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بر پیشگیري وضعی و اجتماعی از جرایم  تأکیداي سایبري با ـامنیت در فض
  در فضاي سایبري

  2علی ناصرزاده، 1زهرا بذرگر
  

  چکیده
کنترل و بدون محدودیت بودن این  بی، ساختار و فضاي نامحدود اطالعاتی اینترنت و نیز همگانی

فضا ضمن آنکه دستاوردهاي مهمی را براي بشر بوجود آورده سبب شده است که فضاي سایبري 
ایـن  . یکی از پر مخاطره ترین فضاهاي دریافت اطالعات در جوامع بشري معرفی شـود  وانعن به

فرهنگی ، اخالقی، امنیتی، حقوقیهاي  در زمینهاي  هعدیدهاي  گسترش سرسام آور مشکالت و آسیب
که بعضا سبب وقوع یک سري از جرایم یا به تعبیري . آورد می براي کاربران و جوامع بوحود... و
به شود.  نمی ازطرفی راه حل مناسبی نیز براي پیشگیري این مشکالت ارائهشود.  می »سایبري جرایم«

اعتقاد نگارنده راه حل مناسب آن است که تدبیري اتخاذ شود که ابزار ارتکاب جرم را از مجرم 
به عبارت دقیق تر سیاست پیشگیري از جرایم بهترین سیاست جنایی جهت تامین امنیت . سلب کند

 در این میان پیشگیري وضعی و اجتماعی یکـی از اقـدامات مهـم محسـوب    . اي سایبر استفض
 غیر کیفـري هاي  که در پی اثبات آن هستیم آن است که با توسل به پیشگیرياي  هفرضیشود.  می
چگونگی -1در همین راستا با سواالتی از قبیل:. توان عدم امنیت در فضاي سایبر را مدیریت کرد می

در مسیر اجراي پیشگیري غیر کیفري با چه محدودیت هایی  -2ن امنیت در فضاي سایبر؟فراهم کرد
به این نتیجه رسـیدیم کـه بـا توجـه بـه      ... با اثبات فرضیه و پاسخ به سواالت و مواجه هستیم؟

غیرکیفري محرز شد که جهت تامین امنیت راه دشواري در هاي  حاکم بر پیشگیريهاي  محدودیت
. باشد می آثار مثبت و سازنده آن به مراتب بیشتر از ضمانت اجراهاي کیفري پیش است در عوض

  . باشد می روش بررسی این تحقیق تحلیلی وتوصیفی
 فضاي سایبري، امنیت فضاي سایبري، پیشگیري غیر کیفري، پیشگیري وضعی :ها کلیدواژه

    

                                                   
  z.bazrgar@gmail.com / کارشناس ارشد، پژوهشگر .1
  ، پژوهشگرکارشناس .2
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  مقدمه-1
آن با دنیاي فیزیکی هاي  یابد که ویژگی یم زندگی امروز ما در فضاي مجازي تحققهاي  بخشی از واقعیت

متفاوت است.ورود رایانه به دنیاي انسانها،شیوه زندگی آنها را دگرگون ساخته وبسیاري از معضالت جامعه 
  بشري را با سرعت ودقتی باال مرتفع ساخته است.

اوت و گاه متعـارض  متفهاي  و وابستگیها  در این فضا،ما اوقات فراغت وزندگی خود را با مردمی با ارزش
سیاسی،اقتصـادي،فرهنگی و اجتمـاعی مـا را در ایـن فضـاي      هـاي   کنیم.بخش قابل توجهی از فعالیـت  می سپري

  ) Inda&Rosalo،2002،52(گیرند می ارتباطی شکل
یابند.در فضاي سایبر،جامعه تبدیل بـه   می در فضاي سایبر،مفایم فضا،جامعه و کنترل،ابعاد جدید و متفاوتی

گیرد که هیچکدام یکدیگر را نمـی   می شود.جامعه در فضاي سایبر از افرادي شکل می دون جغرافیامفهومی ب
شناسند.روابط اجتماعی در این فضا از سطح متفاوتی از فضاي واقعی برخوردار است.در نتیجهمی توان از شکل 

ویـدادهاي متفـاوت   گیري جامعه اي مجازي و شبکه اي در کنار جامعه واقعی صحبت کرد که بستر وقوع ر
 است.شهروندان این جامعه ي مجازي در فضاي فرهنگی متکثـر وبـدون مـرز و بـا هویـت پیونـدي،اجتماعی      

  )28،1382شوند.(عاملی، می
هرچند که یارانه براي جامعه بشري دستاوردهاي بسیاري داشته است،اما فضاي سایبر نیـز هماننـد دیگـر    

آسیب وگزند سوءاستفاده گران در امان باشـد.براي مثـال انتشـار     زندگی اجتماعی نتوانسته است ازهاي  عرصه
تصاویر مستهجن افراد وخصوصا کودکان در این محیط،در عین حالی که وسیله سودآوري براي ارائه کنندگان 
 این تصاویر گشته،براي خواستاران ارضاي غرایز جنسـی دنیـاي آزاد فـراهم آورده کـه هـر لحظـه خواسـتند       

الت غریزي خود را فرو بنشانند.محیط سایبر همچنین  دنیاي آزاد براي کسانی است کـه قصـد   توانند تمای می
رایانـه اي،جـرایم   هـاي   ایذاء واضرار افراد را دارند:کالهبرداري رایانه اي،جعل،پورنوگرافی هویت،مزاحمـت 

اشخاص،سـرقت  رایانـه اي  هـاي   وسیسـتم هـا   علیه حساب پست الکترونیک افراد،دسترسی غیر مجاز بـه ذاذه 
اطالعات و... همگـی از مصـادیق جرایمـی هسـتند کـه یارانـه امکـان ارتکـاب آنهـا را بسـیار افـزایش داده            

هـا   است.چنانچه آسیب و جرایم سایبري در سطح جهـانی بـه مسـئله مهمـی بـراي افراد،خـانواده ها،سـازمان       
هـاي   ي مبـارزه بـا ایـن آسـیب    را به فکر چاره اي براها  بزرگ تجاري تبدیل شده و همه ملتهاي  وشرکت

خطرناك وزیانبار انداخته است به طـوري کـه در جوامـع مختلـف بـه جـرم انگـاري وپـیش بینـی تـدابیر           
کیفري(مجازات)در این زمینه پرداخته اند.اما با توجه به ناکارآمدي تدابیر کیفري و غیر قابل شناسایی بودن 

ها،حفظ امنیت سایبري و به عبـارتی بـه کـار گیـري     مجرمین سایبري،پیشگیري از وقوع این جرایم وآسیب 
یابد.در این نوشتار سعی بـر آن اسـت تـا انـواع جـرایم سـایبري را شناسـایی         می جایگاه ویژه غیرعاملپدافند 

متفاوت پیشگیري(وضعی واجتماعی)را شرح داده ونقش آن را در کاهش وجلوگیري از وقـوع  هاي  کرده،شیوه
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  .کنیم می چنین جرایمی بررسی
  انواع جرایم سایبري-2

  فحشا وهرزه نگاري-
  هک کردن-
  پخش وانتشار ویروس-
  کالهبرداري اینترنتی-
  اعتباريهاي  سوءاستفاده مالی از کارت-
  قماربازي اینترنتی-
  تروریسم اینترنتی-

  پیشگیري-3
و ها  ناهنجاريهم اکنون اهمیت تدابیر پیشگیرانه بر کسی پوشیده نیست زیرا عالوه بر اینکه از بروز 

مربوط به اعمال هرگونه ضمانت اجراي کیفري را در هاي  کند.انواع هزینه می گوناگون جلوگیريهاي  آسیب
تمام مراحل رسیدگی تا مجازات به حداقل مر رساند.ودر جرایم سایبري به علت پوشیده ماندن اعمال 

محیط سایبر است و نیز این موضوع که که ناشی از عدم نظارت دقیق و موثر بر ها  ارتکابی وعدم کشف آن
آثار جرایم ارتکابی در این محیط،معموال باقی نمی ماند،تدابیر پیشگیرانه مهمتریناقدام در کاهش وجلوگیري 

رود.در ادامه به دو نوع پیشگیري که عبارت است از  می سایبري به شمارهاي  از بروز جرایم وآسیب
  پردازیم. می باشد می وع پیشگیريپیشگیري وضعی واجتماعی که مهمترین ن

  پیشگیري اجتماعی -3-1
پیشگیري اجتماعی مجموعه تدابیرآموزشی،فرهنگی،اقتصادي واحتماعی هستند که براي سالم سازي محیط 

  )1246،1382گیرند.(نجفی ابرند آبادي، می وحذف یا کاهش عوامل اجتماعی جرم مورد استفاده قرار
به علل وعوامل بنیادین وقوع جـرم اسـت وشـرایط اجتمـاعی جـرم       رویکرد پیشگیري اجتماعی معطوف

هـاي   زا،مشارکت جامعه ونهادهاي آن براي مقابله با پدیده مجرمانه وارتباط میان کارایی وتاثیر گذاري نهاد
گیرد.این نوع از پیشگیري شامل تمامی تـدابیري اسـت    می جامعوي بر وقوع جرایم در آینده مورد توجه قرار

در فرایند جامعه پـذیري فـرد نقـش    ها  گذارند.تمامی این محیط می پیرامون فرد تاثیرهاي  نواع محیطکه بر ا
دارند و داراي کارکردهاي اجتماعی هستند.پیشگیري اجتماعی با ایجاد تغییرات واصالحاط در فـرد وجامعـه   

معـه را از طریـق   به دنبال جلوگیري از جرم به صورت پایدار و همیشگی است ومـی کوشـد تـا اعضـاي جا    
  )89،1388آموزش،تربیت،تشویق وتنبیه با نظام اجتماعی و فرهنگی آشنا وهمنوا کند.(شاطري پور،
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  آموزش -3-2
صحیح مقابله هاي  موجود در فضاي اینترنت و آموزش شیوههاي  وچالشها  آگاه سازي جامعه نسبت به آسیب

باشد. چنانچه بتوان  می وقوع جرایم در این حوزهپیشگیري از هاي  یکی از مهمترین راهها  با این آسیب
الزم را به والدین منتقل وآنها را با خطرات پیش رو فضاي سایبر آشنا کرد،می توان تا هاي  وآموزشها  توصیه

حدود زیادي از وقوع برخی جرایم جلوگیري کرد.براي مثال برنامه آموزشی والدینی که فرزندانشان با 
هاي  می تواند حاوي این نکات باشد:ایجاد حس مسئولیت پذیري و توانایی انتخاب گزینهکنند، می اینترنت کار

سالم به هنگام استفاده از اینترنت،تصمیم گیري به جا و مناسب درباره محتوایی که قرار است مشاهده کنند 
حقیقت  وآموزش نحوه رویارویی با محتواي نا مناسب که ممکن است مشاهده کنند وکاهش عواقب آن.در

را نسبت به کودکانشان آموزش ها  ابتدا به والدین چگونگی اتخاذ این رهیافت
  )Thornburgh&Lin،218،2004داد.(

  عمومی تاکید بر رعایت اخالق بسیار مهم وتعیین کننده است.هاي  در آموزش
ها،آگاه اعمال شده از جانب کشورهاي پیشرو،بیانگر این مهم است که در ایـن کشـور  هاي  بررسی سیاست

سازي عموم نسبت به امنیت واخالق در فضاي رایانه اریا،طی یک برنامه ملی ویـک پارچـه وبـا مشـارکت     
  )25،1370پذیرد.(محسنی، می عمومی صورتهاي  نهادهاي سیاستگذار اجرایی،قضایی،بنگاههاي تجاري ورسانه

  رتقاي سطح فرهنگ واخالقا  -3-3
ه وبه ویژه جرایم رایانه اي از خصوصیات خاصی برخوردار موازین وضوابط اخالقی در چارچوب رایان

گذارند،بدون تردید دست به دزدي  می افرادي که به ندرت مقررات و قوانین اخالقی و قانون را زیر پا"است:
فرهنگی واخالقی،فرصتی براي تطبیق با هاي  نرم افزار نمی زنند.انقالب رایانه چنان سریع روي داد که ارزش

  )533،1375(ابراهیم زاده پاشا،"اند. آن نیافته
دیگر فرصت بیشتري براي اصـول وضـوابط اخالقـی در ارتبـاط بـا      هاي  علوم ورشته،برخالف علوم رایانه

تحوالت جدید خود داشته اند.براي مثال ضوابط اخالقی در پزشکی،حسابداري،حقوق ومهندسی به خوبی جـا  
ونقشـی کـه بـر عهـده دارنـد      هـا   منحصر به فـرد رایانـه  هاي  ییافته است.مسایل اخالقی ویژه رایانه،از ویژگ

کند  می گیرد.عدم رضایت ضوابط اخالقی گاهی به شکل تجاوز به حقوق خصوصی وفردي بروز می سرچشمه
ویا ممکن است تجاوز به حق تالیف باشد.ویا تحت عناوین مجرمانـه دیگـري قـرار گیـرد کـه در برخـی از       

  )55.56، 1380این مورد است.(پاکزاد، کشورها موضوع قوانین خاصی در
بنابراین در حال حاضر مهمترین نکته در این مورد،اشاعه فرهنگ صحیح به کارگیري تکنولـوژي رایانـه   
وتوسعه معیارهاي اخالقی است.تا زمانی که این کار صورت نگیرد،نمی توان انتظار داشت تـا مـردم خـود را    

  پایبند به آن بدانند.
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  پیشگیري وضعی-4
جموعه تدابیر کنشی است که وضعیت پیش بزه کاري را به ضرر مجرم تغییر داده وبزه دیدگان احتمالی م

  )1246،1382در معرض آسیب را حمایت میکند.(نجفی ابرند آبادي،هاي  وافراد  وسیبل
  تدابیر اداري و سازمانی   -4-1

 اجراي آنهاي  اختن روشامنیت سازمانی و اداري شامل تعیین یک خط مشی کلی امنیتی وفراهم س
ها  شود.گرچه تدابیر ویژه امنیت اداري بر حسب حجم و ماهیت کارهاي انجام شده به وسیله سازمان می

  بسیار متغییرند،اما حداقل نیازهاي آن عبارت اند از:
  ارتقاء وبسط روش هایی که شناسایی خطرهاي ممکن را تضمین کند.-الف
  الزم ومقتضی.هاي  وتخصیص مسئولیتتعریف وظایف امنیتی افراد -ب
  تعیین مناطق ممنوعه-ج
  اعطاي مجوزهاي  به کارگیري روش-د
  خارجی و قرارداديهاي  مشخص کردن وابستگی-ه
  )74احتیاطی(دبیر خانه شوراي انفورماتیک،هاي  تهیه برنامه-و

اخراجی از سوي  ذیربط،تعدیات وتجاوزات کارکنانهاي  یکی از معضالت بزرگ براي ادارات و سازمان
این ادارات است.مثال یکی از کارمندان اخراجی یک شرکت آمریکایی،چند روز پس از اخراج از شرکت،به 
درون سیستم شرکت محل کار سابق خود رخنه کرد وتوانسـت بـا کـارگزاردن یـک بمـب سـاعتی(ویروس       

فروش را هاي  کمیسیونرکورد یا اطالعات مربوط به 168000کند می بمب)که در سیستم فروش شرکت کار
ماهی یک بار پاك کند.او در واقع یک برنامه نویس رایانه اي بود که به سادگی قـادر بـود رمزهـاي عبـور     
سیستم را که خود قبال بوجود آورده بود،بشکند.براي جلوگیري از چنین وضـعیتی تنهـا بـه کـارگیري چنـد      

  )75(همان،قاعده اساسی در مواردي که کارمندي اخراج شود کافی است:
به کارمندانی که از کار برکنار شده اند،اجازه دسترسی به هیچ یـک از اطالعـات ویـا هـیچ بخشـی از      -الف

  سیستم اطالعاتی ماشینی را ندهید.
هرگونه رمز عبور را که چنین کارمندي از آن اطالع داشـته،عوض نماییـد و رمـز جدیـد را در اختیـار      -ب

 این ترتیب کارمند ارکنار شده،دیگر قادر نخواهد بودبا رمزهایی که کارکنان مجاز مربوطه قرار دهید.به
  داند وارد سیستم شود. می

سعی کنید که از هرگونه امکان دستیابی این قبیل افراد به رمزهاي مربوطه به  به افراد دیگر سازمان نیز -ج
ی آنها را عـوض کنیـد.(عرب   دانسته اند تمام می راها  این رمزها  مطلع شوید ودر صورتی که معلوم شد آن

  )47مازاد،
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  تدابیر فنی -4-2
فنی عبارت از آن دسته اقداماتی هستند که در قلمرو یارانه براي امنیت سیستم رایانه اي به کار هاي  روش
شوند.البته ایجاد روش فنی،ارتکاب جرایم رایانه اي را به طور کلی محو نمی کند و البته روشن  می گرفته

نتظاري هم از این روش غیر معقول خواهد بود.از یک طرف نمی توان اقدامات فنی را به است که چنین ا
گسترش داد واز سوي دیگر در مقابل به کارگیري این روش،مرتکبین جرایم رایانه اي قرار ها  تمام زمینه
  ) Neitzke،95شوند.( می خواهند این اقدامات را خنثی سازند وبعضا هم موفق به این کار می دارند که

رایانه اي خـود  هاي  شویم که گاه از به کار گیري تدابیر فنی به وسیله صاحبان سیستم می همچنین یا داور
هـا   شود.این گروه براي خود دالیلی دارند،مثال تعبیـه بعضـی از ابزارهـاي فنی،سـبب افـزایش هزینـه       می داري
  )203،1379شود.(شریفی، می
  رمزگذاري رایانه -4-3

اساسی براي تشخیص شخص متجاوز،اثبات هویت فرد است استفاده از پسورد،امنیت هاي  یکی از مولفه
 آتش را افزایشهاي  تا رسیدن به هدف و دیوارهها  متداول براي سیستم شبکه شامل سرورها،مسیر پیام

مه ریزي براي دستیابی به سیستم رایانه،در خواست نام کاربري و پسورد برناها  دهد.اساسا در همه سیستم می
سازد پسورد باید با فاصله منظم تغییر یابد و باید عدد باشد و به  می شده است. این امر شناسایی کاربر را میسر

  )108،1389سختی شناسایی شود.(سلیمانی،یوسفعلی،
  ه شبکهیافتن روزن -4-4

ي ها  کنند.برخی از شرکتقابل نفوذ شبکه خود را قبل از سارقان شناسایی هاي  مدیران شبکه باید روزنه
باید براي کشف ها  امنیت در تولیداتشان آشنا نیستند.این سازمانهاي  طراح شبکه رایانه اي از روزنه

امنیت ونقاط ضعف شبکه خود به سختی کار کنند ویافته هایشان را زمانی که اثبات هاي  روزنه
  )109شدند،گزارش کنند(همان،

  رگر شبکهمروهاي  تفاده از برنامهاس -4-5
هاي  ابزاري براي مدیریت امنیت با نام یونیکس به صورت رایگان در اینترنت وجود دارد.این برنامه

کند.اطالعات آنها را در یک شبکه  می مفید،صرف نظر از خدمات وسیستم عملیاتی که براي میزبان فراهم
 عف امنیت را شناساییشناخته شده از قبیل وجود ویروسها وضهاي  جمع آوري و مرور کرده وآسیب

مضر وتاریخ هاي  ضعیف و فایلهاي  کنند.محصول سودمند دیگري نیز بنام کپس وجود دارد که پسورد می
  )109،1389کند.(همان، می کلیدي را اسکنهاي  فایل
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 اعالم خطر نفوذهاي  استفاده از برنامه -4-6
بر.ادنبرخینرمافزارهایمراقب،امریضروریاستنظربهاینکهتشخیصوبستنراههاینفوذبهسیستم،اهمیتباالییدار،قرارد

ا.خیبرنامههایاعالمخطرنفوذوجوددارند،کهفعالیتهایمشکوکراشناساییوبهمنظورهرگونهاقداماتالزمگزارشمیکند
،109همان،.(ینگونهنرمافزارهابایدبهطوردائمیاجراشوندتاهمهیحرکتهایغیرمعمولدرشبکهفوراکنترلومتوقفشود

1389(  
  نتیجه گیري -5

یارانه براي جامعه بشري دستاوردهاي بسیاري داشته است،اما فضاي سایبر نیز همانند دیگر  هرچند که
زندگی اجتماعی نتوانسته است از آسیب وگزند سوءاستفاده گران در امان باشد و تبدیل به معضلی هاي  عرصه

 هاي حقوقی مختلف مورد جرم انگاري قرار گرفته است و واکنشهاي  شده است که در نظام
کیفري(مجازات)براي آن پیش بینی گردیده است.اما گسترش روز افزون فساد حاکی از ناکارآمدي اقدامات 

توان راه گشا باشد،از جمله این  غیرعامل میکیفري است. دراین میان اقدامات غیر کیفري چون پدافند 
  باشد می اقدامات تدابیر پیشگیري وضعی و اجتماعی  از این گونه جرایم

توانیم بدون اینکه الزاما کار خاصی را درمورد بزهکاران انجـام دهـیم،از وقـوع جـرایم      ها می وقتبعضی 
تـوانیم از طریـق تغییـر برخـی      مـی  مـا هـا   خاص پیشگیري نماییم یا حداقل آن را کاهش دهییم.بعضی وقـت 

دسترسـی مجـرم    پیشگیري نماییم.مسدود کردن راهها  مربوط به ساختار فرصت جرایم،از وقوع آنهاي  جنبه
سـازد وهمـین امـر     مـی  مجرمانه را براي وي بسیار سخت و مشکلهاي  به هدف،عملی کردن افکار و اندیشه

  کند. می جذابیت فرصت مجرمانه را براي بزهکار کمتر
 از جمله تدابیر پیشگیرانه اجتماعی از وقـوع جـرایم سـایبر،آموزش و ارتقـاي سـطح فرهنـگ و اخـالق       

هـاي   موجود در فضـاي اینترنـت و آمـوزش شـیوه    هاي  وچالشها  امعه نسبت به آسیبباشد آگاه سازي ج می
  باشد. می پیشگیري از وقوع جرایم در این حوزههاي  یکی از مهمترین راهها  صحیح مقابله با این آسیب

 تـدابیر اداري و سـازمانی، تـدابیر فنـی،     از جمله اقدامات پیشگیرانه وضعی از جـرایم سـایبر عبارتنـد از:   
اعالم خطر هاي  مرورگر شبکه، استفاده از برنامههاي  رمزگذاري رایانه، یافتن روزنه شبکه، استفاده از برنامه

  نفوذ
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  منابع -6
) حقوق مولفین یارانه اي، پایان نامـه دوره کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه شـهید      1381ابراهیم زاده، پاشا، ( -1

  بهشتی، دانشکده حقوق
  بهشتی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید)، جرایم رایانه اي، 1380پاکزاد، بتول، ( -2
  دبیرخانه شوراي عالی انفورماتیک، نشریه بین المللی سیاست جنایی -3
  )، جرم سایبري، ردیابی، پیشگیري1379سلیمانی، مجید، یوسفعلی، حجت، (  -4
و کنوانسـیون مریـدا    2000)، پیشگیري از وقوع جرم در کنوانسیون پـالرمر 1388شاطري پور، شهیده، ( -5

  ، فصلنامه مطالعات پیشگیري از وقوع جرم، نشر تحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري نیروي انتظامی 2003
ه دوره کارشناسـی ارشـد،   )، جرایم رایانه اي در حقوق جزاي بین الملل، پایان نام1379شریفی، مرسده، ( -6

  دانشگاه آزاد اسالمی
  )، دو جهانی شدن و آینده جهان، کتاب ماه علوم اجتماعی، 1382عاملی، سعید رضا، ( -7
  کامپیوتريهاي  روسیعرب مازار، محمد، کابوس و و -8
  و تاثیرات اجتماعی فرهنگیها  اطالعاتی اینترنت و ویژگیهاي  )، شبکه1370محسنی، منوچهر، ( -9

)، تقریرات درس جرم شناسی، حمید بهره منـد و محمـد مصـور،    1382نجفی ابرند آبادي، علی حسین، ( -10
  (ع)دانشگاه امام صادق
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