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امنیت منطقه ای در جنوب آسیا در پرتو هوش مصنوعی 
ساناز عباسیان؛ پژوهشگر مرکز آینده پژوهی جهان اسالم

مقدمه
جنوب آسیا یکی از شکننده ترین و بحران خیزترین مناطق جهان است. این منطقه شامل کشورهای هند، بنگالدش، پاکستان، 

سریالنکا، نپال، بوتان و مالدیو است، تردیدی وجود ندارد که روابط دو کشور هند و پاکستان بر نظم و رژیم امنیتی این منطقه 

تأثیرگذار است. این دو کشور از دیرباز درگیر رقابت های نظامی هستند؛ رقابت هایی که از اواخر قرن بیستم میالدی به تقابل 

هسته ای تبدیل شده  است و تا کنون نیز ادامه دارد. از سال ۱۹۹۸ که پاکستان اولین آزمایش هسته ای خود را انجام داد تا کنون، 

این منطقه هیچ تالش جدی را در قالب امضای معاهدات مرسوم برای منع سالح های هسته ای به خود ندیده است؛ ازاین رو هر دو 

کشور طرف مقابل را تهدیدی امنیتی تلقی می کنند. چنین شرایطی یک نوع رقابت تسلیحاتی را بین آن دو ایجاد کرده  است که آوردگاه آن، 

گاهی دو کشور هند و پاکستان  عدم وجود نقطۀ تعادلی در ثبات استراتژیک منطقۀ مذکور است. با وجود این، صلح شکننده ای در سایۀ آ

از خطرات تقابل هسته ای و توازن قدرت میان آن دو در منطقه ایجاد شده  که هر لحظه ممکن است فرو بریزد. پیشرفت های فناوری جدید 

مانند هوش مصنوعی، رباتیک، فناوری کوانتومی و تکنولوژی  نانو و نیز رشد اقتصادی، سیاسی و نظامی کشورهای نوظهور همانند چین 

و تبدیل منطقۀ جنوب آسیا به زمین بازی قدرت های فرامنطقه ای را می توان به عنوان متغیرهای مؤثر در آیندۀ روابط  امنیتی و 

استراتژیکی هند و پاکستان و همچنین ایجاد تغییر در توازن قدرت شکننده ای که بین آن دو وجود دارد، در نظر گرفت. در این 

یادداشت سعی شده است با درنظرگرفتن سایر متغیرها، تأثیر فناوری هوش مصنوعی را در ثبات استراتژیک و آیندۀ رژیم امنیتی 

منطقۀ جنوب آسیا، زیر سایۀ رقابت های نظامی و امنیتی دو کشور هند و پاکستان، بررسی شود.  

هوش مصنوعی و آیندۀ امنیت جنوب آسیا 
اندکی پس از ظهور سالح های هسته ای، هنری کیسینجر نوشت: »در اساطیر یونان، خدایان گاهی انسان را با برآوردِن بیش از حد 

خواسته هایش مجازات می کردند.«
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در عصری که تکنولوژی های نوظهور از جمله هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت و تأثیرگذاری در عرصه های مختلف زندگی 

بشر هستند، این موضوع همچنان وجود دارد که چگونه می توان فناوری های پویا را در خدمت به صلح و امنیت جهانی به کار برد. با استناد 

به نظرات کارشناسان و نظریه پردازان روابط بین الملل در مورد تأثیر استفاده از فناوری های جدید در دکترین نظامی و برنامه های دفاعی 

توسط کشورهای مختلف در نظم و ثبات منطقه ای و بین المللی، می توان گفت هر فناوری، به خودی خود، نه خوب است و نه بد؛ اما 

در مورد امنیت منطقۀ جنوب آسیا متغیرهای مختلفی در شکل گیری رژیم امنیتی و ثبات استراتژیک دخیل هستند: از تهدیدات هسته ای 

چین برای هند، پروژۀ بازدارندگی هسته ای این کشور علیه چین و پاکستان، رقابت های هند و پاکستان، تروریسم فرامنطقه ای و گسترش 

استفاده از سالح های متعارف گرفته تا ورود فناوری های جدید به برنامه های دفاعی و دکترین نظامی. در این یادداشت سعی شده است 

ضمن درنظرگرفتن سایر متغیرها، ورود تکنولوژی هوش مصنوعی به عرصۀ رقابت امنیتی پاکستان و هند را به عنوان متغیر اصلی در ثبات 

استراتژیک و امنیت منطقه ای بررسی شود. 

اصطالح »هوش مصنوعی« معانی زیادی دارد و از دهۀ ۱۹۵۰ با تفاسیر متعددی همراه بوده  است و در ساده ترین معنی، به  سامانه هایی 

که توانایی ارائۀ واکنش هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسان را داشته باشند، اطالق می شود. این فناوری، در حال گسترش به حوزۀ نظامی 

است و کشورها همواره سعی می کنند از این فناوری برای ایجاد موازنۀ قوا به نفع امنیت محیط پیرامونی خود استفاده کنند. ترکیب هوش 

مصنوعی و ثبات استراتژیک، بیش از سی سال پیش، در مباحات مختلف مطرح شده و با وجود اینکه ثبات استراتژیک در منطقۀ جنوب 

آسیا دچار تغییراتی شده است، هنوز معنای جنگ سردی خود را حفظ کرده است. در معنایی گسترده، توازن قدرت باعث شده است 

زمینه  و انگیزه ای برای تقابل مسلحانه بین قدرت های هسته ای در منطقه وجود نداشته باشد. در این زمینه، ظهور هوش مصنوعی می تواند 

به عنوان متغیری تأثیرگذار بر ثبات استراتژیک منطقه ، اثرات مثبت و منفی داشته باشد. در اکثر مقاالت علمی، تمرکز بر کشورهایی است 

که در کاربردهای نظامی هوش مصنوعی و فناوری های مرتبط، به پیشرفت هایی دست یافته اند، مثل آمریکا و چین؛ پس می توان گفت 

بررسی این موضوع در منطقۀ جنوب آسیا موضوع جدیدی است. انقالب صنعتی چهارم، با پیشتازی هوش مصنوعی، در حال تغییرشکل 

از  بسیاری  همانند  درست  و  هستند  آسیا  جنوب  در  هسته ای  سالح های  به  مجهز  کشورهایی  پاکستان  و  هند  است.  جهانی  مناسبات 

گاهی از اهمیت  کشورهای درحال توسعه، علی رغم تاکید بر کاربردهای غیرنظامی این فناوری در اذهان عمومی و مجامع رسمی، با آ

ایاالت متحده، چین و روسیه،  با  ارائه می کنند. در مقایسه  این تکنولوژی  برای نظامی سازی  را  برنامه هایی  استراتژیک هوش مصنوعی 

پیشرفت های هند بسیار کم است. این درحالی است که روند دستیابی پاکستان به هوش مصنوعی، به دلیل کمبود منابع، ناکارآمدی بخش 

دفاعی و نظامی در کاربرد فناوری های نوظهور بسیار محدودتر است. 

هند از سال ۲۰۱۸ با اعالم رسمی برنامۀ »نبرد زمینی هند« در برنامه های دفاعی خود تجدیدنظر کرده و در پی ادغام هوش مصنوعی 

با دکترین نظامی خود است. بسیاری از کارشناسان اعالم کرده اند که این برنامه در واقع واکنشی به پیشرفت های خیره کنندۀ چین، همسایه 

و متحد دشمن دیرینۀ این کشور، یعنی پاکستان، در زمینۀ هوش مصنوعی است. با وجود این، با توجه به مناسبات تاریخی رقابت آمیز هند 

و پاکستان، این تغییرات، بیش از همه، بر مناسبات دو کشور و همچنین امنیت منطقۀ جنوب آسیا تأثیر خواهد گذاشت. همان طور که در 
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باال اشاره کردیم، هوش مصنوعی می تواند بر بازدارنگی هسته ای ناشی از ثبات استراتژیک میان دو کشور تأثیر بگذارد. در این زمینه، دو 

سناریو مطرح می شود: 

۱. هوش مصنوعی می تواند اقدامات تهاجمی قدرت های هسته ای در منطقه را دو برابر کند و باعث ایجاد ناامنی شود. 

۲. هوش مصنوعی عاملی برای برقراری تعادل استراتژیک متقابل و بهبود امنیت منطقه ای می شود.

حال به بررسی هریک از سناریوهای مطرح شده با استفاده از شواهد موجود می پردازیم. صرف نظر از نیات و انگیزه های دو طرف برای 

استفاده از هوش مصنوعی در ساختار امنیت ملی خود و در چارچوب دو سناریوی مطرح شده، مهم ترین سؤالی که به ذهن متبادر می شود 

این است که در صورت تحقق خواستۀ هند و پاکستان مبنی بر استفاده از این تکنولوژی، محیط امنیتی منطقۀ جنوب آسیا چه شرایطی 

را تجربه خواهد کرد. در صورت تسلِط تنها یک بازیگر بر هوش مصنوعی، کدام یک از سناریوهای مطرح شده محتمل تر خواهد بود؟ 

در مورد  سناریوی اول می توان چنین گفت که قابلیت بازیابی اطالعات هوش مصنوعی در هدف گیری زرادخانه های حریف، احساس 

ترس از حملۀ پیشگیرانه را در محیط افزایش می دهد که این خود، عاملی برای ایجاد بی ثباتی خواهد شد. جنگ سایبری که در سایۀ 

گسترش هوش مصنوعی مطرح می شود، می تواند بر ثبات استراتژیک تأثیر بگذارد. »جعل خبر و اطالعات دروغ« از طریق  پلتفرم های 

مختلف شبکه های اجتماعی  پدیده ای است که در جریان جنگ سایبری مطرح می شود و پیامدهای آن می تواند به آغاز بحرانی جدی برای 

منطقه ای مانند جنوب آسیا منجر شود. واضح ترین مثالی که دراین باره مطرح می شود، دست کاری اطالعاتی بود که در ۱۴فوریه۲۰۱۹ 

در جریان حمالت به شهر پولوامای کشمیر، تحت مدیریت هند بود که نشان داد چگونه دست کاری اطالعات می تواند منجر به تشدید 

تنش شود. learning Mashin، به عنوان شاخه ای از هوش مصنوعی که در بسیاری زمینه ها از جمله مهندسی، کسب وکار، زبان شناسی 

و پزشکی کاربرد دارد، می تواند به بهبود عملکرد رادارهای کنترلگر، به عنوان مدافعان فضای سایبر منجر شود؛ به طوری که روند نظارت 

و تشخیص ناهنجاری ها را تسهیل خواهد کرد. این پیشرفت ها در امنیت سایبری برای محافظت از سیستم های مهم فرماندهی، کنترل 

و ارتباطات می تواند به طور بالقوه، ثبات منطقه ای و استراتژیک را تقویت کند. اگر هند یک طرفه به جاه طلبی های خود در زمینۀ هوش 

مصنوعی ادامه دهد، ممکن است به شدت به ثبات بازدارندگی هسته ای در منطقه آسیب برساند. دلیل این امر سوءظنی است که دو طرف 

را به مسابقۀ تسلیحاتی اجتناب ناپذیر افراطی سوق می دهد. در مقابل، ممکن است پاکستان از هیچ تالشی برای تقویت بخش هوش 

مصنوعی خود فروگذار نکند. عالوه بر این، با توجه به اینکه پاکستان و هند، به طور مکرر، درگیری های جزئی را تجربه کرده اند و تاکنون، 

بازدارندگی هسته ای، ابزار معتبری برای جلوگیری از فوران جنگی تمام عیار بوده است، در صورت توسعۀ هوش مصنوعی هند در بخش 

نظامی، احتمال تشدید تنش زودهنگام افزایش می یابد؛ زیرا حتی حادثه ای جزئی می تواند واکنش قوی پهباد ها و سالح های هوشمند را 

برانگیزد. جدا از مسائل حقوقی مطرح در این سناریو، نوسازی نظامی و افزایش ذخایر تسلیحات متعارف توسط پاکستان برای جلوگیری 

از حمالت احتمالی هند، بحرانی را خلق می کند که مقابله با آن سخت می شود.  

نتیجه گیری
با وجود این، در  اثرات بلندمدت هوش مصنوعی بر امنیت و ثبات استراتژیک منطقه قضاوتی قطعی کرد؛  هنوز نمی توان در مورد 
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دفاعی در هر  با بخش  تکنولوژی  ادغام  به طور کلی،  فراموش شود.  انسانی  و کنترل   فرماندهی  نباید  فناوری  پیشرفت در  از  هر سطح 

کشور، عالوه بر وجود امکانات و نیروی متخصص، به عوامل دیگری از جمله وضعیت اقتصادی مطلوب، زیرساخت های الزم برای 

بست و استفاده از تکنولوژی جدید و همچنین ارتباطات قوی با کشورهای سرآمد در این حوزه بستگی دارد. هند به مدد دارابودن نوابغ و 

متخصصان در زمینۀ تکنولوژی، به پیشرفت های قابل توجهی در به کارگیری از فناوری در امور داخلی کشورش دست یافته است. در کنار 

این موضوع، ارتباط ویژۀ دهلی_واشنگتن اعتمادبه نفس این کشور را در تبدیل شدن به هژمون منطقه ای دو چندان کرده است. افزایش 

یت هند 
ّ

استفاده از پهبادها، با نظارت بیش از ۲۵۰ کیلومتر و تجهیز ارتش این کشور به ۲۰۰ ربات با تکنولوژی پیچیده، حکایت از جد

برای ادغام قابلیت های دفاعی با هوش مصنوعی در قالب تسلیحات خودمختار پیشرفته و سریع تر دارد. همان طور که پیش تر اشاره شد، 

 گسترده است و به منابع حیرت انگیزی نیاز دارد. از طرفی، روندهای نوظهور هوش مصنوعی در جنوب 
ً
هوش مصنوعی قلمرویی کامال

آسیا را نمی توان بدون توجه به پاکستان در نظر گرفت. با توجه به وضعیت کنونی، پاکستان در بخش فناوری پیشرفت هایی داشته است؛ اما 

هنوز از سایر کشورها عقب تر است. دالیل مختلفی پشت این ناتوانی در مسابقۀ هوش مصنوعی وجود دارد، مانند کمبود منابع و داده ها، 

نبود کارشناسان فناوری اطالعات و همچنین مواد درسی که در پاکستان تدریس می شود که فاقد سرفصلی تحت عنوان هوش مصنوعی 

کید بر بازدارندگی  است. در نتیجه، نیروهای مسلح این کشور برای افزایش توان دفاعی خود، سیاست انباشت سالح های متعارف و تأ

هسته ای از طریق بهبود کیفی زرادخانه های خود را در پیش گرفته اند که این، خود، در آینده برای نظم منطقه ای بسیار خطرناک خواهد 

بود. از طرف دیگر، پاکستان در کنار اولویت های نظامی باید بودجۀ کالنی را صرف امورات داخلی از جمله بهبود وضعیت 

اقتصادی کند. با توجه به پیچیدگی و زمان بربودن دستیابی به این تکنولوژی پیش بینی نمی شود که در آیندۀ نزدیک، این کشور 

بتواند حداقل دوشادوش هند توانایی های خود را در رسیدن به تکنولوژی هوش مصنوعی افزایش دهد که این خود باعث ایجاد 

به عمل 
َ
بی ثباتی و برهم خوردن رژیم امنیتی کنترل تسلیحات خواهد شد. به طور کلی، هوش مصنوعی همانند شمشیری دول

می کند: از یک طرف می تواند بر افزایش ضریب امنیت زرادخانه های هسته ای و ایمن سازی فضای سایبر کمک کند و از طرف 

دیگر، پیشرفت یک جانبۀ آن، معمای امنیت را پیچیده تر خواهد کرد و طبق نظریۀ رئالیست به عاملی برای برهم خوردن ثبات 

 باعث بروز ناامنی در منطقه می شود. 
ً
استراتژیک و توازن قدرت، تبدیل و نهایتا
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علمی پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل، دوره نخست، زمستان ۱۳۹۴، شماره هجدهم

- سازمند، بهاره، حق شناس، محمدرضا، قنبری، لقمان، چشم انداز موازنه قدرت در روابط هند و پاکستان در پرتو تحوالت 

اخیر، فصلنامه روابط خارجی، سال ششم، بهار ۱۳۹۳، شماره یک
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