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جستارگشایی
سازمانیافته 

باآغازهزارهسوممیشدی،جامع جهانیراهخودرادرورودب عصرچهارمجرام 
همواردید.سدهگذشت س دورهمجزارادرظهوروگستر جرام سهازمانیافته پشهتسهر
گذاشت.نخست،دورهممنوعیتده 1920میشدیک گروههایمجرمان سازمانیافته ظههور
کردهوازقماربازی،فرو الکهلواخهاذیکسهبسهودمهیکردنهد.دردهه 1940مهیشدی،
وجودآمدهازجنگجهانیدومباعه ایجهادعصهردومبهرمبنهایمنتفهعشهدناز
هرجومرجب  

یشهدنبازارههای
بازارهایسیاهشد.دورهسومدرده های1970تا1910میشدیوبهاجههان 
مربوطب موادمخدروظهورشرکتهایمجرمان بینالمللیجدیدظاهرشد.اکنهونهمووشهی
دنیایآفشینوآنشینوفرصهتههایمجرمانه جدیهدایجادشهدهتوسه فنهاوریاطشعهاتو
ارتباطات،ه زمانباپیدایشاشکالجدیدتهدیداتالکترونیکی،منجهربه آغهازعصهرچههارم
عشوهبرگهروهههایمجرمانه سهنتی،
سازمانیافت شدهاستک درآن ،

حیاتواستمرارجرام 
میتوانندرونقیافت ورشدکنند.
اشکالجدیدسازمانهایمجرمان نیز 

باوجوداینک برخیازنویسندگانمنکرشکلگیرینوعخاصهیازسهازماندههیدرفضهای
میدهندکه 
میباشند)،(Williams, 2001: 1یافت هایموجودنشان 
سایبرب منظورارتکابجرم 
میتوانندب صورتفردیانجامشوند،همچنینامکهان
رفتارهایمجرمان سایبریعشوهبراینک  
ارتکابآنهاب صورتگروهینیزوجوددارد.حتیبادرنظرگهرفتناینکه ارتکهاببسهیاریاز
رفتارهایمجرمان سایبرینیازمنددرج باالییازتخصصوسازماندهیاست)1(،ایناحتمهال
وجودداردک سطحمداخل گروههایمجرمان سهازمانیافته درجهرام سهایبر،دسهتکه در
فعالیتهایمجرمان مالیمانندکشهبرداریاینترنتیوجعلبیشترباشهد؛بهاتوجه به اینکه 
اینترنتوفناوریهایمرتب فرصتههایخهوبیرابهرایایجهادمشهارکتوهمهاهنگیمیهان
دهاند.
گروههایمختلفدرسراسرجهانایجادکر 

تاریخارتکابنخستینشکلمدرنجرمسازمانیافت گزار شهدهدربسهترشهبک جههانی

اینترنت،ب تاریختکاملنخستیننوعجرمرایان ایمحض؛یعنیهکینگیادسترسیغیرمجاز،
دراوایلدهه 1910میشدیوایجادگروه«»414sبازمیگرددک طیآنگروهیازنوجوانهان
16-22سال باامتشفدرفضایواقعیازویسکانسیناقدامب ورودب سیست ههایکهامویوتری
البراتوارملیلوسآالموس،مرکزسرطانمموریالاسلون-کترینهگوغیهرهکردنهد.درهمهان
سالهاگروهدیگریباناملژیونمرگ(یااربابانفریب)1ب رهبهریمهار آبهن(فیبرابتیه))2
یارتباطازراهدور،مینیکامویوترههاوسیسهت ههای

شکلگرفتک درصددکاو سیست ها
عاملبزرگرایان بود.اینگروهب دلیهلسهاختارمنحصهرب فهردخهود،ازشهناخت شهدهتهرین
)1. Legion of Doom (Masters of Deception
)2. Mark Abene (Fiber Optic
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امتشفاتجناییدرارتکابگروهیجرام درفضایسهایبربه شهمارمهیرفهت.دردهه 1990
میشدیموجحمشتعلی تمامیت،محرمهانگیودسهترسپهذیربهودندادهههاوسیسهت ههای
رایان ایب شدتافهزایشیافهت،به نحهویکه به گهزار ادارهکهلحسهابداریوزارتدفهاع
ایاالتمتحدهتنهادراینکشورحدود250ههزارحمله نفهوذیفقه درسهال1995صهورت
یهکرکشهمشکی3منتسهبشهد.در

گرفت بودک میزانچشمگیریازاینحمشتب گروهها
4
سال1994چندنفرازاعضایفرقه مهذهبی-تروریسهتیاومشهینریکیهو به فرمهانشهیزو
ماتسوموتو5درژاپنموفقب نفوذب پردازندهمرکزیکارخانه صهنایعسهنگینمیتسوبیشهیو
نیافته درسهال
شسهازما
سرقتمگابایتاطشعاتحساسشدند.نخستینشکلکراکینگ6کام

1995توس هکرهایروسیبارهبریوالدیمیرلوین7انجامشدک طیآن10میلیوندالراز
سازمانیافت ب سیست هایرایانه ای

سیتیبان)ب سرقترفت.نسلجدیدحمشتگروههای
درخلیجفارس،هکرهاب سایتپنتاگونرخنه و

ازسال1991رق خوردک باتشدیدتنشها
اقدامب سرقتنرمافزارهایسیست ماهوارهاینظامیکردند.درهمهینسهالنخسهتیننمونه 
اسبتروجان1توس اعضایفرق گاومرده9درفضایاینترنتمنتشرشد.باشروعهزارهسهوم
چوندیداس،سرقتهویت،ارسالایمیلهایناخواست ،اخهاذی

وظهورنسلجدیدجراممیهم
رایان ای10وغیرهاشخاص،شرکتهاوسازمانهایمتعددیمانندلکسیزنکسهیز11،پهیپهال12،
هدفحمشتسازمانیافت گروههایطرفقهراردادمشهارکتجنهایی

یاهو،مایکروسافتوغیره
قرارگرفتندک باتمرکزقوایخوددرقالبفرومها،بازارهاوسایتهایسیاهآنشیننسهبتبه 
توسع اقتصادزیرزمینیگامبرداشت اند.
شکلدهینوعجدیهدیاز
نظرب جهاتباال،اینادعاک مجرمانآنشیناینروزهادرحال 
سازمانیافت مهیباشهند،چنهداندورازواقهعوگهزافنخواههدبهود (BAE

شبک هایمجرمان 
).System Detica, 2012: 4بهاوجوداینکه طبهقبرخهیتحقیقهات،دالیهلتجربهیکمهیبهرای
روشنسازیاینموضوعوجودداردک تاچ اندازهجرام سایبریب شکلسازمانیافت تحقهق

یافت وتاچ حدگروههایمجرمان درقالباشکالسنتیوجدیداقدامبه فعالیهتمهیکننهد
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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جهرام 
پیرامونتحقیق
    
میگیرد،الزاما
سازمانیافت فراملیصورت 

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

دراینپژوهشتش میشودتاب پرسشهایزیرپرداخته شهود-1:آیهاماهیهتخهاص
یرقابلکنتهرل،سهیالوسهاختگی،درایجهادسهاختارهاینهوین

فضایسایبر،ب عنوانفضاییغ
مجرمان منطبقبااینفضاوشکلآنهاتأثیریداشت استیهاخیهر -2آیهاامکهانمههاجرت
ساختارهایسنتیوابست ب دنیایفیزیکیب محی آنشینوجوددارد درصورتمثبتبهودن
اینگروههاازهمتایانآنشیهن

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

سازمانیافت باشندیاخیر 

طرفینامتشفاتجنایی
سازمانیافت ومعیارشناسهاییآن،ضهمنتأکیهدبهرفقهدانمنهابع

درادام باتعریفجرم
اطشعاتیکافیدراینزمین ،ب تشریحمختصرساختارهایمنسج موجهوددرفضهایواقعهی،
شکلگیریتشکلهایمجرمان سهازمانیافته 
مهاجرتاینساختارهاب فضایسایبر،چگونگی 
دراینفضاوتفاوتآنهاباهمتایانسنتیخودپرداخت خواهدشد.

 .1معیار جرم سازمانیافته؛ سازمانیافتگی گروه
درپژوهشهایمتعدد،زمانیک بح ازجرمسازمانیافت ب میهانمهیآیهد،سهازمانیهافتگی
شود.تشکیلگروهسازمانیافته نمهاد

معیاریبرایسازمانیافتگیجرمدرنظرگرفت  
می

گروه،
عینیامتشفجناییمیانس نفریابیشتراستک همگیرواب ساختاریافت ایرابنابراصهول
ییدلیلسازمانیافتگیگروه،مرلف هایعقشنهی

میکنند.درچنینپژوهشها
خاصیپای ریزی 
میشودوگروهمجرمان ،گروهیمتشکلازحداقلس نفراستک اکثریت
وسودجوییعنوان 
تش هایآندرراستایارتکابجرام ب منظورعمدهکسهبسهوداختصهاصدادهمهیشهود»
اینترپلعنوانگروهسازمانیافت بر«هرگون مشارکتیهاگروههیاز

).(Brenner, 2002: 7ازنظر
افراددخیلدرفعالیتهایغیرقانونیمستمرب منظهورکسهبمنفعهت،صهرفنظهرازمرزههای
کیدبرمنفعتطلبهیبه عنهوانانگیهزهاصهلی

اطشقمیشود ).(Brenner, 2002: 7تأ

سرزمینی»
شکلگیریگروهمجرمان ومه تهرینعامهلتمهایزآنبهارفتارههایمجرمانه فهردیدرواقهع

13
دراینگروههااست.

تجاریبودنمدلارتکابجرم 

تگرفت ازنظری 
نشئ 
درکنارنگر مدلتجاری،رویکردهایدیگرینیزوجوددارندک درراسهتایشناسهاییو
اینمنظورکه 
    
یوروپلب
جرمسازمانیافت گامبرداشت اند .

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

داند:
باشند،ضروری می  
     
وجودداشت
    
بایدالزاما
 11

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

َشهکالیاز
اَ  
برایی)دورهطوالنییهانامحهدودایجهادشهدهباشهد؛-4از
شدهباشد؛                -3
    
گرفت
المللهی
درسطحبهین  
باشد؛     -6
شدید  
    
جرام
ارتکاب 
  
مظنونب
انضباطونظارتتبعیتکند؛   -5
        
ازخشونتیادیگرابزارهایمناسببهرایارعهاباسهتفادهکنهد؛-1
از
باشد؛                    -7
  
فعالیتداشت
   
بهرسیاسهت،
    –10
باشد؛  
  
دخالتداشت
یی    
پولشو 
در   
استفادهکند؛ -9
ساختاریتجارییامنظ    
    
عنهوان
-11به   
  
باشهدو
  
ثیرداشهت
،مدیریتعمهومی،مراجهعقضهایییهااقتصهادیتهأ  
ها               
  
رسان
شدهباشد14.
    
طلبیشناخت
سودجویییاقدرت   
      
معیهاریبهرای
ه      ،
یهافتگیگهرو
ن    
ددراینرویکهردنیهز،سهازما
شو        
 می  
مشاهده
همان گون ک   
 

گیهریو
ولیانگیزهسودجوییتنهاانگیهزهشهکل   
شدهاست               ،
    
نظرگرفت
جرمدر   
گی    
یافت  
سازمان

شود.
محسوبنمی   
      
شناساییگروهسازمانیافت
     
درایرانتاقبلازتصویبقانونمجازاتاسشمی،1392قانونگذاربهدونارامه تعریفهیاز
سازمانیافت ،تنهادرقوانینمتفرقه وخهاصتشهکیلورهبهریشهبک چنهدنفریبهرای

جرم
ارتکابارتشا،اختشسوکشهبرداری)2(،اقدامباندیوتشکیشتیجهتاخشلدرنظامصادراتی
کشور()3ومواردیازاینقبیلراازمرلف هایتشدیدمجازات،ارتکهابجهرممجهزایهاتعیهین
یدگیکنندهب جرمتلقیمهینمهود.بهاافهزایشحمهشتسهازمانیافته در

صشحیتدادگاهرس
ضمنپیشبینیحداکثرمجهازاتشهدیدترینجهرمارتکهابیاعضهای

سالهایاخیر،قانونگذار
گروهبرایسردست گروهمجرمان درماده،130درتبصره1اینمادهگروهمجرمان راب عنوان
میشودیاپس
برایارتکابجرمتشکیل 
نفریابیشترک          
متشکلازس    
منسج    
 
گروهی«نسبتا
میگردد»تعریفکرد،بدونآنک مقررهخاصهی
ازتشکیل،هدفآنبرایارتکابجرممنحرف 
یاگروهسازمانیافته 

سازمانیافت درفضایسایبر،

رادرقانونجرام رایان ایب موضوعجرام 
مجرمان سایبراختصاصدهدک بادر کاملماهیتخاصومنحصرب فردایهنفضهاتهدوین
شدهباشد.
ازنظرقانونگذارکشور،انسجامنسبیدربرخهورداریسلسهل مراتهبفرمانهدهیازحهداقل
عشوهبرتقسی وظایفمجزابرایاعضاواستمرارفعالیت،معنیمهیشهود.به 
انضباطوکنترل ،
همینصهورتوجهودیه)فرمانهدهمشهخصبهرایگهروهمجرمانه ،طبهقمهاده،130شهرط
سازمانیافتگیآنگروهاست.دراینصورتهرگونه جهرمارتکهابیتوسه گهروهدرراسهتای

،صرفنظرازاینک قصداعضهایگهروهکسهبسهودیها

پیادهسازیطرحهایمجرمان مشارکتی

()5
()4
میگیرد .باتوج به مراتهبذکرشهده،
جرمسازمانیافت نام 

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

سازمانیافت  ،درتمامیزیرشاخ هایخانوادههایبزرگجرام درنظرگرفت وبرایآنماهیتی

مجزاازگروهسازمانیافت قاملنشدهاست.درحالحاضربافقهدانمهادهقهانونیخهاص،تنهها

میتوانب استنادماده130قانونمجازاتاسشمینسبتب شناساییگروههایسهازمانیافته 

مجرمان درفضایسایبر،شناساییسردست گروهمجرمان وتحمیلاشدمجازاتبه ویاقهدام
کرد.
جهرم
کنوانسیونسهازمانملهلمتحهدبهرایمقابله بها 
               
الملل،سندموسومب
سطحبین       
در   

15
 
جرام
 
 با
 مقابل
مورداتفاقکشورهادرزمین
المللی        
تنهاسندبین  
عنوان   
فراملی ب    
  
سازمانیافت

واقعیهتآن
است    )6(.
پرداخت   
    
مجرمان
   
تعریفگروهسازمانیافت
       
خودب
  2
،درماده
  
سازمانیافت


تعریفهیگهروه
ی     
مرلفه هها 
کننهدگان  ،
،تهیه     
نهویسایهنکنوانسهیون 
ش        
درتدوینپهی
   
استک 
  
یروزدنیهای
واقعیهتهها   
بهاتوجه به  
  
یاچندنفر،
سازمانمتشکلازس   
،نظیر     
  
یافت را
سازمان

مبنهای
  
تاکنونههی
اما   
درمتنمادهگنجاندند)،(UNODC, 2004: iv
        
فیزیکیاواخرقرنبیست
       
درفضهای
 ک   
مجرمان
   
یسازمانیافت
ها  
 
گروه
مورداتفاقیبرایتوصیفوتحلیلعناصرمتشکل  
             
دراسناد،قوانینوادبیاتحقهوقیشهکلنگرفته اسهت.
کنند                ،
فعالیت می  
  
 یا
شکلگرفت
سایبر    
 
عمومیهتتعریهفکنوانسهیونپهالرمو،عهینایهن
به                    
بسیاریازنویسندگانومحققان،باتوج  
           
اند.
ده 
کر 

نیزانتخاب  
   
تعریفرابرایهمتایآنشینگروهسازمانیافت
             
پهذیر 
المللیاینپژوهشو   
اندازبین      
چش  
 
 ،
تعاریفمتعددازگروهسازمانیافت
توج ب         
با 

درکنوانسهیون
شده     
   
تعریفارام
ها   ،
المللیمورداتفاقازاینگروه 
تنهاتعریفبین        
اینواقعیتک     
   
لذااینپژوهشنیزتعریفمندرجدرمتنماده           2
اینکنوانسیونرابرایشناسایی
است              ،
پالرمو  
  
درادامه 
اگرچ   
تحلیلقرارخواهدداد  .
اساس         
سایبر  ،
جرم  
   
 درزمین
سازمانیافت
  
گروهمجرمان
  

ارتکهابیدر
یافته   
ن
 سهازما
جهرام
بینیتعریفخاصومورداتفاقبرایگروهههاو 
برلزومپیش             
   
اگرچ ک طبقبند3مهاده36کنوانسهیون
است  
بیان  
 
 
الزمب
د .
ش 
کیدخواهد 
فضایمجازیتأ      
    
پالرمو،ایرانب دلیلعدمتودیعسندالحاقکنوانسیون،ب علتعدمتصهویبمجلهسشهورای
اسشمی،ملزمب پایبندیب اصولومقرراتکنوانسیوننیست،اماقانونگذاردرعمل،برخیاز
مقرراتکنوانسیونراب عنوانالگومورداستفادهقراردادهوماده130قانونمجهازاتاسهشمی
اقتباسناقصیازماده2کنوانسیونپالرمواست.
:نخسهت
نکاتیباشهد  
کننده  
روشن  
تواند  
  می  
تعریفکنوانسیونازگروهسازمانیافت
            
توج ب

درواقهع،ازنظهر
شهکلنخواههدگرفهت  .
ای          
  
سازمانیافت
گروه 
نفر  ،
بامشارکتکمترازس 
اینک       

میتوانس رو رامتصورشد:ارتکابجرمب صورتانفهرادی،از
منطقی،درارتکابی)جرم 
میتوانهدشهکلدهنهده
طریقهمکاریدونفرودرنهایتتوس س نفریابیشتر.تنهاشقسوم 
15. United Nations Convention against Transnational Organized Crime
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ی)رفتارمجرمان سازمانیافت باشد.دلیلاینامرازنظربرخینویسندگانایناستک الزمه 
ایینظاممندمیانافراداسهتوبهرایرفتهارارتکهابیافته 

تشکلوسازمانیافتگی،وجودرابط 

ی)نفرنمیتوانهی گون سازمانیافتگیقاملشد.درمهورداجتمهاعدونفهربه منظهور

توس 
ارتکابجرمنمیتوانموضوعراازدوحالتخارجدانست:یاایندونفرسه مساویدرقرارداد

مشارکتخوددارندیااینک یکیرمیساسهتودیگهریمرمهوس؛بنهابراینبحه نظهاممنهدی
میشودپیچیدگیرواب موجود
منتفیخواهدبود.امازمانیک نفرسومیب ایناجتماعاضاف  
ارتکابجرمنمیتواند

مییابد).(Kurt, 1950: 135همچنیناجتماعومشارکتدونفردر
افزایش 
ب اشکالجدید،متفاوتوخطرنا ترمجرمان تعمی یابد،حالآنک امتشفمیانسه نفهریها
بیشترتهدیدجهدیتهریرامتوجه شههروندانوجامعه خواههدسهاخت)(Coser, 1977: 186؛
بنابرایندراینمقال اصطشحگروهسازمانیافت ،ب رسه دیگهرپهژوهشهها،درمفههومامهتشف
میگیردک طبهقاصهولمشخصهیایجهاد
جناییمتشکلازحداقلس نفرمورداستفادهقرار 
میکند.
شدهاستوب منظورنیلب اهدافمجرمان اقدام 
نکت دوماینک ،درفضایسایبرب دالیلینظیروجودحمشتخودکار16نبایدنیهازمبرمهی
ب امتشفوانعقادقراردادمشارکتمجرمان میانچنهدینفهرد،آنگونه که درجهرام سهنتی
نرمافزارهاییچون
شاهدآنبودهای ،باشدچراک برخشففضایواقعی،دراینفضاماشینهاو 

نقشآفریناناصلیصحن جرمهسهتند.بنهابراین،
باجافزارها،بدافزارهاوغیره 
ویروسها،کرمها ،
نظاممندانجامشوند،اماتنها
منسج و 
ماهیتا
اینامکانوجودداردک درفضایسایبرحمشت 
توس ی)مغزمتفکرانسانیطراحیوبرنام ریزیشدهباشند.
میدهددرحمشتیک توس شبک ایاززامبیها17یعنیبهاتنهت(11)7
تجرب عملینشان 
نرمافزارهایمتعددیدرراستایارسهال
میگیردتا 
میشودبرنام ریزیب گون اییصورت 
انجام 
وبسهایتههاواخهاذیازمالکهانآنهها،تقلهبدرکهارتههای
هرزنام ،ازدسترسخارجکردن 
فرمانههای
اعتباری،راهاندازیحمشتدیداسوغیرهب کارگرفت شوند) .(UNODC, 2013, 32

میسازدتابتواننددریه)زمهاناقههدامبه تخریهبدادههها،سهرقت،
صادرشدهرباتهاراقادر 
()1
،راهاندازیباجافزارهاوغیرهکنند .کنتهرلشهبک ربهاتههاازراهدور
متوقفکردنسیست ها 

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

میتواندمنجرب ارتکهاب
میگیرد ،
دارایساختاریمجتمعاست،برایمدتزمانمعینیشکل 
جرام شدیدشودودرصورتیک قاملب لزومتجاریبودنمدلارتکابجرمشهوی ،باتنهتهها
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؛ساختارآنهاسیالتهراسهتوشهبک 

هایسازمانیافت سنتیپیچیدهترهست


فنینیزازگروه
تر.اعضایی)باتنتک سیسهت ههایآلهودهشهده(زامبهیهها)مهیباشهند،


گسترده
ایجادشده
میتوانندب جایقرارگرفتندری)منطق جغرافیاییمعهین،درنهواحیمختلهفجههانقهرار

صنعتیکردن

باتنتک ازآنب عنوانمه ترینسازوکارتجاریو
بگیرند.بااستفادهازسیست  
راهانهدازیزامبهیههااز
جرمسایبرنامبردهشدهاست،مرتکبیامرتکبانقادرخواهندبودتابا 
نقاطمختلفدنیاامرتحقیقاتمأمورانمجریقانونرامختلساخت یاآنرامتوقفکنندچرا
راهاندازیحمشتغیرقابلشناساییخواهدشدوحتهیدر
ک دراینصورتمحلومنشأدقیق 
صورتشناساییمرتکبیامرتکباناصلی،ازآنجهاکه جامعه بهینالملهلهمچنهاندرزمینه 
الزامآورومشخصیندارد،محاکم واستردادمرتکبانباموانهع
بینالمللیرهنمود 
همکاریهای 
نتهاهمچنان
بات 
اینواقعیتها ،

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

درسطحبینالمللب عنوان

میتوانندتوس ی)فردانسانیراهاندازیگردندودراینصورتفاقدیکیازعناصرالزامهی
ک  
تعریفجرمسازمانیافت درکنوانسیونپالرمو،یعنیگروهسازمانیافت متشهکلازسه نفهریها

میباشند).(Chang, 2012: 224
بیشتر 

 .2چالش نظری و ادله
میکنندک فضهایسهایبرمیهدان
درحالیک تعدادزیادیازمتخصصانعل جرمشناسیادعا 
19
خوبیبرایجوالنگروههایمجرمان محسوبشدهوروزگارهکرتنهها به سهرآمهدهاسهت،

یافت هاواطشعاتاندکیدرخصوصساختارهایبرتر،طولعمهرگهروهههادرایهنفضها،نحهوه
اعضایگروههایمجرمان ورابط بادیگراشکالجرموجوددارد.ب نوب 

شکلگیریاعتمادبین

خود،فقداناطشعاتومنابعالزمدرزمین ههایینظیهرکمیهتوکیفیهترفتارههایمجرمانه 
مرتکبانودامن فعالیتهایآنان،نحوهاستخداموب کهارگیرینیهرو،چگهونگیاعمهالزوردر
فضایسایبروغیره،مه ترینمانعطراحیوبس راهبردهاواقداماتالزمب منظورمقابله بها
میشود.
چنینگروههاییتلقی 

کمبودمنابعاطشعهاتیکهافی،منجهربه رویآوردنمحققهانوپژوهشهگرانبه نظریهات
متعددیدرارتباطباعلتشهکلگیهریگهروهههایمجرمانه درفضهایسهایبرشهدهاسهت.از
ی)طرف،درحالیک ازنظربرخینویسندگانیادگیریوتقلیدمهیتوانهدمهه تهریندالیهلدر
سایبررانمیتوان

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

معنیی)شبک برمحورعقشنهیو
     
برمبناینقشآنهادرارتکابرفتارهایغیرقانونی،ب
           
صرفا

19. Lone Hacker
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سودجوازبازیگراندرگیردرفعالیتهایمجرمان ،موردشناساییقراردادچهراکه الگهوههایی
احتماالتأثیرمهمیدرایجادوتهداوم
نظیراجبارهایاجتماعی-فرهنگییااقتصادی-اجتماعی 
 ها
کاهش هزین
منظور   
خصوصیب    
بخش     
گذاران  
    
سرمای
بر 
فشار  
مثال ،
عنوان  
اینگروههادارند.ب   

امنیهتو
کهاهش 
موجبهات 
مثهال   ،
عنهوان  
تواندب   
می  
کارکنان 
استخدام   
سطح    
کاهش   
همچنین   
و    
اطشعهات 
و
فناوری   
پذیر 
آسیب  
ی  
 ها 
غیرقانونیاز روزن
شدن    
منتفع   
برای  
جدید  
ی   
فرصتها 
ایجاد  
  
مجبهوربه 
ت   
صهور
ایهن 
شهرکتههادر 
زند) .(UNODC, 2013: 10ازآنجهاکه    
ارتباطاترارق   
  
دلیهل
خود ،ب  
وضعیت   
کارمنداناز    
متعاقبا   
شوند  ،
پیمانکاران می   
موقت    
محدود یا   
تعداد    
استخدام   
    
خطهر
بنهابراین 
کننهد  .
ی مهی 
نارضهایت
احسهاس
شغل  ،
دادن   
دست   
ترسِاز   
پایینو 
دستمزدهای 
      
شهرکتهها
کارکنهان   
یافته  بهر  
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 
  
رکهود
ی 
دورههها 
بهالقوه را طهی 

خطهر 
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     
التحصیل  
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-
اجتمهاع
ی  
ویژگیهها 
مورد   
در   
تحقیقات 
نیجری    
در  
شوند .
می   
محسوب 
شده     
دهی  
سازمان   
  
جرام

20
،
گهروه
ایهن 
افهراد  
زیهادی از  
بسیار  
تعداد  
دهد ک     
می   
گروهمجرمان پسرانیاهو نشان 
جمعیتی  
روشهی بهرای
عنهوان 
آنشیهن را به   
کشهبرداری  
باشند ک       
می  
تحصیشتدانشگاهی 
دانشجویانی با          
    
معضهل
درواقهع  
شهوند)  .(Aransiola, 2011: 760
مرتکهبمهی 
اقتصادی   
درآمد    
کسب  
امرارمعا  و   
  
راغب ب     
پیوستن
سالخود را  
     29
تا  
22
بیکاریموجبشدهاستتاتعدادزیادیازجوانانبین  
                  
ه
گهرو
بهودن 
سهودجو  
کشور غنها   ،
در   
بیابند.شبی همینمطالعاتنیز 
آنشین 
    
مجرمان
گروه  
این  
ب   
میکنهد).(Warner, 2011: 746علهتایجهادایهن
پسرانساکاوا»21راتأیید 
موسومب «     
      
مجرمان

22
گروههاهمچنینب وسواسهایفکریوعملی نسبتدادهشدهاسهت)(Broadhurst, 2014: 4

درحالیک ب نظرمهیرسهدتهأثیراحسهاسمصهونیت،زاییهدهاعتمادبه نفهسناشهیازحهس
درایجاداینگروههابرجست تراست).(Brenner, 2012: 13

ناشناختگی23درفضایسایبر،
اینحالبرخشفتصوررایجشهکلگرفته ازتجربیهاتمحهی فیزیکهی(شهمس:1313،
با 
میتواندتنهایکیازانگیزهههایمجرمهاندرارتکهابجهرام سهایبر
،)119کسبمنفعتمالی 
سازمانیافته به شهماررود)(House of commons, 2013: 7ودیگهرانگیهزههها،نظیهر

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
مییافهتکه 
هکرهایجوانیارتکاب 
توس          
 
عمدتا
جرمسایبردرنخستینروزهایظهورخود  ،
ب صورتغیرقانونیبانقضاقداماتوتدابیرامنیتی،ب منظورسرگرمییهابه نمهایشگهذاردن
تواناییهایفنیخود،ب سیست هایرایان ایمتعهددیدسترسهیپیهدامهیکردنهد (Tropina,

24
) .2012: 159رشداقتصاددیجیتالیموجبشدتاه چش اندازجنایی وه انگیهزهمرتکبهان
ب صورتچشمگیریتغییرکند.امکانکسبعوایدوسودباالدرکنارخطرانهد دسهتگیری،
فضایسایبر رامحی جذابیبرایانواعمختلفمجرمهانکهردکه به دنبهالکسهبسهو دیها
متزلزلنمودنمشروعیتواساسنظامهایسیاسیوارز هایحاک برفرهنگی)جامعه از

طریقارتکابجرمبودند.
اززمانپیدایشتاکنون،شبک هایاطشعاتجهانیب دوشهکلتوسه مجرمهان دسهتاویز
انتفاعوبهرهمندیقرارگرفت است؛نخستب عنوانرسان جدیدبرایارتکابجرام سهنتیدر

کناردیگرانواعوسایلارتکابجرمودومب عنوانبسترینوینبرایارتکاباشکالجدیهدیاز
جرام باماهیتمنحصرب فرد.مسئل فضایسایبرب عنهوانوسهیل جدیهدارتکهابجهرم،بایهد
وابستگیتنگاتنگیباامکاناتوتوانمندیهایمجرمانیداردکه قصهداسهتفادهازشهبک ههای
اطشعاتراب منظورکسبحداکثرسوددارند.اینموضهوعهمچنهینمهیتوانهدناشهیازایهن
واقعیتباشدک اعضایگروهههایسهازمانیافته سهنتی،همهوارهبه منظهورفهرارازتعقیهبو
میباشندک درکشهورهایدارای
گرفتاریدرچنگالعدالت،درصددیافتنپناهگاههایامنی 25
میشود).(Williams, 2001: 2فضایسایبربها
حاکمیتضعیفونظامهایسیاسیناپایدارایجاد 

قابلیتغیرقابلکنترلبودن،ناشناسماندن،فقدانحدودومرزهایمشخصوارام فرصتهای
شکلدهندهمحیطی
حضورفیزیکیدرصحن جرم ،
مِ     
متعددبدونلزو
جدیدبرایارتکابجرام       
مطلوبوارجحنسبتب فضایفیزیکیبرایارتکابجرماست؛ب ویژهبادرنظهرگهرفتنایهن
میتواننهدازکشهورهاییمرتکهبجهرم
جهانشمولاینفضا ،
مه ک مجرمان،ب دلیلماهیت 
شوندک چارچوبهایقانونیمطلوبوتواناییههایفنهیالزمرابه منظهورمبهارزهبهاجهرام 
سایبریدارانمیباشند) .(Goodman, 2010: 315دراینموردشبک جههانیاینترنهتبه عنهوان

سازمانیافته آفشیهن،ازجمله سهو اسهتفادهاز

وسیل ایبرایتسهیلارتکابتمامانواعجرام 
کودکان،قاچاقغیرقانونیمهوادمخهدر،قاچهاقانسهانبه منظهوراسهتثمارجنسهی،مههاجرت
میگیرد.
غیرقانونی،انوعمختلف کشهبرداری،جعلوغیرهمورداستفادهقرار 

24. Criminal Landscape
25. Safe Havens
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ب موازاتاینواقعیت،برخیتحقیقاتنشاندهندهاینموضوعهستندکه درعصهرحاضهر
سازمانیافت ایک ب عنوانمیهرا،،

گروههایمجرمان سازمانیافت سنتی،درکنارساختارهای

ازدنیایفیزیکیب دنیایدیجیتالیانتقهالدادهانهد،اقهدامبه ایجهادسهاختارهایمنسهج و
برارتکابجرمدرشبک هایاطشعاتجهانیوفضایسایبرتمرکز
        
صرفا
اندک  
ده 
هدفمندیکر 
دارند).(Ben-Itzhak, 2009: 10گزار هایاخیرک توس شرکتهایمتعددامنیهتدرفضهای
شدنوپیچیدهسازیحمهشتدر

سایبرارام شدهاستبراینواقعیتتأکیدکردهاستک فنی
فضایسایبرب منظورارتکابجرام متعدد،باالخصجرام مالی،ازساختارهاییمتفاوت،سیال،
پویا،منسج ودرحالتکامهلتبعیهتمهیکنهدکه درصهددارامه اشهکالجدیهدیازانحها 
بهرهمندیازتکنولوژی،ب منظورب دستآوردنمنافعمهالیغیرقهانونیمهیباشهند

).IOCTA, 2015: 31
الزمب ذکراستتفکی)میاندوموضوعمطرحشده،یعنیمههاجرتجهرام وگهروهههای
سازمانیافت سنتیب فضایسایبروظهورشکلجدیدیازجرمسازمانیافت ،نبایددرمعنهای

مستثنیشدنهری)باوجوددیگریتفسیرشودوایندوساختاردرکناریکهدیگردرفضهای
میدهند.
سایبرادام حیات 
(Europol,

 .4ساختار گروههای مجرمانه سازمانیافته
بسیاریازدولتها،آژانسهایمجریقانون،پژوهشگراندانشگاهیوسردمدارانصنعتامنیت
گروههایمجرمان سازمانیافت باهمانشکلسهنتیبه شهدت
میپندارندک  
درفضایسایبر ،
میکنند،اماطبقنظربرخهیپژوهشهگران،یافته هها
خودرادرارتکابجرام دیجیتالیدرگیر 
میدهندک احتمالبیشتریوجودداردک مجرمانب منظورارتکهابجهرام سهایبر،در
نشان 
شبک هایغیرقانونیباساختاریتوزیعشدهوسیالسازمانهاییباساختاررسمیدرگیرشهوند
).(Décary-Hétu et al, 2012: 3درادام بابررسیمختصرساختارهایهرمی26درفضهایواقعهی،
سازماندهیجرام درفضایسایبرپرداخت خواهدشد)11(.

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

بسیاریازفعالیتها
تش گروهیچندیننفررااقتضامیکنند.بنابراینازدیربازب کارگیریسهازماندههیسلسهل 
مراتبیب عنوانروشیمرثربرایتمرکزتش هایگروهیجهتنیلب هدفمشهتر شهرکا،

26. Hierarchical Structures
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ب دلیلبرخورداریازسیست تقسی وظایف27وزنجیهرهفرمانهدهی21،تلقهیمهیشهدهاسهت
))12((Ronfeldt, 1996: 7-8
درزمین ارتکابجرمدرفضایفیزیکی،وجودساختارهایهرمیبه همهراهسهازماندههی
پیچیدهوتقسی وظایفب منظهورمشهارکتدرسهناریویمجرمانه وبرقهرارینظه درگهروه
گروهههایمجرمانه سهنتی
اجتنابناپذیراست.توضیحاینک دردنیایواقعیک درآنساختار 

میگیرد،قربانیان،اع ازدولتوشهروندان،اغلهبازضهعفوآسهیبپهذیریخهودآگهاه
شکل 
میباشندوباتوج ب اینآگاهیدرپیاجتنابازبزهدیدگیبرمیآیند؛ب عنوانمثالازطریهق

مسلحکردنخودیاساختندیواریادیگراقداماتپیشگیران درپاسخب ایناقدامات،سهارقانو
دیگرمجرمانب وسیل سازماندهینیروهایخهوددرقالهبتشهکیشتیکه گنهگ29یهاگهروه
مجرمان نامدارد ،درصددغلب برمقاومتوپایداریقربانی،ازطریقارعابیاحمشتفیزیکهی
.شکستنحرزوفامقآمدنبردیگرتدابیردفهاعیقربهانینیازمنهدقدرتمنهدیگهروه

برمیآیند
سازمانیافت سهنتیتهاحهد

مجرمان است).(Brenner, 2002: 27موفقیتایندست هادرجرام 
زیادیمعلولرو هایمرثریبودهاستک آنههادرکسهبدرآمهدازدارایهیقربهانیبه کهار
میکردند؛به نحهویکه بها
ییهمانندی)تقویتکنندهقدرت30عمل 

بردهاند.چنینگروهها
می 

بهرهگیریازتش هایچندیننفردرراستایغلب برمقاومتقربانیب صورتیمرثرب کسهب

میآمدند).(Rollins et.al, 2013: 6
منفعتنامل 
باتوسع وبس دامن جغرافیاییبا(حاکمیتی)گروهمجرمان )،نظارتبهرفعالیهتههای
اعضایگروهوکنترلمستقی آنک اکنونب دلیهلمتنهوعشهدن،نیازمنهدنظهارتبیشهترو
میسسازمانمجرمان مشهکلشهد.بهرایرهبهرگهروهامکهان
توس ر
پیچیدهتریبودند ،عمش  

حضورفیزیکیدرهرزماندرمناطقمختلفونظارتبرفعالیتهریه)ازاعضهاامکهانپهذیر
نبود.درراستایحلمشکلاعمالنظارت،ب ویژهدرگروههایمافیاییمهدرن،سهطوحمتعهدد
نظارتازجانبکسانیایجادشدک ازطرفرمهیسا صهلیبهرایهنامهرگماشهت شهدهبودنهد
ت
دسهتورا
خودگرفهتونظهارتدرقالهبسلسهل   
              
.سازمانشکلهرمیب
)       (Pijáček, 2009: 22
34
33
32
زنجیرهاییپدیدارشد؛31ازکاپو(رمیسکل) یاجانشینوی ب کاپیتان ودرنهایهتسهرباز

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 سهنتیبیشهتربه 

بناب مراتبمذکور،ایجادوگستر الگویهرمیدرجرام 
دلیلحفظنظارتوکنترلبررفتارهایمجرمان متعددیبودهاستک گهروهدریه)منطقه 
میشدهاست؛چراک درفضایواقعیجرام تاحدزیهادی
جغرافیاییب نسبتگستردهمرتکب 
انجاممیشوندواینافرادموضهوعاصهللهزومسهازماندههیوهمهاهنگی

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

ازوفاداریاعضاییاستک دارایتواناییموردنیازبرایاعم
کردنمصنوعاتواقشمغیرقانونی،نیازمندنقلوانتقالایهناقهشم،

مجرمان هستند.فرو ونقد
تعیینمحلمناسبومطمئنبرایتبادل،تأمینامنیتبهرایخهودومشهتریاناسهت.انجهام
صحیحومرثرتماماینعملیاتواقداماتتوس ی)فردانسانییادرقالبی)سهاختارسهاده
مجرمان امکانپذیرنیستوساختارهایهرمیدرراسهتایسهازماندههیتعهامشتانسهانی36و
تضمیننیلب هدفمجرمان درفضایواقعیب صورتعمودی،متمرکز،خش)وثابهتشهکل
گرفت اند.بنابراین،شکلاینساختارهابرگرفت ازماهیتمقدرومحدوددنیایفیزیکیپیرامون
مااست.
درایراندرقرناخیرسندیکاهایمتعددیب منظورخریدوفرو مهوادمخهدرومشهروبات
سازمانیافت نسبتب حملونقلبهیندولهتههاایهناقهشمو

الکلیتأسیسشدندک ب صورت
میکردندوموجبتوسع صنعتقاچاقشهدند.سهاختارهایسلسهل مراتبهیو
توزیعآنهااقدام 
ینالمللهیبه منظهور
تقسی وظایفدراینسازمانهابعدهاتوس کارتلههایبهزرگملهیوبه 
عنوانمثالبرایمدیریتسازمانیبرخهی
ارتکابدیگرجرام وامگرفت شدودردوده اخیرب  
شبک هایغیرقانونیومجرمان کومست37ب کارگرفت شد.درتمامیاینسهازمانههاسهاختار
هرمیمرثرترینشکلمدیریتبرایتمرکزقوا،نظهارتبهراعضهاوکسهبحهداکثرمنفعهتدر
میآمد.
دنیایفیزیکیبرایاقلیترهبرانحاک ب شمار 
 .2-4سازماندهی در فضای سایبر
برخشفدنیایواقعیک ب دلیلمقدربودنفضایحاک وب تبعآنمحهدودیتههایموجهود
میگرفتنهد،فضهایسهایبرسهاختگیو
درآنساختارهاب شکلعمودی،ثابتومتمرکزشکل 
یکه اکثهر
.ساختگیبودنب معنیمتغیروپویابهودناسهت؛به نحهو 

ناشیازجعلانساناست
میتوانتغییریاانتقالداد.بنابرایندردنیهایسهایبرمحهدودیتههایدنیهای
بخشهایآنرا 
فیزیکیوجودندارد.

36. Human-to-Human Interactions
37. Quest
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باوجودتردیدهاییک ازآغازهزارهجدیددرخصوصشهکلگیهریگهروهههایمجرمانه در
میدهندماهیتجهانشمولفضایسهایبر
فضایسایبروجودداشت است،تحقیقاتاخیرنشان 
زمین شکلگیریگروههایمجرمان راازتجمعاعضاییازسراسرجههان،بهرخشفگهروهههای
()13
سنتیک اعضایآناغلبدرمناطقخاصیمستقرمهیباشهند،فهراه کهردهاسهت  (Wall,
فقدانمحدودیتهاموجبشدهتافضایسایبر،ب عنوانفضایشبک هایاشهبک ای

).2015: 79
ازشبک ها،ب صورتافقی،گسترده،سیالودرحالتحولشکلبگیرد.وجهودایهنمشخصهات
میتواندتأکیدکنندهاینفرضباشدک ساختارهایسازمانیهرمیبهرایفعالیهتههاییکه در

همانگون ک درادام بح بیانخواههدشهد،در
فضایسایبررویمیدهند،مناسبنیستند .

ساختارهایتودهای،وضعیتوجایگاهاعضایگروهب حالتنزدی)ب ه 31ومسهاوی39گرفته 
است؛چراک حمشتراهاندازیشدهتوس اعضهاوواحهدهابه صهورتمسهتقل،خودمختهارو
سازماندهیشکلعرضیدارد.

میگیردو
خودجو صورت 
ب همینصورت،برخشفدنیایواقعی،درفضایسایبر،اگرچ اعمالقدرتب منظورغلبه 
برتدابیروتمهیداتدفاعیالکترونیکیقربانیماننددورزدندیوارهآتشینیاتهدیدقربانیبه 
کاهشاذیتوآزارازطریقباجافزارودرنتیج تصاحبدارایهی

پرداختمنفعتیمالیب منظور
آوریوتمرکزنیهرویترکیبهیوتهش 

ویضروریاست،ولیالزم چنیناعمالقدرتیجمع
یسازمانیافت دردنیهای

دیگرمجرمانسایبرینظیرهکرهانیست؛چراک خصوصیاتگروهها
واقعی،مانندتوسلب خشونتوکنترلمحل یهامنطقه خهاص،بهرایفعالیهتههایمجرمانه 
سازمانیافت دردنیایسایبرقابلتصورنیست.برعکس،نیرویالزمبه منظهورتحقهقجراممهی

نظیرسرقتدرچنینفضایی،نتیج عملکهردفنهاوریواصهلخودکهاربهودنحمهشتاسهت؛
مینماید()14وقهدرت،نه درتعهداد
بنابرایندردنیایسایبراهمیتقدرتفیزیکیبسیارناچیز 
افراد،بلک درنرمافزارهانهفت است.دراینفضهافنهونخودکارسهازیجهایگزینتعهدادبسهیار
زیادیازنیروهایانسانیشدهاندک درفضایواقعیبرایانجاموظایفمجزا،ب عنهوانبخشهی

ازسازمانبزرگمجرمان ،اختصاصدادهشدهاند.ب عنوانمثال،درجرمکویوتوزیعغیرقانونی
نرمافزار40یهاپخهشروانگهردانههایمجهازی41،تنههااقهدامالزمبه منظهورتحقهقجهرم،به 

سایتاستوسوسایننرمافزاربهدوننیهازبه واسهط وتهأمین


افزاردروب

گذارینرم
اشترا 
ازطریقکویبرداریباچندکلی)سهادهقابهلانتشهارتوسه مشهتریاناسهت.

امنیتب راحتی
میکند.
سازماندهیرابرطرف 

وجودچنینمزیتینیازب وجودسطوحمتعددفرماندهیو

38. Close-in
39. Stand-off
40. Software Piracy
41. Virtual Drug
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نفراتدرارتکابجرام درفضایسهایبرنشهانمهیدههدکه شهرط
اهمیتنداشتنتعداد    
       
نخست،ایجادوبس ساختاردست هایمجرمان ،اگربتوانی بهرایآننقشهیقامهلشهوی ،در
میکنهد.به عبهارتدیگهر،به دلیهلاینکه مجرمهان
سازماندهیجرمسایبرتأثیرناچیزیایفا 
میتوانندب تنهاییاینچنیندراقداماتمجرمان موفقباشند،نیهازیبه پیوسهتنبه 
سایبری 
شکلگیریگهروهمجرمانه درفضهایسهایبر
دیگرمجرمانب منظورافزایشقدرتندارند،بلک  
نشاندهندهتمایلاعضایگروهب هدفقراردادنچندینقربانیبه صهورتهمزمهانوتمرکهز

تش هاب منظورنیلب کسبسودبیشتردرمواردبسیارپیچیدهاست).(Brenner, 2002: 29
آنگونه که در
سازمانیافت مجرمان سایبری،اعتمهاددرمفههومسهنتی )15(،

درگروههای

گروههایینظیرمافیایمدرنب عنوانجزیهیازاجهزایحاکمیهت42مهیتهوانشهاهدآنبهود،

،ازآنجهاکه دنیهایسهایبرفرصهتههایبیشهتریرابهرای
ندارد)(UNODC, 2013: 45
معنایی  
میکندوازاینطریقخطرافشهاو
مخفیماندنوتضمینناشناخت ماندنهویتی)نفرایجاد 

دستگیریاعضایهاسهردمداراناصهلیکهاهشمهییابهد).(Brenner, 2002: 47بنهابراینمیهزان
وفاداریمش اعتمادب اعضانیست،بلک درج تخصهصوتوانهاییاسهتکه مهیتوانهددوام
عضویتدری)گروهمجرمان رابرایفردعضوتضمینکند.وجودتوانهاییههایفنهیمسهاوی
موجبتمایزساختارهایفرماندهیدرگروههایمجرمان سایبریازهمتایانسنتی

میاناعضا،
میشود؛چراک دراینساختارههریه)ازاعضهامهیتوانهدیه)کهارآفرینغیرقهانونی
خویش 
گروههایمجرمان آنشیناغلبازساختاریرسهمیوپایدارخاصهیدرارتکهاب
مستقل43باشد .
تبعیتنمیکنند.علتاینامرب فقدانسازوکارهایکنترلونظهارتدرفضهای

جرموجرام ،
یگردد).(Tropina, 2012: 162
سایبروعدمنیازب برقراریارتباطزیادتوس اعضابازم 
گروهههایمجرمانه سهایبریاغلهب
گروههایمجرمان سنتی،عضویتدر 
ب عشوه،برخشف 
موقتیاست.درفضایسایبر،پیوندهایمجرمان برای زماننامعینیوب منظورنیهلبه ههدف
میشود.تواناییتر گهروهتوسه 
غیرقانونیموردنظرشکلگرفت وبعدازآنازه گسست  
گروههادرههرزمهان،شهکلدهنهدهمرلفه قدرتمنهدیدربرابهر
اعضایگذراوعضویتدراین 
موقتیبهودنماهیهت

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

مجرمان سنتی،نبایددراینگروههاازاهمیتچندانیبرخوردارباشندوب همینصورت،گذرا
آنگون ک درمتنمهاده2کنوانسهیونجهرام 
میشودتانتوان 
بودنساختارهایآنشینباع  
تشکیلشدهبرایی)دورهزمانیمشخصقلمهداد

سازمانیافت شرطدانست شدهاست،آنهارا


42. Governance
43. Criminal Entrepreneur
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سازمانیافته موجهود

کردوازاینجهت،اعمالتعریفمادهمربوط درکنوانسیونبرگروههای
درفضایسایبرخالیازاشکالنخواهدبود.
میتواننتیج گرفتسهاختار
نظرگرفتنمطالبارام شدهوماهیتخاصفضایسایبر 
بادر 

گروههایمجرمان درجرام سایبریتاحهدزیهادیازسهاختارهایهرمهیومافیهاییازجههت
پذیری،ناپایدار،متغیروسیالبودندرجرام سهنتیمتفهاوتاسهت).(Brenner, 2002: 1


انعطاف
اینایدهک جرام سایبری،ب دلیلماهیتمنحصرب فردخود،ساختارهایمجرمان متفاوتیرا
میکنند،موجبشدتادرسال2012گون شناسیجدیهدیازسهویبرخهیپژوهشهگران
ارام  
44
م)گوایر برمبنایپژوهشهایخود،ازمطالع حدود500پرونهدهثبهت
مطرحگردد.مای) 
درصدازفعالیتهایمجرمان ارتکابی

شدهمربوطب جرمسایبری،نتیج گرفتک بیشاز10
()16
یسازمانیافته مهیباشهند وگهروهههای

درفضایسایبرمحصولبرخیازاشکالفعالیتها
مجهرمان سازمانیافت سنتی،فعهالیتههایمجههرمان خههودرابهاانههواعجدیهدترومتغیهراز
شهبک ههایمجههرمان به دنیههایدیجیتهالیواردکهردهانهد).(BAE Systems Detica, 2012: 3
درفعالیتهایآنشینوسهاختارمشهارکتدر

گون شناسیویبرمبنایدرج مشارکتگروهها
داخلگروهارام شد.برایناساس،گون شناسیویازس مجموع شکلگرفته اسهتکه در
میپردازی .
ادام ب بررسیهری)ازآنها 
 .1-2-4گروههای مجرمانه آنالین

تودهای45و
میتوانندب دوزیرگروه 
اینگروههادرارتکابجرمب صورتآنشین،فعالیتدارندو 
محوری46تقسی بندیشوند.زیرگروههااغلبمجازیبودهواعتمادمیاناعضاازطریهقمیهزان
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 
بعضها
وغیرمتمرکزباهدفیمشتر برایارتکابجرم،بهدونداشهتنرهبهریخهاصوالبته  
میشوند.چنینساختارهاییممکناسهتدرانجهام
دارایحداقلیاززنجیرهدستوراتتوصیف 
47
عملیاتمجرمان خودب شیوههاییک یادآورعملیاتگروههایهکتیویست است،به صهورت
ویروسیعملکنند.تودههادرزمین هاییک ازنظرمفههومی،آنشیهنمحهورمهیباشهند،ماننهد
مخالفتهاومقاومتهایسیاسی،بیشترینفعالیترادارند.گروهمشههورهکرههایناشهناس41
میتوان،باتوجه 
میگیرد.ساختارگروهمجرمان باشگاهسرزمینعجایب49را 
درایندست قرار 
ب اطشعاتموجود،ی)ساختارتودهایتلقیکردکه درآنگروههیازکهود بازهها50،بهدون
اینک واجدرهبرخاصیباشند،بای)ایدهمشتر ب صورتشبک ایگردیکدیگرجمعشدهو
ب صورتغیرمتمرکزباب اشترا گذاریتجربیاتخوداقدامب برقراریارتبهاطبهاکودکهاناز
طریقتاالرهایآنشیهن،آمهادهسهازیآنهانبهرایارتکهابعمهلجنسهیودرنهایهتتحصهیل
میکردند).(Harlow et al, 2003: 115
پورنوگرافیکودکانوانتشارآنها 
دسهتورات
بهاسلسهل    
ازمنظراجرایقانون،ماهیتغیرمتمرکز،مهوقتیوسهلولیتهودههها  
                      
 
دنبالداشت
هاب    
اینگروه 
گستر    
درجلوگیریاز   
هاییبرایپلیس      
تواندچالش     
غیرواضح ،می   
   
درآنهها
باشهندوگهزینشاعضها 
هکهارمهی     
اغلبتهاز
ها 
 
توده
باشد.ازطرفدیگراینواقعیتک  
           
ها 
ی
آورندهفرصت 
تواندفراه    
می   
عشوهبرفقدانرهبرمشخص ،
گیرد ،
دقیقصورتنمی   
صورت      
ب    
شود.
خوبیدرانجامتحقیقاتپلیسیتلقی  
          
 .2-1-2-4ساختارهای محوری

همانندتودهها،ساختارهایمحوریب صورتآنشینفعالیتدارند،اماساختارفرماندهیدرآنهها
مشخصتراست.اینگروههادارایی)نقط کانونیب ناممحهور،متشهکلازرؤسهاورهبهران

میآیند.فعالیتههایآنشیهنآنههاطیهف
میباشندک دراطرافآنهاشرکایجانبیگرد 
اصلی ،
وسیعیازرفتارهایمجرمان راازجمل توزیعغیرمجازنرمافزارها،حمشتفیشهینگ،راهانهدازی
باتنتها،جرام جنسیآنشینوتوزیعترسافزارها51بامقاصدمتعددمالییهاغیرمهالیرادربهر
لولزس) 52وبازارههایمربهوطبه مهوادمخهدرماننهدجهاده
  
معروفب
   
گیرد.گروهمجرمان
می      

54
53
ردای به عنهوانیکهیازانهواع
میکنند.گهروهمعهروفدرینه)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 نقهضحهقتکثیهر،برخههورداراز
نظرگرفتنسهناریویورز55مهیتهوانبه 
ودر 
چنینساختاریبود.باتحلیلساختاراینگروهها 

نکاتزیرپیبرد:
ساختارهایمحوریدرتخصیصوانجاموظایفازسازمانیافتگیبرخوردارهستند؛

)1
میشود؛
بودناینسازمانیافتگیدرهرزیرگروهبیشتر 

 )2
سیال
)3رهبردرگروههایمجرمان آنشینباساختارنقشواال،مشاورمتخصصوهدایتگرتمهام
میکند؛
مجموع راایفا 
)4رهبران محلیدرهرکشورازخودمختاریبرخوردارندوموقعیتآنانازحیه اهمیهت
میگیرد.
ذیلمرسساصلیشبک قرارنمیگیرد،بلک درعرضسایررهبرانشکل 
اینگروهههاازکهدهاو

مشکلتراست،ب ویژهاینک 

ازدیدگاهپلیسی،نفوذب درونمحورها
میکنندک کشفآنهابسیارمشکلاست.اماازطرفدیگراینگهروهههادارای
عشممیاستفاده 
میتواندعملیاتکلیدیاجرایقهانونعلیه مههرهههای
میباشندک  
ساختارفرماندهیروشنی 
کلیدیگروهرادرخودمتمرکزکند).(UNODC, 2013: 46
 .2-2-4گروههای مجرمانه دوفضایی

درایندست ،گروههاه درفعالیتهایمجرمان آنشینوه آفشیندخالتدارندوبه عنهوان
میتهوانآنههارابه دوزیرگهروهترکیبهی
میشوندک  
گروههاییترکیبی56ودوفضاییتوصیف 
دست ایی57وترکیبیگستردهتقسهی کهرد51.طبهقپهژوهشمه)گهوایربهیشاز60درصهد
گروههایمجرمان درفضایسایبر،دارایساختاریمتشکلازایندوزیرگروههستند.

 .1-2-2-4ساختارهای ترکیبی دستهایی

میگیهرد.فعالیهتههای
دراینگروه،ارتکابجرمتوس جمعب نسبتکوچکیازافرادصورت 
مجرمان اینگروههاپیرامونجرام خاصبااتخاذرو هایخاصهیمهیچرخهد.سهاختارایهن
گروههاتاحدزیادیشبی گروهمحوریاستاماب طورپیوست درهردوفضایآنشینوآفشین
میشوند.یکیازمعمولترینفعالیتهایمجرمان اینگهروههها،سهرقتاطشعهات
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.
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نمودار ( -)2ساختارهای ترکیبی دستهایی


 .2-2-2-4ساختارهای ترکیبی گسترده
ازنظرعملکردشبی زیرگروهترکیبیدست اییاست،ولیتمرکزاعضادرآنبسیارکمتراسهت.
میگیردونسبتب ارتکابطیهف
ازگردآمدنتعدادزیادیشرکاوزیرگروههاشکل 

اینگروهها
مینماید،امامقداریازهماهنگیراب منظوراطمینهان
گستردهایازفعالیتهایمجرمان اقدام 
میکند.
ازموفقیتدرعملیات،حفظ 
ازدیدگاه پلیسی،گروههایدسهت دومبه دلیهلدارابهودنسهاختارهایچنهدپیونهدیو
میتوانآنهاراههدفقهرارداد،مهیتواننهد
زنجیرهاییک تنهاازطریقراهبردوعملیاتخاص 
گمراهکنندهباشهند.حضهوربیشهترایهنگهروهههادرفضهایواقعهیمهیتوانهددرتهداوم
بسیار 
ساختارهایفرماندهیآنهاوتمرکزبیشتربرطرحهایمجرمان ،مهرثرواقهعشهود؛اگرچه ایهن

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

ایازگروههایتبهکارانه پهیبهردکه بیشهتر

هامیتوانب وجوددست 

بامطالع برخیگزار 
ب صورتآفشینفعالیتدارند،اماازفناوریآنشینب منظورتسهیلارتکابرفتارههایمجرمانه 
میبرند.اینگروههاب دلیلمشارکتبسیارزیاددرارتکابجهرام سهنتیمههاجرت
خودبهره 
میباشندوتعدادآنهاازی)ده قبلرو
کردهب فضایآنشین،نظیرکشهبرداری،حامزاهمیت 
ب افزایشبودهاست.بست ب درج همبستگیوسازماندههی،بهرایایهنگهروهمهیتهواندو
زیرگروهمتصورشد:هرمی60ومجتمع61.
 .1-3-4ساختارهای هرمی

ب دلیلوجودمزایایویژهدراستفادهازشبک جهانیاینترنتدرفامقآمدنبرالگوهایسهنتی
یسازمانیافت سنتیدرقالبههایجدیهد

اجرایقانون،ازدیدگاهنظریاحتمالحضورگروهها
تهرین
شاخص  
میدهند  
دراینفضاوجوددارد.بااینوجود،پژوهشهایملیومنطق ایینشان 
گروههایمجرمان سنتی،نظیرخانوادههایتبهکار،باهمانساختارهایسهنتیسلسهل مراتبهی
شدهاند.ب عنواننمون عشقه سهنتیبرخهیگهروهههای
ب قصدارتکابجرام واردفضایسایبر 
مافیاییب روسویگری،اکنونب ایجادوبسایتهایپورنهوگرافیگسهتر یافته اسهت.دیگهر
مثالها شاملایجادکازینوهایآنشین،قماربازیواخاذیازطریهقتهدیهدبه خهامو کهردن
سازمانیافت ایمانندیاکوزا62درژاپنومثل هایچینی63

سیست هااست.اتحادی هایفراملی
درهنگکنگ،دردوده قبلاقدامب ارتکابجراممهیماننهدقاچهاقپهول64،تکثیهروتوزیهع

کردهاند.همچنینامهامسهامودرابهاتشهویق
نرمافزارهاوتقلبدرکارتهایاعتباری 
غیرقانونی 
اعضایامتشفمجرمان خوددرفضایواقعینسبتب تقلبدرکارتههایاعتبهاریدرفضهای
یسازمانیافته سهنتی

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

ک ساختاراولی و
تغییرینمیکند،اماگزار هایارام شدهحاکیازآناستک برخیازاینتشکلهها،پهساز

وارتکابفعالیتههایمجههرمان حالهتشهبک ای،

ورودب فضایسایبردرجذباعضایجدید
ش
ییازماهیتیکهام
چنینگروهها   

میگیرند).(Group IB, 2011: 7
غیرمتمهرکزوعرضیب خود 
میکنندک درعیندوفضاییبودنازدوساختارمجزاومنطبقبامحهی 
منحصرب فردتبعیت 

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








 .2-3-4ساختارهای مجتمع

سازمانیافتگی موقت،سیالواغلب بدونهدفمشخص هستند ،شبی 

ساختارهایمجتمع با
آنچ در پژوهش سازمان ملل 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 سومنیزسهطحدانهشپیشهرفت مهأمورانپلهیسازسهاختارو

ترکیباینگروهها،درصورتیک بامهارتوسرعتدرکشهف،تحقیهقومقابله همهراهباشهد،
میتواندامتیازمطلوبیدرمقابل هرچ بهترباساختارهایسازمانیافت مجرمان تلقیشود.امها

اینواقعیتک ایهنگهروهههاازابزارههایدیجیتهالیبههرهمهیبرنهدوتعهدادیازآنهها،چهون
خانوادهها یبزرگمافیایی،قدرتیورایقانونونهادهایمجریآندارنهدازموانهععمهدهایهی
میسازد.
استک مأمورانمجریقانونرادرتحققاهدافعدالتکیفریناتوان 
میرسدکه آیهادرایهرانکه ازکشهورهایبها
اکنونپاسخب اینپرسشضروریب نظر 
()11
میشهود ،جهرام سهایبر،
بیشترینکاربراینترنتیمیانکشورهایخاورمیان ودنیامحسوب 
سازمانیافت ب خودگرفت اندیاخیر 

شکل
درابتدایبح ذکردونکت الزماست.نخستآنک متأسفان درسطحملیتحقیقهاتالزم
دراینزمین صورتنگرفت است.بااینوجود،نظرب ماهیتخاصفضایسهایبر،بعهدفراملهی
سازمانیافته ()19و

وبسایترسمیمرکزبررسیجرام 
آنومطالع اخباریک گهگاهازطریق 
میتوانتاحدیب اینپرسهشههاپاسهخداد.
میشود 
پلیسفتادرموردمجرمانسایبرمنتشر 
البت ناگفت نماندک هرگون نتیج گیریدراینراستا،ب دلیلفقهداناطشعهاتالزم،بایهددر
میتوانتاحدودیب ایهن
کمالاحتیاطصورتگیرد.دوماینک بابررسیمنابعواخباررسمی 
نتیج ناملشدک مجرمانسایبریدرایران،درارتکاببسیاریازجرام علی اموالدرفضهای
سایبر،مانندکشهبرداری،جرام مربوطب افتراوهت)حیثیهتبه میهزانزیهادیبه صهورت
میکنند،ولیدرزمین جرام علیه اخشقیهات،دیهن،نظهامسیاسهی،تروریسه ،
انفرادیعمل 
سازمانیافت تشهکیل

قاچاقموادمخدر،داروهایغیرقانونیونقضحقتکثیرباایجادساختاری
میشوندوباحمایتدولتهایاسازمانهایمنطق اییدرقالبشبک ایاقداممیکنند.ازعلهل
گستردهبهودندامنه فعالیهتبه منظهورتحقهقاههدافخرابکارانه ،جهذب

اینامرمیتوانب 
طرفدارانبیشتروبازاریابیوسیعبرایفرو یهابه اشهترا گهذاریمحصهوالتومحتههویات
غیرقانونیخهود،اشارهکرد.درهرحال،اخذنتهایجدقیهقتهرنیازمنهددردسهترسبهودنمنهابع
تحلیلیوآماریموثقاسهت.درادامه به تجزیه وشهرحسهاختاریه)گهروهسهازمانیافته 
میپردازی ک ازفضایسایبرب منظورارتکابجرمدرایرانبهرهبرد.
شناخت شده 
طبقاطشعاتارام شدهتوس مرکز،درپروندهمعروفب مضلین2سردست اصلیشبک با
غیرقانونی«آویزون»و«ایرانسهکس»ازکانهادا
ثبتدامن وراهاندازیسایتهایغیراخشقیو 
اقدامب انتشارمحتوایپورنوگرافیومطالبحاویتصاویروفیل ههایمسهتهجنپرداخهت.بها
یایجادشدهوتهاالر

توسع سایتونیازب تمرکزبرفعالیتبیشتر،ویازطریقمحی سایتها
گفتگو،نسبتب جذبوب کارگرفتنبیشاز20مدیرجانبیاقدامکرد.
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میتوانیکیازمصادیقبارزساختارهایمحوریدانستکه دراطهراف
شبک مضلین2را 
مدیراصلی،ب عنواننقط کانونی،اعضایجانبی،ازاقصینقاطداخهلوخهارجکشهورباههدف
مشخصیگردآمدهودرامورمحول ازخودمختهاریبرخهوردارمهیباشهند.وظیفه ههریه)از
مدیرانمیانیتعریفشدهبهودوهریه)مسهئولیتههایمجزایهیرادرادارهسهایت،تاالرههاو
انجمنهایمختلفبرعهدهگرفت بودند.

نمودار ( -)6ساختار گروه سازمانیافته مضلین 2












فرماندهیمدیراصلیدراینپرونده،معلولتخصهصبیشهترویدرامهرمهدیریتسهایتو
آشناییبااموررایان ایبود(ویدیواعترافاتمتهمانپرونهدهمضهلین،2وبسهایتگهرداب).از
اینرو،نظری افتراقمفهومقدرتدررهبریگروهجناییسهایبری،دسهتکه درسهاختارهای
مجرمان آنشیندرایرانقابلتأییداست.ماهیهتسهیالایهنسهاختار،نه تنههاازآزادیعمهل
میشود،بلک حتیمهدیراصهلی،به عنهوان
مدیراندرمدیریتدیگربخشهایسایتمشخص 
دروبسهایتههای

مرسسسایتوطراحنخستجذباعضاوهمچنینبرخهیازدیگهراعضها
مشاب دیگر(نظیر«بیاکلیپ»)نقشهایفرعیرادرعرضدیگرمدیرانبرعهدهداشت اندکه 
اینواقعیت،یادآورپیوندبینگروهیساختارهایمجرمان محوریوایجادشبک گستردهتهراز
مطرحنبودنساختارهرمیبه دلیهل

میکنند.
افرادیاستک درانعقادپیمانجناییمشارکت 
مصداقنداشتنقدرتفیزیکیموجبشدتابرخشفگروههایمجرمان سنتی،فعالیتمهدیران
جانبیبرمبنایهمکاریوتشری)مساعیدرعرضیکدیگر،بدونتبعیتاززنجیرهدستورات،
شکلگیرد.
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 .5جرم سایبری سازمانیافته و بازارهای سیاه مجرمانه
سازمانیافت درفضایسایبرودرآمهدهای

ازسال2005میشدی،باظهوروگستر گروههای
سرشارحاصلازعضویتدراینگروهها،پدیدههاییشبی آنچ دردنیایواقعیب عنهوانبهازار
سههیاه61نامیههدهمههیشههوند،ب ه ویههژهدرکشههورهایاروپههایشههرقینظیههررومههانیواوکههراین
)،(Bhattacharjee, 2011: 82پدیدارگشت.اینبازارهاکه مهیتهوانآنههاراکارآفرینهاناقتصهاد
غیررسمیدانست)(McCarthy, 2011ب عنوانساختاریشناخت مهیشهوندکه درآناعضهای
شرکتهایمجرمان بانقشهایمتعدد،ازجمل کدنویسی،فروشندگی،متخصهصفنهی،هکهر،
میزبانی،ریاستورهبهری،صهندوقداری،داللهیوقاچهاقچیپهولوغیهره)درفراینهدایجهاد
بدافزارها،پخشویروسهایرایان ای(بهرایمثهالازطریهقایمیهلههایفیشهینگ)،مهدیریت
ونقدکهردناطشعهاتمهالیدخالهت
نت،جمعآوریاطشعاتمالیوشخصی،فرو دادهها 


بات
69
درفضایسایبرشدهاند.

دارندوبدینترتیبموجبتکوینصنعتمجرمان 
اجتماعیازافراددرگیردرفعالیتهایمجرمان 

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

مواردبرایمدتیکمترازششماهفعالیهتمهیکنهد).(BAE Systems Detica, 2012: 5بهاوجود
نویسهاناصهلیِ
توانافرادوگروههایکوچه)مجرمانه ،نظیهربرنامه    

کمبودمنابعپژوهشی 
می
بدافزارهاومالکانباتنتراتشکیلدهندههست اصلیبازاردانسهتکه دراطهرافآنههادیگهر

شرکا،تودههاومحورهاک طبقبرخیپژوهشهاباطراحاناصلیبازاردارایمرلف هایزبانیو
فرهنگیمشتر هستند،فعالیتدارند).(Yip, 2011: 3
نکت قابلذکرایناستک بازارههایزیرزمینهی70عهشوهبهراینکه خهوددارایسهاختاری
میباشند،منبعتغذی وتقویتدیگرساختارهایمجرمان نیهزقلمهدادمهیشهوند.
سازمانیافت  

گرد صنعتمجرمان درفضایسایبرازطریقتبادلاطشعات،وسهاطتبهرایدادنمشهاوره
یتوزیعویروس،اجارهباتنت،فرو سهرویسههایانتشهارهرزنامه ،

فرو ،ایجادسرویسها
71
تهی فهرستایمیلهاوجزمیاتاطشعاتمالی،درواقعنتیج فعالیتچرخ جنایی استکه 
وانجمنهایزیرزمینیوازمشهارکتمجرمهانمتعهددبها

درمحی هایینظیرتاالرهایگفتگو
وظایفمجزاوتخصیصیافت ایجادشهدهاسهت).(Tropina, 2012: 160ازآنجهاکه سههامداران

اییازنرمافزارههایغیرقهانونی(نظیهرتروجهانههای

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

مخربونرمافزارهایکاوشگر)،زیرساختها

جلوگیریازکشفجهرموغیهره به مشهتریانخهود(مباشهرانوشهرکایجهرم)دربازارههای
68. Black Market
69. Criminal Industry
70. Underground
71. Criminal Ecosystem
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وزیرساختهابه کهار

افراد،شرکتها

غیرقانونی،فناوریراب عنوانابزاریدرخدمتتهاج ب 
ماهیتخدمترسانیفناوریاطشعاتوارتباطاتنیزبهررشهدسهریعتهرایهنصهنعت

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

سازمانیافت ب «فضایتولیدوتبادلاطشعات»

درایران،توج مخاطراتوتهدیداتجرام 
(فتا)ولزومایمنسازیشبک هاوزیرساختهایالکترونیکیحیاتیک ب نحویباامنیتملهی

اند،براینخستینباردرمصوبهیئتوزیهراندرخصهوصتعیهین«سهندراهبهردی


گرهخورده

امنیتفضایتولیدوتبادلاطشعاتکشور» موردتوج قرارگرفت.برنام پهنج توسهع (-94

خدماتدولتالکترونی)،صنعتفناوریاطشعهات،سهواداطشعهاتیو
منظوربس                       
«)1390ب    
هایاقتصادی،اجتمهاعیوفرهنگهی»ازیه)سهو،وزارتاطشعهاتو
وریدرحوزه          
افزایشبهره     
    

ومراکزدادهداخلیامهن
ملیاطشعات          
شبک    
ایجادوتوسع  
     
نسبتب
ارتباطاترامکلفکردتا 
وپایداراقدامکندوازسویدیگر،ب موجباینقانونکلی دستگاههایاجراییمکلفشدندتها
 
اتیخودحداکثرتاپایان
هایاطشع        
    
وتکمیلپایگاه
ملیاطشعاتوتوسع    
شبک       
  
ضمناتصالب
   
اطشعاتخودرادرمراکزدادهداخلیبارعایتمقرراتامنیتهیواسهتانداردهایالزم
سالدوم                          ،
   
الکترونیکهی
ت   
صهور
ب  
خودرا
   
،خدماتقابلارام
    
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)،پهیشبینهیکهرد

وسازمانهای دولتیوغیردولتیارام 

تاهرنهاددرچارچوب«سندافتا»نسبتب ایجادوحفظامنیتتبادلاطشعاتتاپایهانسهال
 1392اقدامکردهوسوسبااجرایاستانداردهایافتادرمسیراجرایسامان مدیریتاطشعات
گامبردارد.برخشفچنینانتظاری،باگذشتنچندسالاززمانموردنظرهمچنهانبسهیاریاز
نهادهانسبتب ایمنسازیاستانداردسهامان ههایرایانه ایخهود،اقهداماتمهرثریبه عمهل
نیاوردهاندک ازمه تریندالیلآنکمبودبودج وظرفیتهایفنیوپرسنلیکشورب شهمار

میرود.


فرجام
روههاییبهاسهاختارهایینهوین
اینفرضک همانندمجرمانمنفرد،اینامکانوجودداردک گ 
میباشند،ازطریقاستخدام،جذبوب کارگیری
ک محصولماهیتمنحصرب فردفضایسایبر 
سهودجویی،
     
صهرفا
  
یمتعددون
اعضایمتخصص،ازاقصینقاطدنیا،شکلگرفت وباانگیزهها   
ب قصدارتکابجرام متعدددرفضایسایبرب فعالیتبوردازند،صحتدارد.
درفضایواقعیساختارهایهرمیدرراستایسازماندهیتعامشتانسانیوتضهمیننیهل
ب هدفمجرمان ب صورتعمودی،متمرکز،غیرقابلانعطهافوثابهتشهکلگرفته انهد.ظههور
فضایسایبرمنجرب پدیدآمدننسلجدیدیازسازماندهیدرسناریویمجرمان شدهاسهت
ب نحویک الگوهایمتشکلمجرمان نظیرتودههاومحورهادراینفضا،برخشفاشکالسنتی
ساختارهایمجرمان هرمی،ب صورتعرضی،افقیوباماهیتیسیالومتغیر،ب وجودآمدهاند،
بدوناینک ازسلسل دستوراتوفرماندهیقوی،حاک ومشخصیتبعیتکنند.
باتوج ب مهاجرتگروههایمجرمان ایهمچونخانوادههایتبهکارب فضهایاطشعهاتو
ارتباطاتوارتکابجرام سنتییانویندربستراینفضا،اینپنداردرستنیسهتکه امکهان
فعالیتساختارهایمجرمان سنتیدرفضایسایبر،ب دلیلغیرقابلانعطهافبهودنودارابهودن
میتهواننتیجه گرفهتایهنسهاختارهادرتهش بهرای
سرشتسلسل مراتبیوجودندارد،اما 
گستر فعالیتهایغیرقانونیخودوجذباعضهایجدیهددرفضهایسهایبربهاتغییهرشهکل
میتوانب درستیاینفرضکه 
میشوند.لذا 
روب روشدهوب صورتشبک ایعرضیهماهنگ 
میباشندن 
ساختارهایمجرمان درشکلگیریتاحدزیادیمتأثرازفضایحاک برایجادآنها 
ماهیتجرمارتکابیپیبرد.
سازمانیافته ،چهالشههایمتعهددیرا

پیدایشالگوهاینوینساختارهایمجرمان آنشین
برایمأمورانمجریقانونب منظورشناساییودستگیریهست هایاصلیگروهوپیشگیریاز
عملیاتموضوعقراردادمشارکتمجرمان ایجادکردهاست.ماهیتسیال،متغیرومهوقتیایهن
گروههاموجبازبینرفتنتمامامتیازاتیشدهاستک نیروهایپلیسوواحدهایکشفجرم
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تاکنوندرارتباطباجرام سهازمانیافته سهنتیازآنههابرخهورداربودنهد.اسهتفادهازفنهاوری
ارتباطاتناشناس،خودکارشدنحمشتوپراکندگیاعضایگروهههایمجرمانه درکشهورهاو
نقاطمختلفدنیا،ازمه ترینچالشهاییهستندک شهکلجدیهدسهازماندههیمجرمانه در
فضایسایبرپدیدآوردهاست.درصورتتداوموضعیتبی آنمیرودک جهرمسهایبرازیه)
باابعادبینالمللیحرکت

سازمانیافت 

الگویتجاریفراملیصرفب سمتصنعتیغیرقانونیو
کند؛صنعتیک دردستکارتلها،سندیکاهاواتحادی هایپیچیهدهادارهمهیشهود.حهلایهن
روزکردنچارچوبهایقهانونیوایجهادهمهاهنگیمیهانقهوانین،
مشکشت،عشوهبرضرورتب  

نیازمنداتخاذی)رویکردجامعبلندمدتمتضمنهمکاریوهماهنگیبینالمللهیوفهه ایهن

یتواندب تنههاییدربرابهرفرصهتههایمجرمانه ایکه 
در منطقیاستک هی کشورینم 
فناوریاطشعاتوارتباطاتایجادکردهاست،پایهداریکنهد.بنهابرمراتهبذکرشهده،افهزایش
مشارکتمیانمأمورانمجریقانونومتخصصانفنی،درکنارهمکاریبهابخهشخصوصهیو
مرسساتدانشگاهیب منظورآموز وافزایشتوانمنهدیههایپرسهنلیوایجهادفرصهتههای
میشود.
فناوریهایمدرناطشعاتتوصی  

تحقیقیجدیددرارتباطبازوایایپنهان
درارتکابجرام سایبربازیگراناصلیصحن جهرم،بهرخشفجهرام سهنتی،ماشهینههاو
ند.درفضایسایبرحمشتمتعددینظیردیداسازطریقرباتهای

نرمافزارهایمختلفهست

درورایارتکاباینحمهشت،درعمهلههی گونه 
شوندوبعضا       
می    
شبک (باتنت)سازماندهی 
سازمانیافته سهایبرمتهأثراز

تشکلانسانیوجودندارد.دربسیاریازآثارحقوقیتعریفجرم
میشود
واقعیتهایدنیایفیزیکیاست.بنابراین،ب منظورمقابل مرثرتربااینجرام ،پیشنهاد 
سازمانیافت ایدرارتکابجرمدخیلنبودهاسهت،ولهیحمهشتبه 

درمواردیک هی گروه
ماهیتهانظهاممنهدوسهازمانیافته 
ریزیماشینهاونهرمافزارهها  ،

دلیلطراحیهدفمندوبرنام 
اند،نیزجرمسازمانیافت تلقیشود.

ارتکابیافت 
یرساختهایحیاتیب شهبک ملهیاطشعهات

باتوسع دولتالکترونی)درایرانوانتقالز
موجحمشتسازمانیافت گروههایمجرمان درآیندهعلی ایهنزیرسهاختههاافهزایشخواههد

بنابراینپیشبینیوتجهیزسازوکارهایالزمبرایتأمینامنیتسامان هاوسیسهت ههای

یافت.
سازیزیرساختهادربسترشهبک تبهادلاطشعهاتازاهمیهتفزاینهدهای


قبلازپیاده
رایان ای
برخورداراست.ایندرحالیاستک باگذشهتشهشسهالازتصهویبقهانونپهنج توسهع 
همچنانانتظاراتاینقانونبرآوردهنشدهاست.ازسویدیگردرزمین پاسخبه جهرمنیهزدر
میتوانبدینترتیهب
قوانینمربوطب اینفضاخألهاوایراداتیوجودداردک مه ترینآنهارا 
برشمرد:
پیشبینیسازوکارهایالزمبهرایمقابله بها
بینالمللیدرباره 
-1بسیاریازقوانینواسناد 
مجرمانسایبریماهیتخاصفضایتبادلاطشعاتوارتباطاترادرنظرنگرفت انهد.ایهن
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پررنگتراست.به عنهوانمثهالموضهوعهمکهاریههایبهینالمللهیو

تساهلدرسطحملی
منطق ایی،سازوکارهایایجادآنها،نقشبخشخصوصیدراینراستاازمه ترینعناصری
هستندک درقانونجرام رایان ایکشوروقانونآییندادرسیمربوطب آننادیدهگرفته 
شدهاند.ازاینجهتب یکیازمه تریناقتضاماتمبارزهباجرمفراملیسهایبریپرداخته 

نشدهاست.
-2زمزم هاییازعزم ایرانبرایعضویترسمیدرسازمانهمکاریهایشهانگهای)(SCO
می رسد.درصورتب واقعیتپیوستناینامر،نخستینگهاممنطقه ایوفراملهی
ب گو  
ایرانب منظورتضمینامنیتفضایاطشعاتوارتباطهاتمحهورسیسهت ههاوشهبک ههای
میتواندازطریقالحاقبه توافقنامه 
رایان ایونیلب اهدافعدالتکیفریدراینعرص  
همکاریدرزمین تأمینامنیهتاطشعهاتبهینالملهل(توافقنامه سهازمانهمکهاریههای
آوریودسترسهی
جمهع     
سهازوکار  
قهوانین ،
ی  
ساز 
هماهنگ 
   
شودتاضمن
      
برداشت
شانگهای)  
توسع نظامهمکاریهایمتقابلمنطق اییواجتنابازایجادپناهگهاهههای
 ادل   ،
فراملیب
 
امنبرایمجرمانسازمانیافت سهایبری،نسهبتبه ظرفیهتسهازیوافهزایشتهوانفنهی

مأمورانمجریقانونداخلوخارجازکشور،تمهیدات،سازوکارهاوزیرساختهایالزمدر
نظرگرفت شود .تعاملنزدی)باادارهمبارزهبهاجهرمومهوادمخهدرسهازمانملهلمتحه د
میتوانددراینزمین برایایرانبسیارحیاتیتلقیشود.کلیداینتعاملدرسالهایقبل

زدهشدهاستوبایدبرحفظ،استمراروتوسع آناصرارورزید.
پینوشتها:

سهایبریضهرورتا
     
جهرام
:ماهیهت 
هاسهتکه   
اشارهشد 
   
ایننکت
  
یسازمانمللمتحدب
ها     
)دریکیازپژوهش 
(      1
.)UNODC, 2013: 114
(ر .
است 
تعدادزیادیازمنابعانسانیوابزاری  
ی           
ده 
سازمان  
نیازمند 
 
بهرایکسهباطشعهات
         .1367
،مصهوب    
  4
ناختشس،ارتشاوکشهبهرداری،مهاده
)قانونتشدیدمجازاتمرتکبا             
(          2
.)220
   :1392
صادقی    ،
(:میرمحمد   
بیشترر    .
  
.1369
،مصوب    
ماده   1
»  
اخشلگراندرنظاماقتصادیکشور،بند«و 
)قانونمجازات               
(     3
میرسداقدامقانونگذاردرمحدودنکردنتبصرهماده130قانونمجازاتاسشمیب لزوموجهودقصهد
()4ب نظر 
اسهت.حاکمیهتارز ههایاسهشمی-اخشقهیوروح
صهورتگرفته    
      
عامدان
ش 
طلبیوسودجوییکام
منفعت        

امنیت محوریدرتدوینبسیاریازمقرراتقوانینجزاییوتجربه حاصهلازمشهاهدهجنایهاتوحشهتنا و

هازمانیافته تروریسههتیدرکنههاربه 
شسه
یکههام
تأسههفبرانگیههزینظیههرحادثه تاسههوکیتوسه گروههه)ههها 
اشترا گذاریمحتویاتمستهجنازطریقسایتهایینظیر«آویزون»،قانونگذاررابرآنداشتتادرتدوین
طلبیمالیرادرتعریفگروهسازمانیافت شرطنداند.قوانینبایدبرگرفته 


قصدمنفعت
مقررهجدیدب درستی
ازواقعیتهاوشرای روزاجتماعاتانسانیباشندوتاامروزاینواقعیتهادرموردایهرانوبرخهیکشهورهای
خاورمیان نظیرسوری وعراقمعادل اییمتفاوترادرمقایس بابسهیاریازکشهورهایغربهیدرعرصه ههای
متعددرق زدهاست.برایتأییدنظرر.(Council of Europe, 2005: 20): .
سازمانیافت پالرمو(بنهددوممهاده)2و

()5درتبصرهماده130قانونمجازاتاسشمی،برخشفکنوانسیونجرام 
قوانینملیکشورهایینظیرجمهوریایرلند(شقسومبنداولماده70قانونعدالتکیفهری)2006وتونگها
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(ماده23قانونجرام فراملی)2006ک حداقلمجازاتچهارسالحبسیامجازاتشهدیدتررابهرایشهدید
یدانند،ارتکابجرام شدیدالزم سازمانیافته تلقهیکهردنگهروه
ب شمارآوردنجرمارتکابیشدیدشرطم 
مجرمان محسوبنمیشود.
سازمانیافت گروهیمتشکلازس یاچندنفراستکه بهرای

()6طبقماده2اینکنوانسیون-a«:گروهمجرمان 
ی)دورهزمانیمشخصوجودداشت وب طورهماهنگباهدفارتکابیه)یهاچنهدجهرمشهدیدیهاجهرام 
مندرجدراینکنوانسیونب منظورتحصیل،مستقی یاغیرمستقی ،منافعمالییاسایرمنهافعمهادیفعالیهت
میکند» و«-cگروهمتشکلگروهیاستک ب طورتصادفییاغیرمنظ ب منظورارتکابفوریجرمتشکیل

نشدهباشدوب داشتننقشهایتعریفشدهرسمیبرایاعضایخهود،ادامه عضهویتدرآنیهابه سهاختار
توسع یافت نیازنداشت باشد».
میباشندک بانصببررویسیست قربانی،باعه مهیشهوندکه 
)باتنتهانتیج عملکردنرمافزارهایمخرب 
( 7
کنترلسیست وی،ب منظورههایمجرمانه اینظیهرپخهشویهروس،حمهشتدیهداس،فیشهینگوسهرقت
اطشعاتشخصیمانندنامکاربریورمز،دراختیارحمل کنندهقراربگیرد؛بدوناینکه قربهانیازوجهودآنهها
میدهنهدکه 
میشوند،شبک ایراشکل 
آگاهیداشت باشد.سیست هاییک ب ایننرمافزارهایآلودهمخرب 
باتنتنام دارد(شبک ایازباتهایا.)Bot-Netهری)ازسیست هایآلهودهدرداخهلایهنشهبک رازامبهی

مینامند.

()1دراوایلسال2009میشدی،گروهیازپژوهشگرانامنیتیدانشگاهکالیفرنیهادرسهانتابارباراتوانسهتندبهابه 
جمعآوریاطشعهات1700کهارت
دستگرفتنکنترلباتنت«تورپیگ»)(Torpigطیتنها10روزموفقب  

بانکی1300،اکانتدر400موسس یمالیمختلف،نامکاربریورمزعبورمربوطب شبک ههایاجتمهاعیو
صندوقهایپستی291هزارکاربروارسالآنهاب سرورفرمانهدهیوکنتهرل )(C&C Serverشهوند.درایهن

حمشتدهروزه113هزارسیست تبدیلب زامبیشدند.
جدیهدترین
یکهی از    
در  
یصورتگرفت دیگرنیزمریدچنیننتیج اییمهیباشهند؛همهانگونه که  

)پژوهشها

(9
ت
صهور
مهالی 
ی 
انگیهزههها 
دادهها بها   
نقض  
مورد از  
درصد از    621
شد 75ک    
مشخص 
     
صورت گرفت
تحقیقات  
  
بودر.)Verizon, 2012(: .
    
گرفت
()10دربرخیازپژوهشها،اصطشح«جرام مرتب بارایان »ب منظوراطشقبرآندست ازجهرام سهنتیبه کهار
مییابند(نظیرکشهبهرداریرایانه 
میرودک ازطریقسیست هایاطشعاتالکترونیکییاکامویوترهاارتکاب 

یگیهردکه تنههادربسهترشهبک جههانی
ایی)واصطشح«جرام سایبر»برایجراممیمورداستفادهقهرارمه 
اینترنتقابلیتارتکابرادارند(مانندحمهشتدیداس) ).(Wall, 2001: 3برخهیپژوهشهگراندرآثهارخهود
اند.به عقیهدهنگارنهدگانایهنپهژوهش،تفکیه)بهینایهن
عکساینتفکی)درمفهومرادنبالکرده
              
دقیقا
سهلیق ایاسهت.درقهوانینوبسهیاریازپهژوهشههایملهینیهزایهن
ازبابمعناشناسیو
    
اصطشحاتصرفا
      
اصطشحاتب جاییکدیگرب منظورتوصیفهردوشکلاینجرمب کهاررفته انهد.بهاتوجه به چشه انهداز
نظرگرفتناینواقعیتک جرمسهازمانیافته موضهوعبحه دربیشهترمهوارددر
المللیاینپژوهشودر 


بین
مییابد،بنابرایندراینمقال کاربرداصطشحجرمسایبرباههدفدر
محی سایبر،ازطریقیاعلی آنارتکاب 
میشود.اطشعاتبیشترر(: .روزگار.)25:1395،
برگرفتنهردودست ازجرام ترجیحداده 
ی
ههها 
گهرو
پهنجگونه  از 
متحد    
ملل   
سازمان  
مخدر  
مواد   
جرمو   
مبارزهبا   
اداره 
توس  
ده 
ش 
  
شناسیارام
)در گون   
  11
(  
مراتهب
سلسهل   
استاندارد(با 
هرمی   
گروه   
عبارتنداز  -1:
ترتیب  
اند ک ب   
شده 
شناسایی  
درفضایواقعی   
     
مجرمان

 و
منضهب
مراتهب 
سلسهل   
ای(بها 
  
منطق
هرمی 
گروه   
)  -2
داخلی 
قوی   
انضباط  
   
سیست
واحدو 
رهبری   
منسج     ،
  
هرمهی
ه   
گهرو
) -3
ای 
منطقه  
عناصهر  
برای 
نسبی  
داخلی  
خودمختاری   
ولی     
قوی  
داخلی  
نظارت   
کنترلو  
خطوط   
  
روی
قهوی  ،
فبه    
ضهعی
را،از 
ت 
هماهنگیونظهار
      
سیست
است  ک  
  
مجرمان
ی  
ها 
گروه 
ایاز  
مجموع  
ای(    
خوش  

ولهی
   ،
همبسهت
ی  
سهاختار
 با 
سازمانیافت
نسبتا 
گروه 
ی(  
 ا 
گروه هست
)  -4
اند 
کرده 
ایجاد   
خود  
ی   
ها 
فعالیت 
تمام 
  
شهبک 
) -5
شهدهاسهت 
محصهور 
مجرمانه    
ی   
فعالیتهها 
در 
درگیر 
افراد   
یاز  
شبک ا 
توس  
بعضا 
غیرمتشکل ک   
    

ساختارشناسیگروههایمجرمان سازمانیافت درفضایسایبر


146
ایاز
مجموعه  
ارتکاب    
منظور  
خاصب    
ی  
ها 
توانایی 
افرادبا 
است ک از  
متغیر  
ثباتو   
سیال،بی 
ی  
شبک ا 
 ( 
مجرمان

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

گستردهیدولتیونظامیوایجادقابلیتتقسهی 

مدیریتسازمانهایبسیار

)ساختارهرمیازدیربازب منظور
 12
(  
گسهتردهسهازمانیمهورد
یگوناگوندرمقیاسنسهبتا
یچیدهموردنیازبرایانجامفعالیتها        

وظایفمتعددوپ
می گرفت است.ایجهادنخسهتینشهکلسهاختارهرمهیرابه سهال500قبهلازمهیشد(ارتهش
استفادهقرار 
میکنند(ر)Alvinius, 2012: .ولیب نظرمهیرسهددرتمهدنههایبهدوی
اموراتوریرومباستان)منسوب 
نظیرمصر،پروومیانروداندراواخردورانفورماتیوبارویکارآمدنسلسل مراتباجتمهاعی)(Hierarchieو
زنجیرهایشدونخستینشکلسازماندهیهرمی

ب قدرترسیدنکاهنانجنگجو،مراتبحاکمیتمذهبی،
ظهورکرد.
()13براینظرمخالفر.(Broadhurst et al, 2014: 3): .
راهانهدازیحمهشتمتعهدد
()14موضوعیتنداشتنقدرتفیزیکیموجبشدهاستتادردنیهایسهایبریشهاهد 
توس افرادیمانندمایکلکالس)(Michael Calceبودک در15سالگیبه تنههاییاقهدامبه کسهبدرآمهد
میلیوندالریازاینطریقکرد.دردنیایواقعی،بزرگساالننمیتواننهدبه تنههاییچنهینتجهارتگسهترده

غیرقانونیراترتیبدهند.
)درموردمفهوماعتمادر.(Lampe et al, 2003): .
          15
(  
میتواندازامتشفحداقلدونفرشکلگیرد.
()16شایانذکراستک درتعریفم)گوایر،گروهمجرمان  
()17امامسامودرا)(Imam Samudraک ب دلیلمحکومیتب جهرمطراحهیوبمهبگهذاریمنجهربه کشهت و
زخمیشدنبیشاز400نفردرسال2002درجزیرهبالیاندونزیدرسهال2001اعهدامشهد،بنهابربرخهی

گزار هااززیردستانخوددرخواستمیکهردتهاتقلهبدرکهارتههایاعتبهاریرابه منظهورفعالیهتههای
نزاعطلبان مالیمرتکبشوند.ر .)Lormel, 2007: 14(:

()11بنابرگزار سایت«آمارزندهاینترنت»از10میلیوننفرجمعیتایراندرسهال،2016حهدود39میلیهون
ردهبنهدیسهایت
نفر؛نزدی)ب نیمیازجمعیتکشوردرحالحاضرکاربراینترنتیودوفضهاییهسهتند.در 
آمارزندهاینترنت،ایرانازنظرتعدادکاربراینترنتی،درمقیاسجهانیدرردههجده ودرمقیهاسمنطقه ای
(خاورمیان )درردهدومپسازترکی قراردارد.
سازمانیافت سایبر،بخشیازپدافندسایبریسواهپاسدارانانقشباسشمیاسهتکه در

()19مرکزبررسیجرام 
سال1316ب منظور مقابل باحمشتخطرناکیکه دربسهترشهبک جههانیاینترنهتعلیه امهوال،فرهنهگ
ییافت،تشکیلشد.
اسشمی،اخشقیاتونظامجمهوریاسشمیایرانارتکابم 
( )20درارتبهاطبامفههومشرکتسهههامیارتکهابجههرمونقهشسهههامدارانر(: .میرمحمدصهادقی:1390،
.)191-253
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