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چكيده

دستهامني از يكي سايبري بنديت استهاي سايبري فضاي پايه بر امنيت درونهاي چهره در امنيتكه دسته دو بر سايبري

شبكه و سامانه امنيت و بروناطالعات چهره در كاربرانو امنيت دسته سه بر مشتركينسايبري امنيت)فرديامنيت(و ،

عموميزيرساخت نهادهاي اجتماعي(هاي ا)امنيت استو ملي سايبر.منيت فضاي و ملي امنيت ميان ويژهپيوند قرنبه آغاز با

رايانهوبيست و شفافيكم امور، شدن شدهاي واقكهتر در و است اطالعات امنيت به منوط سايبر فضاي در ملي زمانيامنيت تا ع

مخدوش اطالعات امنيت نميكه تهديد نيز ملي امنيت اطالعا.شودنگردد، سهامنيت با بنيادينت ميسنجه نخست:يابدتبلور

راز و اعتماد بقابليت تا نشوندهداري افشا مجاز غير صورت به اطالعات آن دس.واسطه از پيشگيري در سعي معيار اين ترسيبا

مي اطالعات به ناصالح نوشتناشخاص و خواندن يا باشد اطالعات خواندن براي دسترسي آنكه از اعم دوم.آنها)نبرداشت(شود

شود پيشگيري اطالعات مجاز غير حذف يا تغيير از تا تماميت و ممانعت.صحت معيار، اين تحقق با تا دسترسي قابليت سوم

نيايد پيش آن منابع و اطالعات به دسترسي از استناد.غيرمجاز قابليت پارامترهاي بايد ماهوي، معيار سه اين از شناسايي(غير

طرفينق پاسخگويي)مبادلهبلي قابليت مس(، اجراي و طرفينوليتئتعريف ناپذيري)هاي رد به(و اطالعات اينكه اثبات

كننده شدهواقعيدريافت اطالعات)ارسال امنيت پشتوانه نيز شكلي حيث از تا بگيرد قرار نظر مد گرددنيز .تضمين

انداز چشم سند كه1404در آمده ميان به سخن امن جامعه يك رايانهاز جهت فضايبه در امن جامعه ها، برنامه و كارها ايشدن

چشم سند در بايد نيز را ديدسايبر سياستانداز در همچنانكه كرد، تامين هدفو به رسيدن براي كشور كالن سندهاي هاي

انداز، مجازيچشم فضاي امنيت پيشتامين در.استشدهبينينيز نوشتار اماين به طولي گام ميسه سايبري گام:پردازدنيت

است سايبري امنيت همان يعني ارزش شناخت بر.نخست تهديدها شناخت دوم، ارزشگام بزهضد همان وكه است سايبري هاي

ك است ارزش از پشتيباني راهكار شناخت سوم، بزهگام با رويارويي تدبيرهاي همان استه سايبري امنيتي .هاي

كليدي اسايفضاي:واژگان بزهبر، سايبري، سايبريمنيت سايبري،،هاي افشاي سايبري، تروريسم سايبري، چشمجاسوسي سند

رويارويي1404دازان تدبيرهاي ،
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درآمد

امن گونهجامعه دبه كه افقاي جامعه1404ر شده، داده اينويد

و سپهرها همه در كه دربخشاست خطري يا تهديد آن، هاي

نباشد اين.ميان دراز چشمرو سالهسند بيست امنيتانداز ،

مفهومسايبري از استيك كليدي اقتدار.هاي و استقالل امنيت،

سال در ايران اسالمي جمهوري نظام برجسته ويژگي سه عنوان به

ت1404 پيوند سه هر كه سايبرياست امنيت با برقرارنگاتنگي

چشم.كنندمي سند افجامعهانداز،طبق در ايراني ايني ق

ويژگيچشم چنين داشتانداز خواهد مقتدر:هايي و مستقل امن،

همه بازدارندگي بر مبتني دفاعي سامان مردمبا پيوستگي و جانبه

حكومت جهت.و و كلي جهت به چشمهرچند سند بودن انداز،ده

اطالعات تبادل فضاي امنيت و سايبر فضاي دربه ولي نشده اشاره

راهبردهايسنجه و انداز،سياستها چشم دوره در نظام كلي هاي

است شده پرداخته آن .به

شبكهسياست كلي اطالعهاي رايهاي ازايانهرساني بخشي ،

پاسياست بر كه است كالني اسالميهاي جمهري اساسي قانون يه

افقپيش در سايبر فضاي در امن جامعه تا شده را1404بيني

كند سياست.ترسيم اين فرصتباهادر تهديدهايدرك و ها

سايبر، فضاي ملي«روزافزون نظام تقويت و ساماندهي ايجاد،

رايانهاطالع نظارترساني و تدابير اعمال و منظوراي به الزم هاي

اجتماعي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، امنيت از سو»صيانت يك از

جنبه«و از پياجلوگيري و شبكهها منفي اطالعمدهاي سانيرهاي

پيش» ديگر سوي استاز شده رويكردي.بيني با ديگر بخشي در

به شبكه«پيشگيرانه به دسترسي اطالعايجاد جهانيهاي رساني

از مجازصرفًا مؤسسات و نهادها تا»طريق شده هادسترسيپرداخته

ضابطه سايبر فضاي شودبه برجسته.مند همه پيشاز بينيتر،

رويارويي كالن رهگذرسياست از سايبري برجسته تهديدهاي به

شبكه« توسعه با متناسب قضايي و حقوقي نظام تقويت و هايايجاد

باطالع كارآمد مقابله جهت در ويژه به سازمانرساني جرائم يافتها

.است»الكترونيكي

رايانهسياستگذارندگان رساني اطالع حوزه در كالن باايهاي

فضا فراگير و جهاني اينچهره از و داشته آشنايي سايبر روي

پيشدانسته كه سياستاند بهبيني يافتن دست براي كالن هاي

نيست شدني فراملي برنامه و انديشه با مگر سايبري، .امنيت

ميثاق«بنابراين به دستيابي براي مناسب مقرراتاقدام و ها

اتحاديهبين ايجاد و اطالعالمللي كشورهاي ساير با بهرساني ها

عرصه در توازن ايجاد منظور به اسالمي كشورهاي ويژه

بيناطالع فرساني و هويت از صيانت و حفظ و والمللي ملي رهنگ

جهاني سلطه با از»مقابله يكي عنوان به درشيوهرا بنيادين هاي

برنامه اندكنار دانسته سرزميني درون تدبيرهاي و .ها

يا سايبر اطالعاتفضاي پديدهفناوري اينكه جهت استبه نو واي

بخشدگرگوني همه در بسياري اجتماعيهاي و فردي زندگي هاي

شايد و داشت ناپايدار و شكننده جايگاهي است، آورده پديد

سياستپيش حوزهبيني كنار در حوزه اين در كالن هايهاي

ميشناخت ديگر، شده باشده انديشه و گمان با همراه با.توانست

دراين كالنسياستحال اطالعهاي حوزه رايانهدر بهايرساني

بر ويژگيدرستي شدهدو گذاشته دست سايبر فضاي بنيادين

جايگاهي.است و اطالعات گردش سپهر سايبر، فضاي آنكه نخست

همين به و است تر پيشرفته و بهتر زندگي به يافتن دست براي

ا در بنيادين ارزش يك سايبري امنيت استصورت راه پس.ين

مي هرچند نيست دشمن يا تهديد يك اينترنت و سايبر -فضاي

باشد نيز تهديدهايي با همراه سايبر.تواند فضاي آنكه ،دوم

ضابطه براي بايد تنها نه كه است جهاني باسپهري آن مندي

كرد همكاري ديگر همانكشورهاي آن به نسبت بايد بلكه

بيشتردنبهاييسياست كه شود ميال دنبال تاكشورها كنند

داشت دستي جهاني همكاري اين در .بتوان

امنيت سايبري، دفاع و سايبري امنيت مفهوم دو ميان سنجش در

برنامه و شيوه سايبري دفاع و است هدف و ارزش دفاع.سايبري

برنامه استسايبري، سايبري تهديدهاي برابر در نرم پدافندي هاي

حالتي سايبري امنيت نباشدولي تهديدي آن در كه رو.است اين از

دفاع ولي است هميشگي و ارزشي مفهوم يك سايبري امنيت

از گاه كه است چندگاهه و سياسي مفهوم يك برداشتسايبري -آن

مي صورت نيز ناروا به.گيردهاي پرداختن جاي به نوشتار اين در

كه سايبري پوشيدهدفاع و نااستوار حقوقي دجايگاه بهااي رد،

مي پرداخته سايبري تنها.شودامنيت نيز سايبري امنيت حال اين با

دريچه مياز نگريسته بهحقوقي آن زير در كه بهشود طولي طور

مي پرداخته جستار آن.شودسه از پس و ارزش شناخت نخست

پيشتهديدهاي پاياني گام در و ارزش اين برايضد تدبيرهايي بيني

ارزش از سايبريپشتيباني امنيت .يعني
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ارزش:الف سايبري:شناخت امنيت

است جامعه و فرد براي جسمي و رواني تهديد نبود اگر.امنيت،

مي است، گذشته سده چند درازي در انسان نداي توانآزادي،

زمان همه در حيوان و انسان همسان خواست امنيت وگفت ها

استمكان بوده سامنيت.ها پايه بر جداخواهي و است انسان رشت

بايسته امنيت، اينكه دولتاز گرفتن بنياد يا باهمادي زندگي ي

بوده آدميان آرزوهاي از همواره آفرينش، آغاز همان از ولي است،

وقتي.است مي"امنيت"اما جامعه درون پيشرفتهبه معناي -آيد،

مي پاسداشتنتري دربردارنده امنيت، فردي، جهت از زيرا يابد؛

آزادي و زمينهحقوق ساختن فراهم در انساني امنيت و هايها

اجتماعي)الزم(باياي جهت از ولي است، انسان سالمت و بهداشت

ولفرز ديد معناي«،در در برابرامنيت در تهديد فقدان عيني،

فقدانارزش ذهني، معناي در و كرده مشخص را شده كسب هاي

ر ارزشها عليه حمله از وحشت و معينترس در]3[».كندميا

بين امنيت و ملي امنيت پاي ايناينجا از نگهداري براي المللي

مي ميان به نيز .آيدارزشها

وابستگي امنيت از امنيت، امروزين معناي انساندر زندگي هاي

بي چيزهاي ميكه ميان به سخن نيز هستند، مانندجان آيد؛

امنيت و سايبر فضاي امنيت پول، چهامنيت ارتباطات؛ «شبكه

افراد از راحت اشيا براي را امنيت بردميايده بكار براي.توان

تهديدات به مربوط محاسبات تابع بانك در پول امنيت نمونه،

بر تورم اثرات احتمال يا آن مجاز غير محل تغيير لحاظ از خاصي

است كرد.ارزش تعريف سادگي به توان نمي را افراد امنيت .اما

آزاديعو و سالمتي اجتماعي، موقعيت ثروت، حيات، مثل املي

رفتن، دست از صورت در آنها از بسياري و هستند پيچيده بسيار

جايگزين قابل ]1[».اندغير

ويژه به سايبر فضاي و ملي امنيت ميان وپيوند بيست قرن آغاز با

رايانه و امور،يكم شدن استشفافاي شده در.تر ملي امنيت

كهفضاي زماني تا واقع در و است اطالعات امنيت به منوط سايبر

شود نمي تهديد نيز ملي امنيت نگردد، مخدوش اطالعات .امنيت

تبلور اساسي معيار سه با اطالعات نخست]14[:يابدميامنيت

راز و اعتماد صورت1داريقابليت به اطالعات آن بواسطه تا

نشوندرغي افشا س.مجاز معيار اين دسبا از پيشگيري در ترسيعي

مي اطالعات به ناصالح براياشخاص دسترسي آنكه از اعم شود

1-Confidentiality

ا نوشتنخواندن و خواندن يا باشد دوم.آنها)برداشتن(طالعات

پيشگيري اطالعات مجاز غير حذف يا تغيير از تا تماميت و صحت

ممانعت.شود معيار، اين تحقق با تا دسترسي قابليت سوم

از نيايدغيرمجاز پيش آن منابع و اطالعات به از.دسترسي غير

استناد قابليت پارامترهاي بايد ماهوي، معيار سه شناسايي(اين

داده مبادله به كه طرفيني پاسخگويي.)پردازندميقبلي قابليت ،)

مسووليتتعريف اجراي طرفينو رد)هاي اينكه(ناپذيريو اثبات

ار كننده دريافت به هماناطالعات كننده ارسال و شده سال

است كرده ارسال كه است از.)شخص تا بگيرد قرار نظر مد نيز

گردد تضمين اطالعات امنيت پشتوانه نيز شكلي .حيث

مقوله از يكي سايبر فضاي اطالعاتامنيت فناوري مهم بسيار هاي

چو تدابيري طريق از سيستم و داده امنيت هم آن در كه ناست

آتشين ميباروي قرار توجه ومورد كاربران امنيت هم و گيرد

مستهجن يا مضر اطالعات پااليش طريق از اين.مشتركين در

ملي امنيت ميميان قرار سايبر فضاي امنيت طول ازدر زيرا گيرد؛

قا و محرمانگي معيار طرف روزنهيك بستن موجب اعتماد بليت

رايانهبزه جاسوسي مانند تماهايي معيار و سيستماي و داده ميت

تروريستي اقدامات وقوع كاهش باعث آنها به دسترسي قابليت يا

پيشگيرانهمي اقدامات ديگر سوي از و بارويهمايگردد چون

داده امنيت موجب سيستمآتشين و ميها حساس و حياتي -هاي

ضد.گردد تبليغ همچون اطالعاتي گردش جلوي نيز پااليش حتي

ارتك آموزش يا بزهانظام ميهايب مسدود را امنيت .كندضد

قابل منفي و مثبت جهت از ملي امنيت و سايبر فضاي ارتباط

است كاركرد:توجه طبيعي نتيجه در آنها بين مثبت ارتباط

است اطالعات و.فناوري مكانها ساختن نزديك با اطالعات فناوري

العاده خارق امكانات با و ها زمان كردن بهايكوتاه دولتهاكه

روش كرده، راتقديم ملي امنيت از پاسداري نوين طريقهاي از

رو پيش داخلي سطح در هم و المللي بين سطح در هم خبرگيري

است داده اطالعا.قرار ساختن نزديك از هنوز هرچند تدولتها

مي احتراز اينترنت ساحت به ناگزيسري اما رايانهكنند از اير

خ اين و هستند آنها مناكردن زمينه تهديدات، رغم علي سبود

تبادل و اطالعات سريع وآپردازش فراهم را ازنها اطالع كسب

اطالع يا و ميديگران تقويت را ديگران به .كندرساني

از فراتر كاركردهايي ملي امنيت تامين براي اطالعات فناوري

دارد رساني پنهان.اطالع تكنيك از استفاده با دولتها از برخي
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امنيت1گارين با مرتبط اطالعات حفط در سعي رايانه محيط در

اند نموده حين.ملي در اطالعات گذاري كد تكنيك رمزنگاري

آنها به دسترسي عدم براي الزم احتياطات تا آنهاست انتقال

شود آمريكا.فراهم ملي امنيت آژانس توسط شيوه اين ابتدا در

ف ملي امنيت اطالعات از محافظت ادامهبراي در اما گرديد راهم

العمل دستور بهتصميمطبق مشهور ملي امنيت مورد در گيري

دي دي اس با1452ان ازآزانس حفاظت يا ملي امنيت نام

حساسداده دادههاي نگاري رمز كنترل به اشخاصمبادرت هاي

خاص بندي طبقه در آنكه بدون دادهنمود از كنترلي مورد هاي

دهد ]11[.ارايه

دولت طور داخليهمين امنيت تامين براي اطالعات فناوري از ها

طريق از بزهكاران و مجرمين با مبارزه براي و برده بهره نيز

كار به آنها از انگلستانميخبرگيري در مثال عنوان به برند؛

خبرگيري بر مبتني نظارت و كنترل نام به شده3نهادي تاسيس

سياستگذاري مدل عنوان به معرفيكه اطالعات به مربوط امور در

سال در بار نخستين و ملي2000شده خبرگيري مدل به توجه با

ايجادانگلستان آن ذيل در سه]15[.شدو فرايندي مدل اين در

كاهشمرحله يا پيشگيري راستاي در اطالعات تجزيه براي اي

بانهايبزه با مبارزه پيشو جنايي استدهاي شده مرحله:بيني

عالي مديريت توسط جنايي محيط تحليل و تفسير نخست

سازمان از شده كسب اطالعات معرفي دوم مرحله هايخبرگيري،

تصميمات اعمال سوم مرحله و گير تصميم مراجع به جنايي

جرم كاهش يا پيشگيري جهت مافوق به.مراجع فوق نهاد شبيه

استراليا متحده، اياالت نظير كشورها ساير در نيزتدريج كانادا و

شد .تاسيس

يا تهديدات در سايبر فضاي با ملي امنيت ميان منفي ارتباط وجه

است ملي امنيت ضد سايبري مجرمانه سايبر،.رفتارهاي فضاي

محسوب آن هنجارهاي ناقضان براي امكانات با و امن محيطي

بهمي آميز مخاطره بيرون محيط در ارتكابش كه آنچه هر و شود

استرسمينظر پنهاني و راحت سايبر فضاي در ميان.د، اين در

با مقابله در سعي صورت دو به انددولتها داشته تهديدات :اين

پيش سختگيريبينينخست تكاليف، كنترلبرخي و دها قالبها ر

حتي تا پيشگيرانه مجرمانهاقدامات اقدامات ارتكاب ضريب االمكان

1-Cryptography
2-NSDD 145 ( National security decision directive)
3- Intelligence led policing
4- National Intelligence Model

يابد؛ كاهش ملي امنيت عنوانضد تنظيمبه قانون در مثال

مصوب بازرسي پليس2000اختيارات ارشد مقامات به انگلستان

افشاي ارتباطي، خدمات دهندگان ارايه از تا شده داده اجازه

با ضرورتًا كه آنها مالكيت يا نظارت تحت داده ارتباطات هرگونه

بخواهند است، مرتبط ملي داده.امنيت واژه قانون اين طبق

اارتباطا دادهت و ترافيك داده از است مكانيعم ]13[.هاي

سختگيري از نظارتبسياري و درها بسترها دليل به سايبر فضاي

استپنهاني بسي.اش قابليت تنها نه فضا براياين مناسبي ار

بزه مرتكب رايانهاختفاي اينهاي در نهاني تهديدات بلكه دارد اي

محي با مقايسه در ملي امنيت ضد استفضا بيشتر واقعي رمز.ط

است فني عمل يك اينكه وجود با روشهانگاري مهمترين از يكي

جاسوس تروريستبراي يا وها داده مبادله آن كمك با تا است ها

گونهخبرگيري به است هدف مورد اطالعات ازاز بسياري اي

منتها دولتي خبرگيري عرض هم ديجيتالي نگاري رمز نويسندگان

م خدمت رادر آن و كرده تلقي قانون ناقضان يا دولت خالفان

اند دانسته ارتباطات امنيت ضد جدي ]7[.تهديدي

تا شده باعث آن مرتكب كردن عمل پنهاني و جرم بودن پنهان

زيرساخت كه سالمتهايكشورهايي به منوط آنها ملي امنيت

س است، اطالعات تبادل گيريفضاي تحديدخت راستاي در هايي

اندديآزا كرده اعمال خارجي اتباع ضد ويژه به فردي در.هاي

ضد ناشناخته مرتكبين به نسبت ماهوي فرض دو متحده اياالت

است شده مطرح ملي يك:امنيت كه است اين نخست فرض

خارجي شخص يك يا متحده اياالت از خارج در سازمان يا شخص

اياالت داخل نميدر محسوب كشور اين تبعه اينكهشومتحده مگر د

شود ثابت آن خالف كافي اطالعات عدم.با به نسبت فرض اين

شن ميامكان وي ارتكاب مكان و مرتكب سختگيرياسايي هاييتواند

باشد داشته همراه به بيگانه اتباع به به.نسبت توجه با دوم فرض

است مبتني خودي، غير و خودي تعيين در نخست فرض مشكالت

حمالت در اينكه دستيابيبر مرتكب كه شخص يك اقدام سايبري

رايانه سيستم يك به رفتارايغيرمجاز يك عنوان به شده، حساس

تلقي متحده اياالت ملي امنيت و اقتصاد ضد حياتي و شودميمهم

آن بودن خارجي بر بنا نيز مرتكب شخصيت به نسبت البته و

گرددميگذاشته ثابت خالفش اينكه مگر ]12[.شود

ه يكبه جايگاه در چه و موضوع عنوان به چه امنيت واژه حال ر

جهت از و است پركابرد بسيار سايبر، فضاي براي برجسته ويژگي
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فناوري امنيت يا سايبري امنيت با ديگري واژه كارگيري به اندازه

كند نمي برابري تعريف.اطالعات پيشنهاد بر گرايش رو اين از

سايبري امنيت از گسترده سايبر.هستبسيار محيط امنيت

به تهديد يا شكني هنجار يا تجاوز هرگونه فقدان از است عبارت

داده موضوع پنج از يكي به نسبت وآن ها شبكه اطالعات، و ها

رايانه اينترنتي،ايسيستمهاي مشتركين و كاربران مخابراتي، و

از بيرون موضوعات نهايتًا و اينترنتي خدمات دهندگان ارايه

بهم تجاوز صدد در سايبر محيط واسطه با مرتكب كه سايبر حيط

بر .آيدميآنها

فني مباحث طرح قالب در سايبر محيط امنيت تامين باب در

و هكر با مقابله چون مقوالتي به محدود عمدتا تاميني تدابير دايره

مي ساير يا آتشين باروي نصب و فيلترينگ اتخاذ و شودكراكرها

اين اساس خدماتكه دهندگان ارايه عهده بر خطير وظيفه

مي قرار .گيرداينترنتي

به موسع و مضيق مفهوم دو در سايبري امنيت حقوقي منظر از

پيشگيرانه.رودميكار و فني تدابير اتخاذ منظور مضيق مفهوم در

است اطالعات و ها شبكه امنيت تامين مفهوم.براي اين در

جايگاهي فني غير مستقيماقدامات موضوع اشخاص و نداشته

سايبر محيط از فراتر امنيت تامين همچنانكه نيست امنيتي تدابير

گيرد نمي بر در فن.را اهل كه است امنيتي بر منطبق مفهوم اين

اينتر و رايانه علوم تبييندر و طراحي را آن در.كنندمينت اما

امنيت تامين براي را تدابير از قسم دو موسع محيطمفهوم در

گرفتميسايبر سراغ :توان

اصلي)الف يا مستقيم و:تدابير فني تدابير كليه به تدابير اين

گفته اميقانوني تامين براي كه بهشود زير موضوع چهار منيت

آيد اي:يكم:كار رايانه اطالعات و ها اطالعات:داده و داده

دايرايانه كه است اطالعات تبادل فضاي مايه محيطخمير ر

امواج ماهواره، اينترنت، به اتصال قبيل از دستاويزي هر به سايبر

اند انتقال قابل تا.مغناطيسي توليد يا ورودي مرحله از داده

انواع معرض در گرفتن قرار استفاده مورد و انتشار و ذخيره

كه ها رفتار اين جمله از كه است كننده مختل و مخرب رفتارهاي

با را داده مواجهامنيت نرمميخطر ساير و ويروس انتشار سازد

است غيره و جعل تخريب، شنود، كرك، هك، مضر، .افزارهاي

شبكهسيستم:دوم و مخابراتيرايانههايهاي و سيستم:اي

برايايمجموعه كه است افزار سخت و افزار نرم از متشكل

داده اتوماتيك استهايپردازش ممكن و شده تهيه ديجيتالي

باشد اطالعات ذخيره تسهيالت خروجي و ورودي سيستم.شامل

شبكه به يا تنها است باشدايممكن متصل مشابه وسايل ديگر .از

رايانه رايانهايشبكه اطالقهايبه به ازميمتصل فارغ كه شود

صورت اطالعات مبادله آن در بودن عمومي يا .گيردميمحلي

آ داده همچون نيز شبكه و باسيستم كه آنجا از و بوده پذير سيب

معنا داده اختاللميموجوديت ويروس، انتشار نظير اقداماتي يابند

غيره و داده دسترسي و ترافيك از ممانعت بازدهي، و كاركرد در

تهديد شدت به را آنها وميامنيت سالمت براي رو اين از و كند

پيشگيرانه اقدامات سيستم و داده باايامنيت آتشين،نظير روي

قرار تاكيد مورد غيره و گذرواژه .گيردمينصب

واسطه)ب مناسب:ايتدابير مقررات تنظيم پي در تدابير اين

امنيت يعني اصلي هدف آن واسطه به تا است سايبر فضاي براي

شود تامين واقعي رايانه.فضاي بسياريايبا سو يك از امور، شدن

سازم ها، وزارتخانه اطالعات قراراز سايبر محيط در شركتها و انها

سايبر محيط با نيز نهادها اين فعاليت ديگر سوي از و گرفته

است يافته تنگاتنگ هواپيمايي،.ارتباط امنيت مثال عنوان به

خدمات دهنده ارايه موسسات امنيت بيمارستانها، بيماران امنيت

بودن آسوده خاطر در جز غيره و تلفن،آب برق، مثل ازعمومي

نيست اينترنت و رايانه و سايبر محيط امنيت و .سالمت

سايبر فضاي امنيت با محكمي پيوند جامعه امنيت وصف اين با

در اينترنت و رايانه ناپذير اجتناب و انگيز حيرت رسوخ با دارد؛

توجه با قانونگذاري اقدامات سرعت به بايد اكنون هم از ما جامعه

ظرف و سو يك از تهديدها تحققبه ديگر سوي از موجود يتهاي

نه.يابد زد پيشگيرانه اقدامات به دست بايد سايبر امنيت براي زيرا

ساز چاره فضاي.اقدامات خود امنيت به ناظر بايد هم تدابير اين

محيط كاركرد با مرتبط كه فيزيكي امنيت هم و باشد سايبر

است .سايبر

ارزش:ب ضد امنيتهديدهاي:شناخت تيسايبري

بزهسايبرتهديد از مصداقي و مفهومي جهت از سايبريي هاي

ميدهگستر بر در را كنشي هر و است سايبريتر امنيت كه گيرد

دهد قرار آن آستانه در يا يا بردارد ميان از حال.را اين نگاهبا از

امنيت امنيتقانوني، آن پيرو و هنگاميملي آن زيردست هاي

مميتهديد دو كه ازشوند بيرون و باشد ميان در بزه يا جنگ قوله
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سنجه هيچ عنوان، دو تهديداياين آن پايه بر بتوان تا نيست

بازشناخت را تهديدهاي.امنيتي سياسي، نگاه از حال اين با

نميام نمود جنگ و بزه در تنها برداشتنيتي پيرو بسيار و يابند

ق رويكرد با بسا چه و است كشور يك روياروييسياستمداران انوني

و.كند سياسي رويكرد اينجا برداشتدر درنيز فرمانرانان هاي

است تاثيرگذار بسيار آن گستره و امنيتي تهديد مفهوم بنيادگيري

سنجه از رو اين از اندهايو دور به پذيرفتني و ولي.ثابت

دو از بيرون حقوقي، و قانوني رويكرد با امنيتي سايبري تهديدهاي

ب برنامهزهحالت يا كنش هر و نيستند جنگ اينو دل در كه اي

است آزاد انجامش و نبوده تهديد نگيرد، جاي مفهوم واژه.دو

و نيافته حقوقي پيكره و ساختار هنوز سايبر فضاي در جنگ

يا سايبري دفاع سايبري، جنگ نرم، جنگ چهرهتعبيرهاي

چالش بسيار يا ندارند آپذيرحقوقي درباره و چنديناند بايد نها

ادعاها و هياهو از دور به بيسال شخصي و سياسي بنيان،ي و پايه

حقوقي و فلسفي وجستارهاي سايبري آفند واژه تا كشيد پيش را

بگيرد جاي كشور حقوقي ادبيات در سايبري پدافند آن با.پيرو

واژه حال سايبري"اين آو"بزه روي با و ندارد را چالش ردناين

قانو مينبه كنوني كيفري بههاي كيفري حقوق چهره توان

سايبر نگريستتهديدهاي امنيتي ميهمروي.ي سهتوانرفته

قا در كه را امنيتي برجسته بهنونتهديد جه ايران كيفري هاي

به چه و روشن يافتهطور مجرمانه عنوان پوشيده، شمارهطور اند،

از عبارتند كه افشاي:كرد سايبري، تروريسمجاسوسي و سايبري

با.سايبري مستقيم پيوند جهت به عنوان سه اين گفت بايد

كشيده پيش سامانه يا اطالعات فضايميامنيت وگرنه شوند

بزه ديگر انجام بستر بهايرايانههايسايبر، تهديد مانند امنيتي

نيز كشتار به تحريك و نظام ضد بر تبليغي فعاليت يا گذاري بمب

چون ولي نقشياست سايبر فضاي هايي، بزه چنين به نسبت

درباره سنتي جستارهاي همان ندارد، بزه بستر يا افزار از بيشتر

مطرحهايبزه نيز امنيت :شودميضد

سايبري-1 جاسوسي

فرآينـد و چيسـتي دانستن هرچيز، از پيش جاسوسي، فراگيري در

است آن گونه.تحقق به پولشويي همچون رخفرآينايجاسوسي دوار

رفتمي انجام كه ميدهد هم پس در گام به گام آن روي.آيندارهاي

مي نمود گام سه در سنتي جاسوسي رفته ورود:يابدهم نخست گام

شـده بندي طبقه اطالعات كه است موضعي يا مكان به دسترسي يا

اند گرفته جاي آن در.در كـه اسـت اطالعاتي به دسترسي دوم گام

مر موضع يا دسـترسمكان در سـوم گـام و است گرفته جاي بوطه

كـه اسـت كسـاني يـا دولتهـا بـه آنها افشاي يا اطالعات دادن قرار

را آنهـا مايـه درون به شدن آگاه يا اطالعات به دسترسي شايستگي

(ندارند گام. سهاين گونههاي به مـادهگانه در و503،505هـاياي

ا501 يافته بازتاب اسالمي مجازات .)ندقانون

رايانه جرايم قانون گـامدر نيـز راهـاياي گفتـه پـيش گانـه سـه

ديدمي زير شرح به بـه:توان دسترسـي نخست، ايهـسـامانهگام

دادهايرايانه كه مخابراتي نگهداريو يا انباشت آنها در سري هاي

رايانه4ماده(شوندمي جرايم همانقانون يا قـانون732مـادهاي

اسالمي داده)مجازات به دسترسي دوم، تحصـيلگام يا سري هاي

آنها شنود الف(يا يـا.ج.ق3مـادهبند گـام)ا.م.ق731مـادهر و

از آگــاهي شايســتگي كــه كســاني دادن قــرار دســترس در ســوم

داده ندارندهايمحتواي را ماده(سري ب در)ا.م.ق731بند يا و

داده دادن قرار آنهـاهايدسترس افشـاي يـا يـاسري دولـت بـه

آنها عامالن يا بيگانه ماده(.نهادهاي ج .)ا.م.ق731بند

گام پيشدر سامانههاي به دسترسي دادهگفته، دربردارنده هـاهاي

داده)نخستگام( خود به دسترسي نيز سـريو دوم(هـاي )گـام

دوم، گـام در كـه هسـتند غيرمجـاز دسترسـي بزه همان اصل در

تحصي يا دسترسي به اسـتشنود شـده افـزوده نيـز رواز.ل ايـن

رايانه جاسوسي اصلي شـنودپيكره و غيرمجاز دسترسي بزه دو اي،

بر به توجه با كه است ويژگيغيرمجاز جـداخي پديـده ايـن از هـا

دادهمي يعني بزه موضوع شرط با ديگر سخن به سري،گردند؛ هاي

رايانه غيرمججاسوسي شنود نيز و غيرمجاز دسترسي از جـدااي از

نميمي برقرار معنوي يا مادي تعدد ها بزه اين ميان ديگر و -شود

.شود

مرحله سه فرآيند كنار بـهدر ديگـري بزه قانونگذار گفته، پيش اي

م آوردن فراهم دادهعنوان به ناشايست كسان دسترسي هـايوجب

اسـت عمـدي غير بزه اين كه است كرده بيني پيش بـدين.سري

به توجه با مـادهترتيب در جداگانـه طور به كيفر بيني هـايپيش

رايانـه جاسوسـي پديده اي، رايانه جرايم قانون سوم بـرايمبحث

بنياد جداگانه رفتار پنج بـهميپايه جداگانـه بزه يك هر كه گيرد

:رودميشمار
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سامانه،يكم امنيتي تدابير رايانهنقض مخابراتيايهاي و

داده سامانهنقض:سريهايدربردارنده امنيتي مادهتدابير در ها

ماده732 اسالمي729تكرار مجازات حالقانون اين با است،

در دادهدسترسي به دسترسي خاص قصد با واينجا سري هاي

به ميسامانهنسبت انجام دادههايي كه آنگيرد در سري هاي

مي ماده.شوندنگهداري در شده بيني پيش نقض732رفتار ،

مي(امنيتيتدابير گفته هك فني زبان در همانكهاست)شودكه

است غيرمجاز سامانهشيوه.دسترسي به ورود يا دسترسي -هاي

داده دارنده استهاي گوناگون بسيار سري و.هاي ويروس پخش

گر،رايانههايكرم رخنه اسباي دروننصب توانايي كه تروا هاي

پشتي درهاي به گير1شدن بهره دارد، كنندهرا ضبط از ي

شده گزينش مي(2كليدهاي اجازه كاربر به افزار نرم تااين بهدهد

شده نوشته محرمانه دادهاطالعات و گذرواژه مانند دستگاه هايدر

يابد دست بسته،)خصوصي از3هاگيرنده كشيدن بو توانايي كه

انتقبسته حال در راههاي جمله از دارد را سامانهال به رخنه هاي

است روش.ديگري از كهيكي است آن رخنه براي رايج هاي

و كرده تعريف ويروس براي را شده شناخته كاربر يك رايانامه

كاربر نشاني به را آن ياميسپس فرستنده آنكه بدون فرستد

شود شناخته گر يا.رخنه اسپم رهگذر از است ممكن اقدام اين

شود انجام ناخواسته هاپيام اسپم اين ويروسكه هايدربردارنده

هستندرخنه روش.گر از ديگر رمزداريكي كيف كردن باز نام با ها

ك همانند كه فراموساست را اش كيف رمز كه ميي گم يا كندش

مي شماره چينش ببا ناگهاني طور به دستكوشد رمز شماره ه

رخنه.يابد كاربر،برخي نام يافتن براي روش اين از حوصله با گران

كهگ حفاطتي تدبيرهاي ديگر يا است،ذرواژه رقم صورت به بيشتر

مي كه.جويندبهره است موش رقص روش روش، اين با همسان

و پرداخت در نمونه براي گرفته كار به واژگان با بازي با گر رخنه

حساب واژههايدريافت ناخواسته طور به و يكباره به بانكي،

وار سامانه به و يافته را .گرددميدگذري

دادهدوم، به آنهاهايدسترسي شنود يا تحصيل يا :سري

شنود و تحصيل ميدسترسي، برده كار به معنا يك در -همگي

است اطالعات دريافت آن و در.شوند رفتار سه اين ذكر رو اين از

دس خوردن تخصيص سبب كه دارد را خوبي اين هم ترسيكنار

1- Back doors
2- Key loggers
3- Packet sniffer

مي مجاز غير شنود و جا.شودغيرمجاز هر واقع موضوعدر

داده غيرمجاز، شنود و مجرمانههايدسترسي رفتار باشند، سري

قرار جاسوسي زير در و آمده بيرون بزه دو اين دايره .گيردمياز

است جهتگفتني به غيرمجاز دسترسي و غيرمجاز شنود ميان

دسترسي ها داده به مرتكب دو، هر در و نيست فرقي رفتار،

ازمي و راهيابد بر،اين ميان از را آنها فرق.داردميمحرمانگي

داده گونه در يكي بزه دو اين دريافتايبرجسته مرتكب كه است

داده:داردمي دريافت دسترسي، شنود،هايدر در و شده ذخيره

هم دسترسي اينكه ديگري و انتقال حال در محتواي دريافت

شنود ولي سامانه هم و است داده به رخنسبت داده به نسبت تنها

.دهدمي

دادهسوم، دادن قرار دسترس فاقـدهايدر اشـخاص بـراي سـري

داده:صالحيت گذاشتن اختيار در معناي به دادن قرار دسترس در

آنهاست محتواي از وي آگاهاندن يا و ديگري اختيار در .ها

درچهارم، يا دادهافشا دادن قرار دولـت،سريهايدسترس بـراي

عامالسازم يا بيگانه گروه يا شركت ب:آنهانان، معناي به يـانافشا

داده محتواي گسترده و رفتـارآشكاره ايـن كـه اسـت سـري هاي

ا دليل همين به و ندارد معنا صالحيت فاقد اشخاص به يـننسبت

گروه يا دولتها به نسبت استرفتار شده بيني پيش بيگانه به.هاي

داد قـرار دسترس در ديگر، كـمسخن دسـت يـا فـردي چهـره ن

اخت در را ها داده مرتكب، و دارد ويـژهگروهي كسـان يا فرد اييار

مي محتـوايقرار مرتكـب و داشـته همگـاني چهره افشا، ولي دهد

مي بازگو همه به نسبت را ها دولتداده ميان اين در چون كه كند

گروه يا پـيهـايها در ديگـر كـس هـر از بـيش و پـيش بيگانـه

خطرناكاطالعا آنها واسطه به نيز افشا رفتار اند، .باشدميت

پيش رفتار آنيچهار همگي جاسوسيگفته، دانستن فرايندي و اند

نيسـت آن شـمردن مستمر يا عادت به معني همـه.به رو ايـن از

رخ آنـي طور به جاسوسي پديده زير در شده بيني پيش رفتارهاي

بهمي بزه جداگانه طور به نيز و اگـر.رونـدمـيشـماردهند پـس

داده به دسترسي قصد به آغاز در سـامانههايكسي به هـايسري

داده سپس و يابد دسترسي وهايمربوطه آورد دسـت بـه را سري

انجام بزه سه دهد، قرار ناشايست كسان اختيار در را آنها پايان در

جـنس هرچنـد زيرا بود؛ خواهد مشابه نوع از مادي تعدد كه داده

جاسوسـيرفت آنهـا همـه قانون نگاه با ولي هستند جدا هم از ارها

است داده انجام جاسوسي بار سه نيز مرتكب و .هستند
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دادهپنجم، غيرعمـدي دادن قـرار دسـترس بـرايدر سـري هـاي

صالحيت فاقد ماهيت:اشخاص جهت به هرچند رفتار همـان،اين

داده گذاري دسترس ولـيهايدر اسـت ازسري رفتـار رويايـن

نمي انجام رفتـارعمد از قانونگـذار جهت همين به موجـب"شود،

شدن اطالعـاتي.كندميياد"دسترسي تخليـه بزه، اين با همسان

ماده در كه است پرداخته506شدن آن به اسالمي مجازات قانون

است ماده.شده اين امورطبق مسئول كه دولتي مأمورين چنانچه

طبقه اطالعاتي و ميحفاظتي شده آنبندي به و آمـوزشباشند ها

اثر در است شده داده حفاظتيبيالزم اصول رعايت عدم و مباالتي

حـبس مـاه شـش تا يك به شوند اطالعاتي تخليه دشمنان توسط

مي مـاده.شوندمحكوم در شـده بينـي پيش بزه ميان حال اين با

ماده506 هست733و ماده.فرق موضوع بـودهايرايانه733بزه

داده به نسبت اسـتهايو ها سامانه در شده انباشت بـراي.سري

شرط دو از يكي بزه اختيـاراين در يـا الزم آموزش از برخورداري

داده رايانهداشتن درايهاي شـرط دو ايـن ولـي بـود خواهد بس

هستند506ماده هم ماده.با در مرتكب،506همچنين مسـئول،

ط اطالعـاتي و حفاظتي يـكبنـديبقـهامور بـودن بـا كـه اسـت

دست از را اطالعات خبرگيري، عامل يا بـزهميجاسوس ولي دهد

ماده رفتاِر733موضوع با رخ، شدن دسترسي كـهميموجب دهد

فرق اطالعاتي تخليه عاملميبا يا جاسوس وجود به نيازي و كند

ماده.نيست رو اين ماده733از از تر عام .است506بسيار

دادهوضوم اي، رايانه جاسوسي بزه هستندع سري طبق.هاي

اسالمي،731ماده1تبصره مجازات سريدادهقانون هاي

لطمهداده ملي منافع يا كشور امنيت به آنها افشاي كه است هايي

است.زندمي سياسي ارزش داراي اطالعات ويژگي بودن، .سري

پيش ردليل جاسوسي جراايانهبيني قانون در رايانهاي پيرويم و اي

داده پيشآن ماده قانون در خاموشيها انتشارگفته، مجازات قانون

دولتي سري و محرمانه اسناد افشاي داده1353مصوبو -درباره

است سري آن.هاي از كه تعريفي و پرداخته اسناد به قانون اين

برنمي در را اطالعاتي ارزش داراي هاي داده است، داده دست -به

ا.يردگ قانون، اين يك ماده نوعطبق هر از عبارتند دولتي سناد

فعاليتهاي و وظايف به مربوط شده ضبط يا ثبت اطالعات يا نوشته

ووزارتخانه دولتي مؤسسات و شركتهايها و دولت به به وابسته

مراسالت قبيل از -هانقشه-هاعكس-پرونده-دفاتر-دولتي

فيلم-هافيلم-نمودارها-هاكليشه وميكرو ضبطها نوارهاي

باشد رسيده آن به يا و تهيه مذكور مراجع در كه .صوت

پيش ددليل دادهادهبيني كردن بيرون نيز سري محرمانههاي هاي

پشتي تنگناي دادهاز گستره زيرا است؛ كيفري محرمانههايباني

مي كه است اي اندازه زيبه در را اطالعاتي هر وتوان داد قرار آن ر

ني بدون بودن محرمانه برچسب نيز، رويه در برچون توجيه و از

مي قرار اسناد دروي به اي رايانه جرايم قانون در هايادهگيرد،

است شده بسنده قانونداده.سري پشتوانه با نيز سري هاي

سري و محرمانه اسناد افشاي و انتشار استمجازات شده .تعريف

دنبا پايه قانون،بر اين يك ماده استله اسنادي سري دولتي اسناد

باشد مملكت يا و دولت مصالح با مغاير آنها افشاي اسناد.كه

خاص مصالح با مغاير آنها افشاي كه است اسنادي محرمانه دولتي

باشد ماده اين در مذكور سازمانهاي .اداري

آئين دولهرچند محرمانه و سري اسناد نگاهداري طرز ونامه تي

مصوبطبقه اطالعات و اسناد نوع كردن مشخص نحوه و بندي

وزيران،1/10/1354 سريهيأت كلي به اسناد و سري اسناد بين

طبقه ارايه به توجه دربا دولتي محرمانه و سري اسناد از بندي

آئين اين يك مجازاتماده قانون در اما شده، قائل تفاوت نامه

محرم اسناد افشاي و مصوبانتشار دولتي سري و انه

به29/11/1353 و سري اسناد از است اعم سري دولتي اسناد ،

جرم، موضوع ماده، اين در قانون همين اساس بر و سري كلي

سريداده بكلي و سري از است اعم كه است سري .هاي

رايانه جاسوسي بزه بزهاموضوع ديگر از بزه اين جدايي سبب -ي

ميرايانههاي كهب.گردداي دارد نيز را خرده اين حال اين ا

جاسوسيجا از كه تجاري و صنعتي شايعسوسي فضايهاي در

نمي بر در را است، حال.گيردسايبر اين نسبتميبا كه گفت توان

است شده بيني پيش صنعتي جاسوسي نظاميان، ج.به بند پايه بر

مصوب24ماده مسلح نيروهاي جرايم مجازات هر1382قانون

صنعتي يا و اقتصادي ، امنيتي ، سياسي ، نظامي اسرار كه نظامي

يا خارجي يا داخلي دشمنان به را مسلح نيروهاي به مربوط

سازد آگاه آن مفاد از را آنان يا و تسليم آنان منابع يا بيگانگان

شد خواهد محكوم محارب مجازات به و محسوب پيرو.جاسوس

ماده طبق قانون131آن تسل...اين قبيل از اقداماتي يمهمچنين

طبقه رايانهاطالعات شده كهبندي افرادي يا دشمن به اي
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ندارند را اطالعات آن به دسترسي دربردارنده...صالحيت نيز

گونهجاسوسي ديگر كنار در سايبري استصنعتي جاسوسي .هاي

ريايبسافشاي-2

اطالعات توجهطبقهافشاي با شده، مجابندي وقانون انتشار زات

دولتي سري و محرمانه اسناد هنوزك29/11/1353مصوبافشاي ه

پديده دارد، اجرايي استنيروي جاسوسي از جدا پايه.اي 2مادهبر

قانون يكاين ماده در مذكور سازمانهاي كاركنان از يك هر

شركتهايوزارتخانه( و دولت به به وابسته و دولتي موسسات و ها

حس)دولتي دولتيكه محرمانه و سري اسناد حفظ مامور وظيفه ب

انتشار را آنها و بوده او اختيار در مزبور اسناد وظيفه حسب يا بوده

ديگران اختيار در اداري وظايف حدود از خارج يا نمايد افشا يا داده

مورد در سازد مطلع آنها مفاد از را ديگران نحو، هر به يا دهد قرار

جن حبس به سري درجهاسناد مورد2ايي در و سال ده تا دو از

محكوم سال سه تا ماه شش از اي جنحه حبس به محرمانه اسناد

اينمي كه كساني درباره است مقرر مورد حسب مجازات همين شود

منتشر يا چاپ آن بودن محرمانه يا سري از اطالع و علم با را اسناد

فراهم را آن انتشار يا چاپ موجبات يا و كه.نمايندنموده صورتي در

غفلت اثر در يا نظامات رعايت عدم اثر در مذكور اسناد مفاد افشاي

مجاز باشد گرفته صورت آنها حفاظت مسامحه تاو ماه سه او ات

جنحه حبس ماه بودشش خواهد .اي

طبق ماده،3مادهو در مذكور سازمانهاي كاركنان از يك يا1هر

مذا يا اطالعات كه ديگر واشخاص سري تصميمات يا كرات

كسيمحرمانه به انحا از نحوي به را بردولتي اطالع صالحيت كه

نمايد فراهم را آنها انتشار يا افشا موجبات يا دهد به ندارد را آن

سري اسناد انتشار يا افشا حكم در مرتكب دولتيعمل محرمانه يا

م .شوديمحسوب

پيش ماده احردو براي را حالت چهار غيرمجازازگفته افشاي بزه

طبقه شدهاطالعات ميپيشبندي زماني.كندبيني نخست حالت

دولت كارمند كه واست سري اسناد حفظ مامور وظيفه حسب

ب دولتي اطالعاتمحرمانه از پاسداري مسوول كارمند مانند .اشد؛

دولت كارمند كه است هنگامي دوم اسنادحالت وظيفه حسب

او اختيار در بخشيبودهمزبور رئيس مانند اسناداست -طبقهكه

مي نگهداري آن در شده كسيبندي هر يا جهتشوند از كه

بي دارد، آمد و رفت اسناد نگهداري بخش به مسوولمقررات آنكه

باشد اسناد پيش.حفظ حالت مادهدو در بيني2گفته پيش قانون

اند كه.شده است كارمندي هر دربردارنده سوم عاتاطالحالت

يا افشا موجبات يا بدهد ناصالح كسان به را محرمانه يا سري

چهارم حالت و سازد فراهم را ناكارمندانتشار كسان به نسبت

تعبير به وجه به كه ديگر"است اشخاص ماده"يا در قانون3كه

بار كسان همه به آمده گفته و.شودميپيش سوم حالت در

ب آنها از قانونگذار كه انتشار"هچهارم يا افشا حكم كرده"در ياد

مي پديد پوشاني هم جاسوسي بزه جاييبا در زيرا اطالعاتآيد؛ كه

رفتار نيست، وي اختيار در يا نشده سپرده ديگري به امانت به

كشيد پيش ميجاسوسي بنيادينه جدايي ديگر، سخن به شود؛

جاسوسي و شده بندي طبقه اطالعات غيرمجاز افشاي درميان

دارد مرتكب كه است سمتي و ويژگي مرتكب.همين افشا بزه در

و كاوش به نيازي و است اسناد به دسترسي اختيار داراي يا امين

شخص يك مرتكب جاسوسي در ولي ندارد اسناد براي جستجو

است ناصالح يا حا.بيگانه حال جاسوسيبدين با چهارم و سوم لت

مي روستيكي اين از شايد و مادهشوند مجازاتقانون6كه

دولتي سري و محرمانه اسناد افشاي و ميپيشانتشار كندبيني

قانونكه اين در مذكور دولتي اسناد افشاي يا انتشار هرگاه

در آن به رسيدگي كه باشد ديگري جرايم يا جاسوسي متضمن

رسيدگي مزبور دادگاههاي در است نظامي دادگاههاي صالحيت

شد جاسوسي"تعبير.خواهد در"متصمن ديگر بار مادهيك

كه501 آمده اسالمي مجازات يا:گويدميقانون ها نقشه هركس

خارجي يا داخي سياست به راجع تصمميات و اسناد يا اسرار

عالما را عامدا"كشور دسترسي"و صالحيت كه افرادي اختيار در

به كند مطلع مفادآن از يا دهد قرار ندارند را آنها كهبه نحوي

تا يك به ومراتب كيفيات به نظر ، باشد جاسوسي نوعي متضمن

محكوم حبس سال كه.شودميده است اين بر بيشينه پندار

شناخته مرتكب قصد و خواست با درستميجاسوسي ولي شود

طبقه اطالعات غيرمجاز افشاي با جاسوسي بگوييم كه است آن

از كه رواني ركن جهت از نه شده تفاوتبندي مادي ركن جهت

اينكه.دارد بزهنخست يك گفتيم، اين از پيش چنانكه جاسوسي

و شنود يا تحصيل سركشي، يا ورود گام سه از و است فرآيندي

بنياد اطالعات گذاشتن اختيار در يا برايميافشا گام هر كه گيرد

كه حالي در است، جداگانه بزهي افشايخود در نخست گام دو

مع برغيرمجاز بزه اين عنوان از همچنانكه زيرا ندارد؛ ،آيدمينا
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انجام را انتشار يا افشا رفتار تنها جهتميمرتكب به زيرا دهد؛

موضع به ورود يعني نخست گام دو اطالعات، به پيشين دسترسي

ي مربوطه نميهاي نمود اطالعات شنود و تحصيل اينكه.يابدا دوم

سال قانون ديد دست53از وچهار نيستند جاسوس مرتكبين از ه

اند غيرمجاز افشاي مرتكب اطالعات،:بلكه نگهدارنده مامورين

كارمندان همه اطالعات، به دسترسي در اختيار داراي مامورين

اطالعات و اموال و آنها ميان امانت عمومي رابطه جهت به دولت

باش نشده سپرده هرچند يعنيدولتي ديگر كسان سرانجام و د

اطالعاتهمان به يكباره و اتفاقي طور به كه بيهايي يابند -دست

اطالعات يافتن مانند باشند آن پي در تعبير.آنكه كسان"براي

دول"ديگر كارمندان و آنها ميان پيوند آوردن پديد جهت ت،به

مي نظر به بخردانه برداشت دراين نگاه از و دادگاهيآيد رويه

اتهام از زيادي جابخش وهاي اند غيرمجاز افشاي ريشه از سوسي

چالش ميهرچند پيش رسيدگي به شايسته هردادگاه در ولي آيد

بزهي غيرمجاز افشاي بزه ازسبكحال درتر است؛ جاسوسي

يكپارچهكهحالي و روشن دادگاهايرويه ايندر بازشناسي براي ها

نيست بزه .دو

سري هاي داده افشاي سايبازشناسي فضاي جاسوسيدر از بر

استرايانه پذير چالش نيز پايه.اي بر قانون131مادههرچند

مسلح، نيروهاي جرايم اطالعاتمجازات غيرمجاز ازافشاء

در پديده دو اين آن پيرو و شده جدا اطالعاتي اينجاسوسي

اندازه تا عنوانقانون از واي عمدي افشاي يعني خود سنتي هاي

عمدي جاسوسي)27مادهو21ماده(غير پيروي)24ماده(و

رايانهمي جرايم قانون ولي داردكنند ناروشني رويكرد يك.اي از

كهميسو گفت غيرمجازتوان افشاي عنوان طبقهدو اطالعات

شده يكيبندي قانون اين در جاسوسي پيشو به توجه با و است

نشدن اي"عنوانبيني رايانه غيرمجاز اين"افشاي بهدر قانون،

بداند يكي را عنوان دو اين تا خواسته قانونگذار اينراستي ولي

جاي درباره يادادهكهيديدگاه شده سپرده كارمندي به سري هاي

بود وي اختيار رادر اطالعات فردي چنين زيرا نيست؛ بخردانه ه،

آنها، افشا صورت در و است شده سپرده وي به يا دارد اختيار در

توان گفتنمي جاسوس فردي چنين مي.به ديگر سوي تواناز

كه رايانهگفت جرايم جاسوسقانون به تنها افشاياي نيز و ي

اطالعات حالت)ا.م.ق733ماده(غيرعمدي چهار و پرداخته

سنتيگفتهپيش غيرمجاز افشاي و جاسوسي دردربراي نيز اينجا

و سايبري عمدي افشاي همچجداسازي سايبري بهجاسوسي نان

مي اگر.آيدكار ايپس رايانه جاسوسي آيد پيش زير حالت چهار

مشمول همچنان كه است سري هاي داده افشاي بلكه نيست

سال داده.بودخواهد1353قانون كه است جايي نخست -حالت

است شده سپرده كارمندي به نگهداري براي سري حالت.هاي

هاي داده دولت، كارمند كه است جايي اختياردوم در را سري

دارد دسترسي آنها به قانونا يا كارمندان.داشته همه سوم حالت

ي سري هاي داده به اي گونه به كه دربردارندهدولتي ها سامانه ا

داده طوراين به كه است كسي چهارم حالت و يابند دست ها

جستجو و كاوش بدون و رهگذرناگهاني از سري هاي داده به

يابدسامانه دست مخابراتي و اي رايانه .هاي

دي دو از يكي پيشگزينش جداگانهدگاه پيامدهاي بارگفته، به اي

ميانمي نيز سايبر فضاي در كه است آن بخردانه هرچند آورد؛

داده افشاي و مقررهجاسوسي با ولي باشد جدايي نيز هايسري

كنوني مادهكيفري دستاويز با است سال6بهتر كه1353قانون

آيد شمار به جاسوسي انتشار يا افشا اگر است، كرده بيني پيش

مقرره مقامپيرو در را اي رايانه جرايم قانون است، جاسوسي هاي

و جاسوسي سازي ازهمسان يكي زيرا بدانيم؛ غيرمجاز افشاي

بنيا هاي پيشجهت براي رايانهدين جاسوسي جهتبيني به اي

كاستيمنديشينهپ اسنادقانونبودندارو افشاي و انتشار مجازات

دولتي سري و شده1353مصوبمحرمانه ارايه تعريف كه است

قانون، اين در محرمانه و سري دولتي اسناد ايدادهاز رايانه هاي

نمي بر در ماده.گرفترا اين، بر به3افزون اي رايانه جرايم قانون

سري هاي داده از پشتيباني به مطلق وطور است چونپرداخته

است، دانسته بزه جداگانه طور به را جاسوسي رفتارهاي از يك هر

جاي آن زير در هم انتشار يا ماده.گيردميافشا ج بند 3طبق

اي، رايانه جرايم دادهقانون دادن قرار دسترس در يا هايافشاء

آنها،سري عامالن يا بيگانه گروه يا شركت سازمان، دولت، براي

سالزاوارس پانزده تا پنج از قانون.استحبس تر، برجسته همه از

پيشي حالت چهار اي، رايانه اطالعاتجرايم افشاي احراز براي ن

زيراطبقه است، كرده دگرگون را جاسوسي برابر در شده دربندي

رايانه26ماده هاي بزه جاسوسيبراي كه قانون موضوع اي

است،رايانه آنها از يكي اعاملاي پيشهاي را كيفر بينيفزايش

بند در كه است بهكرده كاركنانالف و كارمندان از يك هر

موسسهاداره و شهرداريها يا و شوراها يا سازمانها و وها ها
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وشركت انقالبي نهادهاي يا دولت به وابسته يا و دولتي هاي

مؤسسه و وليبنيادها نظر زير كه ميهايي اداره ديوانشوندفقيه و

مؤسسه و ميمحاسبات اداره دولت مستمر كمك با كه شوندهايي

قواي كاركنان و اعضاء كلي طور به و قضائي پايه دارندگان يا و

عموميسه خدمت به مأموران و مسلح نيروهاي همچنين و گانه

جرم مرتكب وظيفه انجام مناسبت به غيررسمي و رسمي از اعم

باشندرايانه شده پردااي است، صدر.خته پايه بر مرتكب اينجا در

دو26ماده يا يك حداكثر سوم دو از بيش به مرتكب مورد حسب

شد خواهد محكوم مقرر كا.مجازات قانون اين نگاه از رمندبنابراين

داده خواه ودولت نباشند خواه باشند اماني دستش در سري هاي

نداشته يا داشته دسترسي آنها به مشمباشدخواه افزايش، ول

ماده گونهمي26كيفر به ماده همين و افشايايگردد جاي به

داده ازغيرمجاز جاسوسي به دولت كارمند سوي از سري هاي

است داده گواهي وي .سوي

سايبري-3 تروريسم

را سايبري تروريستي بزهاقدام زمره در رايانهبيشتر ايهاي

ترور]16[دانندمي كنش بروز در زيرا بزه، ديگر همچون -يستي،

رايانه ميهاي نمود بزه موضوع نقش در هم اينترنت و رايانه -اي،

آن افزار هم و بزه.يابد از بسياري ديگر، نگاه رايانهدر بههاي اي

غير دستيابي خرابويژه و شيوهمجاز خود ارتكابكاري، هاي

مي شمار به سايبري رتروريسم از سايبري تروريسم زيرا -خنهرود؛

غير خرابي توسط شبكه يا سيستم به رايانهمجاز ميكاران -اي

سيستم در اخالل به و زيرساختآغازد و حياتي اطالعاتيهاي هاي

پيامد حتي يورشو چون باري فاجعه ميكروبيهاي شيميايي، هاي

هسته ميو كه.انجامداي پرسش اين پرتو در ادعا چرا«اين

رايانه تروريسم تروريسم(ايتبهكاران رايانه)سايبر جرايم -مرتكب

نمي ميشفاف]4[»شونداي ميتر روشن جا همين از و گرددشود

تروريست رايانهكه ارتكابهاي بتوان كه نيستند بزهكاراني اي،

رايانهبزه داشتهاي چشم آنها از را تروريسم.اي برخي رو اين از

بزه زير در را رايانهسايبري نهاي جا چونمياي چهره«دهند؛ بزه

داليل به و داشته ميشخصي ارتكاب شخصي و وليفردي يابد،

نشانه و رفتارها هرچند و دارد سياسي جنبه باتروريسم آن هاي

انگيزه با تنها ولي است جداناشدني ميبزه ارتكاب سياسي -هاي

رايانه]8[».يابد بزه با سايبري تروريسم پيوند اينكه از پيش -ولي

خودا تروريسم، از گونه اين هستِي دانست بايد آيد، پيش ي

تروريستگمان چه است؛ و«هاآور تبليغ براي رايانه و اينترنت از

دادهخبر انساني، نيروي گزينش انگيزه1كاويپراكني، ديگر هاو

مي اقدام]21[»جويندبهره برجستهوگرنه كههاي تروريستي ي

بين از و خشونت شدنيدربردارنده سايبر فضاي در است، بردن

.نيست

انگيزه با سايبري تروريسم پيوندمرتكب باورهايهاي با يافته

ميهن مذهبي، سيستمسياسي، در اخالل به آن مانند و هاپرستانه

شبكه رايانهو ميهاي وارونهاي بر رو اين از و بزهكاركوشد ي

اقدامرايانه اخاللاي، و آشوبگر تصميمكنندههاي پيش از آنها -ي

است شده رايانهبر«.گيري بزهكار كه آنچه راعكِس بزهش اي

مي نگه رايانهپنهان تروريست خود،دارد، شناساندن بر افزون اي

خواسته دارد خودتالش اجتماعي و سياسي عقيدتي، مذهبي، هاي

پيش آن رهگذر از يا سايبر فضاي در هراس آوردن پديد با را

]17[».كشد

آن از پيش ولي افتاد، زبانها بر هشتاد دهه از تروريسم سايبر واژه

براقدام هفتاد دهه به و داده رخ رايانه رهگذر از تروريستي هاي

كه«گردد؛مي طيزماني سرخ ايتاليااينبريگاد در عدد11دهه

پردا اصلي تاسيسات كردندزاز تخريب را ارتباطي ميزان.شگرهاي

وارده شدخسارت زده تخمين دالر هزار طي.پانصد گروه اين

بيانيه روزانتشار استفاده توطئهاي يك از بخشي را رايانه از افزون

نظارت كردن بيشينه برشمردندجهت اجتماعي اين.هاي نظر به

رايانه ، درگيريگروه جهت ابزاري مثابه به شمارها به طبقاتي هاي

بودمي الزم رو اين از و شبكهرفتند اين حملهتا مورد نظارت هاي

بروند بين از و گرفته ]6[».قرار

اقدام حال هر تروريسمبه نوين چهره سايبري تروريستي هاي

كالين بري و مياست گفته برايكه را تروريسم سايبر واژه شود

اين را آن داده، پيشنهاد بار استنخستين كرده تعريف «:گونه

يك از عمدي استفاده رايانهسوء اطالعاتي مولفه يا شبكه سيستم،

اقدام يا مبارزه كننده تسهيل يا مويد كه هدفي تحقق براي اي

است نشانه]4[».تروريستي نويسندگان از نتيجهبرخي و هايها

كنش خودبيرونِي تعريف در نيز را سايبر فضاي در تروريستي هاي

1- Data mining
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نظريه از كانوي گفته به اند؛ آگنجانده زمينهپردازان در مريكايي

سايبري، يورش«تهديدهاي از است عبارت سايبري تروريسم

انگيزه با آگاهانه و گروهعمدي وسيله به سياسي فرومليهاي هاي

عامل سيستميا اطالعات، برضد پنهاني رايانههاي اي،هاي

رايانهبرنامه كسانهاي ضد بر خشونت به منتهي كه داده، و اي

ديگ و نظامي هدفغير شودر ]19[».ها

شبكه ضد بر تروريستي اقدام سيستمانجام ياها، اطالعات و ها

بهبهره فيزيكي، جهان در تروريسم براي سايبر فضاي از گيري

تروريست براي دليل استچهار مهم هزينه«:ها بودن هايپايين

آماده هاي برنامه طراحي تا گرفته رايانه ساختن فراهم از ارتكاب

مرتكب،ساز دستگيري يا رديابي در دشواري دروغين، خدمات ي

محدوده نبود دليل به حضوري رويارويي براينبود مشخص اي

دست و تروريستي اقدام هدفانجام بود گوناگونآخر قربانيان و ها

زمان يك رو]18[».در همين اقداممحدودهاز تروريستيي هاي

اندازه به كهسايبري است گسترده آنها،اي ارتكاب جهت در رايانه

نقش موضوعهم يا هدف نقش هم و دارد را افزار.افزار زماني رايانه

تروريست كه است هدفبزه و مرام آن رهگذر از راها خود هاي

مي شيوهتبليغ آن كمك با يا اقدامكنند انجام راي تروريستي هاي

اقدام.آموزانندمي اينجا بدر سنتي تروريستي رايانههاي كمك ا

مي نمونهارتكاب براي هواخواهان«يابد؛ از يكي قريشي عبداهللا

سال در الدن، بن الدن2000اسامه بن خادمان را)OLB(گروه

انداختن راه و طراحي گروه اين اصلي كار كه نهاد بنياد اروپا در

ساختپايگاه پيرامون اطالعاتي آفرينش براي اينترنتي هاي

آگاهيافزار،جنگ و تبليغ نيز و دستي انفجاري رسانيافزارهاي

بود القاعده گروه ]10[».براي

مطرح تروريستي اقدام هدف يا موضوع عنوان به هنگامي رايانه

سيستممي يا اطالعات كه شبكهشود يا مجازيها يورش پي در ها

بروندتروريست ميان از يا شده آشفتگي دچار هاياقدام.ها

جاييتروريستِي يعني محض، خودسايبرِي سايبر فضاي كه

صورت به است ممكن است، بزه مستقيم گوناگونيموضوِع هاي

يابند نامبرجسته.انجام به روش، كنندهترين تشديد عامل

نيرويا(وضعيت افزاينده كنش)1ضريب كه تروريستياست هاي

اقدام دنبال به ميسايبري انجام سنتي خرابكارانه «د؛شوهاي

زيرساخت به ديجيتالي يورش بهمانند حياتي ارتباطاتي هاي

2- Force Multiplier

بمب يك شيمياييدنبال حمله يا هدف]20[».گذاري ديگر، روش

ناتوان شبكه، يا سيستم دادِن ويروسقرار پخش رهگذِر از -سازي

كرم نرمها، ديگر يا پخشها استافزارهاي سايبر فضاي در .كننده

از بخش طريقويروسيهاييورشمهمترين هايپستاز

آنهاگيردميانجامآلودهالكترونيكي اندازه حالبهزروكه در روز

است ويروسكرم.افزايش همانند نيز كردنها مختل توانايي ها

نمونه، براي هستند؛ دارا را بهرايانهكرم«سيستم كه نيمدا اي

برخورداري همچنين و آن باالي مخرب تأثيرگذاري ازدليل

معروفقابليت چهارسر كرم به تروجان ويروس مانند ديگر، هاي

رايانه.است كرم اين مربوطمعروفيت آن انتشار زمان به بيشتر اي

سپتامبرمي يازدهم واقعه از پس هفته يك درست كه 2001شود

سيستم به ويژه به را زيادي خسارات و شد رايانهمنتشر ايهاي

بريتانيا متحده، هنگاياالت آوردو وارد اين.كنگ دادستانبا حال،

اين ارتباط بر مبني دليلي داشت اظهار اشكرافت جان امريكا، كل

نيست دست در سپتامبر يازدهم حمالت با ]2[».كرم

غيررخنه رايانهگري سيستم به رفتارهايمجاز انجام و اي

روش ديگر از آن در ارتكاببزهكارانه براي شده شناخته هاي

استا تروريستي فني.قدامات نفوذ با مرتكب روش اين )هك(در

شفاهي نفوذ با اجتماعي(يا آسيببخش)مهندسي پذيرهاي

كار از را آن مناسب زمان در تا كرده شناسايي را شبكه يا سيستم

مانع اينكه يا و ببرد بين از يا سازد دگرگون را اطالعات يا بيندازد

س يا داده به شوددسترسي آنها كارآيي نتيجه در و ازجدا.يستم

رخنه صرف هك اجتماعي، استمهندسي سيستم به مجاز غير ي

رايانه خرابكاري اما ندارد كيفري چهره نخست گام در چهرهايكه

دگرگون يا داده ربايش قصد با مرتكب كه است هك كيفري

اقدام به اطالعات، جابجايي يا آن دسساختن بزهكارانه تهاي

اينمي از و شخصيزند سايبري تروريست كهرو انگيزهاست -با

مهارت اجتماعي، و سياسي ميهاي خدمت به را هك .گيردهاي

روياقدام سايبري تروريستي انجامهمهاي شيوه چهار به رفته

ميان-الف«:شوندمي از يا دگرگوني همان كه اطالعات به يورش

فايل محتواي الكتربردن سيستمهاي رايانهونيكي، ياهاي اي

است آنها در موجود گوناگون زيرساخت-ب.محتويات به يورش

سخت مرتكب، آن، پايه بر پايگاهكه ياافزارها، عملياتي هاي

ميبرنامه مختل را رايانه محيط بينهاي از يا -ج.بردميكند

ارتباطات كارگيري به از است عبارت كه ارتكاب در فني معاونت
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نقشه فرستادن براي طرحالكترونيكي و انجامها منظور به ها

سايريورش به توسل يا آنها انجام به تحريك يا تروريستي هاي

آن-د.تسهيالت موجب به كه مالي منابع ارتقاي يا افزايش

بهرهتروريست با ديگرها يا سياسي خشونت براي اينترنت از گيري

كمك گرفتن به مارفتارها، سازمانهاي يا افراد هالي

]7[».كوشندمي

اقدام رواني آنهاركن ارتكاب روش همچون نيز تروريستي هاي

تروريست و بوده انگيزهگوناگون با سايبرها فضاي در چندي هاي

مي ميحضور آنها جمله از كه بهيابند مانند(ريزيطرح«توان

بگرد تجهيز و آنها تحليل و تجزيه اطالعات، نرمآوري افزاره

كمك و تراكنش)رسانپيشرفته يا تامين مالي، به(هاي همچون

كمك آوردن بخشايشدست و پول،ها انتقال هواخواهان، هاي

عمليات)پولشويي اجراي براي هماهنگي نشانه(، فرستادن هامانند

رمز نيروهايا بسيجيدن و عمليات اقدام)هاي سياسي، مانند(هاي

قصدها هدفبازگويي سياسيو انگشت)هاي آموزش و تبليغ و

وايمن]9[».نهاد دادنگابريل نشان براي اسرائيلي، پژوهشگر

شيوه و بهرهاندازه ميهاي سايبر فضاي از هايگروه«:گويدگيري

اما داشتند سايت دوازده اينترنت روي فعاليت ابتداي در مسلمان

سال انتهاي در تعداد يافتسايت400به2003اين وي.افزايش

براي اينترنت از سپتامبر يازهم طراحان چگونه كه داده نشان

هواپيما منظور به ارزشمندي اطالعات قبيليافتن از ربايي

بهره آن مانند و شده ثبت مسافران تعداد گيري، سوخت چگونگي

اند كرده ]5[».برداري

آيد چشم به كه طوري به چند هر سايبري تروريستي رخاقدامات ،

نمونه ولي متحدهنداده اياالت در برق خاموشي مانند آن از هايي

سال رايانه2003در سيستم در دستكاري اثر برقدر اداره اي

انگيزه با تروريستها كه آينده براي است گوناگونهشداري هاي

رايانهمي سيستم وارد كارخانهتوانند مانند حساس جاهاي هاياي

بيمارسدارو سازمانسازي، مانندتانها، و برق و آب به مربوط هاي

سيستم در شبكهآن و كهها آورند پديد پريشاني و آشفتگي ها،

نشانه بسا بهچه همگاني بهداشت و سالمت جهت از وخيمي هاي

باشد داشته جرم.همراه از جدا دولتها دليل همين (انگاريبه

ماده در كه استراليا جرا477مانند قانون مصوباز سايبري يم

به2001 سايبري خطرناك و برجسته هاي بزه سرلوحه در

رخنه چون رفتارهايي آگاهانه وارتكاب داده تغيير مجاز، غير گري

دولت و عمومي بهداشت و سالمت ضد بر سيستم در اختالل

است سال.پرداخته در پاكستان يا هايانديشيچاره)2008و

اقدويژه با مبارزه براي كاراماي دستور در سايبري تروريستي هاي

داده .اندقرار

عنوان به را تروريستي اقدام راستين طور به هنوز ايران، قانونگذار

پي امنيتي، هاي بزه ديگر از ناوابسته و جداگانه بزه بينييك ش

نمي رو اين از است؛ تروريستينكرده اقدام كه داشت چشم توان

ا از اي گونه خود كه قانونسايبري در را است، تروريستي هايقدام

باشد داده جاي ماده.كيفري حال اين رايانه11با جرايم اي،قانون

تروريستي اقدام از بردن نام پيشبدون را بزهي تروريسم، بينييا

اخاللمي آن و است سايبري تروريسم به نزديك بسيار كه كند

است قصد با همراه اي .رايانه

ايقانون11ماده رايانه بيني)ا.م.ق739ماده(جرايم پيش

امنيت«:كندمي و آسايش امنيت، انداختن خطر قصد به هركس

مواد در مذكور اعمال عليه)10(و)9(،)8(عمومي را قانون اين

رايانهسامانه ضروريهاي خدمات ارائه براي كه مخابراتي و اي

مي كار به درمانعمومي خدمات قبيل از گاز،روند، برق، آب، ي،

تا سه از حبس به شود، مرتكب بانكداري و نقل و حمل مخابرات،

خواهدشد محكوم سال ».ده

ماده موضوع در739رفتارهاي شـده بيني پيش رفتارهاي همان ،

هاي پردازش(8ماده غيرقابل يا مختل يا تخريب يا ،)كردنحذف

كـاركرد(9 كـردن مختل و انداختن كار ازمـا(10و)از شـدن نع

اي)دسترسي رايانه جرايم هـاي(قانون 738و737و736مـاده

اسالمي مجازت بـزه.است)قانون رفتـاري، جهـت از حـال، بـدين

ماده جهـت739موضوع از و است نكرده بيني پيش چيزي هيچ ،

بهتر مادهميمنطقي كه نيـز739بود و مرتكـب قصـد بر تنها كه

تهديد كه هايي سامانه افـزايشميگونه بـراي اي سـنجه را شوند

قرار بزهكار شناختهميكيفر رفتار به ها بزه زيرا ومـيداد؛ شـوند

ماده موضوع از739بزه برگرفتـه و نـدارد اي جداگانـه رفتـار نيز

است ديگر هاي بزه رفتار بزه.همان رفتاري وابستگي در مهم نكته

ماده بـ739موضوع ايـن كه صورتي در كه است دهـد،اين رخ زه

جداگانـه طـور به كه مرتكب رفتار اينكه جهت به توانـدمـيديگر

يـا مـادي تعـدد باشـد، گفتـه پـيش گانه سه مواد از يكي موضوع

نيست كار در بينـي.معنوي پـيش خـاص قصد با مرتكب اگر پس

ماده در بـر739شده را دسترسـي از ممانعت يا تخريب يا اخالل ،
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دهن ارايه هاي سامانه تنهـاروي دهـد، انجـام ضـروري خدمات ده

ماده موضوع بزه بـزه739مرتكب تعـدد هـاي گزاره و است شده

شـرايط بينـي پـيش با را بزهي رفتار قانونگذار زيرا نيست؛ جاري

است داده قرار ديگر بزه براي .نوين

سايبري ترويسم رفته هم روي تروريسم، ضد هاي قانون بررسي با

دستهميرا دو بر بزهافزاهايبزهتوان و محور محورهاير هدف

كرددسته بههايبزه.بندي محور، سنتيافزار بزهكارانه رفتارهاي

مي گروهگفته كه برايشود سايبر فضاي از تروريستي هاي

هدفانگيزه و ميهايها بهره انديشهخود تبليغ مانند وجويند ها

حتيهايآرمان و مالي تامين عضوگيري، ياگروه، ديگري تهديد

همگاني مي.ترساندن انجام رايانه افزار با تنها رفتار بهاين و شوند

قانون در ولي نيستند سايبري تروريسم تروريسمهايراستي ضد

سايبري تروريسم زير در نيز حقوقي ادبيات در و شده ياد آنها از

ازبزه.شودميآورده كه است رفتارهايي همان محور هدف هاي

گروهسو انجامهايي رايانه ضد بر كه.گرددميتروريستي آنجا از

با رفتار يك پيوند يا است سياسي انگيزه يا تروريستي بزه سنجه

مانند اي رايانه نابهنجار رفتارهاي همه تروريستي، گروه يك

نيز جعل و اطالعات شنود غيرمجاز، دلميدسترسي در تواند

ولي بگيرد جاي سايبري راستينتروريسم مفهوم كه آنچه

در و افزار نه است هدف رايانه است جايي است، سايبري تروريسم

رفتار موضوع سامانه، يا داده تماميت بايد است هدف كه جايي

محرمانگي نه بگيرد، قرار ها تخريب.تروريست تنها حال بدين

سياسي انگيزه با سامانه اخالل و تروريستيميداده اقدام تواند

ويرسايب انتشار مانند رفتارهايي با كه آيد شمار به دستوس،ري

نام به سامانه،هاياندازي و داده به دسترسي از ممانعت دامنه،

زيرساخت در نهادهايهاياخالل اطالعات تحريف حياتي،

ضروري خدمات كه نهادهايي عملكرد در اخالل يا رسان خدمات

شهروندان نمودميبه بايداز.يابدميدهند، كه است نگاه همين

و كرد بندي دسته خاص و عام مفهوم دو به را سايبري تروريسم

تروريستي اقدام موضوع سامانه يا و داده تماميت كه جايي در

ناميد ناب يا خاص سايبري تروريسم را نگاه،.است اين با

پيش مادهرفتارهاي در شده پديده739بيني با نزديكي پيوند

سايب داشتتروريسم خواهند .ري

ماده در كه ساني به سايبري تروريسم مجازات739موضوع قانون

است، آمده رايانهسامانهاسالمي ارائههاي براي كه مخابراتي و اي

مي كار به عمومي ضروري استروندخدمات تمثيلي.، موردهاي

مانند ماده در شده بيني گاز،پيش برق، آب، درماني، خدمات

حم بانكداريمخابرات، و نقل و خدماتل كه است آن نشانگر

گفته خدماتي به عمومي نيازهايميضروري رفع براي كه شود

كار به شهروندان ضروري و سامانه.آيدميحياتي در هاياخالل

نشان ضروري خدمات دهنده سايبري،ميارايه تروريسم كه دهد

و اي نتيجه جهت از و سايبر فضاي در رفتاري جهت پيĤمدياز

نمود بيرون فضاي ماده.يابدميدر آمدن739هرچند پديد ،

سامانه در ضروريهاياخالل خدمات كه مخابراتي و اي رايانه

پيامدهاميارايه جهت به بزه برجستگي ولي نكرده، شرط را كنند

يابد نمود تخريب يا اخالل از است ممكن كه است هايي نشانه .و

سامانهامروز همه شبكهدوهايه و ها رايانه به عمومي و هايلتي

سوي از بيشتر كه نيز ضروري خدمات و هستند مجهز اي رايانه

ارايه عمومي و دولتي رايمينهادي پايه بر كنشگردد، و هايانه

مي عمل سامانهالكترونيكي در اخالل رو اين از رايانههايكنند؛

مانن ضروري خدمات دهند ارايه مخابراتي و دراي دستكاري د

داده و ها برنامههايبرنامه در اخالل ها، بيمارستان در شده ثبت

ها كشتي و هواپيما ناوبري در اخالل يا هواپيماها برخاست و فرود

سامانه در اخالل آهن، راه نيز اخاللهايو اورژانس، و نشاني آتش

سامانه همگيهايدر آن مانند و تلفن گاز، آب، برق، توزيع

بيمي شهروندان، كشتار همچون ناگواري پيĤمدهاي به تواند

بيانجامد آشوب و شهري نمونه.نظمي بهميبراي برقتوان قطع

در گسترده طور جهت2003سالبه به كه نهاد انگشت آمريكا در

سامانه به غيرمجاز درهاينيروگاههايدسترسي اخالل و برق

آنها، رساني از21خدمات برق ديگرنيروگاه و افتادند كار

پايگاهه�يسازمان شامل آمريكا، متحده اياالت در حياتي و مهم

بمب آزمايش مركز و ادواردز هوايي  B-2و B-1ه�يافكننيروي

شدند مختل خرابي.نيز كرماين واسطه به W32.Lovsanها

آمد اياالتاقداماين.بوجود از وسيعي منطقه برق قطع به منجر

آم شدمتحده كانادا شرق و ]10[.ريكا

نمونه طور به ضروري وايخدمات شرايط به بسته و است شده بيان

عـادي حالـت در كه خدمات برخي كه است ممكن خدمات، جايگاه

زمـاني مانند گردند؛ ضروري ويژه، زمان يك در ولي نباشند ضروري

بـه نيـاز و ندارنـد دسترسـي بانـك بـه تعطيلي جهت به شهروندان

دهـيعابر خـدمات در اخـالل حـالتي، چنين كه باشند داشته بانك
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ها مادهميعابربانك موضوع بگيرد739تواند بايـد.قرار حـال بدين

گونـه هـر رفـع بـراي آن به نياز كه است ضروري خدماتي كه گفت

واگذاشـت؛ آينده به را آن ارايه نتوان و باشد روشن خطري و چالش

ثب سامانه در اخالل رو اين سـوختاز دريافت يا رايانه دريافت نام ت

و هـا دانشـگاه آموزشـي واحـدهاي نـام ثبت سامانه در اخالل نيز و

سامانه در اخالل وهايهمچنين پليسي خبررساني مانند خبررساني

ماده موضوع هواشناسي گيرد739يا نمي .قرار

ماده موضوع وبايد739بزه آسايش امنيت، انداختن خطر قصد به

عموميامني استت مرتكب غايي قصد كه شود بايد.انجام واقع در

ماده در شده بيني پيش بزه رواني ركن كه سه739گفت داراي ،

است از:عنصر يكي انجام بايد مرتكب كه رفتاري قصد نخست

ماده در بيني پيش خواسته738و736،737هايرفتارهاي را

خطر.باشد به قصد همانا كه غايي قصد امنيت،دوم انداختن

است عمومي امنيت و ماده.آسايش كه گفت بايد قصد اين 739با

تبصره از مقرر687ماده1بخشي كه را اسالمي مجازات قانون

وكند،مي نظم در اخالل منظور به مذكور اعمال كه صورتي در

و جامعه راامنيت محارب مجازات باشد اسالمي حكومت با مقابله

داشت نخواهد است، كرده ر.سخ اخالل اگر ازايانهپس يكي به اي

پيش مادهپيĤمدهاي در شده قصد687بيني با همراه و بيانجامد

جامعه امنيت و نظم در نخواهداخالل محارب ديگر مرتكب باشد،

ماده پايه بر و مقابله739بود قصد به نسبت ولي ديد خواهد كيفر

ماده كه اسالمي حكومت است،درباره739با خاموش آن

تبصره است687ماده1همچنان مانده خود قوت آگاهي.به سوم

خود رفتار كه باشد آگاه بايد كه سامانهمرتكب روي بر هاييرا

مي ميانجام ارايه ضروري خدمات كه رفتارشدهد وگرنه دردهند

بزه از يكي پيشزير موادهاي در شده بر738و736،737بيني

رف نوع ميحسب جاي .گيردتار

ارزشش:ج پشتيبان راهكارهاي هايبيرتد:ناخت

حقوقي

ارزش، عنوان به سايبري امنيت از پشتيباني راهكارهاي و تدبيرها

ويژگي و چيستي شناخت نيستهايبدون شدني ارزش .خود

دارد برجسته ويژگي دو سايبر فضاي گفتيم اين از پيش چنانكه

سبب برخميكه شيوه تا برايشود انديشه و سايبر فضاي با ورد

شود برداشت ويژگي همين راستاي در آن نخست.تهديدهاي

اين اينكه دوم و است ها خلوت و آزادي فضاي سايبر، فضاي اينكه

است جهاني كرد.فضا باور را ويژگي دو اين بايد نه.بنابراين

اينترنتيمي مشترك يا كاربر هر سر بر خودكامگي سِر از توان

جهاني فضاي برداشتن پس در نابخردي سر از نه و گماشت مامور

بود آن جاي به ملي فضاي گماشتن دو.و اين به باور پي در

كه است وگرنهميويژگي گفت سخن سايبر فضاي امنيت از توان

امنيت پي در نه اصل در ويژگي، دو اين به زدن پا پشت با

هست سايبر فضاي حذف دنبال به كه .يمسايبري

ت امنيت، تامين براي گوناگون تدبيرهاي ميان حقوقياز دبيرهاي

منطقيبرجسته و تدبيرهايتر ريشه از و است اينتر يا مغاير

قانوني غير بنابرتدبير، و تكميلاند نقش بايد تدبيرها ديگر -اين

باشند داشته حقوقي تدبيرهاي براي كلي،در.كننده نگاه يك

مي حقوقي شوندتواتدبيرهاي اعمال كالن بستر يا گام سه در ند

س هر كمككه و تنگاتنگ پيوند هم با گام دارنده گام.كننده

ا داخلي تدبيرهاي نمودنخست، سرزميني محدوده در كه ست

تدبيرهاي.يابدمي دوم، بينگام تدبيرهاي سوم گام و -دوجانبه

است جهاني و گوناگون.المللي تدبيرهاي بر خود گام سه هر

بندي دسته پسيني و :شوندميپشييني

داخلي-1 يا جانبه يك تدبيرهاي

يك يا داخلي ازتدابير پاسداري دولت يك راهكارهاي به جانبه

مي گفته تهديدها برابر در سايبر وفضاي نيرومندترين كه شود

رويا براي تدابير ميمهمترين گفته سايبري تهديدهاي با -رويي

تدبي.شود اين راستي وبه است همراه دولتي پشتوانه با چون رها

ومي دوجانبه تدبيرهاي از بيش باشد، داشته قهري چهره تواند

است كارساز درون.چندجانبه يا داخلي تدبيرهاي از سخن

پرداخته آنها به كلي طور به تنها و است بسيار .شودميسرزميني

مجرمانه پديده قبال در داخلي حميتدبيرهاي پنج التتواند

باشد مرتكب،:داشته كيفر و پيگرد براي كيفري تدبيرهاي

تدبيرهاي انجام، آستانه در بزه خطر دفع براي تاميني تدبيرهاي

زمينه برداشتن ميان از براي درمانيهايپيشگيرانه تدبيرهاي بزه،

جبران براي ترميمي تدبيرهاي و بزهكار بازگرداني و درمان براي

اهايزيان بزهنموديافته بزه.ز كههايدر ياامنيتي قصد با بزهكار

وارد بزهكاري سپهر به آگاهانه و سياسي تدبيرهايميانگيزه شود،

نيست كارساز چندان بودن.درماني مطلق جهت به همچنانكه
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بزه ديگرهايبيشتر برجستگي به نيز جبراني تدبيرهاي امنيتي،

نيستند ديگ.تدبيرها مورد سه به رو اين اشارهاز :شودمير

كيفري:يكم پيش:تدبيرهاي به كيفري ضمانتتدابير بيني

روياروي در كيفري سايبرياجراهاي مجرمانه پديده با ميي -گفته

سوي.شود از كه است تهديدهايي به نسبت تنها تدابير اين

شده رو به رو كيفر با ميقانونگذار در اجرا به هنگامي و كهاند آيند

مجرما باشدرفتار داده رخ همه.نه، هرچند كيفري تدبيرهاي

نمي بر در را جنگ مانند چهرهتهديدها هرچند نيز و گيرد

برجسته ولي ندارد تهديدهايترينپيشيني به پاسخ براي راهكار

است امنيت برگرداندن و مرزي اين.مجرمانه بايد رو اين از

باشند اجراشدني و بزه با سازگار جامع، كيفريت.تدبيرها دبيرهاي

بزه پيكره در كه دارند ماهوي چهره پيشهم و وانگاري كيفر بيني

ميگزاره نمود آنها ر(يابدهاي جرايم قانون ايمانند بخش-ايانه

مجازات و گردآوري)هاجرايم پيكره در كه شكلي چهره هم ادلهو

مي در متهم پيگرد و (آيندديجيتال بخش. دادرسيمانند آيين

رايانهقانو جرايم بزه).اين با كيفري رويارويي امنبراي يتيهاي

مقرره تا است بايسته جرايمهايسايبري، قانون شكلي و ماهوي

شودرايانه اجرا ريزبينانه و آگاهانه هم و شود داشته گرامي هم .اي

برجستگي جهت به قانون، اين كنار سايبري،هايبزهدر امنيتي

ا وزارت از يادقانونگذار دادگستري ضابط عنوان به نيز طالعات

كه است، برجستهميكرده نقش بزهايتواند پيگرد هايدر

باشد داشته امنيتي برنامه205مادهطبق.سايبري پنجسالهقانون

ايران اسالمي جمهوري توسعه وزارت،)1390ـ1394(پنجم

و ملي منافع و حاكميت از دفاع هدف با است موظف اطالعات

تهديدات با مقابله و پيشگيري و اطالعاتي جامعه با تعامل تقويت

استكبار ويژه به خارجي و داخلي امنيتي و اطالعاتي تهاجم و

دهد انجام را زير اقدامات :جهاني

تحكيمهدفبااطالعاتيزيرساختهايكيفيوكميارتقاءـالف

فراگيروپايدارامنيتتقويتو

،اقتصاديامنيتدراختاللوفسادبامقابلهوپيشگيريـب

سازمان نرمجرائم تهديدات و تروريستي اقدامات ضدامنيتي، يافته

دادگستري ضابط مقام در واژه.امنيتي كه گفت "پيشگيري"بايد

تعبير با بند اين دادگستري"در از"ضابط و نداشته همخواني

اطالع وزارت بنيادين وظيفه زيرا است، زائد ازريشه پيشگيري ات

پيشگيري كه حالي در است، آن رصد يا كشف بلكه نيست، بزه

برنامه به نياز پيونديهايازبزه هيچ كه دارد گوناگون و درازمدت

وظيفه راهايبا پيشگيري واژه اينكه مگر ندارد، اطالعات وزارت

به اطالعات با كه بدانيم بزهي دادن رخ از جلوگيري معناي در

آمده، دردست كه بزهي هر به نسبت نه است، وقوع آستانه در

باشد آينده در آن دادن رخ مفهوم.امكان اينجا در ديگر سخن به

معن بر بيشتر ميپيشگيري گواهي تاميني اقدام مفهوماي تا دهد

بزه وقوع از پيشگيري .اصلي

تاميني:دوم مي:تدبيرهاي گفته راهكارهايي به تاميني -تدابير

بر كه پيششود خطر برداشتن ميان از و خطرناك حالت دفع اي

كارهآمد خطر.آيدميبه صحنه در امنيت برقراري براي تدبيرها اين

گفته تاميني اقدام آن به رو اين از و تاميني.شودمياست اقدام

كيفري پيشينه خطرناك، حالت داراِي گروه يا شخص براي هرچند

مينمي ولي وآفريند حقوق تنگناآزاديتواند در را فردي هاي

خطر.بگذارد برداشتن ميان از براي بايد تنها تاميني اقدام رو اين از

آيند كار به دادني رخ و درپس.واقعي تاميني اقدام فضاياعمال

بايد انجام حال در بزه از پيشگيري براي قرينهسايبر وايبا بخردانه

سايب فضاي وگرنه گردد اعمال هوشمندي همانندبا اصل در ر

تشخيص بتوان تا نيست مسافربري پايانه يا بازار پيرامون يا خيابان

است بزهكاري آستانه در كسي چه كه حال.داد اين بهبا نسبت

كه اكساني دوبار رايانهپيشينه بزه داشتهنجام سوماي بار براي و اند

رايانه بزه به بيشتر مياييا زنند، تدبيرهادست از تامينيتوان ي

و برد بزهبهره با برخورد براي رويكرد سايبريهمين امنيتي هاي

بود خواهد پايه.كارساز اي،27مادهبر رايانه جرايم صورتقانون در

مي دادگاه بار دو از بيش براي جرم خدماتتكرار از را مرتكب تواند

نا اخذ همراه، تلفن اينترنت، اشتراك قبيل از عمومي مالكترونيكي

كند محروم الكترونيكي بانكداري و كشوري باالي مرتبه )الف:دامنة

مجازات باشد،چنانچه حبس سال دو تا روز نودويك جرم آن حبس

سال يك تا ماه يك از آن)ب.محروميت حبس مجازات چنانچه

سال سه تا يك از محروميت باشد، حبس سال پنج تا دو )ج.جرم

بيش جرم آن حبس مجازات باشد،چنانچه حبس سال پنج از

سال پنج تا سه از محروميت

پيشگيرانه:سوم راهكارهاي:تدبيرهاي به پيشگيرانه تدابير

از سايبريپيشگيري مجرمانه تهديدهاي دادن .استرخ

تاميني تدبيرهاي و بزه دادن رخ از پس براي كيفري تدبيرهاي

از پيش براي پيشگيرانه تدبيرهاي و بزه آستانه بزهبراي دادن رخ
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ت.است گستردهبنابراين طيف به پيشگيرانه تدبيرهادبيرهاي از اي

مي كهگفته سايبريشود بزه ميزمينه بر ميان از .داردرا

پيشگي آموزشتدبيرهاي و اجتماعي پيشگيري هم رارانه درمحور

مي محوربر مكان و وضعي تدبيرهاي هم و يا(گيرد پااليش مانند

از گيري همسانبهره تدبيرهاي و آتشين باروي اين.)سامانه به

زيرا افزود؛ را زودرس پيشگيري بايد تدبيرها از دسته فضايدو

رو اين از و است گيراتر نوجوانان براي همه از بيش توانميسايبر

براي زودرس پيشگيري جوانان، و نوجوانان كنترل و آموزش با

بزه با رهايرويارويي امنيتي آوردسايبري عمل به .ا

قان در پيشگيرانه اندتدبيرهاي يافته بازتاب نيز ها بينيپيش.ون

محتوا مصاديق تعيين رايانهكميته جرايم قانون در مجرمانه ايي

پاال پيشبراي شرط و سو يك از اينترنتي تدبيريش هايبيني

سامانه براي حفاظتي و دادامنيتي و راهها يكيانههاي ماده در اي

چ رايانهو جرايم قانون پيشگيريايهار براي همگي ديگر، سوي از

است سايبري بزه دادن رخ .از

تدبيرهاي برخي به توسعه پنجم برنامه قانون در همچنين

است شده پرداخته دولت..قانون،196مادهطبق.پيشگيرانه

و مستضعفان بسيج كيفي و كمي تقويت منظور به است موظف

نيرو بيشتر صحنهحضور در مردمي ازهاي دفاع و امنيت هاي

امر فرهنگ توسعه و اسالمي انقالب انديشه مباني و آرمانها كشور،

طول در را الزم تسهيالت و اقدامات منكر از نهي و معروف به

نمايد فراهم زير شرح به مقابلهبهكمكوپشتيبانيـهـ...برنامه

درفزآيندهحضورتاولويبامختلفهايحوزهدرنرمجنگبا

پايه.بوميرويكردبا)سايبري(ايرايانهومجازيفضاي بر نيز و

رايانه231ماده اطالعات از حفاظت سطح ارتقاء منظور وبه اي

اطالع تبادل فضاي امنيت سند اجراي و فناوريها ات،امنيت

خواهدگرفت انجام ذيل اجرائي،:اقدامات دستگاههاي كليه ـ الف

حياتينهادهاي زيرساختهاي داراي غيردولتي شركتهاي و عمومي

امن منظور به تبادلموظفند امنيت حفظ و زيرساختها سازي

امنيت سند چهارچوب در الكترونيك حمالت مقابل در اطالعات

اطالعات تبادل فضاي)افتا(فضاي امنيت برنامه دوم سال پايان تا

بخشند ارتقاء را خود اطالعات دستگاههايكليهـب.تبادل

ازموظفندعموميخدماتدهندهارائهحقوقياشخاصواجرائي

اقداماطالعاتمديريتسامانهاجرايبهنسبتبرنامهدومسال

از»افتا«استانداردهايودستورالعملهااجرايبهنسبتونموده

.يندنمااقدامبرنامهاولسال

طرفيني-2 يا دوجانبه تدبيرهاي

درتدبيرهاي ديگر كشور و ايران ميان همكاري پيمان به دوجانبه

برن بزهامهزمينه با پيكار جمله از گوناگون وهايهاي سايبري

دارد اشاره بزه.فرامرزي پيوند جهت بزههايبه با هايسايبري

بزه مانند اقدامهايفراملي و يافته بايستههايسازمان تروريستي،

برخ با ايران دولت تا همسايه،است كشورهاي ويژه به كشورها ي

نامه همكاريپيمان براي دوجانبه پديدهايهاي حقوقي و امنيتي

سياست ايران، با كشورها اين ميان پيوندهاي در تا هايآورد

بزه با رويارويي براي شودهايهمساني گزينش برخي.سايبري در

نامه پيمان اين بزههاياز با رويارويي به ويهادوسويه سايبري

بزه اقدامهاينيز مانند شدههايامنيتي نهاده انگشت تروريستي

طبق.است نمونه امنيتي1مادهبراي همكاريهاي موافقتنامه قانون

قطر دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت مصوببين

همكاريزمينه1/10/1389 بندهاي در كه شده بيني 11پيش

به رايانهآن سايجرايم و وسايلاي از استفاده با كه جرايمي ر

مي صورت استمخابراتي شده پرداخته .گيرد،

طبق يك10بندهمچنين بينماده همكاري موافقتنامه قانون

زمينه در تركيه جمهوري دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت

علي سازمانمبارزه جرايم مخدر، مواد قاچاق تروريسمه و يافته

رايانهمب،31/1/1390مصوب جرايم با اارزه بر مخابراتي و ساساي

طرفها داخلي مقررات و خودقوانين اين كه است شده بيني پيش

بزه تنگاتنگ بزههايپيوند با وهايسايبري يافته سازمان

راهاياقدام يكهمچنين.رساندميتروريستي موافقتنامهماده

و ايران اسالمي جمهوري دولت بين امنيتي دولتهمكاري

جمهوري دولت و ايران اسالمي جمهوري دولت ايتاليا جمهوري

رايانهبه23/10/1382مصوبايتاليا جرائميجرائم ساير و كهاي

ارتباطي وسايل از استفاده ميبا صورت چهره.گيرد، جهت به

بزه بههايجهاني رسيدن براي ايران دولت بايد امنيتي، سايبري

شمار بر سايبري، نامهامنيت پيمان بيفزايدهاياين .دوسويه
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المللي-3 بين يا چندجانبه تدبيرهاي

بينتدبيرهاي يا جهاني اسناد به ميچندجانبه ازالمللي كه پردازد

ناشي كشورها بيشتر همسان سياست.شودميخواست هايدر

اطالعكالن درباره رايانهكشور بهرساني براي«اي مناسب اقدام

ميثاقدستيابي بينبه مقررات و اتحاديهها ايجاد و هايالمللي

اسالمياطالع كشورهاي ويژه به كشورها ساير با انگشت»رساني

است شده ب.نهاده راستي شبكهبه و جهاني ماهيت جهت بزهه -اي

چاره سايبري، بمگرايهاي جهاني اراده بزهبود با پيكار هايراي

نمي ا.ماندسايبري در سنهرچند تنها زمينه بينين برجسته -د

بزهالملل درباره بوداپست كنوانسيون كهي، است سايبر محيط هاي

هم منطقهآن بايچهره ولي دارد، دراي ايران دولت تا است سته

بينبرنامه ويژههاي به اتحاديهالمللي يا ملل سازمان -راهكارهاي

منطقه بزههاي با پيكار براي شركتاي سايبري، اين.كندهاي

متهمان پيگرد براي ويژه به بزههمكاري انجام دربه سايبري، هاي

بود خواهد كارساز بسيار باشند كه جهان جاي .هر

وردادست

امنيتيبزه سايبري پديدههاي از يكي عنوان تهديدآميزهبه اي

مي شمار به ملي امنيت آن پيرو و سايبري امنيت براي كهجدي آيد

آن خطرناكي بحتي نيز جنگ مانند تهديدها ديگر از استها .يشتر

سايبريهايپديده ازچونمجرمانه يا باهوش شهروندان سوي از

سازمانرهگذر و ميباندها در جنايي برنامههاي طور به هم -آيد،

مي رخ كالن و شده طولريزي در هم و دندهند دارندزمان از.باله

سايبري امنيت رو هميشاين تهديدي استبا رو به رو .گي

درون به نيل براي بنيادين اندازانگاره چشم سند نيز1404مايه و

سياست كردن سايبريعملي امنيت زمينه در نظام كلي ،هاي

بخ بزهرويارويي با اثرگذار و سايبريردانه رويارويي.استهاي اين

استوار چندي تدبيرهاي بر ماهيتخود به آوردن روي با كه است

ويژگيسايبرفضاي همه دربايد آن باشدهاي چهره.نظر جهت به

سايبري فضاي مليتركيبي چهره هم تدبيرها تا است بايسته ،

تعا پيكره در و دوجانبه وجه هم باشند، كشورهايداشته با مل

اهمسايه از پيروي در هم برنامهو قالب در كه المللي بين هايراده

بزه با پيكارگر سايبرجهاني استيهاي يافته تدبيرهاي.نمود اين

كه هستند خردتري تدبيرهاي و برنامه داراي باز خود سطحي، سه

تامينيمي قهرآميز، باشندتوانند پيشگيرانه سايبري.و امنيت پس

سط سه راهكاري پيرو قانوني، و حقوقي نگاه سهحياز رويكرد با

پيشگيرانه(ايبرنامه و تاميني .است)كيفري،

حريمنكته پاسداشتن سايبري، امنيت براي برجسته بسيار

و سو يك از سايبر فضاي در آنها آزادي و شهروندان خصوصي

است ديگر سوي از فضا اين در قانون.قانونگرايي مرز هايشكستن

براي برجسته عاملي خود استكنوني سايبري رو.ناامني اين از

ضابطه به قانون پايه بر بايد انتظامي ونيروي زند دست گري

كهايبرنامه يا كاربران كنترل نتمانند قانونيافي جايگاه هيچ ها،

است اساسي قانون اصول به زدن پا پشت بلكه و همين.نداشته در

پيشراستا رايانهبا جرايم قانون پنجمبيني برنامه قانون و اي

دادگستريتوسعه ضابط بزه، پيگرد سايبري،در نيرويهاي

فتا(انتظامي از)پليس و است اطالعات وزارت موردها برخي در و

پيشرواين قانون پايه بر كه نشدهنهادهاي مابيني مركزاند نند

سازمان جرايم با پاسدارانمبارزه سپاه فراملي راستاي،يافته در

همگرايقانون از جلوگيري و اقدامي مربوطهپوشاني نهادهاي هاي

نيرو نهاد دل در بگيردايبايد جاي اطالعات وزارت يا .نتظامي
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