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 چکيده 

 دیگر جرایم و جرایم طیف این. باشندمی مدرن تكنولوژی از ناشی و جدید جرایم جزو اییانهرا جرایم

. است بررسی قابل جزا حقوق مباحث در آن تبعات که نامندمی تصنعی جرایم را مدرن تكنولوژی از ناشی

 درنهایت و الملل بین جزای حقوق عمومی، جزای حقوق بعد و اختصاصی جزای حقوق بدوا جرایم این

 از جنایی علوم و جزا حقوق اصلی هایرشته آن کنار در و است کرده چالش دچار را کیفری دادرسی آئین

 جرایم این رخداد علل کاوش صدد در نوشته این. است شده هاییتنش دستخوش نیز یابیجرم جمله

 جرایم جزایی مختلف هایجنبه بررسی ضمن منظور بدین.  باشد می دانشجویان و نوجوانان توسط

 به ایرایانه جرایم کیفری جنبه از دانشجویان آگاهی میزان و جرایم این ارتكاب نحوه بررسی با ایرایانه

 شاخص به توجه با. پردازیممی آنها وقوع از پیشگیری و یابیجرم شناسی،جرم جهت راهكارهایی ارائه

 همچنین و دلفی روش  از استفاده با آنها اولیه اعتبار آزمون و تحقیق ادبیات از شده استخراج های

 رشته دانشجوی 053 از بیش از نظرسنجی از استفاده با آنها نهایی اعتبار و اهمیت  میزان بررسی

 عنوان به و نموده قلمداد مناسب را آمده بدست های شاخص و ها مولفه توان می کامپیوتر، مهندسی

   .داد قرار عمل مبنای ای رایانه ایمجر ارتكاب دالیل ارزیابی برای کارآمد ابزاری

 

 مجازی فضای پیشگیرانه، اقدامات کیفری، دادرسی آئین ای،رایانه جرایمواژگان كليدي: 
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 مقدمه  

 تمام در را آوری شگفت و سریع بسیار تحوالت میالدی سوم هزاره به گذاشتن پا با کنیم،می زندگی آن در امروزه که دنیایی

 ایننمود مهمترین. باشدمی اطالعات آوریفن تحوالت اینعمده و مهم عوامل از یكی شك بدون. کندمی هتجرب خود شئون

 محدودیتهای همه از فارغ اما واقعی، دنیای کارکردهای همه با مجازی دنیای یك در «جهانی اطالعاتی جامعه» ایجاد عصر،

 و تازه هاییفرصت کامپیوتری هایسیستم. است گرفته شكل  «تاطالعا فناوری» پود و تار البالی در که است آن فیزیكی

 هاییشیوه به را جرایم مرسوم هایگونه ارتكاب بالقوه توان و گذارندمی مجرمین اختیار در شكنی قانون برای پیشرفته بسیار

 .آورندمی وجود به مرسوم غیر

 درگیر سخت دارد، اجتماعی تحوالت با تنگاتنگی رابطه که را حقوق دانش افراد، زندگی با سایبر دنیای العادهفوق آمیختگی

 راه باید اجتماعی، هایپیشرفت با که است حقوقی قواعد طریق از نظم ایجاد علم چیز، هر از بیش دانش این. است کرده

 است نامحدود و آزاد مخفی، محیطی که نیز سایبر فضای. دهد ارائه نوین هایمحیط در نظم استقرار برای جدیدی هایحل

 .باشد بسیار هایآشفتگی و جرم صحنه تواندمی محیط این از صفحه هر باشد، این خالف اگر و دارد نظم به احتیاج

 پدیده المللی، بین ایرایانه هایشبكه با هارایانه میان ارتباط و تعامل همچنین و زندگی ابعاد تمام به اطالعات فناوری نفوذ

 مختلف هایجنبه تحلیل و تجزیه و بررسی. است بخشیده آن به المللی بین بعد و ساخته ترخطرناك و ترمتنوع را ایرایانه جرم

 فرصتی که هستند خصوصیاتی و صفات دارای ارتباطی هایشبكه و مدرن هایرایانه که ساخت خواهد مشخص ایرایانه جرایم

 اینبا. دهدمی قرار  پلیس  سپس و بالقوه دیدگان بزه روی فرا را اریبسی مشكالت و آورندمی پدید مجرمین برای مناسب بسیار

 لذا. هستند اطالع بی دهد، رخ آنها علیه بر تواندمی که حمالتی یا واقعی حمالت از عادی کاربران کشورها، از بسیاری در وجود،

 همه آشنایی به نیاز ناچار به ای،رایانه جرایم با مقابله و پیشگیری برای اطالعات، فناوری از ناشی خطرات و مشكالت به توجه با

 .هستیم جرایم گونه اینماهیت و ارکان و ابعاد با جانبه

 کیفری جرم گونه هر دربرگیرنده عنوان به «اطالعات فناوری به مربوط جرائم»  به کیفری دادرسی آئین موضوعات زمینه در

 ایرایانه هایسیستم در که کنند پیدا دستیابی اطالعاتی به باید تحقیق تمقاما آن به مربوط تحقیقات برای که کندمی اشاره

 «.اندشده منتقل یا پردازش( الكتریكی داده پردازش هایسیستم)

 خصوص در توافقی مورد تعریف که نكته اینذکر با( جنایی سیاست المللی بین نشریه)  خود 44 شماره نشریه در ملل سازمان

 و سرقت مانند سنتی ماهیت با مجرمانه فعالیتهای شامل را ایرایانه جرم کرد، ارائه نتوان شاید و ندارد وجود ایرایانه جرم

 اینكهبر مبنی ملل سازمان موقع به و جا به تصریح. کندمی بیان استفاده سوء برای تازه هایراه یعنی نوین ماهیت با یا و جعل

 .است مهم بسیار نكات از رایانه، از استفاده سوء نه گفت ایرایانه جرم باید

 مفهوم خصوص در 0333 سال می ماه در اسلو المللی بین ایرایانه جرائم کنفرانس در آمریكایی، حقوقدان رابینسون جیمز

 :گویدمی ایرایانه جرم

 :پذیردمی صورت شكل سه به رایانه علیه مجرمانه رفتار

 اطفال پورنوگرافی ای،رایانه جعل ای،رایانه کالهبرداری مانند. است جرم ارتكاب وسیله عنوان به رایانه گاهی... 

 خدمات یا اطالعات سرقت مثل. گیردمی قرار جرم موضوع رایانه بهتر عبارت به است جرم یك هدف رایانه گاهی 

 ... و( سابوتاژ) ایرایانه خرابكاری کردن، هك ای،رایانه

 قرار جنایی رفتار مسیر در دیگر جرم یك انضمام به بلكه نیست مجر مستقیم هدف یا وسیله رایانه نیز گاهی 

 یا رایانه از که مجاز غیر اطالعات سازی ذخیره یا هاپدوفیلی توسط اطفال هایپورنوگرافی کردن ذخیره مثل. گیردمی

  .است شده حاصل دیگری منبع
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 این .نمودیم نامهپرسش طراحی به اقدام ایایانهر جرایم مختلف هایجنبه از دانشجویان آگاهی میزان بررسی جهت مقاله

 سنندج واحد اسالمی آزاد دانشگاه کامپیوتر رشته و اطالعات فناوری مهندسی هایرشته دانشجویان بین در را نامهپرسش

 این در آنها لعاتمطا میزان ای،رایانه جرایم با دانشجویان این آشنایی میزان بررسی هدف با شده طراحی سواالت. کردیم توزیع

 برعلیه جرایم این وقوع یا و ایرایانه جرایم انجام زمینه در آنان تجربیات استان، سایبری پلیس با آنان آشنایی میزان زمینه،

 از شده استخراج های شاخص به توجه با .گرددمی ذکر ادامه در بررسی این نتایج که بود ایرایانه جرایم هایجنبه دیگر و آنان

 با آنها نهایی اعتبار و اهمیت  میزان بررسی همچنین و دلفی روش  از استفاده با آنها اولیه اعتبار آزمون و تحقیق اتادبی

 را آمده بدست های شاخص و ها مولفه توان می کامپیوتر، مهندسی رشته دانشجوی 053 از بیش از نظرسنجی از استفاده

 .داد قرار عمل مبنای ای رایانه جرایم ارتكاب دالیل ارزیابی برای دکارآم ابزاری عنوان به و نموده قلمداد مناسب

 
 ايرايانه جرم تحول و پيدايش تاريخ

 شده انجام تحقیقات. شد ظاهر میالدی 0693 دهه علمی ادبیات در و عمومی مطبوعات در بار اولین برای ایرایانه جرم واژه

 0693 دهه تا. است یافته ادامه سرعت با توام افزایشی روند یك در اما شده شروع تدریج به ایرایانه جرم که دهدمی نشان

 در دادندمی ترجیح کشورها اینکه است بوده کم قدری به یافته توسعه کشورهای در ایرایانه هایاستفاده سوء تعداد میالدی

  .کنند برخورد جرائم این با سنتی قوانین چهارچوب

 بین ایرایانه هایشبكه مخصوصاً ایرایانه هایشبكه و شخصی هایرایانه آمدن وجود به از پس ایرایانه جرائم فزاینده رشد

 طریق از فكری مالكیت علیه جرائم و اقتصادی جرائم محرمانگی، علیه جرائم افزایش موجب تنها نه اینترنت مانند المللی

  .آوردند وجود به را قانون حمایت مورد منافع و اهداف دیگر به تعرض قابلیت بلكه گردید، ایرایانه هایسیستم

 به محدود ایرایانه جرم که شد مشخص و یافت تغییر سرعت به ایرایانه جرم مورد در عمومی و علمی نظرات 0693 دهه در

 تخلفات ای بیمارستان رایانه از استفاده سوء مثالً شد،می شامل را منافع همه به نسبت تعرضات همه نبوده، اقتصادی جرائم

 .اندکرده بررسی ایرایانه جرم از جدا را موارد این اساساً و ندارند اقتصادی جنبه که فردی و خصوصی حقوق به نسبت ایرایانه

 که حوادثى از یكى. کردند تهدید را کاربران اطالعات امنیت و خصوصی حریم هكرها،کراکرها چون مجرمینی هایفضولی

 گزارش ماکلیس شارون توسط م 0669 سال فوریه 04 شماره در رایانه دنیاى مجله در و بود آمده وجودبه هافریك وسیلهبه

 ضبط متن و بودند کرده نفوذ اداره این تلفن سیستم به هافریك. شدمى (NYPD) نیویورك شهر پلیس اداره به مربوط شد،

 پلیس افسران که شدمى گفته جدید شده ضبط متن در.بودند داده تغییر گفت،مى خوشامد گیرندگانتماس به که را اىشده

 .ندارند را هاتلفن به دادن جواب فرصت و هستند قهوه نوشیدن و شیرینى نان خوردن مشغول

 خرابكاری، الكترونیكی، ابزار از استفاده با هاسرمایه غیرقانونی انتقال به ایرایانه جرائم زمینه در نظرها بیشتر حاضر حال در

 و فردی حقوق به آشكار تجاوزات. است معطوف رایانه از استفاده با اسناد جعل همچنین و ایرایانه هایکرم ها،ویروس

 شرط عالوه به رسمی اسرار به مربوط مسائل ویژه به( جزا حقوق وسیله به) مرسوم شده حمایت شغلی اسرار زمینه در خصوصی

 جرایم به راجع قانون اولین. شودمی محسوب مامورین و بانكها ان،حقوقدان پزشكان، برای شده شناخته امری محرمانگی

. گردید اصالح قانون این یالدیم 0669 و 0664 هایسال در و رسید تصویب به امریكا در یالدیم 0694 سال در اینترنتی

 (0096)ضیابری 

 

 ايران در ايرايانه جرائم

 سوء ویروس، به آلوده داده هایحامل توزیع طریق از ویروس كارگیریب سنتی، جرائم ارتكاب برای رایانه از استفاده سوء

 دهه در ایران در کم بسیار مقیاس در که اندایرایانه جرائم جمله از ایرایانه افزارهای نرم غیرمجاز تكثیر و مالی هایاستفاده

 0 کیفری دادگاه 95 شعبه 0/4/90 مورخه دادنامه. اندگرفته قرار رسیدگی مورد مرسوم کیفری قوانین با و شده واقع 0093
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 این موجب به. است ایرایانه جرائم خصوص در سنتی کیفری قوانین کارگیری به مبین که است آرایی نمونه از یكی تهران

 فروش و تكثیر بر مبنی دیگر ایرانیشرکت مسئولین علیه رایانه افزاری نرم شرکت یك شكایت خصوص در دادگاه دادنامه،

 و مصنفان و مؤلفان حقوق از حمایت قانون 00 ماده 00 بند استناد به بزه وقوع احراز از پس ای،رایانه افزار نرم جازغیرم

 مجاز غیر طور به که افزارهایی نرم عرضه از جلوگیری به حكم و محكوم مجازات تحمل به را متهم 0049 مصوب هنرمندان

 .است نموده صادر اندشده تكثیر

 مؤسسات و اداری سازمانهای توسط شخصی هایرایانه از استفاده که 0093 دهه ابتدای از باالخص و 0093 دهه دوم نیمه از

 از نیز ایرایانه جرائم ارتكاب. است شده پذیر امكان اینترنت متعدد خدمات به دسترسی یافته گسترش حقیقی افراد و خصوصی

 ایجاد عمومی، عفت خالف مطالب و تصاویر و عكسها انتشار و منكرات و افحش اشاعه. است بوده برخوردار سریعی نسبتاً رشد

 اهانت محرمانه، مسائل و اسناد انتشار نژادپرستانه، مطالب انتشار نژادی، و قومی مسائل طرح طریق از جامعه اقشار بین اختالف

 جمله از غیره و ادبی سرقت حقوقی، و حقیقی اشخاص و دولتی مقامات به نسبت افترا و اهانت دینی، و مذهبی مقدسات به

 الكترونیك، پست ها،وبالگ و هاسایت وب طریق از اینترنتخدمات از استفاده امكان شدن فراهم از بعد که هستند جرائمی

 .اندپیوسته وقوع به اینترنت هایسرویس سایر و چت خبری، هایگروه

 آگاهی پلیس توسط هفته یك از کمتر در مرتكبان که گرفت انجام یارایانه مجرمان توسط نیز کشور بانكی شبكه به نفوذ

 که هاییحساب از مبالغی سیبا سیستم در نفوذ با 0090 سال در دانشجو 5 قضیه ایندر. گردیدند دستگیر و شناسایی تهران

 و نمودند واریز بودند، کرده خریداری دارنده از را آن خالی کارت که دیگری سیبای حساب به و برداشت داشتند باالیی عملكرد

 تصویب به ای رایانه جرایم قانون از ماده 05  ، 0099 سال ماه دی 00 چهارشنبه در.کردند برداشت را مبالغ طریق آن از

 .رسید  اسالمی شورای مجلس

 

     اطالعات كيفري حقوق

 قابل و  ملموس اشیاء و اهداف از حمایت به وارههم آنها: هستند روبرو واحد مشكل یك با ایرایانه جرایم قبال در کشورها همه

 حمایت با جزا حقوق بعد به بیست قرن اواسط از. است اشیا و اهداف گونه اینبه ناظر طبع به نیز آنان قوانین و پرداخته رویت

 تكمیل و عاتاطال ارزش افزایش فراصنعتی، به صنعتی جامعه از گذر نیز آن علت شده مواجه ناملموس اشیا و اطالعات از

 .است شده فیزیكی غیر الگوهای به تبدیل جزا حقوق در فیزیكی الگوهای اینكه نتیجه. است اطالعات  حقوق هایدکترین

 و است موضوع آن از دقیق شناخت داشتن به منوط موضوع یك مورد در درست حل راه انتخاب و صحیح تصمیم اتخاذ

. است خطرات و مشكالت آن با مقابله برای صحیح حل راه انتخاب الزمه عاتاطال فناوری از ناشی خطرات و مشكالت شناخت

 غالبا ایرایانه جرائم شیوع از قبل تا کشورها کیفری قوانین که بود این سنتی جزای حقوق شدن کشیده چالش به علل از یكی

 موضوع یك عنوان به ایرایانه هایداده و تاطالعا رایانه، فناوری رشد با. پرداختندمی ملموس موضوعات و اهداف از حمایت به

 برابر در دارد برعهده را ارزشها از حمایت که ماهوی جزای حقوق. گرفت قرار ایرایانه جرم موضوع ارزش، با و رویت غیرقابل

 .داد نشان واکنش جدید نگرشی با ارزشها اینبه تعدی و تجاوز

 نیازمند که اندآمده وجود به ارزشها از جدیدی انواع جزا، حقوق در مرسوم شده حمایت قضایی منافع کنار در است، مسلم آنچه

 هایبرنامه اطالعات ها،داده بایستی عمومی، آسایش و امنیت اموال، اشخاص، بر عالوه جهت همین به و اندحقوقی حمایت

 محرمانه یا اطمینان قابلیت و یدسترس قابلیت درستی، و صحت لحاظ از کامپیوتری هایسیستم کلی طور به و کامپیوتری،

 .شوند واقع ضمانت مورد کیفری مقررات سوی از بودن،

 

 ايرايانه جرايم بندي طبقه

 مسئله بررسی و مطالعه به 0690 سال در که است المللی بین سازمان اولین( OECD) اقتصادی توسعه و همكاری سازمان
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 هایسیاست تحلیل و ایرایانه جرم عنوان تحت گزارشی 0699 سال در زمانسا این. پرداخت ایرایانه هایاستفاد سوء یا جرم

 هایاستفاده سوء حداقل عنوان به فهرستی ایرایانه هایاستفاده سوء از تعریفی ارائه ضمن گزارش ایندر. ساخت منتشر قانونی

 و ممنوعیت مشمول را آنها کیفری قوانین از فادهاست با که خواست کشورها از و داد ارائه شوند، تلقی جرم تواندمی که ایرایانه

 ذکر تفكیك به دارند، ایرایانه جرم عنوان تحت انگاری جرم قابلیت که را اعمالی از نوع پنج گزارش این.دهند قرار مجازات

 :از عبارتند اعمال این. است کرده

 قانونی غیر انتقال قصد با و عمدی طور به که ایرایانه هایبرنامه یا و هاداده سازی متوقف یا و کردن پاك تغییر، ورود، -0

 .باشد گرفته صورت دیگر ارزش با چیز هر یا و وجوه

 صورت جعل ارتكاب قصد با و عمدی طور به که ایرایانه هایبرنامه یا و هاداده سازی متوقف یا و کردن پاك تغییر، ورود، -0

 .باشد گرفته

 عملكرد از جلوگیری قصد با و عمدی طور به که ایرایانه هایبرنامه یا و هاداده سازی متوقف یا و کردن پاك تغییر، ورود، -0

 .باشد گرفته صورت مخابراتی و ایرایانه سیستم

 به آن ارائه و هابرنامه آن از تجاری برداری بهره قصد با شده حمایت ایرایانه برنامه یك مالك انحصاری حقوق به تجاوز -4

 .بازار

 با چه مذبور سیستم مسئول افراد از مجوز کسب بدون و آگاهانه که ارتباطی یا و ایرایانه سیستم یك در شنود یا دستیابی-5

 .باشد گرفته صورت شرافتمندانه غیر هدف با چه و امنیتی تدابیر از تخطی

 ایرایانه جرائم اختیاری فهرست و حداقل فهرست عنوان تحت فهرست دو R( 96) نامه توصیه در 0696 سال در اروپا شورای

 .کنیممی خودداری آنها ذکر از اینجا در کالم اطاله از جلوگیری جهت که داد ارائه

 

 ايرايانه جرايم براي دادرسي خاص آئين گرفتن نظر در لزوم

 شده روبرو چالش با کیفری دادرسی آیین بحث یا شكلی جزای حقوق ماهوی، جزای حقوق کنار در ایرایانه جرم پیدایش با

 دادرسی آیین در مرسوم اهداف و موضوعات نوع در شده یاد چالش دلیل. است مقدماتی تحقیقات زمینه در آن بیشترین. است

 خصیصه به توجه با جرایم اینگونه کشف جهت دادرسی، خاص آئین گرفتن نظر در لزوم دیگر مهم مسایل از یكی .است

 حادثه وقوع محل در شخص فیزیكی حضور و آیدنمی حساب به آن برای مانعی مكان و زمان مسافت،. است آن بودن المللیبین

 و تخصص بدون و بوده متفاوت کالسیك جرایم با جرم آلت و اسباب توقیف جرم، وقوع محل بازرسی تحقیق، نوع. ندارد معنایی

 . باشد نمی میسر جرم کشف قضایی، مقامات کافی مهارت

 بازرسی حق شامل حدی چه تا خاص کامپیوتری تاسیسات یا شبكه یك توقیف و بازرسی حق که ستا این مسایل دیگر از

 توقیف و بازرسی زمینه در. دارد قرار مؤسسه یك یا و کاربر دسترس در فقط که شودمی مادر هایشبكه و اطالعاتی هایبانك

 مطرح عمومی المللیبین حقوق با رابطه در خاصی ئلمسا نیز المللیبین مخابراتی هایسیستم طریق از «هاداده پایگاه»

 یا و کشوری حاکمیت به تجاوز معموالً تعقیب مقامات وسیله به خارجی هایداده هایبانك در مستقیم نفوذ چراکه شود،می

 غیر وضوعاتم شدن جایگزین واقع در است، شده ذخیره آن در اطالعات که باشدمی مادر اطالعاتی بانك یا و شبكه به تجاوز

 از و ساخته مطرح را نوینی حقوقی مسایل اطالعات، تكنولوژی عرصه در عینی و ملموس مثبت ادله عوض به مجازی و ملموس

 .باشدمی اینترنتیو کامپیوتری جرایم بارز خصوصیات

 آئین اینکه چرا باشد، کیفری دادرسی آیین قانون به الزم قانونی مواد افزودن زمینه ایندر مطلوب روال رسدمی نظر به

 رایانه وسیله به که هم سنتی جرایم تعقیب و کشف در ماموران بلكه نیست، محض ایرایانه جرایم برای نیاز مورد تنها دادرسی

 . باشندمی مواجه محض ایرایانه جرم یك کشف و تعقیب در که هستند مواجه مشكالتی همان با یابند،می ارتكاب

 در را اصولی صرفا نامه توصیه این. رساند تصویب به را آن توجیهی گزارش و R(65) نامه توصیه روپاا شورای وزرای کمیته

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 از مواردی که باشدمی اصل 09 و فصل 9 حاوی نامه توصیه. بردارد در اطالعات آوریفن به مربوط کیفری دادرسی آئین زمینه

 .کنیممی نقل را آن

 آنچه مانند مشابه شرایط تحت که دهند اجازه تحقیق مقامات به باید کیفری دادرسی آئین قوانین: توقیف و تفتیش -0 فصل

 .کنند توقیف را هاداده و تفتیش را ایرایانه هایسیستم است، شده مطرح توقیف و تفتیش سنتی اختیارات طبق که

 الزم فنی اقدامات تمامی به جرائم، رهدربا تحقیق انجام در که دهد اجازه تحقیق مقامات به باید قانون: فنی مراقبت -0فصل

 .باشند داشته دسترسی انتقال، حال در هایداده گردآوری برای

 مقامات به حقوقی هایسیستم اکثر قانونی، حمایت یا قانونی امتیازات پیرو: تحقیق مقامات با همكاری برای تعهد -0 فصل

 تحویل برد، کار به ادله عنوان به را آنها توانمی که را کنترلشان تحت اشیای دهند دستور اشخاص به که دهندمی اجازه تحقیق

 .دهند

 به خصوص به شود، داده توسعه بیشتر باید الكترونیكی ادله کنترل برای فنی هایروش و هارویه: الكترونیكی ادله -4 فصل

 .شود تضمین ها،دولت بین آنها سازگاری که روشی

 جرائم پیرامون تحقیق زمینه در را نگاری رمز کاربرد منفی تاثیر تا شود اتخاذ باید ابیریتد: رمزنگاری از استفاده  -5 فصل

 .بگذارد تاثیر دارد ضرورت که آنچه از بیشتر آن قانونی استفاده بر که آن بدون دهد، کاهش کیفری

 آنها با مبارزه که جرائمی، ونپیرام کردن تحقیق برای متخصص واحدهای ایجادو اندازیراه: آموزش و آمار تحقیق، -9 فصل

 .گیرد قرار نظر مد باید است، اطالعات فناوری در ویژه تخصص مستلزم

 طبق بر که باشد دسترس در باید مقتضی سیستم همچنین و مناسب و شده تسریع هایرویه: المللی بین همكاری -9 فصل

 .کنند گردآوری را ادله عطلیم بدون که کنند تقاضا خارجی مقامات از بتوانند تحقیق مقامات آن،

 

 ايرايانه جرايم مرتکبين

 ناراضی، کارمندان دانشجویان، نوجوانان،. باشندمی افراد از ایگسترده طیف شامل سنی لحاظ به کامپیوتری جرایم مرتكبین

 دهدمی نشان را لسا 93 تا 03 بین سنی کامپیوتری مجرمین سنی منحنی که غیره، و المللی بین هایتروریست و خالفكاران

 گاه و کندمی اکتفا کامپیوتر با کلی آشنایی گاه جرم، نوع به بسته. است گسترده ایحرفه تا کار تازه از آنان مهارت دامنه در و

 .باشدمی باال سطح در تخصص نیازمند

 .هستند دسته دو مزبور جرایم مرتكبین اصوال

 .هستند خود منافع دنبال به که مجرمانی -0

 برای یا و علمی نتیجه یك به رسیدن یا و کنجكاوی حس ارضای مثل گوناگون دالیل به که تحقیق و فن اهل و تخصصانم -0

 به و قانونی غیر و مجاز غیر که اینرغم علی عده ایناقدامات که است طبیعی. شوندمی جرایم اینمرتكب...  و سرگرمی

 چنین  اطالعات فناوری دنیای در. گردد خاص امری در تكامل و عهتوس سبب است ممكن شود،می تلقی جرم دیگر تعبیر

 و کنجكاو خبره، افراد اصل در و هستند مطرح سیاه کاله هكرهای مقابل در که نامندمی سفید کاله هكرهای را افرادی

 را شبكه امنیت زمینه در خود دانش هم تا دارند وب تحت هایوسیستم هاشبكه در نفوذ در سعی که هستند طلبیاصالح

 هایخسارت آمدن بوجود از طریق این از و کنند گوشزد ذیربط مسوالن به را هاسیستم این ضعف نقاط هم و دهند وسعت

 .نمایند جلوگیری ذات بد افراد توسط احتمالی جبران قابل غیر

 یكدیگر از مجرمین از گروه سه اساس اینبر. باشدمی آنان انگیزه نوع یكدیگر از کامپیوتری جرایم مرتكبین تمایز وجوه از یكی 

 و کامپیوتری هایسیستم به دستیابی صرفاً اول گروه انگیزه .خرابكاران و خالفكاران کامپیوتری، مزاحمان: اندشده شناخته

 اینهب دست جویی برتری حس ارضای و سرگرمی و تفریح برای که هستند نوجوانانی اکثراً و باشدمی آن در موجود اطالعات

 کالهبرداری و جاسوسی مقوله دو در عمدتاً و است مالی منفعت کسب خالفكارها یعنی دوم دسته انگیزه .زنندمی اقدامات
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 خسارت ایرادو زدن صدمه تنها سوم دسته انگیزه باالخره .شودمی افزوده جهان در افراد اینتعداد بر روز به روز که دارند فعالیت

 بوده روانی اختالالت دارای که هستند افرادی بلكه باشدمی تفریح و سرگرمی نه و منفعت کسب قصد به نه که است، دیگران به

 .دارند جویی انتقام قصد یا و

 و هاتروریست آماتورها، دانشجویان، اند،شده ایرایانه جرایم مرتكب که افرادی از ایگسترده طیف که است داده نشان تاریخ

. است یافته ارتكاب جرایم ماهیت سازد،می متفاوت هم از را آنها که چیزی. باشندمی یافته سازمان جرایم هایگروه اعضای

 مشتریان حساب از که مالی موسسه یك کارمند با کند پیدا دسترسی ایرایانه سیستم به مجرمانه نیت سوء بدون که کسی

 . دارد بسیار تفاوت کند،می برداشت را وجوهی

 انجام به قادر عموما آنها عالوه به(. مجرمین دیگر برعكس) باشندمی تحصیلكرده و روشنفكر طبقات از ثراًاک رایانه مجرمین

 این.بردارد سوپرمارکت از کنسرو قوطی یك نتواند شاید افزار نرم سارق یعنی. نیستند آن فعلی معنی به ساده جرم یك حتی

 کنندمی عمل درایت و هوشیاری با چراکه است، دشوارتر معموال آنها تعقیب زیرا است مهم افراد گونه اینتعقیب در مهم مسئله

 آنها اجتماعی موقعیت رعایت با باید آنان مجازات عالوه به. کنندمی محو شود، آنان دستگیری به منجر است ممكن که آثاری و

 سیستم یك با مبارزه به بلكه کنند،می فكر خود خصوصی نفع به کمتر افراد این از بسیاری اینكه اضافه. گیرد صورت

 . ندارند( اخص معنی به) مجرمانه انگیزه یعنی پردازند،می

 نشان برای تواندمی آنها ترین عمده ولی. است گوناگون دهد،می سوق جرم ارتكاب سوی به را مرتكبین که مهم هاییانگیزه

 مذکور، مرتكبین و مجرمان کلیه بین در. باشد مجرمانه نفع و جویی انتقام مهارت، کسب تفریح، و سرگرمی مهارت، دادن

 طیف این مورد در توضیحاتی ذیل در ما. اندداده اختصاص خود به ایرایانه جرم ارتكاب در را باالیی درصد جوانان، و نوجوانان

 :نماییممی ارایه

 

 جوانان و نوجوانان توسط شده انجام ايرايانه جرايم

 :نماییم ذکر را پیوسته وقوع به عده اینبوسیله که ایشده شناخته جرایم از مورد ندچ تا است الزم ابتدا در

 04 ملبورن دادگاه دستور به بود، کرده نفوذ ناسا ایرایانه هایپرونده ترین محرمانه به که استرالیایی ساله 00 جوان یك»

 تلفن خط یك و خود شخصی رایانه از استفاده با را دنیا رسراس در ایرایانه پرونده هزاران دانشجو، این.گردید بازداشت ساعت

 04 به دادگاه در است، حسابداری رشته سوم سال دانشجوی و دارد نام جونز مارتین ریچارد که او. است کرده رو و زیر معمولی،

 .«بود نكرده خراب را آنها ای نبرده، بین از را اطالعات هرگز او. کرد اعتراف ایرایانه هایداده به مجاز غیر دستیابی بار

 ظرف شبكه، دو ایناز کنندگان استفاده. کرد اشاره نت تله ایرایانه هایشبكه قضیه به توانمی موارد از دیگر یكی عنوان به

 آنها سیستم به غیرمجاز صورت به افراد که شدند معترض و کردند تسلیم شبكه اینمسئوالن به هاییشكایت هفته یك مدت

 فدرال پلیس با کانادا پلیس داشت، فراملی وضع شده یاد الكترونیكی استفاده سوء چون. اندکرده ایجادمشكالتی و فتهیا دست

. کردند دستگیر را نیویورك شهر در دالتون مدرسه ساله سیزده نوجوان مجرم 4 ها،شبكه تلفنی  خطوط کنترل طریق از آمریكا

 را خود مدرسه رایانه یافتند، را نت تله شبكه تلفن شماره آنها. شوندمی محسوب اییانهرا مجرمان ترین جوان تعبیری به اینان

 رمز کلمه آزمایش و حدس روش با سپس. کنند پیدا یابی دست رایانه به توانستند ایکورکورانه روش با و کردند متصل آن به

 برای آموزان دانش اصلی دلیل: »که کرد نظر اظهار چنین مجرمان اینپرونده قاضی. آوردند دست به سیستم کاربری برای را

 .«نیست شدنی این داشتند عقیده همه که بود اینعملی چنین به زدن دست

 هایجاذبه رایانه. دارند کار و سر آن با روز هر و کنندمی کار رایانه با مرتب خانه، در هم و مدرسه در هم نوجوانان، امروزه

 مطرح دوسوال حال. باشند افزایش حال در ایرایانه بالقوه مجرمین تا شودمی سبب امر همین و ددار نوجوانان برای را خاصی

 :دهیم پاسخ آنها به باید که است

 است؟ عمدی جرایم به محدوده فقط که این یا و شودمی عمدی غیر و عمدی جرایم شامل ایرایانه جرایم آیا اینكه اول -0
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 توانمی تعدیل و جرح بدون و تماماً را قاعده این آیا هستند، مبری کیفری مسئولیت از اطفال اجز حقوق در که این دیگر -0

 کرد؟ اعمال ایرایانه جرایم مورد در

 از تبعیت دلیل به ثانیاً و کیفری تورم از اجتناب دلیل به اوالً دارند، اعتقاد ایعده است، مختلف نظرات اول پرسش به پاسخ در

 رکن در مجرمانه قصد همواره ایرایانه جرایم لیست تنظیم در( جزا حقوق بودن فرعی اصل) حل راه آخرین ا،جز حقوق فلسفه

 عداد در را جزایی خطای مصادیق دیگر و غفلت انگاری، سهل احتیاطی، بی مباالتی،بی نوع هر و باشد نظر مد باید جرم معنوی

 .باشد اداری یا مدنی باید نیز هانآ اجراهای ضمانت داد، قرار اداری یا مدنی تخلفات

 بارزتر اوصاف این عمدی موارد در که تفاوت این با دارند، را خود خاص اوصاف عمدی غیر چه و عمدی چه ایرایانه جرایم

 زنند،می سنگین لطمات است، دشوار آن کشف یابند،می ارتكاب راحتی به کند،می مرتكب نصیب را سرشاری منافع است،

 ... . و هستند کننده تحریك و کننده تشویق

 و ندارد وجود جزا خطای نمودن خارج و مجرمانه قصد به ایرایانه جرایم روانی عنصر ساختن مقید بر ایکننده قانع دلیل هیچ

 هم ایرایانه جرایم مورد در شده پذیرفته جزایی خطای...   و قتل رانندگی، مثل جرایم دیگر اقسام و انواع در که طور همان

 و( عمدی جرایم) مجرمانه قصد بین تفاوتی هیچ شناختن، جرم در جزا، حقوق سخن دیگر به. شود عمل نحو همین به باید

 .گذارد نمی( عمدی غیر جرایم) جزایی خطای

 باغ و یمزتا روزنامه اروپا، جامعه سفید، کاخ هایداده سیستم در خرابكاری برای اش خانه رایانه از که «بدورث» نام به شخصی

 نیت و قصد او داشت، اظهار وی مدافع وکیل ولی نمود، اقرار خود ارتكابی اعمال به دادگاه در است، کرده استفاده توکیو وحش

 کار گونه بیمار وسوسه» پرونده قاضی. بود آمده وجود به او در رایانه با کار از «ایگونه بیمار وسوسه» بلكه نداشته، جرم ارتكاب

 .نمود تبرئه را متهم و ندانسته جرم را اطالعات جایی به جا که چند هر نپذیرفت، دفاع عنوان به را «رایانه با

 کیفری مسئولیت رافع علل از کودکی، دنیای حقوقی هاینظام غالب در. است اطفال کیفری مسئولیت مورد در دوم، مسئله

 کیفری مسئولیت رافع علل از را صغر کلی، حكم یك رد و جرم هر احوال و اوضاع به توجه بدون مقنن. است شده شناخته

 مذکور جرایم مرتكبین از باالیی درصد که است آن کندمی توجه جلب ایرایانه جرایم بحث در که ایمسئله. است شناخته

 در نباید امر، اینبه توجه با آیا: که است اینشود ذکر اینجادر باید چه آن. هستند سال پانزده تا ده افراد ویژه به و کودکان

 است؟ تغییر و خدشه قابل غیر اصل این آیا زد؟ تخصیص را اطفال کیفری مسئولیت عدم کلی اصل ایرایانه جرایم خصوص

 عدم اصل طرف، یك از زیرا. است کرده مشغول خود به را ایرایانه جرایم محققان و نویسندگان ذهن که است سوالی این

 جرایم باالی میزان و حجم و ایرایانه جرایم مرتكب اطفال توجه قابل میزان سو دیگر از و است جاری اطفال کیفری مسئولیت

 است ناپذیر خدشه و ناپذیر تغییر شده یاد اصل گویندمی ایعده. است شده تبدیل معضل یك به آن، سوی از وارده صدمات و

 حد تا کندمی ایجابقضیه بر حاکم احوال و اوضاع رسدمی نظر به لیو. نمود تبعیت آن از باید ناگزیر به هم ایرایانه جرایم در و

 (.اخص وقد اال عام من ما)  زد تخصیص را آن و گرفت نادیده را اصل این محدودی

 رد را هاییاقدام کند، معرفی ایرایانه جرایم با مبارزه قهرمان عنوان به را خود دارد قصد که کشور ایندولت انگلستان، کشور در

 را مختلف نوجوانان و کودکان و والدین خواهدمی دولت. است گرفته نظر در نوجوانان و کودکان سوی از ارتكابی جرایم خصوص

 .بنماید آنان تخلفات از جلوگیری مسئول

 اجرا را آن باید آنها والدین که است نوجوانان و کودکان برای شب 6 ساعت از بعد آمد و رفت منع نظر مورد هایاقدام جمله از

 دولت. شد خواهند جریمه دالر 0933 تا مدرسه به فرزندانشان روزه هر فرستادن از والدین کوتاهی صورت در همچنین. کنند

 تحت را خود فرزندان بتوانند بهتر تا بفرستند آموزشی هایکالس به را والدین که دهدمی را امتیاز این هادادگاه به همچنین

 افزایش سالگی 09 تا فرزندانشان توسط شده مرتكب جرایم برای والدین قانونی هایمسئولیت آن بر عالوه. باشند داشته نظارت

 .است یافته
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 و تشخيصي( پيشگيرانه) پيشنهادي اقدامات

رسد که پیشگیری از وقوع این گزارد بنظر میهای فراوانی که فضای مجازی در اختیار مخاطبین خود میبا توجه به قابلیت

ای همچون  تخصصی و علمی بودن و های جرایم رایانهباشد. گرچه ویژگیهای مقطعی میایم بسیار بهتر از اجرای مجازاتجر

های خاص آنها در جهت تعیین صالحیت کیفری و جهانی بودن، پیشگیری از وقوع آنها را دشوار نموده است. از همان پیچیدگی

ای نام گرفته جلوگیری شد سعی بر آن داشت که از اقداماتی که اکنون جرایم رایانهزمانی که بشر موفق به ایجاد فضای مجازی 

ای هم که کند. اما از آنجاییكه در هر دوره تعریف و رویكرد خاصی نسبت به این جرایم وجود داشته مسلماً تدابیر پیشگیرانه

شود بلكه به دو شیوه ایی و کیفری محدود نمیهای متفاوتی داشته است. پیشگیری تنها به حوزه علوم جناتخاذ شده جلوه

بایست از ابتدا قبح مساله تبیین شود چون کیفری و غیر کیفری امكان پذیر است. پیشگیری اجتماعی بسیار مهم است. می

ست. پذیر است. بنابراین فرد خود باید به این نتیجه برسد که اعمال زشت و ناپسند اارتكاب این جرایم در خلوت هم امكان

بایست اطالع رسانی همگانی راجع به این مساله که این اقدامات جرم و بزه محسوب شده و موجب ایجاد سابقه همچنین می

ای یا فرهنگ مجازی جزء ارکان جامعه اطالعاتی است. همانطور که آشنا کردن شود بیشتر شود. اخالق رایانهکیفری می

سازد در زمینه فناوری نان را در بزرگسالی به رعایت این قوانین مقید و متعهد مینوجوانان به مقررات راهنمایی و رانندگی آ

شود به دقت آموزش داده شود تا تاثیر بازدارندگی و پیشگیرانه ای تلقی میای یا حرفهاطالعات هم باید آنچه اخالق رایانه

 داشته باشد.

اند درحالیكه در یط از اقدامات متفاوتی جهت مجازات بهره بردههای سنگین با توجه به شراها بجای حبسدر بسیاری از کشور

ای پرداخته شده و بین شخصی که آگاهانه اقدام به انجام ای ما صرفا به مجازات مربوط به انواع جرایم رایانهقانون جرایم رایانه

رتكب شده تفاوتی قایل نشده است. گرچه نماید با شخصی که ناآگاهانه و صرفا بابت کنجكاوی چنین اقدامی مای میجرم رایانه

کشف میزان آگاهی مجرم از عمل مجرمانه خود با مشكالتی روبرو است اما در مواردی نیز قابل تشخیص و اثبات است که 

 شایسته است قانونگذار به آن توجه نماید.

در بسیاری از موارد نیازی به حمالت فنی  اظهارداشته که ای آمریكایی است،ساله بنام کوین متینگ که مهاجم رایانه 09جوان 

های بزرگی مثل موتورال و نوکیا به راحتی اطالعات کلیدی و رمزها را بدست نداشته زیرا با حرف کشیدن از کارکنان شرکت

 های آسان وهای پیشگیری ممانعت از دسترسی به مراکز حساس و امتناع از گذاشتن رمزآورده است. بنابراین یكی از راه

 باشد. همچنین حفظ آن توسط کاربران می

توانند با ارائه توضیحات الزم به مخاطبان خود اعالم نمایند که سوء های اینترنتی میها و سایتهمچنین بسیاری از شبكه

صورت اینهای الزم را بدهند که در های آن را ذکر کرده و هشداراستفاده از خدمات و اطالعات سایت آنها جرم بوده و مجازات

 قصد و عنصر معنوی عمل مجرمانه را داشته است. شود که کاربری که سوء استفاده نموده،محرز می

شود. عالوه ای نیاز به حمایت از علوم قضایی رایانه احساس میاز لحاظ روند رسیدگی نیز جهت کاهش و مبارزه با جرایم رایانه

نماید. توانایی قوقدانانی با توانایی استفاده تخصصی از رایانه ضروری میبر استفاده از کارشناسان رسمی، وجود قضات و ح

 ای است.ترین نیازهای کنونی برای رسیدگی به جرایم رایانهها از مهمصورت موثق در دادگاهاستخراج اطالعات و ارایه آنها به

های مربوطه الزم و کنند و کسب مهارتیای فعالیت مهمچنین آموزش مداوم قضاتی که در حیطه رسیدگی به جرایم رایانه

ها و دسترسی به محیطی ای آموزش دادیاران، دادرسان و دادستانضروری است. با توجه به کیفری بودن جرایم رایانه

کننده نیز در راستای رسیدگی عادالنه امری حایز اهمیت است. ضمنا اگر رسیدگی آزمایشگاهی و کامل برای ماموران رسیدگی

 می پذیرد. های مشخص با افراد متخصص داده شود، رسیدگی بهتر صورتها به هیاتنگونه پروندهبه ای

از سوی دیگر درست است که مامورین آگاهی ضابط دادگستری بوده و گزارشات و تحقیقات آنها موثق، و مورد اطمینان قضات 

تری جهت اعتراض به نظر ست. لذا وجود مرجع عالیجهت رسیدگی است، اما صدور رای تنها بر اساس نظرات آنان شایسته نی

رسد و نبودن مرجع اعتراض به نظر ضابطین شاید در برخی موارد موجب از بین رفتن حقوق پلیس سایبری ضروری بنظر می
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 متهم باشد.

تدبیر برای کاهش  فراموش نكنیم که استفاده از راه حل حقوق جزا یعنی جرم انگاری و مجازات متخلفین نباید به عنوان تنها

ایجاد امنیت در جامعه اطالعاتی استفاده شود. باید ضمن استفاده از تدابیر خطرات و تهدیدات در جلوگیری از ارتكاب جرم و

اینكه استراتژی کلی پیشگیری و کنترل جرایم هب توجهبا دیگر برخورد کیفری نیز به عنوان آخرین راه حل انتخاب شود. 

 :یمکنتوان به تدابیر قانونی محدود کرد یك سری تدابیر غیر کیفری را پیشنهاد میانفورماتیك را نمی 

 استفاده از تدابیر امنیتی داوطلبانه به وسیله استفاده کنندگان از رایانه ها. -

 های حساس.اجباری کردن اعمال تدابیر امنیتی در بخش -

 های ملی.رایانه به وسیله حكومتاداری برای ارتقا امنیت  -وضع قوانین و اتخاذ تدابیر اجرایی -

 ارائه دستورالعمل، تشریح و ارتقای اقدامات امنیتی به وسیله صنعت تكنولوژی اطالعات -

های مختلف جامعه به ویژه از طریق موسسات آموزشی، گسترش و ارتقای اصول اخالق انفورماتیك به وسیله بخش -

 ای و مردم.تشكیالت حرفه

 ایهای رایانهافشای جرم دیده در ارتقای همكاری بزه -

 این قبیل جرائم.های تخصصی برای قضات ویژه رسیدگی بهتربیت و آموزش پلیس و برگزاری دوره -

 های آموزشی برای والدین در کنترل فرزندان هنگام استفاده از رایانهکالس -

 

 گيري نتيجه و بحث

 یبررس نیو همچن یآنها با استفاده از  روش دلف هیبار اولو آزمون اعت قیتحق اتیاستخراج شده از ادب یبا توجه به شاخص ها

 ولفهتوان م ی، مدانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر 053از  شیاز ب یآنها با استفاده از نظرسنج ییو اعتبار نها تیاهم  زانیم

 ارتكاب جرایم رایانه ای دالیل یابیارز یکارآمد برا یرا مناسب قلمداد نموده و به عنوان ابزار بدست آمده یها و شاخص ها

ای اقدام به های مختلف جرایم رایانهما در این تحقیق جهت بررسی میزان آگاهی دانشجویان از جنبهعمل قرار داد.  یمبنا

اطالعات و رشته مهندس  های مهندسی فناورینامه را در بین دانشجویان رشتهای نمودیم و این پرسشنامهطراحی پرسش

اه آزاد اسالمی واحد سنندج توزیع کردیم. سواالت طراحی شده با هدف بررسی میزان آشنایی این دانشجویان کامپیوتر دانشگ

ای، میزان مطالعات آنها در این زمینه، میزان آشنایی آنان با پلیس سایبری استان، تجربیات آنان در زمینه انجام رایانه با جرایم

 گردد.ای بود که نتایج این بررسی در ذیل ذکر میهای جرایم رایانهعلیه آنان و دیگر جنبهای و یا وقوع این جرایم برجرایم رایانه

دانشجویان میزان اطالع خود از  %05ای آشنا بودند. تنها حدود در بررسی انجام شده اکثر دانشجویان با پدیده جرایم رایانه

از دانشجویان  %50ای کم بوده و حدود انین مربوط به جرایم رایانهبودند. اما میزان مطالعه قو موضوع را خیلی کم ارزیابی کرده

های مربوط به اند و بقیه نیز تاحدودی با قوانین مصوب کشور و مجازاتاظهار کرده بودند که تابحال این قوانین را مطالعه نكرده

 نادرست پاسخ داده بودند. %93دود ها و جرایم حآن را می دانستند چنانچه در چند پرسش نمونه در مورد میزان مجازات

دادند اما بسیاری دانشجویان از عدم ارتكاب جرم خبر می %90ای در این خود اظهاری حدود در مورد میزان ارتكاب جرایم رایانه

ارای کپی افزارهایی که دشود مانند کپی کردن نرمبوند که به نحوی جرم محسوب میاز آنها نیز اعمالی را ناآگاهانه مرتكب شده

اطالع بودند که این با توجه به تازه اندازی پلیس سایبری در استان کردستان بیدانشجویان از راه %99رایت هستند. در حدود 

 دهد.تاسیس بودن این نهاد تا حدودی قابل توجیه است اما از عدم اطالع رسانی مناسب در این زمینه در سطح جامعه خبر می

بودند که ناشی از ناآگاهی آنان از جرم بودن ای اکثر دانشجویان جرایمی را مرتكب شدهكاب جرایم رایانهبندی ارتدر مورد دسته

پدیده داشت و یا قصد معنوی انجام جرم را نداشتند و تنها جهت کنجكاوی و سرگرمی و یا تست کردن دانش خود در این 

 اظهار کرده %55اند اما در عوض حدود به سیستمی نفوذ نكرده بودند که تابحالدانشجویان گفته %69زمینه داشتند.چنانچه 

از دانشجویان اظهار داشتند که به نحوی  %90اند. همچنین بودند که کلمات عبوری را که متعلق به آنان نبوده در اختیار داشته
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شد. با این وجود اکثر می سوبای محاند که برخی موارد از مصادیق جرایم رایانهسربه سر دوستان و آشنایان خود گذاشته

 اند.ای نبوده( اعتقاد داشتند که بزه دیده جرایم رایانه%64دانشجویان )حدود 

ها ومراکز ای در سطح دانشگاهدر مورد اطالع رسانی در سطح جامعه، بررسی موجود از ناکافی بودن تالش در تبیین جرایم رایانه

دهند و این نشان دانشجویان از عدم اطالع رسانی در مورد این جرایم خبر می %99 دهد. چنانچهنزدیك به دانشجویان خبر می

دانشجویان مستندات تلویزیونی  %90ها و سمینارهای اینچنینی بسیار خالی است. با این وجود حدود دهد که جای همایشمی

های هده کرده بودند و این تلویزیون ورسانههای مستهجن را از تلویزیون مشاهای سایتمانند شوك، گرداب و مصاحبه با باند

 دهد.رسانی نشان میجمعی را به عنوان یك عامل اساسی در اطالع

از برخی اصطالحات در زمینه هك  %94ای )حدود های رایانهبا توجه به دانش نسبتاً کم دانشجویان در مورد نحوه انجام نفوذ

باشند و دوست دارند قابلیت تكنیكی انجام نفوذها و ارتكاب برخی جرایم را داشتهاظهار داشته بودند که  %95خبر بودند( اما بی

ها ها مطالعه داشته و یا سعی به جمع آوری اطالعات در زمینه بدست آوردن این قابلیتدانشجویان در این زمینه %53در حدود 

 اذ نشدن تدابیر مناسب در این موضوع خبر می دهد.نموده بودند. که این از توان بالقوه ارتكاب اینگونه جرایم در صورت اتخ

های تكنیكی در زمینه ارتكاب جرایم در پایان بررسی بسیاری از دانشجویان اظهار کرده بودندکه در صورت داشتن قابلیت

، های مشروع آنای دوست دارند که در زمینه اطالع رسانی به اقشار مردم، همكاری با پلیس سایبر و یا کسب درآمد از راهرایانه

های پیشگیرانه کیفری و غیر کیفری چنانچه ذکر آن توان گفت که اتخاذ روشهای انجام شده میعمل کنند. با توجه به بررسی

 ای راه گشا باشد.تواند در جهت برخورد با بسیاری از جرایم رایانهرفت می
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، سال چهاردهم، فروردین و 96ای، ماهنامه دادرسی شماره جرایم رایانهغالمعباس ترکی، نگرش علمی و کاربردی به قانون 

 0096اردیبهشت 

 90ای، مجله حقوقی دادگستری، تابستان امیر حسین جاللی فراهانی، پیشگیری از جرایم رایانه

 0095تان ، زمس00امیر حسین جاللی فراهانی، صالحیت کیفری در فضای سایبر، فصل نامه فقه و حقوق، سال سوم، ش 

 ای، نحوه رسیدگی به جرایم رایانه0099آذر  06روزنامه ایران، 

 93، شماره 0099ای کشور، نشریه پردازش، سال هفتم، سال اسماعیل ذبیحی، مهمترین جرایم رایانه

شماره  ناهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهاردهم،ها (، دواندازها و چشممهدی هاتف، امنیت در فضای مجازی )چالش

 0099، بهمن و اسفند 03

 00آورد نور، شماره ای، نشریه رهمحمد حسین تارمی، گذری بر جرایم رایانه

 0090فرزاد تحیری، دسترسی غیر مجاز، دانشگاه مفید قم، 

 http://www.magiran.com/npview.aspجرایم و مجرمان اینترنتی را بهتر بشناسیم،  سید ایمان ضیابری،
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