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فرما  یا وب تاریک یا اینترنت تاریک فضایی از اینترنت است که تقریباً هیچ قانونی بر آن حکم (Dark Web) دارک وب

ناپذیری را برای شما به دنبال داشته باشد. در این مطلب قصد داریم  تواند عواقب بد و جبران نیست و ورود به آن می

 .طرناک بودن ورود به آن و لزوم اجتناب از این کار را بیان کنیمترین دالیل خعواقب ورود به دارک وب، مهم

 عواقب ورود به دارک وب 

اینترنت سطحی ) وب سرفیس وب هایبدون تردید سایت به آنراهایی که عموم مردم بهتسای یا  ها دسترسی  حتی 

وجود  ورود به دارک وب توانند تمام نیازهای آنالین قانونی شما را برطرف کنند و هیچ ضرورتی برایراحتی میدارند( به

ار تنها خود را در معرض خطر اقدامات مخرب سایبری بسیار خطرناک قر وب تاریک ندارد؛ بنابراین با ورود به فضای

تواند عواقب بد بالقوه بسیار زیادی را برای شما به دنبال داشته باشد. خطراتی که در ادامه با  دهید و چنین کاری میمی

 .ها آشنا خواهیم شد، مهمترین خطرات احتمالی فضای وب تاریک هستندآن 
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 های رمزارز برداریمواجهه با کاله

 

 
 

در  (Crypto Scams) های رمزارزبرداریکاله دانید کهکنید، میاگر اخبار مربوط به جرائم سایبری را دنبال می

مجبور به ممنوعیت کامل نمایش تبلیغات    ۲۰۱۸سرفیس وب نیز کامالً رایج است و حتی این مشکل فیسبوک را در سال  

در وب تاریک   برداری سایبریکاله  صورت کامل اعمال نشد(؛ اما میزان این نوع ازبته این ممنوعیت بهرمزارز کرد )ال

 .برانگیز نیستبسیار بیشتر از سرفیس وب است که اصالً تعجب

گیرند؛  شود که در سرفیس وب مورداستفاده قرار میهای رمز ارز در این فضا از همان ابزارهای استفاده میبرداریبرای کاله

های  های رمز ارز در شبکه برداری طور که گفتیم در این فضا تقریباً هیچ قانونی وجود ندارد و به همین دلیل با کالهاما همان

شود و  دهد، اصال مقابله نمیها رخ میها و دیگر فضای ایجادشده در دارک وب که چنین جرائمی در آن تبلیغاتی، انجمن

 .گیرندهر روز قربانیان بیشتری می  های غیرقانونیاین فعالیت
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 (Exit Scam) های اینترنتی دارک وبهای فروشگاهبرداریکاله

 

 
 

Exit Scam است. این نوع  های اینترنتی دارک وبفروشگاه های سایبری مرتبط با بردارییکی دیگر از انواع کاله

گیرد که یک فروشگاه اینترنتی عرضه کاالیی را متوقف کرده باشد؛ اما همچنان سفارش  برداری در مواردی صورت میکاله

 .بگیرد و پول از کاربران دریافت کند

توانید به مراجع قانونی شکایت و ادعای خسارت کنید؛ زیرا تقریباً  برداری شوید، نمیکه قربانی این نوع کالهدرصورتی 

های دارک وب، کاالهای غیرقانونی مثل اسلحه، مواد مخدر، مواد سمی کشنده و...  شده در فروشگاهتمام کاالهای عرضه

توانید به مراجع قانونی شکایت کنید و در صورت انجام این کار ابتدا خود  میهستند؛ طبیعتاً برای خرید چنین کاالهایی ن

 !شویدهایی متهم و مجرم شناخته میشما به دلیل خرید کاالهای غیرقانونی از چنین فروشگاه

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/0x0-1.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/0x0-1.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/0x0-1.jpg


 

6 
 

ازجمله صاحبان فروشگاه افراد فعال در دارک وب  تمام  تقریباً  به در ضمن  اینترنت،  از  این بخش  اینترنتی  ورت  صهای 

باکنند و خرید در چنین فروشگاهناشناس فعالیت می غیرقابل   ارزهای دیجیتال و سایر بیت کوین هایی نیز معموالً 

شود؛ بنابراین ردیابی فروشنده و مقصد ارز انتقال داده شده غیرقابل ردیابی هستند. تنها در یک مورد ردیابی انجام می

 میلیون دالر به سرقت رفته است  ۱۲کوین به ارزش میزان زیادی بیت   Exit Scam برداریکاله

شده را برای شما ارسال نمایند، این کاالها  ها کاالهای خریداری در ضمن باید بدانید حتی اگر فروشندگان این فروشگاه

واند برای تشود و کاربر نمیشوند و به دلیل غیرقانونی بودن ثبت و ضبط میمعموالً در مرزها توسط مرزبانان شناسایی می

 .شده خود اقدام قانونی انجام دهدگیری اجناس ضبطبازپس

فروشگاه پلیسچنانچه  توسط  وب  دارک  اینترنتی  آنهای  فعالیت  شوند،  شناسایی  سایبری  و  های  متوقف  فوراً  ها 

ها نیست و این  ن هایی اصالً دلیل بر معتبر بودن آشود؛ بنابراین سابقه زیاد چنین فروشگاهها بسته میهای آنسایتوب

کنیم زمان زیادی به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین توصیه میاند مدتها تنها به دلیل فرار از قانون موفق شدهفروشگاه

 .های اینترنتی دارک وب دوری کنیدکامالً از فروشگاه
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 شدن با اقدامات فریبکارانهمواجه

 

 
 

های جنگی قرار دارند،  هایی که در تمام نقاط میداناقدامات فریبکارانه در سراسر فضای دارک وب درست مانند مین

شود. مجرمان سایبری  اند. اقدامات فریبکارانه در این فضا به اشکال مختلف و با ترفندهای مختلف انجام میشدهگسترده 

مثال در برخی از عنوان ها اخاذی کنند. بههای مختلف مردم ساده را فریب دهند و از آنکند با روشهمیشه تالش می

شود  اهنمای دستیابی به زندگی جاودانه و فناناپذیری عرضه میهای اینترنتی دارک وب، مطالبی تحت عنوان رفروشگاه

 !که روش خوبی برای فریب دادن افراد ساده است
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ها مبالغ هنگفتی  همچنین در برخی از مواقع مجرمان با وعده ارائه اطالعات بسیار مهم و کامالً محرمانه به کاربران، از آن

خواهند افرادی را برای جاسوسی یا عملی کردن اهداف مجرمانه  برانی که میکنند. در برخی از موارد هم کاررا دریافت می

 .خورندخود استخدام کند، در تالش برای یافتن چنین افرادی در فضای دارک وب، فریب مجرمان سایبری را می

یسه کردن افراد های رایج اخاذی و سرکبندی آنالین در فضای اینترنت تاریک، یکی دیگر از روشهای قمار و شرطسایت

توانید انجام دهید و  ها شوید هیچ کاری نمیکاریکه قربانی این فریبشود. درصورتی کار محسوب میلوح یا طمعساده

فعالیت انجام  دلیل  به  است  قانونی سایبری  حتی در صورتی که شناسایی شوید، ممکن  توسط مراجع  غیرقانونی  های 

 شوید  دستگیر یا حتی حبس

 محتوای غیرانسانی و غیراخالقی  شدن بامواجه

 

 
 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/a07ea2e111846a708d3ad0821c7e9802ff9730e5f59126bbde70878c27e6937d.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/a07ea2e111846a708d3ad0821c7e9802ff9730e5f59126bbde70878c27e6937d.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/a07ea2e111846a708d3ad0821c7e9802ff9730e5f59126bbde70878c27e6937d.jpg


 

9 
 

تان شود.  ممکن است با محتواهایی مواجه شوید که باعث آزار روحی های دارک وبسایت در صورت ورود به برخی از

توان به محتواهای مستهجن غیراخالقی مثل تجاوزهای زنده و در حال اتفاق به زنان و کودکان  از میان این محتواها می

ی شدید دردناک  های جسم ها و آسیبها یا محتواهای بسیار خشن و آزاردهنده مثل شکنجهیا سوءاستفاده جنسی از آن

 .ترین شکل ممکن اشاره کردها به فجیعها یا حتی قتل آنها و حیوانات مثل بریدن اعضای بدن آنبه انسان

شوند. همچنین ممکن وفور در دارک وب بارگذاری میهای شکنجه و آزار جسمی زندانیان سیاسی نیز بهدر ضمن صحنه 

ها نیز به چشمتان بخورد. ها یا اعضای بدن آنرای فروختن خود آنهای دردناک مرتبط با قاچاق انسان باست صحنه 

شوید و حتی ممکن  خاطر میشدت آزردهکه روحیه حساسی داشته باشید، با تماشای چنین محتواهایی بهمسلماً درصورتی

 .ها و اختالالت روانی شدید و یا ترس شدید و افراطی شویداست دچار بیماری

 و اهداف تروریستی   شدن با اقداماتمواجه

 

 
 

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/3-4.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/3-4.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/3-4.jpg


 

10 
 

شود و اعضای گروه  محسوب می هاتروریست  بدون تردید فضای دارک وب بهترین فضا برای عملی شدن اهداف شوم

گردهای قانونی، اهداف غیرقانونی خود را با پیشرفت خوبی به  توانند در این فضا بدون نگرانی از پیهای تروریستی می

 .پیش ببرند

های تروریستی ملحق شوید یا ناخواسته اطالعاتی را در های دارک وب به گروهسایتممکن است با ورود به برخی از وب

های  ن تعداد زیادی از انسانگیری فجایع انسانی تروریستی و کشته یا مصدوم شدها قرار دهید که منجر به شکلاختیار آن 

 .گناه شودبی

این بر  اقداماتی عالوه  باشد، مجازات بسیار  چنین  داشته  دنبال  به  برای شما  را  که ممکن است عذاب وجدان شدیدی 

مدت یا حتی مرگ محکوم خواهید  های طوالنیگذار به حبسشدیدی دارد و در صورت شناسایی شدن توسط مراجع قانون

 .شد
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 حمالت فیشینگ   مواجهه با 

 

 
 

برداری رمزارز در سرفیس وب هم کامالً متداول است و افراد زیادی  نیز مانند کاله (Phishing Scams) فیشینگ

شود؛ اما میزان این حمالت در فضای دارک وب به دلیل برداری سایبری میدر تمام نقاط جهان قربانی این نوع از کاله

بیشتر است. حمالت سایبری فیشینگ با عث دستیابی هکرها به اطالعات بسیار مهمی مثل  عدم نظارت قانونی بسیار 

های کاربری  های کاربری و رمزهای عبور حساب های بانکی و ناماطالعات هویتی و شخصی کاال خصوصی، اطالعات کارت

 .شودمختلف می

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/square-smb-phishing.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/square-smb-phishing.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/square-smb-phishing.jpg


 

12 
 

گیری از که قربانی فیشینگ شوید، احتمال به سرقت رفتن تمام اطالعات دیجیتالی شما وجود دارد. برای پیشدرصورتی 

این اتفاق ناخوشایند، هرگز اطالعات مذکور را در اختیار افراد ناشناش فعال در دارک وب قرار ندهید. در ضمن از واردکردن  

 .شدت خودداری کنید، نیز بهonion های دارای پسوندسایتاین اطالعات در وب

 آلوده شدن سیستم به ویروس و بدافزارهای مخرب

 

 
 

از ویروس پر  تاریک  بدافزارهای مخربی هستند که میفضای وب  نرمهای آسیبتوانند سیستمها و  افزارهای پذیر فاقد 

راحتی آلوده کنند و به  شده را بههای امن و آپدیتها عاملشده و قدرتمند یا سیستمهای آپدیتویروس و فایروالآنتی

 .شده در آن دست پیدا کنند یا حتی امکان کنترل کامپیوتر شما را برای هکرها فراهم کنندتمام اطالعات ذخیره

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/ransomware-photo.jpg
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راحتی به وب کم و میکروفون کامپیوتر شما دسترسی پیدا کنند و از این  در صورت چنین اتفاقی ممکن است هکرها به

های  کلید را هم هک کنند تا بفهمند کدام یک از دکمهتوانند صفحهحت نظر بگیرند. هکرها حتی میطریق شما را کامالً ت

های کاربری و رمزهای عبور  راحتی به اطالعاتی مثل اطالعات حساب بانکی، نامزنید و از این طریق بهکلید را میصفحه 

 .دست پیدا کنند

با است هکرها  به  کامپیو افزارهاباج همچنین ممکن  برای دستیابی مجدد  و مجبور شوید  قرار دهند  را هدف  تر شما 

کنند، نیز معموال رمزارز ها نفوذ میافزار به سیستم اطالعات ارزشمند خود، باج زیادی پرداخت کنید. هکرهایی که با باج

 .ها وجود نداردکنند و به همین دلیل امکان ردیابی آنطلب می
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 مجرم سایبری   فریب خوردن توسط افراد شرور و

 

 
 

عنوان ابزاری برای دستیابی ممکن است برخی از افراد با برقراری ارتباط صمیمی و دوستانه، شما را فریب دهند و از شما به

هایی کنند که  به اطالعات موردنظر خود استفاده کنند. حتی ممکن است ابتدا شما را وادار به انجام کارها یا گفتن حرف

آفرین شوند و سپس با دسترسی به میکروفون و وب کم و ضبط صدا و تصویرتان، مدارک  توانند برای شما مشکلیم

عنوان ابزاری برای تهدید یا وادار کردنتان به انجام  ای علیه شما به دست آورند و در آینده از این مدارک بهنابودکننده

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/GuyFawkes.jpg
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بن استفاده کنند؛  غیراخالقی  و  غیرقانونی  آنکارهای  با  و  نکنید  اعتماد  در دارک وب  ناشناس  افراد  به  هرگز  ها  ابراین 

 .ها هک شده استکنید دستگاه شما توسط آنصمیمی نشوید؛ مخصوصاً اگر فکر می

 آسیب دیدن توسط برخی از افراد

 

 
 

این مورد یکی از بدترین عواقب ورود به دارک وب است. ممکن است در هنگام ورود به دارک وب، به دالیل مختلف با  

جویانه به شما آسیب وارد کند.  فرد ناشناسی شروع به بحث و مشاجره کنید و فرد مقابل تصمیم بگیرد با اقدامات تالفی

توانند افرادی را برای آسیب زدن راحتی میموارد، ناشناس هستند و بهبه دلیل اینکه افراد فعال در وب تاریک در اغلب  

های  که فردی در دارک وب با شما دشمن شد، ممکن است با هک کردن دستگاهبه دیگران به خدمت بگیرند، درصورتی

 تان دست پیدا کند و به شما آسیب بزندراحتی به موقعیت مکانیدیجیتالی شما به

 ومنبع:دیجیات

https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/shutterstock_680075008_2_1.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/shutterstock_680075008_2_1.jpg
https://digiato.com/wp-content/uploads/2022/03/shutterstock_680075008_2_1.jpg


 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 


