ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮاﺋﻢ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﻮروزی« ،رﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺘﺎ ،ﺟﺮاﯾﻢ در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل  ۹۶ﺗﺎ  ۸۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و  ۴۱درﺻﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ
در ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻮروزی ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

»ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﻮروزی« ،رﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﺠﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن زﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎن
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﯾﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺮ روز ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ
ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
»اﻣﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮدی« ،اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﮕﺎه

ﺳﻮره ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ درﺑﺎره رﯾﺸﻪﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی در اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
داﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻮرد آن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن و ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ،

ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺟﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ و دردﺳﺮ ﺳﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺎ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد و دوم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ:

»ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دارﯾﻢ در
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ و

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ،در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ
ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﻤﺘﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای و
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺮدم ،ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ«.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮاﯾﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮان ﻋﮑﺲﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻮد«.
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺟﺮم وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎورد دارد ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻫﻮﯾﺖ
واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ را آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ:

»ﺑﺰﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽﺳﺖ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻧﺰدﮐﯽ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﺟﻮبﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .در واﻗﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯽ از ﻫﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ در دﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

