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مقدمه
پیشرفت فناوری در هر دورۀ زمانا برای بشر مطلوب بودت ایتت امروزت پیشرفت فناوری از یا
طرف ی ب تسهیل در امور بشر و دی ریا به آرامش و آیایش بیشا ر است و از طارف دیرار
آثار و ت ماس مخربا نیز بههالرات دا ه ایتت بهت ع بهوجود آمسن فضای یاای ر ،مواجاه اسن
دولت ها با مال س یای ری در عصار ماضار اج ناابناپاذیر ایاتت تماساد و آثاار ایا مالا س
بهگونه ای ایت که مال س یای ری ماتواننس بهعنوان تهسیسی جسیتار از آنچاه اماروزت باا آن
مواجهیم ،ارزیابا ونس ،ازای رو ای موضوع نیاز به نظامدهاا در ایا ماوزۀ جسیاس از مقاوق
بی الاللل را بیش از پیش آ کار ماکنست مقوقسانان بی الالللا سیستری نوع ای گونه مال س
را مورد تجزیهوت لیل بیش ری قرار دادتانس که ممالو با توجه به آثاری کاه چنای مال تاا از
خود بهجا ماگذارنس ،در چارچوب تویل به زور یا مال س مسل انه برریا و ارزیابا ماا اونست
با اینکه مال س یای ری با سس کال ر که با مجالا بهمراتب با تر بهعنوان تهسیس جسی بارای
دولت ها مطرح ایت ،ولا چون در مال ماضر مماهست یاا عارف بای الالللاا در ماورد مالا س
یای ری وجود نسارد ،قرار دادن و ارزیابا ای گونه مالا س یاای ری نیاز در چاارچوب مقارراس
فملا مقوق بی الاللل ضروری بهنظر ماریاس ،زیارا بیشا ری مال تاا کاه دولاتهاا باا آنهاا
مواجهانس ،مال س یای ری هس نس که آثار و سس زیادی نسارنست ای گونه مال س کاه از جاللاه
مهمتری آنها مال س م رو کننست از یرویس توزیع ست 1غیرمخربانس و بارخ ف مالا س باا
سس با  ،به دلیل اینکه آثار مخربا از خود بهجاا نالااگذارناس ،در چاارچوب تویال باه زور و
مال س مسال انه قابال برریاا و ارزیاابا نیسا نست در مقیقات مالا س یاای ری غیرمخارب
مال تاانس که به هیچ گونه خساراس فیزیکا هالاننس تخریب اموال یا صسمه به جان افراد من ها
نالا ونست برای مثال از جالله مال س یای ری غیرمخرب مال تاانس که صرفا دی ریا کاربران
را به ص های خاص در این رنت با اخ ل مواجه ماکننس ،ولا هیچگونه تأثیراس مخرب فیزیکا
در پا نسارنست با برریا قواعس موجود در مقوق بی الاللل و انط ااق آن قواعاس باا خصوصایاس و
رایط بهوقوع پیوی مال س یای ری غیرمخرب ،ای ن یجه ماصل ما ود کاه ماابایسا ا
ای گونه مال س را در وضمیت کنونا مقوق بی الاللل به نظم درآوردت اصل مالنوعیات مساخلاۀ
دولت در امور دولتهای دیرر ماتوانس بهعنوان چارچوبا برای مستول قلالساد کردن دولتها در
مال س موردنظر قرار گیردت در قسالت اول و دو مقاله به تمریف مالا س یاای ری و اناواع آن
مال س ماپردازیم و در قسالتهای بمس ،اصل عس مساخله در مقوق بی الاللل و یپس قابلیات
اعالال ای اصل در مال س یای ری غیرمخرب برریا و ارزیابا ما ودت

)1. Distributed Denial of Service Attacks (DDoS
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تعریف حمالت سایبری
امروزت پیشرفت فناوری ی ب ست ایت که ما با کل دیرری از مال س مواجاه اویم کاه باا
مال س در عالم واقع م اوس انست ای مال س که مال س یای ری نامیست ما ونس ،باا باهوجاود
آمسن فضای یای ر و پیشرفت فناوری و یوء ای ادت از ضمفهای ای فضا بهوقوع ماپیونسنست
در مورد تمریف مال س یای ری هیچگونه ات اقنظری وجود نسارد و ای موضوع هالچنان بی
دولتها و یازمانهای بی الالللا مورد اخ ف ایت (اص نا و رنج ریان)201 :1931 ،ت از جالله
تماری ا که از مال س یای ری ارائه ست ،تمری ا ایت که در ای راتژی نظاما ملا آمریکا برای
عاللیاس یای ری 1مطرح ست ایتت در تمریف مذکور مال س یاای ری باهعناوان عاللیااتا کاه
موجب مخ ل کردن ،2انکار ،9تنزل 1یا تخریب 1اط عاس موجود در کامپیوتر یا اط عاس موجاود
در کهها و یا خود کهها ما ونس ،تمریف ماگردنس )(Roscini, 2014: 13ت بیش ر مقوقسانان
بر ای عقیستانس که سیستری مال س یای ری که به تل اس یا خساراس انسانا منجر ما ونس یا
به ا یا خساراس وارد ماکننس ،ما تواننس م ا وضمیت مخاصالۀ مسل انه را نیاز در عاالم واقاع
بهوجود آورنس (خلف رضایا)123 :1932 ،ت تمریف دیرری نیز از ماللاۀ یاای ری در قاعاسۀ 91
راهنالای تالی  1مورد توجه قرار گرف ه ایتت مطابق با راهنالای مذکور «ماللۀ یای ری عاللیااس
یای ری تهاجالا یا تسافما ایت که از آن به طور م مارف ان ظار صسمه وارد سن به ا خاص یا
مرگ ا خاص یا وارد سن خساراس به ا یا مارود» )(Tallinn Manual, 2013: 106ت
مال س یای ری ماتواننس ویرانرر یا غیرمخرب با نس و منشأ آنها هم ماتوانس از نوجوانان تا
مجرمان این رن ا یا نظامیان دول ا م غیر با ست تاکنون نایایا دقیق و قطما ماللهکنناسگان
تقری ا د وار بودت ایت ،به هالی دلیل نایایا مرتک ان مال س و در نهایت مستول ناخ
آنها از جالله اقساماتا پیچیست در موزۀ برریا مستولیت بی الالللا دولاتهایات.(Kesan & 0
1. US National Military Strategy for Cyberspace Operations
2. Disrupt
3. Deny
4. Degrade
5. Destroy
6. Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare

راهنالای تالی که «راهنالای تالی در خصوص مقوق بی الاللل قابل اعالال در جنگهای یای ری» ناا دارد،
پژوهشا غیرالزا آور در مورد چرونرا اعالال مقوق جنگ و مقاوق بشردویا انه در ماورد مالا س یاای ری
ایت که در یال  2119با ک ابا با هالی عنوان به چاپ رییست
0ت ال ه در مورد نایایا ایان ذکر ایت که م ا درصورتاکه مصسر ماللۀ یای ری نایایا ود ،ای موضاوع
الزاما به ممنا ان ساب ماللۀ مذکور به دول ا که مال س از قلالارو آن دولات صاورس پذیرف اه ایات ،نیساتت
بهطور کلا ان ساب در مال س یای ری موضوعا پیچیست ایت ،زیرا دولتها ما تواننس با توجه باه خصوصایاس
فضای یای ر هویت خود را پنهان کننست
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) Hayes, 2012: 424علت تنوع ماللهکننسگان یای ری اغلب ارزان باودن تجهیازاس ز بارای
اقسا به مالله و در دی رس بودن ای تجهیزاس برای عالو ایت ،درمالاکاه بارای مثاال اگار
مال تا را که با ی حهای ین ا بهوقوع ماپیونسنس با مال س یای ری مقایسه کنایم ،باه ایا
نک ه پا مابریم که ع وتبر گران بودن تجهیزاس و مواجه سن باا خطرهاای ایا ادت از آنهاا،
ای گونه تجهیزاس ین ا ممالو در اخ یار نیروی نظاما دولتها یا عستای خااص هسا نس کاه
بهرام ا برای هالران قابل دی رس نیس نست
برای ناخت به ر مال س یای ری اب سا بایس انواع کههای کاامپیوتری را نایاایا کنایمت
دو نوع کۀ کامپیوتری وجود دارد که ع ارسانس از :کههای مااوی ییسا مهاای اط عااتا 1و
کههای ماوی ییس مهای کن رل زیریاختها2ت ییس مهای اط عااتا باه پاردازش اط عااس
ماپردازنس ،ولا هیچچیز ملالوس دیرری را غیر از خود ان کن ارل نالااکنناست ایا ییسا مهاا
ماتواننس ماوی ایناد ،پایراتهای دادتها و انواع دیرار اط عااس با انس کاه از ا کههاای م لاا
م مسد ادارت ست تویط دولتها ،رکتها و یایر یازمانها برای کال به آنهاا در انجاا کارهاای
خود تشکیل ما ونست مال س موفقیتآمیز به ییس مهاای اط عااتا یا ب خسااراس مسا قیم
فیزیکا نالا ونس ،ولا در عی مال ماتواننس ی ب ورود صسماس مهالا ونس .(Heaton, 2005:
) 161اهالیت اط عاس و دادتها با توجه به پیشارفت روزافازون فنااوری و وابسا را دولاتهاا باه
ای گونه کهها بهمسی ایت که بمضا درصاورتاکاه هایچگوناه نساخۀ جساگاناهای از اط عااس
مذکور وجود نسا ه با س ،با مخ ل سن یا از بای رفا اط عااس موجاود در ا کههاا ،کلیاۀ
اط عاس مالک ایت برای هالیشه از بی برونس یا در صورس امکان بازگشت اط عاس ،ای موضاوع
با فراینسی زمانبر و هزینهای با صورس ماپذیردت بهدلیل اهالیت بان های اط عاتا دولتهاا بار
روی ییس مها و کههای خود ،مالله به چنی اط عاتا و از بی بردن آنها ماتوانس آثار مخارب
و م ا با اهالیت بیش ری از ی ماللۀ نظاما ین ا برای دولتها دا ه با ست
نوع دو کههای کامپیوتری کههای ماوی ییس مهای کن رل زیریاختها هس نس که
تجهیزاس ملالویا را کن رل ماکننست رایجتری نوع ای ییس مهاا کن ارل نظاارتا و ییسا م
جالعآوری اط عاس 9ایتت ای ییس مها برای کن رل ماللونقل ،آب ،برق و تجهیزاس تولیاسی
که در یرایر دنیا ای ادت ما ونس ،هس نست ای ییس مها هسف نظاما جذاب و ایان توجها
برای ماللهکننسگان یای ری هس نس ،زیرا ای گونه زیریاختهاای صانم ا کاه کن ارل آنهاا از
طریق ییس مها و کههای کامپیوتری انجا ماگیرد ،ماتواننس بسون ایا ادت از یا حهاای
فیزیکا تخریب ونس ) . (Heaton, 2005: 161- 162زیریااختهاای ملاا مهام کاه از چنای

1. Information Systems
2. Infrastructure Control Systems
3. Supervisory Control and Acquisition
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موزتهای میاتا هالاننس نیرو ،ماللونقل ،ارت اطاس و غیرت مالایت ماکننس ،بهطاور فزایناستای
م کا بر برنامههای این رن اانست یابقا ای گونه زیریاختهای مهم و میاتا اغلب بهطور یان ا
و به کل دی ا مسیریت ما س ،ولا بهتسریج ای روش جای خاود را باه برناماههاای ارزان و
کارامااس این رن ااا داد) .(Lipson, 2002: 3امااروزت بااا ای ا ادۀ کشااورها از این رناات در ادارۀ
زیریاختهای میاتا ،ضمفهای ای گونه ییس مها و برنامههای کاامپیوتری نیاز ماورد توجاه
ماللهکننسگان یای ری برای هسف قرار دادن آنها قرار ماگیردت
در مال ماضر اغلب کشورها ارائۀ خسماس اج الاعا را از طریق فضای یای ر آغااز کاردتاناس
که کارامسی ای روش با توجه به یطح پیشرفت فناوری و دانش کشورها م اوس ایتت درجاس
کارامسی ای ادت از ای فضا تویط دولتها به در دی رس بودن و اطالینان از در دی رس بودن
ای فضا تویط اهرونسان و داناش کاافا کااربران در ایا ادت از ایا فضاا نیاز بسا را دارد
)(Choucri & Clark, 2011: 24ت
با توجه به انواع کههای کامپیوتری که در با بهطور خ صه برریا س ،به هالی ترتیب
نیز مال س یای ری در دو بخش بهوقوع ماپیونسنست بخش اول مال تاانس که اط عاس موجاود
در کهها و کامپیوترها را تخریب ماکننس یا از بی مابرنس یا اینکه صرفا ماانع دی ریاا باه
آنها برای مسس زمانا مشاخ ماا اونست بخاش دو مالا س یاای ری مال تاااناس کاه باه
ییس مهای کن رلکننست آییب ماریاننست برای مثال مال س یای ری که به تأمی کننستهاای
کههای برق ،خطوط راتآه یا تأمی کنناسگان آب صاورس پاذیرد ،آثاار مخرباا در منااطق
جغرافیایا خاص با خود بههالرات خواهس دا تت ای گونه مال س ما تواننس با ای ادت از این رنت
در اریال برنامههای مخرب یا ن وذ به ییسا مهاای امنی اا صاورس پذیرناس .(Dogrul et al.,
) 2011: 34آثار مخرب مال س یای ری بر زیریاختهای میاتا م ا ماتوانس صسماس فیزیکا
سیس و عالستای هم با خود بههالرات دا ه با نست ال ه هنوز هالانطورکه تمریف وامسی بارای
مال س یای ری وجود نسارد ،در مورد ارزیابا ماهیات مقاوقا ایا مالا س نیاز هناوز ممیاار
رو نا نیست ) (Theohary & Rollins, 2015: 4و م خصصان امر با توجه به ت ایایر م ماسدی
که از قواعس موجود مقوق بی الاللل بهعالل ماآورنس ،نظرهای م اوتا را ارائه ماکننست
از م امثاس مذکور ای ن یجه ماصل ما ود که مال س یای ری م هوما گس ردت دارناس و
با اینکه تمریف مشخ و یکسانا از ای مال س ارائه نشست ایات ،در هار ماال ایا مالا س
ماتواننس از کماهالیتتری تا سیستری نوع م غیر با نس که سیستری آنها ممالو آثار مخرب
فیزیکا بر جاای ماا گذارناس و باا عناوان جناگ یاای ری ماورد نایاایا قارار مااگیرناس و
کماهالیتتری مال س ما توانس مال س یای ری با س که دی ریا به اط عااس و ا کههاا را
برای مسس زمانا مخ ل ماکننست
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انواع حمالت سایبری
برای ناخت بیش ر مال س یای ری غیرمخرب ،اب اسا بایاس اناواع مالا س یاای ری را برریاا
کنیمت مال س یای ری اغلب یه دی هانس که در ای قسالت بهاخ صار برریا ما ونس:
1ت دی ۀ اول مال س یای ری امل نشر نر افزارهای مخرب 1هالاننس ویروسها و کار هاا و
تروجانها ما ود2؛
2ت دی ا ۀ دو مال ا س یااای ری بااه ااکل ن ااوذ غیرمجاااز از رات دور 9بااه ییس ا مهااا و
کههایتت چنی ن وذ غیرمجاز به ییس مها به یرقت اط عاس م رمانه و اخ صاصا ،تغییار
یا تخریب دادتها ،کن رل ییس مها و کهها و ای ادۀ نامنایب بارای راتاناسازی مال تاا بار
روی ییس مهای دیرر منجر ما ود؛
 9ت دیا ۀ یاو از مالا س یاای ری را مالا س م رومیات از یارویس این رن اا تشااکیل
مادهنس که خود به دو دی ۀ م رومیت از یرویس 1و م رومیت از یرویس توزیع ست 1تقسیم
ما ونست ن ا یا م رومیت از یرویس زمانا رخ مادهس که ماللهکننسگان ت ش مااکنناس تاا
وبیایتها ،کامپیوترها و کهها را از کاار بینسازناس یاا مخ ال کنناست مالا س م رومیات از
یرویس از طریق غوطهور یاخ و پر کردن ییس م کاامپیوتری هاسف ماللاه باا اط عااس و
درخوایتهایا که موجب توقف عاللکرد آن ییس م ما ود ،انجاا مااگیرناست مالا س ن اا
یرویس از جالله عاللیاس یای ری هس نس که مس لز چنسی مالله در طا ی زمان مابا نس،
زیرا هر زمان که مال س م وقف ونس ،ییس الا که به آن مالله ست ایت ،به مالت ق ل خود
باز ماگردد و به ود مایابست تیم آمادگا اضطراری کامپیوتر1و 0در آمریکا مال س م رو یاازی
1. Distribution of Malicious Software

2ت ویروسها و کر ها ) (Viruses and Wormsبرنامههای کامپیوتری هس نس که قطمااس مرباوط باه ذخیارتیاازی
اط عاس ی کامپیوتر یا که را ت ت تأثیر قرار مادهناس کاه در ن یجاه اط عااس ییسا م کااربر را باسون
آگاها وی تکثیر ماکننست تروجان ) (Trojanبرنامهای ایت که بهنظر ماریس قانونا با س ،اما زماناکاه اجارا
ما ود ،اط عاس رمز ع ور را یاف ه و آییبپذیری ییس م را برای ورود در آینست بیش ر ماکنست ی تروجاان
قابلیت ای را دارد که بهیادگا برنامهها یا اط عاس داخل هارد دیس ها را از بی ب ردت بارای مطالماۀ بیشا ر
رتکت Kirsch, 2012: 628
3. Unauthorized Remote Intrusions
4. Denial of Service
5. Distributed Denial of Service
)6. Computer Emergency Readiness Team (CERT

0ت در اوایل یال  2111کههای دولت فسرال آمریکا مال س یای ری هشساردهنستای را تجربه کردت در پایخ به
مال س یای ری مذکور کنررۀ آمریکا مرکز پایخ به موادث کامپیوتری را تأییس کرد و در یال  2112با
ایجاد وزارس امنیت داخلا ،کنررت ای مستولیت را به وزارس جسیس واگذار کرد و در یال  2119نا ای مرکز
به تیم آمادگا اضطراری کامپیوتر تغییر یافت و مأموریتهای آن هم گس ردتتر سنست برای مطالمۀ بیش ر
رتکhttps://www.us-cert.gov/about-us :
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از یرویس را مال تا تمریف ماکنس که قصس ان جلوگیری کااربران قاانونا یا یارویس در
ای ادت از آن ایتت بهدلیل اینکه تالایز بی مجم عظیالا از درخوایتهاای قاانونا و مالا س
ن ا یرویس مشکل ایت ،بمضا به ای نک اه ا اارت مااکنناس کاه ت ات تمقیاب قارار دادن
مالله کننسگان برای مقاماس اجرایا دولت ها در ای زمینه کار آیانا نیسات ،زیارا هار دو ناوع
کاربر در ظاهر یه به هم هس نس و تنها ت اوس آنها ،قصس و هسف آن افراد ایاتت نک اۀ اایان
ذکر دیرر در مورد مال س م رو یازی از یرویس ،ای ایت که ای گونه مال س برای اقاسا و
عاللا کردن مال س به منابع زیادی نیاز دارنست ی هکر 1باهتنهاایا نالااتواناس تماساد زیاادی
درخوایت از ی ص ه را انجا دهس یا به تمساد کافا نامۀ الک رونیکا 2بارای از کاار اناساخ
ی یرور 9اریال کناس ،باه هالای دلیال مالا س ن اا یارویس اغلاب باه مالا س ن اا یاا
م رو یازی از یرویس توزیع ست من ها ما ونس )(Edwards, 2006: 24-25ت در مال س ن ا
یرویس توزیع ست ،خ ماللاهکنناست هالزماان از کامپیوترهاای مخ ل اا مالا س را آغااز
ما کنس و در ن یجه تهسیساس بیش ری را مطرح ماکنست در ای گونه مال س مالک ایت هزاران
کامپیوتر بهکار گرف ه ونس تا ماللهای صورس پذیردت به هالی دلیل دفاع در برابر آناان مشاکل
ایت )(Kesan & Hayes, 2012: 430- 431ت در ای گونه مال س صرفا ییس م قرباانا مالا س
از کار مااف س و مال س ن ا یرویس توزیع ست بههیچوجه اط عاس را به یرقت نالابرنست1
بیش ری مال تا را هم که دولتها با آنها مواجاهاناس ،مالا س م ارو یاازی از یارویس
توزیع ست تشکیل مادهست ای گونه مال س ماتواننس از نظر فیزیکا کاام غیرمخارب با انس،
ولا هالچنان برای دولتهای قربانا ای گوناه مالا س مشاک تا را باهوجاود آورناست مالا س
یای ری یال  2110به ای ونا از جالله مال س م رو یازی یا ن ا یرویس توزیع ست بود که
ای کشور را با مشک تا مواجه کردت مطابق با نظریاس موجود در مورد تط یق فضاای یاای ر باا
قواعس مقوق بی الاللل موجود ،صرفا آن مال س یای ری را ماتاوان در قالاب تویال باه زور و
ماللۀ مسل انه در نظر گرفت که از سس زیادی برخوردار با نس و آثار آن مال س باه صاسماس
جانا و مالا به ا خاص من ها اودت یالالا کاه هالچناان در ماورد مالا س یاای ری بااقا
مامانس ،بهخصوص مال س م رو یازی از یرویس غیرمخرب آن ایت که آیا با توجه به قواعس
موجود در مقوق بی الاللل ماتوان ای گونه مال س را بهعنوان نقاض تمهاساس دول اا کاه باه
ای گونه مال س م ویل ما ود در نظر گرفت یا خیرت یکا از قواعس عرفاا موجاود در مقاوق
بی الاللل ،اصل منع مساخلۀ دولتها در امور داخلا دولتهای دیرر ایت که بهنظر ماریاس در
1. Hacker
2. e-mail
3. Server
4. Targeted cyber-attacks, The dangers faced by your corporate network, GFI White Paper, Microsoft
Gold Certificate Paper, p. 8, Available at: http://www.gfi.com/whitepapers/cyber-attacks.pdf, Visited
on 15 September 2016
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مال س یای ری م رو یازی یا ن ا یرویس توزیع ست که غیرمخرباناس ،ماساقل اصال عاس
مساخله در مقوق بی الاللل نقض ما ود که در ذیل پس از برریا کلیاس در ای زمیناه اب اسا
به برریا م هو ای اصل در مقوق بی الاللل ماپردازیم و در قسالت بمس مالا س یاای ری را
در قالب ای اصل برریا و تجزیهوت لیل مقوقا ماکنیمت

نقض اصل ممنوعیت دخالت دولتها در امور داخلی دولتهای دیگرر
و حمالت سایبری
هالانگونه که ا ارت س ،پیشرفت فناوری موجب ایجاد آرامش و آیایش در جوامع ماا اودت از
طرف دیرر موجب به وجود آماسن ا اکال جسیاسی از تخل ااس در ابمااد داخلاا و بای الالللاا
ما ودت از نظر ابماد بی الالللا م ماقب بهوجود آمسن فضای یای ر تویل باه مالا س یاای ری
ضرورس اقساما را مطرح ماکنس و آن نظم بخشیسن به وضمیتهایا ایت که دولتهاا باهطاور
روزافزون با توجه به خصوصیاس فضای یای ر با آنها مواجه ما ونست امروزت تویال باه مالا س
یای ری برای دولتها در رییسن به مقاصس ان بهعنوان راتمل و جایرزی منای ا برای تویل
به جنگ واقما درآمست ایت ،زیرا نا ناس مانسن در فضای یای ر ،کامهزیناه باودن ،یارعت و
ن ود قواعسی که مس قیالا ای گونه مال س را ت ت الول خود قرار دهس و د وار باودن اث ااس
مستولیت دولتها در ای گونه مال س بهدلیل د واری در ان ساب مال س به دول ا خااص کاه
باز ای امر به خصوصیاس ای فضا که از جاللۀ آنها نا ناس مانسن ماللهکننسگان یای ری ایت،
بازماگردد ،هالرا موجب اهالیت ای گونه مال س در عصر ماضر است ایاتت از طارف دیرار،
وابس را دولتها به فناوریهای روز ،ای ادۀ دولتها از ای فضا بارای ارت ااط باا اهرونسان و
ریانیسن خسماس به آنان و هالچنی ذخیارۀ اط عااس میااتا و ادارۀ زیریااختهاای میااتا
دولتها ای فضا را به طمالهای منایب و جذاب برای مال س یای ری ت سیل کردت ایتت
اگرچه فضای یای ر بمضا در قالب کنوانسیون جارائم یاای ری بوداپسات در اروپاا و رویاه و
ای راتژی ملا مربوط به امنیت یای ری در بسیاری از کشورها تا مسی یامانسها ست ،ولا باا
عنایت به اینکه در مورد مال س یای ری هنوز هیچگونه اجالاع بی الالللا در چارچوب مماهاست
ماصل نشست ایت و با توجه به اینکه هنوز رویه و عرفا هم در ای خصوص موجود نیست ،بایس
مال س یای ری را در چارچوب قواعس موجود مقوق بی الاللل ارزیابا کنیم و به نظم درآوریامت
اصو در هالۀ موضوعاس بیش ری کارایا را قواعسی خواهناس دا ات کاه در ماورد موضاوعاتا
خاص بهوجود ماآینس و آنها را به نظم درماآورنس ،ولا با توجه به اینکه تاکنون دولتها بناا باه
د یل گوناگون توافقا بر انمقاد مماهستای که به ای موضوع بپاردازد نسا ا هاناس ،تنهاا راتمال
موجود تویل به قواعس موجود در مقوق بی الاللل ایتت
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راتملا که در مقوق بی الاللل برای به نظم درآوردن ای گونه مال س وجود دارد ،در قالاب
م امث مستولیت بی الالللا دولتها مورد توجه قرار ماگیردت مطابق با مواد  1و  2پیشناویس
مواد مربوط به مستولیت دولتها در اعالال م خل انۀ بی الالللا ،برای مستول ناخ دولتهاا
در عرصۀ بی الالللا مابایس ا رف اری اعم از فمل یا ترک فمل به موجب مقوق بی الاللل قابال
ان ساب به آن دولت با س و دیرر اینکه رف ار دولت مذکور نقض تمهس بی الالللا آن دولت تلقا
ودت موضوع مقالۀ ماضر از ب ث مسائل مربوط به ان ساب خارج ایاتت آنچاه در مقالاۀ ماضار
برریا و ت یی ما ود ،برریا ای موضوع ایت که آیا مالا س یاای ری غیرمخارب موجاب
نقض تمهس دولتها در عس دخالت در امور داخلا دولتهای دیرر ما ونس یا خیرت

اصل ممنوعیت مداخلۀ دولتها در امور داخلری دولرتهرای دیگرر در
حقوق بینالملل
اصل عس مساخلۀ دولتها در امور داخلا دولتهای دیرر برگرف ه از ماکالیت دولاتهاا و اصال
برابری بی آنهایت که تأمی کننسۀ ماق تمیای یرنو ات 1آنهایات ). (Orford, 2003: 128
مالنوعیت مساخله ،تل یقا از مق دولت بر ماکالیت ،تالامیت ارضاا و ایا ق ل ییایاا ایات
) .(Wood, 2007: 2با اینکه اصل منع مساخلۀ دولتها در امور دولتهای دیرر اهالیت زیادی در
م ظ و ت کیم صلح دارد ،ولا هیچ مقررتای در منشور ملل م س بهطاور صاریح باه آن ا اارت
نالاکنس ) .(Watts, 2014: 5اصل عس مساخله قساال ا از عارف بای الالللاا ایات کاه دیاوان
بی الالللا دادگس ری در چنسی قضیه در آرای خود نیز به آنها ا ارت کاردت ایاتت 2ایا اصال
نشأسگرف ه از مقوق عرفا در بسیاری از مماهساس هم منمکس ست ایات(Wood, 2007: 2)9
و به مرور اصل عس مساخله به نالاد ان صاری ماکالیت دولاتهاا در عرصاۀ رواباط بای الالللاا
ت سیل س (کازرونا)11 :1939 ،ت
در مورد مساخله تماریف مخ ل ا ارائه ست ایت ،از جالله اینکه مساخلاه را دخالات آمراناۀ
کشور یا گروها از کشورها در امور (خارجا یا داخلا) کشور یا کشورهای دیرر گوینس و اامل
تهسیس یا ای ادت از زور با هسف م ظ یا تغییر رایط موجود ایات (تقاازادت انصااری:1931 ،
)201ت برای مساخلۀ غیرقانونا در واقع دو عنصر مورد نیاز ایات؛ اول اینکاه مساخلاهای بایاس از
جانب ی دولت در امور داخلا دولت دیرر صورس پذیرف ه با س؛ دو اینکه مساخلۀ انجا گرف ه
1. The Right of Self-Determination
2. Armed Activities in D.R.C. judgment, para. 161-63; Nicaragua judgment, para. 202; Corfu Channel
case, p. 35

9ت از جالله ای مماهساس منشور یازمان کشورهای آفریقایا ،قانون تشکیلدهنسۀ ات ادیۀ آفریقایاانست
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بایس از جالله موضوعاتا با س که هر دولت مطابق با اصل ماکالیت مجاز به تصالیمگیری آزادانه
در آن موارد ایتت آنچه مساخله قلالساد ما ود ،در هیچ ینسی بهطور مشاخ تمیای نشاست
ایت )(Jamnejad & Wood, 2009: 347ت در مقیقت م وای ای اصال ماسا در ماال تغییار
ایت ،ازای رو آنچه را که امل امور داخلا دولتها ما ود ،بایس با توجه به موازی بی الالللاا
ینجیس (جاویس و م السی 11 :1932 ،و)11ت
ایناد بی الالللا م مسدی ای اصل را مورد توجه قرار مادهنس؛ از جالله مادۀ  2کنوانسایون
مون ه ویسئو در خصوص مقوق و وظایف دولتها که بیان مادارد« :هیچ دول ا مق دخالات در
امور داخلا و خارجا دولتهای دیرر را نسارد»ت 1با وجاود ایا  ،بیشا ری انمکااس اصال عاس
مساخله را ماتوان در قالب بنس  1مادۀ  2منشور ملل م س در خصوص مالنوعیت تویل باه زور
یافتت یازمان ملل م س با هسف برقراری صلح و امنیت بای الالللاا و تویامۀ رواباط دویا انه
برایاس برابری و ام را به ماکالیت دولتها و رعایت آزادیهای ایایا تشاکیل است منشاور
ملل م س با تأکیس بر اصل ماکالیت که ن یجۀ منطقا آن رییسن به اصل عس مساخلاه ایات،
کل گرفت و روابط دولت ها را برایاس اصل کلیسی مالنوعیت تویل به زور قارار داد (صاادقا
مقیقا) 32 :1931 ،ت ال ه با ت سیری ریالا از مقرراس مربوطاه در منشاور مااتاوان باه ایا
ن یجه رییس که دولت های عضو مالک ایت علیه تالامیت ارضا یا ای ق ل ییایا دولت دیرر
اقسا کننس که در آن صورس با تهسیس به زور یا ای ادت از زور ت قا پیسا مااکنناست باا در نظار
گرف بنس  1مادۀ  2منشور در مورد مالنوعیت تویل به زور نیز ماتوان بهطور غیرمس قیم باه
اصل منع مساخلۀ دولتها در امور داخلا دولتهای دیرر رییست از طرف دیرر ،مااتاوان گ ات
هرچنس در منشور ملل م س صرفا ا کال سیس مساخله هالاننس تویل به زور یاا تهسیاس باه زور
مورد توجه قرار گرف ه ایت ،ولا مقوق بی الاللل عرفا بهطور جساگانه ،هم تهسیس و تویال باه
زور را مالنوع اع ما کنس و هام ا اکال دیرار دخالات را کاه از اج اار کال اری برخوردارناس،
موردنظر قرار مادهس ) .(Watts, 2014: 6مادۀ مذکور نیز بهعنوان تمهسی مماهاستای در مقابال
اعضای یازمان ملل در نظر گرف ه ما ود و در عی مال بهعنوان قاعسۀ عرفاا مسا قل تلقاا
ما ود )(Mattessich, 2016: 877ت
اصل عس مساخلۀ دولتها در امور داخلا دولتهای دیرر ع وتبر مادۀ مذکور در بنس  0مادۀ
 2منشور نیز بهطور غ یرمس قیم مورد تأکیاس قارار گرف اه ایاتت ایا بناس مقارر ماادارد کاه
«هیچ ی از مقرراس منسرج در ای منشور ،ملل م س را مجاز نالادارد در اموری که ذاتاا جازو
ص میت داخلا هر کشوری ایات دخالات نالایاس و اعضاا را نیاز ملاز نالااکناس کاه چنای
موضوعاتا را تابع مقرراس ای منشور قرار دهنس ،لایک ایا اصال باه اعالاال اقاساماس قهاری
Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 1933, Available at:
https://www.ilsa.org/jessup/jessup15/Montevideo%20Convention.pdf, Visited on 1 November 2016
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پیشبینا ست در فصل ه م لطاله وارد نخواهس آورد»ت تمیی اینکاه چاه اقاساماتا دخالات در
امور داخلا دولتها م سوب ما ود ،در ای مادت مورد توجه قرار نررف ه ایتت بهع ارس دیرر،
با توجه به رویکرد مویع منشور ،یازمان ملل بهطور مطلق از مساخله در اماور داخلاا کشاورها
فارغ از اینکه ای مساخله هالرات با اقساماس قهری و نظاما با س یا بسون آن منع ست ایت ،مرر
در مورد اقساماتا که برای م ظ صلح و امنیت بی الالللا برایاس فصال ه ا م منشاور صاورس
پذیرد (کالالانژاد)211 :1931 ،ت
مطابق با م اد صریح ای بنس ،یازمان ملل نالاتوانس در امور داخلا دولتهاا دخالات کناس،
ولا بمضا اوقاس ای بنس بهعنوان بنسی که دربرگیرنسۀ اصال کلاا مناع مساخلاه 1ایات ،هام
ای اصل ی اصل مربوط باه مقاوق
ت سیر ما ود )(Simma & others, 2012: 284ت با
بی الاللل عرفا م سوب ما ود ،ولا آنچه را که ای اصل در برماگیرد ،هالاانطورکاه ا اارت
س ،بهطور کامل مشخ نیست ) .(Wood, 2007: 6با اینکه مسود و ثغور اصال عاس دخالات
دولتها در امور داخلا دولتهای دیرر مطابق با مقوق بی الاللل تمیی نشست ،لایک مااتاوان
ای اصل را بهعنوان اصلا که مالنوعیت دخالت از روی اج ار دولتها را در امور دولتهای دیرر
که تصالیمگیری در مورد ای امور کام ت ت اخ یار دولت هسف قرار گرف ه ایت ،تمریف کاردت
تمریف مذکور ماا تواناس اامل ا اکال مخ ل اا از اقاساماس از روی اج اار اود کاه رضاایت
دولتهای قربانا ای گونه مساخ س در آن نقشا نسا ه ایتت
اگرچه در طول تاریخ یازمان ملل اغلب به بنس  0مادۀ  2منشور ملل م س ایا ناد نشاست و
م ا بمضا ادعای م روک مانسن و ب ای ادت سن آن مطارح ماا اود (Simma et al., 2012:
) 282با وجود ای به نظر دبیر کل وقات یاازمان ملال کاه ایا بناس هالچناان کاه در زماان
کلگ یری یازمان ملل منایب بودت ایت ،به هالی ن و در زمان ماضار هام ایا خصوصایت
خود را م ظ کردت و نقض ماکالیت دولتها هالچنان نقاض نظام جهاانا ایاتت 2ایا بناس در
مقیقت منمکسکننسۀ یکا از اصول اصلا یازمان ملل م س ایت که یازمان ملال برایااس و
م نای آن تشکیل ست ایتت در مقسمۀ منشور یازمان ملل م اس نیاز باه براباری ملاتهاای
کوچ و بزرگ ا ارت ست ایت که باز ما توان ای موضوع را تأکیاسی بار مالنوعیات مساخلاۀ
دولتها در امور داخلا دیرر کشورها دانست و هالی طور دولتهای بزرگ و قسرتالناس ن ایاس در
امور دولتهای م ا ضمیفتر دخالت کننست کنوانسیونهای یالهای  91313و  11321ویا در
1. General Principle of Non-Intervention
2. Press Release, SG/SM/6613, Secretary-General Reflects on “Intervention” in Thirty-Fifth Annual
Ditchley
Foundation
Lecture,
26
June
1998,
Available
at:
http://www.un.org/press/en/1998/19980626.sgsm6613.html , Visited on August 2016
3. Vienna Convention on the law of treaties
4. Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between
International Organizations
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خصوص مقوق مماهاساس هام در مقسماۀ خاود باه اصال مالنوعیات مساخلاه در اماور داخلاا
دولتهای دیرر ا ارت ماکننست
اع میۀ مجالع عالوما یازمان ملل در مورد اصول مقوق بی الاللل ماکم بر روابط دویا انه
و هالکاری میان دولتها مطابق با منشور ملل م س نیز بهکراس در م خود به وظی ۀ دولتها
در عس مساخله در امور داخلا دولتهای دیرر ا ارت کردت ایتت 1از جالله در بخشا از اع میاۀ
مذکور به وظی ۀ دولت ها به خودداری از اج ار نظاما ،ییایا و اق صادی یا هر ناوع دیراری از
اج ار که علیه ای ق ل ییایا یا تالامیت ارضا هر دول ا پرداخ ه و مساخله را مغایر با جوهرۀ
منشور و ایجادکننسۀ وضمیتهایا مادانس که ماتوانس صالح و امنیات را باه خطار بیناسازدت در
مقیقت ما توان گ ت ماهیت مساخله اج ار ایتت ای موضوع در اع میۀ مذکور نیز مورد تأکیس
قرار گرف ه ایتت قسالت دیرری از اع میۀ مذکور بیان ماادارد کاه «هایچ دول اا نالااتواناس
بهمنظور بهدیت آوردن ت میت یایر دولتها از اعالال مقوق مربوط به ماکالی ش برای بهدیت
آوردن هر گونه مزایا از اقساماس اق صادی ،ییایا یا هر اقسا دیرری بارای اج اار دولات دیرار
ای ادت کنس و یا تویل به آن اقساماس را برای بهدیت آوردن ت میت از اعالال مقوق مربوط باه
ماکالی ش و بهدیت آوردن هر گونه مزایا یوق دهس»ت
اع میۀ مجالع عالوما یازمان ملل م س در مورد عس پذیرش مساخلاه در اماور داخلاا
دولتها 2به یال  1321نیز بر مالنوعیت مذکور تأکیاس کاردت ایاتت 9در فصال یا منشاور
مقوق اق صادی و وظایف دولت ها نیز از اصل عس مساخله به عنوان یکا از اصولا که بایاس در
روابط اق صادی و هالی طور ییایا و دیرر روابط بی دولت ها ماکم با اس ،ناا باردت است
ایتت 1در مقیقت ایناد بی الالللا که موضاوع عاس مساخلاه را مطارح ماا کنناس ،هام باه
مساخ تا ا ارت دارنس که با ای ادت از تویل به زور صورس ما پذیرنس و هام ماساخ تا را در
نظر ما گیرنس که با ت الی ل و بسون تویل به زور انجا ماگیرنس ).(Mattessich, 2016: 880
دیوان بی الالللا دادگس ری نیز به یهم خود مساخ س مالنوعه در امور داخلاا دولاتهاا در
قضیۀ نیکاراگوئه را به عنوان « موضوعاتا که هر دولت مجاز ایت که مطابق با اصل ماکالیات
دولتها به طور آزادانه در موردش تصالیمگیری کنس» در نظر گرف ه ایتت دیوان در ادامه بیان
ماکنس درصورتا که در مساخله از روشها ی ت الیال در خصاوص چنای ان خاابهاایا کاه
ما بایس ا به طور آزادانه باقا بالانناس ایا ادت اود ،ایا گوناه ماساخ س غیرقاانونا تلقاا
ما ونست دیوان در قضیۀ مذکور تویل به زور را بهعنوان نالونه ای بارز از مساخ س غیرقانونا
1. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations among States in
accordance with Charter of the United Nations, A/RES/25/2625, 24 October 1970
2. Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States
3. A/RES/36/103, 9 December 1981
4. Charter of Economic Rights and Duties of States, A/RES/29/3281, 12 December 1974
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تلقا مااکناس )(Nicaragua V. United States of America, 1986: para 205ت بناابرای باا
آنکه قواعس عرفا مقوق بی الاللل در خصوص مساخله تا مس زیادی در کنار مالنوعیت کلا تر
ای ادت از زور در نظر گرف ه ما ونس ،ولا هنوز مساخلۀ م هاوما مجزایاا داردت باه عقیاسۀ
بمضا مقوقسانان هیچ ابهاما در مورد اینکه اصل عس مساخله ی اصل مس قل عرفا ایات،
وجود نسارد ) (Buchan, 2012: 221ت ال ه بمضا مقوقسانان برای ای اصال ماهیات آمارت در
نظر ما گیرنست برای مثال در قضیۀ نیکاراگوئه در دیوان بی الالللا دادگسا ری ،قاضاا یایت
کامارا 1در نظریۀ جساگانۀ خود بیان کرد درصورتا که ممیار مناسرج در ماادۀ  19کنوانسایون
وی  2در خصوص مماهساس را به کار گیریم ،اصل عس مساخله به عناوان قاعاست ای آمارت تلقاا
ما ودت از نظر وی درصورتاکه مماهست ا ی م ضال مقرراتا با س که دولتها به طور مس قیم
و غ یرمس قیم در مورد مساخله در امور داخلا دولت های دیرار موافقات کنناس ،ایا موضاوع
داخل در مادۀ  19کنوانسیون مذکور قرار ما گیرد و بایس به دلیل اینکه با قواعس آمارۀ
با
9
مقوق بی الاللل در تمارض ایت ،باطل و ب اثر تلقا ودت ال ه باهنظار ماا ریاس باا اینکاه
موضوع م النوعیت عس مساخلۀ دولت ها در امور داخلا دولت های دیرر اهالیت بسایاری دارد،
ولا مساقل در مال ماضر نالا توان مسعا آمرت بودن ای قاعست اس و آن را در زمارۀ قواعاس
آمرۀ مقوق بی الاللل تلقا کردت
دولتها هم به طور منظم در اظهاراس مقوقا ،دادخوایتهاا و لاوایح خاود در دیاوانهاای
بی الالللا ،به اصل منع مساخله ای ناد ماکننست م ققان مقوق بی الاللل نیز به ماسس طاو نا
ایت که اصل منع مساخله را بهعناوان نالاادی از اصاول ماکالیات و براباری دولاتهاا در نظار
گرف هانس ).(Watts, 2014: 2- 3
لغت مساخله در ممنای مویع و هالچنی در ممنای مضیق آن ت سیر ست ایتت پیشنویسان
منشور ملل م س مساخله را به ممنای وییما در نظر گرف ه بودنس ،بهن اوی کاه م اا اامل
توصیهها و پیشنهادهای مربوط به مسائل داخلا دولتها نیز ما ست بهنظر ماریس قصس دولتها
از در نظر گرف چنی م هو مویما از مساخله ،مصول اطالینان از ای موضوع بودت ایت کاه
یازمان ملل فراتر از اخ یاراس خود بهخصوص در مورد موضوعاس اق صادی ،اج الاعا و فرهنرا
دولتهای عضو دخالت نکنست در مقابل ،مطابق با مقوق بی الاللل ک یای واۀۀ «مساخلاه» باه
1. Judge Sette-Camara

2ت مطابق با مادۀ  19کنوانسیون وی  ،مماهساس م مارض با قاعسۀ آمرۀ مقوق بی الاللل عاا در زماان انمقااد باطال
هس نست ممیاری که مادۀ مذکور برآمرت بودن قاعست در نظر ماگیرد ،قاعستای ایت که بهوییلۀ اجالااع جامماۀ
بی الالللا کشورها بهعنوان قاعستای تخلفناپذیر که تنها تویط ی قاعسۀ بمسی مقوق بی الاللل عا با هالاان
ویژگا قابل تمسیل ایت ،پذیرف ه و به ریالیت ناخ ه ست ایتت
3. Separate Opinion of Judge Sette-Camara, pp. 199, 200, Military and Paramilitary Activities in and
)against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America
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ممنا مساخلۀ دیک اتورانه 1تمریف ست ایت ،یمنا در صورتا عاللا مساخله تلقا ما اود کاه
تویل به زور یا فشاری آمرانه 2در آن وجود دا ه با س ).(Simma et al., 2012: 285
در مقیقت اصل عس مساخله در امور داخلا دولتهای دیرر نهتنها در ماورد اقاساماتا کاه
بهصورس مس قیم و غیرمس قیم از زور ایا ادت ماا اونس قابلیات اعالاال دارد ،بلکاه در ماورد
اقااساماس دیرااری هاام کااه تااابع ارادۀ مطلااق دولااتهایاات ،در اارایطا قاباال اعالااال ایاات
)(Mattessich, 2016: 880ت در قسالت بمس به ای موضوع ماپردازیم که آیا مال س یاای ری از
نوع م رو یازی از یرویس توزیع سۀ غیرمخرب که دولتها بیش ر با آن مواجهاناس ،مااتواناس
ناقض اصل منع مساخله در مقوق بی الاللل تلقا ود؟

حمالت سایبری به عنوان ناقض اصرل ممنوعیرت مداخلرۀ دولرتهرا در
امور داخلی دولتهای دیگر
با برریا یوابق مال س یای ری که دولتها به خصاوص طاا چناس یاال اخیار باا آن مواجاه
ستانس ،به ای ن یجه مارییم که مال س یای ری هالیشه از سس زیادی برخوردار نیسا نس و
آثار و آییبهای زیادی از خود بهجا نالاگذارنست بارعکس بیشا ری تماساد مالا س یاای ری،
مال تاانس که از سس پایینا برخوردارنست ای گونه مال س نهتنها در چارچوب ماللۀ مسال انه
قرار نالا گیرنس ،بلکه از ماوارد تویال باه زور هام باه االار نالااروناست یالالا کاه در چنای
وضمیتهایا بایس برریا ود و پایخ منایب باه آن دادت اود ،ایا ایات کاه درصاورتاکاه
بخواهیم دول ا را مستول ای گونه مالا س باسانیم ،چنای مال تاا چاه تمهاسی از تمهاساس
دولتها را نقض ماکننس؟ هالانطورکه ا ارت س ،با توجه به اینکه مقرراس مس قیالا در ماورد
نظمدها به مال س یای ری وجود نسارد ،بایاس مالا س یاای ری را در قالاب مقارراس موجاود
مقوق بی الاللل به نظم درآور یم و برریاا و ارزیاابا کنایمت از جاللاه تمهاساتا کاه دولاتهاا
ما تواننس در مورد مال س یای ری به خصوص مال س یای ری با سس کال ر نقض کننس ،اصال
مالنوعیت مساخله در امور داخلا دولتهای دیرر ایتت
هالانطور که ذکر س ،مال س یای ری با سس کال ر به تمساد بیش ری از مال س با اسس
زیاد رخ ما دهنس ،به هالی دلیل وضمیت مقوقا ای مال س بایس ماورد توجاه بیشا ری قارار
گیردت یلالا که در مورد ای گونه مال س یای ری مطرح ما ود ای ایت کاه آیاا آنهاا اصال
عس مساخلۀ دولتها در امور داخلا دولتهای دیرر را نقض ماکننس؟
در ادبیاس مقوق بی الاللل در مورد فضای یای ر و مال س یاای ری م أیا انه باه م اماث
1. Dictatorial Interference
2. Imperative Pressure

حمالت سایبری و نقض اصل عدم مداخله 720

مربوط به مالنوعیت مساخله در امور داخلا کشورها و مال س یای ری کال ر پرداخ ه ست ایتت
ایس دلیل ای موضوع به م هو ین ا ماکالیت بازماگرددت باسی ارح کاه اغلاب دولاتهاا
ماکالیت را به ممنا و م هو ماکالیت یرزمینا بهطور فیزیکا تلقا ماکردتانست ای موضوع در
مالا ایت که فضای یای ر اغلب به قلالرویا مجازی تلقا ما ود که دولتها نالاتواننس کن رل
ماکالی ا خود را اعالال کننس ) .(Buchan, 2012: 221ال ه دولتها بهطور مساو بر مق خود بر
اعالال کن رل بر زیریاختهای یای ری واقع در یرزمینشان و م افظت از آنها در ق ال هر گونه
مساخلۀ دولتها یا ا خاص خارجا تأکیس ماکننس )(Heinegg, 2012: 10ت
با وجود ای بهنظر ما ریس ماکالیت دولتها دیرر صارفا م اسود باه قلالارو فیزیکاا آنهاا
نالا ود و م هو ماکالیت فراتر از م هو ین ا ماکالیت ارضا ایتت 1م اهیالا کاه در ماورد
ماکالیت بهطور ین ا اکل گرف اه ایات باه زماانا ق ال از باهوجاود آماسن فضاای یاای ر
بازماگرددت هالانطور که قوانی با پیشرفت فناوری بایس تغییر کنناس و تکالیال اونس ،م ااهیم
موجود در مقوق داخلا و مقوق بی الاللل نیز مابایس ا به هالی ترتیب تغییر کننس ،بهن وی
که پایخروی تغییراس امروزی هم با نست در فضای یای ر اصل ماکالیت به دولت مق تنظیم و
کن رل فمالیتهای یای ری و زیریاختهای داخل یرزمینش را مادهاست ماکالیات یارزمینا
دولت در واقع از زیریاخت های یای ری واقع در یرزمی آن دولت فارغ از اینکه دولت موردنظر
چه ویژگاهایا دارد ،مالایت ماکنس )(Schmitt, 2014: 704- 705ت
در موضوع مال س یای ری هم بهنظر ماریس برخا از ای گونه مال س اصل عاس مساخلاۀ
دولتها در امور داخلا یکسیرر را نقض ماکننس و در صورتا هم که مال س قابلیت ان ساب 2به
دول ا خاص را دا ه با نس ،مستولیت بی الالللا دولت ماللاهکنناست م صاور خواهاس باودت از
اع میۀ یال  1321مجالع عالوما یازمان ملال در ماورد مالنوعیات مساخلاه در اماور داخلاا
1ت برای دیسن نظر موافق رتکت Buchan, 2012: 223
2ت با ای توضیح که دولتها ممالو بهطور آ کار اقسا به انجا مال س یای ری علیه دولتهای دیرر نالاکننس،
بلکه یما ماکننس هویت خود را پشت ابزارها و عوامل تکنیکا که با توجه به ماهیت فضای یای ر بهرام ا
امکانپذیر ایت ،مخ ا کننست مضافا اینکه دولتها یما دارنس از بازیرران غیردول ا برای ای گونه مال س
ای ادت کننس تا ب واننس ب ث ان ساب را در مورد ای گونه مال س به چالش بکشنس و ای موضوع را بسیار
د وار یازنست بهع ارس دیرر ،دولتها به دو کل ی ب بهوجود آمسن موانع و د واریهایا در خصوص به
چالش کشیست سن مستولیت خود در ق ال مال س یای ری ما ونس؛ اول اینکه تا جایا که مالک ایت با
عوامل تکنیکا و ان خاب نوع ماللۀ یای ری یما بر ای ار هر گونه رد پا از خود کردت و در ثانا در صورتا
هم که دول ا موفق به ردیابا آن مال س یای ری ود ،چون ممالو دولتها برای ای گونه مال س خود
مس قیالا اقسا نالاکننس ،چالش دیرری که دولت قربانا با آن مواجه ما ودت ب ث ارت اط آن بازیرران
غیردول ا با دول ا ایت که در پشت پردت تالاما مال س را ادارت کردت و دی ور آنها را صادر کردت ایت که
ال ه از موضوع ب ث مقالۀ ماضر خارج ایتت
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دولتها ما توان چنی بردا ت کرد که مال س یای ری نیز ماتوانس در الول اع میۀ ماذکور
قرار گیردت اع میۀ مذکور مق دولت ها بر دی ریا آزاد به اط عاس ،ترقا کامل باسون دخالات
در ییس م اط عاتا و ریانههای جالما ،ای ادت از ریانههای اط عاتا ان باهمنظاور تارویج
منافع و آرمانهای ییایا ،اج الاعا و فرهنرا ان ،از جالله مواد مرباوط باه اع میاۀ جهاانا
مقوق بشر و اصول نظم اط عاتا بی الالللا جسیاس را ماورد تأکیاس و توجاه قارار دادت ایاتت1
هالانطورکه م مظه ما ود ،اگرچه در زمان اع میۀ مذکور فضای یای ر بهوجود نیاماست باود،
ولا م اع میه مکایت از هر گونه مالنوعیت دخالت در مخ ل کردن ییسا مهاای اط عااتا
کشورها داردت بنابرای با توجه به اع میۀ مذکور مال س یای ری نیاز مااتوانناس مخ الکنناسۀ
ییس م های اط عاتا کشورها و موجب عس دی ریا آنها به اط عاس ونس .بهع وت مطابق باا
هالان اع میه وظی ۀ دولتها در پرهیز از هر گونه م اارزاس ان خابااتا تاوهی آمیاز و ت لیغااس
خصالانه بهمنظور مساخله در امور داخلا دولتهای دیرر مورد تأکیس قرار گرف ه ایتت 2ازایا رو
با توجه به مال س یای ری اخیری که در ان خاباس آمریکا رخ داد ،در صورس ان ساب آن مال س
به کشور روییه ،مال س یای ری در ان خاباس ریایت جالهاوری آمریکاا را مااتاوان باهمنزلاۀ
دخالت در امور داخلا دولت آمریکا تلقا کردت باه گ اۀ مقامااس اط عااتا آمریکاا ،هکرهاای
رویا ت شهای مکرری را ق ل از ان خاباس آمریکا در یال  2111بهمنظاور ورود باه ملیسااس
بزرگ آمریکایا از جالله کاخ ی یس و وزارس امور خارجۀ آمریکا انجا دادناست مالا س یاای ری
صورسپذیرف ه مال س یادتای بودنست ای مال س امل اریال ایالیلهایا از صا اس جملاا9
بودنس ،با ای قصس که افراد وارد ص اس مذکور ونس و مجسدا اط عاس خصا خود را وارد آن
کننس تا هکرها و مالله کننسگان یای ری ب واننس باه آنهاا دی ریاا یابناست م خصصاان امنیات
آمریکا بر ای عقیست بودنس که دو گروت مرت ط با کرملی پشت ای مالا س باودتاناس 1و دولات
روییه هزاران ایالیل م رمانه را که طا انجا ای مال س از کالی ۀ ملا مازب دماوکراس 1باه
یرقت بردت ست بود ،به ویکا لیکس 1دادت ایتت ال ه ملیاس ویکاا لایکس اعا کارد کاه
1. A/RES/36/103, 9 December 1981, Section 1, Para C
2. A/RES/36/103, 9 December 1981, Section 2, Para J

9ت ص اس جملا بهطور تخصصا با عنوان  Phishingمورد خطاب قرار ماگیرناست ناماههاای الک رونیکاا صا اس
جملا نامههای الک رونیکاانس که کاربر را به یالت بازدیس از ی وبیایت هسایت ماکنس که طاا آن از کااربر
تقاضا ما ود اط عاس خصا خود را مجسد وارد کنس ،درصورتاکه اط عاس ق در یازمان یاا نهااد قاانونا
مربوطه موجود ایتت برای مطالمۀ بیش ر رتکت ای الینرز991 :1939 ،ت
4.

What we know about Russia's interference in the US election, Available at:
https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/16/qa-russian-hackers-vladimir-putin-donald-trumpus-presidential-election , Visited on 5 January 2017
)5. Democratic National Committee (DNC
1ت ویکا لیکس ) (WikiLeaksی یازمان ریانهای چنسملی ا ایت که در یال  2111تأییس ست ویکا لیکس

ک ابخانهای بزرگ از ایناد ایت که به گ ۀ م صسیان ای یازمان ایناد و مسارک تجزیهو ت لیل و من شر
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روییه در ای قضایا نقشا نسا ه ایتت 1روییه نیز هر گونه دخالت از طریق مال س یاای ری
را ن ا کردت 2مطابق با ارزیاباهای انجا گرف ۀ م خصصان آمریکایا ،هسف روییه اقسا باه ن اع
یکا از نامزدهای ان خاباتا آمریکا یمنا یاری ریانسن به ترامپ برای پیروزی در ان خابااس باودت
ایالیلهای مورد ب ث بهطور پیوی ه چنس مات ق ل از ان خاباس به بیرون درز پیسا کرد که در آنها
کلین ون مورد هسف و ان قاد واقع ست بودت 9م ماق ا اوباما از خط تل ا قرماز 1بارای تالااس باا
و دیالیر پورتی ای ادت کرد و اهالیت مال س یای ری را گو زد کردت یازمانهاای اط عااتا
آمریکا یقی دا نس که روییه به ن ع ترامپ در ان خاباس ریایت جالهوری آمریکا عالل کاردت و
خ پوتی کن رلکننس ۀ مال س بودت ایتت از م وای مکالالۀ اوباما با پوتی اط عاس زیادی
در دیت نیست ،ولا اوباما در کن رانسا خ ری ای مکالاله را مکالالهای موفقیتآمیاز خواناس و
تأکیس کرد که طا تالاس مذکور به روییه هشسار دادت که در صورس عس توقاف مالا س ،ایا
اقساماس عواقب جسی در پا خواهنس دا تت1
قاعسۀ  11راهنالای تالی مال س یای ری را که به یطح تویل به زور نالارینس نیز مطابق باا
مقوق بی الاللل الزاما قانونا نالا نایست راهنالای مذکور بیان ماادارد کاه یا ماللاۀ یاای ری
ماتوانس به نقض مالنوعیت مساخله منجر ودت راهنالای تالی با اینکه اذعان ماادارد کاه منشاور
ملل م س بهطور صریح اصل مالنوعیت مساخله را مورد توجه قرار نالاادهاس ،ولاا اصال ماذکور
تلوی ا در بنس  1مادۀ  2منشور ملل م س در قالب اصل برابری دولتها آوردت است ایاتت یاپس
راهنالای مذکور به اع میهها ،مماهساس و رأی مشورتا دیوان بی الالللا دادگس ری ا ارت ماکناس
و در ادامه بیان مادارد که ای اصل بهعنوان قسال ا از مقاوق بای الاللال عرفاا درآماست ایاتت
ما ونست برای مطالمۀ بیش ر رتکت
What is WikiLeaks, Available at: https://wikileaks.org/What-is-Wikileaks.html , Visited on 5 January
2017
1.
’WikiLeaks
Assange
Denies
Russia
Behind
Podesta
Hack.
Available
at:
http://www.politico.com/story/2016/11/julian-assange-russia-john-podesta-wikileaks-230676, Visited
on 12 January 2017
2.
Moscow
Denies
Russian
Involvement
in
us
dnc
Hacking,
Available
at:
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-hack-russia-idUSKCN0Z02EK, Visited on 15 January
2017
3. CIA concludes Russia interfered to help Trump win election, say reports, Available at:
https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/10/cia-concludes-russia-interfered-to-help-trumpwin-election-report., Visited on 5 January 2017
1ت خط تل قرمز ) (Red Telephone Lineخط اخ صاصا بی مسکو و وا نر ایتت ای ییس م ارت اط

مس قیالا را بی یران دولت آمریکا با فسراییون روییه برقرار ماکنست ای خط اخ صاصا در یال 1319
بی پن اگ و کرملی بهوجود آمست برای مطالمۀ بیش ر رت کت
Hotline Established Between Washington and Moscow, Available at: http://www.history.com/this-day-inhistory/hotline-established-between-washington-and-moscow , Visited on 15 January 2017
5. What Obama Said to Putin on the Red Phone about the Election Hack, Available at:
http://www.nbcnews.com/news/us-news/what-obama-said-putin-red-phone-about-election-hackn697116 , Visited on 15 January 2017
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راهنالای تالی با ا ارت به قضیۀ نیکاراگوئه در دیوان بی الالللا دادگس ری که مساخلۀ اج ارکنناست
را غیرقانونا تلقا ماکنس ،بر ای عقیست ایت که مساخلهای یادت بهعنوان نقاض اصال مالنوعیات
مساخله تلقا نالا ودت مطابق با راهنالای تالی تشخی اینکه اج اری در مساخلاه وجاود دا ا ه
ایت یا خیر ،به رایط و اوضاع و اموال هر ماللۀ یای ری بس را داردت راهنالای تاالی باهعناوان
نالونه ویروس ای اکسنت را که به تویل به زور منجر ما ود ،بهوضوح نقض اصال عاس مساخلاه
نیز تلقا ماکنس ،ولا راهنالای مذکور برریا مال س یای ری را که پایی تر از مس تویال باه زور
هس نس ،در چارچوب اصل عس مساخله د وار مادانس )(Tallinn Manual, 2013: 44- 45ت
مطابق با مقوق بی الاللل ماضر ،مال س م رو یازی از یرویس توزیع ست غیرمخرب کاه
بیش ری نوع مال س یای ری را در ماال ماضار در برمااگیرناس ،باه ارطا کاه آن مالا س
خشونتآم یز ن ا نس و به خسارس من ها نشونس ،مطابق با مقرراس مقاوق بای الاللال در ماورد
تویل به زور مجاز الردت ما ونست ای ناد به مالنوعیت تویل به زور یا تهسیاس باه ایا ادت از
زور در خصوص ای گونه مال س که آثار فیزیکا فوری از خود بهجا نالاگذارنس ،بهعنوان نقاض
مقوق بی الاللل کافا و امکانپذیر نیستت لیک در مورد ای گونه مال س تویل به اصال عاس
مساخلۀ دولتها در امور دولتهای دیرر ما توانس بارای باه نظام درآوردن آن مالا س راهرشاا
با ست ای گونه مال س ما توانناس تخریاب گسا ردۀ ییسا م ارت اطااتا و کاارکرد ا کههاای
دیجی الا را ایجاد کننس که ماتوانس نقض مقوق بی الاللل م سوب اود (Mattessich, 2016:
) 890و ماتوان آن را در زمرۀ دخالت در امور داخلا دولتهای دیرر تلقا کردت در ن یجه م ا
درصورتا که مال س یای ری به یطح تویل به زور که مطابق با بنس  1ماادۀ  2منشاور مالناوع
اع ست ایت نرینس ،با ای وجود ای گونه مال س ماتواننس هالچناان در مغاایرس باا منشاور
ملل م س با نس )(Gervais, 2012: 536ت
ای موضوع نیز کام واضح ایت که تالا نقضها ی مربوط به تالامیت ارضا و ماکالیات
دولت ها ب فاصله مربوط به اصل عس مساخله نالا ونست مساخله امل ت ش دولت ها با اج ار
و رییسن به هسفا خاص در برابر دولت قربانا ایتت بهنظار ماا ریاس ایا
برای اثر گذا
موضوع در فضای یای ر نیز کاربرد دا ه با ست در چارچوب فضای یای ر به طور یقی صارف
ن وذ به کههای دولت های دیرر به نقض ماکالیت آن دولت منجر ما ود ،ولا بسون وجود
مسرک و واهسی که نشان دهس ت ش برای بهدیت آوردن اط عاس با اج ار موجب ن یجه یا
عاللکردی خاص از دولت قربانا ست ایت ،آن ن وذ و مالله را نالا توان مساخله تلقاا کاردت
ولا درصورتا که ماللۀ یای ری با قصس کال باه جنا ش مخال اان باا قصاس و هاسف تاأثیر
بر مسائل ییایا دولت قربانا صاورس پاذیرد ،آن ماللاه را هام ماا تاوان مساخلاه
گذا
دانست ) .(Watts, 2014: 8رویکرد مذکور در تمریف ارائه ست از مال س یای ری در یاازمان
هالکاری انرهای نیز وجود داردت یازمان ذکر است باا تویال باه تمری اا مویاع ،مالا س
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یای ری را هر گونه ایا ادت از فنااوری یاای ری باا قصاس تضامیف ییایاا دولات در نظار
ماگیرد ) (Hathaway & Crootof, 2012: 865ت
ممنای نقض اصال عاس مساخلاه در مالا س یاای ری در صاورتا ایات کاه آن مالا س
اج ارکننست با نست برای اینکه مال س یای ری اصل عس مساخله را نقاض کنناس ،ایا مالا س
بایس با مق دولتها در انجا امور داخلا و خارجا ان در تمارض با نست اصل عاس مساخلاه تاا
مسی به مالنوعیت تویل به زور اهت دارد ،با ای ت اوس که نقض اصل عس مساخلاه اامل
اعالالا که سس کال ری دارنس و به آی انۀ تویل به زور هم نالاریانس ،ماا اود (Kilovaty,
) ،2014: 107یمنا اگر ماللهای یای ری را ن وان مصساقا از تویل به زور در نظر گرفات ،ولاا
ماللۀ مذکور ما توانس اصل مالنوعیت مساخلاه را نقاض کناس (خلیالزادت)12 :1939 ،ت باا ایا
ت اییر هالۀ مال س یای ری در زمرۀ ناقضان اصل عاس مساخلاه قارار نالااگیرناس ،زیارا هالاۀ
مال س یای ری اج ارکننست نیس نست برای مثال جایویا یای ری بهدلیل اینکاه ان خاابهاای
آزادانۀ دولت را در زمینه ای ییایا ،اق صاادی ،اج الااعا یاا فرهنراا خاود اج اار نالااکناس،
بنابرای مساخله م سوب نالاا اود )(Kilovaty, 2014: 10ت طی اا کاه اج اار را در مالا س
یای ری در برماگیرد ،ماتوانس از کال ری آن که نقض ماکالیات ایات تاا اسیستری آن کاه
ماللها ی مسل انه ایت ،در تغییر با ست در مقیقت تویل به زور و مساخله ،مس ویط بی نقاض
ماکالیت و ماللۀ مسل انه انست هالاننس دنیای فیزیکا ،ارزیابا قانونا بودن عاللیاس یاای ری کاه
اج ارکننست یا ت الیلا انس ،ولا سس آنها کال ر از مس تویل به زور هس نس و مطابق با اصل منع
مساخله قانونا نیس نس امکانپذیر ایت ،ولا ممالو ارزیابا قاانونا باودن یاا ن اودن ایا گوناه
مال س با د واری صورس ماپذیرد )(Lotrionte, 2015: 501- 502ت در واقع مقوق بای الاللال
عرفا دو نوع از اقساماس دولتها را ناقض اصل عس مساخله تلقاا مااکناست ناوع اول اقاساماتا
هس نس که تویل به زور م سوب ما ونس و نوع دو هم بهکارگیری اقساماتا که تویل باه زور
نیس نس ،ولا مساخله از روی اج ار م سوب ما ونس )(Stockburger, 2016: 567ت در هر ماال
برای نقض اصل عس مساخله نیز بایس صسمهای به دولات وارد است با اس ،ولاا صاسمۀ ماذکور
بهطور یقی صسمها ی هالاننس صسماس مال س مسل انه نیستت در عی مال مساخلاه مااتواناس
اقساماتا با س که با اینکه غیرقانونا انس ،ولا سس آن بارای ریایسن باه تویال باه زور کاافا
نیستت بهع ارس دیرر ،ماتوان گ ت هالۀ اقساماتا که به تویل به زور من ها ما ونس ،مساخلاه
م سوب ما ونس ،ولا هالۀ مساخ س الزاما تویل به زور نیس نس و ماتواننس درجاتا پایی تر از
تویل به زور را دا ه با نست دربارۀ اینکه آن اقساماس چه خصوصیاتا ماتوانس دا ا ه با اس تاا
بهعنوان مساخله تلقا ود ،ماتوان از ممیار مقیاس و اثراس 1ایا ادت کاردت باا ایا ارح کاه
عوامل م مسدی در اینکه ب وانیم اقساما را مساخله تلقا کنیم ،دخیلاناست اینکاه ماهیات مناافع
1. Scale and Effects
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دول ا که م أثر از مال س بودت چیست و دیرر اینکه میزان تأثیراتا که اقسا یاای ری بار روی
دولت قربانا گذا ه و تمساد افرادی را که ماللۀ مذکور درگیر خود کردت ایات باه چاه میازان
بودت ایت ،ما توانس برای تشخی مساخلاه باودن یاا ن اودن اقاساماس یاای ری یااری ریاانس
) .(Lotrionte, 2015: 505- 506ال ه ایان ذکر ایت که هر ماللۀ یای ری را بایس با توجه باه
خصوصیاس ،رایط وقوع و تأثیراتا که بر جا ما گذارد ،در قالب اصل مالنوعیت مساخلاه ماورد
توجه و ارزیابا قرار دادت
واضح ایت اصل عس مساخله که بهعنوان قاعاسۀ عرفاا پذیرف اه است ،م اا باه اقاساماس
دولتها در فضای یای ر نیز تمالیمپذیر ایتت در مقیقات فضاای یاای ر فرصاتهاایا را بارای
مساخلۀ بیش ر دولتها در امور دولتهای دیرر فراهم آوردت ایت ،ولا ماهیت ای فضاا موجاب
بهوجود آمسن بهانهای برای نقض اصل عس مساخله نخواهس اس ) .(Watts, 2014: 5مطاابق باا
مقوق بی الاللل مال س م رو یازی از یرویس توزیع سۀ غیرمخرب درصاورتاکاه باا اج اار
هالرات اونس ،غیرقاانونا اناخ ه ماا اونست در مقیقات مالا س م ارو یاازی از یارویس
توزیع ست که ی ب تخریب فراگیر ارت اطاس و عاللکردهای دیجی الا ود ،مقوق بای الاللال را
نقض ماکنست اج ار ماتوانس در امور اق صادی 1یا ییایا وجود دا ه با س ،م ا درصورتاکاه
اج ار هیچ خسارس فیزیکا از خود به جا نرذاردت مال س م رو یازی از یرویس توزیع ست نیز
ما تواننس تأثیراس گس ردت در توانایا هرونسان دولت در برقراری ارت اط و هالی طاور مالانمات
از دی ریا به اط عاتا خاص در مسس زمان خاص دا ه با نست ایا ناوع از صاسماس مشاابه
صسماتا هس نس که از اج ار اق صادی نا ا ما ودت تنها ت اوتا که ای دو موضاوع مااتوانناس
دا ه با نس ای ایت که مال س م رو یازی از یرویس توزیع ست بهعنوان نقض اصال مناع
مساخله قوی تر از فشار اق صادی ایت ،زیرا در مال س م رو یازی از یرویس توزیع ست قصاس
ماللهکننست کام مشخ ایت ،درصورتاکه در ماورد اج اار اق صاادی مالکا ایات مقاصاس
قانونا 2مطرح با س ) ،(Mattessich, 2016: 890-892درصورتاکه بخواهیم مال س یای ری را
که در قالب نقض اصل عس مساخله با خصوصیت اج ار برریا کنیم ،ماتوانیم بارای نالوناه باه
مال س یای ری به ای ونا در یال  2110ا ارت کنیمت در آوریل  2110مجالوعهای از مالا س
1ت بی اج ار اق صادی و مال س م رو یازی از یرویس توزیع ست نیز اهت وجود دارد ،با ای توضایح کاه هار
دو ماتواننس مخرب با نس ،ولا در عی مال خساراس فیزیکاا مسا قیالا را در بار نسا ا ه با انست تاأثیراس
مال س م رو یازی از یرویس توزیع ست با اج ار و فشار اق صادی هم اهت دارنست خسااراس در ایا گوناه
مال س به دولت قربانا نا ا از ناتوانا کاربران قانونا در دی ریا به منابع دیجی الا ایت که خود مااتواناس
ی مت اق صادی و ییایا دولت قربانا را ت ت تأثیر قرار دهست فشارهای اق صادی نیز بهن و مشابها بار روی
دولت قربانا بهطور غیرآنا تأثیر ماگذارنست Mattessich, 2016: 889- 890
2ت برای مثال مالک ایت ایجاد فشار اق صادی بر روی دول ا خاص باا هاسف اج اار آن دولات باه انجاا تمهاساس
بی الالللا خود صورس پذیرف ه با ست
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یای ری ییس مهای اط عاتا و که های ارت اط از رات دور ای ونا را مورد هسف قارار دادناست
ای مال س دقیقا پس از جابهجایا نالادی از جنگ جهانا دو که «یارباز برناز» 1ناا دارد ،از
مرکز هر تالی به ی آرامرات نظاما صورس پذیرفتت مال س یای ری مذکور تا  22روز اداماه
دا نس و مال س تمسادی از یرورها را مورد هسف خود قرار دادنست از جالله مهامتاری اهاسافا
که مورد مال س یای ری قرار گرف اه باود ،وبیاایتهاای نهادهاای ییایاا هالانناس ریایات
جالهوری ،پارلالان و امزاب ییایا بودنس ،ولا در بی تالاا قربانیاان ذکر است دو بانا مهام
ای ونا ،تأمی کننسگان خسماس این رن ا 2و کالپااناهاای ارت ااط از رات دور 9هام ماورد هاسف
مال س یای ری مذکور قرار گرف نست بیش ری مال س یای ری که کشور ای ونا را مورد هاسف
قرار دادت بود ،از نوع مال س ن ا یرویس توزیع ست باود ) (Joubert, 2012: 1و هالاانطورکاه
ق هم به آن پرداخ ه س ،ای کار با ای ادۀ ماللهکننسگان از تمساد بسایاری کاامپیوتر بارای
ایجاد ترافی و مجم با برای ییس مها و یرورهای مورد مالله با قصاس از کاار اناساخ آنهاا
صورس ماپذیردت کشور ای ونا از کوچ تری اعضای پیالان ناتو ایت که به میازان زیاادی باه
این رنت وابس ه ایتت 1تقری ا تالا کشور ای ونا ت ت پو ش این رنات ایات و تالاا خاسماس
دول ا بهصورس آن ی انجا ماگیرد و  21درصس مرد ای کشور نیز کارهای بانکا خاود را از
طریق این رنت انجا مادهنس ).(Kozlowski, 2014: 238
اگرچه مال س یای ری به کشور ای ونا آثار تخری ا مس قیم و آنا از خود بهجا نرذا ت و
سس زیادی هم نسا ت که آن مال س بهعنوان تویل به زور در نظر گرف ه ونس ،ولا آثاار آن
مال س مشابه با فمالیتها و اقساماتا بود که بهعنوان نقض مالنوعیت مساخله تلقاا اود ،زیارا
آن مال س کۀ دیجی الا ی دولت را مخ ل کردنس و امکان برقراری ارت اط ،خسماس بانکا و
خسماس دول ا را برای ماستا در آن کشاور مخ ال کارد ) .(William, 2016: 894باا برریاا
ت لیلهای انجا گرف ه تویط نظریهپردازان چنی ای ن اط ما ود که مخ ل کردن کههای
دیجی الا و کامپیوتری دولت ها در یطح گس ردت با مالا س یاای ری ن اایجا هالانناس اعالاال
اج ار م وجه دولت قربانا ماکنس ،ازای رو از ای دیسگات نیز مال س یای ری موردنظر ماتواننس
در الول نقض اصل عس مساخله قارار گیرناست بناابرای م مظاه ماا اود در ماورد مالا س
یای ری م رو یازی از یرویس توزیع ست یه آنچه در ای ونا ات اق اف اد ،اگرچه سس کام
و چرونرا آثار مال س مانع از قرار دادن آن مال س در قالب تویل به زور یا مال س مسال انه
1. Bronze Soldier
2. Internet Service Providers
3. Telecommunications Companies

1ت وابس را ای کشور به این رنت و ایا ادت از آن در اماور ادارۀ کشاور ایا ونا باهاناسازتای ایات کاه دولات آن
بهعنوان دولت الک رونی ) (Egovernmentناخ ه ما ودت برای مطالمۀ بیش ر رتک:
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd7a7.pdf?id=32608 , Visited on 15 September 2016
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ما ود ،ولا در صورس ان ساب آن مال س به ی دولت ماتوان دولت ماذکور را نااقض تمهاس
دولتها در مالنوعیت مساخله در امور داخلا دولتهای دیرر قلالساد کردت

نتیجهگیری
امروزت دولتها در یطح گس ردتای با مال س یای ری مواجهانست ای گوناه مالا س از اسس و
هالی طور تأثیر یکسانا برخوردار نیس نست با اینکه مال س یای ری با بهجا گذاردن اسیستری
تاأثیراس در قالاب تویال باه زور و مالا س مسال انه بیشا ری جاذابیت را در برریاا باارای
مقوقسانان دا ه ایت ،ولا بیش ر مال تا که دولتها با آن مواجه ما ونس ،مال س یاای ری
به خصوص از نوع مال س م رو یازی یا ن ا یرویس توزیع ستای هس نس که آثار تخری اا از
خود بهجا نالاگذارنست از جالله د یلا که دولتها تالایل بیش ری به ایا گوناه مالا س دارناس،
ع وت بر د وار بودن م امث مربوط به ان ساب و ممیارهای قابل اعالاال در ماورد ان سااب کاه از
ب ث فملا خارج ایت ،سیس ن ودن ای گونه مال س ایت ،با ای توضیح که ممالو با توجه به
آثار غیرمخرب ای مال س و با عنایت به اینکه ای گونه مال س در قالب تویل به زور و مال س
مسل انه قرار نالاگیرنس و رۀیم مقوقا قابل اعالال در ماورد ایا گوناه مالا س در مقایساه باا
مال س سیستر از ابها بیش ری برخوردار ایت ،دولتها تارجیح ماادهناس بارای ریایسن باه
مقاصس خود به مال س مذکور م ویل ونست به هر مال با توجه به مالنوعیت مساخلۀ دولاتهاا
در امور دولتهای دیرر که هم بهعنوان تمهسی مماهستای و هم تمهاسی عرفاا در نظار گرف اه
ما ود ،مساقل ماتوان مال س م رو یازی از یرویس توزیع سۀ توأ با اج ار را نقض تمهاس
دولت ماللهکننست تلقا کردت ع وتبر ای مساقل تا انمقاد مماهساس مرت ط یا تا زمااناکاه عارف
بی الالللا در مورد چرونرا نظمدها به ای فضا و ای گونه مالا س اکل بریارد ،ایا ادت از
اصل عس مساخله در مورد مال س یای ری چه در سیستری وضمیت و چاه در وضامیتهاایا
که مال س آییبهای فیزیکا از خود باقا نالاگذارنس ،ماتوانس راتمل منایا ا بارای ج اران
کال ودهای فملا مقوق بی الاللل و ن ودن تمری ا یکسان از تویل به زور و مال س مسال انه و
چرونرا اعالال آنها در مورد مال س یای ری با ست
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