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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از منابع غربی

  دادر ييجهان را تغکه " پيپس"آواز 
  

  .پرتاب کردمدار به را ستاليت زمين اولين  ،١ سپوتنيک وی سال دولت شور۵٠قبل ار 
  

  
  

 م  دولت ١٩۵٧ اکتوبر ۴ سال بتاريخ ۵٠قبل از 
مصنوعی را  به دور زمين به ستاليت شوروی اولين 

 )شوک ( غرب را سخت تکانتنيکسپو.  ورد آگردش
داد و سبب گرديد  تا به جبيرۀ خارق العادۀ پسمانی 

  .پرداخته شود
  

   با آنتن های باز شده١سپوتنيک 

  
  

مصنوعی بدور زمين، موفق گرديد، جهان را ستاليت م اين اطالع  که شوروی به قرار دادن ١٩۵٧ اکتوبر ۴بتاريخ 
 کرد که از يک تکان خش، در غرب عکس العمل های را پ١با نام سپوتنيک قمر مصنوعی ستارت . به تعجب انداخت

با راديو های گرونديگ و سابا مسلسل بصورت  سپوتنيک "ِ پيپس"وار نبض آواز. شديد دست کم نبودند) شوک(
نيک  را مبنی بر اينکه شوروی در ساحۀ کليدی تخِ  اندوهگيناين وضع احساس. قابل سمع بودمنزل تقريبًا در هر 

در حاليکه دستگاه تبليغاتی شوروی از اين جريان بهره برداری . گذاشته است، پخش می کردجلو يک گام بزرگ به 
 ببصورت درست که اسبا ،در فضا نوردی موفقيت شوروی رااين   تامی کرد، دول غربی به اين مشکل دچار بودند،

   . درجه بندی کنندآن سياسی بود،
  

  رعد و برق در جنگ سرد
انی دشمنان سرسخت شرق و غرب از برندگان جنگ دوم جه.  با نقطۀ نهای جنگ سرد همگام بود١سپوتنيک رتاب پ

داغ را بين هردو سيستم رقيب بحران  که اولين يا جنگ کور، چهار سالزقبل ا. لف پديد آمده بودهات مختدر جب
انفالق بمب هايدروژن، باقی تخيل غرب را م شوروی با ١٩۵۵در نومبر سال . تشکيل می کرد، به پايان رسيده بود

خون آلود ، زير  بصورت ، انقالب هانگری را با تانکها، در ستراتيژی، نابود و درست يک سال بعد پيش گامیاز
قت به  و در امريکاو دۀ آهينين، با تهديدها و تقابل روبرو بود ردر اروپا همه روزه زندگی، دور تر از پ. َچين کرد

 نيز سپوتنيک خوف و عميقًاعدم اطمينان را بميان  چنانچه در آنجا.گر به پايان رسيده بودي د،ز تعرضامان ماندن ا
   . می شد سپوتنيک سخن گفته)شوک (آورد و حتی از تکان

 کيلو گرام، ۶/٨٣ سانتی متر و وزن ۵٨ با ضخامت   واولين قمر مصنوعی بيش از يک کرۀ فلزی نبودو اقعيت  در
  موفقيت تبليغاِت آن شروعپرتاب هدف ازدر قدم اول . نداشت" پيپس" از يک فرستندۀ سيگنال یتجهيزاِت بيشتر

، در مسابقۀ اعالن "جيوفزيک" از دوسال به اين سو، در آستانۀ سال بين المللی امريکا و شوروی بود زيرا شوروی
م با ماده سگ ١٩۵٧ نومبر ٣اريخ  که بت٢همچنان سپوتنيک .  به آغاز پرتاب ماهوارۀ مصنوعی قرار داشتند،شده

  .  در برمی گرفت نيزبه فضا عوج گرفت، همين اصل رامظلوم، ليکا، 
در حاليکه امريکا با پروژه های رقابتی خويش دچار مشکالت دست يافته بودند،  موفقيت قابل مالحظه  روس ها بهاما

 "  Vanguardوانگوارد "  راکتهای حمل کنندۀ ،داشتند  قرار در رقابت شديدهمقوای بحری و زمينی با. گرديده بود
 متفقًا بکار ،تا منابع دست داشتهعمل نمی آمد و هيچگونه کوشش جدی به بسيار ضعيف  " Redstoneريدستون "و 

 آن راکت در کپ کاناورال ،شدآغاز راکت وانگوارد پرتاب م با عجلۀ تام ١٩۵٧همين که درنومبر سال . گرفته شوند
را ی امريکا  خاموشی محسوس فضا؛سپوتنيک پيپس کنان به دوران خود ادامه می دادولی ق گرديد سرنگون و منفل

  . گرفته بودفرا 
 ۴ در ،حلقات ستراتيژی غربی بزودی.  نداشتماهواره ارتباِطاصل نيک معلوم دار با  سپوت)شوک (تکانخلق شدن 

 خود اين معنی را می رسانيد که  سپوتنيک در مدار.سياسی پرتاب ستاليت شوروی گريدند ملتفت ُبعد ،م١٩۵٧اکتور 
چون  .شوروی راکِت را انکشاف و توليد نموده که با طاقت کافی می تواند سالح ذروی را از قاره به قاره انتقال دهد
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ی روسيه برای نيل به اهداف نظامی وقف گرديده بود، لذا به آسانی قابل محاسبه ددانسته می شد که انکشاف فضانور
     کدام است؟ سپوتنيک دهندۀود که مرام واقعی از راکت انتقالب
  

  فصی آلمان دراين و در آن طردانش تخص
در . در حقيقت امريکا و شوروی بعد از ختم جنگ اعمار ظرفيت ستراتيژی توليد خوف را متفاوت از هم شکل دادند 

 که قابليت انتقال سالح وزين اتومی را )ورپروازطيارات د(دور  ۀحاليکه امريکا در گام اول به بمب انداز های فاصل
  نيز  پروگرام جاطلبانۀ توليد راکت را،شوروی در پهلوی اعمار بمب اندازهای ثقيل،  نمودداشته باشد، اتکا می

استفاده می نمودند، ،  بودنداخير جنگ ولجه کرده دانش تخصصی آلمان که در از هردو سوپر پاور. تعقيب می کرد
امريکائی ها ازاين ظرفيت استفادۀ  . اختيار خود داشتندو وسايل تخنيکی آلمان نازی را درتخصصين بطوريکه م
گرديد  شروع ،معقول تکان سپوتنيک طرز تفکر تغيير کرد و با بکار بردن وسايل  احساس؛ بعد از کردند درست نمی

  . تا از دانش متذکره استفادۀ مثمر بعمل آيد
، انکشاف يافت که R- 11 موبايل فاصلۀ اوسط ،  راکِتاز همه در آن جا پيشتر. کردشوروی طوری ديگر عمل می 

م به اين سو با فشار تام ١٩۵٣و از . در کار استبصورت وافر  امروز هم ،" Scudسکود "آن بنام  ١"ون کاسۀُک"
. قاره پيماه انتقال دهد که می تواند کال گگ های ذروی رامی باشد در جريان " R-7"پروگرام توليد و انکشاف راکت 

    .  راکت ساده و قابل اطمينان اقدام کردند يکدر بوجود آوردن" ميشين"و " کرول يوف"متخصصين بنام های 
 ساخته شده بود که در ، ماشين های مواد سوخت مايع،"١٠٧ -آر"  جت ۴با  ،) راکتهتن(در منزل اول " ٧ -آر"

به اين وصيله آن راکِت شکم کالن ولی .  نصب گرديده بود، "٧ -آر "، هريک با يک ماشين"بوستر "۴پهلوی آن 
در خدمت علوم و تجارت قرار داشته و بصورت زبان زد به " سيوز"يافت که تا امروز بنام برای انتقال تولد " کاکه"
روسی تقريبًا همه چيز را به مدار " اسپ کار"از لحاظ همين راکت که در ضمن به حيث . شهرت دارد" قوی هيکل"

    .قرار می دهد، بايد  پنجاهمين سالگرد تجليل گردد
  

  موازنۀ جديد ستراتيژی
در غرب بزودی روشن شد که بين مهارت شرق و غرب خالی بزرگی . موجی از تکان هارا سرداد " ٧-آر" راکت 

کنار ماندن از تعرض از دست دررا، ) Paradigma(  دايمیمصونيتامريکائی ها . درميان است) خالی راکت( 
  جان گرفتنيک موزانۀ جديد ستراتيژی، تخريب همدگر با بمب اندازان و راکت های قاره پيما، در حال. داده بودند

. پيش می بردند" اطلس"  را بنام  دور فاصلۀ انکشاف راکت های،اضالع متحده امريکا با فشار بيش از حد. بود
خوف را بخوبی  که راکت سبک وزن اطلس با آن ايجادتقليل يافته بود اندازۀ تا الح ذروی سحجم جريان اين ضمن 

. اما راکت اطلس در امورملکی نيز به حيث وسيلۀ انتقال مورد استفاده قرار می گرفت. ايفا کرده می توانست
 شبه مدارهاي" مرکوری "چهار کپسول، با راکت اطلس بايد پديد آمدمهتاب روی هنگاميکه پروگرام خارق العادۀ 

  .پرتاب می گرديد
،  سپوتنيک متوجه آن گرديده بود تا اولين انسان را به مدار قرار دهند-در حاليکه کوشش روسها بعد از موفقيت

م در زمان رياست ١٩۵٨در سال . امريکا اهداف و وسايل دست داشته را بصورت اساسی به بررسی گرفت
تشکيل شد و وظيفه داشت تا همه پروگرام های ملکی  " Nasaنازا"دی ادارۀ فضانور جمهوری آيزن هاور

جنبۀ با آنکه  و درين جا نيز قرار دادن انسان به مدار به حيث هدف عمده در نظر. فضانوردی را هم آهنگ سازد
   . مخفی نمی گرديد، اعمار سيستماتيک  پروژه های دراز مدت امريکائی نمايان بود،رقابت با شوروی عاجلِ 

  
  

 سپوتنيک )شوک ( تکان احساسجواِب که بعد از
م ١٩۵٨درهمان سال . کمل و وسيع بودداده شد م
روی دست گرفته  " Mercuryمرکوری "پروگرام 

استروناوت ها "شد و سه سال بعد اولين 
Astronaut " در " پارابوليک"به پرواز های کوتاِه

  .فضای اتالنتيک شروع نمودند
    

  

                                                           
. گفته می شود"کون کاسه" واسه به اسطالح عام به اوالدک  1  
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بزودی قابل استفاده می " لساط"بود اما راکت  " Redstoneريد ستون " راکت های کوچک همنوز وسايل انتقال ه
م به حيث اولين امريکائی توانست سه مرتبه بدور ١٩۶٢در فروری " John Glennجان گلن "ترتيببه اين . شد

  . زمين بچرخد
" Wostokوستوک " که " ٧ -آر"ح شدۀ با راکت اصال. روسها مجددًا يک مرتبۀ ديگر از امريکائی ها سبقت جستند

  اين موفقيت همچنان .  به دورزدن زمين آغاز کرديک مرتبهبرای م ١٩۶١اپريل ١٢بتاريخ ، يوری گاگارين تنام داش
ولی تخنيک روسی بصورت عموم همان تخنيک سپوتنيک بود و همان وقت . تحسين و تعجب فراوان همراه داشت

کائی ها تحت يامر. همراه استتحول يت هردو سوپرپاور در مسابقه و تحقيقِ  فضا با پنهان شده نمی توانست که موقع
پريزيدنت کندی در ماه  .آن قرار داشتندتطبيق پايه را ترتيب و در استانۀ  بلندۀيک پروگرام فوقالعاد" نازا"رهبری 

  .ائی پا به مهتاب می گزارند استروناوت های امريک،م در برابر کانگرس اظهارنمود که قبل از ختم دهه١٩۶١می 
  

  يک پروگرام ملی " Apoloاپولو "
می نمايان آغاز پروگرام اپولو بود که با جد و جهد ملی رهبری امريکارا در فضانوردی بصورت واضح  ،کندی بيانِ 
الی به تعقيب راکت انتق. شتکلی را در ساحات تخنيکی، علمی و هم چنان صنعت، در بر دااپولو يک تغيير . کرد
. به مدار خود پرتاب گرديد" Geminiجيمينی "بميدان آمد که با آن کپسول دونفرۀ " تيتان " راکتلس بدون وقفهاط

. سرنيشينان جيمينی قدم بقدم مانور های پيچيده را که برای پرواز به مهتاب ضرور پنداشته می شدند، اجرا می کردند
  Saturnزاتورن راکت قوی هيکل،  " Wernher von Braunفون براون  ورنهر"طراحان اطراف در عين زمان 

آرم " استروناوتها،م ١٩۶٩ جون ١۶که دروقتي. وباره بزمين انتقال می دادرا ساختند که کپسول اپولو را به مهتاب و د
  . سپوتنيک نمی گذشت پرتاب سال از١٢  هنوزبه روی مهتاب پا گذاشتند،" آلدرين"و " سترونگ

به مهارت   "٧-آر"شوروی به اساس. بار شاهد موفقيت های درفضانوردی بود اگارين چندگرچه شوروی بعد ازگ
 را از کپسول در فضا آزمايش نمود  انسانتخنيکی خود دوام می داد، زن ها را به فضا می فرست، اولين خارج شدن

ولی . بدست آورددرقسمت استطاعت انسان در حالت بی وزنی، و با اقامت طويل تر درفضا معلومات ذيقيمت 
باالخره پيچيده بودن پرواز . رده نمی توانستشوروی با پروگرام مهتاب خود در مسابقه با نازا گير ماند که آنرا ُب

.  تخنيکی شوروی را که در نهايت با سيستم سياسی در پيوند بود، در هم فشرد–انسان به مهتاب، منابع کاپلکس علمی 
که بعجله جديدًا ساخته شده بود، پيشتر از امريکائی ها به  " ٧-ِان"اکت بزرگ  با رۀ شوروی، تابی نتيج کوششِ 

  .مهتاب برسد، بصورت فاجعه انگيز به ناکامی انجاميد
به حيث انتقال . آيندۀ نظامی نداشتند" ٧-آر"بهر صورت بعد از پرتاب سپوتنيک بزودی معلوم شد که راکت های 

بزودی برای فضانوردی ملکی عادی  ساختمان غير اين درين صورت.ندبود زياد پيچيده و غير محرک ،دهندۀ سالح
 همکاری بين امريکا و ،م١٩٧٢در سال " اپولو" بعد از ختم پروگرام  ساحه،مورد استفاده قرار گرفت که در آن

 از سمبول مسابقات تسليحاتی شرق و غرب شناخته می شد، بعد" ٧-آر"چيزی که وقتی با نام . شوروی شروع گرديد
در استفاده و تحقيق در فضا برای همه ملت های عالقه مند نشانۀ ُپرثمر همکاری  " Sojus زسيو"چند دهه بحيث 

  .ه بودسپوتنيک انکشاف قابل قبول را براه انداختپرتاب تکان . گرديد
  

  پايان


