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 (دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه مازندران)

 (Anvariameneh@gmail.com) 

 

 
 :چکیده

 به بشر زندگی تغییرات اين تبع به، بوديم شاهد بشری جامعه در را شگرفی تغییرات بشر، اجتماعی زندگی به رايانه ورود با

 جديدی هایروش و يافته جديدی شکل اجتماع در ميجرا سبب همین به است انتقال حال در يا و شده منتقل جديدی فضای

مقاله  .رسدمی نظر به ناپذير اجتناب آينده در ميجرا وضعیت ترسیم برای پژوهی آينده و طلبدمی کشف و پیشگیری برای را

ی حاضر با روش توصیفی و اسنادی، به بررسی تعاريف جرايم سايبری، جرايم سايبری در ايران، انواع طبقه بندی از جرايم 

ها، تشريح بیشتر مصاديق جرايم سايبری، با هدف شناخت دقیق تر در جهت مبارزه با سايبری برای تدوين قوانین مرتبط با آن

د در جهت کاهش آسیب های ناشی از جرايم سايبری و پیشگیری از جرايم سايبری پرداخته آن ها، ارائه ی راهکارهای مفی

بهترين روش برخورد درست با مجرمان فضای سايبر در ايران وقتی :  ی حاضر عبارتند ازمهم ترين راهکارهای مقاله. ه استشد

بخشی از آموزش درست استفاده کردن از فضای  قابلیت اجرا پیدا می کند که نقش مردم در آن به خوبی ديده شود و بتوان

با آموزش اخالق مجازی به درک خطر رفتارهای مضر و غیر قانونی آنالين و يادگیری اين که . سايبر را به مردم واگذار کرد

 ايجاد انجمن های دانشجويی و دانش آموزی مبارزه با جرايم سايبری و. چگونه از خودمان محافظت کنیم دست می يابیم

آموزش آنان برای همکاری آنان با پلیس سايبر؛ زيرا که حضور اين قشر در شبکه های اجتماعی سايبری فرصتی برای تعامل با 

 .  پلیس سايبری و پیشگیری از جرايم سايبری ايجاد کرده است

 
 

  .سايبری، مصاديق، راهکارهای مقابله با جرايم سايبری جرايمبندیسايبری در ايران، طبقه جرايم : واژگان کلیدی
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 .جديد بود هایفناوری و علمی هایپیشرفت اثر در شگرف پديدهای شاهد ظهور جهان فراصنعتی، عصر در و بیستم سده اواخر

 دنیای که ابداعی .بود کنونی جهان با متفاوت هايیويژگی شرايط و با ديگر جهانی تولد معنای به حقیقت در که هايیپديده

(. ٣١٣١ زيبر،)گرفت  نام سايبر فضای يا مجازی جديد، فضای دنیای اين .ساخت خود مجذوب را فرهنگ و سیاست اقتصاد،

تعامل شود زيرا که موجب ارتباط و ای مهم شمرده میدسترسی میلیون ها نفر در سرتاسر جهان به اينترنت به طور فزاينده

های بسیاری برای ايجاد ارتباط فرصت. ارتباطی جهانی برای آدمیان را میسر کرده است. ها شده استبیشتر و نزديک تر انسان

های جديد ای شخصی شده است و برخورد با موقعیتهای حرفهپذير ساخته است، موجب توسعه شبکهبا افراد جديد را امکان 

 روزی اين فرصت را برايشان ايجاد نموده استاند، به صورت شبانهراه انحراف را پیش گرفته ایرا برای افراد ی که به گونه

(Reyns, 2011) اگر در . فناوری اطالعات، تنوع و پیچیدگی تخلفات و تعديات مربوط به اين قلمرو را موجب گرديده است

آمد، امروزه جرايم ارتکابی انه جرمی جديد به شمار میسرقت اطالعات از رايانه يا تخريب اطالعات موجود در راي 06و  06دهه 

واژه فضای مجازی اولین بار (.  ٣١36حیدری، )دهد ای را تشکیل میدر فضای مجازی شبکه اينترنت بخش اعظم جرايم رايانه

وع فضای در مجم (Vrooman, 2002). تخیلی ويلیام گیبسون با نام نیورومنسر مطرح شد  -در رمان علمی ٣3٣1در سال 

های گوناگون در ابعاد داده ورزی و اطالع رسانی، ارتباطات و ارائه خدمات، مديريت توان فضايی که در آن فعالیتمجازی را می

فضای مجازی که منشا (. ٣١٣1صدری، ) و منترل از طريق ساز و کارهای الکترونیکی و مجازی انجام می پذيرد، تعريف کرد 

بشر بوده، به همان اندازه که شرايط زندگی را بهبود بخشیده است، زمینه مساعدی برای ارتکاب  تحوالت گوناگونی در زندگی

های پیامد فنون و شیوه. تر دست به ارتکاب جرم بزنندسرعت ارتباطات به بزهکاران اجازه داد که آسان. جرم نیز بوده است

توصیف رفتارهای در (. ٣١٣1باستانی، ) ضای مجازی بود جديد زندگی دامن زدن به اشکال نوين بزهکاری از جمله جرايم ف

ای، جرايم مجازی و يا جرايم سايبری به یل جرم رايانه ای، تخلفات رايانهانحرافی مرتبط با رايانه، اصطالحات مختلفی از قب

قانونی و خالفکارانه مبتنی بر های غیرجرايم سايبری نشانگر فعالیت  (. 1660مک کواد، ) گیرندجای يکديگر مورد استفاده می

اين جرايم فقط رايانه را . شودای است که از طريق کاربرد شبکه جهانی آزاد و تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ناشی میرايانه

با (. ٣١٣0محسنی، ) گیرند شوند که از طريق تکنولوژی اطالعات صورت میهايی مرتبط میشود بلکه با فعالیتشامل نمی

همزمان با ورود به عصر  هم چنین،. باشدامکانات اينترنت، جرايم مربوط به آن نیز روبه فزونی می يش روزافزون استفاده ازافزا

های تحقیقات موجود، نشان دهنده افزايش شکل (Parker, 1979). انداطالعات، جرايم جديدی نیز حول آن پديدار گشته

دس زدن کلمه رمز ديگران، پخش ويروس، پورنوگرافی و کالهبرداری در کردن، حمتنوعی از جرايم سايبری شامل هک

 (.٣١3١دار، نیا و ملکعلیوردی)کشورهای مختلف است که پیامدهای مالی، روانی و احساسی مخربی به همراه داشته است 

مساله، تهديدی برای امنیت ملی جرايم سايبری، بیلیون ها دالر به اقتصاد جهانی آسیب می رسانند و متخصصان معتقدند اين 

آمريکا  در راس تعداد جرايم سايبری قرار دارد، کره شمالی در مکان دوم، چین در مکان سوم . و رفاه اجتماعی به شمار می آيد

، ٣0ل هزار پرونده جرايم سايبری در سا ٣11در ايران،  از (.  ٣١36فريبرزی، ) های بعدی قرار دارند و آلمان و فرانسه در مکان

 0درصد مربوط به هتک حیثیت و نشر اکاذيب،  10، (هک) ایدرصد مربوط به دسترسی غیر مجاز به شبکه های رايانه 10

اختالل سیستم ها و  درصد مربوط به تخريب و ١درصد مربوط به کالهبرداری،  5درصد مربوط به تکثیر غیر مجاز نرم افزار، 

وط به موضوعات متعددی مثل اخاذی، تهديد و شناسايی سیستم های غیر مجاز مربوط درصد نیز مرب 13ای و های رايانهداده

در مقاله حاضر به بررسی جرايم سايبری، طبقه بندی، مصاديق و راهکارهای جرايم سايبری پرداخته (. ٣١٣3امامی، ) می شود 

 . شودمی

 :  اهمیت و ضرورت مساله
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ای است که رايانه و اينترنت، در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جای خود را يافته؛ به نحوی که در جوامع چند دهه

میل و . است ای شبیه ساختهاست و اين امر، جهان را به دهکدهپیشرفته استفاده از آن به عنوان يک ضرورت مطرح شده 

اين تمايل با سرعت قابل توجهی در . ندی از مزايای آن، يک تمايل جهانی استاشتیاق به استفاده از رايانه و اينترنت و بهره م

به  را هنجارشکنی امکان بودن، مرز بدون چون هایويژگی از برخورداری با سايبر فضای(. ٣١٣١آيکاو، ) حال افزايش است 

 تعقیب هنجارشکنان، هويت شناسايی امکان سايبری، کاربرهای سازی گمنام با همچنین .است داده گسترش دنیا نقاط تمامی

 (. ٣١٣1فراهانی،  جاللی( است کرده مواجه جدی مشکالت با را هاآن پیگرد و

های منحصر به فرد اينترنت از جمله محتوای تحريک آمیز، سهولت دسترسی، آسودگی کار با رايانه، هزينه پايین و ويژگی

امکانات وسیع اين دنیای مجازی به حدی است . ه از اينترنت شده استتحريک برانگیزی، همگی موجب استقبال فرد به استفاد

) روند، را به خود جذب کند ران اينترنت در ايران به شمار میکه تمامی افراد به خصوص جوانان و دانشجويان که بیشترين کارب

از گزند يک پديده ی بسیار تماعی، ناگفته پیداست که فضای سايبر همانند ديگر عناصر زندگی اج(. ٣١٣0پاشايی و همکاران، 

ی جرايم با توجه به اهمیت مساله (. ٣١٣1جاللی فراهانی، ) پذير و الينفک از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است انعطاف

ی ارائه ی حاضر به بررسی جرايم سايبری، طبقه بندی و مصاديق جرايم سايبری و در نهايتها، در مقالهسايبری و مبارزه با آن

 . راهکارهای مقابله با جرايم سايبری پرداخته شده است

 : روش پژوهش

در اين . شدباای میو اسنادی يا به عبارتی کتابخانه و از نوع مروری« تحقیقی توصیفی» روش تحقیق از لحاظ حوزه تحقیقاتی، 

 گرفته موضوعیت بررسی جرايم سايبری وها و کتب انتشاريافته ژوهشآوری، مطالعه و بررسی پپژوهش سعی شده با جمع

 . ی آن پرداخته شودمصاديق آن به بحث و کاوش درباره

 

 جرایم سایبری

ای، جرايم سايبر و ای، تخلفات رايانهحات گوناگونی از قبیل جرم رايانهتوصیف رفتارهای انحرافی مرتبط با رايانه، اصطال

گیرند و تمايز و تفکیکی در به کارگیری اين اصطالحات مورد استفاده میب به جای يکديگر جرايم مجازی وجود دارد که اغل

شود که در محیطی غیر فیزيکی علیه فناوری اطالعات جرايم سايبری به جرايمی گفته می(. 1660مک کواد، ) وجود ندارد 

هايی گفته اصطالح به همه چیزسايبر در (. ٣١٣1بیابانی و همکاران، )يابد سازی و مجازی سازی ارتکاب میبا حاالت شبیه

 سايبری جرايم(. ٣١٣3زندی، ) کنند ها بر مبنای پردازش و طبق سامانه صفر و يک کار میشود که اساس فعالیت آنمی

 چون نامشروعی برای اهداف تکنولوژيک امکانات ساير و خانگی تجهیزات و هاتلفن ها،رايانه هاآن در که هستند هايیفعالیت

 شکستن و کودکان و زنان جنسی از استفاده سوء افراد،  مالکیت حقوق به تجاوز  الکترونیکی، خرابکاری سرقت، ری،کالهبردا

فناوری اطالعات موجب (Spper, 2000).  گیردمی قرار استفاده مورد هاشبکه و کامپیوتری هایسیستم به شدن وارد و

توانند برای کنند و حتی میای ديگر وقت خود را صرف میبه گونه چنینهم شود وافرادتغییر در تعامل افراد با يکديگر می

  (Pole, 2007). مند شونمنفعت شخصی خود نیز از آن بهره
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نسل اول جرايم سايبری با هدف سود مالی و يا تخريب اطالعات محدود صورت گرفته . گذردسه نسل از جرايم سايبری می

نسل دوم جرايم سايبری از طريق پیشرفت تکنولوژی صورت گرفته است، . شودمی (٣بمب و مت آمفتامین)است که شامل 

و . شودشامل هک، انتشار پورنوگرافی، می اين جرم. هدف آن تبهکاری  و جرم و جنايت اينترنتی بوده است و سرقت از راه دور

ها يا ر نرم افزارهای مخرب مانند ويروسشاانت: جرايم سايبری که از پیشرفت تکنولوژی اينترنتی صورت گرفته، شامل نسل سوم

 ,Higgins) دهد که ارتباطی گمنام برقرار کندبه فرد اجازه میجرايم سايبری،  (Donner, 2014).شود می 1های تروجانکرم

باقی های نظارتی، ويژگی مهم فضای سايبر از جمله عدم تماس چهره به چهره و عدم وجود پلیس و نهاداز اين رو،  (2009

سازد تا مرتکب نماندن آثاری از رد پای مجرمین و آزادی بی حد و حصر در اينترنت شرايط مناسبی را برای مجرمان فراهم می

فضای سايبر شرايطی را به وجود آورده است که بزهکاران با کمترين هزينه و اضطراب، بیشترين خسارت و صدمه را . جرم شوند

برای دستبرد زدن الکترونیکی : حجم خسارات حاصله از جرايم سايبری بسیار زياد است مثال(. ٣١٣1باستانی، ) به وجود آورند 

حساب خود يا ديگری انتقال دهد  تواند با نفوذ به سیستم بانک میلیاردها دالر پول الکترونیکی را بهبه يک بانک يک نفر می

ديده بزه تعداد زيادجرم،  وقوع سرعت. باشندمی تحصیلکرده و روشنفکر طبقات اکثرا ازسايبری  نوع مجرمین (.٣١٣0کوشا، )

جرايم سايبری امروزه گسترش يافته است، (.  ٣١٣1جاللی فراهانی، ) های جرايم سايبری استاز ديگر ويژگی در فضای سايبر

عبور خصوصی و کشف رمز سرقت هويت افراد، جنايات جنسی مثل پورنوگرافی کودکان، قاچاق جنسی انسان و حتی فحشا، 

 (Donner, 2014).  ها از آن در امان نیستندباشند و انساناز جمله جرايم در فضای مجازی می های اينترنتیازارو اذيت

 جرایم سایبری در ایران 

جرايم آمار  مورد پرونده مربوط به جرايم اينترنتی تشکیل شد که کشف 56، ٣١٣1در ايران بر اساس آمارهای موجود در سال 

مورد  ٣٣های اعتباری، مورد سوء استفاده از کارت ١1ال، ترين موارد سايبری در اين ساز مهم. دهددرصدی را نشان می 56

 5مورد نشر اکاذيب از طريق اينترنت و  1مورد کپی رايت و  ١مورد ايجاد مزاحمت از طريق اينترنت،  0کالهبرداری اينترنتی، 

جرايم میزان کشفیات مربوط به کالهبرداری، جعل و ساير  ٣1با توجه به آمارهای سال . بوده است مورد موضوعات متفرقه

درصدی  10در کشور موجود بود که افزايش هزار پرونده جرم سايبری  ٣11، ٣0در سال . دهددرصد را نشان می ٣٣سايبری 

هزار  ٣11از . درصدی داشته است ٣56افزايش  ٣0نسبت به سال  ٣0نسبت جرايم در . را نشان می داد ٣0نسبت به سال 

درصد مربوط به  10، (هک) ایهای رايانهربوط به دسترسی غیر مجاز به شبکهدرصد م 10، ٣0پرونده جرايم سايبری در سال 

 به درصد مربوط ١درصد مربوط به کالهبرداری،  5درصد مربوط به تکثیر غیر مجاز نرم افزار،  0هتک حیثیت و نشر اکاذيب، 

ثل اخاذی، تهديد و شناسايی درصد نیز مربوط به موضوعات متعددی م 13ای و های رايانهتخريب و اختالل سیستم ها و داده

میلیون  1١میلیون نفر کاربر اينترنت وجود دارد که  15در ايران بیش از (. ٣١٣3امامی، ) شودهای غیر مجاز مربوط میسیستم

. باشندهای بانکی و نشر اکاذيب میای، سرقتهای رايانهين جرايم در ايران مربوط به کالهبرداریبیشتر. نفر آنان جوانان هستند

 ميجرا از درصد 1395 غیرمجاز، برداشت 31 سال در(. ٣١3١ خرداد ١6پلیس فتا؛ به نقل از، خبرگزاری تحلیلی ايران، ) 

 . است داده اختصاص خود به را کشور در سايبری
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 : طبقه بندی جرایم سایبری در اسناد منطقه ای و بین المللی

   طبقه بندی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی( الف

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی يکی از اولین نهادهايی است که به طور جدی تعیین جرايم مربوط به رايانه را در دستور کار 

 . خود قرار داده  و در واقع اولین فهرست جرايم مربوط به رايانه را به شرح زير ارائه نموده است

های رايانه ای که به طور ارادی و به قصد انتقال غیر قانونی وجوه يا نامهها يا بريا متوقف سازی دادهورود، تغییر، پاک کردن -٣

 . گیردر چیز با ارزش ديگر صورت میه

دی يا به قصد ارتکاب جعل صورت ای که به شکل عمهای رايانهيا متوقف سازی داده ها يا برنامهورود، تغییر، پاک کردن -1

 . گیردمی

ای که های رايانهی ديگر در سیستمای يا هرگونه مداخلههای رايانهبرنامهها يا متوقف سازی دادهیر، پاک کردن يا ورود، تغی-١

 .گیردای يا ارتباطات صورت میجلوگیری از عملکرد سیستم رايانه به شکل عمدی و به قصد

تجاری از آن برنامه و ارائه آن به برداری ای محافظت شده به قصد بهرههای رايانهز به حقوق انحصاری مالکیت برنامهتجاو-1

 . بازار

ای يا ارتباطی به طور آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئوول سیستم مزبور، اعم نهدستیابی يا شنود در يک سیستم رايا-5

 .  از آن که با تخطی از تدابیر امنیتی صورت گیرد يا با هدف غیر شرافت مندانه

 :رای اروپاطبقه بندی کمیته وزرای شو(  ب

آغاز  ٣3٣5ای را از سال قاتی پیرامون جرايم رايانهای شورای اروپا که کارهای تحقیته تخصصی کارشناسان جرايم رايانهکمی

نامه سال در توصیه. ربوط به جرم ارائه کرديک گزارش و يک توصیه نامه به کمیته اروپايی مسائل م ٣3٣3کرده بود، در سال 

به کشورها رائه  ایری برای جرم انگاری جرايم رايانهای اروپا يک فهرست اجباری و يک فهرست اختیاکمیته وزاری شور ٣3٣3

 : مصاديق مذکور در توصیه نامه که بعدها در اسناد سازمان ملل نیز به آن تاکید شده بدين شرح است. کرده است

خرابکاری   -1. ایهای رايانهها يا برنامهخسارت به دادهايراد   -١.  جعل -1.  کالهبرداری-٣(:  اجباری)فهرست حداقل ( الف

  -٣.  ای حمايت شدهجدد و غیر مجاز يک برنامه رايانهارائه و ايجاد م  -0.  شنود غیر مجاز -0. دستیابی غیر مجاز -5.  ایرايانه

 .  ارائه و ايجاد مجدد و غیر مجاز يک نیمه هادی

فاده غیر است  -1. استفاده غیر مجاز از رايانه  -١. جاسوسی  -1. هاها يا برنامهیر دادهتغی ٣(:  اختیاری) حداکثرفهرست ( ب

 ای حمايت شده مجاز از برنامه رايانه

) نفوذ غیر مجاز-٣:  دستیابی غیر مجاز شامل( الف: 166٣سوی پلیس بین الملل در سال  ای ازطبقه بندی جرايم رايانه( ج

ها از طريق انتشار بمب تغییر داده -٣: ای شاملهای رايانهتغییر داده( ب. سرقت زمان رايانه -١شنود غیر مجاز    -1( هک
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ده ها از طريق تغییر دا -1ای ها از طريق انتشار ويروس رايانهتغییر داده -١ق انتشار اسب تروا تغییر داده ها از طري -1منطقی 

 -١جعل رايانه ای  -1های پرداخت خودکار سوء استفاده از صندوق -٣: املی شاکالهبرداری رايانه( ج. ایانتشار کرم رايانه

ها اده  از پرداخت مستقر در فروشگاهسوء استف -5دستکاری در مرحله ورودی و خروجی  -1های بازی از ماشین سوء استفاده

 -1ای های رايانهتکثیر بازی -٣: از شاملیر غیر مجتکث( د(. برای شنود يا استفاده از خدمات مخابرات) سوء استفاده از تلفن -0

خرابکاری  -1خرابکاری نسبت به سخت افزار  -٣: ای شاملخرابکاری رايانه( ه. ديگر تکثیر نرم افزار های -١تکثیر نیمه هادی 

ذخیره  -1( افشاء، انتقال و استفاده از اسرار تجاری) سرقت اسرار تجاری -٣: ای شاملساير جرايم رايانه( نرم افزار و نسبت به

ساير محتويات و مطالب قابل  -١سازی و پخش هرزه نگاری کودک و نرم افزار غیر قانونی از طريق تابلو اعالنات الکترونیکی 

 . تعقیب

 

 

  طبقه بندی کنوانسیون جرایم سایبر( ج

در بوداپست مجارستان به امضای کشورهای عضو شورای اروپا، آمريکا، ژاپن،  166٣سپتامبر  1١بر در کنوانسیون جرايم ساي

 . کانادا و افريقای جنوبی رسید و در حال حاضر معتبرترين سند بین المللی در زمینه جرايم رايانه ای است

جرايم  اصطالح. ل برای ساير کشورها استطبق ادعای شورای اروپا کنوانسیون جرايم سايبر، طرح کنوانسیون سازمان مل

سايبری زير يابند، لذا جرايم کند، ارتکاب میمجازی که اينترنت آن را ايجاد میشود که در فضای سايبری به جرايمی گفته می

ای را جرايم يانهطور ويژه، نسل سوم جرايم را به. ای استای از جزايم رايانهيم اينترنتی و به تبع زير مجموعهای از جرامجموعه

ای را به عنوان يکی از مصاديق جرايم سايبری ذکر کرده که جرايم رايانهالبته کنوانسیون جرايم سايبری، . اندسايبری نامیده

-يم سايبری را معادل جرايم رايانهای جرايم سايبری هستند و از اين جهت جراترين جرايم رايانهاين علت است که مهم شايد به

 : انواع جرايم اينترنتی و سايبری مذکور در اين کنوانسیون از اين قرار است. کرده استای تلقی 

دسترسی غیر قانونی وشنود  -٣: ای شاملهای رايانهسیستمها و گی، تمامیت و در دسترس بودن دادهجرايم علیه محرمان( الف

 . ها و وسايلاستفاده از دستگاهسوء  -1. سیستماخالل در  -١. ها اخالل در داده -1. غیر قانونی

 . کالهبرداری مرتبط با رايانه-1. جعل مرتبط با رايانه -٣:  جرايم مرتبط با رايانه شامل( ب

 . جرايم مرتبط با هرزه نگاری کودکان: جرايم مرتبط با محتوا شامل( ج

جرايم نقض حقوق مرتبط با  -1. مولف جرايم نقض حق -٣: جرايم مرتبط با تعرض به حق نشر و حقوق مربوز به آن شامل( د

 . حق مولف

 .  ای در قطع نامه مجمع عمومی سازمان مللاقسام جرايم رايانه( ه

با رايانه، در قطع نامه کنگره دهم سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین تحت عنوان جرم های مرتبط 

 : ای بدين شرح استسه دسته جرايم رايانه
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استفاده  -1. ایاز به رايانه و سیستم های رايانهدستیابی غیر مج -٣:  هاها و کاربران آنهای ارتکابی علیه فن آوریجرم: لفا

های ايجاد يا تمهید برنامه -1. اجازهخواندن، کپی کردن يا کپی گرفتن داده بدون  -١. ایهای رايانهغیر مجاز از سیستم

 .  ایاستفاده عموم و خرابکاری رايانه ای موردهای رايانهسیستمها و تخريب داده -5. مهاجم

کودک -1. مجرمانه جرم های مربوط به محتوای -٣: های ارتباطیآوریکابی با استفاده از رايانه يا فنهای سنتی ارتجرم: ب

جرم های مربوط به  -5. جاسوسی صنعتی يا تجاری - 1. کالهبرداری-١(. به منظور سوء استفاده جنسی) ربايی اينترنتی

 پول شويی  -0. قاچاق -0. مالکیت فکری

 (.٣١36حیدری، ) های مجرمانه آوری برای حمايت از ديگر فعالیتاستفاده از فن( پ

 

 :  طبقه بندی جرایم سایبری در ایران

، شنود غیر مجاز و دسترسی غیر مجاز) ای و مخابراتی، شامل سه عنوانهای رايانهها و سامانهمحرمانگی دادهجرايم علیه (.  ٣

 . شودمی( ایجاسوسی رايانه

ای، تخريب و اخالل در ايانهجعل ر) ای و مخابراتی، شامل دو عنوانهای رايانهها و سامانهجرايم علیه صحت و تمامیت داده(. 1

 .  ای و مخابراتی استهای رايانهسامانهها يا داده

 . ایسرقت و کالهبرداری رايانه(. ١

 . جرايم علیه عفت و اخالق عمومی(. 1

 (. ٣١٣3امامی، . ) هتک حیثیت و نشر اکاذيب(. 5

   توصیف مصادیق جرایم سایبری 

شامل ) منتشر شده توسط رايانه و اينترنتهای هرزه نگاری، مجالت سايت: 5ری سایبری و موضوعات شهوت برانگیزاهرزه نگ

. غلط هويتی اطالعات با ويژه به آيدمی نظر به نامبی محیطی عنوان به اغلب اينترنت (. ٣١3٣لک، ...() تصاوير، عکس، متن و 

مستهجن  موضوعات ها،سايتوب بر عالوه .جامعه افراد ديد از بودن پنهان دارند، دوست مستهجن مطالب مشتريان که ایجنبه

) بسته  گپ هایاتاق در فايل، مبادله گذاریاشتراک هایسامانه از استفاده با مبادله :شوند منتشر زير هایراه از توانندمی

 (. ٣١٣3گرکی، 

 .فروش مواد مخدر، اسلحه، حیوانات وحشی، داروهای غیر مجاز: 0فروش محصوالت غیر قانونی
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در . کنندقماربازی آنالين را پشتیبانی می سايت بر روی سرورهای خارج از کشور وجود دارند کهها میلیون: 0قمار بازی آنالین

 (.  ٣١3٣لک، ) شوندبه نوعی پولشويی را نیز مرتکب میها واقع اين سايت

 مستهجن، مطالب نمايش و مبادله: مثل اندشده استفاده جرم به ارتکاب برای هايیبازی که چنین دهدمی نشان هاگزارش

 آنالين کازينوهای قمار، بودن غیرقانونی وجود با آمیز افترا هایپیام گذاشتن آنالين، تهمت، هایکازيون در قمار کالهبرداری،

 الکلی مشروبات و دخانیات و مواد توزيع و پخش برای اينترنت قضايی، هایحوزه از تعدادی در و توسعه يافتند وسیعی طور به

 (.٣١٣3گرکی، ) شود می استفاده وجود ممنوعیت، با

 

 .سرقت نرم افزار، نقض کپی رايت، تقلید از عالئم تجاری: ٣جرایم مرتبط با مالکیت معنوی

ای جعل رينترها و اسکنرهای حرفهها، پرا می توان با رايانه... هويت و های آرم دار، تمبر، اوراق اسکناس، برگه: 3جعل اسناد

 .کرد

ابزارهای وب، . بپردازد... تواند در فضای سايبر به انتشار اکاذيب علیه افراد، سازمان، دولت و مجرم می: ٣6افترا و نشر اکاذیب

افترا  و غلط اطالعات توانندمی هاسايتوب(.  ٣١3٣لک، ) شودعالنات جزء ابزارهای او محسوب میتابلوهای ا پست الکترونیک،

 در توسط ناظران تايید بدون دهند، قرار را هايیپیام توانندمی کاربران که ايیج چت، هایاتاق و هادر فروم به خصوص آمیز،

 .دهند قرار نمايش معرض

-نفرت و انتشار نژادپرستی برای اينترنت، قبیل از جمعیدسته ارتباطات هایسیستم از تندرو هایگروه :٣٣پرستی نژاد

 ،مثال برای .شودمی استفاده نیز خاص کاالهای فروختن اينترنت برای پروپاگاندا، بر عالوه. کنندمی استفاده (پروپاگاندا)انگیز

وب  هایفروشگاه و حراجی سکوهای در سهولت به ها،کتاب و هايونیفورم نماد، با هايیقبیل پرچم از هانازی به مربوط اقالم

 .هستند دسترس در تخصصی

 (.  ٣١٣3گرکی، ) باشد می کاريکاتور انتشار يا مذهب به تهمت ضد مذهبی، نوشتاری بیانات مثال، برای :٣1مذهب علیه جرایم

نشیند و با رفتارهای تهديدآمیز، فضای سايبر در کمین قربانیان می هایم با استفاده از اينترنت و سرويسمجر: ٣١کمین سایبری

وجب آزار مطالب غیر اخالقی يا تهديدآمیز م های الکترونیکی انبوه حاویها و نامهارسال پیامدخالت در زندگی خصوصی مردم، 
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های انتشار عکس: مانند. شودختل شدن کار و زندگی قربانیان میاين رفتار مجرمانه باعث م. شودو اذيت قربانیان خود می

 ایبر خاص اشخاص ضد که بر هستند بدخواهانه هایفعالیت کردن،اذيت و کردنکمین. صی افراد به منظور آزار و اذيتشخ

 (Goodman & Rener,2002). شودمی انجام شانرسوايی و بدنامی

 .ایها و وسايل ذخیره ساز رايانهسرقت اطالعات ذخیره شده در ديسک مانند: ٣1سرقت اطالعات به صورت الکترونیکی

 (. ٣١3٣لک، . ) هاه رايانه، شبکه و لوازم جانبی آنصدمه زدن فیزيکی ب :  ایتخریب فیزیکی سیستم رایانه

 تعريف اطالعات و کامپیوتری هایبرنامه کامپیوتری،  هایسیستم اطالعات،  علیه حمله و سیاسی تحريکات :  سایبر تروریسم

 (Goodman & Rener,2002). شود می

 هاینامه  کالهبردار که است کالهبرداری نوعی  شود،می  ياد اجتماعی مهندسی جرم يک آن از که فیشینگ :  فیشینگ

 صفحات به را قربانیان ها،سايت و هاآدرس دستکاری شامل هايیتکنیک با و ارسال قربانیان به مختلف عناوين با الکترونیکی

 خالی تا اينترنت اشتراک حق يک دادن دست از :شامل فیشینگ توسط شده ايجاد هایآسیب .کندمی هدايت خود دلخواه

 هایهشمار و رمز کلمات حساب، کاربری نام و شناسه اعتباری، تکار شماره نظیر مالی، اطالعات افشای بانکی، حساب شدن

 اطالعات آوردنبدست برای را هايیتالش ،فیشینگ .نمايدمی قربانیان متوجه را زيادی هایهزينه کل در که .شود م ملی

 (الکترونیکی پست )مثل کنند جلوگیری کاربران بین ارتباطات از توانندمی متخلفان. کندمی توصیف (مثل رمز عبور) حساس

 مثال برای) ارتباطی سرويس هر توانندمجرمین می شده، مبادله اطالعات ضبط برای ،کنند جلوگیری اطالعات از انتقال يا

 قرار هدف مورد را ( صوتی ارتباطات يا چت الکترونیکی، پست مثال برای)اينترنتی  سرويس هر و (سیمبی يا سیمی خطوط

 به دسترسی کردن محدود اطالعات، دادن تغییر اطالعات، کردن ها، کمتوانند با حذف اطالعات يا دادهمی مجرمین .دهند

 (.٣١٣3گرکی، )  کنند ايجاد تداخل آنها در کنند و خراب را اطالعات صحت اطالعات،

 صدمه برای هافايل و باز کردن اطالعات و هابرنامه کامپیوتری، هایسیستم به اجازه بدون پذيری دسترسی هک  :٣٣کردن هک

جمعی از هکرها هدف آنان سرقت . شناسی انجمن هکرها متفاوت است (Goodman & Rener,2002). است کردن وارد

 دهنداين جرايم را انجام می( حمله به فضای شخصی افراد) برخی با هدف تجاوز سايبری(. حساب بانکی افراد) اينترنتی

(Decary, 2012)  .متمرکز شخصی هایرايانه روی را حمالتشان چشمگیری طور به مجرمان سال گذشته، چند طول در 

 حاوی اغلب شخصی هایاين رايانه بر عالوه .اندهنشد محافظت خوبی به شخصی هایرايانه از خیلی اينکه دلیل به اند،کرده

 هدف مورد را شخصی هایرايانه مجرمان همچنین .بانکی و حساب اعتباری کارت جزئیات مثال برای. هستند خاصی اطالعات

 خالفکارانه بیشتر اعمال برای رايانه از و دهند قرار نتبوت در را رايانه توانندمی ،موفق حمله از يک بعد زيرا ،دهندمی قرار

 در مجرمان باشد، متصل شده اينترنت به رايانه اگر .شودمی ذخیره رايانه هایسامانه در اغلب حساس اطالعات .کنند استفاده

 (. ٣١٣3گرکی، )  کنند  تالش طريق اينترنت از اطالعات اين به دسترسی برای توانندمی دنیا از یاهرنقطه

                                                           
14Theft of information contained in electronic from  

15Physically damaging a computer system  

16 Cyberterrorism 

17 Phishing 

18 Hacking 
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های خام درست قبل از اينکه توسط يک اين نوع حمله با تغییر داده. بدترين نوع حمالت مخرب است: ٣3هادستکاری داده

مثال با دست . شودهای ناصحیح میپردازش با حالت اصلی باعث پردازشرايانه پردازش شود و سپس تغییر آن پس از اتمام 

 .های حسابداری سه تا چهار ماه زمان نیاز دارددن اختالف در دفاتر به وسیله روشبردن در شماره حساب و ارقام مالی، پیدا کر

 .  استفاده از زمان اينترنت شخص ديگری که بهای آن را پرداخت کرده است: 16سرقت زمان اینترنت

. شوندجسبانند و بدين شکل تکثیر میای میهای رايانههايی هستند که خودشان را به فايلها برنامهويروس :  کرم/ ویروس

ها به میزبانی مانند فايل برای چسبیدن ها برخالف ويروسکرم. دنشوحذف فايل باعث تخريب اطالعات می ها با تغییر ياويروس

 را هافايل تواندخطرناک می ويروس يک. هستند زاآسیب بسیار مخرب کدهای انواع و هاويروس(. ٣١3٣لک، ) به آن نیاز ندارند

 هارايانه علیه دور راه از حمالت اين از هايیمثال(.  1661 11رنر و گودمن( برساند  دائمی آسیب هاسیستم به يا و کند پاک

 هایويروس مثل) هستند بدافزارها از کوچکتری گروه: رايانه هایرايانه؛ کرم هایحمالت ممانعت از دسترسی يا کرم: شامل

 چندگانهفرايندهای  شروع با . رسانندمی ضرر شبکه به که هستند تکثیری خود ایرايانه هایبرنامه های رايانهکرم (.رايانه

 تواندمی کرم با آلودگی رايانه، کرم بارگذاری از با استفاده .دهند قرار تأثیر تحت را رايانه توانندمی هاآن اطالعات، انتقال

 تواندمی که شبکه ترافیک ايجاد. کندمی استفاده اينترنت در خودش تکثیر برای سامانه منابع از و کند متوقف را رايانه عملیات

 (.٣١٣3گرکی، ( ) هاسايت وب )کند مثل متوقف را خاص هایسرويس بودن دسترس در

. آوردها که نتايج بزرگی را به بار میتغییر اندکی در پردازش. گیرنداين حمالت در جرايم مالی صورت می :  حمالت سوسیس

 از حساب مشتريان بانک مبالغ بسیار مثال يک کارمند با نغییر در برنامه نرم افزار يا وارد کردن يک تروجان به طور تصادفی

 . کندکوچکی را به حساب خاصی واريز می

ها ممکن است از نوع بمب منطقی برخی ويروس. شوندفزاری که با رويداد خاصی فعال میهای نرم ابرنامه :  های منطقیبمب

 .باشند و در زمان خاصی مثال پس از چند سال و در يک تاريخ خاص فعال شوند

یانه درون سیستم رسد و به صورت مخفجاز است که به نظر سیستم مجاز میيک برنامه غیر م :  های تروجانیا ویروس هااسب

-می بنظر مجاز هایبرنامه مانند درون از که هستند غیرمجازی هایبرنامه هاتروجان. پردازدهای غیر قانونی میبه انجام فعالیت

 روی گیرنده سرويس- دهنده سرويس معماری در برنامه اين .گرددمی پنهان شودمی اجرا واقعا که آنچه نتیجه در .آيند

 . دهد انجام قربانی کامپیوتر روی را کنترل و نظارت های عملیات هکر و گرددمی نصب ترتیب به هکر و قربانی کامپیوترهای

                                                           
19 Data diddling 

20 Internet Time Theft 

21Virus/worm  

22Goodman    & Rener  

23 Salami attacks 

24Logic bombs  

25 Trojan Horse 
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ربری قربانی ارسال تعداد انبوهی نامه الکترونیکی به سیستم قربانی که باعث از کار افتادن حساب کا :  بمب پست الکترونیکی

 . شوديا سرورهای ايمیل می

 

کند از منبع خاصی ارسال شده است، اما در واقع منبع ارسال ای که مضمون آن به کاربر القا مینامه: 10پست الکترونیک جعلی

کند و ينده يک شرکت مهم معرفی میمثال شخصی با ارسال نامه در اينترنت خود را نما. متقلب استکننده يک فرد يا سازمان 

 (. ٣١3٣لک، .) کنندبه آدرس فرستنده به او اعتماد میبرخی کاربران بدون توجه 

 اغلب فرستند،می کاربران برای را الکترونیکی ها  پستمیلیون مجرمان .است الکترونیکی پست هرزنامه هاآن ترينعادی از يکی

    (.٣١٣3گرکی، ) باشند می هم مخرب افزارهاینرم حاوی مواقع بیشتر اما ها،سرويس و محصوالت از تبلیغاتی حاوی

 

 : جمع بندی و راهکارها

 

تبه کار اجازه راد فرصت طلب و اين موضوع  به اف. در عصر نوين اطالعات، نیاز جوامع به رايانه و اينترنت افزايش يافته است

هرچه بیشتر . ها، دنبال کنندحدود بودن و احتمال کم ردگیری آندهد تا مقاصد شوم خود را در فضای سايبری، به دلیل ناممی

تکنولوژی کامپیوتری توسعه يابد جرايم سايبری نیز توسعه پیدا خواهد نمود و در ايران نیز جرايم سايبری در حال افزايش 

بطه با مسائل حقوقی سايبری  و شناخت قوانین و طبقه بندی انواع جرم سايبری برای افزايش آگاهی در رامطالعه جرايم . است

ررسی جرايم سايبری به انواع در اين مقاله برای ب. باشدمقابله با جرايم سايبری ضروری میهای ارتکاب جرم، برای و انواع شیوه

ندی جرايم طبقه ب: اند، پرداخته شد که شامليران در اين زمینه انجام دادهر ابندی که کشورهای اروپايی و همچنین کشوطبقه

طبقه بندی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، طبقه بندی کمیته وزرای شورای ) المللیای و بینسايبری در اسناد منطقه

چنین برای شناخت بیشتر انواع هم  . اشدبقه بندی جرايم سايبر در ايران میو طب( اروپا، طبقه بندی کنوانسیون  جرايم سايبر

های مختلف ارتکاب جرم، به شرح بیشتر مصاديق جرايم سايبری پرداخته شده است زيرا که با شناخت دقیق تر و با ارائه راه

 . توان به پیشگیری و مقابله با جرايم سايبری پرداختراهکارها، بهتر می

ايانه ای سبب شده تا اقدامات مقطعی و ضربتی برای کنترل کوتاه مدت جرايم نو ظهور بودن فناوری اطالعات و ارتباطات ر

شود تا چنین به نظر سايبری مطلوب سیايت گذاران و نظام عدالت کیفری قرار گیرد؛ چراکه اين اقدامات کم هزينه سبب می

مونه اين اقدامات تدابیر وضعی است که با ن. باشدا منحرفان، فاقد برنامه الزم نمیآيد که دستگاه عدالت کیفری برای برخورد ب

اثر گذاری بر موقعیت های جرم زا به دنبال آن است که در سايه ی تدابیر محدود کننده و نظارتی، بزه را برای بزهکار دشوار 

 . فايده، او را از ارتکاب جرم باز دارد -جلوه دهد و با تغییر در معادله هزينه

کند که نقش مردم در آن به خوبی ايران وقتی قابلیت اجرا پیدا می مجرمان فضای سايبر دربهترين روش برخورد درست با 

توانند به مردم زمانی می. مردم واگذار کرد ديده شود و بتوان بخشی از آموزش درست استفاده کردن از فضای سايبر را به

ها و پلیس و د که بستر ارتباطات بین آننماين صورت هماهنگ و درست در چهارچوب قانون و همکاری داوطلبانه عمل

                                                           
26 E-Mail bombing 

27E-Mail spoofing  
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ات و ارتباطات و کاربردهای آن با محور قرار دادن استفاده از ابزارهای فناوری اطالع. مسئولین برخورد با مجرمان فراهم باشد

ل کمک مجرمانه است در عمتوان به تحقق اين کار مهم که پیشگیری قبل از وقوع جرم و برخورد با مجرمان بعد از عمل می

. ترين رکن آن آموزش به مردم با کمک گرفتن از فناوری، در جهت همکاری به موقع آنان با جرايم سايبری استمهم. کرد

شرط . جرايم سايبری ايجاد نموده است های اجتماعی جديد نیز بستری مناسب برای همکاری افراد برای مبارزه باشبکه

قابله با اده و آموزش کودکان و نوجوانان، تربیت نیروی انسانی متخصص در ماهتمام در آموزش خانو ،موفقیت هر سیاستی

 .  هم چنین تدوين و اجرای تدابیر امنیتی برای مقابله با جرايم سايبری امری ضروری است. باشدجرايم سايبری می

نه از خودمان محافظت کنیم گوبا آموزش اخالق مجازی به درک خطر رفتارهای مضر و غیر قانونی آنالين و يادگیری اين که چ

کم در ت نسبت به ارتباط ايمیل، چت و وبشود که بدون شناخاينترنتی پیشنهاد میچنین به کاربران هم. يابیمدست می

يکی از مسايلی که هر کاربر اينترنتی . فضای مجازی اقدام نکنند تا مورد سوء استفاده های موجود در اين حوزه قرار نگیرند

 گ يا سايت بايد به آن توجه نمايد، قوانین و مقررات حاکم بر فضای مجازی می باشد تا با آموزش پیشگیری از جرم، دارای وبال

 . به کاهش آن کمک نمايند

ی پلیس سايبری پس از دستگیری مجرمان سايبری نیز اقدامی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط قوانین سخت گیرانه

 .  مجرمان می باشد

 . ودن انجمن های اولیا و مربیان در زمینه آگاهی بخشی درباره آسیب های اجتماعی اينترنت محورفعال نم

 

 . های های مختلف صدا و سیماای در شبکهخش برنامه های آموزشی سواد رايانهپ 

 

 . هاتدوين و انتشار جزوات و کتاب های ويژه استفاده مناسب و آگاهی دهنده در سطح عمومی، مدارس، دانشگاه

 

ضای سايبر، امکانات و آموزش محور و آگاهی دهنده از فهای ارها و سخنرانیها و سمینرسی جرايم سايبری و اجرای برنامهبر

  .ها، دانشگاهمدارسها  و در سطح عمومی، فاوت و موسسات پژوهشی در سطح شهرها در سطح نهادهای متتهديدات آن

 

های دانشجويی و دانش آموزی مبارزه با جرايم سايبری و آموزش آنان برای همکاری آنان با پلیس سايبر؛ زيرا که ايجاد انجمن

حضور اين قشر در شبکه های اجتماعی سايبری فرصتی برای تعامل با پلیس سايبری و پیشگیری از جرايم سايبری ايجاد کرده 

 .  است

های ستمها بر  روی سیای و نصب اين گونه برنامهتوسط متخصصین رايانه( يروسو ضد وضد هک ) های محافظتیايجاد برنامه

 .  های خانگی در جهت مقابله با خرابکاران سايبریدولتی و سیستم
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 : رفرنس

 . ٣١١-٣0١بشر، فقه و حقوق، حقوق موازين در پرتو سايبر جرائم از وضعی پیشگیری ،٣١٣1فراهانی،  جاللی امیرحسین-

 

آيکاو، ديويد جی، راهکارهای پیشگیری و مقابله با جرايم رايانه ای، ترجمه اکبر استرکی، محمد صادق روزبهانی، تورج ريحانی و راحله -

 . ٣١٣١الیاسی، معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی، 

خصصی فقه و تاريخ تمدن، سال هفتم، شماره الهام فريبرزی، سیر تحول قوانین مرتبط با جرايم رايانه ای در ايران و جهان، فصلنامه ت-

10،٣١36   . 

 .  ٣١٣3، ١0-٣،5١امامی، حسن،  بررسی ابعاد جرايم اينترنتی، مطالعات بین المللی پلیس، شماره -

 . 31،٣١3٣-٣٣٣، ٣٣شماره . سال پنجم. لک،  شناسايی و پیشگیری از کمین سايبری در فضای مجازی، کارآگاه،  دوره دوم بهزاد-

فرهنگ توصیفی علوم جنايی، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی ، ٣١٣1، حسین و هاديانفر، سید کمال بیابانی، غالم-

  .کشف جرايم و امنیت معاونت آگاهی ناجا

 .  ٣١٣1برومند باستانی، جرايم کامپیوتری و اينترنتی جلوه ای از بزهکاری،  مجله تحقیقات حقوقی، -

 .جرايم رايانه ای در بستر تجارت الکترونیکی، چاپ سوم، تهران، انتشارات خرسندی٣١٣0کوشا، جعفر -

، 5-10، ٣المللی و قوانین داخلی، مجله فقه و حقوق ارتباطات، شماره ای از منظر اسناد بینحیدری، علی مراد، شناخت جرايم رايانه -

٣١36 . 

نشر : ه محمدعلی نوری و ضا نخجوانی و مصطفی بختیاروند و احمد مقدم، چاپ نخست، تهران، جرايم رايانه ای، ترجم٣١٣١زبیر، ارلیش، -

 . گنج دانش

 .تحقیقات مقدماتی در جرائم سايبری، چاپ اول،  تهران، انتشارات جنگل، ٣١٣3زندی، محمدرضا، -

حقوقی محیط سايبر در پرتو توسعه ملی، مجموعه سخنرانی ها و مقاالت اولین  ،  ابعاد٣١٣1صدری، محمدرضا و محمد تقی کروبی، -

 .  همايش حقوق فناوری اطالعات و ارتباطات کشور، تهران انتشارات بقعه

شناسی و تبیین نظری از ديدگاه جرم شناسی، گزيده مقاالت همايش پیشگیری از آسیب های علیوردی نیا، اکبر، ملک دار، اعظم،  نوع-

 . ٣١3١،  ٣10-٣53آسیب های اجتماعی نو پديد، نظريات و راهکارها، تهران، انتشارات فرهامه، : جتماعیا

مطالعه ی کیفی، مجله علوم رفتاری، شماره : فاطمه پاشايی، علی رضا نیکبخت نصرآبادی، خسرو توکل، تجربه جوانان از زندگی با اينترنت-
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