فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،2تابستان 773-794 :6931

حمالت سایبری و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه
(مطالعۀ موردی :حمالت سایبری به گرجستان)
پرستو اسمعیلزادۀ مالباشی ،1محسن عبداللهی ،*2سیدقاسم

زمانی3

چکیده
قرن  12آغاز تحول در یکی از حوزههای حقوق بینالملل یعنلی حقلوق خااملمام خحللحا
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مقدمه
ایجاد و رشد ش فتا یز اینتر ت سب ب وجلودآخلدن جاخعلۀ اطالعلاتی جهلا ی شلده اسلت.
دولتها از اینتر ت برای ارائۀ اطالعام ب شهرو دا شان استفاده خلیكننلد (.)Lipson, 2002: 3
اینتر ت همزخان با ایجاد خیلیونها شغ جدید خطرها و تهدیدهای جدی را یز با خلود هملراه
آورده است .روابط تجاری و جواخع در ك ب طور فزایندهای ب كاخپیوتر و شبک هلای اینتر تلی
ختکی شده ا د ك این خوروع سب ب وجودآخدن حمالم و جرایم سایبری در د یا شلده اسلت.
پیشرفت روزافلزون تکنوللوژی در تملاخی ابعلاد ز لدگی بشلریت خوجبلام دگرگلو ی و تغییلر
رو های توس ب جنگ را یز برای دولتها فراهم كرده است ،ب طوری ك خیتوان ادعا كلرد
ك خاهیت جنگ اخروزه با توج ب پیشرفتهای تکنولوژی تغییر كرده و دگرگون شده است بل
طوری ك فضای سایبر بعد از زخین ،دریا ،هوا و جو بل خنزللۀ پنجملین خیلدان بلرد شلناخت
خیشود ( .)Cornish & others, 2010: viiiبا پیشرفت روزافزون تکنولوژی و وابحلت ی كشلورها
ب این تکنولوژی ،خی توان ب این حقیقت رسید كل جنلگهلای دهل هلای آینلده جنلگهلای
سایبری خواهند بود.
اخروزه عالوه بر اینک ب كارگیری فضای سایبر ب خنزلۀ یک رو جن ی خححوب خلیشلود،
این فضا و سالحهای كاربردی در آن ب خنزلۀ ابزار جنگ یز در اختیار دولتها علیل اهدافشلان
قرار گرفت است .دولتها دریافت ا د ك توس ب فضای سایبر ب خنزلۀ خیدان جنگ و استفاده از
سالحهای سایبری در آن خزایای زیادی ب همراه دارد .حمالم و جنگ در فضای سایبر ب دلی
گمنامخا دن هویت حمل كننلدگان ،ارزانبلودن حملالم ،سلرعت ،خشلکالم خوجلود در بحل
ا تحاب و خبهم بودن قواعد قابل اعملال در فضلای سلایبر از اسلتقبال بیشلتری در خقایحل بلا
جنگهای سنتی برخوردار د .از طرف دی لر ،وابحلت ی روزافلزون دوللتهلا بل فضلای سلایبر،
اطالعاتی ك این فضا در اختیارشان قرار خیدهد و آسی پذیری سب ححلا بلودن و اهمیلت
این حمالم خیشود ب گو ای ك با پیشرفت تکنولوژی ،ب كارگیری حمالم سلایبری بل جلای
جنگ سنتی دور از ا تظار اواهد بود .حقوق بینالمل بشردوستا یز از جمل شلاخ هلایی از
حقوق بینالمل است ك ب ویژه ب واسطۀ پیشرفت تجهیزام و ابزارهای توسل بل زور ختحلول
شده است .این تحول ب ویژه با ورود فضای خجازی شکلی جدید یافت است و این پرسلش را بل
ذهن ختبادر خیكند ك آیا حقوق بشردوستا ۀ بینالمللی خوجود خیتوا د ب ابهاخام خوجلود در
توس ب جنگهای خجازی پاسخ دهد و آیا این ظام حقوقی سنتی خیتوا د ب ظمی هنجلاری
در فضای سایبری بیا جاخد؟ با توج ب تعریف خااملمۀ خحللحا و للزوم توسل بل حملالم
فیزیکی از سوی ختااممان ،شدم و آستا ۀ تاری  ،برخی بر این ظر د ك این ظلام حقلوقی
پاسا وی خعضالم خوجود در توس ب جنگ خجازی یحت و در عین حال برخی ب واسطۀ آثار
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و تبعام این جنگها ،قواعد و خقررام حاكم بر خااممۀ خحلحا ۀ سنتی را قاب تحری بل ایلن
حوزه خیدا ند .ب همین لحاظ ررورم قطعی دارد ك جواخع بشری عالوه بلر دسلتیابی هرچل
دقیقتر علمی و كاربردی ب این پدیدۀ جدید در زخین های خاتلف ب تجزی و تحلیل خباحل
خاتلف حقوقی آن در سطح بینالمل از جمل جای اه حقوق بینالمل بشردوسلتا در آن یلز
خبادرم ورز د .براسا ظریۀ دوم ذكرشده الزم است تا ب امول حاكم بر حقلوق بشردوسلتا ۀ
بینالمللی از جمل ام تفکیک ،تناس  ،بیطرفی و لزوم رعایت ررورم ظاخی توج شلود .بلا
توج ب ورعیت ،خصومیام و شرایط خامی ك هر كدام از حملالم سلایبری -كل بل وقلوع
پیوست است -ب خود اختصاص خیدهند ب ظر خیرسد برای تحلی و تبیلین قابلیلت اعملال
قواعد خوجود در حقوق بینالمل در اینگو حمالم بهترین راهح خطالعۀ خلوردی ایلنگو ل
حمالم باشد تا رمن بررسی خصومیام حمالم خذكور ،جای لاه آن حملالم یلز در خقلررام
حقوق بینالمل فعلی ارزیابی شود .از جمل حمالم سایبری ك در چند سلال اخیلر بل وقلوع
پیوست حمالم سایبری ب گرجحتان است ك با توج ب خصوملیام ایلن حملالم و شلرایط
خامی ك طی آن این حمالم ب وقوع پیوست یازخند بررسی و ارزیابی جداگا ای است .لذا از
این حی در خقالۀ حارر ،احت ب خفهومشناسی جنگ سایبری ،سپ قلمرو و حدود شلمول
آن و امول حاكم بر آن در قال حقوق بشردوستا ۀ بینالمللی خیپردازیم و با توج بل خطالعلۀ
خوردی حمالم گرجحتان ب ارزیابی قضی خواهیم پرداخت.

مفهومشناسی جنگ سایبری
همانطورك پیشرفت تکنولوژی در تمام ابعاد ز دگی بشر تأثیر خیگذارد تأثیر آن در رو هلای
جنگ یز اجتناب اپذیر است .فضای سایبری عالوه بر اینک اكنون ب خنزلۀ یک وع ابزار جنلگ
ب كار گرفت خیشود ،از جهت تحلیلی یز جنگ در این فضا ب خنزلۀ یکی از رو های جنلگ و
فضای خذكور ب خنزلۀ یک خیدان جنگ خورد توج قلرار گرفتل اسلت .فضلای سلایبر در حلال
تبدی شدن ب یک خیدان جنگ جدید جها ی اسلت كل خمکلن اسلت بلرای روابلط خصلما
ب تنهایی یا در كنار دی ر خیدانهای عملیاتی اسلتفاده شلود ( .)Yde, 2013: 3هملانطلور كل
از زخین ،دریا ،هوا و فضا از فضای سایبر ب خنزلۀ پنجملین خیلدان بلرد2
پیشتر اشاره شد پ
ام برده خیشود ( .)Tsagourias & Buchan, 2015: 436ب طور كلی فضای سایبر خنبعی بلرای
تبادل اطالعام تلقی خی شود .از ظر فیزیکی تعریفی ك خی توان از این فضا ارائل كلرد عبلارم
است از فضای ارتباط بین تعداد بیشماری از كاخپیوترهلا و سیحلتم هلا (املال ی.)2-9 :2939 ،
درخصوص تعریف فضای سایبر هیچ اتفاق ظری وجود دارد ب همین ترتی تعریف خشلا و
1. Fifth Battlespace or Battlefield.
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دقیقی از جنگ سایبری خوجود یحت (همان .)9 :تعاریف ختعددی درخصوص جنلگ سلایبری
بیان شده است از جمل اینک عدهای آن را شاخ اقلداخاتی خلیدا نلد كل بل خنظلور تاریل ،
ا حداد ،تنزل یا خات كردن اطالعام یک كاخپیوتر یا یک شبک شلک خلی گیلرد یلا بعضلا بل
تهاجمیبودن این اقداخام تأكید خیشلود ( )Sandvik, 2012: 31و علدهای دی لر یلز بل آثلار
ب جاخا ده از اینگو حمالم بیشتر توج دار د (.)Waxman, 2011: 432
پیشرفت تکنولوژی سب شده است كل دوللتهلا بل ایلن تیجل برسلند كل اسلتفاده از
سالح های سایبری ب جای استفاده از سالحهای سنتی خی توا د خزایای زیادی را برایشان همراه
داشت باشد .از آ جا ك فضای سایبر فضایی خبتنی بر گمناخی است و حمالم در این فضا بحیار
ارزان تر و سریع تر از رو های سنتی و ا تحاب در حمالم سایبری اخری دشلوار اسلت ،از ایلن
حمالم استقبال زیادی شده است .همچنین ،خرتکبان ایلن حملالم بل دلیل فقلدان هرگو ل
خعاهده یا عرف بین المللی ،ك اینگو حمالم را ب طور خحتقیم خورد خطاب قرار دهد ،از این
كمبود با توس ب اینگو حمالم استفاده خیكنند .از طرف دی ر ،با رشد روزافزون تکنوللوژی
و وابحت ی شدید دولتها ب اینتر ت و تکنولوژیهای وابحت ب آن ،این فضا در ملورم فقلدان
یا ق اخکا ام اخنیتی (ححنبیکی )29-22 :2932 ،ب خنزلۀ رعف دولتها تلقلی خلیشلود و
خیتوا د هدف دشمن برای حمل قرار گیرد .جنگ سایبری خعموال درگیلری بلین دوللتهلا در
فضای سایبر است ،اخا خمکن است ب طرق گو لاگون بلازی ران غیردولتلی را یلز درگیلر كنلد.
خصومیت دی ری ك جنگ در فضای سایبر دارد این است ك هدایت دقیق و خناس حمل در
جنگ سایبری بحیار خشک است .عملیاتی ك در فضای سایبری یا خیدان برد خجازی ب وقوع
خیپیو دد ب سادگی قاب شناسایی یحت ،بنابراین ا تحاب آن عم یلز بل هملین شلک كلار
سادهای یحت .اینگو عملیام و حمالم خیتوا ند در هایت آثار فیزیکلی یلز در پلی داشلت
باشند ،اخا حمالم ذاتا و خعموال ب مورم پنها ی اتفاق خیافتند.
بعضی بر این ظر د ك جنگ جها ی دوم آغاز جنگ سایبری است ك طی آن ارتش طلرف
خقاب ب مورم عمدی از طریق هک رادیوی هواپیماهلای ظلاخی اغفلال خلیشلد ( Research
 .)Report, XVII. Model United Nations of Lübeck (MUNOL), 2014: 3بعلد از خواجهل
با حمالتی از قبی آ چ در سال  1000در استو ی اتفاق افتاد ،رودررو شدن با جنلگ سلایبری
از اهمیلت ویلژهای برخلوردار شلد ( .)Kelsey, 2008: 1429از جملل دی لر حملالم سلایبری
خهم ویرو استاك ت بود كل در سلال  1020بلا هلدف تحلت تلأثیر قلراردادن تأسیحلام و
تجهیزام غنیسازی اورا یوم ایران ب وقوع پیوست .اهمیت این ویرو ب گو ای بود ك برخلی از آن
ب خنزلۀ سالح سایبری ك خیتوا د آثاری فیزیکی داشت باشلد لام خلیبر لد (خللفررلایی:2931 ،
.)222
ب طور یقین جنگ سایبری بیشتر از یک حملۀ ساده ب یک وبسایت یا یک ایمیل اسلت.
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آ چ خا در جنگ سایبری با آن خواج ایم خقیاسی بزرگتلر در سلطح جهلان دارد كل حملالم
سایبری با هدف تعطیلی یک پای اه دفاع هوایی ،فوذ ب شبکۀ دفاعی ختمركز دشمن یا حمالم
سایبری بر یروگاههای دولت یا ایحت اههای رسا از آن جمل ا د ( .)Ibid: 1427-1435حملالم
سایبری درجلام خاتلفلی دار لد كل حلداق آن اسلتفاده از كلاخپیوتر در حملل بل سیحلتم
كاخپیوتری دی ر تا حمالتی كل آثلار خالرب فراوا لی در زیرسلاخت هلای دوللت خلورد حملل
خیگذار د ختغیر د ( .)Berner & others, 2010: 1028کتلۀ درخلور توجل درخصلوص جنلگ
سایبری این است ك اگرچ برخی حمالم در فضای سایبر تهاجمی ا لد ،اخلا از شلدم كمتلری
برخوردار د ،لذا بهتر است آنها را در درج ای پایینتر از جنگ قلمداد كرد .این خوروع ب خنزلۀ
كماهمیت قلمدادكردن حمالم سایبری یحت ،بلک بیشتر ب دلی اقداخاتی است ك در پاسلخ
ب این حمالم اتااذ خیشود ( .)Cornish & others, 2010: 10ب ظر خیرسلد در ملورتی كل
حمالم سایبری با تفحیر خوسع تری در چلارچوب جنلگ سلایبری قلرار گیر لد اخکلان توسل
دولتها حتی ب سالحهای سنتی برای پاسا ویی ب ایلن حملالم بلاالتر خلیرود و در هایلت
خمکن است یک حملۀ سایبری ساده ب وقوع جن ی در عالم واقع خنجر شود و بل خطرافتلادن
ملح و اخنیت بینالمللی را با خود همراه داشت باشد.
کتۀ درخور توج دی ر درخصوص ارتباط بین حمالم و جنگ سایبری این اسلت كل هلر
حملۀ سایبری جنگ سایبری شناخت میشود ،اخا هر جنگ سایبری حمل ای سایبری را دربلر
دارد .درخصوص حمالم سایبری یز تعریف واحدی وجود دارد .فرهنلگ لغلام خلدرن تملاخی
ا واع خداخالم آ الین را ب خنزلۀ حمالم سایبری تلقی خیكند ،اخا بحلیاری از خفحلران چنلین
استفادۀ گحترده ای را از امطالح حملۀ سایبری محیح می دا ند .شورای تحقیقام خلی اخریکا2
در گزار سال  1003درخصوص قابلیتهای حمللۀ سلایبری ،1حملالم سلایبری را بل خنزللۀ
«استفاده از اقداخاتی عمدی برای تغییر ،خات  ،فری یا كاهش و یا از بین بلردن سیحلتم هلای
كاخپیوتری دشمن یا شبک ها یا اطالعام و یا بر اخ های خوجود در این سیحتمها و یا شبک ها»
تعریف خیكنلد ( .)Heaton, 2005: 159تعریلف دی لری یلز از حمللۀ سلایبری در قاعلدۀ 90
راهنمای تالین 9آخده است ك خقرر خلیدارد« :حمللۀ سلایبری عملیلام سلایبری تهلاجمی یلا
1. National Research Council.

شورای تحقیقام خلی از سوی آكادخی خلی علوم در سال  2321ب خنظور همکاری با جاخعۀ علمی و تکنولوژی با
اهداف آكادخیک در ارتقای سطح علمی و ارائۀ پیشنهاد ب دولت در اخریکا تأسی شد.
2. Cyberattack Capabilities.

 .9راهنمای تالین ك با عنوان كاخ «راهنمای تالین درخصوص حقوق بینالمل قاب اعمال در جنگهای
سایبری» شناخت خیشود درحقیقت پژوهشی غیرالزامآور درخصوص چ و ی اعمال حقوق بینالمل و
ب خصوص حقوق جنگ و بشردوستا درخصوص حمالم سایبری است .این راهنما ب واسطۀ دعوم خركز
همکاری عالی دفاع سایبری اتو در تالین از گروهی از كارشناسان و ختاصصان برای تهیۀ این راهنما آغاز شد
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تدافعی است ك از آن ب طور خعقول ا تظار ایراد مدخ  ،یا خلرگ بل اشلااص و یلا واردكلردن
خحارام ب اشیا خیرود» ( .)Tallinn Manual, 2013: 106از جمل تعاریف دی ری ك از حمللۀ
سایبری ارائ خیشود خیتوان ب حمالم سایبری ب خنزلۀ هلر اقلداخی كل بل خنظلور تضلعیف
عملکرد یک شبکۀ كاخپیوتری برای اهداف سیاسی یا اخنیت خلی مورم خلیگیلرد اشلاره كلرد
( .)Hathaway & Others, 2012: 826این در حالی است ك جنگ سلایبری حملل ای سلایبری
است ك آثلار آن خلیبایحلتی خشلاب بلا حمللۀ خحللحا (عبلداللهی )110 :2922 ،یلا حملل
خیبایحتی در چارچوب یک درگیری خحلحا ب وقوع پیوست باشد ( .)Ibid: 833در هلر حلال
ب ظر خیرسد اگر یک حملۀ سایبری ك حتی آثاری خشاب حمالتی ك با سالحهلای خعملولی
ا جام خیشو د داشت باشد ،اخا در شرایط جنگ اتفاق افتاده و ا تحلاب آن حملل بل دولتلی خلاص
اخکانپذیر باشد در قال حقوق جنگ ارزیابی خواهد شد .در غیر این مورم حداق خلیتلوان گفلت
خطابق با بند  2خادۀ  1خنشور خل ختحد ك بیان خیدارد «سازخان بر خبنای ام تحلاوی حاكمیلت
كلیۀ اعضا قرار دارد» ،ب طور رمنی دولتها از هرگو اقداخی علی دوللت دی لر كل سلب لاتوا ی
دولت خورد ظر در ادارۀ اخور دولتیا شود خنع خیشو د.
از طرف دی ر ،جنگ سایبری و سنتی یز با یکدی ر تفاوم دار د .جنگ سایبری بلا اهلدافی
ظیر آ چ گفت شد در فضای خجازی ب وقوع خیپیو دد ،در مورتی ك جنلگهلای سلنتی در
زخین ،هوا ،دریا یا فضا اتفاق خیافتند و آنها درگیری خحلحا ای هحتند كل علیل حاكمیلت،
تماخیت ارری یا استقالل سیاسی دوللتهلای دی لر در یلک خیلدان جنلگ خشلا ملورم
خیگیر د (.)United Nations General Assembly, A/RES3314, 1974
خشک درخصوص استقرار چارچوب حقوقی جنگ سایبری تنها بلودن هلیچ قاعلده و ظلم
برای اعمال آن یحت ،بلک چ و ی اعمال قواعلد خوجلود در فضلایی جدیلد و كلاخال ختفلاوم
است .ب دلی خصومیام خنحصرب فرد فضای سایبر ،ب اچار خفاهیم كلیدی حقوق بلینالملل
خیبایحتی تفحیر تا ختناس با جنگ سایبری تبیین شلو د ( .)Yde, 2013: 5بنلابراین ،هرچل
تکنولوژی جدیدتر و خنحصرب فردتر باشد چالشهای پیشرو در تفاسیر حقوقی بیشتر خیشلود،
اخا این خوروع این حقیقت را ك قواعد خوجود قاب اعمالا د تحت تأثیر قلرار ملیدهلد ،بلکل
فقط تفحیر قواعد را برای اعمال چالشبرا یزتر ( )Ibidو خطر اکتر خیكند.

قلمرو حملۀ سایبری در چارچوب حقوق بشردوستانۀ بینالمللی
اعمال قواعد حقوق بشردوستا در حمالم سایبری خوروع بح برا یزی خیان خحققان اسلت.
و ختعاقبا در سال  1029راهنمای خذكور از سوی ا تشارام كمبریج ب چاپ رسید .برای خطالعۀ بیشتر ر.ک.
(.)Tallinn Manual, 2013: 16-23
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سؤال املی این است ك آیا حقوق بشردوستا در جنگ های سایبری قاب اعملال اسلت یلا بلا
توج ب تحوالم اخیر در توس ب جنگ های سایبری الزم است تا این حوزه خورد باز ری قرار
گیرد و قواعد و خقررام جدیدی در این خصوص تدوین شود؟
بعضی خحققان بر این ظر د ك وقتی قصد از حمالم سایبری ایجلاد ملدخام فیزیکلی یلا
خحارام باشد یا اینک آن حمالم خنتهی بل آن آثلار شلو د ،ایلنگو ل حملالم بل درگیلری
خحلللحا خنجللر خواهنللد شللد ( .)Dorman, 2004: 2-3بنللابراین ،در اینجللا خقللررام و قواعللد
بینالمللی دی ری ب كار گرفت خیشود ك رفتار و عملکلرد دوللتهلا را هن لام درگیلریهلای
خحلحا ب ظم درخیآورد .این خقررام ك حقوق بشردوستا ۀ بینالمللی 2یا حقلوق حلاكم در
جنگ 1اخیده خیشو د شاخ ای از حقوق بینالمل ا د ك رفتار دولتهای ختااملم و بلازی ران
غیردولتی طی جنگهای بینالمللی و غیربینالمللی فارغ از اینکل جنلگ بل شلک قلا و ی یلا
غیرقا و ی آغاز شده باشد را ب ظم درخیآور د و برای خحدودكردن آثار درگیریهلای خحللحا
تلال خلیكننلد ( Summary of the Geneva Conventions of 1949 & their Additional
.)Protocols, 2011: 1-2
حقوق حاكم در جنگ ب طور سنتی از حقوق ژ و و اله تشلکی شلده اسلت .حقلوق ژ لو
شاخ دست ای از خعاهدام اسلت كل بلرای حمایلت از ورلعیت اسلرا ،ز لدا یان ،خجروحلان و
بیمارا ی است ك قادر ب اداخۀ خبارزه یحتند 9.با توج ب الحاق كلیۀ كشورها ب این خعاهدام،
خقررام خندرج در آنها حالت عامالشمول و آخره گرفت ا د (ریاییبی دلی .)91 :2931 ،حقلوق
اله یز ختشک از كنوا حیونهای  2233و  2300است كل رو هلا و ابلزار جنلگ را شلاخ
خلیشلود ( Rules of International Humanitarian Law & Other Rules Relating to the
.)Conduct of Hostilities, Collection of Treaties & Other Instruments, 1989: 13-161
ختاصصان حقوق بشردوستا خیبایحت درخصوص حمالم سایبری یز ب خوروع خهم قابلیت
اعمال حقوق حاكم بر درگیریهای خحلحا در این وع حمالم توجل كننلد ( Kelsey, 2008:
 .)1429در حال حارر ،هیچ اجماعی درخصوص اعملال حقلوق بشردوسلتا حلبت بل جنلگ
سایبری وجود دارد .این خوروع از قطعی بودن تعریلف واحلدی از جنلگ سلایبری سرچشلم
خیگیرد .همچنین هیچگو عرف و روی ای یز در این زخین خوجود یحلت ( Hughes, 2009:
 .)5حقوق بین المل فعلی ب طور مریح خقرراتی درخصوص جنگ سلایبری لدارد ،اخلا عملدتا
اعتقاد بر این است ك خحدودیتهای اشلی از حقلوق فعللی خلیبایحلتی درخصلوص حملالم
1. International Humanitarian Law.
2. Jus in Bellum.

 .9حقوق ژ و شاخ چهار كنوا حیون سال  2323و دو پروتک الحاقی آن در سال  2300و از جمل كنوا حیونهای
خربوط ب بهبود ورعیت خجروحان و بیماران یروهای خحلح خشکی و دریایی خیشود.
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سایبری یز اعمال شو د ،اخا همچنان اعمال قواعد حقوق بشردوستا دربارۀ ایلنگو ل حملالم
در هال ای از ابهام است ( .)Kelsey, 2008: 1427ب عبارم دی ر ،در حال حارر هلیچ خقلررهای
در حقوق بشردوستا یا حقوق بینالمل عرفی وجود دارد ك بل ملراحت در زخلان جنلگ یلا
ملح ،جنگ سایبری یا حمالم سایبری را خمنوع اعالم كند .البت فقدان چنین خقررهای كلاخال
وارح و قاب توجی است ،زیرا ب وجود آخدن قواعلد حقلوق بشردوسلتا بل قلرن  23خلیالدی
برخیگردد ك اموال فضای سایبری در آن زخان هنوز ب وجود یاخلده بلود ( Swanson, 2010:
.)305
خباح زیادی درخصوص اكافیبودن حقوق بینالمل فعلی درخصلوص فضلای سلایبری و
اینک ب چ خیزان یاز است ك خعاهدهای فضای سایبر را بل ظلم درآورد وجلود دارد ( Valo,
 .)2014: 8بعضی از حقوقدا ان بینالمللی بر ایلن باور لد كل حقلوق بشردوسلتا ۀ بلینالملللی
میتوا د درخصوص جنگ سایبری اعمال شود ،زیرا بر خالف جنگهای سلنتی در جنلگهلای
سایبری هیچگو عملیام فیزیکی وجود دارد .ب عبارم دی ر ،حملالم سلایبری بل درگیلری
خحلحا خنجر میشو د ،بنابراین خارج از خحدودۀ حقوق بشردوستا ۀ بینالمللی باقی خیخا ند
( .)Swanson, 2010: 313خطابق با خادۀ  1خشترک كنوا حیونهای چهارگا ۀ ژ و و بنلد  9خلادۀ
 2پروتک الحاقی اول ب كنوا حیونهای خذكور ،حمل خیبایحتی حملۀ خحلحا تلقی شلود تلا
حقوق بینالمل بشردوستا در آن قاب اعمال باشد .در تیج در مورتی ك حملۀ سایبری بل
آستا ۀ یک درگیری خحلحا برسد ،حقوق بینالمل بشردوستا ب ا دازۀ كافی ا عطاف دارد تلا
حمالم سایبری یز تحت پوشش آن قرار گیر د ( .)Ibid: 314حتلی برخلی خحققلان از جملل
خایک اشمیت بر این ظر د ك بعضی از حمالم سایبری ب آستا ۀ حملۀ خحلحا خلیرسلند و
در تیج خطابق با خادۀ  12خنشور خل ختحد ،دولت قربا ی خیتوا د ب دفلاع خشلروع ختوسل
شود ( .)Schmitt, 2013: 176خورعگیری ملی سرخ یز اعمال حقوق بشردوستا درخصوص
حمالم سایبری است ك حملۀ خحلحا تلقی خیشو د؛ بدینشرح ك ابزارها و رو های جنگ
طی زخان تغییر خیكنند و این ابزارها و رو ها همان ابزارها و رو های زخان تهیۀ پیش وی
كنوا حیونهای چهارگا ژ و یحتند ،اخلا حقلوق بلینالملل بشردوسلتا درخصلوص تملاخی
اقداخاتی ك از سوی طرفین در جریان خااممۀ خحلحا ب وقوع خیپیو دد اعملال خلیشلود و
خیبایحلتی بل آن احتلرام گذاشلت شلود ( Cyber Warfare & International Humanitarian
 .)Law: the ICRC Position, 2013: 2خطابق خادۀ  1خشترک در كنوا حیونهای چهارگا ۀ ژ لو
«عالوه بر خقرراتی ك باید در زخان ملح اجرا شلود ،ایلن كنوا حلیون در ملورم وقلوع جنلگ
رسمی یا هرگو خااممۀ خحلحا ك بین دو یلا چنلد دوللت از دوللتهلای خعظملۀ ختعاهلد
مورم پذیرد ب خوقع اجرا گذاشت خواهد شد حتی در مورتی ك یکی از دولتها وجود حاللت
جنگ را تصدیق کرده باشند» .در تیج ب ظر خیرسد قواعد حاكم بر جنلگهلای سلنتی در
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درگیریهای سایبری قاب اعمال است ،اخا خیبایحتی ب این کت یلز توجل كلرد كل تملاخی
حمالم سایبری میبایحتی تحت پوشش این قواعد قرار گیر لد ( Jastram & Quintin, 2011:
 .)3چارچوب حقوقی قاب اعمال در حقوق بشردوستا مرفا درخصوص حمالتی اسلت كل بل
سطح حملۀ خحلحا رسیده یا اینک حمالم سایبری هن ام درگیریهای خحلحا اتفاق افتلاده
باشند ( .)Hathaway & Others, 2012: 817البت درخصوص اینک چ خیزان شلدم و وخاخلت
در توس ب زور سب درگیری خحلحا ۀ بینالمللی خیشود بین حقوقدا لان اتفلاق ظلر وجلود
دارد ( ،)Roscini, 2014: 132اخا عملکرد دوللتهلا ،اعتقلاد حقلوقی آنهلا ،ظریلام قضلایی و
دیدگاه اكنر خفحران حقوق بینالمل یز حاكی از این است ك برای رسیدن ب سطح درگیلری
خحلحا  ،حمل خیبایحتی ب سطح خعینی از شدم و وخاخت رسیده باشد .درخصلوص ارزیلابی
شدم و وخاخت خیتوان ب تعداد جن جویان ،وع و تعداد سالحهای استفادهشده و خدم زخان و
گحلتردگی حملل توجل كلرد ( Final Report on the Meaning of Armed Conflict in
.)International Law, 2010: 29-30
درخصوص حمالم سایبری ظریۀ غالل در سلطح بلینالملللی بلر ایلن اسلت كل حقلوق
بین المل برای دربر گرفتن حمالم سایبری كافی است .این دیدگاه در بعضی خقلاالم و اسلناد
بین المللی هما ند راهنمای تالین یز خنعک شده و حلاكی از ایلن اسلت كل املول عملوخی
بینالملل خلیبایحلتی درخصلوص حملالم سلایبری اعملال شلو د ( .)Valo, 2014: 7برخلی
ویحندگان یز بر این باور د ك یلکسلری قواعلد خربلوط بل حقلوق درگیلریهلای خحللحا
خی بایحت تغییر كنند تا بتوا ند حمالم سلایبری را دربلر گیر لد 2.بلا اینکل تعریلف درگیلری
خحلللحا در كنوا حلیونهللای ژ للو حمللالم سللایبری را دربللر مللیگیللرد ،اخللا بللا تفحلیری از
كنوا حیون های خذكور ،حمالم سایبری خی توا ند در آن تعریلف قلرار گیر لد .بل بیلان دی لر،
حقوق بشردوستا ب طور خحتقیم برای جنگ های سایبری ب وجود یاخده است ،اخا این قواعد
ب ا دازۀ كافی قابلیت ا عطاف دار د تا شاخ تکنولوژی های جدید یلز بشلو د .ایلن خورلوع در
شرط خارتنز یز ا عکا یافت ك ابتدا در خقدخۀ كنوا حیون دوم  ،2233سپ در بنلد  1خلادۀ
 2پروتک الحاقی اول ب كنوا حیونهای ژ و بیان شده است .وقتی هیچ خوافقت اخۀ بلینالملللی
در قضیۀ خورد بح وجود دارد یا در ورعیتهایی ك پروتک ذكرشلده شلاخ آن ملی شلود،
عرف تنبیتشده ،امول ا حا یت و وجدان عموخی در خوارد خورد ظر قاب اعمالا د (.)Ibid: 7-8
این خوروع در قضیۀ خشروعیت استفاده از سالحهای هحت ای یز از سلوی دیلوان بلینالملللی
دادگحتری تأیید شده اسلت ( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996:
 .)78درخصوص خحدودیتهایی بر اینگو قواعد هما ند ام تفکیک ،ملی سرخ یلز خورلع
 .2برای خطالعۀ بیشتر ر.ک.)Hollis, 2007: 1023( .
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یلا سلالح خاملی

خشابهی را اتااذ كرده است ك بر خبنای آن این گو قواعلد ملرفا بل رو
خحدود یحتند (.)Geib, 2010: 51
اگر حملۀ سایبری ب خنزلۀ حمل ای خحلحا تلقی شود ب تبع دیدگاه خذكور خقررام حقوق
بشردوستا از جمل خمنوعیت حمل ب غیر ظاخیلان ،اخلوال غیر ظلاخی ،افلراد و اخلوال تحلت
حمایت ،همچنین خحدودشدن خحارام خادی قاب اعمال دا حت خواهلد شلد .هملین طلور در
اینگو حمالم ،ختاامم در استفاده از زیرسلاختهلای سلایبری در سلرزخینهلای بلیطلرف
خحدودیت خواهد داشت ( .)Schmitt, 2013: 178خالحظ خیشلود بلا اینکل حقلوق در جنلگ
برای اعمال در حمالم سایبری تکوین یافت و خمنوعیتی برای آنها تصریح کلرده اسلت ،اخلا
قواعد حام از حقوق جنگ رفتار ختااممان را ظم خیدهد ( .)Geib, 2010: 53تیج اینکل
قواعد حقوق بین المل بشردوستا ۀ كنو ی عموخا حبت ب جنگهلای سلایبری قابلیلت اعملال
دار د هرچند اعمال برخی از این قواعد یازخند دقت و توجل بیشلتری اسلت .در هلر حلال در
ا طباق حمالم سایبری با تعاریف بایحتی دقت الزم اعمال شلود ،زیلرا هرگو ل طلرز تلقلی یلا
خورعگیری خیتوا د زخینۀ ایجاد عرف بینالمللی را در حوزۀ خورد ظر فراهم كند.
در اداخ ب بررسی چهار ام از حقوق بشردوستا در بح حمالم سایبری خیپردازیم ك
خناقشام زیادی را یز بین حقوقدا ان بینالمللی ایجاد كردها د (خلی زاده.)10 :2939 ،

اصول حاکم بر جنگ سایبری در چارچوب حقوق بشردوستانۀ
بینالمللی
 .1اصل تفکیک و قابلیت اعمال آن در جنگهای سایبری
ام تفکیک 2یکی از امول بنیادین و رروری حاكم بر حقوق درگیریهای خحللحا (
 )2011: 51و از جمل حقوق بینالمل عرفی قاب اعمال در درگیریهای خحلحا ۀ بینالملللی و
غیربینالمللی اسلت ( )Henckaerts & Doswald-Beck, 2009: 3و حتلی برخلی ایلن امل را
ب خنزلۀ قاعدهای آخره تلقی خیكنند (زخا ی و رفیعی .)22 :2931 ،این ام افراد ظلاخی را كل
خیتوا ند در درگیریهای خحلحا و غیر ظاخیا ی ك باید در چنین حمالتی هدف قرار گیر لد
تعیین خیكند .ام خذكور همچنین بین اهداف ظلاخی خجلاز و اشلیا و اخلوال غیر ظلاخی كل
میتوا ند خورد حمل قرار گیر د تفکیک قائ شده است .این امل در خلواد  20و ()1( )a( )ii
 10و بند  2خادۀ  12پروتک الحاقی اول ب كنوا حیون ژ و و خادۀ  10كنوا حیون چهلارم الهل
Bothe,

1. The Principle of Distinction.
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قید شده است .حمالم كوركورا ل  2یلز خطلابق بنلد  2و  1خلادۀ  12پروتکل الحلاقی اول بل
كنوا حیونهای چهارگا ژ و خمنوعا د .حملالم كوركورا ل بل حمالتلی گفتل خلیشلو د كل
می توا ند ب سمت یک هدف ظلاخی خلاص روا ل یلا اینکل آن حملالم علواقبی دار لد كل
می توا ند ب ا دازۀ كافی خحدود شو د ك در تیج آن حمالم اهلداف ظلاخی ،غیر ظاخیلان و
اخوال غیر ظاخی را بدون تمایز دربر خیگیر د ( .)Ishøy, 2008: 109درخصوص فضای سلایبر بلا
توج ب ارتباط بین شبک های غیر ظاخی و ظاخی ،بعضی از حقوقدا ان بینالمللی بر این ظر د
ك این ام برای تنظیم قواعد خربوط بل جنلگ سلایبری اخناسل ا لد ،زیلرا اخکلان خداخللۀ
سی نال های استفاده شده در حمالم سایبری با شبک های غیر ظاخی را می توان ادیده گرفلت.
همچنین ،اعمال ام تفکیک در فضای سایبر بحیار خشک است ،زیرا فضای سلایبر خبتنلی بلر
گمناخی است و خشکالم خربوط ب ا تحلاب ،تشلای اهلداف قلا و ی را از غیرقلا و ی خشلک
خیكند ( .)Lobel, 2012: 629-631با وجود خشکالتی ك درخصوص اعمال این ام در حمالم
سایبری وجود دارد ،طراحی اینگو حمالم خیتوا د ب گو ای شک گیرد كل قابلیلت اعملال
این ام را داشت باشد .خطابق قاعلدۀ  92راهنملای تلالین یلز امل تفکیلک قابلیلت اعملال
درخصوص حمالم سایبری را دارد .در مورم هرگو تردید یا ابهام حبت ب اینک آیا یک فرد
ظاخی است یا غیر ظاخی یا اینک یک شیء خربوط ب غیر ظاخیان است یا خیر؟ یز خطابق خادۀ
 10و بند  9خادۀ  11پروتک الحاقی اول ب كنوا حیونهای چهارگا ۀ ژ و ،آن خلوارد غیر ظلاخی
تشای داده خیشو د .این خوروع در دفترچۀ راهنمای ظلاخی تعلدادی از كشلورها یلز قیلد
شده است ( .)Henckaerts & Doswald-Beck, 2009: 24قاعدۀ  99راهنمای تالین یز خقلررام
خشابهی را در این زخین خقرر كرده است؛ بدینشرح ك در مورم تردید حبت بل اینکل یلک
شا غیر ظاخی است ،آن فرد خیبایحتی غیر ظاخی خححوب شلود .از آ جلا كل هلیچ لبلا
ختحدالشک قاب استفاده در فضای سایبر یز وجود دارد و با توجل بل خصوملیام و خاهیلت
فضای سایبر ،تشای اینک یک هدف ظاخی یا غیر ظاخی است بحیار خشلک اسلت ( Lobel,
 .)2012: 629-631خطابق پروتکل الحلاقی اول ،قلراردادن ز لدگی غیر ظاخیلان در خواجهل بلا
هرگو خطر یا تهدید و حتی گرسلن ل داشلتن خلردم خمنلوع اعلالم شلده اسلت .در امل
خذكور ایلن خمنوعیلت بل شلک خشلاب در تاریل اخلوال و اشلیایی كل بلرای ز لدهخا لدن
اشللااص رللرورم دار للد یللز پللیشبینللی شللده اسللت .همچنللین ،خللادۀ  91پروتکل الحللاقی
اول ب كنوا حیون های چهارگا ۀ ژ و دربلارۀ سلالح هلای جدیلد یلز بیلان خلیدارد در ملورتی
ك طرفین خعاهده رو ها و سالح های وین جن ی را بل كلار گیر لد ختعهد لد خمنوعیلت یلا
عدم خمنوعیت استفاده از آنها را خطلابق پروتکل خلذكور یلا دی لر قواعلد حقلوق بلینالملل
تعیین كنند .خطابق خادۀ  11پروتکل الحلاقی اول ،اسلتفاده از رو هلا و ابلزار جن لی كل بل
1. Indiscriminate Attacks.
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تهدید سالخت یا ز دهخا دن جمعیت خنجر شود خمنوع اعلالم شلده اسلت (Bothe, 2011: 53-

.)54
از خقررام خذكور این تیج حام خیشود كل ل تنهلا واردكلردن خحلارام فیزیکلی بل
جمعیت غیر ظاخی خمنوع است ،بلک ابزاری ك ب تغییر هرگو شرایط ز دگی خنجلر و سلب
ر ج غیر ظاخیان شود یز خمنوع است .در حمالم سایبری عواق بعدی خیتوا ند بل خنزللۀ آالم
تلقی شو د .اگر حمل ای سایبری سب بی ظمی و هرج و خرج در یک كشور شود ب طور قطلع
تمام جنب های ز دگی غیر ظاخیان را تحت تأثیر قرار خیدهلد ،اگرچل آن حملل ملیتوا حلت
است ب طور فیزیکی ب غیر ظاخیان آسیبی بز د .البت این خوروع یز باید خغفلول واقلع شلود
ك یک حملۀ سایبری ب تنهایی یز خی توا د ب طور خحتقیم یا غیرخحتقیم ب خرگ یا خحارام
فیزیکی خنجر شود .در تیج دولت ها خی بایحت در استفاده از سالح هایی ك قادر یحتند بلین
ظاخیان و غیر ظاخیان تفکیک قائل شلو د خلودداری كننلد ( )Kelsey, 2008: 1436كل ایلن
خورللوع در ظریللۀ خشللورتی سللال  2331دیللوان بللینالمللللی دادگحللتری در قضللیۀ خشللورتی
خشروعیت تهدید ب استفاده از سالحهلای هحلت ای یلز تأییلد شلده اسلت ( Legality of the
.)Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996: 78
در مورتی ك باواهیم جنگ سایبری را در چارچوب ام تفکیک بررسلی كنلیم تجزیل و
تحلی آن خشاب همان تجزی و تحلی جنگ های با سالح سنتی خواهلد بلود .بعضلی بلر ایلن
باور د ك اهداف قا و ی و خشروع در جنگ های سنتی دربارۀ جنگ های سایبری یز قلا و ی ا لد.
بنابراین ،هرگو خمنوعیت یا خحدودیتی خطابق حقوق بشردوستا در جنگهای سلایبری یلز
قاب اعمال است .ب عبارم دی ر ،استفاده از سالحهای سایبری بر اهداف ظلاخی خجلاز اسلت و
در ورعیتهایی ك جمعیت و اخوال غیر ظاخی ب خطلر خلیافتنلد اهمیلت ایلن امل آشلکار
خی شود ك طی آن هر حمل ای ك سب خرگ یا واردشدن خحارم ب جمعیت غیر ظاخی شود
خمنوع است ( .)Kelsey, 2008: 1437-1438ب بیان دی ر ،استفاده از سالح سلایبری در جنلگ
خمنوع یحت و مرفا شیوۀ كاربرد سالحهای سایبری است ك خیتوا د ب قل امل تفکیلک
خنتهی شود (خمتاز و شای ان .)209 :2939 ،عالوه بر این ،اعملال امل تفکیلک یلز از سلوی
راهنمای تالین تأیید شده است ( .)Tallinn Manual, 2013: Rule 31: 110کتۀ دی ری كل در
این زخین باقی خیخا د اهدافی است ك استفادۀ دوگا ل  2دار لد یعنلی هلم از سلوی ظاخیلان
استفاده خی شو د و هم غیر ظاخیان .اعمال این ام درخصوص این اهداف بحیار دشوار است .از
جملۀ این اهداف خیتوان ب یروگاههای برق ،پ ها و زیرساختهلای غیر ظلاخی ،كل از سلوی
ارتش در جنگ استفاده خیشو د ،اشاره كرد ( .)Kelsey, 2008: 1437بیشتر استفادههلایی یلز
ك از فضای سایبر و وسای و ابزار خربوط ب آن خیشود ذاتا دوگا است و عمال خوروع اعملال
1. Dual-use Targets.
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ام تفکیک را با دشواریهای زیادی خواج خیكنلد (
.)Policy Report, 2011: 3

Department of Defense Cyberspace

 .2اصل تناسب و قابلیت اعمال آن در جنگهای سایبری
ام تناس  2یکی از امول خهم حقوق بشردوستا است ك ب خوج آن باید حبت خعقلول و
قاب توجیهی در تایج ظلاخی حامل از حملل بلا زیلان هلای اتفلاقی وارده بل افلراد و اخلوال
غیر ظاخی وجود داشت باشد.
این ام در قحمت ب از بند  1خادۀ  12پروتک الحاقی اول ب كنوا حیونهای چهارگا لۀ ژ لو
آخده است ك خقرر خیدارد« :در كنار سایر خوارد ،ا واع حمالم زیر ب عنوان حملالم غیرهدفمنلد
خححوب خیگرد د ..... :ب .حملل ای كل ا تظلار خلیرود سلب ازدسلتدادن جلان غیر ظاخیلان،
واردشدن خحارم ب غیر ظاخیان ،باع ورود خحارم ب اخوال غیر ظاخیان و تلفیقی از آنها شلود
ك در ارتباط با دستاوردهای پیشبینیشدۀ عینی و خحتقیم بیش از ا دازه شود».
این ام ب طور كلی ب خنزلۀ یک ام در حقوق بینالمل عرفی در درگیریهای خحللحا ۀ
بینالمللی و غیربینالمللی پذیرفت شده ( )Talbot, 2013: 204و خحتلزم برقلراری تعلادل بلین
خزیت های ظاخی و حمایت از غیر ظاخیان است .البت حقوق بشردوستا خشا کلرده اسلت
ك چ و ارز های خاتلف خیبایحتی در خقاب همدی ر برای اعمال این ام سنجیده شلو د
(.)Dill, 2010: 3
برای كارآخدبودن ام تناس ب اقداخام دی ری یز یاز اسلت .خطلابق خلادۀ  10پروتکل
الحاقی اول ب كنوا حیون های چهارگا ۀ ژ و ،ختااممان خی بایحتی تمام احتیاط هلای خمکلن و
خراقبتهای ثابت را ب خنظور اجرای ام تناس و تفکیک در ظر گیر د .همچنین خطابق ایلن
خاده ،تعهداتی برای ختااممان وجود دارد كل شلاخ خلودداری از حملل ای اسلت كل بلالقوه
اختناس است ،لغوكردن یا ب تعویق ا داختن حمل ای ك بالقوه اختناس اسلت و هملین طلور
ا تااب هدفی ك بیشترین سازگاری را با ام تناس دارد .این ام غالبا ب شلک غیرعملد و
مرفا ب دلی سه ا اری و بیدقتی در هدفگیری اشی از س دلی عمده قل شلده اسلت.
اول اآگاهی ،دوم اتوا ی در تامین خیزان یروی ظاخی استفادهشلده در برابلر اهلداف و سلوم
اتوا ی در هدف قراردادن دقیق و كاخ  .در حمالم سایبری همۀ ایلن خلوارد از عواخل خلذكور
خیتوا ند ب وقوع بپیو د د (( )Schmitt, 1998: 1080-81ب ق از :املال ی .)21 :2932 ،بعضلا
این رویکرد یز وجود دارد ك ام تناس درخصوص جنگهای سایبری قابلیت اعملال لدارد،
بلک خركزیت این خباح بیشتر در ب كلارگیری ایلن امل در خلوارد بل خصوملی از عملیلام
1. The Principle of Proportionality.
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سایبری است .خطابق راهنملای تلالین ،در حملالم سلایبری آسلی بل غیر ظاخیلان یلا اشلیا
غیر ظاخی فی فح سب غیرقا و یشدن آن حمل میشود ،بلک این خورلوع بل ارتبلاط بلین
مدخ ای ك حمل كننده ب طور خعقول ا تظار دارد ك اخواست ب غیر ظاخیان و ظاخیلان وارد
شود و خزیت ظاخی ك او در تیجۀ حمل پیشبینی خیكنلد بحلت ی دارد ( Tallinn Manual,
.)2013: 132
ب عبارم دی ر ،در بحیاری از حمالم سایبری ام تناس ب راحتی قابلیت اعملال و اجلرا
دارد .برای خنال ،طی جنگ خلیج فار حمل ای سایبری با هدف حمل ب شلبکۀ توزیلع بلرق
عراق مورم گرفت ،اگرچ این حمل ب اختالل در فرخا دهی و كنتلرل خلؤثر یروهلای عراقلی
خنجر شد ،اخا آثار خاربی اشی از قطعشدن برق در بیمارستانها ،سیحتمهلای حمل و قل و
سیحتمهای ارتباطی ب خنزلۀ آثار غیرخحتقیم این حملالم گذاشلت شلد ( .)Ibid: 17بلا اینکل
قابلیت اعمال این ام در اكنر حمالم سایبری ب دلیل خاهیلت فضلای سلایبر دشلوار اسلت
میتوان اخکان اعمال این ام را كال خنتفی برشمرد.

 .3اصل بیطرفی و قابلیت اعمال آن در جنگهای سایبری
خنابع ام بیطرفی 2در حقوق بینالمل شاخ حقوق بینالملل عرفلی و در بالشهلایی یلز
حقوق خعاهدام ب خصوص بیا یۀ  2211پاری  ،كنوا حیون الهلۀ  2300درخصلوص حقلوق و
وظایف قدرم ها و اشااص بی طرف در ملورم وقلوع جنلگ زخینلی ،كنوا حلیون  2300الهل
درخصوص حقوق و وظایف قدرمها و اشااص بی طرف در جنگهای دریایی ،كنوا حلیونهلای
چهارگا ۀ ژ و و پروتک الحاقی اول ب كنوا حیونهای چهارگا ۀ ژ و سال  2300خیشلو د ( The
.)Law of Armed Conflict, Neutrality, 2002: 2
سرزخین كشورهای بیطرف خطابق حقوق بشردوستا ۀ بینالمللی از تعرض خصونا د (بلا،،
 .)190 :2932ا جام هرگو اقدام خصما در چنلین سلرزخینهلایی خمنلوع اسلت .بلیطرفلی
درواقع خورع رسمی است ك دولتی ك در درگیری خحلحا حضور دارد یا میخواهلد در آن
درگیر شود اتااذ خیكند .این ورعیت خحتلزم حقوق و وظایفی خاص است .اشااص بلیطلرف
در مورتی ك ب اقداخام خصما علی ختااممان خبادرم كنند از ورلعیت بلی طرفلی خلارج
خیشو د (.)Ibid: 3
دولت های ختاامم یز وظایفی در این خصوص دار د؛ از جمل اینک آن هلا خلی بایحلت بل
خکانهای بیطرف احترام گذار د و از واردكردن خحارم بل آنهلا اجتنلاب كننلد .ختااملمان
خیبایحت ب یروهلای خحلحشلان دسلتور العمل هلایی خبنلی بلر خلودداری از هرگو ل اقلدام
1. The Principle of Neutrality.
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خشو تبار در خحدودۀ خکانهای بیطرف مادر كنند ( .)Ibidخمنوعیتهای خوجلود در حقلوق
خربوط ب بیطرفی سرچشم گرفت از ام برابری حاكمیت دولتها در حقوق بینالملل اسلت
ك اعمال مالحیت در سرزخین دولتی دی ر را خنلع خلیكنلد (شلای ان .)921 :2931 ،حقلوق
خربوط ب ام بیطرفی خیتوا د خا عی در ا جام باشلی از حملالم سلایبری تلقلی شلود ،اخلا
ختأسفا اینتر ت ب گو ای طراحی شده است ك رعایت ام بیطرفی در آن پیشبینی شلده
باشد .بدینتوریح ك اینتر ت فلی فحل شلاخ خجموعل ای از شلبک هاسلت كل بالشهلای
خصومی و دولتی را دربر دارد ،اخا شلبک هلای كلاخپیوتری ظلاخی سلاختاری جلدا از طراحلی
عموخی اینتر ت دار د و هن ام بهرهبرداریشدن باید ب اینتر ت ختص شلو د .یروهلای ظلاخی
اغل هن ام وقوع درگیری خحلحا از سیحتم ارتباطی اینتر ت ب خنزلۀ خنبع پشلتیبا یكننلدۀ
ساختار شبکۀ كاخپیوتری خود استفاده خیكنند (.)Kodar, 2012: 113-114
در هایت با توج ب کاتی ك دربارۀ بی طرفی ذكر شد و خاهیت حمالم سایبری ،خیتلوان
ب این تیج رسید ك حمالم سایبری خعموال با حقوق خربلوط بل بلیطرفلی در تعلارضا لد.
خاهیت حمالم سایبری این خوروع را خطرح خیكند ك آیا حمالم سایبری خیتوا ند با دقت و
ظرافتی ا جام شو د ك دولتهای بیطرف را تحت تأثیر خود قرار دهند .از طلرف دی لر ،بلرای
دولت های بی طرف یز این خطر وجود دارد ك اخواست از طریلق شلبک هایشلان جنلگ بلین
ختااممان را هموار و تحهی كنند.

 .4اصل ضرورت نظامی در جنگهای سایبری
ام رلرورم ظلاخی اسلتفاده از زور خورد یلاز در ا جلام عملیلام را خجلاز شلمرده اسلت ،در
عین حال خبادرم ب اعمالی ك حقوق جنلگ آن را خنلع كلرده اسلت خجلاز ملی دا لد .امل
ررورم ظاخی خیبایحتی همراه با دی لر املول حقلوق جنلگ و هملینطلور خحلدودیتهلای
قا و ی خامی ك در خوافقت اخ های بین المللی خربوط ب حقلوق جنلگ بیلان شلده اسلت بل
كلار گرفتل شلود ( .)Graham, 2010: 98امل خلذكور بلا اهلداف جنلگ رابطل ای تن اتنلگ
دارد (ساعد .)119 :2939 ،در حقیقت امل رلرورم بیلانكننلدۀ ایلن خورلوع اسلت كل در
عملیام ظاخی خیبایحلت بلا توسل بل كمتلرین اقلدام تاریبلی بل اختیلازی ظلاخی دسلت
یافلللت ( لللوادهتلللوپچی )02 :2939 ،و خیلللزان ملللدخام و خحلللاراتی كللل حملللالم وارد
خی كنند خی بایحت با خنفعت ظاخی آن تناس داشلت باشلند (تلدینی و كلازرو ی10 :2931 ،
) .درخصوص فضای سایبر این امل بیشلتر در پاسلخ بل حملالم سلایبری كلاربرد خلییابلد.
در حمالم سایبری ك ب حد درگیری خحلحا رسیده باشند ،بلا توجل بل خلادۀ  12خنشلور،
دولتهای قربا ی خیتوا ند در دفاع خشروع ب زور ختوس شو د ،اخا با توجل بل امل رلرورم
ظاخی در جنگهای سایبری و خاهیت حمالم سایبری ،اقداخام ختقاب الکترو یکلی خلیتوا لد
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ب خنزلۀ دفاع خشروع در پاسخ ب حمالم سایبری مورم گیرد .آ چ در قبال حملالم سلایبری
ررورم اقدام ظاخی را ایجاب خیكند مرفا برای جلوگیری از حمالم سایبری است ()Ibid: 99
و توس ب سالحهای جنبشی برای خقابل بلا حملالم سلایبری بلا ایلن امل ا طبلاق لدارد و
خی توا د آثار خاربی را با خود همراه داشت باشد و در هایت ب جنلگ در فضلای واقعلی خیلان
دولتها خنتهی شود.

حمالت سایبری به گرجستان
 .1واقعیات قضیه
در  10جوالی  1002ب وبسایت رئلی جمهلور گرجحلتان حمللۀ سلایبری از لوع حملالم
خحرومسازی از سروی توزیعشده مورم گرفت .حمالم ا جامشده وبسلایت خلذكور را بلرای
خدم  12ساعت بحت و خقدخ ای شد برای حمالم وسیعتری ك ظلرف كمتلر از یلک خلاه بل
وقوع پیوستند .در آگوست  1002حمالم هماهن ی از وع خحرومسازی از سروی توزیلعشلده
ب وبسایتهای دولتی گرجحتان همزخان با درگیلری یروهلای ظلاخی روسلی بلا گرجحلتان
شک گرفت .با پیشرفت حمالم زخینی حمالم سایبری یز افزایش خییافتند .حمالم سایبری
ب گرجحتان اولین حمل ای بود ك حمالم سایبری با حمالم زخینی یروهای خحلح هم زخلان
با یکدی ر تركی شده بود د (.)Ashmore, 2009: 10
حمالم سایبری ب گرجحتان از قلمرو سرزخین روسی ملورم پذیرفتل بلود ،اخلا هما نلد
حمالم ا جامشده ب استو ی ،كارشناسان توا حلتند بلین خقاخلام روسلی بلا حملالم خلذكور
ارتباطی بیابند .در عین حال سازخا ی ك با حدود مد كارشنا ب طور داوطلبا در این زخین
فعالیت دارد طی بررسی خود اعالم كرد ك سلطح آخلادهسلازی بحلتر حملل و شناسلاییهلای
مورمگرفتۀ قبلی در حملۀ گرجحتان ب وروح شان خیدهد ك هکرهای رو برای حمالم از
سوی خقاخام دولت روسی آخاده شده بود د ( .)Kozlowski, 2014: 240زیرساختهای فنلاوری
اطالعام گرجحتان ب خیزان كافی پیشرفت بود ب همین دلی حمالم سایبری ب گرجحلتان
پیچیدگی حمالم استو ی را داشتند .وبسایتهای با کی ،رسا ای و دولتی خحدود شد د و ا تقلال
و ارسال اطالعام ب گرجحتان و از گرجحتان ب دی لر قلاط د یلا بلا خشلک خواجل شلد .حملالم
سایبری ك در گرجحتان اتفاق افتاد با حمالم سایبری استو ی ختفلاوم بلود ،زیلرا آن هلا علالوه بلر
حمالم فی سروی توزیعشده ،از حمالم دی ری 2یز اسلتفاده كلرده بود لد كل خصوملیت ایلن
حمالم خشک تربودن شناسایی حمل بلود .گرجحلتان بلرای خقابلل بلا حملالم سلایبری خلذكور و
برقراری ارتباطهای داخلی و بینالمللیا كمکهای زیلادی دریافلت كلرد .شلركت گوگل فضلایی
1. SQL Injection Attacks.
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اینتر تی را برای حمایت از وبسایتهای وزیر اخور خارج و سروی اخبار روزا ۀ آ الیلن گرجحلتان
در ظر گرفت .یک شركت خصومی اخریکایی فراهمكنندۀ خدخام اینتر تی 2یز ب گرجحتان كملک
كرد (.)Ashmore, 2009: 10-11

 .2تحلیل حقوقی قضیه
اینک آیا حمالم سایبری ب گرجحتان حملۀ خحلحا تلقی خیشده و آیلا ایلن كشلور ختعاقبلا
حق توس ب دفاع خشروع را داشت یا ؟ خوروعی حبتا پیچیده است .هملانطلور كل گفتل
شد ،خیان حملۀ سایبری و جنگ سایبری در چلارچوب حقلوق بشردوسلتا ۀ بلینالملللی وجل
فارقی وجود دارد .وقتی حمالم سایبری ب ایجاد مدخام فیزیکی یا خحارام خنجر و زخا ی ك
آن حمالم ب آثار خورد ظر خنتهی شو د ،اینگو ل حملالم بل درگیلری خحللحا یلا جنلگ
سایبری خنجر خواهند شد ( .)Dorman, 2004: 3از طرف دی ر یز خطابق قاعلدۀ  10راهنملای
تالین ،هرگو عملیام سایبری ك در چارچوب حملۀ خحلحا ب وقوع بپیو دد خوروع حقلوق
خربوط ب خااممام خحلحا خواهد بود .ب عبارم دی ر ،در مورتی كل خااملمام خحللحا ۀ
بینالمللی ب وقوع بپیو دد حقوق درگیریهای خحلحا بر تماخی عملیام سایبری ك در قالل
آن خاامم ب وقوع خیپیو دد یز اعملال خلیشلود ( .)Tallinn Manual, 2013: 75در تیجل
اینک در چنین ورعیتهایی خقررام و قواعد بینالمللی حاكم در زخان خااممام خحللحا بل
كار گرفت خیشو د تا رفتار و عملکرد دولتها را هن ام درگیریهای خحلحا ب ظلم درآور لد.
این در حالی است ك ب ظر برخی دی ر ،حقوق بشردوستا ۀ بینالمللی ملیتوا لد درخصلوص
جنگ سایبری اعمال شود ،زیرا بر خالف جنگ های سنتی در جنلگ هلای سلایبری هلیچ گو ل
عملیام فیزیکی وجود دارد .ب عبارم دی لر ،حملالم سلایبری بل درگیلری خحللحا خنجلر
میشو د ،بنابراین حمالم سلایبری خلارج از خحلدودۀ حقلوق بشردوسلتا ۀ بلینالملللی بلاقی
خیخا ند (امال ی.)1 :2939 ،
با وجود این ،حقوق جنگ چارچوب خفیدی را مرفا برای حملالم سلایبری در سلطح یلک
حملۀ خحلحا یا حمالم سایبری ك در چارچوب یک خااممۀ خحلحا ۀ در جریلان خلییابلد،
فراهم خلیآورد ( .)Hathaway & others, 2012: 817هلر چنلد در ایلن خصلوص اتفلاق ظلری
خوجود یحت ،عملکرد دولتها ،اعتقاد حقوقی آنها ،ظریام قضلایی و دیلدگاه اكنلر خفحلران
حقوق بینالمل حاكی از این است ك برای رسیدن ب سطح درگیری خحلحا  ،حملۀ سلایبری
خیبایحت ب سطح خعینی از شدم و وخاخت رسیده باشد .درخصوص ارزیابی شلدم و وخاخلت
یز خی توان ب تعداد جن جویان ،وع و تعداد سالح های استفاده شده و خدم زخان و گحلتردگی
1. Internet Service Provider.
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حملل توجل داشلت (
.)Law, 2010: 29-30
دو جنبۀ درخور توج در حمالم سایبری ب گرجحتان وجود دارد؛ احت اینک بین حمالم بلا
سالح های سنتی و حمالم سایبری هماهن ی كاخ وجود دارد ك این اخلر در لوع خلود بلی سلابق
است .جنبلۀ دوم ،آخلادهسلازی ابزارهلای سلایبری ،آخلوز و وبسلایتهلای خاصلوص بلرای بلر
عهده گرفتن حمالم است ك هم ی حاكی از این خوروع است ك روسی خیللی پلیش تلر در حلال
آخادهشدن برای این جنگ بوده است .دسترسلی بل ابزارهلا و لرمافزارهلای خربوطل بلرای حملل و
آخوز استفاده از این ابزارها ب طور یقین زخلان زیلادی را خلیطلبیلده اسلت ( Kozlowski, 2014:
.)240
در تحلی حقوقی این قضی خیتوان گفت با توج ب اینک حملالم سلایبری بل گرجحلتان بلا
حمالم فیزیکی روسی همراه شده است ،در تیج حمل ای خحلحا ب وقوع پیوست است ،اخا فلارغ
از اقداخام جنبشی شک گرفت حمالم ب آستا ای رسیده بود د ك بتوان آن ها را ب تنهایی حمللۀ
خحلحا قلمداد كرد ( .)Watts, 2011: 71حمالم سایبری خذكور ب وبسایتهای دولتی گرجحلتان
مورم گرفت بود و سب ازكارافتادن رسا های این كشور و اخالل در ارتباطام داخ و خارج كشلور
شد ( ،)Lomidze, 2011: 6اخا شدم حمالم در سطحی بود ك خحارام و مدخام شلدید بل ایلن
كشور وارد كند .با در ظر گرفتن تقارن حمالم زخینی و سایبری و الجرم تحقق جنلگ سلایبری در
قال حقوق بشردوستا ۀ بینالمللی ،الزم است تا ب تحلی این اخر بپردازیم ك آیلا املول حلاكم بلر
خااممام خحلحا ۀ سنتی ب این حمالم یز تحری خییابند یا خیر؟
خعموال با توج ب اینکل در فضلای سلایبر عملال هلدف قلراردادن سیحلتم خاملی بلدون
آسی رسا ی ب سیحتمهای دی ر ب درم اتفاق خیافتلد ،در عملدۀ حملالم سلایبری اخکلان و
قابلیت تفکیک و شناسایی شبک های ظاخی از غیر ظاخی وجود دارد یا در مورم وجودداشلتن
یز حمالم سایبری خحدودی با قابلیت تشای و تفکیک هلدف طراحلی خلیشلو د .حملالم
سایبری ا جام شده ب گرجحتان با توج ب اینک سیحتم هایی را هدف قلرار داد كل ظاخیلان و
غیر ظاخیان از آن ها استفاده خی كرد د و اخالل ایجادشده مرفا ب سیحتم هایی كل ظاخیلان از
آنها استفاده خیكرد د خنتهی شد ،این حمالم ام تفکیک در حقوق بینالمل بشردوسلتا
را ق كرد د .حمالم سایبری خذكور سب اخالل در تبادل محیح اطالعام شلد و خلیتلوان
گفت خردم این كشور یز قربا ی حمالم سایبری ب گرجحتان بود د .درخصوص امل تناسل
یز با عنایت ب اینک ارتباط خعقولی بین مدخام وارده ب غیر ظاخیان و خزیت ظاخی حامل از
حمالم سایبری وجود داشت این ام یز در حمالم سایبری بل گرجحلتان در ظلر گرفتل
شده است ،زیرا اموال هدف در اینگو حمالم سیحتمهایی بوده اسلت كل كلاربردی دوگا ل
داشت ا د .بنابراین ،این ام از امول حقوق بشردوستا یز در حمالم سایبری بل گرجحلتان
Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International

حمالت سایبری و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه777 ...

ق شده است .دربارۀ رعایتكردن یا کردن ام بلیطرفلی در حملل بل گرجحلتان ،چلون
حمالم ب گرجحتان فقط از فضای سرزخین روسی ا جام شده بود و فضای هلیچ كشلور دی لری
یز خحتقیما استفاده شد یا هدف قرار رفت ،ا تحاب رعایت کردن ام بیطرفی فاقد توجی بل
ظر خیرسد .دربارۀ ام ررورم ظاخی همانطور ك پیشتر یز ذكر شد با توج بل اینکل ایلن
ام بیشتر در پاسخ ب حمالم سایبری خوروعیت خییابد از بح و تحلی حارر خارج است.

نتیجهگیری
بی تردید وابحت ی پایداری خیان جاخع و حقوق برقلرار اسلت ،للذا هرگو ل تحلولی در جاخعل
یازخند باز ری جدی در حقوق و تعهدام حاكم بلر آن تحلول اسلت .رشلد دا لش بشلری در
عرم های گو اگون ،حقوق بینالمل خعامر را یز ب طور چشم یری ختحول كرده و بل پیو لد
خیان علوم خاتلف ا جاخیده است .روشن اسلت هرگلاه ایلن تحلول زخینل سلاز پویلایی حقلوق
بینالمل شود ،چشما دازی از حركت و كارآخدی حقوق بینالمل را بل تصلویر خلیكشلد ،اخلا
زخا ی ك قواعد و خقررام حقوقی قادر ب ساخا دهی آن تحوالم باشند ،شکافی حاد ،خیشلود
ك بی تردید یازخند تأخلی جدی در اقتضائام خوجود و چالشهای خفروض اسلت و در ملورتی
ك درخصوص خوروعی جدید با كمبود خنابع خواج شویم ب اچار باب تفاسیر ختعلدد در قالل
قواعد خوجود بازخیگردد ك قطعا همۀ این تفاسیر ب تایج خشابهی ك در هایت خیبایحتی بل
برقراری ملح و اخنیت بینالمللی در سطح جهان ختم شو د خنتهی اواهند شد .خحلما بهترین
راهح برای ب ظم درآوردن ورعیت حقوقی تکنولوژیهای جدید در سطح بلینالملللی ا عقلاد
خعاهداتی برای خشا كردن چارچوب آن هاست ك جنگ سایبری از آن خحتننا یحت ،اخا بلا
توج ب عملی بودن این خوروع در شرایط كنو ی ،حلداق تفاسلیری خلیبایحلتی خطلرح و از
سوی دولتها پذیر شو د ك با اهداف خنشور خل ختحد در حفظ ملح و اخنیلت بلینالملللی
همحو باشند.
یکی از چالش هایی ك دولت ها با تحول تکنولوژی با آن خواج شده ا لد قابلیلت اسلتفاده از
فضای سایبر در قال ابزاری جن ی و یا خیدان برد است .هرچند هنوز رویۀ حقوقی خنحلجمی
در این گو خوارد شک رفت است ،اخا در مورم احراز رسیدن حمالم سایبری بل درگیلری
خحلحا یا وقوع حمالم سایبری بلا هلر درجل ای از شلدم و رلعف در خلالل درگیلریهلای
خحلحا ۀ سنتی ،خیتوان امول و خقررام فعلی حقوق بشردوستا ۀ سنتی را ب فضای خجازی یز
تعمیم داد و تا ایجاد رویۀ خنحجم و هنجارسازی در این باره ب ظمی حبی در ایلن زخینل دل
بحت و با توج ب خقررام خوجود در حقوق بشردوستا حملالم سلایبری را بل ظلم درآورد.
خطالعۀ خوردی حمالم سایبری ب گرجحتان یز خؤید این خوروع است ك با توج بل شلرایط
خامی ك خطابق با آن حمالم سایبری ب وقوع پیوستند یعنی ختقارنشدن حملالم سلنتی و
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سایبری ،حمالم سایبری در چارچوب حقوق بشردوستا قاب بررسیا لد .بلا بررسلی حملالم
سایبری این تیج حام شد ك هرچند حقوق بشردوستا قابلیت اعمال در حمالم سلایبری
خذكور را دار د ،اخا ب واسطۀ خصومیام و خاهیت حمالم سایبری ك درخصوص گرجحتان بل
وقوع پیوست امول حقوق بشردوستا ق شده است.
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