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سخن رسدبیر
اهمیــت حقــوق اساســی شــهروندان -بهویــژه حــق آزادی-
ســلب آزادی را نــه تنهــا بــه عنــوان یــک اســتثناء و آخریــن
حربــه بلکــه بــرای مــوارد مهــم و ضــروری مجــاز میشــمرد.
ننتایــج مطالعــات و آمارهــا نشــان دادهانــد کــه حبــس چــه
بــه لحــاظ فلســفه ارعــاب و بازدارندگــی و چــه بــه لحــاظ
اصــاح و درمــان بــا شکســت مواجــه شــده اســت .نــرخ
جمعیــت کیفــری در ایــران همــواره یکــی از موضوعــات
مــورد توجــه سیاسـتگذاران کیفــری بــوده اســت کــه بــرای
برونرفــت از ایــن معضــل ،راهحلهایــی پیشــنهاد شــده
اســت بــه گونــهای کــه در ســالهای اخیــر ،سیاســتهای
حبسزدایــی و راهبردهــای مبتنــی بــر کاهــش جمعیــت
زندانهــا از محوریتریــن سیاســتهای نظــام قضائــی
اســت .بــرای کاهــش و مدیریــت جمعیــت کیفــری
راهحلهــای گوناگونــی ارائــه شــده اســت کــه از جملــه
آنهــا میتــوان بــه جایگزینهــای حبــس اشــاره کــرد؛
در واقــع ،آثــار منفــی زنــدان از جملــه هزینــه اقتصــادی،
جــرمزا بــودن محیــط زنــدان ،شکســت عملــی مجــازات
حبــس و  ...اندیشــمندان علــوم جنایــی را واداشــت کــه
بــه دنبــال جایگزینهایــی بــرای حبــس باشــند .از اینــرو،
در راســتای سیاســت حبسزدایــی در مــورد حبسهــای
کوتــاه مــدت ،پیشــگیری از وقــوع پذیــرش فرهنــگ زنــدان
و کاهــش جمعیــت کیفــری زنــدان ،جایگزینهــای مجــازات
حبــس پیشبینــی گردیــد .فصــل نهــم قانــون مجــازات
اســامی مصــوب  1392بــه مجازاتهــای جایگزیــن حبــس

اختصــاص یافتــه اســت کــه دوره مراقبــت ،خدمــات عمومــی
رایــگان ،جــزای نقــدی ،جــزای نقــدی روزانــه و محرومیــت
از حقــوق اجتماعــی را بــه عنــوان مجازاتهــای جایگزیــن
حبــس معرفــی نمــوده اســت؛پیشبینی جایگزینهــای
حبــس بــرای دســتهای از جرائــم کــه مجــازات حبسشــان
تــا میــزان معینــی باشــد ،بــرای دادگاه الزامــی یــا اختیــاری
مجــاز شــمرده شــده اســت .از دیگــر ســازوکارهای تقنینــی
کاهــش جمعیــت کیفــری میتــوان بــه آزادی مشــروط،
نظــام نیمـهآزادی و تعلیــق مجــازات اشــاره کــرد و همچنین
میتــوان بــه عفــو از جملــه ســازوکارهای قضایــی کاهــش
جمعیــت کیفــری اشــاره کــرد .پرسشــی کــه مطرح میشــود
آن اســت کــه تدابیــر قانونــی در راســتای مدیریــت جمعیــت
کیفــری بــه چــه میــزان موثــر و کارا بــوده اســت و افــزون بر
ایــن تدابیــر چــه روشهــای دیگــری را میتــوان بــه منظــور
مدیریــت جمعیــت کیفــری ،تاســیس و اجــرا نمــود؟
اســاتید و ســخنرانان محتــرم در «همایــش مدیریــت
جمعیــت کیفــری :نظریــه و رویــه» کــه توســط گــروه
حقــوق جــزا و جرمشناســی در تاریــخ  10اردیبهشــت
 1398در دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار
گردیــد بــه ّبررســی راهحلهــای مدیریــت جمعیــت کیفــری
پرداختنــد و دیدگاههــای خویــش را بــه منظــور مدیریــت
جمعیــت کیفــری بــا اســتناد بــه قوانیــن موجــود و رویــه
جــاری بیــان نمودنــد؛ در بخــش گــزارش ایــن خبرنامــه بــه
شــرح ســخنرانیهای ســخنرانان اشــاره شــده اســت.
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مصاحبه
مصاحبه
تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 .1صالحیتهــا و مســئولیتهای
کلــی معاونــت قوانیــن مجلــس
شــورای اســامی و ســاختار و
تشــکیالت آن را بفرماییــد.

ریاســت مجلــس شــورای اســامی عــاوه بــر
نــواب رئیــس ادارهکننــده جلســات ،دارای ســه
معاونــت اســت :معاونــت اجرایــی ،معاونــت
نظــارت و معاونــت قوانیــن .مســوولیتهای
معاونــت قوانیــن را در دو بخــش کلــی بیــان
میکنیــم .بخــش اول آن صالحیتهــای
معاونــت قوانیــن در مــورد طرحهــا و لوایــح
اســت .معاونــت از ابتداییتریــن مراحــل عنوان
شــدن یــک طــرح یــا الیحــه در مجلــس،
نقــش فعالــی دارد .پــس از اعــام وصــول
طــرح یــا الیحــه ،طبــق تشــخیص معاونــت بــه
یکــی از کمیســیونها ارجــاع میشــود .پــس
از تصویــب داخلــی توســط کمیســیونها ،ایــن
مصوبــه کــه در ایــن مرحلــه «گــزارش» نــام
دارد ،بــه مداقــه کارگروهــی کــه طبــق مصوبــه
هیــات رییســه تشــکیل شــده ،میرســد.
وظیفــه ایــن کارگــروه ،بررســی گزارشهــا و
اظهــار نظــر در خصــوص ایــرادات شــکلی یــا
ماهــوی در قالــب نظــر مشــورتی به کمیســیون
میباشــد .در مرحلــه بعــد و پــس از مطــرح
شــدن گزارشهــا در صحــن ،معاونــت قوانیــن،
از لحــاظ مســائلی چــون ضــرورت احتمالــی
تصویــب قانــون و یــا عــدم تعــارض آن بــا
قوانیــن باالدســتی یــا بــار مالــی داشــتن و
نظایــر آن اظهارنظــر میکنــد؛ ایــن طــرح
یــا الیحــه بــه انضمــام اظهــار نظــر معاونــت
قوانیــن در صحــن مطــرح میشــود .پــس از
آن هــم اجــرای تصمیــم اخذشــده دربــاره
طــرح یــا الیحــه؛ اعــم از تصویــب و ارســال
بــه شــورای نگهبــان ،اخــذ نظر شــورا و ارســال
بــه روزنامــه رســمی یــا رد یــا ارجــاع بــه
کمیســیون ،از کانــال معاونــت قوانیــن انجــام
میگیــرد.

بخــش دیگــر ،دربــاره اســتعالمات و
نظرخواهیهاســت.طبق قانــون ،یکــی از
وظایفــی کــه بــرای ایــن معاونــت پیشبینــی
شــده پاســخ دادن بــه ســواالت حقوقــی
دولــت ،نماینــدگان و شــورای عالــی اســتانها
میباشــد .در ایــن رابطــه اداره کل تدویــن
قوانیــن معاونــت ،پاســخگوی روزانــه بــه
ســواالت حقوقــی نهادهــای پیشگفتــه اســت.
در معاونــت ،هیــات عالــی مشــاورین و شــورای
راهبــردی تتنقیــح هــم وجــود دارد کــه بــه
ویــژه در حــوزه تنقیــح قوانیــن بــر کار ناظــران
و کارشناســان تنقیــح نظــارت دارنــد و ضوابــط
کلــی تنقیــح را تصویــب میکننــد .تنقیــح
قوانیــن طــی  40کــد متفــاوت در ایــن بخــش
در حــال انجــام اســت .البتــه میدانیــد کــه
تنقیــح یــک فراینــد مســتمر اســت و تمامــی
نــدارد.

 .2آســیبها و چالشهــای تنقیــح
در ایــران چیســت؟ بــرای مثــال عدم
انحصــار امــر تنقیــح بــه مجلــس
و اشــتغال دو قــوه دیگــر بــه ایــن
موضــوع منجر بــه نوعی مــوازیکاری
و تداخــل نمیشــود؟

بلــه اشــتغال معاونــت حقوقــی ریاســت
جمهــوری و معاونــت قضایــی قــوه قضاییــه
بــه مــوازات مجلــس در امــر تنقیــح یکــی از
چالشهــای اساســی تنقیــح در ایــران اســت
کــه در راســتای حــل آن بــه دنبــال انعقــاد
تفاهمنامـهای بیــن ســه قــوه هســتیم .چالــش
دیگــر ،عــدم همــکاری مرضــی نهادهــای
اجرایــی اســت .در حالــی کــه نهــاد اجرایــی
بهتــر از هــر نهــاد دیگــری بــا مشــکالت
حــوزه اجــرا آشــنایی دارد ولــی بــا ایــن حــال،
از همــکاری بــا مجلــس چنــدان اســتقبالی
نمیکننــد .ایــن عــدم همکاریهــا در حالــی
اســت کــه طبــق مــواد  2و  3قانــون تدویــن

دکتر حسین میرمحمدصادقی
رییــس معاونــت قوانیــن مجلــس
شــورای اســامی و اســتاد دانشــکده
حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی
و تنقیــح قوانیــن و مقــررات کشــور ،کلیــه
نهادهــای واضــع مقــررات موظــف شــدهاند
تمامــی قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه خــود
را بهصــورت منقــح ظــرف  6مــاه بــه معاونــت
تحویــل دهنــد کــه متاســفانه هنــوز هیــچ
نهــادی ایــن کار را نکــرده مگــر اســتثناءهایی
مثــل وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی .بــه دنبــال وصــل ایــن مــوارد،
معاونــت قوانیــن بایــد بــه امــر تنقیــح قوانیــن
بپــردازد.

 .3امــر تنقیــح در ایــران در چــه
مرحلهایســت و آیــا اساســا
برنام ـهای در راســتای کدیفیکاســیون
وجــود دارد یــا بناســت تنقیــح
قوانیــن بــه گونـهای متمایــز از رویــه
دیگــر کشــورها صــورت گیــرد؟

در حــال حاضــر ،بــه کدبنــدی در  40حــوزه
مختلــف ،مثــا تجــارت ،صنعــت ،ورزش،
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اقتصــاد ،محیطزیســت ،بهداشــت ...مبــادرت
شــده اســت .کارگروههایــی بابــت بررســی
هــر کــد تشــکیل شــده و از نهادهــای اجرایــی
هــم دعــوت میشــود کــه همــکاری کننــد.
کدهــای بهداشــت ،ورزش و معــدن در مراحــل
پایانــی اســت .پیشبینــی میشــود تــا پایــان
تیــر مــاه ســال جــاری کدهــای اقتصــاد و
تجــارت آمــاده ارائــه بــه مجلــس شــوند.
در مجمــوع ممکــن اســت تنقیــح انجــام
شــود و کدیفیکاســیون بــه آن شــکل
فعــا انجــام نشــود .علــی االصــول بایــد
پاالیــش و اعتبارســنجی قوانیــن بــه اتمــام
برســد و ســپس تصمیمگیــری شــود کــه
کدیفیکاســیون بــه چــه شــکلی صــورت گیــرد.

نــدارد .از نظــر مــن آنچــه کــه بیشــترموجب
تــورم جمعیــت کیفــری میشــود نــه قوانیــن،
بلکــه عملکــرد قضــات اســت .در حــال حاضــر
نیــز در قانــون مجــازات اســامی و آییــن
دادرســی کیفــری نهادهایــی چــون تعلیــق
و ازادی مشــروط و ...پیــش بینــی شــده کــه
موجــب انعطــاف پذیــری قابــل توجهــی در
احــکام حبــس و بازداشــت موقــت میشــود.
لــذا در موقعیــت کنونــی ،تغییــر تفکــر قضــات
و عمــوم مــردم در راســتای پذیــرش نهادهــای
جایگزیــن حبــس و عــدم تلقــی آنهــا
بــه عنــوان گامــی بــرای فــرار از مجــازات
میتوانــد گام مثبتــی باشــد.

ممکــن اســت آییــن نــگارش و محتــوا موجــب
نادرســتی قانوننویســی شــود ،امــا ایــن امــر
لزومــا ارتباطــی بــه تــورم جمعیــت کیفــری

و مهلــت کمیســیون بــرای اتمــام گــزارش
بــه پایــان رســیده و بــه اســتناد مــاده 145
آییــن نامــه داخلــی مجلــس در دســتور
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جلســه مجلــس قــرار گرفتــه اســت .کلیــات
طــرح در جلســه مــورخ  97/7/29در صحــن
علنــی تصویــب شــده و بــرای اعمالنظــر در
جزئیــات بــه کمیســیون برگشــته اســت .اداره
کل تدویــن قوانیــن معاونــت نیــز نظراتــی
را در  24بنــد در ارتبــاط بــا ایــن طــرح بــه
کمیســیون ارائــه کــرده کــه امیدواریــم مدنظر
قــرار گیــرد .بــه نظــر مــن ایــن طــرح تصویــب
میشــود منتهــا مطلــوب اســت کــه بــا نقــاط
قــوت بیشــتر و نقــاط ضعــف کمتــری تصویــب
شــود.

 .6آیــا لزومــی بــرای ورود موضــوع
تنقیــح قوانیــن بــه واحدهــای درســی
 .5وضعیــت کنونــی طــرح کاهــش دانشــگاهی میبینیــد؟
 .4نحــوه قانوننویســی و تدویــن جمعیــت کیفــری و نقــاط قــوت و از آنجایــی کــه بســیاری از نماینــدگان
آن توســط مجلــس چــه تاثیــری بــر ضعــف آن و بهطــور کلــی چشــم مجلــس یــا حتــی حقوقدانــان بــه طــور خــاص
تــورم قوانیــن کیفــری و بــه تبــع آن انــداز طــرح را چگونــه میبینیــد؟ در زمینــه تدویــن و تنقیــح قانــون ورود
تراکــم جمعیــت کیفــری دارد؟ آیــا ایــن طــرح بــه امضــای  124نماینــده رســیده ندارنــد ،آمــوزش آن در دانشــگاهها ضــرورت
سیاســتی مبنــی بــر تغییــر و اصــاح و در تاریــخ  1396/9/1در مجلــس اعــام ویــژهای دارد .بــه ایــن منظــور میتــوان یــک
قوانیــن جــرمزا بــه نحــوی کــه وصــول شــده اســت .ســپس از طــرف معاونــت رشــته تحــت عنــوان تدویــن و تنقیــح قوانیــن
متضمــن کاهــش جمعیــت کیفــری قوانیــن ،بــه کمیســیون قضایــی و حقوقــی در مقطــع تحصیــات تکمیلــی تصویــب کــرد.
ارجــاع شــد .ایــن طــرح یکفوریتــی بــوده یــا حداقــل در قالــب یــک یــا چنــد واحــد
باشــد در دســتورکار قــرار دارد؟
درســی یــا دورههــای آموزشــی غیردانشــگاهی
بهطــور مبســوط بــه ایــن حــوزه پرداختــه
شــود.
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گزارش
گزارش
تنظیمکننده :راضیه همراهی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
«همایــش ملــی مدیریــت جمعیــت
کیفــری؛ نظریــه و رویــه» در تاریــخ 10
اردبیهشــت  1398از ســاعت  8تــا18:30
در تــاالر عدالــت دانشــکده حقــوق دانشــگاه
شــهید بهشــتی برگــزار شــد .دبیــر علمــی
همایــش خانــم دکتــر نســرین مهــرا و دبیــر
اجرایــی همایــش آقــای دکتــر امیــر حســن
نیازپــور بودنــد .در افتتاحیــه همایــش ،بعــد
از تــاوت آیاتــی از قــرآن کریــم و پخــش
ســرود ملــی ،ســخنرانان مطالــب خــود را
بیــان کردنــد.
در ابتــدا آقــای دکتــر ابراهیــم بیـگزاده،
عضــو هیــات علمــی و رئیــس دانشــکده
حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی در
خصــوص مجازاتهــای ســالب آزادی از جملــه
زنــدان بــه ســخنرانی پرداختنــد و ایــن پرســش
را طــرح کردنــد کــه ایــن دســته از مجازاتهــا
را چگونــه بایــد اجــرا نمــود کــه عــاوه بــر
حفــظ منافــع جامعــه ؛ حقــوق بــزه دیــدگان
را نیــز تامیــن نمایــد؛ وجــود جمعیــت زیــاد
کیفــری در یــک جامعــه نشــان از التهــاب
جامعــه اســت و ایــن امــر نیازمنــد مدیریــت
اســت ولــی از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت
حقــوق ایــن جمعیــت هــم بایــد حفــظ شــود.
ایشــان بــر ضــرورت و اهمیــت برگــزاری چنیــن
همایشــی تاکیــد کردنــد و در نهایــت از مدیــر
گــروه حقــوق جــزا تشــکر کردنــد.
در ادامــه همایــش در بخــش افتتاحیــه
خانــم دکتــر نســرین مهــرا ،عضــو
هیــات علمــی و مدیرگــروه حقــوق
جــزا و جرمشناســی دانشــکده حقــوق
دانشــگاه شــهید بهشــتی فرمودنــد:
ابتــدا الزم اســت بــه معرفــی عنــوان همایــش
(مدیریــت جمعیــت کیفــری ،نظریــه و رویــه
) بپــردازم .در ایــران تراکــم جمعیــت کیفــری

بــه معضــل بزرگــی تبدیــل شــده اســت و در
ایــن همایــش ،مــا بــه دنبــال چــاره جویــی
علمــی و تجربــی بــرای حــل ایــن معضــل
هســتیم .عنــوان جمعیــت کیفــری شــامل تمــام
افــرادی میشــود کــه بــه نحــوی از انحــا بــه
عنــوان مظنــون ،متهــم یــا محکــوم ناچــار بــه
طــی کــردن مراحــل کیفــری هســتند و صرفــا
منحصــر بــه محکومــان زنــدان نیســت .یکــی
از بایســته هــای مدیریــت جمعیــت کیفــری؛
هدفمنــدی اســت و دیگــر بایســته  ،شــفافیت
و مشــخص بــودن آمــار دقیــق از جمعیــت
کیفــری اســت؛ امــا در ایــن خصــوص ،در ایــران
تاکنــون هیــچ آمــار دقیقــی منتشــر نشــده
اســت .در حالــی کــه بــا شــفاف بــودن آمارهــا
میتــوان بــه برنامــه مناســب و هدفمنــد بــرای
ایــن جمعیــت نایــل شــد .طبــق آمــار قــوه
قضائیــه در ســال  ،96شــانزده میلیــون پرونــده
در دســتگاه قضــا وجــود داشــته و  4میلیــون آن
در دادســرا بــوده اســت .بــه طــور کلــی ســرانه
پروندههــای قضایــی در ســال  95بــه ازای هــر
 100هــزار نفــر  6هــزار نفــر بــوده اســت و
جمعیــت زنــدان  230تــا  250هــزار نفــر بــوده
اســت .وطبــق ایــن آمــار ،مــا  139نفــر باالتــر از
متوســط جمعیــت جهانــی زندانــی داریــم .نــرخ
جمعیــت کیفــری در ایــران باالســت و نیازمنــد
توجــه اســت و هــدف از ایــن همایــش مدیریــت
جمعیــت کیفــری اســت.
در ادامــه آقــای دکتــر مصطفــی محقــق
دامــاد ،عضــو هیــات علمــی دانشــکده
حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی بیــان
کردنــد :نســبت میــان آمــار جمعیــت کیفــری
و اخــاق ،نســبتی عکــس اســت .چــرا اخــاق
منحــل شــده اســت؟ ایــن واقعیــت اســت و قابل
انــکار نیســت  .حاکمیــت مــا ســابقه دینــی دارد
ولــی اخــاق بــه جــای تقویــت در ایــن جامعــه
 ،تضعیــف شــده اســت  .آمــار جمعیــت کیفــری

بــاال رفــت چــون مقنــن نتوانســت بــرای
رشــد اخــاق کارهــای فرهنگــی کنــد ،صرفــا
رفتارهایــی را جــرم انــگاری کــرد و همیــن امــر
ســبب شــد آمــار جمعیــت کیفــری بــاال بــرود.
یکــی از راه حلهــای مدیریــت جمعیــت کیفــری
نهادینــه کــردن اخــاق در جامعــه اســت.
در پایــان بخــش افتتاحیــه آقــای دکتــر
حســین میــر محمــد صادقــی ،عضــو
هیــات دانشــکده حقــوق دانشــگاه
شــهید بهشــتی مطالــب خــود را ایــن گونــه
بیــان کردنــد  :هشــت میلیــون زندانــی در
جهــان وجــود دارد .در ایــران  240هــزار زندانی
وجــود دارد .حبــس در هــر حــال یکــی از
مجازاتهاســت و نیازمنــد آن اســت کــه شــرایط
بســامانی بــرای زندانیــان وجــود داشــته باشــد.
در حبــس کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت عمدتــا
بازپــروری صــورت نمیگیــرد بلکــه زنــدان دارای
آثــار ســو بــر زندانــی و خانــواده وی اســت.
تعویــق ،تعلیــق و جایگزینهــای حبــس ،از
جملــه راه حلهایــی اســت کــه ســبب میشــود
جمعیــت کیفــری زنــدان تــا حــدودی کنتــرل
شــود  .مســاله فرهنگــی مســاله مهمــی اســت
و جامعــه مــا خشــونت گــرا و کیفــر گراســت و
نیــاز اســت فرهنــگ پذیــرش اثرگــذاری بیشــتر
جایگزینهــای حبــس نســبت بــه حبــس ،در
جامعــه رواج یابــد .امــروزه در مجلــس ،طــرح
ســاماندهی جمعیــت کیفــری در زنــدان مطــرح
اســت .ایــن طــرح دارای اشــکاالتی اســت
مثــا دســتورالعمل رئیــس قــوه قضاییــه بــه
قانــون تبدیــل شــده اســت! در نتیجــه از نظــر
شــکلی و محتوایــی شــان قانــون را نــدارد؛ یــا
در ایــن طــرح برخــی از مــواد قانونــی تکــرار
شــده اســت و ایــن اشــکال دیگــر حاکــم بــر
ایــن طــرح اســت  .ایــن طــرح علیرغــم نیــت
خــوب در پــس آن ،اشــکاالت عمــدهای دارد .
و امیــدوار هســتیم در نهایــت طــرح خوبــی بــه

خبرنامه
عدالت
کیفری
تصویــب برســد.
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ایــن همایــش دارای ســه نشســت اختصاصــی
بــود کــه اعضــای نشســت اول دکتــر فیــروز
محمــودی جانکــی ،دکتــر علــی صفــاری ،دکتــر
ســعید قماشــی و دکترحســنعلی مــوذن زادگان
بودنــد .در ادامــه بــه خالصــه ســخنرانیها اشــاره
میشــود.
آقــای دکتــر فیــروز محمــودی جانکــی
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران :
عنــوان بحــث مــن « مرزهــای نامعیــن حقــوق
کیفــری و تاثیــر آن بــر افزایــش جمعیــت
کیفــری» اســت .جمعیــت کیفــری رو بــه
افزایــش اســت .یکــی از دالیــل ایــن امــر آن
اســت کــه مقنــن بــرای حفــظ امــور اخالقــی،
رفتارهایــی را جــرم انــگاری میکنــد .علــت
دیگــر آن ،رویکــرد تنبیهــی جامعــه ماســت.
مجــازات خــود ضــرر اســت و اســتفاده زیــاد از

حقــوق کیفــری خــارج شــود و بــا پاســخهای
اداری و مدنــی روبــرو شــود .مــا زمانــی
میتوانیــم ورودی عناویــن مجرمانــه را کنتــرل
کنیــم کــه در زمینــه جــرم انــگاری یــک نظریــه
منســجم داشــته باشــیم  .حقــوق کیفــری دو
بخــش دارد  :یــک هســته و یــک حاشــیه کــه
در حــال حاضــر حاشــیه بــر هســته غالــب
شــده اســت .جرایــم تبعــی ،جرایــم مانــع و ....
وارد حقــوق کیفــری شــدهاند و دامنــه عناویــن
مجرمانــه توســعه یافتــه اســت؛ در حقیقــت
ورودی مشــکل دارد پــس تــا زمانــی کــه ورودی
مشــکل دارد ،مدیریــت خروجــی امــکان پذیــر
نیســت.
آقــای دکتــر علــی صفــاری ،عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی
 :جمعیــت کیفــری صرفــا محــدود بــه جمعیــت
زنــدان نیســت بلکــه جمعیــت کیفــری همــان
جمعیتــی اســت کــه یــک ضمانــت اجــرای

کنتــرل وجــود دارد  :الــف  :جــرم زدایــی؛ ب :
کیفرزدایــی و ج  :و عــدم اجــرای کیفــر.
آقــای دکتــر ســعید قماشــی ،عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه کاشــان  :عنــوان
ســخنرانی اینجانــب «امنیــت اجتماعــی و حــق
بــر مجــازات نشــدن» اســت .امنیــت یعنــی نبود
هــراس و بیــم .آنچــه کــه امنیــت را میشــکند
جــرم اســت .جــرم ،شــکننده اعتمــاد اســت و
در واقــع جــرم ناقــض اعتمــاد عمومــی اســت و
اعتمــاد عمومــی یــک روی از امنیــت عمومــی
اســت .کســی کــه انتخــاب بــد میکنــد اعتمــاد
عمومــی را نقــض میکنــد .منظــور از انتخــاب
بــد یعنــی انتخــاب یــک عمــل ضــد اجتماعــی
و مجــازات تــاوان انتخــاب بــد اســت .عملــی
کــه در آن انتخــاب فــرد نقشــی نــدارد ،اعتمــاد
عمومــی را بــر هــم نمیزنــد ،از ایــن رو ،مجازاتی
تحمیــل نمیشــود .امــا در برابــر جــرم ،چــرا حق
بــر مجــازات نشــدن بایــد مطــرح شــود؟! اتفاقــا

آن ضــرری بــزرگ اســت .نکتــه دیگــر آن اســت
کــه مداخــات کیفــری در کشــورهای دنیــا از
جملــه کشــور ایــران افزایــش یافتــه اســت.
چگونــه ممکــن اســت ورودی را بــاز گذاشــت
و ســپس صحبــت از کنتــرل خروجــی کــرد؟!
در برنامــه ششــم توســعه آمــده اســت کــه بایــد
عناویــن مجرمانــه کاهــش یابــد و قضــات بــه
جایگزینهــای حبــس بیشــتر متوســل شــوند.
بــه عبــارت دیگــر ،در ایــن برنامــه گفتــه شــده
کــه ورودی عناویــن مجرمانــه کنتــرل شــود.
گاهــی الزم اســت کــه عناویــن مجرمانــه از

کیفــری را متحمــل میشــود و یــا درگیــر
فرآینــد کیفــری میشــود .در بیــن مدیــران،
ســطح بــاالی تــورم جمعیــت کیفــری دغدغــه
نیســت و بــرای آن برنامــه ای ندارنــد .لوایحــی
در راســتای کاهــش جمعیــت کیفــری تنظیــم
شــده ولــی هنــوز بــه نتیجــه نرســیده انــد .بعــد
از اینکــه دریافتیــم جمعیــت کیفــری در حــال
افزایــش اســت نیازمنــد راهبــرد و کنتــرل
آن هســتیم و یکــی از راههــای مدیریــت
جمعیــت کیفــری ،حــذف برخــی از عناویــن
کیفــری اســت .ســه راه کار بــرای مدیریــت و

بایــد مجازاتــی اعمــال شــود .در شــرایطی کــه
عدالــت اجتماعــی بهصــورت کامــل محقــق
میشــود ،پاســخ مرتکــب جــرم ،مجــازات اســت.
در ادامــه ایــن نشســت ،آقــای دکتــر
حســنعلی مــوذن زادگان ،عضــو هیــات
علمی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی موضوع
ســخنرانی خــود را بــا عنــوان «راهکارهــای
کاهــش جمعیــت کیفــری در فرآینــد دادرســی
کیفــری» بیــان کردنــد و ایشــان بــا اشــاره بــه
مــواد قانونــی در قانــون آییــن دادرســی کیفــری
بــه ظرفیــت قانونــی در کاهــش جمعیــت
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کیفــری ،بــه ســخنرانی خــود پایــان دادنــد.
نشســت دوم متشــکل از آقایــان دکتــر محمــد
فرجیهــا ،دکتــر رحیــم نوبهــار ،دکترعلــی اصغــر
جهانگیــر و دکتــر احمــد مظفــری بــود .در
ادامــه بــه خالصــه ســخنرانیها اشــاره میشــود.
آقــای دکتــر محمــد فرجیهــا ،عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس:
بــا تصویــب قانــون مجــازات اســامی و قانــون
آییــن دادرســی کیفــری جدیــد نهادهــای
ارفاقــی زیــادی مثــل جایگزینهــای حبــس
وارد حقــوق کیفــری شــد .ایــن نهادهــا دو بعــد
اصلــی دارد  :الــف  :بعــد نمادیــن و ب :بعــد
محتوایــی (مبنــا و فلســفه و کارکــرد نهــاد).
بــا بررســی اجمالــی بعــد از گذشــت  5ســال از
تصویــب قانــون متوجــه میشــویم هنــوز ســاز
و کارهــای اجرایــی نهادهــای ارفاقــی فراهــم
نشــده اســت .نگــرش مــا بــه جایگزینهــای
حبــس ،بیشــتر از آنکــه نگــرش محتوایــی
باشــد یــک نــگاه نمادیــن اســت .نــگاه مــا بــه
جایگزینهــای حبــس نــگاه ابــزاری اســت و متاثر
از سیاســتهای قضایــی ابزارگرایانــه اســت تــا
نــگاه محتوایــی و گویــی کــم یــا زیــاد شــدن
جمعیــت زنــدان بیشــتر متاثــر از ســلیقه و نظــر
رئیــس قــوه قضائیــه اســت تــا اینکــه متاثــر از
یافتــههــای کیفرشناســی باشــد .ســوال ایــن
اســت مــا چــه میــزان جمعیــت کیفــری داشــته
باشــیم مطلــوب اســت؟ عوامــل تاثیرگــذار
بــر میــزان جمعیــت کیفــری کــدام اســت؟
در اجــرای شــاخصهای کاهــش جمعیــت
کیفــری ،حقــوق بــزه دیــده چــه میشــود؟ یکــی
از فاکتورهــای تاثیرگــذار در مدیریــت جمعیــت
کیفــری کاهــش عناویــن مجرمانــه اســت .ولــی
مســووالن مــا حاضــر نیســتند هزینــه حــذف
برخــی از عناویــن مجرمانــه را بپردازنــد چــون
ممکــن اســت جایــگاه خــود را از دســت بدهنــد،
از ایــن رو ،در ایــن رابطــه رویکــردی کامــا
ابزارگرایانــه حاکــم اســت .پیشــنهاد مــا ایــن
اســت بســتری فراهــم شــود کــه مجازاتهــای
جایگزیــن اجرایــی شــود و مدیریــت جمعیــت
کیفــری متاثــر از یافتههــای جرمشناســانه و
کیفرشناســانه باشــد نــه سیاس ـتهای قضایــی
ابزارگرایانــه.
در نشســت دوم آقــای دکتــر نوبهــار ،عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی
ســخنرانی خــود را با عنــوان «دو پرســش درباره
ماهیــت حقوقــی زندانــی مرخصــی و دامنــه آن
در نظــام کیفــری ایــران» ارائــه دادند .ایشــان در
خصــوص مرخصــی زندانیــان و ایجــاد چالــش
در ماهیــت مرخصــی بهعنــوان حــق یــا امتیــاز،
صحبــت کردنــد .اشــاره کردنــد مرخصــی ،بــه
مثابــه حــق ،خــود در کاهــش جمعیــت کیفــری
موثــر اســت .آقــای دکتــر احمــد مظفــری،

معــاون قضائــی رئیــس کل دادگســتری
اســتان تهــران نیــز ســخنرانی خــود را تحــت
عنــوان «نقــش جایگزینهــای حبــس در کاهــش
جمعیــت زندانهــا بــا رویکــردی بــه عدالــت
کیفــری اطفــال و نوجوانــان» ارائــه دادنــد.
نشســت ســوم متشــکل از ســه ســخنران
بــود .آقــای دکتــر حســین غالمــی،
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمــه
طباطبائــی بــا عنــوان «حکمرانــی رفــاه گــرا،
راهبــرد کالن کاهــش جمعیــت کیفــری»
ســخنانی را ارئــه دادنــد .در ادامــه خانــم
دکتــر همــا داودی گرمــارودی ،عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه ازاده واحــد
کــرج ،بــا عنــوان «مجــازات حبــس؛ درمانــده
میــان کرامــت مــداری و امنیــت گرایــی»
و در پایــان ایــن نشســت آقــای امیــن
زحمتکــش ،دانشــجوی دکتــری حقــوق
کیفــری و جرمشناســی دانشــگاه
شــهید بهشــتی بــا عنــوان «سیاســت جنایــی
کشــورهای اســکاندیناوی در کاهــش جمعیــت
کیفــری زندانهــا» بــه بحــث و ســخنرانی
پرداختنــد  .خالصــه ایــن نشســت در ذیــل
مطــرح شــده اســت .
دکتــر حســین غالمــی :ازدحــام جمعیــت
کیفــری بــه ویــژه در زندانهــا ،اگرچــه ممکــن
اســت مســالهای اساســی بــرای نظــام سیاســی
 اقتصــادی نباشــد ،امــا بــدون تردیــد از جملــهمحصــوالت و نتایــج عملکــرد آن اســت .نظــام
سیاســی  -اقتصــادی بــه مثابــه منبــع و منشــا
اصلــی اعمــال حکمرانــی همــان گونــه کــه
میتوانــد موجبــات توانمندســازی جامعــه و
اعضــای آن را فراهــم نمایــد ،در صــورت ابتــا
بــه انــواع نابســامانیها و کژکاریهــا ،خــود از
جملــه منابــع آســيب میشــود و زمینــه ســاز
شــکل گیــری جامعــه آســیب دیــده و تعمیــق
آســیب دیدگــی اعضــای آن اســت .عملکــرد
نظامهــای سیاســی  -اقتصــادی تابعــی از
ایدئولــوژی و راهبردهــای کالن شــکل دهنــده
آنهــا در خصــوص چگونگــی توزیــع قــدرت،
ســاختار سیاســی ،حقــوق ملــت و نــوع و
ماهیــت مدیریــت آنهــا اســت .جامعــه آســیب
دیــده محصــول عمــده نظامهــای دارای
حکمرانــی نامناســب ،بــا شــاخصهایی از قبیــل
فقــدان حاکمیــت قانــون ،تبعیــض ،فســاد ،عــدم
حمایــت از گروههــای آســیب پذیــر و  ...اســت؛
در حالــی کــه در رویکــردی رفــاه گــرا ،حکومت،
بــه مثابــه نیــروی توانمندکننــده جامعــه ،از
آســیب دیدگــی جامعــه و اعضــای آن تــا حــد
ممکــن جلوگیــری میکنــد .مطالعــه و بررســی
نــرخ جمعیــت کیفــری در جهــان و ایــران
نشــان میدهــد کــه حکمرانــی غیررفاهگــرا
از جملــه متغیرهــای اساســی تعییــن کننــده
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افزایــش جمعیــت کیفــری اســت .در ایــران،
نــه تنهــا در قانــون اساســی ،بلکــه در قوانیــن
و موازیــن فرادســتی و کالن ،از جملــه قانــون
احــکام دائمــی برنامههــای توســعه ،قانــون
برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی اجتماعــی و
فرهنگــی و  ...و نیــز در ســطح نظــام ســازی
اداری از طریــق ایجــاد وزارت کار ،رفــاه و
تأمیــن اجتماعــی و  ....ظرفیتهــای عمــدهای
بــرای ایجــاد و اجــرای رویکردهــای رفــاه گــرا و
حمایــت از گروههــای آســیبپذیر اجتماعــی کــه
بنــا بــر آمــار ،بخــش عمــده جمعیــت کیفــری
را تشــکیل میدهنــد وجــود دارد .در عیــن
حــال ،اتخــاذ برخــی سیاســتهای فســادزا،
تبعیــض آمیــز و آســیب زا و عــدم تمرکــز بــر
توانمندســازی جامعــه آســیب دیــده حکایــت
از ضعــف و فقــدان تمرکــز بــر اجــرای چنیــن
سیاســتهایی دارد کــه در نتیجــه موجــب
افزایــش جمعیــت کیفــری و بــه ویــژه جمعیــت
زندانیــان شــده اســت.
راه حــل کالن ،همانــا تغییــر ماهیــت ،نــوع و
شــیوه حکمرانــی آســیبزا ،قربانــی کننــده
و غيــر مســؤوالنه و گرایــش بــه رویکردهــای
حمایتگرانــه و رفاهگــرا از طریــق اتخــاذ
سیاســتهای توانمنــد کننــده و توســعه
قلمــرو پوشــش چتــر ایمنــی اجتماعــی و
کاهــش آســیب دیدگــی شــهروندان ،بــه ویــژه
مســتضعفان ،بینوایــان و فقیرانــی اســت کــه
در نتیجــه محرومیــت از انــواع فرصتهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،بهداشــتی و
قــرار گرفتــن در معــرض انــواع بحرانهــای
اقتصــادی و اجتماعــی از جملــه آماجهــای
مســتمر نظــام کیفــری بــه شــمار میرونــد.
آقــای امیــن زحمتکــش :کشــورهای
اســکاندیناوی در یــک معنــای مضیــق شــامل
ســه کشــور ســوئد ،نروژ و دانمــارک و در معنای
موســع شــامل دو کشــور فنالنــد و ایســلند نیــز
میشــود .در عصــری کــه بیشــتر کشــورها ،بــا
چالــش تــورم کیفــری زندانهــا و پیامدهــای
اقتصــادی و اجتماعــی آن مواجــه هســتند و در
عینحــال سیاســت جنایــی غالــب دولتهــا بــه
ســمت و ســوی افراطگرایــی کیفــری گرایــش
دارد-دیویــد گارلنــد آن را فرهنــگ جدیــد
کنتــرل در عصــر مدرنیتــهی متأخــر نامیــده
اســت -کشــورهای حــوزهی اســکاندیناوی در
سیاســت جنایــی خــود مســیر متفاوتــی را
طــی کردهانــد؛ تــا آنجــا کــه صاحبنظــران و
اندیشــمندان حــوز ه علــوم جنایــی ،از سیاســت
جنایــی ایــن کشــورها بــه عنــوان یــک اســتثنا
یــاد میکننــد .در واقــع موضــوع بــر ســر تقابــل
و تفــاوت رفاهگرایــی کیفــری و افراطگرایــی
کیفــری در سیاســت جنایــی اســت.
اســتثنا تلقــی شــدن سیاســت جنایــی
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کشــورهای اســکاندیناوی بــه دو جهــت اســت.
اول از حیــث نــرخ پاییــن جمعیــت کیفــری
زندانهــا نســبت بــه ســایر کشــورهای
اروپایــی و انگلیســیزبان و دوم بــه جهــت
شــرایط مطلــوب و رفاهــی زندانهــای ایــن
کشــورها .توضیــح آن کــه کشــورهای حــوزهی
اســکاندیناوی بــه طــور میانگیــن وبــه طــور
پیوســته از ده ـهی  1960میــادی تــا کنــون،
دارای پایینتریــن نــرخ جمعیــت کیفــری
زندانهــا در میــان کشــورهای اروپایــی و
انگلیســیزبان از جملــه آمریــکا ،انگلســتان،
کانــادا و اســترالیا بودهانــد .و مســلم اســت
کــه یکــی از مهمتریــن شــاخصهای ارزیابــی
سیاســت جنایــی هــر کشــوری ،نــرخ جمعیــت
کیفــری زندانهاســت .مطابــق آمارهــای
رســمی منتشــر شــده در ســال  2016توســط
مرکــز بینالمللــی مطالعــات زنــدان (،)ICPS
نــرخ جمعیــت کیفــری زندانهــای کشــورهای
اســکاندیناوی بــه ازای هــر  100هــزار نفــر
 65نفــر میباشــد .در حالــی کــه ایــن عــدد
در مــورد کشــورهایی چــون ایــاالت متحــده
آمریــکا  730نفــر ،انگلســتان  135نفــر ،روســیه
 505نفــر و در مــورد ســایر کشــورهای اروپایــی
بــه طــور میانگیــن عــدد  146اســت .و قابــل
توجــه آنکــه نــرخ جمعیــت کیفــری زندانهــای
کشــور ایــران بــه ازای هــر  100هــزار نفــر 280
نفــر میباشــد.
حــال ســوال ایــن اســت کــه چــه عواملــی،
شــکلدهند ه سیاســت جنایــی کشــورهای
اســکاندیناوی بــه عنــوان یــک اســتثنا در ســپهر
سیاسـتهای جنایــی حاکــم بــر دنیــا در عصــر
حاضــر بــوده اســت؟ هنــگام یافتــن پاســخ
بــرای ایــن پرســش در میــان منابــع ،عمدتــاً
بــا دو مفهــوم «دولــت رفــاه» و «فرهنــگ
برابریطلبــی و مســاوات» مواجــه میشــویم.
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بــه عبــارت دیگــر فرهنــگ اتحــاد و مســؤولیت
مشــترک اجتماعــی .جایــگاه ایــن مفاهیــم در
سیاســت جنایــی کشــورهای اســکاندیناوی
بدیــن گونــه اســت کــه اســتقرار یــک دولــت
رفــاه نیرومنــد و متمرکــز ضمــن نهادینهســازی
ارزشهــای برابریطلبــی ،اتحــاد و مســوولیت
مشــترک اجتماعــی شــهروندان در برابــر
یکدیگــر ،از طریــق کاهــش فاصلــه طبقاتــی
و ارائ ـه خدمــات رفاهــی بــه هم ـه شــهروندان،
فــارغ از جایگاهــی کــه دارنــد؛ در نتیجــه بــا
افزایــش اعتمــاد اجتماعــی ،امنیــت اقتصــادی و
ارتقــا روحی ـ ه مــدارا و تحمــل ،بــه شــکلگیری
یــک سیاســت جنایــی کمتــر کیفرگــرا منتهــی
میشــود .ارائــه خدمــات رفاهــی بــه همــه
شــهروندان بــه طــور برابــر و فــارغ از جایــگاه
و طبقــ ه اجتماعــی؛ آنگونــه کــه حداقلهــای
یــک زندگــی آســان را بــرای همــگان تضمیــن
نمایــد ،میتوانــد از وقــوع بســیاری از جرائــم
پیشــگیری نمایــد ،انگیزههــای مجرمان ـه افــراد
را بــرای ورود بــه دنیــای تبهــکاران از میــان
بــردارد و همچنیــن ،بــا اجــرای برنامههــای
بازپــروری زندانیــان و همانندســازی شــرایط
زندگــی در زنــدان بــا اجتمــاع ،بازگشــت ایشــان
را بــه بســتر زندگــی اجتماعــی آســان و ممکــن
ســازد.
علــل متفــاوت بــودن سیاســت جنایــی
کشــورهای اســکاندیناوی را میبایســت
ابتدائــاً در ویژگیهــای اساســی نهفتــه در
جوامــع ایــن کشــورها جســتوجو کــرد؛
در ســاختارهای اجتماعــی ،اقتصــادی و
ســاختارهای سیاســی ایــن کشــورها .برخــی
از مهمتریــن مؤلفههــای زمینهســاز سیاســت
جنایــی اســتثنایی کشــورهای اســکاندیناوی
عبارتنــد از:
 -1بــاال بــودن میــزان اعتمــاد عمومــی بــه
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پلیــس ،دادگاههــا و بــه طــور کلــی بــه نظــام
عدالــت کیفــری و اعتمــاد شــهروندان بــه
یکدیگــر و بــه دولــت  -2وجــود یــک دولــت
رفاهگــرای قدرتمنــد  -3حاکمیــت یــک
فرهنــگ سیاســی تحزبگــرا ،ائتالفــی و
توافقــی  -5تجانــس جمعیتــی  -6اســتقالل و
مصونیــت ســاختارهای قضائــی و قانونگــذاری
از فشــارها و مداخــات سیاســی  -7وجــود
رســانههایی کــه از عوامگرایــی بــه دور بــوده
و از تخصصگرایــی پیــروی میکننــد.
در اختتامیــه همایــش آقــای دکتــر علــی
حســین نجفــی ابرندآبــادی بــه جمــع بنــدی
مطالــب همایــش پرداختنــد و مطالــب ذیــل را
مطــرح کردنــد.
دکتــر علــی حســین نجفــی ابرندآبــادی
 :حقــوق کیفــری بــه علــت اینکــه دارای
ضمانــت اجراهــای کیفــری و مجــازات اســت
از ســایر رشــتههای حقوقــی متمایــز اســت.
ورود ضمانــت اجــرای ســالب آزادی بــه اوایــل
قــرن بیســتم برمیگــردد و حــدود  80ســال
بعــد از اجرایــی شــدن ایــن گونــه مجازاتهــا،
نحــوه اجــرای آن زیــر ســوال رفــت .در ســال
 1872کمیســیونی تشــکیل شــد کــه هــدف
آن تصحیــح زنــدان و اجــرای آن در کشــورهای
اروپایــی بــود .در واقــع کیفــر ســالب آزادی
خیلــی زود بعــد از اجرایــی شــدن آن ،زیــر
ســوال رفــت .ایــن کمســیون بــه یــک بنیــاد
ملــی تبدیــل شــد و هــدف آن مدیریــت و
کاهــش جمعیــت زنــدان بــود و قواعــد مهمــی
را در ایــن زمینــه بــه تصویــب رســاند .در
قواعــد مانــدال و قواعــد مصــوب در ســازمان
ملــل هــم بــه کیفیــت مدیریــت جمعیــت
کیفــری در زندانهــا اشــاره شــده اســت.
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«الگوهای بزهدیدگی در فضای سایبر»

1

محبوبه منفرد
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایرج خلیلزاده
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
گــردش پیــکان جرمشناســی بــه ســوی جرمبرانگیــز و آسیبســاز فضــای ســایبر .١-1 ،محیــط دادهپــرداز شــبكهاي:

بزهدیــده و بررســی کنــش و واکنــش میــان
بزهدیــده و بــزهکار ،از اواخــر دهــۀ 1970
شــروع شــد .جرمشناســان بــه تدریــج
دریافتنــد کــه بــرای ارائــۀ یــک مــدل کامــل
و همهجانبــه از جــرم ،بایــد همزمــان بــه
بررســی بــزهکار و نیــز بزهدیــده و وضعیــت
پیــش از ارتــکاب بــزه بپردازنــد .نخســتین بــار،
فــون هانتیــک ،جرمشــناس مشــهور آلمانــی ـ
آمریکایــی در ســال  1948کتابــی بــا عنــوان
«بــزهکار و قربانــی او» بــه رشــتۀ تحریــر درآورد
و در بخــش چهــارم آن بــه بررســی روابــط
میــان بــزهکار و بزهدیــده و جوانــب مختلــف آن
پرداخــت .وی بــاور داشــت کــه بــرای شــناخت
عمیــق و همهجانبــه جــرم و حفاظــت مؤثــر از
جامعــه در برابــر آن ،بایــد همــۀ عوامــل مؤثــر در
ایجــاد پدیــدۀ مجرمانــه بررســی شــود؛ چــرا کــه
جــرم و عوامــل ایجــاد آن هماننــد حلقههــای
یــک زنجیــر بهــم پیوســتهاند و بزهدیــده نیــز
یکــی از ایــن حلقههاســت (نجفــی،1373-74 ،
.)243
شــناخت زمينههــاي بزهديدگــي و علــل آن،
بویــژه در فضاهــای نوظهــوری ماننــد فضــای
ســایبر از مهمتريــن مباحــث جرمشناســی
مجــازی بــه شــمار میآیــد .ایــن عوامــل گاه
ریشــه در اشــخاصی دارد کــه در ایــن فضــا بــه
انجــام امــور گوناگــون میپردازنــد و وجــود
برخــی ویژگیهــای ذاتــی یــا اکتســابی در
آنهــا در بزهدیدگیشــان مؤثــر واقــع میشــود
و گاه شــرایط محیطــی فضــای ســایبر موجــب
افزایــش آســیبپذیری اشــخاص میشــود.
شــناخت بزهدیــده ،نــوع رفتارهــا و میــزان
خطرپذیــری وی در هنــگام فعالیتهــای
رایانــهای و اینترنتــی در کنــار بســترهای

میتوانــد در شــناخت علتهــای بزهدیدگــی
رایانــهای بــه مأمــوران تحقیــق کمــک کنــد
(منفــرد.)106 ،1391 ،
در ایــن نوشــتار برآنیــم تــا ویژگیهــا و
موقعیتهــای مختلــف بزهدیدگــی در فضــای
ســایبر را بــا رویکــردی فراگیــر شناســایی و
بررســی کنیــم .بدیهــی اســت کــه شــناخت
عوامــل موثــر بــر بزهديدگــي ســايبري و
طبقهبنــدی بزهدیدگــی در ایــن فضــا ،نقــش
بهســزايي در پيشــگيري از آن ايفــا ميكنــد.
پیـش از تبییــن اجمالــی الگوهــای هفتگانـهای
کــه در خصــوص بزهدیدهشناســی ســایبری
برگزیــده شــدهاند ،ذکــر ایــن نکتــه ضــروری
اســت کــه ردهبنــدی بزهدیدگــی ســایبری
در واقــع بــر اســاس یــک مــدل ترکیبــی
صــورت گرفتــه تــا مهمتریــن عواملــی کــه
ســبب بزهدیدگــی میشــوند ،شناســایی و
طبقهبنــدی گردنــد .ایــن عوامــل ترکیبــی
هســتند از ویژگیهــای محیطــی ،ویژگیهــای
فــردی اعــم از ذاتــی و اکتســابی ،نــوع بــزه،
آمــاج و ســایر مــواردی کــه نگارنــدگان در
طــی پژوهــش بــه آن دســت یافتهانــد .بــر
ایــن اســاس ،تأکیــد میگــردد کــه ایــن الگوهــا
حصــری نبــوده و میتــوان بــر آنهــا افــزود .در
ادامــه بــه ایــن الگوهــا اشــاره خواهــد شــد.

 .1بزهدیدگــی برپایــه محیــط
دادهپــرداز رایانــهای
محيطهــاي قابــل پــردازش رايانــهاي را
ميتــوان بــه دو بخــش شــبكهاي و مســتقل
تقســيم كــرد:

گفتني است ماده  ٥٧قانون برنامة چهارم توسعه مصوب  ١٣٨٣عبارت جامعة اطالعات را بكار برده بود.

ايــن محیــط همــان جامعــة اطالعاتــی 2اســت
كــه شــهروندان ســايبري بــراي گــذران امــور
خــود ،اعــم از خصوصــي و همگانــي در آنجــا
حضــور مييابنــد .فضــای شــبکهای خــود بــه دو
شــاخه عمومــی و غیرعمومــی تقســیم میشــود.
توضیــح آنکــه شــكلهاي نخســتين ابزارهــا و
فناوريهــاي مخابراتــي و ارتباطــي كــه عمدتــا
در دســتگاههاي تلفــن نمــود يافتــ ه بودنــد،
ارتباطــات خصوصــي را رقــم ميزدنــد؛ بــه
ايــن معنــا كــه تنهــا امــكان حضــور دو نفــر و
نــه بيشــتر در دو ســوي خــط ارتباطــي فراهــم
بــود .امــا پــس از پيدايــش شــبكههاي ارتباطــي
و شــكلگيري ارتباطــات چندســويه ميــان
افــراد مختلــف و حتــي برگــزاري گردهماييهــا
و نشســتهاي الكترونيكــي ،ايــن حــوزه از آن
جلــوة خصوصــي خويــش فراتــر رفتــه و شــكل
غيرعمومــي يافتــه اســت .بــه ايــن ترتيــب،
ارتبــاط غيرعمومــي بــه ارتبــاط خصوصــي يــا
گروهــي گفتــه ميشــود كــه همــة اعضــاي
شــركتكننده در آن نميخواهنــد كســي بــدون
رضايــت پيشــيني از آنهــا از محتــواي ارتباطــي
مبادل ـهاي ميــان آنهــا آگاه شــود .بــراي مثــال،
در محيطهــاي گــپ اينترنتــي ،3چنديــن نفــر
ميتواننــد بطــور همزمــان يــا غيرهمزمــان بــا
يكديگــر بــه گفتگــو بپردازنــد .دربرابــر ،فضــای
شــبکهای عمومــی محیطــی اســت کــه محتــوای
آن از ســوی همــگان دردســترس بــوده و همــۀ
شــهروندان جامعــۀ اطالعــات میتواننــد در آن
حضــور داشــته باشــند.
بطــور کلــی ،فضــاي ســايبر شــبكهاي از چهــار
ركــن اصلــي تشــكيل شــده كــه عبارتنــداز:
 .١شــبكة دسترســي؛  .٢ســامانههاي ميزبــان؛

1. Patterns of Victimization in Cyber Space
2. Information Society
3. Chat Room
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 .٣نامهــاي دامنــه؛ و  .٤محتــواي رايانــهاي.
تمركــز بــر ايــن اركان ،عــاوه بر درك درســت و
دقيــق قلمــرو ســايبري قابــل اعمــال حاكميــت
ملــي ،امــكان شناســایی تهدیدهــای ناظــر بــر
آنهــا و برنامهريــزي بــراي اتخــاذ تدبيرهــاي
پيشــگيرانة كارآمــد و اثربخــش را نيــز فراهــم
م ـيآورد.

 .2-1فضاي سايبر مستقل:

ايــن فضــا شــامل ســامانههاي رايانـهاي مســتقل
(رایانههــای رومیــزی شــخصی) ميشــود كــه
بوســيلة خطــوط ارتباطــي بيســيم يــا ســيمي
بــه ســامانه(هاي) ديگــر متصــل نيســتند و در
پيدايــش و گســترش فضــاي ســايبر شــبكهاي
مشــاركت ندارنــد .هرچنــد بــا توجــه بــه
گســترش فناوريهــاي نويــن ارتباطاتــي
الكترونيكــي و يكپارچگــي هرچــه بيشــتر آنهــا
بــا ســامانههاي رايانــهاي و دســترسپذيري
روزافــزون آنهــا بــراي خيــل گســتردهتري
از شــهروندان ،بــه نــدرت ميتــوان ايــن
جزيرههــاي ســايبري را يافــت .امــا از آنجــا
ش جــدي در پيدايــش
كــه ايــن ســامانهها نقــ 
تهديدهــاي ســايبري دارنــد و همچنيــن در برابر
آنهــا آســيبپذيرند ،موضــوع بررســيهاي
پيشــگيري از بــزه ســايبري قــرار ميگيرنــد.

 .2بزهدیدگی برپایه نقشآفريني
سايبري
هماننــد دنیــای خاکــی ،شــهروندان جامعــه
اطالعــات نیــز بــه دو گــروه اصلــی تقســیم
میشــوند :بهرهبــرداران خدمــات یــا کاربــران
و ارائهدهنــدگان خدمــات .برپایــۀ ایــن
نقشآفرینــی ،تهدیدهــا و آســیبهای متفاوتــی
نیــز پیــش روی هریــک از آنهــا قــرار میگیــرد.

 .1-2كاربر
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بطــور کلــی کاربــران در دو گــروه اصلــی
جــای میگیرنــد :کاربــران فــردی و کاربــران
ســازمانی .منظــور از کاربــران فــردی عمومــاً
همــان کاربــران خانگیانــد کــه از ســامانهها
و برنامههــای رایان ـهای بــرای مصــارف شــخصی
اســتفاده میکننــد .ایــن اشــخاص عمدتــاً
براســاس ویژگیهــای فــردی ،ماننــد ســن
یــا جنســیت ،بزهدیــده میشــوند .دربرابــر،
کاربــران ســازمانی آنهاییانــد کــه بنابــر
ضرورتهــای شــغلی و اداری ،ســامانهها و
برنامههــای رایانــهای را بــه خدمــت میگیرنــد
و بــا اتصــال بــه شــبکههای ارتباطــی
اینترنتــی امــور کاری روزمرهشــان را ســامان
میدهنــد .ایــن کاربــران عمدتــا برپایــۀ
کارکــرد و نقشآفرینــی شغلیشــان بزهدیــده

واقــع میشــوند .بانکهــا ،وزارتخانههــا،
ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی نمونههایــی
از اینگونــه کاربراننــد.
ممکــن اســت ترکیــب ویژگیهــای ایــن دو
گــروه نیــز ســبب آمــاج شــدن یــک کاربــر
شــود .بــرای مثــال ،ویژگیهــای فــردی کاربــر
دســتاویزی بــرای آمــاج قرارگرفتــن کاربــری
ســازمانی وی باشــد ،ماننــد اینکــه تهدیــد
حیثیتــی کارمنــد شــرکت دســتاویز ســرقت
اســرار تجــاری آن قــرار گیــرد.

 .2-2ارائهدهنده خدمات

بــر پایــه ارکان برشــمرده بــرای فضــای ســایبر
شــبکهای ،ارائهدهنــدگان خدمــات نیــز در
چهــار گــروه قــرار میگیرنــد :خدمــات
دسترســي ،خدمــات ميزبانــي ،خدمــات نــام
دامنــه و تأمیــن و تولیــد محتــوا .بــه طــور
كلــي ،تهدیدهــای پیــش روی ارائهدهنــدگان
خدمــات را میتــوان در ســه دســته گنجانیــد:
گــروه اول تهدیدهــا و تهاجمهــای گروههــای
مجرمانــه ســازمانیافتهاند .در اینجــا واقعیــت
اینســت کــه مخاطــب اصلــی ایــن تهدیدهــا
ارائهدهنــدگان خدمــات نیســتند ،بلکــه دیگــران
نظیــر دولتهاینــد کــه گروههــای تروریســتی
میکوشــند بــا آســیب زدن بــه اینگونــه
زیرســاختهای فناورانــه ،امنیــت آنهــا را در
ســطح کالن از بیــن ببرنــد .بــه دیگــر ســخن،
در اینگونــه تهدیدهــا ،ارائهدهنــدگان خدمــات
بزهدیــده آمــاج دیگراننــد.
گــروه دوم تهدیدهــای ارائهدهنــدگان خدمــات،
از ســایر مراجــع ارائهدهنــده خدمــات ناشــی
میشــود کــه بــا اهدافــی ماننــد ســرقت
اســرار تجــاری یــا نقــض مالکیــت فکــری رخ
مید هنــد .
و در پایــان ،گــروه ســوم شــامل تهدیدهایــی
میشــود کــه کاربــران بطــور عمــدی یــا
غیرعمــدی بــرای ارائهدهنــدگان خدمــات
میآفریننــد .نشــر یــک ویــروس مخــرب در اثــر
بیاحتیاطــی یــک کاربــر نمونــهای از اینگونــه
تهدیدهاســت (جاللــی فراهانــی.)42 :1384 ،

 .3بزهدیدگی برپایه آماجهای
سایبری
ســایبری در دو گــروه داراییهــای مــادی
و معنــوی ســایبری قــرار میگیرنــد .ایــن
داراییهــا میتواننــد بــه یــک شــخص خــاص
یــا بــه یــک گــروه یــا بــه کل جامعــه تعلــق
داشــته باشــند کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره
میشــود:

 .1-3آماج مادی:

منظــور از دارایــی مــادی ،آن بخــش از

داشتههاســت کــه مســتقل از مالــک موجودیــت
دارد و تنهــا حــق مالکیــت (اعــم از عیــن یــا
منفعــت) اســت کــه میــان آن و مالــک (اعــم
از حقیقــی یــا حقوقــی) رابطــه معنــادار و
مشــروعی را برقــرار میســازد .بــرای مثــال،
ملــک ،خــودرو ،پــول یــا اوراق بهــادار ،نرمافــزار
یــا محتــوای چندرســانهای و ماننــد اینهــا
پدیدآورنــده ویــا دارنــده مشــخصی دارد کــه نوعا
مالــک آن نیــز شــناخته میشــود.

 .2-3آماج معنوی:

منظــور از داراییهــای معنــوی ،آن بخــش از
داشتههاســت کــه وجــود مســتقلی ندارنــد و
بــه وجــود دیگــری متکیانــد و بــا حیــات آن
پدیــد میآینــد و بــا زوال آن از بیــن میرونــد.
البتــه ایــن وابســتگی بــه معنــای ک ـمارزش یــا
بــیارزش بــودن آنهــا نیســت و گاهــی ارزش
آنهــا بــه حــدی میرســد کــه هرگونــه دارایــی
مــادی را تحت-الشــعاع خــود قــرار میدهنــد.
لیکــن از لحــاظ حقوقــی چنیــن تقســیمبندی
اعمــال میشــود تــا بتــوان آثــار گوناگــون آن
را بررســی و تحلیــل کــرد .بطــور کلــی ،دارایــی
معنــوی را میتــوان در دو شــکل فــردی
(حيثيــت ،حريــم و  )...و عمومــی یــا ملــی
(فرهنــگ ،باورهــا ،ارزشهــاي ملــي و محلــي)
قــرار داد (منفــرد.)202 :1391 ،

 .4بزهدیدگی برپایه نوع بزه سایبری
برپایــه قوانیــن کیفــری رایان ـهای ،جرایــم قابــل
ارتــکاب در فضــای ســایبر از دو منظــر قابــل
م هســتند:
تقســی 

.1-4جرايم مرتبط با محتوا

جرايــم مرتبــط بــا محتــوا را ميتــوان در دو
مفهــوم خــاص و عــام در نظــر گرفــت .ايــن
جرايــم در مفهــوم خــاص جرايمــي هســتند
كــه از طريــق محتويــات غيرقانونــي عليــه
عفــت يــا اخــاق عمومــي يــا ســامت جســمي
يــا روانــي اشــخاص يــا شــخصيت معنــوي آنــان
ارتــكاب مييابنــد (ماننــد جرایــم علیــه عفــت
و اخــاق عمومــی (نشــر محتویــات مســتهجن)
یــا هتــك حيثيــت رايانـهاي) .امــا در مفهــوم عام
شــامل جرايمــي ميشــوند كــه در آنهــا داده
محتــوا 1يــا وســيله ارتــكاب جــرم اســت ،مثــل
محتويــات متضمــن ويروسهــاي رايانــهاي ،یــا
هــدف جــرم اســت ،مثــل تخريــب يــا جعــل
محتويــات رايانــهاي.

 .2-4جرايم عليه داده و سامانهها

ایــن جرایــم آندســته از تهدیدهــا و تجاوزهایــی
را دربرمیگیــرد کــه محرمانگــي ،2صحــت
1. Content Data
2. Confidentiality

خبرنامه
عدالت
کیفری
و تماميــت و دســترسپذيري دادههــا و
ســامانههاي رايان ـهاي را هــدف قــرار میدهنــد.
محرمانگــي در زمينــه دادههــاي شــخصي،
اطالعــات ســازماني و يــا دادههــاي مربــوط بــه
امنيــت ملــي مطــرح ميشــود .حتــي ممكــن
اســت اطالعــات بيمصــرف نيــز تــا زمــان
امحــاء بــه حفاظــت نيــاز داشــته باشــند.
صحــت و تماميــت 1نرمافــزار و دادههــا بــه
شــرايط الزم در كليــه ســامانههاي رايانــهاي
مربــوط ميشــود .بايــد بــه كاربــران ســامانهها
اطمينــان داده شــود تغييــرات غيرمجــاز (چــه
عمــدي يــا غيرعمــدي) در ايــن ســامانهها رخ
نميدهــد .در صحــت عملكــرد برنامههــاي
كمكــي و كاربــردي نبايــد جــاي هيــچ ترديــدي
باشــد ،زيــرا در غيــر ايــن صــورت ،نتايــج
حاصــل از پــردازش دادههــا قابــل پيشبينــي
2
نخواهــد بــود .منظــور از دســترسپذيري
نرمافزارهــا و دادههــا ايــن اســت كــه در يــك
چهارچــوب زمانــي قابــل قبــول ،در بلندمــدت
يــا كوتاهمــدت ،امــكان بهرهبــرداري از آنهــا
وجــود داشــته باشــد.
جــرم علیــه هریــک از ایــن ســه مؤلفــه
تهديدهايــي اساســي بــه شــمار ميآينــد كــه
ضــرورت تأمیــن امنيــت رايانههــا و دادههايــي
كــه بــه صــورت الكترونيكــي پــردازش ميشــوند
و ســامانههاي ارتباطــي در معــرض خطــر را
دوچنــدان میکنــد .دسترســي غيرمجــاز بــه
ســامانهها ،دادههــا و برنامههــا و تخریــب و
مختلكــردن غيرقانونــي آنهــا ،نشــر ويروسهــا
و كرمهــا و شــنود غیرمجــاز نمونههایــی از
ایــن جرایــم هســتند.

 .5بزهدیدگــی برپایــه ویژگیهــای
ذاتــی بزهديــده
بــه بــاور فــون هانتیــگ ،پیشــگام مطالعــات
بزهدیدهشناســی ،برخــی از طبقــات ســنی
و اجتماعــی ماننــد زنــان ،کــودکان ،جوانــان،
اقلیتهــای قومــی و مهاجــران در زمــرۀ
«پیشاســتعدادها یــا پیشزمینههــای
بزهدیدگــی» قــرار دارنــد کــه بــا چنیــن
ویژگیهایــی ،کشــش و جاذبــۀ ارتــکاب جــرم را
بــرای بــزهکار فراهــم میکننــد ،درســت هماننــد
جاذبـهای کــه بــره بــرای گــرگ ایجــاد میکنــد.
در ایــن افــراد کــه از آنها بــا عنــوان «زیرهنجار»
یــاد میشــود ،نوعــی آمادگــی و اســتعداد ذاتــی
بــرای بزهدیدهشــدن وجــود دارد کــه بــزهکار
بالقــوه را بــه ســوی ارتــکاب رفتــار مجرمانــه
ســوق میدهــد (نجفــی ابرندآبــادی-1373 ،
.)248 :74
ایــن ویژگیهــا در دنیــای ســایبر نســبت بــه
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دنیــای خاکــی اهمیتــی دوچنــدان مییابــد،
چراکــه بــه دلیــل نبــود همگرایی-هــای زمانــی
و مکانــی موجــود بیــن بــزهکار و بزهدیــده
در دنیــای خاکــی ،بزهدیــدگان بــه لطــف
گمناممانــدن هویتشــان بــا بياحتياطــي
بیشــتر بــه موقعيتهــاي خطــرزا وارد شــده و
خــود را در معــرض بزهدیدگــی قــرار ميدهنــد.
ایــن ویژگیهــا عبارتنــد از:

 .1-5سن

ســن همــواره بــه عنــوان یکــی از عوامــل
تأثيرگــذار بــر بزهديدگــي شــناخته شــده
اســت .آســیبپذیری فــرد از نظــر معیــار
آسیبشناســانۀ ســن ،نــه تنهــا در برخــی
شــاخههای علــوم جنایــی (ماننــد جرمشناســی
و حقــوق کیفــری فنــی یــا خــاص گرایــش
کــودکان و نوجوانــان) جایــگاه ویــژهای دارد،
بلکــه موضــوع یکــی از شــاخههای سیاســت
جنایــی افتراقــی نیــز هســت .در حقــوق
کیفــری ،از کــودکان و نوجوانــان بــه عنــوان
انســانهای کاملــی یــاد میشــود کــه از
نظــر ویژگیهــای بدنــی ،روانــی و شــخصیتی
بــا بزرگســاالن متفاوتنــد .ایــن تفــاوت ،آنهــا
را بیــش از بزرگســاالن در برابــر کژرویهــا و
بزه-کاریهــا آســیبپذیر میســازد .از دیــدگاه
جرمشناســی نیــز گســترۀ تدابیــر روانشناســانه
ـ اجتماعــی بــرای مداخلــه در پیشــگیری از
رفتارهــای کژروانــه یــا پایــان دادن بــه عواملــی
کــه فــرد را از دوران کودکــی در آســتانۀ خطــر
قــرار میدهــد ،دربردارنــدۀ افــراد آســیبپذیری
اســت کــه امــکان بزهدیدگیشــان را در آینــده
بیشــتر میســازد (رایجیــان اصلــی.)26 :1384 ،
در جرمشناســی کهنســاالن نیــز یکــی از
جدیدتریــن گروههــای خــاص در مطالعــات
بزهدیدهشناســی حمایتــی بــه شــمار
میآینــد .تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه
شــایعترین گونــه ســالمندآزاری سوءاســتفاده
ی اســت (الدگریفتــس و همــکاران:1384 ،
مالــ 
 .)393بویــژه در دنیــای ســایبر کــه بســياري از
افــراد مســن چنــدان بــا فنــاوري نويــن مأنــوس
نشــدهاند ،زيــرا بــا آن رشــد نكردهانــد .زمانــي
كــه کهنســاالن قربانــي يــك رفتــار مجرمانــه
ميشــوند ،ممكــن اســت گرایــش چندانــی بــه
گــزارش آن نداشــته باشــند ،حتــي اگــر در اثــر
كالهبــرداري مبلــغ هنگفتــي را از دســت بدهند.
اســتدالل ايــن افــراد ميتوانــد ايــن باشــد
كــه خودشــان تــا حــدودي حماقــت بــه خــرج
دادهانــد .طرحهــاي كالهبــرداري پســتي ســنتي
كــه افــراد مســن را هــدف قــرار ميدادنــد،
هماكنــون در جلــوه جديــدي ظاهــر شــدهاند
و آن كالهبــرداري از طريــق پســت الكترونيــك
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اســت.
خبرگــزاری رویتــرز از واشــنگتن گــزارش داده
کــه کمیســیون تجــارت فــدرال 41 ،درصــد
شــکایات مربــوط بــه فریــب را از افــراد بــاالی
 50ســال دریافــت میکنــد .ایســنا بــه نقــل از
ایــن خبرگــزاری نوشــته بــود کــه تقلبهــای
اینترنتــی  23درصــد تمــام شــکایتهای
مربــوط بــه فریــب ایــن گــروه ســنی را در ســال
 2003تشــکیل داده اســت و ســال گذشــته از
طریــق اینترنــت  43میلیــون دالر از مشــتریان
مســن آمریکایــی کالهبــرداری شــده ،کــه
بیشــترین شــکایتهای مربــوط بــه مزایدههــای
آنالیــن بــوده اســت.
عالوهبــر کالهبــرداری رایانــهای ،از آنجــا کــه
رویارویــی بــا فناوریهــای نویــن و پیشــرفته
چنــدان بــرای ســالمندان خوشــایند نیســت و
در بکارگیــری از اینگونــه ابزارهــای رایان ـهای از
خــود بیاعتمــادی نشــان میدهنــد ،بســیاری
از آنهــا ترجیــح میدهنــد درصــورت اجبــار
بــه اســتفاده از ابزارهــای فناورانــه ،از دیگــران و
بویــژه جوانــان درخواســت کمــک کننــد .بــرای
مثــال ،بارهــا دیــده شــده کــه ســالمندان بــرای
دریافــت پــول از عابربانکهــا ،از افــرادی کــه در
همانجــا حضــور دارنــد ،درخواســت میکننــد
کــه مبلــغ موردنظرشــان را برداشــت کننــد .ایــن
درخواســت ممکــن اســت موجبــات بزه-دیدگــی
آنهــا را فراهــم کنــد؛ چــه بســا فــردی کــه از وی
درخواســت کمــک کردهانــد ،از ایــن فرصــت
سوءاســتفاده و نخســت بــا انتقــال وجــه ،مبلغــی
را بــه حســاب خــود واریــز کنــد و ســپس وجــه
درخواســتی صاحــب کارت را بــه وی بدهــد
(منفــرد.)114 :1391 ،
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هماننــد دنیــای واقعــي ،جنســيت افــراد نقــش
تعيينكننــدهاي در بزهديدگــي آنهــا دارد.
زنــان یکــی دیگــر از گروههــای آســیبپذیری
هســتند کــه بــه دلیــل ویژگیهــای فــردی
(ذاتــی) در معــرض بزهديدگيهــاي نويــن و
گســتردهاي قــرار گرفتهانــد .در دنیــای خاکــی،
زنــان بــه دليــل برخــورداری از عوامــل خــاص
زيستشــناختي و اجتماعــي ،پيشزمينــه و
اســتعداد قبلــي بــراي بزهديــده شــدن را دارنــد
و براســاس يافتههــاي جرمشــناختي ،بــزهکاران
بالقــوه قربانيــان خــود را غالبـاً از ميــان افــرادي
انتخــاب ميکننــد کــه ارتــکاب جــرم بــر روي
آنهــا داراي خطــر و هزينــه بااليــي نباشــد
(زینالــی .)97 :1383 ،البتــه در اینجــا الزم
اســت کــه قائــل بــه تفکیــک شــویم .برخــی
جرایــم فینفســه جنســیتمحورند ،بدیــن
معنــا کــه صــرف داشــتن جنســیت مؤنــث

1. Integrity
2. Accessibility
3. Gender
جنس ( )Sexو جنسیت ( )Genderاز واژههایی هستند که به ویژه در مباحث زنان ،بسیار از آنها استفاده میشود .این دو واژه ،نزد کارشناسان امور زنان ،معانی کامال متفاوتی دارند .واژة «جنس» به
ابعاد بیولوژیکی مردانگی و زنانگی فرد محدود میشود و واژه «جنسیت» به صفات و ویژگیهای اجتماعی دو جنس اطالق میگردد .به بیان دیگر ،واژة «جنسیت» به اجزای غیربیولوژیکی جنس اشاره
دارد که از نظر فرهنگی ،برای مردان یا زنان مناسب تشخیص داده میشود.
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یــا مذکــر عاملــی بــرای بزهدیدگــی بــه شــمار
میآیــد؛ لیکــن گاهــی جنســیت بــه ناتوانــی
جســمی تعبیــر میشــود .بــرای مثــال ،اینگونــه
پنداشــته میشــود کــه بــه دلیــل ناتــوان بــودن
زنــان نســبت بــه مــردان ،ارتــکاب جرایــم مالــی
علیــه آنهــا در شــرایط مشــابه کمخطرتــر و
کمهزینهتــر اســت .بــا ایــن حــال ،بطورکلــی،
زنــان بــه عنــوان افــراد بالقــوه آســيبپذيرتر از
مــردان ،آماجهــاي مطلوبــي بــراي بــزهکاران
محســوب مــي شــوند .ايــن قاعــده در جرايــم
فضــاي ســايبر و بزهديدگــي ســايبري نيــز
بــه چشــم ميخــورد .هرزهنــگاری ،تعقیــب
ایذایــی ســایبری ،آزار جنســی و تحقیــر منزلــت
نمونههایــی از اینگونــه بزهدیدگیهــا هســتند
(راودراد.)76 :1384 ،

علیــه بشــریت نمونههایــی از اینگونــه تهدیدهــا
بــه شــمار میآینــد (.)2010:5 ,Sieber
مذهــب یکــی دیگــر از ویژگیهایــی اســت
کــه بــه بزهدیدگــی بیشــتر برخــی از افــراد
دامــن میزنــد .تبــادل باورهــا و اندیشــههای
مذهبــی در فضــای ســایبر همــواره بــا احتــرام
و ارزشگــذاری بــه نظــرات ســایرین همــراه
نیســت .توهیــن ،اســتهزاء و دشــنام بــه فــرد
یــا گروهــی از افــراد بــا هــدف بــه چالــش
کشــیدن پایههــای اعتقــادی آنهــا و تحــت
تأثیــر قــراردادن افــکار عمومــی دربــارۀ آن
مذهــب خــاص از رفتارهایــی اســت کــه در
روابــط اجتماعــی برخــط بــه چشــم می-خــورد

خبرنامه
عدالت
کیفری
رايانـهاي بگونـهای اســت کــه همــواره خطرهــای
احتمالــي علیــه آنهــا را افزایــش میدهــد و
بــه لحــاظ موقعيــت شــغلي توجــه بــزهکاران
بیشــتری بــه آنهــا جلــب میشــود .نمونــۀ بــارز
ایــن تهدیــد ،مهندســي اجتماعــي 3و مهندســي
اجتماعــي معكــوس 4اســت .منظــور از مهندســي
اجتماعــي هرگونــه تــاش جهــت برقــراري
ارتبــاط بــا مســؤولين ســامانههایهاي مــورد
نظــر و فريــب دادن آنهاســت تــا اطالعاتــي كــه
جهــت نفــوذ به ســامانه مــورد نيــاز هســتند را از
آنهــا بــه دســت آورد .بــه عنــوان مثــال ،ممكــن
اســت بزهــکار بــا مســؤول مربوطــه تمــاس
بگيــرد و اينگونــه وانمــود كنــد كــه از كارمنــدان

 .3-5قوميت 1و نژاد 2و مذهب

هرگونــه تمايــز ،كنــار گذاشــتن ،محــدود كــردن
يــا برتــري دادن بــر مبنــاي نــژاد ،رنــگ پوســت،
نســب ،يــا اصالــت قومــي يــا ملــي كــه هــدف
ِ
تضعيــف پذيــرش ،بهرهمنــدي
بياعتبــاري يــا
يــا اســتفادة برابــر از حقــوق بشــر و آزاديهــاي
اساســي در حوزههــاي سياســي ،اقتصــادي،
اجتماعــي ،فرهنگــي و ســاير حوزههــاي زندگــي
عمومــي را دنبــال ميكنــد ،بــا عنــوان تبعیــض
نــژادی شــناخته میشــود .رفتارهــای برآمــده
از تنفــر ،تبعيــض يــا خشــونت نســبت بــه هــر
شــخص يــا گروهــي از اشــخاص كــه بــه دليــل
تعلــق بــه يــك گروهــي بــا نــژاد ،اصالــت قومــي
يــا ملــي خــاص دســتاويز ايــن عوامــل قــرار
میگيــرد ،از دیربــاز تاکنــون وجــود داشــته
اســت.
در ایــن راســتا ،بــه دنبــال نزديكتــر شــدن
مــردم دنيــا بــه يكديگــر در اثــر پيشــرفتهاي
فنــاوري ،تجــاري و اقتصــادي ،تبعيــض نــژادي،
بيگانهســتيزي و ســاير اشــكال تحملناپذيــر بــه
موجوديــت خــود در جوامعمــان ادامــه ميدهند.
جهانيشــدن خطرهايــي دارد كــه ممكــن
اســت بــه طــرد افــراد و افزايــش نابرابريهايــي
منجــر شــود كــه بيشــتر از جريانهــاي نــژادي
و قوميتــي ناشــي ميشــوند .در ایــن میــان،
پيدايــش شــبكههاي ارتباطــات بينالمللــي
بــراي برخــي افــراد ابزارهــاي پيشــرفته و
توانمنــدي بمنظــور ا ِعمــال نژادپرســتي و
بيگانهســتيزي فراهــم آورده و بــه آنهــا امــكان
داده بــه راحتــي و در ســطحي گســترده اينگونــه
ديدگاههــا را منتشــر كننــد .تبــادل محتــواي
نژادپرســتانه و بيگانهســتيزانه در محيطهــاي
گــپ ،ارســال پيامهــاي مشــابه در گروههــاي
خبــري يــا بحثهــاي اينترنتــي ،بــه منظــور
تهدیــد ،اهانــت یــا انــکار نسلکشــی و جنایــت

(منفــرد.)33 :1391 ،

 .6بزهدیدگــی برپایــه ویژگیهــای
اکتســابی بزهديــده
ویژگیهــای اکتســابی شــامل آن دســته از
ویژگیهایــی میشــود کــه اشــخاص از تعامــل
بــا محیــط و دیگــران بدســت میآورنــد .در
ادامــه بــه برخــی از مهمتریــن ویژگیهــای
اکتســابی کاربــران در فضــای ســایبر کــه
فرصتــی مناســب بــرای دامگســتری بــزهکاران
بــه شــمار میآینــد ،اشــاره میشــود:

 .1-6موقعیت شغلی

حساســيتهاي حاكــم بــر برخــی متصدیــان و
ســمتهاي حســاس مرتبــط بــا ســامانههاي

جديــد بــوده و بــا مشــكلي روبــرو شــده اســت.
ايــن كار خــود باعــث ميشــود اطالعــات
بســيار ســودمندي نظيــر نامهــاي رایانــهای،
ســامانههاي عامــل و حتــي اطالعاتــي راجــع
بــه اعتبــار كارمنــدان بدســت آيــد .يــا اينكــه
ميتــوان خــود را يــك تكنيســين رایانــهای
معرفــي كــرد كــه در تــاش اســت مشــكلي را
حــل كنــد و از ايــن طريــق اطالعــات بســيار
ســودمندي را بــه دســت آورد.
امــا مهندســي اجتماعــي معكــوس اقداماتــي
اســت كــه باعــث ميشــود افــراد مــورد نظــر
بزهــکاران بــا آنهــا تمــاس بگيرنــد .بــه عبــارت
ديگــر ،بــه جــاي اينكــه بزهــکاران بــا ايــن
كارمنــدان تمــاس بگيرنــد و بــه نحــوي آنهــا را
بفريبنــد ،زمينــه را طــوري فراهــم ميكننــد كــه
آن كارمنــدان مجبــور بــه تمــاس بــا آنها شــوند.
1. Ethnic
2. Race
3. Social Engineering
4. Reverse Social Engineering

خبرنامه
عدالت
کیفری
بــه عنــوان مثــال ،ارســال يــك يادداشــت بــه
همــراه يــك نســخه نرمافــزار پشــتيبان جديــد
از طريــق پســت الكترونيــك ميتوانــد موجــب
ســرازيري ســيلي از اطالعــات شــود .مهندســي
اجتماعــي معكــوس نســبت بــه مهندســي
اجتماعــي از ايــن مزيــت برخــوردار اســت كــه
كمتــر ش ـكبرانگيز اســت .در جايــي كــه خــود
كارمنــدان بــا بزهــکار تمــاس ميگيرنــد تــا
مشكلشــان را حــل كننــد ،بعيــد اســت نــگاه
شــكبرانگيزي بــه وي داشــته باشــند تــا بــه
ايــن ترتيــب ايــن وضعيــت را بــه مقامــات
مافــوق خــود گــزارش كننــد (جاللــی فراهانــی،
.)44 :1384

 .2-6کسبوکار و تجارت

در ســالهای اخیــر ،یکــی از آســیبپذیرترین
عرصــه هــای ســایبر ،کســبوکار و تجــارت
الکترونیکــی بــوده اســت .امــروزه تجــارت ،بــه
طــور چشــمگیری بــه شــبكههای فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات وابســته شــده اســت؛
فناوریهایــی کــه ســتون فقــرات خریــد،
فــروش ،یافتــن منابــع ،عملیــات و ســامانههای
مالــی محســوب میشــوند .شــرکتهای
تجــاری ،در هــر حــد و انــدازهای كــه باشــند،
از حمــات رایانــهای در امــان نیســتند و از
حمــات ویروســی گرفتــه تــا کالهبرداریهــا
و ســرقت اســرار تجــاری و حرفـهای را متحمــل
میشــوند و بعض ـاً ایــن آســیبها بــه مشــتریان
آنهــا نیــز ســرایت مییابــد.
بانکهــا و مؤسســههای مالــی نمونههــای
بــارز بنگاههــای اقتصادیانــد کــه در معــرض
بزهدیدگــی ســایبری قــرار دارنــد .تهاجمهایــی
ماننــد ورود و نفــوذ بــه ســامانههای بانکــی
و برداشــتهای غیرمجــاز از حســابهای
پرتراکنــش ،گشــایش حســابهای بانکــی
غیرواقعــی و انجــام تراکنشهــای غیرواقعــی
(نادرســت) ،سوءاســتفاده از کارتهــای اعتبــاری
و خریــد و فروشهــای مجــازی ،جعــل و
تغییــر در اســناد مالــی و بانکــی بــا نفــوذ بــه
ســامانههای مالــی از جملــه تعرضهایــی
هســتند کــه اینگونــه اشــخاص حقوقــی را تهدید
میکننــد (منفــرد.)135 :1391 ،

 .3-6خدمات اداري و دولتي

نــوع و ماهیــت برخــی فعالیتهــای ســایبری
بیشــتر توجــه بــزهکاران بالقــوه را بــه خــود
جلــب میکنــد .بــا گســترش خدمــات دولــت
الکترونیــک و کاربــری روزافــزون فناوریهــای
اطالعــات و ارتباطــات در ســازمانهای دولتــی و
غیردولتــی ،آســیبپذیری نهادهایی کــه خدمات
اداری و دولتــی را در قالــب خدمــات الکترونیکی
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انجــام میدهنــد ،افزایــش یافتــه اســت .بــا
پیدایــش دولتهــای الکترونیــک ،کشــورها در
بســیاری از جنبههــاي حکمرانــی وابســتگي
بااليــي بــه ســامانههاي رايانــهاي یافتهانــد
و خطرهايــي كــه در اثــر رفتارهــای مجرمانــه
علیــه ایــن ســامانهها ايجــاد ميشــوند ،قابــل
توجهنــد .حملههــاي رایانهمحــور ميتواننــد
ســامانههاي رايانــهاي کــه مســؤوليت تأمیــن
بــرق ،حمــل و نقــل هوایــی ،راه-آهــن،
بيمارســتان يــا تولیــدات غذایــی یــا دارویــی،
ســدهای برقــی آبــی یــا ایســتگاههای انــرژی
هســتهای را بــه عهــده دارنــد ،هــدف قــرار دهند.
اخــال در اینگونــه ســامانهها میتوانــد آنچنــان
شــدید و جــدی باشــد کــه ادامــۀ خدمــات را
امکانناپذیــر ســازد .بــه خطــر افتــادن هريــک
از ایــن ســامانههاي عملياتــي و اطالعاتــي ويــا
ســامانههاي مشــابه ميتوانــد درکنــار اخــال
در کارکردشــان ،موجــب پیامدهــای منفــی از
لحــاظ اجتماعــي ،سياســي و امنيــت ملــي شــود
(.)2010:4 ,Sieber

 .4-6ميــزان آگاهــي و ســواد
رایانــهای

همــان انــدازه کــه داشــتن دانــش و ســواد
سوءاســتفاده از ابزارهــای فناورانــه عاملــی
تعیینکننــده در بــزهکاری بــه شــمار میآیــد،
دانــش رویارویــی بــا ایــن تهدیدهــا نیــز بــرای
کاهــش خطــر بزهدیدگــی افــراد اهمیــت دارد.
نبــود یــا کاســتی آگاهــی و ســواد رایانــهای
دربــارۀ سوءاســتفادههای رایانــهای و شــبکهای
میتوانــد عامــل مؤثــری در تحقــق بزهدیدگــی
کاربــر باشــد .البتــه دانــش و ســواد رایانــهای
بــرای همــۀ کاربــران در یــک ســطح تعریــف
نمیشــود .ایــن اصطــاح از یــک ســو بــه
دانســتن چگونگــی بکارگیــری رایانــه و انجام کار
مفیــد بــا آن اشــاره دارد .در برخی مــوارد ،صرف
داشــتن دانــش پایــه و نــه شــناخت کامــل رایانه
بــرای محافظــت کاربــر از تهدیدهــای ســایبری
کافــی اســت .امــا در ســطحی دیگــر ،ســواد
رایانــه-ای ،بــه توانایــی برنامهریــزی و شــناخت
علــم رایانــه یــا «جایــی کــه تخصــص آنجاســت»
اطــاق میشــود .بدیــن ســان ،روشــن اســت
کــه داشــتن دانــش و تخصــص در رویارویــی بــا
بزهدیدگــی امــری نســبی اســت .در واقــع اگــر
پرســیده شــود کــه نبــود یــا کاســتی دانــش و
تخصــص بــه چــه معناســت ،درپاســخ بایــد آن
را بــا دو مفهــوم روشــن کــرد .در اینجــا نبــود
دانــش و تخصــص بــا توجــه بــه دو عامــل ســطح
کاربــری و ســطح تهدیدهــا تعریــف میشــود.
منظــور از ســطح کاربــری اینســت کــه بســته
بــه کاربــردی کــه رایانــه و شــبکههای ارتباطــی
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بــرای افــراد و ســازمانها دارنــد ،میــزان دانــش
و تخصــص آنهــا بــرای طراحــی و راهانــدازی
ابزارهــای امنیتــی و حفاظتــی گوناگــون اســت.
بــرای یــک ســامانۀ رایان ـهای ســاده بــا کاربــری
ســاده ،بــه دانــش رایانــهای پیشــرفتهای نیــاز
نیســت .از ســوی دیگــر ،ممکــن اســت شــخص
بــه دانــش بســیار پیشــرفتهای مجهــز باشــد،
لیکــن ایــن دانــش بــرای تأمیــن امنیــت و
حفاظــت از ســامانهای کــه دراختیــار دارد،
ناکافــی یــا الزم باشــد کــه همــواره دانــش
رایانــهای خــود را روزآمــد نــگاه دارد .آنچــه
کــه بــه ســطح کاربــری افــراد و لــزوم آشــنایی
بــا چگونگــی ایمــن داشــتن ســامانهها اهمیــت
دوچنــدان میبخشــد ،نــوع اطالعاتــی اســت کــه
در ســامانه بایگانــی و نگهــداری میشــود .بــه
عبــارت بهتــر ،هرچــه دادههــا و اطالعاتــی کــه
کاربــر در ســامانۀ خــود نگهــداری میکنــد،
ارزش بیشــتری بــرای آن فــرد یــا ســازمان
داشــته باشــد ،بــه همــان نســبت بــه دانــش
فراتــری بــرای حفــظ محرمانگیشــان نیــاز
خواهــد بــود.
عــاوه بــر ســطح کاربــری ،عامــل دیگــری کــه
در تعییــن میــزان دانــش و تخصــص رایانــهای
نقــش قابــل توجهــی دارد ،ســطح تهدیدهــای
بالقــوه اســت .بطــور کلــی ،هــر عملــي كــه
موجــب اخــال در امنيــت رايانــه شــود ،تهديــد
رايان ـهاي بشــمار میآیــد .هنگامــی میتــوان از
آســیبهای بکارگیــری ســامانههای رایانــهای و
فعالیــت در شــبکههای ارتباطــی در امــان بــود
کــه بســته بــه تهدیدهــا و خطرهــای بالقــوهای
کــه پیشبینــی میشــوند ،دانــش و تخصــص
متناســب بــرای تأمیــن امنیــت ســامانۀ رایانـهای
را نیــز بــه کار بــرد.

 .5-6میــزان اراده در رویارویــی بــا
تهدیدهــا و تهاجمهــای ســایبری

ارزیابــی میــزان خطرپذیــری بزهدیــدۀ بالقــوه
در هنــگام فعالیتهــای رایانــهای و اینترنتــی
بــه عنــوان یکــی از علتهــای بزهدیدگــی
رایانـهای از اهمیــت بســیاری برخوردار اســت .به
دیگــر ســخن ،بیپروایــی و خطرآفرینــی برخــی
از بزه-ديــدگان هنــگام حضــور در فضــای ســایبر
کــه رابطــۀ مســتقیم بــا خواســت و ارادۀ آنهــا
دارد ،نقــش مؤثــری در بزه-ديدگيشــان ایفــا
میکنــد .ايــن دســته از بزهديــدگان افــرادي
هســتند كــه عمومــاً بــه دلیــل ســادهانگاری
زیانهــای احتمالــی و بــا بیتوجهــی بــه
هشــدارهای امنیتــی و بــا جرأتــی کــه از گــذر
گمنامــی هویــت در ایــن فضــا بدســت آوردهانــد،
مرتكــب رفتارهــاي پرخطــري ميشــوند كــه
آنهــا را در معــرض بزهديدگــي قــرار ميدهــد.
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ایــن افــراد همزمــان بزهدیــدۀ بیاحتیاطــی،
ســهلانگاری ،ســادهلوحی و رفتــار مجرمانــه
بزهــكار میشــوند (منفــرد.)176 :1391 ،

برپایــه
بزهدیدگــی
.7
شــاخصهاي امنیــت اطالعــات

یکــی دیگــر از مؤلفههــای اساســی در
تعییــن ســطح بزهدیدگــی کاربــران ،میــزان
و چگونگــی تأمیــن امنیــت اطالعــات اســت.
امنیــت در ســامانههای رایانــهای مؤلفــهای
اســت از هزینــه؛ هرچــه حفــظ امنیــت و
دســترسناپذیری یــک ســامانه بــرای کاربــر
مهمتــر و ارزشــمندتر باشــد ،بــه همــان
میــزان هزینــه بیشــتری نیــز بــرای حفــظ
دادههــا و اطالعــات موجــود در آن درنظــر
گرفتــه میشــود .تأمیــن امنیــت از ســه منظــر
قابــل بررســی اســت:

 .1-7امنیت نرمافزاری

بــا گســترش روزافــزون کاربــرد نرمافــزار در
تمــام زمینههــای علمــی ،اقتصــادی ،تجــاری،
فرهنگــی و آموزشــی مســاله مهــم و حیاتــی
تأمیــن امنیــت نرمافــزار و جلوگیــری از
دسترســی و انتقــال غیرمجــاز دادههــا و اجــرای
آن فقــط بــر روی ســامانهای کــه نرمافــزار بــه
قصــد آن ارائــه و طراحــی شــده ،بــه یکــی از
مســائل مهــم و اساســی در طراحــی نرمافــزار
طراحــی شــده اســت.

 .2-7امنیت سختافزاری

منظــور از امنيــت ســختافزاري ،كليــه
امكانــات و تدابيــري اســت كــه در كنــار
ويژگيهــاي ســاختاري تجهيــزات دادهپــرداز
و همچنيــن شــيوههاي پشــتيباني و كنترلــي
الزم بــراي حفــظ تماميــت كاركــرد آنهــا ،بــه
مرحلــه اجــرا درميآينــد.
ويژگيهــاي امنيتــي سيســتمهاي رايانــهاي،
چــه در قالــب ســختافزار و نرمافــزار ،در
پنــج گــروه قابــل بررســي اســت:
الــف -مكانيزمهــاي شناســايي تعييــن
هويــت كاربــران مجــاز؛
ب -امكانــات جداســازي كــه از دسترســي
كاربــران غيرمجــاز بــه دســتگاهها ،نرمافزارهــا
و دادههــا جلوگيــري ميكنــد؛
ج -امكانــات كنتــرل دسترســي كــه برخــاف
تدابيــر جداســازي ،امــكان اشــتراكگذاري
مــوارد مجــاز را در سيســتم فراهــم مــيآورد؛
د -تدابيــر كشــف و رديابــي مــوارد نقــض
امنيــت كــه معمــوال بــه شــكل نرمافــزاري
انجــام ميشــود؛

هـــ -شــيوههاي واكنــش در برابــر صدمــات
ناشــي از نقــض امنيــت ،ماننــد قطعــات،
مدارهــا و منطــق تصحيــح خطــا (جاللــی
فراهانــی.)89 :1384 ،

نتیجهگیری

ســخن از ســاماندهي و هماهنگــي تمامــي
اقداماتــي كــه بــا هــدف سالمســازي فضــاي
ســايبر صــورت ميگيرنــد ،بــدون شناســايي
تهدیدهــا و آســیبپذیریهای بالقــوهای
کــه بــر شــهروندان و کاربــران جامعــه
اطالعاتــی ســایه افکنــده ،بیهــوده و بیاثرســت.
مصونســازی اشــخاص و امــوال دربرابــر
تهدیدهــای مجرمانــه نیازمنــد شــناخت
ویژگیهــا و مؤلفههایــی اســت کــه در
آماجهــای بالقــوه وجــود دارد و آنهــا را نســبت
بــه ســایرین آســیبپذیرتر میســازد.
شــناخت ویژگیهــای آماجهــای ســایبری
در فضایــی کــه انباشــته از ناشناختههاســت،
اهمیتــی دوچنــدان مییابــد .بــا پیدایــش
دنیــای ســایبر وضعیتــی رقــم خــورده کــه
همــه داراییهــای ک ـمارزش و بــاارزش مــادی
و معنــوی ،اعــم از فــردی و جمعــی ،در معــرض
انــواع تهدیدهــای خطرنــاک و کمخطــر
ســایبری قــرار گرفتهانــد کــه لزومـاً تدبیرهــای
قانونــی ـ مقرراتــی نمیتواننــد دربرابــر آنهــا
کارگــر باشــند .لــذا بایــد در کنــار توانافزایــی
ایــن تدابیــر ،راه را بــرای رویارویــی مســتقیم
بزهدیــدگان و زیاندیــدگان بالقــوه همــوار
کــرد تــا بتواننــد در چارچــوب قواعــد و احــکام
قانونــی و بــا شــناخت درســت از تهدیدهــا و
تهاجمهــای ســایبری از داشــتههای خویــش
محافظــت کننــد.
بســیاری از بزهدیدگیهــای رایانــهای
ناشــی از عــدم آشــنایی بــا خطــرات موجــود
در ایــن فضــا و کاســتی دانــش رایانــهای و
ناآگاهــی از انــواع تدابیــر امنیتــی و چگونگــی
بکارگیــری آنهاســت .در چنیــن محیطــی،
نقــش بزهدیــدگان بالقــوه در پیشــگیری از
جــرم و اجــرای درســت تدابیــر موردنظر بســیار
حائــز اهمیــت اســت .ارتقــای آگاهــی و دانــش
اشــخاص در زمینــه آســیبپذیریهای دنیــای
ســایبر و راهکارهــای حفاظــت از داراییهــای
مــادی و معنــوی در ایــن دنیــا و آمــوزش
شــیوههای حفاظــت از دادههــای شــخصی
و چگونگــی بکارگیــری ابزارهــای امنیتــی
رایانـهای روزآمــد ،بــه کاربــران می-آمــوزد کــه
در برخــی مــوارد بیاحتیاطــی در بکارگیــری
ایــن ابزارهــا ،بــرای آنهــا مســوولیتهای
مدنــی بــه بــار آورد و بــا جبــران خســارتهای
مربوطــه روبــرو ســازد.
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قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی؛
تقابل امنیت اقتصادی و آزادیهای فردی
نگارنده :عبدالحسین سلطانی رنانی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

تازههای رویدادهای کیفری

سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان قانون
اصالح قانون مبارزه با پولشویی که در تاریخ
سوم مهر ماه  1397به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسیده بود و با مخالفت شوررای
نگهبان روبرو شده بود در تاریخ پانزدهم دی
ماه  1397با اصالح و الحاق چندین مورد به
تأیید و تصویب مجمع تشخیص نظام رسید.
سپس در تاریخ ششم بهمن ماه همین سال
نیز توسط رئیس جمهور ابالغ گردید .در
طی فرایند تصویب این قانون بحث و تبادل
نظرهای حقوقی و سیاسی در خصوص ماهیت
و ابعاد این قانون به شکل گستردهای صورت
گرفت ولیکن هر چه بود این مقرره که گامی
مؤثر در الحاق جمهوری اسالمی به گروه ویژه
اقدام مالی به شمار میرود تصویب شده و
رنگ و بوی قانون به خود گرفته است.
قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی
دگرگونیهای گستردهای به نسبت قانون
مبارزه با پولشویی مصوب  1386ایجاد نموده
است بهگونهای که شاید سزاوار بود قانونی نو
در این زمینه نگاشته میشد و قانون مبارزه با
پولشویی مصوب  1386را نسخ مینمود .این
دگرگونیها هم در تبیین و تعریف اصطالحات
رایج در جرمانگاری پولشویی است که مورد
غفلت مقنن در متن اصلی قانون مصوب
 1386واقع شده بود و هم در چارچوب و
ساختارهای اجرایی الزم برای مبارزه با جرم
پولشویی .این دگرگونیها که در دو بخش
ماهوی و شکلی رخ داده هم فرصتی برای
مبارزه مؤثر با پولشویی را فراهم میآورد و
هم میتواند مورد سوء استفاده واقع شده و
به تهدیدی در جهت تحدید آزادیهای فردی
شهروندان در زمینه فعالیتهای اقتصادیشان
تبدیل گردد و حتی سرمایهگذاریهای
اقتصادی را به مخاطره اندازد.

برخی از این نوآوریها مربوط به تبیین
مواردی است که به آنها در متن قانون
مبارزه با پولشویی مصوب  1386اشاره
شده ولی تعریفی از آن ارائه نشده بود و
برخی نیز تغییراتی است که در صدد بوده
تا جرم پولشویی را از یک جرم ثانویه به
جرمی مستقل و قانون مبارزه با پولشویی
را از یک مقرره منفعل و واکنشی به قانونی
فعال و کنشی تبدیل نماید؛ هر چند بعضی
از این دگرگونیها در ظاهر منافی و ناقض
برخی اصول کلی حقوقی و فقهی است .این
قانون در  14ماده وضع گردیده که عمده
تغییرات ماهوی آن مربوط به مواد 2 ،1و 9
است که این موارد در چندین بند به اختصار
بیان میگردد .سایر مواد این قانون عمدتاً
به مباحث مربوط به نهادها و ساختارهای
مبارزه با پولشویی ،صالحیت محاکم و میزان
و مجازات اشکال مختلف ارتکاب پولشویی
پرداخته است.
ماده 1؛
ماده  1قانون پولشویی مصوب  1386مقرر
میداشت «اصل بر صحت و اصالت معامالت
تجاری موضوع ماده ( )2قانون تجارت است،
مگر آنکه براساس مفاد این قانون خالف آن
به اثبات برسد .استیالی اشخاص براموال و
دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود ،دال بر
ملکیت است».
ماده  1قانون اصالحی اخیر اصطالحات
مندرج در قانون را تشریح نموده است .برخی
از این اصطالحات که در قانون سابق تعریفی
از آنها ارائه نشده بود ذی ً
ال به اختصار بیان
میگردد.
جــرم منشــأ :اگــر چــه اصطــاح جــرم

منشــأ در قانــون مبــارزه بــا پولشــویی 1386
نیــز مــورد اشــاره مقنــن واقــع شــده بــود
ولیکــن بنــد «الــف» مــاده  1قانــون اصالحــی
بــرای نخســتین بــار بــه تعریــف جــرم منشــأ
پرداختــه اســت .در ایــن تعریــف جــرم منشــأ
رفتــاری دانســته شــده کــه وفــق مــاده
 2قانــون مجــازات اســامی  1392جــرم
محســوب شــود .یعنــی رفتــاری اعــم از فعــل
یــا تــرک فعــل کــه مجــازات قانونــی داشــته
باشــد .بــا ایــن تفســیر کمــاکان ایــن ابهــام
وجــود دارد کــه آیــا جــرم منشــأ پولشــویی
تمامــی ســیاهه جرایــم را در برمیگیــرد
یــا اینکــه صرفــاً ناظــر بــه برخــی جرایــم
اقتصــادی و جرایــم مرتبــط بــا ایــن حــوزه
اســت؟ شــاید در راســتای رفــع همیــن ابهــام
بــوده کــه بنــد «پ» قانــون اصــاح قانــون
مبــازره بــا پولشــویی بــه جرایــم اقتصــادی
و جــرم تأمیــن مالــی تروریســم اشــاره
نمــوده اســت .بــا توجــه بــه اشــاره بنــد
«پ» فوقالذکــر بــه ایــن ســنخ از جرایــم
از یکســو و فلســفه جرمانــگاری پولشــویی
از ســوی دیگــر نبایــد گســتره جــرم منشــأ را
بــه جرایمــی ماننــد جرایــم علیــه اشــخاص
ماننــد قتــل ،ضــرب و جــرح ،توهیــن و ...
تســری داد؛ هرچنــد میتــوان جرایــم
دیگــری ماننــد جرایــم مربــوط بــه مــواد
مخــدر ،قاچــاق انســان و  ...را نیــز مثــال زد
کــه ضرورتــاً بایــد بهعنــوان جــرم منشــأ
در پولشــویی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
بنابرایــن کمــاکان گســتره شــمول جــرم
منشــأ در ایــن قانــون مبهــم بــوده و قابلیــت
تفاســیر مختلــف دارد.
قسمت پایانی بند «الف» ماده  1این قانون
بیان داشته تخلفات مذکور در قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز نیز به-عنوان جرم منشأ
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در این قانون پذیرفته شدهاند .الزم به ذکر
است وفق ماده  44قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز  1392اصالحی  1394قاچاق کاال
و ارز سازمانیافته و حرفهای ،قاچاق کاالهای
ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا
انفصال از خدمات دولتی ،جرم بوده و طبیعتاً
میتوانند بهعنوان جرم منشأ پولشویی باشند.
ولیکن در قانون اخیرالذکر سایر صور ارتکاب
قاچاق کاال و ارز تخلف انگاشته شده که در
صالحیت رسیدگی سازمان تعزیرات قرار دارند
که از آن جمله میتوان به تخلفات مربوط به
«عرضه خارج از شبکه» یا «قاچاق کاال و ارز
ساده» اشاره نمود .بدیهی است اشاره قانون
اصالح قانون مبارزه با پولشویی به تخلفات
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز صرفاً از این
حیث بوده که آنها را بهعنوان جرم منشأ
معرفی نماید؛ بنابراین تغییری در ماهیت این
تخلفات یا صالحیت مراجع رسیدگی کننده
به آنها ایجاد نشده است .شایان توجه است
که وفق تبصره  1ماده  3این قانون ،جرم
منشأ اعم از ان است که جرم داخل کشور
یا خارج از کشور ارتکاب یافته باشد منوط
به این شرط که جرم ارتکابی خارج از کشور
مطابق قوانین و مقررات داخلی نیز جرم باشد.
مال حاصل از جرم :بند پ ماده  1قانون
اصالحی در تعریف مال حاصل از جرم به
مالی که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم از
جرم منشأ حاصل میشود اشاره نموده و
از جرایم اقتصادی و تأمین مالی تروریسم
بهعنوان دو نمونه جرم منشأ یاد کرده است.
مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب
جرم اختصاص داده شد نیز وفق بند «پ»
در حکم مال حاصل از جرم است .تسری این
مورد به مال حاصل از جرم به این دلیل بوده

که وفق قانون سابق اگر شخصی برای مثال
مرتکب قاچاق کاال و یا ارز میشد به این
ترتیب که پولی را به خرید ارز یا کاال جهت
ورود غیرقانونی آن به کشور تخصیص میداد
و سپس مرتکب قاچاق شده و آن ارز یا پول
را در کشور معامله مینمود ،عواید حاصل از
جرم ارتکابی وی شامل وجه دریافتی به ازای
فروش ارز یا کاالی قاچاق نبود؛ بلکه صرفاً
سود حاصل از معامله کاال یا ارز قاچاق ،عواید
مجرمانه به شمار میرفت که البته نه تنها
تلقی این میزان بهعنوان عایدی ناشی از جرم
با توجه به ضمانت اجرای مذکور در ماده 9
سابق کافی به نظر نمیرسید بلکه با فلسفه
جرمانگاری پولشویی بهعنوان جرم مانع نیز
در تعارض بود .به همین دلیل قانونگذار در
قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی رویکرد
خود را به درستی در این مورد تغییر داده
است.
ماده 2؛
متن ماده  2قانون اصالحی به نسبت ماده 2
قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1386تفاوت
چندانی از حیث مصادیق پولشویی ندارد؛
ولیکن آنچه موجب برانگیخته شدن توجه
به این ماده میگردد تبصرههای  3گانه این
ماده است .پیش از اشاره به تبصرههای این
ماده الزم به ذکر است ماده  1پیشین قانون
مبارزه با پولشویی مصوب  1386که مقرر
میداشت «اصل بر صحت و اصالت معامالت
تجاری موضوع ماده( )2قانون تجارت است،
مگر آنکه براساس مفاد این قانون خالف آن
به اثبات برسد .استیالی اشخاص براموال و
دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود ،دال

خبرنامه
عدالت
کیفری
بر ملکیت است» نه تنها در متن اصالحی
قانونی جایی ندارد بلکه تبصرههای ماده 2
قانون اصالحی بهصورت کامل خالف جهت
ماده  1سابق و اصول بنیادینی مانند اصل
صحت و اصالت معامالت تجاری نگارش شده
است .این تغییر کامل رویکرد قانون است که
باعث شده پولشویی از یک جرم به اصطالح
ثانویه و فرعی به یک جرم مستقل و اصلی
تبدیل شود .متعاقب این تغییر رویکرد،
دگرگونیهای دیگری نیز حتی در طریق
اثبات پولشویی به شرح مذکور در تبصرههای
ماده  2اصالحی ایجاد میشود.
تبصــره  :1وفــق ایــن تبصــره در صورتــی
کــه ظــن نزدیــک بــه علــم بــه عــدم صحــت
معامــات و تحصیــل امــوال وجــود داشــته
باشــد مثــل اینکــه بــرای یــک شــخص
نوعــاً و بــا توجــه بــه شــرایط وی امــکان
تحصیــل میــزان قابــل توجهــی دارایــی در
یــک بــازه زمانــی مشــخص وجــود نداشــته
باشــد ،شــخص متصــرف خــود بایــد صحــت
ایــن دارایــی و مشــروعیت طریــق تحصــل
آن را اثبــات نمایــد؛ ایــن امــر صراحتــاً در
تعــارض بــا مفــاد مــاده  1ســابق قانــون
مبــارزه بــا پولشــویی  1386اســت .امــری
کــه بــا توجــه بــه ذو مراتــب بــودن ظــن و
عــدم ارائــه یــک معیــار نوعــی مشــخص
جهــت تشــخیص آن میتوانــد هــم موجــب
تشــتت در آرا و تصمیمــات قضایــی از یــک
ســو و از ســوی دیگــر منجــر بــه اخــال در
معیشــت و فعالیتهــای تجــاری و اقتصــادی
شــهروندان بــه بهانــه مظنــون بــه نامشــروع
بــودن امــوال ایشــانگــردد .نکتــه دیگــر
اینکــه ایــن تبصــره بــا کنــار گذاشــتن
اصــل صحــت و نیــز فــرض برائــت در
صــورت ایجــاد ظــن ،بــار اثبــات مشــروعیت
طــرق تحصیــل مــال یــا بــه تعبیــری دیگــر
اثبــات صحــت معامــات را بــر عهــده فــرد
گذاشــته اســت.
تبصــره  :2بــر اســاس ایــن تبصــره دارا
شــدن امــوال موضــوع ایــن قانــون منــوط
بــه ارائــه اســناد مثبتــه اســت .البتــه پــر
واضــح اســت منظــور از عبــارت دارا شــدن،
صحــت اثبــات تصــرف اســت وگرنــه صــرف
دارا بــودن نیازمنــد ارائــه هیچگونــه ســند
مثبت ـهای نیســت .وفــق ایــن تبصــره صــرف
عــدم ارائــه اســناد مثبتــه جــرم اســت
و جــزای نقــدی دارد و حتــی در صــورت
تأییــد صحــت امــوال نیــز بــه شــخص
بازگردانــده نمــی شــود.
تبصــره  :3بــر اســاس ایــن تبصــره صــرف

خبرنامه
عدالت
کیفری

اینکــه ظــن نزدیــک بــه علــم وجــود
داشــته باشــد کــه فــردی مالــی از طریــق
نامشــروع تحصیــل نمــوده ،در صورتــی کــه
مشــمول مجــازات شــدیدتری نگــردد ،حبــس
درجــه شــش بــرای وی در نظــر گرفتــه شــده
اســت و در هــر صــورت مــال ضبــط خواهــد
شــد مگــر اینکــه مشــروع بــودن تحصیــل
آن اثبــات گــردد .بنابرایــن میتــوان گفــت
وفــق ایــن تبصــره ،صــرف دارایــی غیرقابــل
توجیــه ،مســتلزم حداقــل بــه حبــس درجــه
 6اســت؛ ایــن رویکــرد قانــون اخیــر نیــز در
تعــارض بــا رویکــرد قانــون ســابق و برخــی
اصــول فقهــی ماننــد اصــل صحــت اســت.
گذشته از آنچه پیشتر ذکر شد ،به نظر
میرسد تعبیر درست از تغییرات تبصرههای
 3گانه ماده  2این است که در صورتی که
نسبت به شخصی با توجه به شرایط وی از
قبیل شغل ،سن و  ...امکان تصور آن میزان
دارایی وجود نداشته باشد ،وی باید صحت
تصرف خود در آن مال را اثبات کند و مشروع
بودن دارایی وی منوط به ارائه اسناد مثبته
است.
ماده 9؛
این ماده مقرر میدارد « :اصل مال ،درآمد
و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم
پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت
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آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره میشود
و همچنین چنانچه جمع اموال ،درآمد و عواید
مذکور تا ده میلیارد ()10.000.000.000
ریال باشد ،به حبس تعزیری درجه پنج و
ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه
چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل
به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی
که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم
میشوند».
گذشته از حکم به مصادره در خصوص اصل و
عواید پولشویی و جرم منشأ که حکم جدیدی
در این قانون اصالحی نسبت به قانون سابق
محسوب میشود نکته قابل ذکر این است که
مالکی که در خصوص محکومیت به حبس
تعزیری درجه پنج برای عواید تا ده میلیارد
ریال و ارقام بیش از آن به حبس تعزیری
درجه چهار ارائه شده صحیح نیست .زیرا در
صورتی که فردی یازده میلیارد ریال پولشویی
کرده باشد ،به حبس تعزیری درجه پنج
محکوم میگردد و فردی نیز که مرتکب هزار
میلیارد پولشویی شده است ،به همین میزان
حبس محکوم میشود .لذا خطای قانونگذار
در این موردآشکار است.
در پایان این نکته قابل ذکر است که هر
چقدر مقررات قانون سابق مبارزه با پولشویی
ناکارآمد و سهلگیرانه بوده ،قانون اصالحی در
مواردی سختگیرانه شده و حتی مجازاتهای
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مضاعف را به دنبال دارد و شاید این نکته به
دلیل زمان تصویب این قانون از حیث شرایط
اقتصادی کشور و فشارهای بینالمللی جهت
الحاق به گروه ویژه اقدام مالی بوده است.
امری که منجر به نوآوریهایی بی سابقه
از جمله حذف ماده  1قانون سابق شده
است .با این وجود آنچه در زمینه مبارزه با
پولشویی مانند سایر جرایم ،بازدارنده و مؤثر
است قطعیت و حتمیت مجازات-ها است
نه شدت آن؛ مضافاً آنکه جرمانگاری مؤثر
پولشویی مستلزم اعمال تکلیف بر نهادها و
مؤسسات نظارتی ،مالی ،قضایی ،اجرایی و
سایر دستگاههای مشمول مقررات پولشویی
است؛ بنابراین اعمال نظارت و تعیین ضمانت
اجرای مناسب برای این نهادها بهویژه بانکها
و مؤسسات پولی و اعتباری در خصوص
رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی بهمراتب
مفیدتر از سختگیری بر آحاد شهروندان و
وضع مقررات و اخذ سیاست تساهل صفر
است؛ چه آنکه به نظر میرسد آنچه تا کنون
مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور را محقق
ننموده ضعف کارکرد دستگاههای مشمول
مقررات پولشویی و دستگاههای ناظر در
این خصوص است .بدین منظور میبایست تا
زمان تصویب آییننامه قانون جدید و تعیین
تکالیف و وظایف نهادهای دولتی ،اجرایی،
قضایی و  ...انتظار کشید تا رویکرد قانونگذار
در این خصوص را مورد ارزیابی قرار داد.
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خبرنامه
عدالت
کیفری
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تنظیمکننده :مهرنوش ایمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

تازههای قوانین و لوایح
 .1قانــون تمدیــد مهلــت اجــرای آزمایشــی قانــون شــوراهای حــل
اختــاف :بــه موجــب ایــن قانــون کــه در تاریــخ  1397/12/11از ســوی
رئیــس جمهــور ابــاغ شــد ،مهلــت اجــرای آزمایشــی قانــون شــوراهای
حــل اختــاف از تاریــخ انقضــای آن(  )1397/11/22بــه مــدت یکســال
تمدیــد شــد.
 .2الیحــه مبــارزه بــا قاچــاق انســان و اعضــای بــدن و مجــازات
عبوردهنــدگان غیرمجــاز افــراد از مرزهــای کشــور :نظــر بــه اینکــه
شــرایط ناپایــدار برخــی از کشــورهای پیرامــون جمهــوری اســامی ایران
میتوانــد زمینــه تشــدید اقدامــات باندهــا و شــبکههای تبهــکاری
قاچــاق انســان را بیــش از پیــش فراهــم آورده و امنیــت داخلــی و
خارجــی را تهدیــد نمایــد ،ایــن الیحــه بــه منظــور تقویــت نظــارت بــر
مرزهــای مشــترک از طریــق هماهنگــی بیشتــر دســتگاههای مرتبــط
بــا امــر مبــارزه بــا قاچــاق انســان در تاریــخ  1398/01/21توســط
هیــات وزیــران بــه مجلــس شــورای اســامی ارســال شــد.
 .3الیحــه معاهــده معاضــدت حقوقــی متقابــل در امــور کیفــری میــان
جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری فــدرال برزیــل :ایــن الیحــه بــه
پیشــنهاد وزارت دادگســتری در جلســه مــورخ  1398/02/04هیــأت
وزیــران بــه تصویــب رســیده اســت ،جهــت طــی تشــریفات قانونــی بــه
مجلــس شــوراي اســامي ارســال شــد.
 .4الیحــه معاهــده اســترداد مجرمیــن بیــن جمهــوری اســامی ایــران
و جمهــوری فــدرال برزیــل :ایــن معاهــده مشــتمل بــر یــک مقدمــه
و بیســت و چهــار مــاده بــا هــدف اســتقرار روشــمند همکاریهــای
قضایــی بیــن دولتهــای جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری فــدرال
برزیــل در تاریــخ  1398/02/04بــه مجلــس شــورای اســامی ارســال
شــد.

تازههای آییننامهها
 .1آییـن نامــه اجرایــی نحــوه نگهــداری و درمــان مجانیــن :در اجــرای
تبصــره 1مــاده  ۲۰۲قانــون آییــن دادرســی کیفــری «آییننامــه
اجرایــی نحــوه نگهــداری و درمــان متهمــان مجانیــن» ،در  12مــاده
و  3تبصــره در تاریــخ  1398/01/26بــه تصویــب رئیــس قــوه قضائیــه
رســید .بــه موجــب ایــن آییــن نامــه ،دادســتان کل کشــور موظــف
اســت ظــرف یــک مــاه پــس از ابــاغ آیین¬نامــه بــا همــکاری وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان بهزیســتی فهرســت
مراکــز نگهــداری و توانبخشــی و مراکــز درمــان و مراقبــت و تغییــرات
آن را بــرای اطــاع کلیــه مراجــع قضائــی ارســال نمایــد.
 .2آئیــن نامــه تعرفــه هزینــه ایــاب و ذهــاب گواهــان :در اجــرای
تبصــره  ۳مــاده  ۵۶۰قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲و
اصالحــات و الحاقــات بعــدی و مــاده  ۲۱۵قانــون فــوق ،ایــن آییننامــه
در تاریــخ  1398/01/28بــه تصویــب رئیــس قــوه قضاییــه رســید و
الزماالجــرا شــد .ایــن آییننامــه مشــتمل بــر  ۹مــاده و  ۲تبصــره بــه
منظــور تســهیل در حضــور گــواه ،شــاهد و مطلــع تصویــب شــده اســت.

رأی وحدت رویه شماره  ۷۷۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
موضوع :اختالف استنباط از مقررات قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
متن رأی :نظر به اینکه قانونگذار در ماده  ۲۱قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب
 ،1394/04/23در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین ،به
تعیین جزای نقدی معادل نصف محکو ٌمبه و استیفای محکو ٌمبه از محل آن تصریح کرده
است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور ک ً
ال بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و
سپس ،انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین داللت دارند که در این صورت موضوع
دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم
و مجازاتها ،بهنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم
دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین،
غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با
قوانین موضوعه تشخیص میگردد .این رأی در اجرای ذیل ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی
کیفری ،در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی الزماالتباع است.

خبرنامه
عدالت
کیفری
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مشاهیر حقوقی
تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

بهمن کشاورز در بیست و یکم شهریور سال هزار و سیصد
و بیست و سه در تهران متولد شد .فرزند مرحوم کریم
کشاورز ،مترجم و مولف مشهور و از مبارزان سیاسی و
نوه حاج محمد وکیل التجار یزدی ،تاجر ابریشم و نماینده
رشت در دوره اول مجلس شورای ملی بود .خانوادهای که
به بیان خود او بستری برای گرایش به رشته حقوق و
حرفه وکالت را پرورانید .در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:
«قرار گرفتن اعضای فامیل و تیره و طایفه ما در موضع
اپوزوسیون همواره ما را با بحث محاکمه ،قانون و دعوا و
مرافعه درگیر می کرد».
گرچه خود همواره به خضوع در برابر قانون ،ولو قانون بد،
تاکید داشت ،اما بر هر وکیلی فرض میدانست که حق
دفاع هر متهمی را به جان بپذیرد و قاعدهای را به تکرار
بیان میکرد که «هیچ وکیلی نباید دستی را که برای

.1از سخنان کامبیز نوروزی در بزرگداشت استاد
 .2روزنامه رشق ،به نقل از پایگاه اطالعرسانی و خربی جامران

کمک به طرف او دراز میشود ،پس بزند» .استاد کشاورز
این را از کالرنس دارو ،وکیل اتحادیههای کارگری آمریکا
گرفته بود.
دانشجوی دیروز دانشگاههای تهران ،ملی و شهید بهشتی،
قریب به نیمقرن وکالت را به استادی پیشه کرد و دانش
خود را با زبان حقوقی به عرصه عمومی وارد کرد 1.سخن
بسیار است در این باب که برخی پروندهها شهرتشان را
از وکیل وام گرفتند یا از موکل؛ میگذاریم گره این ابهام
ناگشوده باقی بماند که بحث دشواری است .آنچه در آن
تردیدی نیست گره خوردن نام بهمن کشاورز با پروندههای
غالمحسین کرباسچی ،شهردار اسبق تهران و عبدالفتاح
سلطانی وکیل پایه یک دادگستری است ،پروندهای که در
2
خالل آن مرحوم کشاورز به «استیصال» رسید.
کشاورز ،این وکیل کنشگر ،در پی بازداشت چند تن از
وکالی درگیر در پروندههای سیاسی و فعالیت های مدنی،
موضعی حمایتی ،در چارچوب قانون ،نسبت به حقوق این
وکال اتخاذ کرد.
یکی از مهمترین وقایع دوران ریاست ایشان در کانون
وکالی دادگستری مرکز ،تشکیل اتحادیه کانون وکالی
دادگستری بود که آینده وکال و کانون را در بطن و با حفظ
اتحادیه میدانست.
آخرین حضور مرحوم استاد بهمن کشاورز در کسوت
سخنران در پیشهمایش «همایش ملی مدیریت جمعیت
کیفری» به تاریخ هجدهم اسفند هزار و سیصد و نود
و هفت بود که به همت گروه حقوق جزا و جرمشناسی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در کانون وکالی
مرکز برگزار شد.
استاد بهمن کشاوز به تاریخ سوم اردیبهشت هزار و سیصد
و نود و هشت ،تن از عرصه خاکی رهانید.
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تازههای نشر
الف) کتب
تنظیم کننده :فرشاد نظری
دانشــجوی کارشناســی ارشــد حقــوق کیفــری و جرمشناســی دانشــگاه
شــهید بهشــتی

 -۱آیین دارسی کیفری اقتصادی  /نویسنده  :دکتر امیر حسن نیازپور /
انتشارات میزان  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد :شومیز /قطع وزیری /
قیمت ۳۰۰۰۰۰ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۳۶۸
 -۲جرایم آبی درعرصه سیاست جنایی ایران  /نویسنده  :دکتر فرزانه مرادی
 /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری /
قیمت  ۵۵۰۰۰۰ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۱۸۵
 -۳قضاوت و میزان آن  /نویسنده  :سروش ستوده جهرمی  /انتشارات مجد /
چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت ۶۸۰۰۰۰
ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۵۱۱۹۲
 -۴آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین و مقررات  ،آرا وحدت رویه
و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه  /نویسنده  :دکتر سجاد کاظمی
 /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری /
قیمت  ۷۰۰۰۰۰ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۲۲۵
 -۵مطالعه تطبیقی خشونت جنسی علیه زنان  /نویسنده  :سمیه نادری و
سمیرا نادری  /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز /
قطع وزیری  /قیمت  ۲۶۰۰۰۰ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۱۲۶
 -۶اخالق عمومی در حقوق کیفری ( در پرتو قانون حمایت از آمران به
معروف و ناهیان از منکر مصوب  / ) ۱۳۹۴نویسنده  :زهره رنجی الماسی /
انتشارات مجد /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری /
قیمت  ۲۱۰۰۰۰ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۱۵۷
 -۷مبانی فقهی و حقوقی حق فرزند آوری زوجین  /نویسنده  :دکتر داود
بصارتی  /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۷نوع جلد  :شومیز  /قطع
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وزیری  /قیمت  ۲۱۰۰۰۰ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۰۸۹
 -۸رویکردهای نوین در جرم شناسی انتقادی و سیاست جنایی  /نویسنده  :دکتر اسمعیل رحیمی نژاد /
انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت  ۲۶۰۰۰۰ریال /شابک
۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۱۴۰
 -۹جرم حکومتی دولتها  ،خشونت و فساد  /نویسنده  :پنی گرین و تونی وارد  /مترجم  :نبی اهلل غالمی
 /انتشارات مجد  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت  ۵۱۰۰۰۰ریال /شابک
۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۰۱۰
 -۱۰پیکار با تروریسم در پرتو نظم قوانین و مقررات در ایران  /نویسنده  :دکتر ولی اهلل صادقی  /انتشارات مجد
 /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت  ۴۵۰۰۰۰ریال /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۰۰۳۴
 -۱۱حقوق کیفری عمومی مواد مخدر  /نویسنده  :بهنام اکبری  /انتشارات
مجد  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۷نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت
 ۱۸۰۰۰۰ریال /شابک ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۰۸۵
 -۱۲جرم شناسی صلح طلب  /نویسنده  :لوییس جی  .جس الدی  /مترجم
 :هانیه هژبر الساداتی  /انتشارات میزان  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد
 :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت ۱۵۰۰۰۰ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۲۸۳
 -۱۳مسئولیت کیفری رباتها  /نویسنده  :گابریل هالوی  /مترجمان  :فرهاد
شاهیده  ،طاهره قوانلو  /انتشارات میزان  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد
 :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت ۴۵۰۰۰۰ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۳۰۶
 -۱۴قسامه  /نویسنده  :دکتر سعید منصوری  /انتشارات میزان  /چاپ اول
 /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت ۱۷۰۰۰۰ریال /
شابک ۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۳۷۵
 -۱۵مدیریت جمعیت کیفری  :نظریه و رویه  /نویسنده  :گروه حقوق جزا
و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  /انتشارات میزان /
چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت ۴۰۰۰۰۰
ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۵۷۳
 -۱۶آیین دادرسی کیفری ( جلد چهارم )  ،اجرای احکام کیفری  /نویسنده
 :دکتر جواد طهماسبی  /انتشارات میزان  /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد
 :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت  ۳۵۰۰۰۰ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۵۱۱
 -۱۷تفسیر قوانین جزایی  /نویسنده  :دکتر جلیل امیدی  /انتشارات میزان
 /چاپ اول  /سال  / ۱۳۹۸نوع جلد  :شومیز  /قطع وزیری  /قیمت ۴۸۰۰۰۰
ریال  /شابک ۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۲۳۸
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/  دکتر سعید فرهاد نیا:  نویسنده/  مسئولیت غیر مستقیم بین المللی دولتهای حامی تروریسم- ۱۸
 شابک/  ریال۳۵۰۰۰۰  قیمت/  قطع وزیری/  شومیز:  نوع جلد/ ۱۳۹۸  سال/  چاپ اول/ انتشارات میزان
۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۱۵۳
 چاپ اول/  انتشارات میزان/  دکتر علی نجفی توانا:  نویسنده/  نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان- ۱۹
۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۲۰۷  شابک/  ریال۲۶۰۰۰۰  قیمت/  قطع وزیری/  شومیز:  نوع جلد/ ۱۳۹۸  سال/
 دکتر:  مترجم/  دیوید گارلند:  نویسنده/  جرم و نظم اجتماعی در جامعه معاصر:  فرهنگ کنترل-۲۰
 قیمت/  قطع وزیری/  شومیز:  نوع جلد/ ۱۳۹۷  سال/  چاپ اول/  انتشارات میزان/ حمیدرضا ملک محمدی
۹۷۸۹۶۴۵۱۱۹۰۰۱  شابک/  ریال۴۵۰۰۰۰
/  رابرت رنیر،  راد مورگان،  مایک مگوایر:  نویسنده/ )  دانشنامه جرم شناسی آکسفورد ( جلد پنجم-۲۱
 قطع/  شومیز:  نوع جلد/ ۱۳۹۷  سال/  چاپ اول/  انتشارات میزان/  دکتر حمید رضا ملک محمدی:مترجم
۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۰۹۲  شابک/  ریال۵۵۰۰۰۰  قیمت/ وزیری

ب) مقاله
 منصوره قنبریان بانوئی:تنظیمکننده
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

Information Pertaining to Released Sex Offenders: To Disclose or Not to-1
Disclose, that is the Question, MARGARET FITZGERALD O’REILLY, the Howard
.2018 ,2 No ,57 Journal, Vol
Manifest Injustice? The Judiciary as Moderator of Penal Excess in the Sentencing-2
.2018 ,1 No ,57 of Youth for Murder, NESSA LYNCH, the Howard Journal, Vol
Shaping Priority Services for UK Victims of Honour-Based Violence/Abuse,-3
Forced Marriage, and Female Genital Mutilation, AISHA K. GILL, PAMELA COX
.2018 ,4 No ,57 and RUTH WEIR, the Howard Journal, Vol
US Newspapers’ Portrayals of Home Invasion Crime, REGINALD A. BYRON,-4
No ,57 WILLIAM S. MOLIDOR and ANDREW CANTU, the Howard Journal, Vol
.2018 ,2
Child Victims as Adult Offenders: Foregrounding the Criminogenic Effects of -5
,58 ,(Unresolved) Trauma and Loss, Mark Halsey, the British Journal criminology
.2018 ,1 No
Securing Prison through Human Rights: Unanticipated Implications of Rights- -6
No ,57 Based Penal Governance, SARAH ARMSTRONG, the Howard Journal, Vol
.2018 ,3

