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قانون در رابطه با افشای اطالعات شخصی چه میگوید؟

اخبار

مشترک گرامی ،امنیت مورد نظر در
شبکه موجود نمی باشد
گروه درنگ-زهرا داستانی« :مدتی بود که مزاحم تلفنی زندگی
را برایم سیاه کرده بود .مدام به خط گوشی همراهم تماس
میگرفت .شب و روز نمیشناخت .به هر راهی متوصل شدم تا
از دستش خالص شوم اما نشد .این ماجرا ادامه داشت تا اینکه
یک روز زنگ تلفن خانه به صدا در آمد .زنی پشت خط بود .نام
و نشانم را تمام و کمال به زبان آورد .آدرس دقیق خانه را گفت
و مرا تهدید به بیآبرویی کرد .می گفت شوهرش مدتی است
که با زنی در ارتباط است و من همان زنی هستم که زندگی او
را از هم پاشیده .شماره مرا از گوشی او پیدا کرده .نام و نشان و
تلفن و آدرس خانه را نیز از کسی خریداری کرده و برایش مهم
نیست چقدر هزینه کند ،مهم این است که پای مرا از زندگیش
کوتاه کند .نمی دانید بر من چه گذشت تا به او فهماندم که مرا
اشتباه گرفته و کسی که مورد آزار و اذیت واقع شده من هستم».
اینها درد و دلهای اکرم است .درد دلیهایی که حاال سر آن
پس از ماجرای افشای اطالعات  20میلیون مشترک ایرانسل در
تلگرام دوباره باز شده است .گرچه در ادامه پیگیریها یک جوان
 19ساله دستگیر شد و طبق گفته های معاون امور بینالملل و
حقوقی پلیس فتا تنها بخشی از اطالعاتی تاریخ مصرف گذشته
رد و بدل شد اما سوال اصلی اینجاست که چه کسی به پیامدهای
افشای اطالعات مشترکان فکر کرد؟
ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرای درز کردن اطالعات و دیتا بیس اپراتور ایرانسل به چندین
سال پیش باز می گردد .چند سال پیش اطالعات هویتی و مربوط به
حریم خصوصی مشترکان اپراتور دوم ارتباطی فاش و بانک اطالعاتی لو
رفته با قیمتی حدود سه چهار میلیون تومان ،در سطح وب به فروش
گذاشته شد .در حالیکه رفته رفته روند فروش دیتابیس اطالعات
مشترکان این اپراتور در سایتها به خاموشی گرایید تا اینکه دوباره طی
چند روز اخیر ماجرای افشای اطالعات مشترکان به شکلی دیگر در
فضای مجازی مطرح شد .این بار اما تنها کافی بود که فرد متقاضی
به یک روبات تلگرامی متصل شود و اطالعات هویتی فرد مورد نظر
خود (مالک سیمکارت) را به دست آورد .علیرغم اینکه طی یکی دو
روز اخیر ،برخی رسانهها خبر از فعالیت روباتهای دیگری با موضوع
فروش اطالعات مشترکان ایرانسل دادهاند اما معروفترین آنها ،جمعه
گذشته توسط وزارت ارتباطات مسدود شد .وزیر ارتباطات بعد از رواج
فعالیتهای این روبات و پرداخت رسانهها به آن ،پا پیش گذاشت و
با هدف صیانت از اطالعات کاربران ،دستور مسدودسازی روبات فاش

کننده اطالعات کاربران را داد .علیرغم اینکه با پیگیری و دستور وزیر
ارتباطات جلوی فعالیت این روبات گرفته و گفته شد که “اطالعات
کاربران این اپراتور تلفن همراه کشور دیگر از سوی چنین روباتی
افشا نخواهد شد” .پس از آن اما سرهنگ حسین رمضانی ،معاون امور
بینالملل و حقوقی پلیس فتا برای اطمینان بخشیدن به مردم خبر از
دستگیری یک جوان  19ساله به عنوان افشا کننده اطالعات مشترکان
اپراتور ایرانسل داد و گفت :این جوان دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر
بود که پس از شناسایی و دستگیری با رویارویی ادله انکار ناپذیر پلیس
فتا به جرم خود اعتراف کرده است .معاون امور بینالملل و حقوقی
پلیس فتا در پاسخ به این سوال که میزان ضرر و زیان به مشترکان
چقدر است ،گفت :خوشبختانه بیشتر اطالعات مربوط به سیمکارتهای
سوخته و اطالعات تاریخ مصرف گذشته بوده اما پلیس با انجام تحقیقات
جهت رسیدگی بیشتر پرونده را در اختیار مقامات قضایی قرار داده است.
گرچه معاون امور بینالملل و حقوقی پلیس فتا در اظهارات خود اعالم
کرده که بیشتر اطالعات افشا شده مربوط به سیمکارتهای سوخته و
اطالعات تاریخ مصرف گذشته بوده است اما شواهد نشان میدهد که
اطالعات افشا شده تنها به چندین سیم کارهای سوخته ختم نمیشود
چرا که بسیاری از ما خود شاهد افشای اطالعات شخصی مان در فضای
مجازی از طریق این روبات تلگرامی بوده ایم .با وجود این در صورتی که
خوشبینانه به این ماجرا نگاه کنیم باز هم صورت مسئله را پاک کرده ایم
چرا که بانک اطالعات مشترکان همچنان در دست سودجویان باقی مانده
و هر زمانی میتوانند به انحای مختلف اقدام به انتشار اطالعات مربوط
به حریم خصوصی افراد کنند .اطالعاتی که می تواند پیامدهای مختلفی
از جمله ایجاد مشکالت خانوادگی ،آسیبهای اجتماعی ،باال بردن فشار
روانی در میان افراد باشد.
اپراتورها چه وظیفه ای در قبال اطالعات مشترکان دارند؟
اکبر فتح اللهی نوشهر ،وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با
روزنامه «ابتکار» معتقد است که واگذاری تلفن همراه نباید به سادگی
امروز امکان پذیر باشد چرا که این دسترسی آسان میتواند سبب ارتکاب
جرم به صورت آگاهانه با غیر عامدانه شود .باید نظامات قانونی رعایت
شود که متاسفانه تا به امروز اتفاقات تازه را در آن شاهد نبوده ایم .آن
طور که این وکیل دادگستری میگوید :اپراتورها موظف هستند که تا 6
ماه داده های مشترکان خود را نگهداری کنند و نسبت به ارائه آنها به
مقامات قضایی نیز اقدام کنند .بر طبق ماده  33و  34قانون جرایم رایانه
ای اپراتورها موظفند تا اطالعات مشترکان را حفظ کنند و در صورت لزوم
در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد.

عرضه نخستین بازی رایانهای تخصصی در حوزه سبک
زندگی اسالمی ایرانی

قانون در رابطه با افشای اطالعات شخصی چه میگوید؟
فتح اللهی می گوید :در رابطه با افشای اطالعات خصوصی افراد کشور
ما دارای پیشینه های تاریخی و دینی است .نبی اهل بیت و تمامی علما
اسالم این فعل را حرام دانسته و جزو گناهان کبیره به شمار آورده اند .به
ترتیبی که نقل شده است یکی از گناهانی که بخشش آن سخت است
بردن آبروی مومن و افشای اطالعات شخصی است .عالوه بر تاکیدات
دین اسالم در منش ایرانی هر نوع تخریب شخصیت و بردن آبروی مومن
امری ناپسند و مضمون به شمار می رفته است .او ادامه میدهد :اما در
سالهای اخیر با توجه به دو علت ضعف دینی و دیگری پیشرفت اعجاب
انگیز و سریع تکنولوژی و ورود نرم افزارهای انتقال اطالعات به عرصه
روابط انسانی باعث شده قبح این مسئله ریخته شود و بعضا به صورت
آگاهانه و ناآگاهانه اطالعات خصوصی مردم افشا شود .البته آنچه در این
رابطه اهمیت دارد ،این است که به لحاظ بروز این مسئله در گذشته ما
دایره محدود تری داشته ایم .به این ترتیب که افشای اطالعات خصوصی
بیشتر در زمینه های شغلی و حرفه ای قابل تصور بود و افرادی چون
پزشکان ،وکال ،دارو فروشان و مراکزی مانند بورس اوراق بهادار ،مرکز
آمار ،مطبوعات در خصوص تحقیقات مراجع قضایی و مجلس شورای
اسالمی مذاکرات غیر علنی مجلس و دادگستری از افشای اطالعات افراد
منع شده بودند .و چون محدوده این موضوع محدوده بسیار مضیق تر
و محدودتری بود ،صرفا یک ماده قانونی یعنی ماده  648قانون مجازات
اسالمی مصوب سال  75در رابطه با این موضوع جرم انگاری کرده بود و
مجازاتی را برای این موضوع در نظر گرفته بود .این ماده قانونی تصریح
داشت :جراحان و اطبا و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل
خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از مواقع قانونی اسرار مردم را
افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و
 500هزار تا  6میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند .این وکیل
دادگستری می گوید :با توجه به پیشرفت جامعه بشری که در سال
های اخیر اتفاق افتاده است به نظر می رسد این ماده کفایت از موضوع
نمیکرد .چرا که به لحاظ دینی موضوع ضعیف تر شده و هم پیشرفت
تکنولوژیکی صورت گرفته و دایره افشای سر از حالت صنفی و حرفه ای
خارج شده و به روابط معمول تری در روابط انسانی نفوذ پیدا کرده بودند.

بنابراین ما برای اولین بار شاهد بودیم که تصاویر و فیلم هایی از بعضی
هنرمندان کشور به صورت گسترده پخش شد.
حبس از  91روز تا  2سال مجازات انتشار اطالعاتی شخصی
او در ادامه بیان می کند :در صورتی که افشای سر آگاهانه و عامدانه
صورت گیرد و جنبه اخاذی داشته باشد طبق قانون مجازات اسالمی
قانون گذار مجازات سنگینی را در نظر گرفته است و هر نوع تهدید و
اخاذی را مجازات می کند .اما مشکل از جایی است که این اتفاق غیر
عامدانه و از سر شوخی و از باب صرف انتقال موضوع اتفاق می افتاد .در
این هنگام بود که ما مواد قانونی الزم را نداشتیم بنابراین در نهایت قانون
گذار با توجه به قانون جدید و تصویب مصوب  88با عنوان جرایم رایانه ای
نسبت به این موضوع جرم انگاری کردند و از دایره شمول قانون مجازات
مصوب سال  75خارج شدند و محدوده موضوع را بسیار وسیع تر کردند.
در مواد  16و  18قانون جرایم رایانه ای که با عنوان فصل پنجم یا هتک
حیثیت و نشر اکاذیب مورد بررسی قرار گرفته است به این موضوع بر
می خوریم که دیگر صرف عمد و نیت آگاهانه نسبت به انتشار و افشای
اطالعات الزمه ارتکاب جرم نیست .فتح اللهی ادامه می دهد :در ماده 18
این قانون برای فردی که قصد تشویش اذهان عمومی را دارد مجازاتی را
در نظر گرفته شده و حتی اگر فردی به وسیله سامانه های رایانه ای یا
مخابراتی صوت یا تصویر یا اسرار خانوادگی را بدون رضایت آنها جز در
موارد قانونی منتشر کند به نحوی که منجر به هتک حیثیت افراد شود
به حبس از  91روز تا  2سال و یا جزای نقدی از  5میلیون تا  40میلیون
ریال یا هر  2مجازات محکوم خواهد شد .او می گوید :اتفاقی که در سال
های اخیر افتاده است این است که قانون گذار پا را فراتر گذاشته و دیگر
با عمد منتشر کننده کاری ندارد .یعنی اگر تصویر یا اطالعاتی شخصی را
بدون سوء نیت منتشر کنید به جهت اینکه پای آبروی افراد در میان است
برای آن جرم انگاری صورت گرفته و قطعا با مجازات روبرو خواهید شد.
به طور مثال دیده می شود که در برخی فیلم ها یا تصاویر دستکاری های
صورت گرفته که موجب هتک حیثیت افراد می شود ،قانون در رابطه
با این موضوع نیز جرم انگاری کرده و در ماده  16قانون جرایم رایانه ای
برای این موضوع هم حبس از  91روز تا یک سال و جزای نقدی از 5
میلیون ریال تا  40میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

بازیرایانهایماجراجویانه«سفرجنجالی»،نخستینبازیرایانهایتخصصیدر
حوزهسبکزندگیاسالمیایرانیبهزودیدردسترسعمومقرارخواهدگرفت.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حبیب داستانی ب ِنیسی ،مدیرعامل شرکت
دانشبنیان طراح این بازی رایانهای ،از آغاز عرضه این بازی فاخر و ارزشی بالفاصله پس
از اتمام ماه مبارک رمضان و همزمان با عید سعید فطر خبر داد و گفت“ :سفر جنجالی”
عنوان رسمیترین بازی رایانهای تولیدشده به منظور معرفی و نهادینهسازی شیوه و
سبک اسالمی ایرانی و فرهنگسازی و ترویج اقتصاد دانشبنیان است که داستان آن در
یک تمدن فرضی و بسیار زیبا روی میدهد ،تمدنی که از روستا و شهرهایی تشکیل
شده و هر یک از آنها دارای اماکن متعددی هستند .مدیر عامل این شرکت فناور در
خصوص انگیزه ورود به ساخت بازیهای رایانهای با محتوای ارزشی گفت :هماکنون در
کشور نزدیک به  18میلیون بازیباز ( )Gamerداریم که قریب به دو ساعت از شبانهروز
را برای بازی وقت میگذارند و قاعدتا زمان این افراد در طول ماه با بازیهایی پر میشود
که دشمنان اسالم و انقالب آنها را به وجود آوردهاند و با توجه به جذابیتهای فوقالعاده
و تأثیرگذاری مخربی که این بازیها دارند ،نیاز به حضور مجموعهای در این بخش بود
که بتواند هم صاحب نوآوری باشد و هم بتواند کارهای با کیفیتی ارائه دهد .این روحانی
بازیساز درباره نحوه تحقق «اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل» افزود :شرکت ما توانسته بر
پایه علم مبتنی بر دانش ،یک شرکت کارآفرین باشد و بازیهایی با ارزشهای اسالمی و
ایرانی ،همچون مجموعه بازیهای رایانهای عملیات انهدام را تولید و روانه بازار کند و در
حقیقت ،از دانش درآمدزایی ایجاد کرده و فرهنگ خودی را نیز ترویج کند.

سامانه جدید خدمات کدپستی  ۱۰رقمی راه اندازی شد
با توجه به اهمیت روزافزون کد پستی در کشور سامانه جدید برخط صدور
گواهی کد پستی با امکان دریافت چهار خدمت پیش بینی شده راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پست جمهوری اسالمی ایران ،میرزایی -مدیر کل
جغرافیایی و کدگذاری شرکت پست  -با بیان این مطلب گفت :با استفاده از این سامانه
هموطنان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر پستی برای دریافت کد پستی محل
سکونت یا محل کسب و کار خود ،دریافت گواهی کد پستی و یا ثبت درخواست کد پستی
جدید به صورت برخط و الکترونیکی اقدام کنند .میرزایی به قالب طراحی شده برای این سامانه
اشاره کرد و گفت :نرم افزار مذکور براساس طراحی واکنش گرا ( ) Responsiveبوده به گونه
ای که برای نمایش در موبایل ،تبلت و رایانه ظاهری متفاوت و مناسب را داراست .او با بیان
اینکه در این سامانه امکان ارسال پیامک در زمان ثبت درخواست برای مشتریان فراهم آمده
ادامه داد :از دیگر قابلیتهای این سامانه ارائه خدمات وب سرویس به سایر سازمانها و اشخاص
حقوقی است که با استفاده از این خدمت سازمانها قادر خواهند بود با استفاده از کد پستی و با
شماره تلفن ثابت اطالعات مکانی متناظر مانند نشانی استاندارد پستی ،مختصات جغرافیایی،
تلفن ثابت ،کد  ISICکسب و کار و غیره را به صورت برخط دریافت کنند .او در پایان گفت:
سامانه فوق از طریق نشانی  gavahi.post.irبرای عموم هممیهنان قابل دسترس است.

