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بهره کشـی و سوء اسـتفاده از کـودکان و نوجوانـان، به 
یکـی از زمینه هـای مهم جرایم سـایبری تبدیل شـده 
اسـت. پـس بهتر اسـت والدیـن بدانند که فرزند شـما 
هـم با بیشـترین احتمال ممکن در معـرض این تهدید 
عمـده قـرار دارد. کودکان و نوجوانان آسـیب پذیرترین 
قشـر کاربـران اینترنت هسـتند. اغلب آنهـا بی تجربه، 
کنجـکاو، احساسـاتی و از همه مهمتر »تنها« هسـتند 
و درسـت بـه همین دلیـل هدف خوبی بـرای مجرمان 
و تبهـکاران اینترنتـی محسـوب می شـوند. نمی تـوان 
تصـور کـرد که فرزنـدان ما بزرگ شـوند، رشـد کنند، 
بـه دانشـگاه برونـد، وارد حوزه هـای مختلـف شـوند 
باشـند و شـبکه  نداشـته  بـا کامپیوتـر سـروکار  امـا 
جهانـی )اینترنـت( را نشناسـند. دنیـای امـروز دنیـای  
تکنولوژی هـای جدید اسـت کـه چنان با سـرعت وارد 
زندگـی بشـر شـده و راه نفـوذ خـود را ادامـه می دهند 
کـه نمی تـوان از کنـار آن بـا بی تفاوتی گذشـت؛ بلکه 
بایـد بـا آن به روش صحیـح برخورد کرد تا بیشـترین 
سـود و اسـتفاده حاصل آید. همچنان کـه اثرات مثبت 
تکنولوژی هـای نویـن در کیفیت زندگی مـا قابل انکار 
نیسـت؛ در صـورت عـدم مدیریت صحیـح نیز ممکن 
اسـت تأثیـرات مضر آن بر زندگی کـودکان و نوجوانان 
مـا غیرقابـل جبـران باشـد. در حـال حاضـر از زمانـی 
کـه کـودک محیـط اطرافـش را شناسـایی می کنـد، 
بـا گوشـی های هوشـمندی مواجـه می شـود کـه در 
دسـت پـدر و مـادرش می بینـد و ایـن روزهـا شـاهد 
ایـن هسـتیم کـه بسـیاری از کـودکان و نوجوانـان به 
شـکلی بسـیار حرفـه ای بـا ابزارهـای دیجیتـال کار 
کـرده و بـه خوبـی می توانند بـا نرم افزارهـای مختلف 
کار کننـد. همیـن موضـوع نشـان می دهـد کـه بایـد 
آگاهـی بیشـتری در رابطـه بـا نحـوه برقـراری ارتباط 
فرزنـدان خـود با جهـان مجازی داشـته باشـیم. یکی 
از مهمتریـن عوامـل بـرای تعییـن اثر مثبت یـا منفی 
رایانـه مـدت زمانـی اسـت کـه کودک یـا نوجـوان از 
آن اسـتفاده می کنـد و مسـئله دیگر نـوع فعالیت هایی 
اسـت کـه بـا آنهـا درگیـر اسـت. وقتـی بچـه بـرای 
مـدت طوالنـی از روز پـای کامپیوتـر می نشـیند در 
سـایر فعالیت هـای تحصیلـی، ارتباطـی و اجتماعـی 
دچـار عقـب ماندگی می شـود. اسـتفاده زیـاد و کنترل 
نشـده از کامپیوتـر موجب افزایـش وزن، رکود عملکرد 
اجتماعـی- ارتباطـی، گوشـه گیـری، انـزوا و غمگینی 
کامپیوتـری  خشـن  بازی هـای  همچنیـن  می شـود 
کـودکان و نوجوانـان را مسـتعد مشـکالت رفتـاری و 
پرخاشـگری می کنـد ولـی اگـر از برنامه هـای صحیح 
آموزشـی اسـتفاده شـود خالقیـت افزایـش می یابـد و 
فرصتـی بـرای اکتشـاف و جسـتجوگری در اختیـار او 
قـرار می گیـرد. ایجـاد بلـوغ زودرس در نوجوانـان و 
اثـرات منفـی بـر رشـد طبیعـی جسـم و روان، گوشـه 

گیـری و انزوا و بروز افسـردگی در نوجوانان و جوانان، 
بـروز رفتارهـای عصبـی و غیرمتعـادل، تپـش قلب و 
بی اشـتهایی و یا کم اشـتهایی و رنجور شـدن جسـم 
و بـی میلـی به امر تحصیـل و فعالیت های ورزشـی از  

آسـیب های جسـمی و روحـی و روانی کار بـا کامپیوتر 
و اینترنـت برشـمرده می شـود.

همچنیـن عـدم تمایـل و یـا کـم رغبتـی بـه انجـام 
مذهبـی،  و  علمـی  مجامـع  در  حضـور  و  واجبـات 
مشـغول شـدن و اسـتفاده زیـاد از تلفـن همـراه برای 
بـازی و یـا دیـدن کلیـپ و موسـیقی)اعتیاد بـه تلفن 
و  درسـی  مطالعـات  کاهـش  و  بی خوابـی  همـراه(، 
غیردرسـی و بـروز افـت تحصیلـی، انتخـاب لبـاس و 
آرایـش ظاهری به سـبک های نامأنـوس و ناهنجار و 
گرایـش به سـیگار، موادمخـدر و کاهـش انگیزه برای 
کار و تـالش از دیگـر آسـیب های کار بـا اینترنـت و 

اسـت. رایانه 
سـروان  فتـا،  پلیـس  سـایت  اطالعـات  اسـاس  بـر 
وحیـد صاحبـکاران توصیه هایـی را درمـورد اسـتفاده 

اینترنـت داشـته اسـت: از  فرزندانشـان 
 - زمان استفاده از اینترنت را محدود کنید. 

- بـه نوجـوان بیاموزیـد هـر چیـزی کـه در اینترنـت 
می بینـد یـا می خوانـد حتمـاً و لزومـا درسـت و واقعی 

 . نیست
- روی سـایت هایی کـه مراجعه می کنـد حتماً نظارت 

باشید.  داشته 
- بـا اطالعـات و تکنولوژی هـای جدید آشـنا شـوید. 

باعـث  جدیـد  پیشـرفت های  از  والدیـن  مانـدن  دور 
ایجاد شـکاف نسـلی بین آنها با فرزندانشـان می شـود 
اطـالع  جدیـد  تکنولوژی هـای  از  کـه  صورتـی  در 
نداشـته باشـید نمی توانیـد از رونـد فعالیـت فرزند خود 

در جهـان مجـازی آگاهـی پیـدا کنید. 
- زمان هایـی را اختصـاص دهیـد تـا همـراه فرزندتان 
از سـایت های مختلف دیـدن کنید، راجـع به محتوای 
آنهـا صحبـت کنیـد و بـازی و فعالیت هایـی داشـته 
بـر  شـما  نظـارت  امـکان  صـورت  ایـن  در  باشـید. 

فرزندتـان فراهـم می شـود. 
- بـه فرزنـد خـود بیاموزیـد که ارتبـاط برقـرار کردن 
در اتـاق گفتگـو درسـت ماننـد صحبت کـردن با یک 
غریبـه اسـت و بایـد همـان احتیاط هایـی کـه در این 

زمینـه بـه کار مـی رود بـاز هم رعایت شـود. 
- بـه او بگویید کـه هیچگاه نباید اطالعات شـخصی 
و خانوادگـی را در اینترنـت در اختیار دیگران قرار دهد. 
- هرگـز بـا کسـی کـه در اتـاق گفتگـو آشـنا شـده 

مالقـات واقعـی ترتیـب ندهـد. 
- بـه بچه هـا آموزش دهیـد که همان قوانینـی که در 
ارتباطـات واقعی رعایت می کنیم ماننـد فحش ندادن، 
اسـتفاده نکـردن از کلمـات رکیک و طنزهـا و مطالب 
مبتـذل و... بایـد در اینترنـت نیـز بـه کار گرفته شـود. 
 پلیـس فتـا از هموطنـان درخواسـت کـرده کـه در 
صـورت نیـاز به مشـاوره  آن را از طریق سـایت پلیس 
فتـا بـه آدرس Cyberpolice.ir بخـش ثبت گزارش 

مردمـی گـزارش کنند.

توصیه هایی از پلیس فتا برای نحوه رفتار با فرزندان در فضای مجازی 

خطرات فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان
دنیای امروز دنیای  تکنولوژی های جدید است که چنان با سرعت وارد زندگی بشر 

شده و راه نفوذ خود را ادامه می دهند که نمی توان از کنار آن با بی تفاوتی گذشت

الزام دستگاه های دولتی برای اتصال
به شبکه ملی اطالعات

 سعید    طباطبایی

اعضای فراکسیون شفاف سازی مجلس خواستار هماهنگی دستگاه های دولتی برای 
اتصال به شــبکه ملی اطالعات شــدند. نمایندگان عضو فراکسیون شفاف سازی و 
ســالم ســازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اســالمی با حضور در شرکت 
ارتباطات زیرســاخت، ابعاد مختلف عملکرد این شــرکت در خصوص سالم سازی و 
شفاف ســازی را مورد بررســی قرار دادند. در این نشســت پس از اظهارات رئیس 
و اعضای فراکســیون شفاف ســازی و سالم ســازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس 
شورای اسالمی در خصوص مسائل مختلف، نمایندگان برای اتصال دیتاهای مختلف 
دســتگاه های اجرایی و هماهنگ سازی این دستگاه ها در جهت تبادل اطالعات بین 
سازمانی در قالب شبکه ملی اطالعات، متفق القول شدند. آنها بر لزوم اشتراک گذاری 
پایــگاه اطالعات داده تأکید کردند. در این نشســت نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی از نحوه واگذاری سهام مخابرات ایران به صورت بلوکی انتقاد کرد و 
خواستار طرح مجدد تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری این شرکت مطابق با اصل ۴۴ 
قانونی اساســی شد. به گفته وی، اسناد واگذاری مخابرات ایران نیازمند شفاف سازی 
و آشــکار شدن است. همچنین نماینده تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه باید کمک شــود تا همه دستگاه ها و سازمان های دولتی، اطالعات خود را 
در شــبکه ملی اطالعات مبادله کنند، تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه تصریح شده 
است که همه سازمان ها موظفند با توسعه زیرساخت های فنی خود، اطالعاتشان را در 
شــبکه ملی اطالعات مبادله کنند. نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسالمی نیز با 
اشــاره به تغییر مسیر شبکه ملی اطالعات به سمت اینترنت ملی در سال های گذشته 
و هزینه ای که صرف این پروژه شــده اســت، گفت : امنیت شبکه ملی اطالعات به 
نحوی که تمامی دســتگاه ها و ســازمان ها و وزارتخانه ها بتوانند به آن متصل شوند، 
امری ضروری است. نماینده ســبزوار در مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست 
با اشــاره به بندهایی از برنامه ششــم توســعه برای بازگرداندن داکت و فیبرنوری از 
مخابرات به دولت گفت: ما مدعی هســتیم که شبکه ملی اطالعات کامل نشده چرا 
که شــبکه علمی، شبکه مدارس، شبکه ســالمت و پایگاه داده دستگاه های مختلف، 
هنوز در این بســتر قرار نگرفته است. وی از مدیران ارشد شرکت ارتباطات زیرساخت 
خواســت تالش خود را برای رســیدن به اینترنتی ارزان برای مردم، به کار بندند. در 
این جلسه همچنین نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی خواستار اعالم وضعیت 
ارائه ســرویس تلویزیون اینترنتی و نیز وضعیت ارتباط رسانی به مناطق محروم شد. 
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی و رئیس فراکسیون شفاف سازی نیز 
گفت: باید دســتگاه های مختلف با اتصال به شبکه ملی اطالعات وزارت ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات، پروژه دولت الکترونیک را به معنای واقعی کلمه در کشــور پیاده 
ســازی کنند. وی افزود: شبکه ملی اطالعات بستر ساز شفاف سازی و مبارزه با فساد 
در کشــور است. در همین حال نقش مهم توسعه زیرساخت های ارتباطی در شفافیت، 
ســالم سازی و مبارزه با فساد بر کسی پوشــیده نیست و شرکت ارتباطات زیرساخت 
در توسعه این زیرساختهای ارتباطی نقش برجسته ای داشته است. در جمع بندی این 
نشست مقرر شد گزارشــی در خصوص اتصال دیتاهای مختلف دستگاه های اجرایی 
برای هماهنگ ســازی آنها در پروژه دولت الکترونیک، از ســوی مرکز پژوهش های 
مجلس تهیه شــود. در همین حال مقرر شــد مجلس برای تدوین قوانین مربوط به 
خدمات رسانی دستگاه ها و نهادها کمک کند تا هر سازمانی برای اجرای قانون خود را 
مستقل از سازمان دیگر نداند و اطالعات خود را در شبکه ملی اطالعات، مبادله کند.

یادداشت


