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 چکیده

از تالقی اعمال تروریستی و فضای سایبر، گونه ای نوپا و نوین از اعمال تروریستی تحت عنوان تروریسم سایبری  

عرصه   به  دولت پا  همواره  که  امنیتی  تهدیدات  از  یکی  است.  نهاده  ملتوجود  و  اقدامات  ها  داده،  آزار  را  ها 

های حیاتی و زیر  تروریستی است که عمدتاً با پیامدهای بسیار زیانباری همراه هستند. بدیهی است زیرساخت 

ای مخابراتی، خدمات بانکی و هبنایی جامعه از قبیل تولید و توزیع برق، منابع آب، صنعت گاز و نفت، سیستم

اهداف محسوب می بهترین  از  درمانی  خدمات  و  نقل  و  سیستم حمل  و  مالی،  ای  رایانه  به  توجه  با  که  شوند 

بسیار   شده  وارد  لطمات  بلکه  نموده  آسانتر  را  تروریستی  اقدامات  ارتکاب  تنها  نه  آنها،  شدن  الکترونیکی 

ناپذیرتر هستند. در عصر  سهمگین قابلیت حاضر مطلوبیت تر و جبران  از قبیل  ها و  های بی کران فضای سایبر 

و   فراملی انسانی  مالی،  منابع  راحت  تأمین  و  بودن  پوشیده  و  پنهانی  خسارات،  و  صدمات  باالی  حجم  بودن، 

ها را به خود جلب نموده و منجر گردیده تا آنها خط مشی و اهداف خود را  های تبلیغاتی، توجه تروریست فعالیت 

دولت  تغییر طبیعی  بطور  آورند؛  رو  سایبر  فضای  به  فیزیکی  دنیای  از  و  گروه داده  و  جمهوری  ها  مخالف  های 

نمایند که در راستای پیشگیری  ایران نیز از این ابزار برای ضربه زدن به منافع و امنیت ملی استفاده می  اسالمی 

اتخاذ سیاست  با تروریسم سایبری،  ایگذاری و مقابله  به نوین  ن حوزه ضروری می های کالن در  با عنایت  باشد. 

بودن این پدیده علیه امنیت ملی، در حقوق کیفری ایران تعریف صریح و شفافی در خصوص این موضوع موجود  

ماده   در  و  بزهی    11نبوده  محتوای  و  مصادیق  سایبری،  تروریسم  عنوان  ذکر  بدون  ای،  رایانه  جرایم  قانون 

ک به تروریسم سایبری بوده و به واسطه همین قصد خاص به خطر انداختن  بینی گردیده که بسیار نزدی پیش 

است که ماده مزبور نزدیک به تروریسم سایبری معرفی شده است. اهمیت پیشگیری و  امنیت وآسایش عمومی  

وسعه  انگاری آن کمتر نبوده و این مهم در گرو اتخاذ تدابیر فنی، اجتماعی و تمقابله با تروریسم سایبری از جرم 

بین همکاری  میهای  زیرساخت المللی  فزاینده  وابستگی  به  نظر  که  سایبر،  باشد  فضای  به  جامعه  حیاتی  های 

رایانه پیشرفت فناوری  اتخاذ سیاست های  با  تروریسم، ضروری است  تهدیدات  به ویژه تقویت و  ای و  های کالن 

سامانه  در  امنیتی  اقدامات  رایانه تشدید  ازهای  مخابراتی،  و  سامانه   ای  در  اخالل  توسط  هرگونه  مزبور  های 

و حقوقی به    های سایبری پیشگیری نمود. در این راستا این نوشتار، ضمن کمبود شدید منابع علمی تروریست 

بر تحلیلی،  و  توصیفی  تحقیق  روش  به  عنایت  با  پدیده،  این  بودن  جدید  مفهوم   دلیل  تبیین  با  تا  است  آن 

و مفهوم تروریسم سایبری را معرفی نموده و عناصر تشکیل دهنده این جرم    تروریسم و فضای سایبر، ماهیت

 های جنایی پیشگیری و مقابله با این پدیده را تشریح نماید. نوین را بررسی و سپس سیاست 

 . های حیاتیتروریسم، فضای سایبری، تروریسم سایبری، زیرساخت   :یدیکل واژگان 
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 مقدمه 

جنایی   سیاست  بررسی درباره  است.  گردیده  ارائه  نویسندگان  سوی  از  متفاوتی  و  متعدد  تعاریف 

دهد که دامنه شمول این مفهوم، به تدریج دچار توسعه و گسترش مجموعه این تعاریف نشان می

رسد که گرایش نویسندگان سیاست جنایی به یکی از فراوانی شده است. افزون براین، به نظر می

ارائه شده از سوی آنان تأثیرگذار بوده  ق و جامعههای جرم شناسی، حقورشته  شناسی در تعریف 

دهد که حقوق کیفری تا چه میزان تحت  بررسی تحوالت حقوق کیفری به خوبی نشان می  2است.

آموزه آموزهتأثیر  است.  داشته  قرار  کیفری  )های  مداری  جرم  جهت  در  ترتیب  به  که  تحت  هایی 

کالسیک(،   مکتب  )مجرمتأثیر  مداری مداری  دیده  بزه  تحققی(،  و  نئوکالسیک  مکاتب  از  متأثر 

ترمیمی  ) عدالت  و  حمایتی(  و  نخستین  شناسی  دیده  بزه  تمایالت  از  مدل  متأثر  از  مند  )بهره 

بزه( بوده است. این تحوالت که در راستای عقالیی و نیز انسانی کردن   جامعوی در امر مبارزه با 

ری صورت پذیرفت، زمینه باز شدن مفهوم سیاست جنایی را به تدریج فراهم  مبارزه با بزه و بزهکا

نمود. مارک آنسل نخستین فردی است که تعبیری جدی از سیاست جنایی را ارائه کرده است. او  

سیاست جنایی را به معنای واکنش سازمان یافته جامعه در مقابل اعمال مجرمانه و ضداجتماعی  

 3دانسته است. 

نقش  به   پذیرش  جرم  محدود  قلمرو  از  جنایی  سیاست  شمول  توسعه  و  جرم  کنترل  در  جامعه 

سیاست جنایی است.  های آنسل در قلمرو توسعه مفهومیهای خطرناک و انحراف، از نوآوری حالت

پس از او باید از نقش شاگرد او خانم دماس مارتی در توسعه و بسط حداکثری سیاست جنایی یاد  

او سیاست جنایی  به کلیه شیوه  نمود.  روشرا  و  از طریق  ها  اجتماع  نمود که هیأت  اطالق  هایی 

   4بخشد. ها، پاسخ دهی به پدیده جنایی را سازمان میآن 

در واقع سیاست جنایی در تعریف رایج و کلی، به سیاست دولت در مقابله با پدیده مجرمانه گفته 

است که عموماً در تعریف خاص معادل    شود. با این حال سیاست جنایی دارای تعاریف مختلفیمی

اقدام  سیاست کیفری یعنی مقابله کیفری با جرم دانسته می شود ولی در تعریف عام به هر گونه 

از مستقیم و مؤثر در رویایی با جرم و انحراف اطالق می نه تنها آسیب شناسی فراتر  شود. یعنی 

. از این نگاه، »سیاست جنایی، نخست شناخت جرم است، بلکه رفع آسیب نیز فراتر از کیفر است

است اجتماعی  مفهوم  یک  )کژروی(که  انحراف  به  است  قانونی  مفهوم  یک  که  جرم  بر  نیز    عالوه 

عالوه بر    -3عالوه بر سرکوبی و مجازات بزهکاری، به پیشگیری از آن توجه دارد و    -2پردازد.  می

... بر همه آنچه  جتماعی، فرهنگی، اخالقی وهای اهای جزایی و نظام کیفری بر تدابیر و نظاماقدام

کند و بدین سان سیاست جنایی  در بهداشت و پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مؤثر است تکیه می
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به   جنایی  سیاست  یعنی  موسع  مفهوم  سمت  به  کیفری  سیاست  یعنی  مضیق  سنتی  مفهوم  از 

 5یابد.« معنای امروزی آن تحول می

رویارویی   در  حال،  این  میبا  تأکید  مفهوم خاص  بر  نه  سایبری،  تروریسم  مفهوم با  بر  نه  و  شود 

کند و از سوی دیگر عالوه بر تدابیر کیفری ماهوی و  میانی آن که از یک سو تنها به جرم اشاره می

شکلی به تدابیر پیشگیرانه نیز نظر دارد، مدنظر است. در تروریسم سایبری با عنایت به حساسیت و  

یت ملی، باید پذیرفت که اقدامات کنشی و پیشگیرانه اهمیت بیشتری از اقدامات اهمیت آن در امن

های کنش گرا  های اخیر نسبت به جرایم امنیتی، بر استراتژی سرکوبگرانه دارند. از این رو در سال

 های واکنش گرا، تأکید بسیاری گردیده است. در برابر استراتژی 
 

 سایبریانگاری تروریسم انواع جرم
انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی فعل و یا ترک فعل، فرآیندی است  از دیدگاه جرم شناختی، جرم

انگاری  جرم 6شوند.که به وسیله آن رفتارهای جدید، به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می

 .تمهم ترین و آشکارترین دستاویز رویارویی با اعمال سرزنش پذیر یا مخاطره آور اس
 

 انگاری بازدارندهجرم

جرم  از  تا منظور  است  جرم  عنوان  به  مقدماتی  یا  جزئی  رفتارهای  بینی  پیش  بازدارنده،  انگاری 

سایبر   فضای  در  مقدماتی  جرایم  از  برخی  باشد.  تر  مهم  یا  تر  کالن  جرایم  ارتکاب  برای  مانعی 

نفسه جرم هستند ولی عموماً    ها قرار بگیرد. این رفتارها هر چند فیتواند مورد توجه تروریست می

شوند. رفتارهای مقدماتی در  ها از طریق این رفتارها به اعمال تروریستی خود نزدیک میتروریست 

های مطرح شده در این  کنند. رفتارپیدا می واقع حکم جرم بازدارنده را نسبت به تروریسم سایبری 

توان از ازدارنده مطرح است، از این رو میانگاری بگفتار نسبت به تروریسم سایبری به عنوان جرم

ای دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانهو شامل    انگاری مقدماتی نیز بهره بردجرم 

 می باشد.  
 

 انگاری ابزارمحورجرم

ها  انگاری ابزار محور، داللت بر حمایت کیفری از فضای سایبر دارد تا ابزار یا وسیله تروریستجرم 

ها  انگاری ابزار محور بر آن است تا دست تروریستجهت انجام اقدامات تروریستی قرار نگیرد. جرم

سازد؛ وسیله    را از یک وسیله پیچیده و پر امکانات دست کم در برابر انجام برخی رفتارها محروم

 ها قرار گرفته است. های اخیر به شدت مورد توجه تروریست ای که در سال

افزایش سرمایه روانی  تأمین مالی، جنگ  امن،  ارتباط  انتشار اطالعات،  افزایش سرمایه،  ،  تبلیغات، 

اطالعات  رفتارو    گردآوری  جمله  از  نیرو  تروریست جذب  که  هستند  به  هایی  سایبر  فضای  از  ها 

 
 14، ص1382کریستین الزرژ،   - 5
 76، ص 1377نجفی ابرند آبادی،  - 6



 

 

 

 

4                                (1140 تابستان ،42 شماره ،هفتمسال ) حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی  یهنشر 

                               

 

 

 

میعنو استفاده  جرم  ابزار  رایانهان  جرایم  محققان  از  پاکزاد  دکتر  بررسی کنند.  با  ایران،  در  ای 

تروریست که  است  معتقد  کشورها،  برخی  ضدتروریسم  سه قوانین  انجام  برای  سایبر  فضای  از  ها 

گرفت.  د  نبرند: تبلیغ، تأمین و تهدید که در ادامه مورد تبیین قرار خواهرفتار کلی و عمده بهره می

نرم جنبه  به  تروریست تبلیغ  آن  اساس  بر  که  دارد  اشاره  آن  محتوای  یا  تروریسم  با  افزاری  ها 

رفتارهای مختلفی سعی در پیشبرد محتوای اهداف تروریستی خود هستند. تأمین بیشتر به جنبه 

می  مالی  و  انسانی  نیروی  تدارک  یا  افزاری  تروریست سخت  آن  موجب  به  که  فضای پردازد  از    ها 

اند، هم مال و هم  سایبر برای تشکیالت خود و عملی کردن اهدافشان هم به دنبال نیروی انسانی

 های معنوی.اطالعاتی و پشتوانه 
 

 محورانگاری هدفجرم

تدبیر جرمجرم  ترین  و مهم  محور، سومین  تروریسم سایبری انگاری هدف  با  رویارویی  انگاری در 

ر انواع  تحلیل  حاوی  گفتار  این  )حملهاست.  سایبر  فضای  ضد  توسط  فتارهای  سایبری(  های 

هایی از موارد یا شود نمونه ای و اینترنت انجام میهای رایانهها است که از طریق سیستمتروریست 

تهدیداتی که در گذشته وقوع یافته اند یا ممکن است در آینده وقوع یابند آورده شده است. باید  

ای انجام های رایانهحمله در فضای سایبر و با استفاده از سامانهتوجه داشت در همه این موارد این  

 شوند. می

توان در قالب سه رفتار های بر ضد فضای سایبر را میتر حمله های سایبری یا به تعبیر دقیقحمله 

های زیان آور به  دید که در بیشتر حاالت نیز در طول هم قرار دارند. رفتار نخست انتشار نرم افزار

افزار ویژ نرم  ناگهانی  به ویژگی پخش سریع و  توجه  با  از  ه ویروس است که  های مضر )بدافزارها( 

ایم. رفتار دوم تخریب سایبری است که عمدتاً اشاره به از بین  ها به انفجار سایبری عنوان نمودهآن 

سامانه انداختن  کار  از  یا  شبکهبردن  و  رایانهها  و های  تخریب  که  است  بدیهی  است.  اختالل   ای 

تواند نتیجه انتشار نرم افزارهای مضر  باشد و در واقع هر جا سخن از تخریب و اختالل به میان  می

می ویروسآورد  از  افزارتوان  نرم  دیگر  و  اخالل  ها  به  دیگری  بند  در  آورد.  میان  به  نیز سخن  ها 

اختالل در زیرساخت از دسترسی و  رفتار ممانعت  شود،  امل آن میهای حیاتی شسایبری که دو 

 گیرد.مورد تبیین قرار می

 

 پیشگیری از تروریسم سایبری
به معنای جلوی وقوع چیزی را گرفتن، پیش دستی کردن و پیشی گرفتن و   پیشگیری در لغت 

   7همچنین به معنای آگاه کردن، خبر چیزی دادن و هشدار دادن است.

 پیشگیری وضعی-1

معنای   به  وضعی  فرصت پیشگیری  که  است  مناسبتتدابیری  و  طریق ها  از  را  جرم  ارتکاب  های 

ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی که یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال ممکن است  
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دهد، کالرک پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و  مرتکب شود، کاهش می

معطوف به اشکال خاصی از جرایم بوده و از طریق اعمال مدیریت    داند کهارزیابی مقابله با جرم می

های جرم و  ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصتیا مداخله در محیط بالواسطه به شیوه 

پیشگیری وضعی از جرم دارای قدمتی به درازای تاریخ است. زیرا 8گردد. افزایش خطرات جرم می

ازی خود از حمالت دیگران اقداماتی را انجام داده و راهکارهایی را ها هموراه برای مصون سانسان

های حاصل شده در علوم مختلف،  گرفته اند. به موازات تکامل امکانات و پیشرفتعمالً در نظر می

 9پیشگیری وضعی نیز شکل فنی به خود گرفته است.

است.   جرم  تحقق  وضعیت  و  فرصت  زدن  برهم  متضمن  وضعی  در  پیشگیری  وضعی  پیشگیری 

ها تضمین  بینی تدابیر خاص و فنی است تا امنیت اطالعات و سیستمفضای سایبر متضمن پیش

 شود. قابل ذکر است که تدابیر پیشگیرانه وضعی به اعتبار حمایت از هر ارزشی متفاوت است.

 10نفوذبا های پیشگیری و مقابله سیستم -2

یکی از عملی ترین اشکال تروریسم سایبر، نفوذ به یک سیستم اطالعاتی با مأموریت حساس، یا  

هر زیرساخت حیاتی دیگر و اعمال تأثیر مخرب بر دسترس پذیری، محرمانگی و صحت اطالعات  

سازمانمی عموم،  میان  در  اینترنت  از  روزافزون  استفاده  با  تهدید  باشد.  حوزه  در  بیشتری  های 

های اطالعاتی  ها برای محافظت ازسیستم گیرند. بنابراین، سازمانمختلف سایبری قرار می  حمالت

گیرند. یکی از  خود در چنین شرایطی، از راهکارهای مختلفی برای امنیت شبکه و رایانه بهره می

باشد. کشف  های ممانعت و کشف ورود غیر مجاز )کشف نفوذ( میاین راهکارها استفاده از سیستم

های ارتباطی به  ای و شبکهنفوذ، فرایندی است شامل مراقبت و تحلیل وقایع حادث در یک رایانه

  11های نفوذ امنیتی. منظور کشف نشانه

( یک نرم افزار، سخت افزار یا ترکیبی از هر دو برای IDSهای پیشگیری و مقابله نفوذ )سیستم 

فعالیت اشناسایی  است که  نفوذگری  تجهیزات های خصمانه  و دیگر  ویروس  آنتی  آتش،  دیواره  ز 

های تشخیص نفوذ ها به دو دسته سیستمامنیتی عبور کرده و وارد سیستم شده است. این سیستم

  14شوندتقسیم می 13های تشخیص بر پایه ناهنجاریو سیستم 12امضا  بر پایه ی

 

 

 

 
 145، ص 1379رز بنام،  - 8
 173، ص 1389ذاقلی،   - 9

10- IDS 
 ، 568، ص 1389، ،  ام کالریک اندرو لخ یانچوسکی،  -11

12 -Signature Based IDS 
13- Anomaly Detector 

تبادل اطالع  - 14 پایه، امنیت در فضای  اداره کل حفاظت اسناد و اطالعات  ات،  معاونت حفاظت و امنیت هسته ای، 

 235، ص1390پژوهشی اشارات،  -مؤسسه فرهنگی
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 ها ب( امنیت داده

های  ای یک مسأله مهم برای ادارت و شرکتی رایانههاها و سیستمها در شبکهامروزه امنیت داده

های حیاتی و زیربنایی است. تهدیدهای  های کوچک و بزرگ به خصوص دستگاهدولتی و سازمان

های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها، رویکردی سیستماتیک را  پیشرفته از سوی تروریست 

از صنایع، امنیت به ای میرایانه  هایها و سیستم ها در  شبکهبرای امنیت داده  طلبد. در بسیاری 

 انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. شکل پیشرفته یک

 رمزنگاری  -1

قدیمی هنر  یک  رمزهاست.  و  کدها  علم  قرن رمزنگاری  برای  و  از است  محافظت  بمنظور  ها 

شده، استفاده شده است تا  میهایی که بین فرماندهان، جاسوسان، عشاق و دیگران رد و بدل  پیغام

 15ها محرمانه بماند. های آنپیغام

های حساس و اعتبارسنجی قوی ها در ذخیره سازی، انتقال دادهبه رمز درآوردن برای امنیت داده 

می قرار  استفاده  نرم  مورد  عامل،  سیستم  همانند  فناوری  محیط  سراسر  در  قابلیت  این  گیرد. 

های ارتباطی قابل اجرا است. رمزنگاری را های مدیریت فایل و پروتکلافزارهای کاربردی، سیستم

می اکتشافی  کنترل  یا  و  پیشگیرانه  کنترل  عنوان  برای به  پیشگیرانه  کنترل  نمود.  استفاده  توان 

های اکتشافی برای کشف تغییرات غیر مجاز و مسئولیت پذیری  ها و کنترلحفاظت از افشاء داده

  16شود. ها استفاده میداده

روش باید  و حساس  زیربنایی  نهادهای  و  افشاء سازمان  از  جلوگیری  برای  را  رمزنگاری  قوی  های 

 مورد استفاده قرار دهند، تا به راحتی و با صرف هزینه زمانی کم اطالعات آنان افشاء نشود. 

  17پنهان نگاری  -2

از تروریست های سایبر در فضای سایبر پنهان نگاری به مخفی کردن یک داده سری یا محرمانه 

توانند آن را کشف کنند. شود به طریقی که اشخاص بی اطالع از وجود داده پنهانی نمیاطالق می

داده حسب  بر  نگاری  داده»پنهان  جایگزینی  با  رایانه  در  های  نشده  استفاده  یا  فایده  بی  های 

فایلفایل تصاویر،  )مثل:  منظم  یا  های  اسناد(  یا  صوتی  عملی  های  متفاوت،  نادیدنی  اطالعات 

پنهان میمی اطالعات  این  باشند.« شود.  تصاویر  یا حتی  رمز شده  این   18توانند متن کشف، متن 

سیستم  برای  میروش  که  است  مفید  اطالعات  هایی  آنها  که  نشود  معلوم  وجه  هیچ  به  خواهند 

ها امن است،  مومی، هر چند دادهنمایند؛ با روش رمزنگاری کلید ع محرمانه را فرستاده یا تبادل می

هر کسی که آن را ببیند، خواهد دانست آنچه که انتقال یافته، یک پیام رمز شده خصوصی است. با  

 شود. نگاری، حتی این واقعیت محرمانه نگه داشته میپنهان

 

 
 253، ص1387،ذوالقدر،  قدسی، رهجو،  - 15
 80، ص 1389کیان خواه ،  - 16

17- steganography 
   117، ص1390ابراهیم نژاد شلمانی،  -18
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 ج( بدافزارها

ها را ی از انواع ویروس ای آشنایی دارند و آلوده شدن به یکهای رایانهامروزه، عموم مردم با ویروس

توان دریافت که  ای تر به این مسأله نگاه شود، میحرفه حداقل یک بار تجربه کرده اند، اما اگر کمی

ها،  های مخرب صحیح نیست؛ چرا که ویروس به کار بردن واژه ویروس برای تمام نرم افزارها و فایل

های  آیند و انواع دیگری همچون اسب شمار می  تنهایکی از انواع نرم افزارهای مخرب یا بدافزارها به

ها و ابزارهای جاسوسی همگی جزء بدافزارها هستند، که هر کدام به نوعی برای صدمه  تروآ، کرم

 19ها طراحی شده اند. ای، سرقت اطالعات کاربران و تخریب دادههای رایانهزدن به سیستم 

ب  از عمده ترین  افزاری مخرب است.  نرم  اختالل دارند و مورد بدافزار،  دافزارها که نیت تخریب و 

 تواند شامل موارد ذیل باشد: گیرد، میاستفاده تروریست سایبر قرار می

 20ها  . ویروس1

 21ها  . کرم2

 22. ترآوا3

 

 د( کنترل دسترسی

کنترل دسترسی یا بررسی مجوز، بنیادی ترین و فراگیرترین مکانیزم امنیتی مورد استفاده امروز  

رایانهسامانهدر   است. در سیستم های  رایانهای  تعیین دسترسی یک  های  به معنی  ارائه مجوز  ای، 

به بیان غیر رسمی  عامل به یک منبع می چه کسی چه کاری  "این به این معنی است که  باشد. 

. با استفاده از کنترل دسترسی، محرمانگی و صحت اطالعات حفظ شده و از  "تواند انجام دهدمی

 شود. های سایبر جلوگیری میهای حساس توسط هکرها و تروریستتیابی و تغییر فایلدس

رایانهدر سامانه اجرا، های  انجام یک عملیات )مانند خواندن، نوشتن،  ای، کنترل دسترسی، مجوز 

حذف، جستجو و غیره( توسط یک عامل )از قبیل فرایند، رایانه، کاربر انسانی و غیره( بر روی یک  

هر  شی کلی  بطور  و  اطالعات  بانک  در  رکورد  یک  یک سرویس،  فایل،  یک  یک جدول،  )مانند  ء 

نماید. این مفاهیم در اغلب متون مرتبط با  منبعی در سیستم( را بر طبق یک سیاست کنترل می

می مشاهده  قابل  دسترسی  کنترل  و  رایانه  سیاستامنیت  معرف  باشند.  دسترسی،  کنترل  های 

باشند. از این  ای )براساس راهبرد امنیتی سازمان( میدر یک سیستم رایانه  حقوق دسترسی عامل 

برابر  در  اطالعات  افشای  و  داخلی  حمالت  برابر  در  محافظت  ایجاد  باعث  دسترسی،  کنترل  رو 

گردد. با بهره گیری از یک مکانیزم صحیح بررسی مجوز دسترسی، اعضای  های سایبر میتروریست 

تروریست یا  ارزشمنغیرمجاز  به  به دستیابی  قادر  بود. های سایبر  نخواهد  اطالعات سیستم   دترین 

و   محرمانه  اطالعات  از  حفاظت  برای  و  بوده  امنیت  از  اهمیت  پر  جنبه  یک  دسترسی  کنترل 

باشد. درک کنترل دسترسی برای کنندگان سایبری ضروری میخصوصی در برابر دسترسی حمله

 
 163معاونت حفاظت و امنیت هسته ای، اداره کل حفاظت اسناد و اطالعات رایانه، پیشین، ص  - 19

20- Virus 
21- Warms 
22 -Trojans 
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های مختلفی  های گذشته مدلباشد. در طول دههاسی میدرک نحوه مدیریت امنیت اطالعات اس

شده   معرفی  اطالعات  مدیریت  انعطاف  و  پذیری  دسترسی  صحت  محرمانگی،  سطح  ارتقاء  برای 

این مدل دارند که میاست.  معیارهای مشترکی  مبنای مدلها،  بر  های  تواند شامل ساخته شدن 

رسمی مجموع ریاضی  تضمین  و...(،  شبکه،  اطالعات،  )ماتریس،  )محرمانگی  خصوصیات  از  ای  ه 

  23.   صحت مبادالت، عدم تضاد مصالح و...( باشد.

 

 هـ( نظارت سایبری 

بانی فضای سایبر است. کنترل برخالف دو تدبیر حفاظت و پاالیش،  نظارت و کنترل به معنای دیده

می بلکه  و  ندارد  فنی  جنبه  برصرفاً  یعنی  باشد؛  داشته  نیز  انسانی  چهره  همچون تواند  افراد  خی 

های غیردولتی در پی نظارت و  پلیس یا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی یا حتی اشخاص و سازمان

می را  نظارت  و  کنترل  بنابراین  برآیند.  اینترنتی  مبادالت  نام  کنترل  نیز  سایبری  پلیس  توان 

ومهم.  گذاشت نخستین  پلیسی  و  امنیتی  نهادهای  سایبری  کنتنظارت  راهکار  تهدیدات  ترین  رل 

پیشگیری از حمله بیشتر اینترنتی و  های سایبری است. یکی از طرق معمول کنترل سایبری که 

ناظر به کنترل محتوا است، شنود یا دریافت اطالعات است. شنود اگر به صورت غیرمجاز باشد فی  

آید ولی  یهای مقدماتی برای انجام اقدامات تروریستی به حساب منفسه جرم بوده و یکی از شیوه 

تواند پادزهر یا واکنش پیشگیرانه تلقی شده و به عنوان راهکاری  از نگاه دیگر نیز همین رفتار می

برای پیشگیری یا کشف تروریسم سایبری نیز به شمار آید. بنابراین از فن شنود بسته به امکانات  

می استفاده  گروه  دو  تروریستوتخصص،  دولتکنند:  و  سایبری  مجرمان  و  تروریستهها  و  ا.  ها 

می قرار  شنود  جرم  ارتکاب  معرض  در  سایبری  حریم  مجرمان  نقض  معرض  در  دولت  و  گیرند 

ای شنود محتوای در حال انتقال  قانون جرایم رایانه 48خصوصی افراد؛ به همین دلیل طبق ماده  

شنود مکالمات  ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به  های رایانهارتباطات غیر عمومی در سامانه

تلفنی خواهد بود. طبق تبصره این ماده دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده،  

  24مستلزم رعایت مقررات مربوط است.  نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و

 

 
   565-564اندرو، پیشین، صیانچوسکی، لخ، ام کالریک، - 23
24- ( فناوری اطالعات  و  ارتباطات  پیشگیرانه  ICTوزارت  برنامه  یا  اقدام  تاکنون  تروریسم سایبری  برابر  ( هرچند در 

این اساس مرکز تحقیقات مخابرات  صریحی پیش بینی نکرده ولی نسبت به تأمین امنیت سایبری غافل نبوده است. بر 

توسعه   برای  و  اطالعات  تبادل  فضای  امنیت  امداد  و  پشتیبانی  رسانی،  آگاهی  فعالیت  راستای  در  دارد  نظر  در  ایران 

، ایجاد آزمایشگاه و گروه امداد تخصصی  WWW.ICTCERT.IRهای تخصصی مورد نیاز پورتال مرکزی  زیربخش

هرزنامه با  مرتبط  امنیتی  اختالالت  زمینه  موضوع  در  است.  کرده  درخواست  را  کشور  اطالعات  تبادل  فضای  در  ها 

فضای   امداد  گروه  و  ازمایشگاه  ایجاد  و  طراحی  با  فعالیت،  مرتبط  امنیتی  اختالالت  زمینه  در  آپا  اطالعات  تبادل 

ها، پیش بینی مسیرهای گردش کار، تشریح وظایف  نامهها، شامل به کارگیری و اموزش پرسنل، نگارش آئینهرزنامه

طور تعیین تجهیزات موردنیاز، خریداری، نصب، راه اندازی این تجهیزات در محدوده زمانی  فردی و قسمتی، و همین

 www.irancert.irمقرر، و مدیریت سازمان و نگهداری تجهیزات می باشد. ر.ک: 

http://www.ictcert.ir/
http://www.irancert.ir/
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 و( فیلترینگ 

داده پاالیش  یا  دادهفیلتر  حفاظت  نه  ولی  است  حفاظت  نظر همان  یک  از  سامانهها  ها  بلکه  و  ها 

ها یا  توان همچون حفاظت از دادهحفاظت کاربرها و مشترکین اینترنتی. به همین دلیل چون نمی

محتویات  سامانه و  کرد  غربال  را  اطالعات  باید  پس  کشید،  کاربران  حفاظت  برای  دیوارهایی  ها، 

 25مجرمانه و غیرقانونی را با تدابیر فنی پاالیش کرد. 

طور کاربردهای مختلفی است. فیلتر برنامه یا  اینترنت فیلتر دارای معانی و همیندر دنیای رایانه و

ویژگیمجموعه  از  میای  را  شده  مشخص  یا  استاندارد  ورودی  که  است  برنامه  یک  خوانند،  های 

کند و سپس خروجی را در مقصد استاندارد یا مورد نظر  یل مید ورودی را به شکل مورد نظر تب

همینمی دادهطنویسد.  که  است  ماسکی  یا  الگو  فیلتر  میور  داده  عبور  آن  از  اقالم  ها  تا  شوند 

بازیابی   یا  الکترونیکی  پست  در  که  فیلتری  مثال  عنوان  به  شوند؛  گذاشته  کنار  شده  مشخص 

میپیام امکان  کاربران  به  و  شود  می  برده  کار  به  خبری  گروه  پیامهای  تا  دسترس  دهد  از  را  ها 

تر بیشترین کاربرد فیلتر در ارتباطات است که در اینجا  گه دارند. اما از همه مهمکاربران دیگر دور ن 

دهد و مابقی  شود که برخی از عناصر یک سیگنال را عبور میافزاری گفته میافزار یا نرمبه سخت 

رساند. به عنوان مثال در یک شبکه ارتباطاتی باید فیلتری طراحی شود تا را حذف یا به حداقل می

 26تر جلوگیری کند.های باالتر و پایینرکانس خاصی را عبور دهد اما از عبور فرکانسف
 

 پیشگیری اجتماعی
پیشگیری   الیحه،  این  یک  ماده  الف  بند  در  جرم  وقوع  از  پیشگیری  الیحه  نویس  پیش  بموجب 

دها  های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت و نهااجتماعی عبارت است از تدابیر و روش

مردمی و  دولتی  غیر  سازمانهای  برای و  فیزیکی  محیط  و  اجتماعی  محیط  سازی  سالم  زمینه  در 

پیشگیری اجتماعی از جرم به معنای اتخاذ  حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم. در واقع   

یا   نیابد  ارتکاب  جرم  که  است  بستری  نمودن  فراهم  برای  عمومی  و  اجتماعی  تدابیر  و  تمهیدات 

تدابیری از قبیل آموزش و اطالع رسانی، ایجاد ضوابط رفتاری، مدیریت و    .  آن کاهش یابد  میزان

در   که  گردیده  اشاره  سایبری  تروریسم  در  اجتماعی  پیشگیری  راهکارهای  جمله  از  ادامه کنترل 

 گیرد.  مورد تبیین قرار می

 الف( آموزش و اطالع رسانی 

از   یکی  رسانی  اطالع  و  به خصوص راهآموزش  سایبری  تهدیدات  از  پیشگیری  برای  اساسی  های 

برنامه و  رسانی  اطالع  و  آگاهی  است.  سایبری  میتروریسم  آموزشی  به خصوص های  افراد  توانند 

ها استفاده از  های بالقوه سایبری، حساس و مطلع کند و به آنکارمندان را نسبت به خطرها و زیان

های آموزش امنیت توانند در زمینهها میتی را آموزش دهد. »این برنامههای امنیها و شیوهفناوری

رایانه فضای  امنیت  همچنین  و  پرسنلی  و  میفیزیکی  باشند.  مفید  مورد  ها،  در  را  کارمندان  توان 

 
 454بتول پاکزاد، پیشین، ص  - 25
 303کامپیوتری مایکروسافت، کانون نشر علوم، ص  فرهنگ تشریحی اصطالحات - 26
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ها را آموزش داد. مدیران سیستم را مهندسی اجتماعی آگاه کرد و نحوی شناسایی و اجتناب از آن 

امنمی در  درستی، سیستمتوان  به  بتوانند  تا  داد  آموزش  اطّالعات  آنیت  بر  و  پیکربندی  را  ها  ها 

می را  کارمندان  دیگر  و  سیستم  مدیران  کنند.  مسئولیت نظارت  به  نسبت  مورد توان  در  هایشان 

داد.« آموزش  امنیتی  حوادث  و  می27اعمال  سایتهمچنین  ایجاد  با  به  توان  نسبت  خاص،  های 

 اهی شهروندان پرداخت.  و آگآموزش عمومی

جنبه   و هم  باشد  داشته  آموزشی  جنبه  تواند  می  سایبری، هم  تهدیدات  به  نسبت  رسانی  اطالع 

 هشدار دهی.  

رسانی اینترنتی به صورت کلی مورد تأکید قرار گرفته شده  در قوانین اخیر التصویب ایران، اطالع

اجتما اقتصادی،  برنامه چهارم توسعه  قانون  از جمله  ایران است؛  فرهنگی جمهوری اسالمی  و  عی 

 ای و اینترنتی اشاره کرده است. رسانی رایانهبه صورت پراکنده به ارزش اطالع  1383مصوب 

 ب( ایجاد ضوابط رفتاری 

ها یا انجام  ای از قواعد است که بر پایه قبول مسئولیت ضوابط رفتاری یا کدهای رفتاری، »مجموعه 

سوی   از  شایسته  سازمانرفتارهای  یا  نیز  افراد  و  اخالقی  ضوابط  شامل  رفتاری  ضوابط  است.  ها 

توان گفت در برخی می  28شود.«های مذهبی و واال است، میضوابط مقدس که مبتنی بر اندیشه 

ها ضوابط رفتاری همانند مقررات کیفری حائز اهمیت بوده و برخی از این کدهای رفتاری از  زمینه 

 اند. ز پیشنهاد گردیدهالمللی نیسوی سازمان بین

لسیگ گفته  حاکم29به  سایبر  فضای  در  قواعد  از  دسته  هنجاری،  »چهار  قواعد  قانونی،  قواعد  اند: 

قواعد تجاری و قواعد فنی. در این میان به جهت اقتضائات فضای سایبر و حاکمیت فرهنگ آزاد در  

قانونی به سمت قواعد هنجاری سوق داده   قواعد  باید  این    30شود.«این فضا،  ضوابط هنجاری در 

و کنترل آزاد گونه  ماهیت  به جهت  بلکه  قوانین هستند  با  مقام جایگزینی  در  تنها  نه  ناپذیر  نگاه 

مناسب فضایی  شهروند  چنین  »ضابط  بحث  تدریج  به  که  روست  این  از  هستند؛  کارآمدتر  و  تر 

است.  نیز مطرح شده  اطالعا1990در سال    31سایبری«  کمیته خط مشی  ارتباطات  ،  و  رایانه  ت، 

سازی   آماده  جهت  کارشناسان  از  گروهی  تشکیل  به  اقدام  اقتصادی،  همکاری  و  توسعه  سازمان 

های اطالعات کرد. این گروه متشکل از نمایندگانی از کشورهای  رهنمودهایی برای امنیت سیستم 

رشته در  متخصصانی  همکاری،  و  توسعه  سازمان  راعضو  علوم  ریاضیات،  حقوق،  و  یانههای  ای 

از بخش خصوصی بود. این گروه در طی یک دوره   ماهه، شش بار تشکیل جلسه   20نمایندگانی 

سیستم امنیت  جهت  »رهنمودهایی  نام  به  را  خود  گزارش  نهایی  نسخه  سرانجام  تا  های  داد 

اطالعات« برای تصویب به کمیته خط مشی ارتباطات مخابرات تحویل داد این رهنمودها در اکتبر  

کشور عضو سازمان همکاری و   24توسط کمیته مذکور تصویب شد و در ماه نوامبر توسط    1992

 
 470، ص 1388داروتی، ای دنینگ،  -27

28 - http//en.wikipedia.org/wiki/code of conduct 
29- Lawrence Lessig  فعال آمریکایی در زمینه قانون زدایی از کپی رایت، عالئم تجاری و مانند آن         
30- http//en.wikipedia.org/wiki/code_and_other_laws_of_cyberspace 
31- http//www.washburn.edu/ccc 
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هایی برای تسهیل توسعه پذیرفته شد. هدف، ارائه مبنایی برای توسعه و اجرای سازوکارها و شیوه

 امن ساختن اطالعات بود. 

 

 ج( مدیریت و کنترل 

ریشه که  آنجا  اقتصاداز  سیاسی،  وضعیت  در  تروریسم  نهفته  های  جوامع  فرهنگی  و  اجتماعی  ی، 

ها در سطح ملی و جهانی نباید  است و بدون توجه به این علل و تالش برای از بین بردن نابرابری

معیارهای   و  جانبه  همه  توسعه  به  توجه  لذا  داشت،  تروریسم  با  مبارزه  در  پیروزی  به  امیدی 

 حکمرانی و مدیریت مطلوب حائز اهمیت است.

ها در اعالمیه اجالس جهانی  حکمرانی مطلوب در توسعه جوامع و رفع نابرابریاهمیت مدیریت و  

سال   در  اجتماعی  توسعه  و   1995برای  حکمرانی  »دموکراسی،  است:  شده  منعکس  خوبی  به 

های جامعه، بنیان حیاتی و ناگزیر برای حقیقت بخشیدن مدیریت شفاف و پاسخگو در همه بخش

 انی است«.به توسعه پایدار اجتماعی و انس

ایجاد نموده  گیری جامعه اطالعاتی چالشفضای سایبر و شکل این خصوص  را در  ها ی جدیدی 

انحصار دولت این جهان جدید در  با  است.زیرا از سویی  از سوی دیگر دهکده جهانی  ها نیست، و 

برد فراتر  ملی  مرزهای  درون  از  را  نابرابری  مفاهیم  که  است  نموده  ایجاد  جهانی  و  شهروندانی  ه 

آشکارترین   واحتماالً  »اولین  هستند.  جهانی  سطح  در  برابری  به  دستیابی  درصدد  آن  شهروندان 

مانع برای مفهوم شهروندی جهانی اشکال پیچیده سلسله مراتبی و نابرابری است که نظم جهان را 

 به همین لحاظ است که در جهت رفع این نابرابری که بخشی از آن ناشی از .    32کند« تهدید می

می دیجیتال  تالششکاف  اطالعات  به  برابر  دسترسی  تأمین  و  صورت باشد  جهانی  گسترده  های 

قطعنامه است.  اجالسگرفته  تشکیل  و  ملل  سازمان  متعدد  منطقههای  درباره  های  جهانی  و  ای 

بین اتحادیه  گروه هشت،  اقدامات  اطالعاتی،  توجه جامعه  قابل  راستا  این  در  و....  مخابرات  المللی 

 باشد.  می

نکته مهم، توجه به پیشگیری از جرم در جامعه اطالعاتی است در اعالمیه فوق، از تمامی بازیگران  

فعالیت طریق  از  شده  خواسته  اطالعاتی  از  جامعه  پیشگیرنده  اقدامات  و  قانونی  و  مناسب  های 

معه اطالعاتی  استفاده نادرست از فناوری اطالعات در ارتباطات اجتناب کنند و به ابعاد اخالقی جا

 33های بنیادی و اصولی شامل آزادی و برابری و.... توجه داشته باشند.یعنی احترام به صلح و ارزش 

 

 د( امنیت مهندسی اجتماعی 

 ترفندهای روانشناسی که افراد را در به خطر انداختن است که تمامیمهندسی اجتماعی مفهومی

 گیرد. میکنند، در بر امنیت خود تشویق می

 
 140، ص 1381 ،پیتر ویلکن - 32
 به بعد   175همان، ص  - 33
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های رفتاری  برای انجام حمله ای از نوع مهندسی اجتماعی، مهاجم با بهره برداری از آسیب پذیری

کند که اطالعاتی را در اختیار او قرار دهند یا کاری را ها را فریب داده و متقاعد میها، آنانسان

فرد حمله کننده می نوع حمله،  این  در  مهارانجام دهند.  به کمک  با  تتواند  اجتماعی خود  های 

عالوه،   به  کند.  پیدا  دسترسی  سازمان  حساس  اطالعات  به  سپس  و  کرده  برقرار  ارتباط  افراد 

اجتماعی میروش رایانههای مهندسی  وادار تواند به صورت  را  کاربران  بکار گرفته شوند و  نیز  ای 

اطالعات  ر دهند، در فرمی  پست الکترونیکی را باز نمایند، دکمه ای را فشا نمایند که پیوست یک

  34شخصی و محرمانه خود را وارد نمایند تا لینکی را دنبال نمایند. 

شود، در هر حمله منحصر به فرد  های مهندسی اجتماعی به کار گرفته میهایی که در حملهروش

این حمله می از ها، مشترک استباشد. اما در بیشتر موارد، وسیله و روش کلی استفاده شده در   .

توانند با جعل  های سایبری میباشد در واقع تروریستها حضور در محل هدف میجمله این روش

باشند.  نمودن هویتشان، وانمود کنند که کارمند بخش پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری یا غیره می

ر سپس با تقلید نقش آن هویت جعلی، به راحتی وارد محیط مورد نظر خود شده و به جستجو د

های مورد نظر خود در سازمان زیربنایی  تواند در همین مرحله، به بخشآن جا بپردازند. مهاجم می

و حیاتی نفوذ کرده و اطالعات مورد نظر را به دست آورد، یا از اطالعات حاصل از جستجوی خود  

 بین ببرد.  ای را مختل یا ازای رایانههای نفوذ بعدی بهره جوید و همچنین دادهبرای کشف راه 
 

 المللی های بینهمکاری

ای بر کسی پوشیده المللی در مقابله با جرایم رایانههای بیندر عصر حاضر لزوم و اهمیت همکاری

ها وجود دارند که باید رفع شوند. عمالً در غالب موراد،  نیست، لیکن موانعی بر سر راه این همکاری

توانست به دلیل کنند. در جرایم سنتی یک کشور میمی  ای جنبه فراملی پیداارتکاب جرایم رایانه

المللی چشم پوشید، اما در شرایطی که امور حیاتی و روزمره های بیننادر بودن موارد از همکاری 

دولت بخورد،  پیوند  شبکه  به  جامعه  شرایط  آحاد  نکردن  فراهم  دلیل  به  توانست  نخواهند  ها 

از تعقیب مجرمان س المللی،  صورت نخواهند توانست   این  رباز زنند؛ چرا که در غیرهمکاری بین 

انتظار   دولت  از  حقوق،  ترین  اساسی  عنوان  به  که  باشند  بزهدیدگان  از  کثیری  جمع  پاسخگوی 

  35ها مراجعه خواهند نمود.حمایت و دادخواهی دارند و به دادگاه

لف تبدیل شوند؛  از سوی دیگر عدم هماهنگی کشورها، سبب خواهد شد کشورها به دو قطب مخا

ای« یا  کنند به »بهشت جرایم رایانهای ضعیف عمل میبرخی کشورها که در برخورد با جرایم رایانه

رایانه جرایم  با  »پناهگاه  مناسبی  برخورد  که سطح  مقابل کشورهایی  در  و  خواهند شد  بدل  ای« 

 
اداره کل ح  - 34 تبادل اطالعات،  معاونت حفاظت و امنیت هسته ای،  پایه، امنیت در فضای  فاظت اسناد و اطالعات 

 143-142، صص 1390پژوهشی اشارات،  -مؤسسه فرهنگی

ایران ذیل فصل مربوط به حقوق ملت مقرر داشته است: »دادخواهی حق  قانون اساسی جمهوری اسالمی  34اصل    - 35

 ادگاههای صالح رجوع نماید ...«تواند به منظور دادخواهی به دمسلم هر فرد است و هر کس می
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واهند شد در نتیجه جریان ها « بدل خها« یا »پناهگاه دادهای دارند به »بهشت دادهجرایم رایانه

  36  آزاد اطالعات بین این دو قطب دچار اختالل خواهد شد.

بسته به ماهیت تروریسم سایبری، به واقع باید اذعان داشت که مهم ترین چاره رویارویی با این  

همکاری بینپدیده،  اجرای های  از  را  خود  مرتکبش  و  نشناسد  را  مرز  که  ای  پدیده  است.  المللی 

توان پاسخی در  قوانین داخلی کشورها دور ببینند، تنها با اجماع جهانی یا دست کم منطقه ای می

سایبری،   تروریسم  ی  اندازه  به  ای  پدیده  هیچ  به  نسبت  شاید  رو  این  از  داد.  وی  به  خور 

  37شود.های بین المللی احساس نمیهمکاری

ویژگی لحاظ  محققین سعی  به  سایبری  تروریسم  نوع  های خاص  هر  برای  اصولی  یا  الگو  ارئه  در 

از واکنش   38توان به تحلیل مفصل الکایسکهمکاری بین المللی برای مقابله با آن داده اند که می

 نسبت به جرایم سایبری و تروریسم سایبری اشاره نمود.  

میهمکاری المللی  بین  چند  های  یا  دو  توافق  نخست  سطح  در  شود.  مطرح  سطح  سه  در  تواند 

های مجرمانه، در اینجا همسایه بودن شورها ور در مبارزه با تروریسم که بر خالف دیگر پدیدهکش

نمی همکاری تأکید  دوم،  سطح  در  اروپا شود.  منطقه  زمینه  این  در  که  ای  منطقه  سطح  در  های 

در تأثیرگذارترین و موفق ترین کارایی را در مبارزه با تروریسم و تروریسم سایبری داشته است و  

برابر منطقه آسیا هنوز نتوانسته بر صدور حتی یک سند ارشادی بین المللی در هر زمینه ای بویژه  

تروریسم اقدام کند. سطح جهانی که ناظر بر مشارکت همه کشورهای جهان به تعبیر حقوقی همه 

می نظر  به  امر  بادی  در  است.  متحد  ملل  سازمان  عضو  با  کشورهای  تنها  سایبر  فضای  که  رسد 

تواند از شر تهدیدات تروریسم سایبری رهایی پیدا کند  های یکدست و فراگیر جهانی، میهمکاری

 : 39گردد ها اشاره میدر ادامه به این سه سطح از همکاری

 

 های دوجانبه الف( همکاری

استرداد همکاری بر  تأکید  آن  تبع  به  و  امنیتی  و  حقوقی  موضوعات  زمینه  در  جانبه  دو  های 

های مجرمانه است، که یا به  یکی از راهکارهای شناخته شده برای مقابله طرفینی با پدیدهمجرمین 

یا معماری متواری شدن متهم  یا  وقوع جرم  را  جهت محل  المللی  بین  لزوم همکاری  های دیگر، 

کند. این شیوه هر چند در برابر یک پدیده جهان مانند تروریسم سایبری، کمتر کارایی  مشخص می

تواند مؤثر واقع شود، ولی باید گفت در قاره آسیا که و بیشتر در روابط دو یا چند کشور می  دارد

توافق است،  تصور  قابل  سختی  به  اتحادیه  گیری  شکل  راهکارهای  امکان  از  یکی  جانبه  دو  های 

 گردد. مناسب و ابتدائی تلقی می

 
 . 351، ص 1373 ، حبیبی -  36

 198ص  1383اولریش زیبر،  -
 544، ص 1390پاکزاد،  - 37

38-Lukasik, 2005, pp.125-184 
 547پاکزاد، پیشین، ص  - 39
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نی  و  تروریسم  با  مبارزه  برای  که  است  کشورهایی  از  یکی  رایانهایران  جرایم  دو  ز  توافقات  بر  ای 

به  نسبت  ایران  مقنن  ولی  تروریسم مبهم هستند  دوباره  داخلی  قوانین  آنکه  با  دارد  تأکید  جانبه 

از این رو، مبارزه با   اعتنا نبوده است؛  نیز امکان فرار مرتکب بی  المللی تروریسم و  تهدیدات بین 

های دو جانبه ایران با سایر کشورها با  افق نامهتروریسم یا پیشگیری از آن در قوانین مرتبط با تو

 تأکید و شفافیت بیشتری آمده است.  

انتظامی   امنیتی،  قانون موافقتنامه  با مواد مخدر بین دولت جمهوری اسالمیطبق  ایران  و مبارزه 

یونان مصوب   ماده  ،مجلس شورای اسالمی  27/2/1379دولت جمهوری  الف  بند  از  1طبق  ، یکی 

اری در مقابله با تروریسم بین المللی و دیگر اعمال جناحی که ماهیت تروریستی دارند،  موارد همک

 است.

موافقت قانون  اساس  اسالمیبر  جمهوری  میان  امنیتی  همکاری  عربستان  نامه  پادشاهی  و  ایران 

مصوب   اسالمی   17/4/1380سعودی  شورای  روابط  مجلس  به  عنایت  با  عربستان  و  ایران  دولت 

این    1بر اساس ماده  توافق کرده اند.   و دوستانه دو کشور و اهمیت مسایل امنیتی  اسالمی  برادرانه  

های متعاهد در راستای تأمین امنیت و مقابله مؤثر با کلیه جرایم، به ویژه جرایم  نامه، طرفموافقت

مبارزه با آنها در  سازمان یافته و تروریسم، با انجام اقدامات شناسایی، پیشگیری و کشف جرایم و  

 نمایند: های زیر همکاری میزمینه 

های اعتباری و اسکناس و فروش غیر قانونی آنها و  مبارزه با جعل اسناد دولتی، پول کارت -1

 نیز جرایم اقتصادی از جمله تطهیر پول 

 قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره  -2

 قاچاق کاال و میراث فرهنگی   -3

 . ز به عنف و اعمالب منافی عفت عمومیتجاوز به جان، مال و تجاو -4

 

 ای  های منطقهب( همکاری

زمینه همکاری  منطقهدر  رایانههای  جرایم  زمینه  در  چه  و  تروریسم  زمینه  در  چه  منطقه ای  ای، 

اروپا از همه مناطق جهان پیشتازتر است. در زمینه تروریسم، مناطق جهان در مبارزه با تروریسم  

ای مانند اتحادیه ها، مناطق فرو قارهبینی کرده اند. در کنار قارهنادی را پیشیا پیشگیری از آن، اس

( )1998عرب  آن  آسه  کشورهای  و  کنوانسیون 2007(  تروریسم  با  مبارزه  دوباره  نیز  را  (  هایی 

تصویب کرده اند. همچنین باید به اقدامات آسه آن در مورد تروریسم سایبری نیز اشاره نمود. گروه  

شود تا  ای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی که بیشتر با نام اختصاری آسه آن شناخته میکشوره

اند. آخرین آن در سنگاپور کنون به طور خاص پنج سمینار در مورد تروریسم سایبری برگزار نموده

برگزار گردید. در این سمینار ضمن تأکید بر همکاری برای مبارزه با تروریسم سایبری،    2008در  

از تأسیس نشست مجازی متخصصین در زمینه تروریسم سایبری و امنیت سایبری استقبال   وزرا
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  40کردند و وزرای جمهوری کره و فیلیپین برای رهبری گروه در سال نخست اعالم آمادگی کردند. 

هم تصویب کنوانسیون   ای، تنها در منطقه اروپا اقدام مؤثر انجام شده و آندر زمینه جرایم رایانه

به بعد   2001یم سایبر در سال  جرا از آن  اروپا رسید و  به تصویب شورای  بوداپست است که  در 

های جهان در مورد جرایم سایبری شد. این امر که  مبنای روایط میان اعضای شورا و سایر کشور 

مطابق اعالم این شورا این کنوانسیون طرح کنوانسیون سازمان ملل برای سایر کشورها نیز خواهد  

 .  41رساند اهمیت دو چندان آن را میبود 

های سایبری است، شورای اروپا در این کنوانسیون که به منزله یک قانون مؤثر برای مقابله با جرم

این کنوانسیون در بردارنده انواع   10  -2مبارزه با تروریسم سایبری را هنجارمند نموده است. مواد  

مواد  جرم  و  کلی    13-11ها  مقررات  حاوی  و  نیز  اجراها  ضمانت  عنوان  با  جرایم  همه  مربوط 

جرممسئولیت  است.  تبعی  محرمانگی،  های  علیه  جرایم  عناوین  تحت  کنوانسیون  در  مذکور  های 

پذیری سیستم و دادهتمامیت و دسترس  رایانهها  با های  رایانه، جرایم مرتبط  به  ای، جرایم ربوط 

آمده آن  به  مربوط  حقوق  و  نشر  حق  نقض  با  به    محتوا  چند  هر  نخست  عنوان  ویژه  به  است. 

تروریسم سایبری اشاره نکرده است ولی جرایم مقدماتی تروریسم سایبری و نیز رفتارهایی که تنها  

را به خود می پدیده  این  انگیزه سایسی چهره  یا سامانهبا  مانند تخریب و اخالل داده  های  گیرند 

به مقررات شکلی و پیشگیرانه مرتبط با مبارزه با    ای را جرم دانسته است. این سند همچنینرایانه

 جرایم سایبری اشاره کرده است. 

های حقوقی بین المللی در کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپا  پیشرفته ترین سیستم همکاری

شامل مقررات استرداد    24شود مثالً ماده  کنوانسیون، یافت می  3، خصوصاً در فصل  2001در سال  

م دولت  به  رایانهتمجرمین  خاص  جرایم  بردارنده  در  که  مواردی  در  و  است  با  بوعه  مطابق  ای 

باشد، مشروط به آنکه مجرمین تحت قوانین هر دو طرف  است قابل اعمال می  11الی    2های  ماده

فصل   باشند.  مجازات  قابل  رایانه  3مربوطه  خاص  مشروح  مقررات  حاوی  همکاری نیز  برای  ای 

همکاری جمله  از  است،  حیطه   متقابل  دادهدر  از  فوری  حفاظت  رایانههای  شده،  های  ذخیره  ای 

ای ذخیره شده، جمع آوری های رایانههای ترافیک حفظ شده، دسترسی به دادهافشای فوری داده

های ترافیک و شنود داده محتوا همچنین اصولی کلی را در رابطه با همکاری متقابل،  فوری داده

اس فراهم میمحرمانگی و محدودیت در  را  را مطرح میتفاده  سازد.  آورد و مسئله اطالعات فوری 

به کشور طرف درخواست امکان رد همکاری را در صورتی که آن خواسته در رابطه   4بند    27ماده  

سیاسی تلقی کند یا چنانچه احتمال دهد  باشد که طرف درخواست شونده، آن را جرمی  با جرمی  

زدن لطمه  موجب  درخواست  عمومی    اجرای  نظم  امنیت،  استقالل،  ضروری به  مصالح  دیگر  یا 

دهد.در هر حال برای مقابله بین المللی با تروریسم سایبری به ویژه در قالب توسل  خواهد شد، می

 
40-htto//www.ioc.utokyo.ac.jp/~worldgpn/documents/texts/arf/2008724.OIE.html Singapore July 
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جرم  بوداپست به  کنوانسیون  تصویب  کنون  تا  سایبری،  هنجارهای  ناقض  رفتارهای  برخی  انگاری 

 اقدام ماهوی و شکلی بوده است. راجع به جرایم محیط سایبری مهم ترین

همکاری  گسترش  بر  عالوه  که  نمود  اشاره  همکاریباید  جانبه،  دو  قالب  های  در  جهانی  های 

قطعنامه ویژه  به  متحد  ملل  سازمان  تروریسم  رهنمودهای  با  مقابله  امر  در  بسزایی  تأثیر  خود  ها 

 شود.سایبری دارد، که در بند بعدی به آن پرداخته می

 

 های جهانی اریج( همک

های سازمان ملل متحد درباره  پیرامون کنوانسیونبیشتر های جهانی در مبارزه با تروریسم همکاری

قطعنامه و  میتروریسم  امنیت  شورای  یک های  دارای  تروریسم  المللی  بین  اسناد  دید  از  چرخد. 

وقی مقابله با تروریسم بین  تواند داشته باشد. رویکرد حقاست که مصادیق فراوان میمفهوم عمومی 

های بین المللی تبلور یافته، کلی نگر نبوده بلکه مبتنی بر  ها پروتکلالمللی که در قالب کنوانسیون 

ترین مصادیق تروریسم بین المللی است، هر کدام از انگاری و پرداختن به خشن ترین و رایج جرم 

ممنوعه است و اقداماتی مشخص را برای    این اسناد مشتمل بر فهرست یا توصیفی عینی از جرایم

ای، نظام  گرایانهسرکوبی و مجازات آنها مقرر داشته است؛ » با اتخاذ چنین نگرش بخشی و عمل

منظومه است  توانسته  متحد  اعمال ملل  از  بسیاری  مجازات  و  جلوگیری  برای  حقوقی  های 

شود اما همه آنها  اگانه مربوط میجد  المللی به جرمیاگر چه هر سند بین  42تروریستی عرضه کند. 

های مشترکی دارند از جمله: رویکرد موردی به جرم تروریسم بین المللی، مسئولیت کیفری  ویژگی

است،  حقیقی  اشخاص  متوجه  عموماً  اصل    43که  تروریستی،  جرایم   کردن  تلقی  سیاسی  غیر 

های عضو را ملزم  این اسناد، دولت ها به همکاری با یکدیگر. کلیهو الزام دولت 44استرداد یا محاکمه 

 سازد که با یکدیگر، همکاری قضایی کنند. می

های عضو ملزم اند جرایم فهرست شده، را در قوانین داخلی خود  همچنین طبق این اسناد، دولت

اصلی و  اولیه  بشناسند و صالحیت  مجازات  در    45قابل  ارتکابی  )مانند جرایم  این جرایم  درباره  را 

خو دولتقلمرو  تمام  وانگهی  کنند.  اعمال  اتباعشان(  توسط  یا  هر  دشان  بر  اند  ملزم  عضو  های 

فرعی جرمی صالحیت  باشد،  کرده  پیدا  حضور  آنها  سرزمین  در  متعاقباً  آن،  متهم  را    46که  خود 

 اعمال نمایند. 

 
 332ص،   1384پترس غالی، - 42

ک  -43  « تروریسم  با  مقابله  المللی  بین  کنوانسون  بین  مالی   نوانسیون از  تأمین  با  مبارزه  المللی  به  ترور   بین   » یسم 

مزبور مقرر شده است که اگر مدیر یا شخصی    نوانسیون ک  5مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره دارد . در ماده  

اداره کننده شخص حقوقی به اعتبار سمت و صالحیت خود در شخص حقوقی مزبور مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری  

ها به  ولی تا تحقق مسئولیت کیفری برای دولت  ؛ لی نیز باشدهای ما تواند شامل مجازاتداشته باشد . این مجازات می

 جهت اعمال تروریستی هنوز نیاز به تحولی در این زمینه وجود دارد.

-2 AUT dedere aut judicare . 

3. Primary jurisdiction . 

4. Secondary Jurisdiction .  
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 کنوانسیون تاکنون هیچ کنوانسیون خاصی تحت عنوان تروریسم سایبری تصویب نشده است. اما

 ای موجود در خیلی از موارد قابلیت اعمال در مورد تروریست سایبری را دارد. ه

عمومی تصویب مجمع  به  اسنادی که  »از دیگر  رسید،  المللی  سازمان ملل متحد  بین  کنوانسیون 

مالی تأمین  با  تاریخ  تروریسم  مبارزه  در  که  است  عمومی  1999دسامبر    9«  تصویب مجمع   به 

 تعهد عمده برای کشورهای عضو در نظر گرفته است: رسید. کنوانسیون، سه

 انگاری تأمین مالی اعمال  تروریستی در قوانین ملی خود.جرم -1

به    -2 مربوط  موضوعات  در  قضایی  معاضدت  ارائه  و  عضو  کشورهای  سایر  با  گسترده  همکاری 

 کنوانسیون. 

در کشف  -3 نقش مؤسسات ملی  ایفای  به  مربوط  الزامات  و  مقررات  موارد    وضع  و گزارش دهی 

تروریستی. است،هدف مهمی  47اعمال   دنبال شده  مورد بحث  اسناد  قالب  در  بین  م ه  که  اهنگی 

 المللی در قوانین شکلی و ماهوی در رویارویی با اقدامات تروریستی است.

نمیهمکاری اسناد مذکور ختم  به  تروریسم سایبری  با  مقابله  و  های جهانی در  اسناد  بلکه  شود، 

پیشنهاد    2001صمیمات مشورتی و ارشادی متعددی راجع به تروریسم به ویژه پس از سپتامبر  ت

می نیز  را  سایبری  تروریسم  با   مقابله  که  است  از  شده  برخی  البته  آنها جست.  البه الی  از  توان 

های شورای امنیت در راستای پیشگیری و زمینه سازی یک فضای اطالعاتی سالم تأثیر قطعه نامه

قطعنامهب جمله  از  است  داشته  سازمان  عضو  کشورهای  به  الگودهی  در   2057239های  سیاری 

  1956121و    2000دسامبر    45563در مورد ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری    2002دسامبر  

های اطالعاتی  در مورد ایجاد مبانی قانونی مبارزه با سوء استفاده مجرمانه از فناوری  2001دسانبر  

نوامبر   295619ـ    2000نوامبر    205528ـ    1999دسامبر    15449ـ    1998دسانبر    45370و  

ارتباطات و  هماهنگی در مورد پیشرفته   16ـ    10ـ  2002نوامبر    225753ـ    2001 ای در زمینه 

 اطالعات در مورد امنیت بین المللی. 

 

 نتیجه گیری
بی دنیای  سایبر  و  فضای  امکانات  از  در  قابلیتکرانی  محدودیت  بدون  که  است  شمار  بی  های 

تواند از این موهبت بهره برداری کند.  دسترس همگان قرار دارد و هرکس با هر انگیزه و هدفی می

تروریست تردید  ازبی  را  خود  هم  نمی  ها  مستثنا  قاعده  آن این  میدانند.  بی  ها  امکانات  از  توانند 

ب اهدافشان  تحقق  جهت  در  فضا  این  کنندهرهشمار  انکار  .  برداری  ای  پدیده  سایبری،  تروریسم 

ناپذیر و تأثیرگذار در حوزه سیاست جنایی بیشتر کشورهاست و از سوی دیگر تهدیدی جدی و  

نوین برای زمان حال یا خطری بزرگ برای آینده ای بسیار نزدیک است که تا حدودی تهدیدات و  

ار خواهد داد. عمق تهدید تروریسم سایبری در خطرات دیگر بر ضد امنیت ملی را تحت الشعاع قر

زیرساخت  تنگاتنگ  و  ارتباط گسترده  یا  ورای  الکترونیکی  مبادالت  فضای  با  حیاتی کشورها  های 
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این زیرساخت نهفته است و  پیچیده ترین حملههمان فضای سایبر  ها  ها در معرض شدیدترین و 

وریسم نیز سرگردان بوده و موضع مشخصی  قرار دارند. حقوق کیفری ایران، حتی نسبت به خود تر

می کیفری  مقررات  و  قوانین  بررسی  با  حال  این  با  ولی  اعمال  ندارد  پراکنده  پذیرش  به  توان 

تروریستی سایبری از دید تقنینی صحه گذاشت. پیش از دانستن این که حقوق کیفری ایران چه  

ست باید برای بار دیگر به طور کلی به  از تروریسم سایبری اندوخته و چه میزان از آن را پذیرفته ا

جرایمیجلوه مجموعه  دهنده  تشکیل  رفتارهای  و  گردد.    ها  اشاره  سایبری  ترریسم  عنوان  با 

اقدامات تروریستی در فضای سایبر می انواع  باشد؛  تروریسم سایبری در مفهوم موسع شامل همه 

تروریس اقدامات  پشتیبان  یا  آن که فضای سایبر وسیله  از  این محیط تاعم  این که  یا  و  باشد  ها 

های آنها قرار بگیرد.قانونگذار ایران، هنوز به طور راستین اقدام تروریستی را به  هدف و سیبل حمله

بزه دیگر  از  ناوابسته  و  جداگانه  بزه  یک  رو  عنوان  این  از  است؛  نکرده  بینی  پیش  امنیتی،  های 

ود گونه ای از اقدام تروریستی است، را در توان چشم داشت که اقدام تروریسم سایبری که خنمی

قانون جرایم رایانه ای، بدون نام بردن از    11این حال ماده    های کیفری جای داده باشد. باقانون

اقدام تروریستی یا تروریسم، بزهی را پیش بینی نموده که بسیار نزدیک به تروریسم سایبری است 

و است  قصد  با  همراه  ای  رایانه  اخالل  آن  به   و  مزبور  ماده  که  است  خاص  قصد  همین  بواسطه 

است.   نزدیک  سایبری  با  و    ریپیشگیبرای  تروریسم  سایبری،  مقابله  گسترش تروریسم  ضرورت 

المللیهمکاری بین  حاضر  های  عصر  باشد  در  می  تروریسم  مسجل  شیوع  با  و  سنتی  فضای  در   .

های بین المللی  ا تروریسم جز با همکاریالمللی، تقریباً بیشتر کشورها پذیرفته اند که مقابله ببین

اینکه فضای   علت  به  و  است  تر  برجسته  تروریسم سایبری  نکته در مورد  این  نیست.  پذیر  امکان 

سایبری، مکان وقوع جرم است و این مکان نیز بدون مرز و بدون محدودیت است؛ امکان سرزمینی  

است. رویارویی مؤثر    به ناتوانی و ناکامیکردن مقابله با تروریسم سایبری وجود نداشته یا محکوم  

شکلی   و  ماهوی  کیفری  حقوق  سازی  هماهنگ  مستلزم  سایبری  تروریستی  اقدامات  برابر  در 

همکاری بهبود  زیرساخت کشورها،  از  حفاظت  مانند  پیشگیرانه  اقدامات  و  المللی  بین  و  های  ها 

 تأمین امنیت فضای سایبر دارد. 
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