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مقدمه :شناخت موضوع
اصل عدم توسل به زور ،بهعنوان یکی از اصول مهم سازمان ملل متحد ،موضگوع بنگد  4مگادۀ 2
منشور است و در واقع سن بنای سازمان ملل متحد محسوب میشود ،بهنحوی که منع توسگل
به زور به جایگاه یک قاعدۀ آمره در حقوق بینالملگل رسگیده و رعایگت آن بگرای دول ضیرع گو
سازمان نیز الزامی است .در این ماده مقصود از زور ،فقط زور نظامی است و سایر اقسام فشگارها
و اجبارهای سیاسی یا اقتصادی را در برنمیگیرد و ممنوعیت مطرحشده در آن نیز فقط شگامل
کاربرد زور نیست ،بلکه تهدید به کاربرد آن را هم در برمیگیرد .بنابراین شاید تصور شود آنچگه
در بند  4مادۀ  2منشور بهعنوان منع استداده از زور نظامی مطرح شده ،استداده از زور بهوسیلۀ
سالحهای کالسیک و شناخته شده است .اما منشور ملل متحد محصول گدتمان حقگوقی بگی
سالح های
هگای
قط از سگالح
که در آن ففقگط
خود کگه
سنتی خگود
از شصت سال اخیر است و امروزه جن از مدهوم سگنتی
اختیگار
یار
یدی را در اخت
جدیگدی
های جد
ابزارهگای
شرفت فنگاوری ،ابزار
پیشگرفت
ته و پی
گرفتگه
صله گرف
کالسیک استداده میشد ،فافاصگله
حمگالت
مالت
جام ح
دولتها قرار داده است که از جمله مهمترین آنها استداده از ف ای سایبر جهت انانجگام
شدن بگه
به
سایبری علیه دولتهای مورد هدف است .در واقع امروزه ف ای سایبر در حال تبدیل شگدن
بگهع نوان
عنگوان
سایبر به
میدان جدید انجام عملیات نظامی است و به اذعان کارشناسان نظامی ،ف ای سگایبر
بزر در حگال
حال
هگای بگزر
قگدرت ها
یک عرصۀ نوین جن  ،در حال ظهور است ،این در حالی است که قدرت
تجهیز هرچه سریعتر و گستردهتر نیروهای خود برای جن های سایبری هستند .بنا به گگزارش
گزارش
شده اسگت ،1ا مروزه
امگروزه
یه شگد
تهیگه
هیأت پانزدهندرۀ متخصصان سازمان ملل متحد که در ژانویۀ  2219ته
چهل دولت در دنیا برای جن های سایبری تهاجمی خود را تجهیز کردهاند که نشانههای عملی
لت ها
هگا
دولگت
این ادعا آن است که در سالهای اخیر شاهد بروز موارد متعدد حمالت سایبری میان دو
شود از
میشگود
عا مگی
ادعگا
بوده ایم ،برای مثال کشور آمریکا هدف حمالت متعدد سایبری قرار گرفته که اد
شور
طرف کشور چین صورت گرفته است .مورد معروف دیگر ،حمالت سایبری سههدتهای به ککشگ
هگای
سگتگاه ها
تی ،ای ستگاه
دولتگی،
استونی در آوریل  2220است که سب ازکارافتادن وبسایتهای رسمی دول
ته ااسگت.
ست.
گرفتگه
صورت گرف
سیه صگورت
روسگیه
سیون رو
فدراسگیون
تلویزیونی ،بانکها و ...شد و ادعا می شود که از سوی فدرا
جریگان
یان
یز در جر
یری و ننیگز
درگیگری
پگی از درگ
یه و اوت  2222پی
ژوهیگه
ستان در ژوه
گرجسگتان
یه گرج
علیگه
حمالت سایبری عل
هگای
سگایت ها
درگیریهای مسلحانۀ این کشور با فدراسیون روسیه اتداق افتاد و سب شد که وب سا
شگود
دولتی از شبکه خارج شوند و تغییر شکل دهند و محتوای آنها با تبلیغات روسیه جایگزین شو
).(Shacketford, 2009: 204
2
نت هدف
هگدف
ستاک نگت
کرم ااسگتاک
یق کگرم
طریگق
میالدی از طر
سال  2212مگیالدی
جمهوری اسالمی ایران نیز در سگال
1. On the Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of
International Securiy
2. Stuxnet
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عدادی از
به تتعگدادی
فت و بگه
گرفگت
قرار گر
هسگتهای قگرار
هگای ه سته
حمالت سایبری با هدف ایجاد اختالل در فعالیت ها
سانتریدیوژهای فعال در مرکز هستهای نطنز آسی وارد شد و آمریکا و اسراییل مظنونان ااصگلی
صلی
اجرای حملۀ استاک نت هستند.
مالت
حمگال
ها را از ح
که آنآنهگا
ند کگه
همراهنگد
صی همراه
خاصگی
حمالت سایبری با پیچیدگیهای فنی و تکنیکی خا
مالت و ننیگز
یز
حمگالت
اجراکننگدگان ح
کالسیک متمایز میسازد ،مانند گمنامی و مشخص نبودن هویت اجراکن ندگان
ند .بگه
به
کننگد.
جاد کن
ند ایایجگاد
تواننگد
میتوان
آثار مخرب مستقیم یا ضیرمستقیم گستردهای که اینگونه سالحها مگی
سایبر و
ای سگایبر
له ف گای
جملگه
همین دلیل برای درک بهتر ویژگیهای مذکور توضیح برخی عبارات از جم
حمالت سایبری ضروری است.
ف ای سایبر ف ایی ضیرمادی و ناملموس است که توسط شبکههای رایانهای بهوجود آمده و
تر از
فراتگر
دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ایجاد کرده است نف لی .)10 :1923 ،این ف گاا فرا
گیگرد ،ف گای
ای
برمگیگ یرد،
شبکهای را در بر می
تال شگبکه
دیجیتگال
های دیجی
اینترنت توسعه یافته است و تمامی فعالیتهگای
برای آزادی گگردش
گردش
مذکور دارای گسترهای جهانی و بدون مرز ،پوشیده و پنهان بوده و ماهیتاً بگرای
اطالعات شکل گرفته است نپاکزاد.)211 :1932 ،
به للحگا
حا
لی بگه
شود ،وولگی
اصطالح «حملۀ سایبری» میتواند پهنۀ گستردهای از اقدامات را شامل شگود
شگبکه ها
هگا
فنی میتوان آن را تهاجم به امنیت دادهها دانست .هنگامی دادهها و اطالعات موجود در شبکه
را امن تلقی میکنیم که «محرمانه بودن»« ،1یکپارچگی» 2و «در دسترس بودن» 9آن نکه گگاهی
گاهی
امنیتگی
تی
هداف امنی
بهاختصار  CIAخوانده میشود) حدظ شده باشد .به این ترتی هر گاه یکی از این ااهگداف
مورد تهدید واقع شده باشند ،میتوان از حملۀ سایبری سخن گدت .حمالتی که در دسترس بودن
مالت ،4DoS
حمگالت
را هدف قرار میدهند ،سعی میکنند از دسترسی به شبکه نخواه از طریق اجرای ح
خواه از طریق آفالین کردن و خاموش کردن فیزیکی فرایندهای مجازی و )...جلوگیری کنند.
بگهمن ظور
منظگور
کننگد به
میکن ند
تالش مگی
در حمالتی که محرمانه بودن را هدف قرار میدهند ،مهاجمان تگالش
نظارت بر فعالیتها و استخراج اطالعات سیستمها و دادههای کاربران ،به شبکههای کگامپیوتری
کامپیوتری
ندوذ کنند .چال واقعی این حمالت هنگامی است که استخراج اطالعات به روشی سازمانیافته
دهنگد،
میده ند
و عظیم اتداق بیدتد .در نهایت ،حمالتی که یکپارچگی و صحت دادهها را هدف قرار مگی
شامل ورود به سیستم برای تغییر و تخری اطالعات بهجای استخراج آن میباشند.
صرفاً
توانگد صگرف
مگیتوا ند
حملگه می
اثگر حم له
ست .ا ثر
سترده ااسگت.
داوت و گگسگترده
متدگاوت
سیار مت
مالت ببسگیار
حمگالت
اهداف و پیامدهای ح
دوذگران تغی یر
تغییگر
سط نندگوذگران
توسگط
خرابکاری برای اهداف سیاسی باشد ،مانند اینکه یک وبسایت دولتی تو
چهره دهد و در اصطالح  Defaceشود.
1. Confidentiality
2. Integrity
3. Availability
4. Denial of Service Attacks
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ند صدمه
صگدمه
ماننگد
شد .مان
حمله ممکن است در پی آسی رساندن عمده نو با ماهیت راهبردی) باباشگد.
اراهگهۀ خدمات
خگدمات
زدن به تواناییهای یک کشور برای پیادهسازی تصمیمات رسمی ،دفاع از خود یا ارا
به شهروندان ناز طریق اراهۀ سروی خدمات شهری مانند برق ،آب ،مراقبتهای بهداشتی و.)...
به این ترتی و با توجه به آثار متداوتی که حمالت سایبری ممکن است بگهبگار آورنگد ،ا ین
ایگن
مسئله در حوزۀ مباحث حق بر جن نتوسل به زور) قابل طرح است که آیا این ابزارهای جدید،
ستداده از زور
مثابگۀ ااسگتداده
از جمله استداده از ف ای سایبر جهت انجام حمالت سایبری ،میتوانند بهمثا ب
ستانۀ
به آآسگتان
ند بگه
تواننگد
میتوان
نظامی موضوع بند  4مادۀ  2منشور در نظر گرفته شوند و فراتر از آن آیا مگی
الزم برای ایجاد حملۀ مسلحانه برسند ،بهگونهای که براساس مادۀ  11منشور ملل متحد امامکگان
کان
دفاع مشروع در مقابل آن حملۀ مسلحانه وجود داشته باشد؟
شده ،و لی
ولگی
طرح ننشگده
ایی ممطگرح
جع ق گایی
مراجگع
هرچند هنوز در حوزۀ حمالت سایبری این مسئله نزد مرا
نظگامی آمری کا
آمریکگا
میتوان از آنچه دیوان بینالمللی دادگستری در ق یۀ فعالیتهای نظامی و شبهن ظام
حملگۀ م سلحانه
مسگلحانه
یک حم لۀ
قوع یگک
در نیکاراگوهه اعالم کرده است ،نتیجه گرفت که آنچه تعیینکنندۀ ووقگوع
اسگت (ICJ Rep, 1986: paras.
له ا ست
حملگه
سط آن حم
توسگط
جادشگده تو
ثار ایجاد شده
یاس و آآثگار
مقیگاس
نه ،مق
دامنگه،
ست ،دام
ااسگت،
.)101,103,176
هسگتهای
هگای ه سته
از دیدگاههای دیوان در نظر مشورتی در مورد مشروعیت تهدید یا کاربرد سالح ها
موضگوعیت
ضوعیت
سالح مو
صی از سگالح
خاصگی
نوع خا
نیز میتوان استداده کرد و گدت که چه در حمله و چه در دفاع نگوع
نظگر از
صگرفن ظر
ندارد و به این ترتی ممنوعیت مادۀ  2ن )4منشور در مورد هر گونه توسل به زوری صرف
سالح مورد استداده قابل اعمال خواهد بود ).(ICJ Advisory Opinion, 1996: para.39
شگود،
به این ترتی این حقیقت که در حمالت سایبری از سالحهای کالسیک استداده نمی شود
فت (Roscini,
گرفگت
ظر گر
سلحانه در ننظگر
ها را بگهمثابگۀ حملگۀ ممسگلحانه
توان آنآنهگا
میتگوان
به این معنا نیست که ننمگی
سالح تتبگدیل
بدیل
یک سگالح
به یگک
سالح آن را بگه
یک سگالح
مول از یگک
معمگول
) ،2010:114زیرا نحوۀ طراحی یا استدادۀ مع
به بار
بگار
که بگه
ثاری کگه
شگود و آآثگاری
مگی شود
نمیکند ،بلکه مسئلۀ مهم ،قصدی است که متعاق آن استداده می
سطحی ووسگیع
سیع
میآورد .بنابراین استداده از هر نوع سالح که به از دست رفتن جان انسانها در سگطحی
حملگلۀ
جاد حم
هت ایایجگاد
جهگت
ستانۀ الزم ج
به آآسگتان
ند بگه
توانگد
یا تخری اموال در سطحی گسترده منجر شود ،میتوا
هگای
رسگاخت ها
به زیر ساخت
سایبری بگه
مسلحانه برسد ) .(Zemanek, 2010: 21برای مثال وقتیکه حملۀ سگایبری
بار آورد،
بهبگار
سیعی بگه
مالی ووسگیعی
سانی و مگالی
های انانسگانی
حیاتی یک دولت صورت گیرد ،بهگونهای که آسی هگای
عنگوان یک
یگک
بگهع نوان
سایبری به
مالت سگایبری
حمگالت
بهمثابۀ یک حملۀ مسلحانه محسوب میشود .البته شناسایی ح
1
جنگن قابگل
بر ج
حق بگر
حث حگق
مباحگث
مرۀ آن در مبا
ست و ثثمگر
حملۀ مسلحانه مسئلۀ حقوقی پیچیدهای ااسگت
لگۀ
مالحظه است و خود میتواند بهعنوان موضوع مستقلی مطالعه و ارزیابی شود .اما هر گاه حم ل
1. Jus ad Bellum
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شی از عمل یات
عملیگات
بخشگی
عنگوان بخ
بگهع نوان
مالت به
حمگالت
سایبری را بتوان یک حملۀ مسلحانه تلقی کرد یا از این ح
مخاصمانۀ یک طرف جن علیه طرف دیگر نام برد ،سؤال دیگری نیز مطرح است و آن امکان و
به اایگن
ین
ست .بگه
چگونگی اجرای قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در حین اجرای این حمالت ااسگت.
ترتی باید به این پرس پاسخ داده شود که آیا قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در حمالت
جنگگی
گی
سایبری نیز باید رعایت شود؟ و با توجه به جدید و متداوت بودن این روشها و ابزارهای جن
چطور میتوان قواعد حقوقی از قبل موجود را بر آن بار کرد؟ در نوشتۀ حاضر تالش بر آن است
که به این پرس ها در قال سه قسمت پاسخ داده شود.

اعمال قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در حمالت شبکهای کامپیوتری
پی شرط قابلیت اجرای قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه وجود یک مخاصمۀ مسلحانه است.
اصطالح «مخاصمۀ مسلحانه »1اولین بار در تدوین قواعد حقوق جن در کنوانسیونهای 1343
گدتگه
ته
هایی گد
ضعیتهگایی
به ووضگعیت
ست ) (Geneva Conventions I-IV,1949: art. 2.و بگه
ته ااسگ
رفتگه
ژنو بهکار رف
های ژژنگو
نو
سیونهگای
کنوانسگیون
شترک کنوان
مادۀ دو ممشگترک
مطالعگعۀ مگادۀ
شد .از مطال
میشود که شامل درگیری و منازعه باباشگد.
حقگوق
قوق
عد ح
قواعگد
جرای قوا
یت ااجگرای
قابلیگت
ثری در قابل
جنگن ااثگری
اینگونه استنباط می شود که نوع سالح و روش ج
بینالملل بشردوستانه ندارد ،بنابراین در مخاصمات سایبری یا عملیات سایبری در جریان سگایر
سایر
مال دارد (Tallinn Manual on the International Law
یت اعاعمگگال
قابلیگگت
سلحانه قابل
صمات ممسگگلحانه
مخاصگگمات
مخا
زمینگه دو ووضگعیت
ضعیت
ین زمی نه
) Applicable to Cyber Warfare , 2011:Rule.20بهعبارت دیگر ،در اایگن
ند و
برنگد
مگیبر
سگر می
ممکن است اتداق بیدتد :حالت اول زمانی است که دو کشور در وضعیت صلح به سر
صمۀ
مخاصگم
شروع مخا
توسل به زور از طریق حملۀ سایبری توسط یک دولت علیه دولت دیگر سب شگروع
سایبری میان طرفین میشود .بدیهی است که در حالت مزبور حملۀ سایبری مورد بحث باید به
سگایبری موردنظر
مگوردنظر
حملگلۀ سایبری
ترتیگی حم
ایگن ترت
آستانۀ الزم برای ایجاد حملۀ مسلحانه رسیده باشد و به ا ین
حملگۀ سایبری
سگایبری
واجد وصف حملۀ مسلحانه به مدهوم کالسیک آن میشود ،برای مثال وقتیکه حم ل
سانی و مگالی
مالی
علیه سیستم کنترل ترافیک هوایی یا تأسیسات اتمی صورت گیرد و آسی های انانسگانی
کننگده مو ظف
موظگف
حملگهکن نده
لت حم له
دولگت
وسیعی بهبار آورد ،بهمثابۀ یک حملۀ مسلحانه محسوب میشود و دو
است ،قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را در حملۀ خود مدنظر قرار دهد.
حالت دوم زمانی است که در قال و در اثنای یک مخاصمۀ کالسگیک و سگنتی از حمگالت
سایبری در کنار ابزارهای سنتی بهعنوان بخشی از ابزارها و روشهای مخاصمه استداده میشود،
سلحانه بگابا
مالت ممسگلحانه
حمگالت
مانند حمالت سایبری علیه گرجستان در ژوهیه و اوت  2222که در طول ح
معاهگدات
هدات
فدراسیون روسیه اتداق افتاد .بنابراین با وجود جدید بودن عملیات سایبری نسبت به معا
1. Armed Conflict
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ضح و
طگور واواضگح
حقوق بینالملل بشردوستانه و نبود قواعد معین و مشخص در حقوق جن که به طور
سلحانه در
صمات ممسگلحانه
مخاصگمات
قوق مخا
حقگوق
عد ح
قواعگد
مشخص در خصوص حمالت سایبری وضع شده باشند ،قوا
چنین مواردی چه در مخاصمات بینالمللی و چه داخلی قابل بهکار بردن هستند.

طبقهبندی مخاصمات سایبری به لحاظ محدودۀ جغرافیایی
سلحانه ب ستگی
بسگتگی
صمۀ مسگلحانه
مخاصگم
نوع مخا
بهطور کلی ،قلمرو اجرای قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه به نگوع
یین نگوع
نوع
تعیگین
دارد .برای اینکه بدانیم چه قواعدی در هر مخاصمه به اجرا گذاشته میشود ،ناگزیر از تع
ندرج در
قررات ممنگدرج
مخاصمه با توجه به محدودۀ جغرافیایی آن هستیم .مخاصمات بینالمللی تابع ممقگررات
مخاصگمات
صمات
ستند و مخا
ها هسگتند
سیونهگا
کنوانسگیون
ین کنوان
به اایگن
کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو و پروتکل اول الحاقی بگه
به اایگن
ین
حاقی بگه
کل دوم الالحگاقی
پروتکگل
نه و پروت
چهارگانگه
هگای چهارگا
ضیربینالمللی تابع مادۀ سوم مشترک کنوانسیون ها
کنوانسیونها میباشند و مشمول مجموعۀ محدودتری از قواعد حمایتیاند .عملیات سایبری نیز بگابا
یگات
سایر عمل ی
توجه به نوع مخاصمه ممکن است تابع قواعد متداوتی باشند و از این نظر تداوتی با سگایر
ست .در
سایبر ااسگت.
نظامی ندارند ،ولی آنچه این عملیات را متداوت میسازد ،ویژگی بدون مرز ف ای سگایبر
لزومگماً
هدف لزو
مورد هگدف
عملیات سایبری ممکن است مکان انجام عملیات با مکان سیستمهای سایبری مگورد
گر کگه
که
دیگگر
لت دی
دولگت
یکی نباشد و ممکن است این عملیات نهتنها از سوی یک دولت در کل سرزمین دو
در ف اهای بینالمللی مانند دریای آزاد یا از طریق ف ای ماورای جو صورت پذیرد.

 .1طبقهبندی بهعنوان مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی
المللگی
یری را ببگینالمل ل
درگیگری
ین درگ
هد ،اایگن
شور روی ددهگد،
ند ککشگور
چنگد
چنانچه درگیری مسلحانهای میان دو یا چ
شر حگاکم
حاکم
الملگل ببشگر
قوق ببگینالم لل
حقگوق
مینامند .بر این نوع درگیریها ،حقوق بینالملل بشردوستانه و ح
است .طبعاً اقدامات سایبری طرفهای مخاصمه در این جن نیز تحت شمول مقررات ناظر بگبر
مخاصگمۀ
صمۀ
یک مخا
سایبری یگک
صرفاً سگایبری
های صگرف
جنگ هگای
مخاصمات بینالمللی قرار میگیرد .اما در خصوص ج ن
سایبری باباشگد
شد
مسلحانۀ بین المللی زمانی وجود دارد که مخاصمات شامل یا محدود به عملیات سگایبری
مسگلحانۀ
صمۀ م سلحان
مخاصگم
که بین دو یا چند دولت اتداق میافتند .معیار پذیرفتهشده برای وجود یک مخا
بینالمللی از مادۀ دو مشترک کنوانسیونهای  1343ژنو گرفته شده است .به این ترتی شرایط
بودن و
لی بگودن
المللگی
بگین المل
صۀ بین
خصیصگ
جود دو خصی
لی ،ووجگود
المللگی،
بگین المل
مسگلحانۀ بین
الزم برای وجود یک مخاصمۀ م سلحان
درگیریهای مسلحانه است ).)Geneva Conventions 1949, I-IV: art. 2
لت تتحگت
حت
دولگت
همچنین یک مخاصمه زمانیکه بازیگران ضیردولتی درگیر در مخاصمات علیه دو
تعیگین
یین
مواردی تع
کنترل کلی یک دولت دیگر باشند نیز بینالمللی تلقی میشود ،البته در چنین مگواردی
کنگد ،ا مری
امگری
میک ند
ترل مگی
کنتگرل
اثبات اینکه آیا یک دولت فعالیتهای سایبری یک بازیگر ضیردولتی را کن
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هد بگود
بود
خواهگد
شکل خوا
ممشگکل

(Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber

) Warfare , 2011, Rule. 22: 2این مسئله که چه زمانی اقدامات یک گروه مسلح سازمانیافافتگه
ته
صمۀ
مخاصگم
شود ،تگاتا مخا
س شگود،
منتسگ
گر منت
دیگگر
از بازیگران ضیردولتی علیه یک دولت ممکن است به دولت دی
بینالمللی تلقی شود ،موضوع مهمی است که باید بهنحو مدصلتگری تبیگین شگود کگه در ایگن
کیدگری
دری
گاه کی
دادگگاه
شخص در داد
طگور ممشگخص
بگه طور
زمینه تحلیل رویۀ ق ایی بینالمللی موجود مدید اسگت .به
سئله ممطگرح
طرح
ین ممسگئله
یگدنظر اایگن
بین المللی برای یوگسالوی سابق در ق یۀ تادیچ در رأی شعبۀ تجد ی
شده است .(ICTY, 1999: paras. 131-140, 145).
بوسگنیایی
سنیایی
صرب بو
حدهای صگرب
که آآیگایا واواحگدهای
اینکگه
یین این
تعیگین
شعبۀ تجدیدنظر معیار «کنترل کلی» را در تع
دادگگاه
گاه
بهطور کافی تحت راهنمایی جمهوری فدرال یوگسالوی بودهاند ،بهتدصیل بیان میکند .داد
یگان یگایا واواحگدهای
حدهای
شگبهنظام ی
تابع یگایا شبه
سلح تگابع
میگوید کنترل توسط یک دولت بر روی نیروهای ممسگلح
تهیگۀ
بگی از ته ی
چیگزی بی
شگامل چ یزی
بایگد شامل
باشگد نو با ید
برخگوردار با شد
کلگی بر خوردار
شبهنظامی ممکن است از ویژگی ک لی
ست کگه
که
یازی نینیسگت
ترتیگی  ،ننیگازی
ین ترت
به اایگن
کمک های مالی یا دادن تجهیزات نظامی یا آموزش باشد) .بگه
طگور جداگا نه
جداگانگه
بگه طور
اقدامات دولت شامل صدور دستورهای مشخص یا هدایت هر مورد از عملیات به
باشد .براساس حقوق بینالملل ضرورتی ندارد که مقامات کنترلکننده تمامی عملیات واحدهای
ستورهای م شخص
مشگخص
ها ددسگتور
به آنآنهگا
ند یگایا بگه
کننگد
وابسته به خود را کنترل کنند یا اهداف آنها را انتخاب کن
جر شگود.
شود.
منجگر
بشردوسگتانه من
مرتبط با اجرای عملیات نظامی را بدهند که به هر گونه نقض حقوق بشردو ستانه
کنترلی که بهوسیلۀ حقوق بینالملل ضروری است ،زمانی وجود دارد که یک دولت نیا درزمی نۀ
نگۀ
مهر یزی
ریگزی
برنامگه
سگازی یگایا برنا
هماهنگ ساز
سازماندهی ،هماه ن
صمه) در سگازماندهی،
مخاصگمه)
حقوق مخاصمات مسلحانه ،طرف مخا
مک های
هگای
اقدامات نظامی گروه ،عالوهبر کمکهای مالی ،آموزش ،تجهیز کردن و فراهم آوردن ککمگک
عملیاتی به آن گروه دارای نق باشد.
دیوان بین المللی دادگستری نیز اعالم کرده است تا جایی که به تعیین نوع مخاصمه مربوط
است ،معیار کنترل کلی «میتواند قابل اعمال و مناس باشد» ).(ICJ Rep, 2007: para.404
افتگه از
سگازمانیاف ته
گروه سازمان
با استداده از این معیار اگر دولت )الف( کنترلی کلی را بر روی یک گگروه
هکرهای کامپیوتری اعمال کند که در زیرساختهای سایبری دولت )ب( ندوذ کردهاند و موج
ایجاد صدمات فیزیکی جدی شدهاند ،جن مسلحانه ،به لحا ماهیت ،بینالمللی تلقی میشود.
دولگت )ب(
هگای دو لت
رسگاخت ها
صی از زیر ساخت
خاصگی
موارد خا
به مگوارد
له بگه
حملگه
الزم نیست که دولت )الف( گروه را به حم
علیگگه
یه
مالت عل
حمگگالت
جرای ح
هت ااجگگرای
جهگگت
گروه ج
بر روی گگروه
کافی بگگر
ترل کگگافی
کنتگگرل
بایگد کن
قط با ید
که ففقگگط
ند ،بلبلکگگه
مایی ککنگگد،
راهنمگایی
راهن
زیرساختهای دولت هدف ،اعمال کند.
لت ،مگورد
مورد
دولگت،
بهطور کلی استداده از معیار کنترل کلی در زمینۀ انتساب حمالت سایبری به دو
توافق گروه متخصصان بینالمللی است که راهنمای تالین در مورد حقوق بینالملل قابل اعاعمگال
مال
نان در
همچنگان
المللگی همچ
قدانان ببگینالمل ل
حقوقگدانان
بین حقو
ند در بگین
هرچنگد
در جن های سایبری را تهیه کردهاند و هرچ
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خصوص قابلیت اعمال این قاعده برای تبیین مسئولیت بینالمللی دولت اختالفنظر وجود دارد،
یار در خ صوص
خصگوص
معیگار
اما با توجه به رأی ذکرشده دیوان بینالمللی دادگستری ،میتوان گدت این مع
تعیین نوع مخاصمه حتماً قابل استداده است.
المللگی
عالوهبر بینالمللی بودن ،شرط ضروری دیگر برای وجود یک مخاصمۀ مسلحانه ببگینالمل ل
آن است که مخاصمه باید «مسلحانه» 1باشد .قواعد حقوق جن بهطور مستقیم مدهوم ععبگارت
بارت
لزوم ووجگود
جود
رنگدۀ لگزوم
«مخاصمات مسلحانه» را توضیح نمیدهد ،اما بهطور واضح مدهوم آن دربرگیر ند
گی ااسگت.
ست.
جنگگی
های جن
ابزارهگای
ها و ابزار
عی روش هگا
جمعگی
کاربرد جم
«مخاصمات» 2است .مخاصمات دربردارندۀ کگاربرد
مخاصمات میتواند شامل هر گونه ترکیبی از عملیات کالسیک و سایبری باشد یا اینکه عملیات
حملگلۀ
یر حم
درگیگر
سایبری را بهتنهایی در برگیرد .به هر حال ،مخاصمات در هر زمانیکه یک دولت درگ
سایبری علیه دولت دیگر باشد ،وجود دارد.
هرچند وجود درگیری مسلحانه پی شرط ضروری برای وجود مخاصمات بینالمللی ااسگت،
ست،
لی صگلی
صلی
المللگی
بحث بر سر آستانۀ خشونت الزم همچنان ادامه دارد .براساس تدسیر کمیتۀ بین المل
شود و بگه
به
جاد شگود
ها ایایجگاد
لتهگا
دولگت
بین دو
که بگین
ضی کگه
تعارضگی
نه تعار
گونگه
سرخ 9از کنوانسیونهای  1343ژنو« ،هر گو
مداخله ی نیروهای مسلح منجر شود ،درگیری مسلحانه است .مهم نیست که مخاصمه چقدر به
بگه
تد»(ICRC Geneva Convention 1 .
بیدتگگد
داق بید
شتار اتاتدگگاق
قدر ککشگگتار
چقگگدر
که چ
اینکگگه
مد یگگایا این
انجامگگد
طول انجا
طگگول
Commentary at 32; Geneva Convention II Commentary at 28; Geneva Convention
.)III Commentary at 23, Geneva Convention IV Commentary at 20.

برای مثال عملیات سایبری که به ایجاد آت سوزی در یک تأسیسات نظامی کوچک منجر شود،
شگود،
تی را
حمالتگی
نین حمال
چنگین
که چ
فی کگه
طرفگی
ند و طر
ضاز ککنگد
کافی خواهد بود که یک مخاصمۀ مسلحانۀ بینالمللی را آآضگاز
انجام داده است ،از همان ابتدا ملزم به رعایت مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه است.

 .2طبقهبندی بهعنوان مخاصمات مسلحانۀ غیر بینالمللی
درگیری مسلحانۀ ضیر بینالمللی ،شامل جن داخلی به معنای اخص کلمه است .براساس مگادۀ
مادۀ
نباشگگد،
شد،
المللگلی نبا
که بگبینالمل
سلحانهای کگگه
یری ممسگگلحانه
درگیگگری
هر درگ
نو ،هگگر
گانگنۀ ژژنگگو،
های چهارگا
مههگگای
عهدنامگگه
شترک عهدنا
 9ممشگگترک
یین و
تبیگین
حاقی بگابا تب
ضیربینالمللی است .تعریف کلی و سلبی مذکور موج شد تا پروتکل دوم الالحگاقی
المللگی
تجمیع معیارهای متعدد زیر درصدد توسعه و تکمیل تعریف درگیری مسلحانۀ ضیر ببگینالمل ل
یری ممیگان
یان
درگیگری
هد  .2درگ
در مادۀ  1برآید .1 :درگیری در قلمرو یکی از کشورهای متعاهد روی ددهگد
افتگه رخ
سگازمانیاف ته
مسگلح سازمان
هگای م سلح
نیروهای مسلح یک کشور و نیروهای مسلح مخالف یا سایر گروه ها
"1. "Armed
"2. "Hostilities
)3. International Committee of Red cross (ICRC
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ها یا
یگا
نیروهگا
کننگد  .4نیرو
عمگل کن ند
مسگئول ع مل
فرمانگدهی م سئول
یگک فرما ندهی
تحگت یک
مگذکور ت حت
دهد  .9نیروها یا گروههای مذکور
گروههای مذکور بر بخشی از قلمرو یک کشور متعاهد کنترل داشته باشند ،بهگونهای که بتوانند
عملیات نظامی را بهصورتی مداوم و متمرکز انجام دهند و به مقررات پروتکل عمل کنند.
شگد تگاتا
ج ش
موجگ
کل دوم مو
پروتکگل
حدود پروت
در مقابلِ دیدگاه بلندنظرانۀ مادۀ  9مشترک ،دیدگاه ممحگدود
کل را فافاقگد
قد
روتکگل
مذکور در پروت
بسیاری از درگیریهای مسلحانۀ داخلی که حتی یکی از معیارهای مگذکور
باشد ،درگیری مسلحانۀ ضیربینالمللی طبق پروتکل دوم محسوب نشود.
تعریگف
یف
سابق ،تعر
سالوی سگابق،
یوگسگالوی
برای یوگ
دری بگرای
کیدگری
المللگی کی
بهمنظور تعدیل دو دیدگاه مذکور ،دادگاه ببگینالمل ل
گرفگت:
فت:
قرار گر
مالک قگرار
یار مگالک
معیگار
سه مع
جدیدی از درگیری مسلحانۀ داخلی اراهه داد .در این تعریف تجمیع سگه
لت یگایا
دولگت
خالف دو
سلح ممخگالف
هگای ممسگلح
گگروه ها
تی و گروه
دولتگی
درگیری در قلمرو یک کشور ،درگیری میان نیروهای دول
گروههای مسلح مخالف با یکدیگر و باالخره درگیری طوالنیمدت نضیایی بیگدلی 12:1932 ،و .)19
خشگونت
شونت
در خصوص عملیات سایبری ،یک مخاصمۀ مسلحانه زمانی ضیربینالمللی است که خ
اینکگه
که
مسلحانۀ مستمری وجود داشته باشد که شامل عملیات کالسیک و سایبری توأماً بوده یا این
گروه های
هگای
تی و گگروه
دولتگی
سلح دول
فقط محدود به عملیات سایبری است و این درگیری بین نیروهای ممسگلح
خشگونت
شونت
حداقلی از خ
سطح حگداقلی
به سگطح
ید بگه
مسلح یا بین خود این گروه ها رخ داده باشد .این درگیری بابایگد
ید تگاتا
رسیده باشد که معیار مسلحانه بودن حاصل شده باشد و نیز گروههای درگیر در منازعه بابایگد
حدی سازمانیافته باشند.
المللگی
شاید در خصوص اینکه اقدامات ایذایی سایبری مخالدان دولت را بتوان مخاصمۀ بینالمل ل
تلقی کرد و مقررات حقوق جن را در مقابله با آن قابل اجرا دانست ،تردید وجود داشته باباشگد.
شد.
اما باید گدت که قا بلیت اجرای قواعد حقوق مخاصمات به نوع عملیات نظامی یا وسایل معین یا
تنهگایی و در
شیوههای جنگی بهکار گرفته شده ،بستگی ندارد .به این ترتی عملیات سایبری بهتن ها
شدت الزم و
ستانۀ شگدت
نی آآسگتان
یعنگی
شده یع
طرح شگده
ضروری ممطگرح
شرایط ضگروری
صورت نبود عملیات کالسیک ،اگر شگرایط
صمۀ
مخاصگم
جاد مخا
به ایایجگاد
تواننگد بگه
مگیتوان ند
ستثنایی م
درجه ای از سازمانیافتگی را داشته باشند ،در موارد ااسگتثنایی
سلحانۀ
مسلحانۀ ضیربینالمللی منجر شوند .از سوی دیگر ،اگر یک مخاصمه بهعنوان مخاصمۀ ممسگلحان
حقگوق
قوق
عد ح
قواعگد
شگود ،قوا
جرا شو
سیک ااجگرا
کالسگیک
مالت کال
حمگالت
ضیربین المللی در نظر گرفته شود و در آن بیشتر ح
چنگین
نین
ته در چ
گرفتگه
صورتگرف
مخاصمات مسلحانۀ ضیربینالمللی بر هر گونه عملیات سایبری مرتبط صگورت
حمگالت
مالت
به ح
مخاصمهای نیز حاکم خواهد بود ،هرچند میزان استداده از حمالت سایبری نسبت بگه
کالسیک بسیار کمتر باشد.
داخلگی
لی
های داخ
در پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهای ژنو ،مواردی چون تن ها و درگیریهگای
صگراحت از
مانند شورشها ،اقدامات خشونتآمیز پراکنده و سایر اقدامات دارای ماهیت مشابه به صراحت
شمول مقررات حقوق بشردوستانه خارج شدهاند ،زیرا مخاصمۀ مسلحانۀ ضیربینالمللی محسوب
به صگدمات
صدمات
نمیشوند ،و این استثنا در مورد عملیات ایذایی سایبری پراکنده ،هرچند مستقیماً بگه
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یگز را
خشگونتآم ی
سایبری خ شونت
قدامات سگایبری
بروز ااقگدامات
فیزیکی یا آسی منجر شوند نیز صادق است و صرف بگروز
ضددولتی و
نمیتوان دلیلی بر شروع مخاصمۀ ضیربینالمللی تلقی کرد همچنانکه فعالیتهای ضگددولتی
ایجاد ناآرامی اجتماعی با استداده از ف ای سایبر خارج از مدهوم مخاصمۀ مسلحانه است .ببگرای
بار در
یت روستتبگار
اقلیگت
مثال فراخوانی را که از طریق شبکههای اجتماعی در اینترنت برای شورش اقل
استونی در سال  2220میالدی اتداق افتاد ،نمیتوان اقدام خصمانه در مدهوم مخاصمۀ مسلحانه
تلقی کرد .یا اقدامات مخالدان در مواردی چون ندوذ در شبکههای کامپیوتری ،حذف یا نگابودی
نابودی
برخی اطالعات نحتی در مقیاس بزر ) ،بهرهبرداری از شبکههای کامپیوتری و دزدی اطالعات،
به ایجاد مخاصمۀ مسلحانۀ ضیربینالمللی منجر نمیشوند .برای مثال بلوکه کردن برخی خدمات
برای ایایجگاد
جاد
و عملکردهای اینترنت یا تغییر شکل دادن وبسایتهای رسمی و دولتی بهتنهایی بگرای
حملگلۀ م سلحانه
مسگلحانه
یک حم
جاد یگک
مخاصمۀ مسلحانه کافی نیستند ،زیرا به شدت و آستانۀ الزم برای ایایجگاد
بگهع نوان
عنگوان
نرسیدهاند و اضل توسط افرادی انجام میگیرند که فاقد تشکیالت و سازماندهی الزم به
گروه نظامی مخالف دولت هستند.
سگب ای جاد
ایجگاد
که سب
شونتی کگه
خشگونتی
همانطورکه در رأی شعبۀ تجدیدنظر در ق یۀ تادیچ ذکر شد ،خ
ترتیگی
ین ترت
به اایگن
شد .بگه
مهدار باباشگد.
ادامگه
مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی میشود ،باید مکرر 1و در طول زمان ادا
بودن در
تد بگودن
ممتگد
کرر و مم
گی ممکگرر
ویژگگی
عملیات سایبری که در یک دورۀ زمانی اتداق میافتند ،باید از ویژ
طول زمان برخوردار باشند.
گروه ممسگلح
سلح
از دیگر معیارهای الزم برای ایجاد مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی وجود حداقل یک گگروه
ست (AMW Manual, Commentary
صمات ااسگگت
مخاصگگمات
یر مخا
درگیگگر
ردولتگگی درگ
افتگگۀ ضیردول ت
سگگازمانیاف تۀ
سازمان
سایبری را
ظامی سگایبری
یگات ننظگامی
جرای عمل ی
 Accompanying ,2009: Rule 2 (a)).اگر گروهی توانایی ااجگرای
داشته باشد« ،مسلح» 2محسوب میشود و اگر تحت یک ساختار فرماندهی باشد که توان اجرای
برخگوردار
خوردار
یز بر
افتگه» 9ننیگز
سگازمانیاف ته
عملیات نظامی را دارد ) ،(ICTY, 2005: para. 129از ویژگی « سازمان
میشود .حدود سازماندهی الزم نیست که به آستانۀ یک واحد نظامی منظم دولتی رسیده باشد.
وسگیلۀ
بگهو س
کامپیوتری به
های کگامپیوتری
شبکههگای
مالت شگبکه
حمگالت
سایبری و ح
با این حال ،اجرای عملیات خشونتبار سگایبری
سازماندهی کگافی
کافی
اشخاص خصوصی یا گروههای کوچک از هکرها بهتنهایی برای داشتن معیار سگازماندهی
ست و بابایگد
ید
نیست .اینکه آیا یک گروه سازمانیافته نظامی محسوب میشود یا خیر ،امر کلی نینیسگت
مورد به مورد بررسی شود.
همگۀ
کگه در آن ه م
اسگت که
طگرح ا ست
قابگل طرح
مجگازی قا بل
سگازماندهی م جازی
سئلۀ سازماندهی
در مورد حمالت سایبری ممسگئل
بگه طور
طگور
که به
فعالیتها در حالت اتصال به اینترنت اتداق میافتد .در یک طیف هکرهایی هستند کگه
"1. "Protract
"2. "Armed
"3. "Organized
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توافقی به
بگه
کامل خودمختار عمل می کنند ،در چنین مواردی با اینکه تعداد زیادی از هکرها در تگوافقی
گر یگک
یک
بل ااگگر
مقابگل
شگوند .در مقا
می شوند
یک دولت حمله میکنند ،اما واجد معیار سازماندهی محسوب ننمگی
ها را
های آنآنهگا
گروه آنالین از هکرها وجود دارند که دارای یک ساختار رهبری هستند که فعالیتهگای
سیم اابگزار
بزار
تقسگیم
هماهن میکند ،برای مثال از طریق محلیابی کردن اهداف سایبری برای اع گا،ا ،تق
جدد الزم
حملگلۀ ممجگدد
که آآیگایا حم
حمله ،اجرای ارزیابیهای آسی پذیری سایبری و تعیین این مسئله کگه
ند و
کننگد
است یا خیر و ،...در واقع این گروه از هکرها در شکلی تشکیالتی با یکدیگر همکاری میکن
صگورت ح گوری
وری
بگه صورت
قات به
مالقگات
عنصر سازماندهی و فرماندهی در اینجا موجود است و عدم امکان مال
هد بگبود
نخواهگد
برای اع ای گروه ،مانع داشتن معیار سازمانیافتگی در صورت وجود سایر شرایط نخوا
(Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare , 2011, Rule.
اینترنگت
نت
هانی اینتر
جهگانی
شبکۀ ج
به شگبک
 23,para. 13.).شایان ذکر است که ف ای سایبر محدود و منحصر بگه

سایبر مح سوب
محسگوب
ای سگایبر
خ ف گای
ترین ببخگ
ستردهتگرین
تگرین و گگسگترده
نیست ،بلکه شبکۀ جهانی اینترنت مهم تر
میشود ،برای نمونه حملۀ استاک نت به ایران از طریق اینترنت صورت نگرفت ،زیرا تأسیسات
اتمی ایران به شبکۀ جهانی اینترنت متصل نبوده است.
یادی از
عداد ززیگادی
مثال دیگری که از مدهوم مخاصمه خارج است ،اقدامات جمعی و همزمان تتعگداد
ست .گگاهی
گاهی
رسگمی ااسگت.
گروهگی ضیرر سم
یگری گرو هی
افراد و گروههای هکر است که در ظاهر شبیه به شکلگ ی
شد،
گرفتگه باباشگد
جام گرف ت
واقعهای تحریکآمیز سب میشود بدون اینکه هیچگونه هماهنگی از قبل انانجگام
لیک از
کی لگیک
ویکگی
کگه وی
گامی که
هنگگامی
عدهای بهطور همزمان به اهداف مشترکی حمله کنند .برای مثال هن
سوی
گسگتردهای از سگو
حمگالت گ سترده
سوی دولت آمریکا و مؤسسات آمریکایی مورد حمله قرار گرفت ،ح مالت
بگهر ضم
رضگم
حال و به
ین حگال
شد .بگابا اایگن
سازماندهی شگد
کگایی سگازماندهی
مؤسسگات آمری کا
علیگه مؤس سات
هکرهگا عل یه
گروههای متعدد هکر ها
یک گگروه
گروه
ها یگک
که آننهگا
دت کگه
توان گگدگت
میتگوان
شکلگیری یک گروه ضیررسمی در دفاع از ویکی لیک ننمگی
سازمانیافتۀ مسلح را تشکیل دهند ،زیرا برای این منظور باید یک گروه متداوت با سازماندهی و
شد (Tallinn Manual on
شته باباشگد
داشگته
ساختار کافی که بهصورت یک واحد عمل میکنند ،وجود دا
 the International Law Applicable to Cyber Warfare , 2011,Rule. 23,para.13).این نکته را
جرای ممقگررات
قررات
که ااجگرای
نیز نباید فراموش کرد که هرچند مادۀ  9مشترک بهطور خاص مقرر میکند کگه
به پگذیرش
پذیرش
این ماده ،وضعیت قانونی طرفین یک درگیری را عوض نمیکند ،دولتها اضل تمایلی بگه
وجود یک مخاصمۀ مسلحانۀ ضیربینالمللی ندارند و به این ترتی هرچند در عمل وجود یک گروه
سایبری مسلح مخالف دولت و انجام جن سایبری بهعنوان تنها روش مبارزۀ مسلحانه علیه دولت
سلحانۀ
صمات ممسگلحان
مخاصگمات
صی از مخا
خاصگی
در شرایط استثنایی قابل تصور است ،پروتکل دوم الحاقی بر موارد خا
ضیربینالمللی حاکم است .مخاصمات موردنظر پروتکل دوم الحاقی ،مواردی است که درگیری بگین
بین
جود دارد کگه
که
افتگهای ووجگود
سگازمانیاف ته
سلح سازمان
های ممسگلح
نیروهای مسلح یک دولت و نیروهای مسلح یا گروههگای
ستهای
پیوسگته
بهحد کافی بر سرزمین کنترل دارند و آنها را قادر میکند که عملیات نظامی متمرکز و پیو
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های سایبری
سگایبری
یتهگای
فعالیگت
بر فعال
ترل بگر
کنتگرل
هرچنگد کن
را انجام دهند ن) (Additional Protocol II. art.1.(1و هرچ ند
کنتگرل
ترل
که کن
ست کگه
کافی نینیسگت
میتواند یکی از نشانههای کنترل یک گروه بر سرزمین باشد ،بهتنهایی کگافی
ند (Tallinn Manual on the International Law
تأمین ککنگد
کل دوم را تگأمین
پروتکگل
مگوردنظر پروت
سگرزمینی موردنظر
سرزمینی
) . Applicable to Cyber Warfare , 2011, Rule. 23,para.17ازاینرو در عمل ،عملیات سگایبری
سایبری
یان یگک
یک
جریگان
ضیربینالمللی هنگامی تحت شمول حقوق بینالملل بشردوستانه قرار میگیرد که در جر
مخاصمۀ ضیربینالمللی کالسیک رخ داده باشد.

اصول حقوق بینالملل بشردوستانۀ قابل اعمال در جنگهای سایبری
پ از مالحظۀ قابلیت اعمال قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در مخاصمات سایبری یا عملیات
سخ داد
سایبری در جریان سایر مخاصمات بینالمللی و ضیربینالمللی اکنون باید به این پرس پاپاسگخ
یات ننظگامی
ظامی
عملیگات
ها و عمل
که در وضعیتی که هنوز هیچ مقررات صریحی در خصوص این نوع درگیریهگا
مگدنظر قرار
قگرار
وضع نشده است ،چگونه طرفهای درگیر باید حقوق بشردوستانه را بههنگام عملیات مدنظر
ستقالً و
سلحانه ممسگتق
صمات ممسگلحانه
مخاصگمات
هم در مخا
هگای ممهگم
دهند .در پاسخ باید گدت هرچند بهتر است پدیده ها
ند بگه
به
نتواننگد
ها نتوان
صراحتاً موضوع حکم قرار گیرند تا وظایف طرفهای درگیر کامالً مشخص شود و آنآنهگا
چنگین
نین
بود چ
ما در ننبگود
مدد تدسیرهای حس مورد م یق یا موسع خود از اجرای حقوق طدره روند ،اامگا
ست و
جسگت
مقررات صریحی میتوان همواره از مقررات عمومی و اصول کلی حقوق بشردوستانه بهره ج
تگرین
مهگم تر
خی از م هم
برخگی
حقوق و تکالیف طرفها را تبیین کرد .در بخ آخر این مقاله قابلیت اعمال بر
اصول حقوق بینالملل بشردوستانه در مخاصمات و عملیات سایبری بررسی میشود.

 .1اصل اساسی تفکیک
ظامی و
هگای ننظگامی
هگدف ها
یان هدف
یکی از اصول مهمی که در این زمینه اعمال میشود ،اصل تدکیک ممیگان
ضیرنظامی است که در هدایت درگیریهای مسلحانۀ بینالمللی نق بسیار اساسی دارد .ددیگوان
یوان
هسگتهای
هگای ه سته
سگالح ها
بینالمللی دادگستری در سال  1331در نظریۀ مشورتی خود در خصوص سالح
یت و
جمعیگت
یت از جمع
حمایگت
بشردوسگتانه حما
اعالم کرد که هدف از اعمال اصل اساسی تدکیک در حقوق بشردو ستانه
لت ها
هگا
دولگت
اموال ضیرنظامی است و این اصل تمایز میان رزمنده و ضیررزمنده را مشخص میکند .دو
هرگز نباید جمعیت ضیرنظامی را هدف قرار دهند و از سالحهایی استداده کنند که قادر به تمایز
بین اهداف نظامی و ضیرنظامی نیستند ).(ICJ Rep, 1996: paras.226- 257
اما بهطور کلی سالحهای اندکی وجود دارند که میتوان آنها را ذاتاً ضیر قادر به تدکیک بگین
بین
به اایگن
ین
شوند و بگه
میشگوند
یده مگی
نامیگده
اهداف نظامی و ضیرنظامی دانست .چنین سالحهایی اضل «کور» 1نام
"1."Blind
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ترتی

ضیرقانونیاند (ICJ Advisory Opinion ,1996, Dissenting Opinion of Judge Higgins

تدکیگیک ا ستداده
اسگتداده
صل تدک
بگرخالف ااصگل
حارب برخالف
متحگارب
 paras.588-89).زمانیکه سالحها توسط یک طرف مت
که آن
میشوند ،بهندرت بهدلیل کوری ذاتی سالحهاست .بلکه ناشی از شلیک کورکورانه اسگت کگه
هگایی
نیز اضل بهدلیل تصمیم قبلی آگاهانۀ دستوردهندۀ انسانی است .مثال روشن از بین سالح ها
که ذاتاً قادر نیستند بین اهداف نظامی و ضیرنظامی تدکیک کنند ،سالحهای بیولوژیکیاند .یگک
یک
ویروس میتواند یک بیماری مسری را بهسرعت و در مقیاس وسیع منتشر کند ،از طریق قیاس،
این مثال میتواند در مورد ویروسهای کامپیوتری هم مطرح شود ،با این تداوت که ویروسهای
ست ،ا ما
امگا
سازنده ااسگت
کامپیوتری ساختۀ دست انسان هستند و رفتار آنها علیالقاعده تحت کنترل سگازنده
ظامی بگه
به
های ننظگامی
ستمهگای
سیسگتم
نشگدنی از سی
ترلن شدنی
کنتگرل
چنانچه ویروسهای کامپیوتری نیز بتوانند بهنحوی کن
سیستمهای ضیرنظامی تسری یابند ،آنها نیز در حکم سالحهای کور هستند و در نتیجه اجگرای
چنین حمالتی ناقض اصل تدکیک و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانۀ موجود در ایگن زمینگه
است .اصل تدکیک را میتوان از مهمترین اصول محدودکننده در استداده از بدافزارهای رایانهای
بهعنوان ابزار حملۀ نظامی تلقی کرد.
رنظگامی
سانی ضیرن ظام
چه ککسگانی
که چگه
ست کگه
مقدمۀ اجرای صحیح اصل تدکیک پاسخ به این پرس ااسگت
محسوب شده و از مزایای اصل تدکیک بهرهمند می شوند و چه مواردی اهداف نظامی نینیسگتند؟
ستند؟
پاسخ کوتاه آن است که ضیرنظامیان جزء رزمندگان نیستند و هر آنچه تخری  ،تصرف یا از کگار
کار
محسگوب
سوب
ظامی مح
هدف ننظگامی
ند ،هگدف
نکنگد
جاد نک
بل ایایجگاد
مقابگل
طرف مقا
برای طگرف
انداختن آن مزیت نظامی مشخصی بگرای
نمیشود .این تعریف را میتوان معنای مخالف اهداف نظامی دانست .
اراهگه
هه
ظامی ارا
هداف ننظگامی
دی از ااهگداف
تعریدگی
بند  2مادۀ  12پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو ،تعری
صراً
منحصگر
هگا منح
میکند ،که انعکاسدهندۀ حقوق بین الملل عرفی موجود در این زمینه است .حمله ها
ظامی بگه
به
باید به هدفهای نظامی محدود شود ،تا آنجا که به اموال مربوط میشود ،هدفهای ننظگامی
عملیگات
یات
مؤثری در عمل
اموالی محدود میشوند که به لحا ماهیت محل ،هدف یا کاربرد آنها سهم مگؤثری
مانی موجگود،
شرایط ززمگانی
ها در شگرایط
نداختن آنآنهگا
نظامی دارند و تخری کلی یا جزهی ،تصرف یا از کار اانگداختن
مزیت نظامی معین محسوب میشود.
ها از
کامپیوترهگا
کلمات کلیدی در اینجا ،ماهیت ،محل ،هدف یا کاربرد این اموال است .بع ی کامپیوتر
سمتی از
عنگوان ققسگمتی
بگهع نوان
کگه به
زمگانی که
مثگال ز مان
شگوند ،ببگرای م ثال
مگی شوند
لحا ماهیت و هدف نظامی محسوب م
تسلیحات یا سیستمهای تسلیحاتی یا وسایل ساخت آنها بهکار گرفته شوند .در این موارد بهطور
طراحگی
حی
مومی طرا
خودکار ،اهداف نظامی محسوب می شوند .اما حتی اگر کامپیوترها برای اهداف ععمگومی
میشوند ،با استدادۀ عملی توسط رزمندگان ،به اهداف نظامی تبدیل میشوند.
ید در
ظامی بابایگد
هدف ننظگامی
یک هگدف
استدادۀ نظامی از یک کامپیوتر و در نتیجه تعیین آن بهعنوان یگک
وسیع ترین مدهوم در نظر گرفته شود که شامل کلیۀ مراحل اجرای نقشه ،برنامه ریزی و طراحی
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برای حمالت بهوسیلۀ تهیۀ دادهها ،ذخیره کردن اطالعات نظامی ،رمزگذاری ،شکستن کدها و...
یک کگامپیوتر
کامپیوتر
ظامی از یگک
میشود .در اساس ،نرمافزار کامپیوتر بی از سختافزار کلید استدادۀ ننظگامی
تی ببعگد
عد
حتگی
معمولی است ،اما هارد درایو کامپیوتر نیز ممکن است شامل اطالعات نظامی باشد و ح
ماهیگت
یت
جه ماه
نتیجگه
شگود و در نتی
از اینکه نرمافزار کامپیوتر جابهجا شود ،سختافزار ممکن است آلوده ش
نظامی آن حتی بعد از جابهجایی نرمافزار باقی بماند.
مخاصگمه
صمه
ستقیم در مخا
طگور ممسگتقیم
بگه طور
از طرف دیگر حمالت مستقیم عمدی علیه ضیرنظامیان نکه به
مگادۀ 2
مشارکت ندارند) یا اشیای ضیرنظامی ،ممنوع است و بهعنوان جنایت جنگی تحت بند  2مادۀ
اساسنامۀ دیوان کیدری بینالمللی طبقهبندی شدهاند.
موال
شخاص و اامگو
یه ااشگخاص
علیگه
ستقیم عل
مالت ممسگتقیم
حمگالت
این قاعدۀ فراگیر حقوق مخاصمات مسلحانه که ح
ضیرنظامی را منع میکند ،در مورد حمالت شبکه ای کامپیوتری نیز مانند سایر حمالت به شرط
شگرط
کنتگرل
ترل
گرفتن کن
اینکه منتج به خشونت شود ،بهکار میرود .مثالً حملۀ سایبری که برای بهدست گگرفتن
های آن خگط
خط
پروازهگای
که پرواز
لی کگه
کنترلگی
سیستم هدایت خطوط هواپیمایی کشوری انجام گیرد نیا برج کنتر
هوایی را تنظیم میکند) و هدف آن سقوط هواپیما و کشته شدن تمام مسافران آن پرواز باباشگد،
شد،
تدکیگک
یک
حملۀ عمدی مستقیم علیه اشخاص و اهداف ضیرنظامی محسوب میشود و ناقض اصل تدک
است ).(Dinstein, 2012: 266

 .2اصل تناسب و ممنوعیت ایراد خسارات جانبی بیشازحد
حمگالت
بگه ح مالت
محگدود به
تنهگا م حدود
تدکیگک ،تن ها
اصگل تدک یک،
موجگ ا صل
بگه مو ج
رنظگامی  ،به
موال ضیرن ظام
حمایت از اشخاص و اامگوال
ضیرتبعیض آمیز یا کورکورانه و ممنوعیت حمالت مستقیم علیه آنها نیست ،بلکه موضوع اساسی
مخاصگمات
حقگوق مخا صمات
اسگت .ح قوق
ضیرنظامیگان ا ست.
بگه ضیرنظام یان
جگانبی به
صگدمات جانبی
دیگر کنترل و محدود کردن سطح صدمات
کن ااسگت
ست
ممکگن
ظامی مم
یات ننظگامی
عملیگات
مسلحانۀ بینالمللی از این فرض آضاز میکند که در زمان اجرای عمل
خسگارات
سارات
خساراتی هم به جمعیت ضیرنظامی وارد شود و این قواعد تالش می کند که این قبیل خ
را تا حد ممکن محدود کند ) (Kalshoven, 2007: 109یعنی در عمل برخی صدمات جانبی به
شخاص و ااهگداف
هداف
همگۀ ااشگخاص
داشگتن ه م
ضیرنظامیان اجتنابناپذیر بوده که بهسب عدم امکان دور نگهدا شتن
همراهگی
هی
یان را همرا
نظامیگان
یگان نظام
برخگی ضیرنظام ی
ضیرنظامی از میدان عملی جن در مخاصمات است .بر خی
خدمگه،
مه،
شپزها ،خد
ها ،آآشگپزها،
ستهگا،
سرپرسگت
دهنگدگان ،سرپر
تعلگیمده ندگان
می کنند ،اعم از وابسته یا در استخدام نمانند تع ل
به آن کگار
کار
یک بگه
نزدیگک
نامهرسانها و )...یا سایر ضیرنظامیانی که در مجاورت یک هدف نظامیاند یا نزد
ست بر خی
برخگی
کن ااسگت
ممکگن
که مم
اینکگه
میکنند نبرای مثال اشخاصی که مجاور فرودگاههای نظامیاند) یگایا این
ماننگگد
ند
شند ،مان
شته باباشگگند،
ور داشگگته
ظامی ح گگور
حوزۀ ننظگگامی
یک حگگوز
س در یگگک
نامناس گ
مان نامنا
موقت گتاً در ززمگگان
ضیرنظامی گیان موق
فروشندگان ،مهندسان تعمیرکنندۀ کامپیوترها ،متخصصان برق ،لولهک ها ،کارگران ساختمانی
و .،...بهعالوه اموال و اشیای ضیرنظامی اضل با اهداف نظامی آمیخته شدهاند.
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صل تنا س
سگ
ممنوعیت خسارات جانبی بی ازحد به اشخاص یا اهداف ضیرنظامی بهعنوان ااصگل
شناخته میشود ).(Jensen, 2002: 1171
ستگی بگه
به
یدگاه ببسگتگی
اجرای اصل تناس در حوزۀ انتظار و پی بینی صورت میپذیرد و کل ددیگدگاه
گر ،یگک
یک
دیگگر،
این دارد که چه چیزی بهطور منطقی پی از حمله قابل پی بینی است .بهعبارت دی
که سگطح
سطح
شد کگه
کرده باباشگد
نگی کگرده
پگی بی ن
طرف مخاصمه بههنگام طراحی و اجرای حملۀ نظامی باید پ
حملگه
له
که از حم
ظامی کگه
های ننظگامی
یتهگای
مزیگت
صدمات جانبی به اشخاص و اشیای ضیرنظامی در مقایسه بگابا مز
بهدست میآید ،آیا قابل تحمل بوده یا بی از حد تلقی میشود.
مزیتهای نظامی پی بینیشده از یک حمله باید واقعی و مستقیم باشند ،پ مواردی کگه
که
بگه صورت
صگورت
فقط مبتنی بر فرض هستند ،نباید در نظر گرفته شوند .به هر حال مزیت نظامی باید به
هر ببخگ
خ
که هگر
جامع در نظر گرفته شود .وقتی تعداد زیادی حمالت در پی است ،الزم نیست کگه
شود (UK MOD, “Manual of the Law of
ته شگود
گرفتگه
ظر گرف
سئله در ننظگر
بهصورت جداگانه از کل ممسگئله
شگبکهای کگامپیوتری
کامپیوتری
حملگلۀ شبکه
گر حم
نابراین ااگگر
 Armed Conflict”, (MOD 2004), para 5. 4. 4).ببنگابراین
صل از
حاصگل
ظامی حا
یت ننظگامی
مزیگت
بهطور سیستماتیک علیه یک سری از کامپیوترهای دشمن اجرا شود ،مز
کن ااسگت
ست
ممکگن
هدف ،مم
مورد هگدف،
خاص مگورد
کامپیوتر خگاص
این تخری یا تعدی و مداخلۀ صورتگرفته بر هر کگامپیوتر
یزی در
چیگزی
چه چ
که چگه
کگرد کگه
بهتنهایی اثر محدودی داشته باشد ،بررسی کل وضعیت آشکار خواهد ک
خطر است ،یعنی بررسی خسارات وارده به کل سیستمها نشان میدهد که آیا مزیتهای نظامی
پی بینیشده از یک حمله ،واقعی و مستقیم است یا خیر.
بهطور کلی در مورد حمالت شبکهای کامپیوتری اگر هنگام مختل کردن برخی سیستمهای
ناپگذیر به
بگه
جبگراننا پذ
صدمات ج بران
به ورود صگدمات
مل بگه
ین ععمگل
سایبری ،اایگن
حمگمالت سگایبری،
الکترونیکی نظامی از طریق ح
بازار بگورس
بورس
کداری ،بگازار
بانکگداری،
زیرساختهای ضیرنظامی نمدیریت آبها ،مراکز تحقیقاتی ،سیستمهای بان
و )...منجر شود ،باید خسارات جانبی بی ازحد ارزیابی شود .(Doyle Jr, 2002: 159).

 .3احتیاطهای ممکن
یزی یگایا در
مهرریگزی
برنامگه
مالت را برنا
حمگالت
که ح
مطابق با شق  2بند  2مادۀ  10پروتکل الحاقی اول ،کسانی کگه
مورد اجرای حمالت تصمیمگیری میکنند ،باید کلیۀ احتیاط های ممکن را در انتخاب وسایل و
یگان و ننیگز
یز
به ضیرنظام ی
داقی بگه
جانی اتاتدگاقی
سارات جگانی
خسگارات
شیوههای حمله بهعمل آورند تا هنگام حمله از خ
آسی رساندن به اموال ضیرنظامی اجتناب ورزند یا آن را به حداقل برسانند.
یف در
تعریگف
یک تعر
ست؟ یگک
در این زمینه یک نکتۀ مهم ،تعیین مدهوم «احتیاطهای ممکن» 1ااسگت؟
1. Feasible Precautions.
2. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mins, Booby Traps and Other Devices (Protocol
II) Annexed to the Convention on Prohibition or Restrictions on the Use of Certain Conventional
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ستداده از
حدودیت در ااسگتداده
یت یگایا ممحگدودیت
ممنوعیگت
سیون «ممنوع
کنوانسگیون
این زمینه در بند  4مادۀ  9پروتکل دوم کنوان
برخی سالحهای متعارف» ،بیان شده است :احتیاطهای ممکن مواردی هستند که عملی بوده یا
نزمگان
مان
مان نز
که در آن ززمگان
شرایطی کگه
گرفتن ههمگمۀ شگرایطی
به لحا عملی ممکن هستند و شامل در نظر گگرفتن
حمله) حاکم بوده ،از جمله مالحظات نظامی و انسانیاند.
احتیاطهای ممکن میتواند بر مواردی چون زمان حمله ،مهماتی که قرار است استداده شود
و نیز ترجیح برخی تاکتیکهای خاص بر سایر موارد تأثیرگذار باشند ).)Rogers, 2004 : 98
مگادۀ  10پروت کل
پروتکگل
بهمنظور دستیابی به هدف دور کردن ضیرنظامیان از آثار جن  ،در بند  9مادۀ
ستیابی بگه
به
الحاقی اول تصریح شده است که اگر امکان انتخاب بین چندین هدف نظامی برای ددسگتیابی
یک مزیت نظامی ،وجود دارد ،هدفی باید انتخاب شود که انتظار میرود حداقل صدمه و آآسگی
سی
را به ضیرنظامیان وارد میکند .بنابراین در حمالت سایبری نیز باید این اصل همواره مدنظر قرار
گیرد .برای مثال طراحان یک بدافزار برای حمله به سامانههگای کگامپیوتری دشگمن بایگد آثگار
جانبی حملۀ سایبری را مدنظر قرار دهند .اما روی دیگر سکه در اسگتداده از عملیگات سگایبری
فرصتی است که این نوع عملیات بهدست میدهد تا طرفهای مخاصگمه بگدون انجگام اقگدامات
تخریبی وسیع به مزیت نظامی مطلوب دست یابند .این حمالت شبکهای کامپیوتری فرصتهای
به حگداقل
حداقل
جانبی را بگه
سارات جگانبی
خسگارات
ند خ
میتواناننگد
جدیدی را برای انتخاب روشهای نظامی مشابه که مگی
جود آورده
برسانند و زمینۀ اجرای قاعدۀ احتیاطهای ممکن را بهنحو مؤثرتری فراهم کنند ،بهووجگود
کالسگیک
سیک
مالت کال
حمگالت
است .برای مثال برای قطع کردن تردد در خطوط راهآهن بهجای استداده از ح
حد بگه
به
جانبی بگیبی ازازحگد
سارات جگانبی
خسگارات
ایگراد خ
مال ا یراد
احتمگال
طی آن احت
که طگی
ها ننکگه
قطارهگا
آهگن و قطار
علیه خطوط راهآ هن
کنتگرل
ترل
کز کن
مرکگز
علیگه مر
کامپیوتری عل یه
ضیرنظامیان وجود دارد) ،چهبسا بتوان با اجرای حملۀ شبکهای کگامپیوتری
راهآهن ،جریان حملونقل را مختل کرد و مزیت نظامی موردنظر را بهدست آورد و از آثار جانبی
بی ازحد اجتناب ورزید ).(Schmitt, 2005: 117
شیوۀ حم له
حملگه
سالح و شگیو
به این ترتی با انتخابهای جدیدی که طرفین مخاصمه در گزین سگالح
هسگتند،
سگایبر ه ست
ای سایبر
بهدست آوردهاند و همگی حاصل پیشرفت فناوری بهخصوص در عرصۀ ف گای
خصگوص در ببحگث
حث
شرایط برای به حداقل رساندن آسی به ضیرنظامیان مساعدتر شده است ،بهخ صوص
قبیگل
یل
ین قب
صدور اایگن
هت صگدور
جهگت
نت ج
اینترنگت
ستداده از ف گاای اینتر
یگان ،ااسگتداده
بگه ضیرنظام ی
صدور هشدارهای مؤثر به
هشدارها میسر شده است.

نتیجهگیری
مگدت ها
هگا
کگه مدت
ف ای سایبر امروزه بخشی انکارناپذیر از زندگی بشر را تشکیل میدهد و دولتها که
Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (3
May 996).
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ناگزیر از
کردنگد ،نگاگزیر
مگیکرد ند
قی م
ها تلتلقگی
مرزهگا
ین مرز
خود را محصور در مرزهای ملی و حاکم بر ف ای بین اایگن
براسگاس
ساس
پذیرش واقعیت این ف ای بدون مرز هستند و بیتردید روابط بین آنها در این ف ا نیز برا
یز قاقابگل
بل
حقوق بینالملل قابل تنظیم بوده و حقوق بینالملل بر رفتار دولتها در ف ای سایبر ننیگز
اعمال است.
ف ای سایبر در عین حال ف ایی برای رقابت بین دولتها و عرصهای برای انجام فعالیتهای
خصمانۀ دولتها علیه یکدیگر نیز است و در اینجا نیز دولتها موظفاند حقوق بینالملل حاکم
حگاکم
بر روابط خصمانه را در ف ای سایبر محترم بشمارند .از یک طرف محدودیتهای حق توسل بگه
به
زور شامل استداده از ابزارهای سایبری نیز میشود و از طرف دیگر ،چنانچه از این ف ا برای انجام
فعالیتهای نظامی استداده شود ،علیالقاعده حقوق مخاصمات مسلحانه و بهطور مشخص قواعد
حقوق بینالملل بشردوستانه نباید نادیده گرفته شود.
اما از آنجا که بهواسطۀ جدید بودن پدیده ،هنوز مقرراتگذاری ویژهای در خصوص ااسگتداده
ستداده
تدایی در
هگای ابابتگدایی
تگالش ها
نگرفتگته و تالش
صورت نگرف
صمانه صگورت
خصگمانه
قدامات خ
مل ااقگدامات
محمگل
عنگوان مح
از ف ای سایبر بهع نوان
ستند ،ال جرم
الجگرم
رویهسازی نمانند تدوین دستورالعمل تالین از سوی ناتو) واجد اثر حقوقی الزم نینیسگتند
صمانه در ف گای
ای
خصگمانه
بط خ
روابگط
باید از اصول و قواعد کلی حقوق بینالملل بشردوستانه برای تنظیم روا
ست ،ن بود
نبگود
سایبر استداده کرد ،زیرا همچنانکه شرط مارتن از ابتدای قرن بیستم بیان کرده ااسگت
قواعد خاص مانع از اجرای قواعد و اصول کلی ،عرف و حتی ندای وجدان نیست.
بگا و جود
وجگود
در این مقاله با انتخاب چند اصل از اصول حقوق بینالملل بشردوستانه نشان دادیم که با
ستانه درآورد .بگابا اایگن
ین
بشردوسگتانه
قواعد صریح چگونه میتوان عملیات جنگی سایبری را تحت نظم حقوق بشردو
حال ،با توجه به ویژگیهای خاص و متداوت ف ای سایبر و از آنجا که عوامل متعددی کنترل ف گای
ای
الملگل قا بل
قابگل
سایبر را با مشکل مواجه میکنند و نیز نبود درک مشترک در خصوص قواعد حقوق بینالم لل
سگریع تر
تگر
رچگه سر
المللگی هر چه
جامعگۀ ببگینالمل ل
ای جام عۀ
که اع گای
ست کگه
تر ااسگت
بهتگر
اعمال بر رفتار دولتها در این حوزه ،به
معاهدهای جامع در خصوص قواعد حاکم بر جن های سایبری منعقد کنند.
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