
 (Kheftgiri.comوب سایت مبارزه با خفت گیری )

 داستان ما

در حال بازگشت به خانه بودیم که در   ما آزادیاز میدان انقالب اسالمی و سمت راست خیابان     94آبان  23شب   11ساعت  

سیده ب   شینی قبل یک بانک نر صر  عقب ن س  خیابان ه تقاطع ولع سه نفر با  شدند و    آزادی،  سمت ما حمله ور  سرد)قمه( به   الح 

شتم      زورگیری کردند. اقدام به ضرب و  سر      پویا،پس از  ضربه ای با انتهای قمه به  ساختن   و محمدیکی از آنها پس از وارد 

ساندن   سرد فراری داده و در کمال آرامش یکی از    شروع به تهدید   اوتر سالح  کرد. آنها پس از گرفتن اموال، ما را با تهدید 

سههه در امتداد همان پیاده رو انانکه از کنار دوربین های مداربهههته سههه بانک را به دوش خود انداخته و هر  محمدآنها کوله 

 پراید فرار کردند.خودروی ک توسط یاحتماال متوالی قدم زنان حرکت میکردند از صحنه ارتکاب جرم 

 

 تیم سایت مبارزه با خفتگیری

 س کنیم.وبهایت مبارزه با خفتگیری را تاسی افتاد گرفتیم با اتفاقی که برایمان میمما دو سال همکار و دوست ههتیم که تص

 برنامه نویس وب و کارآفرینپویا کندری:  -

 طراح ظاهری و متخصص محتوا: محمد زنگانه -

 

 وب سایت مبارزه با خفت گیری چه کار می کرد؟

 ما به این فکر افتادیم که اگر افرادی که مثل ما مورد حملۀ خفت گیرها قرار گرفته بودند، محل خفت گیری و داسههتان خود را

مشههخص کنیم و از پلیس ین حمالت، نقاط خطرناک شهههر را با گزارش قربانیان اشههرح دهند، روی نقشههه گوگل می توانیم  

 بخواهیم که نهبت به نظارت و گشت زنی در این نقاط توجه خاصی داشته باشد. 

ینجا کلیک ا اگر خدای ناکرده، خفت گیر ههتید »کردیم با این عنوان  همچنین در این سایت، بخشی را برای خفت گیرها اضافه   

و در آن صفحه با توجه به مشکالت افرادی که دست به این کار می زنند، پیشنهادهایی برایشان داشتیم. معموالً افرادی     « کنید!

هتند که از    ست به این جرم می زنند، جوانانی ه شدیدی رنج می برند، اعتیاد به مواد مخدر دارند،      که د شکالت خانوادگی  م

هت مراکز مددکاری اجتماعی، ترک اعتیاد، کاریابی و آموزش        هتند. به همین خاطر لی صالً حرفه ای بلد نی هتند و یا ا بیکار ه

 فنی حرفه ای را در این بخش برایشان قرار دادیم.

 

 بازتاب رسانه ای

کاربر همزمان برای مشاهده   400عات اولیه انتشار یافتن این وبهایت و پس از اطالع رسانی شبکه های اجتماعی حدودا     در سا 

 مرتبه بازدید شد. 3600وبهایت خفتگیری مراجعه کردند و در روز اول این وبهایت صفحات آن حدود 



مورد گزارش  170بهههایت خفتگیری به عمل آمد و  هزار بازدید از و 15در مجموع سههه روز اول و قبل از فیلتر شههدن آن،   

 خفتگیری توسط کاربران در آن ثبت شد.

 همچنین در رسانه های داخلی نیز خبرهای مختلفی از گشایش این سایت منتشر شد که برخی از آنان عبارت اند از:

 ( http://www.khabaronline.ir/detail/482030خبرآنالین ) -

 (https://www.tabnak.ir/fa/news/550736تابناک ) -

 (http://www.asriran.com/fa/news/434641عصر ایران ) -

 (http://www.yjc.ir/fa/news/5407865باشگاه خبرنگاران جوان ) -

 (http://www.ghatreh.com/news/nn28921163قطره ) -

 (http://khabarfarsi.com/n/15040591خبرفارسی ) -

 (http://tnews.ir/news/48FD52889042.htmlتی نیوز ) -

 (http://hodana.ir/fa/news/282485هدانا )پایگاه خبری  -

 ته شد.در شبکه های اجتماعی نیز خبر گشایش این وبهایت توسط کاربران متعددی به اشتراک گذاش

 

 (Crowdsourcing جمع سپاری ) چالش های اجتماعی و اهمیت

توان به عنوان یکی از آسهیب های پرخطر اجتماعی برشهمرد که روزانه بههیاری از شههروندان تهرانی با آن     را می خفت گیری

استفاده از پتانهیل اینترنت و شبکه های اجتماعی به منظور آگاه سازی و اطالع رسانی در خصوص این معضل         شوند. مواجه می

 تواند راهکاری برای کاهش این آسیب پرخطر اجتماعی باشد.اجتماعی می

 

 بررسی ساختار قانونی وبسایت مبارزه با خفتگیری

با طرح  ند قانون مرتبطما سعی کردیم با مشورت گرفتن از یک وکیل متخصص در این حیطه )جناب آقای دکتر نعناکار( از ا   

سی کردیم.          سید برر سوادمان میر سطحی که  ستفاده کنیم و تا  سایت برای توجیه انطباق فعالیت آن با قوانین موجود ا  این وب 

سی آزاد اطالعات در ماده      طبق متن ک ستر شار و د ست:       5امل قانون انت شده ا شته  هات عمومی مکلف اند    »انین نو س مو

 «اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

ی است باید عالوه بر موارد قانون  اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم »و همچنین در تبصره این ماده ذکر شده است:    

 «موجود از طریق انتشار و اعالن عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

شده به        »ام: 17در ادامه طبق بند اهارم و ماده  ست  شمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطالعات درخوا هات م س مو

 خود داری کنند.امور زیر لطمه وارد مینماید از دادن آن 
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 الف: امنیت و آسایش عمومی -

 «ب: پیشگیری از جرائم یا کشف آنهابازداشت یا تعقیب مجرمان -

سی کیفری   66همچنین طبق ماده  ضوعات مختلف اجتماعی به این  قانون آیین دادر ق ح سازمان های مردم نهاد با تاکید بر مو

هبت به جرائم ارتکابی اعالم    شهروندی ن سی برای اقامه دلیل  میدهد درباره حمایت از حقوق  جرم کنند و در همه مراحل دادر

. البته گراه در ذیل این ماده تاکید شده که ورود این سازمان ها باید   شرکت کنند و نهبت به آرا مراجع قضایی اعتراض کنند   

ه هادی است که تا ب حتماً با رضایت فرد بزه دیده یا ولی و سرپرست قانونی او باشد، اما مجالی خوب برای سازمان های مردم ن     

 66حال قصد حمایت از افراد آسیب دیده را داشته اند، ولی قانون برایشان وجاهت برای مداخله قائل نشده بود. در واقع ماده       

نوعی اجازه نامه اسههت که به سههازمان های مردم نهاد حق می دهد در حوزه های فعالیت خویش، فعالیت تر عمل کنند و جای 

 تی دولتی را پر کنند.خالی نهادهای حمای

ستن  سازی و اطالع رسانی درباره این معضل اجتماعی        با ا هایت مبارزه با خفتگیری قصد دارد تا ضمن آگاه  اد به قوانین فوق وب

 راهکاری منطبق با شرایط اجتماعی شهر تهران ارائه دهد.

 

 (Kheftgiri.comپیشنهادهای ما برای اجرای وب سایت مبارزه با خفت گیری )

 حمایت یک سازمان مردم نهاد اجتماعی -1

فنی هههههتیم که توانایی ثبت یک سهههازمان مردم نهاد اجتماعی را نداریم و طبق قانون )تا جایی که تحقیق ما دو نفر  

 کردیم( نیاز به متولی شدن یک سازمان مردم نهاد اجتماعی برای راه اندازی مجدد این وب سایت الزامی است.

 قانون انتشار و دسترسی آزاد اطالعات 17دن در بند چهارم ماده نشمشمول  -2

سط کاربران را می خ       شده تو ستان های ثبت  سایت وقتی دا سترس  در روز دوم راه اندازی  شدیدی  واندیم، ا و دلهره 

شتیم. راه حلی        6قط خاطر همین ف می گرفتیم! به شر کردیم و بقیه را در انتظار تایید نگه دا سایت منت ستان را در  دا

ک ، فقط نقاط خطرناکه به ذهنمان رسید این بود که به جای اعالم تعداد خفت گیری ها و انتشار هر یک از داستان ها

تا تنها جنبۀ اطالع رسانی داشته باشد و پس از مطالعه داستان های خفت      را در هر هفته، روی نقشه شهر قرمز کنیم.  

گیری، اگر روش جدیدی را در این میان کهی نوشته بود، با یک کارشناس پلیس موضوع را مطرح کنیم تا توصیه ای 

 پلیهی به آن اضافه کنیم و فقط این موارد را در وب سایت منتشر کنیم.

 روش های اعتبار سنجی -3

صاحبه  شگاه خبرنگاران جوان با  در م صادیق مجرمانه،  خرم آبادی، دبیر کارگروه آقای  با شان  م سقم موارد    ای صحت و 

شده     شر  سه روز با      را اعالم کردند که منت ضوع را پی برده بودیم، اون در همین  شد و ما هم این مو ممکن بود کذب با

بران ثبت کرده بودند! به همین خاطر روشههی را برای اعتبارسههنجی داسههتان هایی بعضههاً تخیلی هم مواجه شههدیم که کار 

 پیشنهاد می کنیم که البته نیاز به همکاری مراجع قضایی نیز دارد. این دو روش عبارتند از: 



ه تماس تلفن شمارثبت  و مبارزه با خفتگیری پس از عضویت در وبهایت  افراد بدین صورت که ارسال پیامک تایید: -

 د.نوارد میکن در وبهایتدریافت و خود، کدی را مبنی بر تایید هویت خود همراه 

شماره پیگیر  در مرحله آخر فرد میتایید هویت،  پس از وارد کردن کد ی یا دادسرا: پرونده کالنترشماره   - ی بایهت 

پرونده خود را که در مراجع قانونی به ثبت رسههیده اسههت در وبهههایت وارد کند، و پس از آن میتواند داسههتان اتفاق 

البته بعضههی از موارد هم بود که اقدام به خفت گیری نیمه  افتاده را برای وبهههایت مبارزه با خفتگیری ارسههال نماید.

 این گزینه الزامی نخواهد بود. تمام مانده بود و قربانی موفق شده بود که از محل فرار کند. پس

 حمایت نیروی انتظامی و قوه قضائیه -4

ست. ما از هر دو           ضائیه ا هتند، نیروی انتظامی و قوه ق هتقیماً درگیر ه سایت م سازمان های عمومی که در این وب 

سازما              سفانه این دو  صحبت کردیم. اما متا هه و  ست جل سایت درخوا ن با ما سازمان در روز اول راه اندازی وب 

سبی را پیدا کنیم. اما بدون شک نیاز به حمایت این        هتیم شخص منا شاید هم از نظر ارتباطی نتوان همکاری نکردند و 

 دو نهاد حکومتی برای ادامۀ این پروژه انکار نشدنی است.

 

می خواهیم به این نکته اشاره کنیم که در صورتی که این پروژه در شهر تهران محقق شود، یک حرکت مردم نهاد      در پایان هم

اجتماعی بهههیار موثر و مفید برای همۀ ذینفعان آن به همراه خواهد داشههت. ارا که میزان مشههارکت سههازمان های دولتی با   

هیاری از     سازمان های مردم نهاد در باال  شارکت های اجتماعی برای ب سطح خود اتفاق خواهد افتاد و زمینه نوآوری در م ترین 

فعاالن االش های اجتماعی ایجاد خواهد شد تا با الهام گرفتن از این موضوع، طرح هایی را به صورت کهب و کارهای اجتماعی 

 د.ایجاد کنند تا ضمن منفعت مالی به حل معضالت اجتماعی نیز کمک کنن

 امیدواریم که با کمک شما مهئول گرامی و همکاری سازمان های مربوطه، بتوانیم این وب سایت را مجدد راه اندازی کنیم.

 

 ارادتمند

 پویا و محمد
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