ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زودی رﺑﺎت ﻫﺎ را
»ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ« در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ از
رﺑﺎت ﻫﺎ و راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎزه در ﺣﻮزه ی

رﺑﺎﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،روﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ زودی در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ« ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ از »ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات« ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دارﻧﺪﮔﺎن رﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ
از رﺑﺎت ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ از

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن رﺑﺎت ﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد؛ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .دارﻧﺪﮔﺎن رﺑﺎت ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺪه» :در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮان ذﻫﻨﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﺸﺖ

ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ اﮔﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن در ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﻘﺎی
ﺧﻮد ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
اﮔﺮ در اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و رﺑﺎت دارﯾﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ وﺣﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روﯾﺘﺮز ،ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی روﺑﺮوﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ اﻟﺰام آور
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺣﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

