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قابلیت اعمال قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در جنگهای
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چکیده
در عصر اطالعات با تغییر میدانهای نبرد ،جامعۀ بینالمللی در مواجهه با جنگ هگای سگایبری
است .حمالت سایبری امروزه دستۀ جداگانه از روشهای جنگی را تشکیل میدهنگد و در عگین
حال میتوانند نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور باشند ،زیرا این توانایی را دارند کگه موجگ
ایجاد آثاری مانند صدمات عظیم و وسیع به زیرساختهای حیاتی یک دولت ،تخری اموال و از
دست رفتن جان انسانها شوند .به این ترتی چه عملیات جنگی در یک مخاصمه تنها متشکل
از حمالت سایبری باشد و چه جن سایبری بخشی از یک مخاصمه با روشهای متداول جنگی
باشد ،بههنگام کاربرد این روش نوین مخاصمه باید قواعد حقوق بینالملگل بشردوسگتانه اعمگال
شود و دولتها ملزم به رعایت این تعهدند که وسایل و شیوههای جدید مورد استفاده در جنگ
ها ،در تطابق با قواعد حاکم بر حقوق بینالملل بشردوستانۀ موجگود باشگد .ایگن مقالگه درصگدد
است نشان دهد تا زمانیکه قواعد خاص حقوق بشردوستانۀ بینالمللگی در مخاصگمات سگایبری
تدوین نشده باشد ،همچنان میتوان با توسل به اصول و قواعد موجود ،روشهای نبگرد سگایبری
را در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه به نظم درآورد.
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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 استفاده از زور نظامی مطرح شده ،استفاده از زور بهوسیلۀ
سالحهای کالسیک و شناخته شده است .اما منشور ملل متحد محصول گفتمان حقگوقی بگی
از شصت سال اخیر است و امروزه جن از مفهوم سگنتی خگود کگه در آن فقگط از سگالحهگای
کالسیک استفاده میشد ،فاصگله گرفتگه و پیشگرفت فنگاوری ،ابزارهگای جدیگدی را در اختیگار
دولتها قرار داده است که از جمله مهمترین آنها استفاده از ف ای سایبر جهت انجگام حمگالت
سایبری علیه دولتهای مورد هدف است .در واقع امروزه ف ای سایبر در حال تبدیل شگدن بگه
میدان جدید انجام عملیات نظامی است و به اذعان کارشناسان نظامی ،ف ای سگایبر بگهعنگوان
یک عرصۀ نوین جن  ،در حال ظهور است ،این در حالی است که قگدرتهگای بگزر در حگال
تجهیز هرچه سریعتر و گستردهتر نیروهای خود برای جن های سایبری هستند .بنا به گگزارش
هیأت پانزدهنفرۀ متخصصان سازمان ملل متحد که در ژانویۀ  2013تهیگه شگده اسگت ،1امگروزه
چهل دولت در دنیا برای جن های سایبری تهاجمی خود را تجهیز کردهاند که نشانههای عملی
این ادعا آن است که در سالهای اخیر شاهد بروز موارد متعدد حمالت سایبری میان دولگتهگا
بوده ایم ،برای مثال کشور آمریکا هدف حمالت متعدد سایبری قرار گرفته که ادعگا مگیشگود از
طرف کشور چین صورت گرفته است .مورد معروف دیگر ،حمالت سایبری سههفتهای به کشگور
استونی در آوریل  2007است که سب ازکارافتادن وبسایتهای رسمی دولتگی ،ایسگتگاههگای
تلویزیونی ،بانکها و ...شد و ادعا می شود که از سوی فدراسگیون روسگیه صگورت گرفتگه اسگت.
حمالت سایبری علیگه گرجسگتان در ژوهیگه و اوت  2008پگی از درگیگری و نیگز در جریگان
درگیریهای مسلحانۀ این کشور با فدراسیون روسیه اتفاق افتاد و سب شد که وبسگایتهگای
دولتی از شبکه خارج شوند و تغییر شکل دهند و محتوای آنها با تبلیغات روسیه جایگزین شگود
).(Shacketford, 2009: 204
2
جمهوری اسالمی ایران نیز در سگال  2010مگیالدی از طریگق کگرم اسگتاک نگت هگدف
1. On the Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of
International Securiy
2. Stuxnet
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حمالت سایبری با هدف ایجاد اختالل در فعالیتهگای هسگتهای قگرار گرفگت و بگه تعگدادی از
سانتریفیوژهای فعال در مرکز هستهای نطنز آسی وارد شد و آمریکا و اسراییل مظنونان اصگلی
اجرای حملۀ استاک نت هستند.
حمالت سایبری با پیچیدگیهای فنی و تکنیکی خاصگی همراهنگد کگه آنهگا را از حمگالت
کالسیک متمایز میسازد ،مانند گمنامی و مشخص نبودن هویت اجراکننگدگان حمگالت و نیگز
آثار مخرب مستقیم یا ضیرمستقیم گستردهای که اینگونه سالحها مگیتواننگد ایجگاد کننگد .بگه
همین دلیل برای درک بهتر ویژگیهای مذکور توضیح برخی عبارات از جملگه ف گای سگایبر و
حمالت سایبری ضروری است.
ف ای سایبر ف ایی ضیرمادی و ناملموس است که توسط شبکههای رایانهای بهوجود آمده و
دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ایجاد کرده است نف لی .)17 :1389 ،این ف گا فراتگر از
اینترنت توسعه یافته است و تمامی فعالیتهگای دیجیتگال شگبکهای را در برمگیگیگرد ،ف گای
مذکور دارای گسترهای جهانی و بدون مرز ،پوشیده و پنهان بوده و ماهیتاً بگرای آزادی گگردش
اطالعات شکل گرفته است نپاکزاد.)216 :1390 ،
اصطالح «حملۀ سایبری» میتواند پهنۀ گستردهای از اقدامات را شامل شگود ،ولگی بگه لحگا
فنی میتوان آن را تهاجم به امنیت دادهها دانست .هنگامی دادهها و اطالعات موجود در شگبکههگا
را امن تلقی میکنیم که «محرمانه بودن»« ،1یکپارچگی» 2و «در دسترس بودن» 3آن نکه گگاهی
بهاختصار  CIAخوانده میشود) حفظ شده باشد .به این ترتی هر گاه یکی از این اهگداف امنیتگی
مورد تهدید واقع شده باشند ،میتوان از حملۀ سایبری سخن گفت .حمالتی که در دسترس بودن
را هدف قرار میدهند ،سعی میکنند از دسترسی به شبکه نخواه از طریق اجرای حمگالت ،4DoS
خواه از طریق آفالین کردن و خاموش کردن فیزیکی فرایندهای مجازی و )...جلوگیری کنند.
در حمالتی که محرمانه بودن را هدف قرار میدهند ،مهاجمان تگالش مگیکننگد بگهمنظگور
نظارت بر فعالیتها و استخراج اطالعات سیستمها و دادههای کاربران ،به شبکههای کگامپیوتری
نفوذ کنند .چال واقعی این حمالت هنگامی است که استخراج اطالعات به روشی سازمانیافته
و عظیم اتفاق بیفتد .در نهایت ،حمالتی که یکپارچگی و صحت دادهها را هدف قرار مگیدهنگد،
شامل ورود به سیستم برای تغییر و تخری اطالعات بهجای استخراج آن میباشند.
اهداف و پیامدهای حمگالت بسگیار متفگاوت و گسگترده اسگت .اثگر حملگه مگیتوانگد صگرفاً
خرابکاری برای اهداف سیاسی باشد ،مانند اینکه یک وبسایت دولتی توسگط نفگوذگران تغییگر
چهره دهد و در اصطالح  Defaceشود.
1. Confidentiality
2. Integrity
3. Availability
4. Denial of Service Attacks
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حمله ممکن است در پی آسی رساندن عمده نو با ماهیت راهبردی) باشگد .ماننگد صگدمه
زدن به تواناییهای یک کشور برای پیادهسازی تصمیمات رسمی ،دفاع از خود یا اراهگۀ خگدمات
به شهروندان ناز طریق اراهۀ سروی خدمات شهری مانند برق ،آب ،مراقبتهای بهداشتی و.)...
به این ترتی و با توجه به آثار متفاوتی که حمالت سایبری ممکن است بگهبگار آورنگد ،ایگن
مسئله در حوزۀ مباحث حق بر جن نتوسل به زور) قابل طرح است که آیا این ابزارهای جدید،
از جمله استفاده از ف ای سایبر جهت انجام حمالت سایبری ،میتوانند بهمثابگۀ اسگتفاده از زور
نظامی موضوع بند  4مادۀ  2منشور در نظر گرفته شوند و فراتر از آن آیا مگیتواننگد بگه آسگتانۀ
الزم برای ایجاد حملۀ مسلحانه برسند ،بهگونهای که براساس مادۀ  51منشور ملل متحد امکگان
دفاع مشروع در مقابل آن حملۀ مسلحانه وجود داشته باشد؟
هرچند هنوز در حوزۀ حمالت سایبری این مسئله نزد مراجگع ق گایی مطگرح نشگده ،ولگی
میتوان از آنچه دیوان بینالمللی دادگستری در ق یۀ فعالیتهای نظامی و شبهنظگامی آمریکگا
در نیکاراگوهه اعالم کرده است ،نتیجه گرفت که آنچه تعیینکنندۀ وقگوع یگک حملگۀ مسگلحانه
اسگت ،دامنگه ،مقیگاس و آثگار ایجادشگده توسگط آن حملگه اسگت (ICJ Rep, 1986: paras.
.)101,103,176
از دیدگاههای دیوان در نظر مشورتی در مورد مشروعیت تهدید یا کاربرد سالحهای هسگتهای
نیز میتوان استفاده کرد و گفت که چه در حمله و چه در دفاع نگوع خاصگی از سگالح موضگوعیت
ندارد و به این ترتی ممنوعیت مادۀ  2ن )4منشور در مورد هر گونه توسل به زوری صگرفنظگر از
سالح مورد استفاده قابل اعمال خواهد بود ).(ICJ Advisory Opinion, 1996: para.39
به این ترتی این حقیقت که در حمالت سایبری از سالحهای کالسیک استفاده نمیشگود،
به این معنا نیست که نمگیتگوان آنهگا را بگهمثابگۀ حملگۀ مسگلحانه در نظگر گرفگت (Roscini,
) ،2010:114زیرا نحوۀ طراحی یا استفادۀ معمگول از یگک سگالح آن را بگه یگک سگالح تبگدیل
نمیکند ،بلکه مسئلۀ مهم ،قصدی است که متعاق آن استفاده میشود و آثاری که به بگار مگی
آورد .بنابراین استفاده از هر نوع سالح که به از دست رفتن جان انسانها در سگطحی وسگیع یگا
تخری اموال در سطحی گسترده منجر شگود ،مگیتوانگد بگه آسگتانۀ الزم جهگت ایجگاد حملگۀ
مسلحانه برسد ) .(Zemanek, 2010: 21برای مثال وقتیکه حملۀ سگایبری بگه زیرسگاختهگای
حیاتی یک دولت صورت گیرد ،بهگونهای که آسی هگای انسگانی و مگالی وسگیعی بگهبگار آورد،
بهمثابۀ یک حملۀ مسلحانه محسوب میشود .البته شناسایی حمگالت سگایبری بگهعنگوان یگک
حملۀ مسلحانه مسئلۀ حقوقی پیچیدهای اسگت و ثمگرۀ آن در مباحگث حگق بگر جنگ  1قابگل
مالحظه است و خود میتواند بهعنوان موضوع مستقلی مطالعه و ارزیابی شود .اما هر گاه حملگۀ
1. Jus ad Bellum
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سایبری را بتوان یک حملۀ مسلحانه تلقی کرد یا از این حمگالت بگهعنگوان بخشگی از عملیگات
مخاصمانۀ یک طرف جن علیه طرف دیگر نام برد ،سؤال دیگری نیز مطرح است و آن امکان و
چگونگی اجرای قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در حین اجرای این حمالت اسگت .بگه ایگن
ترتی باید به این پرس پاسخ داده شود که آیا قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در حمالت
سایبری نیز باید رعایت شود؟ و با توجه به جدید و متفاوت بودن این روشها و ابزارهای جنگگی
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.

اعمااال قواعااد حقااوق بااینالملاال بشردوسااتانه در حماا

شاابکهای

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 1949
ژنو بهکار رفتگه اسگت ) (Geneva Conventions I-IV,1949: art. 2.و بگه وضگعیتهگایی گفتگه
میشود که شامل درگیری و منازعه باشگد .از مطالعگۀ مگادۀ دو مشگترک کنوانسگیونهگای ژنگو
اینگونه استنباط میشود که نوع سالح و روش جنگ اثگری در قابلیگت اجگرای قواعگد حقگوق
بینالملل بشردوستانه ندارد ،بنابراین در مخاصمات سایبری یا عملیات سایبری در جریان سگایر
مخاصگگمات مسگگلحانه قابلیگگت اعمگگال دارد (Tallinn Manual on the International Law
) Applicable to Cyber Warfare , 2011:Rule.20بهعبارت دیگر ،در ایگن زمینگه دو وضگعیت
ممکن است اتفاق بیفتد :حالت اول زمانی است که دو کشور در وضعیت صلح بهسگر مگیبرنگد و
توسل به زور از طریق حملۀ سایبری توسط یک دولت علیه دولت دیگر سب شگروع مخاصگمۀ
سایبری میان طرفین میشود .بدیهی است که در حالت مزبور حملۀ سایبری مورد بحث باید به
آستانۀ الزم برای ایجاد حملۀ مسلحانه رسیده باشد و به ایگن ترتیگ حملگۀ سگایبری مگوردنظر
واجد وصف حملۀ مسلحانه به مفهوم کالسیک آن میشود ،برای مثال وقتیکه حملگۀ سگایبری
علیه سیستم کنترل ترافیک هوایی یا تأسیسات اتمی صورت گیرد و آسی های انسگانی و مگالی
وسیعی بهبار آورد ،بهمثابۀ یک حملۀ مسلحانه محسوب میشود و دولگت حملگهکننگده موظگف
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 استفاده میشود،
1. Armed Conflict
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مانند حمالت سایبری علیه گرجستان در ژوهیه و اوت  2008که در طول حمگالت مسگلحانه بگا
فدراسیون روسیه اتفاق افتاد .بنابراین با وجود جدید بودن عملیات سایبری نسبت به معاهگدات
حقوق بینالملل بشردوستانه و نبود قواعد معین و مشخص در حقوق جن که بهطگور واضگح و
مشخص در خصوص حمالت سایبری وضع شده باشند ،قواعگد حقگوق مخاصگمات مسگلحانه در
چنین مواردی چه در مخاصمات بینالمللی و چه داخلی قابل بهکار بردن هستند.

طبقهبندی مخاصما

سایبری به لحاظ محدودۀ جغرافیایی

بهطور کلی ،قلمرو اجرای قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه به نگوع مخاصگمۀ مسگلحانه بسگتگی
دارد .برای اینکه بدانیم چه قواعدی در هر مخاصمه به اجرا گذاشته میشود ،ناگزیر از تعیگین نگوع
مخاصمه با توجه به محدودۀ جغرافیایی آن هستیم .مخاصمات بینالمللی تابع مقگررات منگدرج در
کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو و پروتکل اول الحاقی بگه ایگن کنوانسگیونهگا هسگتند و مخاصگمات
ضیربینالمللی تابع مادۀ سوم مشترک کنوانسیونهگای چهارگانگه و پروتکگل دوم الحگاقی بگه ایگن
کنوانسیونها میباشند و مشمول مجموعۀ محدودتری از قواعد حمایتیاند .عملیات سایبری نیز بگا
توجه به نوع مخاصمه ممکن است تابع قواعد متفاوتی باشند و از این نظر تفاوتی با سگایر عملیگات
نظامی ندارند ،ولی آنچه این عملیات را متفاوت میسازد ،ویژگی بدون مرز ف ای سگایبر اسگت .در
عملیات سایبری ممکن است مکان انجام عملیات با مکان سیستمهای سایبری مگورد هگدف لزومگاً
یکی نباشد و ممکن است این عملیات نهتنها از سوی یک دولت در کل سرزمین دولگت دیگگر کگه
در ف اهای بینالمللی مانند دریای آزاد یا از طریق ف ای ماورای جو صورت پذیرد.

 .1طبقهبندی بهعنوان مخاصما

مسلحانۀ بینالمللی

چنانچه درگیری مسلحانهای میان دو یا چند کشور روی دهد ،این درگیری را بگینالمللگی مگی
نامند .بر این نوع درگیریها ،حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر حگاکم اسگت.
طبعاً اقدامات سایبری طرفهای مخاصمه در این جنگ نیگز تحگت شگمول مقگررات نگاظر بگر
مخاصمات بینالمللی قرار میگیرد .اما در خصوص جنگ هگای صگرفاً سگایبری یگک مخاصگمۀ
مسلحانۀ بین المللی زمانی وجود دارد که مخاصمات شامل یا محدود به عملیات سگایبری باشگد
که بین دو یا چند دولت اتفاق میافتند .معیار پذیرفتهشده برای وجود یک مخاصگمۀ مسگلحانۀ
بینالمللی از مادۀ دو مشترک کنوانسیونهای  1949ژنو گرفته شده است .به این ترتی شرایط
الزم برای وجود یک مخاصمۀ مسگلحانۀ بگینالمللگی ،وجگود دو خصیصگۀ بگینالمللگی بگودن و
درگیریهای مسلحانه است ).)Geneva Conventions 1949, I-IV: art. 2
همچنین یک مخاصمه زمانیکه بازیگران ضیردولتی درگیر در مخاصمات علیه دولگت تحگت
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کنترل کلی یک دولت دیگر باشند نیز بینالمللی تلقی میشود ،البته در چنین مگواردی تعیگین
اثبات اینکه آیا یک دولت فعالیتهای سایبری یک بازیگر ضیردولتی را کنتگرل مگیکنگد ،امگری
مشگکل خواهگد بگود (Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber
) Warfare , 2011, Rule. 22: 2این مسئله که چه زمانی اقدامات یک گروه مسلح سازمانیافتگه
از بازیگران ضیردولتی علیه یک دولت ممکن است به دولت دیگگر منتسگ شگود ،تگا مخاصگمۀ
بینالمللی تلقی شود ،موضوع مهمی است که باید بهنحو مفصلتگری تبیگین شگود کگه در ایگن
زمینه تحلیل رویۀ ق ایی بینالمللی موجود مفید اسگت .بگهطگور مشگخص در دادگگاه کیفگری
بین المللی برای یوگسالوی سابق در ق یۀ تادیچ در رأی شعبۀ تجدیگدنظر ایگن مسگئله مطگرح
شده است .(ICTY, 1999: paras. 131-140, 145).
شعبۀ تجدیدنظر معیار «کنترل کلی» را در تعیگین اینکگه آیگا واحگدهای صگرب بوسگنیایی
بهطور کافی تحت راهنمایی جمهوری فدرال یوگسالوی بودهاند ،بهتفصیل بیان میکند .دادگگاه
میگوید کنترل توسط یک دولت بر روی نیروهای مسگلح تگابع یگا شگبهنظامیگان یگا واحگدهای
شبهنظامی ممکن است از ویژگی کلگی برخگوردار باشگد نو بایگد شگامل چیگزی بگی از تهیگۀ
کمک های مالی یا دادن تجهیزات نظامی یا آموزش باشد) .بگه ایگن ترتیگ  ،نیگازی نیسگت کگه
اقدامات دولت شامل صدور دستورهای مشخص یا هدایت هر مورد از عملیات بگهطگور جداگانگه
باشد .براساس حقوق بینالملل ضرورتی ندارد که مقامات کنترلکننده تمامی عملیات واحدهای
وابسته به خود را کنترل کنند یا اهداف آنها را انتخاب کننگد یگا بگه آنهگا دسگتورهای مشگخص
مرتبط با اجرای عملیات نظامی را بدهند که به هر گونه نقض حقوق بشردوسگتانه منجگر شگود.
کنترلی که بهوسیلۀ حقوق بینالملل ضروری است ،زمانی وجود دارد که یک دولت نیا درزمینگۀ
حقوق مخاصمات مسلحانه ،طرف مخاصگمه) در سگازماندهی ،هماهنگ سگازی یگا برنامگهریگزی
اقدامات نظامی گروه ،عالوهبر کمکهای مالی ،آموزش ،تجهیز کردن و فراهم آوردن کمگکهگای
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
با استفاده از این معیار اگر دولت )الف( کنترلی کلی را بر روی یک گگروه سگازمانیافتگه از
هکرهای کامپیوتری اعمال کند که در زیرساختهای سایبری دولت )ب( نفوذ کردهاند و موج
ایجاد صدمات فیزیکی جدی شدهاند ،جن مسلحانه ،به لحا ماهیت ،بینالمللی تلقی میشود.
الزم نیست که دولت )الف( گروه را به حملگه بگه مگوارد خاصگی از زیرسگاختهگای دولگت )ب(
راهنمگایی کنگگد ،بلکگگه فقگگط بایگد کنتگگرل کگگافی بگگر روی گگروه جهگگت اجگگرای حمگگالت علیگگه
زیرساختهای دولت هدف ،اعمال کند.
بهطور کلی استفاده از معیار کنترل کلی در زمینۀ انتساب حمالت سایبری به دولگت ،مگورد

 146فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،49شمارۀ  ،1بهار 1398

توافق گروه متخصصان بینالمللی است که راهنمای تالین در مورد حقوق بینالملل قابل اعمگال
در جن های سایبری را تهیه کردهاند و هرچنگد در بگین حقوقگدانان بگینالمللگی همچنگان در
خصوص قابلیت اعمال این قاعده برای تبیین مسئولیت بینالمللی دولت اختالفنظر وجود دارد،
اما با توجه به رأی ذکرشده دیوان بینالمللی دادگستری ،میتوان گفت این معیگار در خصگوص
تعیین نوع مخاصمه حتماً قابل استفاده است.
عالوهبر بینالمللی بودن ،شرط ضروری دیگر برای وجود یک مخاصمۀ مسلحانه بگینالمللگی
آن است که مخاصمه باید «مسلحانه» 1باشد .قواعد حقوق جن بهطور مستقیم مفهوم عبگارت
«مخاصمات مسلحانه» را توضیح نمیدهد ،اما بهطور واضح مفهوم آن دربرگیرنگدۀ لگزوم وجگود
«مخاصمات» 2است .مخاصمات دربردارندۀ کگاربرد جمعگی روش هگا و ابزارهگای جنگگی اسگت.
مخاصمات میتواند شامل هر گونه ترکیبی از عملیات کالسیک و سایبری باشد یا اینکه عملیات
سایبری را بهتنهایی در برگیرد .به هر حال ،مخاصمات در هر زمانیکه یک دولت درگیگر حملگۀ
سایبری علیه دولت دیگر باشد ،وجود دارد.
هرچند وجود درگیری مسلحانه پی شرط ضروری برای وجود مخاصمات بینالمللی اسگت،
بحث بر سر آستانۀ خشونت الزم همچنان ادامه دارد .براساس تفسیر کمیتۀ بینالمللگی صگلی
سرخ 3از کنوانسیونهای  1949ژنو« ،هر گونگه تعارضگی کگه بگین دولگتهگا ایجگاد شگود و بگه
مداخله ی نیروهای مسلح منجر شود ،درگیری مسلحانه است .مهم نیست که مخاصمه چقدر بگه
طگگول انجامگگد یگگا اینکگگه چقگگدر کشگگتار اتفگگاق بیفتگگد»(ICRC Geneva Convention 1 .
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 شگود،
کافی خواهد بود که یک مخاصمۀ مسلحانۀ بینالمللی را آضگاز کنگد و طرفگی کگه چنگین حمالتگی را
انجام داده است ،از همان ابتدا ملزم به رعایت مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه است.

 .2طبقهبندی بهعنوان مخاصما

مسلحانۀ غیر بینالمللی

درگیری مسلحانۀ ضیر بینالمللی ،شامل جن داخلی به معنای اخص کلمه است .براساس مگادۀ
 3مشگگترک عهدنامگگههگگای چهارگانگۀ ژنگگو ،هگگر درگیگگری مسگگلحانهای کگگه بگینالمللگی نباشگگد،
ضیربینالمللی است .تعریف کلی و سلبی مذکور موج شد تا پروتکل دوم الحگاقی بگا تبیگین و
تجمیع معیارهای متعدد زیر درصدد توسعه و تکمیل تعریف درگیری مسلحانۀ ضیر بگینالمللگی
"1. "Armed
"2. "Hostilities
)3. International Committee of Red cross (ICRC
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در مادۀ  1برآید .1 :درگیری در قلمرو یکی از کشورهای متعاهد روی دهگد  .2درگیگری میگان
نیروهای مسلح یک کشور و نیروهای مسلح مخالف یا سایر گروههگای مسگلح سگازمانیافتگه رخ
دهد  .3نیروها یا گروههای مگذکور تحگت یگک فرمانگدهی مسگئول عمگل کننگد  .4نیروهگا یگا
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.
در مقابلِ دیدگاه بلندنظرانۀ مادۀ  3مشترک ،دیدگاه محگدود پروتکگل دوم موجگ شگد تگا
بسیاری از درگیریهای مسلحانۀ داخلی که حتی یکی از معیارهای مگذکور در پروتکگل را فاقگد
باشد ،درگیری مسلحانۀ ضیربینالمللی طبق پروتکل دوم محسوب نشود.
بهمنظور تعدیل دو دیدگاه مذکور ،دادگاه بگینالمللگی کیفگری بگرای یوگسگالوی سگابق ،تعریگف
جدیدی از درگیری مسلحانۀ داخلی اراهه داد .در این تعریف تجمیع سگه معیگار مگالک قگرار گرفگت:
درگیری در قلمرو یک کشور ،درگیری میان نیروهای دولتگی و گگروههگای مسگلح مخگالف دولگت یگا
گروههای مسلح مخالف با یکدیگر و باالخره درگیری طوالنیمدت نضیایی بیگدلی 52:1392 ،و .)53
در خصوص عملیات سایبری ،یک مخاصمۀ مسلحانه زمانی ضیربینالمللی است که خشگونت
مسلحانۀ مستمری وجود داشته باشد که شامل عملیات کالسیک و سایبری توأماً بوده یا اینکگه
فقط محدود به عملیات سایبری است و این درگیری بین نیروهای مسگلح دولتگی و گگروههگای
مسلح یا بین خود این گروه ها رخ داده باشد .این درگیری بایگد بگه سگطح حگداقلی از خشگونت
رسیده باشد که معیار مسلحانه بودن حاصل شده باشد و نیز گروههای درگیر در منازعه بایگد تگا
حدی سازمانیافته باشند.
شاید در خصوص اینکه اقدامات ایذایی سایبری مخالفان دولت را بتوان مخاصمۀ بینالمللگی
تلقی کرد و مقررات حقوق جن را در مقابله با آن قابل اجرا دانست ،تردید وجود داشته باشگد.
اما باید گفت که قابلیت اجرای قواعد حقوق مخاصمات به نوع عملیات نظامی یا وسایل معین یا
شیوههای جنگی بهکار گرفته شده ،بستگی ندارد .به این ترتی عملیات سایبری بهتنهگایی و در
صورت نبود عملیات کالسیک ،اگر شگرایط ضگروری مطگرح شگده یعنگی آسگتانۀ شگدت الزم و
درجهای از سازمانیافتگی را داشته باشند ،در موارد اسگتثنایی مگیتواننگد بگه ایجگاد مخاصگمۀ
مسلحانۀ ضیربینالمللی منجر شوند .از سوی دیگر ،اگر یک مخاصمه بهعنوان مخاصمۀ مسگلحانۀ
ضیربین المللی در نظر گرفته شود و در آن بیشتر حمگالت کالسگیک اجگرا شگود ،قواعگد حقگوق
مخاصمات مسلحانۀ ضیربینالمللی بر هر گونه عملیات سایبری مرتبط صگورتگرفتگه در چنگین
مخاصمهای نیز حاکم خواهد بود ،هرچند میزان استفاده از حمالت سایبری نسبت بگه حمگالت
کالسیک بسیار کمتر باشد.
در پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهای ژنو ،مواردی چون تن ها و درگیریهگای داخلگی
مانند شورشها ،اقدامات خشونتآمیز پراکنده و سایر اقدامات دارای ماهیت مشابه بهصگراحت از
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شمول مقررات حقوق بشردوستانه خارج شدهاند ،زیرا مخاصمۀ مسلحانۀ ضیربینالمللی محسوب
نمیشوند ،و این استثنا در مورد عملیات ایذایی سایبری پراکنده ،هرچند مستقیماً بگه صگدمات
فیزیکی یا آسی منجر شوند نیز صادق است و صرف بروز اقدامات سایبری خشونتآمیز را نمی
توان دلیلی بر شروع مخاصمۀ ضیربینالمللی تلقی کرد همچنگانکگه فعالیگتهگای ضگددولتی و
ایجاد ناآرامی اجتماعی با استفاده از ف ای سایبر خارج از مفهوم مخاصمۀ مسلحانه است .بگرای
مثال فراخوانی را که از طریق شبکههای اجتماعی در اینترنت برای شورش اقلیگت روستبگار در
استونی در سال  2007میالدی اتفاق افتاد ،نمیتوان اقدام خصمانه در مفهوم مخاصمۀ مسلحانه
تلقی کرد .یا اقدامات مخالفان در مواردی چون نفوذ در شبکههای کامپیوتری ،حذف یا نگابودی
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
و عملکردهای اینترنت یا تغییر شکل دادن وبسایتهای رسمی و دولتی بهتنهایی بگرای ایجگاد
مخاصمۀ مسلحانه کافی نیستند ،زیرا به شدت و آستانۀ الزم برای ایجگاد یگک حملگۀ مسگلحانه
نرسیدهاند و اضل توسط افرادی انجام میگیرند که فاقد تشکیالت و سازماندهی الزم بگهعنگوان
گروه نظامی مخالف دولت هستند.
همانطورکه در رأی شعبۀ تجدیدنظر در ق یۀ تادیچ ذکر شد ،خشگونتی کگه سگب ایجگاد
مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی میشود ،باید مکرر 1و در طول زمان ادامگهدار باشگد .بگه ایگن ترتیگ
عملیات سایبری که در یک دورۀ زمانی اتفاق میافتند ،باید از ویژگگی مکگرر و ممتگد بگودن در
طول زمان برخوردار باشند.
از دیگر معیارهای الزم برای ایجاد مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی وجود حداقل یک گگروه مسگلح
سگگازمانیافتگگۀ ضیردولتگگی درگیگگر مخاصگگمات اسگگت (AMW Manual, Commentary
 Accompanying ,2009: Rule 2 (a)).اگر گروهی توانایی اجگرای عملیگات نظگامی سگایبری را
داشته باشد« ،مسلح» 2محسوب میشود و اگر تحت یک ساختار فرماندهی باشد که توان اجرای
عملیات نظامی را دارد ) ،(ICTY, 2005: para. 129از ویژگی «سازمانیافته» 3نیز برخوردار می
شود .حدود سازماندهی الزم نیست که به آستانۀ یک واحد نظامی منظم دولتی رسیده باشد .بگا
این حال ،اجرای عملیات خشونتبار سایبری و حمالت شبکههای کامپیوتری بهوسیلۀ اشگخاص
خصوصی یا گروههای کوچک از هکرها بهتنهایی برای داشتن معیگار سگازماندهی کگافی نیسگت.
اینکه آیا یک گروه سازمانیافته نظامی محسوب میشود یا خیر ،امر کلی نیست و باید مورد بگه
مورد بررسی شود.
"1 "Protract
"2."Armed
"3. "Organized
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در مورد حمالت سایبری مسگئلۀ سگازماندهی مجگازی قابگل طگرح اسگت کگه در آن همگۀ
فعالیتها در حالت اتصال به اینترنت اتفاق میافتد .در یک طیف هکرهایی هستند کگه بگهطگور
کامل خودمختار عمل می کنند ،در چنین مواردی با اینکه تعداد زیادی از هکرها در تگوافقی بگه
یک دولت حمله میکنند ،اما واجد معیار سازماندهی محسوب نمگیشگوند .در مقابگل اگگر یگک
گروه آنالین از هکرها وجود دارند که دارای یک ساختار رهبری هستند که فعالیتهگای آنهگا را
هماهن میکند ،برای مثال از طریق محلیابی کردن اهداف سایبری برای اع گا ،تقسگیم ابگزار
حمله ،اجرای ارزیابیهای آسی پذیری سایبری و تعیین این مسئله کگه آیگا حملگۀ مجگدد الزم
است یا خیر و ،...در واقع این گروه از هکرها در شکلی تشکیالتی با یکدیگر همکاری میکننگد و
عنصر سازماندهی و فرماندهی در اینجا موجود است و عدم امکان مالقگات بگهصگورت ح گوری
برای اع ای گروه ،مانع داشتن معیار سازمانیافتگی در صورت وجود سایر شرایط نخواهگد بگود
(Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare , 2011, Rule.
 23,para. 13.).شایان ذکر است که ف ای سایبر محدود و منحصر بگه شگبکۀ جهگانی اینترنگت

نیست ،بلکه شبکۀ جهانی اینترنت مهمترین و گستردهترین بخ ف ای سگایبر محسگوب مگی
شود ،برای نمونه حملۀ استاک نت به ایران از طریق اینترنت صورت نگرفگت ،زیگرا تأسیسگات
اتمی ایران به شبکۀ جهانی اینترنت متصل نبوده است.
مثال دیگری که از مفهوم مخاصمه خارج است ،اقدامات جمعی و همزمان تعگداد زیگادی از
افراد و گروههای هکر است که در ظاهر شبیه به شکلگیگری گروهگی ضیررسگمی اسگت .گگاهی
واقعهای تحریکآمیز سب میشود بدون اینکه هیچگونه هماهنگی از قبل انجگام گرفتگه باشگد،
عدهای بهطور همزمان به اهداف مشترکی حمله کنند .برای مثال هنگگامیکگه ویکگی لگیک از
سوی دولت آمریکا و مؤسسات آمریکایی مورد حمله قرار گرفت ،حمگالت گسگتردهای از سگوی
گروههای متعدد هکرهگا علیگه مؤسسگات آمریکگایی سگازماندهی شگد .بگا ایگن حگال و بگهرضگم
شکلگیری یک گروه ضیررسمی در دفاع از ویکی لیک نمگیتگوان گفگت کگه آنهگا یگک گگروه
سازمانیافتۀ مسلح را تشکیل دهند ،زیرا برای این منظور باید یک گروه متفاوت با سازماندهی و
ساختار کافی که بهصورت یک واحد عمل میکنند ،وجود داشگته باشگد (Tallinn Manual on
 the International Law Applicable to Cyber Warfare , 2011,Rule. 23,para.13).این نکته را
نیز نباید فراموش کرد که هرچند مادۀ  3مشترک بهطور خاص مقرر میکند کگه اجگرای مقگررات
این ماده ،وضعیت قانونی طرفین یک درگیری را عوض نمیکند ،دولتها اضل تمایلی بگه پگذیرش
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
در شرایط استثنایی قابل تصور است ،پروتکل دوم الحاقی بر موارد خاصگی از مخاصگمات مسگلحانۀ
ضیربینالمللی حاکم است .مخاصمات موردنظر پروتکل دوم الحاقی ،مواردی است که درگیری بگین

 150فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،49شمارۀ  ،1بهار 1398

نیروهای مسلح یک دولت و نیروهای مسلح یا گروههگای مسگلح سگازمانیافتگهای وجگود دارد کگه
بهحد کافی بر سرزمین کنترل دارند و آنها را قادر میکند که عملیات نظامی متمرکز و پیوسگتهای
را انجام دهند ن) (Additional Protocol II. art.1.(1و هرچند کنترل بر فعالیتهای سگایبری مگی
تواند یکی از نشانههای کنترل یک گروه بر سرزمین باشگد ،بگهتنهگایی کگافی نیسگت کگه کنتگرل
سگرزمینی مگوردنظر پروتکگل دوم را تگأمین کنگد (Tallinn Manual on the International Law
) . Applicable to Cyber Warfare , 2011, Rule. 23,para.17ازاینرو در عمل ،عملیات سگایبری
ضیربینالمللی هنگامی تحت شمول حقوق بینالملل بشردوستانه قرار میگیرد که در جریگان یگک
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
سایبری در جریان سایر مخاصمات بینالمللی و ضیربینالمللی اکنون باید به این پرس پاسگخ داد
که در وضعیتی که هنوز هیچ مقررات صریحی در خصوص این نوع درگیریهگا و عملیگات نظگامی
وضع نشده است ،چگونه طرفهای درگیر باید حقوق بشردوستانه را بههنگام عملیات مگدنظر قگرار
دهند .در پاسخ باید گفت هرچند بهتر است پدیدههگای مهگم در مخاصگمات مسگلحانه مسگتقالً و
صراحتاً موضوع حکم قرار گیرند تا وظایف طرفهای درگیر کامالً مشخص شود و آنهگا نتواننگد بگه
مدد تفسیرهای حس مورد م یق یا موسع خود از اجرای حقوق طفره روند ،امگا در نبگود چنگین
مقررات صریحی میتوان همواره از مقررات عمومی و اصول کلی حقوق بشردوستانه بهره جسگت و
حقوق و تکالیف طرفها را تبیین کرد .در بخ آخر این مقاله قابلیت اعمال برخگی از مهگمتگرین
اصول حقوق بینالملل بشردوستانه در مخاصمات و عملیات سایبری بررسی میشود.

 .1اصل اساسی تفکیک
یکی از اصول مهمی که در این زمینه اعمال میشود ،اصل تفکیک میگان هگدفهگای نظگامی و
ضیرنظامی است که در هدایت درگیریهای مسلحانۀ بینالمللی نق بسیار اساسی دارد .دیگوان
بینالمللی دادگستری در سال  1996در نظریۀ مشورتی خود در خصوص سگالحهگای هسگتهای
اعالم کرد که هدف از اعمال اصل اساسی تفکیک در حقوق بشردوسگتانه حمایگت از جمعیگت و
اموال ضیرنظامی است و این اصل تمایز میان رزمنده و ضیررزمنده را مشخص میکند .دولگتهگا
هرگز نباید جمعیت ضیرنظامی را هدف قرار دهند و از سالحهایی استفاده 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 تفکیک بگین
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اهداف نظامی و ضیرنظامی دانست .چنین سالحهایی اضل «کور» 1نامیگده مگیشگوند و بگه ایگن
ترتی ضیرقانونیاند (ICJ Advisory Opinion ,1996, Dissenting Opinion of Judge Higgins
 paras.588-89).زمانیکه سالحها توسط یک طرف متحگارب بگرخالف اصگل تفکیگک اسگتفاده
میشوند ،بهندرت بهدلیل کوری ذاتی سالحهاست .بلکه ناشی از شلیک کورکورانه اسگت کگه آن
نیز اضل بهدلیل تصمیم قبلی آگاهانۀ دستوردهندۀ انسانی است .مثال روشن از بین سالحهگایی
که ذاتاً قادر نیستند بین اهداف نظامی و ضیرنظامی تفکیک کنند ،سالحهای بیولوژیکیاند .یگک
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 تفاوت که ویروسهای
کامپیوتری ساختۀ دست انسان هستند و رفتار آنها علیالقاعده تحت کنترل سگازنده اسگت ،امگا
چنانچه ویروسهای کامپیوتری نیز بتوانند بهنحوی کنتگرلنشگدنی از سیسگتمهگای نظگامی بگه
سیستمهای ضیرنظامی تسری یابند ،آنها نیز در حکم سالحهای کور هستند و در نتیجه اجگرای
چنین حمالتی ناقض اصل تفکیک و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانۀ موجود در ایگن زمینگه
است .اصل تفکیک را میتوان از مهمترین اصول محدودکننده در استفاده از بدافزارهای رایانهای
بهعنوان ابزار حملۀ نظامی تلقی کرد.
مقدمۀ اجرای صحیح اصل تفکیک پاسخ به این پرس اسگت کگه چگه کسگانی ضیرنظگامی
محسوب شده و از مزایای اصل تفکیک بهرهمند می شوند و چه مواردی اهداف نظامی نیسگتند؟
پاسخ کوتاه آن است که ضیرنظامیان جزء رزمندگان نیستند و هر آنچه تخری  ،تصرف یا از کگار
انداختن آن مزیت نظامی مشخصی برای طرف مقابل ایجاد نکند ،هدف نظگامی محسگوب نمگی
شود .این تعریف را میتوان معنای مخالف اهداف نظامی دانست .
بند  2مادۀ  52پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو ،تعریفی از اهداف نظامی اراهه مگی
کند ،که انعکاسدهندۀ حقوق بین الملل عرفی موجود در این زمینه است .حملهها منحصراً بایگد
به هدفهای نظامی محدود شود ،تا آنجا که به اموال مربوط میشود ،هدفهای نظامی به اموالی
محدود میشوند که به لحا ماهیت محل ،هدف یا کاربرد آنها سهم مؤثری در عملیگات نظگامی
دارند و تخری کلی یا جزهی ،تصرف یا از کار انگداختن آنهگا در شگرایط زمگانی موجگود ،مزیگت
نظامی معین محسوب میشود.
کلمات کلیدی در اینجا ،ماهیت ،محل ،هدف یا کاربرد این اموال است .بع ی کامپیوترهگا از
لحا ماهیت و هدف نظامی محسوب مگیشگوند ،بگرای مثگال زمگانیکگه بگهعنگوان قسگمتی از
تسلیحات یا سیستمهای تسلیحاتی یا وسایل ساخت آنها بهکار گرفته شوند .در این موارد بهطور
خودکار ،اهداف نظامی محسوب می شوند .اما حتی اگر کامپیوترها برای اهداف عمگومی طراحگی
میشوند ،با استفادۀ عملی توسط رزمندگان ،به اهداف نظامی تبدیل میشوند.
"1."Blind
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استفادۀ نظامی از یک کامپیوتر و در نتیجه تعیین آن بهعنوان یگک هگدف نظگامی بایگد در
وسیع ترین مفهوم در نظر گرفته شود که شامل کلیۀ مراحل اجرای نقشه ،برنامهریزی و طراحی
برای حمالت بهوسیلۀ تهیۀ دادهها ،ذخیره کردن اطالعات نظامی ،رمزگذاری ،شکستن کدها و...
میشود .در اساس ،نرمافزار کامپیوتر بی از سختافزار کلید استفادۀ نظگامی از یگک کگامپیوتر
معمولی است ،اما هارد درایو کامپیوتر نیز ممکن است شامل اطالعات نظامی باشد و حتگی بعگد
از اینکه نرمافزار کامپیوتر جابهجا شود ،سختافزار ممکن است آلوده شگود و در نتیجگه ماهیگت
نظامی آن حتی بعد از جابهجایی نرمافزار باقی بماند.
از طرف دیگر حمالت مستقیم عمدی علیه ضیرنظامیان نکه بگهطگور مسگتقیم در مخاصگمه
مشارکت ندارند) یا اشیای ضیرنظامی ،ممنوع است و بهعنوان جنایت جنگی تحت بند  2مگادۀ 8
اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی طبقهبندی شدهاند.
این قاعدۀ فراگیر حقوق مخاصمات مسلحانه که حمگالت مسگتقیم علیگه اشگخاص و امگوال
ضیرنظامی را منع میکند ،در مورد حمالت شبکه ای کامپیوتری نیز مانند سایر حمالت بهشگرط
اینکه منتج به خشونت شود ،بهکار میرود .مثالً حملۀ سایبری که برای بهدست گگرفتن کنتگرل
سیستم هدایت خطوط هواپیمایی کشوری انجام گیرد نیا برج کنترلگی کگه پروازهگای آن خگط
هوایی را تنظیم میکند) و هدف آن سقوط هواپیما و کشته شدن تمام مسافران آن پرواز باشگد،
حملۀ عمدی مستقیم علیه اشخاص و اهداف ضیرنظامی محسوب میشود و ناقض اصل تفکیگک
است ).(Dinstein, 2012: 266

 .2اصل تناسب و ممنوعیت ایراد خسارا جانبی بیشازحد
حمایت از اشخاص و امگوال ضیرنظگامی  ،بگه موجگ اصگل تفکیگک ،تنهگا محگدود بگه حمگالت
ضیرتبعیض آمیز یا کورکورانه و ممنوعیت حمالت مستقیم علیه آنها نیست ،بلکه موضوع اساسی
دیگر کنتر ل و محدود کردن سطح صگدمات جگانبی بگه ضیرنظامیگان اسگت .حقگوق مخاصگمات
مسلحانۀ بینالمللی از این فرض آضاز میکند که در زمان اجرای عملیگات نظگامی ممکگن اسگت
خساراتی هم به جمعیت ضیرنظامی وارد شود و این قواعد تالش می کند که این قبیل خسگارات
را تا حد ممکن محدود کند ) (Kalshoven, 2007: 109یعنی در عمل برخی صدمات جانبی به
ضیرنظامیان اجتنابناپذیر بوده که بهسب عدم امکان دور نگهداشگتن همگۀ اشگخاص و اهگداف
ضیرنظامی از میدان عملی جن در مخاصمات است .برخگی ضیرنظامیگان نظامیگان را همراهگی
می کنند ،اعم از وابسته یا در استخدام نمانند تعلگیمدهنگدگان ،سرپرسگتهگا ،آشگپزها ،خدمگه،
نامهرسانها و )...یا سایر ضیرنظامیانی که در مجاورت یک هدف نظامیاند یا نزدیگک بگه آن کگار
میکنند نبرای مثال اشخاصی که مجاور فرودگاههای نظامیاند) یگا اینکگه ممکگن اسگت برخگی
ضیرنظامی گان موقت گاً در زمگگان نامناس گ در یگگک حگگوزۀ نظگگامی ح گگور داشگگته باشگگند ،ماننگگد

قابلیت اعمال قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در جنگهای سایبری 153

فروشندگان ،مهندسان تعمیرکنندۀ کامپیوترها ،متخصصان برق ،لولهک ها ،کارگران ساختمانی
و .،...بهعالوه اموال و اشیای ضیرنظامی اضل با اهداف نظامی آمیخته شدهاند.
ممنوعیت خسارات جانبی بی ازحد به اشخاص یا اهداف ضیرنظامی بهعنوان اصگل تناسگ
شناخته میشود ).(Jensen, 2002: 1171
اجرای اصل تناس در حوزۀ انتظار و پی بینی صورت میپذیرد و کل دیگدگاه بسگتگی بگه
این دارد که چه چیزی بهطور منطقی پی از حمله قابل پی بینی است .بهعبارت دیگگر ،یگک
طرف مخاصمه بههنگام طراحی و اجرای حملۀ نظامی باید پگی بینگی کگرده باشگد کگه سگطح
صدمات جانبی به اشخاص و اشیای ضیرنظامی در مقایسه با مزیتهای نظگامی کگه از حملگه بگه
دست 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
فقط مبتنی بر فرض هستند ،نباید در نظر گرفته شوند .به هر حال مزیت نظامی باید بگهصگورت
جامع در نظر گرفته شود .وقتی تعداد زیادی حمالت در پی است ،الزم نیست کگه هگر بخگ
بهصورت جداگانه از کل مسگئله در نظگر گرفتگه شگود (UK MOD, “Manual of the Law of
 Armed Conflict”, (MOD 2004), para 5. 4. 4).بنگابراین اگگر حملگۀ شگبکهای کگامپیوتری
بهطور سیستماتیک علیه یک سری از کامپیوترهای دشمن اجرا شود ،مزیگت نظگامی حاصگل از
این تخری یا تعدی و مداخلۀ صورتگرفته بر هر کگامپیوتر خگاص مگورد هگدف ،ممکگن اسگت
بهتنهایی اثر محدودی داشته باشد ،بررسی کل وضعیت آشکار خواهد کگرد کگه چگه چیگزی در
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
الکترونیکی نظامی از طریق حمگالت سگایبری ،ایگن عمگل بگه ورود صگدمات جبگرانناپگذیر بگه
زیرساختهای ضیرنظامی نمدیریت آبها ،مراکز تحقیقاتی ،سیستمهای بانکگداری ،بگازار بگورس
و )...منجر شود ،باید خسارات جانبی بی ازحد ارزیابی شود .(Doyle Jr, 2002: 159).

 .3احتیاطهای ممکن
مطابق با شق  2بند  2مادۀ  57پروتکل الحاقی اول ،کسانی کگه حمگالت را برنامگهریگزی یگا در
مورد اجرای حمالت تصمیمگیری میکنند ،باید کلیۀ احتیاط های ممکن را در انتخاب وسایل و
شیوههای حمله بهعمل آورند تا هنگام حمله از خسگارات جگانی اتفگاقی بگه ضیرنظامیگان و نیگز
آسی رساندن به اموال ضیرنظامی اجتناب ورزند یا آن را به حداقل برسانند.

 154فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،49شمارۀ  ،1بهار 1398

در این زمینه یک نکتۀ مهم ،تعیین مفهوم «احتیاطهای ممکن» 1اسگت؟ یگک تعریگف در
این زمینه در بند  4مادۀ  3پروتکل دوم کنوانسگیون «ممنوعیگت یگا محگدودیت در اسگتفاده از
برخی سالحهای متعارف» ،بیان شده است :احتیاطهای ممکن مواردی هستند که عملی بوده یا
به لحا عملی ممکن هستند و شامل در نظر گگرفتن همگۀ شگرایطی کگه در آن زمگان نزمگان
حمله) حاکم بوده ،از جمله مالحظات نظامی و انسانیاند2.
احتیاطهای ممکن میتواند بر مواردی چون زمان حمله ،مهماتی که قرار است استفاده شود
و نیز ترجیح برخی تاکتیکهای خاص بر سایر موارد تأثیرگذار باشند ).)Rogers, 2004 : 98
بهمنظور دستیابی به هدف دور کردن ضیرنظامیان از آثار جن  ،در بند  3مادۀ  57پروتکگل
الحاقی اول تصریح شده است که اگر امکان انتخاب بین چندین هدف نظامی برای دسگتیابی بگه
یک مزیت نظامی ،وجود دارد ،هدفی باید انتخاب شود که انتظار میرود حداقل صدمه و آسگی
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 اسگتفاده 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
جدیدی را برای انتخاب روشهای نظامی مشابه که مگیتواننگد خسگارات جگانبی را بگه حگداقل
برسانند و زمینۀ اجرای قاعدۀ احتیاطهای ممکن را بهنحو مؤثرتری فراهم کنند ،بهوجگود آورده
است .برای مثال برای قطع کردن تردد در خطوط راهآهن بهجای استفاده از حمگالت کالسگیک
علیه خطوط راهآهگن و قطارهگا نکگه طگی آن احتمگال ایگراد خسگارات جگانبی بگی ازحگد بگه
ضیرنظامیان وجود دارد) ،چهبسا بتوان با اجرای حملۀ شبکهای کگامپیوتری علیگه مرکگز کنتگرل
راهآهن ،جریان حملونقل را مختل کرد و مزیت نظامی موردنظر را بهدست آورد و از آثار جانبی
بی ازحد اجتناب ورزید ).(Schmitt, 2005: 117
به این ترتی با انتخابهای جدیدی که طرفین مخاصمه در گزین سالح و شیوۀ حمله به
دست آوردهاند و همگی حاصل پیشرفت فناوری بهخصگوص در عرصگۀ ف گای سگایبر هسگتند،
شرایط برای به حداقل رساندن آسی به ضیرنظامیان مساعدتر شده است ،بهخصگوص در بحگث
صدور هشدارهای مؤثر بگه ضیرنظامیگان ،اسگتفاده از ف گای اینترنگت جهگت صگدور ایگن قبیگل
هشدارها میسر شده است.
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
Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (3
May 996).
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نتیجهگیری
ف ای سایبر امروزه بخشی انکارناپذیر از زندگی بشر را تشکیل میدهد و دولتها کگه مگدتهگا
خود را محصور در مرزهای ملی و حاکم بر ف ای بین ایگن مرزهگا تلقگی مگیکردنگد ،نگاگزیر از
پذیرش واقعیت این ف ای بدون مرز هستند و بیتردید روابط بین آنها در این ف ا نیز براسگاس
حقوق بینالملل قابل تنظیم بوده و حقوق بینالملل بر رفتار دولتها در ف ای سایبر نیگز قابگل
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 حگاکم
بر روابط خصمانه را در ف ای سایبر محترم بشمارند .از یک طرف محدودیتهای حق توسل بگه
زور شامل استفاده از ابزارهای سایبری نیز میشود و از طرف دیگر ،چنانچه از این ف ا برای انجام
فعالیتهای نظامی استفاده 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 اسگتفاده
از ف ای سایبر بهعنوان محمل اقدامات خصمانه صورت نگرفته و تگالشهگای ابتگدایی در رویگه
سازی نمانند تدوین دستورالعمل تالین از سوی ناتو) واجد اثر حقوقی الزم نیستند ،الجرم بایگد
از اصول و قواعد کلی حقوق بینالملل بشردوستانه برای تنظیم روابط خصمانه در ف ای سگایبر
استفاده کرد ،زیرا همچنانکه شرط مارتن از ابتدای قرن بیستم بیان کرده است ،نبگود قواعگد
خاص مانع از اجرای قواعد و اصول کلی ،عرف و حتی ندای وجدان نیست.
در این مقاله با انتخاب چند اصل از اصول حقوق بینالملل بشردوستانه نشان دادیم که بگا وجگود
قواعد صریح چگونه میتوان عملیات جنگی سایبری را تحت نظم حقوق بشردوسگتانه درآورد .بگا ایگن
حال ،با توجه به ویژگیهای خاص و متفاوت ف ای سایبر و از آنجا که عوامل متعددی کنترل ف گای
سایبر را با مشکل مواجه میکنند و نیز نبود درک مشترک در خصوص قواعد حقوق بینالملگل قابگل
اعمال بر رفتار دولتها در این حوزه ،بهتگر اسگت کگه اع گای جامعگۀ بگینالمللگی هرچگه سگریعتگر
معاهدهای جامع در خصوص قواعد حاکم بر جن های سایبری منعقد کنند.
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