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 یگذارقانون ۀحوز در رانهیشگیپ کردیرو بر هیتک با یبریسا میجرا در ییجنا استیس بر یرآمدد
 

 2نژاد الهوحید ذبیح، 1حسن شریفی ولیالئی
 

 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 1
 حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابلدانشجوی کارشناسی ارشد  2

 
 نژادالهوحید ذبیحنویسنده مسئول: 

 چکیده

 علوم یتمام یفناور نیا شک، بدون و بوده یارتباط دیجد هاییفناور و یعلم هایشرفتیپ اثر در شگرف ایدهیپد ظهور شاهد جهان است یادهه چند

 و یعلم ماندگیعقب از یریجلوگ یبرا ایجامعه هر وفق، منیه بر و است داده قرار خود ریتأث تحت نینو تفکر طرز و راهبرد کی عنوانبه را جهان در موجود

 موجب یبریسا یفضا وسعهت و بودن رپذیانعطاف آسان، یدسترس تیقابل ،ییسو از. شود همراه و همگام یفناور و علوم شرفتیپ با دیبا ناچار به ک،یتکنولوژ

 و زانگیشگفت هایتیقابل سلسله کی داشتن با که است گشته نینویایدن نیا به یجهان یتالیجید ۀدهکد امروز شهروندان عموم و یانسان جوامع یوابستگ

 موازات به ،ییسو از و است هنمود فراهم یدانای و دانش توسعه و اطالعات مبادله یبرا را یمناسب بستر و رفع را سازینهیبه موانع از یاریبس فرد،بهمنحصر

 جینتا. گرددیم قلمداد ،اطالعات به حمله یبرا مناسب ابزاری نحویو به ساخته آنها اطالعات و کاربران متوجه نیز را یتهدیدهای ها،فرصت و مزایا نیهم

 یمتعدد امکانات و رهاابزا از آن، تحقق یبرا که شودیم محسوب کشور هر ییجنا استیس یاصل محور م،یجرا با مقابله و یریشگیپ که است آن انگریب پژوهش

فضای  از افراد برداریبهره و یبریسا یفضا گسترش با ،یاحواالت در نیهمچن. گرددیم برداریبهره یمشارکت و ییقضا ،ینیتقن ییجنا استیس مهم انواع در

 توانیم رهگذر نیا در. ستا برخوردار ییسزابه تیاهم از یبریسا میجرا هیعل مناسب ییجنا استیس نیتدو اطالعات، یفناور هیعل جرم وقوع امکان و سایبر

 و کاهش جهت ؛یبریسا ۀحوز در کشورها یداخل نیقوان و ایمنطقه ،المللینیب اسناد به توجه ضمن ،یمشارکت و ییقضا ،ینیتقن ییجنا استیس کنار در

 .جست بهره مربوط میجرا از یریشگیپ

 .فناوری اطالعاتگذاری؛ جرایم سایبری؛ سیاست جنایی؛ پیشگیری از جرم؛ قانون کلمات کلیدی:

 

 

 

 مقدمه. 1

ای که در ارتباطی بود، پدیدههای جدید های علمی و فناوریپیشرفتای شگرف در اثر در اواخر سدۀ بیستم و در عصر فراصنعتی، جهان شاهد ظهور پدیده

ها با انتقال اطالعات جدید و مبادله در جهان امروز، رسانهاز سویی،  .ه استهای متفاوت با جهان کنونی بودواقعیت به معنای تولد جهانی دیگر با شرایط و ویژگی

ها و اند. اگر شرربکهکه عصررر حاضررر را عصررر ارتباطات نامیدهطوریبهاند، بزرگی را بر عهده گرفتهافکار و عقاید عمومی، در راه پیشرررفت و تمدن بشررری، نقش 

تواند موجب القای سررریع بسرریاری از مفاهیم گردد و از وقوع نحو صررحیحی در راسررتای فرهن  یک جامعه مورد اسررتفاده قرار گیرد میهای دیجیتالی بهفناوری

شگیری نماید و د ضالت و جرایم در جامعه پی سیاری از مع شد، میب شده با سی تنظیم  شنا سیاری بر جامعه ر مقابل، اگر بدون هدف و کار تواند تأثیرات منفی ب

موجب شده تا بسیاری از ابعاد آن ناشناخته  فضای سایبر توسعۀ فراگیر، سوی دیگراز . [1] داشته باشد و حتی منجر به وقوع جرایم و انحرافات در جامعه گردد

ستر مساعدی برای ظهور جرایم سایبری این پدیده  که،د. با نگرش بر اینها باشمحل مناسبی برای مجرمان در اجرای عملیات مجرمانۀ آنو  1بمانند و شرایط و ب

سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طراحی و تولید شدند؛ اما در بشر و ساده هدف خدمت به نوع عان و مخترعان آن، صرفاً بادر ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدّ

شقاوت را همعمل، تبدیل به چاقوی دو لبه سعادت و  شتند که  سب با  آفرین،های تأثیرگذار و تحولتمامی این پدیده و آورندهم به ارمغان می زمان باای گ متنا

ضای  .آورندوجود میبه نیز نجارهای جدیدی رانهند، فرهن  و همی شرایط جدیدی که بنیان ساختار ف سریع و در عین حال نامتوازن  شد  همچنین، با ر

مند، معقول و توجه و رسیدگی سریع، نظام پذیر و خطرناک در جهان مبدّل شده است که ضرورتی، این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیبسایبر

دیگر مفهوم مهم در این  [2].طلبدالمللی میاز تهدیدات موجود و پدیده نوظهور سرایبر را در فضرای بینسرازی این بسرتر هدفمند به منظور مصرون

ست که در حقوق کیفری نوین به مفهوم  ،پژوهش ست جنایی ا ست گیریجهت»سیا ها و اقدامات متفاوت دولت، نهادهای غیر دولتی و مردم در مهار بزهکاری ا

، سرریاسررت اوالًتعریف گیرد که طبق این توجه به مجازات ها و اصررالم مجرمین، مرحله پیشررگیری و حتی ماقبل آن را نیز در بر می که عالوه بر مبارزه با جرم و

که سیاست جنایی دهد؛ دیگر آنو حتى ماقبل پیشگیری از جرم را نیز مدنظر قرار می اصالمجنایی، عالوه بر تبیین جرم و مجازات، محدوده پیشگیری، درمان، 
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و  ای گسترده از اقدامات متفاوت استگیرد؛ عالوه بر آن، سیاست جنایی مجموعهتنها محدود به دولت نیست و سایر نهادهای غیر دولتی و مردم را نیز در بر می

 سیاست جنایی به انحراف نیز توجه دارد. ،کهویژگی آخر آن
 

 سایبری جرایم در پرتوماهیت و رویکرد جرم . 1/1

کارشناسان برخورد با  ۀمبنی بر تشکیل کمیت 1986اصطالم جرم سایبر اشاره شده، اقدام شورای اروپا در نوامبر صراحت بهرسمی که در آن بهاولین اقدام 

سیون جرایم سایبر، کمیت ۀمنظور تهیبه 1997شورای اروپا در اقدامی دیگر، در سال ، جرایم سایبر است متخصصان جرم در فضای  ۀنام کمیتجدیدی به ۀکنوان

سند بین شکیل داد. جدیدترین  سایبریسایبر ت سیون جرایم  شده؛ کنوان شاره واقع  سایبری مورد ا صطالم جرم  ست 2001 المللی که در آن ا ست. بوداپ        ا

کنند و با رشد میر تغییر جامعه، جرایم نیز تغیی شناسان معتقدند جامعه عاری از جرم تا به حال وجود نداشته است و پس از این نیز وجود نخواهد داشت. باجرم

شد می ست از گذاران دانش جرمیکی از بنیان 2تعریف جرم بنا به تعریف گاروفالو. ]2[ کنندجامعه، جرایم نیز ر سی؛ جرم عبارت ا تعرض به احساس اخالقی »شنا

شر، یعنی جریحه سات بنیادی نوعب سا شامل میدار کردن آن بخش از حس اخالقی که اح ستکاری را  شفقت و در سالم، افعالی «. شودخواهانه یعنی  از دیدگاه ا

 شرررود که مغایر با احکام و نواهی باری تعالی باشرررد. از نظر حقوقی، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شرررده باشرررد جرمجرم تلقی می

سایبری . [3]شود محسوب می سند راهبردی دفاع  سال در  سالمی ایران در  ست: 1391جمهوری ا شده ا سایبری به این صورت تعریف  ضای  ای از مجموعه»، ف

منظور های ارتباطی، کنترل و مدیریتی است که بهافزار و سیستمافزار، نرمسخت ها، تجهیزات،زیرساخت های کامپیوتری شامل نیروی انسانی،ها و شبکهسیستم

 .«اندبرداری از اطالعات، ایجاد و سازماندهی شدهتبادل و بهره سازی، پردازش،ذخیره تولید،
 

 حوزۀ پیشگیری از جرمسیاست جنایی در  تدابیرو  راهبرد .2/1

شکال مدرن بزه رپیدایش و ظهو سالیان اخیر، تنوع و کثرت در اعمال تدابیر، واکنشا سکاری طی  ستیها و  ست. در ا شته ا های کالن جنایی را در پی دا

های کلی هستند های فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه قرار دارد و این آموختهها، مکاتب و جریاناندیشه تأثیراین میان، سیاست یاد شده به شدت؛ تحت 

صولی، با هدف مه ضایی و اجرایی به تبیین راهبرهای ا ست تقنینی، ق سیا سیطور کلی، به .[4]پردازد ار پدیده بزهکاری میکه در قالب  صطالم  ست جنایی در ا ا

ستحقیقت برگردان واژۀ  سی آن ا سوی یا انگلی شمند آلمانی قرن نوزدهم 3«فوئر باخ»که  ؛معادل فران ست که آن را به ،دان شمندانی ا کار برده از زمرۀ اولین اندی

ها قبل هرچند مدت؛ [5]دهد ها در مقابل جرم، واکنش نشان میداند که دولت از طریق آناقدامات سرکوبگر و کیفری می ۀمجموع»است. وی سیاست جنایی را 

سی نمود 4«ژوزه دودام هودر»از وی یک حقوقدان هلندی به نام  باخ را اهمیت تعریف فوئر .]6[ کتابی به همین عنوان تألیف و در آن تمام ابعاد علوم جنایی را برر

ساختارمندکردن واکنشمی ست، چرا که تعریف او بیانگر تحوالت ژرف حقوق جنایی در فرآیند ها و تدبیرهای بهتوان به  شی به جرم دان شده در واکن کار گرفته 

ست که تحت گیری نهادها و مراجع قانونشکل سامانه تأثیرمندی ا سترده  سبت به مقوله جرمدگرگونی گ آگاهانه و هدفمند در برابر  کیفر و مبارزه، های فکری ن

که  استای سیاست جنایی رشته»دانشمند آلمانی نیز در تعریف خود از سیاست جنایی آورده است:  5«فون لیست»همچنین،  .]7[کند کاری ساماندهی میبزه

پیشررگیری جرایم که در عمل مفید واقع گردد، های کیفری و کند تا به تدوین نظریههای فلسررفی و علمی و طبق مقتضرریات تاریخی کوشررش میحسررب یافته

ست جنایی اظهار  6«ویتو»و « مرل» «.بپردازد سیا صیف  شیوهمجموع روش»دارند: می در تو شنهاد میهای الزمی که به قانونها و  که در یک شود؛ یا اینگذار پی

توفیق حاصررل  ،کن کردن و نابودی آنای جدی بپردازد و در ریشررهبزهکاری به مبارزهگیرد تا بدین طریق بتواند علیه زمان و مکان خاص مورد اسررتفاده قرار می

ست جنایی قبل از آن سیا شکلکند. بنابراین،  شف و  ست که هدفش ک شد، یک فن ا های ممکن برای حل دادن عقالنی و منطقی بهترین طریقهکه یک علم با

دهی مبارزه با نوعی سررازمان» سرریاسررت جنایی را  7اسررتفانی و لواسررور. ]8[« آوردلی به وجود میمجرمانه از نظر شررکلی و عمۀ مسررائل مختلفی اسررت که پدید

شکال مختلف و با به سوی اهداف معین میبزهکاری در ا شده به  سویی، . ]9[ دانندکارگیری ابزار گوناگون و هدایت  سوی قرن  8«کوش»از  شمند فران در  20دان

ست جنایی می سیا ست »گوید: تعریف  سازماندهی عقالنی و مؤثر مبارزه با جرم ا  9«دوندیو دووابر». ]11[ ]10[یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت عملی در 

سیاست جنایی یک هنر و فن است که »دهد: به نظر او ، تعریفی شبیه او از سیاست جنایی ارائه می«کوش»دانشمند دیگر فرانسوی، بیش از یک ربع قرن، بعد 

گیرد؛ چرا های در اختیار دولت را در بر نمیبه نظر او سیاست جنایی همه شیوه«. سازدست که مبارزه مؤثر علیه جرم را میسر میا هاییموضوع آن کشف روش

ست جنایی اهمان .[12] [10]گردد که موجب محو پدیده مجرمانه نمی سیا ضیقی از  شمندان تعریف م ست اکثر دان شده ا رائه داده و آن را محدود گونه که بیان 

ست کیفری و مبارزه با جرم نمودند، در مقابل این نظر، عده سیا ست جنایی ارائه دادهبه  سیا سعی از  سیر مو شمندان، تف اند که عالوه بر حقوق ای دیگر از دان
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تردید باید از مبدعین بی را 10«مارک آنسررل»، بر همین وفق دانند.های حقوقی، نظام جامعه را نیز در مبارزه با جرم و پیشررگیری سررهیم میکیفری و سررایر نظام

ست شمند:  ، کهدیدگاه تنوع و تعدد ابزار مبارزه با بزهکاری دان ضوع آن تدوین بهترین »به زعم این اندی ست و هم یک هنر، که مو ست جنایی هم یک علم ا سیا

ست جنایی عبارت از انتخاباتی است که جامعه، در تعیین جرایمی که قانون آنها را سرکوب سیا»به اعتقاد او:  ؛«شناسی استهای جرمقواعد مثبته در پرتو یافته

صالح معمول میکند و به منظور تأمین حمایمی سعۀ  .[13]« داردت از افراد  سط و تو شین، می شدۀتعاریف ذکر در واقع با ب ست جنایی، »توان گفت که پی سیا

بدین ترتیب، سیاست جنایی مترادف با . [14]« بخشداجتماع با استفاده از آنها، پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان میهایی است که هیئت )پیکر( مجموعه روش

شکال مختلف کنترل اجتماعی )جرم و انحراف( متجلی میجنبه ست حقوق کیفری، همهای نظری و عملی ا ستشود. بدیهی ا صلی یا محل قوی ۀچون ه ترین ا

های دیگر ها، شیوههای کیفری در قلمرو سیاست جنایی، دیگر تنها نیستند، بلکه حول آناما کار بست ست جنایی حضور محسوسی دارد،فشار و تنش، در سیا

گرفته شده کار ژی بهکنترل اجتماعی از نوع غیر کیفری، غیر سرکوبگر و گاه حتی غیر دولتی وجود دارد. مطابق این معنا، سیاست جنایی عبارت از هنر یا استرات

ای دیگر از عدهاز سرررویی،  .[15]باشرررد گیری و مبارزه علیه بزهکاری و اصرررالم و درمان بزهکار میدر قواعد حقوقی و نهادهای نظام عدالت جنایی جهت پیش

شناخت وسایلی »گوید: جنایی می در تعریف سیاست 11«کلین اسکراد»دانند: عنصر پیشگیری از جرم را بسیار مهم می ،دانشمندان نیز در تعریف سیاست جنایی

شهروندان، منطبق با گرایش خاص هر دولت می شگیری از بزه و حمایت از حقوق طبیعی  سپینی«. »تواند بیابدکه مقنن به منظور پی نیز با همین رویکرد  12«کری

ست جنایی را چنین تعریف می ست که فعالیتی را که دولت باید به »کند: سیا شی ا ست جنایی دان سی سیا سط دهد، برر سرکوبی جرائم ب شگیری و  منظور پی

توان پس می .[12]اند در همه تعاریف ارائه شده عناصر بزه، بزهکار، بزهکاری، واکنش سرکوبگرانه، پیشگیرانه یا اصالحی، به عنوان ارکان تعریف ملحوظ«. کندمی

غیر کیفری و پیشررگیرانه با  ،جنایی، کلیه اقدام های سرررکوبگرانه )کیفری( گفت تعریف سرریاسررت جنایی در پایان قرن بیسررتم بدین نحو بوده اسررت سرریاسررت

  های مختلف یافته یکدیگر، از آنها در قالب روششررود که دولت و جامعه مدنی هر یک به نحو مسررتقل و یا با مشررارکت سررازمانهای مختلف را شررامل میماهیت

 .[10]کنند ز جرم و انحراف استفاده میبزهکاران و نیز پیشگیری ا ،منظور سرکوبی بزهکاریبه
 

 حوزه سایبری با رویکرد پیشگیرانهدر نگاه حقوقی اقسام سیاست جنایی در  .2

ضایی و مبا توجه به دسته ست جنایی تقنینی، ق سیا ست جنایی در ادامه مفاهیم  سیا سبندی کلی  سایبری مورد برر سپس در حوزۀ  شریح یشارکتی و  قرار  و ت

 گیرد.می

 اقسام سیاست جنایی در نگاه حقوقی .1/2

 ضمانت چون یمطمئنی جراا ضمانت و است شده یمتجل قانون در ردکهیگیم بر در را یکاربزه با مبارزه ریتداب از یامجموعه :ینیتقن ییجنا استیس .1/1/2

 کی یفریک نظام بر حاکم یلک اصول انگریب و بوده آن گرید انواع یمبان و اریمع دارد، یقانون تیصالح که آن ضمن ییجنا استیس از نوع نیا. دارد یقانون یاجرا

شدیم جامعه ستیس. با ست گونه دو بر خود ،ینیتقن ییجنا ا ص بر زین یوگاه دارد هیتک مجرمانه ای منحرفانه عمل بر گاه ؛ا شر تیشخ  عمل آن مرتکب و مبا

 استیس بر یمبتن قانون کی قتیحق در یزمان قانون، کاربزه تیشخص بر یمبتن ینیتقن ییجنا استیس در دگاه،ید نیا با لذا. کندیم دیکأت منحرفانه، ای مجرمانه

. سازد سریم جامعه، به منحرفان و کارانبزه بازگشت راه هموارنمودن و مساعد یبرا را یاجتماع کنترل ای ،یفریک یاجرا ضمانت «کردنیفرد»: که است ییجنا

 تیشخص است مهم نچهآ که چرا باشد؛ نداشته یسبتنا زین یارتکاب جرم با و نبوده یقطع و یحتم اجرا ضمانت یکل طوربه و مجازات است، ممکن حالت نیا در

 .[16] او یارتکاب عمل نه است منحرف ای مجرم

ستیس. 2/1/2 ضا ییجنا ا ض یمعنا به :ییق ستیس یعنی آن، قیم صم در که ییجنا ا ستر یهادادگاه عملکرد و هامیت ست منعکس یدادگ  کهآن زا پس. ا

ستیس گذار،قانون  قانون. شودیم رفتهیپذ و رکد یمتفاوت یهاصورت به گذار،قانون یهاامیپ و نیقوان نیا کرد، ادهیپ مقررات و نیقوان قالب در را خود ییجنا ا

 به دنیبخش روم یعنی مرا نیا. است نموده واگذار محاکم قضات به خاص موارد در را آن قیتطب و ریتفس و پرداخته جامعه کی نظام یکل یمبان و اصول نییتب به

 عمل و ریتفس رداشت،ب مورد که طورآن ینیتقن ییجنا استیس یعنی ییقضا ییجنا استیس گرید انیب به. آنها به دنیبخشتیفعل و نیقوان رومیب و خشک الفاظ

 .[16] ردیگیم قرار قضات

ستیس .3/1/2 شارکت ییجنا ا شارکت زانیم نییتع یمعن به :یم ستیس در یمدن جامعه فعال و مؤثر م ست ،ییجنا ا  آثار رگرفتننظ در: گرید یعبارت به. ا

 لهیوسبه  که است، ییجنا استیس طرم به شتریب دنیبخش اعتبار منظور به هیقضائ قوه ای سیپل از ریغ به یگرید یتیتقو یهااهرم و ابزارها جادیا یاتیح ضرورت

ضای . [16] گرددیم نیتدو و هیته مقننه و هیمجر قوه صالحیت جهانی در ف شمول  سه ارتکاب جرم م سایبری، پرو بر  ایبر، نه تنهاسبا توجه به ماهیت جرایم 

ناشناختگی، ، جرم های خاص چنین جرمی از جمله؛ سرعت، کثرت، حجم جرایم، سهولت ارتکاب، بلکه به لحاظ ویژگینگذاشته است قابلیت اجرایی تأثیر منفی

ضا می سجام جهانی اقت سناد و اطالعات فیزیکی یا ارزان بودن بزه، فراملی بودن و حفظ و ان سنخیت با ا صحنه بزه، عدم  ضور در  ند که تعقیب آن در کعدم ح

ایبری مورد بررسی قرار سجنایی در حوزه با توجه به آنچه بیان شد، در ادامه اقسام سیاست . [2]ترین شکل تدابیر کیفری الزم صورت گیرد و راحت ترینسریع

 گیرد.می
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 سیاست جنایی در حوزه سایبری با رویکرد پیشگیرانه. 2/2

طور صریح به استفاده از طور ضمنی و گاه بهگذار گاه بهدر قوانین و مقررات مربوط به فضای سایبر قانون :م سایبرییسیاست جنایی تقنینی در جرا. 1/2/2

تاریخ  درعالی فضای مجازی است: این شورا نخست، مصوبات شورای :[1]شود آنها اشاره میه ب ادامهتدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته که در 

سفند  17 شکیل و موظف گردید تا به 1390ا ضای درونی و بیربه فرمان رهبری ت ضا را تأمین طور کامل و روز آمد بر ف شته و امنیت این ف شراف دا ونی اینترنت ا

سالم،  به تعریف فضای مجازی 30/01/94ش مصوب /94/100151 ابالغیه سازد. در مصوبه این شورا با موضوع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و امن به شماره

ست  13ایمن مفید و شده ا ضوع . ]17[پرداخته  شورا با مو صوبه دیگر، این  ستدر م شبکهسیا ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در  های های 

شماره  ست آمده آن 4در بند که   ،01/11/93ش مورخ /93/103681ارتباطی به  ساس »: ا صی مخاطبان پیام و برا صو صیانت از اطالعات خ به منظور حفظ و 

دهندگان خدمات محتوایی، حق واگذاری، فروش و یا در اختیار قرار دادن این اطالعات خدمات ارتباطی و ارائهدهندگان ای، ارائهم رایانهیویژه قانون جراقوانین به

نامه این های کالن مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین الیحه بودجه و در تصویباین شورا در خصوص طرم ،در مصوبه دیگر. [18]« به دیگران را ندارند

این شورا  ،در مصوبه دیگر .[19]ظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی فضای مجازی، به ارتقای امنیت سایبری پرداخته شده است شورا در خصوص شرم و

ای با قابلیت عرضرره انواع نیز در بند چهارم مقرره دوم به ایجاد شرربکه 1393در خصرروص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شرربکه ملی اطالعات و بودجه سررال 

نکرده  ای به امنیت اطالعاتتوجه داشررته و اشرراره 14گذار تنها به امنیت شرربکهدر این مقرره، قانون ، کهات امن اعم از رمزنگاری و امضررای دیجیتال پرداختهخدم

کننده اشاره به حفظ حریم خصوصی و حمایت از حقوق مصرف 10ای، در بند های رایانههای حاکم بر برنامهدر مصوبه دیگر، این شورا تحت عنوان سیاستاست. 

سطه شمول این مقرره قرار ای پیششده، اما تدابیر وا شخاص حقوقی تحت  ست و اطالعات مالی ا صی ا صو شده در این بنا نیز تنها ناظر به حفظ حریم خ بینی 

توانند اشخاص حقوقی از اطالعات مالی مشتریان نیز شود که این مشتریان، هم میتواند شامل حمایت کننده میحمایت از حقوق مصرف ،گیرند. با این حالنمی

 .[1]و هم اشخاص حقیقی باشند 
 

های مختلف قابل استنباط است که قوه قضائیه در رأس این این نوع سیاست جنایی از میان رویه: سیاست جنایی قضایی ایران در جرایم سایبری .2/2/2

شگیرانه اقدام به آن مینهادها با رویکرد  سی در بند اما در کنار آن، نهادهای دیگر نیز می ؛نمایدپی سا ضائیه همکاری کنند. قانون ا صل  5توانند با قوه ق ، 156ا

ست. با توجه به بند  سته ا ضائیه دان شگیری از جرم را وظیفه قوه ق سب برای پی صل به نظر می 4اقدام منا سد در اینجا قانوناین ا سی به دنبال گذار قر سا انون ا

ست  شگیری غیرکیفری بوده ا سویی،  .[20]پی ضائیه مراکز بیاز  سایبر فعالیت میدر کنار قوه ق ضای  صه ف عدی کنند که عملکرد این مراکز نیز بُشماری در عر

و مرکز آپا )مرکز آگاهی رسرررانه، پشرررتیبانی و امداد  15توان به مرکز ماهر )مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد(پیشرررگیرانه دارد که از جمله آنها می

شگیرانه 16ای(رایانه ست اقدامات پی سایبری ا سی فعال در حوزه امنیت  ست، پلیس فتا نیز که تنها نهاد پلی شاره کرد. همچنین قابل بیان ا ای جهت حفاظت از ا

ست. این نهاد یک واحد تخصصی نیروی انتظامی ست که در تاریخ  اطالعات مالی به عمل آورده ا شروع  1389بهمن  3ا به دستور فرمانده نیروی انتظامی ایران 

 .[1]م سایبری و حفاظت از اطالعات بر روی شبکه اینترنت است یکار کرد. هدف اصلی تشکیل این پلیس، مقابله با جرابه

پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی در این سیاست جنایی، برای : م سایبرییسیاست جنایی مشارکتی ایران در جرا. 3/2/2

سازی، آموزش، مفهوم دینی امر به معروف و نهی از منکر بهره برد. مختلف مانند فرهن  توان برای اعمال آن، از طریقشود که میو غیر دولتی کمک گرفته می

بارزترین جلوه دستورات قرآن در این زمینه که از فروع دین اسالم  ، کهشوداسالم نیز یافت می سیاست جنایی مشارکتی در میان دستورات اذعان نمود کهباید 

«  یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون هولتکن منکم أم»رود، دستور امر به معروف و نهی از منکر است: نیز به شمار می

عنوان ابزاری برای نظارت عمومی در راه پیشررگیری و بازداشررتن مردم از گناه و جرم اسررت. در واقع امر به معروف و نهی از منکر به. [11] (104)آل عمران، آیه 

شگیری از انحرافات اخالقی، جرم احکام امر به معروف و نهی از منکر با هدف  ست پی شده ا سالمی تبیین  سبت در . [21]و گناه در جامعه ا صل به همین منا ف

، دولت نسبت به ابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگرای همگانی و متقهشتم قانون اساسی به این امر مهم اشاره شده است و امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه

                                                           
تویننداررایتای اناش هاوداواکیررریکلاورایریه اش اهی ایتامش اواشررریتهی ایرت یط اک ادراآناشحکویاواخدشیتاشفیدادراچیرچوباش ین اوایربشفضایم ایتاماشکلاازایباها ا ا،فضای ایمن  13

 نند.بیاشحفوظارنییالشاینادرارریرراشحکویاوارفکیرهی اآتیبهی اجنعیک ایباق یزات ،اجنس،اهغزاواتحصیمتایباشحکویاواخدشیتاشوردانییبارهرهاشنداهونداواحک ومژگ 

ه ا ار افرآمندایمن  14 تکیندیرهی ایشنیک ادراشریرزاینویعاشخکلفاتهدمدیتایعمایبادیخل اواخیرج ایهوداک اط اآنامکاتیب اگفک اش یشنیما تکفیدهایبای هود؛ار اع یرتادمگر،ایشنیماش اش ه ا اریای
ت اغیراشجیبار اشنیرعاو تکر ه ا اواگیهاشنجرار اد تماک اگیهایم احنمتاشنجرار اتخرمباکزا ه ا ادراشریرزاحنمتای ه ا ،اهود.اریای یطمعیتاشاه ا انیظرار احفیظمایبا م احیلادرایشنیما

 شکخصصیناریلکرارراعنلارداصحیحاتیسکماکیشپیوتر اتنرکزادیرند.
راعهدهایادراحوبهاتیم ر اررهازاگرفم.ایم اشرکزایهدیفاشخکلف اا۱۳۸۵گوم ار ارخدیدهی ایشنیماکیشپیوترادراتیلانظراتیبشینافنیور ایطمعیتایمریناجهماپیتخابمرشرکزاشیهراشرکز ایتماک ا 15

ننودنایم ایشاینیت،اکنکایلفعزرهی ایشنیک ،ارررت ایشاینیتاریلروهایمجیدایشنیمادرافضی ات یدلایطمعیتاکلوراواکنکار اتیب اروشگذیر اواتوتع اوارهین توینار اتییتمگرفماک ایباجنل اش 
 هی اضررماجهماحفیظمایبایشنیمایطمعیتاواه ا ایهیرهاکرد.ر اتلایزاگروه

فعیلیماخوداریابمرانظرادینلگیهاا۱۳۸۶دهندگینافضی اتیم رایباتیلایتماک اریاهدفایرتریءاآگیه اوادرکاشسیهزاشرت طاریایشنیمایطمعیتادراشییناکیررریناوااترومسدینلگیه اشرکزاآپیانیزاشرکز ا 16
تع ادیرداریایمجید تبایشنیایشیراک یراآغیباکرد.ایم اشرکزا تکفیدهایباتانولوژ اشنی تیبد.ایم اشرکزانیزاهنیننوای تیم ر اتأشی ا لدیرهیم ارری امایطمعیتاریادراشریرزاحنمتا ههروندیناه داشیهرار ا

هندت ایتماواط عاکاشرکزافن اشدهدایشیایم ایشرانیف ایقدیشیتافن ایم اشرکزادراحفیظمایباشطلقایطمعیتانیسم.ادلیزایم ایشرایم ایتماک ایم اشرکزامهینادرافضی اتیم راش حفیظمایبایطمعیت
 یقدیشیتشاریاتدیریرافن اتیبگیرترایتم.

www.SID.ir

http://www.confima.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID  

5 
www.confima.ir   

 

ست. یکی از طرق نظارت بر جرا شده ا شناخته  سبت به دولت  سط نهادهای مدنییمردم و مردم ن سایبری، تو شارکت مردم که     می م  شخاص و با م تواند و ا

شگیری از جرا شد و موجب پی صداقی از امر به معروف و نهی از منکر با شود، مربوط به نظارت بر ورودییم سایبری  سعی میم  ست که  سی ها ا ستر شود از د

شود. این نظارت اهمیت فراوانی در حفاظت از اطال شخاص نفوذگر به اطالعات مالی جلوگیری  آورد عات مالی دارد و حفاظت دقیقی از این اطالعات به عمل میا

سامانهای که حتی گونهبه سیاری از  شده های موفق یا ناموفق افراد در ورود به بخشهای نظارتی اطالعات مربوط به تالشب هایی که در آن اطالعات مالی ذخیره 

ست را ثبت می شد، مه. [22]کنند ا ستفاده از نرممبا توجه به آنچه بیان  ست؛ که در واقع نرمترین راهکار این تدبیر ا ضد پایش ا ضد پایش، نرمافزار  افزاری افزار 

 .[23]ویروس است رود و به نوعی همان آنتیها به کار میاست که برای محافظت از اطالعات مالی در برابر ویروس
 

 مسئولیت اجرای سیاست جنایی. 3

ظام حاکم و حتی هیأت سیاست جنایی و اجرای آن به دلیل ماهیت چند بعدی و گستردگی آن، به عهده تمامی قوای عمومی و نرسالت تدوین و هدایت 

کند. قوه مجریه، ها و تعیین حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی معین میمقننه شالوده و اساس این سیاست را با تقنین جرایم و مجازات ۀقواجتماع است. 

ویژه در جرای بخش مهمی از سیاست جنایی  بهاصلی اتکلیف کمک به سایر نهادها، وظیفۀ است که گذشته از  ور اداره امور اقتصادی، سیاسی و اداری کشورمأم

های پیشنهادی ویژه تهیه طرمبه خواهی با تطبیق مصادیق واعمال قانون،قوه قضاییه ضمن تصدی امر قضا و رسیدگی به تظلّم. [6]گیری را به عهده دارد امر پیش

در کشررور ما، با عنایت به . [24]کند منظور برقراری هر چه بهتر عدالت قضررایی و اجتماعی، در تدوین و اجرای سرریاسررت جنایی کشررور نقش مهمی را ایفا میبه

رسد وظیفه اصلی تحقق اهداف ران است، به نظر میگیری از بزهکاری و اصالم و درمان بزهکات جنایی که مبتنی بر سزادهی، پیشهدف نهایی و اساسی سیاس

صل  ست، زیرا در بند پنجم ا ضاییه ا ست جنایی بر عهده قوه ق شقا 156سیا سب برای پی سی، اقدام منا سا صالم مجرمین از وظایف نون ا گیری از وقوع جرم و ا

سوب می ضاییه مح صلی قوه ق صایی و ا ستشوداح ستلزم هم اهر امر،ظ خالفیابی به چنین هدفی بر . هر چند د مدخل کاری و هماهنگی تمامی نهادهای  ذیم

گیری و اجرای سیاست جنایی نادیده انگاشت و این موضوع، ناپذیر قوای مجریه و مقننه را در تدوین، شکلتوان نقش و رسالت اجتناباست و دراین میان، نمی

سی به سا صول قانون ا ست. به همین دلیل، ویژه در باب حقوق ملت و قوه مقنافی تکالیف محوری قوه مجریه در اجرای ا صویب مقررات مربوطه نی برخی ننه در ت

شتری ب صوالً مرجعی که برخورد بی ست، چرا که ا ضاییه را از باب تغلیب دان سنگین به قوه ق صاص این تکلیف  شاید بتوان اخت شته، اعتقاد دارند که  ا مجرمین دا

یه قضرراییح قانونی به مجلس عرضرره کند، قوه های پیشررنهادی خود را در قالب لواتواند طرمچنین میعهده دارد و هم بر ت بزهکاران راتعقیب، محاکمه و مجازا

ش سئولیت پی ست. افزون بر آن م ست که البته چنانا شده ا صالم مجرمین نیز به این قوه واگذار  شد پذیرش مطلق این نظر با تأمل و گیری از جرم و ا چه بیان 

 .[25]رو خواهد بود ی روبهبحث فراوان
 

 سایبری حوزۀدر  ای و حقوق داخلی کشورهاالمللی، منطقهقوانین و اسناد وضع شده در سطح بین. 4

با و ناپذیر نموده اجتنابهم ای را در کنار کثرت روابط انسررانی و لزوم توجه به اصررل سرررعت، اسررتفاده از ابزارهای رایانهها گسررترش روز افزون فناوری

صه نوینی از فعالیت شدهدرنوردیدن ثغور، عر ساس مرزهای جغرافیایی  شروعیت قوانین بر ا ضعیف م سانی را بازکرده و موجب ت    بر خالف ظاهر آن، ، که های ان

گی بشررری به حاشرریه رانده و زمان و مکان را در کلیه شررئون زند. در واقع اینترنت و فناوری اظالعات گرددخارج از چارچوب مرزها و دنیای فیزیکی ختم میبه

ستحاکمیت دولت سخره گرفته ا سریع و در عینو  ها بر مرزهای خویش را به  شد  سایبری، اینبا ر ضای  ساختار ف ستر به یکی از نقاط بالقوه حال نامتوازن   ب

سیب سریع، نظامآ سیدگی  ضرورت توجه و ر ست که  شده ا صون منظورد بهمند، معقول و هدفمنپذیر و خطرناک در جهان مبدّل  ستر از تهدیدات م سازی این ب

ضای  سایبر را در ف ضر ارزیابی جایگاه جهانی طلبد.میای و حقوق داخلی کشورها  المللی، منطقهبینموجود و پدیده نوظهور  کننده آن کشورها، بیان در حال حا

های اجرایی های اساسی و سازماندهی مناسب برنامهافزاری، تعیین اولویتختافزاری و سنرم هایاست که مدیریت هماهن  ملی بسترسازی برای تهیه زیرساخت

اند همه ها بوده است. زیرا این اسناد توانستهدار قانونی رسیده باشد، عامل کلیدی در توسعه این فناوریای که به تصویب مراجع صالحیتدر قالب اسناد راهبردی

سو، همهای مختلف اداری، اجراها در بخشفعالیت ضایی، حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی را هم صنعتی، ق شی، فنی،  ستا و همیی، آموز نمایند. به همین  افزارا

سایبری از جمله جرایم ارتکابی، خألها و چالش ضای  ضوعات مرتبط با ف شی از عدم وجود، نقص یا کمبود قواعد و مقررات و منظور و توجه به اهمیت مو های نا

شگر صه بینامنیت، کن شورها وان عر سخگویی به نیازها مبادرت ای به فعالیتالمللی و منطقههای بینسازمان المللی یعنی ک ستای پا سترده و جدی در را های گ

سازند.نموده، تا این حوزه نوپدید را درک و قاعده صوص تعمنظور رفع چالشگرفته بهانجام هایفعالیتبر همین مبنا،  مند  شف جرایم های موجود در خ قیب و ک

 .[2] ای و داخلی بررسی کردالمللی، منطقهتوان در سه سطح بینها را میسایبری و مبارزه با آن

 المللیدر سطح بین و اسناد وضع شده در حوزۀ سایبری اجرای قوانین .1/4

ص  صی سایبری، اقدامات بین ۀبه لحاظ خ ست جنایی بینفراملی جرایم  سیا ستیابی به  ست، المللی فراوانی برای د شده ا المللی ناظر بر این جرایم انجام 

دل جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تباالمللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمان، همکاری در پیهای بینهمچنین کنوانسیون

المللی حقوق جزا، اقتصادی، انجمن بین ۀهایی مانند سازمان همکاری و توسعدانش و اطالعات در شناخت و کشف علمی جرایم سایبری تشکیل شدند. سازمان
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شانگهای شورای اروپا،، سازمان همکاری  سیون  شرکت سازمان ملل متحد کنوان شورهای  سایبر المللی مبارزه بکننده درکنفرانس بینو مجمع ک  2001ا جرایم 

 .اند، که در ذیل به آنها اشاره شده استای را در این خصوص انجام دادهبوداپست، اقدامات ارزنده

سع .1/1/4 صادی ۀسازمان همکاری و تو شش بین: اقت سازمان اولین کو سط  سایبری تو شکالت حقوق جزا در برابر جرم  سی م المللی در مورد بحث و برر

سع سال  ۀهمکاری و تو سازمان در  صورت پذیرفت. این  صادی  های شروع به اتخاذ رهنمودهایی ناظر به حمایت از حقوق فردی و جریان فراملی داده 1977اقت

شروع کرد ای المللی بین قوانین کیفری برای مبارزه با جرایم اقتصادی رایانهشخصی کرد. کمیته تخصصی این سازمان، کار خود را در زمینۀ ایجاد هماهنگی بین

 ای ادامه داد.های رایانهاین سازمان کارش را در خصوص امنیت سیستم 1989ای را ارائه داد، و سپس در سال های رایانهاستفادهلیستی از سوء 1989و در سال 

                    عنوان یک موضوع مورد             سایبری را به     جرم      1990                                                  المللی حقوق جزا که یک سازمان غیر دولتی است در سال          انجمن بین   :               المللی حقوق جزا         انجمن بین  .  4 / 1 / 2

سال ضای خود مطرم کرد. در  سبورگ آلمان برگزار و قطعنامه 1992                                    بحث برای اع شگاه ورت ست مقدماتی پیرامون این جرم در دان ش ست                                                                           یک ن                  ای در مورد فهر

 .[2]                                   خود مصوباتی در این خصوص داشته است          های بعدی                                          در نشست نهایی خود در ریودوژانیرو و در نشست      1994                    ای صادر کرد. در سال             جرایم رایانه

                                                                                                             شورای اروپا، تاکنون نسبت به هر سازمان فراملی دیگری، بیشترین اشتیاق را جهت تنظیم قواعد مربوط به امنیت سایبری،  : کنوانسیون شورای اروپا .3/1/4

               المللی در خصوص                       عنوان اولین معاهده بین                              جرایم سایبری شورای اروپا را به          کنوانسیون       2001                                                       خصوص جرم سایبری، از خود نشان داده است. این شورا در سال   به

شبکه سایبری معروف به              ای اعالم کرد.          های رایانه                                    جرایم ارتکابی از طریق اینترنت و  سیون جرایم  سایبری بوداپست"کنوان سیون جرایم  ، نخستین معاهده "کنوان

های تحقیقات را ارتقاء و همکاری بین کشررورها را کوشررد قوانین ملی را سررازگار نموده و روشپردازد و میتی میای و اینترنالمللی اسررت که به جرایم رایانهبین

    های                    گذاری و انجام همکاری                                                                                                     این کنوانسیون صورت ابتدایی سیاست مشترک کیفری اتحادیه، باهدف دفاع در مقابل جرایم سایبری، از طریق قانون  بهبود بخشد.

سایبر در دنیا به            المللی بود.    بین شد جرایم  ستای نیل به هدف مبارزه با جرایم طورجدی و فزاینده وجود دارد برای رفع چالشبا توجه به اینکه ر های موجود در را

ای که دفتر گونهشررده اسررت، بههای مدرن برداشررتهبوداپسررت، اولین گام برای کنترل جرایم سررایبر و جرایم ناشرری از فناوری 2001سررایبری، از کنوانسرریون 

 .[26] یافته، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام داده استدر حوزه جرایم سایبر و جرایم سازمان های سازمان مللهمکاری

سازمان ملل متحداقدام .4/1/4 ست. علی: های  سایبری انجام داده ا                     رغم آنکه مجمع عمومی                                                                              سازمان ملل متحد تاکنون اقدامات محدودی درخصوص امنیت 

صادر کرده، این قطعنامه ست. در اوت                                                                سازمان تاکنون در این رابطه چندین قطعنامه  سازمان نی ضای  سوی اع صی از  ضمن اقدام خا        سازمان       1999                                                            ها مبهم و مت

                     به دنبال این نشست از        ای که                                                                  های اطالعاتی در حال ظهور، میزبان نشستی کارشناسی در ژنو بود. قطعنامه      فناوری                                         ملل متحد، با هدف درک بهتر مفاهیم امنیت 

سال                سوی مجمع عمومی شد اما اقداماتی اندک در این رابطه به       2002              سازمان در  ستار  شتر در خصوص امنیت اطالعات را خوا سی بی شد، بحث و برر شر                                                                                                   منت

                                   خوانی شررد، اما بار دیگر نتایجی قطعی                                                                     سررازمان میزبان برگزاری دو اجالس سررران بود، که در آن به امنیت اطالعات فرا      2005  و       2002    های                عمل آمد. در سررال

                                آمده بودند، سازمان گامی به جلو                       های بزرگ سایبری گردهم                       کشور جهان، از جمله قدرت    15                               که متخصصان امنیت سایبری بیش از       2010                   حاصل نشد. در ژوئیه 

  :                    اقدامات زیر فراخواند    آن                                به دبیرکل ارائه و کشورها را به    را      هایی               برداشته و توصیه

 ها؛وگوی بیشتر میان دولتگفت -

 های ارتباطی در مخاصمات؛اعتمادسازی، ایجاد ثبات و کاهش مخاطرات از جمله تبادل نقطه نظرات ملی در خصوص استفاده از اطالعات و تکنولوژی -

 ها و کاربرد فناوری؛سیاستهای ارتباطی مربوط به راهبردهای امنیتی و گذاری اطالعات ملی و فناوریتبادل اطالعات در خصوص قانون -

 یافته؛شناسایی اقدامات الزم برای حمایت از ایجاد ظرفیت در کشورهای کمتر توسعه -

 ای تشریح اصطالحات و شرایط مشترک.یافتن امکاناتی بر -

سازمان همکاری     اقدام   . 4 / 1 / 5 شانگهای                 های  شانگهای نیز گام             سازمان همکاری   :           های  شته                     های اولیه مهمی برای                    های  سایبری بردا                                     همکاری در حوزه امنیت 

ست. در قطعنامه یکاترینبورگ که در  ضوع تأمین امنیت اطالعات بین      2009     ژوئن     16                                  ا سازمان بر اهمیت مو ضو  شورهای ع شد، ک              عنوان یکی از            المللی به                                                                 صادر 

ستم عمومی امنیت بین سی سیس مرک                                 عوامل کلیدی  سازمان امکان تأ سایبری را                     ز اقدامات قانونی بین                                                 المللی تأکید دارند. همچنین  صوص حمالت                                المللی در خ

 .[27]                مطرم نموده است
 

  ایهای منطقهسازمان در سطح در حوزۀ سایبری اجرای قوانین و اسناد وضع شده  .  4 / 2

که طوریورزند. بهاین زمینه دریغ نمیای و محلی نیز در راسررتای نیل به هدف مبارزه با جرایم سررایبری، از هیش تالشرری در های منطقهدر حال حاضررر سررازمان

     ها، منظور رفع این چالششررده بههای نوین مطرمهای موجود در حوزۀ جرایم سررایبری و واکنشچالشز متنی را تهیه نموده که در آن لیسررتی ا شررورای اروپا

شده، در کنار ارائه پیشنهادهای ماهوی، در خصوص مسائلچشم میبه سایبری نیز راه خورد. در متن یاد  هایی ارائه حلشکلی از جمله آئین رسیدگی به جرایم 

المللی است؛ از های ارتباطی بینهای فراملی بوده و محدوده بالقوه آن به همان گستردگی سیستمای از جرمکه جرایم سایبری شکل تازهگردیده است. از آنجایی

های ممکن، حلها و راهنظر جهانی در مورد ماهیت و نوع این جرمسرررهیم باشرررند و مبارزه مؤثر، نیازمند اتفاقرو، برای مبارزه با آن، همه مناطق جهان باید این

تواند ای در این خصوص میالمللی سهم عمدهالمللی است. سازمان ملل به منزلۀ یک سازمان بیندادرسی کشورها و همکاری بینآیین وجود هماهنگی در قوانین

عنوان یکی از مهمترین ای از طریق تنظیم قواعد و مقررات مرتبط در قالب تدابیر قانونی و حقوقی بهالمللی و منطقههای بینهمین منظور سازمانداشته باشد، به 

المللی و ادهای بینرو شررناخت نقش برجسررته و تأثیرگذار نهاین نمایند. از ای ایفاء میمندسررازی در این حوزه نقش برجسررتهقاعده ارکان مورد توجه در روند
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صوبات و فعالیتای در قاعدهمنطقه سی و مطالعه رویکردها، م سایبری در قالب تدابیر قانونی و حقوقی از طریق برر ضای  سازی ف سازمانمند المللی های بینهای 

آور های الزامدستورالعمل ای شامل یا رویکردهای منطقه المللی ارتباطاتهای جهانی اتحادیه بینهای سازمان ملل متحد و اجالسها و قطعنامهمانند کنوانسیون

سیون جرایم رایانه شورای اروپا بهیا کنوان سند بینای  سال المللی الزامعنوان تنها  شهر تالین در  2013آور مرتبط یا حتی در  تحت عنوان دستورالعمل تالین، در 

تر شدن اهمیت ها و خألهای قانونی فراوان در حوزه سایبری موجب روشنار، ضمن شناساندن چالشعنوان یک سند علمی تأثیرگزبه  کشور استوانی توسط ناتو 

 .[2] های مرتبط با آن خواهد شدنقش تدابیر قانونی و حقوقی و نیازمندی
 

  حقوق داخلی کشورها در سطح در حوزۀ سایبری اجرای قوانین و اسناد وضع شده. 3/4

را اداره  شد، که یک کدخدا آنسازی گفته میدهکده جهانی و در واقع حاکمیت یک فرهن  خاص بر کل جهان، آنچه به آن جهانییابی یک اگرچه ادعای شکل

سریع نماید مبالغه شار  ضی قدرتلحظه آمیز بود، اما تحول ارتباطات و انت سی ای آن و در نتیجه پیامدهای مثبت و منفی آن بر جوامع و تالش بع ها برای مهند

شده و به دنبال  سوی این قدرت غیرمتمرکز تهدید  سیاری از کشورها به وضوم از  های اعمال کنترلافکار جهانی از این طریق قابل کتمان نیست. به این دلیل ب

آیندۀ اجرای قوانین را در های بزرگ هزارۀ سرروم میالدی، عنوان یکی از دغدغهبه اند. در حال حاضررر، جرایم سررایبریای بودهمتمرکزی بر چنین شرربکه آشررفته

اند که بسیاری از آنها از اسناد نموده یافته برای مبارزه با این جرایم، قوانینی تدوینمخاطره انداخته است، کشورهای در حال توسعهبه بسیاری از کشورهای جهان

ها قرار داده است. در سطح حقوق داخلی، برخی کشورها نیز در این گذاران کشورروی قانون گیرد که این اسناد راهکار مناسبی را پیشالمللی سرچشمه میبین

سایبری، این حوزه از جرایم را هایی را آغاز کردهزمینه، فعالیت صویب مقررات مربوط به جرایم  ساختهقانون ، و با ت سالاند. واکنشمند  های اخیر از هایی که در 

ای از وقوع جرایم سایبری پیشگیری کرده و کشف کشورها مورد توجه قرار گرفته است، تا حد قابل مالحظه ای و همچنینالمللی و منطقههای بینسوی سازمان

سته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بینو تعقیب این المللی را نیز به فکر گونه جرایم را تسهیل نموده است. اقدام به قانونگذاری در برخی کشورها، ب

 .[2] واند در این آشفته بازار فضای مجازی، اقدامی هر چند اندک به منظور تلطیف این فضا انجام دهدواداشته که بت
 

 گیرینتیجه

با و ناپذیر نموده اجتنابهم ای را در کنار کثرت روابط انسررانی و لزوم توجه به اصررل سرررعت، اسررتفاده از ابزارهای رایانهها گسررترش روز افزون فناوری

صه نوینی از فعالیتدرنوردیدن  شدهثغور، عر ساس مرزهای جغرافیایی  شروعیت قوانین بر ا ضعیف م سانی را بازکرده و موجب ت    بر خالف ظاهر آن، ، که های ان

کامپیوتر و مسائل مخابراتی ها از طریق هایی از ارتباطات درونی انسانفضای سایبر در معنا به مجموعه .گرددخارج از چارچوب مرزها و دنیای فیزیکی ختم میبه

ساس، جربدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می سایبریایشود. بر این ا ست که در محیطی غیر فیزیکی علیه فناوری اطالعات باایجر ،م  حاالت  می ا

بودن مقتضیات جرم در هر بودن، فراهممنامی و ناشناختهتوان در امکان گم سنتی را مییم سایبری با جراییابد. تفاوت جراسازی ارتکاب میسازی و مجازیشبیه

مکانی و فرامرزی بودن  ،های زمانیم، فقدان ابزارهای نظارتی و حاکمیتی، عدم پایبندی به محدودیتیزمان و مکان و فقدان موانع، آسررانی و سرررعت ارتکاب جرا

ست. سویی، دان سا از  ستهبر ا ست جنایی، بندیس د سیا ست های کلی   قانون در ردکهیگیم دربر را یکاربزه با مبارزه ریتداب از یامجموعه ؛جنایی تقنینیسیا

ست شده یمتجل ستیس از نوع نیا. دارد یقانون یاجرا ضمانت چون یمطمئنی اجرا ضمانت و ا  انواع یمبان و اریمع دارد، یقانون تیصالح کهآن ضمن ییجنا ا

گذاری در یک کشور است که در کشور وظیفه قانوندر واقع سیاست جنایی تقنینی، . باشدیم جامعه کی یفریک نظام بر حاکم یکل اصول انگریب و بوده آن گرید

گذار در م سایبری، قانونینهادهای دیگر گذاشته شده است. در خصوص جرا ما بر اساس قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسالمی و در موارد خاص بر عهده

ترین موارد طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهمطور ضمنی و گاه بهربوط، گاه بهقوانین و مقررات م

ست. ضای مجازی ا شورای عالی ف صوبات  سویی در این باب،  آن، م شارکتی،از  ست جنایی م شارکت زانیم نییتع یمعن به سیا  در یمدن جامعه فعال و مؤثر م

ستیس ست ،ییجنا ا ضائ قوه ای سیپل از ریغ به یگرید یتیتقو یهااهرم و ابزارها جادیا یاتیح ضرورت آثار گرفتن نظر در ،گرید یعبارت به. ا  اعتبار منظوربه هیق

اقدامات در مرحله  سیاست جنایی مشارکتی؛طور کلی، . بهگرددیم نیتدو و هیته مقننه و هیمجر قوه لهیوس به  که است، ییجنا استیس طرم به شتریب دنیبخش

سی و اجرای حکم را در شف جرم، تعقیب دادر سیع جامعه مدنی و نیروهای دوبر می ک سازمان زندانگیرد که با همکاری و ستگاه ها و ... لتی مانند پلیس،  با د

ضایی انجام می شگیری از جرم و مبارزه با آن از ق ست جنایی، برای پی سیا سایل مختلف دولتی و غیر دولتی کمک گرفته میشود. در این  سباب و و شود که ا

م سایبری، یسازی، آموزش، مفهوم دینی امر به معروف و نهی از منکر بهره برد. یکی از طرق نظارت بر جراتوان برای اعمال آن، از طریق مختلف مانند فرهن می

م سایبری شود، مربوط یمصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرا تواندتوسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می

سعی میبه نظارت بر ورودی ست که  سیاها ا شود. دیگر نوع  شخاص نفوذگر به اطالعات مالی جلوگیری  ضایی شود از دسترسی ا ست جنایی ق سیا ست جنایی، 

 و نیقوان قالب در را خود ییجنا استیس گذار،قانون که آن از پس. است منعکس یدادگستر یهادادگاه عملکرد و هامیتصم در که ییجنا استیساست، در واقع، 

 پرداخته جامعه کی نظام یکل یمبان و اصول نییتب به قانون. شودیم رفتهیپذ و درک یمتفاوت یهاصورت به گذار،قانون یهاامیپ و نیقوان نیا کرد، ادهیپ مقررات

س و ضات به خاص موارد در راآن قیتطب و ریتف ست نموده واگذار محاکم ق صمیم .ا ست جنایی در ت سیا سراها و دادگاهها و رویهاین نوع از  ضایی داد ها های ق

های مختلف میان رویهتواند بر آن تأثیر گذارد. این نوع سیاست جنایی از شود که ابزارهایی چون حضور هیأت منصفه، مشاوران، دادرسان مردمی میمنعکس می

شگیرانه اقدام به آن می ضائیه در رأس این نهادها با رویکرد پی ست که قوه ق ستنباط ا ضائیه در کنار آن، نهادهای دیگر نیز      مینماید اما قابل ا توانند با قوه ق

 همکاری کنند. 
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 پیشنهاها:

  بری؛یسا تیامن و رییشگیپ حوزه در تیامن بر دیتأک با یداخل یتخصص و یآموزش هایکارگاه و هاشیهما مستمر برگزاری. 1

 در یتیامن ریتداب اعمال به هاسررازمان رؤسررای و رانیمد قیتشررو و کشررور در انهیرا یتیامن هایدسررتورالعمل و هااسررتیسرر ن،یقوان اجرای و جادیا به بیترغ. 2

 مزبور؛ میجرا از رییجلوگ

 نهاد در یدانشگاه و یعلم مجامع هایهمکاری با یفرهنگ مسئوالن و یتیحاکم نهادهایتوسط ارتباطات  و اطالعات فناوری از حیصح استفاده سازیفرهن . 3

  نترنت؛یسوءا عوارض و تبعات از رییشگیپ در هادانشگاه و مدارس و خانواده

  شود؛ شتریب مسائل نیا به نسبت هاخانواده یآگاه و تیحساس تا شود یرساناطالعدر حوزۀ سایبری  یمنف تبعات پخش به متناوب طوربه هارسانه و اخبار در. 4

ضا تجارب به مربوط اطالعات و اتیتجرب مبادالت ۀنیزم در هاسازمان همکاری سطح ارتقای. 5  میجرا با مبارزه و رییشگیپحوزه  در اعمال قابل ییاجرا و ییق

  بری؛یسا

شک با .6 ضور با یتخصص یاتهیکم لیت سات شمندان،یاند ح صه در نظرانصاحب و دیا س به ،ییجنا علوم عر سبیآ شور در ییجنا یرفتارها و یبزهکار یشنا  ک

 .گردد ارائه و شنهادیپ ییجنا استیس واضعان به یآورالزام وصف با حاصله، یهاافتهی و شود پرداخته

 و یسررنج ازین هدف با یمذهب ،یاجتماع ،یقوم ،یفرهنگ یهایبررسرر و انهیگراواقع و یعلم مطالعات حسررب بر یگذارقانون مراجع توسررط یفریک نیقوان. 7

 .است یضرور و یاتیح یامر ،اختالف و تتشتّ بروز از یریجلوگ و مصوب نیقوان یامدسنجیپ

سان برای. 8 سئوالن و مدر ش هایدوره مدارس، م س جهت یآموز سبیآ  مورد در هاپژوهش و هاافتهی نیآخر از بتوانند تا شود برگزار یاجتماع هایشبکه یشنا

 . کنند منعکس آموزاندانش افکار به و شوند آگاه و مطلع برییسا فضای مشکالت
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