حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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سرگرد سمانه مهربانی
طبق روال همیشــه برای تهیه گزارش به
دایره مبارزه با جرائــم اخالقی پلیس فتا
مراجعه کرده بودم که عبور شتابزده زن
و مردی جوان از راهرو توجهم را جلب کرد.
بــه دنبال آنها وارد دایره اخالقی شــدم.
در گوشــهای از اتاق متهمی دستبندزده
ایســتاده بود که با دیدن زوج جوان سرش
را پایین انداخت .منتظــر ماندم این زوج
کارهای مربــوط به پروندهشــان را انجام
دهند و سپس سراغ زن جوان رفتم و از او
خواستم درباره علت حضورشان در پلیس
فتا برایم بگوید.
زن ســری تکان داد و گفت :نمیدانید من
و همسرم چه روزهای سختی داشتیم .این
چند وقت ما با کابوس آبروریزی که این مرد
(متهم) داشــت برایمان رقم میزد زندگی
کردیم .بهاشتراکگذاشتن لحظات عاشقانه
و تفریحات مشترکی که با هم داشتیم ،یکی
از لذتهای من و همســرم در اینستاگرام
بود .انتشــار عکسهای خانوادگی ،سفرها،
اطالعات شــخصی ،تولدها و سالگردها و
بازخوردهایی که از دوســتان و آشــنایان
میگرفتیم جــزء جداییناپذیــر زندگی
روزمره ما شده بود .آنقدر دقیق همه چیز
را به اشتراک گذاشته بودیم که هرکس به
صفحه مشترک ما سر میزد ،میتوانست
تمام اتفاقــات زندگی مــا را از اولین روز
زندگی مشترکمان ببیند.
برای اطمینان از اینکه فرد سومی از طریق
فضای مجازی وارد رابطه عاشقانه ما نشود،
هرکدام اسم و مشخصات دیگری را در پیج
شخصی خود نیز بهعنوان همسر درج کرده
بودیم .همه چیز خیلی عالی بود و لحظاتی
که زندگیمان را در ویترین قرار داده بودیم،
زیبا و رمانتیک پیش میرفت تا اینکه یک
اتفاق بهظاهر ساده و پیشپاافتاده زندگی
مشترکم را زی رورو کرد.
حدود یــک ماه قبل ،همســرم برای یک
ســفر کاری تهران را ترک کرد و من تنها
در خانه در انتظار آمدنش بودم .یک شــب
همسرم با یک پیج جدید در اینستاگرام به
من درخواســت داد و من پیج جدید را به
فهرست اعضای پیجم اضافه کردم .بهمحض
اضافهشــدن به فهرست دوســتان شروع
کردیم درباره مســائل روزمره حرفزدن و
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در ضرورت آگاهی و آموزش شهروندان  /مراقب اینگونه شیطنتها در فضای مجازی باشید

باجخواهی با عکسهای اینستاگرامی

در ادامه همســرم به بهانه دلتنگی از من
تصاویری خواست و من هم تعدادی عکس
برایش فرســتادم .هیچ چیــز عجیبی در
این قضیه نبــود و همه چیز عادی به نظر
میرســید تا اینکه چند روز بعد پیامهای
تهدیدآمیــزی دریافت کردم کــه از من
میخواست در قبال منتشرنکردن تصاویر
شخصیام برایش پول واریز کنم.
گیج شده بودم و نمیدانستم تصاویری که
برای همسرم ارسال کردهام چطور به دست
یک مرد غریبه رســیده است .بهسرعت با
همسرم تماس گرفتم و از او در مورد پیج
جدید و عکسها پرســیدم و تازه آن وقت
بود که فهمیدم فریب خوردهام و فرد مزاحم
با اســتفاده از اطالعاتی که من و همسرم
از زندگی مشــترکمان در پیج مشترک و
همچنین صفحات شخصیمان در اختیار
عموم گذاشتهایم ،اقدام به ساخت صفحه
جعلی به اسم همسرم کرده است.
اما چطور ممکن است آدم با یک فرد غریبه
صحبت کند و متوجه نشــود همســرش
نیست؟ باورم نمیشــد اطالعاتی که ما با
دست خودمان در اینستاگرام قرار دادهایم،

باعث شود یک فرد غریبه تا این حد روی
زندگی شــخصی و خصوصی ما اشــراف
پیــدا کند و بهراحتی من را برای ارســال
عکسهای خصوصی اغفــال کند .تا قبل
از این اتفاق بهاشتراکگذاشــتن تجربیات
زندگی شــخصی با دیگران برایم تفریحی
شیرین و لذتبخش بود ،اما حاال میفهمم
چطور با بیاحتیاطی و سادهلوحی خود را
به قربانی فردی سودجو بدل کردم .با اینکه
میدانستم برای جبران بعضی از اشتباهات
دیر شــده ،اما با همســرم بــه این نتیجه
رسیدیم بهترین کار این است که به پلیس
فتا مراجعه و از فرد مزاحم شکایت کنیم .از
روزی کــه این اتفاق افتاده ،فضای مجازی
دیگر کوچکترین جذابیتــی برایم ندارد
و دیگــر اصرار ندارم با انتشــار عکسهای
خانوادگی و اطالعات شــخصیام ،به همه
ثابت کنم خوشبخت و موفق هستم.
  نظریه کارشناس
افراد سودجو پیوسته در کمین هستند تا
با کوچکترین لغــزش و غفلت قربانیان،
اطالعات الزم برای سوءاســتفاده از آنان را
گردآوری کنند.

مردی که دختران کرمانی را
نشانه می گرفت

گروه حوادث :آنچه در خبر زیر میخوانید مربوط به پروندهای از
پروندههای موجود در پلیس فتا کرمان و نمونهای اســت از آنچه در
باال رفته به منظور آگاهی و هشیاری شهروندان در مواجهه با اینگونه
رخدادها در فضای مجازی و به خصوص اینســتاگرام که چگونه افراد
در این فضاها با شــیطنت برای شهروندان دام درست میکنند.......« :
در پی شــکایت شــهروند کرمانی مبنی بر اینکه فردی با تهدید به
انتشار تصاویر خصوصی وی در فضای مجازی اقدام به ایجاد مزاحمت
و سپس اخاذی برای وی کرده است پرونده شکایت وی در دستور کار
پلیس فتا قرار میگیرد.

 بــا توجه بــه موج فخرفروشــی که
درخصوص انتشــار فیلم و تصاویر زندگی
شــخصی ،در حال حاضر جامعه و زندگی
زوجهــای جوان را فراگرفتــه ،این دادهها
بهراحتی در اختیار مجرمان قرار میگیرد.
 چیــزی به اســم زندگــی خصوصی
در فضــای مجازی وجود ندارد و شــما از
لحظهای که تصمیم بــه راهاندازی صفحه
شخصی بدون ســطحبندی و محدودیت
در فضای مجازی میگیرید ،درست مانند
موجودی آسیبپذیر میشوید که در یک
اتاق با دیوارهای شیشهای زندگی میکند.
 حتی صفحات شخصی با محدودیت
نیز در معرض هک و شناسایی نام کاربری
و اسم رمز توسط افراد سودجو قرار دارند.
 تنها راه درامانماندن از آســیبهای
فضای مجازی این اســت کــه در دنیای
مجــازی نیــز قوانیــن ،محدودیتهــا و
چهارچوبهایــی که بــرای محافظت از
زندگی شخصی خود در دنیای واقعی دارید،
دقیقاً به همان شــکل رعایت کنید و افراد
غریبه و ناشناس را در جریان ابعاد مختلف
زندگی خانوادگی و شغلی خود قرار ندهید.

 پروندهای دیگر
در ماجرای پروندهای دیگر دختر جوان به
همراه والدینش وارد دایره مبارزه با جرائم
اخالقی پلیس فتا شدند .از ظاهر هر سه
نفر مشــخص بود که از قشر مرفه جامعه
هستند .دوست داشتم هرچه زودتر پای
صحبت آنها بنشینم .بعد از اینکه افسر
پرونده ،من را به آنها معرفی کرد ،دختر
جوان کنارم نشســت و گفت :مقصر همه
اتفاقات خودم هستم.
من  15سال دارم و از وقتی پدرم گوشی
مورد عالقهام را برایم تهیه کرد ،شبانهروز
نوسالهایم دنبال تفریح
مثل همه همس 
و ســرگرمی و وقتگذرانی در شبکههای
اجتماعی بودم.
در یکی از همین شــبکههای اجتماعی
فــردی به من پیشــنهاد دوســتی داد.
پروفایلــش را دیــدم و از مشــخصات
و تصاویــری کــه از خــودش در پیــج
شخصیاش قرار داده بود خوشم آمد و به
همیندلیل پیشنهادش را قبول کردم .آن
فرد در مدت کوتاهی با چربزبانی من را
به خودش وابســته کرد و طوری اعتمادم

پس از آن کارشناســان پلیس فتا کرمان با انجام تحقیقات گسترده
و اقدامــات فنی و مهندســی موفق می شــوند متهــم را که مردی
 36ســاله است شناســایی و پس از هماهنگی با مقامات قضایی در
عملیاتی غافلگیرانه و قبل از باج خواهی اینستاگرامی دستگیر کنند.
بررســیهای بعدی پلیس پیرامون او نشان میدهد این مرد باجخواه
اینستاگرامی پیش از این نیز دختران دیگری را در کرمان طعمه صفحه
اینســتاگرامش قرار میداده و از آنان با این شیوه باجخواهی میکرده
است.
سرهنگ یادگار نژاد از این ماجرا اینطور بیان میکند « :متهم  36ساله
کرمانی پس از شناســایی و دستگیری ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی
میشود ولی با مشاهده مستندات و ادله موجود ،در بازجوییهای بعدی
به جرم خود اعتراف میکند و هدفش را از انجام این کار ســرگرمی و
کسب منافع مالی میپندارد».
رییس پلیس فتا کرمان در حاشــیه این پرونده با اشــاره به ماده17

را جلب کرد که تعــدادی از عکسهای
خصوصیام را برایش ارسال کردم و دقیقاً
از وقتی موفق شد عکسهایم را به دست
بیاورد ،دردسرهای من شروع شد.
عالوه بر تصاویر ،اطالعات شخصی زیادی
از خود و خانوادهام در اختیارش گذاشته
بودم .او با توجه به اطالعات و مستنداتی
که از من داشت شروع به تهدید و اخاذی
کرد و از من میخواســت تا هر چند روز
ک بار مبلغی را به حســابش واریز کنم
ی 
تا خانــوادهام را در جریان ارتباطمان قرار
ندهد.
بعد از مدتی از من خواست تا عالوه بر پول
از نزدیک هم با او مالقات داشته باشم .با
وجود ترس از واکنــش والدینم تصمیم
گرفتم موضوع اخاذی را با آنها در میان
بگذارم و اجازه ندهم ماجرای اشــتباهم
از این پیچیدهتر شــود .بعد از صحبت با
والدینم به پلیس فتا آمدیم .پلیس موفق
شد هویت واقعی فرد مزاحم را شناسایی
کند .این مرد میانســال بــا اطالعات و
تصاویــر ســاختگی اقدام بــه راهاندازی
پیج شــخصی به اسم یک جوان 20ساله

قانون جرایم رایانهای میگوید :هر کس به وسیله سامانههای رایانهای
یا مخابراتی ،صوت ،تصویر ،فیلم خصوصی ،خانوادگی یا اسرار دیگری را
بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد ،به حبس
از 91روز تا دو ســال یا جــزای نقدی از  5میلیون ریال تا 40میلیون
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .این مقام مسئول در پلیس
اضافه میکند :امروزه سوءاستفاده کالهبرداران و سودجویان از فضای
سایبری برای دستیابی به اهداف ناصحیح و پلیدشان افزایش یافته و
با بهرهگیری از عدم آگاهی و سادگی افراد در این فضا مرتکب جرائمی
میشوند که اکثرا با انگیزه کسب منافع مالی ،تهدید و اخاذی ،تسویه
حساب شخصی ،انتقام جویی و یا تفریح و سرگرمی در این فضا وارد
میشوند .وی از شــهروندان میخواهد در صورت مواجهه با هرگونه
موارد مجرمانه در فضای مجازی آن را از طریق ســایت پلیس فتا به
آدرس  www.Cyberpolice.irبخش مرکز فوریتهای سایبری،
قسمت ثبت گزارشات مردمی با ما در میان بگذارند.
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کرده بود و مــن همه حرفهایش را باور
کردم و حاال متوجه شدم فریب یک آدم
عالف و بیکار را خوردم که همسن پدرم
اســت .خوشحالم که موضوع را بهموقع با
خانوادهام در میان گذاشتم .خدا میداند
اگر باز هم تسلیم خواستههایش میشدم
چه بالیی به ســرم میآمــد .متهم این
پرونده درحالحاضر با دستور مقام قضائی
برای شناسایی سایر قربانیان احتمالی در
اختیار پلیس فتا است .البته امیدوارم من
اولین و آخرین فردی باشــم که این مرد
فریبش داده است.
  نظریه کارشناس
برخالف تصور افراد ،فضای مجازی بسیار
خطرناکتر از دنیای واقعی است ،اما اکثر
افراد با توجــه به اینکه در محیط امن و
آرام خانه خود مینشینند و خیلی راحت
با دیگران ارتباط برقرار میکنند ،دچار این
ســوءتفاهم میشوند که خطری از جانب
این دنیای مجازی متوجه آنها نیست.
 در فضــای مجــازی بــا دنیایی از
هویتهای جعلی و پروفایلهای جذاب و
بینقص روبهرو هســتید که پس از جلب
اعتماد و عالقه شما نقطهضعفهای الزم
برای تهدید و اخاذی از شــما را ب ه دست
میآورند.
 با نوجوان خود درباره آســیبهای
فضــای مجــازی صحبت کنیــد و به او
اطمینان بدهید درصورتیکه به اقتضای
ویژگیهای ســنی خود دچــار لغزش و
اشــتباه شــود ،برای جبران اشتباهاتش
بهعنوان والدین در کنار او هستید و نیازی
نیســت بهخاطر ترس از شما در چرخه
باطل اشتباهات گرفتار شود.
 بهعنوان والدینی مســئول و دلسوز
همــواره مطالعه کنید و دانــش خود را
درباره ویژگیهای بلوغ و نوجوانی افزایش
دهید تا بتوانید همین دانســتنیها را به
فرزند خود نیز منتقل کنید و آسیبها و
مشکالت این دوران از رشد را برای خود و
فرزندتان به حداقل برسانید.
 در صورت مشاهده هرگونه تخلف و
ارتکاب جرم در فضای مجازی ،مراتب را با
کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارید و
یاریگر پلیس در مقابله با جرائم سایبری
باشید /.منبع شرق

