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 و پیشگیری از جرم اطالعات تکنولوژی

 

 

 عسگریاردشیر هاجر گلشاد،  ،عباس حماد پور ، سید کرامت حسینی   

 

 

 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر  

 قاضی و کارشناس ارشدحقوق جزاو جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر

 ق جزاو جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهرقاضی وکارشناس ارشدحقو

 کارشناس ارشد حقوق جزا دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر

 

 

 

 زیرا باشد؛می اطالعات آوریفن کیفری حقوق مدرن، کیفری حقوق نو هایعرصه از یکی :چکیده

 در شگرفی تحول ونیکیالکتر هایشبکه گسترش و ایرایانه علوم سریع پیشرفت با اطالعات آوریفن

 به را رو پیش عصر و نموده پیدا شهرت رسانیاطالع انقالب به که آورده وجود به بشر زندگی نحوه

. است شده اطالعاتی جامعه عضو آوری،فن این ورود با نیز کشورمان. است ساخته مبدل اطالعات عصر

 روش با پژوهش این. باشدیم ایران کیفری حقوق در اطالعات تکنولوژی تأثیر پژوهش این موضوع

 یهاواژه تعریف به توصیفی روش با ابتدایی فصول در ابتدا که گرفته صورت پیمایشی – توصیفی

 تحلیل به میدانی روش با چهارم فصل در سپس و است شده پرداخته دیگر مطالبی بیان و مرتبط

 به توجه با که میادهیرس نتیجه نای به نهایت در. میاپرداخته نامه پرسش از آمده دست به یهاداده

یی مانند اصالح قوانین متناسب با زمان، استفاده از هاروشبا استفاده از  اطالعات آوریفن تحوالت

 کیفری قوانین توانمی و ... هادانشگاهنخبگان در کشف جرم و قانون نویسی، نزدیکی مراجع مرتبط با 

 اطالعاتی جامعه تقنینی نیاز سایبرنتیکی، جرائم ریانگا جرم صرفنمود. به هماهنگ را کشورمان

 هانابهنجاری از پیشگیری هایروش شود و باید اقدامات پیشگیرانه نیز مد نظر قرار گیرد.نمی برطرف

 نیتأمباشد که به راحتی بتواند نیاز این حوزه را  باید به گونه ای کشورمان در اطالعاتی جامعه در

 .گرددیمگیری غیر کیفری بیشتر توصیه نماید که استفاده از پیش

 .کیفری غیر پیشگیری کیفری، پیشگیری سایبرنتیکی، جرائم اطالعات، آوریفن کیفری، حقوق :کلیدواژه

 

 مقدمه

قدر توانا و مستعد نیست که بتواند بشر به تجربه دریافته است که برای ادامه حیات و زیستن بر روی کرة زمین آن

ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد، قوه تعقل و ادراک که وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حکم تنهایی به شیوهبه
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آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشکیل ها همزیستی مسالمتکرده است که زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان

اش را تضمین نماید؛ د تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سالمت وجودیاجتماعات بشری موجب گردید که، تداوم آن نیز نیازمن

ها گونه محدودیتهایی ایجاد نمود، یکی از انواع اینبدین معنا که، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت

شود. تعاریف متعددی در خصوص ده میوضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتکاب اعمالی است که اصطالحاً جرم نامی

: 1کنندنماید، محدود میجرم از سوی حقوقدانان ارائه گردیده است برخی از این تعاریف جرم را به آنچه قانون مشخص می

نامیم، موجب همان قانون با ضمانت اجرای خاص که آن را کیفر میشده در قانون است که بهبینیجرم هر عمل پیش»

انگیزد، یعنی کیفـر، تعـریف دیگر در این معنا پدیده مجـرمانه از طریق پیامدهایی که برمیعبارتشود، بهمجــازات می

 2«.گرددمی

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک »مقرر داشته است:  1/2/1932قانون مجازات اسالمی مصوب  2همسو با نظر مذکور، ماده 

 «شود.است جرم محسوب می شدهفعل که در قانون برای آن مجازات تعیین

گیری آن را فراهم آورده رسد برای ارائه تعریفی جامع، دقیق و صحیح از جرم باید به آنچه موجبات شکلاما به نظر می

ها برای افراد آن قیود و محدودیت تر نیز اشاره گردید حفظ جامعه نیازمند ایجاد یک سریاست توجه نمود، چنانچه پیش

ی اشخاص اجتماعی که باید به قیود مزبور پایبند باشند، گونه الزامات معیارهایی است که برای همهضع اینباشد، مبنای ومی

ها درواقع تنها خصلت مشترک همه جرم»آور است. برای همین اشخاص رنج هامقبول و مورداحترام بوده و نادیده انگاشتن آن

بدین ترتیب جـرم «. نمایندصورت عام محکوم میها را بهیک جامعه آن ها ... اعمالی هستند که همه اعضایاین است که جرم

دار شده از طریق احساسات جریحه»گردد و دار شـدن احساسات عمـومی میگردد که مـوجب جریحهبه اعمالی اطالق می

گونه که اینجاییی واحد، احساساتی هستند که شدت جمعی بودنشان از همه بیشتر است، ازآنجرم، در درون یک جامعه

الوصف مع 9«.گونه تناقض و تخلفی را تحمل کننداند، امکان ندارد که هیچاحساسات از حاالت بسیار نیرومند وجدان عمومی

دار شدن یعنی رفتاری که منجر به جریحه« جرم»نماید که مالحظه مطالب باال ما را به این واقعیت ملموس رهنمون می

توان منکر این حقیقت گردید که وجود ای به جامعه دیگر متفاوت بوده است. اگرچه نمیاز جامعهشود احساسات اجتماع می

یک سری تشابهات و اشتراکات در سطح جامعه جهانی منجر به ایجاد قواعد مشترک در وضع جرم در همه نقاط دنیا شده 

در تعارض با احساسات عمومی و « پدیده مجرمانه»است. نظر به تعریفی که از جرم ارائه گردید و توجه به این واقعیت که 

دار شدن احساسات فوق وام وجدان جمعی قرار دارد، فلذا نوع و نحوه برخورد با آن نیز، شدت و ضعف خود را از میزان جریحه

تحوالت  میزان نبوده و از سوی دیگرشکل و یکسو، واکنش اجتماعی در مقابل جرم همیشه به یکگیرد. بنابراین از یکمی

تأثیرگذار بوده است؛ بدین شرح که واکنش « پدیده مجرمانه»های علمی نیز بر نوع واکنش در قبال اجتماعی و پیشرفت

اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشکال مختلف بروز و ظهور پیداکرده است؛ از نخستین دوران تشکیل 

های خشن و محوکننده بوده تا به امروز که دانش و تجربه بشر العملصورت عکسحقوق کیفری که واکنش در قبال جرم به

های اجتماع در العملهای مالیم و درمان گر روی آورده عکسبــــــا شناختی که از انسان به دست آورده به سمت واکنش

                                                           
ی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرران،  شناسجرمکارشناسی ارشد حقوق جزا و  نامهانی)پا «مبانی حقوق کیفری»نظری نژاد، محمدرضا،  -1

 .181ص  (1831

 .11، ص 81 – 22ش ی، مجله تحقیقات حقوقی، ابرندآبادعلی حسین نجفی  ترجمه ،«آیا جرم وجود دارد؟»گسن، ریموند،  -2 

 .112، ص همان -8 
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وان مجازات به خود گرفته است، دوم: های سرکوبگری که عنقبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است، نخست: واکنش

 شود.های حمایتی که اصطالحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده میواکنش

  

  پرسش اصلی 

 نمود؟ هماهنگ را کشورمان کیفری قوانین توانمی چگونه اطالعات آوریفن تحوالت به توجه با .1

 

 :یاصل هیفرض

 جدید هاینابهنجاری است نیاز و نیستند اطالعاتی جامعه تقنینی یازهاین جوابگوی کشورمان در موجود کیفری قوانین. 1

 .پیوندندمی وقوع به نیز اطالعاتی جامعه در سنتی و کالسیک جرائم. شوند انگاری جرم سایبرنتیکی عنوانبه

 

 میمفاه

ن پژوهش بپردازیم تا آمادگی ومتغیرها مرتبط با موضوع ای میمفاه ،هاواژه در این قسمت سعی بر آن داریم تا به تعریف 

آوری اطالعات و فن ICT4های علمی اروپای آوری اطالعات که بعضاً در محیطفنذهنی الزم برای ادامه مطالب فراهم گردد. 

آوری جدیدی است که با تولیدات رود، فنصورت مترادف در دنیا به کار میشده و امروزه این دو واژه بهارتباطات گفته

ها از اواسط قرن بیستم منجر به انقالب شگرف الکترونیکی شده و با گسترش و فراگیری لکترونیکی و ریزپردازندهمحصوالت ا

که بر همه شئونات  5ی جدیدی از زندگی بشر است. عصر ارتباطاترسانی، آغازگر دورهآن در دنیا موسوم به انقالب اطالع

 6ی اطالعاتیی متأثر از این انقالب الکترونیکی به جامعهکه جامعهطوریشدت متحول کرده بهزندگی بشر تأثیر گذارده و به

باشد. مفاهیم شهرت پیداکرده است. با عنایت به موارد فوق، یکی از موضوعات مهم هر تحقیق مبحث مربوط به مفاهیم می

سیر و نقشه راه محقق  مثابه خطرو بهاصلی هر تحقیق قلمرو و گستره موضوعی آن پژوهش را مشخص نموده و ازاین

 گیرد.عنوان واژگان کلیدی موردبحث و بررسی قرار میدر این تحقیق مفاهیم ذیل به .باشندمی

 

 آوری اطالعاتفن

های تکنولوژیک در این شده است که به علت رشد سریع پیشرفتآوری اطالعات تعاریف مختلف و گوناگونی عرضهبرای فن

آوری داده و بعضی دیگر شمول کامل اجزای متعارف این فنعیت و کارکردهای خود را ازدستعرصه بعضی از این تعاریف جام

هایی است که اولین بار در دانست. انفورماتیک واژه 7آوری اطالعات را انفورماتیکتوان خاستگاه فندهد ولی میرا پوشش نمی

سیون )اطالعات( و اتوماتیک )خودپرداز( به وجود آمد و به زبان فرانسه و بین دانشمندان آن دیار از ترکیب دو کلمه انفورما

ای از المعارف علمی و فنی الروس انفورماتیک را مجموعهمقبولیت جهانی یافت. دائره« عملیات بر روی اطالعات»معنای 

ا در کارهای کند که هدف آن پردازش اطالعات است تا انسان رشدت عقالیی )منطقی( تعریف میهای بهها، تکنیکشناخت

شدت متأثر از اش کمک کند. البته انفورماتیک نیز مسیر تکاملی پیدا نموده، در ابتدا صرفاً پردازش خودکار اطالعات و بهفکری

                                                           
4 - Information and communication Technologe 
5 -Information Age 
6 -Information Society 
7 -Informatics 
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ی تکاملی خود از ماشین و سیستم مرور از ماشین )کامپیوتر( به سیستم روی آورد و در سومین مرحلهکامپیوتر بود که به

آوری اطالعات از یک تعریف واحد و مشخص برخوردار شود. فنمتحول می« نظریه اطالعات»ند به سمت کمحوری نیز گذر می

ها و راهکارهای حل مسئله و توانایی راهبردی با استفاده از آوری اطالعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روشنیست. فن

کارگیری اطالعات است و یا این تکنولوژی مربوط زی، تبادل و بهساآوری اطالعات ساخت، ذخیرهدانش کامپیوتر است؛ و یا فن

آوری اطالعات را تمرکز بر توانیم فنسازی و انتقال اطالعات است. میافزار کامپیوتری برای پردازش، ذخیرهافزار و نرمبه سخت

ی وسیلهتوضیح که اطالعات بهفنون اطالعات بدانیم یعنی برخورد سه تکنولوژی کامپیوتر، اطالعات و ارتباطات بدین 

بندی مشخص در بستر مبادالت الکترونیکی سازی شده و سپس با پیکرهشود و بعضاً ذخیرههای الکترونیکی پردازش میماشین

کنند، این جابجایی خیلی به مکان وابسته نیست یعنی ممکن است در یک اتاق یا یک شهر و یا حتی ها( انتقال پیدا می)شبکه

های الکترونیکی و آوری ماشینتأمل است اینکه موتور محرکه این فنای که قابلرترین نقاط دنیا انجام گیرد. نکتهبین دو

ها ورود یا خروج پیدا توانند اطالعات به آنسازی و پردازش اطالعات دارند و میهایی که قدرت ذخیرهکامپیوتر است، ماشین

ها کامپیوتر )کامپیوتر به معنای سنتی آن( است ولی شامل ماشین ی آننوز هم ملکههای الکترونیکی گرچه هکنند. در ماشین

های های دیجیتالی )رقمی( اعم از تلفنهای تلفنآوری اطالعات از شبکهشود و فنالکترونیکی که بتواند پردازش کند نیز می

ی خانگی را پوشش یوتری تا وسایل دارای حافظههای کامپهای تلویزیون دیجیتالی و شبکههای همراه، شبکهثابت یا تلفن

 8دهد.می

 

 اطالعات

بوده است که بعدها به « عبارت»و « مفهوم»واژه انفورماسیون )اطالعات( دارای ریشه التینی است و معنای اولیه آن 

اطالعات را  3نامه ای. آل. ایاژهباشد. وتغییر یافت و مفهوم آن، برداشت ما از واقعیات اطرافیان می« هاانتقال داده»و « آگاهی»

صورت رسمی یا غیررسمی به هر حالتی ثبت، ها و کارهای خالقانه ذهن تعریف نموده که بهها، واقعیتعبارت از تمام ایده

و تواند شامل کتاب، نشریه ادواری، نقشه، فایل کامپیوتری، مواد شنیداری، دیداری منتشر و یا توزیع گردیده است. اطالعات می

ها وجود داشته باشد و همچنین بر مبنای محتوی آن به اطالعات علمی، اطالعات مالی، اطالعات فنی و ... حاالت ترکیبی آن

 10«داده»شود شود و آنچه واقعاً منتقل میآوری اطالعات، اطالعات خام جابجا نمیبندی شود. در حوزه فنتواند تقسیممی

های کامپیوتری صورت دادهشود بهگویند یعنی اطالعات وقتی رقمی )دیجیتالی( میمیشده است. داده را اطالعات پردازش

اعم از کالم، صدا  12های صوتی، داده11های متنها خود تنوعات مختلفی دارند. امروزه بیشتر با دادهقابل جابجایی هستند. داده

همچون بو )عطر( دیجیتالی نیز در حال فراگیری های جدید همه آشنایی دارند ولی داده 14و یا ویدیو 19و موسیقی و عکس

 است.

                                                           
 پیام نشگاهدا تهران، شناسی، جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی ینامه پایان اینترنتی، جرائم حقوقی و فقهی بررسی ،1832 محمد، مقدم، . مهدوی3

 38ص  .تهران استان نور
9 -H young,The AlA Giossary of library and information science, (Chicago, American library Association, 

3991) 
30 -Data 
33 -Taxt 
32 -Voice 
31 -Picture 
34 -Video 
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ای که منظور از داده رایانه هرگونه نمایش رایانه»کند: گونه تعریف میدر کنوانسیون اروپایی جرائم محیط سایبر داده را این

استفاده قرار شود که این سیستم عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد، موردای مناسب است و باعث میشامل برنامه

ای است که مرتبط با ارتباط برقرارشده هرگونه داده رایانه« داده ترافیک»منظور از »کند: در همان قانون بیان می« 15گیردمی

آید که بخشی از زنجیره ارتباطی را ای به وجود میباشد. این داده از سوی این سیستم رایانهای میوسیله سیستم رایانهبه

در قانون «. 16شده استاین زنجیره شامل مبدأ و مقصد، مسیر، تاریخ، اندازه، دوام یا نوع خدمات اصلی ارائه دهد.تشکیل می

پیام هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است که با داده»گونه تعریف نموده است: را این« پیامداده»تجارت الکترونیکی 

 «17شوداطالعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میآوری جدید وسایل الکترونیکی، نوری و یا فن

 

 ارتباطات

پردازد. ارتباطات منظور تحقق آثار موردنظر در گیرنده میپیام به اصالحارتباطات علمی است که به مطالعه فرایند تولید و 

شته عالئم است. زندگی امروز به حد رها و معموالً از طریق یکیافته برای تبادل اطالعات بین قسمتیک فرایند سازمان

وکار آنان ارتباطات اند و شغل و کسبای به ارتباطات بستگی دارد و افراد زیادی نسبت به گذشته به این کار مشغولفزاینده

طات کنند. ارتباتر استفاده میاست و تقریباً تمام افراد جامعه از ارتباطات جدید و وسایل مدرن برای زندگی بهتر و راحت

دهد و این ارگانیسم ممکن است صحبت کردن دو نفر با یکدیگر باشد و یا ها را به یکدیگر پیوند میفرایندی است که ارگانیسم

ی ارتباط دو ماشین با یکدیگر. ارتباطات که خود موضوع علم مستقلی در علوم انسانی نیز شده است )علوم ارتباطات( و گستره

ی گیرند. اصوالً در هر ارتباط چهار مؤلفهرسانی ذیل این عنوان قرار میرهنگ ارتباطی تا اطالعدهد از فوسیعی را پوشش می

آوری اطالعات، ارتباطات بستر انتقال داده از ی فناصلی وجود دارد، فرستنده، گیرنده، پیام و محیط ارتباطی. در حوزه

های الکترونیکی و کامپیوتر باشند و توانند ماشینگیرنده می است. فرستنده و 18های ارتباطیفرستنده به گیرنده توسط رسانه

های ارتباطی نیز تنوعات مختلفی دارند، سیم، کابل، فیبر نوری، امواج الکترومغناطیسی، ماهواره و ... محیط ارتباطی و رسانه

 13ها در بستر مبادالت الکترونیکی هستند.های جابجا کننده دادهرسانه

 

 آوریفن

مند برای تولید آوری دانش نظامدیگر فنعبارتتوان تعریف نمود و بههای علمی در عمل میرا کاربرد علوم و یافتهآوری فن

آوری، محصولی ساخته دست بشر، استوار بر شناخت آگاهی و فن کارگیری یک فرایند و ارائه خدمت است.یک محصول و به

شود. معموالً ست لذا قیمت آن بر اساس قاعده عرضه و تقاضا تعیین میمبتنی بر تحقیق و توسعه بوده و قابل دادوستد ا

های آوریگویند یعنی گذر زمان و پایداری تولید محصول، باعث پیدایش فنمحصوالت جدید را محصوالت تکنولوژیک می

                                                           
 (2111سایبر )بوداپست  جرائماز ماده کنوانسیون اروپایی  «ب»بند  - 15
 (2111)بوداپست  محیط سایبر جرائمکنوانسیون اروپایی  1از ماده  «د»بند  - 11
 1832کنوانسیون تجارت الکترونیکی مصوب  2از ماده  «الف»بند  - 11
39 - Media 
 13ص  .خرسندی انتشارات تهران، اول، چاپ اطالعات، فناوری کیفری حقوق ،1821 حسن، پور، . عالی12
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کارگیری از ابزار می بهآوری، دانش علگویند. فنشود و دیگر به محصوالت تولیدی قدیم، محصوالت تکنولوژیک نمیجدید می

 20ماشین برای به وجود آوردن یک محصول خاص و جدید است.

 

 رایانه

ها رایانه باشد.سازی میی آن پردازش و ذخیرههای خاصی است، دو ویژگی برجستهرایانه ماشینی است که دارای ویژگی

ی حافظه –ی اصلی هستند )حافظه 29حافظهشود و همچنین دارای انجام می 22دارند که توسط سی. پی. یو 21قدرت پردازش

شود. اولین ماشین صورت موقت یا دائم ذخیره میهای موردنیاز در آنجا بهجانبی(، حافظه محلی است که اطالعات و داده

م( ساخته شد که قادر به انجام چهار عمل اصلی ریاضی  1629محاسب توسط دانشمند شهیر فرانسوی بلز پاسکال )متولد 

موسوم به باینری )دودویی( استحکام  2ی نمایش اعداد بر مبنای مرورزمان ایدهتفریق، ضرب و تقسیم( بود و به)جمع، 

ی توانست ایدهگذاری شد. عدد در مبنای دو فقط یا صفر است یا یک و این میبیشتری پیدا نمود و مبنای ریاضیات جدید پایه

گذرد یا جریان متوقف است. پیشرفت در مدارهای منطقی دارند یا جریان میها شود که فقط دو حالت  ICجالبی برای تولید 

بود. این کامپیوتر که از حجم فیزیکی بسیار باال، مصرف  13و تولید مدارهای الکترونیکی باعث ساخت کامپیوتر در اواخر قرن 

کند و در حافظه ذخیره نماید و همچنین  اطالعات را دریافت 24های خودتوانست از طریقی ورودیانرژی زیاد برخوردار بود می

ای قدرت پردازش کامپیوترها و داشته باشد. از اواسط قرن بیستم با سرعت فزاینده 25با پردازش بر این اطالعات، خروجی

به  27کامپیوترهای شخصی 26عاملبا طراحی سیستم 1380یابد. در اوایل دهد سازی )حافظه( افزایش میهمچنین حجم ذخیره

تر قیمت ارزان باعث فروش و گسترش سریع در عرضه شد که با توجه به حجم کوچک، مصرف پایین انرژی و از همه مهم بازار

قطعات الکترونیکی که هر یک وظیفه  90افزار( کامپیوتر از سخت23حملو کامپیوترهای قابل 28دنیا شد )کامپیوترهای رومیزی

کند و ای )یا دستور کارها( است و اجرای کار مشخصی را فراهم میه برنامهک 91افزارشود و نرمخاصی دارد و به هم متصل می

 92شده است.شود، تشکیلعامل نیز میشامل سیستم

 ای است که سه وظیفه اصلی را به عهده دارد:عامل برنامهسیستم

 افزاری یک کامپیوتر با یکدیگرارتباط قطعات سخت -1

                                                           
 32ص  .خرسندی انتشارات تهران، اول، چاپ اطالعات، فناوری کیفری قحقو ،1821 حسن، پور، . عالی21
23 - Process 
22 -CPU (Central Processing Unit) 
21 Memory- 
24 -Input 
25 -Output 
26 -Os(oprating system) 
27 -Pc (personal computer) 
29 -Desktap computre 
29 -Laptap computre 
10 -Hardware 
13 Software- 
ص  .تهران دانشگاه حقوق یدانشکده تهران، شناسی، جرم و جزا حقوق دکتری یرساله اطالعات، فناوری جرائم ،1833 الصمد، عبد بادی،آ . خرم82

28 
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اطالعات را وارد کند و یا مثالً از  94کلیدامپیوتر مثالً کاربر بتواند از طریق صفحهطور کل کبا برنامه و به 99ارتباط کاربر  -2

 طریق مانیتور نتیجه برنامه را مشاهده کند.

 افزاری.افزاری با قطعات سختهای نرمارتباط برنامه -9

ای، هرگونه ز سیستم رایانهمنظور ا»کند: گونه تعریف میای را اینکنوانسیون اروپایی جرائم محیط سایبر سیستم رایانه

.« 95دهدها را انجام میهم است که مطابق با یک برنامه، پردازش خودکار دادهبهای از ابزارهای مرتبط و متصلمجموعه یاابزار 

 –افزاری های متصل سختای از دستگاهای هر نوع دستگاه یا مجموعهسیستم رایانه»کند: قانون تجارت الکترونیکی بیان می

 «96کندپیام عمل میهای پردازش خودکار دادهافزاری است که از طریق اجرای برنامهنرم

 

 شبکه

دانند. شبکه با تعریف فوق شبکه را گردآمدن اعضای یک مجموعه برای به اشتراک گذاردن منابعشان باهدف مشخص می

های انسانی نیز برای رونیکی و غیره باشد. در شبکههای الکتهای انسانی یا شبکهای اعم از شبکهتواند شامل هر نوع شبکهمی

کنند، آیند و با تقسیم وظایف و استفاده از منابع و امکانات یکدیگر فعالیت میرسیدن به یک هدف مشخص افراد گرد هم می

قدرت پردازش یا  که بتوان ازنحویهای کامپیوتری نیز وضع به همین منوال است از اتصال کامپیوترها به یکدیگر بهدر شبکه

آید. درواقع در های کامپیوتری به وجود میها یا غیره استفاده نمود شبکهحافظه یا دیگر منابع کامپیوترها مثل چاپگر یا فایل

متعدد وجود دارند که به یکدیگر متصل هستند.  98هایگیرندهو سرویس 97هادهندهای از سرویسای مجموعهی رایانهیک شبکه

های کند )مثل توپولوژی رینگ یا توپولوژی مش(. رایانهیک شبکه بسته به توپولوژی آن تنوع مختلفی پیدا مینحوه طراحی 

اند مثل سیم، کابل، امواج های شبکه موسومتوانند به وسایل مختلف به هم متصل شوند که به رسانهمستقر در یک شبکه می

 93غیره و معموالً یک شبکه بر مبنای گستردگی جغرافیایی به لن و ونها، فیبر نوری و الکترومغناطیسی از طریق ماهواره

 40شوند.تقسیم می

به شبکه گسترده  42که ونشود درحالیتر )تعداد کمتری رایانه( در جغرافیایی محلی اطالق میهای کوچکبه شبکه 41لن

 49گردد.توانند در پهنه جهانی گسترده باشند اطالق میکه می

                                                           
11 User- 
14 -Keyboard 
 (2111محیط سایبر )بوداپست  جرائمکنوانسیون اروپایی  1ماده  «الف»بند - 85
ی اانهیرای افزارهانرم دآورندگانیپدقانون حمایت از حقوق  11و  2اجرایی مواد  نامهنییآ 1832صوب قانون تجارت الکترونیکی م 2ماده  «و»بند  - 81

و مستندات مربوط به  هادستورالعمل ،هاهیرو ی،اانهیرای هابرنامهعبارت از مجموعه  افزارنرم» :داردیماشعار  2دولت در ماده  أتیه 1838مصوب 

 .«باشد شدهضبطی اانهیرای هاحاملی که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از اانهیرابه عملیات یک سیستم و نیز اطالعات مربوط  هاآن
17 -Server 
19 -Client 
19 -LAN and VAN 
 31ص  .آریان انتشارات تهران، اول، چاپ کامپیوتری، جرائم ،1833 زهرا، . خداقلی،31
43 -LAN(Local Area Network) 
42 -AreaNetwork) WAN(Wide 
 33ص  .آریان انتشارات تهران، اول، چاپ کامپیوتری، جرائم ،1833 زهرا، . خداقلی،38
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ای یک شرکت یا یک های رایانهتواند شبکهگویند این شبکه میهای بسته به اینترانت میمحلی یا شبکههای معموالً شبکه

گویند ولی شبکه های باز و کاربر جهانی ندارند به آن اینترانت میدانشگاه و یا حتی در سطح یک کشور باشد ولی چون گذرگاه

 باشد.به وجود آمده در دنیا می ترین ونای باز و جهانی است و گستردهاینترنت شبکه

 

 اینترنت

های اطالعاتی فیبر نوری و و شاهراه 45ویژه ستون فقراتمختلف به 44هایای جهانی است که با رسانهاینترنت شبکه رایانه

 های اینترنت این است که سعی شده نقاط مختلف به یکدیگر از مسیرهایها به یکدیگر متصل شده است. از ویژگیماهواره

است و در این روش هر وسیله مستقیماً به وسایل دیگر در شبکه متصل است هر  46متعدد وصل شوند )توپولوژی اینترنت، مش

سرعت و از طریق مختلف شوند( که با این ویژگی در شبکه اینترنت اطالعات بهسیستم با دو یا چند مسیر به هم وصل می

 47تواند از مبدأ حرکت کند و به مقصد برسد.می

کنند. برای جابجایی کنند و اطالعات را ارسال میوجود دارند که مقصد را شناسایی می 43هامسیریاب 48برای این مسیریابی

شوند. منتقل می 50ها، داده، بستهها در دستور کار قرار گرفت و از ابتدا در کلیه شبکهها روش کوانتیزه کردن دادهداده

هر جا که باشد(  –شوند تا در مقصد )فارغ از مکان بندی میبندی و پیکرهتاندارد قالبصورت اسهای حاوی اطالعات بهبسته

فهم و ادراک برای کامپیوتر و کاربر باشند همچنین نیاز بوده که از ابتدا یک ها را از نو کنار یکدیگر چید تا قابلبتوان این بسته

 51ل در شبکه وجود داشته باشد که این پروتکل به تی.سی.پی.آی.پیها و عملیات انتقاپروتکل استاندارد برای جابجایی داده

 52شهرت دارد.

 59همچنین برای شناسایی مقصد نیاز بوده که هر دستگاه با یک آدرس اینترنتی یکتا مشخص شود که ای.پی. آدرس

شود مثالً نشان داده می شوند،وسیله نقطه از یکدیگر جدا میبه شکل چهار عدد که به 54بیتی 92شود و یک عدد نامیده می

( به علت مشکل بودن از برکردن 255تا  1باشد یعنی از  8به توان  2به توان صفرتا  2تواند از )هر عدد می 132. 43. 214.50

صورت یکتا )یعنی از هر نام گذاری بهبه وجود آمد تا این سیستم نام 55ایگذاری حوزه)به حافظه سپردن( این عدد، سیستم نام

های بندی حوزهی آسان کاربرد عمل نماید. برای تقسیمتواند در کل اینترنت وجود داشته باشد( برای استفادهیکی می فقط

 net 58برای مؤسسات آموزشی،edu 57های تجاریبرای سازمان Com 56سطح باال از یکسری مخفف نیز استفاده کردند مثالً

                                                           
44 -Media 
45 -Back bone 
46 -Mesh 
 اصفهان، شناسی، جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی ینامه پایان سنتی، سرقت با آن تطبیق و ای رایانه سرقت بزه تحلیل ،1821 انیس، . خدادادی،31

 51ص  .اصفهان گاهدانش
49 -Routing 
49 -Router 
50 -Packet 
53 -Tcp/Ip(Transmission control protocol / Internet Protocol) 
 اصفهان، شناسی، جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی ینامه پایان سنتی، سرقت با آن تطبیق و ای رایانه سرقت بزه تحلیل ،1821 انیس، . خدادادی،52

 52ص  .اصفهان دانشگاه
51 -Ip Address 
54 Bit- 
55 DNS (Domain Name System)- 
56 -Com (commercial مخفف) 
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های غیرانتفاعی و همچنین هر کشور را نیز با برای سازمان org53رسانی،عای و مراکز اطالهای ستون فقرات شبکهبرای سیستم

 60دهند. خاستگاه اینترنت به شبکه آرپانت. نشان میuk؛ و یا انگلستان را با irدهند مثالً ایران را با مخفف سازی نشان می

ها در دیگر کشورها، برخی همکاران آنبرای رفع نیاز محققین صنایع دفاع آمریکا و  1360گردد، این شبکه در دهه برمی

فقط یک هزار کامپیوتر به  1384شد حتی در سال نیز از تعداد کامپیوترهای اندکی تشکیل می 1370تأسیس گردید. در دهه 

ای به مراکز را برای ارائه ارتباطات شبکه 62ان. اس. اف. نت 61موسسه ملی علوم آمریکا 1386یکدیگر متصل بودند تا در سال 

المللی اینترنت مشتمل بر ده هزار شبکه بین 1387المللی تأسیس نمود و از سال ی بینحقیقاتی بیشتر و گسترش شبکهت

 69صد هزار کامپیوتر رسید.کامپیوتر تشکیل گردید و ظرف دو سال به یک

رتباطی( اینترنت به رشد های اای اینترنت )شاهراهآرپانت به زندگی خود خاتمه داد ولی با گسترش بستر شبکه 1330سال 

ای رشد نمود فقط در عرض میلیون کامپیوتر تجهیز شد و از این سال با شتاب فزایندهبه یک 1332خود ادامه داد و در سال 

این  2014در دنیا فراگیر شده است( تا پایان  1335( تعداد کاربران اینترنت دو برابر شد )عمالً بعد از سال 1339یک سال )

نیز آمار صحیح و دقیقی در دسترس نیست )بیش از سی  64رسد. همچنین از تعداد صفحات وبسه میلیارد نفر میتعداد به 

آسای توسعه اینترنت است تا کند، رشد برقتوجه میهزار میلیارد صفحه اطالعات است( ولی آنچه بیش از این آمارها جلب

رروز شاهد شگفتی جدیدی چه در کمیت و چه در کیفیت اینترنت ساله به پایداری نرسیده بلکه هجایی که حتی در این ده

 65شود.مشاهده می

 

 جامعه اطالعاتی

شود. ی اطالعاتی یاد میدهد که از آن به نام جامعهگیری از فناوری اطالعات، تشکیل جوامع نوینی را نوید میامروزه بهره

گردد. البته ازپیش تقویت میرنگ و تعامالت انسانی بیشی شهری که در آن ابعاد زمان و مکان کمعصر جدیدی از جامعه

ی ی اطالعاتی را همان جامعهای نسبت به جامعه اطالعاتی وجود دارد. مثالً ژاپن جامعهبینانه و بدبینانههای خوشدیدگاه

 1380کند. تقریباً از دهه د میداری قلمدااز تاریخ سرمایه یاای، این نوع جامعه را در مرحلهصنعتی دانسته و به نحو بدبینانه

ای از ای موردتوجه قرارگرفته است و مفهوم جامعه اطالعاتی به سرچشمهطور فزایندهی اطالعاتی بهم. به بعد موضوع جامعه

ی اطالعاتی را شده است. ویلیام مارتین که در زمره اولین کسانی است که موضوع جامعهمباحث و گفتمان پر چالش تبدیل

اندازهای تحول اجتماعی و ای است که در آن کیفیت زندگی همانند چشمی اطالعاتی جامعهگوید که جامعهنموده، میمطرح 

 .66برداری از آن وابسته استای به اطالعات و بهرهتوسعه اقتصادی به میزان فزاینده

                                                                                                                                                                                     
57 edu (education -مخفف) 

59 net (network -مخفف) 

59 -org (organization مخفف) 

60 -Arpanet 
63 -Us national sciece foundation 
62 NSFNET- 
 .معاصر ابرار المللی بین تحقیقات و مطالعات فرهنگی یموسسه انتشارات تهران، ایبری،س فضای در امنیت و حقوق ،1833 ابراهیم، بیگی، . حسن18

 88ص 
64 -Web 
 21ص  .خرسندی انتشارات تهران، دوم، چاپ الکترونیکی، تجارت جرائم ،1833 جواد، . جاویدنیا،15
 .13ص  (1838دیباگران تهران، هموسس ی جامعه اطالعاتی )تهران:سوبه شیپ فتحیان، محمد و سید حاتم مهدوی نور، - 11
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صورت ده که بسیاری از مردم بهداده و باعث شهای اخیر انفجاری از تنوع رخفرانکو بستر عقیده دارد که در دهه

آوری از نشانه سازی به وجود آمده انداز حیرتها دسترسی پیدا کنند، همچنین براثر این رویدادها چشمای به آنمالحظهقابل

ای که کند: جامعهصورت تعریف میی اطالعاتی را بدینجامعه IBMم. کارگروهی از سوی موسسه  1337است. در سال 

ها استفاده از ها و کارگاههای سازمانآن تراکم بسیار زیاد اطالعات در زندگی روزمره شهروندان و در فعالیتهای شاخصه

های ای از فعالیت شخصی، اجتماعی، آموزشی و تجاری و توان انتقال دریافت سریع دادهای در طیف گستردهفناوری رایانه

ی اطالعاتی وجود . آن چنانکه مالحظه شد تعریف واحدی از جامعه67اشدهای مختلف بدون توجه به فواصل برقمی، بین مکان

شود و رسیدن به یک تعریف ( کارکردها و ابزارهای جدید ارائه میI Tای این حوزه )ندارد چراکه هرروز با پیشرفت فزاینده

 سازد.رو میواحد را با موانع مختلف روبه

ی اطالعاتی از چند سال پیش متداول بوده است اما هنوز درباره مفهوم و ی جامعهبه قول ویلیلم مارتین، هرچند واژه

ی ی اطالعاتی را وجود یک زیرساخت پیشرفتهترین ویژگی جامعهتوان مهممحتوای آن تفاهم عملی حاصل نشده است ولی می

اشد. در جامعه اطالعاتی مفاهیم اطالعاتی و ارتباطی دانست که باید در خدمت تحقق اهداف کلی نظام اجتماعی در ابعاد آن ب

وکار، مدیریت و حتی جنگ هایی همچون سیاست، اقتصاد، تجارت، آموزش، کسبشده و تحوالتی را در زمینهسنتی دگرگون

ی خام ی اطالعاتی این است که برخالف عصر صنعتی که معموالً ماده اولیه، مادهی جامعههای برجستهکند. از ویژگیایجاد می

ی خام ی اطالعاتی مادهی اولیه در جامعههمچون مواد کانی بود و آثار مخربی بر طبیعت و زیست محیط داشت، مادهطبیعی 

 68محیطی ندارد.صورت اطالعات است و تأثیر مخرب و زیستذهنی به

تی که های الکترونیکی هستند و محصول نهایی عکس عصر صنعدر این جامعه موتور محرکه، کامپیوتر و بستر شبکه

لمس و رؤیت( بود در اینجا محصولی، مغز افزار و معموالً تجریدی است. جوامع سنتی صورت یک محصول مهندسی )قابلبه

ی اطالعاتی محدود به موقعیت مکانی نیست. شدت تحت تأثیر جغرافیای محلی بودند و محدود به موقعیت مکانی ولی جامعهبه

شود. اگر وسایل ارتباطی در جوامع سنتی ها بسیار بیشتر از گذشته میامالت انسانی اطالعاتی سطح روابط و تعدر جامعه

شود. البته با های نوشتاری، شنیداری و دیداری گسترده میمحدود به نامه و مرسوالت نوشتاری بود. در این جامعه تماس

های گانه طبیعی( از طریق شبکهجی نزدیک شاهد انتقال تمامی حواس )حس پنپیشرفت روزافزون تکنولوژی در آینده

های نوشتاری، شنیداری و دیداری )بصری( فراگیر است ولی انتقال بو در داده 63ایدیجیتالی خواهیم بود. امروزه چندرسانه

 استفاده است و در آغاز فراگیری قرار دارد.ها قابل)عطر( نیز در آزمایشگاه

 

 فضای سایبر

شده و خود این لغت نیز ریشه در کلمه فرمان شناسی( گرفته –)علم فرمایش  Cyberneticsسایبر ازنظر لغوی از کلمه 

منظور اعمال قدرت حاکمیت، قانونمند کردن، تحت سلطه به معنی کنترل رفتارها به Kubernetes- Pilotالتین )یونانی( 

 70قرار دادن و فرماندهی دارد.

                                                           
 .51 ( ص1812طرح نو، انتشارات خاکباز )تهران: نیافش احد علیقلیان، ترجمه ی،اشبکهاطالعات و ظهور جامعه  عصر کاستلز، مانوئل .11
 121ص  .امیبهن انتشارات تهران، دوم، چاپ بزهکاری، از نوین ای جلوه اینترنتی و کامپیوتری جرائم ،1838 برومند، . باستانی،13
69 -Multi Media 
 11، جرائم فضای سایبر، چاپ اول، تهران، انتشارات زوزبهان. ص 1821. احمدی، امین، 11
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کنند، این اصطالح یعنی تقلید ماشین لی بعضاً منظور را بیان نمیشده وبرای اصطالح سایبرنتیک گرچه تعاریفی ارائه

ویژه انسان و یا مطالعه نظام کنترل ارتباطی اطالعاتی در موجودات )ماشین الکترونیکی( از رفتار و اعمال موجودات زنده به

 71گویند.ان( را سایبرنتیک میتر، رابطه انسان با ماشین و ماشین با موجودات زنده )انسزنده و ماشین. به عبارت ساده

حال، بیان شود و این تنوع درعینها و مصادیق گوناگونی اطالق میهای محیط شبکهلغت سایبر اسپیس برکنش و واکنش

های دنیا ورود پیدا کند بدون آنکه ی زبانلمس و مشاهده باعث شده که لغت سایبر در همهیک محیط کامالً انتزاعی و غیرقابل

د چراکه پیدا کردن لغت مترادف یا ترجمه، )ممکن است( توانایی بیان مقصود را نداشته باشد. لغت سایبر در زبان ترجمه شو

سازی معادل نیز احساس شده نیاز به واژهپارسی نیز به همین صورت و بدون ترجمه واردشده و امروزه که در زبانمان تثبیت

ی لغوی شوند ها هستند که به علت نوظهور بودن مفهومشان اگر ترجمهالحسازی لغات بیگانه بعضی اصطشود )در واژهنمی

سازی )نه ترجمه( گونه موارد قبل از تثبیت اصطالح در زبان پارسی باید واژهرسانند مثل تلویزیون. در ایناصالً منظور را نمی

انند با تحصیل تابعیت، ملیت جدید مشوند تا یک مدت محدود مینماییم. لغات مثل شهروندان وقتی وارد قلمرویی می

 شود:ها اشاره میشده که به بعضی از آنگزینند.( برای محیط سایبر تعاریفی ارائهبرمی

 ای و کاربران است.های رایانهگرفته توسط رایانه به شبکهسایبر اسپیس اثر فضا و اجتماع شکل -

 شوند.ها مبادله میای است که دادهسایبر اسپیس ناحیه -

 72افزار در رایانه ایجاد شود و تجربه واقعیت مجازیی نرموسیلهشود که بهیبر اسپیس به هر اتفاقی یا فضایی اطالق میسا -

 79را تولید کند.

ها با یکدیگر، انسان با ماشین )ماشین الکترونیکی( و ماشین رسد محیط سایبر را باید فضای مجازی روابط انسانبه نظر می

 ویژه انسان( بدانیم.هبا موجودات زنده )ب

کنند، فضای مجازی ایجادشده را محیط سایبر گویند. یا وقتی در اتاق مثالً وقتی دو نفر با یکدیگر تلفنی صحبت می

 عمومی یک گردهمایی برپاست فضای ایجادشده را محیط سایبر گویند. 74زنیگپ

نطق فازی(، ماشین با ماشین یا ماشین با انسان مثالً با وسایل خانگی )دارای م 75ی ماشینتواند در رابطهمحیط سایبر می

 آوری اطالعات و... ایجاد شود.افزار هوشمند با مشتری در تجارت الکترونیک یا انسان با انسان از طریق وسایل فندر تماس نرم

منزل از طریق محیط ها و تعامالت فیزیکی و واقعی داشتند مثالً فرد با خروج از درگذشته افراد جامعه معموالً تماس

پرداخت های فیزیکی به گفتگو و تعامل میشد یا با دیگران طی تماسفیزیکی، سرکار خود فرضاً در زمین کشاورزی حاضر می

افتد. ی ماشین و در فضای سایبر اتفاق میوسیلهو ... در عصر جدید براثر برپایی محیط سایبر تماس و تعامالت افراد بیشتر به

 پیوندد.رید، شغل و کار تا دریافت خدمات و... در فضای سایبر به وقوع میاز گفتگو، خ

 

 کیفری پیشگیری

 سیاست اند،شده متوسل انتقام واصل جزا حقوق به جرائم، با مبارزه برای گذارانقانون(: جزا حقوق) کیفری سیاست 

 دانش البته .دارد تنبیهی و سرکوبگری جنبه طبیعتاً و کندمی دنبال را جرم علیه مبارزه جزا حقوق به توسل با کیفری
                                                           

 12، چاپ اول، تهران، نشر احسان. ص 21، جرائم نوین در قرن 1821. بیرامی، سهیال، امیرپور، عباس، 11
72 -VR(Virtual Reality)  
 112الش جدید در حقوق کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی. ص ، فضای مجازی چ1822. جاللی، محسن، 18
74 -Chat Room 
75 -P.C(personal Computer) 
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 از یکی شودنمی جامعه تعادل موجب کامل طوریبه و همیشه صرف، تنبیه و سرکوبگری که است داده نشان شناسیجرم

 باید: اینکه از است عبارت – است دیگر هایپیشگیری با آن تکمیل ضرورت گویای که -کیفری پیشگیری عمده اشکاالت

 ارتکاب بین بنابراین نماید، اجرا و معین را آن میزان قضایی دستگاه و کند بینیپیش تأمینی اقدامات و مجازات ،گذارقانون

. کنندنمی تداعی را جرم مجازات فاصله، همین دلیل به و است اطاله دچار دادرسی آیین که دارد وجود فاصله مجازات، و جرم

 مخاطب) نیز خاص یجنبه در. است مجازات توسط ارعاب بعد دارای دخو عام جنبه در کیفری پیشگیری حال،درعین

 مجازات، به بالقوه تهدید محور سه عام، کیفری پیشگیری در .است مجرم اصالح و جرم تکرار از پیشگیری هدف( بزهکاراست

 روی ترتیب به آن ودنب با و اول محور روی عمدتاً که است موردتوجه مجازات اجرای در سرعت مجازات، به بالفعل تهدید

 و شدت» و( مجازات اجرای احتمال افزایش) «قطعیت» موضوع دو عمومی بازدارندگی در .شودمی توجه دیگر محورهای

 علیه مبارزه به منظم بخشیدن سازمان یعنی جنایی است پیشگیری موردتوجه «بازدارندگی برای جرم با مجازات تناسب

 بنابراین نشد، جامعه تعادل موجب تنهاییبه کیفری پیشگیری چون شد، ایجاد کیفری سیاست از بعد جنایی سیاست. بزهکاری

 ماهیت به توجه با کیفر یک نیست، یکسان کیفرها مقابل در افراد ماهیت زیرا شد؛ نیاز احساس کیفری غیر پیشگیری طرق به

 پیشگیری سیاست روازاین ندارد، مثبت کامالً نقش صرف، قهرآمیزی و سرکوب اعمال و ندارد یکسان اثر بزهکاران متنوع

 نظام خسارات کاهش و هابزهکاری هزینه در جوییصرفه لزوم همچنین .است الزم کیفری غیر متنوع ابزارهای با جنایی

 قرار اجتماعی هایسیاست مجموعه در پیشگیری سیاست این. شود پرداخته پیشگیرانه اقدامات به کندمی ایجاب قضایی،

 76هست. نیز اجتماعی ابزارهای نیازمند جامعه قضایی، ابزارهای بر عالوه جرم، از جلوگیری برای زیرا گیرد،می

 درمان با و شدید وبیشکم اقدامات و تحقیقاتی پروژه صدها ازجمله داوطلبانه، و پرهزینه کارهای متعدد هایدهه در 

 اقدامات طریق از جرم با مؤثر مبارزه به امید اند،دیدهگر کیفری عدالت سیستم وارد و شده جرم مرتکب تاکنون که کسانی

 اظهار چنین کیفری اقدامات پیشگیری اثرات مورد در فراوان هایپژوهش از بعد ریموندگسن .نبخشید تحقق را درمانی کیفری

 نقش توانندنمی واقعاً و دارند ناچیزی اثر کیفری اجراهای ضمانت که شد آشکار قطعی طوربه رفتههمروی کندمی عقیده

 و هاطرح .شوندنمی محسوب جنایی سیاست برای مهمی عنصر ترتیب بدین و کنند ایفا تبهکاری از پرهیز در خود اختصاصی

 که شیکاگو منطقه طرح ازجمله) است گرفته صورت امریکا در معینی جغرافیایی مناطق در که جمعی اصالحی هایتجربه

 ابتکارهای فرانسه، در یا. نداشت دنبال به را موردنظر نتایج کدامهیچ لیکن است، زیاد بسیار( داشت فرهنگی جنبه بیشتر

 تمرکز لذا نشد بزهکاری کاهش موجب لیکن داشت همراه به اندکی مقطعی نتایج تربیتی -اجتماعی ابتکارهای یا پلیسی

 تغییر اندنشده جرم مرتکب تاکنون که انیکس طرفبه اندشده جرم مرتکب تاکنون که کسانی به توجه جایبه کیفری سیستم

 77.یافت جهت

 

 عمومی پیشگیری

 از سـایرین  تـرس  باعـث  مجـرمین  مـورد  در مجـازات  اجرای که است این معنی به کالسیک تعریف یک در عام پیشگیری 

 خصوصاً غربی سوفانفیل از تعدادی توسط گسترده طوربه پیشگیری مفهوم .گردد آنان سوی از جرم ارتکاب مانع و جرم ارتکاب

 پیشـگیری  مفهوم در هم فراوانی هایپیشرفت است قرارگرفته تحلیل مورد فوئرباخ و بنتام بکاریا، مانند 13 و 18 قرون فالسفه

                                                           
 31ص  .زنان مطالعات و روشنگران انتشارات تهران، ایران، در زنان علیه خشونت درباره پژوهشی ،1831 مهرانگیز، . کار،11
 31ص  .زنان مطالعات و روشنگران انتشارات تهران، ایران، در زنان علیه خشونت درباره پژوهشی ،1831 مهرانگیز، . کار،11



 551-504، ص   5931شهریور  ، 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

      ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 

781 

 

 در. بـود  نگرفتـه  صـورت  موضـوع  خصوص در چندانی تجربی تحقیقات بیستم قرن اول نیمه تا لیکن. است شدهحاصل عمومی

 سـال  بیسـت  تاپانزده حالبااین .گردید نمایان کیفری سیاست و تحقیقات در «خاص بازدارندگی» لهمسئ بیستم قرن دوم نیمه

 رنسـانس  روشـن  دلیـل  چیسـت؟  اقبـال  ایـن  علـت  چـرا؟ . آیدمی حساببه عام پیشگیری برای مجددی حیات تقریباً گذشته،

 78هست. است بزهکار بازپروری و اصالح مقابل در که مدرن و خاص بازدارنده اقدامات تأثیر از سرخوردگی عمومی پیشگیری

 :گیرد دربرمی را اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، مسائل، و است جامعه کل با ارتباط در عمومی پیشگیری 

 :دانست زیر موارد شامل توانمی را عمومی پیشگیری 

 وابسته غیر و مستقل و مناسب فرهنگ یک ایجاد .1

 باالی بسیار رقم که تهیدست و فقیر اقشار تمام مالی تأمین و فقر کنیریشه جهت در اقتصادی درست سیاست یک اجرای .2

 .دهدمی تشکیل بزهکاران کل میان در را

 .شهرها به روستائیان مهاجرت از جلوگیری .9

 .بهداشتی و رفاهی امکانات تأمین .4

 .درآمدکم مردم برای بهداشتی هایبیمه تأمین .5

 .کشور کل در سوادآموزی و آموزش توسعه .6

 .ارزان مسکن تهیه .7

 73.بیکاری بردن بین از .8

 وسـیع  هـای فعالیـت  رغـم علـی  کنـد  حاکم جامعه ابعاد تمام در را اجتماعی عدالت بتواند که سیاستی اعمال کالم؛ دریک 

 است نشده داده جواب شودمی تکرار بارها که زیر سؤال هنوز عمومی پیشگیری مورد در وجدی

 مبانی نظری 

 روابط بهنجاری و ساماندهی در جایگاه تقنین

بایست همگام و متحول شود و نقش ذاتی حقوق کیفری همزمان با پیدایش و پیشرفت محیط سایبر و جامعه اطالعاتی می

ها و هنجارهای اصیل جامعه با بزه و ناهنجاری با ضمانت اجرای کیفری خود را ایفا نماید تا بتواند با تداوم حمایت از ارزش

مبارزه نماید. برای تأمین و تضمین این مهم حقوق کیفری مربوط نیاز به تحول دارد. تحوالت در حقوق کیفری شکلی مقابله و 

و نیز حقوق کیفری ماهوی. در حقوق کیفری شکلی تغییرات در ادله اثبات دعوی، صالحیت، همکاری و هماهنگی با دیگر 

یصه جهانی محیط سایبر، همکاری و هماهنگی با دیگر کشورهای مقامات قضایی همچون نیابت یا احاله و نیز به علت خص

طور اخص حقوق جزای جهان و بسیاری از عناوین دیگر حقوق کیفری شکلی موردنیاز است. در حقوق کیفری ماهوی و به

 80گیرند.اختصاصی نیز نیاز به تحول است که ذیالً موردتوجه قرار می

ات به وجود آمده نیاز به تدوین و تصویب قوانین کیفری جدید کامالً ملموس است؛ قوانین کیفری جدید: براثر تغییر –الف 

ها در بستر مبادالت الکترونیک مولود محیط اجرا است. مثالً شنود غیرمجاز دادهشده است و قابلاکنون تدوین و تصویبکه هم

 گویند.را جرائم کامپیوتری و محیط سایبر می سایبر و عصر جدید است و که در حال حاضر جرم انگاری شده است. این جرائم

                                                           
 12مجد، ص  انتشارات محمدی، احمد و علیوند کرد الدین روح ترجمة شناسی، دیده بزه و دیده بزه. 1831 لپز، . فیلیزوال،13

 18مجد، ص  انتشارات محمدی، احمد و علیوند کرد الدین روح ترجمة شناسی، دیده بزه و دیده بزه. 1831 لپز، . فیلیزوال،12
 153 ص. میزان نشر تهران، اول، چاپ کیفری، حقوق و اطالعات فناوری ،1832 مریم، . قادرپور،31
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کنند مثالً جرائمی که تحول در قوانین کیفری گذشته: اعمال و رفتار مجرمانه گذشته در اثر تحوالت جدید تغییر می -ب

کند؛ و گونه جرائم به محیط سایبر نیز تسریع پیدا میقوانین کیفری در این در محیط سایبر نیز احتمال ارتکاب دارند نیاز است

یا براثر تغییرات و نیاز جامعه نیاز به تحول در نحوه و میزان مجازات در بعضی جرائم است و همچنین ممکن است بعضی از 

دارد که قوانین گذشته نیز ها بر آن میهمه این ها از بین برود.جرائم دیگر، بستر وقوع نداشته باشند و یا نیاز به جرم بودن آن

شوند و توان ادعا نمود که قسمت کثیری از جرائم با استقرار عصر اطالعات متحول میمورد اصالح و بازنگری قرار گیرند و می

 .طلبند. برای تحول حقوق کیفری به عصر جدید دو مدل اساسی وجود داردبالطبع تحول در قوانین کیفری را می

 

 اصالح قوانین سنتی –مدل اول 

شود مواد قانونی جدید کنند فقط در مواردی که نیاز به تغییری احساس میهمان قوانین کیفری سنتی را استفاده می

شده کمترین تغییرات را کنند )مانند کشور هندوستان( در این مدل، قوانین که ایجاد رویه شده و تثبیتتدوین و تصویب می

صورت تبصره گیرند و عناوین جزایی جدید ذیل همان عناوین سنتی بهی عناوین جزایی معموالً تحت تأثیر قرار نمیدارند و حت

آید که همین عنوان را ذیل مواد مربوط به سرقت شوند مثالً در عصر جدید سرقت داده به وجود مییا ماده مکرر تدوین می

ل کامپیوتری و دیگر عناوین جزایی جدید ذیل عناوین جزایی کالسیک برداری کامپیوتری یا جعدهند یا کالهقرار می

 81گیرند.موردتوجه قرار می

 

 جرم انگاری جدید –مدل دوم 

کنند )مانند بعضی در کنار مجموعه قوانین کیفری کالسیک، مجموعه قوانین کیفری عصر اطالعات را تدوین و تصویب می

رود و همه مرور زمینه بروزشان از بین میبر این باورند که مفاهیم کیفری سنتی بهدر این مدل . های کشور امریکا(از ایالت

ها خواهد بود فلذا در مجموعه قوانین کیفری جدید های الکترونیکی و در محیط سایبر و وابسته به آنجرائم از طریق ماشین

 82کنند.حتی قتل کامپیوتری را تدوین می

دهد ولی باعث حجم انبوه قوانین کیفری تر پوشش میها را سهلو مبارزه با ناهنجاری این مدل شرایط ورود به عصر جدید

 شود.می

 

 مدل پیشنهادی

رسد برای کشورمان مناسب باشد تلفیقی از دو مدل پیشین است؛ یعنی قوانین سنتی به شکل خود مدلی که به نظر می

اجرا است و همچنین قانون اکنون قابلیست اصالح شوند هممحفوظ باشند فقط جایی که جوابگوی نیازهای عصر اطالعات ن

های به وجود آمده در محیط شده با ناهنجاریتری تحت عنوان قانون جرائم کامپیوتری و محیط سایبر تدوین و تصویبجامع

تی در محیط سایبر ها و مفاهیم و عملکردهای سنسازی پدیدهیکی از بارزترین خصایص عصر اطالعات شبیه سایبر مبارزه کند.

                                                           
 152 ص. میزان نشر تهران، اول، چاپ کیفری، حقوق و اطالعات فناوری ،1832 مریم، . قادرپور،31
 118 ص. میزان نشر تهران، اول، چاپ کیفری، حقوق و اطالعات فناوری ،1832 مریم، . قادرپور،32
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سازی در محیط سایبر ادامه شود و با شبیههای حضور او کامپیوتری میهای حیات بشر و عرصهمرور همه حوزهاست؛ یعنی به

 89دهد.طریق می

امروزه در دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، دانشگاه مجازی و ... حتی در کشورمان نیز شاهد 

لذا  شود.یابد و فراگیر میشود و گسترش میهای اجتماعی، کامپیوتری میی نزدیک تمام پدیدهها هستیم و در آیندهوقوع آن

گیرد و به غیر آن، قوانین سنتی باید بازنگری شوند. ازپیش موردنیاز قرار میقانون جرائم کامپیوتری و محیط سایبر بیش

در شرایط عصر جدید نیز  1ق.م. 230دارند مثالً شرایط قتل عمدی مصرح در ماده قسمتی از قوانین سنتی احتیاج به تغییر ن

وسیله کامپیوتر انجام شود و نوعاً باعث سلب باشد، موارد نوعاً کشنده شامل مواردی که در محیط سایبر و یا بهجوابگو می

 گیرد.الذکر قرار میحیات از آدمی شود، نیز مورد پوشش ماده فوق

شوند جوابگو نیستند و یا اند ولی وقتی وارد فضای جدید میاز قوانین سنتی مواردی هستند که جرم قسمت دیگری

 شود با قوانین سنتی با این اعمال برخورد کرد؟کنند که آیا میحداقل ایجاد ابهام )و شک( می

تصریح داشته باشد، ذیل نتی نیاز بهکه قوانین سهای مشابه نیاز به تحلیل و بررسی دارند. درصورتیاین سؤاالت و نمونه 

ذکر این نکته الزم است که رویکرد همه دنیا  همان قانون ابراز شود و یا با تغییر متن قانون، محیط سایبر را هم پوشش دهد.

در سنوات جاری در قوانین کیفری، داشتن جرائم کمتر است. قطور بودن کتاب مجموعه کیفری قطعاً افتخاری برای آن کشور 

شود. ما نیز در کشورمان که نظام عدالت کیفری از کثرت پروژه در عذاب است و حتی از زبان مسئولین تراز اول محسوب نمی

شنویم نباید با جرم انگاری بیهوده باعث پیچیدگی بیشتر های ورودی یا اطاله دادرسی را میقضایی، انتقاد از حجم پرونده

قدری تعداد قوانین فری وجود بسیار زیاد قوانین )چه کارآمد، چه ناکارآمد( است. بهاز دیگر مشکالت نظام عدالت کی شویم.

ی کشور نیز در نافذ بودن یا نبودنشان اختالف است. قوانین جدید چون معموالً زیاد است که حتی بین حقوقدانان برجسته

خ بودن قانون حتی برای حقوقدانان ما امر اند، امروزه درک نافذ یا منسوشدهبدون صراحت در نسخ قوانین گذشته تصویب

شوند بلکه مشکلی شده است و نباید از یاد ببریم که قوانین کیفری )همچون همه قوانین( فقط برای حقوقدانان تصویب نمی

قوق آشنا با زیروبم حادارند یعنی یک شهروند معمولی )نهای فردی آحاد اجتماع را به عهدهاین قوانین وظیفه تحدید آزادی

گونه نیست و قطعاً اگر رسد امروزه اینکیفری( باید بامطالعه کتاب قانون کیفری به حقوق و تکالیفش آگاه شود که به نظر می

شود. از بخواهیم با ورود عصر جدید مدام قوانین کیفری مختلفی را تدوین و تصویب کنیم بر این پیچیدگی افزوده نیز می

ها و مشغولیت نظام عدالت کیفری های فردی، کثرت پروندهمحدودیت در حقوق و آزادی تبعات جرم انگاری فراوان، ضمن

است. توقع بجا و اساسی از نظام عدالت کیفری حتمیت )نه شدت( مجازات است یعنی همه جرائم کشف شود و با مجرم و 

عنوان ضابط افات دارد. تعداد پلیس بهها منازاندازه پروندهمجرمین به نحو قانونی برخورد شود که این مهم با کثرت بیش

در کشورهای  80گرفته در دهه های انجامتر است، طبق بررسیشدت از متوسط جهانی پاییندستگاه قضایی در کشورمان به

پلیس مشغول به فعالیت هستند در کشورمان با احتساب حتی نیروهای وظیفه  8یافته در ازای هر هزار شهروند تا توسعه

ای در معاونت / نیروهای انتظامی جهت کنترل ترافیک شهری و جاده50است )که از این تعداد نیز قریب  5ن( )سربازا

 84اند و عمالً وظیفه خطیر کشف جرم از عهده ایشان خارج است(.راهنمایی و رانندگی ناجا مشغول

                                                           
 115 ص. میزان نشر تهران، اول، چاپ کیفری، حقوق و اطالعات فناوری ،1832 مریم، . قادرپور،38

 113 ص. میزان نشر تهران، اول، چاپ کیفری، حقوق و اطالعات فناوری ،1832 مریم، . قادرپور،33
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های جدید بیشتر دقت م انگاری پدیدهشود که در جرویژه دادسرا باعث میکمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی و به

های قاچاق مواد ربایی، سازمانیافته همچون قتل عمدی، آدمگمان نظام عدالت کیفری باید با جرائم سنگین و سازمانکنیم. بی

دستگاه های ساده وقت و توان که با جرم انگاری پدیدهدرشتان مفسده اقتصادی برخورد ویژه نماید درحالیمخدر و کاال، دانه

 شود.توان گفت ابهت نظام عدالت کیفری شکسته میشود تا جایی که میقضایی گرفته می

ها، هاست. یکی از مباحث مهم در تقنین جرائم و مجازاتپذیر نبودن آنای، جامعهگذاری فلهاز دیگر مشکالت قانون

هایی است که جامعه را و، سه دهه اخیر یادآوری تلخیپذیر بودن آن است. متأسفانه سیر برخورد با تکنولوژی جدید در دجامعه

تنها رشد نداده بلکه مشکالت دیگری نیز آفریده است. برخورد با کاست و نوار، ویدئو و حتی ماهواره، شکست نه

نترنت و کند که قطعاً با این تجربیات در برخورد با ایها را یادآوری میپذیر نبودن آنهای عجوالنه و جامعهگذاریقانون

 آوری اطالعات باید هوشیاری و درایت بیشتری به خرج داد.فن

های خاص برخوردار است و معموالً شناسایی مجرم را با کشف جرم در جرائم کامپیوتری و در محیط سایبر از پیچیدگی

جرائمی که احتمال کشف  ای مبذول داشت،در تدوین جرائم در عصر جدید باید به این مهم توجه ویژه کند.رو میمشکل روبه

گذار کار عبث انجام آن بسیار اندک است و از اهمیت خاصی نیز برخوردار نیست نباید جرم انگاری شود چراکه در عمل قانون

 داده که در شأن او نیست.

ها، شالق و های جدید باید موردعنایت ویژه باشد، مجازات است، معموالً اکثر مجازاتگذاریاز دیگر مواردی که در قانون

ویژه اجرای آن علناً و در محل کوی و برزن معموالً احساس انتقام را در مجرم برانگیخته زندان بوده و یا است. شالق و به

با عنایت به ویژگی بزهکاری جرائم سایبرنتیکی )معموالً از قدرت پردازش ذهنی  کند و از بازدارندگی الزم برخوردار نیست.می

گونه جرائم در عنوان مجازات اینها دارند، حبس بهای که امروزه زندانبرخوردارند( و مشکالت عدیدهو سطح سواد باال 

 32ای در قانون مجازات مصوب تواند بازدارندگی الزم جهت ارتکاب جرم داشته باشد که این موضوع تااندازهکشورمان نمی

 برداری الزم از آن به عمل آیدربوط بهرههای منامهبرطرف شده و باهمت مسئولین پس از تنظیم آیین

 ی پژوهشهاافتهتوصیف ی

بر اساس شغل، جنسیت، تأهل، تحصیالت و سن  هاآنی پژوهش و توزیع هانمونهدر این بخش برخی از مشخصات فردی 

 با استفاده از جدول و نمودار بررسی شده است.

 

 بر حسب شغل

 . تفکیک بر حسب شغل

 معج اساتید افراد مرتبط 

 900 176 124 نمونه

 100 67/58 99/41 درصد

 

درصد از افراد را،  67/58و  (مثل متهمین و ...)درصد از افراد تحت مطالعه را افراد مرتبط  99/41که  دهدیمنتایج نشان 

 .انددادهبه خود اختصاص  اساتید
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 بر حسب جنسیت

 

 تفکیک جنسیت افراد مرتبط

 جمع مرد زن افراد مرتبط

 124 87 97 دتعدا

 100 12/70 88/23 درصد

 

 88/23را مردان و  هاآندرصد از  12/70که  باشدیممشخص  هاآنافراد مرتبط بر حسب جنسیت  یفراواندر جدول توزیع 

 .انددادهرا زنان به خود اختصاص  هاآندرصد از 

 

 تفکیک جنسیت اساتید

 جمع مرد زن اساتید

 176 106 70 تعداد

 100 64/60 96/93 درصد

 

را مردان و  هاآندرصد از  64/60که  باشدیممشخص  هاآنبر حسب جنسیت  ( اساتید9-4) یفراواندر جدول توزیع 

 .اندداده را زنان به خود اختصاص هاآندرصد از  96/93

 

 

 بر حسب تأهل

 

 . وضعیت تأهل افراد مرتبط

 جمع متأهل مجرد افراد مرتبط

 124 102 22 تعداد

 100 26/82 74/17 درصد

 

درصد از  74/17مشخص شده است. که  هاآن تأهلبر اساس وضعیت  ، درصد نمونه افراد مرتبط  یفراواندر جدول توزیع 

 .انددادهبه خود اختصاص  نیمتأهلدرصد را  86/82افراد تحت مطالعه را مجردین و 
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 وضعیت تأهل اساتید 

 جمع متأهل مجرد اساتید

 176 122 54 تعداد

 100 41/63 53/90 درصد

 

درصد از افراد  53/90مشخص شده است. که  هاآن تأهل، درصد نمونه اساتید بر اساس وضعیت  یفراواندر جدول توزیع 

 .انددادهبه خود اختصاص  نیمتأهلدرصد را  41/63تحت مطالعه را مجردین و 

 

 وضعیت تأهل اساتید نمودار 

 بر حسب تحصیالت

 بر حسب تحصیالت طجدول افراد مرتب

 جمع فوق لیسانس و باالتر لیسانس فوق دیپلم دیپلم افراد مرتبط

 124 90 80 10 4 تعداد

 100 13/24 52/64 06/8 29/9 درصد

 

درصد  13/24آورده شده است. که  هاآندر فوق جدول توزیع فراوانی درصد نمونه افراد مرتبط بر اساس سطح تحصیالت 

درصد  29/9درصد از افراد دارای تحصیالت لیسانس و  06/8درصد از افراد دارای فوق دیپلم و  52/64، از افراد دارای دیپلم

 .اندبودهدارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر 

 

 بر حسب تحصیالت افراد مرتبط

 بر حسب تحصیالت اساتید 

 جمع دکتری فوق لیسانس اساتید

 176 63 107 تعداد

 100 2/93 80/60 درصد

 

درصد دارای  80/60آورده شده است. که  هاآنبر اساس سطح تحصیالت  در ذیل جدول توزیع فراوانی درصد نمونه اساتید

 .اندبودهدرصد از افراد دارای دکتری  2/93تحصیالت فوق لیسانس و 

 



 551-504، ص   5931شهریور  ، 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

      ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 

711 

 

 بر حسب تحصیالت اساتید

 

 بر حسب سن

 سنبر حسب  افراد مرتبط

تا  90 23تا  25 افراد مرتبط

94 

 جمع به باال 45از  44تا  40 93تا  95

 124 26 40 28 18 12 تعداد

 100 37/20 25/92 58/22 52/14 68/3 درصد

 

ی مختلف سنی هاگروهدر نمونه بر حسب  هاآنافراد مرتبط در نمونه مورد مطالعه، مقادیر درصد  یفراواندر جدول توزیع 

سال،  90-94در گروه  هاآندرصد از  52/14سال،  25-23در گروه  هاآندرصد از  68/3آورده شده است. که به ترتیب 

سال  45درصد در گروه سنی  37/20سال و  40-44درصد در گروه سنی  58/22سال،  95-93درصد در گروه سنی  25/92

 23تا  25 یسنروه در گ هاآنو کمترین تعداد  باشندیمسال  93تا  95در گروه سنی ها آن. بنابراین بیشتر باشندیمبه باال 

 .سال هستند

 سنبر حسب  اساتید 

تا  90 23تا  25 اساتید

94 

 جمع به باال 45از  44تا  40 93تا  95

 88 3 18 95 11 15 تعداد

 100 29/10 45/20 77/93 5/12 05/17 درصد

ی مختلف سنی آورده هاگروهب در نمونه بر حس هاآندر نمونه مورد مطالعه، مقادیر درصد  اساتید یفراواندر جدول توزیع 

 77/93سال،  90-94در گروه  هاآندرصد از  5/12سال،  25-23در گروه  درصد ازآن ها 05/17شده است. که به ترتیب 

سال به باال  45درصد در گروه سنی  29/10سال و  40-44درصد در گروه سنی  45/20سال،  95-93درصد در گروه سنی 

به باال  45 یسندر گروه  هاآنو کمترین تعداد  باشندیمسال  93تا  95اجراکنندگان در گروه سنی . بنابراین بیشتر باشندیم

 هستند.

 

 آمار توصیفی سؤاالت پژوهش

 اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر نویسی قانون در نخبگان از استفاده شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ

 فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر نویسی قانون در نخبگان از استفاده شما نظر به اول: سؤالی آمار توصیف

 نماید؟ هماهنگ اطالعات آوری
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 انحراف معیار میانگین خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 142/1 97/9 93 45 54 162 تعداد

 19 15 18 54 درصد

 

درصد( زیاد،  18) نفر 54درصد( خیلی زیاد، تعداد  54نفر ) 162از بین کل پاسخگویان تعداد ی جدول هاافتهبراساس ی

اعتقاد دارند که  بر این اساس اکثریت افراد اندداشتهدرصد( خیلی کم عنوان  19نفر ) 93 تعداد درصد( کم، 15نفر ) 45تعداد 

 نماید. هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را ورمانکش کیفری قوانین تواندمی نویسی قانون در نخبگان از استفاده

 

 فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر نویسی قانون در نخبگان از استفاده شما نظر به اول: سؤالآمار توصیفی 

 نماید؟ هماهنگ اطالعات آوری

 فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین واندتمی چقدر( پلیس نیروی) جرائم کشف در نخبگان از استفاده شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ اطالعات آوری

 آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر( پلیس نیروی) جرائم کشف در نخبگان از استفاده شما نظر به :

 نماید؟ هماهنگ اطالعات

میانگی خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 ن

 انحراف معیار

 352/0 89/2 27 156 72 45 تعداد

 3 52 24 15 درصد

 

درصد( زیاد،  24نفر ) 72درصد( خیلی زیاد، تعداد  15) نفر 45های جدول از بین کل پاسخگویان تعداد براساس یافته

 از هاستفاداند بر این اساس از دید افراد درصد( خیلی کم عنوان داشته 3) نفر 27درصد( کم، تعداد  52) نفر 156تعداد 

 هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندنمی چندان( پلیس نیروی) جرائم کشف در نخبگان

 نماید.

 آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر( پلیس نیروی) جرائم کشف در نخبگان از استفاده شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ اطالعات
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 اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر زمان با متناسب قوانین سریع تفسیر شما ظرن به 

 نماید؟ هماهنگ

 اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر زمان با متناسب قوانین سریع تفسیر شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ

 انحراف معیار میانگین خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 122/1 44/2 78 64 54 104 تعداد

 26 9/21 18 7/94 درصد

 

درصد( زیاد،  18) نفر 54درصد( خیلی زیاد، تعداد  7/94نفر ) 104ی جدول از بین کل پاسخگویان تعداد هاافتهبراساس ی

 سریع بر این اساس از دید افراد، تفسیر اندداشتهنوان درصد( خیلی کم ع 26نفر ) 78 تعداد درصد( کم، 9/21نفر ) 64تعداد 

 نماید. هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی زمان با متناسب قوانین

 

 اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر زمان با متناسب قوانین سریع تفسیر شما نظر به

 نماید؟ اهنگهم

 اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدرها دانشگاه از مرتبط مراجع بیشتر استفاده شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ

 اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر هادانشگاه از مرتبط مراجع بیشتر استفاده شما نظر به

 نماید؟ اهنگهم

 انحراف معیار میانگین خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 317/0 54/2 0 36 51 159 تعداد

 0 92 17 51 درصد

 

درصد( زیاد،  17) نفر 51درصد( خیلی زیاد، تعداد  51نفر ) 159ی جدول از بین کل پاسخگویان تعداد هاافتهبراساس ی

 بیشتر ، استفادهبر این اساس از دید افراد اندداشتهدرصد( خیلی کم عنوان  0)نفر  0 تعداد درصد( کم، 92نفر ) 36تعداد 

 نماید. هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمیها دانشگاه از مرتبط مراجع

 اطالعات آوری فن توسعه با را نکشورما کیفری قوانین تواندمی چقدر هادانشگاه از مرتبط مراجع بیشتر استفاده شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ

( باشد مختلف یهازمان با انطباق قابلکند ) ینها تأممدت تا را جامعه نیاز بتواند که نحوی به قوانین تدوین شما نظر : به

 نماید؟ هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر
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 چقدر( باشد مختلف هایزمان با انطباق قابل) کند تأمین هامدت تا را جامعه نیاز بتواند که نحوی به نینقوا تدوین شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی

 انحراف معیار میانگین خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 362/0 70/2 42 96 129 33 تعداد

 14 12 41 99 درصد

درصد( زیاد،  41) نفر 129درصد( خیلی زیاد، تعداد  99نفر ) 33ی جدول از بین کل پاسخگویان تعداد هاافتهبراساس ی

 به قوانین بر این اساس از دید افراد، تدوین اندداشتهدرصد( خیلی کم عنوان  14نفر ) 42 تعداد درصد( کم، 12نفر ) 96تعداد 

 را کشورمان کیفری قوانین تواندمی( باشد مختلف یهازمان با انطباق قابلکند ) نیها تأممدت تا را جامعه نیاز بتواند که نحوی

 نماید. هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با

 چقدر( باشد مختلف هایزمان با انطباق قابل) کند تأمین هامدت تا را جامعه نیاز بتواند که نحوی به قوانین تدوین شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی

 آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر مجلس قضایی کمیسیون اعضاء دقت با انتخاب شما نظر به 

 نماید؟ هماهنگ اطالعات

 آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر مجلس قضایی کمیسیون اعضاء دقت با انتخاب شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ اطالعات

 انحراف معیار میانگین خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 788/0 45/2 12 24 78 186 تعداد

 4 8 26 62 درصد

 

درصد( زیاد،  26) نفر 78درصد( خیلی زیاد، تعداد  62) نفر 186های جدول از بین کل پاسخگویان تعداد براساس یافته

 اعضاء دقت با انتخاباند بر این اساس افراد، درصد( خیلی کم عنوان داشته 4) نفر 12درصد( کم، تعداد  8) نفر 24تعداد 

 نماید. هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی مجلس قضایی کمیسیون

 آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین تواندمی چقدر مجلس قضایی کمیسیون اعضاء دقت با انتخاب شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ اطالعات

 تواندمی چقدر موجود قوانین باها آن انطباق عدم یا انطباق بررسی و جامعه در ارتکابی جرائم نوع به مستمر توجه شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین

 تواندمی چقدر موجود قوانین با هاآن انطباق عدم یا انطباق بررسی و جامعه در ارتکابی جرائم نوع به مستمر توجه شما نظر به

 نماید؟ هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را کشورمان کیفری قوانین
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 انحراف معیار میانگین خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 013/1 29/9 28 44 58 170 تعداد

 9/3 7/14 9/13 7/56 درصد

درصد(  9/13) نفر 58 درصد( خیلی زیاد، تعداد 7/56) نفر 170های جدول از بین کل پاسخگویان تعداد براساس یافته    

 توجهاز دید افراد، اند بر این اساس درصد( خیلی کم عنوان داشته 9/3) نفر 28تعداد  درصد( کم، 7/14) نفر 44زیاد، تعداد 

 کشورمان کیفری قوانین تواندمی موجود قوانین باها آن انطباق عدم یا انطباق بررسی و جامعه در ارتکابی جرائم نوع به مستمر

 نماید. هماهنگ اطالعات آوری فن توسعه با را

ها آن انگاری جرم تنها نوین هاییوهش به جرائم ارتکاب با مقابله شیوه ینترکامل و موافقید؟ بهترین زیر گفته با چقدر شما

 .نیست

 هاآن انگاری جرم تنها نوین هایشیوه به جرائم ارتکاب با مقابله شیوه ترینکامل و بهترین موافقید؟ زیر گفته با چقدر ماش

 .نیست

 انحراف معیار میانگین خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 762/0 15/2 0 0 63 291 تعداد

 0 0 29 77 درصد

 

 است؟ داشته بر در را موفقیت اندازه چه تا جرائم از جلوگیری در تنها انگاری جرم کنون تا نظرشما به

 انحراف معیار میانگین خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 793/0 86/2 93 138 99 90 تعداد

 19 66 11 10 درصد

 

درصد( زیاد،  11) نفر 99درصد( خیلی زیاد، تعداد  10نفر ) 90ی جدول از بین کل پاسخگویان تعداد هاافتهبراساس ی

 جرم کنون تابر این اساس از دید افراد،  اندداشتهدرصد( خیلی کم عنوان  19نفر ) 93 تعداد درصد( کم، 66نفر ) 138تعداد 

 است. نداشته بر در چندانی را موفقیت جرائم از جلوگیری در تنها انگاری

 

 بکاهد؟ اطالعات آوری فن سوء آثار از تواندیم چقدر تنها ریانگا جرم شما نظر به

 بکاهد؟ اطالعات آوری فن سوء آثار از تواندمی چقدر تنها انگاری جرم شما نظر به

 انحراف معیار میانگین خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 321/0 77/2 51 153 48 42 تعداد

 17 59 16 14 درصد
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درصد( زیاد،  16) نفر 48درصد( خیلی زیاد، تعداد  14) نفر 42از بین کل پاسخگویان تعداد  های جدولبراساس یافته 

 انگاری اند بر این اساس از دید افراد، جرمدرصد( خیلی کم عنوان داشته 17) نفر 51درصد( کم، تعداد  59) نفر 153تعداد 

 بکاهد. اطالعات آوری فن سوء آثار از تواندنمی تنها

 

 بکاهد؟ اطالعات آوری فن سوء آثار از تواندمی چقدر شدید هایمجازات اعمال شما نظر به

میانگی خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 ن

 انحراف معیار

 344/0 15/9 93 147 63 45 تعداد

 19 43 29 15 درصد

 

درصد( زیاد،  29) نفر 63د درصد( خیلی زیاد، تعدا 15) نفر 45های جدول از بین کل پاسخگویان تعداد براساس یافته

 اعمال اند بر این اساس از دید افراد،درصد( خیلی کم عنوان داشته 19) نفر 93تعداد  درصد( کم، 43) نفر 147تعداد 

 بکاهد. اطالعات آوری فن سوء آثار از تواندنمی شدید هایمجازات

 

 بکاهد؟ اطالعات آوری فن سوء آثار از تواندمی چقدر پیشگیری عوامل کنار در مجازات اعمال شما نظر به

 انحراف معیار میانگین خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد 

 693/0 49/9 0 24 122 154 تعداد

 0 8 7/40 9/51 درصد

 

درصد(  7/40) نفر 122درصد( خیلی زیاد، تعداد  9/51نفر ) 154ی جدول از بین کل پاسخگویان تعداد هاافتهبراساس ی

 از تواندمی پیشگیری عوامل کنار در مجازات اعمال بر این اساس از دید افراد اندداشتهدرصد( کم عنوان  8نفر ) 24زیاد، تعداد 

 بکاهد. اطالعات آوری فن سوء آثار

 

 گیری نتیجه 1

 با باید که است ناپذیراجتناب ضرورت یک کشورمان برای اطالعات آوریفن گذشته فصول در مطروحه موارد به عنایت با

 شئونات همه در که آوریفن این. نمود ساماندهی را مهم این کارآمد و شفاف قوانین تصویب و تدوین با و جامع ایبرنامه

 متأثر تحول ترینمهم و ترینبزرگ توانمی ولی گویندمی اطالعات عصر را رو پیش عصر کهطوریبه گذارده تأثیر بشر زندگی

 برآیند دانست( مجازی واقعیت) سایبر محیط در اجتماعی هایپدیده جایگزینی و سازییهشب و شدنجهانی را آوریفن این از

 و هاباارزش اطالعاتی جامعه در تحوالت همه. است اطالعاتی جامعه تشکیل اخیر تکنولوژیک تحوالت و تأثیرات کلی
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 همچنین و شود سایبرنتیکی جرائم برای جدیدی هایانگاری جرم است مقتضی که نیست سازگار اسالمی و میهنی هنجارهای

 در جرائم این شمول و کیفری قوانین گسترش که بپیوندند وقوع به نیز سایبر محیط در توانندمی کالسیک جرائم از بسیاری

 وقوع از بازدارندگی جهت کیفری غیر پیشگیری ویژهبه پیشگیری به نیاز کارآمد گذاریقانون کنار در. طلبدمی را جدید محیط

 عین در سرعت با و آید وجود به هاناهنجاری این از پیشگیری برای ملی تدابیر که است مقتضی و است مشهود کامالً رمج

 .گردد اعمال هوشیاری و دقت

 از بعضی در رشد ضریب و کشور در جمعیت شدید رشد. است بوده مهمی و مؤثر اتفاقات شاهد چندساله این در کشورمان

 چند این در شهرها به روستاها از مهاجرت سریع آهنگ.  دهند تشکیل جوانان را کشور جمعیت هشد باعث پیشین، سنوات

 فقط و روستاها در کشور جمعیت %65 قریب پیش سال چهل حدود آمارها حسب کهطوریبه شد انجام زیادی شتاب با سال

 به را کشور جمعیت از بیشتری صد در شینانشهرن و است شده جابجا آمار این امروزه کهدرحالی بودند شهرنشین %95 قریب

 مشاغل به نیز کار نیروی از قسمتی و است شدهافزوده کشور در بیکاری آمار گوناگون دالیل به. اندداده اختصاص خود

 سال هشت. کنند کار توانندمی فصلی صورتبه و نیستند برخوردار خوبی شغلی امنیت از حداقل یا و اندمشغول خاکستری

 آن هایحوزه از بعضی در و کرد وارد کشور به بسیاری تلفات که دنیا بزرگ هایقدرت طرف از شدهتحمیل و خونین گجن

 از بیش ملل سازمان کارشناسان گزارش حسب مالی خسارات فقط آورد، وجود به ناپذیرجبران ایضایعه انسانی، نیروی همچون

 جنگ براثر( است بیشتر مراتببه عددی قطعاً جهانی تورم با که شدهمحاسبه 1968 سال در) دالر میلیارد هزار یک

 جرائم آمار بردن باال در تواندمی تنهاییبه حتی یک هر که فوق موارد. شد وارد کشورمان به عراق بعث حزب یناجوانمردانه

 باهمت که گرفت نادیده یدنبا هم را این البته است پیوسته وقوع به کشورمان در گذشته سال چند ظرف در باشد مؤثر

 آورده دست به دنیا سطح در هازمینه همه در حاضر حال در را ایویژه جایگاه کشورمان بومی متخصص و توانمند نیروهای

 کشورمان در گذر یدوره این مدرنیته، به هاسنت از گذر یدوره است، قرارگرفته گذار یدوره در کشور اجتماعی شرایط .است

 عصر به که ایدوره سوم، موج به دوم موج از گذر یدوره است، وقوع حال در جهان سطح در انتقالی دوره کی با همزمان

 گذار یدوره این. گذشت پیشین فصول در آن مختصر ذکر که است داده تشکیل را اطالعاتی یجامعه و شده موسوم اطالعات

 با دیگر سوی از و شوند صیانت مذهبی و میهنی هنجارهای و اهارزش سویک از تا شود مدیریت احسن نحو به باید تحول و

 با کشورمان بین را دیجیتالی شکاف به موسوم شکاف تا رفت پیش کشورها دیگر با همسو تکنولوژیک پیشرفت و توسعه

 لیتقاب و پتانسیل است خارج بحث این حوصله از که مختلف دالیل به کشورمان. نکنیم مشاهده یافتهتوسعه کشورهای

 توأم پیشرفته الگوی یا مدل یک عنوانبه هاحوزه و هاحیطه همه در تواندمی و دارد را نگر جانبههمه یتوسعه و پیشرفت

 عزم با باید که باشدمی اهمیت با بسیار امری اطالعات آوریفن حوزه جرائم از پیشگیری مقدمه این با. باشد مطرح بااخالق

 .گیرد قرار نظر ملحوظ ملی

 از بسیاری که دارند ملی هایارزش به خدشه و آسیب استعداد شدنجهانی همچون اطالعات آوریفن خصایص و اهیتم

 و زبان سایبر محیط گسترش با مثالً گیرند قرار محافظت و حراست مورد باید ولی گیردنمی قرار جرم عنوان ذیل الزاماً هاآن

 است پارسی هایواژه نویسی انگلیسی که فینگلیش به موسوم الخطرسم نوعی و است قرارگرفته تهدید مورد پارسی الخطرسم

 تبدیل التین به ترکیه کشور همچون را پارسی الخطرسم آینده در حتی تواندمی که است فراگیری حتی و ظهور حال در

 رهبری معظم مقام و گیرد رارق موردتوجه آسیب یک عنوانبه باید ولی نیست جرم( فینگلیش از استفاده) موضوع این نماید،

 فارسی واژه ذکر و داخلی مصرف محصوالت روی بر فارسی هایواژه ذکر و نموده اشاره نیز موضوع این بر خود اخیر بیانات در

 .است داده قرار ویژه موردتوجه را صادراتی محصوالت برای التین کنار در
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 در نگری جانبههمه و تعادل گیرد، قرار موردعنایت اطالعات آوریفن حوزه جرائم از پیشگیری در باید که مواردی دیگر از

 یکی دیگر سوی از و است افراطی فردگرایی جدید، ابزارمندی تهدیدهای از یکی سویک از مثالً است مطلوب مدل یک یارائه

 فردگرایی از یشگیرانهپ قابلیت فردیت به احترام ضمن باید شودمی ارائه که مدلی. است خصوصی حریم نقض هاآسیب از

 ترینمهم از بعضی اطالعات آوریفن وسیع پوشش و گستره علت به. باشد داشته یکجا را خصوصی حریم نقض و افراطی

 .گرددمی ارائه شدهبندیطبقه صورتبه پیشگیری هایروش

 را مطلب این و پردازیم می پژوهش این ابتدای در ها آن برای گرفته نظر در فرضیات و سوالت بررسی به قسمت این در

 یک کدام و است رسیده اثبات به اکنون تحقیق امر بدو در شده تعیین فرضیات از یک کدام که داد خواهیم قرار بررسی مورد

 به توجه با: که بود این شده طراحی سوال که گفت باید پژوهش این اول سوال خصوص در .اند نرسیده اثبات به فرضیات از

 این برای شده گرفته نظر در ی فرضیه و نمود؟ هماهنگ را کشورمان کیفری قوانین توانمی چگونه اطالعات یآورفن تحوالت

 نیاز و نیستند اطالعاتی جامعه تقنینی نیازهای جوابگوی کشورمان در موجود کیفری قوانین: که بود شده بیان چنین نیز سوال

 وقوع به نیز اطالعاتی جامعه در سنتی و کالسیک جرائم. شوند انگاری جرم سایبرنتیکی عنوانبه جدید هاینابهنجاری است

 که دهد می نشان است  هماهنگی مؤلفه مورد در که( 91-4)جدول نتایج به توجه با تحقیقات روند در فرضیه این. پیوندندمی

 معنی  است 05/0 از کوچکتر که آنجایی از و باشد می 001/0 با برابر( داری معنی سطح)sig و( 230/9) شده محاسبه tمقدار

 افراد دیدگاه که گرفت نتیجه توان می آمده دست به تحقیق اول سوال به پاسخ از که هایی یافته طبق بنابراین. باشد می دار

 .رسید اثبات به ، است مثبت قسمت این سوالت در شده بیان عوامل تاثیر به نسبت جامعه

 جرائم انگاری جرم صرفبه آیا: که بود این شده طراحی سوال که تگف باید پژوهش این دوم سوال خصوص در

 شده بیان چنین نیز سوال این برای شده گرفته نظر در ی فرضیه و شود؟می برطرف اطالعاتی جامعه تقنینی نیاز سایبرنتیکی،

 قوانین حفظ ضمن باید لذا( روعنامش روابط مثالً) شوند محقق نیز سایبر فضای در توانندمی سنتی جرائم از بسیاری: که بود

 جدید محیط به جرائم تسری با تا یابد گسترش شوندمی محقق سایبر فضای در که جرائمی انگاری جرم پوشش جاری، کیفری

 که گرفت نتیجه توان می( 99-4) جدول نتایج  به توجه با تحقیقات روند در فرضیه این. شود مقابله هانابهنجاری گونهاین با

 .رسید اثبات به ، شودنمی برطرف اطالعاتی جامعه تقنینی نیاز سایبرنتیکی، جرائم انگاری جرم فصر به

 در هانابهنجاری از پیشگیری هایروش: که بود این شده طراحی سوال که گفت باید پژوهش این سوم سوال خصوص در

: که بود شده بیان چنین نیز سوال این برای شده گرفته نظر در ی فرضیه و باشد؟ باید چگونه کشورمان در اطالعاتی جامعه

 به( کیفری پیشگیری) کیفری برخوردهای ضمن که است مقتضی اطالعاتی جامعه در هانابهنجاری از پیشگیری برای

 است فرهنگ نهاد به معطوف رو پیش عصر در اجتماعی تحوالت بیشترین. شود مبذول ویژه توجه کیفری غیر هایپیشگیری

 و صیانت مذهبی و میهنی اصیل فرهنگ تا شد قائل مضاعفی اهمیت کیفری غیر هایپیشگیری به فرهنگی یدرزمینه باید لذا

 روش از استفاده که گرفت نتیجه توان می( 95 -4) شماره جدول نتایج به توجه با تحقیقات روند در فرضیه این. شود حمایت

 .رسید اثبات به  د،باش می تر موثر ها روش سایر از کیفری غیر پیشگیری

 


