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چکیده
فضای مجازی عالوه براین که شیوه ارتکاب جرایم سنتی را دستخوش تغییرساخته،همچنین موجب تولیدجرایم نوینی
گردیده است که با ظهور اینترنت پا به عرصه هستی گذاشته اند .نظربه گستردگی عواقب مخرب جرایمی که درفضای
مجازی ویا با بهره گیری از آن ارتکاب می یابد ،مطالعه علمی این جرایم ،با تعمق برعلل گرایش کاربران به بزهکاری
های مجازی ونیزبررسی عوامل تاثیرگذار دربزه دیدگی افراد درفضای سایبری،جهت حذف یامحدودسازی عوامل جرم
زا وبه کارگیری تدابیری مبنی برمهاربزهکاری ضروری به نظرمی رسد.این مهم مستلزم استفاده ازمبانی نظری ویافته های
جرم شناختی،می باشد.پژوهش حاضردرصدد است ازرهگذرنظریه های مختلف جرم شناسی با رویکردهای
بزهکارمداروبزه دیده مدارو  ...به بررسی علمی جرایم اینترنتی بپردازد ،چنین مطالعاتی می تواندمتولیان سیاست جنایی
اعم ازتقنینی وقضایی را در اتخاذ راه کارهای عملی مبنی برپیشگیری ازبزهکاری وبزه دیدگی مجازی ،به مسیرعلمی آن
رهنمون سازد.
واژگان کلیدی  :فضای مجازی ،بزهکاری مجازی ،جرایم اینترنتی ،بزه دیدگی مجازی ،پیشگیری ازجرم
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مقدمه
امروزه نقش بی بدیل اینترنت درزندگی روزمره انسان ها ،به عنوان یک رسانه جهان شمول برکسی پوشیده نیست.
اینترنت درکنارمواهب ومزایایی که دارد؛ «ابزارهای کارآمدتروفرصت های قابل دستیابی تری جهت ارتکاب جرم در
اختیارکاربران مستعدبزهکاری قرارمی دهد») (Reyne & Henson,2013,p.311که چه بسا بدون وجود فضای
مجازی این جرایم به منصه ظهورنمی رسیدیا حداقل به این سرعت و وسعت امکان تحقق پیدا نمی کرد.درواقع امکان
گذار ازمحیط های حقیقی به محیط مجازی ازنگاه وتوجه بزهکاران مغفول نمانده است(.نجفی ابرندآبادی،1395،ص)25.
باری دوزیست شدن انسانها«-زیست حقیقی» و «زیست مجازی» -ودوگانه شدن فعالیت ها وروابط اشخاص وبه تبع
آن دوگانه شدن بزهکاری ،جرم شناسان وجامعه شناسان جنایی را به سوی مطالعه علت شناختی ونظریه پردازی درحوزه
بزهکاری سایبری سوق داده است(.همان)
یکی ازدیدگاه هایی که نسبت به رسانه ها و ازجمله اینترنت درزمینه جرم شناسی وجوددارد ،اعتقادبه تاثیرمنفی رسانه
ها ازحیث تهدید اخالق وقانون است چراکه تصورمی شودرسانه ها وبه خصوص رسانه های تعاملی همچون اینترنت،به
علت داشتن مخاطبینی ازسراسرجهان ودسترسی طیف وسیعی ازمردم به آن،درفرایندجامعه پذیری وجهت دهی فرهنگی
مخاطبین خودنقش عمده ای داشته ودرمواردی الگوهای رفتاری ومفاهیم متضادی را ترویج می نمایندکه بعضا
غیراخالقی ومجرمانه می باشندومعاشرت مکررکاربران مستعد،با افرادیا گروه های مروج الگوهای مجرمانه درفضای
مجازی،منجربه یادگیری و ارتکاب جرم توسط آنان می شود.
همچنین به موازات توسعه فضای مجازی،بخش عمده ای ازجرایم سنتی که درفضای مادی محقق می شده است،به
فضای مجازی نیزسرایت پیداکرده است ونسبت به سابق با حجم گسترده تری ارتکاب می یابد.ضمن اینکه گونه های
نوینی ازجرم،در این فضا ایجادشده است که درفضای مادی قابل تحقق نبوده ونیست.درواقع با ظهورفضای مجازی نه
تنها فرصت ها ی جدیدی جهت ارتکاب جرایم سنتی نظیرکالهبرداری فراهم شده،همچنین با پیدایش این فضا جرایمی
جدیدی مانند هک کردن،محقق می گردندکه تا قبل ازپیدایش اینترنت،مسبوق به سابقه نبوده اند.
جهت مقابله با تاثیرفضای مجازی درتکوین جرم،همچون فضای مادی ،ابتدا بایدبه مطالعه علمی جرم پرداخته شودتا
بتوان ازطریق شناسایی علل وقوع جرم ،تدابیرپیشگیرنده الزم را اتخاذ نمود.به عبارت دیگردرفضای مجازی نیزهمچون
فضای مادی ،بدون جستجوی علل وقوع جرم ،ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری ومقابله باجرم ،غیرممکن خواهدبود.
فرضیه های پژوهش حاضربدین قراراست:
فضای مجازی و اینترنت به دلیل تعاملی بودن،سهولت وسرعت دردسترسی بدان وگمنامی نسبی هویت کاربران این
عرصه ،می توانددرترویج رفتارهای مجرمانه سهم بسزایی داشته باشد.
با پیدایش اینترنت فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرایم خاص فضای سایبری مهیا شده است،که تا قبل از ظهور
این فضا ،قابل تحقق نبوده اند.
شناسایی میزان سهم فضای مجازی درتحقق وتوسعه جرایم،می تواندیک سیاست جنایی کارآمدرا درراستای پیشگیری
ازجرایم سایبری،رقم بزند.
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هرچندمی توان با استفاده ازنظریه های عام جرم شناسی ،به تبیین نقش فضای مجازی درتکوین وقوع جرم
پرداخت،ولی برخی همچون جیشانکار1،نظریه های متعارف را جهت تحلیل جرم درفضای مجازی کافی ندانسته ونظریه
هایی جدیدی در این راستا مطرح نموده اند.
دراین پژوهش به بررسی جایگاه اینترنت وفضای مجازی دربروزرفتارهای مجرمانه وغیر اخالقی می پردازیم.دراین
راستا ازنظرات مختلف جرم شناسی برای تحلیل موضوع بهره خواهیم گرفت.
این مقاله درسه بخش تنظیم گشته است که دربخش اول بااستفاده ازنظریه های عام جرم شناسی که درخصوص فضای
مادی مطرح شده است،به تبیین جرم درفضای مجازی می پردازیم ودربخش دوم باعنایت به نظریه خاص«انتقال فضا»
که درمورد فضای مج ازی مطرح شده است،به تحلیل جرایم اینترنتی خواهیم پرداخت .تازگی نظریه اخیرو ضرورت
تفصیل فرضیه های مطرح در آن ،باعث گردیددربخشی مستقل بدان پرداخته شود.درفصل سوم اهمیت مطالعات علمی
جرم را درراستای اتخاذتدابیر پیشگیرنده بررسی خواهیم کرد.
.1نظریه های عام جرم شناسی درتبین نقش فضای مجازی دروقوع جرم
این مبحث با بهره گیری ازنظریات مختلف جرم شناسی،به نقش اینترنت وفضای مجازی درفراهم آوردن فرصت های
ارتکاب جرم وبروزرفتارهای مجرمانه دردومحورنظریه های بزهکارمحورونظریه های بزه دیده محورخواهدپرداخت.
.1-1نظریه های بزهکارمحور
دربررسی نظریه های جرم شناسی،تحلیل اندیشه های مرتبط با بزهکاران،ازجهت آگاهی ازعوامل وانگیزه های سوق
دهنده آنها به ارتکاب جرم،جهت اتخاذ تدابیری درراستای مقابله با آن ،امری ضروری به نظرمی رسد.
از این روتاثیرفضای مجازی دروقوع جرم،باعنایت به نظریه های عام جرم شناسی همچون نظریه های معاشرت
ترجیحی،جرم شناسی رسانه وفرهنگ،نظریه تعارض فرهنگی،بررسی می شودتا ازطریق شناخت بهترمساله،زمینه الزم
جهت توجیه اقدامات الزم مبنی برمبارزه با جرایم فضای مجازی فراهم شود.
.1-1-1نظریه معاشرت ترجیحی

2

بر اساس این نظریه که توسط ادوین ساترلند3ارائه شده است رفتارمجرمانه بر اثرتعامل با اشخاص دیگر آموخته می
شود.در این فرایندیادگیری،هم فنون ارتکاب رفتارمجرمانه وهم انگیزه های انجام آن آموخته می شود (.رحیمی نژاد
،1394،ص )90.وهنگامی که تعاریف موید قانون شکنی،قوی ترومطلوب تر ازتعاریف مخالف قانون شکنی باشد،فردبه
بزهکاری روی می آورد(.محسنی،1397،ص)158.بدیهی است که تاثیر این معاشرت ها تابعی ازطول مدت تماس،میزان
تماس وحجم آن است وگروه هایی که فردبا آنها تماس مکررداشته ومدت زمان زیادی درتعامل با آنها بوده است،بیشترین
تاثیررا بررفتار اوخواهندگذاشت.
هرچند این نظریه درخصوص تحلیل جرایم سنتی دردنیای حقیقی ارائه شده ولی نظربه قابلیت آن درتوضیح انواع
فعالیت های مجرمانه،درخصوص یادگیری جرم ازطریق معاشرت درفضای مجازی نیزکارآیی دارد .چون به علت وجود
Karuppannan Jaishankar- 1

جرم شناس هندی،سردبیرمجله بین المللی جرم شناسی سایبر،که صاحب تحقیقات وتالیفات بسیاردرحوزه جرم شناسی فضای سایبرمی باشد.
Differential Association- 2
Edvin H.Sutherland- 3
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ارتباطات بدون مرزدر اینترنت،در این فضا نیزگروه های مجرمانه می توانندبا افرادزیادی درنقاط مختلف جهان ارتباط
برقرارکرده والگوهای مجرمانه خودرا ارائه دهندوکاربران به حاشیه رانده شده درفضای حقیقی نیز،در اثرمعاشرت با این
گروه ها که ازطریق شبکه های اجتماعی،چت روم ها و وبسایتها ممکن می گردد،فنون وانگیزه های ارتکاب جرم را می
آموزند.نظربه اینکه دراینترنت محدودیتی ازجهت مدت وتواتردسترسی به صفحات وب جهت برقراری ارتباط با مجرمین
وجودندارد،می توان اذعان داشت درمقایسه با فضای واقعی،معاشرت های ترجیحی در این فضا به طورگسترده ای قابل
تاثیرگذاری است.
ازجمله گروه های مهم معاشرت ترجیحی،که افرادمستعدبزهکاری ازطریق فضای مجازی با آنان تعامل می کنند،گروه
های تروریستی می باشد.برخی ازافرادجامعه ازجمله جوانان،گاه به علت وجودتبعیض درسرزمین محل زندگی
خودودرنتیجه احساس عدم تعلق به آنجا وکسب حمایت الزم ازگروه های تروریستی،با آنها به صورت مجازی معاشرت
نموده وبه علت تواترمعاشرت،معانی موافق با تروریسم را قبول کرده و این تعاریف را بانظام اعتقادی خویش عجین می
نمایند(.جیشانکار،1394،ص ) 205.این امردرزندگی واقعی آنها نیزتاثیرگذاشته وچه بسا ممکن است منجربه عضویت
آنان درگروه های موردنظرشده وحتی به ارتکاب اعمال تروریستی منجرگردد.
گروه های دیگری که دراین راستا قابل ذکر است گروه هکرها می باشدکه ازاقصی نقاط دنیابوسیله معاشرت های
مجازی،شیوه ها وانگیزه های هک کردن راازهمدیگرفرا می گیرند.وجود هزاران وبسایت مرتبط باآموزش تکنیک های
هک ودرنتیجه دستگیری هکرهای جوان ونوج وان که امروزه دررسانه های مختلف کشورودنیا بازتاب خبری
دارد،شاهدی بر این ادعاست.
.2-1-1نظریه تعارض فرهنگی
برخی ازجرایم ارتکابی متاثر از اینترنت باتوجه به نظریه تعارض فرهنگی قابل تبیین است.طبق این نظریه که توسط
توماس سلین1ارائه شده است قواعدوهنجارهای حاکم بررفتار انسان ها ازفرهنگی به فرهنگ دیگرمتفاوت است وجرم
حاصل کشمکش ها ونزاع های موجودمیان این هنجارها وقواعد است (.رحیمی نژاد ،1394،ص )93.طبق این نظر،هر
چقدرجوامع ناهمگن ترباشند ،هنجارهای رفتاری مشترک کمتربوده ودرنتیجه آمارجرم بیشترخواهدبود( .
) Black,2014,p.2درواقع ازنظرسلین دونوع تعارض فرهنگی وجودداردکه عبارتنداز:تعارض اولیه وتعارض ثانویه.
تعارض ومنازعه اولیه،وقتی است که دوفرهنگ مختلف ازحوزه ها وکشورهای مختلف بررفتارحاکم باشد.
تعارض فرهنگی ثانویه،هنگامی است که فرهنگ یک گروه خاص بافرهنگ گروه بزرگتردرداخل یک جامعه درتعارض
باشد(.رحیمی نژاد،1394،ص)93.
تعارض فرهنگ ها ازنوع اولیه معموال دربسترمهاجرت یااستعماررخ می دهد.شایددرنگاه نخست این گونه تصورشودکه
این نظریه درخصوص توجیه جرایم سنتی دردنیای واقعی،مطرح شده است.چراکه عوامل تعارض فرهنگی اعم
ازمهاج رت ویا استعمارفقط دردنیای واقعی رخ می دهد،پس نمی توان آن رابه جرایم متاثر ازفضای مجازی ارتباط
داد.درحالی که نمی توان انکارکردکه امروزه به لطف اینترنت و ازطریق پست هایی که درفضای مجازی منتشرمی
شود،مردم سراسرجهان این امکان را پیدا کرده اندکه ازمحل زندگی،سبک زندگی،کاروطرزتفکردیگران دردورترین نقطه
Thomas Sellin -1
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جهان اطالع کسب نمایند.متاسفانه تاثیروتاثرناشی از این ارتباطات به صورت متقابل نیست زیراعمدتا شرکت های
تجاری بین المللی عظیم الجثه با استفاده ازهمین امکان به ترویج تولیدات خودپرداخته وبا جهت دادن به سالیق و
احساسات کاربران،موجب مصرف زدگی هر چه بیشترکاربران اینترنتی ،به ویژه شهروندان کشورهای درحال توسعه می
شوند) (Dolunay,2017,p.11پس با اندکی تامل درمی یابیم همان گونه که قبض بازارهای جهانی با استفاده
ازاینترنت وبا تحت تاثیرقراردادن کاربران ازراه دورمیسر است،تحقق جرایم ناشی ازبرخورد فرهنگ های مختلف
ومتعارض نیز،لزوما نیازمند حضورفیزیکی افراددرحوزه کشورهای دیگربه عنوان مهاجرویا استعمارگرنیست.زیرا به علت
جهانی بودن وفرامرزی بودن اینترنت،هرکاربربدون مهاجرت فیزیکی،درداخل کشورخودبا مولفه های فرهنگی کشورهای
مختلف جهان مواجه می شود که برای اوناآشنا می باشد،فلذا ممکن است دچارتعارض شده وبرحسب عالقه به تطبیق
خودبا فرهنگ موردنظرتمایل پیدا کند.غافل از اینکه قواعدرفتاری موردنظروی،هرچنددرفرهنگ کشوردیگرجرم
قلمدادنمی شود(نظیرجرایم جنسی توام با رضایت درکشورهای اروپایی) ولی درقلمروی کشوری که اوزندگی می
کند،جرم بوده وگاه مجازات سنگین تری نیزدارد.
.3-1-1رسانه وجرم
تردیدی نیست که هررسانه بعضا به دلیل برداشت نادرست مخاطبینش ازمحتوای آن رسانه وگاه به علت ترویج مستقیم
یا غیرمستقیم جرم،ممکن است ایجاد فرهنگ بزهکارانه را درمخاطبین خودرقم بزند.تاثیرمنفی برنامه های رسانه ای
برکودکان ونوجوانان،که هنوز ازقدرت تحلیل وتفسیرناتوان هستند(آقایی ،1396،ص )31.ونیزبرآنانی که فاقدسوادرسانه
ای هستند،به مراتب بیشتر ازدیگران است.در این خصوص نفوذ اینترنت به عنوان ابررسانه عصرمعاصربه دلیل جهان
شمولی ونیز ارتباط دوسویه آن با مخاطبین،چشم گیرتر است.حضوربالمنازع اینترنت درزندگی روزمره شهروندان باعث
گردیده است که بیشتردانسته های مردم در ارتباط با امورمختلف زندگی حول محورفضای مجازی بچرخد.این آموزه ها
بامعرفی الگوهای فکری وفرهنگی مختلف،درجهت دهی ارزش ها وباورهای مردم تاثیری انکارناپذیری داشته وگاه
زمینه فرهنگی مستعدی برای سوق دادن آنها به انواع جرایم و انحرافات فراهم می آورد.
دسترسی جهانی به فضای مجازی ازجمله اینترنت،عالوه بر اینکه باعث می شودمجرمین با به اشتراک گذاردن
محتواهای غیرقانونی وخالف اخالق،ازطریق ارتباطات برخط وشبکه های اجتماعی ودرنتیجه جلب توجه کاربران،به
تدریج برافکاروعقاید آنها تاثیرگذارند،همچنین باعث حساسیت زدایی آنان نسبت به قبح رفتارهای غیرقانونی ومجرمانه
شده ودرنتیجه موجب گرایش آنان به اعمال مجرمانه شوند.
وانگهی وجود فضای مجازی اشکال جدیدی ازبزهکاری وبزه دیدگی ازجمله آن؛راه اندازی سایتهای نفرت،حمالت
سایبری،سوءاستفاده جنسی ازکودکان و انتشارویروس را ایجادنموده است که همه این جرایم با نگاه جرم شناختی نسبت
به اینترنت قابل تحلیل وبررسی است به طوری که گفته می شوددرحوزه رسانه ،مفاهیم ،تعاریف وتجربه جرم وکنترل
آن متحول شده است و این امرچالش های جدیدی فراروی جرم شناسان رسانه ایجادنموده
است (Greer,2013,p.20).درواقع می توان گفت ازمنظرجرم شناسی رسانه،تحلیل فضای مجازی و اینترنت
ازدوجهت واجد اهمیت بررسی است،اول اینکه،اینترنت به عنوان فراهم کننده بستر ارتکاب جرم است ودوم اینکه آن
می تواندبه عنوان وسیله ارتکاب جرم نیزباشد.

83

لیال پورنجفی قوشچی و همکاران

فضای مجازی عالوه براین بررسی جرم شناختی فضای مجازی درتکوین جرم

ازمنظرنخست بایدذکرشودکه برخی ازمحتواهای اینترنتی باهدف قراردادن باورهای مردم،باالخص جوانان وتحت
تاثیرقراردادن الگوهای رفتاری وفرهنگی آنان ازطریق عادی سازی ارتکاب جرایم،بسترالزم جهت ارتکاب جرم
ورفتارهای انحرافی دردنیای واقعی را مهیا می سازند.امروزه ضرورت بررسی چنین جرایمی که به تأسی ازجرایم انعکاس
یافته ازرسانه ها،ارتکاب می یابدسبب بروزرشته مطالعاتی جدیدی شده است که با عناوینی چون جرایم تقلیدی
شناخته می شود (.سیدثانی زاده ،1392،ص)823.
باتوجه به رویکرددوم نیزمی توان اذعان نمود فضای مجازی به عنوان ابزاری فنی جهت ارتکاب جرایم اعم ازجرایم
کالسیک وجدیدبه کارگرفته می شودبه طوری که برخی جرایم مانند قماربازی وهرزه نگاری که سالیان متمادی به
طورسنتی ومحدود،به وقوع می پیوستند امروزه با بهره گیری ازاینترنت درمقیاس خیلی گسترده ای ارتکاب یافته
ودرمقایسه با اشکال سنتی آن تبعات زیان بارتری متوجه جامعه می سازند.برخی جرایم نیزهمچون هک کردن ،دسترسی
های غیرمجازوتروریسم سایبری،که قبل ازپیدایش شبکه جهانی اینترنت وجودنداشته اند،ازجمله اشکال نوین بزهکاری
هستندکه باظهور اینترنت پا به عرصه وجودگذاشته اند.به جرایم گروه نخست اصطالحا جرایم مرتبط با فضای سایبروبه
جرایم گروه دوم ،جرایم سایبری محض گفته می شود(.نجفی ابرندآبادی،1395،ص)11.درواقع فضای مجازی فرصت
های جدیدی جهت ارتکاب جرایم سنتی ومدرن فراهم آورده است که قبل ازپیدایش اینترنت وجودنداشته است.
ایون جوکز استادجرم شناسی در انگلستان،راجع به استفاده از امکانات فضای مجازی درتسهیل جرم ،اظهارمی دارد:
« شما باتجهیزات درست ودانش فنی کافی،می توانید ازدواج اینترنتی بخرید،به مشروب فروشی های همجنس گرایان
سری بزنید ،درفروشگاه های جهانی ول بچرخیدوبا کارت اعتباری دیگران خریدکنید،واردسامانه امنیتی یک بانک
شوید،یک

تظاهرات

دریک

کشورترتیب

دهیدوپنتاگون

راهک

کنید(.همه

این

کارها،دریک

روز)»(جوکز،1394،صص52.و)53
.2-1نظریه های بزه دیده محور(موقعیت مدار)
دربررسی نظریه های جرم شناسی،پرداختن به دیدگاه های بزه دیده مدار،ازحیث شناخت فرصت های مجرمانه و آماج
جرم درفضای مجازی،جهت اتخاذ تدابیری مبنی برمهاربزهکاری،ازطریق حذف یامحدودسازی عوامل جرم زا
ونیزمدیریت مناسب عوامل محیطی که فرصت های مناسب ارتکاب جرم را فراهم می کند(،ابراهیمی،1393،ص)45.
ضروری به نظرمی رسد.درواقع با شناسایی آماج جرم دراین فضا می توان ازطریق دشوارسازی دسترسی به آن و افزایش
هزینه های ارتکاب جرم،درمسیر ارتکاب آن موانعی ایجادکرده وازبزه دیدگی آماج پیشگیری نمود.دراین راستا ازنظریه
هایی چون نظریه های فعالیت روزمره،سبک زندگی و انتخاب عقالنی بهره جسته ایم.
.1-2-1نظریه فعالیت روزمره

2

Copycat crimes -1
Routine activity theory -1
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طبق این نظریه که توسط کوهن1وفلسون2ارائه شده است موقعیت های پیش جنایی وآماج جرم تاثیر چشمگیری
برتصمیم فرددر ارتکاب جرم خواهدداشت .آنها دراین نظریه وجودسه عامل را برای ارتکاب جرم ضروری می دانندکه
عبارتند از:
-1

وجودبزهکارباانگیزه

-2

آماج مناسب

-3

نبودمحافظ توانمنددربرابرتخلف(Cohen& Felson ,1979,p.589 ) .

هر چند عوامل ساختاری این نظریه مربوط به فضای واقعی می باشدولی امروزه با توسعه دامنه جرایم به محدوده
فضای سایبر،مفاهیم موجوددرنظریه فعالیت روزمره می تواندبا ویژگی های فضای مجازی نیزقابل تطبیق بوده وبه عنوان
چهارچوبی برای شناخت رابطه رفتارها وشرایط خاص بابزه دیدگی دراین فضا،مورد استفاده قراربگیرد .کارآیی این
نظریه دیگرمستلزم مالقات مادی بزهکاروبزه دیده درزمان ومکان فیزیکی نمی باشدوبرخالف جرایم ارتکابی دردنیای
مادی که فضا ومحیط فیزیکی عامل اتصال مجرم با آماج جرم است،درجرایم سایبری،فضای مجازی همچون
وبسایتها،شبکه های اجتماعی،چت روم ها و ایمیل ها ،عاملی برای مواجهه بزهکارباانگیزه با آماج جرم خواهدبود.درواقع
استفاده روزمره از اینترنت به عنوا ن پدیده ای جدیددرکسب وکار،منزل وتفریح،عالوه بر اینکه موجب ایجادتعامالت
مثبت بین کاربران گردیده،همچنین باعث شده است که کاربران،روزانه به دلیل اختصاص دادن اوقات زیادی اززندگی
خویش به صرف ارتباطات برخط ،خودرا درمعرض فزاینده بزه دیدگی قراردهند.به عبارت دیگرمشارکت درفعالیت های
روزمره برخط،فرصت هایی جزایی به ارمغان می آورد.فلذا با ایجاد امنیت درفضای سایبروحمایت ازاقداماتی که
درراستای کاهش این فرصت ها صورت می گیرد،می توان درکاهش بزه دیدگان سایبری موثرواقع شد.
)(Reyns,&Henson,2013,p.311
نظربه اینکه اکثر آماج جرایم سایبری درمورد اطالعات است،کاربرانی که همواره تالش می کنندبراین اطالعات
ازطریق نفوذ درسایتها ورایانه های دیگران دست یابند،به طوربالقوه مجرمین باانگیزه ای هستندکه درصورت اجتماع
مولفه های دیگر ازجمله وجودکاربران اینترنتی که دارای اطالعات مطلوب برای هکرها هستند(آماج مناسب)وفقدان
سیستم های حفاظتی همچون پاالیش،آنتی ویروس ودیواره های آتشین(نبودمحافظ)طعمه های خودرا شکارخواهندنمود.
معیارهای الزم برای مناسب بودن آماج«،ارزشمندبودن»«،3مقاومت پذیری»«،4رویت پذیری»5و« دسترس پذیری»6آماج
می باشد(بهره مندودیگران،1393،ص )152.که درهرجرم به طورخاص بررسی می شودمثالدرجرایم علیه مالکیت
معنوی،آنچه برای مرتکب ارزش دارد فیلم،موسیقی،نرم افزارو...می باشدیا درجرمی مثل هرزه نگاری،هدف مناسب
محصول غیرقانونی است که جهت کسب لذت معامله می شود.فلذا ارزش داشتن آماج جرایم سایبرنیزهمچون جرایم
سنت ی ازمولفه های الزم برای جذب مرتکب باانگیزه بوده ومی تواندبسته به نوع جرم وهدف مرتکب متغیرباشد.

Laurence Cohen- 1
Marcus Felson -3
Valuale -4
Inertia -1
Visibility -2
Accessibility -3
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درزمینه ضابطه مقاومت پذیری،اگر آماج مقاوم سازی نشده واز ایمنی کافی برخوردارنباشند،بیشتردرمعرض تهاجم
قرارخواهندگرفت.مثال شناسایی حفره های امنیتی ازقبیل به روزرسانی نرم افزارها،به دلیل شناسایی ورفع حفره امنیتی
درنسخه جدیدو...آماج را تقویت نموده ومانع ازسرقت اطالعات و ورودصدمه به نرم افزارها وسخت افزارها و...می
شود.
درخصوص معیارمشاهده پذیری اهداف ،باعنایت به جهانی بودن فضای مجازی ومحصورنبودن آن با مرزهای
مادی،آماج ای نترنتی می توانددرهرنقطه جهان،برای مجرمین باانگیزه فضای مجازی قابل رویت باشد.همچنین به دلیل
فرامرزی ونیزسیال بودن این فضا،اهداف موردنظرحتی قابل دسترس تر ازفضای واقعی می باشد،عالوه بر آن به لحاظ
فنی مرتکبان این عرصه امکان مانوربیشتری جهت زدودن ردپای خود درفضای سایبری ودرنتیجه فرار ازقانون
خواهندداشت.

1

عامل دیگری که درقابلیت اعمال نظریه فعالیت روزمره برجرایم سایبری بایدبه آن توجه داشت،سرعت اینترنت کاربران
است.بدین معنا که افرادی که سرعت باالترودسترسی آسان تری به اینترنت دارند،کمتر احتمال داردکه آلوده به انواع
بدافزارها

شوند.لذا

سرعت

اینترنت

می

توانددرکاهش

ریسک

آسیب

های

اینترنتی

تاثیرداشته

باشد(.ابوذری،1395،ص)141.
وانگهی کیفیت وقلمروی فعالیت های افراددرفضای مجازی درگرفتارشدن آنان در چنگال بزهکاران سایبری
تاثیربسیاری دارد.مثالسایتهای هرزه نگاری یاسایتهایی که نرم افزارهای رایگان ارائه می دهندموقعیت های خوبی جهت
به دام انداختن قربانیان جرایم سایبری می باشند.زیرا بزهکاران با انگیزه می توانندبدافزارها را درقالب فایل
موردنظرکاربر،پنهان کرده و اورا طعمه خودسازند.همچنین داشتن رفتارهای پرخطرمثل ارائه اطالعات شخصی در
ارتب اطات برخط به اشخاص غریبه،که باآنها فقط به صورت برخط ارتباطی صورت پذیرفته یاارائه آن اطالعات به
اشخاصی که قابل اعتمادنیستند،آماج مناسبی برای مرتکبین مهیا ساخته ودرنتیجه خطربزه دیدگی برخط را افزایش داده
وحتی ممکن است منجربه بزه دیدگی فیزیکی نیزبشود.
درنهایت باید اذعان شوددرفضای مجازی ماهیت محافظین نسبت به فضای فیزیکی متفاوت است وبه تبع تحول شیوه
های ارتکاب جرایم سایبری،افق های تازه ای در این راستا گشوده می شود.کسب مهارت های رایانه ای توسط
کاربران،مدیریت کلمه عبور،به کارگیری سیستم های حفاظتی همچون نرم افزارهای ضدویروس2ودیواره های
آتشین،3مسدودنمودن سایتهای غیرقانونی،پاالیش محتواهای مجرمانه واتخاذ سایرتدابیر امنیتی شایدبتواندبه عنوان محافظ
عمل کرده ودرکاهش بزه دیدگی های اینترنتی موثرواقع گردد.
.2-2-1نظریه سبک زندگی

4

see: Vicks, M.,(2013),An examination of internet filtering and safety policy trends and issues in south Carolina,s K-12
-4
public schools, NSU.
Anti viruse -5
firewalls -1
Life stile Theory- 4
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این نظریه که ازجمله نظریه هایی است که با محوریت قراردادن بزه دیده وبررسی شیوه زندگی اوبه تحلیل جرایم می
پردازدبه گات فردسن 1وهیندالنگ 2منسوب می باشد.به موجب این نظریه بین سبک زندگی خطرناک وبزه دیده شدن
افرادرابطه وجوددارد (Mcneeley,2015,p.35).به عبارت دیگرسبک زندگی افرادوفعالیت های شغلی وتفریحی آنان
می توانددرکاهش یا افزایش خطربزه دیده شدن آنها تاثیربه سزایی داشته باشد.
تردیدی نیست این نظریه درمورد قربانیان جرایم سایبرنیزمی تواندمصداق داشته باشدبدین معنی که اگر«کاربران
درسطوح پایینی از آگاهی های نرم افزاری و امنیتی باشندومرتکب رفتارهای پرخطری درفضای مجازی
شوند»(مالمیروزررخ،1389،ص) 64.احتمال بیشتری وجودداردکه خودرا درمعرض بزه دیدگی جرایم سایبری قراردهند.
امروزه هرکاربر براساس عالیق وسالیق خویش درفضای مجازی حضورداردوبه طرق مختلفی همچون چت
روم،ایمیل،شبکه های اجتماعی و وبسایتها،با دیگرکاربران ارتباط برقرارمی کندبه طوری که کمترکسی است که در چندین
شبکه اجتماعی عضونبوده وروزانه زمانی راجهت جوالن درفضای مجازی ،اختصاص نداده باشد.چنانچه کاربران
درتعامالت خود،تدابیر امنیتی کافی به کارنگیرندو ازابزارهای غیرمطمئن استفاده کنند،احتمال بیشتری وجود خواهدداشت
که موجب ات بزه دیده شدن خودرا فراهم آورند.همچنین درمواردی اتفاق می افتدکاربران بدون توجه به تبعات زیانبارعمل
خود،اطالعات وجزییات زندگی خصوصی خودرا درفضای مجازی به اشتراک می گذارندوبزهکاران باسوءاستفاده ازهمان
اطالعات،جرایمی علیه آنها درفضای مجازی یا فضای حقیقی مرتکب می شوند.

3

فلذا الزم است کاربران درراستای تامین امنیت خود درفضای مجازی وجهت گرفتارنشدن دردام شکارچیان این
فضا،احتیاط های الزم رابه کاربگیرند.استفاده ازگذرواژه ها به خصوص گذرواژه های چندمولفه ای یازیست
سنجی،امضای دیجیتال،استفاده از ضدبدافزارها،بستن پورت های غیرضروری(،فرهادی آالشتی ،1395،ص)187.
اعتمادنکردن به سایتهایی که نرم افزاررایگان یا ارزان ارائه می کنند،قطع نمودن ارتباطات مجازی با غریبه ها جزدرموارد
ضروری ودیگرتدابیر امنیتی سلبی یا ایجابی می توانددراین راستا موثرواقع شود.
.3-2-1نظریه انتخاب عقالنی

4

کالرک5وکورنیش 6ازجمله پیشگامان این نظریه می باشند.هسته اصلی این نظریه،تشریح انگیزه مجرم برای ارتکاب
جرم به عنوان تالشی برای رفع نیازهای عادی است.بر این اساس فرد،موقعیت ها وفرصت های ارتکاب جرم را با هدف
کسب سوددر طی یک فرایند عقالنی موردسنجش قرارمی دهدوحاصل این بررسی،تصمیم گیری درموردجرم یا انصراف
از آن است(.محسنی،1397،ص )371.این نظریه که موردتوجه طرفداران پیشگیری وضعی ازجرم قرارگرفته است،می
توانددرتحلیل جرایم اینترنتی نیزکاربردداشته باشد.زیرامجرم این فضا نیزفردی حسابگروحتی باهوشتربوده وسود وزیان
ناشی ازعمل ارتکابی را می سنجدوزمانی که به این نتیجه برسدبا ارتکاب جرم ضمن داشتن سودبیشتر،با خطرکمتری

Michael Gottfredson -1
Michael Hindelang -4

« -3جان تری» بازیکن سابق تیم چلسی انگلستان،پس از اینکه عکسی ازخودوهمسرش در اینستاگرام پست کردباعث شدسارقان به خالی بودن عمارت 5
میلیون پوندی وی پی ببرندوبه سراغ آن رفته ومعادل 400هزارپوندسرقت نمایند(.به نقل ازتابناک .مورخ )1396/5/9
Rational choice theory -6
Clarke -1
Cornish- 6
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مواجه است،به ارتکاب جرم اقدام می نماید.فلذا دستاوردهای این نظریه مبنی بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه
درجهت متاثرنمودن زمینه ها وانگیزه های ارتکاب جرم،درمورد فضای مجازی نیزمصداق پیدا می کند.
معموال گفته می شود «دردسترس بودن»و«جذابیت آماج جرم»(ویلیامزومک شین،1398،ص )247.دراخذ تصمیم مجرم
بالقوه به ارتکاب جرم،دوعامل کلیدی محسوب می شود.فلذا به کارگیری راهکارهایی درجهت کاهش جذابیت و افزایش
هزینه ارتکاب جرم،شایدباعث شودکه مجرم حسابگردربرآوردهای خود انصراف از ارتکاب جرم را باصرفه ترتشخیص
دهد.تردیدی نیست درفضای مجازی نیزبه کارگیری این ایده درراستای دشوارسازی آماج جرم وکاهش فرصت های
ارتکاب آن مبنی برپیشگیری ازبزه دیدگی کاربران،می تواندکارگرواقع شود.
.2نظریه های خاص فضای مجازی
ه مان طوری که قبال مالحظه شد،هر چندجرایم اینترنتی می تواندبا استفاده ازبرخی ازنظریه های سنتی جرم شناسی
که برای تبیین جرایم جهان فیزیکی ارائه شده اند،تحلیل گردندولی برخی جرم شناسان اعم ازداخلی وخارجی
(نظیردکترنجفی ابرندآبادی1وجیشانکار) برای تحلیل این جرایم،ارائه نظریه جداگانه ای را که خاص این فضا باشد،الزم
دانسته ونظریات کلی موجودرا برای تحلیل جرایم اینترنتی ناکافی قلمدادکرده است.
 1-2نظریه انتقال فضا

2

ظاهرا این نظریه اولین وشایدتنها نظریه ای است که درخصوص دلیل ارتکاب جرم درفضای مجازی مطرح شده است.
جیشانکاردرخصوص طرح این نظریه اذعان می کند:
« من نظریه ای را برای پیشبردرشته جرم شناسی فضای مجازی طراحی کرده ام این نظریه «،نظریه انتقال فضا »نامیده
می شود (».جیشانکار ،1394،ص)18.
طبق این نظریه ،انسان ها وقتی ازیک فضا به فضای دیگرواردمی شوند،رفتارمتفاوتی درپیش می گیرند.ایشان درنظریه
خود فرضیه های هفت گانه ای به شرح زیرجهت توجیه جرایم اینترنتی ارائه نموده است که درادامه به تحلیل هریک
می پردازیم.
.2-1-1فرضیه های هفت گانه نظریه
-1

اشخاصی که گرایشهای مجرمانه خودرا درفضای حقیقی مهارکرده اند،تمایل به ارتکاب جرم یا جرایمی

درفضای مجازی دارندکه چه بسا به دلیل مقام وموقعیت خویش،نتوانسته انددرمحیط حقیقی مرتکب شوند.
-2

ناشناختگی وتغییرهویت درفضای مجازی وعدم وجود عوامل بازدارنده در این فضا،فرصتی جهت ارتکاب

جرم سایبری در اختیارمجرمین قرارمی دهد.
-3

رفتا رمجرمانه مرتکبین ممکن است ازفضای مجازی به فضای واقعی سرایت کندوجرایم فضای واقعی نیزممکن

است به فضای مجازی واردگردد.

 -1جرایم جدید علیه سامانه های انفورماتیکی وداده های سایبری ،خودنیازبه رویکردجرم شناختی جدیدمتناسب با این فضا دارد.به نقل از :نجفی ابرندآبادی ،علی
حسین،)1395( ،ازجرم شناسی حقیقی تا جرم شناسی مجازی  ،دیباچه در:جرم شناسی،پیکا،ژرژ ،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،،چاپ چهارم ،میزان،تهران،ص.14
Space Transition Theory -4

88

فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسالمی

-4

سال سیزدهم  /شماره  / 4زمستان1399

ویژگی نامستمررفتارمجرمانه مجرمین درفضای سایبروماهیت سیال وموقتی این فضا به مرتکبین آن شانس فرار

ازقانون می دهد.
-5

الف)افرادی که همدیگررا نمی شناسندممکن است ازطریق فضای مجازی دورهم گرد آیندتا جرایمی درفضای

واقعی مرتکب گردند.ب) همچنین افرادی که درفضای واقعی با همدیگر آشنا هستند،ممکن است برای ارتکاب جرم
درفضای مجازی متحدشوند.
-6

درجوامع بسته نسبت به جوامع باز،احتمال بیشتری جهت ارتکاب جرم درفضای مجازی وجوددارد.

-7

تعارض هنجارها و ارزش های فضای واقعی با فضای حقیقی،ممکن است منجربه وقوع جرایم سایبری

شود(Jaishankar,2008,p.5).
به دلیل جدیدبودن این نظریه و از این حیث که این نظریه یکی ازمعدودنظریه هایی است که درحوزه جرم شناسی
فضای مجازی ونیزتجزیه وتحلیل جرایم فضای سایبر ارائه شده است،درزیرمفصال هریک ازفرضیه های هفت گانه
مطرح شده در آن،موردبررسی قرارمی گیرد.
.2-1-1-1فرضیه اول
دربیشترمواقع افرادبا محاسبه خطرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم،مجبوربه اطاعت ازقانون می شوند.به
سخنی دیگرپیش بینی آسیب های اجتماع ی ومالمت های دیگران باعث می شودمرتکبین بالقوه،قصد ارتکاب جرم را
درخودمهارنمایند.ولی وقتی همین افرادوارد فضای مجازی می شوند،به علت ناشناس بودن در آن فضا دیگر ازبابت
سرزنش دیگران وبه مخاطره افتادن پایگاه اجتماعی خود،هیچ نگرانی نداشته وبی محابا جرم موردنظرخودرا مرتکب می
شوند.
.2-1-1-2فرضیه دوم
انعطاف پذیری هویت وناشناس بودن درفضای مجازی ونیزعدم وجود عوامل بازدارنده در این فضا،زمینه مساعدی
جهت ارتکاب جرم سایبری دراختیارمجرمین قرارمی دهد .گمنامی نسبی درفضای مجازی ازدوجهت مانع بازدارندگی
می شودبدین نحوکه ازیک طرف ممکن است باعث شودکاربران ازآن برای بروزعواطف ونیازهای ناخوشایند خود
ازقبیل آزاردیگران،بارگذاری ومشاهده مکررتصاویروفیلم های مبتذل بهره ببرند ،از طرف دیگربه انسانها این امکان را
می دهدکه درموردمسائل شخصی خودکه درمالقات های رودررو ازگفتن آن ابا دارند،صریح وروراست باشند.
احساس ناشناس ماندن،باعث می شودمرتکبین ازعواقب اقدامات مجرمانه خودبه نوعی احساس مصونیت نمایند .می
توان گفت فرضیه اول در ارتباط با این فرضیه قابل تحلیل است زیرا ناشناس بودن درفضای مجازی باعث می شودمرتکب
بدون هیچ واهمه ای مبنی بربه خطر افتادن پایگاه اجتماعی خود،به ارتکاب جرم راغب شود.همچنین گمنامی هویت
درفضای مجازی موجب می شودمجرمین فضای مجازی به سادگی خودرا متقاعدکنندکه جرایم ارتکابی،رفتارهای
خودواقعی آنها نمی باشد(Ibid, p.7) .
یکی دیگر ازدغدغه های مطروحه درمورد فضای مجازی آن است که دربیشترموارد فرد هرگزنمی تواندبفهمدکه با چه
کسی درتعامل است،زیرا کاربران همیشه می توانند هویت جعلی به خودبگیرند.به عبارت دیگر،افراددرتعیین صحت
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هویت طرف مقابل واطالعات ارائه شده ازسوی اوعاجزمی باشند.برای مثال دربرخی مواردکالهبرداران مرد ازطریق
ایجادپروفایلی جذاب درپوشش یک زن،مردان را اغفال می نمایند.
بدیهی است که ترس ازشناخته شدن یکی ازعوامل مهم دربازدارندگی ازرفتارهای مجرمانه می باشد.ولی ماهیت
منحصربه فرد فضای مجازی به مجرمان این فرصت را می دهدکه عالوه بر اینکه پشت نقابی مخفی شده وناشناس
بمانند،همچنین برخالف فضای فیزیکی این امکان را نیزداشته باشندکه ازدورترین فاصله به قربانیان خود حمله کنند.عالوه
برعوامل فوق،نظربه اینکه خسارت تحمیلی درفضای مجازی اعم ازمالی،روانشناختی و اجتماعی علی رغم هنگفت
بودن،بالفاصله آشکارنمی شوند ،فلذا عدم اطالع قربانی ازبزه دیدگی خودوعدم اقدام به موقع اومبنی برپیگیری جرم،
بزهکاررا جهت ارتکاب جرم وتکرار آن ،مصمم ترمی سازد.
.2-1-1-3فرضیه سوم
رفتارمجرمانه مرتکبین ممکن است ازفضای مجازی به فضای واقعی سرایت کندوبالعکس.این دوفضا امروزه آن چنان
درهم تنیده اندکه قسمت عمده ای ازفعالیتها وکنشهای اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی به فضای مجازی منتقل شده
است.در ابتدا،انگیزه اصلی مجرمین فضای مجازی در ارتکاب جرم بیشترکسب شهرت بودتا سود .اما درسال های
گذشته،مجرمان فضای مجازی درمقایسه با سالهای پیش حرفه ای ترشده اندوارتکاب جرایم سایبری برای آنها دیگرجهت
سرگرمی نیست،بلکه آنان امروزه بیشت ربه منظورکسب منافع به ویژه سودمالی دست به ارتکاب جرایم مختلف ازجمله
هک وغیره می زنند .آنها دریافته اندکه ازطریق فعالیت های برخط ضمن داشتن ریسک کمتر،می توانندسودمالی هنگفتی
کسب کنند.بدین منظوردانش،مهارت ها وشبکه های ارتباطی خودراارتقا داده وجرایمی با مقیاس گسترده تروحتی به
صورت سازمان یافته مرتکب می شوند.درواقع بهره گیری آنها ازمهارت های کامپیوتری،سطح ارتکاب جرایم اینترنتی
را بیش ازپیش افزایش داده است به طوری که امروزه انعکاس خبری چنین جرایمی دررسانه های مختلف،به ویژه توسط
جوانان ونوجوانانی که درزمینه نرم افزارهای موردنظرمهارت کسب می کنند،کم نیست.

1

نظربه اینکه امکان شناسایی مجرمان درفضای فیزیکی نسبت به فضای مجازی بیشتر است،بخش عمده ای ازکسانی
که پیشترمرتکب سرقت و اخاذی می شدند،وارد عرصه مجازی شدندتا همین جرایم را در این فضا مرتکب شوند.درواقع
فضای مجازی به با ندهای بزهکارانه این امکان را می دهدتا فعالیت های مجرمانه خودرا به سهولت پوشش دهند .امروزه
مجرمان فضای مجازی به آسانی ازیک حساب به حساب دیگرپول منتقل می کنندوقانون به سختی می تواندتراکنش
های باندهای مجرمانه را تحت تعقیب قراردهد.به عالوه ،ایجاد هویت مجازی باعث ناشناس ماندن و اجرای آسوده
عملیات مجرمانه توسط آنها می شود .همه این مواردبیانگر این است که جرایم سنتی ازفضای فیزیکی به فضای مجازی
سرایت پیدا کرده است .عالوه بر آن بیشتررفتارهای مجرمانه نیز ازفضای مجازی به فضای فیزیکی بسط پیدا می
نمایدبدین نحوکه مرتکبین در ابتدا ازطریق اینترنت،باند های مجرمانه وبزه دیدگان موردنظرخودرا شناسایی می
نمایندوسپس درفضای واقعی به باندموردنظرمی پیوندندیا قربانی موردنظررا شکارمی نمایند .اغفال کودکان درفضای
مجازی برای بهره کشی جنسی از آنان درفضای فیزیکی،یکی ازشاخص ترین موارددرزمینه بسط رفتارمجرمانه مجازی
 - 1به طورنمونه  :در  1396/1/17باشگاه خبرنگاران جوان خبر ازدستگیری هکر  16ساله ای دادکه  2000سایت داخلی وخارجی را هک کرده بود .یا در 1398/10/12
خبرگزاری مهر ازدستگیری  3هکرمیلیاردی درماهشهرخبردادو. ...
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به فضای فیزیکی می باشدوع مدتا افرادی که هدفشان اغوای کودکان برای مقاصدجنسی دردنیای فیزیکی است ،ازطریق
اینترنت به نحوراحت تری به کودکان دسترسی پیدا کرده وعمل شوم خودرا به انجام می رسانند(.داشاب،1396،ص)136.
.2-1-1-4فرضیه چهارم
ماجراجوی ی های پی درپی مجرمین درفضای سایبروماهیت سیال وموقتی این فضا به مرتکبین آن،شانس فرار ازقانون
می دهد .گستردگی وفرامرزی بودن فضای مجازی ،باعث می شودبرخالف دیگررسانه ها کنترل آن سخت گردد( .
)Akgul &Kirlidog,2015,p.14فضای مجازی یک مکان گذرا برای همه افراد ازجمله مجرمان،می باشد ،انسان
ها درفضای مجازی زندگی نمی کنندبلکه همانند هرمکان دیگری از آن دیدن کرده وخارج می شوند .این ویژگی فضای
مجازی به مجرمان امکان می دهدتا با تایپ آدرس اینترنتی ازمکانی به مکان دیگررفته و واردپروکسی سرورشده ومکان
واقعی خودرا پنهان کنند (Jaishankar,2008,p.10).واین امرباعث می شوداین فضامکان ایده آلی برای ارتکاب جرم
وفرار ازچنگال قانون گردد.
وانگهی جرایم اینترنتی هم ازبعدزمانی وهم ازنظرمکانی با جرایم سنتی متفاوت می باشندو این جرایم برخالف جرایم
سنتی مقیدبه محدودیت های زمانی-مکانی نیستند.زیرا در این فضا افرادمی تواننددریک بازه زمانی خیلی کوتاه یا
ازمسافت های دوربه دیگران حمله کنندوبه علت ماهیت پویای فضای مجازی ،ازکشف شدن زمان ومکان ارتکاب
جرایمشان در امان باشند.گفته می شوددرفضای مجازی به علت دشواربودن امکان شناسایی محل ارتکاب جرم،جغرافیا
ومرزهای ترسیم شده در آن ،اهمیت خودرا ازدست می دهد(Ibid).
.2-1-1-5فرضیه پنجم
درفضای مجازی عالوه بر اینکه افرادی که هیچ شناختی ازهمدیگرندارند،ممکن است با یکدیگرتوافق کنندتا درفضای
فیزیکی مرتکب جرم شوند،همچنین گروه های مجرمانه درفضای فیزیکی نیزممکن است با هم متحدشوندتا درفضای
مجازی مرتکب جرم گردند.
همان گونه که درنظریه رسانه وفرهنگ نیز اشاره کردیم،در چندسال گذشته ،اینترنت به یکی ازموثرترین رسانه ها
برای عضوگیری نیروی انسانی مجرم وهمچنین انتشارشیوه های ارتکاب جرم تبدیل شده است .استخدام نیروی مجرمانه
برای داعش یکی ازنمونه های بارز استفاده ازاینترنت برای یارگیری جهت ارتکاب اعمال مجرمانه می باشد.درسالیان
اخیرصدها هزارجوان سابقه دار،از اقصی نقاط دنیا به این گروه ملحق شده و وارد خشونت های مسلحانه گردیده اند.این
امربه خوبی اهمیت فرضیه «الف» درمصداقهای واقعی را نشان می دهدکه در آن افراد همفکربه صورت برخط با
یکدیگرمتحدشده ودرفضای فیزیکی خشونت را ترویج می دهند.
جیشانکارنشان می دهدکه تهدیدداخلی یکی ازمعضالت اساسی درفضای مجازی است .اوبر این باور است که کارمندی
که ازشرایط کاری خودناراضی است،می تواند ازطریق جاسوسی ،خرابکاری،یا انتشار اطالعات محرمانه ،آینده سازمان
خودرا به تباهی بکشدوبرای انجام این کارعمدتا ازقابلیت های فضای مجازی استفاده می کند .این امرموید قسمت دوم
فرضیه است.بدین ترتیب،حمله دیجیتال به وبسایتهای هندی نیزیکی ازنمونه هایی است که نشان می دهدمجرمان
درفضای فیزیکی متحدمی شوندتا درفضای مجازی مرتکب جرم شوند(Ibid,p.11).
.2-1-1-6فرضیه ششم
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کاربران فضای مجازی درجوامع بسته بیش ازجوامع بازمرتکب جرم می شوند،چنین نظریه ای بر این فرض استوار
است که شهروندان جوامع باز،گزینه های زیادی برای تخلیه احساساتی همچون خشم ازطریق اعتراض یا راهپیمایی
دارند .ولی درمقابل،شهروندان جوامع بسته ازچنین کانال هایی برای تخلیه احساسات خودبرخوردارنیستند.فلذا آنان
ازفرصتی که ازطریق فضای مجازی ،در اختیار آنها قرارمی گیرد،استفاده نموده و وارد انواع فعالیت بزهکارانه نظیر
انتشارمطالب نفرت آلوددررسانه های جمعی(طهان طرقی،1395،ص)20.فعالیت های تروریستی مجازی 1وبه اشتراک
گذاری عکس های جنسی ازشرکای جنسی خودبه قصد انتقام گیری،می شوند.درواقع طبق این فرضیه نوع نظام حکومتی
موجود،درتعیین گستره جرایم اینترنتی موثرقلمدادمی شود.
الزم است اشاره شودکه اعتقادبه آمارزیادجرایم سایبری درجوامع بسته نسبت به جرایم باز،درحدیک طرح خام بوده
و اثبات آن عالوه بر انجام تحقیقات میدانی مبتنی بر آمار،مستلزم این است که بررسی شوددرهردوگروه ازجوامع فوق
چه رفتارهایی بنا برمولفه های فرهنگی،سیاسی ،اجتماعی و...آن جامعه،درسیاهه جرایم سایبری قرارگرفته است وچه
رفتارهایی همچنان مباح می باشد .چراکه به نظرمی رسد آمار ارتکاب جرایم اینترنتی درجوامع باز،به علت مجهزبودن
قریب به اتفاق شهروندان به امکانات سخت افزاری موردنیازونیز آشنایی آنها به آخرین نرم افزارها وفنون فضای
سایبر،کمتر ازجوامع بسته نباشد.ضمن اینکه درسیستم های بسته که عمدتا مردم تحت نظارت ومراقبت شدیدپلیس
وسازمان های امنیتی قراردارند،چه بسا امکان ارتکاب جرم به حداقل برسد.از این روگفته می شودبزهکاری عادی
دردموکراسی های آزادبیشتررواج داردتا درکشورهای با رژیم استبدادی(.گسن،1392،ص)104.
.2-1-1-7فرضیه هفتم
تضاد هنجارها و ارزش های فضای فیزیکی با هنجارها وارزشهای فضای مجازی می تواندمنجربه ارتکاب جرم
درفضای مجازی شود.درواقع فضای مجازی هنجارها و ارزشهای خاص خودرا داردکه ممکن است با هنجارها و
ارزشهای گروهی ازمردم مغایرت داشته باشد.بدیهی است این فضا یک فضای بین المللی است که در آن انسانهایی با
ملیتهای مختلف با هم تعامل می کنند،پس به تبع تفاوت هنجارها،رفتار انسان ها نیزدر آن یکسان نبوده و ازشخصی به
شخص دیگرو ازجامعه ای به جامعه دیگرتفاوت خواهدداشت ،این تفاوت دررفتارمی تواندمنجربه بروزتضادبین
افراددرفضای مجازی شده ودرنهایت جرم مجازی رخ بدهد.
می توان گفت این فرضیه مطلب جدیدی عرضه نمی کندوبا نظریه تعارض فرهنگی که قبال بدان اشاره کردیم،منطبق
است.
.2-1-2ارزیابی نظریه
با ارائه وبررسی فرضیه های هفت گانه نظریه انتقال فضا،می توان نتیجه گرفت که یکی ازمهمترین اقدامات الزم به
منظورپیشرفت درحوزه جرم شناسی فضای مجازی،تالش برای طرح نظریه های جدیدومبتکرانه ای است که هدف آنها
تبیین جرایم خاص فضای مجازی می باشدونظریه انتقال فضا هر چنددرمراحل اولیه رشد خود است ولی از آنجا که
دربردارنده فرضیه هایی است که رفتارهای مجرمانه فضای مجازی را تبیین می نماید ،اقدام مفیدوموثری درراستای تحقق
این هدف تلقی می گردد.با آنکه برخی ازفرضیه های مطرح شده در این نظریه نظیرفرضیه آخر،متضمن مطلب تازه ای
 - 1ر.ک :جاللی فراهانی ،امیرحسین ()1385تروریسم سایبری،فقه وحقوق،سال سوم،شماره .10
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نبوده وقابل تطبیق بانظریه های سنتی جرم شناسی است،با این حال این نظریه ازاین جهت که می تواند الهام بخش
سایرم حققان برای طرح دیگرنظریه های خاص در این فضا باشد ،قابل تحسین است.
این نظریه درعمل توسط چندمحقق،ارزیابی شده است وبرخی فرضیه های آن ازجمله ماهیت انعطاف پذیری وگمنامی
فضای مجازی،تسهیل همبستگی مجرمین به صورت برخط،فقدان عوامل بازدارنده درفضای مجازی وتضاد هنجارها
وارزش ها دراین فضا،موردتایید قرارگرفته اند( Kethineni & Ect,2017,p.7) .همچنین محققین اشعارداشته اندکه
نظریه انتقال فضا هر چندبرای همه انواع جرایم سایبری کارآیی ندارد) ( Danquah, & Longe,p.1ولی می
توانددرتبیین برخی جرایم چون کالهبرداری،هرزه نگاری،تجاوزسایبری وخشونت درفضای مجازی کارآیی داشته
باشد(Ibid,p.46).
بدیهی است بررسی دقیق این نظریه عمال بامشکالتی همراه می باشدزیرا ارزیابی دقیق آن مستلزم دسترسی به داده
های بیشتردرخصوص جرایم ومجرمین اینترنتی است درحالی که امروزه به دست آوردن اطالعات موردنظر،کاری
بسیارسخت می باشدو این امر ارزیابی این نظریه را دشوارمی سازد.با این حال این مساله چیزی ازارزش نظریه،به عنوان
یک ایده مبتکرانه ونو،کم نمی کند.
.3تاثیریافته های جرم شناختی درپیشگیری ازجرم درفضای مجازی
تردیدی نیست هدف ازمطالعه علمی جرم،ارائه راهکارهای جهت پیشگیری ومقابله باآن است.بررسی نقش فضای
مجازی در وقوع جرم نیزباهدف پیشگ یری انجام می گیرد.شاید این گونه تصورشودکه سلسه مباحث پیشگیری ازجرم
اعم ازتئوریهای مختلف مربوط به پیشگیری وراهکارهای عملی مرتبط با آن،صرفا درجرم شناسی قابل طرح بوده
وجایگاهی درشرع وفقه اسالمی ندارد.ولی تازگی نظریه های مطرح شده درزمینه پیشگیری ازوقوع جرم وانتساب آن به
جرم شناسان،نبایدما را ازتوجه به تدابیرپیشگیرانه ای که درادوارمختلف زندگی بشرجهت مقابله با جرم اتخاذ شده
است،غافل نماید.به جرات می توان گفت پیشگیری ازوقوع جرم قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد.فلذا تحول
راهکارهای پیشگیری ودرنتیجه منسوخ شدن برخی از تدابیرسنتی را،نبایدبه معنای عدم توجه منابع شرعی به این مهم
تعبیرکرد.
 .3-1پیشگیری ازجرم باتوجه به سیاست جنایی اسالم
نظربه اینکه فرض ما این است که فضای مجازی زمینه ارتکاب جرم را تسریع وتسهیل می نماید،از این روبه
منظورتوجیه شرعی اقدامات پیشگیرنده دراین فضا،الزم است جایگاه پیشگیری را باتوجه به سیاست جنایی اسالم تحلیل
نماییم.
منابع اسالمی اعم ازآیات وروایات مشتمل برنمونه هایی بسیاری ازتدابیرپیشگیرنده است که آن تدابیر،همان قابلیت
هایی را دارا می باشندکه امروزه جرم شناسان به عنوان تکنیک های پیشگیری معرفی می نمایند.ازجمله نمونه های بارز
این تدابیر،الزام به حفظ حجاب زن درراستای حمایت ازآماج جرم،نهی اعانه براثم با هدف جلوگیری ازایجاد انگیزه
درمجرمان وسلب فرصت از آنان ،سد ذرایع وحرام دانستن مقدمه حرام جهت کنترل ابزارهای ارتکاب جرم و ...است.
در ادامه باعنایت به مبانی شرعی،برخی ازراهبردهایی را که درمنابع شرعی به لحاظ وضعی ماهیت پیشگیرنده دارند،
بررسی می شود.
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در آیه  31سوره «نور»خداونددرمورد حجاب زنان می فرماید «:وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن
والیبدین زینتهن اال ماظهرمنها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن»....وبه زنان با ایمان بگودیدگان خودرا فروبندندوپاکدامنی
ورزندوزیورهای خودرا آشکارنسازندمگر آنچه که طبعا ازآن پیداست وبر آنهاست که سینه خویش را بامقنعه بپوشانند.
صرفنظر ازدیدگاه های مختلفی که راجع به حدودوثغورحجاب زن مطرح شده است،این آیه ودیگر آیات مرتبط با
ح جاب،ادله روشنی بروجوب رعایت حجاب زن هستند.درتفسیر این آیه فوایدی برای حجاب برمی شمارندکه یکی از
آنها،حمایت اززنان درمقابل سوءقصدوتجاوز(قرائتی،1374،ج ،6ص)175.ازطریق کاهش وسوسه های ارتکاب جرم
درمردان بدذات وبوالهوس است.درنهج البالغه نیزدوام امنیت وسالمت زن به پوشش وعفاف اومنوط شده است(.نهج
البالغه،نامه ،31ص)227 .درواقع بی حجابی زنان می توانددرتکوین انگیزه مجرمانه دربرخی مردان موثرواقع شده وباعث
شود آنان قربانی جرایم جنسی گردند.فلذا حجاب زنان به لحاظ کاهش تحریک به ارتکاب جرم،ازتکنیک های پیشگیرنده
موقعیت مداردر راستای حمایت از آماج(زنان)قلمدادشده وچه بسا موجب شودبزهکاران بالقوه از آزار ومزاحمت زنان
صرفنظرنمایند.
یکی ازتدابیرپیشگیرنده ای که درمنابع شرعی بدان تاکید میگردد،نهی کمک به دیگری درجهت ارتکاب گناه و ظلم
است.دراین زمینه آیه 2سوره «مائده»قابل ذکراست که می فرماید «:التعاونوا علی االثم والعدوان واتقواهلل ان اهلل شدید
العقاب» درگناه وستم به هم یاری نرسانیدو ازخداوندبترسیدکه همانا خداوندسخت کیفراست.این آیه به دلیل سرکوب
نمودن روحیه همکاری درگناه وسلب فرصت های خطا ازگناه کاران بالقوه،می توانددلیل روشنی برضرورت پیشگیری
از ارتکاب گناه درشرع ،قلمدادگردد.درتفسیر آیه گفته اند «:کسانی که به بدی ها کمک می کنندبایدخودرا برای عقاب
شدید الهی آماده کنند(».قرائتی،1374،ج ،2ص) 234.درروایات مختلف هم،کمک به اثم وعدوان نهی شده است ازجمله
آن،حدیثی ازنبی اکرم (ص) است که می فرماید «:من مشی الی ظالم لیعینه وهویعلم انه ظالم فقد خرجا عن
االسالم(».مجلسی،بی تا،ص) 377هرکس با علم به ظالم بودن کسی،قدمی برای اوبردارد،از اسالم خارج شده است.شیخ
انصاری «معونه الظالمین» را یکی از اقسام مکاسب حرام دانسته است(.انصاری،بی تا ،ص)53.البته برخی ازفقها برای
اینکه دامنه معامالت حرام رابه مواردشبهه ناک توسعه ندهند،معاونت را زمانی صادق می دانندکه قصدبایع
ازفروختن،مصرف نمودن مبیع توسط مشتری و به کاربردن آن در امرحرام باشد(.ذهنی تهرانی،1369،ص)270.همچنین
عالوه بروجود قصد،تحریم عمل معاون رامنوط به این دانسته اندکه فعل مورد اعانت درخارج تحقق پیدا کند(.همان)این
شرایط درحقوق جزای مدرن نیز ضروری دانسته شده است،به طوری که درقوانین جزایی،افزون برلزوم وحدت
قصدمعاون با مباشر1،وجود عمل اصلی قابل مجازات،شرط نخستین جرم معاونت به شمارمی آید(.اردبیلی،1396،ص)96.
با مرورمنابع شرعی فوق می توان نتیجه گرفت فلسفه حرمت اعانه بر اثم و ظلم ،این است که نداشتن همراهی که
مجرم را به ارتکاب جرم مصمم نماید ،فرصت ارتکاب جرم را کاهش داده و احتمال گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را
کمترخواهدکرد .همان هدفی که درپیشگیری ازجرم درپی آن هستیم.
یکی دیگر ازراهبردهایی که درشرع جهت پیشگیری ازجرم وگناه قابل ذکر است،نهی از اعمالی است که مقدمه ارتکاب
حرام می باشد.دربیشترموارد ارتکاب گناه وجرم مستلزم انجام مقدماتی است که زمینه ساز ارتکاب جرم هستند.گرچه
 - 1تبصره ماده  126قانون مجازات اسالمی.
94

سال سیزدهم  /شماره  / 4زمستان1399

فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسالمی

مقدمات موردنظرشایدبه خودی خود فاقدمفسده باشندولی به منظورسلب فرصت مجرمانه ازمرتکب ودرراستای
پیشگیری ازوقوع جرم شرعا حرام تلقی شده وگاه درحقوق موضوعه نیزجرم انگاری می شوند.

1

البته الزم است عنوان شودبرخی ازفقها مطلق مقدمات حرام راصرفنظر ازوجودمالزمه بین مقدمه و ذی المقدمه،حرام
می دانند(.خمینی ،1373،ص)415.ولی برخی دیگربا تفکیک مقدمه به افعال تولیدیه وسببیه،حکم حرمت را فقط
برمقدمات تولیدیه جاری می سازند.زیرا ازنظر آنان فقط این افعال علت تامه تحقق حرام هستندوبه مجردتحقق این
مقدمات است که،ذی المقدمه به صورت قهری وبدون اختیار ،تحقق پیدا می کند(.لنکرانی ،1381،ص)631.
علمای عامه حرمت مقدمه حرام را درمبحث« سد ذرایع» مطرح می نمایند .آنان ذرایع ومقدمات حرام را بر چهارقسم
به شرح زیرتقسیم می کنند:
-1

اعمالی که قطعا به مفسده منجرمی شوند.

-2

اعمالی که برای مباح قرارداده شده اند،ولی برخی آن را به عنوان وسیله ای برای توسل به مفسده

استفاده می کنند.
-3

اعمال و وسایلی که برای انجام کارمباح مقررشده اند،ولی غالبا توسل به آن ،به وقوع مفسده می

انجامدومفسده آن نیز ازمصلحتش بیشتر است.
-4

اعمال و وسایلی که استفاده مباح دارندوبه طورنادربه مفسده منتهی می شوندومصلحت آنها برمفسده

شان مرجح است (.سلطان العنزی،بی تا،ص.)198.
نوع اول ذرایع ،ذاتاحرام هستندولی نوع سوم وچهارم گرچه فی نفسه حرام نیستندولی فقهای عامه آن را ازباب سد
ذرایع حرام وممنوع می دانندتا طرق رسیدن و وصول به محرمات مسدودشود.درواقع آنان سد ذرایع راازجمله ادله ای
می دانندکه درصورت فقدان نص،می توان برای استخراج احکام شرعی بدان متوسل شد.فلذا چنان چه ظن غالب
وجودداشته باشدمبنی بر اینکه انجام عملی منجربه وقوع مفسده می شود ،آن را ازباب سد ذرایع تحریم می نمایند.
تحریم مقدمه حرام درشرع وتجریم آن درحقوق موضوعه که معموال حقوق دانان با عنوان جرایم بازدارنده از آن یادمی
کنند،درراستای کنترل ابزارهای ارتکاب جرم وبه منظورافزایش زحمات ارتکاب آن صورت می گیردوراهبردی
دیگرجهت پیشگیری وضعی ازجرم به شمارمی آید.
باری،با اثبات اهمیت جایگاه پیشگیری وضعی ازجرم دراسالم واحرازجایگاه فضای مجازی دروقوع جرم،می توان
نتیجه گرفت که ادله شرعی نیزمی توانندمجوزی برکنترل فضای مجازی درجهت پیشگیری ازجرم محسوب شوندمشروط
بر اینکه با تکیه برآن ادله وتطبیق آن بامقتضیات عصرحاضر،تدابیری اتخاذ شودکه فرصت های ارتکاب جرم را سلب
نموده و ازعهده این رسالت برآید.
.2-3ضرورت پیشگیری ازجرم درفضای مجازی
چنانچه اشاره شدمهمترین هدفی که بابررسی نقش فضای مجازی درتکوین جرم دنبال می شود،اتخاذ تدابیری باهدف
پیشگیری است زیرافرض براین است که فضای مجازی،گاه باداشتن قابلیتهایی همچون امکان انتشارفنون ارتکاب
جرم،موجب تقلیداسلوب ارتکاب جرم می شود،گاه باتحریک به ارتکاب جرم ،کاربران رابه وقوع جرم وسوسه می
 - 1نظیرمواد  503و610قانون مجازات اسالمی مصوب .1375
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کندوبعضاباقابل دسترس تر کردن آماج جرم،بزه دیدگی برخی کاربران راتسهیل می نماید،درمواقعی بکارگیری اینترنت
درارتکاب جرایمی همچون جاسوسی وتروریسم سایبری،امنیت کشورها رابه شکل گسترده تری درمعرض مخاطره
قرارمی دهد(.پورنجفی قوشچی ودیگران،1399،ص)54.
باری به دلیل تعامل جهانی گروه های مجرمانه دراینترنت وارائه الگوهای ارتکاب جرم درآن،کاربران مستعد،فنون
وانگیزه های ارتکاب جرم راآموخته وتقلیدمی نمایند .وانگهی وجودبرخی محتواهای مجرمانه،کاربران رابه وقوع جرم
وسوسه می کندوچه بسا اگرعامل تح ریک کننده نمی بود،آنان مرتکب جرم موردنظرنمی شدند.مثالوجودمحتواهای
مربوط به هرزه نگاری به ویژه هرزه نگاری کودکان ودسترسی اتفاقی یا عمدی کاربران به آن،باعث می شودحتی افرادی
که منحرف جنسی نیستندبه علت تعقیب مرتب تصاویری دراین خصوص،به ارتکاب خشونتهای جنسی برخط علیه
کودکان،رغبت پیدا کنند.
همچنین دستیابی به برخی منابع اینترنتی ،که بالحاظ مولفه های فرهنگی،مذهبی،اخالقی و...ازجمله مصادیق مجرمانه
شناخته می شوند ،چه بسا موجب رویارویی مجرمین وقربانیان بالقوه شده ودرواقع باقابل دسترس ساختن آماج جرم،آنها
رادرمعرض بزه دیدگی قرارمی دهد.مثالسایتهای تبلیغاتی که بدافزارها رادرقالب نرم افزارهای رایگان،پنهان می
نمایند،موقعیت های خوبی جهت به دام انداختن قربانیان جرایم سایبر می باشند.
بدیهی است دولتهابا شناسایی قابلیت های اینترنت دروقوع یاتوسعه جرم،اتخاذ تدابیری مبنی برپیشگیری از وقوع
جرم در فضای مجازی رایک اقدام ضروری قلمداد خواهندنمودو درصدد خواهند آمدبااعمال سیاست جنایی کارآمد
اعم ازتقنینی وقضایی،درراستای جلوگیری ازتقلید فنون ارتکاب جرم،سخت تر کردن آماج جرم وکاهش تحریک به
ارتکاب جرم،موثرواقع شده و ازوقوع جرم پیشگیری نمایند.
نتیجه گیری
ویژگی های منحصربه فرد فضای مجازی ازقبیل گستردگی وسیال بودن آن ،تعاملی بودن این فضا ،سهولت وسرعت
دردسترسی بدان وگمنامی نسبی هویت کاربران این عرصه ،به علت فراهم آوردن فرصت های مجرمانه فراوان برای
کاربران ،عالوه بر اینکه موجب شده است بخش عمده ای ازجرایم سنتی که سابقا درفضای مادی محقق می شده است،
درفضای مجازی نیزبا حجم گسترده تری ارتکاب یابد ،همچنین به لطف کاربران مبتکروکاربلد فضای مجازی ،گونه
های نوینی ازجرم ازبطن فضای مجازی زاده شودکه تا قبل ازپیدایش اینترنت مسبوق به سابقه نبوده است.
این امرتحلیل وبررسی جرم شناختی جایگاه فضای مجازی را ،جهت ارائه راه هایی مبنی برتعیین خط مشی مناسب
درمبارزه با این جرایم ضروری می سازد .در این راستا ضمن این که می توان ازرهگذرنظریه های متداول جرم شناسی
که درخصوص فضای واقعی مطرح شده است ،همچون نظریه معاشرت ترجیحی ،نظریه تعارض فرهنگی ،نظریه فعالیت
روزمره ،نظریه سبک زندگی و ،...به تحلیل جرایم اینترنتی پرداخت ،همچنین می توان ازنظریه های نوین جرم شناسی
همچون نظریه جدید انتقال فضا که مختص این فضا می باشد ،بهره گرفت .درواقع ساختارخاص و ابعادناشناخته جرایم
اینترنتی و ویژگی های متفاوت بزهکاران وبزه دیدگان این عرصه ،مستلزم مطالعه جرم شناختی جرایم این فضا جهت
یافتن علل بزهکاری ها وبزه دیدگی های مجازی می باشد .چراکه بدون شناسایی گونه های مختلف جرایم این عرصه
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اعم از«جرایم مرتبط با فضای سایبری» یا «جرایم سایبری محض» ،شیوه ارتکاب این جرایم ،راه های گریزمرتکبان این
حیطه و  ،...همچنین بدون مطالعه ویژگی های کنشگران این حوزه ،نمی توان از ارائه راهکارهایی جهت مقابله وپیشگیری
از این جرایم اطمینان حاصل نمودو این مهم جزبا بهره گیری ازنظریه اندیشمندان حوزه جرم شناسی میسرنخواهدبود.
استفاده ازیافته های حاصل ازمطالعات جرم شناسان ،می تواندموجب تدوین یک سیاست جنایی علمی شودکه مزایای
اجرای آن درهرجامعه ،تقویت آماج جرم به منظورپیشگیری ازبزه دیدگی کاربران درفضای مجازی ازطریق ارتقای
اطالعات نرم افزاری آنها ازیکسو وتقویت سوادرسانه ای آنها ازسوی دیگراست.اتخاذ چنین سیاستی همچنین موجب
اعمال تدابیرپیشگیرانه مناسب و ضروری جهت عقیم نمودن جرم ومقابله با بزهکاری درفضای مجازی ونیزتدوین قوانین
کارآمدی درراستای مبارزه با جرایم این عرصه می باشد.
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