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چکيده
فضاي سایبري در کنار کارکردهاي مهم و حیاتیاش ،محل فعالیت انسانهاي فرصتطلب نیز میباشد .یکی از جرایم ی ک در فض اي
سایبري توسط این افراد رخ میدهد ،سرقت دادهها و اطالعات متعلق ب دیگران میباشد .براي جلوگیري و هر چ کمتر نم ودن ارتک ا
این جرم ،باالخص توسط افرادي ک سابق دار نبوده و ویژگیهاي فضاي مجازي آنها را ب ارتکا ج رم تریی ب م ی کن د ،اس تااده از
راهکارهاي پیشگیري از جرم مؤثر میباشد .این راهکارها ک شامل دو روش پیشگیري وضعی و پیشگیري اجتم اعی م یش وند ،از جمل
شیوههاي تأثیرگذار در کاهش وقوع جرم سرقت اینترنتی هستند ک هر چند در اصل برگرفت از شیوههاي پیشگیري از سرقتهاي س نتی
میباشند ،لیکن با تطبیق آنها با شرایط فضاي سایبري ،میتوانند موجب کاهش سرقتهاي اینترنتی گردند.

کليدواژگان
پیشگیري ،جرم ،سایبر ،سرقت اینترنتی ،فضاي مجازي.

 مسئول مکاتبات :دانشجوي دکتري فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهMohsen.razavy@gmail.com :

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهAh_moradkhani@yahoo.com :

 استادیار گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
 استادیار گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
این مقاله مستخرج از پایاننامه است.
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مقدمه
پیشینه مقابله با جرم قدمتي برابر با تمدن بشري دارد .عليرغم این کهه ممیشهه میهان اندیشهمندان
اختالف نظر بر سر مجازاتکردن یا اصالح بزمکاران وجود داشته است ،لیکن میچ ابهامي در ایهن
خصوص وجود ندارد که بهتهرین راه حه بهراي از بهین بهردن یها کهام

رفتارمهاي غیرقهانوني،

پیشگیري است (محمدنس  ،1931 ،ص .)111اقدامات پیشگیرانه به منزله واکسیناسیون جامعهه در
مقاب جرایم ميباشند و ميتوانند به دو صورت متجلّي شوند .1 :اقدامات مربوط به زمهان پهی

از

تحقق جرم؛ و  .1اقدامات مربوط به زمان پس از وقوع جرم .آن بخشي که به نظر مهمتر رسهیده و
از مر اقدام دیگري مورد توجه قرار گیرد ،اقدامات پی

از وقوع جرم اسهت ،زیهرا

ميبایست بی

این مرحله است که ميتواند در سالمسازي جامعه و مدایت افراد نق

عمده و اساسي ایفها نمایهد

(ایرانشامي ،1933 ،ص .)75برخالف سرقتمهاي سهنتي ،عله و عوامه و ممينهین شهیوهمهاي
ارتکاب سرقتماي اینترنتي بسیار متنوع و مختلف مي باشند .سرقتماي سنتي به روشمایي مانند
سرقت از بانک ،جیببري ،کیفقاپي و  ...ارتکاب ميیابند و متناسب بها نحهوه ارتکهاب سهرقت،
قانونگذار اقدام به جرمانگاري انواع مختلف سرقت نموده اسهت .امها در سهرقتمهاي اینترنتهي بها
شیوهماي نوین ارتکاب جرم و به تعبیر دیگر با ریزومیک شدن جرایم روبه رو مسهتیم .در فضهاي
سایبري ،جرایم دیگر در یک جهت خاص و در جایي مشخص رخ نميدمند ،بلکه بی

از انهدازه

متکثر و پراکنده شدهاند و قلمرو خاصي را نمي توان براي آنما در نظر گرفت .این امر را مي توان
ناشي از سرعت باالي پیشرفت فنآوري در حوزه اطالعات و ارتباطات دانست و شاید بتوان گفت
به دلی سرعت باالي این پیشرفت ،قانونگذار ممیشه یک گام عقب تر از فنآوري بهوده و پهس از
قرباني شدن افراد بسیاري در فضاي مجازي ،به جرمانگهاري و و اعمهال اقهدامات پیشهگیرانه مهي
پردازد (سلیمي ،1931 ،ص.)15
اگرچه آماري قطعي از سرقتماي اینترنتي منتشر نشهده اسهت ،لهیکن تحقیقهات انجهام شهده
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بوسیله اداره تحقیقات فدرال آمریکا 1و مؤسسه امنیت رایانه 1نشان ميدمند که شیوهماي پیشگیري
از سرقتماي سنتي ،در پیشگیري از سرقتمهاي اینترنتهي نیهز مهؤ ر مهيباشهند( .

Turrini, 2010,

 )p.369لذا به نظر ميرسد که براي مقابله ممه جانبه و کارآمد با سرقتمایي که در فضاي مجهازي
رخ ميدمند ،اتخاذ یک سیاست جنایي فراگیر و مبتني بر مشهارکت ممهه آحهاد جامعهه ،بهاالخص
کاربران فضاي مجازي و سازمانماي مردم نهاد ضروري ميباشد .در یک سیاست جنایي گسترده و
مشارکتي ،ممه گروهما باید در مراح مختلف فرآیند پیشگیري و مقابلهه بها جهرم شهرکت داشهته
باشند تا بتوانند به مقابله مر چه گستردهتر و دقیقتر بها سهرقتمهاي اینترنتهي بدردازنهد ،چهرا کهه
پیشگیري از این جرم به جهات مختلف فراتر از ظرفیت نهادماي رسمي مجهري عهدالت اسهت و
باید به واگذاري بخشي از سازوکارماي تأمینکننده امنیت و عدالت به مردم ،سازمانماي مردم نهاد
و نهادماي غیردولتي پرداخت (حاجيدهآبادي ،1939 ،ص .)39واقعیهت ایهن اسهت کهه مبهارزه و
کشف این گونه جرایم کاري بسیار دشوار است ،چرا که بهه واسهطه ویيگهيمهاي خهاص فضهاي
مجازي ،ظرفیت سوءاستفاده از آن باال ميرود .واحد ملي مبارزه با جهرایم رایانهه اي  9FBIبهرآورد
مي کند که  37تا  33درصد از تهاجمات رایانهاي حتي کشف نميشهوند (آیکهاو ،1939 ،ص.)21
ویيگيمایي چون گمنامي و ناشناخته بودن کاربران در فضاي مجهازي ،بهدون مهرز بهودن آن ،کهم
مزینه بودن فعالیت در این محیط و در عین حال پر مر بودن آن به نسهبت فضهاي فیزیکهي ،پهایین
بودن احتمال دستگیري یا مجازات ،امکان وارد آوردن خسارات باال در زماني بسیار کمتر از جرایم
فیزیکي ،آسان بودن تهیه امکانات و وسای مورد نیهاز جهرم و  ...از مهواردي مسهتند کهه موجهب
افزای

ارتکاب جرایم در فضاي مجازي ميشوند.

تعریف پيشگيری از جرم
مرچند تعاریف متعددي از پیشگیري از جرم ارائه شده است ،لیکن ارائه تعریفي دقیق از پیشگیري
)1. Federal Bureau of Investigation (FBI
)2. Computer Security Institute (CSI
3. The FBI’s National Computer Crimes Squad
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کار آساني نیست ،زیرا غالب نویسندگان به بررسي پیشگیري ميپردازند بدون آن که از قب  ،نسبت
به تعریف و توجیه آن اقدام کنند .در یک تعریف عام «پیشگیري شام مر رویدادي است که نتیجه
اعمال آن کاسته شدن از نرخ بزمکاري باشد ».اما در تعریف خاص ،برخهي پیشهگیري از جهرم را
«نوعي مداخله از طریق اتخاذ تدابیري براي جلوگیري یا کهام

ارتکهاب جهرم یها کهام

نتهایج

احتمالي آن» ميدانند .موریس کوسن ،جرمشناس کانهادایي ،پیشهگیري را چنهین تعریهف مهيکنهد
«:مجموعه اقدامما و تدابیر غیرقهرآمیز که با مدف خاص مهار بزمکاري ،کام

احتمهال رخ دادن

و وخامت جرم ،پیرامون عل وقوع جرایم اتخاذ ميشوند( ».ابرامیمي ،1931 ،ج ،1ص .)93برخهي
دیگر آن را اینگونه تعریف ميکنند« :پیشگیري از جرم ،پی بیني ،شناسایي و برآورد خطر جهرم و
ابداع اقداماتي براي حذف یا کام

آن است ».این تعریف از جرم توسط مرکز پیشهگیري از جهرم

در استافورد انگلستان ارائه شده و توسط مرکز ملي پیشگیري از جرم ایاالت متحده مهورد پهذیرش
قرار گرفته است (مکنی  ،1935 ،ص )235این واقعیت مورد تأیید قرار گرفته اسهت کهه جهرم از
تقارن تمای به ارتکاب بزه با باور مهیا بودن فرصت ارتکاب بزه حاصه مهيشهود .در حهالي کهه
وجود نیروي انتظامي و سایر نیروماي اجتماعي ممکن است می به ارتکاب جهرم در بزمکهاران را
کام

دمند ،اعمال تکنیکماي پیشگیري از جرم نیز مجرمین را به کام

مؤ ر ارتکاب جرم وادار

ميسازد .فرصت مجرمانه در مشدارماي جرم یا خطرات جرم آشکار ميشود .با درک این نکته کهه
مباشرین جرم ،عموماً کممقاومتترین مسیرماي منتهي به جرم را طي ميکننهد ،ایهن بهاور منطقهي
است که رابطهاي مستقیم میان تعداد فرصتما در یک مح و شمار اقدامات بزمکارانه در آن مح
وجود داشته باشد (محمدنس  ،1931 ،ص )179-171در ماده  1قهانون پیشهگیري از وقهوع جهرم
پیشگیري اینگونه تعریف شده است« :پیشگیري از وقوع جرم عبارت است از پی بیني ،شناسهایي
و ارزیابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم براي از میان بردن یا کام

آن».

شيوههای پيشگيری از سرقت اینترنتي
دیدگاهماي مختلفي در مورد دستهبندي انواع اقدامات پیشگیرانه از جرم وجود دارد که طبهق یکهي
از این دیدگاهما ،اقهدامات پیشهگیرانه را مهيتهوان تحهت دو عنهوان کلهي پیشهگیري اجتمهاعي و
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پیشههگیري وضههعي مههورد بررسههي قههرار داد (اسههتانویک ،1935 ،ص .)702لههیکن فههار از انههواع
دستهبنديماي بیان شده در این خصوص ،نکته مهم توجه به این مسئله ميباشد که براي ارتکهاب
مر عم مجرمانه ،دو عام اصلي انگیزه مجرم و شرایط و فضاي مناسهب در وقهوع جهرم دخیه
مستند .البته از بین بردن انگیزه مجرمان ،وظیفهاي فراتر از حیطه توان مسئولیتماي یهک شههروند
عادي و در محدوده اختیارات و توانایيماي سازمانماي کهالن کشهوري اسهت ،امها جلهوگیري از
ایجاد فضا و بستر مساعد براي بروز یک عم مجرمانه توسط بزمکاران ،تا حد زیهادي وابسهته بهه
نوع عملکرد مر یک از قربانیان بالقوه ،یعني شهروندان است که ميتواند آنان را در برابهر مجرمهان
فرصتطلب حفظ کرده و موجب ناکامي آنان شود .در کشور ما وظیفه پیشگیري از وقوع جرم ،در
راستاي اجراي بند  7اص  171قانون اساسي ،از طرف رئیس قوه قضاییه بهه دادسهتان که کشهور
تفویض شده است و در نتیجه او را ميتوان مرجع ذيصالح براي رسیدگي به مسأله سالمسازي و
پیشگیري از وقوع جرایم در فضاي سایبر دانست ،زیرا باید این نکته را در نظر داشت کهه بسهیاري
از نیرومایي که در راستاي اجهراي روشمهاي پیشهگیري از سهرقت سهنتي اعمهال مهيشهوند ،در
خصوص سرقتماي اینترنتي داراي کارآیي الزم نیستند ،چرا که اینترنت ،یهک فهنآوري وارداتهي
است و جامعه ما ،یک جامعه مصرفکننده و بهرهگیرنده از امکانات این فضا بهوده و تهوان اعمهال
اراده الزم در این مورد را ندارد .لذا وظیفه کنترل و نظارت بر این فضا و فعالیتماي انجام شده در
آن در مرحله نخست متوجه دادسرا ميباشد ،چرا که دادسرا باید به عنوان نهاد متهولي امهر کشهف
جرایم و ممينین تعقیب مجرمان ،آماده انجام اقدامات الزم بوده و در برابر مر نهوع جهرم ،اعهم از
آن که در فضاي فیزیکي رخ دمد یا در فضاي مجازي ،مبادرت به انجهام فرآینهدماي قضهایي الزم
نماید .بنابراین در مواردي مانند جرایم فضاي سایبر که جرم داراي جنبه عمومي بوده و در معرض
دید میلیونما نفر رخ ميدمند و تمامي ویيگيماي جرم عمومي را دارا ميباشهند ،از حقهوق افهراد
جامعه صیانت کرده و به عنوان مدعيالعمومي نق

خود را ایفها کنهد .در سهال  1950مرکهزي بها

عنوان «دفتر مطالعات و پیشگیري از وقوع جرم» به دستور رئیس قوه قضائیه و با مسئولیت دادستان
ک کشور ،به منظور مطالعه راجع به پیشگیري از ارتکاب جرم تشکی شد .امداف این مرکز یافتن
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شیوهما و راهماي مؤ ر در پیشگیري از وقوع جرم و اصالح از طریق .1 :بررسي روند بهزهکهاري و
عل وقوع جرایم؛  .1بررسي تدابیر مقابله بها مجهرمین؛ و  .9اتخهاذ اقهدامات ضهروري مبهارزه بها
بزهکاري و مقابله با مجرمین ميباشد (ایرانشامي ،1933 ،ص )32در ممهین راسهتا ،دادسهتاني که
کشور طرح تشکی ستادي تحت عنوان «ستاد پیشگیري و مبارزه با جرایم فهنآوري اطالعهات» را
به ریاست قوه قضائیه ارائه کرد که به موجب آن ،این ستاد در سطح کشوري اقدام به ایجاد وحدت
رویه قضایي در مواجهه با موارد مجرمانه مذکور و ممينین ارائه طریق در زمینه پیشگیري از وقوع
جرایم در فضاي سایبر بنماید .با تصویب قانون پیشگیري از وقوع جهرم در تهاری  11شههریورماه
 1932و اجرایي شدن آن از سوم دي ماه ممین سال ،شوراي عالي پیشگیري از وقوع جرم تشهکی
شد که طبق ماده  9این قانون ،وظایف این شورا عبارت است از:
 تقسیم کار و اتخاذ تدابیر مناسب براي ممامنگي و توسعه ممکاري بین دستگاهماي مسئولدر امر پیشگیري؛
 تعیین رامبردما ،سیاستماي اجرایي و برنامهماي ملي پیشگیري از وقوع جرم؛ بررسي و تصویب برنامهماي کالن براي گسترش فرمنگ ،ایجاد زمینهماي مشارکت مردم ونهادماي دولتي و غیردولتي در امر پیشگیري از وقوع جرم و حمایت از آنها؛
 -بررسي و اتخاذ تصمیم جهت شناسایي زمینهما و عله وقهوع جهرم ،کهام

آسهیبمهاي

اجتماعي و  ...؛
 اتخاذ سیاستماي موردنیاز در جهت حمایت از بزهدیدگان و محکومان و خانواده آنان و....اما اجراي این قانون و انجام وظایف این شورا نیازمند تشکی دبیرخانهاي ميباشد تها عههدهدار
تشکی جلسات ،اجرایي نمودن وظایف تصریح شهده در بنهدماي مهاده  9فهوقالهذکر و ممينهین
مصوبات این شورا باشد .به ممین دلی در ماده  7این قانون ،تشکی دبیرخانه شوراي عالي در قهوه
قضاییه پی بیني شده است .اما آنچه مهم است توجه به این مطلب است که تصویب ایهن قهانون
نشان دمنده درک اممیّت و ضرورت پیشگیري از وقوع جرم توسط قانونگذار ميباشهد و اجهراي
صحیح و دقیق آن ميتواند فضاي ارتکاب جرم براي سارقان اینترنتي را با محدودیت مواجه کهرده
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و ارتکاب این جرم را در فضاي سایبري کشور کام

دمد که برخي از ایهن وظهایف مربهوط بهه

پیشگیريماي وضعي و برخي دیگر مربوط به پیشگیريماي اجتماعي ميباشند.
پيشگيری اجتماعي از سرقتهای اینترنتي

شیوه پیشگیري اجتماعي عوام اجتماعي جرمزا و انحرافزا در یک جامعهه معهیّن را مهدف قهرار
ميدمد و به دنبال از بین بردن زمینهماي اجتماعي بروز انگیزهماي مجرمانه ميباشد و به دو شهاخه
پیشگیري اجتماعي جامعههمهدار و فهردمهدار(رشهدمدار) تقسهیم مهيشهود (ذوالقهدر ،1931 ،ج،1
ص .)103در این شیوه از پیشگیري ،ابتدا عوام جرمزا شناسایي ميشوند ،آنگهاه اقهداماتي بهراي
خنثيسازي یا کنار زدن آ ار آن عوام صورت ميگیرد (عابدي ،1933 ،ص .)12توسعه روزافهزون
زیرساختماي فن آوري اطالعات و ارتباطات در کشور و افهزای

کهاربران و اسهتفادهکننهدگان از

اینترنت و سایر فنآوريماي اطالعاتي ،ارتباطي و مخابراتي نظیر خطوط تلفنماي ابت و ممهراه،
شبکه ماي دیتاي کشوري و محلّي و ارتباطات ماموارهاي ،از جمله عواملي مستند که لزوم ایجاد و
توسعه ساز و کاري براي برقهراري امنیهت در فضهاي تولیهد و تبهادل اطالعهات کشهور را توجیهه
مي نمایند .ممينین توسعه خهدمات الکترونیکهي در کشهور ،نظیهر دولهت الکترونیهک ،بانکهداري
الکترونیک ،تجارت الکترونیک ،آموزش الکترونیک و سهایر خهدمات از ایهن دسهت ،لهزوم تهأمین
امنیت و مقابله با جرایمي که در این فضا به وقوع ميپیوندند را آشهکار مهيکنهد .از جملهه تهدابیر
بسیار مؤ ر در پیشگیري اجتماعي از سرقتماي اینترنتي ،ارائه آموزشماي کافي و اطالعرساني بهه
موقع به افراد جامعه است زیرا آگهامي و دانه

موجهب رفهع بسهیاري از معضهالت و مشهکالت

زندگي فردي و اجتماعي انسان ميشود و اغلب معضالت اجتماعي ،به ویهيه معضه بهزهکهاري و
بزهدیدگي ،ناشي از جه و ناآگامي است (میرخلیلي ،1931 ،ج ،1ص .)23افراد یک جامعهه بایهد
بتوانند مراقب افشاي اطالعات خود در فضاي مجازي باشند و عدم اطالع کافي فهرد از اینترنهت و
قابلیتما و مخهاطرات آن ،موجهب انتشهار و افشهاي اطالعهات خصوصهي وي در فضهاي سهایبر
ميشود .با ارائه آموزشماي الزم ميتوان به افراد جامعه آموخت که بهه چهه شهیوهمهایي احتمهال
آسیبدیدگي فردي و اجتماعي در مقاب فعالیتماي مجرمانهه سهارقان اینترنتهي را کهام

داده و
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بتوانند خانواده ،اموال و حیثیت اجتماعي خود را تا حدّ زیادي از چنهین مخهاطراتي مصهون دارنهد
(معاونتکشفجرایمناجا ،1953 ،ص .)101زیرا بزرگترین آسیبپذیري در مر سیستم رایانههاي و
بزرگترین تهدیدي که متوجه حفاظت رایانه است ،خود کاربران ميباشند و مسائ حفاظتي مهرتبط
با آنما موضوع گستردهاي است که چیزي بیشتر از جلهوگیري از سهرقتمهاي اینترنتهي را شهام
ميشود (آیکاو ،1939 ،ص .)131در جوامع مختلف براي ارائهه آمهوزشمهاي الزم بهه کهاربران از
شیوهماي مختلفي استفاده شده است و عالوه بر آموزشماي حضوري ،ارائه آموزشما به صهورت
غیرحضوري به شک انتشار کتاب ،جزوهماي آموزشهي و یها برنامههمهاي آمهوزش از راه دور نیهز
کاربردماي فراواني داشته است .در حال حاضر ،بسیاري از سایتما داراي صفحاتي جهت آموزش
مخاطبان خود مستند که از این طریق به عموم افراد جامعه و یا اقشار خاصي کهه از آن سهایتمها
استفاده ميکننهد ،آمهوزش داده مهيشهود .در ایهن قبیه صهفحات رامنمهایيمهاي خاصهي بهراي
خسارتدیدگان از سرقتماي اینترنتي و پشتیباني از آنما نیز مشامده ميگهردد .گفتگهو کهردن بها
افراد ناآشنا و در دسترس آنما قرار دادن اطالعات شخصي خهود ،یکهي از رایهجتهرین اشهتبامات
کاربران در فضاي مجازي است .یکي دیگر از این اشتبامات ذخیره نمودن رمز کارتماي اعتبهاري
بر روي سایتمایي است که فرد در فضاي مجازي از آنما خریهد نمهوده و یها از خهدمات آنمها
استفاده مينماید ،زیرا این مسئله موجب سهولت کار سارقان اینترنتي ميشود و آنما ميتواننهد بهه
راحتي با مک نمودن آن وبسایت به اطالعات موجود در آن دسترسي پیهدا کننهد .از دیگهر ابعهاد
ضروري سیاست آموزشي براي مقابله با سرقتماي اینترنتي ،ارائه آموزشماي مورد نیاز کارکنان و
افراد شاغ در بخ ماي مختلف جامعه در زمینهمهاي شهيلي آنمها اسهت .ایهن آمهوزشمها کهه
محوریّت اصلي آنما در رابطه با وظایف شيلي افراد ميباشد ،مواردي را در برميگیرنهد کهه عهدم
رعایت آنما ميتواند فرد را از نظر مسائ شيلي در مقاب سرقتماي اینترنتي ضهربهپهذیر سهازد،
زیرا امروزه در اغلب مشاغ  ،رایانه و اینترنت به عنوان ابزارمایي توانمند و ضروري به کار گرفتهه
ميشوند .عالوه بر این ،آموزشماي ویيهاي نیز در ارتباط با مشهاغ خاصهي از جامعهه ضهروري
است؛ به عنوان مثال طرحریزي و اجراي آمهوزشمهاي ویهيه بهراي مسهئوالن حفاظهت و امنیهت
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شبکهماي رایانهاي ،کارکنان نیروماي انتظامي که وظیفه تحقیق و تحت پیگهرد قهرار دادن سهارقان
اینترنتي را بر عهده دارند و حقوقدانان و قضاتي که با پروندهمایي در این زمینه سر و کار دارند ،از
جمله تدابیري مستند که بایستي مورد توجه قرار بگیرند .لذا در مر جامعهاي لزوم آگاميرسهاني و
آموزش افراد در خصوص انواع سرقتماي سایبري و راهماي پیشگیري از آنمها ،مهيتوانهد تهأ یر
بسزایي در کام

این گونه سرقتما داشته باشد .از این رو ضروري است که علوم مختلهف را در

شناسایي این جرم ،سارقان و بزهدیدگان آنما به کار گرفت و با یک مبناي علمي دقیق به مقابله بها
این جرم پرداخت و رامبردما ،برنامهما و اقدامات پیشگیرانه براي مقابله با این سرقتما را بر پایهه
تحقیقات علمي انجام شده در خصوص شناسهایي عله وقهوع ایهن جهرم و راهکارمهاي قطعهي و
مقطعي پیشگیري از جرم بنا نهاد .اما در پیشگیري اجتماعي باید به این نکته مهم نیز توجه شود که
بيتردید اقدامات پیشگیرانه اجتماعي از وقوع جرم و بزهکاري ،بدون توجه به اصول و مباني دیني،
کام نبوده و نیاز است تا از مجموعه راهکارماي سهازنده فرمنگهي ،اجتمهاعي ،تربیتهي و آموزشهي
شرع مقدس براي تکمی تمهیدات پیشگیرانه اجتماعي بهره جست .تأکید سیاست قضایي اسالم بر
مشارکت عمومي در فرآینهد پیشهگیري از بهزهکهاري در تعهالیم اسهالمي ،حکایهت از آن دارد کهه
دولتما امکان پیشبرد صحیح و کافي امر پیشگیري را بهدون اتکهاء بهه مهردم و نهادمهاي مردمهي
ندارند .خداوند متعال در آیه «وَلَوال دَفعَ اهللِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبعضٍ لَفَسَدتِ االَرضُ»(بقهره ،آیهه)171
این موضوع را متذکر شده است که اگر مشارکت عموم مردم در امهر پیشهگیري از جهرم صهورت
نگیرد ،مرگز نتیجه مطلوب حاص نخوامد شد و جرم و فساد ممه جا را فرا خوامد گرفت و عدم
استفاده از اراده عمومي در پیشگیري از جرم ،موجب گسترش فساد در جامعه ميشود (میرخلیلهي،
 ،1931ج ،1ص )11آموزهماي دیني و اخالقي اگر بهه درسهتي از دوران کهودکي و پهی

از آغهاز

دبستان و با روشماي جدید علمي و آموزشي به افراد جامعه منتق شوند ،ساختار شخصیتي افهراد
را به گونه اي شک خوامند داد که به طور ناخودآگاه انگیزه الزم بهراي حرکهت بهه سهمت اعمهال
خالف را نخوامند اشت و می او به سمت اعمال نیک و صحیح خوامد بود (رحمتي ،1931 ،ج،9
ص .)173واقعیت آن است که کارآمدي احکام دیهن در بسهتر مناسهب و طبیعهي خهود جلهوهگهر
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ميشود و بستر طبیعي اجراي احکام اسالمي جامعهاي را ميطلبد که در آن قب از مبارزه با معلول،
با علّت و اساس آن مبارزه شود .ایمان به وجهود خهدا و اعتقهاد بهه حضهور او در ممهه احهوال و
شرایط ،مي تواند به عنوان یک امرم بازدارنده قوي از ارتکاب جرم باشد و انسهان را در مبهارزه بها
وسوسهماي شیطاني یاري دمد و این نق

ایمان و بازدارندگي دروني آن ،چیزي اسهت کهه قابه

انکار نیست .قرآن کریم در این خصوص ميفرمایهد« :أَََل یَعلَم َأََّ ّلله یَم ؛ آیها انسهان نمهيدانهد کهه
خداوند ممه اعمال او را ميبیند؟» (علق ،آیه .)12ممينین اعتقاد به معهاد و حسهاب و کتهاب روز

قیامت مي تواند موجب بازدارندگي از ارتکاب جرایم گردد زیرا ایمان به معاد یعني اعتقاد به وجود
جهان پس از مرگ و بررسي اعمال افراد در آن جهان است و این که عاقبهت مهر انسهاني در گهرو
اعمال خود اوست .به ممین دلی است که این اعتقاد فرد را به ارتکاب نیکيما و دوري از بديمها
ممَ ََجم ك كل َمن سَ ا
مَ َعمِ ََ َ لَم
سوق ميدمد .خداوند متعال در آیه  90سوره مبارکه آلعمران ميفرماید« :یَ َ
مما َِهعَ ممِي؛
َعممخ َري م اح كا م ّللَ َ َعممِ ََ َ لَم َعممخ كُّممما نَم َممَي هَممم أََّ ََ ََمَدممِ َ ََمَممُيك أ ََع م ّللَ َعَ م ّللَ َ كَم َ ككل ك ّللهك سَ َسممُيك َ ّللهك َوكم ل
یعني روزى که مر نفسى آنيه را در دنیا کرده ،چه خیر و چه شر ،برابر خود حاضر مى بیند در آن
روز آرزو مى کند اى کاش بین او و آنيه کرده زمانى طوالنى فاصهله بهود (چهون از اعمهال خهود
برحذر است و شما مردمى که چنین ترسى در پی
ميترساند و خداوند به بندگان

دارید بدانید کهه) خهدا شهما را از کیفهر خهود

مهربان است ».ممينین امتمام به انجهام فهرائض دینهي و عهادت

دادن افراد از کودکي به انجام عبادات ،ميتواند نق

بسیار مؤ ري در پیشگیري از وقوع جرم داشته

باشد و به ممین علّت است که حضرت ابرامیم (علیهالسالم) از پروردگار درخواست مينماید کهه
به عنوان یک لطف الهي ،خودش و برخي از ذریهاش را متمسّک به دین و برپا دارنده نماز گرداند:
ب ّللجع َلِن عقَ ّللهص َ
« َ
لمه َ َعخ ذك ی َِت َ ممِ َ نَم َق من كيَمِ َ » (ابرامیم ،آیهه )20تها از ایهن طریهق از راه راسهت
َ
َ ك َ
منحرف نشده و مرتکب گناه نگردند .به دلی ممین تأ یر شگرف انجام عبادات در مدایت انسانمها
و دوري آنما از گناه و جرم است که خداوند مؤمنان را بهه اسهتعانت جسهتن از صهبر و نمهاز در

مشکالت فرا ميخواند تا مبادا فریب شیطان را خهورده و از مسهیر حهق خهارج شهوندّ َ « :للُّمََعَمكمّلل
َ
لمه ّللَّنِ هَك محه ّلا َلما ّللاَ َ
ِعمعن» (بقره ،آیه )27ممينین آیات  9تها  7سهوره بقهره اشهاره
َ
هص َرب َ َ
َِ َ
ّللهص َ
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مستقیم به تأ یر اعتقاد به نبوت و معاد ،اقامه نماز و اقدام بهه انفهاق در رسهیدن انسهان بهه فهالح و
رستگاري دارد و این گونه نتیجه ميگیرد که رستگاري حاصه نمهيشهود مگهر بهه وسهیله انجهام
واجبات و دوري از انجام محرمات و گنامانّ« :للَه یخ ی َ
ؤعمم ََّ َِهغَ َ
ملمه َ َممِ َ َقاممِ ك یكم َ قمم ََّ*
َب َ یكقَ م ََّ ّللهص َ
َك
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ك َِ َ
ّلله یخ ی َ
َ
َ
مك ََلما ك م َ ِ عمخ َبَ م َ ّللك هئ َ
اريََه ك یكمامم ََّ* ّللك هئ َ
ؤعمم ََّ َِبِ ّللكس َزَل ّللهَ َ
َ َك
َك َ عِ ّللكس َزَل عخ اَ ل َ َ
مك ك م ك
ّللمل لَ كحمم ََّ؛ یعني آنما که به عالم غیب ایمان دارند و نماز را بر پا مهيکننهد و و از آن چهه بهه آنمها
ك
روزي دادهایم انفاق ميکنند و آنان که با آن چه بر تو نازل شده و بدان چه قبه از تهو نهازل شهده
ایمان ،و به آخرت یقین دارند ،چنین کسان بر طریق مدایتى از پروردگار خوی

قرار دارند و آنما

مستند که رستگارانند ».عالوه بر این ،خداونهد متعهال در آیهه  27سهوره عنکبهوت نیهز بهه نقه
پیشگیرانه و بازدارنده نماز از مر گونه گناه و جرم اشاره داشته وي ميفرماید ... « :و اقم الصلوه ان
الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنکر ...؛ یعنهي و نمهاز را بهه پهادار کهه نمهاز از فحشهاء و منکهرات
جلوگیرى مى کند ».رسول گرامي اسالم ،حضرت محمد(صلياهللعلیهوآله) نیهز در خصهوص تهأ یر
نماز در جلوگیري از ارتکاب گناه و معصیت ميفرماینهدَ« :ایمز كّللل ّللهَّمَنِ كَّ َذ ََم ّللَ َعمخ ّللملم َ
ؤع َخ َعمِ َفمِ َ ََ ََلم
َ
َ ك
ّللهصلَم َ
ّللت ّللاَ َ
ضمَم َع كدخ َجَم أَ ََلََمُي؛ یعني مداومت بر حفظ نمازماي پنجگانه موجهب بهرآوردن نالهه
َ َإذّلل َ
شیطان و ترس و وحشت او از انسان مؤمن نمازگزار ميشود ،اما ضایع کردن نماز موجب جهرتت
و جسارت شیطان در مجوم بر علیه انسان ميشود( ».کلیني ،1915 ،ج ،9ص )113و به ممین دلی
دعا در حفاظت از مؤمن در برابر وسوسهمهاي

است که امیر مؤمنان علي(علیهالسالم) در باب نق
ََِ ك نكم ُ ك ّللهُ ك ُمؤَع َخ؛ یعني دعا سهدر مهؤمن اسهت ( »...ممهان ،ص ،112ح .)2لهذا
شیطان ميفرمایدّ« :للهم َ
فراگیر شدن عم به آموزهماي اخالقي اسالم و توجه به تعالیم دینهي و الههي در میهان افهراد یهک
جامعه ،ممانند یک پشتوانه قهوي و مطمهئن ،مهيتوانهد جامعهه را در برابهر بسهیاري از امهراض و
انحرافات فکري و عملي مصون دارد و این در حالي است که بيتوجهي جوامع امروزي به اخهالق
و باالخص خالء اخالقي موجود در فضاي بدون مرز سایبري موجب شهده اسهت کهه بسهیاري از
افراد ،سرقت اینترنتي را به عنوان یک عم قبیح که در عرف اجتمهاعي جهرم تلقهي مهيشهود ،بهه
حساب نیاورند .بنابراین آگاه ساختن افراد جامعه در این زمینه و ارائه آموزشماي دیني و اخالقهي
الزم به آنما ميتواند نق

شایان توجهي در پیشگیري از سرقتماي اینترنتي داشته باشد (معاونت
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کشف جرایم ناجا ،1953 ،ص )101زیرا با آموزش مباني فقهي و اخالقي مرتبط با استفاده از رایانه
و اینترنت ميتوان از ناظري مطمئن به نام پرمیزگاري و تقوا استفاده نمود و در ممهین راسهتا ،الزم
است قبح سرقت دادهما و اطالعات دیگران در فضاي مجازي و جهرم بهودن آن از ممهان کهودکي
براي افراد آشکار شود تا در کنار آموزش شیوهماي صهحیح اسهتفاده از امکانهات فضهاي مجهازي،
بدانند که چگونه ميتوان از این فنآوري اطالعاتي و ارتباطي بدون وارد کردن مهیچ گونهه آسهیبي
به خود و دیگران استفاده مفید نمود .این مطلبي است که امروزه با عنوان خودکنترلي مطرح بوده و
در برخورد با انواع جرایم ،از جمله سرقتماي اینترنتهي ،بهه عنهوان یهک راهحه کارآمهد تهرویج
ميشود (بنيماشمي ،1930 ،ص .)103لذا با وجود تمام پیشرفتماي علمهي و صهنعتي ،ممينهان
شامد آن مستیم که اخالق و آموزهماي دیني و ممينین توجه به تذمیب نفس از مسائلي ميباشند
که تمامي افراد جامعه ،در ممه سطوح ،به آن نیازمند بوده و نميتوان فنآوريماي نهوین را بهدون
در نظر گرفتن این عوام به درستي به کار گرفت.
پيشگيری وضعي از سرقتهای اینترنتي

پیشگیري وضعي عبارت است از« :ایجاد تيییر نظهاممنهد و دائمهي در محهیط ،بهه منظهور کهام
فرصتماي مجرمانه و افزای

خطر ارتکاب جرم» .پیشهگیري وضهعي ،رویکهردي موقعیهتمهدار

داشته و «موقعیت ارتکاب جرم» را یکي از عوام اساسي جرم محسوب ميکند و بهه ممهین دلیه
در صدد از بین بردن موقعیت جرم از طریق برمم زدن عناصر تشکی دمنده موقعیت است (مقیمي،
 ،1931ج ،1ص )931در این روش ،با مدف حمایت و تقویت بهزهدیهده بهالقوه ،اقهدام بهه تيییهر
وضعیتماي ماقب بزهکاري شده و وضعیت فرد یا شرایط بیروني مانند مکان ،زمان و  ...به گونهه-
اي تيییر داده ميشوند تا از ارتکاب جرم پیشگیري گردد .در حقیقت ميتوان گفت که این شیوه از
پیشگیري ،متوجه وضعیت «پی

از وقوع جرم» است و تالش مي کنهد فرآینهد تبهدی از «اندیشهه

مجرمانه» به «عم مجرمانه» قطع شود .در پیشگیري وضهعي دو جههتگیهري اصهلي «مداخلهه در
وضعیت پی

از جرم» و «ایمنسازي امداف جرم» وجود دارد که دو مدف عمده را دنبال ميکنند:

یکي دشوار یا ناممکنسازي وقهوع جهرم ،در حهالي کهه انگیهزه مجرمانهه وجهود دارد؛ و دیگهري
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جلوگیري از پیدای

و شدت گرفتن انگیزه مجرمانه (عابدي ،1933 ،ص .)11-17امروزه شامد آن

مستیم که بین وابستگي روزافهزون جوامهع بهه فهنآوريمهاي اطالعهاتي و ارتباطهاتي 1و توانهایي
دولتما در نظارت و اعمال نفوذ بر فعالیتماي انجام شده در فضاي سایبر ،فاصهلهاي پدیهد آمهده
است که بزمکاران را ترغیب به انتقال فعالیتماي خود به دنیاي سهایبر نمهوده اسهت ،زیهرا آنمها
دریافتهاند که در این محیط ،روشماي نظارتي مرسوم کارآیي الزم را نداشته و دالی دیجیتهالي بهه
دست آمده ،تاب پیگرد آنما را ندارند .ممينین نوظهور بودن این فنآوري سبب شده تا اقهدامات
مقطعي و کوتاهمدت براي مقابله با سرقتمهاي اینترنتهي ،در نظهر سیسهتممهاي قضهایي کشهورما
مطلوب جلوه کنند ،چرا که این اقدامات کممزینه سبب ميشوند تا چنین به نظر آیهد کهه دسهتگاه
قضایي براي برخورد با مجرمین فاقد برنامه الزم نميباشد .نمونه بارز ایهن گونهه اقهدامات ،تهدابیر
وضعي است که با ا رگذاري بر موقعیتماي جرمزا به دنبال آن است که در سهایه تهدابیر محهدود
کننده و نظارتي ،ارتکاب جرم را براي بزهکاران دشوار جلوه دمد و بها کهم کهردن سهود حصه از
فعالیتماي مجرمانه براي تبهکاران ،آنما را از ارتکاب جرم باز دارد .البته دستگاهماي قضایي براي
مبارزه با جرم ،ممواره از کیفر بهره جستهاند ،اما ادامه فعالیتماي مجرمان و رونهد رو بهه افهزای
آنما ،باالخص درفضاي مجازي ،نشان ميدمد که در کنار مجازات مجرمان بایهد بهه پیشهگیري از
وقوع جرم نیز امتمام ویيه شود .درباره سرقتماي اینترنتي به دلی ویيگهيمهاي متفهاوت فضهاي
مجازي در مقایسه با فضاي فیزیکي ،جرمشناسان دریافتهاند که الگوماي بازدارندگي سهنتي ،بهدون
تطبیق با شرایط حاکم بر سرقتماي اینترنتي ،در پیشگیري از این جرم و ارعاب سهارقان اینترنتهي
مؤ ر واقع نميشوند (معاونهت کشهف جهرایم ناجها ،1953 ،ص .)159-151یکهي از جهامعتهرین
برنامهماي پیشگیري وضعي ،بکارگیري رمنمودماي کالرک است که شهام راهکهارمهاي بیسهت و
پنجگانهاي ميباشد که وي آنما را در خصوص جرایم سنتي مطرح کرده است ،لیکن مهيتهوان بها
اجراي آنما در فضاي مجازي تا حد زیادي از جرایم سهایبري و بهاالخص سهرقتمهاي اینترنتهي
1. ICT’s
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پیشگیري نمود .کالرک پیشگیري وضعي را اقدامات و روشمایي بهراي کهام

فرصهت ارتکهاب

جرم ميداند که اوالً به سوي شک کامالً خاصي از جرم نشانه مي روند؛ انیهاً متضهمن طراحهي و
مدیریت محیط بالواسطه جرم ،اعم از صحنه و مح وقوع جرم ،یا ممهان نظهارت و تحهت نفهوذ
درآوردن مرچه پایدارتر و سازمانیافتهتر مح وقوع جرم مستند؛ و الثاً زحمات و خطرات ناشهي
از اقدام براي ارتکاب جرم را افزای
ميشود ،را کام

داده و سود حاصله ،آنگونه که در نظر اکثر مرتکبین جلوهگر

دمند (صفاري ،1930 ،ص .)131تدابیر پیشگیري وضهعي در کنهار برنامههمهاي

پیشگیري اجتماعي ،ميتوانند سبب پیشگیري و کنترل سرقتماي اینترنتي شوند و برخي ایرادماي
گرفته شده به آن ،ناشي از به کار بستن نادرست این تدابیر و رامبردما ميباشند ،زیرا به عنوان مثال
انتقاد درباره ایجاد محدودیتماي اخالقي و حقوق بشهري و ممينهین مسهئله مزینههمهاي بهاالي
اقتصادي اجراي آنما ،که به اعتقاد برخي این پیشهگیريمها را تنهها بهه سهود طبقهه مرفهه جامعهه
مينماید ،بیشتر به نحوه اجراي این تدابیر برميگردند و دولتما ميتوانند براي رفع این مشک بها
اجراي طرحماي حمایتي و اختصاص بودجه مناسب ،توازن امنیتي را میان اقشهار مختلهف جامعهه
برقرار سازند .در ممین راستا ،کالرک پنج رامبرد اصلي را براي پیشگیري وضعي از جرایم پیشنهاد
ميکند که مر یک از این رامبردما ،پنج رامکار را شام ميشوند و مجموعاً رامکارمهاي بیسهت و
پنجگانه پیشگیري وضعي را تشکی ميدمند .پنج رامبرد اصلي وي براي مقابله با جهرم کهه بهه دو
گروه رامبردماي ایجابي و رامبردماي سلبي تقسیم ميشوند ،عبارتند از:
الف) راهبردهای ایجابي

رامبردماي ایجابي شام موارد زیر است:
 .1افزای

میزان تالش به منظور ارتکاب جرم؛

 .1افزای

خطرماي ارتکاب جرم؛

ب)راهبردهای سلبي

رامبردماي ایجابي شام موارد زیر است:
 .1کام

دستآوردما؛
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 .1کام

عوام محرک؛

 .9سلب توجیهما.
فراگیر بودن این رامبردما سبب ميشود تا جرایم نویني مانند سهرقتمهاي اینترنتهي نیهز بتهوان
آنما را به کار بست ( .)Clarke, 1997, P.4البته باید توجه داشت که اعمال تدابیر وضعي پیشگیري
از جرم ،زماني عادالنه خوامند بود که حقوق بشر مطلق شهروندان مخدوش نشهده و یها در سهطح
محدودي با محدودیت روبرو گردد .به عبارت دیگر ،در ممه انواع پیشگیري ،مداخله دولت از یک
سو باید حداقلي و از سوي دیگر ممراه با احتیاطما و مالحظات حقهوق بشهري باشهد (ابرامیمهي،
 ،1931ج ،1ص .)33البته باید به این نکته توجه نمود کهه اگهر چهه تهاکنون راهحه قطعهي بهراي
پیشگیري صد در صد از سرقتماي اینترنتي یافت نشده است و تمامي روشماي پیشگیري داراي
موفقیت نسبي بودهاند و میچگاه نتوانستهاند ارتکاب جرم را به صفر برسانند ،لهیکن بها بکهارگیري
صحیح این روشما و انجام یک سري اقدامات کلیدي ميتهوان از دادهمها و اطالعهات ،بهاالخص
اطالعات مالي ،در مقاب حمالت سایبري حفاظهت نمهود .از جملهه مههمتهرین تهدابیر الزم بهراي
پیشگیري از سرقتماي اینترنتي ،که نق

محوري در کام

این گونه از سرقتما را ایفا ميکنهد،

بهرهگیري از روشماي حفاظتي و امنیتي اسهت .در حهال حاضهر تمهامي فرآینهدماي حفاظهت از
سیستمما و شبکهماي رایانهاي نسبي بوده و تعداد کمي از سازمانما ،مؤسسات و شرکتما مسهتند
که ميتوانند نسبت به پرداخت مزینه الزم براي حفاظت کامه از دارائهيمایشهان اقهدام کننهد .در
عوض ،بیشتر آنان با پرداخت مزینه انواع مختلف حفاظت ،به مقابله با خطرات ناشي از بيتوجهي
ميروند که این مرحله را مرحله تجزیه و تحلی و تصمیم در مورد خطرات احتمالي و سهطحي را
که سازمان ميتواند انجام دمد ،خطر قابه قبهول مهينامنهد (آیکهاو ،1939 ،ص .)123شهیوهمهاي
حفاظتي نه تنها جزء روشماي مناسب براي مقابله با سرقتماي اینترنتهي مهيباشهند ،بلکهه تهأ یر
بسزایي در پیشگیري از خطراتي دارند که ممکن است از خطاماي انساني ،مشکالت اجرایهي و یها
حوادث غیرمترقبه ناشهي شهوند (معاونهت کشهف جهرایم ناجها ،1953 ،ص .)100اجهراي تهدابیر
حفاظتي و امنیتي دامنه بسیار گستردهاي را در برميگیرند .نخستین اقدام براي اتخاذ تدابیر حفاظتي
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سیستمما و شبکهماي رایانهاي ،بررسي جهت تعیین خطهرات احتمهالي سیسهتم و یها بهه تعبیهري
ارزیابي میزان ریسک است .در تجزیه و تحلی خطر ،سه گزینه مطهرح مهيباشهند کهه عبارتنهد از:
تهدیدما ،آسیبپذیريما و اقدامات متقاب  .تجزیه و تحلی خطر در واقع مرحله پرسیدن سهؤاالتي
درباره تهدیدما ،آسیبپذیريما و در نهایت درباره اقدامات متقابلي است که بهراي مقابلهه بها ایهن
تهدیدما و آسیبپذیريما انجام ميشوند .برخي از این سؤاالت عبارتند از:
 چه افراد یا گروهمایي در صدد حمله به سیستم یا شبکه رایانههاي مهورد نظهر مهيباشهند وچرا؟
 مهاجمان در صورت موفقیت ،چه چیز ارزشمندي را در آن سیستم یها شهبکه رایانههاي بههدست خوامند آورد؟
 آیا سیستم و شبکه رایانهاي مورد نظر حاوي اطالعات علمي ،صنعتي یا دولتي حساس مي-باشد که براي سارقان داراي ارزش مستند؟
 آیا این سیستم یا شبکه رایانهاي حاوي اطالعات مالي است که مجرمین حرفهاي بهه دنبهالآنما ميباشند؟
 آیا این سیستم یا شبکه رایانهاي اطالعاتي مانند بازيماي رایانهاي جدید را شام مهيشهودکه براي مهاجمان جذابیت دارند؟
 آسیبپذیريماي این سیستم یها شهبکه رایانههاي چهه چیزمهایي مسهتند؟ (آیکهاو،1939 ،ص)170
شناسایي تهدیدها و خطرات بالقوه

نتایج منتشر شده از بررسيماي انجام شده توسط مراکز گوناگون در سطح جههان ،نشهاندمنهده آن
است که عوام ایجاد خسارات ناشي از جرایم و اتفاقات رخ داده در مورد سیستمما و شبکهمهاي
رایانهاي ،مختلف ميباشند .در حالي که خطاماي انساني و مشکالت فیزیکي ماننهد وقهوع بالیهاي
طبیعي و قطع شدن منبع تيذیه ،به ترتیب  77و  10درصد خسارات وارده به سیستمما و شبکهماي
رایانهاي را تشکی ميدمند ،تخلفات کارکنان ناراضي  22درصهد ،ورود ریزبرنامههمهاي مخهرب 2
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درصد و حمالت افراد بیگانه  1درصد از موارد را موجب ميگردند (معاونت کشف جهرایم ناجها،
 ،1953ص )101تهدیدماي یک سیستم یا شبکه رایانهاي ميتواند یک شخص ماننهد یهک نفهوذگر
غیرمجاز ،یا یک شيء مث یک نرم افزار ناقص و یا یک اتفاق مانند آت

سوزي و یا زلزلهه باشهد

که خطر بالقوه براي این سیستمما و شبکهما محسوب شده و ممکهن اسهت بهه سیسهتم یها شهبکه
رایانهاي آسیب برسانند( .آیکاو ،1939 ،ص )170در نتیجه مرحله شناسهایي تهدیهدات و خطهرات
بالقوه ،گامي اساسي در جهت پیشگیري از وقوع جرایم سایبري و از جملهه سهرقتمهاي اینترنتهي
ميباشد که نیازمند توجهي دقیق و ممه جانبه ميباشد.
شناسایي نقاط ضعف و آسيبپذیری سيستم

آسیبپذیري نقطهاي است که ميتهوان از آن جها سیسهتم را مهورد حملهه قهرار داد؛ ماننهد سهطح
دسترسيمایي که در اختیار اشخاصي قرار دارند که با سیستم کار ميکنند ولي آموزشمهاي الزم را
ندیدهاند .ممينین نقاط اتصال به اینترنت از دیگر نقاط آسیبپذیر سیستمما و شبکهماي رایانههاي
ميباشند .ارزیابي خطر احتمالي ،در واقع مم حفاظت فیزیکهي و مهم حفاظهت ارتبهاطي را شهام
خوامد شد .به عالوه طبق بررسي مهاي بهه عمه آمهده توسهط مراکهز مختلهف ،تعهداد زیهادي از
سرقتماي اینترنتي ،به وسیله کارمنداني انجام شدهاند که از عوام گوناگون نارضایتي شيلي تهأ یر
پذیرفتهاند .آنما با خنثيسازي کنترلماي اجتماعي دروني و بیروني ،خود را قهانع مهيسهازند کهه
برداشت دادهما و اطالعات مربوط به کارفرمایشان ،سرقت نمهيباشهد (متهزا ،1930 ،ص )101لهذا
بایستي سوابق کارمندان قب از استخدام به دقت بررسهي شهوند و یهک مهدیر خهوب بایهد رفتهار
کارمندان خود را کنترل کرده و به این پرس

به درستي پاس دمد که آیها کارمنهدان داراي حسهن

سابقه بوده و آموزشماي الزم را دیدهاند تها اشهتباماتي را کهه موجهب دسترسهي افهراد غیرمجهاز
ميشوند را انجام ندمند؟(آیکاو ،1939 ،ص )131بهرهبرداري از نقاط ضعف و آسیبپهذیريمهاي
یک سیستم یا شبکه رایانهاي ،شیوه عملي نمودن یک تهدید ميباشد .در نتیجه ميتوان این مرحلهه
را مرحله مشخص نمودن نحوه عملکرد سیستم در منگامي که مورد حمله قرار ميگیرد ،نامید.
شناسایي روش هایي برای حفاظت از سيستم و پوشاندن نقاط ضعف آن
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این مرحله شام شناسایي نقاط ضعف یک سیستم و استفاده از روشماي کنترل و حفاظهت یهک
سیستم ميشود ،مانند ایجاد گهذرواژهمها ،بههرهگیهري از شهیوهمهاي ارتباطهات امهن و اسهتفاده از
کارشناسان حفاظت سیستمماي رایانهاي که معموالً انواع مختلفي از تهدابیر حفهاظتي را بهراي ایهن
سیستمما ضروري ميدانند .مسدود کهردن درگهاهمهاي ورودي و خروجهي رایانههمها در ادارات و
سازمانما یکي دیگر از این راهکارماي سهریع ،کهم مزینهه و در عهین حهال مهؤ ر در پیشهگیري از
سرقتماي اینترنتي ميباشد .در این روش ،درگاهماي ورودي و خروجي سیستممهاي رایانههاي از
قبی درایورما ،پورتماي  USBو  ...بسته شده و به این ترتیب کاربران نميتوانند مهیچ اطالعهاتي
را بدون مجوز مدیر سیستم 1وارد رایانه کرده و یا از آن خارج کنند .در این حالهت کهاربر تنهها بهه
دادهمایي که به منظور انجام وظایف محوله در اختیار وي قرار داده شده ،دسترسي خوامد داشهت.
ممينین ميتوان براي انجام امور مالي و دسترسي به حسابماي بانکي از یک رایانه مجزا اسهتفاده
نمود که به شبکه اینترنت متص نميباشد و این یکي از اساسيترین اقداماتي اسهت کهه مهيتهوان
جهت حفاظت از دادهما و اطالعات مالي انجهام داد .سهارقان اینترنتهي تهالش مهيکننهد دادهمها و
اطالعاتي را مک کنند که فقط به کاربر اصلي اجهازه دسترسهي و اسهتفاده از آنمها داده مهيشهود.
کاربران با کلیک کردن بر روي لینکماي دانلود ،تبلیيات و یا عکس ،به سارقان اجازه دسترسي بهه
حساب مالي خود را ميدمند .یکي دیگر از اقدامات پیشگیرانه وضعي در برابر سرقتماي اینترنتي
این است که کاربر با نصب یک برنامه ضدویروس 1معتبر و به روزرساني شده روي سیستم خهود،
نرمافزارماي مخرب را که مکرما براي نی به مقاصد و امداف خود براي کاربران مدف ارسال مي
کنند ،شناسایي کرده و جلوي ورود آنما را به سیستم خود ميگیهرد .ممينهین در فضهاي مجهازي
بایستي از نام کاربري و رمز عبور ایمن استفاده نمود .کاربران اینترنت بایهد از نهاممهاي کهاربري و
رمزماي عبوري استفاده کنند که به راحتي قاب حهدس و شناسهایي نباشهند ،زیهرا یکهي از اولهین
خطوط دفاعي در برابر سرقتماي اینترنتي ،نام کاربري و رمز عبور کاربران ميباشد و ضعف آنما
1. Administrator
2. Antivirus

بررسي شيوههای پيشگيری از سرقتهای اینترنتي 31  ..............................................................................................

ميتواند رایانه کاربر اینترنت را به یک مدف آسان براي سارقان و نفوذگران اینترنتي تبدی کند .به
ممین دلی نام کاربري و رمز عبور باید مر چند وقت یک بار ،در بازهمهاي زمهاني  10تها  30روز
عوض شده و کاربران سعي کنند رمز عبوري را که انتخاب ميکنند بیشتر از  1کهاراکتر بهوده و در
انتخاب رمز عبور خود از ترکیب حروف بزرگ ،حروف کوچک ،اعداد و عالئم ،آن مم به صورت
تصادفي استفاده کنند .ممينین کاربران اینترنهت بایهد سهعي کننهد مرچنهد وقهت یهک بهار ،تمهام
گزارشات مالي خود را رصد کنند و حتي اگر فکر ميکنند در آن ماه انتقال وجهه و یها فعهالیتي در
حساب مالي خود نداشتهاند ،باز مم این کار را انجام دمند .به عالوه کهاربران مهيتواننهد بها فعهال
کردن مشدار امنیتي سیستم خود ،از مرگونه فعالیت غیرمعمول مث انتقال وجه ،تنظیمات جدیهد و
انتقاالت خارجي ،از طریق مشدار آگاه شوند .از آنجا که آدرسمهاي اینترنتهي کوتهاه شهده 1مهیچ
اشارهاي به مقصد ندارند ،مکرما از این موضوع استفاده کرده و از این طریق لینکماي ویروسهي و
بدافزارما را براي کاربران اینترنتي ارسال ميکنند .به عالوه کاربران بایهد منگهام خریهد اینترنتهي از
معتبر بودن فروشگاه اینترنتي مورد نظر اطمینهان حاصه نماینهد ،زیهرا در منگهام خریهد اینترنتهي
اطالعات حساب بانکي خود را در اختیار فروشگاه مورد نظر قرار ميدمند .پس انجام کمي تأم و
تحقیق در مورد سیستم امنیتي آنما و کسب اطمینهان از فعهال بهودن آن ،زمهان چنهداني از کهاربر
نميگیرد و در مقاب  ،ميتواند مانع سرقتماي اینترنتي بشود زیرا مهمترین قسمت یهک پرداخهت
آنالین مطمئن ،اطمینان از صحیح بودن درگاه پرداخت بانکي است که کهاربر وارد آن شهده اسهت.
اگر کاربر وارد یک سایت جعلي با ظامر و آدرسي شبیه درگاه پرداخت بانهک اصهلي شهده باشهد،
بقیه کارماي امنیتي مانند وارد کردن رمز عبور با استفاده از صفحه کلید مجازي ،استفاده از رمزماي
عبور طوالني و ترکیبي و  ...میچ سودي براي کاربر نخوامند داشت .به ممهین دلیه در دورهمهاي
آموزش اینترنت ،به کاربران یاد داده ميشود که تمام درگاهماي پرداخت بانک ما با کمهک گهرفتن
از پروتک تبادل اطالعات امن  SSLکار ميکنند و نشانه آن حضهور  httpsبهه جهاي  httpاسهت و
1. URL
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باید منگام ورود به درگاه پرداخت اینترنتي متعلهق بهه یهک بانهک از وجهود آن در ابتهداي آدرس
صفحه پرداخت اطمینان حاص نماینهد .در کشهور مها نیهز ماننهد سهایر کشهورماي جههان ،رشهد
قارچگونه جرایم در فضاي مجازي ،مث کالمبرداريما و سرقتماي اینترنتي و ممينهین تصهویب
قانون جرایم رایانه اي و لزوم تعیین ضابط قضایي براي این قانون و نیز مصهوّبات کمیسهیون فتهاي
دولت مبني بر تشکی پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات ،ضرورت تشکی یک پلیس تخصصهي
که توان پیگیري و تعقیب مجرمان فضاي سایبري ،با بکارگیري فنآوري در سهطوح بهاال را داشهته
باشد ،احساس مي شد .در ممین راستا ،در بهمنماه  1933و بهه دسهتور فرمانهده نیهروي انتظهامي
جمهوري اسالمي ایران ،پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات (فتا) تشکی گردید .باید توجه نمهود
که تشکی این نیرو در پلیس به معني ایجاد محدودیت براي مردم و مداخله در حهریم خصوصهي
آنما نیست ،بلکه وظیفه این نیرو پهی بینهي ،پیشهگیري و مقابلهه بها جهرایم اینترنتهي در تمهامي
حوزهماي فضاي سایبري است و عمده فعالیتماي آن شام مبارزه با جهرایم اقتصهادي ،اخالقهي،
امنیتي و تروریستي است که در بستر فضهاي مجهازي رخ مهيدمنهد و یکهي از آنمها نیهز سهرقت
اینترنتي است .البته توجه به این نکته ضروري ميباشد که فعالیتماي این نیرو در زمینه نظارت بهر
فضاي مجازي و اعمال راهکارمایي جهت کام

آزادي عم مجرمان جهت ارتکاب جهرم در ایهن

فضا ،در زمره پیشگیريماي وضعي مي باشند و برخي دیگر از فعالیتمهاي پلهیس سهایبري ماننهد
ارائه آموزش به افراد جامعه از طریق برگزاري کارگاهماي آموزشهي و چهاک کتهاب و بروشهور در
زمره پیشگیري اجتماعي مستند.
نتيجه
از مجموع آنچه گفته شد ميتوان چنین نتیجه گرفهت کهه بهراي مقابلهه ممههجانبهه و کارآمهد بها
سرقتماي اینترنتي و کام

ارتکاب آن توسط کاربران ،اسهتفاده و بکهارگیري تمهامي شهیوهمهاي

مقابله با جرم به صورت توتمان تأ یرگذار بوده و استفاده از یهک روش بهه تنههایي از کهارآیي الزم
برخوردار نخوامد بود .ممينین در اجراي روشماي پیشگیري از جرم براي مقابله با سهرقتمهاي
اینترنتي ،باید خالقیت به خرج داده و استفاده از این روشما ،آنگونه کهه در شهک سهنتي جهرایم
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استفاده ميشوند ،در جرایم سایبري به طور اعم و در سرقتماي اینترنتي به طور اخص ،از کارآیي
الزم برخوردار نبوده و ميبایست نسبت به تطبیق این شیوهما با شرایط موجود در سرقتمایي کهه
در فضاي مجازي انجام ميشوند ،اقدام نمود .به عالوه باید به این نکته توجه کرد که مهر چنهد در
نهایت میچ یک از این شیوهما ،ارتکاب جرم را به صفر نميرسانند ،زیرا میچ جامعهاي نیسهت کهه
بتواند سازگاري کام با دستورات اجتماعي را بر ممه اعضای

تحمی نماید ،ولي موجب کهام

وقوع جرم شده و مهمتر از ممه ،جلوي ارتکهاب جهرم توسهط افهرادي کهه سهابقه دار نیسهتند را
ميگیرد ،زیرا عدم مقابله و پیشگیري از جرم موجب ميشود تا افرادي که تهاکنون ،چهه در فضهاي
فیزیکي و چه در فضاي مجازي ،مرتکب جرم نشدهاند ،وسوسه شده و از گمنامي و پیيیدگيمهاي
فضاي مجازي استفاده نموده و مرتکب جرم شوند و بدین ترتیب در زمره بهزهکهاران جامعهه قهرار
بگیرند .در نتیجه به نظر ميرسد که اجراي دقیق ،موشمندانه و خالقانه شیوهماي پیشگیري از جرم
در سرقتماي اینترنتي مي تواند آمار سارقان مبتدي را به شدت کام

داده و رغبت حرفهايما را

نیز به ارتکاب جرم کم نموده و فضاي مجازي را از یک فضاي شلو  ،بدون مرز و ناامن ،بهه یهک
فضاي قانونمدار ،منظم و ایمن تبدی نماید.

 ................................................... 38فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،32پایيز 9214

منابع و مآخذ
 .1ابرامیمي ،شهرام( ،)1931جرم شناسي پیشگیري ،ج ،1تهران :میزان.
 .1اردبیلي ،محمد علي( ،)1931حقوق جزاي عمومي ،تهران :میزان.

 .9استانویک ،جان( ،)1935الزامات پیشگیري از جرم اوان کودکي بر کار پلیس ،مجموعه مقهاالت
پلیس و پیشگیري از جرم ،تهران :دفتر تحقیقهات کهاربردي پلهیس پیشهگیري ناجها ،صهفحات
.717-701
 .2الهي من  ،محمدرضا و سدره نشین ،ابوالفض ( ،)1931محشاي قانون جرایم رایانهاي ،تههران:
مجد.

 .7ایرانشامي ،حمید( ،)1933پیشگیري از وقوع جرم و نق

سازمانماي مسئول در قوانین ایهران،

تهران :جاودانه ،جنگ .
 .1ایزدي فرد ،علياکبر و پیردمي حاجيکال ،علي( ،)1933تأملي بر چال ماي جرمانگاري جرائم

مجازي (رایانهاي) ،مجموعه مقاالت اولین ممای

ملهي فقهه و مسهائ مسهتحد ه (نوظههور)،

ساري :مرکز انتشارات توسعه علوم ،صفحات .111-177
 .5ایزدي فرد ،علياکبر و پیردمي حاجيکال ،علي( ،)1933سرقت اینترنتهي :حهدي یها تعزیهري؟،
مجله مطالعات اسالمي :فقه و اصول ،شماره  ،32/1بهار و تابستان ،صفحات . 13-27

 .3آیکهاو ،دیویهد جهي .و سهیگرو ،کهارل الهف .و واناسهتروچ ،ویلیهام آ ،)1939 ( .رامکارمههاي
پیشگیري و مقابله با جرایم رایانهاي ،مترجمان اکبر سهترگي و ]...و دیگهران[ ،تههران :دانشهگاه
علوم انتظامي ،معاونت پيوم  ،اداره چاک و نشر.
 .3باستاني ،برومند( ،)1939جرائم کامدیوتري و اینترنتي جلوهاي نوین از بزمکاري ،تهران :بهنامي.
 .10باي ،حسینعلي ،پورقهرماني ،بابک( ،)1933بررسي فقهي حقهوقي جهرایم رایانههاي ،قهم :دفتهر
تبلیيات اسالمي حوزه علمیه قم ،معاونت پيوم  ،پيومشگاه علوم و فرمنگ اسالمي.
 .11بجنوردي ،سیدمحمد ،بني ماشمي ،مریم( ،)1931بررسي فقهي سرقت رایانههاي (اینترنتهي) بها

بررسي شيوههای پيشگيری از سرقتهای اینترنتي 31  ..............................................................................................

رویکردي بر نظر امام خمیني(س) ،پيومشنامه متین ،سهال پهانزدمم ،فصه پهاییز ،شهماره ،10
صفحات .20 – 13
 .11بنيماشمي ،مریم( ،)1930بررسي فقهي جرایم رایانهاي ،قم :دانشگاه قم ،دانشکده الهیات.
 .19بهرهمند ،حمید ،کوره پز ،حسین محمد و سلیمي ،احسان( ،)1939رامبردماي وضعي پیشگیري
از جرایم سایبري ،مجله آموزه ماي حقوق کیفهري ،دانشهگاه علهوم اسهالمي رضهوي ،بههار و
تابستان ،شماره  ،5صفحات .151-125
 .12پاکزاد ،بتول( ،)1957جرایم رایانهاي ،تهران :دانشگاه شهید بهشتي.
 .17پاکزاد ،بتول( ،)1932اقدامماي سازمانمهاي بهینالمللهي و منطقههاي در خصهوص جهرممهاي

رایانهاي ،مجموعه مقاالت ممای

بررسهي جنبهه مهاي حقهوقي فهنآوري اطالعهات ،تههران:

سلسبی  ،صفحات.33-50

 .11جاوید نیها ،جهواد( ،)1935جهرایم تجهارت الکترونیکهي :جهرایم رایانههاي در بسهتر تجهارت
الکترونیکي ،تهران :خرسندي.
 .15جرایم اینترنتي و سهرقت از بانهکمها( ،)1931مجلهه بانهک و اقتصهاد ،شهماره  ،29اسهفندماه،
صفحات . 71-23
 .13جاللي فراماني ،امیرحسین( ،)1937صالحیت کیفري در فضاي سایبر ،مجله فقه و حقوق ،سال
سوم ،زمستان ،شماره  ،11صفحات .113-31

 .13جوانجعفري ،عبدالرضا و سیدزاده اني ،سیدمهدي( ،)1931رمنمودمهاي عملهي پیشهگیري از
جرم ،تهران :میزان.
 .10حاجيدهآبادي ،احمد و سهلیمي ،احسهان( ،)1939اصهول جهرمانگهاري در فضهاي سهایبر (بها
رویکردي انتقادي به قانون جرایم رایانهاي) ،فصلنامه مجلهس و رامبهرد ،سهال بیسهت و یکهم،
زمستان ،شماره  ،30صفحات.33-11
 .11حبیب زاده ،محمدجعفر( ،)1933سرقت در حقوق کیفري ایران ،تهران :دادگستر.
 .11حضرتيشامیندژ ،صمد( ،)1931مامیت فقهي و حقوقي سرقت الکترونیکهي ،مامنامهه کهانون،
شماره  ،113اردیبهشت ماه ،صفحات .39 – 57

 ................................................... 21فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،32پایيز 9214

 .19دمقان ،حمید( ،)1953بررسي قانون سرقت :جرم شناسي سرقت و مطالعه تطبیقي آن در فقهه و
قوانین موضوعه ،قم :دفتر تبلیيات اسالمي حوزه علمیه قم ،مرکز انتشارات.
 .12دي آنجلیز ،جینا ،ترجمه حافظي ،سعید ،و خرم آبادي ،عبدالصمد( ،)1939جرایم سایبر ،تهران:
دبیر خانه شوراي عالي اطالع رساني.
 .17ذوالقدر ،محمدباقر و جاللي فرامهاني ،امیرحسهین( ،)1931از آمهار جنهایي تها اطلهس جنهایي،

مجموعه مقاالت ممای

رمیافتماي نوین پیشگیري از جرم ،ج ،1صفحات.112-55

 .11ذوالقدر ،محمدباقر( ،)1931رمیافتماي نوین پیشهگیري از جهرم(مجموعهه مقهاالت) ،ج،9-1
تهران :میزان.

 .15رحمتي ،محمدجواد( ،)1931پی گیري از جرم و آموزهماي دیني ،مجموعهه مقهاالت ممهای
رمیافتماي نوین پیشگیري از جرم ،ج ،9صفحات.151-175
 .13رحیمي ،مسعود ،مفهوم فقهي و حقوقي جرم سرقت ،مجلهه اصهالح و تربیهت ،سهال چههارم،
شماره  ،93صفحات.97 - 99
 .13زیبر ،اولری ( ،)1930جرایم رایانهاي ،ترجمه نوري ،محمدعلي و  ،...تهران :گنج دان .
 .90ساریخاني ،عادل و اکرمي سراب ،روحاهلل( ،)1931کارکردماي پیشگیرانه شهفافیت در سیاسهت
جنایي ،مجله حقوقي دادگستري ،تابستان ،دوره ،55شماره ،31صفحات.111-31

 .91سلیمي ،احسان( ،)1931خطر مضاعف جرایم رایانهاي ،مجموعه مقاالت اولهین کنگهره فضهاي
مجازي و آسیبماي اجتماعي نوپدید ،تهران :انتشارات وزارت رفاه و تأمین اجتماعي.

 .91شاممرادي ،خیراهلل( ،)1931بررسي جرم سرقت رایانهاي و تطبیق آن با سرقت سهنتي در نظهام
حقوقي ایران ،دانشگاه قم ،مرکز آموزش الکترونیکي.
 .99صبحي شیشوان ،بهنام( ،)1939شیوهماي گوناگون سرقت رایانهاي ،مجله وکالت ،شهماره  11و
 ،11مهرماه ،صفحات . 51 – 13
 .92صبري ،نورمحمد( ،)1953جرم سرقت در حقوق کیفري ایران و اسالم ،تهران :ققنوس.
 .97صفاري ،علي( ،)1930مباني نظري پیشگیري از جرم ،مجله تحقیقات حقوقي ،شهماره ،92-99
صفحات.911-115

بررسي شيوههای پيشگيری از سرقتهای اینترنتي 29  ..............................................................................................

 .91طارمي ،محمدحسین( ،)1935طبقهبندي و آسیبشناسي جرایم رایانهاي ،نشریه پگاه حوزه11 ،
تیرماه ،شماره  ،197صفحات .13-11
 .95عاليپور ،حسن( ،)1931حقوق کیفري فناوري اطالعات (جرایم رایانهاي) ،تهران :خرسندي.
 .93عایدي ،محمد( ،)1933وظایف دولت در پیشگیري از جرم(در جامعه اسالمي) ،قم :نورالسجاد.
 .93فاضلي ،حمید( ،)1931بررسي احکام سرقت رایانهاي در نظام کیفهري ایهران ،دانشهگاه تبریهز،
دانشکده حقوق و علوم اجتماعي.
 .20فضلي ،مهدي( ،)1931مسئولیت کیفري در فضاي سایبر ،تهران :خرسندي.
 .21گلدوزیان ،ایرج( ،)1932بایستهماي حقوق جزاي عمومي ،تهران :میزان.
 .21متزا ،دیوید و سایکز ،گرشام( ،)1930فنون خنثيسازي کنترلماي اجتماعي درونهي و بیرونهي،
ترجمه حیدر فرممندفر ،مجله تعالي حقوق ،سال چهاردمم ،مهر ،آبهان ،آذر ،شهماره  19و ،12
.119-101
 .29محبوبي ،فرخ( ،)1931دان آموز نفوذگر ،تهران :ناقوس.
 .22محمدنس  ،غالمرضا( ،)1935پیشگیري از جهرم(مجموعهه مقهاالت) ،تههران :دفتهر تحقیقهات
کاربردي پلیس پیشگیري ناجا.
 .27محمدنس  ،غالمرضا( ،)1931مباني پیشگیري از جرم(مجموعه مقاالت) ،تهران :میزان.
 .21محمدنس  ،غالمرضا( ،)1931رامنماي کارگاه علمي-کاربردي مدیریت پیشگیري از وقوع جرم
و آسیبماي اجتماعي ،تهران :میزان.
 .25مسکني ،زمره( ،)1931بررسي پدیده جهرایم اینترنتهي در ایهران و جههان :ایهن جهرایم نوپهاي
بینالمللي ،مجله اصالح و تربیت ،شماره  ،12اسفندماه ،صفحات . 13-17

 .23مطهري بیدگلي ،محسن( ،)1933نق

عدالت اجتماعي در پیشگیري از جرم ،قم :نورالسجاد.

 .23معاونت کشف جرایم ناجا( ،)1953ابعاد حقهوقي جهرایم رایانههاي ،فصهلنامه دانه

انتظهامي،

تابستان و پاییز ،شماره  1و  ،9صفحات .103-31
 .70مقیمي ،مهدي و جعفري ،سیداصير( ،)1931مؤلفهماي مکهاني پیشهگیري وضهعي و پلیسهي از

جرم ،مجموعه مقاالت ممای

رمیافتماي نوین پیشگیري از جرم ،ج ،1صفحات.211-953

9214  پایيز،32  شماره، سال ششم/ فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي................................................... 23

 مجموعهه مقهاالت، تکنیکماي پیشهگیري از جهرم،)1935(  الویز اي، مایک و ملوین،  مکنی.71
 صهفحات، دفتر تحقیقهات کهاربردي پلهیس پیشهگیري ناجها: تهران،پلیس و پیشگیري از جرم
.233-259
.  سهادان: تهران، ترجمه حمید اسحاق بیگي،) مکر (نفوذگر،)1933( ریيارد، منسفیلد.71
، دانشگاه پیام نهور: تهران، بررسي فقهي و حقوقي جرائم اینترنتي،)1933( محمد، مهدوي مقدم.79
.دانشکده الهیات و علوم اسالمي

 مجموعهه مقهاالت ممهای، سیاست جنهایي مشهارکتي اسهالم،)1931( سیدمحمود، میرخلیلي.72
.52-13 صفحات،1 ج،رمیافتماي نوین پیشگیري از جرم
55. Clarke, R. V.)1997(, Introduction Situational Crime Prevention: Successful Case
Studies, New York: Criminal Justice Press.
56. Jaishankar, k.)2011(, Cyber Criminology, Exploring Internet Crimes and Criminal
Behavior, Boca Raton, CRC Press.
57. McNeill, Michael & Melvin, Eloise E. (2007), Crime Prevention Techniques, North
Carolina Justice Academy.
58. Smith, T.)2003(, Cybercrimes Super lab: Brazil, NYT, 27 OCT, Article id: 115216.
59. Turrini, E.)2010(, Increasing Attack Costs and Risks and Reducing Attack Motivations,
London: Springer Publications Ltd.

