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Abstract
In the current age Net is an alternative of place in criminology, and violation of
international law. Cyber space is new phenomena both in the scope of
technology and in non-useful functions. Cyber-attacks and its sorts can cause
physical damage and loss of life, because of this; it can be under the
responsibility obligations of states. International responsibility of states (for
example draft article of responsibility of state in internationally wrongful act) is
one of the most important elements in the law of cyber-attacks. The first issue in
the cyber-attack is the term of “force” and “attack”. Cyber-attack can be under
the term of attack in international law. According to this concept, the main
question is “do and to what extend cyber-attacks are attributable to conduct of
state? To answer this question first we have to know the concepts of attack.
Then which commentaries of article 2 (para 4) of United Nations Charter are
useful to cyber-attack, finally the dilemma of recognition and attribution of root
of attack is so important to applying of the law of responsibility of state.
Keywords: Cyber-space, Cyber-attack, responsibility of state, recognition,
attribution
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چکیده
حقوق بین الملل و حوزههای وابسته به آن ،از جمله حقوق جنگ

و حقگوق بدوسواگتا ه

بین المللی ساتخوش تغییوات فواوا ی شده اات که یکی از آنها تغییو سر محیط ارتکاب
جوم اات .سر جهان کنو ی ،ت جای مکگانهگا را گوفتگه ااگت .ا مگا و ملیگاتهگای
اایبوی ا م از جااوای ،ا ما جوم و سر حد گسگتوسهتگو آن یننگی حمگست اگایبوی،
خسف تنهدات سولتها سر حقوق بینالملل هستند .این ا ما از آ جایی کگه اابلیگت وارس
کوسن خسارات فیزیکی و صدمات ا سا ی را سار د ،رافع تنهدات سولتها و قض مسئولیت
سولتها محسوب می شگو د .بوراگی اینکگه ایگن حمگست جگزو ساگته «حملگه» مگد رو
کنوا سیونهای ژ و اوار می گیو د یا خیگو و سر صگورت اقگسق ایگن نگوان بگه حمگست
اایبوی چگو ه سولت یا ارگان حمله کننده اابل شنااگایی ااگت و سر صگورت شنااگایی
چگو ه رفتار او اابل ا تساب به یک سولت اات و متنااباً مسئولیت سولت وفق این ا تساب
چیست ،مسائلی هستند که حقوق بینالملل باید به آنها پااگ سهگدب بنگابواین پواگ
پژوه

حاضو بدین توتیب صورتبندی شده اات که «آیگا و تگا چگه ا گدازهای حمگست

اایبوی اابل ا تساب به رفتار سولتها هستند؟» بوای پاا به این اؤا ابتدا باید به این
موضوع توجه کوس که آیا حمست اایبوی ،ذیل نوان «حمله» اوار میگیو د یا خیو ،الزم
اات ابتدا سر این خصوص تفسیو کارآمدی از ماسه ( 2بند  )4مندور ارائه ساس و اپس بگه
مسئله شنااایی و اپس ا تساب حمله اایبوی پوساخت.
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مقدمه
با ظهور گروه «دولت اسالمی عراق و شاا » باا ااا اصاراار «داعا » ،حقاوق
بینالملل دساخوش تغییرات فراواای شده است .بعضی از ایان تغییارات بال علات
ابود کارایی در برصی از شاصل ها این بسار مطالعاتی و گروهای دیرار بال دلیال
تحوالت جدید است کل سبب می شود بل مفاد و موازین جدید رو آورده شود.
برا مثال از مباحث حقوقی دساخوش تغییر ،میتوان بل مفهو مراوایت ااعاا از
شخری و رسمی) ،مسئولیت ،صالحیت ااعا از سرزمینی ،فعال ،منفعل و جهااای)
و شناسایی اشاره کارد .ییرارفت حقاوق باینالملال وا دار بسایار از معماهاا و
حوادث و تالش ها حقوقدااان این بسار برا یافان راهحال ایان معماهاا اسات.
حقوق بینالملل فضا ،حقوق تجارت بینالملال ،حقاوق برردوساااال باینالمللای،
حقوق جنگ ،حقوق بینالملل دریاها و برصی دیرر از شاصلها آن ایز ماناسب با
ایازها و معماها جدید تغییراتی داشالااد.
حقوق جنگ 1و حقوق برردوسااال باینالمللای 2از ماوارد مهاا دراار تغییار
هساند .این دو را «حقوق بینالملال زماان مخاصامل» مایاامناد
حقوق جنگ مجموعل قواعد و هنجارهایی است کل وقای یا

ا2012

،)Schmitt,

دولات «توسال بال

زور» را بلعنوان یکی از ابزارها سیاست صود برگزیند ،بر رفاار دولاتهاا حااکا
میشود و حقوق برردوسااال بینالمللی ایز با این موضوع ارتباط ییدا مایکناد کال
رطور اظامیان و سایر افراد مسلح میتوااند از زور اساافاده کنناد ،از جملال اینکال
1. Jus ad Bellum
2. Jus In Bello
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رطور و رل ریز میتوااد مورد حملل قرار گیرد و برعکس.
اما جدا از منظومل فکر  ،موضوع و محیط مطالعاتی ایز دسااخوش تغییراتای
شده است .ییرار موضوع ماورد مطالعال حقاوق باینالملال ،افاراد ،ساازمانهاا و
دولت ها در ی

محیط طبیعی و با ی

مسئلل فیزیکی مورد توجل بود ،این

فضاا،

جا مکان را گرفال و موضوع مورد مطالعل از جغرافیا بل فضا تبادیل شاده اسات
بنابراین در جهان فعلی ،ات جا مکانها را گرفال است .این دایا شبکلا امواة
مجاز دایا واقعی با حضور افراد ،سازمانها و حای دولتها است کل در دایاا
امروزین شبکل و شبکلها فضایی را بل وجود آوردهااد و میتوان از آن بالعناوان
«فضا دیجیاال شده» دایا واقعی یاد کرد .در این فضا جدید هاا جار و هاا
مجر حضور دارد بنابراین در این فضا جرائا اهررند بلگوالا مافاوت با دایاا
واقعی) صورت میگیراد.
«حمالت سایبر » از مهاترین عرصل ها فضا سایبر هساند ،بررسی اینکال
اساساً این حمالت جزو دسال «حملل» مطمح اظر کنوااسیونها ژاو قرار میگیراد
یا صیر و در صورت اطالق این عنوان بل حمالت سایبر رروال دولت یا کنرارر
حملل کننده قابل شناساایی اسات و در صاورت شناساایی ررواال رفااار او قابال
اا اساب بل آن دولت است و ماعاقباً مسئولیت دولات وفاا ایان اااسااب ریسات،
مسائلی هساند کل حقوق بینالملال بایاد بال آنهاا یاساد دهاد بناابراین یرسا
یژوه

حاضر بدین ترتیب صورتبند شده است کال «آیاا و تاا رال ااادازها

حمالت سایبر قابل اااساب بل رفاار دولتها هساند؟» برا یاساد دادن بال ایان
سؤال ابادا باید بل این موضوع توجل داشت کل آیا حماالت ساایبر  ،لیال عناوان
«حملل» قرار می گیراد یا صیر و سپس بل مسئلل شناسایی و ماعاقبااً اااسااب حملال
سایبر یرداصت.
حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها قابلیت اااساب فعل یا ترک فعل ماخلفاال
بینالمللی را احراز مایکناد .اعماال و عملیااتهاا ساایبر اعاا از جاسوسای،
صرابکار  ،اعمال جر و در حد گساردهتر آن یعنی حمالت ساایبر کال صاال
حقوق بین الملل هساند و بل دست افراد ،گروهها و دولتهاا صاورت مایگیرااد،
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احاماالً قابل اااساب بل دولتهاا هسااند .همیناین حاای اگار اعماال و حماالت
سایبر قابل اااساب بل دولتها اباشند ،دولتها را از مسئولیت باینالمللای بار
امیکند .یژوه

حاضر بال لحااه هاد

«کااربرد » ،از اظار روش« ،توصایفی-

تحلیلی» و بل لحاه احوه گردآور اطالعات «کاابخاالا » بل ااجا رسایده اسات.
منابع موجود کاابخاالا برا بررسی این مها عبارتااد از :الف) کاابها ،مقاالت
و آثار مکاوب علمی ب) معاهدات اعا از دوجاابل ،رندجاابال و باینالمللای ))
آرا ،اعا از آرا دیوان بینالمللی دادگسار و دیوان باینالمللای کیفار ساابا و
دادگاه یوگوسالو .
 .1حمالت سایبری بهمثابه حمله
برا اطالق عنوان «حملل» بل عملیات سایبر  ،ابادا باید تفسیر صحیح از حملال و
زور را مرخص شود« .ماده  »2ابند  )4منرور ملل ماحد رکیده تالشها برار
برا ایل بل سازوکار صحیح برا «ممنوعیت توسل بل زور» قلمداد میشود .این
ماده اایجل تجربل برر هزارهها برا تحدید زور بلعناوان ابازار سیاسات ملای و
محلی بوده است .تالشهایی کل یی

از میالد و با تمادنهاا هلنیساای ،ایاران و

مرر ترتیب داده شد و اموال آن را میتوان در یکس روماااا ،منراور کاورش و ...
مراهده کرد تا تالشها برر بعد از میالد کل در دکارین جنگ عادالاال ،دکاارین،
اظا فکر «سنت آگوسااین» ،1دکاارین وساافالیایی ،تاالشهاا «جاان الک» 2و
«هوگو گروسیوس» ،3معاهدات صلح الهل ،جامعل ملال ،ییماانهاا لوکااراو و ...
صود را اران داده است و ماده  2ابناد  )4صالصالا از همال آن تاالشهاا بارا
محدودیت و ممنوعیت توسل بل زور بوده است.
 .1-1تفسیر ماده ( 6بند  )1منشور

برا فها اینکل عملیات سایبر میتوااد لیل عنوان «توسل بل زور» کال در قاعاده
«ممنوعیت توسل بل زور» ماده  2منرور ملل ماحاد ترسایا شاده اسات ،گنجاااده
1. Saint Augustinus
2. John locke
3. Hugo Grotius
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شود یا صیر ،ابادا باید مرخص شود کل «زور اظاامی» ریسات و رال تفسایر از
زور توسل بل همل ااواع آن را در بر میگیرد؟ حقاوق باینالملال اراان مایدهاد،
درحالی کل تعریف زور باید بل اوع اظامی آن محدود شود ،باید تفسایر موساعی از
تعریف زور اظامی صورت گیرد« .ایان براوالی» 1از ی

تعریف دوبخری کال ایااز

بل «سالح» دارد اسافاده کرده و «از بین بردن زادگی و اموال مرد » بلعنوان معار
سالح بلکار رفال است« .باوت» 2بل توسل احامالی بل تسلیحات صرواتآمیز اشاره
میکند کل «صدمات ااساای» بل بار میآورد ،یکی از دالیلی کل برا تعریف ساالح
بل این ابعاد «ییامدمحور» توجل شده است ،ورود تسلیحات شایمیایی و میکروبای،
بل عنوان ابزارها اظامی در قرن بیساا باوده اسات بناابراین و بالطاورکلی بارا
توضیح «زور» دو رویکرد «ییامادمحور» و «راارروباابزار -محاور» وجاود دارد
)harrison, 2012, p. 46

 .(Heatherمنظااور از رویکاارد ییاماادمحور ،دیاادگاه

غایات محورااال اسات کال اااظر بال تاهثیر اهاایی زور اسات و منظاور از دیاادگاه
رارروبا ابزار محور این است کال مسااقل از ییاماد و اایجال اهاایی ،ممنوعیات
شامل هرگوال ابزار و رارروبی می شود کل در آن از زور اساافاده شاده اسات .در
اینجا دو دیدگاه در «تفسیر موسع از زور» و «تفسیر مضیا از زور» بررسی میشود:
یکی از مواد مارقی کل محرول تالشها بسیار حقاوقداااان و یا

رویال قاو

بین المللی برا ممنوعیت توسل بل زور اسات ،مااده  2ا )4منراور ساازمان ملال
ماحد است .از این ماده تفاسیر مخالفی صورت گرفال است.
 .1-1-1تفسیر موسع از زور

در این تفسیر زور بلمثابل کلیل اشکال فراار ممناوع اسات از جملال آنهاایی کال
بلصورت سیاسی و اقاراد ترتیب داده میشود و تهثیر تهدیدآمیز برا تمامیت
ارضی یا اساقالل سیاسی هر کرور دارد ا .(.Farer, 1985, pp 405- 408ایان تفسایر
موسعی از ماده  2ابند  )4است کل کرورها غیرغربی اظیر کرورها بلوک شرق

1. Ian Brownlie
2. Bowett
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و دیرر کراورها ،درسات از زماان کنفارااس ساانفرااسیساکو مطارح کاردهاااد.
اویسندگان ییرو این مکاب ،شامل ایاان براوالای« ،یاورا دینساااین»« ،1کریسااین
گر » 2و در صروص حملال شابکل رایااالا « ،جیماز باااد» در ایان گاروه قارار
میگیراد ) .(Harrison Dinniss, 2012, p. 47این ی

تفسیر غایتمند از ماده 2ابناد

 )4است کل با رویکرد ابزارمحور تفسیر آن کامالً مافاوت است .این رویکرد التنها
زور و برصورد اظامی ،بلکل بل طورکلی کاربرد زور و ااواع دیرر برصوردهاا ،اظیار
برصوردهااا سیاساای ،اقاراااد و ...را ممنااوع ماایکنااد .ایاان رویکاارد همینااین
کرورها جهان سو را بل هدفران میرسااد ،هدفی کل کرورها توسعلیافاال را
بل وارد آوردن فرار و همان برصورد اظامی اظیر تحریاها یاا محادودیتهاا علیال
آنها ماها میکنند ا.)Yorman 1994, p. 18), (Kelsen, 1956), (Rifaat, 1980
 .6-1-1تفسیر مضیق از «حمله»

برصال

تفسیر موسع غایتمحور از مااده  2ا )4منراور ملال ماحاد ،کراورها

توسعلیافال یا بلوک غرب اظیر آمریکا و ماحدان آن ،تفسیر مضیقی مطرح کردهاااد
کل میگوید ماده  2ادرباره اصل عد توسل بل زور) و ماده  11ماعاقب آن ادربااره
دفاع) بازگرای است بل اسافاده از زور «مسلح»« ،اظامی» و «فیزیکی» .حامیان ایان
رویکرد بر این باوراد کل موضوع و هد

منرور ساازمان ملال و ماواد آن ،یعنای

مواد  42 ،41و  11اکل تدابیر شاورا امنیات را بال رسامیت مایشناساند) بارا
برصوردها سیاسی و اقاراد ایست ،بلکل فقاط ایروهاا اظاامی را در بار مای
گیراد.
از دیدگاه قائالن بل این تفسیر ،بحثها ماضاد موجود راجع بال محادودیت
صاص در ماده  11دربارة «حمالت مسالحاال» اراان مایدهناد ،تادوینکننادگان،
ممنوعیت «زور» را بلعنوان مقوللا وسیعتر کل بل روشها عا غیراظامی تسر
مییاباد در اظار اداشاالاااد و بارعکس آن ،روح منراور را لحااه کاردهاااد کال

1. Yoram Dinstein
2. Christine Gray
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بل طورکلی درباره تمهیدات در سرتاسر منرور و حاکی از توجال دقیااتار بال زور
اظامی است ال ابزارها دیرر توسل بل قدرت یا فرار .اینان همینین بر آن هساند
کل باید عالوه بر موضوع ،بل هد

شارحان منرور و جامعلشناسی حقوقی منراور

توجل داشت ا .)Waxman, 2011, p. 46قائالن بل تفسیر مضیا از زور بر آناااد کال
شارحان و مفسران منرور همرا با «تعریف محدود از زور»« ،تعریاف محادود از
تجاوز» را ایز یی

بردهااد .در ساالهاا اولیال تادوین و در یای تفسایر منراور،

بحث ها مرابل با آن بر سر تعریف مااده  2ا )4از «زور» ایاز در مجماع عماومی
مطرح شده و این بحثها بل سوءبرداشت از ممنوعیت «تجاوز» ایز سارایت کارده
است .آمریکا و ماحدان غربی آن تعریف مضیقی از «تجاوز» را مطرح کردهاااد کال
بر حمالت اظامی تهکید میکرد ،درحالیکل کراورها درحاالتوساعل از تعریاف
موسعی حمایت میکرداد کل اشکال دیرار برصاورد یاا فراار اقارااد را در بار
میگرفت ا.)Waxman, 2011, p. 46
 .6-1استفاده نظامی و غیرنظامی از زور فیزیکی

آیا ماده  2ا )4میتوااد ااواع دیرر زور و حمالت را در برگیرد؟ عامل «اظاامی» در
این سطح بسیار مها است رون آن را از دیرر اشکال فرارها و ایروها اظیر فراار
اقاراد و سیاسی مامایز میکند و از طر

دیرر این همان ایرو اظامی فیزیکای

است کل میتوااد طبا ماده  2ا )4همان تفسیر مضیا از ممنوعیات توسال بال زور
تلقی شود .هنرامی کل ی

دولت از مواد بیولوژیکی یا شیمیایی ال بلعناوان ساالح

اظامی بلکل بل مثابل ابزار علیل کرور دیرر اسافاده کناد کال مایتواااد ییامادها
زیان بار در بر داشال باشد ،احاماا ًال بال سابب بال باار آوردن صادمات و تلفاات
ماوسل بل زور شده است .هررند این کاار در ظااهر اساافاده فیزیکای از ادوات و
سالحها یا حای زور اظامی تلقی امیشاود ،ولای مایتواااد مرامول مااده  2ا)4
میشود.
بنابراین« ،در برصی شرایط ،اسافاده صرماال از اشکال غیراظامی زور فیزیکای
میتوااد مرمول ماده  2ا )4شود ،بلویژه اگر ااایجی عظیا مثالً معادل یا

حملال

اتمی بل بار آورد کل طبا ماده  11حا دفااع از صاود را صواهاد داشات» ا

Silver,
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 .)2002, p.82دیوان بینالمللی دادگسار در قضیل ایکاراگوئل صبر داد« :ترمیا بار
این بوده و ایاالت ماحده آمریکا بلوسیلل آموزش ،تسالیح ،تجهیاز ،تاهمین ماالی و
حمایت از ایروها کنارا یا بل صاورت دیرار باا تحریا  ،یراایباای و کما

بال

فعالیتها اظامی و شبلاظامی در ایکاراگوئل و علیل آن کرور اقادا کارده اسات
البال طبا حقوق بین الملل عرفی این اقدا آمریکا اقض تعهد مبنی بر عد مداصلال
در امور داصلی کرور دیرر بل شمار میرود».

) (1

بنابراین «با اینکل حملل مسلحاال رخ اداده است ،طبا حقوق بینالملل عرفای
مداصلل در امور داصلی کرور دیرر اقض تعهد بینالمللی» اسات .در ایان شارایط
«توسل بل زور فیزیکی غیراظامی در مخاصمات بینالمللی توسط ی
از اظر تهثیر مخرب فیزیکی آنها اصواه بلموجب ضوابط ی

کرور وقاای

حملل مسلحاال باشد

یا صیر) ،بلاادازه کافی با زور اظامی شباهت داشال باشد ،میتوااد مرامول مااده 2
ابند  )4شود» ) .(Silver, 2002, p. 82اموال تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی بیااارر
این است کل «سطح و عما آسیبرساای و میزان صسارت وارده ،رویکارد مناسابی
برا تفسیر است».
 .0-1سالح

هر آایل را کل «باعث صسارت فیزیکی و صدمات ااساای شود» ساالح مایاامناد.
این تعریف در میان تعاریف مخالف ،ازدی ترین تعریف بل برداشات یاژوه

از

سالح است ا .)Silver, 2002, p. 82در صراوص تعریاف ساالح ایاز دو رویکارد
وجود دارد اخست رویکرد مضیا و دو رویکرد موساع .رویکارد مضایا بار آن
است کل تنها سالحها اظامی جزو سالح محسوب میشواد ،درحالیکل رویکارد
دو مساقل از ابزار و ادوات ،آثار را کل هر ابزار بل باار مایآورد ،عنرار تعیاین
کنندها برا تعریف سالح در اظر میگیرد .در همین صروص میتوان بال مثاال
ماعار

راقو اشاره کرد .راقو تا زماای کل در دست آشپز است ،ابزار بارا کاار

و آشپز است ،اما هنرامیکل ی

تبهکار از آن اسافاده میکند بلعنوان ابزار صدمل

اسافاده میشود بنابراین آایل در اینجا بل عنوان سالح اهمیت دارد ،اایجلا اسات
کل از آن بل دست میآید.
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 .6حمالت سایبری ،بهمثابه سالح
اخساین سند بینالمللی کل بل قااوامند کردن سالحهاا حاصال از ییرارفتهاا
فناور یرداصت ،بیاایل  1181سنیارزبورگ بود .طبا ایان بیاایال «های ضارورتی
ادارد کل اقدامات ی
طر

طر

درگیر سبب تردید راج یاا اااتواای ایارو اظاامی

مقابل شود ،یس هر سالحی کل بل این امر مناهی شاود ،مغاایر حاا ااسااای

است» 18 .سال بعد ،اعضا ماعاهد یروتکل اول الحاقی  1711بل کنوااسایونهاا
رهارگاال ژاو  ،1747مادها تحت عنوان «سالحها جدید» اماده  )68در یروتکل
گنجااداد .این ماده دولتها را موظف میکند قبل از بلکارگیر هر سالح ،ابزار یاا
روش اوین جنری ،از قااوای بودن آن اطمینان حاصل کنند .بلعاالوه از دولاتهاا
میصواهد در هر مرحللا از مطالعل ،توسعل ،کسب یاا یاریرش ساالح ،ابازار یاا
روشها جدید جنری ،آنها را با قواعد موجود در یروتکل یکا الحاقی و قواعاد
حقوق بینالملل قابل اعمال مطابقت دهند تا باوااند قااوای بودن یا غیرقااوای بودن
آن را تعیین کنند اشریفی ،1677 ،ص .)121 .در این تعریف ،ال ارااه ابزارگرایااال
بل سالح ،بلکل شرایط بل کارگیر آن سالح است کل آن را مرمول قااوای بودن یاا
غیرقااوای بودن میکند .ماده  68بل این موضوع اشاعار دارد کال بالکاارگیر یا
سالح ،ابزار یا روش جدید جنری ااقض حقوق بینالملل ممنوع است ا
 .)2015تحوالت تکنولوژی

Boulanin,

سبب شده تا ایاز بل قااونگرار و شکلگیر رویال

جدید در حقوق بینالملل احساس شود.
در اینجا این یرس

مطرح است کل رل عاملی بل سالح جنبل «اظامی» مایدهاد؟

در یاسخی کوتاه بل این یرس

باید گفت کل «وقای سالح یا ابزار ،یا حای ی

فنااور

ابدون آاکل لاتاً آسیبزا باشد) میتوااد سابب وارد آمادن صادمل جااای یاا صساارت
ماد شود ،بل شکلی زور اظامی یا مسلح را تراکیل مایدهاد» و در اایجال مایتواااد
مرامول مااده  2ا )4قارار گیارد و توسال بال زور تلقای شاود ا2002, p. 8

.)Silver,

دساورالعمل تالین کل توسط گروه بینالمللی حقوقدااان دربارة حقوق بینالملل فضاا
سایبر ارائل شده ،در مواد مخالف از جملال قاعاده  42بال مسائلل حماالت ساایبر و
عملیات سایبر بر اساس تعریف اشاره کرده است ا.)Tallin, 2013, p. 118
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یرس

بعد این است کل رروال میتوان گفت کل ی

فناور جدید ،اوعی

زور اظامی یا زور مسلح یا حملل مسلحاال جدید است؟ یاسد مناساب مرباوط بال
اکالا است کل ییرار بل آن اشاره شد ،یعنی رویکرد اایجلمحور .بل این معنا رفاار
بعد کرور در رارروب و اایجل شرایطی است کل حملال اتفااق بیفااد و مسائلل
این است کل آیا این فناور با ااواع دیرر اهدا

اظامی یا تخاصمی کرور مارتبط

است یا صیر!
برا اطالق عنوان «حملل» بل حمالت سایبر ااگزیر باید رویکرد را اتخاال
کرد کل ویژگیها حملل را بل طور دقیا برشمرد و بررسی کناد .مقاررات حقاوق
بینالملل عرفی و معاهدها شبیل بل یروتکل یکا الحاقی ،معاهادات صلاع ساالح،
قواعد مربوط بل عد مداصلل و  ...قابل اعمال بل فضا سایبر ایز هساند .فعل یاا
ترک فعل ماخلفاال ی

دولت زماای «حملل» محساوب مایشاود کال مافااوت باا

اقاادامات عاااد او البااال کااا صسااارتبااارتر و  )...و بااا «شاادت» همااراه باشااد.
«صسارت»« ،شدت»« ،فوریت» و «مردومیت» از جملال مساائلی هسااند کال ایان
موضوع را تهیید میکنند .برصی از این ویژگیها کل در آرا محققاان حقاوق باین
الملل دسالبند شده است ،بل قرار زیر است:
 .1-6شدت خسارات و صدمات

طبا این شرایط اگر عمل یا ترک فعلی سبب کرال شدن افاراد یاا ورود صساارات
ماد فراوان یا اادکی شود ،آن عمل احاماالً اظامی اسات هرااادازه آسایب کماار
باشد ،احامال اقدا اظامی ضعیفتر است .شدت صسارت میتواااد تماا شارایط
حملل را توضیح دهد .شدت حملل میتوااد تهیید کند کل مثالً یا

اقادا ساایبر

لیل حملل سالحها سایبر قرار گیرد و حملل شبکلا کامپیوتر تا رال ااادازه
تهثیرات صسارتبار و ییامدها بعد فور دارد .شدت حملل است کل مایتواااد
مساقل از ارااه ابزارگرایااال ،یا

حملال شابکلا کاامپیوتر را در لیال حملال

مسلحاال قرار دهد و میزان تخریب و آثاار حملال را تهدیاد بارا امنیات ملای،
تمامیت ارضی و اساقالل سیاسی قلمداد کند.
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 .6-6فوریت پیامدهای حمله

فعل یا ترک فعلی کل تهثیرات  ،ظر

رند ثاایل یا رناد دقیقال مرااهده مایشاود

اهنرا اافجار بمب یا ترعرعات هسالا ااشی از حملل سایبر بل یا

ایروگااه

هسالا ) ،عملیات احاماالً اظامی است اگر آثار حملل طی هفالها و مااههاا ظااهر
شواد ،آن عمل بلاحامال بسیار اقاراد یا سیاسای اسات بناابراین سارعت آثاار
مخرب در ویژگی «سالح» بسیار اهمیت دارد ) (Schmitt, 2013و

ا Strwltov, 2015,

 )pp191-192و ).(Boulanin, 2015
 .0-6هدف مستقیم

فعل یا ترک فعلی را کل تنها علت اایجل حاصل باشد ،میتوان آ لیل توسل بال زور
یا حملل مسلحاال قرار داد .بل عبارتی وقای ییواد بین علت و تهثیر آن محکا باشد،
اراال ماهیت اظامی آن اقدا است .یکی از مهاترین تالشها بارا مقارراتزایای
عملیات سایبر  ،دساورالعمل تالین  2818است کل سالحها سایبر را بر اساس
«صدمل ،صسارت ،تخریب یا ااهدا » تعریف کرده است ).(Tallin, 2013, p. 118
 .1-6تهاجمی بودن عمل نسبت به کشور هدف

عبور از مرز ایز اراال عملیات اظامی است اقداماتی کال از صاار) از مارز کراور
هد

ااجا میشود ،بیرار جنبل دیپلماتی

یا اقاراد داراد.

 .1-6قابلیت اندازهگیری خسارت

اگر باوان تهثیر عمل را بلسرعت ارزیابی کرد ،اظیر عکاسباردار از «یا
آلوده بل دود» کل بلعنوان هد

حفاره

مورد اسافاده قرار گرفال ،عملیات صرالت اظاامی

قو صواهد داشات و هار رال فرایناد ارزیاابی صساارت لهنایتار باشاد ،جنبال
دیپلماتی

یا اقاراد عملیات بیراار اسات و هررال جنبال جنبرای 1و فیزیکای

عملیات بیرار باشد ،جنبال اظاامی آن بیراار اسات .قطعنامالهاا  1681و 1616
شورا امنیت ملل ماحد بالفاصلل بعد از حاوادث یاازده ساپاامبر  ،2881باا ارائال
مفهو «سالح اامحسوس» ،بل مسئلل سوءاسافاده از ساالحهاایی بالعناوان عناصار
1. Kenetic
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تعریفکننده سالح اشاره کرده است کال مایتواااد بال تلفاات ااسااای و تخریاب
تجهیزات منجر شود.
 .2-6مسئولیت

هررند دربارة حمالت سایبر مسئلل مسئولیت بینالمللی کمار یریرفال میشود ،با
این حال اگر کرور مسئولیت مرهود در قبال اقدا تخریبی بر عهده بریرد ،بال
احامال زیاد میتوان آن را ی

اقدا سنای با بررسب غیراظامی دااست ا

Schmitt,

 )2013و ) (Strwltov, 2015, pp191-192و ).(Boulanin, 2015
بنابراین در قطعناملها  1681و  1616شورا امنیت در صروص ساالح بال
ییامدها صرواتآمیز شبیل بل آسیب ،ااهدا  ،مارگ ،جراحات و ...اشااره شاده
است .اگر وقوع آثار همیون جراحت ،مرگ ،ضرر و زیاان ،آسایب و  ...کال در
فضا فیزیکی دولت را بل جبران صسارت وامیدارد ،در فضاا ساایبر ایاز اتفااق
بیفاد ،همان مقررات ااظر بل فضا فیزیکی بر آن ایز سار و جار صواهاد باود.
دربارة حقوق برردوسااال بینالمللی اگر سالحهایی با ویژگیها یی گفال توسط
دولای اسافاده شود ،مسئلل ممنوعیت یا قااوای ابودن آنها یای

مایآیاد اضایائی

بیردلی ،1672 ،ص.)288 .
از ی

منظر ایز برا ارائل تعریفی مناسب از سالح سایبر میتاوان بار سال

عنرر مها تهکید کرد )1 :بستر :بل این معنی کل سالح سایبر بایاد در راارروب
فعلی از جنگ سایبر بل کار گرفال شود .مایتاوان ایان مفهاو را درگیار میاان
بازیرران ملی یا غیرملای توصایف کارد کال مرخرال آن اساافاده از سااماالهاا
اطالعاتی فناوراال با هد

بل دساال آوردن ،حفاي یاا دفااع از شارایط راهبارد ،

عملیاااتی یااا مزی ات تاااکایکی اساات  )2قص د  :ورود صسااارت فیزیکاای احااای
غیرمساقیا) بل تجهیزات یا افراد یا صرابکار یا ورود صسارت مساقیا بال سااماال
ها اطالعاتی هد

با اسافاده از سالح سایبر است  )6وسیله يا ابزار ،حملل از

طریا کاربرد ساماالها اطالعاتی فناوراال از جملل اینارات ااجا میشود .بال اظار
میرسد ،این ها تنها عناصار ماورد اساافاده بارا تعیاین مجموعالا از ابزارهاا
رایاالا با عنوان سالح است اشریفی ،1677 ،ص.)164 .

66

سازمانهای بینالمللی ♦ سال  ♦ 5شماره  ♦ 1پیاپی  ♦ 11بهار 1111

 .0مسئولیت دولت وفق حمله سایبری
برا ترریح مسئلل مسئولیت دولت ابادا باید عنرر شناسایی حمللکنناده ساایبر
بررسی شود و سپس بل اااساب حملل و سرااجا بال مسائولیت دولات وفاا ایان
اااساب برا جبران صسارت یا آسیب ااشی از فعل سایبر یا ترک فعال ساایبر
ماخلفاال اساناد شود.
 .1-0معمای شناسایی حملهکننده سایبری

دو معما مها دربارة حمالت ساایبر  ،اخسات معماا شناساایی حملالکنناده
سایبر و دو معما اااساب حملل بل حمللکننده است .اگار حملالا بالعناوان
حملل سایبر شناسایی و سپس طبا ماده  2ا )4منرور سازمان ملل مرمول توسل
بل زور شود ،می توااد برا دولت مسئولیت ایجاد کند بنابراین ،اولین اقدا مسائلل
شناسایی و عامل آن است .ییییدگی شناسایی حمالت سایبر  ،آاجایی قابال فهاا
تر است کل توجل شود مسئلل عاملیت در حمالت هناوز باا اجمااع حاد هماراه
ایست .اااساب حملل سایبر بل ی

بازیرر صاص ای

کرور ،ی

گروه ،سازمان
1

یا شخص) یکی از مهاترین مسائل در این زمینل است .واژه «ااشاناس» در بیراار
فعالیتها در زمینل اقدامات شبکل کامپیوتر بالکاار مایرود تاا آاجاا کال میازان
فعالیتها آشکار از فعالیت ینهاای کمار است ،اماا رناد فعالیات مااناد حملال و
تهدید بل حملل را می توان در فضا سایبر بلعناوان اقادا یا
شناسایی کرد (2).هررند بین ابعاد حملل و شناسایی آن ی

باازیرر صااص

رابطال علات و معلاولی

و جود دارد ،با وجود این ،اکثر اعمال قابل اااسااب ممکان اسات آشاکار اباشاند.
هررل ابعاد و تهثیر ی

حملل بزرگتر باشاد ،مسائلل شناساایی مهااجا مراکلتار

صواهد بود.
)(3

با توجل بل اسافاده رایج از «بات اتها» و تغییرات فراوان  IPو سااماالهاا
ماعدد غیرقابل شناسایی کل در حمالت شبکل کامپیوتر اتفاق مایافااد (6)،دشاوار
است کل باوان با قطعیت گفت ،موجود کل بل اظر میرسد هویت مهااجا داشاال
باشد ،در واقع حمللکننده اهایی است .از تغییر  IPمیتاوان یاا بارا ینهاان کاردن
1. Ananymous
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منره حملل اسافاده کرد یا بل عمد کوش
سرزا

شود .ی

امود کل بال علات حملال ،طار

دیرار

اموال اولیل از مورد اصیر در سال  1777اتفاق افااد وقای ااجاا

حملل علیل وزارت ترابر آمریکا 1ااکار شد .بلظاهر این حملال از یا
مریلند 2توسط ییروان جنب

سارور در

«فالون گواگ») (6صورت گرفت و در واقاع ،بارا از

کار ااداصان سرورها مریلند و شابکل وزارت حمالواقال طراحای شاده باود و
موجب شد «فالون گواگ» مقرر شناصال شاود .باا ایان حاال ،مهاجماان مرتکاب
اشاباهاتی شداد و ردیا حملل تا یا

کاامپیوتر آدرس وزارت امنیات عماومی

رین زده شد ا .)Healther, 2012, p. 99همانطور کل گفال شد،
بنابراین ،شناسایی منره حملل سایبر دشوار است و صِار
سایبر از ی

ااجاا عملیاات

سرزمین صاص برا شناصت منره آن بلعنوان مهاجا کافی ایسات

و حای بعد از آن امیتوااد در اظا حقوق بینالملل برا دولات مسائولیت ایجااد
کند.
علی رغا این موضوع کل در حملل ماعاار

دولاتهاا امایتوااناد یاا کماار

میتوااند دصالت در آن حملل را ااکار کنند ،در فضا سایبر ااکار دصالت آساان
تر است برا مثال در جریاان حملال  DOSاسااوای ،اگررال رد آدرس  IPکال در
حمالت علیل کرور اساوای دصالت داشااند تاا آدرس  IPرسامی مقاماات کراور
روسیل دابال شد ،روسایل هرگواال دصاالای را ااکاار کارد و مادعی شاد کال ایان
کامپیوترها بل دابال بداا کردن روسیل هساند و از صار) کرملین مورد دستکاار
قرار گرفاند .گزارشها بعد توسط تحلیلرران امنیت سایبر این ادعاا را تهییاد
امود و بل ابود شواهد و امکان تغییر آدرس  IPمهااجا اشااره داشااند ا

Healther,

 )2012, p. 100بناابراین اولاین مسائلل در حماالت ساایبر حال کاردن معماا
شناسایی منره این حمالت است.
 .6-0مسئله انتساب حمالت سایبری به رفتار دولتها

حای اگر حمللا از کرور ااجا و منره آن شناسایی شود ،امیتوان آن را مااناد
1. US department of Transport
2. Maryland
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حملل ماعار

اسبت داد .وقای حملاة از کاار اااداصان صادمات ) (DOSدر ساال

 2881علیل اساوای اثبات شد ،تمایز بین حمالتی کل منره آن از ی
است و حمالتی کل صرفاً از ی

اراای صااص

کامپیوتر آسیبدیده ارئت میگیرد ،بسیار دشاوار

بود .ا .)Healther, 2012, p. 99همانطور کل توسل بل سالحها سایبر و حمالت
سایبر  ،در حقوق عرفی و معاهدها ممنوع ارده است ،بارا اااسااب حماالت
سایبر بل رفاار دولتها باید بل سراغ اصول بنیادین موجاود در حقاوق عرفای و
معاهدها رفت و با اسافاده از اصول کلی و بنیادین حقوق عرفی و معاهدها باین
المللی ،بل تعریف سالح ،شناسایی و  ...در صروص حماالت ساایبر یرداصات.
همینین میتوان و باید با اسافاده از اصول بنیادین حقاوق برردوساااال اعرفای و
معاهدها ) بل وضع قواعد و مقرراتی مبادرت کرد کل با اسافاده از آنها حمالت و
سالحها سایبر در لیل مقررات عرفی و قرارداد بینالمللای قارار گیارد و در
همین زمینل باوان بل حقوق سالحها سایبر  ،مسئلل شناسایی حمالت سایبر و
مسئولیت بینالمللی دولتها ییرامون آن یرداصات .حقاوق مسائولیت باینالمللای
دولتها کل مجموعلا از قواعد و مقررات حقوق معاهدها و عرفای باینالمللای
محسوب میشود ،ااظر بل مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانها باینالمللای،
در صورت ارتکاب فعل یا وقوع ترک فعل ماخلفاال است بنابراین مسئلل اااسااب
حملل ،از مسئلل شناسایی مهاتر است و اهمیت آن ایز بال ییییادگیهاا فنای آن
بازمیگردد.
مسئولیت در قضیل «کارصاال کاروزو ») (4در رأ دیاوان دائمای دادگساار
ریرل دارد کل دیوان در آن ،با تکیل بر موضوع جبران صساارت ،بال رفااار صاال
دولت اشاره داشت موضوعی کل بعادها در قضایل «کاااال کورفاو») (6تهییاد شاد.
همینین در قضیل «کرای جنری رارینکمان» در رابطل با اصاال

دولت فرااسال و

ایوزلند) (6بیان شد کل هر اوع اقض تعهد توسط دولت ااشی از هر تعهاد و منهاا
منره آن ،مسئولیت دولت را بل دابال دارد اشریفی .)1677 ،برا اااساب حماالت
سایبر بل رفاار دولتها باید بل سراغ اصول کلی و بنیادین حقوق بینالملل رفات
و تعین آن را میتوان در «طرح یی اویس مواد کمیسیون حقوق بینالملل راجع بل
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مسئولیت دولتها اسبت بل اعمال ماخلفاال بینالمللی» مراهده کرد .برا اااسااب
حملل یا عمل ماخلفاال بل ی

کرور ،قوااین کمیسایون حقاوق باینالملال درباارة

عمل ماخلفاال در فضا سایبر ایز وجود دارد.
عالوه بر ماخلفاال بودن ،ی

عمل باید بل دولت قابل اااساب باشد تا مقررات

ااظر بل مسئولیت دولت بر آن اعمال شود .این بخ

بر مبناا حقاوق باینالملال

عرفیِ مسئولیت دولت است کل در مواد کمیسیون حقوق بینالملل دربارة مسئولیت
دولت مقرر شده است.

) (6

در قلمرو فضا سایبر  ،ی

عمل ماخلفاال بینالمللی میتوااد شاامل دامنال

بسیار وسیعی از قلمروها حقوق بینالملل منرور ،حقاوق مخاصامات مسالحاال
بینالمللی ،حقوق دریاها ،حقوق هوا ،حقاوق برار و  ...را در بار گیارد .از جملال
اینکل این حمالت میتوااد شامل اقاض منراور ساازمان ملال اتوسال بال زور از
طریا تمهیدات سایبر ) یا اقض تعهد حقوق مخاصمات مسلحاال احملل سایبر
علیل اهدا

یا اشخاص غیراظامی و بلطورکلی کنوااسایونهاا رهارگااال ژااو و

یروتکلها الحاقی  1711بل آنها) یا اقض قوااین صالح کال مخاصامل را در بار
امیگیرد ااقض حقوق دریایی) (17یا اصل عد مداصلل) تلقی شود.

)(11

منحرربل فرد بودن اقدامات سایبر بل این دلیل است کل حمالت سایبر می
توااند ینهاای باشند و دولت ها ممکان اسات دیرار باازیرران یاا ساایر باازیرران
غیردولای را بل ااجا حملل تحری

کنند .ایجاد ی

رژیا حقوقی بینالمللی دائمی

برا تعریف مسئولیت دولت در حقوق بینالملل کل قابل دسارس باشد ،ضارور
است.
حقوق مسئولیت بینالمللی دولت تنها بل عمل یا ترک عملی تسار ماییاباد
کل حقوق بینالملل را اقض میکند بل عبارت دیرر ،ی
دولای یا عمل قابل اااساب بل آن را میتوان بلحسااب «یا

عمل ارتکابی یا

اهااد

عمال ماخلفااال باین

المللی» گراشت البال اگر آن عمل مغایر با حقوق باینالملال باشاد .بارا امواال،
حقوق بینالملل فیافسل بل عمل جاسوسی امییردازد .از اینرو ،مسئولیت دولات
بل صاطر ی

عمل جاسوسی سایبر کل توسط ی

اهاد دولای در فضا ساایبر
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ااجا میشود ،با موضوع حقوق بینالملل سروکار اادارد ،مرار اینکال جنبالهاا
صاص جاسوسی ممنوعیت حقوقی بینالمللی ویژها را اقض کند اماثالً در ماورد
جاسوسی سایبر کال مساالز ارتبااط دیپلماتیا

باشاد)).(Schmitt, 2013, p. 30

حقوق مسئولیت بینالمللی دولت را باید بر اساس منره حملل ،اینکل ی

حملل باا

همکار شرکتها ارائل دهنده صدمات سایبر صاورت گرفاال و میازان کناارل
دولت بر رو آن شرکت تا رل حاد اسات و  ...تفسایریریر و بال لحااه منراه و
کاربرد مافاوت است.
 .1-6-0انتساب اعمال ارتشهای سایبری

«ماده « »4یی اویس مواد راجاع بال مسائولیت دولاتهاا بابات اعماال ماخلفااال
بینالمللی» ،با عنوان «رفاار اهادها ی

دولت» تهکیاد مایکناد «عمال یا

اهاادِ

دولای باید عمل آن دولت طبا حقوق بینالملل بال شامار رود آن اهااد وظاایف
قااونگرار  ،اجرایی ،قضایی یا ساایر وظاایف را ااجاا دهاد و در هار ماوقعیای
باشد ،در ترکیالت دولت است و ماهیت آن هررل باشاد ،بالعناوان اهااد دولات
مرکز یا ی
ی

واحد سرزمینی آن دولت است».

«اهاد دولای شامل شخص یا سازماای است کل طبا قااون داصلای کراور

آن جایراه را دارد ».در داور دها دسامبر  2881دربارة «فعالیتها مسالحاال در
سرزمین کنرو اشکایت جمهور دموکراتی
مطرح شد کل آیا اقدامات «جنب

کنرو علیل اوگاادا)) ،» (12ایان مسائلل

آزاد بخا

محسوب میشد در سرزمین جمهور دموکراتی

کنراو» 1کال یا

گاروه شورشای

کنرو ،قابل اااساب بال اوگااادا

هست یا صیر! سرااجا دیوان بل این اایجل رسید کل های شاواهد معابار وجاود
ادارد کل اران دهد اوگاادا جنب

آزاد بخ

کنرو را ایجاد کرده اسات .اوگااادا

تهیید کرده کل آموزش و یرایباای اظامی داده است و شاواهد دال بار آن وجاود
دارد ولی دیوان صحت شواهد را تهیید اکرده است کل اوگاادا باوااد اسافادة آقا
«ژان ییر بمبا») (13از این کم ها یاا صاود او را در کناارل صاوی

درآورد .از اظار

1. Congo Liberation Movement
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دیوان ،رفاار جنب

آزاد بخ

کنرو «آلتِ دست» بودن اوگاادا را تهیید امایکناد

اماده  4یی اویس مواد کمیسیون حقوق بینالملل راجع بل مسئولیت دولتها وفا
اعمال ماخلفاال باینالمللای  )2881ا

Armed Activities “Judgment”, P. 226, Para

 )160بنابراین دیوان با اساناد بل ماده  4یی اویس مسئولیت ،اساناد کرد کال رفااار
جنب

آزاد بخ

کنرو قابل اااساب بل رفاار دولت اوگااادا ایسات و بال هماین

دلیل در شکلگیر این ایرو و کنارل آن بل دست اوگاادا تهیید امیکناد کال عمال
ماخلفاالا صورت گرفال باشد و دیوان این اااساب را تهیید امیکند.
مفهو «اهادِ ی

دولت» بل حقوق مسئولیت دولات تسار یافاال اسات .هار

شخص یا سازماای کل آن جایراه را طباا قاوااین داصلای کراور در اصایاار دارد،
صر اظر از کارکرد یا جایراه آن در سلسللمراتب حکاومای ،اهااد از آن کراور
صواهد بود) .(16هر فعالیت سایبر کل توساط اهادهاا اطالعااتی ،اظاامی ،امنیات
داصلی ،گمرکات یا دیرر اهادها دولاای صاورت مایگیارد ،اگار آن اهااد تعهاد
حقوقی بینالمللی قابل اجرا برا آن کرور را اقض کند ،طباا حقاوق باینالملال
دارا مسئولیت دولای صواهد بود .آرا دیوان بینالمللی دادگسار در صراوص
اقامل دعو گروگانگیر آمریکا علیل ایران ،مفهو اهاد را بسط داده است.
مها ایست کل اهاد مورد اظر منطبا با دسااور ،فراتار از دسااور یاا بادون آن
عمل کرده است یا ال وقای اهاد دولای عملی را مرتکب شده باشد ،مرروط بار
اینکل آن اهاد با جایراه رسمی صود آشکارا عمل کند ،حای اگر بلاصاطالح صاار)
از اصایارات قااوای اقدا کند ،اگر اقض تعهدات بینالمللی باشد ،بارا آن دولات
مسئولیت حقوقی بینالمللی ایجااد مایکناد ) .(Schmitt, 2013, p. 31بررسایهاا
تاریخی اران میدهد کل تعریف اهاد و کاربرد آن گسارده و اراهی بل آرا دادگاه
ها مؤید مفهو ساز است .دیوان بینالمللای دادگساار در قضایل «فعالیاتهاا
مسلحاال در سرزمین کنرو اشکایت جمهور دموکراتی

کنرو علیل اوگااادا)» در

سال  2881و «اجرا کنوااسایون جلاوگیر و مجاازات اسالکرای ادر دعاوا
بوسنی و هرزگوین علیل صربساان و مواالارارو)) » (16در ساال  2881اهااد را باار
دیرر مفهو ساز کرده است.
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امروزه بعد از زمین ،دریا ،هوا و فضا« ،فضا سایبر » حوزه دیرر مداصلال و
جنگ قلمداد میشود و بل دلیل اهمیت آن در قرن  ،21قدرتها سعی میکنناد بال
ینجمین بعد از جنگ در میدان ابرد البال بلوسیلل کامپیوترها دسات یابناد .بال ایان
ترتیب ،هر دولای سعی میکند امنیت ،براامل ،ارت  ،یدافند ،آفناد ،اسااراتژ هاا
سایبر و غیره را طراحی کند .اااساب فعل یا ترک فعل ماخلفاال بینالمللی ارتا
ها سایبر بل دولت آسانترین مسیر مسئولیت بینالمللی دولت وفا یا

عمال

ماخلفاال سایبر است .در این صروص میتوان بل هکرها «صودسر» اشاره کارد
کل این واحدها سایبر جزء اهادها و کارگزاران دولتها بل شمار میرواد .کلیال
اعمال یا ترک افعال اهادها ی
دولت هساند.

دولت صودبلصود و ضرورتاً قابل اااسااب بال آن

)(14

 .6-6-0عناصر اقتدار سایبری دولت

«ماده  »1یی اویس با عنوان «رفاار افراد یا اهادهایی کل عناصر از اقاادار دولاای
را اعمال میکنند» ،توضیح میدهد« :رفاار شخری یا اهاد کل بار اسااس مااده 4
اهاد دولای ایست ،اما از سو قااونِ آن دولت ،مجاز بل اعمال عناصر اقادار دولای
است ،باید طبا حقوق بینالملل بلعنوان عمل دولای محسوب شاود مراروط بار
آاکل شخص یا اهاد در موارد صاص بل آن عمل کند».
دیوان یس از رد اسادالل جمهور دموکراتی
آزاد بخ

کنرو مبنی بار اینکال جناب

کنرو را میتوان مطابا با ماده  4مقررات بلعنوان یا

در اظر گرفت ،بل اایجل رسید رفاار اعضا جنب

آزاد بخ

«اهااد» اوگااادا
کنرو را امایتاوان

بل اوگاادا مناسب کرد زیرا بر اساس مقرراتی کل بیاان مایدارد ،از [اظار دیاوان،
رفاار جنب

آزاد بخ

کنرو رفاار «ی

اهاد» اوگاادا اماده  )4و همینین اهااد

کل از جااب آن عناصر اقادار حکومای را اعماال امایاد امااده  ،)1ایسات .دیاوان
اشعار میدارد «اقدامات ایجادکننده اسلکری توسط اشخاص یا اهادها جمهور
فدرال یوگسالو سابا ارتکاب ایافال ،بلکل از طریا اعمال عناصر اقادار حکومای
کل صاحب قدرت بوداد ارتکاب یافال باود .امااده  ».)1ا
”.)“Judgment

Armed Activities, 2005
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هکرها میتوااند اهادها دولت و در عاین حاال عضاو شارکتهاا و بخا
صروصی کرور باشند کال از طریاا قاااونِ آن دولات ،صااحباصایاار و قادرت
شده ااد و عناصر از اقادار دولای صود را اعمال میکنناد .آنهاا الزامااً اهاادهاا
دولای ایساند ،اما بلموجب قااونِ آن دولت ،بلمنظور اعمال عناصار اقاادار دولاای
مجاز شده ااد .برا اااسااب حملال ساایبر بال حملالکنناده ،هکرهاا مایتوااناد
ایمل دولای ،ایمل عمومی ،اعضاا اهادهاا عماومی ،اعضاا اهادهاا دولاای و
بلعنوان اهادها شبلدولای باشند کل میتوااند از طریا قاااون دولات مبادأِ صاود،
برا اعمال عناصر اقادار آن دولت ،مجاز شده باشند .رفاار هکر در ایان ماورد بال
دولت قابل اااساب است رراکل دولات «شاخص یاا ساازمان را مهیاا اقادا در
رنین جایراهی در موارد صاص میکند».
تیاها یاسخرویی بل حاوادث کاامپیوتر  1کال «کما هاا اولیال واکان
اضطرار و صدمات تریاژ را بل قرباایان یا قرباایان احامالی عملیاتها سایبر یا
جرائا سایبر ارائل می دهند و معموالً بل شیوها عمل میکنند کل شامل هماهنری
میان بخ

ارائلدهنده و اهادها دولای است» ،یا

امواال از اهادهاا مجااز بال

اسافاده از اقادار دولای در زمینل سایبر هساند ) .(Roscini, 2014, p. 35دولاتهاا
میتوااند بخ

صروصی یا برصی از داوطلباان را بارا حملال ساایبر بال یا

دولت دیرر تحری

کنند بنابراین ،رفاار آنها تحت اعماال عنرار اقاادار دولاای

قرار می گیرد و بال عباارتی ،بارصال

امایناده دولات تحات مااده  1مفااد طارح

کمیسیون حقوق بینالملل ،اااساب طبا ماده  1تا زماای کل قااون داصلی برصای از
توابع دولای را بل فرد یا اهاد مورد اظر سپرده است ،مسالز آن ایست کل اقادامات
تحت کنارلِ «مؤثر» مقامات دولای یا در راساا آن محدودیتها صاورت یریرااد.
در این زمینل میتوان بل شرکتها صروصی اشاره کرد کل از سو دولت مسئول
عملیات سایبر علیل دولتها دیرر هساند.
با این حال ،این موضوع تحت کنارل و محدودیت مؤثر دولت ایست اما بارا
ایجاد مسئولیت دولت ،عناصر عملیاتی اقادار دولای ضرور است .بالعناوان مثاال،
)1. National Computer Emergency Response Teams (CERTs
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دولت ممکن است قوااینی برا مجااز اماودن تایاهاا یاسادگاویی بال حاوادث
کامپیوتر برا ااجا دفاع سایبر از شبکلها دولاای داشاال باشاد .حاال اگار آن
شرکت در این قالب فعالیت کند ،فعالیتهاای

بالطاور صودکاار مسائولیت دولات

حمایتکننده صود را درگیر میکند .در عین حال اگر ی
کامپیوتر بخ

تیا یاسدگویی بل حاوادث

صروصی ،صدمات امنیت اطالعات را برا شرکتها صروصای

ااجا میدهد ،هی گوال مسئولیت دولای وجود ادارد ا.)Schmitt, 2013, p. 31
واحد سایبر ایروها دفاع ملی اساوای) (16اموال صوبی در این زمینال اسات.
این واحد ،ی

سازمان مارکل از براامل اویسان ،داارامندان کاامپیوتر و مهندساان

ار افزار و  ...ی

سازمان داوطلب است کال در زماان جناگ تحات فرمااادهی

ماحد اظامی عمال مایکناد ) .(Gjelten, 2011وزیار دفااع وقات اسااوای« ،جااک
آویکسو» در این زمینل گفال است« :ااجمن [ما ماخرران در دفاع ساایبر را کال
صروصی و همینین در سازمانها مخالف دولای کار میکنند ،گرد ها

در بخ
میآورد»

)2011

 .(Gjelten,واحد سایبر کل از زیرساصتهاا اطالعااتی اسااوای

حمایت و از اهدا
واکن

گسارده دفاع ملی یرایباای میکند ،در شرایط اضطرار با تیا

یاسدگویی بل حوادث کامپیوتر اساوای برا یاسد بال حماالت ساایبر

همکار میکند ،اما هی گوال تعهدات قرارداد یا یرداصت از سو دولات اادارد
)(Roscini, 2014, p. 35

با این حال رفاار این واحد هنرامیکل عناصر اقادار دولات

اساوای را اعمال کنند ،وفا ماده  1طرح یی اویس مسئولیت و حقاوق باینالملال
عرفی بل رفاار دولت اساوای قابل اااساب است.
 .0-6-0کنترل کلی و مؤثر دولت بر عمل متخلفانه سایبری

«ماده  »1طرح یی اویس مواد با عنوان «رفاار هدایتشاده یاا تحات کناارل یا
دولت» ،بیان میدارد« :رفاار شخص یا گروهی از اشخاص ،در صورتی بایاد طباا
حقوق بین الملل ،رفاار دولت در اظر گرفال شود کل آن شخص یا گاروه افاراد بار
اساس دساورالعملها ،یا تحت هدایت یا کنارل آن دولت عمل امایند».
ممکن است هکرها جازء اهادهاا دولاای و اماینادگان دولاای اباشاند ،اماا
مقامات دولای میتوااند رفاار آنها را تحری

کنند .در سال  ،2881بلعنوان مثاال،
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یس از آاکل ی

هواییما جاسوسی ایرو دریایی ایاالت ماحده با جت جنرناده

رینی در جنوب دریاا راین برصاورد کارد ،وبساایتهاایی ظااهر شاداد کال
دساورالعملهایی در مورد ررواری از کار ااداصان رایاالها دولای ایاالت ماحده

بل هکرها ارائل داداد .همیناین بال اظار مایرساد کال دولات روسایل «هکرهاا
میهنیرست» را برا ااجا حمالت سایبر علیال اسااوای در ساال  2881تراویا
کرده باشد .وبالگها ،ااجمنها و وبسایتها زبان روسی ایز دساورالعملهاایی
دربارة ررواری غلبل بر وبسایت ها دولای گرجساان و فهرست وبسایتها
آسیبیریر گرجساان را منارر کردهااد ).(Roscini, 2014, p. 39
هنرامی کل ی

حملل سایبر در کنارل دولت باشد ،مسائولیت دولات در دو

رژیا برا حمالت سایبر اعمال میشود «معیار کنارلِ مؤثر عملیااتی» و «معیاار
کنارلِ کلی» .این اساااداردها بال حال مسائلل اااسااب کما

مایکنناد و دو ااوع

اساااداردها کنارل و توابع آنها در زمینل حمالت سایبر را توضایح مایدهناد.
منره این معیار دو رأ دیوان بین المللی دادگسار و ی

رأ دیاوان باینالمللای

کیفر یوگسالو سابا است :در اباادا دیاوان باینالمللای دادگساار در قضایل
فعالیتها اظامی و شبلاظامی با «معیاار کناارلِ ماوثعر عملیااتی» و در وهلال دو ،
دیوان بینالمللای دادگساار در قضایل «فعالیاتهاا مسالحاال» و ساپس دیاوان
بینالمللی کیفر برا یوگسالو سابا) (16در قضیل «تاادی ») (16باا «معیاار کناارلِ
کلی» .اااخاب آگاهاال کمیسیون حقوق بینالملل در مرجح دااساان فرماول ماورد
یریرش دیوان بینالمللی دادگسار در قضیل «فعالیتها اظامی و شبلاظاامی» بار
معیار «کنارل کلی» از سو شعبل تجدیداظر دیوان بینالمللای کیفار یوگساالو
سابا در قضیل دادساان علیل تادی ارائل شده بود.
در قضیل «فعالیت ها مسلحاال در جمهور کنراو» اجمهاور دموکراتیا
کنرو و اوگاادا) ،دیوان بینالمللی دادگسار بل ماده  1از ماواد کمیسایون حقاوق
بین الملل اشاره کرد و بدون اینکل ضرور بدااد درباره معیار جایرزین مطرحشاده
از سو شعبل تجدیداظر دیوان بینالمللی کیفر یوگسالو سابا در قضیل تاادی
اظهاراظر اماید ،بل قابلیت اااساب عملیاتها گروهها شبلاظامی اجنب

آزاد
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کنرو) در قلمرو جمهور دموکراتی

کنرو توجل داشت.

بوساانی و هرزگااوین در حمایاات از اسااادالل صااود مبناای باار اینکاال اعمااال
گروهها ارت

جمهور صرب بوسنی 1و گروهها شبلاظامی قابال اااسااب بال

جمهور فدرال یوگسالو هساند ،بر فرمول جایرزین بارا اااسااب بار مبناا
هدایت و کنارل ترریحشده از سو شعبل تجدیاداظر دیاوان باینالمللای کیفار
یوگسالو سابا در قضیل تادی تهکید کرد .دیوان باینالمللای دادگساار فرماول
شعبل تجدیداظر دیوان بینالمللی کیفر یوگسالو سابا بلعنوان معار

حقاوق

بینالملل عرفی در مورد موضوع مطرح در آن را رد و اظهار کرد« :بر اساس رویال
قضایی ،ثابت شده و محقا است کل دیوان تعیین صواهد کرد کل آیا مدعیٌْعلیل طبا
قاعده حقوق بینالملل عرفی مقرر در مااده  1ماواد یای ااویس طارح کمیسایون
حقوق بینالملل در رابطل با مسئولیت دولت مسئول بوده است یاا صیار ».بناابراین
دیوان بین المللی دادگسار در اینجا مسئولیت دولت را مطرح میکناد کال دولات
«کنارلِ مؤثر » بر رو رنین بازیرراای دارد.
عالوه بر این ،دیوان بین المللای دادگساار در رأ  21ژوئان  1718درباارة
قضیل فعالیتها اظامی و شبل اظامی اشعار میدارد...« :برا اینکل ایان رفااار بال
مسئولیت قااوای ایاالت ماحده منجر گردد ،در اصل باید ثابت شود این دولات در
طی دورها کل اقض ها ادعایی ارتکاب یافال ،کناارل ماؤثر بار رو عملیاات
اظامی یا شبل اظامی داشال است».
بل طور صالصل ،دکارین کنارل مؤثر کال منراه آن در رأ دیاوان باینالمللای
دادگسار در قضایل ایکاراگوئال اسات ،کناارل یا

کراور بار رو گاروههاا

شبلاظامی یا سایر بازیرران غیردولای را تنها در صاورتی ماییاریرد کال باازیرران
مورد اظر در «وابساری کامل» بل دولت عمل امایند ).(Shackelford, 2010, p. 197
در قضیل تادی  ،دیوان بینالمللی کیفر یوگسالو سابا معیار کنارل کلی را
در زمینل مسئولیت کیفر شخری و با هد
ترویب رسااد .دیوان در یاراگرا

تعیین ماهیت مخاصمل مسالحاال بال

 ،161صفحل  18توضیح مایدهاد« :بالمنظاور
1. VRS
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اااساب اعمال ی

گروه اظامی یا شبل اظامی بل ی

کرور ،بایاد ثابات شاود کال

دولت کنارل کلی بر گروه را التنها از طریا تجهیز و تاهمین ماالی گاروه ،بلکال از
طریا هماهنگ کردن یا کم

بل براامل ریز عمومی فعالیت اظاامی آن در دسات

دارد» ) .(Judgement in Sentencing Appeals, 2000, para131بر اساس معیار کناارل
کلی کل در قضیل تادی در دیوان بینالمللی کیفار یوگساالو ساابا اراان داده
شده است ،در جایی کل ی
از ی

گروه ،اق

دولت در سازماندهی و هماهنری ،عالوه بر حمایات

داشال باشد ،کنارل کامل آن را ایز دارد ،بل این ترتیب کل اعمال

آن گروه بل دولت قابل اااساب است.
در مورد بازیرران غیردولای ،دیوان بینالمللی دادگساار در قضایل ایکاراگوئال
اظهار داشت کل کنارلِ مؤثر ،اسااادارد مناسابی حاداقل در زمینال شابلاظاامی بارا
اعمال در این یرواده است .اگر این ترمیا را بل شبلاظامیان ساایبر تعمایا دهایا،
دولت تنها در موارد برا مرارکت آنها مسئول صواهد باود کال از ایان حماالت
سایبر حمایت میکند ااگر باوان کنارل مؤثر آنها را فراتر از هر شکلی ثابت کرد)،
ا2010, p. 202

 .)Shackelford,بااا توجاال صاااص باال رناادین عملیااات ایناراااای،

اصاال اظر قابلتوجهی میان دیوان بینالمللی دادگسار و رویکرد دیوان بینالمللای
کیفر یوگسالو سابا وجود ادارد :هر دو احاماالً در اغلب ماوارد بال اساافاده از
معیار کنارل مؤثر سوق داده میشواد رراکل بل اظر امایرساد گاروههاا ساایبر
سازمان یافال و سلسلل مراتبی هنوز وجود داشال باشند .یرایباای واضح بارا اجارا
معیار کنارل مؤثر در عملیاات ساایبر را همیناین مایتاوان در ساخنراای مرااور
حقوقی وزارت امور صارجل ایاالت ماحده« ،هارولد کوه» ،1در تاراما ساایبر دولات
آمریکا یافت آاجا کل ادعا میکند« :دولاتهاا در ساطح باینالمللای زمااای مسائول
اقدامات سایبر ااجا شده از طریا «بازیرران ایاابای» هسااند کال آنهاا بار اسااس
دساورالعمل دولت یا تحت هدایت یا کنارل آن عمل میکنند» .برا اموال آلربایجان
حملل سایبر ِ گروهی از هکرها با عنوان «ارت

سایبر ارمنای» ،تحات «هادایت و

کنارل» دولت ارمنساان را تقبیح کرد ا.)Roscini, 2014, p. 40
1. Harold Koh
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این شرایط را باید از موارد کل در آنها شهروادان صروصی اباکار عمال را
در ااجا عملیات سایبر ابلاصطالح رصنلگران) (27یا هکرهاا مایهنیرسات) در
دست می گیراد ،مامایز امود .حوزة اصلی قابل اجرا باودن مااده  1اسابااً محادود
است زیرا آن حوزه بل دساورالعمل ها یا هدایت یا کنارل ی

عملیات صاص برا

دصالت دادن مسئولیت دولت محدود میشود.
بل علت ماهیت مخفیااال فعالیات هاا ساایبر و مراکالت فنای شناساایی
مسببان ،قضیل تادی باید در مورد عملیاتها سایبر بار معیاار ماورد بحاث در
قضیل ایکاراگوئل ترجیح داده شود .در واقع ،دقیقاً بل دلیل مرکالت شناسایی است
کل معیار «کنارل مؤثر» مرجح است زیرا این امر موجب جلوگیر از این میشاود
کل دولتها بلطور ااصواساال یاا مخارب بال عملیااتهاا ساایبر مااها شاواد
) .(Schmitt, 2013, p. 38موضوع دیرر فراها ساصان زمینل حملل سایبر بل دسات
دولت است کل بسال بل عما و میزان کاربرد این زمینل قابل تغییر است.
 .1-6-0تأیید بعدی عملیات سایبری توسط دولت

ماده  11با عنوان «رفاار تردیا شده و مورد یریرش ی

دولت بلعناوان رفااار آن

دولت» ،اظهار میدارد« :رفاار کل مطابا با ماواد قبلای بال دولات قابال اااسااب
ایست ،باید در صورتی و تا حد کل دولت رفاار مورد اظر را تردیا مایامایاد،
بلعنوان رفاار صود در اظر گیرد» .ماده  11در مورد اااساب رفاار بل دولت اسات
کل در زمان ارتکاب ،قابل اااساب بل آن ابوده ،اماا یاس از آن از ساو دولات بال
رسمیت شناصال شده و مورد یریرش قرار گرفال است .همینین ماده  11مبانی بار
اصلی است کل رفاار شخری را بلصر
امیتوان بل ی

اینکل شخری آن را مرتکب شاده اسات

دولت مناسب کرد با وجود این ،تردیا میکناد کال آن رفااار را

باید در صورتی و تا حد کل دولت رفاار مورد اظر را تردیا میکند و بالعناوان
رفاار صود در اظر میگیرد ،عمل آن دولت در اظر گرفت.
عالوه بر این در تفسیر اشاره شده کل ...[ :میان مفاهیمی از جملل «تردیا» و
«یریرش» با مفاهیمی مااند «حمایات» یاا «موافقات» تماایز وجاود دارد .همیناین
کمیسیون حقوق بینالملل در تفسیر صود مالحظل میکند« :بلعنوان موضاوع کلای،
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رفاار در صورتی کل دولت صرفاً بل وجود واقعای رفااار العاان

طبا ماده  ،11ی

اماید یا تهیید کالمی آن را اظهار کند ،قابال اااسااب بال دولات اخواهاد باود .در
مناقرات بینالمللی ،دولتها اغلب مواضعی را اتخال میکنند کل بال «موافقات» یاا
«تهیید» رفاار در معنا عا ازدی

میشود ،اما هی گوال فرض مسئولیای را شاامل

امیشود .از سو دیرر زبان «یریرش» ،با صود ایادها را مطارح مایکناد کال آن
رفاار از سو دولات در واقاع بالعناوان رفااار صاود دولات ترادیا مایشاود»
)2002, p. 123

دیپلماتی

 .(Crawford,دیااوان بااینالمللاای دادگسااار در قضاایل «کارکنااان

و کنسولی ایاالت ماحده آمریکا در تهران ،ایاالت ماحاده علیال ایاران»،

 27مل  ،1718بال ایان اساااادارد اشااره کارد .دیاوان اظهاار داشات کال رناایال
شهروادان ی

دولت را ی

اهاد ل صالح دولت ایران برا ااجا عملیاتی صاص

گماشال باشد ،اقدامات آن شهروادان میتوااد بل دولت قابل اااساب باشد .در آاجا،
درحالی کل دیوان شواهد کافی برا اااساب اقدامات شهروادان بال دولات ایافات،
دادگاه اایجل گرفت کل حکومت ایران در عین حال مسئول است زیرا از تعهدات
تحت کنوااسیون  1781وین در مورد روابط دیپلماتی

و کنوااسیون  1786رواباط

کنسولی برا محافظت از سافارت آمریکاا و کارکناان آن آگااه باوده و در ااجاا
تعهدات

قرور ورزیده است.

تهیید و تردیا حملل سایبر از سو ی
برصال

دولت دور از لهن بل اظر میآیاد.

حملل فیزیکی ،حملل سایبر روشن و مرخص ایست و ایان مزیات آن

برا مهاجا است و یریرش و تردیا آن منطقی ایست .با ایان حاال اگار دولات
دیرر بعد از حملل ،حمایت صود را از مهاجا و قابلیاتهاا ساایبر آن بارا
محافظت از باازیرران غیردولاای در برابار عملیاات ضاد ساایبر ترادیا کناد،
مسئولیت دولت برا این عملیات ها و هرگوال اقدامات بعد مربوط بل این گاروه
مطرح میشود.
بل عنوان اموال هی بازیرر غیردولای و در واقع هی قدرت کاتواای ،امکااات
آزمای

اسااکسات 1را ادارد ،رل برسد بل ساصت و اسافاده از آن .این قابلیاتهاا
1. Stuxnet
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محدود بل کرور است کل ظرفیای قاو در زیرسااصتهاا و ساازههاا حاوزه
سایبر و دراایجل توان اسافاده از این ظرفیات را داشاال باشاد .ایااالت ماحاده و
اسرائیل ،کر کامپیوتر اسااکسات را برا حملل بل براامال غنایسااز اوراایاو
ایران طراحی کرده بوداد .عملیات ،با کدگرار بل اا «باز ها المپیا » ،تحات
فرماادهی «جور) واکر بوش» با مرارکت اسرائیل آغاز شد و باراک اوباماا رئایس
جمهور آن را ادامل داد .مقامات فعلی و گرشال ایاالت ماحده بیان میداراد کل یا
حملل سایبر مخرب علیل براامل هسالا ایران را کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی
ترتیب داداد کل تحت دساورات مخفی رئیس جمهور اوباما قرار داشت .طرحی کل
درصدد کنْد کردن ییررفت آشکار ایران برا ساصت بمب اتمی ،بدون شروع ی
حملل اظامی ماعار

بود.

یس از گرشت رند سال ،برصی از مقامات ایاالت ماحاده العاان کردااد کال
«ایاالت ماحده ینج سال یی

تالش کرده است ی

اسخل از ویاروس کاامپیوتر

اسااکسات را برا حملل بل براامل تسلیحات هسالا کره شمالی بل کار ببارد ،اماا
بل گفال افراد کل با کمپین مخفی آشنا هساند ،شکست صورده است» .بار اسااس
ی

منبع اطالعاتی ایاالت ماحده ،توسعلدهندگان اسااکساات ویروسای را تولیاد

کرده بوداد کل هنرا برصورد با تنظیمات بل زبان کرها در ی

دساراه آلوده فعال

میشد .این اظهارات میتوااد یریرش ضمنی ایجاد و راهااداز این سالحهاا علیال
تهسیسات هسالا ایران باشد.
نتیجهگیری
«ییییدگی» مهاترین اصل جامعلشناصای حاکا بر فضا سایبر است .یی

از مسائلل

اااساب و حل معما شناسایی در حمالت سایبر  ،مسئلل مهاا ایان اسات کال آیاا
دولت مسئول در این اقدا  ،ممنوعیت توسل بل زور را مطابا «بند  ،4ماده  »2منراور
ملل ماحد اقض کرده است و آیا اساساً حمللا ترتیب داده شده اسات بالگواالا
کل ها حائز قید مسلحاال باشد و ها موجب اساناد دولت حمللشواده بل یاسادهاا
ماعار

و معاهدها شبیل بل دفاع مرروع لیل ماده  11منرور ملال ماحاد باشاد .باا

رویکرد ابزارمحور بل زور و حملل کل همان رویکرد کالسی

بلعنوان مبناا تفسایر
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ماده  2ابند  )4منرور است ،کمار میتاوان حملالا ساایبر را شناساایی کارد کال
واجد قید مسلحاال باشد رراکل از ی سو این حمالت ماهیت فیزیکای ادارااد و از
دیرر ساو زور اظاامی را در بار امای گیرااد .باا وجاود ایان ،اتخاال یا
اایجلاییامدمحور میتوااد کم
زور و بلعنوان ی

رهیافات

کند تا حمالت و عملیات ساایبر لیال توسال بال

حملل مسلحاال بل رسمیت شناصال شواد .اوعی حمالت ساایبر

کل باوااند آسیب یا صسارتی بلاادازه تخریب تهسیسات هسالا بل بار آورااد کال باا
امنیت ملی ی

کرور در ارتباط است ،از حیث مخاطرات ،قابل مقایسال باا اقادامات

اظامی هساند و مرداقی از توسل بل زور اظامی ایز محسوب میشواد.
در گا بعد مسئلل شناسایی عامل و اااساب این حمالت بل دولت ملی صاص
مطرح می شود .در حمالت سایبر ییییدگی بلاادازها است کل بالاادرت بااوان
منره آن را شناسایی کرد .طبیعی است کال دولاتهاا بال سابب مسائولیت جباران
صسارت مارتب بر آن ،مسئولیت تهیل یا ارسال بدافزار را بار عهاده اریرااد .بارا
اموال در جریان حملل اسااکسات بل ایران با وجود دصالات مسااقیا و مسائولیت
ایاالت ماحده و اسرائیل در این اقادا صرابکارااال کال قسامای از براامال ساایبر
آمریکا موسو بل «باز ها المپی » باود و بار اسااس گازارشهاا مخالاف باا
موافقت مساقیا رئیس جمهور آمریکا ااجا شده است و حای در جریان دو حملال
دیرر توسط «دوکو» و «شعلل» اکل بلمنظور افول و کسب اطالعاات از شابکلهاا
رایاالا دولای ایران و بلصروص برا هد

قرار دادن تهسیسات هسالا و افای

کرور برااملریز شده بود) ،دولت ایاالت ماحده حاضر بل یاریرش مسائولیت آن
ارد .با این حال ،حقوق بینالملل در رنین شرایطی ایز مسکوت ایست .اگار ایان
حملل با عد مرارکت یا معاوات دولت ایاالت ماحده ترتیب داده میشد .همینین
بر اساس اصل حقوق بینالملل ،دولتها مکلافاااد احایاطاات الز را در قلمارو
صود برا جلوگیر از ارتکاب اعمال مجرماال علیل دولت دیرر یا مرد آن دولت
بل کار گیراد .با این حال ییییدگیها بسیار در صراوص شناساایی و اااسااب
حمالت سایبر وجود دارد و این حوزه مطالعاتی ایازمند رشد و توساعل و وضاع
قواعد و مقررات تنظیاکننده برا کنارل رفاار ماخلفاال است.
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