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   آنجا که بشر تا حال پا نگذاشته است–ا سنا
   سال تأسيس گرديد٥٠ و فضانوردی امريکا قبل از –ادارۀ هوا 

  
 و فضانوری –هوا از اساسگذاری به اين سو ادارۀ .  در چند هفتۀ آينده تولد پنجاه سالگی خود را جشن می گيردناسا

 .و اين هم بايد، چنين بماند.  امريکا در بين فاصلۀ فضانوردی باسرنشين و تحقيق کيهان در حرکت است
  

 ناسالحظات تعريف کننده از تاريخ 
  

    
 Vanguardانفالق راکت وانگو آرد                 -(١ Explorer)١خشنودی از ستارت موفق اکسپلورر   
  

م جهان غرب بايد احساس تحير و وهشت را قبول می ١٩٥٧ اکتوبر ٤بتاريخ : ک شروع گرديدموضوع با يک شو
بيشتر از ديگران، امريکا . کرد که اتحاد شوروی موفق گرديده است اولين ستاليت مصنوعی را به فضا پرتاب کند

يندۀ اين حقيقت بود که قدرت  که پيپسکنان به دور زمين می چرخيد، اثبات گو١زيرا سپوتنيک . خود را عاجز می ديد
گرچه جواب امريکا . رهبری غربی در تحقيق و بهره برداری از فضا از نظر تکنولوژی در عقب گرائی قرار داشت

نيشنل "م  رئيس جمهور آيزن هاور ١٩٥٨ جوالی ٢٩بتاريخ . بايد چندماه انتظار برده می شد، ولی قناعت بخش بود
را امضا کرد و به اين وسيله يک ادارۀ  " National Aeronautics and Space Actايرونوتبکس و سپاس اکت 

فعاليت های هوا و فضانوردی را پالن، رهبری و « ملکی حکومتی تشکيل گرديد که از آن به بعد وظيفه داشت ، 
، ١ ناسا، اداره ملی ايرونوتيکس و سپاس به ادارۀ ايرونوتيکس و سپاسدر ظرف سال های کم، . »عملی نمايد

 سال بعد از تاسيس نيز نگاه داشته ٥٠انکشاف يافت که قدرتمندترين ادارۀ فضانوردی جهان بوده و اين موقف را 
 .  است

 

  شروع با موانع 
هسته سؤال اين بود که اردو تا چه حد از نفوذ در فعاليت های .  بدون شک بکلی خالی از مشکالت نبود ناساتاسيس 

بصورت نسبی بزودی معلوم گرديد که آيزن هار يک ادارۀ ملکی را . ردار باشدهوا و فضانوردی امريکا برخو
او در زمينه از طرف مشاور خود جمس کيليان که از محدوديت ها در تحقيقات هراس داشت ، . ترجيح می دهد

 کيليان همچنان. پشتيبانی می گرديد، اگر وزارت دفاع امريکا کنترول پروگرام فضانوردی را در اختيار می گرفت
م در يک يادداشت به آيزن هاوربرای مرتبۀ اول ياد آور گرديد که کميتۀ ملی مشورتی ١٩٥٧بود که اخير دسمبر 

                                            
١ National Aeronautics and Space Administration 
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 اين اداره از – را National Advisory Commitee for Aeronoutics (Naca)برای ايرو نوتيکس ناکا
ن و تطبيق فعاليت های فضانوردی مامور  برای پال-م به اين سو در امور تحقيق هوانوردی صالحيت داشت١٩١٥
کانگرس عقيده داشت تا به کميسيون انرژی . در قدم اول اين پيشنهاد در کانگرس به نظر خوب ديده نمی شد. نمايد

. مذاکرات سياسی تهيديد می گرديدند پراگنده شوند. اتومی صالحيت تحت نظر داشتن ادارۀ فضانوردی تفويض گردد
سبب ) در يکی از آنها سِگ بنام ليکا سرنشين بود(در زمينه و پرتاب موفقانۀ دو سپوتنيک ديگرپافشاری آيزن هاور 

  .گرديدند تا پيشنهاد کيليان بال خره مورد قبول واقع گردد
م همرای ١٩٥٨  در اول اکتوبر ناسا با امضای آيزن هاور، دو ماه ديگر دوام کرد تا ناسابعد از تاسيس رسمی 

 دارای پنج تاسيس ناسادر آنزمان . مليون دالر رسماً  کار خود را شروع کند١٠٠بودجۀ ساالنه  همکار و يک ٨٢٤٠
از وزارت دفاع ) اما نه همه(عالوه برآن پروگرام های مختلف راکت .  آنرا به اختيار گذاشته بودناکاتحقيقاتی بود که 

 .  سپرده شدناساامريکا به 
 

  مسابقه در کيهان
تن هنوز روی سازمان دهی ادارۀ آيندۀ فضانوردی مذاکره می گرديد، مسابقه در فضا به شدت در حاليکه در واشنگ

 راکتم ١٩٥٧ دسمبر ٦در . امريکا درين ضمن بايد يک پسمانی کالن را قبول می کرد. شروع شده بود
ين ستارت  مربوط قوای هوائی که بايد يک ستاليت آزمايشی را به فضا پرتاب می کرد، ح Vanguardوانگوآرد

در بر ورنرفون براون موفقيت بيشتر را پروژۀ راکت رقيب در قوای زمينی تحت رهبری پيشگام آلمانی . انفالق نمود
 –را  با راکت  " ١ -اکسپلورر"م موفق گرديدند ستاليت ١٩٥٨جنوری ٣١او و تيم همکارش به تاريخ . داشت
وت رسانيده شد که زمين از يک کمربند مشعشعی ذرات چارج با اين فضاپيما به ثب.   به فضا پرتاب کند سی-جوپيتر

اين طورماموريت های . اين بار اول بود که يک ستاليت چنين معلومات علمی را ارائه کند. شده احاطه گرديده است 
مگر در قدم اول، فضانوردی .  می گرديدناساستاليت های بدون سرنشين در دهه های آينده بايد عالمت شناخت 

اين . از غسل تعميد بر آمدمرکيوری  پروگرام ناساهمزمان با اساسگذاری . نشين، مورد بحث قرار داشتباسر
پروگرام هدف داشت تا يک فضانورد را به مدار زمين پرتاب و تحقيق نمايد که  تحت کدام شرايط انسان آنجا زنده 

يت نصيب فضانورد شوروی، يوری گگارين گرديد، موفق. الکن اين مسابقه نيز موفقيِت  در بر نداشت. مانده می تواند
  .م يرای بار اول دريک کشتی فضائی بدور زمين چرخيد١٩٦١ آگست ١٢که در 

پروگرام . اکنون مهتاب هدف قرار داده شده بود.  مسا بقۀ جديدی را بميدان کشيدآپولو با پروگرام ناسادرين وقت 
دار زمين پيشبينی کرده بود و بعداً  سمت حرکت جديد را در پيش  در اول  صرف دور زدن با سر نشين را به مآپولو
م به حيث خلف آيزن هاور انتخاب و در جستجوی يک پروژۀ تخيلی بود ١٩٦٠جان ِاف کنيدی که در نومبر . گرفت

ه م به اطالع رسانيد، که قبل از ختم دهه، فضانوردان را ب١٩٦١می ٢٥تا کافۀ عامه را به وجد بيارد، به تاريخ 
 تا آزمان در فضانوردی باسرتشين داشت، اين يک هدف بلند ناسانظر به موفقيتهای که . مهتاب ارسال خواهد کرد

ولی کندی می گفت به مهتاب رفتن از اين نگاه نيست . همتانه تلقی می گرديد و از بسياری جوانب با بدبينی همراه بود
 . و استعداد هارا تجهيزو بسيج می کندکه گفته شود سهل است بلکه اين هدف بهترين قدرت ها

 

  سالهای طالئی
م اين بوجه ١٩٦٦در سال .  ده چند گرديدناسادر ظرف ده سال بودجۀ .  سالهای طالئی شروع شدناسااکنون برای 

هرگز نه بايد .  ميليارد  دالر برابر است٣٢ميليارد دالر بود که  امروز، با در نظر داشت نرخ انفالسيون، به ٥،٩
و هرگز نبايد در يک پروگرام يگانه ای فضانوردی چنين .   چنين مبلغ انگفت را در اختيار داشته باشدناساباره دو

ً   ٣٤ ناسادر اوقات ضروری پروگرام آپولو، . شمار همکاران توظيف گردد  هزار ٤٠٠ هزار همکار و تقريبا
به تاريخ : تجمع اين قدرت خارق العاده معلوم استنتيجۀ . کارکنان از موسسات صنعتی و علمی را در اختيار داشت

امريکا به قول خود وفا کرد و اقالً  .  به حيث اولين انسان پا به مهتاب گذاشتنيل آرمسترونگم ١٩٦٩ جوالی ٢٠
  . اين مسابقه در فضا را به نفع خود فيصله نمود

در فعاليت های . م خاتمه يافت١٩٧٢ير سال بعد ازانجاميدن پنج نشست مو فقانه روی مهتاب، پروگرام آپولو در آخ
نه ساختمان البراتوار .  اکنون يک فاصلۀ بی ثمر که دير دوام کرد، شروع گرديدناسافضانوردی با سرنشين برای 

ِسپس شتل م به اعمار گرفته شده بود و نه شروع پرواز های رفت و برگشت ١٩٧٠که درسالهای اسکای لب فضائی 
در برابر آن اطالعات بدست . شروع گرديد ، توانسته بودند در مردم هيجان و وجد توليد نمايندم ١٩٨٠که در سالهای 

م قيد گرديده بود، توجه همه جانبه را در بر ١٩٧٠آمده از نظام شمسی که تو سط پروازهای بی سرنشين در سالهای 
رب بيولوژی به کرۀ مارس نشست مجهر با وسايل تجاويکينگ، م دو فضا يپمای بی سرنشين، ١٩٧٦در سال . داشت

 دو کشتی فضائی بی سرنشين را بنام های ناسايک سال بعد . تا در آنجا آثار امکانات حيات را دريافت کند
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Voyagerو  ١ Voyager به يک سفر طوالنی به يک کرۀ سماوی در انتهای نظام شمسی ما فرستاد تا حين پرواز ٢ 
 آنرا روی دست ناسااين دو کشتی موفقترين پرواز های بود که .  اخذ نماينداز نزديک ترين فاصلۀ دور اطالعات را

 .گرفته است
 

  مناقشه ها در بارۀ تصورات بوش از فضا
.  نباشد اگر با ماموريت های فضانوردی بی سرنشين  و عمدتاً  در خدمت تحقيقات علمی اکتفا می کردناسا، مگر ناسا

ضمناً  معلوم .  را به بزرگی رسانيدندناساشفيات و تحقيق در انسان بودند که ماموريت ها درفضا با سرنشين و روح ک
، پروژۀ ISSاستشن بين المللی فضائی . گرديد وغير قابل انکار است که درين زمينه  بايد اقدام جدی به عمل آيد

  با ظرفيت برجستۀ حاضِر فضانوردی  باسرنشين که مصارف گزاف را ايجاب می کند ولی مشکل تمام می شود
خيالی يک پالتفورم تحقيقاتی که بدور زمين می چرخد با منافع قابل مناقشه، قناعت تاديه کنندۀ تکس را که مردم 

  . است، فراهم نمود
 هفتۀ اخير تکميل آی ِاس ِاس را اعالن نمود تا در صحنۀ بين المللی به حيث همکار غير معتمد جلوه نکرده ناساگرچه 
م که ٢٠٠٣انفالق کشتی فضائی کولمبيا در سال . چند سال در امريکا تغير طرز تفکر نمايان بودمگر قبل از . باشد

م رئيس جمهور بوش ٢٠٠٤در جنوری سال . در آن هفت فضانورد امريکائی کشته شدند، موضوع را تسريع کرد
م در ٢٠٢٠ کرد، تا سال او تاکيد: را  به يک هدف جديد سوق کردناسابايک بيانيۀ قابل توجه به مردم امريکا، 

اين ستيشن بايد به .  نظراست دوباره به مهتاب بازکشت گردد و در آن جا ساختمان يک ستيشن در پيش گرفته شود
طوزيکه آمر . حيث تختۀ خيز برای ماموريت های بعدی مانند پرواز سرنشيندار به مارس مورد استفاده قرار گيرد

اين . م  صورت پذيرد٢٠٣٧ بيان داشت، در نظر است نشست روی مارس الی سال ، بعدًا دقيقترميکايل گريفين ، ناسا
اميد می گرديد تمويل انکشاف يک کشتی .  را در بر نداشتناساهدف ُپر از ادعا، مانند پروگرام اپولو ازدياد بودجه 

ً  از مدارک صرفه جوئی که از انقطاع پرواز های ک شتی های رفت و فضائی و يک راکت جديد حمل کننده عمدتا
  .م بدست می آيد ، تکافو گردد٢٠١٠برگشت در سال 

در ضمن معلوم . اصالً  گفته می شد که علم نبايد در چوکات تخيالت جديد بوش از تحقيقات در فضا پسمان گردد
ف  مجبور گرديد بودجۀ را که برای مصارگريفيندر تقابل با مصارف بی حد، . گرديد که اين آرزوی معصومانه بود

اين نه تنها ماموريت های روبوتيک را که بايد نشست به مهتاب . ماموريت های علمی پيشبينی گرديده بود، تغير دهد
از آن به بعد . را کمک می رسانيد بلکه ماموريت های آستروفزيکی و علمی زمين را نيز متضررمی گردايند

 اين است که در ضمن ناساعاليم ناخوش آيند برای . مجادالت بی پرده در مورد تخيالت بوش از فضا در جريان است
نه تنها  دانشمندان درين مجادالت حصه می گيرند بلکه مخالفين جدی فضانوردی باسرنشين هم که مهتاب را يک 

نظر به اين .  ترجيح  می دهنداسترويدهاهدف علط  پنداشته و درعوض يک ماموريت باسرنشين را به يکی از 
  .رد که از تخيالت بوش در آستانۀ انتخابات رئيس جمهور چه باقی خواهد ماندانکشاف بايد سؤال ک

  

  بين المللی ساختن فضانوردی
 در آينده بکلی اين توان را خواهد – ناميده شود ناسا ولو –بايد اين سؤال هم مطرح گردد که آيا يک ادارۀ فضانوردی 

 شروع گرديده است، آی ِاس ِاسی ساختن فضانوردی که با با بين الملل.  داشت تا تنها بر وظايف محوله فايق آيد
 ادارات ديگر فضانوردی را دعوت نمود ١٣م نمايندگان ٢٠٠٦ در سال ناسا. پيشرفت های دارد که قابل انکار نيست

نتيجه از اين ديالوگ نوشتۀ . تا يک ستراتيژی جهانی را برای تحقيقات در نظام شمسی ما تحت مذاکره قرار دهند
  . اتيژيی است که سال گذشته شايع گرديد و حاوی چوکات شرايط مهم برای همکاری های بين المللی می باشدستر

درک می  ESAِا زا  و همکار اروپائی آن ناساخواست مشخص همکاری در زمينه تاحال از همه بيشتر از طرف 
ردند که در آن ُکنِسپت تحقيقات روی چند هفته قبل هردو ادارۀ فضانوردی نتيجۀ يک کار علمی را معرفی ک. گردد

و هم در يک ماموريت . های ممکنه تحت غور قرار داده می شود) کار توام(مهتاب در مشترکات و تقاطع و زينرژی 
 در ضمن اشکال واقعی تر را اختيار ِا زا و ناسامهم ديگر، باز گردانيدن آزمايش های روی مارس، همکاری بين 

ديده می شود مربوط به آن ) با هند و چين، بلند پرواز در فضانوردی( ين جا يک ُمدل همکاری اينکه آيا در. کرده اند
با نقش همکار تازه برای دراز مدت .  کدام امکانات انکشاف را برای خود می بينندناساخواهد بود که همکاران 
  .رضايت ديده نمی شود

  
 پايان

  
 


