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چکیده
قانون جرایم رایانهای سرانجام پس از فراز و نشیبهای فراوان در سال  1388ت صویب و
به ترتیب اجرا نهاده شد و دست به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه که به تاسی از کنوانسیون
جرایم رایانه ای اتخاذ شددده بود پردا.ت این قانون به عنوان یق قانون نوین و نوپا تیلیو و
بررسی حقوقی از جنبهها و صور مختلف را میطلبید از این رو بررسیهای کیفری از جنبهها
و منظرهای مختلف در  .صوص جرایم رایانهای از زمان ت صویب تا حال حا ضر صورت گرفته
اسدددت اما چن مه مورد کن ا و پشوهر قرار نگرفت و از منظر پشوهشدددگران ملفول مانده
بررسی علت شناسانه جرایم رایانهای است نگاه علت شناسانه به پدیدهی جنایی ،بر شنا.ت
ما از سددببهای پدیدچورندهی چن میافزاید به ویشه ،عرصددههای ناشددنا.ته یا نوشددنا.تهی
اجتماعی که هنجارهای نوینی را نیز به همراه چوردهاند نمونهی بارز قابو اشددداره در دنیای
امروز ،جهان فناوری اطالعات و ارتباطات ا ست که همانند جهان .اکی ،از بزه و بزه اری در
امان نمانده اسدددت این مباحث به جرمشدددناسدددان کمق میکند تا با توجه به شدددرای و
ویشگیهای ف ضای سایبر ،راه ارهای منا سبی را برای سالم سازی چن پی شنهاد دهند عوامو
فردی و مییطی ،مه در دنیای فیزی ی و مه در دنیای سدددایبر ،نقر تنیین کنندهای در
پی شبرد فرایند جنایی و بزه اری ایفا میکنند بر.ی ویشگیهای فردی بزه اران رایانهای به
 1استادیار ،دانشکده حقوق و الهیات ،دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ،اصفهان (نویسنده مسئول)
amirian.amin@yahoo.com
 2کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسیaminamirian13@yahoo.com .

تاریخ دریافت1399/09/20 :

تاریخ پذیرش1399/12/10 :

 // 194فصلنامه علوم .بری ،پاییز ،1399شماره 35
چنها در پی شبرد اهداف شوم شان کمق میکند همچنین .ود ف ضای سایبر نیز ویشگیها و
بسترهای جرم.یزی دارد که انگیزههای جنایی مرت بان بالقوه را تیقق میبخشد

واژگان کلیدی :جرم شدددنا.تی ،قانون جرائم رایانهای ،فضدددای مجازی ،جرم
رایانهای ،بزه ار ،بزه دیده

علت شناسی ارت اب جرایم سایبری و سازوکارهای پیشگیری از چن 195 //

مقدمه
پیدایر فضاى مجازى در مند دههى ا.یر ی ﻰ از بزرگترین نمادهاى تیول
جهانﻰ است ر.دادى که تﺄﺛیرات شگرف چن هر روز در ابناد فرهنگﻰ ،اجتماعﻰ،
اقتصادى ،سیاسﻰ ،امنیتﻰ و دفاعﻰ در عرصهى ملﻰ و بینالمللﻰ نمود بیشترى پیدا
مﻰکند هرگونه تلییر و تیول در دنیاى کنونﻰ به دلیو پیچیدگﻰ فنالیتهاى انسانﻰ،
.واه نا.واه چﺛار و پیامدهایﻰ به همراه .واهد داشت به گونهاى که با ا.تراع وسیلهاى
جدید ،در کنار استفاده ى صییﺢ و مشروع از چن ،همواره ام ان سوءاستفاده از چنها
وجود دارد در این راستا علم حقوق ،به عنوان حامﻰ عدالت و موجد توازن در جامنه
انسانﻰ ،هر چنچه را که کومقترین .دشهاى به این توازن وارد نماید ،تیت پوشر
قرار داده و سنﻰ در رفﻊ یا پیشگیرى از چﺛار نامطلوب چن مﻰنماید فضاى سایبر ،که
ماحصو پیشرفتهاى علمﻰ و صننتﻰ در قرون ا.یر است ،از این قاعده مستﺜنﻰ نبوده
و چﺛارى به صورت مﺜبت و منفﻰ در زندگﻰ بشر وارد نموده است که ضرورت مطالنه
چن را ان ارناپﺬیر مﻰنمایاند
جرم رایانهای جرمی اسددت وارداتی که با ورود کامویوتر در اسددتفاده از اینترنت در
سطﺢ گسترده در کشور رواج پیدا کرده است ورود اینترنت به کشور از سال  1370و
چغاز شد و در سال  1372به ت امو رسد اما در این مند سال نبود قانونی مدون باعث
گردید که بسیاری از مجرمین رایانهای از زیر مجازات فرار کنند و به جرائم .ود ادامه
دهند و اسددتناد چنها نیز به اصددو برائت واصددو قانونی بودن جرم و مجازات بود که
اسددتناد درسددتی هم بود با تصددویب قانون جرائم رایانهای ( ،)1388مفاهیم و جرائم
تازه ای در حقوق کیفری ایران .لق شدددد که هریق نیازمند بررسدددی های دقیق و
کارشناسانه میباشد وقتی در .صوص فناوری بیث می شود ،نمیتوان رایانه را نادیده
گرفت رایانه هم .ود بزرگترین فناوری عصددر حاض در اسددت و هم سددایر فناوریهای
نوین یا به و سیله چن و یا بر ب ستر چن ش و میگیرند البته فناوریها در کنار مزایای
.ود میتوانند بسترساز سوءاستفادههایی نیز باشند به .صوص اگر این فناوری ،رایانه
باشدددد ،دامنه .طر های چن افزایر می یا بد حقوق کیفری نوین ،امروزه با جرائم و
مجرمان رایانهای باشدددد ،دامنه .طرهای چن افزایر می یابد حقوق کیفری نوین،
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امروزه با جرائم و مجرمان رایانهای طرف است ماهیت و ویشگی این دسته از جرائم به
نیوی ا سا سی با جرائم سنتی تفاوت دارد امروزه ،مجرمان رایانهای در م انهایی به
غیر از نقاطی که چﺛار و نتایج اعمال چنها ظاهر میشدددود ،قرار دارند در صدددورتی که
کارایی قوانین جزایی موجود و متداول ،منی صر به قلمرو .ا صی ا ست و به دلیو چن ه
اجزای عنصدددر مادی کامالا یا بنضددداا تلییر یافته و بر.ی عناوین مجرمانه تازه هم به
وجود چمده است ،نمیتوان مجرمان را با قوانین قبلی میاکمه کرد
فضدددای سدددایبر یا به عبارتی فضدددای مجازی میدودیتهای زمانی ،جلرافیایی و
ف ضایی که ب شر امروز با چن در ستیز ا ست را از بین .واهد برد ام انات ع صر مجازی
در مقایسدده با عالم واقﻊ بسددیار زیاد اسددت ،به عنوان مﺜال ،اقتصدداد مجازی ،تجارت
مجازی ،بان داری مجازی ،چموز مجازی ،دولت مجازی ،ادارات مجازی ،شددرکتهای
مجازی ،پول مجازی و .دمات و تفرییات مجازی بخشی از چنها میباشند با توسنه
و تیول اینترنت و پی شرفت علم ال ترونیق ،در مقابو انقالب عظیمی در ایجاد جرائم
در سطﺢ بینالمللی به وجود چمده ا ست لﺬا در بی شتر ک شورهای دنیا جرائم اینترنتی
بهعنوان یق منضو حاد و بسیار مهم تلقی میگردد و دولتها درصدد پیدا نمودن راه
حو های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع چن میباشدددند در حال حاضدددر جرائم
سایبر با ا ش ال مختلفی صورت میپﺬیرد که مجرمین میی سایبر شامو ه رها،
کرکر ها ،فر یق های تلفن و انواع جرم های مم ن با نام سدددایبرکرایم چن را ان جام
میدهند
جرم شناسی قانون جرابم رایانهای به مطالنه عوامو ایجاد جرم در فضای مجازی و
تﺄﺛیرات چن بر دن یای حقیقی و راه ار های پیشدددگیری از حدوی اینگو نه جرائم
میباشددد مطالنات عینی پروندههای جرائم رایانهای نشددان میدهد ایجاد شددخصددیت
جرائم ف ضای مجازی با ذهنیت عدم شنا سایی و البته سهولت و گ ستردگی ارت اب
بر.ی بزهها در این فضا بستر مناسبی را برای بروز .ألهای شخصیتی و روانی فراهم
می سازد لﺬا ما بر این باور ه ستیم که شخ صیت واقنی یق بزه ار رایانهای را باید در
همان شخصیت مجازی وی جستجو کرد به دیگر سخن شخصیت مجازی که بزه ار
رایانها ی از .ود سا.ته ا ست در واقﻊ همان (.ود واقنی) او ست که به دالیو مختلف
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ام ان بروز چن در دنیای حقیقی را ندا شته ا ست این پشوهر با گرداوری اطالعات با
رو کتابخانهای و رو تجزیه و تیلیو اطالعات به صددورت توصددیفی و تیلیلی به
بررسی علو مؤﺛر بر جرایم سایبری میپردازد
 -1عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم رایانهای
 -1-1عوامل فردی مهیاکنندهی بزهکاری رایانهای
عوامو فردی مهیاکنندهی بزه اری به عواملی گفته می شود که چمادگی الزم برای
ارت اب بزه را در فرد فراهم کرده و وی را برای ارت اب رفتار مجرمانه چماده میکنند
که به همین دلیو میتوان از چنها به عوامو توانا ساز یاد کرد به طورکلی ،این عوامو
در پهنهی رایانهای در دو گروه انگیزهها و دانر و تخصدددا جای میگیرند در گفتار
ی م ،طیف گسترده انگیزههای فردی بزه اری رایانهای شناسایی شدهاند گفتار بندی
نیز به بررسی نقر دانر و تخصا در جرائم رایانهای ا.تصاص یافته است
 -1-1-1سن
سن یق عامو جرمزای فردی گﺬرا و انتقالی ا ست این عامو در حقوق کیفری به
منظور تمییز سن م سئولیت کیفری و در جرم شنا سی و بزه دیده شنا سی ازلیاظ
تف یق بزه اری اطفال و بزرگ ساالن ،مورد توجه قرار میگیرد از منظر جرم شنا سی،
یافتههای تیقیقاتی نشددان میدهند که در هر رده سددنی ،گونهای از بزه اری یا بزه
دیدگی در م یانِ افراد چن طب قه وجود دارد برای نمو نه در دوران طفول یت ،کودکان
مم ن ا ست بزه دیدهی جرایمی مون ت دیگری (در این موارد فرد بزه ار  -بزه دیده
اسددت) ،ترک نفقه ،چدم ربایی و غیره شددوند منان ه وندالیسددم یا .راب اری در بین
نوجوانان و جوانان شددایﻊترین جرم اسددت و موارد مندودی از وندالیسدمِ میانسدداالن و
سددالمندان گزار شددده اسددت یا برع س ،بر.ی جرائم مختا افرادی اسددت که در
طبقه سنی باالیی قرار دارند بارزترین نمونه از منین بزه ارانی ،مجرمین یقه سفید
هستند (قورمی بیگی ،1392 ،ص)32؛ اما بهعنوان یق قاعده کلی باید گفت که میان
بزه اری و سددن (حداقو در فراوانی) رابطهی من وسددی وجود دارد؛ به گونهای که با
افزایر سن ،بزه اری کاهر مییابد

 // 198فصلنامه علوم .بری ،پاییز ،1399شماره 35

برر سی  165پرونده جرم رایانهای در تایوان نیز ن شان میدهد که بی شترین جرائم
متنلق به گروه سنی  23-30سال ا ست و هرکدام از بزه ارانِ گروه سنیِ  30-40و
 50-41سددال ،تنها  4/3درصددد از کو جرائم را مرت ب شدددهاند ( Liao and Tasi
.)2006: 54
البته نباید پندا شت که کو جرائم رایانهای را نوجوانان و جوانان مرت ب می شوند
بر اسددداع اعالم بخر جرائم رایانهای و مال یت مننوی وزارت دادگسدددتری ایاالت
متیده 34 ،3در صد از مجرمین درون سازمانی 4بین  20-29سال 36 ،در صد بین -35
 30سال و  27در صد بیر از  37سال سن دارند هرمند بی شتر مرت بین بین  30و
5

 35سال هستند ،اما بیشترین چسیب ،توس افراد بیر از  35سال مانند راجردورونیو

با  60سال سن متهم به سرقت  3میلیون دالر ،تیموتی چلن لوید 39 6ساله متهم به
بیر از  10میلیون دالر و کوین میتن یق 37 7سددداله متهم به بیر از  1میلیون دالر
وارد شده است ()Nykodym, Taylor and Vilela 2005
همچنین با توجه به بررسددیِ بخر مﺬکور پیرامون سددارقین سددایبری ،مشدداهده
میشددود که الگوی منناداری در میانِ سددن چنان وجود دارد اگر سددرقت کمتر از صددد
هزار دالر باشددد ،به احتمال زیاد مهاجم  20تا  25سدداله اسددت و هنوز در رده پایین
سلسلهمراتب سازمان قرار دارد
اگر ارز جرم بین صددد هزار تا یق میلیون دالر باشددد ،مرت ب جرم به احتمال
زیاد بین  25تا  35سددال و مرد اسددت و منانچه جرم بیر از یق میلیون دالر باشددد،
مهاجم باالی  35سدددال سدددن داشدددته و جزو کادر مدیریتی اسدددت ( Nykodym,
 )Taylor and Vilela 2005بنابراین به اسددتﺜنای بر.ی جرائم (تروریسددتهای
سایبری ،جا سوعهای رایانهای و نفوذ کارمندان که یا از متخ ص صین امنیت شب ه
)3US Department of Justice (Computer Crime and Intellectual Property Section
4Insider criminal
5Roger Duronio
6Timothy Allen Lloyd
7Kevin Mitnick
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هستند یا بدین منظور شیوههای ارت اب را به طور تخصصی میچموزند) ،عمده جرائم
ارت ابی توس د افراد زیر  30سددال صددورت میگیرد دلیو این امر نیز روشددن اسددت؛
مراکه به جهت سددطﺢ پایین مهارت و تخصددا افراد میان سددال و سددالمند ،نهتنها
ارت اب جرم رایانهای برای چنان بس دیار دشددوار بل ه حتی گاه انجام کارهای شددخص دی
چنها با کمق سددایرین صددورت میگیرد 8پس میتوان گفت جوامنی که هرم سددنیِ
چنها در قاعده کمعرضتر اسدددت (جوامﻊ بهاصدددطال پیر) نرخ جرم رایانهای کمتری
دارند با پﺬیر این استدالل باید گفت ،دری ی دو دهه چینده بزه اری افراد میانسال
نیز شایﻊتر .واهد بود
 -1-1-2جنسیت
چنچه واضدددﺢ اسدددت ،نسدددبت نابرابری از بزه اری میان مردان و زنان وجود دارد
هرمند در سددالهای ا.یر با رشددد مسددئولیتپﺬیری و مشددارکت زنان در جامنه نرخ
بزه اری زنان ر شد یافته ا ست ،اما هنوز در ب سیاری از جرائم فا صلهی ارقام بزه اری
مردان با زنان زیاد ا ست (ر ستمی تبریزی  )1388به گونهای که در سال  2009اداره
تیقیقات فدرال امری ا گزار داد که از  30میلیون متهم دسددتگیرشددده 75 ،درص دد
مرد و تنها  25در صد چنها زن میبا شند و  81در صد جرائم  .شن از سوی مردان
ارت اب یافته اسددت ( )Britton 2011: 3اطالعات چماری زندانیان ایران نیز نشددان
میدهد که بیر از  96درصددد از می ومین به حبس ،مرد هسددتند (احمدی ،1384
ص )214
ورای توجیهات زیسدددت شدددنا.تی (کی نیا  156-165 :1386و وفایی  )1378و
جامنه شنا.تی (رستمی تبریزی  )1388که پیرامون بزه اری زنان انجام شده است،
باید گفت روی رد پلیس و بر.ورد دسددتگاه عدالت کیفری با بزه اران زن نیز متفاوت

 8مارکوس رجرز و همکاران وی نیز در دو پیمایشِ خود گزارشی ) (Self Reportدریافتند که در ارتباط
با جرائم مرتبط بانفوذ و د ستر سی غیرمجاز (هک) ،افراد  17-30سال بی شترین ک سانی ه ستند که در این
رفتار منحرفانه /مجرمانه رایانه ای مباشرت دارند.
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از مردان اسددت و بخشددی از این نابرابری چماری میتواند ناشددی از نگاه مسددامیهگرِ
دستگاه عدالت کیفری به جنسیت زنان باشد
وضدددنیت باال تا حد زیادی در ارتباط با جرائم رایانهای نیز صدددادق اسدددت بر.ی
پشوهرها بیانگر وجود رابطهی مسددتقیم میان جنسددیت کاربران و میزان مراجنه به
سایتهای هرزه نگاری است بر اساع یافتههای پشوهشی با عنوان «مواجهه با تصاویر
هرزه نگارانه در اینترنت میان کودکان و بزرگساالن» 82 ،درصد سایتهای هرزهنگاری
را مردان جوان و تنها  5درصدددد از چنها را زنان تشددد یو میدهند (نگهی  )1391از
برر سی  45می وم هرزه نگاری که در باال ا شاره شد نیز  84/4در صد مجرمان مردان
و  15/6درصد را زنان تش یو دادهاند
 -1-1-3سطح مهارت فنی و استعدادهای درونی
منموالا انتظار میرود که بزه ار سایبری ،فردی دارای دانر تخصصیِ باال از علوم
رایانهای باشد؛ کسانی که حداقو با مند زبانِ برنامه نوی سی و نیز به طور تخصصی از
امنیت رایانهها و سامانهها چشنایی دارند شاید بتوان این دیدگاه را در ارتباط با جرائم
را یا نهای که در د هه های گﺬشددد ته روی میداد ،با اغ ماض ب وﺬیریم ز مانی که
دانرچمو.تگان دانشگاه ام چی تی 9بامهارت و تخصا دانشگاهیِ .ود به برنامهنویسی
و ویروع نگاریهای پیشددرفته اقدام مینمودند و جز .ود چنها ،کس دی توان مقابله با
چنها را ندا شت ()Shinder 2002: 138؛ اما امروزه با پی شرفتهای سختافزاری و
نرمافزاری رایانهای و نیز پیدایر اینترنت ،بزه اران رایانهای بهراحتی یق اشددداره بر
موشواره میتوانند چنچه را پیرتر بهدشواری انجام میشد را عملی سازند
اما تصدددورِ رایجِ نادرسدددتتر چن اسدددت که سدددطﺢ مهارت فنیِ 10تمامیِ بزه اران
سایبری ،همگن و متجانس انگا شته شود یافتههای یق پشوهر ن شان میدهد که از
مجموع  239نفر مورد مطالنه 21،درصددد مهارت فنیِ پایین 22 ،درصددد مهارت باال،
 24در صد متخ صا و  32در صد توان فنی متو س دارند ()Chiesa 2009: 45

)9Massachusetts Institute of Technology (MIT
10
Technical Skills
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درواقﻊ ،اگرمه هنوز بر.ی شددیوههای ارت اب 11نظیر حمالت مماننت از سددرویسدهی
 12در گستره سایبر به جهت ایمن بودن سامانهها و شب هها نیازمند مهارتهای
توزینی
 13حداقو مهارت و تال
عالیِ رایانهای اسددت ،اما امروزه بیشددتر جرائم رایانهای با

روی

میدهند در این زمینه میتوان به مهارت حداقلی ریزه .واران اشددداره نمود حتی در
حمالتی که از پیچیدگیِ زیادی بر.وردارند ،افراد میتوانند با مشورت پیرامون مش و
.ود در شدددب ه اجتماعی ه رها یا با .ر ید نرم افزارهای .ودکار و از پیر طراحی
شدهی نفوذ ،ن سبت به چن اقدام کند از رو های جدید جبرانِ .أل ندا شتن مهارت
الزم میتوان به اجیر کردن نوجوانان بهمنظور طراحی حمله و برنامهنویسی اشاره کرد
 »14دان ست ( Jahankhani
که به نوعی میتوان چن را ش و جدیدی از «کودکانِ کار
)and Al-Nemrat 2010
با توضددییات باال میتوان به این پرسددر که «چیا سددطﺢ هو بزه اران رایانهای
ن سبت به سایر بزه اران بی شتر ا ست؟» نیز پا سخ داد؛ زیرا این کلی شه در ذهن ما
ر.نه کرده که «مون ه رها (ما بزه اران رایانهای را همان ه رها میدانیم) دست به
اعمال .ارقالناده میزنند ،پس توانمندی های ذهنی-هوشدددی باال و اسدددتندادهای
ویشهای دارند» درحالیکه این تنمیم ناروا اسدددت پس اگرمه هو باال یا به عبارتی
توانایی ا ستدالل ،تجزیهوتیلیو و ف ر منطقی ،اﺛربخ شیِ حمله را ت ضمین میکند ،اما
چن دسدددته از بزه ارانی که از نرمافزارهای تﺄلیفی دیگران یا برنامههای نفوذ بارگیری
 15بهره میبرند ،لزوماا نباید ضریب هو  16باالیی دا شته با شند بااینوجود ،پا سخ
شده
شفافتر به این پرسر نیازمند ارزیابیهای دقیقتر و مطالنات بیشتری است
 -1-1-4سطح تحصیالت

1
Modus Operandi
)Distributed Denial of Service2 (DDoS
3
Script Kiddies
4
Child Labor
5
Download
Intelligence Quotient (IQ) 6

1
1
1
1
1
1
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مطالنات گوناگون نشددان میدهد که رابطه من وسددی میان سددطﺢ تیصددیالت و
بزه اری وجود دارد؛ به این صورت که هرمه سطﺢ تیصیالت باالتر رود ،فرد کمتر به
ارت اب جرم اقدام میکند (مظلومان)1354 ،؛ اما به نظر ما این فرضددد یه حتمی و
غیرقابو رد نیسددت؛ زیرا اگرمه سددطﺢ سددواد یق جامنه میتواند شددا.صددی برای
توسددنهیافتگی یق کشددور تلقی شددود ،اما ضددرورتاا کاهر بزه اری را به دنبال ندارد
حتی با ل یاظ عواملی نظیر توسددد نهی شدددهرنشدددینی ،افزایر جمن یت -بهعنوان
شا.اهای افزایندهی جرم در دو سده ا.یر -و در کنار چن پی شرفتهای فناورانه و
ر شد علم در جوامﻊ ب شری و سطﺢ تی صیالت مردم شاهد چن ه ستیم که به ن سبت
َش د ال و فراوانی
افزایر سددطﺢ سددواد جوامﻊ ،نهتنها بزه اری کاهر نیافته بل ه در ا َ
سیر صنودی داشته است
از سوی دیگر حتی با مشمپو شی از یافتههایی که رابطه من و سی میان بزه اری
و سطﺢ تیصیالت نشان نمیدهند ،برای نمونه یافتههای بوزا و پیناتو نشان میدهند
که در یق بازه زمانیِ  80ساله اگرمه تنداد بیسوادها تا  90درصد کاهریافته ،اما از
نرخ جرم کاسته نشده است مم ن است انتقاد شود که میزان افزایر جمنیت و رشد
شهرن شینی در این دوره زمانی لیاظ ن شده ا ست ،اما به نظر میر سد حتی باوجود
منین نقیصددهای ،نباید نرخ کاهر جرم تا این اندازه نامیز باشددد (مظلومان،1354 ،
ص )35باید گفت موضددوع مطالنه اکﺜر این پشوهرها جرائم .شددن یا مبتنی بر زور
میباشند لﺬا حداقو دستاورد این یافتهها چن است که سطﺢ سواد با بزه اری .شن
رابطه من وع دارد و نمیتوان چن را بهتمامی اَش ال جرائم تسری داد
یق پیمایرِ .ود گزار شی در میان دان شجویانِ سال اول تا سال مهارم در کانادا
نشدددان داد که  88درصدددد شدددرکت کنندگان در رفتارهای مجرمانهی رایانهای نظیر
اسددتفاده از رمز عبور دیگران بدون اجازه چنها ،تلییر و جسددتجو در فایوهای دیگران
بدون اجازه چن ها ،اسدددتفاده از ویروع های تﺄلیفی یا ویروع نگاری بهمنظور اعمال
.راب ارانه و به دسددت چوردن رمز کارت اعتباری دیگران و غیره مباشددرت داشددتهاند
( .)Rogers, Seigfried and Tidk 2006رجرز و دیگران ،هدف .ود از انتخاب
منین جامنه چماری را جﺬابیت منین رفتارهای منیرفانه نزد نوجوانان و جوانان بیان
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میدارنددد ()Rogers, Seigfried and Tidk 2006؛ بنددابراین میتوان گفددت
ازچنجاکه نوجوانان و جوانان بیر از هر ردهی سدددنی دیگر در اعمال مجرمانه رایانهای
د.الت دارند و ازچنرو که بی شتر افراد در این سنین مشلول تیصیو در دانشگاهها یا
دانر چمو.ته میبا شند ،پس میتوان نتیجه گرفت که افراد دان شجو یا تی صیو کرده
بیر از اقشار دیگر میتوانند بهعنوان بزه ار رایانهای شنا.ته شوند
در پشوه شی دیگر ،میزان تی صیالت در کنار سایر ویشگیهای جمنیت شنا.تی
افرادی که به ج ستجو ،د ستیابی ،بارگیری یا تبادل ت صاویر هرزهنگاری کودکان اقدام
نمودهاند ،سنجیده شد از میان  28پر س شنامه 3/6،در صد شرکتکنندگان مدرک
تیصیلی .ود را کمتر از دیولم 14/3 ،درصد دیولم 60/7،درصد فوقدیولم یا لیسانس
و  21/4در صد فوق لی سانس یا دکتری اعالم نمودند (Seigfried, Lovely and
).Rogers 2008
الب ته با مالح ظهی  38پرو ندهی می ومینِ هرزهن گاری از مجموع  45پرو ندهی
موجود (در  7پرونده میزان تیصیالت می ومین ذکر نشده بود) مشخا شد که این
بررسدددی تا حدی بامطالنه ا.یر همخوانی دارد در  20پرونده می ومین تیصدددیالت
دیولم و کمتر دا شتند و در  18پرونده چنها فوقدیولم به باال  -یق نفر فوقدیولم12،
مورد دان شجو 4،مورد لی سانس و یق دکتری  -میبا شند (مناونت چموز و تیقیقات
قوه قضائیه )209-238 :1389
شاید دلیو ا صلی این م شابهت ،عدم لیاظ شرای میدودکننده در جامنه چماری
با شد؛ مراکه در مطالنهی نخ ست ،پشوه شگران جامنه چماری .ود را تنها منطوف به
دان شجویان نمودند البته باید ا شاره کرد که جرائم مورد برر سی مطالنهی نخ ست در
زمره جرائم رایانهای میض میبا شند و این جرائم ن سبت به سایر جرائم سایبری ،به
دانر و مهارت بیشددتری نیاز دارند لﺬا بدیهی اسددت که منموالا افراد تیص دیوکردهتر
این جرائم را مرت ب می شوند موردی دیگری که نباید از یاد برد ،چن ا ست که ر شد
تیصیالت در کشورهای مختلف ،ی سان نی ست و در جوامﻊ توسنهیافته یا دانشگاهی
نظیر هند و مالزی ،نرخ بیشتری از جرم در میان تیصیوکردگان را شاهد هستیم
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پس بهطورکلی میتوان گفت وضدددن یت تیصددد یو در تمامی بزه اران ازجم له
بزه اران رایانهای نیز همگن نیسدددت برای نمونه پشوهشدددی که پنج سدددال به طول
انجامید ،ن شان میدهد بزه اران رایانهای به مانند سایر بزه ارانی که به سایر جرائم
نظیر ضدربوجر و برگلری می وم شددهاند ،از سدطﺢ تیصدیالتیِ متفاوتی بر.وردار
میباشند ( )Durost 2006: 5-6از سوی دیگر باید اذعان داشت در جرائم رایانهای
به دلیو چنچه در باال چمد ،اغلب افراد تی صیو کرده بیر از سایرین د ست به ارت اب
جرم میزنند
 -1-1-5پیشینه خانوادگی و زمینههای شغلی
تصور رایج ما از .انوادهای که یق بزه ار رایانهای ه ر در دامان چن پرور یافته،
.انوادهای میروم و سدددطﺢ پایین اسدددت که پدر و مادر هیچ نظارتی بر فرزند .ود
ندارند ،پدر و مادر از هم جدا شدددده یا طالق گرفتهاند یا به دلیو مشددد الت روانی یا
رفتاری به طور مداوم در حال مشاجره با ی دیگر میباشند گاه فرزند مدت طوالنی از
چغو پر مهر ی ی از وا لدین میروم میشدددود و یا به ج هت ال و بارگی و دیگر
رفتارهای انیرافیِ والدین ،کودک در دوران رشددد .ود دمار ا.تالل میگردد پس به
طورکلی ،ه رها به مانند بی شتر بزه اران در دوران کودکی و نوجوانی از سوی والدین
.ود ح ما یت عاطفی و مورد مراق بت نبودها ند از این رو ،منموالا ه ر ها به .اطر
. 17ود در مدرسدده نیز دوسددتان زیادی ندارند
شددخص دیت ضددد اجتماعی و درونگرای
چنها با فرار از تمامیِ موجهای ناایمنِ زندگی ،به سددداحو امنی مون فضدددای مجازی
رسیدهاند؛ جایی که میتواند اظهارنظر کنند ،قدرت از دست رفته .ود را بازیابند و به
عبارتی بهتمامی چنچه در دنیای .اکی از چن میروم بودهاند ،دست یابند
اما باید ا شاره کرد که همواره و ضنیت این گونه نی ست حتی در مواردی به جهت
پیوند عمیقی که م یان والدین و فرزند وجود دارد ،کودک رفتار انیرافی را از والدین
میچموزد برای نمونه در یق پرونده ،کودکی سه ساله توانست تیت چموز و تشویق

17
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 18به داده های
پدر و مادر .ود با اجرای عمل یات حمالت م مان نت از سدددرویسدهی
رایانهای دیگر ،دسترسی یابد ()Chiesa, Ducci and Ciappi 2009: 93-94
همانطور که در باال اشاره شد بزه اران رایانهای مم ن است از هر قشری باشند و
میصددور کردن چنها به افرادی .اص ،نادرسددت اسددت وضددنیت اشددتلال بزه اران
رایانهای نیز از این حال .ارج نی ست درواقﻊ ،بر.الف چنچه ت صور می شود ،بزه اری
رایانهای من صرف به افراد بی کار و فاقد درچمد نی ست برای نمونه طبق چمار پلیس فتا
تنها  6/1درصدددد متهمین جرائم رایانهای بی ار هسدددتند (به نقو از :ابوذری )1391
(بنگرید به شدد و  )5کما این ه مالحظه میشددود حتی بنضددی از حمالت از سددوی
کسدددانی که در سدددازمان /شدددرکت دارای ا.تیارات گسدددترده هسدددتند (بزه اران
درونسددازمانی) انجام میشددود برای نمونه پیمایشددی نشددان داد که  25/1درصددد
بزه اران دان شجو 17/5،در صد بی ار و بقیه م شلول به کار در سازمانهای دولتی یا
شددرکتهای .صددوصددی میباشددند شددگفتچور این ه حتی در مهار مورد ،بزه اران
رایانهای از استادان دانشگاه بودند )(Liao and Tasi 2006: 54
 -1-1-6پیشینه مجرمانه
ی ی از برج ستهترین شا.اهای سنجرِ .طرناکی در مطالنات جرم شنا.تی،
سابقهدار بودن یا به عبارتی «ت رار بزه اری» است بررسی این عامو ازاینجهت مهم
است که میتواند اساع سیاست گﺬاریهای عمومی و مبنای راهبردهای جنایی قرار
گیرد (غالمی  )1382برای نمونه در ارتباط با کدامین بزه اران باید از راهبرد ا صال
و بازپروری سددود جسددت یا در ارتباط با گونههای .طرناکتر بزه اران ،با سددرکوب و
سلبِ توان چنان را از جامنه حﺬف نمود
اما گاه منانچه این عامو را بهعنوان تنها شا.ا .طر موردنظر قرار دهیم ،مم ن
اسدت گمراه شدویم برای نمونه مرت بین جرائم .یابانی برع س بزه اران یقه سدفید
اغلب دارای سابقه مجرمانه ه ستند از طرف دیگر ،پشوه شی پیرامون جرائم یقه سفید
نشددان داد که هیچیق از افراد تیت بررسددی پیرتر دسددت به ارت اب جرم نزدهاند
(قورمیبیگی )1392؛ اما چیا به واقﻊ گروه ا.یر .طرناکتر هستند؟
18
)Denial of Service (DoS
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مطالنهای که پیرامون بزه اران رایانهای صددورت گرفت نیز نشددان داد که بیر از
 80درصد بزه اران هیچ سابقهی مجرمانهای نداشتند و تنها کمتر از  20درصد چنها
پیرتر به جرایمی همچون .ر یدوفرو مواد م خدر ،توزیﻊ لو های فشدددرده هرزه
نگاری ،سددرقت جزئی ،قمار و غیره می ومشددده بودند ( Liao and Tasi 2006:
 )54در مطالنه دیگری که به مقایسددده ویشگی های جمن یت شدددنا.تی-اجتماعی
بزه اران رایانهای و بزه اران کالسددیق پردا.ت ،نشددان داده شددد که هر دوِ چنها،
بی شتر بدون سابقه مجرمانه میبا شند؛ اما همانطور که گفته شد ،افراد با سابقه نیز در
میان چنان مالحظه میشود ()Rogers 2001: 85
درنتیجه ،بهصرف پاکیِ لوحهی مجرمانه متهمین نمیتوان بیان داشت چنان نسبت
به سایرین کمتر .طرناک میبا شند ،بل ه عمو ارت ابی و میزان چ سیبهای وارده نیز
باید موردبررسی قرار گیرند
 -1-2عوامل محیطی مهیاکنندهی بزهکاری رایانهای
فضدددای سدددایبر ،به ویشه اینترنت بهعنوان جلوه بارز جامنهی اطالعاتی ،در کنار
شددرای ایده چلی که برای تبادل اطالعات و انجام امور تجاری ،اقتصددادی و چموزشددی
فراهم چورده ،ویشگیهای مییطی منیصدر به فردی دارد که سدوءاسدتفادههای فناالن
این عرصه را نیز به همراه داشته است کما این ه بر.ی ویشگیهای این فضا موجبات
بزه دیدگی افراد چسیبپﺬیرتر را فراهم میکند در این مبیث ،چن دسته از ویشگیهای
شا.ا این ف ضا که نقر تنیین کنندهای در پی شبرد اهداف جنایی بزه اران بالقوه
دارند ،بررسدددی میشدددوند در رابطه با ویشگی های مییطی مهیاکنندهی بزه اری
رایانهای ،از یقسدددو میتوان به مجازیانگاری فضدددای سدددایبر و بهتبﻊ چن ام ان
بهکارگیری هویتهای دروغین و مندگانه و از سددوی دیگر ،دسددترعپﺬیری چسددانتر
چماج های مجرمانه که از ی جانشدددینی همهی امور .رد و کالن زندگی اجتماعی در
فضای سایبر ناشی میشود ،اشاره کرد
 -1-2-1مجازی انگاری فضای سایبر
از همان بدو پیدایر فضدددای سدددایبر ،حتی از زبان پدیدچورندگان چن به گو
میر سید که این ف ضا ماهیت مجازی دارد و در واقﻊ چن را در برابر دنیای فیزی ی قرار
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میدادند که از چن بهعنوان دنیای واقنی نام میبردند همین امر باعث شدددده فناالن
این فضدددا با تلقی مجازی بودن چن سدددنی کنند چنچه را که در رویاها و تخیالت .ود
جسدددتجو میکردند در این فضدددا پیاده کنند منطق پردازی هایی مانند اینا «فق
حرفه!» ،یق شگرد زبانی .نﺜی سازی ا ست که تقریباا د ستاورد فرعی ماهیت ناپایدار
اینترنت و وابسددتگی متنی چن برای برقراری ارتباطات به شددمار میچید مم ن اسددت
مرت ب ،احساع گناه را در .ود از بین ببرد و وجود بزه دیده را با منطق پردازیهایی
مانند «چنها واقناا اینجا نیستند» و «این کارها واقنی نیست» ،نادیده بگیرد
چن د سته از افرادی که ت صمیم میگیرند تا .طر چزار دادن دیگران در اجتماعهای
بر .را بوﺬیرند ،میتوانند برای .ود ،فاصدددلهی م انی با طرفهای گفتگویشدددان را
یادچور شددوند و به همین ترتیب. ،ود را از پاسددخگویی و .ودکنترلی برهانند این در
حالی ا ست که با توجه به میزان گمنامی اعطا شده به مرت ب ،ام ان تالفی از سوی
طرف مقابو نامیز ا ست بی شتر کاربران شب های پندار شان از ف ضای سایبر فق یق
سری تصاویر و اعداد و ارقام است که در نمایشگر دیده میشوند ،غافو از این ه همهی
فنو و انفناالتی که انجام می شود ،کامالا اﺛر و بازتاب واقنی دارند و در زندگی فیزی ی
چنها اﺛر م ستقیم میگﺬارد این و ضنیت به من ضو دیگری تیت عنوان بیهنجاری یا
.أل هنجاری19نیز منجر میشددود مم ن اسددت اعضددای اجتماع بر .حس کنند که
حفظ ارز های اجتماع مجازی و احترام به مقررات چن تﺄﺛیری در زندگی واقنی چنها
نداشدته و این وضدنیت ناپایدار به چنها چمادگی ذهنی میدهد تا «تنطیالت ا.القی»

20

داشدددته باشدددند و باورهایشدددان در برابر هنجارها ،ارز ها و مقررات اجتماعی بر.
سست شود
مجازی انگا شتن ف ضای سایبر بهنوبهی .ود پیامد ناگوار دیگری را برای جامنهی
اطالعاتی و البته دسددتاوردهایی برای اعضددای بداندیر چن به همراه داشددته اسددت از
جملهی مهمترین پیامدهای قابو ذکر ،گمنام انگاری رایانهای اسدددت؛ به این مننا که
عضدددو جامنهی اطالعاتی با پوشدددیده و پنهان داشدددتن هویت واقنی .ود از گﺬر
19
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20
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به کارگیری هو یت دروغین یا ربودن هو یت دیگران ،میکوشدددد انگیزه های ج نایی
.ویر را تیقق بخشددد در تنریف واژگانی ،منظور از گمنامی یا ناشددنا.تگی هویت
بهطور ساده «بدون نام بودن» یا «نام دروغین دا شتن» ا ست (کابای )7 :1998 ،در
زبان عرفی ،گمنام به شخصی اطالق میشود که هویت منتبری نداشته باشد یا هویت
وی قابو احراز و انتساب به وی نباشد گمنامی ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با مفهوم
«منرفی»21و « تﺄی ید»22دارد منرفی فرای ندی اسددددت که در پی چن فرد با ارا ئهی
اطالعات شخ صی. ،ود را به دیگران می شنا ساند و انتظار دارد بهعنوان ع ضوی از
اجتماع تﺄیید و پﺬیرفته شدددود هرمه میزان پﺬیر افراد اجتماع گسدددتر یابد،
گمنامی کمرنگتر .واهد شد (بینام )11 :2004 ،به دیگر سخن ،پﺬیر اجتماعی
افراد برای .ارج شدن شان از گمنامی کافی ا ست و تﺄیید چن صرفاا برای اعطای حقوق
ت الیف قانونی و اجتماعی اسددت پس« ،هویت فردی»23پنداشددت نسددبتاا پایدار فرد از
کیسددتی میسددتی .ود ،در ارتباط با افراد و سددایر گروههاسددت که از طریق تنامالت
اجت ماعی با دیگران در فرای ند اجت ماعی شددددن ت وین می یا بد (ذ کایی و .طیبی،
)167 :1385
حال در دنیای سدددایبر ،هنگامی که ما برای برقراری تنامالت اجتماعی ،ارتباطات
ال ترونی ی را به .دمت میگیریم ،هویت دقیقا به مه منناسدددت؟ ی ی از تفاوتهای
بارز شددناسددایی هویت در دنیای فیزی ی و رایانهای این اسددت که در دنیای فیزی ی،
هویت افراد یا بر پایهی رواب مهره به مهره و بر ا ساع شخ صیت ظاهری و رفتاری
فرد از سددوی دیگران پﺬیرفته میشددود و یا بر پایهی سددوابق و اطالعات ﺛبتشدددهی
ر سمی تنریف می شود ،حال چن که در ف ضای سایبر به دلیو حﺬف ماهیت فیزی ی و
م انی موجود در دنیای .اکی ،اصدددو بر گمنام ماندن هویت اسدددت و هویت همان
میزی اسدددت که .ود فرد اعالم میکند که به دلیو نبود ارتباط رو در رو و حضدددور
فیزی ی ،هرلیظه باید .ود را ﺛابت کند رایانامه ،تارنما ،وبالگ و بهطور پیشدددرفتهتر،
21
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22
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امضددای دیجیتال24شددناسددههایی هسددتند که افراد برای اﺛبات هویتشددان در دنیای
رایانهای به کار میگیرند
با این حال ،ناشناع ماندن هویت جزء الینفق فضای سایبر است که انجام همهی
 25ام ان پﺬیر میسددددازد
ف نال یت های را یا نهای و باأل.ا شدددب های در .لوت را
پنهان سازی یا جنو هویت ،که ی ی از پیر شرطهای سوءا ستفادههای موفقیتچمیز
تلقی می شود و به سختی در دنیای فیزی ی ام انپﺬیر ا ست ،در ف ضای سایبر ،تقریب اا
به چسددانی از عهدهی هرکسددی سددا.ته اسددت همین ویشگی باعث میشددود شددخا
به سرعت و بدون م شاهده ک سی یا حتی بهتر از چن ،بیچن ه ک سی بتواند به حریمر
متنرض شود ،هر کاری که می.واهد انجام دهد شرای روانی .لوت ،عدمِ اح ساع
.طر نسددبت به چسددیب دیدن شددخصددیت اجتماعی به علت عدمِ حضددور در جامنه و
ویشگی ناشددناسددی ،یق حس تیریق ،غلیان احسدداسددی و فقدان مسددئولیت منجر به
ولنگاری در شدددخا پدید میچورد که موجب کاهر میدودیت های درونی و فقدان
علقههای اجتماعی یا «.ودارجمندی» میشود (حسنی)175 :1388 ،
حضدددور در فضدددای مجازی همراه با ویشگیهای .اص چن ،مانند گمنامی و حﺬف
ن شانههای فیزی ی به کاربر اجازه میدهد مهره یا شخ صیتی کامالا متفاوت از دنیای
فیزی ی بروز دهد کاربران به همان دالیلی که در باال بیان شدددد ،در دنیای بیرون به
چسددانی تمایالت نفسددانی و مجرمانهشددان را بروز نمیدهند و میکوشددند نزد همگان
بهعنوان یق مهره منتبر و واجد احترام شددنا.ته شددوند اما زمانی که در .لوت .ود
پای رایانه مینش دینند و به دنیای شددب هها وارد میشددوند ،انواع تمایالت مجرمانه در
چنها بیدار می شود ف ضای سایبر این ام ان را فراهم چورده که در  .صو صیترین و
ایمنترین م ان ،زمینههای ارت اب شدیدترین جرائم فراهم شود برای نمونه میتوان
به شخصی اشاره کرد که مربی برجستهی چموزشگاهی بوده و در طول زندگیا هیچ
.طایی از او سر نزده ،اما از چنجا که توانسته در فضای سایبر با یق شخصیت متفاوت
ظاهر شددود و بهزعم .ود شددخصددیت واقنیا را از دیدگان افراد بووشدداند ،تمایالت
24
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چزارگری یا چزاربینی جنس دیا بیدار شددده و تا چنجا پیر رفته که در دنیای فیزی ی
منجر به مرگر شده است (جاللی فراهانی)71 :1384 :
در تیقیقات تجربی جرم شدددنا.تی نیز ﺛابت شدددده که میزان رفتار مجرمانهی
ان سانها در ف ضای سایبر ،به مراتب باالتر از میزان منین رفتارهایی در دنیای واقنی
اسددت در یق تیقیق تجربی در دانشددگاه لسددتر انگلسددتان نشددان داده شددد که در
.وشدبینانهترین حالت 30 ،درصدد کاربران اینترنتی که با قصدد انجام کارهای قانونی
وارد یق سایت شدهاند ،در مواجهه با چماجهای غیرقانونی مرت ب جرم می شوند اگر
چن د سته از افرادی هق صرفاا برای ارت اب جرم در این ف ضا وارد می شوند را هم به
این چمار بیفزاییم ،نتایج وحشتناک و غیرقابو باوری به دست میچید جرم شناسان در
ب یان ع لو این ت فاوت فاحر دال یو مختلفی ب یان میکن ند هق ع مد تاا مبتنی بر
«گمنامی» و نیز «رهاپنداری یا ولنگاری» اسددت امروزه کار با اینترنت دققای منین
ویشگی های روانی و فیزی ی را بهصدددورت تیر یق چمیزی فراهم میک ند مجر مان و
.راب اران رایانهای برای ارت اب رفتارهای متجاوزانه در نترنت ،ای عمدتاا از القاب،
شناسههای به سرقت رفته و چدرعهای  IPتقلبی یا عاریتی و دیگر ابزارهای متقلبانه
اسدددتفاده میکنند چن ها به دلیو ندیدن فوری چﺛار و نتایج رفتار تجاوزکارانهشدددان
راحتتر مرت ب جرم میشوند (حسنی)176 :1388 ،
با این حال ،باید یادچور شد که این ویشگی به .ودی .ود ناپسند به شمار نمیچید
حتی در دنیای فیزی ی نیز گمنامی لزوماا بهعنوان یق مؤلفهی میرک ارت اب جرم
میسددوب نمیشددود در دنیای فیزی ی اصددو بر ناپسددند بودن گمنامی اسددت ،مگر در
جایی که قانونگﺬار در مقام ا ستﺜنا مجاز شمرده با شد برای نمونه ،در بر.ی مواقﻊ،
افراد بنا بر موقنیتهای شللی اجازه مییابند نامهای م ستنار به کار ببرند یا در بیث
حمایت از شاهدان ،ی ی از ا صول دادر سی من صفانه که در بر.ی از کنوان سیونهای
بینالمللی نیز به چن ا شاره شده ا ست ،نا شنا.ته ماندن شاهدان برای حمایت هرمه
بی شتر از چنها ست اهمیت گمنامی گاه به حدی ا ست که نقطهی مقابو چن بهعنوان
یق سازوکار سزاده و ترهیبی به کار میرود مجازات «ت شهیر» از جمله مجازاتهای
پﺬیرفته شده در نظام کیفری ا سالم ا ست که به مننای منرفی مجرم به افراد جامنه و
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اعالن جرم او به همگان ا ست که در جدیدترین نمونهی چن میتوان به قانون «ت شهیر
نام مفسدان اقتصادی» مصوب  1385اشاره کرد
به همین ترتیب ،در دنیای سدددایبر نیز نمیتوان به موضدددوع گمنامی صدددرفاا نگاه
انتقادی و غیرقابو پﺬیر داشددت اگر از نگاه بزه دیدگان بالقوه به گمنامی در دنیای
سدددایبر بنگریم ،ناشدددناع ماندن هویت موجب میشدددود چنها هنگام قرار گرفتن در
میی های پر.طر ،کمتر در منرض سددوءاسددتفادههای احتمالی قرار بگیرند همانگونه
که در دنیای فیزی ی بر.ی از افراد بنا بر شدددرای و دالیلی اجازه پیدا میکنند که
هویت .ود را برمال ن نند و از مزیت گمنامی بر.وردار باشددند ،در دنیای سددایبر نیز
گمنامی برای عدهای ضروری انگا شته می شود بر همین ا ساع در بر.ی از کدهای
رفتاری که برای حمایت از بر.ی گروههای چ سیبپﺬیر و در منرض .طر مانند زنان و
کودکان پیربینی شددده ،توصددیه شددده اسددت که از بهکارگیری شددناسددههایی که
دربردارندهی اطالعاتی دربارهی هویت واقنیشددان اسددت. ،ودداری کنند و نام و نام
.انوادگیشان را در رایانامه یا نامهای کاربریشان ب ار نبرند
 -1-2-2دسترسپذیری آماجهای گوناگون رایانهای
در دنیای فیزی ی ،چماج های جنایی منموالا در نقطه های جداگانهای متمرکز و از
هم تف یق شددددهاند برای نمونه ،برای سدددرقت از هر بان ی به دلیو موقنیت م انی
.اص و جداگانهی چن ،بزه ار شیوهی .ا صی را تنریف میکند یا کاله برداری از یق
مؤ س سه چموز شی چماج جداگانهای می سوب می شود قاعدتاا بزه ار برای هدف قرار
دادن هریق از ا.تیارات به منظور جلب منفنت برای .ود یا دیگری ،جرائم گمرکی،
جرائم مالیاتی ،قاماق کاال و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت ،به د ستور
دادگاه صادرکننده رأی قطنی. ،ال صه متن ح م شامو م شخ صات فرد ،سمت یا
عنوان ،جرائم ارت ابی و نوع و میزان م جازات می وم عل یه به هزی نه وی در ی ی از
روزنامههای کﺜیراالنتشددار و عنداللزوم ی ی از روزنامههای میلی منتشددر و در ا.تیار
سایر رسانههای عمومی گﺬاشته می شود مشروط به چن ه ارز عواید حاصو از جرم
ارت ابی ی صد میلیون ریال یا بیشتر از چن باشد
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این چماجها ،یق شددیوه ارت ابِ.26اص طراحی .واهد کرد و نمیتواند با یق رو
به همهی این چماجها دسترسی داشته باشد
در دنیای سدددایبر این منادله دگرگون شدددده اسدددت مجرمان همهی چنچه را
می.واستند ،اکنون در ی جا میبینند :امنیت ملی ،اموال عمومی و .صوصی ،حیﺜیت
و حتی در مواردی جان افراد تبدلی به ارقامِ صدددفر و یق شدددده و در تمام جهان در
د سترع دیگران قرار گرفته ا ست (ح سنی )173 :1388 ،پس از گﺬ شت یق سوم
قرن ،بشر با پی شرفتهای فنی و فناورانهی پدیدهای نوظهور شگفتزده شد پیدایر
و گسددتر رایانههای شددخصددی و برقراری ارتباطات سددریﻊ دیجیتالی ،تلفیق فناوری
اطال عات (ای تی) با ف ناوری ارت با طات ( ای سدددی تی ) رونق تلفن های همراه،
شب ههای رایانهای پرسرعت و صننت میتوای دیجیتالی ،اینترنت و .دمات وب ،همه
و همه م ستقیماا «کارکردهای رایانهای» و چب شاری از اطالعات را در د سترع کاربران
قرار دادهاند
هنگامیکه در دههی  1980ایدهی جامنهی اطالعاتی ش و گرفت ،اندی شهی در
دسددترع قرار دادن اطالعات دربارهی امور اداری و جاری کشددور یا به عبارت کلیتر
.دمات عمومی27،به ی ی از میورها و ارکان اصدددلی جامنهی اطالعاتی تبدیو شدددد
امروزه افراد بدون مراجنه به نهادهای دولتی یا .صددوصددی و پشددت سددر گﺬاشددتن
مش الت بسیار ،میتوانند از طریق سامانههای رایانهای و اتصال به سایتهای مربوط،
در یق بستر واحد ،همهی امور و نیازمندیهای اجتماعیشان را برچورده سازند
 28پایگاههای متمرکز دادههای شدددخصدددی ،این
با پدیداری دولتهای ال ترونی ی و
فناوری به شدد لی گسددتر یافته که تمام دادههای یق شددخا از لیظهی تولد تا
مرگ ،در ف ضای سایبر ،ﺛبت و قابو د سترع می شود (همان) واژههایی مانند دولت

26
Modus Operandi
27
Public Services
28
E-government
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 30دو لت م جازی31به کار میرو ند تا
دیجی تالی29،دو لت ال ترونی ی ،دو لت بر .و
میزان و پیچ یدگی به کارگیری ف ناوری های ارت با طاتی و اطال عاتی در دو لت و
فرایندهای راهبردی نشان داده شود
پس ،با ی جانشددینی همهی امور در دنیای سددایبر ،چرمانشددهری برای بزه اران
رایانهای فراهم چمده تا در یق میی واحد به هر نوع چماج مجرمانهای دسدددترسدددی
داشته باشند در جهان .اکی ،امور گوناگون ،م انهای ویشهی .ود را دارند و هیچگاه
امور اداری ،چموزشددی ،سددرگرمی ،تجاری ،اقتصددادی ،پولی و بان ی و فرهنگی در یق
م ان گرد هم نمیچی ند و برای ه مهی چن ها یق ابزار یا رو کاربری پیربینی
نمیشدددود ،نه به این دلیو که منین ارادهای وجود ندارد ،بل ه این کار ام ان پﺬیر
نیست اما در جهان سایبر ،به لطف ویشگی مجازی سازی امور جاری در دنیای .اکی،
همه میز در کنار ی دیگر قرار گرفتهاند و جالبتر چن که تنها با در ا.تیار داشتن یق
ابزار و کارکرد های را یا نهای تقری باا مشدددا به ،امور همگی بسدددا مان میشدددود این
د سترعپﺬیری ،نقطهی مقابو زبان زدی ا ست که میگوید« :تخممرغهایت را در یق
سبد نگﺬار» در پروژهی «کارت هوشمند مندمنظورهی ملی» در سال  ،1383مقامات
دولتی با توجه به ت الیف قانون برنامهی مهارم توسددنهی کشددور مبنی بر بهکارگیری
فناوری اطالعات و ارتباطات برای بهبود کمی و کیفی ارائهی .دمات به شددهروندان و
فراهم سددا.تن زمینههای اجرای قانون تجارت ال ترونی ی به ف ر تدوین سددند کارت
هوشددمند مند منظورهی ملی افتادند هدف از بهکارگیری منین کارتی بهعنوان ی ی
از زیرسدددا.ت های اطالعاتی در کنار مراکز داده و شدددب ه های ارتباطی برای ارائهی
.دمات ال ترونی ی یق پارمه ،این بود که ی ی از ضددرورتها و الزامات پیادهسددازی
طر دولت ال ترونیق تیقق یابد و جایگزین انواع کارتهای هوشدددمند ،مانند کارت
سدددو.ت ،کارت های اعتباری بانق ها ،کارت های هوشدددمند اداری ،کارت های تلفن،
کارتهای هوشمند دانشجویی و شود و در واقﻊ همه این کارتها در کارت هوشمند
29
Digital Government
30
Online Government
31
Virtual Government
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ملی ادغام شدددود تا بدین ترتیب مردم از انبوه کارتهایی که این روزها هر سدددازمانی
درصدد طراحی و ترویج چن است. ،الصی یابند
این وضدددنیت ،شدددرای ایده چلی را برای مرت بان بالقوه فراهم میکند تا در یق
میی به همهی چماجهای مجرمانهشددان دسددترسددی داشددته باشددند منانچه دارندهی
کارت چن را گم کند ،بزه ار تنها با دا شتن یق نرمافزار مربوط به ش ستن رمز عبور
میتواند به تمام اطالعات و داراییهای ال ترونی ی شددخا دسددت یابد این وضددنیت
موجب چ سیبپﺬیری صاحب کارت از جنبههای گوناگون می شود و د ستچویزی برای
یابنده .واهد بود تا با دسترسی به طیف گستردهای از اطالعات و داراییهای ارزشمند
شخا ،با انگیزههای گوناگون اعم از مالی ،انتقامجویی یا سرگرمی از فرد سوءاستفاده
کند
با این حال ،دسددترعپﺬیری سددریﻊ و چسددان به انواع اطالعات و .دمات در دنیای
سایبر ،به .ودی .ود زیانبار تلقی نمی شود این ویشگی هنگامی یق عامو مییطی
مهیاکنندهی بزه اری به شمار میچید و ف ضای سایبر را به یق مدینهی فا ضله برای
بزه اران تبدیو میکند که بدون پیربینی تدابیر امنیتی مربوط به حفاظت از دادهها
و کاربران ،همهی امور .رد و کالن زندگی مان را به این دنیا منتقو کنیم ،بیچن ه با
پیربینی تدابیری مانند ام ضاهای ال ترونی ی و دیگر ا ش ال کدگﺬاریها و م سدود
کردن دادهها ،حفاظت هرمه بیشددتر داراییهایمان را در دنیای سددایبر تضددمین کرده
باشیم
درحالی که فناوری های اطالعات و ارتباطات ام ان ایجاد اقتصدددادهای جهانی و
شددب ههای دانشددی مشددروع و انواع فنالیتهای بهرهورانهتر را فراهم میچورند ،به روی
تاریقتر نیز اجازه میدهند تا کاربری نامشدددروع از شدددب ههای اطالعات را نظارهگر
باشند بزه اری رایانهای ،جلوهی تاریق فضایی است که از چن بهعنوان .انهی جدید
ذهن یاد شده است گروههای جنایت ار سازمانیافته که پیرتر در سطﺢ ملی فنالیت
میکردند ،اکنون میتوانند شدددب ه های جهانی را برای گسدددتر سدددوداگری های
نامشددروعشددان به کار گیرند فناوری اطالعات به گروههای جنایت ار ام ان داده تا با
سددایر بزه اران در سددراسددر جهان بهمنظور قاماق کارچمدتر کاالهای غیرقانونی و به
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ش و گمنام با ی دیگر بر هم کنر دا شته با شند و بزه دیدگان بالقوه را با یق کلیق
شناسایی کنند
 -1-3پیشگیری از جرایم رایانهای و مصادیق آن
امروزه فناوری اطالعات باعث شدددده که انسدددان امروزی در دنیای جدیدی به نام
فضای سایبر قرار دارد که ویشگیهای چن از دنیای فیزی ی متمایز است ،و گستر رو
به رشد فضای سایبر با توجه به ناشنا.ته بودن بسیاری از اجزای چن برای عامه مردم
به عاملی برای افزایر فرصتهای جنایی بدل گشته است این ویشگی توس مجرمان
سایبری مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب ش وگیری جرایم سایبری شده است
همواره پیشددگیری و ارائه راه ارهای غیر کیفری مؤﺛر و سددودمند از مبارزه و مجازات
اسددت بی تردید مؤﺛرترین راه ار پیشددگیری از وقوع جرایم سددایبری اطالع رسددانی
صییﺢ و ارائه برنامههای متنوع چموز شی و تربیتی و نهادهای متولی این امر ا ست که
بتوانند به اتخاذ راه ارهای منطقی و واقﻊ گرایانه اقدام کنند .لﺬا به بررسدددی انواع
پیشگیری در .صوص جرایم سایبری پردا.ته میشود
 -1-3-1پیشگیری کیفری از جرائم رایانهای
در هر م تب و منطقی این امر پﺬیرفته شددده اسددت که همواره پیشددگیری بهتر از
درمان و مقدم بر چن است بر.ورد با جرائم و مجازات عامو جرم در واقﻊ نوعی درمان
و ت س ین چالم مجنی علیه و  .سارات وارده بر جامنه ا ست عرف نیز بر این امر قائو
اسدددت که عالج واقنه را قبو از وقوع باید کرد احتراز روحی و روانی چدمی از وقوع
.طرات احتمالی بیانگر چن است که «اصو تقدم پیشگیری بر درمان» ریشه در فطرت
و سر شت چدمی دارد در قرچن نیز ذکر کردن تقوی به عنوان ی ی از موارد ضروری و
مورد تﺄکید قرچن به عنوان راهی برای پیشگیری از وقوع جرم تلقی میشود
امروزه با وجود هزی نه های باالی بر.ورد با مجر مان و م جازات چن ها  -مه
هزی نه های ز ندان ،اعم از ام ا نات نیروی انسدددانی مورد ن یاز ،م ان چن و و مه
هزینه های تنقیب و مورد پیگرد قرار دادن مجرمان  -شددداید مندین برابر هزینهای
باشد که برای پیشگیری از وقوع جرم میشود چن مه که بیشتر جالب توجه است این
که حتی بند از بر.ورد با مجرمان و مجازات چن ها با وجود هزینه های بسدددیار زیاد،
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غالب اوقات نه تنها نتیجه مطلوب بدسدددت نمیچ ید بل ه به دلیو اجرای نادرسدددت
مجازات و فضدددای جرمزای زندان نتیجه این همه هزینه وارد کردن فرد متهم و یا
مجرم در بین مجرمان سددابقهدار و در نتیجه تندد و ت رار جرم میگردد در حالی که
اگر از همان اول از وقوع جرم پیشگیری میشد این نتایج منفی را در پی نداشت
گاهی اوقات برمسددب زنی به فردی که مجرم نیسددت چمادگی بیشددتری را برای
ارت اب جرم بند از ورود دوباره فرد به جامنه در او ایجاد میکند؛ زیرا با این برمسبها
این فرد همه چنچه را که داشته از دست داده و بازگشت دوباره او به جامنه کار بسیار
مشددد لی .واهد بود؛ مرا که اقدامات اصدددالحی و تﺄمینی و تربیتی همیشددده نتیجه
مطلوب .ود را ندارد پس این همه هزینه میشددود؛ اما اصددال و بازپروری؛ غیرقطنی
.واهد بود پس پیشگیری چسانتر از اصال یا مجازات است پی شگیری از وقوع جرم
باعث سددالم ماندن فضددای اجتماعی و فرهنگی جامنه و تﺄمین امنیت چن میشددود و
نقر سازندهتری را ایفا میکند ارت اب هر جرم ،چﺛار و تبنات زیانباری را برای مجرم
و جامنه در برداشددته و لطمات زیادی را هم بر شددخا مجرم و هم بر اعضددای جامنه
وارد میکند و مجازات هر مند که بتواند مجرم را متنبه سازد و جنبه ارعاب و عبرت
پﺬیری داشته باشد؛ و به هیچ وجه نمیتواند چﺛار زیانبار چن را جبران کند و فرصتها
و حرمتهای از دسدت رفته را باز یابد و مجرم و جامنه را به جایگاه قبو از وقوع جرم
بازگرداند این امر حتی در مورد مجنی علیه هم میتواند صادق باشد
ما در برابر ارت اب یق جرم دو د سته و حتی سه د سته قربانی داریم یق قربانی،
جامنه است که به لیاظ اجتماعی ،ذهنی ،امنیتی و اقتصادی لطمه می.ورد و قربانی
دیگر شخا مجنی علیه ا ست که به طور ا.ا و ملموع مورد جرم واقﻊ می شود و
قربانی مسددتقیم جرم اسددت دسددته سددوم قربانیان ،بسددتگان ،چشددنایان و به .صددوص
.انواده جانی یا مجرم ه ستند که بنا بر جایگاه م شخا مجرم به چنها نیز  .سارات
مادی و مننوی وارد میگردد مه شخا مجنی علیه و مه .انواده جانی یا مجرم در
اﺛر ارت اب جرم .سدداراتی را متیمو میشددوند که شدداید به لیاظ مالی جبران شددود
لی ن به لیاظ روحی و مننوی .یلی بنید اسددت که به حالت ماقبو جرم برگشددته و
جبران گردد اعمال مجازات در بسدددیاری از موارد هر مند که تنبیه مجرمان و عبرت
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دیگران را در پی دارد ولی .ود ،عامو وقوع و پیدایر جرائم دیگری اسدددت که گاهی
جرائم ناشدددی از اعمال مجازات به مراتب از جرائم اولیه مجرم .طرناکتر و زیانبارتر
است
 -1-3-2پیشگیری قضایی از جرائم رایانهای در ایران
از چن جا که بیر از م ند سدددال از ورود ف ناوری اطال عات و ارت با طات نوین به
کشددورمان نمیگﺬرد ،بالطبﻊ مسددائو جنبی مربوط به چن نیز به تازگی مطر شددده و
نمیتوان انتظار داشددت که همانند کشددورهای پیشددرو در این حوزه ،اقدامات وسددینی
انجام شددده باشددد البته باید به این ن ته نیز توجه داشددت که بیث راجﻊ به این نوع
فناوری با دیگر فناوریهای جدیدی که وارد کشددور میشددود ،تا حدود زیادی متفاوت
اسدددت ه مان طور که پیر از این ب یان شدددد ،فضدددای ت بادل اطال عات ،از م نان
اننطافپﺬیریای بر.وردار ا ست که تقریباا میتوان گفت در تمامی عر صهها وارد شده
و چن ها را متیول کرده اسدددت از طرف دیگر ،قابل یت ها و ام اناتی که در ا.تیار نوع
بشر قرار میدهد ،منان وسیﻊ و گسترده است که روزبهروز بهرهبرداری از چن وسیﻊتر
میشدددود و مهره های جد یدی به .ود میگیرد ب نابراین ،بدیهی اسددددت که
سیا ستگﺬاران و ت صمیمگیران جامنه ما باید به ف ر مارهای ا سا سی با شند 32طبق
چمارهای رسمی ،تنها بیر از ده میلیون نفر از شب ه اینترنت استفاده میکنند که اگر
بهره برداران از تلفن های همراه ،ت جارت و بان داری ال ترونیق و بسدددیاری دیگر از
سی ستمها و د ستگاههایی که با دنیای دیجیتال سروکار دارند را به این رقم بیفزاییم،
حداقو نیمی از جمنیت کشورمان را دربر .واهد گرفت
البته باید .اطرنشددان کرد که تاکنون در حوزههای مختلف ،اقداماتی قانونی جهت
بر.ورد با بر.ی سددوءاسددتفادههای مورد نظر به عمو چمده اسددت به عنوان مﺜال ،در
اردیبه شت  ،1379قانون ا صال قانون مطبوعات به ت صویب ر سید و مطابق تب صره 3

 32در میزان توجه و اهمیت دادن جامعه ما به این حوزه همین بس که در طی سااال جاری ( )1383چندین
ه مایش ملی و بینالمللی در زمی نه های بررساای اب عاد حقوقی ف ناوری اطال عات و ارت با طات ،دو لت
الکترونیک ،تجارت الکترونیک ،پول الکترونیک و بانکداری الکترونیک برگزار شده است.
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ماده یق این قانون ،کلیه ن شریات ال ترونیق م شمول این ماده قرار گرفتند که بدین
ترتیب همه مسدددئولیتهای کیفری ،حقوقی و اجرائی این قانون نسدددبت به ناشدددران
ال ترونیق نیز قابو اعمال .واهد بود هرمند باید اذعان داشدددت که به لیاظ فقدان
تنریف مشخصی از نشر ال ترونیق و ناشران ال ترونیق و همچنین از چنجا که موضوع
اولیه این قانون نشددریات فیزی ی اسددت ،اجرای چن نسددبت به نشددریاتی که در قالب
حاموهای داده (نظیر لو های فشرده) یا در فضای تبادل اطالعات منتشر می شوند با
ابهاماتی مواجه است
همچنین ،در چ بان  1379قانون ح ما یت از حقوق پد یدچور ند گان نرم افزار های
رایانهای در را ستای قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،م صنفان و پدیدچورندگان م صوب
 1348در  17ماده به تصددویب رسددید که در ماده  13چن برای ناقضددان حقوق مزبور
ضمانت اجرای کیفری پیر بینی شده است هرمند باید اظهار داشت ،که اجرای این
قانون نیز به .اطر بروز یق سدددری ایرادهای چئین نام های که ریشددده در .ود قانون
داشت ،تا مدتی در هالهای از ابهام بود
اما در بهمن  ،1382قانون تجارت ال ترونیق که در قالب طر به مجلس شددورای
ا سالمی ارائه شده بود ،در  81ماده به ت صویب ر سید که باب مهارم چن از مواد  67تا
 77تیت عنوان جرائم و مجازات ها صدددراحتاا به تیمیو ضدددمانت اجرای کیفری به
متخلفین این قانون پردا.ته اسددت این باب به طور کلی شددامو مهار مبیث اسددت:
مبیث اول که در ماده  67چمده اسدددت ،به کالهبرداری کامویوتری و مبیث دوم در
ماده  68به جنو کامویوتری ا شاره دارد مبیث سوم که به نقض حقوق انی صاری در
بستر مبادالت ال ترونیق پردا.ته است .ود شامو دو فصو است فصو اول که مواد
 69و  70به چن ا.تصددداص یافتهاند ،با اشددداره به مواد این قانون ،تخلفات مربوطه را
جرمانگاری کرده اسدددت فصدددو دوم نیز که تیت عنوان حمایت از «داده پیام های
شخ صی /حمایت از داده» ا ست ،در مواد  72 ،71و  73منن س شده ا ست مبیث
م هارم این باب که ت یت عنوان نقض ح فا ظت از «داده پ یام» در بسدددتر م بادالت
ال ترونیق است. ،ود شامو مهار فصو است :فصو اول که راجﻊ به نقض حق مؤلف
است ،در ماده  74منن س شده است فصو دوم هم که ماده  75به چن ا.تصاص دارد
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راجﻊ به نقض ا سرار تجاری ا ست ف صو سوم با عنوان نقض عالئم تجاری در ماده 76
چمده است و فصو مهارم نیز که ماده  77به چن ا.تصاص دارد ،منلوم نیست از لیاظ
عنوان و میتوا مه سنخیتی با سه ف صو فوق دارد؛ مرا که به طور کلی ت لیف سایر
جرائم ،چئین دادرسدددی و مقررات مربوط به صدددالحیت جزائی و رو های هم اری
بینالمللی ق ضائی جزائی مرتب با ب ستر تبادالت ال ترونیق را رو شن میکند (جاللی
فراهانی)94-99 :1383 ،
جدیترین اقدامی که تاکنون در قلمرو جرائم حوزه فناوری اطالعات انجام شددده،
تهیه قانون مبارزه با جرائم رایانهای توس قوه قضاییه است که اولین سند نسبتاا جمﻊ
در زمینه پیشگیری کیفری از جرائم این حوزه به شمار میرود
این قانون شددامو سدده بخر در قالب  56ماده اسددت که بخر اول چن به جرائم و
مجازاتها میپردازد این بخر شامو ه شت ف صو ا ست ف صو اول چن که راجﻊ به
جرائم علیه میرمانگی دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی است. ،ود شامو سه
مبیث می شود مبیث اول راجﻊ به د ستر سی غیرمجاز ،مبیث دوم راجﻊ به شنود
غیرمجاز و مبیث سوم راجﻊ به جا سو سی رایانهای ا ست ف صو دوم نیز که به جرائم
علیه صیت و تمامیت دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی ا.تصاص دارد. ،ود
شددامو دو مبیث اسددت مبیث اول جنو رایانهای و مبیث دوم تخریب و ا.الل در
دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی را به .ود ا.تصاص میدهد فصو سوم نیز
به کالهبرداری و سرقت مرتب با رایانه ا.ت صاص دارد و در ف صو مهارم جرائم علیه
عفت و ا.الق عمومی بیان شده ا ست و در ف صو پنجم هتق حیﺜیت و ن شر اکاذیب
چمده ا ست هم منین در ف صو ششم مسئولیت کیفری اشخاص و در ف صو هفتم در
قالب یق ماده که در سه بند و یق تبصره تشریﺢ شده سایر جرائم را مطر میکند و
فصو هشتم هم به تشدید مجازاتها میپردازد
بخر دوم که چیین دادرسی جرائم رایانهای را مطر میکند. ،ود شامو سه فصو
ا ست ف صو اول راجﻊ به صالحیت ا ست و ف صو دوم که تیت عنوان جمﻊ چوری ادله
ال ترونیق میبا شد ،شامو پنج مبیث ا ست مبیث اول به نگهداری دادهها ،مبیث
دوم به حفظ فوری دادههای رایانهای ذ.یره شده ،مبیث سوم به ارائه دادهها و مبیث
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مهارم به تفتیر و توقیف دادهها و سدددیسدددتمهای رایانهای و مخابراتی و در نهایت
مبیث پنجم به شنود میتوای ارتباطات رایانهای ا شاره شده ا ست و ف صو سوم این
بخر هم به ا ستنادپﺬیری ادله ال ترونی ی میپردازد و در نهایت امر بخر سوم این
قانون در قالب سایر مقررات به مناضدت بینالمللی اشاره میکند
عالوه بر قوانین ذکر شددده باید به چئین دفاتر .دمات اینترنت33نیز اشدداره کرد که
ماده  7و تبصددرههای چن ابتدا به مواردی اشدداره دارد که تولید و عرضدده چن توسدد
شب ههای انتقال اطالعات رایانهای ممنوع میبا شد و سوس به مجازات تخطی از این
قانون که للو پروانه ا ست ا شاره میکند و در نهایت بخ شنامه پلیس فتا به کافینتها
نیز در قلمرو قوانین مورد ب یث جای میگیرد زیرا در صدددورت تخلف از م فاد این
اطالعیه ،طبق تبصددرههای  1تا  3ماده  7چیین نامه دفاتر .دمات اینترنت (کافی نت)
و نیز سایر قوانین و دستورالنموهای مرتب  ،اقدامات الزم انتظامی و منرفی متخلفین
به مراجﻊ قضایی صورت .واهد گرفت
 -1-3-3پیشگیری انتظامی از جرائم سایبری
بدون تردید ،سددیسددتم کالن پیشددگیری و مبارزه با جرم که از سددوی پلیس اتخاذ
می شود  -مه در میی فیزی ی و مه در ف ضای مجازی -ی سان ا ست و پلیس در
پیشدددگیری از وقوع جرائم سدددایبری ،همان جایگاه .ود را .واهد داشدددت در واقﻊ،
اقدامات پلیس در جهت پیشدددگیری از وقوع این جرائم ،میزی جز مبارزه وضدددنی و
سیاست عام این نهاد در مقابله با سایر جرائم نیست اما در هر حال ،چنچه باعث تفاوت
در این حوزه می شود ،ویشگیهای منی صر به فرد جرائم رایانهای ا ست که شیوههای
اجرایی .اص .ود را به منظور تیقق این سددیاسددت عام طلب میکند (چی او،1383 ،
)151
در حقیقت ،علی رغم سیا ستهای عام و م شترک موجود در پی شگیری از سایر
جرائم ،به دل یو وجود ت فاوت های ماهوی م یان میی فیزی ی و فضدددای م جازی،
رو های پیشگیری از جرائم رایانهای نیز متفاوت .واهد شد برای مﺜال صینه جرائم
ارت ابی در میی فیزی ی ،به طور منمول ،متمرکز بوده و پراک ندگی جلراف یایی
33
Cafenet
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نخواهد دا شت اما در جرائم سایبری ،پراکندگی جلرافیایی صینه جرم ب سیار زیاد و
منموالا دور از هم و در میدوده مرزی کشورهای مختلف است
در میی فیزی ی ،ح ضور پلیس در جامنه ،عاملی در پی شگیری از جرم می سوب
میشدددود شددد و و ترکیب اتومبیو پلیس و مﺄموران ملبس به لباع پلیس ،تهدیدی
برای مجرمان بالقوه به شمار میرود به بیان دیگر ،ح ضور پلیس در جامنه را میتوان
نوعی تهدید ضددمنی برای مجرمان تلقی کرد بدون تردید ،حضددور فیزی ی پلیس در
مواردی که جرائم رایانهای با ورود کاربران غیرمجاز به یق سدددایت رایانهای صدددورت
میپﺬیرد ،نقر مؤﺛری در پیشگیری از این جرائم .واهد داشت (چی او)169 ،1383 ،
اما چیا هنگامی که جرائم مزبور توسدد .طوط ارتباطی و از طریق شددب ه اینترنت و
بدون نفوذ فیزی ی در سددایت رایانهای ارت اب مییابد ،میتوان اقدامات پیشددگیرانه را
در این فضددای مجازی تصددور کرد و چن را میقق دانسددت؟ به نظر میرسددد در منین
فضدایی نیز میتوان حضدور داشدت و با گشدتزنی و مراقبت ،مجرمان بالقوه را تهدید
کرد به منظور انجام این امر ،ابزارها و رو های .ا صی مورد نیاز ا ست که چ شنایی با
چن ها برای مﺄموران گشدددت شدددب ه های را یا نهای وا حد م بارزه با جرائم را یا نهای
سازمانهای پلیس الزم و ضروری است
گشتزنی و مراقبت یق مظنون در فضای مجازی کار مندان چسانی نیست و هیچ
سددازمان پلیسددی  -هرمند قدرتمند  -به تنهایی قادر به انجام چن نیسددت؛ بل ه الزمه
این کار ،همیاری مندبخ شی دولتی و غیردولتی ا ست در این مرحله از کار ا ست که
وجود تنامو و هم اری مناسدددب میان شدددرکتهای مخابراتی ارائه .دمات و پلیس،
اهمیت ویشه .ود را نشدددان میدهد امروزه نرم افزارهای قدرتمندی در ا.تیار پلیس
وجود دارد که شبیه سی ستمهای دزدگیر عمو کرده و پلیس یا م سئول امنیتی را از
هرگونه تهدید قریبالوقوع به منظور انجام عملیات مجرمانه در فضدددای مجازی مطلﻊ
میکند و ام ان پیشدددگیری از این جرائم را به پلیس .واهد داد به عالوه ،این نرم
افزارها ،چن دسددته از کاربران مجازی را شددناسددایی میکند که با عدم رعایت مقررات
مربوط به طبقهبندی ،ق صد د ستر سی به اطالعات غیرمجاز را دارند همچنین این نرم
افزارها مشخصات الزم از این افراد را در ا.تیار پلیس میگﺬارد بسیاری از سیستمها
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نیز ،اطالعات مربوط به تال های موفق یا ناموفق افراد در ورود به سددیسددتم را ﺛبت
میکنند همچنین ام ان شناسایی افراد غیرمجاز که به طور م رر ،رمز عبور نادرست
را توسددد صدددفیه کلید تای کردهاند ،نیز وجود دارد البته منانچه کاربر غیرمجاز،
اطالعات الزم برای ورود به سددیسددتم را داشددته باشددد ،میتواند با نفوذ در رایانه به
فایوهای حاوی رمز عبور دست یابد درنتیجه تمهیدات فوق بیﺛمر .واهد بود
ی ی دیگر از شیوههای پی شگیری از جرم که سالها ست به طور منمول تو س
نیروی انتظامی صورت میگیرد ،چموز همگانی و شناسایی و ارائه چموز های .اص
به اشددخاص و سددازمانهایی اسددت که احتمال میرود در منرض جرائم رایانهای قرار
گیرند در واقﻊ ،به کارگیری این شدددیوه ،به همان اندازه که در پیشدددگیری از جرائم
ارت ابی در میی فیزی ی مؤﺛر اسدددت ،در فضدددای مجازی نیز از تﺄﺛیر قابو توجهی
بر.وردار .واهد بود (رضددوی )170-172،بدون تردید ،در راسددتای تیقق نقر مؤﺛر
پلیس در پی شگیری از جرائم سایبری ،ا ستفاده از نیروهای متخ صا پلیس در این
حوزه و شیوههای تیقیق و بررسی توس این نیروها ،از اهمیت فوقالنادهای بر.وردار
اسددت لﺬا چشددنایی با تشد یالت پلیس فتا در ایران که مهمترین سددازمان پلیسددی در
زمینه مبارزه با جرائم رایانهای میباشد .الی از لطف نیست
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تﺄمین نظم و امنیت جامنه و تنیین الگوی رفتار قانونی شددهروندان برای هر جامنهای
ضروری و حیاتی ا ست ،با این حال برای ایجاد یق جامنه سالم و قانونمند و تﺄمین و
ت ضمین حقوق و چزادیهای ا سا سی شهروندان تنها از سازوکار جرمانگاری نمیتوان
بهره برد و پیامدهای مترتب بر جرمانگاری و هزینه های جبران ناپﺬیر چن را نادیده
گرفت
اگر در فرایند تصمیمگیری راجﻊ به جرم دانستن یق رفتار ،مشخا گردد که چن
رفتار بر ا ساع ا صول و مبانی نظری ،دا.و در صالحیت ق ضایی جامنه و مربوط به
اقتدار ح ومت اسددت؛ به عبارت دیگر دولت مجاز به مدا.له در چن قلمرو اسددت و نیز
ﺛابت گردد که اسدددتفاده از سدددایر ابزارهای دارای اجبار کمتر و غیر سدددرکوبگر مانند
کنترلهای اجتماعی غیررسدددمی برای پیشدددگیری و کاهر و کنترل رفتار مورد نظر
موفقیت چمیز و مناسددب و مؤﺛر نیسددت ،این امر به تنهایی برای جرم دانسددتن عمو
کفایت نمیکند؛ بل ه در اینجا باید به پیامدهای عملی جرمانگاری نیز توجه نموده و
هزینهها (مضدددار) و فواید (منافﻊ) چن را مورد ارزیابی قرار دهیم به نیوی که هرگونه
بیتوجهی به کارکرد های جرمان گاری میتوا ند چ ﺛار و پ یا مد های منفی ز یادی را به
دنبال داشته باشد
قانونگﺬار کیفری از جرمانگاری یق رفتار اهداف .اصدددی را دنبال میکند ل ن
هنگامی که این جرمانگاری بدون منیار و ضدددابطه صدددورت گیرد نهتنها این اهداف
میقق نمیشددود بل ه مهره دسددتگاه عدالت کیفری مخدو میگردد بنابراین برای
جرم شمردن یق رفتار ضروری ا ست اصول و قواعد حقوق کیفری و اقت ضائات .اص
یق جرم کامالا رعایت شددود در واقﻊ جرمانگاری رفتار کاربران فضددای سددایبر باید به
عنوان چ.رین حربه نگریسته شود «احترام به حریم .صوصی و رعایت موازین حقوق
بشری» مقوله مهم دیگری است که برای جرم شمردن یق رفتار در میی سایبر باید
کامالا مورد توجه قرار بگیرد به جهت ویشگیهای .اص بزههای رایانهای «تناسب بین
جرم و مجازات» و فردی کردن مجازات ضددرورتی مضدداعف دارد همچنین با توجه به
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نوین بودن جرائم رایانهای جرمانگاری بدون عنایت به ابزار و وسددایو موجودِ دسددتگاه
عدالت کیفری از مرحله شناسایی جرم تا تنقیب و دستگیری مجرم و در نهایت اعمال
مجازات ،موجب ناکامی در عمو و لطمه به اقتدار حقوق کیفری میشدددود بر.ی از
ویشگیهای جرائم سدددایبری که از یق سدددو بر ضدددرورت رعایت دقت و ضدددابطه در
جرمانگاری میافزاید و از سددوی دیگر اقتضددائات .اصددی را در امر جرمانگاری موجب
می شود عبارتند از :سن و جنس مجرمان ،فرامرزی بودن جرم ،گ ستردگی  .سارت و
بزه دیده این جرائم ،پیشدددرفت سدددریﻊ و بهروز این فناوری و انگیزه و روحیه .اص
مجرمان سایبر
پشوهر در بارهی بزه اری را یا نهای به ما ام ان مید هد تا مگونگی و مرایی
بهکارگیری فناوریهای رایانهای توسد بزه اران را در رفتارهای بزه ارانشدان درک
کنیم یق بزه ار ،برای ارت اب جرائم رایانهای از یقسددو بر فرصددتهایی که فضددای
سدددایبر بهعنوان یق جهان نوپدید پیر روی وی نهاده ،ت یه میکند و از رهگﺬر
مجازی انگا شتن این ف ضا و هرمه در چن ا ست ،واقنیتها و ارز های اجتماعی چن را
نادیده گرفته و به لطف گمنامی اعطا شدددده در این فضدددا یا بهرهگیری از ابزارهای
پنهاننگاری و رمزنگاری ،در مقایسدده با جهان .اکی بسددیار چسددانتر و کم هزینهتر
مرت ب جرم میشددود همچنین ،وابسددتگی روزافزون انسددان امروزی به فناوریهای
اطال عاتی و ارت با طاتی و انت قال ه مهی امور اداری ،چموزشدددی ،سدددرگرمی ،ت جاری،
اقتصددادی ،پولی و بان ی و فرهنگی به این فضددا ،موجب پیدایر طیف گسددتردهای از
چماجهای گوناگون شده و چرمانشهری برای بزه اران فراهم چمده است
شنا سایی ماهیت و ویشگیهای جرم برانگیز ف ضای سایبر در کنار شنا.ت عوامو
فردی کنرگران این فضدددا به ویشه بزه اران ،به پیربینی تدابیر پیشدددگیرا نهی
اﺛربخرتر و کاربردیتر ک مق .وا هد کرد این تدابیر که نو عا جلوهی ف ناورا نه یا
اصطالحا وضنیتی دارند ،بهنوبهی .ود میتوانند حساسیتها و پیامدهایی را برانگیزند
و به اعضددای جامنهی اطالعاتی تیمیو کنند؛ پس شددنا.ت درسددت و واقﻊ بینانهی
چنها میتواند فر صتها و فناوریهای جنایی رایانهای را با اﺛربخ شی بی شتری برمیند
و کمترین میدودیتها و چزردگیها به دیگران تیمیو شدددود بهکارگیری تدبیرهایی
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مانند اق سام نظارتهای ال ترونی ی ،پاالیهها ،اق سام مؤیدها (مانند مؤیدهای سنی یا
حرفهای) همگی در گرو شددنا.ت عوامو فردی و مییطی بزه اری رایانهای اسددت که
در این نو شتار بهطور اجمالی شر چن چمد و در نو شتارهای بندی نقر چفرینی چنها
با نگاه تخصصیتر دنبال .واهد شد
کیفرگزینی مهمترین و شا.اترین قسمت رویه قضایی در رویارویی با پدیدههای
مجرما نه اسدددت در واقﻊ رو یه قضدددایی در امور کیفری بیشدددتر از هر میزی تابﻊ
کیفرگزینی اسددت دلیو این امر این اسددت که قانونگﺬار در راسددتای واقنی و فردی
کردن پروندههای کیفری ،ا.تیارات عدیدهای به ق ضات میدهد تا لزوماا در پی تنیین
کیفر قانونی نباشدددند و با توجه به این ا.ت یارات ،کیفری را تنیین کنند که نه تنها
اهداف حقوق کیفری را مدنظر داشددته باشددد ،بل ه متناسددب با جرم ارت ابی و البته
مرت ب چن باشد این ا.تیارات عدیده مایه اصلی رویه قضایی می شود که .ود هویت
م ستقلی پیدا میکند و جدا از منابﻊ ا صلی حقوق کیفری و به ویشه قانون قابو تیلیو
و ارزیابی است
جرائم سایبری طیفی جدید از جرائم ا ست که به جهت تبلور ف ضایی جدید به نام
میی تبادل اطالعات یا میی سایبر ش و گرفتهاند ویشگیهای این قبیو جرائم از
منظر بستر جرم ،موضوع مورد حمایت ،مرت ب و مانند اینها سبب شده است تا رویه
ق ضایی به ویشه در زمینه کیفر گزینی ،متفاوت از دیگر جرائم به نظر بر سد این ه پس
از گﺬشددت کمتر از یق دهه از تصددویب قوانین مرتب با نقض هنجارهای رایانهای و
سدددایبری و به طور ویشه قانون جرائم رایانهای مصدددوب .رداد  ،1388رویه قضدددایی
م شخ صی با میوریت کیفر گزینی در ایران ش و گرفته ا ست یا .یر ،منوط به درک
روی ردهای گوناگون در تنیین قضایی کیفر برای مجرمان سایبری از یق سو و لیاظ
رویه قضایی ایران دست کم به شیوه استقرای ناقا از سوی دیگر است هر مند عدم
برر سی رویه ق ضایی ایران و تیلیو همه یا بی شتر چرای ق ضایی به عنوان یق چ سیب
جدی در ادبیات حقوقی ایران به شددمار میرود ،ولی دالیو عدم بررس دی چن به جهات
مختلف مانند عدم انت شار همه چرای کیفری ،عدم ارتباط تنگاتنگ د ستگاه ق ضایی و
دانشدددگاهها و در نتیجه عدم تبادل فراگیر اندیرها و نیز دگرگونیهای عدیده قوانین
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کیفری که مجالی برای ش وگیری رویه ق ضایی م ستمر و می م باقی نمیگﺬارد ،تا
اندازههای قابو توجیه اسددت با این حال بررسددی رویه قضددایی به ویشه از منظر کیفر
گزینی باید به عنوان یق راه ار اسدداسددی در رویارویی علمی و درسددت با جرائم و به
طور ویشه جرائم سایبری لیاظ شود بر این ا ساع مالر ا صلی این نو شتار در اتخاذ
روی رد مناسب در کیفرگزینی در قبال جرائم سایبری است
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