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باعث  ربات ها  اينبار  تاكنون،  اتمي  بمب هاي  پيدايش  زمان  از 
دگرگوني عظيمي در ميدان جنگ شده اند. مسئله اي كه به طرز 
حيرت آوري دانشمندان را به بررسي و تفكر واداشته افزايش ناگهاني 
ربات ها در ميدان جنگ است كه از زمان پيدايش باروت يا هواپيما، در 

ابزارهاي درگيري مدرن تعييري بزرگ ايجاد كرده است.
ربات ها اگرچه، ممكن است سربازان را از خطر دور نگه دارند، 
اما جهان را در آستانة وقوع درگيري هاي بيشتري قرار مي دهند. 
سيستم هاي رباتيك نه تنها تأثير فراواني بر چگونگي پيكار اين نوع 
جنگنده هاي جديد دارند حتي استدالل هاي بحث انگيزي نيز دربارة 
استفادة بشر از دستگاه هاي هوشمند و خودكار در ميدان جنگ مطرح 
كرده اند. افزايش كاربرد ربات ها در ميدان جنگ، ممكن است باعث 
مصونيت سربازان از خطر شود اما مسائل سياسي، حقوقي و اخالقي 
بسياري نيز دربارة ماهيت اصلي جنگ پيش مي كشد كه سهواً شروع 

جنگ را نيز آسان تر مي كند.
به بيان ساده تر ربات ها، ماشين هايي هستند كه براي بكارگيري 

الگوي «احساس – تفكر – فعاليت» ساخته شده اند. به عبارت ديگر 
آن ها داراي حسگرهايي هستند كه به جمع آوري اطالعاتي دربارة جهان 
مي پردازند. اين داده ها، پردازشگر كامپيوتر و نرم افزار هوش مصنوعي 
را تقويت مي كند تا از آن ها براي اتخاذ تصميم هاي مناسب استفاده 
شود و در نهايت براساس همان اطالعات سيستم هاي مكانيكي معروف 
به افكتورها، اقدام به برخي فعاليت هاي فيزيكي در محيط اطرافشان 

مي كنند. شكل و اندازة اين سيستم ها بسيار متفاوت است.
در طي دهة گذشته، سامانة جهاني رديابي ماهواره اي (GPS)، بازي هاي 
كامپيوتري كنترل از راه دور و ديگر تكنولوژي هاي روز، ربات هايي را ارائه 
داده اند كه در ميدان جنگ قابل استفاده و مفيد واقع شده اند. افزايش 
توانايي ها، قابليت مشاهده، هدف گيري دقيق و حمله در موضعي خصمانه 
بدون در معرض خطر قرار دادن انسان اپراتور، از جمله فعاليت هايي است 
كه پس از حمالت 11سپتامبر منظور گرديده اند. به عنوان مثال درسال 
2001 از ربات «پك بات» (pack bot) بطور گسترده اي در جنگ ها به 

منظور خنثي كردن بمب استفاده مي شد.
آموزش كار با سيستم هاي اتوماتيكي از زمان احضار به خدمت تا 
مرخصي، از الزامات تجربة نوجواناني است كه به ارتش ملحق مي شوند. 
آن ها براي يادگيري سيستم هاي تسليحاتي ويژه، از آموزش نرم افزاري 
جديد بهره  مي گيرند. پس از اتمام دورة آموزشي، به كار اندازي ربات هاي 
«پك بات» (Pack bot) كه در ابعاد ماشين چمن زني هستند و ربات 
زميني تالون (TALON) كه در خنثي كردن بمب ها و جستجوي 
غارها و بناها بكار گرفته مي شود، براي آن ها كاري آسان خواهد بود. 
اگر سربازان دورة آموزشي را بر روي دريا سپري مي كنند، به خوبي 
يا كشتي هاي جنگي  ناوشكن ها  مي توانند در كالس هاي پشتيباني 

جنگ  با كنترل جنگ  با كنترل 
از راه دور!از راه دور!
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