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۱. مقدمه
۱-۱ سرويس ها و خدمات مهم

ــد که به سرعت در حال رشد ــعه خدمات فنی عمومي می باش اينترنت يکی از فضاهاي توس
ــات (ICT) در همه جا وجود دارد و روند ديجيتال ــروزه فناوری اطالعات و ارتباط ــت.١ ام اس
ــد است. تقاضا برای اتصال به رايانه و اينترنت منجر به ورود فناوری رايانه ــازی در حال رش س
ــين ها و ــت كه به طور معمول بدون آن تاكنون كار کرده اند مثل ماش ــده اس به محصوالتی ش
ــازمان های مختلف، در ــاختمان ها٢ تامين برق، خدمات حمل و نقل، خدمات نظامی و س س

Yang, Miao,، کنفرانس بين المللی؛ جلد ١١٣؛ اقدامات هفتمين کنفرانس  ــعه اينترنت، منبع ١. در رابطه با توس
٥٢-٥٦؛ گزارش جامعه اطالعاتی دنيا ٢٠٠٧، را ببيند، قابل دسترسی در سايت:  بين المللی تجارت الکترونيک، صفحه
http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007/
١,١٣ بيليون کاربر اينترنت وجود داشته است، به سايت زير مراجعه كنيد: ٣ حدود ٧ ، در انتهای سال ٢٠٠٧ ITU Uمطابق 
http://www.itu.int/ITU-D/

ــين ها از ويروس های رايانه  ــين ها، BBC News،امنيت ماش ٢. با توجه به حمالت عليه رايانه های بکار رفته در ماش
ای، ١١,٠٥,٢٠٠٥، را ببينيد، قابل دسترسی در سايت:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4536307.stm.
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ICT وابسته می باشند.١ Tحقيقت همه خدمات مدرن به استفاده از
ــت يا تقاضای مصرف کننده  ــعه فناوری های جديد به طور عمده روی درخواس اگرچه توس
در کشورهای غربی متمرکز است، اما کشور های در حال توسعه هم می توانند از فناوری های 
جديد نفع ببرند.٢ با در دسترس بودن فناوری های ارتباطات بی سيم دور برد مثل وايمکس٣

ــترس می باشند، افراد  ٢٠٠ دالر٤ در دس ــتم های رايانه اي که در حال حاضر با کمتر از و سيس
بيشتری در کشورهای در حال توسعه می توانند دسترسی آسان تری به اينترنت و سرويس ها 

و محصوالت وابسته داشته باشند.٥
Wigert، پاسخ های سياسی متغير به حفاظت از خدمات زيربنايی اطالعات حياتی (CIIP) در کشورهای انتخابی،  .t ١
Bohn/Coroama/Langheinrich/Mattern/Rohs، «زندگی در دنيای اجسام  .s ١-IIB ،جرايم سايبری و امنيتB
٣، صفحه٧٦٣، قابل دسترسی در سايت: هوشمند -اجتماعی، اقتصادی و اخالقی" مجله انسان و خطرات اکولوژيکی، جلد ١٠
http://www.vs.inf.ethz.ch/res/papers/hera.pdf

ــط کرم رايانه ای،"Sesser". در سال ٢٠٠٤، اين  ــرويس های اينترنت و رايانه توس ــانی از اثر تداخالت کوتاه در س نش
ــتند را تحت تاثير قرار داد. در نتيجه اين کرم تداخالت  ــافت داش ــتم عامل مايکروس کرم رايانه اي رايانههايی که سيس
زيادی در سرويس ها ايجاد شد. در بين آنها خط هواپيمايی "Delta Airline" اياالت متحده مجبور به لغو پروازهای 
آتالنتيس شد زيرا رايانه هايش با اين کرم آلوده شده بودند، و سيستم نقشه الکترونيکی برای چندين ساعت غير فعال 

٠٤,٠١,٢٠٠٥,، قابل دسترسی در سايت: ,Heise News .شده بودند
 http://www.heise.de/newsticker/meldung/54746;
٠٤,٠٥,٢٠٠٤، قابل دسترسی در سايت: ٤ ميليون ها رايانه را تحت تاثير قرار داد" Sesser کرم شبکه ای" ،r BBC News
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3682537.stm.

٢. با توجه به امکانات و فناوری های موجود برای دسترسی به اينترنت در کشورهای در حال توسعه منبع زير را ببينيد: 
Esteve/Machin، ابزارها برای دسترسی به اينترنت در کشورهای در حال توسعه، قابل دسترسی در سايت:

http://www2007.org/workshops/paper_106.pdf.
ــرويس  ــت که س WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)، فناوری اس .٣
ــتر،  ــی به اينترنت). برای اطالعات بيش ــيار زياد را ارايه می نمايد (مثل دسترس ــيم برای فاصله های بس اطالعات بی س

WiMAX Forum، قابل دسترسی در سايت:
http://www.wimaxforum.orp gg،

Andrews,Ghosh, Rias، اصول وايمکس: فهم  باند گسترده شبکه بی سيم؛
،Nuaymi، وايمکس، فناوری برای دسترسی به بی سيم پر دامنه.

ــوند، به خصوص در  ــای ارزان بايد در بين کودکان توزيع ش ــپ تاپ برای هر کودک»، لپ تاپ ه ــکار «يک ل ــا ابت ٤. ب
OLCP در اياالت متحده سازماندهی شد. برای اطالعات بيشتر  کشورهای در حال توسعه. اين پروژه توسط سازمان

وب سايت رسمی OLCP را ببينيد:
http://www.laptop.org.

٠٩,٠٥,٢٠٠٧، را ببينيد، قابل  ١٠٠ دالری، ــاپ ــت لپ ت Heise News,، تس ــاوری لپ تاپ، منبع، ــا توجه به فن ب
دسترسی در سايت:

http://www.heise.de/english/newsticker/news/89512.
 ،Waters ــی دارند. منبع، ٤ درصد جميعت آفريقا به اينترنت دسترس ٥. گزارش های اخير بيان می کنند که کمتر از

٢٩,١٠,٢٠٠٧,، را ببينيد، قابل دسترسی در سايت: ,BBC News آفريقا در انتظار انقالب جديد،
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7063682.stm.
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ICT روی جامعه فراتر از ساخت خدمات اطالعات پايه است. در دسترس بودن T ICT Tتأثير
ــی و استفاده از سرويس های بر پايه شبکه می باشد.١ ــعه در ايجاد، دسترس زيربنايی برای توس
پست های الکترونيکی جايگزين نامه های نوشتاري شده اند،٢ نمايش وب آنالين امروزه برای
امور بازرگاني مهمتر از تبليغات چاپي هستند٣ و ارتباطات اينترنتی و سرويس های تلفنی در

حال رشدی سريعتر از ارتباطات با سيم های زمينی هستند.٤
ــبکه ای جديد مزايايی برای جامعه بويژه برای ــرويس های ش ICT و س ــترس بودن Tدر دس
Tکشورهای در حال توسعه دارد. کاربردهای ICT از قبيل دولت الکترونيکی، تجارت الکترونيکی،
ــعه در ــالمت الکترونيکی و محيط الکترونيکی به عنوان پايه های توس تحصيل الکترونيکی، س
ــيعی از سرويس های پايه در ــوند، بطوريکه کانال مؤثری برای ارايه دامنه وس نظر گرفته می ش
ــيدن به اهداف ICT می توانند رس ــتايی فراهم می کنند. کاربردهای Tمناطق دور افتاده و روس
توسعه ای هزاره را تسهيل کنند، کاهش فقر و بهبود سالمت و شرايط محيطی در کشورهای
در حال توسعه با رويکردي درست، فرايندهای اجرايی مناسب، سرمايه گذاری در کاربردهای
ICT ــوند. در عوض کاربردهای ــد منجر به بهبود کيفيت و توليد ش ــا می توانن T و ابزاره ICT
ــانی و فنی را آزاد کند و دسترسی بيشتر به سرويس های ــت بتواند ظرفيت های انس ممکن اس
اساسی را ممکن سازد. با توجه به اين امر، سرقت هويت آنالين و بدست آوردن اعتبارنامه فرد
ــتفاده دوباره از آن برای ــخصی از طريق اينترنت با نيت کالهبرداری اس ديگر و يا اطالعات ش

ــزارش Sharpening Europe’s Future Through ICT را ببينيد-  ــه گ T روی جامع ICT ــه به اثر ــا توج T. ب ١
٢٠٠٦، را ببينيد، قابل دسترسی در سايت: گزارش گروه مشورتی فناوری های جامعه اطالعاتی، 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istag-shaping-europe-future-ict-march-2006-
en.pdf.

ــی را ببينيد که وزارت دفاع اياالت متحده مجبور به  ــته از حمالت عليه ايميل ها، گزارش ٢. با توجه به خطرات وابس
خاموش کردن سيستم ايميلشان بعد از يک حمله هک شد:

http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=3996
را ببينيد. 2-4 DoS بخش ٣. با توجه به توانايى مسدود كردن سرويس هاى اطالعاتى اينترنتى توسط حمالت

VoIP منابع زير را ببينيد: ٤. با توجه به مشكالت وابسته به تداخل قانونى ارتباط
Bellovin و ديگران، اقدامات امنيتي اعمال همكاري ارتباطي براي پليس در VoIP,، قابل دسترسي در سايت:

http://www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf
٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: و منبع، Simon/Slay، مفاهيم محاسبات جنايي،

http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/
Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Im
plications.pdf.
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اهداف تبهکارانه از مهمترين تهديدها برای استفاده مؤثرتر از سرويس های دولت الکترونيکی 
و تجارت الکترونيکی می باشند.١

ــبکه بيرونی  ــان ش ــرويس های همس هزينه های خدمات اينترنت اغلب خيلی پايين تر از س
هستند.٢ خدمات پست الکترونيکی اغلب به صورت رايگان در دسترس می باشند يا در مقايسه 
ــنتی هزينه خيلی پايين تری دارند.٣ دايره المعارف آنالين ويکيپديا٤ را  ــتی س با خدمات پس
می توان به صورت رايگان استفاده کرد همانطوری که صدها خدمت آنالين هم اينکار را انجام 
مي دهند.٥ هزينه های پايين مهم هستند بطوريکه کاربران زيادی می توانند از اين سرويس ها 
ــياري از افراد  ــتفاده کنند، مانند افراد با درآمد پايين، به كارگيري منابع مالی محدود، بس اس
در کشورهای در حال توسعه می توانند از خدمات اينترنتی استفاده کنند که ممکن است در 

خارج از شبکه به آنها دسترسی نداشته باشند.

 ،٢٠٠٩ ٢٠ فوريه تا ١٧ ICT و پيش زمينه امنيت سايبری در نشست وزيران در تانگا  ITU، بررسی کاربردهای .١
قابل دسترسی در سايت:

ht tp : / /www.i tu . in t / ITU-D/asp/CMS/Events /2009/PacMinForum/doc/
Background%20Note-Theme-4-
ICT%20Apps%20&%20Cybersecurity.pdf.

ــعه، Esteve/Machin، تجهيزات برای  ــورهای در حال توس ــی به اينترنت در کش n. با توجه به هزينه های دسترس ٢
دسترسی به اينترنت در کشورهای در حال توسعه، قابل دسترسی در سايت زير را ببينيد:

http://www2007.org/workshops/paper_106.pdf.
ــکل از ايميل برای عالقه مندسازی  Graham، صد ش ــرويس های ايميل رايگان منبع، m. با توجه به تعداد کاربران س ٣

USA Today،١٦,٠٤,٢٠٠٨، قابل دسترسی در سايت: کاربران به استفاده از ايميل،
.google-gmail-webmail_N.htm-15-04-2008/http://www.usatoday.com/tech/products

ــافت (٢٥٦ ميليون)، ياهو  ــه چهار ارايه دهنده وبميل صدها ميليون کاربر دارند - مايکروس ــن مقاله ذکر می کند ک اي
AOL (٤٨ ميليون). برای مروری در مورد آمارهای ايميل ها مراجعه کنيد به:  (٢٥٤ ميليون)، گوگل (٩١ ميليون) و

٢٠٠٨، قابل دسترسی در سايت: Brownlow، آمارهای وب و ايميل، آوريل
http://www.email-marketing-reports.com/metrics/email-statistics.htm.
4. http://www.wikipedia.org

ــه گزارش هايی از حمله به  ــگان در فعاليت های خالفکارانه مراجعه کنيد ب ــرويس های راي ــتفاده از س ٥. با توجه به اس
وب:

http://www.symantec.com/business/resources/articles/article.jsp?aid=20080513_sy-
mantec_reports_malicious_web_attacks_are_on_the_rise.
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۲-۱ مزايا و خطرات
ــعه مفهوم مدرن ــون زندگی روزمره منجر به توس ــای گوناگ ــه درون جنبه ه ICT ب Tورود
جامعه اطالعاتی شده است.١ اين توسعه جامعه اطالعاتی فرصت های بسيار مناسبی را عرضه
ــتوانه مردم ساالري است، بطوريکه سيل اطالعات ــی کامل به اطالعات، پش می کند.٢ دسترس
ــرقی اتفاق افتاده).٣ ــود (برای مثال بطوريکه در اروپای ش از کنترل دولت مردان خارج می ش
ــداری و خريد آنالين، ــند برای مثال بانک ــی، زندگی روزمره را بهبود می بخش ــعه های فن توس
ــرويس های اطالعاتی موبايل و قابليت مکالمه صوتی در اينترنت (VoIP) تنها ــتفاده از س اس

ICT به درون زندگی روزمره ما می باشند.٤ Tمثالهايی از وارد شدن
ــت.٥ خدمات زيربنايی ــد جامعه اطالعاتی با تهديد های جديد و جدی همراه اس اگرچه، رش

ــان ارتباط ندارند ، بلکه  ــرکت در صنعتی شدنش ١. برخالف جامعه صنعتی، اعضای جامعه اطالعاتی  ديگر با هم با ش
ــتر در جامعه اطالعاتی مراجه کنيد به:  ICT با هم ارتباط دارند. برای اطالعات بيش ــتفاده از ــی و اس Tاز طريق دسترس
r، جامعه اطالعاتی به عنوان جامعه فراصنعتی؛ Dutta/De Meyer/Jain/Richter، جامعه اطالعاتی در  Masuda
rاروپای توسعه يافته؛ Maldoom/Marsden/Sidak/Singer، پهنای باند در اروپا: چگونه بروکسل می تواند جامعه 
ــالزبورگ مرکز مطالعات بين المللی اطالعات، موضوعات قانونی در جامعه اطالعات  ــی کند؛ اس ــيم کش اطالعاتی را س

جهانی؛ Hornby/Clarke، چالش و تغيير در جامعه اطالعاتی.
ــورا، پارلمان اروپا، کميته اقتصادی و اجتماعی اروپا و کميته  ــيون تا ش ٢. برای مثال مراجعه کنيد به: ارتباط از کميس

٢٠٠٥، صفحه ٣، قابل دسترسی در سايت: مناطق، چالشهايی برای جامعه اطالعاتی اروپا بعد از
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/communications/new_
chall_en_adopted.pdf.

ــی در  ــعه جامعه بنگريد به: Barney، Prometheus Wired، اميد برای دمکراس d روی توس ICT با توجه به اثر .T ٣
ــی و توسعه: اثر فناوری های اطالعاتی جديد روی جوامع مدنی در  Yang، بين دمکراس ،g ٢٠٠١ ــبکه، عصر فناوری ش

چين، قابل دسترسی در سايت:
http://programs.ssrc.org/itic/publications/civsocandgov/yangpolicyrevised.pdf;

White، شهروندی الکترونيک: مارکس و گيلدر در فناوری اطالعات و دمکراسی، مجله فناوری اطالعات، ١٩٩٩، جلد 
٢٠، قابل دسترسی در سايت: ١، صفحه

http://www.jiti.com/v1n1/white.pdf
Good- و همچنين - ــته بنگريد به: بخش ٢-٣ ــترش ICT به درون زندگی روزمره و تهديدات وابس T. با توجه به گس ٤

 -،Sofaer/Goodman n، «همکاری بين المللی برای حفاظت هوانوردی در برابر جرايم سايبری و تروريسم» در man
٢٠٠١، صفحه ٦٩، قابل دسترسي در سايت: بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم،

http://media.hoover.org/documents/0817999825_69.pdf
ــتورات  ٢١٢؛ دس ــايبری، صفحه ــازمان يافته در اروپا، تهديد جرايم س ــايبری، جرايم س Sieber، تهديد جرايم س .r ٥
ــتراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه ١٤، قابل  ــايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش اس مورد بحث امنيت س

دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
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ــا، کنترل ترافيک،  ــين ه ــوند.١ ماش ــم اکنون با اتکا به ICT فراهم می ش ــرق ه ــل آب و ب Tمث
Tآسانسورها، تهويه هوا و تلفن ها هم به عمل ICT بستگی دارند.٢ حمله به خدمات زير بنايی 
ــيوه های  ــيلی برای ضربه زدن به جامعه به ش اطالعاتی و خدمات اينترنتی هم اکنون پتانس

جديد و خطرناک می باشد.٣
ــت.٤ ــی اطالعات و خدمات اينترنت در قبل اتفاق افتاده اس ــاختار زيربناي ــالت عليه س حم

کالهبرداری آنالين، انتشار عکس های خصوصی افراد و هک، تنها برخی از نمونه های  جرايم 
ــوند.٥ ضرر و زيان مالی ايجاد شده  ــيعی انجام می ش ــتند که هر روز در حجم وس رايانه اي هس
٢٠٠٣ ميالدی خرابی های ايجاد شده  ٣ تنها در سال ــايبری خيلی زياد است.٦ ــط جرايم س توس
ــت.٧ با اندکی تخمين، برای اولين  ــط نرم افزار های مخرب بالغ بر ١٧ بيليون دالر بوده اس ٧توس

Suter، چهارچوب ملی عام برای حفاظت از خدمات زيربنايی اطالعات حياتی، ٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت: .r ١
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/docs/background-paper-
suter-C5-meeting-14-may-2007.pdf

ــمند -اجتماعی،  ــام هوش ــای اجس ــی در دني Bohn/Coroama/Langheinrich/Mattern/Rohs، «زندگ . .s ٢
اقتصادی و اخالقی" مجله انسان و خطرات اکولوژيکی، جلد ١٠، صفحه ٧٦٣، قابل دسترسی در سايت:

http://www.vs.inf.ethz.ch/res/papers/hera.pdf
Wigert، پاسخ های سياسی متغير به حفاظت از خدمات زيربنايی اطالعات حياتی (CIIP) در کشورهای انتخابی،  .t ٣
Wilshusen، خدمات زبر بنايی اينترنتی، چالشهايی در کشورهای در حال توسعه،  n؛ ١-IIB ،جرايم سايبری و امنيت

٢٠٠٧، GAO سند GAO-٠٨-٢١٢T، قابل دسترسی در سايت:
http://www.gao.gov/new.items/d08212t.pdf.

ــتونی، بنگريد به: Toth، استونی تحت حمله سايبری، قابل دسترسی  ــرويس آنالين در اس h. عطف به حمله عليه س ٤
در سايت:

http://www.cert.hu/dmdocuments/Estonia_attack2.pdf.
Sofaer/Goodman، جرم سايبري و با توجه به حمالت عليه شركت هاى بزرگ در اياالت متحده در سال 2000،

2001، صفحه 1، قابل دسترسي در سايت: امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم،
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f

٠٩,٠٢,٢٠٠٠ . برای ليست کاملی از شرکت های مورد حمله و تاريخ حمالت  حمالت انجام شده بين ٠٧,٠٢,٢٠٠٠ و
٤، قابل  ــت؟" صفحه Yurcik، "قابليت مقاومت در برابر جنگ اطالعاتی: آيا بهترين دفاع تخلف خوبی اس kبنگريد به:

دسترسی در سايت:
http://www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf

HackerWatch، گزارشهايی را درمورد حمالت هک منتشر می کند. بر اساس منابع آنها، بيشتر از  h. انجمن آنالين ٥
.http://www.hackerwatch.org ٢٠٠٧) گزارش شده بود. منبع: ٢٥٠ ميليون حمله ظرف يک ماه (اگوست

.٣ ٦. Hayden، اثر جرايم سايبری در امنيت اطالعات، جرايم سايبری و امنيت،IA-٣، صفحه
ــی در  ١٠، قابل دسترس ــايبری، آوريل ٢٠٠٤، صفحه ــرای کنگره درباره اثر اقتصادی حمالت س ــزارش CRS ب ٧. گ

سايت:
http://www.cisco.com/warp/public/779/govtaffairs/images/CRS_Cyber_Attacks.pdf.
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بار بيشتر از تجارت غيرقانونی داروها،١ درآمدها از جرايم سايبری از ١٠٠ بيليون دالر در سال
ــار در ايالت متحده آمريکا باور دارند که جرايم ــت. تقريبًا ٦٠ درصد تج ــر رفته اس ٢٠٠٧ فرات
ــبت به جرايم فيزيکی پرهزينه تر هستند.٢ اين تخمين ها به طور واضح ــايبری برای آنها نس س

اهميت حفاظت ساختار زيربنايی اطالعات را نشان می دهد.٣

۳-۱ امنيت سايبری و جرايم سايبری
ــعه فناوری اطالعات و همچنين خدمات اينترنتی ــايبری٤ نقش مهمی را در توس امنيت س
بازی می کند.٥ تقويت امنيت سايبری و حفاظت از زيرساختهاي اطالعات برای امنيت و رشد
ــت از کاربران اينترنت) ــت. ايمن تر کردن اينترنت (و حفاظ ــر ملتی ضروری اس ــادی ه اقتص

ــتراتژی  ITU در رابطه با اس U، اخبار ٢٠٠٧ ــال ــايبری در س ــون دالری جرايم س ــه ١٠٠ بيلي O’Connell، لطم .l ١
ITU، ١٧,١٠,٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت: همکاری

http://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view_prn.aspx?s=latestnews&id=18
82.

١٤,٠٥,٢٠٠٦، قابل دسترسی در سايت: ٢. بررسی IBM، منتشر شده در
http://www-03.ibm.com/industries/consumerproducts/doc/content/news/pressre-
lease/1540939123.html.
-GAO Wilshusen، خدمات زبر بنايی اينترنتی، چالشهايی در کشورهای در حال توسعه، ٢٠٠٧، GAO سند .n ٣

٠٨-٢١٢T، قابل دسترسی در سايت:
.http://www.gao.gov/new.items/d٠٨٢١٢t.pdf

برای اطالعات بيشتر در مورد اثر اقتصادی جرايم سايبری بخش ٩-٢ را ببينيد.
ــت ها، مفاهيم امنيتی، اعمال  ــايبری» برای فعاليت های متنوعی از قبيل مجموعه ابزارها، سياس ٤. عبارت «امنيت س
امنيتی، راهنماها، رويکردهای مديريت بحران، اعمال، آموزش، تمرين، و فناوريهايی که می توان در حفاظت از محيط 
سايبری و دارايی کاربران و سازمان ها استفاده شوند بکار می رود. دارائی های کاربران و سازمان ها شامل وسايل محاسبه 
گر متصل شده، کارکنان، خدمات زيربنايی، برنامه های کاربردی، سرويس ها، سيستم های مخابراتی، و کليت اطالعات 
ــايبری می باشد. امنيت سايبری می کوشد برای تضمين دستيابی و نگهداری  ــده يا انتقال يافته در محيط س ذخيره ش
ــايبری. با توجه به تعريف امنيت  ــازمان ها در برابر خطرات امنيتی مربوط در محيط س امنيت دارايی های کاربران و س
X سفارش X.١٢٠٥، «مروری بر امنيت سايبری» تعريف و آن را چنين ارايه می نمايد، تشريح فناوری ها  ITU Uسايبری،
ــد: در دسترس بودن، صحت، که ممکن است شامل  ــبکه. اهداف امنيت عمومی به قرار زير می باش و اصول حفاظت ش
Uسنديت و غير قابل انکاری محرمانه بودن می باشد. همچنين بنگريد به ITU، فهرست تعريفات و عبارت های امنيتی، 

قابل دسترسی در سايت:
٠D/T٠A٠D٠٠٠٠٠A٠٠٠٢MSWE.doc/٠A/http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth

ــورهای در حال توسعه مراجعه کنيد به: برنامه کار امنيت سايبری ITU برای کمک  ــرفت های کش U. با توجه به پيش ٥
٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت: به کشورهای در حال توسعه، ٢٠٠٧-٢٠٠٩،

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-cybersecurity-work-pro-
gramme-developingcountries. pdf.
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ــيار ضروری است.١ توقف جرايم  ــرويس های جديد و سياست های دولتی بس ــعه س برای توس
ــمتي مهم از رويکرد حفاظت از ساختار زير بنايی اطالعات و امنيت سايبری هر  ــايبری قس س
Tکشوری می باشد، بويژه اين عمل شامل وضع قانونی مناسب عليه سوء استفاده از ICT برای 
ــد. در  ــاختار زيربنايی ملی می باش تبهکاری يا ديگر اهداف  و فعاليت ها به منظور رخنه به س
سطح ملی اين مسؤليتی مشترک است، که نيازمند کاری هماهنگ برای پيشگيری، آمادگی، 
ــد. در سطح منطقه ای و  ــهروندان می باش ــخگويي بين بخش دولتی، بخش خصوصی و ش پاس
ــامل همکاری و هماهنگی با شرکای مربوطه می باشد. بنابراين قاعده مندسازی  بين المللی، ش
و اجرای چهارچوب و استراتژی ملی برای امنيت سايبری نيازمند رويکردی مفصل می باشد.٢

ــتراتژی های امنيت سايبری برای مثال، توسعه سيستم های محافظ الکتريکی يا تعليمات  اس
کاربران برای جلوگيری از قربانی شدن آنها در جرايم سايبری، می تواند به کاهش خطر جرايم 
سايبری کمک کند.٣ توسعه و حمايت از راهبردهای امنيت سايبری عناصری حياتی در نبرد 

یعليه جرايم سايبری می باشند.٤ ر م ر
٢٠٠٨) قابل دسترسی در سايت: ٥٠، امنيت سايبری (يوهانسبورگ ITU WTSA Resolution :١. بنگريد به

http://www.itu.int/dms_pub/itut/opb/res/T-RES-T.50-2008-PDF-E.pdf
٥٢، مواجهه و مبارزه با هرزنامه (يوهانسبورگ ٢٠٠٨) قابل دسترسی در سايت: ITU WTSA Resolution

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.52-2008-PDF-E.pdf
ــامل مبارزه با هرزنامه  ــايبری، ش ــيمی برای تقويت همکاری در امنيت س ٤٥:مکانس ITU WTDC Resolution

(دوحه ٢٠٠٦) قابل دسترسی در سايت:
http://www.itu.int/ITUD/cyb/cybersecurity/docs/WTDC06_resolution_45-e.pdf

ارتباط اتحاديه اروپا: به سمت سياستی يکسان در جنگ عليه جرايم سايبری، ٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0267en01.pdf

امنيت سايبری: انتقادی از کميته مشورتی فناوری اطالعات، ٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت:
http://www.nitrd.gov/pitac/reports/20050301_cybersecurity/cybersecurity.pdf.
-٢٠٠٧ U. برای اطالعات بيشتر، بنگريد به: برنامه کار امنيت سايبری ITU برای کمک به کشورهای در حال توسعه، ٢

٢٠٠٩، ٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت:
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-cybersecurity-work-pro-
gramme-developingcountries. pdf.
ــت خطرات فناوری، امنيت و جرايم سايبری،IIB-٢، صفحه ١ ــتر، Kellermann، چک ليس n. برای اطالعات بيش ٣

را ببينيد.
٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: ٥، يکسان سازی رويکردهای قانون ملی در جرايم سايبری، Schjolberg/Hubbard .d ٤
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/docs/Background_Paper_Harmonizing_Na-
tional_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf

همچنين بنگريد به رکن اول دستور جلسه امنيت سايبری جهانی ITU، قابل دسترسی در سايت:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillarsgoals/index.html;

با توجه به عناصر راهبردي ضد جرايم سايبری فصل ٤ را ببينيد.
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ــط مقوله امنيت سايبری جهانی بوده و ــده توس  چالش های قانونی، فنی و حقوقی ايجاد ش
تأثيرات زيادی دارند و می توانند تنها از طريق راهبردی مربوط و با در نظر گرفتن نقش دالالن
و وجود ابتکارات در ميان چهارچوبی از همکاری های بين المللی دنبال شوند.١ با توجه به اين
ــوع، گردهمايی جهانی جامعه اطالعاتی (WSIS)٢ افزايش خطرات مهم و واقعی ايجاد موض
ــايبری ناکافی بودن امنيت سايبری را هشدار داده است. پاراگراف های ــده توسط جرايم س ش
An- - شامل ــه جامعه اطالعاتی WSISدر تونس،٣ ــتورات مورد بحث جلس S دس ١٠٨ -٨ ١١٠
WSIS٤، ريختن طرحی را برای اجرای چند داللی در سطح بين المللی طرح عملی ژنو ٤ nex
ــؤليتهايی ــی و اختصاص دادن مس با توصيف فرايند اجرايی چند داللی مطابق يازده خط مش
WSIS رهبران دنيا و دولت های طراح Sبرای اجرای آسان خطوط عملی مختلف می باشد. در
٥ برای سهولت در اجرای خط عملی WSIS C٥، به منظور ساختن اعتماد و امنيت در ITU

ICT دست به کار شدند.٥ Tاستفاده از 
ــايبری جهانی (GCA)٦ را در ITU برنامه عملياتی امنيت س ــر کل ــه به اين، دبي ــا توج Uب
ــه ای و بين المللی، ــازمان های منطق ــريکانی از دولت ها، صنعت، س ــار ش ــی ٢٠٠٧، در کن م
Aمؤسسات تحقيقاتی و دانشگاهی شروع کرد.GCA چهارچوبی جهانی برای گفتگو و همکاری
بين المللی برای هماهنگ کردن پاسخ بين المللی به چالش های در حال رشد نسبت به امنيت
سايبری و برای تقويت اعتماد و امنيت در جامعه اطالعاتی می باشد. اين امر برپايه کار موجود،
ــنهاد راهبرد های جهانی برای نمايان کردن چالش های خالقيت ها و همکاری ها با هدف پيش

 ،١٨ ٢٠٠٨، صفحه ــايبري جهاني ITU، گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني، ــه امنيت س U. جلس ١
قابل دسترسي در سايت:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html.
٢. برای اطالعات بيشتر در مورد جامعه اطالعاتی به سايت زير مراجعه کنيد:

http://www.itu.int/wsis/
٣. دستور جلسه تونس در جامعه اطالعاتی، قابل دسترسی در سايت:

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0
٤. طرح ژنو برای عمليات، قابل دسترسی در سايت: 

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1160|0
WSIS: ساختن اعتماد و امنيت در استفاده از ICT، بنگريد به: ٥. برای اطالعات بيشتر در مورد عمل

http://www.itu.int/wsis/c5/
٦. برای اطالعات بيشتر در مورد دستور جلسه امنيت سايبری جهانی بنگريد به:

http://www.itu.int/cybersecurity/gca/
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ICT می باشد. دستور جلسه امنيت  Tامروزی وابسته به ساختن اعتماد و امنيت در استفاده از
ITU موجود را با تسهيل اجرای سه بخش فعاليتی امنيت  Uسايبری جهانی، برنامه های کاری

ITU با چهارچوبی از همکاری بين المللی را کامل می کند.  Uسايبری
GCA دارای هفت هدف راهبردي مهم برپايه پنج حوزه کاری می باشد:

١. اعمال قانونی
٢. اعمال فنی واسطه

٣. ساختارهای سازمانی
٤. صالحيت

٥. همکاری بين المللی١
ــد. با وجود اينکه اعمال فنی به  ــايبری نيازمند رويکردی جامع می باش نبرد عليه جرايم س
ــه پليس امکان پيگيری و  ــت که ب ــد از هر جرمی جلوگيری کنند، مهم اس ــی نمی توانن تنهاي
ــود.٢ در ميان حوزه هاي کاری  ــايبری به طور مؤثر داده ش ــب قرار دادن جرايم س ــت تعقي تح
GCA، ”اعمال قانونی“ روی چگونگی نمايان ساختن چالش های قانونی ايجاد شده توسط 
ــازگارانه بين المللی تمرکز  ــيوه س ICT در ش ــبکه ــده در ش Tفعاليت های خالفکارانه انجام ش
ــد رويکردهای تقويت شده برای  ــطه“ روی اعمال کليدی برای رش می کند. ”اعمال فنی واس
ــايبری تمرکز می کند، مثل طرح های اعتباری ،  ــت و مديريت بحران در فضای س ــود امني بهب
ــاختارهای سازمانی“ روی جلوگيری، رديابی، پاسخ و مديريت  ــتانداردها. ”س پروتکل ها و اس
بحران حمالت سايبری شامل حفاظت از سامانه  های زيربنايی اطالعات حياتی تمرکز می کند. 
”ظرفيت“ روی راهبردهای ماهرانه برای ساختارهای ظرفيتی برای باال بردن آگاهی، انتقال 
دانش و رشد امنيت سايبری در دستور جلسه سياست ملی تمرکز می کند. در نهايت ”همکاری 
ــتن با تهديدات  ــروکار داش بين المللی“ روی همکاری بين المللی، گفتگو و هماهنگی در س

سايبری تمرکز می کند.
ــعه چهارچوب قانونی مربوط به جرايم سايبری  ــعه مناسب قانون در اين رويکرد، توس توس

١. برای اطالعات بيشتررجوع کنيد به:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html.

٢-٦ مراجعه کنيد. ٢. برای مروری در مورد مهمترين ابزارها در جنگ عليه جرايم سايبری به بخش



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۲۳

ــت. اول از همه اين مسئله نيازمند تهيه قانون ــايبری اس ــی ضروری از راهبرد امنيت س بخش
ــی غير قانونی، تداخل جزايي برای جريمه کردن اعمالی مثل کالهبرداری رايانه ای، دسترس
ــد.١ اين حقيقت که ــتهجن می باش ــار عکس های مس در اطالعات، تخلف از کپی رايت و انتش
ماده های موجود در قانون کيفری قابل اجرا برای اعمال مشابه انجام شده بيرون شبکه وجود
ــده مشابه روی اينترنت اعمال ــت که آنها را می توان به اعمال انجام ش دارند به اين معنی نيس
ــناخت هر مفر قانوني ــی از قوانين ملی جاری برای ش ــن تجزيه و تحليل دقيق ــرد.٢ بنابراي ک
ــه ابزارهای ضروری و ــون کيفری،٤ پليس نياز ب ــت.٣ جدا از ماده های قان ــم اس ــی، مه احتمال
ــان چالش های ــايبری دارد.٥ اين قبيل پيگرد ها خودش ــتگاههايی برای پيگرد جرايم س دس
ــوند و اعمالی ــد.٦ متخلفان می توانند تقريبًا از هر مکانی در دنيا مرتکب تخلف ش ــادی دارن زي

ــون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤١. برای  ــايبري، مجله مروري قان ــرد جهاني مبارزه با جرايم س ــان آرام رويك ٦، جري Gercke .e ١
مروری درمورد مهمترين ماده های قانون جنايی بخش ١-٦ را ببينيد.

.٢٤٥ ،DAWR R، جرايم سايبری، مشکل پشت عبارت Sieber .r ٢
ــط  ــده توس ــتانداردهای بين المللی تعريف ش ــايبری و همخوانی با اس ٣. برای مروری در مورد قانونگذاری جرايم س
http://www.coe. ...:ــايت ــی در س ــايت اتحاديه اروپا، قابل دسترس ــايبری بنگريد به وب س ــيون جرايم س .کنوانس

/int/cybercrime
٢٠٠٥، صفحه  ITUدر قانونگذاری ضد هرزنامه در دنيا، ــايبری: بررسی ــی قانونگذاری ملی جرايم س Uبرای مثال بررس
http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ ..:ــايت _، قابل دسترسی در س ٥

ITU_Bueti_Survey.pdf
23، قابل ــى، صفحه ــه مبحث ــت- مقال ــرقت هوي Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi، س

دسترسى در سايت:
https://www.primeproject.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf

 ،Schjolberg g؛ ٢٠٠٧ ــماره ٣، ــماره ٣، ش ــرقت هويت: مقاله مروری CIPPIC، ش Cرويکردهای قانونگذاری برای س
چهارچوب قانونی - دسترسی غير مجاز به رايانه ها- قانون کيفری در ٤٤ کشور، قابل دسترسی در سايت:

http://www.mosstingrett.no/info/legal.html.
٤. بخش ١-٦ را ببينيد.
٥. بخش ١-٦ را ببينيد.

٢-٣ را ببينيد. ٦. برای مروری در مورد مهمترين چالش ها در جنگ عليه جرايم سايبری بخش



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۲۴

ــايبری  ــان انجام می دهند.١ ابزارهای مورد نياز برای پيگرد جرايم س ــاندن هويتش برای پوش
می توانند به طور کامل از آنهايی که برای پيگردهای جرايم معمولی استفاده می شوند متفاوت 

باشند.٢

۴-۱ ابعاد بين المللی جرايم سايبری
جرم سايبری اغلب دارای بعد بين المللی است.٣ پست های الکترونيکی با محتوای غيرقانونی 
ــده عبور می کنند يا محتوای  ــتنده به گيرن ــور حين انتقال از فرس ــب از ميان تعدادی کش اغل
ــايبری همکاری نزديک بين  ــود.٤ در پيگرد  جرايم س ــور ذخيره می ش غيرقانونی خارج از کش
کشورهای درگير خيلی مهم است.٥ توافقات قانونی دو طرفه موجود بر پايه فرآيندهای رسمی، 
ــريع به رويدادها، همچنين  ــخ س ــند.٦ انجام توافقات برای پاس پيچيده و اغلب زمانبر می باش

درخواست ها برای همکاری بين المللی ضروری است.٧

Claessens/Preneel/ :ــاندن هويت استفاده از سرويس های ارتباط بی نام می باشد، بنگريد به /. امکانی برای پوش ١
Vandewalle، «راهکارهايی برای ارتباط بی نام در اينترنت»، ١٩٩٩؛ با توجه به بحث فنی در مورد قابليت رديابی 

٧، قابل دسترسی در سايت:  CERT گزارش ساليانه»، صفحه و بی نامی، بنگريد به: «تحقيقات
http://www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf

ــتم های به اشتراک گذاری فايل بنگريد به: Clarke/Sandberg/Wiley/Hong، «شبکه: ذخيره  با توجه به سيس
Chothia/Chatzikokolakis، « بررسی سيستم اشتراک فايل بی نام»، قابل  اطالعات و بازيابی سيستم»، ٢٠٠١؛

دسترسی در سايت:
http://www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2004-ACMCS-p2p/html/AS04.pdf;

Han/Liu/Xiao;Xiao، طرح پروتكل مجاور به مجاور ارتباط دو طرفه، 2005.
١١-٢-٦ را ببينيد. ٢. با توجه به پاسخ های قانونی به چالش های ارتباط بی نام بخش

ــم، ٢٠٠١،  ــايبری و تروريس ــايبری و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم س Sofaer/Goodman، جرم س .n ٣
صفحه ١، قابل دسترسي در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f
ــبکه، رجوع کنيد به: Clark، فناورهای ذخيره ای برای ساده  ــرويس های ذخيره ش k. با توجه به امکان پذيری های س ٤

ترين ذخيره اطالعات و مديريت، ٢٠٠٥.
t. با توجه به نياز برای همکاری بين المللی در جنگ عليه جرايم سايبری، بنگريد به: Putnam/Elliott، پاسخ های  ٥
ــايبری و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم  Sofaer/Goodman، جرم س ــايبری در nبين المللی به جرايم س

٢٠٠١، صفحه ٣٥، قابل دسترسي در سايت: سايبری و تروريسم،
http://media.hoover.org/documents/0817999825_35.pdp g p f
صفحه - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبرى و تروريسم، 2001، -، جرم سايبرى و امنيت Sofaer/Goodman

1، قابل دسترسي در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f

٣-٣٦ را ببينيد. ٦. بخش
.١٤١ ،٢٠٠٦ Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، .٧
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تعدادی از کشورها نحوه همکاری قانونی دوطرفه شان را بر روی اصل "مجرميت دوگانه"  قرار
می دهند.١ پيگردها در سطح جهانی در كل محدود به جرايمی هستند که در همه کشورهای
ــوند. اگرچه تخلفاتی وجود دارند که در هرجايی از دنيا ــمرده می ش ــرکت کننده جرم ش ش
ــورد پيگرد قانونی قرار گيرند با اين وجود تفاوت های منطقه ای نقش مهمی را در ــد م می توانن
اين امر بازی می کنند.٢ يک مثال در اين مورد محتوای غيرقانونی است. جرم انگاري محتوای
ــت.٣ موضوعاتی که از لحاظ قانونی می توانند در ــورهای مختلف متفاوت اس غيرقانونی در کش

کشوری منتشر شوند ممکن است در کشور ديگری غير قانونی باشند.٤

١. مجرميت دوگانه وجود دارد اگر جرم تحت قانون هم درخواست کننده و هم مورد درخواست جرم باشد. مشکالت 
ــيون ها و عهدنامه های بين المللی  ــی موضوعی در تعدادی از کنوانس ــل مجرميت دوگانه در پيگيری های بين الملل اص
٣ چهار چوب حکم اتحاديه اروپا در ١٣ ژوئن ٢٠٠٢ در رويکردهای مجوز  ٢ می باشد. مثالهايی در اين مورد شامل تبصره
دستگيری و تسليم بين کشورهای عضو (٥٨٤/٢٠٠٢/JHA). با توجه به اصل مجرميت دوگانه در پيگيری های بين المللی 
ــی در سايت: ــگيری و کنترل جرايم رايانه ای"، ٢٦٩، قابل دسترس ــتور راهنمای اتحاديه اروپا در پيش بنگريد به: "دس
http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html

ــی در  ٢٠٠٥، قابل دسترس ــايبری، ــازی رويکردهای قانون ملی در جرايم س ــان س Schjolberg/Hubbard، يکس
سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/docs/Background_Paper_Harmonizing_Na-
tional_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf
UNAFEI Resource e، همکاری بين المللی در پيش نويس کنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم فراملی، Plachta

Material Series، شماره ٥٧، چهاردهمين دوره آموزش بين المللی، صفحه ٨٧، قابل دسترسی در سايت:
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no57/57-08.pdf.

ــتانداردهای بين المللی  ــايبری و همخوانی با اس ــد. برای مروری در مورد قانونگذاری جرايم س ٥-٥ را ببيني ــش ٢. بخ
http:// ــده توسط کنوانسيون جرايم سايبری بنگريد به وب سايت اتحاديه اروپا، قابل دسترسی در سايت:... /تعريف ش

/www.coe.int/cybercrime
٢٠٠٥، صفحه  ITUدر قانونگذاری ضد هرزنامه در دنيا، ــايبری: بررسی ــی قانونگذاری ملی جرايم س Uبرای مثال بررس
http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ ..:ــايت _، قابل دسترسی در س ٥

ITU_Bueti_Survey.pdf
23، قابل ــى، صفحه ــه مبحث ــت- مقال ــرقت هوي Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi، س

دسترسى در سايت:
https://www.primeproject.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf

Schjolberg، چهارچوب  g؛ ٣، ٢٠٠٧ ــماره CIPPIC، ش ــرقت هويت: مقاله مروری رويکردهای قانونگذاری برای س
قانونی - دسترسی غير مجاز به رايانه ها- قانون کيفری در ٤٤ کشور، قابل دسترسی در سايت:

http://www.mosstingrett.no/info/legal.html.
ــرا جنبه های خاص از  ــی از داليل اين بود که چ ــات غير قانونی يک ــاوت با توجه به محتوي ــی متف ــای قانون ٣. عرف ه
محتويات غير قانونی در کنوانسيون جرايم سايبری وجود ندارد، اما در پروتکل ديگری بررسی شده است. بخش ٥-٢

را ببينيد.
٤. با توجه به رويکردهای ملی متفاوت به سوی تخلف شمردن موضوعات مستهجن کودکان، مراجعه کنيد به:

Sieber Kinderpornographie, Jugendschutz und Providerverantwortlichkeit im Internet,
1999.
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ــان است.١ جدا از مقوله های زبانی و  ــتفاده به طور عمده در دنيا يکس فناوری رايانه مورد اس
نوع قدرت، تفاوت های خيلی کمی بين سيستم های رايانه اي و تلفن های همراه فروخته شده 
در آسيا و آنهايی که در اروپا فروخته شده اند وجود دارد. موقعيتی مشابه در رابطه با اينترنت 
ــازی، پروتکل های استفاده شده در کشورهای قاره آفريقا با  ــتاندارد س وجود دارد. به خاطر اس
ــت.٢ استانداردسازی، امکان دسترسی  ــتفاده شده يکسان اس آنهايی که در اياالت متحده اس

کاربران سرتاسر دنيا به خدمات يکسان اينترنتی را فراهم می سازد.٣
سؤال اين است که يکسان سازی استانداردهای فنی دنيا چه اثری روی توسعه قانون کيفری 
ملی دارد. کاربران اينترنت می توانند به اطالعاتی از سرتاسر دنيا دسترسی داشته باشند، که 

در خارج از کشور ممکن است قانونی بوده و در کشور خودشان غيرقانونی باشد.
ــازی فنی فراتر از جهانی سازی فناوری و  ــی از استانداردس ــعه های ناش از لحاظ نظری توس
خدمات است و می تواند منجر به يکسان سازی قانون های ملی شود. اگر چه، بطوری که توسط 
ــورای اروپا نشان داده شده است،٤ ــايبری ش ــيون جرايم س مذاکرات در اولين پروتکل کنوانس

اصول قانون ملی خيلی کندتر از توسعه های فنی تغيير می کند.٥
اگرچه براي اينترنت ممکن است کنترل  مرزی وجود نداشته باشد اما وسايلی برای محدود 
کردن دسترسی به اطالعات خاص وجود دارد.٦ ارايه دهنده دسترسی به اينترنت به طور عموم 
ــدود کند و ارايه دهنده خدمات که اطالعات وب سايت ها  ــايتهای خاص را مس می تواند وب س

TCP/ کار کردن اينترنت با ،Comer شبکه های رايانه؛ ،r Tanebaum ١. با توجه به پروتکل های شبکه بنگريد به:
IP - اصول، پروتکل ها و معماری.

 (IP (Internet Protocol l)، و TCP (Transmission Control Protocol l. مهمترين پروتکل های ارتباطی ٢
TCP/ /، کار کردن اينترنت با Comer شبکه های رايانه؛ ،r Tanebaum ــند. برای اطالعات بيشتر، بنگريد به: mمی باش

IP - اصول، پروتکل ها و معماری.
ــازی فنی رجوع کنيد به: OECD، فضای آدرس اينترنت، مالحظات اقتصادی در مديريت  ٣. با توجه به استانداردس

٢٠٠٧، DSTI/ICCP(٢٠٠٧)٢٠/FINAL، قابل دسترسی در سايت: ، IPv٦ IPv٤ و در توسعه
T٠٦١٥٠٠٠٠٠A٠٠١٥PDFE.pdf/ff ١٥/٠٦/http://www.itu.int/dms_pub/itut/oth

Gercke، رويکردهای ملی، منطقه ای و بين المللی در جنگ  eبا توجه به اهميت استانداردهای فنی و قانونی بنگريد به:
عليه جرايم سايبری، مجله مروری قانون رايانه بين المللی، ٢٠٠٨ف صفحه ٧.

٤. پروتکل اضافی در کنوانسيون جرايم سايبری، در خصوص تخلف دانستن مرتکب شدن به  اعمال نژاد پرستی و بيگانه 
.http://www.conventions.coe.int   :قابل دسترسی در سايت ،(t ستيزی از طريق رايانه (CETS شماره ١٨٩

ــتن پخش موضوعات بيگانه ستيزی، ماده های  ــرکت کننده در مذاکره در مورد تخلف دانس ٥. از آنجايی که اعضای ش
وابسته به اين موضوع به اولين پروتکل کنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبری اعمال شد.

.٢٥٣ ١٩، شماره ٢، صفحه ٦. Zittrain، مجله قانون و فناوری هاروارد، ٢٠٠٦، جلد
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ــور خاص از Pرا ذخيره می کند می تواند برای کاربران برپايه آدرس های IP متصل به يک کش
ــری IP).١ هر دو اين اعمال را می توان دور ــه اطالعات جلوگيری کند. (هدف گي ــی ب Pدسترس
ــتند که می توانند برای نگهداری تفاوت های منطقه ايی در زد، اما با اين وجود ابزارهايی هس
The OpenNet Initiative٣ گزارش می دهد که اين ــبکه جهانی استفاده شوند.٢ يک ش

نوع از سانسور توسط حدود دو جين از کشورها آزمايش شده است.٤

۵-۱ پی آمدها برای کشورهای در حال توسعه
ــايبری چالش بزرگی ــا به تهديدات جرايم س ــاي مقابله كننده و راهکاره ــن راهبرده يافت
ــعه است. يک راهبرد ضد جرايم سايبری مفصل در ــورهای در حال توس به خصوص برای کش
كل شامل اعمال حفاظت فنی، همچنين ابزارهای قانونی می باشد.٥ توسعه و اجرای اين ابزارها
ــورهای در حال توسعه ــتند.٦ کش ــيار پرهزينه هس نياز به زمان دارد. اعمال حفاظت فنی بس
ــت هزينه دوباره نياز به کامل کردن اعمال حفاظتی  اينترنت دارند اگرچه اين امر ممکن اس

خدمات اينترنت را باال ببرد.٧
ــورهای در حال توسعه را به دليل ــی از اعمال حفاظتی ضعيف در حقيقت کش خطرات ناش
ــو مورد بحث قرار گرفت. بنگريد به: Poullet، The Yahoo! Inc. انتقام  ــرای مثال اين امر در مورد قضيه ياه ١. ب

قانون از فناوری؟، قابل دسترسی در سايت:
http://www.juriscom.net/en/uni/doc/yahoo/poullet.htm

2006، صفحه 2. Goldsmith/Wu، چه كسى اينترنت را كنترل مى كند؟ وهميات دنياى بدون مرز،
ــرورهای پروکسی که در خارج از کشور  ــتفاده از س ــتراتژی های هدف يابی جغرافيايی اس ٢. امکانی برای دور زدن اس

قرار دارند.
The OpenNet Initiative گروهی فرا آتالنتيک از موسسات آکادميک است که در مورد وارسی ها و فيلترينگ  .e ٣
ــگاه آکسفورد در شبکه شرکت می کنند. برای  ــکده قانون هاروارد و دانش اينترنت گزارش می دهد. در ميان همه، دانش

اطالعات بيشتر بنگريد به:
http://www.opennet.net.

OSCE، قابل دسترسی در سايت: ٤. Haraszti، پيشگفتاری در قواعد و آزادی اينترنت در منطقه
http://www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf.

٥. فصل ٤ را ببينيد.
OECD، «موضوع هرزنامه در کشورهای  D. با توجه به هزينه های اعمال حفاظتی مورد نياز برای جنگ عليه هرزنامه: ٦

٢٠٠٥، صفحه ٤، قابل دسترسی در سايت: ،FINAL/(٢٠٠٥)٦DSTI/CP/ICCP/SPAM ،«در حال توسعه
http://www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf

٢٠٠٧، صفحه  ٧. با توجه به امنيت سايبری در کشورهای در حال توسعه بنگريد به: گزارش جامعه اطالعات جهانی،
٩٥، قابل دسترسی در سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007/WISR07_full-free.pdf
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ــرای محافظت از  ــر قرار می دهد.١ توانايی ب ــديدتر تحت تأثي ــان ش حفاظت و ايمنی کمترش
مشتريان، همچنين کارخانه ها، نيازی اصولی نه فقط برای تجارت عادی بلکه برای تجارت های 
آنالين يا وابسته به اينترنت دارد. در غياب امنيت اينترنت، کشورهای در حال توسعه ممکن 
است با مشکالت مهمی در رشد تجارت الکترونيکی و شرکت در صنايع خدماتی آنالين مواجه 
ــعه اعمال فنی برای رشد امنيت سايبری و قانون جرايم سايبری مناسب هم برای  ــوند. توس ش
کشورهای توسعه يافته و هم کشورهای در حال توسعه حياتی است. در مقايسه با هزينه های 
مرتبط با ايجاد امنيت و اعمال حفاظتی در شبکه های رايانه ای، اعمال اوليه حفاظتی ممکن 
ــعه نياز به آوردن راهبردهاي ضد جرايم  ــورهای در حال توس ــد. کش ــت خيلی ارزانتر باش اس

سايبری شان به درون جريان استاندارد های بين المللی دارند.٢

ــته بسيار زياد را توصيف  ــال پيام های ناخواس ــد. عبارت ”هرزنامه“ فرآيند ارس ١. مثالی در اين زمينه هرزنامه می باش
می کند. برای تعريف دقيق تر مراجعه کنيد به: «بررسی قانونگذاری ملی جرايم سايبری: بررسی ITUدر قانونگذاری 

٥، قابل دسترسی در سايت: ضد هرزنامه در دنيا»، ٢٠٠٥، صفحه
..http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Sur-p g p p g g p
vey.pdy p f
ــبت به ــعه نس ــورهاى در حال توس ــكالت جدى تر را براى كش ــت مش به دليل منابع محدود تر، هرزنامه ممكن اس
DSTI/CP/ ،/ ــورهاى در حال توسعه" OECD، "موضوع هرزنامه در كش ــورهاى صنعتى ايجاد كند. بنگريد به: كش

FINAL/6(2005)ICCP/SPAM، 2005، صفحه 4، قابل دسترسى در سايت:
http://www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf

٢. برای اطالعات بيشتر در مورد راهبرد ضد جرايم سايبری رجوع کنيد به فصل ٤.
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۱-۲ تعريف جرم سايبری
ــايبری با تعريف عبارت «جرم ــارات در مورد جرايم س ــتر گزارش ها، راهبرد ها يا انتش بيش
ــايبری را به عنوان هرگونه فعاليتی ــروع می شوند.١ يک تعريف عمومی، جرم س ــايبری» ش س
ــتند توصيف ــبکه ها، ابزار، هدف يا مکانی برای فعاليت تبهکاری هس که در آن رايانه ها يا ش

ــايبری، تعريف و اطالعات  ــايبری بنگريد به: جرايم س ١. با توجه به رويکردهايی برای تعريف و مقوله بندی جرايم س
عمومی، موسسه استراليايی جرم شناسی، قابل دسترسی در سايت:

http://www.aic.gov.au/topics/cybercrime/definitions.html
Gordon/Ford، تعريف و طبقه بندی جرايم سايبری، مجله  .d ــايبري شماره ٨ ــيون جرايم س گزارش تبييني كنوانس
ــايبری در فرانسه: مرور،  Chawki، جرايم س i؛ ــماره ١، ٢٠٠٦، صفحه ١٣-٢٠ ــی رايانه ای، جلد ٢، ش ويروس شناس

٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت:
http://www.crimresearch.org/articles/cybercrime-in-france-overview/

٤، قابل دسترسی  ٢٠٠٧، صفحه ٧ها، جرايم و تروريسم سايبری: آسيب پذيری ها و سياست کنگره، Botnet, Wilson
در سايت:

http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf
٢٠٠٤، صفحه ٥، قابل دسترسی در سايت: جرايم سايبری، گزارش پارلمان کميسيون جرايم استراليا،

http://www.aph.gov.au/Senate/Committee/acc_ctte/completed_inquiries/2002-04/cy-p p g p q y
bercrime/report/report.pdp p p f

Hale، جرايم  e؛ ــه ٣ ــايبری و امنيت،IA-٣، صفح ــت اطالعات، جرايم س ــايبری روی امني ــر جرايم س Hayden، اث
١٨، قابل دسترسی در سايت: ٢٠٠٢، جلد CJI سايبری: حقايق و آمار و ارقام در خصوص اين بی تکليفی جهانی،

http://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=37
.1 Forst، جرايم سايبرى: دادگاه استينافى، 1999، صفحه
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ــيون بين المللی  ــی برای رويکردی بين المللی تبصره ١,١ پيش نويس کنوانس ــد.١ مثال می کن
ــم (CISAC)٢ است که اشاره دارد جرايم  ــايبری و تروريس تقويت حفاظت در برابر جرايم س
سايبری اعمالی در رابطه با سيستم های سايبری است.٣ برخی تعريف ها در تالش براي در نظر 
ــايبری را دقيق تر تعريف می کنند.٤ تعريف جرايم  ــتند و جرايم س گرفتن اهداف يا نيت ها هس
ــروع هستند با  ــطه رايانه که هم غير قانونی و هم نامش ــايبری به عنوان: "فعاليت های به واس س

بخش های خاص كه می توانند از ميان شبکه های الکترونيک جهانی هدايت شوند".٥
 اين توصيفات بيان شده مواردی که از سخت افزار فيزيکی برای مرتکب شدن جرايم عادی 
ــود را مستثنا می کند، اما خطر آنها جرايمی را مستثنی می کند که در توافقات  ــتفاده می ش اس
ــايبری" در نظر گرفته  ــيون جرايم س ــايبری، از قبيل "کنوانس بين المللی به عنوان جرايم س

 ،٢١ ١٩٩٥، صفحه ،FBI مقوله های جرايم رايانه ای: چگونه تکنوجرايم رخ می دهند، بيانيه ،Carter :ــد به r. بنگري ١
قابل دسترسی در سايت: 

http://www.fiu.edu/~cohne/Theory%20F08/Ch%2014%20-%20Types%20of%20co
mputer%20crime.pdf
ــوس، دنياى الكترونيك فضاى مجازى، اخبار Charney، جرايم رايانه: انتقال اجراى قانون از محيط مادى به نامحس
ــتند؟ ــتمداران نگران جرايم رايانه اي نيس Goodman، چرا سياس n؛ 7، صفحه 489 ــماره 7، ش 1994، جلد 41 فدرال،

مجله قانون و فناورى هاروارد، جلد 10، شماره 3، صفحه 469.
ــي به ميزباني دانشگاه استانفورد در  ــتانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانس ــيون بين المللي اس ٢. پيش نويس كنوانس
سال ١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت. متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، 

صفحه ٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س Goodman/Brenner  نتايج ناش ــتر rبراي اطالعات بيش
٢٠٠٢، صفحه ٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦،

..http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  Soafer

صفحه ٢٢٥، موجود در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

2002، صفحه 78. ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري،
١ ٣. تبصره

تعريفات و استفاده از عبارت ها براى مفاد اين كنوانسيون:
١..«جرايم سايبری» به معنی رفتاری با توجه به سيستم های سايبری می باشد، که به عنوان تخلفی قابل مجازات طبق 

اين کنوانسيون طبقه بندی شده است؛
[...]

٣؛ Hayden، اثر جرايم سايبری روی امنيت اطالعات، جرايم سايبری و امنيت،IA-٣، صفحه .٤
٢٠٠٢، جلد ١٨، قابل  CJI ،ــی ــام در خصوص اين بی تکليفی جهان ــايبری: حقايق و آمار و ارق ــم س I، جراي Hale .e ٥

دسترسی در سايت:
http://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=37
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USB٢ توليد می کند اگر مثل نرم افزارهای مخرب که ٢ برای مثال فردی که وسايل شده اند.١
٤ ــود، طوريکه که توسط تبصره ــيله متصل ش ٤اطالعات را روی رايانه از بين می برند وقتی وس
کنوانسيون جرايم سايبری شورای اروپا تعريف شده است تخلفی صورت گرفته است.٣ اگرچه
عمل حذف داده يا اطالعات با استفاده از وسيله فيزيکی برای کپی کردن کد مخرب از طريق
ــده است و ممکن است تحت تعريف محدود باال جرم ــبکه های الکترونيک جهانی انجام نش ش
ــوب نشود. اين عمل تنها ممکن است به عنوان جرم سايبری تحت تعريفی بر ــايبری محس س

اساس توصيف گسترده تری مثل عمل تداخل غيرقانونی در اطالعات باشد.
ــايبری" وجود ــکالت قابل مالحظه ای در تعريف عبارت "جرم س ــان می دهد که مش  اين نش
دارد.٤ عبارت "جرم سايبری" برای توصيف دامنه ای از جرم هاي شامل جرايم رايانه ای مرسوم،
ــود. طوريکه اين جرايم به شيوه های زيادی متفاوت ــبکه استفاده می ش و همچنين جرايم ش
هستند، هيچ معيار واحدی وجود ندارد که بتواند شامل همه اعمال ذکر شده در کنوانسيون
http://conven- -)، قابل دسترسی در سايت: ١٨٥ ــايبری (CETS شماره ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ١. کنوانس

tions.coe.int
ــط اين کنوانسيون بخش ١-٦ را ببينيد.Sofaer، به سمت  ــتر در مورد تخلفات تحت پوشش توس برای جزييات بيش
ــايبري، صفحه ٢٢٥،  Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم س ــايبر در ــيونی بين المللی در س nکنوانس

موجود در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

 ،Gercke .١٤٠ ،٢٠٠٦ ــايبري، مجله مروري قانون رايانه، Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم س
 ،٢٠٠٨ رويکردهای ملی، منطقه ای و بين المللی در جنگ عليه جرايم سايبری، مجله مروری قانون رايانه بين المللی،
LOLAE مرور قانوني،  ــايبري، ــيون جرايم س ــي قانوني براي كنوانس Aldesco، انتقاالت بي نام: چالش ٧؛ صفحه

٩١- قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٢، صفحه
http://elr.lls.edu/issues/v23-issue1/alldesco.pdp p f.ff

٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: Jones، كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري: موضوعات و انتقادها،
http://www.cistp.gatech.edu/snsp/cybersecurity/materials/callieCOEconvention.pdf

Broadhurst، توسعه در اجرای قانون جهانی جرايم سايبری، در پی جويی: مجله بين المللی مديريت و استراتژی های 
ــيون جرايم سايبری، مجله بين المللی قانون، جلد ٩٥، شماره ٤،  ٤٠٨؛ پذيرش کنوانس پليس، (٢)٢٩، ٢٠٠٦، صفحه

.٨٨٩ ٢٠٠١، صفحه
2. Universal Serial Bus (USB)

٣. تبصره٤- قطع انتقال اطالعات
ــد را بپذيرد به طوريكه تخلفات  ــد اين قانون و اعمال ديگر در صورتي كه براي وضع كردن الزم باش ــر عضو باي (٣).ه
جزايي تحت قانوني وطني باشد، وقتي عمداً انجام مي شود شامل، نابود كردن، حذف، تباه، تغيير يا توقيف غير قانوني 

م ع ي

اطالعات رايانه.
(٤).يك عضو اين حق را براي خود مي پذيرد كه راهنماي توصيف شده در پاراگراف١ منجر به ضرر جدي مي شود.

r. برای مشکالت مربوط به کاربرد تعريف جرايم سايبری در جرايم دنيای واقعی بنگريد به: Brenner، سنجش جرايم  ٤
٢٠٠٤، قابل دسترسی در سايت: ،٩ ــراب کهنه، بطری های جديد؟، مجله قانون و فناوری ويرجينيا، جلد ــايبری: ش س
http://www.vjolt.net/vol9/issue4/v9i4_a13-Brenner.pdf.
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استانفورد و کنوانسيون جرايم سايبری شود، درحالی که بايد جرايم مرسوم که تنها با استفاده 
ــوند را مستثنی کرد. اين حقيقتي است که تعريف واحدی از "جرم  ــخت افزار انجام می ش از س
سايبری" وجود ندارد. مادامی که اين عبارت به عنوان يک عبارت قانونی استفاده نشده باشد 

مهم نيست.١

۲-۲ نوع شناسی جرايم سايبری
عبارت «جرم سايبری» شامل گستره متنوعی از جرم می باشد.٢ جرايم شناخته شده دامنه 
ــعه گونه شناسی يا سيستم طبقه بندی برای  ــش می دهد که توس ــيعی از تخلفات را پوش وس
ــازد.٣ يک سيستم جالب را می توان در يافته های کنوانسيون  ــايبری را مشکل می س جرايم س
ــايبری بين چهار نوع مختلف از  ــيون جرايم س ــورای اروپا يافت.٤ کنوانس ــايبری ش جرايم س

١. در قانون مدنی کشورها، استفاده از اين قبيل عبارات قانونی می تواند منجر به نزاعهايی با اصل درستي شود.
ــی غير قانونی، تداخل غير قانونی در اطالعات رايانه، قطع  ــايبری، دسترس ــهورترين تخلفات جرايم س ٢. برخی از مش
ــد. برای مروری در اين  ــتهجن می باش انتقال اطالعات، کالهبرداری رايانه ای، جعليات رايانه ای و پخش موضوعات مس
٢٠٠٤، ABA راهنمای بين المللی مبارزه با  ــازمان يافته اتحاديه اروپا، Sieber، گزارش جرايم س rزمينه بنگريد به:

Miller، دايره المعارف جرم شناسی. ،r ٢٠٠٥ جرايم سايبری، ٢٠٠٢، Williams، جرايم سايبری،
 ،٢٠٠٦ ،١ Gordon/Ford، تعريف و طبقه بندی جرايم سايبری، مجله ويروس شناسی رايانه ای، جلد ٢، شماره .d ٣

٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: Chawki، جرايم سايبری در فرانسه: مرور، ١٣-٢٠؛ صفحه
http://www.crimresearch.org/articles/cybercrime-in-france-overview/
ــايبرى، Gordon/Hosmer/Siedsma/Rebovich، ارزيابى فناورى، روش ها و اطالعات براى مبارزه با جرايم س

pdf.ff 198421/nij/grants/http://www.ncjrs.gov/pdffiles1 :2003، قابل دسترسى در سايت
http://conven- :قابل دسترسی در سايت ،(- ــايبری (CETS شماره ١٨٥ ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٤. کنوانس

tions.coe.int
١-٦ را ببينيد.Sofaer، به سمت  ــط اين کنوانسيون بخش ــتر در مورد تخلفات تحت پوشش توس برای جزييات بيش
 ،٢٢٥ ــايبري، صفحه ــايبر در Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم س ــيونی بين المللی در س nکنوانس

موجود در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

 ،Gercke .ــايبري، مجله مروري قانون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤٠ Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم س
رويکردهای ملی، منطقه ای و بين المللی در جنگ عليه جرايم سايبری، مجله مروری قانون رايانه بين المللی، ٢٠٠٨، 
ــايبري، LOLAE مرور قانوني،  ــيون جرايم س ــي قانوني براي كنوانس Aldesco، انتقاالت بي نام: چالش ٧؛ صفحه

٩١- قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٢، صفحه
http://elr.lls.edu/issues/v23-issue1/alldesco.pdp p f.ff

Jones، كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري: موضوعات و انتقادها، ٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت:
http://www.cistp.gatech.edu/snsp/cybersecurity/materials/callieCOEconvention.pdf

Broadhurst، توسعه در اجرای قانون جهانی جرايم سايبری، در پی جويی: مجله بين المللی مديريت و استراتژی های 
 ،٤ ٩٥، شماره ــيون جرايم سايبری، مجله بين المللی قانون، جلد ٢٠٠٦، صفحه ٤٠٨؛ پذيرش کنوانس پليس، (٢)٢٩،

.٨٨٩ ٢٠٠١، صفحه
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تخلفات تمايز قائل می شود:١
ــات رايانه ای؛٢ ــامانه ها و اطالع ــي به س ــه محرمانه بودن، تماميت و دسترس ــم علي é جراي

é جرايم مربوط به رايانه؛٣
é جرايم مربوط به محتوا؛٤

é جرايم مربوط به کپی رايت؛٥
ــه كامل نيست، معيار واحدي براي تفاوت قائل شدن بين مقوله ها ــی هميش اين نوع شناس
وجود ندارد. سه مقوله روی هدف حفاظت قانونی تمرکز می کنند: «جرايم عليه محرمانه بودن،
تماميت و در دسترس بودن سيستم ها و اطالعات رايانه ای»؛٦ تخلفات وابسته به محتوا؛٧ و جرايم
مربوط به کپی رايت٨. مقوله چهارم "جرايم مربوط به رايانه"٩ روی هدف حفاظت قانونی متمرکز
نمی شود، بلکه روی روش تمرکز دارد. اين ناهماهنگی منجر به همپوشانی بين مقوله ها می شود.
به عالوه برخی عبارت ها که برای توصيف اعمال خالفکارانه استفاده می شود (مثل «تروريسم
سايبری»١٠ يا فيشينگ١١) اعمالی که در ميان چندين مقوله قرار می گيرند را پوشش می دهد.

ــی استفاده شده توسط دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش  ١. نوع شناس
استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
٤ (قطع انتقال اطالعات)، تبصره ٥ (تداخل  ٢. تبصره ٢ (دسترسی غير قانونی)، تبصره ٣ (تداخل غير قانونی)، تبصره

١-٦ را ببينيد. ٦ (سوء استفاده از وسايل). برای اطالعات بيشتر در اين مورد بخش سيستمی)، تبصره
٨ (کالهبرداری رايانه ای). برای اطالعات بيشتر در اين مورد بخش ١-٦ را ببينيد. ٨ (جعليات رايانه ای)، تبصره ٧. تبصره ٧ ٣

١-٦ را ببينيد. ٤. تبصره ٩ (تخلفات مربوط به موضوعات مستهجن) برای اطالعات بيشتر در اين مورد بخش
٠. تبصره ١٠ (تخلفات مربوط به تخطی از کپی رايت و حقوق مربوطه) برای اطالعات بيشتر در اين مورد بخش ١-٦ را ببينيد. ٥

٤-٢ را ببينيد. ٦. بخش

٧. بخش ٥-٢ را ببينيد.

٨. بخش ٦-٢ را ببينيد.

٩. بخش ٧-٢ را ببينيد.
١٠. بخش١-٨-٢ را ببينيد.

ــازي اطالعات قرباني بكار  ــت كه كه براي آشكارس ــينگ (ماهي گيري)» توصيف كننده عملي اس ١١. عبارت «فيش
ــتفاده از ايميل براي «فيش (ماهي)» گرفتن براي گذرواژه يا  ــينگ» در اصل توصيف كننده اس مي رود. عبارت «فيش
Ollmann، راهنماي  n؛ ــد. گركي، رايانه و ركت، ٢٠٠٥، صفحه ٦٠٦ اطالعات مالي از درياي كاربران اينترنت مي باش

فيشينگ و پيشگيري از حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf.

براي اطالعات بيشتر در مورد پديده فيشينگ بخش٤-٨-٢ را ببينيد
ــينگ بنگريد به: Lynch، سرقت هويت در فضاى سايبرى: كنترل جرايم، مجله ــخ هاى قانونى به فيش hبا توجه به پاس
ــناخته ها را شناساندن، مجله قانون و فناورى ــرقت هويت، ناش Hoffhagle، س e؛ 259 قانون و فناورى بركلى،2005،

هاروارد، جلد 10، شماره 1،2007، صفحه 97.
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با اين وجود اين مقوله ها توسط کنوانسيون جرايم سايبری به عنوان پايه ای مفيد برای بحث 
در مورد جرايم سايبری ارايه شده اند.

۳-۲ نشانگرهای آماری در جرايم سايبری
ــی در نتيجه جرايم  ــت.١ ضررهای مال ــکل اس ــايبری روی جامعه مش ــن اثر جرايم س تعيي
سايبری، همچنين تعداد تخلفات، را به سختی می توان تخمين زد. برخی منابع ضررهای وارد 
٦٧ بيليون  ٧ ناشی از جرايم سايبری را به اندازه ــات در اياالت متحده٢ ــده به تجارت و مؤسس ش
دالر تخمين می زنند، اگرچه نتايج اين بررسی قطعی نيست.٣ اين تحليل روشمند نه تنها برای 

ضررهای مالی اعمال می شود بلکه برای تعداد تخلفات شناخته شده هم قابل اعمال است.٤
ــکل است، از آنجايی که قربانيان جرايم ممکن است  ــايبری مش اندازه گيری تعداد جرايم س
ــد در فهم اثر جرايم  ــی ها می توانن ــم را گزارش نکنند.٥ با اين وجود بررس ــن جراي ــه اي هميش
سايبری کمک کند. مهمتر از تعداد دقيق جرايم سايبری در هر سال، روند اين جرايم می باشد 

که می توان با مقايسه نتايج در چندين سال آن را به دست آورد.
CSI٦ ــط مؤسسه ــی امنيت و جرايم رايانه اي اياالت متحده توس ٦ مثالی در اين مورد بررس

ــده ميان روندهای ديگر را تجزيه و  ــت که تعداد جرايم رايانه اي انجام ش ــال ٢٠٠٧، اس ٧در س
تحليل می کند.٧

ــات مالی  ــرکت امنيت رايانه ای، آژانس های دولتی و مؤسس ٤٩١ ش ــخ های ــاس پاس براس
.٢٩-١ ٢٠٠٦، بخش Walden، جرايم رايانه و پيگيری های ديجيتال، .١

ــم رايانه، بنا به گفته  Evers، هزينه ٦٧ بيليون دالری جراي ــن، ١٠، همچني ــم رايانه FBI، صفحه ــی جراي ٢. بررس
-٢١٠٠-١٠٠٩_٢٢/http://news.zdnet.com :قابل دسترسی در سايت ،m ١٩,٠١,٢٠٠٦ ،٦ FBI، ZDNet News

html.٦٠٢٨٩٤٦
٩-٢ را ببينيد. ٣. بخش

٤. با توجه به اثر اقتصادی جرايم سايبری بخش ٩-٢ را ببينيد.
ــتم های IT ساکت ننشينند و مراجع  ــينگ و حمله به سيس ــته که در برابر حمالت فيش ــر کت ها خواس T از ش FBI .I ٥
قانونی را مطلع کنند، تا آنها در مورد تخلفات اينترنتی آگاهی بهتری داشته باشند. «اين برای اياالت متحده مشکلی 
است که برخی شرکت ها به طور واضح در مورد سياست های بد بيشتر از نتيجه حمالت هک نگران هستند.» بيان شده 

FBI. بنگريد به Heise News, ٢٧,١٠,٢٠٠٧,، قابل دسترسی در سايت: توسط مارک مرشون رييس
http://www.heise-security.co.uk/news/80152.

Computer Security Institute (CSI) .٦. موسسه امنيت رايانه، اياالت متحده
http://www. ــی در سايت: .، قابل دسترس ٢٠٠٧ The CSI Computer Crime and Security Survey .y ٧

/gocsi.com
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ــط پاسخ دهندگان ــده توس ــی تعداد جرايمگزارش ش ــد.١ اين بررس در اياالت متحده می باش
ــبت ٢٠٠١ نس ــال ــان می دهد که از س ــتند كرده و نش ٢٠٠٧ را مس ٧ تا ــال های ٢٠٠٠ بين س
ــی يا دسترسی غير مجاز به اطالعات (يا نفوذ به ــخ دهندگانی که در مورد حمالت ويروس پاس
ــت. اين تحقيق چگونگی و چرايی اين ــته اند کاهش يافته اس ــتم) آگاهی يا تجربه داش سيس

کاهش را توضيح نمی دهد.
اگرچه اين کاهش در تعداد جرايم شناخته شده در مقوله های ذکر شده توسط بررسی های
ــانه ها اعالم ــود (تناقض در نوع گزارش گاهی اوقات در رس ــات هم تأييد می ش ديگر مؤسس
ــاهده شده است - برای مثال آمار ــابه با تجزيه و تحليل آمار جرايم مش ــود).٢ نتايج مش می ش
ــال ٢٠٠٤ تعداد جرايم رايانه اي به ــان می دهد که بعد از اوج جرايم در س جرايم آلمان٣ نش

ميزان مشابه به سال ٢٠٠٢ کاهش پيدا کرده است.
 اين آمارها در مورد جرايم سايبری قادر به فراهم کردن اطالعات قابل اتکا درباره مقياس و
مقدار تخلفات نيستند.٤ عدم قطعيت در مورد جرايم گزارش شده توسط قربانيان٥ همچنين
ــود، اين ــايبری نمی تواند يافت ش اين حقيقت که هيچ توضيحی برای کاهش تعداد جرايم س
ــوند. در حال حاضر مدارک کافی برای پيش بينی ــير ش ــن تري تفس آمارها بايد بصورت روش

روند آينده وجود ندارد.

http:// /،قابل دسترسی در سايت:  ١ ٢٠٠٧، صفحه The CSI Computer Crime and Security Survey .y ١
/www.gocsi.com

با توجه به پاسخ دهندگان به اين بررسی احتماًال تنها مربوط به اياالت متحده می باشد.
.١٠ FBI، صفحه ٢. بررسی جرايم رايانه

٢٠٠٦، قابل دسترسی در سايت: Polizeiliche Kriminalstatisik .k ٣
bka.pdf_٢٠٠٦_download/pks-jb/http://www.bka.de/pks/pks٢٠٠٦

٤. با توجه به اين نتيجه، بنگريد به: جرايم سايبری، حريم خصوصی و عمومی مواجهه با چالش ها در بررسی تهديدات 
٧٠٥-٠٧، صفحه ٢٢، قابل دسترسی در سايت: -GAO GAO سند ،  سايبری،

http://www.gao.gov/new.items/d07705.pdf
Walden، جرايم رايانه و پيگيرى هاى ديجيتال، 2006، بخش 1-29.

٥. بخش ٢-٩-٢ را ببينيد.
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۴-۲ تخلفات عليه محرمانه بودن، تماميت و در دسترس بودن سامانه  ها
و اطالعات رايانه ای

همه جرايم در اين مقوله عليه (حداقل) يکی از سه اصول قانونی محرمانه بودن، درستی و 
ــده اند. برخالف جرايمی که توسط قانون کيفری کشورها پوشش  ــترس بودن انجام ش در دس
ــبت جديد می باشند،  ــدن جرايم به نس ــت (از قبيل دزدی يا قتل) رايانه اي ش ــده اس داده ش
ــال پيش  ٦٠ س ــامانه های رايانه اي و اطالعات و داده های رايانه اي تنها حدود به طوری که س
توسعه يافته اند.١ مورد پيگرد قرار دادن مؤثر اين اعمال نيازمند اين است که ماده های قانون 
کيفری موجود نه فقط از موارد محسوس و اسناد فيزيکی در مقابل تغيير حفاظت کنند، بلکه 
ــود.٢ اين بخش مروری اجمالی از بيشتر  ــط داده ش اين اصول قانوني براي موارد جديد نيز بس

تخلفات انجام شده تحت اين مقوله را ارايه می دهد.

۱-۴-۲ دسترسی غيرقانونی (هک کردن، کرک کردن)۳
ــاره به دسترسی غيرقانونی به يک سامانه رايانه دارد،٤ ــده توسط "هک" اش جرم توصيف ش

يکی از قديمی ترين جرايم رايانه  ای.٥ با توسعه شبکه های رايانه اي (به خصوص اينترنت) جرم 

Hashagen، اولين رايانه ها - تاريخچه و معماری. ١. با توجه به توسعه رايانه ها، بنگريد به:
ــايبري شماره ٨١ را ببينيد: «هدف اين تبصره ايجاد تخلفی  ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٢. گزارش تبييني كنوانس
ــد. اين کمک به پر کردن شکافها در قانون کيفری وابسته به جعل هاي سنتی  ــو با جعل اسناد محسوس می باش همس
است، که نيازمند قابليت خواندن بيانه ها يا اعالميههايی است که بصورت الکترونيکی ذخيره نشده نباشند. دستکاری 
ــنتی نتيجه ای جدی داشته باشد اگر  ــت به اندازه همان اعمال جعلگری س چنين اطالعاتی با ارزش مدرکی ممکن اس
نفر سومی را گمراه کند. جعل هاي رايانه اي شامل ايجاد يا تغيير بدون مجوز اطالعات ذخيره شده می باشد که با اين 
ــب می کنند، که متکی بر اصيل بودن اطالعات در معرض فريب  عمل ارزش متفاوتی را در زمينه معامالت قانونی کس

می باشد.»
٣. از ديدگاه قانونی، نياز واقعی برای تمايز قايل شدن بين «هکرهای رايانه» و «ِکَرکرهای رايانه» وجود ندارد بطوری 
ــر قانونی وارد رايانه اي  ــارت برای توصيف افرادی بکار می روند که غي ــی غير قانونی- هر دو عب ــه - در متن دسترس ک
شده اند.مهمترين تفاوت اين دو در انگيزه می باشد. عبارت "هکر" برای توصيف فردی که از گشتن در سيستم ها لذت 
ــود. عبارت "ِکَرکر" برای توصيف فردی که در وارد شدن به رايانه ها قانون  ــتن قانون استفاده می ش می برد بدون شکس

را نقض می کند.
ــال های توسعه IT، عبارت «هک» برای توصيف تالش برای برداشتن نرم افزار يا سخت افزار از سيستم  ٤. در اويل س

استفاده می شد. در اين متن عبارت «هک» اغلب برای توصيف فعاليت سازنده بکار می رود.
Levy، هکرها، ١٩٨٤؛ تخلفات هک، موسسه جرم شناسی استراليا، ٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: .٥

http://www.aic.gov.au/publications/htcb/htcb005.pdf
.٦١ ٢٠٠١، صفحه Wall، جرم و اينترنت، Taylor، هکتيويسم: در جستجوی اخالق گم شده؟
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(NASA( در اين فضا پديده ای مهم شده است.١ هدف های مشهور از حمالت هک شامل ناسا (
eBay و دولت آلمان می باشند.٢ مثالهايی yنيروی هوايی اياالت متحده، پنتاگون، ياهو، گوگل،

از تخلفات هک شامل:
é شکستن رمز عبور وب سايت های محافظت شده با رمز عبور؛٣

é دور زدن رمز عبور يک رايانه.
مثالهايی از اعمال اوليه شامل:

é استفاده از سخت افزار معيوب يا اجرای نرم افزار غيرقانونی برای بدست آوردن رمز عبور
برای وارد شدن به سيستم رايانه؛٤

é ايجاد وب سايت جعلی برای آشکار کردن رمز عبور کاربران؛٥
r (برای مثالKeyloggerها) که هر Keylogging نصب سخت افزار براساس روش های g é
فشار کليدی و بعد از آن هر رمز عبوری روی رايانه و وسيله استفاده شده را ثبت می کند.٦
ــان را تنها محدود به دور زدن ــت، برخی مجرمان فعاليت هايش انگيزه متخلفان متفاوت اس
١ نشان داده شده است).٧ اعمال امنيتی برای اثبات تواناييشان می کنند (بطوری که در شکل
بعضی ها به انگيزه سياسی عمل می کنند (شناخته شدن به عنوان "هکتيويسم يا فعال در بخش

ــهايی را درمورد حمالت هک منتشر می کند. بر اساس منابع آنها، بيشتر  h. انجمن آنالين HackerWatch، گزارش ١
Biegel، خارج از کنترل؟ محدوديت های  ــده بود. ٢٠٠٧) گزارش ش ــت از ٢٥٠ ميليون حمله ظرف يک ماه (اگوس

٢٠٠١، صفحه ٢٣١. سيستم قانونی مان در عصر فضای سايبری،
http://www.hackerwatch.org :منبع 

٢. برای مروری در مورد قربانيان حمالت هک بنگريد به:
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_security_hacker_history
5،صفحه825 2002،2، شماره5 EJIL ،جنگ اطالعاتي در جبر بين المللي: عناصر چهارچوب قانوني ،L Joyner/Lotrionte

٢٠٠١، صفحه  ــايبری، ــتم قانونی مان در عصر فضای س ــه: Biegel، خارج از کنترل؟ محدوديت های سيس ــد ب lبنگري
.٢٣١

.٦٥ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا، ٢٠٠٤، صفحه .r ٣
٤. Musgrove، حمله به شبکه با هدف اطالعات بانک، واشنگتن پست، ٣٠,٠٦,٢٠٠٤.

.٦٦ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا، ٢٠٠٤، صفحه .r ٥
ــه تهديد خفاافزار، بنگريد به:  ٢٠٠٤، صفحه ٦٥. با توجه ب ــه اتحاديه اروپا، ــازمان يافت Sieber، گزارش جرايم س .r ٦

.٤-IIA Hackworth، خفاافزار، جرايم سايبری و امنيت،
ــاس قانونگذاری  ــک رايانه و تغيير دادن اطالعات در صفحه اول برای اثبات توانايی متخلف می تواند -بر اس ــک ي ٧. ه
٦-a١ ــتر، بخش ــی غير قانونی و تداخل در اطالعات. برای اطالعات بيش - تحت تعقيب قرار بگيرد به عنوان دسترس

d١-٦ را ببينيد. و
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هک"١) مثالی در اين زمينه رخدادی برای وب سايت اصلی سازمان ملل می باشد.٢ در بيشتر 
موارد انگيزه متخلفان محدود به دسترسی نامشروع به سيستم رايانه اي نيست. متخلفان از اين 
دسترسی برای ارتکاب به جرايم بيشتر استفاده می کنند، مثل جاسوسی، دستکاری اطالعات 
٣ در بيشتر موارد دسترسی غيرقانونی به سيستم  .(DoS) ــي يا حمالت جلوگيري از دسترس

رايانه تنها اولين گام حياتی است.٤

۱: اين گرافيک وب سايتی را نشان می دهد که هک شده است. هکر صفحه اول سايت را شکل

برای آگاه کردن کاربران از حمله موفق تغيير داده است.

ــت. اين فعاليت های هک اجرا شده برای رشد  ــم تشکيل شده اس ــم» از دو لغت هک و اکتيويس ١. عبارت «هکتيويس
ــم و جرايم رايانه اي  ــتر بنگريد به: Anderson، هکتيويس ــی را توصيف می کند. برای اطالعات بيش nايديولوژی سياس

٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: سياسی،
http://www.aracnet.com/~kea/Papers/Politically%20Motivated%20Computer%20Crime.pdf
ــم: تجزيه و تحليلى ــايبرى حين جنگ با تروريس Vatis، حمالت س ــى بنگريد به: ــا توجه به موارد حمالت سياس ب

pdf.ff http://www.ists.dartmouth.edu/analysis/cyber_a1 پيشگويانه، قابل دسترسى در سايت:
ــتی را به کشتن کودکان  ــته بود که اياالت متحده و رژيم صهيونيس ــايت گذاش ٢. هکری پيامهايی را روی اين وب س
ــازمان ملل توسط هکران مورد تجاوز  ــايت س ــتر، بنگريد به اخبار BBC، «وب س Cمتهم کرده بود. برای اطالعات بيش

قرار گرفت»، قابل دسترسی در سايت:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/technology/6943385.stm

ــده اغلب منجر به ايجاد مشکالتی برای پليس می شود، به طوری که رديابی های  ــتفاده از رايانه های هک ش ٣. سوءاس
الکترونيکی اغلب منجر به شناسايی مستقيم متخلف نمی شود، اما اول از همه خود رايانه هک شده.

ــي از تخلف در  Goodman/Brenner نتايج ناش ــای متفاوت و اعمال احتمالی بنگريد به:  ــا توجه به انگيزه ه r. ب ٤
٢٠٠٢، صفحه ٧٠، موجود در سايت: ،٦ فضاي سايبري، UCLA مجله قانون و فناوري، جلد

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
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خيلی از تحليلگران تالش های رو به رشدی را برای دسترسی غيرقانونی به سامانه  های رايانه
٢٠٠٧ ثبت شده ٧ ميليون حمله در کل دنيا که تنها در طول آگوست ٢٥ ٥مشخص می کنند، با

است.١ سه فاکتور اصلی، تعداد در حال افزايش حمالت هک کردن را پشتيبانی می کند. 

حفاظت ناکافی و ناکامل از سامانه های رايانه
ــياري از سامانه های رايانه اي برای ــت و بس ــده اس صدها ميليون رايانه به اينترنت متصل ش
ــتند.٢ تجزيه و تحليل انجام شده ــی غيرقانونی بدون حفاظت مکفی هس جلوگيری از دسترس
توسط دانشگاه مريلند بيان می کند که يک سامانه رايانه حفاظت نشده که به اينترنت متصل شده
است در عرض يک دقيقه احتمال دارد که حمله ای اينترنتی را تجربه کند.٣ ايجاد اعمال حفاظتی
می تواند خطر را کاهش دهد اما حمالت موفقيت آميز عليه سامانه های رايانه اي به خوبی محافظت
شده ثابت می کند که اعمال حفاظت فنی هيچوقت به طور کامل حمالت را متوقف نمی کند.٤

توسعه ابزارهای نرم افزاری که حمالت را به صورت خودکار در می آورد
در حال حاضر نرم افزارهايي برای به صورت خودکار درآوردن حمالت مورد استفاده قرار گرفته
اند.٥ با کمک نرم افزار و حمالت از پيش طراحی شده يک متخلف تنها می تواند در ظرف يک روز

HackerWatch، گزارشهايی را درمورد حمالت هک منتشر می کند. بر اساس منابع آنها، بيشتر از  h.انجمن آنالين ١
http://www.hackerwatch.org :٢٥٠ ميليون حمله ظرف يک ماه (اگوست ٢٠٠٧) گزارش شده بود. منبع

ــم  Wilson، حمالت رايانه و تروريس ٢. با توجه به جنبه های حفاظتی از اعمال فنی برای حفاظت رايانه بنگريد به:
.٣،٥-IIV،سايبری، جرايم سايبری و امنيت

 ،١٣,٠٢,٢٠٠٧ ,Sekunden angegriffen ٣٩ Heise News, Online-Computer werden alle .٣
قابل دسترسی در سايت:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/85229
اين گزارش بر اساس تجزيه و تحليلى از پروفسور كوكير.

٤. برای مروری از نمونههايی از حمالت هک موفقيت آميزبنگريد به:
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_security_hacker_history
5،صفحه825 2002،2، شماره5 EJIL ،جنگ اطالعاتي در جبر بين المللي: عناصر چهارچوب قانوني ،L Joyner/Lotrionte

 ،WSIS ــت تسهيل در اعمال ITU، دومين نشس ــايبری، بنگريد به بيانات دبير كل U. با توجه به تهديدات جرايم س ٥
قابل دسترسی در سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/sg-opening-
remarks-14-may-2007.pdf

ــه امنيت سايبري جهاني ITU، گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني، ٢٠٠٨، صفحه ١٨، قابل  Uجلس
دسترسي در سايت:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html.
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با استفاده از يک رايانه هزارها رايانه را مورد حمله قرار دهد.١ اگر متخلف به رايانه های بيشتری 
دسترسی داشته باشد برای مثال از طريق بوت نت (Botnet) می تواند مقياس را بيشتر کند.٢

از آنجايی که بيشتر اين نرم افزارها از روش های پيش تنظيم حمله استفاده می کنند همه حمالت 
موفقيت آميز نيستند. کاربرانی که سيستم عامل و نرم افزارهای کاربری را به روز می کنند خطر 
ــترده را کاهش می دهند طوری که شرکت ها در حال توسعه  ــدن از اين حمالت گس قربانی ش
دادن نرم افزار حفاظتی و آماده شدن برای استاندارد کردن جلوگيري از حمالت هک هستند.

حمالت پر تعداد اغلب برپايه حمالت طراحی شده منحصر هستند. موفقيت اين حمالت اغلب 
ــتگي به تعداد سامانه های رايانه اي مورد حمله قرار  ــت بلکه بس نتيجه ماهرانه بودن روش نيس
گرفته دارد. ابزارها برای استاندارد کردن اين حمالت بطور گسترده ای در اينترنت قابل دسترسی 
می باشد.٣ برخی از اين ابزارها رايگان می باشند اما ابزارهای مؤثر ممکن است چند هزار دالر 
آمريکا قيمت داشته باشند.٤ مثالی در اين مورد ابزار هک مي باشد که به مجرم امکان محدود 
٣تا١١١,٩,٢٥٣,٢٥٣) اين نرم افزار  ٠ را می دهد. (برای مثال از ١١١,٢,٠,٠ IP کردن دامنه آدرسP
Pاجازه بررسی همه رايانه های محافظت نشده را با استفاده از آدرس IP تعريف شده می دهد.٥

ــده، بنگريد به: Ealy، ارزيابي جديدي از حمالت هك: مروري كلي از  ــتفاده ش y. براي مروري در مورد ابزارهاي اس ١
انواع، روش ها، ابزارها و پيشگيري، قابل دسترسي در سايت:

http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf.
ــوت نت عبارتي كوتاه براي گروهي از رايانه ها كه برنامه هايي را تحت كنترل خارجي اجرا مي كنند. براي جزييات  ٢. ب
 ،٢٠٠٧ ــيب پذيری ها و سياست کنگره، ــم سايبری: آس Wilson, ، Botnetها، جرايم و تروريس ــتر بنگريد به: tبيش

صفحه ٤، قابل دسترسی در سايت:
http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdp g gp p f
٢٠٠٨، قابل دسترسي در سايت: ، ٨ ITU Botnet Mitigation Toolkit همچنين منابع گردآوري شده و لينك ها درt
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/botnet.html.

١١، قابل دسترسي در سايت: ٣. گزارش روند امنيت وب ٢٠٠٤، صفحه
http://www.websense.com/securitylabs/resource/WebsenseSecurityLabs20042H_Re-
port.pdf
٢٠٠٣، صفحه ٣، قابل دسترسي در سايت: GAO ، "امنيت اطالعات - كنترل رايانه بر سيستم پرداخت اينترنتي ”
http://www.globalsecurity.org/security/library/report/gao/d03837.pdf.

.١٤٣ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه
ــده، بنگريد به: Ealy، ارزيابي جديدي از حمالت هك: مروري كلي از  ــتفاده ش y. براي مروري در مورد ابزارهاي اس ٤

انواع، روش ها، ابزارها و پيشگيري، قابل دسترسي در سايت:
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf.
Ealy، ارزيابي جديدي از حمالت هك: مروري كلي از انواع، روش ها، ابزارها و پيشگيري، قابل دسترسي در سايت: .y ٥
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf.
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نقش رايانه هاي شخصي در راهبرد هكرها
ــد.١ از آنجايی که ــزه اوليه يک حمله نمی باش ــتم رايانه اغلب انگي ــی به يک سيس دسترس
ــده اند حمله به رايانه های تجاری ــخصی محافظت ش رايانه های تجاری بهتر از رايانه های ش
ــخت تر است.٢ در طول چند سال ــده س ــتفاده از ابزارهای نرم افزاری از پيش طراحی ش با اس
ــان را روی رايانه های شخصی متمرکز  کرده ــمگيری حمالتش ــته، مجرمان به طور چش گذش
ــده اند. عالوه بر اين ــخصی به خوبی محافظت نش ــه دليل اينکه خيلی از رايانه های ش ــد، ب ان
رايانه های شخصی اغلب حاوی اطالعات خاصی هستند (برای مثال جزئيات کارت اعتباری و
ــخصی را مورد هدف قرار می دهند زيرا بعد از ــاب بانکی)  همچنين مجرمان رايانه های ش حس
ــه موفق، می توانند رايانه را در بوت نت قرار دهند و از رايانه  برای اعمال خالفکارانه ــک حمل ي

بيشتر استفاده کنند.٣
ــامانه رايانه ممکن است به عنوان عملی مشابه با دسترسی ــی غيرقانونی به يک س دسترس
غيرقانونی به يک ساختمان در نظر گرفته شود و در خيلی از کشورها به عنوان جرم شناخته
ــی به رايانه نشان ــتن دسترس ــود.٤ تجزيه و تحليل رويکردهای متفاوت برای جرم دانس می ش
ــی را زماني جرم تلقي ــی غير قانون ــده، موارد دسترس ــه در برخي قوانين وضع ش ــد ک می ده
مي كنند كه همراه با جرح بعدي باشد. برخی ماده های قانونی دسترسی اوليه را تخلف می داند،

در حاليکه رويکردهای ديگر عمل دسترسي را زماني جرم تلقي می کنند که:
é سامانه مورد دسترسی با اعمال امنيتی محافظت شده است٥ و / يا

٢٠٠٦، فصل ٣,٢٥٠. Walden، جرايم رايانه اي و پيگيري هاي جنايي، .١
Ealy، ارزيابي جديدي از حمالت هك: مروري كلي از  ــده، بنگريد به: ــتفاده ش y. براي مروري در مورد ابزارهاي اس ٢

انواع، روش ها، ابزارها و پيشگيري، قابل دسترسي در سايت:
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdp p f.ff

.2003 Erickson، هك: هنر سوءاستفاده،
ــوت نت عبارتي كوتاه براي گروهي از رايانه ها كه برنامه هايي را تحت كنترل خارجي اجرا مي كنند. براي جزييات  ٣. ب
ــيب پذيری ها و سياست کنگره، ٢٠٠٧،  ــم سايبری: آس ــتر بنگريد به: Wilson, ، Botnetها، جرايم و تروريس tبيش

٤، قابل دسترسی در سايت: صفحه
http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdp g gp p f

را ببينيد. 3-2 براي اطالعات بيشتر بخش
ــور، قابل دسترسی  ــی غير مجاز به رايانه ها- قانون کيفری در ٤٤ کش Schjolberg، چهارچوب قانونی - دسترس .g ٤

در سايت:
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html.

٥. ماده ٢ كنوانسيون جرايم سايبري را ببينيد.
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é مرتکب نيت سوء دارد١ و/يا
é اطالعات را بدست آورده، تغيير داده يا خراب کرده باشد.

ــی صرف را جرم نمی دانند، بلکه روی جرايم بعدی تمرکز  روش هاي حقوقي ديگر دسترس
می کنند.٢

۲-۴-۲ جاسوسی اطالعات
ــامانه های رايانه ذخيره می شود. اگر رايانه به اينترنت متصل  ــاس اغلب در س اطالعات حس
ــد، مجرمان در هرنقطه ای از دنيا می توانند برای دسترسی به اين اطالعات از طريق  ــده باش ش
ــرار تجارت استفاده  ــت آوردن اس اينترنت تالش کنند.٣ از اينترنت به اندازه زيادی برای بدس
ــی به آن از راه دور جاسوسی های  ــاس و توانايی برای دسترس ــود.٤ مقدار اطالعات حس می ش
١٩٨٠ تعدادی از هکرهای آلمانی موفق به  اطالعات را فوق العاده پرطرفدار می سازد. در دهه
وارد شدن در رايانه های ارتش و دولت اياالت متحده شدند و اطالعات سری را بدست آوردند 

و اين اطالعات را به نمايندگانی از اتحاد جماهير شوروی فروختند.٥

٣,٢٦٤ Walden، جرايم رايانه اي و پيگيري هاي جنايي، ٢٠٠٦، فصل .١
ــات را جرم مي داند (بخش  ــت آوردن اطالع ــد، كه تنها عمل بدس ــي در اين مورد قانون كيفري آلمان مي باش ٢. مثال

٢٠٠٧ تغيير پيدا كرد. متن زير نسخه قديمي مي باشد a٢٠٢). اين ماده در سال
- جاسوسي اطالعات a202 بخش

(٣).هر فرد كه اطالعاتي بدون اجازه، به عنوان مثال براي خودش يا ديگري را بدست مي آورد، درحالي كه نبايد به آن 
ــته باشد و در برابر دسترسي غير قانوني به شدت محافظت شده است، بايد محكوم به زنداني  ــي داش اطالعات دسترس

شدن براي دوره اي نه بيشتر از ٣ سال يا پرداخت جريمه شود.
ــق الكترونيكي يا  ــده از طري ــال ش ــده يا ارس ــده در  زيربخش (١) تنها ذخيره ش ــات به معناي توصيف ش (٤).اطالع

مغناطيسي يا در هر شكلي كه به صورت مستقيم قابل رويت نبوده مي باشند.
ــانه  Sieber، كتابچه راهنماي چند رس .r ــازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه ١٠٢ Sieber، گزارش جرايم س .r ٣

١٩، صفحه١٧. برای مروری در مورد قربانيان حمالت هک بنگريد به: اي، فصل
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_security_hacker_history
5، صفحه825 2002، شماره5 ،2 EJIL L، جنگ اطالعاتي در جبر بين المللي: عناصر چهرچوب قانوني، Joyner/Lotrionte

٤. گزارش ساليانه به كنگره اقتصاد خارجي و جاسوسي صنعتي -٢٠٠٣، صفحه ١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.ncix.gov/publications/reports/fecie_all/fecie_2003/fecie_2003.pdf.
http://www.ncix.gov/publica- ،در كمين هكر پرمكر ،Stoll :براي اطالعات بيشتر در اين مورد بنگريد به .l ٥

.pdf. .ff ٢٠٠٣_fecie/٢٠٠٣_tions/reports/fecie_all/fecie
http://pdf.textfiles.com/academics/wilyhacker.pdf
Stoll, The Cuckoo’s Egg, 1998
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مجرمان از روش های متنوعی برای دسترسی به رايانه های قربانيان استفاده می کنند١ شامل:
é استفاده از نرم افزار برای بررسی ورودی های محافظت نشده٢

é استفاده از نرم افزار برای دور زدن اعمال حفاظتی٣
é "مهندسی اجتماعی".٤

رويکرد آخر "مهندسی اجتماعی" که اشاره به نوع غيرفنی ورود دارد بر پايه کنش و واكنش
انسان و اغلب شامل فريب افراد ديگر برای شکستن فرايندهای امنيتی عادی می شود كه در
ــايل فنی نيست.٥ "مهندسی اجتماعی" هيچوقت کم ــت به ويژه که برپايه وس حال افزايش اس
ــت، که بيشتر دستکاری انسان با ــده نيس مؤثرتر از حمالت روی رايانه های خوب محافظت ش
نيت بدست آوردن دسترسی به رايانه را توصيف می کند.٦ مهندسی اجتماعی به طور معمول

خيلی موفق است، زيرا ضعيف ترين پيوند در امنيت رايانه اغلب کاربر رايانه می باشد.
ــده ــايبری ش ــينگ" تبديل به جرمی کليدی در فضای س برای مثال، در حال حاضر "فيش
ــهايی را برای بدست آوردن اطالعات حساس توصيف می کند (مثل رمز عبور) ــت٧ و تالش اس

Ealy، ارزيابي جديدي از حمالت هك:  ٢٠٠٤، صفحه ٨٨؛ ــازمان يافته اتحاديه اروپا Sieber، گزارش جرايم س .r ١
مروري كلي از انواع، روش ها، ابزارها و پيشگيري، قابل دسترسي در سايت:

http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf.
Ealy، ارزيابي جديدي از حمالت هك: مروري كلي از انواع، روش ها، ابزارها و پيشگيري، قابل دسترسي در سايت: .y ٢
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf.

٣. مثال ها، نرم افزارهايي هستند كه قادر به شكستن گذرواژه مي باشند. مثال ديگر نرم افزاري است كه اعمال صفحه 
 .(keylogger) كليد را ثبت مي كند

Granger، اصول مهندسي اجتماعي، بخش ١: روشهاي هكرها، تمركز امنيتي، ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت: .r ٤
http://www.securityfocus.com/infocus/1527.

٢٠٠٨، صفحه  ٥. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ،
٣١، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
Mitnick/Simon/Wozniak، هنر فريب: كنترل عنصر انساني امنيت. k. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: ٦

٧.  اطالعات ارايه شده توسط گروه هاي ضد فيشينگ، را ببينيد، قابل دسترسي در سايت:
http://www.antiphishing.org

Jakobsson، عامل انسان در فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:
http://www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf

ــت كه براي  ــينگ (ماهي گيري)“ توصيف كننده عملي اس ٦٠٦؛ عبارت ”فيش گركي، رايانه و ركت، ٢٠٠٥، صفحه
ــينگ“ در اصل توصيف كننده استفاده از ايميل براي ”فيش  ــازي اطالعات قرباني بكار مي رود. عبارت ”فيش آشكارس
ــي، رايانه و ركت، ٢٠٠٥،  ــد. گرك ــن براي گذرواژه يا اطالعات مالي از درياي كاربران اينترنت مي باش ــي)“ گرفت (ماه

Ollmann، راهنماي فيشينگ و پيشگيري از حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت: ٦٠٦؛ صفحه
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf.

براي اطالعات بيشتر در مورد پديده فيشينگ بخش ٨-٢ را ببينيد.
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ــه مالی) در  با دغل کاری، با جا زدن به عنوان فرد يا تجارتی مورد اعتماد ( برای مثال مؤسس
يک جامعه الکترونيک رسمی.

اگرچه آسيب پذيری کاربران درهايی را برای خطر شيادی باز می کند ولی راهکارهايی هم 
پيشنهاد می کند. کاربران رايانه خوب تعليم ديده شده قربانيان آسانی برای مجرمان نيستند. 
OECD بر اهميت  ــايبری می باشد.١ ــی هر راهبرد ضد جرايم س تعليمات کاربر بخش اساس
ــی می تواند به حفاظت اطالعات  ــی برای کاربران تاکيد می کند، طوری که رمز نويس رمزنويس
کمک کند.٢ اگر شخص يا سازمان ذخيره کننده اطالعات از اعمال حفاظتی مناسب استفاده 
کند، حفاظت رمز نويسی بيشتر از هر حفاظت فيريکی ديگری می تواند مؤثرتر باشد.٣ موفقيت 

مجرمان در بدست آوردن اطالعات حساس اغلب به خاطر فقدان اعمال حفاظتی است. 
ــرار تجاری را مورد هدف قرار می دهند، داده های ذخيره  اگرچه مجرمان به طور معمول اس
ــتند.٤ کاربران شخصی اغلب  ــخصی هم از هدف های مورد حمله هس ــده روی رايانه های ش ش
اطالعات حساب بانکی و کارت اعتباريشان را روی رايانه ذخيره می کنند.٥ متخلفان می توانند 
ــتفاده کنند (برای مثال جزئيات حساب بانکی برای  ــان اس از اين اطالعات برای اهداف خودش
انتقال پول) يا می توانند آن را به نفر سومی بفروشند.٦ برای مثال سوابق کارت اعتباری بيشتر 
ــت، طوريکه  ــخصی جالب اس ــوند.٧ تمرکز هکرها روی رايانه های ش از ٦٠ دالر فروخته می ش

١. فصل ٤ را ببينيد.
٢. ”كاربران براي برآورده كردن نيازهايشان مي توانند به رمزنگاري دسترسي داشته باشند، از اين رو آنها مي توانند به 
OECD امنيت اطالعات و سيستم هاي ارتباطي و محرمانه بودن و صحت و سقم اطالعات اعتماد كنند“ - بنگريد به

راهنمايي براي سياست رمزنگاري، جلد ٢، قابل دسترسي در سايت:
http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_34255_1814731_1_1_1_1,00.html

٣. بررسي هاي فيزيكي ثابت كرده است كه شكستن رمز زمان بسيار زيادي طول مي كشد، اگر فناوري مناسب استفاده 
rشود. بنگريد به: Schneier، رمز نويسي كاربردي، صفحه ١٨٥. براي اطالعات بيشتر با توجه به چالش هاي پيگيري 

٢-٣ را ببينيد. جرايم سايبري كه شامل فناوري رمز نگاري است فصل
٢٠٠٤، صفحه ١٠٢. Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا .r ٤

٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت: Gercke، سرقت هويت اينترنتي، .٥
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/combating_economic_
crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-didentity%20theft%20p
aper%2022%20nov%2007.pdf
Lex Elec- ،١٧ ــرقت هويت در فضاي سايبري: موضوعات و راهكارها، صفحه Chawki/Abdel Wahab، س .٦

١١، شماره ١، ٢٠٠٦، موجود در سايت: tronica، جلد
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/ chawki_abdel-wahab.pdf

٢، قابل دسترسي در سايت: ٧. سرقت هويت ٢٠٠٥: مديريت بحران، مشاوره، صفحه
http://www.insight.co.uk/files/whitepapers/Identity%20Theft%20(White%20paper).pdf
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ــرار تجارت بيشتر از سود ناشی از فروختن يا بدست آوردن اطالعات کارت های ــودها از اس س
ــخصی به طور معمول کمتر محافظت شده ــت. اگرچه، از آنجايی که رايانه های ش اعتباری اس

اند، جاسوسی اطالعات در رايانه های شخصی احتمال موفقيت بيشتری دارد.
دو رويکرد برای بدست آوردن اطالعات وجود دارد، توسط:

é دسترسی به رايانه يا وسيله ذخيره داده ها و استخراج اطالعات؛
é استفاده از عملی که منجر به آشکار کردن اطالعات يا کدهای دسترسی کاربران شود که

مجرمان را در دسترسی به اطالعات قادر می سازد (فيشينگ).
مجرمان اغلب از ابزارهای نصب شده روی رايانه قربانی يا نرم افزارهای مخرب که خفاافزار
ناميده می شود برای ارسال اطالعات به آنها استفاده می کنند.١ انواع متفاوتی از خفاافزارها در
keyloggerها.٢ الگرها ابزارهای نرم افزاری ــت، از قبيل ــاليان اخير کشف شده اس rطول س
ــی شده ثبت می کنند.٣ برخی ــار کليدی را روی صفحه کليد رايانه ويروس ــتند که هر فش هس
ــده را براي متخلف ــود، همه اطالعات ثبت ش الگرها به محض اينکه رايانه به اينترنت وصل ش
می فرستند. برخی ديگر نوع اوليه را اجرا می کند و داده ثبت شده را تجزيه و تحليل می کند
ــف ــرای مثال تمرکز روی اطالعات کارت اعتباری٤) برای انتقال تنها اطالعات کليدی کش (ب

شده.
وسايل مشابه هم به عنوان وسايل سخت افزار موجود هستند که بين صفحه کليد و رايانه
برای ثبت هرگونه عمل انجام شده روی صفحه کليد متصل می شوند (شکل٢ را ببينيد). نصب
ــخت تر است، طوريکه نياز به دسترسی فيزيکی به رايانه ــخت افزاری س و رديابی الگرهای س

A، خفاافزار، جرايم سايبری و امنيت، IIA-٤. با توجه به واكنش هاي كاربر به تهديد خفاافزار بنگريد  Hackworth .h ١
٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: ٦، ” آگاهي و درك خفاافزار در بين رايانه هاي خانگي كاربران“، Jaeger/ Clarke eبه:
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/iwar/
Jaeger%20Clarke%20-%20The%20Awareness%20and%20Perception%20of%20Sp
yware%20amongst%20Home%20PC%20Computer%20Users.pdf

.٥ ٢. Hackworth، خفاافزار، جرايم سايبری و امنيت، IIA-٤ صفحه
;http://en.wikipedia.org/wiki/Keylogger r. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: ٣

.http://www.netadmintools.com/part215 :قابل دسترسي در سايت Netadmintools Keylogging
html

٦. شناسايي شماره كارت اعتباري آسان است، به طوري كه در كل داراي ١٦ رقم مي باشند. متخلفان مي توانند شماره  ٤
كارت هاي اعتباري را با كمي آزمون و خطا بدست بياورند.
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دارند.١ اگرچه نرم افزار قديمي ويروس کش يا ضد خفاافزار به ميزان زيادی در تشخيص آنها 
ناتوان می باشند.٢

Keyloggerها نصب می شـوند. بيشـتر چنين r: اين گرافيک نشـان می دهد که چگونه ۲شـکل ۲

ابزارهايی -که شـبيه آدابپتور هسـتند- بين صفحه کليد و رايانه قرار داده می شـود. برخی از

جديدترين مدل ها در صفحه کليد تعبيه می شوند، بنابراين بدون باز کردن صفحه کليد نمی توان

آن را پيدا کرد. آنتی ويروس ها قادر به پيدا کردن آن نمی باشند.

جدا از دسترسی به رايانه، مجرمان می توانند با فريب کاربران اطالعات را بدست بياورند. در 
حال حاضر مجرمان کالهبرداری مؤثری را برای بدست آوردن اطالعات (برای مثال اطالعات 
ــتفاده از تکنيک های مهندسی اجتماعی  ــاب بانکی و کارت اعتباری) با فريب کاربر با اس حس

ــتفاده از روش هاي  ــي به مكان رايانه با اس Keylogger دسترس ــي به رايانه براي نصب ــردي براي دسترس r. رويك ١
ــد و وانمود مي كند كه وسايل آتش  ــت براي مثال شخصي لباس فرم  آتش نشاني را مي پوش ــي اجتماعي اس مهندس
نشاني را چك مي كند كه شانس بسيار بااليي براي دسترسي به رايانه دارد. رويكرد هاي بيشتر را مي توان در منبع زير 

.٢٠٠٢ يافت:Mitnick/ ، هنر فريب: كنترل عنصر انساني امنيت،
٢. چك منظم سخت افزار بخشي حياتي از استراتژي امنيت رايانه مي باشد.
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ــينگ در حال حاضر يكي از مهمترين جرايم در فضاي سايبري است.٢ ــعه داده اند.١ فيش توس
ــت آوردن ــا تالش فريبکارانه برای بدس ــرای توصيف نوعی از جرم که ب ــينگ ب ــارت فيش عب
ــناخته می شود استفاده می شود از قبيل رمزهای عبور با تظاهر کردن به ــاس ش اطالعات حس
عنوان فرد طرف مقابل يا بنگاه اقتصادي قابل اعتماد (برای مثال مؤسسه مالی) در يک جامعه

الکترونيکی رسمی.٣
جاسوسی اطالعات مثال ديگری از جرمی است که هوشمندانه يکی از ضعيف ترين لينک ها
در امنيت رايانه مورد هدف قرار می گيرد: کاربر. اين مالحظات به طور واضح نشان دهنده وجود
ــتند. اما راهی را هم برای راهکار آن پيش پا می گذارد. ــيادی ها هس خطراتی همراه با اين ش
ــات نخواهند بود. اين امر، ــانی برای متخلف ــده قربانی آس ــران رايانه خوب تعليم ديده ش کارب
اهميت تعليمات کاربر را به عنوان بخشی ضروری از هر استراتژی ضد جرايم سايبری نمايان

می سازد.٤
ــوند. ارزيابی اينکه آيا اعمال ــاس به ميزان زيادی روی رايانه ها ذخيره می ش اطالعات حس
ــت يا اينکه قانون گذاران به منظور ــط کاربران کافی اس ــده توس حفاظت فنی بکارگرفته ش

حفاظت بيشتر عمل جاسوسی اطالعات، را جرم تلقي كنند ضروري است.٥

۳-۴-۲ جلوگيري از دسترسي
متخلفان می توانند از ارتباطات بين کاربران جلوگيری کنند٦ (مثل پست الکترونيکی) يا از

Granger، اصول مهندسي اجتماعي، بخش ١: روشهاي هكرها، تمركز امنيتي، ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت: .r ١
http://www.securityfocus.com/infocus/1527.

٢. اطالعات ارايه شده توسط گروه هاي ضد فيشينگ، را ببينيد، قابل دسترسي در سايت:
http://www.antiphishing.org

Jakobsson، عامل انسان در فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:
http://www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf

.606 صفحه گركي، رايانه و ركت، 2005،
٤-٨-٢ را ببينيد. ٣. براي اطالعات بيشتر در مورد پديده فيشينگ بخش

٤. فصل ٤ را ببينيد.
٥. كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شامل ماده اي براي جرم انگاري جاسوسي اطالعات نمي باشد.

Leprevost، ”رمزنگاري و سيستم هاي رمزي در وارسي هاي الكترونيكي: بررسي موضوع سنجش اين فناوري“،  .t ٦
توسعه وارسي هاي فناوري و خطر سوءاستفاده از اطالعات اقتصادي،٢,٤، قابل دسترسي در سايت:

http://cryptome.org/stoa-r35-.htm.
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انتقال اطالعات جلوگيری کنند (وقتی که کاربران داده ها را به سرور سايت آپلود می کنند يا 
دسترسی به اطالعات ذخيره شده در وب دارند١) برای ضبط اطالعات مبادله شده، مجرمين 
می توانند هر سرويس ارتباطی (برای مثال خطوط سيمی يا بی سيم) و هر سرويس اينترنتی 

(برای مثال پست الکترونيکی، چت يا ارتباطات صوتی٢) را مورد هدف قرار دهند.
ــدگان خدمات زيربنايی اينترنتی يا  ــای انتقال اطالعات در ميان ارايه کنن ــتر فرآينده بيش
ارايه کنندگان سرويس های اينترنت خوب محافظت شده اند و جلوگيری از انتقال آنها مشکل 
ــتجو  می کنند. فناوری های بی سيم  ــامانه جس ــت.٣ اگر چه مجرمان نقاط ضعيف را در س اس
ــند.٤ امروزه هتل ها، رستوران ها و کافه ها  ــيب پذيرتر می باش ــتری دارند و آس طرفداران بيش
اينترنت بی سيم را به مشتريانشان عرضه می کنند. اگرچه سيگنال ها در مبادله اطالعات بين 
ــود.٥ متخلفانی  ــعاع بالغ بر ١٠٠ متر می تواند دريافت ش ــی در ش رايانه و نقطه مورد دسترس
ــعاع  که می خواهند از مبادله اطالعات جلوگيری کنند می توانند از هر مکانی در داخل اين ش
ــود،  ــيم رمزنگاری می ش ــکل ٣). حتی جايی که ارتباطات بی س ــان را انجام دهند (ش ٣کارش

متخلفان ممکن است بتوانند اطالعات ثبت شده را رمزگشايی کنند.٦

ــده اند. مزيت ديگر اين  ــيار پرطرفدار ش ــايل ذخيره داده، ذخيره گر هاي بيروني اطالعات بس ١. با كاهش قيمت وس
وسايل اين است كه از هر نقطه ارتباط اينترنتي مي توان به اين وسايل دسترسي داشت.

٢. با توجه به مشکالت وابسته به تداخل قانونی ارتباط VoIP منابع زير را ببينيد: 
VoIP,، قابل دسترسي در سايت: Bellovin و ديگران، اقدامات امنيتي اعمال همكاري ارتباطي براي پليس در

http://www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf
Simon/Slay، مفاهيم محاسبات جنايي، ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: و منبع،

http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/p p p g
Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Imy p g
plications.pdp p f.ff

 ،٧٤ ــت...، مجله قانون و فناوري هند، ٢٠٠٥، جلد ١، صفحه Braverman، VoIP، آينده علم تلفن همين االن اس
قابل دسترسي در سايت:

http://www.nls.ac.in/students/IJLT/resources/1_Indian_JL&Tech_47.pdf.
٣. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه 

٣٠، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
.٦ ٦ ، صفحه IIA-٢، ”امنيت شبكه بي سيم - مانعي ديگر در مبارزه با جرايم سايبري" امنيت و جرايم سايبري، ٢ Kang .g ٤
http://de.wikipedia.org/ :ــيم دارد، بنگريد به ــي به بي س ــتگي به قدرت انتقال نقطه دسترس ــعاع بس /. اين ش ٥

wiki/WLAN
٦. با توجه به زمان مورد نياز براي رمزگشايي بخش ١٣-٢-٣ را ببينيد.
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۳شکل ۳: اين گرافيک نشان دهنده حمله ای مستقيم عليه کاربر رايانه با استفاده از ارتباط شبکه 

بی سـيم می باشـد. متخلفی که می خواهد در رد و بدل شدن اطالعات تداخل کند می تواند از هر 

مکانی در شـعاع سـيگنال عمل کند. بر اسـاس روتر بی سـيم و مکانش، سيگنال ها می توانند در 

شعاعی بالغ بر ۱۰۰ متر دريافت شوند.

برای دسترسی به اطالعات حساس، برخی مجرمين نقاط دسترسی را نزديک به مکان هايی
ــت، ايجاد می کنند١ (برای مثال نزديک کافه ها ــت برای دسترسی بی سيم باالس که درخواس
ــتجو ــود که کاربرانی که در حال جس و هتل ها). مکان ثابت اغلب به طريقی نامگذاری می ش
ــتند احتمال بيشتری دارد که نقطه دسترسی جعلی را ــی به اينترنت هس برای نقطه دسترس
انتخاب کنند. اگر کاربران متکی به تضمين امنيت ارتباطاتشان از طرف ارايه دهنده خدمات
ــن می توانند به راحتی در ــان، مجرمي ــند بدون اجرای اعمال حفاظتی خودش ــی باش اينترنت

ارتباطات تداخل ايجاد کنند. 
استفاده از خطوط سيمی نمي تواند جلوي مجرمين را در ممانعت از دسترسي بگيرد.٢ انتقال

g. با توجه به مشكالت پيگيري هاي جرايم سايبري كه شامل شبكه هاي بي سيم مي باشد، بنگريد به: Kang، ”امنيت  ١
 ،IIA ، Urbas/Krone-ــايبري، ٢ ــايبري" امنيت و جرايم س ــيم - مانعي ديگر در مبارزه با جرايم س ــبكه بي س ش
فناوري هاي سيار و بي سيم: عامل هاي خطر و امنيت، موسسه جرم شناسي استراليا، ٢٠٠٦، قابل دسترسی در سايت:
http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi329t.html.

.١٠٢ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه .r ٢
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اطالعات از طريق نشر انرژی الکترومغناطيسی صورت مي گيرد.١ اگر مجرمين از وسيله درست 
استفاده کنند می توانند اين نشرها٢ را رديابی و ثبت کنند و ممکن است بتوانند اطالعات را از 

رايانه کاربران انتقال دهند و يا حتی درون رايانه جابجايی اطالعات انجام دهند.٣
ــتر کشورها برای محافظت از سرويس های ارتباط از راه دور اقداماتی براي جرم انگاري  بيش
تداخل غيرقانونی در مکالمات تلفنی، انجام داده اند. اگرچه با افزايش طرفداران سرويس های 
IP، قانونگذاران ممکن است نياز به ارزيابی اينکه تا چه اندازه حفاظت مشابه، به سرويس های 

IP عرضه می شود داشته باشند.٤ Pبر پايه

۴-۴-۲ اختالل در اطالعات
ــتند، همه آنها  ــخصی، بازرگاني ها و مديران حياتی هس اطالعات رايانه اي برای کاربران ش
متکی به صحت و در دسترس بودن اطالعات هستند.٥ فقدان دسترسی به اطالعات می تواند 
منجر به خرابی قابل مالحظه (مالی) شود. مجرمين می توانند صحت اطالعات را خراب کنند 

و در آنها تداخل ايجاد کنند با:٦
é حذف اطالعات (داده ها)؛ و / يا

é کم کردن اطالعات؛ و / يا
é تغيير دادن اطالعات؛ و / يا

é محدود کردن دسترسی به اطالعات.

٥٧ را ببينيد. ١. با توجه به تداخل نشر الكترومغناطيس گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_surveillance#Surveillance_techniques
٣. براي مثال نشر الكترومغناطيس ناشي از انتقال اطالعات نمايش داده شده روي صفحه از رايانه به صفحه نمايش.

٣-١-٦ را ببينيد. ٤. براي جزييات بيشتر در مورد راهكارهاي قانوني بخش
٥. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه 

٣٢، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm

٢٠٠٤، صفحه ١٠٧. Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا .r ٦
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ــی از زمان اولين فناوری ــد.١ حت ــال معمولی از حذف داده ها ويروس رايانه می باش ــک مث ي
رايانه اي توسعه يافته، ويروس های رايانه اي، کاربرانی که در ايجاد حفاظت درست ناموفق بوده
ــه بعد تعداد ويروس های رايانه اي به مقدار قابل توجهی ــد کرده اند.٢ از آن زمان ب ــد را تهدي ان

افزايش يافته اند.٣ دو پيشرفت مهم  موارد زير هستند:
é تغيير روشی که ويروس ها منتشر می شود؛ و 

é تغيير بارگذاری.٤
در قبل ويروس های رايانه اي از راه وسايل ذخيره داده از قبيل فالپی ديسک منتشر می شدند.
درحاليکه امروزه بيشتر ويروس ها از راه اينترنت به عنوان پيوستهايی از پست الکترونيکی يا
ــوند.٥ اين روش های جديد ــر می ش فايلهايی که کاربران از راه اينترنت دانلود می کنند منتش
ــرايت ويروس شتاب داده اند و به طور وسيعی تعداد ــيار زيادی به س ــار به اندازه بس موثر انتش
٩٠ SQL Slammer٦ ٦رايانه های آلوده زياد شده اند. تخمين زده شده است که کرم رايانه اي

ــارش آلوده کرده است.٧ خرابی ــيب پذير را در طول ١٠ دقيقه  اول انتش درصد رايانه های آس

ــت كه قابليت تكثير خود و آلوده كردن رايانه را بدون اجازه كاربر براي صدمه زدن به  ١. ويروس رايانه نرم افزاري اس
Cohen،»ويروس هاي رايانه  n؛ ــه و تحليل» صفحه ٣ Spafford، «برنامه كرم اينترنت: تجزي ــه دارد. بنگريد به: dرايان

اي- تئوري و آزمايشات»، قابل دسترسي در سايت:
http://all.net/books/virus/index.html

ــوري خالصه اي از ويروس هاي رايانه  اي».  با توجه به اثر اقتصادي ويروس هاي رايانه اي، بنگريد به:  Adleman، «تئ
Symantec، «گزارش  ــايبري»، صفحه ١٢؛ ــر اقتصادي حمالت س Cashell/Jackson/Jickling/Webel، «اث

٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: تهديدات امنيت رايانه» قدامات براي ژوالي-دسامبر
http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/white_papers/ent-whitepaper_inter-
net_security_threat_report_xi_03_2007.en-us.pdf

i  و  Amjad Farooq Alvi خلق  Basit ــط  ــد و توس t ناميده مي ش c)Brain)  ٢. يكي از اولين ويروس هاي رايانه
.http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_virus شد. براي جزييات بيشتر بنگريد به:
White/Kephart/Chess، ويروس هاي رايانه اي، جنبه جهاني، قابل دسترسي در سايت: .٣

http://www.research.ibm.com/antivirus/SciPapers/White/VB95/vb95.distrib.html
٤. بارگذاري عمل ويروس بعد از نصب و فعال سازي روي رايانه قرباني را توصيف مي كند. مثال هايي از بارگذاري شامل: 
Dنمايش پيام ها يا اجراي فعاليت هاي خاص روي سخت افزار رايانه مثل باز كردن درايو CD ، حذف يا رمزنويسي فايلها.
٥. با توجه به فرآيندهاي نصب متنوع بنگريد به: ”بدافزار، فيشينگ، سرقت هويت و ...“ صفحه ٢١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.antiphishing.org/reports/APWG_CrimewareReport.pdf

،٢٥,٠١,٢٠٠٣ ٦. اخبار BBC، «حمله شبه ويروسي به ترافيك وب آسيب مي زند»،
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/2693925.stm
٢٠٠٥ ,GAO ،٧. حفاظت از خدمات زيربنايي حياتي دپارتمان امنيت هوملند مواجهه با چالش ها در امنيت سايبري

GAO-٠٥-٤٣٤، صفحه ١٢، قابل دسترسي در سايت:
http://www.gao.gov/new.items/d05434.pdf
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١٧ بيليون دالر تخمين زده  ٧ به تنهايی به اندازه ٢٠٠٠ مالی ناشی از حمالت ويروس در سال
٣ در سال ٢٠٠٣ هم اين رقم بيشتر از ١٢ ميليون دالر بوده است.٢ شده است.١

بيشتر ويروس های رايانه اي نسل اوليه يا اطالعات را حذف می کردند و يا پيغامی را نمايش 
٤ را ببينيد). در حال حاضر بارگذاری ها متنوع شده اند.٣ ويروس های مدرن  ٤می دادند (شکل
ــی را ايجاد می کنند که مجرمان را برای گرفتن کنترل از راه دور رايانه قربانی يا  ــای مخف راه ه
رمزنگاری قادر می سازد، بنابراين تا زمانی که پولي را برای گرفتن کليد رمز گشايی نپردازند 

از دسترسی به فايل خودشان ناتوان خواهند بود.٤

۴شـکل ۴: اين گرافيک نشـان دهنده عمل يک ويروس رايانه می باشـد. بعد از آلوده کردن رايانه

(فاز ۱)، ويروس بارگذاری برنامه را انجام می دهد (فاز۲).

ــي در  ١٢؛  قابل دسترس ــايبري“، صفحه ــادي حمالت س ــر اقتص Cashell/Jackson/Jickling/Webel، ”اث .l ١
سايت:

http://www.cisco.com/warp/public/779/govtaffairs/images/CRS_Cyber_Attacks.pdf
ــي در  ــايبري“، صفحه ١٢؛  قابل دسترس ــر اقتصادي حمالت س Cashell/Jackson/Jickling/Webel، ”اث  .l ٢

سايت:
http://www.cisco.com/warp/public/779/govtaffairs/images/CRS_Cyber_Attacks.pdf

Szor، هنر جستجو و دفاع ويروس هاي رايانه اي، ٢٠٠٥. .r ٣
PC Cyborg Trojanمي باشد.  n   يا  Aids Info Disk يك مثال از ويروسي كه فايل ها را به رمز در مي آورد .k ٤
اين ويروس دايركتوري ها را پنهان مي كند و نام همه فايل ها را در درايو C به رمز در مي آورد. از كاربران خواسته شد 
ــتر بنگريد  ــركت PC Cyborg تماس بگيرند. براي اطالعات بيش كه رايانه را به روز كنند و براي پرداخت پول با ش
 ،١٩٩٠ ــريه ويروس، Wilding/Skulason، نش “n ٢ ــكت ــخه ديس به: ” Trojan Horse، اطالعات مقدماتي نس

صفحه ٣.
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۵-۴-۲ اختالل در سامانه
نگرانی های مشابهی در خصوص حمالت به داده های رايانه و سامانه های رايانه وجود دارد.
تجارت های زيادي در فرايند انجامشان از خدمات اينترنت بهره می گيرند، تمام دنيا از قابليت
٢٤ ساعت در دسترس بودن آن استفاده مي كنند.١ اگر مجرمان بتوانند جلوي كاركرد درست

رايانه ها را بگيرند اين امر می تواند منجر به ضررهای مالی فراوان برای قربانيان شود.٢
ــی ــود.٣ اگر مجرمان قادر به دسترس حمالت می تواند روی رايانه به صورت فيزيکی انجام ش
ــتر سيستم های قضايي جنايی، ــخت افزار را نابود کنند. در بيش ــند می توانند س به رايانه باش
ــرطي که اين دسترسی مشابه ــکل عمده نمی كند، به ش ــی از راه دور باعث ايجاد مش دسترس
ــد. اگر چه، برای تجارت های الکترونيک پر منفعت ــيک باعث خرابی مالی نباش موارد کالس
خرابی های ايجاد شده توسط حمله به رايانه اغلب خيلی بيشتر از هزينه سخت افزار کامپيوتر

می باشد.٤

ــط حمالتDenial-of-Service مورد  ٢٠٠٠ تعدادي از تجارت هاي الكترونيكي اياالت متحده تو س ــال ١. در س
kهدف قرار گرفتند. Yurcik، ”قابليت مقاومت در برابر جنگ اطالعاتی: ايا بهترين دفاع تخلف خوبی است؟“ صفحه 

٤، قابل دسترسی در سايت:
http://www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdp p j g p f

ــي امنيت و جرايم رايانه اي، مجله امنيت رايانه،  CSI/FBI بررس ٢٠٠٠ ،Power ــتر بنگريد به: rبراي اطالعات بيش
FBI، ZDNEt News٠٩,٠٢,٢٠٠٠، قابل  Lemos، حمالت وب، بازرسي ٣٣؛ ٢٠٠٠، صفحه ،٢ ١٦، شماره جلد

دسترسی در سايت:
http://news.zdnet.com/2100-9595_22-501926.html

٦ مجله قانون و فناوري، جلد ٦، ٢٠٠٢،  UCLA ،ــايبري ــي از تخلف در فضاي س A  نتايج ناش Goodman/Brenner
٧٠، موجود در سايت: صفحه

..http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdp j g p f
ــي براي دپارتمان امنيت  ــايبري: نكاتي آموزش ــيب پذيريمان به حمالت س ــخ، بازيافت، و كاهش آس Paller، ”پاس

هوملند“، ٢٠٠٣، قابل دسترسی در سايت:
http://www.globalsecurity.org/security/library/congress/2003_h/06-25-03_cyberre-
sponserecovery.pdf.

٢. با توجه به نتايج مالي از فقدان در دسترس بودن سرويس هاي اينترنت به دليل حمله، بنگريد به: 
ــته شدن امنيت اطالعات عمومي: مدارك تجربي از Campbell/Gordon/Loeb/Zhou، ”هزينه اقتصادي شكس

.341 11، صفحه بورس سهام“، مجله امنيت رايانه، جلد
ــپري مو به درون وسايل حساس يا بريدن  ــياء فلزي در رايانه براي اتصال، پاشيدن اس ــامل: جا دادن اش ٣. مثال ها ش
ــازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤،  ــوع كنيد به: Sieber، گزارش جرايم س ــتر رج ــل ها. براي ديدن مثال هاي بيش rكاب

.١٠٧ صفحه
٤. با توجه به نتايج مالي از فقدان در دسترس بودن سرويس هاي اينترنت به دليل حمله، بنگريد به: 

ــته شدن امنيت اطالعات عمومي: مدارك تجربي از  Campbell/Gordon/Loeb/Zhou، ”هزينه اقتصادي شكس
.٣٤١ ١١، صفحه بورس سهام“، مجله امنيت رايانه، جلد
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۵شـکل ۵: اين گرافيک نشـان دهنده تعداد درخواسـت های دسترسی به يک وب سايت در طول

Sكاركرد عادی (سـياه) و در طول حمله DoS می باشـد. اگر سـرور مورد حمله قادر به رسيدگی به

تعداد درخواست های افزايش يافته نباشد، اين حمله می تواند سرعت پاسخ وب سايت يا سرويس

را مختل کند.

ــد.  ــاس وب می باش ــتم های قانونی، کالهبرداری های بر اس ــتر برای سيس چالش های بيش
مثالهايی از اين حمالت از راه دور عليه رايانه ها شامل :

é کرم های رايانه؛١ يا
.Denial-of-Service (DoS) حمالت٢ ممانعت از دسترسي é

٢٠٠٤، صفحه ١٠٧. Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا .r ١
٢. حمالتDenial-of-Service (DoS) ، رايانه را غير قابل دسترس مي كند با اشباع كردن آن با درخواست هاي 
 ،US-CERT ارتباطات بيروني، بنابراين به دليل ترافيك باال قابل جوابدهي نيست. براي اطالعات بيشتر بنگريد به:

”فهم حمالت Denial-of-Service“ قابل دسترسی در سايت:
http://www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-015.html

ــده“، قابل  ــر ش ــتفاده از رفلكتورها براي حمالت Denial-of-Service منتش Paxson،“ تجزيه و تحليلي از اس
دسترسی در سايت:

http://www.icir.org/vern/papers/reflectors.CCR.01/reflectors.html
Denial-of-ــالت ــي از حم ــه و تحليل Schuba/Krsul/Kuhn/Spafford/Sundaram/Zamboni، ” تجزي

ــل  ــه Denial-of-Service“ ٢٠٠١، قاب ــاوري حمل ــا در فن r“؛ Houle/Weaver، ”روند ه TCP در Service
دسترسی در سايت:

http://www.cert.org/archive/pdf/DoS_trends.pdf
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ــل ويروس های رايانه). کرم های ــتند (مث ــای رايانه١ گروه کوچکتری از بدافزارها هس کرم ه
رايانه برنامه های رايانه اي خود تکثيری هستند که به شبکه ضرر می رسانند. با شروع فرايندهای

چندگانه انتقال اطالعات، آنها می توانند رايانه را تحت تأثير قرار دهند با:
ــتفاده از بارگذاری کرم رايانه، آلودگی با کرم می تواند عمليات رايانه را متوقف کند و é اس

از منابع سامانه برای تکثير خودش در اينترنت استفاده می کند.
ــترس بودن سرويس های خاص را متوقف کند ــبکه که می تواند در دس é  ايجاد ترافيک ش

(مثل وب سايت ها). 
در جايي كه بيشتر کرم های رايانه تمام شبکه را بدون هدف گيری رايانه خاصی تحت تأثير
S هدف های خاص را مدنظر دارند. يک حملهDoS منابع رايانه اي DoSقرار می دهند ، حمالتS
را برای کاربرانش از دسترس خارج می سازد.٢ با هدف گيری رايانه اي با درخواست های بيشتر
ــی ٧ را ببينيد)، مجرمان می توانند از دسترس ــکل ــد (ش ٧از چيزی که رايانه بتواند جوابگو باش
ــی ايميل، خواندن اخبار، دانلود فايل يا رزرو بليط هواپيما جلوگيری کاربران به رايانه، بررس
ــهور از DoS عليه کمپانی های مش S در مدت زمانی کوتاه چندين حمله ٢٠٠٠ ــال کنند. در س

ــتفاده شد، ”برنامه هاي كرم - تجربه اوليه با  محاسبات توزيع شده"،  Shoch/Hupp، اس ــط  ١. عبارت ”كرم“ توس
١٩٨٢. براي دانلود به سايت زير مراجعه كنيد: منتشر شده در سال

http://vx.netlux.org/lib/ajm01.html
The Shockwave Rider“ نويسنده جان  ــتان علمي-تخيلي دارند،" ــاره به داس rبا توجه به عبارت "كرم"، آنها اش

برونر، كه برنامه اي را توصيف مي كند كه به درون شبكه رايانه رها مي شود.
ــی در  Denial-of-Service“ قابل دسترس ــم حمالت ــتر بنگريد به: US-CERT، ”فه ــراي اطالعات بيش ٢. ب

سايت:
http://www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-015.html

ــده“، قابل  ــر ش Denial-of-Service منتش ــتفاده از رفلكتورها براي حمالت Paxson،“ تجزيه و تحليلي از اس
دسترسی در سايت:

http://www.icir.org/vern/papers/reflectors.CCR.01/reflectors.html
Denial-of-ــالت ــي از حم ــه و تحليل Schuba/Krsul/Kuhn/Spafford/Sundaram/Zamboni، ” تجزي

در TCP“؛ Service
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ــرويس ها برای چند  yقبيل CNN ، ebay و آمازون صورت گرفت.١ در نتيجه آن برخی از س
ساعت و حتی چند روز در دسترس نبودند.٢

ــتر نظام های  ــرد قرار دادن حمالت رايانه و DoS چالش های جدی را برای بيش ــت پيگ Sتح
حقوقي دربردارد، طوری که اين حمالت ممکن است هيچ گونه اثر فيزيکی روی رايانه نداشته 
ــؤال که چگونه پيشگيری  ــتن حمالت به وب ها،٣ اين س ــد. جدا از نياز اصلی به جرم دانس باش
ــری حمالت عليه خدمات زيربنايی حياتی صورت می گيرد نياز به رويکرد قانونگذاری  و پيگي

جدا دارد، تحت بررسی است.

۵-۲ جرايم مربوط به محتوا
ــود، مثل  ــرار می دهد که غيرقانونی تلقي می ش ــش ق ــه موضوعاتی را تحت پوش ــن مقول اي
انتشار عکس های مستهجن، موضوعات بيگانه ستيزی يا توهين به نمادهای مذهبی.٤ توسعه 
ــتن با اين مقوله خيلی تحت تأثير رويکردهای ملی است،  ــر و کار داش ابزارهای قانونی برای س
ــهای  که می توانند اصول قانونی و فرهنگی را در نظر بگيرند. برای محتوای غير قانونی، نگرش
ــيار متفاوتند. انتشار موضوعات بيگانه ستيزی در  ــی و نظام هاي حقوقي بين جوامع بس ارزش

ــم، ٢٠٠١،  ــايبری و تروريس ــايبری و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم س Sofaer/Goodman، جرم س .n ١
١، قابل دسترسي در سايت: صفحه

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f
٠٩,٠٢,٢٠٠٠ . برای ليست کاملی از شرکت های مورد حمله و تاريخ حمالت  حمالت انجام شده بين ٠٧,٠٢,٢٠٠٠ و
kبنگريد به: Yurcik، ”قابليت مقاومت در برابر جنگ اطالعاتی: آيا بهترين دفاع تخلف خوبی است؟“ صفحه ٤، قابل 

دسترسی در سايت:
http://www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf

 ،٢، ٢٠٠٠ ــماره ــت و جرايم رايانه اي، مجله امنيت رايانه، جلد ١٦، ش ــي امني CSI/FBI بررس ٢٠٠٠ ،Power .r ٢
صفحه ٣٣؛ Lemos، حمالت وب، بازرسي FBI، ZDNEt News٠٩,٠٢,٢٠٠٠، قابل دسترسی در سايت:

http://news.zdnet.com/2100-9595_22-501926.html
٣. با توجه به رويكردهاي متفاوت بخش ٥-٢-٦ را ببينيد.

٢٠٠٤، صفحه ١٣٧. Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا .r ٤
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ــت،١ اما می تواند تحت اصل آزادی بيان٢ در اياالت ــورهای اروپايی غيرقانونی اس خيلی از کش
ــاحت پيامبر اکرم در خيلی از ــتفاده از بيانات موهن به س متحده مورد حفاظت قرار گيرد.٣ اس

کشورهای اسالمي٤ جرم محسوب می شود اما نه در برخی از کشورهای اروپايی.
ــط ــور توس ــتند، به طوری که اطالعاتی که در يک کش اين چالش های قانونی پيچيده هس
ــی داشت.٥ اگر "مجرمان" ــود از همه نقاط دنيا می توان به آن دسترس کاربر رايانه عرضه می ش
محتوايی را ايجاد کنند که در برخی کشورها غير قانونی است، اما نه در کشوری که آنها اين

عمل را انجام می دهند مورد پيگرد قرار دادن اين "مجرمان" مشکل يا غير ممکن است.٦
توافق کمی در مورد محتوای موضوعات و اينکه تا چه مقدار خاص اين اعمال بايد مجازات
ــکالت در مورد پيگرد قرار دادن متخلفان مرتکب ــوند وجود دارد. تفاوت ديدگاه ملی و مش ش

ــد. اين ماده  a٨٦ قانون كيفري آلمان مي باش ــي بخش ــترده محتويات غير قانون ــمردن گس ــك مثال از تخلف ش ٦. ي ١
استفاده از نمادهاي غير قانوني را جرم مي داند: بخش a٨٦ : استفاده از نمادهاي سازمان هاي به طور غير قانوني

٨٦ زير بخش (١) را توزيع يا توليد كند يا (١) هر كس: ١. نمادهاي يك كشور يا سازمان مشخص شده در بخش
ــال زنداني يا  ٣ س ــتر از ــد، بايد براي مدتي نه بيش ٣) توضيح داده ش ــيوه اي كه در (١ ٢. توليد، واردات يا صادرات به ش

مبلغي جريمه شود.
(٢) نمادها، با معناي زيربخش (١)، بويژه مي تواند پرچم، لباس فرم، مدال هاي افتخار، شعار و شكل هاي سالم كردن. 

نمادهايي كه مشابه نماد هاي ذكر شده هستند بايد به همين شيوه رفتار شود..
(٣) بخش ٨٦ زير بخش (٣) و (٤) بايد به همان ترتيب اعمال شود.

٢٠٠٥؛  ــان اياالت متحده، Tedford/HerbeckHaiman، آزادي بي ــه: ــه اصل آزادي بيان بنگريد ب ــا توجه ب n. ب ٢
ــان؛ Emord، آزادي، فناوري و اولين اصالحيه،  ــان و آزادي بي d، آزادي انس Baker r؛ ــان، ٢٠٠٧ ٧، آزادي بي Barendt
Woo/So، پرونده اي براي فانونس  ــي هاي الكترونيك بنگريد به: ١٩٩١؛ با توجه به اهميت اين اصل با توجه به وارس
١٥، شماره ٢، ٢٠٠٢،  ــي، هاروارد، مجله قانون و فناوري، جلد ــپتامبر تاكيد بر نياز براي افزايش وارس جادويي: ١١ س
Volokh، آزادي بيان، قانون مذهب، و قانون  h؛ ــتراليا؛ ٢٠٠٠ Vhesterman، آزادي بيان در قانون اس n؛ ٥٣٠ صفحه

٢٠٠١، صفحه ٥٧، قابل دسترسي در سايت: ،٣٣ مكان مذهبي، مجله قانون دانشگاه شيكاگو، جلد
http://www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf

٢٠٠٧، قابل  ، ٧ ــزارش CRS براي كنگره، ٨١٥-٩٥ ــتثنائات اولين اصالحيه،گ ــان و روزنامه ها: اس Cohen، آزادي بي
دسترسي در سايت:

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf
ــي اياالت متحده) بيان مي كند كه چرا  ــوص آزادي بيان (براي مثال اصالحيه اول به قانون اساس ــا در خص ٣. نگراني ه
ــود، اما در اين اعمال جرم محسوب  ــيون جرايم سايبري جرم محسوب نمي ش ــتي طبق كنوانس اعمال خاص نژادپرس

شدند. گزارش تبييني اولين پروتكل الحاقي شماره ٤ را ببينيد.
٤. بخش c٢٩٥ قانون كيفري پاكستان را ببينيد:

٢٩٥-C. استفاده از اظهارات موهن نسبت به پيامبر اكرم: هركس با واژه ها، چه نوشتن چه گفتن، يا با نمايش ديداري 
ــتقيم يا غير مستقيم، به نام پيامبر اكرم حضرت محمد (ص) توهين كند بايد با  ــاره، مس يا هر تهمتي، يا كنايه، يا اش

مجازات مرگ تنبيه شود، يا حبس ابد، و بايد جريمه نقدي هم بشود. 
٧-٢-٣ را ببينيد. و ٥. بخش هاي ٦-٢-٣

٦. در خيلي از موارد اصل مجرميت دوگانه از همكاري بين المللي جلوگيري مي كند.
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جرم خارج از قلمرو يک کشور منجر به مسدود کردن انواع خاصی از مطالب در اينترنت شده 
ــی به وب سايت ها با محتوای غير قانونی با کشور ميزبان  ــت. وقتی روی ممانعت از دسترس اس
خارجي توافق وجود داشته باشد کشورها می توانند منع قانونی مسدود کردن وب سايت ها و 

فيلتر کردن محتوا را ادامه دهند.١
ــی  ــامانه ها وجود دارد. يک راهکار نياز به دسترس رويکردهای متنوعی برای فيلتر کردن س
ــايت که مورد بازديد  ارايه کنندگان دارد برای نصب برنامه های تجزيه و تحليل کننده وب س
قرار گيرد و وب سايتهايی که در ليست سياه قرار می گيرند را مسدود کند.٢ راهکار ديگر نصب 
نرم افزار فيلتر کننده روی رايانه کاربران می باشد (رويکردی مفيد برای والدينی که می خواهند 

ــتند سازي فيلترينگ اينترنت دنيا، قابل  Zittrain/Edelman، مس n. با توجه به رويكردها/الزامات فيلتر بنگريد به: ١
دسترسي در سايت:

ــگاه اتاوا، مجله  ــراي اينترنت، دانش ــا و اج http://cyber.law.harvard.edu/filtering، Reidenberg، ايالت ه
٢١٣، ٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: قانون و فناوري، جلد ١، شماره

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487965
ــدگان خدمات اينترنتي  ــورهاي مختلف، بنگريد به:Taylor، ارايه دهن ــث در مورد فيلترينگ در كش ــا توجه به بح ب
 ،٢٠ ــون رايانه، جلد ــه، گزارش امنيت و قان ــا براي محتواي مطالب تحت قانون جديد فرانس ــئوليت آنه (ISP) و مس
 ،٥,١٤ I بلژيك براي فيلترينگ مطالب ، اخبار EDRI، شماره ISP ــتور دادگاه به P؛ دس ٢٦٨ ــماره ٤، ٢٠٠٤، صفحه ش

١٨,٠٦,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:
http://www.edri.org/edrigram/number5.14/belgium-isp;

 ،OLSWANG G بلژيك براي فيلترينگ مطالب، تجارت الكترونيك ISP دانلود غيرقانوني، دستور دادگاه به ،P Enser
١١,٠٧، صفحه ٧، قابل دسترسي در سايت:

http://www.olswang.com/updates/ecom_nov07/ecom_nov07.pdf
ــه به ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي فيلتر كردن موسيقي هاي خاص، ٢٧,١١,٢٠٠٧،  Standford، نياز فرانس

قابل دسترسي در سايت: 
http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=٨٤٢; Zwenne

Dutch Telecoms، مي خواهد امنيت اينترنتي ايجاد كند، گزارش حفاظت اطالعات جهان، شماره ٠٩/٠٧ ، صفحه 
١٧، قابل دسترسي در سايت: 

http://weblog.leidenuniv.nl/users/zwennegj/Dutch%20telecom%20operator%20to%
20enforce%20Internet%20safety%20requirements.pdf

در خصوص گزينه هاي فني براي بررسي جرايم كپي رايت آنالين، قابل دسترسي در سايت: IFPI مقاله
http://www.eff.org/files/filenode/effeurope/ifpi_filtering_memo.pdf

ــدگان خدمات اينترنتي، ٢٠٠٢، قابل  ــود گرداني بنگريد به: ISPA خودگرداني ارايه دهن ــا توجه به رويكردهاي خ Aب
دسترسي در سايت:

http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/selfregulation/iapcoda/0211xx-ispastudy.pdf
Mankowski، چند رسانه  Stadler، چند رسانه و ركت ٢٠٠٢، صفحه ٣٤٢؛ r. با توجه به اين رويكرد بنگريد به: ٢

.٢٧٧ و ركت ٢٠٠٢، صفحه
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کودکانشان را کنترل کنند همچنين برای کتابخانه ها و پايانه های اينترنت عمومی).١
تالش ها برای کنترل محتويات در اينترنت به انواع خاصی از محتواها که به طور گسترده ای
ــاوری فيلتر ــورها از فن ــت. برخی کش ــده اند محدود نيس ــوان غيرقانونی پذيرفته ش ــه عن ب
ــتفاده می کنند. ــی اس ــايت هايی با موضوعات سياس ــی به وب س برای محدود کردن دسترس
ــط تقريبًا دو جين از کشورها در ــور توس OpenNet initiative٢ گزارش می دهد که سانس

حال انجام است.٣

۱-۵-۲ موضوعات شهوت انگيز (به استثناي هرزه نگاري كودكان)
ــر شده ــکس در ميان اولين محتوا ها بود که به صورت تجاری در اينترنت منتش محتوای س

بود، که منافعی برای فروشندگان فايل های شهوت انگيز دارد شامل:
é مبادله رسانه (مثل تصوير و فيلم) بدون نياز به هزينه سنگين نقل و انتقال؛٤

١. Sims، ”چرا فيلترها نمي توانند به خوبي عمل كنند؟“، قابل دسترسي در سايت: 
http://censorware.net/essays/whycant_ms.html

ــت»، قابل دسترسي در  ــط كتابخانه هاي عمومي غير قانوني اس ــدود كننده توس Wallace، «خريد نرم افزارهاي مس
سايت:

http://censorware.net/essays/library_jw.html
The OpenNet Initiative گروهی فرا آتالنتيک از موسسات آکادميک است که در مورد وارسی ها و فيلترينگ  .e ٢
ــگاه آکسفورد در شبکه شرکت می کنند. برای  ــکده قانون هاروارد و دانش اينترنت گزارش می دهد. در ميان همه، دانش

اطالعات بيشتر بنگريد به:
http://www.opennet.net.

OSCE، قابل دسترسی در سايت: ٣. Haraszti، پيشگفتاری در قواعد و آزادی اينترنت در منطقه
http://www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf.

٤. بر اساس در دسترس بودن باند گسترده.
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ــتر از فروشگاه های خرده فروش  ــان خيلی بيش ــی جهاني،١ از اين لحاظ تعدادش é دسترس
است؛

é اينترنت اغلب به عنوان محيطی بی نام به نظر می آيد (به ويژه با اطالعات هويتي غلط٢) - 
جنبه اي که مشتريان مطالب مستهجن دوست دارند، پنهان بودن از ديد افراد جامعه.

٤/٢ ميليون وب سايت مستهجن که در هر لحظه  ــت که ــخص کرده اس ٢تحقيقات اخير مش
در اينترنت قابل دسترسی هستند، وجود دارد.٣ عالوه بر وب سايت ها، موضوعات مستهجن 

می توانند از راه هاي زير منتشر شوند:

Zit- ١. دسترسي در برخي كشورها توسط فيلترينگ محدود مي شود، با توجه به رويكردها/الزامات فيلتر بنگريد به:
train/Edelman، مستند سازي فيلترينگ اينترنت دنيا، قابل دسترسي در سايت:

ــگاه اتاوا، مجله ــا و اجراي اينترنت، دانش httpp://cybery، ايالت ه .law.harvard.edu/filteringg، Reidenberg
2004، قابل دسترسي در سايت: ،213 1، شماره قانون و فناوري، جلد

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487965
ــدگان خدمات اينترنتي  ــورهاي مختلف، بنگريد به:Taylor، ارايه دهن ــث در مورد فيلترينگ در كش ــا توجه به بح ب
 ،٢٠ ــون رايانه، جلد ــه، گزارش امنيت و قان ــا براي محتواي مطالب تحت قانون جديد فرانس ــئوليت آنه (ISP) و مس
 ،٥,١٤ I بلژيك براي فيلترينگ مطالب ، اخبار EDRI، شماره ISP ــتور دادگاه به P؛ دس ٢٦٨ ــماره ٤، ٢٠٠٤، صفحه ش

١٨,٠٦,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:
http://www.edri.org/edrigram/number5.14/belgium-isp;

 ،OLSWANG G بلژيك براي فيلترينگ مطالب، تجارت الكترونيك ISP دانلود غيرقانوني، دستور دادگاه به ،P Enser
١١,٠٧، صفحه ٧، قابل دسترسي در سايت:

http://www.olswang.com/updates/ecom_nov07/ecom_nov07.pdf
ــه به ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي فيلتر كردن موسيقي هاي خاص، ٢٧,١١,٢٠٠٧،  Standford، نياز فرانس

قابل دسترسي در سايت: 
http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=٨٤٢; Zwenne

Dutch Telecoms، مي خواهد امنيت اينترنتي ايجاد كند، گزارش حفاظت اطالعات جهان، شماره ٠٩/٠٧ ، صفحه 
١٧، قابل دسترسي در سايت: 

http://weblog.leidenuniv.nl/users/zwennegj/Dutch%20telecom%20operator%20to%
20enforce%20Internet%20safety%20requirements.pdf

در خصوص گزينه هاي فني براي بررسي تخلفات كپي رايت آنالين، قابل دسترسي در سايت: IFPI مقاله
http://www.eff.org/files/filenode/effeurope/ifpi_filtering_memo.pdf

ــدگان خدمات اينترنتي، ٢٠٠٢، قابل  ــود گرداني بنگريد به: ISPA خودگرداني ارايه دهن ــا توجه به رويكردهاي خ Aب
دسترسي در سايت:

http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/selfregulation/iapcoda/0211xx-ispastudy.pdf
ــي متخلفان بخش ٢-٦ را  ــد و ابزارهاي مورد نياز براي ردياب ــاي الكترونيكي كه به جاي مي مانن ــه به رده ــا توج ٢. ب

ببينيد.
Ropelato، ”آمار مطالب مستهجن اينترنت“، قابل دسترسي در سايت: .٣

http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornographystatistics.html
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é مبادله با استفاده از سامانه های اشتراک گذاری فايل؛١
é مبادله در اتاق های گپ بسته.

ــهوت انگيز را جرم به ــتهجن و ش ــورهای مختلف به اندازه های متفاوتی موضوعات مس کش
ــاالن ــورها تنها اجازه مبادله اين موضوعات را در ميان بزرگس ــاب می آورند. برخی کش حس
می دهند و جرم را محدود به مواردی می کنند که نابالغين به اين موضوعات دسترسی دارند،٢
ــودکان به موضوعات ــی ک ــان می دهد که دسترس ــراي محافظت از نابالغين.٣ مطالعات نش ب
ــرای بر آوردن اين ــی تحت تأثير قرار دهد.٤ ب ــد آنها را از لحاظ منف ــد رش ــتهجن می توان مس
٦ را ببينيد).٥ کشورهای ــکل ــعه يافته اند (ش ــالی" توس ــامانه های تأييد بزرگس ٦قانون ها، "س
ــاالن٦ را هم بدون تمرکز روی ــتهجن حتی ميان بزرگس ديگری هرگونه مبادله موضوعات مس

گروه خاص (مثل نابالغين)جرم می دانند.

ــوم همه فايل هاي دانلود شده از سيستم اشتراك فايل مطالب مستهجن بوده اند. Ropelato، ”آمار  ١. حدود يك س
مطالب مستهجن اينترنت“، قابل دسترسي در سايت:

http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornographystatistics.html
 :(Strafgesetzbuch)١٨٤ قانون كبفري آلمان يافت ٢. مثالي در اين زمينه را مي توان در بخش

زيربخش٣): (١) هر كس در رابطه با نوشته هاي مستهجن (بخش ١١
١. بگيرد، بدهد، يا آنها را در دسترس بگذارد براي فردي زير ١٨ سال؛ [...]

٢٠٠٨، صفحه  ٣. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ،
٣٦، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
4. Nowara/Pierschke, Erzieherische Hilfen fuer jugendliche Sexual(straf)taeter, Kat-
amnesestudie zu den vom Land Nordrhein-Westfalen gefoerterten Modellprojekten,
2008.

ــت و قواعد در  ــان“، در ”آزادي اينترن ــور آلم ــت: نمونه اي از كش ــاالن در اينترن ــم س ــت از ك Siebert، ”حفاظ .t ٥
http://www.osce.org/publications/       :ــايت ــي در س ــل دسترس ــه ١٥٠، قاب OSCE“ صفح ــه منطق

en.pdf_٢٥٦٦٧/٠٧/٢٠٠٧_٩١٨/rfm
ــارزه با جرايم  ــت از اطالعات الكترونيكي و مب ــد،“ حفاظ ٢٠٠٦ مي باش ــن زمينه پيش نويس قانون ــي در اي ٦. مثال

اطالعاتي“(مصر):
ــي،تصاوير يا نقاشي هاي غير اخالقي را ايجاد كند، بدست بياورد يا داشته باشد، براي توزيع، انتشار،  بخش ٣٧: هركس
ــتر از  ٥٠٠٠٠٠ پوند مصر، و نه بيش ــود، و جريمه اي نه كمتر از ٦يا تجارت بايد براي دوره اي نه كمتر از ٦ ماه زنداني ش

٧٠٠٠٠٠ پوند مصر، يا هر دو جريمه شود.
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شکل ۶: اين گرافيک رويکردی استفاده شده برای جلوگيری از دسترسی افراد کم سن و سال 

به مطالب مستهجن را نشان می دهد. از آنجايی که اين راهکار جواب داده شده توسط کاربر را 

تاييد نمی کند، در تعدادی از کشورها ناکافی در نظر گرفته می شود.

برای کشورهايی که سروکار داشتن با موضوعات مستهجن جرم محسوب می شود جلوگيری 
ــت، مراجع قانونی اغلب  ــت. خارج از اينترن ــه اين موضوعات چالش برانگيز اس ــی ب از دسترس
ــورد پيگرد قرار دهند. در اينترنت، اگرچه، به  ــم در اين زمينه ها را رديابی و م ــد جراي می توانن
ــور به آسانی در دسترس  ــرورهاي خارج از کش ــتهجن اغلب روی س طوری که موضوعات مس
هستند، اجرای قانون مشکل است. حتی وقتی مراجع قانونی توانايی تشخيص وب سايت های 
مستهجن را دارند ممکن است هيچ قدرتی برای برداشتن محتوای مجرمانه آن نداشته باشند. 
ــور  ــوری امکان انجام دادن تحقيقات در داخل قلمرو کش اصل حاکميت  ملی در كل به کش
ــی وقتی دولتمردان دنبال حمايت  ــدون اجازه از دولتمردان محلی را نمی دهد.١ (حت ــر ب ديگ
ــتند که وب سايت متخلف صورت گرفته، پيگرد های موفق و مجازات قانونی  ــورهايی هس کش
ــند.٢) برای جلوگيری از  ــده باش ــت به خاطر اعمال اصل "مجرميت دوگانه" منع ش ممکن اس
دسترسی به محتويات مستهجن، کشورهايی كه حيطه قانونی آنها محدود است اغلب به منظور 
Roth، حاكميت كشوري، مشروعيت بين المللي  h. حاكميت ملي اصلي اساسي در قانون بين المللي است. بنگريد به: ١

٢٠٠٥، صفحه ١، قابل دسترسي در سايت: و ناسازگاري اخالقي،
http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf.

٢-٣-٦ را ببينيد. ٢. بخش
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ــترس خارج كرده اند.٢ ــايت جاي خاصي را از دس پيش گيري (از قبيل فناوری فيلتر١) وب س

۷شکل ۷: اين گرافيک نشان دهنده صفحه نرم افزار اشتراک فايل کاربر می باشد. بعد از درخواستی 

برای عبارت «مطالب مسـتهجن» که تاييد شـد، نرم افزار همه فايل های در دسترس را که حاوی 

اين عبارت باشد برای کاربر به ليست در می آورد.
ــايبري  ــات در اينترنت بنگريد به: Weeks، ناحيه س ــتي و قباح ــه به رويكردهاي فني در جنگ عليه زش ــا توج s. ب ١
منطقه اي گسترده: راهكاري براي پيشگيري از دسترسي سهوي به مطالب سكسي در اينترنت، مجله قانون و فناوري 

٢٠٠٣، جلد ٨، قابل دسترسي در سايت: ويرجينيا،
http://www.vjolt.net/vol8/issue1/v8i1_a04-Weekes.pdf

ــتند سازي فيلترينگ اينترنت دنيا، قابل  Zittrain/Edelman، مس n. با توجه به رويكردها/الزامات فيلتر بنگريد به: ٢
دسترسي در سايت:

ــگاه اتاوا، مجله ــا و اجراي اينترنت، دانش httpp://cybery، ايالت ه .law.harvard.edu/filteringg، Reidenberg
2004، قابل دسترسي در سايت: قانون و فناوري، جلد 1، شماره 213،

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487965
ــدگان خدمات اينترنتي  ــورهاي مختلف، بنگريد به:Taylor، ارايه دهن ــث در مورد فيلترينگ در كش ــا توجه به بح ب
ــون رايانه، جلد ٢٠،  ــه، گزارش امنيت و قان ــا براي محتواي مطالب تحت قانون جديد فرانس ــئوليت آنه (ISP) و مس
EDRI، شماره ٥,١٤،  I بلژيك براي فيلترينگ مطالب ، اخبار ISP ــتور دادگاه به P؛ دس ٢٠٠٤، صفحه ٢٦٨ ،٤ ــماره ش

١٨,٠٦,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:
http://www.edri.org/edrigram/number5.14/belgium-isp;

 ،OLSWANG G بلژيك براي فيلترينگ مطالب، تجارت الكترونيك ISP P، دانلود غيرقانوني، دستور دادگاه به Enser
٧، قابل دسترسي در سايت: ١١,٠٧، صفحه

pdf.ff ecom_nov٠٧/http://www.olswang.com/updates/ecom_nov٠٧
 ،٢٧,١١,٢٠٠٧ ــه به ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي فيلتر كردن موسيقي هاي خاص، Standford، نياز فرانس

قابل دسترسي در سايت:
 http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=٨٤٢; Zwenne

٠٩/٠٧ ، صفحه  Dutch Telecoms، مي خواهد امنيت اينترنتي ايجاد كند، گزارش حفاظت اطالعات جهان، شماره
١٧، قابل دسترسي در سايت:

http://weblog.leidenuniv.nl/users/zwennegj/Dutch%20telecom%20operator%20to%
20enforce%20Internet%20safety%20requirements.pdf

در خصوص گزينه هاي فني براي بررسي تخلفات كپي رايت آنالين، قابل دسترسي در سايت: IFPI مقاله
http://www.eff.org/files/filenode/effeurope/ifpi_filtering_memo.pdf

٢٠٠٢، قابل  ــدگان خدمات اينترنتي، ــود گرداني بنگريد به: ISPA خودگرداني ارايه دهن ــا توجه به رويكردهاي خ Aب
دسترسي در سايت:

٠٢١١xx-ispastudy.pdf/ff http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/selfregulation/iapcoda
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۲-۵-۲ محتويات مستهجن کودکان
ــاالن وجود دارد، محتويات  ــتهجن بزرگس ــته از تفاوت ديدگاهی كه روی مطالب مس گذش
ــته به اين مقوله به طور  ــده است و جرايم وابس ــيعی ممنوع ش ــتهجن کودکان به طور وس مس
ــازمان های بين المللی مبارزه با  ــناخته می شوند.١ س ــترده ای به عنوان اعمال مجرمانه ش گس
ــد،٢ در اين خصوص  ــده ان ــتهجن آنالين کودکان، بدين منظور هم پيمان ش ــات مس محتوي
ــيون حقوق کودکان سازمان  ــامل: کنوانس ــه قانونی بين المللی وجود دارند ش چندين مؤسس
ــتفاده جنسی  ــورای اتحاديه اروپا ٢٠٠٣، در مبارزه با سواس ٣ چهارچوب حکم ش ١٩٨٩؛٣ ٩ملل
ــورای  ــيون ش ــتهجن برای کودکان؛٤ و کنوانس از کودکان و موضوعات مرتبط با محتويات مس
ــی ٢٠٠٧٥. ــره برداری جنس ــی و به ــتفاده جنس ــودکان عليه سواس ــت از ک ــا در حفاظ ٥اروپ

متأسفانه، ثابت شده است كه اين ابتکارات برای کنترل شبکه انتشار موضوعات مستهجن 
ــه از اينترنت برای ارتباط و مبادله تصاوير  ــد ک ــل بازدارندگي کمی برای مرتکبان مي باش عام
٧ را ببينيد).٦ افزايش در پهنای باند امكان مبادله  ٧مستهجن کودکان استفاده می کنند (شکل
ــان  ــت. تحقيق در رفتار مجرمان اين زمينه نش ــيوهای فيلم و عکس را افزايش داده اس آرش

١. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه 
٣٤، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
٢. براي مثال بنگريد به ”كميته G٨“، ژنو، ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت:

http://www.g8.gc.ca/genoa/july-22-01-1-e.asp
A/RES/٢٥/٤٤، قابل دسترسي در سايت: ٣. كنوانسيون سازمان ملل در حقوق كودكان،

http://www.hrweb.org/legal/child.html
با توجه به اهميت قانونگذاري جرايم سايبري بنگريد به: دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان 

٢٠٠٨، صفحه ٤٨ حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ،
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
ــي از كودكان و موضوعات مستهجن كوكان، ٦٨/٢٠٠٤/ ــتفاده جنس ــورا در مبارزه با سوءاس ٤. چهارچوب تصميم ش

JHA، قابل دسترسي در سايت:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / s i t e / e n / o j / 2 0 0 4 / l _ 0 1 3 / l _
01320040120en00440048.pdf

٢٠١، قابل دسترسي  ٥. كنوانسيون اتحاديه اروپا در حفاظت از كودكان در برابر سوءاستفاده جنسي، CETS شماره
در سايت:

http:// http://conventions.coe.int.
ــايل توزيع بنگريد به:  ٢٠٠٤، صفحه ١٣٥. با توجه به وس ــا ــازمان يافته اتحاديه اروپ ــزارش جرايم س Sieber، گ .r ٦

Wortley/Smallbone، ” موضوعات مستهجن كودكان در اينترنت“، صفحه ١٠، قابل دسترسي در سايت:
http://www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1729
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ــتهجن کودکان در رايانه ــده مرتبط با محتويات مس ــتگير ش ١٥ درصد افراد دس ٥می دهد که
١٢ ٦ درصد، تصاويری از کودکان بين ٦ تا ٨٠ ــته اند. ــخصی خود بالغ بر ١٠٠٠ عکس داش ش
٢١ درصد ٣ درصد تصاويری از کودکان زير ٣ سال داشتند؛٢ و ١٩ سال در رايانه شان داشتند؛١

تصاويری داشتند از نحوه ارتكاب جرم.٣
ــت،٤ مجموعه داران مبالغ زيادی برای تصاوير و ــود اس ــيار پرس تجارت در اين زمينه بس
ــتجوگر اين ــی می پردازند.٥ موتورهای جس فيلم های توصيف کننده کودکان در حالت سکس
قبيل موارد را به سرعت پيدا می کنند.٦ بيشتر موضوعات مبادله شده در حالت محافظت شده
با رمز عبور می باشند، که کاربران عادی و پليس به سختی می توانند به آنها دسترسی داشته

باشند. بنابراين عمليات مخفيانه در مبارزه با اين مقوله امري حياتی است.٧
ICT برای مبادله محتويات مستهجن کودکان برای پيگرد Tدو عامل کليدی در استفاده از

اين جرايم با مشکل مواجه می سازد. 

ــده در اينترنت: يافته هايي از  ــتگير ش ــتهجن دس Wolak/ Finkelhor/ Mitchell، ” دارندگان موضوعات مس .l ١
مطالعات قرباني شدن آنالين جوانان"، ٢٠٠٥، صفحه ٩، قابل دسترسي در سايت:

http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf
ــده در اينترنت: يافته هايي از  ــتگير ش ــتهجن دس Wolak/ Finkelhor/ Mitchell، ” دارندگان موضوعات مس .l ٢

مطالعات قرباني شدن آنالين جوانان"، ٢٠٠٥، صفحه ٩، قابل دسترسي در سايت:
http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf

ــذاري و مرور جهاني»، ٢٠٠٦، قابل  ــتهجن كودكان: مدل قانونگ ــتر بنگريد به: «موضوعات مس ٣. براي اطالعات بيش
دسترسي در سايت:

http://www.icmec.org/en_X1/pdf/ModelLegislationFINAL.pdf
.٦٦ Walden، جرايم رايانه و پيگيری های ديجيتال، صفحه .٤

٥. عرضه موضوعات مستهجن براي بدست آوردن سودهاي كالن  در زمانهاي كوتاه امكان پذير است- اين راهي است 
كه تروريست ها احتياجات ماليشان را برآورده مي كنند- بدون استفاده از هديه ها.

ــي در  ــتهجن كودكان»، قابل دسترس ــكيل اتحاد براي مبارزه با مطالب مس ــتجوگر تش ــس و موتورهاي جس ٦. «پلي
سايت:

http://about.picsearch.com/p_releases/police-authorities-and-search-engines-forms-
alliance-to-beat-child-pornography/

«اتهام به گوگل براي سود بردن از مطالب مستهجن كودكان»، قابل دسترسي در سايت:
http://www.theregister.co.uk/200610/05//google_sued_for_promoting_illegal_/
content/print.html

.٧٣ ٧. ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، صفحه
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۱. استفاده از پول رايج مجازی و پرداخت بی نام:۱
ــان را پنهان کنند.  ــازد که هويتش پرداخت با پول، خريداران يک کاالی خاص را قادر می س
بنابراين پول در خيلی از تجارت های مجرمانه مهم است. در خواست برای پرداخت های بی نام 
منجر به توسعه روش هاي پرداخت مجازی و پول های مجازی شده است که پرداخت بی نام را 
فراهم می کنند.٢ به دليل جلوگيري پليس از پرداخت پول به مجرمان كه نياز به شناسايی و 
تأييد ندارند رايج شده است. در حال حاضر پيگردهايی در زمينه محتويات مستهجن کودکان 
ــايی مجرمان موفقيت آميز بوده است.٣ ــتفاده از آثار برجای مانده از پرداخت برای شناس با اس

اگرچه جايی که مجرمان از پرداخت های بی نام استفاده می کنند، سخت است که شناسايی شوند. 

۲. استفاده از فناوری رمز نگاری:۴
ــدی رمز نگاری می کنند. پليس بيان می کند که  ــان را با روند رو به رش مرتکبان پيامهايش
مجرمان برای محافظت از اطالعات ذخيره شده روی ديسک سختشان از فناوری رمز نگاری 

استفاده می کنند،٥ که از تحقيقات كيفری جلوگيری می کند.٦
ــيع اعمال وابسته به محتويات مستهجن کودکان، رويکردهای  ــمردن وس عالوه بر تخلف ش
ــدود  ــرويس اينترنت برای ثبت نام کاربران يا مس ديگر از قبيل ملزم کردن ارايه دهندگان س
ــتهجن در حال بحث  ــته به موضوعات مس ــايت های وابس ــی به وب س يا فيلتر کردن دسترس

می باشد.٧
ــويي، بنگريد به: Ehrlich، مجله قانون و فناوري  ــتفاده از پول هاي الكترونيك در فعاليت هاي پولش h. با توجه به اس ١

هاروارد، جلد ١١، صفحه ٨٤٠،
n. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: Wilson، ”بانكداري در شبكه: بسط قواعد بانكداري به پول الكترونيكي و فراتر از آن“،  ٢

Smith، موشكافي پرداخت از طريق كارت هاي اعتباري براي مطالب مستهجن“، قابل دسترسي در سايت: .٣
http://www.heise.de/english/newsticker/news/print/83427.

١٣-٢-٣ را ببينيد. ٤. بخش
ــتهجن كودكان نشان داد كه ١٢ درصد دارندگان موضوعات مستهجن دستگير شده از  ــي در مطالب مس ٥. يك بررس
lفناوري رمزنگاري استفاده كرده اند بنگريد به: Wolak/ Finkelhor/ Mitchell، ” دارندگان موضوعات مستهجن 
٩، قابل دسترسي در سايت: ٩، صفحه ٥دستگير شده در اينترنت: يافته هايي از مطالعات قرباني شدن آنالين جوانان"، ٢٠٠٥
http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.p

١٣-٢-٣ را ببينيد. ٦. بخش
ــاوت ارايه دهندگان خدمات اينترنت كه از قبل اين الزامات را انجام مي دهند يا  ــراي مروري در مورد الزامات متف ٧. ب
Gercke، الزامات ارايه دهندگان خدمات اينترنت با توجه به موضوعات مستهجن  eدر جريان اقدام مي باشد بنگريد به:

www.coe.int/cybercrime :٢٠٠٩، قابل دسترسي در سايت كودكان: شماره قانوني،
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۳-۵-۲ نژاد پرستی، اظهار سخنان نفرت انگيز، تشويق به جرم
ــار ــته جمعی از قبيل اينترنت برای انتش ــتم های ارتباطات دس ــدرو از سيس ــای تن گروه ه
٨).١ در حال حاضر تعداد جرايم نژادپرستی و نفرت انگيز ــتفاده می کنند (شکل ٨پروپاگاندا اس
٥ افزايش ٢٥ درصدی در تعداد صفحات وب ــال ٢٠٠٥ ٥ -مطالعه ای در س ــت٢ افزايش يافته اس
٢٠٠٥ نشان می دهد.٣ ٥ و ٤در نفرت های نژادی، تخلف و بيگانه ستيزی را بين سال های ٢٠٠٤

٢٠٠٦، بالغ بر ٦٠٠٠ وب سايت با اين محتويات در اينترنت وجود داشته است.٤ ٦در سال

۸شـکل ۸: اين گرافيک نشـان دهنده وب سـايتی از گروهی افراطی می باشـد. اينترنت به طور 

گسـترده ای توسـط چنيـن گروههايی بـرای آگاه کردن افراد از اهدافشـان و بـرای عضوگيری 

استفاده می شود.

انتشار در اينترنت چندين مزيت را برای مجرمين شامل هزينه انتشار پايين تر، تجهيزات غير
تخصصی و شنوندگان جهانی دارد. مثالهايی از وب سايت های محرک، شامل وب سايتهايی از

Markoff، ”مكالمات رايانه تماس فيزيكي انسان ها را تغيير مي دهند“ نيويورك تايمز، ١٣,٠٥,١٩٩٠. .f ١
٨٨ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه .r ٢

٩١، قابل  OSCE“ صفحه ــت و قواعد در ناحيه ــان در اينترنت در اروپا، در ” آزادي اينترن ــرت بي E، نف Akdeniz .z ٣
دسترسي در سايت:

http://www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf
http://www.wiesenthal.com  :٤. تروريسم ديجيتال و نفرت ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت
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ــاخت بمب می باشد.١ عالوه بر پروپاگاندا، اينترنت  ــتورالعمل های چگونگی س ارايه دهنده دس
برای فروختن کاالهای خاص نيز استفاده می شود برای مثال اقالم مربوط به نازی ها از قبيل 
پرچمهايی با نماد، يونيفورم ها و کتاب ها، به سهولت در سکوهای حراجی و فروشگاه های وب 
ــتند.٢ همچنين اينترنت برای ارسال پست الکترونيکی و خبرنامه  ــترس هس تخصصی در دس
ــهور مثل يوتيوب  ــيوهای مش ــار ويدئو کليپ ها و نمايش های تلويزيونی از طريق آرش و انتش

استفاده می شود.
همه کشورها اين تخلفات را جرم نمی دانند.٣ در برخی کشورها اين قبيل محتويات ممکن 
ــد.٤ (عقايد متفاوتند از اينکه چه اندازه اصل آزادی بيان  ــش آزادی بيان باش ــت تحت پوش اس
اعمال می شود با توجه به موضوعات خاص، اغلب از پيگرد های بين المللی ممانعت می کنند.) 
ــت، وقتی  ــال ٢٠٠١ اس ــرويس  ياهو در س مثالی از تضاد قوانين مانند مورد ارايه دهنده س
ــدود کردن دسترسی کاربران  ــاس قانون آمريکا) برای مس ــوی به ياهو (بر اس دادگاهی فرانس
ــی  ــاس اولين اصالحيه قانون اساس ــتور داد.٥ براس ــوی به مطالب مربوط به نازی ها دس فرانس
ــت. با توجه  اياالت متحده، فروش اين قبيل موضوعات تحت قانون اياالت متحده، قانونی اس
به اولين اصالحيه، دادگاهی در اياالت متحده رای به اين داد که دستور دادگاه فرانسوی عليه 

Whine، ”پروپاگانداي آنالين و كميسيون نفرت جرم“، قابل دسترسي در سايت:  .١
http://www.osce.org/documents/cio/2004/06/3162_en.pdf

ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، صفحه ٥٣. .٢
٢٠٠٢، جلد ٧، قابل دسترسي در سايت: Tsesis، منع تحريك در اينترنت، مجله قانون و فناوري ويرجينيا، .٣

http://www.vjolt.net/vol7/issue2/v7i2_a05-Tsesis.pdf
ــان اياالت متحده، ٢٠٠٥؛ ــه: Tedford/HerbeckHaiman، آزادي بي ــه اصل آزادي بيان بنگريد ب ــا توجه ب n. ب ٤

Emord، آزادي، فناوري و اولين اصالحيه،  ــان؛ ــان و آزادي بي d، آزادي انس Baker r؛ ــان، ٢٠٠٧ ٧، آزادي بي Barendt
ــي هاي الكترونيك بنگريد به: Woo/So، پرونده اي براي فانونس  ١٩٩١؛ با توجه به اهميت اين اصل با توجه به وارس
 ،٢٠٠٢ ،٢ ــي، هاروارد، مجله قانون و فناوري، جلد ١٥، شماره ــپتامبر تاكيد بر نياز براي افزايش وارس جادويي: ١١ س
Volokh، آزادي بيان، قانون مذهب، و قانون  h؛ ــتراليا؛ ٢٠٠٠ Vhesterman، آزادي بيان در قانون اس n؛ صفحه ٥٣٠

٥٧، قابل دسترسي در سايت: مكان مذهبي، مجله قانون دانشگاه شيكاگو، جلد ٣٣، ٢٠٠١، صفحه
http://www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf

٢٠٠٧، قابل  ، ٧ ٨١٥-٩٥ CRS براي كنگره، ــزارش ــتثنائات اولين اصالحيه،گ ــان و روزنامه ها: اس Cohen، آزادي بي
دسترسي در سايت:

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf
ــرا و قواعد آنالين در بازار جهاني، مجله قانون و  ــه لي لي پوت: پرونده ياهو در برابر ليك ــت ب Greenberg، بازگش .g ٥
Van Houweling، اجراي قضاوت هاي خارجي، اصالحيه اول، و سخنراني  g؛ ١١٩١ ١٨، صفحه فناوري بركلي ، جلد
ــعه در  ٢٠٠٣ ، صفحه ٦٩٧. توس ــيگان، اينترنتي: نكته اي براي پرونده ياهو در برابر ليكرا، مجله قانون و فناوري ميش

قانون، قانون رسانه، مجله مروري قانون هاروارد، جلد ١٢٠، صفحه١٠٤١.
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ياهو در اياالت متحده غير قابل انجام است.١
اين اختالفات بين کشورها در اين موضوعات حين نوشتن اولين کنوانسيون جرايم سايبری
ــكار شد. کنوانسيون به دنبال يکسان سازی قوانين مربوط به جرايم سايبری ــورای اروپا آش ش
است به منظور تضمين اينکه تحقيقات بين المللی به دليل مغايرت هايی با قانون داخلي منع
ــتن ــتند روی يک تعريفي واحد از جرم دانس ــود.٢ همه اعضای درگير در مذاکرات نتوانس نش
انتشار موضوعات بيگانه ستيزی به توافق برسند، بنابراين اين موضوع از کنوانسيون مستثنی
ــد.٣ برخی کشورها (مثل اياالت متحده) ــد و به جای آن در پروتکلی جدا به آن پرداخته ش ش

ممکن است قادر به امضای کنوانسيون نبوده باشند.

۵-۴-۲ جرايم عليه مذهب
تعداد رو به رشدی٤ از وب سايت ها موضوعاتی را نمايش می دهند که در برخی از کشورها
با ماده قانونی وابسته به تخلفات مذهبی پوشش داده شده اند برای مثال، بيانات نوشتاری ضد
مذهبی.٥ اگرچه برخی موضوعات حقايق روشنی هستند (برای مثال کاهش حضور در کليسا
ــد. مثال های ــت در برخی حوزه های قضايی غير قانونی باش در اروپا) اين اطالعات ممکن اس

.(٩ ديگر شامل تهمت به مذهب يا انتشار کاريکاتور می باشد (شکل

٢d .F.Supp ١٦٩ ,“Yahoo Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme Et L’antisemitisme” .١
٢٠٠١)، قابل دسترسي در سايت: N.D. Cal) ١١٩٢ ,١١٨١

http://www.courtlinkeaccess.com/DocketDirect/FShowDocket.asp?Code=21313829
89419499419449389349389379615191991

٢. Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤٤.
٤ را ببينيد. ٣. گزارش تبييني اولين پروتكل الحاقي شماره

٤. Barkham، تنفر مذهبي در وب، گاردين، ١١,٠٥,٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت:
http://www.guardian.co.uk/religion/Story/0,,1213727,00.html

Walden، جرايم رايانه و پيگيری های ديجيتال، ٢٠٠٦،  ــه: ــتان بنگريد ب n. با توجه به رويكرد قانونگذاري در انگلس ٥
بخش ٣,١٩٢.
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۹شـکل ۹: اين گرافيک وب سـايتی را نشـان می دهد كه مطالبی با زمينه مذهبی را ارايه می کند و

در سرتاسر دنيا قابل دسترسی می باشد.

ــته  ــی برای آنهايی که می خواهند بحث يا معامله در مورد يک موضوع داش ــت منافع اينترن
ــای هويتشان موضوعاتی را قرار دهند، شرحی يا  ــدن به افش ــند دارد افراد بدون مجبور ش باش
ــيد. خيلی از بحث های گروهی براساس اصل آزادی بيان است.١ ــته های کوتاهی را بنويس نوش

آزادی بيان عاملي پيشرو و باعث موفقيت اينترنت می باشد، با مدخلهايی که به طور اختصاصی 
برای مطالبی که کاربران می نويسند استفاده می شود.٢ درحاليکه حمايت از اين اصل حياتی 
ــرايط و قوانين تابع اجرای اصول آزادی بيان  ــورهای ليبرال، ش ــتر کش ــت، حتی در بيش اس

هستند.

ــان اياالت متحده، ٢٠٠٥؛  ــه: Tedford/HerbeckHaiman، آزادي بي ــه اصل آزادي بيان بنگريد ب ــا توجه ب n. ب ١
Emord، آزادي، فناوري و اولين اصالحيه،  ــان؛ ــان و آزادي بي d، آزادي انس Baker r؛ ــان، ٢٠٠٧ ٧، آزادي بي Barendt
ــي هاي الكترونيك بنگريد به: Woo/So، پرونده اي براي فانونس  ١٩٩١؛ با توجه به اهميت اين اصل با توجه به وارس
 ،٢٠٠٢ ،٢ ــي، هاروارد، مجله قانون و فناوري، جلد ١٥، شماره ــپتامبر تاكيد بر نياز براي افزايش وارس جادويي: ١١ س
Volokh، آزادي بيان، قانون مذهب، و قانون  h؛ ــتراليا؛ ٢٠٠٠ Vhesterman، آزادي بيان در قانون اس n؛ ٥٣٠ صفحه

٥٧، قابل دسترسي در سايت: مكان مذهبي، مجله قانون دانشگاه شيكاگو، جلد ٣٣، ٢٠٠١، صفحه
http://www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf

٢٠٠٧، قابل  ، ٧ ٨١٥-٩٥ CRS براي كنگره، ــزارش ــتثنائات اولين اصالحيه،گ ــان و روزنامه ها: اس Cohen، آزادي بي
دسترسي در سايت:

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf
Haraszti، پيشگفتاری در قواعد و آزادی اينترنت در منطقه OSCE، قابل دسترسی در سايت: .٢

http://www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf.
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تفاوت در استاندارد های قانونی در خصوص محتوای غيرقانونی چالش هايی را براي محتوای
قاعده مند ايجاد كرده است. محتواياتي كه در كشوري تحت شمول قوانين آزادي بيان ايجاد
ــي مي باشد. انتشار ــورهايي كه قوانين محدودتري دارند قابل دسترس ــود، در ديگر كش مي ش
١٢ کاريکاتور در کاريکاتور مشاجره آميز عاملی برای نزاع را در سال ٢٠٠٥ نشان داد. انتشار
nسرمقاله روزنامه Jyllands-Postenدر دانمارک  منجر به تظاهرات گسترده ای در سرتاسر

جهان اسالم شد.١
ــات يا محتواهاي خاص در برخي ــترس بودن اطالع ــورد محتويات غير قانوني، در دس در م
ــود. حفاظت از مذاهب مختلف و نمادهاي مذهبي از كشور به ــوب مي ش ــورها جرم محس كش
ــتفاده از بيانات موهن به ساحت پيامبر اكرم٢ يا بي ــت. برخي كشورها اس ــور متفاوت اس كش
ــت رويكرد ــورهاي ديگر ممكن اس حرمتي به قرآن كريم،٣ را جرم مي دانند در حالي كه كش

آزادانه تري را قبول كنند و ممكن است اين اعمال را جرم تلقي نكنند.

۵-۵-۲ قمار غير قانوني و بازي هاي آنالين
بازي هاي اينترنتي و قمار يكي از پرطرفدارترين نواحي در اينترنت مي باشند.٤ ليندن لبس،
١٠ ــي دوم٥ (Second Life) گزارش مي دهد كه حدود ــده بازي آنالين زندگ ــعه دهن توس

 ،Times Online ١. براي اطالعات بيشتر در مورد اين كاريكاتور بنگريد به:
٢. بخش c٢٩٥ قانون كيفري پاكستان را ببينيد:

٢٩٥-C. استفاده از اظهارات موهن نسبت به پيامبر اكرم: هركس با واژه ها، چه نوشتن چه گفتن، يا با نمايش ديداري 
ــتقيم يا غير مستقيم، به نام پيامبر اكرم حضرت محمد (ص) توهين كند بايد با  ــاره، مس يا هر تهمتي، يا كنايه، يا اش

مجازات مرگ تنبيه شود، يا حبس ابد، و بايد جريمه نقدي هم بشود. 
٣. بخش ٢٩٥B قانون كيفري پاكستان :

٢٩٥-B. بي حرمتي به قرآن كريم: هركسي عمداً بي حرمتي كند، يا نسخه اي از قرآن را پاره كند يا شكل استخراج 
شده اي از آن يا به شيوه اي موهن از آن استفاده كند يا براي هر هدف غير قانوني بايد براي تمام عمر زنداني شود. 

ــنهادي، قابل  ــتم قواعد پيش Landes، ممنوعيت قمار اينترنتي و سيس ــه: ــروري بر اين قانون، بنگريد ب ــراي م ٤. ب
دسترسي در سايت:

http://www.law.nyu.edu/JOURNALS/LAWREVIEW/issues/vol82/no3/NYU306.pdp y p f
Brown/Raysman، حقوق دارائي ها در بازي هاي فضاي سايبري و موضوعات قانوني جديد ديگر در دارائي مجازي، 

٨٧، قابل دسترسي در سايت: مجله قانون و فناوري هند، ٢٠٠٦، جلد ٢، صفحه
http://www.nls.ac.in/students/IJLT/resources/2_Indian_JL&Tech_87.pdf.
5. http://www.secondlife.com.
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ــت.١ گزارش ها نشان مي دهد كه  ــده اس ــاب كاربري براي انجام اين بازي ثبت ش ميليون حس
چنين بازي هايي براي ارتكاب به جرم استفاده شده اند مثل:٢

é مبادله و نمايش مطالب مستهجن؛٣
é كالهبرداري؛٤

é قمار در كازيون هاي آنالين؛٥
é تهمت (گذاشتن پيام هاي افترا آميز).

٢٤ بيليون دالر  ٤ و ٣,١ بيليون دالر در سال ٢٠٠١ برخي تخمين ها حاكي از درآمدي حدود
ــه با درآمدهاي قمار سنتي،  ــد (اگر چه در مقايس ــال ٢٠١٠ براي قمار اينترنتي٦ مي باش در س

اين تخمين ها هنوز نسبتًا پايين مي باشند٧).

http://www.secondlife.com/whatis s. تعداد حساب هاي كاربري منتشر شده توسط ليندن لبس، بنگريد به: ١
s، «زندگي جديدي آغاز كنيد»، Financial Times، قابل دسترسي در سايت: Harkin : با توجه به زندگي دوم بنگريد بهn
http://www.ft.com/cms/s/cf9b81c2753-a-11db-aea10000779-e2340.html
http://www.heise.de/newsticker/mel- ــايت: ــي در س ــل دسترس Heise News, ١٥,١١,٢٠٠٦,، قاب .٢

٨١٠٨٨/dung
04,01,2007, صفحه 19. ,DIE ZEIT ;

BBC، ٠٩,٠٥,٢٠٠٧، زندگي دوم، ادعاي سوءاستفاده از كودكان، قابل دسترسي در سايت: ٣. اخبار
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6638331.stm

 ،١٤,٠٥,٢٠٠٧ ,Sunday Telegraph ،“دنياي زندگي دوم ممكن است براي تروريست ها باشد” ،h Leapman .n ٤
/١٣/٠٥/٢٠٠٧/http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news :قابل دسترسي در سايت

xml.nternet١٣
٧، ”فشار انگلستان بر بازي ”زندگي واقعي“ براي استفاده از پول مجازي“، ١٤,٠٥,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: Reuters
http://secondlife.reuters.com/stories/2007/05/14/uk-panel-urges-real-life-treatment-
for-virtualcash/

١٩٩٩، قابل  ،١ ــماره ٤، ش ــت، جلد ــرط بندي بي پايان در قمار اينترنتي، مجله قانون فناوري و سياس Olson، ش .n ٥
دسترسي در سايت:

http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol4/issue1/olson.html.
Christiansen Capital Advisor.، بنگريد به: .r ٦

http://www.ccai.com/Primary%20Navigation/Online%20Data%20Store/internet_
gambling_data.htm

 ،Landes : ٨٤ بيليون دالر بود، از ــال ٢٠٠٥ (بدون قمار اينترنتي) بيشتر ٧. درآمد كازيون هاي اياالت متحده در س
ممنوعيت قمار اينترنتي و سيستم قواعد پيشنهادي، قابل دسترسي در سايت:

http://www.law.nyu.edu/JOURNALS/LAWREVIEW/issues/vol82/no3/NYU306.pdp y p f
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۰شکل ۱۰: اين گرافيک نشان دهنده صفحه يک کازينوی آنالين کاربر می باشد. بعد از فرآيند ثبت 

نام و انتقال پول کاربر می تواند در قمار آنالين شـرکت کند. تعدادی از کازينوهای آنالين امکان 

استفاده از سرويس بدون ثبت نام رسمی را می دهند.

ــت١ - مجرمان از مفرهاي ــورها متفاوت اس ــار داخل و خارج از اينترنت بين كش ــد قم قواع
قانوني استفاده مي كنند. اين مفرها، همچنين در تجارت ها و كازيون ها مورد استفاده مي باشد.
اثر قوانين متضاد در ماكائو واضح است. بعد از برگردانده شدن به چين در سال ١٩٩٩ توسط
٦,٨ ٨پرتغال، ماكائو يكي از بزرگترين مكان هاي قماربازي در  دنيا مي باشد. با درآمد تخميني
ــي گرفته است (٦,٦ بيليون دالر براي ــال ٢٠٠٦، كه از الس وگاس هم پيش ٦بيليون دالر در س
الس وگاس).٢ موفقيت ماكائو از اين حقيقت ناشي مي شود كه قمار در چين غير قانوني است،٣

و هزاران قمارباز از چين به ماكائو براي بازي مسافرت مي كنند.

١. GAO، ”قمار اينترنتي - مروري بر اين مقوله" قابل دسترسي در سايت:
http://www.gao.gov/new.items/d0389.pdf

ــرزي را تحت تاثير قرار  ــرط بندي و قمار فرام ــرويس هاي ش WTO، "اعمال اياالت متحده س ــه اقدامات ــا توجه ب ب
مي دهد"، بنگريد به:

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds285_e.htm
BBC،“ماكائوي كوچك جلوتر از الس وگاس“، قابل دسترسي در سايت: ٢. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: اخبار
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6083624.stm

٣. تبصره ٣٠٠ قانون كيفري چين را ببينيد.
هر كس براي بدست آوردن سود، قمارخانه اي را افتتاح نمايد، يا قماربازي كند، بايد براي دوره اي نه بيشتر از ٣ سال 

زنداني شود عالوه بر مبلغي جريمه.
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ــراد امكان مي دهد كه محدوديت هاي قمار را دور بزنند.١ كازيون هاي آنالين  ــت به اف اينترن
ــتر آنها در كشورهاي ليبرال يا  ١٠)، بيش ــند (شكل ــترس مي باش ــترده اي در دس به طور گس
كشورهاي بدون قاعده براي قمار اينترنتي قرار دارند. كاربران مي توانند حساب كاربري آنالين 
باز كنند، پول را انتقال دهند و بازي هاي شانسي را شروع كنند.٢ كازيون هاي آنالين همچنين 
مي توانند در پولشويي و فعاليت هاي مالي تروريست ها مورد استفاده قرار بگيرند.٣ اگر متخلف 
از كازيون هاي آنالين استفاده كند و در كشوري بدون قانون مشخص براي پولشويي واقع شده 

باشد، براي پليس تعيين سرمايه اصلي بسيار مشكل خواهد بود.
براي كشورهاي با محدوديت قمار، كنترل فعاليت كازيون هاي آنالين مشكل است. اينترنت 
در حال خراب كردن محدوديت هاي قانوني برخي كشورها براي دسترسي شهروندان به قمار 
ــركت در قمار آنالين  ــگيري از ش ــد.٤ تالش هاي قانونگذاري چندي، براي پيش آنالين مي باش
ــته، قانون اجرايي ممنوعيت قمار اينترنتي اياالت متحده  ــت٥ به طور برجس ــده اس انجام ش
ــال ٢٠٠٦، به دنبال محدود كردن قمار آنالين غيرقانوني، با تحت تعقيب قرار دادن عرضه  ٦س

كنندگان اين بازي ها مي باشد، اگر در معامالت قمار غيرقانوني شركت كنند.٦

۶-۵-۲ انتشار اطالعات غلط و افترا
ــرار بگيرد، بصورت دقيق به  ــتفاده ق ــار اطالعات غلط مورد اس اينترنت مي تواند براي انتش

ــتفاده مي كنند. بنگريد به: ”قمار آنالين  ــترده اي از قمار اينترنتي اس ١. عالوه بر قمار در چين، چيني ها به طور گس
چالش هاي ممنوعيت قمار در چين“ قابل دسترسي در سايت:

http://www.chinanews.cn/news/20042629/18-03-2005/.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_casino :٢. براي اطالعات بيشتر بنگريد به

٣، قابل دسترسي در سايت: ٣. گزارش OSCE را در نوع شناسي پولشويي ببينيد، ٢٠٠٠-٢٠٠١، صفحه
http://www.oecd.org/dataoecd/29/36/34038090.pdf

Coates، كازيون هاي آنالين مورد استفاده براي پولشويي، قابل دسترسي در سايت:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article620834.ece?print=yes&randnu
m=1187529372681.

٤. ”قمار آنالين چالش هاي ممنوعيت قمار در چين“ قابل دسترسي در سايت:
http://www.chinanews.cn/news/20042629/18-03-2005/.shtml

ــرط بندي بي پايان در قمار اينترنتي،  n. براي مروري در مورد قانونگذاري اوليه اياالت متحده بنگريد به: Olson، ش ٥
١٩٩٩، قابل دسترسي در سايت: ،١ ٤، شماره مجله قانون فناوري و سياست، جلد

http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol4/issue1/olson.html.
٦. قانون اجرايي ممنوعيت قمار اينترنتي § ٥٣٦٧ را ببينيد.
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ــط و افتراآميز، به خصوص در ــايت ها مي توانند اطالعات غل ــت.١ وب س راحتي اطالعات درس
فروم ها و اتاق هاي چت، جايي كه كاربران مي توانند پيام هايي را قرار دهند بدون تاييد توسط
ــتفاده از ــترده اي در حال اس ــاالن به طور گس ناظران در معرض نمايش قرار دهند.٢ خردس
فروم هاي وب سايت هاي شبكه اي اجتماعي هستند جايي كه اين قبيل اطالعات هم مي تواند
ــار عكس هاي تقلبي يا ــامل انتش ــود.٣ رفتار بزهكارانه٤ مي تواند ش در معرض ديد قرار داده ش

اطالعات غلط درمورد رفتارهاي جنسي باشد.٥

1. Reder/O’Brien،  http://www.mttlr.org/voleight/Reder.pdf
٢. با توجه به اين موقعيت در وبالگ ها بنگريد به: Reynolds، تهمت در محيط وبالگ: برخي نظريه هاي اوليه، مقاله 

١١٥٧، قابل دسترسي در سايت: مروري قانون دانشگاه واشينگتن، ٢٠٠٦، صفحه
http://ssrn.com/abstract=898013

 ،٨٤ Solove، داستان دو بالگر: آزادي بيان و حريم خصوصي در وبالگ، مقاله مروري قانون دانشگاه واشينگتن،جلد
١١٩٥، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٦، صفحه

http://ssrn.com/abstract=901120 
٢٠٠٦، صفحه  ،٦ Malloy، بالگرهاي بي نام و تهمت: توازن در اينترنت، مقاله مروري قانون دانشگاه واشنگتن،جلد ٨٤

١١٨٧، قابل دسترسي در سايت:
http://law.wustl.edu/WULR/845-/malloy.pdf

Hansen/Meissner، هويت هاي ديجيتالي،  ــبكه هاي اجتماعي بنگريد به: r. با توجه به نگراني هاي در رابطه با ش ٣
٨ - خالصه اي به انگليسي در دسترس مي باشد (صفحه ٨-٩). اين گزارش در سايت زير قابل دسترسي است: صفحه
https://www.datenschutzzentrum.de/projekte/verkettung/2007-uld-tud-verkettung-
digitaler-identitaeten-bmbf.pdf.

 ،OSCE McNamara، نماينده اياالت متحده براي a. بنگريد به: آزادي بيان، اطالعات و رسانه آزاد، اظهاريه آقاي ٤
اكتبر ٢٠٠٣، قابل دسترسي در سايت: 

http://osce.usmission.gov/archive/2003/10/FREEDOM_OF_EXPRESSION.pdf;
Lisby، بدون مكان براي قانون: افترا در حقوق آمريكا، ٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت:

http://www2.gsu.edu/~jougcl/projects/40anniversary/criminallibel.pdf
ــي در  ١٦٩، قابل دسترس ٢٠٠٥/٢٠٠٦، صفحه ،٦ ٥٠ ــوق نيويورك، جلد ــكده حق ــالح قانون افترا، دانش walker، اص

سايت:
http://www.nyls.edu/pdfs/NLRVol50-106.pdf;

Kirtley، تهمت، اصل آزادي بيان و حفاظت از شهرت، ٢٠٠٠، قابل دسترسي در سايت:
http://www.article19.org/pdfs/standards/definingdefamation.pdf.

١٠٥ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه .r ٥
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۱۱: هرزنامه ها مشکلی جدی هستند. اين ايميل ها دامنه ای گسترده از موضوعات را پوشش ۱شکل

می دهند. عالوه بر رشد محصوالت متفاوت، اطالعات ارايه شده در اشتراکات بسيار پرطرفدار می باشند.

ــد، كه ارايه دهندگان  ــتفاده را مي برن ــوارد، متخلفان از اين حقيقت نهايت اس ــتر م در بيش
ــنده يا تاييد ID ندارند.١ اين امر  ــايي نويس Dمطالب ارزان و رايگان به طور معمول نياز به شناس
شناسايي مجرمان را پيچيده مي كند. به عالوه، ممكن است هيچ نظارتي يا نظارت كمي روي 
١١). البته اين موضوع از توسعه پروژه هاي  محتواها از طرف ناظران وجود داشته باشد (شكل
ــود جلوگيري  ــته مي ش ــط كاربران نوش با ارزش مثل دايره المعارف آنالين  ويكيپديا٢ كه توس
نكرده است. اگر چه، همين فناوري مي تواند توسط متخلفان مورد استفاده قرار بگيرد براي:

é انتشار اطالعات غلط (براي مثال در مورد رقيبان)؛٣
é تهمت (گذاشتن پيام هاي افترا آميز)؛٤

é افشاي اطالعات سري (براي مثال انتشار اسرار كشور يا اطالعات تجاري حساس).
تاكيد بر افزايش خطر، ارايه اطالعات غلط و گمراه كننده ضروري است. تهمت مي تواند به 
ــأن قرباني به اندازه زيادي ضربه وارد كند، چونكه اظهارات آنالين  ــهرت و ش طور جدي به ش
ــند. اگر اطالعات به طور آني هم در اينترنت منتشر شود،  ــترس مي باش براي تمام دنيا در دس
نويسنده اغلب كنترل روي آن را از دست مي دهد. حتي اگر اطالعات به سرعت بعد از انتشار 

١. با توجه به چالش هاي پيگيري تخلفات در رابطه با سرويس هاي بي نام بخش ١٢-٢-٣ را ببينيد.
2. http://www.wikipedia.org

٢٠٠٤، صفحه ١٤٥. Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا .r ٣

٢٠٠٤، صفحه ١٤٥. Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا .r ٤
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اصالح يا پاك شود، چونكه ممكن است از قبل توسط ديگران تكثير شده باشد و در مكان هاي
ديگر براي عموم در دسترس گذاشته شود. در اين مورد، اگر اطالعات تصحيح هم شود باز هم
اطالعات به شكل غلط تكثير شده در دسترس عموم قرار داده شده است.١ مثال هايي در اين
زمينه شامل "ايميل هاي گريزان" مي باشد كه ميليون ها نفر مي توانند ايميل هاي غلط، گمراه
كننده و تحريك آميز در مورد افراد و سازمان ها دريافت كنند. شهرت از بين رفته ممكن است
ــه حقيقت يا ايميل اصلي هيچوقت باز نگردد. بنابراين مرز ميان آزادي بيان٢ و ــدون توجه ب ب

حفاظت از قربانيان احتمالي تهمت نياز به بازبيني دارد.٣

۷-۵-۲ هرزنامه(Spam) و تهديدات وابسته
٢"هرزنامه" نشر پيام های زياد ناخواسته را توصيف می کند (شکل١٢).٤ اگرچه کالهبرداری های
متنوعی وجود دارد، يکی از عادی ترين آنها هرزنامه پست الکترونيکی است. مجرمان ميليون ها

ــترس بودن اطالعات از طريق  عمل پنهان سازي  ــابهي را مي توان شناسايي كرد با توجه به در دس ــكالت مش ١. مش
http://www.archive.org موتورهاي جستجوگر و آرشيوهاي وب، مثل 

٢٠٠٥؛  ــان اياالت متحده، Tedford/HerbeckHaiman، آزادي بي ــه: ــه اصل آزادي بيان بنگريد ب ــا توجه ب n. ب ٢
ــان؛ Emord، آزادي، فناوري و اولين اصالحيه،  ــان و آزادي بي d، آزادي انس Baker r؛ ــان، ٢٠٠٧ ٧، آزادي بي Barendt
Woo/So، پرونده اي براي فانونس  ــي هاي الكترونيك بنگريد به: ١٩٩١؛ با توجه به اهميت اين اصل با توجه به وارس
١٥، شماره ٢، ٢٠٠٢،  ــي، هاروارد، مجله قانون و فناوري، جلد ــپتامبر تاكيد بر نياز براي افزايش وارس جادويي: ١١ س
Volokh، آزادي بيان، قانون مذهب، و قانون  h؛ ٢٠٠٠ ــتراليا؛ Vhesterman، آزادي بيان در قانون اس n؛ ٥٣٠ صفحه

٢٠٠١، صفحه ٥٧، قابل دسترسي در سايت: ،٣٣ مكان مذهبي، مجله قانون دانشگاه شيكاگو، جلد
http://www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf

٨١٥-٩٥ ، ٢٠٠٧، قابل  CRS براي كنگره، ــن اصالحيه، گزارش ــتثنائات اولي Cohen، آزادي بيان و روزنامه ها: اس
دسترسي در سايت:

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf
ــنگتن، ٢٠٠٦،  ــگاه واش ــط وبالگ: برخي نظريه هاي اوليه، مقاله مروري قانون دانش ــت در محي ٦، تهم Reynolds .s ٣

١١٥٧، قابل دسترسي در سايت: صفحه
http://ssrn.com/abstract=898013

Solove، داستان دو بالگر: آزادي بيان و حريم خصوصي در وبالگ، مقاله مروري قانون دانشگاه واشنگتن،جلد ٨٤، 
١١٩٥، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٦، صفحه

http://ssrn.com/abstract=901120 
٢٠٠٦، صفحه  ،٦ Malloy، بالگرهاي بي نام و تهمت: توازن در اينترنت، مقاله مروري قانون دانشگاه واشنگتن،جلد ٨٤

١١٨٧، قابل دسترسي در سايت:
http://law.wustl.edu/WULR/84-5/malloy.pdf

ــي  ٢٠٠٥، صفحه٥، قابل دسترس ITU در قانون گذاري ضد هرزنامه دنيا ــي U. براي تعريف دقيقي بنگريد به: بررس ٤
در سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf
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پست الکترونيکی را برای کاربران می فرستند، اغلب حاوی تبليغاتی از محصوالت و سرويس 
ــت  ــال پس ــند. از زمان اولين ارس ــتر مواقع حاوی نرم افزارهای مخرب هم می باش ها، اما بيش
٨الکترونيکی هرزنامه در سال ١،١٩٧٨ تعداد هرزنامه ها به طرز ناباورانه ای افزايش يافته است.٢

٩٠ درصد همه  تا ٨٥ ــد که به اندازه ــازمان های ارايه دهنده ايميل گزارش می دهن ــروزه س ٥ام
٢٠٠٧ در اياالت متحده (١٩/٦ ــال ٧ منابع عمده هرزنامه ها در س ــتند.٣ ايميل ها هرزنامه هس
ــره (٦/٥ درصد) بوده اند.٤ ــق چين (٨/٤ درصد) و جمهوری ک ــوری خل ــد از کل)، جمه درص

۱۲: فروم های اينترنتی که هر کس می تواند بدون ثبت نام پيام بگذارد مکانهايی پرطرفدار ۲شکل

می باشند برای گذاشتن اطالعات غلط و گمراه کننده.

١٩٧٨“، قابل دسترسي در سايت:  DEC Tempelton، ”واكنش به هرزنامه .١
http://www.templetons.com/brad/spamreact.html
٣، قابل دسترسی در سايت: ٣، صفحه ٧، ” به روز شدن نماي امنيت٢٠٠٧ Sunner :با توجه به توسعه هرزنامه ها بنگريد به .r ٢
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/session2-
sunner-C5-meeting-14-may-2007.pdf.

٧٥ درصد ايميل ها  ــر كرد كه بيشتر از ٢٠٠٧منتش ــال ــي را در س Postoni گزارش i. ارايه دهنده خدمات اينترنتي ٣
هرزنامه مي باشند، مراجعه كنيد به:

http://www.postini.com/stats
٤٠ درصد ايميل ها را هرزنامه مي داند، بنگريد به: Spam-Filter-Review، بيشتر

http://spam-filter-review.toptenreviews.com/spam-statistics.html
ــتر ٨٥ درصد همه ايميل ها هرزنامه  TheMessaging Anti-Abuse Working Group، گزارش داد كه بيش

هستند، بنگريد به:
http://www.maawg.org/about/FINAL_4Q2005_Metrics_Report.pdf

٤. گزارش Sophos كشورهاي پخش كننده هرزنامه، قابل دسترسي در سايت:
http://www.sophos.com/pressoffice/news/articles/2007/07/dirtydozjul07.html.
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بيشتر ارايه دهندگان ايميل به افزايش سطح هرزنامه ها با نصب فناوری فيلتر ضد هرزنامه
واکنش نشان داده اند. اين فناوری، هرزنامه را با استفاده از فيلترهای کليد واژه يا ليست های
Pسياه آدرس IP ارسال كنندگان هرزنامه شاسايي مي كنند.١ اگرچه توسعه فناوری فيلتر ادامه
ــتم ها يافته اند - برای مثال با اجتناب از ــپم گرها راههايی را برای دور زدن اين سيس دارد اس
کليد واژه. اسپم گرها راه های زيادی را برای توصيف "وياگرا"، يکی از پرطرفدارترين محصوالت

ارايه شده در هرزنامه بدون استفاده از نام تجاری يافته اند.٢
ــر ــت که هرزنامه منتش ــی اس ــتگی به تغييرات در روش موفقيت در رديابی هرزنامه ها بس
ــرور واحد (که از لحاظ فنی برای ارايه دهندگان ــال پيام ها از يک س ــود. به جای ارس می ش
ايميل برای تشخيص به دليل تعداد منابع محدود آسانتر است)٣ خيلی از مجرمان برای انتشار
ايميل های ناخواسته از بوت نت ها٤ استفاده می کنند. با استفاده از بوت نت ها براساس هزاران
رايانه،٥ هر رايانه ممکن است تنها چند صد ايميل ارسال کند. اين موضوع شناسايی هرزنامه
ــتندگان و همينطور ــه دهندگان ايميل با تجزيه و تحليل اطالعات در مورد فرس ــرای اراي را ب

Hernan/Cut- :١. براي اطالعات بيشتر در مورد فناوري استفاده شده براي شناسايي ايميل هاي هرزنامه بنگريد به
ler/Harris، شمارش هرزنامه ها: رديابي و پيشگيري از هرزنامه ها، قابل دسترسي در سايت:

http://www.ciac.org/ciac/bulletins/i-005c.shtml
٤ در مورد هرزنامه، ٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: BIAC ICC Cبراي مروري در رويكردهاي متفاوت بنگريد به : بحث
http://www.itu.int/osg/csd/spam/contributions/ITU%20workshop%20on%20spam%
20BIAC%20ICCP%20Spam%20Discussion%20Paper.pdf

١، قابل دسترسي در سايت: Lui/Stamm، ”مبارزه مبهم با هرزنامه“، ٢٠٠٧، صفحه .٢
liu.pdf_proceedings/p٤٥__ /٢٠٠٧/http://www.ecrimeresearch.org

ــت ها،  ــه: Goodman، ”هرزنامه: فناوري ها و سياس ــودن فناوري فيلترينگ بنگريد ب ــترس ب ــا توجه به در دس n. ب ٣
٢٠٠٣“، قابل دسترسي در سايت:

http://research.microsoft.com/~joshuago/spamtech.pdf
ــت  ــگيري از هرزنامه براي كاربر بنگريد به: Rotenberg/Liskow، ITU WSIS نشس با توجه به روش هاي پيش

بررسي چالش ها هرزنامه براي كاربران: چالش ها و چالش ها، قابل دسترسي در سايت:
http://www.itu.int/osg/spu/spam/contributions/Background%20Paper_A%20consum
er%20perspective%20on%20spam.pdf

ــت کنگره، ٢٠٠٧، صفحه ٤، قابل  ــايبری: آسيب پذيری ها و سياس ــم س Wilson, ، Botnetها، جرايم و تروريس .t ٤
دسترسی در سايت:

http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf
٥. تحليل هاي اخير نشان مي دهد كه بيشتر از يك چهارم همه رايانه ها ممكن است بكار گرفته شوند به عنوان بخشي 
از بوت نت. بنگريد به،Weber، «مجرمان ممكن است شبكه را مضمحل بكنند»، اخبار BBC، ٢٥,٠١,٢٠٠٧، قابل 

دسترسي در سايت:
..http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/business/6298641.stm
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برای پليس برای رديابی متخلفان  مشکل تر می کند .
هرزنامه ها خيلی پرسود هستند بطوری که هزينه ارسال بيليون ها ايميل پايين است و حتی 
پايين تر وقتی که بوت نت ها درگير هستند.١ برخی متخصصان تنها راه حل واقعی مبارزه عليه 
هرزنامه را افزايش هزينه های انتقال برای فرستندگان می دانند.٢ گزارش منتشر شده در سال 
٢٠٠٧ هزينه ها و سودهای هرزنامه ها را تحليل کرده است. براساس نتايج اين تحليل، هزينه 
٢٠ ميليون ايميل حدود ٥٠٠ دالر است.٣ از آنجايی که هزينه ها برای متخلفان پايين  ارسال
ــد. به ويژه اگر متخلفان قادر به ارسال ميليون ها  ــال هرزنامه بسيار پرسود می باش ــت ارس اس
١ ايميل باشند. يک هرزنامه گر آلمانی سودی حدود ٥٠٠٠٠ دالر آمريکا را با ارسال حداقل

بيليون ايميل هرزنامه گزارش داده است.٤
ــعه  ــورهای در حال توس OECD گزارش تحليلی از اثر هرزنامه روی کش ــال ٢٠٠٥ ٥در س
ــران اينترنت در  ــان می کنند که کارب ــعه اغلب بي ــورهای درحال توس ــرد.٥ کش ــر ک را منتش
ــتفاده از اينترنت بيشتر رنج می برند. هرزنامه موضوعی  ــان از اثر هرزنامه و سوءاس کشورهايش
جدی براي کشورهای در حال توسعه است، جايی که پهنای باند و دسترسی به اينترنت کمتر 

١. با توجه به رويكردهاي بين المللي در مبارزه با بوت نت ها بنگريد به: كاهش بوت نت، اطالعات پيش زمينه، كاربرد 
ITU، ٢٠٠٨، قابل دسترسي در  ــت، بخش مخابرات ــتراتژي ها و سياس ــايبري، دپارتمان اس U و بخش امنيت س ICT

سايت:
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-botnet-mitigation-toolkit-back-
ground.pdf.

Allmann، ” اقتصاد هرزنامه“، قابل دسترسي در سايت: .٢
http://acmqueue.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=108
ــتر در ــه: چگونگي نگارش قانون ضد هرزنامه موثر“، صفحه 3 با منابع بيش ــمارش هرزنام 3، ”ش ITU ــه U، مقال Prince

سايت:
http://www.itu.int/osg/spu/spam/contributions/Background%20Paper_How%20to%
20craft%20and%20effective%20antispam%20law.pdf

٢٣,١٠,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: ،Heise ٣. تخفيف هاي زياد براي هرزنامه، اخبار
http://www.heise-security.co.uk/news/97803
صفحه “OSCE ــينگ“ در“ آزادي ايتنرنت و قواعد در ناحيه Thorhallsson، ”جنبه كاربري هرزنامه و فيش .n ٤

٩١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf

٥. موضوع هرزنامه  در كشورهاي در حال توسعه، بنگريد به:
http://www.oecd.org/dataoecd/534935342/47/.pdf
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ــت.١ هرزنامه زمان و منابع بيشتری در کشورهايی که منابع ــورهای صنعتی اس و گرانتر از کش
اينترنت کمياب تر و گرانتر هستند را مصرف می کنند.

۸-۵-۲ اشکال ديگر محتوای غيرقانونی
ــود بلکه همچنين به عنوان مکانی ــتفاده می ش ــتقيم اس اينترنت نه فقط برای حمالت مس

است برای:
é پيشنهاد برای ارتکاب جرم؛٢
é فروش غيرقانونی محصوالت؛

é تهيه اطالعات و دستورالعمل ها برای اعمال غيرقانونی (برای مثال چگونگی ساخت مواد
منفجره).

خيلی از کشورها قانونهايی را برای تجارت محصوالت خاص گذاشته اند. کشورهای مختلف
قانون های ملی متفاوتی بکار می گيرند و محدوديت تجارت را به محصوالت متنوعی از قبيل
ــابهی برای داروها وجود دارد - داروهايی که تجهيزات نظامي اعمال می کنند.٣ موقعيت مش
بدون محدوديت در برخی کشورها وجود دارند، ممکن است نياز به نسخه در کشورهای ديگر
ــند.٤ تجارت فرامرزی ممکن است تضمين دسترسی به محصوالت خاص محدود ــته باش داش

١. موضوع هرزنامه در كشورهاي در حال توسعه، صفحه ٤، بنگريد به:
http://www.oecd.org/dataoecd/534935342/47/.pdf

.١٤٠ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه .r ٢
ــنار (Wassenaar)، كه  ــزات نظامي يا پيمان نامه واس ــده در پيمان نامه تجهي ــي اياالت متح ــرد بين الملل ٣. عملك
كنوانسيوني براي كنترل جنگ افزار مي باشد. ٤٠ كشور در اين معاهده شركت كرده اند. براي اطالعات بيشتر بنگريد 

به:
http://www.wassenaar.org/publicdocuments/whatis.html

Grimmett، فناوري نظامي و كنترل صادرات سالح: پيمان نامه واسنار.
ــت براي بيماران و  ــت براي توزيع داروها از طريق پس ٤. اتحاديه اروپا، Resolution ResAP(٢٠٠٧)٢، در ممارس

كيفيت داروي تحويلي، قابل دسترسي در سايت:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=ResAP(2007)2&Language=lanEnglish&Ver=
original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&Ba
ckColorLogged=FFAC75
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ــد اين مسأله  ــازد.١ پرطرفدار بودن اينترنت باعث رش ــکل مواجه س ــده در قلمروي را با مش ش
ــورها بدون محدوديت عمل می کنند و می توانند بدون  ــت. فروشگاه های وب در کش ــده اس ش

محدوديت محصوالتشان را به مشتريان بفروشند.
ــتورالعمل ساخت سالح  ــی به دس ــتر افراد دسترس قبل از بوجود آمدن اينترنت، برای بيش
ــيميايی  ــکل بود. اطالعات ضروری موجود بود (برای مثال در کتابهايی که با جنبه های ش مش
ــتند) اما پيدا كردن مطالب زمانبر بودند. امروزه اطالعات چگونگی ساخت مواد  ــروکار داش س
ــت و سهولت دسترسی به اطالعات احتمال حمالت  ــی اس منفجره در اينترنت٢ قابل دسترس

را افزايش می دهد.

۶-۲ کپی رايت و آرم تجاری و تخلفات مربوطه
ــار  ــرکت ها از اينترنت برای انتش ــت. ش ــار اطالعات اس يکی از اعمال حياتی اينترنت انتش
اطالعات در مورد خدمات و محصوالتشان استفاده می کنند. در موارد کپی کردن غيرقانونی، 
شرکت های موفق ممکن است با مشکالتی در اينترنت قابل مقايسه با آنهايی که خارج از شبکه 
ــت برای بازاريابی محصوالت  ــركت آنان ممکن اس ــوند. تصوير و طرح ش وجود دارند مواجه ش
جعلی مورد استفاده قرار گيرد، جاعالن آرم ها و محصوالت را کپی می کنند و تالش برای ثبت 
ــرکتهايی که محصوالت را به طور  ــرکت خاص دارند. ش دامنه ای در اينترنت مربوط به آن ش
ــت با مشکالت قانونی در مورد  تخلفات کپی  ــتقيم در اينترنت٣ توزيع می کنند ممكن اس مس

Henney، ”داروي سايبري و نقش مديران غذا و داروي اياالت متحده“، قابل دسترسي در سايت: .١
https://tspace.library.utoronto.ca/html/1807/4602/jmir.html

٣٦٤، قابل دسترسي  ١٠٤، صفحه ،٢٠٠٤ ،Acta Chir Belg ،جنبه هاي قانوني داروخانه آنالين ،De Clippele
در سايت:

http://www.belsurg.org/imgupload/RBSS/DeClippele_0404.pdf
Basal، ”سيستم قانوني چيست؟ مشكل قاعده مندسازي داروخانه هاي آنالين“، قابل دسترسي در سايت:

https://www.tnybf.org/success%20stories 2006%20Meyer%20Scholarship%20Recip
ient%20Essay.pdf

ــت ها از اينترنت استفاده مي كنند و با امنيت و اطالعات مبارزه» ٢٠٠٦، صفحه ١٦، دپارتمان  Conway، تروريس .y ٢
قضاوت اياالت متحده، گزارشي از ساختن بمب، قابل دسترسي در سايت:

http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/bombmakinginfo.html
.١٤١ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه

٣. براي مثال با ارايه دانلود فايل هاي حاوي موسيقي، فيلم يا كتاب.
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رايت مواجه شوند. محصوالتشان ممکن است دانلود، کپی و منتشر شود.

۱-۶-۲ کپی رايت - جرايم مربوطه
ــرگرمی را قادر به اضافه ــازی٢ صنعت بازی و س با تغيير از آنالوگ به ديجيتال،١ ديجيتال س
ــامل زبان ها، تيترها و موارد Dکردن خصوصيات و خدمات اضافی به فيلم های روی DVD ش
ــتری نسبت به نوار ضبط و ــت. D CDها و  DVDها قابليت نگهداری بيش  Dاضافی ديگر کرده اس

نوار ويدئو ها دارند.٣
ديجيتال سازی، دری را به تخلفات جديد کپی رايت باز کرده است. پايه تخلفات کپی رايت
جاری تكثير سريع و دقيق می باشد. قبل از ديجيتال سازی، کپی کردن نوار صوتی يا ويدئويی
تا اندازه ای منجر به از دست رفتن کيفيت می شد. امروزه تكثير کردن منابع ديجيتالی بدون
ــترين تخلفات ــت. بيش ــت رفتن کيفيت و همچنين گرفتن کپی از کپی امکان پذير اس از دس

کپی رايت شامل :
ــتم های به ــش کپی رايت در سيس ــگ ها، فايل ها و نرم افزار های تحت پوش ــه آهن é مبادل

اشتراک گذاری فايل؛٤
é دور زدن روش های مديريت حقوقی ديجيتالی؛٥

١٠، قابل  ٢٠٠٦“، تاكيدات، صفحه OECD ــه: ”دورنماي فناوري اطالعات ــا توجه به معامالت آنالين بنگريد ب ١. ب
دسترسي در سايت:

http://www.oecd.org/dataoecd/27/59/37487604.pdf.
Hartstack, Die Musikindustrie unter Einfluss der Digitalisierung,، صفحه ٣٤. .٢

ــرعت داده و قيمت ها را كاهش كه يكي از كليدهاي پيش  ــازي تهيه كپي را س ٣. عالوه بر اين بهبودها، ديجيتال س
برنده براي صنعت در اجراي انتقال فناوري هاي ديجيتال مي باشد.

.١٤٨ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه .r ٤
ــي به فناوري كنترل استفاده شده براي محدود كردن استفاده از رسانه ديجيتال  ٥. مديريت حقوق ديجيتال دسترس
ــعه هاي اخير در زمينه مديريت  Cunard/Hill/Barlas،“توس ــتر بنگريد به: را توصيف مي كند. براي اطالعات بيش

حقوق ديجيتال“، قابل دسترسي در سايت:
http://www.wipo.int/documents/en/meetings/2003/sccr/pdf/sccr_10_2.pdf

Lohmann، مديريت حقوق ديجيتال: طرح ها، قابل دسترسي در سايت:
http://www.eff.org/IP/DRM/20030401_drm_skeptics_view.pdf.

Baesler، مديريت حفاظت تكنولوژيكي در اياالت متحده، اتحاديه اروپا و آلمان: چقدر نياز به انصاف داريم در دنياي 
٨، ٢٠٠٣،  قابل دسترسي در سايت: ديجيتال، مجله قانون و فناوري ويرجينيا، جلد

http://www.vjolt.net/vol8/issue3/v8i3_a13-Baesler.pdf.
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١(Peer to Peer) ــد ــرور عمل می کن ــتراک گذاری به عنوان س ــر رايانه در روش به اش ه
برپايه سرويس هاي شبکه که کاربران را اغلب با ميليون ها كاربر٢ قادر به اشتراک گذاری فايل 
ــران می توانند فايل ها را برای  ــتراک گذاری فايل، کارب ــد از نصب نرم افزار به اش ــد.٣ بع می کن
ــط ديگران قابل  ــتجوی فايل های ديگر که توس ــتراک انتخاب کنند و از نرم افزار برای جس اش
دانلود کردن هستند از صدها منبع استفاده کنند. قبل از اينکه سيستم به اشتراک گذاری فايل 
توسعه پيدا کند افراد نوارهای صوتی و ويدئويی را کپی می کردند و آنها را مبادله می کردند اما 

سيستم اشتراک گذاری فايل مبادله کپی ها را با تعداد زيادی کاربر امکانپذير می سازد.
P2P نقش حياتی در اينترنت بازی می کند و درحال حاضر  P) يا Peer to Peer) فناوری 
ــبکه های P2P ايجاد شده است.٤ تعداد کاربران در  P درصد ترافيک اينترنت با ش ٥٠ ــتر از بيش
ــط OECD تخمين زده است که حدود ٣٠ ــر شده توس ــت- گزارش منتش Dحال  افزايش اس

درصد از کاربران فرانسوی اينترنت، موسيقی يا فايل هايي را در روش به اشتراک گذاری دانلود 

Peer to Peer اتصال پذيري بين شركت كننده ها در شبكه به جاي ارتباط از طريق ساختارهاي سروري متمركز  .r ١
Peer to Peer ــبكه  r، ”مفاهيم اصلي در ش Schoder/Fischbach/Schmitt ــه: ــد. بنگريد ب ــف مي كن tرا توصي

٢٠٠٥“ قابل دسترسي در سايت:
http://www.idea-group.com/downloads/excerpts/Subramanian01.pdf

٢٠٠٤“ قابل  Peer to Peer ــواي ــار محت ــي از فناوري انتش r، بررس Androutsellis-Theotokis/Spinellis
دسترسي در سايت:

http://www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2004-ACMCS-p2p/html/AS04.pdf
Mennecke، eDonkey٢٠٠٠، تقريبًا اندازه سرعت را دو  ٢٠٠٥، ١,٨ ميليون از گنوتال استفاده كردند. ٢. در سال

.٨١٤=http://www.slyck.com/news.php?story  :برابر مي كند»، قابل دسترسي در سايت
ــي در  ــش تخطي از كپي رايت»، قابل دسترس ــگاه هاي انتخابي براي كاه ــزارش دانش ــتراك فايل،«گ GAO، اش .٣

سايت:
http://www.gao.gov/new.items/d04503.pdf;

r، نقشه برداري شبكه گنوتال: خواص سيستم هاي بزرگ Peer to Peer و مفاهيم  Ripeanu/Foster/Iamnitchi
براي طراحي شبكه، قابل دسترسي در سايت:

http://people.cs.uchicago.edu/~matei/PAPERS/ic.pdf
Peer to Peer: حمايت از مصرف كننده و موضوعات  rكميسيون تجارت فدرال اياالت متحده، فناوري اشتراك فايل

٣، قابل دسترسي در سايت:  رقابتي، صفحه
http://www.ftc.gov/reports/p2p05/050623p2prpt.pdf
r، مطالعات راهبردي سيستم هاي اشتراك فايلPeer to Peer، قابل دسترسي در سايت: Saroiu/Gummadi,/Gribble

http://www.cs.washington.edu/homes/gribble/papers/mmcn.pdf
٤، قابل دسترسي در سايت: ٤، صفحه ٢٠٠٧ ،٧ ٢٠٠٦-٢٠١١ ٦ جهاني و روش شناسي»، IP پيش بيني ترافيك» P Cisco .o ٤
http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns537/c654/cdccont_
0900aecd806a81aa.pdf
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کرده اند.١ در کشورهای ديگر اين روند مشابه است.٢ روش های اشتراک گذاری می توانند برای
ــيقی، فيلم و نرم افزار مورد استفاده قرار گيرند.٣ ــامل موس مبادله هرگونه اطالعات رايانه اي ش
ــيقی استفاده شده اند اما مبادله ــتراک گذاری فايل، در كل برای مبادله موس روش های به اش

ويدئوها مهم و مهم تر می شود.٤
ــده برای سرويس های اشتراک گذاری بسيار پيچيده مي باشد و مبادله ــتفاده ش فناوری اس
فايل های بزرگ در زمان های کوتاه را ممکن می سازد.٥ اولين نسل روش های اشتراک گذاری
برپايه يک سرور مرکزی بود، با امكان دادن به پليس برای عمل عليه اشتراک فايل در شبکه
ــتر.٦ برخالف سامانه های نسل اول (مخصوص سرويس مشهور نپستر) سيستم های نسل نپس
دوم اشتراک گذاری فايل، ديگر براساس سرور مرکزی كه فراهم کننده فهرستی از فايل های

١. دورنماي فناوري اطالعات ٢٠٠٤، صفحه ١٩٢، قابل دسترسي در سايت:
http://www.oecd.org/dataoecd/2237620123/18/.pdf

ــي به روز از فدراسيون تجارت فنوگرافيك با اين مضمون كه در سال  ــد، كه گزارش ٢. مثالي در اين مورد آلمان مي باش
ــتراك فايل موسيقي دانلود كرده اند را منتشر كرد. اين گزارش در  ــتم اش ٢٠٠٦، ٥,١ ميليون كاربر در آلمان از سيس

سايت زير قابل مشاهده مي باشد:
http://www.ifpi.de/wirtschaft/brennerstudie2007.pdf

yدر مورد عمل اياالت متحده بنگريد به:Johnson/McGuire/Willey، «چرا سيستم هاي اشتراك فايل خطرناك هستند»، 
pdf.ff ٢٠٠٧٠٧٢٤١٤٠٦٣٥/http://oversight.house.gov/documents ــايت:  ــي در س ــل دسترس s، قاب ٢٠٠٧

ــتراك فايل يافت  ــتم اش ــاس هم در اغلب سيس ــخصي حس ــناد ش ــيقي، ويديوها و  نرم افزار حتي اس ٣. جدا از موس
 ،٢٠٠٧ ــود. بنگريد به: Johnson/McGuire/Willey، «چرا سيستم هاي اشتراك فايل خطرناك هستند»، مي ش

قابل دسترسي در سايت:  
http://oversight.house.gov/documents/20070724140635.pdf

٢٠٠٢، فايل هاي موسيقي بيشتر از ٦٠ درصد همه فايل هاي مبادله شده در سيستم اشتراك  ٤. در حالي كه در سال
ــت. دورنماي فناوري  ٢٠٠٣ به كمتر از ٥٠ درصد كاهش ياف ــال ــبت در س ــل را به خود اختصاص دادند، اين نس فاي

١٩٢، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٤، صفحه اطالعات
http://www.oecd.org/dataoecd/2237620123/18/.pdf
٢٠٠٥“ قابل دسترسي در سايت: Peer to Peer r، ”مفاهيم اصلي در شبكه  Schoder/Fischbach/Schmitt .t ٥
http://www.idea-group.com/downloads/excerpts/Subramanian01.pdp g p p p f

٧,٤,٢٠٠٢، قابل دسترسي در سايت: Cope، شبكه P2P، دنياي رايانه،
http://www.computerworld.com/networkingtopics/networking/story/0,10801,69883,00.html

ــه اي باقي مانده، مجله قانون  ــتباه انجام داد و چه گزين ــه ثبتي را صنعت اش Kazaa:چ ــا aت Napster از ،r Fitch
فناوري و سياست، جلد ٩، شماره ٢، قابل دسترسي در سايت:

http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol9/issue2/fitch.html.
ــتر، مجله قانون و فناوري ويرجينيا، جلد ٦،  ــخ قانوني بنگريد به: Rayburn، بعد از نپس ــتر و پاس n. با توجه به نپس ٦

٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.vjolt.net/vol6/issue3/v6i3-a16-Rayburn.html

Penn، قانون كپي رايت: حفاظت از مالكيت در فضاي سايبري، مجله قانون فناوري و سياست، جلد ٧، شماره ٢، قابل 
penn.pdf/ff issue٢/http://grove.ufl.edu/~techlaw/volدسترسي در سايت: ٧
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ــتراک گذاری فايل  ــبکه های اش ــتند.١ مفهوم تمرکز زدايی ش ــد نيس موجود بين کاربران باش
ــکل تر می کند. اگرچه به خاطر  ــکل ١٣ را ببينيد) جلوگيری از عمل آنها را مش ــل دوم (ش ٣نس
ــان امکان پذير است.٢ ــتفاده از آدرس IP ش ــبکه با اس ــتقيم رديابی کاربران ش Pارتباطات مس

ــته  ــتراک گذاری داش ــی را در پيگرد هاي جرايم کپی رايت در روش به اش ــس موفقيتهاي پلي
است. نسخه های جديدتر از روش به اشتراک گذاری شكل هاي ارتباطات بی نام را امکان پذير 

می سازد و پيگيري ها را مشکل تر خواهد کرد.٣
ــتفاده نمی شود، بلکه  ــط افراد عادی و تبهکاران اس ــتراک گذاری فايل تنها توس فناوری اش
ــده در روش به  ــود.٤ همه فايل های مبادله ش ــط تجارت های عادی هم بكار گرفته می ش توس
ــامل مبادله  ــتفاده قانونی ش ــتراک گذاری از کپی رايت تخطي نمی کنند. مثالهايی از اس اش

کپی های با مجوز و کار هنری در بين دامنه عمومی می باشد.٥

ــين كپي ديجيتال: تجزيه و تحليل كپي رايت، مقوله ها، و امكانات، مجله قانون  Fischer، اينترنت قرن ٢١: ماش .r ١
و فناوري ويرجينيا، جلد ٧، ٢٠٠٢، قابل دسترسي در سايت: 

http://www.vjolt.net/vol7/issue3/v7i3_a07-Fisher.pdf;
Sifferd، تكامل P2P: تجزيه و تحليلي فرانپستر از توسعه سريع فناوري اشتراك فايل، مجله قانون بازي و سرگرمي 

قابل دسترسي در سايت: Ciske، مجله قانون و فناوري ويرجينيا، جلد ٨، ٢٠٠٣، ٩٣؛ ،٤ ،٢٠٠٢ ،
http://www.vjolt.net/vol8/issue2/v8i2_a09-Ciske.pdf

P٢P براي پاييدن كودكان، مجله قانون و فناوري اوكالهما،  ــي كودكان را مي پايد؟- استفاده از Herndon، چه كس
جلد ١٢،٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت:

http://www.okjolt.org/pdf/2004okjoltrev12.pdf
ــه اي باقي مانده، مجله قانون  ــتباه انجام داد و چه گزين ــه ثبتي را صنعت اش Kazaa:چ ــا aت Napster r، از Fitch

٢، قابل دسترسي در سايت: ٩، شماره فناوري و سياست، جلد
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol9/issue2/fitch.html.

P. براي اطالعات بيشتر در پيگيري شبكه هاي P٢P بنگريد به: «پيگيري هاي شبكه هاي رايانه اي و اينترنتي»، گزارش  ٢
٤٩، قابل دسترسي در سايت: ويژه NIJ ، ٢٠٠٧، صفحه

http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol9/issue2/fitch.html
Chothia/ /؛ ــتم“، ٢٠٠١ ــی سيس ــات و بازياب ــره اطالع ــبکه: ذخي Clarke/Sandberg/Wiley/Hong، ”ش .g ٣

Chatzikokolakis، ” بررسی سيستم اشتراک فايل بی نام“، قابل دسترسی در سايت:
http://www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2004-ACMCS-p2p/html/AS04.pdf;

.٢٠٠٥ Han/Liu/Xiao;Xiao، طرح پروتکل مجاور به مجاور ارتباط دو طرفه،
ــه قانون و فناوري  ــيقي، مجل Belzly، كارآمدي در موس y بنگريد به: P٢P ــران از فناوري ــه به انگيزه كارب ــا توج P. ب ٤

٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت: ،١٠ ويرجينيا، جلد
 http://www.vjolt.net/vol10/issue4/v10i4_a10-Belzley.pdf
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. ــتر بنگريد به: دادگاه عالي اياالت متحده، .. براي مثال هاي بيش ٥
http://fairuse.stanford.edu/MGM_v_Grokster.pdf f، قابل دسترسي در سايت:  Grokster, Ltd, I. B
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۳شـکل ۱۳: اين گرافيک نشـان دهنده عمل نسـل دوم سيسـتم های اشـتراک فايل می باشـد. 

سيسـتم های اشـتراک فايل نسل اول برپايه سـرورهای متمرکز بودند. در سيستم های اشتراک 

فايل نسـل دوم، عمل سـرور به کاربران سپرده شده اسـت، و جلوگيری از تخلفات کپی رايت را 

مشکل می کند.

با اين وجود، استفاده از روش به اشتراک گذاری چالشهايی را برای صنعت بازی و سرگرمی
D CD و  DVDها و بليط های سينما از D مشخص نيست که چه اندازه از کاهش در فروش دارد.١
مبادله عناوين در سيستم اشتراک فايل می باشد. تحقيقات، ميليون ها کاربر٢ اشتراک گذاری
ــمی در ــت.٣ قبل از اينکه به طور رس ــخص کرده اس ــده را مش فايل و ميليون ها فايل دانلود ش
سينماها فيلم ها اکران شوند، كپي فيلم ها در سيستم اشتراك ظاهر می شود٤ كه باعث ضرر و
زيان فراوان برای دارندگان کپی رايت مي شود. پيشرفت هاي اخير در سيستم اشتراک گذاری

z. با توجه به اثر اقتصادي بنگريد به: Liebowitz، ”اشتراك فايل: انهدام خالقانه يا فقط انهدام ساده“، مجله قانون  ١
٢٠٠٦، جلد ٤٩، صفحه ١. و اقتصاد،

٢. آخرين تجزيه و تحليل ها  با توجه  فعاليت هاي اشتراك فايل حاكي از اين است كه  ٧,٣ ميليون كاربر موسيقي از 
٨٠ درصد اين دانلودها به سيستم اشتراك فايل مربوط است. منبع: اينترنت دانلود مي كنند. بيشتر از

GfK, Brennerstudie 2005
3. http://www.ifpi.org/content/library/piracy-report2006.pdf

٣» مي باشد كه قبل از نمايش رسمي در سيستم اشتراك فايل  ــمت ــتارگان قس ٤. مثالي در اين مورد فيلم «جنگ س
نمايان شد.

http://www.heise.de/newsticker/meldung/59762
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فايل کار دارندگان کپی رايت و همچنين پليس را مشکل تر کرده است.١
صنعت بازی و سرگرمی با اجرای فناوری طراحی شده برای جلوگيری از کاربران از گرفتن 
ــخ داده اند،٢ فناوری رمز  ــا از قبيل روش های کدگذاری محتوا، پاس D CD و DVDه ــی از Dکپ
ــوا روی DVD جلوگيری می کند.٣ اين تکنولوژی عنصری حياتی برای  ــذاری از کپی محت Dگ
ــتند می باشد. مديريت حقوق  ــی دقيق کاربران هس مدل های جديد تجاری که دنبال دسترس
ــرای فناوريهايی را توصيف می کند که به دارندگان کپی رايت اجازه  ــال (DRM)٤ اج ديجيت
ــانه ديجيتال را می دهد، که خريداران تنها حقوق محدود شده  ــتفاده از رس محدود کردن اس
DRM امکان اجرای  ــد (برای مثال حق اجرای يک آهنگ حين پارتی). ــداري مي كنن Mرا خري
مدل های جديد تجاری را ارايه می کند که بازتاب کننده عالقه های کاربران و دارندگان کپی 

رايت مي باشد.
يکی از بزرگترين مشکالت اين فناوری، اين است که فناوری حفاظت از کپی رايت را می توان 
ــترس گذاشتن  ــعه داده اند که به کاربران امكان در دس دور زد.٥ مجرمان نرم افزارهايی را توس
ــگان را مي دهد. وقتی که  ــی روی اينترنت٦ با قيمت کم يا راي ــده از کپ ــای حفاظت ش فايل ه

ــبکه: ذخيره اطالعات و بازيابی  Wiley/ Hong، «ش ــتراك فايل بي نام، بنگريد به: ــتم هاي اش ١. با توجه به سيس
سيستم»، اقدامات كارگاه آموزشي ICSI در طراحي موضوعات بي نام و غير قابل مشاهده، ٢٠٠٠.

DVD ــتر ويديو هاي ــت كه در بيش ــتم مديريت حقوق ديجيتال اس ــتم هاي كدگذاري محتوا CSS سيس ٢. سيس
ــود. براي جزييات بيشتر در مورد رمزنگاري مورد استفاده، بنگريد به: Stevenson، «تجزيه و تحليل  ــتفاده مي ش nاس

سايت: سيستم كدگذاري محتوا»، قابل دسترسي در 
http://www.dvdcopy.com/news/cryptanalysis_of_contents_scrambling_system.htm

 ،Fitch :با توجه به پاسخ هاي بيشتر صنعت بازي و سرگرمي (مخصوصًا طرح دعوي عليه كاربر اينترنت) بنگريد به .h ٣
ــه اي باقي مانده، مجله قانون فناوري و  ــتباه انجام داد و چه گزين ــه ثبتي را صنعت اش Kazaa:چ ــا aت Napster rاز

سياست، جلد ٩، شماره ٢، قابل دسترسي در سايت:
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol9/issue2/fitch.html.

ــتفاده از رسانه ديجيتال  ــتفاده براي محدود كردن اس ــي مورد اس ٤. مديريت حقوق ديجيتال فناوري كنترل دسترس
ــعه هاي اخير در زمينه مديريت  Cunard/Hill/Barlas،«توس ــتر بنگريد به: را توصيف مي كند. براي اطالعات بيش

حقوق ديجيتال»، قابل دسترسي در سايت:
http://www.wipo.int/documents/en/meetings/2003/sccr/pdf/sccr_10_2.pdf

Lohmann، مديريت حقوق ديجيتال: طرح ها، قابل دسترسي در سايت:
http://www.eff.org/IP/DRM/20030401_drm_skeptics_view.pdf.

ــت از كپي براي ويديوهاي DVD” IV-٢، قابل  V، ”حفاظ Bloom/Cox/Kalker/Linnartz/Miller/Traw .w ٥
دسترسي در سايت:

http://www.adastral.ucl.ac.uk/~icox/papers/1999/ProcIEEE1999b.pdf
٢٠٠٤، صفحه ١٥٢. Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا .r ٦
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Mحفاظت DRM از فايلی برداشته شد، کپی می تواند بدون محدوديت انجام و اجرا شود.
تالش برای حفاظت از محتوا، به موسيقی و فيلم محدود نيست. برخی کانال های تلويزيونی
ــتريانی که پول می پردازند بتوانند (به خصوص کانال های پولی) برای تضمين اينکه تنها مش
ــه تکنولوژی های حفاظتی ــز در مي آوردند. اگرچ ــد برنامه ها را به رم ــت کنن ــه را درياف برنام
پيشرفته هستند، با اين وجود متخلفان در دست بردن در سخت افزار برای دسترسی به کنترل

يا استفاده از نرم افزار های رمز گشا موفق بوده اند.١
ــوند. بحث ها روی جرم ــران معمولی کمتر می توانند مرتکب جرم ش ــرم افزار، کارب ــدون ن ب
دانستن اعمال کپی رايت نه فقط روی سيستم های اشتراک گذاری فايل و دور زدن حفاظت
ــايل غيرقانونی" يا ابزارهايی که ــز می کند، بلکه روی توليد، فروش و مالکيت "وس ــی تمرک فن
ــوند هم تمرکز ــاختن کاربران برای انجام دادن جرايم کپی رايت طراحی می ش برای توانا س

می کند.٢

۲-۶-۲ جرايم مربوط به آرم تجاری
ــناخته شده از تجارت جهانی. ــت، جنبه ش ــابه جرايم کپی رايت اس جرايم آرم تجاری مش
جرايم مربوط به عاليم تجاری به فضای سايبری منتقل شده است با درجات متنوعی از اعمال

مجرمانه كه تحت قوانين جزايی متفاوتی است.٣ جدی ترين جرايم شامل:
é استفاده از عاليم تجاری در فعاليت های خالفكارانه با هدف گمراه کردن افراد؛ و

é جرايم وابسته به نام يا دامنه.
شهرت خوب يک شرکت اغلب به صورت مستقيم با آرم تجاريش در ارتباط است. مجرمان
ــينگ ــتفاده می کنند، مثل فيش از نام های تجاری و عاليم تجاری به کرات در فعاليت هايي اس

1. http://www.golem.de/0112/17243.html
٢. در مورد ابزارهاي مورد استفاده براي طراحي ويروس ها بخش ٤-٧-٢ را ببينيد.

UCLA، جلد ٧، ٢٠٠٢؛ ــتفاده غير مجاز از آرم تجاري ديگري در اينترنت، مجله قانون و فناوري A، اس Bakken .n ٣
ــايبري و عمل كمرنگ كردن آرم تجاري فدرال: بازتعريف  Prince، نقد س با توجه به تخلفات آرم تجاري بنگريد به:

٢٠٠٣، قابل دسترسي در سايت ،٨ استفاده غير تجاري، مجله قانون و فناوري ويرجينيا، جلد
: http://www.vjolt.net/vol9/issue4/v9i4_a12-Prince.pdf
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ــبيه ايميلهايی از  ١٤ را ببينيد)،١ جايی که ميليون ها ايميل برای کاربران اينترنت ش ــکل ٤(ش
شرکت های قانونی برای مثال حاوي عاليم تجاری فرستاده می شود.٢

۴شـکل ۱۴: اين تصوير يک ايميل فيشـينگ را نشـان می دهد. ايميل های فيشـينگ برای تقليد

ارتباطات شـرکت های قانونی طراحی می شـوند. متخلفان از لگوهای آرم تجاری اصلی استفاده

می کنند.

موضوع ديگر وابسته به جرايم آرم تجاری جرايم وابسته به دامنه (domain)٣ می باشد از 
قبيل تصرف سايبري،٤ که فرايند غير قانونی ثبت دامنه ای مشابه يا يکسان با آرم تجاری يک 
ــت كه براي آشكارسازي اطالعات قرباني بكار مي رود.  ــينگ (ماهي گيري)» توصيف كننده عملي اس ١. عبارت «فيش
ــتفاده از ايميل براي «فيش (ماهي)» گرفتن براي گذرواژه يا اطالعات  ــينگ» در اصل توصيف كننده اس عبارت «فيش
ــينگ  Ollmann، راهنماي فيش n؛ ٦٠٦ ٦، صفحه ٢٠٠٥ ــد. گركي، رايانه و ركت، مالي از درياي كاربران اينترنت مي باش

و پيشگيري از حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf.

براي اطالعات بيشتر در مورد پديده فيشينگ بخش٤-٨-٢ را ببينيد
٢. براي مروي در مورد ايميل هاي فيشينگ و وب سايت هاي كالهبرداري وابسته بنگريد به:

http://www.antiphishing.org/phishing_archive/phishing_archive.html
٢. با توجه به تخلفات مربوط به آرم تجاري، گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره ٤٢ را ببينيد. ٣

ــد. با توجه به اين موضوع  ــتفاده براي اين پديده ”به چنگ آوردن يا قاپيدن دامنه“ مي باش ٤. عبارت ديگر مورد اس
ــايبري،  ــت، بهر حال؟ حفاظت از نام ها در برابر تصرف س ــي اس gبنگريد به: Hansen-Young، اين نام مال چه كس
Benoliel، استانداردسازي تكنولوژيكي فضاي سايبري: بازنگري  l؛ مجله قانون و فناوري ويرجينيا، جلد ١٠، شماره ٦
Struve/Wagner، حاكميت فضاي واقعي در  r؛ تئوري رسمي، مجله قانون و فناوري بركلي، جلد ١٨، صفحه ١٢٥٩
١٧،صفحه  فضاي سايبري: مشكالت قانون حفاظت مشتري از ضد تصرف سايبري، مجله قانون و فناوري بركلي، جلد

٣، ٢٠٠٣؛ Mindshare: مجله قانون و فناوري ويرجينيا، جلد ١٠، شماره Travis، نبرد براي ٩٨٨؛
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ــتر موارد مجرمان دنبال فروختن دامنه با ــرکت را توصيف می کند.١ در بيش محصول يا يک ش
ــتفاده از آن برای فروش محصوالت يا ــتند٢ يا برای اس ــرکت مورد نظر هس قيمت بااليی به ش
ــان به آرم تجاری.٣ مثال ديگر از جرم ــرويس هاي گمراه كننده کاربران از طريق ارتباطش س
ــت ــت که به طور تصادفی به دس ــه، "ربودن دامنه" يا ثبت نام های دامنه اس ــه دامن ــوط ب مرب

فراموشي سپرده شده اند.٤

۷-۲ جرايم رايانه اي
اين مقوله تعدادی از جرايمی را که برای انجام نياز به رايانه دارند، پوشش می دهد. برخالف
مقوله های قبلی اين جرايم گسترده در حفاظت از اصول قانونی اغلب دقيق نيستند، شامل:

é کالهبرداری توسط رايانه؛
é جعل توسط رايانه، فيشينگ و دزدی هويت؛

é سوءاستفاده از سيستم هاي رايانه.

۱-۷-۲ کالهبرداری و کالهبرداری توسط رايانه
کالهبرداری توسط رايانه يکی از عمومی ترين جرايم اينترنت می باشد،٥ بطوريکه مجرمين
ــين افزار٦ و نرم افزارهايی برای پوشاندن هويت خالفکاری می کند. ــتفاده از ماش را قادر به اس

١. Lipton، ”آن سوي تصرف سايبري: گرفتن نام دامنه ، ٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت:
http://www.law.wfu.edu/prebuilt/w08-lipton.pdf.

٢. اين امر معموًال با اعمال دامنه هاي سطح باال رخ مي دهد. براي اجتناب از تصرف سايبري، اعمال مرحله اول دامنه 
ــد نام دامنه اي را ثبت كنند. در پايان اين فاز  ــت با دوره اي كه تنها اعضاي با آرم هاي تجاري مي توانن ــب همراه اس اغل

(اغلب ”دوره طلوع“ ناميده مي شود)، كاربران ديگر مي توانند دامنه شان را ثبت كنند.
.١١٢ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه .r ٣
.١١٣ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه .r ٤

ــكايت از كالهبرداري اينترنتي را در  ــيون تجاري فدرال اياالت متحده حدود ٢٠٥٠٠٠ ش ٢٠٠٦، كميس ــال ٥. در س
يافت كرد. بنگريد به: اطالعات شكايت كالهبرداري و سرقت هويت، ژانويه-دسامبر ٢٠٠٦، كميسيون تجاري فدرال، 

قابل دسترسي در سايت:
http://www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2006.pdf

٨-٢-٣ را ببينيد. ٦. با توجه به چالش هاي مربوطه بخش
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ماشين افزار مجرمان را قادر مي سازد تا سودهاي كالن را از فعاليت هايشان بدست مي آورند.١
ــده توسط مجرمين، تضمين اين است که ضرر و زيان مالی هر قربانی  ــتفاده ش يک راهبرد اس
ــد. با زيان "اندک" قربانيان، احتمال کمتری دارد که در زمان و انرژي  زير يک حد خاصی باش
خود را در شكايت و پيگرد و تحقيق اين قبيل جرايم تلف کنند.٢ مثالي از اين قبيل شيادی ها، 

کالهبرداری مالی پيشرفته نيجريه می باشد (شکل ١٥ را ببينيد).٣

۱۵: اين گرافيک نشان دهنده ايميلی کالسيک برپايه کالهبرداری مالی می باشد.به منظور ۵شکل

دريافت سود، از دريافت کنندگان برای مبلغ خاصی قبل از دريافت سود درخواست می شود. 

 اگرچه اين جرايم با استفاده از فناوری رايانه انجام می شود. بيشتر روش های حقوقی آنها را 
به عنوان جرم مربوط به رايانه دسته بندی نمی کنند، بلکه به عنوان کالهبرداری عادی دسته 

٥٠ درصد همه شكايات كالهبرداري گزارش شده به كميسيون تجاري فدرال اياالت متحده  ٢٠٠٦، تقريبًا ١. در سال
ــرقت هويت، ژانويه- ــكايت كالهبرداري و س در رابطه با مبلغي پرداختي بين ٠-٢٥ دالر بود. بنگريد به: اطالعات ش

٢٠٠٦، كميسيون تجاري فدرال، قابل دسترسي در سايت: دسامبر
http://www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2006.pdf

٢. با توجه به فرآيند اتوماسيون بخش ٨-٢-٣ را ببينيد.
ــال راضي كردن اهداف  ــي را توصيف مي كند كه در آن مجرم به دنب ــرفته" جرايم ــارت ” کالهبرداری فی پيش ٣. عب
ــتر بنگريد  ــتر بعد از آن را توصيف مي كند.براي اطالعات بيش براي گرفتن مبلغ كمي پول به اميد دريافت مبالغ بيش
Smith/Hol- -؛ ١ IF-١، صفحه ــايبري، ــور، امنيت و جرايم س Reich، كالهبرداري في در داخل و خارج از كش hبه:

mes/Kaufmann، كالهبرداري في پيشرفته نيجريه،"روندها و موضوعات در جرايم و قضاوت جنايي" شماره ١٢١، 
قابل دسترسي در سايت:

http://www.aic.gov.au/publications/tandi/ti121.pdf
.٣٢٧،٧ ٣، شماره ٣ ١، كالهبرداري في پيشرفته در اينترنت: پاسخ قانوني نيجريه، "گزارش امنيت و قانون رايانه"، جلد ٢١ Oriola
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ــانگاه بندی می کنند.١ تمايز عمده بين کالهبرداری مربوط به رايانه و کالهبرداری رايج، نش
ــعی در تحت تأثير قرار دادن فردي به صورت منفي داشته ــت. اگر مجرمان س کالهبرداری اس
باشند، تخلف در كل به عنوان کالهبرداری شناخته می شود. جايی که هدف مجرمان، رايانه
يا سيستم های پردازشگر داده باشد، جرايم اغلب به عنوان کالهبرداری مربوط به رايانه دسته
بندی می شود. روش هاي حقوقي كيفري که کالهبرداری را پوشش می دهند، اما هنوز شامل
ــتکاری رايانه ها برای اهداف کالهبرداری نيستند، اغلب می توانند جرايم ذکر شده در باال دس

را مورد پيگرد قانونی قرار دهند.

شايع ترين شيادی ها شامل:
۱. کالهبرداری در حراجی های آنالين۲

ــارت الکترونيکی آنالين ــی از پرطرفدارترين خدمات تج ــروزه يک ــای آنالين ام حراجی ه
ebay بزرگترين y بيليون دالر در ٢٠ ــتر از ٢٠٠٦ کاالهايی به ارزش بيش ــال ــند. در س ٦می باش
ــت.٣ خريداران می توانند به کاالهای متنوع ــگاه حراجی آنالين دنيا، به فروش رفته اس فروش
ــندگان از انبوه خريداران و ــته باشند. فروش ــی داش ــه و کنار دنيا دسترس و مخصوص از گوش

درخواست های افزايش قيمت ها لذت می برند. 
ــد از غياب تماس چهره به چهره بين ــکوهای حراجی می توانن ــان مرتکب جرم در س مجرم

١. براي اطالعات بيشتر بخش ١٣-١-٦ را ببينيد.
ــكوهاي حراجي الكترونيك در اينترنت  ــامل س ٢. عبارت كالهبرداري از حراجي فعاليت هايي را توصيف مي كند كه ش
Bywell/Oppenheim، كالهبرداري در حراجي هاي اينترنتي،  mمي باشد. با توجه به كالهبرداري حراجي بنگريد به:

Aslib، ٥٣، صفحه ٢٦٥، قابل دسترسي در سايت: اقدامات
http://www.aslib.co.uk/proceedings/protected/2001/jul-aug/03.pdf;

ــرداري در حراجي آنالين: آيا حراجي ها كارهايي را براي متوقف كردن كالهبرداري انجام مي دهند؟  Snyder، كالهب
Chau/Falooutsos، رديابي كالهبرداري در حراجي الكترونيكي،  ــون ارتباطات فدرال، ٥٢، صفحه ٤٥٣؛ مجله قان

قابل دسترسي در سايت:
http://www.cs.cmu.edu/~dchau/papers/chau_fraud_detection.pdf

ــماره ١، قابل  ٢، ش ــرداري حراجي در اينترنت: قربانيان خاموش، مجله مديريت جرم اقتصادي، جلد Dolan، كالهب
دسترسي در سايت:

https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/BA2DF0D2-
D6ED-10C7-9CCB88D5834EC498.pdf
3. http://www.ebay.com.
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ــدن بين کاربران واقعی و  ــتفاده کنند.١ مشکل تمايز قايل ش ــندگان و خريداران سؤاس فروش
مجرمان منجر به اين شده است که کالهبرداری در حراجی، شايع ترين جرايم سايبری باشد.٢

دو نوع از شايع ترين شيادی ها شامل:٣
ــت از خريداران برای پرداخت پول قبل از  ــرای فروش وجود ندارد و درخواس ــی ب é کاالهاي

تحويل کاال؛٤ يا
é خريد کاال و درخواست تحويل بدون قصد پرداخت پول.

ــعه داده اند از قبيل سيستم بازخورد/ ــتم حفاظتی را توس ــخ، متوليان حراجی سيس در پاس
ــنده بازخورد يا شرحی را در مورد کاال برای استفاده  ــير. بعد از هر معامله خريدار و فروش تفس
ــندگان / خريداران به  ــط کاربران ديگر٥ به عنوان اطالعات بی طرف در مورد اعتبار فروش توس
ــرح های مثبت  ــت" و بدون تعداد کافی از ش ــهرت همه چيز اس جا می گذارند. در اين مورد "ش
ــان ترغيب هدف ها برای پرداخت در عوض کاالهايی که وجود ندارند يا برعکس  ــرای متخلف ب

برای فرستادن کاال بدون پرداخت پول مشکل تر است.
ــاب عضو سومی پاسخ و دور زده اند.٦ اين  ــتفاده از حس اگرچه تبهکاران اين حفاظت را با اس
ــاب كاربري" ناميده می شود،٧ متخلفان سعی در گرفتن نام کاربری  کالهبرداری "تصرف حس
و رمز عبور کاربران قانونی برای خريد و فروش کاالها به طور متقلبانه دارند اين امر شناسايی 

هويت تبهكاران را سخت تر می کند. 
٦ مجله قانون و فناوري، جلد ٦، شماره١؛ UCLA ،نتايج ناشي از تخلف در فضاي سايبري A Goodman/Brenner .r ١

ــفيدها)  ــتركي بين FBI و مركز ملي جرايم يقه س I) ( جزء مش ICــكايت جرايم اينترنتي اياالت متحده (٣ ٢. مركز ش
ــد به: «گزارش جرايم  ــند. بنگري ــكايات مربوط به كالهبرداري حراجي ها مي باش ــزارش داد كه حدود ٤٥ درصد ش گ

اينترنتي IC٣٢٠٠٦»، قابل دسترسي در سايت: 
http://www.ic3.gov/media/annualreport/2006_IC3Report.pdf

١، قابل  ــدرال، ٢٠٠٠، صفحه ــيون تجاري ف ــرداري در حراجي ها»، كميس ــس براي مبارزه با كالهب ــالش پلي ٣. «ت
دسترسي در سايت:

http://www.ftc.gov/bcp/reports/int-auction.pdf
٢٠٠٤، صفحه ٧، قابل دسترسي در سايت: Beales، تالش ها براي مبارزه با كالهبرداري در اينترنت، .٤

http://www.ftc.gov/os/2004/03/bealsfraudtest.pdf.
٥. براي اطالعات بيشتر به سايت زير رجوع كنيد:

 http://pages.ebay.com/help/feedback/feedback.html
٤، صفحه١٤. ٥، شماره٥ ٤، چند رسانه و ركت ٢٠٠٤ Gercke:با توجه به جرم دانستن ”تصاحب حساب كاربري“ ، بنگريد به .e ٦

ــرمايه گذاري فدرال، ٢٠٠٤، قابل  ــازمان بيمه س ــرقت هويت“، س ــاب، س ٧. بنگريد به: ”متوقف كردن تصرف حس
دسترسي در سايت:

http://www.fdic.gov/consumers/consumer/idtheftstudy/identity_theft.pdf
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۲. کالهبرداران اجاره اي پيشرفته۱
ــان ايميلهايی برای دريافت کنندگان با موضوع ــرفته، متخلف در کالهبرداری اجاره اي پيش
کمک به آنها در انتقال مقدار زيادی از پول به عضو سوم می فرستند و به آنها قول درصدی از پول
را مي دهند اگر آنها با فرآيند انتقال با استفاده از حساب شخصی شان موافق باشند.٢ تبهكاران
سپس از آنها برای انتقال مبلغ کمی برای معتبر ساختن حساب بانکی شان درخواست مي كنند
(بر اساس مفهوم مشابهی به عنوان التری پاسخ دهندگان ممکن است بخواهند متحمل ضرر
ــاب بانکی را ــت بياورند) يا فقط داده های حس ــوند در عوض به احتمال زياد پول بدس کمی ش
ــتند. زمانی که پول را انتقال دهند ديگر خبري از تبهكاران نخواهد ــتقيم بفرس به صورت مس
ــان را بفرستند تبهكاران ممکن است از اين اطالعات ــد. اگر آنها اطالعات حساب بانکی ش ش
برای اعمال مجرمانه استفاده کنند. مدارک بيان می کنند که هزارها نفر به اين ايميل ها پاسخ
داده اند.٣ تحقيقات اخير نشان می دهد که، عليرغم فعاليت های اطالعاتي متنوع و ابتکارات،
ــرفت کالهبرداری های باتوجه به تعداد قربانيان و  همچنين با توجه به ضررهاي كالن، پيش

فنی هنوز در حال رشد است.٤

ــف به دنبال راضي كردن  ــرفته» جرايمي را توصيف مي كند كه در آن متخل ــرداری اجاره اي پيش ــارت ” کالهب ١. عب
ــتر  ــتر بعد از آن را توصيف مي كند. براي اطالعات بيش اهداف براي گرفتن مبلغ كمي پول به اميد دريافت مبالغ بيش
IF-١، صفحه ١؛ ــايبري، ــور، امنيت و جرايم س ــه: Reich، كالهبرداري اجاره اي در داخل و خارج از كش ــد ب hبنگري

ــرفته نيجريه،“روندها و موضوعات در جرايم و قضاوت  Smith/Holmes/Kaufmann، كالهبرداري اجاره اي پيش
جنايي“ شماره ١٢١، قابل دسترسي در سايت:

http://www.aic.gov.au/publications/tandi/ti121.pdf
Oriola، كالهبرداري اجاره اي پيشرفته در اينترنت: پاسخ قانوني نيجريه، ”گزارش امنيت و قانون رايانه“، جلد ٢١، 

شماره ٣، ٢٣٧.
٢٠٠٤، صفحه ٧، قابل دسترسي در سايت: Beales، تالش ها براي مبارزه با كالهبرداري در اينترنت،

http://www.ftc.gov/os/2004/03/bealsfraudtest.pdf.
٢. کالهبرداری اجاره اي، اداره كشورهاي هم سود و خارجي، قابل دسترسي در سايت:

http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&
c=Page&cid=1044901630595

ــور، امنيت و جرايم  ــرداري اجاره اي در داخل و خارج از كش Reich، كالهب ــي از ضررها بنگريد به: ــراي تخمين h. ب ٣
IF-١، صفحه٣؛ سايبري،

١٩,٠٢,٢٠٠٨، قابل  ــتر بنگريد به: بررسي روبشي «کالهبرداری اجاره اي پيشرفته» نسخه ١,٧، ٤. براي اطالعات بيش
دسترسي در سايت:

http://www.ultrascan.nl/assets/applets/2007_Stats_on_419_AFF_feb_19_2008_ver-
sion_1.7.pdf
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۲-۷-۲ جعل های وابسته به رايانه
جعل رايانه اي دستکاری اسناد ديجيتال را توصيف می کند١ - برای مثال توسط:

é ايجاد سندی که به نظر می رسد از مؤسسه معتبري صادر شده است؛
ــه عنوان مدرک در  ــده ب ــتفاده ش ــتکاری تصاوير الکترونيک (برای مثال تصاوير اس é دس

دادگاه)؛ يا
é تغيير دادن اسناد متنی.

دستکاری در ايميلهايی که حاوی شيادی از نوع فيشينگ می باشد که چالش جدی ای برای 
ــينگ دنبال آشکار کردن اطالعات سری / فردی هدف ها  ــد.٢ فيش پليس در تمام دنيا می باش
ــبيه ارتباطاتی از مؤسسات مالی  ــال می کنند که ش ــد.٣ اغلب متخلفان ايميلهايی ارس می باش
قانونی استفاده شده توسط هدف می باشد.٤ ايميل ها به شيوه ای طراحی شده اند که تشخيص 
آنها به عنوان ايميل های جعلی برای هدف ها مشکل می باشد.٥ اين ايميل از گيرندگان، آشکار 
ــت دارد. خيلی از قربانيان اين توصيه را  ــاس خاص را درخواس کردن و / يا تأييد اطالعات حس
قبول کرده و اطالعات را افشا می کنند که اين موضوع متخلفان را در انتقال آنالين پول توانا 

می سازد.٦
ــته به رايانه، نادر بودند، به اين دليل که بيشتر  ــامل جعل وابس ــته، پيگرد قانونی ش در گذش
ــناد ديجيتال نقش مهمتری را بازی می کنند و بيشتر  ــناد قانوني بودند. اس ــناد مكتوب اس اس

٢٠٠٨، صفحه  ١. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش راهبردي جهاني ،
١٤، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
Dhamija/Tygar/Hearst، ”چرا فيشينگ موفق است“، قابل دسترسي در سايت: .t ٢

..http://people.seas.harvard.edu/~rachna/papers/why_phishing_works.pdf
٣. عبارت «فيشينگ (ماهي گيري)» توصيف كننده عملي است كه كه براي آشكارسازي اطالعات قرباني بكار مي رود. 
ــتفاده از ايميل براي «فيش (ماهي)» گرفتن براي گذرواژه يا اطالعات  ــينگ» در اصل توصيف كننده اس عبارت «فيش
ــينگ  Ollmann، راهنماي فيش n؛ ٦٠٦ ٦، صفحه ٢٠٠٥ ــد. گركي، رايانه و ركت، مالي از درياي كاربران اينترنت مي باش

و پيشگيري از حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf.

ــينگ مشابهاتي با هرزنامه ها دارد. احتمال دارد كه گروه هاي جرايم سازمان يافته كه در هرزنامه  ٤. كالهبرداري فيش
ــند، به طوري كه به پايگاه اطالعاتي هرزنامه دسترسي دارند. با توجه به  ــند در فيشينگ هم درگير باش درگير مي باش

هرزنامه بخش ٥-٢ را ببينيد.
٥. با توجه به تخلفات آرم تجاري بخش ٢-٦-٢ را ببينيد.

.٤-٨-٢ ٦. براي اطالعات بيشتر در مورد كالهبرداري فيشينگ بنگريد به بخش
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استفاده می شوند. جايگزيني اسناد کالسيک با اسناد ديجيتال با ابزارهاي قانونی برای استفاده
آنها مورد حمايت قرارگرفته است، برای مثال با قانونگذاری که امضاهای ديجيتال را تشخيص

٦دهد (شکل ١٦ را ببينيد).

۶شـکل ۱۶: در مقايسـه با دسـتکاری اسـناد قديمي، اطالعات الکترونيکی را به راحتی می توان 

دستکاری کرد. راهکارهای فنی مثل امضاهای ديجيتال می توانند از دستکاری پيشگيری کنند.

ــته اند. با جعل سازي ديجيتالی، اسناد ــعی در دستکاری اسناد داش ــه س خالفکاران هميش
ــتکاری می شوند. برای ــوند و به راحتی دس ديجيتالی می توانند بدون کاهش کيفيت کپی ش
متخصصان جنايی اثبات دستکاری های ديجيتالي مشکل تر است، مگر اينکه از حفاظت فنی١

برای حفاظت يک سند از تحريف شدن استفاده شده باشد.٢

۳-۷-۲ سرقت هويت
ــتفاده-  عملی ــت نه به طور ثابت اس ــده اس ــرقت -که نه به طور ثابتی تعريف ش عبارت س

١. يك راهكار فني براي تضمين صحت اطالعات استفاده از امضاي ديجيتال مي باشد.
.٩٤ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه .r ٢
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خالفکارانه از بدست آوردن و استفاده از هويت فردی به صورت غيرقانونی را توصيف می کند.١
اين عمل می تواند بدون کمک وسايل فنی٢ و همچنين به صورت آنالين با استفاده از فناوری 
اينترنت انجام شود.٣ به طور کلی جرايم توصيف شده به عنوان سرقت هويت شامل سه مرحله 

متفاوت است:٤
ــی آورد. اين بخش از جرم  ــت م ــرم اطالعات مربوط به هويت را بدس ــه اول مج é در مرحل
ــينگ انجام  ــتفاده از نرم افزارهای مخرب يا حمالت فيش ــه عنوان مثال با اس ــد ب می توان

شود.
ــفاف تر مي شود را  ــتفاده از اصالت جديد اصالحات قبلي كه غيرقانوني ش é مرحله دوم با اس

ــانه و ركت  ــرقت هويت در اياالت متحده: فرصتي براي بهبود حفاظت از اطالعات، چند رس ــوايي س Peeters، رس .s ١
ــتراتژيك  ــايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش اس ــتورات مورد بحث امنيت س ٤١٥؛ دس ٢٠٠٧، صفحه

٣٩، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد: جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htp g y y g g g p m

Gercke، سرقت هويت اينترنتي، ٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت:
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/combating_economic_
crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-didentity%20theft%20
paper%2022%20nov%2007.pdf

٢. يكي از مثال هاي كالسيك جستجوي اطالعات سري يا شخصي در سطل زباله رايانه مي باشد. براي اطالعات بيشتر 
ــازمان بيمه سرمايه گذاري  ــرقت هويت“، س ــاب، س ــرقت هويت بنگريد به: ”متوقف كردن تصرف حس در رابطه با س

٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: فدرال،
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/idtheftstudy/identity_theft.pdp g y y p f

٦، ٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: r، سرقت هويت -  McAfee White Paper، صفحه Paget
http://www.mcafee.com/us/threat_center/white_paper.html

٣. استراتژي و تحقيقات در كالهبرداري هويتي، قابل دسترسی در سايت:
 http://www.javelinstrategy.com/products/99DEBA/27/delivery.pdf

ــرقت هويت در فضاي  ــي هاي ديگر بنگريد به، Chawki/Abdel Wahab، س ــتر در مورد بررس bبراي اطالعات بيش
٢٠٠٦، موجود در سايت ،١ Lex Electronica، جلد ١١، شماره سايبري: موضوعات و راهكارها،

http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/ chawki_abdel-wahab.pdf;
٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت: Gercke، سرقت هويت اينترنتي، .٤

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/combating_economic_
crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-didentity%20theft%20
paper%2022%20nov%2007.pdf

ــه ٢٣، قابل  ــی، صفح ــه مبحث ــت- مقال ــرقت هوي Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi، س
دسترسی در سايت:

https://www.primeproject.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf
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همپوشاني مي كنند.١ مثالی از اين مورد فروش اطالعات مربوط به هويت می باشد.٢ برای
٦٠ دالر فروخته می شود.٣ مثال اطالعات کارت اعتباری بيشتر از

é مرحله سوم استفاده از اطالعات مربوط به هويت در اعمال خالفکارانه می باشد. در بيشتر
ــازد.٤ ــتر جرايم توانا می س ــی به اطالعات هويت، افراد را برای ارتکاب بيش موارد دسترس
بنابراين متخلفان بر روی خود اطالعات تمرکز نمی  كنند بلکه روی توانايی استفاده از آنها
ــناد هويتی در اعمال خالفكارانه تمرکز می کنند. مثالهايی برای اين تخلفات، تحريف اس

يا جعل کارت اعتباري می باشد.٥
ــت آوردن اطالعات در مرحله اول اعمال گسترده ای را ــده برای بدس ــتفاده ش روش های اس
ــتفاده کنند و برای مثال وسايل ــش می دهد. تبهكاران می توانند از روش های فيزيکی اس پوش
ــطل زباله رايانه ــتجو در س ــرقت کنند، با جس ذخيره اطالعات رايانه را با اطالعات هويتی س
(dumpster diving)٦ يا سرقت ايميل.٧ به عالوه می توانند از موتورهای جستجوگر برای
Googledorks” يا Googlehacking .ــتفاده کنند gيافتن اطالعات مربوط به هويت اس
ــتجوگر پيچيده برای فيلتر کردن ميان مقادير ــتفاده از موتور جس ــتند که اس عبارتهايی هس
زيادی از نتايج جستجو برای اطالعات وابسته به موضوعات امنيت رايانه را توصيف می کنند،
ــان استفاده مي كنند. با توجه  ــت آورده براي پنهان نمودن هويت واقعيش ١. در برخي موارد متخلفان از اطالعات بدس

٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت: Gercke، سرقت هويت اينترنتي، به اين امر بنگريد به:
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/combating_economic_
crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-didentity%20theft%20
paper%2022%20nov%2007.pdf

Lex Electronica، جلد  a، سرقت هويت در فضاي سايبري: موضوعات و راهكارها، Chawki/Abdel Wahab .٢
١، ٢٠٠٦، موجود در سايت ١١، شماره

http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/ chawki_abdel-wahab.pdf
٢٠٠٥: مديريت بحران، صفحه ٢،قابل دسترسي در سايت: ٣. سرقت هويت

http://www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2005.pdf
ــامبر ٢٠٠٥، كميسيون تجاري فدرال،  ــرقت هويت و كالهبرداري مصرف كننده، ژانويه- دس ــكايتي س ٤. اطالعات ش

pdf.ff http://www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top١٠Fraud٢٠٠٥ ،٣ ٢٠٠٦، صفحه
ــامبر ٢٠٠٥، كميسيون تجاري فدرال،  ــرقت هويت و كالهبرداري مصرف كننده، ژانويه- دس ــكايتي س ٥. اطالعات ش

pdf.ff http://www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top١٠Fraud٢٠٠٥ ،٣ ٢٠٠٦، صفحه
٦. متوقف كردن تصرف حساب، سرقت هويت“، سازمان بيمه سرمايه گذاري فدرال، ٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت:
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/idtheftstudy/identity_theft.pdp g y y p f

٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: ،٦ r، سرقت هويت -  McAfee White Paper، صفحه Paget
http://www.mcafee.com/us/threat_center/white_paper.html

٧. اين روش به عنوان رويكرد اينترنتي در نظر گرفته نمي شود.
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ــتفاده قرار گيرد.  همچنين اطالعات فردی که می تواند در کالهبرداری دزدی هويت مورد اس
ــتم های حفاظتی با رمز  ــتجو برای سيس يکی از هدف های متخلفان می تواند برای مثال جس
ــد.١ گزارش ها  ــامانه  ها باش ــت آوردن اطالعات از اين س ــور با امنيت پايين به منظور بدس عب
ــتجو برای اهداف غيرقانونی موافقت دارند،  ــتفاده قانونی از موتورهای جس خطراتی را که با اس
ــده  ــتراک گذاری فايل گزارش ش ــابه با توجه به روش به اش ــکالت مش ــان می دهند.٢ مش نش
ــخصی را از راه   ــت آوردن اطالعات ش ــت. کنگره اياالت متحده در حال حاضر امکان بدس اس
روش هاي اشتراك گذاري فايل مورد بحث قرار داده است که می تواند برای سرقت هويت مورد 
ــد از اطرافيان خود که به اطالعات  ــرد.٣ جدا از اينکه تبهكاران می توانن ــتفاده قرار گي سوءاس
ــی دارند استفاده کنند. بررسي امنيت و جرايم رايانه اي  ــده دسترس مربوط به هويت ذخيره ش
ــتر از ٢٠ ــخ دهندگان، بيش ٣٥ درصد از پاس ــتر از ــان داد که بيش ٥ نش ــال ٢٠٠٧ ٧ در س CSI٤

ــبت می دهند. در نهايت تبهكاران می توانند از  ــان را به خودی ها نس درصد زيان های سازمانش
روش های مهندسی اجتماعی برای ترغيب قربانی به آشکار کردن اطالعات شخصی استفاده 
کنند. در سال های اخير تبهكاران برای بدست آوردن اطالعات سری، اعمال متقلبانه مؤثر را 
توسعه داده اند (برای مثال اطالعات حساب بانکی و داده های کارت اعتباری ) توسط رفتار با 

٧کاربران از راه روش های مهندسی اجتماعی (شکل ١٧ را بببينيد).٥

ــتر بنگريد به: Long/Skoudis/van Eijkelenborg، هك گوگل براي نفوذ آزمايش گران،  g. براي اطالعات بيش ١
.٢٠٠٦ Dornfest/Bausch/Calishain، هك گوگل: ابزارهايي براي استفاده از دنياي اطالعات، ٢٠٠٥؛

،Nogguchi، موتورهاي جستجوگر  و حريم خصوصي، واشنگتن پست، ٠٩,٠٢,٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: .٢
http://www.msnbc.msn.com/id/4217665/print/1/displaymode/1098/

٣. كنگره اياالت متحده، كميته بازسازي، ١٧,١٠,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:
http://oversight.house.gov/documents/20071017134802.pdf.
4. http://www.gocsi.com/.
١: روشهاي هكرها، تمركز امنيتي، ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت: Granger، اصول مهندسي اجتماعي، بخش .r ٥
http://www.securityfocus.com/infocus/1527.
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۷شـکل ۱۷: ايميل های فيشـينگ برای بدسـت آوردن اطالعات سری بکار می روند (مثل اطالعات 

حساب بانکی، گذرواژه و شماره معامالت). اين اطالعات می تواند توسط متخلف برای ارتکاب به 

تخلف مورد استفاده قرار بگيرد.

نوع هدف اطالعات تبهكاران متفاوت است.١ مرتبط ترين اطالعات به قرار زيرمی باشند:
ــرای مثال در اياالت SSN که ب ــماره گذرنامه. N) يا ش SSN) ــت اجتماعی ــماره امني é ش
متحده استفاده می شود مثالی کالسيک از اطالعات مربوط به هويت است که مورد هدف
ــده بود اما اکنون به طور SSN برای ثبت درآمدها ايجاد ش ــد. اگرچه Nمتخلفان می باش
SNN عالوه N متخلفان می توانند از ــتفاده می شود.٢ ــترده ای برای شناسايي افراد اس گس
ــت آوردن اطالعات گذرنامه برای باز کردن حساب های مالی، براي بدست آوردن بر بدس

حساب مالی موجود و كسب اعتبار يا پرداخت بدهی استفاده کنند.٣
ــماره تلفن: اين قبيل اطالعات در کل تنها برای ارتکاب به سرقت ــانی و ش é تاريخ تولد، نش
هويت، اگر با موارد ديگر حاوی اطالعات ترکيب شوند مورد استفاده قرار مي گيرند (برای

ــيون جلوگيري از جرايم و قضاوت جنايي، سند  ــرقت هويت، كميس ــمردن س ١. گركي، رويكردي قانوني به تخلف ش
. شماره E/CN.٢٠٠٩/١٥/CRP.١٣ ، صفحه ٨

ــت  Sobel، پس l؛ ٢١، ٢٠٠٠، صفحه ٣٣-٣٤ ــي ملي: مرگ حريم خصوصي در قرن ــگاه اطالعات Garfinkel، پاي .l ٢
٢٠٠٢، صفحه ٣٥٠. ،١٥ كردن هويت در سيستم هاي شناسايي ملي، مجله قانون و فناوري هاروارد، جلد

Givens,، سرقت هويت: چگونه اتفاق مي افتد، اثرش روي قربانيان و راهكارهاي قانونگذاري، ٢٠٠٠، موجود در سايت .s ٣
http://www.privacyrights.org/ar/id_theft.htm.
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Nمثال SNN)١ داشتن دسترسی به اطالعات اضافی مثل تاريخ تولد و نشانی می تواند به 
مرتکبين برای دور زدن فرايندهای تأييد کمک کند. يکی از بزرگترين خطرات وابسته به 
اين اطالعات اين حقيقت است که در مقياس بزرگی در اينترنت در دسترس می باشد، يا 
ــر شده در محيط هاي مربوط به احراز هويت٢ يا براساس نيازهای قانونی  داوطلبانه منتش

روی وب سايت قرار داده شده است.٣
é رمز عبور برای حساب های غير مالی؛ داشتن دسترسی به رمز عبور حساب ها به مرتکبان 
اجازه می دهد که تنظيمات حساب را تغيير دهند و از آن برای اهدافشان استفاده کنند.٤

ــال ايميل با  ــاب ايميل را تصاحب کنند و از آن برای ارس برای مثال آنها می توانند حس
محتوای غيرقانونی استفاده کنند يا حساب يک کاربر سکوی حراجی را تصاحب کنند و 

از آن برای فروش کاالی دزدی استفاده کنند.٥
ــاب مالی هدف  ــاب های مالی: همانند اطالعات SSN، اطالعات حس N رمزعبور برای حس é
ــره کردن اطالعات  ــامل چک کردن و ذخي ــد. اين ش ــرای دزدی هويت می باش ــی ب خوب
ــود. اين  ــاب های مالی می ش ــاب ها، کارت های اعتباری، کارت های عابر بانک و حس حس

اطالعات منبع مهمی برای سرقت هويت برای ارتکاب به جرايم سايبری مالی است.
ــد است.٦ آمار و ارقام اخير نشان می دهد که در  ــکلی جدی و در حال رش ــرقت هويت مش س
ــرقت هويت شده اند.٧ در  ــاکنان اياالت متحده قربانی س ٣ درصد از س ،٣ ٢٠٠٤ ــال ٤نيمه اول س

Givens,، سرقت  ــي و اقدام متقابل، ٢٠٠٥، صفحه ٦؛ ــرقت هويت آنالين: فناوري فيشينگ، بازرس Emigh، س .h ١
هويت: چگونه اتفاق مي افتد، اثرش روي قربانيان و راهكارهاي قانونگذاري، ٢٠٠٠، موجود در سايت

http://www.privacyrights.org/ar/id_theft.htm.
http://www.facebook.com ،٢. مثالي در اين مورد فيس بوك مي باشد

ــرويس هاي جامعه  ــوراي ٨ ژوئن ٢٠٠٠مربوط به جنبه هاي قانوني س ٣١/٢٠٠٠/EC پارلمان اروپا و ش ــنامه ٣. بخش
اطالعاتي، به ويژه تجارت الكترونيك، در بازار داخلي (بخشنامه تجارت الكترونيك).

٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: ٤. متوقف كردن تصرف حساب، سرقت هويت“، سازمان بيمه سرمايه گذاري فدرال،
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/idtheftstudy/identity_theft.pdp g y y p f

ــه و تحليل جنايي ديجيتالي ايميل:  Gupta، تجزي ــل جنايي ارتباط ايميلي بنگريد به: ــا توجه به تجزيه و تحلي a. ب ٥
٤، قابل دسترسي در سايت: پروتكل ايميل مورد اعتماد، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ٢، شماره

https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B4342D-
E76E-F8F2-AC926AB64EC719B8.pdf

.٠٢-٣٦٣-GAO ،“٦. ”سرقت هويت، شيوع و هزينه به نظر مي رسد در حال افزايش است
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/ /، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٤ ٧. آمار ديوان محاسبات اياالت متحده،

pdf.ff pdf/it٠٤.
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١/٣ بيليون پوند محاسبه شده است.١ ٣انگلستان هزينه سرقت هويت به اقتصاد، هر سال حدود
ــرقت هويت در استراليا بين يک بيليون دالر تا  ٣ بيليون ــی از س ٣تخمين ها از ضرر و زيان ناش
٢٠٠٥  ضررهای ناشی از دالر در سال متغير است.٢ برآوردي از كالهبرداري هويتي در سال
٦سرقت هويت را ٥٦/٦ بيليون دالر تخمين زده است.٣ ضررها ممکن است فقط مالی نباشند،
بلکه ممکن است از بين رفتن اعتبار هم باشد.٤ در حقيقت خيلی از قربانيان اين قبيل جرايم
را گزارش نمی دهند در حالی که مؤسسات مالی اغلب نمی خواهند تجربه بد مشتريان را تبليغ

کنند. ميزان واقعی دزدی هويت به احتمال فراتر از مقدار گزارش شده است.٥

۸شکل ۱۸: ابزارهايی در دسترس می باشند که متخلف می تواند از آنها برای خودکار کردن حمالتش 

عليه رايانه ها با استفاده از آدرس های آی پی در يک دامنه مشخص استفاده کند. با کمک چنين 

نرم افزارهايی، در ظرف يک ساعت می توان به صدها رايانه حمله کرد.

١، قابل دسترسي در سايت: ١. سرقت هويت: آيا عالمتهاي آن را مي شناسيد؟، صفحه
http://www.fraudadvisorypanel.org/newsite/PDFs/advice/Identity%20Theft%20Fina
l%20Proof%201103-7-.pdf.

٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: ،٦ r، سرقت هويت -  McAfee White Paper، صفحه Paget .t ٢
http://www.mcafee.com/us/threat_center/white_paper.html

٢٠٠٦، تحقيقات و استراتژي، قابل دسترسي در سايت: ٣. برآوردي از كالهبرداري هويتي
http://www.javelinstrategy.com/products/99DEBA/27/delivery.pdf.

ــه مبحثی، صفحه ٢٣، قابل  ــت- مقال ــرقت هوي Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi، س .٤
دسترسی در سايت:

https://www.primeproject.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf
IT ساکت ننشينند و مراجع  ــتم های ــينگ و حمله به سيس ــته که در برابر حمالت فيش ــر کت ها خواس T از ش FBI .I ٥
قانونی را مطلع کنند، تا آنها در مورد تخلفات اينترنتی آگاهی بهتری داشته باشند. ”اين برای اياالت متحده مشکلی 
ــتر از نتيجه حمالت هک نگران هستند.“ بيان  ــرکت ها به طور واضح در مورد سياست های بد بيش ــت که برخی ش اس

Heise News, ٢٧,١٠,٢٠٠٧,، قابل دسترسی در سايت: شده توسط مارک مرشون رييس FBI. بنگريد به
http://www.heise-security.co.uk/news/80152
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ــد هويت کاربران در  ــت که ابزارهای کمی برای تأيي ــت برپايه اين حقيقت اس ــرقت هوي س
ــتر اشکال  ــت اما بيش ــخيص هويت افراد در دنيای واقعی راحت تر اس اينترنت وجود دارد. تش
تعيين هويت آنالين پيچيده تر می باشد. ابزارهای تعيين هويت دقيق (برای مثال استفاده از 
اطالعات بيومتريک) پرهزينه می باشند و به طور گسترده ای استفاده نمی شوند. محدوديت های 

کمی در فعاليت های آنالين وجود دارد كه سرقت هويت را آسان و پرسود می کند.١

۴-۷-۲ سوءاستفاده از ابزارها
ــتفاده از نسبت اوليه مرتکب شد.٢ ارتکاب به جرايمی  ــايبری را می توان تنها با اس جرايم س
نظير افترا يا کالهبرداری آنالين نياز به چيزی بيش از يک رايانه و دسترسی به اينترنت ندارد، 
ــتر تخلفات ماهرانه با استفاده از نرم افزار های  ــود. بيش و می تواند از کافی نت عمومی انجام ش

تخصصی انجام می شود.
ــترده ای در اينترنت اغلب به  ابزارهای مورد نياز برای ارتکاب به جرايم پيچيده به طور گس
ــی می باشند،٣ بيشتر ابزارهای تخصصي و پيچيده چند هزار دالر  صورت رايگان قابل دسترس
قيمت دارند.٤ با استفاده از اين نرم افزارها، مجرمان می توانند به رايانه های ديگر با فشار دادن 
ــتاندارد اکنون تاثير كمتري دارند،  ١٨ را ببينيد). حمالت اس ــکل ٨يک کليد حمله کنند (ش

٢٣، قابل  ــه مبحثی، صفحه ــت- مقال ــرقت هوي Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi، س .١
دسترسی در سايت:

https://www.primeproject.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf
٢. در دسترس بودن ابزار براي ارتكاب به جرايم سايبري يكي از چالش هاي كليدي در جنگ با جرايم سايبري است. 

.٢-٣ براي اطالعات بيشتر بنگريد به: بخش
٢٠٠٤، صفحه ١١، قابل دسترسي در سايت: ٣. گزارش اقدامات امنيتي وب

http://www.websense.com/securitylabs/resource/WebsenseSecurityLabs20042H_p y y
Report.pdp p f
٣، قابل دسترسي در سايت: ٣، صفحه ٢٠٠٣ ،٣ GAO Oجامعه اطالعاتي- كنترل رايانه اي بر سيستم هاي پرداخت اينترنتي،
http://www.globalsecurity.org/security/library/report/gao/d03837.pdf

.١٤٣ Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا ٢٠٠٤، صفحه
ــده، بنگريد به: Ealy، ارزيابي جديدي از حمالت هك: مروري كلي از  ــتفاده ش y. براي مروري در مورد ابزارهاي اس ٤

انواع، روش ها، ابزارها و پيشگيري، قابل دسترسي در سايت:
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdp p f.ff

McAfee White Paper، صفحه ٦، ٢٠٠٧، قابل  ــرقت هويت -  r، س Paget ــا توجه به قيمت الگرها بنگريد به: tب
دسترسي در سايت:

http://www.mcafee.com/us/threat_center/white_paper.html
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ــرکت های نرم افزارهاي حفاظتی ابزارهای موجود را تجزيه و تحليل می کنند و طوری که ش
برای حمالت هک آماده می شوند. حمالت زياد اغلب برای هدف های ويژه طراحی شده اند.١

نرم افزار هايي وجود دارند برای :٢
é انجام حمالت DOS؛٣

é طراحی ويروس های رايانه؛
é رمزگشايی ارتباطات رمزگذاری شده؛ و

é دسترسی غير قانونی به رايانه ها.
نسل دوم از نرم افزار ها در ارتکاب به خيلی از جرايم سايبری به صورت خودکار درآمده اند
ــازند. نرم افزار ها و متخلفان را در انجام دادن چندين  حمله در مدت زمانی کوتاه قادر می س
ــايبری را ــاده می کنند  و هم به کاربران کم تجربه امکان ارتکاب به جرايم س حمالت را هم س
ــترس می باشند که به هر کسی امكان ارسال ــته های نرم افزاري هرزنامه در دس می دهند. بس
ــتند که می توان از آنها برای آپلود و ــد.٤ اکنون نرم افزارهايی موجود هس ــا را مي ده هرزنامه ه
ــترس بودن بيشتر نرم افزارهای ــتراک فايل استفاده کرد. با دس ــتم اش دانلود فايل ها از سيس
تخصصی، تعداد متخلفان به صورت وحشتناکی افزايش يافته است. ابتکارات ملی و بين المللی
متفاوت برای پرداختن به نرم افزار های کالهبرداری سايبری در حال شکل گيری است. برای

مثال با جرم دانستن توليد، فروش و دارايي هاي كسب شده شان.٥

١. بخش ١-٤-٢ را ببينيد.
٢. با توجه به فرآيندهاي نصب متنوع بنگريد به: ”بدافزار، فيشينگ، سرقت هويت و ...“ صفحه ٢١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.antiphishing.org/reports/APWG_CrimewareReport.pdp p g g p p p f

Berg، تغيير چهره جرايم سايبري- تهديدات جديد اينترنتي ، ايجاد چالش هايي براي پليس، مجله قانون ميشيگان 
٢١، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٧، صفحه

http://www.michbar.org/journal/pdf/pdf4article1163.pdf.
٤-٢ را ببينيد. Denial-of-Service مي باشد. براي اطالعات بيشتر بخش DoS مخفف حمله .٣

٤. بدافزار، فيشينگ، سرقت هويت و ...“ صفحه ٢٥، قابل دسترسي در سايت:
http://www.antiphishing.org/reports/APWG_CrimewareReport.pdp p g g p p p f

٥. براي جزييات بيشتر بخش ١٣-١-٦ را ببينيد.
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۱۹: اينترنت منبع مهمی برای اطالعات می باشد، شامل اطالعات (مثل طرح های معماری) در ۹شکل

مورد اهداف احتمالی (مثل ساختمان های عمومی) - براي مثال برای يافتن در يک وب سايت معماری.

۸-۲ تخلفات ترکيبی
ــش می دهند  عبارتهايی برای توصيف کالهبرداری های پيچيده که جرايم متفاوتی را پوش

وجود دارند. مثالهايی در اين مورد شامل:
é تروريسم سايبری؛

é پول شويی سايبری؛
é فيشينگ

۱-۸-۲ تروريسم سايبری
ــط سازمان های تروريستی روی  ــتفاده از شبکه توس ــال های ١٩٩٠ بحث در مورد اس در س
ــی مثل حمل و نقل و تأمين انرژی (تروريسم  ــبکه ای عليه خدمات زيربنايی اساس حمالت ش
ــتفاده از فناوری اطالعات در جنگ های نظامی (جنگ سايبری) تمرکز کرده  ــايبری) و اس س
بود.١ موفقيت حمالت ويروسی و بوت نت، ضعف در امنيت شبکه را به طور واضح نشان داده 

.٦٢ ٢٠٠٧، صفحه Gercke، تروريسم سايبري، تروريست ها چگونه از اينترنت استفاده مي كنند، رايانه و ركت، .١
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ــت،١ اما تشخيص اهميت ــط تروريست ها امکان پذير اس ــت. حمالت موفق اينترنتی توس اس
ــتگي به پيوستگي شبكه دروني دارد. ــت٢ و ميزان اثربخشي حمالت بس ــکل اس تهديدها مش
ــد. حداقل در ــتن حمالت موفق مي باش ــاي نوع حمالت به دليل محرمانه نگه داش گزارش ه

گذشته افتادن درختان نسبت به حمالت موفق هک خطر بزرگی برای تأمين انرژی بود.٣
ــتفاده از ــديدی در مورد اس ــپتامبر تغيير کرد. بحث ش ١١ س اين موقعيت بعد از حمالت
ــد.٤ اين بحث با گزارش هايی٥ مبنی بر اينکه تبهكاران ــروع ش ــت ها ش ــط تروريس ICT توس

٢٠٠٧، صفحه ١٠، قابل دسترسي در سايت: ١. Rollins/ Wilson، ”توانايي تروريست ها براي حمله“،
http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL33123.pdf

ــده گزينه اي براي  ــي در اياالت متح ــرد كه حمالت عليه خدمات زير بنايي اساس ــان ك ــال ٢٠٠٢ بي CIA در س .A ٢
ــت ها خواهد شد. با توجه به اين موضوع بنگريد به: Rollins/ Wilson، ”توانايي تروريست ها براي حمله“،  nتروريس

١٠، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٧، صفحه
http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL33123.pdp g gp p f

ــم وجود ندارد. با توجه به اين  ــت كه در حال حاضر توانايي الزم براي مبارزه با تروريس FBI بيان كرده اس اگر چه ،
ــت ها از اينترنت، ٢٠٠٦"، قابل  ــتفاده تروريس ٦، "چهارچوبي براي فهم اس Nordeste/Carment، ــوع بنگريد به: tموض

دسترسي در سايت:
http://www.csis-scrs.gc.ca/en/itac/itacdocs/2006-2.asp

٣. گزارش كميته مشورتي مخابرات امنيت ملي- گروه كار اطالعاتي، قابل دسترسي در سايت:
http://www.aci.net/kalliste/electric.htm

٤. Lewis، ” اينترنت و تروريسم“، قابل دسترسی در سايت:
http://www.csis.org/media/csis/pubs/050401_internetandterrorism.pdf

Lewis، ”تروريسم سايبري و امنيت سايبري“:
http://www.csis.org/media/csis/pubs/020106_cyberterror_cybersecurity.pdf; 

Denning، ”اكتيويسم، هكتيويسم و تروريسم سايبري: اينترنت به عنوان ابزاري براي تحت تاثير قرار دادن سياست 
ــبكه ها و شبكه هاي جنگ: آينده ترور، جرم و جنگ طلبي“ صفحه ٢٣٩، قابل  tخارجي“ Arquilla/Ronfeldt،“ش

دسترسي در سايت:
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch8.pdf
٦ ،٦ Lake e؛ ٤٥، صفحه ١٠٣٣ ــتيد؟“، جلد ــما تحت محاصره هس ــايبري، آيا ش ــم س Embar-Seddon، ”تروريس

ــورها،  ــايبري“ در قانون بومي كش ــرح OSCE/ODIHR، در قانونگذاري ”ترور س R. ش ١١ ٢٠٠٠، صفحه ــوس، كاب
٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت:

http://www.legislationline.org/uploadlawreviews/93/60 7b15d8093cbebb505ecc3b4e
f976.pdf

Rötzer، Telepolis News, ٤,١١,٢٠٠١، قابل دسترسی در سايت: .٥
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/9/9717/1.html
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براي آماده شدن برای حمله، از اينترنت استفاده کرده بودند آسان شده بود.١ اگر چه حمالت، 
سايبری نبودند، به طوري كه گروهی که حمله ١١ سپتامبر را انجام داد حمله اينترنتی انجام 
نداد، اما اينترنت نقشی را در آماده سازی جرايم بازی کرد.٢ با اين بحث، راه های متفاوتی که 
ــازمان های تروريستی از اينترنت استفاده می کنند کشف شده است.٣ امروزه مشخص شده  س

ICT و اينترنت استفاده می کند برای: Tاست که تروريست از
é تبليغات سوء سياسي و اجتماعي؛

é جمع آوری اطالعات؛
é آماده شدن برای حمالت؛ 

é انتشار موضوعات آموزشی؛ 
é ارتباطات؛

é تأمين مالی تروريست؛
é حمله عليه خدمات زيربنايی حياتی.

ــايبری  ــم س ــته به تروريس اين جابجايی در تمرکز بحث، اثر مثبتی را روی تحقيقات وابس
ــتی که در قبل به نسبت ناشناخته بودند  ــت طوری که بر حوزه هاي فعاليت های تروريس داش
ــالت اينترنتی عليه  ــک رويکرد مفصل، تهديد حم ــت. اما عليرغم اهميت ي ــرده اس ــد ك تاكي
خدمات زير بنايی حياتی نبايد تمرکز روي بحث را  عوض كند. استفاده از فن آوري اطالعات٤

١٩ تصديق را براي  ــه هفته آينده شروع خواهد شد. ما ــرح بود: ”ترم در س ــده به اين ش ١. متن پيام نهايي گزارش ش
مطالعات در دانشكده حقوق، دانشكده برنامه ريزي شهري، دانشكده هنرهاي زيبا، و دانشكده مهندسي بدست آورده 
ــت هاي  ــتر بنگريد به: Weimann، تروريس ــكده ها كدي براي اهداف متفاوت بود. براي جزييات بيش nايم.“ نام دانش
Thomas، القاعده و  ــماره ٨؛ ٢٠٠٥، ش ــه بين المللي امنيت، بهار ــتفاده مي كنند، مجل ــدرن چگونه از اينترنت اس م

اينترنت: خطر طرح ريزي سايبري، ٢٠٠٣، قابل دسترسی در سايت:
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0IBR/is_1_33/ai_99233031/pg_6

٢٠,١٢,٢٠٠٤، قابل دسترسی در سايت: Zeller، در اينترنت باز، شبكه اي از كوچه هاي تاريك، نيويورك تايمز،
http://www.nytimes.com/2004/12/20/technology/20covert.html?pagewanted=print&
position=

٢. اخبار سي ان ان، ٠٤,٠٨,٢٠٠٤، قابل دسترسی در سايت:
http://www.cnn.com/2004/US/0803//terror.threat/index.html//
Sieber/Brunst، تروريسم سايبري - استفاده از اينترنت براي اهداف تروريستي، انتشارات اتحاديه اروپا، ٢٠٠٧؛ .t ٣

.٦٢ Gercke، تروريسم سايبري، تروريست ها چگونه از اينترنت استفاده مي كنند، رايانه و ركت، ٢٠٠٧، صفحه
ــم، ٢٠٠١،  ــايبري و تروريس ــايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم س Sofaer/Goodman، جرم س .n ٤

١٦، قابل دسترسي در سايت: صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f
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باعث آسيب پذيري خدمات زيربنايي در حمالت اينترنتي مي گردد و اتخاذ راهبردهايي برای
جلوگيری و مقابله با تروريسم سايبری را ضروری می سازد.

ــکل مي باشد. مقايسه ــايبری مش ــم س ــيع تر، جنگ عليه تروريس اما عليرغم تحقيقات وس
ــد.١ يکی از داليل ــان می ده ــابهات زيادی را در راهبرد ها نش ــای ملی متفاوت، مش رويکرده
ــت که جوامع بين المللی تشخيص داده اند که تهديدات تروريسم ــعه اين حقيقت اس اين توس
ــت بين المللی به راهكارهای جهانی نياز دارند.٢ اما در حال حاضر اين رويکرد مورد ترديد اس
که آيا موفق است يا آيا روش های قانونی متفاوت و پيش زمينه های فرهنگی متفاوت نياز به
راهكارهای متفاوت دارد. ارزيابی اي از اين مقوله، با چالش های بی نظيری مواجه است زيرا جدا
از گزارشهايی در مورد وقايع مهم اطالعات کمی در دسترسی وجود دارد که بتواند برای تحليل
ــکالت يکسانی با توجه به تعيين سطح تهديدات مربوط ــتفاده قرار بگيرد. مش علمی مورد اس
به استفاده از فناوری اطالعات براي سازمان های تروريستي بوجود می آيد. اين اطالعات اغلب
ــند و بنابراين تنها برای بخش اطالعات (جاسوسی) قابل دسترسی ــده می باش طبقه بندی ش
ــده است.٤ برای مثال ــم" حاصل نش ــند.٣ حتی هنوز اجماع کلی روی عبارت "تروريس مي باش
Sگزارشی از CRS برای کنگره اياالت متحده بيان می کند که اين حقيقت که يک تروريست،
بليط پروازی را برای اياالت متحده از طريق اينترنت رزرو می کند مدرکی است که تروريست ها
ــد که اين بحثی مهم ــتفاده کرده اند.٥ به نظر می رس ــدن برای حمله از اينترنت اس در آماده ش
باشد طوری که رزرو يک بليط پرواز فعاليتی تروريستی نمی باشد فقط به خاطر اينکه توسط

تروريستی انجام شده است.
 ،Sieber/Brunst در t Sieber :با توجه به تفاوت هاي رويكردهاي بين المللي همچنين راهكارهاي ملي بنگريد به .r ١

٢٠٠٧؛ تروريسم سايبري- استفاده از اينترنت براي اهداف تروريستي، انتشارات اتحاديه اروپا،
.٦٥٠ ،(٢٠٠٧) COM .٢. مثالي در اين مورد اصالح چهارچوب تصميم اتحاديه اروپا در جنگ با تروريسم است

t. با توجه به حمالت از طريق اينترنت بنگريد به: Arquilla/Ronfeldt،“شبكه ها و شبكه هاي جنگ: آينده ترور،  ٣
Clark، كاهش  k؛ ١٤ ٤، حمالت سايبری حين جنگ با تروريسم، صفحه Vatis s؛ ١٢ ٢٠٠١،صفحه جرم و جنگ طلبي“ ،
ــايبري، يك تهديد چقدر  ــم س USIP، تروريس ٢٠٠٣؛ گزارش ــد، امنيت رايانه ها منجر به حمالت مخربي خواهد ش
Wil- تشخيص خطرات تروريسم سايبري، جنگ سايبري و تهديدات ديگر؛ ،Lewis ٢؛ واقعي است، ٢٠٠٤، صفحه
ــايبري- آسيب پذيري ها و موضوعات سياسي براي كنگره، ٢٠٠٣. ــم س ٣، حمله رايانه اي و تروريس CRS گزارش son

٢٠٠٣، قابل دسترسي در سايت: Record، آماده شدن براي جنگ جهاني با تروريسم، .d ٤
http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB207.pdf

ــايبري- آسيب پذيري ها و موضوعات سياسي براي كنگره،  ــم س CRS، حمله رايانه اي و تروريس Wilson گزارش .n ٥
٢٠٠٣، صفحه٤.
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تحريك سياسي - اجتماعي
ــتی خارجی توسط وزارت خارجه  ــازمان از ٣٠ سازمان تروريس ٢ تنها ١٢ س ــال ١٩٩٨ ٨در س
اياالت متحده فهرست بندی شد که وب سايتهايی را برای آگاه کردن عموم در مورد فعاليت 
٤ در سال ٢٠٠٤ مؤسسه صلح اياالت متحده گزارش داد که همه سازمان های  هايشان داشتند.١
ــانی  ــت ها از اطالع رس ــايت دارند، از جمله پ. ک. ک. و القاعده.٢ تروريس ــتي وب س تروريس
ويدئويی هم (از قبيل يوتيوب) برای انتشار پيام های ويدئويی و پيام هاي تحريك آميز استفاده 
می کنند.٣ استفاده از وب سايت ها و شکل های ديگر عالمتهايی از روابط های عمومی حرفه ای تر 
متمرکز از گروه های خرابکارانه هستند.٤ وب سايت ها و رسانه های ديگر برای انتشار پيام هاي 
ــتخدام٧ اعضای جديد و  ــان و برای اس ــار توجيه٦ فعاليتهايش ــز،٥ توصيف و انتش تحريك آمي
ــتفاده كرده اند.٨ وب سايت ها در حال حاضر برای انتشار ويدئوهای اعدام افراد  گرفتن پول اس

مورد استفاده قرار گرفته اند.٩

جمع آوری اطالعات
ــد.١٠ برای  ــي در مورد هدف های احتمالی در اينترنت موجود می باش ــات قابل توجه اطالع

١٩٩٨، قابل دسترسي در سايت: ADL، به روز شدن تروريسم، .١
 http://www.adl.org/terror/focus/16_focus_a.asp

٣. با توجه به استفاده از اينترنت  ٢٠٠٤، صفحه ــتفاده مي كنند، ــت ها چگونه از اينترنت اس Weimann، تروريس .n ٢
ــتها، تبليغات  Crilley، جنگ اطالعات: زمينه هاي جنگي جديد- تروريس ــي بنگريد به: براي اهداف تبليغات سياس

٢٠٠١، صفحه ٢٥٣. ،٧ سياسي و اينترنت، اقدامات Aslib، جلد ٥٣، شماره
٣. با توجه به استفاده از يوتيوب براي سازمان هاي تروريستي بنگريد به اخبار Heise، ١١,١٠,٢٠٠٦، قابل دسترسي 

در سايت:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/79311; Staud in Sueddeutsche Zeitung,
05.10.2006

ــبكه هاي جنگي: آينده ترور، جرم و جنگ  ــبكه ها و ش ــبكه ترور در عصر ارتباطات“، ش Zanini/Edwards، ”ش .s ٤
طلبي، ٢٠٠١، صفحه ٤٢.

٢٠٠٧، صفحه ٤. ٥. شوراي مشورتي امنيت داخلي اياالت متحده، گزارشي از آينده تروريسم،
٢٠٠٨، قابل دسترسي در سايت: Brandon، افراطي هاي اسالمي و اينترنت، .٦

http://www.socialcohesion.co.uk/pdf/VirtualCaliphateExecutiveSummary.pdf
.١٤٩ Brachman، ترورهاي با فناوري پيشرفته: استفاده القاعده از فناوري پيشرفته، جلد ٣٠، ٢٠٠٦، صفحه .٧

.١٦ ٢٠٠٦، صفحه Conway، تروريست ها از اينترنت استفاده مي كنند و با امنيت و اطالعات مبارزه“ .٨
Weimann، تروريست ها  ــتند. ــهروندان در وب سايتها موجود هس ــان دهنده رفتارهاي عمومي ش n. ويديوهاي نش ٩

.٥ چگونه از اينترنت استفاده مي كنند، ٢٠٠٤، صفحه
٢٠٠٨، صفحه ٢٩٢. ١٠. با توجه به چالش هاي وابسته بنگريد به: Gercke، چالش هاي جنگ با جرايم سايبري،
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ــاختمان های عمومی اغلب طرحهايی از ساختمان را در ــازی س مثال معماران درگير در بازس
وب سايت هايشان منتشر می کنند (شکل ٢١ را ببينيد). امروزه تصاوير ماهواره ای با کيفيت
ــال ها قبل برای مؤسسات خيلی کمی ــرويس های اينترنتی متنوع که س باال بدون تغيير در س
در دنيا در دسترس بودند موجود می باشد.١ به عالوه، دستورالعمل چگونگی ساخت بمب ها و
حتی آموزش در کمپ های واقعی که دستورالعملهايی در استفاده از سالح و مهمات در فرآيند
ــت.٢ عالوه بر آن اطالعات محرمانه و حساس ــد، کشف شده اس يادگيری الکترونيکی مي باش
ــی می باشند.٣ در ــتجو قابل دسترس ــده اند، با موتورهای جس که به اندازه کافی محافظت نش
ــد که دستورالعمل آموزشی مرتبط به القاعده ــال ٢٠٠٣، وزارت دفاع اياالت متحده آگاه ش ٣س
شامل اطالعاتی بود که منابع عمومی بدست آمده و می توانستند برای يافتن جزييات در مورد
ــال ٢٠٠٦ روزنامه نيويورک تايمز گزارش داد ٦ در س ــتفاده كنند.٤ هدف های احتمالی از آن اس
ــته به ساخت سالح اتمی در وب سايتی دولتی منتشر شده بود که ــی وابس که اطالعات اساس
مدارکی در مورد رويکردهای عراق برای توسعه سالح اتمی فراهم کرده بود.٥ رويداد مشابهی
ــوه برای حمالت ــات در مورد هدف های بالق ــه اطالعات با جزيي ــد ک ــتراليا گزارش ش در اس
٥ در سال ٢٠٠٥ روزنامه ای در آلمان ــايت های دولتی در دسترس بودند.٦ ــتی از وب س تروريس
ــاخت مواد منفجره كه از اينترنت در رايانه ــتورالعمل چگونگی س گزارش داد که محققان دس
ــاز ــت س ــعی در حمله به حمل و نقل عمومی با بمب های دس ــده بود و س دو مظنون دانلود ش

داشتند را يافته اند.٧
٢٧,٠٦,٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: Levine، امنيت جهاني، .١

http://www.globalsecurity.org/org/news/2006/060627-google-earth.htm
rبا توجه به كشف زيردريايي در تصاوير ماهواره اي با كمك موتورهاي جستجوگر بنگريد به: Der استانداردهاي آنالين، 
Goolge Earth: Neues chinesisches Kampf-Uboot entdeckt، 11.07.2007، قابل دسترسي در سايت:
http://www.derstandard.at/?url/?id=2952935.

٢٠٠٨، صفحه ٢٩٢. ٢. Gercke، چالش هاي جنگ با جرايم سايبري،
٥، هك گوگل براي نفوذ آزمايش گران،٢٠٠٥ Long/Skoudis/van Eijkelenborg :براي اطالعات بيشتر بنگريد به .g ٣

٨٠ درصد اطالعات در مورد  ــتفاده از وسايل غير قانوني، جمع آوري حداقل ــتفاده از منابع عمومي و بدون اس ٤. با اس
Conway، تروريست ها از اينترنت استفاده مي كنند و با  ــتر بنگريد به: ــمن امكان پذير است. براي اطالعات بيش yدش

٢٠٠٦، صفحه ١٧. امنيت و اطالعات مبارزه“
Broad، تحليلگرهاي اياالت متحده اطالعات اتمي را روي وب سايتها يافته اند، نيويورك تايمز، ٠٤,١١,٢٠٠٦. .d ٥

٢٠٠٦، صفحه ١٨. Conway، تروريست ها از اينترنت استفاده مي كنند و با امنيت و اطالعات مبارزه“ .٦
 ،Sueddeutsche Zeitung Online, BKA findet Anleitung zum Sprengsatzbau, 07.03.2007 .٧
.http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/766/104662/print.html ــايت: lقابل دسترسي در س
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آمادگي براي حمالت جهانی
ــدن  ــت ها بتوانند از فناوری اطالعات در آماده ش ــی وجود دارد که تروريس ــای متفاوت راه ه
برای حمالتشان استفاده کنند. ارسال ايميل ها يا استفاده از محيطی برای مبادله اطالعات و 
ــد.١ در حال حاضر روش های  ــتند که در بخش ارتباطات بحث خواهند ش ايده ها مثالهايی هس
ــازی آنالين بحث شده است. گزارش های منتشر شده اشاره دارد که  ــتقيم تری از آماده س مس
ــتفاده از بازی های آنالين برای تدارک حمالت می باشند.٢ بازی های  ــت ها در حال اس تروريس
آنالين متنوعی وجود دارند که دنيای واقعی را شبيه سازی می کنند. کاربران اين قبيل بازی ها 
می توانند از شخصيت ها برای عمل در اين دنيای واقعی استفاده کنند (آواتار). از لحاظ تئوری 
بازی های آنالين می توانند برای شبيه سازی حمالت استفاده شوند اما هنوز قطعی نيست که 

تا چه اندازه بازی های آنالين در اين فعاليت ها درگير می باشند.٣

 انتشار دستورالعمل آموزشی
ــی از قبيل دستورالعمل چگونگی استفاده  ــار موضوعات آموزش اينترنت می تواند برای انتش
ــود.٤ اين قبيل موضوعات از منابع  ــتفاده ش ــالح و مهمات و چگونگی انتخاب هدف ها اس از س
٢٠٠٨ سرويس هاي جاسوسی  ــی می باشند. در سال ــيعی قابل دسترس ٨آنالين در مقياس وس
غرب سرور اينترنتی را کشف کردند که پايه ای برای مبادله در موضوعات آموزشی همچنين 
ــايت های مختلفي گزارش شده بودند که برای فعاليت های  ارتباطات فراهم کرده بود.٥ وب س

١. بخش ارتباطات را در قسمت بعد ببيند.
١٥,٠٥,٢٠٠٨، قابل دسترسي در سايت: ٢. بنگريد به كميسيون اياالت متحده در امنيت و همكاري با اروپا،

http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewTranscript&ContentRe
cord_id=426&ContentType=H,B&ContentRecordType=B&CFID=18849146&CFT
OKEN=53

O’Brian، تروريست هاي مجازي، استراليا، ٣١,٠٧,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,2216103728737,00-.html
٣. با توجه به فعاليت هاي تروريستي در بازي هاي آنالين بنگريد به: Chen/Thoms، افراطي هاي سايبري در وب٢.

ــم سايبري- استفاده از اينترنت براي اهداف تروريستي، انتشارات اتحاديه  Sieber/Brunst، تروريس t در Brunst .t ٤
Sten- ٥؛ ــي از آينده تروريسم، ٢٠٠٨، صفحه ــورتي امنيت داخلي اياالت متحده، گزارش ــوراي مش ٢٠٠٧؛ ش اروپا،

٢٠٠٨، صفحه ٢١٥. ersen، اينترنت: كمپ آموزشي مجازي؟ در تروريسم و خشونت سياسي،
٢٠٠٨، صفحه ١٢٧. Musharbash, Bin Ladens Intranet, Der Spiegel,، جلد ٣٩، .٥
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يکپارچه توسط سازمان های تروريستی راه اندازی شده بودند.١

 ارتباطات
ــط سازمان های تروريستي به اداره وب سايت ها و تحقيق ــتفاده از فناوری اطالعات توس اس
ــپتامبر ــود. در متن تحقيقات بعد از حمالت ١١ س ــي محدود نمی ش ــاي اطالعات در پايگاه ه
ــان استفاده ــت ها از ارتباطات ايميلی برای هماهنگ کردن حمالتش ــد که تروريس گزارش ش
ــق، درباره هدف ها و ــتورالعملهايی با جزييات دقي ــا در مورد مبادله دس ــد.٢ روزنامه ه کرده ان
تعداد حمله کنندگان از طريق ايميل گزارش دادند.٣ با استفاده از فناوری رمزنگاری و وسايل
ــخيص و رديابی ارتباطات ــکالت در تش ــتر می توانند مش ارتباطی،  بخش های ارتباطی بيش

تروريستی را رديابی کنند.

تأمين مالی تروريست ها
ــازمان های تروريستی وابسته به منابع مالی می باشند که از شخص ثالثي دريافت ــتر س بيش
می کنند. رديابی اين معامالت مالی يکی از مهمترين رويکردها در مبارزه عليه تروريسم بعد از
١١ سپتامبر شده است. يکی از مهمترين مشکالت اين است که منابع مالی مورد نياز حمالت

ــت هاي مدرن چگونه از اينترنت استفاده مي كنند، گزارش ويژه موسسه صلح اياالت متحده،  Weimann، تروريس .n ١
.١٠ ٢٠٠٤، صفحه

.٢٤٩ ٩، صفحه ٧، گزارش نهايي از كميسيون ملي در حمالت تروريستي در اياالت متحده، ٢٠٠٧ ١١/٩ ٩. گزارش كميسيون ٢
ــه هفته آينده شروع خواهد شد. ما ١٩ تصديق را براي  ــرح بود: ”ترم در س ــده به اين ش ٣. متن پيام نهايي گزارش ش
ــكده حقوق، دانشكده برنامه ريزي شهري، دانشكده هنرهاي زيبا، و دانشكده مهندسي بدست آورده  مطالعات در دانش
ــت هاي  Weimann، تروريس ــتر بنگريد به: ــكده ها كدي براي اهداف متفاوت بود. براي جزييات بيش nايم.“ نام دانش
٨؛ Thomas، القاعده و  ــماره ــه بين المللي امنيت، بهار ٢٠٠٥، ش ــتفاده مي كنند، مجل ــدرن چگونه از اينترنت اس م

اينترنت: خطر طرح ريزي سايبري، ٢٠٠٣، قابل دسترسی در سايت:
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0IBR/is_1_33/ai_99233031/pg_6

Zeller، در اينترنت باز، شبكه اي از كوچه هاي تاريك، نيويورك تايمز، ٢٠,١٢,٢٠٠٤، قابل دسترسی در سايت:
http://www.nytimes.com/2004/12/20/technology/20covert.html?pagewanted=print&
position=



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۱۱۶

ــرويس های اينترنتی  ــتند.١ چندين راه وجود دارد که س برای حمالت در واقع خيلی زياد نيس
ــازمان های تروريستی  ــتفاده قرار گيرند. س ــت ها مورد اس می توانند برای تامين مالی تروريس
ــتفاده کنند.٢ آنها  ــت الکترونيکی برای پرداخت آنالين اس ــتم های پرداخ ــد از سيس می توانن
ــار اطالعات از چگونگی اهدای پول به آنها استفاده کنند  ــايت ها برای انتش می توانند از وب س
ــتفاده شود. مثالی از اين قبيل فرآيندها  ــاب بانکی بايد برای معامالت اس برای مثال کدام حس
ــماره حساب بانکی برای اهدای احتمالی پول منتشر  ــازمان "حزب التحرير" می باشد که ش س
ــت. ارتش جمهوری  ــرد ديگر اجرای پرداخت آنالين با کارت اعتباری اس ــت.٣ رويک کرده اس
ايرلند يکی از اولين سازمان های تروريستی بود که اهدای پول از طريق کارت اعتباری را اجرا 
ــف شوند و برای رديابی  ــده کش ــر ش کرد.٤ هر دو رويکرد اين خطر را دارند که اطالعات منتش
ــوند. بنابراين احتمال دارد که سيستم های پرداخت الکترونيک بی  ــتفاده ش معامالت مالی اس
ــتفاده قرار گيرند. برای جلوگيری از کشف شدن، سازمان های تروريستی  ــتر مورد اس نام بيش
ــيله همكاري با مؤسسه هايی که به آنها مشکوک  ــان بوس ــعی در پنهان کردن فعاليت هايش س
ــازمان های خيريه دارند. رويکرد (اينترنتی) ديگر اداره کردن فروشگاه های  ــوند از قبيل س نش
وب جعلي است. ايجاد فروشگاه آنالين اينترنتی به نسبت ساده است. يکی از بزرگترين مزايای 
ــر دنيا می تواند انجام شود. اثبات اينکه معامالت مالی  ــت که تجارت در سرتاس ــبکه اين اس ش
که در اين سايت ها انجام مي شوند خريدهای عادی نيستند بلکه اهدای پول می باشند بسيار 
مشکل است. بازرسی هر معامله ای ممکن است ضروری باشد که اگر خريد آنالين در سيستم 
پرداخت بی نام يا قلمرو متفاوتی انجام شود می تواند مشکل ساز باشد.٥ بازرسي هرمعامله اي 

ممكن است ضروري باشد.

٤٠٠,٠٠٠ تا  ١. كميسيون تحليلگر حمالت ١١ سپتامبر (١١/٩) محاسبه كرده است كه  هزينه اين حمله احتماًال بين
١١/٩، گزارش نهايي از كميسيون ملي در حمالت تروريستي در اياالت  ٥٠٠,٠٠٠ دالر بوده است. گزارش كميسيون
ــدن براي اين حمله و تعداد افراد درگير هزينه هر  ١٨٧. با در نظر گرفتن مدت زمان آماده ش ٢٠٠٧، صفحه متحده،
CRS براي كنگره، سرمايه  ــته بنگريد به: Weiss، گزارش ــت. با توجه به چالش هاي وابس ــبتًا پايين بوده اس sفرد نس

١١/٩، صفحه ٤. گذاري تروريستي: توصيه كميسيون
Aslib، جلد  Crilley، جنگ اطالعات: زمينه هاي جنگي جديد- تروريستها، تبليغات سياسي و اينترنت، اقدامات .y ٢

٢٠٠١، صفحه ٢٥٣. ،٧ ٥٣، شماره
٢٠٠٦، صفحه ٤. Weimann، تروريست ها چگونه از اينترنت استفاده مي كنند، .٣

.٤ ٢٠٠٦، صفحه Conway، تروريست ها از اينترنت استفاده مي كنند و با امنيت و اطالعات مبارزه“ .٤

.٣٩ ٢٠٠٦، صفحه Woda، روش هاي پولشويي با سيستم پرداخت الكترونيكي در اطالعات و امنيت، .٥
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حمالت عليه خدمات زيربنايی حياتی
ــرقت هويت، حمالت عليه خدمات عالوه بر جرايم رايانه اي معمولی مثل کالهبرداری و س
ــد. افزايش تکيه به فناوری ــت ها باش زيربنايی اطالعات حياتی می تواند هدفی برای تروريس
ــيب پذيرتر می کند.١ اين امر به ويژه ــات زيربنايی حياتی را برای حمالت آس ــات، خدم اطالع
موضوع حمالت عليه سيستم های اتصال که با رايانه و شبکه های ارتباطی به هم وصل شده اند
ــی از حمله شبکه ای فراتر از خرابی يک سيستم مجزاست. ــود.٢ در اين موارد قطعی ناش می ش
حتی قطعی کوتاه برای سرويس ها می تواند منجر به خرابی های مالی بزرگي برای تجارت های
الکترونيکی شود - نه فقط برای سرويس های خدمات كشوري بلکه همچنين برای سرويس ها
ــگيری از اين قبيل حمالت، چالش های بی ــی نظامي.٣ تحقيق يا حتی پيش و خدمات اساس
ــدن در مکانی ــازد.٤ برخالف حمالت فيزيکی مجرمان نياز به حاضرش نظيری را نمايان می س
ــود مجرمان می توانند ــد را ندارند،٥ و هنگامی که حمله انجام می ش ــر حمله رخ می ده ــه اث ک
ــازی هويتشان استفاده کنند.٦ به ــايل ارتباطی بی نام و فناوری رمزنگاري برای پنهان س از وس
طوری که در باال ذکر شد تحقيق در مورد اين قبيل حمالت نياز به دستگاه های رويه ای ويژه،

فناوری تحقيقات و کارکنان تعليم ديده دارد.٧
خدمات زيربنايی اساسی به طور گسترده ای به عنوان هدفی بالقوه براي حمله های تروريستی
ــوند طوری که طبق تعريف خدمات زيربنايي برای پايداری و نگهداری امري ــناخته می ش ش

Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت - ابعاد فراملي ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم، ٢٠٠١، صفحه  .n ١
١٠، قابل دسترسي در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f
ــايبري و تهديدات ديگر؛ مركز مطالعات استراتژيك و  ــايبري، جنگ س ــم س ــخيص خطرات تروريس Lewis، تش .٢

.٢٠٠٢ بين المللي، دسامبر
ــتان ٢٠٠١-٢٠٠٢، قابل دسترسي  ــايبري، ناتو، زمس Shimeall/Williams/Dunlevy، ” مواجهه با جنگ س .y ٣

در سايت:
http://www.cert.org/archive/pdf/counter_cyberwar.pdf

Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤٠. .٤
٢٠٠٨، صفحه ٢٩٢. Gercke، چالش هاي جنگ با جرايم سايبري، .٥

٧، قابل دسترسي در سايت: CERT، صفحه ٦. گزارش ساليانه تحقيقات
http://www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf
٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: ،٤ DAP ابزارها و فناوري هاي پليس براي پيگيري حمالت سايبري، گزارش تحليلي .P ٧
http://www.ists.dartmouth.edu/projects/archives/ISTSGapAnalysis2004.pdf
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ــوند که قطع  ــی به عنوان جزيی حياتی در نظر گرفته می ش ــت.١  خدمات زيربناي ــی اس حيات
ــته باشد.٢ اين  ــور داش ــت اثر زيان آوری روی امنيت دفاعی يا اقتصادی يک کش آن ممکن اس
خدمات بويژه سيستم های نيروی برق، ارتباطات مخابراتی، گاز، نفت، بانکداری و مالی، حمل 
ــده با  ــوب مدنی ايجاد ش ــرويس های اضطراری در برمي گيرد. درجه آش و نقل، تأمين آب و س
ــرويس ها توسط طوفان کاترينا در اياالت متحده وابستگی جامعه به اين سرويس ها  خرابی س

را نشان می دهد.٣
قابليت آسيب پذيری خدمات زيربنايی حياتی با توجه به حمالت شبکه ای با برجسته کردن 

برخی از رويدادهای وابسته به حمل و نقل هوايی می تواند نشان داده شود:
ــتم های کنترل کننده بيشتر فرودگاه ها در دنيا برپايه سيستم های رايانه ای درونی  é سيس
ــر دنيا از  Sasser٥ ميليون ها رايانه در سرتاس ٥ کرم رايانه اي ٢٠٠٤ ــال ٤ در س ــتند.٤ هس
جمله رايانه های خطوط هواپيمايی مهم را آلوده ساخت که خطوط هواپيمايی مجبور به 

لغو کردن پروازها شدند.٦
ــوند. خطوط هواپيمايی از فناوری  é امروزه تعداد زيادی از بليط ها آنالين خريداری می ش
ــوط هواپيمايی مهم به  ــه خط ــتفاده می کنند. هم ــال مختلفی اس ــرای اعم ــات ب اطالع
مشتريانشان امکان خريد آنالين بليط را می دهند. مثل فعاليت های تجارت الکترونيکی، 
اين قبيل سرويس های آنالين توسط تبهكاران می توانند مورد هدف قرار بگيرند. تکنيک 

٧، تروريسم سايبري- استفاده از اينترنت براي اهداف تروريستي، انتشارات اتحاديه اروپا، ٢٠٠٧. Sieber/Brunstدر t Brunst.t ١
١٧ جوالي ١٩٩٦، جلد  ٢. دستور اجرايي ١٣٠١٠ اياالت متحده - حفاظت از خدمات زيربنايي اساسي. ثبت فدرال،

٦١، شماره ١٣٨.
http://www.gao.gov/new.items/d٠٧٧٠٦r.pdf  :حفاظت از خدمات زيربنايي اساسي .f ٣

Periodicapolytechnica ،a ــرفت هاي فناوري اطالعات در صنعت هواپيمايي، ٢٠٠٢ Kelemen، آخرين پيش .n ٤
٥٢-٤٥، قابل دسترسي در سايت: ٣١، شماره ٢-١، صفحه Ser. Transp. Eng، جلد

http://www.pp.bme.hu/tr/2003_1/pdf/tr2003_1_03.pdf
Merten/Teufel، ابتكارات تكنولوژيكي در صنعت هواپيمايي.

٥. كرم ساسر، راهنماي منابع سيمانتك، ٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت:
http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/other_resources/sasser_quick_
reference_guide_052004-.en-us.pdf

٢٠٠٤، قابل دسترسي  ٢٠٠٥؛ ساسر: تاريخچه، ژوئن ــايبري: پاسخ ها و جرايم ديجيتال، Schperberg، جرايم س .g ٦
در سايت:

http://us.trendmicro.com/imperia/md/content/us/pdf/threats/securitylibrary/wp-
02sasserevent040812us.pdf
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DoS می باشد.١ در سال ــده برای حمله به سرويس های وبی حمالت ــتفاده ش Sعادی اس
ــهور از قبيل DoS عليه کمپانی هاي مش ــاه چندين حمله ــی کوت ــدت زمان S در م ٢٠٠٠
CNN، eBay و آمازون انجام شد.٢ در نتيجه برخی از سرويس ها برای چندين ساعت
DoS ــط حمالت S خطوط هواپيمايی نيز توس ــی نبودند.٣ ــی چند روز در دسترس ــا حت ي
ــايت لوفت هانزا (Lufthansa) هدف ــال ٢٠٠١ وب س تحت تأثير قرار گرفته اند. در س

حمله ای قرار گرفت.٤
ــی ديگر برای حمالت اينترنتی عليه خدمات زيربنايی حمل و نقل هوايی، ــدف احتمال é ه
ــتم های کنترل پروازی مورد کنترل ــد. آسيب پذيری سيس ــتم کنترل فرودگاه می باش سيس
٧توسط رايانه، با حمله ای هک عليه فرودگاه در اياالت متحده در سال ١٩٩٧ نشان داده شد.٥
حين حمله هک، تبهكار، سرويس های تلفنی را برای برج مراقبت غيرفعال و سيستم اداره نور

مسير هواپيما را خاموش کرد.٦

ــر شده“، قابل  ــتفاده از رفلكتورها براي حمالت Denial-of-Service منتش e،“ تجزيه و تحليلي از اس Paxson .n ١
دسترسی در سايت:

http://www.icir.org/vern/papers/reflectors.CCR.01/reflectors.html
Denial-of-ــالت ــي از حم ــه و تحليل Schuba/Krsul/Kuhn/Spafford/Sundaram/Zamboni، ” تجزي

ــل  ٢٠٠١، قاب “Denial-of-Service ــه ــاوري حمل ــا در فن r“؛ Houle/Weaver، ”روند ه TCP Service در
دسترسی در سايت: 

http://www.cert.org/archive/pdf/DoS_trends.pdf
Yurcik، ”قابليت مقاومت در برابر جنگ اطالعاتی: ايا بهترين دفاع تخلف خوبی است؟“ صفحه ٤، قابل دسترسی  .k ٢

در سايت:
http://www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf

 ،٢٠٠٠ ،٢ ــماره ١٦، ش ــت و جرايم رايانه اي، مجله امنيت رايانه، جلد ــي امني CSI/FBI بررس ٢٠٠٠ ،Power .r ٣
FBI، ZDNEt News٠٩,٠٢,٢٠٠٠، قابل دسترسی در سايت: Lemos، حمالت وب، بازرسي ٣٣؛ صفحه

http://news.zdnet.com/2100-9595_22-501926.html
.٨٦٩-٨٦٨ Lufthansa، چند رسانه و ركت، ٢٠٠٥، صفحه ٤. Gercke، حكم دادگاه فرانكفورت در پرونده

 ،٢٠٠١ ــي از مركز حفاظت خدمات زيربنايي ملي، جوالي ــايبري: نگرش ٥. بهبود تواناييهايمان در مبارزه با جرايم س
-j-١٠٧-٢٢، قابل دسترسی در سايت: شماره سريال 

http://cipp.gmu.edu/archive/215_S107FightCyberCrimeNICPhearings.pdf
ــتم هاي كنترل در دست اقدام، اما  ــي، تالش هاي چندگانه براي امن كردن سيس ٦. حفاظت از خدمات زيربنايي اساس

٢٠٠٧، GAO-٠٧-١٠٣٦، قابل دسترسی در سايت: چالش ها باقي مي ماند، سپتامبر
http://www.gao.gov/new.items/d071036.pdf

2002، قابل دسترسى در سايت: Berinato، امنيت سايبري - حقيقت در مورد تروريسم سايبري، مارس
http://www.cio.com/article/print/30933
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۲۰: در سال های اخير، اينترنت رسانه مهمی برای مبادله اطالعات و پروپاگاندا شده است. شکل

اغلب چگونگی غيرفعال کردن سرويس های خاص مورد بحث قرار می گيرد.

۲-۸-۲ جنگ سايبری
Tجنگ سايبری استفاده از ICT در هدايت جنگ با استفاده از اينترنت را توصيف می کند. 
ــترک با تروريسم سايبری است.١ بحث ها، روی جايگزينی  اين موضوع داراي ويژگی های مش
جنگ کالسيک با حمالت رايانه اي يا با واسطه رايانه متمرکز است.٢ حمالت شبکه ای به طور 
ــورهاي کوچک می تواند  ــتند و حتی توسط كش ــوم٣ هس عمده ارزان تر از اعمال نظامي مرس

انجام شود.
ــهايی از جايگزيني  ــال حاضر، گزارش ــت. تا ح ــکل اس ــايبری مش ــت عليه حمله س  حفاظ
ــت.٤ بحث های جاری روی  ــالت اينترنتی محدود بوده  اس ــلح به جاي حم ــای مس درگيری ه

١-٨-٢ را ببينيد. ١. بخش
Molander/Riddile/Wilson، ”جنگ اطالعاتي  ــايبري، بنگريد به: ــروع بحث در مورد جنگ س n. با توجه به ش ٢

١٩٩٦، قابل دسترسی در سايت: استراتژيك“،
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR661/MR661.pdf
١٥، قابل دسترسی در سايت: ١٩٩٦، صفحه Molander/Riddile/Wilson، ”جنگ اطالعاتي استراتژيك“، .٣

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR661/MR661.pdf
١، ” مواجهه با جنگ سايبري، ناتو، زمستان٢٠٠١-٢٠٠٢، قابل دسترسي در سايت: Shimeall/Williams/Dunlevy.y ٤
http://www.cert.org/archive/pdf/counter_cyberwar.pdp g p y p f

٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت: Yurcik/Sharma، «هك متقابل اينترنت به عنوان استراتژي دفاعي فعال»،
http://www.projects.ncassr.org/hackback/ccsa05.pdf



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۱۲۱

حمالت عليه خدمات زيربنايی اساسی و کنترل اطالعات حين درگيری تمرکز می کند (شکل
٢٠ را ببينيد).

ــات، هدفی کليدی در ــی خدمات زيربنايی اطالع ــات نظامی و مدن ــن ارتباط در نظرگرفت
درگيری نظامی می باشد. اگرچه قطعی نيست که آيا اين حمالت از راه اينترنت انجام خواهد
ــتونی١ و اياالت متحده٢ با جنگ سايبری در ــور اس ــد يا خير. حمالت عليه رايانه ها در کش ش
ارتباط بوده است. از آنجايی که اين حمالت را با هيچ قطعيتی نمی توان به سازمان های دولتي
رسمی نسبت داد، دسته بندی آنها به عنوان جنگ سايبری مشکل است. حمالت عليه خدمات
زيربنايی اساسی که به طور فيزيکی انجام می شوند -برای مثال با سالح و مواد منفجره-  نيز

براي طبقه بندی کردن به عنوان جنگ سايبری مشکل  می باشند.٣
کنترل اطالعات هميشه موضوع مهمی در نزاع های نظامی بوده است، طوری که اطالعات
برای كنترل عموم مردم و همچنين براي كنترل نيروهاي نظامي مورد استفاده قرار مي گيرد.

اطالعات در اينترنت ابزار مهمی حين جنگ های نظامی خواهد شد.

۳-۸-۲ پول شويی سايبری
اينترنت مکانی برای پولشويی است. با مقياس بزرگتر، تکنيک های پول شويی مرسوم هنوز
مزايايی دارند، اما اينترنت مزايای بيشتری دارد. سرويس های مالی آنالين، گزينه وضع قانون
ــتقل ــريع عرضه می کنند. اينترنت در غلبه بر مس چندگانه معامالت مالی جهانی را خيلی س
بودن معامالت پولی فيزيکی کمک کرده است. انتقاالت از راه سيم جايگزين انتقال سخت پول
ــده است، اما قاعده های محدودتر ــتگی فيزيکی به پول ش به عنوان اولين گام در کاهش وابس
ــعه روش های جديد کرده ــکوک تبهكاران را مجبور به توس ــيمی مش برای رديابی انتقاالت س
ــکوک در جنگ عليه پولشويی برپايه التزام مؤسسات مالی درگير ــت. رديابی معامالت مش اس
٧، روسيه متهم به جنگ سايبري براي غير فعال كردن استوني، گواردين،١٧,٠٥,٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت: Traynor.r ١
http://www.guardian.co.uk/russia/article/0,,2081438,00.html.

Thornburgh، ”درون حمله هك چيني ها“ تايمز، ٢٥,٠٨,٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: .٢
http://www.time.com/time/nation/printout/0,8816,1098371,00.html

ــابق است. با  ــالوي س ــط نيروي ناتو حين جنگ در يوگس ٣. مثالي در اين مورد نابودي عمدي خدمات ارتباطي توس
توجه به اين موضوع بنگريد به: 

http://www.nato.int/kosovo/press/p990506c.htm
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در انتقال می باشد.١
پولشويی به طور عمده به سه مرحله تقسيم می شود:

é جابجايی؛
é اليه بندی؛

é تجمع.
ــي  ــايد مزايای خيلی محسوس ــتفاده از اينترنت ش با توجه به جابجايی مقادير زياد پول، اس
نداشته باشد.٢ اگرچه اينترنت به ويژه برای تبهكاران در مرحله اليه بندی (يا پوشش) سودمند 
ــويی مشکل است وقتی پولشويی از کازينوهای آنالين برای  ــت. در اينترنت پيگيري پولش اس

اليه بندی استفاده مي كند (شکل ٢١ را ببينيد).٣

۱شکل۲۱: اين تصوير نشان دهنده ترکيب کازينوهای آنالين و پول های مجازی در کالهبرداری های

پولشـويی اينترنتی اسـت. بااسـتفاده از چنين سرويسـهايی متخلفان می توانند کار پليس را با

مشکل مواجهه کنند.

١. يكي از مهمترين الزامات نياز به نگهداري ركوردها و گزارش تراكنش مشكوك مي باشد.
٢. متخلفين ممكن است بخواهند از ابزارهاي موجود استفاده كنند براي مثال، سرويس سازمان هاي مالي براي انتقال 

پول، بدون نياز به افتتاح حساب يا انتقال پول به حساب خاص.
ــويي ٢٠٠٠- ــي پولش ــويي»، «گزارش نوع شناس ٣. براي مطالعات موردي، بنگريد به: «گروه كار عمل مالي در پولش

٢٠٠١»، ٢٠٠١، صفحه ٨.
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ــت و اينترنت به تبهكاران امکان انتقاالت ــده اس قاعده انتقال پول در حال حاضر محدود ش
ارزان و بدون ماليات پول را در مرزها عرضه می کند. مشکالت جاری در تحقيقات روش های
ــتفاده از پول های رايج حقيقی و استفاده از کازينوهای ــي از اس ــويی اينترنتی اغلب ناش پولش

آنالين مي باشد.

۱. استفاده از پول های رايج حقيقی:
ــعه پول های رايج مجازي پرداخت های ميکرو يکی از نيروهای پيش برنده کليدی در توس
ــتفاده ــرای مثال برای دانلود آنالين مقاالت با هزينه ١٠ دالر يا کمتر)، جايی که اس ــد (ب بودن
ــد تقاضا برای پرداخت های ميکرو، پول های ــت. با رش ــاز اس ــکل س از کارت های اعتباری مش
ــعه يافتند. پول های رايج طاليی ــامل ”پول های رايج طاليی مجازي“ توس رايج مجازي، ش
ــود. ــتند که مبلغ با وديعه طال برگردانده می ش ــابی هس ــتم های پرداخت حس مجازي سيس
کاربران می توانند اغلب بدون ثبت نام، حساب الکترونيکی طاليی آنالين افتتاح کنند. برخی
ــا بازپس گيری پول ــتقيم فرد به فرد ي ــن خدمات حتی قادر به انتقال مس ــدگان اي ارايه دهن
ــابهايی الکترونيکی طاليی در کشورهای مختلف افتتاح ــند.١ تبهكاران می توانند حس می باش
ــويی و ــتگاه های مالی و پول ش ــتفاده از دس کنند و آنها را با هم ترکيب کنند که اين کار اس
ــت را پيچيده می کند. صاحبان حساب همچنين ممکن است از اطالعات تأمين مالی تروريس

غير دقيق حين ثبت نام برای پوشاندن هويتشان استفاده کنند.٢

۲. استفاده از کازينوهای آنالين:
برخالف کازينوی واقعی، ساخت کازينوهای آنالين نياز به سرمايه گذاری های مالی عظيم
ــورها متفاوت ــه کازينوهای آنالين و آفالين اغلب در بين کش ــالوه قواعد مربوط ب ــدارد.٣ بع ن
ــابقه نيست، بلکه پولشويی ــرمايه ها جايزه مس ــت.٤ رديابی انتقاالت پول و اثبات اينکه س اس
است، تنها زمانی ممکن است که کازينوها آنها را ثبت کنند و آنها را به پليس تحويل دهند.
.٤٠ Woda، روش هاي پولشويي با سيستم پرداخت الكترونيكي در اطالعات و امنيت، ٢٠٠٦، جلد ١٨، صفحه .١

٢. بخش ١-٢-٣ را ببينيد.
٣. هزينه هاي ايجاد يك كازينوي آنالين خيلي بيشتر از تجارت هاي الكترونيكي ديگر نيست.

٤. با توجه به رويكردهاي تخلف دانستن قمار غير قانوني بنگريد به بخش ١-٦.
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ــنتي دقيق نيست.  ــرويس های مالی اينترنتی به اندازه قاعده مالی س قاعده قانونی جاری س
جدا از شکاف ها در قانونگذاری، مشکالت در رويه های ناشی از:

é مشکالت در تأييد نامه مشتری: تأييد نامه دقيق ممکن است توافقی باشد اگر ارايه کننده 
سرويس  مالی و فروشنده هرگز همديگر را مالقات نکنند.١

é به دليل فقدان تماس فردی: فرايندهای شناخت مشتری مشکل است.
é انتقاالت اينترنت اغلب بصورت فرامرزي است؛

é انتقاالت اينترنتی اغلب شامل شرکت کننده هايی از کشورهای مختلف می باشد.
ــت زمانی که ارايه دهندگان  ــکل اس é فقدان قانون كيفري برای رديابی ابزارهای خاص مش

pبه مشتريان امکان انتقال مبلغ در مدل p2p را مي دهند.

۲شـکل ۲۲: ايميل های فيشـينگ شبيه ايميلهايی از شـرکت های قانونی هستند به منظور اينکه

قربانی اطالعات خود را افشـا کند. خيلی اوقات متخلفان مشـتريان موسسات مالی را هدف قرار

می دهند.

۴-۸-۲ فيشينگ
ــخصی از کاربران، از خفاافزار٢ گرفته  ــت آوردن اطالعات ش  تبهكاران روش هايی برای بدس

٢٠٠٠-٢٠٠١»، ٢٠٠١، صفحه ٢. ١. بنگريد به: «گروه كار عمل مالي در پولشويي»، «گزارش نوع شناسي پولشويي
.٤-IIA ،«خفاافزا، جرايم سايبري و امنيت» ،Hackworth ٢. با توجه به تهديدات خفاافزارها بنگريد به:
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ــينگ اعمالی را توصيف می کند که برای آشکار ــعه داده اند.١ فيش ــينگ را توس تا حمالت فيش
ــود.٢ انواع متفاوتی از حمالت فيشينگ ــری قربانی انجام می ش ــخصی / س کردن اطالعات ش
ــد. در اولين مرحله، ــامل ٣ مرحله عمده می باش ــينگ ايميلی ش ٣ اما حمالت فيش وجود دارد.٣
ــرويس های آنالين عرضه می کنند را شناسايی کرده و به ــرکت های قانونی که س متخلفان ش
ــند ارتباط برقرار می کنند. برای ــندگانی که می توانند هدف آنها باش راه الکترونيکی با فروش
مثال مؤسسه های مالی. تبهكاران وب سايتهايی مشابه وب سايت های قانونی طراحی می کنند
ــايت را اجرا کند که به ــدن در س (”spoofing sites“) که نياز دارد قربانی فرآيند وارد ش
ــخصی را می دهد (برای مثال شماره حساب و رمز ــت آوردن اطالعات ش تبهكاران امكان بدس

عبور بانکداری آنالين).
gبه منظور اتصال مستقيم کاربران به  سايت هاي  spoofing، تبهكاران، ايميلهايی مشابه
٢٢)،٤ اغلب همراه با آرم هاي تجاري ــرکت های قانونی ارسال می کنند (شکل ٢با ايميل های ش
ــانی و چک کردن تقلبي.٥ ايميل های جعلی از دريافت کنندگان می خواهند که برای بروزرس
امنيتی يا با تهديد (برای مثال بستن حساب اگر کاربران همکاری نکنند) وارد سيستم شوند.
ــت که قربانی بايد برای سايت spoof برای ــامل لينکی اس fايميل های جعلی به طور عمده ش
Dhamija/Tygar/Hearst، «چرا فيشينگ موفق است»، قابل دسترسي  t. با توجه به پديده فيشينگ بنگريد به: ١

در سايت:
http://people.seas.harvard.edu/~rachna/papers/why_phishing_works.pdp p p p p y p g p f

٢٠٠٦، قابل دسترسي  ــتري اياالت متحده، ــي به وزير امنيت عمومي كانادا و وزير دادگس ــينگ"، گزارش ٦"گزارش فيش
در سايت:

http://www.usdoj.gov/opa/report_on_phishing.pdf
٢. عبارت «فيشينگ (ماهي گيري)» توصيف كننده عملي است كه كه براي آشكارسازي اطالعات قرباني بكار مي رود. 
ــتفاده از ايميل براي «فيش (ماهي)» گرفتن براي گذرواژه يا اطالعات  ــينگ» در اصل توصيف كننده اس عبارت «فيش
ــينگ  Ollmann، راهنماي فيش n؛ ٦٠٦ ٦، صفحه ــد. گركي، رايانه و ركت، ٢٠٠٥ مالي از درياي كاربران اينترنت مي باش

و پيشگيري از حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf.

ــه با فيشينگ هاي ديگر، كه ممكن است براي  ــينگ ايميلي را توصيف مي كند، در مقايس ٣. بخش بعدي حمالت فيش
ــاس ارتباطات صوتي باشد. بنگريد به: Gonsalves، « كالهبرداران فيشنگ قربانيان را به دام مي اندازند  مثال بر اس

٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: ،«VoIP با
http://www.techweb.com/wire/security/186701001

ــابهاتي را به هرزنامه ها نشان مي دهد. بنابراين احتمال دارد كه گروه هاي جرايم سازمان يافته كه  ــينگ» مش ٤. «فيش
ــينگ نيز درگير باشند، به طوري كه از پايگاه اطالعات هرزنامه  ــند در كالهبرداري هاي فيش در هرزنامه درگير مي باش

يكساني استفاده مي كنند، بخش ٧-٥-٢ را ببيند.
٥. با توجه به جرايم مربوط به آرم تجاري بخش ٢-٦-٢ را ببينيد.
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ــت بانک قانونی دنبال کند.  ــايت درس ــتی کاربران به آدرس وب س ــدن دس اجتناب از وارد ش
تبهكاران روش هاي پيشرفته ای برای جلوگيری کاربران از فهميدن اينکه آنها در سايت واقعی 

نيستند را توسعه داده اند.١
به محض اينکه اطالعات شخصی آشکار شد، متخلفان وارد حساب های قربانيان می شوند و 
مرتکب جرايمی نظير انتقال پول، تقاضا برای گذرنامه يا حساب های جديد می شوند. افزايش 
٧ در آوريل ٢٠٠٧ بيشتر از ٥٥/٠٠٠ تعداد حمالت موفق، پتانسيل فيشينگ را ثابت می کند.٢

ــايت فيشينگ به APWG٣ گزارش شد.٤ تکنيک هاي فيشينگ تنها محدود به دسترسی  ٣س

به رمزهای عبور بانکداری آنالين نيستند. روش هاي همچنين ممکن است به دنبال دسترسی 
ــند، که بويژه در اياالت  ــماره امنيت اجتماعی باش ــکوهای حراجی و ش به کدهای رايانه ها، س

متحده مهم است و می تواند منجر به تخلفات "سرقت هويت" شود.٥

۹-۲ اثر اقتصادی جرايم سايبری
بدون شک ضرر مالی ناشی از جرايم رايانه و اينترنت بسيار گسترده است. تحقيقاتی چند 
در حال حاضر در تجزيه و تحليل اثر اقتصادی جرايم سايبری منتشر شده است،٦ که اثر مهم 
ــان در مورد آمار جرايم هم به تخمين هايی از  آن را نمايان می کند. نگراني های عمومی يكس

١. براي مروري در مورد اينكه ايميل هاي فيشينگ و وب سايتها مربوطه چگونه هستند بنگريد به:
http://www.antiphishing.org/phishing_archive/phishing_archive.html

٢. در برخي از حمالت فيشينگ، به اندازه ٥ درصد قربانيان اطالعات حساسي در وب سايتهاي جعلي ارايه كرده اند. 
Dhamija/Tygar/Hearst، «چرا فيشينگ موفق است»، قابل دسترسي در سايت: tبنگريد به:

..http://people.seas.harvard.edu/~rachna/papers/why_phishing_works.pdp p p p p y p g p f
.٢٠٠٤ ،Glenbrook Partners ،"اشاره دارد، "پاسخ به حمالت فيشينگ ،Loftesness ١ كه به صفحه

http://www.antiphishing.org ٣. گروه كاري ضد فيشينگ. براي جزييات بيشتر بنگريد به:
٤. روند فعاليت فيشينگ، گزارش ماه آوريل ٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:

http://www.antiphishing.org/reports/apwg_report_april_2007.pdf
٣-٧-٢ را ببينيد. ٥. بخش

FBI ٢٠٠٧؛ «ارزيابي جرايم رايانه اي ــپتامبر ــي امنيت جهاني ٢٠٠٧ دلوييت“ - س ٦. براي مثال بنگريد به: ”بررس
٢٠٠٥“؛

http://www.gocsi.com 2007“ در سايت زير قابل دسترسي مي باشد: CSI ارزيابي امنيت و جرايم رايانه اي”
٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:  ” گزارش تهديدات امنيت اينترنت سيمانتك“، سپتامبر

http://www.symantec.com/enterprise/theme.jsp?themeid=threatreport
٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: ”گزاش تهديدات امنيتي سوفوس“، جوالي

http://www.sophos.com/pressoffice/news/articles/2007/07/securityrep.html
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خرابی مالی اعمال می شود - قطعی نيست که تا چه اندازه ارزيابی ها، آمار و ارقام دقيق فراهم
می کنند، بطوری که خيلی از قربانيان ممکن است جرايم را گزارش نکنند.١

۱-۹-۲ مروری اجمالی بر نتايج تحقيقات انتخابی
٢٠٠٧ اثر اقتصادی ٧) در سال CSI) ارزيابی امنيت و جرايم رايانه اي مؤسسه امنيت رايانه اي
ــرکت کننده امنيت رايانه اي در مؤسسات مالی و ــاس پاسخ ٤٩٤ ش ٤ بر اس ــايبری ،٢ جرايم س
ــاالت متحده بودند را مورد تجزيه و ــته به اي ــای دولتی اياالت متحده که عمدتًا وابس آژانس ه

تحليل قرار داد.٣
٢٠٠٢  با حساب آوردن چرخه اقتصادی اين بررسی گزارش داد که بعد از افزايش تا سال
ــال های بعدی کاهش يافته است. اين بررسی بيان کرد که اين ــايبری در س اثر مالی جرايم س
يافته ها جدل آميز است، اما مشخص نيست چرا تعداد جرايم گزارش شده و ميانگين قربانيان
ــی مقدار کاهش در ــال ٢٠٠٦ ضررها دوباره باال رفت. اما اين بررس ــت. در س ٦کاهش يافته اس
ــال ٢٠٠٦ را توضيح نداد. از ٢١ مقوله شناسايی شده، توسط اين ٦ و افزايش در س ــال ٢٠٠٢ ٢س
تحقيق، باالترين ضرر دالری از فريبکاری مالی، ويروس ها، نفوذ به سيستم توسط فرد بيگانه
٦و سرقت داده های محرمانه، ناشی شده بود. کل ضرر ٢٠٠٦ برای همه پاسخ دهندگان حدود

٦٦٠٩ ميليون دالر بود.
ــی اتفاق افتاد. در سال ٢٠٠٦ ــالی کاهش در ميانگين ضررها، حالت معکوس ٦بعد از چند س
١٠ برابر بيشتر بود ٣٤٥/٠٠٠ دالر بود. در سال ٢٠٠١ ميانگين ضررها تقريبا ميانگين ضرر
(٣/١ ميليون دالر). ميانگين ضرر قويًا به موقعيت پاسخ دهندگان بستگی داشت- اگر عمدتا

A نتايج ناشي از تخلف در فضاي سايبري، UCLA مجله قانون و فناوري، جلد ٦، ٢٠٠٢،  Goodman/Brenner .r ١
٧٠، موجود در سايت: صفحه

..http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdp j g p f
٢٠٠٨، قابل دسترسي  Uهمچنين بنگريد به مطالعات ITU در جنبه هاي مالي امنيت شبكه: بدافزار و هرزنامه، جوالي

در سايت:
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-study-financialaspects-of-mal-
ware-and-spam.pdf
http://www.gocsi.com m“ در سايت زير قابل دسترسي مي باشد: ٢٠٠٧ CSI ارزيابي امنيت و جرايم رايانه اي» .I ٢
http://www. ــايت زير قابل دسترسي مي باشد: .، در س ١ صفحه “٢٠٠٧ CSI ارزيابي امنيت و جرايم رايانه اي» .I ٣

gocsi.com
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ــرمايه گذاری کوچک و متوسط بودند (SMES)، تغيير در پاسخ دهندگان، نتيجه آماری  س
را به شدت تحت تاثير قرار می داد.

ــا تحقيقات CSI دنبال  ــابه ب I روندی مش ــال ١٢٠٠٥ ٥ در س FBI Iتحقيقات جرايم رايانه اي
I تحقيق FBI تخمين می زند که هزينه وقايع امنيتی  ــيع تر و بزرگتر.٢ ــی وس کرد، اما با پوشش
ــهور که توسط  ــتر جرايم مش ــد.٣ بيش ٧از جرايم رايانه و اينترنت حدود ٢١/٧ ميليون دالر باش
ــی، خفاافزار، کپی غيرقانونی و خراب  ــخ دهنده رديابی شد حمالت ويروس ــازمان های پاس س
٢٠٠٧ شامل تخمينی  ٧ در سال FBI تحقيق جرايم رايانه اي I کردن داده ها يا شبکه ها بوده اند.٤
٢٠ ــا٦ و فرض اينکه ــاس ميانگين ضرره ــود.٥ بر اس ــرر کلی اقتصاد اياالت متحده می ش از ض

درصد سازمان های اياالت متحده توسط جرايم رايانه اي تحت تاثير قرار گرفته اند، ضرر کلی 
٦٧ بيليون دالر محاسبه شد.٧ اگر چه، نگرانيهايی از چگونگی ارايه اين تخمين ها و همچنين 

ثبات سال به سال شرکت کنندگان وجود دارد.٨
ــد افزار در اقتصاد دنيا با جمع  ــال ٢٠٠٧٩ روی اثر ب ــزارش بد افزار اقتصاد رايانه اي در س ٩گ

ــی از يافته های کليدی اين  ــود. يک ــی از حمالت متمرکز می ش ــتن کل هزينه های١٠ ناش بس
«٢٠٠٥ FBI ١. «ارزيابي جرايم رايانه اي

ــه در اياالت متحده مي باشد ( بنگريد به  ــاس داده هايي از ٢٠٦٦ موسس ٢٠٠٥ بر اس FBI ٢. ارزيابي جرايم رايانه اي
ــاس  ٢٠٠٧ بر اس CSI ٢٠٠٥، صفحه ١) در حالي كه ارزيابي امنيت و جرايم رايانه اي FBI ارزيابي جرايم رايانه اي
ــايت:  ٢٠٠٧، صفحه ١، موجود در س CSI ــد (بنگريد به ارزيابي امنيت و جرايم رايانه اي ــخ دهنده مي باش ٤٩٤ پاس

http://www.gocsi.com
١٠ را ببينيد. صفحه «٢٠٠٥ FBI ٣. «ارزيابي جرايم رايانه اي

٦ را ببينيد. ٢٠٠٥» صفحه FBI ٤. «ارزيابي جرايم رايانه اي
١٩,٠١,٢٠٠٦، قابل دسترسی  ،٦ FBI، ZDNet News s بيليون دالری جرايم رايانه، بنا به گفته ٧، هزينه ٦٧ Evers .s ٥

html.٢١٠٠-١٠٠٩_٢٢-٦٠٢٨٩٤٦/http://news.zdnet.com :در سايت
٢٠٠٥» صفحه ١٠ را ببينيد. FBI ٦. «ارزيابي جرايم رايانه اي

٦٧ بيليون دالری  ١٠ را ببينيد. همچنين بنگريد به: Evers، هزينه صفحه “٢٠٠٥ FBI ارزيابي جرايم رايانه اي» .I ٧
جرايم رايانه، بنا به گفته FBI، ZDNet News، ١٩,٠١,٢٠٠٦، قابل دسترسی در سايت:

 http://news.zdnet.com/21006028946-22_1009-.html
ــخ دهنده ارايه مي كند. بنگريد به: «ارزيابي امنيت و جرايم  ــودمندي را از موسسه هاي پاس ٨. اين گزارش جزييات س

/http://www.gocsi.com :٢٠٠٧»، صفحه ٣، قابل دسترسی در سايت CSI رايانه اي
ــزار ٢٠٠٧: اثر اقتصادي ويروس ها، خفاافزار، بدافزار، بوت نت و نرم افزارهاي مخرب ديگر. خالصه اي  ــزارش بداف ٧. گ ٩

از اين گزارش در سايت زير موجود مي باشد:
http://www.computereconomics.com/article.cfm?id=1225

١٠. هزينه هاي تحت پوشش طبق اين گزارش شامل هزينه هاي كاري براي تجزيه و تحليل و تعمير رايانه آلوده شده 
مي باشد. براي اطالعات بيشتر به سايت زير رجوع كنيد: 

http://www.computereconomics.com/article.cfm?id=1225
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حقيقت است که مجرمان نرم افزارهای مخربی را طراحی می کنند که از خرابكاري روی منافع
مالی جابجا می شود. از گزارش فهميده می شود که ضررهای مالی ناشی از حمالت بدافزار در
ــت، اما در ٢٠٠٠ (١٧/١ بيليون دالر) و ٢٠٠١ (١٧/٥ بيليون دالر) در اوج بوده اس ــال های س
ــت، اگر چه مشابه نتايج تحقيق، عدم ٢ به ١٣/٢ بيليون دالر کاهش پيدا کرده اس ــال ٢٠٠٦ ٦س
ــند. اختالفات بزرگی بين ضررهای ــود دارد که آمارهای اثر بدافزارها واقعی باش ــی وج تطبيق
ــده وجود دارد- برای مثال گزارش شد که ميليون ها رايانه ــده و خرابی های ثابت ش گزارش ش
با کرم ساسر آلوده شدند.١ در بسته قانون مدنی عليه طراح نرم افزار، شرکت ها و افراد خيلی
کمی به درخواست برای اثبات ضرر و زيان جواب داده اند و به طرح دعوی قانونی پيوسته اند.

پرونده با اين بيان که طراح ويروس بايد مجازات کمتر از ده هزار دالر بپردازد پايان يافت.٢

۲-۹-۲ مشکالت مربوط به آمار های جرايم سايبری
چگونگی ارايه آمارهای اثر اقتصادی جرايم سايبری مشخص نيست و اينکه آيا آنها اطالعات
ــه چه اندازه جرايم ــت ک ــاری در مورد ضرر و زيان ها فراهم می کنند.٣ قطعی نيس ــل اعتب قاب
ــوند. مراجع قانونی در ــايبری نه فقط در تحقيقات، بلکه همچنين به پليس گزارش می ش س
ــايبری را تشويق به اعالم شكايت از اين جرايم ــايبری، قربانيان جرايم س جنگ عليه جرايم س
ــت جرايم سايبری ممکن است ــی به اطالعات دقيق تر در مورد وقايع درس می کنند.٤ دسترس
ــک کند و قانونگذاری بهتر و موثر را ممکن ــورد تعقيب قرار دادن مجرمان کم ــس را در م پلي

می سازد.
١. بنگريد به: «كرم ساسر اينترنت را مي شكافد»، اخبار سي ان ان، قابل دسترسی در سايت:

http://edition.cnn.com/2004/TECH/internet/0505//sasser.worm/index.html//
٠٦,٠٧,٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: ،Heise ٢. بنگريد به اخبار

http://www.heise.de/newsticker/meldung/print/61451.
 ،٢٠٠٥ ٣. با توجه به مشكالت مربوطه بنگريد به: كنفرانس اياالت متحده در تجارت و توسعه، گزارش اقتصاد اطالعات

٦، صفحه ٢٢٩، قابل دسترسي در سايت: UNCTAD/SDTE/ECB/١/٢٠٠٥، ٢٠٠٥، فصل
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf

IT ساکت ننشينند و مراجع  ــتم های ــينگ و حمله به سيس ــته که در برابر حمالت فيش ــر کت ها خواس T از ش FBI .I ٤
قانونی را مطلع کنند، تا آنها در مورد تخلفات اينترنتی آگاهی بهتری داشته باشند. ”اين برای اياالت متحده مشکلی 
ــتر از نتيجه حمالت هک نگران هستند.“ بيان  ــرکت ها به طور واضح در مورد سياست های بد بيش ــت که برخی ش اس

Heise News, ٢٧,١٠,٢٠٠٧,، قابل دسترسی در سايت: شده توسط مارک مرشون رييس FBI. بنگريد به
http://www.heise-security.co.uk/news/80152.
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چندين سازمان خصوصی و عمومی برای تعيين هزينه های مستقيم و غيرمستقيم بدافزار 
ــخيص  ــت، حتی تش ــکل اس تالش کرده اند. درحاليکه تخمين هزينه ها برای تجارت ها مش
ــکل تر است و همينطور مشتريان، اگر چه مدارکی وجود  ــی از بد افزار مش ضررهای مالی ناش
ــند.١ اگر چه، اين قبيل هزينه ها اجزای متفاوتی  ــتر باش دارد که خرابی ها می توانند خيلی بيش
دارند. آنها ممکن است نتيجه خرابی های مستقيم به سخت افزار يا نرم افزار و همينطور مالی 

و خرابی های ديگر ناشی از سرقت هويت يا ديگر حقه ها باشند.
به عبارت ديگر بنگاه اقتصادي ممکن است به چند دليل از شكايت تخلفات سايبری دوری کنند.

ــند که تبليغات منفی بتواند آوازه آنها خراب کند.٢ اگر  ــت بترس بنگاه اقتصادي ممکن اس
ــی پيدا کرده اند، مشتريان ممکن است  ــان دسترس ــرکتی اعالم کند که هکرها به سرورش ش
ــوند. تمام هزينه ها و پيامدها می تواند بزرگتر از ضررهای هکرها  ــرکت بد بين ش ــبت به ش نس
ــود و مورد تعقيب قرار نگيرند، ممکن  ــكايت نش ــد. اگر چه، در صورتيکه عليه مجرمان ش باش

است جرم را تکرار کنند.
ــايی کند.٣ از مقايسه  ــت باور نکنند که پليس می تواند مجرمان را شناس قربانيان ممکن اس
تعداد زياد جرايم سايبری با پيگيری های موفق ناچيز، قربانيان ممکن است فکر کنند ارزش 

ندارد از وقوع جرم شكايت كنند.٤
ــايبری راهبرد بدست آوردن سود  ــت که مجرمان س ــيون به اين معنی اس همچنين اتوماس

٢٠٠٨، قابل دسترسي در سايت: ITU در جنبه هاي مالي امنيت شبكه: بدافزار و هرزنامه، جوالي ١. مطالعات
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-study-financialaspects-of-mal-
ware-and-spam.pdf

Mitchison/Urry، ”جرم و سوءاستفاده در تجارت الكترونيك، گزارش IPTS“ ، قابل دسترسي در سايت:  .٢
http://www.jrc.es/home/report/english/articles/vol57/ICT2E576.htm

٢، قابل دسترسي در سايت: Smith، ”پيگيري جرايم سايبري: موانع و راهكارها“، ٢٠٠٣، صفحه .٣
http://www.aic.gov.au/conferences/other/smith_russell/2003-09-cybercrime.pdf

ــان از پيگيري هاي اينترنتي موفق را به موارد تماشايي مثل  ــتگاه هاي تلويزيوني پوشش ٤. در حقيقت، روزنامه ها و ايس
ــايي يك بچه باز با تصاوير دستكاري شده از مظنون محدود مي كنند. براي اطالعات بيشتر در مورد اين جريان  شناس
ــي در  بنگريد به: ”فرجام خواهي اينترپل براي يافتن مظنون بچه باز“، نيويورك تايمز، ٠٩,١٠,٢٠٠٧، قابل دسترس

سايت:
http://www.nytimes.com/2007/10/09/world/europe/09briefs-pedophile.html?_
r=1&oref=slogin

همچنين بنگريد به اطالعات ارايه شده در وب سايت اينترپل، قابل دسترسي در سايت:
http://www.interpol.int/Public/THB/vico/Default.asp
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ــال، همانطوريکه در ــم دنبال می کنند (برای مث ــه اهداف با مقادير ک ــالت ب ــراوان را از حم ف
ــتمزد  اتفاق می افتد١). فقط برای مقادير کوچک، ــرداری مربوط به پيش پرداخت دس کالهب
ــكايت را کنار بگذارند. موارد شكايت ــت ترجيح دهند فرايند زمانبر ارايه ش قربانيان ممکن اس
ــتند.٢ با هدفگيری مقادير کوچک، مجرمان ــده اغلب در مورد دستمزدهای خيلی باال هس ش

شيادی هايی را طراحی می کنند که اغلب مورد پيگرد قرار نخواهد گرفت.

ــخت گيري بين المللي در بازاريابي انبوه كالهبرداري افشا شده، ٢٠٠٧“، قابل دسترسي  A. بنگريد به: SOCA،“ س ١
در سايت:

http://www.soca.gov.uk/downloads/massMarketingFraud.pdf.
ــده در رابطه با كالهبرداري  ٢٠٠٦، تنها ١,٧ درصد كل زيان هاي گزارش ش NW٣C ٢. در گزارش جرايم اينترنتي
ــدام ميانگين ٥,١٠٠ دالر زيان كرده بودند. تعداد تخلفات  ــه اي ها بود، اما مواردي كه گزارش داده بودند هر ك نيجري

گزارش شده خيلي پايين است، در حالي كه ميانگين ضرر تخلفات خيلي باالست.
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Tتوسعه های اخير در ICT نه تنها منجر به جرايم سايبری جديد و روش های مجرمانه جديد
ــايبری شده ــت، بلکه همچنين باعث ايجاد روش های جديد در تحقيقات جرايم س ــده اس ش
ــرفت ها در ICT تا اندازه زيادی توانايی های پليس را افزايش داده است. برعکس ــت. پيش Tاس
ــايی و اختالل در تحقيقات ــت از ابزارهای جديد برای جلوگيری از شناس مجرمان ممکن اس

استفاده کنند.

۱-۳ فرصتها
ــرعت ــد رايانه و نرم افزار جنايی پيچيده برای س پليس اکنون می تواند از قدرت رو به رش
دادن و خودکار کردن فرايند های پيگيری استفاده کنند.١ خودكار کردن فرايند های پيگيری
ــد. در حاليکه تحقيق کليد واژه ای برای محتوای غيرقانونی می تواند به ــکل باش می تواند مش

Giordano/Maciag، جرايم سايبري: جنبه عملياتي نظامي، مجله بين المللي مدارك ديجيتال، جلد ١، شماره  .١
٢، قابل دسترسي در سايت:

https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04843F3-
99E5-632B-FF420389C0633B1B.pdf
٣، قابل دسترسي در سايت: ٣، شماره Reith، بررسي مدل هاي جنايي ديجيتال، مجله بين المللي مدارك ديجيتال، جلد ١
https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04A40DC-
A6F6-F2C1-98F94F16AF57232D.pdf 

٢٠٠٥، جلد ١١٩، صفحه ٥٣١. Kerr، تحقيقات و توقيفات در دنياي ديجيتال، مقاله مروري هاروارد،
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ــانی انجام شود، شناسايی تصاوير غيرقانونی مشکل سازتر است. رويکردهای بر پايه مقدار  آس
کد تنها زمانی موفق هستند که تصوير در قبل رتبه بندی شده باشد، مقدار کد در پايگاه داده ای 

ذخيره می شود و تصويری که تجزيه و تحليل شده بود، تغيير داده نشد.١
نرم افزار جنايی قادر به جستجوی خودکار برای تصاوير مستهجن با مقايسه فايل های روی 
ديسک سخت مظنون ها با اطالعات در مورد تصاوير شناخته شده می باشد. برای مثال، در اواخر 
٢٠٠٧، مراجع قانونی تعدادی تصوير از سوء استفاده جنسی از کودکان يافتند. به منظور  ٧سال
جلوگيری از شناسايی، متخلف قبل از انتشار تصاوير در اينترنت، بخشی که صورتش را نشان 
می داد را تغيير داده بود (شکل٢٣). متخصصان جنايی رايانه قادر بودند که تغييرات را به حالت اول 
برگردانند و صورت مظنون را بازسازی کنند.٢ اگرچه تحقيقات موفق به طور واضح پتانسيل جرايم 
رايانه را نشان داد، اين مورد هيچ مدرکی از تحقيق خيره کننده در زمينه موضوعات مستهجن 
نيست. اگر متخلف صورتش را به سادگی با نقطه سفيدی می پوشاند، شناسايی غيرممکن می شد.

۳شـکل ۲۳ عكس متعلق به يك مجرم كانادايي اسـت كه به اتهام تجاوز جنسـي در كانادا مورد

پيگرد بوده است. وي در تايلند شناسايي و دستگير گرديد.

ــاس كد براي محتويات غير قانوني بنگريد به: Kerr، تحقيقات و توقيفات در دنياي  ــي هاي بر اس r. با توجه به بازرس ١
ــو پنهان نكن: پيگيري قانوني  Howard، جريانت d؛ ١١٩، صفحه ٥٤٦ ــاروارد، ٢٠٠٥، جلد ــال، مقاله مروري ه ديجيت
ــده در فايل هاي اينترنتي موقت، مجله قانون فناوري  ــتهجن كودكان بر اساس تصاوير واقع ش ــتن موضوعات مس داش

.١٢٣٣ ١٩، صفحه بركلي، جلد
٢. براي اطالعات بيشتر در مورد اين جريان بنگريد به: ”فرجام خواهي اينترپل براي يافتن مظنون بچه باز“، نيويورك 

٠٩,١٠,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: تايمز،
http://www.nytimes.com/2007/10/09/world/europe/09briefs-pedophile.html?_
r=1&oref=slogin

همچنين بنگريد به اطالعات ارايه شده در وب سايت اينترپل، قابل دسترسي در سايت:
http://www.interpol.int/Public/THB/vico/Default.asp
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۲-۳ چالش های عمومی
ICT اتکا به T ۳-۲-۱

VoIP ــرويس های اينترنتی دارد، شامل P و س ICT ــتگی به Tخيلی از ارتباطات هر روزه، بس
ــاختمانها،٢ ماشين ها و ــئول کنترل و اداره عمل س ICT هم اکنون مس يا ارتباطات ايميلی.١
ــرويس های هوانوردی است (شکل٢٤).٣ تامين انرژی، آب و سرويسهای ارتباطات بستگی س

T دارد. نفوذ بيشتر ICT به درون زندگی روزمره احتماًال ادامه می يابد.٤ ICT Tبه

شکل ۲۴: فناوری اطالعات و وسايل الکترونيک در حال جايگزينی اعمال دستی می باشند.

ــتم ها و سرويس ها را در برابر حمالت به خدمات زيربنايی اساسی ــد اتکا به ICT، سيس Tرش

ــتم ايميل هايشان بعد از يك حمله  ــده بود كه وزارت دفاع اياالت متحده مجبور به خاموش كردن سيس ١. گزارش ش
هك شدند. بنگريد به:

http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=3996
٢. مثال هايي شامل كنترل سيستم تهويه، سيستم هاي وارسي و دسترسي، همچنين كنترل آسانسورها و درها.

 ،٢٠٠١ ــم، ــايبري و تروريس ــايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم س Sofaer/Goodman، جرم س .n ٣
٦٩، قابل دسترسي در سايت: صفحه

http://media.hoover.org/documents/0817999825_69.pdp g p f
ــمند -اجتماعی،  ــام هوش ــای اجس ــی در دني ٤. Bohn/Coroama/Langheinrich/Mattern/Rohs، ”زندگ

٧٦٣، قابل دسترسی در سايت: ١٠، صفحه اقتصادی و اخالقی" مجله انسان و خطرات اکولوژيکی، جلد
http://www.vs.inf.ethz.ch/res/papers/hera.pdf
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ــد منجر به خرابی های  ــرويس ها می توان ــيب پذيرتر می کند.١ حتی تداخالت کوتاه در س آس
گسترده در تجارت های الکترونيک شود٢- نه فقط ارتباطات کشوری می تواند توسط حمالت 

ICT برای ارتباطات نظامي خطر بزرگی است.٣ Tقطع گردند، بلکه وابستگی به
ــانی  ــی و يکس ــد، مثل هم جنس خدمات زير بنايی فنی موجود دارای ضعف هايی می باش
ــافت٤ ــتم عامل مايکروس ــخصی و SMEها از سيس ــتم های عامل. خيلی از کاربران ش  Eسيس

استفاده می کنند، بنابراين مجرمان می توانند حمالت موثری با تمرکز روی اين هدف منفرد 
طراحی کنند.٥

ــورهای غربی محدود نيست٦ - کشورهای در حال توسعه  ــتگی جامعه به ICT به کش Tوابس
ــان مواجه  ــهايی در جلوگيری از حمالت عليه کاربران و خدمات موثر زيربنايی ش هم با چالش

ــم، ٢٠٠١،  ــايبري و تروريس ــايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم س Sofaer/Goodman، جرم س .n ١
صفحه ١٦، قابل دسترسي در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f
 ،٢٠٠٤ ــط کرم رايانه ای،”Sesser“. در سال ــرويس های اينترنت و رايانه توس ــانی از اثر تداخالت کوتاه در س ٢. نش
اين کرم رايانه اي رايانههايی که سيستم عامل مايکروسافت داشتند را تحت تاثير قرار داد. در نتيجه اين کرم تداخالت 
ــده مجبور به لغو  ــی ”Delta Airline“ اياالت متح ــا خط هواپيماي ــد. در بين آنه ــرويس ها ايجاد ش زيادی در س
پروازهای آتالنتيک شد زيرا رايانه هايش با اين کرم آلوده شده بودند، و سيستم نقشه الکترونيکی برای چندين ساعت 

Heise News, ٠٤,٠١,٢٠٠٥,، قابل دسترسی در سايت: غير فعال شده بودند.
 http://www.heise.de/newsticker/meldung/54746;
٠٤,٠٥,٢٠٠٤، قابل دسترسی در سايت: ٤ ميليون ها رايانه را تحت تاثير قرار داد“ Sesser کرم شبکه ای” ،r BBC News
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3682537.stm.
١، ” مواجهه با جنگ سايبري، ناتو، زمستان٢٠٠١-٢٠٠٢، قابل دسترسي در سايت: Shimeall/Williams/Dunlevy.y ٣
http://www.cert.org/archive/pdf/counter_cyberwar.pdf

٩٠ درصد كاربران در سرتاسر  ــال ٢٠٠٢ نشان داد كه بيشتر از ــط  ”Red Sheriff“ در س ff. تجزيه و تحليلي توس ٤
(٢٠,٠٩,٢٠٠٢ - http://www.tecchannel.de دنيا از سيستم عامل مايكروسافت استفاده مي كنند (منبع:

ــايبري:  Picker، ” امنيت س ــايبري بنگريد به: ــتم هاي عامل در امنيت س r. با توجه به اين بحث در مورد اثر سيس ٥
ناهمگني و بي نيازي سياسي، قابل دسترسي در سايت:

http://picker.uchicago.edu/Papers/PickerCyber.200.pdf
١٥,٠٢,٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: ،Associated Press ،“هشدار: استفاده تنها از مايكروسافت”

http://www.wired.com/news/privacy/0,1848,62307,00.html
Geer و ديگران، ناامني سايبري: هزينه انحصاري، قابل دسترسي در سايت:

http://cryptome.org/cyberinsecurity.htm.
ــعه بنگريد به:، «موضوع هرزنامه در کشورهای در حال توسعه»،  ــورهاي در حال توس ٦. با توجه به اثر هرزنامه در كش

قابل دسترسی در سايت: 
http://www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf
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هستند.١ با توسعه فناوری های ارزانتر مثل وايمکس٢ کشورهای در حال توسعه را برای عرضه
سرويس های اينترنتی به افراد بيشتر توانا ساخته است. کشورهای در حال توسعه می توانند از
اشتباهات برخی کشورهای غربی اجتناب کنند که بدون سرمايه گذاری عظيمی در حفاظت،
ــی تمرکز کرده بودند. متخصصان اياالت متحده به طور عمده روی بزرگ جلوه دادن دسترس
ــازمان های دولتی در استونی٣ تنها ــمی س ــايت رس بيان کردند که حمالت موفق عليه وب س
ــورهای درحال توسعه فرصت بی ــده اند.٤ کش به دليل معيارهای حفاظتی غيرکافی انجام ش
ــت نياز به ــرای کامل کردن معيارهای امنيتی در مراحل اوليه دارند. اين ممکن اس ــری ب نظي
سرمايه گذاری بيشتری داشته باشد، اما کامل کردن معيارهای امنيتی در نقاط بعدی ممکن

است هزينه بيشتری داشته باشد.٥
راهبرد ها بايد برای جلوگيری از حمالت اينچنينی و توسعه اعمال حفاظتی، شامل توسعه
ــس را قادر به جنگ موثر با جرايم ــايل فنی حفاظتی، همچنين قانونهايی که پلي ــی وس و ترق

يسايبری مي کند، توسعه داده شوند.٦ ر
ــبكه اي بنگريد به: ”گزارش هيأت مديره در  ــعه در حفاظت از خدمات ش ــورهاي در حال توس ١. با توجه به اتحاد كش

كارگاه آموزشي ITU در ايجاد اعتماد خدمات شبكه“، قابل دسترسي در سايت:
http://www.itu.int/osg/spu/ni/security/docs/cni.10.pdf

”گزارش جامعه اطالعاتي دنيا ٢٠٠٧“، صفحه ٩٥، قابل دسترسي در سايت:
http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007/WISR07_
full-free.pdf

ــه  ــرای ک ــت ب ــاوری اس WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)، فن .٢
سرويس اطالعات بی سيم ارايه می نمايد (مثل دسترسی به اينترنت) در فاصله های بسيار زياد. برای اطالعات بيشتر، 

WiMAX Forum، قابل دسترسی در سايت:
ــبکه  ــترده ش ــول وايمکس: فهم  باند گس http://www.wimaxforum.org، Andrews,Ghosh, Rias، اص

،Nuaymi، وايمکس، فناوری برای دسترسی به بی سيم پر دامنه. بی سيم؛ 
ــرويس آنالين در استونی، بنگريد به: Toth، استونی تحت حمله سايبری، قابل دسترسی  h. با توجه به حمله عليه س ٣

در سايت:
http://www.cert.hu/dmdocuments/Estonia_attack2.pdf.

٢٠٠٧، قابل دسترسي  ،٧ United Press ــايبر استوني حمله كرد، ــي به س s، تجزيه و تحليل: چه كس Waterman .n ٤
در سايت:

http://www.upi.com/Security_Terrorism/Analysis/2007/06/11/analysis_who_cyber_
smacked_estonia/2683/

٥. با توجه به امنيت سايبري در كشورهاي در حال توسعه بنگريد به: «گزارش جامعه اطالعاتي دنيا ٢٠٠٧»، صفحه 
٩٥، قابل دسترسي در سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007/WISR07_
full-free.pdf

٦. فصل ٤ را ببينيد.
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۲-۲-۳ تعداد کاربران
ــر دنيا به سرعت  ــرويس هايش با بيش از يک بيليون کاربر در سراس محبوبيت اينترنت و س
ICT روی کشورهای درحال توسعه با  ــرکت های رايانه و T ش ــد است (شکل٢٥).١ در حال رش
٢٠٠٥ تعداد کاربران اينترنت  ٥ در سال ــترين پتانسيل برای رشد بيشتر تمرکز می کنند.٢ بيش
ــعه از تعداد کاربران کشورهای صنعتی پيشی گرفت،٣ درحاليکه  ــورهای در حال توس در کش
توسعه سخت افزار ارزان و دسترسی بی  سيم، حتی افراد بيشتری را قادر خواهد ساخت که 

از اينترنت استفاده کنند.٤

۲۵: در حال حاضر بيشتر از يک بيليون کاربر اينترنت وجود دارد. شکل

١,٤ بيليون كاربر اينترنت وجود داشته است، بنگريد به سايت: ٢٠٠٧ ١. بر طبق ITU، تا اول سال
http://www.itu.int/ITUD/icteye.default.asp

٢٠٠٢، صفحه ٢. Wallsten، ”قواعد و استفاده از اينترنت در كشورهاي در حال توسعه“، .٢
ــي - گام هاي بعدي؟"، ٢٠٠٥، قابل  ــعه (Development Gateway)، جمعه اطالعات ــزارش ويژه دروازه توس ٣. گ

دسترسي در سايت:
http://topics.developmentgateway.org/special/informationsociety

ــيم ارايه می نمايد (مثل  ــرويس اطالعات بی س ــد، که س ٤.  مثالي براي فناوري جديد در اين حوزه وايمكس مي باش
دسترسی به اينترنت) در فاصله های بسيار زياد. هر گره وايمكس مي تواند اتصال به اينترنت سرعت باال را تا شعاع ٥٠

WiMAX Forum، قابل دسترسی در سايت: كيلومتري عرضه نمايد. برای اطالعات بيشتر بنگريد به،
ــترده شبکه بی  http://www.wimaxforum.org، Andrews,Ghosh, Rias، اصول وايمکس: فهم  باند گس

،Nuaymi، وايمکس، فناوری برای دسترسی به بی سيم پر دامنه. سيم؛ 
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ــده به اينترنت، تعداد هدف ها و متخلفان افزايش می يابند،١ تخمين ــد افراد متصل ش با رش
اينکه چه تعداد از افراد از اينترنت برای فعاليت های غيرقانونی استفاده می کنند مشکل است.
ــتر از يک ــوند، تعداد کلی مجرمان بيش حتی اگر تنها ٠/١ درصد از کاربران مرتکب جرم ش
ميليون خواهد بود. اگرچه سرعت رشد اينترنت در کشورهای در حال توسعه کمتر است، اما
رشد امنيت سايبری راحت تر نيست، طوری که مجرمان می توانند در تمام نقاط دنيا مرتکب

جرم شوند.٢
ــود زيرا خودکار ــکالتی برای پليس می ش افزايش تعداد کاربران اينترنت منجر به ايجاد مش
ــبت مشکل است. در حاليکه جستجوی کليد واژه ای برای محتوای کردن فرايند پيگرد به نس
ــبت به آسانی انجام شود، شناسايی تصاوير غيرقانونی مشکل سازتر غيرقانونی می تواند به نس
است. رويکردهايی بر اساس مقدار کد برای مثال تنها زمانی موفق هستند که تصاوير در قبل
رتبه بندی شده باشند، مقدار کد در پايگاه داده ای ذخيره شده باشد، و تصوير تجزيه و تحليل

شده تغيير نيافته باشد.٣

۳-۲-۳ در دسترس بودن وسايل و دسترسی
تنها تجهيزات اساسی برای ارتکاب به جرايم رايانه اي نياز است که به طور عمده به عناصر

زير نياز دارد:
é سخت افزار؛

ــه: گزارش جامعه اطالعاتي دنيا ٢٠٠٧»، صفحه  ــايبري بنگريد ب ــا توجه به اقدامات ضروري براي بهبود امنيت س ٧. ب ١
٩٥، قابل دسترسي در سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007/WISR07_
full-free.pdf

ــده است، براي  ــتند طبق تجزيه و تحليل هاي اخير ثابت ش ــورهاي غربي نيس ٢. اين حقيقت كه متخلفان تنها در كش
ــعه قرار دارند. براي جزييات بيشتر  ــايت هاي فيشينگ در كشورهاي در حال توس ــدي از وب س مثال تعداد رو به رش

بنگريد به: ”روند فعاليت فيشينگ“، گزارش ماه آوريل ٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:
http://www.antiphishing.org/reports/apwg_report_april_2007.pdf

٤-٨-٢ را ببينيد. همچنين بخش
ــاس كد براي محتويات غير قانوني بنگريد به: Kerr، تحقيقات و توقيفات در دنياي  ــي هاي بر اس r. با توجه به بازرس ٣
ــو پنهان نكن: پيگيري قانوني  Howard، جريانت d؛ ــاروارد، ٢٠٠٥، جلد ١١٩، صفحه ٥٤٦ ــال، مقاله مروري ه ديجيت
ــده در فايل هاي اينترنتي موقت، مجله قانون فناوري  ــتهجن كودكان بر اساس تصاوير واقع ش ــتن موضوعات مس داش

بركلي، جلد ١٩، صفحه ١٢٣٣.
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é نرم افزار؛
é دسترسی به اينترنت.

با توجه به سخت افزار، قدرت رايانه ها به طور مداوم در حال رشد است.١ محرک های زيادی 
در کشورهای در حال توسعه وجود دارد که افراد را قادر به استفاده ازICT به طور گسترده تر 
ــت دوم يا ارزان، مرتکب جرايم رايانه اي  می کند.٢ مجرمان می توانند تنها با فناوری رايانه دس
مهمی شوند. تاريخ فناوری رايانه موجود سوابق كمي در استفاده از اين تجهيزات برای ارتکاب 

جرايم سايبری دارد.

۲۶: دسترسی به اينترنت بدون برجا گذاشتن رد، مزيت مهمی برای متهمان می باشد. اين شکل

گرافيک نشـان می دهد که چگونه يک مجرم می تواند از سـيگنال يک شـبکه باز بی سـيم برای

بدسـت آوردن دسترسـی از راه دور اسـتفاده کند، شناسـايی مجرم به قطع تقريبًا غير ممکن

است.

ــود (قانون مور). براي  ــدرت رايانه ها بر واحد هزينه هر ٢٤ ماه دو برابر مي ش ــرد كه ق ــان ك Gordon Moore بي .e ١
 ،٨ ٨، شماره ــتر در مدارهاي يكپارچه“، الكترونيك، جلد ٣٨ ٨، ”جا دادن اجزاي بيش Moor ــتر بنگريد به: rاطالعات بيش

١٩٦٥، قابل دسترسي در:
ftp://download.intel.com/museum/Moores_Law/Articles-Press_Releases/Gordon_
Moore_1965_Article.pdf

Stokes، ”فهم قانون مور“، قابل دسترسي در سايت:
http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/moore.ars/

٢٠٠٧»، ITU، ژنو، قابل دسترسي در سايت: ٢. فصل ٦، «گزارش جامعه اطالعاتي دنيا
http://www.itu.int/wisr/
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ــود و ــانتر انجام می ش ــتفاده از نرم افزارهای تخصصی آس ــايبری با اس ارتکاب به جرايم س
ــتن رمز ــده برای يافتن راه های ورودی يا شکس مجرمان می توانند از نرم افزارهای١ طراحی ش
P2P محدود کردن ــادالت P به دليل روش های آينه ای و مب ــتفاده کنند.٢ ــی اس ــور حفاظت عب

گستردگی دسترسی به اين قبيل وسايل مشکل است.٣
ــه اينترنت٤ در ــی ب ــت. اگرچه هزينه دسترس ــی به اينترنت اس عنصر حياتی آخر دسترس
بيشتر کشورهای در حال توسعه نسبت به کشور های صنعتی باالتر است، اما تعداد کاربران در
ــعه به سرعت در حال رشد می باشد.٥ مجرمان به طور عمده سرويس ــورهای در حال توس کش
اينترنتی خاص را تعيين نخواهند کرد که شناسايی شوند، اما سرويسهايی را ترجيح می دهند
که بتوانند بدون ثبت نام از آن استفاده کنند. نوعی شيوه از دسترسی به شبکه ها به اصطالح
ــبکه های بی ــی به ش ــد. اين عبارت عمل حرکت در جهت دسترس ”wardriving“ می باش
ــی به ارتباطات شبکه توسط مجرمان به شرح ــيم را توصيف می کنند.٦ عادی ترين دسترس س

زير است.
é پايانه های اينترنت عمومی؛ 

١١، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٤“ ، صفحه Websense ١. ”گزارش اقدامات امنيتي
http://www.websense.com/securitylabs/resource/WebsenseSecurityLabs20042H_
Report.pdf
٣، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٣، صفحه GAO ، "امنيت اطالعات - كنترل رايانه بر سيستم پرداخت اينترنتي ”
http://www.globalsecurity.org/security/library/report/gao/d03837.pdf.

٢٠٠٤، صفحه ١٤٣. Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا
ــي در  ــگيري، قابل دسترس ــدي از حمالت هك: مروري كلي از انواع، روش ها، ابزارها و پيش ــي جدي Ealy، ارزياب .y ٢

سايت:
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf.

٣. به منظور محدود كردن در دسترس بودن اين قبيل ابزارها، برخي كشورها توليد و عرضه چنين ابزارهايي را تخلف 
١٣-١-٦ ــايبري اروپا يافت. بخش ــيون جرايم س مي دانند. مثالي از چنين ماده قانوني را مي توان در تبصره ٦ كنوانس

را ببينيد.
٤. با توجه به هزينه ها بنگريد به: «گزارش جامعه اطالعاتي دنيا ٢٠٠٧»، قابل دسترسي در سايت:

http://www.itu.int/wisr/
٢٠٠٥، قابل  ــي - گام هاي بعدي؟"، ــعه (Development Gateway)، جمعه اطالعات ــزارش ويژه دروازه توس ٥. گ

دسترسي در سايت:
http://topics.developmentgateway.org/special/informationsociety

 ،٢٠٠٤ ٦. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: Ryan، جنگ، صلح يا بن بست، مجله قانون و فناوري ويرجينيا، جلد ٩،
قابل دسترسي در سايت:

http://www.vjolt.net/vol9/issue3/v9i3_a07-Ryan.pdf
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é شبکه های باز(بی سيم) (شکل٢٦)؛١
é شبکه های هک شده؛

é سرويس های آماده بدون نياز به ثبت نام.
ــرويس های  ــده به س ــی کنترل نش پليس در حال انجام عملی برای محدود کردن دسترس

اينترنتی برای اجتناب از سوء استفاده كيفري از اين سرويس ها می باشد.
ــايی هويت  ــتفاده از پايانه های اينترنت عمومی نياز به شناس در ايتاليا و چين، برای مثال اس
ــنامه ای وجود دارد.٣ اگرچه  ــه، مباحثی عليه اين قبيل نيازهای شناس ــران  دارد.٢ اگرچ کارب
ــری نمايد و تحقيقات پليس  ــه اينترنت می تواند از جرايم جلوگي ــی ب محدود کردن دسترس
ــعه تجارت  ــد جامعه اطالعاتی و توس ــهيل کند، اما اين قبيل قانونگذاری ها می تواند رش را تس
الکترونيک را کاهش دهد.٤ بيان شده است که اين محدوديت به دسترسی به اينترنت می تواند 
ــئوال ببرد.٥ برای مثال، دادگاه اروپا در تعدادی از پرونده ها حکم کرد که  ــر را زير س حقوق بش
ــايل انتقال يا  ــود نه تنها به محتوای اطالعات، بلکه همچنين به وس حق آزادی بيان اعمال ش

ــورهاي در حال توسعه بنگريد به: ”فرصت  ــعه خدمات ICT در كش ــيم براي توس ــبكه بي س T. با توجه به مزاياي ش ١
٢٠٠٣“، قابل دسترسي در سايت: اينترنت بي سيم براي كشورهاي در حال توسعه،

http://www.firstmilesolutions.com/documents/The_WiFi_Opportunity.pdf
٧ ــي براي ارتكاب به تخلف تبصره ــتفاده از پايانه هاي اينترنت عموم ــي براي رويكردي براي محدود كردن اس ٢. مثال

ــي را كه مي خواهد پايانه اينترنت عمومي (براي مثال كافي نت)  ــد. اين ماده هر كس ــماره ١٤٤ ايتاليا مي باش قانون ش
عرضه كند را مجبور به درخواست از مراجع قانوني مي كند. به عالوه او را ملزم به گرفتن كارت شناسايي از مشتريان 
ــم  ــماره ١٤٤- اعمال ضروري براي مبارزه با تروريس ٢٠٠٥، ش ــتفاده از اينترنت مي كند. قانون ٢٧ جوالي قبل از اس
ــداري اطالعات در  ــت هاي نگه ــتر در مورد اين قانون مقاله حريم خصوصي و سياس ــراي اطالعات بيش ــي. ب بين الملل

كشورهاي انتخابي قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026.

١١-٢-٦ را ببينيد. ٣. بخش
١٩٩٩، قابل دسترسي  m. با توجه به اثر سانسور و كنترل بنگريد به: Burnheim، ”حق ارتباط، اينترنت در آفريقا“، ٤

در سايت:
http://www.article19.org/pdfs/publications/africa-internet.pdf

 ،Hick/Halpin/Hoskins :با توجه به اين سئوال كه آيا دسترسي به اينترنت جزء حقوق بشر مي باشد، بنگريد به .s ٥
٢٠٠٠؛ با توجه به اينكه دسترسي به اينترنت در استوني جزء حقوق بشر مي باشد، بنگريد  ــر و اينترنت“، ”حقوق بش

٢٠٠١، صفحه ١٢، قابل دسترسي در سايت: UNDP به: ”فناوري اطالعات و ارتباطات“، در گزارش ساليانه
http://www.undp.org/dpa/annualreport2001/arinfocom.pdf

٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت: ”پيش زمينه اي از آزادي بيان و قواعد اينترنت“،
http://www.article19.org/pdfs/publications/freedom-of-expressionand-internet-regu-
lation.pdf
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ــوئيس،١ دادگاه بيان كرد زماني كه دخالت ــود. در پرونده آترونيک در س دريافت هم اعمال ش
ــده      با حق دريافت اطالعات تداخل ــت هر گونه محدوديت اعمال ش ــترده ضروري اس گس
داشته باشد. اگر اين اصول به محدوديت هاي احتمالي در دسترسي به اينترنت اعمال شوند،

امكان دارد كه چنين رويكردهاي قانونگذاري بتواند جرايم از حقوق بشر را موجب شود.

۷شکل ۲۷: دستورالعمل چگونگی ساخت مواد منفجره و سالح ها در اينترنت در دسترس می باشد. 

اين گرافيک دسـتورالعمل سـاختن يک بمب با اسـتفاده از مواد موجود در دسـترس را نشـان 

می دهد.

۴-۲-۳ در دسترس بودن اطالعات
ــر ــی که صفحه وبی منتش ــا صفحه وب٢ از اطالعات به روز دارد. هر کس ــت ميليونه اينترن
ــکوهای ايجاد ــرکت کند. يک مثال از موفقيت س يا نگهداری کند می تواند در اين عرصه ش

١. بنگريد به سايت:
http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/2422ec00f1ace923c1256681002b47f1p /

cd١bcbf٦١١٠٤٥٨٠ec١٢٥٦٦٤٠٠٠٤c١d٠b?OpenDocument
ــتم هاي اينترنتي. بنگريد به ارزيابي دامنه  ــده در كنسرسيوم سيس ــناخته ش ٤٩٠ ميليون دامنه (نه صفحه وب) ش .٢

٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: اينترنت، جوالي
http://www.isc.org/index.pl?/ops/ds/reports/2007-07/
١٣٠ ميليون وب سايت وجود دارد، بنگريد به: شركت اينترنتي نت كرافت در آگوست ٢٠٠٧ گزارش داد كه حدود

http://news.netcraft.com/archives/200706/08//august_2007_web_server_survey.html//
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ــت،١ دايره المعارفی آنالين که هر کسی می تواند مطلب  ــط کاربران ويکی پديا اس ــده توس ش
بنويسد.٢

ــتجوگر قوی دارد که کاربران را برای  ــتگی به موتورهای جس همچنين موفقيت اينترنت بس
ــاوری می تواند برای  ــازد. اين فن ــا صفحه در عرض چند ثانيه قادر می س ــتجوی ميليونه جس
ــرد. ”Googlehacking“ يا  ــتفاده قرار گي ــداف قانونی و هم خالفکارانه مورد اس ــم اه ه
ــتجوگر پيچيده برای فيلتر کردن خيلی از نتايج  ــتفاده از موتور جس ”Googledorks“اس
جستجو برای اطالعات در موضوعات امنيت رايانه را توصيف می کند. برای مثال، ممکن است 
ــتم های حفاظت نشده با رمز عبور كمك بکند.٣ گزارش ها  ــتجوی سيس به مجرمان برای جس
برخطر استفاده از موتور های جستجو برای اهداف غيرقانونی تاکيد کرده اند.٤ يک متخلف، که 
ــاخت  حمالتی را طرح ريزی می کند می تواند در اينترنت جزييات اطالعات را از چگونگی س
بمب توسط استفاده از مواد شيميايی  ساده ای که در سوپر مارکت ها موجود هستند، دريافت 
کند (شکل٢٧).٥ اگرچه اطالعات شبيه اين حتی قبل از توسعه اينترنت در دسترس بود، ولی 
دسترسی به آن اطالعات مشکل بود. امروزه هر کاربر اينترنتی می تواند به اين دستورالعمل ها 

دسترسی داشته باشد.
متخلفان می توانند همچنين از موتورهای جستجوگر برای تجزيه و تحليل اهداف استفاده 

1. http://www.wikipedia.org
ــط كاربران حتي مهمتر هم خواهد شد. ”محتواي ايجاد شده  ــعه آينده اينترنت، اطالعات عرضه شده توس ٢. در توس
ــعه هاي شكل گيري اينترنت مي باشد. براي اطالعات بيشتر بنگريد  ــط كاربر“ روندي كليدي در بين آخرين توس توس
٢٠٠٥، قابل  ــده نرم افزار»، ــل آين ــت- الگوهاي طراحي و مدل هاي تجاري براي نس O’Reilly، «وب ٢,٠ چيس yبه:

دسترسي در سايت:
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

ــتر بنگريد به: Long/Skoudis/van Eijkelenborg، هك گوگل براي نفوذ آزمايش گران،  g. براي اطالعات بيش ٣
.٢٠٠٦ Dornfest/Bausch/Calishain، هك گوگل: ابزارهايي براي استفاده از دنياي اطالعات، ٢٠٠٥؛

،Nogguchi، موتورهاي جستجوگر  و حريم خصوصي، واشنگتن پست، ٠٩,٠٢,٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: .٤
http://www.msnbc.msn.com/id/4217665/print/1/displaymode/1098/

٥. مثالي در اين مورد ”كتابچه راهنماي تروريست“ مي باشد - نسخه PDF كه شامل اطالعات با جزييات از چگونگي 
ساخت بمب، موشك و سالح هاي ديگر مي باشد.
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ــتی يافت ــی حين تحقيقات عليه اعضای يک گروه تروريس ــتورالعمل آموزش کنند.١ يک دس
شد که نشان می دهد چه اندازه اينترنت برای جمع آوری اطالعات در اهداف ممکن سودمند
ــات موجود همگانی ــتجوگر، مجرمان می توانند اطالع ــتفاده از موتورهای جس ــت.٢ با اس اس
ــاختمان های عمومی) که به آماده ــازی طرح ها از س ــد (برای مثال، بازس ــع آوری کنن را جم
سازيشان کمک می کند. گزارش شده است که شورشی های حمله کننده به نظاميان بريتانيا

google earth استفاده کردند.٣ hدر افغانستان از تصاوير ماهواره ای

۵-۲-۳ از دست دادن كاركرد های کنترل
همه شبکه های ارتباط جمعی از شبکه های تلفن برای تلفن زدن ها تا اينترنت- براي امكان
كار كردن نياز به ثقل مرکزی و استانداردهای فنی دارند. بحث های قبلي در مورد اداره اينترنت
نشان می دهد که اينترنت تفاوتی در مقايسه با خدمات ارتباطی ملی و فرا ملی ندارد.٤ اينترنت

٢٠٠٣، صفحه ١١٢، قابل دسترسی در سايت: ١. Thomas، القاعده و اينترنت: خطر طرح ريزي سايبري،
http://www.iwar.org.uk/cyberterror/resources/cyberplanning/thomas.pdf

 ،٦ ــماره ٣٦، ش Brown/Carlyle/Salmerón/Wood، ”دفاع از خدمات زير بنايي حياتي“، Interfaces، جلد
٥٣٠، قابل دسترسی در سايت: صفحه

http://www.nps.navy.mil/orfacpag/resumePages/Woodpubs/defending_critical_
infrastructure.pdf

٢. ” با استفاده از منابع عمومي و بدون استفاده از وسايل غير قانوني، جمع آوري حداقل ٨٠ درصد اطالعات در مورد 
ــت: مامور عالي رتبه انگلستان پائول بوتنگ  ــت.» گزارش ها در مورد منابع قياسي متفاوت اس ــمن امكان پذير اس دش
ــت: «كتابچه راهنماي القاعده كه در مكاني امن در  ــده است كه منبع از اين طريق بوده اس ــال ٢٠٠٧ متذكر ش در س
ــده بود» (بنگريد به: بوتنگ، «نقش رسانه در جوامع چند فرهنگي و چند مذهبي»، ٢٠٠٧، قابل  ــتر بازيابي ش منچس

دسترسی در سايت:
http://www.britishhighcommission.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/
Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1125560437610&a=KArticle&aid=1171452755
624

وزارت دفاع اياالت متحده گزارش داد كه اين منبع از كتابچه آموزشي القاعده بازيابي شده در افغانستان گرفته شده 
است ، بنگريد به:

http://www.defenselink.mil/webmasters/policy/rumsfeld_memo_to_DOD_webmas-
ters.html

ــترس بودن اطالعات حساس در وب سايت ها بنگريد به: Knezo، «حساس اما طبقه بندي نشده»  با توجه به در دس
٢٤، قابل دسترسی در سايت: ٤، صفحه ٢٠٠٦ ٦اطالعات و كنترل هاي ديگر: گزينه ها و سياست براي اطالعات فني و علمي،
http://digital.library.unt.edu/govdocs/crs/permalink/meta-crs-8704:1

٢٠٠٧ ببينيد. ژانويه را در ١٣ Telegraph.co.uk اخبار .k ٣
٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: ٤، ”اداره اينترنت: سندي مباحثه اي“، Sadowsky/Zambrano/Dandjinou .u ٤
http://www.internetpolicy.net/governance/20040315paper.pdf
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همچنين نياز به كنترل توسط قانونگذاران دارد و پليس توسعه استانداردهای قانونی تا درجه 
خاص از کنترل مرکزی را شروع کرده است.

ــاس معماري شبکه ای غير  ــد١ بر اس ــبکه ای نظامي طراحی ش اينترنت در اصل به عنوان ش
ــبکه مورد حمله قرار  ــت نيرو بود، حتی وقتی اجزای ش متمرکز که دنبال حفظ عملكرد درس
ــت.  ــبکه اينترنت در مقابل تالش های خارجی برای کنترل مقاوم اس ــه، ش ــد. در نتيج گرفتن
اينترنت در اصل برای تسهيل تحقيقات كيفري يا برای جلوگيری از حمالت در داخل شبکه 

طراحی نشده بود.
ــت. با جابجايی  از  ــرويس های مدنی در حال افزايش اس ــتفاده از اينترنت برای س امروزه اس
سرويس های نظامي به کشوری، ماهيت در خواست برای کنترل دستگاه ها تغيير کرده است. 
ــتند، اين  ــده برای اهداف نظامي هس ــاس پروتکل های طراحی ش ــبکه بر اس از آنجايی که ش
ــبکه  ــتگاه های کنترل مرکزی وجود ندارند و اجرای بازنگرانه آنها بدون طراحی مجدد ش دس

مشکل است. غياب ابزار های کنترل، پيگرد های جرايم سايبری را مشکل می سازد.٢
ــران برای دور زدن  ــتگاه های کنترل توانايی کارب ــکالت در غياب دس ــک مثال از اين مش ي

١. براي ديدن تاريخچه اي مختصر از اينترنت، شامل شكل گيري از ارتش بنگريد به:
ــر از ــه اي مختص Leiner, Cerf, ff، تاريخچ Clark, Kahn, Kleinrock; lynch, Postel, Roberts,Wolff

اينترنت، قابل دسترسي در سايت:
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml

Lipson، ”رديابي و ردگيري حمالت سايبري: چالش هاي فني و موضوعات سياسي جهاني“. .٢
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ــده است.٢ اگر ارايه ــرويس های ارتياطات بی نام رمز نگاری ش ــتفاده از س فناوری فيلتر١ با اس
ــايت های خاص با محتوای غيرقانونی (مثل موضوعات مستهجن) را مسدود دهندگان وب س
ــايت ها نيستند. اما از مسدود کردن ــی به اين س ــتريان به طور عمده قادر به دسترس کند، مش
ــرور ارتباطات رمز نگاری بی ــندگان از س محتوای غيرقانونی می توان اجتناب کرد. اگر فروش
ــدود کردن مطالب غيرقانونی می توان ــتفاده کنند از مس ــرور مرکزی اس نام بين آنها و يک س
ــت ناتوان ــدود کردن درخواس ــت در مس اجتناب کرد. در اين مورد ارايه دهندگان ممکن اس
باشند.، زيرا ارسال درخواست ها به عنوان پيام رمز نگاری شده نمی تواند توسط ارايه دهندگان

باز شود (شکل٢٨).

ــتند سازي فيلترينگ اينترنت دنيا، قابل  Zittrain/Edelman، مس n. با توجه به رويكردها/الزامات فيلتر بنگريد به: ١
دسترسي در سايت:

ــگاه اتاوا، مجله ــا و اجراي اينترنت، دانش httpp://cybery، ايالت ه .law.harvard.edu/filteringg، Reidenberg
2004، قابل دسترسي در سايت: قانون و فناوري، جلد 1، شماره 213،

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487965
ــدگان خدمات اينترنتي  ــورهاي مختلف، بنگريد به:Taylor، ارايه دهن ــث در مورد فيلترينگ در كش ــا توجه به بح ب
ــون رايانه، جلد ٢٠،  ــه، گزارش امنيت و قان ــا براي محتواي مطالب تحت قانون جديد فرانس ــئوليت آنه (ISP) و مس
EDRI، شماره ٥,١٤،  I بلژيك براي فيلترينگ مطالب ، اخبار ISP ــتور دادگاه به P؛ دس ٢٠٠٤، صفحه ٢٦٨ ،٤ ــماره ش

١٨,٠٦,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:
http://www.edri.org/edrigram/number5.14/belgium-isp;

 ،OLSWANG G بلژيك براي فيلترينگ مطالب، تجارت الكترونيك ISP P، دانلود غيرقانوني، دستور دادگاه به Enser
٧، قابل دسترسي در سايت: ١١,٠٧، صفحه

http://www.olswang.com/updates/ecom_nov07/ecom_nov07.pdf
 ،٢٧,١١,٢٠٠٧ ــه به ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي فيلتر كردن موسيقي هاي خاص، Standford، نياز فرانس

Zwenne ;٨٤٢=http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p  :قابل دسترسي در سايت
٠٩/٠٧ ، صفحه  Dutch Telecoms، مي خواهد امنيت اينترنتي ايجاد كند، گزارش حفاظت اطالعات جهان، شماره

١٧، قابل دسترسي در سايت:
http://weblog.leidenuniv.nl/users/zwennegj/Dutch%20telecom%20operator%20to%
20enforce%20Internet%20safety%20requirements.pdf

در خصوص گزينه هاي فني براي بررسي تخلفات كپي رايت آنالين، قابل دسترسي در سايت: IFPI مقاله
http://www.eff.org/files/filenode/effeurope/ifpi_filtering_memo.pdf

٢٠٠٢، قابل  ــدگان خدمات اينترنتي، ــود گرداني بنگريد به: ISPA خودگرداني ارايه دهن ــا توجه به رويكردهاي خ Aب
دسترسي در سايت:

http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/selfregulation/iapcoda/0211xx-ispastudy.pdf
٢.  براي اطالعات بيشتر درمورد ارتباطات بي نام بخش ١٢-٢-٣ را ببينيد.
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۲۸ شکل

۶-۲-۳ ابعاد بين المللی
ــرار می دهد.١ ــور را تحت تاثير ق ــات بيش از يک کش ــال اطالع ــای انتق ــی از فرايند ه خيل

ــتقيم  ــتفاده برای انتقال اطالعات اينترنتی در صورتيکه لينک های مس پروتکل های مورد اس
ــند.٢ حتی وقتی  ــيريابی بهينه می باش ــند، بر اساس مس ــده باش ــدود ش به صورت موقت مس
فرايندهای انتقال در ميان کشور محدود شده باشد، داده می تواند از کشور خارج شود، به بيرون 
ــود و دوباره به کشور مقصد نهاييش برگردد.٣ عالوه بر اين، خيلی از خدمات  ــال ش قلمرو ارس
ــند.٤ برای مثال ارايه دهندگان  ــور می باش ــهايی در خارج از کش ــاس سرويس اينترنتی بر اس
ــايبري و امنيت  Sofaer/Goodman، جرم س ــتره حمالت فراملي در حمالت مخرب بنگريد به: n.  با توجه به گس ١

٧، قابل دسترسي در سايت: - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم، ٢٠٠١، صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f

ــتند. با توجه به  ــكل ها، پروتكل كنترل انتقال (TCP) و پروتكل اينترنت (IP) هس ــوز مهمترين پروت ــن و هن ٢. اولي
TCP/IP - اصول،  ــبکه های رايانه؛ Comer، کار کردن اينترنت با r، ش Tanebaum ــبکه بنگريد به: mپروتکل های ش

پروتکل ها و معماری.
k. بنگريد به: Kahn/Lukasik، ”مبارزه با جرايم و تروريسم سايبري: نقش فناوري“، ارايه در كنفرانس استانفورد،  ٣
Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري  n؛ ــامبر ١٩٩٩، صفحه ٦ دس

٦، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠١، صفحه و تروريسم،
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f

ــاني  ــبكه اطالع رس ــركت هاي بين المللي جريان ش ــركت ها و نمايندگي ها با ش ٤. يك مثال از همكاري بين المللي ش
مي باشد. رييس شركت اطالع رساني آلمان براي در دسترس گذاشتن موضوعات مستهجن كودكان تحت تعقيب قرار 
Amtsgerich- :گرفت كه از طريق شركت رايانه اي مادر متصل شده به شركت آلماني قابل دسترسي بود. بنگريد به-

.٤٢٩ tMuenchen، چند رسانه و ركت، ١٩٩٨، صفحه
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ــخت افزار ــور بر مبناي س ــت فضای وبی را برای اجاره در يک کش خدمات اينترنتی ممکن اس
در کشوری ديگر ارايه کنند.١

ــند، پيگرد جرم سايبری نياز ــته باش ــورهای مختلفی قرار داش اگر مجرمان و اهداف در کش
ــورهای تحت تاثير دارد.٢ حاکميت ملی اجازه پيگرد در قلمرو به همکاری پليس در همه کش
ــورهای مختلف بدون اجازه مراجع قانونی محلی را نمی دهد.٣ پيگردهای جرايم سايبری کش

نياز به حمايت و درگير شدن مراجع قانونی در همه کشورهای درگير دارد.
ــکل است. ــايبری بر اصل همکاری قانونی دو طرفه مش مبنا قراردادن همکاری در جرايم س
نيازهای رسمی و زمان مورد نياز برای همکاری با پليس خارجی اغلب از پيگردها جلوگيری
ــوند.٥ اطالعات ضروری ــب در بازده زمانی خيلی کوتاهی انجام می ش ــد.٤ پيگرد ها اغل می کن
برای رديابی تخلفات اغلب بعد از زمان خيلی کوتاهی پاک می شوند. اين دوره پيگيری کوتاه
ــت، زيرا نظام همکاری قانونی دو طرفه مرسوم اغلب برای سازماندهی زمانبر ــکل ساز اس مش

Huebner/Bem/Bem،جرايم رايانه - گذشته، حال، آينده، شماره ٦، قابل دسترسي در سايت: .١
http://www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Fo-
rensics_Past_Present_Future.pdf.

ــاده ترين ذخيره  ــبكه، بنگريد به: Clark، فناورهای ذخيره ای برای س ــرويس هاي ذخيره اي ش kبا توجه به امكانات س
.٢٠٠٥ اطالعات و مديريت،

t.  با توجه به نياز برای همکاری بين المللی در جنگ عليه جرايم سايبری، بنگريد به: Putnam/Elliott، پاسخ های  ٢
ــايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم  ــايبريگ در Sofaer/Goodman، جرم س nبين المللی به جرايم س

٣٥، قابل دسترسي در سايت: سايبري و تروريسم، ٢٠٠١، صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_35.pdp g p f
صفحه ،2001 - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم، Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت

1، قابل دسترسي در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f

Roth، حاكميت كشوري، مشروعيت بين المللي  h. حاكميت ملي اصلي اساسي در قانون بين المللي است. بنگريد به: ٣
١، قابل دسترسي در سايت: و ناسازگاري اخالقي، ٢٠٠٥، صفحه

http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf.
ــون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤٢. براي  ــايبري، مجله مروري قان ــرد جهاني مبارزه با جرايم س ــان آرام رويك ٦، جري Gercke .e ٤
Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و  nديدن مثال ها بنگريد به:

٢٠٠١، صفحه ١٦، قابل دسترسي در سايت: تروريسم،
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f

٥. بخش ١٠-٢-٣ را ببينيد.
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ــت، اگر جرم در يکی از کشورهای  ــکالتی اس ــتند.١ اصل مجرميت دو گانه٢ هم دارای مش هس
ــود.٣ مجرمين ممکن است به طور عمده کشور سومی را  ــوب نش درگير در تحقيق جرم محس

در حمالتشان برای مشکل تر کردن پيگرد درگيرکنند.٤
مجرمين ممکن است به طور عمده هدفهايی را بيرون از کشور خودشان انتخاب کنند ودر 
ــايبری ناکافی عمل می کنند (شکل٢٩).٥ يکسان سازی  ــورهايی با قانونگذاری جرايم س کش
قانون های مربوط به جرايم سايبری و همکاری بين المللی ممکن است کمک کار باشد. دو رويکرد 
٧برای بهبود سرعت همکاری بين المللی در پيگرد های جرايم سايبری شبکه ٨G٦٢٤/٧ و اطالعات 
مربوط به همکاری بين المللی در کنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبری ديده شده است.٧

Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤٢.  .١
٢. مجرميت دوگانه وجود دارد اگر جرم تحت قانون هم درخواست کننده و هم مورد درخواست جرم باشد. مشکالت 
ــيون ها و عهدنامه های بين المللی  ــی موضوعی در تعدادی از کنوانس ــل مجرميت دوگانه در پيگيری های بين الملل اص
٢ چهار چوب حکم اتحاديه اروپا در ١٣ ژوئن ٢٠٠٢ در رويکردهای  ــامل تبصره ــد. مثالهايی در اين مورد ش می باش

.(JHA/٥٨٤/٢٠٠٢) مجوز دستگيری و تسليم بين کشورهای عضو
٣. با توجه به اصل مجرميت دوگانه در پيگيری های بين المللی بنگريد به: "دستور راهنمای اتحاديه اروپا در پيشگيری 

و کنترل جرايم رايانه ای"، ٢٦٩، قابل دسترسی در سايت:
http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html

ــی در  ــايبری، ٢٠٠٥، قابل دسترس ــازی رويکردهای قانون ملی در جرايم س ــان س Schjolberg/Hubbard، يکس
سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf
١، قابل دسترسی در سايت: Lewis،«جاسوسي رايانه اي، باران تيتان و چين»، صفحه .٤

http://www.csis.org/media/csis/pubs/051214_china_titan_rain.pdf
ــارزه با كالهبرداري در  Beales، تالش ها براي مب ــرزي بنگريد به: ــه كالهبرداري اينترنتي فرام ــا توجه به دامن ٥. ب

٩، قابل دسترسي در سايت: اينترنت، ٢٠٠٤، صفحه
http://www.ftc.gov/os/2004/03/bealsfraudtest.pdf.

٨-٣-٦ را ببينيد. ٦. بخش
٣-٦ را ببينيد. ٧. بخش
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۹شکل ۲۹: اين گرافيک نشان می دهد که حتی اگر مجرمان و هدف ها در کشور يکسان قرار گرفته 

باشند، عمل ارسال ايميل با مطالب غير قانونی می تواند چند کشور را درگير کند.

۷-۲-۳ استقالل مکان و حضور در محل جرم
مجرمان نياز به حضور در همان مکانی که هدف قرار گرفته، ندارند. بطوری که مکان مرتكب
ــايبری فرا ملی ــد، خيلی از جرايم س ــد به طور کامل متفاوت از مکان جرم باش ــرم می توان ج
هستند. تخلفات سايبری بين المللی زمان و تالش قابل توجهی را می گيرند. مجرمان سايبری

به دنبال دوري از کشورهايی با قانونگذاری جرايم سايبری قوی هستند (شکل٣٠).١

١.  مثالي در اين مورد فيشينگ مي باشد. اگر چه بيشتر سايت ها هنوز در اياالت متحده ذخيره مي شوند (٣٢ درصد)، 
كه داراي قانونگذاري قدرتمندي مي باشد، كشورهايي مثل چين (٠١٣ درصد)  روسيه (٧ درصد) و جمهوري كره (٦

درصد)، كه ممكن است داراي ابزارهاي با كارآمدي كمتر در همكاري بين المللي باشند، نقش مهمي را بازي مي كنند. 
ــايبري را امضا نكرده اند كه آنها  جدا از اياالت متحده، هيچكدام از آنها هنوز توافق نامه بين المللي در مورد جرايم س

را قادر و ملزم به شركت موثرانه در پيگيري هاي بين المللي كند.
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۰شـکل ۳۰: مجرمـان می تواننـد با اتصال بـه اينترنت از هر نقطه ای در دنيا بـرای ارتکاب به جرم

استفاده کنند.

جلوگيری از «مکان امن» يکی از چالش های کليدی در جنگ عليه جرايم سايبری می باشد.١
هنگامی که مکان امن وجود دارد، مجرمان از آنها برای مختل کردن پيگيری استفاده خواهند 
ــعه که هنوز قانونگذاری جرايم سايبری را اجرا نکرده اند ممکن  ــور های در حال توس کرد. کش
ــت پايگاه خودشان را در اين کشورها  ــيب پذير باشند طوری که مجرمان ممکن اس ــت آس اس
ــت به دليل قانونگذاری ناکافی  ــاب از مورد تعقيب قرار گرفتن بنا کنند. ممکن اس ــرای اجتن ب
ــر دنيا تحت  ــورهايی که مجرمان قرار دارند، توقف جرايم مهم که قربانيان را در سرتاس در کش
ــد. مثالی در اين مورد، کرم رايانه اي "Love Bug" است که  ــکل باش تأثير قرار می دهند مش
٢٠٠٠ توسعه يافت،٢ که ميليون ها رايانه را در سرتاسر دنيا  توسط مظنونی در فيليپين در سال

ــط تعدادي از سازمان هاي بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است. مجمع عمومي سازمان  ١. موضوع مكان امن توس
٥٥/٦٣ بيان مي كند كه: ”كشورها بايد تضمين كنند كه قوانين و آزمايش هايشان مكان هاي امن را حذف مي كند  ٣ملل

براي آنها كه از فناوي اطالعات سوءاستفاده مي كنند“. متن كامل اين بيانيه در سايت زير قابل دسترسي است:
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf

ــته  ــتفاده مي كنند وجود داش ــد مكان امني براي آنهايي كه از فناوي اطالعات سوءاس ــد دارد كه: ”نباي ٨ تاكي ــروه ٨گ
باشد".

http://en.wikipedia.org/wiki/ILOVEYOU :٢.  براي اطالعات بيشتر بنگريد به
IL-” ــروس رايانه ــي بنگريد به: Brock, ، وي ــت از خدمات اطالعاتي حيات ــه اثر اين كرم بر روي حفاظ ــا توجه ب kب

٢٠٠٠، قابل دسترسي در سايت: OVEYOU“ بر نياز به بهبود هشدار و توانايي همكاري تاكيد دارد،
http://www.gao.gov/archive/2000/ai00181t.pdf
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آلوده کرد.١ پيگرد های محلی با اين حقيقت ممانعت شده بودند که توسعه و نشر نرم افزارهای
مخرب در آن زمان به طور کافی در فيليپين تخلف شمرده نمی شد.٢ مثال ديگر نيجريه است،

که برای عمل کردن روی کالهبرداری مالی ايميلی تحت فشار قرار گرفت.

۸-۲-۳ اتوماسيون (خودکارسازی)
ــد. ــن مزايای ICT توانايی برای خودکار کردن فرآيندهای خاص می باش ــی از بزرگتري Tيک

اتوماسيون دارای چندين دست آورد مهم است:
é سرعت فرآيندها را افزايش می دهد؛

é ميزان و اثر فرآيندها را افزايش می دهد؛
é درگيرکردن انسان ها را محدود می کند.

ــدت کاهش می دهد و به ارايه کنندگان امکان عرضه ــيون نياز به افراد زياد را به ش اتوماس
سرويس های ارزانتر را می دهد.٣ مجرمان می توانند از اتوماسيون برای افزايش فعاليت هايشان

١. اخبار بي بي سي، ”پليس نزديك به متهم Love Bug“، ٠٦,٠٥,٢٠٠٠، قابل دسترسي در سايت:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/738537.stm
html.٢٠٠٠٠٥٠٤,٠٠/http://radsoft.net/news/roundups/luv  :با توجه به فناوري مورد استفاده بنگريد به

Lovebug شبحي از تروريسم سايبري، ٠٨,٠٥,٢٠٠٠، CNN، ويروس .٢
http://edition.cnn.com/2000/LAW/05/08/love.bug/index.html

Chawki، ”نگاهي بحراني به قواعد جرايم سايبري“،
http://www.crime-research.org/articles/Critical/2

٢٠٠١، صفحه  Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم،
١٠، قابل دسترسي در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f
 ،٢٠٠٥ ,١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB ،كنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه، گزارش اقتصادي ٢٠٠٥

٢٣٣، قابل دسترسی در سايت: ٦، صفحه فصل
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf

ــازي ثبت نام به ارايه دهندگان  ــت. خودكارس ــرويس هاي كم هزينه كه خودكار بوده ايميل اس ٣. يكي از مثال هاي س
ــتر در مورد مشكالت تحت تعقيب قرار دادن جرايم سايبري  ايميل آدرس هايي رايگان را مي دهد . براي اطالعات بيش

شامل آدرس هاي ايميل بخش ١-٢-٣ را ببينيد.
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ــيون٢ ارسال کرد (شکل ٣١). حمالت  ــتفاده کنند. ميليون ها هرزنامه١ را می توان با اتوماس اس
٨٠ ميليون حمله هک که هر روزه  ــات) درآمده اند،٣ ــم اغلب به صورت خودکار (اتوم ــک ه ه
ــت که می توان به هزارها رايانه در ظرف يک  ــتفاده از نرم افزار٥ اس ــود٤ به دليل اس انجام می ش
ساعت حمله کرد.٦ با خودکارسازی فرآيندها، مجرمان می توانند سود زيادی را بدست بياورند 
ــبت کم برای هر  ــاس تعداد بااليی از جرم با ضرر به نس با طراحی کالهبرداريهايی که بر اس
ــانس اينکه قربانی تخلف را گزارش نکند باال می برد. ــتند،٧ ضرر پايين تر افراد ش قربانی هس

ــيار زياد را توصيف می کند. برای تعريف دقيق تر مراجعه  ــال پيام های ناخواسته بس ١. عبارت ”هرزنامه“ فرآيند ارس
٢٠٠٥، صفحه  کنيد به: «بررسی قانونگذاری ملی جرايم سايبری: بررسی ITU در قانونگذاری ضد هرزنامه در دنيا»،

٥، قابل دسترسی در سايت:
.. http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Sur-p g p p g g p
vey.pdy p f

Berg، تغيير چهره جرايم  ــازي هرزنامه ها و چالش هاي پليس بنگريد به: ــتر در مورد خودكار س g. براي جزييات بيش ٢
٢١، قابل  ٢٠٠٧، صفحه ــيگان ــايبري- تهديدات جديد اينترنتي ، ايجاد چالش هايي براي پليس، مجله قانون ميش س

دسترسي در سايت:
http://www.michbar.org/journal/pdf/pdf4article1163.pdf.

ــي در  ــگيري، قابل دسترس ــدي از حمالت هك: مروري كلي از انواع، روش ها، ابزارها و پيش ــي جدي Ealy، ارزياب .y ٣
سايت:

http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf.
ــهايی را درمورد حمالت هک منتشر می کند. بر اساس منابع آنها، بيشتر  HackerWatch، گزارش h. انجمن آنالين ٤
http://www.hackerwatch.org g) گزارش شده بود. منبع: ــت ٢٠٠٧ ٢٥٠ ميليون حمله ظرف يک ماه (اگوس از

١، قابل دسترسي  ٢٠٠٢، صفحه CC Cert، ”مروري بر روند حمالت“، t. با توجه به توزيع ابزارهاي هك بنگريد به: ٥
در سايت:

http://www.cert.org/archive/pdf/attack_trends.pdf
CC Cert، ”مروري بر روند حمالت“، ٢٠٠٢، صفحه ١، قابل دسترسي در سايت: .t ٦

http://www.cert.org/archive/pdf/attack_trends.pdf
٥٠ درصد همه شكايات كالهبرداري گزارش شده به كميسيون تجاري فدرال اياالت متحده  ٢٠٠٦، تقريبًا ٧. در سال
ــرقت هويت، ژانويه- ــكايت كالهبرداري و س در رابطه با مبلغي پرداختي بين ٠-٢٥ دالر بود. بنگريد به: اطالعات ش

٢٠٠٦، كميسيون تجاري فدرال، قابل دسترسي در سايت: دسامبر
http://www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2006.pdf
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۱شکل ۳۱: مثالی از فرآيند خودکارسازی انتشار هرزنامه می باشد. ميليون ها ايميل در مدت زمان 

کوتاهی را می توان ارسال کرد.

ــورهای در حال توسعه را تحت تأثير قرار می دهد. به دليل ــيون حمالت به ويژه کش اتوماس
ــت موضوع جدی تری برای کشورهای در حال توسعه ــان هرزنامه ممکن اس منابع محدودش
ــورهای صنعتی.١ تعداد بيشتر جرايم که می توان از طريق اتوماسيون مرتکب شد ــد تا کش باش
مشکالتی برای پليس در سرتاسر دنيا دارند، بطوری که آنها مجبورند برای قربانيان بيشتری

در حوزه قضاييشان خدمات پليس ارايه دهند.

۹-۲-۳ منابع
ــتند و برای گسترش فعاليت های ــيار قدرتمند هس رايانه های مدرن که به بازار آمده اند بس
ــت که ــتفاده قرار بگيرند. اما تنها افزايش قدرت٢ رايانه ها نيس خالفکارانه می توانند مورد اس
ــت. افزايش ظرفيت های شبکه هم موضوع مهمی ــکالتی را برای پيگرد ها ايجاد کرده اس مش

١. ”موضوع هرزنامه در كشورهاي در حال توسعه“، قابل دسترسي در سايت:
http://www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf

٢٤ ماه دو برابر مي شود (قانون مور). Gordon Moore بيان كرد كه قدرت رايانه ها بر واحد هزينه هر .٢
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است. نمونه ای در اين زمينه حمالت اخير عليه وب سايت های دولتی در استونی است.١ تجزيه 
و تحليل حمالت مشخص می کند که اين حمالت با هزارها رايانه از طريق بوت نت٢ يا گروهی 
ــتر موارد، رايانه ها با  ــده اند.٣ در بيش از برنامه های اجرايی رايانه تحت کنترل خارجی انجام ش
افزارهای مخرب آلوده شده اند که با نصب ابزارهای الزم به مرتکبان امکان در اختيار گرفتن 
٣٢). بوت نت ها برای جمع آوری اطالعات در مورد اهداف يا برای  ــکل کنترل را می دهد (ش

حمالت گسترده استفاده می شوند.٤

٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: Lewis، ”حمالت سايبري توضيح داده شده“، ١. با توجه به حمالت بنگريد به:
http://www.csis.org/media/csis/pubs/070615_cyber_attacks.pdf

”شورش سايبري“، اكونوميست، ١٠,٠٥,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:
http://www.economist.com/world/europe/PrinterFriendly.cfm?story_id=9163598

ــي  ٢٩,٠٥,٢٠٠٧، قابل دسترس ــتوني“، نيويورك تايمز، ”پديد آمدن ترس ديجيتالي بعد از محاصره اطالعاتي در اس
در سايت:

http://www.nytimes.com/2007/05/29/technology/29estonia.html?ei=5070&en=2e77
eb21a1ab42ac&ex=1188360000&pagewanted=print.

Toth، استونی تحت حمله سايبری، قابل دسترسی در سايت: .٢
http://www.cert.hu/dmdocuments/Estonia_attack2.pdf

ــی  ٢٠٠٥، صفحه ٣، قابل دسترس ــيله اي براي جرايم آنالين“، Ianelli/Hackworth، ”بوت نت ها به عنوان وس .h ٣
در سايت:

http://www.cert.org/archive/pdf/Botnets.pdf
ــی  ٢٠٠٥، صفحه ٣، قابل دسترس ــيله اي براي جرايم آنالين“، Ianelli/Hackworth، ”بوت نت ها به عنوان وس .h ٤

در سايت:
http://www.cert.org/archive/pdf/Botnets.pdp g p p f

Barford/Yegneswaran، "نگاهي به درون بوت نت ها"، قابل دسترسى در سايت:
http://pages.cs.wisc.edu/~pb/botnets_final.pdf

Jones، "بوت نت ها: رديابي و تخريب".



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۱۵۹

۲شکل ۳۲: مثالی از فرآيند خودکارسازی انتشار هرزنامه می باشد. ميليون ها ايميل در مدت زمان 

کوتاهی را می توان ارسال کرد.

در طول ساليان اخير بوت نت ها خطر جدی برای  امنيت سايبری شده اند.١ اندازه يك بوت
ــد.٢ تجزيه و تحليل های ــتر از يك ميليون رايانه متفاوت باش نت مي تواند از چند رايانه تا بيش
ــت می توانند با نرم ــک چهارم رايانه های متصل به اينترن ــتر از ي ــان می دهد که بيش اخير نش

 ،٢٠٠٥ ،GAO ،“ــايبري سيستم هاي اطالعاتي فدرال را تهديد مي كند ــي از امنيت س O. بنگريد به: ”موضوعات ناش ١
قابل دسترسي در سايت:

http://www.gao.gov/new.items/d05231.pdf
TechWeb, ٢١,١٠,٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت: ١,٥ ميليون ماشين بوت نت مشكوك، ،Keizer .r ٢

http://www.techweb.com/wire/172303160
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افزاری که آنها را جزيی از بوت نت می کند آلوده شوند.١ بوت نت ها می توانند برای فعاليت های 
تبهکارانه متنوعی استفاده شوند شامل : 

é حمالت DoS؛٢
é ارسال هرزنامه؛٣

é حمالت هک؛
é شبکه های به اشتراک گذاری فايل.

بوت نت ها مزايايی برای مجرمان دارند. آنها ظرفيت شبکه و رايانه را برای اعمال تبهکارانه 
افزايش می دهند. با استفاده از هزاران رايانه، مجرمان می توانند با تنها چند رايانه برای انجام 
ــند.٤ بوت نت ها  ــی باش ــت خارج از دسترس حمالت به رايانههايی حمله کنند که ممکن اس
همچنين رديابی مجرم اصلی را مشکل می کنند به طوری که رديابی های اوليه تنها منجر به 
ــود. بطوريکه تبهکاران رايانه های قدرتمندتری را کنترل می کنند،  يافتن عضو بوت نت می ش
ــتند در  ــکاف بين ظرفيت های پيگرد مراجع قضايی و آنهايی که تحت کنترل تبهکاران هس ش

حال گسترده شدن می باشد.
۱۰-۲-۳ سرعت فرآيندهای مبادله اطالعات

ــد. اين دوره زمانی کوتاه دليلی  ــورها تنها چند ثانيه طول می کش انتقال يک ايميل بين کش
ــا زمان انتقال فيزيکی پيام را حذف کرده  ــد، بطوريکه ايميل ه برای موفقيت اينترنت می باش
ــريع زمان کمی برای پليس برای پيگرد يا جمع آوری مدرک باقی  اند. اگر چه، اين انتقال س

می گذارد. برای تحقيقات روزانه زمان بيشتری وجود دارد.٥
٢٥,٠١,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: ،٧ BBC مجرمان ممكن است شبكه را مضمحل بكنند“، اخبار” ،C Weber .r ١
..http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/business/6298641.stm

 ،Toth ــتفاده قرار گرفتند. بنگريد به: ــتوني مورد اس h عليه رايانه ها در اس DoS ٢. براي مثال بوت نت ها براي حمالت
استونی تحت حمله سايبری، قابل دسترسی در سايت:

http://www.cert.hu/dmdocuments/Estonia_attack2.pdf
٢٠٠٧، قابل  ــايبري بوت نت“، وزارت دادگستري اياالت متحده، ٣. ” بالغ بر يك ميليون قرباني احتمالي از جرايم س

دسترسي در سايت:
http://www.ic3.gov/media/initiatives/BotRoast.pdf

ــت را به تملك در بياوريد“، ٢٠٠٢، قابل  ــه در فضاي مجازيتان اينترن Staniford/Paxson/Weaver، ”چگون .r ٤
دسترسي در سايت:

http://www.icir.org/vern/papers/cdcusenix-sec02/cdc.pdf
.١٤٢ ،٢٠٠٦ Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، .٥
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ــته ويدئوهای ــد. در گذش ــتهجن کودکان می باش مثالی دراين زمينه مبادله موضوعات مس
ــدند يا به صورت فيزيکی به خريداران انتقال داده می شدند. ــت حمل می ش ــتهجن با دس مس
اين عمل به پليس فرصت تحقيق را می داد. مهمترين تفاوت بين مبادله موضوعات مستهجن
ــتفاده می کنند، ــد. وقتی مجرمان از اينترنت اس درون و بيرون از اينترنت حمل و نقل می باش

فيلم ها می توانند در عرض چند ثانيه مبادله شوند. 
همچنين ايميل ها اهميت ابزارهای پاسخی که می توانند به سرعت استفاده شوند را نشان
ــی ــايی مظنون ها، محققان اغلب نياز به دسترس ٣٣). برای رديابی و شناس ــکل ٣می دهند. (ش
ــرعت پاک شود.١ پاسخ خيلی سريع در ــت بعد از انتقال به س به اطالعاتی دارند که ممکن اس
بازده زمانی کوتاهی توسط مراجع قضايی تحقيق کننده که اغلب برای تحقيقات موفق ضروری

است مقدور نمی باشد.٢

ــايبري: چالش هاي فني و موضوعات  ــري حمالت س ــي و ردگي Lipson، "ردياب n؛ ٤٧٧ ،٧ ٢٠٠٣ ،Gercke، DUD .D ١
سياسي جهاني".

٢-٦ را ببينيد. يك راهكار كه اخيراً مورد بحث قرار گرفته نگهداري از اطالعات  ٢. با توجه به ابزارهاي ضروري بخش
ــد. با توجه به امكانات و خطرات نگهداري اطالعات بنگريد به: Allitsch، ”نگهداري از اطالعات در اينترنت  مي باش

- عملي با يك پا در آفسايد؟" مجله مروري بين المللي قانون، ٢٠٠٢، صفحه ١٦١.
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۳شـکل ۳۳: اين گرافيک نشـان دهنده اهميت پاسـخ سـريع در تحقيقات جرايم سايبری است.

اطالعات مهم که در حين فرآيند ارسـال ايميل ايجاد می شـود که می تواند شناسـايی مجرم را

ممکن کند اغلب بعد از مدت زمان کوتاهی بعد از ارسال ايميل پاک می شوند. بدون دسترسی به

اين اطالعات شناسايی متخلف اغلب غير ممکن است.

ــريع"١ و شبكه ارتباطي٢ بيست و چهار ساعت در هفت روز هفته مثالهايی  ــيوه انجماد س "ش
برای ابزارهايی که می توانند پيگرد ها را تسريع کنند می باشند. نگهداری اطالعات به افزايش 
١. عبارت ”انجماد سريع“ براي توصيف نگهداري سريع از اطالعات مورد درخواست پليس بكار مي رود. براي اطالعات 

٤-٢-٦ را ببينيد. بيشتر بخش
ــت كه براي پاسخ دادن به  ــي اس ــايبري نقطه تماس ــيون جرايم س ٢٤/٧ مطابق با تبصره ٣٥ كنوانس ــبكه ٧. نقطه ش ٢

درخواست هاي پليس در خارج از كشور ايجاد شده است. براي اطالعات بيشتر بخش ٨-٣-٦ را ببينيد.
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ــت آوردن اطالعات ــرای پليس در انجام تحقيقات کمک می کند. اگردر بدس ــان موجود ب زم
ــود، پليس شانس بهتری برای شناسايی موفق ــتری صرف  ش ضروری برای مجرمان زمان بيش

مظنون ها دارد.

۱۱-۲-۳ سرعت توسعه
١(WWW) ــد. ايجاد صفحه گرافيکی کاربر ــعه می باش اينترنت به طور ثابت در حال توس
شروع همه گير شدن آن را رقم زد بطوريکه سرويس های فرمان پايه قبلی، کمتر مورد عالقه
ــت ــده اس www منجر به كاربردهاي جديد، همچنين جرايم جديد٢ ش wکاربران بودند. ايجاد
- پليس در حال تکاپو براي برابري كردن با مجرمان مي باشد. توسعه هاي بيشتر ادامه مي يابد،

به ويژه با:
é بازي هاي آنالين، و

.(VOIP) ارتباطات é
بازي هاي آنالين بيشتر مورد طرفدار هستند، اما مشخص نيست چگونه پليس مي تواند به

طور موفق جرايم انجام شده در اين دنياي مجازي را پيگرد و مورد تعقيب قرار دهد.٣
تغيير از تلفن هاي صوتي متداول به فناوري اينترنتي هم چالش هاي جديدي را براي پليس
ــط پليس براي قطع ارتباطات ــعه يافته توس ايجاد مي كند. روش ها و جريان هاي روزمره توس
ــود. قطع ارتباطات تلفني ــيك به طور عمده به ارتباطات VOIP اعمال نمي ش Pتلفني كالس
ــط ارايه دهندگان مخابراتي انجام مي شود. با اعمال اصول يكسان متداول به طور معمول توس
P و ارايه دهندگان خدمات VOIP عمل كند. ISP ــق ــت از طري P، پليس ممكن اس VOIP ــه Pب
peer-to-peer باشد، ارايه دهندگان سرويس به طور rاگرچه، اگر سرويس براساس فناوري
ــات مربوطه به طور ــند، به طوري كه اطالع ــت قادر به قطع ارتباطات نباش ــده ممكن اس عم

١٩٨٩ ايجاد گرديد. ١. صفحه گرافيکی کاربر كه World Wide Web (WWW)، ناميده مي شود در سال
ــته به محتوا را پشتيباني مي كند. براي اطالعات بيشتر بنگريد  ــعه صفحه گرافيكي كاربر به ويژه تخلفات وابس ٢. توس

به: بخش ٥-٢.
٣. براي اطالعات بيشتر بخش ٥-٥-٢ را ببينيد.
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ــن، روش هاي جديد موردنياز  ــود.١ بنابراي ــن دو طرف ارتباطي انتقال داده مي ش ــتقيم بي مس
مي باشد.٢

وسايل سخت افزاري جديد با فناوري شبكه هم به سرعت در حال توسعه مي باشند. آخرين 
ــي به اينترنت تبديل  ــرگرمي خانگي، تلويزيون ها را به نقاط دسترس ــتم هاي بازي و س سيس
كرده است، درحالي كه گوشي هاي موبايل با قابليت ذخيره داده مي توانند از طريق شبكه هاي 
Universal Serial Bus (USB) ــايل حافظه اي ــيم به اينترنت متصل شوند.٣ وس بي س

ــاعت مچي، خودكار و چاقوي جيبي درست  ــكل هاي س با ظرفيت بيش از يك گيكابايت به ش
شده اند. پليس نياز به در نظر گرفتن اين توسعه ها دارد. تعليم افسران درگير در پيگرد  جرايم 
رايانه اي ضروري است، بنابراين آنها بايد با آخرين فناوري به روز باشند و بتوانند سخت افزارهاي 

مربوطه و هرگونه وسايل خاصي كه نياز به توقيف شدن مي باشد را شناسايي كنند.
ــتفاده از مكان هاي دسترسي به بي سيم مي باشد. بسط دسترسي اينترنتي   چالش ديگر اس
ــي براي پليس مي باشد.٤ اگر  ــعه هم فرصت و هم چالش ــورهاي در حال توس ــيم در كش بي س
ــيم استفاده كند كه به ثبت نام نيازي ندارد، رديابي  ــي به اينترنت از بي س مجرم براي دسترس
ــي  ــد، به طوري كه پيگرد ها تنها به نقاط دسترس مجرمان براي پليس چالش  برانگيزتر مي باش

محدود مي شوند. 

١. با توجه به تداخل پليس در ارتباط VoIP منابع زير را ببينيد:
VoIP,، قابل دسترسي در سايت: Bellovin و ديگران، اقدامات امنيتي اعمال همكاري ارتباطي براي پليس در

http://www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf
Simon/Slay، مفاهيم محاسبات جنايي، ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: و منبع،

http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/
Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Im
plications.pdf.

ــس نياز به تمركز روي انجام تداخل با درگير كردن ارايه  VoIP، پلي ــاس ارتباطات P بر اس P2P ــا توجه به تداخل P. ب ٢
دهندگان خدمات اينترنتي دارد.

 ،Al-Zarouni :با توجه به استفاده از تلفن همراه به عنوان رسانه ذخيره كننده اطالعات در جرايم رايانه بنگريد به .i ٣
”مدرك جنايي گوشي موبايل: چالشي براي پليس“، ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت:

http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Al-
Zarouni%20-%20Mobile%20Handset%20Forensic%20Evidence%20-20a%20challe
nge%20for%20Law%20Enforcement.pdf

ــورهاي در حال توسعه بنگريد به: ”فرصت  ــعه خدمات ICT در كش ــيم براي توس ــبكه بي س T. با توجه به مزاياي ش ٤
٢٠٠٣“، قابل دسترسي در سايت: اينترنت بي سيم براي كشورهاي در حال توسعه،

http://www.firstmilesolutions.com/documents/The_WiFi_Opportunity.pdf
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۱۲-۲-۳ ارتباطات بي نام
ــايي مجرمان را با مشكل مواجه مي كند.١ امكان پذير ــرويس هاي اينترنتي خاص، شناس س
ــده با قصد اجتناب از ــرويس، يا عرضه ش بودن ارتباطات بي نام يا فقط محصول جانبي يك س
ــد. مثال هايي براي اين قبيل سرويس ها كه حتي مي توانند تركيبي معايب براي كاربر مي  باش

٣٥ را ببينيد): باشند به قرار زير هستند (شكل ٣٤ و

شـکل ۳۴: اين گرافيک نشـان می دهد که متخلف چگونه می تواند با ترکيب کردن فرآيندهای 

متفاوت از شناخته شدن پرهيز کند.

é پايانه هاي اينترنت عمومي (براي مثال در فرودگاه يا كافي نت ها)؛٢
é شبكه هاي بي سيم؛٣

é خدمات موبايلي پيش پرداخت كه به ثبت نام نياز ندارند؛

ــي  ــت: بررس ١. با توجه به چالش هايي در رابطه با ارتباط بي نام بنگريد به: Sobel، ، فرآيندي كه ”جان دو“ دو اس
٢٠٠٠، قابل دسترسي در سايت: چالش هاي قانوني بي نامي اينترنت، مجله قانون و فناوري ويرجينيا، جلد ٥،

http://www.vjolt.net/vol5/symposium/v5i1a3-Sobel.html
ــازد كه براي ارسال ارتباطات  ــتري يا اعضا ارتباطاتي را مهيا س ــي كه براي عموم، مش ــاس تبصره ٧ «هر كس ٧. بر اس ٢
الكترونيك استفاده شود» ملزم به گرفتن گواهينامه از مراجع قانوني و شناسايي افرادي كه از سرويس ها استفاد بكنند 
Hosse، ايتاليا: الزامات مكان هاي دسترسي به اينترنت، رايانه  ــتر منبع زير را ببينيد: ــند. براي اطالعات بيش مي باش

٢٠٠٦، صفحه ٩٤. ركت بين المللي
٣. با توجه به مشكالت ايجاد شده توسط متخلفان در استفاده از شبكه بي سيم بخش ٣-٢-٣ را ببينيد.
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é ظرفيت هاي ذخيره اي براي وبالگهاي بدون ثبت نام؛
é سرورهاي ارتباطات بي نام؛١

é سايت هاي بدون  نام.٢
ــتفاده از آدرس هاي ايميل جعلي پنهان  ــان را از راه اس براي مثال مجرمان مي توانند هويتش
ــد.٣ خيلي از ارائه دهندگان، آدرس هاي ايميل رايگان عرضه مي كنند. جايي كه اطالعات  كنن
ــود، بنابراين كاربران آدرس هاي ايميلي بدون  ــخصي بايد وارد شود، ممكن است تاييد نش ش
افشاي هويتشان ثبت مي كنند. آدرس هاي ايميل بي نام مي توانند مفيد باشند براي مثال، اگر 
ــايي بپيوندند. ارتباطات بي نام  ــي بدون شناس كاربران بخواهند به گروههاي بحث هاي سياس
ــوند، اما همچنين  به كاربران آزادي عمل را  ــت باعث افزايش رفتار ضداجتماعي  ش ممكن اس

مي دهند.٤
ــد نياز به تهيه ابزاری براي  ــر گرفتن ردپاهاي مختلف كه كاربران بر جا مي گذارن ــا در نظ ب
جلوگيري از ثبت اطالعات مربوط به فعاليت هاي كاربر را ضروري مي سازد.٥ بنابراين كشورها 
و سازمانهاي متنوعي از اصل استفاده بي نام از سرويس هاي ايميل حمايت مي كنند براي مثال 

ــاختار TOR بنگريد به:  ــاس س ــرورهاي ارتباطات بي نام بر اس R. با توجه به رويكردهاي فني در رديابي كاربران س ١
٣، قابل  ــماره ٣، ش ــكالت در رديابي ترافيك روتر، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ١ Forte، تجزيه و تحليل مش

دسترسي در سايت:
https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AA07D-
D4B8-8B5F-450484589672E1F9.pdf

.١٩٩٩ ٢. بنگريد به: Claessens/Preneel/Vandewalle، ”راهكارهايي براي ارتباط بي نام در اينترنت“،
ــه: Al-Zarouni، ”رديابي عنوان  ــوان ايميل ها بنگريد ب ــتفاده از عن ــه به احتمال رديابي متخلفان با اس ــا توج i. ب ٣

٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: ايميل“،
http://scissec.scis.ecu.edu.au/publications/forensics04/Al-Zarouni.pdf

٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: Donath، ” رسانه جامعه پذير“، .٤
http://smg.media.mit.edu/papers/Donath/SociableMedia.encyclopedia.pdf

ــه: Lipson، ”رديابي و ردگيري حمالت  ــه به احتمال رديابي متخلفان در جرايم رايانه اي مراجعه كنيد ب ــا توج n. ب ٥
Du Pont، زمان  ــايبري: چالش هاي فني و موضوعات سياسي جهاني“. با توجه به منافع ارتباط بي نام بنگريد به: tس
ــئوليت اپراتورها از ريميلرهاي بي نام حقيقي در فضاي سايبري فرا رسيده است: بررسي امكان ها و  محدود كردن مس

١٧٦، قابل دسترسی در سايت:  ٦، شماره ٢، صفحه خطرات، مجله قانون فناوري و سياست، جلد
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue2/duPont.pdf
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ــد.١ يك اين اصل در بخش نامه حريم خصوصي و ارتباطات الكترونيكي اتحاديه اروپا بيان ش
٧مثال از رويكردي قانوني براي حفاظت از حريم خصوصي كاربر را در تبصره ٣٧ قواعد اتحاديه
اروپا در حفاظت اطالعات مي توان يافت.٢ اگرچه، برخي كشورها گستردگي ارتباطات بي نام را با
اجراي موانع قانوني٣ محدود نموده اند- يك مثال در اين زمينه ايتاليا است كه نيازمند دسترسي
عمومي به اينترنت براي شناسايي كاربران دارند، قبل از اينكه استفاده از سرويس را شروع كنند.٤

۵شـکل ۳۵: اين تصوير نشـان می دهد که چگونه اطالعات می توانند در يک تصوير مخفی شـوند. 

نرم افزار رمزنگاری با تغيير دادن اطالعات رنگی پيکسـل های خاص اطالعات را مخفی می کند. 

اگر تصوير به اندازه کافی بزرگ باشد بدون دسترسی به تصوير اصلی شناسايی تصوير به سختی 

می تواند انجام گيرد.

١١ بخشنامه اتحاديه اروپا در نگهداري داده ها: « اهميت عبور و مكان داده ها براي پيگيري، رديابي،  ١. (٣٣) پيشگفتار
ــت،  ــده اس ــور عضو  معين ش ــط تحقيقات و تجربيات چندين كش مورد تعقيب قرار دادن مجرمان، به طوري كه توس
ــده است، در زمينه تامين سرويس هاي  ــطح اروپايي وجود دارد كه داده ايجاد يا پردازش ش نيازي براي تضمين در س
ارتباطاتي، توسط ارايه دهندگان سرويس هاي ارتباطات عمومي الكترونيك يا شبكه هاي ارتباطات عمومي، براي دوره 

خاصي نگهداري مي شوند، تحت شرايط عرضه شده در اين بخشنامه.»
٢. تبصره ٣٧- اطالعات رد و بدل شده

٤ و ٤، اطالعات رد و بدل شده براي كاربران كه پردازش و ذخيره شده براي ايجاد  ٣. بدون تعصب براي ماده هاي پاراگراف ٢،٣ ١
١٨ ٨ پارلمان اروپا و شوراي ٤٥/٢٠٠١ ارتباط تلفني و ديگر اشكال ارتباط در شبكه بايد پاك شوند- قاعده (EC) شماره
دسامبر ٢٠٠٠ در حفاظت از افراد با توجه به پردازش اطالعات شخصي توسط موسسات و افراد و جابجايي چنين اطالعاتي.

٣. بخش ١١-٢-٦ را ببينيد.
٤، شماره١٤٤- اعمال ضروري براي مبارزه با تروريسم بين المللي. براي اطالعات بيشتر در مورد اين  ٥ جوالي ٢٠٠٥ ٧. قانون ٢٧ ٤
قانون مقاله حريم خصوصي و سياست هاي نگهداري اطالعات در كشورهاي انتخابي قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026
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اين اعمال به پليس در شناسايي مظنونين كمك مي كند، اما آنها را مي توان به آساني دور 
زد. مجرمان مي توانند از شبكه هاي خصوصي محافظت نشده يا سيم كارت ها از كشورهايي كه 
نياز به ثبت نام ندارند استفاده كنند. اينکه آيا محدودسازي ارتباطات بي نام و دسترسي بي نام 

به اينترنت بايد نقش مهمتري را در راهبردهاي امنيت سايبري بازي كند مشخص نيست.١

۱۳-۲-۳ فناوري رمزنگاري
عامل ديگر كه مي تواند پيگرد جرايم سايبري را مشكل كند فناوري رمزنگاري است،٢ كه از 
اطالعات در برابر دسترسي غيرمجاز افراد حفاظت مي كند و راه حل فني كليدي در جنگ عليه 
ــد.٣ رمزنگاري جديد نيست،٤ بلكه فناوري رايانه اين زمينه را متحول  ــايبري مي باش جرايم س
ــواره كافي است،  ــت. هم اينك براي به رمز درآوردن اطالعات رايانه كليك يك موش نموده اس
ــت.٥ مشخص نيست كه تا چه  ــي به اطالعات مشكل اس ــتن رمز و دسترس براي پليس شكس
اندازه مجرمان از فناوري رمزنگاري براي پوشش فعاليت هايشان استفاده مي كنند. براي مثال، 

ــاليانه“، صفحه  ١. با توجه به بحث فنی در مورد قابليت رديابی و بی نامی، بنگريد به: «تحقيقات CERT گزارش س
٧، قابل دسترسی در سايت: 

http://www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf
٢. با توجه به اثر فناوري رمزنگاري روي بررسي و پيگيري جنايي رايانه منبع زير را ببينيد:

Huebner/Bem/Bem،جرايم رايانه - گذشته، حال، آينده، شماره ٦، قابل دسترسي در سايت:
http://www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Fo-
rensics_Past_Present_Future.pdf.

ــوان يكي از كارآمدترين  ــم الكترونيك ٢٠٠٦ فناوري رمزنگاري را به عن ــخ دهندگان ارزيابي جراي ــد پاس ٦ درص ٧٤ .٣
ــت. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: ” ارزيابي جرايم الكترونيك ٢٠٠٦“،  فناوري هاي مبارزه با جرايم الكترونيكي اس

١، قابل دسترسي در سايت: صفحه
http://www.cert.org/archive/pdf/ecrimesurvey06.pdf
D’Agapeyen، كدها و رمزها- ،n ٢٠٠٦ Singh،؛ كتاب كد: علم رازداري از مصر باستان تا رمزنويسي كوانتومي، .h ٤

تاريخچه رمزنويسي، ٢٠٠٦؛ نگاهي اجمالي به تاريخچه رمزنويسي، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.csecst.gc.ca/documents/about-cse/museum.pdf

٥. با توجه به پيامد اين امر براي پليس: ”در دسترس بودن گسترده رمزنگاري غير قابل شكست، همراه با سرويس هاي 
بي نام مي تواند منجر به موقعيتي شود كه همه ارتباطات به طور آزمايشي از تداخل غير قانوني و اسناد از بازرسي و توقيف 
ــوند، و همه انتقاالت الكترونيكي ماوراي دسترسي مي باشند. نتيجه اين، ايمني عمومي و پايداري  غير قانوني ايمن ش
اقتصادي و اجتماعي است“. گلچيني از نمونه هاي ارايه شده، ”آينده رمزنگاري“، پيوند كنفرانس استراليا-OECD با 
Casey، رويكردهاي  y. با توجه به رويكردهاي آزمايشي براي بازيابي مدارك رمزنگاري شده بنگريد به: ١٩٩٦ ٦جامعه، فوريه،
٣، شماره ٣، قابل دسترسي در سايت: آزمايشي براي بازيابي مدارك رمزنگاري شده، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد١
https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-
BD97-C28C-7F9F4349043FD3A9.pdf
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گزارش شده است كه تروريست ها در حال استفاده از فناوري رمزنگاري مي باشند.١ بررسي اي
ــان داد كه تنها ٦ درصد دارندگان اين موضوعات دستگير شده ــتهجن نش ٦روي موضوعات مس
ــتفاده از ــتفاده كرده اند٢ اما متخصصان اين تهديد را براي افزايش اس از فناوري رمزنگاري اس

فناوري رمزنگاري در جرايم سايبري تأكيد مي كنند.٣
ــترس ــتن رمزينه وجود دارند.٤ محصوالت نرم افزاري مختلفي در دس ابزارهايي براي شكس
هستند كه كاربران را قادر به حفاظت از فايل ها در برابر دسترسي غيرمجاز مي كند.٥ شكستن
ــت ولي امكان پذير مي باشد. اگر بازرسان به نرم افزار استفاده شده ــكل و كند اس رمز اغلب مش
ــت بتوانند رمز را بگشايند.٦ ــته باشند، آنها ممكن اس ــي داش براي رمزنگاري فايل ها دسترس

ممكن است قادر به شكستن رمز براي مثال از راه حمله باشند.٧
ــايد سالها شكستن رمز طول بكشد.٨ براي مثال، ــاس روش رمزنگاري و اندازه كليد، ش براس
ــبكه ها و شبكه هاي جنگ:  ــبكه ترور در عصر ارتباطات“، Arquilla/Ronfeldt،“ش t، ”ش Zanini/Edwards .١

آينده ترور، جرم و جنگ طلبي“ صفحه ٣٧، قابل دسترسي در سايت:
http://192.5.14.110/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch2.pdf

Flamm، ”تروريسم سايبري و جنگ اطالعاتي: جنبه هاي آكادميك: رمزنگاري“ قابل دسترسي در سايت:
http://www.terrorismcentral.com/Library/Teasers/Flamm.html

ــده در اينترنت: يافته هايي از  ــتگير ش ــتهجن دس Wolak/ Finkelhor/ Mitchell، ” دارندگان موضوعات مس .l ٢
مطالعات قرباني شدن آنالين جوانان"، ٢٠٠٥، صفحه ٩، قابل دسترسي در سايت:

http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf
ــازمان يافته و  ــه عنوان ابزارهايي براي جرايم س ــدن فناوري هايي ب ــگاري و نمايان ش Denning/Baugh، رمزن .h ٣

١٩٩٧، قابل دسترسي در سايت: تروريسم،
http://www.cs.georgetown.edu/~denning/crypto/oc-rpt.txt.

٤. با توجه به ابزارهاي مشهور در اين رابطه بنگريد به:
٢٠٠٤، صفحه ٣، قابل دسترسي در سايت: Frichot، «تجزيه و تحليل و مقايسه اي از كرك كننده هاي گذرواژه»،

http://scissec.scis.ecu.edu.au/publications/forensics04/Frichot-1.pdf
Siegfried/Siedsma/Countryman/ :با توجه به رويكردهاي آزمايشي در پاسخ به چالش هاي رمزنگاري بنگريد به/
Hosmer، بررسي تهديدات رمزنگاري، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ٢، شماره ٣، قابل دسترسي در سايت:
https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B0C4A4p p -
9660-B26E-12521C098684EF12.pdp f
ــا ي  (Pretty Good Privacy) http://www.pgp.com ــزار نرم اف ــامل  ش ــه  زمين ــن  اي در  ــي  مثال هاي  .٥

http://www.truecrypt.org (True Crypt) مي باشند.
٢٠٠٦، صفحه ٣، قابل دسترسي در سايت: ،“٢٧٠ ٦. بنگريد به: ”رمزنگاري اطالعات، پارلمان علم و فناوري، شماره
http://www.parliament.uk/documents/upload/postpn270.pdf

Brute روشي براي شكستن رمزنگاري با امتحان كردن كدهاي بسيار مي باشد. ٧. حمله
 ،٢٠٠٥ Bellare/Rogaway، ”مقدمه اي بر رمزنگاري مدرن“، .y Schneier، رمز نويسي كاربردي، صفحه ١٨٥ .r ٨

٣٦، قابل دسترسي در سايت: صفحه
http://www.cs.ucdavis.edu/~rogaway/classes/227/spring05/book/main.pdf
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ــد، اندازه فضا كليد  ــتفاده مي كن ــرم از نرم افزار رمزنگاري، با رمزنگاري ٢٠ بيتي اس ــر مج اگ
حدود يك ميليون است. با استفاده از پردازشگر رايانه اي اخير يك ميليون عمل در ثانيه، اين 
رمزنگاري كمتر از يك ثانيه مي تواند شكسته شود. اگر مجرمان از رمزنگاري ٤٠ بيتي استفاده 
٦ استفاده از رمزنگاري ٥٦ بيتي، براي يك  ــد.١ ــتن رمز طول مي كش ٢كنند، حدود ٢ هفته شكس
ــود. اگر مجرم از رمزنگاري  ــته ش ــد تا رمز شكس ــال طول مي كش ٥رايانه مجزا حدود ٢٢٨٥ س
١٢٨ بيتي استفاده كند، براي يك بيليون رايانه عمل  كننده روي رمزنگاري هزار بيليون سال 
١٠٢٤ ٤ رمزنگاري PGP آخرين نسخه نرم افزار مشهور رمزنگار P ــتن آن طول مي كشد.٢ شكس

بيتي را مقدور مي سازد. 
ــد. براي مثال آخرين  ــگاري جاري فراتر از رمزنگاري فايل هاي مجزا مي باش ــزار رمزن نرم اف
نسخه سيستم عامل مايكروسافت، امكان رمزنگاري تمام ديسك سخت را مي دهد.٣ كاربران 
ــه راحتي مي توانند نرم افزار رمزنگاري را نصب كنند. اگرچه برخي متخصصين جنايي رايانه  ب
ــترس بودن اين فناوري  ــتردگي در دس ــد كه اين عمل آنها را تهديد نمي كند،٤ گس ــاور دارن ب
ــتر از رمزنگاري شود. همچنين ابزارهايي براي  ــتفاده بيش براي هر كاربر مي تواند منجر به اس
ــراي مثال، ايميل ها و تماس هاي تلفني٥ مي توانند  ــه رمز درآوردن ارتباطات وجود دارند- ب ب

١٠٩٩٥١٢ ثانيه. .١
٢. معادل با ١٠٧٩٠٢٨٣٠٧٠٨٠٦٠٠٠٠٠٠ سال.

ــتر بنگريد به:“ امنيت ويندوز ويستا و بهبود حفاظت از  ــود. براي اطالعات بيش ٣. اين فناوري بيت الكر ناميده مي ش
٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت: اطالعات“،

http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa905073.aspx
٠٢,٠٢,٢٠٠٧،٧، قابل دسترسي در سايت: Register ،“رمزنگاري ويستا ”بدون تهديد“ براي جرايم رايانه” ،r Leyden.n ٤
http://www.theregister.co.uk/2007/02/02/computer_forensics_vista/.

n)، بنگريد به: Berson، "ارزيابي  Skype) www.skype.com m. با توجه به فناوري رمزنگاري استفاده شده توسط ٥
٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت: ،“Skype امنيت

http://www.skype.com/security/files/2005-031%20security%20evaluation.pdf
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VOIP رمزنگاري شده، مجرمان P با استفاده از فناوري ــوند.١ VOIP ارسال ش ــتفاده از Pبا اس
مي توانند از مكالمات تلفني در مقابل تداخل حفاظت كنند.٢

روش ها به صورت تركيبي هم مي توانند باشند. با استفاده از نرم افزارها، مجرمان مي توانند
ــد - اين فناوري ــا را در تصاوير يا عكس مبادله كنن ــورت رمز درآورند و آنه ــه ص ــا را ب پيام ه
استگانوگرافي ناميده مي شود.٣ براي مراجع قانوني تحقيق كننده، تميز دادن بين مبادله مضر

١. فيل زيمرمن، توسعه دهنده نرم افزار رمزنگاري PGP، نرم افزاري براي VoIP طراحي كرد كه بتواند براي نصب 
ــود، عالوه بر رمزنگاري ارايه شده توسط اپراتور سرويس هاي ارتباطي. مشكل ناشي  ــده استفاده ش رمزنگاري اضافه ش
ــت كه، حتي اگر پليس در ارتباط بين دو مظنون تداخل ايجاد كند،  ــتفاده از روش هاي رمزنگاري اضافي اين اس از اس
ــتر در مورد اين نرم افزار بنگريد به:  رمزنگاري اضافي از تجزيه و تحليل ممانعت به عمل مي آورد. براي اطالعات بيش
ــت به عمل بياورد“، نيويورك  ــي دقيق در اياالت متحده ممانع ــت از بررس Markoff، ”رمزنگاري صوتي ممكن اس

تايمز، ٢٢,٠٥,٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت:
http://www.nytimes.com/2006/05/22/technology/22privacy.html?ex=1305950400&
en=ee5ceb136748c9a1&ei=5088

VoIP منبع زير را ببينيد: با توجه به مشکالت وابسته به تداخل قانونی ارتباط
Simon/Slay، مفاهيم محاسبات جنايي، ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت:

http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/
Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Im
plications.pdf.

٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: Simon/Slay، مفاهيم محاسبات جنايي، .٢
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/
Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Im
plications.pdf.
Provos/Honeyman، ”مقدمه بر استگانوگرافي“، قابل دسترسي در سايت: ٣. براي اطالعات بيشتر بنگريد به:

http://niels.xtdnet.nl/papers/practical.pdf;
Kharrazi/Sencar/Memon، ”استگانوگرافي تصوير: مفاهيم و تمارين“، قابل دسترسي در سايت:

http://isis.poly.edu/~steganography/pubs/ims04.pdf;
Labs، ”توسعه استگانوگرافي“، قابل دسترسي در سايت:

http://web.media.mit.edu/~jrs/jrs_hiding99.pdf;
Anderson/Petitcolas، ”محدوديت هاي استگانوگرافي“، قابل دسترسي در سايت:

http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/jsac98-limsteg.pdf;
 ،٢ ــدرك ديجيتال، جلد ــتگانوگرافي، مجله بين المللي م ــر برپايه روش هاي اس ــي از تصاوي Curran/Bailey، ارزياب

شماره ٢، قابل دسترسي در سايت:
https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0AD276C-
EACF-6F38-E32EFA1ADF1E36CC.pdf
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تصاوير و مبادله تصاوير با پيام هاي مخفي رمزنگاري شده مشكل است.١
ــتفاده از فناوري هاي رمزنگاري توسط مجرمان چالشي براي پليس  ــترس بودن و اس در دس
مي باشد. رويكردهاي قانوني متنوعي براي بررسي كردن اين مشكل در حال حاضر در جريان 
ــازندگان نرم افزار به نصب درهاي مخفي براي پليس،  ــامل: ملزم كردن س ــد،٢ ش بحث مي باش
ــا كردن كليدها در تحقيق هاي جنايي.٣ اما فناوري  محدود كردن قدرت كليد؛ و الزام به افش
ــتفاده نمي شود- راههاي زيادي وجود دارد كه اين فناوري  ــط مجرمان اس رمزنگاري تنها توس
ــود. بدون دسترسي كافي به فناوري رمزنگاري، حفاظت از  ــتفاده مي ش براي اهداف قانوني اس
اطالعات حساس ممكن است مشكل باشد. با افزايش تعداد حمالت،٤ خودحفاظتي عنصري 

مهم در امنيت سايبري محسوب مي شود.

۱۴-۲-۳ خالصه
پي جويي و پيگرد قانوني جرايم سايبري نمايانگر چالش هايي براي پليس مي باشد. نه تنها 
ــه بايد قانون مؤثر هم  ــت، بلك ــايبري حياتي اس ــوزش افراد درگير در جنگ عليه جرايم س آم
نوشته شود. اين بخش چالش هاي كليدي براي رشد امنيت سايبري و مكان هايي كه ابزارهاي 
ــند و بكارگيري ابزارهاي خاص كه ممكن است ضروري باشد  ــت ناكافي باش موجود ممكن اس

را مورد بررسي قرار داده است. 

t. براي رويكردهاي تجربي رديابي بنگريد به: Jackson/Grunsch/Claypoole/Lamont، رديابي استگانوگرافي  ١
چشم بسته با استفاده از ايمني محاسباتي: در دست اقدام، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، قابل دسترسي در سايت:
https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04D31C4-
A8D2-ADFD-E80423612B6AF885.pdf; 

٢٠٠١؛ ،٤١٢-TRرديابي پيام هاي استگانوگرافي در تصاوير ديجيتال، گزارش فني ٢٠٠١ ،Farid
Friedrich/Goljan، تجزيه و تحليل آزمايشي استگانوگرافي تصاوير ديجيتال، ؛

Johnson/Duric/Jajodia، پنهان سازي اطالعات: استگانوگرافي و سايه دار كردن، حمالت و اقدامات متقابل، ٢٠٠١.
٩-٢-٦ را ببينيد. ٢. بخش
٩-٢-٦ را ببينيد. ٣. بخش
٨-٢-٣ را ببينيد. ٤. بخش
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۳-۳ چالش هاي قانوني
۱-۳-۳ چالش هايي در نگارش قوانين كيفري ملي

ــايبري است. اگرچه، قانونگذاران ــب پايه اي براي تحقيق قانوني جرايم س قانونگذاري مناس
ــعه هاي اينترنت پاسخ دهند و مؤثر بودن ماده هاي قانوني موجود ــته به توس بايد به طور پيوس

را به خصوص با سرعت توسعه ها در فناوري شبكه، دنبال كنند. 
ــكل گيري ــرويس هاي رايانه اي يا فناوري هاي اينترنتي باعث ش از لحاظ تاريخي، ورود س
ــعه شبكه هاي رايانه در سال ــود. يك مثال توس ــريع بعد از ورود فناوري مي ش جرايم جديد س
١٩٧٠ مي باشد - اولين دسترسي غيرمجاز به شبكه هاي رايانه مدت كوتاهي بعد از آن اتفاق
افتاد.١ به همان شكل، اولين نرم افزار غيرمجاز سريع بعد از ورود رايانه هاي شخصي در سالهاي
١٩٨٠ ايجاد شدند، وقتي اين سيستم ها براي كپي محصوالت نرم افزاري استفاده مي شدند.
 به روز كردن قانون كيفري ملي براي مورد تعقيب قرار دادن اشكال جديد جرايم سايبري
ــوند نياز ــوب مي ش ــد. جرايمي كه تحت قانون كيفري ملي جرم محس آنالين زمان بر مي باش
ــاني به عنوان ــدن دارند- براي مثال، اطالعات ديجيتال بايد حالت يكس به بازبيني و به روز ش
ــند.٢ بدون دانستن انواع جرايم سايبري، اعمال مجرمانه ــته باش امضاها و چاپ هاي رايج داش

نمي توانند مورد تعقيب قرار بگيرند. 
ــيل ــناخت پتانس ــاي حقوقي كيفري ملي تأخير بين ش ــراي روش ه ــش ب ــن چال مهمتري
ــد. ــتفاده از فناوري هاي جديد و اصالحيه هاي ضروري براي قانون كيفري ملي مي باش سوءاس
ــبكه اي شتاب دارد اين چالش باقي مي ماند. خيلي از كشورها ــرعت ابتكارات ش مادامي كه س
ــه ــند.٣ در كل، فرآيند قانونگذاري س ــخت در تالش براي تطبيق قوانين قانونگذار مي باش س

مرحله دارد:
قانونگذاري در روش هاي حقوق جزاي ملي بايد با شناخت بكارگيري فناوري جديد شروع
شود. بخش هاي ويژه همراه با پليس موردنياز مي باشند، كه براي بررسي جرايم سايبري داراي

٢٧,١٠,٢٠٠٠، قابل دسترسي در سايت: ١. اخبار بي بي سي، «هك: تاريخچه»،
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/994700.stm

ــانه  ــانه ضبط صوتي و تصويري، رس ــد: «رس ٣ قانون كيفري آلمان مي باش ١١، زيربخش ٢. مثالي در اين مورد بخش
ذخيره اطالعات، تمثيالت و تصاوير ديگر بايد هم ارز نوشته در نظر گرفته شوند.»

٣. بر اساس اين فرآيند، سيستم قانون آنگلو-آمريكايي مزايايي را با توجه به زمان واكنش دارد.
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ــخي اضطراري رايانه اي (CERT)،١ تيم هاي پاسخ  ــرايط الزم باشند. توسعه تيم هاي پاس ش
ــهيالت  ــخ حوادث امنيتي رايانه (CSIRT) و تس ــوادث رايانه اي (CIRT)، تيم هاي پاس ح

تحقيقاتي ديگر موقعيت را بهبود بخشيده اند. 
مرحله دوم شناسايي كاستيها در قانون كيفري مي باشد. پي ريزي قانون مؤثر، مقايسه قانون 
ــت. در  ــته از انواع جديد تخلفات جنايي ضروري اس كيفري در قوانين ملي با نيازهاي برخاس
موارد زيادي، قانون هاي موجود ممكن است بتوانند تغييرات جديد جرايم موجود را بپوشانند 
(براي مثال، قوانين جعلي ممكن است فقط به آساني به اسناد الكترونيكي اعمال شود). نياز 
ــده  ــش داده ش ــت كه تحت قانون ملي پوش براي اصالحيه هاي قانوني به جرايمي محدود اس

است. 
مرحله سوم نگارش قوانين جديد مي باشد. براساس تجربه، ممكن است براي مراجع قانوني 
ــكاري بين المللي، به  ــايبري بدون هم ــرا كردن فرآيند نگارش قانون براي جرايم س ــي اج مل
ــريع فناوري هاي شبكه و ساختارهاي پيچيده آنها سخت باشد.٢ نگارش قوانين  ــد س دليل رش
جرايم سايبري به طور جداگانه ممكن است منجر به تعارض قوانين و هدر رفتن منابع گردد 
ــعه استراتژي ها و استانداردهاي بين المللي ضروري است. بدون  و همچنين دنبال كردن توس
ــايبري فراملي به  ــازي بين المللي عناصر قانون كيفري ملي، مبارزه عليه جرايم س همسان س
دليل قوانين ملي ناسازگار و ناثابت منجر به مشكالت زيادي خواهد شد. تالشهاي بين المللي 
ــت.٣ قانون ملي مي تواند به  ــيار مهم اس ــازي قوانين كيفري ملي متعارض بس براي يكسان س

مقدار زيادي از تجربه كشورهاي ديگر و مشاوره متخصصان بين المللي بهره گيرد. 

۲-۳-۳ جرايم جديد
Tدر بيشتر موارد، جرايم انجام شده با استفاده ICT جرايم جديدي نمي باشند، اما شيادي هاي 
ــال ١٩٨٨ تاسيس شد بعد از حادثه كرم موريس، كه  ٨ در س CERT ــخ اضطراري رايانه اي: مركز همكاري T. تيم پاس ١

CERT بنگريد به: در نوامبر ١٩٨٨، ١٠ درصد از رايانه را از كار انداخت. براي اطالعات بيشتر در مورد تاريخچه
http://www.cert.org/meet_cert
.٤٧٥ ٥، صفحه ٣ ٣، شماره Goodman، چرا پليس به جرايم رايانه اهميتي نمي دهد، مجله قانون و فناوري هاروارد، جلد ١٠

ــوراي اروپا و ابالغيه  ــايبري ش ــيون جرايم س ــايبري كنوانس ٢. مثال هايي از همكاري بين المللي در مبارزه با جرايم س
٥٥/٦٣ سازمان ملل مي باشند.

٣. فصل ٥ را ببينيد.
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ــتند. مثالي در اين مورد كالهبرداري است- ــوند جديد هس تغييريافته كه آنالين انجام مي ش
تفاوت زيادي بين فردي كه نامه اي ارسال مي كند با نيت گمراه كردن فردي ديگر و ايميلي با
همين نيت وجود ندارد.١ اگر كالهبرداري از قبل جرم محسوب مي شده است، تعديل قوانين

ملي ممكن است براي مورد تعقيب قرار دادن اين اعمال ضروري نباشد. 
ــيدگي ــط قوانين موجود مورد رس ــده توس ــت، اگر اعمال انجام ش اين موقعيت متفاوت اس
ــورها عنصر قانوني كافي ــته، برخي كش قرار نگيرند اين موقعيت متفاوت خواهد بود. در گذش
ــتن با جرايمي كه رايانه اي درگير بود ــروكار داش ــتند، اما در مورد س براي كالهبرداري داش
ــه كالهبرداري رايانه اي را عالوه بر ــورها، تصويب قوانين جديد ك ــوان بودند. براي اين كش نات
ــت. مثال هاي مختلفي نشان مي دهند ــوب کند، ضروري اس كالهبرداري معمولي جرم محس
كه چگونه تفسير گسترده ماده هاي موجود نمي تواند براي پذيرش قانون هاي جديد جايگزين

شود.
جدا از اصالح براي شيادي هاي معروف، قانونگذاران بايد به طور مداوم انواع جديد و در حال
توسعه جرايم سايبري را براي تضمين جرم انگاري مؤثرشان تجزيه و تحليل كنند. يك مثال
ــورها جرم محسوب نمي شود دزدي و كالهبرداري در ــايبري كه هنوز در همه كش از جرايم س
ــد.٢ براي مدت زمان زيادي، بحث ها درباره بازي هاي آنالين بازي هاي آنالين و رايانه مي باش
ــن) و محتواي ــان تمركز مي كند (براي مثال، نياز به تاييد س ــت از جوان ــوع حفاظ روي موض
ــتهجن در بازي آنالين «زندگي دوم»).٣ ــي به موضوعات مس غيرقانوني (براي مثال دسترس
فعاليت هاي تبهكارانه جديد در حال كشف شدن هستند- پول هاي رايج مجازي در بازي هاي
ــوند و در سكوهاي حراجي معامله شوند.٤ برخي از پول هاي ــت «دزديده» ش آنالين ممكن اس
ــند (براساس سرعت مبادله)، بعد «واقعي» ــي مي باش مجازي از جنبه پول واقعي داراي ارزش

١. بخش ١-٧-٢ را ببينيد.

٢. بخش ٥-٥-٢ را ببينيد.
ــتهجن در اينترنت بنگريد به: بي بي سي؛ «زندگي دوم» سوء استفاده از كودكان  ــتد مطالب مس ٣. با توجه به داد و س

stm.٦٦٣٨٣٣١/hi/technology/١/-/http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr:٠٩,٠٥,٢٠٠٧، در سايت «ادعا»،
ريوترز، موضوعات مستهجن غير قانوني كودكان در ايتاليا، ٢٣,٠٢,٢٠٠٧، در سايت:

http://secondlife.reuters.com/stories/2007/02/23/virtual-child-porn-illegal-in-italy/
4. Gercke, Zeitschrift fuer Urheber- und Medienrecht 2007, 289
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جرم.١ اين قبيل جرايم ممكن است در همه كشورها قابل پيگرد نباشند. به منظور جلوگيري 
ايجاد مكان هاي امن براي مجرمين، دنبال كردن پيشرفت هاي جهاني امري است. 

T افزايش استفاده از ICT و نياز به ابزارهاي تحقيق جديد ۳-۳-۳
ــان استفاده  ــدن و اجرا كردن جرايمش ــيوه هاي مختلفي در آماده ش ICT به ش Tمجرمان از
ــس نياز به ابزارهاي كافي براي پيگيري اعمال جنايي دارد. برخي ابزارها (مثل  ــد.٢ پلي مي كنن
ــد.٤ اگر شدت  ــته باش حفظ اطالعات٣) مي تواند با حقوق كاربران اينترنت بي گناه تداخل داش
ــتفاده از ابزارهاي تحقيق مي تواند غيرقانوني يا توجيه ناپذير  ــد، اس مداخالت بيش از جرم باش
ــده اند.  ــند هنوز معرفي نش ــد. درنتيجه، برخي ابزارها كه مي تواند تحقيق را بهبود ببخش باش
ــه نتيجه توازن بين مزايا براي  ــورها، اعمال كردن ابزارهاي پي جويي هميش در تعدادي از كش
پليس و تداخل با حقوق كاربران اينترنت بي گناه است. دنبال كردن فعاليت هاي جنايي گفته 
شده براي ارزيابي چگونگي تغيير سطوح تهديد ضروري است. اغلب، معرفي ابزارهاي جديد 
ــتر از خود توجيه  ــت، اما اين انگيزه بيش ــم» قابل توجه دانس ــاس «مبارزه عليه تروريس براس

غيرواقعي مي باشد.

Real-Life براي پول مجازي“، ١٤,٠٥,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: ١. ريوترز، ”فشار انگلستان بر
http://secondlife.reuters.com/stories/2007/05/14/uk-panel-urges-real-life-treatment-
for-virtual-cash/

Conway، تروريست ها از اينترنت استفاده  y  بنگريد به: ICT T. براي اطالعات بيشتر در مورد استفاده تروريست ها از ٢
١٦، دپارتمان قضاوت اياالت متحده، گزارشي از ساختن بمب،  مي كنند و با امنيت و اطالعات مبارزه“ ٢٠٠٦، صفحه

قابل دسترسي در سايت:
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/bombmakinginfo.htmp j g y g l

٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: Hutchinson، "تروريسم اطالعات: تاثير شبكه"،
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/iwar/Hutchin-
son%20- %20Information%20terrorism_%20networked%20influence.pdf.

Gercke، تروريسم سايبري، مجله مروري بين المللي قانون، ٢٠٠٧، صفحه ٦٤.
٣. نگهداري از اطالعات جمع آوري اطالعات خاصي را توصيف مي كند از طريق موسسات ملزم شده به اين كار براي 

٥-٢-٦ را ببينيد. مثال ارايه دهندگان خدمات اينترنتي. براي اطالعات بيشتر بخش
١٨,٠٧,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: “٧ Advocate General Opinion” :٤. در رابطه با اين نگراني ها بنگريد به
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0275:EN:
NOT#top
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۴-۳-۳ رويكردهاي در حال توسعه براي مدارك ديجيتال
ــناد ــناد فيزيكي، تعداد اس ــه با نگهداري اس به ويژه به دليل هزينه هاي پايين١ در مقايس
ICT اثر قابل توجهي روي ــازي و استفاده از T ديجيتال س ــد.٢ ديجيتال در حال افزايش مي باش
رويكردهاي مرتبط با جمع آوري مدارك و استفاده از آنها در دادگاه دارد.٣ به عنوان نتيجه اي
از توسعه، مدرك ديجيتال به عنوان منبع جديدي از مدرك معرفي شد.٤ كه به عنوان هرگونه
ــال شده با استفاده از فناوري رايانه تعريف شده است كه تئوري ــده يا ارس اطالعات ذخيره ش
چگونگي رخ دادن جرمي را تاييد مي كند.٥ سروكار داشتن با مدرك ديجيتالي با چالش هاي
بی نظيری همراه است و به رويكردهاي ويژه نياز دارد.٦ يكي از مهمترين جنبه هاي مشكالت
نگهداري صحت و سقم مدرك ديجيتال مي باشد.٧ اطالعات ديجيتال بسيار شكننده هستند
ــتند. اين بويژه مربوط به اطالعات ذخيره شده در ــدن٨ يا تغيير هس ــاني قابل پاك ش و به آس
ــتم خاموش مي شود٩بطور خودكار ــد كه زماني كه سيس ــتم حافظه اي RAM مي باش Mسيس
ــرفت هاي ــود و بنابراين نياز به روش هاي نگهداري خاصي دارند.١٠ به عالوه، پيش پاك مي ش

٢٠٠٦، صفحه ١٦١؛ ،٢ Giordano، مدرك الكترونيك و قانون، سيستم اطالعاتي، جلد ٦، شماره .١
،10 2004، جلد ــاوري ريچموند، ــفيات الكترونيك،مجله قانون و فن ــره در زمينه كش Willinger/Wilson، مذاك

شماره5.
.١ ،٢٠٠٤ Lange/Nimsger،، مدرك الكترونيك و كشفيات، .r ٢

Lange/Nimsger،، مدرك الكترونيك و  r؛ ١١ ــه ــه اي، ٢٠٠٤، صفح ــال و جرايم رايان ــدرك ديجيت Casey، م .y ٣
٢٠٠٤، ١؛ كشفيات،

Hosmer، سالم ماندن مدرك ديجيتال با گذشت زمان، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد 1، شماره 1،
ــعه تاريخي جرايم رايانه و مدرك  ــفيات، ٢٠٠٤، ١؛ با توجه به توس Lange/Nimsger،، مدرك الكترونيك و كش .r ٤
ــي، مجله بين المللي  ــمندان جناي ــه: Whitcomb، جنبه تاريخي مدرك ديجيتال: ديدگاه دانش ــال بنگريد ب bديجيت

.١ مدرك ديجيتال، ٢٠٠٢، جلد ١، شماره
ــه ١١؛ پذيرش مدرك الكترونيك در دادگاه: مبارزه با  ٢٠٠٤، صفح ــدرك ديجيتال و جرايم رايانه اي، Casey، م .y ٥

Cybex، قابل دسترسي در سايت: جرايم پيشرفته، ٢٠٠٥،
elegir_idioma_pdf.ff htm/http://www.cybex.es/agis2005

ــنتي بنگريد به: Moore، ديدن يا  ــتن با مدرك ديجيتال بر پايه رويه هاي س ــر و كار داش ــكالت س e. با توجه به مش ٦
.٥٧، ٢٠٠٤ ٢٩، شماره ١، صفحه نديدن: بررسي دكترين مدرك ديجيتال، مجله آمريكايي مدرك ديجيتال، جلد

ــماره ١،  ــت زمان، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ١، ش ــالم ماندن مدرك ديجيتال با گذش Hosmer، س .r ٧
.١ صفحه

 ،١ Moore، ديدن يا نديدن: بررسي دكترين مدرك ديجيتال، مجله آمريكايي مدرك ديجيتال، جلد ٢٩، شماره .٨
.٢٠٠٤ ،٥٨ صفحه

.٨٨ ،Nolan/O’Sullivan/Branson/Waits، راهنمايي براي بررسي جرايم رايانه اي، ٢٠٠٥، صفحه  .٩
Haldermann/Schoen/Heninger/Clarkson/Paul/Calandrino/Feldmann/Ap- :ــه ــد ب ١٠. بنگري

،،plebaum/Felten, Lest، حمالت عليه كليد هاي رمزنگاري.
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جديد مي تواند اثر بزرگي روي سروكار داشتن با مدارك ديجيتال داشته باشد. مثالي در اين 
زمينه «محاسبه ابري» است. در گذشته محققان هنگام جستجو براي اطالعات رايانه اي قادر 
ــد. امروزه نياز به در نظر گرفتن اين دارند كه اطالعات  ــز روي مظنونين موضوع بودن ــه تمرك ب
ديجيتال سازي مي تواند در خارج از كشور ذخيره شود و اگر ضروري باشد تنها مي تواند از راه 

دور قابل دسترسي باشد.١
ــايبري بازي مي كند. در  ــال نقش مهمي در مراحل متفاوت پيگرد جرايم س ــدرك ديجيت م

٤ مرحله امكان پذير است.٢ كل جدا كردن بين
é شناسايي مدارك وابسته؛٣

é جمع آوري و ارايه مدارك؛٤
é تجزيه و تحليل فناوري رايانه و مدرك ديجيتال؛ و

é ارايه مدرك در دادگاه
ــد، راههايي كه  ــته به ارايه مدرك ديجيتال در دادگاه مي باش عالوه بر رويكردهايي كه وابس
ــوند نياز به توجه خاصي دارند. جمع آوري مدرك ديجيتال  مدرك ديجيتال جمع آوري مي ش
ــتماتيك  ــارت «رايانه جنايي» تجزيه و تحليل سيس ــد. عب ــط با جرايم رايانه اي مي باش مرتب
ــد.٥ با توجه به اين  ــدرك ديجيتال را توصيف مي كن ــتجو براي م ــزات IP با هدف جس Pتجهي
ــاختار ديجيتال به طور ثابت افزايش مي يابد،  ــده در س حقيقت كه مقدار اطالعات ذخيره ش
ــيوه هاي جنايي  تأكيد بر چالش هاي منطقي اين قبيل تحقيقات دارد.٦ رويكردهايي براي ش

٢٠٠٤، صفحه ٢٠. Casey، مدرك ديجيتال و جرايم رايانه اي، .١
Ciardhuain، مدل بسط داده شده اي از پيگيري  n. با توجه به مدل هاي مختلف پيگيري جرايم سايبري بنگريد به: ٢
ــن، Ruibin/Gaertner، پيگيري  r؛ همچني ــماره ١ ــه بين المللي مدارك ديجيتال، جلد ٣، ش ــايبري، مجل جرايم س

٢٠٠٥، جلد ٤، شماره ١ اطالعاتي: مجله بين المللي مدرك ديجيتال،
٣. شامل توسعه استراتژي هاي پيگيري است.

٢٠٠٥، صفحه ٨٨. ،Nolan/O’Sullivan/Branson/Waits، راهنمايي براي بررسي جرايم رايانه اي، .٤
١٦١؛ ٦، شماره ٢، ٢٠٠٦، صفحه Giordano، مدرك الكترونيك و قانون، سيستم اطالعاتي، جلد .٥

،Ruibin/Gaertner r؛ 21 ــه صفح ــه اي، ويرايش دوم، 2005، ــه، پيگيري صحنه جرم رايان ــم رايان Vacca، جراي
ــي Reith/Carr/Gunsch، بررس h؛ ــماره 1 4، ش پيگيري اطالعاتي: مجله بين المللي مدرك ديجيتال، 2005، جلد

مدل هاي جنايي ديجيتال، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، 2002، جلد 1، شماره 2، صفحه 3.
Kerr، بازرسي ها و توقيفات در دنياي ديجيتال،  .r ٢٠٠٤، ١ ــفيات، Lange/Nimsger،، مدرك الكترونيك و كش .r ٦

.٥٣١ ١١٩،صفحه قانون مروري هاروارد، ٢٠٠٥، جلد



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۱۷۹

ــتجوها براي تصاوير مستهجن١ يا ــاس جس ــتفاده از كد براس ــط اس خودكار، براي مثال توس
ــدن به بررسي هاي دستي دارند.٣ براساس ــتجوي كليد واژه اي٢ نقش مهمي در اضافه ش جس

نياز تحقيق خاص، تحقيقات جنايي رايانه به عنوان مثال مي تواند شامل موارد زير باشد:
é تجزيه و تحليل نرم افزار و سخت افزار استفاده شده توسط مظنون؛٤

é حمايت بازرسان در شناسايي مدارك وابسته؛٥
é بازيابي فايل هاي پاك شده؛٦

é رمزگشايي فايل ها؛٧ و
é شناسايي كاربران اينترنت با استفاده از تحليل اطالعات رد و بدل شده.٨

Gordon/Hosmer/Siedsma/Rebovich، ارزيابی فناوری، روش ها و اطالعات برای مبارزه با جرايم سايبری،  .h ١
.٥٧ ٢٠٠٣، صفحه

 ،،Lange/Nimsger r؛ ٤٨ ــه ــق صحنه جرم رايانه اي، ويرايش دوم، ٢٠٠٥، صفح ــم رايانه، تحقي Vacca، جراي .a ٢
Gordon/Hosmer/Siedsma/Rebovich، ارزيابی فناوری، روش ها و  .h ٩ ،٢٠٠٤ مدرك الكترونيك و كشفيات،

.٦٣ اطالعات برای مبارزه با جرايم سايبری، ٢٠٠٣، صفحه
١ ٤، شماره Ruibin/Gaertner، تحقيق اطالعاتي: مجله بين المللي مدرك ديجيتال، ٢٠٠٥، جلد .r ٣

Vacca، جرايم رايانه، بررسي صحنه جرم رايانه اي، ويرايش دوم، ٢٠٠٥، صفحه ٣٠؛ .٤
.٢٤ ،٢٠٠٤ Lange/Nimsger،، مدرك الكترونيك و كشفيات، .r ٥

 ،Gordon/Hosmer/Siedsma/Rebovich Lange/Nimsger،، مدرك الكترونيك و كشفيات، ٢٠٠٤، ٦. .r ٦
٢٠٠٣، صفحه ٣٨. ارزيابی فناوری، روش ها و اطالعات برای مبارزه با جرايم سايبری،

ــه بين المللي مدرك  ــگاري، مجل ــدات رمزن ــي تهدي Siegfried/Siedsma/Countryman/Hosmer، بررس .r ٧
ــه: Gordon/Hosmer/Siedsma/Rebovich، ارزيابی فناوری،  h، همچنين بنگريد ب ــماره ٣ ديجيتال، جلد ٢، ش

روش ها و اطالعات برای مبارزه با جرايم سايبری، ٢٠٠٣، صفحه ٥٩.
Mar- ــوند بنگريد به: ــتفاده ش ــده اس -. با توجه به منابع متفاوت كه مي تواند براي جدا كردن اطالعات رد و بدل ش ٨

 ،٢٠٠٧ ــايبري: جمع آوري، بررسي و نگهداري مدارك جرايم رايانه اي، cella/Marcella/Menendez، جرايم س
.١٦٣ صفحه
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ــايبري شناخته شده و ابزارهاي فني براي خودكار كردن جرايم ــد جرايم س تعداد رو به رش
ــتراك گذاري فايل بي نام١ و محصوالت نرم افزاري طراحي ــتم هاي اش ــايبري (شامل سيس س
ــت كه جنگ عليه جرايم سايبري ــعه ويروس هاي رايانه اي٢) به اين معني اس ــده براي توس ش
ــت. جرم سايبري چالشي براي پليس ــده اس ــر دنيا ش عنصري ضروري براي پليس در سرتاس
ICT ــعه و هم كشورهاي توسعه يافته مي باشد. از آنجايي كه ــورهاي در حال توس Tهم در كش
به سرعت توسعه مي يابد، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه، ايجاد و اجراي يك راهبرد

مؤثر ضد جرم سايبري به عنوان بخش راهبرد امنيت سايبري ملي ضروري است. 

Chothia/ /؛ ٢٠٠١ ــتم“، ــی سيس ــات و بازياب ــره اطالع ــبکه: ذخي Clarke/Sandberg/Wiley/Hong، ”ش .g ١
Chatzikokolakis، ” بررسی سيستم اشتراک فايل بی نام“، قابل دسترسی در سايت:

http://www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2004-ACMCS-p2p/html/AS04.pdf;
٢٠٠٥. همچنين بخش ١-٢-٣ را ببينيد. Han/Liu/Xiao;Xiao، طرح پروتکل مجاور به مجاور ارتباط دو طرفه،

Ealy، ارزيابي جديدي از حمالت هك: مروري كلي از  ــده، بنگريد به: ــتفاده ش y. براي مروري در مورد ابزارهاي اس ٢
انواع، روش ها، ابزارها و پيشگيري، قابل دسترسي در سايت:

http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdp p f.ff
براي اطالعات بيشتر بخش ٨-٢-٣ را ببينيد.
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۱-۴ قانونگـذاري جرايم سـايبري به عنوان بخـش كاملي از راهبردي
امنيت سايبري

ــايبري١ نقش مهمي در توسعه فناوري اطالعات،  ــد، امنيت س ــاره ش بطوري كه در قبل اش
ــت (و حفاظت از كاربران  ــازي مي كند.٢ امن تر كردن اينترن ــات اينترنتي ب ــن خدم و همچني
اينترنت) براي توسعه خدمات جديد همچنين سياست دولتي ضروري مي باشد.٣ راهبرد هاي 
امنيت سايبري- براي مثال، توسعه سامانه حفاظتي يا آموزش كاربران براي جلوگيري آنها از 

قرباني شدن در جرايم سايبري- مي تواند براي كاهش خطر جرايم سايبري كمك كند.٤
ــد. دستور  ــايبري باش ــايبري بايد عنصري كامل از راهبرد امنيت س يك راهبرد ضد جرم س

ــت ها، مفاهيم امنيتی، اعمال  ــايبری» برای فعاليت های متنوعی از قبيل مجموعه ابزارها، سياس ١. عبارت «امنيت س
امنيتی، راهنماها، رويکردهای مديريت بحران، اعمال، آموزش، تمرين، و فناوريهايی که می توان در حفاظت از محيط 
سايبری و دارايی کاربران و سازمان ها استفاده شوند بکار می رود. دارائی های کاربران و سازمان ها شامل وسايل محاسبه 
گر متصل شده، کارکنان، خدمات زيربنايی، برنامه های کاربردی، سرويس ها، سيستم های مخابراتی، و کليت اطالعات 
ــدبرای تضمين برای دستيابی و  ــايبری می کوش ــد. امنيت س ــايبری می باش ــده يا انتقال يافته در محيط س ذخيره ش
نگهداری امنيت دارايی های کاربران و سازمان ها در برابر خطرات امنيتی مربوط در محيط سايبری. با توجه به تعريف 
X.١٢٠٥، ”مروری بر امنيت سايبری“ تعريف و آن را چنين ارايه می نمايد، تشريح  ــفارش X س ITU ــايبری، Uامنيت س
ــترس بودن، صحت، که ممکن  ــد: در دس ــبکه. اهداف امنيت عمومی به قرار زير می باش فناوری ها و اصول حفاظت ش
ــد. همچنين بنگريد به ITU، فهرست تعريفات و عبارت های  ــت شامل سنديت و غير انکاری و محرمانه بودن  باش Uاس

امنيتی، قابل دسترسی در سايت:
http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0A/0D/T0A0D00000A0002MSWE.doc

ــعه مراجعه کنيد به:برنامه کار امنيت سايبری ITU برای کمک به  ــعه های کشورهای در حال توس U. با توجه به توس ٢
٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت: کشورهای در حال توسعه، ٢٠٠٧-٢٠٠٩،

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-cybersecurity-work-pro-
gramme-developingcountries.pdf.

٢٠٠٨) قابل دسترسی در سايت: ٥٠، امنيت سايبری (يوهانسبورگ ITU WTSA Resolution :٣. بنگريد به
http://www.itu.int/dms_pub/itut/opb/res/T-RES-T.50-2008-PDF-E.pdf

٥٢، مواجهه و مبارزه با هرزنامه (يوهانسبورگ ٢٠٠٨) قابل دسترسی در سايت: ITU WTSA Resolution
http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.52-2008-PDF-E.pdf

ــايبری، شامل مبارزه با هرزنامه  ــيمی برای تقويت همکاری در امنيت س ٤٥: مکانس ITU WTDC Resolution
(دوحه ٢٠٠٦) قابل دسترسی در سايت:

http://www.itu.int/ITUD/cyb/cybersecurity/docs/WTDC06_resolution_45-e.pdf
ارتباط اتحاديه اروپا: به سمت سياستی يکسان در جنگ عليه جرايم سايبری، ٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0267en01.pdf
امنيت سايبری: انتقادی از کميته مشورتی فناوری اطالعات، ٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت:

http://www.nitrd.gov/pitac/reports/20050301_cybersecurity/cybersecurity.pdf.
ــي  بررس ــت  فهرس ــک  چ  ،Kellermann ــتر،  بيش ــات  اطالع ــرای  ب  .٤
ــد. ببيني را   ١ ــه  صفح  ،٢-IIB،ــايبری س ــم  جراي و  ــت  امني ــاوری،  فن ــرات  خط
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ITU، به عنوان چهارچوبي جهاني براي گفتگو و همكاري ــايبري جهاني١ ــه امنيت س جلس
بين المللي براي هماهنگي در پاسخ بين المللي به چالش هاي رو به رشد براي امنيت سايبري
ــود، ابتكارات و همكاري ها ــاس كار موج ــت اعتماد و امنيت در جامعه اطالعاتي، براس و تقوي
ــنهاد شده جهاني براي بررسي اين چالش ها می باشد. همه اعمال ــتراتژي هاي پيش با مفاد اس
ــايبري جهاني به استراتژي امنيت ــه امنيت س ــتور جلس ــده در ٥ ركن دس ٥موردنياز تأكيد ش
سايبري وابسته هستند. عالوه بر اين، توانايي جنگ مؤثر عليه جرايم سايبري نيازمند اعمالي

٥ ركن مي باشد.٢ براي قبول كردن

۲-۴ اجراي راهبرد هاي موجود
يك احتمال اين است كه راهبرد هاي ضد جرايم سايبري توسعه يافته در كشورهاي صنعتي
را بتوان در كشورهاي در حال توسعه اعمال کرد، كه مزاياي زمان و هزينه كاهش يافته براي
توسعه دارد. اجراي راهبرد هاي موجود مي تواند كشورهاي در حال توسعه را براي سود بردن

از بينش ها و تجربه هاي موجود قادر  سازد.
ــكالتي مي باشد. اگرچه ــايبري موجود داراي مش  با اين وجود، اجراي راهبرد ضد جرايم س
چالش هاي مشابه هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد،
اما راهكارهاي بهينه كه ممكن است پذيرفته شوند براساس منابع و صالحيت هاي هر كشور
ــورهاي صنعتي ممكن است قادر به رشد امنيت سايبري در شيوه هاي متفاوت متفاوتند. كش

و انعطاف پذيرتري باشند- براي مثال، با تمركز روي موضوعات حفاظت فني بيشتر. 
ــراي پذيرفتن ــعه ب ــورهاي در حال توس ــط كش ــن موضوع ديگر وجود دارد كه توس چندي

راهبرد هاي ضد جرايم سايبري موجود بايست در نظر گرفته شوند:
é سازگاري با روش هاي حقوقي؛

é حمايت از خالقيت ها (براي مثال تحصيالت جامعه)؛
é ميزان اعمال خودحفاظتي در محيط؛

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/in- :١. برای اطالعات بيشتر بنگريد به
dex.html

٢. بخش ٤-٤ را ببينيد.



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۱۸۶

ــال از طريق همكاري هاي خصوصي عمومي)،  ــزان حمايت بخش خصوصي (براي مث é مي
در ميان موضوعات ديگر.

۳-۴- تفاوت هاي منطقه اي
ــازي قوانين ملي و روش ها در جنگ  ــايبري، يكسان س با ماهيت بين المللي موجود جرايم س
عليه جرايم سايبري حياتي است. اگرچه، يكسان سازي بايد با در نظر گرفتن ظرفيت و تقاضاي 
منطقه اي همراه باشد. اهميت جنبه هاي منطقه اي در اجراي راهبرد هاي ضد جرايم سايبري 
ماخذ اين حقيقت است كه خيلي از استانداردهاي فني و قانوني در كشورهاي صنعتي مورد 
ــعه نيستند.١ ــورهاي در حال توس ــامل جنبه هاي متنوع مهم براي كش ــند و ش توافق مي باش

بنابراين، فاكتورها و تفاوت هاي منطقه اي نياز به اين دارند كه در نظر گرفته شوند.

۴-۴ ربط موضوعات جرايم سايبري با اركان امنيت سايبري
ــاس ٥ حوزه كاري:  ــايبري جهاني هفت هدف راهبردي عمده دارد، براس ــه امنيت س ٥جلس
ــازمان؛  ــازماني؛ ٤) ظرفيت س ــاختارهاي س ٤) س ٣ ٣) اعمال حفاظتي و فني؛ ٢) اعمال قانوني؛ ٢ ١
ــته به جرايم سايبري  ــد، موضوعات وابس ــاره ش ٥و ٥) همكاري بين المللي. بطوريكه در باال اش
٥نقش مهمي در همه ٥ ركن دستور جلسه امنيت سايبري جهاني بازي مي كنند. در ميان اين 
ــي چالش هاي قانونگذاري  ــاي كاري، نواحي كاري اعمال قانوني روي چگونگي بررس حوزه ه
ــيوه حل تعارض قوانين  ــبكه هاي ICT به ش ــط فعاليت هاي مجرمان در ش ــده توس Tايجاد ش

بين المللي تمركز مي كند. 

۱-۴-۴ اعمال قانوني
ــايد اعمال قانوني مربوط ترين باشد.  ــايبري ش ٥در بين ٥ ركن، با توجه به راهبرد ضد جرم س
اول از همه اين نيازمند عنصر قانوني براي جرم شمردن اعمال از قبيل كالهبرداري رايانه اي، 

ــايبري نه فقط بين كشورهاي عضو انجام شد، بلكه چهار كشور غير عضو  ــيون جرايم س ١. مذاكرات با توجه به كنوانس
(اياالت متحده، كانادا، آفريقاي جنوبي و ژاپن) در مذاكرات شركت داشتند.
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دسترسي غيرقانوني، تداخل اطالعات، جرايم كپي رايت و موضوعات مستهجن مي باشد.١ اين
ــابه مرتكب حقيقت كه عنصر قانوني موجود در قانون كيفري كه قابل تصدي به كارهاي مش
ــت كه آنها مي توانند به اعمال مرتكب شده ــبكه مي باشند به اين معني نيس ــده خارج از ش ش
ــه و تحليلي دقيق از قانونهاي ملي موجود براي ــم تصدي يابد.٢ بنابراين، تجزي ــت ه در اينترن
ــكاف احتمالي حياتي است.٣ جدا از عناصر قانون كيفري،٤ پليس نياز به ــايي هرگونه ش شناس
ابزارهاي ضروري براي پيگرد جرايم سايبري دارد.٥ اين پيگرد ها خودشان داراي چالش هايي
مي باشند.٦ مرتكبان مي توانند از هر مكاني در دنيا عمل نمايند و اعمالی را براي پنهان كردن
هويتشان انجام دهند.٧ ابزارهاي موردنياز براي پيگيري جرايم سايبري مي تواند به طور كامل

ــون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤١. برای  ــايبري، مجله مروري قان ــرد جهاني مبارزه با جرايم س ــان آرام رويك ٦، جري Gercke .e ١
مروری درمورد مهمترين ماده های قانون جنايی بخش ١-٦ را ببينيد.

.٢٤٥ ،١٩٧٤ ،DAWR R، جرايم سايبری، مشکل پشت عبارت Sieber .r ٢
ــط  ــده توس ــتانداردهای بين المللی تعريف ش ــايبری و همخوانی با اس ٣. برای مروری در مورد قانونگذاری جرايم س
http://www.coe. ...:ــايت ــی در س ــايت اتحاديه اروپا، قابل دسترس ــايبری بنگريد به وب س ــيون جرايم س .کنوانس

/int/cybercrime
٢٠٠٥، صفحه  ITUدر قانونگذاری ضد هرزنامه در دنيا، ــايبری: بررسی ــی قانونگذاری ملی جرايم س Uبرای مثال بررس

٥، قابل دسترسی در سايت:.
. http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.
pdf

ــه ٢٣، قابل  ــی، صفح ــه مبحث ــت- مقال ــرقت هوي Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi، س
دسترسی در سايت:

https://www.primeproject.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf
 ،Schjolberg g؛ ٢٠٠٧ ــماره ٣، ــماره ٣، ش ــرقت هويت: مقاله مروری CIPPIC، ش Cرويکردهای قانونگذاری برای س

چهارچوب قانونی - دسترسی غير مجاز به رايانه ها- قانون کيفری در ٤٤ کشور، قابل دسترسی در سايت:
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html.

٤. بخش ١-٦ را ببينيد.

٥. بخش ١-٦ را ببينيد.
.١-٣ ٦. براي مروري در مورد چالش هاي وابسته به مبارزه با جرايم سايبري بنگريد به بخش

Claessens/Pr- :ــد، بنگريد به ــتفاده از سرويس های ارتباط بی نام می باش ــاندن هويت اس ٧. يک امکان برای پوش
eneel/Vandewalle، ”راهکارهايی برای ارتباط بی نام در اينترنت“، ١٩٩٩؛ با توجه به بحث فنی در مورد قابليت 

CERT گزارش ساليانه“، صفحه ٧، قابل دسترسی در سايت: رديابی و بی نامی، بنگريد به: ”تحقيقات
http://www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf

ــتم های به اشتراک گذاری فايل بنگريد به: Clarke/Sandberg/Wiley/Hong، ”شبکه: ذخيره  gبا توجه به سيس
ــی سيستم اشتراک فايل بی نام“،  Chothia/Chatzikokolakis، ” بررس ــتم“، ٢٠٠١؛ اطالعات و بازيابی سيس

قابل دسترسی در سايت:
http://www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2004-ACMCS-p2p/html/AS04.pdf;

Han/Liu/Xiao;Xiao، طرح پروتکل مجاور به مجاور ارتباط دو طرفه، ٢٠٠٥.
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ــعه  ــايبري، توس ــد.١ به دليل بعد بين المللي٢ جرايم س متفاوت از پيگرد جرايم معمولي باش
چهارچوب براي همكاري با پليس خارجي ضروري است.٣

۲-۴-۴ حفاظتي و فني
ــد.٤ به عالوه نياز به  ــايبري اغلب داراي جزء فني قدرتمندي مي باش ــم س ــاي جراي پيگرد ه
ــعه ظرفيت هاي  ــد. توس نگهداري صحت مدرك حين يك تحقيق نيازمند رويه دقيق مي باش

مهم همچنين رويكردها براي مبارزه عليه جرايم سايبري ضروري است. 
مقوله ديگر توسعه سيستم هاي حفاظت فني است. رايانه هايي كه خوب محافظت شده اند 
ــيدن به حفاظت فني با اجراي استانداردهاي  ــخت تر مي توان به آنها حمله كرد. بهبود بخش س
امنيت مناسب اول گام مهم مي باشد. براي مثال، تغييرات در سيستم بانكداري آنالين (براي 
٦ به ITAN٦) خيلي از خطرات حمالت فيشينگ را حذف كرده است،  TAN٥مثال تغيير از ٥

١٠-٢-٦ و ١١-٢-٦ را ببينيد. ١. با توجه به چالش هاي مربوط به ارتباطات بي نام بخش هاي
٦-٢-٣ را ببينيد. ٢. بخش

٣-٦ را ببينيد. ٣. بخش
Hann، بازديد: محاسبات جنايي چيست ٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: .٤

http://scissec.scis.ecu.edu.au/publications/forensics04/Hannan.pdf;
٣، ٢٠٠١، صفحه ٤، قابل  ــي، شماره ــتراليايي تحقيقات سياس Etter، چالش هاي جنايي جرايم الكترونيك، مركز اس

دسترسي در سايت:
pdf.ff http://www.acpr.gov.au/pdf/ACPR_CC٣

ــازي بنگريد به: Meyers/Rogers، جرايم رايانه: نياز براي استانداردسازي و تاييد،  با توجه به نياز براي استانداردس
٢، قابل دسترسي در سايت: ٣، شماره مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد

https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B7F51C-
D8F9-A0D0-7F387126198F12F6.pdf; 

 ،٣ ــه بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ــمندان جنايي، مجل ــه تاريخي مدرك ديجيتال، ديدگاه دانش Morgan، جنب
Hall/Davis، به سمت تعريف جرايم و فناوري اطالعات، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ٤، شماره  ١؛ شماره

١؛ Leigland/Krings، رسمي كردن جرايم ديجيتال، ، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ٣، شماره ٢.
ــتر بنگريد به :“تصديق در محيط بانكداري  Transaction Authentication Number، براي اطالعات بيش .r ٥

اينترنتي“، شوراي بررسي موسسات مالي فدرال اياالت متحده، قابل دسترسي در سايت:
http://www.ffiec.gov/pdf/authentication_guidance.pdf

TAN ارايه مي كنند.  N مي باشد. موسسات مالي خدمات براي مشتري با شماره TAN N سيستم بهبود يافته ITAN .N ٦
TAN انتخاب  N ويژه كه به صورت تصادفي در ITAN ــماره ــتم بانكداري آنالين نياز به ش Nبا توجه به هر معامله، سيس
ــينگ: تحقيقي در سرقت هويت آنالين“، ٢٠٠٥، قابل  Bishop، ”فيش ــتر بنگريد به: ــده دارد. براي اطالعات بيش pش

دسترسي در سايت:
http://richardbishop.net/Final_Handin.pdf
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ــامل همه ــت.١ اعمال حفاظتي فني بايد ش ــان دهنده اهميت حياتي راهكارهاي فني اس نش
عناصر خدمات زيربنايي فني باشد. ساختار شبكه مركزي، همچنين خيلي از رايانه هاي متصل
ــده در كل دنيا. دو گروه هدف مي توانند براي حفاظت از كاربران اينترنت و امور بازرگاني ش

مشخص شوند:
é مبادالت تجاري و كاربران نهايي (رويكرد مستقيم)؛ و

é ارايه دهندگان خدمات اينترنتي و شركت هاي نرم افزاري.
ــكلت ــي، تمركز روي حفاظت از خدمات زيربنايي مركزي (براي مثال، اس ــاظ منطق از لح
ــبت به وارد كردن ميليونها كاربر به درون راهبرد ــبكه، روترها، سرويس هاي ضروري)، نس ش
ــتقيم انجام شود، با ــد. حفاظت از كاربر مي تواند غيرمس ــايبري راحت تر مي باش ضد جرايم س
امن كردن سرويس هاي مورد استفاده- براي مثال بانكداري آنالين. اين رويكرد غيرمستقيم
براي حفاظت از كابران اينترنت مي تواند تعداد افراد و موسساتي كه نياز به گام گذاشتن براي

رشد حفاظت فني را كاهش دهد. 
ــد، اما كاربران اينترنت و رايانه اغلب ــايند به نظر برس ــت ناخوش اگرچه اين عمل ممكن اس
ــخصي ــند. اغلب حمله به رايانه هاي ش ضعيف ترين پيوند بوده و هدف عمده تبهكاران مي باش
ــاس، نسبت به رايانه هاي خوب محافظت شده يك موسسه ــت آوردن اطالعات حس براي بدس
ــرويس هاي كاربر براي ــكالت منطقي، حفاظت از س ــت. علي رغم اين مش مالي راحت تر اس

حفاظت فني تمام شبكه ضروري است.
ارايه دهندگان خدمات اينترنتي و فروشندگان و محصول (براي مثال شركت هاي نرم افزار)
نقش حياتي در حمايت از راهبرد هاي جرايم سايبري بازي مي كنند. به دليل تماس مستقيم
با مشتري ها، آنها مي توانند به عنوان كفيل فعاليت هاي امنيتي عمل كنند (براي مثال توزيع

اطالعات و ابزارهاي حفاظتي در بيشتر شيادي هاي اخير).٢

ــات مالي فدرال اياالت متحده، قابل  ــي موسس ــوراي بررس ١. بنگريد به : «تصديق در محيط بانكداري اينترنتي»، ش
دسترسي در سايت:

http://www.ffiec.gov/pdf/authentication_guidance.pdf
٢. با توجه به رويكردها براي همكاري پليس و ارايه دهندگان خدمات اينترنتي در مبارزه با جرايم سايبري بنگريد به 

نتايج گروه كاري وضع شده توسط شوراي اروپا در سال ٢٠٠٧. براي اطالعات بيشتر به سايت زير رجوع كنيد:
http://www.coe.int/cybercrime
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۳-۴-۴ ساختارهاي سازماني
مبارزه مؤثر عليه جرايم سايبري نيازمند ساختارهاي سازماني توسعه يافته مي باشد. بدون 
داشتن ساختارهاي درست كه از همپوشاني اجتناب مي كنند و براساس شايستگي می باشند، 
ــه همكاري متخصصان مختلف قانوني و فنی دارد به  ــات پيچيده كه نياز ب ــام دادن تحقيق انج

سختي امکانپذير مي باشد.

۴-۴-۴ ظرفيت سازماني و آموزش هاي كاربر
جرم سايبري پديده اي جهاني است. به منظور پيگيري مؤثر جرايم، يكسان سازي قوانين و 
توسعه ابزارهاي همكاري بين المللي بايد انجام شوند. به منظور تضمين استانداردهاي جهاني 

در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ظرفيت سازماني مورد نياز است.١
ــايبري خاص-  ــت.٢ جرايم س ــازماني آموزش هاي كاربر هم موردنياز اس عالوه بر ظرفيت س
ــتگي به فقدان حفاظت  ــينگ- به طور عمده بس به خصوص در رابطه با كالهبرداري مثل فيش
ــوالت نرم افزاري متفاوتي  ــتگي به فقدان آگاهي قربانيان دارند.٣ محص ــي ندارند، بلكه بس فن

١. ظرفيت سازماني در كل به عنوان ايجاد يك محيط توانا با سياست مناسب و چهارچوب هاي قانوني، توسعه بنگاهي، 
ــعه منابع انساني و تقويت سيستم هاي مديريتي تعريف مي شود، به عالوه،  ــركت در جامعه (به ويژه زنان)، توس مثل ش
UNDP تشخيص مي دهد كه ظرفيت سازماني فرآيند ادامه داري است كه همه شر كت دارند (وزيران، مراجع قانوني 

محلي، سازمان هاي غير دولتي، انجمن ها ي حرفه اي، آكادميك و ديگران).
ــال  ٨ در س ــه، در كنفرانس گروه ــح Jean-Pieree Chevenement، وزير امور داخلي فرانس ــن توضي t. همچني ٢
ــا بايد كاربران را آموزش دهيم. آنها همه بايد بفهمند كه چه چيزهايي مي توانند و چه چيزهايي  ــد: ”م ٢٠٠٠ را ببيني
ــتفاده از  ــود. به طوري كه اس ــدار داده ش ــد در اينترنت انجام دهند و در مورد خطرات احتمالي به آنها هش نمي توانن
ــد، ما به طور طبيعي بايد در اين راه قدم بگذاريم.“ با توجه به استراتژي هاي تعليم  ــترش مي باش اينترنت در حال گس

كاربران منبع Görling, The Myth Of User Education, ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت زير راببينيد
http://www.parasite-economy.com/texts/StefanGorlingVB2006.pdf.

Milletary، اقدامات فني در حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:
http://www.cert.org/archive/pdf/Phishing_trends.pdf

٦، قابل  ٢٠٠٦، صفحه ــينگ، ــات ايميل براي مبارزه با فيش ــراي ISPها و ارايه كنندگان خدم ــن تمارين ب ٣. بهتري
دسترسي در سايت:

http://www.antiphishing.com/reports/bestpracticesforisps.pdf
Milletary، اقدامات فني در حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:

http://www.cert.org/archive/pdf/Phishing_trends.pdf
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ــخص كنند،١ اما ــايت ها را مش وجود دارد كه مي تواند به طور خودكار كالهبرداري در وب س
ــايي كنند. راهبرد ــكوك را شناس ــايت هاي مش تا االن، اين محصوالت نمي توانند همه وب س
ــت.٢ ــاس نرم افزارها توانايي حفاظت از كاربران را محدود كرده اس حفاظت از كاربر تنها براس
ــترس به طور مداوم ــعه اعمال حفاظت فني ادامه مي يابد و اين محصوالت در دس اگرچه توس
ــيني براي رويكردهاي ديگر ــوند اما اين قبيل محصوالت هنوز نمي توانند جانش به روز مي ش

شوند. 
يكي از مهمترين عناصر پيشگيري از جرايم سايبري آموزش هاي كاربر است.٣ براي مثال،
ــاس نخواهند گرفت با ــان هيچوقت با آنها تم ــات ماليش ــند كه موسس ــر كاربران آگاه باش اگ
ايميلي كه درخواست گذر واژه يا جزييات حساب بانكي كنند، آنها نمي توانند قرباني حمالت
فيشينگ يا كالهبرداري هويت شوند. آموزش هاي كاربران اينترنت تعداد هدف هاي احتمالي

كالهبرداري را كاهش مي دهد. كاربران مي توانند آموزش داده شوند از راه:
é برنامه هاي آموزش عمومي؛

T آموزش در مدرسه، كتابخانه ها، مراكز IT و دانشگاهها؛ é
.(PPS) مشاركت در آموزش هاي خصوصي- عمومي é

ــتن اطالعات ارتباط با آخرين ــن نيازهاي راهبردي آموزش هاي مؤثر داش ــي از مهمتري يك
ــورها و/ يا تجارت هاي خصوصي از تأكيد بر اينكه ــايبري است. برخي كش تهديدات جرايم س
شهروندان و مشتريان توسط تهديدات سايبري تحت تأثير قرار مي گيرند خودداري مي كنند،

Shaw، ”جزييات فناوري رديابي ضد فيشينگ در اختراع مايكروسافت“، ٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: .١
http://blogs.zdnet.com/ip-telephony/?p=2199
MSN and Microsoft WindowsLive ،“مايكروسافت حفاظت ويندوز در برابر فيشينگ را افزايش مي دهد”e

Customers - Cyota Inc، ٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت:
http://www.microsoft.com/presspass/press/2005/nov05/11-17EnhancesPhishingPro-
tectionPR.mspx

٢٠٠٦، قابل  ,Görling, The Myth Of User Education ــع ــتراتژي هاي تعليم كاربران منب n. با توجه به اس ٢
دسترسي در سايت زير راببينيد

http://www.parasite-economy.com/texts/StefanGorlingVB2006.pdf
٨، وزير امور داخلي فرانسه، در كنفرانس گروه ٨ در سال ٢٠٠٠ را ببينيد:  Jean-Pieree Chevenement توضيح .t ٣
ــد و چه چيزهايي نمي توانند در  ــم. آنها همه بايد بفهمند كه چه چيزهايي مي توانن ــد كاربران را آموزش دهي ــا باي ”م
ــتفاده از اينترنت در حال  ــود. به طوري كه اس ــدار داده ش اينترنت انجام دهند و در مورد خطرات احتمالي به آنها هش

گسترش مي باشد، ما به طور طبيعي بايد در اين راه قدم بگذاريم.“
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FBI .فاش شدن موضوع باعث از دست رفتن اعتماد در سرويس هاي ارتباط آنالين مي شودI
ــايبري را گزارش دهند.١ به منظور تعيين  ــته كه جرايم س ــركت ها خواس به طور صريح از ش
سطح تهديدات، همچنين براي آگاه كردن كاربران، بهبود مجموعه و انتشار اطالعات مربوطه 

حياتي است.٢

۵-۴-۴ همكاري بين المللي
در موارد بسيار زياد فرآيندهاي انتقال اطالعات در اينترنت بيش از يك كشور را تحت تأثير 
ــن مي كند كه انتقاالت  ــت كه تضمي ــبكه و پروتكل هاس ــرار مي دهد.٣ اين نتيجه طراحي ش ق
ــتقيم به طور موقت مسدود شده باشند.٤ به  ــود، حتي اگر خطوط مس موفق مي توانند انجام ش
عالوه تعداد زيادي از سرويس هاي اينترنت (مثل ارايه دهندگان خدمات) توسط شركت هايي 

عرضه مي شوند كه خارج از كشور قرار دارند.٥
در مواردي كه مجرم با قرباني در يك كشور قرار ندارند، پيگرد نيازمند همكاري بين پليس 

ــتم های IT ساکت ننشينند و مراجع  ــينگ و حمله به سيس ــته که در برابر حمالت فيش ــر کت ها خواس T از ش FBI .I ١
قانونی را مطلع کنند، تا آنها در مورد تخلفات اينترنتی آگاهی بهتری داشته باشند. ”اين برای اياالت متحده مشکلی 
ــتر از نتيجه حمالت هک نگران هستند.“ بيان  ــرکت ها به طور واضح در مورد سياست های بد بيش ــت که برخی ش اس

٢٧,١٠,٢٠٠٧,، قابل دسترسی در سايت: ,Heise News بنگريد به .FBI شده توسط مارک مرشون رييس
.٨٠١٥٢/http://www.heise-security.co.uk/news

Symantec، ”گزارش تهديدات امنيت رايانه“ قدامات براي ژوالي-دسامبر ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: .٢
http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/white_papers/ent-hitepaper_internet_p y g p p p p p
security_threat_repory p t

en-us.pdf.ff ٠٣_٢٠٠٧_xi_
روند فعاليت فيشينگ، گزارش ماه آوريل ٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:

http://www.antiphishing.org/reports/apwg_report_april_2007.pdf
ــم، ٢٠٠١،  ــايبري و تروريس ــايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم س Sofaer/Goodman، جرم س .n ٣

١، قابل دسترسي در سايت: صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf

ــتند. با توجه به  ــكل ها، پروتكل كنترل انتقال (TCP) و پروتكل اينترنت (IP) هس ــوز مهمترين پروت ــن و هن ٤. اولي
TCP/IP - اصول،  ــبکه های رايانه؛ Comer، کار کردن اينترنت با r، ش Tanebaum ــبکه بنگريد به: mپروتکل های ش

پروتکل ها و معماری.
Huebner/Bem/Bem،جرايم رايانه - گذشته، حال، آينده، شماره ٦، قابل دسترسي در سايت: .٥

http://www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Fo-
rensics_Past_Present_Future.pdf.

ــاده ترين ذخيره  Clark، فناورهای ذخيره ای برای س ــبكه، بنگريد به: ــرويس هاي ذخيره اي ش kبا توجه به امكانات س
اطالعات و مديريت، ٢٠٠٥.
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در همه كشورهاي متأثر مي باشد.١ تحقيقات بين المللي و فراملي بدون رضايت مراجع قانوني
ــكل است. اين اصل در كل به يك كشور ــورهاي درگير با توجه به اصل حاكميت ملي مش كش
ــور ديگري بدون اجازه قدرت هاي محلي انجام ــد كه تحقيقات را در قلمرو كش ــازه نمي ده اج
دهند.٢ بنابراين، انجام پيگرد نيازمند حمايت از طرف مراجع قانوني در همه كشورهاي درگير
مي باشد. با توجه به اين حقيقت كه در بيشتر موارد مدت زمان كوتاهي وجود دارد كه در آن
تحقيقات مي توانند انجام شوند، كاربرد رژيم هاي همكاري قانوني دوطرفه كالسيك وقتي كه
ــود، دارای مشكالت مشخصي هستند. اين به دليل ــايبري اجرا مي ش در مورد پيگرد جرايم س
اين است كه همكاري قانوني دوطرفه در كل نيازمند صرف زمان براي اقدامات رسمي است.
بنابراين بهبود همكاري بين المللي نقش مهم و حياتي را در توسعه و اجراي راهبرد هاي امنيت

سايبري و ضد جرايم سايبري بازي مي كند. 

t. با توجه به نياز برای همکاری بين المللی در جنگ عليه جرايم سايبری، بنگريد به: Putnam/Elliott، پاسخ های  ١
ــايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم  ــايبريگ در Sofaer/Goodman، جرم س nبين المللی به جرايم س

٣٥، قابل دسترسي در سايت: سايبري و تروريسم، ٢٠٠١، صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_35.pdp g p f

٢٠٠١، صفحه  Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم،
١، قابل دسترسي در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f
h. حاكميت ملي اصلي است در قانون بين المللي، منبع، Roth، حاكميت كشوري، مشروعيت بين المللي و ناسازگاري  ٢

٢٠٠٥، صفحه ١، قابل دسترسي در سايت: اخالقي،
http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf.
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ــتگي به رويكردهاي ملي را اين فصل مروري از رويكردهاي قانونگذاري بين المللي١ و وابس
ارايه خواهد نمود.

۱-۵ رويكردهاي بين المللي
ــرفت ها در جرايم ــراي تجزيه و تحليل آخرين پيش ــازمان هاي بين المللي ب ــدادي از س تع
ــعه راهبرد ها براي جنگ با ــايبري به طور ثابتي كار مي كنند و گروههاي كاري را براي توس س

اين جرايم ايجاد كرده اند.

۸۲ ۲ گروه ۵-۱-۱
٨ (G٨) كميته ای فرعي٣ را براي جرايم فناوري پيشرفته كه با جنگ ٨، گروه ١٩٩٩ ٩در سال

١. شامل رويكردهاي منطقه اي.
٨ كشور مي باشد: كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگليس، اياالت متحده و روسيه. رياست گروه  ــامل ٢. گروه ٨ ش

٦٠ درصد اقتصاد دنيا را در اختيار دارد هر سال گردشي مي باشد. ٨ كه
ــنهاد پذيرفته  ٤٠ پيش ــرفته- براي بهبود اجراي ٣. ايده ايجاد ٥ زير گروه - در بين آنها، يكي براي جرايم فناوري پيش

بود. ٨ در سال ١٩٩٦ شده توسط سران گروه
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عليه جرايم سايبري سروكار دارند ايجاد كرد.١ در طول نشست شان در واشنگتن رئيس بخش 
١٠ اصل و١٠ طرح براي مبارزه با جرايم فناوري پيشرفته موافقت  دادگستري و وزيران كشور با

٨ روساي گروه ٨ بعداً به اين اصول صحه گذاشتند كه شامل: كردند.٢
é نبايد مكان امني براي آنهايي كه از فناوري هاي اطالعات سوء استفاده مي كنند باشد.

ــورهاي  ــرفته بين المللي بايد در بين همه كش é تحقيق و پيگرد قانوني جرايم فناوري پيش
ــوراتفاق  ــيب در كدام كش ــرار بگيرد، بدون توجه به اينكه آس ــورد همكاري ق ــر م درگي

افتاده.
é كاركنان پليس براي بررسي جرايم فناوري هاي پيشرفته بايد آموزش داده شوند و مجهز 

شوند.
٨، گروه ٨ طرح هايشان را با توجه به جنگ عليه جرايم فناوري هاي پيشرفته در  ١٩٩٩ ٩در سال
كنفرانس وزيران در مبارزه با جرايم سازمان يافته در مسكو مشخص كرد.٣ آنها نگراني هايشان 
ــودكان)، همچنين قابليت رديابي معامالت و  ــتهجن ك ــاره جرايم (از قبيل موضوعات مس درب
دسترسي فرامرزي به اطالعات ذخيره شده را بيان كردند. ابالغيه رسميشان شامل چند اصل 
ــت كه امروزه در تعدادي از راهبرد هاي بين المللي يافت  ــايبري اس در مبارزه عليه جرايم س

مي شود.٤
ــبكه ٢٤/٧ ــعه ش ــان توس ــط گروه كارشناس ــده توس ٧يكي از موفقيت هاي تجربي انجام ش

١. ايجاد زير گروه (همچنين توصيف شده به عنوان زير گروهي براي ”Lyon Group“) تالش هاي گروه ٨ را ادامه 
ــروع شد با تشكيل گروه متخصصان جرايم سازمان  ــازمان يافته، كه ش ٧) در مبارزه با جرايم س داد (در آن زمان گروه
٨ بيان داشت: ”ما مي دانيم  ١٩٩٥، گروه ــال ١٩٩٥. در نشستي در هاليفاكس در سال يافته(Lyon Group) در س
ــويي در قاچاق دارد و جرايم ديگر مي باشد.  ــگيري از پولش كه موفقيت نهايي نيازمند همكاري همه دولت ها براي پيش
ــد اين اختيار موقت را بدست  ــازمان يافته، ما گروهي از متخصصان ارش براي اجراي تعهداتمان در مبارزه با جرايم س
آورده ايم. براي بررسي همكاري هاي دو و چند جانبه براي شناسايي موانع و گزينه هايي براي بهبود همكاري و پيشنهاد 
١٧ ژوئن، ١٩٩٥، براي  دادن اعمال آزمايشي براي برطرف كردن موانع“، بنگريد به: بيانيه رييس نشست هاليفاكس،
اطالعات بيشتر بنگريد به: دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك 

١٧، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد: جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
UNCTAD/SDTE/ ،٢٠٠٥ ــات، ــادي اطالع ــزارش اقتص ــعه، گ ــارت توس ــل در تج ــازمان مل ــس س ٢. كنفران

٢٣٣،قابل دسترسي در سايت: ECB/١/٢٠٠٥، فصل ٦، صفحه
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf

١٩-٢٠، اكتبر ١٩٩٩. ٨ در مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي“، مسكو، ٣. ابالغيه كنفرانس وزيران گروه
٤. فصل ٦ را ببينيد.
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بين المللي نقطه ارتباط يا تماس بوده است كه نيازمند مشاركت كشورها براي ساختن نقاط
٧ روز در هفته قابل ــاعت در روز و ٧ س ٢٤ ــد كه ارتباط براي پيگيري هاي بين المللي مي باش

دسترسي باشند.١
ــايبري را با محيط هاي G٨ موضوع جرايم س ،٨ ٢٠٠٠ ــال ٨در كنفرانس G٨ در پاريس، در س
٨ در همان زمان در تالش براي راهكارهايي ــي قرار داد. گروه ٨ديجيتال بي قانون مورد بررس
ــيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا بود.٢ در سال ٢٠٠١، بين المللي براي متصل كردن كنوانس
٨گروه ٨ ابزارهاي مورد نياز براي مبارزه با جرايم سايبري را در كارگاه آموزشي توكيو مورد بحث

قرار داد.٣ با تمركز روي اينكه چگونه الزامات در نگهداري اطالعات بايد اجرا شود.٤
٢٠٠٤، وزيران دادگستري ابالغيه رسمي را صادر كردند كه در آن نياز براي ايجاد ٤در سال
٨ دوباره، گروه ٨ موارد ظرفيت هاي جهاني در جنگ با جرايم اينترنتي مورد بحث قرار گرفت.٥
١. ايده شبكه ٢٤/٧ توسط تعدادي از رويكردهاي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري انتخاب شده است. مثالي در اين 

مورد تبصره ٣٥ كنوانسيون جرايم سايبري مي باشد:
ــاعته، هفت روز هفته، به منظور تضمين  ــترس بودن ٢٤ س ــي را اختصاص دهد با در دس (١) هر عضو بايدنقطه تماس
ــتم ها و اطالعات صورت گيرد، يا براي جمع  ــريع براي پيگيري و اقدامات جنايي در رابطه با سيس اينكه همكاري س
آوري مدرك به شكل الكترونيك در تخلف جنايي مي باشد. چنين همكاري هايي بايد شامل تسهيل، يا اگر مجاز باشد 

تحت قانون بومي، انجام دادن مستقيم اعمال زير:
a) آماده كردن وسايل فني

٣٠؛ b) نگهداري اطالعات مطابق تبصره هاي ٢٩ و
c) جمع آوري مدرك، تهيه اطالعات قانوني، و مكان يابي مظنونين. [...]

٨ عزم خود را جزم كرده،  ــه، بيان كرد كه: ”االن كه گروه ــور فرانس Jean-Pieree Chevenement، وزير كش .t ٢
ــت. براي فرانسه،  ــمي كردن قانون ها و رويه هاي جديد براي همكاري در اعمال ابزارهاي قانوني در دنيا حياتي اس رس
ــايبري شوراي اروپا بنا به چند دليل بسيار مهم مي باشد. پيش نويس  ــيون جرايم س مذاكرات به طريقي كه در كنوانس
ــورها بايد بشناسند را تعريف مي كند. اين پيش نويس راه هايي كه مي تواند همكاري  تحت بحث تخلفاتي كه همه كش
ــترداد مجرمين هم بحث مي كند. به  ــنهاد مي دهد. همچنين درمورد اس كرد براي مثال ايده نقاط تماس ملي را پيش
طور خالصه، اين توافق نامه ابزاري ضروري مي باشد، كه فرانسه مي خواهد نتايج آن را در دوره زماني منطقي مشاهده 
ــورهاي درگير شامل چند كشور مهم خارج از شوراي اروپا كه، زماني اين  ــت كه كش كند. اهميت اين مذاكرات اين اس
ــت. ايده از اين امر براي رسيدن  ــيون را امضا كردند باز هم براي اعضايي كه مي خواهند آن را امضا كنند باز اس كنوانس
ــويي  ــود تا ديگر اينترنت جايي براي فعاليت هاي مجرمانه اي نظير پولش ــيوني كه به طور جهاني اعمال ش به كنوانس
ــتم جهاني است و هيچ كشوري نمي تواند خود را در حصار قرار دهد و در  ــد. ما بايد بدانيم كه اينترنت يك سيس نباش

همكاري بين المللي شركت نكند.“
٣. كارگاه آموزشي گروه ٨ و امنيت در فضاي سايبري، توكيو، مي٢٠٠١.

ــات را بيان كردند. ”با پيچيدگي موضوعات  ــان با توجه به اجراي الزام به نگهداري اطالع ــان نگراني هايش ٤. متخصص
ــت“؛ ”گزارش كارگاه آموزشي در مورد  ــدني نيس ــده راهكارهاي توخالي براي نگهداري اطالعات احتماًال ش مطرح ش

م

ــايبري،  ــي گروه ٨ و امنيت در فضاي س پيامدهاي احتمالي از نگهداري اطالعات تجارت هاي مختلف“، كارگاه آموزش
توكيو، مي ٢٠٠١.

٥. ابالغيه وزراي دادگستري و كشور گروه ٨، واشنگتن، ١١ مي ، ٢٠٠٤.
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ــايبري اتحاديه اروپا را مورد بحث قرار داد.١ در طول  ــيون جرايم س ــده در كنوانس مطرح ش
ــور موضوعات مربوط به جنگ با جرايم  ــكو، وزيران دادگستري و كش ٢٠٠٦ در مس ــت ٦نشس
ــايبري بخصوص لزوم بهبود اقدام متقابل مؤثر را به  ــايبري و همچنين موضوعات فضاي س س
ــتي ديگر در مسكو كه موضوع تروريسم سايبري٣ را به  ــت با نشس ــتند.٢ اين نشس بحث گذاش

بحث گذاشتند دنبال شد.٤
ــال ٢٠٠٧ در مونيخ، موضوع استفاده تروريست ها از اينترنت  ٧ در س ٨ ــت گروه ٨درحين نشس
ــتن سوءاستفاده تروريست ها  ــركت كنندگان با جرم دانس ــتر مورد بحث قرار گرفت و ش بيش

ــنگتن، ١١ مي ، ٢٠٠٤. ”ادامه دادن براي تقويت قوانين خانگي“:  ــتري و كشور گروه ٨، واش ١. ابالغيه وزراي دادگس
ــتفاده مجرمانه از اينترنت، همه كشورها بايد  ــت و اس ــاخت واقعي ظرفيت هاي جهاني براي مبارزه با تروريس براي س
ــبكه هاي رايانه اي را جرم مي دانند تالش كنند و امكان همكاري سريعتر در  ــتفاده از ش براي بهبود قوانيني كه سوءاس
٢٠٠٤، ما براي براي تشويق  ١ جوالي ــوراي اروپا در ــيون ش ــدن كنوانس پيگيري هاي اينترنتي را بدهند. با اجرايي ش

پذيرش استانداردهاي قانوني گام برداريم.“
٢. شركت كنندگان اهدافشان را براي تقويت ابزارها در مبارزه با جرايم سايبري بيان كردند: ”ما ضرورت بهبود اعمال 
IT و اعمال تروريستي در اين كره خاكي با فناوري هاي پيشرفته پيشگيري  Tمتقابل موثر را بحث كرديم كه از تروريسم
ــگيري از چنين اعمال خالفكارانه اي ضروري است، به عنوان  خواهد كرد. براي اين امر، تعبيه كردن اعمالي براي پيش
مثال در حوزه مخابرات كه شامل كار عليه فروش اطالعات خصوصي، اطالعات جعلي و اعمال ويروس ها و برنامه هاي 
مخرب رايانه مي باشد. ما متخصصانمان را آموزش خواهيم داد براي خلق رويكردهاي متحد در مبارزه با جرايم سايبري، 
و ما به قانون بين المللي پايه اي نياز خواهيم داشت براي اين امر ويژه، و ما همه آن را براي جلوگيري تروريست ها براي  
ــت ها اعمال خواهيم كرد.“ بنگريد به: ــايت هاي اينترنتي براي عضوگيري و استخدام تروريس ــتفاده از رايانه ها و س اس
http://www.g7.utoronto.ca/justice/justice2006.htm

ــه: Lewis، ” اينترنت و  ــالوه نگاه كنيد ب s را ببينيد. به ع ــش ١-٨-٢ ــايبري بخ ــم س ــا توجه به موضوع تروريس ٣. ب
تروريسم“، قابل دسترسی در سايت:

http://www.csis.org/media/csis/pubs/050401_internetandterrorism.pdf
Lewis، ”تروريسم سايبري و امنيت سايبري“:

http://www.csis.org/media/csis/pubs/020106_cyberterror_cybersecurity.pdf;
Denning، ”اكتيويسم، هكتيويسم و تروريسم سايبري: اينترنت به عنوان ابزاري براي تحت تاثير قرار دادن سياست 
٢٣٩، قابل  ــبكه ها و شبكه هاي جنگ: آينده ترور، جرم و جنگ طلبي“ صفحه Arquilla/Ronfeldt،“ش tخارجي“

دسترسي در سايت:
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch8.pdf
٦ ،٦ Lake e؛ ١٠٣٣ ــتيد؟“، جلد ٤٥، صفحه ــما تحت محاصره هس ــايبري، آيا ش ــم س Embar-Seddon، ”تروريس

ــورها،  ــايبري“ در قانون بومي كش OSCE/ODIHR، در قانونگذاري ”ترور س ــرح R. ش ــوس، ٢٠٠٠، صفحه ١١ كاب
٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت:

http://www.legislationline.org/uploadlawreviews/93/60/ b15d8093cbebb505ecc3b4e
f976.pdf

ــل موثر براي  ــت: «تالش هاي متقاب ــايبري فراخوان كرده اس ــم س ــت براي اعمال مبارزه به تروريس ــه نشس ٤. ابالغي
سوءاستفاده از فضاي سايبري براي اهداف تروريستي، شامل تهييج براي ارتكاب به اعمال تروريستي، براي طرح ريزي 

اعمال تروريستي، همچنين استخدام و آموزش تروريست ها» براي اطالعات بيشتر بنگريد به:
http://en.g8russia.ru/docs/17.html
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ــورها بايد جرم بدانند ــامل اعمال ويژه اي كه كش ــت كردند.١ اين توافق ش ــت موافق از اينترن
نمي شود. 

۲-۱-۵ سازمان ملل۲
ــت- ٧ ٧ آگوس ٢٧ ــگيري از جرايم و رفتار مجرمان (در هاوانا، كوبا، ــتمين كنگره پيش ٧در هش
ــازمان ملل با قانونگذاري در مورد جرايم رايانه اي موافقت كرد.٣ ١٩٩٠)، دبيركل س ــپتامبر س
٤بر اين اساس، سازمان ملل كتابچه راهنمايي را در سال ١٩٩٤ در پيشگيري و كنترل جرايم
ــتفاده از ــوء اس ــال ٢٠٠٠، دبيركل با بيانيه اي در مبارزه با س ــرد.٤ در س ــر ك ــه اي منتش رايان
٧ در سال ١٩٩٧ نشان مي دهد.٥ ٨فناوري هاي اطالعات موافقت كرد كه مشابهاتي با طرح گروه ٨
در اين بيانيه، دبيركل اعمالي را براي پيشگيري از سوء استفاده از فناوري اطالعات مشخص

كرد، شامل:
ــان محيط هاي امن را براي آنهايي كه از فناوري ــورها بايد تضمين كنند كه قانونهايش كش
ــتفاده مي كنند حذف مي كنند؛ پليس در تحقيق و پيگرد موارد بين المللي ــوء اس اطالعات س
ــورهاي مربوطه مورد همكاري قرار ــتفاده از فناوري اطالعات بايد در ميان همه كش ــوء اس س
بگيرد؛ پرسنل پليس براي بررسي سوء استفاده از فناوري اطالعات بايد آموزش ديده و مجهز

شوند ؛
ــازمان ملل با بيانيه اي ديگر در مبارزه با سوء استفاده از فناوري ٢٠٠٢، دبيركل س ــال ٢در س

ــتورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش  ــتر بنگريد به: دس ١. براي اطالعات بيش
استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه ١٧، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
١٩١ كشور عضو  ٢٠٠٧ ــت كه در سال ١٩٤٥ تاسيس شد و در سال ــازمان ملل (UN) سازماني بين المللي اس ٢. س

داشته است.
ــامبر ١٩٩٠. متن كامل اين ابالغيه در  ١٤ دس ــط دبيركل سازمان ملل در ــد توس A/RES/١٢١/٤٥، پذيرفته ش .٣

سايت زير قابل دسترسي مي باشد:
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r121.htm

E.٩٤.IV.٥) ، قابل  ــارات سازمان ملل، شماره فروش ــگيري و كنترل جرايم رايانه اي (انتش E در پيش UN N. راهنماي ٤
دسترسي در سايت:

http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html
A/RES/٦٣/٥٥. متن كامل اين ابالغيه در سايت زير موجود است: .٥

http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf
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ــارزه با جرايم  ــاي بين المللي موجود در مب ــرد.١ اين بيانيه به رويكرده ــت ك ــات موافق اطالع
سايبري و تأكيد بر راهكارهاي مختلف اشاره مي كنند. 

ــازمانهاي منطقه اي و بين المللي در مبارزه با جرايم فناوري هاي  با درنظر گرفتن وظيفه س
ــامل كار اتحاديه اروپا در باال بردن كنوانسيون جرايم سايبري همچنين وظيفه  ــرفته، ش پيش
ــي و اعتماد در فضاي  ــش خصوصي در ايمن ــل بين دولت و بخ ــعه تعام ــازمانهايي در توس س

سايبري،
١- دعوت از كشورهاي عضو، براي توسعه قانون و سياست ملي براي مبارزه با سوء استفاده 
از فناوري هاي اطالعات با درنظر گرفتن، كار و موفقيت كميسيون پيشگيري از جرايم و 

قضاوت جنايي و سازمانهاي منطقه اي و بين المللي ديگر؛
٢- در نظر گرفتن ارزش اعمال بيانيه، و درباره دعوت از كشورهاي عضو براي در نظر گرفتن 

آنها در تالشهايشان براي مبارزه با سوء استفاده از فناوري اطالعات؛
٣- تصميم براي به تعويق انداختن مالحظات اين موضوع.

٤در سال ٢٠٠٤، سازمان ملل گروه كاري را براي بررسي هرزنامه، جريان سايبري و موضوعات 
ديگر اينترنتي ايجاد كرد، با تأكيد بر آمادگي سازمان ملل در شركت در بحث هاي بين المللي 

در تهديدات جرايم سايبري.٢
ــال ٢٠٠٥،  ــت كيفري در بانكوك در س ــگيري از جرم و عدال ــره پيش ــن كنگ ٥در يازدهمي
ــايبري  ــازي در جنگ با جرايم س اعالميه اي مورد پذيرش قرار گرفت كه بر نياز به يكسان س

تأكيد داشت٣ در ميان آنها موارد زير مطرح شد:
ــرفت هاي اعمال ملي و همكاري بين المللي  ما اصل اهميت اجراي ابزارهاي موجود و پيش
ــايبري،  در موضوعات كيفري، مثل درنظر گرفتن تقويت عملكرد، بويژه در مبارزه با جرايم س
ــويي و قاچاق تأكيد داريم، همچنين اصل استرداد مجرمين، همكاري قانوني دوطرفه و  پولش

A/RES/١٢١/٥٦. متن كامل اين ابالغيه در سايت زير موجود است: .١
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/482/04/PDF/N0148204.pdf

٢١ سپتامبر ٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: ،UN ٢. با توجه به ايجاد گروه كاري، بنگريد به مطلب مطبوعاتي
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=11991&Cr=internet&Cr1=

٣. ”اعالن مشترك و پاسخ: همكاري استراتژيك در پيشگيري از جرايم“، قابل دسترسي در سايت:
http://www.unodc.org/pdf/crime/congress11/BangkokDeclaration.pdf
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مصادره اموال.
ــريع ــرفت س ــازي،  فناوري اطالعات و پيش  ما تأكيد مي كنيم كه، در دوره حاضر جهاني س
ــتفاده از اين فناوري ها براي اهداف ــوء اس ــبكه رايانه با س ــتم هاي ش مخابرات جديد و سيس
ــهايي را براي تقويت همكاري هاي موجود براي ــت. بنابراين ما تالش ــده اس مجرمانه همراه ش
ــعه همكاري ــرفته، به انضمام توس تحقيق و پيگرد جرايم رايانه اي و جرايم فناوري هاي پيش
ــكل منطقه اي و ــازمان ملل در ش ــش خصوصي را ارج مي نهيم. ما اهميت همكاري س ــا بخ ب
ــيون پيشگيري از جرايم ــايبري را درك مي كنيم و از كميس بين المللي در مبارزه با جرايم س
ــتر در آن حوزه با همكاري سازمان هاي ديگر را ــي همكاري بيش و قضاوت جنايي، براي بررس

دعوت مي نماييم. 
ــايبري را مورد ــازمان ملل موضوعات مربوط به جرايم س به عالوه تعدادي از بخش هاي س

بررسي قرار داده اند. مهمترين آنها شامل:
ــيون پيشگيري از ــازمان ملل (UNODC) كميس é اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم س
ــگيري مؤثر از جرم عدالت ــاوت جنايي١ بيانيه اي را پذيرفتند در مورد پيش ــم و قض جراي

كيفري براي مبارزه با سوء استفاده جنسي از كودكان.٢
ــوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل٣ با بيانيه اي در مورد همكاري ــال ٢٠٠٤ ش ٤ در س é
ــتفاده و جعل ــوء اس ــگيري، تحقيق، پيگرد و مجازات كالهبرداري، س بين المللي در پيش

١٩٩١ ايجاد شد كه بخشي فرعي از شوراي  ــگيري از جرايم و قضاوت جنايي (CCPCJ) در سال ــيون پيش ١. كميس
اقتصادي و اجتماعي است.

ــي از  ــتفاده جنس ــخ هاي قضايي براي مبارزه با سوءاس ــگيري موثر از جرايم و پاس CCPCJ در پيش ١٦/٢ ٢. ابالغيه
ــاي قانوني موجود بنگريد به:  ــعه اين ابالغيه و براي مروري در مورد ابزاره ــا توجه به فرآيند بحث در توس ــودكان. ب ك
ــامل فعاليت هاي باندهاي  ــگيري از جرايم و قضاوت جنايي در جرايم شهري، ش ــيون پيش ــت دبيرخانه كميس يادداش
/٢٠٠٧/١٥.CN Nتبهكار، و پيشگيري موثر از جرايم و پاسخ هاي قضايي براي مبارزه با سوءاستفاده جنسي از كودكان،

CRP.٣، قابل دسترسي در سايت:
http://www.america.gov/st/washfile-english/2007/April 20070423135940ajrom0.709
469. html

ــازماني براي همكاري اقتصادي، اجتماعي و كارهاي  ــوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل (ECOSOC) س ٣. ش
ــد و در مورد موضوعات اقتصادي و اجتماعي بين المللي بحث مي كند. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: مربوطه مي باش
http://www.un.org/ecosoc
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ــورا با بيانيه اي در همكاري  ٢٠٠٧ اين ش ــال ٧ در س هويت و جرايم مربوطه موافقت كرد.١
بين المللي در مورد پيشگيري، پيگيري، پيگرد و مجازات كالهبرداري اقتصادي و هويتي 
ــفاف چالش هاي جرايم  ــن بيانيه ها به طور ش ــت كرد.٢ هر دو اي ــته موافق ــم وابس و جراي

اينترنتي٣ را مورد بررسي قرار نمي دهند اما با توجه به جرايم قابل اعمال مي باشند.
٢٠٠٤ اين شورا با بيانيه اي در مورد فروش قانوني دارو از طريق اينترنت كه به طور  ٤در سال

شفاف در رابطه با پديده جرايم رايانه اي است موافقت كرد.٤

۳-۱-۵ اتحاديه بين المللي مخابرات۵
اتحاديه بين المللي مخابرات (ITU)، به عنوان عاملي تخصصي در سازمان ملل، نقش مهمي 
ــعه مخابرات، همچنين موضوعات امنيت سايبري بازي مي كند.  ــازي و توس را در استانداردس
Uدر ميان فعاليت هاي ديگر، ITU آژانس جهاني جامعه اطالعاتي (WSIS) بود كه در دو فاز 
ــان از همه  ــتمداران و كارشناس در ژنو (٢٠٠٣) و در تونس (٢٠٠٥) اتفاق افتاد. دولتها، سياس
نقاط دنيا ايده ها و تجربه هايشان را در مورد بهترين نحوه بررسي موضوعات جامعه اطالعاتي 
جهاني، شامل توسعه قوانين و استانداردهاي سازگار به اشتراك گذاشتند. طرح عملي ژنو بر 

اهميت كاركردها در مبارزه با جرايم سايبري تأكيد مي كند.٦
،ICT ساختن اعتماد و امنيت در استفاده از .T C٥

ــق، پيگرد و مجازات كالهبرداري  ــگيري، تحقي ECOSOC در همكاري بين المللي براي پيش ٢٠٠٤/٢٠ ــه ١. ابالغي
اقتصادي و جرايم وابسته، قابل دسترسي در سايت:

http://www.un.org/ecosoc/docs/2004/Resolution%202004-26.pdf
ــگيري، پيگيري، پيگرد و مجازات كالهبرداري  ECOSOC در همكاري بين المللي براي پيش ــه ٢٠٠٤/٢٦ ٢. ابالغي

اقتصادي و جرايم وابسته، قابل دسترسي در سايت:
http://www.un.org/ecosoc/docs/2004/Resolution%202004-20.pdf

١٥-١-٦ را ببينيد. و ٣-٧-٢ ID اينترنتي، بخش هاي ٣. با توجه به سرقت
ECOSOC در فروش داروهاي غير قانوني براي افراد از طريق اينترنت، قابل دسترسي در سايت: ٤. ابالغيه ٢٠٠٤/٤٢
http://www.un.org/ecosoc/docs/2004/Resolution%202004-42.pdf
٥. اتحاديه مخابرات بين المللي (ITU) كه مقر آن در ژنو مي باشد به عنوان اتحاديه تلگراف بين المللي در سال ١٨٦٥

١٩١ كشور عضو مي باشد و داراي  ITU  داراي ــد. اين اتحاديه آژانسي تخصصي از اتحاديه اروپا مي باشد. ــيس ش Uتاس
٧٠٠ جزء. بيشتر از

http://www.itu.int :براي اطالعات بيشتر بنگريد به
٢٠٠٣، قابل دسترسي در سايت: ،WSIS  ٦. طرح عملي ژنو

http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1160|0
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١٢، اعتماد و امنيت جزء مهمترين اركان جامعه اطالعاتي هستند.
)b) دولتها، در همكاري با بخش خصوصي، بايد درخصوص جرايم سايبري و سوء استفاده از
ICT پاسخگو باشند از راه: توسعه خطوط راهنمايي كه تالشها در اين محيط را در نظر
ــد تالش بگيرد؛ انجام قانونگذاريي كه امكان تحقيقات مؤثرتر و پيگرد جرم را بدهد؛ رش
براي همكاري دوطرفه مؤثر، تقويت حمايت قانوني در سطح بين المللي براي پيشگيري،

رديابي و بازيابي از اين قبيل رويدادها؛ و تشويق به تعليم و رشد آگاهي.
ــي قرار ــال ٢٠٠٥ در تونس مورد بررس ٥ در س WSIS ــايبري همچنين در فاز دوم Sجرايم س
ــه تونس براي جامعه اطالعاتي١ بر نياز به همكاري بين المللي در مبارزه ــتور جلس گرفت. دس
ــود مثل بيانيه هاي دبيركل ــايبري تأكيد دارد و به رويكردهاي قانونگذاري موج ــا جرايم س ب

سازمان و كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا اشاره دارد:
ما بر اهميت پيگرد جرايم رايانه اي بانضمام جرايمي كه در يك حوزه قضايي صورت گرفته
ــذارد، تأكيد مي كنيم. ضرورت تأثير راهكار يا ابزارهاي مؤثر ــي بر ديگر حوزه ها تأثير مي گ ول
ــي در ميان مقامات ــراي افزايش همكاري بين الملل ــطوح ملي و منطقه اي ب ــد در س و كارآم
ــت ــس مربوط به جرايم رايانه اي را تأكيد مي نمايم. ما از دولت ها درخواس ــالح و پلي ذيص
ــرمايه گذاري براي تدوين و تصويب ــاير گروه هاي ذينفع و س مي نماييم در همكاري با س
قوانين الزم براي توسعه و پيشرفت تحقيق و پيگرد جرايم رايانه اي با توجه به چهارچوب
ــا مبارزه با UNGZ در رابطه ب ٥٥ /٦٣ و ٥٦/١٢١ ــاي ــال قطع نامه ه ــراي مث ــود ب ٥موج
سوءاستفاده از فناوري هاي اطالعات و پروژه هاي منطقه اي در اين زمينه اقدام نمايد. چنين

مواردي تنها به شوراي كنوانسيون اروپا در رابطه با جرايم رايانه اي محدود نمي شوند.
ــهيل كننده اي براي بنا نهادن امنيت و WSIS، ITU به عنوان تس Uبه عنوان نتيجه اي از

٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت: ١. دستور جلسه تونس براي جامعه اطالعاتي،
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0
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ــت دوم WSIS در  S در نشس ــد.١ ــتفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات معرفي ش اعتماد در اس
U، دبيركل ITU بر اهميت همكاري بين المللي درمبارزه با جرايم سايبري تأكيد  ــال ٢٠٠٧ ٧س
Uكرد و برپايي دستور جلسه امنيت سايبري جهاني ITU را اعالم نمود.٢ دستور جلسه امنيت 
ــده،٤ شامل  ــاخته ش ٥ ركن راهبردي س ــاس ٥ و براس ــايبري جهاني از هفت هدف كليدي،٣ س
ــرح زير  ــايبري. هفت هدف به ش ــعه مدل قانونگذاري جرايم س جزييات راهبرد ها براي توس

مي باشند:
١- جزييات راهبرد ها براي توسعه مدل قانونگذاري جرايم سايبري كه به طور جهاني قابل 

اعمال است و مبادله اطالعات با اعمال قانونگذاري منطقه اي و ملي موجود.
٢- جزييات راهبرد ها براي ايجاد ساختارهاي ملي و منطقه اي مناسب و سياست هايي براي 

جرايم سايبري.
ــطح جهاني و طرح هاي  ــعه راهبرد ها براي وضع معيار امنيتي مورد پذيرش در س ٣- توس

تاييدي براي كاربرد نرم افزارها و سيستم ها.
ــراي تضمين همكاري فرامرزي بين  ــا براي ايجاد چهارچوبي جهاني ب ــعه راهبرد ه ٤- توس

ابتكارات موجود و جديد.
ــايي ديجيتال جهاني و لزوم  ــتم شناس ــعه راهبرد ها براي ايجاد و موافقت با سيس ٥- توس
ساختارهاي سازماندهي شده براي تضمين شناخت اعتبارات ديجيتال براي افراد خارج 

از مرزهاي جغرافيايي.

١. براي اطالعات بيشتر خط عملي C٥ را ببينيد:
http://www.itu.int/wsis/c5/

WSIS، صفحه ١، در سايت: Cو همچنين گزارش دومين نشست تسهيل سازي براي خط عملي ٥
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/pgc/2007/events/docs/meetingreport.pdf

٢٠٠٨، در سايت: ،WSIS Cو گزارش سومين نشست تسهيل سازي براي خط عملي ٥
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/WSIS/3rd_meeting_docs/WSIS_Action_
Line_C5_Meeting_Report_June_2008.pdf

٢. براي اطالعات بيشتر به سايت زير رجوع كنيد:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html
3. http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html

ــازماني و  ــازماني، ظرفيت س ــاختارهاي س ــند: اعمال قانوني، اعمال فني و رويه اي، س ٤. پنج ركن به قرار زير مي باش
همكاري بين المللي. براي اطالعات بيشتر بنگريد به:

 http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html
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ــهيل ظرفيت هاي انساني و ساختاري براي باال بردن ــعه راهبردي  جهاني براي تس ٦-  توس
سطح آگاهي.

ــنهاد چهارچوب هاي احتمالي براي راهبرد همكاري، گفتمان و هماهنگي جهاني، ٧- پيش
در همه زمينه هاي ذكر شده.

GCA ايجاد شد.١ Aگروه كارشناسي براي مهيا كردن راهبردهاي مربوط به

۴-۱-۵ شوراي اروپا۲
ــوراي اروپا (COE) بر ماهيت بين المللي جرايم رايانه اي تأكيد داشت ــال ١٩٧٦، ش ٦در س
ــي بر روي جنبه هاي جرايم اقتصادي اين موضوع بحث كردند. اين موضوع در و در كنفرانس
١٩٨٥، شوراي اروپا كميته  كارشناسي٤ را براي بحث دستور جلسه باقي مانده بود.٣ در سال
ــال ١٩٨٩، كميته اروپايي در ٩ در س ــاي قانوني جرايم رايانه اي تعيين كرد.٥ ــورد جنبه ه در م
بررسي مشكالت جرايم با «گزارش كارشناسان در جرايم رايانه اي»٦ با تجزيه و تحليل عناصر
قانوني كيفري الزم براي مبارزه با اشكال جديد جرايم الكترونيك، شامل كالهبرداري رايانه اي
ــنهادي٧ موافقت كرد ــال ١٩٨٩ با پيش ٩و جعل هاي رايانه اي موافقت كرد. كميته وزيران در س

كه به طور ويژه بر ماهيت جرايم رايانه اي تأكيد داشت:
٥كميته وزيران وفق مفاد تبصره b١٥ اساسنامه شوراي اروپا، با در نظر گرفتن اينكه جرايم
ــازي ــه اي اغلب خصوصيت فرامرزي دارند؛ با آگاه بودن از نتايج موردنياز براي يكسان س رايان

١. بنگريد به:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/hleg/index.html

٧ تاسيس شد، و سازماني بين المللي با ٤٧ كشور  ١٩٤٩ ــبورگ مي باشد در سال ــوراي اروپا، كه مقر آن در استراس ٢. ش
ــوراي اروپا نبايد با اتحاديه اروپا و شوراي اروپايي ها اشتباه گرفته شود، به طوري كه  ــد. ش عضو در ناحيه اروپامي باش

شوراي اروپا بخشي از اتحاديه اروپا نيست، بلكه سازماني جدا است.
ــناختي جرايم اقتصادي در  ــي: جنبه هاي جرم ش ــات تحقيقاتي جرم شناس ــن كنفرانس مديران موسس ٣. دوازدهمي

استراسبورگ، ١٩٧٦.
 ،EEC، OECD ١٥ متخصص مي باشد، همچنين ناظراني از ژاپن، كانادا، اياالت متحده، ٤. كميته متخصصان شامل

،Nilsson in Sieber، ”جرايم فناوري اطالعات“، صفحه ٥٧٧. r. منبع:  UN و
UNCTAD/SDTE/ ،/ ــي، ٢٠٠٥ ــاد اطالعات ــزارش اقتص ــعه، گ ــارت و توس ــل در تج ــازمان مل ــس س ٥. كنفران

.١/٢٠٠٥/ECB
.٥٧٦ ،Nilsson in Sieber، «جرايم فناوري اطالعات»، صفحه .r ٦

١٩٨٩ در چهارصد و بيست و  ــپتامبر ١٣ س ــط كميته وزرا در ــماره R (٨٩) ٩، پذيرفته شده توس ــنهاديه ش R. پيش ٧
هشتمين نشست وزرا.
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ــور عضو توصيه  ــتر قانون و اجرا، و براي بهبود همكاري قانوني بين المللي، به دولت كش بيش
مي شود:

ــم رايانه اي  ــاي جديد، گزارش جراي ــان با وضع قانونه ــي قانونگذاريهايش ــان بازبين ١- زم
ــط كميته اروپا در بررسي مشكالت جرايم، بويژه خطوط راهنما براي  ــده توس ارزيابي ش

قانونگذاريهاي ملي در نظر گرفته شود.
١٩٩٣ در هرگونه پيشرفت در قانونگذاري ها،  ــال ــوراي اروپا در س ٣-  گزارش به دبيركل ش ٢

عمل قضايي و تجربه هاي همكاري قانوني بين المللي با توجه به جرايم رايانه اي. 
١٩٩٥، كميته وزيران پيشنهاد ديگري را در مورد مشكالت ناشي از جرايم رايانه اي  ٥در سال
فراملي پذيرفت.١ خطوط راهنما براي نگارش قانون مكفي در زمينه اين پيشنهاد جمع بندي 

شده است.٢
ــاد كميته اي از  ــال ١٩٩٦ تصميم به ايج ٦) در س CDPC) ــكالت جرايم اروپا ــه مش كميت
٥ نشست جامع و ١٥ نشست گروه  كارشناسان براي  بررسي جرايم سايبري گرفت.٣ كميته ١٠
٢٠٠١ تدوين گر را برگزار كرد.٤ شورا در دومين بخش نشستی با حضور تمام اعضا در آوريل

ــيون نهايي براي تصويب به CDPC ارايه شد،  C كنوانس ــيون را پذيرفت.٥ پيش نويس كنوانس
ــليم شد. اين  ــيون براي پذيرش و امضا به كميته وزرا تس و بعد از آن متن پيش نويس كنوانس
٣٠ ٢٠٠٣ ارايه شد، در اين بين ٣ نوامبر ٢٣ ٣كنوانسيون براي امضاء در مراسمي در بوداپست در

كشور كنوانسيون را امضا كردند (شامل ٤ غير عضو شوراي اروپا، كانادا، اياالت متحده، ژاپن 

١٣ سپتامبر ١٩٨٩ در پانصد و چهل و سومين  ١٣، پذيرفته شده توسط كميته وزرا در (٩٥) R R. پيشنهاديه شماره ١
نشست وزرا.

ــف) همچنين مدارك الكترونيك و  ــي و توقي ــر و كار دارد (براي مثال بازرس ٢. خطوط راهنما با ابزارهاي پيگيري س
همكاري بين المللي

ــي جرايم رايانه اي توضيح داد: ”با  ــاره به بعد بين الملل CDPC اين حكم را با اش ،C ٢١١١٩٦/١٠٣/CDPC ــم C. حك ٣
اتصال به سرويس هاي ارتباطي و اطالعاتي، كاربران ايجاد نوعي از فضا مي كنند، كه ”فضاي سايبري“ ناميده مي شود، 
ــتفاده مي شود، اما ممكن است مورد سوء استفاده هم قرار بگيرد. تخلفات فضاي سايبري يا  كه براي اهداف قانوني اس
ــترس بودن اطالعات مي شود يا شامل استفاده از سرويس ها  ــامل جرم عليه صحت و سقم، محرمانه بودن و در دس ش
ــنتي مي باشد. ويژگي فرامرزي چنين جرايمي براي مثال زماني كه از طريق اينترنت صورت  براي ارتكاب به جرايم س

مي گيرند، در نزاع با قلمرو گرايي مجريان قانون ملي است.
٤. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ١٠.

ــيون ١٨٥ (كنوانسيون جرايم سايبري)، اولين پروتكل الحاقي و ليست امضاها و تاييديه آنها در  ٥. متن كامل كنوانس
http://www.coe.int   :سايت زير قابل دسترسي مي باشدt
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ــور١ امضا و ٤٦ كش ،٦ ٢٠٠٩ ــركت كرده بودند). تا آوريل و آفريقاي جنوبي كه در مذاكرات ش
٢٥ كشور٢  كنوانسيون جرايم سايبري را مورد تاييد٣ قرار دادند. كشورهايي مثل آرژانتين،٤
ــان را ــي از قانونگذاريش ــه٩ بخش هاي ــوانا،٨ و نيجري ــر،٧ بوتس ــن،٦ مص ــتان،٥ فيليپي پاكس
مطابق با اين كنوانسيون به نگارش درآورده اند. اگر چه اين كشورها هنوز كنوانسيون را امضا
ــان سازي مورد نظر تدوين گران كنوانسيون ــازي يكس نكرده اند، اما آنها از فرآيند استانداردس
ــيون به عنوان ابزار بين المللي مهمي در مبارزه با جرايم پيروي مي كنند. امروزه اين كنوانس

ــني و هرزگووين، بلغارستان، كرواسي، قبرس، جمهوري چك،  ــتان، اتريش، آذربايجان، بلژيك، بوس ١. آلباني، ارمنس
ــلند، ايرلند، ايتاليا، لتوني، ليتواني،  ــتان، ايس ــتان، آلمان، يونان، مجارس ــه، گرجس ــتوني، فنالند، فرانس دانمارك، اس
لوكزامبورگ، مالت، مولداوي، مونته نگرو، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، روماني، صربستان، اسلوواكي، اسلووني، اسپانيا، 

سوئد، سويس، يوگسالوي سابق، مقدونيه، اكراين، انگلستان، كانادا، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اياالت متحده.
ــتوني، فنالند، فرانسه، آلمان،  ــني و هرزگووين، بلغارستان، كرواسي، قبرس، دانمارك، اس ــتان، بوس ٢. آلباني، ارمنس
ــلوواكي، اسلووني، يوگسالوي  ــلند، ايرلند، ايتاليا، لتوني، ليتواني، هلند، نروژ، روماني، صربستان، اس ــتان، ايس مجارس

سابق، مقدونيه، اكراين، اياالت متحده.
٣. نياز به تاييد در تبصره ٣٦ كنوانسيون مشخص شده است:

- امضا و ثبت اجباري 36 تبصره
ــط غير اعضا كه در ارزيابي آن شركت  ــط كشورهاي عضو شوراي اروپا و توس ــيون بايد براي امضا توس ١) اين كنوانس

داشته اند باز نگه داشته شود.
٢) اين كنوانسيون مورد تاييد، پذيرش يا پسند مي باشد. ابزارهاي تاييد، پذيرش يا پسند بايد توسط دبير كل شوراي 

اروپا بايد اعمال شوند.
ــورتي در تجديدنظر بر قانونگذاري كيفري، ايجاد شده  ــده توسط كميته مش ــته ش ٤. پيش نويس قانون جنايي، نوش

١١٥ قانون اجرايي ملي ١٣ فوريه ٢٠٠٧. توسط قانون شماره
.٢٠٠٦ ٥. پيش نويس قانون جرايم الكترونيك

ــگيري، كاهش و تحميل جريمه ها و براي اهداف ديگر،  ــده براي پيش ــايبري، ارايه ش ٦. پيش نويس قانون جرايم س
اليحه شماره ٣٧٧٧.

٧. پيش نويس قانون حفاظت از اطالعات و داده هاي الكترونيك و مبارزه با جرايم اطالعاتي، ٢٠٠٦.
.١٧، ٢٠٠٧ ٨. پيش نويس اليحه جرايم رايانه اي و سايبري ٢٠٠٧، اليحه شماره

٩. پيش نويس اليحه امنيت رايانه اي و حفاظت از خدمات اطالعاتي حياتي ٢٠٠٥.
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سايبري شناخته مي شود و توسط سازمان هاي بين المللي متفاوتي حمايت مي شود.١
ــايبری دنبال شد.٢ در طول  ــيون جرايم س ــيون با اولين پروتكل الحاقي کنوانس اين كنوانس
ــد كه جرم دانستن نژادپرستي و انتشار موضوعات  ــيون مشخص ش مذاكرات در متن كنوانس
ــورها كه حمايت قوي از اصل آزادي  ــت.٣ برخي كش ــتيزي موضوع ضد و نقيضي اس بيگانه س

ــايبري در بيانيه ششمين كنفرانس بين المللي در جرايم سايبري در قاهره  ــيون جرايم س ١. اينترپل بر اهميت كنوانس
ــت: «كه كنوانسيون جرايم سايبري شوراي اروپا بايد پيشنهاد شود به عنوان كميته ارايه دهنده قانون  تاكيد كرده اس
ــويق شوند براي پيوستن به آنها. اين  ــايبري. كشورها بايد تش ــتاندارد رويه اي براي مبارزه با جرايم س بين المللي و اس

كنوانسيون بايد بين همه كشورهاي عضو اينترپل در چهار زبان رسمي توزيع گردد»، به سايت زير مراجعه كنيد:
http://www.interpol.com/Public/TechnologyCrime/Conferences/6thIntConf/Resolu-
tion.asp

٢٠٠٥ بيان دارد كه: «ما از كشورها در همكاري با يكديگر براي  دستور جلسه مورد بحث WSIS در تونس در سال
ــم، با مالحظه به چهارچوب هاي  ــايبري دعوت مي كني ــعه قانونگذاري مورد لزوم براي پيگيري و پيگرد جرايم س توس
ــتفاده از فناوري هاي اطالعات»  UNGA در «مبارزه با جرايم سوءاس ٥٦/١٢١ ــه ٥٥/٦٣ و ــود، براي مثال بياني موج
ــيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا»، براي مشاهده به سايت زير  ــامل، اما نه محدود به، كنوانس و ابتكارات منطقه اي ش

رجوع كنيد:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/internationalrel/docs/wsis/tunis_
agenda.pdf

ــتورات مورد بحث  ــت، بنگريد به: دس ــايبري از اقتصاددانان دعوت به عمل آورده اس APEC براي مطالعه جرايم س
ــي  ١٨، قابل دسترس ٨، صفحه ٢٠٠٨ ــتراتژيك جهاني ، ــايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش اس ٨امنيت س

در سايت زير را ببينيد:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htp g y y g g g p m

OAS، براي ارزيابي كنوانسيون هنگام وضع قانون دعوت به عمل آورده است، بنگريد به: دستورات مورد بحث امنيت 
١٩، قابل دسترسي در سايت  سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه

زير را ببينيد:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm

ــتن اعمال نژادپرستي و موضوعات بيگانه  ــايبري، در خصوص تخلف دانس ــيون جرايم س ٢. پروتكل الحاقي به كنوانس
http://conventions.coe.int t، قابل دسترسي در سايت: ١٨٩ ETS شماره ستيزي انجام شده از طريق رايانه،

ــماره ٤: «كميته نگارنده كنوانسيون  ــايبري اروپا ش ــيون جرايم س ٣. گزارش تبييني اولين پروتكل الحاقي به كنوانس
ــدن ديگر تخلفات، مثل انتشار پروپاگانداي نژادپرستي از طريق رايانه را به بحث گذاشتند. اگر چه،  ــامل ش احتمال ش
ــتن اين قبيل موضوعات. در حالي حمايت كافي براي  ــيدن به نتايج در تخلف دانس كميته در موقعيتي نبود براي رس
ــت، برخي نمايندگان نگراني زيادي را درباره شامل كردن چنين ماده اي بر  ــتن اين موضوعات وجود داش تخلف دانس
پايه آزادي بيان ابراز كردند. با مالحظه به پيچيدگي موضوع، تصميم گرفته شد كه به كميته اروپايي مشكالت جرايم 

ارجاع داده شود.



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۲۱۱

ــان را در خصوص اينكه اگر مواد پروتكل از اصل آزادي بيان تخطي ــتند نگرانيش بيان١ داش
ــان دادند.٢ بنابراين اين موضوعات در ــند قادر به امضا كردن آن نخواهند بود نش ــته باش داش
١٣ كشور٤ ٣ امضاء و ٢٠ كشور٣ ٨پروتكل ديگري مورد بحث قرار گرفتند. تا اكتبر سال ٢٠٠٨،

پروتكل الحاقي را به تصويب رساندند.
در راستاي اين رويكرد براي بهبود حفاظت از كم سن و ساالن در برابر سوءاستفاده جنسي،
ــر نمود.٥ در روز اول، كنوانسيون ٢٠٠٧ منتش ــيون جديدي را در سال ــوراي اروپا كنوانس ٧ش
ــيون ــيد.٦ يكي از اهداف كليدي كنوانس ــور به امضاء رس ــط ٢٣ كش ٣حفاظت از كودكان توس
ــتفاده از كودكان بكار ــت كه براي حفاظت از سوءاس ــازي مواد قانون كيفري اس ــان س يكس
ــيون شامل چندين ماده قانون كيفري مي باشد. ــيدن به اين هدف، كنوانس مي رود.٧ براي رس
ــتفاده جنسي از كودكان (ماده ١٩) كنوانسيون شامل ماده اي در ــتن سوءاس ٩جدا از جرم دانس
خصوص جرم دانستن مبادله موضوعات مستهجن كودكان (ماده ٢٠) و همچنين درخواست

٢٠٠٥؛  ــان اياالت متحده، Tedford/HerbeckHaiman، آزادي بي ــه: ــه اصل آزادي بيان بنگريد ب ــا توجه ب n. ب ١
ــان؛ Emord، آزادي، فناوري و اولين اصالحيه،  ــان و آزادي بي d، آزادي انس Baker r؛ ــان، ٢٠٠٧ ٧، آزادي بي Barendt
Woo/So، پرونده اي براي فانونس  ــي هاي الكترونيك بنگريد به: ١٩٩١؛ با توجه به اهميت اين اصل با توجه به وارس
١٥، شماره ٢، ٢٠٠٢،  ــي، هاروارد، مجله قانون و فناوري، جلد ــپتامبر تاكيد بر نياز براي افزايش وارس جادويي: ١١ س
Volokh، آزادي بيان، قانون مذهب، و قانون  h؛ ٢٠٠٠ ــتراليا؛ Vhesterman، آزادي بيان در قانون اس n؛ ٥٣٠ صفحه

٢٠٠١، صفحه ٥٧، قابل دسترسي در سايت: ،٣٣ مكان مذهبي، مجله قانون دانشگاه شيكاگو، جلد
http://www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf

٢٠٠٧، قابل  ، ٧ ــزارش CRS براي كنگره، ٨١٥-٩٥ ــتثنائات اولين اصالحيه،گ ــان و روزنامه ها: اس Cohen، آزادي بي
دسترسي در سايت:

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf
 ،١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB ،B ٥. كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، گزارش اقتصادي اطالعات ٢٠٠٥ ٢

٦، صفحه ٢٣٤، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٥، فصل
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf

٣. آلباني، ارمنستان، اتريش، بلژيك، بوسني و هرزگووين، كرواسي، قبرس، دانمارك، استوني، فنالند، فرانسه، آلمان، 
ــتان، پرتغال، روماني، صربستان،  ــلند، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، مولداوي، مونته نگرو، نروژ، لهس يونان، ايس

اسلووني، سوئد، سويس، يوگسالوي سابق، مقدونيه، اكراين.
٤. آلباني، ارمنستان، بوسني و هرزگووين، كرواسي، قبرس، دانمارك، فرانسه، لتوني، ليتواني، نروژ، اسلووني، يوگسالوي 

سابق، مقدونيه، اكراين.
،(٢٠١ .CETS No) ٥. شوراي اروپا - كنوانسيون شوراي اروپا در حفاظت از كودكان در برابر سوءاستفاده جنسي

ــتان،  ــان، يونان، ايرلند، ليتواني، مولداوي، هلند، نروژ، لهس ــه، آلم ــي، قبرس، فنالند، فرانس ٦. اتريش، بلژيك، كرواس
ــن مارينو، صربستان، اسلووني، سوئد، يوگسالوي سابق، مقدونيه، تركيه، دانمارك، ايسلند، ايرلند،  پرتغال، روماني، س

ايتاليا، اكراين، انگلستان.
Zeitschrift fuer Urheber- und d، توسعه قانون جرايم سايبري، Gercke :ــتر بنگريد به ٧. براي جزييات بيش

٥٥٠ff ,f ٢٠٠٨ Medienrecht
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٢٣) مي باشد. ٣از كودكان براي برقراري روابط جنسی (ماده

۲-۵ رويكردهاي منطقه اي
ــازمان هاي  ــند، تعدادي از س ــازمان هاي بين المللي كه در تمام دنيا فعال مي باش عالوه بر س
ــرفت در موضوع  ــق خاص تمركز مي كنند فعاليت هايي رو به پيش ــه روي مناط ــي ك بين الملل

جرايم سايبري نشان داده اند.

۱-۲-۵ اتحاديه اروپا۱
ــري قدرت محدودي دارد.٢ اين  ــا توجه به قانونگذاري در زمينه قانون كيف ــه اروپا ب اتحادي
ــازي قانون كيفري ملي تنها در حوزه هاي خاص مثل حفاظت از  ــان س اتحاديه توانايي يكس

منافع مالي اتحاديه اروپا و جرايم سايبري را دارد.٣
٩در سال ١٩٩٩، اتحاديه اروپا ابتكار "اروپاي الكترونيكي" ، با پذيرش ابالغيه كميسيون اروپا 
"اروپاي الكترونيكي - جامعه اي اطالعاتي براي همه" را اجرايي كرد.٤ در سال ٢٠٠٠، شوراي 
ــت تا قبل از  ــرح مفصل «طرح عملي اروپاي الكترونيكي» را پذيرفت و از اعضا خواس ــا ط اروپ

٢٠٠٠ آن را عملي كنند. سال
ــه اطالعاتي ايمن تر با  ــا ابالغيه اي با عنوان «ايجاد جامع ــيون اروپ ٢٠٠١، كميس ــال در س
ــر كرد.٥ در اين ابالغيه،  بهبود امنيت خدمات اطالعاتي و مبارزه با جرايم رايانه اي» را منتش
كميسيون مشكل جرايم سايبري را تجزيه و تحليل و مورد بررسي قرار داد و نياز به عمل موثر 
براي مقابله با تهديدات، درستي در دسترس بودن و قابليت اعتماد  به سيستم هاي اطالعاتي 

٢٧ عضو از قاره اروپا مي باشد. ١. اتحاديه اروپا، اتحاديه اي فراملي با
Kapteyn/VerLooren van Themaat، مقدمه اي  t؛ ــون كيفري بين المللي و اروپا، صفحه ٨٤ Satzger، قان .r ٢

بر قانون جوامعه اروپايي، صفحه ١٣٩٥.
٣. با توجه به قانونگذاري جرايم سايبري در مورد سوءاستفاده از شبكه و رايانه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بنگريد به:

ــتفاده از شبكه و  Baleri/Somers/Robinson/Graux/Dumontier، كتابچه راهنماي رويه هاي قانوني سوءاس
رايانه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ٢٠٠٦.

٢٠٠٠- اروپاي  ٢٤ مارس ٤. ابالغيه ٨ دسامبر ١٩٩٩ در مورد ابتكار كميسيون براي شوراي اروپا در ليسبون، ٢٣ و
.١٩٩٩، ٦٨٧ COM الكترونيك- جامعه اي اطالعاتي براي همه-

ــورا، پارلمان اروپا، كميته اجتماعي و اقتصادي و كميته مناطق - ايجاد جامعه اطالعاتي  ــيون به ش ٥. ابالغيه از كميس
.٨٩٠ ،٢٠٠٠ COM ،٢٦,٠١,٢٠٠١ ايمن تر با بهبود امنيت خدمات اطالعاتي و مبارزه با جرايم رايانه اي،
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و شبكه ها را بيان كرد.
خدمات اطالعاتي و ارتباطي بخش مهمي از اقتصاد ما شده اند. متاسفانه، اين خدمات آسيب
پذيري هاي خودشان را دارند و فرصت هاي جديدي براي مجرمان مي باشند. اين فعاليت هاي
مجرمانه ممكن در انواع و اقسام، اشكال و يا به صورت فرامرزي صورت بگيرند. اگر چه، بنا به
داليلي، هيچ آمار قابل اتكايي وجود ندارد، اما شكي وجود دارند كه اين جرايم تهديدي براي
ــند. مثال هايي ــرمايه گذاري صنعتي و دارائي ها ، و ايمني و اعتماد در جامعه اطالعاتي باش س
ــده اند كه منجر به نابودي مالي عظيمي ــي گزارش ش ــبكه ها و حمالت ويروس از حمله به ش

شده اند.
دامنه اي براي عمل وجود دارد هم در پيشگيري از فعاليت تبهكاري با تقويت امنيت خدمات
اطالعاتي و هم با مطمئن شدن از اينكه پليس ابزارهاي مناسب براي مبارزه را در اختيار دارد،

در حالي كه بايد توجه تام به حقوق افراد در نظر گرفته شود.١
٨، پيچيدگي و مشكالت قانوني موضوعات ٨. و گروه C.oE با شركت كميسيون در مباحثE
مشخص گرديد. اما همكاري موثر اتحاديه اروپا براي مبارزه با جرايم سايبري عنصري ضروري

براي جامعه اطالعاتي امن تر و ساخت حوزه هاي آزادي، امنيت و عدالت مي باشد.٢
TEU پيشنهادهاي قانونگذاري را معرفي خواهد كرد: ٦ ٦كميسيون تحت عنوان

ــرفته اين قانون شامل ــتر قانون كيفري در حوزه جرايم فناوري پيش [...] براي نزديکی بيش
جرايمي در رابطه با هك و حمالتي براي خراب كردن رايانه خواهد شد. كميسيون همچنين
ــمت ــتيزي در اينترنت را با نگاهي به س ــتي و بيگانه س ــل براي مبارزه با نژادپرس ــه عم دامن
٦چهارچوب حكم تحت عنوانTEU٦ پوشش دهنده هر دو فعاليت آفالين و آنالين نژادپرستي
و بيگانه ستيزي مورد بررسي قرار خواهد داد. در نهايت، مشكل قاچاق داروها در اينترنت هم

مورد بررسي قرار خواهد گرفت.٣

ــورا، پارلمان اروپا، كميته اجتماعي و اقتصادي و كميته مناطق - ايجاد جامعه اطالعاتي  ــيون به ش ١. ابالغيه از كميس
.٢٣ ٣، صفحه ٨٩٠ ،٢٠٠٠ COM ،M ايمن تر با بهبود امنيت خدمات اطالعاتي و مبارزه با جرايم رايانه اي، ٢٦,٠١,٢٠٠١

ــورا، پارلمان اروپا، كميته اجتماعي و اقتصادي و كميته مناطق - ايجاد جامعه اطالعاتي  ــيون به ش ٢. ابالغيه از كميس
.٢٣ ٣، صفحه ٨٩٠ ،٢٠٠٠ COM ،M ايمن تر با بهبود امنيت خدمات اطالعاتي و مبارزه با جرايم رايانه اي، ٢٦,٠١,٢٠٠١

ــورا، پارلمان اروپا، كميته اجتماعي و اقتصادي و كميته مناطق - خلق جامعه اطالعاتي  ــيون به ش ٣. ابالغيه از كميس
.٣١ ٨٩٠، صفحه ،٢٠٠٠ COM ،M ايمن تر با بهبود امنيت خدمات اطالعاتي و مبارزه با جرايم رايانه اي، ٢٦,٠١,٢٠٠١
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كميسيون براي بازي كردن در نقشي كامل در تضمين همكاري بين اعضا در ابعاد بين المللي 
ــوراي اروپا ادامه خواهد داد. ابتكارات  ــايبري مثل همكاري با گروه ٨ و ش ــي جرايم س ٨بررس
ــطح بين المللي در نظر گرفته خواهد شد، در حالي كه به  ــطح اتحاديه در س ــيون در س كميس

دنبال رسيدن به نظر اتحاديه اروپا خواهد بود.١
٢٠٠١ ــال ــبكه»٢ در س ــيون ابالغيه اي را با عنوان «امنيت اطالعات و ش به عالوه، كميس

ــبكه را تجزيه و تحليل كرده بود و طرح راهبردي را براي  ــكالت امنيت ش ــر كرد كه مش منتش
عمل در اين حوزه به نگارش درآوردند.

هر دو ابالغيه هاي كميسيون بر نياز به نزديكي قانون كيفري با اتحاديه اروپا تاكيد داشتند 
- به ويژه با توجه به حمالت عليه سامانه  هاي اطالعاتي. يكسان سازي قانون كيفري در اتحاديه 
اروپا در مبارزه با جرايم سايبري به عنوان عنصري كليدي از همه ابتكارات در سطح اتحاديه 
٤٢٠٠٢ پيشنهاديه اي  اروپا شناخته مي شود.٣ با ادامه دادن به اين راهبرد كميسيون در سال
ــنهاد  ــامانه هاي اطالعاتي» ارايه نمود. اين پيش را براي «چهارچوب حکم در حمالت عليه س

توسط كميسيون تا حدودي اصالح و در نهايت توسط شورا پذيرفته شد.٥
ــان سازي  ــوراي اروپا٦ الگوبرداري كرده بود اما روي يكس ــيون ش اين چهارچوب از كنوانس
ــورا، پارلمان اروپا، كميته اجتماعي و اقتصادي و كميته مناطق - ايجاد جامعه اطالعاتي  ــيون به ش ١. ابالغيه از كميس
٢٠٠٠، ٨٩٠، صفحه ٣٢. COM ،M ايمن تر با بهبود امنيت خدمات اطالعاتي و مبارزه با جرايم رايانه اي، ٢٦,٠١,٢٠٠١

.٢٠٠١ ٢. «امنيت اطالعات و شبكه» رويكرد سياسي اروپا- پذيرش در ٦ ژوئن
١٩٩٩، قابل دسترسي در سايت:  ٣. نشست شورا در سال

http://db.consilium.eu.int/de/Info/eurocouncil/index.htm
١٧٣. پايه قانوني  COM-١٩ آوريل ٢٠٠٢ ٤. پيشنهاد كميسيون براي شورا در حمالت عليه سامانه هاي اطالعاتي -
٣٤ عهدنامه  ــورا تبصره هاي ٢٩، ٣٠، ٣١ و ــنهاد براي ش ــان دهنده مقدمه اي از اين پيش براي چهارچوب تصميم، نش
 ،٢٠٠٥ CR ،ــامانه هاي اطالعاتي R، چهارچوب تصميم در حمالت عليه س Gercke ــد. بنگريد به: eاتحاديه اروپا مي باش

.٤٦٨
٢٠٠٥ در در حمالت عليه سامانه هاي اطالعاتي. ٢٤ فوريه ،JHA/٢٢٢/٢٠٠٥ ٥. چهار چوب تصميم شورا

ــورا در مبارزه با حمالت جدي عليه سامانه هاي اطالعاتي را ببينيد  ــنهاد براي ش ٦. توضيح چهارچوب تصميم در پيش
:١,٦ شماره

ــي دارد. براي نزديك بودن  ــرفت هاي بين الملل ــطح اتحاديه اروپا نياز به در نظر گرفتن پيش ــل قانونگذاري در س «عم
ــوراي اروپا (C.o.E.) در حال حاضر از همه  ــامانه هاي اطالعاتي به همديگر، ش قانون هاي كيفري در حمالت عليه س
ــوراي اروپا در فوريه ١٩٩٧ براي نگارش كنوانسيون بين المللي جرايم سايبري شروع به كار  ــرفته تر مي باشد. ش پيش
ــال ٢٠٠١ به اتمام برساند. پيش نويس كنوانسيون به دنبال  ــت، و انتظار مي رود كه وظيفه اش را تا پايان س كرده اس
ــترس بودن اطالعات و  ــم عليه محرمانه بودن، صحت و در دس ــامل جراي ــك كردن دامنه اي از جرايم جنايي ش نزدي
ــده در پيش نويس كنوانسيون شوراي  ــت د با رويكرد پذيرفته ش ــد. چهارچوب اين تصميم در نظر اس رايانه ها مي باش

اروپا براي اين جرايم كه ثابت باشد.»
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ــده اند تمركز ماده هاي قانون كيفري كه براي حفاظت از عناصر خدمات زيربنايي طراحي ش
مي كند.

تبصره ٢ - دسترسي غيرقانوني به سامانه اطالعاتي
ــي ــي غير قانوني به تمام يا بخش ١. هر عضو بايد اعمال ضروري براي تضمين اينكه دسترس
ــد، حداقل براي موارد مهم را ــتم اطالعاتي به عنوان جرم قابل مجازات مي باش از سيس

بپذيرد.
١ تنها در صورتي ــراف ــده در پاراگ ــاره ش ــر عضو مي تواند تصميم بگيرد كه موارد اش ٢. ه
جرم محسوب مي شود كه از راه تخطي از عمل امنيتي انجام شده است. قابل مجازات با

جريمه هاي كيفري موثر، متناسب و بازدارنده.
٣تبصره ٣- تداخل غير قانوني در سامانه

هر عضو بايد اعمال ضروري براي تضمين اينكه ممانعت و تداخالت جدي عمدي در عملكرد
ــردن، حذف كردن، بدتر كردن، تغيير دادن و ــامانه اطالعاتي با انتقال دادن، خراب ك ــك س ي
ــت به عنوان جرم كيفري زماني كه غير قانوني انجام توقيف اطالعات رايانه قابل مجازات اس

مي شود، حداقل براي موارد مهم را انجام دهد.
تبصره ٤- تداخل غير قانوني در اطالعات

هر عضو بايد اعمال ضروري را براي تضمين اينكه حذف، خرابي، تغيير، توقيف يا غير قابل
دسترس كردن عمدي و غير قانوني اطالعات رايانه قابل مجازات است به عنوان جرم كيفري،

حداقل براي موارد مهم را انجام دهد.
٢٠٠٥، دادگاه براي جوامع اروپايي چهارچوب حكمي در حفاظت از محيط زيست ٥در سال
ــم، دادگاه توزيع قدرت بين اولين ــري١ را اعالم كرد.٢ با اين حك ــالف قانون كيف ــق خ از طري
٧ در ابالغيه اي بر حكم ٨٥٧ دادگاه ــخص كرد.٣ ــومين ركن ماده هاي قانون كيفري را مش و س

كميسيون بيان كرد:
ــه دادگاه مي تواند به همه آزادي ها و ــوع، عالوه بر حفاظت محيطي توجي ــدگاه موض «از دي

.٢٩, ٥,٢,٢٠٠٣ JHI, OJ L/٨٠/٢٠٠٣ ١. چهارچوب تصميم
.٠٣/١٧٦-C ٢. حكم دادگاه جوامع اروپايي، ١٣,٠٩,٢٠٠٥، پرونده
.٠٣/١٧٦-C ٣. حكم دادگاه جوامع اروپايي، ١٣,٠٩,٢٠٠٥، پرونده
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ــامل قانونگذاري جريمه هاي كيفري - بايد به منظور  ــود - ش ــت هاي جامعه اعمال ش سياس
تضمين كارآمد بودن آنها در نظر گرفته شود.»

كميسيون بيان كرد كه به عنوان نتيجه اي از قضاوت دادگاه تعدادي از تصميم هاي كليدي 
در مورد قانون كيفري تمام يا بخشی از آن اشتباه مي باشد، از آنجايي كه همه يا برخي از ماده ها 
ــده بودند.١ چهارچوب تصميم در حمالت عليه سامانه هاي  ــتباه پذيرفته ش ــاس پايه اش بر اس

اطالعاتي به طور شفاف در اصالحيه ابالغيه ذكر مي شود.
ــازي ابزارهاي ضروري براي تحقيق و پيگرد  ــان س جنبه هاي قانون كيفري - به ويژه يكس
ــده بود. اگر چه در سال ٢٠٠٥، كميسيون  ــايبري- در چهارچوب تصميم اعمال نش ٥جرايم س
ــنامه اتحاديه اروپا در مورد نگهداري از اطالعات به نگارش در آورد.  ــنهادي را براي بخش پيش
تنها سه ماه بعد از ارايه به پارلمان اروپا، شورا با پيشنهاد موافقت كرد.٢ عنصر كليدي بخشنامه 
ــد  ــده خاص مي باش وظيفه ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي ذخيره اطالعات رد و بدل ش

كه براي شناسايي مجرمان در فضاي سايبري ضروري است.
٣ - الزام به نگهداري از اطالعات ٣تبصره

٥ ٥. كشورهاي عضو بايد اعمالي را براي تضمين اينكه اطالعات خاص ذكر شده در تبصره ١
اين بخشنامه نگهداري مي شوند مطابق با ماده هاي وابسته، به اندازه اي كه اين اطالعات 
ــبكه ارتباطات عمومي  ــط ارايه دهندگان خدمات ارتباطات الكترونيك عمومي يا ش توس

در حوزه قضايي كشور عضو ايجاد يا پردازش مي شوند را بپذيرند.
٢. الزام به نگهداري اطالعات ارايه شده در تبصره ١ بايد شامل نگهداري از اطالعات خاص 
ــده (با توجه به اطالعات  ــا اطالعات ذخيره، ايجاد يا پردازش ش ــه ب ٥ در رابط ــره ٥در تبص
ــط ارايه دهندگان خدمات  ــده (با توجه به اطالعات اينترنتي)، توس مخابراتي) يا پاك ش
ــور عضو در  ــبكه ارتباطات عمومي در حوزه قضايي كش ارتباطات الكترونيك عمومي يا ش
خصوص پردازش سرويس هاي ارتباطي مربوطه. اين بخشنامه نيازمند اطالعات در رابطه 

با تماس هاي متصل نشده باشد كه نگهداري شده نمي شوند.

 ،COM ،M ٢٤,١١,٢٠٠٥ ٣. ابالغيه از كميسيون به پارلمان اروپا و شورا به دليل قضاوت دادگاه در ١٣ سپتامبر ٢٠٠٥، ١
.٥٨٣

2. 2005/0182/COD



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۲۱۷

ــنامه ــط بخش اين حقيقت كه اطالعات كليدي در مورد هر گونه ارتباطي در اينترنت توس
پوشش داده خواهد شد منجر به انتقاد گسترده اي از طرف سازمان هاي حقوق بشر شده است

و مي تواند منجر به بازبيني بخشنامه و متمم هاي بخشنامه توسط دادگاه ها شود.١
٢٠٠٧، كميسيون ابالغيه اي را درخصوص سياست كلي در مبارزه با جرايم سايبري ٧در سال
ــوراي اروپا به عنوان ابزار ــيون جرايم سايبري ش ــر كرد.٢ اين ابالغيه بر اهميت كنوانس منتش
ــايبري تاكيد دارد. به عالوه، ابالغيه موضوعاتي كه ــته بين المللي در مبارزه با جرايم س برجس
ــيون با توجه به فعاليت هاي آينده اش روي آنها تمركز خواهد كرد را بيان مي كند. كه كميس

شامل:
é تقويت همكاري بين المللي در مبارزه با جرايم سايبري؛

é حمايت مالي بهتر براي آموزش در اين زمينه؛
é سامان دادن به نشستي از كارشناسان پليس؛

é تقويت گفتمان با صنعت؛
é دنبال كردن تهديدات جرايم سايبري براي ارزيابي نياز به قانونگذاري بيشتر.

٨در سال ٢٠٠٨ اتحاديه اروپا بحثي را در مورد پيش نويس اصالحيه اي از چهارچوب تصميم
ــه اروپا تاكيد دارد كه ــرد.٣ در مقدمه اين پيش نويس، اتحادي ــم آغاز ك ــارزه با تروريس در مب
چهارچوب هاي قانوني موجود كمك، ياري، معاونت  و تحريك در زمينه تروريست سايبري را
ــتي از طريق اينترنت را جرم نمي داند.٤ با اين اصالحيه، ــار فنون تروريس جرم مي داند اما انتش
اتحاديه اروپا به دنبال انجام اعمالي براي پر كردن اين خالء و قانونگذاري جامع و نزديكتر به

كنوانسيون پيشگيري از تروريسم شوراي اروپا مي باشد.

.٢٨٦ ,٢٠٠٨ Zeitschrift fuer Urheber- und Medienrecht ،توسعه قانون جرايم سايبري ،t Gercke .١
ــت كلي در مبارزه با جرايم سايبري،  ــورا و كميته مناطق به سمت سياس ــيون به پارلمان اروپا، ش ٢. ابالغيه از كميس
٢٠٠٧، ٢٦٧. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان  COM

١٧، قابل دسترسي در سايت: حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htp g y y g g g p m
.٦٥٠ ،٢٠٠٧ ،٧ COM M، در مبارزه با تروريسم، JHA/٢. پيش نويس پيشنهاد براي اصالح چهارچوب تصميم ٤٧٥/٢٠٠٢ ٣

ــم بيان دارد كه تحريك، كمك يا معاونت در تخلفات تروريستي  ٤ چهارچوب تصميم در مبارزه با تروريس ٤. «تبصره
ــموليت كيفري را شركت  ــت كه كشورهاي عضو مش ٢ نيازمند اين اس ــد. تبصره ــط اعضا قابل مجازات باش بايد توس
ــتي و فنون  ــار تبليغاتي تروريس ــتي ارايه كند. اگر چه، اين ماده ها به طور صريح انتش ــتقيم در گروه هاي تروريس مس

تروريستي، به ويژه از طريق اينترنت را پوشش نمي دهد.»
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٣ - جرايم در رابطه با فعاليت هاي تروريستي ٣تبصره
١. براي مفاد اين چهارچوب تصميم:

ــترس  ــار، يا در دس ــتي» به معني انتش ــوم براي ارتكاب به جرم تروريس ــك عم (a) «تحري
ــده در تبصره  ــت تحريك بكار بردن يكي از اعمال ذكر ش ــي براي عموم، با ني ــتن پيام گذاش
ــتي  ــتقيم از جرايم تروريس ــتقيم  چه غير مس (a)(١)١ تا (h)، كه چنين موضوعاتي، چه مس

حمايت مي كند، منجر به خطري شود كه جرايمي از اين قبيل ممكن است انجام شود؛
)b) «عضوگيري براي تروريسم» به معني درخواست از فردي ديگر براي ارتكاب به يكي از  )

اعمال ذكر شده در تبصره (١)١، يا در تبصره (٢)٢؛
ــتفاده از مواد منفجره،  ــم» به معني  آموزش دادن در ايجاد يا اس (c) «آموزش براي تروريس
سالح هاي گرم يا سالح هاي ديگر يا مواد مضر و خطرناك، يا آموزش روش ها و راه هاي خاص 
ــده در تبصره (١)، با علم به اينكه اين مهارت ها در نظر  براي ارتكاب به يكي از اعمال ذكر ش

است كه براي اهداف تروريستي به كار گرفته شود.
ــامل اعمال  ــتي ش ــور عضو بايد اعمال ضروري براي تضمين اينكه جرايم تروريس ٢. هر كش

عمدي زير است را انجام دهد:
(a) تحريك عموم براي ارتكاب به جرم تروريستي؛

)b) عضوگيري يا استخدام براي تروريسم؛ )
(c) آموزش براي تروريسم؛

(d) سرقت براي ارتكاب به يكي از اعمال ذكر شده در تبصره (١)؛
(e) اخاذي براي آماده شدن براي ارتكاب به يكي از اعمال ذكر شده در تبصره (١)؛

 (h) (١)١ تا(a) ــده در تبصره ــناد غلط با نيت ارتكاب به يكي از اعمال ذكر ش ff(f) ايجاد اس
.(٢)٢(b( و  تبصره (

ــد كه جرم  ــد، نبايد ضروري باش ــد كه قابل مجازات باش ٢ بيان ش ٢. براي عملي كه تبصره ٣
تروريستي در واقع صورت گرفته باشد.»
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ــار ــتن انتش ــورهاي عضو ملزم به جرم دانس ــراف (c)١١، كش ٣، پاراگ ــره ــاس تبص ــر اس ٣ب
ــتفاده از مواد منفجره مي باشند، با علم به اينكه اين اطالعات ــتورالعمل هاي چگونگي اس دس
براي اهداف تروريستي بكار گرفته مي شود. نياز به مدرك كه اطالعات به قصد استفاده براي
ــره را محدود كند با ــادي دارد كه كاربرد اين تبص ــت احتمال زي ــتي بوده اس ــداف تروريس اه
ــتفاده از سالح ها كه به صورت آنالين در دسترس ــتورالعمل چگونگي اس توجه به اهميت دس
ــتي ارتباط ــتقيم به حمالت تروريس ــان آنها را به طور مس ــند، به طوري كه انتشارش مي باش
ــالح ها و مواد منفجره براي ارتكاب به جرايم عادي مي توانند ــتر س نمي دهد. به طوري كه بيش
مورد استفاده قرار بگيرند و همچنين براي جرايم تروريستي (استفاده دوگانه)، خود اطالعات
ــت مورد استفاده قرار ــر كرده اس ــختي مي تواند براي اثبات اينكه فردي كه آنها را منتش به س
ــايتي متعلق به سازماني تروريستي) نياز به ــار (براي مثال در وب س بگيرد. بنابراين متن انتش

مالحظات بيشتري دارد.

۲-۲-۵ سازمان توسعه و همكاري اقتصادي۲
ــازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) مطالعه اي را روي امكان ــال ١٩٨٣، س ٣در س
ــازي بين المللي قانون كيفري به منظور بررسي مشكل جرايم رايانه اي آغاز ــان س پذيري يكس
١٩٨٥، اين سازمان گزارشي را منتشر كرد كه قانونگذاري هاي جاري را تجزيه ٥ در سال كرد.٣
ــتي ــايبري ارايه كرده بود٤ و حداقل فهرس ــنهاداتي براي مبارزه با جرايم س و تحليل، و پيش
ــورها بايد آنها را جرم محسوب كنند، براي مثال كالهبرداري ــنهاد كرد كه كش از  جرايم پيش
ــل در ارتباطات. در ــر برنامه ها و اطالعات رايانه اي، و تداخ ــل رايانه اي، تغيي ــه اي، جع رايان

١. «آموزش براي تروريسم» به معني  آموزش دادن در ايجاد يا استفاده از مواد منفجره، سالح هاي گرم يا سالح هاي 
ــده در تبصره  ديگر يا مواد مضر و خطرناك، يا آموزش روش ها و راهنماي خاص براي ارتكاب به يكي از اعمال ذكر ش

(١)، با علم به اينكه اين مهارت ها در نظر است كه براي اهداف تروريستي به كار گرفته شود.
٢. سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در سال ١٩٦١ تاسيس شد و داراي ٣٠ كشور عضو مي باشد و مقر آن در پاريس 

مي باشد. براي اطالعات بيشتر به سايت زير رجوع كنيد:
http://www.oecd.org

٥، يکسان سازی رويکردهای قانون ملی در جرايم سايبری، ٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: Schjolberg/Hubbard .d ٣
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf
DSTI-ICCP گزارش ،OECD ــوزه ــت قانوني در ح ــت رايانه اي: تجزيه و تحليلي از سياس OECD، مجرمي .٤

.١٩٨٦ ٨٤,٢٢، ١٨ آوريل
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ــي را براي توسعه خطوط  ــال ١٩٩٠  كميته رويه اطالعات رايانه و ارتباطات گروه كارشناس س
١٩٩٢ به نگارش درآمد ايجاد كرد و توسط شوراي  ٢راهنمايي براي امنيت اطالعات كه تا سال
OECD پذيرفته شد.١ در ميان جنبه هاي ديگر اين خطوط راهنما شامل موضوعات ضمانت 

اجرايي مي باشد:
ــي در حفاظت از  ــيله مهم ــامانه هاي اطالعاتي وس ــي براي جلوگيري از س ــت اجراي ضمان
سامانه هاي اطالعاتي از ضررهاي ناشي از حمالت تا در دسترس بودن، محرمانه بودن و صحت 
ــد. مثال هايي از اين قبيل حمالت شامل  ــقم سامانه هاي اطالعاتي و اجزاهايشان مي باش و س
ــا وارد كردن ويروس ها يا كرم ها، تغيير  ــامانه هاي اطالعاتي ب ــراب كردن يا مختل كردن س خ
ــي غير قانوني به اطالعات، جعل و كالهبرداري رايانه اي، و تكثير غير  دادن اطالعات، دسترس
ــده اند براي تشريح  ــورها انتخاب ش مجاز برنامه هاي رايانه اي. در مبارزه با چنين خطراتي، كش
ــاوت. تعداد زيادي از معاهده هاي بين المللي  ــه اعمال مجرمانه به راه هاي متف ــخ دادن ب و پاس
ــش قرار  ــط قوانين كيفري ملي تحت پوش در مورد تخلفات رايانه اي وجود دارد كه بايد توس
ــرفت جرايم رايانه و قانونگذاري حفاظت اطالعات در  ــده در پيش ــود. اين امر بازتاب ش داده ش
D در دو دهه گذشته و در عمل OECD و بدنه هاي بين المللي ديگر  OECD Dكشورهاي عضو
در قانونگذاري براي مبارزه با جرايم رايانه اي مي باشد [...]. قانونگذاري ملي بايد به طور دوره اي 
ــتم هاي اطالعاتي  ــتفاده از سيس ــي از سوءاس براي تضمين اينكه به طور كافي به خطرات ناش

مي پردازد، مورد بازبيني قرار بگيرد.
ICCP گروه كارشناسي دومي را در سال ٢٠٠١ ،P ١٩٩٧ ٧بعد از بازبيني راهبردها در سال

ــخه اي جديد از  ــال ٢٠٠٢ نس ــرد كه راهبردها يا خطوط راهنما را به روز كرد. در س ــاد ك ٢ايج
ــمت  ــامانه  هاي اطالعاتي: به س ــبكه ها و س OECD براي امنيت ش Dراهبردها «راهبردهاي
OECD مورد پذيرش قرار گرفت.٢ خطوط  ــنهادي از شوراي Dفرهنگ امنيت» به عنوان پيش

٢٤ ــنهاديه در خصوص خطوط راهنما براي امنيت سيستم هاي اطالعاتي. OECD پيش ــوراي D ش ١٩٩٢ ــال ١. در س
كشور عضو بعداً با اين امر موافقت كردند.

پ

D. راهبرد OECD براي  ٢٥ جوالي ٢٠٠٢ ــت در OECD در هزار و سي و هفتمين نشس ــوراي ــط ش D. پذيرش توس ٢
امنيت سيستم هاي اطالعاتي و شبكه ها: به سمت فرهنگ امنيت، قابل دسترسي در سايت:

http://www.oecd.org/document/42/0,3343,en_2649_34255_15582250_1_1_1_1,00.
html
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٩ اصل مكمل مي باشد: راهنما يا راهبرد شامل
١) آگاهي

ــبكه ها و سامانه هاي اطالعاتي آگاه باشند و كاري ــركت كنندگان بايد از نياز به امنيت ش ش
كه مي توانند براي تقويت امنيت انجام دهند.

٢) مسئوليت پذيري
همه شركت كنندگان مسئول امنيت شبكه ها و سامانه هاي اطالعاتي هستند.

٣) پاسخ
ــخ به ــگيري، رديابي و پاس ــي همكارانه براي پيش ــركت كنندگان بايد به موقع و به روش ش

اتفاقات امنيتي عمل كنند.
٤) اخالق

شركت كنندگان بايد به عالقه هاي مشروع ديگران احترام بگذارند.
٥) مردم ساالري 

ــامانه هاي اطالعاتي بايد با ارزش هاي جامعه مردمي سازگاري داشته ــبكه ها و س امنيت ش
باشد.

٦) طراحي امنيت و اجرا
شركت كنندگان بايد امنيت را به عنوان عنصري ضروري در شبكه ها و سامانه هاي اطالعاتي

اعمال كنند.
٨) مديريت امنيت

شركت كنندگان بايد رويكرد مفصلي را براي مديريت امنيت بپذيرند.
٩) سنجش مجدد

شركت كنندگان بايد امنيت شبكه ها و سامانه هاي اطالعاتي را بازبيني كنند، و براي اعمال
حفاظتي و رويه هاي مناسب، اصالحات مناسب را انجام دهند.

ــر كرد كه اثر هرزنامه را بر روي كشورهاي در ــي را منتش OECD گزارش ،D ٢٠٠٥ ــال ٥در س
رحال توسعه  مورد تجزيه و تحليل قرار داده بود.١ گزارش نشان داد كه به دليل منابع محدودتر ع ن رش ز ر ر ز ر

١. موضوع هرزنامه در كشورهاي در حال توسعه، قابل دسترسي در سايت:
http://www.oecd.org/dataoecd/534935342/47/.pdf
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ــعه، هرزنامه موضوع جدي تري در اين كشورها نسبت به  ــورهاي در حال توس و گرانتر در كش
كشورها غربي مي باشد.١

بعد از دريافت درخواستي از واحد طرح ريزي راهبردي اداره اجرايي دبير كل سازمان ملل 
براي توليد طرحي قابل مقايسه با راهكارهاي قانونگذاري بومي با توجه به استفاده از اينترنت 
ــي را در مورد قانونگذاري «ترور  OECD گزارش ،D ــال ٢٠٠٧ ــتي، در س ٧براي اهداف تروريس

سايبري» در قانون داخلي كشورها منتشر كرد.٢

۳-۲-۵ همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوسيه۳
٢در سال ٢٠٠٢ سران همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوسيه (APEC) بيانيه اي را در «مبارزه 
با تروريسم و افزايش رشد» براي وضع كردن قوانين مفصل در رابطه با جرايم سايبري و توسعه 

امكانات پيگيري جرايم سايبري منتشر كردند.٤ به قرار زير:
ــايبري كه با ماده هاي  ــل در رابطه با امنيت و جرايم س ــراي وضع قوانيني مفص ــالش ب é ت
ــد، شامل ابالغيه ٥٥/٦٣ (٢٠٠٠) دبير كل سازمان ملل و  ــازگار باش ٣قانوني بين المللي س

.٢٠٠٣ ٣)، تا اكتبر كنوانسيون جرايم سايبري (٢٠٠١
ــرفته  ــي و نقاط تماس همكاري در فناوري پيش ــايبري مل ــايي يكاهاي جرايم س é شناس
.٢٠٠٣ ٣بين المللي و ايجاد قابليت ها به اندازه اي كه در قبل وجود نداشته است، تا اكتبر

ــيب پذيري ها و تهديدات را تشخيص دهند (مثل تيم هاي پاسخ  ــاتي كه آس é ايجاد موسس
٤، قابل دسترسي در سايت: ١. موضوع هرزنامه در كشورهاي در حال توسعه، صفحه

http://www.oecd.org/dataoecd/534935342/47/.pdf
٢. اين گزارش در سايت زير قابل دسترسي مي باشد:

http://www.legislationline.org/upload/ lawreviews/6c/8b 82fbe0f348b5153338e15b4
46ae1.pdf

٣. همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوسيه (APEC) گروهاي از كشورهاي حاشيه اقيانوسه هستند كه با بهبود اقتصادي 
٢١ عضو مي باشد. و سياسي سر و كار دارند و داراي

ــد، لس كابوس،  ــم و افزايش رش ــيه (APEC) در مبارزه با تروريس ــران همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوس ٤. بيانيه س
 ،Urbas ــيا اقيانوسيه بنگريد به: ــايبري در منطقه آس s. با توجه به قانونگذاري ملي جرايم س ٢٦ اكتبر ٢٠٠٢ ٦مكزيك،

قانونگذاري جرايم سايبري در منطقه آسيا اقيانوسيه، ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.aic.gov.au/conferences/other/urbas_gregor/2001-04-cybercrime.pdf

ــتراتژيك  ــايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش اس ــتورات مورد بحث امنيت س همچنين بنگريد به: دس
١٨، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد: جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
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.٢٠٠٣ ٣دهنده اضطراري رايانه اي)، تا اكتبر
ــتر اعضاي درگير در مبارزه با جرايم سايبري دعوت به APEC براي همكاري بيش ــران Cس
APEC كنفرانسي را درباره قانونگذاري جرايم سايبري ،C ٢٠٠٥ ــال ٥ در س ــت.١ عمل آورده اس

سازماندهي كرد.٢ اهداف اوليه كنفرانس:
é رشد توسعه چهارچوب هاي قانوني مفصل براي مبارزه با جرايم سايبري و رشد امنيت سايبري؛
é همكاري با پليس براي پاسخ دادن به موضوعات جديد و چالش هاي برآمده از پيشرفت فناوري؛

é رشد همكاري بين بازرسان جرايم سايبري به صورت فرامنطقه اي.
ــال در رويكردهاي APEC براي C به طور فع APECــرات ٣ ــات و مخاب ــروه كاري اطالع ٣گ

٢٠٠٢ راهبرد امنيت سايبري توسط ــال ٢ در س ــركت كرده است.٤ ــايبري ش افزايش امنيت س
ــايبري با ــد.٥ گروه كاري موقعيتش را با توجه به قانونگذاري جرايم س APEC  پذيرفته ش
ارجاع به رويكردهاي بين المللي از سازمان ملل و شوراي اروپا بيان كرد.٦ اين اعالم از نشست
APEC در بانكوك، بر اهميت ادامه دادن به همكاري ــرات ــات و مخاب ــران اطالع C وزي ٢٠٠٨

١. ” ما براي همكاري بيشتر بين پليس و تجارت ها در زمينه امنيت اطالعات و مبارزه با جرايم رايانه اي دعوت به عمل 
APEC در مبارزه با تروريسم ، افزايش رشد، لس كابوس، مكزيك، ٢٦ اكتبر ٢٠٠٢. مي آوريم.“ بيانيه سران

ــوزش، گروه كاري اطالعات و  ــومين كنفرانس متخصصان و آم ــايبري و اجراي پروژه ها - س ــذاري جرايم س ٢. قانونگ
٩-٥ سپتامبر ٢٠٠٥، سئول، كره جنوبي. ارتباطات APEC، سي و دومين نشست،

٣. «اين گروه در حال اجرا و وضع قوانين جرايم سايبري سازگار باسازمان ملل و كنوانسيون جرايم سايبري مي باشد. 
TEL و اجراي پروژه ها از موسسات براي اجراي قوانين جديد حمايت خواهد كرد.» Lابتكار قانونگذاري جرايم سايبري

٤. گروه كاري اطالعات و مخابرات APEC در سال ١٩٩٠ تاسيس شد، و به بهبود خدمات اطالعاتي و مخابراتي در 
منطقه آسيا-اقيانوسيه با سياست هاي اطالعاتي در حال توسعه كمك مي كند. براي اطالعات بيشتر بنگريد به:

http://www.apec.org/apec/apec_groups/som_committee_on_economic/working_
groups/telecommunications_and_information.html

٥. براي اطالعات بيشتر بنگريد به:
http://www.apec.org/apec/apec_groups/som_committee_on_economic/working_
groups/telecommunications_and_information.MedialibDownload.v1.html?url=/etc/
medialib/apec_media_library/downloads/som/mtg/2002/word.Par.0204.File.v1.1

٦. بنگريد به:
http://www.apec.org/apec/apec_groups/som_committee_on_economic/working_
groups/telecommunications_and_information.html
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عليه جرايم سايبري تاكيد دارد.١

۴-۲-۵ كشورهاي همسود
ــورهاي همسود  ــتري كش ــايبري وزيران دادگس با در نظر گرفتن افزايش اهميت جرايم س
تصميم به ايجاد گروهي متخصص براي توسعه چهارچوب قانوني براي مبارزه با جرايم سايبري 
ــوراي اروپا گرفتند.٢ اين رويكرد براي يكسان سازي  ــاس كنوانسيون جرايم سايبري ش بر اس
قانونگذاري در بين كشورهاي همسود مي باشد.٣ گروه متخصصان گزارش و پيشنهادهايشان 
٢ سپس در سال ٢٠٠٢ پيش نويس مدل قانوني رايانه و جرايم  ٢٠٠٢ ارايه كردند.٤ ٢را در مارس
رايانه اي ارايه شد.٥ به دليل دستورالعمل واضح همچنين شناخت كنوانسيون جرايم سايبري 
ــط گروه متخصصان، همراستا با استانداردهاي تعريف  ــتانداردي بين المللي توس به عنوان اس

شده توسط كنوانسيون جرايم سايبري مي باشد.

ــورهاي  ــتراك اطالعات و تجربه بين كش ١. وزيران در اعالميه بيان كردند ”فراخوان آنها براي همكاري ادامه دار و اش
ــخ هاي موثر براي تضمين امنيت در برابر تهديدات  ــامل پاس ICT امن و قابل اعتماد ش عضو براي حمايت از محيط

سايبري، حمالت مخرب و هرزنامه مي باشد.“ براي اطالعات بيشتر بنگريد به:
http://www.apec.org/apec/apec_groups/som_committee_on_economic/working_
groups/telecommunications_and_information.html

.(٠٢)١٧LMM ٢.  بنگريد به: ”مدل قانوني جرايم رايانه اي كشورهاي مشترك المنافع»،
Bourne، نشست وزيران كشورهاي مشترك المنافع، چكيده سياست، صفحه ٩، قابل دسترسي در سايت: .٣

http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdp p g p f.;ff
٤. بنگريد به:

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77-

.٢٠Crime.pdf٪ff ٧D_Computer٪٨٦٩٧٠A٦٣٩B٠٥
٥. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

٩، قابل دسترسي در سايت: Bourne، نشست وزيران كشورهاي مشترك المنافع، چكيده سياست، صفحه
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdp p g p f.;ff

 ،Savona:مبارزه با جرايم جرايم سايبري: قانونگذاري ملي به عنوان پيش نيازي براي همكاري بين المللي ،Anger
ــازمان ملل  ــات، ٢٠٠٤، صفحه ٣٩؛ كنفرانس س ــراي قانونگذاري، پليس و تحقيق ــاوري: مرزهاي جديد ب ــرم و فن ج
٦، فصل ٦، صفحه  ١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB ،ــات، ٢٠٠٥ ــادي اطالع ــزارش اقتص ــعه، گ در تجارت توس

٢٣٣،قابل دسترسي در سايت:
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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٥-٢-٥ اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليج فارس١
ــين اعمال ملي را انجام داده اند و رويكردهايي براي ــورها در منطقه عرب نش تعدادي از كش
ــند.٢ مثال هايي از ــتن قانون مي باش ــايبري را پذيرفته اند، يا در حال نوش مبارزه با جرايم س
ــتان،٣ مصر،٤ و امارات متحده عربي٥ مي باشد. شوراي همكاري ــورهاي عضو شامل: پاكس كش
ــنهاد كرد كه كشورهاي عضو به ــال ٢٠٠٧ پيش ــي در س ٧ در كنفرانس ٦(GCC) خليج فارس

دنبال رويكردي مشاركتي هستند كه استانداردهاي بين المللي را لحاظ كند.٧

۶-۲-۵ سازمان كشورهاي آمريكايي۸
١٩٩٩ سازمان كشورهاي آمريكايي (OAS) به طور فعال موضوع جرايم سايبري ــال ٩از س
ــازمان نشست هايي را با حضور وزيران ــت. اين س ــي قرار داده اس را در اين منطقه مورد بررس

٢٢ عضو مي باشد. ١. اتحاديه كشورهاي عربي سازماني منطقه اي و در حال حاضر داراي
٢٠٠٨، صفحه  ٢. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ،

١٩، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm

.٢٠٠٦ ٣. پيش نويس قانون جرايم الكترونيك
٤. پيش نويس قانون حفاظت از اطالعات و داده هاي الكترونيك و مبارزه با جرايم اطالعات، ٢٠٠٦.

٢٠٠٦، وضع شده در فوريه ٢٠٠٦. ٥. قانون شماره ٢ در سال
٦. بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي.

٢٠٠٧، ابوظبي: GCC، هيجدهم ژوئن ٧. پيشنهادات كنفرانس مبارزه با جرايم رايانه اي در كشورهاي
ــوراي همكاري خليج فارس، الهام گرفته از كنوانسيون جرايم  ــط كشورهاي ش ١) فراخوان براي پذيرش معاهده توس

سايبري شوراي اروپا، براي بسط به همه كشورهاي عرب.
٢) فراخوان از همه كشورهاي عضو براي پذيرش قانون هاي مبارزه با جرايم سايبري الهام گرفته از مدل قانوني امارات 

متحده عربي.
ــي و رويه هاي پيگيري ديگر براي نوع  ٣) فراخوان براي پذيرش قوانين در رابطه با موضوعاتي از قبيل، توقيف، بازرس

خاص جرايم.
٤) ارايه آموزش براي پليس در مواجهه با چنين جرايمي.

ــايبري به ويژه با توجه به  ــرايط در فناوري هاي جديد و جرايم س ــردن تعداد كافي از متخصصان واجد ش ــا ك ٥) مهي
مدارك جمع آوري شده.

ــرويس هاي ديگر كه در  ــايبري به ويژه در مورد مطالعات و س ــوراي اروپا با توجه به مبارزه با جرايم س ٦) ارجاع به ش
ارزيابي و توسعه قانونگذاري كشورهاي محلي كمك كند.

ــورهاي عضو GCC با توجه به اصول پايه اي در  ــورهاي عربي و به ويژه كش ــازي قانونگذاري ها در كش ــان س C) يكس ٧
مبارزه با اين نوع از جرايم.

ــي و عمومي به منظور افزايش آگاهي و مبادله اطالعات در زمينه مبارزه  ــش همكاري بين بخش هاي خصوص ٨) افزاي
با جرايم سايبري.

ــازمان كشورهاي آمريكايي سازماني بين المللي با ٣٤ كشور عضو فعال مي باشد. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: ٨. س
http://www.oas.org/documents/eng/memberstates.asp
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دادگستري انجام داده است.١
ــايبري پيشنهاداتي  REMJA براي ايجاد گروه متخصصان در جرايم س ،A ــال ١٩٩٩ ٩در س

ارايه نمود. گروه متخصصان ملزم شده است به:
é تشخيص فعاليت مجرمانه با هدف رايانه ها و اطالعات، يا استفاده از رايانه ها براي ارتكاب 

به جرم؛
é تشخيص عيوب قانونگذاري ملي، سياست ها و آزمون ها با توجه به اين قبيل فعاليت ها؛

é شناسايي نهادهاي مستقل ملي و بين المللي در رابطه با مهارت در اين زمينه؛ و
ــارزه با جرايم  ــامانه درون آمريكايي براي مب ــا س ــكاري ب ــم هاي هم ــايي مكانيس é شناس

سايبري.
ــورهاي عضو موضوع جرايم  ــتان هاي كل كش ــتري يا دادس ٢٠٠٠ وزيران دادگس ــال در س
ــنهادات موافقت كردند.٢ اين پيشنهادات  ــايبري را مورد بحث قرار دادند و با تعدادي از پيش س

٢٠٠٣ هم تكرار شد و به قرار زير مي باشند: در نشست٣
é براي حمايت از جنبه هاي پيشنهادات ارايه شده توسط گروه متخصصان در نشست اوليه 
Aهمكاري REMJA براي توسعه استراتژي درون آمريكا براي مبارزه با تهديدات امنيت 
 ،OAS دبير كل (٠٣/XXXIII-O) ١٩٣٩ .AG/RES سايبري، با ارجاع به ابالغيه

و براي درخواست از گروه براي ادامه حمايت از اين استراتژي.
é كشورهاي عضو، در متن گروه متخصص، سازوکارها را براي تسهيل همكاري گسترده و 
موثر بين خودشان براي مبارزه با جرايم سايبري و مطالعات بيشتر بازبيني كنند، زماني 

١. براي اطالعات بيشتر بنگريد به:
http://www.oas.org/juridico/english/cyber.htm

ــت كامل گزارش ها مي باشد، نتايج نشست و پيشنهادات را  REJMA، كه شامل ليس ــت پنجم Aو گزارش نهايي نشس
در سايت زير ببينيد:

http://www.oas.org/juridico/english/ministry_of_justice_v.htm
٢. ليست كامل پيشنهادات در نشست ٢٠٠٠ در سايت زير قابل دسترسي مي باشد:

http://www.oas.org/juridico/english/ministry_of_justice_iii_meeting.htm#Cyber
٢٠٠٣ در سايت زير قابل دسترسي مي باشد: ليست كامل پيشنهادات در نشست

http://www.oas.org/juridico/english/ministry_of_justice_v.htm
٣. ليست كامل پيشنهادات در نشست ٢٠٠٣ در سايت زير قابل دسترسي مي باشد:

http://www.oas.org/juridico/english/ministry_of_justice_v.htm
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ــبكه ٢٤/٧ ايجاد شده توسط ــتن به ش ــعه ظرفيت هاي فني و قانوني براي پيوس ٧كه توس
٨گروه ٨ براي همكاري در تحقيقات جرايم سايبري امكان پذير باشد.

é كشورهاي عضو، امكان اجراي اصول كنوانسيون جرايم سايبري شوراي اروپا (٢٠٠١) را
ارزيابي كنند؛ امكان نايل شدن به آن كنوانسيون را در نظر بگيرند.

é كشورهاي عضو ساختار كاري بدنه كشور، يا پليس را بازبيني و به روز كنند، 
نشست چهارم وزيران دادگستري يا دادستان هاي كل آمريكا پيشنهاد كرد كه، در چهارچوب
A براي پيروي از پيشنهادات REMJA، گروه متخصصان١ OAS فعاليت هاي گروه كاريS

جرايم سايبري بررسي و بازرسي بيشتري داشته باشد براي:
REMJA- ــده توسط گروه و پذيرفته شده توسط ــنهادات ارايه ش - پيگيري اجراي پيش é

III، و؛
é در نظر گرفتن مدل هاي قانوني ابزارهاي قانوني كشورهاي آمريكايي براي تقويت همكاري
ــتانداردهايي در رابطه با حريم خصوصي، ــايبري، در نظر گرفتن اس در مبارزه با جرايم س

حفاظت از اطالعات، جنبه هاي فرآيندي، و پيشگيري از جرايم.
٧ نشست را برگزار ٧) تا امروز REMJA) ــتان هاي كل آمريكا ــتري يا دادس وزيران دادگس
٦ بيشتر نشست هاي اخير در واشنگتن برگزار شده است در آوريل ٢٠٠٦ و آوريل كرده است.٢

٢٠٠٦ به قرار زير مي باشد:٣ ٦. چند پيشنهاد منتج از نشست ٢٠٠٨
ــاي OAS بتوانند ــوراي اروپا براي اينكه اعض ــت همكاري با ش ــراي تقوي ــه دادن ب S ادام é

ــتري ابالعغيه هاي دبير كل OAS را دنبال مي كند.  OAS از طريق اداره همكاري قانوني وزارت دادگس ١. دبيرخانه
براي اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه كنيد:

http://www.oas.org/dil/department_office_legal_cooperation.htm
٢. نتايج و پيشنهادات اين نشست در سايت زير قابل دسترسي مي باشد:

http://www.oas.org/juridico/english/cyber_meet.htm
ــدارك الكترونيكي بايد آموزش  ــنهاد كرد كه در مديريت م ــايبري پيش ــه عالوه گروه كاري متخصصان جرايم س ٣. ب
٢٤/٧ گروه جي هشت براي تحقيقي موثرتر جرايم  ــبكه ــي براي تسهيل ارتباط با ش ــود و اينكه برنامه آموزش ارايه ش
٢٠٠٧ برگزار  OAS در سال هاي ٢٠٠٦ و سايبري توسعه يابد. پيرو اين پيشنهاد، سه كارگاه آموزشي فني منطقه اي
ــد، و دومين و سومين كارگاه توسط اياالت متحده. ليست  ــط برزيل و اياالت متحده برگزار ش ــد، اولين كارگاه توس ش

كارگاه هاي فني در سايت زير موجود است:
http://www.oas.org/juridico/english/cyber_tech_wrkshp.htm



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۲۲۸

ــوراي اروپا١ اعمال كنند و براي  ــايبري ش ــيون جرايم س مالحظاتي را به اصول كنوانس
اجرايي كردن آن قانون و ديگر اعمال مورد نياز را بپذيرند. بطور مشابه، تالش براي ادامه 
ــازمان هاي و آژانس هاي  دادن به تقويت كاركرد ها براي مبادله اطالعات و همكاري با س
ــازمان  ــازمان ملل، اتحاديه اروپا، س ــايبري، مثل س ــي ديگر در حوزه جرايم س بين الملل
Dهمكاري اقتصادي آسيا-اقيانوسيه، OECD، گروه هشت، كشورهاي همسود و اينترپل، 

به منظور اينكه كشورهاي عضو از اين سازمان ها نهايت استفاده را ببرند؛
é ايجاد واحدهاي تخصصي توسط كشورهاي عضو براي تحقيق جرايم سايبري، و شناسايي 
مراجع قانوني كه به عنوان نقطه تماسي در اين موضوع مي باشند و تسريع مبادله اطالعات 
ــايبري در بين  ــالوه، براي همكاري در مبارزه با جرايم س ــدارك. به ع ــت آوردن م و بدس
دولت ها و ارايه دهندگان سرويس هاي اينترنتي و بخش خصوصي كه سرويس هاي ارسال 

اطالعات را فراهم مي كند.
٢٠٠٨ دوباره تكرار شد:٢ ٨اين پيشنهادات در نشست

ــند و طبق  ــته باش ــط گروه متخصصان را به خاطر داش ــده توس ــنهادات پذيرفته ش é پيش
Aنشست هاي قبلي REMJA، كشورها عمل كردن به اصول كنوانسيون جرايم سايبري 
شوراي اروپا را در نظر بگيرند، و اعمال قانوني و ديگر اعمال مورد نياز براي اجراي آن را 
بپذيرند. بطور مشابه، فعاليت هاي همكاري فني را ادامه دهند براي اينكه از راه دبيرخانه، 
Sبراي امور قانوني و شوراي اروپا در حمايت OAS قرار گيرند. همچنين تالش براي تقويت 
ــايبري  ــازمان هاي ديگر را در حوزه جرايم س مبادله اطالعات و همكاري با آژانس ها و س

ادامه دهند، تا كشورهاي عضو نهايت استفاده از پيشرفت ها را ببرند.
é دبيرخانه كميته آمريكايي مبارزه با تروريسم (CICTE) و كميسيون مخابرات كشورهاي 
آمريكايي (CITEL) و گروه كاري جرايم سايبري، توسعه راه هاي همكاري و هماهنگي 

١. در ضمن OASپيوند همكاري را با شوراي اروپا برقرار كرده  و در كنفرانس اختاپوس همكاري عليه جرايم سايبري 
٢٠٠٧ شركت كرده است. بنگريد به:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/cy%20activity%2
0Interface2007/Interface2007_en.asp

٢. نتايج و پيشنهادات REMJA-VII، ٢٠٠٨، قابل دسترسي در سايت:
http://www.oas.org/juridico/english/cybVII_CR.pdf
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را براي تضمين اجراي راهبرد گسترده امنيت سايبري كشورهاي آمريكايي پذيرفته شده
OAS را ادامه دهند. ٢٠٠٤(XXXIV-O/٠٤) دبير كل .AG/RES از راه ابالغيه

۳-۵ رويكردهاي علمي
ــيون استانفورد مثال مشهوري از رويكرد علمي براي توسعه چهارچوب پيش نويس كنوانس
قانوني براي بررسي جرايم سايبري در سطح جهاني مي باشد (CISAC).١ اين كنوانسيون به
٩عنوان ادامه اي از كنفرانس دانشگاه استانفورد در اياالت متحده در سال ١٩٩٩ برگزار شد.٢ در
مقايسه با كنوانسيون جرايم سايبري شوراي اروپا٣ كه در همان زمان به نگارش درآمد داراي

ــي ترور و جرايم  ــايبر Seymour/Goodman ، ابعاد فرامل ــيوني بين المللي در س ــوي كنوانس ــه س n ، ب Soafer .r ١
سايبري، صفحه ٢٢٥، موجود در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;
ــي به ميزباني دانشگاه استانفورد در  ــتانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانس ــيون بين المللي اس ٢. پيش نويس كنوانس
١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت. متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  سال

٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

UCLA مجله قانون و  ــايبري، ــي از جرم در فضاي س A نتايج ناش Goodman/Brenner ــتر ــات بيش ــراي اطالع rب
٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦، ٢٠٠٢، صفحه

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Soafer

٢٢٥، موجود در سايت: صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

.78 صفحه راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، 2002، ABA
٣. کنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبری (CETS شماره ١٨٥)، قابل دسترسی در سايت:

http://conventions.coe.int
ــيون بخش ١-٦ را ببينيد.Sofaer، به سمت  ــش توسط اين کنوانس ــتر در مورد جرايم تحت پوش برای جزييات بيش
ــايبري، صفحه ٢٢٥،  Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم س ــايبر در ــيونی بين المللی در س nکنوانس

موجود در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

 ،Gercke .١٤٠ ،٢٠٠٦ ــايبري، مجله مروري قانون رايانه، Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم س
 ،٢٠٠٨ رويکردهای ملی، منطقه ای و بين المللی در جنگ عليه جرايم سايبری، مجله مروری قانون رايانه بين المللی،
LOLAE مرور قانوني،  ــايبري، ــيون جرايم س ــي قانوني براي كنوانس Aldesco، انتقاالت بي نام: چالش ٧؛ صفحه

٩١- قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٢، صفحه
http://elr.lls.edu/issues/v23-issue1/alldesco.pdp p f.ff

٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: Jones، كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري: موضوعات و انتقادها،
http://www.cistp.gatech.edu/snsp/cybersecurity/materials/callieCOEconvention.pdf

Broadhurst، توسعه در اجرای قانون جهانی جرايم سايبری، در پی جويی: مجله بين المللی مديريت و راهبردهای پليس، 
٩، صفحه٨٨٩. ٢٠٠١،١ ٤، شماره٤ ٥؛ پذيرش کنوانسيون جرايم سايبری، مجله بين المللی قانون، جلد ٩٥ ٨، صفحه٤٠٨ ٢٠٠٦،٦ (٢)٢٩
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ــيون جنبه هاي قانون كيفري، رويه هاي قانوني و همكاري  ــابهاتی مي باشد. هر دو كنوانس مش
بين المللي را تحت پوشش قرار مي دهند. مهمترين تفاوت اين است كه پيش نويس كنوانسيون 
استانفورد درخصوص مجرمان و جرايمي كه خدمات زيربنايي اطالعات را مورد حمله قرار داده 
ــتي قابل اجراست، اما رويه هاي قانوني و همكاري هاي بين المللي ذكر شده  و حمالت تروريس

در كنوانسيون هاي جرايم سايبري درخصوص جرايم سنتي نيز قابل اجرا هستند.١

۴-۵ رابطه بين رويكردهاي قانونگذاري و بين المللي متفاوت
ــئوال شده است  ــتانداردهاي منفرد با توجه به پروتكل هاي فني منجر به اين س موفقيت اس
ــاوت اجتناب كرد.٢ در حال  ــن رويكردهاي بين المللي متف ــه مي توان از تعارض بي ــه چگون ك
ــايبري مهمترين چهارچوب بين المللي است كه همه جنبه هاي  ــيون جرايم س حاضر كنوانس
ــش قرار مي دهد، اما ابتكارات ديگر در جريان بحث و  ــايبري را تحت پوش مربوط به جرايم س
ــد. دومين رويكرد بين المللي در حاضر توسط اتحاديه بين المللي مخابرات  ــيدگي مي باش رس
U با پيروي از جامعه اطالعات جهاني، ITU به عنوان تسهيل  ITU بر عهده گرفته شده است.٣
WSIS ناميده شده است. به طوري كه در ژنو در سال ٢٠٠١ تعريف  C٥كننده خط عملي ٥
ICT  مي باشد.٤ در نشست  ــامل ايجاد امنيت و اعتماد در استفاده از T ش C٥ ــد، خط عملي ٥ش
U، دبيركل ITU بر اهميت همكاري بين المللي در مبارزه با  C٥دوم براي پيگيري خط عملي ٥
٥جرايم سايبري تاكيد كرد و با اعالن توسعه دستورجلسه امنيت سايبري جهاني ITU٥ ادامه 

١. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٢٤٣ را ببينيد.
٢. براي جزييات بيشتر بنگريد به: Gercke، رويكردهاي قانونگذاري ملي، منطقه اي و بين المللي در مبارزه با جرايم 

.٧ سايبري، مجله مروري بين المللي قانون رايانه، ٢٠٠٨، صفحه
٣. اتحاديه مخابرات بين المللي (ITU) كه مقر آن در ژنو مي باشد به عنوان اتحاديه تلگراف بين المللي در سال ١٨٦٥

١٩١ كشور عضو مي باشد و داراي  ITU  داراي ــد. اين اتحاديه آژانسي تخصصي از اتحاديه اروپا مي باشد. ــيس ش Uتاس
٧٠٠ جزء. بيشتر از

٢٠٠٧، صفحه ١، را ببينيد، قابل دسترسي  ،WSIS Cــتر گزارش دومين نشست خط عملي ٥ ٤. براي اطالعات بيش
در سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/docs/meetingreport.pdf
٥. براي اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه كنيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/
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ــايبري جهاني ITU داراي هفت هدف كليدي مي باشد.١ يكي ــه امنيت س Uيافت، دستورجلس
ــايبري است. گروه ــعه مدل قانونگذاري در جرايم س از اين اهداف ارزيابي راهبرد ها براي توس
GCA ايجاد شد.٢ جواب اين سئوال كه Aمتخصصي براي ارايه كردن راهبرد هاي در رابطه با
ــتگي به رويكرد نوشته ــتانداردهاي موجود دارد بس چگونه يك مدل قانوني چه رابطه اي با اس

شده در مدل قانوني جديد دارد. در كل سه رابطه احتمالي وجود دارد:
é تعارض قواعد

ــتانداردهاي موجود ــتانداردهايي تعريف كند كه مطابق با اس اگر مدل قانوني جديدي اس
ــازي ــان س ــت، اين اگر مي تواند، حداقل در مراحل اوليه، اثري منفي روي فرآيند يكس نيس

ضروري داشته باشد.
é تا حدودي تكرار استانداردهاي كنوانسيون

مدل قانوني جديد مي تواند بر اساس كنوانسيون جرايم سايبري باشد و مي تواند ماده هايي
ــورهايي را از امضاي كنوانسيون منع ــكالتي گرديد حذف كند يا حتي كش را كه منجر به مش
٢كند. مثالي در اين مورد قاعده بحث شده در تبصره b٣٢ كنوانسيون جرايم سايبري مي باشد.
ــت ٢٠٠٧ كميته جرايم سايبري مورد انتقاد قرار ــط نماينده روسيه در نشس ٧اين تبصره توس

١. ١. ارزيابي راهبردها براي توسعه مدلي قانونگذاري در جرايم سايبري كه به صورت جهاني قابل اعمال باشد و قابليت 
تعميم به اعمال قانونگذاري ملي و منطقه اي موجود داشته باشد،

ــت ها در جرايم  ــب و سياس ــده ملي و منطقه اي مناس ــازمان دهي ش ــاختارهاي س ٢. ارزيابي راهبردها براي ايجاد س
سايبري.

ــتم ها و نرم افزارهاي  ــعه راهبردي براي ايجاد معيارهاي قابل پذيرش جهاني و طرح هاي اعتباري براي سيس ٣. توس
كاربردي،

ــدار، مراقبت و پاسخ براي تضمين همكاري فرامرزي بين  ــعه راهبردي براي ايجاد چهارچوبي جهاني براي هش ٤. توس
ابتكارات موجود و جديد .

ــازماني ضروري براي تضمين  ــايي ديجيتال جهاني و ساختارهاي س ــتم شناس ــعه راهبرد ها براي ايجاد سيس ٥. توس
شناخت اعتبارات ديجيتال در طول مرز هاي جغرافيايي.

ــهيل ظرفيت هاي ساختاري موسسه اي و انساني براي تقويت آگاهي و موارد ذكر  ــعه راهبردي جهاني براي تس ٦. توس
شده در باال،

ــاس چهارچوب موجود براي راهبردي جهاني براي همكاري، گفتگو و هماهنگي بين المللي در همه  ــنهاد بر اس ٧. پيش
حوزه هاي ذكر شده در باال.

2. http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/hleg/index.html
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گرفت.١
é تكميل كردن استانداردهاي كنوانسيون

ــده طبق كنوانسيون جرايم  ــتانداردهاي تعريف ش مدل قانوني جديدي مي تواند فراتر از اس
ــد و براي مثال، اعمال خاص در رابطه با جرايم سايبري را جرم بداند و ابزارهاي  ــايبري باش س
٢٠٠١، پيشرفت هاي  رويه اي را تعريف كند كه هنوز تحت پوشش كنوانسيون نيست. از سال
ــيون نوشته شد، «فيشينگ»،٢ «سرقت هويت»٣ ــت. زماني كه كنوانس مهمي اتفاق افتاده اس

و جرايم وابسته به بازي هاي آنالين و شبكه هاي اجتماعي به اندازه اي كه االن مهم مي باشند 
مهم نبودند. با تحت شمول قرار گرفتن جرايم بيشتر در بعد بين المللي، مدل قانوني جديدي 

مي تواند فرآيند يكسان سازي را ادامه دهد.٤

٧. گزارش نشست، كميته كنوانسيون جرايم سايبري، دومين نشست اعضا، ٢٠٠٧، صفحه ٢، قابل دسترسي در سايت: ١
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co%2Doperation/combating_economic_
crime/6_cybercrime/t%2Dcy/FINAL%20TCY%20_2007_%200320-%20%e%20-
%20Report%20of%20the%20meeting1.pdf

ــت كه براي آشكارسازي اطالعات قرباني بكار مي رود.  ــينگ (ماهي گيري)» توصيف كننده عملي اس ٢. عبارت «فيش
ــتفاده از ايميل براي «فيش (ماهي)» گرفتن براي گذرواژه يا اطالعات  ــينگ» در اصل توصيف كننده اس عبارت «فيش
ــينگ  Ollmann، راهنماي فيش n؛ ٦٠٦ ٦، صفحه ٢٠٠٥ ــد. گركي، رايانه و ركت، مالي از درياي كاربران اينترنت مي باش

و پيشگيري از حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf.

٢٠٠٧، قابل دسترسی در سايت: Gercke، سرقت هويت اينترنتي، .٣
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/combating_economic_
crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-didentity%20theft%20p
aper%2022%20nov%2007.pdf
Lex Elec- ،ــات و راهكارها ــايبري: موضوع ــرقت هويت در فضاي س -، س Chawki/Abdel Wahab ــراي مثال bب

١١، شماره ١، ٢٠٠٦، موجود در سايت tronica، جلد
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/ chawki_abdel-wahab.pdf;

 ،٢٠٠٧ ــرقت هويت در اياالت متحده: فرصت بهبود حفاظت اطالعات، چند رسانه اي و ركت ــوايي س Peeters ، رس
 ،٢٠٠٠ ــرقت هويت: چگونه اتفاق مي افتد، اثرش روي قربانيان و راهكارهاي قانونگذاري، Givens,، س ٤١٥؛ صفحه

موجود در سايت
http://www.privacyrights.org/ar/id_theft.htm.

٤. دو جنبه وجود دارد كه در اين متن بايد در نظر گرفته شود: براي اجتناب حشو، رويكردي جديد بايد روي جرايمي كه 
توسط اصالحيه هاي كنوانسيون پوشش داده نشده است تمركز كند. جنبه دوم در رابطه با مشكالت در يافتن موقعيتي 
ــته باشند. بر اساس تجربه هاي مذاكرات كنوانسيون جرايم  ــورها كه بتوانند روي آن توافق داش مهمولي براي همه كش
ــايبري، احتمال دارد كه مذاكرات جرم انگاري كه فراتر از استانداردهاي كنوانسيون باشد با مشكالتي رو به رو شود. س
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ــنهادي ITU براي قانونگذاري جرايم سايبري١ به كشورها براي ــته پيش Uبا توجه به اين، بس
ارايه موضوعات قابل ارجاع كمك مي كند كه در وضع چهارچوب قانونگذاري براي ممانعت از
ــد. همچنين بر اهميت يكسان سازي چهارچوب هاي ــايبري مي تواند كمك كار باش جرايم س
ــايبري و تسهيل همكاري بين المللي تاكيد ــورها با جرايم س قانوني به منظور مبارزه موثر كش
ــايبري با گروه متخصصان ITU براي قانونگذاري جرايم س ــنهادي ــعه بسته پيش Uدارد. توس
٢٠٠٩ ــد و اولين پيش نويس در اوايل سال ــته علمي مي باش ٩بين المللي با آگاهي در چند رش

در دسترس قرار گرفت.

۵-۵ رابطه بين رويكردهاي قانونگذاري ملي و بين المللي
ــتي جرمي بين المللي است.٢ با توجه ــد، جرم سايبري براس ــاره ش همانطوريکه در قبل اش
ــان در كل مي توانند، كاربران را در هر نقطه از دنيا مورد هدف قرار ــن حقيقت كه مجرم ــه اي ب
ــايبري بين المللي ــد، همكاري بين المللي پليس نيازي ضروري براي تحقيقات جرايم س دهن
مي باشد.٣ اين تحقيقات نيازمند ابزارهاي همكاري است و به يكسان سازي قانون بستگي دارد.
ــازي ماده هاي ــان س به دليل اصل مجرميت دوگانه٤ همكاري موثر، اول از همه نيازمند يكس

ــايت زير قابل دسترسي  ــنهادي ITU براي قانونگذاري جرايم سايبري در س ــته پيش ــتر در مورد بس U. اطالعات بيش ١
مي باشد:

http://www.itu.int/ITUD/cyb/cybersecurity/projects/cyberlaw.html
٢.  با توجه به اندازه حمالت فراملي در حمالت مخرب سايبري بنگريد به:

٢٠٠١، صفحه  Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم،
١، قابل دسترسي در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f
t. با توجه به نياز برای همکاری بين المللی در جنگ عليه جرايم سايبری، بنگريد به: Putnam/Elliott، پاسخ های  ٣
ــايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم  ــايبری در Sofaer/Goodman، جرم س nبين المللی به جرايم س

٣٥، قابل دسترسي در سايت: سايبري و تروريسم، ٢٠٠١، صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_35.pdp g p f

٢٠٠١، صفحه  Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم،
١، قابل دسترسي در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f
٤. مجرميت دوگانه وجود دارد اگر جرم تحت قانون هم درخواست کننده و هم مورد درخواست جرم باشد. مشکالت 
اصل مجرميت دوگانه در تحقيقات بين المللی موضوعی در تعدادی از کنوانسيون ها و عهدنامه های بين المللی می باشد. 
ــن ٢٠٠٢ در رويکردهای مجوز  ــه اروپا در ١٣ ژوئ ٢ چهار چوب حکم اتحادي ــره ــامل تبص ــی در اين مورد ش مثالهاي

.(JHA/٥٨٤/٢٠٠٢) دستگيری و تسليم بين کشورهای عضو
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ــازي ابزارهاي  ــان س ــگيري از مكان هاي امن دارد.١ به عالوه، يكس ــري براي پيش ــون كيف قان
پيگيري براي تضمين اينكه همه كشورهای درگير در تحقيقات بين المللي، داشتن ابزارهاي 
تحقيقات ضروري براي انجام تحقيقات ضروري است. در نهايت، همكاري موثر پليس نيازمند 
ــازي نياز به  ــت.٢ اگر ضرورتي يكسان س ــر در رابطه با جنبه هاي تمريني اس ــاي موث فرآينده
ــازي بين المللي  براي هر راهبرد و ضد جرايم سايبري ملي وجود  ــركت در فرآيند يكسان س ش

نداشته باشد، حداقل تمايلي به يكسان سازي دارد.

۱-۵-۵ داليل براي گرايش به رويكردهاي ملي
علي رغم اهميت گسترده يكسان سازي، فرآيند اجراي استانداردهاي قانون بين المللي براي 
ــترس مي باشد.٣ يكي از داليل اينكه چرا رويكردهاي ملي نقش مهمي  ــدن دور از دس كامل ش
ــان  ــت كه اثر جرايم به صورت جهاني يكس ــايبري بازي مي كنند اين اس در جنگ با جرايم س
ــده براي مبارزه با هرزنامه مي باشد.٤ ــت. نمونه اي در اين مورد رويكرد در پيش گرفته ش نيس

هرزنامه ها بخصوص كشورهاي در حال توسعه را بيشتر تحت تاثير قرار مي دهند و اين موضوع 
ــران تر و محدودتر، هرزنامه در  ــد.٥ به دليل منابع گ OECD تجزيه و تحليل ش ــزارش Dدر گ
كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي غربي بسيار جدي تر مي باشد.٦ اثرات متفاوت 
ــنت ها و ساختارهاي قانوني موجود، داليل اصلی برای تعداد قابل  ــايبري، همراه با س جرايم س
ــی يا تنها بخشي از آنها در  ــطح ملی بوده و هيچ بخش مالحظه ای از ابتکارات قانونگذاری در س

سطح بين المللی قابل اجرا می باشند.
١. با توجه به اصل مجرميت دوگانه در پيگيری های بين المللی بنگريد به: "دستور راهنمای اتحاديه اروپا در پيشگيری 

و کنترل جرايم رايانه ای"، ٢٦٩، قابل دسترسی در سايت:
http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html
٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: Schjolberg/Hubbard، يکسان سازی رويکردهای قانون ملی در جرايم سايبری،
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf

٣٥ كنوانسيون جرايم سايبري را ببينيد. تا ٢٣ ٢. تبصره
.١٤١ ،٢٠٠٦ Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، .٣

٧-٦-٢ را ببينيد. ٤. بخش
٥. موضوع هرزنامه در كشورهاي در حال توسعه، بنگريد به:

http://www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf
٤، بنگريد به: ٦. موضوع هرزنامه در كشورهاي در حال توسعه، صفحه

http://www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf
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۲-۵-۵ راهكارهاي ملي در برابر راهكارهاي بين المللي
ــت بحثي شگفت آور به نظر برسد به طوري كه ــازي حتي اين ممكن اس در زمان جهاني س
ــتاندارد (فني) مي باشد.١ ــتفاده از پروتكل هاي اس هر كس براي اتصال به اينترنت نيازمند اس
استانداردهاي مجزا نيازي ضروري براي عمل شبكه هاي هستند. اگر چه، برخالف استانداردهاي
فني، استانداردهاي قانوني هنوز متفاوتند.٢ اين بايد مورد سئوال قرار بگيرد كه با وجود ابعاد
بين المللي جرايم سايبري، رويكردهاي ملي چگونه هنوز برقرار هستند.٣سئوال مربوط به همه
ــت كه همراستا با استانداردهاي ــت كه مكمل قانونگذاري اس رويكردهاي ملي و منطقه اي اس
ــان سازي مي تواند به شدت تحقيقات بين المللي را ــد. فقدان يكس بين المللي موجود نمي باش
ــتانداردهاي بين المللي از ــد، در حالي كه رويكردهاي ملي و منطقه اي فراتر از اس ــل كن مخت

مسائل و مشكالت تحقيقات بين المللي اجتناب مي كند.٤
ــرعت ــي و منطقه اي وجود دارد. اول، س ــداد رويكردهاي مل ــد تع ــل مهم براي رش دو دلي
ــيون جرايم ــورهاي عضو را به امضاي كنوانس ــوراي اروپا نمي تواند كش ــت. ش قانونگذاري اس
ــور امضا كننده را مجبور به تصويب آن بكند. بنابراين ــايبري مجبور كند و نمي تواند كش س
ــازي اغلب در مقايسه با رويكردهاي قانونگذاري ملي و منطقه اي فرآيندي ــان س فرآيند يكس
ــوراي اروپا، اتحاديه اروپا ابزارهايي براي مجبور كردن كشورهاي ــد.٥ برخالف ش كند مي باش

TCP/ کار کردن اينترنت با ،Comer r، شبکه های رايانه؛ Tanebaum :١. با توجه به پروتکل های شبکه بنگريد به
IP - اصول، پروتکل ها و معماری.

ــط  ــده توس ــتانداردهای بين المللی تعريف ش ــايبری و همخوانی با اس ٢. برای مروری در مورد قانونگذاری جرايم س
کنوانسيون جرايم سايبری بنگريد به وب سايت اتحاديه اروپا، قابل دسترسی در سايت:

... http://www.coe.int/cybercrime/
٢٠٠٥، صفحه  ITUدر قانونگذاری ضد هرزنامه در دنيا، ــايبری: بررسی ــی قانونگذاری ملی جرايم س Uبرای مثال بررس

٥، قابل دسترسی در سايت:..
http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf

ــه ٢٣، قابل  ــی، صفح ــه مبحث ــت- مقال ــرقت هوي Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi، س
دسترسی در سايت:

https://www.primeproject.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf
 ،Schjolberg g؛ ٢٠٠٧ ــماره ٣، ــماره ٣، ش ــرقت هويت: مقاله مروری CIPPIC، ش Cرويکردهای قانونگذاری برای س

چهارچوب قانونی - دسترسی غير مجاز به رايانه ها- قانون کيفری در ٤٤ کشور، قابل دسترسی در سايت:
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html.

٣. با توجه به بعد بين المللي جرايم سايبري بخش ٦-٢-٣ را ببينيد.
٣٣ را ببينيد. ٤. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره

Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤٤. .٥
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ــورهاي  ــنامه دارد. به اين دليل كه تعدادي از كش عضو براي اجراي چهارچوب حكم و بخش
٢٠٠١ را امضا كرده اند، اما هنوز  اتحاديه اروپا با وجود اينكه كنوانسيون جرايم سايبري سال
آن را به تصويب نرسانده اند، ولي چهارچوب حكم اتحاديه اروپا در حمالت عليه سيستم هاي 

اطالعات را اجرا كرده اند.
ــورهاي  ــت. برخي جرايم تنها در كش ــوط به تفاوت هاي ملي و منطقه اي اس ــل دوم مرب دلي
خاصي در منطقه اي جرم محسوب مي شود. مثالي در اين مورد جرايم مذهبي مي باشد.١ اگر 
چه بعيد است كه يكسان سازي بين المللي ماده هاي قانون كيفري براي جرايم عليه نمادهاي 
مذهبي امكان پذير باشد، رويكردي ملي با توجه به اين مي تواند تضمين كند كه استانداردهاي 

قانوني در يك كشور مي تواند ادامه يابد.

۳-۵-۵ مشكالت رويكردهاي ملي
ــد. با توجه به جرايم سنتي تصميم يك يا چند  ــكالتي مواجه مي باش رويكردهاي ملي با مش
ــتن رفتارهاي خاص مي تواند توانايي مجرم براي عمل در اين كشورها  ــور، براي جرم دانس كش
ــود، توانايي  ــر قرار دهد. اگر چه، زماني كه در مورد جرايم اينترنتي مطرح مي ش ــت تاثي را تح
ــر از اثر مجرم كه مي تواند از  ــور منفرد براي تحت تاثير قرار دادن مجرم خيلي كمت ــك كش ي
ــوري عمل كنند كه اين رفتار خاص را  ــد.٢ اگر آنها از كش ــبكه باش هر نقطه اي با اتصال به ش
ــترداد مجرم با شكست مواجه  ــت اس جرم نمي داند، تعقيب كيفري بين المللي نيز در درخواس
ــگيري از  ــد. بنابراين يكي از هدف هاي كليدي رويكردهاي قانوني بين المللي پيش خواهد ش
ــت.٣ در نتيجه رويكردهاي  ــتانداردهاي جهاني اس ايجاد مكان هاي امن با ارايه و رفتارهاي اس
ــهورترين رفتار به قرار  ــند.٤ مش ملي در كل نيازمند اعمالي اضافي براي كاركرد بهتر مي باش

١-٦ را ببينيد. ١. بخش
٦-٢-٣ و ٧-٢-٣ را ببينيد. ٢. بخش هاس

ــط تعدادي از سازمان هاي بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است. مجمع عمومي سازمان  ٣. موضوع مكان امن توس
٥٥/٦٣ بيان مي كند كه: ”كشورها بايد تضمين كنند كه قوانين و آزمايش هايشان مكان هاي امن را حذف مي كند  ٣ملل

براي آنها كه از فناوي اطالعات سوءاستفاده مي كنند“. متن كامل اين بيانيه در سايت زير قابل دسترسي است:
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf
گروه ٨ تاكيد دارد كه: ”نبايد مكان امني براي آنهايي كه از فناوي اطالعات سوءاستفاده مي كنند وجود داشته باشد".

٤. براي جزييات بيشتر بنگريد به: Gercke، رويكردهاي قانونگذاري ملي، منطقه اي و بين المللي در مبارزه با جرايم 
.٧ سايبري، مجله مروري بين المللي قانون رايانه، ٢٠٠٨، صفحه
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زير مي باشند:
é جرم دانستن عمل كاربر عالوه بر فراهم كننده محتواي غير قانوني

ــرويس هاي غير قانوني عالوه بر جرم دانستن تنها ــتفاده از س ــتن اس يك رويكرد جرم دانس
ــتن اعمال كاربران كه در داخل قلمرو قضايي ــده مي باشد. جرم دانس ــرويس هاي عرضه ش س
ــرويس هاي ــي به ارايه دهنده س ــخصي قرار دارند رويكردي براي جبران فقدان دسترس مش

اينترنتي که در خارج از كشور عمل مي كند مي باشد.
é جرم دانستن سامانه هاي مورد استفاده در ارتكاب جرم

ــات خاص در ميان حوزه ــتن عرضه خدم ــازي و حتي جرم دانس ــرد دوم قاعده مند س رويك
ــود. اين راهكار فراتر از رويكرد اول ــتفاده مي ش ــد كه براي اهداف تبهكارانه اس قضايي مي باش
ــازمان هايي كه خدمات بي طرف عرضه مي كنند كه هم ــد به طوري كه تجارت ها و س مي باش
ــود را درگير مي كند. مثالي از اين قبيل ــتفاده مي ش براي اهداف قانوني و هم غير قانوني اس

٦رويكردها قانون اجرايي قمار غير قانوني در اياالت متحده ٢٠٠٦ مي باشد.١

s. براي مروري بر اين قانون، بنگريد به: Landes، ممنوعيت قمار اينترنتي و سامانه قواعد پيشنهادي، قابل دسترسي  ١
در سايت:

http://www.law.nyu.edu/JOURNALS/LAWREVIEW/issues/vol82/no3/NYU306.pdp y p f
Rose، قمار و قانون: قانون اجرايي قمار غير قانوني در اياالت متحده ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت:

http://www.gamblingandthelaw.com/columns/2006_act.htm
براي اطالعات بيشتر بخش ١٠-١-٦ را ببينيد.
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تقريبًا نزديك به اين رفتار، الزام به فيلتر كردن مطالب قابل دسترس در اينترنت مي باشد.١
ــه دهندگان خدمات  ــورد بحث قرار گرفت، كه اراي ــردي در حكم براي ياهو٢ م ــن رويك چني
دسترسي به اينترنت ملزم به محدود كردن دسترسي به وب سايت هاي بزرگساالن شده اند. 
ــورها  ــت؛ برخي كش ــاالن نيس تالش ها براي كنترل مطالب اينترنت محدود به مطالب بزرگس
ــايت هايي كه موضوعات سياسي  ــي به وب س از فناوري فيلترينگ براي محدود كردن دسترس
OpenNet Initiative٣ گزارش مي دهد كه سانسور كردن توسط  ٣دارند استفاده مي كنند.

حدود بيست و چهار كشور انجام مي شود.٤

ــتند سازي فيلترينگ اينترنت دنيا، قابل  Zittrain/Edelman، مس n. با توجه به رويكردها/الزامات فيلتر بنگريد به: ١
ــايت: http://cyber.law.harvard.edu/filtering، Reidenberg، ايالت ها و اجراي اينترنت،  ــي در س دسترس

١، شماره ٢١٣، ٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: دانشگاه اتاوا، مجله قانون و فناوري، جلد
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487965

ــدگان خدمات اينترنتي  ــورهاي مختلف، بنگريد به:Taylor، ارايه دهن ــث در مورد فيلترينگ در كش ــا توجه به بح ب
 ،٢٠ ــون رايانه، جلد ــه، گزارش امنيت و قان ــا براي محتواي مطالب تحت قانون جديد فرانس ــئوليت آنه (ISP) و مس
 ،٥,١٤ I بلژيك براي فيلترينگ مطالب ، اخبار EDRI، شماره ISP ــتور دادگاه به P؛ دس ٢٦٨ ــماره ٤، ٢٠٠٤، صفحه ش
;http://www.edri.org/edrigram/number5.14/belgium-isp p، قابل دسترسي در سايت:  ١٨,٠٦,٢٠٠٧

 ،OLSWANG G بلژيك براي فيلترينگ مطالب، تجارت الكترونيك ISP دانلود غيرقانوني، دستور دادگاه به ،P Enser
١١,٠٧، صفحه ٧، قابل دسترسي در سايت:

http://www.olswang.com/updates/ecom_nov07/ecom_nov07.pdf
ــه به ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي فيلتر كردن موسيقي هاي خاص، ٢٧,١١,٢٠٠٧،  Standford، نياز فرانس
http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=842; Zwenne Dutch ــايت:  قابل دسترسي در س

٠٩/٠٧ ، صفحه ١٧،  ــماره ــد امنيت اينترنتي ايجاد كند، گزارش حفاظت اطالعات جهان، ش Telecoms، مي خواه
قابل دسترسي در سايت: 

http://weblog.leidenuniv.nl/users/zwennegj/Dutch%20telecom%20operator%20to%
20enforce%20Internet%20safety%20requirements.pdf

در خصوص گزينه هاي فني براي بررسي تخلفات كپي رايت آنالين، قابل دسترسي در سايت: IFPI مقاله
http://www.eff.org/files/filenode/effeurope/ifpi_filtering_memo.pdf

٢ خودگرداني ارايه دهندگان خدمات اينترنتي، ٢٠٠٢، قابل دسترسي  ISPA:با توجه به رويكردهاي خود گرداني بنگريد بهA
http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/selfregulation/iapcoda/0211xx-ispastudy.pdp p p g g p p y p f ــايت:  س در 

٢، صفحه ٢٥٣. ٢٠٠٦، جلد ١٩، شماره Zittrain، مجله قانون و فناوری هاروارد،
ــو مورد بحث قرار گرفت. بنگريد به: Poullet، The Yahoo! Inc. انتقام  ــرای مثال اين امر در مورد قضيه ياه ٢. ب

قانون از فناوری؟، قابل دسترسی در سايت:
http://www.juriscom.net/en/uni/doc/yahoo/poullet.htm

Goldsmith/Wu، چه کسی اينترنت را کنترل می کند؟ وهميات دنيای بدون مرز، ٢٠٠٦، صفحه ٢.
The OpenNet Initiative گروهی فرا آتالنتيک از موسسات آکادميک است که در مورد وارسی ها و فيلترينگ  .e ٣
ــگاه آکسفورد در شبکه شرکت می کنند. برای  ــکده قانون هاروارد و دانش اينترنت گزارش می دهد. در ميان همه، دانش

.http://www.opennet.net :اطالعات بيشتر بنگريد بهt
Haraszti، پيشگفتاری در قواعد و آزادی اينترنت در منطقه OSCE، قابل دسترسی در سايت: .٤

http://www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf.
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اين فصل نگاه اجمالي بر واكنش حقوقي به پديده جرايم سايبري توسط رويكردهاي حقوقي
ــي خواهد كرد.١ و رويكردهاي بين المللي ممكن ارايه خواهد در اعمال جرايم خاص را بررس
ــي از رويكردهاي ملي و ــد مثال هاي ــد. در مواردی كه رويكردهاي بين المللي موجود نباش ش

منطقه اي ارايه خواهد شد.

۱-۶ قانون كيفري
۱-۱-۶ دسترسي غير قانوني (هك)

ــان براي اتصال به رايانه و دسترسي كاربران ــبكه هاي رايانه اي، تواناييش ــعه ش از زمان توس
ــتفاده قرار گرفته اند.٢ ــط هكرها براي اهداف تبهكارانه مورد اس به ديگر رايانه ها، رايانه ها توس

U.  براي مروري در مورد رويكردهاي قانوني منبع زير را ببينيد: جلسه امنيت سايبري جهاني ITU، گروه متخصصان  ١
حرفه اي، گزارش راهبردي جهاني، ٢٠٠٨، صفحه ١٨، قابل دسترسي در سايت:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html.
٩، صفحه ١٧. براي مروري درمورد قربانيان اوليه حمالت هك منبع زير  ــانه ها، فصل Sieber، راهنماي چندرس .r ٢

را ببينيد:
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_security_hacker_history;,
٥، صفحه٨٢٥. ٢٠٠٢،٢، شماره٥ EJIL ،جنگ اطالعاتي در جبر بين المللي: عناصر چهرچوب قانوني ،L Joyner/Lotrionte
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ــا نياز به حضور در صحنه جرم ندارند؛٢ ــي در انگيزه هكرها وجود دارد.١ هكره ــات اساس تنوع
ــي غير  ــبكه دارند.٣ در موارد زيادي از دسترس ــامانه حفاظتي ش آنها تنها نياز به دور زدن س
قانوني، سامانه هاي امنيتي كه از مكان فيزيكي شبكه سخت افزاري حفاظت مي كنند خيلي 
ــند، حتي در  ــبكه حفاظت مي كنند مي باش ــامانه هاي امنيت كه از اطالعات ش ماهرانه تر از س

همان ساختمان شبكه.٤
دسترسي غير قانوني به رايانه ها، اپراتورهاي رايانه را از اداره كردن آنها منع مي كند -اجرا 
و كنترل سامانه  در روشي بدون مزاحم و مستقيم.٥هدف حفاظت نگه داشتن صحيح و سالم 
بودن رايانه ها مي باشد.٦ تشخيص بين دسترسي غير قانوني و جرايم بعدي (مثل جاسوسي٧) 
ــتر  ــت، بطوريكه پيش بيني هاي قانوني تعريف متفاوتي روي حفاظت دارند. در بيش مهم اس
ــقم خود رايانه  ــه قانون دنبال حفاظت از صحت و س ــي غير قانوني (جايي ك ــوارد، دسترس م
مي باشد) هدف نهايي نمي باشد، بلكه اولين گام به سمت جرايم ديگر است، مثل تغيير دادن 
ــقم و  ــده (جايي كه قانون دنبال حفاظت از صحت و س ــت آوردن اطالعات ذخيره ش يا بدس

محرمانه ماندن داده ها مي باشد).٨
ــي غير قانوني را بايد، همراه با جرايم بعدي جرم به شمار  ــت كه آيا دسترس ــئوال اين اس س
١. گستره اي از مدرك ساده كه اعمال حفاظتي را مي توان دور زد، براي بدست آوردن اطالعات ذخيره شده در رايانه 
ــت. منبع Anderson، هك و انگيزه هاي سياسي جرايم رايانه،  ــي هم كشف شده اس nقرباني. حتي انگيزه هاي سياس

٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت:
http://www.aracnet.com/~kea/Papers/Politically%20Motivated%20Computer%20Cr
ime.pdf

٢. با توجه به وابستگي مكان عمل و محل قرباني بخش ٧-٢-٣ را ببينيد.
٣. براي مثال اين مي تواند مجوز گذرواژه يا اثر انگشت باشد. به عالوه، ابزارهاي زيادي در دسترس هستند كه مي توانند 
Ealy، ارزيابي  yبراي دور زدن اعمال حفاظتي مورد استفاده قرار گيرند. براي مروري از اين ابزارها منبع زير را ببينيد:

جديدي از حمالت هك: مروري كلي از انواع، روش ها، ابزارها و پيشگيري، قابل دسترسي در سايت:
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf.

Wilson، حمالت رايانه اي و  ــا توجه به جنبه هاي حفاظتي از بين رفتن اعمال حفاظت فني منبع زير را ببينيد: n. ب ٤
ــايبري و امنيت، IIV-٣، صفحه ٥. اهميت اجراي موثر اعمال حفاظتي براي پيشگيري  ــم سايبري، جرايم س Vتروريس
ــت. گزارش تبييني كنوانسيون  ــط نگارندگان كنوانسيون جرايم سايبري تاكيد شده اس ــي غير قانوني توس از دسترس

اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٤٥ را ببينيد.
.٧٢٩ ٥. گركي، كنوانسيون جرايم سايبري، چند رسانه ها و ركت ٢٠٠٤، صفحه

٤٤. ”نياز براي حفاظت بازتاب كننده منافع  ــماره ــايبري ش ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٦. گزارش تبييني كنوانس
سازمان ها و اشخاص براي مديريت، اجرا و كنترل سامانه هايشان در حالتي غير تداخلي و بدون مانع مي باشد“.

٧. با توجه به جاسوسي اطالعات بخش ٢-٤ و ٢-١-٦ را ببينيد.
٨. با توجه به تداخل در اطالعات بخش ٢-٤ و ٣-١-٦ را ببينيد.
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آورد؟١ تجزيه و تحليل رويكردهاي مختلف براي جرم به حساب آوردن دسترسي غير قانوني
به رايانه در سطح ملي نشان مي دهد كه گاهي اوقات ماده هاي قانون وضع شده دسترسي غير
قانوني با جرايم بعدي را با هم اشتباه مي گيرد، يا دنبال محدود كردن جرم دانستن دسترسي
ــي صرف را جرم ــورها دسترس ــند. برخي كش غير قانوني تنها به جرايم خيلي مهم٢ مي باش
ــامانه ــورهاي ديگر تخلف را تنها محدود به مواردي مي دانند كه س مي دانند، در حالي كه كش
مورد دسترسي با اعمال امنيتي حفاظت شده است، يا مواردي كه مجرم نيت خطرناك دارد،
ــورهاي ديگر خود ــگ بياورد، تغيير دهد يا از بين ببرد.٣ كش ــواردي كه داده ها را به چن ــا م ي
ــاب مي آورند.٤ مخالفان ــي را جرم نمي دانند، بلكه تنها جرايم بعدي را جرم به  حس دسترس
ــي غير قانوني اشاره به موقعيت هايي كه هيچ خطري توسط دسترسي ــتن دسترس جرم دانس
ــايي ضعف ها و روزنه ها ــود دارند، يا مواردي كه هك كردن منجر به شناس صرف ايجاد نمي ش

در امنيت رايانه مورد هدف مي شود.٥

كنوانسيون جرايم سايبري
ــي غير قانوني به رايانه هاي ــت كه دسترس ــايبري داراي ماده اي اس ــيون جرايم س كنوانس
ــامانه  را ــي غيرمجاز به س ــده را زمان جرم تلقي مي كند كه فرد اطالع از دسترس حفاظت ش

.٤٩ Sieber، فناوري اطالعات و خدمات زيربنايي، صفحه .r ١
٢. براي مروري در مورد رويكردهاي قانوني متنوع به سمت تخلف شمردن دسترسي غير قانوني به رايانه ها منبع زير 
ــور، ٢٠٠٣"  ٤٤ كش ــي غير مجاز به رايانه - قانون جريمه در را ببينيد: Schjolberg، «چهارچوب قانوني- دسترس

قابل دسترسي در سايت:
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html.

ــيون جرايم سايبري كشورهاي عضو را قادر مي سازد براي نگهداري محدوديت هاي موجود كه در  ٢ كنوانس ٣. تبصره
ــت. با توجه به احتمال براي محدود كردن جرم شمردن  ــايبري ذكر شده اس ــيون جرايم س تبصره ٢، حكم ٢ كنوانس

اعمال گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٤٠ را ببينيد.
ــات را جرم مي داند (بخش  ــت آوردن اطالع ــد، كه تنها عمل بدس ــي در اين مورد قانون كيفري آلمان مي باش ٤. مثال

a٢٠٢). اين ماده در سال ٢٠٠٧ تغيير پيدا كرد. متن زير نسخه قديمي مي باشد
بخش a٢٠٢ - جاسوسي اطالعات

ــت مي آورد، درحالي كه آن نبايد  (٥).هر فرد كه اطالعاتي بدون اجازه، به عنوان مثال براي خودش يا ديگري را بدس
ــي غير قانوني به شدت محافظت شده است، بايد محكوم به  ــي داشته باشد و در برابر دسترس به آن اطالعات دسترس

زنداني شدن براي دوره اي نه بيشتر از ٣ سال يا پرداخت جريمه شود.
(٦).اطالعات به معناي توصيف شده در  زيربخش (١) تنها ذخيره شده يا ارسال شده از راه الكترونيكي يا مغناطيسي 

يا در هر شكلي كه به صورت مستقيم قابل رويت نبوده مي باشند.
٥. اين رويكرد نه تنها در قانون ملي يافت مي شود، بلكه توسط اتحاديه اروپا سفارش شده است (٨٩) ٩.
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ــد. با در نظر گرفتن رويكردهاي متعارض در سطح ملي،١ كنوانسيون امكان ايجاد  ــته باش داش
محدوديت ها را بررسي مي كند كه - حداقل در بيشتر موارد- كشورها را بدون قانونگذاري قادر 

به حفظ كردن قانون هاي آزادي بيشتر در دسترسي غير قانوني عرضه مي كند.٢

ماده ۲- دسترسي غيرمجاز
ــع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم  ــك از اعضاء بايد به گونه اي اقدام به وض ــر ي ه
براساس نيازهاي حقوق داخلي خود، هر نوع دسترسي عمدي غيرمجاز را به تمام يا بخشي از 
سامانه  رايانه اي خود، يك عمل مجرمانه تلقي كند. ممكن است عضو مورد نظر مقرر دارد كه 
جرم در اثر تعرض به سامانه هاي امنيتي با قصد دسترسي به داده هاي رايانه اي يا ديگر مقاصد 

ناروايانه به سامانه رايانه اي كه با سامانه ديگري در ارتباط است محقق گردد.

اعمال پوشش داده شده:
ــي انتها و باز  ــي را تعيين نمي كند، بلكه عبارتي ب ــي" عمل خاص ارتباط ــارت "دسترس عب
ــد.٣ اين بايد شامل همه اعمال وارد شدن به رايانه ديگر  ــتر مي باش ــعه هاي فني بيش براي توس

ــي غير قانوني به رايانه ها منبع زير را  ــمت جرم انگاري دسترس ١. براي مروري در مورد رويكردهاي قانوني متنوع به س
ــي غير مجاز به رايانه - قانون جريمه در ٤٤ كشور، ٢٠٠٣" قابل  Schjolberg، ”چهارچوب قانوني- دسترس gببينيد:

دسترسي در سايت:
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html.

ــايبري، مجله مروري  ــيون جرايم س ــا منبع زير را ببينيد:گركي، كنوانس ــرط ها و محدوديت ه ــا توجه به نظام ش ٢. ب
بين المللي قانون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤٤.

٣. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،٢٠٠٩ ، صفحه ٣٩، موجود در سايت:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Re-
ports- Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf
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ــامل حمالت اينترنت،١ همچنين دسترسي غير قانوني به شبكه هاي بي سيم. حتي ــد، ش باش
دسترسي غير مجاز به رايانه هايي كه به هيچ شبكه اي متصل نيستند (براي مثال با دور زدن
رمز عبور حفاظتي) توسط اين ماده پوشش داده شده است.٢ اين رويكرد گسترده به اين معني
است كه دسترسي غير قانوني نه تنها توسعه هاي فني آينده را پوشش مي دهد، بلكه داده هاي
٢ ٢ جمله دوم ماده ــي توسط خودي ها و كارمندان را نيز پوشش مي دهد.٣ ــري مورد دسترس س

امكان محدود شدن تخلف دسترسي غير قانوني به شبكه را پيشنهاد مي كند.٤
ــده به روشي كه راهي را براي آينده باز ــامانه هاي حفاظت ش بنابراين اعمال غير قانوني و س
گذارد تعريف مي شوند. گزارش تبييني سخت افزار، اجزاء، اطالعات ذخيره شده، دايركتوري ها،
و پيام هاي داده اي به عنوان مثال هايي از بخش هاي رايانه هستند كه مي توانند مورد دسترسي

قرار بگيرند.٥

١.  با توجه به نرم افزارها كه براي حمالت هك طراحي شده اند منبع زير را ببينيد:
Ealy، ارزيابي جديدي از حمالت هك: مروري كلي از انواع، روش ها، ابزارها و پيشگيري، قابل دسترسي در سايت:
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdp p f.ff

ــي اجتماعي اينترنتي اطالعات ارايه شده توسط گروه هاي ضد فيشينگ، را ببينيد، قابل  با توجه به روش هاي مهندس
دسترسي در سايت:

http://www.antiphishing.org
Jakobsson، عامل انسان در فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:

http://www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf
ــت كه براي  ــينگ (ماهي گيري)" توصيف كننده عملي اس ٦٠٦؛ عبارت "فيش ــه و ركت، ٢٠٠٥، صفحه ــي، رايان گرك
ــتفاده از ايميل براي "فيش  ــينگ" در اصل توصيف كننده اس ــازي اطالعات قرباني بكار مي رود. عبارت "فيش آشكارس
٢٠٠٥، صفحه  (ماهي)" گرفتن براي گذرواژه يا اطالعات مالي از درياي كاربران اينترنت مي باشد. گركي، رايانه و ركت،

٦٠٦؛ Ollmann، راهنماي فيشينگ و پيشگيري از حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf.

براي اطالعات بيشتر در مورد پديده فيشينگ بخش ٨-٢ را ببينيد.
٤٦ را ببينيد. ٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره

ــده است. اين بررسي بيان  ــي امنيت و جرايم رايانه ٢٠٠٧ تاكيد ش ــط خودي ها توسط بررس ــط توس ٣. حمالت توس
ــت.  ــط خودي ها بوده اس ــان توس ــخ دهندگان گزارش دادند كه ٨٠-١٠٠ درصد ضررهايش مي كند كه ٥ درصد پاس
٤٠ درصد ضررهاي وابسته به رايانه آنها توسط  ٤٠ درصد از همه پاسخ دهندگان گزارش دادند كه بين يك تا حدود
١٢، قابل دسترسي  صفحه ٢٠٠٧CSI ــده است. براي جزييات بيشتر بررسي امنيت و جرايم رايانه خودي ها انجام ش

در سايت زير را ببينيد:
http://www.gocsi.com/.

٤. محدوديت ها و استثناها دو امكان تنظيم نيازهاي كنوانسيون به نيازهاي قوانين ملي مي باشند.
٤٦ را ببينيد. ٥. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
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عنصر رواني:
٢مثل همه جرايم ديگر تعريف شده توسط كنوانسيون ماده ٢ جرايم سايبري اين گونه جرايم 
ــامل تعريفي از عبارت  ــيون ش نياز به اين دارد كه مجرم، جرايم را عمدي انجام دهد.١ كنوانس
"بين المللي" نمي شود. در گزارش تبييني، نگارندگان اشاره كردند كه تعريف "عمدي" بايد در 

سطح ملي رخ دهد.٢

غير قانوني:
ــد تنها مي تواند وفق ماده ٢ ــي به يك رايانه درصورتيکه بدون  مجوز رخ داده باش دسترس

ــامانه اي با اجازه آزاد و دسترسي  ــي به س ــيون مورد پيگرد قانوني قرار گيرد.٣ دسترس كنوانس
ــي  ــامانه اي با اجازه صاحب يا ديگر صاحبان قانوني دسترس ــي به س باز براي عموم يا دسترس
ــي آزاد، به بر حق بودن رويكردهاي  ــد.٤ به عالوه براي موضوع دسترس "غير قانوني" نمي باش
آزمايش امنيت هم اشاره شده است.٥ اداره كنندگان شبكه و شركت هاي امنيتي كه حفاظت 
رايانه ها را آزمايش مي كنند به منظور شناسايي خالء هاي احتمالي در اعمال امنيتي در مورد 

١. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٣٩ را ببينيد.

٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٣٩ را ببينيد.
٣. عنصر «غير قانوني» جزئي عادي در ماده هاي قانوني كيفري كنوانسيون جرايم سايبري است. گزارش تبييني بيان 
مي كند: ”تخلفات اختصاصي شخص درگير آنها را «غير قانوني» انجام مي دهد. اين بينشي را بازتاب مي كند كه رفتار 
توصيف شده هميشه قابل مجازات نيست، اما ممكن است قانوني يا توجيه پذير باشد نه فقط در مواردي كه دفاعيات 
ــت، مثال راضي كردن، الزام يا خود دفاعي، اما وقتي كه اصول ديگر يا عالقه ها منجر به ممانعت از  قانوني قابل اجراس
مشموليت جزايي مي شود. عبارت «غير قانوني» معني اش را متني كه استفاده مي شود مي گيرد. بنابراين بدون محدود 
ــت اين مفهوم را در كشور خودشان اجرا كنند، ممكن است اشاره به اعمال انجام  ــازي اينكه چگونه اعضا ممكن اس س
ــد (چه قانونگذار، اجرايي، اداره اي، قضايي، معاهده اي يا رضايتي) يا اعمالي كه پوشش  ــته باش گرفته بودن مجوز داش
داده نشده توسط دفاع هاي قانوني، داليل موجه، توجيه يا اصول وابسته تحت قوانين كشوري. بنابراين اين كنوانسيون 
اعمال ساده انجام شده متعاقب به اجازه دولت قانوني (براي مثال، جايي كه اعمال دولت هاي عضو براي حفظ دستور 
ــيدگي) . عالوه بر اين، فعاليت هاي قانوني و عادي  دادن به عموم، حفاظت امنيت ملي يا تخلفات جنايي مبني بر رس
ــتند، اجراي قانوني و عادي يا آزمايشات تجاري نبايد مجازات شوند“  گزارش تبييني  ــبكه ماندگار هس در طراحي ش

كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٣٨.
٤. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٤٧ را ببينيد.

Jones، كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري: موضوعات و انتقادها، صفحه ٧. .٥
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جرم انگاري دسترسي غير قانوني بسيار محتاط بودند.١ عليرغم اين حقيقت كه اين حرفه اي ها
به طور عمدم با اجازه صاحب سامانه كار مي كنند و بنابراين قانوني عمل مي كنند، نگارندگان
ــط صاحب ــيون تاكيد كردند كه "آزمايش كردن يا حفاظت امنيت يك رايانه كه توس كنوانس

آن اجازه داده شده، [...] از لحاظ قانوني بالمانع مي باشد".٢
اين حقيقت كه قرباني جرم رمز عبور يا كد دسترسي مشابهي براي مجرم منتشر مي كند به
حتم به اين معني نيست كه وقتي مجرم بعد از آن به رايانه قرباني دسترسي پيدا كرد قانوني
ــي به دليل ــكار كردن رمز عبور يا كد دسترس ــت. اگر مجرم قرباني را براي آش عمل كرده اس
رويكرد مهندسي اجتماعي موفق٣ ترغيب كند، تاييد اينكه آيا اجازه داده شده توسط قرباني
ــاند يا خير، ضروري است.٤ به طور كل اين عمل با ــط مجرم را مي پوش ــده توس عمل انجام ش

رضايت شخص صورت نمي گيرد و مجرم غير قانوني عمل مي كند.

محدوديت ها و استثناها
ــازي جرايم با ــيون امكان محدودس ــترده، كنوانس به عنوان راه ديگري به اين رويكرد گس

١. فناوري اطالعاتي دنيا و سرويسهاي متحد (WITSA)، ”بياني در پيش نويس كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم 
٢٠٠٠» قابل دسترسي در سايت: سايبري،

http://www.witsa.org/papers/COEstmt.pdf;
«گروه صنعتي هنوز در مورد پيش نويس كنوانسيون نگران است، ٢٠٠٠» قابل دسترسي در سايت:

http://www.out-law.com/page-1217
ــايبري شماره ٤٧ و گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا  ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٧. گزارش تبييني كنوانس ٢

در جرايم سايبري شماره ٦٢ را ببينيد.“در مورد تبصره ٤“
ــي در  ــا، تمركز امنيتي، ٢٠٠١، قابل دسترس ــهاي هكره ١: روش ــي اجتماعي، بخش ــول مهندس Granger، اص  .r ٣

سايت:
http://www.securityfocus.com/infocus/1527.

٤. به خصوص اين در رابطه با فيشينگ مي باشد. منابع زير را ببينيد:
Jakobsson، عامل انسان در فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:

http://www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf
ــت كه براي  ــينگ (ماهي گيري)» توصيف كننده عملي اس ٦٠٦؛ عبارت «فيش ــي، رايانه و ركت، ٢٠٠٥، صفحه گرك
ــينگ» در اصل توصيف كننده استفاده از ايميل براي «فيش  ــازي اطالعات قرباني بكار مي رود. عبارت «فيش آشكارس
ــي، رايانه و ركت، ٢٠٠٥،  ــد. گرك ــن براي گذرواژه يا اطالعات مالي از درياي كاربران اينترنت مي باش ــي)» گرفت (ماه

Ollmann، راهنماي فيشينگ و پيشگيري از حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت: ٦٠٦؛ صفحه
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf.

براي اطالعات بيشتر در مورد پديده فيشينگ بخش d٨-٢ را ببينيد.
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ــودمند  ــنهاد مي كند١ فرآيند چگونگي س ــده در جمله دوم را پيش ــت ش عناصر اضافي، فهرس
٤٢ كنوانسيون قيد شده است.٢ شرط هاي احتمالي وابسته به اعمال  كردن اين شرط در ماده
ــوم كه قابليت  ــت آوردن داده هاي رايانه٤، ديگر نيت هاي ش ــت خاص براي بدس ــي،٣ ني امنيت
ــده  ــبكه مرتكب ش مجازات آن را توجيه مي كند، يا الزامي كه مجرم عليه رايانه اي از طريق ش
ــتم هاي  ــابه مي تواند در چهارچوب حكمEU٦ در حمالت عليه سيس ــت.٥ رويكردي مش اس

اطالعات يافت شود.٧

١.  گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،٢٠٠٩ ، صفحه ٣٩، موجود در سايت:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Re-
ports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf

٤٢ ٢. تبصره
ــده اي براي دبير اتحاديه اروپا، هر عضوي ممكن است، در زمان امضا يا رد كردن ابزارهاي مختلف  ــته ش با ابالغيه نوش
١٠، پاراگراف ٣، تبصره ١١،  ٤، ماده ٩، پاراگراف ٣، تبصره ٦، پاراگراف ٦، ماده ٤، پاراگراف ٢ كه استثناهاي آن در ماده
ــده اند.  پاراگراف ٣، ماده ١٤، پاراگراف ٣، ماده ٢٢، پاراگراف ٢، ماده ٢٩، پاراگراف ٤ و ماده ٤١، پاراگراف ١ ارايه ش

استثناي ديگري نبايد وضع شود.
ــي غيرقانوني را به مواردي كه قرباني از اعمال حفاظت فني براي رايانه  ــتن دسترس ٣. اين محدود مي كند تخلف دانس

اش استفاده كرده است. بنابراين دسترسي به رايانه محافظت نشده جرم محسوب نمي شود.
٤. عنصر اضافي ذهني كشورهاي عضو را قادر مي سازد براي قبول كردن رويكردي متمركزتر نه اجراي تخلف دانستن 
ــايبري شماره ٤٧ و گزارش تبييني كنوانسيون  ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٧تنها هك صرف. گزارش تبييني كنوانس

اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٦٢ را ببينيد.
ــازد براي اجتناب از جرم انگاري مواردي كه مجرم دسترسي فيزيكي به رايانه  ــورهاي عضو را قادر مي س ٥. اين امر كش

قرباني دارد و بنابراين نياز به حمله اينترنتي ندارد.
COM (٢٠٠٢) ١٧٣. براي  -M ٢٠٠٢ ــل ١٩ آوري ــتم هاي اطالعاتي - ــم در حمالت عليه سيس ــوب تصمي ٦. چهارچ

جزييات بيشتر بخش ١-٥ را ببينيد.
٢- دسترسي غيرمجاز به اطالعات سيستم: ٧. تبصره

١. هر عضو بايد قانونگذار و اعمال ديگر كه ممكن است براي احراز به عنوان جرايم كيفري تحت قانون داخلي ضروري 
ــي به تمام يا بخشي از رايانه غير قانوني. يك عضو ممكن  ــده، دسترس ــد را قبول كنند، وقتي كه با نيت مرتكب ش باش
ــته باشد كه تخلف با اعمال حفاظتي صورت گيرد، با نيت بدست آوردن داده ها يا نيت هاي شوم ديگر،  ــت نياز داش اس

يا مربوط يه رايانه كه به رايانه ديگري متصل است.
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شكل قانوني جرايم رايانه و مربوط به رايانه كشورهاي همسود
٥ مدل قانوني كشورهاي همسود يافت.١ رويكردي مشابه را مي توان در بخش

٥ بخش
شخصي كه به عمد، بدون اجازه قانوني به تمام يا بخشي از رايانه اي دسترسي داشته باشد
ــدن براي مدت زماني نه خيلي ــده و محكوميت وي زنداني ش مرتكب جرم قابل مجازاتي ش

زياد، يا جريمه مالي نه خيلي زياد ، يا هر دو مي باشد.
ــت كه بخش ٥ مدل قانوني ــايبري اين حقيقت اس ــيون جرايم س ٥اختالف عمده با كنوانس
ــورهاي همسود برخالف ماده ٢ كنوانسيون جرايم سايبري شامل گزينه هايي براي ايجاد ٢كش

شروط نمي باشد.

١. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77-

.٢٠Crime.pdf٪ff ٧D_Computer٪٨٦٩٧٠A٦٣٩B٠٥
٩، قابل دسترسي در سايت: Bourne، نشت وزيران كشورهاي مشترك المنافع، چكيده سياست، صفحه

http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdp p g p f.;ff
 ،Savona:مبارزه با جرايم جرايم سايبري: قانونگذاري ملي به عنوان پيش نيازي براي همكاري بين المللي ،Anger
ــازمان ملل  ــات، ٢٠٠٤، صفحه ٣٩؛ كنفرانس س ــراي قانونگذاري، پليس و تحقيق ــاوري: مرزهاي جديد ب ــرم و فن ج
٦، فصل ٦، صفحه  ١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB ،٢٠٠٥ ــات، ــادي اطالع ــزارش اقتص ــعه، گ در تجارت توس

٢٣٣،قابل دسترسي در سايت:
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۲۵۰

پيش نويس كنوانسيون استانفورد
١٩٩٩ دسترسي غير قانوني را به  ــيون استانفورد در سال ٩ كنوانس ــمي١ پيش نويس غير رس
ــود را  ــن جرم از حالت هايي كه بايد براي آنان مجازات در نظر گرفته ش ــي از چندي ــوان يك عن

مشخص كرد.
٣: جرايم ٣ماده

ــر فردي غيرقانوني و به عمد در هر كدام از مقوله هاي زير را بدون اجازه و رضايت  ــر ه ١. اگ
صاحب آن يا غير قانوني عملي انجام دهد بر طبق اين كنوانسيون جرم تلقي مي گردد:

[...]
   (c) وارد شدن در يك سامانه سايبري كه دسترسي به آن به شدت تحريم شده است؛

[...]
اعمال تحت پوشش:

پيش نويس ماده برخي تشابهات به ماده ٢ كنوانسيون جرايم سايبري را نشان مي دهد. هر 
دو نيازمند عملي عمدي مي باشند كه بدون اجازه يا غير قانوني صورت مي گيرد. در متن پيش 
نياز پيش نويس ماده ("بدون اجازه، غير قانوني يا بدون رضايت صاحب آن") خيلي دقيق تر از 

١. پيش نويس كنوانسيون بين المللي استانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانسي به ميزباني دانشگاه استانفورد در سال 
١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت.متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، صفحه 

٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س Goodman/Brenner  نتايج ناش ــتر rبراي اطالعات بيش
٢٠٠٢، صفحه ٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦،

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  Soafer

صفحه ٢٢٥، موجود در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

.٧٨ ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، ٢٠٠٢، صفحه
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عبارت "غير قانوني"١ استفاده شده توسط كنوانسيون جرايم سايبري مي باشد و به طور واضح
مفهوم خود دفاعي را تداعي مي كند.٢ تفاوت عمده با كنوانسيون اين حقيقت است كه پيش
١، پاراگراف ــامانه سايبري" استفاده مي كند. سامانه سايبري در ماده نويس ماده از عبارت "س
ــت. اين موضوع هر رايانه يا شبكه اي از رايانه هاي ــده اس ــيون تعريف ش ٣ پيش نويس كنوانس
استفاده شده براي ارسال، انتقال، سازماندهي يا كنترل ارتباطات داده ها يا برنامه ها را پوشش
aمي دهد. اين تعريف خيلي از تشابهات به تعريف عبارت "سامانه رايانه" در ماده ١a كنوانسيون
ــان مي دهد.٣ اگر چه پيش نويس كنوانسيون به اعمال وابسته به مبادله ــايبري را نش جرايم س
ــبكه هاي رايانه اي، هم رايانه هاي متصل شده و هم ــاره دارد ولي به طور عمده روي ش داده اش

مجزا تمركز مي كند.٤

۲-۱-۶ جاسوسي اطالعات (داده)
كنوانسيون جرايم سايبري مثل شكل قانوني كشورهاي همسود و پيش نويس كنوانسيون
ــئوال ــراي راه هاي غيرقانوني فراهم مي كند.٥ اين س ــاي قانوني را تنها ب ــتانفورد راه حل ه اس
١. عنصر «غير قانوني» جزئي عادي در ماده هاي قانون كيفري كنوانسيون جرايم سايبري است. گزارش تبييني بيان 
مي كند: ”تخلفات اختصاصي شخص درگير آنها را «غير قانوني» انجام مي دهد. اين بينشي را بازتاب مي كند كه رفتار 
توصيف شده هميشه قابل مجازات نيست، اما ممكن است قانوني يا توجيه پذير باشد نه فقط در مواردي كه دفاعيات 
ــت، مثال راضي كردن، الزام يا خود دفاعي، اما وقتي كه اصول ديگر يا عالقه ها منجر به ممانعت از  قانوني قابل اجراس
مشموليت جزايي مي شود. عبارت «غير قانوني» معني اش را متني كه استفاده مي شود مي گيرد. بنابراين بدون محدود 
ــت اين مفهوم را در كشور خودشان اجرا كنند، ممكن است اشاره به اعمال انجام  ــازي اينكه چگونه اعضا ممكن اس س
ــد (چه قانونگذار، اجرايي، اداره اي، قضايي، معاهده اي يا رضايتي) يا اعمالي كه پوشش  ــته باش گرفته بودن مجوز داش
داده نشده توسط دفاع هاي قانوني، داليل موجه، توجيه يا اصول وابسته تحت قوانين كشوري. بنابراين اين كنوانسيون 
اعمال ساده انجام شده متعاقب به اجازه دولت قانوني (براي مثال، جايي كه اعمال دولت هاي عضو براي حفظ دستور 
دادن به عموم، حفاظت امنيت ملي يا جرايم مبني بر رسيدگي) . عالوه بر اين، فعاليت هاي قانوني و عادي در طراحي 
ــتند، اجراي قانوني و عادي يا آزمايشات تجاري نبايد مجازات شوند“  گزارش تبييني كنوانسيون  ــبكه ماندگار هس ش

.٣٨ اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
ــنهادي براي كنوانسيون بين المللي تروريسم  Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others ، پيش .s ٢

٢٠٠٠ موجود در سايت:  و جرايم سايبري،
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm

ــده مي باشد، يك يا چند تا از آنها،  ــايل به هم متصل ش ــيله يا گروهي از وس ٣. در اين متن ”رايانه“ به معني هر وس
مطابق برنامه اي، پردازش خودكار داده ها را اجرا مي كند.

ــش داده شده است زيرا آنها ”برنامه ها را  ٣ پيش نويس كنوانسيون پوش ــط تبصره ١ پاراگراف ــتقل توس ٤. رايانه مس
كنترل مي كنند“. اين نيازمند شبكه ارتباطي نيست.

ــي ارتباط اطالعات را جرم  ــن ماده در نظر دارد جرايمي از حق حريم خصوص ــي بيان مي كند كه اي ــزارش تبيين ٥. گ
٥١ را ببينيد. محسوب كند. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
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٣برانگيز است كه آيا ماده ٣ كنوانسيون جرايم سايبري به ديگر مواردي كه در آنها جرم انجام 
ــط فرآيندهاي انتقال داده با نفوذ به سامانه صورت مي گيرد اعمال مي شود يا خير.  ــده توس ش
ــي غير قانوني به اطالعات ذخيره  ــئوال كه آيا دسترس ــده،١ اين س به طوري كه در زير ذكر ش
شده روي ديسك سخت توسط كنوانسيون پوشش داده شده است، با عالقه زيادي مورد بحث 
ــتن آن فرآيند انتقال بايد انجام شده باشد،  ــت.٢ از آنجايي كه براي مجرم دانس قرار گرفته اس
٣ كنوانسيون جرايم سايبري حالت هاي جاسوسي داده متفاوت از تداخل  ٣احتمال دارد كه ماده

در فرآيند انتقال را پوشش نداده باشد.٣
موضوعي كه در اين متن زياد مورد بحث قرار گرفته است اين سئوال است كه آيا جرم انگاري 
ــي اطالعات غير ضروري را در بر مي گيرد يا خير. در  ــي هاي غير قانوني جرم جاسوس دسترس
ــي قانوني دارد (براي مثال به دليل اينكه مي خواهد  آن مواردي كه مجرم به رايانه اي دسترس
سامانه را تعمير كند) و در اين موقع (در جرم قانوني محدود شده) فايل ها را از سيستم كپي 
ــي غير مجاز پوشش داده  ــتن دسترس ــط ماده جرم دانس مي كند، اين عمل به طور عمده توس

نشده است.٤
ــود، ارزيابي اينكه  ــتري در رايانه ها ذخيره مي ش با اين نكته كه امروزه داده هاي حياتي بيش
ــت يا نه يا اينكه ماده هاي قانوني ديگر براي  راه كارهاي موجود براي حفاظت از داده كافي اس
ــت.٥ امروزه، كاربران رايانه  ــود يا نه ضروري اس ــي داده بايد وضع ش حفاظت كاربر از جاسوس
مي توانند از وسايل سخت افزاري و نرم افزاري متنوعي به منظور حفاظت از اطالعات محرمانه 
استفاده كنند. آنها مي توانند ديواره آتش، سيستم هاي كنترل دسترسي يا رمزگذاري اطالعات 

١-٦ را ببينيد. ١. بخش
٢. گركي، كنوانسيون جرايم سايبري، چندرسانه و ركت، ٢٠٠٤، صفحه ٧٣٠.

ــت كه گزارش تبييني راهكار تبصره ٣ را با تخلفات سنتي از حريم  ــانه كليدي از محدوديت كاربرد اين اس ٣. يك نش
ــكلي از جاسوسي اطالعات را پوشش نمي دهد.  ــه مي كند كه هيچ گونه ش ــوي اينترنت مقايس خصوصي ارتباط آن س
ــان از حريم خصوصي ارتباط به عنوان نوع سنتي از مكالمات تلفني شفاهي بين  ــان دهنده جرمي يكس ”اين جرم نش
ــيون حقوق بشر اروپا گرامي داشته مي شود.“ گزارش  ٨ كنوانس ــد. حق حريم خصوصي مطابق در تبصره افراد مي باش

تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٥١ را ببينيد.
.٢-٤-٢ ٤. موردي خاص از هنگ كنگ را ببينيد، بخش

ITU، گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني، ٢٠٠٨، صفحه ١٨،  ــايبري جهاني ــه امنيت س U. جلس ٥
قابل دسترسي در سايت:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html.
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ــي داده را كاهش دهند.١ اگر چه ــط اين امر خطر جاسوس ــتفاده كنند و توس ــده اس ذخيره ش
وسايل كاربرياري كه موجود هستند، نياز به تنها دانش محدود توسط كاربران دارند، حفاظت
موثر از داده در يك رايانه اغلب نياز به دانشي دارد كه كاربران خيلي كمي اين دانش را دارند.٢
ــخصي اغلب در برابر جاسوسي داده به درستي محافظت ــده روي رايانه ش داده هاي ذخيره ش

نمي شوند. بنابراين ماده هاي قانون كيفري مي تواند حفاظت اضافي را عرضه كند.
مثال ها:

ــي داده، تصميم به ــط جرم انگاري جاسوس ــورها از راه اعمال فني موجود توس برخي كش
ــورها رويكرد ــامانه حفاظت گرفته اند. دو رويكرد عمده وجود دارد. برخي كش ــترش س گس
ــرم مي دانند كه اطالعات محرمانه ــي داده را زماني ج ــدودي را دنبال مي كنند و جاسوس مح
ــي ــد كه جاسوس مي باش U.S.C 1831 ــد -مثالي در اين مورد ماده 18 ــت آي ــاص بدس 8خ
ــش مي دهد، بلكه راه هاي ــي داده را پوش اقتصادي را جرم مي داند. اين ماده نه فقط جاسوس

ديگر بدست آوردن اطالعات محرمانه را هم جرم مي داند.
١٨٣١. جاسوسي اقتصادي

(a) در كل- هر كس، به عمد يا بداند كه اين جرم (جاسوسي) به هر دولت خارجي، واسطه
خارجي، يا نماينده خارجي سود خواهد رساند.

ــردن يا با كالهبرداري، تزوير يا فريب ــازه، گرفتن، ربودن، يا پنهان ك ــدون اج (١) دزدي، ب
Huebner/ / را ببينيد؛ ــتفاده از فناوري رمزنگاري توسط مجرمان بخش ٢-٣ ــته به اس ١. با توجه به چالش هاي وابس

٦، قابل دسترسي در سايت: Bem/Bem،جرايم رايانه - گذشته، حال، آينده، شماره
http://www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Fo-
rensics_Past_Present_Future.pdf.

ــبكه ها و شبكه هاي جنگ: آينده  ــبكه ترور در عصر ارتباطات"، Arquilla/Ronfeldt،"ش t، "ش Zanini/Edwards
٣٧، قابل دسترسي در سايت: ترور، جرم و جنگ طلبي" صفحه

pdf.ff ch٢.MR١٣٨٢/pubs/monograph_reports/MR١٣٨٢/١٩٢,٥,١٤,١١٠//:http
Flamm، «تروريسم سايبري و جنگ اطالعاتي: جنبه هاي آكادميك: رمزنگاري» قابل دسترسي در سايت:

http://www.terrorismcentral.com/Library/Teasers/Flamm.html
ــي كوانتومي،  ــتان تا رمزنويس Singh،؛ كتاب كد: علم رازداري از مصر باس hبا توجه به عمل رويه هاي رمزنگاري منابع:
ــي، قابل  ــي، ٢٠٠٦؛ نگاهي اجمالي به تاريخچه رمزنويس D’Agapeyen، كدها و رمزها-تاريخچه رمزنويس ،n ٢٠٠٦

دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.cse-cst.gc.ca/documents/about-cse/museum.pdf.

٢. يكي از نتيجه هاي وابسته به اين جنبه اين است كه محدود كردن تخلف شمردن دسترسي غير قانوني به مواردي 
ــود به طوري  كه قرباني حمله، رايانه اش را با اعمال حفاظتي امن كرده مي تواند محدود به كاربرد چنين ماده هايي ش

كه تعداد زيادي از كاربران اطالعات كافي در مورد اجراي اعمال حفاظت فني ندارند.
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بدست آوردن اسرار تجاري؛
(٢) بدون اجازه كپي كردن، تكثير كردن، رسم كردن، نقاشي كردن، عكس گرفتن، دانلود 
كردن، آپلود كردن، تغيير دادن، خراب كردن، فتوكپي گرفتن، انتقال دادن، تحويل دادن، 

فرستادن، پست كردن، ارتباط برقرار كردن يا بردن اسرار تجاري؛
ــرار تجاري با دانستن اينكه دزديده شده يا بدون  ــتن اس (٣) دريافت كردن، خريدن يا داش

اجازه بدست آمده يا تبديل شده؛
٣ توصيف شد؛ ٣تا (٤) تالش براي ارتكاب به هر گونه جرمي كه در پاراگراف هاي ١

٣ توصيف  ٣ تا (٥) توطئه با يك يا چند نفر براي ارتكاب به هر جرمي كه در پاراگراف هاي ١
شد، و يك يا چند نفر عملي انجام دهند كه با هدف توطئه باشد.

ــده، جريمه نبايد بيشتر از ٥٠٠,٠٠٠ دالر  يا زنداني شدن  )b) آورده ش ــتثنا در زيرماده ( اس
نبايد بيشتر از ١٥ سال باشد يا هر دو.

٣ توصيف شد را مرتكب  ٣تا ١ )b) سازمان ها- هر سازماني كه  جرايمي كه در پاراگراف هاي )
١٠,٠٠٠,٠٠٠ دالر جريمه شود. شد نبايد بيشتر از

كشورهاي ديگر رويكرد وسيع تري را پذيرفته اند و عمل بدست آوردن اطالعات ذخيره شده 
روي رايانه را جرم مي دانند، حتي اگر شامل اسرار اقتصادي نباشد. مثالي در اين زمينه نسخه 

aقبلي قانون كيفري آلمان ٢٠٢a مي باشد.١
a٢٠٢ جاسوسي اطالعات: بخش

ــت  ــازه، به عنوان مثال براي خودش يا ديگري را بدس ــرد كه اطالعاتي بدون اج ــر ف (١) ه
مي آورد، درحالي كه نبايد به آن اطالعات دسترسي داشته باشد و در برابر دسترسي غير 
قانوني به شدت محافظت شده است، بايد محكوم به زنداني شدن براي دوره اي نه بيشتر 

٣از ٣ سال يا پرداخت جريمه شود.
(٢) اطالعات به معناي توصيف شده در  زيربخش (١) تنها ذخيره شده يا ارسال شده از طريق 

الكترونيكي يا مغناطيسي يا در هر شكلي كه مستقيمًا قابل رويت نبوده مي باشد.
راين ماده نه فقط اسرار اقتصادي را پوشش مي دهد، بلكه به طور كلي اطالعات ذخيره شده  ي ر ي ش پ ر ر ر ن
ــي غير قانوني به اطالعات را جرم مي داند. نسخه قبلي اين  ــت و حتي اكنون دسترس ١. اين ماده اخير تغيير يافته اس

ماده استفاده شد به دليل اينكه براي نشان دادن ساختار دگماتيك در راه بهتري مناسب بود.
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ــه ــرار مي دهد.١ براي اهداف حفاظتي، اين فرآيند در مقايس ــش ق ــه را نيز تحت پوش در رايان
ــت به طوري كه ــد، اما كاربرد اين ماده محدود اس ــترده تر مي باش ١٨٣١ گس U.S.C با مادهC
ــود كه اطالعات براي دسترسي غير ــوب مي ش ــت آوردن اطالعات تنها زماني جرم محس بدس
ــده در رايانه وفق قانون كيفري ــد.٢ محافظت از اطالعات ذخيره ش ــده باش مجاز محافظت ش
ــدن در مقابل ــت كه اعمالي براي اجتناب از قرباني ش آلمان محدود به افراد و تجارت هايي اس

جرايم انجام داده اند.٣

ارتباط اين ماده قانوني:
اجراي اين ماده وابسته به مواردي است كه مجرم براي دسترسي به رايانه مجوز داشته باشد
ــكل رايانه را برطرف كند) و سپس از ــده كه مش ــته ش (براي مثال به خاطر اينكه از وي خواس
اين مجوز براي بدست آوردن اطالعات ذخيره شده روي رايانه به راه غير قانوني سوءاستفاده
كند.٤ با توجه به اين حقيقت كه اين اجازه، دسترسي به رايانه را پوشش مي دهد به طور كلي

تسري دادن يا دسترسي غيرقانوني به ماده هاي قانوني ممكن نيست.

عنصر قانوني:
ــت آوردن ــات در كل نياز به اين دارد كه بدس ــي اطالع ــاي قانوني جاسوس ــرد ماده ه كارب

1. Hoyer in SK-StGB,، .a202، 3 بخش
٢. رويكردي مشابه از محدود كردن تخلف شماري به مواردي كه قرباني اعمال پيشگيرانه را انجام نمي دهد را مي توان 
ــته باشد كه تخلف با اعمال  ــايبري يافت: يك عضو ممكن است نياز داش ــيون جرايم س ٢، حكم ٢، كنوانس در تبصره
ــه رايانه كه به رايانه ديگري  ــوم ديگر، يا مربوط ي ــت آوردن داده ها يا نيت هاي ش ــي صورت گيرد، با نيت بدس حفاظت

متصل است. براي اطالعات بيشتر بخش ١-١-٦ را ببينيد.
ــه بايد مكمل هايي به آن اضافه  ــود، بلك ــت از رويكرد قانونگذاري كه نبايد جايگزين ش ٣. بنابراين اين ماده مثالي اس

شود.
ــينما منجر به طوفان اينترنت در چين  ــتاره س ــوايي اخالقي س s. موردي خاص از هنگ كنگ را ببينيد: Watts، رس ٤

١٢,٠٢,٢٠٠٨، قابل دسترسي در سايت: ,The Guardian شد،
http://www.guardian.co.uk/world/2008/feb/12/china.internet
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ــينگ١ به طور واضح موفقيت  ــد. موفقيت حمالت فيش اطالعات بدون راضي بودن قرباني باش
ــي بودن قرباني،  ــان مي دهد.٢ به دليل راض ــاس مهارت كاربران نش ــر اس ــا را ب كالهبرداري ه
تبهكاراني كه در اداره كردن كاربران براي افشاي اطالعات محرمانه موفق مي شوند را نمي توان 

بر اساس ماده هاي قانوني ذكر شده تحت پيگرد قانوني قرار داد.

۳-۱-۶ ممانعت غير قانوني
ICT با چندين خطر وابسته به امنيت انتقال اطالعات همراه مي شود.٣ برخالف  Tاستفاده از
اعمال ُپست كالسيك ميان يك كشور، فرآيندهاي انتقال داده در اينترنت شامل ارايه كنندگان 
ــود مي گردد.٤ ــمار اطالعات و نقاط متفاوتي كه فرآيند انتقال اطالعات مي تواند قطع ش بيش

ــد، به خصوص رايانه هاي خانگي  ــف ترين نقطه براي قطع انتقال اطالعات، كاربر مي باش ضعي
ــده اند. به طور عمده  ــب در برابر حمالت خارجي به طور كافي محافظت نش ــه اغل ــخصي ك ش
تبهكاران ضعيف ترين نقطه را مورد هدف قرار مي دهند، خطر حمالت عليه كاربران شخصي 

ــت كه براي آشكارسازي اطالعات قرباني بكار مي رود.  ــينگ (ماهي گيري)» توصيف كننده عملي اس ١. عبارت «فيش
ــتفاده از ايميل براي «فيش (ماهي)» گرفتن براي گذرواژه يا اطالعات  ــينگ» در اصل توصيف كننده اس عبارت «فيش
ــينگ  Ollmann، راهنماي فيش n؛ ٦٠٦ ٦، صفحه ٢٠٠٥ ــد. گركي، رايانه و ركت، مالي از درياي كاربران اينترنت مي باش

و پيشگيري از حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت:
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf.

براي اطالعات بيشتر در مورد پديده فيشينگ بخش٤-٨-٢ را ببينيد.
ــي در  ــينگ، قابل دسترس ــان در فيش n را ببينيد، هم چنين ، Jakobsson، عامل انس ٢. بخش٤-٨-٢ و بخش ١-٦

سايت:
http://www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf

ــت كه براي  ــينگ (ماهي گيري)“ توصيف كننده عملي اس ٢٠٠٥، صفحه ٦٠٦؛ عبارت ”فيش گركي، رايانه و ركت،
ــينگ“ در اصل توصيف كننده استفاده از ايميل براي ”فيش  ــازي اطالعات قرباني بكار مي رود. عبارت ”فيش آشكارس
ــي، رايانه و ركت، ٢٠٠٥،  ــد. گرك ــن براي گذرواژه يا اطالعات مالي از درياي كاربران اينترنت مي باش ــي)“ گرفت (ماه

Ollmann، راهنماي فيشينگ و پيشگيري از حمالت فيشينگ، قابل دسترسي در سايت: ٦٠٦؛ صفحه
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf.

٤-٨-٢ را ببينيد. براي اطالعات بيشتر در مورد پديده فيشينگ بخش
٣. با توجه به خطرات وابسته به استفاده از شبكه هاي بي سيم، بخش ٢-٣ را ببينيد. با توجه به مشكالت پيگيري هاي 
Kang، «امنيت شبكه بي سيم - مانعي ديگر در  ــيم مي باشد، بنگريد به: ــايبري كه شامل شبكه هاي بي س gجرايم س
٢-IIA ، Urbas/Krone، فناوري هاي سيار و بي سيم: عامل هاي  مبارزه با جرايم سايبري" امنيت و جرايم سايبري،

خطر و امنيت، موسسه جرم شناسي استراليا، ٢٠٠٦، قابل دسترسی در سايت:
http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi329t.html.
TCP/ درون شبكه اي با ،/ Comer ،ــبكه هاي رايانه r، ش Tanebaum :با توجه به معماري اينترنت، رجوع كنيد به .m ٤

IP، -اصول پروتكل هل و معماري.
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زياد است، بنابراين چيزي كه تبهكاران نياز دارند:
é توسعه فناوري هاي آسيب پذير

é جذاب بودن اطالعات شخصي براي تبهكاران.
LAN) چندين مزيت براي دسترسي داشتن به Nفناوري هاي شبكه اي جديد (مثل بي سيم
اينترنت دارند.١ براي مثال ايجاد شبكه اي بي سيم در خانه شخصي به خانواده امكان مي دهد
ــوند. اما ــش به اينترنت ، بدون نياز به كابل متصل ش ــعاع تحت پوش كه از هر نقطه اي درون ش
محبوبيت اين فناوري و راحتي آن توسط خطراتي جدي براي امنيت شبكه همراه است. اگر
ــيم محافظت نشده در دسترس باشد، تبهكاران مي توانند به درون اين شبكه ــبكه اي بي س ش
وارد شوند و از آن براي اهداف مجرمانه خود بدون نياز به دسترسي به ساختمان شبكه استفاده
نمايند. آنها به سادگي نياز به وارد شدن به داخل شعاع تحت پوشش شبكه بي سيم براي پياده
ــات ميداني بيان مي كند كه در برخي نواحي به اندازه ٥٠ درصد ــازي حمله دارند. آزمايش س
ــي غير مجاز محافظت نشده اند.٢ در بيشتر موارد، فقدان ــبكه هاي بي سيم در برابردسترس ش

حفاظت ناشي از فقدان دانش براي چگونه برپا كردن امور حفاظتي مي باشد.٣
در گذشته، تبهكاران به طور عمده روي شبكه هاي تجاري براي جلوگيري از انتقال اطالعات
ــت آوردن ــتر براي بدس ــي تمركز مي كردند.٤ جلوگيري از ارتباطات بيش ــور غير قانون ــه ط ب
ــخصي انتقال داده مي شد. افزايش تعداد ــبكه هاي ش ــپس داده ها از ش اطالعات مفيد بود، س

Sadowsky/Dempsey/Greenberg/Mack/ :ــه ــات امنيتي بنگريد ب ــه زمينه فناوري و موضوع ــا توجه ب /. ب ١
http://www.infodev.org/ :ــی در سايت /، قابل دسترس Schwartz، كتابچه امنيت فناوري اطالعات، صفحه ٦٠

aspx.١٨.en/Document
ــورهاي در حال توسعه بنگريد به: ”فرصت  ICT در كش ــيم براي توسعه خدمات ــبكه هاي بي س Tبا توجه به مزاياي ش

اينترنت بي سيم براي كشورهاي در حال توسعه، ٢٠٠٣“، قابل دسترسی در سايت:
http://www.firstmilesolutions.com/documents/The_WiFi_Opportunity.pdf

ــت كه بيشتر از ٥٠ درصد از ١٠٠٠ شبكه رايانه اي  ــده اس ٢٠٠٤ گزارش داد كه ثابت ش ــال CT در س T. مجله رايانه ٢
بي سيم كه در آلمان مورد آزمايش قرار گرفتند محافظت نشده اند. بنگريد به:

http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/48182
Sadowsky/Dempsey/Greenberg/Mack/ ــه: ــد ب ــيم بنگري ــاط بي س ــر رمزنگاري ارتب ــه به اث ــا توج /. ب ٣

٦٠، قابل دسترسی در سايت: Schwartz، كتابچه امنيت فناوري اطالعات، صفحه
http://www.infodev.org/en/Document.18.aspx

٤. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش راهبردي جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه 
٤٨، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
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ــت تغيير  ــاره به اين دارد كه اين تمركز تبهكاران ممكن اس ــرقت هويت اطالعات فردي اش س
يافته باشد.١ اطالعات خصوصي مثل شماره كارت اعتباري، شماره امنيت اجتماعي٢، رمزهاي 
ــت در بين تبهكاران برخوردار  ــترين جذابي ــاب بانكي هم اكنون از بيش ــور و اطالعات حس عب

مي باشند.٣

كنوانسيون جرايم سايبري
ــامل ماده اي قانوني براي محافظت از درستي انتقاالت غير  ــايبري ش ــيون جرايم س كنوانس
عمومي با جرم دانستن جلوگيري از انتقال داده بدون اجازه آنها مي شود. اين ماده براي يكسان 
سازي حفاظت از انتقاالت الكترونيكي با حفاظت از مكالمات صوتي در برابر ضبط غير قانوني 

مي باشد كه در حال حاضر در بيشتر سيستم هاي حقوقي وجود دارد.٤

١٥-١-٦ را ببينيد. همچنين استراتژي و تحقيقات در كالهبرداري  ٣-٧-٢ و بخش ١. با توجه به سرقت هويت، بخش
deliv-/٢٧/٩٩DEBA/http://www.javelinstrategy.com/products ــايت: هويتي، قابل دسترسی در س

ery.pdf
ــرقت هويت در فضاي  ــي هاي ديگر بنگريد به، Chawki/Abdel Wahab، س ــتر در مورد بررس bبراي اطالعات بيش

٢٠٠٦، موجود در سايت ،١ Lex Electronica، جلد ١١، شماره سايبري: موضوعات و راهكارها،
;chawki_abdel-wahab.pdf /f ١-http://www.lex-electronica.org/articles/v١١

٢٠٠٧، قابل  ــت اينترنتي، ــرقت هوي Gercke، س e؛ ٢٢ ژانويه ٢٠٠٣ ــرقت هويت، نيويورك تايمز، ــكايت س Lee، ش
دسترسی در سايت:

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/combating_economic_
crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-didentity%20theft%20p
aper%2022%20nov%2007.pdf

ــه ٢٣، قابل  ــی، صفح ــه مبحث ــت- مقال ــرقت هوي Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi، س
دسترسی در سايت:

https://www.primeproject.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf
ــته ها. برخالف اهداف اصليش، امروزه به  ــد براي نگهداري و ثبت دقيقي از داش SSN ايجاد ش ٢. در اياالت متحده
طور گسترده اي براي شناسايي افراد استفاده مي شود. با توجه به تخلفات در خصوص شماره امنيت اجتماعي بنگريد 
ــرقت هويت: چگونه اتفاق مي افتد، اثرش روي قربانيان و راهكارهاي قانونگذاري، ٢٠٠٠، موجود در  Givens,، س به:

سايت
http://www.privacyrights.org/ar/id_theft.htm.

Hopkins، ”كنوانسيون جرايم سايبري: شروعي مثبت به سمت جاده اي طوالني“، مجله قانون فناوري پيشرفته،  .٣
.١١٢ ١١، شماره ١، صفحه ٢٠٠٣، جلد

٥١ را ببينيد. ٤. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
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ماده ٣: دستيابي غير قانوني
ــع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم ــك از اعضاء بايد به گونه اي اقدام به وض ــر ي ه
ــدي و غيرمجاز داده هاي ــنود عمدي و غيرعم ــوق داخل خود هر نوع قطع و ش ــاس حق براس
ــتم رايانه اي يا از ــيله ابزارهاي فني به وجود آمده و به سيس رايانه اي غيرعمومي را كه به وس
ــامل انتشار امواج ــت، جرم انگاري نمايد. اين عمل ش ــده يا در آن موجود اس ــال ش راه آن ارس
الكترومغناطيسي از سامانه رايانه اي كه براي انتقال داده هاي رايانه  به كار مي رود نيز مي شود.
هر يك از اعضاء مي تواند مقرر كند نيت خالف مرتبط با سامانه رايانه متصل به سامانه رايانه

ديگر جرم محسوب شود.

اعمال تحت پوشش:
٣ محدود به انتقاالت محقق شده توسط اعمال فني مي شود.١ جلوگيري ٣عملي بودن ماده
از انتقال داده وابسته به داده هاي الكترونيك مي تواند به عنوان هر عملي از اكتساب داده حين

يك فرآيند انتقال تعريف شود.٢
ــي غير قانوني به اطالعات ذخيره ــئوال كه آيا دسترس ــد، اين س به طوري كه در باال ذكر ش
ــت يا نه محل بحث دارد.٣ بطور ــخت توسط ماده پوشش داده شده اس ــك س ــده روي ديس ش
كلي اين ماده تنها براي قطع انتقاالت بكار گرفته مي شود -دسترسي به اطالعات ذخيره شده
ــن كاربرد ماده قانوني ــود.٤ اين حقيقت كه اي ــوان قطع انتقاالت در نظر گرفته نمي ش ــه عن ب
ــتقل دارد را بحث مي كند كه تا ــي فيزيكي به رايانه مس حتي در مواردي كه تبهكار دسترس
بخشي اين نتيجه حاصل مي شود كه كنوانسيون جرايم سايبري شامل ماده اي قانوني مربوط
ــيون شامل دو  توضيح غير دقيق ــود٥ و گزارش تبييني كنوانس ــي اطالعات نمي ش به جاسوس

٥٣ را ببينيد. ١. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
٣ اعمال «مهندسي  ــند -تبصره ــش اين تبصره مي باش ــايل فني تحت پوش ــيله وس ٢. در اين متن تنها تداخالت بوس

اجتماعي» را پوشش نمي دهد.
٢٠٠٤، صفحه ٧٣١. ٣. گركي، كنوانسيون جرايم سايبري، چند رسانه ها و ركت

٣٩، موجود در سايت: ٤. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،٢٠٠٩ ، صفحه
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Re-
ports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.ff

٥. بخش ٢-١-٦ را ببينيد.
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٣ مي باشد. ٣با توجه به كاربرد ماده
ــاده فرآيندهاي ارتباطي كه ميان يك  ــاره دارد كه اين م ــزارش تبييني اول از همه اش é گ
ــئوال همچنان پا برجا مي ماند كه  ــش مي دهد.١ اگر چه، اين س رايانه روي مي دهد را پوش
آيا ماده بايد تنها در مواردي كه قربانيان داده ارسال كرده و سپس توسط تبهكاران قطع 

مي شود اعمال شود يا در حالتي كه خود تبهكار كاربر رايانه است هم اعمال مي شود.
ــايل  ــتفاده از وس ــتقيم از راه اس ــاره دارد كه قطع انتقال مي تواند غير مس é اين گزارش اش
ــامانه اي  ــتفاده از رايانه صورت گيرد.٢ اگر تبهكار به س ــي و اس ضبطي يا از راه دسترس
دسترسي داشته باشد و از آن براي كپي كردن اطالعات ذخيره شده روي ديسك خارجي 
استفاده كندكه اين عمل منجر به انتقال اطالعات شود (ارسال اطالعات از ديسك داخلي 
ــروع انتقاالت توسط تبهكار  ــت، بلكه ش به خارجي)، اين فرآيند قطع كردن انتقاالت نيس
مي باشد. عنصر ناديده گرفته شده از قطع فني بحثي جدي عليه كاربرد اين ماده در موارد 

دسترسي غير قانوني به اطالعات ذخيره شده مي باشد.٣
عبارت ”انتقال“ همه انواع انتقال اطالعات را پوشش مي دهد، چه توسط تلفن، نمابر، ايميل 
٣ تنها به انتقاالت غير عمومي اشاره دارد.٥ يك انتقال  ٣  جرم انگاري توسط ماده يا انتقال فايل.٤
"غير عمومي" است اگر اين فرآيند انتقال محرمانه باشد.٦ عنصر حياتي براي تمايز قائل شدن 
ــت، بلكه خود ماهيت  ــده نيس بين انتقاالت عمومي و غير عمومي ماهيت اطالعات منتقل ش
ــد كه مي تواند در داخل يك رايانه مجزا اتفاق بيفتد (براي مثال از  ــكلي از انتقال اطالعات رايانه مي باش ١. ”ارتباط ش
ــه نمايش يا چاپگر) بين دو رايانه متعلق به يك فرد، دو رايانه با هم ارتباط برقرار مي كنند يا رايانه و  ــه صفح CPU ب

فرد (براي مثال از طريق صفحه كليد).“ گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٥٥ را ببينيد.
٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٥٣ را ببينيد.

ــش تبصره ٣ مي باشد كه حين استفاده از رايانه توليد مي شود. با توجه به اين  ــار الكترونيك تحت پوش ٣. تداخل انتش
٥٧ را ببينيد: ”ايجاد تخلفي در رابطه با نشر الكترومغناطيس دامنه مفصل تري را در بر خواهد  ٧موضوع گزارش تبييني
گرفت. نشر الكترومغناطيس ممكن است حين عمل رايانه ايجاد شود. اين قبيل نشرها به عنوان ”داده“ در نظر گرفته 
ــري بازسازي شود. بنابراين تداخل  ــودمطابق تعريف در تبصره١. اگرچه ، داده يا اطالعات مي تواند از چنين نش نمي ش
ــود“؛ گزارش  ــرهاي الكترومغناطيس از يك رايانه تحت اين تبصره به عنوان تخلف در نظر گرفته مي ش اطالعات از نش

تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٥٧ را ببينيد.
٤. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٥١ را ببينيد.

٥. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،٢٠٠٩ ، صفحه ٣٩، موجود در سايت:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Re-
ports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.ff

٥٤ را ببينيد. ٦. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
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فرآيند انتقال مي باشد. حتي اين انتقال از عمومي بودن اطالعات موجود را مي توان به عنوان
جرم در نظر گرفت، اگر اعضاي درگير در انتقال قصد دارند محتواي ارتباطشان را مخفي نگه

دارند. استفاده از شبكه هاي عمومي ارتباطات "غير عمومي را مستثني" نمي كند.

عنصر معنوي:
مثل همه تخلفات تعريف شده توسط كنوانسيون جرايم سايبري، تبصره٣ نيازمند اين است
ــامل تعريفي از عبارت "عمدي" ــيون ش كه متخلف تخلفات را عمداً انجام دهد.١ اين كنوانس
نمي باشد. در گزارش تبييني نگارندگان اشاره داشتند كه تعريف "عمدي" بايد در سطح ملي

اتفاق بيفتد.٢

عنصر قانوني:
ــرار بگيرد، اگر "غير ــيون مورد پيگير ق ٣ كنوانس ــات مي تواند تنها تحت ماده ــع ارتباط ٣قط
ــيون چندين مثال از قطع ارتباطات را ارايه كرده اند قانوني" اتفاق بيفتد.٣ نگارندگان كنوانس

كه غير قانوني انجام نمي شوند:
é عمل بر اساس دستورالعمل يا با اجازه از شركاي انتقال؛٤

é آزمايش با مجوز يا اعمال حفاظتي كه سهام داران موافق باشند؛٥

٣٩ را ببينيد. ١. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره

٣٩ را ببينيد. ٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
٣. عنصر «غير قانوني» جزئي عادي در ماده هاي قانوني كيفري كنوانسيون جرايم سايبري است. گزارش تبييني بيان 
ــخص درگير آنها را «غير قانوني» انجام مي دهد. اين بينشي را بازتاب مي كند كه رفتار  مي كند: ”جرايم اختصاصي ش
توصيف شده هميشه قابل مجازات نيست، اما ممكن است قانوني يا توجيه پذير باشد نه فقط در مواردي كه دفاعيات 
ــي كه اصول ديگر يا عالقه ها منجر به ممانعت از  ــت، مثا راضي كردن، الزام يا خود دفاعي، اما وقت ــي قابل اجراس قانون
مشموليت جزايي مي شود. عبارت «غير قانوني» معني اش را متني كه استفاده مي شود مي گيرد. بنابراين بدون محدود 
ــت اين مفهوم را در كشور خودشان اجرا كنند، ممكن است اشاره به اعمال انجام  ــازي اينكه چگونه اعضا ممكن اس س
ــد (چه قانونگذار، اجرايي، اداره اي، قضايي، معاهده اي يا رضايتي) يا اعمالي كه پوشش  ــته باش گرفته بودن مجوز داش
داده نشده توسط دفاع هاي قانوني، داليل موجه، توجيه يا اصول وابسته تحت قوانين كشوري. بنابراين اين كنوانسيون 
اعمال ساده انجام شده متعاقب به اجازه دولت قانوني (براي مثال، جايي كه اعمال دولت هاي عضو براي حفظ دستور 
ــيدگي) . عالوه بر اين، فعاليت هاي قانوني و عادي  دادن به عموم، حفاظت امنيت ملي يا تخلفات جنايي مبني بر رس
ــتند، اجراي قانوني و عادي يا آزمايشات تجاري نبايد مجازات شوند“  گزارش تبييني  ــبكه ماندگار هس در طراحي ش

.٣٨ كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
٥٨ را ببينيد. ٤. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
٥٨ را ببينيد. ٥. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
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é قطع قانوني بر اساس ماده قانوني جزايي يا امنيت ملي.١
ــتفاده از كوكي ها  ــئوال بود كه آيا اس ــيون اين س موضوع ديگر برآمده از مذاكرات كنوانس
٣) بر اساس ماده ٣ منجر به مجازات قانوني مي شود.٢ نگارندگان اشاره داشتند كه  Cookies)
اعمال تجاري معمول (مثل كوكي ها) به عنوان قطع ارتباط غير قانوني در نظر گرفته نشده است.٣

محدوديت ها و استثناها
ــر اضافي مورد نياز مذكور  ــازي جرم انگاري برخي كارها را با عناص ــاده٣ گزينه محدودس م
ــامل "ذات بد" يا مرتبط با رايانه اي كه به رايانه ديگر  ــنهاد مي كند، ش ــده در حكم دوم پيش ش

متصل است.

شكل قانوني جرايم وابسته به رايانه اي كشورهاي همسود
٨رويكردي مشابه را مي توان در بخش ٨ شكل قانوني كشورهاي همسود يافت.٤

٨ ٨بخش
شخصي كه به طور عمد و بدون دليل قانوني، ارتباطات را با وسايل فني قطع مي كند:

الف) هر انتقال عمومي به، از يا ميان يك رايانه؛ يا
١. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٥٨ را ببينيد.

ــوند و هر زمان كه مرورگر از سرور  ــط يك سرور به مرورگر وب فرستاده مي ش ــتند كه توس ٢. كوكي ها اطالعاتي هس
ــتفاده قرار مي گيرند، رديابي و  ــود. كوكي ها براي تصديق مورد اس ــرور برگشت داده مي ش ــتفاده كند كوكي به س اس
Kesan/ ،ــن مورد بنگريد به ــه به اعمال كوكي ها و بحث قانوني ضد و نقيض در اي ــات كاربر. با توج ــداري اطالع /نگه

٢٧٧، قابل دسترسی در سايت: ٦، صفحه Shah، قانون بازسازي، مجله قانون و فناوري ييل، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، جلد
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=597543.

٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٥٨ را ببينيد.
٤. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

٩، قابل دسترسي در سايت: Bourne، نشست وزيران كشورهاي مشترك المنافع، چكيده سياست، صفحه
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdp p g p f.;ff

 ،Savona:مبارزه با جرايم جرايم سايبري: قانونگذاري ملي به عنوان پيش نيازي براي همكاري بين المللي ،Anger
ــازمان ملل در  ــراي قانونگذاري، پليس و تحقيقات، ٢٠٠٤، صفحه ٣٩؛ كنفرانس س ــرم و فناوري: مرزهاي جديد ب ج
 ،٢٣٣ ٦، صفحه ٦، فصل ١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB ــات، ٢٠٠٥، ــعه، گزارش اقتصادي اطالع تجارت توس

قابل دسترسي در سايت:
en.pdf_http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb٢٠٠٥١ch٦_
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ب) انتشار الكترومغناطيسي از رايانه اي كه حاوي اطالعات مي باشد؛ مرتكب جرم مجازات
خواهد شد كه حداكثر مجازات زندان يا حداكثر جزاي نقدي يا هردو مي باشد.

پيش نويس كنوانسيون استانفورد
ــتانفورد١ به طور شفاف جلوگيري از انتقال ــيون ١٩٩٩ غير رسمي اس ٩پيش نويس كنوانس

اطالعات رايانه را جرم نمي داند.

۴-۱-۶ قطع انتقال اطالعات
حفاظت محسوس، يا فيزيكي اشياء در برابر خرابي عمدي عنصري كالسيك از قانونگذاري
كيفري ملي مي باشد. با ادامه قانونگذاري، اطالعات تجاري حساس تري به عنوان داده رايانه اي
ذخيره مي  شود.٢ حمله يا بدست آوردن اين اطالعات مي تواند منجر به ضررهاي مالي شود.٣
ــته باشد.٤ ــيار بدي داش عالوه بر حذف، تغيير اين قبيل اطالعات هم مي تواند پي آمدهاي بس

ــي به ميزباني دانشگاه استانفورد در  ــتانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانس ــيون بين المللي اس ١. پيش نويس كنوانس
١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت. متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  سال

٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س ــتر Goodman/Brenner نتايج ناش rبراي اطالعات بيش
٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦، ٢٠٠٢، صفحه

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Soafer

٢٢٥، موجود در سايت: صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

٢٠٠٢، صفحه ٧٨. ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري،
ــت كه اغلب اثبات اين جرايم مشكل مي باشد. بنابراين، ”گروه  ــكل جرايم عليه صحت و صقم اطالعات اين اس ٢. مش
متخصصان“ كه كنوانسيون جرايم سايبري را به نگارش درآوردند، امكان تحت پيگرد قرار دادن متخلفان در اين موارد 
رابا استفاده از قانون كيفري به عنوان عنصري ضروري در مبارزه عليه جرايم سايبري مورد بررسي قرار دادند. گزارش 

تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٦٠ را ببينيد.
ــد و اثر بدافزار را روي اقتصاد دنيا با  ٢٠٠٧ روي جرايم رايانه منفرد تمركز مي كن ــزار اقتصادي رايانه ــزارش بداف ٣. گ
ــال ٢٠٠٠ (١٧,١ بيليون  ــي اوجي را در س جمع زدن هزينه هاي تخميني حمالت تجزيه و تحليل مي كند. اين بررس
٢٠٠٧: اثر اقتصادي  دالر) و ٢٠٠٤ (١٧,٥ بيليون دالر) نشان مي دهد. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: گزارش بدافزار

ويروس ها، خفاافزار، بوت نت ها و .... خالصه اي از گزارش در سايت زير قابل دسترسي مي باشد:
http://www.computereconomics.com/article.cfm?id=1225

ــد- براي مثال دستكاري فايل هاي حساب  ــامل دستكاري اطالعات مي باش ٤. تعدادي از كالهبرداري هاي رايانه اي ش
-١٦ ــمند. با توجه به كالهبرداري هاي رايانه اي بخش هاي ١-٧-٢ و بانكي، داده هاي انتقال يا كارت اطالعاتي يا هوش

١-٦ را ببينيد.
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ــياء  ــي تا حدودي به طور كامل حفاظت از اطالعات را در امتداد حفاظت اش ــذاري قبل قانونگ
ــي كالهبرداري كه منجر به مجازاتي  ــرار نمي داد. اين امر مجرمان را براي طراح ــوس ق محس

براي آنها نمي شد توانا مي ساخت.١

كنوانسيون جرايم سايبري
ــتي اطالعات در  ــايبري متن قانوني وجود دارد كه از درس ــيون جرايم س در ماده٤ كنوانس
ــي حفاظت مي كند.٢ هدف اين ماده قانوني پر كردن  ــر جلوگيري هاي  انتقاالت غير قانون براب
ــد و براي فراهم كردن اطالعات و  ــكاف هاي موجود در برخي قانون هاي كيفري ملي مي باش ش
برنامه هاي رايانه اي با حفاظتي مشابه براي آنهايي كه با اشياء محسوس سروكار دارند در برابر 

خرابي هاي جنگ هاي ملي مي باشد.٣
ماده٤: قطع انتقال اطالعات

ــاير تدابير الزم را  ــور خود، تدابير قانوني و س ١. هر يك از طرفين طبق قوانين داخلي كش
ــات رايانه  به صورت عمدي و  ــب،  حذف، پاك كردن يا تغيير اطالع ــد تا تخري ــب مي كن تصوي

غيرمجاز صورت گيرد، جرم انگاري نمايد.
١ را براي خود محفوظ  ــال مندرج در بند ــو مي تواند حق واكنش در برابر افع ــي عض ٢. زمان

LOVEBUG جايي كه طراح يك كرم رايانه اي به  ــكاف ها بنگريد به جريان ــكالت اين قبيل ش ١. با توجه به مش
٤-٢ ــتند تحت پيگرد قرار دهند. بخش دليل فقدان ماده هاي قانون كيفري در رابطه با تداخل در اطالعات را نتوانس
http://edition.cnn. ،. g، ويروس Lovebug شبحي از تروريسم سايبري، ٠٨,٠٥,٢٠٠٠ CNN را ببينيد، همچنينN

love.bug/index.html/٠٨/٠٥/LAW/٢٠٠٠/com
http://www.crime-research.org/articles/ ،“ــايبري ــم س ــد جراي ــه قواع ــي ب ــي بحران Chawki، ”نگاه

2/Critical
- ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم، 2001، صفحه -، جرم سايبري و امنيت Sofaer/Goodman

10، قابل دسترسي در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f

 ،١/٢٠٠٥, ٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB ،٢٠٠٥ كنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه، گزارش اقتصادي
_http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb٢٠٠٥١ch٦_ ــايت:  ــی در س فصل ٦، صفحه ٢٣٣، قابل دسترس

.en.pdf
ــه اروپا در حمالت عليه  ــايبري در چهار چوب تصميم اتحادي ــيون جرايم س ٤ كنوانس ــابه با تبصره ــردي مش ٢. رويك
٤- قطع انتقال غير قانوني اطالعات: «هر عضو بايد اعمال ضروري را انجام  ــتم هاي اطالعاتي وجود دارد: تبصره سيس
دهد براي تضمين اينكه حذف، خرابي، تغيير، توقيف يا دستكاري عمدي اطالعات رايانه در يك سيستم اطالعاتي به 

عنوان تخلفي قابل مجازات مي باشد زماني كه غير قانوني انجام شود، حداقل براي موارد مهم».
٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٦٠ را ببينيد.
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دارد كه صدمه شديدي بر اثر وارد شده باشد.

اعمال تحت پوشش:
é عبارت «خراب كردن» و «بدتر كردن» به معني هر عملي وابسته به تغيير منفي در صحت

اطالعات داده ها يا برنامه ها مي باشد.١
é «پاك كردن» اعمالي را پوشش مي دهد كه اطالعات از جايگاه ذخيره شده برداشته شود
ــود. هنگام آماده كردن اين ــوس در نظر گرفته مي ش ــياء محس و قابل قياس با نابودي اش
ــود تمايزي ــيون بين راه هاي متفاوتي كه داده مي تواند پاک ش تعريف نگارندگان كنوانس
قايل نشدند.٢ انداختن فايل به سطل زباله، فايل را از ديسك سخت پاك نمي كند.٣ حتي
«خالي كردن» سطل زباله به حتم فايل را پاك نمي كند.٤ بنابراين قطعي نيست كه آيا اين
ــده از كاربرد اين ماده قانوني جلوگيري مي كند يا نه.٥ توانايي براي بازيابي فايلي پاك ش
ــي به داده ــخص مي كند كه موجوديت دسترس ــات رايانه عملي را مش ــف» اطالع é «توقي
ــخص را تحت تاثير قرار مي دهد، كه اطالعات به شيوه اي منفي ذخيره مي شود.٦ براي ش

٦١ را ببينيد. ١. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
ــتفاده از ويندوز XP اطالعاتي كه مايكروسافت  ــتر براي پاك كردن فايل ها با اس P. با توجه به روش هاي متعارف بيش ٢

در دسترس گذاشته را ببينيد:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/setup/learnmore/tips/waystodelete.
mspx.

٢٠٠١؛ راهنماي  ــه اي، ــه: Casey، كتابچه پيگيري جرايم رايان ــه نتايج پيگيري هاي جنايي، بنگريد ب ــا توجه ب y. ب ٣
ــتجو و ضبط مدارك رايانه اي، نيوجرسي، دپارتمان قانون و ايمني سياسي، بخش قضاوت جنايي، ٢٠٠٠، صفحه  جس

١٨، قابل دسترسی در سايت:
http://www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf
٥، اولين راهنماي پاسخگو به جرايم رايانه اي،٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت: Nolan/O’Sullivan/Branson/Waits، .s ٤
http://www.cert.org/archive/pdf/05hb003.pdf.

٦١ را ببينيد. ٥. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره

٦. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٦١ را ببينيد.
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ــت.٢ حين  ــده اس DoS١ بحث ش كاربرد اين ماده قانوني به خصوص با توجه به حمالت
ــورد هدف ديگر براي كاربر و صاحب رايانه در  ــده در رايانه م ــن حمله اطالعات مهيا ش اي

دسترس نمي باشد.٣
ــش مي دهد، به حتم بدون كاهش  ــتكاري داده هاي موجود را پوش é عبارت «تغيير» دس
ــل خفا افزار و  ــرم افزارهاي ويرانگر مث ــن عمل به ويژه نصب ن ــي داده.٤ اي ــرويس ده س

١. حمالت Denial-of-Service (DoS)، رايانه را غير قابل دسترس مي كند با اشباع كردن آن با درخواست هاي 
 ،US-CERT ارتباطات بيروني، بنابراين به دليل ترافيك باال قابل جوابدهي نيست. براي اطالعات بيشتر بنگريد به:

”فهم حمالت Denial-of-Service“ قابل دسترسی در سايت:
http://www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-015.html

ــده“، قابل  ــر ش ــتفاده از رفلكتورها براي حمالت Denial-of-Service منتش ــه و تحليلي از اس e،«تجزي Paxson
دسترسی در سايت:

http://www.icir.org/vern/papers/reflectors.CCR.01/reflectors.html
Denial-of-ــالت ــي از حم ــه و تحليل Schuba/Krsul/Kuhn/Spafford/Sundaram/Zamboni، ”تجزي

ــل  ٢٠٠١، قاب “Denial-of-Service ــه ــاوري حمل ــا در فن Houle/Weaver، ”روند ه r“؛ TCP در Service
دسترسی در سايت:

http://www.cert.org/archive/pdf/DoS_trends.pdf
ــال ٢٠٠٠ تعدادي از تجارت هاي الكترونيكي اياالت متحده توسط حمالتDenial-of-Service مورد هدف  در س
 ،٤ ــت؟“ صفحه ــرار گرفتند. Yurcik، ”قابليت مقاومت در برابر جنگ اطالعاتی: آيا بهترين دفاع تخلف خوبی اس kق

قابل دسترسی در سايت:
http://www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf

ــي امنيت و جرايم رايانه اي، مجله امنيت رايانه،  CSI/FBI بررس ٢٠٠٠ ،Power :ــتر بنگريد به rبراي اطالعات بيش
FBI، ZDNEt News٠٩,٠٢,٢٠٠٠، قابل  جلد ١٦، شماره ٢، ٢٠٠٠، صفحه ٣٣؛ Lemos، حمالت وب، بازرسي

دسترسی در سايت:
http://news.zdnet.com/2100-9595_22-501926.html

 ،٢٠٠٢ ،٦ ٦ مجله قانون و فناوري، جلد UCLA ــايبري، ــي از تخلف در فضاي س A نتايج ناش Goodman/Brenner
٧٠، موجود در سايت: صفحه

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdp j g p f
ــراي دپارتمان امنيت  ــي ب ــايبري: نكاتي آموزش ــيب پذيريمان به حمالت س ــخ، بازيافت، و كاهش آس Paller، "پاس

هوملند"، ٢٠٠٣، قابل دسترسی در سايت:
http://www.globalsecurity.org/security/library/congress/2003_h/0603-25-_
cyberresponserecovery.pdf.

٥-١-٦ را ببينيد. ٢. بخش
ــمرده  ــايبري هم تخلف ش ــيون جرايم س Denial-of-Service“ طبق تبصره ٥ كنوانس ــالوه  حمالت ” ــه ع e. ب ٣

مي شود.. بخش ٥-١-٦ را ببينيد.
٤. جدا از ورود كد هاي ويرانگر (براي مثال ويروس ها و اسب ها تروجان)، احتمال دارد كه اين ماده بتواند درست كردن 

اطالعات اشتباه را هم تحت پوشش قرار دهد.
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ويروس ها را در رايانه قرباني پوشش مي دهد.١

عنصر معنوي:
ــايبري، ماده٤ نياز دارد كه ــيون جرايم س ــده در كنوانس مثل همه جرايم ديگر تعيين ش
ــامل تعريفي از عبارت «عمدي» نيست. ــيون ش فاعل جرم را به عمد انجام دهد.٢ اين كنوانس
ــطحي ملي اتفاق ــاره كردند كه تعريف «عمدي» بايد در س در گزارش تبييني نگارندگان اش

بيفتد.٣

عنصر قانوني:
مشابه با ماده هاي قانوني بحث شده در باال، اين عمل هم بايد «غير قانوني» صورت گيرد.٤
حق تغيير داده ها بحث شد، به خصوص بحث ارتباطات بي نام.٥ ريميلرها براي تغيير اطالعات

٣٩، موجود در سايت: ١. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،٢٠٠٩ ، صفحه
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.

٣٩ را ببينيد. ٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره

٣٩ را ببينيد. ٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
٤. عنصر «غير قانوني» جزئي عادي در ماده هاي قانوني كيفري كنوانسيون جرايم سايبري است. گزارش تبييني بيان 
مي كند: ”تخلفات اختصاصي شخص درگير آنها را «غير قانوني» انجام مي دهد. اين بينشي را بازتاب مي كند كه رفتار 
توصيف شده هميشه قابل مجازات نيست، اما ممكن است قانوني يا توجيه پذير باشد نه فقط در مواردي كه دفاعيات 
ــي كه اصول ديگر يا عالقه ها منجر به ممانعت از  ــت، مثا راضي كردن، الزام يا خود دفاعي، اما وقت ــي قابل اجراس قانون
مشموليت جزايي مي شود. عبارت «غير قانوني» معني اش را متني كه استفاده مي شود مي گيرد. بنابراين بدون محدود 
ــت اين مفهوم را در كشور خودشان اجرا كنند، ممكن است اشاره به اعمال انجام  ــازي اينكه چگونه اعضا ممكن اس س
ــد (چه قانونگذار، اجرايي، اداره اي، قضايي، معاهده اي يا رضايتي) يا اعمالي كه پوشش  ــته باش گرفته بودن مجوز داش
داده نشده توسط دفاع هاي قانوني، داليل موجه، توجيه يا اصول وابسته تحت قوانين كشوري. بنابراين اين كنوانسيون 
اعمال ساده انجام شده متعاقب به اجازه دولت قانوني (براي مثال، جايي كه اعمال دولت هاي عضو براي حفظ دستور 
ــيدگي) . عالوه بر اين، فعاليت هاي قانوني و عادي  دادن به عموم، حفاظت امنيت ملي يا تخلفات جنايي مبني بر رس
ــتند، اجراي قانوني و عادي يا آزمايشات تجاري نبايد مجازات شوند“  گزارش تبييني  ــبكه ماندگار هس در طراحي ش

.٣٨ كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
٥. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٦٢ را ببينيد: ”تغيير اطالعات عبوري براي تسهيل ارتباطات بي 
ــتم هاي رميلر بي نام)، يا تغيير اطالعات براي امنيت ارتباطات (رمزنگاري)، بايد در  نام (براي مثال فعاليت هاي سيس
ــود.“بنگريد  ــود از اين رو عملي قانوني در نظر گرفته مي ش اصل به عنوان حفاظت از حريم خصوصي در نظر گرفته ش
tبه: Du Pont، زمان محدود كردم مسئوليت اپراتورها از رميلرهاي بي نام حقيقي در فضاي سايبري فرا رسيده است: 
١٧٦، قابل دسترسی در سايت:  ٦، شماره ٢، صفحه بررسي امكان ها و خطرات، مجله قانون فناوري و سياست، جلد
]http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue2/duPont.pdf.
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خاصي براي هدف تسهيل ارتباطات بي نام استفاده مي شوند.١ گزارش تبييني ذكر مي كند كه 
در اصل اين اعمال حفاظت قانوني از حريم شخصي در نظر گرفته مي شود و بنابراين مي تواند 

با التزام مجوز در نظر گرفته شود.٢

محدوديت ها و استثناها
ــواردي كه ضررهاي  ــگاري را با محدود كردن آن به م ــه محدود كردن جرم ان ــاده٤ گزين م
ــنهاد مي كند، رويكردي مشابه با تصميم اتحاديه اروپا در حمالت  ــود پيش جدي حاصل مي ش
عليه سيستم هاي اطالعاتي،٣ كه اعضا را قادر مي سازد براي محدود كردن كاربرد پذيري ماده 

قانوني جزايي اساسي به مواردي كه « كوچك نيستند».٤

شكل قانوني جرايم وابسته به رايانه اي كشورهاي همسود
٨ مدل قانوني  ــايبري در بخش ــيون جرايم س ٨ كنوانس ٤ ــط چهارم تبصره ــردي در خ ٤رويك

كشورهاي همسود را مي توان يافت.٥
t. براي اطالعات بيشتر بنگريد به: Du Pont، زمان محدود كردم مسئوليت اپراتورها از رميلرهاي بي نام حقيقي در  ١
٢، صفحه  ــيده است: بررسي امكان ها و خطرات، مجله قانون فناوري و سياست، جلد ٦، شماره ــايبري فرا رس ٦فضاي س

١٧٦، قابل دسترسی در سايت:
 http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue2/duPont.pdf

٢. با توجه به مشكالت احتمالي در شناسايي تبهكاران كه از اطالعات بي نام يا رمزنگاري شده استفاده مي كنند، اين 
كنوانسيون تخلف شمردن ارتباطات بي نام را به عهده اعضا گذاشته است. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري 

٦٢ را ببينيد. شماره
٢٤ فوريه ٢٠٠٥ در حمالت عليه سيستم هاي اطالعاتي. ،JHA/٣. چهارچوب تصميم شورا ٢٢٢/٢٠٠٥

ــتم هاي  ــم اتحاديه اروپا در حمالت عليه سيس Gercke، ” چهارچوب تصمي ــه: ــتر بنگريد ب ــراي اطالعات بيش e. ب ٤
٢٠٠٥، صفحه ٤٦٨. اطالعاتي»، رايانه و ركت،

٥. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

Bourne، نشت وزيران كشورهاي مشترك المنافع، چكيده سياست، صفحه ٩، قابل دسترسي در سايت:
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf.;ff

 ،Savona:مبارزه با جرايم جرايم سايبري: قانونگذاري ملي به عنوان پيش نيازي براي همكاري بين المللي ،Anger
ــازمان ملل  ــات، ٢٠٠٤، صفحه ٣٩؛ كنفرانس س ــراي قانونگذاري، پليس و تحقيق ــاوري: مرزهاي جديد ب ــرم و فن ج
٦، فصل ٦، صفحه  ١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB ،٢٠٠٥ ــات، ــادي اطالع ــزارش اقتص ــعه، گ در تجارت توس

٢٣٣،قابل دسترسي در سايت:
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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٦بخش ٦.
ــه قانوني هر كدام از اعمال زير را انجام ــه به عمد يا بي پروا، بدون عذر موج ــخصي ك (١) ش

دهد:
الف) تغيير يا خراب كردن اطالعات؛ يا  

ب) ارايه اطالعات بي معني، بي استفاده يا غير موثر؛ يا 
پ) مسدود كردن، قطع كردن يا خراب كردن انتقال اطالعات مورد استفاده قانوني؛  

ــتفاده قانوني هر ــدود كردن، قطع كردن يا خراب كردن انتقال اطالعات مورد اس ت) مس
شخص؛

ج) انكار كردن دسترسي به اطالعات مستحق موارد زير مي باشد؛  
مجرم مجازات مي شود به حداكثر تا ميزان تعيين شده در قانون و يا جريمه نقدي حداكثر

تا ميزان ذكر شده در قانون يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ــگي ــد چه هميش ــخص چه موقتي باش (٢) زيربخش (١) داللت به اين دارد كه اثر عمل ش

فرقي ندارد.

پيش نويس كنوانسيون استانفورد
١٩٩٩ غير رسمي استانفورد١ شامل دو ماده قانوني است كه اعمال ٩پيش نويس كنوانسيون

وابسته به تداخل در اطالعات رايانه را جرم مي داند.

ــي به ميزباني دانشگاه استانفورد در  ــتانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانس ــيون بين المللي اس ١. پيش نويس كنوانس
١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت. متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  سال

٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س ــتر Goodman/Brenner نتايج ناش rبراي اطالعات بيش
٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦، ٢٠٠٢، صفحه

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Soafer

٢٢٥، موجود در سايت: صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

.78 صفحه راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، 2002، ABA
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:٣ ٣ماده
١. اگر شخص به عمد موارد زير را بدون كسب اجازه و رضايت دارنده آن بر روي آن داده ها 

انجام دهد طبق اين كنوانسيون اعمال وي جرم تلقي مي شود.
ــتكاري، يا تداخل در اطالعات يا برنامه ها  الف) ايجاد، ذخيره، تغيير، انتقال، انحراف، دس  
در سيستم سايبري با دانستن اينكه اين اعمال منجر به خرابي در سيستم سايبري شود، 

يا انجام اعمال يا فعاليت هايي كه تحت اين كنوانسيون غير قانوني است؛
ب) ايجاد، ذخيره، تغيير، انتقال، انحراف، دستكاري، يا تداخل در اطالعات يا برنامه ها در   
سيستم سايبري به منظور فراهم كردن اطالعات غلط براي ضربه زدن به افراد يا دارائي ها؛

اعمال تحت پوشش:
ــورهاي همسود و رويكرد  ــايبري و مدل قانوني كش ــيون جرايم س تفاوت عمده بين كنوانس
ــت كه، پيش نويس كنوانسيون تداخل در اطالعات  ــيون اين حقيقت اس پيش نويس كنوانس
ــد (تبصره٣، پاراگراف١a) يا اگر  ــد اگر اين براي عمل رايانه تداخل ايجاد كن ــرم نمي دان را ج
ــخص يا دارائي ها صورت  ــده با هدف فراهم كردن اطالعات براي ضربه به ش عمل مرتكب ش
گيرد (تبصره٣، پاراگراف١b). بنابراين پيش نويس اين قانون حذف سند متني از داده ذخيره 
ــل رايانه را تحت تاثير قرار مي دهد و نه اطالعات  ــرم نمي داند به دليل اينكه نه عم ــده را ج ش
غلط ارايه مي كند. كنوانسيون جرايم سايبري و مدل قانوني كشورهاي همسود هر دو رويكرد 
ــتر را  ــتي اطالعات رايانه بدون نياز اجباري به اثرات بيش ــترده تري را با حفاظت از درس گس

فراهم مي كند.

۵-۱-۶ اختالل در سامانه
ICT به افراد و تجارت ها بر اساس عملكرد رايانه هايشان مي باشد.١ عدم  Tعرضه سامانه هاي

١. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه 
٤٨، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
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ــانگر جدي بودن اين تهديدات است.٢ DoS١ به صفحات وب نش ــي قربانيان حمالت ١دسترس

ــود و حتي سامانه هاي دولتي را ــران مالي جدي ش ــبيه اين مي تواند منجر به خس حمالتي ش
ــر دنيا ــند. متخصصان در سرتاس مي تواند تحت تاثير قرار دهد.٣ تجارت ها تنها اهداف نمي باش
در حال حاضر در حال مذاكره در مورد سناريوي «تروريسم سايبري» كه مسئول حمالت عليه

١. حمالت Denial-of-Service (DoS)، رايانه را غير قابل دسترس مي كند با اشباع كردن آن با درخواست هاي 
 ،US-CERT :ارتباطات بيروني، بنابراين به دليل ترافيك باال قابل جوابدهي نيست. براي اطالعات بيشتر بنگريد به

”فهم حمالت Denial-of-Service“ قابل دسترسی در سايت:
http://www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-015.html

ــده“، قابل  ــر ش Denial-of-Service منتش ــتفاده از رفلكتورها براي حمالت Paxson،“ تجزيه و تحليلي از اس
دسترسی در سايت:

http://www.icir.org/vern/papers/reflectors.CCR.01/reflectors.html
Denial-of-ــالت ــي از حم ــه و تحليل Schuba/Krsul/Kuhn/Spafford/Sundaram/Zamboni، ” تجزي

ــل  ٢٠٠١، قاب “Denial-of-Service ــه ــاوري حمل ــا در فن Houle/Weaver، ”روند ه r“؛ TCP Service در
دسترسی در سايت: 

http://www.cert.org/archive/pdf/DoS_trends.pdf
 ،Moore/Voelker/Savage :ــركت هاي مشهور بنگريد به e. براي مروري در مورد حمالت موفق اينترنتي عليه ش ٢

فعاليت هاي تداخلي Denial-of-Service“ صفحه ١، قابل دسترسی در سايت:
http://www.caida.org/publications/papers/2001/BackScatter/usenixsecurity01.pdf

اخبار CNN، يك سال بعد از حمالت DoS، باقي ماندن آسيب پذيري ها:
http://edition.cnn.com/2001/TECH/internet/02/08/ddos.anniversary.idg/index.html

Yurcik، ”قابليت مقاومت در برابر جنگ اطالعاتی: ايا بهترين دفاع تخلف خوبی است؟“ صفحه ٤، قابل دسترسی 
در سايت:

http://www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf
ــي امنيت و جرايم رايانه اي، مجله امنيت رايانه،  CSI/FBI بررس ٢٠٠٠ ،Power ــتر بنگريد به: rبراي اطالعات بيش
FBI، ZDNEt News٠٩,٠٢,٢٠٠٠، قابل  Lemos، حمالت وب، بازرسي ٣٣؛ ٢٠٠٠، صفحه ،٢ ١٦، شماره جلد

دسترسی در سايت:
http://news.zdnet.com/2100-9595_22-501926.html

٦ مجله قانون و فناوري، جلد ٦، ٢٠٠٢،  UCLA ،ــايبري ــي از تخلف در فضاي س A  نتايج ناش Goodman/Brenner
٧٠، موجود در سايت: صفحه

..http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf
ــي براي دپارتمان امنيت  ــايبري: نكاتي آموزش ــيب پذيريمان به حمالت س ــخ، بازيافت، و كاهش آس Paller، ”پاس

هوملند“، ٢٠٠٣، قابل دسترسی در سايت:
http://www.globalsecurity.org/security/library/congress/2003_h/06-25-03_cyberre-
sponserecovery.pdf.

٣. با توجه به نتايج مالي از فقدان در دسترس بودن سرويس هاي اينترنت به دليل حمله، بنگريد به: 
ــته شدن امنيت اطالعات عمومي: مدراك تجربي از  Campbell/Gordon/Loeb/Zhou، «هزينه اقتصادي شكس

.٣٤١ بورس سهام»، مجله امنيت رايانه، جلد ١١، صفحه
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خدمات زيربنايي اساسي مثل تامين آب و سرويس هاي مخابراتي بوده مي باشند.١

كنوانسيون جرايم سايبري
Tبراي محافظت دسترسي كاربران و اپراتورها به ICT، كنوانسيون جرايم سايبري شامل ماده اي 
٥در تبصره ٥ مي باشد كه جلوگيري از استفاده قانوني و بين المللي از رايانه ها را جرم مي داند.٢

ماده۵: اختالل در سامانه
ــع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم  ــك از اعضاء بايد به گونه اي اقدام به وض ــر ي ه
براساس حقوق داخلي خود هر نوع ايجاد اشكال عمومي و غيرقانوني جدي را كه در عملكرد 
سامانه رايانه اي در اثر وارد كردن، انتقال، صدمه زدن، پاك كردن، خراب كردن، دستكاري يا 

متوقف كردن داده هاي رايانه اي به وجود آيد، جرم انگاري كند.

١. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه 
٣٤، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
Lewis، ” اينترنت و تروريسم“، قابل دسترسی در سايت:

http://www.csis.org/media/csis/pubs/050401_internetandterrorism.pdf
Lewis، ”تروريسم سايبري و امنيت سايبري“:

http://www.csis.org/media/csis/pubs/020106_cyberterror_cybersecurity.pdf;
Denning، ”اكتيويسم، هكتيويسم و تروريسم سايبري: اينترنت به عنوان ابزاري براي تحت تاثير قرار دادن سياست 
٢٣٩، قابل  ــبكه ها و شبكه هاي جنگ: آينده ترور، جرم و جنگ طلبي“ صفحه Arquilla/Ronfeldt،“ش tخارجي“

دسترسي در سايت:
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch8.pdf
٦ ،Lake ١٠٣٣؛ ــتيد؟»، جلد ٤٥، صفحه ــما تحت محاصره هس ــايبري، آيا ش ــم س Embar-Seddon، «تروريس

 ،٢٠٠٧ ٧، در قانونگذاري «ترور سايبري» در قانون بومي كشورها، OSCE/ODIHR شرح .R ١١ ٢٠٠٠، صفحه كابوس،
قابل دسترسی در سايت:

h t t p : / / w w w . l e g i s l a t i o n l i n e . o r g / u p l o a d l a w r e v i e w s / 9 3 / 6 0 /
7b15d8093cbebb505ecc3b4ef976.pdf

.٢٢١ Sofaer، بعد فراملي جرايم سايبري و تروريسم، صفحه
٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٦٥ را ببينيد.
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اعمال تحت پوشش:
كاربرد اين ماده نياز به اين دارد كه از عملكرد رايانه جلوگيري شود.١

é «جلوگيري» به معني هر عملي كه در درست كار كردن رايانه اختالل ايجاد كند.٢ كاربرد
اين ماده به مواردي محدود است كه جلوگيري توسط فردي كه ذكر شده انجام گيرد.

فهرست اعمالي كه با آنها، كاركرد رايانه به شيوه اي منفي تحت تاثير قرار مي گيرد.٣
ــيون و نه نگارندگان آن تعريف نشد. با توجه ــط خود كنوانس é عبارت «قرار دادن» نه توس
به اين حقيقت، عبارت اضافي ذكر شده در ماده٥ عبارت «قرار دادن» مي تواند به عنوان
هر عملي وابسته به استفاده از قرار دادن فيزيكي وسايل براي انتقال اطالعات به رايانه اي
ــاند كه با كنترل از راه ــود در حالي كه عبارت «انتقال دادن» اعمالي را مي پوش تعريف ش

دور اطالعات سر و كار دارد.٤
ــط نگارندگان ــاني دارند و توس ــراب كردن» و «صدمه زدن» با هم همپوش ــارت «خ é عب
ــتي ــه ماده٤ به عنوان تغييري منفي از درس ــي با توجه ب ــزارش تبيين ــيون در گ كنوانس

اطالعات و برنامه ها تعريف شده است.٥
é عبارت «حذف كردن» هم توسط نگارندگان كنوانسيون و در گزارش تبييني با توجه به

ماده٤ اعمالي را پوشش مي دهد كه اطالعات از جايگاه ذخيره داده برداشته شود.٦
é عبارت                               «تغيير دادن»     بدو             ن خدمات سرويس دهي داده ها دستكاري داده هاي موجود را مي پوشاند.٧

٣٩، موجود در سايت: ١. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،٢٠٠٩ ، صفحه
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Re-
ports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.

٦٦ را ببينيد. ٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره

٦٦ را ببينيد. ٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
٤. مثال ها استفاده از شبكه (شبكه هاي بي سيم يا كابلي)، بلوتوث يا مادون قرمز مي باشند.

٥. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٦١ را ببينيد.با توجه به اين كه اين تعريف تمايزي بين چگونگي 
ــود بخش ١-٦ را ببينيد. با توجه به اثر راه هاي متفاوت براي پاك كردن اطالعات از  ــدن اطالعات قايل نمي ش پاك ش
روي رايانه بنگريد به: Casey، كتابچه پيگيري جرايم رايانه اي، ٢٠٠١؛ راهنماي جستجو و ضبط مدارك رايانه اي، 

٢٠٠٠، صفحه ١٨، قابل دسترسی در سايت: نيوجرسي، دپارتمان قانون و ايمني سياسي، بخش قضاوت جنايي،
http://www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf

٦. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٦١ را ببينيد.
٧. جدا از ورود كد هاي ويرانگر (براي مثال ويروس ها و اسب ها تروجان)، احتمال دارد كه اين ماده بتواند درست كردن 

اطالعات اشتباه را هم تحت پوشش قرار دهد.
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ــترس بودن براي فرد را تحت تاثير قرار  ــت كه در دس é «توقيف» اطالعات رايانه عملي اس
مي دهد، در حالي كه اطالعات به روشي منفي ذخيره مي شود.١

ــتند. تعيين  ــد به مواردي كه «جدي» هس ــاده محدوديتي اعمال مي كن ــالوه، اين م ــه ع ب
ــئوليت كشورها مي باشد.٢ ــدن به منظور تعيين اندازه جدي بودن از مس معيار براي تكميل ش

ــبي از خرابي و همينطور به  ــامل مقدار نس محدوديت هاي ممكن تحت قانون ملي مي تواند ش
عنوان محدوديت جرم انگاري حمالت در برابر رايانه هاي مهم باشد.٣

كاربرد اين ماده با توجه به هرزنامه:
٥ را مي توان يافت ذيل ماده ٥ مورد بحث قرار گرفت.٥ ــئله ايميل هرزنامه٤ اينكه چگونه مس

نگارندگان به طور واضح اظهار داشتند كه هرزنامه ممكن است به حتم منجر به مشكل جدي 
ــود و اينكه «اين حركت را بايد تنها زماني جرم قلمداد كرد كه ارتباطات به طور جدي يا  ش
ــد».٦ همچنين نگارندگان تاكيد كردند كه اعضا ممكن است رويكردي  ــده باش عمدي قطع ش

١. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٦١ را ببينيد.
ــر عضو بايد براي خود  ــديد را ارايه مي كند:“ ه ــي مثال هايي از اجراي محدوديت براي ممانعت ش ــزارش تبيين ٢. گ
معياري تعيين كند كه براي ممانعت شديد از ارتباط كامل و جامع باشد. براي مثال، عضوي ممكن است مقدار نسبي 
ــال اطالعات به سامانه خاصي به شكل يا اندازه اي  ــديد در نظر بگيرد. نگارندگان ارس از خرابي را به عنوان ممانعات ش
ــتم دارد را به عنوان ”شديد“ در نظر مي گيرند، يا  ــتفاده از سيس كه اثر بزرگي را روي توانايي مالك يا اپراتور براي اس

٦٧ را ببينيد. براي ارتباط با سيستم هاي ديگر. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
٣. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،٢٠٠٩ ، صفحه ٣٩، موجود در سايت:

-http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.

اگر چه معناي ضمني ”جدي“ كاربرد پذيري آن را محدود مي سازد، احتمال دارد كه تاخيرات جدي از اجراي حمالت عليه رايانه 
را بتوان تحت پوشش اين تبصره قرار داد.

٤. ”هرزنامه“ فرآيند ارسال پيام هاي ناخواسته را توصيف مي كند. براي اطالعات دقيق تر بنگريد به: بررسی قانونگذاری 
٥، قابل دسترسی در سايت: ITUدر قانونگذاری ضد هرزنامه در دنيا“، ٢٠٠٥، صفحه ملی جرايم سايبری: بررسی

http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.p g p p g g p y
pdp f

٣، قابل دسترسی در  ٢٠٠٧، صفحه ــدن نماي امنيت ــعه هرزنامه ها بنگريد به: Sunner، به روز ش r. با توجه به توس ٥
سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/session2-
sunner-C5-meeting-14-may-2007.pdf.

٦. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره ٦٩ را ببينيد.
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متفاوت ذيل قانون ملي خودشان داشته باشند١ براي مثال جرم دانستن احتماالت در سامانه
كاربران يا ارايه كنندگان خدمات.٢

عنصر معنوي:
مثل همه جرايم ديگر تعيين شده در كنوانسيون جرايم سايبري، ماده٥ نياز دارد كه مجرم،
جرم را به عمد انجام دارد.٣  كه شامل قصد براي انجام يكي از اعمال فهرست شده وهمچنين

قصد براي ايجاد مشكل جدي براي رايانه ها باشد.
ــاره ــت. در گزارش تبييني نگارندگان اش ــيون تعريفي از عبارت «عمدي» نيس در كنوانس

داشتند كه تعريف «عمدي» بايد در سطح ملي باشد.٤

عنصر قانوني:
ــد، ــت.٥ بطوريكه در قبل ذكر ش انجام اين عمل نيازمند انجام آن بصورت «غير قانوني» اس
ــتن ــركت هاي آزمايش كننده امنيت رايانه در جرم دانس ــبكه و ش ارايه كنندگان خدمات ش

٦ را ببينيد. ١. با توجه به رويكردهاي قانوني در جنگ عليه هرزنامه ١-١-
٦٩ را ببينيد. ٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
٣٩ را ببينيد. ٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
٣٩ را ببينيد. ٤. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره

٥. عنصر «غير قانوني» جزئي عادي در ماده هاي قانوني كيفري كنوانسيون جرايم سايبري است. گزارش تبييني بيان 
مي كند: ”تخلفات اختصاصي شخص درگير آنها را «غير قانوني» انجام مي دهد. اين بينشي را بازتاب مي كند كه رفتار 
توصيف شده هميشه قابل مجازات نيست، اما ممكن است قانوني يا توجيه پذير باشد نه فقط در مواردي كه دفاعيات 
ــي كه اصول ديگر يا عالقه ها منجر به ممانعت از  ــت، مثا راضي كردن، الزام يا خود دفاعي، اما وقت ــي قابل اجراس قانون
مشموليت جزايي مي شود. عبارت «غير قانوني» معني اش را متني كه استفاده مي شود مي گيرد. بنابراين بدون محدود 
ــت اين مفهوم را در كشور خودشان اجرا كنند، ممكن است اشاره به اعمال انجام  ــازي اينكه چگونه اعضا ممكن اس س
ــد (چه قانونگذار، اجرايي، اداره اي، قضايي، معاهده اي يا رضايتي) يا اعمالي كه پوشش  ــته باش گرفته بودن مجوز داش
داده نشده توسط دفاع هاي قانوني، داليل موجه، توجيه يا اصول وابسته تحت قوانين كشوري. بنابراين اين كنوانسيون 
اعمال ساده انجام شده متعاقب به اجازه دولت قانوني (براي مثال، جايي كه اعمال دولت هاي عضو براي حفظ دستور 
ــيدگي) . عالوه بر اين، فعاليت هاي قانوني و عادي  دادن به عموم، حفاظت امنيت ملي يا تخلفات جنايي مبني بر رس
ــتند، اجراي قانوني و عادي يا آزمايشات تجاري نبايد مجازات شوند“  گزارش تبييني  ــبكه ماندگار هس در طراحي ش

.٣٨ كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
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ــت خوردند.١ اين كارهاي حرفه اي با اجازه مالك عملي قانوني است.  ــان شكس احتمالي كارش
به عالوه، نگارندگان كنوانسيون به طور شفاف بيان كردند كه آزمايش كردن امنيت يك رايانه 

بر اساس اجازه مالك غير قانوني نيست.٢

محدوديت ها و استثناها:
٤، ماده ٥ حاوي احتمالي از محدود بودن كاربرد اين ماده قانوني براي  تا ٢ برخالف موارد
اجرا در قانون ملي نيست. با اين وجود، مسئوليت اعضاء براي تعيين شدت جرم امكان محدود 
كردن كاربردش را به آنها مي دهد. رويكردي مشابه را در تصميم اتحاديه اروپا٣ براي حمالت 

در برابر سيستم هاي اطالعاتي مي توان يافت.٤

شكل قانوني جرايم وابسته به رايانه اي كشورهاي همسود
٧  شكل قانوني  ٧ كنوانسيون جرايم سايبري را مي توان در بخش ٥رويكردي همراستا با ماده ٥

ــرويس ها (WITSA) اعالميه اي از كنوانسيون جرايم سايبري  ــتگي س ١. براي مثال دنياي فناوري اطالعات و پيوس
٢٠٠٠، قابل دسترسی در سايت: اتحاديه اروپا ،

http://www.witsa.org/papers/COEstmt.pdf
 گروه صنعتي هنوز نگران پيش نويس كنوانسيون جرايم سايبري است، ٢٠٠٠، قابل دسترسی در سايت:

 http://www.out-law.com/page-1217
ــايبري اتحاديه اروپا شماره ٦٨ را ببينيد: ”ممانعت بايد ”غير قانوني“ باشد.  ــيون جرايم س ٢. گزارش تبييني كنوانس
ــامل، به عنوان مثال، بررسي  ــتند. اينها ش ــبكه ها، عمل با رايانه و تجارت قانوني هس فعاليت هاي عادي در طراحي ش
ــتم عامل رايانه كه اتفاق مي افتد  ــاختار داده اي سيس امنيت رايانه، يا حفاظت آن، با اجازه مالك آن، يا تغيير دادن س
ــابه قبلي را غير فعال مي كند. بنابراين،  ــتم نرم افزارهاي جديد نصب مي كند كه برنامه هاي مش زماني كه اپراتور سيس

اين عمل طبق اين تبصره جرم محسوب نمي شود، اگر اگر مشكالت جدي ايجاد نمايد.“
١٧٣ (٢٠٠٢) COM -٢٠٠٢ ٣. چهار چوب تصميم در حمالت عليه سيستم هاي اطالعاتي -١٩ آوريل

ــتم: «هر عضو بايد اعمال ضروري را انجام دهد براي تضمين اينكه ممانعت  ٤- تداخل غير قانوني در سيس ٤. تبصره
ــتكاري عمدي اطالعات  ــتم اطالعاتي با انتقال، حذف، خرابي، تغيير، توقيف يا دس يا تداخل از در عملگري يك سيس
ــتم اطالعاتي به عنوان تخلفي قابل مجازات مي باشد زماني كه غير قانوني انجام شود، حداقل براي  رايانه در يك سيس

موارد مهم».
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٢٠٠٢ كشورهاي مشترك المنافع يافت.١
٧بخش ٧.

(١) شخصي كه به عمد يا بي پروا، بدون دليل موجه قانوني:
الف) براي رايانه مشكل ايجاد كند؛ يا

ب) براي شخصي كه قانوني از رايانه اي استفاده مي كند مشكل ايجاد كند؛
ــردن براي دوره اي ــامل زنداني ك ــوند، و محكوميت ش ــب جرمي قابل مجازات مي ش مرتك

حداكثر نامشخص  يا جريمه حداكثر تا سقف تعيين شود در قانون يا هر دو مي باشد.
در زير بخش (١) «ايجاد مشكل» در رابطه با رايانه شامل موارد زير مي باشد:

الف)  قطع تامين برق رايانه؛ و
ب) ايجاد اختالل الكترومغناطيسي در رايانه؛ و

ث) قطع رايانه با هر وسيله اي؛ و
ج) حذف كردن، تغيير دادن اطالعات و وارد كردن اطالعات به رايانه؛

٧ شكل قانوني ــاس بخش ــت كه، بر اس ــيون اين حقيقت اس ٧تفاوت هاي عمده با كنوانس
ــورهاي همسود حتي اعمال بي پروايانه و بي مالحظه گري هم جرم محسوب مي شود. كش
با اين رويكرد مدل قانوني حتي پا را فراتر از نياز كنوانسيون جرايم سايبري برداشته است.
ــورهاي ــكل قانوني كش ٧ ش ــكل يا جلوگيري» در بخش تفاوت ديگر، تعريف «ايجاد مش
ــه با ماده ٥ كنوانسيون جرايم سايبري بيان ــتري را در مقايس ــترك المنافع اعمال بيش ٥مش

مي كند.

١. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

٩، قابل دسترسي در سايت: Bourne، نشت وزيران كشورهاي مشترك المنافع، چكيده سياست، صفحه
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdp p g p f.;ff

 ،Savona:مبارزه با جرايم جرايم سايبري: قانونگذاري ملي به عنوان پيش نيازي براي همكاري بين المللي ،Anger
ــازمان ملل در  ٣٩؛ كنفرانس س ٢٠٠٤، صفحه ــراي قانونگذاري، پليس و تحقيقات، ــرم و فناوري: مرزهاي جديد ب ج
 ،٢٣٣ ٦، فصل ٦، صفحه ١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB ،٢٠٠٥ ــات، ــعه، گزارش اقتصادي اطالع تجارت توس

قابل دسترسي در سايت:
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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پيش نويس كنوانسيون استانفورد
پيش نويس كنوانسيون ١٩٩٩ غير رسمي استانفورد١ شامل ماده اي قانوني است كه اعمال 

وابسته به تداخل در اطالعات رايانه را جرم مي داند.

:٣ ٣ماده
١. جرايم ذيل اين كنوانسيون زماني محقق مي گردد كه فردي غير قانوني و عمدي در هر 

كدام از اعمال زير را بدون اجازه يا راضي بودن انجام دهد:
الف) ايجاد، ذخيره، حذف، انتقال، انحراف، دستكاري، يا تداخل در اطالعات يا برنامه ها در 
يك سامانه سايبري با هدف خرابكاري و ضربه زدن به سامانه يا انجام اعمال و فعاليت هايي 

كه مالك راضي نبوده يا غير قانوني مي باشد؛

اعمال تحت پوشش:
ــورهاي همسود و رويكرد  ــايبري و مدل قانوني كش ــيون جرايم س تفاوت عمده بين كنوانس
ــيون هر گونه دستكاري  ــت كه، پيش نويس كنوانس ــيون اين حقيقت اس پيش نويس كنوانس
در رايانه را پوشش مي دهد در حالي كه كنوانسيون جرايم سايبري و مدل قانوني كشورهاي 

همسود جرم را محدود به ايجاد مشكل براي كاركرد رايانه مي دانند.

ــي به ميزباني دانشگاه استانفورد در  ــتانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانس ــيون بين المللي اس ١. پيش نويس كنوانس
سال ١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت. متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، 

صفحه ٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س Goodman/Brenner  نتايج ناش ــتر rبراي اطالعات بيش
٢٠٠٢، صفحه ٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦،

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  Soafer

صفحه ٢٢٥، موجود در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

.٧٨ ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، ٢٠٠٢، صفحه
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۶-۱-۶ موضوعات مستهجن و شهوت انگيز
ــي در ــي و محتواهاي صريح سكس ــر قانون ــات غي ــرم محتوي ــدت ج ــتن و ش ــرم دانس ج
ــايبري روي ــيون جرايم س ــت.١ اعضاي مذاكره كننده در كنوانس ــورها متفاوت اس بين كش
ــز كردند و جرايم ــتهجن كودكان تمرك ــه به موضوعات مس ــازي قانون ها با توج ــان س يكس
ــورها ــتثني كردند. برخي كش ــهوت انگيز را مس ــتهجن و ش ــات مس ــا موضوع ــترده تر ي گس
ــن رايانه ها جرم ــتهجن را بي ــراي مواد قانوني كه مبادله موضوعات مس ــكل را با اج ــن مش اي
ــور ــتاندارد پيگرد مجرماني كه كش ــف اس ــد نبود تعاري ــر چن ــد. ه ــته،مقابله نموده ان دانس
ــان تبادل موضوعات مستهجن را جرم انگاري نكرده اند براي پليس مشكل مي سازد.٢ متبوعش

مثال ها:
ــون كيفري آلمان ١٨٤ قان ــتهجن بخش ــال از جرم انگاري مبادله موضوعات مس ــك مث ٤ي

مي باشد:
بخش ١٨٤ انتشار نوشته هاي مستهجن

ــتهجن مي باشد (بخش ١١ زيربخش ــاني كه در ارتباط با محتواي مس (١) درخصوص كس
:((٣)

١٨ سال؛ ٨. گرفتن، دادن يا در دسترس گذاشتن براي افراد زير ١
٨. نمايش دادن، قرار دادن، نشان دادن يا در دسترس گذاشتن در مكاني كه افراد زير ١٨ ٢

سال به آنها تردد داشته باشند، يا بتوانند آنها را ببينند؛
ــك ها يا نواحي ــي مي كند در كيوس ٣. دادن يا گرفتن آنها به/از فردي ديگر كه خرده فروش
ــفارش پستي يا در ــگاهي ديگر كه خريدار بدين منظور مراجعه نمي كنند  از راه س فروش

كتابخانه ها يا محفل هاي مطالعاتي؛

http://www.legislationline.org ١. براي مروري در قانونگذاري نفرت بيان، رجوع كنيد به:
.http://www.cybercrimelaw.net :براي مروري در قانونگذاري  جرايم سايبري ديگر رجوع كنيد به
Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤٢. .٢

2001، صفحه -، جرم سايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم، Sofaer/Goodman
16، قابل دسترسي در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdp g p f
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ــردن آنها براي  ــت كاري ك ــن آنها از فردي ديگر با اجاره كردن دس ــا گرفت ــف) دادن ي ٣ ال
١٨ سال قابل دسترسي نمي باشد  ــتفاده، به استثناي فروشگاه هايي كه براي افراد زير ٨اس

يا نمي توانند ببينند.؛
٤. وارد كردن آنها با استفاده از پست؛

٥. عرضه كردن عمومي، اعالن كردن، يا تبليغ آنها در مكاني كه قابل دسترسي است براي 
٨افراد زير ١٨ سال يا مي توانند آنها را ببينند، يا از طريق انتشار نوشته ها بيرون از معامله 

از طريق داد و ستد عادي؛
٦. اجازه دادن به فردي ديگر براي بدست آوردن آنها بدون اينكه فرد از او درخواست كند؛

٧. نشان دادن آنها در يك نمايش عمومي كه از آنها خواسته شده باشد؛
٨. توليد، بدست آوردن، تامين، انبار كردن، يا وارد كردن آنها به منظور استفاده آنها يا كپي 

٧ مي باشد؛ يا ٧ تا كردن آنها كه به معني موارد ١
٩. صادر كردن آنها به منظور پخش آنها يا كپي كردن آنها به خارج از كشور در جرم ماده هاي 
كيفري يا آنها را در دسترس عموم قرار دادن يا استفاده از آنها را ممكن ساختن، به يك 

سال زندان و جريمه مالي محكوم خواهد شد.
اين ماده بر اساس اين مفهوم است كه معامله و مبادله نوشته هاي مستهجن اگر كم سن و 
ــند جرم به حساب نمي آيد.١ بر اين اساس، هدف قانون محافظت كردن از  ــاالن درگير نباش س
كم سن و ساالن در برابر اين موضوعات مي باشد.٢ اينكه آيا دسترسي به موضوعات مستهجن 
اثري منفي روي رشد كودكان دارد يا نه به طور ضد و نقيضي مورد بحث قرار گرفت.٣ مبادله 
ــاب نمي آيد. عبارت  ــاالن در بخش ١٨٤ جرم به حس ــتهجن در ميان بزرگس ــته هاي مس ٤نوش
«نوشته» نه تنها نوشته هاي متداول را مي پوشاند، بلكه نوشته هاي ديجيتال را نيز تحت پوشش 

١٨٤، شماره ٢. Wolters/Horn, SK-StGB,، بخش .١
.٥ ١٨٤، شماره Hoernle in Muenchener Kommentar STGB، بخش .٢

Mitchell/Finkelhor/Wolak، موضوعات  ــتهجن روي كودكان مراجعه كنيد به: k. با توجه به اثر موضوعات مس ٣
سكسي ناخواسته در اينترنت در معرض ديد نوجوانان - بررسي ملي از خطر، اثر و پيشگيري، نوجوانان و جامعه، جلد 

٣٣٠، قابل دسترسی در سايت: ٢٠٠٣، صفحه ٣٤، ماكرو
http://www.unh.edu/ccrc/pdf/Exposure_risk.pdf
٢، اثر رسانه هاي ارتباط جمعي در تمايالت جنسي، مجله تحقيقات جنسي، فوريه ٢٠٠٢، قابل دسترسي در سايت: Brown
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2372/is_1_39/ai_87080439
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قرار مي دهد.١ به طور يكسان، «در دسترس گذاشتن»  آنها نه تنها به اعمالي خارج از حيطه
ــتهجن را در صفحات وب قرار ــاره دارد، بلكه مواردي كه مجرمان موضوعات مس اينترنت اش

مي دهند را نيز در بر مي گيرد.٢
مثالي از رويكردي كه فراتر از اين پا نهاده و هر محتواي مستهجن را جريمه مي داند بخش

٢٠٠٧ مي باشد.٣ ٧ سال ٣٧٧ ٧ اليحه قانوني مجلس فيليپين شماره ١.C.٤
.١.C.بخش ٤

ــايبري بدون تعصب براي پيگرد قانوني تحت قانون جمهوري ــكس س ــته با س جرايم وابس
٩٢٠٨ و شماره ٧٦١٠، هر شخصي كه به هر شيوه اي داده  هاي مستهجن را با استفاده ٨شماره
ــبكه هاي رايانه اي، تلويزيون، ماهواره، تلفن از فن آوري اطالعات و ارتباطات مثل رايانه ها، ش

همراه تبليغ يا تكثير يا قابل دسترسي كند.
٣بخش i٣: تجربيات جنسي سايبري يا واقعي - به هر شكلي از فعاليت يا تحريك جنسي با

كمك رايانه يا شبكه هاي ارتباطات اشاره مي كند.
ــوري كه هر نوع تبليغات ــترده را دنبال مي كند، بط ــاده رويكردي به طور كامل گس ــن م اي
جنسي يا فعاليت جنسي انجام شده را جرم مي داند. به دليل اصل مجرميت دوگانه٤ تحقيقات

بين المللي با توجه به اين قبيل رويكردهاي گسترده با مشكالتي مواجه مي شود.٥

ــيله ذخيره اطالعات، تمثيالت و  ٣ قانون كيفري را ببينيد: ”ضبط صوتي و تصويري، وس ــراف ــش ١١ زيرپاراگ ١. بخ
تصاوير ديگر بايد يكسان باشد با نوشته ها در ماده هايي كه به اين زير بخش اشاره دارد.“

2. Hoernle in Muenchener Kommentar STGB، 184، شماره 28 4بخش .
٣. اين قانون تا زمان انتشار اين كتاب در جريان نبوده است.

٤. مجرميت دوگانه وجود دارد اگر جرم تحت قانون هم درخواست کننده و هم مورد درخواست جرم باشد. مشکالت 
ــيون ها و عهدنامه های بين المللی  ــی موضوعی در تعدادی از کنوانس ــل مجرميت دوگانه در پيگيری های بين الملل اص
٢٠٠٢ در رويکردهای مجوز  می باشد. مثالهايی در اين مورد شامل تبصره ٢ چهارچوب حکم اتحاديه اروپا در ١٣ ژوئن
دستگيری و تسليم بين کشورهای عضو (٥٨٤/٢٠٠٢/JHA). با توجه به اصل مجرميت دوگانه در تحقيقات بين المللی 
ــايت: ــی در س ــگيری و کنترل جرايم رايانه ای"، ٢٦٩، قابل دسترس ــتور راهنمای اتحاديه اروپا در پيش بنگريد به: "دس
http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html
Schjolberg/Hubbard، يکسان سازی رويکردهای قانون ملی در جرايم سايبری، ٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت:
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf

ــن، Gercke، جريان آرام رويكرد  e همچني ــي بنگريد به:بخش ٢-٣ ــه به چالش هاي پيگيري هاي بين الملل ــا توج ٥. ب
.١٤٢ ،٢٠٠٦ جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه،

2001، صفحه - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم، Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت
16، قابل دسترسي در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf
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۷-۱-۶ موضوعات مرتبط با هرزه نگاري كودكان
اينترنت در حال تبديل شدن به مهم ترين ابزاري براي معامله و مبادله موضوعات مستهجن 
ــي اينترنت براي  ــرعت و كارآي ــعه س ــد.١ مهم ترين دليل اين توس ــوط به كودكان مي باش مرب
ــده در  ــد.٢ تصاوير قرار داده ش ــه كم و گمنام بودن در اين محيط مي باش ــل، هزين ــال فاي انتق
ــد.٣ يكي از مهم  ــي و دانلود باش ــط ميليون ها كاربر قابل دسترس يك صفحه وب مي تواند توس
ــت كه  ــتهجن اين حقيقت اس ترين داليل «موفقيت» صفحات وب ارايه كننده موضوعات مس
ــتند كمتر مورد مشاهده  ــغول دانلود از اينترنت هس كاربران اينترنت هنگامي كه در خانه مش
قرار مي گيرند. مگر اينكه كاربران از وسايل بي نام ارتباطات استفاده كنند، در غير اين صورت 
ــتر كاربران اينترنت از اثر الكترونيكي كه هنگام گشت و گذار  ــت.٤ بيش اثر رديابي بي فايده اس

در اينترنت باقي مي گذارند بي خبرند.٥

كنوانسيون جرايم سايبري شوراي اروپا
به منظور بهبود و يكسان سازي حفاظت كودكان در برابر سوءاستفاده جنسي،٦ كنوانسيون 

شامل ماده اي است كه به موضوعات مستهجن كودكانه مي پردازد.

Krone، نوع شناسي تخلفات آنالين موضوعات مستهجن كودكان، روندها و موضوعات در جرايم و قضاوت جنايي،  .e ١
ــت، جلد ٤،  ــتهجن كودكان و هرزگي، مجله قانون فناوري و سياس Cox، پيگرد قانوني موضوعات مس x؛ ــماره ٢٩٧ ش

١٩٩٩، قابل دسترسي در سايت: ،٢ شماره
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol4/issue2/cox.html#enIIB

ــتهجن كودكان در اينترنت“،  Wortley/Smallbone، ” موضوعات مس ــار بنگريد به: e. با توجه به روش هاي انتش ٢
صفحه ١٠، قابل دسترسي در سايت:

http://www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1729
را ببينيد. با توجه به چالش هاي ارتباطات بي نام بخش 3-2

ــك ميليون بار  ــودكان روزانه نزديك ي ــتهجن ك ــايتهاي حاوي  مطالب مس ــت كه برخي وب س ــده اس ٣. گزارش ش
ــتهجن كودكان  ــتر بنگريد به: Jenkins، فرا تر از مرز: موضوعات مس مورد بازديد قرار مي گيرند. براي اطالعات بيش
ــتهجن كودكان در  ــورك. Wortley/Smallbone، ” موضوعات مس ــگاه نيوي ــارات دانش e، انتش در اينترنت، ٢٠٠١

١٢، قابل دسترسي در سايت: اينترنت“، صفحه
http://www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1729.

١-٢-٣ را ببينيد. ٤. با توجه به چالش هاي در رابطه با پيگيري هاي فناوري ارتباط بي نام بخش
ــه: Lipson، ”رديابي و ردگيري حمالت  ــه به احتمال رديابي متخلفان در جرايم رايانه اي مراجعه كنيد ب ــا توج n. ب ٥

سايبري: چالش هاي فني و موضوعات سياسي جهاني“.
٦. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره ٩١ را ببينيد.
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ماده۹: جرايم مرتبط با هرزه نگاري كودكان
٩ماده ٩- هر يك از اعضاء بايد به گونه اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايند كه در صورت
ــي و غيرحقوقي زير را جرم انگاري ــاس حقوق داخلي خود، هرگونه اقدامات عموم ــزوم براس ل

نمايد:
الف) راه توليد هرزه نگاري كودكان به قصد انتشار از راه رايانه؛

ب) ارايه يا در دسترس گذاشتن هرزه نگاري كودكان از راه رايانه؛
د) توزيع و انتقال هرزه نگاري كودكان از راه رايانه؛

د) تهيه هرزه نگاري كودكان روي سامانه رايانه اي براي خود يا ديگري؛
ــاز داده ــانه ذخيره س ــامانه رايانه يا رس ــتن هرزه نگاري كودكان روي س هـ) در اختيار داش

رايانه.
ــامل موضوعات ــق اهداف مندرج در بند يك واژه «هرزه نگاري كودكان» ش ــراي تحق (٢) ب

مستهجني مي شود كه به صورت تصويري و به گونه زير نمايش داده مي شود:
الف) كودكي كه به طور آشكار در حال ارتكاب عمل جنسي است؛

ــكار در حال ارتكاب عمل ــود و به طور آش ــخصي كه به عنوان يك صغير ظاهر مي ش ب) ش
جنسي است؛

ج) تصاوير واقعي كه نشان مي دهد يك كودك به طور آشكار در حال ارتكاب عمل جنسي
است.

٨ واژه كودك (صغير) شامل افراد زير ١٨ سال است. عضو مورد نظر (٣) تحقق اهداف بند ٢
١٦ سال نبايد باشد. ٦مي تواند محدوديت سني كمتري را مقرر دارد كه البته كمتر از

٢ و (ج)٢ ١ (هـ) ١ (ب) ــي  از بند (د) (٤) هر عضو مي تواند حق عدم اعمال  تمام يا بخش
را براي خود محفوظ نمايد.

بيشتر كشورها از قبل سوءاستفاده از كودكان را جرم مي دانند و همچنين روش هاي سنتي
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توزيع موضوعات مستهجن كودكانه را.١ بنابراين اين كنوانسيون به منظور پر نمودن خالءهاي 
بسته شده در قانون جزايي ملي٢ محدود نشده است - بلكه به دنبال يكسان سازي تفاوت هاي 

قانوني هم مي باشد.٣ سه عنصربحث برانگيز توسط ماده ٩ پوشش داده شده است:
é سن فرد درگير؛

é جرم دانستن مالكيت موارد هرزه نگاري كودكان؛ و
é پديد آوردن يا دست كاري نمودن تصاوير.٤

محدوديت سني براي كودكان:
يكي از مهمترين تفاوت هاي بين قانونگذاري ملي سن فرد درگير مي باشد. برخي كشورها 
عبارت «كم سن و سال يا كودك» در قانون جزايي مليشان را با توجه به تعريف «كودك» در 
١٨ سال تعريف  ٨ به عنوان همه افراد زير تبصره ١ كنوانسيون سازمان ملل در حقوق كودكان٥
٤مي كنند. كشورهاي ديگر كودك را به عنوان زير ١٤ سال تعريف مي كند.٦ شيوه اي مشابه در 

 ،Williams in Miller ــايبري“؛ ــون و اينترنت: قواعد فضاي س r، ”قان Akdeniz in Edwards / Waelde .١
٧. با توجه به گسترش قوانين تخلف شماري بنگريد به: ”موضوعات مستهجن  ”دايره المعارف جرم شناسي“، صفحه

٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: كودكان: مدل قانونگذاري و مرور جهاني“،
http://www.icmec.org/en_X1/pdf/ModelLegislationFINAL.pdf

eبا توجه به اين بحث در مورد جرم انگاري هرزه نگاري كودكان و آزادي بيان در اياالت متحده بنگريد به: Burke، تفكر 
 ،٨، ٢٠٠٣ ــتهجن كودكان، هرزگي و قانون، مجله قانون و فناوري ويرجينيا، جلد خارج از چهارچوب: موضوعات مس

قابل دسترسي در سايت:
http://www.vjolt.net/vol8/issue3/v8i3_a11-Burke.pdf.
Sieber، Kinderpornographie, Jugendschutz und Providerverantwortlichkeit im Internet

اين مقاله قوانين ملي متنوعي را با توجه به تخلف دانستن موضوعات مستهجن كودكان بحث مي كند.
ــتهجن كودكان در  Wortley/Smallbone، ” موضوعات مس ــه: ــذاري بنگريد ب ــه به تفاوت هاي قانونگ ــا توج e. ب ٢

٢٦، قابل دسترسي در سايت: اينترنت“، صفحه
http://www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1729.

٩١ را ببينيد. ٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
.٧٣١ ٤. گركي، كنوانسيون جرايم سايبري، چند رسانه ها و ركت ٢٠٠٤، صفحه

٤٤/٢٥ از ٢٠ نوامير  ــده براي امضا، تصويب و الحاق توسط مجمع عمومي ــيون حقوق كودكان، پذيرفته ش ٥. كنوانس
١٩٩٠، مطابق با تبصره ٤٩. ١٩٨٩، ثبت براي اعمال از ٢ سپتامبر

ــد مگر اينكه تحت قانون قابل اعمال  ــال مي باش ــاني زير ١٨ س ٨. براي مفاد اين تبصره كودك به معني هر انس ١ تبصره
به كودك باشد.

١٧٦ براي ماده وابسته  ــط قانون بخش ــد. عبارت ”كودك“ توس ٦. نمونه اي در اين مورد قانون كيفري آلمان مي باش
ــده است: بخش ١٧٦: ”هر كس مرتكب اعمال جنسي روي فردي زير ١٤ ــتهجن كودكان تعريف ش ٦به موضوعات مس

سال (كودك) شود...“.
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٣تصميم شوراي اتحاديه اروپا ٢٠٠٣ در مبارزه با سوءاستفاده جنسي از كودكان و هرزه نگاري
٢٠٠٧ در حفاظت از كودكان در برابر سوءاستفاده جنسي ٧ و كنوانسيون شوراي اروپا كودكان١
ــال تصويب ــان با توجه به س ــتاندارد بين المللي يكس را مي توان يافت.٢ با تاكيد بر اهميت اس
ــازمان ملل تعريف مي كند.٣ اگر چه در ــيون س ــيون اين عبارت را با توجه به كنوانس كنوانس
تشخيص تفاوت هاي كالن در قانون هاي ملي موجود، اين كنوانسيون به اعضا امكان مي دهد

١٦ سال انتخاب كنند. ٦كه محدوده سني پايين تر از

جرم انگاري هرزه نگاري كودكان
ــام قانونگذاري ملي ــتهجن كودكانه همچنين بين نظ ــتن موضوعات مس جرم انگاري داش
ــان در اساس هاي ــت.٤ تقاضا براي اين قبيل موضوعات منجر به توليدش ــورها متفاوت اس كش
ــتفاده جنسي از كودكان را ــتن اين قبيل موضوعات مي تواند اس ــت.٥ داش گفته هاي قبلي اس
ترغيب كند، بنابراين نگارندگان پيشنهاد مي كنند كه يك راه موثر براي كم كردن توليد اين
٤ اگر چه اين كنوانسيون اعضا را در بند ٤ قادر ــد.٦ ــتن آنها مي باش موارد، غير قانوني كردن داش
ــتثني كردن جرم انگاري صرف، با محدود كردن آن به تنها توليد، عرضه و ــازد براي مس مي س

 ،JHA/٦٨/٢٠٠٤ ١. چهارچوب تصميم شورا در مبارزه با سوءاستفاده جنسي از كودكان و مطالب مستهجن كودكان،
قابل دسترسي در سايت:

h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / s i t e / e n / o j / 2 0 0 4 / l _ 0 1 3 / l _
01320040120en00440048.pdf

CETS ،٢٠١ ٢. كنوانسيون اتحاديه اروپا در محافظت از كودكان در برابر سوءاستفاده جنسي، CETS، شماره
http:// http://conventions.coe.int.

١٠٤ را ببينيد. ٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
ــتهجن كودكان در استراليا، بنگريد به: Krone، ”آيا تفكر باعث  ــتن داشتن موضوعات مس ٤. با توجه به تخلف دانس
ــتهجن كودكان“ در ”روندها و موضوعات در جرم و قضاوت جنايي“،  ــتن مطالب مس ــده؟ تعيين تخلفات داش آن ش

شماره ٢٩٩؛
SieberKinderpornographie, Jugendschutz und Providerverantwortlichkeit im Inter-

net.
اين مقاله قوانين ملي متنوعي را با توجه به جرم انگاري هرزه نگاري كودكان بحث مي كند.

٢، قابل دسترسي در سايت: ٥. ”موضوعات مستهجن: روش قانونگذاري و مرور جهاني“، ٢٠٠٦، صفحه
http://www.icmec.org/en_X1/pdf/ModelLegislationFINAL.pdf

٩٨ را ببينيد. ٦. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
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انتشار اين موضوعات قادر مي سازد.١

پديد آوردن يا دست كاري تصاوير:
ــي بودند، اما  ــتفاده جنس اگر چه نگارندگان دنبال بهبود حفاظت از كودكان در برابر سوءاس
موارد قانوني تحت پوشش توسط بند ٢ گسترده تر مي باشند. بند الف٢ به طور مستقيم روي 
٢ و ج ٢ تصاويري كه بدون  ٢ ــد ب ــتفاده از كودكان بحث مي كند. بن ــت در برابر سوءاس ٢حفاظ
انحراف از حقوق كودكان توليد شده اند را پوشش مي دهد - براي مثال تصاويري كه از طريق 
ــه بعدي ايجاد شده اند.٢ دليل براي جرم انگاري موضوعات  ــتفاده از نرم افزار حالت دهي س اس
مستهجن كودكانه ساختگي اين است كه اين تصاوير مي توانند - به حتم بدون ايجاد ضرر به 

"كودك"- براي اغوا كردن كودكان به شركت در اين اعمال استفاده شوند.٣

عنصر معنوي:
٩مثل همه جرايم ديگر تعيين شده در كنوانسيون جرايم سايبري، ماده ٩ نياز دارد كه مجرم، 
جرم را به عمد انجام دهد.٤ در گزارش تبييني نگارندگان اشاره داشتند كه كنش با موضوعات 
ــش اين كنوانسيون نمي باشد. قصدي پنهانی  ــتهجن كودكانه بدون هيچ نيتي تحت پوش مس
ــتهجن  ــد اگر مجرم به طور تصادفي صفحه وبي با تصاوير مس به خصوص مي تواند مربوط باش
ــته برخي تصاوير در  ــرعت صفحه را بس کودکان را باز كند و علي رغم اين حقيقت كه او به س

cache ذخيره شده اند. e يا temp pپوشه

١. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،٢٠٠٩ ، صفحه ٣٩، موجود در سايت:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.

٢. بر اساس مطالعات قرباني شدن آنالين جوانان، تنها ٣ درصد از دارندگان موضوعات مستهجن دستگير شده تصاوير 
Wolak/ Finkelhor/ Mitchell، ” دارندگان موضوعات مستهجن دستگير شده در اينترنت:  lرا تغيير داده بودند.

٢٠٠٥، صفحه ٩، قابل دسترسي در سايت: يافته هايي از مطالعات قرباني شدن آنالين جوانان"،
http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf

١٠٥ را ببينيد. ٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
٣٩ را ببينيد. ٤. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
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عنصر قانوني:
اعمال وابسته به موضوعات هرزه نگاري كودكان در صورتيکه «غير قانوني» اتفاق افتاده باشد
ــتر ــيون بيش ــيون مورد پيگرد قرار بگيرند.١ نگارندگان كنوانس ٩مي توانند طبق ماده ٩ كنوانس

معلوم نكردند كه در كدام مورد كاربر بدون اجازه عمل كرده است. 

كنوانسيون شوراي اروپا در حفاظت از كودكان:
ــتهجن كودكانه ماده ٢٠ ــته به موضوعات مس رويكرد ديگر براي جرم انگاري  اعمال وابس
ــتثمار جنسي ــتفاده و اس ــوء اس ــوراي اروپا در حفاظت از كودكان در برابر س ــيون ش كنوانس

مي باشد.٢
ماده٢٠: جرايم مربوط به هرزه نگاري كودكان

(٢) هر كشور عضو قوانيني را به منظور جرم انگاري موارد زير وضع نمايد تا از تضمين هاي
قانوني برخوردار نشود:

الف) توليد هرزه نگاري كودكان
ب) ارايه يا در دسترس گذاشتن هرزه نگاري كودكان

ث) توزيع و پخش هرزه نگاري كودكان
ج) فراهم نمودن دسترسي هرزه نگاري كودكانه براي خود يا ديگري

د) همراه داشتن هرزه نگاري كودكان

١. عنصر «غير قانوني» جزئي عادي در ماده هاي قانوني كيفري كنوانسيون جرايم سايبري است. گزارش تبييني بيان 
مي كند: ”تخلفات اختصاصي شخص درگير آنها را «غير قانوني» انجام مي دهد. اين بينشي را بازتاب مي كند كه رفتار 
توصيف شده هميشه قابل مجازات نيست، اما ممكن است قانوني يا توجيه پذير باشد نه فقط در مواردي كه دفاعيات 
ــي كه اصول ديگر يا عالقه ها منجر به ممانعت از  ــت، مثا راضي كردن، الزام يا خود دفاعي، اما وقت ــي قابل اجراس قانون
مشموليت جزايي مي شود. عبارت «غير قانوني» معني اش را متني كه استفاده مي شود مي گيرد. بنابراين بدون محدود 
ــت اين مفهوم را در كشور خودشان اجرا كنند، ممكن است اشاره به اعمال انجام  ــازي اينكه چگونه اعضا ممكن اس س
ــد (چه قانونگذار، اجرايي، اداره اي، قضايي، معاهده اي يا رضايتي) يا اعمالي كه پوشش  ــته باش گرفته بودن مجوز داش
داده نشده توسط دفاع هاي قانوني، داليل موجه، توجيه يا اصول وابسته تحت قوانين كشوري. بنابراين اين كنوانسيون 
اعمال ساده انجام شده متعاقب به اجازه دولت قانوني (براي مثال، جايي كه اعمال دولت هاي عضو براي حفظ دستور 
ــيدگي) . عالوه بر اين، فعاليت هاي قانوني و عادي  دادن به عموم، حفاظت امنيت ملي يا تخلفات جنايي مبني بر رس
ــتند، اجراي قانوني و عادي يا آزمايشات تجاري نبايد مجازات شوند“  گزارش تبييني  ــبكه ماندگار هس در طراحي ش

.٣٨ كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
CETS ،٢٠١ ٢. كنوانسيون اتحاديه اروپا در محافظت از كودكان در برابر سوءاستفاده جنسي، CETS، شماره
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ن) دسترسي آگاهانه از راه فن آوري اطالعات و ارتباطات به هرزه نگاري كودكان.
(١) در ماده حاضر، عبارت "هرزه نگاري كودكان" هر موضوعي كه كودكي را از لحاظ بصري 
درگير با موضوعات جنسي نمايد، يا هر شرحي از اندام هاي جنسي كودكان براي اهداف 

جنسي.
ــرط  را به طور كلي يا جزئي از بند (الف) و (د) در  ــت حق ش ــور عضو ممكن اس (٢) هر كش

مورد توليد و مشتري به موارد براي خود لحاظ كند.
é موارد ذكر شده شامل تصاوير واقعي از موضوعات غير كودكان نمي شود.

ــان توليد و  ــيده اند مي توانند اين تصاوير را براي خودش ــد رس ــن رش é كودكاني كه به س
نگهداري كنند.

ــف به طور كلي يا جزيي  ــرط را درخصوص بند (١) ال ــور عضو مي تواند حق ش ــر كش (١) ه
لحاظ نمايد.

اعمال تحت پوشش:
ــايبري مي باشد و بنابراين تا درجه خيلي  ــيون جرايم س ــاس ماده ٩ كنوانس ٩اين ماده بر اس
ــد.١ عمده ترين تفاوت اين است كه كنوانسيون جرايم  ــه با اين ماده مي باش زيادي قابل مقايس
سايبري روي جرم دانستن اعمال وابسته به سرويس هاي اطالعات و ارتباطات تمركز مي كند 
(توليد هرزه نگاري كودكان به منظور توزيع از طريق رايانه) در حالي كه كنوانسيون حفاظت 
ــترده تر را دنبال مي كند (توليد هرزه نگاري كودكان)  از كودكان به طور عمده رويكردي گس

و حتي اعمالي را كه وابسته به شبكه رايانه اي نيستند را مي پوشاند.
علي رغم تشابهات با توجه به اعمال تحت پوشش، تبصره ٢٠ كنوانسيون حفاظت از كودكان 
 ،٢٠ شامل عملي مي شود كه توسط كنوانسيون ديگر پوشش داده نشده است. بر اساس ماده
ــيون حفاظت از كودكان عمل بدست آوردن هرزه نگاري كودكان از راه  پاراگراف الف) كنوانس

١. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،٢٠٠٩ ، صفحه ٣٩، موجود در سايت:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.
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ــود. اين امر پليس را در مورد پيگرد قرار دادن مجرمان در مواردي ــوب مي ش رايانه جرم محس
ــي ــتند كه مجرم صفحات وبي را باز كرده و قادر به دسترس ــادر به ثابت كردن اين هس ــه ق ك
هرزه نگاري كودكان است اما توانايي در اثبات موضوعات دانلود شده را ندارد. اين مشكالت در
جمع آوري مدرك ناشي از اين است كه مجرم ممكن است از فناوري رمزنگاري براي حفاظت
ــتفاده كند.١ گزارش تبييني به كنوانسيون در حفاظت از ــده در رايانه اس از فايل هاي دانلود ش
كودكان اشاره دارد كه اين ماده بايد قابل كاربرد در مواردي هم باشد كه مجرم تنها هرزه نگاري
ــا مي كند.٢ در كل با باز كردن يك صفحه اغلب كودكان را آنالين و بدون دانلود كردن تماش
ــود.٣ مورد ذكر شده در گزارش ــروع مي ش بدون آگاهي كاربر به طور خودكار فرآيند دانلود ش
تبييني در اين خصوص تنها وابسته به مواردي است كه دانلودي در پيش زمينه رخ ندهد.

شكل حقوقي كشورهاي همسود
ــكل ــايبري را مي توان در بخش ١٠ ش ــيون جرايم س ٩ كنوانس ــتا با ماده ٩رويكردي همراس

حقوقي كشورهاي همسود ٢٠٠٢ يافت.٤
ــتهجن  ــي در مطالب مس ــتفاده از فناوري رمزنگاري بخش ١٣-٢-٣ را ببينيد. يك بررس ١. با توجه به چالش هاي اس
ــتفاده كرده  ــده از فناوري رمزنگاري اس ــتگير ش ــتهجن دس ٦ درصد دارندگان موضوعات مس ــان داد كه ٦كودكان نش
ــده در اينترنت:  ــتگير ش ــتهجن دس اند بنگريد به: Wolak/ Finkelhor/ Mitchell، ” دارندگان موضوعات مس

٩، قابل دسترسي در سايت: يافته هايي از مطالعات قرباني شدن آنالين جوانان"، ٢٠٠٥، صفحه
http://www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf

١٤٠ را ببينيد. ٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
ــاختار مرورگر اطالعات مي توانند  ــت. بر اساس س ــايت ضروري اس ٣. دانلود در كل براي نمايش اطالعات روي وب س
RAM رايانه ذخيره مي شود. با توجه به جنبه هاي  دانلود شوند به حافظه پنهان يا فايل هاي موقت يا تنها در حافظه
،Nolan/O’Sullivan/Branson/Waits، اولين راهنماي پاسخ دهندگان به  sجنايي اينگونه دانلود رجوع كنيد به :
http://www.cert.org/archive/pdf/FRGCF_ ــي در سايت: _، قابل دسترس ٢٠٠٥، صفحع ١٨٠ جرايم رايانه،

pdf.ff v١,٣
٤. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77- 86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

٩، قابل دسترسي در سايت: Bourne، نشت وزيران كشورهاي مشترك المنافع، چكيده سياست، صفحه
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf.;ff

 ،Savona:مبارزه با جرايم جرايم سايبري: قانونگذاري ملي به عنوان پيش نيازي براي همكاري بين المللي ،Anger
ــازمان ملل  ــات، ٢٠٠٤، صفحه ٣٩؛ كنفرانس س ــراي قانونگذاري، پليس و تحقيق ــاوري: مرزهاي جديد ب ــرم و فن ج
٦، فصل ٦، صفحه  ١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB ،٢٠٠٥ ــات، ــادي اطالع ــزارش اقتص ــعه، گ در تجارت توس

٢٣٣،قابل دسترسي در سايت:
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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١٠ بخش
(٢) هر فردي كه به عمد يكي از اعمال زير را انجام دهد:

الف) انتشار هرزه نگاري كودكان از طريق رايانه؛
ب) توليد هرزه نگاري كودكان به منظور انتشار از راه رايانه؛

ــتن هرزه نگاري كودكان در رايانه يا وسايل ذخيره كننده داده؛ مرتكب جرمي قابل  ج) داش
مجازات مي شوند، مجازات شامل حبس سقف حداكثر قانون كردن براي دوره، يا پرداخت 

جريمه سقف حداكثر قانون، يا هر دو مي شود.١
(١) اگر جرمي با شرايط ذكر شده روي دهد مي تواند قابل دفاع باشد اگر هرزه نگاري كودكان 

موضوعي به طور كامل علمي، تحقيقاتي، پزشكي يا پليسي باشد.٢
(٢) در اين بخش:

”هرزه نگاري كودكان“ شامل مواردي كه به صورت ديداري توصيف مي شود:
الف) كودكي در ارتباط با موضوع واضح جنسي:

ب) شخصي كه به عنوان كودك ظاهر مي شود و رابطه جنسي برقرار مي كند؛
ج) تصاوير واقعي كه به وقوع نمايش دهنده رابطه جنسي كودك است.

”كودك يا كم سن وسال“ شخصي زير سن [x] مي باشد.
”انتشار“ شامل:

ــاعه، تحويل، نمايش، اجاره، مبادله، داد و ستد، فروختن يا  ــال، پخش، اش الف) توزيع، ارس
ارايه براي فروش، كرايه، ارايه به هر شكلي، يا در دسترس گذاشتن به هر نحوي؛ يا

١. يادداشت رسمي:
ــد. به اين دليل،  ــترك المنافع متفاوت مي باش ــورهاي مش ــتهجن به طور قابل مالحظه اي در كش قوانين مطالب مس
ــد، كه عمومًا هدف منع در همه كشورهاي عضو  ــتهجن كودكان محدود مي باش ممانعت در مدل قانوني به مطالب مس

ع

ــد. اگر چه كشوري ممكن است بخواهد كاربرد اين ممنوعيت را به ديگر شكل هاي مطالب مستهجن هم بسط  مي باش
دهد، كه مفهوم آن تحت قوانين بومي تعريف مي شود.

ــد. اگر خواسته شود كه جريمه  ــت زياد نباش ــد اما مقدار جريمه ممكن اس ــت: جريمه نقدي اعمال خواهد ش يادداش
ــود، چند خط آخر زيربخش ١ مي تواند مورد مطالعه قرار بگيرد: ”مرتكبي تخلفي قابل مجازات، و  ــتري تعيين ش بيش

محكوميت وي:
(a) اگر شخص باشد، با مبلغي جريمه نه خيلي زياد يا زنداني شدن براي دوره اي نه خيلي زياد؛ يا

(b) اگر شركت باشد، با مبلغي جريمه كه خيلي گزاف نباشد.
٢. يادداشت رسمي: كشورها ممكن است بخواهند موضوعات مطرح شده در پاراگراف ٢، را بر اساس متن خاص اختيار 

قانوني بسط يا كاهش دهند. اگر چه در اين زمينه بايد دقت الزم را بكار گرفت .
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ــده در بند (الف)؛ ــتن يا نگهداري كردن، يا تحت كنترل، براي انجام عملي ذكر ش ب) داش
يا

ــان و چه متفاوت در ماهيت) به ــرداري، كپي يا هر گونه عملي (چه يكس ــاپ، عكس ب ج) چ
منظور هر عملي كه در بند (الف) ذكر شده.

ــايبري اين است كه نظام حقوقي كشورهاي همسود ــيون جرايم س تفاوت عمده با كنوانس
تعريف ثابتي از عبارت «كم سن و سال يا كودك» را ارايه نمي كند و كار تعريف آن را به اعضا

سپرده است.

پيش نويس كنوانسيون استانفورد
ــامل ماده اي براي جرم انگاري ــمي استانفورد١ ش ــيون ١٩٩٩ غير رس پيش نويس كنوانس
ــاره داشتند كه در ــيون اش ــت. نگارندگان كنوانس مبادله هرزه نگاري كودكان از راه رايانه نيس
كل هيچ نوع از سخنراني، يا انتشار نياز نيست كه به عنوان جرم تحت پيش نويس استانفورد
ــناخت رويكردهاي متفاوت ملي نگارندگان كنوانسيون اين جنبه از جرم را ــود.٢ با ش رفتار ش

براي تصميم گيري بر عهده خود كشورها گذاشتند.٣

١. پيش نويس كنوانسيون بين المللي استانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانسي به ميزباني دانشگاه استانفورد در سال 
١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت.متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، صفحه 

٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س ــتر Goodman/Brenner نتايج ناش rبراي اطالعات بيش
٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦، ٢٠٠٢، صفحه

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Soafer

٢٢٥، موجود در سايت: صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

٢٠٠٢، صفحه ٧٨. ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري،
ــم و  ــيون بين المللي تروريس ــنهادي براي كنوانس Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova  و ديگران، پيش .a ٢

جرايم سايبري، ٢٠٠٠ موجود در سايت: 
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm

ــم و  ــيون بين المللي تروريس ــنهادي براي كنوانس Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova  و ديگران، پيش .a ٣
جرايم سايبري، ٢٠٠٠ موجود در سايت: 

http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
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۸-۱-۶ بيان نفرت، نژاد پرستي
همه كشورها بيان نفرت را جرم نمي دانند.١

كنوانسيون جرايم سايبري
از آنجايي كه اعضاي مذاكره كننده كنوانسيون جرايم سايبري در جرم انگاري اين موضوعات 
با هم توافق ندارند،٢ ماده هاي وابسته به اين موضوع در پروتكلي جداگانه در كنوانسيون جرايم 

سايبري مورد بحث قرار گرفت.٣

٣: انتشار موضوعات مربوط به نژادپرستي و بيگانه ستيزي بوسيله رايانه ٣ماده
ــن الزم درخصوص جرم انگاري اعمال عمومي  ــورهاي عضو به وضع قواني ــر يك از كش ١. ه
ــترس عموم گذاشتن موضوعات مربوط  ــار دادن، يا به هر نحوي در دس زير بپردازد: انتش

به نژادپرستي و بيگانه ستيزي بوسيله رايانه.
٢. عضوي ممكن است اين حق را داشته باشد كه موضوع مطرح شده در بند ١  اين ماده را 
ــور خود تعريف كند طوري كه موضوعات مطرح شده در ماده ٢، بند  ــاس قانون كش ٢بر اس

١،  يا تبعيض نژادي كه با خشونت در ارتباط باشد
٣. علي رغم بند ٢ اين ماده عضوي ممكن است اين حق را براي خود نگه دارد كه پاراگراف 
ــده در نظام حقوقي ملي مربوط به آزادي بيان،  ١ را اعمال نكند، به دليل اصول وضع ش

كه نمي تواند چاره موثري فراهم كند به طوري كه در بند ٢ بيان شد.

http://www.legislationline.org :براي مروري در مورد قانونگذاري نفرت بيان، پايگاه اطالعاتي را ببينيد در .g ١
٤: «كميته نگارنده اين  ــايبري شماره ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٢. گزارش تبييني اولين پروتكل الحاقي كنوانس
ــتند، از قبيل انتشار پروپاگانداي نژادپرستي از  ــامل شدن در تخلفات محتوايي را به بحث گذاش ــيون امكان ش كنوانس
طريق رايانه ها. اگر چه اين كميته در موقيعتي براي رسيدن به اجماع عمومي در جرم انگاري اين اعمال نبود. در حالي 
ــت، برخي نماينده ها قويًا بيان كردند كه نگران اعمال چنين  كه حامي مهمي براي جرم انگاري اين اعمال وجود داش

م ع

ماده اي هستند بر اساس آزادي بيان. با تاكيد بر پيچيدگي اين موضوع، تصميم گرفته شد كه كميته اين مسئله را به 
كميته اروپايي مشكالت جرايم (CDPC) ارجاع دهند»

٣. پروتكل الحاقي كنوانسيون جرايم سايبري، در خصوص جرم انگاري اعمال نژاد پرستي و بيگانه ستيزي انجام شده 
.http://conventions.coe.int t، قابل دسترسي در سايت: ١٩٨ از طريق رايانه، ETS، شماره
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ماده ٤- تهديدات ناشي از نژاد پرستي و بيگانه ستيزي
ــو بايد اين قانون را بپذيرد يا اقدامات الزم براي وضع قوانين انجام دهد به طوريكه ــر عض ه
وقتي موارد زير عمدي و غيرقانوني انجام مي شود، جرايم كمتري مشمول قوانين ملي باشد:
تهديد افرادي كه به گرو ه هاي به لحاظ نژاد به رنگ پوست، مليت يا قوميت همچنين مذهب
قابل تمايز هستند و يا ٢. افرادي كه با اين ويژگي ها شناخته مي شوند توسط رايانه به عنوان

جرم مشمول قوانين كيفري مهم تلقي مي گردد.

ماده ٥- توهين ناشي از نژاد پرستي و بيگانه ستيزي
ــع قوانين الزم انجام دهد ــرد يا اقدامات الزم براي وض ــد اين قانون را بپذي ــو باي ــر عض ١. ه
ــمول قوانين ملي ــود، مش به طوريكه  وقتي موارد زير عمدي و  غير قانوني انجام مي ش

باشد؛
توهين در مال عام بوسيله رايانه، (١) افرادي كه به دليل اين كه به گروهي تعلق دارند، متمايز
با نژاد، رنگ، نسل، ملت يا قوم همچنين مذهب، اگراستفاده شود به عنوان بهانه اي براي اين

فاكتورها، يا (٢) گروهي از افراد كه توسط هر كدام از اين ويژگي ها متمايز مي باشند.
٢. عضوي هم ممكن است يا:

الف) نيازمند اينكه جرم ارجاع داده شده به بند ١ اين ماده اين اثر را دارد كه فردي يا گروهي
از افراد ذكر شده در بند ١ استهزاء اهانت يا مسخره شده باشد؛ يا

ب) حق اعمال نكردن داشته باشد، در تمام يا جزيي از بند ١ اين ماده.
ــا جرايم عليه ــی ي ــل کش ــک جلوه دادن فاحش، تاييد يا توجيه نس ــكار، کوچ ٦ -ان ــاده ٦م

بشريت
١. هر عضو بايد اين قانونرا بپذيرد يا اقدامات الزم براي وضع قوانين انجام دهد در صورتي
ــوارد زير عمدي و  غير قانوني انجام ــد به طوريكه وقتي م ــه براي وضع كردن الزم باش ك

مي شود، مشمول قوانين كيفري ملي قرار گيرد؛
توزيع يا در دسترس قرار دادن، بوسيله رايانه در ديد عموم، موضوعاتي انكار، کوچک جلوه
دادن فاحش، توجيه نسل کشی يا جرايم عليه انسانيت، به طوري كه تحت قانون بين المللي
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ــناخته مي شود به عنوان تصميم نهايي دادگاه نظامي بين المللي، وضع شده  ــده و ش تعريف ش
ــده با توجه به  ــت ١٩٤٥، يا هر دادگاه بين المللي ديگر وضع ش ٨در توافق نامه لندن ٨ اگوس

ابزارهاي بين المللي و آنهايي كه حوزه قضايي توسط عضو شناخته شده است.
٢. عضوي هم ممكن است يا

الف) نيازمند اينكه جرم ارجاع داده شده به بند ١ اين ماده عمدي رخ داده باشد در هركدام 
از اهداف بند قبلي

١ اين ماده. ب) حق اعمال نكردن داشته باشد، در تمام يا جزيي از بند
ــته به ماده ها، از يك طرف جرم انگاري موضوعات بيگانه  ــكالت وابس يكي از مهمترين مش
ــر جلوگيري از تعدي به  ــن آزادي بيان١ و از طرف ديگ ــوازن براي تضمي ــراري ت ــتيزي برق س
ــيون  ــكالت مذاكرات كنوانس ــد. بدون پرداختن به جزييات مش حقوق افراد يا گروه ها مي باش
ــورهاي امضا كننده پروتوكل الحاقي٣ نشان مي دهد كه تفاوت موجود  ــايبري٢ و كش جرايم س
ــازي فرآيند جلوگيري مي كند.٤ به خصوص با توجه  ــان س در حفاظت از آزادي بيان از يكس

ــان اياالت متحده، ٢٠٠٥؛ ــه: Tedford/HerbeckHaiman، آزادي بي ــه اصل آزادي بيان بنگريد ب ــا توجه ب n. ب ١
Emord، آزادي، فناوري و اولين اصالحيه،  ــان؛ ــان و آزادي بي d، آزادي انس Baker r؛ ــان، ٢٠٠٧ ٧، آزادي بي Barendt
ــي هاي الكترونيك بنگريد به: Woo/So، پرونده اي براي فانونس  ١٩٩١؛ با توجه به اهميت اين اصل با توجه به وارس
 ،٢٠٠٢ ،٢ ــي، هاروارد، مجله قانون و فناوري، جلد ١٥، شماره ــپتامبر تاكيد بر نياز براي افزايش وارس جادويي: ١١ س
Volokh، آزادي بيان، قانون مذهب، و قانون  h؛ ــتراليا؛ ٢٠٠٠ Vhesterman، آزادي بيان در قانون اس n؛ ٥٣٠ صفحه

٥٧، قابل دسترسي در سايت: مكان مذهبي، مجله قانون دانشگاه شيكاگو، جلد ٣٣، ٢٠٠١، صفحه
http://www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf

٢٠٠٧، قابل  ، ٧ ٨١٥-٩٥ CRS براي كنگره، ــزارش ــتثنائات اولين اصالحيه،گ ــان و روزنامه ها: اس Cohen، آزادي بي
دسترسي در سايت:

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf
٢. گزارش تبييني اولين پروتكل الحاقي كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٤.
٤-١-٥ را ببينيد. ٣. با توجه به فهرست كشورهايي كه پروتكل الحاقي را امضا كرده اند بخش

ــراي مبارزه با  ــي در ابزارهاي قانوني ب ــل آزادي بيان بنگريد به: گزارش ــكالت اختيار قانوني و اص ــه به مش ــا توج ٤. ب
٢٧، قابل دسترسي در سايت: نژادپرستي در اينترنت، مقاله مروري قانون بين المللي رايانه (٢٠٠٠)،

http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-EComputer Law Review International/3-
General_themes/3-Legal_Research/2-Combat_racism_on_Internet/Computer Law
Review International(2000)27.pdf
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ــازي منجر به ايجاد مشكالتي در اجراي مواردي با ابعاد ــان س به اصل مجرميت دوگانه١ يكس
بين المللي مي شود.٢

پيش نويس كنوانسيون استانفورد
پيش نويس كنوانسيون ١٩٩٩ غير رسمي استانفورد٣ شامل ماده اي براي جرم انگاري بيان
تنفر نمي باشد. نگارندگان كنوانسيون اشاره داشتند كه در كل هيچ نوع از بيان، يا انتشار نياز
به رفتار تحت پيش نويس استانفورد نمي باشد.٤ با شناخت تفاوت رويكرد هاي ملي نگارندگان

كنوانسيون اين تصميم را به عهده خود كشورها گذاشته اند.٥

١. مجرميت دوگانه وجود دارد اگر جرم تحت قانون هم درخواست کننده و هم مورد درخواست جرم باشد. مشکالت 
اصل مجرميت دوگانه در تحقيقات بين المللی موضوعی در تعدادی از کنوانسيون ها و عهدنامه های بين المللی می باشد. 
١٣ ژوئن ٢٠٠٢ در رويکردهای مجوز دستگيری  ٣ چهار چوب حکم اتحاديه اروپا در ٢ مثالهايی در اين مورد شامل تبصره
ــه در پيگيری های بين المللی  ــه به اصل مجرميت دوگان ــورهای عضو (٥٨٤/٢٠٠٢/JHA). با توج ــليم بين کش و تس
ــی در سايت: ــگيری و کنترل جرايم رايانه ای"، ٢٦٩، قابل دسترس ــتور راهنمای اتحاديه اروپا در پيش بنگريد به: "دس
http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html
Schjolberg/Hubbard، يکسان سازی رويکردهای قانون ملی در جرايم سايبری، ٢٠٠٥، قابل دسترسی در سايت:
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf

Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤٢. .٢
صفحه ،2001 - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم، Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت

16، قابل دسترسي در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf

٣. پيش نويس كنوانسيون بين المللي استانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانسي به ميزباني دانشگاه استانفورد در سال 
١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت. متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، صفحه 

٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س ــتر Goodman/Brenner نتايج ناش rبراي اطالعات بيش
٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦، ٢٠٠٢، صفحه

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Soafer

;http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf :موجود در سايت ،f ٢٢٥ صفحه
٢٠٠٢، صفحه ٧٨. ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري،

ــم و  ــيون بين المللي تروريس ــنهادي براي كنوانس Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova  و ديگران، پيش .a ٤
جرايم سايبري، ٢٠٠٠ موجود در سايت: 

http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
ــم و  ــيون بين المللي تروريس ــنهادي براي كنوانس Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova  و ديگران، پيش .a ٥

جرايم سايبري، ٢٠٠٠ موجود در سايت: 
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
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۹-۱-۶ جرايم مذهبي
شدت حفاظت مذهبي و نمادهايشان بين كشورها متفاوت مي باشد.١

كنوانسيون جرايم سايبري
مذاكرات در اين موضوع ميان اعضاي كنوانسيون جرايم سايبري با مشكالت يكساني مواجه 
شدند كه با موضوعات بيگانه ستيزي درگير بودند.٢ با اين وجود، اين كشورها كه مذاكره كنند 
ــايبري با اضافه كردن مذهب به  ــيون جرايم س براي ماده هاي اولين پروتكل الحاقي به كنوانس

عنوان موضوعي از حفاظت در دو ماده موافقت كردند.
٤: نژاد پرستي و تهديد ناشي از بيگانه ستيزي ماده

ــو يا اين قانون را قبول نمايد يا اقدامات الزم را به منظور وضع قوانين انجام دهد به  ــر عض ه
طوريكه وقتي موارد زير عمدي و غيرقانوني انجام مي شود يك جرم از جرايم كيفري مشمول 

قوانين ملي تلقي گردد.
ــت، مليت، قوميت و  ــز به لحاظ نژاد، رنگ پوس ــه به گروه هاي قابل تماي ــرادي ك ــد اف تهدي
ــوند توسط رايانه به عنوان  ــناخته مي ش ٢همچنين مذهب و يا ٢- افرادي كه با اين ويژگي ها ش

جرم مشمول قوانين كشوري هستند.

٥: نژاد پرستي و توهين ناشي از بيگانه ستيزي ماده
هر عضو بايد اين قانون و قوانين ديگر در صورتي كه براي وضع كردن الزم باشد را بپذيرد 
به طوريكه تخلفات جزايي تحت قانوني وطني باشد، وقتي عمدي و  غير قانوني انجام مي شود، 

براي موارد زير:
توهين در مالء عام به افرادي كه به گروه هاي قابل تمايز به لحاظ نژاد، رنگ پوست، مليت، 

ــات، همچنين تخلفات مذهبي ديگر بنگريد به: ”گزارش اوليه اي در قانونگذاري  ١. با توجه به قانون توهين به مقدس
ــي  ــات، توهينات مذهبي و برانگيختن نفرت مذهبي“، ٢٠٠٧، قابل دسترس ملي در اروپا در خصوص توهين به مقدس

در سايت:
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)006-e.pdf

ــايبري  ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٢. بخش ١-٦ را ببينيد همچنين گزارش تبييني اولين پروتكل الحاقي كنوانس
.٤ شماره
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٢- افرادي كه با اين ويژي ها شناخته مي شوند توسط رايانه،  قوميت و همچنين مذهب و يا
اگر چه اين دو ماده با مذهب به عنوان يك مشخصه رفتار مي كنند، ولي از مذهب يا نمادهاي
ــن ماده ها تهديدات و توهينات به افراد به اين دليل كه تعلق به ــت نمي كند. اي ــي حفاظ مذهب

گروه خاصي دارند را جرم مي داند.

مثال هايي از قانونگذاري ملي
ــته به موضوعات ــتري را وابس ــورها پا را از اين رويكرد فراتر نهاده و اعمال بيش برخي كش
ــتان ٢٩٥ب تا بخش٢٩٥ج قانوني كيفري پاكس ٥مذهبي جرم تلقي مي كنند. مثالي در بخش

مي باشد.
٢٩٥- ب. بي حرمتي به قرآن كريم: هركسي به عمد بي حرمتي كند، يا نسخه اي از قرآن را
ــتخراج شده اي از آن يا به شيوه اي موهن از آن استفاده كند يا براي ــكل اس پاره كند يا ش

هر هدف غير قانوني بايد براي تمام عمر زنداني شود. 
ــتن ــبت به پيامبر اكرم: هركس با واژه ها، چه نوش ــتفاده از اظهارات موهن نس ٢٩٥- ج. اس
چه گفتن، يا با نمايش ديداري يا هر تهمتي، يا كنايه، يا اشاره، مستقيم يا غير مستقيم،
به نام پيامبر اكرم حضرت محمد (ص) توهين كند بايد با مجازات مرگ محكوم شود، يا

حبس ابد، و بايد جريمه نقدي هم بشود.
با توجه به عدم قطعيت هاي كاربرد اين ماده، پيش نويس اليحه جنايي الكترونيك پاكستان

٢٠٠٦ شامل دو ماده مي باشد كه روي جرايم اينترنتي متمركز مي باشد:١ ٦در سال
ــيله الکترونيك به عمد براي ــخه اي از قرآن كريم- هر كس، از هر وس ٢٠. بي حرمتي به نس
ــخه اي از قرآن كريم يا متن استخراج شده اي از آن ــاندن و بي حرمتي به نس ــيب رس آس
ــيوه اي موهن يا براي اهداف غير قانوني استفاده كند بايد حبس ابد ــتفاده كند يا به ش اس

شود.
٢١. استفاده از بيانات موهن نسبت به پيامبر اكرم - هر كس در استفاده از وسايل الكترونيكي
ــاره، ــتاري، يا با نمايش ديداري، يا هر تهمتي، يا كنايه، يا اش ــا، گفتاري يا نوش ــا واژه ه ب

١. در زمان اتمام انتشار اين كتاب، پيش نويس اين قانون در مرحله اجرايي نبود.
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ــد (ص) توهين كند بايد با  ــام پيامبر اكرم حضرت محم ــتقيم، به ن ــتقيم يا غير مس مس
مجازات مرگ محكوم شود، يا حبس ابد، و بايد جريمه نقدي هم بشود. 

ــتيزي بوسيله اينترنت يكي از  ــار موضوعات بيگانه س با توجه به ماده هاي جرم انگاري انتش
ــت.١ عمده ترين چالش هاي پيش رو در جرم انگاري جرايم مذهبي مربوط به آزادي بيان اس

ــد، تفاوت در ميزان حفاظت از آزادي بيان مانعي براي فرآيند  ــاره ش به طوري كه در قبل اش
يكسان سازي مي باشد.٢ به خصوص با توجه به به اصل مجرميت دوگانه٣ يكسان سازي منجر 

به ايجاد مشكالتي در اجراي مواردي با ابعاد بين المللي مي شود.٤

ــان اياالت متحده، ٢٠٠٥؛ ــه: Tedford/HerbeckHaiman، آزادي بي ــه اصل آزادي بيان بنگريد ب ــا توجه ب n. ب ١
Emord، آزادي، فناوري و اولين اصالحيه،  ــان؛ ــان و آزادي بي d، آزادي انس Baker r؛ ــان، ٢٠٠٧ ٧، آزادي بي Barendt
ــي هاي الكترونيك بنگريد به: Woo/So، پرونده اي براي فانونس  ١٩٩١؛ با توجه به اهميت اين اصل با توجه به وارس
 ،٢٠٠٢ ،٢ ــي، هاروارد، مجله قانون و فناوري، جلد ١٥، شماره ــپتامبر تاكيد بر نياز براي افزايش وارس جادويي: ١١ س
Volokh، آزادي بيان، قانون مذهب، و قانون  h؛ ــتراليا؛ ٢٠٠٠ Vhesterman، آزادي بيان در قانون اس n؛ ٥٣٠ صفحه

٥٧، قابل دسترسي در سايت: مكان مذهبي، مجله قانون دانشگاه شيكاگو، جلد ٣٣، ٢٠٠١، صفحه
http://www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf

٢٠٠٧، قابل  ، ٧ ٨١٥-٩٥ CRS براي كنگره، ــزارش ــتثنائات اولين اصالحيه،گ ــان و روزنامه ها: اس Cohen، آزادي بي
دسترسي در سايت:

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf
ــراي مبارزه با  ــي در ابزارهاي قانوني ب ــل آزادي بيان بنگريد به: گزارش ــكالت اختيار قانوني و اص ــه به مش ــا توج ٢. ب

٢٧، قابل دسترسي در سايت: نژادپرستي در اينترنت، مقاله مروري قانون بين المللي رايانه (٢٠٠٠)،
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-EComputer Law Review International/3-
General_themes/3-Legal_Research/2-Combat_racism_on_Internet/Computer Law
Review International(2000)27.pdf

٣. مجرميت دوگانه وجود دارد اگر جرم تحت قانون هم درخواست کننده و هم مورد درخواست جرم باشد. مشکالت 
ــيون ها و عهدنامه های بين المللی  ــی موضوعی در تعدادی از کنوانس ــل مجرميت دوگانه در پيگيری های بين الملل اص
٢٠٠٢ در رويکردهای مجوز  ٣ چهار چوب حکم اتحاديه اروپا در ١٣ ژوئن می باشد. مثالهايی در اين مورد شامل تبصره ٢
دستگيری و تسليم بين کشورهای عضو (٥٨٤/٢٠٠٢/JHA). با توجه به اصل مجرميت دوگانه در پيگيری های بين المللی 
ــی در سايت: ٢٦٩، قابل دسترس ــگيری و کنترل جرايم رايانه ای"، ــتور راهنمای اتحاديه اروپا در پيش بنگريد به: "دس
http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html

ــی در  ــايبری، ٢٠٠٥، قابل دسترس ــازی رويکردهای قانون ملی در جرايم س ــان س Schjolberg/Hubbard، يکس
سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf
Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني  e را ببينيد همچنين  ٢-٣ ٤. با توجه به چالش هاي پيگيري هاي بين المللي بخش

مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، ٢٠٠٦، ١٤٢.
Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم، 2001، صفحه

16، قابل دسترسي در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf
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۱۰-۱-۶ قمار غير قانوني
ــت،١ به ــايت هايي كه قمار غير قانوني را ارايه مي كنند موجب نگراني اس افزايش تعداد س
ــورها.٢ اگرخدمات از طوري كه آنها مي توانند براي دور زدن ممنوعيت قمار در برخي از كش
جاهايي ارايه  شوند كه قماربازي آنالين ممنوع نباشد جلوگيري شهروندان در استفاده از اين

سرويس ها براي كشورهايي كه عمل قمار را در اينترنت جرم مي دانند، مشكل است.٣

مثال هايي از قانونگذاري ملي
كنوانسيون جرايم سايبري شامل ممنوعيتي از قمار آنالين نمي باشد. مثالي از رويكرد ملي

در اين مبحث بخش ٢٨٤ قانون كيفري آلمان مي باشد:
مثال:

بخش ٢٨٤ سازمان بدون مجوز براي بازي شانسي
ــازمان دهي يا اجرا ــي را س (٢) هركس، بدون اجازه مرجع قانوني، در مال عام بازي شانس
ــال حبس ــترس بگذارد، بايد براي دوره اي حداكثر تا ٢ س ٢نمايد يا تجهيزات آن را در دس

يا مبلغي جريمه محكوم شود.
ــي ــي در كلوپ ها يا مهماني هاي خصوصي كه در آن بازي هاي شانس (٣) بازي هاي شانس

زمسازماندهي شده اند بايد به عنوان سازماني عمومي واجد شرايط الزم باشند. ر ي ي ز ن ي ز
٣,٨ بيليون دالر در سال ٢٠٠١ ١. گزارش اطالعاتي از بازي هاي آنالين تخمين زده است كه درآمد قمار در اينترنت

٨,٢ بيليون دالر در سال ٢٠٠٤ بوده است. براي جزييات بيشتر رجوع كنيد به: و
http://www.cca-i.com/Primary%20Navigation/Online%20Data%20Store/internet_
gambling_data.htm

با توجه به تعداد وب سايتهاي داراي گواهينامه براي قمار اينترنتي در كشورهاي انتخابي بنگريد به: « قمار در اينترنت 
٥٢، قابل دسترسي در سايت: GAO-٠٣-٨٩، صفحه - مروري بر اين مقوله"،

http://www.gao.gov/new.items/d0389.pdf
eبا توجه به تعداد كل وب سايتهاي قمار اينترنتتي بنگريد به: Morse، "قمار اينترنتي برون مرزي-: چالش هاي قانوني 

Morse ،٧ و نظرات سياسي"، صفحه
http://law.creighton.edu/pdf/4/morsepublication2.pdf

ــي - مروري بر اين مقوله“،  ــار اينترنتي بنگريد به: ”قمار اينترنت ــروري از قانونگذاري ملي متفاوت در قم ــراي م ٢. ب
pdf.ff morsepublication٢/٤/http://law.creighton.edu/pdf ،f GAO-٠٣-٨٩، صفحه ٤٢

http://www.gao.gov/new.items/d0389.pdf
ــن -ممنوعيت قمار در  ــوع كنيد به: ”چالش هاي قمار آنالي ــه اين موقعيت در جمهوري خلق چين رج ــا توجه ب ٣. ب

چين“، قابل دسترسي در سايت:
http://www.chinanews.cn/news/20042629/18-03-2005/.shtml
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(٤) هر كس در موارد تحت زير بخش (١) ، عمل كند:
١. به صورت حرفه اي؛ يا

٢. به عنوان عضوي از گروهي كه براي چنين اعمالي گرد هم آمده اند، بايد از سه ماه تا ٥
سال زنداني شوند.

ــري كند، بايد براي  ــي (زير بخش (١) و (٢)) عضو گي ــس براي بازي هاي شانس ــر ك (١) ه
دوره اي كمتر از يك سال حبس محكوم يا مبلغي جريمه گردد.

ــاختار اين  ــيوه هايي براي س اين ماده قصد دارد كه خطرات اعتياد١ به قمار را با تعريف ش
بازيها محدود كند.٢ اين ماده به طور شفاف روي بازي هاي شانسي اينترنتي تمركز نمي كند، 
ــود.٣ با اين وصف اين ماده اجراي قمار غير قانوني را جرم  ــامل خود بازي ها هم مي ش بلكه ش
ــي كه (به عمد) تجهيزات اين بازي ها را  مي داند، بدون اجازه مرجع قانوني. به عالوه، هر كس
در دسترس بگذارد مجرم مي باشد.٤ اين جرم انگاري اگر كار صورت گرفته نتيجه بدي داشته 

باشد، مجرم مي تواند با محكوميت هاي باالتري روبرو شود.٥
براي اجتناب از پيگيري جنايي اپراتور وب سايت قمار غير قانوني مي تواند به طور فيزيكي 

٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: r. با توجه به اعتياد بنگريد به: Shaffer، قمار اينترنتي و اعتياد، ١
http://www.ncpgambling.org/media/pdf/eapa_flyer.pdf

Griffiths/Wood، قمار التري و اعتياد؛ مروري بر تحقيقات اروپا، قابل دسترسي در سايت:
https://www.european-lotteries.org/data/info_130/Wood.pdf

ــوئد -  ــه قمار در س ــاد ب Jonsson/Andren/Nilsson/Svensson/Munck/Kindstedt/Rönnberg، اعتي
ويژگي هاي قماربازان، قابل دسترسي در سايت:

http://www.fhi.se/shop/material_pdf/gamblingaddictioninsweden.pdf
http://www.ncpgambling.org/media/pdf/eapa_flyer.pdf fشوراي ملي در مشكالت قمار،

٢٠٩، منتشر شد. صفحه ١١ BGHST ٢. اين حكم از دادگاه فدرال آلمان، در
3. Thumm, Strafbarkeit des Anbietens von Internetgluecksspielen gemaess § 284 StGB,
2004

ــدگان خدمات اينترنتي  ــند. ارايه دهن ــرورها و اتصاالت اينترنتي باش ــامل س ــن مورد مي تواند ش ــي در اي ٤. تجهيزات
ــده براي قماربازي مسئول اين امر  ــتفاده واقع ش ــط متخلفان مورد سوءاس ــرويس هايشان توس ــتند س كه نمي دانس

نمي باشند.
٢٨٤، شماره ١٨. به طوري كه قبًال ذكر شد تخلف شمردن تنها محدود به مواردي  Hoyer, SK-StGB,، بخش .٥

است كه مجرم اعمال را عمداً انجام دهد.



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۰۱

ــد جابجا كند.٢ اين ــر قانوني  را جرم نمي دانن ــورهايي كه قمار غي ــه كش ــش را١ ب فعاليت هاي
جابجايي به مكان هاي ديگر چالش براي پليس است زيرا اين حقيقت كه سرور بيرون محدوده
كشور قرار دارد٣ در كل كاربران داخل كشور را ممكن است تحت تاثير قرار ندهد.٤ به منظور
اصالح امكان پذيري پليس براي مقابله با قمار غير قانوني دولت آلمان اين جرم را به كاربران
٥ بر اساس بخش ٢٨٥، پليس مي تواند كاربراني را مورد پيگرد قرار دهد ــت.٥ ــترش داده اس گس
ــروع كنند، حتي جايي كه ــركت مي كنند و مي توانند تحقيقات را ش كه در قمار غير قانوني ش

اپراتورهاي بازي ها را نمي توان مورد پيگير قرار داد، اگر آنها در بيرون از آلمان قرار دارند.

۲۸۵ شركت در بازي شانسي بدون مجوز بخش
٤هر كسي كه در يك بازي عمومي شانسي شركت كند (بخش ٢٨٤) بايد براي دوره اي كمتر

٦ ماه زنداني شود يا جريمه اي كمتر از ١٨٠ نرخ روزانه بپردازد. ٦از
اگر مجرمان از سايت هاي قمار استفاده كنند براي فعاليت هاي پولشويي، شناسايي مجرمان

١. اين به خصوص به مكان سرور ارتباط دارد.
٢. اجتناب از ايجاد مكان امن مشكلي جدي در فرآيند در فرآيندهاي يكسان سازي مي باشد. موضوع مكان امن توسط 
ــازمان ملل ٥٥/٦٣ بيان مي كند  ــي قرار گرفته است. مجمع عمومي س ــازمان هاي بين المللي مورد بررس تعدادي از س
ــان مكان هاي امن را حذف مي كند براي آنها كه از فناوي  ــورها بايد تضمين كنند كه قوانين و آزمايش هايش كه: ”كش

اطالعات سوءاستفاده مي كنند“. متن كامل اين بيانيه در سايت زير قابل دسترسي است:
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf

ــته  ــتفاده مي كنند وجود داش ــد مكان امني براي آنهايي كه از فناوي اطالعات سوءاس ــد دارد كه: «نباي ــروه ٨ تاكي گ
باشد".

ــي پليس براي انجام دادن  ــرور مي تواند اثر بزرگي روي تواناي ــه به اصل حاكميت ملي، تغيير مكان يك س ــا توج ٣. ب
Roth، حاكميت كشوري،  ــت. بنگريد به: ــد. حاكميت ملي اصلي اساسي در قانون بين المللي اس ــته باش hپيگيري داش

١، قابل دسترسي در سايت: مشروعيت بين المللي و ناسازگاري اخالقي، ٢٠٠٥، صفحه
http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf.

ــتقالل مكان عمل و مكان صحنه جرم بخش هاي ٦-٢-٣ و  ٤. با توجه به چالش هاي در رابطه با بعد بين المللي و اس
٧-٢-٣ را ببينيد.

.١ ٢٨٥، شماره Hoyer, SK-StGB,، بخش .٥
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ــت.١ مثالي از يك رويكرد٢ براي جلوگيري از فعاليت هاي قمار غير قانوني و  ــكل اس اغلب مش
پولشويي، قانون اجراي قمار اينترنتي غير قانوني اياالت متحده در سال ٢٠٠٥ مي باشد.٣

۵۳۶۳. ممنوعيت پذيرش هر گونه ابزار مالي براي قماربازي غير قانوني اينترنتي
ــخص ديگر در قمار بازي غير قانوني  ــرط بندي شركت ش ــخصي در گير در تجارت ش هر ش

اينترنتي را نبايد آگاهانه بپذيرد.
(١) اعتبار از فرد يا از طرف فردي ديگر (شامل استفاده از كارت اعتباري)

(٢) انتقال الكترونيكي سرمايه، يا انتقال سرمايه توسط تجارت ارسال پول، يا اقدام به انتقال 
الكترونيكي سرمايه يا سرويس ارسال، از طرف افراد ديگر؛

(٣) هر گونه چك، حواله، يا ابزار مشابه كه از طرف فرد ديگري كشيده شود يا قابل پرداخت 
در موسسات مالي باشد؛ يا

ــت با قاعده آن را  ــكل ديگر معامله مالي، به طوري كه وزارت ممكن اس (٤) اقدام به هر ش
تعيين كند، كه شامل موسسه اي مالي به عنوان پرداخت كننده يا ميانجي مالي از طرف 

يا براي منافع افراد ديگر.

-GAO ١. با توجه به مستعد بودن قمار اينترنتي براي پولشويي بنگريد به: قمار در اينترنت - مروري بر اين مقوله"،
٥٢، قابل دسترسي در سايت: ٠٣-٨٩، صفحه

http://www.gao.gov/new.items/d0389.pdf
ــنهادي براي  Doyle، قمار اينترنتي: طرحي پيش ٢. با توجه به رويكردهاي ديگر در اياالت متحده مراجعه كنيد به :
ــي در  ٢٠٠٣، قابل دسترس ،RS٢١٤٨٧ ــماره ــتمين كنگره، گزارش CRS براي كنگره ش قانونگذاري در صد و هش

سايت:
http://digital.library.unt.edu/govdocs/crs/permalink/meta-crs-4047

 ،٢٠٠٣ ،٣ RS٢٢٤١٨ ٨ براي كنگره شماره CRS قمار اينترنتي: دو رويكرد در در صد و نهمين كنگره، گزارش ،Doyle
قابل دسترسي در سايت:

http://www.ipmall.info/hosted_resources/crs/RS22418-061115.pdf
ــنهادي، قابل  ــتم قواعد پيش ــه: Landes، ممنوعيت قمار اينترنتي و سيس ــروري بر اين قانون، بنگريد ب ــراي م ٣. ب

دسترسي در سايت:
http://www.law.nyu.edu/JOURNALS/LAWREVIEW/issues/vol82/no3/NYU306.pdf

٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: Rose، ”قمار و قانون: قمار اينرنتي غير قانوني“،
http://www.gamblingandthelaw.com/columns/2006_act.htm

ــور صدمه خواهد زد، مجله  ــرط بندي آمريكاييان: چگونه قانون اجرايي قمار اينترنتي غير قانوني به كش Shaker، ش
١١٨٣، قابل دسترسي در سايت: قانون مالي و همكاري، جلد ٧، صفحه

http://law.fordham.edu/publications/articles/600flspub8956.pdf.
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۵۳۶۴. قواعد و شيوه هاي شناسايي و جلوگيري از معامالت محدود شده.
ــوراي ــاز تاريخ تصويب اين بخش، وزارت، در رايزني با ش ــام دوره ٢٧٠ روزه آغ ــل از اتم قب
ــامانه را اجرا و ــتان كل، بايد قواعد مورد نياز هر س مديران نظام فدرال اياالت متحده و دادس
ــده از طريق وضع ــايي و جلوگيري از معامالت محدود ش ــركت كنندگان، براي شناس همه ش

قواعد و شيوه هاي منطقي در هر كدام از راه هاي زير عمل كنند:
(١) وضع قواعد و شيوه هايي كه

ــايي معامالت ــامانه پرداخت امكان شناس ــامانه پرداخت و هر فرد درگير در س الف) به س
ــده) به وسيله كدهايي در پيام هاي مراجع قانوني يا با وسايل ديگر ــده (محدود ش منع ش

مي دهد؛ و
ــده به عنوان نتيجه اي از سياست ها و ــده شناسايي ش ــدود كردن معامالت منع ش ب) مس

شيوه هاي پيرو زير بند (الف).
ــرويس هاي سامانه پرداخت در ــيوه هايي كه از پذيرش محصوالت و س (٢) وضع قواعد و ش

رابطه با معامالت منع شده جلوگيري مي كند.
ب) در نوشتن قواعد مشمول بخش (الف) وزارت بايد

ــت ها و شيوه ها، شامل نمونه هاي غير انحصاري، كه بايد در نظر ــايي انواع سياس (١) شناس
ــد براي شناسايي، مسدود كردن، ــود، به عنوان امري قابل اجرا، كه منطقي باش گرفته ش
يا جلوگيري كردن از پذيرش محصوالت و سرويس ها با توجه به هر نوع از معامالت منع

شده؛
ــامانه پرداخت براي ــركت كننده در س ــردي بودن، اجازه مي دهد به هر ش ــراي كارب (٢) ب
ــايي كننده و مسدود كننده، يا در غير اين صورت ــايل متناوب شناس انتخاب در ميان وس
جلوگيري از پذيرش محصوالت يا سرويس هاي سامانه پرداخت يا شركت كننده در رابطه

با معامالت منع شده؛ و 
(٣) در نظر گرفتن مستثني در معامالت منع شده از هرگونه نيازي تحميلي تحت اين قبيل
ــدود كردن، يا به ــايي و مس ــود كه كاربرد منطقي براي شناس قواعد، اگر وزارت متوجه ش

عبارتي ديگر جلوگيري از اين معامالت ندارد.
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ج) ارايه دهنده معامالت مالي بايد قواعد موصوف در بخش (الف) را رعايت كنند
ــيوه هاي مختص به سامانه پرداخت استناد  كنند و آن را قبول  ــت ها و ش (١) افراد به سياس

كنند كه عضو يا شركت كننده اي براي انجام را ملزم مي كند:
الف) شناسايي و مسدود كردن معامالت منع شده؛ يا

ب) به عبارتي ديگر جلوگيري از پذيرش محصوالت يا سرويس هاي سامانه پرداخت كننده، 
عضو، يا شركت كننده در رابطه با معامالت منع شده؛ و

ــتم پرداخت مطابق با نيازهاي قواعد گفته  ــيوه هاي مختص سيس (٢) اين قبيل قواعد و ش
شده در زير بخش (الف) مي باشند.

ــارت ديگر از پذيرفتن  ــد، يا به عب ــه موضوع قاعده موصوف بخش (١) مي باش ــردي ك ب) ف
معامله خودداري مي كند

(١) كه معامله اي منع شده باشد؛
(٢) كه اين فرد به طور منطقي باور دارد كه معامله اي منع شده مي باشد؛ يا

(٣) به عنوان عضوي از سامانه پرداخت با استناد به قواعد و شيوه هاي سامانه پرداخت، در 
تالشي براي رعايت قواعد توصيف شده در زيربخش (الف)، نبايد مسئول هيچ بخشي از 

اين عمل باشد.
(e) نيازهاي اين بخش بايد فقط توسط تنظيم كننده هاي قواعد و كميسيون تجاري فدرال، 
Gramm-Leach-Bliley اجرا شود. y قانون ــده در بخش (الف)٥٠٥ به روش ارايه ش

۵۳۶۶. مجازات هاي كيفري
ــال، يا جريمه  ــود به كمتر از ٥ س ٥ تخطي كند، يا زنداني مي ش ٣الف) هر كس از بخش ٥٣٦٣

نقدي مي شود يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ــت براي مدتي حكم به  ــاس محكوميت فردي تحت اين بخش، دادگاه ممكن اس ب) بر اس

ممنوعيت شرط بندي اين فرد كند.

ــرزي) قمار اينترنتي  ــرار دادن  چالش ها و تهديدات (فرام ــمول ق ــدف اين كار مورد مش ه
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مي باشد.١ كه شامل دو قاعده مهم مي باشد: اول از همه ممنوعيت پذيرش هر گونه ابزار مالي
ــرط بندي مي باشد. ــب ش ــط هر فرد درگير در كس براي، قمار بازي غير قانوني اينترنتي توس
اين ماده عمل انجام شده توسط كاربر سايت هاي قمار اينترنتي يا موسسات مالي را قاعده مند
ــي گردد.٣ به عالوه اين ــن ممنوعيت مي تواند منجر به مجازات قانون ــي از اي ــد.٢ انحراف مي كن
قانون نياز به وزارت خزانه داري و شوراي مديران نظام فدرال ذخيره اي براي نوشتن قاعده ها
بوده كه نيازمند ارايه دهندگان معامله مالي براي شناسايي و مسدود كردن معامالت محدود
ــت. ــيوه هاي منطقي اس ــيله قواعد و ش ــده در رابطه با قمار بازي غير قانوني اينترنتي بوس ش
ــرار نمي دهد، بلكه در كل ــرط بندي را تحت تاثير ق ــب ش ــده دوم فقط فرد درگير در كس قاع
همه موسسات مالي را نيز در بر مي گيرد. برخالف پذيرش ابزارهاي مالي براي قمار بازي غير
ــب شرط بندي، موسسات مالي در كل با آن مواجه ــط فرد درگير در كس قانوني اينترنتي توس
نمي شوند. با توجه اثر بين المللي اين قاعده تعارض هايي با توافق عمومي در معامله سرويس ها٤

در حال پيگيري است.٥

تهمت و افترا
ــورت بگيرند. اما ــبكه ها ص ــتند كه فقط در ش ــار اطالعات غلط اعمالي نيس ــت و انتش تهم
ــد امكان ارتباطات بي نام٦ و چالش هاي منطقي در رابطه با رقم ــاره ش بطوري كه در قبل اش

Landes، ممنوعيت قمار اينترنتي و سيستم قواعد پيشنهادي، قابل دسترسي در سايت: .١
http://www.law.nyu.edu/JOURNALS/LAWREVIEW/issues/vol82/no3/NYU306.pdf

Rose، ”قمار و قانون: قمار اينرنتي غير قانوني“، ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت:
http://www.gamblingandthelaw.com/columns/2006_act.htm

٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: ٢. Rose، ”قمار و قانون: قمار اينرنتي غير قانوني“،
http://www.gamblingandthelaw.com/columns/2006_act.htm

٣. بر اساس بخش ٥٣٦٦ تخلف شمردن محدود به پذيرش ابزارهاي مالي براي قمار اينترنتي غيرقانوني است.
٧ و ١٧ ــر قانوني، تبصره هاي ١٦ ــا توجه به قانون اجرايي قمار اينترنتي غي ــرويس ها- ب ــق عمومي در معامله س ٦. تواف ٤

مي توانند مربوط باشند.
ــيون اتحاديه اروپا،  ــده كميس ــر ش ــات اتحاديه اروپا در جهت قانون هاي قمار اياالت متحده، روزنامه منتش ٥. تحقيق

١٠,٠٣,٢٠٠٨، قابل دسترسي در سايت:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tbr/pr100308_en.htm

The Register,١١,٠٣,٢٠٠٨، قابل  ــد، ــري مي كن r را پيگي DOJ ــار اينترنتي ــه اروپا روش قم J، اتحادي Hansen
دسترسي در سايت:

http://www.theregister.co.uk/2008/03/11/eu_us_internet_gambling_probe
١-٢-٣ را ببينيد. ٦. بخش
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ــتند كه اين اعمال را حمايت  ــات موجود در اينترنت١ متغيرهاي مختصري هس ــزرگ اطالع ب
مي كند.

اين سئوال كه آيا اين امر مستلزم جرم انگاري افترا مي باشد به طور ضد و نقيضي مورد بحث 
قرار گرفته است.٢ نگراني ها در رابطه با جرم انگاري افترا به خصوص در رابطه با تعارض بالقوه 
ــراي جايگزيني قانون هاي  ــازمان ها ب ــند. بنابراين تعدادي از س با اصل «آزادي بيان» مي باش
ــازمان ملل در آزادي بيان و عقيده و نماينده  ــده اند.٣ بازرس ويژه س افترا كيفري فرا خوان ش

OSCE در آزادي رسانه ها بيان كرد:
«افترا محدوديت توجيه پذيري در آزادي بيان نيست جايي كه ضروري باشد؛ همه قانون هاي 

افترا بايد منسوخ و قانون هاي افتراي مدني مناسب جايگزين شوند».٤

٢-٢-٣ را ببينيد. ١. بخش
 ،OSCE نماينده اياالت متحده براي ،McNamara بنگريد به: آزادي بيان، اطالعات و رسانه آزاد، اظهاريه آقاي .a ٢

اكتبر ٢٠٠٣، قابل دسترسي در سايت:
http://osce.usmission.gov/archive/2003/10/FREEDOM_OF_EXPRESSION.pdf;

٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: Lisby، بدون مكان براي قانون: افترا در حقوق آمريكا،
http://www2.gsu.edu/~jougcl/projects/40anniversary/criminallibel.pdf
٢٠٠٥/٢٠٠٦، صفحه ١٦٩، قابل دسترسي در سايت: ،٦ ٥٠ walker، اصالح قانون افترا، دانشكده حقوق نيويورك، جلد
http://www.nyls.edu/pdfs/NLRVol50-106.pdf;

٢٠٠٠، قابل دسترسي در سايت: Kirtley، تهمت، اصل آزادي بيان و حفاظت از شهرت،
http://www.article19.org/pdfs/standards/definingdefamation.pdf.

٢٠٠٦، صفحه  Reynolds، تهمت در محيط وبالگ: برخي نظريه هاي اوليه، مقاله مروري قانون دانشگاه واشينگتن،
١١٥٧، قابل دسترسي در سايت:

http://ssrn.com/abstract=898013
Solove، داستان دو بالگر: آزادي بيان و حريم خصوصي در وبالگ، مقاله مروري قانون دانشگاه واشينگتن،جلد ٨٤، 

٢٠٠٦، صفحه ١١٩٥، قابل دسترسي در سايت:
http://ssrn.com/abstract=901120

 ،٢٠٠٦ ــينگتن،جلد ٨٤، ــگاه واش ــاي بي نام و تهمت: توازن در اينترنت، مقاله مروري قانون دانش Malloy، بالگره
صفحه ١١٨٧، قابل دسترسي در سايت:

http://law.wustl.edu/WULR/84-5/malloy.pdf
٣. گزارش نماينده ويژه سازمان ملل در آزادي بيان و عقيده را ببينيد:

http://www.osce.org/documents/rfm/2004/10/14893_en.pdf
٤. گزارش نماينده ويژه سازمان ملل در آزادي بيان و عقيده را ببينيد:

http://www.osce.org/documents/rfm/2004/10/14893_en.pdf
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علي رغم اين نگراني ها برخي كشورها١ ماده هاي قانوني جزايي را اجرا كرده اند كه تهمت و
همچنين انتشار اطالعات دروغين را جرم مي دانند.  بيان كردن اين نكته مهم است كه حتي
در ميان كشورهايي كه افترا را جرم مي دانند، تعداد موارد به شدت متغير مي باشد. در حالي
٢٠٠٥ تنها يك مظنون براي تهمت، متهم ٢٠٠٤ هيچ كس و در سال كه انگلستان در سال
٢٠٠٦ ثبت كرده است.٣ كنوانسيون ٦ جرم افترا را براي سال ١٨٧,٥٢٧ ٧ آمار جرم آلمان شد.٢
جرايم سايبري، شكل حقوقي كشورهاي همسود و پيش نويس كنوانسيون استانفورد به طور

مستقيم شامل ماده اي كه اين اعمال را پوشش دهد نيست.

نمونه اي از قانونگذاري ملي
ــد. ــتراليا مي باش ٣٦٥ قانون جزايي اس ــراي ماده قانوني با موضوع تهمت بخش ــه اي ب ٥نمون
٢٠٠٢ باز تعريف ــئوليت كيفري تهمت را با اليحه اصالحيه تهمت جزايي سال ــتراليا مس ٢اس

كرد.٤
ماده:

٥تهمت كيفري ٣٦٥٥

ــي، موضوع افترا آميزي را از زندگي فردي ديگر ــردي كه، بدون دليل موجه قانون ــر ف (١) ه
منتشر كند (شخص مربوط)-

١. با توجه به رويكردهاي منطقه اي متفاوت در مورد تخلف دانستن تهمت بنگريد به: Greene، اين يك جرم است: 
چگونه قوانين تهمت آزادي روزنامه ها را خفه مي كنند، ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت:

http://www.wpfc.org/site/docs/pdf/It’s_A_Crime.pdf
Kirtley، تهمت، اصل آزادي بيان و حفاظت از شهرت، ٢٠٠٠، قابل دسترسي در سايت:

http://www.article19.org/pdfs/standards/definingdefamation.pdf.
٧ منشتر شده در سال ٢٠٠٧ را ببينيد، قابل دسترسي در سايت: ٦. براي اطالعات بيشتر بررسي جرايم انگلستان ٢٠٠٦-٢٠٠٧ ٢
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs07/hosb1107.pdf.

٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: Polizeiliche Kriminalstatistik .k ٣
http://www.bka.de/pks/pks2006/download/pks-jb_2006_bka.pdf

٢٠٠٢ در سايت زير قابل دستيابي است: ٤. نسخه كامل اليحه اصالحيه تهمت
http://www.legislation.qld.gov.au/Bills/50PDF/2002/CrimDefAB02_P.pdf

براي اطالعات بيشتر در مورد اليحه اصالحيه تهمت ٢٠٠٢ به سايت زير مراجعه كنيد:
http://www.legislation.qld.gov.au/Bills/50PDF/2002/CrimDefAB02Exp_P.pdf

٥. نسخه كامل قانون كيفري كوينزلند، استراليا در سايت زير قابل دستيابي است:
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/C/CriminCode.pdf.
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ــت است يا  ــتن توجه به اينكه مطلب درس ــت يا بدون داش الف) مي داند كه مطلب دروغ اس
دروغ؛ و

ــتن توجه به  ــخص مربوط يا هر فرد ديگري بدون داش ب) قصد براي ضربه زدن جدي به ش
٣جدي بودن ضربه به فرد؛ مرتكب بزه شده است به ٣ سال حبس محكوم مي گردد.

ــد، اگر فرد متهم دليل موجه  ــراي جرمي كه در اين بخش توضيح داده ش ــي ب (٢) در اقدام
ــخص مربوط دارد و فقط مشمول بخش  ــار مطلب افترا آميز در مورد ش قانوني براي انتش

(٣) اعمال شود. [...]
نمونه اي ديگر از جرم انگاري تهمت بخش ١٨٥ قانون كيفري آلمان مي باشد:

١٨٥ توهين ماده: بخش
توهين كننده بايد محكوم  شود به كمتر از يك سال حبس يا مبلغي جريمه و اگر توهين با 

ابزار خشونت انجام شده، حداكثر ٢ سال حبس يا مبلغي جريمه محكوم مي شود.
ــايل خاص  ــش نمي دهند. كاربرد اين ماده به وس ــاده تنها اعمال اينترنتي را پوش ــر دو م ه
ــت، بنابراين مي تواند اعمالي را كه در شبكه انجام مي شوند و همچنين  ارتباطات محدود نيس

اعمال صورت گرفته خارج از شبكه را تحت پوشش قرار دهد. 

(Spam) ۱۲-۱-۶ هرزنامه
٧٠ درصد١ همه ايميل ها، هرزنامه ها٢ با توجه به اين حقيقت كه گزارش شده است بيشتر از

٢٠٠٧منتشر كرد كه بيشتر از ٧٥ درصد هرزنامه ها  ــال ــي را در س i. ارايه دهنده خدمات اينترنتي Postoni گزارش ١
مي باشند، مراجعه كنيد به:

http://www.postini.com/stats
٤٠ درصد ايميل ها را هرزنامه مي داند، بنگريد به: Spam-Filter-Review، بيشتر

http://spam-filter-review.toptenreviews.com/spam-statistics.html
٨٥ درصد همه هرزنامه ها هستند،  TheMessaging Anti-Abuse Working Group، گزارش داد كه بيشتر

بنگريد به:
http://www.maawg.org/about/FINAL_4Q2005_Metrics_Report.pdf

ــي ITU در  ــتر در مورد اين پديده بخش ٥-٢ را ببينيد. براي تعريف دقيقي بنگريد به: بررس ٢. براي اطالعات بيش
٢٠٠٥، صفحه٥، قابل دسترسي در سايت: قانونگذاري ضد هرزنامه دنيا

http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.
pdf
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هستند، نياز براي مجازات كيفري در مقوله هرزنامه ها به شدت مورد بحث قرار گرفته است.١
ــد.٢ يكي از مهمترين داليل اينكه راه حل هاي قانونگذاري ملي براي هرزنامه متفاوت مي باش
چرا هرزنامه هنوز مشكلي است به اين دليل كه فناوري فيلتر هنوز نمي تواند همه هرزنامه ها
ــدود كند.٣ اعمال حفاظتي تنها حفاظت محدودي را در برابر ايميل هاي ــايي و مس را شناس

ناخواسته ارايه مي كنند.
ــي را منتشر كرد كه اثر هرزنامه براي كشورهاي در حال OECD، گزارش ٢٠٠٥ ــال ٥در س
توسعه را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.٤ اين گزارش اشاره داشت كه نمايندگاني از كشورهاي
ــورهاي در حال ــعه اغلب اين نكته را بيان مي كنند كه كاربران اينترنت در كش در حال توس
ــتر زيان مي بينند. تجزيه و تحليل نتايج ــبكه بيش ــتفاده از ش ــعه از اثر هرزنامه و سوءاس توس
گزارش نشان مي دهد كه عقيده نمايندگان درست است. به دليل منابع گران تر و محدود تر
ازدحام هرزنامه موضوع خيلي جدي تري در كشورهاي در حال توسعه مي باشد تا كشورهاي

غربي.٥
ــيم كردن بين ايميل هايي كه ــكالتي دارد، تقس ــايي هرزنامه ها مش اگر چه، نه تنها شناس
ــتند، اما قانوني ارسال مي شوند، و آنهايي كه غير قانوني ارسال ــته هس براي گيرندگان ناخواس
٢٠٠٧، صفحه ٣، قابل دسترسی  ــدن نماي امنيت ــعه هرزنامه ها بنگريد به: Sunner، ” به روز ش r. با توجه به توس ١

در سايت:
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/session2-
sunner-C5-meeting-14-may-2007.pdf.

٢٠٠٥، صفحه٥، قابل  ــا ITU در قانونگذاري ضد هرزنامه دني ــي ــا بنگريد به: بررس ــعه هرزنامه ه ــا توجه به توس U. ب ٢
دسترسي در سايت:

http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.
pdf

 ،«٢٠٠٣ ٣، «هرزنامه: فناوري ها و سياست ها، Goodman :با توجه به دردسترس بودن فناوري فيلترينگ بنگريد به .n ٣
قابل دسترسي در سايت:

http://research.microsoft.com/~joshuago/spamtech.pdf
ــت ،Rotenberg/Liskow نشس ITU WSIS :ــگيري از هرزنامه براي كاربر بنگريد به با توجه به روش هاي پيش

بررسي چالش ها هرزنامه براي كاربران: چالش ها و چالش ها، قابل دسترسي در سايت:
http://www.itu.int/osg/spu/spam/contributions/Background%20Paper_A%20consum
er%20perspective%20on%20spam.pdf

٤. ”موضوع هرزنامه در كشورهاي در حال توسعه“، قابل دسترسي در سايت:
http://www.oecd.org/dataoecd/534935342/47/.pdf

٥. بنگريد به ”موضوع هرزنامه در كشورهاي در حال توسعه“، صفحه ٤، قابل دسترسي در سايت:
http://www.oecd.org/dataoecd/534935342/47/.pdf
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ــال رايانه اي (شامل ايميل و  ــاب مي آيد. روند جاري به سمت ارس ــي به حس ــوند چالش مي ش
VoIP) اهميت حفاظت از ارتباطات در مقابل حمالت را بيشتر نمايان مي كند. اگر هرزنامه 
Tاز يك مرحله اي فراتر رود، هرزنامه ها مي توانند به طور جدي استفاده از ICT را متوقف كرده 

و از بازدهي كاربر بكاهند.

كنوانسيون جرايم سايبري
ــيون جرايم سايبري به طور شفاف هرزنامه را جرم به حساب نمي آورد.١ نگارندگان  كنوانس
ــوارد جدي و عمدي جلوگيري  ــد كه جرم انگاري اين اعمال بايد محدود به م ــنهاد كردن پيش
ــود، بلكه اثرات آن  ــته متمركز نمي ش ــود.٢ اين رويكرد روي ايميل هاي ناخواس از ارتباطات ش
روي رايانه يا شبكه را در دستور كار قرار مي دهد. بر اساس رويكرد قانوني كنوانسيون جرايم 
ــبكه هاي رايانه اي  ــايبري، مبارزه عليه هرزنامه مي تواند تنها بر پايه تداخل غير قانوني با ش س

و رايانه ها باشد:
ماده ۵ : اختالل در سامانه

ــه وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم  ــك از اعضا بايد به گونه اي اقدام ب ــر ي «ه
براساس حقوق داخلي خود، هر نوع ايجاد اشكال عمدي و غيرقانوني را كه در عملكرد سامانه 
ــراب كردن يا متوقف كردن  ــردن، انتقال، صدمه زدن، پاك كردن، خ ــر وارد ك ــه اي در اث رايان

داده هاي رايانه اي به وجود آيد، جرم انگاري كند.»

١. دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه 
٤٨، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
٦٩: ”ارسال ايميل ناخواسته، براي تبليغات تجاري  ٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
ــود، به ويژه زماني كه اين قبيل پيام ها در تعداد زياد  ــت منجر به مزاحمت براي گيرنده ش يا اهداف ديگر، ممكن اس
ارسال مي شود يا به كرات (اسپمينگ). به عقيده نگارندگان، اين قبيل اعمال تنها بايد در صورتي تخلف حساب شود 
كه ارتباط عمدي است و به طور جدي ممانعت ايجاد مي كند. با اين وجود، اعضا مي توانند رويكرد متفاوتي براي اين 
مزاحمت طبق قوانين بوميشان داشته باشند، نگارندگان اين امر را به عهده اعضا مي گذارند براي  تعيين آستانه آسيب 

كه بايد اعمال قانوني را تحت قوانين بومي اجرا كرد.
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پيش نويس كنوانسيون استانفورد
ــامل ماده اي براي جرم انگاري ــمي استانفورد١ ش ــيون ١٩٩٩ غير رس پيش نويس كنوانس
هرزنامه نمي باشد. مثل كنوانسيون جرايم سايبري پيش نويس كنوانسيون تنها هرزنامه هايی

را جرم مي داند كه ايميل هاي ناخواسته منجر به اختالل عمدي در سيستم شوند.

نمونه اي از قانونگذاري ملي
ــا در جرم انگاري هرزنامه به مواردي كه مقدار هرزنامه ها اثري جدي روي ــن محدوديت ه اي
ــگر رايانه دارد. هرزنامه ها كه كارآيي تجارت را تحت تاثير قرار مي دهند، اما نه لزومًا پردازش
رايانه، نمي توانند تحت پيگرد قرار بگيرند. بنابراين تعدادي از كشورها، رويكردي متفاوتي را

١٠٣٧ اياالت متحده مي باشد.٢ ١٨U.S.C Cدنبال مي كنند. نمونه اي در اين زمينه قانون
۱۰۳۷. كالهبرداري و عمل مربوط به پست الكترونيكي

الف) در كل- هر كس، تجارت خارجي با بين ايالتي را تحت تاثير قرار دهد، دانسته-
ــب اجازه، و به عمد ارسال پيام هاي پست الكترونيكي ــي به رايانه اي بدون كس (١) دسترس

تجاري را از رايانه آغاز كند،
ــال دوباره پيام هاي پست الكترونيكي تجاري، با قصد فريب ــتفاده از رايانه براي ارس (٢) اس

١. پيش نويس كنوانسيون بين المللي استانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانسي به ميزباني دانشگاه استانفورد در سال 
١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت.متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، صفحه 

٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س ــتر Goodman/Brenner نتايج ناش rبراي اطالعات بيش
٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦، ٢٠٠٢، صفحه

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Soafer

٢٢٥، موجود در سايت: صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

.78 صفحه راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، 2002، ABA
n. با توجه به قانونگذاري اياالت متحده در هرزنامه بنگريد به: Sorkin، قانونگذاري هرزنامه در اياالت متحده، مجله  ٢
Warner، هرزنامه و آنسوي هرزنامه: آزاري، كارآمدي و قواعد  ،r ٢٢، ٢٠٠٣ قانون اطالعات و رايانه جان مارشال، جلد
Alongi، آيا اياالت متحده بر  i؛ ٢٠٠٣ ــد ٢٢، ــال، جل ــاي تبليغاتي ، مجله قانون اطالعات و رايانه جان مارش ايميل ه
ــده؟ آريزونا اجراي و كارآمدي قانون CAN-SPAM، گزارش به كنگره، ٢٠٠٥، قابل  عليه هرزنامه به وارد عمل ش

دسترسي در سايت:
http://www.ftc.gov/reports/canspam05/051220canspamrpt.pdf.
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ــرويس اينترنتي، كه سرچشمه اين  ــي به س يا گمراه كردن گيرندگان، يا هر گونه دسترس
قبيل پيام ها باشد،

(٣) تحريف كردن اطالعات تيتر در پيام هاي پست الكترونيكي تجاري و آغاز عمدي ارسال 
اين پيام ها،

٥) استفاده از موضوعات تحريف شده از هويت حقيقي تقاضا كننده، براي ٥ حساب پست  ٤)
ــتر دامنه اسمي، و آغاز  ــاب هاي كاربران آنالين يا دو يا بيش ــتر يا حس الكترونيكي يا بيش
عمدي  ارسال پيام هاي پست الكترونيكي تجاري از هر گونه تركيب اين قبيل حساب ها 

يا دامنه هاي اسمي، يا
ــتر  P آدرس IP يا بيش ٥) نمايش غلط اينكه فردي تقاضا كننده يا دريافت كننده قانوني ٥ ٥)

باشد، و آغاز  عمدي ارسال پيام هاي پست الكترونيكي تجاري از اين آدرس ها،
يا توطئه براي انجام اين موضوعات، بايد مجازات شود طبق زير بخش (ب).

الف) جريمه ها- مجازات براي جرمي تحت شمول بخش (الف) طبق قرار زير است؛
(١) جريمه نقدي، زنداني شدن براي مدتي حداكثر تا ٥ سال، يا هر دو، اگر-

ــت قوانين اياالت متحده يا هر  ــه در كمك به هر گونه جنايتی تح ــورت گرفت ــرم ص (A) ج
ايالتي؛ يا

ــت، يا تحت قانون هر  ــده اس (B) مدعي عليه در قبل تحت اين بند يا بند ١٠٣٠ محكوم ش
ــي غير مجاز به  ــت الكترونيكي تجاري يا دسترس ــال پيام هاي پس ايالتي براي انجام ارس

رايانه؛
٣ سال ٢٠٠٣ تكميل شد.١ نيت اين عمل ايجاد استاندارد  CAN اين ماده با قانون هرزنامهN
ــاي الكترونيكي تجاري اعمال  ــرل ايميل هاي تجاري٢ كه به پيام ه ــي بود براي كنت ــد مل واح
ــاي تجاري و معامله اي موجود. اين رويكرد قاعده  ــا نه پيام هاي مربوط به رابطه ه ــود، ام مي ش
ــت كه پيام هاي الكترونيكي تجاري شامل نشانه اي از تقاضا باشد،  ــازي نيازمند اين اس مند س

٢٠٠٣“ - قانون  ــته و بازاريابي ــتهجن ناخواس ــتر در مورد ”قانون كنترل يورش موضوعات مس ١. براي جزييات بيش
.pdf. .ff ١٨٧-http://www.spamlaws.com/f/pdf/pl١٠٨ ٢٠٠٣ رجوع كنيد به: CAN-SPAM

ــرانجام جلوي اييل هاي ناخواسته را مي گيرد؟، مجله مروري قانون  ٢٠٠٣ س CAN-SPAM آيا قانون ،M Hamel .l ٢
.١٩٦ ،٣٩، ٢٠٠٥ ،New Eng،



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۱۳

١٠٣٧٧ ارسال كنندگان ١٨U.S.C ــتنده.١ ــتورالعمل هاي انتخابي و آدرس فرس ــامل دس ش
ــرتيتر ايميل را براي دور زدن فناوري هرزنامه ها را جرم مي دانند به ويژه اگر آنها اطالعات س
فيلتر، تحريف كنند.٢ به عالوه اين ماده دسترسي غير مجاز به رايانه اي محافظت شده و شروع

ارسال پيام هاي پست الكترونيكي تجاري را جرم مي داند.

۱۳-۱-۶ سوءاستفاده از ابزارها
موضوع جدي ديگر در دسترس بودن نرم افزارها و سخت افزار هاي اختصاصي براي ارتكاب
ــد.٣ جدا از ازدياد «ابزارهاي هك كننده»، مبادله گذرواژه ها كه كاربران غير به جرايم مي باش
مجاز را براي دسترسي به رايانه قادر مي سازد، چالش مهمي است.٤ در دسترس بودن و تهديد
ــتفاده از اين ابزارها تنها براي ارتكاب به جرم ــايل تمركز روي جر م انگاري اس بالقوه اين وس
مشكل است. بيشتر نظام هاي حقوقي كيفري ملي داراي برخي ماده ها بوده كه تهيه و توليد
ــا را جرم مي دانند، به عالوه «تالش براي جرم». رويكردي براي مبارزه عليه توزيع ــن ابزاره اي
ــد. در كل اين جرم انگاري -كه به طور ــايل، جرم انگاري توليد اين ابزارها مي باش اين قبيل وس
معمول با جابجايي مسئوليت جنايي همراه است- به بيشتر جرايم جدي محدود مي باشد. به
ــترش جرم انگاري براي مرتكبين اعمال ويژه در قانونگذاري اتحاديه اروپا، تمايالتي براي گس

با جرم با شدت كمتر وجود دارد.٥

٢٠٠٥، صفحه٥، قابل دسترسي در سايت: Bueti، بررسي ITU در قانونگذاري ضد هرزنامه دنيا .١
http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.
pdf
Omega World Travel v. ــد از ــذاري هرزنامه بع .، آينده قانونگ Wong :ــه ــتر بنگريد ب ــراي اطالعات بيش g. ب ٢

Mummagraphics، مجله قانون و فناوري هارواد ٢٠٠٧، جلد ٢٠، صفحه ٤٥٩، قابل دسترسي در سايت:
http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v20/20HarvJLTech459.pdf.

٣. گزارش روند امنيت وب ٢٠٠٤، صفحه ١١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.websense.com/securitylabs/resource/WebsenseSecurityLabs20042H_Re-
port.pdf
3، قابل دسترسي در سايت: صفحه ،2003 GAO ، "، - كنترل رايانه بر سيستم پرداخت اينترنتي « امنيت اطالعات
http://www.globalsecurity.org/security/library/report/gao/d03837.pdf.

.143 صفحه Sieber، گزارش جرايم سازمان يافته اتحاديه اروپا 2004،
ــتفاده شده براي دسترسي به كنترل سيستم مي باشد. يك گذرواژه منتشر  ــار گذرواژه اس ٤. مثالي در اين زمينه انتش

شده مي تواند دسترسي به اطالعات منع شده صدها كاربر را فراهم كند.
١٤٩, ٢,٦,٢٠٠١ مي باشد. ABl. EG Nr. L ٥. مثالي در اين زمينه چهارچوب تصميم اتحاديه اروپا
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كنوانسيون جرايم سايبري
ــتقلي براي  ــيون جرم كيفري مس با توجه به ابتكارات اتحاديه اروپا، نگارندگان اين كنوانس
ــي به اطالعات براي سوءاستفاده و  ــايل خاص يا دسترس اعمال غير قانوني ويژه با توجه به وس
ــترس بودن رايانه ها يا اطالعات  ــقم و در دس اهداف مجرمانه عليه محرمانه بودن، صحت و س

وضع كردند:١

٦:  سوءاستفاده از ابزارها ٦ماده
ــررات نمايد كه در صورت  ــه گونه اي اقدام به وضع قوانين و مق ــك از اعضا بايد ب ــر ي (١) ه
لزوم براساس حقوق داخلي خود هرگونه اقدامات عمدي و غيرحقوقي زير را جرم انگاري 

كند؛
الف) توليد، فروش و تأمين براي استفاده، وارد كردن، توزيع يا به نحوي ديگر در دسترس 
ــت كه در كل به  ــتگاهي كه دربردارنده برنامه رايانه اي اس ــواردي چون دس ــرار دادن م ق
٥ طراحي شده و همچنين رمز عبور  ٥تا منظور ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در مواد ٢
رايانه اي كه دستيابي يا داده اي مشابه كه بوسيله آن تمام يا بخشي از سامانه رايانه قابل 
ــتفاده  ٥ مورد اس ٥تا ــت و به قصد ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در مواد ٢ ــتيابي اس ٢دس

قرار مي گيرد.
ب) در اختيار داشتن موردي از موارد مندرج در بند (الف) با قصد ارتكاب هر يك از جرايم 
ــئوليت  ــت عضو مورد نظر مقرر  كند كه بيش از آن كه مس ٥ ممكن اس ٥تا ٢مقرر در مواد ٢

كيفري باشد، بايد آن موارد به تصرف شخص مورد نظر درآمده باشد.
(٢) اين ماده نبايد به گونه اي تفسير شود كه مسئوليت كيفري را در جايي كه توليد، فروش، 
تأمين براي استفاده، وارد كردن، توزيع يا ديگر موارد در اختيار يا مورد تصرف قرار دادن 

٧١: ”براي مبارزه كارآمد با چنين خطراتي، قانون  ١. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
ــيون قبلي تخلفات تحت تبصره هاي  ــخص در مبدا ممانعت به عمل بياورد، كميس كيفري بايد از اعمال خطرناك مش
ــعه هاي اخير درون شوراي اروپا (كنوانسيون اتحاديه اروپا در حفاظت  ــاس توس ٥. در اين خصوص اين ماده بر اس تا ٢
٨) و اتحاديه اروپا (بخشنامه ٨٤/٩٨/EC، پارلمان  ٨° ١٧٨ ETS N ــاس دسترسي مشروط - ــرويس ها بر اس Nقانوني از س
ــرويس ها مشروط به دسترسي) و ماده هاي مربوطه در برخي  ١٩٩٨ در حفاظت قانوني از س ــوراي ٢٠ نوامبر اروپا و ش

كشورها مي باشد.
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٥ اين ٥تا ــدرج در بند يك اين ماده براي ارتكاب ديگر جرايم مقرر به جز مواد ٢ ــوارد من ٢م
كنوانسيون آمده در برگيرد. همانند ارزيابي مجاز يا قانوني از سامانه رايانه اي.

ــود به ــرط عدم اعمال بند يك اين ماده را براي خود قائل ش (٣) هر عضو مي تواند حق ش
ــترس قرار دادن رمز عبور ــرطي كه اعمال حق مذكور مربوط به فروش، توزيع يا دردس ش

رايانه اي به كد دستيابي يا داده اي نباشد.

موضوعات تحت پوشش:
ــايبري و گذرواژه هايي كه ــه ارتكاب و ترويج جرايم س ــف)١ هر دو ابزار١ مختص ب ــد (ال بن

دسترسي به رايانه را مقدور ساخته مشخص مي كند.
é عبارت «ابزار» هم سخت افزار و هم نرم افزار را در بر مي گيرد بر اساس راه حل هاي براي
ارتكاب به يكي از جرايم ذكر شده. گزارش تبييني براي نمونه نرم افزاري مثل برنامه هاي

ويروسي، يا برنامه هاي مختص به دست آوردن دسترسي به رايانه را ذكر مي كند.٢
ــابه» برخالف ابزارها اعمال رايانه را اجرا ــي، يا اطالعات مش é «گذرواژه رايانه، كد دسترس
ــئوالي كه در اين متن مورد بحث ــي پيدا مي كنند. يك س نمي كنند بلكه به كدها دسترس
ــت كه آيا انتشار آسيب پذيري سامانه ها تحت اين ماده پوشش داده قرار مي گيرد اين اس
ــيب پذيري سامانه ها به حتم ــي كالسيك آس ــود يا خير.٣ برخالف كدهاي دسترس مي ش
دسترسي سريعي به رايانه را فراهم نمي كند بلكه مجرم را براي استفاده از آسيب پذيري ها

براي حمله موفق به رايانه توانا مي سازد.

اعمال تحت پوشش:
اين كنوانسيون دامنه وسيعي از اعمال را جرم تلقي مي كند. عالوه بر توليد، فروش، خريد

ــاره به عمل فعال ارسال اطالعات به ديگران دارد - گزارش  ــار در گزارش تبييني (توزيع اش ١. با تعريف توزيع يا انتش
٧٢)، نگارندگان كنوانسيون وسايل را به نرم افزار محدود كردند. اگر چه گزارش تبييني در اين موضوع  تبييني شماره
مشخص نيست، احتمال اين مي رود كه نه تنها نرم افزار را پوشش دهد بلكه سخت افزار را نيز تحت پوشش قرار دهد.

.٧٢ ٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره
Biancuzzi، قانون افشاي كامل، ٢٠٠٨، قابل دسترسي در سايت: .٣

http://www.securityfocus.com/print/columnists/466.
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ــا و گذرواژه ها را نيز جرم  ــترس بودن ابزاره ــتعمال، واردات، توزيع يا ميزان در دس ــراي اس ب
مي داند. رويكردي مشابه (محدود به ابزارهاي مختص به دور زدن اعمال فني) را در قانونگذاري 
ــازي كپي رايت١  و تعدادي كشور كه ماده هاي مشابهي را تكميل  ــان س اتحاديه اروپا در يكس

كرده اند در قانون كيفريشان مي توان يافت.٢
é «توزيع» اعمال فعالي را پوشش مي دهد از دادن ابزارها و گذرواژه ها به ديگران.٣

ــروش ابزار ها و گذرواژه ها در عوض پول يا  ــامل ف ــروش» اعمالي را توصيف مي كند ش é «ف
چيزهاي ديگر.

é « تهيه كردن براي استفاده» اعمالي وابسته به بدست آوردن ابزارها و گذرواژه ها را تحت 
پوشش قرار مي دهد.٤ اين حقيقت كه تهيه مرتبط به استفاده از اين ابزارها است نيازمند 
ــازي جنبه هاي خاص كپي رايت و  ــوراي ٢٢ مي٢٠٠١ در يكسان س ٢٩/٢٠٠١/EC پارلمان اروپا و ش ــنامه ١. بخش

حقوق وابسته در جامعه اطالعاتي.
٦- الزامات به عنوان اعمال تكنولوژيكي تبصره

ــخص با  ــورهاي عضو بايد حفاظت قانوني كافي در برابر دور زدن هر گونه اعمال فني موثر را مهيا كنند، كه ش ١- كش
دانش يا بر پايه تفكرات منطقي بداند كه در حال دنبال كردن موضوع مي باشد.

ــاخت، واردات، توزيع، كرايه، آگهي براي فروش يا كرايه، يا  ــورهاي عضو بايد حفاظت قانوني كافي در برابر س ٢. كش
داشتن وسايل محصوالت براي اهداف تجاري مهيا كنند، يا آماده كردن سرويس كه:

(a) توسعه داده شده، تبليغ شده يا به فروش گذاشته شده به منظور دور زدن اعمال فني  ، يا
(b) از قبل طراحي، توليد و يا اجرا كرده براي تسهيل در دور زدن اعمال فني .

٢. براي مثال رويكرد قانونگذاري اياالت متحده را ببينيد:
١٠٢٩، (كالهبرداري و فعاليت هاي وابسته در رابطه با دسترسي به وسايل § .U.S.C ١٨

(a) هر كس-
(١) به عمد و با نيت كالهبرداري،يك يا چند وسيله دسترسي را توليد، استفاده يا حمل و نقل كند؛

ــتفاده يا حمل و نقل كند، در طول يك  ــي را توليد، اس ــيله دسترس (٢) به عمد و با نيت كالهبرداري،يك يا چند وس
١٠٠٠ دالر يا بيشتر را بدست آورد؛ سال، در اين دوره چيزي را به ارز

(٣) به عمد و با نيت كالهبرداري داراي ١٥ يا بيشتر وسيله كه غير مجاز هستند باشد؛
(٤) به عمد و با نيت كالهبرداري، توليد ابزارهايي براي اقدام به اين امر كند.

ــيله اي معامالت را تحت تاثير قرار دهد براي گرفتن پول يا هر چيز ارزش دار  (٥) به عمد و با نيت كالهبرداري با وس
دالر؛ در طول يك سال گرفتن چيزي به ارزش ١٠٠٠

(٦) بدون اختيار قانوني از فردي درخواست:
(A) ارايه وسيله دسترسي؛ يا

(B) فروختن اطالعات براي بدست آوردن وسيله دسترسي؛
(٧) به عمد و با نيت كالهبرداري از وسايل در اختيار فردي استفاده كند؛

(٨) به عمد و با نيت كالهبرداري اطالعات را تغير دهد.
.٧٢ ٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا شماره

٣ كنوانسيون جرايم سايبري  ٦، زير بند ٤. اين رويكرد مي تواند منجر به جرم انگاري گسترده اي شود. بنابراين تبصره
ــرط و  ــايل و گذرواژه ها ش ــتن وس ــترس گذاش ــازد كه در جرم انگاري توزيع ، فروش و در دس ــورها را قادر مي س كش

محدوديت قائل شوند
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نيت مجرم براي تهيه ابزار براي استفاده آن كه فراتر از نيت «عادي» بوده «كه براي هدف
٥ استفاده شود». ارتكاب به جرم وضع شده در تبصره ٢ تا

واردات اعمالي را براي بدست آوردن ابزارها و كدهاي دسترسي از كشورهاي خارجي تحت
ــه اين قبيل ابزارها را براي فروش وارد مي كنند ــرار مي دهد.١ در نتيجه مجرماني ك ــش ق پوش
ــزار مي توانند تحت پيگرد قانوني قرار بگيرند. با توجه به اين حقيقت كه ــل از ارايه اب ــي قب حت
تهيه اين ابزارها تنها زماني تخلف محسوب مي شود كه احتمال داشته باشد بدون نيت فروش
ــايبري پوشش ــيون جرايم س ــتفاده از اين ابزارها آنها را وارد كنند تحت ماده ٦ كنوانس ٦يا اس

داده شده است.
ــد به اين بخش ها ــه كاربران ديگر بتوانن ــاره به عملي دارد ك ــتن» اش ــترس گذاش «در دس
دسترسي داشته باشند.٢ گزارش تبييني پيشنهاد مي كند كه عبارت «در دسترس گذاشتن»
همچنين ايجاد يا گردآوري هايپرلينك ها به منظور تسهيل دسترسي به اين ابزارها را پوشش

مي دهد.٣

ابزارهاي با استفاده دوگانه
ــازي كپي رايت٤، اين ماده نه تنها به ــان س ــمت يكس برخالف رويكرد اتحاديه اروپا به س
وسايلي كه فقط براي تسهيل ارتكاب به جرايم سايبري اعمال مي شوند- بلكه اين كنوانسيون
ــش مي دهد، كه نيت ــوند را نيز پوش ــتفاده مي ش ــايلي را كه عمومًا براي اهداف قانوني اس وس
مجرم براي انجام جرم مي باشد. در گزارش تبييني، نگارندگان پيشنهاد كردند كه محدوديت
ــت منجر به ــده فقط براي ارتكاب به جرم خيلي محدود بود و مي توانس ابزارهای طراحي ش
مشكالت برطرف نشدنی از مدرك در فرآيندهاي جنايي شود، در برخي جاها در حقيقت اين

١. تبصره٦، زيرپاراگراف ٣ كنوانسيون جرايم سايبري اعضا را قادر مي سازد براي محدود كرد تخلف شماري به توزيع، 
فروش، و در دسترس گذاشتن گذرواژه.

.٧٢ ٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
ــماره ٧٢: «اين عبارت همچنين ايجاد يا گردآوري  ــيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري ش ٣. گزارش تبييني كنوانس

هايپرلينك ها به منظور تسهيل دسترسي به اين ابزارها را پوشش مي دهد».
ــازي جنبه هاي خاص كپي رايت و  ــوراي ٢٢ مي ٢٠٠١ در يكسان س ٢٩/٢٠٠١/EC پارلمان اروپا و ش ــنامه ٤. بخش

حقوق وابسته در جامعه اطالعاتي.



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۱۸

ماده اجرا شدني نيست يا تنها در موارد نادر قابل اجراست.١
براي تضمين حفاظت درست از رايانه، متخصصان از نرم افزارهاي ويروسي استفاده مي كنند 
كه مي توانند آنها را براي اجراي قانون بهتر ياري كنند. اين كنوانسيون نگراني هاي موجود را 

به سه شيوه مورد بررسي قرار مي دهد:٢
٦، بند ب)١ را براي شرط گذاشتن با توجه به داشتن تعداد كمتري  ٦ اين امر اعضاي ماده é

از اين بخشها، قبل از مسئوليت قانوني نسبت داده شود قادر مي سازد.
é جدا از اين، جرم انگاري داشتن اين ابزارها محدو مي باشد با نياز نيت استفاده از اين ابزارها 
ــده است.٣ ــرح داده ش ــيون ش ٥ تا ٥ كنوانس ٢ ٢براي ارتكاب به جرم به طوري كه در تبصره

ــده بود براي «:اجتناب از خطر  ــامل ش ــاره دارد كه اين نيت خاص ش گزارش تبييني اش
ــند،  ــوند و براي اهداف قانوني به فروش مي رس ــايل توليد مي ش جرم انگاري جايي كه وس

٧٣: نگارندگان اينكه ايا اين وسايل بايد محدود  ١. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
ــايلي كه فقط براي ارتكاب به جرم ساخته شده اند را مورد بحث قرار دادند، بموجب آن وسايل با كاربرد  ــوند به وس ش
ــدند. اين امر در نظر گرفته شده بود كه خيلي محدود باشد. اين مي تواند مشكالت غير قابل نفوق  ــتثني ش دوگانه مس
از مدرك در فرآيندهاي جنايي شود، در برخي جاها در حقيقت اين ماده اجرا شدني نيست يا تنها در موارد نادر قابل 
اجراست. راه ديگر براي در بر گرفتن همه وسايل حتي اگر قانوني توليد و توزيع مي شوند هم رد شد. تنها عنصر ذهني 
ــت براي مجازات كردن تعيين كننده باشد، رويكردي كه در حوزه جعل پول  نيت ارتكاب به تخلف رايانه اي ممكن اس
هم پذيرفته نشد. به عنوان سازشي منطقي اين كنوانسيون دامنه اش را به مواردي محدود كرد كه وسايل بدون غرض 

طراحي شوند، يا از اول براي ارتكاب به جرم درست شده اند.
٢٥١٢ (٢) را  § .U.S.C ــال ١٨ ــوع براي مث ــراي هدف قرار دادن اين موض ــه رويكرد اياالت متحده ب ــه ب ــا توج ٨. ب ٢

ببينيد:
(2) نبايد تحت اين بخش غير قانوني باشد براي -

(a) ارايه دهنده خدمات ارتباطات الكترونيك يا سيمي يا يك كارمند، نماينده، يا افسر يا شخصي تحت قرارداد با، اين 
ارايه دهنده، در حالت عادي داد و ستد فراهم كردن سرويس ارتباطات الكترونيكي، يا

)b) يك كارمند، نماينده، يا افسر يا شخصي تحت قرارداد با اياالت متحده، يا يك ايالت، يا بخش فرعي سياسي وابسته  )
به آن، براي ارسال از طريق پست، ارسال يا حمل در داخل ايالت يا به خارج، يا ساختن، داشتن، يا فروختن هر وسيله 
ــته يا داشتن دليل با دانستن اينكه طراحي اين قبيل وسايل براي تداخل  ــايل ديگر دانس الكترونيكي، مكانيكي، يا وس

در ارتباطات سيمي، الكترونيكي و گفتاري سودمند است.
٣. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،٢٠٠٩ ، صفحه ٣٩، موجود در سايت:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Re-
ports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.
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براي مثال براي مقابله با حمالت عليه رايانه ها».١
é در نهايت، نگارندگان كنوانسيون به طور واضح در بند ٢ بيان كردند كه ابزارهاي درست
براي آزمايش يا براي حفاظت رايانه توسط اين ماده پوشش داده نشده است، به طوريكه

اعمال بدون مجوز را پوشش مي دهد.

جرم انگاري مالكيت
بند ب)١ قواعد بند الف)١ را بيشتر در بر مي گيرد، با جرم انگاري داشتن وسايل يا گذرواژه
ــتن اين ابزارها بحث برانگيز مي باشد.٢ ــد. جر م انگاري داش ها، اگر مرتبط با نيت مجرمانه باش
ــتند كه ــت اعضا نگران اين هس ٦ماده ٦ به ابزارهايي كه فقط براي ارتكاب به جرم محدود نيس
جرم انگاري داشتن اين ابزارها مي تواند ايجاد خطراتي غير قابل پذيرش براي اداره كننده گان
ــتن اينكه ــيون اعضا را براي الزم دانس ــبكه بكند.٣ اين كنوانس ــبكه و متخصصان امنيت ش ش
ــئولين جزايي ــدن به مس تعداد خاصي از اين قبيل بخش ها در مالكيت بوده قبل از متصل ش

قادر مي سازد.

عنصر معنوي:
٦ نيازمند اين است ــط كنوانسيون جرايم سايبري ماده ــده توس ٦مثل همه جرايم تعريف ش
٦ ــش ماده ٦ عالوه بر نيت با توجه به اعمال تحت پوش ــرم را به عمد انجام دهد.٤ ــرم ج ــه مج ك
كنوانسيون جرايم سايبري نيازمند نيت خاص ديگري است كه وسيله براي هدف ارتكاب به
٢ به طور واضح بيان  ٧٦: «پاراگراف ــماره ــماره ش ــايبري ش ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٦. گزارش تبييني كنوانس ١
ــي هاي با مجوز يا حفاظت از رايانه توسط اين ماده پوشش داده نشده اند.  ــده براي بررس مي كند كه ابزارهاي ايجاد ش
ــايل  ــايل كرك كننده) و وس ــت. براي مثال، ابزارهاي آزمايش كننده (وس اين مفهوم محتوي عبارت «غير قانوني» اس
طراحي شده براي تجزيه و تحليل شبكه براي كنترل اعتماد پذيري محصوالت فناوري اطالعات شان يا براي آزمايش 

امنيت سيستم براي اهداف قانوني توليد شده اند، و بايد به عنوان «قانوني»  در نظر گرفته شوند.»
٢٠٠٤، صفحه ٧٣١. ٢. گركي، كنوانسيون جرايم سايبري، چند رسانه ها و ركت

ــرويس ها (WITSA) اعالميه اي از كنوانسيون جرايم سايبري  ــتگي س ٣. براي مثال دنياي فناوري اطالعات و پيوس
اتحاديه اروپا ، ٢٠٠٠، قابل دسترسی در سايت:

http://www.witsa.org/papers/COEstmt.pdp g p p p f;ff
٢٠٠٠، قابل دسترسی در سايت:  گروه صنعتي هنوز نگران پيش نويس كنوانسيون جرايم سايبري است،

http://www.out-law.com/page-1217
.٣٩ ٤. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
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٥-٢ كنوانسيون جرايم سايبري وضع شده مي باشد.١ هر گونه جرمي كه در مواد

عنصر قانوني:
ــوند تا جرم به  ــده در باال، اين اعمال بايد «غير قانوني» انجام ش ــابه با ماده هاي بحث ش مش
ــاب آيند.٢ با توجه به ترس از اينكه اين ماده مي تواند براي جرم انگاري اعمال قانوني نرم  حس
ــيون اشاره داشتند كه اين  ــود نگارندگان كنوانس ــتفاده ش افزارها در ميان اعمال حفاظتي اس

قبيل اعمال در نظر گرفته نشده كه «غير قانوني» انجام شوند.٣

محدوديت ها و استثناها:
ــرطي  ــيون گزينه ش ــتن اين ابزارها، كنوانس به دليل بحث روي نياز براي جرم انگاري داش
٣ بند ٣ را پيشنهاد مي كند (عالوه بر پاراگراف (ب)١، جمله دوم). اگر عضوي  ٦ ٦پيچيده در ماده
از اين شروط استفاده كند، جرم انگاري داشتن اين ابزارها مستثني مي شود و تعدادي از اعمال 

غير قانوني مشمول بند (الف)١ - براي مثال در توليد اين ابزارها.٤

شكل قانوني كشورهاي همسود
٩ شكل قانوني  ــيون جرايم سايبري را مي توان در بخش ٩ كنوانس ٦ ــتا ماده ٦رويكردي همراس

١. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٧٦.
٢. عنصر «غير قانوني» جزئي عادي در ماده هاي قانوني كيفري كنوانسيون جرايم سايبري است. گزارش تبييني بيان 
ــخص درگير آنها را «غير قانوني» انجام مي دهد. اين بينشي را بازتاب مي كند كه رفتار  مي كند: ”جرايم اختصاصي ش
توصيف شده هميشه قابل مجازات نيست، اما ممكن است قانوني يا توجيه پذير باشد نه فقط در مواردي كه دفاعيات 
ــي كه اصول ديگر يا عالقه ها منجر به ممانعت از  ــت، مثا راضي كردن، الزام يا خود دفاعي، اما وقت ــي قابل اجراس قانون
مشموليت جزايي مي شود. عبارت «غير قانوني» معني اش را متني كه استفاده مي شود مي گيرد. بنابراين بدون محدود 
ــت اين مفهوم را در كشور خودشان اجرا كنند، ممكن است اشاره به اعمال انجام  ــازي اينكه چگونه اعضا ممكن اس س
ــد (چه قانونگذار، اجرايي، اداره اي، قضايي، معاهده اي يا رضايتي) يا اعمالي كه پوشش  ــته باش گرفته بودن مجوز داش
داده نشده توسط دفاع هاي قانوني، داليل موجه، توجيه يا اصول وابسته تحت قوانين كشوري. بنابراين اين كنوانسيون 
اعمال ساده انجام شده متعاقب به اجازه دولت قانوني (براي مثال، جايي كه اعمال دولت هاي عضو براي حفظ دستور 
ــيدگي) . عالوه بر اين، فعاليت هاي قانوني و عادي  دادن به عموم، حفاظت امنيت ملي يا تخلفات جنايي مبني بر رس
ــتند، اجراي قانوني و عادي يا آزمايشات تجاري نبايد مجازات شوند“  گزارش تبييني  ــبكه ماندگار هس در طراحي ش

كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٣٨.
٣. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٧٧.

٤. براي اطالعات بيشتر گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٧٨ را ببينيد.
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كشورهاي همسود سال ٢٠٠٢ مي توان يافت.١

.۹ بخش
(١) شخصي مرتكب جرم مي شود:

ــتفاده، ــتن عذر موجه قانوني، توليد، خريد، تهيه براي اس الف) به عمد يا بي قصد، بدون داش
صادرات، واردات، توزيع يا در دسترس مي گذارد:

(i) وسيله اي شامل برنامه رايانه اي، كه براي ارتكاب به جرم استفاده مي شود در برابر بخش
٨ يا ٨؛ يا ٧ ،٧ ٦ ،٦ ٥

ــط آن تمام يا بخشي از رايانه ــابه كه توس ــي يا اطالعات مش (ii) گذرواژه رايانه، كد دسترس
قابل دسترسي شود؛

،٥ با اين نيت كه توسط هر فردي كه براي ارتكاب به جرم استفاده مي شود در برابر بخش
٨ يا ٨؛ يا ٧ ،٧ ٦

ــد با اين نيت كه توسط هر فردي ــده در زير بند (i) يا (ii) را دارا مي باش ــی ذكر ش )b) بخش )
٨؛ يا ٨ يا ٧ ،٧ ٦ ،٦ كه براي ارتكاب به جرم استفاده مي شود در برابر بخش ٥

ــود يا براي مدتي نه خيلي زياد ــناخته مي ش ــخصي كه با انجام اين اعمال گناهكار ش (٢ ش
زنداني شود ، يا مبلغي نه خيلي زياد بپردازد، يا هردو.

ــت كه شكل قانوني كشورهاي همسود ــايبري اين اس ــيون جرايم س تفاوت عمده با كنوانس
اعمال بي قصد را جرم مي داند. در حين مذاكرات درباره مدل قانوني كشورهاي مشترك المنافع
ــايل مورد بحث قرار ــتن اين وس ــتر براي اين ماده در مورد جرم انگاري داش اصالحيه هاي بيش

١.”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77- 86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

٩، قابل دسترسي در سايت: Bourne، نشت وزيران كشورهاي مشترك المنافع، چكيده سياست، صفحه
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf.;ff

 ،Savona:مبارزه با جرايم جرايم سايبري: قانونگذاري ملي به عنوان پيش نيازي براي همكاري بين المللي ،Anger
ــازمان ملل  ــات، ٢٠٠٤، صفحه ٣٩؛ كنفرانس س ــراي قانونگذاري، پليس و تحقيق ــاوري: مرزهاي جديد ب ــرم و فن ج
٦، فصل ٦، صفحه  ١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB ،٢٠٠٥ ــات، ــادي اطالع ــزارش اقتص ــعه، گ در تجارت توس

٢٣٣،قابل دسترسي در سايت:
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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گرفت. گروه متخصصين پيشنهاد كرد كه كساني مجرم به حساب آيند كه بيشتر از يك بخش 
از اين ابزارها را داشته باشند.١ كانادا رويكرد مشابهي را پيشنهاد كرد بدون پيش تعريف كردن 

تعداد بخش هايي كه منجر به تخلف به حساب آمدن مي شود.٢

پيش نويس كنوانسيون استانفورد
ــيون ١٩٩٩ استانفورد٣ شامل ماده اي كه اعمال مربوط به  ــمي كنوانس ٩پيش نويس غير رس

وسايل غير قانوني خاص را جرم دانسته مي باشد.

ماده ۳: جرايم
١. جرايم تحت اين كنوانسيون صورت مي گيرد زماني كه فردي غير قانوني و عمدي در هر 

١. پيشنهاد گروه متخصصين براي اصالحيه:
پاراگراف٣:

شخصي كه داراي بيشتر از يك وسيله ذكر شده در زيرپاراگراف (i) يا (ii) مي باشد، نيت ارتكاب به اعمال تخلفي عليه 
٨ را دارد مگر اينكه خالف آن ثابت شود. بخش ٥، ٦، ٧ يا

ــت. براي برخي كشورها پيش فرضي ممكن است خيلي مفيد باشد تا براي  ــت: زيربخش ٣ ماده اي انتخابي اس يادداش
كشورهاي ديگر، البته ممكن است در متن اين تخلف خاص ارزش زيادي نداشته باشد. كشورها نياز به در نظر گرفتن 

اينكه آيا اضافه كردن در ميان متن قانوني ويژه مفيد خواهد بود يا نه دارند.
٢. پيشنهاديه كانادا براي اصالحيه:

پاراگراف٣:
ــيله دارد [براي اعمال كردن] ذكر شده در زيرپاراگراف (i) يا (ii) ، دادگاهي ممكن  ــتر از يك وس ــخصي بيش وقتي ش
٨ ، مگر اينكه  ٥،٦،٧ يا است استنتاج كند كه شخص داراي آيتم داراي نيت ارتكاب به تخلف مي باشد در مقابل بخش

شخص دليل منطقي داشته باشد.
ــت. براي برخي كشورها پيش فرضي ممكن است خيلي مفيد باشد تا براي  ــت: زيربخش ٣ ماده اي انتخابي اس يادداش
كشورهاي ديگر، البته ممكن است در متن اين تخلف خاص ارزش زيادي نداشته باشد. كشورها نياز به در نظر گرفتن 

اينكه آيا اضافه كردن در ميان متن قانوني ويژه مفيد خواهد بود يا نه دارند.
٣. پيش نويس كنوانسيون بين المللي استانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانسي به ميزباني دانشگاه استانفورد در سال 
١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت.متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، صفحه 

٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س Goodman/Brenner  نتايج ناش ــتر rبراي اطالعات بيش
٢٠٠٢، صفحه ٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦،

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  Soafer

صفحه ٢٢٥، موجود در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

.٧٨ ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، ٢٠٠٢، صفحه
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كدام از اعمال زير بدون مجوز قانوني، اجازه، يا رضايت درگير باشد:
[...]

ــتفاده، عرضه، يا توزيع هر وسيله يا برنامه اي براي انجام اعمالي كه ــاخت، فروش، اس ن) س
٤ اين كنوانسيون ممنوع مي باشد؛ ٣طبق تبصره ٣ و

ــتند كه در كل هيچ نوع از سخنراني، انتشار تحت پيش ــاره داش ــيون اش نگارندگان كنوانس
نويس استانفورد به عنوان عملي جنايي برخورد نمي شود.١ تنها استثنا مربوط به وسايل غير
ــمردن بايد محدود به اعمال ــت.٢ در اين متن نگارندگان تاكيد كردند كه تخلف ش قانوني اس

ذكر شده باشد و براي مثال بحث در مورد آسيب پذيري سيستم را پوشش ندهد.٣

۱۴-۱-۶ جعل رايانه اي
ــتر اسناد قانوني اسناد ــامل جعل رايانه اي نادر بوده اند، زيرا بيش در قبل اقدامات جنايي ش
ــد.٤ روند ديجيتال ــازي، اين وضعيت در حال تغيير مي باش ــي بودند. با ديجيتال س محسوس
ــناد با ايجاد پيش زمينه اي قانوني براي استفاده شان حمايت مي شود، براي مثال با ــدن اس ش
شناخت قانوني امضاهاي ديجيتال. به عالوه، ماده هاي قانوني عليه جعل رايانه اي نقش مهمي

در جنگ عليه فيشينگ بازي مي كند.٥

ــم و  ــيون بين المللي تروريس ــنهادي براي كنوانس Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova  و ديگران، پيش .a ١
جرايم سايبري، ٢٠٠٠ موجود در سايت: 

http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
ــم و  ــيون بين المللي تروريس ــنهادي براي كنوانس Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova  و ديگران، پيش .a ٢

جرايم سايبري، ٢٠٠٠ موجود در سايت: 
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm

٣. ”پيش نويس تالش عمدي و آگاهانه براي حمله غير قانوني را جرم مي داند، اما موضوعات در مورد آسيب پذيري 
ــنهادي براي  ــد“ Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others ، پيش ــه عمدي را جرم نمي دان sرايان

٢٠٠٠ موجود در سايت زير را ببينيد: كنوانسيون بين المللي تروريسم و جرايم سايبري،
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm

٤. كتاب Walden, Computer Crimes and Digital Investigations, ٢٠٠٦, فصل ٣ را ببينيد.
Austria, Forgery in Cyberspace: The Spoof could be on you, University of ــال ــراي مث f. ب ٥
٢٠٠٤ موجود در سايت زير را ببينيد: ،٤ Pittsburgh School of Law, مجله فناوري قانون و سياست شماره

http://tlp.law.pitt.edu/articles/Vol5-Austria.pdf.
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كنوانسيون جرايم سايبري
ــناد ملموس را تخلف قلمداد مي كنند.١ نگارندگان  ــتم هاي قانوني جعل اس ــتر سيس بيش
ــاختار رويكردهاي ملي متفاوت است.٢ هنگامي كه يك مفهوم  ــيون بيان كردند كه س كنوانس
ــند ديگري بر اساس اعتبار بيانيه مي باشد. نگارندگان تصميم به  ــاس اعتبار نويسنده س بر اس
اجراي كمينه استاندارها. حفاظت از امنيت و اتكاپذيري اطالعات الكترونيكي با ايجاد تخلف 
موازي با اعمال جعل به اسناد ملموس براي پر كردن شكاف ها در قانون جزايي كه ممكن است 

به اطالعات ذخيره شده الكترونيكي اعمال نشود.٣
٧: جعل مرتبط با رايانه ٧ماده

هر عضوي از اعضاء بايد به گونه اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم 
١. براي مثال  U.S.C. § ٤٩٥١٨ را ببينيد:

ــتور، نامه و ... را جعل كند يا تغيير دهد براي بدست آوردن خود يا فرد ــتاري مثل قرارد، دس ــي هر گونه نوش هر كس
ــران يا كارمندان اياالت متحده ؛ يا هر كسي كه به عنوان گفتار درست ــتقيم پول از افس ــتقيم يا غير مس ديگري مس
ــال يا نمايش دهد در هر ــر كند با نيت گول زدن اياالت متحده؛ يا هر كس ارس ــته هاي جعلي را بيان يا منتش نوش
ــدن براي مدتي كمتر ــود يا زنداني ش اداره اي متني را آگاهانه و با نيت گول زدن اياالت متحده بايد مبلغي جريمه ش

10 سال، يا هر دو. از
يا بخش 267 قانون كيفري آلمان را ببينيد:

267 تحريف اسناد بخش
ــند جعلي و تحريفي  ــند اصلي را تحريف كند يا از س ــت كند، س ــندي جعلي درس (١).هر كس براي فريب قانون، س

٥ سال زنداني شود يا مبلغي جريمه. استفاده كند، بايد براي مدتي نه بيشتر از
(٢).هر تالشي در اين راستا بايد مجازات شود.

١٠ سال باشد. موارد زير جدي به حساب مي آيند  (٣).موارد جدي مجازات بايد زنداني شدن براي دوره اي از ٦ ماه تا
اگر مرتكب آنها را انجام دهد:

١..انجام اين كارها به صورت حرفه اي يا عضوي گروهي كه به طور پيوسته اقدام به اين اعمال مي نمايند؛
٢..ايجاد ضرر مالي عظيم؛

٣..با جعل زياد باعث ايجاد مشكل امنيتي گردد.
٤..سوءاستفاده از قدرت يا مقامش به عنوان كارمندي رسمي.

ــود به عنوان عضوي از گروه خالفكاران  كه تخلف را ادامه  ــناد به صورت حرفه اي ش (٤).هر كس مرتكب تحريف اس
ــدت كمتر زنداني  ــود، در موارد با ش ــال زنداني ش ٢٦٩،  بايد از يك تا ١٠ س تا ٢٦٧ ٢٦٤ يا تا دهد تحت بخش ٢٦٣

٥ سال باشد. شدن بايد از ٦ ماه تا
٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٨٢ را ببينيد.

٨٢: ”هدف اين تبصره ايجاد تخلفي موازي با  ــايبري شماره ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٣. گزارش تبييني كنوانس
ــكاف ها در قانون كيفري وابسته به جعليات سنتي كمك  ــد. كه به پر كردن ش ــناد ملموس مي باش اعمال جعل به اس
مي كند، كه نيازمند قابليت خواندن ديداري بيانات، يا اعالميات موجود در سند و آنهايي كه به اطالعات ذخيره شده 
ــاني به  ــت نتيجه جدي يكس ــود. اداره كردن اين قبيل اطالعات با ارزش مدركي ممكن اس الكترونيكي اعمال نمي ش
ــته باشد اگر عضو سومي به موجب آن گمراه شود. جعليات رايانه اي شامل ايجاد بدون  ــنتي جعل داش عنوان اعمال س
مجوز يا تغيير اطالعات ذخيره شده است بنابراين آنها معامالت قانوني ارزش مدركي متفاوتي را بدست مي آورند، كه 

بر پايه اعتماد پذير بودن اطالعات با هدف فريبكاري مي باشد.“
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براساس حقوق داخلي خود، هر نوع وارد كردن، تفسير يا حقوق عمدي بدون مجوز داده هاي
رايانه اي كه منجر به ايجاد داده هاي غيرمعتبر مي شود با همان قصدي كه از آن انتظار مي رفت
ــي برخوردارند، به كار ــه عنوان داده هايي كه از اعتبار كاف ــتاي اهداف غيرقانوني ب ــا در راس ي
ــوند، جذابيت داده ها به طور مستقيم قابل درك و خواندني باشند چه نباشند، ــته مي ش گذاش
جرم انگاري نمايد. هر يك از اعضا مي تواند به منظور ايجاد مسئوليت كيفري قصد غيرقانوني

يا قصد خالف مشابه را اعالم كند.

اعمال تحت پوشش:
هدف جعل رايانه داده مي باشد -بدون توجه به اينكه چگونه به طور مستقيم قابل خواندن
ــود به عنوان "هرگونه ــيون١تعريف مي ش ــتند. داده هاي رايانه طبق كنوانس يا قابل ادراك هس
ــب براي اعمال در رايانه، شامل برنامه اي ــكلي مناس نمايش حقايق، اطالعات يا مفاهيم در ش
مناسب كه باعث عمل كردن درست رايانه مي شود". اين ماده تنها به داده هاي رايانه به عنوان
ــت كه اين اعمال منجر به ــاره ندارد. به عالوه ضروري اس ــده اش موضوع يكي از اعمال ذكر ش

ساقط شدن اعتبار داده ها شوند.
ــابه ــت كه اطالعات و داده ها مش ٧ماده ٧ نيازمند -حداقل با توجه به عنصر معنوي- اين اس
سندي عمومي يا خصوصي باشد. به اين معني كه اطالعات بايد قانوني مربوط باشد٢ - جعل
ــش ــط اين ماده پوش ــتفاده قرار گيرند توس داده ها كه نمي توانند براي اهداف قانوني مورد اس

داده نشده است.
é "وارد كردن" داده٣ بايد مشابه با توليد سند ملموس دروغين باشد.٤

é عبارت ”تغيير  دادن“ اشاره به دستكاري داده موجود دارد.٥ گزارش تبييني به تغييرات
و دستكاري ها اشاره مي كند.٦

)b)١ كنوانسيون جرايم سايبري را ببينيد. ١. تبصره (
.٨٤ ٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره

٣. براي مثال پر كردن يك فرم يا اضافه كردن اطالعات به يك سند.
.٨٤ ٤. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره

ــماره  ــايبري ش ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٥. با توجه به تعريف «تغيير دادن» در تبصره ٤ گزارش تبييني كنوانس
٦١ را ببينيد.

٦. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٨٣ را ببينيد.
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é عبارت ”توقيف“ داده هاي رايانه عملي را مشخص مي كند كه در دسترس بودن اطالعات 
ــازي  ــاره به پنهان س رايانه را تحت تاثير قرار مي دهد.١ در گزارش تبييني نگارندگان اش
ــدود كردن اطالعات خاص از پايگاه  ــتند.٢ براي مثال مي تواند با مس و  توقيف داده ها داش

داده اي حين ايجاد خودكار سند الكترونيكي انجام شود.
é عبارت ”حذف كردن“ اشاره به عملي كه منجر به برداشته شدن اطالعات از رايانه شده 
ــانه حمل داده دارد.٤ اما  ــتن اطالعات و داده از رس ــاره به برداش دارد.٣ گزارش تبييني اش
ــاس  ــترده تري از عبارت "حذف كردن" را در بر مي گيرد. بر اس دامنه اين ماده تعريف گس
اين تعريف گسترده اين عمل مي تواند هم با برداشتن تمام فايل و هم پاك كردن بخشي 

از اطالعات انجام شود.٥

عنصر معنوي:
ــط كنوانسيون جرايم سايبري ماده ٣ نيازمند اين است  ــده توس ٣مثل همه جرايم تعريف ش
ــامل تعريفي از عبارت «عمدي»  ــيون ش كه مجرم جرايم را به عمد انجام دهد.٦ اين كنوانس
ــاره داشتند كه تعريف «عمدي» بايد در سطع ملي  ــت. در گزارش تبييني نگارندگان اش نيس

انجام شود.٧

ــايبري شماره ٦١ را  ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٤ گزارش تبييني كنوانس ١. با توجه به تعريف «توقيف» در تبصره
ببينيد.

٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٨٣ را ببينيد.
ــايبري شماره  ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٤ گزارش تبييني كنوانس ٣. با توجه به تعريف «حذف كردن» در تبصره

٦١ را ببينيد.
٤. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٨٣ را ببينيد.

٥. اگر تنها بخشي از يك سند پاك شود اين عملل ممكن است تحت عبارت «تغيير دادن» هم قرار بگيرد.
٦. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٣٩.
٧. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٣٩.
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عنصر قانوني:
ــرار بگيرند، اگر «غير ــيون مي توانند تحت پيگرد ق ــال جعل تنها تحت ماده ٧ كنوانس ٧اعم

قانوني» انجام شود.١

محدوديت ها و شرط ها:
٧ماده ٧ به امكان ايجاد مانع به منظور محدود كردن جرم انگاري هم ارايه مي دهد، با نياز به

عنصرهاي اضافي مثل نيت فريبكاري، قبل از مسئوليت قانوني.٢

شكل قانوني كشورهاي همسود
ــات رايانه اي ــگاري جعلي ــامل ماده اي براي جرم ان ــود ش ــورهاي همس ــكل قانوني كش ش

نمي باشد.٣

١. عنصر «غير قانوني» جزئي عادي در ماده هاي قانوني كيفري كنوانسيون جرايم سايبري است. گزارش تبييني بيان 
مي كند: ”تخلفات اختصاصي شخص درگير آنها را «غير قانوني» انجام مي دهد. اين بينشي را بازتاب مي كند كه رفتار 
توصيف شده هميشه قابل مجازات نيست، اما ممكن است قانوني يا توجيه پذير باشد نه فقط در مواردي كه دفاعيات 
ــي كه اصول ديگر يا عالقه ها منجر به ممانعت از  ــت، مثا راضي كردن، الزام يا خود دفاعي، اما وقت ــي قابل اجراس قانون
مشموليت جزايي مي شود. عبارت «غير قانوني» معني اش را متني كه استفاده مي شود مي گيرد. بنابراين بدون محدود 
ــت اين مفهوم را در كشور خودشان اجرا كنند، ممكن است اشاره به اعمال انجام  ــازي اينكه چگونه اعضا ممكن اس س
ــد (چه قانونگذار، اجرايي، اداره اي، قضايي، معاهده اي يا رضايتي) يا اعمالي كه پوشش  ــته باش گرفته بودن مجوز داش
داده نشده توسط دفاع هاي قانوني، داليل موجه، توجيه يا اصول وابسته تحت قوانين كشوري. بنابراين اين كنوانسيون 
اعمال ساده انجام شده متعاقب به اجازه دولت قانوني (براي مثال، جايي كه اعمال دولت هاي عضو براي حفظ دستور 
ــيدگي) . عالوه بر اين، فعاليت هاي قانوني و عادي  دادن به عموم، حفاظت امنيت ملي يا تخلفات جنايي مبني بر رس
ــتند، اجراي قانوني و عادي يا آزمايشات تجاري نبايد مجازات شوند“  گزارش تبييني  ــبكه ماندگار هس در طراحي ش

.٣٨ كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
٨٥ را ببينيد. ٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره

٣. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

براي اطالعات بيشتر نشت وزيران كشورهاي مشترك المنافع را ببينيد موجود در سايت:
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۲۸

پيش نويس كنوانسيون استانفورد
ــيون ١٩٩٩ استانفورد١ شامل ماده اي كه اعمال مربوط به  ــمي كنوانس ٩پيش نويس غير رس

تحريف اطالعات رايانه را جرم دانسته مي باشد.

ماده ۳ : جرايم
ــيون صورت مي گيرد زماني كه فردي غير قانوني و عمدي  ــمول اين كنوانس ١. جرايم مش
ــد، صورت  ــي، اجازه، يا رضايت درگير باش ــال زير بدون مجوز قانون ــدام از اعم ــر ك در ه

مي گيرد؛
[...]

ــتكاري يا تداخل در اطالعات  ــال، دايورت، جابجا، دس )b) ايجاد، ذخيره، تغيير، حذف، ارس )
ــي  ــامانه رايانه اي با هدف ارايه اطالعات غلط به منظور ايجاد ضربه خرابكاري اساس در س

به فرد يا دارايي افراد؛
[...]

٣ روي  ٧ كنوانسيون جرايم سايبري اين حقيقت است كه ماده (ب)١ ٧عمده تفاوت با ماده
٧ ــود بلكه نيازمند ايجاد تداخل در رايانه مي باشد. ماده ــتكاري صرف داده متمركز نمي ش ٧دس

ــايبري به اين اعمال نيازي ندارد. كافي است كه مجرم با نيت اينكه كار  ــيون جرايم س كنوانس
غير قانوني انجام دهد عمل كند.

ــي به ميزباني دانشگاه استانفورد در  ــتانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانس ــيون بين المللي اس ١. پيش نويس كنوانس
سال ١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت. متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، 

صفحه ٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س Goodman/Brenner  نتايج ناش ــتر rبراي اطالعات بيش
٢٠٠٢، صفحه ٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦،

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  Soafer

صفحه ٢٢٥، موجود در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

.٧٨ ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، ٢٠٠٢، صفحه
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سرقت هويت
ــي هاي اخير٢ همچنين انتشارات قانوني و ــانه اي١ نتايج بررس ــش رس با در نظر گرفتن پوش
فني بيشمار٣ در اين رشته به نظر مي رسد كه صحبت در اين مقوله مناسب باشد.٤ علي رغم
ــان ــورها هنوز ماده هايي در نظام حقوقي كيفري مليش جنبه هاي جهاني اين پديده همه كش
ــيون اتحاديه ــرقت هويت را جرم بداند. كميس ــه اعمال مربوط به س ــرده اند كه هم ــرا نك اج
ــورهاي عضو اتحاديه اروپا جرم تلقي ــرقت هويت هنوز در همه كش اروپا اخيراً بيان كرد كه س
ــيون ديدگاهش را بيان كرد كه "همكاري اجرايي قانون اتحاديه اروپا بهتر ــود.٥ كميس نمي ش
ــرقت هويت را جرم تلقي كنند" و اعالم كردند كه به زودي ــود زماني كه همه اعضا س مي ش

تعيين اينكه آيا اين قانونگذاري مناسب است شروع خواهد شد.٦
يكي از مشكالت وابسته به مقايسه ابزارهاي قانوني موجود در مبارزه عليه سرقت هويت اين

٢٠٠٦/٠٥/٢٢ CNN ــرقت بانك ــيوه اي جديد براي س N را ببينيد: ش Thorne/Segal ــرقت هويت l. براي مثال س ١
موجود در سايت 

http://edition.cnn.com/2006/US/05/18/identity.theft/;
كالهبرداري هويتي، نيويورك تايمز، موجود در سايت

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/i/identity_fraud/index.html;
نگاه كنگره آمريكا به سرقت هويت، تريبون بين المللي، ٢٠٠٧/٠٣/٢٢، موجود در سايت

http://www.iht.com/articles/2007/03/21/business/identity.php.
٢. براي مثال منابع زير را ببينيد:

the 2007 Javelin Strategy and Research Identity Fraud Survey; 2006 Better Bureau
Identity Fraud Survey; 2006
Federal Trade Commission Consumer Fraud and Identity Theft Complaint Data; 2003
Federal Trade Commission Identity Theft Survey Report.
Lex Elec- ،ــايبري: موضوعات و راهكارها ــرقت هويت در فضاي س -، س Chawki/Abdel Wahab براي مثال .b ٣

٢٠٠٦، موجود در سايت ،١ tronica، جلد ١١، شماره
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/ chawki_abdel-wahab.pdf;

ــرقت هويت در اياالت متحده: فرصت بهبود حفاظت اطالعات، چند رسانه اي و ركت ٢٠٠٧،  ــوايي س Peeters ، رس
ــرقت هويت: چگونه اتفاق مي افتد، اثرش روي قربانيان و راهكارهاي قانونگذاري، ٢٠٠٠،  Givens,، س ٤١٥؛ صفحه

موجود در سايت
http://www.privacyrights.org/ar/id_theft.htm.

٣-٧-٢ را ببينيد. ٤. با توجه به پديده سرقت هويت بخش
ــورا و كميته نواحي به سمت سياست كلي در مبارزه عليه جرايم سايبري،  ــيون به اتحاديه اروپا، ش ٥. ارتباط از كميس

.٢٦٧ ،٢٠٠٧ ،COM
ــورا و كميته نواحي به سمت سياست كلي در مبارزه عليه جرايم سايبري،  ــيون به اتحاديه اروپا، ش ٦. ارتباط از كميس

.٢٦٧ ،٢٠٠٧ ،COM



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۳۰

ــت كه آنها به مقدار زيادي با همديگر تفاوت دارند.١ تنها عنصر ثابت رويكردهاي موجود  اس
رفتار ممنوع شده وابسته به يك يا چند مرحله زير مي باشد:٢
é مرحله ١: عمل بدست آوردن اطالعات مربوط به هويت؛

é مرحله ٢: عمل داشتن يا انتقال اطالعات مربوط به هويت؛
٣ مرحله ٣: عمل استفاده از اطالعات مربوط به هويت براي اهداف مجرمانه. é

بر اساس اين نظر در كل دو رويكرد منظم براي جرم انگاري سرقت هويت وجود دارد:
ــتن و استفاده از اطالعات مربوط به هويت  ــت آوردن، داش é ايجاد يك ماده كه اعمال، بدس

را جرم محسوب كند (براي اهداف قانوني).
ــت آوردن اطالعات مربوط به هويت (مثل  ــته به بدس é جرم انگاري فردي اعمال نوعي وابس
ــي اطالعات و  ــش بدافزارها، جعل رايانه اي، جاسوس ــر قانوني، توليد و پخ ــي غي دسترس
اختالل در  اطالعات) همچنين اعمال وابسته به داشتن و استفاده از اين اطالعات (مثل 

كالهبرداري رايانه اي) مي باشد.

نمونه اي از رويكرد ماده اي منفرد
١٨ ٨) و ٧)(a)١٠٢٨ § .٨ U.S.C ١٨ ــزا ــاده اي مج ــه براي رويكردهاي م ــهورترين نمون ٨مش

ــند. اين ماده ها دامنه گسترده اي از جرايم مربوط به سرقت  ١٠٢٨A(a)(١) مي باش .a U.S.C
هويت را پوشش مي دهد. در ميان اين رويكرد جرم انگاري محدود به فاز خاصي نيست بلكه هر 
سه مرحله را در بر مي گيرد. با اين وجود مهم است كه تاكيد كنيم اين ماده همه فعاليت هاي 
ــه قرباني نه مجرم عمل  ــش نمي دهد - به ويژه نه آنهايي ك ــرقت هويت را پوش ــوط به س مرب

مي كنند.

ــيون جلوگيري از جرايم و قضاوت جنايي، سند  ــرقت هويت، كميس ــمردن س ١. گركي، رويكردي قانوني به تخلف ش
E/CN.٢٠٠٩/١٥/CRP.١٣ ، صفحه ٨ تا آخر. شماره

٢. گركي، سرقت هويت اينترنتي، ٢٠٠٧، موجود در سايت
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/
combating_economic_crime/3_Technical_cooperation/CYBER/56720%port%20id-
didentity% 20theft%20paper%202220%nov%2007.pdf.
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۱۰۲۸. كالهبـرداري و فعاليت هـاي مربـوط به اوراق  شناسـايي، اعتبارسـنجي و
اطالعات

الف) هر كس در شرايط توصيف شده در زيربخش (ج) اين بخش-
(١) به عمد و بدون اجازه قانوني اوراق شناسايي يا اسناد شناسايي جعلي ايجاد كند؛

(٢) به عمد اوراق شناسايي را انتقال دهد، 
(٣) آگاهانه با نيت استفاده يا انتقال غير قانوني بيش از چند اوراق شناسايي (جدا از آنهايي

كه قانوني براي استفاده مالك در نظر گرفته شده) ، يا جعل اوراق شناسايي؛
(٤) آگاهانه دارا بودن كارت شناسايي (متفاوت از آنهايي كه قانوني براي استفاده مالك در

نظر گرفته شده) ، يا جعل اوراق شناسايي با نيت كالهبرداري در اياالت متحده،
ــه در تهيه اوراق ــند اجرايي با نيت اينك ــتن آگاهانه س ــد، انتقال، يا داش ــه تولي (٥) آگاهان

شناسايي جعلي استفاده شود؛
(٦) داشتن آگاهانه اوراق شناسايي كه دزديده شده يا غير قانوني تهيه شده و دانستن اينكه

اوراق دزديده شده يا غير قانوني تهيه شده؛
(٧) استفاده، انتقال يا داشتن غير قانوني آگاهانه وسايل شناسايي فرد ديگر با نيت ارتكاب
يا كمك و مساعدت در فعاليتي كه طبق قانون فدرال يا تحت قوانين ايالتي جرم مي باشد؛

يا
(٨) آگاهانه داد و ستد آگاهانه اوراق شناسايي جعلي يا حقيقي يا وسايل شناسايي و اسناد

اجرايي؛
طبق زيربخش (ب) اين بخش بايد مجازات شود.

الف) ۱۰۲۸. سرقت هويت
الف) جرايم.

(١) در كل -هر كس، در جرايم ذكر شده در زيربخش (ج) شركت يا همكاري كند، از قبيل
ــتفاده از اوراق شناسايي فرد ديگر بدون اجازه قانون، عالوه بر ــتن، يا اس انتقال دادن، داش

٢ سال زنداني شود. مجازات هاي فراهم شده براي اين بزه، بايد براي دوره
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۱ مرحله
براي ارتكاب به جرايم مربوط به سرقت هويت مجرم نياز به اطالعات مربوط به هويت دارد.١

ــايي با قصد ارتكاب به جرم، اين ماده هاي قانوني اعمال  ــايل شناس با جرم انگاري "انتقال" وس
ــيوه اي بسيار گسترده جرم تلقي مي كند.٢ به دليل اين حقيقت  ــته به مرحله يك را به ش وابس
ــط مجرم قبل از  ــده توس كه اين ماده ها روي عمل انتقال تمركز مي كنند آنها اعمال انجام ش
ــينگ و طراحي  ــال ايميل هاي فيش ــش نمي دهد.٣ اعمالي مثل ارس آغاز فرآيند انتقال را پوش
ــتفاده  ــت آوردن اطالعات مربوط به هويت از قرباني مورد اس بدافزارها كه مي توانند براي بدس
١٠٢٨A(الف)(١)  .A U.S.C ١٨ and (d ١٠٢٨(الف)(٧ § .٨ U.S.C ــط ١٨ ٨قرار مي گيرند توس

پوشش داده نشده است.

۲ مرحله
ــه جرم اين ماده ها دوباره  ــايي فوق الذكر با نيت ارتكاب ب ــتن اوراق شناس ــا جرم انگار داش ب
رويكرد گسترده اي را با توجه به اعمال وابسته به مرحله دوم در بر دارند. به ويژه شامل داشتن 
ــرقت هويت.٤ داشتن اطالعات  ــتفاده از آنها در جرايم مربوط به س اطالعات هويتي با نيت اس

مربوط به هويت بدون قصد استفاده از آنها توسط اين ماده ها تحت پوشش نيست.٥

١. اين موردي نيست كه كالهبرداري بر اساس ايجاد اطالعات جديد باشد. با توجه به اطالعات توليدي به سايت زير 
مراجعه كنيد

http://biz.yahoo.com/brn/070516/21861.html?.v=1=1; ID
Analytics, http://www.idanalytics.com/assets/pdf/National_Fraud_Ring_Analysis_Overview.
pdf.
١ تمركز مي كند: انتقال اطالعات از قرباني به مجرم. ٢. دليل موفقيت اين است كه اين ماده ها روي بيشتر جنبه هاي مرحله

ــتند دسترسي غير قانوني به رايانه به منظور بدست آوردن اطالعات  ــش نيس ٣. نمونه هايي براي اعمالي كه تحت پوش
مربوط به هويت مي باشد.

٤. يكي از عادي ترين شيوه هاي بدست آوردن اطالعات در رابطه با كالهبرداري، منبع زير را ببينيد؛
Consumer Fraud and Identity Theft

:٣ ٢٠٠٥, Federal Trade Commission, ٢٠٠٦, صفحه Complain Data, January - December
موجود در سايت

http://www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2005.pdf.
ــتفاده از آنها را داشته باشد ولي آنها را  ــتن اوراق را بدون اينكه مجرم نيت اس ٥. عالوه بر اين اينكه آيا اين ماده ها داش
ــاب مي شود يا نه كامًال قطعي نيست. تحت پيگرد قانوني قرار دادن در اين مورد مي تواند در كل بر  ــد جرم حس بفروش

م

ــتفاده از آنها براي ارتكاب به جرم را جرم  ــتن آنها را بدون نيت اس U.S.C. § ١٠٢٨ داش ــاس اين حقيقت كه ١٨ اس
تلقي نمي كند، همچنين كمك و مساعدت در فعاليت هاي غير قانوني.
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مرحله ۳
ــته به فاز ٣ ــتفاده كردن" با نيت ارتكاب به جرم اين ماده ها اعمال وابس ٣با جرم انگاري "اس
ــد، به جرم ٨. § ١٠٢٨(الف)(٧) بطوري كه در باال ذكر ش U.S.C ــش مي دهد. ماده ١٨ ٨را پوش

خاصي ارتباط ندارد (مثل كالهبرداري).

نمونه هايي از رويكرد ماده اي چندگانه
ــايبري و رويكردهاي ماده اي مجزا (براي مثال ــيون جرايم س مهمترين تفاوت بين كنوانس
ــايبري جداگانه اي از ــيون جرم س ــت كه اين كنوانس رويكرد اياالت متحده) اين حقيقت اس
ــابه با اين موقعيت ــتفاده غير قانوني از اطالعات مربوط به هويت را تعريف نمي كند.١ مش اس
ــيون همه اعمال محتمل ــت آوردن اطالعات هويتي، اين كنوانس با توجه به جرم انگاري بدس

وابسته به استفاده غير قانوني از اطالعات شخصي را در بر نمي گيرد.

١. منبع و سايت زير را ببينيد:
Chawki/Abdel Wahab, Identity Theft in Cyberspace: Issues and Solutions, Lex Elec-
available at: http://www.lex-electronica.org/ar- ــماره. ١, ٢٠٠٦, صفحه  ٢٩, tronica, جلد . ١١, ش

. chawki_abdel-wahab.pdf /f ١-ticles/v١١
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۱ مرحله
ــايبري١ شامل تعدادي ماده است كه اعمال سرقت هويت اينترنتي را  ــيون جرايم س كنوانس

در مرحله ١ جرم تلقي مي كند. كه به صورت زير مي باشند:
٢)٢ é دسترسي غير مجاز (ماده

٣)٣ ٣ قطع كردن انتقاالت غير قانوني (تبصره é
٤)٤ é اختالل در اطالعات (تبصره

با در نظر گرفتن احتماالت متنوع از اينكه چگونه مجرم به اطالعات دسترسي پيدا مي كند 
اشاره اين نكته ضروري است كه همه اعمال محتمل در مرحله ١ تحت پوشش قرار نمي گيرند. 
مثالي از جرمي كه اغلب وابسته به مرحله ١ سرقت هويت مي باشد كه پوشش داده نشده است 

اما توسط كنوانسيون جرايم سايبري جاسوسي اطالعات محسوب مي شود.

۲ مرحله
ــداف خالفكارانه انجام  ــتفاده از آنها براي اه ــت آوردن اطالعات و اس ــي كه بين بدس اعمال

ــورهاي مشترك المنافع و كنوانسيون استانفورد هستند. براي اطالعات بيشتر در  ــابه با مدل قانوني كش ١. ماده ها مش
مورد مدل قانوني كشورهاي مشترك المنافع به منابع زير مراجعه كنيد:
«مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه» موجود در سايت:

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77- 86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

براي اطالعات بيشتر نشست وزيران كشورهاي مشترك المنافع را ببينيد موجود در سايت:
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf.

براي اطالعات بيشتر در مورد كنوانسيون استانفورد به منابع زير مراجعه كنيد:
٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، صفحه

http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf
ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س Goodman/Brenner  نتايج ناش ــتر rبراي اطالعات بيش

٢٠٠٢، صفحه ٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦،
http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf

n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  Soafer
صفحه ٢٢٥، موجود در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf
.78 صفحه ،2002 ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري،

١-١-٦ را ببينيد. ٢. بخش

٣-١-٦ را ببينيد. ٣. بخش

٤-١-٦ را ببينيد. ٤. بخش
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مي شوند مي توانند به سختي توسط كنوانسيون جرايم سايبري پوشش داده شوند. به خصوص
ــته به هويت با جرم انگاري فروش اين ــياه براي اطالعات وابس ــد بازار س براي جلوگيري از رش

قبيل اطالعات بر اساس ماده هاي ارايه شده در كنوانسيون.

مرحله ۳
ــايبري را تعيين مي كند. ــايبري تعدادي از جرايم س ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س كنوانس
برخي از اين جرايم مي توانند توسط مرتكب با استفاده از اطالعات هويتي انجام شوند. نمونه اي
ــي ها ــود.١ بررس ــرقت هويت ذكر مي ش ــت كه اغلب س در اين زمينه كالهبرداري رايانه اي اس
ــاره به اين دارند كه بيشتر اطالعات بدست آمده براي كالهبرداري در ــرقت هويت اش روي س
ــده بودند.٢ اگر كالهبرداري كارت اعتباري آنالين انجام شود ــتفاده ش كارت هاي اعتباري اس
ــايبري بتوان تحت پيگرد ــيون جرايم س ــاس ماده ٨ كنوانس ٨احتمال دارد كه مرتكب را بر اس
ــوند كه از قبل اين ــتفاده از اطالعات هويتي انجام ش قرار داد. جرايم ديگر كه مي توانند با اس
ــش داده ــيون ذكر و تحت چهار چوب قانوني پوش ــت آمده اند اما در كنوانس اطالعات بدس
ــتفاده از اطالعات هويتي با نيت پنهان سازي ــده اند. به خصوص تحت پيگرد قرار دادن اس نش

هويت امكان ندارد.

۱۶-۱-۶ كالهبرداري رايانه اي
ــت.٣ همچنين مشكلي عادي در اينترنت ــايبري اس كالهبرداري جرم معروفي در فضاي س
مي باشد، بنابراين بيشتر قانون هاي ملي شامل ماده هايي كه اين قبيل جرايم را جرم مي دانند
ــد، كه ــكل باش ــرد ماده هاي موجود به موارد اينترنتي مي تواند مش ــر چه، كارب ــتند.٤ اگ هس
 ، ٢٣ ــت - مقاله مباحثه اي- صفحه ــرقت هوي ١. Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi ، س

موجود در سايت:
https://www.primeproject.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf.
2. Consumer Fraud and Identity Theft Complain Data

٢٠٠٦، صفحه ٣، موجود در سايت: ٢٠٠٥، كميسيون تجارت فدرال، ژانويه - دسامبر
http://www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2005.pdf .

٣. بخش ١-٧-٢ را ببينيد.
ــتان، جرايم رايانه اي و پيگيري هاي ديجيتال، والدن، ٢٠٠٦،  ٤. با توجه به جرم انگاري كالهبرداري رايانه اي در انگلس

٣ تا آخر را ببينيد. فصل
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ــند.١ در موارد زيادي از  ــاس تقلب يك فرد مي باش ــنتي بر اس ماده هاي قانون كيفري ملي س
ــخ  ــت كه به اعمال مجرم پاس ــده در اينترنت، در حقيقت رايانه اس كالهبرداري هاي انجام ش
ــنتي كه در مورد كالهبرداري بحث كرده اند ولي رايانه ها را  مي دهد. اگر ماده هاي كيفري س

پوشش نمي دهند، در اين زمينه به روز كردن قانون ملي ضروري است.٢

كنوانسيون جرايم سايبري
ــه در اطالعات با نيت  ــتكاري خارج از ضابط ــگاري هرگونه دس ــال جرم ان ــيون دنب كنوانس
ــاده اي با توجه به كالهبرداري رايانه اي  ــتن در انتقال غير قانوني دارايي با ارايه م ــر گذاش تاثي

ــتي فرد مي باشد (اشتباه). بنابراين  ــد كه نيازمند ناراس ١. مثالي در اين زمينه بخش ٢٦٣ قانون كيفري آلمان مي باش
اين ماده بيشتر كالهبرداري رايانه اي را پوشش نمي دهند:

بخش ٢٦٣ كالهبرداري
ــخص ثالثي، دارائي فرد ديگري را  ــت آوردن موضوع غير قانوني منفعت داري براي خود يا ش (١) هر كس، با نيت بدس
خراب كند، با تصديق كردن يك اشتباه با وانمود كردن به اينكه اعمال اشتباه وجود دارند يا با نامفهوم كردن حقايق، 

٥ سال زنداني يا مبلغي جريمه شود. بايد براي دوره اي نه بيشتر از
U.S.C. § ١٠٣٠ مي باشد: ٢. رويكردي ملي كه به طور شفاف كالهبرداري رايانه اي را مورد بحث قرار گرفته ١٨

بخش ١٠٣٠. كالهبرداري و فعاليت هاي وابسته در رابطه با رايانه ها
(a) هر كس-

(١) به رايانه اي بدون مجوز دسترسي داشته باشد، و بوسيله اين اعمال اطالعاتي بدست آورد كه توسط دولت اياالت 
متحده پيرو دستور اجرايي يا اساسنامه قانوني تعيين شده است براي حفاظت در برابر افشاي غير قانوني براي داليل 
y بخش ١١ قانون انرژي اتمي  ــي يا رابطه هاي خارجي، يا هر گونه اطالعات ممنوعه، بطوري كه در پاراگراف ــاع مل yدف
ــت، با دليل باور كردن اينكه اين قبيل اطالعات بدست آمده مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد  ــده اس ١٩٥٤ تعريف ش
ــرانه ارتباط برقرار كند، تحويل دهد،  ــاني به هر دولت خارجي خودس براي ضربه زدن به اياالت متحده، يا منفعت رس
ــال كردن شود يا تالش براي ارتباط برقرار كردن، تحويل  ــال كند، يا باعث ارتباط برقرار كردن، تحويل دادن، ارس ارس
ــتحق دريافت آن نيست، يا خود سرانه همين اعمال را انجام دهد و شكست  ــال كردن، به هر فردي كه مس دادن، ارس

بخورد براي تحويل به افسر يا كارمند اياالت متحده:
(٢) عمداً به رايانه اي دسترسي پيدا كند بدون اجازه و بنابراين بدست بياورد-

١٥، يا به  (A) اطالعات ثبتي مالي يا موسسه مالي، يا از يك كارت اعتباري طبق تعريف در بخش (n)١٦٠٢ از عنوان
١٦٨١ تا آخر .U.S.C ١٥ فايلي دسترسي پيدا كند به طوري كه در قانون گزارشي اعتباري تعريف شده است،

(B) اطالعات از هر وزارت يا آژانسي در اياالت متحده؛ يا
(C) اطالعات از هر رايانه حفاظت شده اي اگر موضوع درون ايالتي يا ارتباطات خارجي باشد؛

ــي به  ــي پيدا كند، دسترس ــر رايانه غير عمومي وزارت يا آژانس اياالت متحده دسترس ــدون اجازه به ه ــداً، ب ) عم
ي ي ع

٣)
رايانه اي كه منحصراً براي وزارت يا آژانس اياالت متحده مي باشد، يا در مواردي كه منحصراً براي اين قبيل استفاده ها 

ي پ ي يي ي

نمي باشد، و تنها براي استفاده دولت اياالت متحده مي باشد.
ــتفاده از كارهاي ديگر نيت  ــي پيدا كند، و با اس ــا نيت كالهبرداري، به رايانه اي بدون مجوز دسترس ــته و ب (٤) دانس
ــت بياورد، مگر اينكه هدف كالهبرداري و چيزهاي بدست آمده  ــد و چيز ارزشمندي را بدس ــته باش كالهبرداري داش

٥٠٠٠ دالر نباشد در هر دوره يك ساله؛ شامل تنها استفاده از رايانه بوده و ارزش چيز بدست امده بيشتر از
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مي باشد.١
٨ماده ٨: كالهبرداري رايانه اي

هر يك از اعضا تدابير قانوني يا ساير تدابير الزم را طبق قوانين داخلي كشور خود تصويب
ــيله داده هاي زير جرم ــارت عليه ديگري بوس كند تا اقدام عمومي بدون مجوز منجر به خس

محسوب شود؛
الف) هر گونه وارد كردن ، تغيير دادن، يا توقيف و حذف اطالعات رايانه؛

ب) هر گونه اختالل در عملكرد رايانه، با نيت غيرقانوني كسب بدون مجوز سود مالي براي
خود يا ديگري.

اعمال تحت پوشش:
ماده (الف)٨ شامل فهرستي از اعمال وابسته به كالهبرداري رايانه اي مي باشد.٢

ــوع وارد كردن مثل وارد كردن داده هاي غلط ــارت"وارد كردن" اطالعات رايانه همه ن é عب
ــش ــتكاري نرم افزار رايانه و تداخالت ديگر در عمل داده ها را پوش به رايانه، همچنين دس

مي دهد.٣
é عبارت ”تغيير دادن“ اشاره به تصرف در داده هاي موجود دارد.٤

é عبارت ”توقيف“ داده هاي رايانه عملي را مشخص مي كند كه در دسترس بودن داده را
تحت تاثير قرار مي دهد.٥

٤ عبارت ”حذف كردن“ مطابق تعريف اين عبارت در ماده ٤ مي باشد كه اطالعات برداشته مي شود.٦ é

.٨٦ ١. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
ــراي تضمين اينكه همه  ــاني در تبصره هاي قبلي دارند: «ب ــتند كه چهار عنصر معني يكس ــد داش ــدگان تاكي ٢. نگارن
ــت، عناصر « وارد كردن»، «حذف كردن» ، «تغيير دادن» يا «توقيف»  ــش داده شده اس ــتكاري هاي مربوط پوش دس
ــت. عناصر  ــده اس در تبصره (a)٨ با عمل عمومي «تداخل در عمل رايانه يا برنامه رايانه اي» در تبصره (a)٨ تكميل ش
«وارد كردن»، «حذف كردن» ، «تغيير دادن» يا «توقيف» طبق تبصره اي قبلي معناي يكساني دارند. گزارش تبييني 

٨٦ را ببينيد. كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
.٨٦ ٣. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره

١ گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٦١ را ببينيد. ٤. با توجه به تعريف «تغيير دادن» در تبصره٤ ٤

٤. با توجه به تعريف «توقيف» در تبصره ٤ گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٦١ را ببينيد. ٥
ــماره  ــايبري ش ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ٦. با توجه به تعريف ”حذف كردن“ در ماده ٤ گزارش تبييني كنوانس

٦١ را ببينيد.
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ــامل بندهاي كلي است كه كالهبرداري وابسته به  ــت، ماده (ب)٨ ش عالوه بر اعمال فهرس
ــش  ــت اعمال تحت پوش «تداخل در عمل رايانه» را جرم تلقي مي كند. اين بند كلي به فهرس

به منظور باز گذاشتن ماده براي توسعه هاي بيشتر اضافه شد.١
ــتكاري در  ــاره دارد كه «تداخل در عملكرد رايانه» اعمالي از قبيل دس گزارش تبييني اش
ــي رايانه يا جريان داده، يا ترتيبي كه  ــزار، اعمال توقيف خروجي رايانه و اعمال ثبت ــخت اف س

برنامه در حال اجرا مي باشد را پوشش مي دهد.٢

ضرر مالي:
تحت بيشتر قوانين كيفري ملي، اعمال جرم بايد منجر به ضرر مالي شوند. اين كنوانسيون 
مفهوم مشابهي را دنبال مي كند و جرم را به اعمالي كه منجر به ضرر اقتصادي به دارائي فردي 

ديگر شامل پول، اشيا ملموس يا غير ملموس با ارزش مالي شوند محدود مي كند.٣

عنصر معنوي:
ــايبري ماده ٨ نيازمند اين  ــيون جرايم س ــط كنوانس ــده توس ٨مثل همه جرايم تعريف ش
ــتكاري همچنين ضرر  ــاره به دس ــت كه مجرم جرم را به عمد انجام دهد. اين عمد اش اس

مالي دارد.
ــت كه مجرم به شيوه اي كالهبردارانه عمل كند  ــيون نيازمند اين اس به عالوه، اين كنوانس
ــودي براي خود يا ديگري.٤ ــود مالي يا هر گونه س ــت آوردن س ــوء براي بدس يا با نيت س

ــتثني  ــمولين كيفري به دليل فقدان نيت خاص مس ــه مثال هاي قانوني از مش ــوري ك بط
ــت منجر به  ــي از رقابت بازاري كه ممكن اس ــات تجاري ناش بودند، گزارش تبييني آزمايش
ــاني به فردي ديگر شود را ذكر مي كند، اما با كالهبرداري و نيت  ــود رس زيان مالي به فرد و س

١. در نتيجه، نه فقط تخلفات داده اي، بلكه همچنين دستكاري در سخت افزار ، توسط اين ماده پوشش داده شده اند. 
٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٨٧.
٣. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٨٨.

ــتكاري يا تداخل در رايانه كه باعث زيان به دارائي  ــاره به دس ٤. ”تخلف بايد «به عمد» صورت گيرد. عنصر نيت اش
ــيادي خاص يا نيت سوء براي بدست آوردن سود اقتصادي يا هر  ــود. اين جرم همچنين نيازمند نيت ش فردي ديگر ش

گونه سودي براي خود يا ديگري مي باشد»
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سوء انجام نشده است.١

عنصر قانوني:
٨كالهبرداري رايانه اي تنها طبق ماده ٨ اين كنوانسيون مي تواند مورد پيگرد قرار بگيرد، اگر
«غير قانوني» اتفاق افتاده باشد.٢ اين نيازمند اين است كه سود مالي بايد غير قانوني بدست
ــتند كه مطابق اعمال انجام شده براي قرارداد ــيون اشاره داش ــد. نگارندگان كنوانس آمده باش

معتبري بين شخص نبايد غير قانوني باشد.٣

شكل قانوني كشورهاي همسود
ــامل ماده اي براي جرم انگاري كالهبرداري رايانه اي ــود ش ــورهاي همس ــكل قانوني كش ش

نمي باشد.٤

٨ گزارش تبييني  ــدن به تخلف تحت تبصره ــيون بيان كردند كه اين اعمال به منظور مرتكب ش ١. نگارندگان كنوانس
به كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٩٠ نمي باشند.

٢. عنصر «غير قانوني» جزئي عادي در ماده هاي قانوني كيفري كنوانسيون جرايم سايبري است. گزارش تبييني بيان 
مي كند: ”تخلفات اختصاصي شخص درگير آنها را «غير قانوني» انجام مي دهد. اين بينشي را بازتاب مي كند كه رفتار 
توصيف شده هميشه قابل مجازات نيست، اما ممكن است قانوني يا توجيه پذير باشد نه فقط در مواردي كه دفاعيات 
ــي كه اصول ديگر يا عالقه ها منجر به ممانعت از  ــت، مثا راضي كردن، الزام يا خود دفاعي، اما وقت ــي قابل اجراس قانون
مشموليت جزايي مي شود. عبارت «غير قانوني» معني اش را متني كه استفاده مي شود مي گيرد. بنابراين بدون محدود 
ــت اين مفهوم را در كشور خودشان اجرا كنند، ممكن است اشاره به اعمال انجام  ــازي اينكه چگونه اعضا ممكن اس س
ــد (چه قانونگذار، اجرايي، اداره اي، قضايي، معاهده اي يا رضايتي) يا اعمالي كه پوشش  ــته باش گرفته بودن مجوز داش
داده نشده توسط دفاع هاي قانوني، داليل موجه، توجيه يا اصول وابسته تحت قوانين كشوري. بنابراين اين كنوانسيون 
اعمال ساده انجام شده متعاقب به اجازه دولت قانوني (براي مثال، جايي كه اعمال دولت هاي عضو براي حفظ دستور 
ــالوه بر اين، فعاليت هاي قانوني و عادي  ــيدگي) . ع ــه عموم، حفاظت امنيت ملي يا جرايم جنايي مبني بر رس دادن ب
ــتند، اجراي قانوني و عادي يا آزمايشات تجاري نبايد مجازات شوند“  گزارش تبييني  ــبكه ماندگار هس در طراحي ش

.٣٨ كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
.٩٠ ٣. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره

٤. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA7786970-A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

براي اطالعات بيشتر نشست وزيران كشورهاي مشترك المنافع را ببينيد موجود در سايت:
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
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پيش نويس كنوانسيون استانفورد
٩پيش نويس غير رسمي كنوانسيون ١٩٩٩ استانفورد١  شامل ماده اي نيست كه كالهبرداري 

رايانه را جرم بداند.

۱۷-۱-۶ جرايم كپي رايت
ــي رايت نقطه دگرگوني در  ــش كپ ــر از آنالوگ به ديجيتال توزيع محتواي تحت پوش تغيي
ــيقي و ويدئوها براي بازتوليد منبع  ــت.٢ توليد كار هنري موس جرايم كپي رايت ايجاد كرده اس
آنالوگ كه اغلب همراه با از دست رفتن كيفيت كپي مي شد، استفاده از كپي به عنوان منبعي 
ــتر را محدود كرده بود. با تغيير به ديجيتال، كيفيت كپي كردن فراوان با  براي بازتوليد بيش

باقي ماندن كيفيت امكان پذير شده است.٣
DRM) براي  ــرگرمي با اجراي اعمال فني (مديريت حقوق ديجيتال يا Mصنعت بازي و س
ــته به نوع بعد  ــخ داده اند،٤ اما تا االن، اين اعمال بس ــان پاس جلوگيري از باز توليد محصوالتش

١. پيش نويس كنوانسيون بين المللي استانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانسي به ميزباني دانشگاه استانفورد در سال 
١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت.متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، صفحه 

٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س Goodman/Brenner  نتايج ناش ــتر rبراي اطالعات بيش
٢٠٠٢، صفحه ٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦،

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf
n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  Soafer

صفحه ٢٢٥، موجود در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf

.٧٨ ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، ٢٠٠٢، صفحه
٢٠٠٦، تاكيدها، صفحه ١٠، موجود در  OECD ــده، نگرشي بر فناوري اطالعات ٢. با توجه به فرآيند انتقال گفته ش

سايت زير را ببينيد:
http://www.oecd.org/dataoecd/27/59/37487604.pdf

٣. براي اطالعات بيشتر از تاثير ديجيتال سازي براي صنعت بازي و سرگرمي بخش ١-٦-٢ را ببينيد.
٤. اين فناوري كه استفاده مي شود مديريت حقوق ديجيتال ناميده مي شود -DRM. عبارت مديريت حقوق ديجيتال 
ــتفاده شده براي اجراي سياست هاي كنترل دسترسي به نرم افزار، موسيقي، فيلم، يا  براي توصيف چندين فناوري اس
ــد كه به كنترل يا محدود كردن استفاده و  اطالعات ديجيتال بكار مي رود. يكي از اعمال كليدي حفاظت كپي مي باش
ــايل الكترونيكي با فناوري هاي نصب شده كمك مي كند. براي اطالعات  ــي به محتواي رسانه ديجيتال در وس دسترس

بيشتر، Cunard/Hill/Barlas، "توسعه هاي اخير در زمينه مديريت حقوق ديجيتال"، قابل دسترسي در سايت، 
http://www.wipo.int/documents/en/meetings/2003/sccr/pdf/sccr_10_2.pdf;ff

Lohmann، مديريت حقوق ديجيتال قابل دسترسي در سايت: 
http://www.eff.org/IP/DRM/20030401_drm_skeptics_view.pdf
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مدت كوتاهي از ورودشان دور زده شده اند.١ نرم افزاهاي متنوعي در اينترنت موجود هستند
DVDهاي فيلم مي سازد كه توسط Dهاي موسيقي و CD كه كاربران را مقدور به كپي كردنD
ــده اند. به عالوه، اينترنت فرصت هاي توزيع نامحدود را ارايه ــتم DRM محافظت ش Mسيس
مي كند. در نتيجه تخلف از حقوق مالكيت (به ويژه كپي رايت)، به طور گسترده اي در اينترنت

انجام مي شود.٢

كنوانسيون جرايم سايبري
كنوانسيون شامل ماده اي كه جرايم كپي رايت را پوشش داده و دنبال يكسان سازي قواعد

مختلف در قانون هاي ملي مي باشد:
ماده ١٠- جرايم مرتبط با تعرض به حق نشر و حقوق مربوط به آن؛

ــن و مقررات نمايد كه درخصوص ــا بايد به گونه اي اقدام به وضع قواني ــك از اعض ــر ي (١) ه
لزوم براساس حقوق داخلي خود هرگونه تعرض به حق نشر را كه به طور عمومي به دليل
انگيزه هاي تجاري و به وسيله سامانه هاي رايانه اي صورت مي گيرد، جرم انگاري مي كند.
ــود كه عضو مورد نظر در پي تعهدات اين گونه موارد نقض بايد مطابق قوانين تدوين ش
١٩٧١) در كنوانسيون برن كه درباره حمايت از آثار خود در معاهده پاريس (٢٤ جوالي
ــت، پذيرفته و قراردادي كه راجع به جنبه هاي تجاري مرتبط با حقوق ادبي و هنري اس
ــت را به جز حقوق اخالقي كه از سوي ــر (WIPO) اس مالكيت معنوي و معاهده حق نش

اين گونه كنوانسيون ها اعطا شده، امضا كرده است.
ــررات نمايد كه در صورت ــه گونه اي اقدام به وضع قوانين و مق ــك از اعضا بايد ب ــر ي (٢) ه
ــر را كه به ــاس حقوق داخلي خود، هرگونه تعرض به حقوق مرتبط با حق نش لزوم براس
طور عمدي به دليل انگيزه هاي تجاري و به وسيله سامانه هاي رايانه اي صورت مي گيرد،
جرم انگاري نمايد. اين گونه موارد نقض بايد مطابق قوانين تدوين شود كه عضو مورد نظر

DRM، ٢٠٠٨، قابل دسترسي  h. با توجه به رويكرد فني حفاظت كپي رايت Persson/Nordfelth، رمز نگاري و ١
در سايت زير را ببينيد:

http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/security/vt08/drm.pdf.
٢. براي جزييات بيشتر بخش ١-٢-٦ را ببينيد.
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ــيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان، توليدكنندگان  در پي تعهدات خود در كنوانس
صوتي و سازمان هاي صدا و سيما كه در شهر رم برگزار شد (كنوانسيون رم) موافقت نامه 
جنبه هاي تجاري مرتبط با حقوق مالكيت معنوي و معاهده مربوط به آثار صوتي و موارد 
ــامل همه نوع حقوق اخالقي كه از سوي  ــت. اين امر ش Oقابل اجرا در WIPO پذيرفته اس

اين گونه كنوانسيون ها اعطا شده، نخواهد بود.
ــيار محدود شروط به وجود ساير راهكاري مؤثر  ــرايط بس (٣) عضو مورد نظر مي تواند در ش
به شرط عدم مغايرت با تعهدات بين المللي طرفين در قراردادهاي بين المللي مذكور در 

٢ اين ماده را ايجاد كند. ٢ اين ماده مسئوليت كيفري در بندهاي ١ و بندهاي ١ و
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ــت١ و موضوع از ــده اس ــوب ش ــورها جرم محس تخطي از كپي رايت از قبل در خيلي از كش
U.S.C. § ٢٣١٩ مي باشند: U.S.C. § ٥٠٦ و ١٨ ١. نمونه هايي در اين مورد ١٧

بخش ٥٠٦. تخلفات كيفري
(a) تخطي كيفري. - هر فردي كه خودسرانه از كپي رايت تخطي كند يا -

(١) براي اهداف سود تجاري يا بدست آوردن سود شخصي، يا
(٢) با بازتوليد يا توزيع، با استفاده از وسايل الكترونيكي، در طول هر دوره ١٨٠ روزه، از يك يا تعداد بيشتري كپي يا 

دالر داشته باشد، ضبط صوتي از يك يا تعداد بيشتر از كارهاي كپي رايت، كه ارزشي بيشتر از ١٠٠٠
ــود. براي اهداف اين زير بخش، خود مدرك توزيع يا  تحت بخش ٢٣١٩ باب ١٨ قانون اياالت متحده بايد مجازات ش

بازتوليد كار كپي رايت، نبايد كافي باشد.
[...]

بخش ٢٣١٩. جرم كيفري كپي رايت
 (c) و (b( ــود طبق زيربخش ( ١٧ بايد مجازات ش ــته به جرايم كيفري) از عنوان ٧ (وابس ٥٠٦(a) (الف) هر كس از بخش

اين بخش و اين قبيل جريمه ها بايد عالوه بر ماده هاي ديگر باب ١٧ يا قانون هاي ديگر باشد.
شود- ١٧ (ب) هر فردي كه مرتكب جرمي تحت (١)(a)٥٠٦ از باب

٥ سال زنداني شود، يا مبلغي جريمه طوري كه در باب ١٧ بيان شده، يا هر دو، اگر  (١) بايد براي دوره اي نه بيشتر از
دالر داشته باشد؛ ٢٥٠٠ تخلف شامل يك يا چند كار كپي رايتي باشد، كه ارزشي بيشتر از

ــال زنداني شود، يا مبلغي جريمه طوري كه در باب ١٧ بيان شده، يا هر دو،  ١٠ س ــتر از (٢) بايد براي دوره اي نه بيش
اگر تخلف براي بار دوم يا در نتيجه جرم قبلي است تحت بند (١)؛ و

١٧ بيان شده، يا هر دو. (٣) بايد براي دوره اي نه بيشتر از ١ سال زنداني شود، يا مبلغي جريمه طوري كه در باب
(ج) هر فردي كه مرتكب جرمي تحت (٢)(a)٥٠٦ از باب ١٧، قانون اياالت متحده شود-

٥ سال زنداني شود، يا مبلغي جريمه طوري كه در باب ١٧ بيان شده، يا هر دو، اگر  (١) بايد براي دوره اي نه بيشتر از
ــتر از كپي هاي ضبط صوتي از يك يا تعداد بيشتر كارهاي كپي رايتي باشد،  ــامل بازتوليد يا توزيع ١٠ يا بيش تخلف ش

دالر داشته باشد؛ كه ارزشي بيشتر از ٢٥٠٠
١٧ بيان شده، يا هر دو، اگر  ٦ سال زنداني شود، يا مبلغي جريمه طوري كه در باب (٢) بايد براي دوره اي نه بيشتر از

تخلف براي بار دوم يا در نتيجه تخلف قبلي است تحت پاراگراف (١)؛ و
١ سال زنداني شود، يا مبلغي جريمه طوري كه در باب ١٧ بيان شده، يا هر دو، اگر  (٣) بايد براي دوره اي نه بيشتر از
ــتر كارهاي كپي رايتي باشد،  ــتر از كپي هاي ضبط صوتي از يك يا تعداد بيش ــامل بازتوليد يا توزيع ١ يا بيش تخلف ش

دالر داشته باشد؛ كه ارزشي بيشتر از ١٠٠٠
(د) (١) حين آماده شدن گزارش پيش حكم مطابق قانون (c)٣٢ از قوانين فدرال كيفري، به قربانيان جرم بايد اجازه 
ــر بايد بيانات قرباني را دريافت كند كه مشخص مي كند قرباني بودن  ــود كه مدارك خود را ارايه نمايند، و افس داده ش

وي را و اندازه و دامنه آسيب و زيان متحمل شده ، شامل اثر اقتصادي تخلف روي قرباني.
(٢) اظهاريه هاي قرباني بايد شامل-

(A) توليد و فروش كارهاي قانوني تحت تاثير قرار گرفته با جرم؛
(B) نگهدارندگان حقوق مالكيت در اين قبيل كارها؛ و
(C) نمايش قانوني اين توليدات، فروش و نگهدارندگان.

(e) بطوري كه در اين بخش استفاده شد-
را دارند؛ و ١٧ (١) عبارت "ضبط صوتي" و "كپي" معاني ارايه شده در بخش ١٠١ (در رابطه با تعريفات) از باب

ــب كپي رايت به ترتيب تحت بند هاي (١) و (٣)  ــاره به حقوق انحصاري صاح ــاي "بازتوليد" و "توزيع" اش (٢) عبارت ه
١٧ ٧ باب ١٢٢ تا ١٠٧ ــه با حقوق انحصاري در كارهاي كپي رايتي) ، بطوري كه طبق بخش هاي ٧ (در رابط ١٠٦ ــش ٦بخ

محدود شده اند.
Rayburn، After Napster, Virginia Journal of ــع؛ ــعه قانونگذاري در اياالت متحده، منب fبا توجه به توس

Law and Technology, جلد ٦، ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.vjolt.net/vol6/issue3/v6i3-a16-Rayburn.html
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ــيون به فراهم شدن اصول اساسي با توجه به  ــت.١ اين كنوانس معاهده هاي بين المللي بوده اس
ــازي قانونگذاري موجود ملي كمك  ــان س جر م انگاري انحرافات از كپي رايت به منظور يكس
ــده  ــش داده نش ــط اين ماده پوش ــي از حق ثبت اختراعات يا آرم تجاري توس ــد. تخط مي كن

است.٢

منابعي براي معاهدة بين المللي:
برخالف چهارچوب هاي قانوني ديگر، اين كنوانسيون به طور شفاف اعمالي را كه بايد جرم 
ناميده شوند مشخص نمي كند، اما اشاره به تعدادي از معاهده هاي بين المللي دارد.٣ اين يكي 
از جنبه هايي است كه با توجه به ماده ١٠ مورد انتقاد قرار گرفته است. جدا از اين حقيقت كه 
اين امر كشف اندازه جرم را مشكل مي سازد و اينكه توافق نامه ها ممكن است بعد از آن تغيير 
پيدا كنند، سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا كنوانسيون، كشور ها را ملزم به امضاي 
معاهده هاي بين المللي ذكر شده در ماده ١٠ مي كند. اين نگارندگان كنوانسيون بيان كردند 

ــكيل توفق نامه هاي كپي رايت بين المللي در  Sonoda، مروري تاريخي از تش a.با توجه به ابزارهاي بين المللي منبع ١
١٩٦٠، ٢٠٠٦ قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد: فرآيند توسعه قانون كپي رايت بين المللي از ١٨٣٠ تا

http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2006/e18_22.pdf;ff
ــورهاي در  ــتثنائات و جنبه هاي عالقه عمومي براي كش ــتم كپي رايت بين المللي: محدوديت ها، اس Okediji، سيس

٢٠٠٦در سايت: حال توسعه،
http://www.unctad.org/en/docs/iteipc200610_en.pdf

ــدن، مروري  ــدن منبع Brown، تكامل قانون ضد نقض ش nبا توجه به رويكردهاي بين المللي قانون هاي ضد نقض ش
٢٠٠٦ در سايت زير را ببينيد: بين المللي بر قانون، رايانه و فناوري،

http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/I.Brown/anti-circ.pdf
٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١٠٩.

ــيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١١٠: ”با توجه به پاراگراف ١، معاهده ها اشاره  ٣. گزارش تبييني كنوانس
ــيون برن براي حفاظت از ادبيات و كارهاي هنري، توافق  ــده در كنوانس ٢٤ جوالي ١٩٧١ پاريس اصالح ش به قانون
نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت (TRIPS) و معاهده مالكيت كپي رايت سازمان ها  (WIPO) دارند. با توجه به 
پاراگراف ٢، ابزارهاي بين المللي ذكر شده، كنوانسيون بين المللي حفاظت از مجريان، توليد كننده هاي ضبط صوتي و 
سازمان هاي برنامه اي (كنوانسيون رم)، توافق نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت و معاهده كپي رايت (TRIPS) و 
معاهده مالكيت كپي رايت سازمان ها اجرايي و راديويي مي باشند. استفاده از عبارت "پيرو تعهد مورد قبول واقع شده" 
ــيون جاري محدود به اعمال كردن معاهده هاي  ــخص مي كند كه عضو مورد معاهده در كنوانس در هر دو پاراگراف مش
ذكر شده نيست كه در آنها جزء اعضا نمي باشد؛ عالوه بر اين، اگر عضوي تحت يكي از معاهده ها  بيانيه اي صادر كرده 

باشد، كه ممكن است اندازه تعهدش تحت كنوانسيون جاري را محدود مي كند."



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۴۵

ــايبري اعمال شود.١ كشورهاي كه ــيون جرايم س ــط كنوانس كه اين قبيل الزامات نبايد توس
معاهده هاي بين المللي ذكر شده را امضا نكرده اند و بنابراين نه ملزم به امضاي توافق نامه ها و
نه مجبور به جرم انگاري اعمال در رابطه با توافق نامه هايي كه امضا نكرده اند مي باشند. ماده
١٠ تنها الزامات را براي اعضايي مي داند كه يكي از معاهده هاي ذكر شده را امضا كرده اند.

عنصر معنوي:
ــتفاده از رايانه ــيون به دليل ماهيتش جرم را به اعمالي محدود مي كند كه با اس اين كنوانس
ــده در رايانه، مشموليت كيفري به اعمالي ــت.٢ به عالوه اعمال مرتكب ش ــيده اس به انجام رس
ــرانه و در مقياس تجاري صورت گرفته باشد. عبارت "خودسرانه" ــوند كه خودس محدود مي ش
ــده است و ــتفاده ش ــيون اس ــد كه در ماده هاي قانوني ديگر كنوانس مطابق با "به عمد" مي باش
ــر مي گيرد، كه جرم را به ٣ معاهده TRIPS٣ را در ب ٦١ ــاده ــده در م ــتفاده ش واژگان فني اس

تخطي از كپي رايت مقرر مي دارد.٤

مقياس تجاري:
ــوند هم با در نظر گرفتن معاهده محدود بودن به اعمالي كه در مقياس تجاري انجام مي ش
ــد، كه نيازمند مجازات تنها براي «دزدي در مقياس جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت مي باش
ــتراك گذاري در ــامانه اش ــتر انحرافات از كپي رايت در س ــد. بطوري كه بيش تجاري» مي باش
ــيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١١١ را ببينيد ”استفاده از عبارت ”پيرو تعهد  ١. گزارش تبييني كنوانس
ــيون جاري محدود به  ــخص مي كند كه عضو مورد معاهده در كنوانس ــده“ در هر دو پاراگراف مش مورد قبول واقع ش
ــد؛ عالوه بر اين، اگر عضوي تحت يكي از  ــت كه در آنها جزء اعضا نمي باش ــده نيس اعمال كردن معاهده هاي ذكر ش

معاهده ها  بيانيه اي صادر كرده باشد، كه ممكن است اندازه تعهدش تحت كنوانسيون جاري را محدود مي كند.“
١٦ و ١١٤. ٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره

٣. تبصره ٦١
ــتر الزم را فراهم كنند كه به حداقل مواردي كه جعل آرم تجاري  اعضاء بايد براي رويكردهاي كيفري و جريمه ها بس
ــامل زنداني كردن و/يا  ــود. راه هاي عالج موجود بايد ش ــرانه يا دزدي كپي رايتي در مقياس تجاري اعمال ش خودس
ــده براي جرايم  ــطح جريمه هاي اعمال ش ــد، بدون تناقض با س جريمه پولي كافي براي اينكه عامل بازدارنده اي باش
ــدت آنها. در موارد مناسب، راه هاي موثر موجود همچنين بايد شامل توقيف، ضبط و انهدام كاالهاي تهيه  مطابق با ش
ــتفاده براي انجام تخلف. اعضاء بايد براي رويكردهاي كيفري و  ــده از راه خالف و هر گونه مواد و ابزارهاي مورد اس ش
ــرانه و در مقياس  ــا در موارد ديگر تخلف از حقوق مالكيت تدارك الزم را ببينند، در موارد خاصي كه خودس جريمه ه

تجاري انجام مي شوند.
.١١٣ ٤. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۴۶

ــش داده نشده اند. اين كنوانسيون دنبال  ١٠ پوش ــود، طبق ماده مقياس تجاري انجام نمي ش
ــن، اعضاء مي توانند فراتر از  ــد. بنابراي ــتاندارد براي تخلفات اينترنتي مي باش وضع حداقل اس

آستانه «مقياس تجاري» در جرم انگاري تخطي كپي رايت پا بگذارند.١

عنصر قانوني:
ــايبري نيازمند اين  ــيون جرايم س ــده در كنوانس در كل ماده هاي قانوني كيفري تعريف ش
است كه اين عمل «غير قانوني» انجام شود.٢ نگارندگان كنوانسيون اشاره داشتند كه عبارت 

«تخطي» داللت بر اعمالي دارد كه بدن مجوز قانوني انجام مي شود.٣

محدوديت ها و شرط ها:
٣بند ٣ امضا كنندگان معاهده را براي ايجاد شرط ها قادر مي سازد، مادامي كه راه هاي موثر 

ديگر موجود هستند و شرايط الزام بين المللي اعضا را فسخ نمي كند.

١. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١١٤.
٢. عنصر «غير قانوني» جزئي عادي در ماده هاي قانوني كيفري كنوانسيون جرايم سايبري است. گزارش تبييني بيان 
مي كند: ”تخلفات اختصاصي شخص درگير آنها را «غير قانوني» انجام مي دهد. اين بينشي را بازتاب مي كند كه رفتار 
توصيف شده هميشه قابل مجازات نيست، اما ممكن است قانوني يا توجيه پذير باشد نه فقط در مواردي كه دفاعيات 
ــت، مثل راضي كردن، الزام يا خود دفاعي، اما وقتي كه اصول ديگر يا عالقه ها منجر به ممانعت از  قانوني قابل اجراس
مشموليت جزايي مي شود. عبارت «غير قانوني» معني اش را متني كه استفاده مي شود مي گيرد. بنابراين بدون محدود 
ــت اين مفهوم را در كشور خودشان اجرا كنند، ممكن است اشاره به اعمال انجام  ــازي اينكه چگونه اعضا ممكن اس س
ــد (چه قانونگذار، اجرايي، اداره اي، قضايي، معاهده اي يا رضايتي) يا اعمالي كه پوشش  ــته باش گرفته بودن مجوز داش
داده نشده توسط دفاع هاي قانوني، داليل موجه، توجيه يا اصول وابسته تحت قوانين كشوري. بنابراين اين كنوانسيون 
اعمال ساده انجام شده متعاقب به اجازه دولت قانوني (براي مثال، جايي كه اعمال دولت هاي عضو براي حفظ دستور 
ــيدگي) . عالوه بر اين، فعاليت هاي قانوني و عادي  دادن به عموم، حفاظت امنيت ملي يا تخلفات جنايي مبني بر رس
ــتند، اجراي قانوني و عادي يا آزمايشات تجاري نبايد مجازات شوند“  گزارش تبييني  ــبكه ماندگار هس در طراحي ش

كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٣٨.
٣. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١١٥ را ببينيد. به عالوه نگارندگان اشاره داشتند 
كه: غياب عبارت ”غير قانوني“ كاربرد مستثنايي از دفاعيات قانوني، توجيه و اصول مقرر شده در رابطه با مشموليت 

كيفري با عبارت ”غير قانوني“ در كنوانسيون نيست.
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 پيش نويس كنوانسيون استانفورد
ــامل ماده اي نيست كه جرايم ١٩٩٩ استانفورد١  ش ــيون ــمي كنوانس ٩پيش نويس غير رس
ــه اثبات جرايم كپي رايت ــيون بيان مي كنند ك ــت را جرم بداند. نگارندگان كنوانس ــي راي كپ
ــكل است.٢ در عوض آنها به صورت مستقيم دست روي توافق نامه هاي بين المللي ــيار مش بس

گذاشتند.٣

۲-۶ روش قانوني
۱-۲-۶ مقدمه

به طوري كه در بخش قبلي توضيح داده شد، مبارزه عليه جرايم سايبري نيازمند ماده هاي
ــورهاي حقوق نوشتاري، پليس قادر به تحقيق ــد.٤ حداقل در كش قانوني كيفري كافي مي باش
ــت. اما نياز پليس در جنگ عليه جرايم سايبري ــند نيس در جرايمي كه تحت اين قوانين نباش
محدود به ماده هاي قانوني كيفري نيست.٥ به منظور انجام تحقيقات آنها نياز به قبول كردن
١. پيش نويس كنوانسيون بين المللي استانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانسي به ميزباني دانشگاه استانفورد در سال 
١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت.متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، صفحه 

٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س ــتر Goodman/Brenner نتايج ناش rبراي اطالعات بيش
٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦، ٢٠٠٢، صفحه

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Soafer

٢٢٥، موجود در سايت: صفحه
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

.78 صفحه راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، 2002، ABA
ــيون تروريسم و جرايم  ــنهادي براي كنوانس Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova و ديگران، پيش a. منبع ٢

٢٠٠٠، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد: سايبري،
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm.

ــيون تروريسم و جرايم  ــنهادي براي كنوانس Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova و ديگران، پيش a. منبع ٣
٢٠٠٠، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد: سايبري،

http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm.
٤. بخش ١-٤-٤ و ١-٦ را ببينيد.

ــايبري تاكيد شده است كه شامل ابزارهاي  ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س ــط نگارندگان كنوانس ٥. اين نكته هم توس
ــد. نگارندگان گزارش بيان مي كنند: «نه فقط قانون كيفري بايد در برابر اين سوءاستفاده هاي  پيگيري ضروري مي باش
جديد قرار بگيرد، بلكه بايد روش هاي تحقيقاتي و شيوه هاي قانوني هم به اين شكل باشند» گزارش تبييني كنوانسيون 
ــته به جرايم سايبري  ١٣٢ را ببينيد. با توجه به ماده هاي قانون كيفري وابس ــماره ــايبري ش اتحاديه اروپا در جرايم س

بخش ١-٦ را ببينيد.



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۴۸

-عالوه بر آموزش و تجهيزات- ابزارهاي فني كه آنها را در شناسايي مجرم و جمع آوري مدارك 
ــند كه  ــابه آنهايي باش مورد نياز براي فرآيند جنايي كمك مي كند.١ اين اعمال مي توانند مش
در تحقيق هاي ديگر نه وابسته به جرايم سايبري مورد قبول واقع شده اند -اما با توجه به اين 
حقيقت كه مجرم به حتم نياز به حضور در صحنه جرم يا نزديكي به آن را ندارد احتمال خيلي 
ــايبري نياز به انجام شدن به شيوه متفاوتي نسبت به  ــت كه پيگيري هاي جرايم س زيادي هس

تحقيقات مرسوم دارند.٢
ــتگي مكان  ــند تنها به دليل عدم وابس ــه چرا روش هاي تحقيق ضروري مي باش ــل اينك دلي
ــده در  ــتر موارد تركيبي از تعدادي از چالش هاي ذكر ش ــد. در بيش عمل و نقطه جرم نمي باش
ــازد.٣ اگر مجرم در  ــايبري را منحصر مي س ــد كه پيگرد هاي جرايم س باال براي پليس مي باش
ــازند، و به  ــتفاده كه ارتباطات بي نام را مقدور مي س ــد٤، خدمات مورد اس ــور ديگري باش كش
عالوه جرايم با استفاده از پايانه هاي اينترنت عمومي متفاوتي انجام مي شوند، جرم مي تواند به 
سختي بر اساس ابزارهاي مرسوم مثل جستجو و توقيف مورد تحقيق قرار گيرد. براي اجتناب 
از فهم نادرست، اشاره به اين نكته مهم است كه تحقيقات جرايم سايبري نيازمند كار كاراگاه 
كالسيك همچنين كاربرد ابزارهاي تحقيقي مرسوم مي باشد -اما پيگرد هاي جرايم سايبري 

همراه با چالش هايي هستند كه به تنهايي با استفاده از روش هاي سنتي حل نمي شوند.٥

Görling, The Myth Of User Education, ٢٠٠٦، قابل  n. با توجه به راهبرد هاي ضد جرايم سايبري منبع ١
دسترسي در سايت زير راببينيد

http://www.parasite-economy.com/texts/StefanGorlingVB2006.pdf.
٨ در سال ٢٠٠٠ را  Jean-Pieree Chevenement، وزير امور داخلي فرانسه، در كنفرانس گروه tهمچنين توضيح
ببينيد: ”ما بايد كاربران را آموزش دهيم. آنها همه بايد بفهمند كه چه چيزهايي مي توانند و چه چيزهايي نمي توانند 
در اينترنت انجام دهند و در مورد خطرات احتمالي به آنها هشدار داده شود. به طوري كه استفاده از اينترنت در حال 

گسترش مي باشد، ما به طور طبيعي بايد در اين راه قدم بگذاريم.“
ــي در تمام دنيا نياز خيلي كمي براي حضور  ــده در ارتباطات اينترنت و قابل دسترس ــتفاده ش ٢. به دليل پروتكل اس
فيزيكي در مكاني كه سرويس به طور فيزيكي ارايه شده مي باشد. به دليل اين عدم وابستگي مكان عمل و نقطه جرم، 
ــتگي مكان عمل و نتايج  ــند. به دليل اين عدم وابس ــته به اينترنت جرايم فراملي مي باش خيلي از تخلفات جنايي وابس

٧-٢-٣ را ببينيد. تخلف بخش
٣. با توجه به چالش هاي جنگ عليه جرايم سايبري بخش ٢-٣ را ببينيد.

٤. اين حقيقت محض كه مجرم در كشور ديگري عمل مي كند مي تواند همراستا با چالش هاي اضافي براي پليس باشد 
ــابه ماده هاي قانون كيفري و رويه هاي ابزارهاي قانوني در مكان در هر دو كشور  به طوري كه پيگيري ها حتي اگر مش
باشند. در اين موارد تحقيق نيازمند همكاري بين المللي دولتمردان در هر دو كشور مي باشد كه در كل در مقايسه با 

تحقيقات در يك كشور زمان بيشتر صرف مي شود.
٥. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١٣٤ را ببينيد.
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ــايبري ــورها از قبل ابزارهاي جديدي را براي كمك به پليس در تحقيق جرايم س برخي كش
ــنتي كه نيازمند تحليل رايانه اي مي باشند.١ به طوري كه ــعه داده اند، همچنين جرايم س توس
ــود، كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شامل ــاهده مي ش در مورد قانون كيفري مش
ــاز براي تحقيقات جرايم ــتانداردهاي ابزاري مورد ني ــت كه بازتاب كمترين اس ماده هايي اس
ــاره به ابزارهاي ارايه شده طبق اين ــي كه در ادامه خواهد آمد اش ــد.٢ بررس ــايبري مي باش س
ــيون ــد كه فراتر از قواعد كنوانس ــيون بين المللي و به عالوه رويكردهاي ملي مي باش كنوانس

هستند.

۲-۲-۶ تحقيقات در جرايم رايانه اي
ــي ــه» وجود دارد،٣ كه مي تواند به عنوان «بررس ــي براي «جرايم رايان ــاي متنوع تعريف ه
ــراي تحقيقات مدني و جنايي» ــت آوردن اطالعات ب ــامانه هاي به منظور بدس تجهيزات و س
تعريف شود.٤ در حالي كه حين ارتكاب به جرم مجرمان از خود رد باقي مي گذارند٥ اين بيان،

١. براي مروري در مورد وضعيت اجراي كنوانسيون جرايم سايبري و ماده هاي قانوني اش در كشورهاي انتخابي قابل 
دسترسي در وب سايت زير را ببينيد:

http://www.coe.int/cybercrime/.
٢. تبصره ١٥-٢١ كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري را ببينيد.

٣. Hann، بازديد: محاسبات جنايي چيست ٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت:
http://scissec.scis.ecu.edu.au/publications/forensics04/Hannan.pdf;

٤، قابل  ٢٠٠١، صفحه ــي، شماره ٣، ــتراليايي تحقيقات سياس Etter، چالش هاي جنايي جرايم الكترونيك، مركز اس
دسترسي در سايت:

http://www.acpr.gov.au/pdf/ACPR_CC3.pdf
Meyers/Rogers، جرايم رايانه: نياز براي استانداردسازي و تاييد،  ــازي بنگريد به: با توجه به نياز براي استانداردس

مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ٣، شماره ٢، قابل دسترسي در سايت:
https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B7F51C-
D8F9-A0D0-7F387126198F12F6.pdf; 

ــه بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ٣،  ــمندان جنايي، مجل ــه تاريخي مدرك ديجيتال، ديدگاه دانش Morgan، جنب
Hall/Davis، به سمت تعريف جرايم و فناوري اطالعات، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ٤، شماره  شماره ١؛

٣، شماره ٢. Leigland/Krings، رسمي كردن جرايم ديجيتال، ، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ١؛
 ،١١، ٢٠٠٠ ــماره ــبات جنايي در ارتباطات، مجله ارتباطات IEEE، جلد ٣٨، ش Patel/Ciarduain، اثر محاس .n ٤

.٦٤ صفحه
٥. براي مروري روي مدارك متفاوت كه مي توانند توسط متخصصين جرايم رايانه جمع آوري شوند منبع:

Nolan/O’Sullivan/Branson/Waits, First Responders Guide to Computer Forensics, 2005,
قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.cert.org/archive/pdf/FRGCF_v1.3.pdf.
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ــد. مهمترين تفاوت بين تحقيقات سنتي  ــنتي و هم رايانه اي معتبر مي باش هم در تحقيقات س
ــت كه پيگيري هاي جرايم سايبري در كل نيازمند  ــايبري اين حقيقت اس و تحقيق جرايم س
ــرم افزارهاي تخصصي  ــد و مي تواند با ن ــق مربوط به اطالعات خاص مي باش ــاي تحقي روش ه
ــود.١ عالوه بر ابزارهاي رويكردي كه اين قبيل تحليل ها را انجام مي دهند نيازمند  ــهيل ش تس
ــاس  ــد. بر اس توانايي مراجع قانوني براي مديريت و تجزيه و تحليل اطالعات مربوطه مي باش
جرايم و فناوري رايانه اي درگير، نيازها با توجه به ابزارهاي تحقيق و روش هاي تحليل جنايي 

متفاوت مي باشند٢ و همراه با چالش هاي منحصر به فردي مي باشند.٣
ــي به هم ارتباط دارند و اغلب طبق عبارت  ــايبري كه خيل ــن دو جنبه از جرايم س در كل اي
ــده اند.٤ به طوري كه در  ــه» يا جمع آوري و تجزيه و تحليل مدارك توصيف ش ــم رايان «جراي
باال شرح داده شد، عبارت جرايم رايانه كاربرد تحقيق رايانه و روش هاي تجزيه و تحليل براي 

.٥٣٨ ١١٩، صفحه Kerr، تحقيق و توقيف در دنياي ديجيتال، مقاله مروري هاروارد، ٢٠٠٥، جلد .r ١
٢. براي مروري در مورد روش هاي تحقيق وابسته به رايج ترين فناوري ها منابع زير را ببينيد:

Carney/Rogers, The Trojan Made Me Do It: A First Step in Statistical Based Computer
٢. شماره ٤; Forensics Event  econstruction, International Journal of Digital Evidence, جلد

١، شماره  Casey، رويكردهاي آزمايشي براي بازيابي مدارك رمزنگاري شده، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد
٣، قابل دسترسي در سايت:

https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-
BD97-C28C-7F9F4349043FD3A9.pdf

.٥٣١ ١١٩، صفحه Kerr، تفتيش و توقيف در دنياي ديجيتال، مقاله مروري هاروارد، ٢٠٠٥، جلد
Nolan/O’Sullivan/Branson/Waits, First Responders Guide to Computer Forensics, 2005,

قابل دسترسي در سايت:
http://www.cert.org/archive/pdf/FRGCF_v1.3.pdf.

Siegfried/Siedsma/Countryman/Hosmer، بررسي تهديدات رمزنگاري، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، 
جلد ٢، شماره ٣، قابل دسترسي در سايت:

https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B0C4A4-
9660-B26E-12521C098684EF12.pdf Howard،f

ــاس تصاوير واقع شده در فايل هاي  ــتهجن كودكان بر اس ــتن موضوعات مس جريانتو پنهان نكن: پيگيري قانوني داش
.١٢٣٣ ١٩، صفحه اينترنتي موقت، مجله قانون فناوري بركلي، جلد

٣، قابل  ١، شماره Forte، تجزيه و تحليل مشكالت در رديابي ترافيك روتر، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد
دسترسي در سايت:

https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AA07D-D4B8-8B5F-
450484589672E1F9.pdf
Harrison/Heuston/Morrissey/Aucsmith/Mocas/Russelle, A Lesson Learned Reposi- .٣

tory for Computer Forensics, International Journalof Digital Evidenceجلد ١ شماره ٣..
٤. راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري صفحه ١٢٨ تا آخر را ببينيد.
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تعيين مدرك بالقوه را توصيف مي كند. كه دامنه وسيعي از تجزيه و تحليل عمومي مثل بررسي
در زمينه موضوعات مستهجن روي ديسك هاي سخت رايانه١ گرفته تا بررسي هاي ويژه مثل
ــده را در بر مي گيرد.٣ متخصصان جرايم ــي به فايل هاي رمزنگاري ش جرايم آي پاد٢ و دسترس
ــط افسران پليس را حمايت مي كنند. در ميان تحقيق جرايم ــده توس رايانه تحقيقات انجام ش

رايانه اي در اينترنت براي مثال متخصصان مي توانند در موارد زير كمك كار باشند:٤
é رديابي و شناسايي هاي ديجيتالي ممكن (به خصوص مكان احتمالي عبور داده)٥

é حمايت   از   ارايه كنندگان خدمات  اينترنتي در  شناسايي  اطالعاتي كه  به  تحقيقات  كمك  مي كند؛
é حفاظت از اطالعات جمع آوري شده و تضمين امن بودن آنها.٦

به محض مشخص شدن مدرك، متخصص همچنين مي تواند در موارد زير كمك كار باشد:
ــن احتمالي ــرات و از بين رفت ــل در برابر تغيي ــه و تحلي ــن تجزي ــه حي ــت از رايان é حفاظ

اطالعات؛٧

١. با توجه به مقدار كد بر اساس بررسي ها براي محتواي غير قانوني منبع زير را ببينيد:
٢٠٠٥، جلد ١١٩، صفحه ٥٤٦ تا آخر. Kerr، تحقيقات و توقيفات در دنياي ديجيتال، مقاله مروري هاروارد،

،٢ ٤، شماره Marsico/Rogers، جرايم آي پاد، مجله بين المللي مدارك ديجيتال، جلد .٢
ــي براي بازيافت مدارك ديجيتال رمزنگاري شده، مجله بين المللي مدارك ديجيتال،  Casey، رويكردهاي آزمايش .y ٣

،٣ ١، شماره جلد
قابل دسترسي در سايت:

https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-BD97-C28C-
7F9F4349043FD3A9.pdf

٤. با توجه به مدل هاي پيگيري هاي جنايي منبع زير را ببينيد:
٣، شماره  Ciardhuain، مدل بسط داده شده اي از پيگيري جرايم سايبري، مجله بين المللي مدارك ديجيتال، جلد

،١
٥٦، قابل دسترسي در سايت: ٥. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات، ٢٠٠٩، صفحه

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.

ــت در فرآيند جنايي  ــتي مدارك، اطالعات ممكن اس ــترين اهميت را دارد زيرا بدون تضمين درس ٦. اين فرآيند بيش
سودمند نباشد. براي اطالعات بيشتر منبع زير را ببينيد:

.١ ٣، شماره ٣، مدل بسط داده شده اي از پيگيري جرايم سايبري، مجله بين المللي مدارك ديجيتال، جلد Ciardhuain
ــت در فرآيند جنايي  ــتي مدارك، اطالعات ممكن اس ــترين اهميت را دارد زيرا بدون تضمين درس ٧. اين فرآيند بيش

سودمند نباشد. براي اطالعات بيشتر منبع زير را ببينيد:
.١ ٣، شماره ٣، مدل بسط داده شده اي از پيگيري جرايم سايبري، مجله بين المللي مدارك ديجيتال، جلد Ciardhuain
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é كشف همه فايل هاي مربوط در رايانه و رسانه ذخيره داده؛١
é رمزگشايي فايل هاي رمزنگاري شده؛٢

é بازيابي فايل هاي پاك شده؛
ــي  ــتر از يك نفر به آن دسترس ــه در مواردي كه بيش ــتفاده از رايان ــردن اس ــخص ك é مش

داشته اند؛٣
é آشكار ساختن محتويات فايل هاي موقت استفاده شده طبق كاربردها و سيستم عامل؛

é تجزيه و تحليل مدارك جمع آوري شده؛٤
é مستند كردن تجزيه و تحليل ها،٥

é ارايه مدارك براي تحقيقات بيشتر؛
é شهادت متخصص در دادگاه.

ــت  ــتي مدارك موكد اين اس به خصوص درگير بودن متخصص جنايي در محافظت از درس
كه كار متخصص جنايي تركيبي از جنبه هاي فني و حقوقي است. يكي از مهمترين چالش ها 
در اين زمينه بازبيني دقيق داده هاي اصلي همراه با نيازهاي گسترده وابسته به كار آزمايشي 

ــده همچنين فايل هاي پاك شده كه به طور كامل از روي ديسك سخت پاك نشده  ــامل اطالعات ذخيره ش ١. اين ش
اند مي باشد. به عالوه مي توانند فايل هاي موقت، پنهان، و رمزنگاري شده را شناسايي كنند.

ــتن هرزه نگاري كودكان بر اساس تصاوير واقع شده در فايل هاي  Howard، جريانتو پنهان نكن: پيگيري قانوني داش
.١٢٣٣ ١٩، صفحه اينترنتي موقت، مجله قانون فناوري بركلي، جلد

٢. با توجه به رويكردهاي وابسته به استفاده از فناوري رمزنگاري بخش ٩-٢-٦ را ببينيد.
ــت؟ ابتكار در پيگيري هاي مدارك ديجيتال، مجله بين المللي مدارك  ــي پشت صفحه كليد اس Chaski، چه كس .٣

.١ ديجيتال، جلد٣، شماره
٢٠٠٩، صفحه ٥٥، قابل دسترسي در سايت: ٤. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Re-
ports-Presentations2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6
%20_4%20march%2009_.pdf.

ــازرس در بازيابي مدارك  ــايبري منبع، Nagaraja ، ب ــقم مدارك در تحقيقات جرايم س ــه به صحت و س ــا توج a. ب ٥
ديجيتال، قابل دسترسي در سايت:

http://www.bprd.gov.in/writereaddata/linkimages/Investigators%20Chain%20of%20custody%
20in%20digital%20evidence%20recovery%20Dr%20M%20K%20Nagaraja313518100.pdf.
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متخصصان جنايي مي باشد.١
ــان ــان را در فرآيند تحقيقات نش ــودن متخصصان جنايي رايانه، اهميتش ــزان درگير ب مي
مي دهد. به عالوه، وابستگي موفقيت تحقيق هاي اينترنتي در موجود بودن منابع جنايي نياز
براي تعليم و تربيت در اين حوزه را نمايان مي سازد. تنها اگر بازرسان يا در امور جنايي رايانه
ــي داشته باشند مي توانند تحقيقات ــند يا به متخصصان اين حوزه دسترس آموزش ديده باش

موثري را در مورد جرايم سايبري به انجام برسانند.

۳-۲-۶ ايمني
در طول چند سال گذشته، پليس در سرتاسر دنيا به نياز فوري براي ابزارهاي تحقيق كافي
ــگفت آور باشد كه كنوانسيون جرايم ــايد ش ــئله ش تاكيد كرده اند.٢ با در نظر گرفتن اين مس
ــت.٣ اين نقد به طور عمده روي ــايبري با توجه به ابزارهاي فني مورد انتقاد قرار گرفته اس س
اين جنبه از كنوانسيون است كه شامل ماده هايي است كه ابزارهاي پيگيري را وضع مي كند
١٥) هست كه ايمني را در بر مي گيرد٤ به عالوه، ٥) اما تنها يك ماده (ماده ٦(ماده ١٦- تبصره ٢١
ــازي هاي ــيون، احتماالت خيلي كمي براي همس برخالف ماده هاي قانوني كيفري در كنوانس
ــيون وجود دارد.٥ اين انتقاد به طور عمده روي جنبه هاي كمي بين المللي در اجراي كنوانس

Nagaraja ، بازرس در بازيابي مدارك  ــايبري منبع، ــقم مدارك در پيگيري هاي جرايم س a. با توجه به صحت و س ١
ديجيتال، قابل دسترسي در سايت:

http://www.bprd.gov.in/writereaddata/linkimages/Investigators%20Chain%20of%20
custody%20in%20digital%20evidence%20recovery%20Dr%20M%20K%20Nagaraj
a313518100.pdf.

.٨٠١ ٢. گركي،، كنوانسيون جرايم سايبري، چند رسانه اي و ركت. ٢٠٠٤، صفحه
Taylor، كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري - جنبه آزادي هاي مدني، قابل دسترسي در سايت: .r ٣

http://crimeresearch.org/library/CoE_Cybercrime.html
ــگاه  ٣١,٨,٢٠٠١، بيانيه باش ،,Lizenz zum Schnueffeln Finacial Times Germany :ــايبري جرايم س

.http://www.ccc.de  :رايانه اي ، قابل دسترسي در سايت
٢٠٠١، ٥٩٥ تا آخر. ،DUD ،كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري ،Breyer .r ٤
٤٢ كنوانسيون جرايم سايبري را ببينيد: ٥. با توجه به احتماالت ايجاد استثناها تبصره

42 تبصره
با ابالغيه نوشته شده اي براي دبير اتحاديه اروپا، هر عضوي ممكن است، در زمان امضا يا رد كردن ابزارهاي مختلف كه 
٤، تبصره ١٠، پاراگراف ٣، تبصره  ٩، پاراگراف ٤، پاراگراف ٢، تبصره ٦، پاراگراف ٣، تبصره ــتثناهاي آن در تبصره اس
١ ارايه  ٢٩، پاراگراف ٤ و تبصره ٤١، پاراگراف ٢، تبصره ٢٢، پاراگراف ٣، تبصره ١١، پاراگراف ٣، تبصره ١٤، پاراگراف

شده اند. استثناي ديگري نبايد وضع شود.



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۵۴

ــت است كه كنوانسيون مفهوم قواعد متمركز ايمني را به جاي متصل  ــد. درس متمركز مي باش
ــال مي كند، اما اين به حتم به معني حفاظت ضعيف تر از  ــا جداگانه به هر ابزار دنب ــردن آنه ك

حقوق مظنونين نيست.
ــايبري از اول به عنوان چهارچوب بين المللي و ابزاري براي مقابله با  ــيون جرايم س كنوانس
ــده بود كه تنها محدود به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نمي باشد.١ ــايبري طراحي ش جرايم س

ــامل نمايندگاني  ــيون كه ش هنگام مذاكره در مورد ضرورت ابزارهاي فني نگارندگان كنوانس
ــدند كه رويكردهاي  ــورهاي غير اروپايي مثل اياالت متحده و ژاپن هم بودند، متوجه ش از كش
ملي موجود براي ايمني و به خصوص شيوه اي كه از مظنون محافظت مي كردند در نظام هاي 
حقوق كيفري آنقدر متفاوت بودند كه فراهم كردن راه حلي با جزييات كامل براي همه اعضاء 
ــم گرفتند كه قواعد خاص را در  ــيون تصمي ــدور نخواهد بود.٢ بنابراين نگارندگان كنوانس مق
متن كنوانسيون نگنجانند اما به جاي آن از اعضا خواستند كه استاندارهاي ملي و بين المللي 

اصولي ايمني هاي اعمال شده را تضمين كنند.٣
١٥- شرايط و تضمينات ماده

١. هر عضو بايد اين اطمينان را بدهد كه تصويب، اجرا و به كارگيري اختيارات و رسيدگي هاي 
ــد و به  ــرايط و تصميمات حقوقي داخلي اش گنجانده ش ــده دراين بخش در ش قضايي ارايه ش
گونه اي باشد كه در راستاي حمايت از حقوق بشر و آزادي بويژه آزادي هاي مقرر در تعهدات 
ــي شوراي اروپا  ــر و آزادي هاي اساس ــيون حمايت از حقوق بش مورد قبول طرفين در كنوانس
ــد (١٩٦٦) و ديگر  ــازمان ملل متح ــي س ــل حقوق مدني و سياس ــان بين المل (١٩٥٠) و پيم

٤-١-٥ راببينيد. ١. بخش
ــان مي باشند، اما چگونگي وضع  ــتم قانوني كشورش ٢. « اگر چه اعضا مجبور به اعمال ماده هاي قانوني خاص به سيس
ــيوه ها در موارد خاص، به عهده خود قانون داخلي و  ــتم قانوني، و كاربرد اين ش ــيوه ها به درون سيس و اجراي اين ش
ــور ها سپرده شد. اين قانون ها و رويكردهاي كشوري ، به طوري كه در ادامه بيشتر توصيف شده  رويكردهاي خود كش
ــت مطابق با قانون اساسي،  نحوه قانونگذاري، از نظر قضايي  ــامل شرايط و ايمني ها باشد، كه ممكن اس ــت، بايد ش اس
ــرايط يا ايمني ها باشد كه  ــامل اضافه كردن عناصر خاص به عنوان ش ــتثناها بايد ش ــود. اس يا به نحوي ديگر مهيا ش
ــيون  براي اعضاي  ــد. به طوري كه اين كنوانس ــر و آزادي در توازن باش نيازهاي مجري قانون با حفاظت از حقوق بش
كشورهاي زيادي اعمال مي شود، امكان ندارد جزييات شرايط و ايمني ها را براي هر شيوه تعيين كرد.» گزارش تبييني 

كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١٤٥ را ببينيد.
ــامل  ــيون بايد به آنها پايبند بمانند. اينها ش ــتاندارها يا كمينه ايمني هايي وجود دارد كه اعضاي كنوانس ٣. برخي اس
ــر بين المللي آن را قبول كرده  ــت كه هر عضو تحت حقوق بش ــتاندارها يا كمينه ايمني هايي مطابق با تعهدات اس اس

١٤٥ را ببينيد. است.» گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
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ــر باشند و اصل متناسب در اين زمينه را ايجاد ــناد بين المللي قابل اجرا در مورد حقوق بش اس
نمايند..

ــرايط و ــي يا اختيارات مربوطه، اين ش ــزوم، با توجه به ماهيت آيين  دادرس ــورت ل ٢. در ص
ــيوه هاي نظارتي مستقل، داليل موجه اجرا و ــاير ش حفاظت، متضمن نظارت قضايي يا س

نيز محدوديت حوزه اجرا مدت زمان اختيارات يا آيين دادرسي مربوطه است.
ــت طرفين تأثير ٣. از آنجايي كه اين امر مطلق با منابع عمومي به ويژه مطابق با عدالت اس
ــئوليت ها و منافع شروع سايرين ــي در اين بخش در حقوق، مس اختيارات و آيين دادرس

را بررسي مي كنند.
ــرايط و ايمني ها را ــت كه اعضاي امضا كننده بايد اين ش ــاس اين اصل اس ٥تبصره ١٥ بر اس
ــته است. اگر اين قانون استانداردهاي ــوري وجود داش اعمال كنند كه از قبل تحت قانوني كش
كلي را فراهم كند كه به همه ابزارهاي تحقيق اعمال شود، اين اصول بايد به ابزارهاي اينترنتي
هم اعمال شوند.١ در صورتيكه قانون بومي بر اساس قواعد متمركز شده از ايمني ها و شرايط
نيست، تجزيه و تحليل ايمني و شرايط اجرا شده با توجه به ابزارهاي رايج كه قابل مقايسه با

ابزارهاي اينترنتي هستند ضروري مي باشد.
ــت همراه ــاره به ايمني ها در قانونگذاري ملي ندارد. اين ممكن اس ــيون تنها اش اما كنوانس
ــي كه ــد به روش ــت متفاوت باش ــد كه نيازمندي ها براي اين كاربرد ممكن اس با ايراداتي باش
ــه اعضايي كه امضا ــود. براي تضمين اينك ــازي ديگر اعمال نش ــان س ــاي مثبت يكس جنبه ه
ــتانداردهاي خاص را اجرا كرد٢ ــته باشند بايد اس ــت قوانين متفاوتي داش كرده اند ممكن اس
ــيون جرايم سايبري كمترين استانداردها را با ارجاع به چهارچوب هاي اصولي تعريف كنوانس

مي كند، مانند:
é كنوانسيون ١٩٥٠ اتحاديه اروپا براي حفاظت از حقوق بشر و اصول آزادي؛

١. براي دگرگوني از ايمني ها به روش هاي تحقيق اينترنتي منبع زير را ببينيد:
Taylor, The Scope of Government Access to Copies of Electronic Communication
Stored with Internet Service Providers: A Review of Legal Standards, Journal of Tech-
nology Law and Policy, 2 2, شماره 6جلد 6 ,

قابل دسترسي در سايت:
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue2/taylor.pdf.

٢. اين امر به خصوص مربوط به حفاظت از مظنون در يك تحقيق مي باشد.



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۵۶

٦ پيمان بين المللي ١٩٦٦ سازمان ملل در حقوق سياسي و مدني؛ é
é ابزارهاي ديگر حقوق بشر بين المللي قابل اجرا.

به طوري كه كنوانسيون مي تواند توسط كشورهايي كه اعضاي اتحاديه اروپا١ نيستند امضا 
و تاييد شود، تاكيد كردن به اين نكته حائز اهميت است كه نه تنها پيمان بين المللي سازمان 
ــر  ــيون اتحاديه اروپا براي حفاظت از حقوق بش ــي و مدني بلكه كنوانس ملل در حقوق سياس
ــيون جرايم سايبري  ــورهايي كه عضو كنوانس و اصول آزادي ارزيابي روش هاي ايمني در كش

نيستند را در نظر خواهند گرفت.
١٥ كنوانسيون جرايم  ٥با توجه به پيگيري جرايم سايبري يكي از مربوط ترين ماده ها در ماده

٨ بند ٢ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر دارد. ٨سايبري ارجاع به ماده
:٨ ٨ماده

١. احترام گذاشتن براي زندگي خود و خانواده و خانه اش حق هر كسي است،.
ــود به جز در مواردي مطابق با  ــط مراجع قانوني در اين حق ش ٢. نبايد هيچ تداخلي توس
قانون و شرايط ضروري در جامعه اي مردمي در منافع امنيت ملي، امنيت عمومي يا رشد 
اقتصادي؛ براي جلوگيري از بي نظمي يا جرم، براي حفاظت از سالمتي يا اخالق، يا براي 

حفاظت از حقوق و آزادي ديگران.
ــخص كردن استانداردهايي كه تحقيق  ــر تالش هايي را براي مش دادگاه اروپايي حقوق بش
ــت. امروزه، پرونده هاي قانوني يكي  ــي هاي الكترونيك را مقرر مي كنند انجام داده اس و بررس
ــق در رابطه با ارتباطات  ــته به تحقي ــتاندارهاي بين المللي وابس ــع براي اس ــن مناب از مهمتري

١. كميته وزيران اتحاديه اروپا، بعد از مشورت و جلب رضايت كشورهاي پيمان بسته در قرارداد، مي تواند هر كشوري 
ــته را دعوت كند. اين تصميم بايد طبق تبصره ٢٠ ــيون شركت نداش ــت و در ارزيابي اين كنوانس ــورا نيس كه عضو ش

ــته در نشست كميته وزيران مورد قبول  ــورهاي پيمان بس قانون اتحاديه اروپا و طبق راي متفق القول  نمايندگان كش
واقع شود.
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ــبش٤ ــدت تداخل هاي پيگيري٢، هدف٣ و تناس ــند.١ پرونده هاي قانوني به خصوص ش مي باش
را در نظر مي گيرد. اصول اساسي كه مي تواند از پرونده هاي قانوني استخراج شود به قرار زير

هستند:
é بنيان قانوني مكفي براي ابزارهاي رسيدگي ضروري هستند؛٥

é بنيان قانوني بايد با توجه به موضوع مشخص باشد؛٦
é پليس بايد در اين زمينه صالحيت داشته باشد؛٧

é بازرسي هاي ارتباطات تنها در موارد جنايي جدي مي تواند توجيه پذير باشد؛٨

.١٩ ١. ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، صفحه
ــد  ــد و بنابراين بايد برپايه «قانوني» باش ــخصي مي باش ٢. « قطع مكالمات تلفني نمايانگر تداخل جدي در زندگي ش
ــخص و با جزييات دقيق ضروري است، مخصوصًا هنگامي كه فناوري موجود براي  ــت. داشتن قواعد مش كه دقيق اس

ع

..٨٥/١١٨٠١ .Case of Kruslin v. France, Application no - «استفاده مادام پيچيده تر مي شود
ــع ارتباطات براي اهداف  ــودن، نمي تواند در متن خاص قط ــه قابل پيش بيني ب ــيون با توجه ب ــاي كنوانس ٣. ”نيازه
ــد به طوريكه جايي قرار دارند كه هدف قانون قرار دادن محدوديت ها براي  ــان باش ــي به دقت يكس پيگيري هاي پليس
ــت كه فردي بايد قادر باشد كه از قبل پيش بيني كند كه چه  ــد. به طور ويژه، اين نياز به اين معني نيس افراد مي باش
Case موقع مراجع قانوني احتمال دارد كه ارتباطش را قطع كنند بنابراين بتواند خودش را با توجه به آن وفق دهد“

٧٩/٨٦٩١ .ofMalone v. United Kingdom, Application no
٤. بخش بازرسي هاي مخفي شهروندان كه به عنوان پليس ايالت عمل مي كنند ، تنها تحت كنوانسيون تا جاييكه براي 
Case of Klass and others v. Germany, .” ــد قابل قبول هستند ــات دمكراتيك ضروري باش ,ايمني موسس

.٧١/٥٠٢٩ .Application no
ــت كه اول اعمال مورد اعتراض بايد  ٢-٨)، نيازمند اين اس ٢ §٨ (تبصره ٥. ” عبارت «مطابق با قانون» طبق تبصره

.٨٥/١١٨٠١ .Case of Kruslin v. France, Application no .“پايه اي در قانون بومي داشته باشند
٦. ” عالوه بر اين، ضبط كردن يا ديگر اشكال قطع مكالمات تلفني كه تداخل جدي را در زندگي خصوصي افراد ايجاد 
ــد كه دقيق است. داشتن قواعد مشخص و با جزييات دقيق براي موضوعات  مي كند بنابراين بايد برپايه ”قانوني“ باش

.٩٩/٥٠٢١٠ .Case of Doerga v. The Netherlands, Application no مختلف ضروري است“
ــترس باشد، كه  ــاره به كيفيت قانون مورد بحث هم دارد، نيازمند اينكه بايد براي فرد مربوط در دس ٧. ” همچنين اش
Case of Kruslin “بايد عالوه بر اين قادر به پيش بيني نتيجه اش براي وي باشد، و با قواعد سازگاري داشته باشدn

.٨٥/١١٨٠١ .v. France, Application no
ــد تحت شرايطي براي شهروندان و شرايطي كه در آن به مراجع  ــخص باش ” با اين وجود، قانون بايد به طور كافي مش
قانوني عمومي قدرت داده شده كه دسته بندي كنند بصورت كارهاي مخفيانه و پتانسيل تداخل خطرناك با حق توجه 

٧٩/٨٦٩١ .Case of Malone v. United Kingdom, Application no به زندگي خصوصي افراد“.
٨.”موضوع اصلي برآمده از ماده ٨ در پرونده جاري چگونگي تداخل توجيه شده توسط عبارت هاي پاراگراف ٢ تبصره 
٨ مي باشد. اين بند، از آنجايي كه استثنايي براي حق تضمين شده طبق كنوانسيون ارايه مي كند، به صورت محدودي 
ــهروندان، كه به عنوان پليس ايالت عمل مي كنند، تحت كنوانسيون  ــير شده است. مراجع بازرسي هاي مخفي ش تفس
Case of Klass and others v. .” تنها  تا جاييكه براي ايمني موسسات دمكراتيك ضروري باشد قبول هستند.

٧١/٥٠٢٩ .Germany, Application no
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ــب را در نظر مي گيرد.١ اين  ــايبري اصل تناس ــيون جرايم س ٥عالوه بر اين، ماده ١٥ كنوانس
ــتند.  ــد كه عضو اتحاديه اروپا نيس ــورهاي امضا كننده مي باش ماده به طور ويژه مربوط به كش
در مواردي كه نظام هاي حقوقي داخلي موجود از ايمني ها به طور كافي از مظنونين حفاظت 
ــا فرآيند تصويب و اجرا  ــو ايمني هاي ضروري را ب ــورهاي عض ــت كه كش نمي كند، الزامي اس

توسعه دهند.
ــفاف به برخي از  ــايبري، به طور ش ــيون جرايم س ٢ كنوانس ــر بند ٢ زي ــاده ١٥ ــت، م ٥در نهاي

مرتبط ترين ايمني ها اشاره دارد٢ ، شامل:
é نظارت؛

é توجيه پذيري؛
é محدوديت فرآيند با توجه به دامنه و  استمرار.

ــده به حتم نياز به اجرا  ــده در باال، اين ايمني هاي ذكر ش ــي توصيف ش برخالف اصول اساس
شدن با توجه به هر ابزاري ندارد بلكه اگر از ديد ماهيتي يا رويكرد مربوطه مناسب باشد كافي 

است. نحوه اجراي اين تصميم به عهده قانونگذاران ملي سپرده شده است.٣
جنبه مهم وابسته به روش ايمني  ارايه شده توسط كنوانسيون جرايم سايبري اين حقيقت 
ــك طرف و تضمين  ــيوه اي منعطف از ي ــتفاده ابزارها به ش ــه توانايي پليس براي اس ــت ك اس
ــي داراي درجه بندي از ايمني ها دارد.  ــتگي به اجراي روش ايمني هاي موثر از طرفي ديگر بس
كنوانسيون به طور شفاف اعضا را از اجراي ايمني هاي مشابه (براي مثال نياز به دستور دادگاه) 
براي همه ابزارها منع نمي كند، اما اين رويكرد ممكن است انعطاف پذيري پليس را تحت تاثير 
قرار دهد. توانايي براي تضمين حفاظتي كامل از حقوق مظنون با روشي درجه بندي شده از 
ايمني ها به اندازه زيادي بستگي به متعادل بودن پتانسيل اثر ابزار تحقيق با ايمني هاي مربوطه 

ــورهاي اروپايي اين از  ــود مطابق با اصول وابسته به قانون ملي. براي كش ــط همه اعضا اجرا ش ــب بايد توس ١. «تناس
١٩٥٠ اتحاديه اروپا براي حفاظت از حقوق بشر و اصول آزادي مشتق شده است، حقوق قابل اجرا،  اصول كنوانسيون
ــد. كشورهاي ديگر اصول  ــرايط تخلف باش ــب با ماهيت و ش قانونگذاري ملي و حقوق آن، كه رويه قانوني بايد متناس
ــتجو و  ــتورات و نيازهاي منطقي براي جس ــان را اعمال خواهند كرد، از قبيل محدوديت هاي دس مربوطه را به قانونش

توقيف.» گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١٤٦ را ببينيد.
٢. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١٤٦ را ببينيد.

ــده را تعيين كنند ، كه در ماهيت  ٣. « قانونگذاران ملي مجبور خواهند بود اعمال الزامات ملي و اصول ملي وضع ش
ــود.» گزارش تبييني كنوانسيون  ــايند براي كشورها محسوب مي ش ــرايط و ايمني خاص امري ناخوش براي اجراي ش

اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١٤٧ را ببينيد.
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ــدت كم و زياد ضروري ــدن بين ابزارهاي با ش ــت آوردن اين امر تمايز قايل ش دارد. براي بدس
مي باشد. مثال هايي براي اين قبيل تمايزات در كنوانسيون جرايم سايبري وجود دارد كه اعضا

را براي توسعه بيشتر روشي از ايمني هاي درجه بندي شده قادر مي سازد. كه شامل:
٢٠)٢. برخالف ٢١)١ و جمع آوري داده عبوري (ماده ــاده ــن قطع انتقال داده (م ــز بي é تماي

جمع آوري داده هاي عبوري قطع انتقال داده ها به جرايم مهم محدود مي باشد.٣
ــاده ١٦)٤ و ترتيب اطالعات ذخيره ــده روي رايانه (م ــز بين نظم اطالعات ذخيره ش ٦ تماي é
١٦ تنها پليس را قادر به نظم دادن به اطالعات مي كند ٦. ماده ٨شده روي رايانه (ماده ١٨)٥

نه افشاي آنها.٦
٩,١٨ ٨ در ماده é تمايز بين الزام به تعيين «اطالعات مشترك»٧ و «اطالعات رايانه»٨

ــده باشد و ايمني ها ــتي ارزيابي ش ــدت ابزار تحقيق و ميزان اثر روي مظنون به درس اگر ش
ــد، اين روش منجر به روش نامتوازن ــده باش مطابق با نتايج تجزيه و تحليل طراحي ش

ابزارهاي فني نمي شود.

١. بخش ٩-٢-٦ را ببينيد.
٢. بخش ١٠-٢-٦ را ببينيد.

ــه به اعمال قطع كردن با در نظر گيري دامنه جرايم  ٢١ كه الزامات با توج ــت صريح در ماده ــن، محدودي ٣. «همچني
ــط قوانين بومي تعيين شده اند، مثالي واضح از كاربرد اصل تناسب مي باشد.» گزارش تبييني  ــتند، كه توس جدي هس

١٤٦ را ببينيد. كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
ــه اي از جرايم مهم»  ــال تحقيقي محدود به «دامن ــواي اطالعات و داده ها، اعم ــل جنبه هاي خصوصي محت ــه دلي «ب
ــيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ٢٣٠ ــط قوانين بومي مي باشد» گزارش تبييني كنوانس ــده توس تعيين ش

را ببينيد.
٤. بخش ٤-٢-٦ را ببينيد.
٥. بخش ٧-٢-٦ را ببينيد.

٦. بطوري كه با جزييات بيشتر در ادامه توضيح داده شده، تبصره ١٦ ارايه دهنده خدمات اينترنتي را ملزم به انتقال 
ــدن داده هاي مربوطه  ــه به مراجع دولتي نمي كند. تنها به پليس براي جلوگيري از پاك ش ــا و اطالعات مربوط داده ه
اختيار مي دهد. مزيت جدا كردن الزام به نگهداري اطالعات و الزام به افشاي آنها اين حقيقت است كه شرايط متفاوتي 

براي اجرا شدن آنها نياز است. 
٣ كنوانسيون جرايم سايبري ارايه شده است. ١٨ زير بند ٧. تعريفي از عبارت «اطالعات مشترك» در ماده

٨. تعريفي از عبارت «اطالعات رايانه» در ماده ١ كنوانسيون جرايم سايبري ارايه شده است.
٩. بطوري كه با جزييات بيشتر در ادامه توضيح داده شده، تفاوت بين «اطالعات مشترك» و «اطالعات رايانه» تبصره 
ــا توجه به نظم ماحصل  ــورهاي امضا كننده اختيار مي دهد كه ايمني ها را ب ــايبري، به كش ــيون جرايم س ١٨ كنوانس

توسعه دهند.
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۴-۲-۶ نگهداري و افشاي اطالعات ذخيره شده در رايانه (فرآيند انجماد برق آسا)
ــده اغلب نياز به تجزيه و تحليل داده ها و  ــاييري ش ــايي مجرمي كه مرتكب جرم س شناس
ــط مجرمان مي تواند  ــده توس ــتفاده ش P به ويژه آدرس IP اس ــده دارد.١ اطالعات رد و بدل ش
پليس را در شناسايي آنها كمك كند. مادامي كه پليس به داده هاي ترافيك دسترسي دارد در 
مواردي شناسايي مجرم كه از پايانه هاي اينترنت عمومي استفاده مي كند كه نياز به شناسايي 

ندارد امكان پذير مي باشد.٢
يكي از مهمترين مشكالت كه بازرسان با آن مواجهند اين است كه داده هاي عبوري مربوط 
ــود. دليل  به اطالعات مورد نياز اغلب به صورت خودكار بعد از مدت زمان كوتاهي پاك مي ش
ــي به  ــال ايميل، دسترس ــت كه بعد از پايان فرآيند (براي مثال ارس اين حذف خودكار اين اس
ــت در انتهاي فرآيند  ــده اس اينترنت يا دانلود فيلم)، داده عبوري كه در طول فرآيند ايجاد ش
ديگر مورد نياز نمي باشد. با توجه به جنبه هاي مالي اين فعاليت، بيشتر ارايه دهندگان اينترنت 

مايل به حذف اطالعات به محض ذخيره شدن، به  علت اشغال فضا هستند.٣
اگر چه جنبه هاي مالي تنها دليل اينكه چرا پليس نيازمند انجام دادن سريع تحقيق  هايشان 
نيست. برخي كشورها قوانين سخت گيرانه اي دارند كه ذخيره داده هاي ترافيك خاص را بعد 
ــنامه اتحاديه  ٦ بخش ــد ممنوع مي كند. نمونه اي براي اين محدوديت ها ماده ــاي فرآين ٦از انته

اروپا در حريم خصوصي و ارتباطات الكترونيكي مي باشد.٤

ــد. به منظور رديابي اين  ــايي هويت مرتكبان كمك كار باش ١. «تعيين مبدا يا مقصد اين ارتباطات مي تواند در شناس
ــد».  ــا مقصد آنها  داده هاي ترافيك، نيازمند توجه به اين ارتباطات مي باش ــه براي تعيين مبدا ي ــات و در نتيج ارتباط
١٥٥ را ببينيد. با توجه به شناسايي مظنونين توسط  گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره

٥٧٧ تا آخر را ببينيد. ،٢٠٠٢ DUD ،منبع؛ گركي، نگهداري اطالعات كاربر IP تحقيق بر اساس
٥٧٧ تا آخر. ،٢٠٠٢ DUD ٢. گركي، نگهداري اطالعات كاربر،

ــت. براي مثال منبع ارايه  ٣. هزينه موضوع بحث اتحاديه اروپا در مورد قانونگذاري در مورد نگهداري داده ها بوده اس
ــه اروپا براي ذخيره هر ايميل، تماس تلفني،  ــرويس ارتباطات الكترونيكي مربوط به توافق وزراي اتحادي دهندگان س

Euroispa press، ٢٠٠٥ موجود در سايت زير را ببينيد: فكس و پيامك ،
http://www.ispai.ie/EUROISPADR.pdf

هم ببينيد. همچنين منبع زير راهنماي بين المللي جنگ با جرايم سايبري
١٢ ژوالي ٢٠٠٢مربوط به اطالعات شخصي و حفاظت از حريم  ــوراي ٥٨/٢٠٠٢/EC پارلمان اروپا و ش ــنامه ٤. بخش
ــند در سايت  ــنامه در حريم خصوصي و ارتباطات الكترونيكي). اين س خصوصي در بخش ارتباطات الكترونيك (بخش

زير قابل دسترسي مي باشد:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf.
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ماده ۶: داده هاي ترافيك
ــط ارايه ــده توس ــتركين و كاربران پردازش و ذخيره ش ــته به مش ١. داده هاي ترافيك وابس
ــترس بايد پاك ــبكه ارتباطات عمومي يا خدمات ارتباطات الكترونيكي در دس دهنده ش
ــال ارتباطالت بدون تعصب ــود وقتي ديگر براي انتق ــا بصورت بي نام درآورده ش ــود ي ش

٥ اين ماده و ماده (١)١٥ مورد نياز نباشد. ٣ و ،٣ مطابق بند ٢
ــتراك و پرداخت هاي اتصال ــاب اش ٢. داده هاي عبوري ضروري، براي اهداف صورت حس
ــوند. اين قبيل پردازش ها تنها در انتهاي دوره مجاز است ــت پردازش ش دروني ممكن اس

كه صورت حساب و حق پرداخت مورد چالش واقع شده اند.
ــد. در كل، بطوري كه احتمال بنابراين زمان جنبه اي حياتي در تحقيقات اينترنتي مي باش
ــي  بگذرد، اجراي روش هايي كه از ــف جرم، و ابالغ پليس مدت زمان ــن ارتكاب، كش دارد حي
حذف شدن داده ها جلوگيري كند هنگام طوالني شدن فرآيند تحقيق مهم است. با توجه به

اين، دو رويكرد متفاوت در حال بحث مي باشد:١
é نگهداري داده ها؛ و

é محافظت از داده ها (رويكرد انجماد برق آسا).
الزام به نگهداري، ارايه كنندگان خدمات اينترنتي را ملزم به ذخيره داده هاي ترافيك براي
ــدن دوره خاص زماني مي كند.٢ در آخرين رويكردهاي قانونگذاري ركودها نياز به ذخيره ش

٢٠٠٠ انجام شد. در نشست گروه ٨ در توكيو متخصصان مزايا و معايب نگهداري و حفظ  ١. اين بحث در شروع سال
ــان را در مورد اجراي نگهداري داده ها بيان كردند. ”پيچيدگي  ــتند. متخصصان نگراني هايش داده ها را به بحث گذاش
ــدني است.“ گزارش كارگاه دست آوردهاي  ــدن در باالراه حل هايي براي نگهداري داده احتماًال ناش موضوعات ذكر ش
٨ در ايمني و امنيت  نگهداري داده از مدل هاي تجاري مختلف در مورد ارايه دهندگان خدمات اينترنتي، كارگاه گروه
ــابهي حين مذاكره  در مورد جرايم سايبري انجام شد. نگارندگان به طور  ــايبري. توكيو، مي٢٠٠١. بحث مش فضاي س
ــيون  ــيون التزام به نگهداري داده و اطالعات را وضع نمي كند. گزارش تبييني كنوانس ــفاف بيان كردند كه كنوانس ش

١٥١ قابل دسترسي در سايت زيررا ببينيد: اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/185.htm

ــي و اجراي قانون در  Bignami، حريم خصوص ــداري داده ها، منبع ــنامه اتحاديه اروپا در نگه ــه به بخش ــا توج i. ب ٢
ــيكاگو مجله قانون بين المللي، ٢٠٠٧، جلد ٧، شماره ١، قابل دسترسي  ــنامه نگهداري داده ها، ش اتحاديه اروپا: بخش

در سايت زير را ببينيد:
http://eprints.law.duke.edu/archive/00001602/01/8_Chi._J.__Int'l_L._233_(2007).pdf

R، نگهداري داده هاي مخابراتي و حقوق بشر: سازگاري نگهداري داده هاي عبوري با ECHR، مجله  Breyer ،همچنينr
٢٠٠٥، صفحه ٣٦٥. قانون اروپا،
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ــه به داده هايي كه براي  ــت به پليس اختيار بدهد ك ٢٤ ماه دارند.١ اين ممكن اس ــا ٤ت ٦ ــراي ٦ب
ــي داشته باشد.٢ ــتند حتي ماه ها بعد از ارتكاب به جرم دسترس ــايي مجرم ضروري هس شناس

ــت٣ و در جريان  ــده اس ــط اتحاديه اروپا پذيرفته ش الزام به نگهداري داده در حال حاضر توس
بحث در اياالت متحده مي باشد.٤ با توجه به اصل نگهداري داده ها اطالعات بيشتر را مي توان 

در ادامه يافت.

كنوانسيون جرايم سايبري
ــايبري به  ــت براي تضمين اينكه تحقيق جرايم س حفاظت از داده ها رويكردي متفاوت اس
دليل پاك شدن داده ها هنگام طوالني شدن روند رسيدگي با شكست مواجه نشود.٥ بر اساس 
قانون صيانت از داده ها، پليس مي تواند ارايه دهنده خدماتي را براي جلوگيري از پاك شدن 
ــت كه بايد به پليس اختيار  ــاص بكار گيرد. حفاظت از اطالعات رايانه امكاني اس ــاي خ داده ه
ــدن روند رسيدگي را  ــدن در نتيجه طوالني ش ــريع و اجتناب از خطر پاك ش عكس العمل س

٦ كمتر از ٦ ماه و بيشتر از  ــده در ماده ٥ ــخص ش ٦. ماده ٦ دوره نگهداري اعضا بايد تضمين كنند كه مقوله داده ها مش ١
٢ سال از تاريخ ارتباط نگهداري نشوند.

ــخصي و حفاظت از حريم  ١٢ ژوالي ٢٠٠٢مربوط به اطالعات ش ــوراي ــنامه ٥٨/٢٠٠٢/EC پارلمان اروپا و ش بخش
ــند در سايت  ــنامه در حريم خصوصي و ارتباطات الكترونيكي). اين س خصوصي در بخش ارتباطات الكترونيك (بخش

زير قابل دسترسي مي باشد:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf.

ــنامه اتحاديه اروپا در نگهداري داده ها: « اهميت عبور و مكان داده ها براي پيگيري، رديابي،  ــگفتار ١١ بخش ٢. پيش
ــت،  ــده اس ــورعضو  معين ش ــط تحقيقات و تجربيات چندين كش تحت تعقيب قرار دادن مجرمان، به طوري كه توس
ــده است، در زمينه تامين سرويس هاي  ــطح اروپايي وجود دارد كه داده ايجاد يا پردازش ش نيازي براي تضمين در س
ارتباطاتي، توسط ارايه دهندگان سرويس هاي ارتباطات عمومي الكترونيك يا شبكه هاي ارتباطات عمومي، براي دوره 

خاصي نگهداري مي شوند، تحت شرايط عرضه شده در اين بخشنامه.»
١٢ ژوالي ٢٠٠٢مربوط به اطالعات شخصي و حفاظت از حريم  ــوراي ٥٨/٢٠٠٢/EC پارلمان اروپا و ش ــنامه ٣. بخش
ــند در سايت  ــنامه در حريم خصوصي و ارتباطات الكترونيكي). اين س خصوصي در بخش ارتباطات الكترونيك (بخش

زير قابل دسترسي مي باشد:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf.

ــند ١٨، قانون اياالت متحده، براي حفاظت نوجوانان  ٤. براي مثال منبع زير را ببينيد: پيش نويس اليحه اصالحيه س
Internet StoppingAdults Facilitating - از سوءاستفاده توسط بزرگساالن در اينترنت، و براي اهداف ديگر

٢٠٠٧,، قابل دسترسي در سايت: the Exploitation of Today’s Youth Act (SAFETY) of
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-837

با توجه به موقعيت اخير در اياالت متحده: راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، صفحه ٥٩، را ببينيد.
٥. گركي، كنوانسيون جرايم سايبري، چند رسانه اي و ركت، ٢٠٠٤، صفحه ٨٠٢ را ببينيد.
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ــايبري تصميم به تمركز روي «حفاظت از داده» به ــيون جرايم س بدهد.١ نگارندگان كنوانس
٦ قاعده اي در اين زمينه را مي توان در تبصره ١٦ كنوانسيون جاي «نگهداري داده» گرفته اند.٢

جرايم سايبري يافت.
٦ماده ١٦: حفاظت سريع از داده هاي رايانه اي ذخيره شده

١. هر يك از اعضا بايد به گونه اي اقدام به وضع قوانين و مقررات كند كه در صورت لزوم براي
ــرع وقت به منظور محافظت مقام هاي ذي صالح خود اين امكان را فراهم آورد كه در اس
ــامانه ذخيره ــوي س و نگهداري از داده هاي رايانه اي ويژه نظير داده هاي ترافيك كه از س
ــت، به خصوص در جاهايي كه پيش فرض هايي وجود دارد مبني بر اعتقاد به اين ــده اس ش
ــتورهايي صادر يا اقدامي ــيب و تغيير قرار دارند، دس كه داده هاي رايانه اي در معرض آس

مشابه به عمل آورد.
٢. در جايي كه عضو مورد نظر قصد تخريب اثر به مفاد ديگر را دارد و بدين منظور به شخص
ــده خاصي را كه در كنترل و تصرف ــتور دهد كه داده هاي رايانه اي ذخيره ش خاصي دس
ــت اقدام به وضع ــخصي او قرار دارد، محافظت و نگهداري كند. عضو مذكور موظف اس ش
قوانين و مقرراتي كند كه در صورت لزوم آن شخص ملزم نمايد تا دوره زماني مشخصي
ــت آن كند. اين دوره ــداري از داده هاي رايانه اي و حفظ تمامي ــه حفاظت و نگه ــدام ب اق
حداكثر ٩٠ روز خواهد بود تا مأموران ذي صالح را قادر سازد به كشف موضوع نمايد. عضو

مورد نظر مي تواند ترتيباتي اتخاذ كند كه دوره مذكور قابليت تجديد داشته باشد.
٣. هر عضو بايد به گونه اي اقدام به وضع قوانين كند كه در صورت لزوم متصدي هر شخص
ــئوليت محافظت و نگهداري از داده هاي رايانه اي را دارد ملزم كند مطابقت آيين كه مس

دادرسي و دوره زماني مقرر در قانون اقدام به نگهداشتن مجرمانه داده ها كند.
١٥ باشد. ٤. روش هاي اشاره شده در اين ماده بايد تابع ماده هاي ١٤ و

١. اگر چه پيشنهاد شده است كه كشورها رويكردهايي را اعمال كنند براي حفاظت بهتر از داده ها، به طوري كه عمل 
سريع توسط افراد مي تواند منجر به اجراي سريع تر اعمال حفاظتي در موارد خاص گردد. گزارش تبييني كنوانسيون 

١٦٠ را ببينيد. اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره
٦٣، قابل دسترسي در سايت: ٢. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات، ٢٠٠٩، صفحه

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Re-
ports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.
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ــه ماليم تري در  ــي  (ISP) صيانت از داده ها حرب ــرويس اينترنت ــه دهنده س ــر اراي از منظ
ــره كردن همه داده ها  ــد.عرضه كنندگان١ نياز به ذخي ــا نگهداري از داده ها مي باش ــه ب مقايس
ــتند كه داده هاي ويژه به  ــران ندارند، بلكه به جاي آن مجبور به تضمين اين هس ــه كارب از هم
ــتور از مراجع قضايي پاك نشوند. صيانت از داده ها مزايايي دارد به طوري  ــيدن دس محض رس
ــت از داده ها را نه فقط از ديدگاه ارايه دهنده، بلكه از جنبه حفاظت از داده ها را نيز  ــه حفاظ ك
پوشش مي دهد. حفاظت از داده از ميليون ها كاربر اينترنت ضروري نمي باشد بلكه داده هايي 
ــيدگي هايي جنايي بوده ضروري است. با اين وجود  كه مربوط به مظنون هاي احتمالي در رس
ــت بعد از  ــت كه نگهداري از داده در مواردي كه داده ها درس ــاره به اين مطلب ضروري اس اش
اتمام ارتكاب به جرم پاك مي شوند مزايايي دارد. در اين موارد دستور حفاظت از داده ممكن 

است - برخالف التزام به نگهداري داده- قادر به جلوگيري از حذف داده مربوطه نباشد.
ــره داده هايي كه پردازش  ــه دهندگان را ملزم به ذخي ١٦ تنها اراي ــا ماده ــق ب ــتور مطاب ٦دس
شده اند مي كند نه حذف شده در زماني كه ارايه كننده دستور را دريافت مي كند.٢ البته تنها 
به داده هاي عبوري (رد و بدل شده) محدود نيست به طوريكه داده هاي عبوري تنها به عنوان 
٦يك مثال ذكر شد. ماده ١٦ مجرم را مجبور به شروع جمع آوري اطالعات نمي كند كه معموًال 
ــاي مربوطه به مراجع  ــاده ١٦ ارايه دهنده را به انتقال داده ه ٦ به عالوه، م ــود.٣ ــره نمي ش ذخي
قضايي ملزم نمي كند. اين ماده تنها به پليس براي جلوگيري از حذف داده هاي مربوطه اختيار 
ــه انتقال داده ملزم نمي كند. الزام به انتقال در ماده هاي  ــد اما ارايه دهندگان را ب ــل مي ده عم
ــايبري تنظيم شده است. مزيت تفكيك الزام به صيانت داده و  ــيون جرايم س ١٨ كنوانس ٨ و ١٧
ــت كه امكان دارد براي كاربردهايشان به شرايط متفاوتي  ــاي آنها اين حقيقت اس الزام به افش
ــريع، براي مثال ممكن است نياز به دستور قاضي براي  ــد.٤ با توجه به اهميت عمل س نياز باش

١. گركي، كنوانسيون جرايم سايبري، چند رسانه اي و ركت، ٢٠٠٤، صفحه ٨٠٢ را ببينيد.
ــت كيفيت يا  ــده اند، از هر چيزي كه ممكن اس ــت كه داده هايي كه از قبل ذخيره ش ٢. «حفاظت» نيازمند اين اس

. شرايطش را تغيير دهد محافظت كند. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١٥٩
.١٥٢ ٣. گزارش تبييني شماره

٤. يخش ٣-٢-٦ را ببينيد.



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۳۶۵

تحقيق يا پليس براي دستور حفاظت قابل اغماض باشد.١ اين امر ممكن است مراجع قضايي
را به عمل سريع تر وادار كند. حفاظت از حقوق مظنون مي تواند با كسب دستوري براي افشاي

داده ها بدست آيد.٢
١٨ كنوانسيون ٨افشاي اطالعات نگهداري شده در ميان جنبه هاي ديگر تنظيم شده در ماده

جرايم سايبري است.
٨ماده ١٨: دستور ارايه اطالعات

ــاير تدابير الزم را تصويب كنند تا مراجع ذي صالح در ١. هر يك از اعضا تدابير قانوني و س
موارد زير صالحيت قانوني داشته باشند.

ــتور دهند اطالعات رايانه اي خاص در اختيار خود يا ــور دس الف) به فرد حاضر در خاك كش
تحت كنترل خود را كه در سامانه رايانه اي ذخيره شده است را ارايه كنند.

ب) به تأمين كننده خدمات كه در خاك كشور طرف مربوطه خدماتي ارايه مي دهد دستور
دهند اطالعات مربوط به چنين خدمات كه در اختيار خود تحت كنترل آنهاست را ارايه

كنند.
٢. اختيارات و شيوه هاي مذكور در اين ماده تابع ماده ١٤ و ماده ١٥ مي باشد.

ــاده هرگونه اطالعات اهم از ــتركين در اين م ــارت اطالعات مربوط به مش ــور از عب ٣. منظ

ــت آوردن صيانت صرفًا  ــت كه استفاده از روش هاي قانوني ديگر بدس ــتور يا احراز» براي اين اس ــاره به «دس ١. « اش
ــيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره  ــتور اداره كننده يا دستور قضايي». گزارش تبييني كنوانس ــبت به دس نس

١٦٠ را ببينيد.
ــته به نياز به عمل سريع از  ــعي در يافتن رويكردي براي مشكالت وابس ــايبري س ــيون جرايم س ٢. نگارندگان كنوانس
ــتند. مثال ديگر  ــيوه هاي مختلفي داش ــا گرفته تا اهميت تضمين ايمني ها از طرف ديگر به ش ــس از يك طرف ت پلي
١٨) . نگارندگان پيشنهاد كردند كه نيازها براي پليس مي تواند در رابطه با  ــتور (ماده ــته به دس براي اين رويكرد وابس
مقوله هاي داده تنظيم شود. گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره ١٧٤ را ببينيد: «شرايط 
و ايمني هاي اشاره شده در بند ٢ ماده، بستگي به قانون بومي هر عضو دارد، كه ممكن است داده ها و اطالعات ممتاز 
ــتثني كند. عضوي ممكن است بخواهد عبارت هاي متفاوت، مراجع قانوني متفاوت و ايمني هاي متفاوت مربوط  را مس
ــط افراد يا ارايه دهندگان سرويس تعيين كنند. براي  ــتراكي توس به تمكين انواع خاص داده هاي رايانه يا اطالعات اش
ــت به پليس  ــترس براي عموم، عضوي ممكن اس ــتراكي قابل دس مثال، با توجه به انواع داده ها، از قبيل اطالعات اش
ــد. از طرفي ديگر، در برخي  ــتور دادگاه مي تواند مورد نياز باش ــتور دادن در موقعيت هايي كه دس اجازه دهد براي دس
ــت آوردن اطالعات خاص به نيابت از ايمني هاي حقوق بشر تنها دستور از  ــت براي بدس موقعيت ها عضوي ممكن اس
ــا را محدود كنند براي مجري  ــاي اين داده ه ــت بخواهند افش ــرف مراجع قضايي بايد صورت گيرد. اعضا ممكن اس ط
قانون به موقعيت هايي كه دستور افشاي اين اطالعات توسط مراجع قضايي گرفته شود. همچنين اصل تناسب انعطاف 
ــتثني كردن در  ــورها به منظور مس پذيري هايي را در رابطه با كاربرد اعمال فراهم مي كند، براي مثال در خيلي از كش

موارد كم اهميت.»
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ــه مقابله خدمات و  ــت كه در اختيار تأمين ك ــه اي يا اطالعات ديگري اس ــات رايان اطالع
مرتبط با مشتركين اين خدمات مي باشد اين اطالعات شامل داده ترافيك يا داده محتوا 

نمي شود و مي توان آنها را به صورت زير تعيين كرد:
ــده و مورد  الف) نوع و خدمات ارتباطي، پيش نيازهاي فني كه در مورد آن به كار گرفته ش

استفاده از خدمات.
ب)هويت مشترك كه نشان جغرافيايي يا پستي، شماره تلفن و ساير شماره هاي دسترسي، 

اطالعات مربوط به قبض و پرداخت كه برپايه قرارداد يا توضيحات.
ــاس قرارداد يا ترتيبات  ج) ديگر اطالعات راجع به محل نصب تجهيزات ارتباطات كه براس

خدمات در دسترس قرار دارد.
١٨ زيربخش (الف)١ كنوانسيون جرايم سايبري، ارايه دهندگان كه از داده ها  ٨بر اساس ماده

نگهداري مي كنند را مي توان به افشاي داده ها ملزم كرد.
ــايبري تنها قابل كاربرد بعد از دستور حفاظت مطابق با ماده  ــيون جرايم س ١٨ كنوانس ٨ماده
١٦ كنوانسيون جرايم سايبري نيست.١ اين ماده سندي عمومي است كه پليس مي تواند از آن 
استفاده كند. اگر پليس به طور اختياري داده هاي مورد درخواست را انتقال دهد كه محدود 
ــتورات در حد پايين تر هم مي توانند اعمال  ــتند بلكه در مورد دس ــخت افزار نيس به توقيف س
شوند. در مقايسه با توقيف حقيقي سخت افزار، به منظور ارايه اطالعات مربوط در حد پايين 
تر مي باشد. بنابراين كاربردش مربوط به مواردي است كه تحقيقات جنايي نياز به دسترسي 

به سخت افزار ندارند.
١٨ كنوانسيون جرايم سايبري به پليس اختيار  ٨عالوه بر التزام به ارايه داده هاي رايانه، ماده
منظم كردن اطالعات اشتراكي ارايه شده را مي دهد. اين ابزار تحقيق از بيشترين اهميت در 
P برخوردار مي باشد. اگر پليس بتواند آدرس IP را شناسايي كند كه توسط  IP تحقيقات برپايهP

٢٠٠٩، صفحه ٦٣، قابل دسترسي در سايت: ١. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،
http:/ /www.coe.int/ t /dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/
ReportsPresentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.ff
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متخلف هنگام ارتكاب به تخلف استفاده شده، مي توانند براي شناسايي شخصي١ كه از آدرس
ــاس تبصره ١٨ زيربخش ب) ١ كنوانسيون ــتفاده كنند. بر اس ٨ در زمان جرم بكار گرفته اس IP
ــترك فهرست شده ــايبري، ارايه دهنده خدمات اينترنتي ملزم به ارايه اطالعات مش جرايم س

١٨ مي باشد.٢ ٨ ماده ٣در زير بخش ٣
در مواردي كه پليس مجرم را رديابي كرده و نياز سريع به دسترسي براي شناسايي مسير
ــردن داده هاي عبوري را ــا ك ــاده ١٧ به آنها امكان تحقيق و  افش ــات دارد، م ــق ارتباط ٧از طري

مي دهد.
٧ماده ١٧: حفاظت سريع و افشاي محدود ترافيك داده ها

١٦ نگهداري و محافظت مي شود، ٦. هر عضو بايد در رابطه با داده ترافيكي كه مطابق ماده ١
اقدام به وضع قوانين و مقرراتي كند كه در مسير اجرا موارد زير ضروري است:

ــريع از داده ترافيك صرف نظر از اين كه يك يا ــن اين كه چنين حفاظت س ــف) تضمي ال
چند ارايه دهنده خدمات، دست اندكار انتقال بوده اند صورت گيرد.

ب) اطمينان دادن به مقامات صالحيت دار عضو مورد نظر يا شخصي كه از سوي آن مقام
برگزيده شده است، مبني بر ارايه سريع مقدار كافي از داده ترافيك به طوري كه آن عضو
ــده است را ــيري كه از آن راه ارتباط برقرار ش ــازد، ارايه كنندگان خدمات و مس را قادر س

شناسايي كند.
١٥ تنظيم گردد. ٥ و ٤. اختيارات و رسيدگي هاي قضايي مندرج در اين ماده با رعايت مواد ١٤ ٢
بطوري كه در باال ذكر شد اين كنوانسيون به طور جدي التزام به حفاظت از داده درخواستي
ــفافي را ــته بندي ش ٧ ماده ١٧ دس و التزام به ارايه آنها براي مراجع قانوني را تفكيك مي كند.٣
ــاي عبوري در مواردي كه ــن التزام به تضمين حفاظت از داده ه ــد بطوري كه اي ــه مي كن اراي

IP كه مجرم براي ارتكاب به  ــت. اگر مجرم آدرس ــريع تخلف نيس ــايي س IP به حتم به معناي شناس ١. يك آدرس
ــتفاده شده براي وارد شدن به  ــايي ارتباط اس ــتفاده مي كند را مي داند اين اطالعات تنها به آنها امكان شناس جرم اس
ــته باشند (براي مثال كافي نت) تحقيقات بيشتر  ــي داش اينترنت را مي دهد. اگر گروهي از افراد به اين ارتباط دسترس

براي شناسايي مجرم ضروري مي باشد.
ــتراك  ندارد ماده  ــتفاده مي كند كه نياز به ثبت نام يا تاييد كردن اطالعات براي اش ــرويس هايي اس ٢. اگر مجرم از س
ــاده ١٨ زيربخش ١ ب) مربوط به  ــريع مجرم نمي كند. بنابراين م ــايي س ــش ١ ب) پليس را قادر به شناس ١٨ زيربخ

سرويس هاي تجاري مي باشد (مثل ارايه اينترنت، ايميل هاي تجاري يا سرويس هاي وب).
٢٠٠٤، صفحه ٨٠٢ را ببينيد. ٣. گركي، كنوانسيون جرايم سايبري، چند رسانه اي و ركت،
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ــدگان خدمات اينترنتي درگير بوده اند، با التزام به ارايه اطالعات ضروري  ــدادي از ارايه دهن تع
براي شناسايي مسير عبوري را تركيب مي كند. بدون اين قبيل ارايه هاي پليس قادر نخواهد 
بود به رديابي مجرم در مواردي كه بيشتر از يك ارايه دهنده خدمات اينترنتي درگير باشند.١

به دليل تركيب دو الزام كه حق مظنونين را به راه هاي متفاوت تحت تاثير قرار مي دهد، بحث 
كردن روي مركز ايمني هاي وابسته به اين ابزار ضروري مي باشد.

شكل قانوني رايانه و جرايم رايانه اي كشورهاي همسود
رويكردهاي مشابه را مي توان در مدل قانوني كشورهاي همسود يافت.٢

:١٥ ماده
اگر درخواست يك افسر پليس به طور شفاف داده هاي رايانه اي يا نسخه چاپي يا اطالعات 
ــخص كند قاضي مي تواند دستور قضايي  ــد را مش را كه براي تحقيق كيفري مورد نياز مي باش

صادر كند.
ــون] داده هاي رايانه اي را در كنترل دارد يا  ــور وضع كننده قان ــف) فردي در  قلمرو  [كش ال

نسخه چاپي يا نسخه هاي ديگر از داده در اختيار دارد.
ــده قانون] اطالعاتي در مورد  ــور وضع كنن ــك ارايه دهنده خدمات اينترنتي در [كش ب) ي
ــتند يا به هر صورت از سرويس های اينترنتي استفاده مي كنند؛  ــترك هس افرادي كه مش

١. ”اگر چه اغلب ارايه دهندگان خدمات اينترنتي عالمت خاصي از داده هاي عبوري حياتي ندارند براي تعيين منبع 
حقيقي يا مقصد ارتباطات. هر كدام داراي يك بخش از جورچين مي باشند، و هر كدام از اين بخش ها نياز به بررسي دارند 
١٦٧ را ببينيد به منظور شناسايي منبع يا مقصد.» گزارش تبييني كنوانسيون اتحاديه اروپا در جرايم سايبري شماره

٢. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA7786970-A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

براي اطالعات بيشتر نشست وزيران كشورهاي مشترك المنافع را ببينيد موجود در سايت:
٢٠٠٢CLMM.pdf.; Angers, Combating Cyber-Crime:/http://www.cpsu.org.uk/downloads
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime

and Technology: New Frontiers for Regulation, Law Enforcement and Research, صفحه 
٢٠٠٤ ،٣٩

United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy Re-
٦, صفحه ٢٣٣, ٢٠٠٥ ,UNCTAD/SDTE/ECB/١/٢٠٠٥, ٢٠٠٥, فصل port

قابل دسترسي در سايت:
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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و
ج)١ فردي در  قلمرو  [كشور وضع كننده قانون] كه به پردازش رايانه اي خاصي دسترسي دارد

و داده هاي خاصي را از رايانه جمع آوري مي كند و آن را به شخص خاصي مي دهد.
٢ ٦ماده ١٦

ــده در رايانه براي پيگيري هاي ــد كه اطالعات ذخيره ش ــر پليس مطمئن باش اگر يك افس
جنايي مورد نياز است، افسر پليس مي تواند، با ابالغ كتبي به فردي كه رايانه را در كنترل

دارد، بخواهد كه اطالعات مكفي در مورد ارتباطات خاص براي شناسايي را ارايه كند:
(الف) ارايه كننده خدمات اينترنتي؛ و

(ب) مسيري كه از آن راه ارسال انجام شده است.
٧ماده ١٧

(١) اگر يك افسر پليس مطمئن شده باشد كه:
(الف) كه اطالعات ذخيره شده در رايانه براي تحقيقات جنايي مورد نياز است؛ و

(ب) خطر اين وجود دارد كه اطالعات از بين برود يا غير قابل دستيابي شود؛
 افسر پليس مي تواند، با ابالغ كتبي به فردي كه رايانه را در كنترل دارد، بخواهد كه اطالعات

٧خاص را براي دوره اي بيشتر از ٧ روز حفظ كند.
٧) قاضي مي تواند دستور حفاظت را براي دوره بيش از ٧ روز صادر كند. ٢)

ــت اعمال  ــورها ممكن اس ــد، در برخي كش ــمي: به طوري كه در گزارش گروه متخصصين بيان ش ــت رس ١. يادداش
ــد به طوري كه براي حكم جستجو استفاده مي شود به دليل  ــان براي دستور گرفتن ضروري باش ــتانداردهاي يكس اس
ماهيت موضوعات كه ممكن است تهيه شوند. در كشورهاي ديگر ممكن است به كارگيري استانداردهاي پايين تر كافي 

باشد زيرا فرآيند تهيه راحت تر از فرآيند جستجو مي باشد.
ــورها ممكن است اين را در نظر بگيرند كه آيا زير بند ج براي قوانين محلي مناسب مي باشد يا  ــت رسمي: كش يادداش
ــتور دادگاه دارد، كه  ــط دس نه زيرا هنگامي كه  مورد آزمايش قرار مي گيرد، نياز به جمع آوري و پردازش داده ها توس

ممكن است براي برخي حوزه هاي قانوني مناسب نباشد.
٢. مدل قانوني كشورهاي همسود شامل ماده ديگري مي باشد:

ــد روي استفاده يك طرفه توسط افسر پليس كه داده هاي ذخيره شده روي رايانه  ــده باش ٦بخش ١٦: اگر قاضي قانع ش
ــتور دهد كه فرد اداره كننده رايانه  ــت، قاضي مي تواند دس به طور منطقي براي پيگيري ها و روند جنايي مورد نياز اس

اطالعات كافي را درمورد ارتباطات خاص براي شناسايي اشكار كند:
(الف) ارايه كننده خدمات اينترنتي؛ و

(ب) مسيري كه از آن راه ارسال انجام شده است. 
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۵-۲-۶ نگهداري اطالعات
ــه نگهداري داده و اطالعات ارايه دهنده خدمات اينترنتي را مجبور به ذخيره كردن  ــزام ب ال
اطالعات براي دوره زماني مشخصي مي كند.١ اجراي الزام به نگهداري داده ها رويكردي براي 
اجتناب از مشكالت ذكر شده در دسترسي به اطالعات رد و بدل شده قبل از اينكه پاك شوند 

مي باشد. مثالي براي اين قبيل رويكردها بخشنامه اتحاديه اروپا در نگهداري داده مي باشد.٢
٣ : الزام به نگهداري داده ها ٣ماده

ــورهاي عضو تدابير الزم را  ٥٨/٢٠٠٢/EC، كش ــتورالعمل ٦ و دس ،٦ ٥ ٥. با نقض ماده  هاي ١
ــتورالعمل حاضر كه در چارچوب تأمين  ٥اتخاذ مي كنند تا اطالعات مذكور در ماده ٥ دس
ــوي تأمين كنندگان خدمات ارتباطات الكترونيك موجود در  خدمات ارتباطات كه از س
ــبكه عمومي، توليد يا پردازش شده چنانچه در مورد صالحيت تأمين كنندگان باشند،  ش

طبق اين دستورالعمل حفظ و نگهداري شوند.
٢. چنانچه در چارچوب تأمين خدمات ارتباطي مربوطه، اطالعات از سوي تأمين كنندگان 
خدمات ارتباطات الكترونيك موجود در شبكه عمومي ارتباطات توليد، پردازش، ذخيره 
ــر مي شوند (اطالعات اينترنتي) و  ــوند (اطالعات الكترونيكي) يا در نشريات منتش مي ش
تأمين كنندگان مذكور در حوزه صالحيت كشورهاي عضو مي باشند، اطالعات مذكور در 
ــمول الزام نگهداري اطالعات، مذكور  ٥ در رابطه با تماس هاي تلفني بي جواب مش ٥ماده
در بند يك مي شوند. اين دستورالعمل نگهداري اطالعات مربوط به تلفن هاي غيرمتصل 

را ملزم نمي كند. 
٤: دسترسي به داده ها ماده

كشورهاي عضو تدابير الزم را اتخاذ مي كنند تا اطالعات نگهداري شده طبق اين دستورالعمل 
ــوند احراز شرايط الزم در  ــخص و طبق قوانين ارايه ش فقط به مراجع ملي ذيربط در موارد مش
Breyer، نگهداري داده هاي مخابراتي و حقوق بشر: سازگاري نگهداري  r.  براي مقدمه بر نگهداري اطالعات منابع : ١
Blanchette/Johnson، نگهداري اطالعات و  n؛ ٣٦٥ ٢٠٠٥، صفحه Rداده هاي عبوري با ECHR، مجله قانون اروپا،

جامعه  پانوپتيك: مزاياي اجتماعي فراموشكاري، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
.http://polaris.gseis.ucla.edu/blanchette/papers/is.pdf

ــده يا  ــوراي ١٢ ژوالي ٢٠٠٢مربوط به نگهداري داده هاي ايجاد ش ــنامه ٢٤/٢٠٠٢/EC پارلمان اروپا و ش ٢.   بخش
ــبكه هاي ارتباطات عمومي و  ــرويس هاي ارتباطات الكترونيكي عمومي يا ش ــده در رابطه با اين ماده از س پردازش ش

.EC/بخشنامه اصالحيه ٥٨/٢٠٠٢
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تشريفات ضروري به منظور دسترسي به اطالعات ذخيره شده ضمن رعايت الزامات ضروري
ــروط به مفاد قانون اتحاديه اروپا يا قوانين عمومي بين المللي قابل اجرا در اين ــب مش و مناس
Rزمينه بويژه قانون ECHR ديوان حقوق بشر اروپا در قوانين اوليه هر يك از كشورهاي عضو

تعيين مي شود.

ماده ٥ - اطالعات كلي كه بايد نگهداري شوند
١. كشورهاي عضو بايد نگهداري اطالعات كلي زير را تحت اين بخش نامه تضمين كند:

(a) اطالعات ضروري براي رديابي و  شناسايي منبع ارتباطات:
(١) در خصوص شبكه تلفني موبايل يا تلفن ثابت:

(i) شماره تلفن؛
(ii) نام و آدرس مشترك يا كاربر ثبت شده؛

(٢) در خصوص دسترسي به اينترنت، ايميل و تلفن زدن از طريق اينترنت:
ID (i) اختصاص داده شده به كاربر؛

ــدن در هر شبكه تلفني ــده به كاربر براي وارد ش ــماره تلفن اختصاص داده ش ID (ii)  و ش
عمومي؛

IP، ID و شماره تلفن ــي كه آدرس ــده به كس ــترك يا كاربر ثبت ش D) نام و آدرس مش iii)
اختصاص داده شده به كاربر در زمان ارتباط؛

)b) اطالعات ضروري براي شناسايي مقصد يك ارتباط: )
(١) در خصوص شبكه تلفني موبايل يا تلفن ثابت:

(i) شماره اي كه به آن تلفن شده، و  در مواردي كه شامل سرويس هاي مكمل مي باشد مثل
واگذاري يا دايورت، شماره يا شماره هايي كه تلفن را جواب نمي دهند؛

(ii) نام و آدرس مشترك يا كاربر ثبت شده؛
(٢) در خصوص ايميل و تلفن اينترنتي: 

ID (i) و شماره تلفن كاربر دريافت كننده تلفن هاي اينترنتي؛
ID دريافت كننده ارتباط؛ D) نام و آدرس مشترك يا كاربر ثبت شده و كاربر ii)
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(c) اطالعات ضروري براي شناسايي تاريخ، زمان و مدت ارتباط:
(١) در خصوص شبكه تلفني موبايل يا تلفن ثابت، تاريخ و زمان شروع و پايان ارتباط؛

(٢) در خصوص دسترسي به اينترنت، ايميل و تلفن زدن از طريق اينترنت:
ــاس زمان محلي خاص،  ــرويس اينترنتي، بر اس ــدن به س (i) تاريخ و زمان وارد و خارج ش
ــط ارايه كننده  ــده توس ــتاتيك)، اختصاص داده ش IP، (چه ديناميك و چه اس Pبا آدرس

Dخدمات دسترسي به اينترنت، و كاربر ID مشترك يا كاربر ثبت شده؛
ــرويس تلفن اينترنتي، بر  ــرويس اينترنتي يا س ــدن به س (ii) تاريخ و زمان وارد و خارج ش

اساس زمان محلي خاص؛
(d) اطالعات ضروري براي شناسايي نوع ارتباط:

(١) در خصوص شبكه تلفني موبايل يا تلفن ثابت: سرويس تلفني مورد استفاده؛
(٢) در خصوص ايميل و تلفن اينترنتي: سرويس اينترنتي مورد استفاده؛

(e) اطالعات ضروري براي شناسايي تجهيزات ارتباطي كاربران و مفاد آن:
(١) ) در خصوص شبكه تلفن ثابت، شماره هاي تلفن كننده و گيرنده؛

(٢) در خصوص تلفن موبايل:
(i) شماره هاي تلفن كننده و گيرنده؛

(ii) هويت مشترك بين المللي موبايل (IMSI) تلفن كننده؛
(iii) هويت تجهيزات بين المللي موبايل (IMEI) تلفن كننده؛

دريافت كننده تلفن؛ IMSI (iv)
IMSI (v) دريافت كننده تلفن؛

ــازي اوليه سرويس  ــرويس پيش پرداخت بي نام، تاريخ و زمان فعال س (vi) در موردي از س
و مكاني (Cell ID) كه از آنجا سرويس فعال شده ايت؛

(٣)  در خصوص دسترسي به اينترنت، ايميل و تلفن زدن از طريق اينترنت:
(i) شماره تلفن كننده براي دسترسي از طريق شماره گيری)  (dial up) ؛

(ii) خط مشترك ديجيتال (DSL) يا نقاط انتهايي ديگر ارتباطي؛
ff(f) اطالعات ضروري براي شناسايي مكان ارايه ارتباط موبايلي:
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(١) مكان (Cell ID) شروع ارتباط؛
(٢) اطالعات مشخص كننده مكان جغرافيايي با توجه به مكان، حين دوره اي كه اطالعات

ارتباطات نگهداري مي شود.
٢. فاش نكردن محتواي ارتباطات نگهداري شده مطابق اين بخشنامه.

٦ماده ٦ - مدت زمان نگهداري اطالعات
٥ براي دوره اي ــده در ماده ــورهاي عضو بايد تضمين كنند كه اطالعات طبقه بندي ش ٥كش

٦ ماه و حداكثر از ٢ سال از تاريخ ارتباط نگهداري شوند. ٦حداقل
٧ماده ٧ - حفاظت و امنيت اطالعات

٤٦/٩٥/EC و ــتورالعمل هاي ــورهاي عضو بدون مغايرت با مفاد مصوب دس ٥هر يك از كش
٥٨/٢٠٠٢/EC متصور مي شود تأمين كنندگان خدمات ارتباطات الكترونيكي قابل دسترسي
عموم يا شبكه عمومي ارتباطات حداقل اصول زير را در زمينه امنيت اطالعات نگهداري شده

را طبق اين دستورالعمل رعايت نمايند.
الف) اطالعات نگهداري شده بايد همان وضعيت، اطالعات موجود در شبكه را داشته و تابع

همان الزامات امنيتي و حفاظتي باشند؛
ــر امحاء اتفاقي يا ــه منظور حفاظت آنها در براب ــب بايد ب ــازماني مناس ــر فني و س ب) تدابي
ــر غيرمجاز يا ــي يا نش ــذف يا تغيير تصادفي يا ذخيره، پردازش، دسترس ــي، ح غيرقانون

غيرقانوني اجرا شود؛
ــوند تا فقط در دسترس افراد خاص و مجاز ــب بايد اجرا ش ــازماني مناس ج) تدابير فني و س

قرار گيرند؛
ــتثناي اطالعاتي كه بايد ــوند به اس ــن مدت زمان نگهداري آنها امحاء ش ــان يافت ــا پاي د) ب

نگهداري و حفظ آنها موافقت شده است.
٨مادهه ٨ - شرايط ذخيره اطالعات نگهداري شده

ــتورالعمل ــاس اين دس ــوند اطالعات مذكور در ماده ٥ براس ــورهاي عضو متعهد مي ش ٥كش
ــاير اطالعات الزم مربوط به اين ــده و س ــوند كه اطالعات نگهداري ش به گونه اي نگهداري ش

اطالعات در اسرع وقت به درخواست آنها به مراجع ذي ربط ارايه گردد.
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اين حقيقت كه اطالعات كليدي درمورد هر گونه ارتباط در اينترنت پوشش داده خواهد شد 
طبق بخشنامه منجر به انتقاد شديد از سوي سازمان هاي حقوق بشر شده است.١ اين مي تواند 
در عوض منجر به مروري از بخشنامه و تكميل آن توسط دادگاه قانون اساسي شود.٢ به عالوه 
Productores de Música de España (Promusicae) (در نتيجه گيري در پرونده

ــت كه  ــئوال قابل طرح اس v. Telefóff، وكيل مدافع بيان كرد كه اين س nica de España٣

ــود.٤ با توجه به  ــي اجرا ش آيا الزام به نگهداري اطالعات مي تواند بدون تخطي از حقوق اساس
٨اجراي اين قواعد از قبل در نشست گروه ٨ در سال ٢٠٠١ به مشكالت اشاره شده است.٥

اما انتقاد تنها به اين جنبه وارد نيست. دليل ديگر كه چرا نگهداري اطالعات مشخص شده 
ــت كه اين الزامات را مي توان  ــايبري دارد اين اس ــت كه تاثير كمي در جنگ عليه جرايم س اس

دور زد. ساده ترين راه براي دور زدن الزام به نگهداري اطالعات شامل موارد زير مي باشد:
ــرويس اطالعات تلفن موبايل پيش  ــتفاده از پايانه هاي اينترنت عمومي متفاوت يا س é اس

پرداخت شده كه به ثبت نام نيازي ندارد، و٦
ــايل ارتباطات بي نام كه (حداقل تا حدودي) در كشورهايي بدون الزام به  ــتفاده از وس é اس

١. براي مثال منابع زير را ببينيد: چكيده اي براي اعضاي پارلمان اروپا در نگهداري اطالعات، قابل دسترسي در سايت:
http://www.edri.org/docs/retentionletterformeps.pdf;
CMBA، موقعيت نگهداري اطالعات: GILC، مقابله با نگهداري اطالعات در حال رشد، قابل دسترسي در سايت:
http://www.vibe.at/aktionen/200205/data_retention_30may2002.pdf;
با توجه به نگراني هاي در رابطه با تخلف از كنوانسيون حقوق بشر اروپا منبع: Breyer، نگهداري اطالعات مخابراتي

را ببينيد. Rو حقوق بشر سازگاري نگهداري داده هاي عبوري با ECHR، مجله قانون اروپا، 2005، صفحه 365
Heise News، ١٣٠٠ پرونده عليه قانون نگهداري اطالعات، ١٧,١١,٢٠٠٧ ، قابل دسترسي در سايت: .٢

http://www.heise.de/english/newsticker/news/99161/from/rss09.
.٠٦/٢٧٥-C ٣. پرونده

٤. نظر وكيل مدافع - ١٨,٠٧,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0275:EN:NOT#top.

دادگاه معموًال اما نه بطور مطلق از مشاوران دادگاه پيروي مي كند.
ــتند. متخصصان  ــت گروه ٨ در توكيو متخصصان مزايا و معايب نگهداري و حفظ داده ها را به بحث گذاش ٥. در نشس
ــدن در باالراه حل هايي  ــان را در مورد اجراي نگهداري داده ها بيان كردند. ”پيچيدگي موضوعات ذكر ش نگراني هايش
براي نگهداري داده احتماًال ناشدني است.“ گزارش كارگاه دست آوردهاي نگهداري داده از مدل هاي تجاري مختلف 

در مورد ارايه دهندگان خدمات اينترنتي، كارگاه گروه ٨ در ايمني و امنيت فضاي سايبري. توكيو، مي٢٠٠١.
٦. با توجه به چالش هاي موجود براي پليس وابسته به استفاده از وسايل ارتباطات بي نام بخش ١٢-٢-٣ را ببينيد.
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نگهداري اطالعات اجرا مي شوند.١
ــرويس اطالعات تلفن موبايل پيش ــرم از پايانه هاي اينترنت عمومي متفاوت يا س ــر مج اگ
ــتفاده مي كند كه به ثبت نام نيازي ندارد، الزام به نگهداري اطالعات تنها ــده اس پرداخت ش

منجر به دسترسي به ارايه دهنده خدمات اينترنتي مي شود نه مجرم.٢
ــرورهاي ارتباطات ــتفاده از س به عالوه مجرمان مي توانند الزام به نگهداري اطالعات را با اس
ــرور ارتباطات بي نام بي نام دور بزنند.٣ در اين مورد، پليس مي تواند ثابت كند كه مجرم از س
ــده در كشوري كه سرور ــي به اطالعات رد و بدل ش ــتفاده كند، اما به دليل فقدان دسترس اس
ارتباطات بي نام قرار گرفته، آنها خواهند توانست شركت مجرم براي ارتكاب به جرم را ثابت

كنند.٤
ــت، اجراي قانون نگهداري اطالعات ــان اس با توجه به اين حقيقت كه دور زدن اين ماده آس
در اتحاديه اروپا با ترس از اينكه فرآيند نياز به اعمال ضروري جانبي براي تضمين موثر بودن
ــت. اعمال جانبي ممكن مي توانند شامل الزام به ــده اس ــت درهم آميخته ش ابزار خواهد داش
ــتفاده از فناوري ارتباطات ــرويس هاي آنالين٥ يا ممنوعيت اس ــتفاده از س ثبت نام قبل از اس

ــاليانه“، صفحه  CERT گزارش س ١. با توجه به بحث فنی در مورد قابليت رديابی و بی نامی، بنگريد به: «تحقيقات
٧، قابل دسترسی در سايت:

http://www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf
ــتفاده از پايانه هاي اينترنت عمومي براي ارتكاب به جرم ماده ٧ قانون  ٢. مثالي براي رويكردي براي محدود كردن اس
ــي را كه مي خواهد پايانه اينترنت عمومي (براي مثال كافي نت) عرضه  ــد.اين ماده هر كس ١٤٤ ايتاليا مي باش ــماره ش
كند را مجبور به درخواست از مراجع قانوني مي كند.  به عالوه او را ملزم به گرفتن كارت شناسايي از مشتريان قبل از 
٢٧ جوالي ٢٠٠٥، شماره ١٤٤- اعمال ضروري براي مبارزه با تروريسم بين المللي.  استفاده از اينترنت مي كند. قانون
براي اطالعات بيشتر در مورد اين قانون مقاله حريم خصوصي و سياست هاي نگهداري اطالعات در كشورهاي انتخابي 

قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026.

ــايبري، LOLAE مرور قانوني، ٢٠٠٢،  ــيون جرايم س ــي قانوني براي كنوانس E، انتقاالت بي نام: چالش Aldesco .٣
٩١- قابل دسترسي در سايت: صفحه

http://elr.lls.edu/issues/v23-issue1/aldesco.pdf.
١٢-٢-٣ را ببينيد. ٤. با توجه به اثراستفاده از فناوري مخابرات بي نام در كار پليس بخش

ــتر  ــم بين المللي. براي اطالعات بيش ــماره ١٤٤- اعمال ضروري براي مبارزه با تروريس ٧. قانون ٢٧ جوالي ٢٠٠٥، ش ٥
ــورهاي انتخابي قابل دسترسي در  ــت هاي نگهداري اطالعات در كش در مورد اين قانون مقاله حريم خصوصي و سياس

سايت زير را ببينيد:
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026.
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بي نام شوند.١

۶-۲-۶ تفتيش و توقيف
اگر چه ابزارهاي تحقيق جديد مثل جمع آوري اطالعات، و استفاده از نرم افزارهاي جنايي 
ــند و از قبل توسط چند كشور  ــايي مجرم در جريان بحث مي باش كنترل از راه دور براي شناس
اجرا شده اند، اما تفتيش و توقيف همچنان يكي از مهمترين ابزارهاي تحقيق باقي هستند.٢ به 
Tمحض اينكه مجرم شناسايي شد و پليس وسايل ITاش را توقيف كرد، متخصصان جنايي رايانه 
مي توانند وسايل را براي جمع آوري مدارك ضروري براي پيگرد قانوني تجزيه و تحليل كنند.٣

امكان پذير بودن جابجايي يا اصالح رويه تفتيش و توقيف در برخي از كشورهاي اروپايي و 
ــدن به خانه مظنونين  ــد.٤ امكان اجتناب از نياز به وارد ش اياالت متحده در حال بحث مي باش
براي بازرسي و توقيف وسايل رايانه مي تواند در يك بازرسي آنالين انجام شود. اين ابزار، كه با 
جزييات بيشتر در ادامه مطالب توضيح داده خواهد شد، شيوه اي را توصيف مي كند كه پليس 

Aldesco، انتقاالت  ــتفاده از وسايل ارتباطات توسط قانون اساسي اياالت متحده منبع،  ١. با توجه به حفاظت از اس
٨٢- را ببينيد قابل  ــيون جرايم سايبري، LOLAE مرور قانوني، ٢٠٠٢، صفحه ــي قانوني براي كنوانس Eبي نام: چالش

دسترسي در سايت:
http://elr.lls.edu/issues/v23-issue1/aldesco.pdf.

ــايبري، صفحه  ــي در راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم س ــا جزييات در مورد عناصر فرآيندهاي بازرس ــروري ب ٢. م
Winick، بازرسي ها و توقيفات  k ارايه شده است. براي اطالعات بيشتر در مورد بازرسي رايانه اي و توقيف، منبع ١٢٣
Rhoden، چالش هاي بازرسي و  n.؛ ٧٥ رايانه ها و اطالعات رايانه، مجله فناوري و قانون هاروارد، ١٩٩٤، جلد ٨، صفحه
توقيف رايانه ها در خانه يا محل كار: از انتظار منطقي از حريم خصوصي تا ميوه سمي، مجله آمريكايي قانون كيفري، 
ــي با توجه به اصل «زنجيره  ــكالت احتمال ــي هاي زنده كنترل از راه دور و مش ١٠٧. با توجه به بازرس ــه ٧، صفح ٢٠٠٢
A، برخوردگاه مدرك ديجيتالي و قانون: UCLA، مجله قانون و فناوري جلد ٩، شماره  Kenneally yنگهداري» منيع،

٢، ٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت:
http://www.lawtechjournal.com/articles/2005/05_051201_Kenneally.pdf

Kerr، تفتيش ها و توقيف ها در دنياي ديجيتال، قانون مروري هاروارد، ٢٠٠٥، جلد ١١٩،صفحه ٥٣١.
٢-٢-٦ را ببينيد. ٣. با توجه به درگير بودن متخصصين جنايي رايانه در پيگيري ها بخش

٤. با توجه به طرح پليس آلمان براي توسعه نرم افزاري براي دسترسي از راه به رايانه هاي مظنونين و اجراي رويكرد 
ــاي رايانه اي قابل  ٠٥,٠٩,٢٠٠٧، امنيت دني ــان، ــرح خفا افزار دولت آلم ــع، Blau، بحث هايي روي ط ــي منب uبازرس

دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=903
4459

٣١,٠٨,٢٠٠٧، CNet News,، قابل دسترسي  Broache، دولت آلمان دنبال كنترل مظنونين از طريق خفا افزار،
.http://www.news.com/8301-10784_3-9769886-7.html :در سايت
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ــي پيدا مي كند.١ اگر چه پليس ــي مخفيانه دسترس به رايانه مظنون از راه اينترنت براي بازرس
مي تواند به طور شفاف از اين عمل بهره ببرد كه مظنون نمي فهمد كه تحقيق انجام شده است،
ــخت افزار روش هاي تحقيق مفيدتري را مقدور مي سازد.٢ اين امر ــي فيزيكي به س اما دسترس

به اهميت نقش تفتيش و توقيف در پيگيري هاي اينترنتي تاكيد دارد.

كنوانسيون جرايم سايبري 
ــامل موادي مي باشد كه به پليس توانايي تفتيش ــتر رويكردهاي قانون كيفري ملي ش بيش
ــايبري كمتر به ــيون جرايم س و توقيف اهداف را مي دهد.٣ دليل اينكه چرا  نگارندگان كنوانس
رويكرد تفتيش و توقيف مي پردازند اين است كه قوانين ملي اغلب اطالعات در رابطه با تفتيش
و توقيف را پوشش نمي دهد.٤ براي مثال برخي كشورها كاربرد شيوه توقيف را به توقيف اشياء
ــان قانوني قادر به توقيف كل يك ــاس اين قبيل مواد، بازرس فيزيكي محدود مي كنند.٥ بر اس
سرور مي باشند البته نه توقيف تنها اطالعات وابسته با كپي كردن آنها از سرور. اين مي تواند
منجر به ايجاد مشكالتي در مواردي كه اطالعات مربوطه با اطالعات صدها كاربر ديگر با هم
ــت ديگر قابل دسترس نباشد بعد از اينكه ــده گردد، كه ممكن اس ــرور ذخيره ش روي يك س
ــترس مي باشد. مثال ديگر كه تفتيش و ــد ديگر قابل دس ــرور را توقيف كرده باش پليس آن س
ــوس كافي نمي باشد موردي است كه پليس مكان فيزيكي ــوم از بخش هاي محس توقيف مرس

١. بخش١٢-٢-٦.
٢. جدا از اين حقيقت كه دسترسي مستقيم به پليس امكان بررسي فيزيكي شرايط حافظه ذخيره اي رايانه را مي دهد 
تنها راه براي مطمئن شدن از اينكه فايل ها در رايانه مظنونين در حين پيگيري تغيير پيدا نمي كند مي باشد. با توجه 
ــتاندارد سازي  Meyers/Rogers، جرايم رايانه: نياز براي اس ــي منبع؛ sبه اهميت حفاظت از صحت رايانه مورد بررس

٦، قابل دسترسي در سايت: و گواهي، صفحه
http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B7F51C-D8F9-A0D0-
7F387126198F12F6.pdf.

١٨٤ را ببينيد. ٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
ــه  در نظر گرفته نخواهد شد به  ــده در رايانه في نفس ٤. ”اگر چه در تعدادي از حوزه هاي قضايي، اطالعات ذخيره ش
عنوان هدف و بنابراين نمي تواند مورد امنيت واقع شود از طرف پيگيري ها و اقدامات جنايي ، غير از اين امنيت محيط 
٩ اين كنوانسيون وضع اختيار عملي با توجه به اطالعات ذخيره شده  اطالعات كه در آن ذخيره مي شود. هدف تبصره
ــماره ١٨٤. با توجه به درخواست هاي خاص در خصوص  ــد.» گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري ش مي باش
 ،٢٠٠٥ rشيوه هاي بازرسي و توقيف رايانه منبع، Kerr، تفتيش و توقيف ها در دنياي ديجيتال، قانون مروري هاروارد،

٥٣١ را ببينيد. ١١٩،صفحه جلد
٥. گزارش تبييني شماره ١٨٤.
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سرور را نمي داند اما از طريق اينترنت قابليت دسترسي به آن را دارد.١
ــايبري كمك مي كند به وضع ابزاري كه تفتيش  ــيون جرايم س ١٩ زير بند ١ كنوانس ماده

رايانه ها را كه به اندازه روش هاي سنتي بازرسي موثر مي باشد مقدور مي سازد.٢
١٩ - تفتيش و توقيف داده هاي رايانه اي ذخيره شده ماده

ــا بايد به گونه اي اقدام به وضع قوانين و مقررات كند كه براي مقامات خود  ــك از اعض ــر  ي ه
ــابه در  ــي هاي مش اين امكان را فراهم آورد كه در صورت لزوم به تفتيش يا ديگر دسترس

موارد زير اقدام نمايد:
الف) از تمام يا بخشي از سامانه رايانه اي و داده هاي رايانه اي ذخيره شده در آن

ــانه در  ــت آن داده ها بر روي آن رس ــانه ذخيره از داده هاي رايانه اي كه ممكن اس ب) از رس
قلمرو عضو مورد نظر ذخيره شده باشد.

ــط بازرسان استفاده شده، اما  ــت كه به كرات توس ــيوه تفتيش و توقيف ابزاري اس اگر چه ش
چالش هايي وجود دارد كه با كاربرد آن در تفتيش جرايم سايبري به همراه دارد.٣ يكي از عمده 
ــي اغلب به مكان هاي خاصي محدود مي باشد  ــت كه دستورات بازرس ــكالت اين اس ترين مش
(براي مثال خانه مظنون).٤ با توجه به بازرسي براي اطالعات رايانه حين پي جويي ها ممكن 
است مشخص شود كه مظنون اطالعات را روي ديسك سخت ذخيره نكرده بلكه روي سرور 

١. با توجه به مشكالت شيوه هاي بازرسي آنالين بخش ١٢-٢-٦ را ببينيد.
ــتند به منظور تضمين اينكه  ــي اطالعات رايانه، ماده هاي رويكردي اضافي ضروري هس ٢. ”اگر چه با توجه به بازرس
ــان براي بازرسي و توقيف اطالعات محسوس موثر  ــيوه اي كه به طور يكس ــت آيند به ش اطالعات رايانه مي توانند بدس
مي باشد. چندين دليل براي اين وجود دارد: اول، اطالعات به شكل نامحسوس مي باشد، مثل يك فرم الكترومغناطيسي. 
ــود با استفاده از تجهيزات رايانه ، اين نمي تواند توقيف شود و آن را  ــت خوانده ش دوم، هنگامي كه اطالعات ممكن اس
ــي كه يك كاغذ ثبتي را مي توان جابجا كرد.“ گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم  به جاي ديگر ببرند به همان روش

.١٨٧ سايبري شماره
٢٠٠٩، صفحه ٦٩، قابل دسترسي در سايت: ٣. گركي، آموزش جرايم سايبري براي قضات،

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Re-
ports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_
4%20march%2009_.pdf.
٥٣١ را ببينيد. ١١٩،صفحه ٢٠٠٥، جلد Kerr، تفتيش و توقيف ها در دنياي ديجيتال، قانون مروري هاروارد، ، .r ٤
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خارجي كه از طريق اينترنت به آن دسترسي داشته ذخيره كرده است.١  استفاده از سرورهاي
ــات در بين كاربران اينترنتي در حال ــراي ذخيره كردن اطالعات و پردازش اطالع ــت ب اينترن
همه گير شدن مي باشد (”Cloud Computing“). يكي از مزاياي ذخيره اطالعات روي
ــه ارتباط اينترنتي وجود ــه اطالعات مي توان از هر نقطه اي ك ــت كه ب ــرور اينترنت اين اس س
ــت. براي تضمين اينكه تحقيقات مي توانند به طور موثر انجام ــي داش ــد دسترس ــته باش داش
ــف كند ــد. اگر بازرس كش ــتن انعطاف پذيري خاصي در پي جويي ها مهم مي باش ــوند داش ش
ــده است، آنها بايد بتوانند بازرسي را به اين ــته روي رايانه ديگري ذخيره ش كه اطالعات وابس
٢ زير بند ٢ مورد ١٩ ٩ كنوانسيون جرايم سايبري اين موضوع را در ماده ــط دهند.٢ ــامانه ها بس س

بررسي قرار داده است.
ماده ١٩ - تفتيش و توقيف داده هاي رايانه اي

[...]
ــه اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورتي كه ــورد نظر بايد به گون ــو م ٢. عض
ــابه به سامانه رايانه اي خاص يا بخشي از آن براساس ــيوه اي مش مراجع ذي ربط آنان به ش
ــا ذكر داليل معتقدند كه اطالعات ــي يافته يا آن را تفتيش كرده و ب ١ الف دسترس ــد بن
ــي از آن واقع در قلمرو خود قرار دارد و اين ــامانه رايانه اي ديگر يا بخش مورد نظر در س
اطالعات از راه سامانه اوليه به طور قانوني قابل دسترسي مي باشند، بتوانند به سرعت به

سامانه دسترسي داشته يا آن را تعيين كنند.

١. اهميت بسط تفتيش به رايانه هاي متصل شده در قبل بسط پيشنهاديه شماره ١٣(٩٥)R كميته وزيران كشورهاي 
ــت در خصوص مشكالت قانوني در رابطه با فناوري اطالعات كه توسط  ــي قرار گرفته اس عضو اتحاديه اروپا مورد بررس
كميته وزيران در تاريخ ١١,٠٩,١٩٩٥ در پانصد و چهل و سومين نشست وزيران. متن اين پيشنهاديه در سايت زير 

قابل دسترسي است:
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/combating_economic_
crime/1_standard_settings/Rec_1995_13.pdf

ــت. اگر اطالعات روي رايانه اي بيرون از قلمرو ذخيره شده  ــپردن اصل حاكميت ملي  مهم اس ٢. در اين متن به ياد س
ــي مي تواند تخطي از اين اصل باشد. نگارندگان كنوانسيون جرايم سايبري بيان داشتند كه:  ــت بسط دستور بازرس اس
ــترش دهند اگر باور  ــان را به رايانه اي ديگر يا بخش از آن گس ٢ به مراجع پيگيري امكان مي دهد كه بازرسي ش «بند
ــي از آن بايد همچنين «در قلمرو»  ــت. رايانه ديگر يا بخش ــده اس دارند كه اطالعات مورد نياز در آن رايانه ذخيره ش
١٩٣. با توجه به اين موضوع منبع  بازرسي و توقيف  ــماره ــد» - گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري ش باش

٢٠٠٠، صفحه ١٢، موجود در سايت زير را ببينيد: دستي مدارك رايانه اي نيو جرسي،
http://www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf.
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ــان نتيجه بگيرند  ــد. اگر بازرس چالش ديگر مربوط به توقيف يا ضبط اطالعات رايانه مي باش
ــتفاده قرار مي گيرد ضروري يا كافي  ــخت افزار كه براي ذخيره اطالعات مورد اس كه توقيف س
ــي و توقيف را با توجه به  ــت، آنها هنوز هم به ابزارهاي ديگر نياز دارند كه بتوانند بازرس نيس
ــدود به عمل كپي كردن  ــده در رايانه١ادامه دهند. ابزارهاي ضروري مح ــات ذخيره ش اطالع
ــي زيادي وجود كه براي عمل كارآمد در  ــد.٢ به عالوه، اعمال جانب ــات مربوطه نمي باش اطالع
ــتن صحت اطالعات كپي  ــند. مهمترين جنبه نگه داش توقيف اطالعات رايانه ضروري مي باش
ــد.٣ اگر بازرسان اجازه نداشته باشند اعمال ضروري را انجام دهند براي تضمين  ــده مي باش ش
صحت اطالعات كپي شده، اين اطالعات ممكن است به عنوان مدرك در فرآيند جنايي قابل 
پذيرش نباشند.٤ بعد از اينكه بازرسان اطالعات را كپي كردند و اعمالي را براي حفظ صحت 
آنها انجام دادند آنها بايد تصميم بگيرند كه با اطالعات اصلي چكار كنند. به دليل اين حقيقت 
كه بازرسان سخت افزار را حين روند توقيف بر نمي دارند، اطالعات در كل آنجا مي ماند. به ويژه 
ــتهجن)، محققان  در پي جويي هاي مرتبط با محتواي غير قانوني٥ (براي مثال موضوعات مس
ــه ابزاري نياز دارند كه به  ــرور بر جاي بگذارند. بنابراين آنها ب ــات را روي س ــد اطالع نمي توانن
آنها امكان برداشتن اطالعات يا حداقل مطمئن شدن از اينكه ديگر قابل دسترسي نباشند را 
٣ زير بند ٣ مورد  بدهد.٦ كنوانسيون جرايم سايبري موضوعات ذكر شده در باال  را در ماده ١٩

١. براي راهنمايي در مورد چگونگي انجام توقيف تجهيزات رايانه منابع زير را ببينيد:
راهنماي كلي براي توقيف رايانه ها و مدارك ديجيتال، ايالت مريلند، پليس ايالت مريلند، مركز فرماندهي، واحد جرايم 

رايانه اي،  آزمايشگاه جرايم رايانه اي، قابل دسترسي در سايت:
http://ccu.mdsp.org/Guidelines%20-%20Seizure%20of%20Digital%20Evidence.htm;

بازرسي و توقيف دستي مدارك رايانه اي نيو جرسي، ايالت نيوجرسي، دپارتمان قانون و ايمني عمومي، بخش قضاوت 
جنايي، قابل دسترسي در سايت:

http://www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf.
Brenner/Frederiksen ، بازرسي و توقيف رايانه  n. با توجه به طبقه بندي عمل كپي كردن اطالعات رايانه منبع، ٢

.٥٨ IB-١، صفحه : برخي موضوعات حل نشده در امنيت و جرايم سايبري،
ــراي امنيت اطالعات  ــوس، اعمال اضافي ديگري ب ــده نامحس ــته به اطالعات ذخيره ش ــه با اعمال وابس ٣. « در رابط
ــت كه  ــد؛ كه «نگهداري صحت اطالعات» يا نگهداري « زنحيره حفاظت» اطالعات، به اين معني اس مورد نياز مي باش
اطالعاتي كه كپي شده يا برداشته شده بايد نگهداري شوند به شيوه اي كه در زمان توقيف به آن دست پيدا كرده اند 
ــاره به كنترل كردن اطالعات دارد.» گزارش تبييني  و بايد در زمان روند جنايي همان طور باقي بماند. اين عبارت اش

كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ١٩٧ را ببينيد.
٤. اين اصل همچنين با توجه به توقيف سخت افزار اعمال مي شود. در مقايسه با نگهداري صحت اطالعات كپي شده، 

نگهداري صحت اطالعات روي وسيله ذخيره اي اغلب آسان تر است.
٥-٢ را ببينيد. ٥. بخش

٦.  يك راه براي جلوگيري از دسترسي به اطالعات بدون پاك كردن آنها استفاده از فناوري رمزنگاري مي باشد.
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بررسي قرار داده است.
ماده ١٩ - تفتيش و توقيف داده هاي رايانه اي ذخيره شده

[...]
٣. هر عضو بايد به گونه اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه به مأموران ذي صالح و
ــت ــابه نيس ــي هاي امنيتي مش اختياري را به هر كه در صورت لزوم به توقيف با ديگر دسترس
٢ اقدام نمايد اين گونه مقررات دربرگيرنده اختيارات به داده هاي رايانه اي، مطابق بند يك و

زير خواهد بود:
ــمتي از آن ــامانه رايانه اي يا قس ــبت به س ــابه نس الف) توقيف يا ديگر اقدام هاي امنيتي مش

به رسانه ذخيره ساز داده هاي رايانه اي؛
ب) كپي و نگهداري از اين اطالعات؛

ج) حفظ صحت و تماميت اطالعات ذخيره شده در رايانه؛
د) غيرقابل دسترسي نمودن يا خدمات داده هاي رايانه اي از روي سامانه دردسترس.

چالشي ديگر با توجه به دستورات مربوطه اين است كه برخي اوقات براي پليس پيدا كردن
ــت. اغلب آنها در رايانه بيرون از قلمرو ملي ذخيره مي شوند. حتي ــكل اس مكان اطالعات مش
ــريع ــده اغلب از تحقيقات س ــد، مقدار اطالعات ذخيره ش وقتي كه مكان دقيق معلوم مي باش
ممانعت مي كند.١ در اين موارد، تحقيقات با مشكالت بي مانندي همراه هستند به طوري كه
ــند.٢ حتي وقتي ــند كه نيازمند همكاري بين المللي مي باش آنها داراي ابعاد بين المللي مي باش

 ،١٠ ــون و فناوري ريچموند، جلد ــفيات الكترونيك، مجله قان ــع، Williger/Wilson، مذاكرات ميداني كش n. منب ١
شماره ٥ را ببينيد.

٢. اين حقيقت كه پليس مي تواند به اطالعات خاصي دسترسي داشته باشد كه در خارج از كشور ذخيره شده از طريق 
رايانه در قلمرو خودشان به طور خودكار اين دسترسي قانوني نمي باشد. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري 
شماره ١٩٥ را ببينيد. اين تبصره «تفتيش و توقيف خارج از كشور» را هدف قرار نداده است، كه به موجب آن كشورها 
بتوانند در قلمرو كشورهاي ديگر بازرسي و توقيف اطالعات را بدون مجبور شدن به اقدام از كانال هاي قانوني دوطرفه 
ــي فرامرزي به  ــت.» دو مورد دسترس انجام دهند. اين موضوع در فصل همكاري بين المللي مورد بحث قرار گرفته اس

اطالعات ذخيره شده در رايانه در ماده ٣٢ كنوانسيون جرايم سايبري تنظيم شده است:
ماده ٣٢ - دسترسي فرامرزي به اطالعات ذخيره شده در رايانه با رضا يا جايي كه دسترسي عمومي است

عضوي مي تواند بدون كسب اجازه از عضو ديگر:
الف) اطالعات ذخيره شده در رايانه در دسترس عموم، بدون توجه به مكان جغرافيايي اطالعات؛ يا

ــده در رايانه در كشور عضو  ــور، اطالعات ذخيره ش ــي يا دريافت كردن، از طريق رايانه در قلمرو خود كش ب) دسترس
ديگر قرار گرفته، اگر اين عضو رضايت قانوني و اختياري فرد را بدست آورد كه داراي مجوز قانوني براي آشكار كردن 

اطالعات به عضو از طريق آن رايانه مي باشد،
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تحقيقات وابسته به رايانه هايي است كه در ميان قلمرو ملي قرار دارند، و بازرس ارايه دهنده 
ــت كه سرورهايي را اداره مي كند كه مجرم اطالعات مربوطه را  ــايي كرده اس خدمات را شناس
ــت در شناسايي مكان دقيق اطالعات با مشكل  ــت، بازرس ممكن اس در آنجا ذخيره كرده اس
ــط صدها  ــود. حتي احتمال دارد كه ارايه دهندگان خدمات كوچك يا در حد متوس مواجه ش
ــان قادر به شناسايي دقيق مكان  ــته باشند. اغلب بازرس ــك سخت داش ــرور و هزاران ديس س
ــتند.١ اما حتي وقتي آنها  ــرور بوده نيس ــئول خدمات س دقيق با كمك اداره كنندگان كه مس
ــند، اعمال حفاظتي ممكن است آنها را در جستجوي  ــخت مي باش ــايي درايو س قادر به شناس
ــي اين موضوع با اجراي  ــيون تصميم به بررس اطالعات خاصي متوقف كند. نگارندگان كنوانس
٤ به  ١٩ زير بند اعمال اجباري براي تسهيل بازرسي و توقيف اطالعات رايانه گرفته اند. ماده
بازرسان امكان مي دهد كه اداره كننده سامانه اي را وادار به همكاري با پليس بكنند. اگر چه 
ــان محدود به اطالعات ضروري مي باشد، اما اين روند در حال  ــتور بازرس الزام به اطاعت از دس
ــد. در خيلي از كشورها دستورات تفتيش  ــي و توقيف مي باش تغيير دادن ماهيت فرآيند بازرس
ــدن در روند تحقيقات مي كند - آنها  و توقيف تنها افراد متاثر از پيگيري را مجبور به وارد ش
ــور فعال لزوم به پيروي از اين تحقيق را ندارند. با توجه به فردي كه آگاهي خاصي دارد  ــه ط ب
كه مورد نياز بازرسان مي باشد، اجراي كنوانسيون جرايم سايبري اين موقعيت را به دو شيوه 
ــان دارند.  ــد. اول از همه آنها نياز به فراهم كردن اطالعات ضروري براي بازرس ــر مي ده تغيي
تغيير دوم در رابطه با اين الزام مي باشد، الزام به فراهم كردن - متعارف- حامي براي بازرسان 
ــيون عبارت «متعارف» را تعريف نمي كند اما  ــد.٢ اين كنوانس ــخصي با دانش ويژه مي باش ش
ــامل ارايه گذرواژه يا اعمال امنيتي  ــت ش گزارش تبييني بيان مي كند كه متعارف «ممكن اس
ــش نمي دهد  براي مراجع تحقيق كننده» اما در كل «ارايه گذرواژه يا اعمال امنيتي» را پوش
كه مي تواند همراه باشد با «تهديد غير منطقي يا غير معقول حريم خصوصي كاربران ديگر يا 

ــايي اطالعات به عنوان مدرك سخت باشد را مورد  ــت دسترسي و شناس ــكالت تجربي كه ممكن اس ١. ”اين امر مش
ــوند. مشخص شده است كه اداره  ــي قرار داد، با بكارگيري اعمال امنيتي اطالعات مي توانند پردازش و ذخيره ش بررس
كنندگان سامانه كه دانشي تجربي را در مورد سيستم دارند، ممكن است نياز به مشورت در مورد بهترين نوع بازرسي 

داشته باشند.“ گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ٢٠٠ را ببينيد.
ــد كه هم به پليس مي تواند كمك كند و هم به افراد  ــيار موثر مي تواند باش ــخصي با دانش ويژه در اين زمينه بس ٢. ش

بيگناه. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ٢٠١ را ببينيد.
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اطالعات ديگر كه براي بازرسي غير مجاز مي باشند».١
ماده ١٩ - تفتيش و توقيف داده هاي رايانه هاي ذخيره شده

[...]
ــه گونه اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه به مأموران ذي صالح ــو بايد ب ــر عض ٤. ه
ــامانه ــخص نمايد كه اقداماتي درباره عملكرد س خود اختيار بدهد كه در صورت لزوم مش
رايانه يا ويژگي هاي حفاظتي و امنيتي اعمال شده بر روي داده هاي رايانه دارد، در صورتي
كه متعارف باشد دستور دهند تا اطالعات الزم و ضروري را ارايه دهد تا بتوانند موضوعات

٢ را به مرحله اجرا درآورند. مندرج در بندهاي يك و

شكل قانوني رايانه و جرايم رايانه اي كشورهاي همسود
٢٠٠٢ كشورهاي همسود يافت.٢ رويكردهاي مشابه را مي توان در شكل قانوني

بخش ١١
در اين بخش:

[...]
«توقيف» شامل:

الف) ايجاد و نگهداري كپي از اطالعات رايانه، با استفاده از تجهيزات در محل؛ و

١. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ٢٠٢ را ببينيد.
٢. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

براي اطالعات بيشتر نشست وزيران كشورهاي مشترك المنافع را ببينيد موجود در سايت:
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf.; Angers, Combating Cyber-
Crime: National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona,
Crime and Technology: New Frontiers for Regulation, Law Enforcement and Research,
2004 ،4 9صفحه 39
United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy Re-

٢٠٠٥, فصل ٦, صفحه ٢٣٣,  ,١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB, ٢٠٠٥ port
قابل دسترسي در سايت:

http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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ب) غير قابل دسترسي كردن يا برداشتن اطالعات قابل دسترسي رايانه؛ و
ج) چاپ كردن اطالعات رايانه.

١٢١ بخش
ــود كه باورهاي منطقي وجود دارد [براي  ــوگند نامه] قانع ش ــاس [س (١) اگر قاضي بر اس

مظنون شدن] كه ممكن است در مكاني امكان وجود اطالعات رايانه اي باشد:
الف) كه ممكن است مدركي براي اثبات جرم باشد؛ يا

ب) كه توسط شخصي در نتيجه جرم بدست آمده است؛
قاضي [مي تواند] مجوزي را صادر كند براي افسر [پليس]، براي وارد شدن به مكان براي 

بازرسي و توقيف اطالعات رايانه يا شي مورد نظر.

١٣٢ ٢بخش

ــانه ذخيره اطالعات رايانه يا رايانه اي را در كنترل يا مالكيت دارد كه  ــخصي كه رس (١) ش
ــد،  ــد بايد اجازه دهد، و همكاري كند اگر نياز باش ــي ذيل بخش ١٢ مي باش ٢هدف بازرس

شخص مورد بازرسي براي:
ــي هر گونه  ــانه ذخيره اطالعات رايانه براي وارس ــتفاده از رايانه يا رس ــي و اس الف) دسترس

اطالعات موجود در رايانه؛ و
ب) بدست آوردن و كپي كردن اطالعات رايانه؛ و 

ج) استفاده از تجهيزات براي كپي گرفتن؛ و
د) بدست آوردن خروجي از رايانه در ساختار متني ساده كه بتواند توسط شخص خوانده شود.

(٢) شخصي كه بدون عذر موجه قانوني يا توجيه همكاري را انجام نمي دهد، مرتكب جرمي 

ــامل توصيفي از محتواي مجوز مي باشد، يا در قسمتي  ــت رسمي: اگر ماده هاي بازرسي و توقيف موجود ش ١. يادداش
ــامل هر گونه منابع ضروري براي  ــد براي تضمين اينكه اگر ش يا در كل فرم، بازبيني كردن اين ماده ها ضروري مي باش

اطالعات رايانه باشند.
٢. يادداشت رسمي: كشوري ممكن است بخواهد كه تعريف «همياري» را اضافه كند كه مي تواند شامل فراهم كردن 
گذرواژه ها كليد هاي رمز نگاري و اطالعات ضروري ديگر براي دسترسي به رايانه باشد. اين تعريف نياز به نگارش شدن 

مطابق با قانون اساسي يا حفاظت قانوني در برابر خود متهمي.
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ــت، و محكوميت وي براي دوره اي نه چندان، يا مبلغي جريمه نه ــده اس قابل مجازات ش
چندان، يا هر دو مي باشد.

۷-۲-۶ دستور ارايه اطالعات
ــايبري در قانوني ملي اجرا ــيون جرايم س ٤ زير بند ٤ كنوانس ٩حتي اگر التزامي مثل ماده ١٩
نشود، ارايه كنندگان اغلب با پليس براي اجتناب از اثر منفي در تجارتشان همكاري خواهند
ــايل ــان قادر به يافتن اطالعات يا وس كرد. اگر -به دليل فقدان همكاري ارايه كننده- بازرس
ــد، احتمال دارد كه ــي و توقيف مورد نياز بوده نباش ــده اطالعات كه براي بازرس ــره كنن ذخي
بازرسان نياز به توقيف سخت افزاري بيشتري نسبت به حالت معمول داشته باشند. بنابراين،
ــق حمايت خواهند كرد و اطالعات ــدگان خدمات اينترنتي در كل از فرآيند تحقي ــه دهن اراي
ــايبري شامل ابزارهايي است كه ــيون جرايم س مربوطه را براي پليس فراهم مي كنند. كنوانس
ــان را از دستورات بازرسي منع مي كند اگر فردی كه صاحب اطالعات مربوطه مي باشد بازرس

آنها را به بازرسان تسليم نمايد.١
ــت رفتن اگر چه تالش هاي پليس و ارايه دهندگان خدمات اينترنتي حتي در موارد از دس
ــكالتي در رابطه با ــد، اما مش ــد كه مثال مثبتي از همكاري عام باش اطالعات به نظر مي رس
ــالوه بر موضوع حفاظت اطالعات، مهمترين نگراني مربوط ــكاري بي قاعده وجود دارد. ع هم
ــد از التزام قراردادي به ــدگان خدمات اينترنتي مي توانن ــت كه ارايه دهن ــه اين حقيقت اس ب
مشتريانشان تخطي كنند اگر آنها درخواستي را دنبال كنند براي تسليم كردن اطالعات خاص

كه برپايه قانون مكفي نمي باشد.٢
٨تبصره ١٨ - دستور ارايه اطالعات

ــدام به وضع قوانين و مقررات كند كه در صورت لزوم ــك از اعضا بايد به گونه اي اق ــر ي ١. ه

١. با توجه به انگيزه نگارندگان گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ١٧١ را ببينيد.
٢. « «دستور» اعمال منعطفي را مهيا مي كند كه مجري قانون مي تواند در موارد بسياري اعمال نمايد، به خصوص به 
جاي اعمالي كه سرزده تر مي باشند. اجراي اين قبيل رويه ها همچنين براي عضو سومي كه اطالعات را دارا مي باشد، 
Pمثل ISPها كه اغلب به مجريان قانون كمك داوطلبانه مي كنند با فراهم كردن اطالعات تحت كنترلشان مفيد خواهد 
ــموليت قرار دادي و غير قراردادي.»  ــدن از هر گونه مش ــاس قانون را ترجيح مي دهند، خالص ش بود، اما كمك بر اس

١٧١ را ببينيد. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره
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مأموران ذي صالح آن، اختيار دستور در موارد زير را داشته باشند:
الف) به شخصي كه در محدوده قلمرو آن عضو، اطالعات رايانه اي ويژه اي را كه تحت كنترل 
ــانه ذخيره سازي داده رايانه اي ذخيره شده  ــامانه رايانه اي يا رس ــت و در س و اختياري اس

دستور اوليه آنها را بدهد.
ب) به تأمين كننده خدمات كه در قلمرو كشور طرف مربوطه خدماتي ارايه مي دهد دستور 
ــت كنترل آن  ــت و در محدوده تح ــه مرتبط با آن خدمات اس ــتركي ك ــد اطالعات مش دهن

ارايه كننده خدمات است را صادر نمايد.
ــاس ماده ١٨ زير بند ١ الف) هر فردي (شامل ارايه  ــد. براس ــامل دو الزام مي باش ٨ ش ١٨ ٨ماده
ــرل يا مالكيت فرد بوده  ــه اطالعات خاص رايانه اي كه در كنت ــرويس) ملزم به اراي ــده س دهن
ــت. عبارت  ١ ب، كاربرد اين ماده به اطالعات خاص محدود نيس ــند. برخالف زير بند مي باش
«مالكيت» نيازمند اين است كه فرد داراي دسترسي فيزيكي به اطالعات وسايل ذخيره كننده 
كه اطالعات خاص آنجا ذخيره مي شود داشته باشد.١ كاربرد اين ماده با عبارت «كنترل» بسط 
ــتند اگر دسترسي فيزيكي به آنها نداشته  ــت. اطالعات تحت كنترل فردي هس ــده اس داده ش
باشد بلكه آنها را مديريت مي كند. براي مثال اين موردي است كه اگر مظنون اطالعات مربوطه 
ــد. در گزارش تبييني،  ــرل از راه دور ذخيره كرده باش ــره اي آنالين كنت ــامانه ذخي را روي س
نگارندگان كنوانسيون هيچوقت بيان نكردند كه توانايي فني صرف براي دسترسي از راه دور 
١٨ كنوانسيون جرايم  ٨ كاربرد ماده ــود.٢ ــامل كنترل نمي ش ــده لزوما ش به اطالعات ذخيره ش
سايبري بنابراين محدود به مواردي است كه درجه كنترل مظنون فراتر از پتانسيل احتمالي 

براي دسترسي به آنها مي باشد.
٨ ب، شامل دستوري است كه به اطالعات خاص محدود مي باشد. براساس ماده ١٨ زير بند ١

ــان مي توانند به ارايه دهنده خدمات اينترنتي براي ارايه كردن اطالعات  زير بند ١ ب، بازرس

١. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ١٧٣ را ببينيد.
٢. طبق اين ماده «همزمان، توانايي فني صرف براي دسترسي از راه دور به اطالعات ذخيره شده (براي مثال توانايي 
ــامل عبارت  ــبكه اي نه از طريق كنترل قانوني اش) لزومًا ش ــده ش ــي از طريق اطالعات ذخيره ش كاربر براي دسترس
ــورها، مفهوم تخصيص دادن تحت قانون به عنوان «مالكيت» مالكيت فيزيكي را  ــود. در برخي كش «كنترل»  نمي ش
پوشش مي دهد با گستره مكفي براي شرايط «كنترل يا مالكيت» گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره 

١٧٣ را ببينيد.
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مشترك به آنها دستور دهند. اطالعات مشترك مي تواند براي شناسايي مجرم ضروري باشد.
ــف كنند كه توسط متخلف استفاده مي شده آنها به اين IP را كش ــان بتوانند آدرس Pاگر بازرس
IP تنها منجر ــوارد آدرس ــتر م P در بيش ــد كه اين اعداد IP را به فرد ارتباط دهند.١ ــاز دارن Pني
ــود كه آدرس IP را براي كاربر فراهم كرده ــيدن به ارايه دهنده خدمات اينترنتي مي ش Pبه رس
ــتفاده از خدمات اينترنتي، ارايه دهندگان خدمات اينترنتي در كل نيازمند ــت. قبل از اس اس
ــتركش ثبت نام كند.٢ در اين متن تاكيد اين نكته مهم ــتند كه كاربر با اطالعات مش اين هس
ــايبري نه الزام به نگهداري اطالعات را اجرا مي كند٣ ــيون جرايم س ــت كه ماده ١٨ كنوانس ٨اس
١٨ زير بند ١ ب به ٨ ماده نه الزام ارايه دهنده خدمات اينترنتي براي ثبت اطالعات مشترك.٤
ــترك ــان اجازه مي دهد كه به ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي ارايه اطالعات مش بازرس

دستور دهند. 
ــترك» در زير بند ٢ ب ٢ الف و «اطالعات مش ــن «اطالعات رايانه» در زير بند ١ ــزي بي تماي
ــترك كه به شكل ديجيتال ذخيره شده است هم توسط ــد به عنوان اطالعات مش ضروري باش
ــته به تعريفات متفاوت ــت. دليل اول براي تمايز وابس ــده اس ــش داده ش ١ الف پوش زير بند
ــات رايانه»، عبارت ــد. برخالف «اطالع ــترك» مي باش ــات رايانه» و «اطالعات مش از «اطالع
«اطالعات مشترك» نيازمند اين نيست كه اطالعات ذخيره شده به شكل داده رايانه اي باشد.
٨ماده ١٨ زير بند ١ ب كنوانسيون جرايم سايبري به مراجع قانوني امكان مي دهد كه اطالعاتي

كه به شكل ديجيتال نيستند را هم ضبط كنند..٥
ماده ١ - كاربرد اصطالحات

براي مفاد اين كنوانسيون
ب) «اطالعات رايانه» به معني هرگونه نمايش حقايق،اطالعات يا مفاهيم به شكلي مناسب
ــب است و منجر به اين شود كه سامانه ــامل برنامه اي مناس ــامانه رايانه، ش براي پردازش در س

١. با توجه به احتمال ممانعت از پيگيري هاي براساس IP با استفاده از ارتباطات بي نام بخش ١٢-٢-٣ را ببينيد.
ــايي دارند نه  ــان را رايگان عرضه مي كنند آنها نه نياز به كارت شناس ٢.  اگر ارايه دهنده خدمات اينترنتي سرويسش

نياز به تاييد اطالعات ثبت نام.
٣. بخش ٥-٢-٦ را ببينيد.

٤. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ١٧٢ را ببينيد.
ــط ارايه دهندگان خدمات  ــده و توس ــنتي مهيا ش ــد كه در فرم ثبت نامي س ٥. براي مثال اين مي تواند اطالعاتي باش

اينترنتي نگه داشته شده به عنوان  ثبت هاي كاغذي.
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رايانه عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد، مورد استفاده قرار مي گيرد.
١٨ - دستور ارايه ٨ماده

ــكل  ــترك» به معني هر گونه اطالعات به ش ٣. براي مفاد اين ماده، عبارت «اطالعات مش
ــط ارايه دهنده خدمات اينترنتي نگه داشته مي شود،  ــكل ديگر كه توس داده رايانه اي يا هر ش
درباره اطالعات مشتركان خود نسبت به خدماتش مي باشد اين اطالعات شامل داده ترافيك 

يا داده محتوا نمي شود و آن را مي توان به صورت زير تبيين كرد:
ــده و پيش نيازهاي فني به عالوه دورة استفاده شده  ــتفاده ش الف) نوع خدمات ارتباطي اس

از آن خدمات؛
ب) هويت مشترك، نشاني پستي يا جغرافيايي، شماره تلفن يا شماره هاي دسترسي ديگر، 

اطالعات صورت حساب و پرداخت، كه بايد قرارداد يا ترتيبات خدمات موجود است؛
ــاس قرارداد با ترتيبات  ج) ديگر اطالعات راجع به محل نصب تجهيزات ارتباطات كه براس

خدمات در دسترس قرار دارد.
دليل دوم براي تمايز بين «اطالعات رايانه» و «اطالعات مشترك» اين است كه قانونگذاران 
ــازد.١ اجراي نيازهاي  ــه به كاربرد ابزارها قادر مي س ــراي نيازهاي متفاوت با توج ــراي اج را ب
١ ب طوري كه اين  سخت تر محتمل مي باشد٢ براي صادر كردن دستوري در رابطه با زير بند
ابزارها به پليس امكان مي دهد كه به هر نوع اطالعات رايانه دسترسي داشته باشد.٣ تمايز بين 

١. گزارش تبييني حتي اشاره دارد كه اعضا كنوانسيون مي توانند ايمني هايشان را با توجه به اطالعات خاص در ميان 
ــماره ١٧٤ را ببينيد.: "عضوي ممكن است  ــايبري ش ــيون در جرايم س هر مقوله تنظيم كنند. گزارش تبييني كنوانس
ــليم انواع خاص اطالعات  بخواهد كه عبارت هاي متفاوت، مراجع قانوني متفاوت و ايمني هاي متفاوت در خصوص تس
ــط افراد يا ارايه دهندگان خدمات اينترنتي نگهداري مي شود را تعريف كند، براي  ــترك كه توس رايانه يا اطالعات مش
مثال با توجه به برخي از انواع اطالعات، مثل اطالعات مشترك قابل دسترسي براي عموم، عضوي ممكن است اجازه 
ــتور را صادر كند. از طرفي ديگر، در  ــتور كه در موقعيت هاي ديگر دادگاه بايد دس دهد به پليس براي صادر كردن دس
ــر داشته باشد كه بتوان دستور را از مراجع قانوني  ــت نياز به ايمني هاي حقوق بش برخي موقعيت ها عضوي ممكن اس
صادر كرد به منظور بدست آوردن اطالعات خاص. اعضا ممكن است بخواهند كه افشاي اين اطالعات را محدود كنند 
ــتور براي افشاي اين قبيل اطالعات توسط مراجع قضايي  براي اهداف اجرايي  براي موقعيت هايي كه صادر كردن دس
انجام مي شود. همچنين اصل تناسب انعطاف پذيري هاي را در رابطه با كاربرد اين اعمال فراهم مي كند، براي مثال در 

خيلي از كشورها به منظور استثنا كردن كاربردش در موارد كم اهميت"
٢. براي مثال نياز به دستور دادگاه.

ــان مي دهد كه  ٢٠) نش ٣. تمايز بين جمع آوري اطالعات عبوري (ماده ٢٠) و  جمع آوري محتواي اطالعات (تبصره
نگارندگان كنوانسيون متوجه شده اند كه ابزار ها وجود دارند.
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ــان ــات عبوري (ماده ٢٠)١ و جمع آوري محتواي اطالعات (ماده ٢٠)٢ نش ــع آوري اطالع جم
ــاس نوع اطالعات مورد سئوال، ــده اند كه بر اس ــيون متوجه ش مي دهد كه نگارندگان كنوانس
ــتند دارند.٣ با تمايز بين ــدن هس ــي به ايمني هاي متفاوت كه نيازمند اجرا ش پليس دسترس
٨«اطالعات رايانه» و «اطالعات مشترك»، ماده ١٨ كنوانسيون جرايم سايبري كشورهاي عضو

را براي توسعه روشي مشابه با ايمني ها با توجه به صدور دستور ارايه قادر مي سازد.٤

شكل قانوني رايانه و جرايم رايانه اي كشورهاي همسود
٢٠٠٢ كشورهاي همسود يافت.٥ رويكردهاي مشابه را مي توان در شكل قانوني

بخش ١٥
ــته يك افسر پليس قانع شود كه اطالعات رايانه اي خاص، يا ــاس خواس اگر يك قاضي بر اس
نسخه چاپي يا اطالعات ديگر، از لحاظ منطقي براي تحقيق و روند اقدامات جنايي مورد نياز

است، قاضي مي تواند دستور دهد كه:
الف) فردي در قلمرو [كشور وضع كننده قانون] رايانه اي را تحت كنترل دارد كه اطالعات

١. بخش ٩-٢-٦ را ببينيد.

٢. بخش ٩-٢-٦ را ببينيد.
ــايبري اعضاي امضا كننده را ملزم مي كند به اجراي محتواي اطالعات تنها با توجه  ــيون جرايم س ٣. ماده ٢١ كنوانس
به جرايم جدي («هر  عضو بايد اين قانون و اعمال ديگر كه ممكن است ضروري باشد را بپذيرد در رابطه با تخلفاتي 
٢٠ كنوانسيون جرايم سايبري محدود به تخلفات خاص  ــوند»). برخالف اين، ماده كه تحت قوانين بومي تعيين مي ش
ــدود به تخلفات  ــواي اطالعات، اعمالي پي جويي مح ــي در رابطه با محت ــه دليل جنبه هاي حريم خصوص ــت. «ب نيس
ــوند.» گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ٢٣٠ را  ــدكه تحت قوانين بومي تعيين مي ش جدي مي باش

ببينيد.
٤.  با توجه به مزاياي سيستم ايمني بخش٦-٢-٣ را ببينيد.

٥. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA7786970-A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

براي اطالعات بيشتر نشست وزيران كشورهاي مشترك المنافع را ببينيد موجود در سايت:
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf.; Angers, Combating Cyber-
Crime: National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona,
Crime and Technology: New Frontiers for Regulation, Law Enforcement and Research,
2004 ،4 39 9صفحه
United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy Report
2005 ,UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, 6فصل 6, صفحه 233 ,

قابل دسترسي در سايت:
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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خاصي به شكل يا شكل هاي ديگر در رايانه موجود است؛ و
ب) ارايه دهنده خدمات اينترنتي در [كشور وضع كننده قانون] كه درباره فرد مشترك يا 

استفاده از سرويس اطالعاتي دارد ؛ و
ج)١  فردي در قلمرو [كشور وضع كننده قانون] كه به رايانه خاصي دسترسي دارد و داراي 

اطالعات خاصي مي باشد و آن را به فرد خاصي بدهد.

۸-۲-۶  جمع آوري اطالعات
ــت كه در تحقيقات مربوط به قتل در برخي كشورها استفاده  ــي هاي تلفني ابزاري اس وارس
مي شود.٢ در خيلي از جرايم تلفن مورد استفاده قرار مي گيرد -به خصوص تلفن همراه- يا در 
ــامل قاچاق دارو مي شود، بررسي  ــدن يا در اجرای جرم. به خصوص در مواردي كه ش آماده ش
ــد. اين ابزار به بازرسان  مكالمات بين تبهكاران مي تواند براي موفقيت در تحقيق ضروري باش
امكان مي دهد كه اطالعات ارزشمندي را جمع آوري كنند اگر چه محدود به اطالعات مبادله 
ــايل ديگر مبادله استفاده كند (براي مثال  ــود. اگر مجرم از وس ــده از راه خطوط تلفن مي ش ش
نامه) يا خطوطي كه شنود نمي شوند، بازرس نخواهد توانست مكالمه را ثبت كند. در كل اين 

موقعيت يكسان است زماني كه مكالمه مستقيم بدون استفاده از تلفن انجام مي گيرد.٣
ــت. مبادله اطالعات محدود به  ــده اس امروزه، مبادله اطالعات جايگزين مكالمات تلفني ش
ــدي از ارتباطات صوتي با استفاده از فناوري  ــت. مقدار رو به رش ايميل ها و انتقال فايل ها نيس
ــت اعمال  ــورها ممكن اس ــد، در برخي كش ــمي: به طوري كه در گزارش گروه متخصصين بيان ش ــت رس ١. يادداش
ــد به طوري كه براي حكم جستجو استفاده مي شود به دليل  ــان براي دستور گرفتن ضروري باش ــتانداردهاي يكس اس
ماهيت موضوعات كه ممكن است تهيه شوند. در كشورهاي ديگر ممكن است به كارگيري استانداردهاي پايين تر كافي 

باشد زيرا فرآيند تهيه راحت تر از فرآيند جستجو مي باشد.
ــمي: كشورها ممكن است اين را در نظر بگيرند كه آيا زير بند ج براي قوانين بوميشان مناسب مي باشد  ــت رس يادداش
يا نه زيرا هنگامي كه  مورد آزمايش قرار مي گيرد، نياز به جمع آوري و پردازش داده ها توسط دستور دادگاه دارد، كه 

ممكن است براي برخي حوزه هاي قانوني مناسب نباشد.
ــورك) منبع باور قانوني در قطع  ــادا، آفريقاي جنوبي، اياالت متحده (نيوي ــه به منع قانوني در انگليس، كان ــا توج ٢. ب

ارتباطات، ٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.law.ox.ac.uk/opbp/OPBP%20Intercept%20Evidence%20Report.pdf.

٣. در اين موارد راه حل هاي فني ديگر براي تحقيق نياز به ارزيابي دارند. با توجه به روش هاي تفتيش فيزيكي ممكن 
منبع زير را ببينيد:

The American Bar Association’s Tentative Draft ــاوري: ــي فيزيكي به كمك فن t، وارس Slobogin
١٩٩٧، صفحه ٣٨٤. ،٣ Standards,، مجله قانون و فناوري هاروارد، جلد ١٠، شماره
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ــيار P از ديدگاه فني، تماس تلفني VoIP بس ــود.١ پروتكل هاي اينترنتي (VoIP) اجرا مي ش
ــنتي با استفاده از تلفن ــبت به تماس هاي تلفني س ــت با مبادله ايميل ها نس قابل قياس تر اس

خط ثابت، و اختالل در اين نوع از تماس مشكالت بي همتايي دارد.٢
ــامل مبادله اطالعات مي باشد، توانايي براي تداخل در ــتر جرايم رايانه اي ش به طوريكه بيش
اين فرآيندها يا استفاده از اطالعات مربوطه براي فرآيند مبادله مي تواند نيازي ضروري براي
تحقيقات موفق باشد. كاربرد مواد قوانين وارسي تلفني موجود همچنين مواد قوانين در رابطه
با استفاده از اطالعات رد و بدل شده مخابراتي در تحقيق جرايم سايبري مشخص شده كه در
برخي از كشورها با مشكل مواجه مي باشد. مشكالت مورد مواجهه مربوط به موضوعات فني٣
همچنين موضوعات قانوني مي باشد. از ديدگاه قانوني، اجازه براي ثبت مكالمات تلفني لزومًا

شامل اجازه براي اختالل در فرآيند انتقال اطالعات نمي باشد.
كنوانسيون جرايم سايبري كمك به بستن شكاف هاي موجود در توانايي پليس براي دنبال
كردن فرآيندهاي انتقال اطالعات مي كند.٤ با اين رويكرد، كنوانسيون جرايم سايبري تمايزي
ــان اجازه جمع آوري ٢٠ به بازرس ــود. ماده بين دو زير مجموعه انتقال اطالعات قائل نمي ش
ــيون جرايم ــده را مي دهد. عبارت «داده ترافيك» در ماده d١ كنوانس اطالعات رد و بدل ش

١.  با توجه به ممانعت VoIP براي كمك به پليس منابع زير را ببينيد:
Bellovin و ديگران، اقدامات امنيتي اعمال همكاري ارتباطي براي پليس در VoIP,، قابل دسترسي در سايت:

http://www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf
٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: و منبع، Simon/Slay، مفاهيم محاسبات جنايي،

http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/
Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Im
plications.pdf.

VoIP براي كمك به پليس، دستورات مورد بحث امنيت سايبري جهاني/ گروه متخصصان  ٢.  با توجه به تداخل در
٤٨، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد: حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني ، ٢٠٠٨، صفحه

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
Security Implications of Applying the Communications Assistance ،ــران Bellovin و ديگ

to Law Enforcement Act to Voice over IP,، قابل دسترسي در سايت:
http://www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf

٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: و منبع، Simon/Slay، مفاهيم محاسبات جنايي،
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/
Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Im
plications.pdf.

٣. به خصوص ناديده گرفتن آمادگي فني ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي جمع آوري اطالعات مربوطه.
٤. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ٢٠٥ را ببينيد.
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سايبري تعريف شده است.
١ - كاربرد اصطالحات ماده

د) داده ترافيك هرگونه داده رايانه اي است كه مرتبط با ارتباط برقرار شده به وسيله سامانه 
ــامانه رايانه اي به وجود مي آيد كه بخشي از زنجيره ارتباطي  ــوي س ــت. اين داده از س رايانه اس
را تشكيل مي دهد. اين زنجير، شامل مبدأ، مقصد، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، خدمات يا نوع 

خدمات اصلي ارايه شده است.
تمايز بين «محتواي اطالعات» و «داده ترافيك» در بيشتر قوانين ملي استفاده شده يكسان 

است.١

۹-۲-۶ جمع آوري داده ترافيك
كنوانسيون جرايم سايبري

ــت٢ نگارندگان  ــورها متفاوت اس با توجه به اين حقيقت كه تعريف داده ترافيك در بين كش
ــيون جرايم سايبري تصميم به تعريف اين عبارت براي بهبود كاربرد ماده هاي وابسته  كنوانس
در پيگيري هاي بين المللي گرفتند. عبارت «داده ترافيك» براي توصيف اطالعاتي كه توسط 
ــي به منظور حركت كردن يك ارتباط از مبدا  ــود در حين فرآيند ارتباط ــا توليد مي ش رايانه ه
ــود. هر جا كه كاربري به اينترنت متصل مي شود، دانلود مي كند،  ــتفاده مي ش به مقصدش اس
ــكل مي گيرند. با توجه به  ــايتي را باز مي كند داده ترافيك ش ــال مي كند يا وب س ايميل ارس
پي جويی های جرايم سايبري مربوط ترين مبدا و مقصد مرتبط با اطالعات عبوري، آدرس هاي 

IP هستند كه طرف شركت كننده در ارتباط اينترنتي را شناسايي مي كند.٣
ــده حين  ــارت «داده ترافيك» تنها اطالعات توليد ش ــي"، عب ــات محتواي ــالف "اطالع برخ
ــال يافته. اگر چه  ــد اما نه خود اطالعات انتق ــش مي ده ــال اطالعات را پوش ــاي انتق فرآينده
دسترسي به اطالعات محتوايي ممكن است در برخي موارد ضروري باشد كه به پليس امكان 

ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، صفحه ١٢٥. .١
ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، صفحه ١٢٥. .٢

ــايي ارتباطاتي كه ارايه دهندگان خدمات اينترنتي ارايه  ــماره تلفن، آدرس IP، يا شناس ــاره دارد به ش ٣. «مبدا» اش
مي كنند. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ٣٠ را ببينيد.
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ــيوه اي مفيدتر را مي دهد، اما داده ترافيك نقش مهمتري را در تجزيه و تحليل ارتباط در ش
ــتن دسترسي به اطالعات محتوايي ــايبري بازي مي كند.١ در حالي كه داش پيگيري جرايم س
ــده را مي دهد، داده ترافيك به پليس امكان تجزيه و تحليل ماهيت پيام فايل هاي مبادله ش
براي شناسايي مجرم مي توانند ضروري باشند. در موارد موضوعات مستهجن براي مثال داده
ــايي صفحه وبي را دهند كه مجرم در حال آپلود ــان امكان شناس ترافيك مي توانند به بازرس
ــده حين استفاده از ــد. با دنبال كردن داده ترافيك توليد ش ــتهجن مي باش كردن تصاوير مس
ــايي كند و سپس مي تواند ــرور را شناس IP س ــرويس هاي اينترنتي پليس مي تواند آدرس Pس

مكان فيزيكي آن را تعيين كند.
ماده ٢٠ - زمان واقعي جمع آوري داده ترافيك ها

ــو بايد به گونه اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه به مأموران ذي صالح ــر  عض ١. ه
خود اين اختيار را بدهد كه در صورت لزوم اقدام هاي زير را به مرحله اجرا درآورند.

الف) جمع آوري يا ضبط از طريق كاربرد وسايل فني در قلمرو عضو، و
ب) مجبور كردن ارايه دهنده خدمات اينترنتي، با توانايي فني كه در اختيار دارد:

i. جمع آوري يا ضبط از طريق به كارگيري ابزارهيا فني در قلمرو عضو ديگر، يا
ــريع داده هاي ترافيك ــك مقام هاي ذي صالح در جمع آوري و ضبط س ــكاري و كم ii. هم

مرتبط با ارتباطات ويژه در خاك كشور از راه سامانه رايانه اي.
ــور خود قادر به تصويب تدابير مذكور در ٢. چنانچه يكي از اعضا به دليل نظام حقوقي كش
ــاير تدابير الزم به منظور جمع آوري يا ثبت ــت، مي تواند تدابير قانوني يا س بند الف نيس
سريع داده هاي ترافيك مرتبط با ارتباطات ويژه در خاك كشور خود را از طريق شيوه هاي

فني قابل اجرا در قلمرو كشور تصويب كند.

ــند براي رديابي  ــد، اطالعات عبوري مورد نياز مي باش ١. در مورد پيگيري تخلفي جنايي كه در رابطه با رايانه مي باش
منبع ارتباط به عنوان نقطه شروعي براي جمع آوري مدارك بيشتر يا بخشي از مدارك جرم. داده ترافيك ممكن است 
تنها يك روز دوام بياورند، كه دستور نگهداري سريع آن را ضروري مي سازد. در نتيجه، آشكارسازي سريع ممكن است 
ضروري باشد براي درك مسير ارتباطات به منظور جمع آوري مدارك بيشتر قبل از اينكه پاك شود يا براي شناسايي 
ــازي اطالعات رايانه ممكن است كافي نباشد. گزارش تبييني  ــكار س مظنون. رويه هاي معمولي براي جمع آوري و آش
٢٠٥ را ببينيد. با توجه به اهميت داده ترافيك در پيگيري جرايم سايبري منابع،  كنوانسيون در جرايم سايبري شماره
 ،٢٠٠٢ DUD ،١٢٥ و گركي، نگهداري اطالعات كاربر ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، صفحه

٥٧٧ تا آخر. را ببينيد.
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ــه در صورت لزوم به  ــدام به وضع قوانين و مقررات نمايد ك ــد به گونه اي اق ــو باي ــر عض ٣. ه
ــتور هر موضوعي از اطالعات راجع به اجراي اختيارهاي مندرج  ارايه كننده خدمات دس

در اين ماده را مجرمانه تلقي كرده و افشا ننمايد.
٦ و ١٦ مي باشند. ١٤ ٤. اختيارات و روش هاي مذكور در اين ماده تابع مواد

٢٠ شامل دو رويكرد متفاوت براي جمع آوري داده ترافيك مي باشد، هر دو قرار است  ماده
كه اجرا شوند.١

ــراي كمك به پليس براي  ــه دهندگان خدمات اينترنتي ب ــزم كردن اراي ــرد اول مل é رويك
جمع آوري مستقيم اطالعات مربوطه مي باشد. در كل اين نيازمند ايجاد سطح مشتركي 
ــر بنايي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي  ــي به خدمات زي كه پليس بتواند براي دسترس

استفاده كند، می باشد.٢
ــاختن پليس براي مجبور كردن ارايه دهندگان خدمات اينترنتي به  é رويكرد دوم توانا س
ــان امكان  ــد. اين رويكرد به بازرس ــت پليس مي باش جمع آوري اطالعات بنا به درخواس
مي دهد ظرفيت هاي فني موجود و دانش ارايه دهندگان خدمات اينترنتي را با هم ادغام 
كنند. يكي از نيت هاي پشت تركيب اين دو رويكرد تضمين اين موضوع است كه اگر ارايه 
دهندگان خدمات اينترنتي فناوري را براي ثبت اطالعات در مكان نداشته باشند، پليس 
ــدون كمك ارايه دهندگان خدمات  ٢٠ زير بند ١ ب) را ب ــاس ماده ــد پيگيري (بر اس باي

اينترنتي انجام دهد.٣
ــه قصد دارد كه  ــده ن ــته ش ــايبري نه با برتري فناوري خاصي نوش ــم س ــيون جراي كنوانس
استانداردهايي فراهم كند كه همراستا با نياز سرمايه گذاري هاي مالي باال براي صنعت درگير 

ــتثناي عضوي  ــتند. به اس b١ متناوب نيس a١ و ١. « در كل دو امكان براي جمع آوري اطالعات عبوري در پاراگراف
ــت تضمين نمايد كه هر دو عمل انجام مي شود. اين ضروري است زيرا اگر ارايه دهندگان خدمات اينترنتي  ممكن اس
ــط  توانايي فني براي جمع آوري و ثبت اطالعات عبوري ندارند، بنابراين يك عضو بايد احتمال انجام دادن عمل توس

پليس خودشان را بدهد. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ٢٢٣ را ببينيد.
٢. اين كنوانسيون استانداردهاي فني را با توجه به اين سطح مشترك تعريف نمي كند. گزارش تبييني كنوانسيون در 

جرايم سايبري شماره ٢٢٠ را ببينيد.
٣. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ٢٢٣ را ببينيد.
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١ ب كنوانسيون جرايم سايبري به نظر مي رسد راهكار بهتري باشد.١ از جنبه ماده ٢٠ زير بند
٢ نشان مي دهد كه نگارندگان كنوانسيون از اين حقيقت ٢ زير بند ٨باشد. اگر چه، اساس ماده ١٨
ــت مشكالتي در اجراي اين قانون كه به پليس امكان ــورها ممكن اس آگاه بودند كه برخي كش

مي دهد به صورت مستقيم پيگيري ها را انجام دهند داشته باشند.
ــتفاده از ارتباط بي نام است. به ــاس ماده ٢٠ اس ــكالت عمده در تحقيقات براس يكي از مش
ــد از خدمات ارتباط بي نام در اينترنت ــد٢ مجرمان مي توانن ــوري كه در باال توضيح داده ش ط
TOR٣ ــتفاده از خدمات ارتباط بي نامي مثل نرم افزار ــتفاده كنند. اگر مجرم در حال اس ٣اس

مي باشد در بيشتر موارد بازرسان به طور موفق نمي توانند اطالعات عبوري و شناسايي طرف
ــتفاده از پايانه هاي اينترنت عمومي به ــه و تحليل كنند. مجرم  مي تواند با اس ــاط را تجزي ارتب

نتايج مشابهی برسد.٤
ــت ــه با رويه هاي تفتيش و توقيف يكي از مزاياي جمع آوري داده ترافيك اين اس در مقايس
ــتكاري مدرك را ــود.٥ اين امر امكان پاك يا دس كه مظنون لزومًا متوجه انجام تحقيق نمي ش
ــط ارايه دهندگان خدمات ــط مظنون كاهش مي دهد. براي تضمين اينكه مجرمان توس توس
٣ زيربخش ٣ اين مقوله را هدف قرار داده و ــند، ماده ٢٠ اينترنتي از انجام تحقيق مطلع نباش
ــورهاي امضا كننده را ملزم مي كند به اجراي قوانيني كه تضمين كند كه ارايه دهندگان كش
خدمات اينترنتي محرمانه بودن تحقيق را رعايت كنند. براي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي

ــا صالحيت فني را براي  ــه تضمين اين نمي كند كه آنه ــدگان خدمات اينترنتي را ملزم ب ــه دهن ــره ٢٠ اراي ١. ” تبص
جمع آوري، ثبت كردن ها، همكاري و همياري داشته باشند. ضروري نيست كه آنها تجهيزات جديدي را بدست بياورند 

٢٢١ را ببينيد. يا توسعه دهند.» گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره
٢. بخش ١٢-٢-٣ را ببينيد.

ــده را مي دهد. براي  ــت كه به كاربران امكان حفاظت از تجزيه و تحليل اطالعات رد و بدل ش TOR نرم افزاري اس .R ٣
اطالعات بيشتر در مورد اين نرم افزار به سايت زير مراجعه كنيد:

http://tor.eff.org/.
ــتفاده از پايانه هاي اينترنت عمومي براي ارتكاب به جرم ماده ٧ قانون  ٤. مثالي براي رويكردي براي محدود كردن اس
ــي را كه مي خواهد پايانه اينترنت عمومي (براي مثال كافي نت) عرضه  ــد.اين ماده هر كس ١٤٤ ايتاليا مي باش ــماره ش
كند را مجبور به درخواست از مراجع قانوني مي كند. به عالوه او را ملزم به گرفتن كارت شناسايي از مشتريان قبل از 
٢٧ جوالي ٢٠٠٥، شماره ١٤٤- اعمال ضروري براي مبارزه با تروريسم بين المللي.  استفاده از اينترنت مي كند. قانون
براي اطالعات بيشتر در مورد اين قانون مقاله حريم خصوصي و سياست هاي نگهداري اطالعات در كشورهاي انتخابي 

قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026.

٥.  اين مزيت وابسته به پيگيري هاي جنايي از راه در مي باشد. بخش ١٢-٢-٦ را ببينيد.
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اين با مزيت عدم الزام به آگاه كردن كاربران همراه است.١
ــايبري براي بهبود و يكسان سازي قانونگذاري با توجه به موضوعات  ــيون جرايم س كنوانس
وابسته به جرايم سايبري طراحي شد.٢  در اين متن تاكيد اين نكته مهم است كه براساس متن 
ــايبري در رابطه جرايم اعمال مي شود  ــيون ماده ٢١، ماده نه تنها با توجه به جرايم س كنوانس
ــتفاده از ارتباط الكترونيك مي تواند  ــود. با توجه به اينكه اس بلكه براي هر جرمي اعمال مي ش
ــد، بلكه كاربرد اين ماده خارج از جرايم سايبري  ــايبري باش ــته به موارد جرايم س نه تنها وابس
مي تواند براي تحقيق ها سودمند باشد. براي مثال اين امر مي تواند براي استفاده از داده ترافيك 
ــدن براي جرمي سنتي به  ــده اند براي آماده ش كه حين مبادله ايميل ها بين مجرمان توليد ش
ــتثنا و محدود كردن كاربرد اين  ٣ اعضا را براي ايجاد اس ٣ زير بند ١٤ ٤پليس كمك كند. ماده

ماده به جرايم خاص قادر مي سازد.٣

١. گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره ٢٢٦ را ببينيد.
ــماره ١٦ را ببينيد: ”كنوانسيون كمك  ــايبري ش ــيون در جرايم س ٢. با توجه به نيت كليدي گزارش تبييني كنوانس
ــايبري (٢) ارايه  ــازي قوانين ملي كيفري براي جرايم و ماده هاي قانوني در رابطه با جرم س ــان س مي كند به (١) يكس
ــتفاده از رايانه  ــده با اس قوانين ملي كيفري الزم براي تحقيق و پيگرد اين قبيل جرايم همچنين جرايم ديگر انجام ش
ــريع و موثر رژيم همكاري بين المللي.“ ــد (٣) ايجاد س ــكل الكترونيك مي باش يا مدرك در رابطه با چيزي كه به ش

٣. نگارندگان كنوانسيون بيان كردند كه كشورهاي امضا كننده بايد استفادده از اين حق براي استثنا گذاشتن در اين 
٢١٣ را ببينيد. متن را محدود كنند: گزارش تبييني كنوانسيون در جرايم سايبري شماره

با توجه به احتماالت ايجاد استثناها تبصره ٤٢ كنوانسيون جرايم سايبري را ببينيد:
٤٢ تبصره

ــده اي براي دبير اتحاديه اروپا، هر عضوي ممكن است، در زمان امضا يا رد كردن ابزارهاي مختلف  ــته ش با ابالغيه نوش
 ،٣ ١٠، بند ٣، ماده ١١، بند ٣، ماده ١٤، بند ٣، ماده ٩، بند ٤، ماده ٤، بند ٢، ماده ٦، بند كه استثناهاي آن در ماده

١ ارايه شده اند. استثناي ديگري نبايد وضع شود. ٤١، بند ٤ و ماده ٢، ماده ٢٩، بند ماده ٢٢، بند
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شكل قانوني رايانه و جرايم رايانه اي كشورهاي همسود
رويكردهاي مشابه را مي توان در مدل قانوني ٢٠٠٢ كشورهاي همسود يافت.١

ــت، ــد كه داده ترافيك براي تحقيقات جنايي مورد نياز اس ــر پليس قانع ش (١) اگر يك افس
افسر پليس مي تواند، به وسيله ابالغ كتبي براي فردي كه اين قبيل اطالعات را در كنترل

دارد از وي بخواهد كه:
ــه با ارتباط خاص را جمع آوري و ثبت كند حين دوره زماني ــك در رابط ــف) داده ترافي ال

مشخص؛ و
ب) به افسر پليس اجازه دهد و با او براي جمع آوري و ثبت اطالعات كمك كند.

(٢) اگر يك قاضي بر اساس [سوگند نامه] قانع شود كه باورهايي وجود دارد[براي مظنون]
يك داده ترافيك تحقيق جنايي مورد نياز است، قاضي [مي تواند] به افسر پليس اختيار
دهد از راه اعمال فني براي جمع آوري و ثبت داده ترافيك خصوصي با ارتباط مورد نظر

طي دوره زماني مشخص اقدام كند.

۱۰-۲-۶ دسترسي به داده محتوا
كنوانسيون جرايم سايبري

ــاختار مشابه ماده ــروكار دارد، اين س ٢١ با محتواي اطالعات س جدا از اين حقيقت كه ماده
ــات مي تواند در مواردي كه ــودن اختالل در فرآيند مبادله اطالع ــر ب ــد. امكان پذي ٢٠ مي باش
پليس از قبل مي داند چه كسي طرف ارتباط مي باشد اما هيچ اطالعاتي در مورد نوع اطالعات

١. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA7786970-A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

براي اطالعات بيشتر نشست وزيران كشورهاي مشترك المنافع را ببينيد موجود در سايت:
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf.; Angers, Combating Cyber-
Crime: National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona,
Crime and Technology: New Frontiers for Regulation, Law Enforcement and Research,
2004 ،4 39 9صفحه
United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy Re-

٢٠٠٥, فصل ٦, صفحه ٢٣٣,  ,١/٢٠٠٥/UNCTAD/SDTE/ECB, ٢٠٠٥ port
قابل دسترسي در سايت:

http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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مبادله شده ندارد مي تواند مهم باشد. ماده ٢١ امكان ثبت اطالعات ارتباط و تجزيه و تحليل 
ــده از وب سايتها يا سيستم هاي  ــامل فايل هاي دانلود ش داده محتوا را به آنها مي دهد.١ اين ش

اشتراك گذاري فايل، ارسال يا دريافت ايميل ها توسط مجرم و مكالمات چت مي باشد.
٢١ - دسترسي در داده محتوا ماده

ــه گونه اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه به مأموران ذي صالح  ــو بايد ب ــر عض ١. ه
خود اين اختيار را بدهند كه در صورت لزوم در رابطه با جرايم سنگين كه در قانون داخلي 

معين شده است اقدام هاي زير را انجام دهند:
الف) جمع آوري و ثبت از طريق استفاده از وسايل فني در قلمرو آن عضو، و

ــوب توانمندي فني به موارد  ــردن ارايه كنندگان خدمات اينترنتي در چارچ ــور ك ب) مجب
زير:

i. جمع آوري يا ثبت از طريق استفاده از وسايل فني در قلمرو آن عضو، يا
ii. كمك و همكاري با مراجع ذي ربط در جمع آوري يا ثبت سريع داده هاي مربو به اهميت 

ارتباطات ويژه در قلمرو عضو كه از طريق سامانه رايانه منتقل شده اند.
٢. جايي كه عضوي، به دليل اصول وضع شده نظام حقوقي كشورش قادر به تصويب تدابير 
مذكور در بند ١ الف نمي باشد به جاي آن مي تواند در عوض تدابير قانوني يا سايه تدابير 
ــوط به محتواي ارتباطات ويژه  ــريع داده هاي مرب ــه منظور جمع آوري يا ثبت س الزم را ب
ــيوه هاي فني قابل اجرا در قلمرو خود تصويب  ــه در قلمرو خود را از طريق ش ــال يافت انتق

كند.
ــك از اعضا بايد به گونه اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت لزوم  ــر ي ٣. ه
ــتور دهند هر موضوعي از اطالعات راجع به اجراي اختيارات  كرايه كنندگان خدمات دس

مندرج داشت ماده را محرمانه تلقي كرده و افشا ننمايد.
١٤ و ١٥ مي باشند. ٤. اختيارات و روش هاي مذكور در اين ماده تابع ماده هاي

ــتفاده از  ــده بين دو مظنون اس ١. يك احتمال براي جلوگيري پليس براي تجزيه و تحليل محتواي اطالعات مبادله ش
hفناوري رمزنگاري است. با توجه به عمل رويه هاي رمزنگاري منابع: Singh،؛ كتاب كد: علم رازداري از مصر باستان تا 
٦، كدها و رمزها-تاريخچه رمزنويسي، ٢٠٠٦؛ نگاهي اجمالي به تاريخچه  D’Agapeyen ،n ٦رمزنويسي كوانتومي، ٢٠٠٦

رمزنويسي، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.cse-cst.gc.ca/documents/about-cse/museum.pdf.
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برخالف مورد داده ترافيك، كنوانسيون جرايم سايبري تعريفي از داده محتوا ارايه نمي كند.
به طوريكه مشخص شده عبارت «داده محتوا» اشاره به محتواي ارتباط دارد.

مثال هايي از داده محتوا در تحقيقات جرايم سايبري شامل:
é موضوع يك ايميل؛

é محتواي يك وب سايت كه توسط مظنون باز شده است؛
.VoIP P محتواي مكالمه é

يكي از مهمترين مشكالت براي تحقيقات بر اساس ماده ٢١ استفاده از فناوري رمزنگاري
ــتفاده از فناوري رمزنگاري ــد، اس ــد.١ به طوري كه با جزييات در قبل توضيح داده ش مي باش
مي تواند مجرمان را قادر سازد به حفاظت محتواي مبادله شده به شيوه اي كه دسترسي به آن
ــازد. اگر قرباني محتوايي را كه انتقال مي دهد به رمز درآورد را براي پليس غير ممكن مي س
ــد ولي نمي تواند محتوا را تجزيه و ــده تداخل كن ــرم تنها مي تواند در ارتباط رمزنگاري ش مج
ــتفاده شده، رمزگشايي ــتن به كليد كه براي رمزنگاري اس ــي داش تحليل كند. بدون دسترس

احتمالي مي تواند زمان بسيار زيادي طول بكشد.٢

١. با توجه به اثر فناوري رمزنگاري روي بررسي و پيگيري جنايي رايانه منبع زير را ببينيد:
٦، قابل دسترسي در سايت: Huebner/Bem/Bem،جرايم رايانه - گذشته، حال، آينده، شماره

http://www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Fo-
rensics_Past_Present_Future.pdf.

با توجه به راهكارهاي قانوني طراحي شده براي هدف قرار دادن اين چالش بخش ١١-٢-٦ را ببينيد.
Schneier، رمز نويسي كاربردي، صفحه ١٨٥. .r ٢
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شكل قانوني رايانه و جرايم رايانه اي كشورهاي همسود
رويكردهاي مشابه را مي توان در شكل قانوني ٢٠٠٢ كشورهاي مشترك المنافع يافت.١

دسترسي به ارتباطات الكترونيك
١٨. (١) اگر يك [قاضي] [دادرس] بر اساس [اطالعات يا سوگند] [سوگند نامه] قانع شود 
ــود دارد[براي مظنون] كه محتواي اطالعات الكترونيكي براي تحقيق جنايي  ــه      وج ك

مورد نياز است، قاضي [مي تواند] [بايد]:
ــور وضع كنندگان قانون با  ــتور دهد كه در كش ــه ارايه دهنده خدمات اينترنتي دس ــف) ب ال
ــترس اطالعات را جمع آوري كند يا با  ــايل فني از سرويس هاي قابل دس ــتفاده از وس اس
مراجع قانوني همكاري كرده يا اجازه دهد داده محتواي را درخصوص ارتباطات ديگر كه 

با رايانه ارسال شده است را جمع آوري كند؛ يا
ب) به افسر پليس براي جمع آوري و ثبت اطالعات با استفاده از وسايل فني اختيار دهد.

۱۱-۲-۶ آيين نامه مربوط به فناوري رمزنگاري
ــد، مجرمان مي توانند از تجزيه و تحليل محتواي اطالعات  به طوري كه در باال توصيف ش
ــترس  ــتفاده از فناوري رمزنگاري جلوگيري كنند. محصوالت نرم افزاري متفاوتي در دس با اس
هستند كه به كاربران امكان مي دهد كه از فايل ها و همچنين فرآيندهاي انتقال اطالعات، در 

١. ”مدل قانوني در بحث جرايم رايانه و وابسته به رايانه“ موجود در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA7786970-A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.

براي اطالعات بيشتر نشست وزيران كشورهاي مشترك المنافع را ببينيد موجود در سايت:
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf.; Angers, Combating Cyber-
Crime: National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona,
Crime and Technology: New Frontiers for Regulation, Law Enforcement and Research,
2004 ،4 39 9صفحه
United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy Re-

٦, صفحه ٢٣٣, ٢٠٠٥ ,UNCTAD/SDTE/ECB/١/٢٠٠٥, ٢٠٠٥, فصل port
قابل دسترسي در سايت:

http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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برابر دسترسي غير مجاز به نحو موثري حفاظت كنند.١ اگر مظنونين از اين قبيل محصوالت
ــتفاده ــي به كليد كه براي به رمز درآوردن فايل ها اس ــتفاده كنند و مراجع قانوني دسترس اس

شده نداشته باشند، رمزگشايي بسيار زمانبر خواهد بود.٢
ــوب مي شود.٣ ــي براي پليس محس ــط مجرمان، چالش ــتفاده از فناوري رمزنگاري توس اس
ــود دارد.٥ به دليل ــكل وج ــي اين مش ــي متنوعي٤ براي بررس ــي و بين الملل ــاي مل رويكرده
تخمين هاي متفاوت از تهديد فناوري رمزنگاري تا االن هيچ رويكرد قابل پذيرش بين المللي

براي بررسي اين موضوع وجود ندارد. عمده ترين راهكارها به قرار زير مي باشند:
é در بين تحقيقات جنايي، پليس نياز به اين دارد كه اجازه داشته باشد در صورت نياز بدون
ــت عدم مجوز در صدور دستور، مراجع تحقيق كننده را ــكند.٦ ممكن اس اجازه رمز را بش
ــات ضروري ناموفق كند. به عالوه، يا به عنوان گزينه اي، به بازرس ــع آوري اطالع در  جم

مي توان به مأمور براي استفاده از كليد نرم افزار براي شكستن رمز فايل، اجازه داد.٧

 ،٤٩ ٢٠٠٨، صفحه ــايبري جهاني ITU، گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني، ــه امنيت س U. جلس ١
قابل دسترسي در سايت:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html.
Schneier، رمز نويسي كاربردي، صفحه ١٨٥. .r ٢

ــده منبع، Casey، رويكردهاي آزمايشي براي  ــي براي بازيابي مدارك رمزنگاري ش y. با توجه به رويكردهاي آزمايش ٣
بازيابي مدارك ديجيتال رمزنگاري شده، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ١، شماره ٣، را ببينيد.

٤. پيشنهاديه شماره ١٣(٩٥)R كميته وزيران كشورهاي عضواتحاديه اروپا مورد بررسي قرار گرفته است در خصوص 
ــخ ١١,٠٩,١٩٩٥ : ”١٤. اعمال بايد  ــط كميته وزيران در تاري ــكالت قانوني در رابطه با فناوري اطالعات كه توس مش
ــي در پيگيري تخلفان جنايي“ و گروه٨ در  ــتفاده از رمزنويس ــوند براي كاهش دادن اثرات منفي اس در نظر گرفته ش
ــت ها، ما بايد شوراها را شتاب دهيم و بپذيريم  ــتفاده از رمزنگاري قوي توسط تروريس ١٩٩٧ در دنور: ”با اس ــت ٧نشس
ــعه سياست هاي ملي در  ــورها را دعوت كنيم براي توس ــت رمزنگاري و همه كش راهنمايي هاي OECD براي سياس
ــت به ما امكان دهدهمراستا با اين راهبردها حركت كنيم. دسترسي  ــامل كليد، مديريت، كه ممكن اس رمزنگاري، ش
دولتي قانوني براي جلوگيري و پيگيري اعمال تروريست ها و براي پيدا كردن مكانيسمي براي همكاري بين المللي در 

اجراي اين قبيل سياست ها.“
Koops، نزاعي كليدي در جامعه اطالعاتي، فصل ٥. ٥. براي اطالعات بيشتر منبع،

١٩٩٧ ذكر شده است: « سياست هاي  ٦. نياز براي اين اجازه براي مثال در اصل ٦ راهنمايي براي سياست رمزنويسي 
ــي قانوني به متن كدگذاري شده يا كليدهاي رمز اطالعات رمزنگاري شده را امكان  ــي ملي مي تواند دسترس رمزنويس

پذير كند. اين سياست ها بايد با توجه به اصول ديگر تا بيشترين گسترش ممكن مورد توجه قرار گيرد.»
٧. اين موضوع  در حكم دادگاه نيوجرسي در پرونده اسكارفو مورد بحث قرار گرفت. دادگاه حكم كرد كه قانون استراق سمع 
rفدرال و اصالحيه چهارم به پليس اختيار مي دهد براي استفاده از نرم افزاري براي ثبت Key Logger در رايانه مظنون 
به منظور تداخل در فايل رمزنويسي شده ( اگر سيستم عمل نمي كند زماني كه رايانه با رايانه هاي ديگر در ارتباط است)
http://www.epic.org/crypto/scarfo/opinion.html
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ــه كه اجراي نرم افزار رمزنگاري را با محدود كردن طول كليد محدود مي كند.١ ــن نام é آيي
بر اساس درجه محدود سازي، اين ممكن است به پليس امكان شكستن كليد را در دوره 
زماني منطقي بدهد. مخالفان اين راهكار واهمه دارند كه محدوديت ها ممكن است نه تنها 
بازرسان را قادر به شكستن رمز كند بلكه همچنين جاسوسان اقتصادي كه در تالش براي 
دسترسي به اطالعات تجاري هستند هم بتوانند رمز را بشكنند.٢ به عالوه، اين ممنوعيت 
ــترس  ــتفاده از رمزنگاري قويتر منع مي كند اگر اين نرم افزار ها در دس تنها مجرم را از اس
ــت اول از همه نيازمند استانداردهاي بين المللي براي جلوگيري از  ــند كه ممكن اس نباش
توليد محصوالت قوي رمزنگاري براي عرضه نرم افزار در كشورهايي بدون محدوديت هاي 
ــد. در هر موردي، مجرمان مي توانند نسبتًا آسان نرم  ــب در رابطه با طول كليد باش مناس

افزار رمزنگاري خودشان را توسعه دهند كه محدود به طول كليد نباشد.
é الزام به وضع روش اساسي يا رويه بازيافت مهم براي محصوالت رمزنگاري قوي.٣ اجراي 
اين قبيل قواعد كاربران را براي ادامه دادن براي استفاده از فناوري رمزنگاري قوي قادر 
ــي به اطالعات  ــان مي توانند با اجبار كاربر به ارايه كليد اگر دسترس خواهد كرد اما بازرس
ــداري مي كنند و آن را  ــي خاص كه كليد را نگه ــد به مراجع قانون ــه ضروري باش مربوط
ــل بيم دارند كه مجرمان مي توانند به  ــان ارايه مي كنند.٤ مخالفان اين راه ح ــراي بازرس ب
ــي داشته باشند و با آنها اطالعات سري  ــده دسترس اطالعات مربوطه با كليدهاي ارايه ش
ــعه نرم افزار  ــان آيين نامه را با توس ــايي نمايند. به عالوه، مجرمان مي توانند آس را رمزگش
ــازد براي  ــاي صادرات براي نرم افزار رمزنگاري كه مي تواند فرآيند كليد گذاري قوي را امكان پذير س ١. محدوديت ه
ــترس بودن اين فناوري براي  ــور طراحي نشده است. هدف اين قواعد جلوگيري از در دس ــهيل كار پليس در كش تس
ــد. براي اطالعات جزئي تر در مورد ممنوعيت واردات و صادرات با توجه به فناوري رمزنگاري  ــور مي باش خارج از كش

سايت زير را ببينيد:
http://rechten.uvt.nl/koops/cryptolaw/index.htm.

ــت به عنوان «خراب كردن حقوق حريم  ــده اس ــخص ش ٢. محدوديت واردات اين قبيل نرم افزارهاي قوي حتي مش
ــت هاي دررابطه با فناوري رمزنگاري١,١,١٦ موجود در سايت زير  ــهروندان». منبع، مروري بر سياس خصوصي همه ش

را ببينيد:
http://www.efa.org.au/Issues/Crypto/Walsh/walsh.htm

Lewis، رمزنگاري دوباره، قابل دسترسي در سايت: .٣
http://www.csis.org/media/csis/pubs/011001_encryption_again.pdf.

ــه براي دوره اي در سال ١٩٩٦ اجرا شد. براي اطالعا  ــط دولت آمريكا رشد داده شد و در فرانس ــتم كليد توس ٦. سيس ٤
بيشتر، رمزنويسي و آزادي ٢٠٠٠ - بررسي بين المللي سياست رمزنگاري. قابل دسترسي در سايت:

overview.html#Heading٩/epic.org/reports/crypto٢٠٠٠.http://www٢
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رمزنگاري خودشان دور بزنند كه نياز به تسليم كليد به مراجع قانوني ندارد.
é رويكرد ديگر صادر كردن دستور مي باشد.١اين عبارت الزام به آشكار كردن كليد استفاده
شده براي به رمز درآوردن اطالعات را توصيف مي كند. اجراي اين عمل در نشست گروه
ــورها چنين الزاماتي را ١٩٩٧ مورد بحث قرار گرفت.٢ تعدادي از كش ــال ٧ در دنور در س ٨
٦٩ قانون فناوري اطالعات ــك مثال در اين زمينه بخش ٩ ي ــه اجرا در آورده اند.٣ ــه مرحل ب

Datenschutz und Datensicherheit,، ٢٠٠٨، صفحه٢٤٣. t، قانون رمزينه، Diehl .١
OECD ٢. «با استفاده از رمزنگاري قوي توسط تروريست ها، ما بايد شوراها را شتاب دهيم و بپذيريم راهنمايي هاي

ــت هاي ملي در رمزنگاري، شامل كليد،  ــعه سياس ــورها را دعوت كنيم براي توس ــت رمزنگاري و همه كش براي سياس
ــي دولتي قانوني براي  ــن راهبردها حركت كنيم. دسترس ــتا با اي ــت به ما امكان دهد همراس ــت، كه ممكن اس مديري
ــمي براي همكاري بين المللي در اجراي اين قبيل  ــت ها و براي پيدا كردن مكانيس جلوگيري و پيگيري اعمال تروريس

سياست ها.“
http://www.g7.utoronto.ca/summit/1997denver/formin.htm.

٣. Antigua and Barbuda,، اليجه سوءاستفاده از رايانه، ٢٠٠٦، تبصره ٢٥، قابل دسترسي در سايت:
http://www.laws.gov.ag/bills/2006/computer-misuse-bill-2006.pdf;

١٢، قابل دسترسي در سايت: استراليا، قانون جرم سايبري، تبصره
http://scaleplus.law.gov.au/html/comact/11/6458/pdf/161of2001.pdf
٨ قانون كيفري، تبصره ٨٨، قابل دسترسي در سايت: inzake  ، تبصره ٩ ٢٠٠٠ november ٢٨ Wet van،  ،بل ژيك
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2001/02/03/wet-2001009035.html;
٧، تبصره ٣٧، قابل دسترسي در سايت: ٧ ٧، بخش Loi pour la confiance dans l‘ conomienum rique ،فرانسهe
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B78A2A8ED919529E3B420C0
82708C031.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=20080823

انگلستان، قواعد پيگيري، ٢٠٠٠، تبصره ٤٩، قابل دسترسي در سايت:
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000023_en_1

هند، قانون فناوري اطالعات، ٢٠٠٠، تبصره ٦٩، قابل دسترسي در سايت:
http://www.legalserviceindia.com/cyber/itact.html;

ايرلند، قانون تجارت الكترونيك، ٢٠٠٠، تبصره ٢٧، قابل دسترسي در سايت:
http://www.irlgov.ie/bills28/acts/2000/a2700.pdf

٢٤٩، قابل دسترسي در سايت: مالزي، قانون ارتباطات و چندرسانه، بخش
http://www.msc.com.my/cyberlaws/act_communications.asp

ــل  ــش، Loi relative a l’echange electronique de donnees juridiquesChapter. III,، قاب مراك
دسترسي در سايت:

http://droitmaroc.wordpress.com/2008/01/29/loi-n%C2%B0-53-05-relative-a-
lechange-electronique-dedonnees-juridiques-integrale/;

٨٩، قابل دسترسي در سايت: ٢٠٠٢,، تبصره Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten ،هلند
http://www.legalserviceindia.com/cyber/itact.html

آفريقاي جنوبي، قواعد تداخل در ارتباطات و ماده هاي ارتباطات، تبصره ٢١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.info.gov.za/gazette/acts/2002/a70-02.pdf

ترينيداد و توباگو، اليجه سوءاستفاده از رايانه ٢٠٠٠، تبصره ١٦، قابل دسترسي در سايت:
http://www.ttcsweb.org/articles/computer-laws/computer-misuse-act-2000/compbill.pdf.



راهنمايي
 براي كشورهاي
در حال توسعه

جرايم سايبري

۴۰۴

ــتان  ٩ مثالي براي چنين الزاماتي بخش ٤٩ آيين نامه تحقيق انگلس ــد١ ٢٠٠٠هند مي باش
٢٠٠٠ مي باشد.٢:

.٤٩ بخش
(١) اين بخش زماني اعمال مي شود كه هر گونه اطالعات حفاظت شده:

الف) در تملك فردي باشد با استفاده از اعمال قانون مقرره براي توقيف، نگهداري، بررسي، 
ــا در چنين موارد اين  ــا دارائي هاي ديگر، ي ــناد ي ــا براي مداخله كردن در  اس ــش ي تفتي

احتمال برود؛
ب) در تملك فردي باشد با استفاده از اعمال قانون مقرره براي تداخل در ارتباطات، يا اين 

احتمال برود؛
ج)  در تملك فردي باشد با استفاده از اختيار داده شده تحت بخش (٣)٢٢ يا تحت بخش 

(٢) يا تحت بخش (٤)٢٢، يا همچنين اين احتمال برود؛
ــت براي  ــي از درخواس ــده مطابق وظيفه قانوني (ناش ــا ش د) در تملك فردي در نتيجه افش

اطالعات)، يا همچنين اين احتمال اين برود؛
ــران  ــي، پليس يا افس ــرويس هاي جاسوس ن) طبق هر گونه موارد قانوني ديگر در تملك س

باشد، يا همچنين اين احتمال برود.
ــاس داليل  ــوي براس ٢ ظّني ق ــه ــت برنام ــب تح ــتور مناس ــا دس ــردي ب ــر ف ــر ه ٢) اگ ٢)

ــتورات ناظر به مشترك براي  ــد: « دس ٢٠٠٠هند مي باش ١. يك مثال در اين زمينه بخش ٦٩ قانون فناوري اطالعات
رمزگشايي اطالعات. (١) اگر ناظر قانع شد كه براي نفع حاكميت هند ضروري است، امنيت كشور، با روابط دوستانه 
ــتور عمومي يا براي جلوگيري از تهييج براي ارتكاب به هر گونه تخلف، براي داليلي كه  ــورهاي خارجي يا دس با كش
ــتور دادن به هر آژانس دولتي كه در اطالعات تداخل ايجاد كرده از طريق رايانه.  ــته شوند، طبق دستور، دس بايد نوش
(٢) مشترك يا هر فردي متصدي رايانه بايد زماني كه كه توسط هر آژانسي فراخوانده مي شود كه تحت زيربخش (١) 
مي باشد، بايد براي رمزگشايي اطالعات كمك كند.» براي اطالعات بيشتر در مورد قانون فناوري اطالعات هند منبع 

٢٠٠٠، را ببينيد، قابل دسترسي در سايت: Duggal، قانون فناوري اطالعات هند
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan002090.pdf

٢. براي اطالعات عمومي در مورد اين قانون منابع زير را ببينيد:
ــر موثر در برابر مجرمان هنگام خراب كردن حريم خصوصي،  ــه پيگيري - راه هاي فني غي Brown/Gladman، پاي

ايمني و امنيت شهروندان و تجارتها، قابل دسترسي در سايت:
http://www.fipr.org/rip/RIPcountermeasures.htm;

٢٠,١١,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: Ward، لطمه خورده ها از قانون رمزگشايي، اخبار بي بي سي،
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/technol-
ogy/7102180.stm

ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، صفحه ٣٢.
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محكمه پسند:
الف) كه يك كليد براي اطالعات حفاظت شده در تملك هر فردي باشد،

ب) كه تحميل نياز آشكارسازي با توجه به اطالعات حفاظت شده به قرار زير مي باشد
(١) براساس زير بخش (٣) ضروي است، يا

(٢) طبق قانون مصوب براي نيل به اهداف امنيتي مهم يا اجراي مناسب ضروري است،
ــند، تحميل اين قبيل نيازها مناسب است. ــيدن به آن مي باش ج) براي چيزي كه دنبال رس
د) فردي كه به شكل منطقي اختيار دسترسي به شكل محسوسي به اطالعات حفاظت شده
ــت آوردن ــاس ظني قوي خود براي بدس را دارد بدون توجه به اين بخش نمي تواند براس

كليد اطالعات حفاظت شده به شخصي رجوع كند.
ــازي ضروري ــده در موارد زير نياز به آشكارس ــكل اطالعات حفاظت ش (٣) با توجه به ش

مي باشد:
الف) در منافع امنيت ملي؛

ب) براي پيشگيري يا رديابي جرم؛ يا 
ج) در منافع اقتصادي انگلستان.

ــده ضروري دارد به شكل زير ــكل اطالعات حفاظت ش ــازي با توجه به ش (٤) ابالغ آشكارس
باشد:

ــيوه اي باشد كه قابل ثبت ــد) بايد به ش ــد يا (اگر كتبي نباش ــكل كتبي باش الف) بايد به ش
شدن باشد؛

ب) بايد اطالعات حفاظت شده را كه ابالغيه مربوط به آن مي باشد، توصيف كند؛
ــاره به ابالغيه ــخص كند با اش پ) بايد موضوعاتي كه تحت زير بخش (٢) يا (٠٠٢) را مش

صادر شده؛
ث) بايد اداره، رتبه يا جايگاه شخص را مشخص كند؛

٢ به وي اجازه براي صدور ابالغيه ٢ج) بايد اداره، رتبه يا جايگاه شخصي كه برابر مفاد برنامه
ــخص شود يا (اگر به شخص صادر كننده اختيار صدور ابالغيه بدون كسب ــد مش داده ش
اجازه از فرد ديگري داده شده) بايد شرايطي را كه اين ابالغيه را در آن صادر نموده است
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را بيان كند؛
(د) بايد تاريخي را كه ابالغيه صادر شده است مشخص كند؛ و

ــي انجام آن را بيان كند و زمان  ــازي را بيان كند و  حالت و چگونگ ــل آشكارس ــد دلي ن) باي
ــد كه تحت همه شرايط منطقي  ــده براي مفاد بند (١) بايد دوره زماني باش ــخص ش مش

باشد.
براي تضمين اينكه شخص طرف دستور به افشاي كليد از دستور اطالعات مي كند و واقعًا 
ــيدگي ٢٠٠٠ انگلستان شامل ماده اي است كه تخطي از  ــليم مي نمايد، قانون رس كليد را تس

تمكين از دستور جرم محسوب مي كند.

٥٣ ٣بخش
٤٩ (١) فردي كه ابالغيه ٤٩ در خصوص او صادر شده است اگر به عمد و با علم به ابالغيه 

مطالب مورد نياز را فاش سازد برحسب قانون نسبت به جرم واقع شده گناهكار شناخته 
مي شود.

٤٩ ٩) در جريان رسيدگي به پرونده مشخص شود كه فرد گناهكار قبل از اطالع از ابالغيه ٢)
كليد رمز يا هر اطالعات حفاظت شده را در اختيار داشته وي براي انجام رويه قضايي آتي 
به منظور افشاي آن صورت گيرد مگر اينكه ثابت شود و بعد از صدور ابالغيه و قبل از زماني 

كه وي ملزم به افشاي كليد رمز بوده آن كليد يا رمز از ماليكت او خارج شده باشد.
ــان دهد در يك بازه زماني مالكيت  ــود كه نش ــتگير مي ش (٣) برابر مفاد اين بخش فرد دس

كليد يا رمز اطالعات حفاظت شده نبوده است به شرطي كه:
الف) مدرك كافي براي اثبات ادعاي خود در اين موضوع داشته باشد؛ و 

ب) موارد مشخص كننده درخصوص دليل ارايه شده و غيرقابل ترديد وجود نداشته باشد.
ــاس اين بخش در مارد زير از  ــي عليه يك فرد وي براس ــيدگي و دادرس (٤) در جريان رس

خود دفاع نمايد:
ــده قبل در زمان مورد نظر،  ــته ش ــا نمودن اطالعات خواس الف) اينكه از لحاظ منطقي افش

مطابق با ابالغيه ٤٩ براي وي عملي نبوده است؛
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ب) در صورتي كه او در زماني كه به صورت منطقي امكان افشاي اطالعات وي عملي بود،
اقدام به افشا نموده است.

(٥) شخصي كه وفق اين بخش گناهكار شناخته مي شود بايد به محكوميت هاي زير محكوم
گردد:

الف) زنداني شدن براي دوره اي حداكثر تا دو سال يا مبلغي جريمه، يا هر دو؛
ــر از ٦ ماه يا مبلغي جريمه نه ــدن براي دورهاي حداكث ــت مختصر، زنداني ش ٦ب) محكومي

بيشتر از مقدار مقرر شده، يا هر دو.
٢٠٠٦ مظنونين به انجام جرم را به همكاري ٦مقررات مربوط به آيين  رسيدگي در قانون سال

با پليس اجبار كرده است اما سه نگراني عمده در رابطه با اين قانون وجود دارد:
ــت كه الزام و اجبار مي تواند به عدم همخواني é نگراني عمومي در رابطه با اين حقيقت اس
ــود. به جاي ــماري ش ــي قانوني مظنون در رابطه با خود مقصرش و تناقض با حقوق اساس
واگذاري تحقيقات يك مقام با صالحيت مظنون ملزم به فعاليت فعاالنه در انجام تحقيقات
دارد. با وجود قوانين قدرتمند در بسياري از كشورها عليه خود اتهامي اين سؤال بوجود
مي آيد كه چنين مقرراتي تا چه حدي قدرت آن را دارند تا به راه حلي براي چالش مرتبط

با فن آوري رمزنگاري تبديل شوند.
é نگراني ديگر مرتبط با اين حقيقت و موضوع است كه حقي كه از دست دادن كليد مي تواند
ــت كه مجرم به عمد از ــود. اگر چه متهم نمودن نيازمند اين اس منجر به انجام جنايي ش
ــه آن كليد رمز مي تواند افراد را مجبور به ــد خودداري كند. به خصوص اگر ك ــاي كلي افش
٥٣ به طور بالقوه با ٣ بخش ــته كند. اما بند ٢ ــتفاده از كليد در اعمال مجرمانه ناخواس اس

اثبات دليل در حال تداخل است.١
ــتفاده شده ــا كليد اس é راهكاري فني وجود دارد كه متخلفان را براي دور زدن الزام به افش
براي رمز نگاري قادر مي سازد. يك مثال از اينكه چگونه مجرم مي تواند الزام را دور بزند

١.  منبعWalker، رمزنگاري و قواعد رسيدگي، را ببينيد، قابل دسترسي در سايت:
http://www.bileta.ac.uk/01papers/walker.html.
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استفاده از نرم افزار رمزنگاري بر اساس اصل «توانايي امكان انگار» مي باشد.١

۱۲-۲-۶ نرم افزار جنايي كنترل از راه دور
ــتجو براي مدرك در روي رايانه مظنون نيازمند  ــد، جس به طوري كه در باال توضيح داده ش
ــخت افزار مربوطه دارد (رايانه و رسانه ذخيره اطالعات خارجي). اين  ــي فيزيكي به س دسترس
ــي به آپارتمان، خانه يا محل كار مظنون دارد. در اين  ــتا با نياز به دسترس رويه در كل همراس
مورد، مظنون در همان زمان از جريان پيگيري كه بازرسان شروع به انجام بازرسي نمايند آگاه 
ــود.٣ اگر مجرم براي مثال به  ــد.٢ اين اطالعات مي تواند منجر به تغيير در رفتار ش خواهد ش
برخي از رايانه ها حمله براي سنجش تواناييشان به منظور آماده شدن براي حمله هاي بزرگتر 
ــت براي شناسايي مظنونين ديگر مانعي  ــي ممكن اس با مجرمان ديگر در آينده، فرآيند بازرس

ايجاد كند به طوري كه احتمال زياد وجود دارد كه مجرم ارتباطش را با آنها قطع كند.
ــدن تحقيقات در جريان، پليس نياز به ابزاري دارد كه به آنها  ــكار ش براي جلوگيري از آش
ــد، و اينكه بتواند به طور  ــده در رايانه مظنون را بده ــي به اطالعات ذخيره ش ــكان دسترس ام
ــد.٤ اين قبيل ابزارها  ــن تماس هاي تلفني اينترنتي وي را دنبال كن ــنود تلف ــه مثل ش مخفيان
ممكن است به پليس براي دسترسي از راه دور به رايانه مظنون و جستجوي اطالعات امكان 

ــي،  ــايي، اخبار بي بي س Ward، لطمه خورده ها از قانون رمزگش ــه به احتماالت دور زدن الزامات ببينيد: ــا توج d. ب ١
٢٠,١١,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:

http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/
technology/7102180.stm

ــايبري، صفحه  ــي در راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم س ــا جزييات در مورد عناصر فرآيندهاي بازرس ــروري ب ٢. م
Winick، بازرسي ها و توقيفات  k ارايه شده است. براي اطالعات بيشتر در مورد بازرسي رايانه اي و توقيف، منبع ١٢٣
Rhoden، چالش هاي بازرسي و  n.؛ ٧٥ رايانه ها و اطالعات رايانه، مجله فناوري و قانون هاروارد، ١٩٩٤، جلد ٨، صفحه
توقيف رايانه ها در خانه يا محل كار: از انتظار منطقي از حريم خصوصي تا ميوه سمي، مجله آمريكايي قانون كيفري، 

.١٠٧ ٢٠٠٢، صفحه
٣. با توجه به اين بيم كه مظنون مي تواند مدرك را دستكاري يا حذف كند و الزامات وابسته براي نگهداري اطالعات 

٩-٢-٦ را ببينيد. در مورد پيگيري در جريان بر اساس تبصره ٢٠ بخش
ــتقيم به پليس امكان  ــي مس ٤. معايبي در رابطه با پيگيري هاي از راه دور وجود دارد. جدا از اين حقيقت كه دسترس
بررسي فيزيكي شرايط حافظه ذخيره اي رايانه را مي دهد تنها را براي مطمئن شدن از اينكه فايل ها در رايانه مظنونين 
Mey- در حين پيگيري تغيير پيدا نمي كند مي باشد. با توجه به اهميت حفاظت از صحت رايانه مورد بررسي منبع؛

٦، قابل دسترسي در سايت: ers/Rogers، جرايم رايانه: نياز براي استانداردسازي و گواهي، صفحه
http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B7F51C-D8F9-A0D0-
F387126198F12F6.pdf.
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ــترده اي تحت ــتند يا خير به طور گس ــئوال كه آيا اين قبيل ابزارها ضروري هس دهد. اين س
ــتند كه FBI در حال توسعه ابزار ــاره داش I گزارش هايي اش ــال ٢٠٠١ ــد.١ در س بحث مي باش
ــود.٢ در ــد براي تحقيقات اينترنتي كه «فانوس جادويي» ناميده مي ش key logger مي باش
٧سال ٢٠٠٧ گزارش هايي منشر شد كه پليس در اياالت متحده در حال استفاده از نرم افزاري

ــه رايانه هاي مظنونين و اجراي  ــي از راه دور ب ــعه نرم افزاري براي دسترس ــا توجه به طرح پليس آلمان براي توس ١. ب
٠٥,٠٩,٢٠٠٧، امنيت دنياي رايانه اي قابل  Blau، بحث هايي روي طرح خفا افزار دولت آلمان، uرويكرد بازرسي منبع،

دسترسي در سايت زير را ببينيد:
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&arti
cleId=9034459

CNet News,، قابل دسترسي  Broache، دولت آلمان دنبال كنترل مظنونين از طريق خفا افزار، ٣١,٠٨,٢٠٠٧،
در سايت:

http://www.news.com/8301-10784_3-9769886-7.html.
ــه بين المللي مدرك  ــگاري، مجل ــدات رمزن ــي تهدي Siegfried/Siedsma/Countryman/Hosmer، بررس .r ٢

٣، قابل دسترسي در سايت: ٢، شماره ديجيتال، جلد
https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B0C4A4-
9660-B26E-12521C098684EF12.pdf

ــي، هاروارد، مجله قانون و  ــپتامبر تاكيد بر نياز براي افزايش وارس Woo/So، پرونده اي براي فانونس جادويي: ١١ س
٥٢١، قابل دسترسي در سايت: فناوري، جلد ١٥، شماره ٢، ٢٠٠٢، صفحه

http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v15/15HarvJLTech521.pdf
RL٣٢٧٠٦، صفحه  CRS گزارشي براي كنگره، ٢٠٠٧، ــي و پيش زمينه اي براي كنگره، خفاافزار: موضوعات سياس

٣، قابل دسترسي در سايت:
http://assets.opencrs.com/rpts/RL32706_20070926.pdf

سبز، چك واقعي بدون فانوس جادويي اف بي آي، ثبت، ٠٣,١٢,٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.theregister.co.uk/2001/12/03/fbi_magic_lantern_reality_check/

Salkever، جنبه تاريك فانوس جادويي اف بي آي، هفته نامه تجاري، قابل دسترسي در سايت:
http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/nov2001/nf20011127_5011.htm

Sullivan، نرم افزار اف بي آي نفوذ كننده به ديوارهاي رمزنگاري شده، ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.criminology.fsu.edu/book/FBI%20software%20cracks%20encryption%2
0wall.htm

Abreu، تاييد اف بي آي از وجود پروژه فانوس جادويي، ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.si.umich.edu/~rfrost/courses/SI110/readings/Privacy/Magic_Lantern.pdf.
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ــتفاده مي كردند.١ گزارش ها اشاره  ــايل ارتباط بي نام اس براي رديابي مظنونيني بود كه از وس
ــتار شده بود.٣ بعد  CIPAV٢ خواس ــتفاده از ابزاري به نام ــتند كه اس ــي داش ٢به مجوز بازرس

ــتفاده از  ــان براي اس از قانون فدرال در آلمان حكم كرد كه ماده هاي قانون كيفري به بازرس
ــي مخفيانه رايانه مظنون اجازه نمي دهد، بحثي  نرم افرار جنايي كنترل از راه دور براي بازرس

 ,News.com, ــدات بمبي، ــد براي رديابي تهدي ــب مي كن ــي را از راه دور نص m خفاافزارهاي McCullagh، FBI .١
١٨,٠٧,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:

http://www.news.com/8301-10784_3-9746451-7.html
١٩,٠٧,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: در برابر تروريست ها با ويروس هاي رايانه اي، FBI مبارزات ،Popa

http://news.softpedia.com/newsPDF/FBI-Fights-Against-Terrorists-With-Computer-
Viruses-60417.pdf

 ،,١٩,٠٧,٢٠٠٧ ,Heise News ــتفاده مي كند، CIPAV براي اولين بار اس ــي آنالين مخفي: FBIاز مجوز بازرس
قابل دسترسي در سايت:

http://www.heise-security.co.uk/news/92950.
2. Computer and Internet Protocol Address Verifier

٣. كپي اي از مجوز بازرسي در سايت زير قابل دسترسي مي باشد:
http://blog.wired.com/27bstroke6/files/timberline_affidavit.pdf

با توجه به نتيجه بازرسي سايت زير را ببينيد:
http://www.politechbot.com/docs/fbi.cipav.sanders.search.warrant.071607.pdf

CIPAV اف بي آي چه مي دانيم، دنياي  V، ما درمورد خفاافزار Keizer ،منبع r CIPAV Vبراي اطالعات بيشتر درباره
رايانه ٣١,٠٧,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت زير را ببينيد:

http://www.computerworld.com.au/index.php/id;1605169326;fp;16;fpid;0;
ــتفاده مي كند، اخبار امنيت Heise، ١٩,٠٧,٢٠٠٧، قابل  ــي مخفي: اف بي آي از CIPAV براي اولين بار اس Vبازرس

دسترسي در سايت:
http://www.heise-online.co.uk/security/Secret-online-search-warrant-FBI-uses-
CIPAVfor-the-first-time--/news/92950;

 ،Wired ،ــايي مي كند ــب گذاري ايجاد مي كنند را شناس ــاني كه تهديدات بم ــزار اف بي آي كس d، خفااف Poulsen
١٨,٠٧,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:

http://www.wired.com/politics/law/news/2007/07/fbi_spyware;
٠٨,٠٢,٢٠٠٨، قابل  ،,The Register ،اف بي آي به دنبال استفاده از خفاافزار در برابرمظنونين به ترور ،r Leyden

دسترسي در سايت:
http://www.theregister.co.uk/2008/02/08/fbi_spyware_ploy_app/

 ،١٨,٠٧,٢٠٠٧ ،٧ ZDNet ،خفاافزارهايي را از راه دور نصب مي كند براي رديابي تهديدات بمبي t McCullagh، FBI
قابل دسترسي در سايت:

http://news.zdnet.com/2100-1009_22-6197405.html;
١٩,٠٧,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: در برابر تروريست ها با ويروس هاي رايانه اي، FBI مبارزات ،Popa

http://news.softpedia.com/newsPDF/FBI-Fights-Against-Terrorists-With-Computer-
Viruses-60417.pdf
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ــد.١ در حين بحث اطالعاتي ــروع ش درمورد نياز به اصالح قانون هاي موجود در اين حوزه ش
ــد كه مراجع قانوني به صورت غير قانوني از نرم افزار جنايي كنترل از راه دور براي ــر ش منتش

چند تحقيق استفاده كردند.٢
ــي از «نرم افزار جنايي كنترل از راه دور» و عمل هاي احتمالي آن مورد ــاي متنوع مفهوم ه

بحث قرار گرفته است.٣ از جنبه نظري اين نرم افزار مي تواند اعمال زير را داشته باشد:
ــر قانوني و جمع آوري ــس را براي تفتيش محتواهاي غي ــش - اين عمل پلي ــل تفتي é عم

اطالعات درمورد فايل هاي ذخيره شده روي رايانه قادر مي سازد٤
ــه در رايانه مظنون بدون اينكه ــان مي توانند اطالعاتي ثبت كنند ك ــت كردن - بازرس é ثب
VoIP موقتًا ذخيره شوند اطالعاتي را ثبت كنند. اگر براي مثال مظنون از سرويس هايP
استفاده مي كند براي ارتباط با مظنون هاي ديگر محتواي مكالمه در كل ذخيره نخواهد
ــده را ثبت كند و ــد.٥ نرم افزار جنايي كنترل از راه دور مي تواند اطالعات پردازش ش ش

ــخ و  ــتخدام هكرها، ميزگردي براي پاس ١. با توجه به اين بحث در آلمان منابع زير را ببينيد: دولت آلمان در حال اس
تيم هاي امنيتي، ٠٢,١٢,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت:

http://www.first.org/newsroom/globalsecurity/179436.html
TheSydney Morning Herald, ١٨,١١,٢٠٠٧,، قابل  ــت ها، ــي در رايانه هاي تروريس dآلمان به دنبال جاسوس

دسترسي در سايت:
http://www.smh.com.au/news/World/Germany-to-bug-terroristscomput-
ers/2007/11/18/1195321576891.html;

 ،,٢١,١١,٢٠٠٧ ,The Register r، آلمان به دنبال بدافزار تخصصي براي جاسوسي در ميان تروريست ها، Leyden
قابل دسترسي در سايت:

http://www.theregister.co.uk/2007/11/21/germany_vxer_hire_plan/
٣٠,٠٨,٢٠٠٧، قابل دسترسي در سايت: ،Spiegel تروجان برلين، بحث هايي درمورد جاسوسي رايانه،

http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,502955,00.html
Tagesspiegel, Die Ermittler sufen mit, ٨,١٢,٢٠٠٦,، قابل دسترسي در سايت: .t ٢

http://www.tagesspiegel.de/politik/;art771,1989104
٢٠٠٧، صفحه ٢٤٦ را ببينيد. ٣. براي مروري در اين زمينه منبع، گركي، بازرسي مخفي آنالين، رايانه و ركت،

ــي هاي آنالين پليس در آلمان،  ــال ٢٠٠٧، ببينيد: بازرس ــي در مركز حكم دادگاه عالي آلمان بود در س ٧. عمل بازرس ٤
.online-searches/http://www.edri.org/edrigram/number٥,٣ ٣، قابل دسترسي در سايت: ١٤,٠٢,٢٠٠٧

٥. با توجه به پيگيري هاي شامل VoIP منابع زير را ببينيد:
Bellovin و ديگران، اقدامات امنيتي اعمال همكاري ارتباطي براي پليس در VoIP قابل دسترسي در سايت:

http://www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf
٢٠٠٦، قابل دسترسي در سايت: و منبع، Simon/Slay، مفاهيم محاسبات جنايي،

http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/
Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Im
plications.pdf
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آنها را براي بازرسان نگه دارد.
Keylogger é - اگر نرم افزار جنايي كنترل از راه دور شامل حالتي است كه كل اعمال 
ــد را ثبت مي كند اين امر مي تواند براي ثبت گذرواژه اي بكار رود كه مظنون  ــه كلي صفح

براي رمزنگاري فايل ها از آن استفاده مي كند.١
é شناسايي - اين عمل مي تواند به بازرسان امكان اثبات مشاركت مظنون در جرم جنايي 
ــتفاده از رديابي آدرس  ــتفاده كند كه با اس را بدهد حتي اگر از خدمات ارتباط بي نام اس

IP استفاده شده از شناسايي وي ممانعت به عمل بياورد.٢
é فعال سازي وسايل جانبي - نرم افزار كنترل از راه دور مي تواند براي فعال سازي دوربين 

وب يا ميكروفن براي پاييدن اتاق استفاده كرد.٣
اگر چه اعمال اين نرم افزار ممكن به نظر مي رسد كه براي تحقيقات خيلي مفيد باشد، اما 
ــكالت قانوني و همچنين فني چندي در رابطه با  ــاره كرد كه مش بايد به اين نكته مهم اش
ــد جنبه هاي زير را بايد  ــتفاده از اين نرم افزار وجود دارد. از ديدگاه فني به نظر مي رس اس

در نظر گرفت:
é مشكالتي با توجه به فرآيند نصب - اين نرم افزار بايد در رايانه مظنون نصب شود. انتشار 
ــت مي كند كه نصب نرم افزار روي رايانه يك كاربر اينترنت بدون اجازه وي  ــا ثاب بدافزاره
ممكن است. اما مهمترين تفاوت بين يك ويروس و يك نرم افزار جنايي كنترل از راه دور 
اين است كه نرم افزار جنايي كنترل از راه دور بايد روي رايانه مورد نظر (رايانه مظنون) 
ــد. منابع زير را ببينيد: ، پرونده اي براي فانونس جادويي: ١١ ١. اين كار اصلي نرم افزار فانوس جادويي FBI مي باش

٢، ٢٠٠٢، صفحه ٥٢١،  ١٥، شماره ــي، هاروارد، مجله قانون و فناوري، جلد ــپتامبر تاكيد بر نياز براي افزايش وارس س
قابل دسترسي در سايت:

http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v15/15HarvJLTech521.pdf
ــي و پيش زمينه اي براي كنگره، CRS گزارشي براي كنگره، ٢٠٠٧، RL٣٢٧٠٦، صفحه  خفاافزار: موضوعات سياس

٣، قابل دسترسي در سايت:
http://assets.opencrs.com/rpts/RL32706_20070926.pdf

٤٩، قابل  ITU، گروه متخصصان حرفه اي، گزارش استراتژيك جهاني، ٢٠٠٨، صفحه ــه امنيت سايبري جهاني Uجلس
دسترسي در سايت:

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html.
ــي را ببينيد،  ــد. با توجه به اعمال اين نرم افزار مجوز بازرس V. اين كار اصلي نرم افزار CIPAV اياالت متحده مي باش ٢

قابل دسترسي در سايت:
http://blog.wired.com/27bstroke6/files/timberline_affidavit.pdf.

٢٤٦ را ببينيد. ٣. براي مروري در اين زمينه منبع، گركي، بازرسي مخفي آنالين، رايانه و ركت، ٢٠٠٧، صفحه
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ــاختن رايانه بدون نياز به ــك ويروس رايانه اي آلوده س ــود در حالي كه هدف ي ــب ش نص
ــد. چندين روش وجود دارد از ــه خاصي به اندازه اي كه امكان پذير باش ــز روي رايان تمرك
ــود. براي مثال: نصب اينكه چگونه اين نرم افزار مي تواند به رايانه مظنون انتقال داده ش
ــي ــايت براي دانلود، دسترس ــي فيزيكي به رايانه، قرار دادن نصب افزار روي س با دسترس
ــال حفاظتي، و مخفي كردن نرم افزار در داده هاي ديگر ــه رايانه با دور زدن اعم ــن ب آنالي
ــود، مي توان اين چند مورد را ذكر كرد.١ به دليل اعمال كه در طول فعاليت ايجاد مي ش
حفاظتي مانند روبشگرهاي ويروس و ديواره هاي آتش كه بيشتر رايانه ها با آنها مجهز شده

اند، همه روش هاي نصب از راه دور براي بازرسان همراه با مشكالتي مي باشد.٢
é مزيت دسترسي فيزيكي - تعدادي از تجزيه و تحليل هاي هدايت شده (براي مثال وارسي
ــي فيزيكي به سخت افزار دارند. به ــگر اطالعات) نيازبه دسترس ــيله پردازش فيزيكي وس
عالوه، نرم افزار جنايي كنترل از راه دور تنها مي تواند به بازرسان امكان تجزيه و تحليل
ــالم ماندن رايانه مظنون ــت.٣ عالوه بر اين، س رايانه اي را دهد كه به اينترنت متصل اس
ــت.٤ با توجه به جنبه ها، نرم افزار جنايي كنترل از راه دور در كل نمي تواند ــكل اس مش

جانشين بررسي فيزيكي رايانه مظنون شود.
به عالوه، قبل از اجراي ماده اي كه به بازرسان امكان نصب نرم افزار جنايي كنترل از راه دور

١. با توجه به راه هاي ممكن براي آلوده كردن رايانه با استفاده از خفاافزار منبع زير را ببينيد: بازي جاسوسي: چگونه 
٢٠٠٥، قابل دسترسي در سايت: ،,Sophos white paper ،خفاافزار امنيت را تهديد مي كندr

http://www.cehs.usu.edu/facultyandstaff/security/sophos-spyware-wpus.pdf.
ــده در سيستم عامل احتمال دارد كه عمل نرم  ــگرهاي ويروس و اعمال حفاظتي اجرا ش ٢. با توجه به كارآمدي روبش
ــد. اگر شركت هاي نرم افزار  ــركت هاي نرم افزاري باش ــت نيازمند همكاري ش افزار جنايي كنترل از راه دور ممكن اس
موافقت كنند با جلوگيري از رديابي نرم افزار جنايي كنترل از راه دور اين مي تواند همراه با خطرات جدي براي امنيت 

٢٤٩ را ببينيد. رايانه باشد. براي اطالعات بيشتر منبع گركي، رايانه و ركت، ٢٠٠٧، صفحه
٣. اگر متخلف محتويات غير قانوني را روي وسيله ذخيره كننده خارجي ذخيره كند كه به رايانه متصل نيست بازرس در 
كل نمي تواند محتويات را شناسايي كند اگر تنها از طريق نرم افزار جنايي كنترل از راه دور به رايانه دسترسي داشته باشند.

Hosmer، سالم ماندن مدرك ديجيتال با گذشت زمان، مجله بين المللي  r. با توجه به اين مقوله منابع زير را ببينيد، ٤
١، قابل دسترسي در سايت: ١، شماره مدرك ديجيتال، جلد

https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/9C4EBC25-
B4A3-6584-C38C511467A6B862.pdf

ــماره ٢،  ١، ش ــدم قطعيت، و از بين رفتن مدرك ديجيتال، مجله بين المللي مدرك ديجيتال، جلد ــا، ع Casey، خط
قابل دسترسي در سايت:

https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0472DF7-
ADC9-7FDE-C80B5E5B306A85C4.pdf.
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را دهد تعدادي از جنبه هاي قانوني بايد در نظر گرفته شوند. ايمني هاي وضع شده در قوانين 
كيفري همچنين در قانون اساسي در كشورهاي زيادي پتانسيل عملي اين نرم افزار را محدود 
ــاي ملي، نصب نرم افزار جنايي كنترل از راه دور مي تواند تخطي از  ــد. عالوه بر جنبه ه مي كن
ــور برده  ــد كه به خارج از كش ــد.١ اگر نرم افزار روي لپ تاپي نصب ش اصل حاكميت ملي باش
مي شود بعد از عمل نصب، نرم افزار ممكن است به بازرسان امكان اجراي تحقيقات جنايي را 

بدون اجازه از مراجع قانوني آنجا در كشور خارجي بدهد.

۱۳-۲-۶ الزمه اختيار
ــد انجام دهند. عالوه بر  ــردن تحقيقات اعمال خاصي را مي توانن ــان براي پيچيده ك مجرم
ــازد٢ اگر مظنون از پايانه هاي اينترنت  ــتفاده از نرم افزار كه ارتباط بي نام را مقدور مي س اس
عمومي استفاده كند يا شبكه هاي بي سيم باز كند شناسايي مي  تواند پيچيده شود. ممنوعيت ها 
ــترس  ــاختن هويتش را مي دهد و در دس در توليد نرم افزارهايي كه به كاربر امكان پنهان س
ــد به پليس امكان انجام تحقيقات  ــايي ندارد، مي توان ــودن اينترنت عمومي كه نياز به شناس ب
موثرتر را بدهد. مثالي از رويكردي براي محدود كردن استفاده از پايانه هاي اينترنت عمومي 
٢٠٠٥ به  ــال ــد، كه در س ٥ مي باش ٤ قانون ١٤٤ ايتاليا٤ ٣براي ارتكاب به جرايم جنايي تبصره ٧٣

٢٠٠٥/١٥٥).٥ اين ماده هر كسي را كه قصد عرضه اينترنت  ــماره ــد (قانون ش ٥قانون تبديل ش
ــت مجوز مجبور مي كند. به  ــگاه ها٦) به درخواس عمومي دارد (براي مثال كافي نت ها يا دانش
Roth، حاكميت كشوري، مشروعيت بين المللي و ناسازگاري  h. حاكميت ملي اصلي است در قانون بين المللي، منبع، ١

اخالقي، ٢٠٠٥، صفحه ١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf.

١٢-٢-٣ را ببينيد. ٢. بخش
ــازد كه براي ارسال ارتباطات  ــتري يا اعضا ارتباطاتي را مهيا س ــي كه براي عموم، مش ٧ «هر كس ــاس تبصره ٧. بر اس ٣
الكترونيك استفاده شود» ملزم به گرفتن گواهينامه از مراجع قانوني و شناسايي افرادي كه از سرويس ها استفاد بكنند 
ــتر منبع زير را ببينيد: Hosse، ايتاليا: الزامات مكان هاي دسترسي به اينترنت، رايانه  ــند. براي اطالعات بيش مي باش

.٩٤ ٢٠٠٦، صفحه ركت بين المللي
ــتر در  ــم بين المللي. براي اطالعات بيش ٢٧ جوالي ٢٠٠٥. اعمال ضروري براي مبارزه با تروريس ٢٠٠٥/١٤٤ ٤. قانون
مورد اين قانون سياست هاي نگهداري اطالعات و حريم خصوصي در كشورهاي انتخابي موجود در سايت زير را ببينيد:
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026.

٢٠٠٦، صفحه  ٦، ايتاليا: الزامات مكان هاي دسترسي به اينترنت، رايانه ركت بين المللي Hosse :براي جزييات بيشتر .e ٥
.٩٤

.٩٥ Hosse، ايتاليا: الزامات مكان هاي دسترسي به اينترنت، رايانه ركت بين المللي ٢٠٠٦، صفحه .٦
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عالوه، شخص مورد سئوال ملزم به گرفتن كارت شناسايي از مشتريان قبل از دسترسي آنها
ــيمي را برپا ــي بي س ــد. با توجه به اين حقيقت كه فردي كه نقطه دسترس به اينترنت مي باش
ــد، نظارت به آساني مي تواند دور زده شود اگر ــش اين الزام نمي باش مي كند در كل تحت پوش
مجرمان از شبكه هاي خصوصي محافظت نشده براي پنهان كردن هويتشان استفاده كنند.١
اين قابل سئوال است كه چه اندازه بهبود در تحقيقات محدوديت هاي دسترسي به اينترنت
و براي خدمات ارتباط بي نام را توجيه مي كند. دسترسي رايگان به اينترنت امروزه به عنوان
جنبه مهمي از حق دسترسي رايگان به اطالعات مي باشد كه طبق قانون در تعدادي از كشورها
ــتفاده از اينترنت را تحت تاثير قرار ــايي اس ــود. احتمال دارد كه نياز براي شناس حمايت مي ش
دهد به طوري كه كاربران هميشه ترس اين را خواهند داشت كه استفاده از اينترنتشان تحت
رديابي  باشد. حتي وقتي كه كاربران مي دانند كه فعاليتهايشان قانوني است، باز هم مي تواند
ــان ــناخته شدنش كنش آنها را تحت تاثير قرار دهد.٢ در ضمن مجرماني كه مي خواهند از ش
ــايي را مي توانند دور بزنند. آنها مي توانند براي مثال، ــاني فرآيند شناس جلوگيري كنند به آس
ــور استفاده كنند كه براي ــده در خارج از كش از كارت هاي تلفني پيش پرداخت خريداري ش

دسترسي به اينترنت به شناسايي نياز ندارد.

ــيم - مانعي ديگر در مبارزه با جرايم سايبري" امنيت  ــبكه بي س g. با توجه به چالش هاي مربوطه، Kang، «امنيت ش ١
.٦ ٢-IIA ، صفحه و جرايم سايبري،

ــات در مقياس  ــداري اطالع ــاي نگه ــت و جنبه ه Büllingen/Gillet/Gries/Hillebrand/Stamm، موقعي .m ٢
Stand und Perspectiven der Vorratsdatenspeichung im internationalen Ver- ،ــي بين الملل

٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: ،١٠ gleich,، صفحه
http://www.bitkom.org/files/documents/Studie_VDS_final_lang.pdf.
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۳-۶ همكاري بين المللي
۱-۳-۶ مقدمه

ــد.١ به طوري كه در قبل اشاره  ــايبری داراي بعد بين المللي مي باش افزايش تعداد جرايم س
ــت اين پديده اين است كه نياز خيلي كمي براي حضور فيزيكي مجرم در  ــد، يك دليل پش ش
ــان در كل نياز به حضور  ــود دارد.٢ در نتيجه، مجرم ــود وج ــرويس عرضه مي ش مكاني كه س
ــتا با همكاري  ــايبري همراس ــه قرباني قرار دارد ندارند. در كل، تحقيق جرايم س ــي ك در مكان
بين المللي مي باشد.٣ يكي از درخواست هاي بازرسان در تحقيقات بين المللي، واكنشي سريع 
ــده است.٤ به ويژه در مورد اين موضوع  ــوري كه مجرم در آنجا واقع ش ــان در كش از همتايانش
ــتر موارد، در تالقي با نيازهاي در خصوص سرعت  ــنتي از همكاري متقابل در بيش ابزارهاي س
تحقيق در اينترنت نمي باشد.٥ كنوانسيون جرايم سايبري افزايش اهميت همكاري بين المللي 
ــت. رويكردي ديگر را مي توان در پيش نويس  ــي قرار داده اس ٢٣ تا٣٥ مورد بررس ٣را در مواد

كنوانسيون استانفورد يافت.٦

١. با توجه به ابعاد فرا ملي جرايم سايبري منابع زير را ببينيد:
٢، صفحه  ــت فراملي، جلد ١٢، شماره ــايبري، مجله قانون و سياس ــيون اتحاديه اروپا در جرايم س Keyser، كنوانس

٢٨٩، قابل دسترسي در سايت:
http://www.law.fsu.edu/journals/transnational/vol12_2/keyser.pdf.

Sofaer/Goodman، جرم سايبري و امنيت - ابعاد فراملي- ، بعد فراملي جرم سايبري و تروريسم، ٢٠٠١، صفحه 
١، قابل دسترسي در سايت:

http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf
٧-٢-٣ را ببينيد. ٢. بخش

ــه  ــرم رايانه اي هزاره، Duke مجله قانون و مقايس ــي از فناوري بين المللي و ج ــاي بحران Sussmann، چالش ه .n ٣
بين المللي، ١٩٩٩، صفحه ٤٥١، قابل دسترسي در سايت:

http://www.g7.utoronto.ca/scholar/sussmann/duke_article_pdf.pdf.
.١٤١ ،٢٠٠٦ Gercke، جريان آرام رويكرد جهاني مبارزه با جرايم سايبري، مجله مروري قانون رايانه، .٤

٥. نياز براي سرعت دادن به فرآيند همكاري بين المللي در گزارش تبييني اشاره شده است. گزارش تبييني كنوانسيون 
٢٥٦ را ببينيد: ” اطالعات رايانه بسيار فرار مي باشند. با فشار دادن چند كليد يا با عمل خودكار  ٦جرايم سايبري شماره
برنامه ها، ممكن است پاك شود، در اين صورت رديابي مدرك جرم غير ممكن است. برخي اشكال اطالعات رايانه تنها 
ــديد به افراد يا دارائي ها ممكن است وارد شود  ــوند. در موارد ديگر، ضربه هاي ش براي مدت زمان اندكي ذخيره مي ش
ــوند. در اين قبيل موارد اضطراري، نه تنها درخواست، بلكه پاسخ هم بايد به شيوه اي  ــريعًا گردآوري نش اگر مدارك س
سريع داده شود. بنابراين هدف پاراگراف ٣ تسهيل شتاب دادن به فرآيند به دست آوردن همكاري متقابل مي باشد تا 

اطالعات از بين نرود زيرا اگر سريع اقدام نشود قبل از درخواست كمك اطالعات ممكن است حذف شوند.“
٩-٣-٦ را ببينيد. ٦. بخش
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۲-۳-۶ اصول كلي همكاري بين المللي
ــايبري سه اصل را با توجه به همكاري بين المللي در تحقيق ــيون جرايم س ٣ماده ٢٣ كنوانس

جرايم سايبري تعريف مي كند.
٣ماده ٢٣ - اصول كلي در رابطه با همكاري بين المللي

ــاي بين المللي مربوط ــل و از طريق اعمال ابزاره ــاس اين فص ــيون بايد براس اعضا كنوانس
ــوزه كيفري توافق هايي مبني بر ــكاري بين المللي در زمينه همكاري بين المللي در ح ــه هم ب
ــد به منظور ــته باش وضع قوانين واحد يا دو جانبه در قوانين ملي خود تا حدي كه امكان داش
انجام تحقيقات يا دادرسي مربوط به جرايم كيفري مرتبط با سامانه ها و داده هاي رايانه اي يا

جمع آوري ادله و آثار الكترونيكي جرايم كيفري با يكديگر همكاري كنند.
اول از همه، مقرر شده كه اعضا تا بيشترين حد ممكن در تحقيقات بين المللي با هم همكاري
ــان ــايبري را نش ــند. اين الزام اهميت همكاري بين المللي در تحقيقات جرايم س ــته باش داش
٢٣ تاكيد مي كند كه اصول كلي در تحقيقات جرايم سايبري  اعمال ٣مي دهد. به عالوه، ماده
ــد بايد ــود بلكه در هر تحقيقات جايي كه نياز به جمع آوري مدرك الكترونيك مي باش نمي ش
اعمال شود. اين ماده، پيگيري جرايم سايبري را مثل موارد تحقيق سنتي تحت پوشش قرار
ــتفاده كرده باشد، ــور اس ــرويس ايميل در خارج از كش مي دهد. اگر مظنون در موارد قتل از س
ــده ــال خواهد بود با توجه به تحقيقات كه در رابطه با اطالعات ذخيره ش ــل اعم ٢٣ قاب ــاده ٣م
ــتند.١ اصل سوم بيان مي كند ــور مورد هدف ضروري هس ــط ارايه دهنده خدمات در كش توس
ــاي توافقات بين المللي با توجه به همكاري قانوني دوطرفه و ــه اين ماده ها جايگزين ماده ه ك
استرداد مجرمين يا ماده هاي قوانين بومي وابسته به همكاري بين المللي نمي شود. نگارندگان
ــتند كه همكاري متقابل بايد در كل از طريق اعمال پيمان نامه هاي ــيون تاكيد داش كنوانس
مربوطه و توافقات مشابه براي همكاري دو جانبه انجام گيرد. در نتيجه كنوانسيون قصد ندارد
رژيم كلي جداگانه اي براي همكاري متقابل ايجاد نمايد. بنابراين، تنها در مواردي كه پيمان
نامه هاي موجود، قوانين و توافقات از قبل شامل چنين ماده هايي نباشند، هر عضو بايد قانوني

ــايبري شماره ٢٤٣ را ببينيد. كشورهاي عضو اين امكان را دارند كه همكاري  ــيون جرايم س ٣. گزارش تبييني كنوانس ١
ــع آوري اطالعات عبوري و  ــريع جم ــترداد مجرمين، زمان س ــي را با توجه به اعمال خاص محدود كنند (اس بين الملل

تداخل در محتواي اطالعات).
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بر اين اساس وضع كند كه همكاري بين المللي را با توجه به كنوانسيون مقدور سازد.١

۳-۳-۶ استرداد مجرمين
ــد.٢ ــكاري بين المللي مي باش ــاي هم ــكل ترين جنبه ه ــي از مش ــن يك ــترداد مجرمي اس

ــترداد مجرمين خيلي اوقات منجر به تنشيي بين نياز به حفاظت از  ــت هايي براي اس درخواس
٤شهروندان و نياز به حمايت از تحقيقات در خارج از كشور مي شود. تبصره ٢٤ اصول استرداد 
ــيون  ــده در كنوانس ٢٣، اين ماده به جرايم ذكر ش ٣مجرمين را تعريف مي كند. برخالف ماده
ــت از آزادي براي  ــود (محرومي ــتند اعمال نمي ش ــت و به مواردي كه خفيف هس ــدود اس مح
ــال٣). براي اجتناب از نزاع هايي كه مي تواند رخ دهد با توجه به  ــترين دوره حداقل يك س بيش

توانايي اعضا براي وضع كردن شرايط، ماده ٢٤ بر اساس اصل مجرميت دوگانه مي باشد.٤
٢٤ - استرداد مجرمين ماده

ــم كيفري مذكور در  ــان طرفين در مورد جراي ــترداد مي ــن ماده به منظور اس ــف - اي ١- ال
ــود مشروط بر آنكه جرايم مذكور در قوانين  ــيون اجرا مي ش ١١-٢ اين كنوانس ماده هاي
ــال يا مجازات  هر دو طرف مربوطه با مجازات محروميت از آزادي حداكثر به مدت ١ س

شديدتر قابل مجازات باشد.
ب) چنانچه حداقل مجازات متفاوت بر مبناي قرارداد قابل اجرا استرداد بين دو كشور يا چند 
كشور طرف و نيز كنوانسيون اروپا در مورد استرداد يا توافق نامه اي مبني بر قوانين واحد يا 
دو جانبه درخواست مي شود، حداقل مجازات مقرر در قرارداد يا توافق نامه اعمال مي شود.

١. اگر براي مثال دو كشور درگير در جرم سايبري از قبل داراي توافق دوجانبه مي باشند كه شامل ابزارهاي مربوطه 
مي باشد، اين توافق پايه اي معتبر براي همكاري بين المللي باقي خواهند ماند.
٢. با توجه به مشكالت در رابطه با اصل مجرميت دوطرفه منبع زير را ببينيد:

،Brigham Young g، استرداد بين المللي مجرمين: موضوعات ناشي از نيازهاي مجرميت دوجانبه، دانشگاه  Hafen
191، قابل دسترسي در سايت: صفحه ،1992

http://lawreview.byu.edu/archives/19921//haf.pdf//
٣. گزارش تبييني مشخص مي كند كه تعيين تخلفات تحت پوشش بر اساس جريمه واقعي وضع شده در موارد ويژه 

٢٤٥ را ببينيد. نيست. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
٤. با توجه به اصل مجرميت دوجانبه منبع زير را ببينيد:

 ،Brigham Young  استرداد بين المللي مجرمين: موضوعات ناشي از نيازهاي مجرميت دوجانبه، دانشگاه ،g Hafen
١٩١، قابل دسترسي در سايت: ١٩٩٢، صفحه

http://lawreview.byu.edu/archives/19921//haf.pdf//
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ــترداد در قرارداد ــري مذكور در بند ١ اين ماده به عنوان جرايم منجر به اس ــم كيف ٢. جراي
ــترداد موجود بين طرفين محسوب مي شوند. طرفين متعهد مي شوند چنين جرايمي اس

را در جرايم منجر به استرداد در قراردادهاي استرداد منعقده ميان آنها بگنجانند. 
٣. چنانچه يكي از طرفين استرداد را مشروط به وجود قرارداد كند و از سوي طرف ديگري
ــت استرداد دريافت نمايد، مي تواند اين ــترداد منعقد نكرده درخواس كه با آن قرارداد اس
ــترداد جرايم كيفري مذكور در بند ١ اين ــيون را به عنوان مبناي قانوني در اس كنوانس

ماده در نظر بگيرد.
ــروط به وجود معاهده نمي كنند بايد جرايم ــترداد مجرمين را مش ــرط اس ٤. اعضايي كه ش
١ اين ماده به عنوان جرايم قابل استرداد مجرمين بين خودشان جنايي اشاره شده در بند

به رسميت شناسند.
ــوند، استرداد بوسيله ــور درخواست ش ــرايط مقرر در حقوق كش ــترداد بايد طبق ش ٥. اس
ــترداد شامل مواردي نيز مي شود كه ــترداد قابل اجرا صورت گيرد اين اس معاهده هاي اس

عضو درخواست شونده استرداد را نپذيرد.
ــترداد در مورد يكي از جرايم كيفري مقرر در بند ١ اين ماده فقط برمبناي ٦. چنانچه اس
ــيدگي ــخص تحت پيگرد بايد علت عدم صالحيت هدف مورد در قوانين در رس مليت ش
ــت طرف ــت اين پرونده را به درخواس ــود، طرف مورد درخواس به جرم مذكور رد مي ش
ــيدگي و تعقيب به مراجع ذي صالح خود ارجاع داده و به ــت كننده به منظور رس درخواس
ــت كننده اعالم مي كند. مراجع مربوطه تصميمات ــرعت     پرونده را به طرف درخواس س
خود را اتخاذ و تحقيقات الزم و دادرسي را مانند ساير جرايم مشابه براساس قوانين طرف

مورد درخواست انجام مي دهند.
ــرش، تصويب يا الحاق ــند تأييد پذي ــپردن س ــف) هر يك از اعضا در زمان امضا يا س ٧ - ال
خود به كنوانسيون بايد نام و نشاني مقام هاي مدون را كه براي انجام درخواست استرداد
ــروط در زمان عدم وجود معاهده منصوب شده اند، به دبيركل شوراي ــتگيري مش يا دس

اروپايي ابالغ كند.
ب) دبيركل شوراي اروپايي موظف است فهرست مقام هاي مسئول دولت هاي عضو را تهيه
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ــن اطمينان را بدهند كه  ــك از اعضاء نيز بايد همواره اي ــه روز نگه دارد.هر ي ــواره ب و هم
اطالعات ثبت شده از صحت كافي برخوردارند.

۴-۳-۶ اصول كلي همكاري دوجانبه
ــت. يكي از  ــده اس ٣ در ماده ٢٣ بيان ش ٥با توجه به همكاري متقابل، اصول مكملي ماده ٢٥
٣ پاراگراف ٣ مي باشد كه به اهميت ارتباط سريع در تحقيقات جرايم  ٥مهمترين قواعد ماده ٢٥
سايبري تاكيد دارد.١ به طوري كه در قبل اشاره شد، تعدادي از تحقيقات جرايم سايبري در 
سطح ملي با شكست مواجه مي شود زيرا تحقيقات زمان زيادي طول مي كشد و اطالعات مهم 
ــوند.٢ تحقيقات كه نياز  ــود، پاك مي ش ــبي براي حفظ آنها انجام ش قبل از اينكه اعمال مناس
ــمي زمانبر در ارتباطات  ــت هاي رس به همكاري قانوني دوطرفه دارد در كل به دليل درخواس
پليس زمان بيشتري طول مي كشند. اين كنوانسيون اين مشكل را با تاكيد بر اهميت مقدور 

ساختن استفاده از وسايل ارتباطي سريع مورد بررسي قرار مي دهد.٣
٢٥ - اصول كلي همكاري دوجانبه ماده

١. طرفين با همكاري گسترده در انجام تحقيقات يا دادرسي جرايم كيفري مرتبط با سامانه 
رايانه اي و داده هاي رايانه اي يا جمع آوري ادله و آثار الكترونيك جرايم كيفري به توافق برسند.

ــدرج در مواد ٢٧ و  ــتاي ايفاي تعهدات من ــت عضو مورد نظر در راس ــن الزم اس ٧. همچني ٢
وضع قوانين و مقررات مربوطه نمايد.

٣. هر يك از اعضا مي توانند در شرايط اضطراري، درخواست همكاري يا ارتباطات دو جانبه 
ــت الكترونيك نمايند. البته تا حدي كه  ــريع ارتباطي نظير دورنگار يا پس را از راه هاي س
اين گونه ابزارها براي سطوح امنيتي و قانوني مناسب باشد، همچون استفاده از فن آوري 
٢٥٦ را ببينيد: ” اطالعات رايانه بسيار فرار مي باشند. با فشار  ــماره ــيون جرايم سايبري ش ١. گزارش تبييني كنوانس
ــود، در اين صورت رديابي مدرك جرم غير ممكن  ــت پاك ش دادن چند كليد يا با عمل خودكار برنامه ها، ممكن اس
ــديد  ــوند. در موارد ديگر، ضربه هاي ش ــكال اطالعات رايانه تنها براي مدت زمان اندكي ذخيره مي ش ــت. برخي اش اس
ــريعًا گردآوري نشوند. در اين قبيل موارد اضطراري، نه تنها  ــود اگر مدارك س ــت وارد ش به افراد يا دارائي ها ممكن اس
ــخ هم بايد به شيوه اي سريع داده شود. بنابراين هدف پاراگراف ٣ تسهيل شتاب دادن به فرآيند  ــت، بلكه پاس ٣درخواس
ــريع اقدام نشود قبل از درخواست كمك  ــد تا اطالعا از بين نرود زيرا اگر س ــت آوردن همكاري متقابل مي باش به دس

اطالعات ممكن است حذف شوند.“
١٠-٢-٣ را ببينيد. ٢. بخش

٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٢٥٦ را ببينيد
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رمزگذاري در جايي كه نياز است. همچنين در صورت لزوم بايد به همراه آن تأييد رسمي
مبني بر ادامه همكاري از طرف عضو درخواست شونده نيز وجود داشته باشد. عضو هدف
ــت را به وسيله ابزارهاي سريع ارتباطي مذكور پذيرفته و به آن ــت بايد درخواس درخواس

پاسخ دهد.
٤. به جز مواردي كه در اين ماده اشاره شده، همكاري دوطرفه بايد بر طبق شرايط تنظيم
ــده توسط قانون عضو مورد درخواست باشد يا طبق پيمان نامه هاي همكاري دوجانيه ش
قابل اجرا باشد، الزم است مواردي را كه كشور عضو درخواست شونده مي تواند از همكاري
خودداري كند را نيز دربرگيرد. عضو مورد درخواست نبايد در رابطه با جرايم اشاره شده
١١ از همكاري دو جانبه خودداري كند تنها بر اساس اينكه اين درخواست تا در مواد ٢

به جرمي مربوط مي شود كه به عنوان جرم مالي تلقي مي شود.
ــرايط اين فصل هدف مورد درخواست مجاز است همكاري را منوط ــاس ش ٥. چنانچه براس
ــه ويژگي ايجادكننده جدي كه در ــود اصل مجرميت دوگانه نمايد، در صورتي ك ــه وج ب
مورد آن درخواست همكاري شده به گونه اي است كه در قانون داخلي كشور درخواست
ــود و قانون داخلي آن را در همان رده جرايم طرف ــوب مي ش كننده جرم كيفري محس

درخواست كننده طبقه بندي مي كند، اين شرط كافي خواهد بود.
ــده در سطح ملي، ارتباطاتي براي جرم در رابطه ــايبري انجام ش در بين تحقيقات جرايم س
ــود. اگر پليس، براي مثال در مورد پرونده موضوعات ــف ش ــت كش ــور ديگر ممكن اس با كش
ــورهاي ديگر ــت اطالعاتي در مورد مجرم از كش ــتهجن پي جويي مي كند، آنها ممكن اس مس
٦ ماده ٢٦ قواعدي وضع مي كند كه به ــت.١ ــته اس بيايند كه در مبادله اين موضوعات نقش داش
منظور آگاه كردن پليس خارجي بدون به خطر انداختن تحقيق خود آنها براي پليس ضروري

ــود. براي مروري در مورد پيگيري هاي بين المللي  ١. اين اطالعات اغلب منجر به پيگيري هاي بين المللي موفق مي ش
در مقياس بزرگ وابسته موضوعات مستهجن منبع زير را ببينيد:

ــتهجن آنالين، روندها و موضوعات در جرم و قضاوت جنايي،  Krone، عمليات پليس بين المللي عليه موضوعات مس
٤، قابل دسترسي در سايت: شماره ٢٩٦، صفحه

http://www.ecpat.se/upl/files/279.pdf
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مي باشند.١
٢٦ - ارايه اطالعات به صورت داوطلبانه ٦ماده

ــتي  ــك از اعضا مي توانند در چارچوب قوانين حقوقي داخلي خود بي آنكه درخواس ــر ي ١. ه
دريافت كرده باشند به عضو ديگر اطالعات بدست آمده در چارچوب پي جويي هاي خود 
ــن اطالعاتي مي تواند به عضو دريافت كننده در  ــاي چني ــي كه عقيده دارند افش را در جاي
شروع يا اجراي تحقيقات يا رسيدگي كيفري مقرر در كنوانسيون كمك كند يا مي تواند 
ــود، در اختيار عضو  ــيله آن عضو مطابق اين فصل ش ــت همكاري به وس منجر به درخواس

مورد نظر قرار دهند.
ــت كند آن اطالعات به  ٢. پيش از ارايه چنين اطالعاتي، عضو ارايه كننده مي تواند درخواس
ــتفاده گردد. اگر عضو دريافت كننده  ــده يا مطابق شرايطي اس طور محرمانه نگهداري ش
ــاند تا مشخص  ــتي را اجابت كند، بايد به اطالع ارايه كننده برس نمي تواند چنين درخواس
شود كه آيا با اين شرايط آن اطالعات ارايه شود يا خير،  اگر عضو دريافت كننده، اطالعات 

را مطابق شرايط بپذيرد، ملزم به رعايت آنها خواهد بود.
ــد. با توجه به  ــته به محرمانه بودن اطالعات مي باش ٢٦ وابس ٦يكي از مهمترين قواعد ماده
ــند كه مجرم انجام  اين حقيقت كه تعدادي از تحقيقات تنها در صورتي مي توانند موفق باش
ــت هاي محرمانه براي  ــازد به ارايه درخواس ٢٦ اعضا را قادر مي س ــد، ماده ٦تحقيقات آگاه نباش
ــود، عضو ارايه دهنده مي تواند از  ــده. اگر محرمانه بودن نمي تواند انجام ش ــال ش اطالعات ارس

فرآيند ارسال اطالعات خودداري كند.

۵-۳-۶ رويه هاي مربوط به درخواست هاي همكاري متقابل در نبود توافقنامه هاي 
بين المللي قابل اجرا

٢٧ برپايه اين ايده است كه همكاري قانوني دوجانبه، به جاي ارجاع  ٧، تبصره ٢٥ ٥مثل ماده

ــابه را مي توان در ديگر كنوانسيون اتحاديه اروپا يافت. براي مثال تبصره ١٠ كنوانسيون در پولشويي،  ١. ابزارهاي مش
بازرسي، توقيف و مصادره اقدامات جرمي و تبصره ٢٨ كنوانسيون فسادقانون جنايي. كنوانسيون هاي اتحاديه اروپا در 

سايت قابل دسترسي مي باشند:
http://www.coe.int.
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تنها به كنوانسيون بايد از راه اجراي معاهده هاي مربوطه توافقات مشابه انجام شود. نگارندگان
ــيون وضع ــيون تصميم گرفتند كه رژيم همكاري قانوني دوطرفه مجزا را در كنوانس كنوانس
ــته به درخواست ٢٨ وابس ٨ و ــند، ماده ٢٧ ــته باش ٧ اگر ابزارهاي ديگر از قبل وجود داش نكنند.١
٢٨ روش هايي ٨ و ٧حقيقي نيستند. تنها در مواردي كه قواعد ديگر قابل اجرا نيستند، ماده ٢٧
را ارايه مي كنند كه مي تواند براي درخواست هاي همكاري قانوني دوجانبه مورد استفاده قرار

گيرد.
٧مهمترين جنبه هاي ذكر شده در ماده ٢٧ به قرار زير مي باشد:

é الزام به وضع نقطه تماس طراحي شده براي درخواست هاي همكاري قانوني دوجانبه؛٢
é نياز ارتباط مستقيم بين نقاط تماس براي اجتناب از رويه هاي زمانبر؛٣
é ايجاد پايگاه اطالعاتي با همه نقاط تماس توسط دبيركل اتحاديه اروپا.

ــراي همياري تعريف مي كند. ٢٧ محدوديت هايي را با توجه به تقاضاها ب ــاده ــالوه، م ــه ع ٧ب
اعضاي كنوانسيون مي توانند از همكاري در موارد زير خودداري كنند:

é در جرايم سياسي؛ و/يا،
ــه حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ــد كه اين همكاري مي تواند لطمه ب ــر به نظر برس é اگ

ديگر منافع ضروري بزند.
نگارندگان كنوانسيون نياز اعضا براي خودداري از همكاري در موارد خاص را از يك طرف
ــاع از همكاري با محدوديت ــي از طرف ديگر بيان كردند كه اعضا بايد امتن ــدند ول ــه ش متوج
ــد.٤ بنابراين تعريف عبارت ــده را بكار بگيرن ــش با اصولي كه در قبل وضع ش ــاب از چال اجتن
ــد. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم ــيوه اي محدود مهم مي باش «منافع ضروري ديگر» به ش
ــكالتي براي عضو مورد خواست بكند اين ــايبري بيان مي كند كه اگر همكاري منجر به مش س

٢٦٢ را ببينيد. ١. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
٢. بخش ٨-٣-٦ را ببينيد.

٢٦٥ را ببينيد: ”در ابتدا، مخابره مستقيم بين اين قبيل مراجع  ٣. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
قانوني سريعتر و موثر تر از مخابره از طريق كانال هاي ديپلماتيك مي باشد. به عالوه، وضع مرجع قانوني مركزي فعالي 

عمل مهمي است در تضمين اينكه هر دو درخواستهاي صادره و وارده پيش مي روند،“
٢٦٨ را ببينيد. ٤. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
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ــوط به عدم كفايت قوانين  ــد.١ از ديدگاه نگارندگان نگرانی هاي مرب ــاز باش مي تواند مسئله س
حفاظت اطالعات به عنوان منافع ضروري در نظر گرفته نمي شود.٢

۶-۳-۶ همكاري متقابل مشروط
ــايبري  ــيون جرايم س ــته به طرز عمل كنوانس ــي ٣٣ بازتابي از ابزارهاي وابس ٣ ال ٢٨ ــواد ٨م
مي باشند.٣ كنوانسيون جرايم سايبري شامل ابزارهايي است كه براي بهبود تحقيق در اياالت 
ــناد تنها مي توانند براي  ــه به اصل حاكميت ملي،٥ اين اس ــده اند.٤ با توج ــده طراحي ش متح
پي جويي در سطح ملي استفاده شوند.٦ اگر بازرس متوجه شود كه مدرك مورد نياز خارج از 
 ،١٨ ــد، آنها نياز به درخواستي براي همكاري دوطرفه دارند. عالوه بر ماده ــان مي باش ٨قلمروش
٣٣ دارد كه  ٣تا ٨ ماده اي مشابه در مواد ٢٨ ٢١ تا ٦هر كدام از ابزارهاي وضع شده طبق مواد ١٦

به پليس امكان مي دهد ابزارهاي عملي بنا به درخواست پليس خارجي اجرا كنند.

٢٦٩ را ببينيد. ”چنين موقعيتي مي تواند ناشي از منافع مهم  ــماره ــيون جرايم سايبري ش ١. گزارش تبييني كنوانس
ــد (از يك طرف، منافع عمومي، اداره كنندگان سيستم قضايي، و از طرف ديگر  ــازي در موارد خاص باش درمتعادل س
ــكالتي را ايجاد نمايد كه جز منافع  ــت مش ــت عضوي ممكن اس منافع خصوصي)، تهيه اطالعات ويژه مورد درخواس

ضروري كشور مورد درخواست مي باشد.“
٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٢٦٩ را ببينيد.

٢-٦ را ببينيد. ٣. بخش
٤. مهمترين ابزارهاي وضع شده در كنوانسيون جرايم سايبري به قرار زير مي باشند: نگهداري از اطالعات رايانه ذخيره 
١٨)، بازرسي  ١٧)، صادر كردن دستور (تبصره شده (تبصره ١٦)، نگهداري و صيانت از اطالعات رد و بدل شده (ماده
١٩)، جمع آوري بي درنگ اطالعات عبوري (تبصره ٢٠)، تداخل در محتواي  ــده (تبصره و توقيف اطالعات ذخيره ش

.(٢١ اطالعات (تبصره
Roth، حاكميت كشوري، مشروعيت بين المللي و ناسازگاري  h. حاكميت ملي اصلي است در قانون بين المللي، منبع، ٥

اخالقي، ٢٠٠٥، صفحه ١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf.

٦. استثنايي در اين مورد ماده ٣٢ كنوانسيون جرايم سايبري مي باشد. با توجه به نگراني هاي در رابطه با اين ابزارمنبع 
 [...]” :٢ ــايبري T-CY (٢٠٠٧) ٠٣، صفحه ــم س ــيون جراي ــت كميته كنوانس ــر را ببينيد: گزارش دومين نشس Yزي
ــيه (رويكرد مثبتي به سمت كنوانسيون دارد اما مالحظه هاي بيشتر بايد براي تبصره b٣٢ به ويژه از  ــيون روس فدراس

ديدگاه تجربه بدست آمده از اين تبصره بايد لحاظ شود).
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ماده مشابهابزار رويه اي
۱(۱۶ ۲۹نگهداري از اطالعات رايانه ذخيره شده (ماده ماده

۷۳۰نگهداري و حفاظت از داده ترافيك (ماده ۱۷)۲ ماده
۸صادر كردن دستور (ماده ۱۸)۳

۴(۱۹ ۳۱تفتيش و توقيف اطالعات ذخيره شده (ماده ماده
۵(۲۰ ۳۳جمع آوري بي درنگ داده ترافيك (ماده ۳ماده

۳۴مداخله در محتواي اطالعات (ماده ۲۱)۶ ماده

۷-۳-۶ دسترسي فرامرزي به اطالعات ذخيره شده
ــرايطي را كه تحت آن ــيون ش عالوه بر بازتاب محض ماده هاي كاربردي، نگارندگان كنوانس
به پليس اجازه داده مي شود كه به اطالعات رايانه دسترسي داشته باشد كه نه در قلمروشان
ــتند. ــد را به بحث گذاش ــان مي باش ــت و نه تحت كنترل فردي در قلمروش ــده اس ذخيره ش
نگارندگان كنوانسيون تنها روي دو  گفتمان توافق كردند كه پيگيري بايد تنها توسط پليس
ــود بدون نياز به درخواست براي همكاري متقابل.١ توافقات بيشتر حاصل ــور انجام ش يك كش
نشد٢ و حتي راهكار بدست آمده هنوز توسط اعضاي اتحاديه اروپا مورد انتقاد قرار مي گيرد.٣
ــارج از قلمرو ــده خ ــودكه به اطالعات ذخيره ش ــورد به پليس اجازه داده مي ش ــن دو م در اي

دسترسي داشته باشد:
é اطالعات در دسترس همگاني؛ و/يا

é دسترسي با رضايت فردي كه اطالعات را در كنترل دارد.
ــا همگاني بودن ــده با رضايت فرد ي ــي فرامرزي به اطالعات ذخيره ش ٣٢- دسترس ــاده ٢م

اطالعات هر عضوي مي تواند بدون اجازه از عضو ديگر:
ــي دارند، دسترسي داشته ــده در رايانه كه همگان به آن دسترس الف) به اطالعات ذخيره ش

باشد (منبع آزاد)، بدون توجه به مكان جغرافيايي واقع شدن اطالعات؛ يا

٢٩٣ را ببينيد. ١. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
ــت و حسابي هنوز امكان پذير نمي باشد.  ــرانجام تعيين كردند كه در اين حوزه بنا كردن قواعد درس ٢. « نگارندگان س
تا اندازه اي به دليل فقدان تجربه واقعي با اين قبيل موقعيت ها بود؛ و تا اندازه اي دير به دليل اين درك كه راهكارهاي 
مناسب اغلب در شرايط دقيق معلوم مي شوند، از اين رو فرموله كردن قواعد كلي را مشكل مي سازد.» گزارش تبييني 

٢٩٣ را ببينيد. كنوانسيون جرايم سايبري شماره
٣. به مبحث بعدي مراجعه نماييد.
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ب) در صورتي كه شخصي كه صالحيت قانوني افشاي داده ها از راه سامانه رايانه اي دارد، 
ــامانه رايانه اي قلمرو خود، به  ــب كند، از راه س رضايت داوطلبانه و قانوني اش را كس
ــدا كرده يا آنها را  ــي پي ــده در قلمرو عضو ديگر دسترس ــاي رايانه اي ذخيره ش داده ه

ــد. ــت     كن درياف
ــت.١ ــش داده نشده است، اما منع هم نشده اس ــط ماده ٣٢ پوش ٢موقعيت هاي ديگر توس

ــد، به  ــترس باش ٣٢ بيان مي كند كه اگر اطالعات مربوطه به صورت همگاني در دس ماده
ــت. مثالي از در دسترس  ــده اس ــي به اين اطالعات اجازه داده ش پليس خارجي براي دسترس
بودن همگاني، اطالعات موجود در وب سايتها بدون كنترل دسترسي مي باشد (مثل گذرواژه). 
ــايتها داده نشده، اين مي تواند  ــي به وب س اگر به بازرس - مثل هر كاربر ديگر- اجازه دسترس
به طوري جدي از انجام كارشان جلوگيري كند. بنابراين، اولين موقعيت بررسي شده توسط 

٣٢ به طور گسترده اي پذيرفته شده است. ماده
ــده در رايانه بيرون  ــي به اطالعات ذخيره ش موقعيت دوم كه در آن به پليس اجازه دسترس
از قلمروشان داده شده زماني است كه بازرسان رضاي قانوني فردي كه اطالعات را در كنترل 
دارد و اجازه قانوني براي افشاي اطالعات را دارد بدست آورند. اين امكان به شدت مورد انتقاد 
قرار گرفته است.٢بحث هاي خوبي عليه چنين قواعدي وجود دارد. مهمترين آنها اين حقيقت 
است كه با وضع كردن استثناي دوم، نگارندگان كنوانسيون در حال تخطي از ساختار جرمي 
ــان  ــيون به بازرس ــند. با ماده ١٨ نگارندگان كنوانس ٨رژيم همكاري قانوني بين المللي مي باش
امكان مي دهند كه براي گرفتن اطالعات دستور صادر نمايند. اين ابزار نمي تواند در تحقيقات 
٣ كنوانسيون مي باشد. به جاي رها كردن  ٣بين المللي اعمال شود زيرا فاقد ماده مشابه در فصل
ــان خارجي براي تماس مستقيم با فردي كه اطالعات  ــاختار جزمي با اجازه دادن به بازرس س
ــليم كردن اطالعات، نگارندگان مي توانند به  ــت از وي براي تس را در كنترل دارد و درخواس

٣سادگي ماده اي مشابه در فصل ٣ كنوانسيون اجرا كنند.٣

١. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره ٢٩٣ را ببينيد.
.٢ ٠٣، صفحه (٢٠٠٧) T-CY ٢. گزارش دومين نشست كميته كنوانسيون جرايم سايبري

به پليس  ١٨ ضروري مي باشد. برخالف ماده ١٨، ماده ٣٢ ٣. در اين متن اشاره كردن به تفاوت بين ماده ٣٢ و ماده
خارجي اجازه  صادر كردن دستور براي گرفتن اطالعات نمي دهد. تنها بايد دنبال اجازه گرفتن باشند.
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۲۴/۷ شبكه تماس ها ۶-۳-۸
تحقيقات جرايم سايبري اغلب نيازمند واكنش سريع مي باشد.١ به طوري كه در باال توضيح
ــده كه براي ــت كه با اطالعات رد و بدل ش ــد، اين امر بخصوص در مواردي مهم اس داده ش
شناسايي مظنون ضروري است سرو كار داشته باشند، به طوري که اين اطالعات اغلب در مدت
ــيون جرايم ــرعت تحقيقات بين المللي، كنوانس ــوند.٢ براي افزايش س زمان كمي حذف مي ش
ــايل ارتباطي پر سرعت در ماده ٢٥ را تاكيد مي كند. به ــتفاده از وس ــايبري اروپا اهميت اس ٥س
منظور بهبود موثر درخواست هاي همكاري متقابل، نگارندگان كنوانسيون اعضا را ملزم كردند
ــي براي درخواست هاي همكاري متقابل كه بدون محدوديت زماني در به طراحي نقطه تماس
ــترس باشد.٣ نگارندگان كنوانسيون تاكيد داشتند كه وضع نقاط تماس يكي از مهمترين دس

ابزارهاي ارايه شده توسط كنوانسيون جرايم سايبري مي باشد.٤
٧ - شبكه ٢٤/٧ ماده ٣٥

٧ روز هفته در دسترس مي باشد ٧ ساعته كه در ٢٤ ٤. هر يك از اعضا بايد يك مركز تماس ١
ــيدگي هاي كيفري مرتبط را تعيين كند تا همكاري قوي را به منظور پي جويي ها يا رس
ــتاي جمع آوري ادله الكترونيكي مرتبط با ــامانه هاي رايانه اي         يا در راس با داده ها و س
جرايم به خدمت گرفته شود. صورتي كه رويه قضايي يا قوانين داخلي اين اجازه را داده

باشد، همكاري مزبور بايد به طور بي واسطه شامل فراهم آوردن تسهيالت زير باشد:
الف) ارايه مشاوره فني؛  

٢٩ و ٣٠؛ ب) حفاظت از اطالعات مطابق با مواد  
١. نياز براي سرعت دادن به فرآيند همكاري بين المللي در گزارش تبييني اشاره شده است. گزارش تبييني كنوانسيون 
٦جرايم سايبري شماره ٢٥٦ را ببينيد: ” اطالعات رايانه بسيار فرار مي باشند. با فشار دادن چند كليد يا با عمل خودكار 
برنامه ها، ممكن است پاك شود، در اين صورت رديابي مدرك جرم غير ممكن است. برخي اشكال اطالعات رايانه تنها 
ــديد به افراد يا دارائي ها ممكن است وارد شود  ــوند. در موارد ديگر، ضربه هاي ش براي مدت زمان اندكي ذخيره مي ش
ــوند. در اين قبيل موارد اضطراري، نه تنها درخواست، بلكه پاسخ هم بايد به شيوه اي  ــريعًا گردآوري نش اگر مدارك س
سريع داده شود. بنابراين هدف پاراگراف ٣ تسهيل شتاب دادن به فرآيند به دست آوردن همكاري متقابل مي باشد تا 

اطالعات از بين نرود زيرا اگر سريع اقدام نشود قبل از درخواست كمك اطالعات ممكن است حذف شوند.“
٢. بخش ٤-٢-٦ را ببينيد.

ــايبري مهم مي باشد به  ٧ روز در هفته با توجه به بعد بين المللي جرايم س ــاعت در روز و ــترس بودن ٢٤ س ٣. در دس
ــوند. با توجه به بعد بين المللي جرايم سايبري و  ــت ها مي توانند از هر منطقه زماني در دنيا ارايه ش طوري كه درخواس

چالش هاي مربوطه بخش ٦-٢-٣ را ببينيد.
٢٩٨ را ببينيد. ٤. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره
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ج) جمع آوري مدرك، ارايه اطالعات حقوقي شناسايي موقعيت متهمان.  
٢ الف) در مواقع اضطراري نقطه تماس عضوي بايد قابليت انجام ارتباطات سريع با نقطه 

تماس عضو ديگر را داشته باشد.
ب) اگر مركز تماس معين شده عضو مورد نظر بخشي از حوزه تحت اختيار مقام يا مقام هاي 
مسئول استرداد يا همكاري دو جانبه بين المللي را دربرنگيرد، آن مركز بايد اطمينان دهد 

كه قادر به هماهنگي با مقام هاي مذكور در مواقع اضطراري  مي باشد.
٣. هر عضو بايد تضمين كند كه به منظور تسهيل در عمليات شبكه كاركنان مجهز و آموزش 

ديده در نقطه تماس وجود دارند.
٢٤ ساعته براي جرم با فناوري  ــاس شبكه موجود براي تماس هاي ٤ بر اس ٢٤/٧ ــبكه ٧ايده ش
ــيون  ٢٤/٧ نقاط تماس، نگارندگان كنوانس ــبكه ٧ با خلق ش ــد.١ ــرفته از گروه ٨ مي باش ٨پيش
چالش هاي مبارزه با جرايم سايبري را هدف قرار دادند -به ويژه آنهايي كه در رابطه با سرعت 
ــتند.٣ اعضاي كنوانسيون  ــند٢ و داراي بعد بين المللي هس فرآيندهاي مبادله اطالعات مي باش
ــريع خاص  ــتند و تضمين اينكه قادر به انجام عمل س ــي هس ملزم به وضع چنين نقاط تماس
٣ زير بند ٣ كنوانسيون جرايم  ٣٤ ٤مي باشد، همچنين نگهداري سرويس. به طوري كه در ماده

سايبري بيان شد، اين شامل كاركنان مجهز و آموزش ديده مي باشد.
با توجه به فرآيند وضع نقاط تماس و بخصوص اصول اساسي اين ساختار، كنوانسيون اجازه 
ــيون نه نيازمند خلق  ــورهاي عضو مي دهد. كنوانس ــترين انعطاف پذيري ممكن را به كش بيش
ــوند  ــد و نه هيچ تعريفي از اينكه قدرت هاي موجود بايد به نقاط تماس وصل ش ــي جدي قدرت
٢٤/٧ هم مشاوره  ــتر اشاره كردند كه مكان شبكه ــيون بيش ٧ارايه نمي كند. نگارندگان كنوانس
فني و هم همكاري متقابل بايد ارايه نمايد، كه منجر به راهكارهاي متنوعي با توجه به نحوه 

اجرايش مي شود.
١. با توجه به فعاليت هاي گروه ٨ در جنگ عليه جرايم سايبري بخش ١-١-٥ را ببينيد. براي اطالعات بيشتر در مورد 

٢٤/٧ منبع زير را ببينيد: شبكه
ــه بين المللي،  ــرفته و جرايم رايانه اي،  Duke مجله قانون و مقايس e، چالش هاي بحراني از فناوري پيش Sussmann

٤٥١، قابل دسترسي در سايت: ١٩٩٩، صفحه
http://www.g7.utoronto.ca/scholar/sussmann/duke_article_pdf.pdf

١٠-٢-٣ را ببينيد. ٢. بخش
٦-٢-٣ را ببينيد. ٣. بخش
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با توجه به تحقيق جرايم سايبري، ايجاد نقاط تماس داراي دو عمل مي باشد. كه شامل:
é سرعت بخشيدن به ارتباط با مهيا كردن نقطه تماس مجزا؛ و

ــريع. ــيدن به تحقيقات با اختيار دادن به نقطه تماس براي انجام تحقيق س ــرعت بخش é س
ــرعت تحقيقات بين المللي به سطح ــدن س ــيلي براي نزديك ش تركيب اين دو عمل پتانس

تحقيقات ملي مي باشد.
ــبكه را معين ــايبري كمترين توانايي هاي مورد نياز نقطه ش ــيون جرايم س ٢ماده ٣٢ كنوانس
ــاوره و ارايه اطالعات حقوقي، مهمترين وظايف نقطه تماس به قرار مي كند. جدا از ارايه مش

زير مي باشد:
é نگهداري اطالعات؛

é جمع آوري مدارك؛ و
é مكان يابي مظنونين.

ــيون اين را تعيين نمي كند كه ــت كه كنوانس در اين متن تاكيد دوباره اين مطلب مهم اس
ــط قدرتي ــد. اگر نقطه تماس توس ٢٤/٧ باش ــئول عملكرد نقطه تماس ٧كدام قدرت بايد مس
ــد١، و نقطه تماس خارجي اي ــود كه داراي صالحيت نگهداري از اطالعات مي باش اداره مي ش
درخواست چنين اطالعاتي را دارد، اين عمل مي تواند سرعت توسط نقطه تماس محلي انجام
ــط قدرتي اداره مي شود كه صالحيت نگهداري اطالعات را ندارد، ــود. اگر نقطه تماس توس ش
مهم است كه نقطه تماس توانايي ارتباط مستقيم با مراجع قانوني براي تضمين اينكه اعمال

سريع انجام شود را داشته باشد.٢
در دومين نشست كميته كنوانسيون جرايم سايبري به طور شفاف بيان شد كه شركت در

٧شبكه ٢٤/٧ تماس ها نيازمند امضا يا تصديق كنوانسيون نمي باشد.٣

١. بخش ٤-٢-٦ را ببينيد.
٣٠١ را ببينيد. ٢. گزارش تبييني كنوانسيون جرايم سايبري شماره

 .(٣٥) ٥ (٢٠٠٧) ٠٣، صفحه T-CY ٣.گزارش دومين نشست كميته كنوانسيون جرايم سايبري
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۹-۳-۶ همكاري بين المللي در پيش نويس كنوانسيون استانفورد
ــايبري و  ــتانفورد١ اهميت بعد بين المللي جرايم س ــيون اس نگارندگان پيش نويس كنوانس
چالش هاي مربوطه را تصديق كردند. به منظور بررسي اين چالش ها آنها ماده هاي خاصي كه 
ــش  ــد وضع نمودند. اين ماده ها موضوعات زير را پوش در رابطه با همكاري بين المللي مي باش

مي دهد:
٦ ماده ٦ - همكاري قانوني متقابل é

٧ ماده ٧ - استرداد مجرمين é
٨ ماده ٨ - پيگرد قانوني é

é ماده ٩ - راهبردها
é ماده ١٠ - مقرري فرد متهم

é ماده ١١ - همكاري در پليس
ــان مي دهد. مهمترين  ــيون جرايم سايبري را نش ــابهات با رويكرد كنوانس اين رويكرد مش
تفاوت اين است كه قواعد ارايه شده طبق كنوانسيون جرايم سايبري در مقايسه با پيش نويس 
كنوانسيون استانفورد، شديدتر، پيچيده تر، و  دقيق تر تعريف شده است. به طوري كه توسط 
ــتانفورد اشاره شد، رويكرد كنوانسيون جرايم سايبري  ــيون اس نگارندگان پيش نويس كنوانس
ــند.٢ نگارندگان  ــد و بنابراين داراي مزايايي با توجه به كاربرد حقيقي مي باش تجربي تر مي باش
ــتانفورد حكم به پيروي از رويكردي متفاوت كردند به طوري كه  ــيون اس پيش نويس كنوانس
ــي به ميزباني دانشگاه استانفورد در  ــتانفورد به عنوان دنباله اي از كنفرانس ــيون بين المللي اس ١. پيش نويس كنوانس
سال ١٩٩٩ در اياالت متحده توسعه يافت. متن كنوانسيون منتشر شده است در: ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري، 

صفحه ٢٤٩ تا آخر، موجود در سايت 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf;

ــايبري، UCLA مجله قانون و  ــي از تخلف در فضاي س Goodman/Brenner  نتايج ناش ــتر rبراي اطالعات بيش
٢٠٠٢، صفحه ٧٠، موجود در سايت: فناوري، جلد ٦،

http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf;
n ، به سوي كنوانسيوني بين المللي در سايبر Seymour/Goodman ، ابعاد فراملي ترور و جرايم سايبري،  Soafer

صفحه ٢٢٥، موجود در سايت:
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf;

.٧٨ ABA راهنماي بين المللي مبارزه با جرايم سايبري، ٢٠٠٢، صفحه
ــنهادي براي كنوانسيون بين المللي تروريسم  Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others ، پيش .s ٢

و جرايم سايبري، ٢٠٠٠ موجود در سايت: 
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
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ــود. در نتيجه، آنها ــكالتي ش پيش بيني كردند كه اجراي فناوري جديد مي تواند منجر به مش
تنها برخي دستورالعمل هاي كلي بدون مشخص كردن جزييات بيشتر از آنها ارايه نمودند.١

۴-۶ تعهدات ارايه دهندگان خدمات اينترنتي
ــوند حتي اگر ــايبري به طور خودكار افراد و تجارت هايي درگير مي ش با ارتكاب به جرم س
ــاده نيازمند ــاختار اينترنت، انتقال يك ايميل س ــل كند. به دليل س ــه تنهايي عم ــف ب متخل
ــده ايميل انتقال ــد.٢ عالوه بر ارايه دهن ــدادي از ارايه دهندگان خدمات مي باش ــات تع خدم
شامل دسترسي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي همچنين روترهايي كه ايميل براي گيرنده
فرستاده شده مي باشد. با توجه به دانلود كردن فيلم ها كه شامل موضوعات مستهجن مي باشد،
ــت. فرآيند دانلود ارايه كنندگان محتوا كه تصاوير را آپلود مي كنند ــابه اس اين موقعيت مش
ــانه ذخيره اطالعات را براي وب ــايت)، ارايه دهنده ميزبان كه رس (براي مثال روي يك وب س
سايت فراهم مي كند، روترهايي كه فايل را براي كاربر مي فرستد، و در نهايت ارايه دهندگان

خدمات اينترنتي كه به كاربر توانايي اتصال به شبكه را مي دهند در بر مي گيرد.
به دليل درگير بودن چند عضو، ارايه دهندگان خدمات اينترنتي در مركز تحقيقات جنايي
ISP براي ارتكاب به جرم استفاده Pمي باشند كه شامل مجرماني مي باشد كه از سرويس هاي
ــت كه حتي زماني كه مجرم در خارج ــعه اين اس كرده اند.٣ يكي از مهمترين داليل اين توس
ــور قرار دارند هدف ــور عمل مي كند، ارايه دهندگان خدمات اينترنتي كه در داخل كش از كش

ــنهادي براي كنوانسيون بين المللي تروريسم  Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others ، پيش .s ١
٢٠٠٠ موجود در سايت:  و جرايم سايبري،

http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
٢. با توجه به معماري شبكه و نتايج با توجه به درگير بودن ارايه دهندگان خدمات اينترنتي منابع زير را ببينيد:

Zuckerman/McLaughlin، مقدمه اي بر  IP، ٢٠٠٠؛ ــاي ــر پروتكل ه ــاري اينترنت: مقدمه اي ب Black، معم
موسسات و معماري شبكه،٢٠٠٣، قابل دسترسي در سايت زير:

http://cyber.law.harvard.edu/digitaldemocracy/internetarchitecture.html
3. Sellers, Legal Update to: Shifting the Burden to Internet Service Providers: The Valid-
ity of SubpoenaPowerunder the Digital Millennium Copyright Act,

اوكالهما، مجله قانون و فناوري، ٨a، ٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت:
http://www.okjolt.org/pdf/2004okjoltrev8a.pdf.
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مناسبي براي تحقيقات جنايي بدون تخطي از اصل حاكميت ملي مي باشند.١
اين حقيقت كه جرايم سايبري ، از يك طرف نمي توانند بدون درگير بودن ارايه دهندگان 
ــدگان خدمات  ــت كه ارايه دهن ــي ديگر اين حقيق ــد، و از طرف ــي رخ دهن ــات اينترنت خدم
ــده است كه  ــئوال ش ــگيري از اين جرايم را ندارند، منجر به اين س اينترنتي اغلب توانايي پيش
ــئوال  ــود يا خير.٢جواب اين س ــئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي بايد محدود ش آيا مس
Tبراي توسعه اقتصادي خدمات زيربنايي ICT حياتي است. ارايه دهندگان خدمات اينترنتي 
ــد از ارتكاب به جرم در ميان اعمال  ــان را اداره خواهند كرد اگر آنها بتوانن ــا سرويسهايش تنه
ــتر اوقات  ــئوال دارد. كار پليس بيش آنها اجتناب كنند. به عالوه، پليس منافع زيادي در اين س
ــد. اين امر نگراني هايي را ايجاد مي كند  ــا ارايه دهندگان خدمات اينترنتي مي باش ــكاري ب هم
ــراي اعمالي كه  ــه دهندگان خدمات اينترنتي ب ــئوليت اراي ــه طوري كه محدود كردن مس ب
ــراي تحقيق جرايم  ISP و حمايت ب ــد روي همكاري ــوند مي توان ــان مرتكب مي ش Pكاربرانش

سايبري، همچنين بر پيشگيري از جرايم اثر بگذارد.

۲-۴-۶ رويكرد اياالت متحده
ــه دهندگان خدمات اينترنتي در  ــي براي برقرار كردن توازن براي اراي ــاي متفاوت رويكرده
ــوم از  ــئوليت جنايي براي عمل طرف س ــازي خطرات مس تحقيقات از يك طرف، و محدود س
٧. §§ ٥١٧ U.S.C ١٧ ــي از رويكرد قانونگذاري را مي توان در ٧ مثال ــي ديگر وجود دارند.٣ طرف

(الف) و  (ب) يافت.

Roth، حاكميت كشوري، مشروعيت بين المللي و ناسازگاري  h. حاكميت ملي اصلي است در قانون بين المللي، منبع، ١
اخالقي، ٢٠٠٥، صفحه ١، قابل دسترسي در سايت:

http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf.
٢. براي مقدمه در مورد اين بحث منبع زير را ببينيد:

Elkin-Koren، فناوري مرئي: مسئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي ترافيك شبكه اي، مجله قانونگذاري 
و سياست عمومي، جلد ٩، ٢٠٠٥، صفحه ١٥، قابل دسترسي در سايت:

http://www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf
Roth، حاكميت كشوري، مشروعيت بين المللي و ناسازگاري  h. حاكميت ملي اصلي است در قانون بين المللي، منبع، ٣

اخالقي، ٢٠٠٥، صفحه ١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf.
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۵۱۲. محدوديت ها در مسئوليت هاي موضوعات آنالين
الف) ارتباطات شبكه ديجيتال زودگذر

يك ارايه دهنده خدمات اينترنتي نبايد مسئوليت قانوني مالي باشد، يا، به جز مواردي كه
ــده براي تخطي از كپي رايت به علت انتقال دادن، يا ارايه ارتباطات ))j) ارايه ش در زيربخش (
براي موضوعاتي از طريق رايانه يا شبكه كه توسط ارايه دهنده خدمات اينترنتي كنترل يا اداره
مي شود، يا به علت ذخيره موقت و حدواسط اين موضوعات در انتقال يا ارايه ارتباطات اگر:

ــده در هدايت فردي ديگر غير از ارايه دهنده خدمات ــال ش (١) انتقال اين موضوعات ارس
اينترنتي باشد؛

ــط ارايه ــده بدون انتخاب توس (٢) انتقال، ارتباط يا ذخيره از طريق فرآيند خودكار انجام ش
دهنده خدمات اينترنتي انجام شده است؛

(٣) ارايه دهنده خدمات اينترنتي گيرنده اين موضوعات را انتخاب نمي كند به جزيك پاسخ
خودكار براي درخواست فردي ديگر انتخاب نمي كند؛

ــات اينترنتي در زمينه ــه دهنده خدم ــط اراي ــه كپي از اين موضوعات توس ــچ گون (٤) هي
ــيوه اي كه توسط فرد ديگري غير از ــامانه يا شبكه به ش ــط يا موقت در س ذخيره حدواس
دريافت كننده قابل دسترسي باشد نگهداري نمي شود، و نبايد كپي روي سامانه يا شبكه
ــد براي دوره زماني خيلي بيشتر از ــي براي گيرنده باش ــود كه قابل دسترس نگهداري ش

مقدار ضروري؛
(٥) موضوعات از طريق سامانه يا شبكه بدون تغيير در محتوا انتقال يافته.

ب) ذخيره موضوع
(١) محدوديت مسئوليت. - يك ارايه دهنده خدمات اينترنتي نبايد مسووليت قانوني باشد،
))j) ارايه شده براي تخطي از كپي رايت به علت ذخيره يا، به جز مواردي كه در زيربخش (
ــامانه يا شبكه تحت كنترل ارايه دهنده خدمات ــط اين موضوعات در س موقت و حدواس

اينترنتي در مواردي كه:
ــترس آن الين ــط فردي در غير از ارايه دهنده خدمات اينترنتي دردس (A) موضوعات توس

گذاشته شد؛
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ــال شده از بوسيله سامانه يا  ــد ارس (B) موضوعات از فردي كه در زير بند (الف) توصيف ش
ــده در زير بند (الف) به هدايت آن فرد ديگر؛  ــبكه به فردي ديگر غير از فرد توصيف ش ش

و
ــترس گذاشتن اين  ــده براي در دس ــيله يك فرآيند فني خودكار انجام ش (C) ذخيره بوس
موضوعات براي كاربران سامانه يا شبكه كه بعد از ارسال موضوعات به طوري كه در زير 
ــت دسترسي به اطالعات از فرد توصيف شده در زير بند  ــد، درخواس بند (ب) توصيف ش

(الف) دارند، اگر شرايط بند (٢) مهيا شود.
ــال  ــد كه در س ــاس DMCA (قانون كپي رايت هزاره ديجيتال) مي باش ــاده بر اس ــن م Aاي
ــئوليت ارايه دهندگان  DMCA مس ــم امنيتي A با ايجاد رژي ــد.١ ــون تبديل ش ــه قان ١٩٩٨ ب
خدمات اينترنتي براي جرايم عضو سوم مستثني مي كند.٢ در اين متن اول از همه تاكيد اين 
ــش داده  ــت كه همه ارايه دهندگان خدمات اينترنتي طبق اين محدوديت پوش نكته مهم اس

DMCA در اياالت متحده منابع زير را ببينيد: ١. با توجه به تاريخچه DMCA و پيش
ــه و تحليلي از صنعت ثبت امريكا در برابر  ــا بايد خدمات اينترنتي ايجاد و ارايه نمايند: تجزي ــروزه، ISPه P، ام Ciske

٨، ٢٠٠٣، قابل دسترسي در سايت: سرويس هاي اينترنت وريزون، ويرجينيا، مجله قانون و فناوري، شماره
http://www.vjolt.net/vol8/issue2/v8i2_a09-Ciske.pdf;

ــل؟ مجله قانون و فناوري و  ــدگان خدمات اينترنتي - چگونگي انجام مراح ــدي براي ارايه دهن ــت تعه Salow، امني
سياست، جلد ٦، شماره ١، ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت:

http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue1/pearlman.html.
DMCA روي تعهد ارايه دهندگان خدمات اينترنتي منابع زير را ببينيد: ٢. با توجه به اثر

ــت - چگونگي پاك كردن جنبه مبهم هند، ٨ ــه دهندگان خدمات اينترنتي براي تخلفات كپي راي ــد اراي ٨، تعه Unni
٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت: ,١٣ .RICH. J.L. & TECH

http://www.richmond.edu/jolt/v8i2/article1.html
Manekshaw، مسئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي: ايمني از تعهد تحت قانون كپي رايت هزاره ديجيتال و 
٢٠٠٥، صفحه ١٠١، قابل دسترسي در سايت: قانون ارتباطات درست، مجله مروري قانون رايانه و فناوري، جلد ١٠،
http://www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf

Elkin-Koren، فناوري مرئي: مسئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي ترافيك شبكه اي، مجله قانونگذاري 
و سياست عمومي، جلد ٩، ٢٠٠٥، صفحه ١٥، قابل دسترسي در سايت:

http://www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf
ــت،  ــارج از محدوده پاندورا: چرا DMCA تحت تبصرهI٨ قانون اياالت متحده غير قانوني اس ــر خ A، تفك Schwartz

١، قابل دسترسي در سايت: مجله قانون و فناوري و سياست، جلد ١٠، شماره
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol10/issue1/schwartz.html.
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ــئوليت تنها براي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي٢ و مخزن ارايه ــوند.١ محدوديت مس نمي ش
ــاره كردن اين نكته ضروري است كه ــت. به عالوه اش دهندگان خدمات اينترنتي٣ قابل اجراس
اين مسئوليت به نيازهاي خاصي مرتبط مي باشد. با توجه به ارايه دهندگان خدمات اينترنتي،

نيازها به قرار زير مي باشند:
é انتقال اين موضوعات  توسط يا به هدايت فردي غير از ارايه دهنده خدمات اينترنتي شروع شود؛
ــط ارايه دهنده خدمات é انتقال از طريق فرآيندي فني بدون انتخاب اين موضوعات توس

اينترنتي انجام شود؛
é ارايه دهنده خدمات اينترنتي گيرنده موضوعات را انتخاب نمي كند؛

ــط ارايه دهنده خدمات اينترنتي در زمينه ذخيره é هيچ گونه كپي از اين موضوعات توس
ــبكه به شيوه اي كه توسط فرد ديگري غير از دريافت ــامانه يا ش ــط يا موقت در س حدواس

كننده قابل دسترسي باشد نگهداري نمي شود.
ــئوليت پذيري ارايه دهندگان خدمات اينترنتي را مي تواند در مثال ديگر از محدوديت مس

٢٣٠(c)، يافت كه بر اساس قانون درستي ارتباطات٤ مي باشد: .U.S.C ٤٧
٢٣٠. حفاظت براي مسدود شدن و پوشاندن موضوعات توهين آميز خصوصي

ج) حفاظت براي مسدود شدن و پوشاندن موضوعات توهين آميز خصوصي
(١) رفتار ناشر و سخنگو

هيچ ارايه دهنده خدمات اينترنتي يا كاربر سرويس رايانه اي نبايد به عنوان ناشر يا سخنگوي
هر گونه اطالعات ارايه شده توسط ارايه دهنده اطالعات ديگر  رفتار كنند.

(٢) مسئوليت مدني
ــئول موارد زير در ــرويس رايانه اي نبايد مس هيچ ارايه دهنده خدمات اينترنتي يا كاربر س

١. با توجه به كاربرد DMCA براي موتورهاي بازرسي منبع زير را ببينيد:
٢٠٠٤، قابل دسترسي در سايت: ،٤ A، كاربرد DMCA براي موتورهاي، ويرجينيا، مجله قانون و فناوري، جلد ٩ Walker
http://www.vjolt.net/vol9/issue1/v9i1_a02-Walker.pdf.
2. 17 U.S.C. § 512(a)
3. 17 U.S.C. § 512(b)

Manekshaw، مسئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي: ايمني از تعهد تحت قانون كپي رايت هزاره ديجيتال  .w ٤
و قانون ارتباطات درست، مجله مروري قانون رايانه و فناوري، جلد ١٠، ٢٠٠٥، صفحه ١٠١، قابل دسترسي در سايت:
http://www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf
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نظر گرفته شود:
الف) هر عمل اختياري درستي براي محدود كردن دسترسي يا در دسترس بودن موضوعات 
كه ارايه دهنده خدمات اينترنتي يا كاربر كه به نظر شرم آور، غير اخالقي، شهواني، پليد، 
خشن، تند، يا قابل اعتراض مي آيد چه توسط قانون پوشش داده شده باشند و چه پوشش 

داده نشده باشند؛ يا
ب) هر عملي كه اين موضوعات را قابل دسترسي كند براي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي 
يا ديگران وسايل فني براي محدو كردن دسترسي به موضوعات توصيف شده در بند (١).

٢٣٠(c)، دارند اين است  § .U.S.C ٤٧ ٧) و a)٢. § ٥١٢ U.S.C ٧چيزي كه هر دو رويكرد ١٧
كه آنها روي مسئوليت با توجه به گروه هاي خاص ارايه دهندگان خدمات اينترنتي و حوزه هاي 
ــون تمركز مي كنند. بخش باقي مانده فصل مروري از رويكرد قانونگذاري انجام  ــي از قان خاص

شده توسط اتحاديه اروپا كه مفاهيم گسترده تري دارد را ارايه خواهد كرد.

۳-۴-۶ بخشنامه اتحاديه اروپا در تجارت الكترونيك
مثالي از رويكرد قانونگذاري براي تنظيم كردن مسئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي 
بخشنامه اتحاديه اروپا در تجارت الكترونيك مي باشد.١ با مواجه شدن با چالش هاي در رابطه 
با بعد بين المللي اينترنت، نگارندگان بخشنامه تصميم به توسعه استانداردهاي قانوني گرفتند 
ــعه  ــي جامعه اطالعاتي فراهم مي كند، و با اين، توس ــعه کل ــه چهارچوبي قانوني براي توس ك
ــئوليت پذيري  ــود.٢ اين قواعد با توجه به مس اقتصادي كل همچنين كار پليس حمايت مي ش

بر اساس اصل مسئوليت پذيري اهدا شده مي باشد.

ــرويس هاي جامعه  ــوراي ٨ ژوئن ٢٠٠٠مربوط به جنبه هاي قانوني س ٣١/٢٠٠٠/EC پارلمان اروپا و ش ــنامه ١. بخش
٢٠٠٠/٠٧/١٧٨١٧ L Lاطالعاتي، به ويژه تجارت الكترونيك، در بازار داخلي (بخشنامه تجارت الكترونيك) مجله رسمي

٠٠١٦.. براي تجزيه و تحليل قانون نسبي قواعد تجارت الكترونيك اياالت متحده و اتحاديه اروپا (شامل  - ٠٠٠١ .P
بخشنامه تجارت الكترونيك اتحاديه اروپا) منبع زير را ببينيد:

ــد تجارت الكترونيك: اختيار قانوني، قراردادهاي  ــبي اياالت متحده و اتحاديه اروپا در قواع Pappas، رويكردهاي نس
ــت بين المللي دنور، جلد ٣١، ٢٠٠٣، صفحه  ــي، امضاهاي الكترونيكي و ماليات بندي، مجله قانون و سياس الكترونيك

٣٢٥، قابل دسترسي در سايت:
available at: http://www.law.du.edu/ilj/online_issues_folder/pappas.7.15.03.pdf

Lindholm/Maennel، مرور قانون بين المللي رايانه  ٢٠٠٠، ٦٥. .٢



راهنمايي
 براي كشورهاي

در حال توسعه

جرايم سايبري

۴۳۷

ــامل ماده هايي است كه مسئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي خاص ــنامه ش اين بخش
ــط ارايه ــده توس را محدود مي كند.١ اين محدوديت ها به مقوله هاي متفاوت خدمات اجرا ش
ــئوليت لزومًا مشخص ــد.٢ در همه موارد ديگر مس دهندگان خدمات اينترنتي مرتبط مي باش
ــت، مگر اينكه مسئوليت توسط قواعد ديگر مشخص شده است، در غير اين صورت ــده اس نش
ــد. انگيزه بخشنامه مشخص نمودن مسئوليت در مواردي ــئول مي باش عمل كننده كامًال مس
ــگيري از جرم دارند. ــت كه ارايه دهنده خدمات اينترنتي تنها امكانات محدودي براي پيش اس
ــد. براي مثال روترها ــه دهندگان مي تواند در ماهيت فني باش ــت اجرايي اراي ــل محدودي دلي
ــختي ــتند و به س ــرعت - قادر به فيلتر كردن اطالعات عبوري از خود نيس بدون كاهش س
ــات اينترنتي، اگر از ــد. ارايه دهندگان خدم ــاي تبادل جلوگيري كنن ــد از فرآيند ه مي توانن
ــات را دارند. اگر چه، مثل ــتن اطالع ــاي خالفكارانه اطالع پيدا كنند توانايي برداش فعاليت ه
ــده روي ــات اينترنتي قادر به كنترل همه اطالعات ذخيره ش ــه دهندگان خدم ــا، اراي روتره

سرورشان نيستند.
ــئوليت ارايه دهندگان ــه توانايي متغير براي كنترل فعاليت هاي خالفكاري، مس ــا توجه ب ب
ــت. با توجه به اين، چيزي كه ــي به اطالعات متفاوت اس خدمات اينترنتي در ارايه و دسترس
ــاس استانداردهاي فني موجود ــنامه بر اس ــت كه توازن بخش ــود اين اس بايد در نظر گرفته ش
مي باشد. در زمان ارتكاب به جرم هيچ ابزاري در دسترس نيست كه بتواند به صورت خودكار
تصاوير مستهجن را رديابي كند. اگر توسعه فني در اين زمينه ادامه يابد ارزيابي توانايي فني

ارايه دهندگان خدمات اينترنتي در آينده ضروري مي تواند باشد.

۴-۴-۶ مسئوليت ارايه دهنده خدمات اينترنتي (بخشنامه اتحاديه اروپا)
ــئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي را تعيين ــازي مس ١٥، ميزان محدودس ٥تا ١٢ ٢مواد
ــي و روترها كامًال ــدگان خدمات اينترنت ــئوليت ارايه دهن ــاس ماده ١٢، مس ــد. بر اس ٢مي كن
ــده در ماده ١٢ باشند. در نتيجه، ــرط تعريف ش ــه ش ــت مادامي كه آنها موافق با س ٢مستثناس

١. تبصره ١٢ تا ١٥ بخشنامه تجارت الكترونيك اتحاديه اروپا.
 .U.S.C ١٧ ٢. با تعداد سرويس هاي متفاوت تحت پوشش، بخشنامه تجارت الكترونيك قواعد گسترده تري نسبت به

§ ٥١٧(a) دارد.
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ــط كاربرانشان صورت  ــئول جرايم جنايي كه توس ارايه دهندگان خدمات اينترنتي در كل مس
مي گيرد نيستند. اين استثنا از مسئوليت ،  اگر توسط  قاضي يا مراجع قانوني دستور داده شده 
باشد، ارايه دهندگان خدمات اينترنتي را از الزام به پيشگيري از جرايم بيشتر رها نمي كند.١

١٢ - "انتقال صرف" ماده
١. كشورهاي عضو بايد تضمين دهند كه ارايه كنندگان خدمات اينترنتي جايي كه خدمات 
ارايه شده شامل انتقال در شبكه ارتباطات توسط بهره برداري خدمات مي باشد يا دسترسي 
ــي مسئول اطالعات انتقال  ــت ارايه دهندگان خدمات دسترس ــبكه ارتباطي اس به يك ش

يافته نيستند.
الف) نخستين پيش قدم در انتقال نباشد؛

ب) گيرنده انتقال را انتخاب نكند؛ و
(c) اطالعات انتقالي را انتخاب يا تغيير ندهد.

ــط و موقت در  ــده در بند ١ ذخيره خودكار، حدواس ــاره ش ــي اش ٢. اعمال انتقال و دسترس
ــد تا آنجا كه اين اتفاق مي افتد براي هدف انجام دادن انتقال در  انتقال اطالعات مي باش
شبكه ارتباط، و اين اطالعات براي دوره زماني بيشتر از مقدار ضروري براي انتقال ذخيره 

نمي شود.
ــد، مطابق با نظام  ــته باش ٣. اين ماده روي دادگاه يا مرجع قانوني ذي صالح نبايد تأثير داش
ــورهاي عضو، كه بخواهند از ارايه دهنده خدمات اينترنتي بخواهند خدمات  حقوقي كش

خود را قطع كند يا از يك جرم پيشگيري كند.

١٢ پاراگراف ٣ بخشنامه تجارت الكترونيك اتحاديه اروپا را ببينيد. ١. تبصره
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٥١٧(a)١ مي باشد. هر دو قاعده كمك به تعيين § .٧ U.S.C ١٧ ٧اين رويكرد قابل مقايسه با
ــئوليت ــدگان خدمات اينترنتي مي كنند و هر دو قاعده محدوديت مس ــئوليت ارايه دهن مس
پذيري را به نيازهاي مشابه نسبت مي دهند. مهمترين تفاوت اين است كه ماده ١٢ بخشنامه
ــت بلكه مسئوليت را ــده اس تجارت الكترونيك اتحاديه اروپا محدود به جرايم از كپي رايت نش

با توجه به هر نوع تخلف مستثنا مي كند.

۵-۴-۶ مسئوليت ذخيره موقت اطالعات (بخشنامه اتحاديه اروپا)
ــهور بر روي ــايت هاي مش عبارت «ذخيره موقت» در اين متن براي توصيف ذخيره وب س
ــي به ــكل ايجاد كردن براي دسترس ــانه ذخيره موضعي به منظور كاهش پهناي باند و مش رس
اطالعات بكار مي رود.٢ روشي استفاده شده براي كاهش پهناي باند نصب سرورهاي پروكسي
ــرور پروكسي مي تواند درخواست خدمات بدون تماس با ــد.٣ مطابق اين دامنه يك س مي باش
ــده توسط كاربر) با بازيابي محتويات ذخيره شده روي ــروري خاص كند (نام دامنه وارد ش س
رسانه ذخيره موضعي از درخواست قبلي. نگارندگان بخشنامه اهميت اقتصادي پنهان سازي
را متذكر شدند و تصميم به مستثني كردن مسئوليت براي ذخيره موقت خودكار گرفتن اگر
١٣ موافقت كند. يكي از شرايط ٣ارايه دهنده خدمات اينترنتي با شرايط تعريف شده در ماده
ــناخته شده با توجه به بروز ــتانداردهاي ش ــت كه ارايه دهندگان خدمات اينترنتي اس اين اس

DMCA روي تعهد ارايه دهندگان خدمات اينترنتي منابع  ــد. با توجه به اثر A اجرا ش DMCA ــط A.  اين ماده توس ١
زير را ببينيد:

٨ ــت - چگونگي پاك كردن جنبه مبهم هند، ــه دهندگان خدمات اينترنتي براي تخلفات كپي راي ــد اراي ٨، تعه Unni
RICH. J.L. & TECH. ١٣, ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت:

http://www.richmond.edu/jolt/v8i2/article1.html
Manekshaw، مسئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي: ايمني از تعهد تحت قانون كپي رايت هزاره ديجيتال و 
١٠١، قابل دسترسي در سايت: قانون ارتباطات درست، مجله مروري قانون رايانه و فناوري، جلد ١٠، ٢٠٠٥، صفحه
http://www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf

Elkin-Koren، فناوري مرئي: مسئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي ترافيك شبكه اي، مجله قانونگذاري 
٢٠٠٥، صفحه ١٥، قابل دسترسي در سايت: ،٩ و سياست عمومي، جلد

http://www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf
،Naumenko، منافع پنهان سازي  ٢. با توجه به پنهان سازي سنتي همچنين پنهان سازي فعال منبع زير را ببينيد:

فعال در www، قابل دسترسي در سايت:
http://lcawww.epfl.ch/Publications/Naumenko/Naumenko99.pdf.
١٩٩٧ را ببينيد. ٣. براي اطالعات بيشتر در مورد سرورهاي پروكسي منيع؛ Luotonen، سرورهاي پروكسي وب،
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شدن اطالعات موافقت كنند.

١٣ - «ذخيره موقت» ٣ماده
ــده كه شامل انتقال اطالعات در شبكه ارتباط اطالعات  ــبكه ارايه ش ١. جايي كه خدمات ش
ــط گيرنده خدمات مي باشد، كشورهاي عضو بايد تضمين دهند كه ارايه  ــده توس ارايه ش
ــي آن اطالعات  ــط و موقت ــئول ذخيره خودكار، حد واس ــات اينترنتي مس ــده خدم دهن
ــد، كه تنها براي هدف انتقال موثرتر اطالعات به گيرندگان ديگر خدمات بنا به  نمي باش

درخواستشان اجرا شده است، به شرط اينكه:
الف) ارايه دهنده خدمات اينترنتي اطالعات را تغيير ندهد؛

ب) ارايه دهنده خدمات اينترنتي با شرط دسترسي به اطالعات موافقت كند؛
ج) ارايه دهنده خدمات اينترنتي با استفاده قانوني از فناوري، كه به طور گسترده اي توسط 

صنايع استفاده مي شود، براي بدست آوردن اطالعات موافقت كند؛
د) ارايه دهنده خدمات اينترنتي در استفاده قانوني از فناوري كه به طور گسترده اي توسط 

صنايع استفاده مي شود، براي بدست آوردن اطالعات مداخله نكند؛
ــي به اطالعات  ــتن يا غيرفعال كردن دسترس ن) ارايه دهنده خدمات اينترنتي براي برداش
ــبكه برداشته شده  ــت بر پايه اين دانش كه اطالعات انتقال يافته از ش كه ذخيره كرده اس
ــي به آن غير فعال شده است، يا دادگاه يا مرجع قانوني اداره كننده اين  ــت، يا دسترس اس

امر را دستور داده، بايد سريع اقدام كند.
ــد، مطابق با نظام  ــته باش ٢. اين ماده روي دادگاه يا مرجع قانوني ذي صالح نبايد تأثير داش
ــت خود را  ــورهاي عضو، كه از ارايه دهنده خدمات اينترنتي بخواهند خواس حقوقي كش

قطع براي پايان يا از يك جرم پيشگيري كند.
١٣ بخشنامه تجارت الكترونيك اتحاديه اروپا مثال ديگري از مشابهات بين ساختار  ٣تبصره
١٧ ــه با ــد. رويكرد اتحاديه اروپا قابل مقايس ٧دگماتيك اياالت متحده و رويكرد اروپا مي باش
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ــره موقت ارايه ــئوليت ذخي ــن قواعد به تعيين مس ــر دو اي ــد. ه )b)١ مي باش )٧. § ٥١٧ U.S.C
ــئوليت پذيري را ــات اينترنتي كمك مي كنند و هر دو قاعده محدوديت مس ــدگان خدم دهن
ــبت مي دهند. با توجه به مسئوليت  ارايه دهندگان خدمات اينترنتي،٢ ــابه نس به نيازهاي مش
ــنامه تجارت الكترونيك اتحاديه ــت كه ماده ١٣ بخش ٣مهمترين تفاوت بين دو رويكرد اين اس
ــئوليت را با توجه به هر نوع جرم ــت بلكه مس ــده اس اروپا محدود به جرايم از كپي رايت نش

مستثنا مي كند.

۶-۴-۶ مسـئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي در دسـترس گذاشـتن
اطالعات (بخشنامه اتحاديه اروپا)

ــات اينترنتي كاركرد مهمي در ــواي قانوني، ارايه دهنده خدم ــا توجه به محت ــوص ب به خص
ارتكاب به جرم دارد. مجرمان كه محتويات غيرقانوني را آنالين در دسترس مي گذارند در كل
اين اطالعات را روي سرورهاي خودشان ذخيره نمي كنند. بيشتر وب سايتها روي سرورهايي
ــترس گذاشته مي شوند. ــط ارايه دهندگان خدمات اينترنتي در دس ــود كه توس ذخيره مي ش
ــه مي خواهد صفحه وبي را ايجاد كند مي تواند ظرفيت ذخيره اي را از ارايه دهنده ــر كس ك ه
خدمات اينترنتي براي ذخيره وب سايت اجاره كند. برخي از ارايه دهندگان خدمات اينترنتي

حتي فضاي وبي را رايگان براي تبليغات عرضه مي كنند.٣

DMCA روي تعهد ارايه دهندگان خدمات اينترنتي منابع  ــد. با توجه به اثر A اجرا ش DMCA ــط A.  اين ماده توس ١
زير را ببينيد:

٨ ــت - چگونگي پاك كردن جنبه مبهم هند، ــه دهندگان خدمات اينترنتي براي تخلفات كپي راي ــد اراي ٨، تعه Unni
RICH. J.L. & TECH. ١٣, ٢٠٠١، قابل دسترسي در سايت:

http://www.richmond.edu/jolt/v8i2/article1.html
Manekshaw، مسئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي: ايمني از تعهد تحت قانون كپي رايت هزاره ديجيتال و 
١٠١، قابل دسترسي در سايت: قانون ارتباطات درست، مجله مروري قانون رايانه و فناوري، جلد ١٠، ٢٠٠٥، صفحه
http://www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf

Elkin-Koren، فناوري مرئي: مسئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي براي ترافيك شبكه اي، مجله قانونگذاري 
٢٠٠٥، صفحه ١٥، قابل دسترسي در سايت: ،٩ و سياست عمومي، جلد

http://www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf
٢. بخش ٤-٤-٦ را ببينيد.

ــايتهاي بالگ در جرايم  ــاي وب رايگان در پيگيري هاي جنايي منبع زير را ببينيد: Evers، س ــا توجه به اثر فض ٣. ب
26,07,2005,، قابل دسترسي در سايت: ,CNET News سايبري،

http://news.zdnet.co.uk/security/0,1000000189,39210633,00.htm.
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ــد.  ــراي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي مي باش ــواي غير قانوني چالش ب ــايي محت شناس
به خصوص براي ارايه دهندگاني با جستجوي دستي براي محتويات غير قانوني در تعداد خيلي 
ــت. در نتيجه، نگارندگان بخشنامه تصميم به محدود كردن  ــايتها غير ممكن اس زياد از وب س
ــئوليت  ــئوليت ارايه دهندگان خدمات اينترنتي گرفتند. اگر چه، برخالف مورد قبلي، مس مس
ارايه دهنده خدمات اينترنتي مستثني نشده است. مادامي كه ارايه دهنده خدمات اينترنتي 
آگاهي در مورد فعاليت هاي غيرقانوني يا محتويات غيرقانوني ذخيره شده روي سرورش ندارد، 
او در اين مورد هيچ مسئوليتي ندارد. فرضي كه محتويات غير قانوني مي تواند روي سرورهايي 
ــتن آگاهي از اين موضوع در نظر گرفته نشده است. اگر  ــان با داش ــوند در اينجا يكس ذخيره ش
ــي آگاهي در مورد فعاليت هاي غيرقانوني يا محتويات غيرقانوني  ــده خدمات اينترنت ارايه دهن
بدست بياورد اگر به سرعت اطالعات غير قانوني را برندارد مي تواند شامل اين مشموليت شود.١

ضعف واكنش سريع منجر به ايجاد مسئوليت براي ارايه دهنده خدمات اينترنتي مي شود.٢

١٤ - ميزباني ماده
١. جايي كه ميزباني ارايه شده كه شامل ذخيره اطالعات ارايه شده توسط گيرنده سرويس 
ــورهاي عضو بايد تضمين دهند كه ارايه دهنده خدمات اينترنتي مسئول  ــد، كش مي باش

ذخيره اطالعات نمي باشد بنا به درخواست گيرنده، به شرط اينكه:
ــده خدمات اينترنتي آگاهي كافي از اطالعات يا محتويات غيرقانوني ندارد و  ــه دهن (a) اراي

از نحوه شرايط و ظهور فعاليت غير قانوني آگاهي ندارد؛ يا
ــتن  ــرعت براي برداش )b) ارايه دهنده خدمات اينترنتي، پس از اطالع و يافتن آگاهي، به س )

يا غير فعال كردن اطالعات اقدام مي كند.
ــا كنترل ارايه دهنده  ــود كه گيرنده خدمات تحت مجوز ي ــي نبايد اعمال ش ١ زمان ــد ٢. بن

خدمات اينترنتي عمل مي كند.
٣. اين ماده روي دادگاه يا مرجع قانوني ذي صالح نبايد تأثير داشته باشند تا مطابق با نظام 

١. اين فرآيند «مالحظه و برداشتن» ناميده مي شود.
٢. ارايه دهنده خدمات اينترنتي اغلب در موقعيت دشواري قرار مي گيرد. از يك طرف براي اجتناب از ايجاد مسئوليت 
ــتريانش دارد. اگر او اطالعات قانوني را  ــريع دارد - از طرفي ديگر الزامات خاصي را با توجه به مش نياز به واكنش س

بردارد كه تنها در نگاه اول غير قانوني به نظر رسيده باشد، اين مي تواند منجر به ادعا براي پرداخت غرامت شود.
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ــات اينترنتي بخواهند قطع خدمات يا ــورهاي عضو، كه از ارايه دهنده خدم ــي كش حقوق
ــورهاي عضو براي ــت روي كش ــگيري از يك جرم، همچنين اين تأثير نبايس دادن يا پيش

برداشتن يا غير فعال كردن اطالعات باشد.
ــان را ــد كه سرويسهايش ٤ماده ١٤ براي ارايه دهنده خدمات اينترنتي هم قابل اعمال مي باش
محدود به اجاره خدمات ذخيره اطالعات فني مي كنند. سرويس هاي اينترنتي پرطرفدار مثل

سكوهاي حراجي كه خدماتي را عرضه مي كنند.١

۷-۴-۶ شروط الزام به نظارت (بخشنامه اتحاديه اروپا)
قبل از اجرايي شدن بخشنامه در برخي از كشورهاي عضو قطعي نبود كه آيا ارايه دهندگان
ــراي نظارت بر فعاليت هاي كاربران ــاس جرمي از الزامات ب ــات اينترنتي مي توانند بر اس خدم
ــرد قانوني قرار بگيرند. جدا از تضاد احتمالي با قواعد حفاظت اطالعات و رازداري ــت پيگي تح
مخابرات، چنين الزاماتي منجر به مشكالتي به خصوص براي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي
مي شود كه هزارها وب سايت را ذخيره مي كنند. براي اجتناب از اين تضادها بخشنامه الزامات

كلي براي نظارت بر اطالعات ذخيره شده يا ارسال شده را مستثني مي كند.

ماده ١٥ - نظارت بدون الزام
١. كشورهاي عضو نبايد الزامي كلي را روي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي تحميل كنند،
ــال ١٤، براي پاييدن اطالعاتي كه ذخيره يا ارس ٤تا ١٢ ــرويس ها تحت مواد زماني كه س

شده، و نبايد ملزم به گشتن فعال به دنبال فعاليت هاي غير قانوني شوند.
ــورهاي عضو مي توانند الزاماتي را وضع كنند براي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي ٢. كش
جامعه اطالعاتي براي آگاه كردن مراجع قانوني از فعاليت هاي غير قانوني صورت گرفته
توسط گيرندگان خدمات شان يا الزام به برقراري ارتباط با مراجع قانوني، بنا به درخواست

آنها، هويت گيرندگان سرويس هايشان را فاش كنند.

١. با قادر ساختن مشتريانشان به عرضه محصوالت آنها ظرفيت ذخيره اي براي اطالعات مورد نياز اختصاص مي دهند.
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۸-۴-۶ مسئوليت براي هايپرلينك ها
ــش مهمي در اينترنت بازي مي كنند. آنها ارايه دهنده هايپرلينك را براي  ــا نق هايپرلينك ه
ــازند. به جاي تنها عرضه جزييات  ــردن كاربر به اطالعات آنالين ويژه اي قادر مي س ــت ك هداي
ــايت  ــط ارايه كننده نام دامنه وب س ــي به اطالعات (براي مثال توس فني از چگونگي دسترس
جايي كه اطالعات عرضه مي شود)، كاربر مي تواند با كليك روي هايپرلينك به طور مستقيم 
ــته باشد. هايپرلينك فرماني براي مرورگر وب براي بازكردن  ــي داش فعال به اطالعات دسترس

آدرس اينترنتي مورد درخواست ارايه مي كند. 
در حين نگارش بخشنامه اتحاديه اروپا نياز به قواعدي براي هايپرلينك ها به طور گسترده اي 
ــان با توجه  ــورهاي عضو را قوانينش مورد بحث قرار گرفت.١ نگارندگان تصميم گرفتند كه كش
ــازي نكنند. به جاي آن آنها رويه بازبيني را اجرا  ــئوليت براي هايپرلينك ها به يكسان س به مس
كردند براي تضمين اينكه نياز براي پيشنهادها در خصوص مسئوليت ارايه دهندگان خدمات 
اينترنتي در قبال هايپرلينك ها و سرويس هاي ابزاري را در نظر گرفتند.٢ تا زمان وضع قانون 
ــورهاي عضو براي توسعه راهكارهاي مليشان  ــئوليت در قبال هايپرلينك ها در آينده، كش مس
ــي مسئولين ارايه دهندگان  ــورهاي اتحاديه اروپا تصميم به بررس ــند.٣ برخي كش آزاد مي باش
خدمات اينترنتي در قبال هايپرلينك ها در ماده اي اختصاصي گرفتند.٤ اين كشورها مسئولين 
ارايه دهندگان خدمات اينترنتي در قبال هايپرلينك ها را بر اساس همان اصولي كه به تبصره 
١٤ بخشنامه قبلي قرار داده اند.٥ اين رويكرد نتيجه اي منطقي از موقعيت قابل مقايسه ارايه 

.٢٠٤ Spindler، چند رسانه و ركت ١٩٩٩، صفحه .r ١
ــنامه تسليم  ــي از اجراي اين بخش ــيون بايد گزارش ــال، كميس ٢٠٠٣، و پس از آن هر دو س ١٧ جوالي ١. قبل از .٢
پارلمان اروپا، شوراي اقتصادي و كميته اجتماعي نمايد، اگر ضروري باشد با پيشنهاداتي براي وفق دادن مطابق قانون، 
ــرويس هاي جامعه اطالعاتي، به ويژه با توجه به پيشگيري از جرايم، حفاظت  ــعه هاي فني و اقتصادي در زمينه س توس

از كم سن و ساالن، حفاظت از مشتريان و براي عمل مناسب بازار داخلي.
ــنهاداتي در خصوص مسئوليت ارايه دهندگان  ــازگاري اين بخشنامه، گزارش بايد به ويژه پيش ــي براي س ٢. در بررس
ــرويس هاي ابزاري را تجزيه و تحليل و ارايه نمايد، رويكردهاي «مالحظه  خدمات اينترنتي در قبال هايپرلينك ها و س
ــده. همچنين گزارش بايد نياز به شرايط اضافي براي  ــبت دادن مسئوليت به محتويات برداشته ش ــتن» و نس و برداش
١٢ و ١٣، با راهكار توسعه فني، و اعمال كردن  استثناها از مشموليت تجزيه و تحليل نمايند، ارايه شده در تبصره هاي

احتمالي بازارهاي داخلي به به ارتباطات تجاري ناخواسته توسط پست الكترونيك.
.٤٩٧ ٦٠٤.Spindler، چند رسانه و ركت ٢٠٠٢، صفحه Freytag،  چند رسانه و ركت ٢٠٠٠، صفحه .٣

٤. اسپانيا، پرتغال و اتريش
COM(٢٠٠٣)، ٧٠٢، صفحه ١٥ را ببينيد. ٥. گزارش كاربرد بخشنامه تجارت الكترونيك -
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دهندگان هايپرلينك و اطالعات مي باشد. در هر دو مورد ارايه دهندگان محتواي غير قانوني
در دسترس دارند، يا حداقل به اين محتويات مرتبط هستند.

ECC اتريش مي باشد:١ ١٧ ٧مثالي در اين مورد بخش
ECC اتريش - مسئوليت در قبال هايپرلينك ها ٧بخش ١٧

(١) ارايه دهنده اي كه كه دسترسي به اطالعات را مقدور مي سازد براي فرد سومي با ارايه
لينك الكترونيك مسئول اطالعات نيست اگر وي:

١. آگاهي از اطالعات يا فعاليت غيرقانوني ندارد، و زماني كه فعاليت غيرقانوني كشف شود،
ــانگر اين نباشد كه به نظر ارايه دهنده خدمات فعاليت غيرقانوني ــرايط نش از حقايق يا ش

بوده است؛ يا
٢. پس از كسب اطالع يا آگاهي، براي برداشتن لينك الكترونيكي به سرعت اقدام نمايد.

۹-۴-۶ مسئوليت موتورهاي جستجوگر
ارائه دهندگان موتور جستجوگر خدمات جستجوگر را براي شناسايي اسناد مورد عالقه با
مشخص كردن معيار خاص عرضه مي كنند. موتور جستجوگر براي اسناد وابسته كه همخواني
ــتجو خواهد كرد. موتورهاي جستجوگر نقش در توسعه ــط كاربر جس ــده توس با معيار واردش
ــد اما در ــي مي باش ــايت قابل دسترس موفق اينترنت بازي مي كنند. محتوياتي كه روي يك س
نمايه موتور جستجوگر فهرست نشده است، تنها زماني قابل دسترسي مي باشد كه فرد آدرس
ــدون اغراق مي توان گفت كه ــاره مي كنند كه ب ــنبايوم اش ــد. اينترونا و نيس URL آن را بدان

"موجوديت سايت بسته به فهرست شدن در نمايه موتور جستجوگر دارد".٢

1. § 17 - Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links
(1) Ein Diensteanbieter, der mittels eines elektronischen Verweises einen Zugang zu
fremden Informationen eröffnet, ist für diese Informationen nicht verantwortlich,
sofern er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tasächliche Ken-
ntnis hat und sich in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder
Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeitoder Information of-ff
fensichtlich wird, oder, sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt hat,
unverzüglich tätig ird, um den elektronischen Verweis zu entfernen.
٥، بهتر كردن وب: چرا موتورهاي جستجوگر مهم هستند، صفحه ٥، قابل دسترسي در سايت: Introna/Nissenbaum.m ٢
http://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/searchengines.pdf
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مثل مورد هايپرلينك ها، بخشنامه اتحاديه اروپا شامل استانداردهايي نيست كه مسئوليت 
اپراتورهاي موتورجستجوگر را تعريف كند. بنابراين برخي كشورهاي اتحاديه اروپا تصميم به 
ــي مسئوليت ارايه دهندگان موتورجستجوگر در ماده اي اختصاصي گرفته اند.١ برخالف  بررس
ــان را بر اساس اصول يكسان قرار نداده اند.٢ اسپانيا٣ ــورها قواعدش مورد هايپرلينك، همه كش

ــه اتريش٤ بر پايه  ــنامه قرار داده اند، در حاليك ــه ماده ١٤ بخش ــان را برپاي ــال قواعدش ٤و پرتغ
محدوديت مسئوليت ماده ١٢ قرار داده است.

COM(٢٠٠٣)، ٧٠٢، صفحه ٧ را ببينيد. ١. اتريش، اسپانيا، پرتغال. گزارش كاربرد بخشنامه تجارت الكترونيك -
COM(٢٠٠٣)، ٧٠٢، صفحه ١٥ را ببينيد. ٢. گزارش كاربرد بخشنامه تجارت الكترونيك -

3. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
(LSSICE) - Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten
enlaces a conteni-dos o instrumentos de búsqueda (Spain) 1. Los prestadores de servi-
cios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan
en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán respon-
sables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre
que:_a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la
que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero
susceptibles de indemnización, o_b) si lo tienen, actúen  on diligencia para suprimir o
inutilizar el enlace correspondiente. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el
conocimiento efectivo a que se refiere la letra a) cuando un órgano competente haya
declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a
los mismos, o se hubiera  eclarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la
correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada
de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros
medios de conocimiento efectivo que pudieranestablecerse.
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado primero no operará en el
supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control
del prestador que facilite la localización de esos contenidos.
4. Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Suchmaschinen
§ 14. (1) Ein Diensteanbieter, der Nutzern eine Suchmaschine oder andere elektronische
Hilfsmittel zur uche nach fremden Informationen bereitstellt, ist für die abgefragten
Informationen nicht verantwortlich, sofern er 1. die Übermittlung der abgefragten In-
formationen nicht veranlasst,
2. den Empfänger der abgefragten Informationen nicht auswählt und
3. die abgefragten Informationen weder auswählt noch verändert.
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person, von der die abgefragten Informa-
tionen stammen, dem Diensteanbieter untersteht odervon ihm beaufsichtigt wird.
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ECC اتريش - مسئوليت اپراتورهاي موتور جستجوگر بخش ١٤
ــتجوي ــتجوگري يا ابزار الكترونيكي ديگري براي جس ــده اي كه موتور جس ــه دهن (١) اراي
ــرط ــط افراد ندارد به ش ــئوليت در قبال انجام جرم توس ــترس مي گذارد مس اطالعات در دس

اينكه:
١. انتقال را شروع نكند؛

٢. گيرنده انتقال را انتخاب نكند؛ و
٣. اطالعات انتقالي را انتخاب يا تغيير ندهد.

منابع قانوني
كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا١

مدل قانوني كشورهاي مشترك المنافع در رايانه و جرايم رايانه اي٢
پيش نويس كنوانسيون استانفورد٣

١. كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا، قابل دسترسي در سايت:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm

٢. مدل قانوني كشورهاي مشترك المنافع در رايانه و جرايم رايانه اي، قابل دسترسي در سايت:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-
5204-4FAB-AA77-86970A639B057%D_Computer%20Crime.pdf

٣. پيش نويس كنوانسيون استانفورد، قابل دسترسي در سايت:
http://www.stanford.edu/~gwilson/Transnatl.Dimension.Cyber.Crime.2001.p.249.pdf


