میکند .چنین مزاحمتهایی که غالباً توسط مرتکب برای آزمودن دانش فنی بروز پیدا میکند که آن را شتابدهندگی
فعال مینامیم؛ زیرا در چنین مواردی غالباً دیده میشود که علیرغم 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 همچنین
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 .همچنین ما بزهدیده را بهعنوان
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اا اینهز به نظر میهسممد که اسممتفاد اا تانگو ز ده عین حال ،پیشممگیری اا بز دیدگی جنسممی،
مسمتلزم آن اسمت که انان نسمبت به هعایت حریم خصوصی خود حساس شوند .این امر مستلزم
آمواش عاومی ز هاگانی اسمممت .البته باید به این نکته اشممماه شمممود که اتخاذ هاهبرد آمواش
عاومی منوط به آن اسممت که دزلتها نیز دغدغهی حفظ حریم خصمموصممی شممدرزندان خود ها
داشممته باشممند .ده برنامههای حفظ حریم خصمموصممی ده شممبکههای اجتااعی ،به طوه عام ز ده
تانگو ،به طوه خاص ،به شدرزندان ز به زیژ انان آمواش حفظ حریم خصوصی اهائه میشود.
هاانطوه که ده معرنی تانگو عنوان شمممد ،ناایه کاهبران ده تنظیاات ازلیه ،عاومی اسمممت.
یانتههای این پژزهش نشممان میدهد که این عامل ،یکی اا دالیل اصمملی بز دیدگی جنسممی انان
ده تانگو است .اا اینهز جدت پیشگیری اا بز دیدگی جنسی انان ده تانگو الام است تا تاامی
کماهبران خمانم ،نامایمهی خود ها بمه محض زهزد ،اا حمالمت عاومی خماهج ز تبدیل به ناایهی
خصممموصمممی کنند .با توجه به آنکه ده ناایهی عاومی ،تاامی کاهبران قادهند هاه پسمممتهای
کاهبران خانم ها مشممماهد ز برای آنها دهخواسمممت دزسمممتی اهسمممال کنند ،اعتااد انان به انراد
غریبه ،آنها ها ده معرض بز دیدگی جنسی قراه میدهد؛ بنابراین ده این شرایط ،به نظر میهسد
که بدترین ها  ،تبدیل ناایهی عاومی به خصوصی است.

یک هویت مؤنث سرزنش نمیکنیم ،بلکه آنچه 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 شتابدهندگی 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
همگسیخته و غیره یافت که اغلب به سبب انگیزههای 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 جنگ 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؛ جیشانکار.)19-14 :1939 ،
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 .1-5عدم قبولی درخواستهای دوستی
بخش دیگر برنامه هاهبردی غیرکیفری ،عدم قبولی دهخواستهای دزستی است .چنانچه کاهبر
ان ناایهی خود ها تبدیل به ناایهی خصممموصمممی نکرد باشمممد ،تاامی انراد میتوانند برای زی
دهخواسممت دزسممتی اهسممال کنند ز پسممتهای زی ها ببینند .گرچه مشمماهد ی پسممتها ز الیک
کردن آنها ،خطر آنچنانی ها برای انان به زجود نایآزهد ،اما قبول دهخواسمت دزستی ماکن
است آنها ها ده معرض بز دیدگی جنسی قراه دهد .اا اینهز به نظر میهسد که یکی اا بدترین
ها ها جدت پیشمگیری اا بز دیدگی جنسمی خانمها ،عدم قبولی دهخواسمتهای دزسممتی توسط
کاهبران ان اسمت .بر اسماس اظداهات یکی اا اعضای جامعه آماهی« :اگر میدانستم زی هزای
مرا به خانه خود کشماند ز آن عال شنیع ها با من انجام میدهد ،هرگز دهخواست دزستیاش ها
قبول نایکردم .کاش هرگز دهخواستش ها قبول نایکردم».
 .9-5عدم ارسال تصاوير شخصی و غيررسمی به ديگر کاربران
یکی دیگر اا بخشهای این برنامه ،عدم اهسممال تصممازیر شممخصممی ز غیرهسممای توسممط انان به
دیگر کاهبران است .ده دنیای مجاای که عاوماً انراد نرهنگ عدم صداقت ها انتخاب میکنند،
میتوانند اا طرق مختل  ،اعتااد انان ها جلب کنند ز با برانگیختن احساسات آنها ،عکسهای
غیرهسممای ز شممخصممی ها اا خانمها دهیانت کنند؛ بنابراین ده پرتو این برنامه باید به خانمها این
نکته تذکر داد شمود که اصمل ها بر بیاعتاادی قراه دهند ز به هیچ عنوان ،عکسهای شممخصی
خود ها ده اختیماه غریبهها قراه ندهند .این امر نهتندا شمممامل عدم اهسمممال تصمممازیر ده اتاقهای
گفتزگوی شممخصممی میشممود ،بلکه عدم پسممت کردن تصممازیر ها نیز ده برمیگیرد؛ ایرا ده
شبکهی تانگو انراد میتوانند پستهای دیگران ها ذخیر ناایند.
یکی اا بز دیمدگمان ده این خصممموص چنین گفت« :پس اا مدتی به از اعتااد کردم .اا من
خواسمت تا عکسهای خصوصیام ها برایش اهسال کنم .من هم چند عکس براش اهسال کردم
زلی هاضمی نایشمد .عکسهای جنسمی مرا میخواست .با هزاه ز یک دهزغ ز نریبکاهی که
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انجام داد ،ده ندایت عکسهای کامالً خصموصی خودم ها براش اهسال کردم .از هم شرزع کرد
به تددید کردن .میگفت برای اینکه عکسها ها عاومی نکنم باید به خانه ما بیایی.»...
 .4-5استفاده از عکسهای رسمی در نمايه
یکی دیگر اا هاهبردهمای موهد اشممماه ده این برنماممه بر این نکتمه تأکید میکند که خانمها ده
ناایهی خود اا عکسهای هسممای اسممتفاد کنند .بر اسمماس شممواهد موجود ز هاانطوه که ده
نظریهی شمتابدهندگی مطرح شمد ،اسمتفاد خانمها اا عکسهای غیرهسای ده ناایه ،جذابیت
ایادی ها برای سودجویان ز سوداگران جنسی نراهم میکند ز آنها ها نسبت به برقراهی اهتباط
تشممموی میکند .با توجه به پیشمممرنت تلفنهای هارا ز زجود قابلیتهای بسمممیاه اا جاله لاس
صمفحه گوشی ز عکسبرداهی ،8ماکن است سوءاستفاد گران اا طری این ننازهی ،عکس نرد
موهد نظر ها برداشمممتمه ز با جایگذاهی چدر کاهبر ان ده عکسهای مسمممتدجن ،زی ها نردی
ناحشممه معرنی کنند .حتی ده این نرض میتوان این نکته ها متذکر شممد که خانمها میتوانند ده
ناایه خود اا عکسهایی همچون گل ،منظر های طبیعی ،ما ز  ...استفاد کنند.
 .5-5دقت در ورود به گروهها و ترک زودهنگامِ گروههای نابههنجار
هاانطوه که مطرح شممد یکی اا شمماخ،هایی که ظرنیت تانگو ها ده بز دیدگی جنسممی انان
انزایش داد است ،زهزد بدزن هضایت انراد به گرز های مختل
توسمط دزسمتان خود به شمبکههای مختل

است .اا اینهز انان میتوانند

دعوت ز برد شوند .این امر انززن بر آنکه آنها ها

ده اهتباط با انراد جدید قراه میدهد ،احتاال بز دیدگی جنسممی آنها ها انزایش میدهد .بر این
اساس خانمها باید به محض زهزد به گرز های غریبه ،اا آنها خاهج شوند.

1. Screenshot
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 .6-5مسدود کردن افراد غريبه
یکی دیگر اا ها های بسمممیاه مدم که ده حوا ی پیشمممگیری اا بز دیدگی جنسمممی ده شمممبکهی
اجتااعی تانگو به کاه میآید ،مسدزد کردن انراد غریبه است .با زجود آنکه این شبکه ناایهی
ازلیمهی انراد ها ده حمالت عاومی قراه داد اسمممت ز به تاامی انراد اجاا میدهد تا با یکدیگر
اهتباط داشممته باشممند ،اما قابلیت مسممدزد کردن ها نیز ده اختیاه مخاطبان خود قراه داد اسممت.
گرچه شمماید بتوان مسممدزد کردن مخاطبان ها هاهبردی زاکنشمداهانه توصممی

کرد ،اما اید ی

اصملی ما ده این قسمات ،مبتنی بر این پیشنرض اسمت که نرد با مشماهد انراد غریبه ده لیسمت
مخاطبان خود ،بالناصله آنها ها مسدزد کند .این حالت ده عین حال که ساازکاهی کنشمحوه
محسوب میشود ،میتواند اا بز دیدگی جنسی انان ماانعت به عال آزهد.

برآمد؛
هشممد شممبکههای اجتااعی ز اسممتفاد هزاانززن انراد اا این شممبکهها ،ده کناه به زجود آزهدن
نضممای تعاملی ز گفتزگومحوه ،موجب انزایش نرخ برخی اا جرایم نیز شممد اسممت .بز های
اهتکمابی ده این حوا کمه ده قمالمب جرایم سمممایبری تحلیمل میشمممونمد ،گونههای مختلفی ها
دهبرمی گیرنممد کممه اا آن جالممه می توان بممه کالهبرداهی اینترنتی ،جعممل عنممازین ز اسممممامی،
سممرمایهگذاهیهای جعلی اینترنتی ،هرا نگاهی ز بز دیدگی جنسممی انان اشمماه کرد .یانتههای
پژزهشها نشمممان میدهد که یکی اا جرایم معاول ده نضمممای سمممایبر ز شمممبکههای اجتااعی،
قربانیشمدن جنسمی انان است .ده این هاستا انان به انحاء مختل  ،بز دید ی جرایم جنسی زاقع
میشموند .اهسمال پیام متنی ،صموتی ز تصویری ده کناه ایجاد حسابهای کاهبری جعلی ،به نام
انان ،برخی اا انواع بز دیدگیهای جنسی انان ها نشان میدهد.
یکی اا شمممبکههای اجتااعی که احتاال بز دیدگی جنسمممی انان ده آن محتالتر اا سمممایر
شمممبکمههمای اجتاماعی اسمممت ،تمانگو میباشمممد .ده این شمممبکه انراد اا طرق مختلفی همچون
جستزجوی نام ،شااه تلفن ،هایانامه ،استفاد اا قابلیت  GPSز  ...میتوانند با اشخاص دیگر،
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اهتبماط برقراه ناماینمد .اا اینهز ز بما توجمه بمه آنکه به موااات انزایش برقراهی اهتباط با انراد
غریبه ،امکان بز دیدگی جنسمممی انان انزایش مییابد ،به نظر میهسمممد که تانگو ،قابلیت باالیی
جدت قربانی شممدن جنسمممی انان داهد .انززن بر آن ،ناایهی عاومی کاهبران ده تنظیاات ازلیه،
امکانِ یانتن کاهبران ان اا طرق مختل  ،عدم نظاهت ازلیهی شممبکه تانگو ده اهسممال تصممازیر ز
زیدئوها ،عدم ساازکاههای مناسب جدت شناسایی هویت زاقعی کاهبران ز زهزد بدزن هضایت
به گرز ها ،ظرنیت این شبکه ها ده حوا ی بز دیدگی جنسی انان ،انزایش داد است.
بما زجود گزاه همای نوق ز ا بمات ظرنیمت باالی تانگو ده بز دیدگی جنسمممی انان ،ها حل
چیسمممت ز چگونمه میتوان اا بز دیمدگی انمان ده این حوا مامانعت به عال آزهد؟ به عباهت
دیگر بدترین ها جدت پیشگیری اا بز دیدگی جنسمی انان ده این شبکه کدام است ز حاایت
اا هزیکردهای انانه اا چه مسیری محق میشود؟ شاید پاسخ ساد ز ده دسترس به این پرسش،
نیلترینگ این شمبکه باشد .بر اساس این نظر اا آنجا که شبکهی تانگو ،ظرنیت باالیی ده قربانی
شمدن جنسمی انان داهد ،میتوان با نیلتر کردن شبکه موهد اشاه  ،اا نرخ بز دیدگی جنسی انان
ده این حوا کاسمممت .به اعتقاد ما ز با زجود قابلیت باالی تانگو ده قربانی شمممدن جنسمممی انان،
نیلترینگ این شمبکه ها کاه مناسبی ده هاستای حاایت اا انان نیست؛ ایرا اا یکسو این اقدام،
حذف صموهت مسمئله ز نادید انگاشتن حقوق شدرزندی است ز اا سوی دیگر ،انراد میتوانند
با نرمانزاههای زیژ  ،اا نیلتر ایجاد شمد عبوه کرد ز اا این شبکه استفاد کنند .انززن بر آن ده
تاامی شممبکههای اجتااعی ،احتاال بز دیدگی جنسممی انان زجود داهد ز دلیل انتخاب تانگو به
مثابهی ناونه پژزهش ده تحقی پیشهز ،ظرنیت باالی آن ده قربانی شمممدن انان بود؛ بنابراین با
ده نظر گرنتن این نکته که تاامی شممبکهها میتوانند موجب بز دیدگی جنسممی انان شمموند ،باید
تامامی آنهما ها نیلتر کرد؛ امری کمه چنمدان منماسمممب بمه نظر نایآیمد .انززن بر این یانتههای
پژزهشهمای صممموهت گرنتمه ده حوا جرمشمممنماسمممی پیشگیری نشمممان میدهد که هاواه
سممماازکماههمای پیشگیرنمد غیرکیفری ا ری بدتر اا هاهبردهمای پیشگیرانهی کیفری داهد .اا
اینهز به نظر میهسمممد که اهائهی آمواشهای الام به شمممدرزندان ز به زیژ انان ده خصممموص
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اسمتفاد اا شبکههای اجتااعی با تأکید بر هعایت حریم خصوصی ،بدترین ساازکاه پیشگیرند
اا بز دیدگی جنسمی انان باشمد .بر این اساس ایجاد ناایه خصوصی ،عدم قبولی دهخواستهای
دزستی ،عدم اهسال تصازیر شخصی ز غیرهسای به دیگر کاهبران ،استفاد اا عکسهای هسای
ده ناایه ،دقت ده زهزد به گرز ها ز ترک ازدهنگام گرز های نابههنجاه ز مسدزد کردن انراد
غریبه اا جاله هاهبردهای پیشگیرانهای هسمتند که نهتندا اا قربانی شمدن جنسی انان ماانعت به
عال میآزهند ،بلکه امکان استفاد صحیح اا این شبکه ها نیز برای آنها نراهم 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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