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 سایبری محیط مفهوم

 با اطالعات قبیل این مراوده و خصوصی اطالعات برداشتن حق اشخاص اساسی حقوق از یکی

 و شغلی می، عمو خصوصی، روابط سلسله یک داشتن از ناگزیر خود زندگی در افراد است، دیگران

 دانستن و ماند مین پوشیده کسی از که است ای گونه به نوعاً ،روابط این طبعیت باشند، می خانوادگی

 الزم، شرط که دارد خصوصی صد در صد مسائل خود برای کس هر اما است، اشکال بال الًاصو آن

 به اجتماعی، در شخصی اطالعات و خصوصی مسائل إفشاء عدم است، آن إفشاء عدم و بودن یسرّ

 به افراد خصوصی زندگی به ورود باشند، می آن رعایت به مکلف افراد و است  شده یمتجلّ حقّ صورت

 فنآوری، پیشرفت ،امروزه 1.است مسئولیت موجب قانون نظر از و مذموم اخالقی نظر از ،شکل هر

 هرزمان از بیش را افراد اطالعاتی و شخصی امنیت بحث که آورده وجود به را وضعیتی اطالعات

 تصاویر یا اطالعات تنها ،اطالعات فنآوری و کامپیوتر دانش است. قرارداده تهدید مورد دیگری

 سایر نقض برای است ممکن ،دانش این از بلکه نداده، قرار تهدید مورد را اشخاص خانوادگی

 چگونه و چیست مجازی یا سایبری محیط اما شود؛ استفاده نیز قانونگذار حمایت مورد موضوعات

 ابراز و ارائه مجازی محیط از متعددی تعاریف تاکنون نماید؟ می تسهیل را جرائم قبیل این ارتکاب

 توسعه را آن دیگر برخی و کرده محدود را مجازی محیط مفهوم ،تعاریف این از برخی. است شده

 که شود می اطالق الکترونیکی اطالعات به سایبر محیط ،تعاریف این از یکی موجب به اند. بخشیده

 محیط افتراق موارد بیان به تا اند نموده سعی دیگر تعاریف البته شوند؛ می جا هجاب اینترنت طریق از

 اطالعاتی مجموعه ،مجازی محیط آنها دیدگاه از و بپردازند شبکه و مجازی موضوعات از سایبری

 حالی در این. هستند متصل یکدیگر به اینترنت طریق از و شده سازی ذخیره رایانه در که است

 از گسترده بسیار ای مجموعه اینترنت است، خود به مخصوص تعریف دارای نت یا شبکه که است

 یکدیگر به ارتباطی خطوط طریق از که است جهان سراسر ای رایانه های شبکه در موجود های نهرایا

 های رایانه از بسیاری 2.پردازند می اطالعات تبادل به معینی های پروتکل از استفاده با و شده متصل

 زا می عظی حجم ،مجموع در و کرده ذخیره خود در زیادی اطالعات ،اینترنت عرصه در موجود

 شده ذخیره مختلفی های روش به ،اینترنت در موجود اطالعات. است شده انبار اینترنت در اطالعات
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 های روش از یکی که هستند انتقال و ارائه قابل گوناگونی« وب صفحات» های روش با نتیجه در و

 1.هستند اینترنت در اطالعات ارائه و ذخیره متعدد های روش بین در اطالعات ارائه و ذخیره خاص

 و ذخیره متن قالب در را اطالعات معموالً که اطالعات ارائه و ذخیره می قدی های روش برخالف

 نظام اساس بر که است اطالعات ذخیره گرافیکی صفحه یک ،وب صفحه کنند، می منتقل

 گوییم می اگر اکنون. است« ای چندرسانه»  و« فرامتن» از ترکیبی ،فرارسانه. کند می کار ای فرارسانه

 که دیگری ابزار هر یا رایانه از استفاده با بزهکار که است این منظور ،شوند می واقع سایبری جرائم

 موجود اطالعات در اختالل ایجاد به اقدام ؛سازد می فراهم ایشان برای را اینترنت شبکه به دسترسی

 جرائم از تواند می جرم این مصداق اکنون نماید، کسب خود برای منافعی تا نموده مجازی محیط در

 د:باش مختلف

 ها، داده متقلبانه کردن وارد یا ایجاد یا استناد قابل ای داده تغییر( الف

 یا ای رایانه های سیستم در پردازش قابل یا حافظه های کارت در موجود عالیم یا ها داده تغییر( ب

 خالف جرم تواند می یا ها؛ آن به عالیم یا ها داده متقلبانه کردن وارد یا ایجاد یا ها تراشه یا مخابراتی

 وقوع به سایبری محیط در توانند می جرائم اکثر ،داشت اذعان باید بنابراین باشد، می عمو عفت

  2.ندارد یتأثیر سایبری جرائم یا سایبر محیط تعریف در ،جرم نوع  و بپیوندند

 ای رایانه جرائم گیری شکل تاریخچه

 ساخت در تدریج به فنآوری پیشرفت با. شد اختراع آمریکا در 5779 سال در ،کامپیوتر نخستین

 این نامیدن برای رایانه مختلف های نسل اصطالح که ای اندازه به آمد، وجود به تغییراتی رایانه

 پذیر امکان نیز تصویر و صوت طریق از کامپیوتر با ارتباط ،امروزهگرفت.  قرار استفاده مورد تغییرات

 در و شده ذخیره کامپیوتر برای مناسب صورت به ،پیدایش زمان همان از طالعاتا. بود خواهد

 های حافظه از استفاده. گرفت خواهد قرار استفاده مورد کامپیوتری های سیستم طریق از لزوم، هنگام

 از استفاده. است نسل این مهم ویژگی ،تصور غیرقابل گنجایش و کم  حجم با هایی حافظه ،نوری

 نسل این کامپیوترهای های ویژگی دیگر از کامپیوتری، استنتاج و تفکر قدرت و یمصنوع هوش
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 و شد نخواهد ختم تکنولوژیکی تغییرات به مطمئناً ،ها رایانه ساخت در گسترده تغییرات است،

 جرائم که گفت توان می ،کلی اظهارنظر یک در 1.داشت خواهد دنبال به نیز را فرهنگی تغییرات

 وجود عرصه به پا نیز جرائم این ،رایانه از استفاده شروع با و شوند می تلقی رایانه خود همزاد رایانه

 جرم) شناختی جامعه تعریف و مطلق عدالت مکتب طرفداران که تعاریفی با تعریف این گذاشتند.

 ،دارد همخوانی ای رایانه جرائم با ،اند داشته جرم از( نماید مختل را جامعه نظم که است عملی هر

  2.باشد شناخته جرم را آن قانونگذار که است عملی ،جرم ،جزاء حقوق دیدگاه از اما

 2775 نوامبر 8 در ،اروپا شورای وسیله به که ای رایانه جرائم کنوانسیون امضاء المللی بین دیدگاه از

 ،نهایت در. بود ای رایانه جرائم پدیده با قانونی المللی بین مبارزه راه در قدم نخستین ؛گرفت صورت

 در قانون تدوین سابقه گفت باید ،ای رایانه جرائم با رابطه در ایران در قانونگذاری سابقه با رابطه در

 الیحه کلیات گردد، می باز 5788 سال  یعنی ،اخیر های سال به رایانه جرائم با رابطه در کشورمان

 به ممتنع رأی 2 و مخالف رأی 7 موافق، رأی 598 با 5789 آبان  29 در ،ای رایانه جرائم قانون

 5788 تیر 9 در ،بود کرده وارد قانون این به نگهبان شورای که ایراداتی رفع از پس. رسید تصویب

 اینترنتی جرم اولین ،موجود اطالعات اساس بر. رسید نگهبان شورای تأیید به ای رایانه جرائم قانون

 دانشجوی یک و چاپخانه کارگر یک آن در که تپیوس وقوع به 5798 خرداد 28 تاریخ در ،ایران در

 انیدچن تمایز و تفاوت چون و کردند مسافرتی تضمینی های چک جعل به اقدام کرمان در کامپیوتر

  3.شود می محسوب اینترنتی جرم عنوان به آنها عمل ندارد، وجود اینترنتی و کامپیوتری جرم بین

 ای رایانه جرم تعریف

 ارائه ای رایانه جرم از کلی تعریف ،ایران قانون در گفت باید ،ای رایانه ئمجرا تعریف با رابطه در

 حالی در این است، نموده مشخص را ای رایانه جرائم مصداقی دامنه تنها ،ایرانگذار قانون ،است شدهن

 هر ،ای رایانه جرم نموده، ارائه ای رایانه جرائم از آمریکا فدرال پلیس که تعریفی در که است
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 ارائه تعاریف که داشت توجه باید البته. 1باشد شده گرفته کمک رایانه از آن انجام در که است میجر

 و شده دگرگون امروز ،رایانه از سوءاستفاده بر مبتنی تعریف به توجه با ،ای رایانه جرائم از شده

 ،ای رایانه مجرائ تعریف پیدایش ابتدای در اینکه توضیح است، برگرفته در نیز را دیگری های حوزه

 ی انجامخاص اشخاصی وسیله به تنها که نمودند می تلقی سفید یقه جرم نوعی را جرائم این برخی

 نهایت در و شد الذکر فوق تعریف جایگزین ،رایانه از استفاده بر مبتنی تعریف نهایت در. شد خواهند

 رفته کار به رایانه فنآوری و دانش نوعی به آن ارتکاب در که میجر هر که است این بر اعتقاد امروزه

 داده گسترش را ای رایانه جرائم به استناد دامنه تعریف این. شود می تلقی ای رایانه جرائم از ،باشد

 با که دانست جرائمی  را ای رایانه جرائم توان می ،الذکر فوق تعاریف به توجه با نهایت در است،

 ای رایانه جرائم از محور دانش تعریف این. رندپذی می صورت رایانه فنآوری یا دانش از استفاده

 ای رایانه جرائم ارتکاب در خاص دانشی از استفاده ضرورت بر دیگر عبارت به ؛شود می محسوب

  2.نماید می تأکید

 سایبری جرائم های ویژگی

 فاکتورهای از یکی. است شده تحول دچار ،مجازی دنیای در مکان و زمان متعارف مفهوم: سرعت. 5

 آماج بزهکار، یعنی بزهکاری ضلع سه میان مکانی بعد واقعی جهان در بزهکارانه پدیده وقوع ندیک

 سه میان مکان قرابت آن در که است ای گونه به مجازی فضای ساختار. است بزه ارتکاب مکان و بزه

 برای هزینه و زمان بعد از شگرفی جویی صرفه موجب وضعیت این. ندارد ضرورتی ،فوق عنصر

 در را متعددی ائمجر مکان، نام به مانعی وجود بدون است ساخته قادر را آنها و گردیده زهکارانب

 دیگر حساب به حسابی از را پولی یا و نمایند سرقت را هویتی شوند، مرتکب زمان ترین سریع

 .نمایند منتقل

 شناسایی اصوالً سو یک از. است مجازی جهان مجرائ بر حاکم اصول از ناشناختگی: ناشناختگی . 2

 های شیوه از استفاده دیگر سوی از. است پرهزینه و پیچیده امری شبکه به متصل ماشین کاربران

 شناسایی امر موجود، های کاری مخفی سایر و آنالین استتار ها، ماشین دیگر مشخصات سرقت
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 اطالع از قبل عمدتاً ،مجرائ این. است ساخته غیرممکن بعضاً و سخت معمول صورت به را مرتکبین

 از پس استفاده، مورد افزارهای نرم و مجرائ آثار و داده رخ قربانی خود حتی و قانونی نهادهای

  1.روند می بین از اتوماتیک صورت به یا و شوند می نابود سریعاً بزهکار توسط ارتکاب

 نرم از بزه تکابار که است این ،واقعی دنیای در بزه ارتکاب های محدودیت زمره از: جرایم حجم. 7

 حضور دیده، بزه یک علیه آن ارتکاب و بزه وقوع برای معموالً یعنی. کند می پیروی یک برابر در یک

 آن برای است مجبور بزهکار... قتل سرقت، جعل، مانند هایی بزه در. است الزم بزهکار یک

 نتیجه، تحقق و جرم دیما عنصر انجام با ،الزم مقدمات و وسایل تهیه از پس و نموده ریزی برنامه

 کمک کیفری عدالت دستگاه و قانون اجرای نیروهای به ها محدودیت این. نماید تعقیب را آن

 اما. نمایند متمرکز معین بزهکار و بزه روی بر را خود انسانی و مالی منابع و ها برنامه که کند می

 فقدان و موجود امکانات علت به و است وسیع بسیار ،سایبر فضای در ارتکابی های بزه مقیاس

 طی نفر هزاران کردن قربانی لذا. کند می استفاده ای شبکه و سریالی الگوی از بزهکار ها، محدودیت

  2.است سایبر فضای در واقعی فرضی واحد، اقدامی

 که گردد می تحمیل جامعه بر حالی در قبلی، بندهای در مذکور سنگین های هزینه:  بزه بودن ارزان .4

 مضاعفی فاکتور وضعیت، این. شوند می متحمل بزه ارتکاب در را ممکن های هزینه کمترین ران،بزهکا

 ارتکاب وسیله ترین مهم. سازد می تر مشکل و تر پیچیده را آن با مقابله و برده باال را جرائم آمار که است

 جرم، بودن ارزان. است اینترنت به اتصال برای تلفن خط و رایانه دستگاه یک وجود سایبر، فضای در بزه

 .کند می تشدید کیفری عدالت سیستم برای را انسانی و مالی منابع محدودیت

 و بازرسی و ایست مانند متعارف کنترل های شیوه و المللی بین مرزهای وجود: بودن فراملی .7

 مواجه جدی موانع با را مرزها ورای در بزه ارتکاب سو یک از ،الکترونیکی ابزارهای از استفاده

 یفراملّ ی یافته سازمان مجرائ ویژه به سنتی، مجرائ کشف به مؤثری کمک دیگر سوی از و ساخته

 بزهکار. شود می واقع المللی بین متعارف مرزهای از فارغ فضایی در اساساً ،سایبری بزه. نماید می

 ی نتیجه در. باشد قرمست خاکی کره از ای نقطه هر در تواند می مذکور مرزهای از عبور به نیاز بدون

 دلیل به؛ ثانیاً. است روبرو ای عدیده موانع با بزهکار شناسایی و جرم کشف ؛اوالً وضعیتی، چنین
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 پروسه بزهکار، شناسایی و بزه کشف صورت در جرم، ارتکاب حوزه پراکندگی و وسیع گستره

  .بود خواهد زینهه پر و بر زمان بسیار بزهکار محاکمه و تعقیب قانونی، مستندات آوری جمع

 به طرفی از. است علت دو معلول ،سایبری جرایم در سیاه رقم بودن باال: سیاه رقم بودن باال . 8

 سوی از. است سنتی بزهکاری از تر مشکل بسیار ،سایبری های بزه کشف اصوالً ،گفته پیش دالیل

 فضای بودن ناامن ،مجرائ اینإفشاء  با که ندارند تمایلی ،معتبر مؤسسات و ها شرکت ،دیگر

 را صنعتی و تجاری های بنگاه این اعتبار امر این که چرا. نمایند إفشاء را خود اقتصادی های فعالیت

 مذکور فاکتور دو نتیجه در. سازد می مخدوش است، مشتری جلب در آنها سرمایه مهمترین که

 یک سیاه رقم بودن باال آثار زا یکی. باشد مجازی فضای در بزه سیاه رقم توجه قابل افزایش تواند می

 معنی به سیاه رقم بودن باال زیرا. است موجود احتمالی های مجازات بازدارندگی اثر کاهش بزه،

 1.است مجازات و دستگیری احتمال کاهش

 ایران در سایبری جرائم مجازات قانون

 :تعاریف: اول بخش

 : اند هرفت کار به ذیل معانی در اصطالحات قانون این در: 5 ماده

 محتوا، داده تبادل از حاصل داده محتوا، داده ای، رایانه داده مخابراتی، سیستم ای، رایانه سیستم

 .خدمات کننده ارائه مشترک، اطالعات اطالعات،

 :ها مجازات و : جرائمدوم بخش

 یا ای رایانه های سیستم یا داده حفاظتی تدابیر نقض با مجوز، بدون و عمداً کس هر:  2 ماده

 از نقدی جزای پرداخت یا لاس یک تا روز یک و نود بسح به یابد دسترسی آنها به مخابراتی،

 .شد خواهد محکوم ریال میلیون ده تا پانصدهزار و دومیلیون

به  خصوصی ارتباط یک در میغیرعمو انتقال حال در های داده ،مجوز بدون و عمداً کس هر:  7ماده

 به ؛نماید دریافت یا شنود را الکترومغناطیسی یا مخابراتی یا ای رایانه سیستم چند یا یک از یاو 

                                                
 5778قهرمانی،  پور.  1
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 میلیون ده تا هزار پانصد و میلیون دو از نقدی جزای پرداخت یا سال یک تا روز یک و نود حبس

 .شد خواهد محکوم

 در موجود یا انتقال حال در یسرّ های داده به نسبت ،مجوز بدون و عمداً کس هر:  4 ماده

 خارجی یا داخلی امنیت برای ارزش واجد که ،داده های حامل یا مخابراتی یا ای رایانه های سیستم

 ؛گردد می محکوم زیر های مجازات به ،شود زیر اعمال مرتکب باشد، کشور

 و سال سه تا سال یک از حبس به ،آنها تحصیل یا ماده این موضوع های داده به دسترسی. الف

 .ریال میلیون سی تا میلیون ده از نقدی جزای پرداخت

 سال. ده تا سال دو از حبس به دسترسی صالحیت فاقد اشخاص دسترس در مذکور های داده دادن قرار.  ب

 یا بیگانه گروه یا و قدرت شرکت، سازمان، دولت، دسترس در مذکور های داده دادن قرار یا إفشاء. ج

 .سال پانزده تا پنج از حبس به آنها عاملین

 به امنیتی، تدابیر نقض با 4 ماده موضوع سری های داده به دسترسی قصد به هرکس:  7 ماده

 جزای پرداخت یا سال دو تا ماه شش حبس به ،یابد دست مربوط مخابراتی و ای رایانه های سیستم

 .شد خواهد محکوم ریال میلیون بیست تا میلیون پنج از نقدی

 فنی حفاظت یا و امنیت حفظ مسئول ن،امی حوین به که دولتی مورینمأ از یک هر:  8 ماده

 و مباالتی بی احتیاطی، بی اثر در و باشند مربوط های سیستم یا و قانون این 4 ماده موضوع های داده

 حامل ها، داده به دسترسی صالحیت فاقد اشخاص دسترسی سبب ،حفاظتی اصول رعایت عدم یا

 پرداخت یا ،سال دو تا ماه شش از بسح به گردند، فوق ماده در مذکور هایسیستم یا و ها داده

 سال پنج تا دولتی خدمات از محرومیت و ریال میلیون بیست تا ریال میلیون پنج از نقدی جزای

 .دنگرد می محکوم

 یا داده تغییر را اثباتی ارزش دارای مخابراتی و ای رایانه های داده تقلب، قصد به هرکس:  9 ماده

 از حبس به وارده، خسارت جبران بر عالوه و بوده ای رایانه جعل مرتکب نماید، متوقف یا محو ایجاد،

 .شد خواهد ریال میلیون هفتاد تا میلیون ده از نقدی جزای پرداخت یا ،سال هفت تا سال یک

 دهد، قرار استفاده مورد نها،آ بودن مجعول به علم با را 9 ماده در مذکور های داده هرکس:  8 ماده

 ده از نقدی جزای پرداخت یا و سال پنج تا سال یک از حبس به ،وارده ساراتخ جبران بر عالوه

 .خواهدشد محکوم ریال میلیون پنجاه تا میلیون
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 و عالئم سایر یا ها داده بردن بین از یا کردن متوقف تغییر، ایجاد با تقلب قصد به هرکس:  7 ماده

 سایر یا مغناطیسی یا اعتباری های ارتک مخابراتی، یا ای رایانه سیستم در پردازش قابل های کد

 نسبت فوق اعمال با یا نماید جعل ،را مزبور های سیستم در استفاده مورد یا پردازش قابل های کارت

 دو از نقدی جزای پرداخت یا ،سال سه تا روز یک و نود حبس به ؛گردد تقلب مرتکب آنها به

 .شد خواهد ممحکو ریال میلیون سی تا ریال هزار پانصد و میلیون

 های حامل از یا مخابراتی یا ای رایانه سیستم از را دیگری های داده اضرار، قصد به هرکس:  57 ماده

 یا تخریب ،نحو هر به یا و نماید استفاده غیرقابل یا کند دستکاری یا بزند صدمه یا نماید پاک ،داده

 پرداخت یا و سال دو تا هما شش حبس به ،شود غیر ضرر به منتهی که طوری به ؛یدنما مختل

 .گردد می محکوم میلیون بیست تا میلیون پنج از نقدی جزای

 زدن، صدمه ،پخش ارسال، دادن، انتقال کردن، وارد قبیل از اعمالی انجام با عمداً هرکس:  55 ماده

 یا ای رایانه سیستم الکترومغناطیسی، امواج یا ها داده تخریب یا دستکاری وقفه، ایجاد کردن، پاک

 دو تا ماه شش حبس به ،سازد مختل را آنها عملکرد یا کرده استفاده غیرقابل را دیگری مخابراتی

 .گردد می محکوم ریال میلیون بیست تا میلیون پنج از نقدی جزای پرداخت یا و ،سال

 امواج وسیله هب یا مخابراتی یا ای رایانه های سیستم طریق از عمداً هرکس:  52 ماده

 رمزنگاری یا و ورود رمز تغییر ها، داده کردن مخفی قبیل از اعمالی انجام با و اطیسیالکترومغن

 از حبس به ،گردد مخابراتی یا ای رایانه های سیستم یا ها داده به مجاز اشخاص دستیابی مانع ها، داده

 ریال لیونمی ده تا  هزار پانصد و میلیون دو از نقدی جزای پرداخت یا و ،سال یک تا روز یک و نود

 .گردد می محکوم

 در مداخله یا ها داده توقف ایجاد، محو، تغییر، کردن، وارد نظیر اعمالی انجام با هرکس:  57 ماده

 طریق این از و نماید سوءاستفاده مخابراتی یا ای رایانه های سیستم از آن، نظایر و سیستم عملکرد

 حکم در ،کند تصاحب دیگری یا خود برای لیما امتیازات یا مالی خدمات یا منفعت یا مال یا وجه

 مال یا وجه معادل نقدی جزای پرداخت و ،سال هفت تا سال یک از حبس به و محسوب کالهبردار

 .شود می محکوم ،است کرده تحصیل که یمنفعت یا قیمت یا

 مال ،قطری این از و نماید سوءاستفاده قانون این از ،7 ماده موضوع های کارت از هرکس:  54 ماده

 حبس به خسارات جبران بر عالوه ؛کند تصاحب یا تحصیل ،مالی خدمات یا مالی مزایای یا وجه یا
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 تحصیل که منفعت یا قیمت یا مال یا وجه معادل نقدی جزای پرداخت و ،سال سه تا یک از

 .شود می محکوم ،است کرده

 نمایش ؛قبیل از مستهجن اتمحتوی ،مخابراتی یا ای رایانه سیستم از طریق از هرکس:  57 ماده

 منتشر یا تولید را حیوان با انسان یا ،انسان جنسی عمل آمیزش نمایش یا ،مرد و زن جنسی اندام

 جزای پرداخت یا ،سال یک تا روز یک و نود حبس به ،دهد قرار معامله قسم هر مورد یا ،سازد

 .گردد می محکوم دو هر به یا ریال میلیون ده تا  هزار پانصد و میلیون دو از نقدی

 جرائم مورد در شود، زیر اعمال مرتکب مخابراتی یا ای رایانه سیستم از طریق از هرکس:  58 ماده

 پانزده تا میلیون سه از نقدی جزای پرداخت یا ،سال سه تا سال یک از حبس به ،الف بند موضوع

 تا روز یک و نود از حبس به  ،ج و ب بند موضوع جرائم مورد در و مجازات دو هر به یا ریال میلیون

 مجازات دو هر به یا ،میلیون دو تا هزار پانصد و میلیون دو از نقدی جزای پرداخت یا سال یک

 .گردد می محکوم

 تغییر را دیگری صوت یا تصویر یا فیلم ،مخابراتی یا ای رایانه سیستم از طریق از هرکس:  59 ماده

 به منجر که نحوی به دهد، انتشار تغییر، یا تحریف به علم با یا ،سازد منتشر و نماید تحریف یا دهد

 دو از نقدی جزای پرداخت یا ،ماه شش تا روز یک و نود از حبس به ،گردد غیر ضرر یا حرمت هتک

 .گردد می محکوم ریال میلیون پنج تا هزار پانصد و میلیون

 خصوصی اسرار یا صوت یا تصویر یا فیلم ،مخابراتی یا ای رایانه سیستم از طریق از هرکس:  58 ماده

 نحوی به دهد، قرار دیگران دسترس در یا ،نماید شرتمن وی رضایت بدون ،را دیگری خانوادگی یا

 تا روز یک و نود از حبس به ،شود وی حیثیت هتک موجب عرفاً یا گردد غیر ضرر به منجر که

 .گردد می محکوم ریال میلیون پنج تا هزار پانصد و میلیون دو از نقدی جزای پرداخت یا ،ماه شش

 دسترس در یا کند منتشر را اکاذیبی ،مخابراتی یا ای رایانه سیستم از طریق از هرکس:  57 ماده

 یا حقیقی شخص به ،قول و نقل عنوان به یا راساً ،حقیقت برخالف را اعمالی یا ،دهد قرار دیگران

می رس مقامات یا می عمو اذهان تشویش بموج که نحوی به ؛دهد نسبت می، رس مقامات یا حقوقی

 پرداخت یا ،ماه شش تا روز یک و ماه سه از حبس به ،حیثیت اعاده بر عالوه ،شود غیر ضرر یا 

 .گردد می محکوم ریال میلیون پنج تا هزار پانصد و میلیون دو از نقدی جزای
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 و 57 ماده موضوع محتوبات به دستیابی امکان موظفند المللی بین تماس نقطه ایجادکنندگان:  27 ماده

 محکوم قانون، همین 27 ماده در مقرر مجازات به اینصورت غیر در سازند، متوقف را 58 ماده الف بند

 دریافت را خدماتی فوق، اشخاص تخلف به علم با که نیز اینترنتی خدمات کنندگان ارائه سایر شد، خواهند

 .شد  خواهند محکوم فوق مجازات به ایند،نم فراهم را محتویات این به دستیابی امکان و

 ،58 ماده الف بند و 57 ماده موضوع محتویات انتشار یا ارائه ادامه از جلوگیری منظور به:  25 ماده

 به و نمایند نظارت ،خود میزبانی تحت سایت در موجود محتوای به نسبت موظفند کنندگان ارائه

 یا قضایی مراجع ،خود میزبانی تحت های ستمسی از یک هر در محتویات وجود از اطالع محض

 .شد خواهند مجازات قانون همین 27 ماده طبق صورت این غیر در ؛نمایند مطلع را می انتظا

 جزای پرداخت یا ،سال یک تا روز یک و نود حبس به ،گردد ذیل اعمال مرتکب هرکس:  22 ماده

 .گردد می کوممح ریال میلیون ده تا هزار پانصد و میلیون دو از نقدی

 الکترونیکی وسایل نوع هر یا افزارها نرم یا ها داده دادن قرار معامله مورد یا توزیع انتشار، و تولید. الف 

 . گیرد می قرار استفاده مورد اینترنتی جرائم از یکی ارتکاب منظور به که

 به که نحوی به ،جازم غیر طور هب ای رایانه های داده یا دستیابی کد عبور، رمز انتشار فروش،. ب

 .باشد دستیابی قابل ،مربوطه های داده یا مخابراتی یا ای رایانه سیستم آن وسیله

 در و حقوقی شخص نام تحت قانون، این در مندرج ای رایانه جرائم چنانچه زیر، موارد در:  27 ماده

 :بود خواهد مسئولیت دارای حقوقی شخص یابد، ارتکاب آن منافع راستای

 . گردد قانون در مندرج جرائم از یکی مرتکب ،حقوقی شخص مدیر گاههر. الف

 جرم و نماید صادر را قانون در مندرج جرائم از یکی ارتکاب دستور ،حقوقی شخص مدیر گاه هر. ب

 ...پیوندد وقوع به

 ارتکابی، جرم احوال و اوضاع و شرایط به توجه با فوق ماده موضوع حقوقی اشخاص:  24 ماده

 ؛شد خواهند محکوم ،ذیل ترتیب به جرم ارتکاب از حاصله نتایج و مدرآد میزان

  ارتکابی، جرم نقدی ایجز حداکثر برابر شش تا سه:  الف

 یک از حقوقی شخص موقت تعطیلی ،باشد سال پنج تا جرم آن حبس مجازات حداکثر چنانچه: ب

 .ماه 7 تا
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 از حقوقی شخص موقت تعطیلی ،باشد سال پنج از بیش جرم آن حبس مجازات حداکثر چنانچه: ج

 .شد خواهد منحل ،جرم تکرار صورت در و سال سه تا یک

 روز یک و نود از حبس به ،قانون این 72 و 75 ،77 مواد و 25 ماده ب بند از متخلفین:  27 ماده

 .شد خواهند محکوم ریال میلیون صد تا میلیون ده از نقدی جزای پرداخت یا ،سال یک تا

 مورینمأ دستگیری، یا جرم کشف از قبل ،قانون این موضوع جرائم مرتکبین هرگاه : 28 ماده

 در ،کنند راهنمایی و کمک جرم کشف در ثریمؤ نحو به یا نمایند مطلع جرم وقوع از را تعقیب

 .شد خواهد معلق مورد حسب ،حبس مجازات یا شد خواهد داده تخفیف آنان مجازات

 یا ها شهرداری یا شوراها یا ،اداری و قضایی از اعم ،دولتی مورینمأ و مستخدمین چنانچه:  29 ماده

 به...  دولتی های شرکت یا مسلح نیروهای همچنین و گانه سه قوای کلی طور به و انقالبی نهادهای

 از بیش تبانی اثر بر جرم یا و شوند قانون این موضوع جرائم از یکی مرتکب ،وظیفه انجام تمناسب

 محکوم ،مقرر نقدی جزای یا حبس مجازات حداکثر برابر دو از بیش به مرتکب د،شو واقع نفر دو

 .شد خواهند

 پیشگیرانه راهکارهای و سایبری جرائم

 ذیل که ای مجرمانه افعال گسترده طیف .دنباش می جدید جرائم نوعی ،ای رایانه و اینترنتی جرائم

 و اطالعات فنآوری لحظه به لحظه یشرفتپ از ناشی که آنها متغیر ماهیت و دارند جا مفهوم این

 بسا چه و مشکل را مناقشه از خالی و مانع و جامع یتعریف ارائه ،است آن از سوءاستفاده های شیوه

 زمینه این در موجود المللی بین سند ترین جامع و جدیدترین در که آنجا تا سازد؛ می غیرممکن

 نظر به. است نیامده عمل به جرائم این از یتعریف ،( بوداپست 2775 سایبر جرائم کنوانسیون)

 موضوع منزله به را رایانه ،صراحت به قانونگذار که میجر هر» :باشد این تعریف ترین کامل رسد می

 ارتکاب وسیله یا موضوع منزله به رایانه عمالً یا باشد، کرده اعالم آن مادی رکن جزء ،جرم وسیله یا

 بر عالوه هم تعریف این « .باشد داشته نقش آن در ،جرم دالیل قالانت یا پردازش یا ذخیره وسیله یا

 رایانه در مربوطه اطالعات یا آنها دالیل صرفاً که نیز را  میجرائ قبل، دسته دو در مذکور جرائم

 خاص قواعد گرفتن نظر در با ،جرم تعقیب و تحقیق اهداف بهتر مینتأ لحاظ به اند، شده ذخیره

 .است دانسته ای رایانه جرائم ،کیفری دادرسی آیین
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 ای رایانه جرائم وقوع از پیشگیری و نظارت جهت در حقوقی و حقیقی اشخاص نقش

 استفاده که داشت نظر در باید ،بینانه واقع: ای رایانه جرائم وقوع از پیشگیری برای دادستان نقش .5

 فنآوری، این اساساً که راچ نیست؛ ما دسترس در ،پیشگیرانه های روش اعمال های اهرم بسیاری از

 دست ،جهات خیلی از که ایم گرفته قرار ای طرفه یک جریان برابر در ما و است وارداتی فنآوری یک

 به توان می فیلترینگ نظارتی و کنترل روش از حال عین در اما است، بسته ،اراده اعمال برای را ما

 عالی شورای مصوبه موجب به چنانچه کرد؛ استفاده ،بازدارنده حدودی تا پدافندی اقدام یک عنوان

 تعیین کمیته»  عنوان تحت ای کمیته ،5785 سال دی 57 مورخ ،77 شماره فرهنگی، انقالب

 های فعالیت مصادیق احراز و بررسی برای«  غیرمجاز ای رایانه رسانی اطالع های پایگاه مصادیق

 امنیتی فرهنگی، جهات جمیع به توجه با فیلترینگ اعمال تا شد تشکیل ،سایبر عرصه در غیرمجاز

 ماهیت که آنجا از کمیته این رسد می نظر به اگرچه .شود داده قرار برداری بهره مورد غیره و

 رفع یا فیلترکردن که چرا باشد، اشخاص از حق سلب یا اعطا موجب تواند مین دارد، غیرقضایی

 مجموعه در است ذکر شایان. شود نجاما قضایی ذیصالح مقام مجوز با صرفاً باید سایت، فیلترینگ

 نشر و فحشا اشاعه مقدسات، به توهین جمله از مجرمانه عنوان 54 ،فیلترینگ و پاالیش مقررات

 قوانین در ای مجرمانه عناوین این، بر عالوه. است شده قید...  و مسئوالن و علما به توهین و ذیباکا

 نظارت و کنترل اعمال چه اگر .است آمده میسالا مجازات قانون 847 و 877 مواد جمله از ،جاری

 اما دارد، را خود خاص قانونی مبنای و تعریف یک هر کشوری، گستره در پلیسی و امنیتی – قضایی

 که چرا است؛ دادسرا متوجه اول وهله در ،قضایی حیث از تنظار و کنترل این رسد می نظر هب

 جرائم برابر در و برآید الزم های اقدام انجام به دمترص تعقیب، و کشف نهاد عنوان به باید دادسرا

 قضایی روند انجام به مبادرت کارشناس، از نظر اخذ حتی یا ثالث گزارش یا ضابطان توسط مشهود

 که سایبری جرائم جمله از و است می عمو جنبه دارای جرم که مواردی در همچنین. کند مقتضی

 ،است برخوردار می عمو جرم های ویژگی و مختصات از و دارد قرار انسان ها میلیون دید معرض در

. کند ایفا پروسه این در را خود میالعمو مدعی نقش و صیانت ایشان حقوق از ،جامعه از نیابت به

 توسط باید ،دارد(  قضایی و حقوقی و فنی از اعم)  مرکب ماهیتی کامالً چون موضوع این البته

 نقش رسد می نظر به اما گیرد، قرار توجه مورد ،ورمذک های حوزه در صالحیت صاحب اشخاص

 عنایت با. است محوری و کلیدی ،تعقیب مقام و  میعمو حقوق از صیانت مرجع عنوان به دادستان
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 اساسی قانون 578 اصل 7 بند در مقرر وظایف جمله از نیز جرم وقوع از پیشگیری رسالت اینکه به

 کل ستانداد متوجه قضاییه، قوه رئیس مفوضه تیاراتاخ و قضایی رویه براساس خاص بطور و است

 ذیصالح مقام است، کشوری صالحیت با العموم مدعی که کل دادستان میرسد نظر هب و است کشور

 .است فضا این در جرائم، بروز از پیشگیری و سایبر فضای کردن سالم لهمسأ به ورود برای

 نیروی تخصصی واحد یک ،فتا مختصر منا:  ایران اطالعات تبادل و تولید فضای پلیس .2

 با مقابله آن وظیفه و کرد کار به شروع 5787 بهمن 7 در که است ایران می اسال جمهوری میانتظا

 اینترنت شبکه روی بر ملی اسرار از حفاظت و سایبر فضای در جعل و کالهبرداری اینترنتی، جرائم

 خصوصی حریم در مداخله ایجاد و مردم برای محدودیت ایجاد معنای به فتا پلیس تشکیل. است

 این. است اجتماعی پیشگیری و اینترنتی های حوزه در جدید جرائم بینی پیش بلکه ؛نیست آنها

 کنترل با مقابله همچنین و نت استاکس ای رایانه کرم انتشار به پلیس واکنش توان می را اقدام

 انتخابات نتایج اعالم از پس ایران می ناآرا از بعد)  ایران حکومت مخالفان توسط سایبر فضای

 اقتصادی اخالقی، مسائل نظیر سایبری جرائم با برخورد در پلیس این فعالیت حوزه. دانست( 5788

 .است تروریسم حتی و

 فضای در را خود اطالعات خودشان مردم: ای رایانه جرائم وقوع از پیشگیری در مردم نقش. 7

 اطالع، بدون و ندارند کافی اطالع ،اینترنت از که هستند شخاصیا عبارتی به. کنند می فاش مجازی

 معرض در را خودشان شخصی اطالعات اشخاص این .نمایند می ناشناس افراد با کردن چت به اقدام

 اطالعات و شده هک متخصص افراد توسط که گونه این به. دهند می قرار افراد این دسترس

 از محصول یک خرید برای اشخاص ،اوقات گاهی همچنین .یردگ می قرار آنها اختیار در شان شخصی

 که شوند می سبب و داده قرار سایت متصدیان اختیار در را خود شتاب کارت عبور رمز سایت، یک

 شهریه جمله از اینترنتی های پرداخت به اقدام از پس بایست می که شود برداشت پول آنها کارت از

 .نگیرد قرار دیگران استفاده مورد که نماییم حذف یا و نداده رارق سیستم روی را خود رمز قبوض، و

 دارند. اینترنتی را های کرم ورود از جلوگیری یا حذف وظیفه که افزارهایی نرم و ویروسها آنتی نصب .4

 روی بر نظارت و کنترل منظور به: گرفته صورت بازرگانی وزارت نوسطجدیدأ  که می اقدا. 7

 دهند، می ارائه کاربران به اینترنتی خدمات و بوده فعال بازرگانی امور در که اینترنتی های سایت
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 و اینترنتی خدمات دهنده ارائه های شرکت و شد برگزار بازرگانی وزارت و فتا پلیس میان جلساتی

 .شوند ساماندهی و گرفته قرار پلیس نظارت تحت ،بازرگانی امور در فعال

(:  کنند می عمل ای رایانه جرائم قانون برخالف که هایی سایت نکرد هک) ایران سایبری ارتش . 8

 حمله مورد را توئیتر سایت ،حمله اولین در که افتاد ها انزب سر بر زمانی ،ایران سایبری ارتش نام

 انتقاد توئیتر توسط ایران در اغتشاش از حمایت از بود، داده قرار سایت در که  میپیا در و قرارداد

 اما کند، می مدیریت و کنترل اش دسترسی با را اینترنت دارد که کند می فکر آمریکا: » بود کرده

 سعی بنابراین. کنیم می مدیریت و کنترل مان قدرت با را اینترنت که هستیم ما این نیست؛ طور این

 های فعالیت برای ،نامشخص افراد که است مینا ،ایران سایبری ارتش. کنید تحریک را مردم نکنید

 .برند می کار به اینترنت روی خود رمتعارفغی

 گیری نتیجه

 ابعاد تمام حاضر، قرن کننده تعیین پدیده عنوان به الکترونیک انقالب و اطالعات وریفنآ توسعه

 گرفته، صورت های تالش رغم علی ،مجرائ و حقوق حوزه در. است برگرفته در را اجتماعی زندگی

 همگان برای تقریباً که گردد می توصیف قانون بی و نامنظم نشده، کنترل محیطی هنوز سایبر فضای

 مجرائ با مقایسه در دیجیتال مجرائ کیفی و کمی تمایزات کیفری، بعد در. است دسترسی قابل

 که ای گونه به ؛ است ساخته مواجه جدی های چالش با را متعارف کیفری نظام کارآیی سنتی،

 تصمیم اتخاذ و تأمل به وادار را مربوطه های وزهح سیاستگذاران و حقوق حوزه اندیشمندان

 که است کیفی و کمی های تفاوت کیفری سیاست و جزا حقوق حوزه در بنیادین ی نکته. است نموده

 فرامرزی بودن، ارزان ارتکاب، سهولت کثرت، سرعت،. دارد واقعی جهان مجرائ با سایبری مجرائ

 وابستگی. شوند می محسوب تمایزات این جمله از ،مئجرا بودن اتوماتیک مرتکب، ناشناختگی بودن،

 این پذیری آسیب و سو یک از...  و فرهنگی و خدماتی صنعتی، اقتصادی، های زیرساخت روزافزون

 متوجه گسترش این که ای گسترده خطرات و سایبری مجرائ گسترش وسعت علت به ها زیرساخت

 ابعاد در ای ویژه جنایی سیاست تدوین لزممست دیگر، سوی از است، نموده مذکور های زیرساخت

 .است کیفری حقوق جمله از و پیشگیری مدیریت، کنترل، مختلف
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Review 

Cyber or Virtual Environment is a concept that has recently been 

considered by criminologists and forensic experts and, while creating this 

environment and expanding international networks and satellite 

communications, the third generation of cybercrime is known as 

cybercrime or cybercrime. The cyber environment is formed. As such, 

cybercrime is a complement to cybercrime. In particular, third-generation 

computer crime, known as cybercrime, often occurs through this global 

network. Accordingly, the Iranian lawmaker in cybercrime has 

emphasized the criminal responsibility of legal entities and has explicitly 

addressed the criminal responsibility of these individuals for the first 

time in Iranian law, to the extent possible in the context of a participatory 

and inclusive criminal policy. Provide cybercrime. 

Keyword: cybercrime, cybercrime, cybercrime, cybercrime. 
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