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اما  باشند  داشته  باید صداقت  مرد  و  است که زن  »درست  می گوید: 
شاید در این گوشی چند گرمی  اطالعاتی باشد که دلم نخواهد همه 
کس بدانند، آیا حق دارم تا شاکی شوم و بگویم:»همسر محترم دست 
به گوشی من نزن؟«،  اصال آمدم و دیدم مدام در گوشی من سرک 
می کشد و باال و پایین می رود، چه کنم، چگونه به او بگویم: »آقا جاااان 

من هم آدم ام، استقالل و حریم شخصی می خوام.« 
دکتر سمیراسادات رسولی، دکتری روان شناسی سالمت، روان درمانگر 

هیجان مدار این موضوع را موشکافانه بررسی می کند.

: حریم شخصی کجاست؟
محتواهای شخصی با عنوان حریم خصوصی شناخته می شوند که این مفهوم در 
فرهنگ های مختلف متفاوت است. »مازلو«، روان شناس انسان گرا معتقد است، هر 
فرد نیازمند است تا حریم شخصی او درک و استقالل اش توسط دیگران محترم 
شمرده شود؛ استقالل به عنوان یکی از شاخه های مهم خودشکوفایی فردی نیز 
قلمداد می شود. حریم شخصی انواع مختلفی دارد که می توان به حریم شخصی 
جسمانی، اطالعاتی، مالی و در کل هر محدوده ای متعلق به فردیت اشاره کرد. 
اگر کسی به حریم جسمی  یا حریم روانی با انجام اعمالی مانند بیان حرف های 
خصوصی یا افشای اطالعات  بدون رضایت شخص تعدی  کند، نوعی سوءاستفاده 
محسوب می شود؛ نقض حریم شخصی داده ها، به معنی میزانی از خودافشایی 
است که می تواند ناخودآگاه احساس ترس، اضطراب و ناامنی شدید ایجاد کند، 
آسیب های این رویداد برای افرادی که که تجربه بستر دلبستگی ناامین یا تروما، 
داشته اند، چند برابر بیشتر می شود. یادآوری اینکه امنیت دوباره از بین می رود 

می تواند فشار زیادی به این افراد تحمیل کند.
: مرز فرهنگی این اتفاق کجاست؟

در فضاهایی که صمیمیت باالتری در روابط حاکم است، معموال افراد به حکم 
صمیمیت به خود اجازه می دهند امنیت طرف مقابل را خدشه دار کنند. در جوامع 
جمع گرا که مناسبت های اجتماعی درهم تنیده و بسیار است، حریم شخصی 
قوت زیادی ندارد؛ روابط عاطفی تنگاتنگ بستری است که گاهی اوقات افراد 
را راغب می کند به حریم های شخصی یکدیگر وارد شوند و ارزش هایی 

مانند استقالل فردی و احترام به شخص را نادیده بگیرند، در حالی که اگر ما 
شرایط احساسی، عاطفی و روانی رابطه یکدیگر را به درستی پوشش دهیم، 
قادر خواهیم بود از ایجاد فضای ناامن پیشگیری کنیم. هر کنترلی ممکن است 

منجر به انفصال ارتباط شود.
مشکلی  چه  خانواده  در  شخصی  اطالعات  در  کنجکاوی   :

ایجاد می کند؟
بیایید با هم بررسی کنیم، نقض استقالل چه احساسی در فرد کنترل گر ایجاد 
می کند، چرخه ای این گونه شکل می گیرد که فرد کنترل گر احساس نا امنی می کند، 
اضطراب اش باال می رود و با انجام کارهایی از قبیل بررسی تلفن همراه، هک 
کردن و گوش دادن به پیام های صوتی شروع به کنکاش می کند. در ادامه خودش 
احساس امنیت و اعتماد را از دست می دهد و راحتی را از خود سلب می کند. در 
این بستر دلبستگی ناایمن او تشدید می شود. در واقع نه تنها فرد مورد سوءظن، 

بلکه فرد کنترل گر نیز خود تنظیمی خود را از دست می دهد.
: منظورتان این است که هر دو طرف در این چرخه معیوب 

گیر می افتند؟
بله، در این چرخه معیوب یکی از همسران تعقیب کننده و دیگری گریزان می شود؛ 
یکی مدام دنبال کسب اطالعات بیشتر و طرف دیگر مرتب در حال فرار است و 
به تبع آن پاسخی به احساس ناامنی طرف مقابل خود نمی دهد. هرچه قدر تاریخ 
رشدی افراد آسیب پذیری بیشتری داشته باشد، در ساختار برخورد با دیگران 
انعطاف ناپذیرتر رفتار خواهند کرد و ارزش ها، نیازها و خواسته های خود را در 

یک رابطه عنوان نمی کنند.
: با همسر  کنترل گر و ناقض حقوق حریم شخصی  چه کنیم؟ 
راه حل این است که در یک بستر گفت وگوی سالم، ارزش ها، نیازها و خواسته های 
خود را بیان کنید. به طور طبیعی با فهمیدن این موضوع که مرزها مورد خطر 
قرار گرفته، ناخودآگاه دچار ترس می شوید که هیجان خشم را باال می آورد و 
حتی ممکن است منجر به پرخاشگری شود. اولین گام این است که با تجربه 
کردن خشم درون خودتان و درک و آگاهی هرچه بیشتر آن، از پرخاشگری و 
متشنج شدن جو پیشگیری کنید. در عوض از احساس تهدید شدن با همسرتان 
سخن بگویید و آسیب پذیری خودتان را برای او قابل درک کنید؛ یعنی با خشم 
جرات مندانه به او بگویید کارش باعث بروز چه احساسی در شما شده است؛ 
»من احساس خشم دارم، ترسیده ام و احساس می کنم کسی حریم امن من را 
مورد تجاوز قرار داده و حال خوبی ندارم«، »احساس می کنم، بی اعتبار شده ام، 

تو استقالل من را گرفته ای.« چه بهتر که شرایط را با مثال  یا استعاره برای طرف 
مقابل تشریح کنیم؛ »احساس می کنم بچه 5ساله ای هستم که همچنان بزرگ تری 
او را کنترل می کند و این کار تو حال من را هر روز بدتر می کند و در رابطه 

احساس خوبی ندارم.«
: آیا با بیان احساس او رفتار همسر تغییر خواهد داد؟

تاکنون دو مرحله کنترل و درک شرایط خود و بیان احساس را بیان کرده ایم، در 
ادامه باید خیلی شفاف دوباره مرزها را بچینیم تا از گفت وگوی قبلی به نتیجه 
برسیم؛ یعنی باید خواسته خود و ارزش های رابطه را مطرح کنیم؛ »من دیگر دلم 
نمی خواهد اینقدر این قضیه تکرار شود، با تکرار پیامد های بدی ایجاد خواهد 
شد و ممکن است رابطه دچار اشکال شود.« گفت وگو راه حلی است که کمک 
می کند ترمیم رابطه عاطفی بهتر انجام بگیرد. وقتی از حس درونی خود صحبت 
می کنید، به همسرتان می گویید که این رفتار ممکن است چه لطمه هایی به شما 

و شخصیت تان بزند.
: همدلی در این چرخه جایی دارد؟

بله، حتما؛ از همسرتان سوال کنید چه چیزی باعث شده بی اعتمادی در او ایجاد 
شود، ممکن است فضای اعتماد شما خدشه دار شده باشد و دوباره باید کم کم 
اعتمادسازی شود. به جای ایجاد فشار و تاکید مداوم اینکه باید هرچه سریع تر 
شرایط تغییر کند، آرامش و صبوری، اعتباربخشی به احساس های همسر کنترل گر 
و نه رفتارهایی نامناسب او می تواند کمک کننده باشد؛ مانند »من نگرانی های تو 
را درک می کنم اما رفتارهای تو مناسب نیست.« اگر همسر احساس کنترل گری 
شدیدی داشته باشد، نیاز است تا بررسی دقیق تری توسط روان درمانگر انجام 

بگیرد تا آسیب ها به صورت خاص بررسی و درمان شوند.
تا جامعه ای سالم تر  از ما چه کنیم  در نگاه وسیع تر هریک   :

داشته باشیم؟
وقتی در جمعی قرار می گیریم که شاهد نقض حریم شخصی فرد هستیم کافی 
است، خودمان را جای فردی که اطالعات روانی او افشا می شود یا به طرز 
نامناسبی قضاوت می شود، قرار دهیم. در ادامه خیلی راحت درباره احساسات 
خود نسبت به این واقعه صحبت کنیم و اگر اطالعاتی در مقابل ما افشا می شود 
از آن روگردان شویم؛ »من خودم را جای طرف مقابل می گذارم، از این کار 
ناراحت  می شوم و دلم نمی خواهد این حرف ها را بشنوم.« هرچقدر یاد بگیریم 
که در جامعه بیشتر از احساس خود حرف بزنیم، جامعه ما سالم تر خواهد شد. 

درنهایت شاهد جامعه ای با سالمت روانی بیشتر خواهیم شد.

می گوید:» از دست این جامعه چه کنم؟هرکسی که در اینستاگرام یا فضاهای 
اجتماعی ام درخواست ورود می دهد، استرس می گیرم که نکند، قصد سرقت 

اطالعات داشته باشد. مدام نگران ام که می شود، اطمینان کرد یا نه!«
دکتر امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، 
آسیب شناس اجتماعی درباره فاش شدن اطالعات در جامعه توضیح می دهد.

: نظر شما درباره فاش شدن اطالعات در فضای مجازی چیست؟
ناامنی اجتماعی در جامعه ما بسیار است و حاال هم نوع مجازی به آن اضافه 
شده است که از قضا خطرناک  هم هست. فردی در برنامه ای ثبت نام کرده و 
حاال شاهد است اطالعات اش یکباره به یغما برده شده اند. آنچه که ما امروز 
در جامعه نسبت به آن نگران هستیم، بحث حریم شخصی است که به انواع 
مختلفی مورد تعدی قرار می گیرد. در فضای مجازی که به فضای تفریحی 
تبدیل شده و خیلی از ما در این دنیا زندگی می کنیم و از فضای واقعی دور 
شده ایم، باید نگران نقض حریم شخصی خود نیز باشیم. اگر بی حوصله یا 
افسرده هستید، یکی از دالیل بروز استرستان  این است که توسط این فضاها 

مورد هجوم قرار می  گیرید. 
: راه حل چیست؟

باید آگاهی ها را هرچه بیشتر کنیم، در رسانه های ملی آگاهی سازی  به خوبی 
انجام نمی گیرد و هنوز بخش های زیادی از فضای مجازی خط قرمز است. 
باید از افراد گزارش تهیه شود تا بگویند چگونه درگیر مشکالت شدند. از نظر 
من در برنامه های پرمخاطب مانند خندوانه یا هر برنامه دیگر جای این گونه 
بحث ها خالی است. برخورد قانونی راه حل دیگر است که باعث بازداری 
افراد می شود. با اقدام های مناسب منابع قدرت این باور که هرکس می تواند 
هرکاری بکند و در نهایت هم فرار کند، از بین می رود و افراد باید آگاه باشند 
که می توانند شکایت کنند و حق خود را بگیرند تا  فرد مورد تعرض احساس 

امنیت بیشتری  کند.  
: چرا به دست آوردن اطالعات دیگران در برخی جوامع جذاب است؟

این نوعی بیماری است، در دنیای واقعی هم این انسان ها وجود داشته و دارند 
و امروزه نیز نوع دیگری از آنها وارد فضای مجازی شده اند. اغلب این افراد 
انسان های باهوشی هستند که قصد دارند توانایی ها و قدرتشان را محک بزنند. 
در یک کالم بیمارند و در شبکه های مجازی بیماران به انواع مختلف خود را 
بروز می دهند. انواع کالهبرداری و کسب اطالعات دیگران در شبکه ها دیده 
می شود اما مساله این است که به دلیل عدم برخورد قضایی مناسب فرصت 

مناسبی برای این گروه وجود دارد، تا توانایی خود را این گونه نشان بدهند.
: کالم آخر؟

  بدانید نمی توان به شبکه های مجازی اطمینان کرد و به چه دلیل باید همه 
اطالعات خود را در معرض تعدی دیگران قرار بدهید که مدام نگران باشید، 
نکند دیگران به آنها دست بیابند. عکس ها و اطالعات مهم خود را در جای 

ایمنی ذخیره کنید و دور از دسترس قرار دهید.  

می گوید: »من که اطالعاتی از امنیت شبکه ندارم، اصال نمی دانم 
چقدر در خطر هستم و اصال ممکن است، مورد تعدی قرار 
بگیرم؟ از وقتی لو رفتن اطالعات برخی اپلیکیشن ها را شنیدم، 

از ورود اطالعات به آنجا هم مو به تنم سیخ می شود.«
میرمانی شیردالن، کارشناس ارشد امنیت شبکه از فرانسه، درباره 
امنیت شبکه از دنیای صفر و یک رایانه و شبکه برایتان می گوید.

: به صورت کلی نشت اطالعات چیست؟
هر مجموعه  یا فردی اطالعاتی دارد که اگر به صورت ناخواسته و به 
هر طریقی به بیرون راه پیدا کند، نشت اطالعات انجام گرفته  است. 
در ساده ترین حالت فرض کنید، حال خوبی ندارید و نمی خواهید 
مادرتان از وضعیت شما مطلع شود، اما صدا یا حالت ظاهری شما 
او را مطلع می  کند. در سطح باالتر هم می توان به 81 نشت اطالعاتی 
که در سال گذشته اتفاق افتاده، اشاره کرد که بزرگ ترین آنها متعلق 
به شرکت »یاهو« بود. در ایران نیز 29 فروردین 97  اطالعاتی از 
تپسی، شامل نام، نام خانوادگی، شناسنامه و شماره تلفن و تاریخ 
فاکتور هر راننده و فایلی درباره رفت وآمد مسیرها و پول دریافتی 

هر راننده درز پیدا کرد. 
: پس نشت در شرکت های مهم نیز اتفاق می افتد و 
خطر در کمین است. باید این احتمال را بدهیم که ممکن است 

اطالعات  فاش شوند؟
بله، در یاهو 3میلیون اطالعات کاربرها فاش شد که بزرگ ترین نشت 
اطالعات تاکنون بود. اگرچه این اتفاقات به دلیل رعایت نکردن نکات 
ایمنی توسط مجموعه رخ می دهند، هیچ امنیتی صددرصد نیست. 
: درباره برنامه هایی مانند تلگرام یا واتس آپ که رایج 

هستند، نیز امکان هک شدن وجود دارد؟
آپ تلگرام از رمزگذاری پیچیده ای استفاده می کند و به طور خاص 
امکان هک شدن آن دشوار است؛ حتی خود شرکت تلگرام هم برای 
شکاندن رمزها جایزه تعیین کرده است. تلگرام پیام ها را رمزگذاری 
می کند و امنیت بیشتری دارد اما در مورد واتس آپ شرایط متفاوت 
است و این شرکت برای ارسال کد تلفن همراه از راهبرد جهانی 
استفاده می کند که کیفیت و امنیت پایینی دارد. در گوگل درایو شما 
به ایمیل خود لینک هستید، هر زمان که پسورد شما هک شود، به 
گوگل درایو هم دسترسی پیدا  می کنید. در یک کالم همه آپ ها 
قابلیت هک شدن دارند اما میزان دسترسی به آنها کمتر یا بیشتر است.
: هر کسی می تواند هکر شود و این کار راحت است؟ 
هک کردن به وسیله یک برنامه انجام می گیرد که استفاده از آن رد 
پا به جا می گذارد و پیدا کردن فرد خاطی آسان است اما استفاده 
از روش های به روز و توانایی زیادی در کدگذاری می طلبد که کار 

هر کسی نیست. 
: پیام هایی که در واتس آپ پاک می شوند، قابلیت 

بازخوانی دارند؟
در واتس آپ، فقط ظاهر آنها پاک می شوند و با برنامه مناسب 
می توان آنها را بازخوانی کرد. البته بهتر است کسانی که در این 
کار سررشته ندارند به هیچ عنوان از آپ ها استفاده نکنند. بسیاری 
از آپ های هک به شدت حاوی ویروس هستند و اطالعات کسی 
که از آن استفاده کرده را هم هک می کنند  اما در تلگرام پیام ها 

از ریشه کنده می شود. 
: تکلیف رسیدگی به جرم افراد خاطی برعهده کیست؟

در کشور فرانسه پلیس این جرم ها را پیگیری می کند و با اینترپل 
ارتباط می گیرند و درنهایت هم نام فردی خاطی در کل اروپا وارد 

فهرست سیاه می شود. 
در ایران رسیدگی به جرایم اینترنتی برعهده پلیس فتاست که هر 
فردی می تواند با شکایت مراحل قانونی برای پیگیری و دستگیری 

مجرم را دنبال کند.
: هکرها آزار دارند، یا واقعا اطالعات دیگران اینقدر 

طالیی و مفید است؟
می تواند دلیل فردی، شخصی یا اجتماعی داشته باشد، یا فردی 
با مجموعه رقیب باشد و هک کردن راهی است تا مجموعه را 
بی اعتبار کند. گاهی مجموعه ای قربانی می شود تا هکرها نشانه ای 
از قدرت خود به افراد مدنظرشان به نمایش بگذارند تا بتوانند 

افراد دیگر را تهدید کنند یا پروژه ای جدید بگیرند. 
: توصیه های امنیتی در این راستا کدامند؟

 بهتر است برای اطالعات در هارد دیسک پسورد بگذارید. 
 کلمات عبوری مناسب و سخت شامل حروف و نماد و اعداد 

انتخاب کنید.
 در خرید اینترنتی پول زیادی در کارت نداشته باشید و با حساب 

اصلی خرید نکنید.
 اطالعات خود را گروه بندی کنید و  مهم ها را دور از دسترس 

بگذارید.
 در شرکت ها ورود و خروج اطالعات را به درستی بررسی 
کنید. اطالعات دادن به افراد در مجموعه خطرناک است. کارکنان 
باید از ایمیل های سازمان استفاده کنند. مدیریت کردن اطالعات 

با فلش های مخصوص مجموعه انجام بگیرد.
ما می توانیم شرایطی ایجاد کنیم که راه های هک شدن را سخت تر 
کنیم. برای این کار نیز مدام باید دنبال به روزکردن راه  حل ها باشیم 

و اطالعات را رها نکنیم.

در فضای 
مجازی که به 

فضای تفریحی 
تبدیل شده 

و خیلی از 
ما در این 

دنیا زندگی 
می کنیم و از 
فضای واقعی 
دور شده ایم، 

باید نگران 
نقض حریم 

شخصی خود 
نیز باشیم

پرونده بررسی حریم شخصی در فضاهای مجازی

امنیتمان به مو بند است
در دنیای امروز فضاهای اجتماعی، اینترنت و انواع گجت ها ما را همراه خود می کند و فاصله گرفتن از آنها کم کم برایمان غیر ممکن می شود. بسیاری از این فضاها به دوستان 
صمیمی  ما تبدیل می شوند که بی محابا تمام درددل ها و رازهایمان را به دستشان می سپاریم. با این اوضاع شنیدن درز اطالعات شخصی برایمان استرس زا می شود و هربار به خودمان 
می گوییم نکند، ما نیز در خطر تعرض حریم قرار بگیریم. در ادامه 3 حوزه مهم شامل خانواده و طرز برخورد با همسر کنترل گر، کنترل استرس در سطح جامعه و در نهایت چند و 

چون امنیت و فضای اجتماعی را با گفت وگو با کارشناس امنیت شبکه در اختیارتان گذاشته ام که خواندن آن به طور حتم مورد نیاز قشر بزرگی  از افراد جامعه است.

 نیلوفر 
جامه بزرگی

همسر محترم، گوشی شخصی است!

ما که کارشناس امنیت نیستیم، اطالعات مان کم است!از شر جامعه بیمار چه کنیم؟

از همسرتان 
سوال کنید 

چه چیزی 
باعث شده بی 

اعتمادی در 
او ایجاد شود، 

ممکن است 
فضای اعتماد 

شما خدشه دار 
شده باشد 

و دوباره 
باید کم کم 

اعتمادسازی 
شود

ما می توانیم 
شرایطی 

ایجاد کنیم 
که راه های 

هک شدن را 
سخت تر کنیم. 

برای این 
کار نیز مدام 

باید دنبال 
به روزکردن 

راه  حل ها 
باشیم و 

اطالعات را رها 
نکنیم
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