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چکیده
تروریسم در گذر زمان اشکال مختلفی به خود گرفته،اما جامعه حقوقی در سطح بینالملل همسو
با این اشکال مدرن تروریسم حرکت نمی نماید و همواره یک یا چند گام عقب است .با توجه با
اینکه زیرساختهای حیاتی مهمترین مجموعههای حیات بخش یک کشور هستند ،حمله به آنها
خسارات و آسیبهای فراوان و بعضاً جبرانناپذیری وارد میکند تا از این طریق دولت هدف را
وادار به پذیرش خواسته گروههای تروریستی نماید .حقوق بینالملل ،اگر چه اسناد مهمی در زمینه
مقابله با تروریسم در حوزههای هواپیمایی ،ناوبری دریایی ،هستهای ،گروگانگیری و ...وجود دارد،
اما خالء یک سند بنیادین در زمینه مقابله با حمالت تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور
که هم حمالت سایبری و هم فیزیکی را پوشش دهد ،بسیار محسوس است .لذا این مقاله ضمن
پرداختن به مسئله مهم زیرساختهای حیاتی و اسناد مربوط به مقابله با تروریسم ،در پاسخ به سوال
اصلی خود یعنی مقابله با حمله فیزیکی تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور تحت
حاکمیت چه قاعده بینالمللی قرار دارد میباشد .در این راستا از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی با
استفاده از ابزار کتابخانهای بهره گرفته شده است .پس از بررسی این مقاله به این نتیجه رسیده است
که در حقوق بینالملل برای مواجه با حمالت فیزیکی تروریستها به زیرساختهای حیاتی کشورها
خالء قانونی وجود دارد و در نهایت تدوین و تصویب یک کنوانسیون بینالمللی جهت مقابله با
اینگونه حمالت تروریستی پیشنهاد گردید.
کلیدواژگان:حمالت تروریستی ،زیرساختهای حیاتی ،حمله سایبری ،کنوانسیونهای بینالمللی
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مقدمه
از دیرباز تا به امروز نگرشها نسبت به تروریسم و مقابله با آن تغییرات زیادی داشته است .در
حقوق بین الملل اقدامات مناسبی جهت مقابله با حمالت تروریستی صورت گرفته است .کشورها
در سطح بینالمللی با هم به این توافق رسیدهاند که برای مقابله با تروریسم و آثار زیانبار آن باید با
یکدیگر همکاری نمایند .سازمان ملل کنوانسیونهای مختلفی را برای مقابله با تهدید و حمالت
تروریستی در ابعاد مختلف حیات دولتها تدوین و تصویب نموده است.اما آنچه نگارنده را ترغیب
و تشویق به قلم فرسایی و پژوهش در این زمینه نمود ،وجود خالء حقوقی و تحقیقاتی در زمینه
مقابله با حمالت تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور است.
2
این پژوهش حمالت تروریستی سایبری 1به زیرساختهای حیاتی یک کشور را تحت
حاکمیت اسناد مختلف بینالمللی یافت که بخشی از فقدان قدرت حقوقی بینالمللی جهت تنظیم
همکاری میان دولتها3را جبران میکند ،اما دغدغه اصلی پژوهش حاضر نبود کنوانسیون و یا سند
جامع و منحصر بفردی در خصوص مقابله با حمالت فیزیکی تروریستی به زیرساختهای یک
کشور است .بر این اساس ،با بررسی اسناد موجود سعی بر این است که مفاد و قواعد قابل اعمال در
زمینه حمالت تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور بررسی شود و از این رهگذر به
خالءهای حقوقی موجود که زمینه شانه خالی کردن کشورها و گروههای تروریستی از مسئولیت
حمالت فیزیکی به زیرساختهای حیاتی دیگر کشورها را فراهم میآورد ،رهنمون گردد .لذا سوال
اصلی عبارت است از مقابله با حمله تروریستی به زیرساختهای یک کشور تحت حاکمیت چه
قاعده بینالمللی قرار دارد؟ فرضیهای که نگارنده برای این پژوهش متصور است این است که به
نظر میرسد که حقوق بین الملل در راستای مقابله با تهدیدات تروریستی قواعد مختلفی را در قالب
قطعنامه و کنوانسیون های متعدد وضع نموده است اما در خصوص حمالت تروریستی به زیرساخت
های حیاتی یک کشور همچنان خالء وجود دارد .در این راستا مقاله حاضر پس از پرداختن به
پیشینه تحقیق مبانی نظری را مورد کنکاش قرار میدهد تا بتواند مطالب و اهداف مورد نظر خود را
بطور شایسته تبیین و قابل درک نماید .در بخش بعد مقاله به مبحث اهداف و مصادیق
زیرساختهای حیاتی پرداخته میشود و نهایتا قواعد و اسناد موجود در حقوق بینالملل که حمالت
تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور را ملحوظ نظر قراردادهاند ،ارائه میشود.
-1پیشینه تحقیق
لئوپولد کروسزکا و همکاران در کتاب مجموعه مقاالت خود «حفاظت از زیرساختهای
1

. Cyber Terrorism Attacks
. Critical Infrastructures
3
. States cooperation
2
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حیاتی»( )2021به ابعاد مختلف این مسئله مهم پرداختهاند .در این کتاب بر روشهای نوآورانه و
جدیدی برای حفاظ از زیرساختهای حیاتی را تاکید شده که از جمله آن استفاده از مواد و
تجهیزات با ترکیبات خاصی جهت ساخت بناهای چنین زیرساختهایی است .این کتاب عمدتاً در
قلمرو کشور لهستان بحث میکند و گستره بینالمللی چندانی ندارد .تفاوت آن با پژوهش حاضر
نیز در همین است.
سازمان ملل ( )201۸در کتابچه «حفاظت از زیرساختهای حیاتی در برابر حمالت تروریستی»
بر مسئولیتهای دولتها در مقابله با حمالت تروریستی به زیرساختهای سایبری تمرکز دارد .او
سعی مینماید با تاکید بر نقش اساسی دولتها در مقابله با تروریسم ابتکارات بینالمللی در مقابله
با این پدیده را تبیین نماید .تفاوت این اثر با مقاله حاضر عدم پرداختن به زیرساختهای حیاتی
فیزیکی در حقوق بینالملل است.
ایرنه کوزیگو ( )201۹در مقاله «جرمانگاری تروریسم آنالین اسناد مقدمات مطابق حقوق
بینالملل» بر نحوه کنترل تروریسم سایبری و یا آنالین در حقوق بینالملل تاکید میورزد و به این
سوال پاسخ میدهد که آیا اسناد الزامآور بینالمللی در خصوص تروریسم و جرایم سازمان یافته یا
جرایم مجازی می تواند مانع از اقدامات تروریسم سایبری بشود؟ نویسنده به این نتیجه می رسد که
هیچ خالء قانونی در حقوق بینالملل برای نظارت بر حمالت تروریسم سایبری وجود ندارد .تفاوت
عمده این مقاله با پژوهش حاضر در دو وجه است :یکی عدم پرداختن آن به حمالت تروریستی
فیزیکی و صرفا تمرکز بر حمالت سایبری و دیگری نپرداختن به مبحث زیرساختهای حیاتی
کشورها است.
آنا ماریا سالیناس دو فریاس و همکاران ( )2012در کتاب «مقابله با تروریسم :حقوق و رویه
بینالملل» مقابله با تروریسم را به صورت کلی مورد بررسی قرارداده است .این اثر ابعاد مهم مقابله
با تروریسم را مورد توجه قرار دادهاست و مقابله با تروریسم را در رژیمهای حقوقی منطقهای را
بررسی نموده است؛ اما با هدف و موضوع پژوهش حاضر تفاوت عمده دارد .که بارزترینها عدم
پرداختن به گزارههای اصلی این پژوهش یعنی حمالت تروریستی به زیرساختهای یک کشور
است.
همانگونه که مشاهده می شود آثار مذکور به جنبه های مختلف حمالت تروریستی پرداخته اند.
در خصوص حمله تروریستی سایبری به زیرساخت های حیاتی پژوهش هایی وجود دارد اما در
خصوص حمله تروریستی فیزیکی به زیرساخت های حیاتی یک کشور هیچ گونه پژوهشی صورت
نگرفته است .بنابراین این پژوهش می تواند کاری نوین و متفاوت باشد.
 -2چارچوب مفهومی و مبانی نظری
این مقاله بر این نظریه استوار است که حقوق بینالملل از منظر معاهداتی و عملکردی تا چه
میزان میتواند از بروز حمالت تروریستی به زیرساختهای حیاتی پیشگیری کند و در این راستا
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چه قواعدی را تدوین نموده و باید تصویب کند .ترور با اهداف مختلف سیاسی ،اقتصادی و یا دینی
صورت می گیرد که ممکن است آثار مخرب زیادی را به بارآورد مخصوصا زمانی که
زیرساختهای حیاتی یک کشور مورد هدف قرار بگیرد .از این رو ابتدا عبارات و اصطالحات مهم
را تعریف نماییم تا درک بهتری از این مسائل حاصل گردد.
 -2-1تروریسم

1

تروریسم مفهومی گسترده دارد که اعمال آن در ابعاد مختلف زندگی میتواند تمام جنبههای
آن را دربر بگیرد ،برای نمونه تروریسم میتواند شامل اقداماتی خرابکاران در راستای از بین بردن
منابع غذایی یک شهر یا منطقه باشد که نهایتاً هدف آن ایجاد رعب و وحشت و نیل به هدف است،
یا حتی می تواند در زمینه های ورزشی صورت بگیرد و یا حتی در مبحث صدا و سیما یک کشور
(همانند اقدام اخیر گروهک منافقین در صدا و سیمای ایران) .بنابراین بر اساس نوع هدف ،نوع
حمله تروریستی نیز میتواند متفاوت باشد و گستره مفهومی وسعیتری را شامل گردد.
در قوانین ایاالت متحده امریکا تعریف تروریسم« :خشونت با قصد قبلی با انگیزه سیاسی که
توسط گروههای با تابعیت فرعی یا نمایندگیهای پنهان معموال با قصد تحت تاثیر قراردادن یک
گروه علیه اهداف غیرنظامی صورت میگیرد» (.)U.S. Department of Justice, 2005, Sec. 0.85
هرچند دیدگاه کشورها در خصوص تعریف تروریسم تفاوت دارد مثال در زبان فارسی و
انگلیسی اما تروریسم مطابق تعریف فوق عناصر مهمی دارد -1 :با قصد قبلی2است -2 ،سیاسی3
است -3 ،هدفش غیرنظامیان4است -4 ،توسط گروههای غیرنظامی5صورت میگیرد.
نقدی که به این تعریف وارد است این است که صرفا حمالت تروریستی به افراد غیرنظامی
جامعه را مد نظر قرارداده است ،در حالی که شاهد تنوع حمالت تروریستی در سطح جهان
میباشیم .تروریست ها عالوه بر افراد غیر نظامی به زیرساختهای حیاتی کشورها نیز حمله می
کنند تا هم خسارت به کشور هدف وارد سازند و هم قدرت خود را به نمایش بگذارند.از این رو،
تعریف ارائه شده فوق دچار نقصان است.
ناگفته نماند تعریف تروریسم بخاطر برداشت های متفاوت از مفهوم آن با دشواری هایی همراه
است .برخی محققان معتقدند تروریسم دارای مفاهیم مختلط از مفاهیم حقوقی ،سیاسی و حتی
اجتماعی می باشد .بنابرین ،با توجه به ابعاد مختلفی که تروریسم دارد ،امکان ارائه تعریفی مانع و
جامع دشوار میشود.
1

. Terrorism
. Prior Intention
3
. Political
4
. Civilian Targets
5
. Civilian Groups
2
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تعریفی که میتوان متناسب دانست بیان میکند« :تروریسم استفاده از اعمالی غیرقانونی1که
همراه با خشونت2همراه بوده است که موجب ترس مردم به صورت فزاینده می شود .به عبارت
دیگر تروریسم استفاده غیرقانونی از زور و خشونت که با ترس و وحشت فراگیر مردم همراه است،
که علیه دولت و حاکمیت 3اعم از افراد یا اموال جهت ناکارآمد جلوه دادن دولت حاکم و
رویگردانی مردم از آن و یا ایجاد ناکارآمدی یا اثبات ناکارآمدی دولت و با هدف ارعاب و یا
اجبار دولت و جمعیت مردمی غیرنظامی در سطوح مختلف ،جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود و
تحقق اهداف نامشروع دیگر است ،صورت میگیرد»(کاویانی)50-4۹ :13۹6 ،؛( Kaviani, 2017:
 .)49-50این تعریف نسبت به تعریف فوق جامعیت بیشتری دارد و به حمله به مردم غیرنظامی محدود
نگردیده است.
الزم به توضیح است ،که حمالت تروریستی به دو دسته تقسیم میگردد -1 :حمالت سایبری4،
 -2حمالت فیزیکی .در حقوق بینالملل قواعد و مقررات الزم جهت مقابله با حمالت تروریستی
سایبری وجود دارد ،اما آنچه مغفول مانده است حمالت تروریستی فیزیکی به زیرساختهای حیاتی
میباشد که مقاله حاضر بر این امر اهتمام دارد.
 -2-2زیرساختهای حیاتی

5

یکی از مفاهیم مهم در حوزه حکمرانی مطلوب توجه به زیرساختهای حیاتی
میباشد ،لذا کشورها بر اساس سیاستهای کالن خود اقدام به ترسیم و تعریف زیرساختهای

حیاتی خود مینمایند .از این رو ،قطعنامه )2017( 23416تایید میکند که «هر کشور مشخص میکند
چه چیزی زیرساخت حیاتی آن را تشکیل میدهد» .با این حال ،روش مجزایی را برای تفکیک
زیرساختهای حیاتی از میان تعداد بیشماری از زیرساختهای واقع در کشورها ،توصیه نمیکند.
سایر اسناد بینالمللی نیز دستور خاصی را ارائه نمیکنند. )Un Crisis Relief, 2019( .
بنابراین ،کشورها با صالحدید خود در انتخاب معیارها برای شناسایی زیرساختهای فعال در
قلمرو آنها آستانه «اهمیت» را اختیار میکنند .تمایز بین زیرساختهای حیاتی  /مربوطه و آنهایی
که باید وضعیت «حیاتی» پیدا کنند ،نکته کلیدی است که بتوان اولویت منابع کمیابرا در حفاظت
از داراییها وفرآیندهای گسترده قرار داد .کشورهای مختلف تعاریف متفاوتی از زیرساختهای

1

. Illegal Acts
. Violence
3
. Sovereignty
4
. Cyber attacks
5
. Good Governance
6
. Adopted by the Security Council at its 7882nd meeting on 13 February 2017
7
. https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments
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حیاتی ارائه دادهاند (:)CTED and UNOCT, 2018: 32-33
فرانسه :زیرساخت حیاتی هر تأسیسات ،ساختاری است که آسیب ،در دسترس نبودن یا تخریب
آنها در نتیجه یک عمل سو ،اقدام خرابکارانه یا تروریسم میتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم باشد:
اگر فعالیت آن به سختی قابل جایگزینی باشد ،ظرفیت جنگ را تحت فشار قرار میدهد یا پتانسیل
اقتصادی ،امنیت ملی یا بقای کشور یا تأثیر بر سالمتی یا زندگی جمعیت.
آمریکا :سیستمها 1و داراییها ،چه فیزیکی 2و چه مجازی 3،برای ایاالت متحده چنان حیاتی
هستند که ناتوانی یا نابودی این سیستم ها و داراییها تأثیرات ناتوانی بر امنیت ،امنیت اقتصادی ملی،
بهداشت عمومی یا امنیت ملی یا هر ترکیبی از این موارد دارد.
روسیه :زیرساختهای حیاتی فدراسیون روسیه هدفی است که نقض بهره برداری از آن منجر
به از دست دادن کنترل ،تخریب زیرساخت ها ،تغییرات منفی برگشت ناپذیر (یا شکست) اقتصاد،
موضوع فدراسیون روسیه یا اداری  -سرزمینی می شود واحدها یا وخامت قابل توجهی در ایمنی
افراد برای طوالنی مدت.
پاکستان :زیرساختهای حیاتی زیرساختهایی است که توسط هر دولتی تعیین شده است و
سایر داراییها ،سیستم ها و شبکه ها ،اعم از فیزیکی یا مجازی ،برای کشور یا ارگان های آن از
جمله قضاوت بسیار حیاتی است که تخریب آنها ممکن است اثرات ناتوانی بر امنیت ملی داشته
باشد اقتصاد ،بهداشت عمومی ،ایمنی یا موارد مرتبط با آن.
4
زیرساختهای حیاتی شامل سیستمها ،تاسیسات و داراییهای بسیار حیاتی است که تخریب یا
ویران کردن آنها ممکن است تاثیر فلج کنندهای بر امنیت ملی ،اقتصاد یا ایمنی عمومی ،بهداشت یا
رفاه داشته باشد.)USAGOV LOGO, 2007(.
برخی دیگر معتقدند تعریف زیرساختهای به شبکهها و سیستمهایی اطالق میشود که یک
دولت انتظار دارد به درستی عمل کنند ،و در واقع «ستون فقرات دولت» در عرصه اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی میباشند( .)Mockaitis, 2006این زیرساختهای حیاتی شامل سیستمهای تولید
و انتقال برق ،قابلیتهای آبی و فاضالب ،سیستمهای مالی ،شبکههای اجتماعی ،ظرفیتهای الزم برای
تولید و حمل و نقل مواد غذایی ،قابلیتهای صنعتی5،تاسیسات پزشکی میباشند ،البته نباید امکانات
تجاری و حمل و نقل را نادیده انگاشت ،چرا که آنها شاهرگهای حیاتی یک کشور میباشند.
1

. Systems
. Physical
3
. Cyber
4
. Assets
5
. Industrial Capabilities
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در مجموع ،زیرساختهای حیاتی مجموعه عناصر ساختاری به هم پیوسته ای است که یک
سیستم بزرگ همراه با ابعاد تکنولوژی گسترده و ابعاد فیزیکی غیرعامل حرکت را تشکیل داده
است .نکته مهم این است که این زیرساخت های حیاتی ،ارائه دهنده خدمات اساسی و بنیادی است
بنابراین چارچوب اصلی برای پشتیبانی از ساختارهای کالن امنیت ملی کشور و آحاد ملت می باشد
(زرقانی و همکاران)۸۹0 :13۹5 ،؛(.)Zarghani et.al., 2016: 890
 -3تاریخچه موضوع
تروریسم پدیده ای است که تقریبا هم سن تاریخ بشر است .از منظر تاریخی تروریسم را به سه
دوره تقسیم میکنند -1 :سنتی -21تروریسم نوین -3 2،تروریسم پسا مدرن 3.تروریسم سنتی که از
انقالب فرانسه نشأت می گیرد؛که در آن زمان معنای مشخص امروزی را نداشته است .پس از این
زمان بود که تروریسم از حالت مشروع و انحصاری حکومت خارج گردید و به سطح جامعه رسید
(فیرحی و ظهیری)151-150 :13۸7 ،؛( .)Farihi & Zahiri: 2008: 150-151همزمان با فعالیت های
آنارشیست های روسی ،تروریسم به معنای بیداری روحیه انقالب در میان تودهها بود و به
شورشهای خشونت آمیز اطالق میشد .آنارشیستهای روسی بدون خجالت و ناراحتی خود را
تروریست و تاکتیک خود را صراحتا تروریسم اعالم میکردند .تاکتیکی که با قتل الکساندر دوم
پادشاه روسیه در سال  1۸۸1به نقطه اوج خود رسید(قلیزاده)130 :13۹5 ،؛( Gholizadeh, 2016:
.)130
یازدهم سپتامبر  2001سرآغاز جدیدی در ماهیت تروریسم و دیدگاه جامعه بینالملل به پدیده
تروریسم را ایجاد نمود در این زمان بود که ریاست جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا برای حمله
به افغانستان از اصطالح «جنگ علیه ترور»4استفاده نمود .برخی محققین بر این نکته تاکید دارند که
عرصه نوین تاریخچه تروریسم از زمان جنگ سرد آغاز شده است و در زمان  11سپتامبر  2001به
نهایت ظرفیت خود دست یافت (پورسعید)151-150 :13۸۹ ،؛( .)Poursaeed, 2009: 150-151بعد
از این مرحله تروریسم پسامدرن ظهور میکند .تروریسم پسامدرن علیرغم جدید بودن ویژگیهای
دو نسل را داراست .تروریست های پسامدرن به دنبال ستیز کلیت مدرنیته جهانی شدن و نظم برآمده
از این تفکرات در دنیای امروز است .تروریست پسامدرن از هر راهی اقدام میکند تا این نظم را با
تمام دستاوردهایش به زیر بکشد و دنیایی آرمانی براساس تفکرات خویش برقرار کند (آلغفور و
صادقیان)601 :13۹4 ،؛(.)Aleghafour & Sadeghian, 2015: 601
1
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. Modern
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. War on Terror
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 -4تروریسم و حمالت به زیرساختهای حیاتی در حقوق بینالملل
زیرساخت های حیاتی بر اساس جایگاه هر صنعت یا سازمان برای کشورها تعریف خاصی دارد .که
به صورت عام میتواند در حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد .تروریست ها بخاطر حساسیت این
زیرساخت ها قصد ضربه زدن به آنها را دارند .از این رو این بخش به این مساله می پردازد.
 -4-1مصادیق زیرساختهای حیاتی

همه زیرساختها حیاتی نیستند .زیرساختهای حیاتی مجموعهای از داراییهای مهم است.
اموال چیزی است که دارای اهمیت بسیار باالیی است و میتواند شامل ،مردم ،امالک ،با
سیستمهای اطالعاتی باشد .زیرساختهای حیاتی به بهترین نحو توسط هر قلمرو وحاکمیت مجزا
گزینش میشوند چرا که هر کشور شرایط خود را بهتر میشناسد .بنابراین ممکن است آنچه توسط
یک کشور و یا دولت بعنوان زیرساخت حیاتی تلقی میگردد ،توسط کشور دیگر به این میزان مهم
نباشد .زیرساختهای حیاتی سیستمهای پیچیدهای هستند که خدماتی را که زندگی هر روزه ما به
آن وابسته است ،تامین میکنند .زیرساختهای حیاتی داراییهای مهمی هستند که ما به آنها نیاز
داریم (.)Bennett, 2007: 55
1
زیرساختهای حیاتی میتوانند ثابت یا متحرک باشند به عبارت حقوقی میتوانند منقول و
غیرمنقول2باشند .دارایی های غیرمنقول آن است که در یک مکان ثابت است از جمله بیمارستان.
اموال منقول آن است که از جایی به جایی دیگر قابل انتقال است .حمالت علیه زیرساختهای
حیاتی میتواند بصورت فیزیکی یا سایبری باشد .حمله فیزیکی 3آن است که در محل وقوع
داراییها رخ میدهد و تسلیحات فیزکی از جمله ابزار انفجاری در آنجا کار گذاشته میشود .حمله
سایبری را می توان از فاصله بسیار دور از هدف انجام داد که از بستر شبکه اینترنت جهانی برای
چنین حمالتی میتوانند استفاده کنند.
میتوان مصادیق زیرساختهای حیاتی را به دستههای ذیل تقسیم نمود :جمعیت ،نفت و انرژی،
بانک مرکزی ،ارتباطات ،خدمات (از حمله خدماتی مالی ،توزیع غذا و مراقبتهای بهداشتی) ،حمل
و نقل ،تاسیسات هستهای ،ساختمانهای دولتی ،سدها ،داراییها و امکان تجاری ،پایگاهها و تاسیسات
نظامی.
- 2-4آسیب پذیری4و تهدیدپذیری5زیرساختهای حیاتی

زیر ساختهای حیاتی با توجه به نقش مهمی که در شریان حیاتی کشورها ایفا می کنند ،مورد
1
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توجه گروههای تروریستی واقع می شوند .به دو دلیل تروریست ها اقدام به حمالت خود علیه زیر
ساخت های یک کشور می نمایند یکی میزان تاثیر گذاری آن بر کشور هدف و دیگر آسیب
پذیری زیرساختهای حیاتی کشورها .بنابراین تهدیدات یا به دلیل آسیب پذیری در منابع سخت
افزاری و نرم افزاری زیرساخت های حیاتی است و یا به دلیل قابلیت دسترسی فیزیکی تروریسها به
این زیرساخت هاست .همین امر موجب میشود تروریست ها یا به صورت سایبری و نقص در منابع
نرم افزاری و سخت افزاری ویا به صورت فیزیکی و حمله به زیرساخت ها امکان اجرای تهدید
خود را داشته باشند.
2
انواع نقصها 1در زیرساختهای حیاتی دو دسته هستند:یکی نقصهای داخلی و دیگری
نقصهای خارجی 3.نقصهای داخلی معادل تغییرات غیرطبیعی ناشی از درون خود سیستم است و
نقصهای خارجی به تعامالتی مربوط میگردد که از خارج از سیستم نشات میگیرند مانند
پدیدههای طبیعی ،اقدامات یا حوادث خرابکارانه).) Alcaraz, 2015: 5
بنابراین ،گروه های تروریستی با سنجیدن موقعیت موجود اقدام به طراحی حمله به زیرساخت
هدف مینمایند .باید در خاطر داشت که «تروریسم تهدید مهمی علیه صلح و امنیت بینالمللی
است»( مهرگان و همکاران)15۸ :13۹۹ ،؛( .)Mehregan et. Al, 2020: 158گروههای تروریستی به
هدفی حمله می کنند که از یک سو تاثیر بیشتری بر دولت مورد نظر داشته باشد و از سوی دیگر
قابل حصولتر ازسایر اهداف باشد ( )Atigui et.al.., 2020: 193آنها سعی میکنند با کمترین هزینه
بیشترین خسارت را به کشور هدف وارد نمایند .مثال ،پاالیشگاههای نفتی و گازی بدلیل عدم
محافظت الزم توسط دولتها و تاثیر باالی آنها در شریان اقتصادی آنها ،سبب میشود گروههای
تروریستی آن را یک هدف آسان جهت نیل به اهداف خود بدانند .مثالهای بارز آن ،حمله موشکی
تروریست داعش به سه مرکز نفتی سوریه در آغاز زمستان  ،13۹۸یا حمله پهپادی4گروههای یمنی
به پاالیشگاههای آرامکو عربستان که منبع اصلی تولید نفت دولت عربستان سعودی میباشد ،نمونه
دیگر حمله گروه تروریستی داعش به پاالیشگاه سینیا عراق در سال  13۹۹میباشد که ظرفیت روزانه
آن  30هزار بشکه بود( .شانا)13۹۹ ،؛).(Shana, 2020
نکته ای قابل ذکر این است که بخاطر در دسترس عموم بودن فضای مجازی یکی از جوانب
آسیبپذیری زیرساختها بوسیله فضای مجازی صورت میگیرد .به بیان دیگر «استفاده تروریسم
از اینترنت برای نیل به اهداف غیرقانونی خود»(کازرونی)171 :13۹5 ،؛(.)Kazerouni, 2016: 171
1
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سبب میشود که زیرساخت های متصل به اینترنت به راحتی در معرض حمالت تروریستی قرار
گیردند.
1
مهمترین عنصر عمل تروریستی در جریان یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی ،قصد گستراندن
ترور میان غیر نظامیان می باشد .بر این اساس ،اقدامات تروریستی همیشه یا شامل حمله بر علیه
اهداف و اشخاص غیرنظامی است یا شامل حمالت غیر قابل تفکیکی است که معموالً به ترور و
وحشت جمعیت غیر نظامی منجر می شود.
عالوه بر این ،تروریستهای برای حمله به یک هدف قبل از اقدام به عمل موارد مهمی را مدنظر
قرار می دهند از جمله :نمادسازی ،آسیب پذیری ،ریسک ،قابلیت انجام ،تاثیر و بازخورد .این
عوامل در تصمیم گیری ترویستهای جهت حمله به یک زیرساخت حیاتی بسیار حائز اهمیت
است.)Schmid, 2020, 847( .
- 3-4همکاری کشورها ،راهکار مقابله با تروریسم

همکاری دولت ها یکی از ابتکارات ملموس در سطح بین الملل و مورد تاکید حقوق بین الملل
میباشد .به دلیل پیچیده بودن مساله تروریسم در طول تاریخ خود ،کشورها برای حفظ امنیت ملی
خود و رهایی از تهدیدات راهبردهای مختلفی بکار میبرند( .نجفآبادی و همکاران)173 :13۹۹ ،
( .)Najafabadi et.al., 2020: 173مقابله با این پدیده بینالمللی نیاز به همکاری بین المللی دارد.
همکاری بین المللی نیز ،نیاز به ابزارهای خاصی دارد که بواسطه آنها بتوان پیشگیری از تروریسم را
تضمین نمود .یکی از این ابزارها کنوانسیونهای بینالمللی هستند که در زمینه تروریسم منعقد
شدهاند (ملکی)72 :13۹5 ،؛( .)Maleki, 2016: 72یکی از پدیدههای مخرب گروههای تروریستی
است که همواره آسیبها و خسارات جبرانناپذیری را به کشورها وارد نموده و بواسطه آن اقدام
به ایجاد آشوب ،هرج و مرج ،اعتراضات داخلی و نهایتاً تغییر رژیم مینمایند .اگر یک کشور
بخواهد به تنهایی با گروههای تروریستی مقابله کند شاید اقبال چیره شدن بر آنها را نداشته باشد و
نهایتاً دولت حاکم را وادار به تسلیم در مقابل خواسته خود نمایند ،اما اگر کشورها با هم همکاری
و همافزایی نمایند تهدیدات و حمالت تروریستی در اکثر مواقع عقیم میماند و با شکست مواجه
میگردد.
از دیگر همکاریهای بینالمللی میان کشورها که باعث پیگرد و استرداد مجرمین تروریستی
میشود ،همکاری در زمینه کیفری است .مکانیسمهای همکاری دوجانبه یا چندجانبه به جمعآوری
مدارک معتبر برای رسیدگی به جرایم آنها در محاکم داخلی کمک میکند .عالوه بر این،
1

. International Armed Conflict
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کنوانسیونهای حقوق بشردوستانه بینالمللی 1و سازمان ملل ناظر بر استرداد مجرمین است که
دولتها را متعهد مینماید یا مجرمین را مسترد نماید یا مجازات).)Sanchez Frias, 2020: 83
سازمانهای بین المللی نیز از دیگر ابزارهای مهمی هستند که در کنار اقدامات فردی دولتها،
میتوانند زمینههای همکاری و معاضدت بینالمللی برای مقابله با تروریسم به طور عام و پیشگیری از
این پدیده را بطور خاص فراهم آورند .همانطور که قبال مورد اشاره واقع شد ،تعهدات اولیه تعهداتی
است که دولتها بر مبنای ارادهای همسو ،خود را متعهد و مکلف به رعایت آنها مینمایند
ماهیت فرامرزی پدیده تروریسم ایجاب میکند تا همکاری موثر بینالمللی و منطقهای در
خصوص مسائل کیفری در رابطه با تروریسم و تعیین مقامات مربوطه برای هدایت چنین همکاری
تضمین گردد .شاخه پیشگیری از تروریسم دفتر سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و جرم کمک
میکند تا توافقات همکاری مستحکمی میان کشورهای عضو با دیدگاه تسهیل درخواستهای
همکاری حقوقی متقابل ایجاد گردد. )UNODC, 2019( .
از نمونههای همکاری دولتها میتوان به گسترش همکاریهای بینالملل در مسائل کیفری
علیه مزدوران تروریست خارجی در خاورمیانه و آفریقای جنوبی که این شعبه توسعه یک شبکه
همکاری تخصصی جدید تحت عنوان « کارگروه چند-سازمانی» 3را حمایت نمود که این
کارگروه متشکل از نقاط کانونی امنیتی و قضایی بود که برای یک همکاری بهتر ضد تروریسمی
در منطقه باهم کار میکنند.
برای مثال درسال  ،201۸اطالعات بدست آمده توسط این کارگروه منجر به دستگیری و توقیف
مواد اولیه شیمیایی برای یک دستگاه انفجاری شد که هدفشان استفاده از آن در یک حمله
4
میان دولتها از طریق
تروریستی بود ( . )UNODC, 2019که نشان دهنده تسهیل همکاری بینالمللی
ابتکارات سازمان ملل در رابطه با مقابله با تروریسم میباشد.
این همکاریها بصورت عام در خصوص مقابله با تروریسم داخلی و بینالمللی میباشد که
بصورت خاص در زمینه حفاظت از زیرساختهای کشورها نیز صدق پیدا میکند .سازمان ملل
متحد با ملحوظ نظر قراردادن الزامات چارچوب حقوقی بینالمللی برای مقابله با تروریسم به ویژه
مفاد مربوط به گسترش همکاری برای مقابله با تروریسم ،قطعنامههایی را در شورای امنیت به
تصویب رساند از جمله قطعنامه  )2017( 237۹ ،)2016( 2322 ،)2014( 217۸و  .)2017( 23۹6در
سطح منطقهای نیز اقدامات حقوقی صورت گرفته،از جمله کنوانسیون عربی برای سرکوب تروریسم
1

. International Humanitarian Law Conventions
. https://www.unodc.org/pdf/terrorism/MATF-2019/Fact_Sheet_MATF_-_CCPCJ_-_EN.pdf, (2019).
3
(. Multi-Agency Task Force )MATF
4
. https://www.unodc.org/pdf/terrorism/MATF-2019/Fact_Sheet_MATF_-_CCPCJ_-_EN.pdf, (2019).
2
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) )1۹۸۸و کنوانسیون همکاری حقوقی مشترک در مقابله با تروریسم (. )UNODC, 2019()200۸
همچنین کشورها در مقابله با تروریسم ممکن است با همکاری یکدیگر به استفاده از زور متوسل
شوند .که توسل به زور در برابر ترویسم با دو هدف صورت میگیرد -1« :تالفی نظامی اقدام
تروریستی تحت عنوان دفاع مشروع؛  -2از بین بردن تروریستها پیش از انجام عملیات
تروریستی»(علیخانی)40 :13۹4 ،؛(.)Alikhani, 2015: 40
کشورهای مختلف در سطح دنیا به رهبری سازمان ملل در امر مبارزه با تروریسم اعتقاد دارند و
این اعتقاد نیز در عرصه عمل نیز ظهور پیدا کرده است که میتوان به اقدام سازمان کشورهای
اسالمی اشاره نمود که با توجه به دربرگرفتن تمام کشورهای اسالمی در جهان ،بر لزوم رهبری
سازمان ملل در اقدامات ضد تروریستی تاکید ورزید (سیمبر)160 :13۸4 ،؛(.)Simbar, 2005: 160
 -4-4اقدامات حقوقی جامع بینالملل در مقابله با حمالت تروریستی

کشورهاجهت همکاریهای بینالمللی اقداماتی مناسبی را صورت دادهاند .آنچه مغفول مانده
است ،عدم توجه به زیرساختهای حیاتی کشورها در قواعد وضع شده در سطح بینالمللی
میباشد..ابعاد مختلف تهدیدات و حمالت تروریستی در شماری از کنوانسیونهای و پروتکل های
بینالمللی مورد توجه جامعه جهانی واقع شده است .این سیزده کنوانسیون به نوعی تعهداتی را برای
دولتهای عضو ایجاد میکند که از این طریق بتوانند همکاریهای الزم را در این خصوص داشته
باشند .در این بخش مروری خواهیم داشت بر کنوانسیونهای مزبور.
همچنین کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم ( 1۹37ژنو) اولین کنوانسیون در خصوص
تروریسم است که سنگ بنای توجه جامعه بینالمللی به مسئله تروریسم و مقابله با آن را بنا نهاده.
سازمان ملل کنوانسیونهای مقابله با تروریسم را به این شرح ارائه میکند. )United Nation, 2019( :
 .1اسناد مربوط به هواپیمای غیرنظامی3:کنوانسیون  1۹63در خصوص جرایم و برخی اقدامات
مشخص ارتکابی در هواپیما ،کنوانسیون  1۹70برای مقابله با تسخیر غیرقانونی هواپیما ،کنوانسیون
 1۹71برای مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه امینی هواپیمای غیرنظامی ،پروتکل  1۹۸۸برای مقابله
با اقدامات غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههای مربوط به هواپیمایی غیرنظامی بینالمللی ،متمم
به کنوانسیون مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمای غیرنظامی ،کنوانسیون  2010مقابله با
اقدامات غیرقانونی مربوط به هواپیمایی غیرنظامی بینالمللی ،پروتکل  2010متمم به کنوانسیون
مقابله با تسخیر غیرقانونی هواپیما ،پروتکل  2014برای اصالح کنوانسیون جرایم و اقدامات خاص
ارتکابی در هواپیما؛
1

. https://www.unodc.org/pdf/terrorism/MATF-2019/Fact_Sheet_MATF_-_CCPCJ_-_EN.pdf,(2019).
. https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments, (19 November 2019).
3
.Instruments Regarding Civil Aviation
2
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 .2اسناد مربوط به حفاظت از کارکنان بینالمللی 1:کنوانسیون  1۹73در خصوص پیشگیری و
مجازات جرایم علیه اشخاص حفاظت شده بینالمللی ،اسناد مربوط به گروگانگیری ،کنوانسیون
بینالمللی  1۹7۹مقابله با گروگانگیری؛
2
 .3اسناد مربوط به مواد هستهای: :کنوانسیون  1۹۸0در خصوص حفاظت فیزیکی از مواد
هستهای ،صالحات  2005در خصوص کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هستهای؛
 .4اسناد مربوط به ناوبری دریایی 3:کنوانسیون  1۹۸۸برای مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه ایمنی
ناوبری دریایی ،پروتکل  2005به کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه ایمنی ناوبری دریایی،
پروتکل  1۹۸۸برای مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فالت قارهای،
پروتکل  2005به پروتکل برای مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فالت
قارهای؛
4
 .5اسناد مربوط به مواد منفجره :کنوانسیون  1۹۹1در خصوص تولید مواد منفجره پالستیکی
برای هدف اکتشاف؛
5
 .6اسناد مربوط به بمب گذاری تروریستی :کنوانسیون بینالمللی  1۹۹7برای مقابله با بمب
گذاری تروریستی؛
6
 .7اسناد مربوط به تامین مالی تروریسم :کنوانسیون بینالمللی  1۹۹۹برای مقابله با تامین مالی
تروریسم؛
7
 .۸اسناد مربوط به تروریسم هستهای :کنوانسیون بینالمللی  2005برای مقابله با اقدامات
تروریسم هستهای؛
تمام مفاد کنوانسیونهای بینالمللی زمانی قدرت اجرایی باالیی دارند که دولتها به همکاری
بپردازند ،بدین معنی که هر یک از اسناد وضع شده فوق در حوزه مقابله با تروریسم ،نیازمند یک
قوه اجرایی قوی است که منبعث از اراده دولتهاست .اگرچه در اسناد بینالمللی فوق االشاره،
برخی از زیرساختهای حیاتی کشورها تحت حاکمیت یک سند بینالمللی در آمده است ،اما
بصورت تخصصی توجه به مقابله با حمالت تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور که
شریان حیات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن را تامین میکند ،توجهی نشده است.
1

. Instrument regarding the protection of international staf.
. Insturment regarding the nuclear material
3
. Instrument regarding the maritime navigation
4
. Instrument regarding explosive materials
5
.Instrument regarding terrorist bombings
6
. Instrument regarding the financing of terrorism
7
.Instrument regarding nuclear terrorism
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 -5-4خالء حقوقی موجود در خصوص تهدیدات و حمالت تروریستی به زیر ساختهای
حیاتی کشورها

خالء قابل توجه در عرصه مقابله با حمالت تروریستی در حقوق بین الملل میتواند باعث سوء
استفاده کشورهای حامی تروریست گردد .برای مثال ،اگر گروهی تروریستی به منابع نفتی یا
زیرساختها ی مخابراتی کشوری حمله نماید و موجبات خسارات غیرقابل جبرانی را فراهم کند،
کدام کنوانسیون یا سند بینالمللی که در حال حاضر برای مقابله با حمالت تروریستی وضع شده
است اعمال میگردد؟ مگر اینکه صرفا به قواعد عمومی حقوق بینالملل استناد می گردد،
کنوانسیون و یا سند خاصی برای مقابله با چنین حمالتی وجود دارد؟
خوشبختانه جامعه بینالملل اسناد الزم برای مقابله با حمالت تروریستی سایبری به
زیرساختهای حیاتی را وضع نموده است .ما خالء اصلی در خصوص حمالت فیزیکی تروریستی
به زیرساختهای حیاتی میباشد .سازمان ملل در عرصه مقابله با تروریسم سایبری اقداماتی را انجام
داده است که از جمله آن تاسیس کار گروه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی است.
تأسیس کارگروه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی سازمان ملل در نوامبر  ،2001در پاسخ به
درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ،گام مهمی بود .گروه ویژه موظف شد حمایت
جهانی را برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره با استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی بسیج
کند .در آوریل  ،2004یک سمینار با موضوع «سیاست ها و مسائل امنیتی در فناوری اطالعات» در
مقر سازمان ملل برگزار شد .بخشی از این سمینار مربوط به آگاهی از آموزش فناوری اطالعات بود
که توسط گروه ویژه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی و موسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل
متحد1سازماندهی شد در سال  ،2004گروه ویژه کتابچه راهنمایی را منتشر کرد به نام «عدم امنیت
اطالعات  -راهنمای بقا در سرزمین های ناشناخته تهدیدات سایبری و امنیت سایبری» .این نشریه
به طور کلی مشکل عدم امنیت اطالعات را به تصویر می کشد و راهحل های احتمالی را برای
پیشگیری و پاسخگویی به حوادث امنیتی (شامل استانداردها و بهترین روش ها) ارائه میدهد .عالوه
بر این ،این تالش برای ایجاد آگاهی بیشتر در مورد خطرات فزاینده ولگردی مجازی ،جرایم
اینترنتی ،تروریسم سایبری و جنگ سایبری که جنبههای ذاتی فرصت های جدید (مثبت و منفی)
است که توسط فناوری های اطالعاتی جدید گشوده شده است ).)Gelbstein & Kamal, 2002
شورای امنیت قطعنامههایی برای مقابله با حمالت تروریستی سایبری به زیرساختهای حیاتی
صادر نموده است .شورای امنیت نیز تصمیم خود را در قطعنامه  )2001( 1373یادآوری میکند
که همه کشورها اقدامات تروریستی را به عنوان جرایم جدی کیفری در قوانین و مقررات داخلی
تعیین میکنند و از کشورهای عضو میخواهد اطمینان حاصل کنند که مسئولیت کیفری حمالت
1

). United Nations Institute for Training and Research (UNITAR
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تروریستی را با هدف از بین بردن یا از کار انداختن زیرساختهای حیاتی ،و همچنین برنامهریزی،
آموزش ،و بودجه و پشتیبانی لجستیکی برای چنین حمالتی تعیین کردهاند))United Nations, 2001
قطعنامه فوق با ملزم کردن دولتها به جرم انگاری اقدامات تروریستی که هدفشان فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطاتی است سه هدف اساسی را متصور میگردد:
 -1تأمین سطح بازدارندگی کافی از طریق اعمال مجازات های جدی برای مرتکبان اقدامات
تروریستی علیه زیرساختهای حیاتی.
 -2برای جلوگیری از برنامههای کیفری  /تروریستی که متوجه زیرساختهای حیاتی است از
طریق استفاده از حقوق کیفری به عنوان ابزاری پیشگیرانه .تمرکز پیشگیرانه قطعنامه )2017( 2341
به وضوح از این الزام ناشی می شود که کشورها باید «برنامه ریزی ،آموزش و تأمین مالی و پشتیبانی
لجستیکی» برای حمالت تروریستی را جرم انگاری کنند.
 -3تعیین مبانی قانونی و پیش شرط های همکاری بینالمللی روان در زمینه دادرسی کیفری در
امور مربوط به زیرساختهای حیاتی.
یکی از ویژگی های قطعنامه  )2017( 2341در اولین سند شورای امنیت است که به ویژه از
کشورها می خواهد اقدامات علیه زیرساختهای حیاتی را جرم بدانند .قطعنامه  )2017( 2341بر
اساس تعدادی از قطعنامههای قبال تصویب شده است که شرایط کلی را برای تعیین مسئولیت کیفری
مرتکبان اقدامات تروریستی تعیین میکند .ابزار برجسته در این زمینه (که ) )res.2341 (2017به طور
صریح به آن اشاره دارد) قطعنامه  )2001( 1373است .این ابزار بالفاصله پس از حوادث  11سپتامبر
به تصویب رسید ،مجموعه ای از الزامات عدالت کیفری از جمله تعهدات به موارد زیر را فراهم
میکند ).)United Nations, 2001
عالوه بر قطعنامههای شورای امنیت ،مجموعهای از معاهدات مربوط به پیشگیری و سرکوب
تروریسم بینالمللی الزامات جرم انگاری در حوزه زیرساختهای حیاتی را تعیین کرده است .فقدان
توافق در مورد دامنه استفاده از یک کنوانسیون جامع که شامل همه جوانب و ظواهر تروریسم
بینالمللی باشد ،این اسناد در یک دوره زمانی بیش از پنجاه سال به دنبال رویکرد بخشی به تصویب
رسید .رویکرد افزایشی و عملی که توسط جامعه بینالمللی دنبال می شود منجر به تصویب
کنوانسیونها و پروتکلهایی با تمرکز در زمینههایی مانند امنیت دریایی و هواپیمایی ،بودجه هسته
ای و تروریسم و ...شده است.
در قطعنامههای شورای امنیت ،در این کنوانسیونها و پروتکلها هیچ کلمهای از «زیرساختهای
حیاتی» ذکر نشده است .چرا که اکثر این ابزارها در زمانی تصویب شده اند که مفهوم
«زیرساختهای حیاتی» هنوز خود را در گفتمان سیاست جهانی مبارزه با تروریسم جا نداده بود .با
این حال ،بیشتر آنها شامل مقررات جرم انگاری هستند که مستقیماً اقدامات سوء را با هدف تخریب
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یا تداخل در عملکرد زیرساختهای حیاتی هدف قرار میدهند.
تا آنجا که کشورها طرف چنین اسنادی هستند ،موظفند با وضع رفتارهای مندرج در آن به
عنوان جرایم کیفری در قوانین ملی ،مقررات خود را اصالح کنند .کشورهایی که بعضی از
کنوانسیون ها و پروتکل های ضد تروریسم نیستند ،از جمله با قطعنامه  ،)2001( 1373آنها را
تصویب و یا به آنها ملحق شوند(.)United Nations, 2001
همچنبن،چارچوب حقوقی جهانی برای مقابله با تروریسم ،تعدادی از اسناد منطقه ای ضد
تروریسم الزامات کیفری مربوط به زیرساختهای حیاتی را ،به ویژه در زمینه زیرساختهای
اطالعات حیاتی1ایجاد میکنند .کنوانسیون پیشگامانه در این زمینه ،شورای اروپا در مورد جرایم
رایانه ای در سال  2001است که برای اولین بار در سطح بینالمللی توصیفاتی درباره رفتار مجرمانه
مربوط به نقض امنیت شبکه (عالوه بر ایجاد اختیارات و رویه هایی از جمله جستجو در شبکه های
کامپیوتری و رهگیری) .اخیراً ،اتحادیه اروپا بخشنامهای را تصویب کرده است که هدف آن ،از
جمله ،هماهنگی قوانین کیفری کشورهای عضو در زمینه حمالت علیه سیستمهای اطالعاتی است.
نمونه اخیر دیگری ،کنوانسیون  2014اتحادیه آفریقا در مورد امنیت سایبری و حفاظت از دادهها
است.)Brunner & Suter, 2008( .
با تمام این اوصاف برای پر نمودن خالء موجود ،پیشنهاد میگردد در قالب یک کنوانسیون
جامع بینالمللی ابتدا تعریف جامع و مانعی از زیرساختهای حیاتی ارائه گردد و مصادیق آن
برشمرده شود تا از تفاسیر مختلف در این زمینه پیشگیری شود .سپس ،با توجه به اهمیت
زیرساختهای حیاتی ،کنوانسیون مزبور باید از ضمانتهای اجرایی باالیی جهت متعهد و ملزم نمودن
دولتها در پیروی از آن داشته باشد .الزم به ذکر است بایستی تروریست دولتی نیز در این زمینه
مورد توجه واقع شود تا بتواند ابعاد گسترده پدیده تروریسم را پوشش دهد.
نتیجه گیری
پژوهشی که به آن پرداخته شد به دنبال پاسخ به این سوال بود که مقابله با حمله تروریستی به
زیرساختهای حیاتی یک کشور تحت حاکمیت چه قاعده بینالمللی قرار دارد؟ نتیجهای که در
پایان میتوان گرفت محوریتش حول سوال فوق میباشد با این مضمون که حمالت تروریستی
بصورت عام در حقوق بینالملل تحت حاکمیت قواعد بینالمللی میباشند ،اما زمانی که بصورت
خاص به آن نگریسته میشود ،مشاهده می شود که حمالت فیزیکی تروریستی به زیرساخت های
حیاتی یک کشور و پرداختن به تبعات حقوقی آن در حقوق بینالملل در یک سند خاص حقوق
1
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بین الملل یافت نمی شود .بنابراین ،جامعه بینالملل در مواجه با این حمالت تررویستی با خالء قواعد
مواجه است و لذا نیازمند تدوین و تصویب یک کنوانسیون بینالمللی جامع در این خصوص است.
باید گفت حقوق بینالملل اسناد مختلفی برای نظارت بر حمالت تررویستی به زیرساختهای حیاتی
دارد ،اما این اسناد صرفاً بر حمالت تروریستی به زیرساختهای سایبری حاکمیت دارند .حمالت
فیزیکی به زیرساختهای حیاتی تحت حاکمیت هیچ کنوانسیون یا سند بینالمللی جامعی نمیباشند.
حمالت سایبری از طریق حمله به منابع نرم افزاری یا سخت افزای هدف و ایجاد خسارات به آن
صورت میگیرد بدون دخالت فیزیکی .اما حمالت فیزیکی یا با استفاده از مواد منفجره و یا استفاده
از پهپادها ،موشک و ...صورت میگیرد .در هر دو صورت زمانی که حمله به زیرساخت حیاتی
یک کشور صورت بگیرد ،ممکن است آنقدر خسارات غیرقابل جبران باشد که اقدامات بعد از
حمله اثر چندانی نداشته باشد .همانگونه که در متن مقاله نیز به تفضیل به آن پرداخته شد؛ جامعه
بینالمللی ،با توجه به اینکه اصطالح «زیرساخت حیاتی» در ادبیات تحقیق حقوق بینالملل نوین
است ،نتوانسته همکاری میان دولتها را در جهت مقابله با چنین حمالتی نظم ببخشد و از این
رهگذر سبب کاهش حمالت مزبور و خسارات ناشی از آن گردد .همانگونه که در فحوای کالم
بیان شد ،در حوزه حمالت سایبری به زیرساختهای حیاتی ،اقدامات مقتضی در عرصه تدوین و
تصویب قواعد الزم االجرا شده است ،اما در حوزه حمالت فیزیکی تروریستی به زیرساختهای
حیاتی با خالء قابل توجهی مواجه میباشد .در پاسخ به حل این خالء ،منسجم کردن همکاری و
معاضدت بینالمللی میان کشورها و تدوین و تصویب یک کنوانسیون جامع برای مقابله با حمالت
فیزیکی تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور پیشنهاد داده شد .ناگفته نماند که مصادیق
زیرساختهای حیاتی در کشورهای مختلف متفاوت میباشد ،پس الزم است ابتدا تعریف جامع و
مانعی از زیرساختهای حیاتی ارائه گردد سپس مصادیق آن بصورت روشن مشخص گردد تا از
تفاسیر غلط و مصادره به مطلوب کردن مفاهیم آن پیشگیری شود.
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