ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎ ﭼﻪ
ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺶ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی آﯾﺰﻧﻬﺎور رﺳﻤﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪ اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
داﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎ در دﻫﻪ  ۵۰ﻣﯿﻼدی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ
رﻗﯿﺐ ،اﻧﻔﺠﺎر ﺷﺮم آور و ﮐﻤﮏ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.

ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻮروی
ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در  ۲۹ﺟﻮﻻی  ۱۹۵۸ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ »دواﯾﺖ دی آﯾﺰﻧﻬﺎور« ﺑﺎ اﻣﻀﺎی »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ
ﻫﻮاﻧﻮردی و ﻓﻀﺎ« راه را ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻮار ﮐﺮد.
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ اداره ﻣﻠﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی ﺷﻮک ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺗﺎب »اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  ،«۱ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی
روﺳﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ »ﺑﺎﯾﮑﻮﻧﻮر« ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در  ۴اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۵۷ﺑﻮد .ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
»دوﻣﯿﻦ ﻣﺎه« ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻗﺎرهﭘﯿﻤﺎ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻏﺮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮروی ﺑﻮد و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﭘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎﻧﮑﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﻗﺎرهﭘﯿﻤﺎی ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ  R7ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻮاره را
ﺑﺮ دوش داﺷﺖ» .ﺟﺮاﻟﺪ ﺳﯿﮕﻞ« ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﺳﻨﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

آن زﻣﺎن دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻮاره ،ﻣﻮﺷﮏ ﺣﺎﻣﻞ آن ﺑﻮد ﭼﻮن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮑﯽ در
اﯾﻦ اﺑﻌﺎد را ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻤﺐ ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ را ﻫﻢ دارد.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ اوج ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻗﻮی ﺗﺮ
»اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  «۲ﺑﺎ وزﻧﯽ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع دو ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ ،آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﮐﻪ ﺳﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻻﯾﮑﺎ« ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮد.

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻻﯾﮑﺎ در ﻣﺎﻫﻮاره اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ۲
»ﮔﻠﻦ وﯾﻠﺴﻮن« ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی وﻗﺖ درﺑﺎره ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺣﺘﯽ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  ۱ﻫﻢ از ﻣﺎﻫﻮاره ای ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﭘﺮﺗﺎب آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را داﺷﺘﯿﻢ  ۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ
ﺑﻮد ،از اﯾﻨﺮو اﺣﺴﺎس ﻫﯿﺠﺎن و ﺑﺤﺮان زدﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻼش آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﻮروی در ۶
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۵۷ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر راﮐﺖ  Vanguard TV-3در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ »ﮐﯿﭗ ﮐﺎﻧﺎورال« ﺣﯿﻦ ﭘﺨﺶ
زﻧﺪه ﺧﺘﻢ ﺷﺪ.

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روس ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻟﯿﻨﺪون ﺟﺎﻧﺴﻮن« ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﮐﻪ آﯾﺰﻧﻬﺎور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﻧﺴﻮن ﮐﻪ ﻣﻌﺎون
»ﺟﺎن اف ﮐﻨﺪی« ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺮور او ،در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ادا ﮐﺮد و ﺷﺶ ﺳﺎل در
اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .وی ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺮور ﮐﻨﺪی ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ.

آﯾﻠﯿﻦ ﮔﺎﻟﻮوی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﻮروی ﺷﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮﺗﺎب اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ۲
»آژاﻧﺲ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ«  ARPAرا در »وزارت دﻓﺎع« ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻌﺪﻫﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دارﭘﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
وزارت دﻓﺎع و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی آن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ» .آﯾﻠﯿﻦ ﮔﺎﻟﻮوی« ،ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ
»ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻀﺎ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻓﻀﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﺎوﺑﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وزارت دﻓﺎع ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ،از اﯾﻨﺮو ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ آژاﻧﺴﯽ
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻓﺴﺮان ﻧﺎزی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺲ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  ۳۱ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۵۸ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
»اﮐﺴﭙﻠﻮرر  «۱را از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﯿﭗ ﮐﺎﻧﺎورال ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رواﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﺮد.
ﻣﻮﺷﮏ ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻧﺎم  Juno Iﺑﺮﺧﻼف  Vanguard TV-3ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،در آژاﻧﺲ
ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ ارﺗﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﺮاح اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﻠﯿﺪی

ﺣﺰب ﻧﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم »ورﻧﺮ ﻓﻮن ﺑﺮاون« ﺑﻮد.
ﻓﻮن ﺑﺮاون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺷﮏ ﺳﺎزی ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ
داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻧﺎزی ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی  V-2ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در وﺣﺸﺖ ﻓﺮو ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

آﯾﺰﻧﻬﺎور  ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﺎزات ﺷﻤﺎری از اﻓﺴﺮان ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎزی آﻧﻬﺎ را در
ﭘﺮوژه ای ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮔﯿﺮه ﮐﺎﻏﺬ« ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و از داﻧﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه زﯾﺎدی ﺑﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮﺷﮏ ﻓﻮن ﺑﺮاون ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺸﻒ »ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ون آﻟﻦ« ،ﺑﯿﺶ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .ﮔﺎﻟﻮوی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺮس از ﺟﻨﮓ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﺟﺎﻧﺴﻮن ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﺗﺸﯿﻨﯽ را درﺑﺎره
اﻫﻤﯿﺖ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد:

ﻓﻀﺎ روی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،آﻣﻮزش و ﺣﺘﯽ دوﻟﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﺎﺳﺎ ﮐﻪ در  ۲۹ﺟﻮﻻی ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺰﻧﻬﺎور اﻣﻀﺎ ﺷﺪ »ﮐﻤﯿﺘﻪ
راﯾﺰﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی آﻣﺮﯾﮑﺎ« )ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول( و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آن در اوﻫﺎﯾﻮ،

وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ و ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺎﺳﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از رﻗﯿﺐ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﻮری را دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ارﺳﺎل
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻀﺎﻧﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﺑﻮد .ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺟﺎن ﻫﺮﺷﻞ ﮔﻠﻦ« ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل  Friendship 7ﺑﻪ ﻣﺪار ﻣﺮﮐﺰی و »آﻟﻦ ﺷﭙﺎرد« ﺑﺎ  Freedom 7ﺑﻪ
ﻣﺪار زﻣﯿﻦ رﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ روس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺣﻀﻮر »ﯾﻮری ﮔﺎﮔﺎرﯾﻦ« در ﻓﻀﺎ

ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از رﻗﺒﺎی ﻏﺮﺑﯽ رﺑﻮدﻧﺪ.

رﻗﺎﺑﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ دو ﻗﻄﺐ اول ﺟﻬﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻧﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﭘﻮﻟﻮ را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ

ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ .ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮﮐﻮری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را در
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﭘﻮﻟﻮ  ۱۴ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﺎه
)ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﻮرد آن ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ( ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ای را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ از
ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب آﭘﻮﻟﻮ  ۱و ﻣﺮگ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آن و اﻧﻔﺠﺎر در آﭘﻮﻟﻮ ۱۳
ﮐﺮد.
اﺷﺎره
ﻣﺎه
در
ﻓﺮود
ﻫﻨﮕﺎم

ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺧﻂ از ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ در ﻓﻀﺎ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﺎﺳﺎ ﺣﺘﯽ رﻗﺒﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ.
»ﺟﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺪﻧﺴﺘﺎﯾﻦ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺎﺳﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺸﻦ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺑﺮ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:

ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ ﮐﺮه ﻣﺎه ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟ ﺷﻮروی ﻫﺎ .ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻫﻢ
ﻓﻀﺎﻧﻮردان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و روﺳﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه روس ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﯾﺪﻧﺴﺘﺎﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮود ﻓﻀﺎﻧﻮردان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﺮه ﻣﺎه را ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺳﻔﺮﻫﺎ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪک ،ﺑﺴﯿﺎری از
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺪرن اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﻮن ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
داده اﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان را رواﻧﻪ
ﻣﺮﯾﺦ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

