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واحد افزايش يافته است و نرم افزار شناسايي هدف حتي مي تواند 
نشانه ها را رهگيري و اين هواپيما را به آشيانه هدايت كند.

قضيه جالب مي شود!
فاصله گرفتن نيروهاي انساني از صحنه ي نبرد، شروع جنگ ها را 
بسيار آسان تر مي كند و حتي مي تواند ديدگاه ما را نيز تغيير دهد. ما 
بدون بحث و در نظر گرفتن عقايد مردم به اين موضوع مي پردازيم كه 
پيش از اين چه چيزي را «جنگ» مي ناميديم؟ كشمكش رباتيكي 
حتي جنگ هم محسوب نمي شود، زيرا فاقد هرگونه ارزش در زندگي 

انسان هاست.
يكي از سئواالتي كه مطرح مي شود اين است: تأثير اين تكنولوژي 
بر «جنگ عقايد» كه عليه تشكيل و تبليغ تروريست سر داده اند 

چيست؟
معناي «رفتن به جنگ» نيز در سال 2010 براي هر سرباز تغيير 

كرد. رهسپار شدن به جنگ پيش از اين 
هميشه اين معني را داشت كه ممكن 
خانه اش  به  هرگز  سرباز  يك  است 
بازنگردد. جنگ هاي از راه دور، حقيقت 
ماندگار و پايدار گذشته ي 5 هزار ساله ي 
جنگ را تغيير دادند. تعداد سربازاني كه 
صبح از خواب بيدار مي شوند، به سركار 
مي روند، پشت كامپيوترها مي نشينند 
و از سيستم هاي رباتيكي براي جنگ 
 11/300 فاصله  در  شورشيان  با 
كيلومتريشان استفاده مي كنند و در 
پايان روز به خانه هايشان برمي گردند، 

در حال افزايش است.
باعث  نبرد  صحنه ي  از  دورشدن 
تغيير در تعيين وظيفه و انتخاب افراد 
در جنگ شده و همچنين منجر به 

مباحثي در رابطه با هويت سربازان يا رتبه و ماهيت استرس و زحمت 
و خستگي جنگ مي شود. به نظر مي رسد اپراتورهاي كنترل از راه دور 
فقط در حال بازي با بازي هاي كامپيوتري هستند، اما آن ها در واقع فشار 
رواني جنگيدن هر روزه با انسان هايي بر روي زمين را تجربه مي كنند كه 

زندگيشان وابسته به عملكرد بي عيب و نقص اين اپراتورهاست.
فرماندهان اين اپراتورها، چالش رهبري كردن يگان هاي جنگ از راه 
دور را اينگونه توصيف مي كنند كه بسيار متفاوت تر و گاهي حتي مشكل تر 

از رهبري كردن يگان هاي منظم به طور فيزيكي در جنگ است.
سري هاي جديد ربات ها كه به مراتب هوشمندتر و خطرناك تر از 
سري هاي پيشين هستند، نقش «مانورهاي حلقه اي» در تصميم گيري هاي 
جنگ را كم رنگ كرده اند. براي مثال سرعت شتاب جنگ چنان است كه 
سيستم هايي مانند توپ ضد راكت يا خمپاره انداز يا C-RAM مي توانند 
به سرعت به راكت ها و موشك هاي دشمن عكس العمل نشان داده و به 
آن ها تيراندازي كنند. يقيناً انسان اپراتور بخشي از پروسه ي تصميم گيري 
است، اما عمدتاً در برنامه ريزي اوليه ي ربات، انسان تنها تصميم گيرنده 

است.
بسياري از ناظران معتقدند كه چنين روندي هم خطا و اشتباه را 
در جنگ تا حدي كاهش خواهد داد و هم اين اطمينان را مي دهد كه 
قوانين جنگ مانند نرم افزاري در پردازشگر كامپيوتر تمام و كمال دنبال 
مي شوند؛ اما هنوز اين شيوه، فضاي پيچيده  ي جنگ را ناديده مي گيرد. 
-AK ممكن است يك سيستم اتوماتيك بتواند مردي را كه يك تفنگ

47 حمل مي كند، پيدا كرده و بوسيله ي عالئم حرارتي سالح بگويد كه آيا 
او به تازگي از اين سالح استفاده كرده است يا نه، اما دانستن اينكه آيا آن 
فرد شورشي است يا يك عضو شبه نظامي هم پيمان، يا يك فروشنده ي 
ساده به همان اندازه براي يك ماشين سخت است كه امروزه تشخيص 
اين موضوع براي يك سرباز معمولي مشكل 

است.
سخن آخر

به  ربات  ساخت  راه  در  انسان  اگرچه 
و  است  شده  نايل  زيادي  پيشرفت هاي 
آينده اي درخشان در اين زمينه دارد اما اين 
مسأله كه زماني خوراك فيلم هاي علمي 
– تخيلي بود بايد با جديت بيشتري مورد 
توجه و بحث قرار گيرد. حكايت اين ربات ها 
تنها منحصر به عملكرد گروه هاي تجاري، 
آزمايشگاه هاي تحقيقاتي يا ميادين جنگي 
رباتيكي نيست بلكه به طور كلي داستان 
بشريت در بيرون راندن خود از كارهاي 
گوناگون به ويژه ميدان جنگ است كه به 
انحصاري بودن حضور 5000 ساله ي خود 

در جنگ پايان داده است.


