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Considering the growing expansion of the digital environment, it is 

important and necessary to study it. The fundamental question raised 

in this research is what is the jurisprudence's approach to accessory in 

cybercrimes? The present paper is descriptive and analytical, and it 

investigates the mentioned question by using the library method. The 

findings indicate that accessory is accepted in and since the digital 

environment is one of the new and emerging issues and phenomena, 
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crimes against the confidentiality of data and systems, crimes against 
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criminal content can also be analyzed. 
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 مقدمه

هر  به است ممکن ،افتد یم جرم ارتکاب فکر به که فردی
 چون ولی باشد حاضر جرمدرصحنه  خودش نخواهد یلیدل

 جرم، مباشر کار بر پرده پشت از بوده، جرم آن وقوع خواهان
 پی در و کند یم همکاری و یفکر هم( مباشر)او  با و نظارت

 ،گلدوزیان) شود یم واقع نیزموردنظر  جرم همکاری این
 میدان از خارج غالبًا جرم معاون که ییازآنجا. (10: 1007

 و معاون اعمال شناختن جرم قرار دارد، جرم اجرایی عملیات
صرفًا  و ندارند شرکت جرم اجرای در عملیات که کسانی

 موضوعاتیازجمله  هستند جرم ارتکاب در مباشر دهنده یاری
نظران  صاحب گفتگوی وموردبحث  تاکنون از دیربازکه  است
 به توجه سایبری، با جرایماز طرفی در خصوص . است بوده

 ارتکاب و ابدی یم ارتکاب مجازی در فضای جرایم که نیا
 کالهبرداری از یا انهیرا کالهبرداری همچونها  آن از برخی

 قبیل از خصوصیاتی همچنین و بودهتر  راحت واقعی فضای در
 و متعدداز جهات  مجازی فضای در جرایم طبع و ماهیت

 مخفیانه بودن، تخصصی ناپذیری، تیرؤ قبیل از متخلف،
 بسیار یها تفاوت جرم، آثار و دامنه سرعت و یافتن ارتکاب
 اقتضاء نیزها  تفاوت همین وجود و داشته جرایم سایر با مهمی

 محیط در جرم در معاونت رویکرد فقه در خصوص که کند یم
ضرورت بررسی معاونت در جرم  .دیجیتال تبیین و تحلیل شود

به سبب پیچیدگی و تخصصی  جرایمدر محیط دیجیتال که 
های تبهکاری ارتكاب  شدن، بیشتر با تشکیل باندها و گروه

گذار  بر مبنای همین ضرورت قانون. یابد؛ مشهودتر است می
برای مقابله با این پدیده، به معاونت در جرم پرداخته است و 

در راستای پشتیبانی از  1ای رایانه جرایمقانون  12ماده 

                                                           
 یها سامانه قیهر کس از طر»: یا انهیرا جرائمقانون  12مطابق ماده  - 1
 ریز بیشود به ترت ریداده مرتکب اعمال ز یها حامل ای یمخابرات ای یا انهیرا

مستهجن ،  اتیافراد به محتو یابیدست منظور بهچنانچه ( الف :مجازات خواهد شد
به  یابیدست وهیش ایدهد  بیفر ایکند  عیتطم ای دیتهد ب،ی، ترغ کیرا تحر ها آن
 ای سال کیروز تا  کینودوآموزش دهد، به حبس از  اینموده  لیرا تسه ها آن
 الیر ونیلیم ستیتا ب( الیر203330333) الیر ونیلیاز پنج م ینقد یجزا

اعمال در  نیارتکاب ا. هر دو مجازات محکوم خواهد شد ای( الیر7303330333)
 703330333) الیر ونیلیاز دو م ینقد یمبتذل موجب جزا اتیخصوص محتو

 .است(  الیر 203330333) الیر ونیلیتا پنج م(  الیر

  بزه عنوان بهاست که در آن معاونت  شده ینیب شیپدیدگان  بزه
 ای  بزهمستقل به   بزه عنوان بهمعاونت . شود یممستقل قلمداد 

که رفتارش، رفتار معاونت است ولی پیرو  شود یمگفته 
یی که در ها بزهمنطقی همه  طور به. ی بزه اصلی استها قاعده

مطلق  دهند یمجرم مستقل رخ  عنوان بهجایگاه معاونت 
هستند و بزه بودنشان منوط به این نیست که بزه اصلی رخ 

 . (22-23 :7، 1003 ،یلیاردب) دهد

 شده تألیفات متعددی در زمینه معاونت در جرم در فقه انجام
 دیدگاه از جرم در ای معاونت الدین قیاسی در مقاله جالل .است
 عبدالرضا. (1033 قیاسی،) اسالم را بررسی کرده است فقه

 جرم در ای، معاونت رمضانی نیز در مقاله اهلل اصغری و قدرت
مصر را  و افغانستان ایران، جزای حقوق و فقه منظر از

 .(0۹9۱ اصغری و رمضانی،) موردبررسی قرار داده است
ای به  در مقاله خسرقی، پریزاد کاوسی همچنین حسین فخر و

 اصل هسنج در جرم در معاونت قانونی و شرعی کیفر بررسی
 خسرقی، کاوسی و فخر) اند ها پرداخته مجازات مندی قانون
هایی که در این زمینه صورت  لیكن با تمام تالش. (0۹99

 در جرم در گرفته است اما رویکرد فقه در خصوص معاونت
توجه قرار نگرفته و نوآوری مقاله حاضر  دیجیتال مورد محیط

سؤال اساسی که در این . تبیین و تحلیل همین موضوع است
 جرم در معاونتشود این است که  مقاله مطرح و بررسی می

فقهی و حقوقی چگونه  منظر از دیجیتال محیط در
 مورد سؤالبررسی و پاسخ به  منظور بهی است؟ بررس قابل
و  شده یبررست در جرم از منظر فقهی ابتدا مبانی معاون اشاره

جرم در محیط دیجیتال از منظر  معاونتدر ادامه از مصادیق 
 .حقوق کیفری بحث شده است

                                                                                       
 ایاستعمال مواد مخدر  ایعفت  یچنانچه افراد را به ارتکاب جرائم مناف( ب

 ای کیتحر زیآم خشونتاعمال  ای یانحرافات جنس ای یخودکش ای گردان روان
را  ها آناستعمال  ایارتکاب  وهیش ایدهد  بیفر ایدعوت کرده  ای دیتهد ای بیترغ
از  ینقد یجزا ای سال کی اروز ت کینودوآموزش دهد، به حبس  ایکند  لیتسه

( الیر 7303330333) الیر ونیلیم ستیتا ب( الیر 203330333) الیر ونیلیپنج م
 .شود یمهر دو مجازات محکوم  ای

نخواهد شد که  یاتیشامل آن دسته از محتو 10ماده و ماده  نای مفاد – تبصره
 ایارائه  ای ینگهدار ای دیتول ای هیته گرید ییمصلحت عقال ای یمقاصد علم یبرا

 .شود یممعامله  ایانتشار  ای حیتوض
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 جرایممعاونت در  -1
صورت  یكی از اشكال ارتكاب جرم معاونت در جرم به

چنانچه همكاری . همكاری و مشاركت با سایر بزهكاران است
و مشاركت بدون تفاهم و تبانی قبلی در ارتكاب جرم باشد، با 

کنندگان به  فقدان نص قانونی خاص، هریك از مشارکت
خود راسًا و  مسؤولیت كیفری ناشی از رفتار مجرمانهمیزان 

. (113: 1020مرادی،) باشدو محاكمه می بیتعق شخصًا قابل
معاونت در جرم را تعریف نكرده و همواره  گاه چیگذار ه قانون

به ذكر مصادیق آن بسنده كرده است، لكن دریكی از آراء 
صادره از شعبه سوم دیوان عالی كشور مقصود از معاون چنین 

- كه هستند اشخاصی معاونان جرم، از منظور»: است شده انیب
شماره  رأی) «...اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نكرده باشند،

 (از شعبه سوم دیوان عالی کشور 7013-70/13/1012
دارای  رساندن یاریچون كمك كردن و » .(701: 1003 باهری،)

گذار  بلكه قانون شود ینم مصادیق متعدد است غالبًا معاونت تعریف
با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص 

سایبری اما  جرایممعاونت در . (773: 1000نوربها،) «اند کرده
 از یکی عامدًا و عالمًا دیبا جرم معاون .است نشده  فیتعر

 را یاسالم مجازات قانون 173 ماده در شده ینیب شیپ اعمال
 و داده انجام شد خواهد جرم وقوع باعث نکهیا به توجه با

 معاونعنوان  به را او بتوان تا شده خواستار زین را جرم تحقق
 دیرسان فریک به وقرارداد  بیتعق تحت جرم در
گذار  قانون جهت نیهم به .(103: 7 ،1037،یاتیشامب)

 تحقق ،یاسالم مجازات قانون 173 ماده مختلف یدربندها
 فراهم در طور نیهم و جرم ارتکاب لیوسا هیته در را معاونت
 و علم به منوط را جرم ارتکاب یبرا الزم التیتسه آوردن
 کرده موکول جرم ارتکاب یبرا مباشر قصد از معاون اطالع
 ،الذکر فوق ماده تبصره درگذار  قانون لحاظ نیهم به و. است
 داده قرار دیأیت مورد را مباشر و معاون انیم قصد وحدت وجود
 .است

تنها  نه 1037قانون مجازات اسالمی مصوب  173در ماده 
مصادیق معاونت در جرم را مشخص کرده بلکه در این مواد 

که  قید این .«شوند اشخاص زیر معاون محسوب می»آمده است 
نکته حاکی از این است که معاونت در جرم، زمانی قابل 

 مجازت است که اصل عمل ارتکابی، جرم باشد

 .(133: 7 ،1037شامبیاتی،)

 ماده الف بند درسایبری،  جرایمجرم معاونت در  یقانون عنصر
 ماده الف بندمطابق . شده است قید ای رایانه جرایم قانون 12
 به افراد یابیدست منظور به چنانچه» ای رایانه جرایم قانون 12

 کند عیتطم ای دیتهد ب،یترغ ک،یتحر را ها آن مستهجن، اتیمحتو
 آموزش ای نموده لیتسه را ها آن به یابیدست وهیش ای دهد بیفر ای

 پنج از ینقد یجزا ای سال یک تا روز نودویک از حبس به دهد،
 الیر ونیلیم ستیب تا( ریال 203330333) الیر ونیلیم

 ارتکاب. شد خواهد محکوم مجازات دو هر ای( ریال 7303330333)
 دو از ینقد یجزا موجب مبتذل اتیمحتو خصوص در اعمال نیا
 203330333) الیر ونیلیم پنج تا( الیر 703330333) الیر ونیلیم
 ماده الف بند در شده بینی پیش یرفتارها بیشتر. «است( الیر

 مجازات قانون 00 1ماده در که است ییرفتارها همان 12
. شده بودند بینی پیش جرم در معاونت قالب در 1022 یاسالم

 ع،یتطم د،یتهد ب،یترغ ک،یتحر از اند عبارت رفتارها نیا
 نیا همه. دادن آموزش و یابیدست وهیش لیتسه دادن، بیفر

 قیطر از دیبا یول یکردار ای باشند یگفتار توانند می رفتارها
 انجام داده های حامل ای یمخابرات ای ای رایانه های سامانه

 رفتار. اند بیرون بند نیا یرفتارها گستره از وگرنه رندیبگ
 مرتکب، موردنظر اشخاص تا ستین ازین و اند مطلق گفته پیش

 .ابندی دست مبتذل ای مستهجن اتیمحتو به

 است، یمحور دهید بزه ،12 ماده یانگار بزه جهت که ازآنجایی
 یکس اگر پس. دهد می معنا محور نیا هیپا بر زین جرم تعدد

 مستهجن اتیمحتو به یابیدست به کیتحر آغاز در را نفر کی

                                                           
 و طیشرا به توجه با و محسوب جرم معاون زیر اشخاص »: 00 ماده - 1

 تعزیر، درجات و تهدید و وعظ از بیتأد و جرم مراتب و دفعات و خاطی امكانات
 به عیتطم ای تهدید یا ترغیب یا تحریك را دیگری هركس - 1 :شوند یم تعزیر

 .شود جرم وقوع موجب نیرنگ و فریب و دسیسه لهیوس به یا و نماید جرم ارتكاب
 ارتكاب طریق یا و كند تهیه را جرم ارتكاب وسایل عمد و علم با هركس - 7

 را جرم وقوع عامدًا عالمًا هركس - 0 .دهد ارائه مرتكب قصد به علم با را آن
 تقدم و قصد وحدت وجود جرم در معاونت تحقق برای - 1 تبصره .كند تسهیل

 در - 7 تبصره .است شرط جرم مباشر و معاون عمل بین زمانی اقتران یا و
 یا و نباشد مجازات و بیتعق قابل قانونی جهات از جهتی به جرم فاعل صورتیكه

 گردد، موقوف قانونی جهات از جهتی به او مجازات حكم اجرای یا و تعقیب
 .«داشت نخواهد جرم معاون حق در یریتأث
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. است داده انجام را بزه کی کند، دیتهد را یو سپس و کند
 خاص، قصد هم و است کتای دیده بزه هم نجایا در چون

 یابیدست به قیتشو آغاز در نفر کی به نسبت اگر یول. کسانی
 باز سپس و ابدی دست کس آن و کند هرزه اتیمحتو به

 یماد تعدد د،ینما کس همان به نسبت یابیدست به کیتحر
 را نفر کی یکس اگر است نیهمچن. است داده انجام همسان

 به یابیدست به کیتحر را یگرید و یابیدست به دیتهد
 چندگانه یرفتارها انجام درهرحال. دینما هرزه اتیمحتو

 حال. بود خواهد همسان یماد تعدد ،12 ماده الف بند  موضوع
 یو آن در و بفرستد یگرید یبرا یکیالکترون نامه یکس اگر
 را یابیدست وهیش زین دنباله در و کند یابیدست به دیتهد را

 دو نیا هرچند رایز بود، نخواهد یمعنو تعدد دهد، آموزش
 دهیگرد شنهادیپ دیده بزه به و شده  نوشته نامه کی در رفتار
 چون حال بااین .است مستقل رفتار دو دربردارنده یول است

 یتعددم شهیر از کسان،ی زین خاص قصد و است یکی دیده بزه
 .گیرد نمی ادیبن

 از منظر فقه معاونت در جرم -9

ویژه فقهای امامیه، مستند اصلی  از منظر فقهای اسالم به
برای معاونت در جرم، قاعده حرمت اعانه بر اثم است که 
بررسی این قاعده از دیرباز در میان فقهای امامیه مطرح بوده 

عامه به است و مشهور فقهای امامیه و بعضی از علمای 
در زمینه . (121: 1، 1037موسوی خویی،) حرمت آن معتقدند

حرمت معاونت بر اثم باید گفت که مشهور فقها قائل به 
شیخ طوسی در المبسوط جزء . حرمت معاونت بر اثم هستند

ایشان . اولین عالمانی است که به این قاعده استناد کرده است
نباید زکات را به فرمایند  در بحث دادن زکات به فقیر می

کند داده شود چراکه  فقیری که پول در معصیت مصرف می
عالمه . (721: 1،  1002طوسی،) این معاونت در گناه است

حلی در کتاب مختلف الشیعه به استناد همین قاعده فروش 
ها را در ساخت آالت  داند خریدار آن وسایلی که فروشنده می

: 2، 1010عالمه حلی،) ددان کند را حرام می لهو استفاده می
محقق کرکی در جامع المقاصد به استناد همین قاعده بر . (77

محقق )عاملی کرکی ) حرمت وقف بر کلیسا فتوا داده است
صاحب حدائق در بحث صید کردن در . (02: 3، 1010،(ثانی

وقتی صید کردن در حال احرام حرام است، »: گوید حال احرام می

صید برای شخصی که در حال احرام قبول کردن و گرفتن این 
بحرانی، ) «نیست هم حرام است چرا که کمک کردن بر گناه است

از دید فقها فروش سالح به دشمنان دین . (033: 71، 1032
، 1013حسینی عاملی،) حرام است چراکه معاونت بر گناه است

 فقهی ت، اجماع و عقل مهمترین مبانیآیات، روایا. (113: 17
 .رم استج در معاونت

 دیجیتال محیط در جرم در مصادیق معاونت -۹
 و هستند جرم ابزار و وسیله گاه ای رایانه های سامانه ای رایانه

 رایانه که یجرایم در. باشند می جرم هدف یا موضوع گاه
 زیرا دارد، سازگاری سنتی جرایم با نوعی به ،باشد ابزار و وسیله
 قبیل از باشد داشته را سنتی جرم اجزای و ماهیت دارد امکان

 که سایبر فضای دیگر سوی از .جعل کالهبرداری و سرقت،
 در مخابراتی و ای رایانه پیوسته هم به های شبکه از متشکل
 جرمی نیز شود واقع آن ضد بر جرمی اگر است جهان سراسر
 اجزای عنوان به رایانه و اینترنت زیرا بود؛ خواهد ای رایانه

 ایجاد را جدیدی موضوعات سایبر فضای دهنده تشکیل
 امکان و نداشته وجود واقعی دنیای در تاکنون که اند کرده

 ی داده تخریب و فیزیکی مانند جعل فضای در آن ارتکاب
 .(03 :1000بای و پور قهرمانی، ) نیست تصور قابل ای، رایانه

 در جرم در معاونت در این قسمت برخی از مهمترین مصادیق
 .شود بررسی میدیجیتال  محیط

 سایبری جرایماصلی در  جرم تابع معاونت -0-1
 7ها سامانه و 1ها داده محرمانگی علیه جرایم  -0-1-1 

 اهمیت و است ارتباطات و اطالعات از متشکل مجازی فضای
 دوچندان اشخاص و ها دولت برای گاه اطالعات حفظ
 جرایم ای، رایانه جرایم قانون در مسأله اولین رو از این. شود می

 در را اطالعات بودن محرمانه ارزش که است محرمانگی علیه
. دهد می قرار مورد توجه ای رایانه ای سامانه و ها داده

 خود  ماده اولین در نیز( بوداپست) سایبر جرایم کنوانسیون
 نمادی هر داده، از منظور .است گرفته پیش  در را رویه همین
 است ممکن و کند منتقل مخاطب به را اطالعات که است

 .(23 :1003 فضلی،)باشد  مفهوم هرگونه فاقد یا مفهوم دارای
                                                           
1 - Data 

2 - System 
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 ای رایانه سیستم یک در پردازش برای مناسب شکلی به که
 سیستم یک کارکرد برای که است ای برنامه شامل و است
 عبارت .(173 :1000 جاللی فراهانی،)است  مناسب رایانه

 شکلی به ها داده که است این گویای« پردازش برای مناسب»
 که کرد پردازش را ها آن رایانه  وسیله به بتوان که شوند وارد

 .گویند می نیز ای رایانه  داده آن به

 تمامیت محرمانگی، از حمایت جهت به ای رایانه جرایم قانون
 این به مربوط جرایم ها، سامانه و ها داده پذیری دسترس و

 :کند می بیان سه مورد در را بحث
 معنی به 1غیرمجاز دسترسی جرم :غیرمجاز دسترسی -

 در یا شده ذخیره محتوای به( غیرقانونی) مجوز بدون دستیابی
 یا مخابراتی ای، رایانه سامانه چند یا یک در پردازش حال

 ای گسترده طیف شامل تواند می محتوا این. باشد می ای شبکه
 مختلف پسوندهای با ها فایل قالب در ای رایانه های داده از

 فنی زبان در که ؛(0۹ :1031 ،نشین سدره و ،منش الهی) باشد
 هک طرفی از. شود می گفته گری رخنه یا 0ِکَرک یا 7هک

 به نسبت اجازه بدون َهِکر که آید درمی جرم صورت به زمانی
 :1033 پور، یعال) کند رخنه شده، حفاظت که دیگری ی سامانه

0۵9). 

 بنا که هایی سامانه و ها داده به غیرمجاز دسترسی یا دستیابی
  شناخته جرم ،اند شده  حفاظت امنیتی تدابیر با قانون تصریح به

 در معاونت. داند می کیفری یتمسؤول را دارای مجرم و شده
 09۱ و 09۱ ماده در مقرر شرایط وجود صورت در نیز جرم این

 معاونت، تحقق برای. است پذیر امکان اسالمی مجازات قانون
 آگاهی و قصد خارج، در آن تحقق اصلی، عمل مجرمانه
 و معاون بین زمانی اقتران و تقدم و قصد وحدت وجود معاون،
 .است شرط مباشر

                                                           
 با ها داده به رمجازیغ طور به کس هر»: اسالمی مجازات قانون ۱99 ماده - 1

 است شده حفاظت امنیتی تدابیر ی لهیوس به که مخابراتی یا یا انهیرا یها سامانه
 میلیون پنج از نقدی جزای یا سال یک تا روز کینودو از حبس به یابد دسترسی

 مجازات دو هر یا الیر( 333/333/73) میلیون بیست تا ریال( 333/333/2)
 .«شد خواهد محکوم

2 - Hacking 

3 - Cracking 

 گذار قانون سوی از غیرمجاز دسترسی اینکه به توجه با
 محقق اصلی جرم تبع به نیز معاونت است شده انگاری جرم
 باشند افرادی و دهد رخ سایبر فضای در جرم این اگر. شود می
 مساعدت مقصدش به رسیدن راستای در را اصلی مجرم که

 با کرده تهدید ترغیب، تحریک، را مباشر اینکه  مثل ،کنند
 قدرتش و دانش از وی سوءاستفاده سبب فریب، و دسیسه

 در ،(آنالین) بودن خط بر قبیل از جرم ارتکاب ابزار یا شوند
 جهت اطالعات ی ارائه اینترنت، به متصل رایانه نهادن اختیار

 ارائه طورکلی به و ای رایانه های سامانه به نفوذ و رمزگشایی
 راه که دهد ارائه را غیرمجاز نفوذ و کردن هک طریق

 جرم در معاونت ،نماید تسهیل ها داده به را وی دستیابی
 .است شده محقق

 محرمانگی علیه جرایم دیگر از :ای رایانه جاسوسی -
 سنتی جرایم جزء جاسوسی البته 0.است یا انهیرا جاسوسی

 ارتکاب آن دلیل و شود یم تبیین سایبری توصیف با ولی است
جاسوسی . است اطالعات فناوری ابزارهای طریق از جرم این
 زیرا ارتباط در دیگر جرایم سری یک با که است یا گونه به

 امنیت و ها سامانه یا ها داده بودن محرمانه موضوع دو علیه،
 ابدی یم ارتکاب است یا انهیرا جاسوسی نهایی هدف که ملی
 مبحث این به نیز 2اسالمی مجازات قانون 200 و ۱۹9 مواد

                                                           
 به نسبت غیرمجاز طور به کس هر»: اسالمی مجازات قانون ۱00 ماده - 0

 یا مخابراتی یا یا انهیرا یا سامانه در شده رهیذخ یا انتقال حال در سری یها داده
. شد خواهد محکوم مقرر یها مجازات به شود زیر اعمال مرتکب داده یها حامل

 در سری محتوای شنود با ها آن تحصیل یا مذکور یها داده به دسترسی( الف
 ونیلیم بیست از نقدی جزای یا سال یک از حبس به انتقال، حال

( ب مجازات؛ دو هر ریال( 333/333/33) ونیلیم شصت تا ریال( 333/333/73)
 از حبس به صالحیت، فاقد اشخاص برای مذکور یها داده دادن قرار دسترس در
 دولت، برای مذکور یها داده دادن قرار دسترس در یا افشا( ج سال؛ ده تا دو

 .«سال پانزده تا پنج از حبس به ها آن عامالن یا بیگانه گروه یا شرکت سازمان،

 های داده به دسترسی قصد به هرکس» :اسالمی مجازات قانون ۱۹9 ماده - 2
 مخابراتی یا ای رایانه های سامانه امنیتی تدابیر قانون، این( ۹) ماده موضوع سری

 میلیون ده از نقدی جزای یا سال دو تا ماه شش از حبس به کند، نقض را
 مجازات دو هر یا ریال( 4101110111) میلیون چهل تا ریال( 0101110111)

 .«شد خواهد محکوم

 حفظ ولؤمس که دولتی مأموران چنانچه» :اسالمی مجازات قانون ۱۹۹ ماده
 به و هستند مربوط های سامانه یا قانون این( ۹) ماده در مقرر سری های داده
 ها آن اختیار در مذکور یها سامانه یا ها داده یا است شده داده الزم آموزش ها آن
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 و ملی امنیت بحث اهمیت دلیل به گذار قانون. است پرداخته
 یا انهیرا جاسوسی از دقیقی تعریف جاسوسی، مختلف مراحل

 کسب به ناظر سنتی جاسوسی رو نیا از ؛است نداده ارائه را
 است بیگانه کشورهای به آن انتقال و نظامی و سیاسی اسرار

 مجازات قانون ۱۹0 ماده البته ؛(07 -27: 0 ،1033زراعت، )
 که داند یم یا داده را سری  داده یا تبصره ضمن اسالمی
 ماده) زند یم لطمه ملی منافع یا کشور امنیت به آن افشای

 امکان نیز جرم این در معاونت(. یاسالم مجازات قانون ۱۹0
 دلیل به طرفی از. است اصلی جرم تبع به آن بودن جرم و دارد

 چند در را آن معاونت توان یم جاسوسی بحث گستردگی
 به دسترسی در معاونت. 1 :شامل که کرد بررسی دسته
 ؛ها سامانه امنیتی تدابیر نقض در معاونت. 7 سری؛ یها داده

 رعایت عدم در دولتی مأموران مساعدت و معاونت. 0
 معاونت شرایط و ضوابط. امنیتی تدابیر نقض و سری یها داده
 .است معاونت باب در شده گفته شیپ از شرایط تابع نیز

 ها سامانه و ها داده تمامیت و صحت علیه جرایم -0-1-7
 و صحت. است اطالعات و ها داده از متشکل سایبر فضای
 دارد عهده بر آن ثبوت در را مهمی نقش داده تمامی

 در. کند می متزلزل را ماهیت فضا ویژگی این نبود که طوری به
 حقوقی یا حقیقی افراد برای ها داده محرمانگی علیه جرایم

 برای داده تمامیت و صحت جرایم این در اما دارد؛ اهمیت
 یکسان باهم ای اندازه به  تمامیت و صحت .است داده خود

 رایانه امنیت برای بنیادین اصل یک عنوان به باهم که هستند
 به پذیری دسترسی و محرمانگی یعنی دیگر اصل دو کنار در

 صحت اصل. نیستند یکی واژه دو این حال بااین .روند می کار
 ولی رود می کار به استناد قابلیت و اصالت از پشتیبانی برای

 داده صحت دیگر عبارت به است؛ داده موجودیت برای تمامیت
 را سامانه یا داده تمامیت و کند می تهدید ای رایانه جعل را

 قانون در رو ازاین. (90۱ :1033 پور، یعال) اخالل و تخریب

                                                                                       
 موجب امنیتی تدابیر رعایت عدم یا مباالتی بی احتیاطی، بی براثر است قرارگرفته
 مذکور های سامانه یا داده یها حامل ها، داده به صالحیت فاقد اشخاص دسترسی

 میلیون پنج از نقدی جزای یا سال دو تا روز کینودو از حبس به شوند،
 و مجازات دو هر یا ریال( 4101110111) میلیون چهل تا ریال( ۵01110111)

 .«شد خواهند محکوم سال دو تا ماه شش از ازخدمت انفصال

 و ای رایانه جعل مبحث دو در جرایم این ای رایانه جرایم
 مخابراتی و ای رایانه های سامانه یا ها داده در اخالل و تخریب

 .است آمده

 از جامعی تعریف اسالمی مجازات قانون در :1ای رایانه جعل -
 نام و ذکر به بیشتر ۵9۹ ماده در بلکه است نشده ارائه جعل
 کرده بسنده مجازات میزان و جعل مختلف یها روش بردن
 شاید شود؛ می مشاهده رویه همین نیز ای رایانه جعل در. است
 بزهی تواند می که جرم این سهل ارتکاب بتوان را آن دلیل

 موضوع، اهمیت دلیل به. دانست باشد آسان علیه و خطرناک
 گذشت غیرقابل جرایم ی زمره در ای رایانه جعل و سنتی جعل
 .دارد قرار

 سنتی تواند می آن با مرتبط جرایم و رایانه جعل در معاونت 
 رکن اصلی، عمل بودن مجرمانه با زیرا باشد سایبری یا

 یا تقدم و مثبت فعل تحقق با و شده محقق معاونت قانونی
 و شده ایجاد مادی رکن جرم ارتکاب با معاون رفتار تقارن

 رکن مباشر و او بین قصد وحدت و معاون سوءنیت باوجود
 .است شده محقق نیز معنوی

 دلیل به :ای رایانه های سامانه و ها داده در اخالل و تخریب -
 قانون ها سامانه و ها داده اخالل و تخریب بحث اهمیت

 به ۱۹9 و ۱۹۷ و ۱۹۱ و ۱۹۱ موارد ضمن اسالمی مجازات
 که موارد این تدوین. است پرداخته بحث این در انگاری جرم

 عملی و علمی فکری، تالش از ناشی ضرر از پیشگیری جهت
 در مهمی نقش است، مجازی فضای کاربران و متخصصان

 که مجرمانه اعمال. دارد افراد فکری مالکیت حقوق حفظ
 است نتیجه به مقید و شد ءاحصا ۱۹۱ ماده در مقنن توسط
 یها سامانه از دیگری یها داده حذف. 1: از است عبارت

 یها داده تخریب. 9 داده؛ یها حامل یا مخابراتی یا یا انهیرا
                                                           

 اعمال مرتکب غیرمجاز طور به هرکس» :اسالمی مجازات قانون ۱۹4 ماده - 1
 بیست از نقدی جزای یا سال پنج کتای از حبس به و محسوب جاعل شود، زیر

 دو هر یا ریال( 01101110111) میلیون صد کی تا ریال( 9101110111) میلیون
 یا ایجاد یا استناد قابل های داده ایجاد یا تغییر( الف :شد خواهد محکوم مجازات

 یها کارت در موجود عالئم یا ها داده تغییر( ب ها آن به متقلبانه داده واردکردن
 یا ایجاد یا ها تراشه یا مخابراتی یا ای رایانه یها سامانه در پردازش قابل یا حافظه

 .«ها آن به عالئم یا ها داده متقلبانه واردکردن
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 داده؛ یها حامل یا مخابراتی یا یا انهیرا یها سامانه از دیگری
 یا یا انهیرا یها سامانه از دیگری یها داده کردن مختل. 0

 کردن پردازش رقابلیغ. 4 داده؛ یها حامل با مخابراتی
 از 1.داده یها حامل یا یا انهیرا یها سامانه از دیگری یها داده

 یا فیزیکی اعمال  لهیوس به تواند یم موارد این طرفی
 ولتاژ اتصال دیسکت، حافظه، شکستن مانند یافزار سخت
 داده حذف فرمان مانند یافزار نرم صورت به یا و برق باالی

 یا انهیرا کرم ویروس، مانند مخرب را آن به اتصال قابلیت که
 در مندرج مفاد. (707 :1000 ،یگیب حسن) شوند مختل یا

 معتبر یها داده به ناظر باید اسالمی مجازات قانون ۱۹۱ ماده
 .باشند موردحفاظت ها داده یا باشد

 همچنین :سامانه کارکرد در اختالل ایجاد یا انداختن کار از -
 کارکرد در اختالل و انداختن کار از با سایبری مجرمان

 اطالعات و ها داده به را شهروندان دسترسی قابلیت ،ها سامانه
 مواجه اختالل با یا قطع را پردازش حال در یا شده  رهیذخ
 اشاره جرم این به اسالمی مجازات قانون ۱۹۱ ماده. سازند یم

 از  وهیش مثاًل دارد؛ شباهت ۱۹۱ ماده با جهاتی از که 7.دارد
 شیوه چهار به است ممکن اخالل و تخریب شبیه انداختن کار

 طریق از. 7 ی؛افزار سخت و فیزیکی اعمال. 1 :بگیرد صورت
 و ایجاد با یافزار نرم یها روش بر مبنی یا انهیرا یها سامانه

 و ها داده انتقال یا و معتبر غیر و معتبر یها داده واردکردن
 حذف و انتقال حال در یها داده عادی روند کردن متوقف
 استفاده یا یکار دست و ویرایش بردن، میان از. 0 کردن؛
 یافزار نرم یها برنامه. 4 امواج؛ توسط ها داده کردن ناپذیر

 ....و ها روسیو مخرب،

                                                           
 های داده غیرمجاز طور به هرکس» :اسالمی مجازات قانون ۱۹۱ ماده - 1

 تخریب یا حذف داده یها حامل یا مخابراتی یا ای رایانه های سامانه از را دیگری
 نقدی جزای یا سال دو تا ماه شش از حبس به کند پردازش رقابلیغ یا مختل یا
 دو هر یا الیر( 4101110111) میلیون چهل تا الیر( 0101110111) میلیون ده از

 .«شد خواهد محکوم مجازات

 از اعمالی با غیرمجاز طور به کس هر» :اسالمی مجازات قانون ۱۹۱ ماده - 7
 یا یکار دست کردن، متوقف کردن، حذف پخش، دادن، انتقال ،واردکردن قبیل

 یا ای رایانه های سامانه نوری، یا الکترومغناطیسی امواج یا ها داده تخریب
 از حبس به کند، مختل را ها آن کارکرد یا بیندازد کار از را دیگری مخابراتی

 چهل تا الیر( 0101110111) ونیلیم ده از نقدی جزای یا سال دو تا ماه شش
 .«شد خواهد محکوم مجازات دو هر یا الیر( 4101110111) میلیون

 مجازات قانون ۱۹۷ ماده :ها داده به دسترسی از ممانعت -
 و پرداخته ها داده به دسترسی از ممانعت بحث به نیز 0اسالمی

یا  گذرواژه تغییر ،ها داده کردن مخفی قبیل از مصادیقی
 اشخاص دسترسی از مانع که کرده بیان را.. و داده رمزنگاری

 .شود یم مخابراتی ی وا انهیرا یها سامانه یا ها داده به مجاز

 خدمات ارائه های سامانه یا ها داده اخالل و تخریب -
 آسایش و امنیت حفظ 0مجازات، قانون ۱۹9 ماده :ضروری
 فضای در مجرمانه فعل از ناشی تهدیدات با مبارزه و عمومی

 آن برای را مصادیقی گذار قانون که است شده  نیتدو سایبر
 را دیگری یها داده غیرمجاز طور به اینکه قبیل از کند یم ذکر

 از مانع و کند حذف مخابراتی و یا انهیرا یها سامانه از
 یا یا انهیرا یها سامانه یا ها داده به مجاز اشخاص یدسترس

 .شود مخابراتی

 ۱۹9 و ۱۹۷ و ۱۹۱ و ۱۹۱ مواد در مندرج جرایم در معاونت
 این در معاون نقش و دارد امکان اسالمی قانون مجازات

 عمل بین اگر رو ازاین. بود خواهد جرم تابع و فرعی جرایم
 افتران و تقدم یا قصد وحدت جرایم این در مباشر و معاونت
 صورت به با معاون رفتار طرفی از و باشد داشته زمانی

 نیرنگ و فریب و دسیسه و تهدید و تطمیع تشویق، تحریک،
 بستر یا کند تهیه را مباشر جرم ارتکاب ابزار اینکه یا باشد

 بدهد مباشر به طریق  ارائه یا و نماید تسهیل را جرم ارتکاب
 گذار قانون ازآنجاکه و شد خواهد محقق جرم در معاونت
 بر آن مجازات نکرده، تعیین جرایم این در را معاونت مجازات

 .شد خواهد تعیین اسالمی مجازات قانون 09۱ ماده طبق

                                                           
 از اعمالی با غیرمجاز طور به هرکس» :اسالمی مجازات قانون ۱۹۷ ماده - 0

 دسترسی مانع ها داده رمزنگاری یا گذرواژه تغییر ،ها داده کردن مخفی قبیل
 از حبس به شود، مخابراتی یا ای رایانه های سامانه یا ها داده به مجاز اشخاص

 تا الیر( ۵01110111) میلیون پنج از نقدی جزای یا سال یک تا روز کینودو
 .«شد خواهد محکوم مجازات هردو یا الیر( 9101110111) میلیون بیست

 اعمال عمومی امنیت و آسایش امنیت، انداختن خطر به قصد به هرکس» - 0
 و یا انهیرا یها سامانه علیه را قانون این( 01) و( 9) ،(۷) مواد در مذکور

 خدمات قبیل از ،روند یم کار به عمومی ضروری خدمات ارائه برای که مخابراتی
 از حبس به شود، مرتکب بانکداری و ونقل حمل مخابرات، گاز، برق، آب، درمانی،

 .«شد خواهد محکوم سال ده تا سه
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 رایانه با مرتبط کالهبرداری و سرقت -0-1-0
 که است جرایمی عنوان رایانه با مرتبط کالهبرداری و سرقت

 جرایم قانون ۱40 و ۱41 ماده در مستقل گانه یک هر
 برخی اذعان به بنا و است شده پرداخته آن به ای رایانه
 و سرقت جرایم های حوزه اینکه به توجه با دانان حقوق

 وجوه دارای سایبر محیط بستر در رایانه با مرتبط کالهبرداری
 از را ها آن توان نمی راحتی به باشد می بسیاری مشترک
 ذیل را ها آن گذار قانون دلیل همین به. نمود تفکیک یکدیگر

 در. است کرده بیان ای رایانه جرایم قانون از فصل یک
 به فقط و نشده مطرح سرقت عنوان سایبر جرایم کنوانسیون

 .است کرده بسنده رایانه با مرتبط کالهبرداری ذکر

 ۱41 ماده در سرقت :دیگری به متعلق های داده سرقت  -
 داده ربودن یعنی است؛ محض جرم 1اسالمی مجازات قانون

 از که جایی در یا 7باشد باقی تواند یم داده عین که جایی در
 صورت این در. شود برداشته سامانه از داده عین 0برش رهگذر
 .بود خواهد اخالل و تخریب یا یا انهیرا جاسوسی شبیه سرقت

 متفاوت( سنتی) کالسیک سرقت جرم با ای رایانه سرقت البته
 های ویژگی با سایبر فضای در سنتی های عنوان بسا چه است؛
 دزدیدن کردن کپی دیگر عبارت به. گردند همراه نوینی
 دارنده دست در داده عین یا ظاهر که هرچند است مایه درون
 اما است برده بهره دلخواه طور به عین از نیز برش در و باشد
 رضایت و خواست خالف که است رفتاری جهت به بودن جرم

 .(720 :1033 پور، یعال) است گرفته صورت داده ی دارنده

                                                           
 متعلق های داده غیرمجاز طور به هرکس» :قانون مجازات اسالمی 203ماده  - 1

 جزای به باشد، آن صاحب اختیار در ها داده عین چنانچه برباید، را دیگری به
 و الیر( 9101110111) میلیون بیست تا الیر( 001110111) ونیلیم کی از نقدی

 پنج از نقدی جزای یا سال یک تا روز کینودو از حبس به صورت این غیر در
 دو هر یا الیر( 9101110111) میلیون بیست تا الیر( ۵01110111) میلیون

 .«شد خواهد محکوم مجازات

2 - Copy 

3 - Cut 

 جرایم مصادیق از یکی کالهبرداری 0:ای رایانه کالهبرداری -
 2اسالمی مجازات قانون ۱40 ماده در که است مالی

خرم )به عقیده برخی . تاس قرارگرفته یموردبررس
 بدون مرتکب ای رایانه کالهبرداری در (00: 1000آبادی،
 در ناروا  مداخله طریقه از وی  نماینده یا و قربانی فریب
 را او مال ای رایانه های سامانه عملکرد با ای رایانه های داده
 این شود می مند بهره او به متعلق مالی خدمات از یا برد می
 سنتی کالهبرداری با آن مادی عنصر که کالهبرداری نوع

 کالهبرداری به مربوط کیفری قوانین با و است متفاوت
 و سرقت در معاونت بحث. نیست تعقیب قابل کالسیک

 این در معاونت شرایط وجود به منوط ای رایانه کالهبرداری
 ممکن کالهبرداری گستردگی به توجه با طرفی از. است جرم
 طرف یک از باشند، کالهبرداری  مقدمه که جرایمی است

 جرم در معاونتی دیگر طرف از و باشند جرم خود خودی به
 جرم ارتکاب ابزار معاون دیگر عبارت به. باشند کالهبرداری
 کرده تسهیل را ارتکاب بستر یا آورده فراهم را کالهبرداری

 زمانی اقتران و تقدم و قصد وحدت وجود به توجه با که است
 شده محقق کالهبرداری در معاونت مباشر و معاون عمل
 .است

 اصلی و آثار آن جرم از مستقل معاونت -0-7
 عمومی اخالق و عفت علیه جرایم -0-7-1

 هایی مقوله از عمومی اخالق و عفت حریم از صیانت و حفظ
 ۱4۹ و ۱49 ماده در و بوده گذار قانون توجه مورد که است
 ی،فراهان یجالل)است  پرداخته آن به اسالمی مجازات قانون
 ها ویژگی با سایبر فضای نیست ذهن از دور البته. (01 :1003

 در و افزوده جرایم این به زدن دامن بر آن های قابلیت و
 مهمی نقش هرزه محتوای و جنسی جرایم تسهیل و تشویق

 .کند می ایفا را

                                                           
4 - Computer Related Fraud 

 یها سامانه از غیرمجاز طور به هرکس» :اسالمی مجازات قانون 240 ماده  - 2
 یا ایجاد محو، تغییر، ،واردکردن قبیل از اعمالی ارتکاب با مخابراتی یا یا انهیرا

 یا خدمات یا منفعت یا مال یا وجه سامانه، کردن مختل یا ها داده کردن متوقف
 آن صاحب به مال رد بر عالوه کند تحصیل دیگری یا خود برای مالی امتیازات

 الیر( 9101110111) ونیلیم بیست از نقدی جزای یا سال پنج کتای از حبس به
 .«شد خواهد محکوم مجازات دو هر یا الیر( 01101110111) میلیون صد کی تا
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 مصادیق زیر فقره 4 در اسالمی مجازات قانون ۱41 ماده
. 0» :است نموده مجازات تعیین و انگاری جرم را نگاری هرزه

 مطبوعات، تصاویر، نقاشی، گراور، طرح، یا نوشته هرکس
 که چیز هر طورکلی به یا و سینما نوار فیلم، عالیم، اعالنات

 یا تجارت برای نماید دار را جریحه عمومی اخالق و عفت
 یا بسازد یا گذارد عمومی انظار معرض و نمایش به توزیع
 را مذکور اشیاء کس هر. 9 .دارد نگه توزیع و تجارت برای

 صادر یا وارد دیگری  وسیله به یا شخصًا فوق اهداف منظور به
 هر یا و تجارت واسطه یا متصدی انحاء از نحوی به یا و کند

 مال تحصیل ها آن دادن کرایه از یا شود دیگر ی معامله قسم
 نماید منتشر انحاء از نحوی به را فوق اشیاء هرکس. 0 .نماید

 تشویق برای کس هر. 0 .بگذارد عمومی انظار معرض آن یا
 نحوی به اشیاء آن ترویج یا و فوق در مذکور اشیای  معامله به
 یا و فوق ی ممنوعه اعمال از یکی فاعل یا و اعالن انحاء از

 .«نماید معرفی را آن آوردن دست به محل

  دو دسته در را نگاری هرزه 1اسالمی مجازات قانون ۱49 ماده
 ضمن است؛ کرده تقسیم مستهجن محتویات و مبتذل آثار

 که شود می گفته آثاری به مبتذل آثار» ماده، همان یک  تبصره
 محتویات» مذکور  ماده 4  تبصره ضمن .«باشد قبیحه صور دارای

 متنی یا واقعی غیر یا واقعی متن یا صوت تصویر، به مستهجن
 تناسلی اندام یا مرد و زن کامل برهنگی بیانگر که شود می اطالق

 .«است انسان جنسی عمل یا آمیزش یا

 سایبر محیط در جرم این مادی رکن دانان حقوق اذعان به بنا
 طرف از دهد می رخ خارج محیط در آن آثار و افتد می اتفاق
 است، قانونی ارزش فاقد چون جرم نیست محتوا خود دیگر
 باشد می سامانه از خارج اشخاص یا جامعه جرم، هدف بلکه

 .(94 - ۷۷ :1031،نشین سدره و منش الهی)

 خصوص به و مبتذل های قالب در هرزه محتویات ارائه
 ارزش بی قانونًا گرچه... و تصویر فیلم، متن، قبیل از مستهجن

                                                           
 یا انهیرا یها سامانه ی لهیوس به کس هر»: اسالمی مجازات قانون ۱49 ماده - 1
 معامله یا توزیع یا منتشر را مستهجن محتویات داده، یها حامل یا مخابراتی یا

 از حبس به کند نگهداری یا ذخیره یا تولید افساد، یا تجارت قصد به یا کند
 چهل تا( 333/333/2) ونیلیم پنج نقدی جزای یا سال دو تا روز کینودو

 .«شد خواهد محکوم مجازات دو هر یا ریال( 333/333/03) میلیون

 زیرا باشد؛ نداشته ظهور و بروز خارج در است ممکن هستند،
 و عفت علیه اما نیست سایبر محیط جرایم این ارتکاب فضای
 حفظ برای نیز گذار قانون دهد، می رخ جامعه عمومی اخالق
 جرم را نگاری هرزه تنها نه جامعه از صیانت و اجتماعی حریم

 این از انحرافاتی و نگاری هرزه در معاونت بلکه کرده محسوب
. است داده قرار تصریح مورد مستقل جرمی عنوان به را قبیل

 جرم عنوان به معاونت جایگاه در که هایی بزه همه آن بر عالوه
 جرم ارتکاب به وابسته بودنشان جرم دهد می رخ مستقل
 اعالم اسالمی مجازات قانون ۱4۹ ماده رو از این. نیست اصلی

 یا مخابراتی یا ای رایانه های سامانه طریق از هرکس» :دارد می
 مجازات زیر ترتیب به شود، زیر اعمال مرتکب داده های حامل
 محتویات به افراد دستیابی منظور به چنانچه( الف :شد خواهد

 فریب یا کند تطمیع یا تهدید ترغیب، تحریک، را ها آن مستهجن،
... دهد، آموزش یا نموده تسهیل را ها آن به دستیابی شیوه یا دهد
 مواد استعمال یا عفت منافی جرایم ارتکاب به را افراد چنانچه( ب

 اعمال یا جنسی انحرافات یا خودکشی یا گردان روان یا مخدر
 فریب یا کرده دعوت یا تهدید یا ترغیب یا تحریک آمیز خشونت

 آموزش یا کند تسهیل را ها آن استعمال یا ارتکاب شیوه یا دهد
 « ....دهد،

 رفتارهای همان ماده این الف بند در شده بینی پیش رفتارهای
 چنانچه و است اسالمی مجازات قانون 173 ماده در مندرج
 در چون نیست مستهجن محتویات ارتکاب به نیازی شد اشاره
 و ها ناهنجاری به ماده این( ب) بند. است مطلق جرایم  زمره

کلیمانی و  عباسی) است کرده  اشاره اجتماعی انحرافات
 .(۵۱: 0۹94اکبری، 

 نکرده بیان را افراد از حمایت محدوده بند همین در طرفی از 
 برخی اما شود بزرگساالن و کودکان حال شامل تواند می است

 به بزرگسال دعوت یا تحریک بودن بزه و گرفته اشکال آن بر
 دور ولی است پذیر امکان هرچند جنسی انحراف یا خودکشی

 تصمیم پیرو بزرگسال زیرا بدانیم بزه را آن که است خرد از
 تصمیم ولی خیر، یا دهد انجام را آن که است خویش  بخردانه
 تواند می همواره کافی رشد نبود جهت به سال 0۷ زیر شخص
 مذکور جرم بازتاب البته .(۹00 :1033 پور، یعال) باشد اثرپذیر

 هم جامعه عفت کردن دار خدشه جهت سایبر فضای در
 بود بهتر گرچه ؛گیرد برمی در را خردسال هم و بزرگسال
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 بر بیشتری تأکید ای تبصره ضمن در کودکان از حمایت جهت
 مجازات قانون ۱41 و ۱4۹ و ۱49 ماده در .باشد داشته آن

 را آن در مندرج مفاد ای تبصره ضمن گذار قانون اسالمی
 هر یا علمی مقاصد برای که محتویاتی از دسته آن شامل

 یا ارائه یا نگهداری یا تولید یا تهیه دیگر عقالیی مصلحت
 .داند نمی شود، می معامله و انتشار یا توزیع

 مجرمانه محتوای مصادیق -0-7-7
 مصادیق از فهرستی انتشار و تهیه تشخیص، برای گذار قانون

 شکایات به رسیدگی نیز و آن روزرسانی به و مجرمانه محتوای
 نظر در را ای کمیته کارگروه( فیلترینگ) پاالیش از ناشی
 قانون ۱۵1 ماده در را آن اختیارات و وظایف ترکیب و گرفته

 از ابالغ بعد کارگروه. است داشته بیان 1اسالمی مجازات
 مجرمانه مصادیق فهرست چندی از بعد و شده تشکیل قانون

 و منش الهی) است کرده منتشر قسمت هشت در را
 نماید می مهم مفهوم این در آنچه . (099 :1031 نشین، سدره

 عنوان تحت مصادیق این از توجهی قابل تعداد که است این
 جرایم زمره در ها معاونت این غالب البته .گنجد می معاونت
 دهنده نشان این که باشند می اصلی جرم تابع برخی و مستقل

 درگیر و مجازی تعامالت در کاربران فزاینده حضور تأثیر پیامد
 با عمد غیر یا عمد روی از مخاطبان از زیادی شمار شدن
 :از اند عبارت آنها ترین مهم که است معاونت لهمسأ

 تشویق، تحریک،: عمومی اخالق و عفت علیه محتوا -
 جرایم ارتکاب و فحشا و فساد به دعوت یا تهدید ترغیب،
 مجازات قانون ۱4۹ ب بند) جنسی انحرافات یا عفت منافی
 ؛(یاسالم

                                                           
 این تصویب تاریخ از ماه یک ظرف است موظف قضائیه قوه» :۱۵1 ماده - 1

 دادستانی محل در را مجرمانه محتوای مصادیق نییتع( کمیته) کارگروه قانون
 ارتباطات ،وپرورش آموزش های وزارتخانه نماینده یا وزیر. دهد تشکیل کشور کل

 و فرهنگ فناوری، و تحقیقات علوم، دادگستری، اطالعات، اطالعات، فناوری و
 و مایصداوس  سازمان رئیس اسالمی، تبلیغات سازمان رئیس اسالمی، ارشاد

 به ارتباطات و اطالعات فناوری در خبره نفر یک انتظامی، نیروی فرمانده
 از نفر یک و اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون انتخاب

 و قضائی کمیسیون انتخاب به حقوقی و قضائی کمیسیون عضو نمایندگان
 تشکیل را( کمیته) کارگروه اعضای اسالمی شورای مجلس تأیید و حقوقی
 .«بود خواهد کشور کل دادستان عهده به( کمیته) کارگروه ریاست. داد خواهند

 به تهدید هرگونه: عمومی آسایش و امنیت علیه حتوام -
 مردم تحریک ،(یاسالم مجازات قانون ۵00 ماده) گذاری بمب

 نیروهای تحریک ،(۵09 ماده) یکدیگر کشتار و جنگ به
 نیروهای خدمت در انحا از نحوی به که اشخاصی یا رزمنده
 وظایف اجرای عدم یا تسلیم، فرار، عصیان، به هستند مسلح
 به ها گروه و افراد تشویق و تحریض ،(۵14 ماده) نظامی
 اسالمی جمهوری منافع و حیثیت امنیت، علیه اعمالی ارتکاب

 قانون ۱ ماده ۵ بند) کشور از خارج یا داخل در ایران
 (. مطبوعات

 ای رایانه جرایم قانون از قبل اگرچه شد برشمرده که مواردی
 جرم صورت به گاه که بود؛ ذکرشده نیز دیگر های قانون در

 در آن مصداق اما شود؛ می ذکر اصلی جرم تبع به یا مستقل
 پیامدهای و کند می پیدا نمود تر سریع و بارزتر مجازی فضای

 ملی امنیت موارد برخی در بسا چه و داشت خواهد تری گسترده
 حریم نقض سبب یا اندازد مخاطره به جهانی سطح در را

 از آنچه بنابراین .(۹4: 1033 میرمرادی،) شود می خصوصی
 قانون و ای رایانه جرایم قانون در مندرج سایبری جرایم

 در معاونت که آید برمی شد؛ برشمرده الکترونیک تجارت
 و مادی قانونی، عنصر سه باوجود و دارد امکان سایبری جرایم
 بحث جرایم بعضی در زیرا است؛ قانونی تعقیب قابل معنوی
 و عفت علیه جرایم مانند است اصلی جرم از مستقل معاونت
 است مطلق جرمی که( سایبری نگاری هرزه) عمومی اخالق

 موضوع اهمیت نیز آن دلیل و نشود واقع اصلی جرم اگر حتی
 .است اجتماعی روابط و ها ارزش از صیانت و

 گیری نتیجه
بر  تعاون» یا «بر اثم اعانت» فقه در گناه و جرم در معاونت

 تنگاتنگ ارتباط به توجه با. است شده نامیده «عدوان و اثم
 با حقوقی تقنینی مبانی  کلیه حکومت، و جامعه با شرع احکام
 .کند می لحاظ قوانین جعل در را خود تأثیر شریعت به نگاه

 که است وسیع امکانات با بشر دست  ساخته مجازی فضای
. دارد بستگی افراد خود به آن در معاونت یا جرم به ارتکاب

 این در را مباح و نیک امور آموزش طریقه که است فرد این
 به را افراد یا بپردازد قبیح امور انتشار به یا کند منتشر فضا

 پس .کند دعوت ها زشتی به یا کند ترغیب و تشویق ها خوبی
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 آثار و پیامدها یافتن آگاهی و اخالقی و ارزشی موازین رعایت
 ترغیب اهداف شناخت و مجازی فضای پرخطر رفتارهای

 قرار تأثیر تحت و مجازی فضای تبلیغاتی های تطمیع یا تهدید
 نفس کنترل در اواًل مؤثری نقش فرد، هر برای آن از نگرفتن

 شود نمی محقق نیز این و دارد اجتماعی سالمت در ثانیًا و
 و رود باال نیاز حد در افراد ای رسانه سواد که این به مگر

. شود سازی فرهنگ صحیح صورت به ابزار این از استفاده
 از یک هر وجود دارند متعددی انواع سایبری جرایم ازآنجاکه

 های معاونت سایبری های جرم به نسبت مصادیق این
 انتشار با مجازی فضای کاربران مثاًل کند می ایجاد گوناگونی

 از اعم متفاوت های قالب در تصویری صوتی، متنی، های داده
 را خود مخاطب... و الکترونیک پست نوشت، وب تارنما،

 به غیرمجاز دسترسی به تهدید یا تطمیع تحریک، ترغیب،
 کاربر نیز گاهی. نمایند می جاسوسی و شده حفاظت های داده

 به رسیدن جهت کردن، هک های راه گذاشتن اختیار در با
 ؛کند می تسهیل را جرم وقوع راه شده حفاظت های سامانه
 انتشار و ویروس مثل بدافزارهایی ی تهیه و تولید با نیز گاهی

نکته مهم  .آورند می فراهم جرم ارتکاب جهت را الزم ابزار آن
 اواًل است؛ مجازی فضای در معاونت بحث بودن گسترده
 و عامدانه است ممکن خود، تعامل ضمن در زیادی کاربران

 غالبًا معاونت  مقوله ثانیًا شوند؛ درگیر لهمسأ این با عامدانه غیر
 کیفری تعقیب رو ازاین است اصلی جرم تابع و اضافی امری

 پیشرفت: است رو روبه عمده مشکل چند با فضا این در را آن
 اجتماعی، های شبکه انواع گسترش اینترنت، فناوری روزافزون

 استفاده فضا، این امکانات با معاونت متعدد مصادیق وجود
 معاونین شود می سبب که هوشمند همراه های تلفن از فراوان

 تر آسان و بهتر یکدیگر با و کنند روز به را خود اطالعات جرم
 مختلف نقاط با گسترده های ارتباط نیز و نمایند برقرار ارتباط

 مشکل با را آن رصد و کنترل متفاوت قضایی های نظام و دنیا
   .سازد می مواجه جدی

تمامی مالحظات اخالقی  پژوهش این در :مالحظات اخالقی
 .رعایت گردیده است

این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  نگارش :تعارض منافع
 .بوده است

حاضر تمامًا توسط نویسنده مقاله نگارش  :سهم نویسندگان
 .است رفتهگانجام 

 نگارش این مقالهکه در  کسانیاز همه : تشکر و قدردانی
 .دتشکر را دارنهایت قدردانی و ، اند یاری نموده را نویسنده

تأمین مالی انجام این پژوهش بدون : تأمین اعتبار پژوهش
 .گرفته است

 منابع و مآخذ
جلد  .عمومی جزای حقوق (.0۹۷1) محمدعلی اردبیلی، -

 .میزان نشر :تهران چهارم، دوم، چاپ

 معاونت» (.0۹9۱) اهلل قدرت رمضانی، عبدالرضا و اصغری، -
 .«مصر و افغانستان ایران، جزای حقوق و فقه منظر از جرم در

 .۱9-۵0 (:91)0۱،قضاوت مجله

 .عمومی جزای حقوق .(0۹۷9)محمداسماعیل  افراسیابی، -
 .فرودسی انتشارات :اول، تهران چاپ ،لد دومج

 .(0۹90) نشین، ابوالفضل سدره محمدرضا و ،منش الهی -
انتشـارات  :چاپ اول، تهران .ای رایانه جرایم قانون محشای

 .مجد

 اول، چاپ .عمومی جزای حقوق (.0۹۷1) محمد باهری، -
 .رهام انتشارات :تهران

 فقهی بررسی (.0۹۷۷) بابک قهرمانی، پور حسینعلی و بای، -
 و علوم پژوهشگاه :مق اول، چاپ .ای رایانه جرایم حقوقی
 .اسالمی فرهنگ

 احکام فی الناظرة حدائق (.041۵) احمد بن یوسف بحرانی، -
 .مدرسین جامعه :قم یکم، و بیست جلد .الطاهرة العترة

 جرایم کنوانسیون (.0۹۷9) ینامیرحس فراهانی، جاللی -
چاپ  .الحاقی پروتکل و سایبر جرایم الحاق پروتکل و سایبر
 .خرسند انتشارات :تهران اول،

 جرایم از پیشگیری» (.0۹۷۹) امیرحسین، فراهانی، جاللی -
 .009- ۷۷ :4۱ ،دادگستری حقوقی مجله .«ای رایانه
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 دیتا، مّلی شبکه توسعه» .(0۹۷4) ابراهیم بیگی، حسن -
مجله  .«مّلی امنیت متوجه تهدیدهای و فراروی های چالش

 .9۷-0 :4۷ ،مدیریت مطالعات

 الكرامة مفتاح .(0409) محمد بن جواد سید عاملی، حسینی -
 .مدرسین جامعه :قم دوازدهم، جلد. العالمة قواعد شرح فی

 از ای رایانه کالهبرداری» (.0۹۷4) عبدالصمد آبادی، خرم -
(: 9)۹۱،حقوق فصلنامه .«ایران وضعیت و المللی بین دیدگاه

۷۹-009. 

اول و  جلد .عمومی جزای حقوق .(0۹91) عباس زراعت، -
 .جنگل انتشارات :تهران سوم، چاپ سوم،

 .(0۹۷۱) حسن بن محمد ابوجعفر ،(طوسی شیخ) طوسی -
 المكتبة: تهران اول، جلد .االمامیة فقه فی المبسوط

 .المرتضویة

 .اطالعات فناوری کیفری حقوق .(0۹91) حسن عالی پور، -
 .خرسندی انتشارات :هرانچاپ اول، ت

 جامع .(0404) حسین بن علی ،(ثانی محقق) کرکی عاملی -
 .البیت آل مؤسسه :قم نهم، جلد .القواعد شرح فی المقاصد

 جرایم (.0۹94) فاطمه اکبری، عاطفه و کلیمانی، عباسی -
 .مجد انتشارات :تهران اول، چاپ .سایبری

 مختلف (.040۹) مطهر بن یوسف بن حسن حلی، عالمه -
 .مدرسین جامعه :قم پنجم، جلد .الشریعة احكام فی الشیعة

 بررسی» (.0۹99) پریزاد، خسرقی، کاوسی حسین و فخر، -
 اصل سنجه در جرم در معاونت قانونی و شرعی کیفر

 مبانی و اسالمی فقه مطالعات مجله .«ها مجازات مندی قانون
 .0۹۵ -00۹(: 40)04،حقوق

 .سایبر فضای در کیفری یتمسؤول (.0۹۷9) مهدی فضلی، -
 .خرسندی انتشارات :تهران اول، چاپ

 دیدگاه از جرم در معاونت» .(0۹91) الدین جالل قیاسی، -
 .0۹9(:۹)۹،حقوقی پژوهش مجله .«اسالم فقه

چاپ  .ایران عمومی جزای حقوق (.0۹۷9) ایرج گلدوزیان، -
 .تهران دانشگاه انتشارات :سیزدهم، تهران

 چاپ .جرم در معاونت و شرکت .(0۹۱۹) حسن مرادی، -
 .میزان انتشارات :تهران اول،

 جلد .الفقاهة مصباح (.0۹99) ابوالقاسم سید خویی، موسوی -
 .نور مؤسسه :قم اول،

 اول، چاپ .سایبری جرایم (.0۹99) سیدمنصور میرمرادی، -
 .ماهواره انتشارات :تهران

 چاپ .عمومی جزای حقوق زمینه (.0۹۷۹) رضا نوربها، -
 .دادآفرین انتشارات :تهران هشتم،

 قانون های تهسیبا شرح (.0۹99) صالح محمد ولیدی، -
 چاپ .سابق قانون با تطبیق و مقایسه در اسالمی مجازات

 .جنگل انتشارات :تهران اول،

 


