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 مقدمه
اطالعات، ظهور  حدومرزیارتباط جمعی و تبادل ب وسایل العادهامروزه گسترش فوق

آور صورت سرسامها را بهگر، اطالعات و دادهو تجزیه رسانیهاي اطالعابرکامپیوترها، ماهواره
هاي اخیر ظهور فناوري که در سالدر این میان جدیدترین هاي مختلف کشانده است. به حوزه

کرده و کاربردها و اثرات آن نخبگان علمی و اجرایی کشورها را با معماي جدید مواجه ساخته، 

 را» نفت«جاي » ها داده«است. به وفور گفته شده است که در عصر حاضر  1»هوش مصنوعی«

ها تمها، الگوریی پیشتاز باشد، باید بر دادهالمللخواهد در عرصه بینمی گیرند و هر کشوري کهمی
 سریع تحوالت توجه به رو، با از این و به طور کلی فناوري هوش مصنوعی تسلط داشته باشد.

 که فناوري و علمی مختلفهاي زمینه در المللیبین هاي ارتباطاتسازوکار روزافزون پیچیدگی و

 از جدیدي نسل پدیدارشدن توجه به با نیز و ها نیستکشور جغرافیاییهاي مرز به منحصر

 نیاز ها مورددیدگاه ها واي از پژوهش، مجموعه2»دیپلماسی هوش مصنوعی«با عنوان  دیپلماسی

 بتواند فرایند طراحی و تنظیم سیاست خارجی و دیپلماسی را با تحوالت روز وفق دهد.  که است
حوالت و ت» دیپلماسی هوش مصنوعی«قاله حاضر معرفی نسل جدید بنابراین، هدف اصلی م

هایی است که این نسل نوظهور در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها ایجاد و چالش
کند. به نظر محققان حاضر بسیار ضروري است که جمهوري اسالمی ایران به عنوان کشوري می

ر اي و کشوري اثرگذار دبه قدرت برتر منطقه شدنانداز خود در صدد تبدیلکه طبق سند چشم
مدت المللی است، به تأثیرات تحوالت فناورانه بر عرصه سیاست خارجی در آینده میانصحنه بین

برداري مناسب از آنها را فراهم کند. و بلندمدت آگاه باشد و تمهیدات الزم براي مواجهه و بهره
با توجه به توسعه نقش « ل کلیدي پاسخ دهد کهکوشد به این سؤااز این رو مقاله حاضر می
 و جمهوري ی داشتهدیپلماس چه تأثیري برهاي مختلف، این پدیده هوش مصنوعی در عرصه

که به  پاسخ ابتدایی». گیري از آن بیاندیشد؟اسالمی ایران باید چه تدابیري براي مواجهه و بهره
مصنوعی به عنوان یکی از عوامل نوین هوش «مطرح شده، از این قرار است که  عنوان فرضیه

1. Artificial intelligence 
2. Artificial intelligence diplomacy 
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مراتب قدرت دهنده به محیط دیپلماسی آینده جهان، پتانسیل تغییر بنیادین نظم و سلسلهشکل
گذاران جمهوري اسالمی ایران با درکی المللی را دارد، بنابراین ضروري است که سیاستبین
 کارگیري، قانونمندکردن و، بهمند در فرایند کسب دانشموقع از این پدیده به شکلی کنشبه

هنجارسازي این فناوري در عرصه دیپلماسی گام برداشته و آن را به عنوان یکی از مهمترین 
آوري اطالعات این پژوهش جمع ».موضوعات و ابزارهاي دیپلماتیک آینده مورد توجه قرار دهند
 شود.برداري توصیفی انجام میفیشبا مراجعه به اسناد و مدارك علمی و آثار مکتوب از طریق 

 مصنوعی هوش الف) اکوسیستم
صنوعی در عصر هوش م المللیبین قدرت شیوه توزیع و المللبین نظام بحث تغییر ساختار

 این فناوري کهاست؛ درحالی نگرفته قرار بحث و بررسی مورد المللبین روابط ادبیات تا کنون در
 اي راهپیچید سیستم و سازددچار تحول جدي می ها رادولت المللیبین موقعیت قدرت و ابعاد

 .گیردرمیرا درب تکنولوژیکی و مالی، دیپلماتیک، نظامی، اقتصادي ابعاد مختلف که دهدشکل می
 »اکوسیستم هوش مصنوعی«، بحث ارائه شدههاي نظري که در این زمینه یکی از معدود بحث

 اطارتب نحوهاي فزاینده طور آینده، فناوري هوش مصنوعی بهدارد در چند سال است که اذعان می
 هایی که با ادغام عوامل متعدددر چنین شرایطی کشور. کنددچار تحول می را ها با یکدیگرکشور

المللی کنند، به مرکزیت سیستم بینالمللی یک اکوسیستم هوش مصنوعی ایجاد میقدرت بین
اي از قدرت صنوعی، قدرت فناوري به عنوان الیهیابند. در اکوسیستم هوش مدست می

المللی در کند. به عبارت دیگر، ساختار سیستم بینهاي قدرت تغذیه میالمللی، از سایر الیهبین
 اهالمللی بستگی دارد. بر اساس این دیدگآینده به برقراري توازن بین ابعاد مختلف قدرت بین

 ایجاد رقابت و وريبهره در جدیدي اندازچشم، اوريفن و نوآوري، دانش، تحقیق بین تعامل

 هب. کند تغییر تواندالملل میروابط بین 2مرکز -پیرامون مدل در 1مرکزي مناطق مفهوم کند ومی

 ب روابطتناس نوآوري، و گیري از نتایج دانشبا بهره توانندمی هاي پیرامونیکشور، دیگر عبارت
هاي رکشو با سرمایه ها وکاال، کار نیروي مانند سنتی عوامل از فراتربر هم زده و  را المللیبین

1. central regions 
2. center-periphery models 
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 به که یالمللبین قدرت، مصنوعی هوش کنند. در عصر هماوردي یافته و پیشرفته)مرکز (توسعه
نی پیدا ابعاد نوی، شدمی سیاسی و دیپلماتیک، نظامی، اقتصاديهاي قابلیت سنتی شامل طور
اده استف فنی دانش ها وقابلیت که بتواند از این کشوري هر براي را يجدید کند و مزایايمی

بر اساس این رویکرد، محققان معتقدند به دلیل ). Weiss, 2015: 413(آورد می ارمغان به کند،
سعه توهاي درحالگرایانه فناوري هوش مصنوعی، براي کشورماهیت پویا، غیرمتمرکز و کثرت

هاي نوآورانه و هدفمند به ایجاد و ریزي و پیگیري سیاستبا برنامه این فرصت وجود دارد که
بپردازند و موقعیت خود را در عرصه  تقویت اکوسیستم هوش مصنوعی در عرصه داخلی

 المللی ارتقا دهند. بین

 از دیپلماسی سایبري به دیپلماسی هوش مصنوعیب) 
است به نقطه تمرکز محافل سی» المللینقش اینترنت در امور بین«همین ده سال پیش بود که 

بوك و هاي هوشمند گرفته تا فیسهاي ارتباطی (از تلفنخارجی تبدیل شد. تأثیر بالقوه فناوري
 ریزان سیاست خارجی بود. وقتی هیالريتویتر) در روابط خارجی یک مسئله نوظهور براي برنامه

بخش مهمی از سخنرانی خود را  2010ه سال کلینتون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا در ژانوی
به آزادي اینترنت اختصاص داد و این موضوع را به عنوان اولویت وزارت امور خارجه آمریکا 

رسید و بسیاري از کارشناسان سیاست خارجی آن را می اي به نظرمطرح کرد، پیشنهاد جسورانه
تعداد بسیار کمی از وزراي خارجه و  تر تلقی نمودند. بنابراینسبب غفلت از مسائل جدي

کارشناسان دستگاه سیاست خارجی این موضوع را جدي گرفتند. اما امروزه، این وضعیت تغییر 
ویژه پس از افشاگري اسنودن، روند این تغییرات شتاب گرفت. در حال حاضر کرده است؛ به

خارجه خود هستند و دیپلماسی سایبر  تهاي سایبر در وزارهاي بزرگ داراي واحداکثر پایتخت
ها و مؤسسات تحقیقاتی سیاست خارجی است. نقش موضوعی حائز اهمیت در اندیشکده

ده المللی نیز حتی اگر کامالً درك نشهاي اقتصادي، امنیتی و اجتماعی بیناینترنت در سیاست
 ). Scott et al., 2018: 5-6شود (باشد، حداقل به عنوان یک مسئله مهم شناخته می

 از طریق و اطالعات اخبار انتشار و سایبري، گسترش دیپلماسی جلوه ترینمهم شاید

اي، منطقه ها در عرصهدولت بین روابط که باشد برخط يهارسانه و ارتباطاتی نوین يهافناوري



 1401 زمستان 98فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره    315

 تبدیل چندجانبه به روابطی گرفت،می ها انجامدیپلمات توسط ترپیش که را جهانی و المللیبین

 شدت از به هادیپلمات سبب همین ). به79: 1397 پاییززرگرباشی، موحدیان، حاجاست ( کرده

 ي ماهوارههاخبري، کانال يهاها، سایتمجالت، روزنامهها، رسانه یعنی خود تازه رقیبان سوي

 يهاآژانسها، خانهوب، سفارت محیط و اجتماعی يهاشبکه در فعال کاربران -شهروند، اي
 است، به مرتبطها سایبر رسانه و هوشمند فضاي به که عاملی هر و همراه اطالعاتی، خبرنگاران

  .)64-62: 1392خرازي، اند (شده کشیده چالش
با اینکه هنوز برخی کشورها موفق به ادغام دانش متمرکز بر فناوري در عرصه سیاست 

هاي دیجیتال و الزامات هاي کار با فناوريکادر دیپلماتیک آنها مهارت اند وخارجی خود نشده
اند، توسعه و فراگیري هوش مصنوعی و کاربردهاي دیپلماسی سایبري را به درستی نیاموخته

اثرگذار آن در عرصه سیاسی، به چالشی جدید تبدیل شده و نسل نوینی از دیپلماسی در حال 
براي اینکه تعریف شود. یاد می» دیپلماسی هوش مصنوعی«ن تحت عنوان ظهور است که از آ

ته باشیم. ها داشدقیقی از دیپلماسی هوش مصنوعی ارائه دهیم، ابتدا باید درك درستی از الگوریتم
توانند در قالب زبان گام از نحوه انجام یک کار هستند که میبهها توصیفی گامالگوریتم

هاي طبیعی نوشته و فرموله شوند. به عبارت دیگر، الگوریتم را اي یا به زبانهنویسی یارانبرنامه
، تعریف کرد که خروجی» توصیف انتزاعی و رسمی یک روش محاسباتی«توان به عنوان می

 دهد. بنابراین الگوریتم یک برنامه کامپیوتريشکل می» تصمیم«ها یا نتیجه آن روش به یافته
 ). Zuiderveen, 2018: 8نیست (

کند، یها استفاده ممدت مدیدي است که بشر در راستاي دستیابی به اهداف خود از الگوریتم
 ها بار دیگر درها و هوش مصنوعی، الگوریتمدادهگیري کالنهاي اخیر به دلیل شکلاما در سال

شود ها استفاده میدادهمعنادارکردن کالنها براي درك و اند. از الگوریتممرکز توجه قرار گرفته
کند. در عرصه پذیر میکه این امر به نوبه خود توسعه و ارتقاي هوش مصنوعی را نیز امکان

ردارند ها از این پتانسیل برخوها کامالً جدید هستند. الگوریتمهاي الگوریتم، کاربرددیپلماسی اما
ها و روي مباحث در دستور کار دیپلمات ، تغییر دهندار دارندها در اختیکه ابزاري را که دیپلمات

 . )Gavrilovic, 2018تأثیر بگذارند (افتد، می و نیز بر محیطی که دیپلماسی در آن اتفاق
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 ها و هوشاستفاده از الگوریتم«دیپلماسی هوش مصنوعی عبارت است از  بر این اساس
حجم  هاالگوریتم». ارجی یک کشور در فضاي آنالینمصنوعی براي تأثیرگذاري بر روابط خ

شده طهاي ضبشده در هر نقطه، از مجالس دیپلماتیک گرفته تا فیلمآوريهاي جمعوسیعی از داده
وتحلیل هاي اجتماعی را تجزیههاي حاصل از شبکههاي جاسوسی و همچنین دادهتوسط ماهواره

رها هایی را به مقامات کشوها، سیستم هوش مصنوعی استراتژيوعه دادهکنند. بر طبق این مجممی
 هاي واقعی دیپلماسی به کار رود.تواند در رویهکند که میپیشنهاد می

 ج) جهان پس از فراگیري دیپلماسی هوش مصنوعی
و  المللهاي هوش مصنوعی در روابط بینکاربرد«هر چند عالقه و کنجکاوي به موضوع 

هاي زیادي در این مورد ایجاد کرده، اما مطالعات و وگوبحث و گفت» مطالعات امنیتی
روند. براي می هاي دانشگاهی به طور آهسته و بدون تمرکز تحلیلی بر این موضوع پیشپژوهش

ک ی درك بهتر رابطه هوش مصنوعی و دیپلماسی، باید نوعی تمایز بین هوش مصنوعی به عنوان
 و هوش مصنوعی به عنوان» ابزاري دیپلماتیک«، هوش مصنوعی به عنوان »موضوع دیپلماتیک«
، قائل شویم. هوش مصنوعی به »گیرددهنده به محیطی که دیپلماسی در آن شکل میعامل شکل«

ف کاربردهاي مختل گذاري در زمینهعنوان یک موضوع دیپلماتیک، به گسترش دامنه سیاست
هاي رسیدن به نوعی در زندگی اجتماعی اعم از اقتصاد، تجارت و امنیت، راههوش مص

 پردازد. هوش مصنوعی به مثابه ابزار دیپلماتیک، به این مسئلهمی دموکراسی، حقوق بشر و اخالق
ظایف و هاي دیپلماسی وتوان از این فناوري براي پشتیبانی از کارکردپردازد که چگونه میمی

دهنده به محیطی که ها استفاده کرد و هوش مصنوعی به عنوان عامل شکلروزمره دیپلمات
خته کننده زمان ما شناتواند به عنوان فناوري تعیینگیرد، به خوبی میمی دیپلماسی در آن صورت

 ). Bjola, 2019(المللی را دارد شود و بنابراین پتانسیل تغییر بنیادین نظم بین
ار هاي آن نیز بسیبا توجه به اینکه تحوالت در حوزه هوش مصنوعی بسیار پویا و پیامد

هاي امور خانهگسترده است، گزارشی که توسط یک اندیشکده آلمانی تهیه شده، به وزارت
ریزي و تدوین استراتژي در این زمینه تر براي برنامهدهد که هر چه سریعخارجه پیشنهاد می

. الملل به طور مؤثري پاسخ دهنددام کنند تا بتوانند به تأثیرات هوش مصنوعی در امور بیناق
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 ايههاي خودکار و مسئله امنیت و نیز دموکراسی و اخالق سه حوزهاي اقتصادي، سالحبحران
ی معرفی هاي جهانی در عصر ظهور هوش مصنوعهستند که این پژوهشگران به عنوان اولویت

هایی که هوش کنند. اگرچه این محققان معتقدند مهمترین کار براي رویارویی با چالشمی
 هاي دیپلماتیک متحول شوند، اما بهکند، این است که نهادالملل ایجاد میمصنوعی در روابط بین

 وش مصنوعیها به هکنند که رویکرد کشورها توصیه میمدت، آنعنوان اقدام فوري و در کوتاه
 هاي گذشته در زمینه سیاست خارجی سایبر کسبها در سالباید بر اساس تجربیاتی باشد که آن

هاي امور خارجه با آن آشنایی نسبی دارند. در خانهربط از جمله وزارتهاي ذياند و نهادکرده
، کایی تهیه شده استهمین راستا، نویسندگان گزارش دیگري که در یک مؤسسه امنیتی آمری

معتقدند هوش مصنوعی پتانسیل بسیار باالیی براي کار در مسائل مرتبط با امنیت ملی، از جمله 
ها، به تواند با کاهش موانع زبانی بین کشوردیپلماسی دارد. به عنوان مثال، هوش مصنوعی می

ازي ستصویر و مرتب هاي تشخیصها کمک کند، از طریق فناوريارتقاي روابط بین دولت
هاي دیپلماتیک را افزایش دهد، از طریق نظارت بر انتخابات به اطالعات، امنیت مأموریت

ا سازي یاري برساند و بهاي صلحالمللی کمک کند، به عملیاتهاي بشردوستانه بینعملیات
مللی الهاي مالی بیند که کمکها (همچون فساد کارکنان دولتی)، تضمین دهتشخیص ناهنجاري

 ). Brundage et al., 2018: 144گیرند (به یک کشور، مورد سوءاستفاده قرار نمی

 اکنوناستفاده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات کنسولی نیز حائز اهمیت است. حتی هم
تواند صنوعی میشدن است، با وجود این، هوش مگیري در این حوزه در حال دیجیتالینیز تصمیم

هاي معمول در اي ارتقا دهد و به خودکارسازي روندخدمات کنسولی را از لحاظ نظري و رویه
این بخش کمک کند. به عنوان نمونه کنسولگري یکی از کشورهایی که در این رابطه مورد بررسی 

 ضطراري، درخواستهاي اقرار گرفته، طی پنج سال گذشته همواره با تقاضاي ناموزون گذرنامه
ماندگی روزافزون، هاي تجاري روبرو بوده است. این وضعیت منجر به عقبویزا و گواهینامه

رفتن اعتبار عمومی آن کنسولگري و ایجاد روابط پرتنش بین آن و وزارت امور خارجه ازبین
بناي اند بر متوگیري هوش مصنوعی، این سیستم میکارشده است. این در حالی است که با به

فاده و هاي تکرارشونده استهاي توصیفی براي شناسایی الگوهاي پنج سال گذشته، از آنالیزداده
 هایی بیشتر شاهد افزایش تقاضا خواهدگیري کند که کنسولگري در سال آینده در چه ماهنتیجه
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هایی هاي جدید، توصیهبینیروزشده و پیشي بههابود. در واقع، هوش مصنوعی با استفاده از داده
 Brundage(ها را به طور موثرتري مدیریت کنند کند تا درخواستبه مقامات کنسولی ارائه می

et al., 2018: 145.( 
هایی کارآمد براي توانند ابزارهاي هوش مصنوعی همچنین به دالیل متعدد میسیستم

ها و خانهتوانند به سفارتها میهاي دیپلماتیک در عصر دیجیتال باشند؛ آنمدیریت بحران
هاي امور خارجه کمک کنند تا ماهیت و شدت حوادث را در زمان واقعی درك کنند، خانهوزارت

تر سازند، انتظارات مردم را مدیریت و خاتمه بحران را تسهیل کنند. گیري را سادهروند تصمیم
 المللی، هوش مصنوعی طیهاي فنی و ماهیت دشوار مذاکرات بینابراین با وجود پیچیدگیبن

 توسط 1»مشاور تجاري شناختی«به نام هاي اخیر در این زمینه ورود کرده است؛ رباتی سال

اي، به سؤاالت و ابهامات مربوط به تهیه شده تا با بررسی قوانین پایه »امبیآي«شرکت 
هاي تجاري موجود پاسخ دهد، امور گمرکی و حتی دسترسی به پروفایل طرف نامهتوافق

موقع و هاي توصیفی براي ارائه بینش بهکننده را تسهیل کند. این ربات از تجزیه و تحلیلمذاکره
سط یک ها توکند که دستیابی به آناي استفاده میدر مورد موضوعات فنی پیچیده قابل اعتماد

ها یا احتماالً چند هفته زمان دارد. البته این ربات حداقل تا کنون در تیم باتجربه نیز نیاز به روز
کننده انسانی نشده و مذاکرات را نیز به تنهایی انجام گیري جایگزین مذاکرهفرایند تصمیم

 کننده تا حد زیاديهایی در کنار تیم مذاکرهدهد.، با این حال حضور و فعالیت چنین رباتمین
هاي مهم اطالعاتی، بهترین استراتژي مذاکره را به کار کند تا با کاهش شکافها کمک میبه آن

 ).Brundage et al., 2018: 145(بگیرند 
کنندگان ارائه دهد، قابل تواند به مذاکرهوعی میهاي هوش مصنمزیت رقابتی که سیستم

 2تهساختاریافپوشی نیست، هرچند الزم است در مواردي که مذاکرات شامل تصمیمات نیمهچشم

1. The Cognitive Trade Advisor (CTA) 
د از توافق هاي مختلف بعگیري در مورد برخی موضوعات چالشی است که کشورساختاریافته تصمیممنظور از تصمیمات نیمه .2

ها منوط به قضاوت انسان و در عین حال توافق در مورد رسیدن آندهند و به نتیجهها ارائه مینیز تفاسیر گوناگونی در مورد آن
 گیريتصمیم هايمدل و رفتاري الگوهاي )، نقش1391ست. ن.ك: خواجوي، شکراله و میثم نوشادي (هاکردن آنروش عملیاتی

  135 -124، صص 5، شماره پیاپی 2، شماره 2قضاوت حسابرسان، نشریه علمی حسابداري و منافع اجتماعی، دوره  در
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شوند؛ مانند مذاکرات اقلیمی یا کنوانسیون دیجیتال ژنو براي محافظت از فضاي مجازي (که می
ها نیاز دارد)، احتیاط کافی به عمل آید. وشحال توافق در مورد ربه قضاوت انسان و درعین

 راحتیها در مسائلی که بهمشکل چنین مواردي براي هوش مصنوعی این است که صحت داده
توانند در معرض تفسیر و بحث قرار بگیرند، در درجه پایینی قرار دارد. از این رو نیاز به می

یند و ن تفاسیر مختلف، یکی را برگزتري هست که بتواند از بیتخصص و قضاوت انسانی قوي
سازان سیاست خارجی با تعریف منافع ملی و توافق بر روي آن انجام این کاري است که تصمیم

 . )Mintz & DeRouen, 2010: 117(دهند می

توانند در مواقع بحران، کمک بزرگی به هاي هوش مصنوعی میبا این همه، سیستم
وتحلیل توصیفی) و را که در حال وقوع است، درك کنند (تجزیه ها کنند تا آنچهدیپلمات

ي امور هاخانهکه بسیاري از وزارتبینی). درحالیهاي احتمالی پیش رو را بشناسند (پیشروند
ت توان گفشده براي مواقع بروز بحران دارند، با اطمینان میهایی از پیش طراحیخارجه برنامه
کند. شده را نیز نقش بر آب میبینیهاي پیشدهد، غالباً بهترین برنامهاقعیت روي میکه آنچه در و

ررسی ها و لزوم بگیري در مورد بحراناز این رو، با توجه به سطح باالي نبود اطمینان در تصمیم
کارگیري هوش مصنوعی در عرصه دیپلماسی تنها در گویی در صورت بروز خطا، بهو پاسخ

، با در عصر حاضرپذیر خواهد بود که انسان کنترل خود را بر فرایند حفظ کند. رتی امکانصو

گیري هوش مصنوعی در عرصه سیاست خارجی کار، به1»نفت جدید«ها به شدن دادهتبدیل

تواند به تصمیمات مقامات دیپلماتیک یک کشور عمق و اثربخشی بیشتري بدهد و با می
 ,Bjola(هزینه، منافع و امنیت ملی کشورها را به نحو بهتري تأمین کند جویی در وقت و صرفه

2019 .( 

 تغییر محیط دیپلماسی در عصر هوش مصنوعی  )1
یانه سنتی سویه یا مناسبات مخفمراتبی، یکدیپلماسی آنالین هیچ نسبتی با ساختار سلسله

ها، همه طرفین یک روند سیاسی یا دیپلماتیک از وزراي امور خارجه ندارد. در عصر الگوریتم

1. new oil 
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سایت وب توانندهاي اجتماعی دارند و میپایه، دسترسی مساوي به رسانهگرفته تا کارشناسان دون
اختصاصی خود را ایجاد کنند. در این شرایط، کیفیت محتواي ایجادشده در فضاي مجازي است 

کند و زبان دیپلماتیک نیز با نوع جدیدي از که تعداد افراد دنبال کننده (فالوورها) را تعیین می

جاي و...،  1هاها، گیفتنسها، دایرکتشود؛ جایی که ایموجیزبان فناورانه جایگزین می

 گیرند و نسبت به آنها از ارزش باالتري برخوردارتوضیحات دقیق، پیچیده و مفصل را می
 ). Unver, 2017شوند (می

از  ايدر عصر حاضر تحقیقات هوش مصنوعی و مطالعات علوم سیاسی در طیف گسترده
هاي هاي رسانهطریق دادهتواند از اند. هوش مصنوعی میهاي تحقیقاتی به هم پیوند خوردهبرنامه

اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار دهد، تبلیغات سیاسی متناسبی ایجاد کند که با مشخصات 
هاي اجتماعی مانند روانی افراد هماهنگ باشد و رفتار سیاسی افرادي که با رسانه -عاطفی

یک دهه  فقیت تغییر دهد. در حالی که دربوك، توییتر یا اینستاگرام در تعامل هستند را با موفیس
گذشته امنیت سایبري و جنگ سایبري بیشترین توجهات دیپلماتیک را به خود جلب کرده بودند، 
با ظهور و فراگیري هوش مصنوعی، اهمیت هنجارسازي براي شرایط اتوماسیون و طرح مسئله 

یک به سرعت در حال هاي سیاسی چندجانبه عرصه دیپلماتیادگیري ماشینی در فرایند
هاي مختلفی همچون هاي بزرگ داده در زمینهترشدن است. در عصر حاضر شرکتپیچیده

گیرند. در این دوره، دسترسی می هاي بزرگ نفتی راسرمایه، ثروت و نفوذ سیاسی، جاي شرکت
ها شرکت ن قابل مقایسه است وها با دسترسی به منابع گسترده هیدروکرببه حجم بیشتري از داده

فق با یکدیگر هاي بزرگ و موبراي دسترسی به منابع بیشتر و بازیگران دولتی براي کنترل شرکت
 توجهی از دانش فنی را در عرصهها باید سطح قابلکنند. در چنین شرایطی، دیپلماترقابت می

دهند تا بتواند مواردي همچون بهره  المللی شکلهاي بینمذاکرات به کار گیرند و به هنجار
هاي بوك از اطالعات شخصی کاربران و نحوه تعامل آمازون با شرکتبرداري تجاري فیس

ها به قلب تبلیغاتی را کنترل کرده و قانونمند کنند. البته اقدامات زیادي براي واردکردن الگوریتم
اي در هاي دیپلماتیک به طور فزایندهالیتها و فعحرفه دیپلماسی در حال انجام است؛ گزارش

1. emojis, directness and snark 
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ها دهد دیپلماسی در حال تبدیل به تابعی از دادهشود و این امر نشان میحوزه دیجیتال انجام می
ها (به عنوان نمونه سازمان ملل گذرد، تعداد بیشتري از کشورها و سازمانمی است. هر روز که

کنند و این امر به توسعه هوش مصنوعی منجر ها نیاز پیدا میادهیا اتحادیه اروپا) به پردازش د
  ).Magdin, 2019شود (می

بندي و هاي مشاوره حقوقی، تهیه و ترجمه اسناد و طبقهبینی، سیستمدر آینده قابل پیش
هاي ماتیک، تا حد زیادي خودکار خواهد شد و به طور مستقیم به رفتارسازي مسائل دیپلمرتب

دیپلماتیک شکل خواهد داد. همین مسئله در زمینه خدمات کنسولی مبتنی بر هوش مصنوعی نیز 
صادق است. بررسی سابقه ویزا و ارزیابی و تصمیم گیري در مورد صدور آن از مسائلی است 

زرگی ها ناگزیر به منبع و پایگاه بخانهشود. سفارتدچار تحول میکه به واسطه فرایند اتوماسیون 
شوند و از این اطالعات به نفع می ها پیرامون دیاسپوراي (جمعیت مهاجر) خود تبدیلاز داده

 کشد. می هاي مختلف اتوماسیون را به تصویراي که جنبهکنند؛ مسئلهخود استفاده می

انداز دیپلماسی مبتنی بر هوش است در مورد مذاکرات خودکار و چشم بنابراین الزم
هاي بیشتري صورت بگیرد. در حال حاضر، زنی کلیدي بحثهاي چانهمصنوعی در فرایند

هاي قانونی مختلف از مذاکره شغلی کننده در حال گسترش هستند و در فرایندهاي مذاکرهربات
شوند. هوش مصنوعی احتماالت نامحدودي را می امه به کار گرفتهنگرفته تا صدور ضمانت

کنند. به عنوان مثال، یک ربات هاي کلیدي را پردازش میکند که به طور مداوم متغیرمطرح می
 هاي اقتصادي، اجتماعیکند، به کلیه دادهنامه تجاري مذاکره میدیپلمات که در مورد یک توافق

تواند با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به هنگام دارد و میدسترسی به و سیاسی موجود
 اي از پیشنهادات متقابل بحثهاي واقعی، با ربات دیپلمات رقیب خود بر سر مجموعهدیپلمات

 و همکاري کند. 
اریس نامه تغییرات اقلیمی پهاي دیپلماتیک در مذاکرات چندجانبه مانند توافقعملکرد ربات 

هاي حلاي از راهها با ارائه مجموعهشود، ضمن اینکه این رباتجویی در وقت میعث صرفهبا
هاي شوند. البته این به معناي حذف دیپلماتمی بست رسیدن مذاکرات سیاسیمختلف مانع به بن

نان همچ هاي فرديواقعی از روند دیپلماسی یا مذاکرات سیاسی نیست زیرا شخصیت و مهارت
کشد که می اي را به تصویرهاهمیت خواهند داشت. در عوض، دیپلماسی هوش مصنوعی، آیند

https://www.usnews.com/topics/author/radu-magdin
https://www.usnews.com/topics/author/radu-magdin
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ود، شتر میها سادهگیر به رباتهاي جانبی یا وقتدر آن مذاکرات دیپلماتیک با واگذاري کار
 ارهي انسانی ادهاهنوز توسط دیپلمات» سیاست باال«هاي مهم سیاسی یا همان که فراینددرحالی

کنند که با کاربرد این فناوري در عرصه می شوند. طرفداران دیپلماسی هوش مصنوعی استداللمی
که دلیل شکست بیشتر –هاي شخصی هاي انسانی و غرور و خودخواهیدیپلماتیک، خطا
ها ین ملتحذف خواهند شد و این امر در نهایت سبب همکاري بیشتر ب -مذاکرات هستند

هاي کننده تعصبات و ویژگیها منعکسخواهد شد. منتقدان در مقابل، با اشاره به اینکه الگوریتم
بودن تعصب ها و فارغ ازطرفی الگوریتمنویسان هستند، بیشخصیتی یک گروه دیگر یعنی برنامه

ر حاضر سایه برند. در مجموع باید گفت در عصمی دیپلماسی هوش مصنوعی را زیرسؤال
تر است. همزمان با اینکه ارتباطات سیاسی مدرن اطمینان بر سر دیپلماسی از همیشه سنگینعدم

هاي خودکار دیجیتال مخاطبان را در سطوح شوند و ابزارمی اي کوتاه و پرسرعتبه طور فزاینده
کنند، برخی آداب و ارتباطات سنتی در عالم دیپلماسی منسوخ اي بمباران اطالعاتی میسابقهبی
یت ها، باید ظرفشود. در چنین شرایطی دیپلماسی مدرن براي رویارویی با چالش الگوریتممی

تا بتواند خود را با ماهیت متغیر ارتباطات دیجیتال و  محاسباتی قدرتمندي داشته باشد
 ).Unver, 2017گار کند (هاي اتوماسیون سازپیشرفت

 هاي دیپلماسی هوش مصنوعیچالش )2
را  بینی رویکرد رقباها و پیشهر چند فراگیرشدن دیپلماسی هوش مصنوعی، تحلیل داده

امور  هايخانهها وزارتما همزمان عصر الگوریتمکند اتر میبراي مقامات دستگاه دیپلماسی آسان
ها، سازد. یکی از این چالشهاي محاسباتی و عملیاتی مختلفی نیز مواجه میخارجه را با چالش

ها ظهور بازیگران جدید در عرصه دیپلماسی است. با ظهور دیپلماسی هوش مصنوعی دیپلمات
سابقه هایی خواهند بود که حجم بیجدید یعنی ربات و مقامات کشورها شاهد ظهور رقبایی

ها جریان دارد را در کسري از ثانیه تحلیل و با اطالعاتی که در فضاي دیجیتالی و سایر عرصه
یف ها بر بسیاري از مسائل را تضعها و نظرات کارشناسی و تخصصی، کنترل دولتارائه توصیه

  .کنندمی
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هاي کاربردي زیادي براي تجزیه و تحلیل کالن برنامهدر قالب دیپلماسی هوش مصنوعی 
ها کمک کند در آینده تعامل بهتري با شهروندان خود تواند به دولتشود که میها ایجاد میداده

هاي اجتماعی ، دسترسی به اطالعات شهروندان در فضاي مجازي و شبکهداشته باشند. با این حال
، همچنین این نگرانی وجود دارد که برخی کندرا مطرح می مسائل مربوط به حریم خصوصی

 ها از این اطالعات براي کنترل مستبدانه اجتماعی علیه شهروندان خود استفاده کننددولت
)Brundage et al., 2018: 145(.  

توان تصمیمات مربوط به سیاست خارجی را بر در زمینه تحلیل سیاست خارجی نیز می
فاده توان براي چنین اهدافی استها تعیین کرد. دو نوع الگوریتمی که میگوریتممبناي خروجی ال

سط شده توهاي طراحیشده و یادگیري ماشین. الگوریتمهاي طراحیکرد، عبارتند از الگوریتم
کنند می نویس را منعکسشناختی برنامههاي معرفتداوريشوند و پیشمی نویسان طراحیبرنامه

نقص هاي یادگیري ماشین نیز بی، الگوریتمگرایانه نیستند. از طرف دیگرو بنابراین چندان واقع
ریان گذارد. بنابراین در حالی که در جگیري الگوریتم اثر میها بر شکلنیستند زیرا نحوه ارائه داده

ران گذاران که کاربها و سیاستداوري وجود دارد، دیپلماتگیري الگوریتم هم مقداري پیششکل
ها را درك داوريتوانند چگونگی تأثیر این پیش، معموالً نمیهاي الگوریتمی هستنداین تحلیل

ن رو کند نیز نیستند. از ایبردن تصمیماتی که الگوریتم توصیه میکنند و قادر به زیر سؤال
ما ، اها باشندوتحلیل دادهري و تجزیهآوترین روش براي جمعها ممکن است خنثیالگوریتم

 ، مورد بحث است. هاي آنهابودن تحلیلطرفهمچنان عادالنه و بی
حلیل وتهایی که تجزیهنگرانی دیگري که در این زمینه وجود دارد، این است که الگوریتم 
را در معرض حمالت دهند، به صورت آنالین هستند و این امر آنها ها را انجام میدادهکالن

توان هک کرد و بدین طریق هاي سیاست خارجی را نیز میدهد. الگوریتمسایبري قرار می
دام در بندي آن براي اقتوانند براي تغییر تصمیم یک دولت و جمعکشورها و بازیگران دیگر می

دیگر، با  ها و چارچوب تحلیلی آن را تغییر دهند. از سويیک حوزه موضوعی خاص، داده
افزایش حیطه عملکرد یادگیري ماشین و هوش مصنوعی و در مقابل کاهش هر چه بیشتر نقش 

کنند کنترل خود را بر اطالعات از دست گیري، عوامل انسانی احساس میانسان در تصمیم

 . (Gavrilovic, 2018)دهند می
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وار و مجزاي جزیرهمسئله مهم دیگري که در حال حاضر جهان با آن مواجهه است، رشد 
هاي نوآوري هوش مصنوعی است. در حال حاضر هیچ نهادي براي استانداردسازي و اکوسیستم

هماهنگی در زمینه تحقیقات و توسعه هوش مصنوعی وجود ندارد. دلیل این امر احتماالً این 
یر ر جلوتر از ساهاي بزرگ اقتصادي به ویژه آمریکا و چین در این زمینه بسیااست که قدرت

کشورها هستند و نیازي به ایجاد اتحاد ندارند. واقعیت این است که در حال حاضر بسیاري از 
 بینیبینند و قدرت پیشمی کشورها هوش مصنوعی را به عنوان یک تغییردهنده جدي صحنه بازي

خطرات آخرالزمانی ، باید مراقب کنند اما در عین حالآن در حوزه سیاست خارجی را تحسین می
 ). Chang Choi, 2019( ناشی از چنین سناریویی نیز باشند

ز کند بسیار زیاد است، اهایی که هوش مصنوعی براي انسان ایجاد میبدین ترتیب، چالش
و الون  1هاوکینگ تعدادي از کارشناسان هوش مصنوعی از جمله استفان 2015این رو در سال 

تر در مورد ماهیت اتوماسیون و سرگشاده خواستار تحقیقات عمیقاي با امضاي نامه 2ماسک
اي که در این نامه به آن اشاره شده، مربوط به هاي عمدهاثرات مضر آن شدند. یکی از نگرانی

مصنوعی  هوش محابايبی نظارت وبدون است. امضاکنندگان نامه به توسعه» اخالق ربات«
 ). Singh Gill, 2019: 11-12(اند کرده توصیف بشر نسل براي خطري را آن و داده هشدار

 گیري ایران از دیپلماسی هوش مصنوعیهاي بهرهد) ضرورت
هرچند براي تحقق اهداف و منافع کشورها در عرصه سیاست خارجی عزم ملی و نقاط 

توان از اثربخشی حال نمیقوت و ضعف داخلی، فاکتورهاي اثرگذاري هستند، اما درعین
ب مراتالملل و سلسلهالمللی و تحوالتی که در ساختار روابط بینمقدورات و محذورات بین

توان گفت با توجه به شواهد موجود، در شید. بر این اساس میدهد نیز چشم پوقدرت رخ می
اي به ویژه دشمنان و رقباي استراتژیک ایران، هاي جهانی و منطقهاي نه چندان دور قدرتهآیند

کارگیري هوش مصنوعی در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی خود را توسعه خواهند داد به
ن اقدامی در این زمینه انجام ندهد و براي پیشتازي در حوزه و چنانچه جمهوري اسالمی ایرا

1. Stephen Hawking Elon Musk 
2. Elon Musk 
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تک اهداف و منافع کشور در عرصه هاي جدي بر ندارد، تکدیپلماسی هوش مصنوعی گام
سیاست خارجی و به تبع آن امنیت ملی ایران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و دچار مشکل 

ل و حاکمیت ملی همه کشورها از هاي آتی، استقالشک هوش مصنوعی در سالشود. بیمی
اکنون نیز آغاز شده هایی از این امر از همدهد؛ کما اینکه بارقهجمله ایران را تحت تأثیر قرار می

المللی هاي بینهاي دیجیتال، رشد انفجاري حوادث سایبري و افزایش تنشاست. امروزه فناوري
آفرینی بازیگران اندازند. نقشمی شورها را به خطراز مهمترین عواملی هستند که حاکمیت ک
 هاي امنیت سایبري و اعمال نفوذ در سیستم عاملغیردولتی و بعضاً سوء استفاده آنها از ابزار

الملل و نظام مبتنی بر حاکمیت دولت (وستفالی) را کشورها، توازن قوا در سیستم روابط بین
عی به ها و هوش مصنوهایی از افراد با استفاده از الگوریتما شبکهدهد. زمانی که افراد یتغییر می

ها را کاهش دهند، در این صورت اي توانمند و کارامد شوند که بتوانند کارایی دولتاندازه
  .(Timmers, 2019)دهند خود از دست میهاي ها حاکمیت، استقالل و حتی ثبات مرزدولت

هاي تاریخ همچون اپل، آلفابت، ترین شرکتهوش مصنوعی هسته اصلی برخی از موفق
اي دارند. مایکروسافت و آمازون است که از نظر جذب کاربران و سرمایه بازار موقعیت ویژه

ترتیب، در کنار فناوري اطالعات و ارتباطات، هوش مصنوعی انقالبی در سهولت دسترسی بدین
سر جهان به دانش، اعتبار و سایر مزایاي جامعه جهانی معاصر ایجاد کرده است. این مردم سرا

پذیري سیاسی، نگرش، اعتقادات سیاسی و مذهبی و در یک کالم هویت امر بر فرایند جامعه
گذارد و با ایجاد تغییر در رفتار سیاسی و عملکرد افراد، وحدت و یکپارچگی افراد جامعه تأثیر می

 دهد. تأثیر قرار میتملی را تح

هاي اروپایی هاي بزرگی همچون آمریکا، چین، روسیه و کشورتنها قدرتدر حال حاضر نه
 اي وهاي مختلف هستند، بلکه رقباي منطقهگیري از هوش مصنوعی در حوزهبه دنبال بهره

و البته رژیم اسرائیل  دشمنان ایران همچون امارات متحده عربی، قطر، عربستان، عمان، بحرین
هاي امارات در راستاي سیاستاند. در این میان هاي بلندي در این زمینه برداشتهنیز گام

 در دولت منصوب کرده است.نیز خود را » وزیر هوش مصنوعی«، نخستین خویش گرایانهتحول

javascript:;
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گذاري در حوزه هوش ایهمیزان سرم 1»المللیهاي بینگروه داده« طبق گزارش مؤسسه پژوهشی

رسد. از این میدالر  میلیون 530به  2022مصنوعی در منطقه خاورمیانه و آفریقا تا پایان سال 
گذاري در زمینه هوش مصنوعی در منطقه و نیز در همسایگی رو اشتیاق و حجم باالي سرمایه

نقش پیشرو، کل اهداف نشدن ایران با این تحوالت و عدم ایفاي تواند در صورت همراهایران می
، ایفاي نقش سازنده در عرصه المللیاي و بیناعتالي منزلت ملی، منطقهو منافع ایران در زمینه 

اي را تحت الشعاع قرار داده و اي و جهانی و تالش کشورمان براي افزایش نفوذ منطقهمنطقه
وف ملی ایران تنها معطامنیت ملی کشور را نیز تهدید کند. تهدیدات هوش مصنوعی براي امنیت 

هاي ها تحت تحریماي نیست، براي جمهوري اسالمی که سالهاي منطقهماندن از رقابتبه عقب
هاي یري رباتکارگالمللی در زمینه تولید تجهیزات دفاعی متعارف و البته بومی تالش کرده، بهبین

ها هاي بدون سرنشین، پهبادها، موشکت هواپیماهاي الگوریتمی هوشمند در ساخقاتل و سیستم
ش تواند به معناي یک چالهاي پیشتاز و رقیب در این حوزه میو تسلیحات نوین توسط کشور

 امنیتی جدید باشد.  -دفاعی

د هاي کارامها و رباتچند تمرکز هوش مصنوعی در بسیاري از کشورها بر تولید برنامهره
ضر از . است، اما در حال حا، امنیتی، بهداشتی، کشاورزي و..سیاسی، اقتصاديبراي پیشبرد امور 

ین شرایطی شود. در چننیز استفاده می ...این فناوري براي تولید موسیقی، داستان، نقاشی، فیلم و
به  تواندهاي فرهنگی این تولیدات نیز باشیم. هوش مصنوعی میباید منتظر ابعاد و پیامد

یی بیشتر صنایع فرهنگی و افزایش تعداد آثار هنري در اتوانمندسازي خالقان آثار هنري، کار
برند و شرایط استفاده از آن را براي می هایی منجر شود که از این فناوري بهره بیشتريکشور

این امر سبب  کنند. طبیعتاًهنري خود فراهم می -هاي مختلف فرهنگیهنرمندان و بخش
شدن لسازي جهانی و تبدییافته در زمینه فرهنگهاي توسعهگرفتن هر چه بیشتر کشورپیشی
 شود. کنندگان این آثار میکشورها به مصرفسایر 

ظات اخالقی نیز در بحث هوش مصنوعی نقش مهمی دارند. واقعیت این است که مالح
در چنین  .اندهاي زندگی اجتماعی باز کردههاي خودکار جاي خود را در همه عرصهربات

1. International Data Group(IDC) 
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ه ها تصمیماتی اتخاذ کنند کشرایطی این خطر وجود دارد که به دلیل نحوه ساخت، این سیستم
ی انتخاب ها و حتسیاري از افراد و جوامع داشته باشد. در واقع، طراحی الگوریتمتأثیر منفی بر ب

تواند تعصبات مذهبی، جنسیتی، شود، میها تزریق میهایی که به عنوان ورودي به ماشینداده
 اند،و در نتیجه موضع کسانی را که برنامه را طراحی کرده ردهنژادي و سایر موارد را پنهان ک

 هایی خاص یا سانسور انتخابی محتوا منجرتواند به تبعیض علیه گروهکند. این امر میتقویت 
. چنین شرایطی )Kulesz, 2018( شود و فرهنگ و اعتقادات بسیاري از جوامع را به حاشیه براند

کوشد می اسالمی است و -براي جمهوري اسالمی ایران که در صدد احیا و حفظ تمدن ایرانی
آید می ه ایران فرهنگی و نیز در جهان اسالم اثرگذار باشد، یک تهدید جدي به حسابدر حوز

ساالري دینی با تکیه بر نقش بنیادي مردم در حفظ نظام سیاسی بر اساس ترویج مردم«و 
  کند. را تحت الشعاع قرار داده و تحقق آن را با مشکالت جدي مواجه می» هاي دینیارزش

تحول  هاي رفاه اجتماعی،هاي گسترده در برنامهمصنوعی براي ایجاد پیشرفتپتانسیل هوش 
در حوزه کشاورزي و در نتیجه افزایش تولید مواد غذایی، بهبود وضعیت سالمت و بهداشت، 

ه در هایی کزدن رشد اقتصادي بیشتر براي کشورهاي نظامی و در نهایت رقمافزاري جنگارتقا
تأثیر  شدت تحتالمللی را به بندي قدرت در عرصه بینمزیت دارند، سطح و رتبه استفاده از آن

تر برنامه و راهبردي ملی براي چه سریعچه جمهوري اسالمی ایران هردهد. بنابراین چنانقرار می
اي نه چندان دور شاهد افول هها طراحی نکند، در آینداستفاده از هوش مصنوعی در همه عرصه
 اي و جهانی خواهد بود. سطح و برد قدرت خود در عرصه منطقه

جی ها در عرصه سیاست خارهاي پیشرو براي استفاده از رباتاز سوي دیگر استقبال کشور
، سبب هاهاي دیپلماتیک به این رباتزنیو سپردن فرایند محاسبات سود و زیان، مذاکره و چانه

هاي انسانی و افزایش قدرت المللی، حذف خطات موضع این کشورها در سطح بینتقوی
از دهد. گردد و آنها را در موضع برتر قرار میهاي رقیب میپذیري آنها نسبت به کشوربینیپیش

رجی، سبب کاهش قدرت رقابت و کردن دستگاه سیاست خااین رو، غفلت ایران از روزآمد
در چنین وضعیتی دولت و دستگاه سیاست  .مجامع دیپلماتیک خواهد شدزنی کشورمان در چانه

توانند منافع ملی را در عرصه جهانی تأمین کنند و نه قادر به حمایت از خارجی کشور نه می
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و یاري مظلومان ها حمایت از حقوق انسان«هاي انسانی و اسالمی خود همچون اهداف و ارزش
 واهند بود. خ» و مستضعفین در سراسر جهان

در مرحله آزمایش و  بخش ماجرا اینجاست که دیپلماسی هوش مصنوعی فعالًنکته امید
(به ویژه چین و آمریکا) قرار دارد. این نسل از  هاي بزرگهاي اولیه توسط قدرتبررسی

دیپلماسی هنوز در هیچ کشوري به صورت رسمی به اجرا درنیامده و اصول و قوانینی براي 
عالج واقعه قبل از «س قاعده بر اسا از این روردن آن تهیه و تدوین نشده است. کمندضابطه
 نخستین گام ایران بعد از باور به اهمیت دیپلماسی هوش مصنوعی و درك ابعاد آن، باید» وقوع

 مند در عرصهریزي براي ایجاد تغییرات داخلی و ایفاي نقش فعال و کنشو برنامهمهیاشدن 
هاي ناشی از به کارگیري هوش براي کاهش خطرات و آسیب» سازيهنجار«خارجی جهت 
 مصنوعی باشد. 

شدن به یک قدرت پیشرو و تبدیلبراي جمهوري اسالمی ایران ضرورت دارد که جهت 
هاي آینده، به فناوري هوش مصنوعی در ابعاد اي و جهانی در دههالهام بخش در عرصه منطقه

 سازياز آنجا که ورود هوش مصنوعی به عرصه تصمیم .ام ورزدو اهتم ردهمختلف آن توجه ک
ان دهد، جایگاه و رتبه بازیگرالمللی را تغییر میهاي بینو اجراي سیاست خارجی صحنه رقابت

راتب قدرت مکند و از این رو پتانسیل تغییر بنیادین نظم و سلسلهنظام آینده را باز تعریف می
ست به عنوان یک موضوع مهم دیپلماتیک به آن پرداخته شود و المللی را دارد، الزم ابین

هاي گیران ایرانی از آن به عنوان ابزار دیپلماتیک، براي پیشبرد کارکردسیاستمداران و تصمیم
 دیپلماسی و وظایف روزمره خود استفاده کنند. 

 گیري نتیجه
ماسی دیپل«پلماسی یعنی پژوهش حاضر با هدف معرفی نسلی جدید و نوظهور در عرصه دی

هاي پیش رو هوش و فرایند تحقیق نشان داد که در سال به نگارش درآمد» هوش مصنوعی
با وجود  .هاي مختلف از جمله تجارت، جامعه و اقتصاد را تغییر دهدتواند حوزهمصنوعی می

که چرا تاس المللیالملل و نحوه توزیع قدرت بینمهمترین تأثیر آن بر ساختار نظام بین این،
کند. توسعه هوش مصنوعی محدود به یک قاره جایگاه کشورهاي پیشرو و پیرو را مشخص می
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 بلکه موضوعی استراتژیک و جهانی است ،یا منطقه نیست که در آن مرزها اهمیتی نداشته باشند
ها که رقابت شدید کشورها بر نحوه توسعه آن اثرگذار است. در چنین شرایطی آگاهی از چالش

هاي ناشی از دیپلماسی هوش مصنوعی براي محققان و نخبگان دانشگاهی و نیز مقامات و فرصت
ویسندگان نگیران دستگاه سیاست خارجی کشور ضرورتی حیاتی است. در این راستا و تصمیم

کوشیدند ابعاد و زوایاي مختلف دیپلماسی هوش مصنوعی و تأثیرات آن بر محیط دیپلماسی مقاله 
جمهوري اسالمی  . بر اساس فرضیه این پژوهش،رجی را مورد تحلیل قرار دهندو سیاست خا

نشدن در دام استعمار دیجیتال نوظهور باید ق اهداف و منافع ملی خود و درگیرایران براي تحق
 به دنبال پیشتازي در عرصه دیپلماسی هوش مصنوعی باشد.
 شود:عملیاتی ارائه میدر این راستا پیشنهادات زیر نیز به عنوان راهکارهاي 

هاي اهکارنظر پیرامون رشترك دولت و نخبگان با هدف تبادلهاي تخصصی متشکیل نشست -
 توسعه فناورانه؛

 -یهاي امنیتگانه براي بررسی ابعاد و پیامدبرگزاري جلسات ویژه بین رؤساي قواي سه -
 سیاسی هوش مصنوعی براي ایران؛

 تدوین سند راهبردي دیپلماسی هوش مصنوعی؛  -
مدت براي تبدیل ایران به قدرت اول منطقه در عرصه مدت و میانانداز کوتاهتعریف چشم -

 دیپلماسی هوش مصنوعی؛
 گذاري جدي دولت و بخش خصوصی در حوزه آموزش دیجیتال؛سرمایه -
هاي رك اجتماعی و مهارتهاي تدریس به سمت تقویت خالقیت، دتغییر جهت شیوه -

 فناورانه در مدارس؛
 هاي علوم انسانی؛هاي هوش مصنوعی در برنامه درسی رشتهگنجاندن آموزش مهارت -
تحقیقاتی براي تدارك سریع الزامات دیپلماسی هوش  -حمایت مالی از مؤسسات علمی -

 مصنوعی؛
 هاي وزارت خارجه؛اداره کل هاي نوین و هوش مصنوعی در تمامیتأسیس کارگروه فناوري -
ها و مراکز پژوهشی معتبر در حوزه نامه همکاري میان وزارت خارجه و دانشگاهعقد تفاهم -

 ها؛ دادههوش مصنوعی و تحلیل کالن
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 سازيگذاري بر فرایند رژیمهاي یونسکو براي تأثیربرنامهحضور مؤثر در جلسات و  -
 ی؛المللی پیرامون هوش مصنوعبین

پیشنهاد تصویب قطعنامه در سازمان ملل براي تعیین ضوابط استفاده از دیپلماسی هوش  -
 مصنوعی؛

 هاي همکارينامهنظر و عقد تفاهمهاي دیپلماتیک به چین و روسیه جهت تبادلتئاعزام هی -
 پیرامون دیپلماسی هوش مصنوعی؛ 

هاي بخش ویق و جذب سرمایهگذاري خارجی و تشهاي جذب سرمایهکردن زمینهمهیا -
ات هاي دیپلمهاي ارتباطی، ابرکامپوترها، رباتخصوصی داخلی براي توسعه زیرساخت

 ... .و
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