ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ درون ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻳﻮروﭘﻞ

ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ

ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی اروﭘﺎ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻮروﭘﻞ )ﭘﻠﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( ،ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از آنﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ،
رﺷﺪ ﮐﺮد .داگ درﻳﻨﮏواﺗﺮ) (Doug Drinkwaterﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ از دﻓﺎﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻪ ﻫﻠﻨﺪ ،در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
درﻳﺎﺑﺪ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی اروﭘﺎ ) ،(European Cybercrime Centreﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ  ،EC3در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺮﺟﻪ
ﻣﻌﺮوف ﭘﻠﻴﺲ اروﭘﺎ ،ﻳﻮروﭘﻞ ) ،(Europolدر ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﻗﺮار دارد و  850ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ از  28ﮐﺸﻮر
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ژاﻧﻮﻳﻪ  2013ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ در ﺳﺎل  2015ﮐﺎﻣﻼ ً ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎر
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎد ﺷﺪه زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻳﻮروﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ
ﺷﺎﻣﻞ  ،Info Hub ،SOCﺿﺪﺗﺮورﻳﺴﻢ ،راﻫﺒﺮی و ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﺮﮐﺰ  EC3ﻧﻴﺰ ﺑﺮای راﻫﺒﺮدﻫﺎ
و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را دارد .ﺑﺨﺶ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮش
ﺳﺎﻳﺒﺮی ،ﺳﺎﻳﺒﻮرگ )ﺟﺮمﻫﺎی ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪ( و ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﻪ  SCﺑﺎ ﺗﺮوﺋﻞ اورﺗﻴﻨﮓ )(Troels Oerting
رﯾﯿﺲ و ﭘﺎﺋﻮل ﮔﻴﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ از ﺑﺎزرﺳﺎن ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی در ﻳﻮروﭘﻞ دﻳﺪار ﮐﺮد ﺗﺎ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ و ﻧﻴﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ رو دارد آﮔﺎه ﺷﻮد.
اورﺗﻴﻨﮓ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او و ﮔﺮوﻫﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻫﻢﮔﺎم ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً  70ﻧﻔﺮ )ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ( دارﻳﻢ «.اﻣﺎ ﭘﻴﺶ
از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اورﺗﻴﻨﮓ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ،
ﻳﻮروﭘﻞ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺶﺗﺮی را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد.
او اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺪام اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ ﺑﻮد .ﮐﺸﻒ ﺟﺮم دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ درﺑﺎره اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮی دارﻧﺪ .اورﺗﻴﻨﮓ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺻﺮﻓﺎ ً ﻳﮏ ﻧﻔﺮ را از ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺐ ،ﺗﻮ اﻻن ﻳﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ «.دﻳﺪﮔﺎه او اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را در اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد» :در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﻳﺪ ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺪﺗﺮ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻣﻨﺎﺳﺐ )اﻳﻦ ﮐﺎر( رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ «.در ﮔﺴﺘﺮه
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ  EC3ﺑﺨﺶ راﻫﺒﺮدﻫﺎ دﻳﺪی ﻓﺮاﮔﺴﺘﺮ و ﺑﺎﻟﮕﺮدﮔﻮﻧﻪ دارد ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ آن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی از
ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ،ﭘﻲﮔﻴﺮی و راﻫﺒﺮی اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﺋﻮل ﮔﯿﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ آن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی ﻧﺎمآﺷﻨﺎی  Gameover Zeusو CryptoLocker

ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻴﺰی ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻟﻮده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﻴﺪی داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ) (NCAﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺑﺪاﻓﺰار  Shylockرا درﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد ،و ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪﻧﺎم  Outreachاز ﺷﺮﮐﺎی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻓﻴﺲﺑﻮک ،ﺗﻮﻳﻴﺘﺮ ،ﮔﻮﮔﻞ ،آﻣﺎزون و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮏآﻓﯽ ،ﮐﺴﭙﺮﺳﮑﯽ،
ﺳﻴﻤﻨﺘﮏ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﺎﻧﮏ اروﭘﺎ و  21ﺑﺎﻧﮏ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .از دﻳﺪ اورﺗﻴﻨﮓ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎ ﺣﻴﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﺼﺺ در ﺣﻴﻄﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮی را ﻣﯽﺗﻮان در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻳﺎﻓﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﮔﺎمﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮدارد؛ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪارد .از اﻳﻦ رو ،در ﺗﻼش
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺷﮑﻮﻓﻨﺪه ﻓﻨﺎوری
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﮕﻪ دارد .اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ ،ﺑﺰرگداده و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  EC3ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد
درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮏآﻓﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎی  EC3اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻓﻌﻼ ً ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی روز ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد؛ ﺟﺮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  350ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻳﺎن در ﭘﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ،ﻧﺒﻮد ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ در ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی اﺳﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺗﺒﻬﮑﺎر اﻏﻠﺐ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﻳﻞ دورﺗﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ،ﺣﻤﻠﻪای را ﻋﻠﻴﻪ آن ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮورﻫﺎی ﭘﺮاﮐﺴﯽ
ﺗﺮاﻓﻴﮏ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف
اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻧﻴﺮوی ﭘﻠﻴﺲ ﭘﺪﻳﺪ آورد و ﺑﺎزرﺳﺎن را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ
از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ آنﻫﺎ روﺑﻪرو ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮانﻣﻨﺪی اﻳﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮمﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ  EC3روی ﻣﯽآورﻧﺪ.

مشکل اصلی برای نيروهای قضایی و قانونگذاران ،نبود مرزهای جغرافيایی در جرمهای سايبری
است .گروههای تبهکار اغلب صدها مايل دورتر از کشور هدف ،حملهای را عليه آن صورت میدهند و
با استفاده از سرورهای پراکسی ترافيک اينترنتی خود را به حيطههایی سوق میدهند که فراتر از
حيطه مسئوليت نيروهای قضایی کشور هدف است.

اورﺗﻴﻨﮓ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و رؤﺳﺎی آنﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺑﺎ ﻳﻮروﭘﻞ
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ  EC3اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺗﺤﺎدﻳﻪ
اروﭘﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺮون از ﺣﻴﻄﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﺤﻮﻳﻞ
دادن ﻫﮑﺮﻫﺎی ﻣﻈﻨﻮن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .اورﺗﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ »ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد «.ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :آﻳﺎ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ داد؟ آﻳﺎ آنﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؟ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد؟« ﺑﻪﻧﻈﺮ او ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﯽ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰارشدﻫﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻄﻪای را از ﻗﻠﻢ ﻧﻴﺎﻧﺪازد ،ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در
آن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﻪ ﺟﺮمﻫﺎ در آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اورﺗﻴﻨﮓ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن  85درﺻﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ در  EC3ﺑﻪ ﺟﺮمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ آنﻫﺎ
روﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .او اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻓﺮﻳﻘﺎ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭼﻴﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﻇﺮف ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه از  9/2ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود  4ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ،
اﻳﻦ روﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎﺋﻮل ﮔﻴﻠﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ را در اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺪت زﻳﺎدی در ﻣﻘﺎم ﻣﺪﻳﺮ
واﺣﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮمﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ) (CCIUدر ﺳﺮوﻳﺲ ﭘﻠﻴﺲ اﻳﺮﻟﻨﺪ ) (Garda Síochánaﮐﺎر ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﺳﺮﺷﺎن ﺧﻴﻠﯽ ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او» :اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ دو ،ﺳﻪ
ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ واﻗﻌﺎ ً ﺟﺎﻟﺐ «.اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی و
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻴﻠﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه او ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﻴﺪوار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺑﻨﻴﺎن  J-Catﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺶ  J-Catدر ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ،ﮔﻴﻠﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺎزرﺳﺎن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ درﺑﺎره
ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻴﻢ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻴﻠﻦ ،وﺟﻮد 23

زﺑﺎن و  28ﻣﺤﺪوده ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺮزﻫﺎی اروﭘﺎ ،ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی و ﻧﺒﻮد ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت روزاﻧﻪای اﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺮدآوری ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه را ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻴﻠﻦ ،ﺗﻔﺎوت ﺷﻮاﻫﺪ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی
ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ در ﺟﻬﺎن ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر( اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻳﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮﻳﺪ ،ﮔﺮدآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،ﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺮوﺧﺖ و از آن ﭘﻮل درﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﻳﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﻞ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻮارد ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ دادهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ،از رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻴﺰی ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺳﺎﻳﺒﺮی اﺗﮑﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻏﯿﺮدﻗﻴﻖ ،و در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺿﻤﻦ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﺗﺮ ،در اﺛﺮ ﻧﺎﺑﻮدی دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻢ ﮔﻴﻠﻦ و ﻫﻢ اورﺗﻴﻨﮓ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰارشدﻫﯽ را ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﻫﻴﭻ روﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای اﻳﻦ
ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .اورﺗﻴﻨﮓ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮن  19ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﺮاﻳﻢ ﻗﺮن  21ﺑﺮوﻳﻢ «.او ﺑﻪ
ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪروی ﻫﻤﺎن ﺳﺎز و ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از آن در
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮمﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮاﻫﺪ و ﭘﺮسوﺟﻮی ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت .ﺿﻤﻦ اﻳﻦ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺪون دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎری ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ از اورﺗﻴﻨﮓ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او اﻏﻠﺐ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮی را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ دﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت درﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ و ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺟﺎی ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ آﺷﮑﺎرا درﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی اﺳﺖ .ﮐﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎرک ﻟﻴﻔﻠﻨﺪر ،ﻣﺸﺎور ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری دﻓﺎع ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺑﺨﺶ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪ ﻧﺎﺗﻮ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢﺗﺮی دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻮز  ENCASEﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ /دراﻳﻮﻫﺎی
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﮔﻴﻠﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ،ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮی ،ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،آیاسﭘﯽﻫﺎ،
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﯽﺷﺪه و ...درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ او ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻴﺶﺗﺮی دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮐﻢﺗﺮی دارﻧﺪ ﻣﺸﺎوره دﻫﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺿﻌﻴﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﻨﺪ«.
در ﺧﻼل ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر  ،SC Magazineﺑﺎزرﺳﺎن  EC3وارد اﺗﺎق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و درﺑﺎره ﻫﺮ ﭼﻴﺰی از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺎزهﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎری آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮﺷﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﻮد در واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮی ﭘﻴﺶرﻓﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک آنﻫﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ

روﻧﺪﻫﺎی ﮐﻠﻴﺪی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ،اﺳﺘﻔﺎده از  Torﺑﺮای ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎتﻧﺖﻫﺎی در
ﺣﺎل ﮐﺎر ،و ﺳﺮورﻫﺎی دﺳﺘﻮر و ﮐﻨﺘﺮل ) (C&Cاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی  ،EMVﻣﺒﺎﻟﻎ
ﺳﺮﻗﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  EMVﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺎپ ون اوس ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﺒﻮرگ در  ،EC3درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻳﻮروﭘﻞ ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
»ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد؛ از اﻳﻦ رو ،وﻗﺘﯽ ﺷﺎﻧﺲ اﻳﻦ را
ﻳﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2007در اﻳﻦﺟﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ،ﻗﺪر اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را داﻧﺴﺘﻢ و ﻫﻨﻮز اﻳﻦﺟﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻳﮏ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺰرگ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﻳﻨﮏ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺧﻴﻠﯽ زﻳﺎد در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح در دﺳﺘﻮر
ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻨﮏ ﻫﻤﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در
ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ«.
ﻣﺎرﺳﻴﻦ اﺳﮑﻮرﻧﮏ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ »ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ« ،ﻳﮏ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻮروﭘﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﮐﺎر او ﭘﺎﻳﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﺣﻴﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ او از ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﻞ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﮏ ﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن
روز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ »اﻟﮕﻮﻫﺎ« در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎسﺳﺎز ،و
ﺟﺮم ﺳﺎﻳﺒﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮوﻳﺲ ) (Cyber-crime-as-a-serviceاز ﺟﻤﻠﻪ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮرد
آﺧﺮ در ﮔﺰارش اﺧﻴﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اورﺗﻴﻨﮓ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻧﻮﻳﺴﺎن زﺑﺪه ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﮔﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺠﺎرب
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اورﺗﻴﻨﮓ EC3 ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻣﺸﻐﻮل
ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺖ.

ﮔﺴﺘﺮش در آﻳﻨﺪه
از دﻳﺪ ﮔﻴﻠﻦ ،اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ از ﺣﻴﺚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮمﻫﺎ دارد ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺪ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را
ﺑﺒﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ «.و
ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ» :در ده ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮی دارﻳﻢ و ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی را
در ﺳﻄﺢ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺷﺎﻳﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺮﻳﮏ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮس ﻳﺎﺑﺪ.
اورﺗﻴﻨﮓ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎی ﮔﺰارشدﻫﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﻘﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮمﻫﺎی
ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ آب
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ را در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ .ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ .در اﻳﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭼﻴﻨﯽﻫﺎ و روﺳﯽﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ؛ زﻳﺮا آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ
دﺳﺖﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و درﺑﺎره آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪ .اﻳﻦ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ EC3
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
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