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On banning autonomous weapon systems: human rights 

automation, and the dehumanization of lethal decision-making 

 

 :مستقل یحاتیتسل هاییستمسممنوعیت  بابدر

 1مرگبار هایگیرییمتصماز  ییزداانسانحقوق بشر، هدایت خودکار و 

 
 2پیتر آسارو

 

 

 چکیده

تسلیحاتی  هاییستمس برای المللیینباین مقاله به بررسی تحقیقات اخیر در رابطه با ایجاد یک ممنوعیت 

بعضی از محققانی است که چنین  هایینگرانپیش رو به دنبال پرداختن به  یمقاله .پردازدیم مستقل

حقوق بشر  با توجه به ، برای چنین ممنوعیتی،این مقاله .دانندیم سازمشکلممنوعیتی را به دالیل مختلف 

نه تنها بر اساس آن این ممنوعیت که  دهدیممورد بحث قرار  نظری را اییهپا، و اصول حقوق بشردوستانه

 المللینبضمنی به قضاوت انسانی در حقوق  یالزام به طور مشخص، اخالقی است، بلکه قانونی نیز هست.

، تناسب و ضرورت در واقع این شرط در اصول تفکیک مسلحانه وجود دارد. مخاصماتحاکم بر  بشردوستانه

ژنو و به صورت قطعی در حقوق  یچهارگانه هاییونکنوانسمانند  المللیینبکه در معاهدات نظامی 

به صورت تلویحی در حقوق نیز  ی مشابهاصول است.به طور ضمن بیان شده ؛ اندآمده عرفی المللینب

مردم، صرف نظر از  یهمهبشری برای  یهاحقبرخی  یکنندهینتضمکه  است بشر ذکر شده المللینب

ست که حقوق بشر نسبت به حیات بر این ا بحث ما است. هازمان یهمهخاستگاه ملی یا قوانین محلی و در 

وجود دارد، داللت بر یک  هاحقامکان بازنویسی این  هاآنمراحل قانونی و شرایط محدودی که تحت  و

 ،در زمان صلحمشخصا،  د.ر و مستقل دارخودکا هاییفناوراز  یاگستردهخاص نسبت به طیف  ییفهوظ

مکلف هستند که قدرت یا امکان  هادولتنظامی و  یهاسازمانو در زمان جنگ، رزمندگان،  هادولتافراد و 

اخالقی و قانونی انسان، به ماشین و یا فرآیند خودکار  گیرییمتصماستفاده از نیروی مرگبار را مستقل از 

و  مستقلسالح خودکار و  هاییستمساز  ی گستردهبه نظر من، بهتر است پیش از ظهور طیف واگذار نکنند.

شده و  تثبیت المللیینبایجاد تهدیدات جدی نسبت به حقوق اساسی افراد، این تعهد به عنوان یک هنجار 

 بیان شود. ،در درون یک معاهده

                                                           
 برگردان به فارسی: نرگس انصاری  1
. است ربات بینایی تحقیقات و طبیعی زبان پردازش عصبی، هایشبکه مصنوعی، هوش یحوزه در فعال تکنولوژی فیلسوف آسارو، پیتر 2

 کنترل المللیبین یکمیته رییس نایب و موسس اعضای از استنفورد، دانشگاه حقوق دانشکده یجامعه و اینترنت مرکز محقق عضو آسارو

 نیویورک شهر نیواسکول عمومی تعامل بخش در ایرسانه مطالعات یدانشکده تکمیلی تحصیالت هایبرنامه مدیر و روباتیک تسلیحات

 .است
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گیری مرگبار، حقوق  هدایت خودکار، تصمیم ،سیستم تسلیحاتی مستقل، پهپادها، هارباتواژگان کلیدی: 

 بشر، کنترل تسلیحات

 

تمن، نوئل شارکی، توسط یورگن آل 3برای کنترل تسلیحات روبات المللیینب ییتهکم، 2009سپتامبر در 

، خواستار بحث و بررسی پیرامون اییانیهببا صدور ، ی کوتاهپس از مدتتشکیل شد.  راب اسپارو و اینجانب

 شدیم: سیستم های تسلیحاتی مستقلبر روی  المللیینبایجاد یک ممنوعیت 

ارتش رباتیک و خطراتی که این تسلیحات برای صلح و امنیت  یتوسعهبا توجه به روند سریع 

که فورا  خواهیمیم المللیینب یجامعهاز ؛ کنندیمن در زمان جنگ ایجاد و غیرنظامیا المللیینب

کاهش  هایستمسا تهدیدات ناشی از این پیرامون یک رژیم کنترل تسلیحات را آغاز نماید ت ،بحث

پیشنهاد ما بر این است که بررسی مورد نظر، موارد زیر را در بر بگیرد: ممنوعیت توسعه،  .یابد

در  گیرییمتصمنباید مجاز به  هاینماش؛ مستقل مسلحبدون سرنشین  هاییستمساستقرار و کاربرد 

 4باشند. هاانسانمورد کشتن 

، دانشمندان و گذارانیاستساز آن زمان، این موضوع مورد توجه فیلسوفان، حقوقدانان، افسران نظامی، 

فعلی برای  سیستم های تسلیحاتی مستقلِبحث اولیه بر ناتوانی  متخصصان روباتیک قرار گرفته است.

تمال تامین این الزامات و حدس و گمان در مورد اح بشردوستانه المللینبقانونی حقوق مطابقت با الزامات 

 در آینده، متمرکز شده است.

و تناسب،  قادر به اجرای اصول تفکیک مستقلآیا سیستم  کهیناد از خاص عبارتن هایینگرانیک سری 

آیا ممکن است که در مقابل  ینچنهم؛ و باشدیم ،ژنو است یچهارگانه هاییونکنوانسکه مد نظر  چنانآن

به سمت  هاتوجهی، بر اساس مباحث ابتدای ، فردی را مسئول شناخت.هایستمسغیرقانونی این  هاییبآس

تکمیلی، که شامل  یمعاهدهنیازمند یک  بین الملل بشردوستانهشده است که آیا حقوق  این سوال جلب

اکثر قریب به اتفاق مردم و تعدادی از دانشمندان،  کهیحالدر  است، خواهد بود. فناوریممنوعیت صریح این 

مرگبار نباید مستقل باشند، افرادی  هاییستمسوکال، افسران نظامی و مهندسان بر این نکته توافق دارند که 

ممکن  تقلسیستم های تسلیحاتی مس المللیینبومعتقدند که ممنوعیت  اندکردهموضع مخالف را انتخاب 

اشتباه است و  یریگموضعمن معتقدم که این  5، غیرضروی و یا حتی غیراخالقی باشد.موقعیباست که 

                                                           
3 See www.icrac.net. 
4Jürgen Altmann, Peter Asaro, Noel Sharkey and Robert Sparrow, Mission Statement of the 

International 

Committee for Robot Arms Control, 2009, available at: http://icrac.net/statements/ (this and all links 

last 

visited June 2012). 
5 Ronald C. Arkin, Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots, CRC Press, 2009; Gary 

Marchant, 

Braden Allenby, Ronald C. Arkin, Edward T. Barrett, Jason Borenstein, Lyn M. Gaudet, Orde F. 

Kittrie, 

Patrick Lin, George R. Lucas, Richard M. O’Meara and Jared Silberman, ‘International governance of 

autonomous military robots’, in Columbia Science and Technology Law Review, 30 December 2010, 



 

3 
 

اخالقی و قانونی ما این است که از  ییفهوظ اقدام شود. هایستمسبرای ممنوعیت این  تریعسربایستی هر چه 

، جلوگیری نماییم و کنندیمکه بدون نظارت انسان عمل  هایییستمسمرگبار به  گیرییمتصمتفویض اختیار 

 گیرییمتصمعلوم و مهندسی خود را بر بهبود عملکرد اخالقی بشر به هنگام  یتوسعهمنابع تحقیق و 

 المللینبدر راستای پشتیبانی از این استدالل، این مقاله بر اساس حقوق بشر و حقوق  متمرکز کنیم.

به عالوه،  .کندیمعرضه  تسلیحاتی مستقل هاییستمس المللیینببرای ممنوعیت  نظری ییهپا بشردوستانه،

محترم شمرده و محافظت  المللیینببزرگ از حقوق داخلی و  یحقوق بشر توسط بخش کهینابا توجه به 

گسترش  گریتهدا تواندیم، این حقوق وضعیت مستقلی نسبت به قوانین موجود دارد و در نتیجه شودیم

در ادامه بحث خواهم نمود که  جدید باشد. هاییفناور یحوزه برای مقابله با مسائل مطرح شده در واعدق

 گیرییمتصمبر این اصل استوار خواهد بود که اختیار  سیستم های تسلیحاتی مستقل المللیینبممنوعیت 

ذار کرد بلکه این امر باید در واگ خودکاربه یک فرآیند  توانینمبرای شروع استفاده از نیروی مرگبار را 

 اتخاذمسئولیت انسان باقی بماند تا پیش از گرفتن جان یک انسان، تصمیمی آگاهانه و بررسی شده  یحوزه

 .شود

بین الملل بشردوستانه از قوانین از جمله قوانین داخلی، حقوق بشر و حقوق  یاگستردهاین اصل برای طیف 

سیستم های تسلیحاتی  یتوسعهنفع فعلی در  اول، یدرجهدر  که جاآناز  دارد.به همراه پیامدهایی را 

با این حال، به  .کنیمیمبر روی پیامدهای حقوق بشردوستانه تمرکز  برای کاربردهای نظامی است، مستقل

برای حفظ نظم داخلی، کنترل جمعیت، کنترل  هادولتتوسط  سیستم های تسلیحاتی مستقلهنگام کاربرد 

 ی مشابهبالقوه مرگبار، اصل هاییتفعالمرزی، حفاظت از زندانیان، تامین امنیت امکانات و سرزمین یا دیگر 

برای  هاسازماناین سیستم توسط افراد و  یریکارگبه. این امر در مورد شودیممانند اصل مذکور رعایت 

بر روی حق حیات نیز  ینچنهم .کندیمی که شامل استفاده از زور هستند نیز صدق امنیت یهابرنامهانجام 

مشابه ممکن است در مورد تصمیمات خودکاری که در  یهااستدالل دسته از گرچه این شودیمتمرکز 

مورد بررسی قرار  شوندیمموجب انکار و یا نادیده گرفتن دیگر حقوق انسانی نیز  چنینیینا هاییتفعال

دستگیری، بازداشت و محدودیت حرکت،  شامل موارد زیر باشد: تواندیمخودکار  هاییتفعالبگیرند؛ این 

دعوا، محرومیت از بهداشت و درمان، تجمعات  یاقامهجستجو، نظارت و ردیابی، تبعید، خلع ید و سلب حق 

وق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و عمومی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان و حق رای و دیگر حق

 6فرهنگی.

 

 سیستم های تسلیحاتی مستقل

                                                                                                                                                                                     
available at: http://ssrn.com/abstract=1778424; Kenneth Anderson and Matthew C. Waxman, ‘Law 

and 

ethics for robot soldiers’, in Policy Review, 28 April 2012, available at: 

http://ssrn.com/abstract=2046375. 
حقوق بشر سازمان ملل  المللیینب هاییهاعالمبه رسمیت شناخته شده شامل  المللیینبحقوق بشری که در حال حاضر در قوانین  6

حقوق مدنی و سیاسی و و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و  المللیینبجهانی حقوق بشر، میثاق  ییهاعالم یدربردارندهمتحد که 

 که البته محدود به این موارد نیستند. باشدیمفرهنگی 
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 هاآننوع  ینترمشخصخودکار است که  هاییفناورش کاربرد اخیر شاهد افزای یمسلحانه هاییریدرگ

بدون سرنشین کنترل از راه دور توسط ارتش آمریکا )و دیگر کشورها(، در  مسلح استفاده از هواپیماهای

پیچیده و متعدد پرواز  یندهایفرااین دسته از هواپیماهای جنگی قادر به انجام  .باشدیمدیگر  هایینسرزم

، حفظ یک مدار اطراف یانقطه جهانی موقعیت یاب یسامانه خودکار، از جمله برخاست و فرود خودکار،

دکار و قابلیت پردازش متعدد، واز تصاویر خ یامجموعه ینچنهممکان موقعیت یاب در ارتفاع معین شده و 

چرا که هنوز تحت  شوندینممحسوب مستقل ، باشندیمکامال خودکار  هایستمساین  کهیحالدر  .هستند

عالوه بر این، با وجود مسلح بودن به تسلیحات مجهز به برخی  7.کنندیمنظارت و کنترل مستقیم انسان کار 

 هایستمسهنوز این هدایت شونده،  یهابمبلیزری و  یشوندههدایت  یهاموشکخودکار مانند  هاییتقابل

نگرانی اصلی این مقاله، تبعات  و شلیک، وابسته به هدایت مستقیم انسان هستند. یریگهدف یمرحلهدر 

یک سیستم تسلیحاتی بدین ترتیب  و شلیک است. یریگهدفکردن مراحل  خودکارحقوقی و اخالقی 

تحت عنوان سیستمی تعریف نمود که قادر به هدف قرار دادن و شروع به کابرد نیروی  توانیمرا  مستقل

طبق این تعریف  8مرگبار باشد. گیرییمتصمبالقوه کشنده، بدون نظارت و دخالت مستقیم انسان در فرایند 

سیستم سالح مستقل  ،(Predator and Reaper) ریپرو  پریدیترهواپیماهای بدون سرنشین فعلی، مانند 

که در حال حاضر تحت  هایییتفعالنزدیک، آن دسته از  ییندهآبا این حال، روشن است که در  نیستند.

دارند، ممکن است به صورت خودکار دربیایند و در نتیجه، حذف دخالت مستقیم انسان در  کنترل انسان قرار

 از طریق نیروی مرگبار را به دنبال داشته باشند. برای درگیری با اهداف گیرییمتصمروند انتخاب اهداف و 

پهپادها تنها نگرانی موجود نیستند؛ چرا که درحال حاضر، تعداد زیادی سیستم زمینی، دریایی و زیردریایی 

تحت عنوان سیستم دفاعی ثابت مانند تفنگ نگهبان و  ینچنهموجود دارد که ممکن است مسلح شوند. 

که ممکن است به صورت خودکار قادر به اعمال نیروی کشنده به هنگام حمالت سایبری  مختلف یهاحالت

 ، بدون دخالت مستقیم انسان باشند.یریگهدف

 گیرییمتصمم نظامی، دخالت مستقیم انسانی را به هنگا یهاروشمختلف تسلیحات و  یهانمونهدرحالی که 

 المللینبحقوق  یجامعهنگرانی و هراسی جدی را میان  یفناور هاییتقابلمرگبار دارا نیستند، موج جدید 

                                                           
. شودیم، استفاده کنندیمکه بدون کنترل و نظارت مستقیم انسان عمل  هایییستمسط مهندسان برای تعیین توس "مستقل"اصطالح  7

تکراری،  هاییاتعمل یدربردارندهیا فرآیندهای بدون نظارت که  هایستمسخودکار برای تمایز میان  یواژهمهندسان از  ینچنهم

رباتیک یا مستقل که در محیط باز، پویا و  هاییستمسد )مانند ماشین ظرفشویی( از هستن ساختاری و معمولی بدون اطالعات بازخوردی

. گیردیم)مانند اتومبیل بدون راننده( مورد استفاده قرار  کنندیمغیرساختاری بر اساس اطالعات بازخوردی از حسگرهای متعدد عمل 

حسگرها و محاسبات احتمالی محدود  بینییشپغیرقابل  یهاداده، جدای از وابستگیشان به هایستمس، تمام این هاتفاوتصرف نظر از این 

که کامال ثابت و قطعی هستند پیروی  الگوریتمی یهادستورالعملاز  ،گیرندیمکه گاهی برای یادگیری و اصالح خطا مورد استفاده قرار 

 .کنندیم
ح مستقل استفاده کردم تا نشان دهم که ممکن است سیستم میان عناصر متفاوتی من از اصطالح سیستم تسلیحاتی مستقلبه جای سال 8

تا یک سیستم تسلیحاتی مستقلرا ایجاد کنند. به عنوان مثال،  کنندیمتوزیع شده باشد اما با این وجود این عناصر با یکدیگر کار 

از پهپاد نظارتی دریافت کرده و در محلی دیگر، از آن اطالعات برای اطالعات را  تواندیماز جهان قرار گرفته  یانقطهکامپیوتری که در هر 

، بدون دخالت و نظارت انسان استفاده کند، در نتیجه سیستم تسلیحاتی شوندهیتهداسیستم سالح  ییلهوسشروع و هدایت حمله به 

الزم نیست  -مستقل و سالح گیرییمصمتو  یریگهدفحسگرها، –. بدین ترتیب، اجزای سیستم تسلیحاتی مستقلشودیممستقلتشکیل 

 ارتباطی به هم متصل شوند. یهاحلقهمستقیما به یکدیگر متصل باشند و یا در یک مکان قرار گرفته باشند؛ بلکه تنها باید از طریق 
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 به همراه داشته است. هایییستمسو متخصصان نظامی در رابطه با مشروعیت اخالقی و قانونی چنین 

صلیب سرخ، در کنفرانسی در شهر سان  المللیینب ییتهکمیس قبلی که دکتر جیکوب کلنبرگر، رئ چنانآن

 بیان کرد: 2011رموی ایتالیا، در سپتامبر 

بین الملل دارای هوش مصنوعی بوده که قادر به اجرای حقوق  مستقلیک سیستم کامال 

قابل توجهی برای تحقیقات در این حوزه صرف  یبودجهمنافع و  کهیدرحال خواهد بود.بشردوستانه 

 یینهزمدر  هایستمساین  یتوسعه .اندنشدهمسلح  هایییستمسشده است، هنوز چنین 

استقرار چنین  چالشی تاریخی را ایجاد کرده که ممکن است غیرممکن باشد. یسینوبرنامه

 ی گستردهچنین طیفاین امر هم به همراه داشته است. تغییر عمده در الگو و رفتار جنگیسیستمی، 

که بایستی قبل از توسعه و استقرار چنین  کندیماز مسائل حقوقی، اخالقی و اجتماعی را مطرح 

کرد که  یزیربرنامه یاگونهمورد بررسی قرار بگیرند. ممکن است که بتوان رباتی را به  هایییستمس

 یابرنامهاما اگر از لحاظ فنی طراحی  از یک انسان رفتار کند. ترمحتاطو  تراخالقانهدر میدان نبرد 

غیرممکن باشد و این سیستم نتواند در شرایط جنگی،  تسلیحاتی مستقلقابل اعتماد برای سیستم 

 هاییفناورعمال قواعد حقوقی موجود بر ... اِ؟شودیممطابق با حقوق بشردوستانه عمل کند، چه 

خاص و شاید  هاییژگیودر پرتو  قواعد جدید این سوال را به همراه خواهد داشت که آیا این

که ممکن  بینییشپقابل  یدوستانهات انسان با توجه به تاثیر ینچنهمو  ،هایفناوراین  یسابقهیب

اتخاذ  هادولتدر شرایط خاص،  کافی روشن هستند و یا خیر؟ یاندازهاست داشته باشند؛ به 

 9.اندکردهرا انتخاب خواهند کرد و یا انتخاب  ترروشنی مقررات

مستقل با  هاییفناورتوانایی مطابقت  یینهزمی در جد هایینگرانکه کلنبرگر بیان کرده است،  چنانآن

تعداد زیادی از متخصصان نظامی حرکت تکنولوژیک  کهیحالدر  فعلی وجود دارد. یبشردوستانهحقوق 

 گذارانیاستساز جمله  هاآن، بیشتر اندکردهاستقالل بیشتر شناسایی  سیستم تسلیحات مرگبار را به سمت

 :اندکردهمسائل اخالقی ابراز  یحوزهدفتر ایاالت متحده در وزارت دفاع، نگرانی خود را در 

مستقل برای اطمینان از درگیری اخالقی، ضروری است؛ با این ایجاد محدودیت بر روی تسلیحات 

جنگ که  فضای .ترسختاست  یساخت سالح مستقلی که وضعیت رفع خطر داشته باشد کارحال 

بایستی  مستقل هاییستمسبسیار آشفته و پیچیده است و  کنندیمنظامی در آن کار  هاییستمس

سازگاری با دشمن، ارتباطات تخریبی، خطرات زیست  قادر به اجرای متناسب عملیات باشند.

نبرد، حمالت سایبری، اختالل در عملکرد و اصطکاک در  یصحنهمحیطی، حضور غیرنظامیان در 

روبرو شود  بینییشپبا شرایط غیرقابل  مستقلجنگ، همگی معرف این احتمال هستند که سیستم 

در مقایسه با انسان، فاقد هوش  هایستمسه این ک جاآناز  و بر اساس الگویی ناخواسته عمل کند.

نسبتا پیچیده نیز در صورت مواجهه با  هاییتمالگورمتنی گسترده و یا حس مشترک هستند، حتی 

                                                           
9 Jakob Kellenberger, ‘Keynote Address’, International Humanitarian Law and New Weapon 

Technologies, 

34th Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law, San Remo, Italy, 8–10 

September 2011, pp. 5–6, available at: 

http://www.iihl.org/iihl/Documents/JKBSan%20Remo%20Speech.pdf. 

http://www.iihl.org/iihl/Documents/JKBSan%20Remo%20Speech.pdf
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 خواهند شد. ، با شکست روبروهاآن، خارج از پارامترهای معین و طراحی شده برای هایییتموقع

تمام اشکاالت  بینییشپچرا که  کندیموارتر مدرن، مشکل مذکور را دش هاییانهراپیچیدگی 

و فعالیت از خود نشان دهد  یبرداربهرهاحتمالی یا رفتارهایی که سیستم ممکن است به هنگام 

 10سخت خواهد بود.

شوند و از سوی دیگر  یزیربرنامهمستقل مجهز به هوش مصنوعی باید از قبل  هاییستمسکه حتی  جاآناز 

بسیار محدودی برای یادگیری و انطباق وجود دارد؛ طراحی سیستمی که قادر  هاییتقابلدر بهترین حالت، 

 هنگامی که )ابهام جنگ( هستند بسیار سخت و یا حتی غیر ممکن است. به مواجهه با مه و اصطکاک جنگ

ت ، سواالپردازیمیمبه بررسی پیامدهای این مسئله برای حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه 

، تناسب ل حقوق بشردوستانه یعنی اصل تفکیکمتعدد اخالقی و حقوقی به ویژه در ارتباط با مطابقت با اصو

 مسئولیت و پاسخگویی، روبرو خواهیم شد. دشواری شناسایی ینچنهمو و ضرورت نظامی 

اخالقی و اجتماعی را نیز به همراه دارند از جمله  هایینگراناز  یامجموعه سیستم های تسلیحاتی مستقل

خطر از رزمندگان به غیرنظامیان و پتانسیل  گسترشنامتقارن،  یهاجنگبه مسائل مربوط به  توانیم

منجر به حذف رزمندگان از  هایییستمسچنین  11، اشاره کرد.هادولتآغاز جنگ برای  یآستانهکاهش 

کاهش  ینچنهم؛ شوندیمرا در اختیار دارند  هاآنمیدان جنگ و کاهش خطر تلفات برای افرادی که 

این موارد در مجموع باعث کاهش  سیاسی و خطرات شرکت در جنگ را نیز به همراه دارند. هایینههز

 یامنطقه ثباتییبپتانسیل ایجاد  تی مستقلسیستم های تسلیحابه عالوه،  شروع جنگ خواهد شد. یآستانه

و جهانی، مسابقات تسلیحاتی، تکثیر سالح به بازیگران غیردولتی و یا شروع درگیری خارج از مقاصد سیاسی 

، ممکن باشندیمی مرگبار بدون نظارت انسانی که قادر به کاربرد نیرو هایستمساین  بشر را دارا هستند.

است حتی زمانی که رهبران سیاسی و نظامی چنین اقداماتی را مناسب تشخیص ندهند، به اعمال نیروی 

بنابراین،  12، خارج از کنترل انسان شوند.هایریدرگکشنده بپردازند و در نتیجه منجر به شروع و یا تشدید 

برای مدیریت  المللیینب یهاسازمانو توانایی  المللیینبتهدیدی جدی برای ثبات  هایستمساین 

 ، به حساب خواهند آمد.هایریدرگ

است  آن رسدیماولین سوالی که به نظر  13تحت حقوق بشردوستانه، هایستمساین  حقوقیاز لحاظ مقبولیت 

  14و تناسب خواهند بود. مستقل قادر به تامین اصول تفکیک هاییستمسکه آیا 

                                                           
10 Paul Scharre, ‘Why unmanned’, in Joint Force Quarterly, Issue 61, 2nd Quarter, 2011, p. 92. 
11 Peter Asaro, ‘How just could a robot war be?’, in Adam Briggle, Katinka Waelbers and Philip A. E. 

Brey 

(eds), Current Issues in Computing And Philosophy, IOS Press, Amsterdam, 2008, pp. 50–64, 

available at: 

http://peterasaro.org/writing/Asaro%20Just%20Robot%20War.pdf. 
12 By analogy, one should consider the stock market ‘Flash Crash’ of 6 May 2010, in which automated 

highfrequency trading systems escalated and accelerated a 1,000-point drop in the Dow Jones average 

(9%), the 

single largest drop in history. See Wikipedia, ‘Flash Crash’, available at: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_crash. 
13 Noel Sharkey, ‘Death strikes from the sky: the calculus of proportionality’, in IEEE Technology 

and Society 

http://peterasaro.org/writing/Asaro%20Just%20Robot%20War.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_crash
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عملیاتی  هاییطمحدر  این امر که بینییشپما در  و عدم توانایی هایستمسبا توجه به پیچیدگی این 

؛ مشکل بزرگ دیگری نیز کنندیممبهم چگونه عمل  هاییتموقعو  بینییشپپیچیده، شرایط غیرقابل 

جدید، با الزامات  تسلیحاتی مستقلسیستم  متوجه شد، توانیم از چه طریق کهیناو آن  شودیمایجاد 

، مطابقت اشاره شدهپروتکل الحاقی اول  36 یماده در که چنانآنتحمیل شده توسط حقوق بشردوستانه، 

در تاکتیک و تسلیحات  فناوری هایینوآور ییندهفزاسرعت  توانیم، چگونه تریکل؛ و به صورت 15کندیم

 16جنگی را اداره نمود.

به این معنا  ، اپراتور مشخصی تعیین نماییم.هایییستمسبرای چنین ممکن است نتوان  کهنگرانی دیگر آن 

معین، نتوان هیچ شخصی را مسئول دانست  هاییتوضعدر  تسلیحاتی مستقلسیستم یک  که برای اقدامات

جلوه باشد که مسئول شناختن اپراتور غیرمنصفانه  بینییشپغیرقابل  چنانآنرفتار سیستم  کهیناو یا 

امکان ایجاد مسئولیت کیفری را که نیازمند دو عنصر  ،هایییستمس، چنین بدین ترتیب ممکن است 17د.کن

و یا تراژدی از جانب سیستم  رحمییبدر صورت اِعمال  18از بین ببرند. مجرمانه است، قصداخالقی و فاعلیت 

، ممکن است مواردی چون کندیمانسانی عمل  کاربرکه تحت نظارت و یا دستور  تسلیحاتی مستقل

نظارت بر زیردستان نادیده گرفته شود که در این حالت عملی که در حالت  ییفهوظمسئولیت فرمانده و 

در نتیجه،  ، این چنین تلقی نخواهد شد.مستقلتحت پوشش سیستم  شدیمعادی جرم جنگی محسوب 

در  هاآنپاسخگو باشند و به تنظیم  هایستمسدر برابر طراحی و کاربرد این  هادولتبسیار مهم است که 

 بپردازند. المللیینبسطح 

                                                                                                                                                                                     
Magazine, Vol. 28, No. 1, 2009, pp. 16–19; Noel Sharkey, ‘Saying “no!” to lethal autonomous 

targeting’, in 

Journal of Military Ethics, Vol. 9, No. 4, 2010, pp. 369–383; Markus Wagner, ‘Taking humans out of 

the 

loop: implications for international humanitarian law’, in Journal of Law Information and Science, 

Vol. 21, 

2011, available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1874039; Matthew Bolton, 

Thomas 

Nash and Richard Moyes, ‘Ban autonomous armed robots’, Article36.org, 5 March 2012, available at: 

http://www.article36.org/statements/ban-autonomous-armed-robots. 
14 See in particular, Articles 51 and 57 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions address the 

protection of the civilian population and precautions in attack. Protocol Additional to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed 

Conflicts, 8 June 1977, 1125 UNTS 3 (entered into force 7 December 1978), available at: 

http://www2.ohchr.org/english/law/protocol1_2.htm. 
دید جنگی، برای مطالعه، توسعه، تحصیل و یا استفاده از یک سالح، ابزار و یا روش ج"پروتکل اول الحاقی:  36متن کامل ماده  15

عضو عالی متعاهد متعهد است تا مشخص نماید که به کارگیری این نوع سالح، در بعضی و یا همه شرایط، توسط این پروتکل و یا هر 

 "عام که قابل اجرا نسبت به آن دولت است، ممنوع گردیده است یا خیر. المللنیبحقوق  یقاعده

16 Richard M. O’Meara, ‘Contemporary governance architecture regarding robotics technologies: an 

assessment’, in Patrick Lin, Keith Abney and George Bekey, Robot Ethics, MIT Press, Cambridge 

MA, 

2011, pp. 159–168. 
17 Robert Sparrow, ‘Killer robots’, in Journal of Applied Philosophy, Vol. 24, No. 1, 2007, pp. 62–77. 
18 M. Wagner, above note 11, p. 5. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1874039
http://www.article36.org/statements/ban-autonomous-armed-robots
http://www2.ohchr.org/english/law/protocol1_2.htm
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 هایستمسدر مورد چگونگی برخورد با این  المللیینب یجامعهبه عنوان یک  در این مقطع از زمان بایستی

نگاه کنیم و یا به عنوان یک تغییر  گذشته هاییفناور یادامهبه عنوان  هاآنتصمیم بگیریم. آیا باید به 

فعلی برای مقابله با  یبشردوستانهآیا حقوق بشر و حقوق  بنگریم؟ فناوریاز  ی جدیدکیفی به سمت نوع

آیا  و یا تجدیدنظر عمده خواهند بود؟نیازمند تغییر اندک  کهینامرگبار کافی هستند؛ یا مستقل  هاییفناور

تسلیحاتی خواهد شد که  یتوسعهمطلوب است و یا این امر موجب اختالل در  هایستمسممنوعیت این 

 قابلیت بیشتری در احترام به هنجارهای اخالقی و قانونی دارند؟

به علت حذف قضاوت انسانی به هنگام شروع کاربرد نیروی  سیستم های تسلیحاتی مستقلاز نظر من، 

بنابراین در غیاب قضاوت و بررسی  نظامی هستند. هاییرنوآویک تغییر کیفی در  یدربردارندهمرگبار، 

تهدیدی برای تضعیف حقوق بشر خواهند بود. دالیل خوبی برای روشن کردن حقوق  هایستمسانسانی، این 

 تسلیحاتی مستقلتدوین صریح ممنوعیت کاربرد سیستم  ییلهوسبه  بین الملل بشردوستانهبشر و حقوق 

. مزایای چنین ایستندیمانتقاداتی که تاکنون بیان شده،  یهمهدالیل در برابر  به عالوه، این وجود دارد.

 تصریح و تدوینی عبارتند از:

از طریق تعیین اصول  سیستم تسلیحاتی مستقلمختلف نسبت به  یهادامنهاجتناب از گسترش  -1

 خودکار باشد. تواندینمو چه چیزی  تواندیمکه مشخص نماید چه چیزی  یاکننده محدود

بوده و قادر به  هاآنکه انسان در مرکز طراحی  هایییفناور یتوسعهبیشتر در  گذارییهسرما -2

 افزایش رفتارهای اخالقی و قانونی در میدان نبرد باشند.

افراطی هنجارهای اخالقی و قانونی حاکم بر مخاصمات مسلحانه که ممکن  ثباتییبجلوگیری از  -3

 به دنبال داشته باشند. هایستمساست این 

زمانی که جان انسان در خطر است، الزامات  خودکارکه فرآیندهای  صورتبدین  ایجاد اصلی قانونی -4

 .کنندینماخالقی را تامین 

بر اساس حفاظت از هنجارهای حقوق بشر و دیگر  المللیینب یجامعهبدین ترتیب مطلوب است که 

 حرکت کند. سیستم های تسلیحاتی مستقل المللیینببه سمت ممنوعیت  افراد،هنجارهای حفاظت از 

 

 مرگبار گیرییمتصم

از لحاظ قانونی و اخالقی غیرمجاز است،  سیستم تسلیحاتی مستقلبه هنگام بحث در این مورد که کاربرد 

موفق به تطابق با شرایط الزم  سیستم های تسلیحاتی مستقلالزم است این نکته روشن شود که چگونه 

 سیستم تسلیحاتی مستقلالزم است که مفهوم  ینچنهم برای کشتن مجاز در مخاصمات مسلحانه نیستند.

را به عنوان سیستم خودکاری معرفی  سیستم تسلیحاتی مستقلدر حال حاضر کافی است که  اصالح شود.

، هدایتگر و یا سرپرست انسانی، شروع به کاربربدون تصمیم مشخص، آگاهانه و عمدی  تواندیمکرد که 

 استفاده از نیروی کشنده کند.

بدون سابقه نیستند به این معنا که انواع مختلفی از تسلیحات قدیمی و اولیه  هایییستمسمسلما، چنین 

دفاع خودکار که در مخاصمات  هاییستمسخاص و  یشوندههدایت  یهاموشک، هاتله، هاینممانند 

به خودی خود  هایستمس یک نظر، بر اساسدر واقع،  نیز وجود دارند. ،شدهیماستفاده  هاآنانه از حمسل
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در نتیجه این  خودکاری هستند که مجهز به و یا در کنترل سالح هستند. هاییستمسسالح نیستند بلکه 

چرا که تمایل این  اندکردهافکار سنتی مربوط به سالح و کنترل تسلیحات را با چالش روبرو  هایستمس

درعوض،  نظرات بر این است که بر روی سالح به عنوان یک ابزار یا وسیله و یا آثار مخرب آن تمرکز کند.

که ممکن است انواع زیادی  کنیم از این لحاظ به سیستم نگاه تا شودیمموجب  سیستم تسلیحاتی مستقل

 ییلهوسسالح را دربرداشته باشد و بر روی فرآیندی که به از تنظیمات حسگرها، پردازش اطالعات و استقرار 

 19، تمرکز نماییم.بنددیمآن زور را به کار 

را زمانی که شروع به  (human-in-the-loopحاضر )-در ارتش آمریکا، سیاستی وجود دارد که سیستم انسان

 آیدیممهندسی عوامل انسانی  یحوزهاز  حاضر-انسانعبارت  .نمایدیم، دنبال کندیمکاربرد نیروی مرگبار 

هنگامی که زمان کاربرد نیروی مرگبار فرا  که انسان بخش جدایی ناپذیر سیستم است. دهدیمو نشان 

که در آن چرخه هر تصمیم  باشد گیرییمتصم یچرخه یدربردارندهاست که  بسیار مهم سیستمی ،رسدیم

به اصطالح  «کشتن ییرهزنج»در اصطالحات خاص نظامی،  .شودیمبه استفاده از نیروی کشنده گرفته 

 آمریکا شامل شش مرحله است: یمتحدهکه در نیروی هوایی ایاالت  کندیماشاره  گیرییمتصم یچرخه

بر روی حرکت به  ییهابحثاخیرا  20.یافتن، معین کردن، دنبال کردن، هدف گیری، درگیر شدن و ارزیابی

صورت گرفته؛ مدلی که در آن انسان ممکن است ( human-on-the-loop) «ناظر-انسان»سمت مدل سیستم 

، نظارت دهندیمرا خود انجام  گانهششمراحل  یچرخهبر روی یک و یا چند سیستم که بسیاری از اعمال 

-کنترل مستقیم انسان در مدل سیستم انساناین تغییر، یک موضع میانه را میان  رسدیم به نظر کنند.

 ایجاد کند. سیستم تسلیحاتی مستقلحاضر و 

است و یا خیر،  یک سالح مستقلآیا سیستم مورد نظر  کندیمکه مشخص  یامرحله ینترمهمبا این حال، 

از کنترل مستقیم انسان و به صورت خودکار انجام  جداو درگیری را،  یریگهدفاین است که آیا مراحل 

را که قادر به انتخاب اهداف و استفاده از نیروی  هایستمساز  یادسته توانیمبدین ترتیب  و یا خیر. دهدیم

 نامید. سیستم تسلیحاتی مستقلانسان هستند،  یآگاهانهتوجه خاص و مرگبار بدون 

اتوماتیک به کاربرد سالح و یا استفاده از زور، یا بر عکس،  گیرییمتصماین تعریف، ایجاد اتصال سببی 

انسان از کنترل مستقیم استفاده از زور توسط یک سیستم خودکار را به عنوان یک  گیرییمتصمجدایی 

انسان به یک سیستم  گیرییمتصم هاییتمسئولتفویض  .کندیماخالقی و حقوقی مهم شناسایی  یمسئله

 است. مهمیحقوقی و اخالقی  یمسئله، هاانسانبرای گرفتن جان  مستقل

مرگبار، الزم است اما کافی نیست. یک فرآیند  گیرییمتصمتوجه داشته باشید که حضور انسان در فرآیند 

مرگبار قانونی بایستی شرایط دیگری را نیز داشته باشد از جمله تایید اهداف مشروع و آغاز  گیرییمتصم

دریافت  آموزش مناسب،، موارد پس از گذشت مدت زمان کافی برای سنجش آن هاآنکاربرد زور علیه 
                                                           

جدید جنگی بودن،  یهاروشپروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو، سیستم سالح مستقل، بر اساس سالح، ابزار و یا  36در کالم ماده  19

و یا  یریگهدفموجود در روشی جدید، مانند  یشدهاین نکته است که کاربرد سالح تایید  . این امر متضمنگیرندیمموضوع بازبینی قرار 

 جدید است. هاییوهششلیک خودکار، خود به تنهایی موضوع بررسی به عنوان ابزار یا 
20 Julian C. Cheater, ‘Accelerating the kill chain via future unmanned aircraft’, Blue Horizons Paper, 

Center 

for Strategy and Technology, Air War College, April 2007, p. 5, available at: 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cst/bh_cheater.pdf. 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cst/bh_cheater.pdf


 

10 
 

 ناکارآمد را در برابر فردی . ممکن است به نظر آسان بیاید کهنعات درست و پاسخگو و مسئول بوداطال

از او بخواهند که پس از نمایش رایانه قرار داده و لیستی از اهداف معین شده را به او بدهند و  یصفحه

چنین شخصی که مجبور به  .دفرد اعمال زور کننسبت به آن  ،کمه، با فشار دادن یک دشناسایی اهداف

از زمانی برای تامل، یا بدون دسترسی به اطالعات کافی و مرتبط برای  یمندبهرهسریع بدون  گیرییمتصم

 اتخاذ یک تصمیم درست و یا تحت استرس شدید جسمی و روحی است، ممکن است بهتر از یک ماشین

 احتمال .آوریمیمبه حساب سی متناسب بودن تصمیم یک فرد، به هنگام بررچنین عواملی را  .عمل نکند

بسیار  اندشدهو موجب عواقب ناخواسته  اندگرفتهکه تحت چنین شرایطی تصمیم  مسئول شناختن افرادی

را کاهش  گیرانیمتصمکه این عوامل مسئولیت  جاآناز  اما با این حال بایستی پاسخگو باشند. کم است

، به دهندیمتحت چنین شرایطی را افزایش  گیرییمتصمکه احتمال  هایییستمس، طراحی و کاربرد دهدیم

ت از طراحی عمدی سیستمی که فاقد عوامل مسئولیت و پاسخگویی اس خودی خود غیرمسئوالنه است.

ایجاد  به خودی خود غیراخالقی و غیرمسئوالنه است. زمانی که نوبت به منظر اخالقِ طراحی و مهندسی،

تحت  ،به عمل انساننسبت نباید مالحاظاتی که  ،رسدیممرگبار  گیرییمتصماستانداردهایی برای ارزیابی 

عملکرد  توانیمعالوه، این واقعیت که  به خود برای این معیارها اشتباه کنیم. هایآلیدهارا با  شودیماجبار 

باید سطح پایین آورد به این معنا نیست که  مستقلیک سیستم  انسان در چنین تصمیماتی را تا سطح

 معیارهای قضاوت خود نسبت به آن تصمیمات را تنزل دهیم.

از طریق روند مذاکرات  المللیینب یمعاهدهدر یک  سیستم تسلیحاتی مستقلتعریف دقیق  کهیدرحال

باید ایجاد اصلی باشد که بر اساس آن بدون اطالع و  یامعاهدهمتعدد تعیین خواهد شد، محور مهم چنین 

هر سیستمی که از طریق حذف انسان از  ینچنهمگرفت؛  هاانسانتوجه انسان نتوان تصمیم به گرفتن جان 

کنترل  یحوزهاین پیشنهاد در مرگبار، اصل مذکور را نادیده بگیرد، باید ممنوع شود.  گیرییمتصمفرآیند 

که قرار است از آن سالح  اییوهشچرا که نه بر روی یک سالح مشخص، بلکه بر تسلیحات جدید است 

 یهاسالحو یا  هاآنمعاهدات قبلی کنترل تسلیحات بر تسلیحات خاص و اثرات  .کندیماستفاده شود تمرکز 

یروی ویض قدرت نباید بر تف مستقل یهاسالحدر عوض، ممنوعیت بر روی  .اندشدهمتمرکز  غیر تفکیکیذاتا 

 بدون نظارت مستقیم و کنترل انسان، تمرکز کند. خودکارند مرگبار به یک فرای

 

 شرط الزم برای قضاوت انسانی در قتل قانونی

بین الملل به منظور قانونی بودن گرفتن جان انسان در مخاصمات مسلحانه، باید الزامات قواعد حقوق 

 و تناسب هستند. درگیری مکلف به اعمال اصول تفکیک به طور مشخص، طرفین رعایت شود. بشردوستانه

 در مطابقت با این اصول وجود دارد. مستقل تسلیحاتیزیادی در مورد توانایی سیستم  یهابحث

 یزیربرنامهرا  سیستم تسلیحاتی مستقل یاگونهبه داد آن است که  توانیمپیشنهادی که  ینتربلندپروازانه

دستورات فرمانده مطابقت داشته  ینچنهمکنیم که با اصول حقوق بشردوستانه و قواعد مشخص درگیری و 

محدود، پیشنهاد آن است که حقوق بشردوستانه به صورت قواعد  یسینوبرنامهبراساس سنت  21باشد.

بدین  ترجمه شود.، که دقیقا مشخص کنند چه عملی با توجه به چه موقعیتی ممنوع است، یسینوبرنامه

                                                           
21 R. C. Arkin, above note 3, pp. 71–91. 
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که صریحا  شود سیستم تسلیحاتی مستقلتوسط  انجام عملیمانع  تواندیمترتیب یک حاکم اخالقی فرضی 

 تواندیم سیستم تسلیحاتی مستقلکه چون  کندیمآرکین استدالل  .بشردوستانه استخالف قواعد حقوق بر

باهات و از بسیاری از اشت؛ شودینم جاآنقرار بگیرد که به علت خطیر بودن، انسان وارد  هایییتموقعدر 

در مطابقت با قواعد حقوق بشردوستانه نسبت  هایستمس. در این حالت کنندیمنقاط ضعف انسان جلوگیری 

 .کنندیمبه انسان بهتر عمل 

 :داندیمکه کلنبرگر نیز آن را اغواکننده  چنانآناین پیشنهاد تا حد زیادی جذاب است 

، اجازه دهید تا به مزایای احتمالی آن در مورد گیرندیممورد بحث قرار  هاینولوژتکهنگامی که این 

و تناسب بدان معنی است که اقدامات  ی بیندازیم. احترام به اصول تفکیکحفاظت بیشتر نیز نگاه

در نظر گرفته  به هنگام حملهپروتکل الحاقی اشاره شده است،  51احتیاطی خاصی، که در ماده 

 یهاروشمل تعهد مهاجم به انجام تمام اقدامات احتیاطی به هنگام انتخاب ابزار و این مورد شا شود.

حمله با عنایت به اجتناب و به طور کلی به حداقل رساندن تلفات و خسارات تبعی به غیرنظامیان 

ممکن  هاروباتدر برخی موارد، عملیات سایبری یا کاربرد تسلیحات کنترل از راه دور یا  .باشدیم

را به  ترییجزئرنظامی کمتر و یا خسارات مالی است در مقایسه با تسلیحات متعارف، تلفات غی

در عمل، انجام اقدامات احتیاطی بیشتری نیز ممکن است چرا که این تسلیحات  همراه داشته باشند.

 ینچنهمهدف و  تریقدقو اغلب با برخورداری از زمان مناسب برای انتخاب  تریمنا یافاصلهاز 

 شاید .زنندیمانتخاب زمان حمله در راستای کاهش تلفات و خسارت غیرنظامی دست به حمله 

دستیابی به  عده نیازمند آن است که یک فرمانده،، این قاهایییتموقعدر چنین  بحث شود که

 22و ابزارهای جنگی را بررسی کند. هاروشمزیت نظامی مشابه در صورت کاربرد چنین 

بزرگ  یآینده، امتیاز یمسلحانهافزایش حفاظت از غیرنظامیان و اموال آنان در مخاصمات  کهیدرحال

سیستم که از این مورد با توجه به امکان استفاده از  ییهااستنباط، اما باید نسبت به شودیممحسوب 

فرضیات زیادی در رابطه با همین بحث به ظاهر ساده وجود دارد که  ، مراقب بود.شودیم تسلیحاتی مستقل

 گمراه کند. بشردوستانهممکن است ما را از هدف و معنای حقوق 

در طول مخاصمه مسلحانه، هدف نهایی حقوق بشردوستانه، حمایت از افرادی است که مشارکت مستقیم در 

 یزانگوسوسهبه نظر  جنگی است. یهاروشار و محدود کردن توسل به برخی ابز ینچنهمجنگ ندارند و 

شاید معتقد باشیم که  .آیدیمبه صورت عینی و صریح به دست  کامال نیم چنین هدفیکه فکر ک رسدیم

هر فردی را به راحتی در جهانی که متشکل از  تواندیمترتیب دهنده بوده و  یقاعدهمانند یک  اصل تفکیک

به  .رسدیماز آن است که به نظر  تریچیدهپاما قضیه بسیار  23دو گروه غیرنظامیان و نظامیان است، قرار دهد.

اشاره کرد.  «مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات»به دشواری تعیین معنای  توانیم عنوان مثال

مشارکت مستقیم در » یدهندهدقیقی از اصول راهنما را برای عناصر تشکیل  یمجموعهصلیب سرخ 

که به طور  هایییتحماشمول  ییرهداشرایطی که تحت آن یک غیرنظامی از  ینچنهمو  «مخاصمات

                                                           
22 J. Kellenberger, above note 7, p. 6 

عمل "به جای اصل تفکیک است که به نوعی اشاره ضمنی به  "تبعیض"تسلیحات مستقل، اشاره به  یحوزهدر حقیقت، تمایل ادبیات  23

 شناختی و هوش مصنوعی دارد. به نظر نوئل شارکی در این شماره توجه کنید. یشناسرواندر  "تبعیضی
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این  24بیان کرده است. را شودیممعمول با توجه به حقوق بشردوستانه برای او درنظر گرفته شده، خارج 

لیست هدف مشروع مورد نیاز  برای قرار گرفتن غیرنظامی در هاآنکه وجود  را سه شرطی دستورالعمل

. هر یک از پیوند خصمانه( 3علیت مستقیم  یرابطه( 2 خسارت یآستانه( 1: کندیمبدین شرح بیان  است،

اما برای اهداف فعلی این مقاله  اندشدهاین موارد به صورت تفصیلی توسط صلیب سرخ توضیح داده 

 :کندیمکفایت  هاآنکوتاه از  یاخالصه

برسد الزم است تا واجد مشارکت مستقیم در  خسارت یآستانهیک عمل خاص به  کهینابرای 

نظامی یک طرف  توانبر روی عملیات نظامی یا  شد؛ در واقع باید به احتمال زیادمخاصمات با

جایی باشد که  تواندیمنظامی، آستانه  خسارتدر صورت عدم وجود  .درگیری تاثیر منفی بگذارد

مرگ و جراحت افراد و یا تخریب اموال مورد حمایت در برابر باعث  عمل مورد نظر، به احتمال زیاد،

موجب  خسارت یآستانهدر هر دو مورد، تنها زمانی رسیدن به  ،با این حال حمالت مستقیم شود.

علیت مستقیم  یبطهکه آن عمل دو شرط دیگر یعنی  شودیمعملی شدن مفهوم مشارکت مستقیم 

 را نیز داشته باشد. پیوند خصمانهو 

و  عینیکه عمل مورد نظر و یا عملیات نظامی  شودیمعلیت مستقیم زمانی محقق  یرابطهشرط 

قیما منجر به آسیبی شود که به آن است، مست بخشی غیر قایل تفکیک ازهماهنگی که آن عمل 

 یآستانهبا این حال حتی اگر آن عمل شرایط علیت مستقیم و یا  مورد نیاز برسد. یآستانهحد 

که  شودیمرا داشته باشد تنها زمانی به عنوان مشارکت مستقیم در مخاصمات شناخته  خسارت

 خصمانه را نیز داشته باشد. پیوندعنصر سوم یعنی 

در پشتیبانی  خصمانه، عمل باید به طور خاصی طراحی شده باشد تا پیونددر راستای تحقق شرط 

 یقاعدهبر اساس  برسد. ازمورد نی خسارت یآستانهبه  از یک طرف درگیری و به ضرر طرف دیگر،

ه ناشی از موارد زیر است: الف( در دفاع شخصی یا دفاع از دیگران در برابر خشونتی ک خسارتکلی 

ج( به  ،ب( در اعمال قدرت یا اقتدار بر افراد یا قلمرو ت حقوق بشردوستانه ممنوع شده است،تح

د( در طول خشونت بین غیرنظامیان،  ،مدنی در برابر چنین اقتداری هاییناآرامعنوان بخشی از 

 .مورد نیاز است مخاصمهمستقیم در مشارکت خصمانه برای شناسایی آن به عنوان  پیوندفقدان 

مطمئن  یخصمانه، تفکیک پیوندعلیت مستقیم و  یرابطه، خسارت یآستانهعمل ترکیبی سه شرط 

 یصحنهو اعمالی که، با وجود رخ دادن در  شوندیمرا میان اعمالی که منتهی به مشارکت مستقیم 

دوم در برابر حمالت  یدسته؛ بدین ترتیب اعمال سازدیم، ممکن شوندینمنبرد، مشارکت محسوب 

منجر به مشارکت مستقیم در  ی مشخصعمل کهیزمانحتی  .تحت حمایت خواهند بودمستقیم 

نیروی مورد استفاده برای پاسخ به آن باید با اصول حقوق  یدرجهمخاصمات شود، نوع و 

 25مطابقت داشته باشد. المللینببشردوستانه و دیگر اصول عملی حقوق 

                                                           
24 Nils Mezler, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under 

International 

Humanitarian Law, ICRC, Geneva, 2009, p. 20, available at: 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ icrc002 0990.pdf. 
25 Idem., pp. 50–64. 
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است و مشروع این دستورالعمل تالشی برای معرفی ابزاری است که از طریق آن، تعیین شخصی که هدف 

به هدایت عامل  از آن جهت که در عین حال هنوز این موارد شخصی که واجد این صفت نیست، ممکن شود.

برای این که  .شوندینمخوانده  قاعده، کندیممختلف تفسیر و قضاوت کمک  هاییهالاخالقی از طریق 

مشخص، هر یک از شرایط را دارا خواهد شد، نیازمند درک  شود آیا یک شخص معین در موقعیت مشخص

پیامدهای تاکتیکی و استراتژیک یک از یک وضعیت پیچیده شامل موارد پیش رو هستیم:  یاماهرانه

وضعیت دیگر افراد در معرض تهدید، ماهیت ساختار علت و معلولی، روابط و  ینچنهمبالقوه و  خسارت

اجتماعی و روانی خاصی که در آن، نیت -پیامدهای علت و معلولی مستقیم اعمال یک فرد، وضعیت فرهنگی

و عمل فرد به عنوان اقدامات نظامی و نه اجرای وظایف رسمی قدرت یا دفاع شخصی از خود شناسایی 

 .شودیم

قواعد حقوق بشر در رایانه، دقیقا به چه معنا است؟ آیا به معنای برگرداندن قواعد نوشته شده  یزیررنامهب

آیا پروتکل  است تا از این طریق اعمال ماشین محدود شود؟ یاشده یزیربرنامهبرای انسان، به کدهای 

در  کهیناوتری نوشته شود؟ یا ژنو باید مستقیما به صورت کدهای کامپی هاییونکنوانسالحاقی بعدی به 

رویکری مهندسی  توانیموجود دارد که قابل برنامه ریزی نیست؟  فراتر یانکتهبشردوستانه مورد حقوق 

سرباز را با -سیاه، انسان یجعبهبه عنوان یک  هاقدامات و تصمیمات رزمند یمشاهدهپیش گرفت و با 

سرباز مقایسه نمود و ادعا کرد که آن موردی که بر اساس حقوق بشردوستانه، اشتباهات کمتری انجام -روبات

 .باشدیمدر تاریخ هوش مصنوعی نیز  بحث رایجاست. این مورد، یک  ترییاخالقداده است سرباز 

، ماشین یا فرآیند رایانهاست که آیا یک  آن عملیال دو سوال اساسی وجود دارد. سو جاینابا این حال، در 

اما سوال اخالقی  دست یابد. ی قابل قبولتصمیمات مرگ و زندگی را گرفته و به عملکرد تواندیم خودکار

 ، ماشین یا ربات باید تصمیمات مرگ و زندگی را بگیرد.رایانهآن است که آیا اصال این 

وگرنه این سواالت مطرح  قادر به گرفتن چنین تصمیماتی نیستیک ماشین ثابت کرد  توانیمدر اصل 

م دهد چه باید باهوش قادر به طراحی سیستمی باشند که چنین اعمالی را انجا یساننوبرنامهکه اگر  شودیم

 داد. گیرییمتصم یاجازه هاینماشه زمانی باید به این حداقل چ کرد و یا

عموما چنین مشکالتی، مسائل  گویدیمده است تا جایی که به ما حوزه، آموزن یناتاریخ هوش مصنوعی در 

امکان دستیابی  را ساده و محدود کنیم، هاآن ترتماماما اگر بتوانیم با دقت هرچه  ؛محاسباتی الینحل هستند

ممکن است که نوع مشکالت هوش مصنوعی که به عنوان مثال در  ینچنهم .خواهد بودبه موفقیت بیشتر 

در حالی که  مات حقوق بشردوستانه مقایسه کنیم.اشطرنج موفق بوده را با مشکالت موجود در برابر اِعمال الز

اما برخالف قواعد شطرنج هستند چرا که در نوع  آیندیمستانه به نوعی قاعده به حساب الزامات حقوق بشردو

و  ینهزمعالوه بر این،  تفسیری به منظور اعمال مناسب در هر موقعیت نیاز است. قضاوت ه میزان زیادیاول ب

، ماهیت و کیفیت اطالعات موجود و تفسیرهای متضاد و رقیب دیگر شوندیممحیطی که قواعد در آن اجرا 

 باشند.ممکن است روز به روز یا حتی در یک درگیری و یا حتی در یک روز متفاوت 

تعریف  مشخص یااندازهمتمایل به انحصار هوش به انسان باشیم اما اگر یک نفر آن را به  ممکن است که

یک  یزیربرنامهبه یک سری اعمال به هم پیوسته تنزل دهد، در نتیجه ممکن است که را کند و یا آن 

کار، در واقع ما مفهوم هوش را با در صورت انجام این  شود. یرپذامکانعمل  کامپیوتر برای انجام بهتر آن
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شاید تعریف هوش در پرتو تحوالت  .یمادادهتعریف مجدد آن از مهارتی پیچیده به انجام یک کار خاص تغییر 

اما زمانی که نوبت به اخالق و  ولی قطعا تبعات اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت.محاسباتی مهم نباشد، 

به منظور مطابقت با سیستم ، آیا واقعا خواستار تعریف چیزی هستیم که رسدیم هاانسانگرفتن جان 

در مورد کشتن  گیرییمتصمخودکار قدرت  هاییستمس، معنای اخالقی بدهد؟ اگر به مستقل یهاسالح

 توانیم؟ در صورت فقدان قضاوت انسان، چگونه گیردیمافراد را بدهیم، چه چیزی در معرض خطر قرار 

 کرد که چنین کشتاری خوسرانه نیست؟ اطمینان حاصل

در تنظیم رفتار اخالقی  هاآنکردن قواعد حقوق بشردوستانه موجب تضعیف نقش  خودکاربه احتمال زیاد، 

نبرد را به  یصحنهانسان در  داشتننگهعلت تمایل طراحان برای  ینچنهمانسان خواهد شد. این مسئله 

که سِر برایان بوریج، فرمانده نیروی هوایی  چنانآن .دهدیمو ارزیابی اخالقی توضیح  ییزداابهاممنظور 

 :کندیمبیان  2005تا  2003 یهاسالسلطنتی بریتانیا در عراق بین 

 رودیمتحت قواعد مخاصمات مسلحانه شرط ارزیابی تناسب مورد نظر است که از طریق آن، انتظار 

سنجش  ییلهوست، انسان به عنوان آخرین حلقه، ارزیابی نهایی را به اقداما ییرهزنجکه در پایان 

ما را با فضاهای جنگی  ،پست مدرن هاییریدرگ از طریق قضاوت عقالنی انجام دهد.موقعیت 

ابهام را  که انسان، فرمانده، تحلیلگر و کسانی توانیمینم ترتیب . بدیناندکردهغیرخطی مبهم روبرو 

نبرد  یصحنهخارج از میدان نبرد قرار دهیم. بحث در مورد خروج انسان از  کنندیممشخص 

 26از این موارد است. ترگسترده

انسانی در مخاصمات مسلحانه  یهاسازمانو  هاانسانرفتار  کنترلماهیت قواعد حقوق بشردوستانه که برای 

، واعدهند بود؛ در نتیجه این قمندگان، عوامل انسانی خوااست که رز فرضیشپطراحی شده، متضمن این 

نویسندگان این حقوق تالش بسیاری برای روشن و دقیق بودن  کهینادارند. با وجود  مفهومی انسان محور

 ، نیازمند مراحل مختلف تفسیر است.رویشپ هاییتموقعدر  حقوق بشردوستانهموثر آن نمودند، اما کاربرد 

و از این طریق، صریحا از  شودیمابتکاری برای انسان تکمیل  یهادستورالعملقواعد حقوق بشردوستانه با 

تا پیامدهای اقدامات خود را بررسی کرده و به هنگام فعالیت، شفقت و قضاوتی را که  خواهندیمرزمندگان 

بلکه،  کندینمدر انجام این کار، قانون محاسبات خاصی را تحمیل  بنا بر انسانیت الزم است، به کار بندند.

زندگی انسان و اموال  هایینههزتا به هنگام انجام مراحل عملیات، نسبت به  کندیمندگان را موظف رزم

 توجهی آگاهانه داشته باشند. هاآن

 

 به صورت خودکار درآورد توانینمعدالت را 

دقیق،  یقاعده، یک قانون و یا حالینابا  آینده است. هاییبررسحقوق ماهیتا، ناقص و موضوع تفسیر و 

 یاگونهاین نهاد یک سیستم پویا و درحال تحول است که به  متفکرانه و خوب ممکن است که کامل نباشد.

تعدادی از عوامل  امور بشری مدیریت کنند. یمجموعهطراحی شده تا نهادهای انسانی کاربرد آن را در 

                                                           
26Brian Burridge, ‘UAVs and the dawn of post-modern warfare: a perspective on recent operations’, in 

RUSI 

Journal, Vol. 148, No. 5, October 2003, pp. 18–23. 
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آنان در فرآیند پیچیده  یهمهکه  انسانی مانند قضات، دادستان، وکال، شاهدان و هیئت منصفه وجود دارند

به صورت فعال درگیر  هاآنبه طور خالصه،  تفسیر و قضاوت در راستای نگهداری نظام حقوقی شرکت دارند.

حق  ،حق دادرسی در اصل واقعی هستند. هاییتموقعانتزاعی از قواعد و  یامجموعهارزیابی مطابقت میان 

 برخورداری از یک روند مشورتی است که پاسخگو باشد.

 خودکاررا  هاآنجایگزین این عوامل انسانی شود و تصمیمات  اییانهرا یبرنامهکه یک  تصور نمود توانیم

حقی است که بر  ،این حق در اصل .کندیمحق دادرسی را متزلل  اساسا این مسئلهاز نظر من، کند. اما 

 ینچنهممختلف را زیر سوال برد؛ و  هاییتموقعدر  هاآنقواعد و تناسب کاربرد  توانیماساس آن 

مرتکب  هایتموقعدر این  هاانسانالنیت انسان در جریان قرار بگیرد. آیا گاهی و عق درخواست نمود تا خرد

هر سیستم او نسبت به رک انسان، عقالنیت و قضاوت ؟ بله البته که ممکن است. با این حال، دشودیماشتباه 

به عالوه، هنگام بررسی  .کندیممتشکل از قواعد ثابت و یا سیستم محاسباتی قابل تصور، فراتر عمل 

 هاآنز طریق ا کهییراههاتصمیمات قضایی و  ه، درخواست تجدیدنظر برای شکستناستدالالت یک پروند

قضایی  گیرییمتصم، تقسیر قوانین را به همراه دارند، باید دقت شود که موردی حقوقی یمطالعهنظرات و 

مختلف، ناسازگار و حتی گاهی متضاد است. هیچ سیستم محاسباتی و الگوریتم  هاییدگاهدنیازمند بررسی 

هرگز  ،که بتواند این کار را انجام دهد وجود ندارد و حتی ممکن است که در صورت وجود یاشدهشناخته 

 نباشد. هاآنر به انجام قاد

بدین ترتیب، اگر یک سیستم عدالت قابل  ، قضاوت انسانی متشکل از سیستم عدالت است.کهآن ترمهم

فرآیند یک به  تواندینمعدالت به خودی خود  اعمال بر روی انسان باشد پس باید به منطق انسان تکیه کند.

 تواندیمدرگیر در اقدامات اداری و قانونی  انجام خودکار وظایف متعددِ کهیدرحال تفویض شود. خودکار

برای بررسی  د، این مسئله موجب لغو مسئولیت اوانسان به هنگام قضاوت گرد یوربهرهموجب افزایش 

صورت گرفته  یهاتالش. بسیاری از شودینمجایگزین و دستیابی به یک نظر معین  یآگاهانهشواهد، تفاسیر 

کردن عدالت اداری موجب بهبود عملکرد انسان نشده بلکه در واقع تا حد زیادی آن را تخریب  خودکاری برا

اساسی قضاوت انسانی در فرآیند قضایی، باید عدالت  یهاجنبهبرای خوکار کردن این  27کرده است.

 رد شود. ،آن غیرانسانی شده و در اصلِ

کردن استدالل انسان در فرآیند عدالت بایستی در اصل مردود شود، منظور آن  خودکار شودیمگفته  کهینا

 آن رسیده باشد، وجود ندارد که است که هیچ سیستم خودکاری و هیچ معیار عملکردی که این سیستم به

ا به هنگام توجه به سیستم عدالت، یا دولت و ی، کهآنخالصه  بتوانیم به عنوان جایگزین انسان قبول کنیم.

، تعیین حقوق انسانی یک فرد، نهایتا توسط عوامل و مقامات دولتی که خود باید انسان باشند هاآنعوامل 

 ینچنهماخالقی مورد استدالل قرار دهد؛  هایینهزم ییهپااین اصل را بر  تواندیمیک نفر  .گیردیمصورت 

سیستم عدالت است  یسازندهقانونی که به تنهایی و مستقل از جایگاه اخالقی آن،  هایینهزماین امر از نظر 

 .باشدیمقابل بررسی 

                                                           
27 Danielle Keats Citron, ‘Technological due process’, in Washington University Law Review, Vol. 

85, 2008, 

pp. 1249–1292. 
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کل قوا به سربازان، وجود دارد اما در  یفرماندهبسیاری از تفویض قدرت، از  هاییهالدرون نیروهای ارتشی، 

ماهیت مسئولیت فرماندهی  .شودیمفت هر الیه یک فرد مسئول که قدرت و مسئولیت را با هم دارا باشد، یا

مناسب از زور در  یاستفادهکه فردی، تعهدات اخالقی و قانونی فرد دیگر را، برای تعیین  دهدینماجازه 

آن ممکن است یک نفر این تعهد را به فرد مسئول دیگر منتقل کند اما بعدا  موقعیت مشخص، کنار بگذارد.

سالح مستقل، عوامل انسانی  هاییستمسکه  ییجاآناز  خود نظارت کند.فرد موظف است تا بر رفتار تابعان 

 محول نمود. هاآناین اختیار را به  توانینممستقل نیستند لذا 

برای جدا نمودن رزمندگان از غیرنظامیان نیست، بلکه  یاقاعدهصرفا دنبال کردن  در این معنا، اصل تفکیک

در این زمینه الزم است که  رفتن توجه به زندگی انسان شود. ینباستفاده از زور حتی ممکن است موجب از 

است چرا که  ترمشخصاین نکته در اصل تناسب  انسان قبل از گرفتن جان انسان، تصمیمی آگاهانه بگیرد.

 هاارزشهیچ یک از این  ان، نظامی و غیرنظامی، با ارزش اهداف نظامی مقایسه شود.باید ارزش حیات انس

، تعیین سازندیم ممکن معیارهای اخالقی که قضاوت تناسب را ییلهوسثابت نیستند و در بعضی موارد به 

 .اندشده

به  فناوری هایییتوانابر این اساس که به خاطر  سیستم تسلیحاتی مستقلادعا کرد،  توانینمه این دلیل ب

که از طریق  کندیممناسبی را پیدا  یهاراهیا ؛ کندیماشتباه کمتری  ،و جداسازی تفکیکیهنگام انجام کار 

 .کندیمعمل  تریاخالقد، نسبت به انسان خنثی کرده و خطر آسیب را کاهش دهاهداف نظامی را  هاآن

مشخصی باشد که بتواند  فناوریاین درجات و اهداف نیست. اگر رسیدن به به معنای مطلوب نبودن  هاینا

قائل شود، پس باید از  ای انسانی تفکیکمیان غیرنظامیان و نظامیان بهتر از انسان و یا بهتر از میانگین نیروه

کمک کرده و نه اینکه باعث از بین رفتن قضاوت  ه به رزمندگان در اِعمال اصل تفکیکبه طریقی ک هاآن

از اعمال باشد که به هدف  یارشتهقادر به تعیین  فناوریاگر یک  ینچنهماستفاده کرد. نی شوند، انسا

آن سیستم را همراه با  توانیمبرسد، در نتیجه  تریجزئنظامی با خسارت جانبی کمتر و آسیب نامتناسب 

 که مسئول انجام یک انتخاب آگاهانه برای شروع درگیری علیه یک هدف است، به کار برد. یارزمنده

، هرچند که خوب باشد و حتی اگر بهتر از انسان عمل کند، باید پیش از کاربرد مشروع خودکارهر فرآیند 

رد نیاز است چرا که این امر به وضوح، از لحاظ تکنولوژیکی برای آینده موزور مورد بررسی انسان قرار بگیرد. 

با این حال این  به سطح عملکرد انسان برسد. تواندینم مستقلقابل توجه، سیستم  یحداقل تا مدت زمان

به همین علت به طور کلی  باالتر از منظر حقوقی دارای اهمیت است. یدرجهنظارت از نظر اخالقی و در 

 کاربرد نیروی مرگبار را داد. یاجازهبدون نظارت و هدایت انسان،  مستقلمعتقد هستم که نباید به سیستم 

ممکن است از نظر اخالقی و  سیستم های تسلیحاتی مستقلدو راهبرد اساسی در مورد این استدالل که 

 یتنوع برای پیشبرد جنگ برخوردار باشند، مطرح شده است. ی بهترحقوقی نسبت به ابزار فعلی، از وضعیت

که ضمن  یانهگراعمل( استدالل 1: امکردهرا به دو دسته تقسیم  هاآندر مباحث وجود دارد که من  فروان

 هاییشرفتپدر مورد  مرگبار در مخاصمات مسلحانه، گیرییمتصمموجود به هنگام  یهاشکستاشاره به 

استدالل  (2و  28.دکننیمبحث  گیرییمتصم یمرحلهتکنولوژیکی فرضی و احتمالی از طریق خودکار کردن 

                                                           
28 Ronald C. Arkin, ‘Governing lethal behavior: embedding ethics in a hybrid deliberative/reactive 

robot 
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را برای رزمندگان و به طور کلی غیرنظامیان به  ی کمتر، خطرهایییستمسکه چنین  جاآنکه از  کنندیم

وجود دارد. چنین  هاآن، یک ضرورت اخالقی برای کاربرد شوندیمهمراه دارند و تلفات کمتری را موجب 

 -پردیتر-و به تازگی برای هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین 29استدالالتی در گذشته برای تسلیحات دقیق

 30کنترل از راه دور مرگبار به کار گرفته شده است. یهاسالحو 

هستند؟ استدالل در این مورد  تریاخالق، ترکمآیا تسلیحات با دقت باالتر در مقایسه با تسلیحات با دقت 

 یشوندهیتهداحمله به یک هدف نظامی توسط مهمات  چرا که به هنگام انتخاب میان رسدیمآسان به نظر 

آن با احتمال زیاد و  یگستردهتلفات جانبی و حمله به همان هدف از طریق بمباران  تریینپادقیق با ریسک 

این یک تصمیم  دقیق را برگزید. یشوندهیتهدابایستی مهمات یا اطمینان قطعی نسبت به تلفات جانبی، 

. بنابراین این یکسان هستند -جود داردوقطعا یک سری مسائل جزیی –ت و سایر عوامل نی اساخالقی و قانو

در مورد چگونگی تعامل با هدف، باید سالح با دقت  گیرییمتصمامر درست است که یک شخص به هنگام 

در نهایت این  مستقل از آن تصمیم نیست. ، سالح،اخالقاهد اما بیشتر را به سالح با دقت کمتر ترجیح بد

که اخالقی و یا غیراخالقی بودن کاربرد آن مورد  گیردیمعامل انسانی است که تصمیم به کاربرد سالحی 

هم ممکن است غیرقانونی و غیراخالقی استفاده شوند.  هاسالح ترینیقدقحتی  قضاوت قرار گرفته است.

 -برندیمرا باال  تریاخالقتنها امکان رفتار  ،شوندیمدقت باال استفاده به دست آوردن تمام امکاناتی که برای 

 .کندینمخالقی را تعیین و تضمین در واقع رفتار ا

 ک تمایز بسیار مهم است.معناشناختی به نظر برسد، اما ی د یک بحثاین قضیه ممکن است مانن

خودکار،  هاییستمسهمانطور که در  .شودینملغو  تریقدق های فناوریاخالقی ما با کاربرد  هاییتمسئول

، تصمیم نهایی بنددیمسیستمی که به کار  نسبت به چنانهم کاربر، خودکارکنترل یا خلبان مانند کروز 

در واقع، در  است. ، مسئولخودکار و مناسب بودن این انتخاب هاییستمسبرای فعال و یا غیرفعال نمودن 

دقیق و پهپادهای مسلح دیده  یشوندهیتهداکه در کابرد مهمات  نانچآن، ها فناوریبسیاری از موارد این 

؛ بدین ترتیب که از انتخاب درست اهداف و در امان گردندیم، موجب افزایش مسئولیت اخالقی ما شودیم

 بودن غیرنظامیان اطمینان حاصل شود.

در مورد ادعای بهبود وضعیت اخالقی جنگ از طریق خودکار کردن و خارج نمودن  بعمیقا عجی یمسائل

راهبرد معنایی این  در مورد کاربرد زور وجود دارد. گیرییمتصمانسان از میدان و یا حداقل خودکار کردن 

س، اقدامات ناشی از استیصال و تر –اخالقی انسان در جنگ است  هاییکاستدست استدالالت، اشاره به 

برای از  فناوریحرکت بعدی درخواست راه حل  اشتباهات صورت گرفته بر اثر استرس، اجبار و مه جنگ.

ممکن مورد نظر وجود ندارد،  فناوریاین امر با وجود این حقیقت که  میان بردن چنین اشتباهاتی است.

 هاییتکنولوژدر مورد انواع جدید را مهم  ینکتهدو  ینچنهماین موضوع  .رسدیمجذاب به نظر است 

                                                                                                                                                                                     
architecture’, Georgia Institute of Technology, Technical Report GUT-GVU-07-11, 2007, p. 11. 
29 Human Rights Watch, ‘International humanitarian law issues in the possible U.S. invasion of Iraq’, 

in 

Lancet, 20 February 2003. 
30 Bradley Jay Strawser, ‘Moral predators: the duty to employ uninhabited aerial vehicles’, in Journal 

of 

Military Ethics, Vol. 9, No. 4, 2010, pp. 342–368. 
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اوال، با حذف سرباز از خطرات فوری جنگ،  .دهندینمهستیم مورد توجه قرار  هاآنخودکاری که شاهد 

از بسیاری  توانیم، دهندیمکنترل از راه دور بدون خودکار کردن تصمیمات انجام  هاییستمسکه  چنانآن

خودکار وجود داشت که  سثانیا، اگر سیستم جلوگیری کرد. هانآاز فشارهای روانی و اشتباهات ناشی از 

به  هاآناز  توانیمرا انجام دهد، به راحتی  ترمناسبی یا محاسبات تفکیکبهتر از انسان اعمال  توانستیم

استفاده نمود، و نیازی به اعطای قدرت  گیریمتصمبه افراد  یرساناطالعو  کمکعنوان سیستم مشاوره برای 

 31انسان وجود ندارد. یآگاهانهشروع کاربرد نیروی مرگبار به صورت مستقل از تصمیم 

 

 سیستم های تسلیحاتی مستقللیه ممنوعیت ع هااستدالل

پیشنهادی ممنوعیت  یهاطرحدر خط مشی مختصر اخیر، اندرسون و واکسمن انتقاداتی را نسبت به 

 ایجادکه در حالی که  اندیدهرسآن ها به این نتیجه  32.اندکردهارائه  های تسلیحاتی مستقلسیستم 

بهترین راه  هاآنمهم است، ممنوعیت  سیستم های تسلیحاتی مستقلدر مورد کاربرد  المللیینبهنجارهای 

تمرکز اصلی استدالل  وجود دارد. هاآندر رابطه با استدالل و نتایج  ی متعددبا این حال، مشکالت نیست.

 بر دو فرض قرار گرفته است: هاآن

، کلید پرداختن به معضالت حقوقی و هایفناوراما تدریجی این  یرناپذاجتناببه رسمیت شناختن تکامل 

است؛ سیاست آمریکا در قبال حل و فصل آن معضالت باید بر اساس این فرضیات  هاآناخالقی مرتبط با 

مزایای  ینچنهم، هایستمستوسعه و به کارگیری قطعی و در عین حال تدریجی این  ساخته شوند.

، بعضی پیشنهادات ارائه شده مانند معاهدات هایستمسایجاد شده توسط دقت بعضی  یبشردوستانه

 33.نمایدیم یزبرانگسوالاز لحاظ اخالقی  ینچنهمرا بال استفاده و  کنندهمنع

برای  هاآنممنوعیت مواجه هستیم. اوال،  المللیینب یمعاهدهدر اینجا با چند استدالل در برابر پیشنهاد 

 .هاآنتدریجی  یتوسعهو  هایفناوربودن این  یرناپذاجتناب؛ کنندیمشروع بر روی دو فرضیه پافشاری 

ارائه  هاآنیا استداللی برای دفاع از وجود دارد؛ هیچ مدرک و  فرضیه درحالی که دالیل قوی برای رد هر دو

ممکن است مزایای  هایستمسکه بعضی از این  کنندیمسپس استدالل دیگر را مطرح  .دهندینم

قبال در  هم بالاستفاده و هم اخالقا سوال برانگیز است. هاآنبشردوستانه داشته باشند و در نتیجه ممنوعیت 

سیستم های  ترینیقدقچرا این امر اخالقا زیر سوال نیست اینگونه بحث شد که حتی  کهینامورد 

 هاآنبر دو فرض مقدماتی  خواهمیم . لذادهندیمدر معرض خطر قرار نیز حقوق بشر را  تسلیحاتی مستقل

 چیست، تمرکز کنم. المللیینباز عملی بودن ممنوعیت  هاآنو این امر که منظور 

 

 هستند؟ یرناپذاجتناب های تسلیحاتی مستقلسیستم آیا 

                                                           
31 Peter Asaro, ‘Modeling the moral user: designing ethical interfaces for tele-operation’, in IEEE 

Technology 

& Society, Vol. 28, No. 1, 2009, pp. 20–24, available at: 

http://peterasaro.org/writing/Asaro%20Modeling%20Moral%20User.pdf. 
32 K. Anderson and M. C. Waxman, above note 3, p. 13. 
33 Idem., p. 2. 

http://peterasaro.org/writing/Asaro%20Modeling%20Moral%20User.pdf
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این امر در واقع چه معنایی  هستند؟ یرناپذاجتناب سیستم های تسلیحاتی مستقلچرا باید فرض کنیم که 

، معموال با ادعاهایی در رابطه با فناوریبه عنوان فیلسوف و مورخ علم و  داشته باشد؟ تواندیم

محبوبیت چنین ادعاهایی عمدتا به علت  .شومیممواجه  فناوری ابداعاتاکتشافات علمی یا  یریناپذاجتناب

 سابق برای تفکر در مورد آینده است. های فناوریتاریخ و استفاده از دانش خود نسبت به  نگرگذشتهویژگی 

دیگری که  فناوریبرای ما آسان است که به گذشته نگاه کنیم و بگوییم که اختراع المپ یا تلفن و یا هر 

در صورت نبودن  کهیناتصور  .اندیوستهپبه وقوع  هاآنبوده چرا که در واقع  یرناپذاجتنابمدنظر شما است، 

، این امر شودیمنگاه  با این حال، زمانی که با دقت به جزئیات تاریخی سخت است. شدیم، دنیا چگونه هاآن

در موارد متعددی، تا حد زیادی مشروط به عوامل از لحاظ تکنولوژیکی موفق بوده است  فناوریکه یک 

ابزار و  و همیشه شودینمدر بیشتر موارد، قبول تکنولوژی با موفقیت نوآوری تضمین  .باشدیممختلف 

 یهاشکستدر واقع وقتی به  کاربرد نهایی آن وابسته به عوامل اجتماعی و فرهنگی متنوعی است. ینحوه

ناموفق تجاری کردن المپ پیش از موفقیت نهایی  یهاتالشبسیاری از  ینچنهمتکنولوژی بزرگ متعدد و 

 توانیمبسیار کمی، اگر نگوییم هیچ موردی،  هاییتکنولوژکه نسبت به  شودیم، مشخص کنیمیمآن نگاه 

تاسیسات  یتوسعهحتی موفقیت المپ وابسته به نوآوری و  هستند. یرناپذاجتنابادعا کرد که نسبتا 

امروزه  گسترده از آن بود. یاستفادهنان برای -از لوازم الکتریکی، مانند توستر یامجموعهیکی و الکترون

 .است بینییشپپویا و غیرقابل  چنانهمتلکنولوژی با سرعت بیشتری در حال تکامل است اما 

توسعه  هایتکنولوژاین آن است که به احتمال زیاد،  باشدیمشاید آنچه که منظور اندرسون و واکسمن 

عناصر ضروری  توانندیمساده  هاییستمسدر واقع در حال حاضر،  است. ترقبولاین امر قابل  خواهند یافت.

 هنگام مواجهه با معیارهای حقوق به هایستمسرا اجرا کنند، هرچند که این  سیستم تسلیحاتی مستقل

را نادیده  قانونی موجود هاییتمحدوداگر اما حتی  34تفکیک و تناسب موفق نخواهند بود. المللیینب

استفاده  هاآنمرگبار مستقل بسازیم به این معنا نیست که از  هاییفناور توانیمیم، این حقیقت که بگیریم

 یرپذامکان سیستم های تسلیحاتی مستقلانواع مختلف در حال حاضر، با توجه به اینکه  خواهیم کرد.

با  تواندیماما به فرض این امر  است. یرناپذاجتناب هاآنارگیری هستند، ممکن است ادعا شود که به ک

قطعا برخی  آن در جامعه پوشانده شود. یگستردهو کاربرد  یک فناوری مهم میان اختراع یهاتفاوت

وجود دارد از جمله، تمایل به کاهش خطرات نیروهای نظامی  هایییفناورقوی برای اتخاذ چنین  هاییزهانگ

 نظامی مختلف. هاییاتعملو  هایتقابلو تعداد افراد مورد نیاز برای  هاینههزکاهش  ینچنهمو 

سیستم های ، شاید اندرسون و واکسمن منظورشان این بوده که باید فرض شود که وجود تریقویا به طور 

 یرناپذاباجتنی که قادر به برآوردن الزامات بعضی معیارهای تفکیک و تناسب هستند، تسلیحاتی مستقل

است که هنوز وجود ندارد و در برابر  فناورییک  هاییتقابلاما این تنها یک ادعای غیرعلمی در مورد  است.

ممکن است این به عنوان یک سوال کامال تجربی،  .شودیممعیاری که آن نیز وجود ندارد، سنجیده 

حتی ممکن است نتوانیم بر روی معیارهای قابل قبول در  به وجود بیایند و یا شاید ایجاد نشوند؛ هایتکنولوژ

                                                           
34 M. Wagner, above note 11, pp. 5–9. P. Asaro – On banning autonomous weapon systems: human 

rights, automation, and the dehumanization of lethal decision-making 
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 یرناپذاجتناب فناوری هابه توافق برسیم، بنابراین چرا باید باور کنیم که این  هاآنراستای ارزیابی عملکرد 

 35هستند؟

د. باید را تامین کنن المللینبت حقوق الزاما توانندیم هایفناورسوال اساسی در اینجا این است که آیا این 

ی استدالالت مدعیان برتری اخالقی سربازان روباتیک به طرز امر با شک و تردید همراه است.این  گفت که

استادان  توانندیم رایانه هاروزی  معتقد بودند کهای اولیه در مورد هوش مصنوعی است شبیه ادعاه مشکوک

، ام.یب.شطرنج باز شرکت آی ییانهرااولیه،  هایبینییشپچهل سال پس از  بزرگ شطرنج را شکست دهند.

مهمی میان شطرنج و قواعد حقوق  یهاتفاوتدیپ بلو، موفق به شکست گری کاسپاروف شد. اما 

شطرنج یک بازی مبتنی بر قواعد نسبتا مشخص است که  بشردوستانه وجود دارد که شایان توجه است.

در نهایت، بازی شطرنج نه موضوع تفسیر و نه هنجارهای  .باشدیمسباتی امستعد تجزیه و تحلیل مح

 همیشه برای کاربرد ، که دارای قواعد است، شبیه شطرنج نیست.المللینبحقوق  .گیردینماجتماعی قرار 

 ییلهوساین تفسیر و قضاوت به  .هستیم آن واقعی جهان نیازمند تفسیر و قضاوت هاییتموقعدر حقوق 

 .گردندینممعین  هاآناما به صورت قطعی توسط  شوندیمتاریخی و معیارهای ایجاد شده همراهی  سوابق

، استدالالت و تجدیدنظرها قادر به دفاع از اصول قدیمی و یا هایهرو، موردی حقوقی یمطالعه یمجموعه

 چنانهمو اصول  هانرم آن کهیطورایجاد سوابق جدید و در نتیجه ایجاد هنجارها و اصول هستند؛ حتی به 

 در طول زمان معنای رو به رشدی خواهند داشت.

هستند در واقع کامال خطرناک است.  یرناپذاجتناب سیستم های تسلیحاتی مستقل کهینادر نتیجه اصرار بر 

اگر از این فرض  .کندیماز یک طرف، این فرض، به صورت خودکار، ایجاد ممنوعیت را غیرعملی و ناکارآمد 

د گرفت، پس چرا ند داشت و مورد استفاده قرار خواهنوجود خواه یاممنوعه هاییستمسشروع کنیم که 

وجود ندارند و  هایستمسالبته بدیهی است که این  ندازیم؟اخود را به زحمت بی هاآنباید با ممنوعیت 

فراتر  ممنوع کرد. را هاآن توانیم و، گیرندیممورد استفاده قرار ؛ حتی اگر در حال حاضر شوندینماستفاده 

 هاییستمسکامال در تغییر مسیر نوآوری به سمت  تواندیماز بالاستفاده و یا غیرعملی بودن، ممنوعیت 

را با  سیستم تسلیحاتی مستقل یهادرجهبه نظر ساده است که بیاییم که  موثر باشد. تریاخالقمفیدتر و 

وضوح کافی تعریف کرده و سپس در مورد چگونگی به کار بردن یک معاهده و یا مستثنی کردن آن نسبت 

بالستیک و یا سیستم نظارت، بحث  یهاموشکواکنشی، دفاع ضد  یهازرهبه بعضی موارد بینابینی مانند 

 هاییریدرگهدایت خودکار در  یاستفادهانتظار داشت که هر یک از موارد  توانینماز ممنوعیت  نماییم.

کاربرد  کندیمکه اعالم  شودیمتاسیس  المللیینبمسلحانه را ممنوع کند اما ترجیحا یک هنجار 

 هایینمبر روی  المللیینبممنوعیت  ، نامشروع است.گیرندیمکه تصمیمات خوکار مرگبار  هایییستمس

در مخاصمات  هاآنحذف این دو و کاربرد ممکن است به طور کامل باعت  یاخوشهزمینی و مهمات 

مسلحانه نشده باشد اما موجب شده است تا از یک سو، تولیدکنندگان این نوع تسلیحات در تولید سودآور 

                                                           
 هایینماشکه برای یک قرن وجود داشته است. حتی با محبوبیت اخیر  فناوریبرقی را در نظر بگیرید؛ یک  هاییلاتومببرای مقایسه،  35

 هاییلاتومببودن گذار به سمت  یرناپذاجتناببرقی قدرتمند، تعداد کمی از مردم از ادعای  هاییلانومبترکیبی از گاز و برق و بعضی 

 یعنی وجود دارد. باشدیمت که در حال حاضر ممکن . این یک تکنولوژی اسکنندیمبرقی حمایت 
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 یجامعه العملعکسبا  هاآندچار مشکل شوند و از سوی دیگر نیروهای ارتشی به هنگام کاربرد  هاآن

 مواجه شوند. المللیینب

باشد به  سیستم های تسلیحاتی مستقلشروع بحث، فرض غیرقابل اجتناب بودن  ینقطهتی که به عالوه وق

با این  ، به عنوان یک نتیجه از پیش تعیین شده معین گردیده است.هایییستمسپذیرش چنین  رسدیمنظر 

قابل قبول چه خواهد  المللیینبآن است که معیارهای  شودیمکه در نهایت در اینجا مطرح  چهآنحال، 

به فرض که  .گیردیمچه چیزی را به عنوان هنجارهای رفتاری در نظر  المللیینب یجامعه -بود

مورد نظر، مسیر مباحث بعدی پیرامون حکمت و مطلوبیت  فناوری هایبودن توسعه و کاربرد  یرناپذاجتناب

سیستم های تسلیحاتی صه، توسعه و کاربرد به طور خال را ببندد. هایفناورپیگیری، توسعه و کاربرد این 

است، اگر  یرپذامکان هاآنبله، وجود  اینگونه نیستند. هایفناورنیستند، هیچ کدام از  یرناپذاجتناب مستقل

 گذارییهسرمانیازمند  هاآنوجود نداشت؛ اما هنوز پیشرفت  هاآناینگونه نبود دیگر نیازی به ممنوعیت 

 ننباشیم، همیشه امکان ترتیب داد فناوری هاحتی اگر قادر به جلوگیری از ایجاد برخی  گسترده است.

هم ساده نیست که گفته شود  چنانآن وجود دارد. هاآنجایگاهی برای مقبولیت قانونی و اخالقی کاربرد 

 چون تکنولوژی وجود دارد پس کاربرد آن هم قابل قبول است.

 

 ؟شودیمتدریجی توسعه یابند، چه به صورت  مستقلسیستم های تسلیحاتی اگر 

تدریجا توسعه  سیستم های تسلیحاتی مستقل گویدیمبه استدالل دوم اندرسون و واکسمن که  خواهیمیم 

که از دیدگاه  شودیمبار دیگر بیان  ؟دهدیم هاآنبه بحث  یاین فرضیه چه معنای .برگردیم، کنندیمپیدا 

باعث تغییر مسیر چرا این مورد  .کنندیم، تدریجا پیشرفت در بعضی جهات هایفناور، همه فناوری یتوسعه

تا ترس  کردندیمشاید اندرسون و واکسمن صرفا تالش ؟ شودیمپرداختن ما به پیامدهای اخالقی و حقوقی 

امه بحث این با اد بزرگ تکنولوژیکی از میان ببرند. یهاجهشبه جای انسان را در برخی  هاروباتجایگزینی 

به صورت  سیستم های تسلیحاتی مستقلاین است که گذار به سمت  هاآنمنظور  شودیمدو مشخص 

اما این  .گیرندیممداقه قرار به دقت مورد بررسی و  هاگامکوچک و تدریجی است که هر یک از این  یهاگام

به علت  هایتکنولوژتصریح شود این  کهآنبه جای  است. شکنندهیک استدالل  یمبتکرانهامر، وارونگی 

خودکار که نهایتا منتج به اقتدار عملی اما غیرقانونی  هاییستمستشویق انسان به اعطای بیشتر قدرت به 

ه چنین ک کنندیم، خطرناک است، این افراد استدالل شوندیم هاانسانهدف قرار دادن و کشتن 

کوچک در طول مسیر قابل قبول به نظر  یهاگامد چرا که هر یک از این مشروع خواهند بو هایییستمس

پایانی این مسیر استداللی پذیرفته شود چرا که  ییجهنتمعتقدند باید  هاآن ،رسدیمبه نظر  .رسدیم

به آن  ،رسندینماز طریق یک سری تنظیمات اخالقی که هیچ کدام به تنهایی نامناسب به نظر  توانیم

بدانیم که  اییجهنتبه سمت  ده در حرکتبهتر است که این استدالل را به شکل یک عامل لغزن سید.نتایج ر

به دنبال یک اصل اساسی که بر  یبا دقت بیشتر شودیماین امر باعث  باور به غیرقابل قبول بودن آن داریم.

با  توانیمدر واقع  نامطلوب را متوقف نمود، بگردیم. ییجهنتآن بتوان، حرکت خطرناک به سمت  ییهپا

در هر  کهیناآن مرز عبارت است از  یک مرز اصولی را ایجاد کرد. سیستم های تسلیحاتی مستقلتوجه به 

در رابطه با استفاده از  گیرییمتصمیک انسان به هنگام  داریمعنسیستمِ قادر به کاربرد نیروی مرگبار، وجود 
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کنترل  یینهزممتعدد در  فناوری هاییستمساین مسیر را با کمک  توانیم هر مورد، الزم است. آن نیرو در

طراحی نمود که این مسیر را  یاگونهرا به  هایستمس آن توانیم ینچنهممشترک و نظارتی محو نمود؛ 

 36نمایند. ترآگاهانهکرده و تصمیمات را  ترواضح

 نیاز به ایجاد نُرم

غلط است اما نظر  سیستم های تسلیحاتی مستقلنتایج اندرسون و واکسمن در رابطه با تبعات ممنوعیت بر 

، صحیح هایتمحدودو نیاز به برخی  هاآندر مورد اهمیت تاسیس هنجارهایی در ارتباط با کاربرد  هاآن

 است:

که پیرامون نظرات دو  هایتکنولوژدر مورد این  المللیینببا این حال، ایاالت متحده باید پیش از توقعات 

 کنندیمو یا خطرناکی را تحمیل  اثریبغیرواقعی،  هاییتممنوعدسته افراد شکل گرفته؛ یک گروه آنان که 

 37، عمل نماید.دهندیمبسیار کم و یا نبود محدودیت را ترجیح  هاییتمحدودو گروه دیگری که 

ایجاد شده و  هایتکنولوژن است که یک فضای اخالقی جدید توسط این آ کنندیمبیان  هاآنکه  چهآن

تیک و جدید جنگی در عصر ربا یهانُرمچه چیزی را به عنوان  المللیینب یجامعهه که هنوز مشخص نگردید

هدایت خودکار خواهد پذیرفت. به عالوه این نکته نیز صحیح است که ایاالت متحده، هم به عنوان یک 

و  هایهرو، در جایگاه منحصر به فردی برای ایجاد هایفناوربسیاری از این  یتوسعهابرقدرت و هم پیشرو در 

هی است که اندرسون و واکسمن نه بدی .دهندیممخاصمات مسلحانه را شکل  ییندهآهنجارهایی است که 

مستقل غیر واقعی است و نه شواهدی را برای تسلیحاتی  هاییستمسکه چگونه ممنوعیت  انددادهنشان 

خود در  ینوبه. بیایید هر یک از این ادعاها را به اندکردهیا غیراخالقی بودن این ممنوعیت مشخص  اثریب

 نظر بگیریم.

آیا به این معنا  را معنا کرد؟ سیستم های تسلیحاتی مستقلقعی بودن ممنوعیت ادعای غیروا توانیمچگونه 

معاهدات کنترل تسلیحات به  یهمه چنین ممنوعیتی با مشکل روبرو است؟ سازییادهپاست که در عمل 

سختی کمتر یا بیشتری را نسبت  ، استثناًهایستمسل ممنوعیت این ، حاشوندیمهنگام اجرا با چالش روبرو 

آیا ادعا این است که پیدا کردن یک حمایت سیاسی  لذا در این معنا، غیرواقعی نیست. کندینمبه بقیه ثابت 

شخصی من، نه تنها در میان افسران نظامی ارتش و  یتجربهبنابر از چنین ممنوعیتی با مشکل روبرو است؟ 

مدیران اجرایی صنایع دفاعی، افراد معتبری هستند که از چنین ، بلکه میان مهندسان و گذارانیاستس

 یدغدغهاز تعامل با مردم، روشن است که  خود یهاتجربهبه عالوه، با تکیه بر  .کنندیمممنوعیتی حمایت 

 یبالقوهترس از خطرات  ، به علتخودکار تسلیحاتی هاییستمسدر مورد  یاگستردهاخالقی قدرتمند و 

رسمی و عمومی پیدا  یگستردهحداقل، از این جهت که به احتمال زیاد، ممنوعیت حمایت  وجود دارد. هاآن

 خواهد کرد، غیرواقعی نخواهد بود.

غیرواقعی به نظر برسد آن است که  هایییستمسدر واقع تنها راهی که ممکن است که ممنوعیت چنین 

اگر این  پذیرفته شود. هایفناوربودن این  یرناپذاجتنابفرض غیرقابل توجیه اندرسون و واکسمن را مبنی بر 

از پیش تعیین شده بپذیریم پس تالش برای متوقف کردن این  ییجهنتفرض را به عنوان یک 

                                                           
36P. Asaro, above note 29, pp. 20–24. 
37K. Anderson and M. C. Waxman, above note 3, p. 2. 
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در حال ظهور  فناوریاما هیچ چیز غیرقابل اجتنابی در مورد یک  .رسدیمغیرواقعی به نظر  یریناپذاجتناب

و از سوی دیگر هنجارهای پیرامون آن که  اندیامدهنکه هنوز به وجود  هایییتقابلوجود ندارد، از یک سو 

 .اندنشدهفعال تاسیس 

 سیستم های تسلیحاتی مستقلاندرسون و واکسمن براساس یک اصل اخالقی، مخالفتی را با  ینچنهم

 :اندکرده بینییشپ

کردن عامل اخالقی انسانی به طور  ، خارجنفسهیفایراد دوم یک ایراد اخالقی است؛ بدین ترتیب که 

کامال جایگزین حضور  تواندینمهم که خوب باشد،  قدرهرچهیک ماشین،  کامل از میدان نبرد اشتباه است.

 یهاروش)حتی اگر در  قضاوت اخالقی یقوهعامل اخالقی حقیقی در قالب یک انسان باوجدان و دارای 

روبات و سرباز، محرک است  یسازهمراهدا عنوان این مقاله در در این راستا، عم انسانی ناقص باشد( شود.

 که نباید برای تحقق آن تالشی شود.چرا که بر اساس این ایراد، دقیقا این همان کاری است 

، نمایدیمو دیگر رد  کندیمپرداختن به این بحث دشوار است چرا که با اصل اخالقی که یکی قبول  

 38.شودیممتوقف 

بنابراین،  39شده است. حاصلمستقل است  شودیماز اصلی که تصور  کنندیمبه آن اشاره  هاآنایرادی که 

که  کنمیماذعان  جدا از شهود اخالقی وجود ندارد.که هیچ توجیهی برای پذیرش آن  کنندیمگمان 

در  تی مستقلسیستم های تسلیحاکه اصل اخالقیِ نفیِ  انددادهاستدالالت ارائه شده در این مقاله، نشان 

به طور به عالوه،  .اندآمدهمتعدد حقوق بشردوستانه  محورانسانو الزامات  هافرمولحقیقت به طور ضمنی در 

حضور انسان به عنوان  ما نیازمند .شوندیمویژه دیده  هاییهروضمنی در ساختار قانون، فرآیندهای عدالت و 

 به عنوان عامل اخالقی هستیم. هاآنبه ، مستقل از نیاز اخالقی عامل حقوقی

 چنینیناآسان نیست که تنها گفته شود تصمیم به کشتن انسان بسیار مهم است، گرچه به واقع  چنانآن

تصمیم به کشتن انسان تنها زمانی مشروع است که خودسرانه نباشد. هیچ راهی جز کنترل، نظارت و  است.

به این ترتیب کشتن بدون منطق، قضاوت و  مسئولیت انسان برای تضمین مشروعیت کاربرد زود وجود ندارد.

 شفقت انسان غیر اخالقی است و باید غیرقانونی نیز باشد.

 

 نتیجه

سط برای گرفتن جان انسان تو گیرییمتصمی از اخالق انسانی، کرامت، عدالت و قانون، به منظور پاسدار

به موارد  توانیم سیستم های تسلیحاتی مستقلسیستم خودکار قابل پذیرش نیست و از طریق ممنوعیت 

انسان در  یمالحظهتوجه و  ییستهشاحله ر، هر مرسدیمزمانی که نوبت به کشتن  مذکور احترام گذاشت.

 پرتو بار اخالقی ذاتی است.

، به شودیمزمانی که کنترل جدید وارد . کندیمبا پیشرفت تکنولوژی، انسان کنترل بیشتری بر جهان پیدا 

، رسدیمرفاه محیطی واضح به نظر  بر انسان و فناوریدرحالی که تاثیر  .یابدیمتبع آن مسئولیت افزایش 

                                                           
38 Idem., p. 11. 
39 M. Bolton, T. Nash and R. Moyes, above note 11. P. Asaro – On banning autonomous weapon 

systems: human rights, automation, and the dehumanization of lethal decision-making 
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نظامی لزوما  ییشرفتهپ هاییفناور یتوسعه کهیحالدر  .کندیمنظامی نیز صدق  هاییفناوراین امر برای 

مورد استفاده قرار خواهند گرفت، گرچه این احتمال هم  تریاخالقاین نیست که با دقت بیشتر و به معنای 

در اخالق به جای پیشرفت در این زمینه به همراه  ینینشعقبجدید پتانسیل  هاییتقابلاما  وجود دارد.

صرفا قادر ساختن رزمندگان به شرکت اخالقی ما در مورد جنگ،  یتوسعهدر نهایت، ماهیت  خواهند داشت.

در درگیری همراه با تلفات کمتر نیست بلکه این امر بستگی به تکنولوژی در معنای وسیعتر دارد و فراتر از 

و تسلیحاتی که  هاروشهنگام انتخاب ه ب .رودیمو حقوق بشر قرار  المللیینبوستانه الزامات قوانین بشرد

در مورد جهانی که مایل به زندگی در آن هستیم  زمانهمدر مخاصمات مسلحانه به کار ببندیم،  خواهیمیم

با  .زنیمیمجهان مطلوب را به وجود آورد، دست به انتخاب آن ، هاآنتحت  توانیمو شرایط مشروعی که 

یا بسیار مطلوب و یا بسیار نامطلوب است و  هاآناتخاذ چنین تصمیماتی، باید در برابر استدالالتی که پایان 

باید اذعان نمود که ابزارهایی که به  ینچنهم قابل قبول هستند، مقاومت کرد. هاآنوسایل رسیدن به 

از  یاجنبهستادگی در برابر تغییر هستیم، در نتیجه به دنبال ایجاد تغییر در جهان و یا ای هاآن ییلهوس

هستیم که در آن مخاصمات مسلحانه هم  اییندهآاگر به راستی مایل به ساختن  .دهندیمجهان را تشکیل 

جدید،  فناوریبرسیم که با هر اختراع  جاآنغیرضروری و هم غیرقابل قبول باشد، باید از فرآیندی به 

 گردند. هاآنباعث کاهش  کهینامعیارهای اخالقی ما افزایش یابد نه 

 سیستم های تسلیحاتی مستقلدر مورد ممنوعیت  یامعاهدهباید بحث پیرامون تشکیل  المللیینب یجامعه

ا بر ت کندیم، چنین ممنوعیتی کمک اندیامدهنهنوز به وجود  هایییستمسکه چنین  جاآناز  را شروع کند.

که  هایییستمساخالقی مصطلح و به سمت  هاییستمسنظامی آینده، به دور از به  هاییفناور یتوسعهروی 

انتقادات  یشالوده مسلحانه را بهبود بخشند، تمرکز کنند. هاییریدرگرفتار اخالقی انسان در  توانندیمواقعا 

و  فناوری هابودن این  یرناپذاجتنابدر مورد  پشتوانهیبمنتقدان نسبت به این ممنوعیت بر روی ادعاهای 

 هاییتقابل کهیزمانتا  ، متمرکز شده است.هایفناوربودن این  تریاخالقدر رابطه با  کنندهگمراهادعاهای 

هر  .کنندیماز هنجارهای اخالقی و قانونی ظهور  ی پویادر فضای هاآننامشخص است،  هایستمساین  یبالقوه

 اعتماد شود اما در واقعتسلیحاتی  هاییستمساز طریق این  تریاخالق یهاجنگ یوعدهچند ممکن است به 

غیرمحتمل که  فناوریبه علت پیگیری یک  ینچنهم؛ شوندیمموجب تنزل مفاهیم و معیارهای اخالقی 

استدالل اخالقی  فناوریاء ارتق یتوسعهتهدیدی برای تضعیف حقوق بشر در سطوح اساسی هستند، ما را از 

و حقوق  بین الملل بشردوستانهبه عالوه ممکن است ما را از ارتقا و بهبود حقوق  .کنندیمانسان منحرف 

 جدید منحرف کند. فناوری هایبشر برای تعامل مناسب و اخالقی با 


