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 چکیده

های های کامالً خودمختار شده است. این سالحهایی برای ساخت سالحتالشموجب  در زمینه تسلیحات، پیشرفت تکنولوژی

دان مخاصمه انتخاب کرده و به سمت آن شلیک هدف حمله را در می طور مستقلبهرباتیک قادرند بدون دخالت انسان و 

ها با اصول حقوق بشر و حقوق مطابقت کاربرد این سالحخصوص را در  زیادی های اساسیچالش ،کنند. این قابلیت

و  حمایت و حفاظت از غیرنظامیانها در خصوص خصوص توانایی این سالحایجاد کرده است. مقاله پیش رو به بشردوستانه

خودمختار بر این اعتقاد هستند کامالً های سالحکاربرد مخالفان  .دهدرا مورد بررسی قرار می تفکیک و تناسبرعایت اصل 

مشکل است؛ درنتیجه  برایشانهای پیچیده محیط توانند مانند انسان تصمیم بگیرند، قضاوت کنند و درکنمیها سالح این که

 کاربرد طرفداران ،در مقابل. در جنگ برآورده کنندصل تفکیک و تناسب را ازجمله ا دوستانهبشر توانند الزامات حقوقنمی

 ها در پرتوسالحتنظیم و کنترل این قوانین در حال پیشرفت است و این پیشرفت ظرفیت کنند ادعا میهای خودمختار سالح

در مناطق خارج ممکن است  خودمختاری کامالً هاسالحرسد که این تحقیق به این نتیجه میدارد.  را حقوق بشردوستانه قواعد

و اصول تفکیک و د کاربرد داشته باشند نبتوانو غیرنظامی هستند  افراد عادیعاری از ها و مناطق دریایی که بیابان ،از سکنه

 وجود دارد. بسیار جدی ییهااما در دیگر موارد تردید ،دنها اعمال کنتناسب را حتی بهتر از انسان

 

های جنگی، حقوق های خودمختار، ربات، حقوق بشردوستانه، سالحاصل تناسب ک،یتفک اصل :یکلیدگانواژ

 مخاصمات مسلحانه.
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Abstract 

The advancement of technology of weapons has led to efforts to develop fully 

autonomous weapons. These robotic weapons will be able to automatically choose and 

shoot target in the battlefield. This capability raises a number of fundamental challenges 

regarding the use of these weapons in accordance with human rights and humanitarian 

law. This paper examines, in particular, the ability of these weapons to protect civilians 

and to observe the principles of non-discrimination and proportionality. Opponents of the 

use of fully autonomous weapons argue that since these weapons are not capable of 

understanding the complexities of the battlefields, their use contradict with the 

humanitarian law requirements. On the other hand, advocates of the use of autonomous 

weapons claim that laws are progressing, and this progress has the capacity to regulate 

and control these weapons in the light of humanitarian law. This study concludes that 

fully autonomous weapons can be used in outlying areas, deserts, and marine areas that 

are free of ordinary civilians, and that these weapons can act as well as human beings and 

observe the principles of discrimination and proportionality; while there are serious 

doubts in concern with the capabilities of such weapons in other. 
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 مقدمه

اخیراً کشورهای دارای تکنولوژی باالی نظامی همچون آمریکا، چین، اسرائیل، کره جنوبی، روسیه و 

های و استقالل باالیی دارند. ماشینخودمختاری اند که آالت و ابزارآالت جنگی ساختهانگلستان، ماشین

های عراق، جنگ د که درهایی از این نوع تسلیحات جنگی هستننمونهجنگی بدون سرنشین و پهبادها 

اند در بینی کردهمحققان هوش مصنوعی پیش (Asardo, 2011, p.5)پاکستان و افغانستان استفاده شدند 
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هایی که در زمینه ساخت پهبادها و هواپیماهای بدون سرنشین شده یشرفتپدر ادامه  چندان دورآینده نه

 Robin) امل انسانی بتوانند فعالیت کنندبدون دخالت هرگونه ع ی ساخته شوند کههایسالحاست، 

Geiss, 2015).  شد که منتشر مصنوعی  هوش انمتخصصنفر از  3000ی با امضای انامه ،2013در ژانویه

 هااخطار دادند و توجه رسانهتسلیحات الوقوع نسل قریبعنوان به 1های کامالً خودمختارسالحدر مورد 

های ها رباتخودمختار که به آن کامالًهای سالح. جلب کردند ی آنهای احتمالو چالش را به این مسئله

که به فرض ساخت  باشندیمها تر از آنیشرفتهپنسل جدید پهبادها و  گویندنیز می 2قاتل یا مهلک

در مقایسه با پهبادها که از ) 3یانسانهرگونه عامل قادر خواهند بود بدون دخالت ها در آینده احتمالی آن

هدف حمله را در میدان مخاصمه انتخاب  کامالً مستقلو  شوند(یمواسطه عوامل انسانی کنترل ر بهراه دو

موضوع در دستورکار سازمان ملل  ،هابه دنبال توجه رسانه کرده و خودشان به سمت آن شلیک کنند.

فت، اما خلع سالح و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر قرار گر یمتحد ازجمله کمیته اول مجمع عموم

  دنبال شد. «های متعارفسیون سالحنکنوا»محور و رئوس اصلی بحث پیرامون این موضوع در جلسات 

های کامالً خودمختار ایجاد شده است، چندان دور از ساخت سالحبنابراین با انتظاری که در آینده نه

 ز خودمختاری که درای اطور جدی به بحث در مورد درجهبهو دانشگاهیان جامعه مدنی  ،هاولتد

ی فنی، حقوقی هااند. جنبههای خودمختار قانونی، سودمند و مطلوب است پرداختهاستفاده و توسعه سالح

های متعارف انجام میاین موضوع به میزبانی سازمان ملل در چارچوب کنوانسیون منع سالحو نظامی 

ی حقوق بشر، کمیته بین المللی های حقوق بشری این موضوع تحت نظارت شورا. همچنین جنبهشود

های بحث سالح صلیب سرخ، مؤسسات دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی در حال انجام و بررسی است.

خودمختار بحثی بسیار جدید است که حتی در جلسات مربوط به آن در کمیته بین المللی المللی کامالً 

رئوس مهم بحث، بررسی ابعاد فنی این های متعارف نیز یکی از صلیب سرخ و جلسات کنوانسیون سالح

 باشد.یمها ها و تاریخچه استفاده از آنها و مسائلی چون شناخت انواع سالحنوع سالح

های خودمختار سالح بحث در ابتدا نگاهی به ادبیات پیراموننگارندگان نیز با در نظر گرفتن این موضوع 

که تا  دنپردازمیالملل له جدید در حقوق بینچون انواع، تاریخچه و تعاریف این مسئ موضوعاتیو 

-های کامالً خودمختار چه تسلیحاتی هستند و این سالححدی برای خواننده  روشن شود منظور از سالح

________________________________________________________________ 

Autonomous Weapons 
2 Killer Robots, Lethal Autonomous Weapons  

.شوندمیا و هواپیماهای بدون سرنشین که به واسطه عامل انسانی از راه دور هدایت و کنترل در مقایسه با پهباده
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این پژوهش، بعد از بیان کلیاتی  .پردازندبه موضوع اصلی تحقیق میسپس  ها با پهبادها چه تفاوتی دارند،

 های کامالً خودمختارسالحبا فرض ساخت احتمالی آیا که  پردازدصلی میاین سؤال ابه در فهم موضوع 

را انتخاب کرده و به آن  حمله ای هدفگونهدر میدان مخاصمه به توانند می هادر آینده، این سالح

  تناسب را تأمین کنند؟ و مواردی چون اصل تفکیک ،که الزامات حقوق بشردوستانهشلیک کنند 

ژوهشی این موضوع، از زمان ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و پهبادها توجه حقوقبه لحاظ پیشینه پ

های جنگی های کامالً خودمختار یا رباتهای فنی جلب شد. سالحالمللی به این پیشرفتدانان جامعه بین

-حقوق بینباشند توجه بسیاری از سوی متفکران نظام یمها تر این نوع از سالحنیز که نسل بسیار پیشرفته

های بسیار مهم در این های مختلف این رشته را به خود جلب کرده است. یکی از حوزهالملل در حوزه

باشد که گزارشگر ویژه حقوق بشر در شورای حقوق ها از منظر حقوق بشر میزمینه بررسی این سالح

نه این موضوع که بحث . ابعاد حقوق بشردوستا(,April 2013 A/HRC/23/47) کندبشر آن را دنبال می

های المللی صلیب سرخ و جلسات مربوط به کنوانسیون منع سالحباشد، در کمیته بیناین مقاله نیز می

های شود. از سوی دیگر در دکترین نیز نویسندگان غیرفارسی زبان بسیاری بر جنبهیممتعارف دنبال 

حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق ها از منظر های این موضوع ازجمله بررسی آنمختلف و چالش

اند. در منابع فارسی پرداخته,Sulliins, 2010)  (Hellstrom, 2013 و اخالق مسئولیت، منع توسل به زور

الملل به نسبت وسیعی وارد زبان بحث بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین و پهبادها از منظر حقوق بین

های های جدید و نسلاما سالحاند؛ پرداختهسی زبان به آن ادبیات حقوقی شده است و نویسندگان فار

خودمختار به دلیل جدید بودن بحث با ضعف منابع در منابع های کامالً خصوص سالحها بهتر آنپیشرفته

 فارسی روبه رو است.
 

 انواع تسلیحات بدون سرنشین  -1

بندی رایجی که از این نوع شوند. تقسیممی های بدون سرنشین به سه بخش تقسیملحاظ مفهومی سالحبه      

 هایسالح)اتوماتیک( و  های خودکارهای کنترل از راه دور، سیستماز تسلیحات وجود دارد، سالح

جهت مهم آن از  ن،بندی و تشریح آاین تقسیم (Humanitarian, 2014, pp.1-5). کامالً خودمختار است
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-میان سیستم 1هایو فهم تفاوتآن کارکردهای ن سرنشین و انواع تسلیحات بدوروشن شدن است که با 

و این نوع از  اندها در ادبیات علمی رایج شدهازجمله پهبادها که به دلیل استفاده از آن های تسلیحاتی

. بعالوه اینکه هر یک از انواع شودتر میروشن های کامالً خودمختارسالحکارکرد  ها،نسل جدید سالح

وزارت دفاع  .طلبدات اخالقی و سیاسی متفاوتی میظو مالحدارند حقوقی متفاوتی  تحلیلها سالح

های و سالحخودکار های خودمختار، سالحنیمههای سالحبه سه نوع  آمریکا تسلیحات بدون سرنشین را

خاصی به کار برده است که با  اصطالحاتنیز  بان حقوق بشردیدهکرده است.  خودمختار تقسیمکامالً 

بین المللی صلیب سرخ  کمیته (Wareham, 2016, p.3).بندی وزارت دفاع آمریکا همخوانی داردقسیمت

خودمختار کامالً های های اتوماتیک و سالحهای کنترل از راه دور، سالحهم از اصطالحات سالح

  .International Committee of the Red Cross Committee, 2014, p.4))است  استفاده کرده

که مورد  های طوالنی استیکی هستند و از مدت 2کنترل از راه دورها با نیمه خودمختارهاهای سالح

خصوص در حوزه کشتار هدفمند ها بهاستفاده از این نوع از سالح 2000. از سال گیرنداستفاده قرار می

برخی اوقات  هاهای آکادمیک بوده است. این سیستممطرح شده است و مرکز توجه عموم و بحث

ای از راه دور به صورت ماهواره رادارهایفاصله نزدیک و برخی اوقات با از توسط اپراتور انسانی 

های بسیاری از نسل(. (Humanitarian, 2014, p.6 گیرنددریایی، هوایی و زمینی مورد استفاده قرار می

شوند. این زیرا از راه دور کنترل میگیرند؛ هواپیماهای بدون سرنشین )پهبادها( در این گروه قرار می

مداران و محققان آمریکا که شود. سیاستاکنون در بسیاری از میادین مبارزه استفاده میتسلیحات هم

اند و ها انجام دادهها هستند تحقیقات بسیاری در مورد این سالحسردمدار استفاده از این نوع از سالح

های بدون . از دیدگاه این محققان استفاده از سالحاندکردهبررسی ی مختلف فنی و حقوقی آن را هاجنبه

های بدون سرنشین آن است های سنتی مزایا و معایبی دارد. ازجمله مزایای سالحسرنشین  نسبت به سالح

افتد و خطر از دست رفتن حیات انسانی وجود ندارد. همچنین ینمکه دیگر حیات خلبان در خطر 

ها نسبت به سالحمربوط به مبارزه با تروریسیم و کشتار هدفمند، این نوع سالحخصوص در مباحث به

های بدون سرنشین های سنتی توانسته است برتری داشته باشد. بعالوه از استقامت و توان باالی فنی سالح

________________________________________________________________ 

1 In the loop, Human on the loop, Human out of the loop Human loop بان اصطالحات تخصصی هستند که دیده

  حقوق بشر به کار برده است.
2 Human in the loop بان حقوق بشر در این رابطه به کار برده است.تخصصی است که دیده اصطالح 
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های موجود در شود زرادخانهشود. در حقیقت ادعا مییمنسبت به هواپیماهای عادی سخن گفته 

طور کامل با مهمات بارگیری ساعت به 1۴توانند در ارتفاع، بیش از یماهای بدون سرنشین مسلح میهواپ

توانند در ارتفاع بارگیری مهمات داشته ساعت نمی ۴شوند در مقایسه با هواپیماهای عادی که بیشتر از 

شند. ازجمله اینکه این بایمهای سنتی دارای معایبی نیز -ها نسبت به سالحباشند. در مقابل، این سالح

ترین این نوع ها سرعت بسیار اندکی دارند. یکی از نیروهای ایاالت متحده آمریکا از پیشرفتهسالح

ها یاد کند. ازجمله معایب دیگری که برای این سالحیمیاد مخاصمه فایده در های بیها به سالحسالح

های بدون سرنشین متصل میها به سالحلینک دادهشود این است که از آنجایی که اپراتور انسانی با یم

 ها را از کار و فعالیت بیندازندتوانند به راحتی آنها میشوند هکرها با حمالت سایبری به این داده

.(Horowitz, et al., 2016, pp.14-18) نوع دیگری از تسلیحات هستند های خودکار یا اتوماتیک سیستم

کنند اما در طول عملیات یا قبل از عملیات مشروط به برنامه نویسی میبدون دخالت انسان کار که 

ها با توجه به نویسی شود و این سالحها برنامهعملیات خاصی هستند؛ یعنی باید عملیات خاصی برای آن

توان اسلحه خودکار ازجمله میکنند. تعریف شده عمل می نویسی خاص و در موقعیت خاصِهمان برنامه

های مداربسته را در این مورد نام های ضدموشکی دفاعی و سیستمهای کروز، سیستمی، موشکنگهبان

شود؛ یعنی این یمها دخالت انسانی کم این نوع از سالح . در(Humanitarian, 2014, pp. 7-10)د بر

در چارچوب  شوند اما خودمختاری کمی دارند وینمواسطه اپراتور انسانی کنترل ها از راه دور بهسالح

 ها شده است قادر به فعالیت و اقدام هستند.نویسی خاصی که برای آنبرنامه

قبل از عملیات یا در طول عملیات به دخالت  1خودمختار کامالً هایدر مقایسه با دو دسته قبلی، سالح

های با سالح ها رادو ویژگی دارد که این نوع از سالح ی کاملد. واژه خودمختارنفوری انسان نیاز ندار

اول: توانایی مستقالنه عمل کردن و درگیر شدن با  .کندمیمتمایز های اتوماتیک خودمختار و سالحنیمه

خاص یا یک فرد خاص را مورد هدف  ئهدف بدون اینکه طوری برنامه نویسی شده باشند که یک  شی

درگیر شدن با هدف یا درگیر گیری اختیاری در مورد حمله به هدف و قرار دهند، دوم توانایی تصمیم

به عبارت دیگر این  ؛(International Committee of the Red Cross Committee, 2014) نشدن با آن

یا برنامه انسانی ها خودشان قادر هستند در میدان مبارزه به صورت اختیاری و مستقل از اپراتورسالح

بدون ها همچنین قادرند این سالح .حمله کنندهدف حمله خود را انتخاب کرده و به آن  ،نویسی خاص

________________________________________________________________ 
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خود را با شرایط در حال تغییر وفق بدهند. هیچ از حمله به هدف خوداری کنند و دخالت اپراتور انسانی 

 ای ندارند. های اتوماتیک یا نیمه خودمختارها چنین خصیهکدام از سالح

 های خودمختارتعریف سالح -2

ها به لحاظ فنی مشخص دی تسلیحات بدون سرنشین تا حدی کارکرد سالحبنبا مروری بر انواع تقسیم

های خودمختار داشتهشد. در این بخش تعاریفی که متخصصان فنی رباتیک و هوش مصنوعی از سالح

المللی چون ها و نهادهای بینهای خودمختار در رویه دولتشود. سپس تعاریفی که از سالحاند، ارائه می

های سازمان ملل ارائه در چارچوب للی صلیب سرخ، شورای حقوق بشر و نشستالمکمیته بین

 شود.  های متعارف شده است، تشریح میکنوانسیون سالح
 دکترین-2-1

نشستی برگزار کرد که در آن حدود صد محقق از « های شناختیاروپایی سیستم موسسه» 2011سال 

به دلیل  در این نشستپرداختند.  خودمختارهای مختلف به بحث در مورد موضوع سالحزوایای 

های متخصصان نتوانستند به تعریف جامعی در مورد سالح های فنی،پیچیدگی موضوع و دیدگاه

استقالل، خودفرمانروایی و خودمختاری در ازجمله بلکه بر چندین کلید واژه خودمختار دست پیدا کنند، 

با ارائه شنان یآرمین کر و فرانکلین و گسر چون در این نشست متخصصانی  ها تأکید کردند.سالح

-Hellstrom, 2013, pp. 99)را روشن کردند  های خودمختار در حوزه هوش مصنوعیعاملتعاریفی 

. دهدارائه می های خودمختارسالحاز  ایویژه نیز تعریف های قاتلرباتآرمین کریشنان در کتاب . 107)

توانند محیط خود را احساس شوند و میریزی میکند که برنامهمیها را ماشینی معرفی این فرد ربات

کرده و آن را به اصطالح دستکاری کنند. از نظر وی خودمختاری قابلیت نسبی چنین ماشینی برای انجام 

نظارت بیشتری  ماشینی به هر قدر ،. بنابر نظر این اندیشمندنیاز ندارد نظارت انساناست که به اقداماتی 

خودمختاری نیمه هایسالحوی، بنابر اعتقاد . کمتر استاین ماشین باشد خودمختاری  ته باشدداشنیاز

ای خاص شوند و برای حمله به هدف خاص و ناحیهاز راه دور کنترل می چون موشکهای کروز که

میان کریشنان های کامالً خودمختار تبدیل شوند. این ظرفیت را دارند که به سالحاند ساخته شده

های تسلیحات رباتیک سالحاز نظر وی . گذاردتمایز می تسلیحات بدون سرنشین، رباتیک، و خودمختار

 . بعالوهکنندشوند و یا مستقل عمل میهستند که یا از دور کنترل می یکامپیوتری مجهز به سنسور

انجام می های کامپیوتری هستند که بدون دخالت انسان مأموریت خود راهای خودمختار سالحسالح

 .(Asardo, 2012, p.14) کنندشلیک میآن  ه هدف خود را شناسایی و بازجمله مستقالً، دهند
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 المللی ها و نهادهای بینرویه دولت-2-2

تعریف میهایی را سالح )مهلک( های خودمختار کشندهنیز ربات 1گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر

کند. عنصر مهم این میشلیک نسانی انتخاب کرده و به آن که هدف حمله را بدون دخالت عوامل ا کند

گی را اعمال میشندکهدف حمله را انتخاب کرده و نیروی  طور مستقلبهتعریف این است که ربات 

دهد نیز تعریف مشابهی ارائه میبان حقوق بشر دیده .Human Rights Council, 2013, Para. 27)) دکن

داند که بدون هیچ گونه دخالت یا تعامل انسان هدف را هایی میرا سالح 2ارخودمخت هایسالحاین نهاد 

تحت  3)ازجمله پهبادها( نیمه خودمختار هایکند. در حالی که سالحانتخاب کرده و به آن حمله می

تواند اقدام آن ربات را متوقف نظارت یک اپراتور انسانی هدف را انتخاب کرده و این اپراتور انسانی می

کمیته بین المللی صلیب سرخ تمرکز خود را بر استقالل در . (Fleischman, 2014, pp. 304-306)د نک

. این هاکند و نه استقالل در نظام کلی سالحها تأکید میعملکردهای مهم سیستم گذاشته است و بر آن

ارکردهای اساسی داند که تا حدی از خودمختاری در کهای خودمختار را هرگونه سالحی میسالحنهاد 

خود مثل انتخاب، تحقیق، کشف، شناسایی، پیگیری، انتخاب هدف و توسل به زور بدون دخالت انسانی 

 International Committee of the Red Cross)د. برای تخریب و خنثی کردن هدف برخوردار باش

Committee, 2016, pp.7-8) 
المللی رویه کشورها، دکترین و رویه نهادهای بین های خودمختار دراز تعاریف مربوط به سالح آنچه

هایی هستند که بدون دخالت عوامل انسانی خودمختار سالح های کامالًسالحوجود دارد آن است که 

گونه نقشی ندارد ها انسان هیچدر استفاده از اینگونه سالح کنند.هدف را انتخاب کرده و به آن حمله می

 دهد. صورت تمام و کمال در میدان مخاصمه انجام می و خود سالح نقش خود را به

 تاریخچه -3

ساخت نیروی دریایی بدون سرنشین که قادر به حمل مهمات باشد به اواخر قرن برای اولین تالش ناموفق 

های هوایی و زمینی بدون سیستم ،آن را انجام داد. تحوالت بعدی "نیکوال تسال"گردد که بر می 19

 خاص و ایها از فاصلهگرفتند. این سیستمکه برای تحویل مهمات مورد استفاده قرار میسرنشینی بودند 

صورت گسترده در ها به سیستم. اگرچه هیچکدام از این گرفتندمورد استفاده قرار می از طریق کابل

________________________________________________________________ 

 خانم هینگز ارائه دادند.  2013یی بود که در سال و فرا قضا یخودسرانه، اختصار یمجازاتهااین گزارش با موضوع گزارش  1

 loop-the-of-out-humanهای خودمختاربان حقوق بشر در مورد سالحاصطالح  تخصصی دیده 2
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رفت و پیش 1یت یابعهای موقبا پیشرفت تکنولوژی ازجمله سیستم .مبارزات مورد استفاده قرار نگرفت

های بیشتر نیز امکان های کنترل از راه دور با مسافتهای از راه دور، مأموریت عملیات سیستمدر فناوری

این  شد. 2های بدون سرنشین از راه دور )پهبادها(پذیر شد. این مسئله باعث کشف و استفاده از سیستم

ی و شناسایی اهداف مورد گیرها در میدان مبارزات با اهداف کسب اطالعات، نظارت، هدفسیستم

است. پیشرفت بعدی توسعه شده عنوان طعمه استفاده ها بهاز این سیستم 1980سال . استفاده قرار گرفتند

بعد از  .(Fleischman, 2014, p.300-301) استفاده از پهبادهای نظامی در میادین جنگی بوده است

 بدون سرنشین در افغانستان استفاده کرد سپتامبر آمریکا برای اولین بار از هواپیمای 11حمالت 

((Horowitz et al., 2016, p.7.  های مختلفی که اینجا شروع شد. عالوه بر نقش جدی ازبحث اصلی و

ها داده شد ارتباط با موضوعات اخیر را توانند داشته باشند نقشی که در میدان مبارزات به آنپهبادها می

های بدون سرنشین رو به افزایش است به حدی که متخصصان تماخیراً خودمختاری سیسد. مطرح کر

 اند هم در حوزه نظامی و هم حوزه غیرنظامی به خودمختاری کامل نیز برسند. بینی کردهپیش

 ها پیشرفت در خودمختاری سالح -4

ن میزان تریبیش 3شده است.ها استفاده تا به اکنون از هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ 1960از سال 

نوع از  نیا. (Horowitz et al., 2016, p.7)پهبادها توسط دولت آمریکا گزارش شده است  استفاده از 

در حال توسعه  یاز کشورها یاریشود بلکه توسط بسیاستفاده نم یصنعت یفقط توسط کشورها هانیماش

استفاده  نیبدون سرنش یماهایاز هواپ نیدر جنگ با فلسط لیعنوان مثال اسرائهم استفاده شده است. به

کشورهایی  اند.کرده فادهکوچک است نیبدون سرنش یماهیاز هواپ زین ینیفلسط یروهایکرده است. ن

اند. ها در میادین مخاصمه استفاده کردهچون عراق، اسرائیل، نیجریه، پاکستان و انگلیس از این سالح

ها هستند و کشورهایی چون هند نوع از سالح کشورهایی چون ایران، چین و عربستان سعودی دارای این

این پهبادها در ابتدا  .(Horowitz et al., 2016, p.7) باشندها مینیز در حال دستیابی به این نوع از سالح

اند که ساخته شده ۴های جدیدی از پهبادهامدل دادند امارا انجام می هدف شناسایی یی چونهامأموریت

________________________________________________________________ 
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2 UAVs

-یبر م 200-2003 یهاسال منیرهبران طالبان و القاعده به جنگ افغانستان و  هیعل کایتوسط آمر یجنگ نیادیاز پهبادها در م ادیاستفاده ز 3

 .گردد

4 MQ-9 



 1398، بهار و تابستان 2، شماره 7، سال المللایرانی سیاست بیننامۀ پژوهش                             274

ما از » گوید:می یکی از نمایندگان نیروی هوایی آمریکادر این رابطه  است. ها تغییر کردهنقش آن

اند به نقش شکارچی استفاده ابتدایی نظارت و شناسایی که پهبادها قبل از عملیات آزادسازی عراق داشته

سال  های زمینی نیز استفاده شده است. پایاناز ربات 2008از سال «. ایمهای قاتل رسیدهواقعی و سالح

ها نظامی نیستند بلکه برای انفجار ربات زمینی ساخته شده است. بیشتر این ربات 12000حدود  2008

همانطور که قبالً بیان شد هنوز سالح 1اند.شدهوسایل انفجاری و نظارت بر مناطق خطرناک استفاده می

کی از آن است که این بینی متخصصان حاتحوالت و پیشاند اما نشدهساخته های کامالً خودمختار 

ها نیز قابل حصول دارند تا حدی که استقالل کامل این سالح ها رو به سوی خودمختاری بیشترسالح

و اند را تشخیص داده شدهزخمی که  یتواند سربازانمی نوعی است که2های جدیداست. ازجمله سالح

توانند آنجایی بوده است که میها تا . پیشرفت این رباتهای پزشکی نیز انجام دهندفوریت برخی

اند که خودمختاری ها ساخته شده. نوع دیگری از رباتمنتقل کنند سربازان زخمی را به یک جای امن

مجهز به یک مسلسل، نارنجک انداز، راکت انداز ضدتانک، دوربین و  هااین سالح 3.دارند بیشتری

ها را کنترل تواند طوری این سالحور میسنسورهای دیگر است. در حال حاضر یک سرباز از فاصله د

 . (Fleischman, 2014, p. 302) کند تا بتواند تیراندازی هم بکنند

سیستمی است که توسط نیروی دریایی توجهی دارد خودمختاری قابلهای تسلیحاتی که از دیگر سیستم

تی است که برای اولین یک سیستم موشکی ضد کش ۴این سیستم با نام فنلکسآمریکا استفاده شده است. 

تواند میعوامل انسانی بار توسط نیروی دریایی آمریکا استفاده شده است. این دستگاه بدون دخالت 

و به آن حمله کند. در این سیستم قرار دهد ارزیابی  موقعیت را مورد، کند، هدف را شناسایی بگردد

به هدف را  نت و جهت نزدیک شدتصمیم به شلیک کردن توسط یک سیستم رادار کامپیوتری که سرع

  (Geiss, 2015, p.6) کنندیکشور از این سیستم استفاده م 2۴شود. هم اکنون کند انجام میارزیابی می

است.  5ی رسیده است اس جی آر وانخودمختار این نوع تسلیحات که به درجه باالیی ازنوع دیگری از 

است که در مدار غیرنظامی مرزکره شمالی و کره  این سیستم تسلیحاتی یک سیستم ثابت توسعه یافته

________________________________________________________________ 
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های حرارتی و سنسورهای گیرد. این سیستم با استفاده از لیزر، دوربینجنوبی مورد استفاده قرار می

 ,Fleischman)حمله را شناسایی کند و به آن شلیک کند  هدفتواند در روز و شب یمادون قرمز م

2014, p. 303) تسلیحات در حال رخداد است و  یهایی که در تکنولوژپیشرفت بنابراین با توجه به؛

شود در یمبینی ی که پیشاگونهروند به بیشتر پیش میکه روز به روز به سمت خودمختاری  یهایسالح

های جدید خودشان مستقالنه و بدون شوند این نوع از سالحیممقایسه با پهبادها که از راه دور کنترل 

به فرض ساخت چنین باید دید که آیا عامل انسانی بتوانند در میادین جنگی فعال باشند، گونه دخالت هیچ

خصوص به خواهند توانست الزامات حقوق بشردوستانه های، آیا این سالحکامالً خودمختار هایسالح

 را رعایت کنند یا خیر؟ اصل تفکیک و تناسب 

 انهسالح خودمختار از منظر حقوق بشردوست هایچالش -5

؟ در چارچوب حقوق بین الملل فقط یک جواب که آیا این است جنگی قانونی  یهاربات استفاده از آیا

ها قانونی هستند یا خیر وجود ندارد. این تکنولوژی بایستی الزامات چندین رژیم حقوقی را در سالح

و  حقوق توسل به زور الملل بشردوستانه، وحقوق بین، ازجمله، چارچوب حقوق بین الملل برآورده کند

های خودمختار را مد نظر قرار این تحقیق در نظر دارد ا تنها از منظر حقوق بشردوستانه سالح .حقوق بشر

حقوق خواهیم کاربرد یک سالح را از منظر قواعد وقتی می های آن را بررسی کند.بدهد و چالش

با توجه به قواعد  که آیادهیم قرار مد نظر را  مسئلهمورد بررسی قرار دهیم در ابتدا باید این بشردوستانه 

ماهیتاً ممنوع است یا خاص سالح ناشی از معاهدات و عرف حاکم بر حوزه حقوق بشردوستانه این نوع 

 آیا کهدهیم این مسئله را مورد بررسی قرار  باید سپسدر صورت عدم ممنوعیت سالحی خاص خیر؟ 

سالح. اند محدودیت و یا وضعیت خاصی داشته باشد یا خیرتومی استفاده خاص و متفاوت از آن سالح

ای یوهشباشند اما های ممنوعه در حوزه حقوق بشردوستانه نمیهای خودمختار به خودی خود از سالح

طبق پروتکل  شود باید با الزامات نظام حقوق بشردوستانه مطابقت داشته باشد.ها استفاده میکه از آن

در میدان مخاصمه استفاده  ابزار جنگیتوانند از هر گونه کشورها نمی»های ژنو الحاقی اول کنوانسیون

 36)ماده « باشد بدون محدودیت تواندنمی کنندها برای مبارزه انتخاب میکه دولتهم ای و شیوه کنند

ی این امر ها به بررسژنو با الزام دولت هاییونپروتکل اول الحاقی کنوانس 36ماده پروتکل الحاقی اول(. 

پروتکل الحاقی است یا خیر رویکردی  36که آیا تحقیق، توسعه یا کسب سالح جدید در تناقض با ماده 

واسطه ارزیابی اصول تفکیک، تناسب و در حقیقت ماهیت این تسلیحات به .پیشگیرانه اتخاذ کرده است

ژنو و های یون.کنوانس(Geneva Academy, 2014, p.9)شود اعمال صدمات غیرضرور مشخص می
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 کندالحاقی آن چارچوب حقوقی توسعه و استفاده از هر گونه سالحی را مشخص می یهاپروتکل

 ارزیابی در حقیقت مال شود.عتردیدی نباید کرد که حقوق مخاصمات بر این حوزه نیز بایستی ا بنابراین

تمامی  تفاده ازاس اصولی چون تفکیک، ممنوعیت صدمات غیرضرور و تناسب اصولی هستند که بر

مشروعیت »المللی دادگستری در نظریه مشورتی مربوط به موضوع شوند. دیوان بینها اعمال میسالح

بر تمامی اصول حقوق بشردوستانه  بر قابلیت اعمال« ایهسته هایاستفاده یا تهدید به استفاده از سالح

 هایکاربرد سالح تیر مورد مشروعد یدادگستر المللی نیب وانید یمشورت یرأتأکید کرد )مخاصمات 

استفاده از هرگونه  ،الملل مخاصماتبا توجه به قواعد و اصول عرفی و معاهداتی حقوق بین .ی(اهسته

 .از منظر الزامات حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار بگیرد یدسالح با

 اصول حقوق بشردوستانه-5-1

ایجاد شده است. در حقیقت حقوق مخاصمات  و اصول آن با هدف انسانی کردنحقوق بشردوستانه 

بشردوستانه با ارائه اصولی چون تفکیک میان افراد و اهداف نظامی و غیرنظامی و ایجاد تناسب میان 

کند. میمحدود عملیات جنگی و رفتار متخاصمان را مقاصد نظامی و صدمات غیرضروری به غیرنظامیان 

توانند اصول تفکیک و های کامالً خودمختار میالحدر این بخش پرسش اساسی این است که آیا س

 .  تناسب را در میدان مخاصمه اعمال کنند

 اصل تفکیک-5-1-1

بدین معنا است که مبارز بتواند نسبت به  عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بشردوستانهبه اصل تفکیک

افراد نظامی و غیرنظامی و مقاصد  میان تا بدین واسطه بتواندقضاوتی منطقی داشته باشد  ،اوضاع و احوال

و صدمه به غیرنظامیان را به حداقل برساند. مسئله اساسی این است  نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شود

های خودمختار به فرض ساخت، این توانایی را خواهند داشت که اصل تفکیک را در میدان که آیا سالح

به خودی خود  های خودمختارتند که اگرچه استفاده از سالحبر این اعتقاد هس برخیمبارزه اعمال کنند؟ 

میان نظامیان و غیرنظامیان و در میدان مخاصمات  حتیرابه توانند میها ناین سالحولی قانونی نیست غیر

ها، سنسورها و که برخی از الگوریتم افراد اذعان دارند. این اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند

ممکن است به خوبی عمل کند و بتوانند اصول حقوق بشردوستانه را  هااین سیستم ی تحلیلیهاقابلیت

برای ارزیابی . بنابر نظر این متفکران، مطلق است این تواناییتوان گفت اما با اطمینان نمیرعایت کند 

انواع مختلفی از این  مورد بررسی قرار داد زیرا طور جداگانهبهباید را  سالحهر ها قانونی بودن این سالح

های موقعیتی که سالحبعالوه . های خاص خود دارندها وجود دارند که هر کدام نیز پیچیدگیسالح

، یعنی مسکونی یا های جنگیکننده است. میدانبسیار تعیین نیز شودبه کار گرفته می در آن خودمختار
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ها و شرایط استفاده از آن میبودن سالحی قانوندر ارزیابی عنصر بسیار مهمی ها، غیرمسکونی بودن آن

های رباتیک؛ آسرو یکی از مؤسسان کمیته بین المللی کنترل سالح. Sassoli, 2014, p.312))باشد 

منظر حقوق بشر و حقوق از  های خودمختار بر این اعتقاد است کهعنوان یکی از مخالفان سالحبه

برای اینکه سلب حق حیات توسط » :بنابر اعتقاد وی ،تندهای خودمختار غیرقانونی هسسالحبشردوستانه 

در تطابق باشد. این  دوستانهالزامات حقوق بشر ید باهای مبارزه قانونی تلقی شود بادر میدانها ربات

به ها ؛ اما این سالحها باید بتوانند در میدان جنگ اصل تفکیک و تناسب را به خوبی اعمال کنندسالح

ت اصول تفکیک ماالزاتوانند نمی بینی بودن روند پیشرفت تکنولوژیلحاظ فنی و خصیصه غیرقابل پیش

 ( (Asero 2012, p.13«را برآورده سازند

گان از کنندهاستفادهاصل تفکیک چندین چالش پیش روی  های خودمختاراز دیدگاه مخالفان سالح

باشد. همین میها پیچیدگی این سیستمهای بسیار مهم لش. یکی از چادهدهای خودمختار قرار میسالح

های عملیاتی پیچیده، ها در محیطچگونه این سالحبینی کرد پیچیدگی باعث شده است تا نتوان پیش

نظامیان از غیرنظامیان و اهداف نظامی از  های مبهم قادر به تفکیکبینی نشده و موقعیتشرایط پیش

های خودمختار اصل تفکیک فقط توجه به یک سری از نظر مخالفان سالح هستند. در حقیقت غیرنظامی

هایی است که در صورت بیکننده مبارزان و غیرنظامیان نیست بلکه توجه به حیات انسانقواعد جدا

روند. در اینجا یک انسان بایستی قبل از اینکه آن جان را بگیرد آگاهانه در ها از دست میتوجهی به آن

 تواند چنین نقشی را انجام دهد؟فکر کند و به قضاوت انسانی بپردازد، آیا یک ربات میمورد آن 

های خودمختار ممکن است بتوانند در شناسایی هدفی روشن و معلوم مانند ربات معتقد است« آرسنر»

کند های متمایزی از خود ساطع مییک موشک سیار با یک هدف خاص یا ایستگاه راداری که سیگنال

های مختلف انسان تمایز قائل شود چه کیک قائل شود اما بسیار غیرمحتمل است که بتواند میان دستهتف

 .( (Sassoli, 2014, pp. 313-315دبرسد به اینکه بتواند رفتار انسان را تفسیر کن

 در اعمالها این سالحکنند عدم توانایی های خودمختار با تشریح چندین مثال سعی میمخالفان سالح

تواند میان چگونه یک ربات میپرسند . این متفکران میروشن کننددر میدان مخاصمه را اصل تفکیک 

؟ آیا تمایز بگذاردو سربازی که سالح واقعی به دست دارد اسلحه به دست دارد اسباب بازی  ی کهکودک

به رز زخمی که از کشیده و یک مبارتواند به راحتی میان تک تیراندازی که روی زمین دیک ربات می

خواهد یک ربات چگونه می تفکیک قائل شود؟مصونیت دارد الملل بشردوستانه حقوق بینموجب 

خواهد میمبارزی که تواند شود؟ آیا یک ماشین میدیگر تهدید تلقی نمیتشخیص دهد که موقعیتی 
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شنی به این در حال حاضر جواب رو Sauer, 2016, pp.6 -7)) ؟را تشخیص دهد خود را تسلیم کند

ولیت ثابت کردن این ؤگویند مسمیهمچنین  های خودمختار مخالفان سالح  ها داده نشده است.چالش

است هایی توانند اصول تفکیک را رعایت کنند بر عهده تکنولوژیستهای خودمختار میمسئله که سالح

هیچ گواهی  نابر نظر مخالفان،بانجام دهد. به خوبی تواند تمامی این وظایف را گویند ماشین میکه می

. در حقیقت مخالفان (Geiss, 2015, p.14) مسائل را تشخیص دهندها بتوانند این وجود ندارد ربات

های خودمختار بر این اعتقاد هستند برای اینکه یک ربات بتواند اصل تفکیک را رعایت کند از سالح

گرها تصویر، تجزیه و تحلیل اطالعات دیگر حسمجهز به قدرت تجزیه و تحلیل پیشرفته  دلحاظ فنی بای

هایی چون آگاهی موقعیتی و به تواناییاین اندیشمندان، اعتقاد  بنابر انایی ادغام اطالعات باشد.و تو

جنگی نیز الزامات فنی بسیار  یهاها به رباتترینشناسایی شیء نیز نیاز است. در حقیقت حتی خوش بین

اند پاسخ دانند امری که متخصصان هوش مصنوعی نتوانستهها الزم میسالح دشواری را برای این نوع از

 . (Waxman, 2013, p.7) ارائه بدهند ،کننده فنی مبنی بر اینکه بتواند اصول تفکیک را راعایت کنندقانع

شود که بحث مشارکت مستقیم غیرنظامیان در درگیریخصوص به این دلیل پیچیده میاصل تفکیک به

حقوق عرفی حاکم بر حقوق ) عنوان یکی از مباحث پیچیده و مورد بحث حقوق بشردوستانهبه ها

هایی انسانکند. با توجه به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، مواجه می بشردوستانه ( آن را با پیچیدگی

ی یک نباید مورد هدف عمد شوند ورزمنده محسوب نمی ندارندمستقیم ها مشارکت که در درگیری

را از دست می شانها مشارکت مستقیم داشته باشند مصونیتحمله واقع شوند اما زمانی که در درگیری

ها نیز سخت و مشکل است که بتوانند کنند برای انسانهای خودمختار ادعا میدهند. مخالفان سالح

یی آستانه هایتفعالشود و چه یمهای خاصی مشارکت مستقیم محسوب یتفعالتشخیص دهند چه 

توقع داشته انتظار بسیار باالیی است که از یک ماشین  ،هااز نظر آن کند.مشارکت مستقیم را برآورده نمی

خصوص این باشیم مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم غیرنظامیان را در مخاصمات تشخیص بدهد. بهباشیم 

های انبوه مسکونی ات در محیطها و مخاصمباشد که بیشتر درگیریبحث از آن جهت دارای اهمیت می

  .Sassoli, 2014, pp. 328)) شودیمتر بسیار پیچیدهدر حال رخداد است و تشخیص این مسئله 

های خودمختار بحثی چالشی است و تمام البته توانایی رعایت الزامات اصل تفکیک توسط سالح

تفکیک را در میدان مخاصمه رعایت  توانند اصلهای جنگی نمیبر این اعتقاد نیستند که رباتمتفکران 

عملیات بدون در های خودمختار بر این اعتقاد است که عنوان یکی از طرفدران سالحسینگر به کند.

. وی بیان توانند از عهده آن برآیندها نمیهایی را قبول کند که انسانتواند ریسکربات مییک سرنشین 
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تشخیص دهد که  خواهدوارد ساختمانی شود و بکه ست ترین کار برای یک سرباز این اکند سختمی

 شودوقتی وارد می کدام یکی از افراد نظامی و دشمن است و کدام یکی غیر نظامی است اما یک ربات

های تصمیمات انسانی و با پیچیدگیدهد حمله قرار میفقط انسانی که دارای سالح گرم است را مورد 

  (Asaro, 2012, p.16). سرو کار ندارد

های سالح توان با قطعیت گفتینم اعتقاد هستند که های خودمختار بر اینبرخی دیگر از موافقان سالح

کنند قوانین در حال پیشرفت ها رعایت کنند اما ادعا میاصول تفکیک را مانند انسان توانندیخودمختار م

رتو آن حقوق بشردوستانه را رعایت ها بتوانند در پاست و این پیشرفت ظرفیت آن را دارد که این سالح

ای استفاده شوند که به مبارزان در اعمال اصل تفکیک توانند به گونهمی هاگویند این سالحکنند. می

یکی از متخصصان هوش  .استفاده شوند که قضاوت انسانی را از بین ببرندای شیوهکمک کند نه اینکه به 

اصل تفکیک را توانند در میدان مخاصمه یم خودمختاری هاسالح مصنوعی بر این اعتقاد است که

ها را توانند شکل و اندازه اهداف را ارزیابی کنند، سرعت آنرعایت کنند زیرا سنسورهای مدرن می

ای که استفاده شده است را بشناسند، بتوانند به محیط و اطراف آن گوش تیبین کنند، انواع نیروی محرکه

همچنین طرفدران  .(Sassoli, 2014, p. 310-312) دالکترونیکی را ردیابی کننفرا دهند و دیگر گازهای 

ها از منظر های خودمختار به صورت کلی از این سالحهای خودمختار با برشمردن مزایای سالحسالح

د گیرنها را در میادین مبارزه میکنند. ازجمله اول اینکه این ماشین جای انسانحقوق بشردوستانه دفاع می

و کثیف مانند  کنندههای کسلها در موقعیتکنند. بعالوه رباتو تلفات انسانی در میدان مبارزه را کم می

هایی های جنگ بیابانی که تحت تأثیر مه، دود، شن و ماسه و گرد و غبار هستند و همچنین محیطمیدان

کنند. بسیاری عمل میتر و ایمنبهتر  اندکه با مواد آالینده بیولوژیکی، شیمیایی و رادیواکتیو آلوده شده

های نظامی در بلند مدت به تمرکز نیاز دارند و استرس فیزیکی و استرس روانی کارایی انسان از مأموریت

ندارند و فعالیت طوالنی  نیاز به ریکاوری، غذا و استراحتها این درحالی است که رباتکند را کم می

های خودمختار برای این یکی دیگر از مزایایی که طرفداران سالحکند. ها را کم نمیمدت کارایی آن

 ی کهها  از احساسات انسانی برخودارد نیستند و تصمیماتشمارند این است که این رباتها بر میسالح

شود مثالً خشمی که یک سرباز به دلیل مرگ رفیق خود علیه ها ناشی نمیمتأثر از احساسات است از آن

و فجایع انسانی به بار  کنندها تجاوز نمیزند یا رباتکند از یک ربات سر نمیعمال میدشمنان خود ا

های خودمختار از این دیدگاه با برشمردن بنابراین طرفداران سالح ؛(Geiass, 2015, p. 20) آورندنمی

  .کنندهای جنگی در اعمال اصل تفکیک را توجیه میها عدم توانایی رباتمزایای کلی این سالح
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 اصل تناسب  -5-1-2

های های خودمختار از منظر حقوق بشردوستانه بحث بر سر توانایی سالحهای سالحیکی دیگر از چالش

عنوان یکی از اصول مهم ؛ بهاصل تناسبهای مخاصمه است. خودمختار در رعایت اصل تناسب در میدان

خسارات و صدمات حمله به اهداف نظامی در ن میا اینکه طرفین مخاصمه بتوانند یعنی حقوق بشردوستانه

که حتی حال مسئله این است که  آورند تناسب ایجاد کنند.صدماتی که به غیرنظامیان وارد میمقایسه با 

، همچنان باید با این ارزیابی همراه در میدان مخاصمه اعمال کندتفکیک را اصل اگر یک سالح بتواند 

شده و صدمه احتمالی به غیرنظامیان بینید میان مقاصد نظامی پیشتوانباشد که چگونه این سالح می

ای حمالت به اهداف و افراد نظامی را سازمان دهد که به به گونه تواندتعادل ایجاد کند؟ آیا سالح می

 ؟ صدمه وارد نکندبیش از حد  غیرنظامیان 

در مورد  ای است.امر بسیار پیجیدهرعایت اصل تناسب توسط ماشین گران بر این اعتقاد هستند که تحلیل

این اصل نیز مانند اصل تفکیک همه اتفاق نظر دارند که ابتدا باید موقعیت میدان مخاصمه را ارزیابی 

برنامه ها نظر داد. بر این اساسکرد و با توجه به شرایط دیگر در مورد رعایت اصل تناسب توسط ماشین

های خودمختار منطقی در مورد اعمال اصل تناسب توسط سالحنویسان بر این اعتقاد هستند که قضاوت 

در آن به کار گرفته خواهد  هاینبه محیط عملیاتی و میادین جنگی دارد که این نوع از ماش زیادی بستگی

ن شهری و پیاده نظام، یدادر میهای خودمختار سالحتناسب توسط اجرای اصل ارزیابی  ،نظر اینشد؛ بنابر

های انبوه محیطنسبت به ماشین در مقابل ماشین که غیر نظامیان وجود ندارد های جنگ ها،ییزیر دریا

مسکونی و شهری که اعمال اصل تناسب به ارزیابی مقاصد نظامی در مقابل تلفات جانی و انسانی بستگی 

ودمختار های خمخالفان سالح. (Groves, 2016, p.4-5) ، بسیار متفاوت استباشدکننده میدارد و تعیین

در مورد اصل بتوانند  مانند انسان کهتوانند طوری طراحی شوند یمها آیا این ماشینکنند میسؤال 

گویند های خودمختار میمخالفان سالحبکنند؟  تفکیک و تناسب در میدان مخاصمه قضاوت ارزشی

تقریباً صفر  الی را بگیردو احتم خسارات ناخواستهجلوی  م بتواندمثالً اینکه از سالح انتظار داشته باشی

عمل  یخوببه بینی های غیرقابل پیشتوانند در محیطهایشان نمیها با توجه به قابلیتاست زیرا سالح

را ارزیابی کنند و بتوانند میان مقاصد نظامی های غیرمسکونی ممکن است بتوانند در محیطکنند اما 

ای توانند به گونهها میهای ایستا این سالحدر محیط؛ زیرا مقاصد نظامی و غیرنظامی تعادل ایجاد کنند

 .(Geiass, 2015,p. 22) را مقاصد غیرنظامی تشخیص بدهند مقاصد نظامیکه برنامه نویسی شوند 

های خودمختار گویند در مورد توانایی اعمال اصل تناسب توسط سالحهای خودمختار میمخالفان سالح

شان در ها و استعمالها پاسخ داد تا بتوان در مورد آنبه آن چندین پرسش وجود دارد که بایستی
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مقاصد نظامی در مقابل صدمه و آسیب به د از مخاصمات تصمیم گرفت. ازجمله اینکه چه زمان بای

؟ چه میزان تلفات انسانی در مقابل تخریب یک تانک دشمن یا ایجاد یک پل گذشتغیرنظامیان 

که تخریب یک پل به تخریب مدرسه کنار آن بیانجامد چه باید  قابل تأیید باشد؟ وقتی تواندیم

های خودمختار این است که ی اصلی مخالفان سالحهایکی از ادعا Geiass, 2015, p. 22))کرد؟

الملل مشخص نیست و اجرای دقیق اصل تناسب یکی محدوده دقیق و اجرای اصل تناسب در حقوق بین

توان انتظار داشت ماشین چگونه میحال باشد، وق بشردوستانه میهای مبهم در حقها و حوزهاز چالش

های خودمختار پاسخ به این از نظر مخالفان سالح ای چنین چالشی را دقیق انجام دهد؟بتواند حوزه

که در هر مورد خاص باید شرایط و اوضاع و احوال خاص آن  نیاز داردقضاوتی بسیارارزشی  ،سؤاالت

ریزی ای برنامهها را به گونهتوان این ماشینبنابراین مسئله اصلی این است که آیا می را مد نظر قرار داد؛

و به خوبی عمل  دنهای خاصی که نیاز به قضاوت ارزشی دارد را در نظر بگیرد موقعیتنکرد که بتوان

ربه و از جهای خودمختار بر این اعتقادند که قضاوت ارزشی از یک طرف نیازمند ت؟ مخالفان سالحکنند

یعنی قدرت  ،چنین امریهستند؛ بنابراین  ری انسانیوامطرفی تعلیم و تربیت است. تجربه و تعلیم و تربیت 

افزایش تجربه نیروهای نظامی در اعمال و ارزیابی درست اصل تناسب و تعلیم و تربیت نیروهای نظامی 

دمختار قادر نخواهند بود اصل های خودرنتیجه سالح ،ها غیرممکن استدراین راستا در مورد ربات

  .((Geneva Academy, 2014, p.14-15 رعایت کنند به خوبی تناسب را

مربوط در مواردی محاسبات  ،کنند نیروهای نظامی همهای خودمختار ادعا میطرفداران سالحدر مقابل 

دهند که انجام میرا غلط به ایجاد تناسب و تعادل میان مقاصد نظامی و صدمات وارده به غیرنظامیان 

مثالً یکی از این اشتباهات فاحش را ناتو در بحران کوزوو مرتکب شد.  ؛دنآوربار میفجایع بسیاری به 

ها مورد حمله های صربستانیعنوان تانکاشتباه بهبه های مأمور حمل پناهندگان را ناتو اتوبوس ،در واقع

تواند تضمین کند که این نیروها دچار خطا و تصمیم حتی تعلیم گسترده هم نمی ،هاقرار داد. به زعم آن

های خودمختار بر این عقیده هستند که اگرنتوان به قطع گفت بنابراین طرفداران سالحاشتباه نشوند؛ 

ها نیز صادق است توانند اصل تناسب را به خوبی رعایت کنند این امردر مورد انسانها نمیسالح

(Geiass, 2015, pp.22-24). روشن که مسئله کلیدی این است  معتقدند های خودمختارالفان سالحمخ

 بتوانند مانند انسانها نویسی در طی دو دهه آینده پیشرفت کند این رباتبرنامه نیست حتی اگر تکنولوژی

توانند پیدا شوند که پاسخ به این سؤاالت را هایی میروشن نیست که آیا الگوریتم .قضاوت ارزشی بکنند

و تخریب تانک  ددر یک و نیم واحد محاسبه شو تواندیی کنند؟ آیا مثالً حیات غیرنظامیان مطراح
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و یا ارزش  ؟دند توسط یک ماشین به تعادل و توازن برسنآنها بتوان یدشمن در دو واحد سپس هر دو

قیقت ؟ در حرا اعمال بکنداصل تناسب ماشین بتواند د و نثابتی به حیات انسان و مقاصد نظامی بده

ها و قابلیتنویسان و متخصصان هوش مصنوعی باید ماتریکسی طراحی کنند که بتواند این تواناییبرنامه

گیری انسان ممکن است در تصمیم گویندهای خودمختار میلفان سالحاها را در ماشین ایجاد کند. مخ

عمل کنند بر عهده  توانندمی هانها بهتر از انسادچار خطا شود اما مسئولیت ثابت کردن این امر که ماشین

های خودمختار هنوز باشد. امری که موافقان و مهندسان طرفدار سالحهای خودمختار میمدافعان سالح

  (.(Geneva Academy, 2014, pp.14-15 اند ثابت کنندنتوانسته

تقاد است که خیلی های خودمختار بر این اععنوان یکی از نهادهای مخالف سالحبان حقوق بشر بهدیده

نویسی شود که بتواند تعداد نامحدود سناریوهایی که ای از قبل برنامهغیرمحتمل است یک ربات بگونه

در  (Waxman, 2013, pp.12-16) بینی کندقرار است با آن روربه رو شود را ارزیابی و از قبل پیش

ها میمیان در میدان نیستند این سالحنظاگویند زمانی که غیرهای خودمختار میمقابل طرفداران سالح

گویند حتی های خودمختار میمخالفان سالح ها رعایت کنند.توانند اصل تناسب را حتی بهتر از انسان

ها بدون مشکل نیستند، مسئله اساسی هایی با دقت زیاد بدانیم اما آنهای خودمختار را ماشیناگر ما سالح

ای را بدون نقض هرگونه ارزیابی که هدایت کننده د مأموریت پیچیدهتواناین است که آیا یک ربات می

انتظار بسیار ها هایی توسط رباتانجام چنین مأموریترسد دهد انجام دهد؟ به نظر میاین سالح به آن می

توانند اصل تفکیک را به درستی ها عالوه بر اینکه نمیربات  .(Groves, 2016, pp.14-15) باالیی است

ها در زمینه اعمال اصل تناسب نیز حرف زد و های آنتوان با اطمینان از تواناییحداقل نمی ام دهندانج

بشوند. همانگونه که گفته شد اوضاع و  ضروری به غیرنظامیانممکن است سبب ایجاد صدمات غیر

در برخورد ا رای احوال میادین جنگی نیز به صورت مداوم در حال تغییر است که قضاوت انسانی پیچیده

البته از . د شدناین امور بدون نظارت انسان عملی نخواه رسدبه نظر می طلبد؛ بنابراینبا شرایط متغیر می

ها ممنوع هستند یا همیشه غیرقانونی هستند بلکه ممکن توان نتیجه گرفت که این سالحاظهارات باال نمی

ها ها یا در مناطق دورافتاده این سالحجنگ رباتیا به عبارتی  های ماشین در مقابل ماشیناست در جنگ

کارایی داشته باشند اما در مورد شرایط عادی و در مناطق انبوه شهری و مسکونی که خصیصه بسیاری از 

ها بتوانند اصول باشد تردیدی بسیار جدی وجود دارد که این سالحمبارزات و مخاصمات دنیانی اخیر می

  .انسان اعمال کنندتناسب و تفکیک را بهتر از 
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 گیری تیجهن

و چاره  در برابر رفتارهای وحشیانه در جنگ به مذاکره تاریخی طوالنیدر یک فرایند جامعه جهانی 

هاست. به دنبال این تالشماحصل بخشی از حقوق بشردوستانه و قواعد  اصول نشسته است.  اندیشی

ین دغدغه و موضوع ترمهمودمختار، های خهای جدید در زمینه ساخت سالحپیشرفت تکنولوژی

ها این است که آیا این سالح کنندیجلساتی که کارشناسان رباتیک و حقوق بین الملل برگزار م

 موافقین .تناسب و یا تفکیک را رعایت کنند یا خیراصول اصول حقوق بشردوستانه ازجمله  توانندیم

 هاتر از انسانپردازش اطالعات بسیار سریع ها در سنجش وگویند این سالحهای خودمختار میسالح

گیری و هدف گیری را باال تصمیمدر سرعت و دقت و  باالیی دارند ها انعطاف پذیرید. آننکنعمل می

بعاله شود. تلفات جانی کمتر می ،ها به جای سربازان انسانیبا جایگزین شدن ماشین . همچنینبرندمی

 ی چونها به دلیل فقدان احساساتبر این اعتقاد هستند که این سالح های خودمختارها به سالحخوشبین

ها به خوبی از انجام دهند که انسانسنگین و حساسی را توانند وظایف می یترس، انتقام و منفعت شخص

های خودمختار بر این اعتقاد هستند که اگر تصمیم به ها به سالحبدبین ،در مقابل آیند.ها بر نمیپس آن

های خودمختار بعالوه سالح شود.ها کم انگاشته مین انسان به ماشین سپرده شود ارزش حیات انسانکشت

د. ممکن است دچار خرابی و نمورد سوء استفاده قرار بگیردیگر هر تکنولوژی  نیز ممکن است مانند

کنند فاده میها استها درست است که خطرات اندکی را برای طرفی که از آننقص فنی شوند. این سالح

ها را ندارند خطرات بیشتری کند در عوض برای مبارزان و غیرنظامیان دشمن که این سالحایجاد می

فاقد ها مخالفان همچنین معتقدند این سالح شوند.کنند و سبب جنگ نامتقارن و ناعادالنه میایجاد می

انسان، جایی احساسات و شفقت  بنابراین ممکن است در؛ احساسات مثبت مانند شفقت و دلسوزی هستند

توان انتظار چنین امری را داشت. نتیجه مباحثات ها نمیهایی باز بدارد اما از این رباترحمیوی را از بی

ها و مناطق دریایی که افراد ها در مناطق خارج از سکنه یا بیاباناین است که ممکن است این سالح

ها اعمال کنند و اصول تفکیک و تناسب را حتی بهتر از انساناشند بتواند کاربرد داشته ب نباشندغیرنظامی 

در حقیقت  .تردیدی بسیار جدی وجود داردهایی که افراد غیرنظامی ساکن هستند موقعیتاما در دیگر 

های پیچیده را درک محیط توانندیهای خودمختار از توانایی قضاوت انسانی برخوردار نیستند و نمربات

اتخاذ تصمیم پیچیده حقوقی و اخالقی برای تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان در محیط الزمه کنند.

ز منظر حقوق های خودمختار ابررسی سالح مسئله اصلی در های غیرایستا قضاوت انسانی است.

ها در میادین جنگی نیست بلکه حذف تدریجی انسان از میادین تنها معرفی این نوع از سالح ،بشردوستانه
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واگذار کردن تصمیم کشتن انسان به یک های خودمختار مخالفان سالحجنگ است. از دیدگاه 

  .الگوریتم در ماشین که مسؤول اقدامش نخواهد بود مسلماً نقض کرامت انسانی خواهد بود
 های پیشنهادیپژوهش

خأل  یختار نوعکامالً خودم هاینظرند که استفاده از سالح نیخودمختار بر اهای . مخالفان سالح1

 فرمانده،: بود خواهد هااقدام ربات یمسئول قانون یچه کس کندیکه معلوم نم کندیم جادیا یتیمسئول

نخواهند داشت  زهانگی هادولت یی،و پاسخگو تیخود ربات؟ بدون مسئول ای دکننده،یتول س،نوی برنامه

که  ییاز آنجا کنندیودمختار ادعا مخ هایموافقان سالح در مقابل. کنند نیرا تضم انیرنظامیغ اتیح

را  زیشوند که همه چ یسیبرنامه نو یطور توانندیم ایکنند یرا ثبت م زیهمه چ یوتریکامپ هایستمیس

. دبو خواهد ترآسان تینهاد مسئول یاجرا نبنابرای کنند؛ تررا آسان تیاحراز مسئول توانندیم و ثبت کنند

طلبد. های خودمختار خود بحثی جدا میمورد مسؤولیت سالحبررسی این دو دیدگاه متفاوت در 

 نهزمی در هادولت یجابیچون تعهدات ا یمباحث خاص یجنگ هایربات تیولئمس نهیدر زم نیهمچن

به سربازان و  ییو اتخاذ رهنمودها یتعهد به تالش و کوشش کاف استانداردهای ها،عملکرد ربات

خصوص،  نیمقاله مجال پرداخت به آن وجود نداشت. درا نیاست که در ا یفرماندهان مباحث جالب

 .دطلبیم یشتریب یو بررس قیتحق زیخودمختار ن هایبابت عملکرد سالح یاشتراک تیمسئول

گیری در مورد حیات و مرگ انسان به واگذاری تصمیم. مدافعان علم اخالق بر این اعتقاد هستند که 2

تواند خود می نیز های خودمختار از منظر اخالقحث بررسی سالحچالشی اخالقی است؛ بنابراین ب ماشین

 بحثی مجزا باشد که در این مقاله مجال پرداختن به آن وجود نداشت.

 ییدر حوزه حقوق بشردوستانه همگرا المللنیحقوق ب شدنیانسان میتحوالت پارادا یاز نمودها یک. ی3

 دیحقوق بشر در زمان مخاصمات تأک تیت بر رعاتحوال نی. اباشدیحقوق بشر و حقوق بشردوستانه م

 دانیدر م هااگر نقش انسان ایاست که آ نیا یاساس لهئخودمختار مس های. در رابطه با سالحکندیم

 های)جنگیدر جنگ فراانسان شود؟یا کاسته مهشدن جنگ یبرود لزوماً از انسان انیجنگ از م

رفتار  میمفاه انیاز ارتباط م توانیم ایآ دهندیجنگ انجام م دانمی در را انسان نقش ها( که رباتکیربات

 و حقوق بشر در چارچوب حقوق بشردوستانه حرف زد؟   یانسان
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