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 چکيده

ترین منابع قدرت در عصر جدید، محیط فناوری ی یکی از مهماساساً فضای سایبری به مثابه

گیری های منحصر به فرد خود سبب شکلشود. این فضا با ویژگیاطالعات و ارتباطات نامیده می

ای است امکانات بالقوههای این فضا، رویکردهای متنوع و مختلفی به آن شده است. یکی از ویژگی

دهد. برای نمونه حمالت سایبری به ها قرار میکه از آن برای اهدافی تروریستی در اختیار تروریست

ای کشور از جمله این اقدامات است. از سوی دیگر، اولین تفاوت جنگ سایبری با تاسیسات هسته

گیری از راه ی، اجرا و نتیجهها و باالخص جنگ فیزیکی و حقیقی، قابلیت طراحدیگر انواع جنگ

دور یا اصطالحاً به شکلی ریموت است. برای حمله سایبری نیازی به حرکت فیزیکی نیست و 

گردد. سربازها و نقاط حمله طبیعی است که این تفاوت از منشأ فضای سایبری و حقیقی ناشی می

اثبات حمالت داس به توان در توانند در دنیا پخش شوند؛ نظیر عملی چنین تجسمی را میمی

است که توسط  1MITMیا  MTMرساند. بارزترین نشانه این ویژگی، انواع حمالت موسوم به 

گیرد. در این حمالت، مهاجم مابین دو منبع )معموالً معتمد( قرارگرفته و ها صورت میتروریست

ها عصر حاضر، تروریست دهد. اما درها را مورد مخاطره قرار میاطالعات ایشان را ربوده یا صحت آن

ای برخی از کشورها حمله کنند. کنند تا با استفاده از فضای سایبر، به تاسیسات هستهتالش می

ای است. بنابراین در تحقیق شدهشناختی شناختهالملل دارای ابعاد جرماین حمالت، در حقوق بین

ها، به ای استفاده تروریستهای اساسی آن برحاضر، تالش شد ضمن معرفی فضای سایبر و ویژگی

شناختی آن از منظر حقوق بین الملل های حمالت سایبری و ابعاد حقوقی و جرمبرخی از نمونه

 پرداخت.
 .فضای سایبر، جرم، تروریسم سایبری، حقوق بین الملل :يديکل واژگان
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 نجمه احمدي

 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد صفادشت، ایران

 
 نام نویسنده مسئول:

 نجمه احمدي

 هاي حقوقی تروریسم سایبريخصيصه

 اي(شناختی حمالت سایبري هستههاي جرما تاکيد بر ویژگی) ب
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 مقدمه
مدرن  حمالت ساحتتعداد ایجاد تغیرات بنیادین در های مدرن است که شدیداً اسای جدید از سالححمالت سایبری گونهتردید بی

های را دارد. فناوری رایانه امروزه تا جایی پیش رفته است که در آن نیروهای نظامی توانایی وارد کردن جراحت، کشتن و ایجاد خسارت

ضرر تا حمالت شدید به ساختارهای ای بیهای شبکهتواند از خشونتفیزیکی از طریق فضای مجازی را دارند. دامنة حمالت سایبری می

های بین المللی باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب در جهت سالم سازی ها و سازمان. در این میان، دولتزیربنایی ملی در نوسان باشد

ناظر بر اینگونه اهداف بوده است. و از آنجا  و مقابله با اجتماعات آلوده به فساد گام بردارند، البته قوانینی را که تا کنون دولتها وضع نموده اند

که تکنولوژی های کامپیوتر و اینترنت سبب تغییر ماهیت جرایم از شیوه های کالسیک به نسل جدیدی از آن با عنوان داده ها و اطالعات 

حساس می گردید. قانونگذار ایران می باشد دیگر قوانین کالسیک در حقوق کشورها کافی نبود و نیاز به وضع قوانین جدید در این خصوص ا

نیز در جهت مقابله با اینگونه جرایم و حفاظت از اطالعات شخصی اشخاص به وضع قوانینی مرتبط با اینگونه جرایم پرداخته است و این 

ز اطالعات و داده ها نشانگر این است که حقوق جزا وارد مرحله جدید شده است و با گونه جدیدی از جرایم مواجه است که نیاز به حمایت ا

 می باشد.

از سوی دیگر، ضربه وارد شدن و حمله به هر کدام از ساختارهای امنیتی در سطوح مختلف ملی و بین المللی، به عنوان تهدیدی 

ها ریستنوین و ویرانگر علیه امنیت می باشد که می تواند موجبات فروپاشی و نابودی زیر ساخت های حیاتی و بنیان یک جامعه شود. ترو

 اند ضربات سنگینی به برخی از کشورها وارد کنند. های فضای سایبر امروزه توانستهبا ساتفاده از ویژگی

 

 . مفهوم فضاي سایبر 1
به معنای سکاندار یا راهنما. این واژه را نخستین بار شخصی به نام ویلیام گیتسون  1واژه ای است برگرفته از لغت کیبرناتس سایبر 

قبل از اینکه فضای سایبری را تعریف کنیم؛ الزم  (81: 1831به کار برد. )طارمی،  2نهای علمی تخیلی خود در کتاب نورومنسر در داستا

های الکترونیکی را تشکیل هایی است که دادهاست مختصری در باره بستر ارتباطات بگوییم؛ این بستر مجموعه ای عظیم از صفر و یک

های مختلف، مفاهیم را به شکل الکترونیکی منعکس می کنند. فضای سایبری در حقیقت همان بستر مذکور می بدهد و آنها نیز در قالمی

های الکترونیکی در آن، ذخیره، به انحای گوناگون پردازش و در نهایت به شیوه مورد نظر منعکس می شوند. )جاللی فراهانی، باشد که داده

1831 :101 ) 

مجموعه ای از ارتباطات درونی انسانها از طریق رایانه و وسائل مخابراتی :» ریف فضای سایبری نوشته اند بعضی از نویسندگان در تع

فضای سایبری یا »( بعضی دیگر از نویسندگان در تعریف آن گفته اند: 1831)صدیق بنای، « بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی است

ای سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود؛ در آن، زنده و طات انسانی به شیوهمجازی، محیط الکترونیکی واقعی است که ارتبا

 ( 82)طارمی، پیشین، « مستقیم روی می دهد

، مانع از این است که تصور شود مجازی بودن این فضا به معنای غیرواقعی بودن آن است؛ چرا که در این «واقعی»با این بیان عبارت 

ان ویژگی های تعامالت انسانی در دنیای خارج هم چون مسئولیت وجود دارد.ضمن این که فضای سایبری در واقع یک محیط فضا نیز هم

شود؛ نه صرف مجموعه ای از ارتباطات. با توجه به تعریف مذکور، فضای سایبری دارای ویژگی های ذیل است که ارتباطات در آن انجام می

و فرامرزی است: به عبارت دیگر هر فرد در هر نقطه از جهان می تواند از طریق آن به اسانی، به جدیدترین این فضا جهانی  -می باشد: الف

سته اطالعات دست یابد. مرزهای جغرافیایی نمی تواند مانع  این ارتباطات شود و یا حداقل باید بگوییم که مرزهای جغرافیایی تا اکنون نتوان

طوری که حتی بعضی از دولتمردان که در صدد فیلتر نمودن قسمتی از این فضا می باشند با مشکل مواجه است مانع این ارتباطات شود. به 

دستیابی آسان به آخرین اطالعات: فضای مجازی یا سایبری ، امکان دسترسی اسان و سریع را به آخرین اطالعات دنیا فراهم  -می شوند. ب

آزادی  -لم، عکس، متن و یا هر هنر دیگری برای  جذاب کردن خویش به کار می گیرند. دجذابیت و تنوع رسانه ها از فی -نموده است. ج

اطالعات و ارتباطات : معنای واقعی آزادی اطالعات، در فضای سایبری محقق شده است. به طوری که شما هر نوع اطالعاتی را که 

ها، در فضای سایبری قابل دسترسی است. )میلر، دیگر رسانههای حاکم بر بخواهید،اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بدون محدودیت

1831 :13 ) 

 

 

                                                           
Kybernetes1.  

Neuromancer2.  
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 . جرایم در فضاي مجازي2
های متعددی در سراسر جهان در مورد انتقال جرائم از فضای فیزیکی به فضای مجازی که پیچیده تر از سابق هستند، منتشر گزارش

های افراطی از روند. اگر قبالً تروریستاز جرائم مهم فضای مجازی به شمار می می شود. نقل و انتقاالت بانکی، جعل ،جرائم اداری بخشی

اسلحه های فیزیکی استفاده می کردند امروز، قدرت نظامی آنها در ساخت یک سیستم اطالعاتی با توانایی دسترسی به هر نقطه ایی از 

 (11: 1833فشار قراردادن عقاید عمومی است. )ملکی،  جهان، تعلیم پیروان جدید در محل سکونت آنها، جذب اعضای جدید و تحت

درصد  21، حدود 2001آمار جدید کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، نشان می دهد که از هفتصد هزار شاکی کالهبرداری در سال 

درصد رشد را نسبت به سال  20هزار نفر شاکی است. این آمار حدود  212شاکیان مورد سرقت هویت قرار گرفته بودند که تقریباً برابر با 

 (38: 1833نشان می دهد. )شیتز،  2008

 

  اي رایانه . جرم3
نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی همه اذعان دارند که تعریف جرم رایانه ای سخت و مشکل می باشد. بنا به دالئل مختلف در باره 

ای از مشکل ترین که ارائه تعریف دقیق ،جامع و مانع از جرایم رایانهتعریف جرایم رایانه ای ،اتفاق نظر وجود ندارد؛ و اذعان شده است 

 11المللی نیز با چالش مواجه است. در شماره (  اما ارائه تعریف از این جرم در سطح بین3: 1830باشد. )حیدری، مباحث این جرایم می

نموده و بیان داشته است که تعریف مورد توافقی در خصوص جرم المللی سیاست جنایی وابسته به سازمان ملل به این امر اعتراف نشریه بین

های مجرمانه با ماهیت سنتی مانند سرقت رایانه ای وجود ندارد. در همان نشریه  جرم رایانه ای را، جرمی می داند که در برگیرنده فعالیت

(  برای نمونه در 21: 1833فاده رایانه ای باشد.)دریانی، وجعل و یا فعالیت های مجرمانه با ماهیت نوین یعنی راه های تازه برای سوء است

ای با نوعی نارسایی شورای اروپا نیز به این امر اشاره شده و بیان شده که هر کوششی برای تعریف کردن جرم رایانه  R(33) 3توصیه نامه 

آلمان نیز سرانجام نتوانست تعریفی از جرم رایانه در دانشگاه ورتسبورگ  1332در نشست  1روبرو می شود. انجمن بین المللی حقوق کیفری

: 1831ای ارائه دهد و قرار شد به جای تعریف، فهرست حداقل جرم های مقرر در توصیه نامه مذکور مبنای مشترک قرار گیرد. )خرم آبادی، 

فوق الذکر به جای تعریف جرم  المللی حقوق کیفریهمانند انجمن بین 2( 2001در کنوانسیون جرایم محیط سایبر )بوداپست (  12

 ( 3: 1833اند. )جاللی فراهانی، انگاری شدهسایبری؛ طیف وسیعی از اقدامات مرتبط با رایانه جرم

)ادوارد ام وایز( استاد دانشگاه میشیگان آمریکا درگزارشی که در مورد جرائم رایانه ای آمریکا برای انجمن بین المللی حقوق جزا 

هیچ تعریفی از جرم رایانه ای وجود ندارد که مورد قبول همه واقع شود. اکنون هر یک از ایالتهای آمریکا یک قانون  »ست: تهیه کرده نوشته ا

دهند که متضمن رایانه است. آمریکا یک قانون فدرال هم دارد. جرائم مخصوص به خود دارند که به ویژه جرائمی را مورد بررسی قرار می

ه عنوان نقض یکی از این قوانین جرائم رایانه ای تعریف کرد، اما شمول این قوانین یکسان نیست. اینکه هر کس یک رایانه ای را می توان ب

رسد که هدف از تالش برای مجزا کردن اصطالح را چگونه تعریف می کند به این بستگی دارد که هدف وی از تعریف آن چیست. به نظر می

متمایز است که نقاط آسیب پذیر ویژه که در نتیجه وابستگی به تکنولوژی رایانه ای ایجاد شده اند  ای به عنوان یک پدیدهجرائم رایانه

شوند. حتی تعریف این سازمان گرچه وسیع شناسائی شوند. این امر هدفی است که در تعریف سازمان همکاری و توسعه قضائی دیده می

 بر نمی گیرد.است ولی در دو جنبه تمام جرائم مربوط به رایانه در 

 های خالی و تخریب آنها نمی شود.اول: شامل سرقت سخت افزار یا تجهیزات دیگر مانند دیسکت

 (12: 1838)حسنی و پهلوانی فرد، « شود.دوم: شامل مواردی که رایانه برای کمک و ارتکاب جرم به کار می رود، نمی

های اریف متعددی از سوی نویسندگان ایرانی و خارجی همچنین سازمانای، تعاما با وجود مشکل بودن ارائه تعریف از جرم رایانه

ای ارائه شده است؛ بعضی از نویسندگان با توجه به حیث دامنه شمول جرم، تعاریف مختلف به ترتیب المللی مختلف درباره جرم رایانهبین

 ذیل را از آن ارائه داده اند: 

صراحت رایانه ای را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعالم کرده تعریف مضیق: هرجرمی که قانونگذار به  -الف

 است. 

 تعریف موسع: هرجرمی که عمالً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد.  -ب

یا دالیل و اطالعات مربوط به آن در رایانه تعریف بسیار موسع: هرجرمی که رایانه به منزله موضوع یا ابزار آن نقش داشته باشد  -ج

 ( 11: 1831ذخیره یا پردازش یا منتقل شده باشد. )خرم آبادی، 

                                                           
t Pénal (AIDP)Association Internationale de droi 2. 

Budapest convention on cyber crime1.  
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 است: های بین المللی تعریف شدهای هم در مجامع و سازمانجرم رایانه

ست که اقدام به تعریف و سازمان ملل متحد: از بین مجامع و سازمانهای بین المللی؛ سازمان ملل متحد، اولین سازمانی ا -الف

جعل  -2کالهبرداری رایانه ای . -1ای از دید سازمان ملل عبارتند از :بندی جرایم رایانه ای کرد. انواع مشترک و عمومی جرایم رایانهطبقه

تکثیر غیر مجاز  -1انه ای . ها و خدمات رایدستیابی غیر مجاز به سیستم -1های رایانه ای. تخریب یا تغییر داده ها و برنامه -8رایانه ای. 

 (12: 1838فرد، های رایانه ای  حمایت شده. )حسنی و پهلوانیبرنامه

براساس یک گزارش تعریف زیر را از جرم رایانه  1333تعریف شورای اروپا: کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا در سال  -ب

مپیورتر، ابزار یا موضوع جرم باشد، یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن هر فعل مثبت غیر قانونی که کا ؛ای ارائه داده است

 (80: 1831تاثیر گذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد. )خداقلی، 

جرم »در گزارش   1سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: گروه متخصصان جرم رایانه ای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  -ج

اند که سوء استفاده از کامپیوتر ها شامل هر رفتار غیر بیان داشته 1332در تعریف آن در سال « های قانونیحلیل سیاستت -کامپیوتری

قانونی، غیر اخالقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش خود کار انتقال داده هاست همچنانکه می بینیم در تعریف فوق به جای جرم رایانه ای 

 کامپیوتر به کار رفته است.،عبارت سوء استفاده از 

ای عبارت جرم رایانه»وزارت دادگستری آمریکا؛ وزارت دادگستری آمریکا نیز تعریف ذیل را درباره جرم رایانه ای ارائه داده است:  -د

)پرویزی، « وری است.است هر اقدامی غیرقانونی که برای ارتکاب، پی جویی یا پیگرد قضائی آن، بهره برداری از دانش فن آوری رایانه ای ضر

1832 :2) 

پلیس جنایی فدرال آلمان: این پلیس جرم کامپیوتری را به ترتیب ذیل تعریف نموده است: جرم کامپیوتری در برگیرنده همه  -ه

مبنایی  ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است واوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکلهای پردازش الکترونیک داده

 ( 22: 1838)باستانی، « برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.

مباالتی یا جرائم متضمن اعمال توام با بی»پلیس ژاپن: پلیس ژاپن نیز جرم کامپیوتری را به ترتیب ذیل تعریف نموده است:  -و

 ( 28)باستانی، پیشین، « قانونی از آن باشد، جرم کامپیوتری است.حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر یا استفاده غیر 

 

 هاي جرایم سایبر. حقوق سایبر و ویژگی4
 باشد؛در رابطه با حقوق و جهان مجازی دو حالت قابل تصور و فرض می

 حقوق برای جهان مجازی. -الف 

 حقوق در جهان مجازی. -ب
انینی است که مبنای وقوع آنها جهان واقعی است و لوازم وقوع جرم در جهان منظور از حقوق برای جهان مجازی کلیه قو -الف

 تر داشته و شامل، جرم رایانه ای، اینترنتی و الکترونیک می شود.شود. این دسته از قوانین حالتی کلیمجازی فراهم می

توان، آن جاری است. از این جمله قوانین می حقوق در جهان مجازی به طور مستقیم با افراد انسانی سروکار دارد و مکان و زمان در

به سرقت اینترنتی، حمله هکری، جاسوسی اینترنتی اشاره نمود.  این نوع جرایم به واسطه کلی بودن، عمومی تر بوده و موارد بیشتری را 

 شوند.شامل می

ن است و همه چیز در آن مجازی است. حقوق در جهان مجازی قوانین و مقرراتی را شامل می شود که جهان مجازی مبنای وقوع آ

شود و این کاراکتر آنالین و توان با شهرهای زندگی دوم مرتبط دانست. در این شهرها فرد به صورت مستقیم وارد نمیاین نوع قوانین را می

قرار داده و خود را در جهان تواند خود را به جای او یابد و فرد میمجازی کاربر است که به نمایندگی از او در محیط مجازی حضور می

های هایی داشته باشند اما دارای تفاوتمجازی حس کند. قوانین در جهان مجازی اگر چه ممکن است با قوانین جهان و واقعیت مشابهت

 توان رفتاری یکسان در برابر آنها داشت. اساسی با آن هستند و نمی

ه جهان مجازی اگر چه به میزان بسیار زیادی شبیه جهان واقعی است و هر گردد. چرا کاین ویژگی به ماهیت جهان مجازی بر می

 روزه سعی می کند میزان مشابهت خود را با این جهان بیشتر کند اما رفتار ها، کارکردها و عملکردهای خاص خود را دارد که انجام آنها در

آوری اطالعات را با اند؛ امروزه معادل حقوق فنن بیان داشته( بعضی از نویسندگا21: 1831جهان واقعی غیرممکن است. )قاجارقیونلو، 

( در هر حال جهان در عرصه اطالعات 13: 1838یاد کرد که شاخص و بیانگر تحوالت علمی است. )زندی، « حقوق سایبر»توان مسامحه می

قالب حقوق انفورماتیک وحقوق اطالعات طرح  و پیدایش و حاکمیت جامعه اطالعاتی طبعاً قوانین و مقررات باید در بستر حقوق الزم در

                                                           
1. The organisation for economic co-operation and development (OECD) 
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شوند. امروزه حقوق فناوری اطالعات تلفیقی از حقوق صنعتی و حقوق اطالعات است در باب واژه شناسی حقوق فناوری اطالعات، باید گفت 

های پیدایش ناظر به تمامی شاخه رفت. حقوق فناوری اطالعاتابتدا حقوق رایانه و حقوق فناوری اطالعات به طور معادل و یکسان به کار می

های حقوق  مدنی مانند مسئوولیت، قراردادها ،حقوق تجارت، حقوق عمومی مانند بحث جریان آزاد اطالعات، حقوق یافته است. شاخه

 (11کیفری و بحث جرایم رایانه ای است. )زندی، پیشین، 

 

 هاي جرایم سایبري. ویژگی5
رایم رایانه ای با انواع جرایم سنتی، باال بودن رقم سیاه این جرایم است که این مسئله نیز خود توان گفت که یکی از ممیزات جمی 

باشد. برای مثال مرتکب جرایم سایبر دیگر نیازی به حضور فیزیکی در صحنه جرم ندارد و براحتی ناشی از ویژگی های منحصر بفرد آنها می

ماید. همچنین بسیاری از بزه دیدگان تمایل چندانی به افشای بزه صورت گرفته ندارند. می تواند هویت خود را در فضای مجازی پنهان ن

های جرایم سایبری این است که پی بردن به آمار واقعی این جرایم امر ساده ای نیست. لذا تحقیقات نشان نتیجه اینکه یکی دیگر از ویژگی

باشند چرا که قربانیان اغلب تمایلی ندارند اطالعاتی ارائه دهند که به ابل کشف میدهد صرفاً ده الی پانزده درصد از جرایم رایانه ای قمی

 (238: 1833شان لطمه وارد کند یا آنکه باعث تکرار جرایم شود. )دریانی، تواند به وجههعقیده آنها می

 

 . حمالت سایبري 6
به کار گرفته شد. جنگ اطالعاتی عبارت است از:  1312ال در س 2برای اولین بار توسط دکتر توماس رونا  1اصطالح جنگ اطالعاتی 

های برانگیخته سیاسی، که به منظور دستیابی به اهداف سیاسی اقداماتی که شامل استفاده از حمالت سایبری به وسیلة کشورها یا گروه

  .(Andrew Lewis, 2010: 1)شود.انجام می

ها یا های شرکتهای افراد، جنگ اطالعاتی علیه داده، جنگ اطالعاتی علیه دادهاندجنگ سایبری را به سه گونه تقسیم بندی کرده

های سایبری اخیر ای از جنگنمونه»یابد. های حیاتی کشورها ارتکاب میها، جنگ اطالعاتی جهانی که به منظور حمله علیه سیستمسازمان

های اشاره نمود که در طی آن، اطالعات شمارۀ تلفن، پست 2011 ئیةدر ژو 8توان به هک شدن تارنمای شرکت ارتباطاتی کره جنوبی می

، دولت آمریکا پذیرفت که کنترل هواپیمای جاسوسی خود را 2011میلیون نفر دزدیده شد. همچنین در اکتبر  81الکترونیک و آدرس منزل 

اقتصادی، بین چین و آمریکا توسط  یسیون دوجانبةهم، اطالعات کم 2012در یک حملة سایبری از سوی ایران از دست داده است. در سال 

های الکترونیک بین اعضای کمیسیون دوجانبه بوده نفوذگران هندی، هک شد که در طی آن، دسترسی به اطالعاتی، شامل تبادالت پست

شود که به صورت تهاجمی و به های مجرمانه ی انجام شده از طریق اینترنت گفته مینیز به فعالیت 1است. جدا از این، حمالت سایبری 

ایی، مانند نفوذگران یا بدافزارهایی ساخته شده، به منظور صدمه رساندن و ایجاد خسارت در اهداف مشخص صورت وسیلة اشخاص حرفه

ر روی ها بهای بانکی آنالین، ایجاد و توزیع ویروستواند شامل سرقت مالکیت فکری یک سازمان، ضبط حسابگیرد. این حمالت میمی

 های ملّی و حیاتی کشور باشد. های مخابراتی، ارسال اطالعات کسب و کار محرمانه بر روی اینترنت و اخالل در زیرساختها و سیستمرایانه

 

 . تروریسم سایبري6-1
در دهة  توانهای مفهوم تروریسم سایبری را میتروریسم سایبری، حاصل تالقی تروریسم و فضای مجازی یا سایبر است. ریشه

ای یافت و مباحثی نو ظهور تحت عنوان جامعة اطالعاتی را به میالدی جستجو کرد؛ یعنی زمانی که استفاده از اینترنت رشد فزاینده 1330

 ای این گونه آغاز کرد: های رایانهبود که آکادمی ملّی علوم آمریکا گزارش خود را در مورد امنیت سیستم 1330وجود آورد. اوایل 

ها وجود دارد که با یک صفحه شود این امکان برای تروریستدر معرض خطر هستیم و آمریکا روز به روز به رایانه وابسته میما »

 (.Curran, 2008: 2)« کلید خسارت بیشتری در مقایسه با بمب اتمی به بار آورند

سوءاستفادۀ عمدی از سیستم، شبکه »بری کالین، یکی از متخصصان حوزۀ سایبر، تروریسم سایبری را این گونه تعریف نموده است: 

: 1831)فلمینگ و استول، « ای برای تحقق هدفی که مؤید یا تسهیل کنندۀ مبارزه یا اقدام تروریستی استهای اطالعاتی رایانهیا دستگاه

81.) 
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ای و مخابراتی به وسیلة افعالی چون حمالت های رایانهها و سیستمتوان گفت: تخریب شدید دادهریف این پدیده میباالخره در تع

ها یا جوامع در دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی، سایبری یا تهدید به حمله، توسط اشخاص غیردولتی، برای ارعاب و یا اجبار دولت

سایبری به جای اعمال خشونت مستقیم علیه اشخاص و یا اموال فیزیکی، عملیات مرتکب باعث تخریب فرهنگی یا اجتماعی. در تروریسم 

 (.Denning, 2007: 2)شود های دیجیتال میداده

 ایجاد خلق فضای مجازی آن را توان چهره ی جدید تروریسم دانست، که گسترش تکنولوژی ومی را )تروریسم سایبری(بنابراین 

 آن و استفاده از قرارداده است که با هاتروریست اختیار در جدیدی را به واقع تکنولوژی ابزار( 113: 1831ینگ و استول، )فلم کرده است.

این  ستفاده ازاگسترش  پی بگیرند. را خود اهداف وحشت بار پی داشته باشد، می توانند در برای آن ها اقسام تروریسم را بدون آنکه سایر

در  کاربر هامیلیون حضور کرده است. بیشتر به اهدافشان را هاشدت گرفته است، امکان رسیدن تروریست 1330ی هده فضای مجازی که از

پذیری باالیی نیز برخوردار می ی بسیار که در بسیاری از موارد از قابلیت آسیبها، کارخانجات و صنایع عمدهدنیای مجازی، همراه با شرکت

ز فضای مجازی را بیشتر کرده و جذابیت آن را نیز افزایش داده است. برخی سایبر تروریسم را به عنوان حمالت ی سوء اباشند، خطر استفاده

های کامپیوتری و اطالعات ذخیره شده های کامپیوتری، برنامهازقبل طراحی شده و با انگیزه های سیاسی تعریف می کنند که علیه سیستم

های شرط که این اقدامات منجر به خشونت علیه اهداف غیرنظامی توسط عامالن مخفی یا گروه گیرد، با ایندر فضای مجازی صورت می

 (Curran, 2008: 10) ملی گردد.

این تعریف که تعریفی نتیجه گراست، نمی تواند درست باشد، زیرا آن چیزی که سایبری بودن یک اقدام تروریستی را تعریف 

بدون تردید تخریب مادی یک را یا نه، انفجار یک مرکز رایانه ای یا اقداماتی از این دست،  ی آن.تیجهکند، ابزار بزه تروریستی است نه نمی

توانند بزه سایبری باشند. در سوی دیگر گذارند، اما نمیی خود را به صورت اختالل در سیستم رایانه ای برجای میگرچه در عمل نتیجه

ی کامپیوتر به عنوان ابزاری برای از کار انداختن زیربناهای اساسی به ست از استفاده از شبکهبرخی معتقدند که تروریسم سایبری عبارت ا

های تأسیساتی هستند که درصورت منظور تحت تأثیر قراردادن یا اجبار دولت یا جمعیت غیرنظامی. مراد از زیربناهای اساسی نیز سیستم

های غذایی، انرژی، حمل تی عمومی تأثیر بگذارد، که خود شامل صنایع یا فعالیتتخریب، بر امنیت فیزیکی، امنیت اقتصادی و یا سالم

 ( Owen, 2008: 36)شود. ونقل، بانک داری، ارتباطات، دولت و یا خود فضای مجازی می

م سایبری در کنار این دو تعریف برخی تروریسم سایبری را براساس ابزار و نتیجه تعریف کرده اند. بر اساس این تعریف تروریس

عبارت است از اقدامی که با استفاده از کامپیوتر برای انجام حمالت غیرقانونی و تهدید به حمل حمله کامپیوترها، شبکه ها و اطالعات 

 :2001گیرد و منظور از آنها ایجاد رعب و وحشت در قربانی و یا وارد آوردن صدمه به او است. )جاللی، ی الکترونیکی صورت میذخیره شده

ای و امکاناتی که های رایانهگیری از اینترنت و شبکهبهره»( برخی دیگر نیز تروریسم سایبری یا ترورریسم مجازی را عبارت می دانند از 11

های دولتی و تأثیر آورند، با هدف نابود ساختن ساختارهای زیربنایی یک جامعه مانند انرژی، حمل و نقل، فعالیتها پدید میاین شبکه

 (8: 1838)عباسی، « شتن بر یک دولت، شهروندان، گروهها.گذا

 

 اي. تروریسم سایبري و حمله به تاسيسات هسته6-2

ی ابزار بزه وحشت عمومی کمتری را موجب گردیده است و هر چند که تروریسم سایبری نسبت به سایر اقسام تروریسم بر پایه

شود. راحتی استفاده آن احساس می ، در میان افراد عادی کمتر خطری از ناحیههای مهم و اساسی متخصصان استهمچنان یکی از دغدغه

از این نوع تروریسم همراه با ناشناختگی مرتکب در دنیای مجازی دو عاملی هستند که مرتکبین را نسبت به استفاده از رایانه برای اهداف 

های مخرب و یا هک و دستکاری در سال ویروس و برنامهکند. سختی نشستن بر روی یک صندلی راحت و ارتروریستی ترغیب می

اینترنت »ی مسلحانه به یک بانک را ندارد. های رایانه ای گرچه نیاز به تخصص دارد، اما به هیچ عنوان سختی و خطر یک حملهسیستم

کند، از جمله؛ دسترسی آسان، ارائه میهای برجسته ای را های تروریستی است و مزیتهای سازمانماهیتاً قلمروی ایده آل برای فعالیت

ای از مخاطبین در سرتاسر جهان، ابهام هویت در های حاکم، خیل عظیم و بالقوهنبودن یا حداقل بودن مقررات سانسور یا دیگر کنترل

 «رسانه ای.ارتباطات، جریان سریع اطالعات، ارتباطات تعاملی، کم هزینه بودن ایجاد و نگهداری حضور شبکه ای و محیط چند

ای وابسته است، از سوی دیگر، خسارات ناشی از چنین حمالتی بسیار زیاد است. در دنیایی که اقتصاد به سیستم های رایانه

 ها تحمیل کند.تواند خسارات اقتصادی فراوانی را به دولتهای مخرب به آنهابه سادگی میدستکاری دراین سیستم ها و یا ارسال برنامه

های فراوانی ای به صورت آنالین در دسترس قرار دارد و عالوه بر آن کتابهای رایانههای ورود غیرمجاز به سیستمر و روشامروزه ابزا

کند. عالوه بر این اگر باره در بازار کتاب موجود است. این اطالعات امکان ورود غیرمجاز را برای افراد کنجکاو یا ماجراجو فراهم میدر این

ها را با قیمت مناسب خریداری نمود. در دسترس بودن این امکانات در کنار توان به سادگی آنها نتوان بهره برد، میدانش شخصاً از این

ی نه چندان زیاد به کند تا با صرف هزینههای ثروتمندی چون القاعده فراهم میی شخصی ازدانش موجود، این امکان را برای گروهاستفاده
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دهد تا بدون خطر باقی گذاشتن ردپایی از خود، د نظرخود دست یابند. استفاده از این روش این امکان را به افراد میسادگی به اهداف مور

 های اطالعاتی را به سادگی از کار بیندازند.های امنیتی بربایند و یا سیستماطالعات الزم را از محیط

پذیر کرده و ابه صورت قابل دسترس در خود دارد، آن را آسیباین ویژگی خاص اینترنت که طرح ها و برنامه های بسیاری ر

ها رایانه در فضای مجازی سایبر، این امکان را ایجاد محتویات آن را مستعد حمله قرارداده است. در کنار این حساسیت، همبستگی میلیون

ای را در پی داشته باشد. تهدیدات تروریستی نموده است تا در صورت ایجاد خطر، تهدیدی عمومی به وقوع بپیوندد و اثرات گسترده 

ای از خاطبان یا مخاطبان خاص، تواند شامل موارد زیادی باشد که از جمله آن است؛ انتقال سریع تهدیدها به طیف گستردهسایبری می

های بین المللی ید سازمانهای فراملی، تهدتهدید تأسیسات آب و برق و...، و سیستم حمل ونقل عمومی، تهدید نهادهای تجاری و شرکت

های سیاسی یا دیگر واحدهای نژادی، مذهبی، یا ملیت گرا که دشمن المللی غیردولتی، تهدید افراد، تهدید گروههای بیندولتی و سازمان

 (128: 1833های ملی. )پاکزاد، شوند، تهدید نیروهای امنیتی و تهدید دولتشناخته می

 

 ولوژیکرادی اي وتروریسم هسته. 6-3

 رادیواکتیو ای وتجهیزات هسته مواد، ادوات و های تروریستی ازگروه یا که افراد شودمی ای زمانی ایجادوحشت هسته رعب و و ترور

 از نماید. ای ایجاددوگانه خطر تواندای میتروریسم هسته (12: 1831)رضایی،  وحشت استفاده کنند. رعب و ایجاد ای برایبه عنوان وسیله

 قرار رادیواکتیو مواد تهدید به استفاده از سوی دیگر از و ای گرددتخریب گسترده باعث مرگ و تواندای مییک بمب هسته انفجار ک سوی

 ای درهسته هزاران رآکتور حاضر حال در جامعه رقم بزند.  در ای رااین مواد، هراس گسترده طرح احتمال استفاده از با تواندکه می دارد

نیستند.  برخوردار حفظ ایمنی خود امکانات الزم برای غیرقابل دستیابی کردن و از هاکه لزوماً تمامی آن دارد ی پیشرفته وجودکشورها

باعث اخالل  و اندازد به خطر را زندگی هزاران نفر تواندها، تهدیدی است که درصورت عملی شدن میازسوی تروریست دستیابی به این مواد

 زیست رادر قابل توجه است که محیط نیز این مواد این، آلودگی محیطی ناشی از دمات عمومی جامعه گردد. عالوه برخ و ساختارها در

فروپاشی شوروی وکاهش  ای باهسته به ابزارهای رادیولوژیک ومواد هادستیابی تروریست خطر دهد.می جدی آلودگی قرار معرض خطر

 آن، خطرات ناشی از خسارات ناشی از ای چرنوبیل وتأسیسات هسته انفجار سوی دیگر ده است. ازش ترای آن بیشرآکتوارهای هسته امنیت

سیاه موجب  بازار در را رادیواکتیو ای وهسته به مواد هانخست که دستیابی تروریست مورد همراه با این مورد به خوبی نشان داد. را این مواد

  داشته است.زنده نگه برای بشر ای راتروریسم هسته ب گردیده است که وحشت ازاین باره موج در ای راغدغه گردد، خودمی

جایی که ، اما ازآن(21)همان:  است بیولوژیک به مراتب بیشتر ای نسبت به تروریسم شیمیایی وهسته این مواد خطرات استفاده از

هراس  کنار در کند.می ایجاد این مواد برای عدم استفاده از ای امیدواری راگرفت، گونه برخواهد در نیز را هاتروریست خود این خطر

-ای، میهسته کارگیری مواددانش کافی برای به نبود به غیرقابل کنترل بودن پیامدهای آن نیز توجه این ابزارها، با استفاده از از هاتروریست

نقض کرده  اخالقی را قواعد موارد بسیاری از گرچه در هااین انسان انسان هستند. هاآن اینکه تروریست و اضافه کرد نیز سومی را توان مورد

 و خشونت بار رفتار اجام هر مانع از این عنصر و دید هاآن وجود توان درمی اراصول اخالقی  تردید همچنان بقایایی ازکنند، اما بیمی و

اینکه به واقع دسترسی به وسایل  اخالقی  بهره ببرند، یا قایای تعهدیک ب همچنان از هاخواه اینکه تروریست گردد.می هاویرانگری توسط آن

 این مواد احتمال استفاده از وحشت ناشی از ای مشاهده نشده است.تروریسم هسته ای ازرادیولوژیک نداشته باشند، تاکنون نمونه ای وهسته

. از سوی دیگر، کرد ایجاد که خسارات انسانی بسیاری را گرددمی بر جنگ جهانی دوم ای درهسته مواد به تجربه جهانی استفده آمریکا از نیز

گرچه گزارشات مربوط به اقدامات  است. زابرای مردم وحشت و آور امتیاز هابرای تروریست حال حاضر ای دراصطالح تروریسم هسته

این حال  است، با طول شبانه روز معمولی در ادی وامری ع هاهای مختلف برای انجام چنین اقداماتی برای رسانهگروه تالش تروریستی و

ای است که سناریوی آن به اندازه به شکل تهدید بوده است، اما ترس ناشی از ای کابوسی است که گرچه تاکنون تنهاتروریسم هسته

زمانی  در آن را واری بتوان ظهوربه دش نیامده است و در گرچه تاکنون به اجرا این تهدید ذهن شهروندان شکل داده است. در وحشتناکی را

سابقه توجه  سازد. ترمواجهه با آن آماده در را ما تواندمختلف آن می بررسی ابعاد آن و این حال سخن گفتن از عالم خارج دید، با کوتاه در

ای گسترش آن پس به اندازه از و گرددبرمی 1320ی های پایانی دههالمللی به سالای درعرصه بینتروریسم هسته پیشگیری از به ضرورت و

 (11: 1831)رضایی،  تروریسم تبدیل گردیده است. ی مبارزه باعرصه به بحث مهمی در حال حاضر یافته است که در

اساس یک دیدگاه  کلی بر طور دانان بیانگر این مطلب است که این تعاریف بهتروریسم توسط حقوق بررسی تعاریف ارائه شده ازاما 

حال آن که تروریسم  و اندبرای رسیدن به اهداف سیاسی است، شکل گرفته خشونت آمیز کارگیری ابزار تروریسم که همان به سنتی از

به مراحل  ملت نیست و افراد یا هابه آن علیه دولت تهدید ای یااشکال نوین تروریسم صرفاً ارتکاب خشونت هسته یکی از ای به عنوانهسته

 و رادیو اکتیو مواد دستیابی به از هاتروریست تا شوداین اعمال مقدماتی تالش می توسل به جرم انگاری با دارد، زیرا اشاره آن نیز قبل از

 (11: 2001گو، کله)غنی ای مخدوش نگردد.امنیت هسته و ای ناکام بمانندتسلیحات هسته
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 انگاری پیش دستانه دانست که تاکنون فرصت و جرمتوان نوعی می معنای خاص آن را ای درگرچه جرم انگاری تروریسم هسته

آن  بر را های احتمالی ازآن، دولتاین حال خطرات گسترده ناشی ازاستفاده های تروریستی نیافته است، باسوی گروه از مجالی برای ظهور

دسترسی  هاست ودسترسی به آن دستیابی وای متضمن های هستهسالح توجه کنند. استفاده از های پیشینی آن نیزبه مقوله داشته است تا

های ضمن یک جرم انگاری پیش دستانه، مقوله فروش است. بدین ترتیب در و ی تملک، خریدبردارنده به عنوان یک عمل پیشینی، در نیز

 اند.مانع قانونی مواجه شده به عنوان عوامل پیشینی با دیگری نیز
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 گيريتيجهن
های عمده جهانی در قرن بیست و یکم تبدیل کرده سترش حمالت سایبری فرامرزی، امنیت سایبری را به یکی از نگرانیاساساً گ

المللی برای مقابله با این حمالت، تبدیل به یک نیاز و خواسته جهانی گردیده است. در است و به همین دلیل، تدوین یک سند حقوقی بین

در واقع . کنیمکنیم و یا چگونه فکر میکه کجا زندگی میوضوع تبدیل به یک دغدغه مشترک بشری شده است؛ صرف نظر از اینواقع، این م

کنند و این حمالت، صلح و امنیت جهانی را تهدید می. شوندای نوظهور در میان جنگ افزارهای مدرن محسوب میحمالت سایبری، پدیده

از سوی دیگر، به لحاظ حقوق  نماید.الملل و منشور سازمان ملل متحد را گوشزد میمنطبق با اصول حقوق بین نیاز به تعریف قواعد جدید و

ها در قبال حمالت سایبری یک گروه و یا یک کشور، در رویه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما با بین الملل، اقدامات متقابل دولت

با توجه به ماهیت ویژه حمالت در واقع  در رابطه با نقش و جایگاه اقدامات متقابل صورت نگرفته است. وجود این پذیرش، هنوز توافق زیادی

های جسمی، سایبری در فضای سایبر از جمله بدون مرز بودن فضای سایبر، کاهش هزینه جرم، امکان وارد آوردن خسارت مالی بدون آسیب

ای در سراسر جهان با ضریب اطمینان باال، امکان جذب حامیان از سراسر هماهنگی لحظه تامین راحت امکانات و عوامل مورد نیاز، امکان

جهان و اینکه اثر عمل نقض در دنیای واقعی قابل رویت در دنیای خارج است پیدا کردن ریشه و مبنای نقض در اثر حمالت سایبری و عامل 

این رو، تشخیص دولت واقعی مسئول حمله سایبری به ندرت امکان پذیر  آن در شبکه عنکبوتی اینترنت به سختی قابل ردیابی است و از

ای که مورد حمله سایبری قرار گرفته است، ابتدا باید حقوق بنیادین بشر را مورد است. بنابراین باید تاکید کنیم که کشور زیان دیده

 ر دوستانه و قواعد آن مورد لحاظ قرار گیرد.ای بایستی حقوق بشمالحظه قرار دهد. دیگر اینکه در هر اقدام تالفی جویانه
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