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چکیده
مزايای متعددی که استفاده از روبات نظامی در مقايسه با افراد انسانی رزمنده دارد ،سبب شده است تا اين
روباتها بهطور گسترده در مخاصمات مسلحانه به کار روند .برخی از اين روباتها که میتوانند بدون
هدايت از سوی عامل انسانی عمل کنند ،روبات نظامی خودفرمان هستند .اين روباتها هنوز چنین
قابلیتی پیدا نکردهاند تا بتوانند قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه ازجمله اصل تفکیک و اصل تناسب را
بهطور کامل رعايت کنند .با توجه به نقش افراد متعدد ازجمله تولیدکننده ،طراح ،برنامهنويس و فرمانده
جنگی در اقدامات اين روباتها ،نظريههايی در خصوص مسئولیت مطلق آنها ،مسئولیت مشترک آنها
با افراد مزبور و مسئولیت مطلق افراد ارائه شده است .در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل اين روباتها
از برنامهای که برای آنها نوشته میشود ،تنها میتوان مسئولیت انسان را در قبال اعمال آنها پذيرفت.
بااينحال ،علیرغم پذيرش مسئولیت اولیه شخص کاربر اين روباتها ،انتساب رفتار آنها اصوالً بر
اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ايجاد آن ،اعم از برنامهنويسی نادرست يا ويژگی مکانیکی
روبات انجام میگیرد.
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مقدمه
در مخاصمات مسلحانه کنونی به نحو گستردهای از روبات استفاده میشود ،بهطوریکه در حال
حاضر  33کشور از برنامههای نظامی روباتیک بهره میبرند 1.پیشرفتهای تسلیحاتی و فنی
جنگی ازجمله «هواپیمای بدون سرنشین» 7يا «پهباد» 3،روبات شناسايی يا روبات کشف و
خنثی کننده مین ،غالباً با هدف افزايش قدرت نظامی و کاهش خطرات مخاصمه برای رزمندگان
خودی حاصل میشوند 3و «روبات نظامی خودفرمان» 5نیز مانند ساير ابزارهای جنگی تحت
حقوق مخاصمات مسلحانه است و بايد قواعد آن را رعايت کند 9.البته در جريان مخاصمات،
روباتها تنها در راستای اهداف نظامی به کار گرفته نمیشوند و در اين خصوص میتوان به
«روبات پزشکی» 2اشاره کرد که اين قابلیت را دارد تا با رساندن خدمات پزشکی به رزمندگان
مجروح خودی که امکان درمان بهموقع آنها به سبب موقعیت مکانی ايشان وجود ندارد ،تلفات
انسانی را به نحو قابلمالحظهای کاهش دهد.
8
هنگامی که روبات نظامی با «کنترل از راه دور» از سوی انسان عمل میکند ،بدون ترديد
مسئولیت هدايتکننده يا ساير افراد بهراحتی قابل تعیین است 6.تمرکز اين مقاله بر روی روباتهايی
است که در هنگام شرکت در مخاصمه مسلحانه بهوسیله انسان هدايت نمیشوند و بدون دخالت
هیچ عامل انسانی قادرند بهصورت خودفرمان عمل کنند .اين واقعیت که فناوری بسیار سريعتر از
حقوق مخاصمات مسلحانه توسعه پیدا کرده است ،غیر قابل انکار است 10.اين پیشرفت سريع سبب
شده است تا مانند مخاصمات کامالً مجازی که در «فضای سايبری» 11رخ میدهد 17،ابهاماتی در
خصوص قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در رابطه با مشارکت روباتها در جنگ و مسئولیت
1. Singer, Peter W., “Robots at War: The New Battlefield,” 2008 Wilson Q, pp. 30,45.
2. The Unmanned Aerial Vehicle
3. Drone
4. Crootof, Rebecca. “War, Responsibility, and Killer Robots,” N.C. J. INT’L L. & COM. REG, 2015,
vol. XL, p. 920.
5. Autonomous Military Robot
6. Carafano, James Jay. “Autonomous Military Technology: Opportunities and Challenges for Policy and
Law,” Backgrounder No. 2932 on National Security and Defense, Heritage Foundation, 2014, p. 3.
7. Medical Robots
8. Remote Control
9. Alston, Philip. “Lethal Robotic Technologies: The Implications for Human Rights and International
Humanitarian Law,” JLIS Special Edition, 2012, vol. 21(2), p. 51.
10. Singer, op. cit., p. 26.
11. Cyberspace

 .71در خصوص مفهوم و شرايط استناد به مسئولیت بینالمللی دولت ،ن.ک:
همايون حبیبی و وحید بذّار؛ «حمالت سايبری و ممنوعیت توسل به زور» ،فصلنامه تعالی حقوق ،سال نهم ،شماره ،16
تابستان .1369
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ناشی از اقدامات آنها ايجاد شود 13.برای مثال ،هنگامی که روبات نظامی مرتکب «جنايت
جنگی» 13میشود ،چه کسی را بايد مسئول تلقی کرد؟ يا اينکه آيا روبات نظامی میتواند اصول
حقوق بینالملل بشردوستانه را هنگامی که در مقابل انسانها مبارزه میکند ،رعايت کند؟
 .7وضعیت حقوقی روبات نظامی و مزایا و معایب استفاده از آن در مخاصمات مسلحانه
وضعیت حقوقی روبات نظامی بر اساس قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه بهطور واضح مشخص
نیست و اين موضوع سؤالهای متعددی را ايجاد کرده است؛ ازجمله اينکه آيا میتوان اين روباتها
را «رزمنده» 15قلمداد کرد و پس از ساقطشدن و تصاحب آنها بهوسیلۀ نیروهای دشمن ،وضعیت
«اسیر جنگی» 19را در خصوص آنها فرض کرد؟ يا اينکه آيا میتوان آنها را «هدف نظامی»12
مشروع تلقی و به آنها شلیک کرد؟ ماده  33پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو،
در توصیف «رزمنده» و «اسیر جنگی» از واژه  Whoاستفاده کرده است که اين کلمه تنها در
خصوص انسانها استفاده میشود .بنابراين وضعیتهای رزمنده و اسیر جنگی صرفاً در خصوص
انسانها قابل تصور است و روبات نظامی را بايد تنها سالحهای نظامی پیشرفته تلقی کرد18.
بااينحال ،تفسیری که اياالت متحده امريکا در خصوص روباتها ارائه کرده است ،شايد اين شائبه
را ايجاد کند که میتوان آنها را رزمنده تلقی کرد .پنتاگون مدعی شده است که پهبادهای
امريکايی بر اساس «حق دفاع مشروع» 16میتوانند حتی بهطور «پیشگیرانه» 70،تهديدهای بالقوه را
مثل «سامانه رادار ضدهوايی» 71که با نور خود ،پهباد را در آسمان نمايان میکند هدف قرار دهند77.
با توجه به تعريف هدف نظامی در پروتکل اول منضم به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ،اهداف
نظامی ،اشیايی هستند که بهواسطه ماهیت ،مکان ،استفاده يا هدفشان ،مشارکت مؤثری در عملیات
نظامی دارند که در آن تحصیل منفعت خاص نظامی دنبال میشود 73.بر اساس اين تعريف ،روبات
نظامی قطعاً هدف نظامی محسوب خواهد شد و در رابطه با موردهدفقرارگرفتن ،مشمول قواعد
13. Geiss, Robin. “The International Law: Dimension of Autonomous Weapons Systems,” Friedrich
Ebert Stiftung, 2015, p. 12.
14. War Crime
15. Combatant
16. Prisoner of War
17. Military Objective
18. Hellstrom, Thomas. “On the Moral Responsibility of Military Robots,” Ethics and Information
Technology, 2013, vol. 15, Issue 2, p. 103.
19. Right to Self-Defense
20. Preemptive
21. Anti-Aircraft Radar System
22. Singer, op. cit., p. 44.
23. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflict (Protocol I), of 8 June 1977, art. 52(2).
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مربوط به اهداف نظامی خواهد بود.
بزرگترين مزيت روبات نظامی در مقايسه با افراد ،کارايی آن است؛ بدين معنا که حالتهای
ترس ،خستگی ،گرسنگی ،عصبانیت و استرس که ممکن است با تأثیرگذاری منفی بر روی
رزمندگان ،موجب عملکرد اشتباه و در نتیجه ،نقض حقوق بشردوستانه از سوی آنان شود ،در روبات
نظامی راه ندارد 73.همچنین روبات میتواند در مناطق جنگی آلوده به مواد شیمیايی و میکروبی يا
در فضای ماورای جو يا اعماق درياها به فعالیت بپردازد 75.بهعالوه ،روبات نظامی برخالف افراد
رزمنده که غريزه «خودمحافظتی» 79دارند ،بیمحابا به مبارزه میپردازد 72.آخرين مورد که میتواند
بهطور همزمان مزايا و معايبی را به دنبال داشته باشد ،کاهش هزينههای مالی و جانی برای
استفادهکنندگان از روبات است .درحالیکه روبات بدون نیاز به مواردی چون غذا ،محل اسکان،
دستمزد و بیمارستان میتواند روزها به مبارزه بپردازد ،رزمندگان عالوه بر موارد مزبور ،هزينههای
گزافی را در طول سالهای متعدد ،برای رسیدن به شرايط جنگیدن تحمیل خواهند کرد 78.بنابراين
کاربرد روبات به لحاظ مالی مقرونبهصرفهتر از افراد است .صدمه جانی نیز در خصوص روباتها
مطرح نمیشود و حتی برخی از آنها ازجمله «روبات زرهپوش» 76میتوانند بدون تحمل کمترين
خسارتی به جنگ ادامه دهند 30.شايد اين جمله معروف يک افسر نیروی دريايی بتواند به بهترين
نحو ،نقش استفاده از روبات در کاهش هزينههای جانی جنگ را نمايان کند« :وقتی روبات میمیرد،
شما ملزم نیستید که به مادر او نامه بنويسید» 31.البته ،کاهش هزينهها ،توسل به مخاصمات
مسلحانه را بسیار آسان میکند و انگیزه دولتها و رهبران نظامی را در خصوص اينکه در هر زمان
و در هر مکان به جنگ بپردازند افزايش خواهد داد 37.همچنین استفاده از روبات به سبب ناتوانی
روبات در تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان ،تلفات افراد غیرنظامی را افزايش خواهد داد33.
24. Geiss, op. cit., p. 14.
25. Singer, op. cit., pp. 29-30.
26. Self-Preservation
27. Royakkers, Lambèr and Olsthoorn, Peter. “Military Robots and the Question of Responsibility,” in
Human Rights and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies,
Tools, and Applications, edited by Management, Association, Information Resources, IGI Global, 2015,
p. 2068.
28. Müller, Vincent C. and Simpson, Thomas W., “Autonomous Killer Robots Are Probably Good
News,” in Sociable Robots and the Future of Social Relations: Proceedings of Robo-Philosophy 2014edited by Johanna Seibt and Raul Hakli and Marco Norskov, IOS Press, 2014, p. 299.
29. Armoured Robots
30. Royakkers and Olsthoorn, op. cit., p. 2068.
31. Singer, op. cit., pp. 30-31.
32. Golebiewski, Daniel. “With Great Power, Comes Great Responsibility: Keeping a Human Finger on
the Killer Robot’s Trigger”, Small Wars Journal, 2013, pp. 2-3.
33. Crootof, op. cit., pp. 920-923.
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 .1مشروعیت کاربرد روبات نظامی در مخاصمات مسلحانه
در رابطه با قانونیبودن کاربرد روبات نظامی در مخاصمات مسلحانه بايد گفت که اين بحث تنها در
خصوص «روبات خودفرمان کشنده» 33مطرح میشود 35و همان گونه که اياالت متحده امريکا در
جنگهای عراق و افغانستان اعالم کرد ،اين مسئله در خصوص روبات نظامی ،اعم از روبات
جستجوگر يا روبات پزشکی که در جهت نجات جان نظامیان اقدام میکنند ،مطرح نمیشود 39.ديدبان
حقوق بشر در گزارش سال  7017خود 32اعالم کرد که روبات خودفرمان عالوه بر اينکه نمیتواند
منطبق با استانداردهای حقوقی عمل کند ،ناامنیهايی را برای افراد غیرنظامی فراهم میآورد 38.در
واقع ،بر اساس يک اصل بنیادين در حقوق بینالملل بشردوستانه ،حق طرفهای متخاصم در انتخاب
شیوهها و ابزارهای جنگی نامحدود نیست 36و استفاده از سالح يا روش جنگی که در مغايرت با اصول
حقوق بینالملل بشردوستانه است ،مجاز نیست .پروتکل اول ،منضم به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو
در اين خصوص اشعار میدارد که طرفهای اين پروتکل بايد پیش از کاربرد اسلحه ،ابزار يا شیوه
جنگی ،بررسی کنند که آيا استفاده از آن بر طبق اين پروتکل يا ساير قواعد حقوق بینالملل
امکانپذير است يا خیر 30.حتی برخی از قدرتهای بزرگ نظامی که به پروتکل مزبور نپیوستهاند نیز
اين قاعده را در حقوق داخلی خود پذيرفتهاند 31.بهعنوان مثال ،اين پیششرط بر اساس دستورالعمل
شماره  5000.01وزارت دفاع اياالت متحده امريکا پذيرفته شده است 37.بااينحال ،تمايز میان
«ابزار» 33و «شیوهها» 33بايد همواره مدنظر قرار گیرد؛ بدين ترتیب که هر سالح (ابزار) که ظاهراً
قانونی است يا سالحی که قبالً بهدرستی از لحاظ حقوقی بررسی شده است ،میتواند با استفاده
غیرقانونی ،مشمول اصل مزبور شود ،اما ممنوعیت استفاده از برخی ابزارها بدون توجه به شیوه استفاده
آنها و صرفاً به دلیل ويژگی ذاتی آنهاست35.
34. Lethal Autonomous Robots or Killer Robots
35. Alston, op. cit., p. 53.
36. Office of the Secretary of Defense, Department of Defense, FY 2009–2034 Unmanned Systems
Integrated Roadmap, 6 April 2009, Annex H, pp. 39-40.
37. Human Rights Watch, “Losing Humanity: The Case against Killer Robots”, Nov. 2012.
38. Schmitt, Michael N. “Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply
to the Critics”, Harvard National Security Journal Feature, 2013, p. 2.
39. Jha, U. C., Killer Robots: Lethal Autonomous Weapon Systems Legal, Ethical and Moral Challenges,
Vij Books India Pvt Ltd., 2016, p. 36.
40. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflict (Protocol I), of 8 June 1977, art. 36.
41. Geiss, op. cit., p. 11.
42. See US Department of Defense Directive 5000.01: The Defense Acquisition System, Defense
Acquisition Guidebook, E1.1.15 (Legal Compliance), 12 May 2003.
43. Means
44. Methods
”45. Liu, Hin-Yan. “Categorization and Legality of Autonomous and Remote Weapons Systems,
International Review of the Red Cross, 2012, vol. 94, Number 886, p. 639.
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بنابراين پاسخ به مسئله مشروعیت استفاده از روبات نظامی خودفرمان ،کامالً وابسته به نتیجۀ
مباحث فصل آينده در خصوص امکان رعايت حقوق بینالملل بشردوستانه از سوی روبات نظامی
است .در گذشته نیز معاهدات چندجانبهای وجود داشته که استفاده از سالحهای خاصی را ممنوع يا
محدود کرده 39که يکی از معروفترين آنها ،کنوانسیون منع يا محدوديت استفاده از سالحهايی
است که موجب صدمات بیش از اندازه میشوند يا در رعايت اصل تفکیک 32،ناتوان هستند38.
 .9روبات نظامی و حقوق بینالملل بشردوستانه
تعهدات حقوق بشردوستانه ،دو ويژگی متمايز از ساير تعهدات بینالمللی دارند .نقض تعهدات
بشردوستانه ،زيانديده را محق به توسل به «اقدامات متقابل» 36نمیکند 50.همچنین مطابق تفسیر
صلیب سرخ از ماده  1مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ( ،)1636تعهد تضمین رعايت حقوق
بشردوستانه نه فقط بر دوش طرفهای درگیر مخاصمه است ،بلکه همه دولتها مکلفاند هر آنچه
در توان دارند به کار بندند تا احترام به حقوق بینالملل بشردوستانه بهگونهای جهانشمول تضمین
شود 51.روبات نظامی بايد مطابق با حقوق بینالملل بشردوستانه اقدام کند و اگر چنین قابلیتی
نداشته باشد ،استفاده از آن در مخاصمات مسلحانه ،جنايت جنگی محسوب خواهد شد 57.ديوان
بینالمللی دادگستری در نظريه مشورتی خود در قضیه مشروعیت تهديد يا توسل به سالح هستهای
( )1669تصريح کرد که اگر نتوان در بهکارگیری يک سالح ،الزامات حقوق بشردوستانه بینالمللی
را رعايت کرد ،کاربرد آن سالح ،مغاير با حقوق خواهد بود 53،حتی اگر دولت استفادهکننده از سالح،
کنوانسیونهای حاوی اين قواعد را تصويب نکرده باشد چون اين قواعد ،اصول غیرقابلتخطی
”46. Evans, Tyler D. “At War with the Robots: Autonomous Weapon Systems and the Martens Clause,
Hofstra Law Review, 2013, vol. 41, Issue. 3, p. 719.
47. The Principle of Discrimination/Distinction
48. The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which
May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (CCW), Opened for
Signature Apr. 10, 1981, 1342 U.N.T.S. 137.
49. Countermeasures
50. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 50.

 .57قطعنامه  981شورای امنیت ملل متحد در سال  1660بر تفسیر مزبور تأکید کرد .امیرحسین رنجبريان و رضوان باقرزاده؛
«بنیان اجرای حقوق بشردوستانه تعهد دولتها به رعايت و تضمین رعايت حقوق بشردوستانه» ،مجله پژوهش حقوق عمومی،
سال شانزدهم ،شماره  ،39بهار  ،1363صص  .130-131اين قطعنامه به استناد ماده  1مشترک ،دول طرف کنوانسیون چهارم
ژنو را به تضمین رعايت تعهدات اسرائیل فرامیخواند.(A/RES/32/90, 1977) .
52. Müller and Simpson, op. cit., p. 300.
 .59ممتاز ،جمشید و امیرحسین رنجبريان؛ حقوق بینالملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی ،چاپ سوم ،میزان،1382 ،
ص .153
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حقوق بینالملل عرفی 53هستند 55.الزم به ذکر است که لزوم رعايت حقوق بینالملل بشردوستانه از
سوی روباتها ،زمانی که آنها در مقابل روبات ديگر مبارزه میکنند ،مطرح نمیشود ،چون قواعد
حقوق بشردوستانه اساساً دو هدف بنیادين حمايت از غیرنظامیان در مقابل آثار مخاصمات مسلحانه
و حمايت از رزمندگان در خصوص رنج ظالمانه و غیرضروری را دنبال میکنند 59.عالوه بر چهار
اصل مهمی که حقوق بینالملل بشردوستانه بر آنها بنا شده است (اصل تفکیک ،اصل تناسب52،
اصل ضرورت نظامی 58و اصل شأن انسانی) 90،56،موارد ديگری همچون شرط مارتنز 91و اصل
احتیاط 97نیز در رابطه با اقدامات روبات نظامی در ادامه مورد مداقه و بررسی قرار میگیرند.
9ـ .7روبات نظامی و اصل تفکیک
برای اينکه اسلحهای بهخاطر ناتوانی در تفکیک ،نامشروع تلقی شود ،بايد حداقل يکی از دو شرط زير
فراهم شود :ناتوانی تقريباً کامل کنترل سالح در مکان يا ناتوانی کنترل سالح در زمان .ناتوانی کنترل
سالح در مکان بدين معناست که نتوان آثار سالح را به مکان خاصی محدود کرد و از اين طريق ،افراد
يا اشیاء ديگر که مدنظر حملهکننده نبودهاند نیز دچار آسیب شوند .ناتوانی کنترل سالح در زمان به
حالتی اشاره دارد که آثار سالح برای مدتی پس از استفاده از آن همچنان باقی بماند و سبب ورود
صدماتی به افراد حتی پس از پايان مخاصمه شود 93.در مورد روبات نظامی ،تنها مورد نخست ،يعنی
ناتوانی کنترل سالح در مکان مدنظر است .بر اين اساس ،روباتها بايد بتوانند میان افراد رزمنده و
«غیررزمنده» 93و هدفهای نظامی و غیرنظامی تمايز قائل شوند و حتی اگر افراد نظامی در میان
غیرنظامیان پنهان شوند ،نبايد جمعیت غیرنظامی را هدف حمله قرار داد 95.همچنین بايد میان
54. Intransgressible Principles of International Customary Law
55. Legality of Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. paras. 78,79.
56. Jha, op. cit., p. 36.
57. The Principle of Proportionality
58. The Principle of Military Necessity
59. Human Dignity
60. Krishnan, Armin. Killer Robots: Legality and Ethicality of Autonomous Weapons, Ashgate
Publishing Company, 2009, p. 91.
61. Martens Clause
62. Precautions

 .39زمانی ،سیدقاسم و سیدرضا رفیعی؛ «کاربرد سالحهای حاوی اورانیوم ضعیفشده از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی»،
مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیام ،شماره  ،36پايیز ـ زمستان  ،1367ص .35
64. Civilian
 .35بر اساس پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ،حتی تهديد به استفاده از زور علیه غیرنظامیان ممنوع است:
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of
Victims of Non-International Armed Conflicts Protocol II), of 8 June 1977, art. 13(2).
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رزمندگان در حال نبرد و رزمندگان مجروح ،بیمار ،تسلیمشده و «دستازجنگکشیده» 99تفکیک
کنند 92.ممنوعیت سالحهای بدون تفکیک همچنین بهواسطه منع کلی حمالت کورکورانه 98تأيید
میشود 96.حال بايد بررسی کرد که آيا حسگرهای روبات نظامی میتوانند اين تفکیک ضروری را با
قابلیت اعتماد کافی ايجاد کنند .اين يک مسئله فنی است که اغلب متخصصان «هوش مصنوعی»20
ازجمله نوئل شارکی آن را غیرممکن میدانند 21و معتقدند که «هوش ديداری يا ادراکی» 27روباتهای
نظامی کنونی قادر به انجام اين تفکیک نیست .اين نتیجهگیری از سوی ديدبان حقوق بشر نیز تأيید
شده است .بنا بر گزارش ديدهبان حقوق بشر ،تسلیحات خودفرمان نمیتوانند میان نظامیان و
غیرنظامیان بهويژه در فضاهای مخاصماتی معاصر تفکیک کنند و همچنین اين ابزار جنگی فاقد
ويژگیهای انسانی برای ارزيابی انگیزههای اشخاص مورد تهاجم هستند 23.البته روباتهای نظامی در
خصوص تشخیص اهداف نظامی به قابلیتهايی دست يافتهاند .فناوری جديد ،آنها را قادر میسازد
تا به کمک حسگرهای خود ،تجهیزات نظامی مانند تجهیزات توپخانهای ،تانکها و رزمندگان
زرهپوش را تشخیص دهند 23.اما اين روباتها در متمايزکردن رزمندگان دشمن از نیروهای خودی،
خبرنگاران ،پرسنل پزشکی و مذهبی و خدمه پرواز کماکان ناتوان هستند 25.اين مسئله در
خصوص روبات نظامی تدافعی مثل نِیْوی فَلَنگس 29مرتفع شده است 22.ازآنجاکه اين روبات تنها
66. Hors de combat
67. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, arts. 48, 51, 52.
اين مواد ،بر اساس ماده ( 85)3همین سند (پروتکل اول) ،نقض فاحش ) (Grave Breachتلقی شده و بر

نقض هريک از
اساس بند الف ماده ( 8)7اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری ،اين دادگاه ،به نقضهای فاحش ،تحت عنوان جرايم جنگی
رسیدگی خواهد کرد:

Hattan, Titus. “Lethal Autonomous Robots: Are They Legal under International Human Rights and
Humanitarian Law?,” Nebraska Law Review, 2015, vol. 93, Issue 4, p. 1041.
68. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, art. 51(4).

 .39تاورنیه ،پُل؛ «اصل تفکیک و کاربرد تسلیحات» ،مجموعه مقاالت همايش حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی ،ويراسته
پوريا عسکری و ژان ماری هنکرتز ،مجد ،1367 ،ص .121
70. Artificial Intelligence
71. Sharkey, Noel E. “The Evitability of Autonomous Robot Warfare,” International Review of the Red
Cross, 2012, vol. 94, pp. 787-788.
72. Visual (Perceptual) Intelligence

 .19تدينی ،عباس و مصطفی کازرونی؛ « بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه
موردی حمالت پهپادهای امريکا)» ،فصلنامه راهبرد ،سال بیستوچهارم ،شماره  ،23بهار  ،1363ص .161
74. Boothby, William. “How Far Will the Law Allow Unmanned Targeting to Go?,” in International
Humanitarian Law and the Changing Technology of War, edited by Dan Saxon, Martinus Nijhoff
Publishers, 2013, p. 55.
75. Pagallo, Ugo. “Robots of Just War: A Legal Perspective,” Philosophy and Technology, 2011, 24 (3),
p. 313.
76. Navy Phalanx
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زمانی اقدام به شلیک میکند که يک فرد يا وسیله جنگی به آن حمله کرده باشد ،تنها هدفهای
نظامیای مورد حمله اين روبات قرار میگیرند که متخاصمبودن خود را از قبل آشکار کردهاند28.
9ـ .1روبات نظامی و اصل تناسب
بر اساس اصل تناسب ،حملهای که در آن احتمال صدمه به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی وجود
دارد و منافع حاصل از آن حمله ،به نسبت «مزيتهای نظامی مورد انتظار» 26بیش از حد باشد،
ممنوع است؛ 80يعنی حتی در برخی مواقع ،رزمندگانی که دارای يونیفورم هستند و سالح حمل
میکنند ،هدف مشروع تلقی نمیشوند و کشتن آنها بهواسطه نامتناسببودن با هدف نظامی جايز
نیست 81.بنابراين بايد بررسی کرد که آيا روبات نظامی خودفرمان قادر است منافع نظامی حاصل از
اقدام خود را بهدرستی برآورد کند؟ اصل تناسب ،قاعده چندان دقیقی نیست و در هر قضیه با بررسی
موشکافانه عوامل مرتبط تعیین میشود 87و حتی ممکن است حملهای که صدمات قابلمالحظهای
را به جمعیت غیرنظامی وارد میآورد ،با توجه به منافع نظامی که به دست میدهد ،نامتناسب
تلقی نشود 83.برخی از متخصصان معتقدند که در آينده نزديک ،روباتها میتوانند برای انجام اين
تخمین برنامهريزی شوند 83،چرا که در حال حاضر ،سامانه تخمین خسارت 85وجود دارد که فرمانده
میتواند با استفاده از آن ،عوامل متعدد را بررسی و خسارتهای حمله را محاسبه کند و به نظر
میرسد که اين سامانه بتواند به الگوريتمی که روبات نظامی بر طبق آن عمل میکند ،افزوده
شود 89.رونالد آرکین معتقد است روباتهايی که در آينده چنین قابلیتی را پیدا میکنند ،در تخمین
بیش ازاندازهبودن نیروی نظامی بههیچوجه اشتباه نخواهند کرد و حتی بهتر از افراد میتوانند اصل

77. Akerson, David. “The Illegality of Offensive Lethal Autonomy,” in International Humanitarian Law
and the Changing Technology of War, edited by Dan Saxon, Martinus Nijhoff Publishers, 2013, p. 72.
78. Hattan, Titus. “Lethal Autonomous Robots: Are They Legal under International Human Rights and
Humanitarian Law?”, Nebraska Law Review, 2015, vol. 93, Issue 4, p. 1046.
79. Military Advantage Anticipated
80. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, art. 51(5)(b).
81. Sparrow, Robert. “Robotic Weapons and the Future of War”, in New Wars and New Soldiers:
Military Ethics in the Contemporary World, edited by Jessica Wolfendale and Paolo Tripodi, Ashgate
Publishing Company, 2011, p. 8.
82. Akerson, op. cit., p. 62.
83. Hattan, op. cit., p. 1042.
84. Geiss, op. cit., p. 15.
)85. Collateral Damage Estimation Methodology (CDEM
86. Schmitt, Michael N. and Thurnher, Jeffrey S. “‘Out of the Loop’: Autonomous Weapon Systems and
the Law of Armed Conflict”, Harvard National Security Journal, 2013, vol. 4, pp. 254,257.
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تناسب را رعايت کنند 82.بااينحال ،اين اصل از سوی افراد نظامی نیز بهطور تمام و کمال رعايت
نمی شود ،چرا که رعايت کامل اصل تناسب ممکن است منجر به ايجاد خطراتی برای خود رزمنده
شود؛ بدين ترتیب که اگر رزمندگان در تشخیص مشروعبودن هدف دچار ترديد شوند ،تعلل آنها
ممکن است منجر به فرار دشمن يا صدمهديدن خود يا همرزمان او شود 88.البته رعايت اصل تناسب
در خصوص روبات نظامی ،مانند اصل تفکیک ،هنگامی که طرف مبارزه آنها ،ماشین يا روبات
نظامی باشد ،با مشکلی مواجه نمیشود86.
9ـ .9روبات نظامی و اصل ضرورت نظامی
همان طور که از عنوان اصل ضرورت نظامی برمیآيد ،حمله بايد به لحاظ نظامی ضروری باشد
يعنی در عملیات نظامی که طرف متخاصم انجام میدهد ،يا بايد در صدد دفاع از خود باشد يا به
دنبال تضمین امنیت خود در آينده 60.در واقع ،اين اصل مستلزم اين است که هر طرف متخاصم،
میان نگرانیهای انسانی ناشی از مخاصمه و ضرورتهای نظامی تعادل ايجاد کند 61و بر اين
اساس ،نوع و درجه مجاز اعمال زور ،در اوضاعواحوال خاص هر مورد نبايد از آنچه عمالً برای
دستیابی به هدف نظامی مشروع الزم است ،فراتر رود 67.همچنین اگر استفاده از برخی انواع
روباتها باعث ايجاد درد و رنج غیرضروری يا صدمات بیش از حد شود ،کاربرد اين روباتها در
مخاصمات مسلحانه ممنوع است 63و همان طور که ديوان بینالمللی دادگستری در نظريه مشورتی
سال  1669خود تصريح کرد ،اين ممنوعیت تنها در خصوص رزمندگان دشمن وجود دارد63.
همچنین همه رزمندگان دشمن ،ضرورتاً نبايد کشته شوند؛ آنها «حق بر تسلیمشدن» 65دارند و
87. Arkin, Ronald C. “Governing Lethal Behavior: Embedding Ethics in a Hybrid Deliberative/Reactive
Robot Architecture,” Technical Report GIT-GVU-07-11, 2007, p. 58.
88. Sparrow, op. cit., pp. 8-9
)'89. Titiriga, Remus. “Autonomy of Military Robots: Assessing the Technical and Legal ('Jus in Bello
Thresholds,” The John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law, 2016, vol. 32, Issue.
2. pp. 83-84.
90. Kerr, Ian and Szilagyi, Katie. “Asleep at the Switch? How Killer Robots Become a Force Multiplier
of Military Necessity,” in Robot Law, edited by Ryan Calo and A Michael Froomkin and Ian Kerr,
Edward Elgar Publishing, 2016, p. 344.

 .97اوتر ،استفان؛ «کاربرد روشها و ابزارهای نبرد» ،ترجمه :نادر ساعد ،در :حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه،
ويراستۀ ديتر فلک ،سیدقاسم زمانی و نادر ساعد ،شهر دانش ،1382 ،ص .190
 .91ملزر ،نیلز؛ «روند شفافسازی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در مفهوم مشارکت مستقیم در مخاصمات طبق حقوق
بینالملل بشردوستانه» ،مجموعه مقاالت همايش حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی ،ويراستۀ پوريا عسکری و ژانماری
هنکرتز ،1367 ،ص .191
93. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, arts. 35,36.
94. Legality of Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. para. 78.
95. The Right to Surrender
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رزمندگانی که تسلیم میشوند ،ديگر هدف نظامی مشروع تلقی نمیشوند 69.بدون ترديد ،روبات
نظامی در اين مورد نیز مانند تفکیک رزمندگان از غیرنظامیان ،ناتوان خواهد بود.
9ـ .4روبات نظامی و اصل احتیاط
بر اساس اصل احتیاط ،در طول عملیات نظامی ،همواره بايد احتیاط کامل در خصوص جلوگیری از آسیب
به افراد و اهداف غیرنظامی و خودداری از اقدامات بیش از اندازه در مورد اهداف نظامی مورد انتظار مدنظر
قرار گیرد ،مگر اينکه شرايط جنگی امکان رعايت احتیاط را فراهم ننمايد .همچنین هنگامی که چندين
هدف نظامی وجود دارد که حمله علیه هريک از آنها اهداف نظامی مورد انتظار را محقق میکند ،آن
ال کمترين خطر را برای غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی به دنبال دارد62.
هدفی بايد انتخاب شود که احتما ً
اصل احتیاط در بسیاری از ابعاد خود ،منطبق و مشابه ساير قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه است .بر
اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ،هريک از طرفهای معاهده ،پیش از
پذيرش ،دستیابی ،تولید يا بهکارگیری سالح ،ابزار يا شیوه جنگی ،متعهد است بررسی کند که آيا استفاده
از آن ،کلیه ممنوعیتهای پیشبینیشده در حقوق بینالملل را مدنظر قرار خواهد داد يا خیر 68.بنابراين،
تعهد به بررسی حقوقی سالحهای جديد ،هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ وجود دارد 66.با اينکه
خود اين روباتها چنین قابلیتی ندارند ،کاربران میتوانند قبل از بهکارگیری آنها در يک منطقه يا
مأموريت ،اين احتیاط را رعايت کنند 100.در واقع ،وظیفه احتیاط و مراقبت در خصوص اقدامات روبات
نظامی شامل همه افراد مرتبط با آنها ازجمله تولیدکنندگان و برنامهنويسان سامانههای آنها میشود101.
9ـ .5روبات نظامی و شأن انسانی
ارزش واالی حیات انسان ايجاب میکند که يک میزان حداقلی از «رابطه درونفردی» 107میان
رزمندگان دو طرف متخاصم وجود داشته باشد و هنگامی که روبات در مقابل انسان میجنگد ،هرگز
نمیتوان چنین رابطهای را تصور کرد 103.بنابراين در کشتن انسان بهوسیله ماشین ،شأن انسان
96. Asaro, Peter M. “How Just Could a Robot War Be?”, in Current Issues in Computing and
Philosophy, edited by Adam Briggle and KatinkaWaelbers and Philip Brey, IOS Press, 2008, p. 60.
97. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, art. 57.
98. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflict (Protocol I), of 8 JUNE 1977, art. 36.
99. Melzer, Nils and Kuster, Etienne. International Humanitarian Law: comprehensive introduction,
International Committee of the Red Cross, 2016, p. 122.
100. Boothby, op. cit., p. 52.
101. Boothby, William H. Conflict Law: The Influence of New Weapons Technology, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg, 2014, p. 110.
102. Interpersonal Relationship
103. Sparrow, Robert. “Killer Robots”, Journal of Applied Philosophy, 2007, vol. 24, No. 1, p. 68.
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کشتهشده ناديده گرفته میشود 103.همچنین حتی زمانی که رزمنده مطابق حقوق بینالملل
ال شخصی و بر اساس
بشردوستانه ،مجاز به کشتن رزمنده دشمن است ،همواره بر اساس بررسی کام ً
وجدان انسانیاش تصمیم میگیرد و اين قدرت تصمیمگیری و حس نوعدوستی که سبب و انگیزه
ارتکاب عمل انسان میشود در روباتها قابل تصور نیست و آنها نمیتوانند ارزش واقعی زندگی و
جان انسان را درک کنند 105و با وجود محدوديتهايی که امروزه در عرصه هوش مصنوعی وجود دارد،
بسیار بعید است که روباتها در آينده نزديک بتوانند قابلیتهای اخالقی 109را کسب کنند102.
9ـ .3روبات نظامی و شرط مارتنز
بر اساس شرط مارتنز که نامش را از پیشنهادکننده آن (فردريک مارتنز) 108اخذ کرده است ،در
مواردی که رزمندگان و غیرنظامیان تحت پوشش حقوق بینالملل بشردوستانۀ معاهدهای يا عرفی
قرار نمیگیرند ،تحت حمايت «اصول انسانیت و الزامات وجدان عمومی» 106باقی خواهند ماند110.
به اين ترتیب ،کارکرد شرط مارتنز ممانعت از آن است که هر آنچه صريحاً بهموجب حقوق
بینالملل بشردوستانه منع نشده است ،مجاز شمرده شود 111.در واقع ،همین عناصر ،اصول انسانیت
و الزامات وجدان عمومی بودهاند که در عمل ،دولتها را از کاربرد سالحهای هستهای که آشکارا
ناقض حقوق بشردوستانه است ،منع کرده است 117.به اين سبب که از شرط مارتنز غالباً برای
تکمیل ساير استداللهای حقوقی استفاده میشود ،استداللهای محکمی در خصوص ممنوعیت
استفاده از روبات نظامی با توسل به شرط مارتنز ارائه نشده است 113.بااينحال ،ديوان بینالمللی
دادگستری در نظريه مشورتی مشروعیت استفاده از سالحهای هستهای ( )1669اعالم کرد که
104. Roff, Heather M. “The Strategic Robot Problem: Lethal Autonomous Weapons in War,” Journal of
Military Ethics, 2014, vol. 13, No. 3, p. 214.
105. Geiss, op. cit., pp. 17-18.

 .703حقوق بینالملل بشردوستانه بهشدت متأثر از مبانی اخالقی است و اصل لزوم رفتار انسانی بهعنوان بارزترين جلوه
اخالق در اين حوزه ،عالوه بر رزمندگان ،در خصوص مجروحان ،بیماران ،اسرای جنگی ،جاسوسان ،خرابکاران و افراد مظنون
به ارتکاب اقدامات خصمانه علیه دولت اشغالگر نیز الزمالرعايه است .وحید بذّار؛ «جايگاه اخالق در حقوق بینالملل» ،فصلنامه
تحقیقات حقوقی معاهده ،سال دوم ،شماره ( 7پیاپی  ،)3تابستان  ،1362ص .727
107. Titiriga, op. cit., p. 58.
108. Frederic Martens
مارتنز حقوقدان برجستهای بود که بهعنوان نماينده روسیه در هر دو کنفرانس صلح الهه در  1866و  1602شرکت کرد.
109. The Principles of Humanity or the Dictates of the Public Conscience
110. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts, Dec.12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3, art. 1(2).

 .777ممتاز ،جمشید و فريده شايگان؛ حقوق بینالملل بشردوستانه در برابر چالشهای مخاصمات مسلحانه عصر حاضر ،شهر
دانش ،1363 ،صص 101و.103
 .771ساعد ،نادر؛ حقوق بشردوستانه و مسائل نوظهور (جنگهای پسانوين) ،خرسندی ،1382 ،صص .65-69
113. Evans, op. cit., pp. 717-718.
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است113.

شرط مارتنز بهعنوان ابزار مؤثر در پرداختن به رشد سريع فناوری نظامی قابل استفاده
بهعنوان نتیجهگیری بايد اعالم کرد ازآنجاکه روباتهای نظامی خودفرمان کنونی نمیتوانند
تمامی قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را رعايت کنند ،استفاده از آن در مخاصمات مسلحانه
مجاز نیست .البته اين ممنوعیت ،تنها در خصوص روباتهايی متصور است که قابلیت کشتن
انسانها را بهطور مستقیم يا غیرمستقیم دارند .شايد بهترين راهحلی که بتوان در خصوص
جلوگیری از صدمات ناشی از کارکرد اشتباه روبات خودفرمان پیشنهاد کرد اين باشد که عامل
انسانی از طريق دوربینی که در روبات تعبیه شده است ،اعمال آن را دنبال کند و قادر باشد تا در
هنگام نقض قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه ،آن را از کار بیندازد115.
 .4اقدامات روبات نظامی و مسئولیت در قبال آنها
مطابق يک اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه ،اختیار آغاز استفاده از نیروی نظامی را نمیتوان به
فرايند خودکار تفويض کرد ،بلکه صرفاً بايد انسان و با اتخاذ تصمیمی که قبل از گرفتن جان ساير
انسانها آن را بررسی کرده است ،اين مهم را انجام دهد 119.با اينکه روبات نظامی ساخته شده است
تا جايگزين افراد نظامی در مخاصمات مسلحانه شود ،هیچ شاخه نظامی تمايل ندارد که در آينده،
نیروی نظامی خود را بهطور کامل از روباتها تشکیل دهد 112.در واقع اتکای بیش از حد به
سامانههای خودکار میتواند منجر به فجايعی جبرانناپذير شود .بررسیها و گزارشها پس از
سرنگونی ايرباس مسافربری ايرانی بهوسیله ناو جنگی يو.اس.اس .وينسنس 118امريکايی در خلیج
فارس حاکی از آن است که اطمینان بیش از حد فرمانده کشتی به «سامانه نظارت جنگی» 116که
پیچیدهترين و پیشرفتهترين سامانه نظامی دريايی خودکار در زمان خود شناخته میشد ،يکی از
مهمترين عللی بود که موجب شد تا هواپیمای مسافربری بهعنوان جنگنده  F14شناسايی شود و
 760انسان بیدفاع جان خود را از دست بدهند 170.بااينحال ،اين سامانه نظارت ،هنوز هم در
استرالیا ،ژاپن ،کره جنوبی ،نروژ ،اسپانیا و اياالت متحده امريکا به کار میرود171.
مسئله اساسی که در خصوص روبات نظامی مطرح است ،موضوع مسئولیت ناشی از اقدامات
114. Legality of Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. para. 78.
115. Boothby, William H. Weapons and the Law of Armed Conflict, Axford University Press, 2016, p. 257.
116. Asaro, Peter. “On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation, and the
Dehumanization of Lethal Decision-Making”, International Review of the Red Cross, 2012, vol. 94,
Number 886, p. 689.
117. Schmitt, op. cit., pp. 236-237.
118. USS Vincennes
119. Aegis Combat System
120. Galliott, Jai. Military Robots: Mapping the Moral Landscape, Ashgate Publishing Company, 2015,
p. 217.
121. Crootof, op. cit., p. 1882.
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آنهاست .مقايسه رابطه میان روبات و انسان با رابطه میان فرمانده و زيردست که در ماده 78
اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری تبیین شده کامالً اشتباه است زيرا برخالف روبات ،زيردست ،انسان
مختار است و امکان سرپیچی از دستور مافوق را دارد .بهطور کلی ،در خصوص مسئولیت ناشی از
اقدامات روبات نظامی ،چهار نظر ارائه شده است .افرادی همچون ماتیاس 177و اسپارو173معتقدند که
نمیتوان انسان را بهواسطه اعمال روبات خودفرمان مسئول قلمداد کرد173.بر اساس نظريه دوم که
افرادی چون هلستروم 175،آسارو 179و واالچ 172بر آن پافشاری میکنند ،روباتها ممکن است يک
روزی ،آنهم تنها در خصوص برخی اعمال خود مسئول تلقی شوند .کرن کوويچ 178،پرسون 176و
کوروکلو 130معتقد به «مسئولیت مشترک» 131میان روباتها و انسانها هستند و نظريه چهارم که
حمايت صاحبنظرانی همچون ناگن بورگ 137،مارينو 133،تامبورينی 133،چوپرا 135و وايت 139را به دنبال
دنبال داشته است ،همواره انسانها را در قبال رفتار روباتها مسئول قلمداد میکند 132.به نظر میرسد
که رويکرد چهارم که اکثريت حقوقدانان از آن پیروی میکنند ،آسانتر قابل پذيرش باشد .در واقع،
حتی اگر اين فرض پذيرفته شود که روباتهای جنگی اصوالً موجودات بسیار باهوشی هستند ،به اين
سبب که نمیتوان «قصد درونی» 138آنها را فرض کرد 136،تلقی هر نوع مسئولیت که متضمن نوعی
122. Matthias
123. Sparrow
 .714طرفداران اين نظريه با اين استدالل که مسئولیت حقوقی برای موجوديتهای غیرانسانی مثل شرکتها ،پیش از اين
شناسايی شده بود ،معتقدند که ممکن است روبات نظامی هم بهعنوان شخص حقوقی در خصوص اقداماتش مسئول تلقی شود
.(Sudia, Frank W. “A Jurisprudence of Artilects: A Blueprint for a Synthetic Citizen,” Journal of Future

) Studies, 2001, vol. 6, p. 77بااينحال ،پذيرش مسئولیت روباتها میتواند منجر به نابودکردن روباتی شود که حقوق
بینالملل را نقض کرده است).(Krishnan, op. cit., p. 105
125. Hellstrom
126. Asaro
127. Wallach
128. Crnkovic
129. Persson
130. Curuklu
131. Shared Responsibility
132. Nagenborg
133. Marino
134. Tamburrini
135. Chopra
136. White
137. Noorman, Merel E. and Johnson, Deborah G. “Negotiating Autonomy and Responsibility in
Military Robots”, Ethics and Information Technology, 2014, vol. 16, Issue 1, p. 52.
)138. Mental Intention (Mensrea
139. O'Connell, Mary Ellen. “Banning Autonomous Killing: The Legal and Ethical Requirement That
Humans Make Near-Time Lethal Decisions”, in The American Way of Bombing: Changing Ethical and
Legal Norms, from Flying Fortresses to Drones, edited by Matthew Evangelista and Henry Shue, Cornell
University Press, 2014, p. 232.
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مجازات برای آنها باشد ،اشتباه است 130و اين اساساً به اين دلیل است که نمیتوان روباتها را با
توسل به قوانینی که برای انسانها وضع شده ،مورد رسیدگی و مجازات قرار داد 131.همان طور که در
بخش نخست اين مقاله ذکر شد ،روبات نظامی ،ابزار و اسلحه جنگی تلقی میشود و شايد اين شعار
«انجمن تفنگداران ملی» 137به بهترين نحو اين استدالل را تأيید کند« :تفنگها انسانها را
نمیکشند ،بلکه انسانها هستند که انسانها را میکشند»133.
4ـ .7مسئولیت کیفری در قبال اقدامات روبات نظامی
در پاسخ به اين مسئله که اگر روبات نظامی حقوق بینالملل را نقض کند ،بر اساس حقوق کیفری،
چه کسی مسئولیت خواهد داشت ،شايد در نگاه اول ،صفت «خودفرمان» اين را به ذهن متبادر کند
که نتوان ديگری را در قبال اعمال اين روباتها مسئول تلقی کرد 133.اما ازآنجاکه در حال حاضر135،
اين روباتها صرفاً بر اساس فناوری که انسان برای آنها طراحی کرده است و برنامهای که انسان
برای آنها نوشته است ،اقدام میکنند ،اين استدالل را نمیتوان پذيرفت .بهطور کلی میتوان
طراحان ،برنامهنويسان و تولیدکنندگان اين روباتها را از يک سو و فرماندهان جنگی و
تصمیمگیرندگان سیاسی را از سوی ديگر ،مسئول اعمال روبات نظامی دانست 139.نخستین
قاعدهای که در اين رابطه بايد مدنظر داشت اين است که فارغ از وجود برنامهنويس ،تولیدکننده و
طراح روبات نظامی ،شخص حقیقی يا حقوقی که آن روبات را با اطالع از قابلیتهای آن در اختیار
میگیرد ،مسئول رفتار آن است 132.در واقع« ،اطالع» 138مرتکب در خصوص نتايج اقدام روبات
140. UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitral
executions, Christof Heyns, A/HRC/23/47, 9 April 2013, marginal number 76.
141. Springer, Paul J. Military Robots and Drones: A Reference Handbook, ABC-CLIO, LLC, 2013, p. 58.

لوخوس و ون درهاون با اعالم اينکه ممنوعیت از انجام کاری ،نوعی مجازات تلقی میشود ،مدعی هستند که روباتهای
نظامی نیز میتوانند مجازات شوند:
Lokhorst, Gert-jan and Van Der Haven, Jeroen. “Responsibility for Military Robots,” in Robot Ethics:
The Ethical and Social Implications of Robotics, edited by Patrick Lin and Keith Abney and George A.
Bekey, Massachusette Institute of Technology (MIT) Press, 2012, p. 149.
)142. The National Rifle Association (NRA
143. Hellstrom, op. cit., p. 103.
144. Johnson, Deborah G. and Noorman, Merel E. “Responsibility Practices in Robotic Warfare”,
Military Review, 2014, vol. 92, Issue 3, p. 13.

 .745برخی افراد ازجمله مارک اندرسون معتقدند که روباتهای نظامی در آينده قادر خواهند بود که خود فکر و درک کنند و
حتی تصمیمهای اخالقی بگیرند و بهطور کلی به ابتکار خود عمل کنند ).(Ibid., p. 13
146. UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitral
executions, ChristofHeyns, A/HRC/23/47, 9 April 2013, marginal number 77.
147. Harbers, Maaike and Baar, Thomas and Peeters, Marieke. “Designing for Responsibility - Five
Desiderata of Military Robots”, in Responsible Innovation: Values and Valorisation (21 – 22 May 2014),
2014, p. 1.
148. Knowingly
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بسیار حائز اهمیت است و اين اطالع اعم است از آنچه عادتاً افراد میدانند و آنچه انتظار میرود که
ال
مرتکب از آن مطلع باشد 136.در برخی وضعیتها نیز فرد مسئول کامالً قابل تشخیص است .مث ً
هنگامی که برنامهنويس بهطور ارادی «الگوريتم»150هايی مینويسد که به روبات نظامی اجازه
حمله به افراد غیرنظامی را میدهد ،مسئولیت کیفری برنامهنويس بهآسانی قابل احراز است يا
هنگامی که فرمانده با آگاهی از ناتوانی و نواقص روبات نظامی در اجرای اصل تفکیک ،آن را در
منطقهای که جمعیت غیرنظامی کثیری در آن ساکن هستند و احتمال ورود صدمه به آنها وجود
دارد ،به کار میبرد ،مسئولیت کیفری خواهد داشت .اما هنگامی که افراد مزبور ،قصد ورود زيان
ندارند ،تعقیب آنها دشوار خواهد بود 151.در واقع ،زمانی که برای مثال ،برنامهنويس ،تمامی شرايط
معمول را برای روبات تعريف میکند ،اما شرايط غیرقابلپیشبینی مانند تغییرات زيستمحیطی
سبب رفتار متخلفانه روبات میشود ،تأثیر چنین عواملی در مسئولیت فردی برنامهنويس لحاظ
میشود زيرا «قابلیت پیشبینی» 157،پیششرط مجرمیت است 153.اين شرايط غیرقابلپیشبینی را
نبايد با اختالالت مکانیکی روبات که سبب اشتباه در تصمیمگیری آن میشود ،خلط کرد.
بنابراين ،علت و سبب سوءرفتار روبات نظامی ،در تعیین فرد مسئول اين رفتار بسیار کمک خواهد
کرد 153.بدون شک ،اختالالت فنی و مکانیکی قابل انتساب به تولیدکننده ،استفاده نادرست از روبات
مربوط به فرمانده و برنامه نادرستی که به روبات داده میشود ،موجب مسئولیت برنامهنويس خواهد
بود .دقیقاً بهخاطر اهمیت تعیین سبب رفتار روبات بود که رونالد آرکین در حال تولید نرمافزاری با نام
«مشاور مسئولیت» 155است که بهطور تخصصی تعیین میکند که آيا روبات نظامی بهطور غیرقابل
انتظار رفتار کرده يا فرمانده نظامی برخالف حقوق مخاصمات مسلحانه از آن استفاده کرده است159.
4ـ .1مسئولیت بینالمللی دولتهای استفادهکننده از روبات نظامی
بر اساس طرح مسئولیت بینالمللی دولتها ( ،)7001در قبال اقدامات ارگان دولت ،میتوان به
مسئولیت بینالمللی آن دولت «استناد» 152کرد 158.بهعالوه مطابق ماده  61پروتکل اول الحاقی
149. Kerr, op. cit., p. 2069.
150. Algorithm
151. Springer, op. cit., p. 57.
152. Predictability
153. Geiss, op. cit., p. 20.
154. Royakkers and Olsthoorn, op. cit., p. 2070.
155. Responsibility Advisor
156. Arkin, op. cit., pp. 76-77.
 .751برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم و شرايط استناد به مسئولیت بین المللی دولت ،ن.ک:
محبی ،محسن و وحید بذّار؛ «مفهوم استناد به مسئولیت بینالمللی با تأکید بر طرح مسئولیت بینالمللی دولتها (،»)7001
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ،دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران ،دوره چهلوهشتم ،شماره  ،1بهار .1362
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به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ،دولت متخاصم بهواسطه اعمال ارتکابی «افراد» 156متعلق به
نیروی نظامی خود مسئول است .بنابراين ،علیرغم اينکه روباتهای نظامی خودفرمان ،افراد
نظامی دولت استفادهکننده تلقی نمیشوند ،اقدامات اين روباتها به دولتی که نیروهای مسلح آن،
از روباتها استفاده کردهاند« ،قابل انتساب» 190است .همچنین بر اساس ماده  1کنوانسیونهای
چهارگانه ژنو ( ،)1636دولتهای عضو متعهد هستند تحت هر شرايطی عالوه بر رعايت مقررات
اين کنوانسیونها ،در جهت تضمین رعايت اين مقررات از سوی ساير دولتها تالش کنند .اين
تعهد به تالش در جهت تضمین رعايت مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه ،نظارت مستمر بر
عملکرد روباتهای نظامی را میطلبد 191.بااينحال ،نبود سازوکار شکايت در موارد نقض حقوق
بشردوستانه از سوی روبات نظامی به مانند آنچه در خصوص سالحهای شیمیايی يا بیولوژيکی
پیشبینی شده است ،يکی از عواملی است که سبب میشود تا اين روباتها بهطور گسترده در
مخاصمات مورد استفاده قرار بگیرند197.
نتیجه
روبات خودفرمان بهلحاظ ماهیت ،سالح جنگی محسوب میشود .ازآنجاکه استفاده از سالحهايی
که نمیتوانند قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را رعايت کنند ،ممنوع و جنايت جنگی تلقی
میشود ،استفاده از روبات خودفرمان کشنده نیز به سبب آنکه نمیتواند برخی از اين قواعد
ازجمله اصل تفکیک ،اصل تناسب و اصل ضرورت نظامی را بهطور کامل رعايت کند ،ممنوع و
جنايت جنگی محسوب میشود .اما استفاده از روبات خودفرمان کشنده در مقابل روبات نظامی
دشمن ،چنین ممنوعیتی را به همراه ندارد ،به اين دلیل که قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه که
بهمنظور حمايت از انسانها در مخاصمات مسلحانه وضع شده است ،در جنگ میان روباتها
158. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 4.
159. Persons
160. Attributable
161. Barnidge, Robert P. “The Due Diligence Principle under International Law,” International
Community Law Review, 2006, vol. 8, Issue 1, p. 81.

 .731در  13دسامبر  ، 1687مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دبیرکل اجازه داد تا با تعیین تعدادی کارشناس ذیصالح،
هرگونه شکايت نسبت به کاربرد تسلیحات شیمیايی يا بیولوژيک را بررسی کند

.(UNGA Res 37/98 D ‘Provisional

) Procedures to Uphold the Authority of the 1925 Geneva Protocol’ [13 December 1982], pp. 2-6با استفاده
از همین شیوه بود که دبیرکل بر اساس درخواست دولت ايران در سال  1683در خصوص استفاده دولت عراق از تسلیحات
شیمیايی ،کمیسیون حقیقتياب ) (Fact-Finding Commissionتشکیل داد .تدينی ،عباس و مصطفی کازرونی؛ «کاربردهای
نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه» ،مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیوسوم ،شماره  ،53بهار ـ تابستان
 ،1365ص .763
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محلی از اجرا نمیيابد .همچنین ،کاربرد ساير روباتهای خودفرمان مثل روبات شناسايی و
پزشکی که برای کشتن و آسیبرساندن به افراد به کار نمیروند ،منعی ندارد.
نظريههای متعددی در خصوص مسئولیت ناشی از اقدامات روبات نظامی مطرح شده است .اما
ازآنجاکه در حال حاضر روباتها صرفاً بر اساس برنامهای که انسانها برای آنها مینويسند ،اقدام
میکنند ،اکثريت حقوقدانان بر اين نظرند که تنها میتوان افراد انسانی را در قبال اعمال روباتها
مسئول تلقی کرد .فرد مسئول بنا به اوضاعواحوال هر قضیه میتواند متفاوت باشد .پیش از هر چیز،
شخصی که با اطالع از ناتوانی روبات نظامی در رعايت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه ،از آن
استفاده میکند ،مسئول اقدامات آن خواهد بود .در مرحله بعد ممکن است هريک از تولیدکننده ،طراح،
برنامهنويس و فرمانده نظامی ،بر اساس رابطه «سببیت يا علیت» 193میان عمل هريک از آنها و اقدام
روبات نظامی مسئول قلمداد شوند .همچنین ،امکان طرح مسئولیت بینالمللی دولت نیز بهواسطه
استفاده از روبات نظامی در نیروهای مسلح خود وجود دارد.
فناوری روبات نظامی بهسرعت در حال پیشرفت است .بديهی است که اگر روباتهای
خودفرمان کشنده به همین ترتیب ،سیر سعودی پیشرفت خود را طی کنند ،در آينده قادر خواهند
بود تا با رعايت اصول حقوق بینالملل بشردوستانه ،در کنار ساير روباتهای نظامی بهطور قانونی
در مخاصمات مسلحانه وارد شوند .همچنین راهکاری که در حال حاضر پیشنهاد میشود اين
است که روباتهايی طراحی شوند که تنها افراد نظامی را خلع سالح و دستگیر کنند يا با خلع
سالحکردن آنها ،شرايط دستگیری را فراهم کنند .در واقع ،با کاهش قدرت کشتار روباتهای
نظامی میتوان روباتهای جنگی را به خدمت گرفت که قابلیت کشتن افراد و ايراد آسیب به
آنها را ندارند و ضمن ايجاد منافع نظامی برای استفادهکنندگان ،قواعد حقوق بینالملل
بشردوستانه را رعايت خواهند کرد.

163. Causality
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