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جستارگشایی
سازمانیافتل 

باآغازهزارهسوممیشدی،جامع جهانیراهخودرادرورودب عصرچهارمجرام 
همواردید.سدهگذشت س دورهمجزارادرظهوروگستر جرام سلازمانیافتل پشلتسلر
گذاشت.نخست،دورهممنوعیتده 1920میشدیک گروههایمجرمان سازمانیافتل ظهلور
کردهوازقماربازی،فرو الکل واخلاذیکسلبسلودملیکردنلد.دردهل 1940ملیشدی،
وجودآمدهازجنگجهانیدومباعل ایجلادعصلردومبلرمبنلایمنتفلعشلدناز
هرجومرجب  

یشلدنبازارهلای
بازارهایسیاهشد.دورهسومدرده های1970تا1910میشدیوبلاجهلان 
مربوطب موادمخدروظهورشرکتهایمجرمان بینالمللیجدیدظاهرشد.اکنلونهمووشلی
دنیایآفشینوآنشینوفرصلتهلایمجرمانل جدیلدایجادشلدهتوسل فنلاوریاطشعلاتو
ارتباطات،ه زمانباپیدایشاشکالجدیدتهدیداتالکترونیکی،منجلربل آغلازعصلرچهلارم
عشوهبرگلروههلایمجرمانل سلنتی،
سازمانیافت شدهاستک درآن ،

حیاتواستمرارجرام 
میتوانندرونقیافت ورشدکنند.
اشکالجدیدسازمانهایمجرمان نیز 

باوجوداینک برخیازنویسندگانمنکرشک گیرینوعخاصلیازسلازماندهلیدرفضلای
میدهندکل 
میباشند)،(Williams, 2001: 1یافت هایموجودنشان 
سایبرب منظورارتکابجرم 
میتوانندب صورتفردیانجامشوند،همچنینامکلان
رفتارهایمجرمان سایبریعشوهبراینک  
ارتکابآنهاب صورتگروهینیزوجوددارد.حتیبادرنظرگلرفتناینکل ارتکلاببسلیاریاز
رفتارهایمجرمان سایبرینیازمنددرج باالییازتخصصوسازماندهیاست)1(،ایناحتملال
وجودداردک سطحمداخل گروههایمجرمان سلازمانیافتل درجلرام سلایبر،دسلتکل در
فعالیتهایمجرمان مالیمانندکشهبرداریاینترنتیوجع بیشترباشلد؛بلاتوجل بل اینکل 
اینترنتوفناوریهایمرتب فرصتهلایخلوبیرابلرایایجلادمشلارکتوهملاهنگیمیلان
دهاند.
گروههایمختلفدرسراسرجهانایجادکر 

تاریخارتکابنخستینشک مدرنجرمسازمانیافت گزار شلدهدربسلترشلبک جهلانی
اینترنت،ب تاریختکام نخستیننوعجرمرایان ایمحض؛یعنیهکینگیادسترسیغیرمجاز،
دراوای دهل 1910میشدیوایجادگروه«»414sبازمیگرددک طیآنگروهیازنوجوانلان
16-22سال باامتشفدرفضایواقعیازویسکانسیناقدامب ورودب سیست هلایکلامویوتری
البراتوارملیلوسآالموس،مرکزسرطانمموریالاسلون-کترینلگوغیلرهکردنلد.درهملان
سالهاگروهدیگریباناملژیونمرگ(یااربابانفریب)1ب رهبلریملار آبلن(فیبرابتیل))2
یارتباطازراهدور،مینیکامویوترهلاوسیسلت هلای

شک گرفتک درصددکاو سیست ها
عام بزرگرایان بود.اینگروهب دلیل سلاختارمنحصلرب فلردخلود،ازشلناخت شلدهتلرین
)1. Legion of Doom (Masters of Deception
)2. Mark Abene (Fiber Optic
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امتشفاتجناییدرارتکابگروهیجرام درفضایسلایبربل شلمارملیرفلت.دردهل 1990
میشدیموجحمشتعلی تمامیت،محرملانگیودسلترسپلذیربلودندادههلاوسیسلت هلای
رایان ایب شدتافلزایشیافلت،بل نحلویکل بل گلزار ادارهکل حسلابداریوزارتدفلاع
ایاالتمتحدهتنهادراینکشورحدود250هلزارحملل نفلوذیفقل درسلال1995صلورت
یهکرکشهمشکی3منتسلبشلد.در

گرفت بودک میزانچشمگیریازاینحمشتب گروهها
4
سال1994چندنفرازاعضایفرقل ملذهبی-تروریسلتیاومشلینریکیلو بل فرملانشلیزو
ماتسوموتو5درژاپنموفقب نفوذب پردازندهمرکزیکارخانل صلنایعسلنگینمیتسوبیشلیو
نیافتل درسلال
شسلازما
سرقتمگابایتاطشعاتحساسشدند.نخستینشک کراکینگ6کام

1995توس هکرهایروسیبارهبریوالدیمیرلوین7انجامشدک طیآن10میلیوندالراز
سازمانیافت ب سیست هایرایانل ای

سیتیبان)ب سرقترفت.نس جدیدحمشتگروههای
درخلیجفارس،هکرهاب سایتپنتاگونرخنل و

ازسال1991رق خوردک باتشدیدتنشها
اقدامب سرقتنرمافزارهایسیست ماهوارهاینظامیکردند.درهملینسلالنخسلتیننمونل 
اسبتروجان1توس اعضایفرق گاومرده9درفضایاینترنتمنتشرشد.باشروعهزارهسلوم
وظهورنس جدیدجراممیهمچوندیداس،سرقتهویت،ارسالایمی هایناخواست ،اخلاذی
رایان ای10وغیرهاشخاص،شرکتهاوسازمانهایمتعددیمانندلکسیزنکسلیز11،پلیپلال12،
هدفحمشتسازمانیافت گروههایطرفقلراردادمشلارکتجنلایی

یاهو،مایکروسافتوغیره
قرارگرفتندک باتمرکزقوایخوددرقالبفرومها،بازارهاوسایتهایسیاهآنشیننسلبتبل 
توسع اقتصادزیرزمینیگامبرداشت اند.
نظرب جهاتباال،اینادعاک مجرمانآنشیناینروزهادرحالشک دهینوعجدیلدیاز
سازمانیافت ملیباشلند،چنلداندورازواقلعوگلزافنخواهلدبلود (BAE

شبک هایمجرمان 
).System Detica, 2012: 4بلاوجوداینکل طبلقبرخلیتحقیقلات،دالیل تجربلیکملیبلرای
روشنسازیاینموضوعوجودداردک تاچ اندازهجرام سایبریب شک سازمانیافت تحقلق

یافت وتاچ حدگروههایمجرمان درقالباشکالسنتیوجدیداقدامبل فعالیلتملیکننلد
میکنندک درآیندهنزدی)اکثریتقریبب اتفاق
)،(Lusthaus, 2013: 59تحقیقاتدیگریادعا 
3. Black Hat Hackers
4. Aum Shinri Kyo
)5. Chizuo Matsumoto (Shoko Asahara
6. Cracking
7. Vladimir Levin
8. Back Orifice at Defcon
9. Cult of Dead Cow
10. Computer Extortion
11. Lexis Nexis
12. PayPal
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جلرام 
پیرامونتحقیق
    
میگیرد،الزاما
سازمانیافت فراملیصورت 

تحقیقاتیک درموردجرام 
سازمانیافت سایبریخواهدبود).(Europol IOCTA, 2011: 3

دراینپژوهشتش میشودتاب پرسشهایزیرپرداختل شلود-1:آیلاماهیلتخلاص
فضایسایبر،ب عنوانفضاییغیرقاب کنتلرل،سلیالوسلاختگی،درایجلادسلاختارهاینلوین
مجرمان منطبقبااینفضاوشک آنهاتأثیریداشت استیلاخیلر -2آیلاامکلانمهلاجرت
ساختارهایسنتیوابست ب دنیایفیزیکیب محی آنشینوجوددارد درصورتمثبتبلودن
اینگروههاازهمتایانآنشیلن

پاسخ،دامن وماهیتاینانتقالتاچ حدبودهووج تمایزبارز
ونوینخویشچیست -3آیلاتعلاریفوسلازوکارهلایپلیشبینلیشلدهدراسلنادمکتلوب
مینکنندهآرمانهایعدالتکیفریدرب محاکم کشاندن
میتوانندب خوبیتأ 
بینالمللیوملی 

سازمانیافت باشندیاخیر 

طرفینامتشفاتجنایی
سازمانیافت ومعیارشناسلاییآن،ضلمنتأکیلدبلرفقلدانمنلابع

درادام باتعریفجرم
اطشعاتیکافیدراینزمین ،ب تشریحمختصرساختارهایمنسج موجلوددرفضلایواقعلی،
مهاجرتاینساختارهاب فضایسایبر،چگونگیشک گیریتشک هایمجرمان سلازمانیافتل 
دراینفضاوتفاوتآنهاباهمتایانسنتیخودپرداخت خواهدشد.

 .1معیار جرم سازمانیافته؛ سازمانیافتگی گروه
درپژوهشهایمتعدد،زمانیک بح ازجرمسازمانیافت ب میلانملیآیلد،سلازمانیلافتگی
میشود.تشکی گروهسازمانیافتل نملاد
معیاریبرایسازمانیافتگیجرمدرنظرگرفت  

گروه،
عینیامتشفجناییمیانس نفریابیشتراستک همگیرواب ساختاریافت ایرابنابراصلول
میکنند.درچنینپژوهشهاییدلی سازمانیافتگیگروه،مرلف هایعقشنلی
خاصیپای ریزی 
میشودوگروهمجرمان ،گروهیمتشک ازحداق س نفراستک اکثریت
وسودجوییعنوان 
تش هایآندرراستایارتکابجرام ب منظورعمدهکسلبسلوداختصلاصدادهملیشلود»
).(Brenner, 2002: 7ازنظراینترپ عنوانگروهسازمانیافت بر«هرگون مشارکتیلاگروهلیاز
افراددخی درفعالیتهایغیرقانونیمستمرب منظلورکسلبمنفعلت،صلرفنظلرازمرزهلای
کیدبرمنفعتطلبلیبل عنلوانانگیلزهاصللی

اطشقمیشود ).(Brenner, 2002: 7تأ

سرزمینی»
شک گیریگروهمجرمان ومه تلرینعامل تملایزآنبلارفتارهلایمجرمانل فلردیدرواقلع
دراینگروههااست.

تجاریبودنمدلارتکابجرم13

تگرفت ازنظری 
نشئ 
درکنارنگر مدلتجاری،رویکردهایدیگرینیزوجوددارندک درراسلتایشناسلاییو
اینمنظورکل 
    
 ب
جرمسازمانیافت گامبرداشت اند.یوروپ

طبق بندیی)جرمخاصب عنوان
آنجرمنیلزخصیصل 
تبع        
بندیشدهوب  
     
 طبق
گروهیسازمانیافت
عنوان     
 ب    
ی)گروهمجرمان
    
13. Business Model of Crime
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چهلارملورد 5،3،1
و
زیرراک     
ویژگی  
   11
مورداز  
    6
دحداق
خودبگیرد،وجو  
        
 ب
سازمانیافت

داند:
باشند،ضروری می  
     
وجودداشت
    
بایدالزاما
 11

نظلر
ی)ازاعضابایدوظایفخاصیدر 
برایهر         
نفر؛    -2
لزوموجودهمکاریبیشازدو 
           -1

َشلکالیاز
اَ  
برایی)دورهطوالنییلانامحلدودایجلادشلدهباشلد؛-4از
شدهباشد؛                -3
    
گرفت
الملللی
درسطحبلین  
باشد؛     -6
شدید  
    
جرام
ارتکاب 
  
مظنونب
انضباطونظارتتبعیتکند؛   -5
        
ازخشونتیادیگرابزارهایمناسببلرایارعلاباسلتفادهکنلد؛-1
از
باشد؛                    -7
  
فعالیتداشت
   
بلرسیاسلت،
    –10
باشد؛  
  
دخالتداشت
یی    
پولشو 
در   
استفادهکند؛ -9
ساختاریتجارییامنظ    
    
عنلوان
-11بل   
  
باشلدو
  
ثیرداشلت
،مدیریتعملومی،مراجلعقضلایییلااقتصلادیتلأ  
ها               
  
رسان
شدهباشد14.
    
طلبیشناخت
سودجویییاقدرت   
      
معیلاریبلرای
ه      ،
یلافتگیگلرو
ن    
ددراینرویکلردنیلز،سلازما
شو        
 می  
مشاهده
همان گون ک   
 

گیلریو
ولیانگیزهسودجوییتنهاانگیلزهشلک    
شدهاست               ،
    
نظرگرفت
جرمدر   
گی    
یافت  
سازمان

شود.
محسوبنمی   
      
شناساییگروهسازمانیافت
     
درایرانتاقب ازتصویبقانونمجازاتاسشمی،1392قانونگذاربلدونارامل تعریفلیاز
سازمانیافت ،تنهادرقوانینمتفرقل وخلاصتشلکی ورهبلریشلبک چنلدنفریبلرای

جرم
ارتکابارتشا،اختشسوکشهبرداری)2(،اقدامباندیوتشکیشتیجهتاخشلدرنظامصادراتی
کشور()3ومواردیازاینقبی راازمرلف هایتشدیدمجازات،ارتکلابجلرممجلزایلاتعیلین
یدگیکنندهب جرمتلقیملینملود.بلاافلزایشحملشتسلازمانیافتل در

صشحیتدادگاهرس
ضمنپیشبینیحداکثرمجلازاتشلدیدترینجلرمارتکلابیاعضلای

سالهایاخیر،قانونگذار
گروهبرایسردست گروهمجرمان درماده،130درتبصره1اینمادهگروهمجرمان راب عنوان
میشودیاپس
  
برایارتکابجرمتشکی
نفریابیشترک         
ازس    
متشک 
منسج  
 
گروهی«نسبتا
میگردد»تعریفکرد،بدونآنک مقررهخاصلی
ازتشکی ،هدفآنبرایارتکابجرممنحرف 
یاگروهسازمانیافتل 

سازمانیافت درفضایسایبر،

رادرقانونجرام رایان ایب موضوعجرام 
مجرمان سایبراختصاصدهدک بادر کام ماهیتخاصومنحصرب فردایلنفضلاتلدوین
شدهباشد.
ازنظرقانونگذارکشور،انسجامنسبیدربرخلورداریسلسلل مراتلبفرمانلدهیازحلداق 
عشوهبرتقسی وظایفمجزابرایاعضاواستمرارفعالیت،معنیملیشلود.بل 
انضباطوکنترل ،
همینصلورتوجلودیل)فرمانلدهمشلخصبلرایگلروهمجرمانل ،طبلقملاده،130شلرط
سازمانیافتگیآنگروهاست.دراینصورتهرگونل جلرمارتکلابیتوسل گلروهدرراسلتای

،صرفنظرازاینک قصداعضلایگلروهکسلبسلودیلا

پیادهسازیطرحهایمجرمان مشارکتی

()5
()4
میگیرد .باتوج بل مراتلبذکرشلده،
جرمسازمانیافت نام 

منفعتمالیبودهاستیاخیر ،
14. Europol Doc. 6204/2/97. ENFOPOL 35 Rev, 1997
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میشلودکل قلانونگلذارایلرانسلازمانیلافتگیگلروهراتنهلامعیلارشلناختجلرم
مشخص 

سازمانیافت  ،درتمامیزیرشاخ هایخانوادههایبزرگجرام درنظرگرفت وبرایآنماهیتی

مجزاازگروهسازمانیافت قام نشدهاست.درحالحاضربافقلدانملادهقلانونیخلاص،تنهلا

میتوانب استنادماده130قانونمجازاتاسشمینسبتب شناساییگروههایسلازمانیافتل 

مجرمان درفضایسایبر،شناساییسردست گروهمجرمان وتحمی اشدمجازاتبل ویاقلدام
کرد.
جلرم
متحلدبلرایمقابلل بلا 
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،سندموسومب
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سازمانیافت
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عمومیلتتعریلفکنوانسلیونپلالرمو،علینایلن
بل                    
بسیاریازنویسندگانومحققان،باتوج  
           
اند.
ده 
کر 

نیزانتخاب  
   
تعریفرابرایهمتایآنشینگروهسازمانیافت
             
پلذیر 
المللیاینپژوهشو   
اندازبین      
چش  
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تعاریفمتعددازگروهسازمانیافت
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با 

درکنوانسلیون
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تعریفارام
ها   ،
المللیمورداتفاقازاینگروه 
تنهاتعریفبین        
اینواقعیتک     
   
لذااینپژوهشنیزتعریفمندرجدرمتنماده           2
اینکنوانسیونرابرایشناسایی
است              ،
پالرمو  
  
درادامل 
اگرچ   
قرارخواهدداد  .
       
اساستحلی
سایبر  ،
جرم  
   
 درزمین
سازمانیافت
  
گروهمجرمان
  

ارتکلابیدر
یافتل   
ن
 سلازما
جلرام
بینیتعریفخاصومورداتفاقبرایگروههلاو 
برلزومپیش             
   
اگرچ ک طبقبند3ملاده36کنوانسلیون
است  
بیان  
 
 
الزمب
د .
ش 
کیدخواهد 
فضایمجازیتأ      
    
پالرمو،ایرانب دلی عدمتودیعسندالحاقکنوانسیون،ب علتعدمتصلویبمجللسشلورای
اسشمی،ملزمب پایبندیب اصولومقرراتکنوانسیوننیست،اماقانونگذاردرعم ،برخیاز
مقرراتکنوانسیونراب عنوانالگومورداستفادهقراردادهوماده130قانونمجلازاتاسلشمی
اقتباسناقصیازماده2کنوانسیونپالرمواست.
:نخسلت
نکاتیباشلد  
کننده  
روشن  
تواند  
  می  
تعریفکنوانسیونازگروهسازمانیافت
            
توج ب

درواقلع،ازنظلر
نخواهلدگرفلت  .
شلک        
ای 
  
سازمانیافت
گروه 
نفر  ،
بامشارکتکمترازس 
اینک       

میتوانس رو رامتصورشد:ارتکابجرمب صورتانفلرادی،از
منطقی،درارتکابی)جرم 
میتوانلدشلک دهنلده
طریقهمکاریدونفرودرنهایتتوس س نفریابیشتر.تنهاشقسوم 
15. United Nations Convention against Transnational Organized Crime
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ی)رفتارمجرمان سازمانیافت باشد.دلی اینامرازنظربرخینویسندگانایناستک الزمل 
ایینظاممندمیانافراداسلتوبلرایرفتلارارتکلابیافتل 

تشک وسازمانیافتگی،وجودرابط 
ی)نفرنمیتوانهی گون سازمانیافتگیقام شد.درملورداجتملاعدونفلربل منظلور

توس 
ارتکابجرمنمیتوانموضوعراازدوحالتخارجدانست:یاایندونفرسه مساویدرقرارداد

مشارکتخوددارندیااینک یکیرمیساسلتودیگلریمرملوس؛بنلابراینبحل نظلاممنلدی
میشودپیچیدگیرواب موجود
منتفیخواهدبود.امازمانیک نفرسومیب ایناجتماعاضاف  
ارتکابجرمنمیتواند

مییابد).(Kurt, 1950: 135همچنیناجتماعومشارکتدونفردر
افزایش 
ب اشکالجدید،متفاوتوخطرنا ترمجرمان تعمی یابد،حالآنک امتشفمیانسل نفلریلا
بیشترتهدیدجلدیتلریرامتوجل شلهروندانوجامعل خواهلدسلاخت)(Coser, 1977: 186؛
بنابرایندراینمقال اصطشحگروهسازمانیافت ،ب رسل دیگلرپلژوهشهلا،درمفهلوماملتشف
میگیردک طبلقاصلولمشخصلیایجلاد
جناییمتشک ازحداق س نفرمورداستفادهقرار 
میکند.
شدهاستوب منظورنی ب اهدافمجرمان اقدام 
نکت دوماینک ،درفضایسایبرب دالیلینظیروجودحمشتخودکار16نبایدنیلازمبرملی
ب امتشفوانعقادقراردادمشارکتمجرمان میانچنلدینفلرد،آنگونل کل درجلرام سلنتی
نرمافزارهاییچون
شاهدآنبودهای ،باشدچراک برخشففضایواقعی،دراینفضاماشینهاو 

نقشآفریناناصلیصحن جرمهسلتند.بنلابراین،
باجافزارها،بدافزارهاوغیره 
ویروسها،کرمها ،
نظاممندانجامشوند،اماتنها
منسج و 
ماهیتا
اینامکانوجودداردک درفضایسایبرحمشت 
توس ی)مغزمتفکرانسانیطراحیوبرنام ریزیشدهباشند.
میدهددرحمشتیک توس شبک ایاززامبیها17یعنیبلاتنلت(11)7
تجرب عملینشان 
نرمافزارهایمتعددیدرراستایارسلال
میگیردتا 
میشودبرنام ریزیب گون اییصورت 
انجام 
وبسلایتهلاواخلاذیازمالکلانآنهلا،تقللبدرکلارتهلای
هرزنام ،ازدسترسخارجکردن 
فرمانهلای
اعتباری،راهاندازیحمشتدیداسوغیرهب کارگرفت شوند) .(UNODC, 2013, 32

میسازدتابتواننددریل)زملاناقللدامبل تخریلبدادههلا،سلرقت،
صادرشدهرباتهاراقادر 
()1
،راهاندازیباجافزارهاوغیرهکنند .کنتلرلشلبک ربلاتهلاازراهدور
متوقفکردنسیست ها 

میتوانداقدامب فرماندهیرایان هایآلودهشده،کنلد & (Broadhurst
استوحتیی)نفرنیز 
).Chang, 2013: 51
تمامیعناصرشناساییی)جرمسازمانیافت رادرخوددارند.ی)باتنلت
            
تقریبا
باتنتها

میتواندمنجرب ارتکلاب
میگیرد ،
دارایساختاریمجتمعاست،برایمدتزمانمعینیشک  
جرام شدیدشودودرصورتیک قام ب لزومتجاریبودنمدلارتکابجرمشلوی ،باتنلتهلا
16. Automated Attacks
17. A Network of Zombies
)18. Bot-Net (Robot-Network
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نتهاحتیازنظر
گردند.بات 

راهاندازی 
می
فعالیتهایسودجویان وکسبمنفعت 
منظور
ب  
غالبا
ند؛ساختارآنهاسیالتلراسلتوشلبک 

هایسازمانیافت سنتیپیچیدهترهست


فنینیزازگروه
تر.اعضایی)باتنتک سیسلت هلایآللودهشلده(زامبلیهلا)ملیباشلند،


گسترده
ایجادشده
میتوانندب جایقرارگرفتندری)منطق جغرافیاییمعلین،درنلواحیمختللفجهلانقلرار

صنعتیکردن

باتنتک ازآنب عنوانمه ترینسازوکارتجاریو
بگیرند.بااستفادهازسیست  
راهانلدازیزامبلیهلااز
جرمسایبرنامبردهشدهاست،مرتکبیامرتکبانقادرخواهندبودتابا 
نقاطمختلفدنیاامرتحقیقاتمأمورانمجریقانونرامخت ساخت یاآنرامتوقفکنندچرا
راهاندازیحمشتغیرقاب شناساییخواهدشدوحتلیدر
ک دراینصورتمح ومنشأدقیق 
صورتشناساییمرتکبیامرتکباناصلی،ازآنجلاکل جامعل بلینالملل همچنلاندرزمینل 
الزامآورومشخصیندارد،محاکم واستردادمرتکبانباموانلع
بینالمللیرهنمود 
همکاریهای 
نتهاهمچنان
بات 
اینواقعیتها ،

بسیاریروب روخواهدشد).(Broadhurst & Chang, 59باوجود
مشکیبرایشناساییجرمسازمانیافت درنظرگرفت نشدهاند،چرا

درسطحبینالمل ب عنوان

میتوانندتوس ی)فردانسانیراهاندازیگردندودراینصورتفاقدیکیازعناصرالزاملی
ک  
تعریفجرمسازمانیافت درکنوانسیونپالرمو،یعنیگروهسازمانیافت متشلک ازسل نفلریلا

میباشند).(Chang, 2012: 224
بیشتر 

 .2چالش نظری و ادله
میکنندک فضلایسلایبرمیلدان
درحالیک تعدادزیادیازمتخصصانعل جرمشناسیادعا 
19
خوبیبرایجوالنگروههایمجرمان محسوبشدهوروزگارهکرتنهلا بل سلرآملدهاسلت،

یافت هاواطشعاتاندکیدرخصوصساختارهایبرتر،طولعملرگلروههلادرایلنفضلا،نحلوه
اعضایگروههایمجرمان ورابط بادیگراشکالجرموجوددارد.ب نوب 

شک گیریاعتمادبین
خود،فقداناطشعاتومنابعالزمدرزمین هلایینظیلرکمیلتوکیفیلترفتارهلایمجرمانل 
مرتکبانودامن فعالیتهایآنان،نحوهاستخداموب کلارگیرینیلرو،چگلونگیاعملالزوردر
فضایسایبروغیره،مه ترینمانعطراحیوبس راهبردهاواقداماتالزمب منظورمقابلل بلا
میشود.
چنینگروههاییتلقی 

کمبودمنابعاطشعلاتیکلافی،منجلربل رویآوردنمحققلانوپژوهشلگرانبل نظریلات
متعددیدرارتباطباعلتشلک گیلریگلروههلایمجرمانل درفضلایسلایبرشلدهاسلت.از
ی)طرف،درحالیک ازنظربرخینویسندگانیادگیریوتقلیدملیتوانلدمهل تلریندالیل در
سایبررانمیتوان

گروههایمجرمان 
ایجاداینگروههاب حسابآید) ،(Broadhurst et al. 2005: 3

معنیی)شبک برمحورعقشنلیو
     
برمبناینقشآنهادرارتکابرفتارهایغیرقانونی،ب
           
صرفا

19. Lone Hacker
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سودجوازبازیگراندرگیردرفعالیتهایمجرمان ،موردشناساییقراردادچلراکل الگلوهلایی
احتماالتأثیرمهمیدرایجادوتلداوم
نظیراجبارهایاجتماعی-فرهنگییااقتصادی-اجتماعی 
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مجبلوربل 
ت   
صلور
ایلن 
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زند) .(UNODC, 2013: 10ازآنجلاکل    
ارتباطاترارق   
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خطلر
بنلابراین 
کننلد  .
ی ملی 
نارضلایت
احسلاس
شغ   ،
دادن 
دست   
ترسِاز   
پایینو 
دستمزدهای 
      
شلرکتهلا
کارکنلان   
یافتل  بلر  
سازمان
ی 
گروهها 
های  
فعالیت  
ثیر  
  و تأ 
مجرمان
های  
فعالیت  
ارتکاب  
  
سایبر از
فضای  
در   
امنیت 
کننده  
مین  
های تأ 
شرکت  
برخی از   
یابد)   .(UNODC, 2013: 10
می 
افزایش 
  
رکلود
ی 
دورههلا 
بلالقوه را طلی 

خطلر 
ی) 
   
بازنشست
شده و  
بیکار  
قِ  
کارمندان ساب
موضوع ک    
این     
 
اند).(McAfee, 2009: 9
کرده 
نگرانی   
اظهار    
کنند   ،
می  
ایجاد 
اقتصادی   
   
استخدام   
نشده
شده     
   
التحصی
فارغ 
باسواد 
افراد    
زیادی از   
تعداد   
استک     
شده   
گزار   
همچنین  
   
ی   
برای
بالقوها 
جدید  
منابع   
باشند  ،
می  
ای 
  
فنی رایان
ی  
تواناییها 
دارای  
شده ک   
اخراج  
  و    
بازنشست
یا  
ی-
اجتملاع
ی  
ویژگیهلا 
مورد   
در   
تحقیقات 
نیجری    
در  
شوند .
می   
محسوب 
شده     
دهی  
سازمان   
  
جرام

20
،
گلروه
ایلن 
افلراد  
زیلادی از  
بسیار  
تعداد  
دهد ک     
می   
گروهمجرمان پسرانیاهو نشان 
جمعیتی  
روشلی بلرای
عنلوان 
آنشیلن را بل   
کشهبرداری  
باشند ک       
می  
تحصیشتدانشگاهی 
دانشجویانی با          
    
معضل 
درواقلع  
شلوند)  .(Aransiola, 2011: 760
مرتکلبملی 
اقتصادی   
درآمد    
کسب  
امرارمعا  و   
  
راغب ب     
پیوستن
سالخود را  
     29
تا  
22
بیکاریموجبشدهاستتاتعدادزیادیازجوانانبین  
                  
ه
گلرو
بلودن 
سلودجو  
کشور غنلا   ،
در   
بیابند.شبی همینمطالعاتنیز 
آنشین 
    
مجرمان
گروه  
این  
ب   
میکنلد).(Warner, 2011: 746عللتایجلادایلن
پسرانساکاوا»21راتأیید 
موسومب «     
      
مجرمان

22
گروههاهمچنینب وسواسهایفکریوعملی نسبتدادهشدهاسلت)(Broadhurst, 2014: 4

درحالیک ب نظرملیرسلدتلأثیراحسلاسمصلونیت،زاییلدهاعتمادبل نفلسناشلیازحلس
درایجاداینگروههابرجست تراست).(Brenner, 2012: 13

ناشناختگی23درفضایسایبر،
اینحالبرخشفتصوررایجشلک گرفتل ازتجربیلاتمحلی فیزیکلی(شلمس:1313،
با 
میتواندتنهایکیازانگیزههلایمجرملاندرارتکلابجلرام سلایبر
،)119کسبمنفعتمالی 
سازمانیافتل بل شلماررود)(House of commons, 2013: 7ودیگلرانگیلزههلا،نظیلر

ب صورت
میباشند.
اعتراضاتسیاسییاسرگرمی،بست ب نوعجرممتغیر 
20. Yahooboys
21. Sakawaboys
22. Obsessive-Compulsive Behavior
23. Ability to be Anonymity
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 .3جرم سازمانیافته در فضای سایبر یا جرم سایبری سازمانیافته؟()10دو
روی یک سکه
مییافلتکل 
هکرهایجوانیارتکاب 
توس          
 
عمدتا
جرمسایبردرنخستینروزهایظهورخود  ،
ب صورتغیرقانونیبانقضاقداماتوتدابیرامنیتی،ب منظورسرگرمییلابل نملایشگلذاردن
تواناییهایفنیخود،ب سیست هایرایان ایمتعلددیدسترسلیپیلداملیکردنلد (Tropina,

24
) .2012: 159رشداقتصاددیجیتالیموجبشدتاه چش اندازجنایی وه انگیلزهمرتکبلان
ب صورتچشمگیریتغییرکند.امکانکسبعوایدوسودباالدرکنارخطرانلد دسلتگیری،
فضایسایبر رامحی جذابیبرایانواعمختلفمجرملانکلردکل بل دنبلالکسلبسلو دیلا
متزلزلنمودنمشروعیتواساسنظامهایسیاسیوارز هایحاک برفرهنگی)جامعل از

طریقارتکابجرمبودند.
اززمانپیدایشتاکنون،شبک هایاطشعاتجهانیب دوشلک توسل مجرملان دسلتاویز
انتفاعوبهرهمندیقرارگرفت است؛نخستب عنوانرسان جدیدبرایارتکابجرام سلنتیدر

کناردیگرانواعوسای ارتکابجرمودومب عنوانبسترینوینبرایارتکاباشکالجدیلدیاز
جرام باماهیتمنحصرب فرد.مسئل فضایسایبرب عنلوانوسلیل جدیلدارتکلابجلرم،بایلد
وابستگیتنگاتنگیباامکاناتوتوانمندیهایمجرمانیداردکل قصلداسلتفادهازشلبک هلای
اطشعاتراب منظورکسبحداکثرسوددارند.اینموضلوعهمچنلینملیتوانلدناشلیازایلن
واقعیتباشدک اعضایگروههلایسلازمانیافتل سلنتی،هملوارهبل منظلورفلرارازتعقیلبو
میباشندک درکشلورهایدارای
گرفتاریدرچنگالعدالت،درصددیافتنپناهگاههایامنی 25
میشود).(Williams, 2001: 2فضایسایبربلا
حاکمیتضعیفونظامهایسیاسیناپایدارایجاد 

قابلیتغیرقاب کنترلبودن،ناشناسماندن،فقدانحدودومرزهایمشخصوارام فرصتهای
حضورفیزیکیدرصحن جرم،شک دهندهمحیطی
مِ     
متعددبدونلزو
جدیدبرایارتکابجرام       
مطلوبوارجحنسبتب فضایفیزیکیبرایارتکابجرماست؛ب ویژهبادرنظلرگلرفتنایلن
میتواننلدازکشلورهاییمرتکلبجلرم
جهانشمولاینفضا ،
مه ک مجرمان،ب دلی ماهیت 
شوندک چارچوبهایقانونیمطلوبوتواناییهلایفنلیالزمرابل منظلورمبلارزهبلاجلرام 
سایبریدارانمیباشند) .(Goodman, 2010: 315دراینموردشبک جهلانیاینترنلتبل عنلوان

سازمانیافتل آفشیلن،ازجملل سلو اسلتفادهاز

وسیل ایبرایتسهی ارتکابتمامانواعجرام 
کودکان،قاچاقغیرقانونیملوادمخلدر،قاچلاقانسلانبل منظلوراسلتثمارجنسلی،مهلاجرت
میگیرد.
غیرقانونی،انوعمختلف کشهبرداری،جع وغیرهمورداستفادهقرار 

24. Criminal Landscape
25. Safe Havens
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ب موازاتاینواقعیت،برخیتحقیقاتنشاندهندهاینموضوعهستندکل درعصلرحاضلر
سازمانیافت ایک ب عنوانمیلرا،،

گروههایمجرمان سازمانیافت سنتی،درکنارساختارهای

ازدنیایفیزیکیب دنیایدیجیتالیانتقلالدادهانلد،اقلدامبل ایجلادسلاختارهایمنسلج و
برارتکابجرمدرشبک هایاطشعاتجهانیوفضایسایبرتمرکز
        
صرفا
اندک  
ده 
هدفمندیکر 
دارند).(Ben-Itzhak, 2009: 10گزار هایاخیرک توس شرکتهایمتعددامنیلتدرفضلای
شدنوپیچیدهسازیحملشتدر

سایبرارام شدهاستبراینواقعیتتأکیدکردهاستک فنی
فضایسایبرب منظورارتکابجرام متعدد،باالخصجرام مالی،ازساختارهاییمتفاوت،سیال،
پویا،منسج ودرحالتکامل تبعیلتملیکنلدکل درصلددارامل اشلکالجدیلدیازانحلا 
بهرهمندیازتکنولوژی،ب منظورب دستآوردنمنافعملالیغیرقلانونیملیباشلند

).IOCTA, 2015: 31
الزمب ذکراستتفکی)میاندوموضوعمطرحشده،یعنیمهلاجرتجلرام وگلروههلای
سازمانیافت سنتیب فضایسایبروظهورشک جدیدیازجرمسازمانیافت ،نبایددرمعنلای

مستثنیشدنهری)باوجوددیگریتفسیرشودوایندوساختاردرکناریکلدیگردرفضلای
میدهند.
سایبرادام حیات 
(Europol,

 .4ساختار گروههای مجرمانه سازمانیافته
بسیاریازدولتها،آژانسهایمجریقانون،پژوهشگراندانشگاهیوسردمدارانصنعتامنیت
گروههایمجرمان سازمانیافت باهمانشک سلنتیبل شلدت
میپندارندک  
درفضایسایبر ،
میکنند،اماطبقنظربرخلیپژوهشلگران،یافتل هلا
خودرادرارتکابجرام دیجیتالیدرگیر 
میدهندک احتمالبیشتریوجودداردک مجرمانب منظورارتکلابجلرام سلایبر،در
نشان 
شبک هایغیرقانونیباساختاریتوزیعشدهوسیالسازمانهاییباساختاررسمیدرگیرشلوند
).(Décary-Hétu et al, 2012: 3درادام بابررسیمختصرساختارهایهرمی26درفضلایواقعلی،
سازماندهیجرام درفضایسایبرپرداخت خواهدشد)11(.

ب تحلی ماهیتونحوه
 .1-4سازماندهی در فضای واقعی؛ ساختار هرمی
موانعومحدودیتهایموجوددردنیایواقعی،نظیرفاصل مکانی،آبوهوا،لزومحضورفیزیکی
میباشندک 
میدهند،مریداینواقعیت 
وغیرهک بخشیازماهیتمقدردنیایواقعیراشک  
یانسانیدردنیایفیزیکینمیتوانندبادخالتتنهای)نفرانجامگیرندو

بسیاریازفعالیتها
تش گروهیچندیننفررااقتضامیکنند.بنابراینازدیربازب کارگیریسلازماندهلیسلسلل 
مراتبیب عنوانروشیمرثربرایتمرکزتش هایگروهیجهتنی ب هدفمشلتر شلرکا،

26. Hierarchical Structures
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ب دلی برخورداریازسیست تقسی وظایف27وزنجیلرهفرمانلدهی21،تلقلیملیشلدهاسلت
))12((Ronfeldt, 1996: 7-8
درزمین ارتکابجرمدرفضایفیزیکی،وجودساختارهایهرمیبل هملراهسلازماندهلی
پیچیدهوتقسی وظایفب منظلورمشلارکتدرسلناریویمجرمانل وبرقلرارینظل درگلروه
گروههلایمجرمانل سلنتی
اجتنابناپذیراست.توضیحاینک دردنیایواقعیک درآنساختار 

میگیرد،قربانیان،اع ازدولتوشهروندان،اغللبازضلعفوآسلیبپلذیریخلودآگلاه
شک  
میباشندوباتوج ب اینآگاهیدرپیاجتنابازبزهدیدگیبرمیآیند؛ب عنوانمثالازطریلق

مسلحکردنخودیاساختندیواریادیگراقداماتپیشگیران درپاسخب ایناقدامات،سلارقانو
دیگرمجرمانب وسیل سازماندهینیروهایخلوددرقاللبتشلکیشتیکل گنلگ29یلاگلروه
مجرمان نامدارد ،درصددغلب برمقاومتوپایداریقربانی،ازطریقارعابیاحمشتفیزیکلی
.شکستنحرزوفامقآمدنبردیگرتدابیردفلاعیقربلانینیازمنلدقدرتمنلدیگلروه

برمیآیند
سازمانیافت سلنتیتلاحلد

مجرمان است).(Brenner, 2002: 27موفقیتایندست هادرجرام 
زیادیمعلولرو هایمرثریبودهاستک آنهلادرکسلبدرآملدازدارایلیقربلانیبل کلار
میکردند؛بل نحلویکل بلا
ییهمانندی)تقویتکنندهقدرت30عم  

بردهاند.چنینگروهها
می 

بهرهگیریازتش هایچندیننفردرراستایغلب برمقاومتقربانیب صورتیمرثرب کسلب

میآمدند).(Rollins et.al, 2013: 6
منفعتنام  
باتوسع وبس دامن جغرافیاییبا(حاکمیتی)گروهمجرمان )،نظارتبلرفعالیلتهلای
اعضایگروهوکنترلمستقی آنک اکنونب دلیل متنلوعشلدن،نیازمنلدنظلارتبیشلترو
میسسازمانمجرمان مشلک شلد.بلرایرهبلرگلروهامکلان
توس ر
پیچیدهتریبودند ،عمش  

حضورفیزیکیدرهرزماندرمناطقمختلفونظارتبرفعالیتهریل)ازاعضلاامکلانپلذیر
نبود.درراستایح مشک اعمالنظارت،ب ویژهدرگروههایمافیاییملدرن،سلطوحمتعلدد
نظارتازجانبکسانیایجادشدک ازطرفرملیسا صللیبلرایلناملرگماشلت شلدهبودنلد
ت
دسلتورا
خودگرفلتونظلارتدرقاللبسلسلل   
              
هرمیب
.سازمانشک   
)   (Pijáček, 2009: 22
34
33
32
زنجیرهاییپدیدارشد؛31ازکاپو(رمیسک ) یاجانشینوی ب کاپیتان ودرنهایلتسلرباز

مافیا35پدیدارشد.
27. Divisions of Labor
28. Chain of Commands
29. Gangs
30. Force Multiplier
31. Chain of Commands
)32. Capo Crimini/Capo de tutti capi (super boss/boss of bosses
)33. Capo Bastone (Underboss, second in command
34. Caporegime or Capodecina (lieutenant, typically heads a faction of ten or more soldiers
)comprising a `crew
)35. Piciotto (Lower-Ranking Soldiers; Enforcers. ....
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سازمانیافت سلنتیبیشلتربل 

بناب مراتبمذکور،ایجادوگستر الگویهرمیدرجرام 
دلی حفظنظارتوکنترلبررفتارهایمجرمان متعددیبودهاستک گلروهدریل)منطقل 
میشدهاست؛چراک درفضایواقعیجرام تاحدزیلادی
جغرافیاییب نسبتگستردهمرتکب 
انجاممیشوندواینافرادموضلوعاصل للزومسلازماندهلیوهملاهنگی

توس نیرویانسانی
میگیرند).(Brenner, 2002: 33الزم بقاوکارکردصحیحگروههای
رفتارهادردنیایواقعیقرار 
مجرمان درچنینفضایی ،استخداممنابعانسانیالزموپرداختهزین جهتحصولاطمینلان
القدرتودرگیریدرفعالیتهای

ازوفاداریاعضاییاستک دارایتواناییموردنیازبرایاعم
مجرمان هستند.فرو ونقدکردنمصنوعاتواقشمغیرقانونی،نیازمندنق وانتقالایلناقلشم،
تعیینمح مناسبومطمئنبرایتبادل،تأمینامنیتبلرایخلودومشلتریاناسلت.انجلام
صحیحومرثرتماماینعملیاتواقداماتتوس ی)فردانسانییادرقالبی)سلاختارسلاده
مجرمان امکانپذیرنیستوساختارهایهرمیدرراسلتایسلازماندهلیتعلامشتانسلانی36و
تضمیننی ب هدفمجرمان درفضایواقعیب صورتعمودی،متمرکز،خش)وثابلتشلک 
گرفت اند.بنابراین،شک اینساختارهابرگرفت ازماهیتمقدرومحدوددنیایفیزیکیپیرامون
مااست.
درایراندرقرناخیرسندیکاهایمتعددیب منظورخریدوفرو ملوادمخلدرومشلروبات
سازمانیافت نسبتب حم ونق بلیندوللتهلاایلناقلشمو

الکلیتأسیسشدندک ب صورت
میکردندوموجبتوسع صنعتقاچاقشلدند.سلاختارهایسلسلل مراتبلیو
توزیعآنهااقدام 
ینالملللیبل منظلور
تقسی وظایفدراینسازمانهابعدهاتوس کارت هلایبلزرگمللیوبل 
عنوانمثالبرایمدیریتسازمانیبرخلی
ارتکابدیگرجرام وامگرفت شدودردوده اخیرب  
شبک هایغیرقانونیومجرمان کومست37ب کارگرفت شد.درتمامیاینسلازمانهلاسلاختار
هرمیمرثرترینشک مدیریتبرایتمرکزقوا،نظلارتبلراعضلاوکسلبحلداکثرمنفعلتدر
میآمد.
دنیایفیزیکیبرایاقلیترهبرانحاک ب شمار 
 .2-4سازماندهی در فضای سایبر
برخشفدنیایواقعیک ب دلی مقدربودنفضایحاک وب تبعآنمحلدودیتهلایموجلود
میگرفتنلد،فضلایسلایبرسلاختگیو
درآنساختارهاب شک عمودی،ثابتومتمرکزشک  
یکل اکثلر
.ساختگیبودنب معنیمتغیروپویابلودناسلت؛بل نحلو 

ناشیازجع انساناست
میتوانتغییریاانتقالداد.بنابرایندردنیلایسلایبرمحلدودیتهلایدنیلای
بخشهایآنرا 
فیزیکیوجودندارد.

36. Human-to-Human Interactions
37. Quest
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باوجودتردیدهاییک ازآغازهزارهجدیددرخصوصشلک گیلریگلروههلایمجرمانل در
میدهندماهیتجهانشمولفضایسلایبر
فضایسایبروجودداشت است،تحقیقاتاخیرنشان 
زمین شک گیریگروههایمجرمان راازتجمعاعضاییازسراسرجهلان،بلرخشفگلروههلای
()13
سنتیک اعضایآناغلبدرمناطقخاصیمستقرملیباشلند،فلراه کلردهاسلت  (Wall,
فقدانمحدودیتهاموجبشدهتافضایسایبر،ب عنوانفضایشبک هایاشلبک ای

).2015: 79
ازشبک ها،ب صورتافقی،گسترده،سیالودرحالتحولشک بگیرد.وجلودایلنمشخصلات
میتواندتأکیدکنندهاینفرضباشدک ساختارهایسازمانیهرمیبلرایفعالیلتهلاییکل در

همانگون ک درادام بح بیانخواهلدشلد،در
فضایسایبررویمیدهند،مناسبنیستند .

ساختارهایتودهای،وضعیتوجایگاهاعضایگروهب حالتنزدی)ب ه 31ومسلاوی39گرفتل 
است؛چراک حمشتراهاندازیشدهتوس اعضلاوواحلدهابل صلورتمسلتق ،خودمختلارو
سازماندهیشک عرضیدارد.

میگیردو
خودجو صورت 
ب همینصورت،برخشفدنیایواقعی،درفضایسایبر،اگرچ اعمالقدرتب منظورغلبل 
برتدابیروتمهیداتدفاعیالکترونیکیقربانیماننددورزدندیوارهآتشینیاتهدیدقربانیبل 
کاهشاذیتوآزارازطریقباجافزارودرنتیج تصاحبدارایلی

پرداختمنفعتیمالیب منظور
آوریوتمرکزنیلرویترکیبلیوتلش 

ویضروریاست،ولیالزم چنیناعمالقدرتیجمع
یسازمانیافت دردنیلای

دیگرمجرمانسایبرینظیرهکرهانیست؛چراک خصوصیاتگروهها
واقعی،مانندتوس ب خشونتوکنترلمحل یلامنطقل خلاص،بلرایفعالیلتهلایمجرمانل 
سازمانیافت دردنیایسایبرقاب تصورنیست.برعکس،نیرویالزمبل منظلورتحقلقجرامملی

نظیرسرقتدرچنینفضایی،نتیج عملکلردفنلاوریواصل خودکلاربلودنحملشتاسلت؛
مینماید()14وقلدرت،نل درتعلداد
بنابرایندردنیایسایبراهمیتقدرتفیزیکیبسیارناچیز 
افراد،بلک درنرمافزارهانهفت است.دراینفضلافنلونخودکارسلازیجلایگزینتعلدادبسلیار
زیادیازنیروهایانسانیشدهاندک درفضایواقعیبرایانجاموظایفمجزا،ب عنلوانبخشلی

ازسازمانبزرگمجرمان ،اختصاصدادهشدهاند.ب عنوانمثال،درجرمکویوتوزیعغیرقانونی
نرمافزار40یلاپخلشروانگلردانهلایمجلازی41،تنهلااقلدامالزمبل منظلورتحقلقجلرم،بل 

سایتاستوسوسایننرمافزاربلدوننیلازبل واسلط وتلأمین


افزاردروب

گذارینرم
اشترا 
ازطریقکویبرداریباچندکلی)سلادهقابل انتشلارتوسل مشلتریاناسلت.

امنیتب راحتی
میکند.
سازماندهیرابرطرف 

وجودچنینمزیتینیازب وجودسطوحمتعددفرماندهیو

38. Close-in
39. Stand-off
40. Software Piracy
41. Virtual Drug
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نفراتدرارتکابجرام درفضایسلایبرنشلانملیدهلدکل شلرط
اهمیتنداشتنتعداد    
       
نخست،ایجادوبس ساختاردست هایمجرمان ،اگربتوانی بلرایآننقشلیقامل شلوی ،در
میکنلد.بل عبلارتدیگلر،بل دلیل اینکل مجرملان
سازماندهیجرمسایبرتأثیرناچیزیایفا 
میتوانندب تنهاییاینچنیندراقداماتمجرمان موفقباشند،نیلازیبل پیوسلتنبل 
سایبری 
دیگرمجرمانب منظورافزایشقدرتندارند،بلک شک گیریگلروهمجرمانل درفضلایسلایبر
نشاندهندهتمای اعضایگروهب هدفقراردادنچندینقربانیبل صلورتهمزملانوتمرکلز

تش هاب منظورنی ب کسبسودبیشتردرمواردبسیارپیچیدهاست).(Brenner, 2002: 29
آنگونل کل در
سازمانیافت مجرمان سایبری،اعتملاددرمفهلومسلنتی )15(،

درگروههای

گروههایینظیرمافیایمدرنب عنوانجزیلیازاجلزایحاکمیلت42ملیتلوانشلاهدآنبلود،

،ازآنجلاکل دنیلایسلایبرفرصلتهلایبیشلتریرابلرای
ندارد)(UNODC, 2013: 45
معنایی  
میکندوازاینطریقخطرافشلاو
مخفیماندنوتضمینناشناخت ماندنهویتی)نفرایجاد 

دستگیریاعضایلاسلردمداراناصللیکلاهشملییابلد).(Brenner, 2002: 47بنلابراینمیلزان
وفاداریمش اعتمادب اعضانیست،بلک درج تخصلصوتوانلاییاسلتکل ملیتوانلددوام
عضویتدری)گروهمجرمان رابرایفردعضوتضمینکند.وجودتوانلاییهلایفنلیمسلاوی
موجبتمایزساختارهایفرماندهیدرگروههایمجرمان سایبریازهمتایانسنتی

میاناعضا،
میشود؛چراک دراینساختارهلریل)ازاعضلاملیتوانلدیل)کلارآفرینغیرقلانونی
خویش 
گروههایمجرمان آنشیناغلبازساختاریرسلمیوپایدارخاصلیدرارتکلاب
مستق 43باشد .
تبعیتنمیکنند.علتاینامرب فقدانسازوکارهایکنترلونظلارتدرفضلای

جرموجرام ،
یگردد).(Tropina, 2012: 162
سایبروعدمنیازب برقراریارتباطزیادتوس اعضابازم 
گروههلایمجرمانل سلایبریاغللب
گروههایمجرمان سنتی،عضویتدر 
ب عشوه،برخشف 
موقتیاست.درفضایسایبر،پیوندهایمجرمان برای زماننامعینیوب منظورنیل بل هلدف
میشود.تواناییتر گلروهتوسل 
غیرقانونیموردنظرشک گرفت وبعدازآنازه گسست  
گروههادرهلرزملان،شلک دهنلدهمرلفل قدرتمنلدیدربرابلر
اعضایگذراوعضویتدراین 
موقتیبلودنماهیلت

ساختارفرماندهیخش)وسلسل مراتبیواینب معنایسیالبودناست.
گروههلای
سازمانهایمجرمان ب اینمعنیاستک معیارهایسنتیتعهدوعضویت،برخشف 

مجرمان سنتی،نبایددراینگروههاازاهمیتچندانیبرخوردارباشندوب همینصورت،گذرا
آنگون ک درمتنملاده2کنوانسلیونجلرام 
میشودتانتوان 
بودنساختارهایآنشینباع  
سازمانیافت شرطدانست شدهاست،آنهاراتشکی شدهبرایی)دورهزمانیمشخصقلملداد


42. Governance
43. Criminal Entrepreneur
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سازمانیافتل موجلود

کردوازاینجهت،اعمالتعریفمادهمربوط درکنوانسیونبرگروههای
درفضایسایبرخالیازاشکالنخواهدبود.
میتواننتیج گرفتسلاختار
نظرگرفتنمطالبارام شدهوماهیتخاصفضایسایبر 
بادر 

گروههایمجرمان درجرام سایبریتاحلدزیلادیازسلاختارهایهرملیومافیلاییازجهلت
پذیری،ناپایدار،متغیروسیالبودندرجرام سلنتیمتفلاوتاسلت).(Brenner, 2002: 1


انعطاف
اینایدهک جرام سایبری،ب دلی ماهیتمنحصرب فردخود،ساختارهایمجرمان متفاوتیرا
میکنند،موجبشدتادرسال2012گون شناسیجدیلدیازسلویبرخلیپژوهشلگران
ارام  
44
م)گوایر برمبنایپژوهشهایخود،ازمطالع حدود500پرونلدهثبلت
مطرحگردد.مای) 
درصدازفعالیتهایمجرمان ارتکابی

شدهمربوطب جرمسایبری،نتیج گرفتک بیشاز10
()16
یسازمانیافتل ملیباشلند وگلروههلای

درفضایسایبرمحصولبرخیازاشکالفعالیتها
مجلرمان سازمانیافت سنتی،فعلالیتهلایمجللرمان خللودرابلاانللواعجدیلدترومتغیلراز
شلبک هلایمجللرمان بل دنیللایدیجیتلالیواردکلردهانلد).(BAE Systems Detica, 2012: 3
درفعالیتهایآنشینوسلاختارمشلارکتدر

گون شناسیویبرمبنایدرج مشارکتگروهها
داخ گروهارام شد.برایناساس،گون شناسیویازس مجموع شک گرفتل اسلتکل در
میپردازی .
ادام ب بررسیهری)ازآنها 
 .1-2-4گروههای مجرمانه آنالین

تودهای45و
میتوانندب دوزیرگروه 
اینگروههادرارتکابجرمب صورتآنشین،فعالیتدارندو 
محوری46تقسی بندیشوند.زیرگروههااغلبمجازیبودهواعتمادمیاناعضاازطریلقمیلزان
میشود.
شهرتدرانجامفعالیتهایغیرقانونیآنشینسنجیده 

نمودار (-)1گروههای مجرمانه آنالین







44. Dr. Mike McGuire
45. Swarms
46. Hubs
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 .1-1-2-4ساختارهای تودهای

اینگروههابسیاریازویژگیهایشبک هایمجرمان رادارابودهوب ساختارهایسازماننیافت 
بعضلا
وغیرمتمرکزباهدفیمشتر برایارتکابجرم،بلدونداشلتنرهبلریخلاصوالبتل  
میشوند.چنینساختارهاییممکناسلتدرانجلام
دارایحداقلیاززنجیرهدستوراتتوصیف 
47
عملیاتمجرمان خودب شیوههاییک یادآورعملیاتگروههایهکتیویست است،بل صلورت
ویروسیعم کنند.تودههادرزمین هاییک ازنظرمفهلومی،آنشیلنمحلورملیباشلند،ماننلد
مخالفتهاومقاومتهایسیاسی،بیشترینفعالیترادارند.گروهمشلهورهکرهلایناشلناس41
میتوان،باتوجل 
میگیرد.ساختارگروهمجرمان باشگاهسرزمینعجایب49را 
درایندست قرار 
ب اطشعاتموجود،ی)ساختارتودهایتلقیکردکل درآنگروهلیازکلود بازهلا50،بلدون
اینک واجدرهبرخاصیباشند،بای)ایدهمشتر ب صورتشبک ایگردیکدیگرجمعشدهو
ب صورتغیرمتمرکزباب اشترا گذاریتجربیاتخوداقدامب برقراریارتبلاطبلاکودکلاناز
طریقتاالرهایآنشیلن،آملادهسلازیآنلانبلرایارتکلابعمل جنسلیودرنهایلتتحصلی 
میکردند).(Harlow et al, 2003: 115
پورنوگرافیکودکانوانتشارآنها 
دسلتورات
بلاسلسلل    
ازمنظراجرایقانون،ماهیتغیرمتمرکز،ملوقتیوسللولیتلودههلا  
                      
 
دنبالداشت
هاب    
اینگروه 
گستر    
درجلوگیریاز   
هاییبرایپلیس      
تواندچالش     
غیرواضح ،می   
   
درآنهلا
باشلندوگلزینشاعضلا 
هکلارملی     
اغلبتلاز
ها 
 
توده
باشد.ازطرفدیگراینواقعیتک  
           
ها 
ی
آورندهفرصت 
تواندفراه    
می   
عشوهبرفقدانرهبرمشخص ،
گیرد ،
دقیقصورتنمی   
صورت      
ب    
شود.
خوبیدرانجامتحقیقاتپلیسیتلقی  
          
 .2-1-2-4ساختارهای محوری

همانندتودهها،ساختارهایمحوریب صورتآنشینفعالیتدارند،اماساختارفرماندهیدرآنهلا
مشخصتراست.اینگروههادارایی)نقط کانونیب ناممحلور،متشلک ازرؤسلاورهبلران

میآیند.فعالیتهلایآنشیلنآنهلاطیلف
میباشندک دراطرافآنهاشرکایجانبیگرد 
اصلی ،
وسیعیازرفتارهایمجرمان راازجمل توزیعغیرمجازنرمافزارها،حمشتفیشلینگ،راهانلدازی
باتنتها،جرام جنسیآنشینوتوزیعترسافزارها51بامقاصدمتعددمالییلاغیرملالیرادربلر
لولزس) 52وبازارهلایمربلوطبل ملوادمخلدرماننلدجلاده
  
معروفب
   
گیرد.گروهمجرمان
می      

54
53
ردای بل عنلوانیکلیازانلواع
میکنند.گلروهمعلروفدرینل)ا  
ابریش ازاینالگوپیروی 
47. Hacktivist
48. Anonymous
49. Wonderland Club
50. Pedophile
51. Scareware
)52. Lulz Security (LulzSec
)53. Silk Road. (United States of America v Ross William Ulbricht, 2013
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امتشفاتوارزدرب اشترا گذاریآثارب دستآمدهدرنتیج نقلضحلقتکثیلر،برخللورداراز
نظرگرفتنسلناریویورز55ملیتلوانبل 
ودر 
چنینساختاریبود.باتحلی ساختاراینگروهها 
نکاتزیرپیبرد:
ساختارهایمحوریدرتخصیصوانجاموظایفازسازمانیافتگیبرخوردارهستند؛

)1
میشود؛
بودناینسازمانیافتگیدرهرزیرگروهبیشتر 

 )2
سیال
)3رهبردرگروههایمجرمان آنشینباساختارنقشواال،مشاورمتخصصوهدایتگرتملام
میکند؛
مجموع راایفا 
)4رهبران محلیدرهرکشورازخودمختاریبرخوردارندوموقعیتآنانازحیل اهمیلت
میگیرد.
ذی مرسساصلیشبک قرارنمیگیرد،بلک درعرضسایررهبرانشک  
اینگروههلاازکلدهاو

ازدیدگاهپلیسی،نفوذب درونمحورهامشک تراست،ب ویژهاینک 
میکنندک کشفآنهابسیارمشک است.اماازطرفدیگراینگلروههلادارای
عشممیاستفاده 
میتواندعملیاتکلیدیاجرایقلانونعلیل مهلرههلای
میباشندک  
ساختارفرماندهیروشنی 
کلیدیگروهرادرخودمتمرکزکند).(UNODC, 2013: 46
 .2-2-4گروههای مجرمانه دوفضایی

درایندست ،گروههاه درفعالیتهایمجرمان آنشینوه آفشیندخالتدارندوبل عنلوان
میتلوانآنهلارابل دوزیرگلروهترکیبلی
میشوندک  
گروههاییترکیبی56ودوفضاییتوصیف 
دست ایی57وترکیبیگستردهتقسلی کلرد51.طبلقپلژوهشمل)گلوایربلیشاز60درصلد
گروههایمجرمان درفضایسایبر،دارایساختاریمتشک ازایندوزیرگروههستند.

 .1-2-2-4ساختارهای ترکیبی دستهایی

میگیلرد.فعالیلتهلای
دراینگروه،ارتکابجرمتوس جمعب نسبتکوچکیازافرادصورت 
مجرمان اینگروههاپیرامونجرام خاصبااتخاذرو هایخاصلیملیچرخلد.سلاختارایلن
گروههاتاحدزیادیشبی گروهمحوریاستاماب طورپیوست درهردوفضایآنشینوآفشین
میشوند.یکیازمعمولترینفعالیتهایمجرمان اینگلروههلا،سلرقتاطشعلات
مرتکبجرم 
کارتهایاعتباریواستفادهازآنهاب منظورخریدآنشینیافرو اطشعاتازطریقشبک های
کارتهایاعتباری59است).(Soudjin et al, 2012: 111-129
خریدوفرو  
54. DrinkOrDie
55. Warez Scene
56. Hybrids
57. Clustered Hybrid
58. Extended Hybrids
59. Carding Networks
محل حضور گروههايي كه درتوليد ورز يا نرمافزارهاي قفل شكسته را صحنه ورز يا به اصطالح «صحنه» ميگويند.

سالبیستوشش /شمارههشتادوپنج /زمستان1351396

نمودار ( -)2ساختارهای ترکیبی دستهایی


 .2-2-2-4ساختارهای ترکیبی گسترده
ازنظرعملکردشبی زیرگروهترکیبیدست اییاست،ولیتمرکزاعضادرآنبسیارکمتراسلت.
میگیردونسبتب ارتکابطیلف
ازگردآمدنتعدادزیادیشرکاوزیرگروههاشک  

اینگروهها
مینماید،امامقداریازهماهنگیراب منظوراطمینلان
گستردهایازفعالیتهایمجرمان اقدام 
میکند.
ازموفقیتدرعملیات،حفظ 
ازدیدگاه پلیسی،گروههایدسلت دومبل دلیل دارابلودنسلاختارهایچنلدپیونلدیو
میتوانآنهاراهلدفقلرارداد،ملیتواننلد
زنجیرهاییک تنهاازطریقراهبردوعملیاتخاص 
گمراهکنندهباشلند.حضلوربیشلترایلنگلروههلادرفضلایواقعلیملیتوانلددرتلداوم
بسیار 
ساختارهایفرماندهیآنهاوتمرکزبیشتربرطرحهایمجرمان ،ملرثرواقلعشلود؛اگرچل ایلن

میتوانندتاحدودیبایکدیگرهماهنگشوند،فرصتهایمطلوبی
واقعیتک چنینگروههایی 
برایاتخاذرویکردهایجامعپلیسیواقداماتمتوالیعلی عملیاتاعضایآنهاایجادملیکنلد
).(BAE Systems Detica, 2012: 4
نمودار ( -)3ساختارهای ترکیبی گسترده
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 .3-4گروههای مجرمانه مهاجر

ایازگروههایتبهکارانل پلیبلردکل بیشلتر

هامیتوانب وجوددست 

بامطالع برخیگزار 
ب صورتآفشینفعالیتدارند،اماازفناوریآنشینب منظورتسهی ارتکابرفتارهلایمجرمانل 
میبرند.اینگروههاب دلی مشارکتبسیارزیاددرارتکابجلرام سلنتیمهلاجرت
خودبهره 
میباشندوتعدادآنهاازی)ده قب رو
کردهب فضایآنشین،نظیرکشهبرداری،حامزاهمیت 
ب افزایشبودهاست.بست ب درج همبستگیوسازماندهلی،بلرایایلنگلروهملیتلواندو
زیرگروهمتصورشد:هرمی60ومجتمع61.
 .1-3-4ساختارهای هرمی

ب دلی وجودمزایایویژهدراستفادهازشبک جهانیاینترنتدرفامقآمدنبرالگوهایسلنتی
یسازمانیافت سنتیدرقالبهلایجدیلد

اجرایقانون،ازدیدگاهنظریاحتمالحضورگروهها
تلرین
شاخص  
میدهند  
دراینفضاوجوددارد.بااینوجود،پژوهشهایملیومنطق ایینشان 
گروههایمجرمان سنتی،نظیرخانوادههایتبهکار،باهمانساختارهایسلنتیسلسلل مراتبلی
شدهاند.ب عنواننمون عشقل سلنتیبرخلیگلروههلای
ب قصدارتکابجرام واردفضایسایبر 
مافیاییب روسویگری،اکنونب ایجادوبسایتهایپورنلوگرافیگسلتر یافتل اسلت.دیگلر
مثالها شام ایجادکازینوهایآنشین،قماربازیواخاذیازطریلقتهدیلدبل خلامو کلردن
سازمانیافت ایمانندیاکوزا62درژاپنومثل هایچینی63

سیست هااست.اتحادی هایفراملی
درهنگکنگ،دردوده قب اقدامب ارتکابجرامملیماننلدقاچلاقپلول64،تکثیلروتوزیلع

کردهاند.همچنیناملامسلامودرابلاتشلویق
نرمافزارهاوتقلبدرکارتهایاعتباری 
غیرقانونی 
اعضایامتشفمجرمان خوددرفضایواقعینسبتب تقلبدرکارتهلایاعتبلاریدرفضلای
یسازمانیافتل سلنتی

گروهها
مینمود)17(.بنابراین،برخشفآنچ فرضگرفت شد ،
سایبراقدام 
جالبتوج است
نیزنسبتب توسع بازارهایمجرمان خوددرفضایسایبریگامبرداشت اندو 
انعطافناپذیرگروههایهرمیدرفضایآفشینبلاانتقلالبل فضلایآنشیلن

ک ساختاراولی و
تغییرینمیکند،اماگزار هایارام شدهحاکیازآناستک برخیازاینتشک هلا،پلساز

وارتکابفعالیتهلایمجللرمان حاللتشلبک ای،

ورودب فضایسایبردرجذباعضایجدید
ش
ییازماهیتیکلام
چنینگروهها   

میگیرند).(Group IB, 2011: 7
غیرمتملرکزوعرضیب خود 
میکنندک درعیندوفضاییبودنازدوساختارمجزاومنطبقبامحلی 
منحصرب فردتبعیت 

60. Hierarchies
61. Aggregates
62. Yakuza
63. Chinese Triads
64. Money Muling
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حاک برخوردارهستند،ساختارهرمیدرفضایآفشینوساختارمحورییاترکیبلی(گسلترده
یادست ایی)درفضایآنشین.
نمودار ( -)4ساختارهای هرمی








 .2-3-4ساختارهای مجتمع

سازمانیافتگی موقت،سیالواغلب بدونهدفمشخص هستند ،شبی 

ساختارهایمجتمع با
آنچ در پژوهش سازمان مل متحد ب عنوان شبک های مجرمان معرفی شد .این گروهها از
میبرندک ب هرحال میتواندمنجرب ایجادضرر
فناوریدیجیتالیب صورتموردی 65بهره  
لیتهای
یادیگرتلفنهایهمراه ب منظور ایجادهماهنگیبرایفعا 

د.استفادهازبل)بری 66

شو
یعملکرداینگروههااست؛همانندآنچ در

یابره زدننظ عمومیاززمرهشیوهها
گروهی  
شور سوتامبر  2012استرالیا (ایالت ولز جنوبی) در اعتراض ب فیل ضداسشمی بیگناهی
مسلمانان67صورتگرفت.
نمودار ( -)5ساختارهای مجتمع








65. Ad Hoc
66. BlackBerry
67. Innocence of Muslims
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درارتباطباگروههایدست سومنیزسلطحدانلشپیشلرفت ملأمورانپللیسازسلاختارو

ترکیباینگروهها،درصورتیک بامهارتوسرعتدرکشلف،تحقیلقومقابلل هملراهباشلد،
میتواندامتیازمطلوبیدرمقابل هرچ بهترباساختارهایسازمانیافت مجرمان تلقیشود.املا

اینواقعیتک ایلنگلروههلاازابزارهلایدیجیتلالیبهلرهملیبرنلدوتعلدادیازآنهلا،چلون
خانوادهها یبزرگمافیایی،قدرتیورایقانونونهادهایمجریآندارنلدازموانلععملدهایلی
میسازد.
استک مأمورانمجریقانونرادرتحققاهدافعدالتکیفریناتوان 
میرسدکل آیلادرایلرانکل ازکشلورهایبلا
اکنونپاسخب اینپرسشضروریب نظر 
()11
میشلود ،جلرام سلایبر،
بیشترینکاربراینترنتیمیانکشورهایخاورمیان ودنیامحسوب 
سازمانیافت ب خودگرفت اندیاخیر 

شک 
درابتدایبح ذکردونکت الزماست.نخستآنک متأسفان درسطحملیتحقیقلاتالزم
دراینزمین صورتنگرفت است.بااینوجود،نظرب ماهیتخاصفضایسلایبر،بعلدفرامللی
سازمانیافتل ()19و

وبسایترسمیمرکزبررسیجرام 
آنومطالع اخباریک گهگاهازطریق 
میتوانتاحدیب اینپرسلشهلاپاسلخداد.
میشود 
پلیسفتادرموردمجرمانسایبرمنتشر 
البت ناگفت نماندک هرگون نتیج گیریدراینراستا،ب دلی فقلداناطشعلاتالزم،بایلددر
میتوانتاحدودیب ایلن
کمالاحتیاطصورتگیرد.دوماینک بابررسیمنابعواخباررسمی 
نتیج نام شدک مجرمانسایبریدرایران،درارتکاببسیاریازجرام علی اموالدرفضلای
سایبر،مانندکشهبرداری،جرام مربوطب افتراوهت)حیثیلتبل میلزانزیلادیبل صلورت
میکنند،ولیدرزمین جرام علیل اخشقیلات،دیلن،نظلامسیاسلی،تروریسل ،
انفرادیعم  
سازمانیافت تشلکی 

قاچاقموادمخدر،داروهایغیرقانونیونقضحقتکثیرباایجادساختاری
میشوندوباحمایتدولتهایاسازمانهایمنطق اییدرقالبشبک ایاقداممیکنند.ازعلل 
گستردهبلودندامنل فعالیلتبل منظلورتحقلقاهلدافخرابکارانل ،جلذب

اینامرمیتوانب 
طرفدارانبیشتروبازاریابیوسیعبرایفرو یلابل اشلترا گلذاریمحصلوالتومحتللویات
غیرقانونیخلود،اشارهکرد.درهرحال،اخذنتلایجدقیلقتلرنیازمنلددردسلترسبلودنمنلابع
تحلیلیوآماریموثقاسلت.درادامل بل تجزیل وشلرحسلاختاریل)گلروهسلازمانیافتل 
میپردازی ک ازفضایسایبرب منظورارتکابجرمدرایرانبهرهبرد.
شناخت شده 
طبقاطشعاتارام شدهتوس مرکز،درپروندهمعروفب مضلین2سردست اصلیشبک با
غیرقانونی«آویزون»و«ایرانسلکس»ازکانلادا
ثبتدامن وراهاندازیسایتهایغیراخشقیو 
اقدامب انتشارمحتوایپورنوگرافیومطالبحاویتصاویروفیل هلایمسلتهجنپرداخلت.بلا
یایجادشدهوتلاالر

توسع سایتونیازب تمرکزبرفعالیتبیشتر،ویازطریقمحی سایتها
گفتگو،نسبتب جذبوب کارگرفتنبیشاز20مدیرجانبیاقدامکرد.
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میتوانیکیازمصادیقبارزساختارهایمحوریدانستکل دراطلراف
شبک مضلین2را 
مدیراصلی،ب عنواننقط کانونی،اعضایجانبی،ازاقصینقاطداخل وخلارجکشلورباهلدف
مشخصیگردآمدهودرامورمحول ازخودمختلاریبرخلوردارملیباشلند.وظیفل هلریل)از
مدیرانمیانیتعریفشدهبلودوهریل)مسلئولیتهلایمجزایلیرادرادارهسلایت،تاالرهلاو
انجمنهایمختلفبرعهدهگرفت بودند.

نمودار ( -)6ساختار گروه سازمانیافته مضلین 2












فرماندهیمدیراصلیدراینپرونده،معلولتخصلصبیشلترویدراملرملدیریتسلایتو
آشناییبااموررایان ایبود(ویدیواعترافاتمتهمانپرونلدهمضللین،2وبسلایتگلرداب).از
اینرو،نظری افتراقمفهومقدرتدررهبریگروهجناییسلایبری،دسلتکل درسلاختارهای
مجرمان آنشیندرایرانقاب تأییداست.ماهیلتسلیالایلنسلاختار،نل تنهلاازآزادیعمل 
میشود،بلک حتیملدیراصللی،بل عنلوان
مدیراندرمدیریتدیگربخشهایسایتمشخص 
دروبسلایتهلای

مرسسسایتوطراحنخستجذباعضاوهمچنینبرخلیازدیگلراعضلا
مشاب دیگر(نظیر«بیاکلیپ»)نقشهایفرعیرادرعرضدیگرمدیرانبرعهدهداشت اندکل 
اینواقعیت،یادآورپیوندبینگروهیساختارهایمجرمان محوریوایجادشبک گستردهتلراز
مطرحنبودنساختارهرمیبل دلیل 

میکنند.
افرادیاستک درانعقادپیمانجناییمشارکت 
مصداقنداشتنقدرتفیزیکیموجبشدتابرخشفگروههایمجرمان سنتی،فعالیتملدیران
جانبیبرمبنایهمکاریوتشری)مساعیدرعرضیکدیگر،بدونتبعیتاززنجیرهدستورات،
شک گیرد.
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 .5جرم سایبری سازمانیافته و بازارهای سیاه مجرمانه
سازمانیافت درفضایسایبرودرآملدهای

ازسال2005میشدی،باظهوروگستر گروههای
سرشارحاص ازعضویتدراینگروهها،پدیدههاییشبی آنچ دردنیایواقعیب عنلوانبلازار
سللیاه61نامیللدهمللیشللوند،ب ل ویللژهدرکشللورهایاروپللایشللرقینظیللررومللانیواوکللراین
)،(Bhattacharjee, 2011: 82پدیدارگشت.اینبازارهاکل ملیتلوانآنهلاراکارآفرینلاناقتصلاد
غیررسمیدانست)(McCarthy, 2011ب عنوانساختاریشناخت ملیشلوندکل درآناعضلای
شرکتهایمجرمان بانقشهایمتعدد،ازجمل کدنویسی،فروشندگی،متخصلصفنلی،هکلر،
میزبانی،ریاستورهبلری،صلندوقداری،دالللیوقاچلاقچیپلولوغیلره)درفراینلدایجلاد
بدافزارها،پخشویروسهایرایان ای(بلرایمثلالازطریلقایمیل هلایفیشلینگ)،ملدیریت
ونقدکلردناطشعلاتملالیدخاللت
نت،جمعآوریاطشعاتمالیوشخصی،فرو دادهها 


بات
69
درفضایسایبرشدهاند.

دارندوبدینترتیبموجبتکوینصنعتمجرمان 
اجتماعیازافراددرگیردرفعالیتهایمجرمان 

میتوانب عنوانشبک ای
درمجموع،بازاررا 
سازمانیافت توصیفوتعریفکرد)(Spapens, 2010: 213ک اغلبب صورتموقلتودربرخلی

مواردبرایمدتیکمترازششماهفعالیلتملیکنلد).(BAE Systems Detica, 2012: 5بلاوجود
نویسلاناصللیِ
توانافرادوگروههایکوچل)مجرمانل ،نظیلربرنامل    

کمبودمنابعپژوهشی 
می
بدافزارهاومالکانباتنتراتشکی دهندههست اصلیبازاردانسلتکل دراطلرافآنهلادیگلر

شرکا،تودههاومحورهاک طبقبرخیپژوهشهاباطراحاناصلیبازاردارایمرلف هایزبانیو
فرهنگیمشتر هستند،فعالیتدارند).(Yip, 2011: 3
نکت قاب ذکرایناستک بازارهلایزیرزمینلی70علشوهبلراینکل خلوددارایسلاختاری
میباشند،منبعتغذی وتقویتدیگرساختارهایمجرمان نیلزقلملدادملیشلوند.
سازمانیافت  

گرد صنعتمجرمان درفضایسایبرازطریقتبادلاطشعات،وسلاطتبلرایدادنمشلاوره
یتوزیعویروس،اجارهباتنت،فرو سلرویسهلایانتشلارهرزنامل ،

فرو ،ایجادسرویسها
71
تهی فهرستایمی هاوجزمیاتاطشعاتمالی،درواقعنتیج فعالیتچرخ جنایی استکل 
وانجمنهایزیرزمینیوازمشلارکتمجرملانمتعلددبلا

درمحی هایینظیرتاالرهایگفتگو
وظایفمجزاوتخصیصیافت ایجادشلدهاسلت).(Tropina, 2012: 160ازآنجلاکل سلهامداران

اییازنرمافزارهلایغیرقلانونی(نظیلرتروجلانهلای

طرحهایمجرمان ()20باارام طیفگسترده
(نظیرباتنتوسیست هایمیزبانی)،سیست هلای

مخربونرمافزارهایکاوشگر)،زیرساختها

جلوگیریازکشفجلرموغیلره بل مشلتریانخلود(مباشلرانوشلرکایجلرم)دربازارهلای
68. Black Market
69. Criminal Industry
70. Underground
71. Criminal Ecosystem
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وزیرساختهابل کلار

افراد،شرکتها

غیرقانونی،فناوریراب عنوانابزاریدرخدمتتهاج ب 
ماهیتخدمترسانیفناوریاطشعاتوارتباطاتنیزبلررشلدسلریعتلرایلنصلنعت

بست اند،
مجرمان دربازارهایزیرزمینیتأثیرشدیدیداشت است )72.)McAfee, 2013
نمودار ( -)7چرخه بازارهای سیاه

سازمانیافت ب «فضایتولیدوتبادلاطشعات»

درایران،توج مخاطراتوتهدیداتجرام 
(فتا)ولزومایمنسازیشبک هاوزیرساختهایالکترونیکیحیاتیک ب نحویباامنیتمللی

اند،براینخستینباردرمصوبهیئتوزیلراندرخصلوصتعیلین«سلندراهبلردی


گرهخورده

امنیتفضایتولیدوتبادلاطشعاتکشور» موردتوج قرارگرفت.برنام پلنج توسلع (-94

خدماتدولتالکترونی)،صنعتفناوریاطشعلات،سلواداطشعلاتیو
منظوربس                       
«)1390ب    
هایاقتصادی،اجتملاعیوفرهنگلی»ازیل)سلو،وزارتاطشعلاتو
وریدرحوزه          
افزایشبهره     
    

ومراکزدادهداخلیاملن
ملیاطشعات          
شبک    
ایجادوتوسع  
     
نسبتب
ارتباطاترامکلفکردتا 
وپایداراقدامکندوازسویدیگر،ب موجباینقانونکلی دستگاههایاجراییمکلفشدندتلا
 
اتیخودحداکثرتاپایان
هایاطشع        
    
پایگاه
 
وتکمی
ملیاطشعاتوتوسع  
شبک       
  
ضمناتصالب
   
اطشعاتخودرادرمراکزدادهداخلیبارعایتمقرراتامنیتلیواسلتانداردهایالزم
سالدوم                          ،
   
الکترونیکلی
ت   
صلور
ب  
خودرا
   
 ارام
،خدماتقاب
   
تاپایانبرنام
و 
روزرسانینمایند 
      
نگهداریوب
   
نمایند»(قانونبرنام پنج توسع :1319،بندبوجماده
ملیاطشعاتعرض  
ازطریقشبک      
    
.)46
72. Crimeware (Cybercrime or infrastructure or Hacking) as-a-Service.
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نهادها
ماده231قانونبرنام پنج ،طرحیدومرحل ایراب منظورتأمینامنیتبرایتمام 
دهندهزیرساختهایحیاتیالکترونی)،پلیشبینلیکلرد

وسازمانهای دولتیوغیردولتیارام 

تاهرنهاددرچارچوب«سندافتا»نسبتب ایجادوحفظامنیتتبادلاطشعاتتاپایلانسلال
 1392اقدامکردهوسوسبااجرایاستانداردهایافتادرمسیراجرایسامان مدیریتاطشعات
گامبردارد.برخشفچنینانتظاری،باگذشتنچندسالاززمانموردنظرهمچنلانبسلیاریاز
نهادهانسبتب ایمنسازیاستانداردسلامان هلایرایانل ایخلود،اقلداماتملرثریبل عمل 
نیاوردهاندک ازمه تریندالی آنکمبودبودج وظرفیتهایفنیوپرسنلیکشورب شلمار

میرود.


فرجام
روههاییبلاسلاختارهایینلوین
اینفرضک همانندمجرمانمنفرد،اینامکانوجودداردک گ 
میباشند،ازطریقاستخدام،جذبوب کارگیری
ک محصولماهیتمنحصرب فردفضایسایبر 
سلودجویی،
     
صلرفا
  
یمتعددون
اعضایمتخصص،ازاقصینقاطدنیا،شک گرفت وباانگیزهها   
ب قصدارتکابجرام متعدددرفضایسایبرب فعالیتبوردازند،صحتدارد.
درفضایواقعیساختارهایهرمیدرراستایسازماندهیتعامشتانسانیوتضلمیننیل 
ب هدفمجرمان ب صورتعمودی،متمرکز،غیرقاب انعطلافوثابلتشلک گرفتل انلد.ظهلور
فضایسایبرمنجرب پدیدآمدننس جدیدیازسازماندهیدرسناریویمجرمان شدهاسلت
ب نحویک الگوهایمتشک مجرمان نظیرتودههاومحورهادراینفضا،برخشفاشکالسنتی
ساختارهایمجرمان هرمی،ب صورتعرضی،افقیوباماهیتیسیالومتغیر،ب وجودآمدهاند،
بدوناینک ازسلسل دستوراتوفرماندهیقوی،حاک ومشخصیتبعیتکنند.
باتوج ب مهاجرتگروههایمجرمان ایهمچونخانوادههایتبهکارب فضلایاطشعلاتو
ارتباطاتوارتکابجرام سنتییانویندربستراینفضا،اینپنداردرستنیسلتکل امکلان
فعالیتساختارهایمجرمان سنتیدرفضایسایبر،ب دلی غیرقاب انعطلافبلودنودارابلودن
میتلواننتیجل گرفلتایلنسلاختارهادرتلش بلرای
سرشتسلسل مراتبیوجودندارد،اما 
گستر فعالیتهایغیرقانونیخودوجذباعضلایجدیلددرفضلایسلایبربلاتغییلرشلک 
میتوانب درستیاینفرضکل 
میشوند.لذا 
روب روشدهوب صورتشبک ایعرضیهماهنگ 
میباشندن 
ساختارهایمجرمان درشک گیریتاحدزیادیمتأثرازفضایحاک برایجادآنها 
ماهیتجرمارتکابیپیبرد.
سازمانیافتل ،چلالشهلایمتعلددیرا

پیدایشالگوهاینوینساختارهایمجرمان آنشین
برایمأمورانمجریقانونب منظورشناساییودستگیریهست هایاصلیگروهوپیشگیریاز
عملیاتموضوعقراردادمشارکتمجرمان ایجادکردهاست.ماهیتسیال،متغیروملوقتیایلن
گروههاموجبازبینرفتنتمامامتیازاتیشدهاستک نیروهایپلیسوواحدهایکشفجرم
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تاکنوندرارتباطباجرام سلازمانیافتل سلنتیازآنهلابرخلورداربودنلد.اسلتفادهازفنلاوری
ارتباطاتناشناس،خودکارشدنحمشتوپراکندگیاعضایگروههلایمجرمانل درکشلورهاو
نقاطمختلفدنیا،ازمه ترینچالشهاییهستندک شلک جدیلدسلازماندهلیمجرمانل در
فضایسایبرپدیدآوردهاست.درصورتتداوموضعیتبی آنمیرودک جلرمسلایبرازیل)
باابعادبینالمللیحرکت

سازمانیافت 

الگویتجاریفراملیصرفب سمتصنعتیغیرقانونیو
کند؛صنعتیک دردستکارت ها،سندیکاهاواتحادی هایپیچیلدهادارهملیشلود.حل ایلن
روزکردنچارچوبهایقلانونیوایجلادهملاهنگیمیلانقلوانین،
مشکشت،عشوهبرضرورتب  

نیازمنداتخاذی)رویکردجامعبلندمدتمتضمنهمکاریوهماهنگیبینالملللیوفهل ایلن

یتواندب تنهلاییدربرابلرفرصلتهلایمجرمانل ایکل 
در منطقیاستک هی کشورینم 
فناوریاطشعاتوارتباطاتایجادکردهاست،پایلداریکنلد.بنلابرمراتلبذکرشلده،افلزایش
مشارکتمیانمأمورانمجریقانونومتخصصانفنی،درکنارهمکاریبلابخلشخصوصلیو
مرسساتدانشگاهیب منظورآموز وافزایشتوانمنلدیهلایپرسلنلیوایجلادفرصلتهلای
میشود.
فناوریهایمدرناطشعاتتوصی  

تحقیقیجدیددرارتباطبازوایایپنهان
درارتکابجرام سایبربازیگراناصلیصحن جلرم،بلرخشفجلرام سلنتی،ماشلینهلاو
ند.درفضایسایبرحمشتمتعددینظیردیداسازطریقرباتهای

نرمافزارهایمختلفهست

درورایارتکاباینحملشت،درعمل هلی گونل 
شوندوبعضا       
می    
شبک (باتنت)سازماندهی 
سازمانیافتل سلایبرمتلأثراز

تشک انسانیوجودندارد.دربسیاریازآثارحقوقیتعریفجرم
میشود
واقعیتهایدنیایفیزیکیاست.بنابراین،ب منظورمقابل مرثرتربااینجرام ،پیشنهاد 
سازمانیافت ایدرارتکابجرمدخی نبودهاسلت،وللیحملشتبل 

درمواردیک هی گروه
ماهیتلانظلاممنلدوسلازمانیافتل 
ریزیماشینهاونلرمافزارهلا  ،

دلی طراحیهدفمندوبرنام 
اند،نیزجرمسازمانیافت تلقیشود.

ارتکابیافت 
یرساختهایحیاتیب شلبک مللیاطشعلات

باتوسع دولتالکترونی)درایرانوانتقالز
موجحمشتسازمانیافت گروههایمجرمان درآیندهعلی ایلنزیرسلاختهلاافلزایشخواهلد

بنابراینپیشبینیوتجهیزسازوکارهایالزمبرایتأمینامنیتسامان هاوسیسلت هلای

یافت.
سازیزیرساختهادربسترشلبک تبلادلاطشعلاتازاهمیلتفزاینلدهای

رایان ایقب ازپیاده
برخورداراست.ایندرحالیاستک باگذشلتشلشسلالازتصلویبقلانونپلنج توسلع 
همچنانانتظاراتاینقانونبرآوردهنشدهاست.ازسویدیگردرزمین پاسخبل جلرمنیلزدر
میتوانبدینترتیلب
قوانینمربوطب اینفضاخألهاوایراداتیوجودداردک مه ترینآنهارا 
برشمرد:
پیشبینیسازوکارهایالزمبلرایمقابلل بلا
بینالمللیدرباره 
-1بسیاریازقوانینواسناد 
مجرمانسایبریماهیتخاصفضایتبادلاطشعاتوارتباطاترادرنظرنگرفت انلد.ایلن
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پررنگتراست.بل عنلوانمثلالموضلوعهمکلاریهلایبلینالملللیو

تساه درسطحملی
منطق ایی،سازوکارهایایجادآنها،نقشبخشخصوصیدراینراستاازمه ترینعناصری
هستندک درقانونجرام رایان ایکشوروقانونآییندادرسیمربوطب آننادیدهگرفتل 
شدهاند.ازاینجهتب یکیازمه تریناقتضاماتمبارزهباجرمفراملیسلایبریپرداختل 

نشدهاست.
-2زمزم هاییازعزم ایرانبرایعضویترسمیدرسازمانهمکاریهایشلانگهای)(SCO
می رسد.درصورتب واقعیتپیوستناینامر،نخستینگلاممنطقل ایوفرامللی
ب گو  
ایرانب منظورتضمینامنیتفضایاطشعاتوارتباطلاتمحلورسیسلت هلاوشلبک هلای
میتواندازطریقالحاقبل توافقنامل 
رایان ایونی ب اهدافعدالتکیفریدراینعرص  
همکاریدرزمین تأمینامنیلتاطشعلاتبلینالملل (توافقنامل سلازمانهمکلاریهلای
آوریودسترسلی
جملع     
سلازوکار  
قلوانین ،
ی  
ساز 
هماهنگ 
   
شودتاضمن
      
برداشت
شانگهای)  
توسع نظامهمکاریهایمتقاب منطق اییواجتنابازایجادپناهگلاههلای
 ادل   ،
فراملیب
 
امنبرایمجرمانسازمانیافت سلایبری،نسلبتبل ظرفیلتسلازیوافلزایشتلوانفنلی

مأمورانمجریقانونداخ وخارجازکشور،تمهیدات،سازوکارهاوزیرساختهایالزمدر
نظرگرفت شود .تعام نزدی)باادارهمبارزهبلاجلرموملوادمخلدرسلازمانملل متحل د
میتوانددراینزمین برایایرانبسیارحیاتیتلقیشود.کلیداینتعام درسالهایقب 

زدهشدهاستوبایدبرحفظ،استمراروتوسع آناصرارورزید.
پینوشتها:

سلایبریضلرورتا
     
جلرام
:ماهیلت 
هاسلتکل   
اشارهشد 
   
ایننکت
  
متحدب
  
یسازمانمل
ها  
)دریکیازپژوهش 
(      1
.)UNODC, 2013: 114
(ر .
است 
تعدادزیادیازمنابعانسانیوابزاری  
ی           
ده 
سازمان  
نیازمند 
 
بلرایکسلباطشعلات
         .1367
،مصلوب    
  4
ناختشس،ارتشاوکشهبلرداری،ملاده
)قانونتشدیدمجازاتمرتکبا             
(          2
.)220
   :1392
صادقی    ،
(:میرمحمد   
بیشترر    .
  
.1369
،مصوب    
ماده   1
»  
اخشلگراندرنظاماقتصادیکشور،بند«و 
)قانونمجازات               
(     3
میرسداقدامقانونگذاردرمحدودنکردنتبصرهماده130قانونمجازاتاسشمیب لزوموجلودقصلد
()4ب نظر 
اسلت.حاکمیلتارز هلایاسلشمی-اخشقلیوروح
صلورتگرفتل    
      
عامدان
ش 
طلبیوسودجوییکام
منفعت        

امنیت محوریدرتدوینبسیاریازمقرراتقوانینجزاییوتجربل حاصل ازمشلاهدهجنایلاتوحشلتنا و

لازمانیافتل تروریسللتیدرکنللاربل 
شسل
یکللام
تأسللفبرانگیللزینظیللرحادثل تاسللوکیتوسل گروهلل)هللا 
اشترا گذاریمحتویاتمستهجنازطریقسایتهایینظیر«آویزون»،قانونگذاررابرآنداشتتادرتدوین
طلبیمالیرادرتعریفگروهسازمانیافت شرطنداند.قوانینبایدبرگرفتل 


قصدمنفعت
مقررهجدیدب درستی
ازواقعیتهاوشرای روزاجتماعاتانسانیباشندوتاامروزاینواقعیتهادرموردایلرانوبرخلیکشلورهای
خاورمیان نظیرسوری وعراقمعادل اییمتفاوترادرمقایس بابسلیاریازکشلورهایغربلیدرعرصل هلای
متعددرق زدهاست.برایتأییدنظرر.(Council of Europe, 2005: 20): .
سازمانیافت پالرمو(بنلددومملاده)2و

()5درتبصرهماده130قانونمجازاتاسشمی،برخشفکنوانسیونجرام 
قوانینملیکشورهایینظیرجمهوریایرلند(شقسومبنداولماده70قانونعدالتکیفلری)2006وتونگلا
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(ماده23قانونجرام فراملی)2006ک حداق مجازاتچهارسالحبسیامجازاتشلدیدتررابلرایشلدید
یدانند،ارتکابجرام شدیدالزم سازمانیافتل تلقلیکلردنگلروه
ب شمارآوردنجرمارتکابیشدیدشرطم 
مجرمان محسوبنمیشود.
سازمانیافت گروهیمتشک ازس یاچندنفراستکل بلرای

()6طبقماده2اینکنوانسیون-a«:گروهمجرمان 
ی)دورهزمانیمشخصوجودداشت وب طورهماهنگباهدفارتکابیل)یلاچنلدجلرمشلدیدیلاجلرام 
مندرجدراینکنوانسیونب منظورتحصی ،مستقی یاغیرمستقی ،منافعمالییاسایرمنلافعملادیفعالیلت
میکند» و«-cگروهمتشک گروهیاستک ب طورتصادفییاغیرمنظ ب منظورارتکابفوریجرمتشکی 

نشدهباشدوب داشتننقشهایتعریفشدهرسمیبرایاعضایخلود،ادامل عضلویتدرآنیلابل سلاختار
توسع یافت نیازنداشت باشد».
میباشندک بانصببررویسیست قربانی،باعل ملیشلوندکل 
)باتنتهانتیج عملکردنرمافزارهایمخرب 
( 7
کنترلسیست وی،ب منظورهلایمجرمانل اینظیلرپخلشویلروس،حملشتدیلداس،فیشلینگوسلرقت
اطشعاتشخصیمانندنامکاربریورمز،دراختیارحمل کنندهقراربگیرد؛بدوناینکل قربلانیازوجلودآنهلا
میدهنلدکل 
میشوند،شبک ایراشک  
آگاهیداشت باشد.سیست هاییک ب ایننرمافزارهایآلودهمخرب 
باتنتنام دارد(شبک ایازباتهایا.)Bot-Netهری)ازسیست هایآللودهدرداخل ایلنشلبک رازامبلی

مینامند.

()1دراوای سال2009میشدی،گروهیازپژوهشگرانامنیتیدانشگاهکالیفرنیلادرسلانتابارباراتوانسلتندبلابل 
جمعآوریاطشعلات1700کلارت
دستگرفتنکنترلباتنت«تورپیگ»)(Torpigطیتنها10روزموفقب  

بانکی1300،اکانتدر400موسس یمالیمختلف،نامکاربریورمزعبورمربوطب شبک هلایاجتملاعیو
صندوقهایپستی291هزارکاربروارسالآنهاب سرورفرمانلدهیوکنتلرل )(C&C Serverشلوند.درایلن

حمشتدهروزه113هزارسیست تبدی ب زامبیشدند.
جدیلدترین
یکلی از    
در  
یصورتگرفت دیگرنیزمریدچنیننتیج اییملیباشلند؛هملانگونل کل  

)پژوهشها

(9
ت
صلور
ملالی 
ی 
انگیلزههلا 
دادهها بلا   
نقض  
مورد از  
درصد از    621
شد 75ک    
مشخص 
     
صورت گرفت
تحقیقات  
  
بودر.)Verizon, 2012(: .
    
گرفت
()10دربرخیازپژوهشها،اصطشح«جرام مرتب بارایان »ب منظوراطشقبرآندست ازجلرام سلنتیبل کلار
مییابند(نظیرکشهبلرداریرایانل 
میرودک ازطریقسیست هایاطشعاتالکترونیکییاکامویوترهاارتکاب 

یگیلردکل تنهلادربسلترشلبک جهلانی
ایی)واصطشح«جرام سایبر»برایجراممیمورداستفادهقلرارمل 
اینترنتقابلیتارتکابرادارند(مانندحملشتدیداس) ).(Wall, 2001: 3برخلیپژوهشلگراندرآثلارخلود
اند.بل عقیلدهنگارنلدگانایلنپلژوهش،تفکیل)بلینایلن
عکساینتفکی)درمفهومرادنبالکرده
              
دقیقا
سللیق ایاسلت.درقلوانینوبسلیاریازپلژوهشهلایمللینیلزایلن
ازبابمعناشناسیو
    
اصطشحاتصرفا
      
اصطشحاتب جاییکدیگرب منظورتوصیفهردوشک اینجرمب کلاررفتل انلد.بلاتوجل بل چشل انلداز
نظرگرفتناینواقعیتک جرمسلازمانیافتل موضلوعبحل دربیشلترملوارددر
المللیاینپژوهشودر 


بین
مییابد،بنابرایندراینمقال کاربرداصطشحجرمسایبرباهلدفدر
محی سایبر،ازطریقیاعلی آنارتکاب 
میشود.اطشعاتبیشترر(: .روزگار.)25:1395،
برگرفتنهردودست ازجرام ترجیحداده 
ی
ههلا 
گلرو
پلنجگونل  از 
متحد    
مل    
سازمان 
مخدر  
مواد   
جرمو   
مبارزهبا   
اداره 
توس  
ده 
ش 
  
شناسیارام
)در گون   
  11
(  
مراتلب
سلسلل   
استاندارد(با 
هرمی   
گروه   
عبارتنداز  -1:
ترتیب  
اند ک ب   
شده 
شناسایی  
درفضایواقعی   
     
مجرمان

 و
منضلب
مراتلب 
سلسلل   
ای(بلا 
  
منطق
هرمی 
گروه   
)  -2
داخلی 
قوی   
انضباط  
   
سیست
واحدو 
رهبری   
منسج     ،
  
هرملی
ه   
گلرو
) -3
ای 
منطقل  
عناصلر  
برای 
نسبی  
داخلی  
خودمختاری   
ولی     
قوی  
داخلی  
نظارت   
کنترلو  
خطوط   
  
روی
قلوی  ،
فبل    
ضلعی
را،از 
ت 
هماهنگیونظلار
      
سیست
است  ک  
  
مجرمان
ی  
ها 
گروه 
ایاز  
مجموع  
ای(    
خوش  

وللی
   ،
همبسلت
ی  
سلاختار
 با 
سازمانیافت
نسبتا 
گروه 
ی(  
 ا 
گروه هست
)  -4
اند 
کرده 
ایجاد   
خود  
ی   
ها 
فعالیت 
تمام 
  
شلبک 
) -5
شلدهاسلت 
محصلور 
مجرمانل    
ی   
فعالیتهلا 
در 
درگیر 
افراد   
یاز  
شبک ا 
توس  
بعضا 
غیرمتشک  ک   
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ایاز
مجموعل  
ارتکاب    
منظور  
خاصب    
ی  
ها 
توانایی 
افرادبا 
است ک از  
متغیر  
ثباتو   
سیال،بی 
ی  
شبک ا 
 ( 
مجرمان

)).(UNODC, 2002: 33
است 
شده  
تشکی   
اقدام  
دست  
در   
   
مجرمان
ی  
ها 
طرح 

گستردهیدولتیونظامیوایجادقابلیتتقسلی 

مدیریتسازمانهایبسیار

)ساختارهرمیازدیربازب منظور
 12
(  
گسلتردهسلازمانیملورد
یگوناگوندرمقیاسنسلبتا
یچیدهموردنیازبرایانجامفعالیتها        

وظایفمتعددوپ
می گرفت است.ایجلادنخسلتینشلک سلاختارهرملیرابل سلال500قبل ازملیشد(ارتلش
استفادهقرار 
میکنند(ر)Alvinius, 2012: .ولیب نظرملیرسلددرتملدنهلایبلدوی
اموراتوریرومباستان)منسوب 
نظیرمصر،پروومیانروداندراواخردورانفورماتیوبارویکارآمدنسلسل مراتباجتملاعی)(Hierarchieو
زنجیرهایشدونخستینشک سازماندهیهرمی

ب قدرترسیدنکاهنانجنگجو،مراتبحاکمیتمذهبی،
ظهورکرد.
()13براینظرمخالفر.(Broadhurst et al, 2014: 3): .
راهانلدازیحملشتمتعلدد
()14موضوعیتنداشتنقدرتفیزیکیموجبشدهاستتادردنیلایسلایبریشلاهد 
توس افرادیمانندمایک کالس)(Michael Calceبودک در15سالگیبل تنهلاییاقلدامبل کسلبدرآملد
میلیوندالریازاینطریقکرد.دردنیایواقعی،بزرگساالننمیتواننلدبل تنهلاییچنلینتجلارتگسلترده

غیرقانونیراترتیبدهند.
)درموردمفهوماعتمادر.(Lampe et al, 2003): .
          15
(  
میتواندازامتشفحداق دونفرشک گیرد.
()16شایانذکراستک درتعریفم)گوایر،گروهمجرمان  
()17امامسامودرا)(Imam Samudraک ب دلی محکومیتب جلرمطراحلیوبملبگلذاریمنجلربل کشلت و
زخمیشدنبیشاز400نفردرسال2002درجزیرهبالیاندونزیدرسلال2001اعلدامشلد،بنلابربرخلی

گزار هااززیردستانخوددرخواستمیکلردتلاتقللبدرکلارتهلایاعتبلاریرابل منظلورفعالیلتهلای
نزاعطلبان مالیمرتکبشوند.ر .)Lormel, 2007: 14(:

()11بنابرگزار سایت«آمارزندهاینترنت»از10میلیوننفرجمعیتایراندرسلال،2016حلدود39میلیلون
ردهبنلدیسلایت
نفر؛نزدی)ب نیمیازجمعیتکشوردرحالحاضرکاربراینترنتیودوفضلاییهسلتند.در 
آمارزندهاینترنت،ایرانازنظرتعدادکاربراینترنتی،درمقیاسجهانیدرردههجده ودرمقیلاسمنطقل ای
(خاورمیان )درردهدومپسازترکی قراردارد.
سازمانیافت سایبر،بخشیازپدافندسایبریسواهپاسدارانانقشباسشمیاسلتکل در

()19مرکزبررسیجرام 
سال1316ب منظور مقابل باحمشتخطرناکیکل دربسلترشلبک جهلانیاینترنلتعلیل املوال،فرهنلگ
ییافت،تشکی شد.
اسشمی،اخشقیاتونظامجمهوریاسشمیایرانارتکابم 
( )20درارتبلاطبامفهلومشرکتسهللامیارتکلابجللرمونقلشسهللامدارانر(: .میرمحمدصلادقی:1390،
.)191-253
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