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 ۸۰/۱۱/۲۸۱۲                ر کریم عطائیدیپلوم انجین: تتبع و نگارش

 

 هاراکت های فضانوردی بین سوپر پاورطرح  رقابت  
 

 یک کشور در جستجوی اهداف جدید -
 د از پرتاب سپوتنیکفضانوردی امریکا بعسیاست 

 

 این مشکل دچار امروز این کشور فضانوردی پیش گام  ساخت. اما در سپوتنیک امریکا راپرتاب  –)تکان(  شوک  

 –ماموریتمانند باشد همان انگیزه  خلق کنندۀ را تعریف نماید که  اهداف جدید   ،است تا برای فضانوردی با سرنشین

 اپولو.
 

شن فضائی را بحیث تختۀ خیز یس ماموریت یافت تا یک استرۀ فضانوردی "نازا" از طرف کانگرادا م۱۴۹۰در سال 

از شن فضائی بین المللی )یاست ،سال بعد از آن۲۸امروز، بیش ازیشتر در فضا، تحت ساختمان بگیرد. ب برای تحقیقات  

در شکل گرفتن روسی، اروپائی، جاپانی و کانادائی همکاری به حیث یک پروژه با  به این سو، م۱۴۴۸سال های 

م بعمل آمد به پیمانۀ ۱۴۶۸ر سال های امریکا که دقدرتمند اما اقدام  ای تکمیل نرسیده است.است( هنوز به پا یه 

تکان سپوتنیک از خواب بیدارشده بود، توانست با ملت  که  ،سال ۱۲بیشتر جرأت بخش است. در ظرف صرف 

 "استروناوت" روی مهتاب پیاده کند.
 

 سریع آیز ن هاور لعکس العم
خش گردید، امریکا حتی یک ادارۀ شرایط برای این مرام مساعد نبود. هنگامیکه اطالع پرتاب ستالیت سپوتنیک پ

. با آنهم عکس العمل  پریزیدنت آیز ن هاور بسیار سریع بود. او یک مشاور علمی را وظیفه داد تا اشتفضائی ند

یا در چوکات وزارت دفاع و  که این اداره مستقلدراین سنجش درقدم اول پالن های چنین یک اداره را طرح کند. 

م از موسسات ۱۴۸۰اداره بصورت ملکی به میان آید. بتاریخ اول اکتوبر  تان اینآمد فیصله به عمل  ،گردد تشکیل

" و تعدادی از البراتوار های تحقیقاتی،   Aeronauticsمشورتی ملی در امور "ایروناوتیک  ۀموجود آن وقت، کمیت

 پرسونلنفر ۰۸۸۸با "نازا". " به وجود آمد  National Aeronautics and Space(NSA)و فضا  ادارۀ ملی ایروناوتیک"

"اجنسی اردو برای در جمله  ،را در اختیار داشت. بزودی موسسات دیگر یلیون دالرم۱۸۸در آن زمان یک بودجۀ 

" در هنستن ویل، الباما، در محلیکه "ورنهر فون براون  Army Balstic Missile Agencyراکت های بالستیک 

Wernher von Braun  ندراکت مصروفیت داشتند، به آن پیوست" و دیگر مهندسین. 

" روی دست گرفته شد که هدف اولی از آن قرار دادن سفینه  Mercuryفوراً در همانسال پروگرام "مرکوری 

ت"، یک االن شپارامریکائی، ". استروناوت عملی شدم  ۱۴۶۱اپریل  ۱۲باسرنشین در مدار زمین بود و به تاریخ 

چند هفته قبل استروناوت  ،"اولین انسان درفضا" راا در فضا اجرا کرد. اما عنوان   دقیقۀ ر ۱۸ ی"لپاراب  "پرواز 

ک مرتبۀ دیگر باز امریکا را به بازی گرفته بود. ولی جواب امریکا یشوروی  روسی، گاگارین، ازوی ربوده بود.

ده بود، به اطالع رسانید که جدیدآً انتخاب ش ، کندی،م  رئیس جمهور امریکا۱۴۶۱می  ۲۸بسیار معطل نشد. بتاریخ 

مهتاب برساند. این آغاز پروگرام اپولو بود که الی ختم آن به  تا ختم دهه استروناوت ها  رامی خواهد  که او

از طرف امریکا عملی  آن زمان تا که میلیارد را ق رت کرد. این بود یکی از پروژه های بزرگ غیرنظامی۹/۲۸

لکی داشت، کندی در برابر گانگرس هیچگونه شک و تردید را دربیان خویش با آنکه این پروزه خصوصیت م گردید.

نداد و کلمات بیانش موثریت خود جا مبارزه بین آزادی و دیکتاتوری دیده شود،  راه  مبنی براینکه  پروژۀ اپولو باید در 

 را در برداشت.

اختیار پروژه قرار درمبالغ  ال محدود مالی نه تنها  از این پیدا بود، که اپولواهمیت اتکاء ماموریت سیاسی پروژۀ 

اپولو "در مرکز فضائی  –م در حریق یک کپسول ۱۴۶۷جنوری  ۲۷حتی مرگ سه استروناوت که در  بلکه داشت

کمتر از دوسال  " کشته شدند، ممانعتی را درعملی نمودن پروژه خلق کرده نتوانست. Kennedy-Space-Centerکندی 

م "نیل ۱۴۶۱جوالی  ۲۸شده بصورت آزمایشی به دور زمین چرخید. به تاریخ بعد کپسول دیگری اصالح 

به حیث اولین انسان پای خود را " وعدۀ کندی را جامۀ حقیقت پوشانید: قبل از اخیر دهه  Nail Armstrongامسترونگ 

 روی مهتاب گذاشت. با این وسیله امریکا در مسابقۀ مهتاب برنده شد.

 بایدهدف تعقیب این  با .کرد در اثنای پروگرام اپولو،  شاخص فضانوردی را با سرنشینان تعیننازا برای آینده، هنوز 

م همرای "سکای ۱۴۷۸در سال های  ،کوتاه مدت بعد ازیک تنوع   د.یشرایط برای اقامت طویلتر در فضا اماده گرد

روز مسکون  ۱۷۱مجموعاً  که برای سه استروناوت جای داشت و (دور زمین یک استیشن کوچک  )"  Skylabالب

-Space فضائی -شتل  -به صورت مطلق کارخود را وقف "پروگرامبعد به  م۱۴۰۱نازا از شروع سال های ، بود
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Shuttle-Progrmm  کرده بود. با بکار گرقتن کشتی فضائی رفت و برگشت که ساحۀ پرواز آن به فضای نزدیک "

به فضا پرتاب گردیدند، چه نظامی و چه ملکی  ،زیادی از ستالیت هااز آن زمان به این سو تعداد  ،زمین محدود است

که گردید اجرا   Hubble-Teleskopو ترمیمات در"تلسکوپ هوبل  شدآزمایش های زیادی در حالت بی وزنی انجام 

فضائی  -م  به این سو شتل۱۴۴۰از  برعالوه  .یافت امروزی خود را نمی توانائی بدون آن این تلسکوپ هرگز

 غیرآن تکمیل شده نمی توانست. در جهیزات و پرسونل را به استشن فضائی بین المللی انتقال می دهد کهت

 

 

 

 

 

روی  9 -در ماموریت اپولو V –راکت ساتورن 

 پالتفورم پرتاب در کپ کاناورال

 
 

ۀ ستیشن بین الملی را نازا آرزو دارد همین امروز نسبت به فردا  پروگرام شتل و توسع ،با این موفقیت های بال شک

از دیر زمان انگشت تنقید برآن دارند که  امید  منقدین ترک گوید. صرف موکلفیت های بین المللی مانع آن می گردند.

 -V–"راکت های نسبت به صورت می گرفت مفیده به فضا ارزان تر بارهای اصلی به سر نرسید تا باشتل حمل

م در انفالق سفینۀ فضائی ۱۴۰۶. در سال اشاره دارند به نقایص حفاظوی آنبرعالوه  و "Saturn-V-Racets  ساتورن 

" حین داخل شدن  Colambiaهنگامیکه سفینۀ "کولمبیام ۲۸۸۰نفر کشته شد. همچنان در سال  Callenger "۷"چلنجر

قبول  "Michael Griifinمیخائیل گریفین "مر نازا آبه جو زمین حریق گردید، تعداد زیاد قربانی آن بودند. درین ضمن 

به راه  بی انجام پا گذاشته بود. او شک دارد دراین  ،شتل ناوگان م  با تصمیم بر اعمار۱۴۷۸در سال های او دارد که 

 که ستیشن فضائی بین المللی، مصارف خارق العاده و ریسک های قبول شده را بکرسی بنشاند. 
 

 مسابقۀ جدید به سوی مهتاب
در حال پنداشته می شود که  از آن هدفتعین ینان زیر سوال قرار ندارد. قابل تنقید بیشتر اصالً فضانوردی با سرنش

م ۲۸۸۹جنوری سال قبالً تعیین شده است. در  از آن جای ندارد. بهر صورت راه برگشتدر ذهنیت ها در امریکا 

ه پایان می رساند و الی سال پروگرام شتل را ب م ۲۸۱۸یکا الی سال رت جورج بوش به اطالع رسانید که امنپریزید

یمی برای فضانوردان هتاب برگردد تا آنجا یک ستیشن دابه م ۀ جدیدبا سفینۀ انکشاف یافتمی خواهد م ۲۸۲۸

مثالً  برای  ،از این ستیشن به حیث تختۀ خیز در بدست آوردن اطالعات وسیعتر در فضامی شود  آنگاه. شوداعمار

   تفاده نمود.باسرنشین به مارس، اسماموریت  یک 

سرحدات تمدن  توسعه بخشیدن از ،های معمولپهلوی آرزو در متنوع استند. بانگیزه ها برای بازگشت به مهتا

است تا  این نام برده می شود. برعالوه آرزو –کلمۀ کلیدی مواد خام  –دالیل علمی و هم اقتصادی مبنی بر ، انسان

مورد استفاده قرار گیرد. آیا این دالیل برای یک پروژۀ  با  ،جدیدتاب به حیث پالت فورم مهار کردن تکنولوژی مه

 کافی خواهد بودند، قابل سؤال است. وسیع چنین ابعاد 

با سرنشین به  یتعیین کننده باشد که درضمن روسیه و چین هم از فرستادن سفینه هاافی شاید ضبرای تحمیل فشار ا

که حصه گرفتن ممالک دیگری فضانوردی را در روی بر آن دارد اشاره مهتاب نیز اطالع داده اند. گرچه نازا 

بپذیرند. از همه بیشتر امریکارا  رهبری ادعای  است که روسیه و چین درین  ولی شک ،مهتاب پذیرائی خواهد کرد

پ ر ادعای جاه طلبی چین است که فضانوردی با سر نشین را تحرک جدید خواهد بخشید. چین به حیث کشور 

سال به این سو انسان را به فضا فرستاده می تواند، همه امکانات را فراهم خواهد کرد تا قدرت  که از چند فضانوردی

در رهبری ستراتیژی در شت به مهتاب بدون درنگ مسابقۀ ه نمایش بگذارد. با این وضع باز گخود را درین زمینه ب

 فضا خواهد گردید.

 

************** 
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 ر آمیز" اسرا X  مستر "ایکس   -
 سرمهندس راکت های شوروی –"  Sergei Koroljowف "ویی کورول"سرج  

 

ی کورول که هویتش دیری مخفی  یف شوک )تکان( سپوتنیک هر گز بوقوع نه می پیوست. سرمهندسویبدون سرج 

 پروگرام فضانوردی شوروی را به پا ایستاده کرد.  شدید، تنها و در برابر مقاومتنگاه داشت شده بود، 
 

تشبث در جریان بود که کی رهبری پروگرام های راکت شوروی و انکشاف سپوتنیک را این دیر زمانی در غرب 

سر  ،یوفیچ کورولهمچنان در داخل اتحاد شوروی که اسرارطلبی آن به بدنامی شهرت داشت، پاولوو .است عهده دار

اسرار  ۀم پرد۱۴۶۶جنوری  ۱۹بتاریخ  بار اول بعد ازمرگ وی مهندس، به حیث مستر "ایکس" نا شناخته ماند.

رژیم مایل  .می ماندندباقی علمای مهم و انجینیران دیگر باید در خفا  آن، کورولیوف پرداشته شد. برخالفازروی نام 

نگاه داشته باشد. بعد از  ی متمادیاتحادشوروی دهه ها یبود افسانۀ کورولیوف را به حیث یگانه موتور فضانوردی

  افسانوی از خود هم اشتباهات  داشته است. یروی آهسته آهسته معلوم گردید که سرمهندسسقوط اتحاد شو
 

  در گوالگ ستالین
بال  ،بود انجینیربزرگ در رشتۀ کارش ،در شیتومیر  اوکراین م۱۴۸۷جنوری  ۱۲متولد بتاریخ  ،کورولیوفدرین که 

سالگی اولین طیارۀ بی ۱۷در پرواز پیدا کرده و شک غیر قابل تردید است. او در سال های جوانی عالقۀ مفرط به 

یونیورستی تخنیکی مسکو گردید ل مسلکی در پولیتخنیک اوکراین شامل از تحصیساخت. بعد  را خود (Glider)موتور

رهبری یک تیم تحقیقاتی را عهده دار شد  م ۱۴۰۲و درآن جا با وسیلۀ محرک راکت ها سر و کار پیدا نمود. در سال 

م به بعد از تیم ۱۴۰۸وی بزودی مورد عالقۀ اردوی سرخ قرار گرفت. جنرال میخایل توخاچفسکی از  و کار های

ها با باربر و یک  انستیتوت  را تاسیس کرد که با انکشاف راکت انداز ها و همچنانکورولیوف پشتی بانی کرده 

امور ساختمان را عهده دار  کمکی، مصروفیت داشت. کورولیوف وظیفۀ موتورهای راکت، به حیث وسیلۀ محرک  

 موتور ها را از پیش می برد.  تولید امور ،حالیکه والنتین گلوچکو که از لنین گراد به مسکو آورده شده بود بود در

م، توخاچفسکی در اتهام به همکاری با آلمان نازی محبوس ۱۴۰۷در چوکات موجی از یک پاک سازی بی رحمانه در

م ۱۴۹۸د گلوچکو، کورولیوف و همکاران شان بزودی به گوالگ انداخته شدند. درو اعدام گردید. در همین رون

ماه دریک  ۸به کارجبری در معدن بدنام طال بنام "کولیونیا" در سایبریای شمالی محکوم بود. او بعد از کورولیوف 

ترتیب گرفته شده  لمانآ جنگ بادر برای علما و انجینیران که از طرف ستالین برای آمادگی  ، قرارگاه  "شارش کا"

درظرف سه روز جواب  باید نفره قرار گرفت که ۶۸م  کورولیوف در رأس یک تیم ۱۴۹۹در نومبر  .بود، آورده شد

بمیان آمد که الی به  ۲-و دی ۱-راکت های دی ،از این عمل زور چالنی طرح می کرد. -V ۲هیتلر را در برابر

 کیلو متر رسیده می توانستند.۷۸

عمارت  ،-۲V–همکاران "هلموت گوت تروپ" از فابریکۀ  ،متخصص آلمانی ۲۹۸م در حدود ۱۴۹۶سال  در اکتوبر

ت، "دورا" دربحیرۀ زیلیگر" آورده شدند. به اساس کار این دسته، کورولیوف  -"گورودوم لیابه جزیرۀ  ،وسطی کاس 

و یا سیمیورکا" به  ۷-االخره " آردرضمن به حیث سرمهندس نامیده شده بود، آن راکت انکشاف  یافت که از آن ب

سپوتنیک  م ۱۴۸۷اکتوبر  ۹به تاریخ  ولی وجود آمد. این راکت برای حمل بمب هایدروژن در نظر گرفته شده بود.

را به سفر پرتاب کرد و زنگ آغاز رقابت سوپرپاور هارا در مبارزه به تقدم در فضا به صدا آورد. بهرصورت این 

آگست  ۲۱بتاریخ  ،از پرواز اول آزمایشی که به موفقیت انجامید پیوسته بود: بعدوضع بصورت تصادفی بوقوع 

 باید مجددآً ساخته می شد تا از حریق )قوغ( شدن آن ،به حیث راکت قاره پیما ،" ۷ -"آرم کالگگ محاربوی۱۴۸۷

ند و با این وسیله ن گردیده بودمد. مگر دو پرتاب دیگر قبالً تعیجلو گیری بعمل می آ هنگام دخول در جوزمین

با یک سادۀ آلمونیم  ۀماه  کریک تا یک ستالیت را به فضا پرتاب کند. درظرف  را مساعد یافت کورولیوف چانس

 فرستدۀ مقاوم ساخته شد که سپوتنیک بود.

راکت وظیفه  ۀکورولیوف مسؤولیت مکمل پروگرام راکت را بدوش داشت در حالیکه گلوچکو در قسمت وسیلۀ محرک

ائت رم بصورت قطع ب۱۴۸۸لیوف که در سال وکورفکر می گرد،  گلوچکوزیرا خوش آیند ود: یک ترکیب غیر دار ب

مکن خصومت م این .داردویرا در شنکنجگاه ستالینی متهم کرده باشد تا رقیب خود )گلوچکو( را از بین بر ،یافته بود

تعویض و سیلۀ درتا ی گلوچکو جواب مثبت دهد برای کورولیوف بوده در این که به تقاضا ناپذیر یک عامل اجاتناب

 .، اقدام بعمل آیدجامددر راکت های سویوز با موتور های سوخت آکسیجن،  –با تیل خاک  مروزامحرک مروج 

راکت های قاره پیما که بزودی از پروگرام فضانوردی جداشد کورولیوف مانع استعمال مواد همچنان در قسمت 

می تواند این گونه مواد مدت زیاد در راکت قرار داده شده و هروقت که خواسته شود با آنکه  گردیدجامد سوخت 

  ستارت گردد.

که سرمهندس با وجود مصارف مبالغ متنابه در پروگرام راکت، حمل کنندۀ کار آمد حمل سالح را  حقیقت  و این اقدام 

بعد از اینکه  .، مورد پسند اردو واقع نشدبکار ادامه داد ،نشینفضانوردی باسرنساخت و خالف همه مقاومت ها در 
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کورولیوف با مجادلۀ زیاد در اشاره به امکانات ستالیت های استخباراتی باالخره از خروسچف منظوری در استعمل 

تا کار در حاصل نماید  را پولیت بیرو موافقت ، بعدترتوانستبه حیث راکت فضایی  حاصل داشت را" 7 -راکت "آر

نیت" بمفاد پروگرام "وستوک" معطل گردد. زیرا بعد از سپوتنیک، رهبری اتحادشوروی ارزش "س   یستالیت اکتشاف

رار داد. قوی قپروپاگندی ظفر در فضارا درک کرد. به امید موفقیت های بیشتر، مسکو راکت سازان را تحت فشار 

م  و پرواز یوری گاگارین به ۱۴۸۴ستالیت زمین  س ند مهتاب"، فوتو های عقب -یک با "لونتوانست  اتحاد شوروی

 های خارق العادۀ پروپاگندی را بدست آرد. ولی این همه در خدمت اردو مفید نبود. خوشنودی م ۱۴۶۱اپریل  ۱۲
 

 
 

 

 

راکت وستوک که یوری گاگارین با آن به فضارفت، 

 در موزیم مسکو

 
 

 بازنده در مسابقه به مهتاب
لونیک" را به مهتاب  -وک برای فضانوردی باسرنشین، لونا، که "س ندهای"، راکت وست ۷ -به مرور سال ها از" آر

م کورولیوف برای ۱۴۶۹. ند، وشود، پولجوت و راکت سیوز که امروز در خدمت است، بمیان آمداانتقال داد، مولنیج

سوخت ک روزین و مواد  بار تن ۷۸متر و برداشت  ۱۸۸راکت چهار طبقۀ با ارتفاع   (،Herkules)" ۱–ساختمان "ا ن 

وسیلۀ  ۰۸این راکت  )تیل خاک( که "کوسموناوت" هارا می باید به مهتاب نقل دهد، چراغ سبز دریافت. در طبقۀ اول

  وسیلۀ محرکه جا داده شده بو. ۱و در طبقۀ اخیر  ۹طبقۀ سوم در ، ۰، در طبقۀ دوم محرکه

یان تقریباً وسایل ال محدود در ئن بود. امریکابصورت مکمل در جریا Vدرین وقت در امریکا انکشاف راکت زاتورن 

اختیار داشتند در حالیکه کورولیوف درپروگرام راکت های بالستیکی برای بدست آوردن هر روبل دچار مجادله بود، 

جد و سرور مسکو برای فضانوردی شدیداً تقلیل یافته بود. در امریکا در عین زمان چهار موسسه در انکشاف و  زیرا 

تورن و کشتی فضائی اپولو کارکرده می توانستند، کورولیوف درعدم توافق نظر با دیگر مهندسین شوروی راکت زا

قبل از تسخیر مهتاب  ،م ماها کم۱۴۶۴فبروری  ۲۱ام می شد. بتاریخ تمام کار دریک موسسه باید انجتجرید گردیده و 

سه ستارت دیگر به ناکامی  بعدآً  و "ا –ن ا  "راکت  م ستارت اول  ۱۴۶۴جوالی  ۲۸از طرف امریکائی ها بتاریخ 

م باالخره کارهای راکت متذکره معطل قرار داده شد. کورو لیوف ناکامی هرکولس را ۱۴۷۹انجامید. در تابستان 

م ۱۴۶۶جنوری  ۸صحت وی از اقامت در قرارگاه و چند حملۀ قلبی بحرانی گردیده بود  و داکتران معالج در  ندید.

سرطاان روده را تشخیص کردند. او فوراً تحت عمل جراحی قرار گرفت، ولی بحال نیامد و  ،یدر یک عملیات عاد

به  "۴–لونای "م ۱۴۶۶فروری  ۰ی کورولیوف به رج  م جان داد. کمی بعدتر از وفات س  ۱۴۶۶جنوری  ۱۹در 

 روی در مسابقه فضانوردی.مهتاب رسید. این اولین س ند بود به یک ستارۀ بیگانه  و هم زمان آخرین موفقیت کالن شو
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