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اين گزارش،ترجمه متن کامل گزارش (( 30دیدگاه پیرامون سال  ))2030می باشد که توسط موسسه کی پی ام جی در ماه مه 2020
منتشر گرديده و دبیرخانه شورای راهبردی روابط خارجی جهت استفاده پژوهشگران،متن آن را ترجمه نموده است.بی شك ادعاها و موارد
مطرح شده در اين گزارش الزاما مورد تايید دبیرخانه شورای راهبردی روابط خارجی نمی باشد.
دبیرخاهن شورای راهبردی روابط خارجی

30دیدگاه پیرامون سال 2030
آينده فضا
گزارش  30ديدگاه پیرامون سال  ،2030همه جنبههای صنعت فضايی جهانی و فراسوی آن – از آژانسهای فضايی و استارت آپها گرفته تا
سازمانهای سرمايهگذاری پرريسك و سازمانهای رسانهای – را تحت پوشش قرار میدهد.بسیاری از ديدگاههای ارائهشده در گزارش
حاضر ممکن است ديدگاههای شخصی باشند و لزوماً بازتاب ديدگاههای مؤسسه کیپیامجی نباشند.
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مایک کالمز -شریک تجاری اصلی صنعت فضایی و دفاعی ،مؤسسه کیپیامجی استرالیا
در حال حاضر ،هیچچیز بیش از فضا محرک جنبش و جوش در عرصه تجارت نمیشود.
جدی میگويم .وقتی فرصت ورود به حوزه فضايی در مقابل هیئتمديره ،يا ديگر گروههای اجرايی در کسبوکار ،قرار میگیرد،
اولین اتفاقی که میافتد اين است که خندهای بر لبان رهبران ظاهر میشود .آنها میخندند زيرا فضا برای ما يادآور چیزی درون
روح ماست  -آن تالش دوران جوانی برای ماجراجويی ،جستجو و رشد کردن.
امر جالب توجه اين است که ما اکنون در زمانهای زندگی میکنیم که فضا داستان علمی-تخیلی نیست .وقتی شما گزارش حاضر
را بخوانید ،فوراً متوجه میشويد که فضا يك فرصت امروزی برای کسبوکار است .کار کردن در فضا ،تولید مواد غذايی ،انجام
پژوهشهای پزشکی ،حفاری ،جستجو و پیشرفت – همگی اينها در دوران زندگی شما روی خواهد داد .به همین خاطر است که
اکنون لبخند بر لبان شما آمده است.
اما زمانیکه کسبوکار شما حرکت از مالحظات انتزاعی در مورد فضا به عنوان يك بازار به سمت ديدگاهی مشخص در مورد
آنچه میتوانید عمالً انجام دهید حرکت میکند ،شماری از مالحظات و بینشها وجود دارد که بايد مدنظر قرار دهید .گزارش ما
چشماندازهايی را در اين رابطه ارائه میدهد.
سه چشماندازی که برای من بسیار جالب توجه بودهاند عبارتند از :نخست اينکه فضا دسترسپذيرتر خواهد شد ،و اين احتمال را
پیش مینهد که تا سال  2030شما دوستی يا آشنايی داشته باشید که به فضا سفر کرده است .دوماً ،استفاده از دادههای فضايی تا حد
چشمگیری گسترش میيابد و اين دادهها به کاال تبديل میشود ،که در صنايع مختلف – از خدمات اضطراری گرفته تا کشاورزی
– ارزشمند خواهد بود .و نهايتاً ،امکان پژوهشهای پزشکی و ساخت و تولید ممکن است موجد تحوالت بزرگی شود که بسیاری
از افراد تا پیش از اين آنها را ناممکن میدانستند.
بینشهايی که شما پس از خواندن گزارش حاضر کسب میکنید ،بدون شك واجد تأثیرات متفاوتی بر کسبوکارتان است.
امیدوارم اين گزارش و پیشبینیهای آگاهیبخشی که ارائه میدهد  ،به طريقی هرچند محدود ،بر شما تأثیر بگذارد و شما را به
سمتی سوق دهد که يا نخستین گامهايتان برای ورود به کسبوکار فضايی را برداريد يا روند فعلی خود را شتاب بخشید.
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نکتهای که همه ما در مورد کسبوکار میدانیم اين است که بررسی گزينههای سرمايهگذاری و نقشآفرينی فعاالنه در بازارهای
جديد مستلزم آن است که ابتدا مالحظات انتزاعی و اصلی مدنظر قرار گیرند .اکنون زمان آن است که کسبوکار فضايی مورد
واکاوی قرار گیرد.
 30ديدگاهی که در اينجا ارائه میشود به شما ،و به کل عرصه صنعتی ،کمك میکند تا به آينده کسبوکارهای فضايی و
چالشهای مرتبط با آن بینديشید.
اگر به چشماندازهای آتی توجه نکنید ،فرصتهای پیش رو برای پیشرفت را از دست خواهید داد.

جیکوب هکر-فعال برجسته حوزه صنعت فضایی
اگر به ده سال پیش نگاه کنیم ،صنعت فضايی کامالً در مقايسه با وضعیت امروزی آن متفاوت بود .شاتل فضايی همچنان در پرواز
بود ،و آخرين دستورالعملها را به ايستگاه فضايی بینالمللی اضافه میکرد ،هايابوسا درصدد بازگشت به زمین با نمونههايی از
ايتوکاوا بود ،و اسپیس ايکس هنوز در پی پرتاب راکت فالکون  9خود بود .حوزه فضايی تحت کنترل پروژههای بزرگ دولتی
بود ،و ايده تجارت فضايی هنوز چیزی بیش از يك نظريه نبود.
زمانی که پیشرفتهای بخش فضايی طی ده سال اخیر را مدنظر قرار میدهیم ،به خصوص حجم فعالیت تجاری و
سرمايهگذاریهايی که امروزه شاهد آن هستیم و درهمتنیدگی فضا با زندگی روزمرهمان و برنامههای جهانی تأمین مالی برای
گسترش فعالیتهای تحقیقی انسانها که سبب بهبود زندگی روی زمین میشوند ،آنگاه ترغیب میشويم که فهرست دستاوردهايی
که تا سال  2030حاصل میشوند را متصور شويم.
ما با  30نفر که واجد ديدگاههای متنوعی در مورد بخش فضايی هستند مصاحبه کردهايم و نظر آنها در رابطه با تغییرات احتمالی
طی دهه آتی را جويا شدهايم .در مقاالتی که در ادامه ارائه میشود  ،نحوه غلبه بر موانع پیش رو ،تکامل روشهای نقشآفرينی
طیف گستردهای از کشورها و نحوه تأثیرگذاری فنّاوریهای جديد بر ابداع برنامههای کاربردی جديد مدنظر قرار خواهند گرفت.
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چالشهايی در میسر پیش رو در عرصه فضايی وجود دارد ،از جمله تضمین اينکه بتوانیم فضا را تمیز و عاری از خاک و سنگ
نگه داريم ،از درگیریهای فضايی اجتناب کنیم ،و به سرمايهگذاریهای تجاری کمك کنیم تا بتوانند دوام آورند و به تالش خود
در اين عرصه ادامه دهند.
با اين وجود ،در سال  2030شاهد دموکراتیزهشدن عرصه فضايی خواهیم بود .در حال حاضر هم بسیاری از شرکتها هر روزه از
دادههای فضايی استفاده میکنند – مثالً دادههای زمانی برای پرداختها ،تعیین مواضع لجستیکی ،ارتباطات جهت حفاری و
تصويربرداری برای کشاورزی .در سال  ،2030همه شرکتها از دادهها ،بینشها و خدمات در دسترسِ فضايی بهرهمند خواهند شد،
آنهم بدون اينکه لزوماً مالك و اپراتور دارايیهای فضايی باشند .ما دوستان و آشنايی خواهیم داشت که به عنوان توريست به
فضا سفر کردهاند .افرادی به سطح کره ماه میروند و حضور انسانها در عمق فضا گستردهتر میشود .و مزايای فضا برای زندگی
ما روی زمین بسیار گسترده خواهد بود – .خواه از طريق تکامل پیوندهای پزشکی ،کشف داليل افزايش سن يا مديريت گرمايش
جهانی.
هیچ يك از اينها دور از دسترس ما نیست و همه ما واجد نقشی در پیشرفت حوزه فضايی هستیم – فرقی ندارد که معلم ،وکیل،
پزشك ،تاجر باشید يا کارمند دولت ،همه میتوانند در اين عرصه نقشی ايفا کنند.
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 30پیشبینی برای سال 2030

انسانها در فضا زندگی و کار میکنند و تعطیالت خود را در فضا میگذرانند
 .1سفر فضايی به يك سرمايهگذاری مشترک چندملیتی تبديل خواهد شد.
 .2زندگی در فضا راحتتر خواهد شد ،اما نه اينکه راحت شود.
 .3جاذبه صفر – شرايط پزشکی جديد و درمانهای نوين.
 .4افراد بسیاری سفر به فضا را تجربه خواهند کرد – اما همه نمیتوانند به فضا بروند.
 .5شما در میان دوستان و آشنايانتان يك فرد فضانورد خواهید داشت.
 .6ساختار ژنتیکی انسان تغییر میکند تا امکان پشتیبانی از تحقیقات در عمق فضا میسر شود.
تحقیق در عمق فضا
 .7تا سال  2030با موفقیت سطح ماه را برای رسیدن به آب حفاری خواهیم کرد.
 .8ممکن است نهايتاً به شواهدی دال بر حیات در فضا دست يابیم.
 .9دارايیهای روی سطح ماه را از راه دور هدايت خواهیم کرد ،همانطور که عملیات حفاری در پیلبارا
از دور هدايت میشود.
 .10پرورش مواد خوراکی در فضا به امری رايج بدل میشود.
 .11همراهان مجازی به منظور حفظ سالمت ذهنی طی سفرهای فضايی طوالنی به خدمت گرفته میشوند.
 .12ما قادر میشويم به اطالعاتی در مورد  4میلیارد سال قبل دست يابیم.
مدلهای کسبوکار در فضا
 .13هر کسبوکاری به يك کسبوکار فضايی بدل میشود.
 .14کسبوکارهای فضايی برجسته در سال  ،2030استارتآپهای امروزی هستند.
 .15صنايع باسابقه زمینی ،حضور مستمری در فضا خواهند داشت.
 .16دولت به يکی از مشتریهای کسبوکار فضايی خصوصی بدل میشود.
 .17همکاری چندملیتی ،اگرچه چالشهايی خواهد داشت اما محرک حفظ صلح خواهد بود.
 .18ساخت و تولید در فضا امکانپذير میشود و عمالً صورت میگیرد.
دادههای فضايی به زمین بازمیگردد
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 .19دادههای فضايی کامالً به کاال تبديل میشود.
 .20يك نهاد قانونگذاری بینالمللی برای دادههای فضايی تأسیس خواهد شد.
 .21کاربرد هوش مصنوعی در فضا به امری رايج بدل میشود.
 .22دادهها تحت تملك درنمیآيد ،بلکه به اشتراک گذاشته میشود.
 .23دولتها سرشماریهايشان را از فضا انجام میدهند.
 .24حريم خصوصی به چالش کشیده میشود.
امکان بقاء در فضا
 .25امکان بقاء در فضا به بهبود امکان بقاء در روی زمین کمك میکند.
 .26يك برهه اوج گازهای گلخانهای در فضا فرامیرسد که سبب محدود کردن آاليندههای فضايی
میشود.
 .27اکولوژی فضا به امری حیاتی برای نسل جديد بدل میشود.
 .28رويههای قضايی مختص به عرصه فضايی ايجاد خواهد شد.
 .29فعالیت در عرصه فضايی به عنوان حوزهای عملیاتی برای نیروهای مسلح شتاب میگیرد.
 .30رشته اکولوژی فضا در دانشگاهها ارائه خواهد شد.
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 30پیشبینی برای سال 2030
بازيگران جديد ،پیشرفتهای تکنولوژيك و کنجکاوی انسان چه نقشی در شکل دادن به صنعت فضايی تا سال
 2030ايفا خواهد کرد؟
اگرچه فضا برای مدتهای مديدی موضوعی مورد عالقه برای انسانها بوده و میل به دستیابی به کشفیات جديد
در اين عرصه وجود داشته است ،زمان حاضر اما يك نقطه عطف است .بسیاری از دولتها اجرای راهبردهای
فضايی جاهطلبانه را کردهاند .بازيگران بخش خصوصی در حال دستیابی به پیشرفتهای بزرگی در راستای
گشودن عرصه فضايی به روی افرادی بیشتر هستند .و ديگر صنايع – از کشاورزی گرفته تا انرژی و منابع طبیعی
– برای بهبود و متحول ساختن کسبوکارهای خود به فضا چشم دوختهاند.
اما ،وقتی که هیاهوهای فعلی خاتمه يابد ،صنعت فضايی به چه صورت خواهد بود؟
ما در مؤسسه کیپیامجی استرالیا بر اين باوريم که عرصه فضايی در آينده ،جمعی ،تجاری و رقابتی خواهد بود.
البته اين سه اصل را نمیتوان به راحتی در کنار هم قرار داد .با گسترش صنعت فضايی و پیشرفتهای بیشتر آن،
اين صنعت رشد خواهد کرد و موجد فرصتها و ريسكهايی برای همه بازيگران خواهد شد.
برآوردها حاکی از آن است که ارزش صنعت فضايی جهانی میتواند تا سال  2030به  600میلیارد دالر برسد.
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سريعترين عرصه رشد ،که نرخ رشد ساالنه آن در بازه زمانی  2021-2030بالغ بر  55درصد پیشبینی شده
است ،احتماالً عرصه عوارض جانبی خواهد بود .اين عرصه شامل «موج ثانويه» يا «رشد پیشبینی نشده» در
حوزههای حاشیهای است – برای مثال ،افزايش ترافیك فضايی میتواند سبب ايجاد بازارهای جديد شود ،مثالً
برنامهريزی تراکم يا جمعکردن زبالههای فضايی.
آشکار است که طی ده سال آتی ،فرصتهای چشمگیری پیش روی فعاالن حوزه صنعت فضايی – و فراسوی
آن – قرار میگیرد.
ما برای آنکه به تصوری از نحوه حضورمان در فضا در سال  2030دست يابیم ،با  30نفر از افراد برجسته در
صنعت فضايی – رؤسای آژانسها ،وکال ،جراحان ،سرمايهگذاران ،کارآفرينان ،دانشگاهیان و سیاستمداران –
گفتگو کرديم که تصويری شفاف ،مهیج و چالشبرانگیز از آنچه میتوانیم انتظارش را داشته باشیم ارائه دادند.

- https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space
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پیشبینیهای آنها در مورد صنعت فضايی همراستا با پنج رکنی است که به باور کارشناسان مؤسسه
کیپیامجی استرالیا طی ده سال آتی مؤيد تغییراتی چشمگیر خواهند بود:
 انسانها در فضا زندگی و کار خواهند کرد و تعطیالتشان در فضا سپری میکنند؛
 واکاوی و جستجو در عمق فضا؛
 مدلهای کسبوکار فضايی؛
 دادههای فضايی به زمین بازمیگردد؛ و
 امکان بقاء در فضا.
در گزارش حاضر بر اين امر تأکید میشود که پتانسیل عرصه فضايی برای گشودن حوزههای جديدی برای
کسبوکار و مشتريان ،خلق محصوالت و خدمات جديد ،و حس کنجکاوی و میل ما برای درک جهان تا
فراسوی سیاره خودمان ،پتانسیل عظیمی است .سازمانها در صنايع مختلف – و نهفقط بازيگران سنتی صنعت
فضايی – که فاقد توان سازگاری و خیالپردازی باشند از قافله عقب خواهند ماند.

انسانها در فضا زندگی و کار میکنند و تعطیالتشان را در فضا سپری میکنند.
 .1سفر فضايی به يك تجارت مشترک چندملیتی بدل خواهد شد.
 .2زندگی در فضا آسانتر میشود ،اما آسان نمیشود.
 .3گرانش صفر – شرايط پزشکی جديد و درمانهای جديد.
 .4افراد بسیاری سفر به فضا را تجربه میکنند – اما همه به فضا نخواهند رفت.
 .5يکی از دوستان يا آشنايان شما فضانورد خواهد بود.
 .6ساختار ژنتیکی انسان تغییر میکند تا امکان پشتیبانی از جستجو در عمق فضا توسط انسان فراهم شود.
انتظار میرود که در سال  ،2030روابط جامعه با فضا و به خصوص کره ماه ،يك دگرگونی اساسی را تجربه
میکند .اگرچه طی سالهای اخیر ما از تصورات خود در مورد ايده سفر تجاری به کره ماه سخن گفتهايم ،تا
پايان دهه حاضر مرزها و محدوديتها را پشت سر میگذاريم و بسیاری از افراد تجربه «يكبار زندگی» در فضا
را کسب میکنند.
در جهانی که در آن سفر راحت به کره ماه امکانپذير باشد ،انتظار میرود که بحثهايی پیرامون چشمانداز
اقامت دائمی افراد بر سطح ماه مطرح شود .اگرچه امکان چنین امری تا پايان دهه حاضر وجود خواهد داشت،
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اما الزامات مالی ،لجستیکی ،فیزيکی ،و روانی چنین امری به معنای آن است که همچنان وظیفه دشواری پیش
روی انسانها قرار دارد.
سفر فضايی همچنان گران خواهد بود و برای همگان مقدور نمیشود .با توجه به پیشرفت سريع تکنولوژی،
واقعیت مجازی نقشی بزرگ را در امکانپذير ساختن تجربه سفر فضايی برای انسانها ايفا خواهد کرد .اين امر
در راستای افزايش منافع حضور در فضا حیاتی خواهد بود.
اگرچه ما بايد راهحلهايی برای چالشهای حضور طوالنیمدت در فضا و بر سطح ماه بیابیم ،اما دسترسی
آسانتر به فضا و حضور بیشتر در فضا ما را قادر میسازد تا پژوهشهای پزشکی بیشتری را در محیطی با گرانش
صفر صورت دهیم .اين امر ،فرصتهايی را برای کشف درمانهای جديد برای شرايطی که پیشتر ناممکن تلقی
میکرديم ،پیش رویمان قرار میدهد .به عالوه ،ممکن است بتوانیم به توانايی تغییر عامدانه ساختار ژنتیکی
انسان دست يابیم تا امکان پشتیبانی از جستجوی مستمر انسان در فضا میسر گردد.

جستجو در عمق فضا
 .7ما تا سال  2030با موفقیت ،سطح ماه را برای يافتن آب حفاری خواهیم کرد.
 .8ممکن است در نهايت به شواهدی دال بر حیات در فضا دست يابیم.
 .9ما دارايیهای روی کره ماه را از راه دور کنترل میکنیم ،همانطور که عملیات حفاری از راه دور در
پیلبارا صورت میگیرد.
 .10پرورش و تولید مواد خوراکی در فضا به امری رايج و ساده بدل خواهد شد.
 .11همراهان مجازی به منظور برطرف کردن چالشهای سالمت ذهنی در جريان سفرهای فضايی بلندمدت
به خدمت گرفته میشوند.
 .12ما به اطالعاتی در مورد بیش از  4میلیارد سال قبل دست خواهیم يافت.
با توجه به تداوم بهبود تکنولوژی صنعت فضايی طی دهه جديد ،توانايی ما برای گسترش افقهای ديدمان و
جستجوی عمیقتر همه جنبههای منظومه شمسی ،به خصوص ماه ،نیز گسترش میيابد.
با توجه به افزايش گرايش به اقامت دائمی انسان بر سطح ماه تا سال  ،2030مسئله تضمین توانايیمان برای
استفاده از آب در سطح ماه برای سوخت و زندگی در مرکز توجه قرار میگیرد .ما از طريق فنّاوریهای
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استخراجی جديد قادر میشويم آب را به عناصر بنیادی سوخت راکت (هیدروژن و اکسیژن) تجزيه کنیم و از
امکان کشاورزی روی سطح ماه پشتیبانی کنیم.
سفر بیشتر به فضا به معنای آن است که فضانوردان برای مدتی طوالنی در انزوا قرار میگیرند .با کمك
تکنولوژی« ،دوستان مجازی» تضمین میکنند که سالمت ذهنی اين افراد در هنگام دوری از زمین تضمین شود.
تکنولوژی تلسکوپی جديد ما را قادر میسازد تا نخستین کهکشانهای تشکیلشده پس از بیگبنگ (انفجار
بزرگ) را ،از طريق پروژههايی نظیر جیمز وب اسپیس ،ببینیم و اين امر سبب گسترش درک ما از منظومه
شمسی میشود.
ما اکنون ايده بسیار بهتری از عالئم حیات در ديگر سیارات داريم .طی دهه آتی ،مأموريتهايی به ديگر
سیارات نظیر مريخ  2020با ماشین پرسیويرنس و به يکی از قمرهای مشتری با يوروپ کلیپر ،کمك میکند که
بفهمیم آيا در جهان تنها هستیم يا نه.

مدلهای کسبوکار فضایی
 .13همه کسبوکارها به يك کسبوکار فضايی بدل میشوند.
 .14کسبوکارهای برجسته فضايی در سال  ،2030استارتآپهای امروزی هستند.
 .15صنايع باسابقه حضوری مستمر در فضا خواهند داشت.
 .16دولت به يکی از مشتریهای کسبوکار فضايی خصوصی بدل میشود.
 .17همکاری چندملیتی ،گرچه چالشبرانگیز است اما به محرکی برای حفظ صلح بدل میشود.
 .18ساخت و تولید در فضا امکانپذير میشود و عمالً صورت میگیرد.
هماکنون در سال  ،2020بسیاری از کسبوکارهای چندملیتی در حال سرمايهگذاری در بخش فضايی و بررسی
نحوه سودآوری آن برای کسبوکارشان در روی زمین هستند .انتظار میرود که تا سال  2030همه
کسبوکارها در کلیه صنايع ،خواه به عرصه فضايی مرتبط باشند يا نه ،از فضا منتفع شوند و بسیاری از آنها
منابع و تیمهايی را به عرصه فضايی اختصاص دهند.
عملیاتهايی که از ديرباز روی زمین اجرا میشدهاند ،اکنون در فراسوی سیاره ما روی میدهند .سازمانها
تجربیات جديدی – از پژوهش پزشکی گرفته تا ساخت و تولید – را در فضا پست سر میگذارند ،و محصوالت
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و راهحلهای جديدی را به بازار عرضه میکنند .اين موارد ممکن است شامل پرورش سلولهای بدن انسان يا
کاشت مصنوعی در گرانش صفر ،و نیز ساخت فیبرهای نوری برای ارتباطات ،باشد.
به جای آنکه برنامههای فضايی تماماً توسط دولتها به اجرا درآيد ،ما شاهد مشارکتهای بیش از پیش بین
بخشهای عمومی و خصوصی خواهیم بود .اين مشارکتها محرک فعالیتهای جديد خواهد شد و مرزهای
تکنولوژيك فعلی را جابجا میکند چراکه ما درصدد توسعه کاربردهای تجاری جديد در بخش فضايی و
کشفیات جديد درباره منظومه شمسی هستیم .سطوح جهانی همکاری به تقويت پیوندهای اقتصادی و سیاسی
بین دولت-ملتها کمك میکند.
آن مواردی که پیشتر در سال  2020به عنوان «استارتآپهای کوچك» در صنعت فضايی تلقی میشدند ،تا
سال  2030به رهبران اين بخش بدل خواهند شد .وقتی فضا به لحاظ تجاری در مرکز توجه قرار گیرد،
کسبوکارهای بیشتری متوجه ارزش عرصه فضايی میشوند ،و کسبوکارهای جديدی پديدار میگردد .عمده
شرکتهای فضايی به ارزشهايی بالغبر میلیاردها دالر دست میيابند و فعالیت آنها در کشورهای مختلف
گسترش میيابد.

دادههای فضایی به زمین بازمیگردد
 .19دادههای فضايی کامالً به کاال بدل میشوند.
 .20يك نهاد قانونگذاری بینالمللی برای دادههای فضايی تأسیس خواهد شد.
 .21استفاده از هوش مصنوعی در فضا به امری رايج و ساده بدل خواهد شد.
 .22دادهها به تملك هیچکس درنمیآيد ،بلکه به اشتراک گذاشته میشود.
 .23دولتها سرشماریهای خود را از فضا به اجرا درمیآورند.
 .24حريم خصوصی به چالش کشیده میشود.
ارزش دادههای گردآوریشده در فضا طی دهه آتی همچنان افزايش میيابد ،چراکه حجم ،تنوع و دقت اين
دادهها افزايش میيابد .در پی افزايش استفاده از دادههای فضايی ،يك نهاد حکمرانی مرکزی بینالمللی بايد
تأسیس شود ،که به اتخاذ رويکردهای چابك به منظور ضابطهمند ساختن مسائل جديدی که بروز میکند
بپردازد – اما رسیدن به چنین مرحلهای آسان نخواهد بود.

14

عمده دادههای گردآوریشده ،توسط ابزارهای تحلیلی پیشرفته در ايستگاههای فضايی واسطه تحلیل میشود تا
از حجم دادههايی که بايد به زمین منتقل شوند و ذخیره گردند کاسته شود .به طور همزمان ،ايستگاههای فضايی
واسطه سبب افزايش ظرفیت انتقال دادهها به زمین میشوند ،و دادههای بیشتری را برای تحلیل در دسترس قرار
میدهند .از هوش مصنوعی نیز در مأموريتها در عمق فضا استفاده میشود تا بر تأخیرهای ارتباطاتی غلبه شود،
و به پیشگیری از بروز مشکالت و رفع و اصالح آنها کمك کند.
انتظار میرود که دادههای فضايی واجد کاربردهای مفید و فراوانی باشند ،گرچه به خودیِ خود ارزش کمی
خواهند داشت .ارزش واقعیای که شرکتها به آن دست میيابند از طريق تولید و فروش بینشهای عملیِ
حاصل از دادههايی که گردآوری کردهاند ،خلق میشود .دادههای جديد به شناسايی و تقويت فرصتهای
کسبوکاری جديد در صنايع مختلف کمك خواهد کرد.
ممکن است تا سال  ،2030دولتها به جای اجرای پیمايشهای ده-ساله رايج ،سرشماریهای خود را از فضا
صورت دهند .اين امر امکان پشتیبانی نوعدوستانه و پزشکی دقیقتر در کشورهای درحالتوسعه و
بهروزرسانیهای منظمتر را میسر میسازد.

پایداری در فضا
 .25پايداری در فضا واجد مزايايی برای پايداری روی زمین خواهد بود.
 .26يك وهله اوج گازهای گلخانهای در فضا فرامیرسد که محرک مقابله موقتی با ايجاد زبالههای فضايی
میشود.
 .27اکولوژی فضا به امری حیاتی برای نسل جديد بدل میشود.
 .28رويههای قضايی مختص به عرصه فضايی ايجاد خواهد شد.
 .29عرصه فضايی بیش از پیش به حوزهای عملیاتی برای نیروهای مسلح بدل خواهد شد.
 .30رشته اکولوژی فضا در دانشگاهها ارائه خواهد شد.
مسئله بقاء و پايداری پیشاپیش در اولويت کسبوکارهای روی زمین قرار گرفته است ،و طی سالهای آتی
اتفاق مشابهی در مورد فعالیتهای ما در فضا روی خواهد داد.
زبالههای فضايی از ديرباز به عنوان يك مسئله نگرانکننده مطرح بوده است .با افزايش فعالیتها در فضا ،مسئله
مذکور حادتر میشود و نهايتاً کار به جايی میرسد که بايد توافقهای بینالمللی به منظور يافتن راهحلهای
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پايدار صورت گیرد .بازيابی ماهوارههای ازکارافتاده در فضا نیز مستلزم راهبردی جهت بازيافت آنها و يافتن
کاربرد جديدی برای آنها است .با توجه به اينکه دسترسی به فضا گسترش میيابد و جستجو در عمق فضا
افزايش میيابد ،بايد قوانین و پیمانهای مربوط به عرصه فضايی تکامل يابند .انتظار میرود که رويههای قضايی
مختص به فضا ايجاد شود.
عرصه فضايی پیشاپیش تا حدودی نظامی شده است ،و بسیاری از کشورها از آن به عنوان حوزهای عملیاتی
برای نیروهای مسلح بهرهبرداری میکنند .با اين وجود ،تالشهای آگاهانه و پیمانهايی به منظور تضمین نظامی
نشدن بیش از حد عرصه فضايی ،وجود دارد .با توجه به اينکه امکانات کاربردی در فضا به طور مستمر
گسترش میيابند ،پیمانها و قوانین نیز بايد تکامل يابند تا عدم سوءاستفاده از اين عرصه تضمین شود.
انتظار میرود که رشته اکولوژی فضا برای دانشجويانی که خواهان مشاغلی نويدبخش در اين بخش هستند ،در
دانشگاهها ارائه شود.
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«انتظار میرود که در سال  ،2030شاهد کاربرد فزاینده دادههای فضایی توسط افراد عادی
باشیم .امید آن میرود که دادههای فضایی به کاالیی رایج بدل شوند».
آگنیژکا لوکاژیک
مدير ارشد بخش امور اروپا ،در شرکت پلنت
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آگنیژکا لوکاژیک
آگنیژکا لوکاژیک مدیر ارشد بخش امور اروپا در شرکت پلنت است ،که شرکت رصد زمین
است که هر روزه از کل سیاره زمین تصویربرداری میکند .وی قبل از پیوستن به شرکت
پلنت ،در کمیسیون اروپا کار میکرده و روی سیاستها و دادههای فضایی متمرکز بوده
است و همچنین مدیر دفتر شاخه بروکسل بنیاد امنیت جهانی بوده است.
وقتی موضوع رصد زمین و اهمیت آن برای بشريت مطرح میشود ،ما همچنان مشغول گمانهزنی در مورد
کارهايی هستیم که میتوانیم انجام دهیم .در نهايت ،ماهوارهها صرفاً يك ابزارند .آنها هدف نهايی محسوب
نمیشوند ،بلکه وسیلهای برای رسیدن به يك هدف هستند ،و ما اکنون تازه در ابتدای راه هستیم.
انتظار میرود که در سال  ،2030شاهد کاربرد فزاينده دادههای فضايی توسط افراد عادی باشیم .امید آن میرود
که دادههای فضايی به کااليی رايج بدل شوند که همه به آن دسترسی دارند ،همانطور که امروزه افراد از طريق
گوشیهای موبايل خود به اينترنت دسترسی دارند.
با اين وجود ،اما عامل کلیدی در شکوفا شدن پتانسیل گسترده دادههای حاصل از رصد زمین ،هوش مصنوعی
است .ترکیب اين دو عنصر سبب ارزشمند شدن دادهها میشود.
ماهوارههای بسیار زيادی در فضا وجود دارد که مشغول گردآوری دادهها هستند ،و بنابراين يافتن سوزن در انبار
کاه برای انسانها ناممکن است .ما به ارتشی از افراد نیاز داريم تا بتوانیم از اين دادههای عظیم استفاده کنیم .به
همین دلیل است که هوش مصنوعی واجد نقشی اساسی است.
ما به کمك هوش مصنوعی قادر میشويم همانطور که گوگل اينترنت را شاخصگذاری میکند ،زمین را
شاخصگذاری کنیم .ما قادر خواهیم شد تا فوراً و به آسانی پاسخ طیفی از پرسشها نظیر پرسشهای زير را
بیابیم :چگونه درختهای بسیاری در آتشسوزیهای استرالیا نابود شدند؟ چگونه افراد بسیاری در يك کشور يا
منطقه خاص ساکن میشوند؟ و اينکه چگونه بین ماههای مارس و آوريل ،درختهای بسیاری در شمالشرقی
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آمازون بريده شدند؟ دادههای فضايی حتی به ما کمك میکنند تا به پرسشهای پیش پا افتاده اما عمیقاً مهم نیز
پاسخ دهیم.
«ما تازه در ابتدای راه هستیم»
اين قابلیتها از طريق رشد پردازش محلی دادههای ماهوارهای تسهیل میشود ،يعنی دادههايی که روی زمین
دريافت میشوند پیشاپیش پردازش شدهاند و فقط شامل اطالعات اساسی هستند.
به طور سنتی ،وقتی ما به بخشهايی فکر میکنیم که متکی بر دادههای حاصل از رصد زمین هستند ،ذهن ما به
سمت کشاورزی ،خدمات اضطراری ،حکومت و جنگلبانی سوق میيابد .اما نوآوریهای جديد در حوزه
دادههای فضايی همچنین مشتريان کامالً جديدی خواهند داشت که لزوماً به دنبال صِرف تصاوير فضايی نیستند
بلکه در پی دستیابی به پاسخهايی هستند که اين تصاوير فراهم میآورند .در نتیجه ،شرکتهای رصد زمین در
سال  2030برای بقای خود صرفاً متکی بر شمار معدودی از بخشها نخواهند بود.
همچنان دو چالش پیش روی صنعت رصد زمین است که عبارتند از مسائل مربوط به شفافیت و حريم
خصوصی ،و لزوم امکانپذير شدن بقاء و پايداری در فضا.
اوالً ،کیفیت تصويربرداری ماهوارهای تجاری ،سی سانتیمتر تعیین شده است که دلیل آن ضوابط قانونی است و
نه محدوديتهای تکنولوژيك .اين میزان کیفیت میتواند تا حد زيادی افزايش يابد ،گرچه لزومی ندارد و
حريم خصوصی همچنان واجد اهمیت خواهد بود .به طور همزمان ،برخی از بازيگران نگران شفافیت دادههای
فضايیِ در-دسترس هستند ،گرچه افراد در حال کنار گذاشتن اين ديدگاهها هستند .در شرکت پلنت ،ما به
جهانی باز و شفاف باور داريم ،و هرچه دانستههای ما افزايش يابد ،آگاهتر میشويم و بنابراين میتوانیم
تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم .در سال  2030شاهد شفافیت بیشتر خواهیم بود ،و از میزان دادههای طبقهبندیشده
کاسته خواهد شد.
دوماً ،امکان بقاء در فضا مسئلهای اساسی است که بايد طی ده سال آتی – يا حتی زودتر – حل شود .قلمرو فضا
به تدريج در حال شلوغتر شدن است و خطرات بالقوهای در اين رابطه وجود دارد.
ديدگاه خوشبینانه من در مورد سال  2030اين است که ما میتوانیم از قدرت حقیقی رصد زمین به منظور کمك
به حل مسائل جهانی بهرهبرداری کنیم .ده سال پیش رو ،برههای حیاتی برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی است و
فضا واجد نقشی اساسی در اين رابطه است .برای رسیدن به اين هدف ،بايد رويکردمان را تغییر دهیم و از موضع
حمايت ملی (يعنی «اول آمريکا» يا «کاالی اروپايی بخريد») به سمت موضع «اول کره زمین» حرکت کنیم.
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آلیس بون
آلیس بون مدیر بینالملل در آژانس فضایی بریتانیا و معاون شورای آژانس فضایی اروپا،
عضوی از هیئتمدیره بنیاد فضایی ایاالت متحده و عضوی شورای جهانی اجالس اقتصاد
جهان در حوزه تکنولوژی فضایی ،است.
يك ديدگاه که از گذشته به ارث رسیده اين است که قابلیتهای فضايی شما بخشی از وجهه ملی يا يك پروژه
بیهوده است ،اما به نظر من تا سال  2030قابلیتهای فضايی به امری عادی بدل میشوند – يعنی يك کاالی
اساسی و نه يك قابلیت اضافی مرتبط با وجهه .همه متوجه منافع بخش فضايی خواهند شد.
فضا مزايای بینظیری را پیش رو مینهد و تا سال  ،2030آشکار میشود که ما هر روزه از اين مزايا استفاده
میکنیم .چیزهايی که هماکنون میتوانیم از فضا اندازه بگیريم جالب توجه است و تا سال  ،2030اندازه و
کیفیت اين تصويربرداری بهتر هم خواهد شد .نقشهنگاری اثرات تغییرات اقلیمی از فضا پیشاپیش کمك بسیار
بزرگی به درک ما از مسائل مختلف کرده است ،مثالً در رابطه با سطح آب درياها ،درجه حرارت و اخیراً میزان
شوری آب دريا.
يك پروژه در ويتنام (تحت حمايت بريتانیا از طريق برنامه کمك مالی بینالمللی) که شیوع بیماریهای
منتقلشونده توسط پشهها را پیشبینی کرد ،از طريق تصويربرداری فضايی امکانپذير شد .اگر شما بتوانید
سطوح آب دريا را اندازه بگیريد ،آنگاه میتوانید متوجه رابطه سطوح آب و تراکم پشهها با شیوع بیماری شويد.
مزيت قابلیتهای فضايی در رابطه با گستره وسیعی از نواحی آبی اين امکان را میسر کرد که گردآوری دادهها
به نحو دقیقتری به تشخیص رابطه مذکور کمك کند .و سپس شما به فکر مديريت سیالبها و خشکسالیها و
استحکامات ساحلی میافتید – فضا میتواند چنین قابلیتهای بینظیری را فراهم آورد.

20

وقتی به سفر فکر میکنیم ،زمین ،دريا يا هوا به ذهنمان میآيد .اما تا سال  ،2030عالوه بر زمین ،دريا و هوا،
فضا يا فضای سايبری که ما را با تکیه بر واقعیت مجازی به جهانهای ديگری میبرد نیز جزء گزينههای موجود
خواهند بود.
«آنچه مایه شگفتی است این است که تا سال  ،2030دیگر فضا مایه شگفتی نخواهد بود».
ديگر کنفرانسهای از راه دور به دلیل بدی کیفیت تصوير يا تأخیرهای زمانی طاقتفرسا نخواهند بود ،بلکه
چنان به نظر میرسد که گويی در اتاق خودتان در کنار همکاران يا مشتريانتان نشستهايد و گفتگو میکنید .ما
پیشاپیش در بخش ارتباطات راه دور به بلوغ رسیدهايم و من پیشبینی میکنم که با دستیابی به تکنولوژی و
تجربیاتی که فضا برای ما فراهم میآورد ،پیشرفتهای حوزه ارتباطات راه دور تداوم میيابد .قابلیتهای فضايی
سبب کمتر شدن شکاف بین کشورهای توسعهيافته و توسعهنیافته میشود .به خصوص ،فضا قابلیتهايی را جهت
دسترسی همه افراد روی زمین به جهان ديجیتالی فراهم میآورد .توانايی دسترسی به امکانات ارتباطات با جهان
ديجیتال در همه مکانها ،به نفع خیر عمومی خواهد بود.
اما همه اينها مستلزم همکاری بین جامعه فضايی بینالمللی است .باور خوشبینانه من اين است که تا سال ،2030
سفر به ماه به امری رايج بدل میشود ،گرچه در مورد سفر به مريخ تا سال  2030ترديد دارم .اما امیدوارم که
تالشهايمان با موفقیت همراه شود.
من مدارهای پیرامون سیاره را با حلقه جادههای اطراف شهرهای بزرگ مقايسه میکنم .اگر تصادفی در جاده
رخ دهد ،ترافیك ايجاد میشود اما نهايتاً میتوان مشکل را برطرف کرد و مجدداً از جاده استفاده کرد .اما اين
امر در فضا صادق نیست .اگر تصادفاتی در فضا رخ دهد ،همه آسیب خواهند ديد ،خواه تصادف عمدی باشد يا
سهوی .و اين يك دلیل بسیار مهم ديگر برای لزوم همکاری بینالمللی در فضا است.
در نهايت ،فضا پر از پديدههايی است که برای زندگی روی زمین واجد اهمیتاند .بهخصوص میتوان به
پژوهش در مورد میکروگرانش اشاره کرد .چرا سیستم ايمنی فضانوردانی که از مأموريت بازمیگردند ضعیف
شده است که بعد از چند ماه به حالت عادی برمیگردد؟ اگر میتوانستیم دلیل اين رويداد را بفهمیم ،شايد
میتوانستیم از اين راز سر درآوريم که سیستم بدن چگونه بازتولید میشود؟ آيا فضا راز پیر شدن را بر ما آشکار
میکند؟ موضوع جالب ديگر عبارت است از اينکه چگونه خفاشها به خواب زمستانی عمیق میروند و سپس
ناگهان بیدار میشوند و به پرواز درمیآيند و واکنش ماهیچهای آنها چنان فوری است .حال اگر به مسئله
جستجوی انسان در عمق فضا را مدنظر قرار دهید ،اين سؤال مطرح میشود که آيا میتوان از دانش مربوط به
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خفاشها استفاده کرد و آن را در مورد انسانها بازسازی کرد؟ اگر چنین کاری امکانپذير شود و شما میتوانید
طی سفرهای فضايی به خواب عمیق برويد ،آنگاه امکان جستجوها در عمق فضا نیز میسر میشود.
در سال  ،2030ديگر سفر فضايی و جستجو در فضا يك «قابلیت غرورآفرين» برای کشوری خاص نخواهد بود،
بلکه چیزی که همه کشورها از طريق همکاری در فضا میتوانند به آن دست يابند ،همه جهانیان را منتفع
میسازد .حال فرقی ندارد که اين منفعت مثالً امکان ارتباطات برای همگان باشد يا راههای جديد برای
نقشهبرداری و گزارشدهی درباره تغییرات اقلیمی يا شايد امکان يافتن راهی بديع برای مقابله با پیری.
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آریانه کورنل
آریانه کورنل مدیر فروش بخش فضانوردی و مداری در شرکت بلو ارجین است که یک
شرکت ساخت و تولید راکت و خدمات فضانوردی است که در زمینه زندگی و کار آتی
انسانها در فضا کار میکند .وی همچنین یکی از اعضای هیئتمدیره جامعه بینالمللی
متخصصان ماهوارهای است.
به نظر شما توریسم فضایی تا سال  2030امکانپذیر میشود؟
من بر اين باورم که طی ده سال آتی ،گامهای بلندی در زمینه توريسم فضايی بیرون از مدار زمین برداشته
میشود ،و قیمتهای مربوطه نیز کاهش میيابد .امکان چنین پروازهايی از مکانهای مختلف و توسط
شرکتهای گوناگون میسر میشود .نهتنها افراد بیشتری میتوانند سفر فضايی را تجربه کنند ،بلکه به نظر من
توريسم فضايی به امری عادی برای مردم بدل شود – يعنی نه صرفاً به عنوان يك امکان موجود بلکه به عنوان
چیزی قابل دستیابی که افراد میتوانند آن را تجربه کنند ،و نهايتاً به عنوان چیزی که میتوانند از آن استفاده
کنند .اين امر واجد اهمیت چشمگیری است ،همانطور که ساخت خطوط هوايی توسط شرکت بوئینگ حدود
 100سال قبل واجد اهمیت بود .به نظر من شرايط برای توريسم فضايی مداری تا حد زيادی فراهم خواهد شد.
اگرچه به گمان من توريسم فضايی مداری طی ده سال آتی برای اکثر افراد غیر-ثروتمند قابل دستیابی نخواهد
بود ،اما با ورود شرکتهای بیشتر به اين حوزه میتوان شاهد افزايش چنین سفرهايی بود.
به نظر شما بزرگترین چالشهای پیش رو طی ده سال آتی چه مواردی هستند/؟
دو چالش اساسی پیش روی توريسم فضايی وجود دارد .اول از همه ،شرکتهای فعال در بازار بايد ثابت کنند
که قابل اطمینان هستند .به عالوه ،به گمان برای آنکه توريسم فضايی نهايتاً رونق بگیرد ،قیمتها بايد کاهش
يابد.
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با اين وجود ،باور خوشبینانه من اين است که حتی در صورت باال ماندن قیمتها ،وقتی افراد بیشتری سفر
فضايی را تجربه کنند و متوجه تأثیر متحولکننده و جالب آن شوند ،منافع بازاری اين عرصه نیز افزايش میيابد.
وقتی به مشتريان بالقوه خودمان نگاه کنیم ،میبینیم که شمار بسیاری از افراد واجد ابزارهای الزم هستند اما شما
بايد پول و عالقه داشته باشید .بنابراين ،کاهش قیمتها امری حیاتی برای رونقگرفتن توريسم فضايی است ،اما
اثبات کارايی سیستم و تجربه نیز عوامل کلیدی محسوب میشوند.
«کاهش قیمتها امری حیاتی برای رونقگرفتن توریسم فضایی است ،اما اثبات کارایی سیستم
و تجربه نیز عوامل کلیدی محسوب میشوند».
به نظر شما دولت در سال  2030چه نقشی در بخش فضایی ایفا میکند؟
به گمان من دولتها همواره نقش بسیاری در بخش فضايی ايفا میکنند – و من فکر نمیکنم نقش آنها به
لحاظ غیرنظامی يا نظامی کمرنگ شود .با اين وجود ،ممکن تا سال  2030نقشی که دولتها ايفا میکنند تغییر
کند.
برای نمونه ،ممکن است شاهد رشد شرکتهای فضايی تجاری باشیم ،که اتفاق بسیار خوبی است ،اما همواره
بدهبستانی بین بخشهای خصوصی و عمومی وجود خواهد داشت .شرکتهای تجاریای وجود خواهند داشت
که به سودهای سرشاری میرسند ،اما من همچنان بر اين باورم که اين شرکتها گزينه قراردادهای دولتی را نیز
مدنظر قرار میدهند .وقتی قابلیتهای فضايی ما بیش پیش منافعی را برای زندگیمان روی زمین به بار آورد،
شاهد افزايش منافع دولت در اين عرصه خواهیم بودف و دولتها سرمايهگذاری روی قابلیتهای خودشان را
افزايش میدهند .اين امر همچنین به معنای سرمايهگذاری روی تأمین امنیت فضا و دسترسی به آن است.
به نظر شما طی ده سال آتی چه کشورهایی بازیگران اصلی در عرصه پروازهای فضایی انسان
خواهند بود؟
به گمان من بازيگران متعددی در جامعه فضايی بینالمللی وجود خواهند داشت که به توسعه عرصه پروازهای
فضايی انسان ادامه میدهند .مسلماً اياالت متحده به عنوان يك بازيگر قدرتمند باقی میماند و فکر نمیکنم
روسیه هم هیچوقت قابلیتهايش در زمینه پروازهای فضايی انسان را کنار بگذارد .چینیها نیز به اقدامات خود
در اين عرصه ادامه میدهند .اما فکر نمیکنم اروپايیها در کوتاهمدت وارد اين عرصه شوند ،گرچه واجد
شرکتهای فضانوردی قدرتمندی خواهند بود که خدمات سفر به فضا را به ديگران ارائه میدهند.
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به نظر شما پیشرفت تکنولوژیک ضروری طی ده سال آتی به منظور رونقبخشیدن به صنعت
فضایی چه خواهد بود؟
تکنولوژی راکتهای قابل استفاده مجدد ،يك عامل دگرگونکننده در اين صنعت خواهد بود .اخیراً رويدادی
برجسته را شاهد بوديم و دو شرکت موفق شدند فرودگاههای خودشان را بسازند و متعاقباً در استفاده مجدد از
راکتهايشان هم موفق عمل کردند .به گمان اين رويداد نشانه شروع تغییر نحوه دسترسی به فضا است .توسعه
تکنولوژی راکتهای قابل استفاده مجدد بهواقع سبب کاهش هزينه پروازهای فضايی میشود ،و اين امر به نوبه
خود ،امکان دسترسی بیشتر به فضا را برای ما میسر میسازد .طی ده سال آتی ،ما عملکرد بسیار بهتری در زمینه
امکان استفاده مجدد خواهیم داشت و اين امر واقعاً سبب تغییراتی در صنعت فضايی میشود.
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کاریسا کریستنسن
کاریسا کریستنسن مدیرعامل و بنیانگذار شرکت تکنولوژی و فضایی برایس است .کریستنسن
یک متخصص شناختهشده بینالمللی در عرصه صنعت فضایی است .وی در حوزههای زیر کار
میکند :شورای جهانی اقتصاد جهانی ،مرکز راهبرد و سیاستگذاری فضایی در شورای
مشاورهای شرکت هوافضا ،و شورای ملی پژوهشهای تکنولوژیک صنعت-دولت-دانشگاه که
به ناسا مشاوره میدهد .کریستنسن یکی از همکاران نهاد آمریکایی علوم هوانوردی و
فضانوردی است .وی همچنین سرمایهگذاری فعالی است که در هیئتمدیره چندین شرکت
نوپا کار میکند.
تا سال  2030به چه دستاوردهایی در بخش فضایی دست مییابیم؟
ارتباطات راه دور ماهواره موجود ،تصويربرداری ،و کسبوکارهای حوزههای مکانيابی و زمانبندی ،به رشد
خود ادامه خواهند داد .فرصتهای واقعی برای تقويت بیشتر زيرساختهای جهانی ارتباطات راه دور وجود
دارد ،از جمله سوئیچ فضايی پويا و قابلیتهای کاربردی روی زمین .برای مثال ،اگر کابلهای فیبر نوری را
مدنظر قرار دهید ،خطر خرابکاری همبسته با اين زيرساختها میتواند ماهوارهها را به عنصری مفید جهت
پشتیبانی بدل کند.
ما همچنین شاهد کاربرد جالبتوجه ماهوارههای کوچك در مگا-منظومههای ارتباطات راه دور هستیم .در حال
حاضر شرکتهای متعددی وجود دارند که تالش میکنند اين کار را انجام دهند ،از جمله شرکتهای اسپیس
اکس و آمازون ،که هرکدام مزيتهايی دارند .سیستم شرکت اسپیس اکس از مزيت قابلیت پرتاب برخوردار
است ،در حالی که سیستم شرکت آمازون توسط شرکتی توسعه يافته که در همه خانهها حضور دارد و به بیش
از  100میلیون مشتری دسترسی مستقیم دارد .هر دو شرکت در پی ارائه قابلیت ارتقاءيافته ارتباطات راه دور به
کاربران نهايی هستند ،گرچه هنوز مشخص نیست که کدامیك پیروز میشود و میتواند خدماتی ارائه دهد که
قابل اطمینان باشند و قیمت قابل قبولی داشته باشند .فنّاوریهای تصويربرداری ماهوارهای و حسگرهای راه دور
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واقعاً پیشرفتهای بزرگی را پشت سر خواهند گذاشت .مدتی طول کشیده است تا اين عرصه بازارش را پیدا
کند ،چنانکه اغلب در زمانی که شما قابلیتهای جديدی ارائه میدهید و درصدد يافتن مشتريان جديد
برمیآيید ،اتفاق میافتد .تا سال  2030شاهد آن خواهیم بود که تصويربرداری ماهوارهای به جزء الينفکی از
تصمیمگیریهای مالی ،سیاستگذاریها و طیف وسیعی از بخشهای اقتصادی بدل میشود.
« موفقیت در بخش فضایی ممکن است به معنای آن باشد که کمتر به عنوان یک شرکت فضایی
شناخته شوید».

به نظر شما کسبوکار فضایی طی ده سال آتی به چه شکلی درمیآید؟
ما شاهد کمرنگ شدن «هويت فضايی» توسط برخی کسبوکارها خواهیم بود .برای مثال ،من مطمئن نیستم که
شرکت پلنت واقعاً خواهان آن باشد که به عنوان يك کسبوکار فضايی شناخته شود و بیشتر تمايل دارد که به
عنوان کسبوکاری خدمات تحلیلی تلقی شود که خدمات خود را در اختیار طیف وسیعی از مشتريان قرار
میدهد .بنابراين ،موفقیت در بخش فضايی ممکن است به معنای آن باشد که کمتر به عنوان يك شرکت فضايی
شناخته شويد و بیشتر به عنوان يك شرکت ارائهدهنده خدمات سرگرمی يا لجستیکی يا تحلیلهای مالی تلقی
شويد .اين واقعیت که موفقیت شرکتها منوط به بهرهبرداری از دارايیهای فضايی است جالبتوجه است اما
مهمترين مسئله نیست .اين شرکتها خواهان برآوردن نیازهای فعلی يا آتی بازار هستند ،و فضا صرفاً ابزاری
برای رسیدن به اين هدف است .ما همچنین شاهد آن خواهیم بود که بازارهای جديدی با محرک کاربران نهايی
در حوزه تجارت ظهور میکنند و انعطافپذيری مشتريان دولتی در جريان تعامل با شرکتهای تجاری بهمنظور
برآوردن نیازهايشان افزايش میيابد .اما در سال  ،2030دولتها همچنان مشتريان بسیار مهمی برای
کسبوکارهای فضايی خواهند بود.
به نظر شما امکان بازگشت سرمایه برای سرمایهگذاریهای تجاری طی ده سال آتی وجود
دارد؟
وقتی در يك حوزه جديد سرمايهگذاری شود ،نوسانات چشمیگری در رابطه با میزان سرمايهگذاری روی
میدهد و سپس شرکتها يا موفق میشوند يا نمیشوند .نرخ ناکامی شرکتها باال است .حتی زمانی که بسیاری
از شرکتهای منفرد شکست میخورند ،عموماً يك حرکت رو به جلو در بخش فضايی وجود دارد .بايد به
حبات داتکام اشاره کنم که عمیقاً اختالل ايجاد کرد و پیامدهای ناگوار بزرگی برای سرمايهگذاران داشت و
شکست مشهود کسبوکارها را در پی داشت .اما ،اگر اکنون به نقاط مختلف جهان نگاه کنیم ،میبینیم که
مسلماً در يك جهان داتکام آزاد زندگی نمیکنیم .کسبوکارهای الکترونیکی جهانمان را تغییر دادهاند.
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بنابراين ،دارايیهای مهم به يك منشأ تنش بدل میشوند .اين امر سبب تمرکز بیشتر روی سیستمهای فضايی ملی
و نیز ،با توجه به هزينههای باالی دارايیهای فضايی ،سبب عالقه بیشتر به فرصتهای موجود برای همکاری
مشترک بین کشورهای همپیمان میشود .ما شاهد همکاری بیشتر میان همپیمانان در حوزههای توسعه،
پیادهسازی ،و کاربست سیستمهای فضايی در راستای اهداف امنیت ملی خواهیم بود.
از جنبه تجاری ،ما شاهد ادغام شرکتهای کوچكتر در شرکتهای بزرگتر خواهیم بود .برای فعالیتهای
فضايی ،عواملی نظیر منافع عمومی اثرات شبکهای ،هزينههای توسعه تکنولوژی و نگهداری سیستمها جزء
عواملیاند که سازمانهای بزرگتر را به سمت يك سطح زيرساختی سوق میدهند .طی ده سال آتی ،ما
همچنان شاهد سلطه شرکتهای بزرگ بر بخش فضايی خواهیم بود.
به نظر شما کاربرد قابلیتهای فضایی در زندگی روزمرهمان در سال  2030چه وضعیتی
خواهد داشت؟
احتماالً تا سال  2030بزرگترين تحول در زندگی روزمره ما عبارت خواهد بود از کاربرد هوش مصنوعی به
منظور تحلیل دادهها که به بخش ثابتی از نحوه عملکرد شهرها ،کسبوکارها ،سرگرمیها و زيرساختها بدل
میشود و تصمیمگیریهای بیشتری توسط ماشینها صورت میگیرد و اجرای آن تصمیمات نیز نیازمند نیروهای
انسانی کمتری خواهد بود .سیستمهای فضايی با تأمین دادههای يکتا و امکانپذير ساختن ارتباط جهانی در همه
نقاط کره زمین ،نقشی اساسی ايفا خواهند کرد.

28

کریس بوشویزن
کریس بوشویزن یکی از شرکای شرکت سرمایهگذاری دیتا کولکتیو است .این شرکت
سرمایهگذاری متخصص در علوم دادهمحور و مهندسی است .کریس همچنین یکی از
بنیانگذاران شرکت پلنت بود که در زمینه نقشهبرداری روزانه زمین از فضا فعالیت میکند.
وی پیشتر در مرکز پژوهشی ایمز در ناسا کار میکرد .کریس یکی از سازندگان فونست است
که یک فضاپیمای ساختهشده از گوشی هوشمند معمولی است و نشان داد که فضا در دسترس
افراد عادی است.
وضعیت صنعت فضايی در سال  2030بهواقع منوط به توسعه فنّاوریهای پیشرفتهای است که هنوز در اختیار
نداريم .آيا ما به توسعههای تکنولوژيکی در حوزههای علوم مادی ،هدايت دقیق و پرواز فضايی انسان دست
خواهیم يافت که حقیقتاً محرک صنعت فضايی به سمت تحقق اهدافمان در رابطه با سرمايهگذاری تجاری روی
مأموريتهايی در عمق فضا و جستجوی فضايی از راه دور شود؟ يا اينکه وقفه در نوآوریهايمان سبب میشود
که دقیقاً در همین وضعیت فعلی باقی بمانیم؟
در حال حاضر ،صنعت فضايی يك زمین بازی متوازن است .پیشرفتهايی نظیر شبهرساناهای پیشرفته ،صنعت
گوشیهای موبايل کمهزينه ،چاپ سهبعدی قطعات روی زمین و دسترسی به ظرفیت ذخیره راکتهای بزرگ
از طريق فرصتهای حاصل از پرواز مشترک ،اين امکان را برای افراد بسیار بیشتری فراهم آورده است که وارد
عرصه فضايی شوند – کشورهای کوچك ،دانشگاهها ،گروههای مدرسهای ،و حتی افراد اکنون میتوانند در
اين عرصه نقشآفرينی کنند و ديگر فضا به عنوان قلمرو چند ابرقدرت محسوب نمیشود .اما اين پیشرفتها در
سطح گستردهای در دسترس هستند ،بنابراين بسیاری از فعالیتهايی که افراد مختلف در عرصه فضايی انجام
میدهند شبیه به هم است .ما عمدتاً خودروها و ماهوارههای کوچك میسازيم ،زيرا توان فنّاورانهمان در همین
حد است ،اما چه میشود اگر فنّاوریای عرضه شود که امکان ساخت چیزهای بزرگتر با قیمتهای ارزانتر را
میسر سازد؟ برخی شرکتها ،نظیر مِید اين اسپیس ،در حال کار روی فنّاوریهای جديد نظیر چاپ سهبعدی
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اشیاء در فضا هستند ،کاری که انجام آن در فضا بسیار سختتر از روی زمین است ،و اين تکنولوژی ممکن
است يك پیشرفت تجاری واقعی را در پی داشته باشد ،و امکان عملی ساخت اشیاء در فضا را میسر سازد.
حوزه ديگری که به گمان من طی ده سال آتی تغییر میکند عبارت است از سیستمهای هدايتی ما ،که هنوز
کامالً ابتدايی و نابالغ هستند .در فیلم جنگ ستارگان ،آدمماشینیها چنان قابلیتی دارند که میتوانند در
سفینههای فضايی پرواز کنند .اين نوع از کنترل خودکار ،چیزی است که ما در ايستگاه فضايی بینالمللی
نمیتوانیم درکش کنیم – ما هیچوقت اجازه نمیدهیم يك ربات آزادانه به پرواز درآيد و وظیفهای را به
صورت خودکار انجام دهد! حل کردن برخی از اين مسائل در رابطه هدايت دقیق ،با توسعه پرتابههای دقیقتر،
سیستمهای پیشرانه و سیستمهای نرمافزاری پیشرفتهتر آغاز میشود ،و اين پیشرفتها بهواقع زمینه را برای
نوآوریهای بیشتر در بخش فضايی مهیا میکند .هدايت دقیق و مونتاژ در فضا همراه با هم پیشرفت میکنند.
اگر ما بتوانیم سیستمهای هدايت واقعاً دقیق را پیادهسازی کنیم ،آنگاه با دشواری کمتری میتوانیم ساختارهای
بزرگتر و پیچیدهتر را در فضا مونتاژ کنیم.
توريسم فضايی و سفر بلندمدت به فضا بسیار مهیج است ،اما فعالً گران است و کامالً خارج از دسترس است.
شرکتهای اسپیساکس و بلو اوريجین در تالش برای برطرفکردن اين مشکلاند ،اما هنوز میسری طوالنی در
پیش است .پیشرفتها در حوزه تکنولوژی خودروهای حامل انسان متحولکننده نیستند ،و واقعاً مايه شگفتی من
خواهد بود اگر تا سال  2030هرگونه فعالیت جدی انسان در فضا صورت گیرد .فنّاوریهای بسیار ديگری وجود
دارند که بايد قبل از اينکه جستجوی ايمن در عمق فضا و سفر فضايی تجاری را آغاز کنیم ،توسعه يابند.
به باور من طی دهه گذشته ،ما سوار بر موجی بودهايم که شروع واقعی تجاری شدن فضا است ،و افراد واقعاً به
اين باور رسیدهاند که میتوانند شرکتهای فضايی تأسیس کنند .محرک اين چرخه ،نوآوریهای متعدد بود –
از جمله بهرهبرداری از سختافزارهايی با تولید انبوه ،عملکرد باال ،و هزينه پايینتر به منظور ساخت ماهوارههای
کوچك و خودروهای پرتابی کوچك .همه اينها به معنای آن است که اجرای پروژههای فضايی برای
شرکتها ارزانتر شد ،آنهم بدون تکیه بر دولت .نوآوری عاملی کلیدی در گذشته بود و همچنان نقشی
چشمگیر را ايفا خواهد کرد .به نظر من صنعت فضايی همچنان پیشرفت میکند تا زمانی که يك پیشرفت
تکنولوژيك بزرگ ديگر عرضه شود و روند فعلی را تغییر دهد .اگر پیشرفتی واقعاً جالب و نوآورانه حاصل
شود ،آنگاه شاهد انفجار ايدهها و سرمايهگذاریها خواهیم بود که محرک صنعت فضايی میشوند.
با وجود اين زمین بازی متوازن در عرصه تکنولوژيك ،به گمان سرمايهگذاران بخش فضايی در کوتاهمدت
متحمل ضررهايی خواهند شد؛ اکنون شرکتهای بسیار زيادی در حال پیگیری ايدههای مشابهی هستند و امکان
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موفقیت همه آنها وجود ندارد .من چندان نگران وضعیت سرمايهگذاری در صنعت فضايی در سال 2030
نیستم ،اما بايد پیشرفتهای بزرگی حاصل شود که منجر به ظهور ايدههای جديد شود .در يك بازه زمانی ده
ساله ،با عرضه فنّاوریهای جديد و تغییر نیازهای مردم روی زمین ،شرکتهای فعلی تأمین مالی میشوند و
موفق خواهند شد ،و سرمايهگذاران شاهد بازگشت سرمايههای خود خواهند بود.
نهايتاً ،هرچه درک ما از دادههای اطرافمان از طريق هوش مصنوعی و ابزارهای يادگیری ماشین عمیقتر شود،
صنعت فضايی هم بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .اين ابزارها در بهرهبرداری مفید از دادههای فزايندهای
که گردآوری میکنیم به ما کمك میکنند ،و فضا ،که عرصهای جديد برای گردآوری دادهها است ،تنها از
همین نوآوریها منتفع میشود .پیشاپیش حجم زيادی از دادهها از طريق رصد زمین گردآوری شده است ،و از
کیوبست به منظور اهداف پژوهشی در فضا استفاده شده و گردآوری حجم زيادی از دادهها استفاده شده
است .امید آن میرود که تا سال  ،2030به درک بهتری از همه اين دادهها دست يابیم و اين امر به ما در درک
بهتر فضا کمك میکند.
اما با وجود بهبود روشهای رصد زمین ،مسلماً مسائل جدی در سطح جهانی پیرامون امنیت و حريم خصوصی
مطرح خواهد شد .ما اکنون در مرحله گذار به وضعیتی هستیم که در آن گردآوری دادههای حاصل از رصد
زمین و دادههای جاسوسی ممکن است صرفاً به بخشی از بافتار يك جامعه تکنولوژيك جديد بدل شود .اما در
کنار مزايای اين فوران دادهها ،معايبی هم وجود خواهد داشت ،از جمله مسئله حريم خصوصی .ما در میانه يك
انقالب فرهنگی کوچك هستیم .آيا مردم با اين نحوه گردآوری دادههای بزرگ مخالفت میکنند و منافع آن را
قربانی حفظ حريم خصوصی خود میکنند؟ يا اينکه ما ياد میگیريم که پذيرای اين وضعیت جديد شويم و از
منافع آن استفاده کنیم؟ فقط با گذشت زمان میتوانیم به پاسخ اين پرسشها دست يابیم.

مسافران فضایی مسافتهای دورتری را طی میکنند و مأموریتهای فضایی در عمق بیشتر
انجام میشود و طوالنیتر خواهد بود ،و اینها به کمک پیشرفتهای تکنولوژیک و پزشکی
میسر میشود .تصور ما از سفر فضایی در سال  2030این است که افرادی که سابقاً به عنوان
فضانورد« ،فاقد صالحیت» تلقی میشدند ،به توریستهای فضایی بدل میشوند.
جوزف اشمیت
پزشك پرواز ،ناسا
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کریستین داونپورت
کریستین داونپورت یکی از ستوننویسان روزنامه واشنگتن پست است که حوزه صنایع فضایی
و دفاعی را تحت پوشش قرار میدهد .کریستین در سال  2010جایزه پیبادی را دریافت
کرده و عضوی از تیمهای فینالیست جایزه پولیتزر در سالهای  2010 ،2005و  2011بوده
است .وی همچنین مؤلف دو کتاب زیر بوده است« :بارونهای فضا :آلن ماسک ،جف بزوس
و تالش برای مستعمرهکردن کیهان» ،و «آنگونه که بودید :رفتن به جنگ و بازگشت با یگان
موشکهای بلک هاوک از گارد ملی ویرجینیا».
من در واشنگتن پست سال جاری را چنین توصیف کردم« :برهههايی مهم در جستجوی فضا :فضانوردان ناسا
برای از سال  2011به بعد از خاک اياالت متحده به پرواز درمیآيند؛ نخستین توريستها با پرداخت پول به فضا
سفر میکنند؛ صدها ماهواره با راکت به مدار زمین فرستاده میشود تا دسترسی به اينترنت در دورترين
بخشهای جهان را میسر سازند؛ و نخستین گامهای جدی به سمت بازگرداندن انسان به سطح کره ماه برداشته
میشود».
به گمان من تا سال  2030ما به يك اقتصاد خودکفای مبتنی بر فضا دست میيابیم .فضا عنصری اساسی برای
شیوه زندگی و کار کردن ما است .نقطه آبی روی گوشی موبايل ،به ما (و ديگران) نشان میدهد که کجا
هستیم ،کدهای زمانی نشان میدهند که بانكها در حال هماهنگسازی پرداختها هستند و انبوهی از دادهها در
صف تحلیل و بکارگیری است.
نخستین گام عبارت است از دسترسی مطمئن و کارآمد .يك صنعت فضايی تجاری در حال شکوفايی وجود
دارد که تنها در صورتی طی دهه آتی گسترش میيابد که شرکتهايی نظیر اسپیساکس تکنولوژی بیشتری را
به فضا منتقل کنند و در عین حال جستجوی فضايی را از طريق توسعه فنّاوریهايی به منظور استفاده مجدد از
راکتهايشان پايدارتر سازند.
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ناسا ،تحت هدايت کاخ سفید ،درصدد بازگشت به ماه تا سال  2024است .اين تالشی بسیار جاهطلبانه است که
نهتنها نیازمند پول بسیار زيادی و حمايت از جانب کنگره اياالت متحده است (بودجه درخواستی فعلی آنها
 28/6میلیارد دالر تا سال مالی  2023است) ،بلکه مستلزم مشارکتهای بینالمللی است .در سال پیش رو
میتوانیم شاهد آن باشیم که ناسا ،از طريق بوئینگ و اسپیساکس ،پروازهای فضايی انسان از اياالت متحده را
از سر بگیرد .همچنین ممکن است شاهد آن باشیم که شرکتهايی نظیر بلو اوريجین و ويرجین گلکتیك،
تورهای فضايی برای افراد عادی را راهاندازی کنند.
فضا نقشی اساسی در شیوه زندگی و کار کردن روزمره ما دارد.
اما پرواز انسان به فضا کار پیچیده و دشواری است ،به خصوص وقتی که شما در مراحل اولیه توسعه خودروهای
جديد هستید .ناسا با برنامه کامرشیال کرو در پی آن بود که فضانوردان را تا سال  2017در مدار قرار دهد و
ريچارد برنسون سالهاست که در مورد توريسم فضايی حرف میزند .علیرغم اينکه هنوز شاهد هیچ پروازی
نبودهايم ،به نظر میرسد که آنها به انجام اين کار خیلی نزديك شدهاند .ويرجین گلکتیك اکنون دو سفر
موفقیتآمیز به فضا داشته است ،بلو اوريجین چندين بار خودروی زيرمداریاش را پرتاب کرده و اسپیساکس
نیز در پرواز آزمايشی فضاپیمای دراگون موفق بوده است.
صرفنظر از چالشهای فنی ،چالشهای سیاسی هم وجود دارد .در حال حاضر ،برنامه فضايی ،با نام مستعار
آرتمیس ،توسط دولت ترامپ دنبال میشود .اگر تغییری در رهبری روی دهد ،آنگاه ممکن است سمتوسوی
اين روند تغییر کند .سوابق تاريخی اخیر حاکی از تغییرات متعدد در سیاستگذاریها است – دولت بوش برنامه
بازگشت به ماه را دنبال کرد ،رئیسجمهور اوباما روی رفتن به يك سیاره و مريخ تمرکز کرد و اخیراً هم
رئیسجمهور ترامپ برنامه رفتن به ماه و سپس مريخ را دنبال کرده است .دولتهای جديد معموالً اولويتهای
متفاوتی دارند و شايد به همین دلیل است که دولت ترامپ با چنین شتابی پیش میرود .آنچه آنها نمیخواهند
اين است که برنامه ديگری با اهداف جديد تعريف شود ،پولی هزينه شود و راکتها توسعه يابند و سپس برنامه
با شکست مواجه شود .صرفنظر از جناحبندیهای سیاسی ،من بر اين باورم که اگر اياالت متحده برنامه
آرتمیس را پیگیری کند ،امکان آن وجود دارد که انسانها در يك بازه زمانی ده ساله به کره ماه بازگردند ،و
اين اتفاقی است که از سال  1972به بعد تکرار نشده است.
تا سال  ،2030تعداد ماهوارههای موجود در فضا نیز افزايش میيابد .تکنولوژی ماهوارهای طی دهه گذشته
توسعه يافته و سبب کاهش اندازه و هزينه ماهوارهها شده است .شرکتهای فضايی تجاری در حال قرار دادن
مجموعهای از ماهوارهها در مدار پايینی زمین هستند .بنا به برآوردها سه تا چهار میلیارد نفر به اينترنت دسترسی
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ندارند .اين مسئله را میتوان به کمك منظومههای ماهوارهای حل کرد .اسپیساکس در پی آن است که تا پايان
سال جاری چند-صد ماهواره را در مدار قرار دهد ،و شرکتهای ديگری نظیر آمازون نیز چنین برنامهای دارند.
ديدگاه خوشبینانه من اين است که تا سال  ،2030ما از طريق تکنولوژی فضايی به هدف اتصال جهانی به اينترنت
دست میيابیم.
منظومههای ماهوارهای بزرگ که دسترسی به اينترنت را تسهیل میکنند ،در صورت موفقیت میتوانند پول
زيادی خلق کنند ،اما اين برنامه ريسك بااليی هم دارد .قبالً شرکتهايی در اين زمینه تالش کرده و شکست
خوردهاند .ساخت و پرتاب ماهوارهها در مقیاس بزرگ هنوز پرهزينه است و وقتی شرکتها در پرتاب ماهواره
موفق شوند ،ريسكهای ديگری هم بروز میکند .فضا پهناور است اما به مرور شلوغتر میشود و نگرانیهايی
پیرامون اپراتورها و توانايی آنها برای جلوگیری از تصادفات وجود دارد.
ريسکی که وجود دارد اين است که هیچکس نیست که واجد اقتدار و اختیارات الزم جهت هدايت فعالیتهای
اپراتورها در فضا باشد .نیروی هوايی اياالت متحده مسئولیت رديابی فضاپیما و زبالههای فضايی را به عهده دارد
و میتواند در صورت بروز ريسك تصادف ،به اپراتورها هشدار دهد ،گرچه آنها نمیتوانند شرکتها را
مجبور کنند که ماهوارههايشان را به مسیر ديگری هدايت کنند .ائتالف ايمنی فضا شرکتها را گرد هم آورده
تا در راستای ايجاد بهترين شیوهها تالش کنند ،بنابراين ما شاهد اقداماتی به منظور رسیدگی به مسئله مذکور
هستیم .اما اين يك پروتکل است و نه يك قانون ،بنابراين مسائل مربوط به رعايت اين پروتکل بايد در گام
بعدی مدنظر قرار گیرند.
نهايتاً ،تا سال  2030کشورها فضا را به عنوان يك حوزه جنگ مدنظر قرار خواهند داد ،يعنی حوزهای مانند
حوزههای زمینی ،هوايی و دريايی .دولت ترامپ پیشاپیش در مورد «نیروی فضايی» سخن گفته است.
نگرانیهای جدی در رابطه با میزان آسیبپذيری دارايیها در فضا وجود دارد و ديگر کشورها نشان دادهاند که
توانايی هدف قرار دادن دارايیهای فضايی را دارند .پنتاگون متعهد شده است که از وجود سیستمهايی برای
حفاظت از دارايیهای فضايیشان اطمینان حاصل کند.
اکنون زمان واقعاً خوبی برای فعالیت به عنوان يك گزارشگر فضايی است چراکه رسانهها نقشی مهمی در بخش
فضايی ايفا میکنند .سالهای پیش رو مهیج و پیشبینیناپذير خواهد بود .واقعیت اين است که ما نمیدانیم چه
اتفاقی قرار است در آينده بیفتد .پس در نهايت بايد منتظر بمانیم و نظاره کنیم.
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دن نویوس
دن نویوس یکی از بنیانگذاران و مدرعامل شرکت آنالیتیکال اسپیس است .این شرکت که
در سال  2016در کمبریج تأسیس شده است ،روی مسائل مربوط به نحوه انتقال سریع مقادیر
زیاد دادههای حسی راه دور به زمین با استفاده از یک شبکه ماهوارههای دادهمحور متمرکز
است.

انتقال تقریباً بالدرنگ دادهها ،امکان دستیابی به کاربردهای عملیتر در فضا را میسر میسازد.

طی ده سال آتی چه انتظاراتی میتوانیم در رابطه با بخش فضایی داشته باشیم؟
اين دهه ،دههای بسیار مهیج برای بخش فضايی خواهد بود .اين صنعت پیشرفتهای بزرگ بسیاری را پشت سر
میگذارد و اکنون راهحلهای تجاری برای بسیاری از قطعات زيرساختهای اساسی مهیا شده که امکان توسعه
سريع قابلیتهای جديد را میسر میسازد .گروههای دولتی نظیر ناسا ،و حتی آژانسهای دفاعی ،بیش از پیش با
شرکتهای فضايی تجاری همکاری میکنند ،و استارتآپها اکنون نقش کلیدیتری در راهبردهای نوآورانه
ايفا میکنند.
به گمان من ده سال آتی برههای مهم برای شرکت آنالیتیکال اسپیس خواهد بود و ما میتوانیم زيرساختهای
ارتباطات بین-مداری را بسازيم که برای دسترسی بهتر به اينترنت برای دارايیهای حسی راه دورِ دولتی و
تجاری مورد نیازند .به عالوه ،با توجه به اينکه هزينههای پلتفرمهای فضامحور به مرور کاهش میيابد،
استارتآپهای حسی راه دور قادر میشوند تا روی ساخت مجموعههای دادهای ايدهآل برای بازارهای هدف
کوچكتر تمرکز کنند و امکان انتقال اطالعات به دست کاربر نهايی در يك بازه زمانی قابلقبول میسر میشود.
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به نظر شما هوش مصنوعی چه نقشی در فیلتر دادههای گردآوریشده از فضا و انتقال
دادههای حاصل به زمین ایفا خواهد کرد؟
با افزايش قدرت محاسباتی اين پلتفرمها امکان انجام محاسبات پیشرفته میسر میشود .در برخی از کاربردها
توانايی انجام چنین محاسباتی بسیار واجد اهمیت است ،به خصوص در مواردی که روش تحلیلی به خوبی
تعريف شده باشد و عملیات محاسباتی بیش از حد پرهزينه نباشد .با اين وجود ،انتقال حداکثر دادهها به زمین
ارزش بسیار زيادی دارد ،زيرا میتوانید از آن به عنوان داده آموزشی جهت توسعه الگوريتمهای جديد يادگیری
ماشین استفاده کنید .هرچه دادههای آموزشی بیشتری داشته باشید ،امکانهای مدلسازی برای کاربردهای
بیشتری برای شما فراهم میآيد.
توسعه احتماالً نامحتملی که با این وجود ،شما امید دارید طی ده سال آتی صورت گیرد
چیست؟
من به عنوان يکی از نخستین اعضای شرکت پلنیتری ريسورسز ،همچنان امید داريم که نهايی به توانايی حفاری
روی سیارات و قمرها دست يابیم .با وجود گرانش زمین ،جستجو در منظومه شمسی به لحاظ عامل انرژی ،بسیار
پرهزينه است .از سوی ديگر ،من امیدوارم که بتوانیم شاهد ترکیبی از دو توسعه واقعاً جالبتوجه باشیم – پرتاب
چرخشی و ساخت و تولید در فضا .اگر ما بتوانیم حجم عظیمی از مصالح را جهت ساخت و تولید به فضا منتقل
کنیم و سپس عملیات ساخت و ساز را در فضا انجام دهیم ،آنگاه شرايط مطلوب برای طراحی مفاهیم جديدی
از فضاپیماها فراهم میشود و اين امر میتواند هزينهها را تا حد چشمگیری کاهش دهد ،و بر محدوديتهای
پیش روی طراحی ماهوارهها که ناشی از محدوديتهای خودروهای پرتابی است غلبه میشود .اين جهشی
بزرگ در نحوه ساخت ماهوارهها خواهد بود و میتواند کل صنعت فضايی را متحول سازد.
برخی از چالشهای پیش روی صنعت فضایی که باید بر آنها غلبه شود چه مواردیاند؟
اخیراً از فضا به عنوان يك عرصه جديد برای جنگ صحبت میشود ،در حالی که تا پیش از اين فضا به عنوان
يك عرصه جهانی مشترک تلقی میشد .رويداد اخیر میتواند اثرات ژئوپلیتیکی جالبتوجهی در پی داشته
باشد که ممکن عمالً موجب تسريع پیشرفتهای فضايی شود اما وقتی بحث حل کردن مسائل مشترک نظیر
زبالههای فضايی يا مديريت طیفها مطرح شود ،ثبات محیط فضا کاهش میيابد .اين امر بر همه بازيگران فعال
در بخش فضايی تأثیر میگذارد.
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چالشهای مشخصتر ديگری نیز وجود دارد که مرتبط با صنايع فرعی است .يکی از چالشهای اصلی برای
اپراتورهای حسی راه دور که شرکت آنالیتیکال اسپیس روی آن کار میکند عبارت است از نحوه غلبه بر
محدوديتهای جغرافیايی ارتباطات در فضا .مکانهای بسیار زيادی وجود دارد که شما میتوانید پايانههای
زمینیتان را مستقر کنید ،و  70درصد زمین را اقیانوسها پوشیدهاند .اما دادههای حساس را به دلیل مسائل امنیتی،
فقط به نقاط خاصی میتوان انتقال داد .آنالیتیکال اسپیس روی ساخت زيرساختهايی متمرکز شده است که
امکان انتقال دادههای فضايی به مکانهای خاص با تأخیر کم و نرخ انتقال باال را میسر میسازد و به اين ترتیب،
کاربردهای جديدی در مواردی که حسگرها دادههای زيادی را دريافت میکنند يا در مواردی که اطالعات
شما تاريخ انقضا دارد ،در دسترس قرار میگیرد.
کسبوکار فضایی در آینده به چه صورت خواهد بود/
بزرگترين تغییری که پیشاپیش شاهد آن بودهايم عبارت است از کاهش چشمگیر موانع پیش روی توسعه،
پرتاب و عملیاتیکردن سختافزارها در فضا .بخش زيادی از زيرساختهای الزم برای امکانپذير ساختن امر
مذکور اکنون در دسترس است ،و اين به معنای آن است که شرکتها اکنون میتوانند به گونهای تخصصی
روی يك قطعه خاص از زنجیره ارزش کار کنند و مواردی نظیر ساخت و پرتاب ماهواره و ارتباطات را
برونسپاری کنند .در نتیجه ،ايدههای جديد با سرعت بیشتری آزموده میشوند و فضا نقشی فزاينده در زندگی ما
روی زمین ايفا خواهد کرد ،خواه در زمینه ارتباطات راه دور ،هوش جغرافیايی ،يا توريسم فضايی .عالوه بر
کسبوکارهايی که مشخصاً در بخش فضايی کار میکنند و سختافزارهايی را در فضا عملیاتی میکنند،
کسبوکارهای فزايندهای ظهور میکنند که فضا جزئی از زنجیره تأمین آنها خواهد بود و برای انجام کارهای
روزانه خود نیازمند دارايیهای فضايی مذکور هستند.
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دیلن تیلور
دیلن تیلور رئیس و مدیرعامل ویجر اسیپس هودلدینگز است ،که شرکت هولدینگ خصوصی
است و مالک شرکتهایی در صنعت جستجوی فضایی است .به عالوه ،دیلن یک سرمایهگذار
برجسته در بخش فضایی است که در بیش از  50شرکت نوپا سرمایهگذاری کرده است .وی
همچنین رئیس جهانی سابق شرکت کولیرز اینترنشنال و بنیانگذار مؤسسه غیرانتفاعی جهانی
اسپیس فور هیومنیتی است.

در يك بازه زمانی ده تا بیست ساله ،انتظار میرود که شاهد يك اقتصاد فضايی چند تريلیون دالری باشیم.
اکنون که امکان پرتابهای مطمئن و ارزان برای ما میسر شده است ،عمالً باالبرهای فضايی را ساختهايم که
بسیاری از مدلهای کسبوکار را امکانپذير میسازند ،به خصوص آنهايی که مبتنی بر داده و تحلیل دادهها
هستند.
به گمان من حدود ده سال طول میکشد تا استفاده از دادههای فضايی و محصوالت و خدمات مبتنی بر اين
دادهها کامالً توسعه يابند .اين روند بسیار شبیه است به پديده اينترنت و زمانی که برای توسعه آن الزم بود .در
سال  ،2030ما از طريق منظومهای از ماهوارهها که اکنون درحالتوسعهاند به امکان گردآوری دادهها به طور
مستمر و در همه مکانها دست میيابیم.
یک اقتصاد فضایی چند تریلیون دالری
يکپارچهسازی همه دادههايی که اين دارايیها خلق میکنند ،با زيرساخت ابری بهتر و اضافهشدن هوش
مصنوعی و يادگیری ماشین بهتر ،امکان عرصه محصوالت و خدمات بهتر را میسر میسازند که بسیار
نويدبخشاند و بنابراين ارزش بسیار زيادی خلق میکنند .اين امر واجد تأثیر عمیقی بر زمین خواهد بود.
زيرساخت سلولیای که امروزه در اختیار داريم احتماالً تا حد زيادی طی يك بازه زمانی ده ساله کنار گذاشته
میشود ،و تقريباً کل فرايند انتقال دادهها فضامحور میشود.
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امروزه ما به فضا وابسته هستیم – اکثر برنامههای کسبوکاری طراحیشده در حوزه فنّاوریهای پیشرفته برای
آيفون ،مبتنی بر منظومه جیپیاس هستند .در سال  ،2030بخش عمدهای از تجارت ما از طريق دارايیهای
فضايی تسهیل میشود ،و اين امر واجد الزامات گستردهای خواهد بود.
از مرحله فعلی ،ما مسیر نسبتاً کوتاهی تا رسیدن به يك اقتصاد فضايی چند تريلیون دالری داريم .به نظر من ،ما
يك اقتصاد جهانی حدود  80تريلیون دالری داريم .اگر شما به اطالعات بالدرنگ و تقريباً کامل در مورد
تقريباً کل عناصر زمین در اختیار داشته باشید ،و اين اطالعات به طور مستمر روی يك ابر قرار گیرد تا بالدرنگ
مورد پردازش قرار گیرد ،آنگاه شما میتوانید توصیههای پیشگويانه ارائه دهید .آيا به اين ترتیب میتوانید
کارآمدی اقتصاد جهانی را تا سه درصد افزايش دهید؟ پاسخ بهوضوح مثبت است و دقیقاً در همین روند شما
 2/4تريلیون دالر ارزش خلق میکنید.
به گمان من میزان سرمايهگذاریها در بخش فضايی نیز طی ده سال آتی افزايش میيابد .سرمايهگذاران خرد در
پی استفاده از فرصتهای موجود در بخش فضايی برمیآيند ،و ما پیشاپیش شاهد بودهايم که سهام شرکت
ويرجین گلکتیك چه غوغايی بهپا کرد .سرمايهگذاری تجاری اساساً جايگاهی بین سهام خصوصی سنتی و بازار
عمومی دارد .به گمان من نقش سرمايهگذاری تجاری پابرجا میماند ،با اين وجود ،اتکای صنعت فضايی بر اين
نوع سرمايهگذاری کاهش میيابد ،در حالی که سهام خصوصی همچنان تا حدی زيادی گزينهای نامناسب برای
بخش فضايی باقی میماند  ،چراکه شما در اين بخش با با يك چالش عملیاتی سر و کار داريد و نه يك چالش
سرمايهای محض.
چالشهايی پیش روی دستیابی به اهداف فوقالذکر وجود دارد .بسیاری از شرکتها در بخش فضايی،
شرکتهای کوچکی هستند که توسط بنیانگذارانشان هدايت میشوند و کارکنان فنی متخصصی در اختیار
دارند ،اما آنها اغلب نمیدانند که چگونه يك کسبوکار  1تريلیون دالری بسازند .مسلماً اگر شما قابلیت
پرتاب ،قابلیت فضاپیما ،و قابلیت تحلیل دادهها را به عنوان بخشی از طرح خود در اختیار داشته باشید ،آنگاه قادر
خواهید بود مأموريتهای بسیار ارزشمندتری از مثالً پرتاب صِرف ماهواره ،انجام دهید .دستیابی به قابلیتها و
گسترش آنها واجد مزايای بسیاری خواهد بود.
ما اخیراً ويجر اسپیس هولدينگز را تأسیس کردهايم تا به اين چالش بپردازيم .ما در نظر داريم زيرساختهای
پايهای را بسازيم .مدل کسبوکار ويجر عبارت است از يك ساختار سرمايهای دائمی ،که ما عمده سهام
شرکتها را میگیريم ،بدون نیاز به افزايش مستمر پول و بازگرداندن آن به سرمايهگذاران طی يك بازه زمانی
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پنج ساله .رؤيای ما اين است که بتوانیم هر مأموريتی که مردم تصورش میکنند را به انجام برسانیم .با اين مدل،
میتوانیم دريابیم که چه امکاناتی پیش روی ما وجود دارد ،به خصوص در زمینه ساخت زيرساختهای فضايی.
مأموريتهايی که تا پیش از اين در بخش فضايی تعريف شدهاند ،قرار است امکان زندگی روی ماه تا سال
 2030را میسر سازند و به گمان من اين اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود .وقتی مردم به ماه نگاه میکنند و با خود
میانديشند که افرادی واقعاً در آن باال زندگی میکنند ،جهانبینی ما شديداً تغییر میکنند .اين امر ،انگیزهای
میشود برای تحصیل در رشتههای علوم ،تکنولوژی ،مهندسی و رياضیات ،آنهم به طريقی که از زمان آپولو به
بعد سابقه نداشته است.
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الیزابت جنز
الیزابت جنز مهندس پیشران و سیستمها در آزمایشگاه پیشران جت ناسا است ،که مسئول
ساخت و عملیاتیکردن فضاپیماهای سیارهای رباتیک است و مأموریتهای فضایی را هدایت
میکند .وی در بخش سختافزاری برنامه مریخ  2020مشارکت داشته است.
وقتی به سال  2030و بزرگترين تأثیری که ما به عنوان فعاالن بخش فضايی میتوانیم داشته باشیم فکر میکنم،
گمان میکنم که شانس قابلقبولی وجود دارد که بفهمیم آيا در جهان تنها هستیم يا نه و بتوانیم سرآغازهای
حیات روی زمین را کشف کنیم.
میدانم که اين ادعای بزرگی است .اما ما پیشاپیش پیشرفتهای عظیمی در عرصه جستجو در عمق فضا
داشتهايم .در ماه ژوئیه سال  ،2020آزمايشگاه پیشران جت ناسا ،مأموريت پريزرورنس راور را کلید خواهد زد،
که – برای نخستین بار از زمان مأموريتهای وايکینگ در سال  – 1975فعاالنه به جستجوی حیات روی مريخ
میپردازد .و ما اکنون درباره اينکه دنبال چه چیزی میگرديم ،ايده بسیار بهتری داريم .برای نمونه ،میدانیم که
مريخ يك سیاره گرمتر و مرطوبتر بوده است ،واجد يك میدان مغناطیسی برای محافظت در مقابل تشعشعات
بوده و قابلسکونت بوده است .ما همچنین قابلیتهای جستجو را ارتقاء میدهیم ،از جمله اينکه بتوانیم يك
بالگرد را با خود به فضا ببريم .اين راهی کامالً جديد برای جستجوی مريخ خواهد بود و ممکن است ما را قادر
سازد تا حوزه گستردهتری را نسبت به گذشته تحت پوشش قرار دهیم ،و امکان اکتشافات جديد را برای ما میسر
گرداند.
نتايجی که از اجرای اين مأموريت میگیريم بسیار مهیج خواهد بود .و نمونههايی که میتوانیم به زمین
برگردانیم و روی آنها مطالعه کنیم ،بینشهايی را در رابطه با عوامل قوامبخش حیات در اختیار ما قرار میدهد.
ممکن است کشف کنیم که حیات روی مريخ شبیه به حیات روی زمین است و شايد حیات روی زمین از حیات
روی مريخ نشأت گرفته باشد – و اينکه همه ما در واقع مريخی هستیم!
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تا سال  ،2030جستجو در عمق فضا میتواند در کشف سرآغازهای حیات روی زمین به ما
کمک کند.
فراتر از مريخ ،مأموريتها و نواحی ديگری از فضا هست که بايد جستجو شود و نتايج اين جستجوها میتواند ما
را به سمت بازانديشی در مورد جايگاهمان در جهان سوق دهد .برای مثال ،مورد اروپا کلیپر را مدنظر قرار دهید،
که مأموريت بعدی ما است برای بررسی سیستم سیاره مشتری و – به خصوص – قمر اروپا که يکی از قمرهای
مشتری است .قمر اروپا به خصوص جالبتوجه است زيرا يك پوسته يخی دارد ،و شواهدی وجود دارد مبنی بر
وجود يك اقیانوس نمکی که میتواند دارای گرما و انرژی کافی برای امکانپذير ساختن حیات باشد .حیات در
آنجا نیز ممکن است شبیه برخی شکلهای حیات در روی زمین باشد .و بعد مورد تیتان است ،که يکی از
قمرهای زحل است ،و شرايط روی آن تقريباً سه برابر متان است ،شبیه حالت آب روی زمین ،و اين امر حاکی
از آن است که اين قمر نیز میتواند از امکان حیات پشتیبانی کند .اگر اين درست باشد ،حیات در آنجا احتماالً
بسیار متفاوت است و برای کامالً بیگانه خواهد بود.
تأثیر اين اکتشافات بر درک ما از خودمان و جهان ،بسیار جالب خواهد بود .مأموريتها در عمق فضا همچنین
میتواند راهحلهايی را برای چالشهای موجود در روی زمین برای ما فراهم آورد .برای مثال ،ونوس شرايطی
دارد که سبب اثر گازهای گلخانهای ناپايدار میشود .مطالعه اين سیاره میتواند در درک وضعیت آتی زمین به
ما کمك کند و ،با ديدی خوشبینانه ،میتوانیم بفهمیم که برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی در روی زمین
چه کاری میتوانیم انجام دهیم.
پژوهشهای فضايی در رابطه با بهبود سیستمهای پشتیبان حیات میتواند ارزش بسیار زيادی برای زمین داشته
باشد ،از بازيابی آب گرفته تا حذف دیاکسید کربن ،يا هر تکنولوژی ديگری که بتواند يك سیستم بسته را
تسهیل کند ،و ما بتوانیم بهجای هدر دادن منابعمان ،دائماً از آنها استفاده کنیم .ما تا رسیدن به اين مرحله ،راه
درازی در پیش داريم اما اگر فعالیتهای خود را در اين راستا هدايت کنیم میتوانیم هم در مورد حفظ
سیارهمان و هم در مورد انجام مأموريتهای فضايی طوالنیتر به پیشرفتهايی دست يابیم.
ما انسانها ذاتاً جستجوگريم ،خواه در منظومه فلکی خودمان يا فراتر از آن .و همین اشتیاق برای جستجو و
اکتشاف است که بسیاری از نهادهای تجاری را برمیانگیزد تا به اجرای برنامههای فضايی بپردازند .اين اشتیاق
همچنین آنها را نسبت به زمان طوالنی مورد نیاز برای توسعه سختافزاری ،غلبه برا چالشهای تکنولوژيك و
آغاز مأموريتهای جديد متعهد میسازد.
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اين بازيگران جديد ،طی دهه آتی بخش فضايی را متحول میسازند ،و مرزهای موجود را تا فراسوی آنچه اينجا
روی زمین انجام میدهیم جابجا میکنند و احتماالً روند پیشرفت جستجوها را تسريع میکنند.
يك چالش بزرگ پیش روی ما در سالهای آتی عبارت خواهد بود از تضمین همکاری بین آژانسهای فضايی
در سطح جهانی و بخش تجاری ،به خصوص با توجه به اينکه جاهطلبیها و اولويتهای افراد با هم متفاوت
است .برای نمونه ،چگونه میتوانیم پژوهشها در مورد يافتن حیات روی مريخ را با پروژههای فرستادن انسان به
مريخ همراستا سازيم؟ حفاظت سیارهای امری اساسی برای تضمین درستی مسیری که دنبال میکنیم.
ما بايد در شرکتها و کشورهای مختلف با هم کار کنیم .اگر ما بتوانیم هماهنگی بین دولتها و نهادهای
تجاری در زمینه مأموريتهای جستجو را حفظ کنیم ،با همديگر میتوانیم به دستاوردهای بیشتری برسیم – و
طی ده سال آتی چیزهای بسیار زيادی برای يادگیری و کشف در فضا وجود دارد.
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فالویا تاتا ناردینی
فالویا تاتا ناردینی مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران فلیت اسپیس تکنالوژیز است که
استارتآپ است و هدف آن متحولساختن زمین از فضا از طریق امکان اتصال به اینترنت
اشیاء در سراسر جهان با استفاده از انبوهی از ماهوارههای کوچک و ارزان است .وی یکی از
اعضای هیئتمدیره شرکت مشاوره کارآفرینی جنوب استرالیاست و پیشتر یکی از
بنیانگذاران و مدیرعامل شرکت النچباکس بوده است.
طی ده سال آتی عرصه فضا به نحوی بیسابقه به روی ما گشوده میشود .به نظر میرسد که مريخ در دسترس
ماست و اينبار دولتها يا صنايع بزرگ نیستند که به آنجا میروند .چالشهای بسیاری پیش روی ماست و
مزايای اين فعالیتها نصیب همه انسانها خواهد شد.
وقتی به زمان قبل از اجرای مأموريت آپولو نگاه میکنید ،میبینید که اياالت متحده از طريق آژانس فضايی
ناسا ،درصدد تکمیل مأموريتی سابقاً ناممکن برآمد .اگرچه انتقال انسان به سطح ماه يك تالش جمعی بود ،اما
دولت اياالت متحده بود که هدايت امور را در دست داشت و به دستاوردهای حاصل از اين مأموريت نظر
داشت .حال بعد از  50سال ،تالش برای رسیدن به مريخ بسیار متفاوت خواهد بود.
اينبار ديگر هدايت امور در دست دولت نیست بلکه فعالیتها به واسطه تعامل و روابط متقابل بین استارتآپها
و کسبوکارها انجام میشود .استرالیا با تخصص در زمینه توسعه و استفاده از دارايیهايی که از اره دور
مديريت میشوند ،نقش مهمی در جستجوی فضايی و مستعمرهسازی فضا ايفا خواهد کرد.
چالشهای زیادی پیش رو خواهد بود همه انسانها از مزایای حاصل بهرهمند خواهند شد.
به گمان من رسیدن به مريخ يك امکان مجزاست و انتظار میرود که طی ده سال آتی شاهد نقشآفرينی بیشتر
جامعه در جريان تالش برای سفر به مريخ باشیم .با توجه به اينکه مأموريتهای آتی در قالب تالشی جمعی به
اجرا درمیآيند ،صنايع بیشتری وارد اين عرصه میشوند ،از شرکتهای انرژی گرفته تا شرکتهای حفاری.
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همین شرکتها هستند که امکان ايجاد يك مستعمره روی مريخ را برای ما میسر میسازند و من بیصبرانه منتظر
چنین رويدادی هستم .نقش استارتآپها نیز بسیار چشمگیر خواهد بود .اگرچه اکنون ديگر نمیتوان گفت که
اسپیساکس يك استارتآپ است ،اما شايد اشتیاق آلن ماسك برای فضا محرکی برای همه شرکتهای
نیواسپیس بود که امروزه شاهد فعالیتشان هستیم .بنابراين چنانکه در گذشته رقابت برای سفر به ماه توسط
دولتها هدايت میشد ،اکنون استارتآپها هستند که برای توسعه فنّاوریهای سفر به مريخ با يکديگر رقابت
میکنند.
اگرچه مريخ اولین مقصد ما طی دهه آتی خواهد بود ،اما به گمان من شاهد يك توسعه مستمر در تکنولوژی
ماهوارهای و نحوه استفاده از آن خواهیم بود .با توجه به اينکه اکنون نانوماهوارهها ساخته شدهاند ،انتظار میرود
که اين موفقیت بتواند کلیدی برای دستاوردهای آتی ما باشد .ماهوارههايی که ما در فلیت میسازيم همگی
مرتبط با اينترنت اشیاء هستند .ما قابلیت اينترنت اشیاء را از فضا بهکار میبنديم و به کمك آن میتوانیم نواحی
بزرگی از سطح زمین را نظاره و اندازهگیری کنیم .مثالً در مورد آتشسوزیهای گسترده در استرالیا ،چطور
میشود فقط با تکیه بر ديد افقی بر آنها نظارت کرد؟ تنها از فضاست که شما میتوانید به يك چشمانداز
واقعی از زمین دست يابید.
در نهايت ،مسئله بر سر حجم عظیمی از دادههايی است کهانی ماهوارهها گردآوری میکنند و اينکه چه کاری
با آنها انجام دهیم .با اين دادهها میتوان در زمینه استفاده کارآمدتر از آب ،غذا ،محصوالت و احشام به صنايع
کمك کرد .شايد جاهطلبانه به نظر برسد اما به گمان من بزرگترين مسائل اقلیمی را میتوان تا حدودی از فضا
و با تکیه بر توانايی کنترل و نظارت از راه دور بر تغییرات روی زمین و مدخله بهموقع ،حل کرد .زيبايی اين
قضیه در اين است که چنین اقدامی به واسطه کاستیهای زيرساختهای روی زمین محدود نمیشود و نواحی
دوردست به اندازه شهرها در دسترس ما قرار میگیرند.
با توجه به فاصله زياد ما از مريخ (و ماه) ،بسیاری از مهارتها و فنّاوریهايی که روی زمین مورد استفاده قرار
میدهیم ،در مريخ و ماه نیز مورد نیاز خواهند بود .استرالیا ،با توجه به شهرت بینالمللی آن برای مديريت
برجسته دارايیهای راه دور ،نقشی کلیدی را در اين تالشها ايفا خواهد کرد ،و نحوه استفاده آن از قابلیت
مديريت راه دور ،به خصوص در حوزه حفاری و کشاورزی در مرکز توجه قرار میگیرد.
با اين وجود ،ما بايد مسئله سطح امکانات مورد نیاز را در جريان پیشبرد اهداف خود مدنظر قرار دهیم .در سطح
شخصی ،سفر به مريخ من را به ياد کشف آمريکا توسط کريستف کلمب میاندازد .اگرچه کشف کلمب
جالب بود ،اما عمده آنچه وی کشف کرد به منظور بهرهبرداری از منابعش مورد توجه قرار گرفت و به مسئله
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نگهداری پايدار و مناسب توجهی نشد .ما بايد تالش کنیم تا تضمین شود که اتفاق مذکور در مورد سیارهای
مثل مريخ روی ندهد؛ سیارهای که هنوز اطالع چندانی در رابطه با پتانسیلهای آن نداريم.
يکی از عوامل اطمینانبخش برای من عبارت است از تجربه سخنرانیام در يك پنل با عنوان رقابت استرالیا برای
فضا که سال گذشته برگزار شد .من در جريان اين رويداد ،افراد جوان بسیاری را ديدم که به فضا عالقه داشتند،
و اين خبر خوبی برای آينده است .يکی از توصیههای من به اين جوانان اين بود که روی ساخت و پیادهسازی
فنّاوریهای جديد در فضا تمرکز کنند.
اگر ده سال قبل از يك متخصص میپرسیديد که بهترين مسیر فعالیت برای دسترسی فضا چه مسیری است،
احتمال پاسخ میداد که ما بايد راکتها و تجهیزات بهتری بسازيم .من بر اين باورم که ما به لحاظ نرمافزاری
عقب هستیم .اقتصاد نرمافزار-محور است و فضا هم به همین صورت خواهد بود .مانع ديگر عبارت است از
تکنولوژی بهتر برای ساخت باطری .ما پیشرفتهای بسیاری داشتهايم که ده سال قبل برای ما رؤيا بودند ،اما
بدون امکان ذخیره برق وجود نداشته باشد ،بسیاری از تجهیزاتی که در اختیار داريم در فضا بیفايده خواهند
بود.
من همچنان به آينده امیدوارم .رؤيای نهايی من اين است که رقابت برای رسیدن به فضا عرصه هوانوردی را
تحت تأثیر قرار دهد و طی ده سال آتی بتوانم به مريخ بروم ،اما مهمتر از آن میتوانم در کمتر از يك ساعت به
خانهام در رم بروم .اين اتفاق جالبی خواهد بود.
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جنویو بل
دکتر جنویو بل مدیر نهاد  3ای و یکی از استاتید برجسته در دانشگاه ملی استرالیا است و نیز
معاون و عضو ارشد شرکت اینتل است .وی یک متخصص انسانشناسی فرهنگی ،تکنولوژیست
و فوتوریست است که به خاطر کارهایش در حوزههای شیوههای فرهنگی و توسعه تکنولوژی
معروف است.
به نظر من صحبت کردن در مورد سال  2030بدون قرار دادن آن در يك بستر گستردهتر دشوار است .از ديد
من ،يکی از جالبترين نکتهها در مورد فضا جايگاه آن در تخیالت ماست .تخیالت ما در مورد سفر فضايی
داستانهای جديدی نیستند؛ من در جريان پژوهشهای دوره دکترای خود ،به مقالهای برخوردم که بیش از 100
سال قبل توسط يك دانشآموز بومی آمريکايی نوشته شده بود و موضوع آن سفر به ماه بود .جالبتوجه است
که به چه دلیلی سفر به فضا از ديرباز موضوع داستانهای علمی-تخیلی در جهان غرب بوده است .ايده فضا چه
ويژگیای دارد که آن را چنین وسوسهانگیز میسازد؟ فضا چه نقشی در تخیالت ما دارد؟ آيا يك شیر اطمینان
است ،يعنی انگارهای که هر باره برای خود بازتعريف میکنیم و برای رسیدن به آن تالش میکنیم؟ آيا مکانی
است فاقد پیچیدگیهای روی زمین ،و يك فضای خالی است که میتوانیم آن را با داستانهای جديد پر کنیم؟
هماکنون که مشغول فکر کردن به وضعیت فضا در سال  2030هستیم ،در زمانهای زندگی میکنیم که نسلهای
پیشین برای متصور شدهاند .من در برههای هستیم که داستانهای علمی-تخیلیای که با آنها بزرگ شديم به
حقیقت پیوستهاند – فیلم بلید رانر در لس آنجلس و در نوامبر  2019فیلمبرداری شد و ما قسمت روز قضاوت از
فیلم ترمیناتور را پشت سر گذاشتهايم .فضا مقصدی است که برای ما مقدر شده است ،و نحوه تفکر ما در مورد
آينده عمیقاً تحت تأثیر داستانهايی است که قبالً برای ما تعريف کردهاند.
استرالیا در اين داستانها جايگاهی متمايز و پیچیده دارد .ما وارث يك پیشینه  60تا  80هزار ساله از مردمی
هستیم که در مورد اکوسیستم گستردهای خیالپردازی کردهاند که ستارگان جزء مهمی از آن بودهاند .مردم
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بومی اين کشور ،حرکت ستارگان را درک کرند ،آنها منظومهها را در فضا رديابی کردند تا زمان انجام
کارهای خاصی را برای خود مشخص کنند .داستان وجود داشته در مورد اينکه ستارگان چگونه به وجود
آمدهاند و درباره اينکه اين بخشهای فضا چه معنايی برای آن گذشتگان داشتهاند.
در مورد انگارههای مربوط به چشماندازها نیز نکته جالبی وجود دارد .برای مثال ،لحظهای که بز آلدرين زمین را
از زوايهای میبیند که در گذشته هیچکس تجربه آن را نداشته است .توصیف وی در اينباره زيباست ،و
مجموعهٔ زيبايی از تصاوير است که حاکی از يك تغییر چشمانداز قابلتوجهاند .تأثیر يك چشمانداز متفاوت
بر شما واجد جنبه شگفتانگیز است .وقتی بتوانید همهچیز را از فضا ببینید ،اين تجربه چه معنايی برای شما
خواهد داشت؟ قابلیت ماهوارهها برای نظاره زمین و تصوير نقطهای که میتوانند ببینند ،بسیار متفاوتتر از آن
چیزی است که ما قبالً ديدهايم 20 .سال قبل ،شما میتوانستید حیاط يك خانه را ببینید ،اما اکنون میتوانید
صفحه گوشیای که در دستتان است را ببینید .اکنون فنّاوریهای حسگر بیشتری در دسترس است ،و امکانات
بیشماری پیش روی ما قرار دارد.
قبالً اگر کسی از شما عکس میگرفت متوجه میشديد .اما اکنون شمار زيادی از اشیاء وجود دارند که
میتوانند شما را حس کنند ،و تشخیص آنها برای شما میسر نیست .بنابراين مسائلی مطرح خواهد شد در رابطه
با فنّاوریهای حسگر ،درباره دادهها ،و منبعی که دادهها در آن ذخیره میشود ،و اينکه تحت چه شرايطی و
برای چه مدت ذخیره میشوند و چه کسی به آنها دسترسی دارد.
ما رابطهای دیرینه و پیچیده با فضا داشتهایم.
از يك سو ،ممکن است استدالل شود که اين تکنولوژی ،امکان حسکردن فوری شروع آتشسوزی را برای ما
میسر میسازد؛ ما میتوانیم ترافیك کاالها را رديابی و مديريت کنیم؛ ما قادر میشويم زندگی حیوانات وحشی
را بدون هیچ خطری ببینیم .اما اين تکنولوژی ،معايبی هم دارد.
به اين مثال استرالیايی توجه کنید :ما میخواهیم از درهای که کاجهای ولمی در آن میرويد در مقابل
آتشسوزی محافظت کنیم .چگونه میتوانید تنش بین تمايل به يافتن مکانهای آتشسوزی و خاموشکردن
آنها ،و تمايل به حفاظت از يك گیاه پیشاتاريخی که محل آن برای  15سال مخفی نگه داشته شده است ،را
متوازن کنید؟ زيرا شما میدانید که اگر محل اين گیاه را افشا کنید ،سبب آسیبپذيری آن میشويد .بین آنچه
بايد ديده شود و کسی که نبايد آن را ببیند ،و اقدامات الزم جهت مخفی نگه داشتن اين موارد ،توازنی وجود
دارد.
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به گمان من تا سال  ،2030لحظاتی فرامیرسد که ما شروع میکنیم به پرسیدن سؤالهايی نظیر اينکه ما به چه
سیستمهايی برای مديريت فنّاوریهای جديد نیاز داريم؟ معموالً به سختی میتوان در مورد اينکه کاربران
غیرسنتی تکنولوژی چه کسانی خواهند بود و اينکه چه استفادهای غیر قابل تصوری ممکن است از آن بکنند،
اظهارنظر کرد.
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اینبال بکر-ریشف
دکتر اینبال بکر-ریشف مدیر برنامه در هاروست ناسا است که برنامهای برای کاربست علوم در
زمینه کشاورزی و امنیت غذایی است .کار اینبال روی کاربرد اطالعات ماهوارهای در نظارت
بر کشاورزی در سطح جهانی ،پشتیبانی از تصمیمات در حوزه امنیت غذایی و بازارهای
کشاورزی ،متمرکز است .وی متخصص برنامهریزی در مؤسسه جیوگالم سکرتریت و یک از
مدیران مرکز پژوهشهای نظارت جهانی بر کشاورزی در یوامدی است.
برنامه ناسا هاروست حقیقتاً نشاندهنده همکاری عمومی ،خصوصی و پژوهشی است – سه عرصه که پیونددادن
میان آنها برای بسیاری از افراد دشوار است .کنسرسیوم شرکا در حال بهبود بخشیدن به استفاده از دادههای
ماهوارهای به منظور رسیدگی به مشکالت مربوط به کشاورزی و امنیت غذايی در سطح جهانی ،از کشاورزان
کوچك گرفته تا شرکتهای بزرگ ،است.
به نظر شما وضعیت در سال  2030به چه صورت خواهد بود؟
سال  2030چندان از ما دور نیست .اگر شما به سرعت تکامل نظارت ماهواره-محور بر کشاورزی طی ده سال
اخیر نگاه کنید ،وضعیت آن طی ده سال آتی نیز ادامه و تسريع همین دگرگونی خواهد بود.
کشاورزی دقیق و داده-محور برای تأمین امنیت غذایی روی زمین
در سال  ،2030ما شاهد کاربست گستردهتر و متنوعتر محصوالت و دادههای ماهوارهای در بخش کشاورزی در
راستای پیشبرد تصمیمگیری بالدرنگ خواهیم بود ،از جمله در مورد سیاستهای راهنما ،مسائل تجاری ،خلق
آمار کشاورزی ،پیادهسازی تعهداتی به منظور ايجاد ثبات ،جلوگیری از کمبود مواد غذايی ،پیشرفت در حوزه
کشاورزی دقیق ،و ارائه خدمات مالی به کشاورزان .من پیشبینی میکنم که يك موج بزرگتر کاربرد نتايج
«پژوهشها» در «عملیاتها» روی خواهد داد .اين امر به واسطه گرايش به سمت اشتراک باز و آزادانه دادهها،
افزايش کیفیت دادهها ،کیفیت باالتر تصاوير فضايی ،و زمان بازبینی سريعتر برای مشاهدات ماهوارهای در

53

ترکیب با پیشرفتهايی در يادگیری ماشین و محاسبه ابری در کنار سرمايهگذاریهای بزرگ توسط بخشهای
عمومی و خصوصی ،امکانپذير میشود.
اين بهرهبرداری از اطالعات ماهوارهای و ادغام مستمر آن در بخش کشاورزی ،به اتخاذ تصمیمات آگاهانهتری
که سیستمهای تولید خوارک ما را قادر میسازند تا نیازهای فزاينده غذايی را به نحوی پايدار برآورده سازند
کمك میکند ،حتی علیرغم تغییرات اقلیمی و کمبود منابع.
ما به طرق بسیاری شاهد تأثیرگذاری اين پیشرفتهای تکنولوژيك و توسعههای تسهیم آزاد دادهها هستیم .مثالً
برنامههايی نظیر کوپرنیك ،يا تکثیر منظومههای ماهوارهای کوچك را مدنظر قرار دهید .اين قابلیتها پیشاپیش
به نحوی موفقیتآمیز سبب تغییر در نحوه استفاده از دادههای ماهوارهای شدهاند .در حالی که شش سال قبل،
کیفیت تصويری  250متری به عنوان استاندارد جهانی نظارت محسوب میشد ،امروزه برنامه کوپرنیك اروپا
تصاويری با کیفیت  10متر را به صورت رايگان در سطح جهانی ارائه میدهد ،منظومههای ماهوارهای کوچك
نیز تصاوير ماهواره با کیفیت  3-5متر را روزانه فراهم میآورند .با وجود اين قابلیتهای جديد ،ما به سمت
نظارت روزانه بر پويايیهای سیارهمان حرکت میکنیم .اين امر آشکارا حاکی از چرخشی بزرگ به سمت
سیاستهای دادهای باز و دسترسی بیشتر به دادههای گردآوریشده توسط دولت و زيرساختهای خصوصی
خواهیم بود که در اختیار صنايع و عموم مردم قرار میگیرند .اين امر امکان نوآوری سريعتر و توانايی برآوردن
فوریتر نیازهای کاربران نهايی در بخش کشاورزی را میسر ساخته است.
در راستای تداوم اين روند پیشرفت ،مهم است که تا سال  2030در سطح گستردهای سیاستهای دادهای باز را
برای کیفیت باال ،حجم باالی رصد زمین با کیفیت مکانی و زمانی باال ،اعمال کرده باشیم .اما عالوه بر اين ،ما
بايد دسترسی راحت به زيرساختها و پلتفرمها به منظور ارائه اطالعات کاربردی را تضمین کنیم .برای انجام
اين کار ،بايد از رشد در محاسبه ابری ،يادگیری ماشین و هوش مصنوعی بهرهبرداری کنیم؛ و احتماالً بايد برای
امکانپذير ساختن اين امر ،روی سرمايهگذاریهای صنعتی گسترده تکیه کنیم.
احتماالً شاهد تکرار فزاینده رویدادهای آب و هوایی خواهیم بود ،و باید اطمینان حاصل
کنیم که غذای کافی برای همه وجود داشته باشد و استفاده از زمینهایمان را نیز به نحوی
پایدار مدیریت کنیم .چرا دستیابی به قابلیتهای تصمیمگیری برای حوزه کشاورزی بسیار
واجد اهمیت است؟
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پیشبینیهايی که در اين زمینه شده برای همگان آشناست :ما بايد تا سال  2050حدوداً  50درصد بیشتر غذا
تولید کنیم تا بتوانیم نیازهای حدود ده میلیارد نفر را برآورده کنیم ،گرچه ما پیشاپیش تقريباً به قابلیت 100
درصدی در استفاده مناسب از زمینهای کشاورزی رسیدهايم .ما در آينده نیز شرايط شديداً وخیم آب و هوايی
را تجربه میکنیم ،و رويدادهای وخیم به دفعات بیشتری تکرار خواهند شد .ما برای تغذيه پايدار در سطح
جهانی به نوآوری نیاز داريم .من پیشبینی میکنم که طی دهه آتی ،دادههای حاصل از رصد زمین و خدمات
اطالعاتی مربوطه به افزايش بهرهوری سیستمهای کشاورزی موجود کمك میکند ،در حالی که به طور همزمان
تأثیرات زيستمحیطی مخرب کشاورزی را نیز کاهش میدهد.
برای مثال ،در کشاورزی دقیق به نحوی فزاينده از دادههای ماهوارهای به منظور بهبود استفاده از کودهای
شیمیايی ،کمك به مديريت منابع آب و تراکم پايدار محصوالت استفاده میشود .به عالوه ،استارتآپهای
تجاری توانستهاند پلتفرمهايی را به منظور پردازش اين دادههای ماهوارهای و ارائهای خدماتی به کشاورزان،
حتی در سطح تراکتورها و ماشینآالت آنان ،توسعه دهند.
نظارت بر کشاورزی در فضا و زمان با استفاده از رصد ماهوارهای زمین ،امکان اندازهگیری تأثیر تصمیمات و
سیاستها را برای ما میسر میسازد – برای مثال ،میتوانیم نرخ سازگاری شیوههای حفاظت ،يا تأثیر سیاستها بر
تراکم يا گستره کشت محصوالت را اندازه بگیريم.
در سال  ،2030قابلیتهای تصمیمگیری مبتنی بر دادههای باز و در دسترس و بینشهای حاصل از اين دادهها،
عاملی کلیدی در تأمین نیازهای غذايی جهانیان و تداوم انقالب در بخش کشاورزی – در مقیاس کوچك و
بزرگ – خواهد بود.
چه موانعی و چالشهایی پیش روی ما وجود دارد؟
اوالً ،اگرچه دادههای حاصل از رصد زمین به سرعت در حال افزايش است ،برای رسیدن به يك وضعیت
مطلوب در آينده بايد همکاری بهتری در بخشهای عمومی و خصوصی عرصه فضايی داشته باشیم و
نقشآفرينی نزديك ذینفعان را تضمین کنیم.
ما شاهد ظهور حجم عظیمی از نوآوریها از بخش خصوصی بودهايم که به پیشبرد انقالب در حوزه نظارت بر
کشاورزی کمك کردهاند .پژوهشهای دولتی و خصوصی درحالتوسعه مکانیسمهای کسب داده با کیفیت باال
و تحلیل دادهها هستند ،و در مقايسه با رويکردهای سنتی ،با سرعت بیشتری میتوانند بینشهای جديد را ارائه
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دهند .در راستای تداوم بهرهبرداری از انقالب در بخش کشاورزی ،ما بايد میسرهای مفید و مولد برای
عملیاتیکردن اين نوآوریها به طريقی که برای کاربران نهايی مفید باشد را پیدا کنیم.
ناسا هاروست يك برنامه تجربی است که میکوشد تا با بخش عمومی و خصوصی و کاربران نهايی کار کند ،و
به واکاوی و توسعه همکاریها بین اين سه گروه در راستای افزايش شانس سازگاری بپردازد.
دوماً ،و شايد مهمتر از همه ،امروزه در دوران «دادههای-بزرگ» ،ما بدون دسترسی به دادههای میدانی باکیفیت
و دسترسپذير که امری حیاتی برای توسعه و بهرهبرداری مفید از محصوالت ماهوارهای است ،نمیتوانیم از
کمیت و کیفیت فزاينده رصدهای زمین منتفع شويم .اکنون زمانی است که همکاری بخشهای عمومی و
خصوصی و کاربران نهايی میتواند بیشترين تأثیر را داشته باشد.
با توجه به دسترسپذيری فزاينده دادهها و ابزارهای ماهوارهای برای طیف وسیعی از کاربران (که ديگر محدود
به متخصصان و پژوهشگران نمیشود) ،توسعه استانداردها و مکانیسمهايی به منظور تضمین کیفیت محصوالت
و بینشهای استخراجشده از دادههای ماهوارهای امری حیاتی است .به عالوه ،با توجه به اينکه ماهوارههای
جديدی به فضا پرتاب میشوند ،تضمین امکان عملیاتهای مشترک در رابطه با جريانهای دادهها امری واجد
اهمیت است .مزايای عملیاتهای مشترک پیشاپیش عیان شده است :برای مثال ،دادههای سنتینل 2-و لندست با
هم ترکیب شده تا استفاده عملیاتی مشترک را میسر سازد ،و ما بايد بیش از پیش اين هماهنگسازی دادهها را
تسهیل کنیم.
اگر ما بتوانیم اين چالشها را برطرف کنیم ،آنگاه قادر میشويم از پتانسیل عظیم دادههای حاصل از رصد زمین
به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر در سطوح محلی و جهانی استفاده کنیم ،و شفافیت بازار را در راستای
حمايت از امنیت غذايی و کشاورزی تقويت کنیم .برای نمونه ،در اوگاندا ،همکاری ناسا هاروست با دفتر
نخست وزيری ،امکان توسعه هشدارهای فصلی در رابطه با خشکسالی را میسر ساخته و اين امر دولت را ترغیب
کرده است که به منظور پیشگیری از تأثیرات مخرب بر امنیت غذايی و مصرف در بلندمدت سرمايهگذاری کند.
ما شاهد آغاز تدوين ضوابط قانونی هستیم ،مثالً سیاست مشترک کشاورزی در اروپا که نظارت و تضمین
رعايت قوانین در مورد دادههای حاصل از رصد زمین را الزامی میسازد .به گمان من اين نحوه بهرهبرداری از
دادههای ماهوارهای تداوم میيابد و طی ده سال آتی در ديگر کشورها نیز گسترش خواهد يافت.
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ما دهه حاضر را در میانه يك انقالب در قابلیتهای رصد زمین و نیز قابلیتهای تحلیل دادهها و قابلیتهای
محاسباتی آغاز میکنیم ،و اين امر نويدبخش دستیابی به مزايای دادههای حاصل از رصد زمین در حوزه
کشاورزی و امنیت غذايی طی ده سال آتی است.

جیمز مورهارد
جیمز مورهارد چهاردهمین معاون ناسا است .وی در امور رهبری ،برنامهریزی و تعیین
سیاستها کمک میکند و همچنین مسئول تنظیم و ارائه نگرش ناسا است .مورهارد قبل از
اشتغال در ناسا ،در سنا مشغول به کار بود.
به نظر شما تا  2030به چه دستاوردهایی در بخش فضایی دست خواهیم یافت؟
اکنون برههای حساس برای ناسا است .من آن را به عنوان کمپینی با سه حوزه تلقی میکنم :نخست ،تمرکز ما
طی ده سال آتی روی گسترش اقتصاد در بخش مدار پايینی زمین ،رفتن به کره ماه و ماندن در آنجا به منظور
يادگیری و مهیا شدن برای رفتن به مريخ در دهه  2030است.
دوم ،اياالت متحده در پی آن است که اولین زن و مرد بعدی را تا سال  2024به ماه بفرستد .اينبار ،هدف ما
چیزی بیش از نصب پرچم و اعالم حضور در آنجا است .ما برای يك حضور مداوم و طوالنیمدت به آنجا
میرويم .با انجام اين کار ،میتوانیم به درکی از آنچه برای رفتن به عمق به فضا نیاز داريم دست يابیم؛ يعنی
حوزه سوم مدنظر ما.
روی زمین ،ما با محدوديت «توازن راکت» مواجهايم .وقتی وزن بار انفجاری افزايش يابد ،مقدار سوخت مورد
نیاز نیز افزايش میيابد .اين امر در مورد کره ماه هم صادق است ،اما با توجه به اينکه گرانش ماه  1/6گرانش
زمین است ،پرتاب از سطح ماه به مراتب آسانتر است .بنابراين اگر ما به لحاظ فیزيکی و اقتصادی بتوانیم
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يخهای سطح ماه را حفاری و به هیدروژن برای سوخت راکتها تبديل کنیم ،آنگاه قادر میشويم به جستجو در
عمق فضا بپردازيم .اگر بتوانیم به اين هدف دست يابیم ،هزينه جستجوی فضايی کاهش خواهد يافت.
به نظر شما چالشهایی که امروزه با آنها مواجهایم و طی ده سال آتی برطرف میشوند چه
مواردیاند؟
ما بیش از  50سال است که يك سیستمی نظیر آپولو نساختهايم و اکنون در حال بازبینی گزينههای موجود در
مورد بهترين روشهای انجام اين کار هستیم .آنها که روی برنامه آپولو کار کردند ديگر با ما نیستند .بنابراين
بايد بخش زيادی از آنچه پیشتر انجام شده را مجدداً طراحی کنیم.
ما برای رفتن به ماه ،راکت اسالاس (سیستم پرتاب به فضا) ،کپسول اوراين و سیستمهای زمینی را در اختیار
داريم .اما چالش پیش روی ما عبارت است از ايجاد دروازه قمری – يك پست فرماندهی که در مدار ماه قرار
میگیرد و میتواند نقطه انتقالی برای رسیدن به ماه و نیز نقطهای برای آغاز جستجو در عمق فضا باشد.
چالش ديگری که با آن مواجهايم عبارت است از ايمنی و لجستیك .من نگرانیای بابت آنچه فضانوردان ما با
توجه به آموزشهايی که ديدهاند انجام میدهند ،ندارم .اما بايد اطمینان حاصل کنم که میتوانم آنها را سالم به
آنجا برسانم و در جريان جستجو در عمق فضا و با وجود تشعشعات ،بتوانم آنها را زنده نگه دارم و مسائل
مربوط به تأمین مواد غذايی ،فشار خون ،و ضعف استخواناها و عضالت را حل کنم .انسانها ظريفترين عنصر
در جريان جستجو در عمق فضا محسوب میشوند ،و ايمنی عامل کلیدی بسیار مهمی است که بايد مدنظر قرار
گیرد .برای اينکه بتوانیم به جاهطلبیهای فضايی خود تحقق باشیم بايد همه مسائل مذکور را حل کنیم.
به نظر شما ده سال دیگر دولت چه نقشی در بخش فضایی خواهد داشت؟
در مورد آمريکا ،ما نمیتوانیم اين برنامهها را بدون شراکتهای تجاری و بینالمللی انجام دهیم ،آنها نقش
بزرگی ايفا میکنند .با توجه به اينکه هزينههای احتیاطی ما رو به کاهش است ،بايد از شرکای تجاری خود به
منظور گسترش رقابت در اقتصاد فضا بهرهبرداری کنیم .در مورد برنامه آپولو ،ما آن را توسعه داديم ،ساختیم و
خودمان آن را عملیاتی کرديم .اکنون ،ما به شرکتها کمك کنیم تا تکنولوژیها و سختافزار را توسعه دهند
و میخواهیم يك مشتری باشیم.
استرالیا يك نمونه عالی از يك شراکت بینالمللی است .قابلیتهای حفاری رباتیك برجسته اين کشور میتواند
کمك شايانی در ماه باشد .ما در پی تملك اين چیزها نیستیم ،بلکه میخواهیم يکی از مشتريان بسیاری باشیم
که خواهان آن خدمات هستند.
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ما انسانها نوعاً جستجوگریم ،این در دیانای ما است
طی ده سال آتی ،فضا چه مزایایی برای زندگی روی زمین خلق میکند؟
يکی از مسائل اصلی مورد نظر در مأموريت ناسا عبارت است از پژوهش در مورد زمین .برای نمونه ،ما اخیراً
سوالر اوربیتر را به فضا پرتاب کرديم تا دادههای مهمی را در رابطه با آب و هوای خورشیدی گردآوری کنیم و
به عکسهايی از خورشید دست يافتیم که در گذشته ديده نشده بود .اوربیتر از سطح خورشید عکسبرداری
میکند که حباب مغناطیسی فشردهای شامل سیستم خورشیدی ما ،غبارهای خورشیدی ،و کل میدان مغناطیسی
خورشیدی است .اين میدان مغناطیسی تا فراتر از مدار پلوتون گسترش میيابد و از ما در برابر تشعشعات
خورشیدی محافظت میکند.
ما تالش میکنیم تا به درک بهتری از سیاره خود دست يابیم و از مزايای آن برای زندگی روی زمین بهرهمند
شويم .پديده خورشیدی ،مانند رويداد کارنگتون در سال  1859که سبب آسیب به سیمهای تلگراف شد و
قطبنماها را تحت تأثیر قرار داد ،امروزه نسبت به گذشته تأثیر بسیار شديدتری خواهد داشت .اگر ما بار ديگر با
چنین رويدادی مواجه شويم ،با توجه به حجم فنّاوریهايی که امروزه مورد استفاده قرار میدهیم ،شبکههای
برق ،ابزارهای موبايل و بسیار چیزهای ديگر آسیب جدی میبینند .مأموريتهای علمی نظیر سوالر اوربیتر و نیز
سايك و بنو که مربوط به مطالعه سیارکها هستند ،ارزش بسیار زيادی دارند.
من شاهد آن هستم که ناسا کارهای زيادی در حوزه زيستشناسی و پزشکی انجام میدهد .برخی موارد نظیر
کار روی سرطان لوزالمعده و آلزامیر برای من بهشخصه بسیار ارزشمند است ،زيرا پدرم را به خاطر سرطان
لوزالمعده از دست دادم و مادرم با مشکل زوال عقل مواجه بوده است .در حال حاضر در ايستگاه فضايی
بینالمللی ،فضانوردان ناسا در حال پژوهش پیرامون ساخت بافت برای تولید اندام و تولید شبکه انبوه کاشت
هستند .به عالوه ،انتظار میرود که شاهد افزايش تعداد ايستگاههای فضايی تجاری در مدار پايین زمین باشیم و
اين امر میتواند امکان پژوهشهای بیشتر را میسر سازد.
رؤیای شما در مورد بخش فضایی و ناسا در سال  2030چیست؟
اگر در گوگل ،ناسا و بلو دات را جستجو کنید ،با تصوير معروفی از يك نقطه در فضا مواجه میشويد ،که
عکسی از زمین است که از فضا گرفته شده است .اين تصوير به شما نشان میدهد که ما صرفاً يك نقطه هستیم و
مسئله بیکرانی جهان را به ياد شما میآورد.
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من امیدوارم که فرايند يادگیری ما تداوم يابد .ما انسانها نوعاً جستجوگريم ،اين گرايش در دیانای ماست .ما
همواره خواهان آن هستیم که مرزها را پشت سر بگذاريم زيرا کنجکاويم که بدانیم که هستیم و از کجا
آمدهايم .رؤيای من برای سال  2030اين است که به جستجو و يادگیری ادامه دهیم و پیشروی ما در فضا تداوم
يابد.
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جان ورنر
دکتر جان ورنر مدیرکل آژانس فضایی اروپا است .وی پیشتر یک مهندس راه و ساختمان،
استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه فنی دارمشتات بود .وی همچنین رئیس هیئتمدیره اجرایی
مرکز هوافضای آلمان دیالآر بود.
رؤيای من در جوانی اين بود که فضانورد شوم .فضانوردان چشم و گوش فضا هستند .مدتها قبل از آنکه
مجله زندگی ،عکس معروفی که بل آندرس از سیاره سفید و آبی را منتشر کند 8 ،خدمه آپولو پیشتر آن را
تجربه کرده بودند .آندرس آن لحظه اينگونه توصیف کرد «در اتاقی تاريك با تنها يك شیء قابل مشاهده،
يك سطح کوچك آبی-سبز به اندازه يك حباب تزيینی درخت کريسمس» .من فضانورد نیستم ،اما هر روز با
رؤيای فضايی خود زندگی میکنم.
وقتی در مورد سال  2030فکر میکنم ،اولین چیزی که به ذهنم میرسد اين است که ده سال ،زمانی کافی برای
تصور کردن يا پیشبینی اينکه در آينده چه موقعیتی در فضا خواهیم داشت نیست .زمانمندی اکثر برنامهها ،از
جمله برنامه يیاسای ،بسیار طوالنیتر از ده سال است.
نظر من در مورد موقعیت آتیمان چیست؟ در اين رابطه ،نظر من با نظر ديگران متفاوت است و روايت چهار
رکنی يیاسای میتواند توصیف خوبی از ديدگاه من باشد .بودجه مصوب در نوامبر گذشته در شورای اسپیس
 19+در سويل ،امکان اکتشافات متحولکننده درباره زمین را میسر میسازد ،در حالی که مستلزم تالش جدی به
منظور حفاظت از سیارهمان و محیط فضايی پیرامون آن است.
سفر به فراسو .تحیر ،اشتیاق و انگیزه
رکن نخست عبارت است از علم و جستجوگری.
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علم يك الزام برای همه اعضای يیاسای است – همه در زمینههای علمی مشارکت میکنند .جستجوگری
گزينهای انتخابی است .علم است که ستارگان و ديگر پديدههای دور از زمین را نظاره میکند .جستجوگری به
زمین نزديكتر است ،و ما را مدار پايینی زمین ،ماه و مريخ ،میرساند.
رکن بعدی عبارت است از کاربردها ،رصد زمین ،ارتباطات راه دور و هدايت ماهوارهای.
رکن سوم عبارت است از توانمندسازی و پشتیبانی .در اين وهله است که ما فنّاوریهای جديد را میسازيم و
توسعه میدهیم و حمل و نقل فضايی را امکانپذير میسازيم.
رکن چهارم ،عنصر جديدی است :ايمنی و امنیت .در اين حوزه به خطرات فضا نظیر شعلههای خورشیدی،
زبالههای فضايی و سیارکها و نیز به مصائب زمینی نظیر زلزله ،سیالبها ،توفانها و غیره يا هر باليی که ممکن
است ابزارهای ارتباطی را تحت تأثیر قرار دهد از جمله حمله سايبری ،پرداخته میشود.
وقتی به آينده نگاه میکنیم شاهد مالکیتهای خصوصی فزاينده و دسترسی بیشتر توسط ماهوارههای کوچك
شرکتهای تجاری خواهیم بود .در حوزه ارتباطات راه دور ،جنبه تجاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
هدايت حمل و نقل بسیار دشوار است .اما جنبه واجد کاربرد عمومی است و بنابراين مسئله امنیت مطرح میشود.
طی  30آتی ،آژانسهای عمومی در زمینه جستجوی علمی و کلیه جنبههای ايمنی و امنیت کار کنند .بقیه مسائل
به اموری تجاری تبديل خواهد شد.
آژانسهايی نظیر يیاسای درصدد همکاری با صنعت هستند .يك مشتری ،خدماتی نظیر جمعآوری زبالههای
فضايی را میخرد .يك واسطه ،در مکانهايی بسیار دور از ما ،بازيگران متفاوت را برای انجام فعالیتی مشترک
گردهم میآورد.
پرسشی که من مطرح میکنم اين است که چطور میتوانیم از مزايای فضا بهرهمند شويم؟فضا يك زيرساخت
است .بسیاری از افراد اين را ماللآور میدانند ،چشماندازی که فقط شامل جادهها و پلها است .اما من
بهشخصه زيرساخت را به عنوان عنصر الينفکی از زندگی روزمره تلقی میدانم .چنانکه ما به فضا برای
پیشبینی آب و هوا ،هدايت حمل و نقل ،ارزيابی تغییرات اقلیمی و ارتباطات راه دور نیاز داريم .اما فضا
همچنین میتواند توانايیهايی ما را تقويت کند – تا فراسوی صِرف راهحلهای فنی.
برای درک بهتر اين مسئله ،من سه «مقصد فضايی» را تعريف میکنم؛ جامعه ،اقتصاد و محیط زيست.
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فضا بر جامعه تأثیر میگذارد .مأموريتهای آپولو جهانیان را حیرتزده کرد .فضا وسوسهبرانگیز است ،به
خصوص مأموريتهای علمی و کاوشگری .تحیر يك احساس مثبت است که انگیزه و شور و شوق ايجاد
میکند .اين داستان من بود – تحت تأثیر احساس شور و شوق برای فضا – يك مهندس راه و ساختمان که
رؤياها را در سازهها میسازد – چیزی بهتر برای جامعهمان.
فضا منافعی را برای اقتصاد خلق میکند .توسعه بخش صنعت اروپا و رقابتیکردن آن در بازار جهانی جزء
اهداف يیاسای است .رقابتپذيری پاسخی است برای مقصد اقتصادی.
مورد سوم عبارت است از محیط زيست ،پديدههای روی سطح زمین از جمله تغییرات اقلیمی و مسائل مربوطه.
مأموريتهای فضايی در قبال زمین و فضای پیرامون مسئول هستند.
سه مورد مذکور ،جنبههای ارزشمند فضا هستند.
از يك منظر ديگر ،ما از مردم اروپا پرسیديم که چقدر میتوانند به پیشبرد برنامههای فضايی کمك مالی کنند.
پاسخ قاطعانه آنها  287يورو در هر سال به ازای هر نفر بود .جالب است که «تقاضای» ما برای برنامه اسپیس
 19+تنها  8يورو به ازای هر نفر بود .بنابراين ما مسلماً واجد پتانسیلهای الزم هستیم.
ما از فضا میتوانیم زمین را نظاره کنیم ،اما همچنین اقداماتی را انجام دهیم .ما میتوانیم بازيگران قدرتمندی در
جريان مبارزه با تغییرات اقلیمی باشیم .تغییرات اقلیمی نمونهای است از انديشیدن صِرف به يك مسئله بهجای
صِرف «انجام دادن آن» .ما نخست بايد ابتدا متوجه تغییرات اقلیمی میشديم .و ما اين مسئله را نه از روی زمین
بلکه از روی ونوس تشخیص داديم؛ جايی که يك اثر گلخانهای را مالحظه کرديم .بنابراين به اين فکر کرديم
که «آيا ممکن است چنین اتفاقی روی زمین هم بیفتد؟» .کشف کردن ،گام اول است.
گام بعدی نظارت است .ما  26پارامتر ،از متغیرهای اقلیمی ،را مورد نظارت قرار میدهیم تا بتوانیم آنچه واقعاً در
حال رویدادن است را ببینیم.
گام بعدی عبارت است از آگاهیبخشی .دادهها در دسترس است ،اما بايد آنها را توضیح دهید ،به طوری که
سیاستمداران و عموم مردم واقعاً متوجه شوند .فضانوردان میتوانند اين کار را انجام دهند – آنها میتوانند
احساسشان در مورد اين سیاره درخشان در تاريکی کیهان را بیان کنند .مشاهدات و احساسات آنها به ارتقاء
درک مردم کمك میکند.
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گام نهايی عبارت است از برطرف کردن چالشها؛ اين کاری است که اکنون بايد انجام دهیم .تکنولوژی
سلولهای خورشیدی ،يك تأمینکننده انرژی پاک ،در بدو امر برای فضا توسعه يافت .هدايت حمل و نقل از
طريق ماهوارههای فضايی به ما امکان میدهد که کوتاهترين ،سريعترين و اکنون پاکترين مسیر بین دو نقطه
الف و ب را طی کنیم .با تکیه بر اين قابلیت میتوان تراکم پروازها را با شناسايی میسرهای بهینه کاهش داد و به
کمك دادههای فضايی ،هواپیماها میتوانند در ارتفاعی پرواز کنند که بخار خروجی آنها به حداقل برسد و
تأثیر آن بر جو زمین تا حد ممکن کاهش يابد.
فضا همچنین عاملی برای ايجاد توازن ژئوپلیتیکی است .رؤيای من اين است که در آينده شاهد يك «دهکده در
ماه» باشیم .اين دهکده جايی است که بازيگران متفاوت گردهم میآيند تا هدف بزرگتری را محقق سازند.
منظور من مستعمرهسازی ماه نیست ،زيرا زندگی کنار هم در يك قوطی روی يك سیاره غبارآلود نبايد
چشمانداز آتی افراد باشد .اشتیاق برای ترک زمین و زندگی روی يك سیاره ديگر ،بهانه خوبی برای مراقب
نکردن از زمین نیست.
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جیسون کروسان
جیسون کروسان معاون بخش تکنولوژی در شرکت وودساید انرژی است .جیسون با بیش از
 20سابقه کار در صنعت فضایی و به عنوان یکی مدیران سابق ناسا ،دیدگاهی خوشبینانه نسبت
به فرصتهایی که بخش فضایی برای یک آینده پایدار فراهم میآورد دارد.
طی دهه گذشته ،سازمانها روی پروازهای فضايی تجاری به مدار پايینی زمین ،به ماه و فراسوی آن ،تمرکز
کردهاند .انجام اين کارها سختتر آن بوده است که انتظارش میرفت و زمانی بیش از آنچه پیشتر تصور میشد
برای عملی کردن آنها نیاز بوده است .با توجه به بهبودهای مستمر در تکنولوژی و تمايل اجتماعی فزاينده به
سفر به فضا ،من بر اين باورم که تا پايان دهه جاری ،میتوان شاهد سفرهای منظم به فضا ،ايستگاههای فضايی
تجاری ،انتقال کامل ماهوارههای کوچك به فضا جهت فراهم آوردن طیف وسیعی از خدمات جديد ،و کاوش
سطح ماه از همه زوايا بود .امر جالب توجه ديگر اين است که در آينده فقط «فضانوردان دولتی» نیستند که به
فضا و ماه میروند ،بلکه افراد ثروتمند ،هنرمندان ،مهندسان و داستانگويانی که داستان فضا را چشمانداز
خودشان روايت میکنند و با اين کار ،مشوق کاوش بیشتر و مراقبت از سیاره خودمان میشوند نیز به فضا سفر
خواهند کرد.
در حال حاضر ،نحوه تأمین سوخت در جريان سفر به فضا و حتی زندگی در فضا ،چالشهای جالب پیش روی
ما هستند .برای نمونه ،ما برای زندگی و سوخت راکتها به آب نیاز داريم .اگر ما مسئله انتقال آب به فضا را
حل کنیم ،راهحلی برای هر دو چالش مزبور خواهیم داشت .تجزيه مولکولهای هیدروژن و اکسیژن از طريق
الکترولیز میتواند اکسیژن برای تنفس ،سوخت برای سفر و در شکل اولیهاش ،آب برای زندگی را فراهم آورد.
جالب است که همان فنّاوریای است که ما از آن برای تولید هیدروژنی روی زمین استفاده میکنیم و بنابراين
همپوشانی فنی زيادی بین نقشهراههايی که در فضا میبینیم و آنهايی که مربوط به انتقال انرژی در روی زمین
هستند وجود دارد .پیامد اين امر عبارت است از اينکه سفر فضايی و تکنولوژی مورد نیاز جهت امکانپذير
ساختن زندگی روی ماه ،واجد منافعی برای همگان است.
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در گذشته ،فضا شديداً پرهزينه بود .ماهوارههايی که با صرف مقادير هنگفتی پول ساخته میشدند نبايد شکست
میخوردند .اکنون برای مثال ،با استانداردسازی کیوبست و ماهوارههای کوچك (که اساساً با اهداف
پژوهشی ،طراحی و ساخته شدند) ،ما شاهد تحول در بخش صنعت فضايی هستیم .هزينههای ماهوارهها تا حد
بسیار زيادی نسبت به گذشته کاهش يافته و بنابراين ريسك همبسته با آنها نیز کمتر شده است .کیوبست تا
حد مجموعههای بزرگی از ماهوارههای کوچك تکامل يافته که امکان رصد زمین را میسر میسازند و تقويت
ارتباطات سبب جذب سرمايهگذاریهای بیشتر شده است و همین امر سبب کاهش بیشتر هزينهها میشود.
سازمانهای فعال در توسعه چنین فنّاوریهايی هستند که تأثیر بسزايی بر اقدامات در فضا میگذارند .چنین
قلمرويی از امکانات است که اکنون موجد يك صنعت فضايی قوی و جهانی شده است.
صنعت فضايی استرالیا در مراحل ابتدايی آن است .اين مزيتی اقتصادی برای صنايع استرالیا است – ما مجموعه
متنوعی از بازيگران صنعتی را داريم که سرمايهگذاریهای پژوهشی ،توسعهای و تکنولوژی آنها مکمل
سرمايهگذاریهای صنعت فضايی است .بنابراين شرکت وودسايد به جای تأسیس يك شرکت رباتیك فضايی
ديگر ،به تأسیس کنسرسیوم استرالیايی عملیات راه دور در فضا و زمین کمك کرده است – که شامل افرادی
است که پیشتر در زمینه عملیاتهای خودکار راه دور فعالیت داشتهاند .در وودسايد ،ما درحالتوسعه
عملیاتهای راه دور و خودکار برای قابلیتهای زمینی هستیم .ما يقین داريم که میتوان از اين قابلیتها در فضا
بهرهبرداری کرد.
اگرچه شرکتهايی وجود دارند که کامالً روی بخش فضا متمرکز هستند ،کلیه شرکتها فضا را به عنوان
واسطهای برای کسب دادهها و تسهیل ارتباطات تلقی خواهند کرد .همکاریهای جديد در حال شکلگیری
است ،برای مثال در حوزه برنامهريزی کشاورزی ،و اگر شما فاقد مجموعه دادههای کسبشده از طريق فضا يا
تصاوير فضايی نباشید ،بخش بزرگی از دادهها به منظور ارتقای کسبوکار خود را از دست میدهید .به اين
ترتیب ،ما شاهد ادغام و مشارکت شرکتهای کشاورزی با شرکتهايی خواهیم بود که واجد قابلیتهای
فضايی هستند و بدين وسیله روشهای کشاورزی و تولید بهبود میبخشند.
مأموريت رفتن به مريخ تا حدودی تخیلی است مگر اينکه بدانیم چطور از منابع به منظور رفتن مريخ و ادامه
کاوش فضايی خود بهرهبرداری کنیم .من همواره يکی از حامیان جدی استفاده از ماه برای رسیدن به مريخ
بودهام .من بر اين باورم که ما از منابع موجود در ماه برای رفتن به مريخ استفاده خواهیم کرد .اگر بخواهید صرفاً
گذشته را تکرار کنید و فقط به ماه برويد ،آنگاه هیچ زيرساختی در سطح ماه يا اطراف آن قرار نمیدهید ،بلکه
صرفاً به سطح ماه میرويد و برای هر سفر هم همه چیزهای الزم را با خود میبريد .اگر بخواهید به ماه برويد و
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واجد توانايی پايدار رفتن به جاهای ديگر هم باشید ،آنگاه انبارهای مداری را در اطراف ماه میسازيد و
زيرساختهای سطحی را ايجاد میکنید تا بتوانید فضاپیماها و پیشرانها را مستقر سازيد و با آنها تا فراسوی
زمین-ماه برويد .کاوشگرهای رباتیکی که پیشتر به مريخ فرستادهايم اطالعاتی زيادی در مورد محیط مريخ و
پیشینه پتانسیل حیات به ما میگويند .احتماالً تا سال  2030اطالعات مفیدی در اين رابطه کسب خواهیم کرد.
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مأموریتهایی که پیشتر در بخش فضایی تعریف شدهاند ،قرار است امکان زندگی افراد
روی ماه در سال  2030را میسر سازند .وقتی انسانها از زمین به ماه نگاه میکنند و به این فکر
میکنند که واقعاً افرادی در آن باال زندگی میکنند ،متعاقباً جهانبینیهای ما تا حد
چشمگیری تغییر خواهد کرد.
ديلن تیلور ،رئیس و مديرعامل هولدينگهای ويجر اسپیس
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جوزف اشمیت
دکتر جوزف اشمیت یک پزشک پرواز در ناسا و یک ژنرال در نیروی هوایی ذخیره ایاالت
متحده است .وی رئیس سابق بخش آموزش پزشکی فضایی است ،که مسئول آموزش
دانشجویان پژشکی ،دیگر پزشکان پرواز ،افسران پزشکی در گروه فضانوردان و مهندسان
زیستپزشکی است .وی همچنین مسئول سابق سیستم سوابق پزشکی الکترونیک است .وی
یکی از خدمه پزشکی در مأموریتهای شاتل استیاس ،116-استیاس 120-بوده و در
مأموریتهای طوالنی سفر به ایستگاه فضایی بینالمللی حضور داشته است .دکتر اشمیت
همچنین یکی از مدیران اقامتگاه پزشکی هوافضا در بخش پزشکی دانشگاه تگزاس ،گالوستون،
است.
سفر فضايی کار شاقی نیست .انرژی بسیار زيادی میخواهد که بدنتان را در فضا با سرعت  17هزار و  500مايل
در ساعت حرکت دهید و سپس وقتی به زمین برگشتید بايد بايد اين انرژی را جبران کنید .چطور میتوان اين
کار را به طريقی ايمن انجام داد؟
تا سال  ،2030بسیاری از افراد خواهان آن میشوند و قادر میشوند که به پروازهايی زير-مداری ،مداری و شايد
حتی پرواز در مدار قمری را تجربه کنند .حتی ممکن است روی سطح ماه قدم بگذارند.
ديگر «فضانوردان» ،افراد جوان ،ورزيده و سالمت نخواهند بود؛ بلکه افراد مسنتر ،و حتی افرادی که مريضی
خاصی دارند نیز در فضايی با گرانش صفر پرواز خواهند کرد .مسافران فضا تا مسافتهای دورتری میروند و
مأموريتهای فضايی به عمق فضا و به مدت طوالنیتر میسر میگردد زيرا به کمك پیشرفتهای پزشکی و
تکنولوژی اين افراد قادر میشوند به فضا سفر کنند .میتوان تصور کرد که در سال  ،2030افرادی که تا پیش از
اين به عنوان فضانورد «فاقد صالحیت و شايستگی» بودند ،اکنون به توريستهايی بدل میشوند که با پرداخت
پول به فضا سفر میکنند.
افزايش سفرهای فضايی موجد مزايا و فرصتهای باورنکردنی میشود.
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دیگر آسمان برای ما یک حد محسوب نمیشود.
گرانش صفر بهواقع تشبیه خوبی است برای نشان دادن اينکه بدن چگونه تکامل میيابد .در رحم ،جنین در
حالت گرانش صفر قرار دارد و در همین وضعیت است که قلب ،ريهها و کلیهها تکامل میيابند .درک اينکه
سلولها چگونه کنار هم قرار میگیرند و بافتها را شکل میدهند و بافتها چگونه ساختارهای را شکل
میدهند و سپس اينها چگونه با ديگر اندامهای بدن کنش و واکنش نشان میدهند ،همگی در وضعیت گرانش
صفر امکانپذير میشود .اين امر مؤيد امکان – و فرصت بالقوه – پرورش اندامهای جديد و ترمیم ديگر اندامها
در فضا است.
مداوای بیماریهايی که در فضا تسريع میشوند نیز ممکن است ما را به سمت جلوگیری و يافتن عالجی برای
اين بیماریها سوق دهد .فضانوردان وقتی ورزش نکنند ممکن است ماهانه يك درصد از استخوانشان را از
دست بدهند ،و وقتی هم که ورزش میکنند ممکن است استخوان در موقعیت جديدی نسبت به قشر بیرونیاش
قرار گیرد .اين حالت ممکن است شبیه حالت وقتی باشد که فرد تصادف میکند ،و افراد مسنی که با خطر
شکستگیهای استخوان مواجهاند .بنابراين درک و چارهجويی برای اين وضعیت نهتنها واجد مزايايی برای
مسافران فضايی است بلکه افراد روی زمین نیز از آن منتفع میشوند.
فرض کنید از برخورد با زبالههای فضايی اجتناب کردهايد و اکنون روی سطح ماه فرود آمدهايد ،حال برای
حفظ سالمتیتان چه کارهايی بايد انجام دهید؟
محیط ماه پر از غبار است ،اما نه مانند غبار روی زمین ،بلکه غباری متشکل از سنگهای ريز آسمانی ،که اغلب
روی سطح ماه وجود دارد .اين غبار اگر وارد ريهها يا چشمان شما شود میتواند به آنها آسیب برساند.
محافظت از خود در مقابل اين ذرات غباری دشوار است .اگر اينها به لباس فضانوردی شما برخورد کند،
چگونه میتوانید فوراً آن را ترمیم کنید؟ و بعد هم مسئله تشعشعات است .روی زمین ،ما توسط کمربند ون آلن
و نیز تسوط جو زمین محافظت میشويم .روی ماه ،هیچ سپر محافظی وجود ندارد .ما بايد برای دفاع از خودمان
در مقابل تشعشعات و نیز ديگر حوادثی که در عمق فضا روی میدهند و میتوانند اثرات مرگآوری داشته
باشند ،راهی پیدا کنیم.
به نظر من برای برطرف کردن اين خطرات ،چهار گام ضروری وجود دارد.
اول از همه ،پیشگیری – شناسايی فوری خطرات بالقوه و حفظ سالمت هر کسی که میخواهد به فضا برود .در
گام بعدی ،بايد برای مواردی که امکان پیشگیری از آنها وجود ندارد آماده باشیم .هوش مصنوعی و ديگر
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تکنولوژیها نقشی کلیدی در اين رابطه ايفا میکنند ،و بررسی سوابق مسائل پزشکی در مدار و روی زمین،
توانايی ما برای تشخیص مسائل پزشکی بالقوه از طريق عالئم آنها و درمان بالقوهشان را افزايش میدهد.
ما همچنین بايد فضانوردان را تقويت و از آنها پشتیبانی کنیم ،و آنها را به دانش و مهارتهای الزم برای اتخاذ
تصمیمات سريع و اقدام فوری در هنگام بروز مسائل مختلف ،مجهز کنیم.
و نهايتاً ،وقتی برای سفر به فضا آماده میشويم ،هوش مصنوعی میتواند از طريق تحلیل اطالعات مربوط به
مأموريتهای قبلی و دادههای موجود در وضعیت سالمت افراد ،به افزايش آمادگی ما کمك کند و ما را از
اقدامات الزم و ابزارهايی که در راستای اهداف مختلف میتوانیم مورد استفاده قرار دهیم ،از مايعات الزم برای
درمان عروق گرفته تا ابزارهای جراحی که برای تعمیر تجهیزات نیز میتوان از آنها استفاده کرد ،آگاه سازد.
اين جالبترين بخش کار است؛ استفاده از آنچه در مورد گذشته میدانیم از طريق کاربست تکنولوژی و متعاقباً
يافتن راهحلهای جديد.
در نهايت ،حمايت روانی-اجتماعی نیز امری است که ناديده گرفته میشود ،اما مسئله مهمی است .ما افراد را به
محیطهايی پرخطر و دور از دسترس میفرستیم .افراد ممکن است در فضا تنها بمانند و ارتباطات اغلب دشوار
است .به اين فکر کنید که ما تا حد زيادی از طريق لمس کردن و بويیدن ارتباط برقرار میکنیم .بنابراين ،نحوه
رسیدگی ما به مسئله سالمت ذهنی واجد اهمیت اساسی خواهد بود.
در غیاب يك مشاور انسانی ،هوش مصنوعی میتواند مفید واقع شود .تغییرات رفتاری را میتوان توسط هوش
مصنوعی درک و کنترل کرد و امکان ارائه حمايت مناسب و اثربخش را میسر ساخت.
در رابطه با آينده بخش فضايی ،میتوان گفت که ديگر آسمان برای ما يك حد محسوب نمیشود .من مشتاقانه
منتظر دستاوردهای آتی هستم – و با توجه به پیشرفت پزشکیمان در فضا ،ما شاهد مزايای ملموسی برای
زندگی روی زمین خواهیم بود .ما بايد همکاری بین همه بازيگران را تضمین کنیم.
فرصتهای موجود برای همکاری و مصالحه ،بیشمار است و اين امری است که در گذشته و زمانی که آپولو
سايوز را ديدم مايه تحیر من شد .به میزانی که ما در سطح بینالمللی همکاری کنیم ،شانس بیشتری برای صلح
خواهیم داشت و نسل بشر پیشرفت خواهد کرد.
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کارن اندروز
کارن اندروز وزیر صنعت ،علوم و تکنولوژی در دولت استرالیا است ،نقشی که وی از اوت
سال  2018به عهده داشته است .وی بخش مکفرسون در کوئینزلند را نمایندگی میکند و
عضوی از حزب ملی -لیبرال است.
با توجه به رشد سريع صنعت فضايی ،استرالیايیها طی سال آتی تا  ،2030به دستاوردهای بسیاری میتوانند
برسند .به بیان نخست وزيرمان اسکات موريسون« ،فضا قوه تخیل ما را تحريك میکند و ما را به شوق میآورد.
فضا موجد توسعه و تکامل فنّاوریهايی میشود که زندگی روی زمین را بهبود میبخشند ،و فرصتهای
اقتصادی و شغلی بسیاری را پیش روی ما مینهد» .اين فرصتها روز به روز افزايش میيابد .تنوع افراد و
کسبوکارهايی که از اين اکوسیستم نوظهور منتفع خواهند مايه شگفتی استرالیايیها میشود ،چنانکه اندازه
اين بخش طی يك سال سهبرابر میشود و به  12میلیارد دالر میرسد و فرصتهای شغلی برای  30هزار نفر خلق
خواهد شد.
فضا پیشاپیش به بخشی از زندگی روزمره ما بدل شده و ادغام آن در زندگی ما بیش از پیش عیان میشود.
تکامل فنّاوریهای فضايی با نرخ سريع در حال رشد است ،و فرصتهای بینظیری را پیش روی مردم و
کسبوکارهای استرالیا قرار میدهد .برای مثال ،تکنولوژی مکانيابی ماهوارهای و کار روی بهبود دقت خدمات
مکانيابی از متر به سانتیمتر ،بسیار مهیج است ،و منافعی برای توسعه خودروهای خودکار و نزديكتر کردن
آنها به واقعیت در بر دارد.
يکی از بزرگترين چالشها عبارت است از همراه کردن مردم جامعه با خودمان در جريان اين سفر اکتشافی.
فضا حیرتانگیز است اما ما بايد اطمینان حاصل کنیم که مردم عادی استرالیا بتوانند خودشان را به عنوان بخشی
از داستان ببینند .ما بايد کاری کنیم که مردم متوجه شوند فرصتهايی شغلی صرفاً برای مهندسان و متخصصان
فیزيك نجومی نیست بلکه برای ديگر متخصصان ،از حوزه الکترونیك گرفته تا حوزه ساخت ديگهای بخار،
فرصتهايی وجود دارد.
72

یکی از بزرگترین چالشها عبارت است از همراه کردن مردم جامعه با خودمان در جریان
این سفر اکتشافی.
منافع موجود ،واقعی و ملموساند – خواه در زمینه کمك به کشاورزانمان برای مديريت کشت و کار ،شناسايی
دقیقتر محلهای آتشسوزی يا در زمینه مسیريابی دقیق.
تا سال  ،2030نهتنها کسبوکارهای فضايی بلکه کسبوکارهايی که از اين کسبوکارهای فضايی پشتیبانی
میکنند نیز رشد خواهند کرد .شرکت تکنولوژی گیلمور که يك شرکت ساخت راکت در کوئینزلند است ،در
بر گیرنده بیش از  300کسبوکار محلی کوچك و متوسط است که بخشی از زنجیره تأمین آن را تشکیل
میدهند و به اجرای پروژههای فضايی کمك میکنند.
همین اثرات جانبی است که فضا را به چنین صنعت مهیجی بدل میکند که به رشد اقتصادی استرالیا کمك
خواهد کرد.ديگر بخش فضايی صرفاً قلمرو دولتها نیست ،بلکه يك بخش تجاریِ سريعاً رو به رشد است ،که
محرک آن کاهش هزينههای پرتاب و تکامل سريع تکنولوژی است.
تعامل بین بخشهای عمومی و خصوصی ،عاملی اساسی برای پشرفت بخش فضايی در استرالیا است .آژانس
فضايی استرالیا به گونهای طراحی شده که از شرکای بینالمللیای که خواهان همکاری با کسب و وکارهای ما
باشند استقبال میکند.
يکی از نقشهای کلیدی آژانس فضايی استرالیا عبارت است از برقراری ارتباط با کسبوکارها و دانشگاههای
استرالیا .مديران آژانس در آداليد به کارکنان آژانس اجازه میدهند که تعامل با شرکای صنعتی در آنجا
بپردازند ،مثالً با اسمارتست سیآرسی و مايريوتا.در راستای تداوم رشد صنعت فضايی ،دولت استرالیا 150
میلیون دالر روی کسبوکارهای استرالیا سرمايهگذاری میکند تا به آنها کمك کند که بخشی از برنامه
بازگشت ناسا به ماه و سپس رفتن به مريخ باشند.
طرح  15میلیون دالری سرمايهگذاری فضايی بینالمللی ما نیز از پروژههای فضايی راهبردیای که در راستای
منفعت صنعت فضايی استرالیا با آژانسهای فضايی بینالمللی در رابطه باشند ،پشتیبانی میکند.عالوه بر حمايت
از متحول ساختن صنعت فضايیمان و بدل کردن آن به زنجیرههای تأمین جديد ،توافقنامههای بینالمللی بیشتری
امضا میشود تا فرصتهايی را برای صنايع استرالیا جهت بهرهبرداری از بازارهای جهانی ايجاد کند.
توافقنامههای اخیر ما توافقنامههايی هستند که با ناسا ،آلمان و آژانس فضايی اروپا به امضا رسیدهاند.
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در نهايت ،تا سال  2030فرصتهای بسیاری پیش روی مردم استرالیا قرار میگیرد .سرمايهگذاری مستمر در
صنعت فضايی به ما کمك میکند تا تصمیمات تجاری بهتری بگیريم ،بهرهوری را افزايش دهیم ،بازارهايمان را
گسترش دهیم ،مشاغل جديدی خلق کنیم ،و به مهارتهای جديدی دست يابیم .اين رويه به معنای دقیق کلمه
موجد دگرگونی اساسی شیوههای کسبوکار ما و نحوه زندگیمان میشود.
برای اولین بار در تاريخ استرالیا ،ما يك آژانس فضايی ملی خواهیم داشت که همه اين فعالیتها را هماهنگ
میکند ،و کسبوکارهای استرالیا را وارد عرصههای جهانی میکند .اين آژانس ،استعدادهای بینظیر ما را به
نمايش میگذارد .به عالوه ،شرايطی را برای کسبوکارهایمان ايجاد میکند تا با کار روی بزرگترين
مأموريتها در جهان ،مشاغل جديدی خلق کنند .و من اطمینان دارم که اين رويکرد آژانس به مردم استرالیا
کمك میکند تا متوجه فرصتهای بیشمار شغلی در بخش فضايی شوند – نسل جوان ما را ترغیب میکند تا
مطالعات در زمینههای علوم ،تکنولوژی ،مهندسی و رياضیات را دنبال کنند.
من مشتاقانه منتظر ماهها و سالهای مهیج پیش رو هستم – زمانی که آژانس فضايی استرالیا شکل بگیرد و به
بخشی اساسی از اقتصاد ما بدل شود.
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لری مارشال
دکتر لری مارشال یک دانشمند ،مبتکر در حوزه تکنولوژی ،مدیر تجاری و مدیرعامل سازمان
پژوهشهای صنعتی و علمی ،آژانس ملی علوم استرالیا است .وی قبل از پیوستن به این
سازمان در سال  ،2015مدیر و بنیانگذار شماری از شرکتها در بخشهای بایوتکنولوژی،
ارتباطات راه دور ،نیمهرساناها و سرمایهگذاری تجاری بوده است.
موقعیت جغرافیايی استرالیا در نیمکره جنوبی همواره برای فعالیتهای مرتبط با بخش فضايی جذاب بوده است.
تحول عمیق فنّاوریهای فضايی در کنار تقاضای فزاينده برای خدمات مبتنی بر فضا ،محرک ظهور عصر فضايی
جديدی خواهد شد ،و همراه با آن ،فرصتهای جديد بسیاری برای بخش فضايی استرالیا فراهم میآيد.
ويژگیهای کشور ما يعنی وسعت سرزمینی و اختالالت کم نوری و الکترومغناطیسی ،مورد بهرهبرداری تجاری
قرار خواهد گرفت و در زنجیرههای تأمین جهانی ادغام میشود .تا سال  ،2030استرالیا تکنولوژی و خدمات
مکانيابی ،درجهبندی رصد زمین ،اعتبارسنجی و تحلیل دادهها ،مديريت تسهیالت رديابی فضايی در کالس
جهانی و فعالیتهای آگاهی موقعیتی را به منظور بهرهبرداری و تقويت مزايای طبیعیمان توسعه خواهد داد.
طی دهه آتی ،زنجیره ارزش فضايی گسترش خواهد يافت ،و فعالیتهای باالدستی که روی سیستمهای زمینی،
پرتاب و کاربست اشیاء در فضا متمرکزند ،همراه با فعالیتهای پايیندستی که از دادهها و فنّاوریهای فضايی در
طیفی از کاربردهای مختلف بهرهبرداری میکنند را تحت پوشش قرار میدهد.
نوآوری در طرف پايیندستی زنجیره ارزش فضايی موجد گسترش کاربردها برای دادههاو خدمات مبتنی بر فضا
میشود ،و کسبوکارهای جديد ،صنايع جديد و راههای جديدی برای برطرفکردن چالشهای بزرگ ايجاد
میکند .ما شاهد راهحلهای مفیدی در حوزههايی نظیر کشاورزی دقیق ،مديريت زيستمحیطی ،حفاری ،و
بسیاری بخشهای ديگر خواهیم بود.
عرصههای جدیدی در صنعت فضایی گشوده خواهد شد
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«اسپیس  ،»2با تکیه بر عرضه فنّاوریهای کمهزينه و کوچك ،و سیستمهای پايدارتر و واجد قابلیت استفاده
مجدد ،با بهبود احتمالی در بخشهای نیروی برق و پیشرانها در آينده ،همچنان صنعت فضايی را تغییر میدهد.
همگرايی با پیشرفتها در عرصههای محاسبات پیشرفته ،مواد و مصالح ،رباتیك ،و تبادل فزاينده دادهها ،از
جمله از طريق هوش مصنوعی و تحلیلهای پیشرفته ،موجد تحوالت بیشتر میشود.
عرصههای جديدی در صنعت فضايی گشوده خواهد شد ،از جمله توريسم فضايی ،انرژی فضايی ،ساخت و
تولید در فضا ،حفاری سیارکها ،و مأموريتهای کاوش در عمق فضا .استرالیا به عنوان يکی از پیشگامان ارائه
خدمات تحقیق و توسعه به آژانسهای فضايی بینالمللی ،به عضوی از مأموريت آرتمیس ناسا برای سفر به ماه
بدل خواهد شد.دادههای فضايی ،چشماندازی يکتا را برای ما فراهم میآورد که دسترسی به آن از طريق ديگر
منابع میسر نیست .استرالیا از ماهوارهها به منظور نظارت بر رصد زمین و بهبود شیوههای مديريتی استفاده خواهد
کرد.
تکنولوژیها ،خدمات و مدلهای کسبوکار فضايی نوآورانه ،عامل دگرگونکننده در صنعت فضايی خواهد
بود ،اما همچنین از طريق ادغام نوآوریها در زندگی روزمره سبب دگرگونی صنايع روی زمین میشود .صنايع
کامالً جديدی خلق خواهد شد ،نظیر صنايع «دادهکاوی» که به استخراج ارزش از دادههای فضايی میپردازند.
حجم دادهها به واسطه فضا چندين برابر میشود ،چنانکه پردازش آنها فراتر از توان ما خواهد بود – اکنون
دادههايی که ما فقط در سازمان پژوهشی علوم و صنايع از طريق فضا دريافت میکنیم بیش از دادههايی است که
اينترنت جهانی خلق میکند! و در سطح جهانی ،حجم روزانه دادههای خلقشده همچنان افزايش خواهد يافت،
و محرک آن هم عبارت خواهد بود از استفاده بیشتر از حسگرها در صنايع ،دولتها و منازل و ديجیتالیشدن
فزاينده اين عرصهها.
بنابراين هوش مصنوعی بايد به کار گرفته شود تا به ما در تبديل اين حجم عظیم دادهها به بینشهای اصیل و
تصمیمات عملیاتی کمك کند.
تبادل دادهها و همبسته با آن ،تحلیل دادههای بزرگ موجد ارزشی چشمگیر در صنايع خواهد شد .تنوع بیشتر،
دسترسی سريعتر ،و حجم دادههای کسبشده از طريق پلتفرمهای مبتنی بر فضا ،وقتی به نحوی هوشمندانه مورد
استفاده قرار گیرند ،امکان تصمیمات آگاهانهتر و افزايش بهرهوری را میسر میسازند .اين امر مستلزم يك
تغییر-گام در تکنیكهای تحلیل دادهها است ،از جمله در هوش مصنوعی ،يادگیری ماشین و پردازش همزمان.
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آژانسهای پژوهشی ملی نظیر سازمان پژوهشی علوم و صنايع همچنان مسئول هدايت بخش پژوهشهای فنی
خواهند بود و تسهیالت پژوهشی ملی را مديريت میکنند .ما همچنان به استفاده از پژوهش با «فنّاوریهای
پیشرفته عمیق» که برای شرکتهای کوچك بسیار پرهزينه است ادامه میدهیم ،و با شرکتهای کوچك و
متوسطی که محصوالت پژوهش ما را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه میکنند همکاری میکنیم و از مسیر
تجاریسازی پژوهش حمايت میکنیم.
زنجیره ارزش فضايی يکپارچه استرالیا در سال  ،2030با مشتريان داخلی و بینالمللی ،همچنان به واسطه روابط
حسنه استرالیا در راستای منفعت ملی ،مثالً روابط با ناسا ،تقويت خواهد شد.
به گمان در آينده بخش بزرگتری از مردم استرالیا از فنّاوریهای توسعهيافته برای مأموريتهای فضايی منتفع
خواهند شد .زمانی را به ياد میآورم که ما به خاطر محصوالت خوراکی و نوشیدنی که فضانوردان خوردند و
نوشیدند هیجانزده شديم ،اما اين فرايند بايد تقويت شود و به فنّاوریهای متحولکننده زندگی که چالشهای
زيستمحیطی ،صنعتی و انرژی را برطرف میکنند بدل شود.
صنايع استرالیا با تکیه بر منابع طبیعیمان رشد کردهاند ،مثالً کشاورزی و ساخت و تولید ،که عنصری اساسی
برای توسعه راهحلهايی در رابطه با منابعی که ما در ديگر سیارههای میيابیم خواهند بود .مواد جديدی که ما
برای حل کردن مشکالت در فضا میسازيم میتوانند به نوبه خود برای متحولساختن بازارهای کاالی مبتنی بر
مواد خام به محصوالت بی نظیر و پرسود برای صادرات ملی ،به کمك کنند.
در راستای رشد صنعت فضايی ملی ،استرالیا بايد از مزايا و نقاط قوت طبیعیاش بهرهبرداری کند ،و آنها را با
گرايشهای صنعتی همسو سازد .بهرهبرداری کامل از اين مزايا مستلزم سرمايهگذاری روی توانمندسازهای
بنیادی کلیدی ،نظیر زيرساختها ،اکوسیستمهای تجاری و قابلیتهای تحقیق و توسعه است.
موفقیت صنعت فضايی ما منوط به توانايیمان برای تقويت و نشاندادن پیوند میان اقتصاد فضا ،تأثیر آن بر
زندگی مردم استرالیا و رقابتپذيری صنايع کشور است .فرصتهای فزايندهای به منظور بهرهبرداری از
تکنولوژیها و قابلیتهای برتر استرالیا ،و به منظور کاربست فنّاوریهای فضايی در زندگی روزمره ،پیش روی
سرمايهگذاریهای تجاری استرالیا خواهد گرفت.
رشد صنعت فضايی کشور ما مستلزم فرهنگی نوآورانه و جاهطلبی جهت به چالش کشیدن و تشويق نسلهای
آيندهمان است.
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سازمان پژوهشهای علوم و صنايع ،پیوندی است میان پژوهش عمومی و صنعت تجاری .گسترش تکنولوژی و
انتقال دانش ،محرکی کلیدی باری کاوش در فضا است ،و تحقیق و توسعه شامل کاربستپذيری اين
تکنولوژیها در صنايع زمینی و زندگی روزمره است.
در راستای بهرهبرداری کامل از ارزش تکنولوژی فضايی ،صنعت فضايی بايد در پیوند با کلیه بخشهای صنعتی
استرالیا قرار گیرد .يك انجمن تخصصی با هدف مشخصِ کاربست اين تکنولوژیها در ديگر صنايع میتواند به
تقويت همکاریهای بینالمللی و انتقال تکنولوژی و دانش به درون و بیرون از برنامههای فضايی کمك کند.
برای مثال ،انگیزه مأموريتها در عمق فضا برای کوچكتر ،سبكتر و قویتر کردن تجهیزات ،مشخصاً برای
صنعت حفاری مفید است.
در کنار توسعه بازار تجاری ،تنظیم ضوابط قانونی توسط دولت در حوزه نوآوریهای فضايی محلی ،سبب
تشويق صنعت فضايی استرالیا و کمك به آن میشود ،و به حفظ حجم عظیمی از قابلیتهای حیاتی در کشور
نیز کمك خواهد کرد.
برای مثال ،تداوم گشودگی مخازن داده دولتی ،امری حیاتی در راستای توسعه خدمات ارزش-افزوده فضايی
است.
استرالیا نقاط قوت بسیاری دارد که میتوان در جريان رشد صنعت فضايی کشور از آنها بهرهبرداری کرد – ما
جايگاه برجستهای در حوزه تخصصهای علمی و تکنولوژيك داريم ،و در سرزمین خود واجد دارايیهای
طبیعی بسیاری هستیم.
اما فضا يك صنعت جهانی است و استرالیا يك بازيگر جديد و کوچك است ،بنابراين برای تعامل با ديگران و
نهايتاً رقابت با آنها ما بايد شبکه بینالمللی خود را از طريق تقويت پیمانهای موجود و پیشبرد پیمانهای جديد
بر اساس منافع مشترک ،ارزشهای مشترک ،و منفعت متقابل ،گسترش دهیم.
من اطمینان دارم که ما تخصصهای مهیج و بینظیری برای عرضه به جهانیان داريم ،اما همواره بايد اطمینان
حاصل کنیم که منافع استرالیا همواره تأمین شود.
اين خطر وجود دارد که ما دچار خودبزرگبینی شويم – فراموش کنیم که در مقايسه با فضا و جماعت فضايی
بینالمللی چقدر کوچك هستیم .ما بايد روی حوزههايی که در آنها میتوانیم بهواقع ارزشمند و متفاوت باشیم
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تمرکز کنیم ،و اگر به نحوی متمرکز عمل نکنیم ،به دستاورد چشمگیری دست نخواهیم يافت و ناديده گرفته
خواهیم شد.
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مگان کالرک
دکتر مگان کالرک رئیس آژانس فضایی استرالیا و یکی از مدیران شرکت ریو تینتو است.
پیش از این ،وی مدیر اجرایی سازمان پژوهشهای علوم و صنایع ،مدیر انام روتچلید و
پسران (استرالیا) و معاون بخش تکنولوژی و متعاقباً معاون بخش سالمت ،ایمنی و محیطزیست
در بیاچپی بیلیتون بوده است.
طی ده سال آتی فرصتهای بزرگی پیش روی استرالیا بنا به نقش آن در بخش فضايی ،قرار میگیرد .تا سال
 ،2030ما با شرکای تجاری و آژانسهای بینالمللی ،نظیر ناسا و آژانس فضايی اروپا ،در مأموريتهای فضايی
مشترک مشارکت خواهیم کرد .استرالیا از جايگاه بینظیرش در نیمکره جنوبی استفاده میکند تا به میزبان
ايستگاههای زمینی دولتهای مختلف و قلمرويی برای ارسال دستورات و دريافت اطالعات از ماهوارهها و
فضاپیماهای موجود در مدار پايینی زمین بدل شود .استرالیا يك مکان جغرافیايی حیاتی برای ارتباطات با فضا،
نهتنها در مدارهای پايین و متوسط ،بلکه به عنوان بخشی از شبکه ارتباطات قمری ،خواهد بود .من اطمینان دارم
که ما به مرکز ارتباطات با مريخ و ايستگاه فضايی بینالمللی بدل خواهیم شد ،و اين امر الهام بخش نسل بعدی ما
خواهد بود.
به ياد داشته باشید که مردم استرالیا نوآورند ،و ما کشوری هستیم که وایفای را ابداع کرد .استرالیا میتواند
نقشی محوری در نسل بعدی تکنولوژی ارتباطات ايفا کند چراکه ما از نور لیزری به منظور برقراری در ارتباط
در فضا و بین فضا و زمین استفاده میکنیم .استرالیا جزيرهای بزرگ با نواحی دوردست وسیع است .تا سال
 ،2030فضا به بخش الينفکی از شبکههای ارتباطاتی ما بدل میشود که زمین و دريا و هوافضا را در پیوند با هم
قرار میدهد .قطارها ،کامیونها و تاکسیهای ما با استفاده از ماهوارههای مکانياب جهانی و شبکههای تلفن
همراه از مکان دقیق خودشان در مقیاس سانتیمتر مطلع میشوند.
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در سال  2030مشاغلی خواهیم داشت که امروز فقط میتوانیم درباره آن خیالپردازی کنیم.
سومین حوزه مشارکت فعاالنه استرالیا در فضا عبارت است از بکارگیری دانشمان در بخش رباتیك در راستای
مديريت دارايیهای راه دور .به بیان ساده ،ما از رباتهای نگهداری و عملیاتی که پیشاپیش در صنايع نفت و
گاز از آنها استفاده میکنیم بهرهبرداری خواهیم کرد – اما در سیارههای ديگر .رباتها در انجام کارهايی که
ما میدانیم بايد روی ماه و مريخ انجام دهیم به ما کمك خواهند کرد .در آينده شاهد کاربست اين پیشرفتهای
حوزه عملیات راه دور در کشور خود خواهیم بود ،و اين امر استرالیا را قادر میسازد تا موقعیت خود به عنوان
بازيگر برجسته عملیاتهای راه دور را حفظ کند.
اگرچه ممکن است برخی نگران تأثیر تکنولوژی بر مشاغل باشند ،اما به گمان من ،ما عمالً مشاغل جديدی را
خلق خواهیم کرد ،مشاغلی که اکنون نمیتوان آنها را تصور کرد .ما شاهد مشاغلی خواهیم بود که وظیفه آنها
ساخت و کنترل رباتهايی است که روی زمین نیستند ،بلکه روی سطح ماه يا مريخ يا روی اجرام سماویای
که مورد کاوش قرار میدهیم ،هستند .تا سال  ،2030بسیاری از بچهها به سراغ اين مشاغل میروند و آنها را
کامالً عادی تلقی میکنند.
ما اغلب بر اين گمانیم که تمرکز صنعت فضايی روی علوم ،تکنولوژی ،مهندسی و رياضیات است .اما در واقع،
چنان طیف وسیعی از فرصتها در عمل وجود دارد که اگر افراد عالقهمند به پیوستن به صنعت فضايی هشیار
باشند ،با شگفتی مشاهده میکنند که در اين عرصه برای همه افراد کاری وجود دارد .برای مثال ،به فالسفه و
عالمان اخالقیات نیاز است تا تأثیر اکتشافات احتمالی حیات در فضا را تحلیل کنند؛ به وکال نیاز است تا به
مسائل مربوط به پیمانهای چندجانبه در جريان همکاریهای فضايی بپردازند؛ به متخصصان ارتباطات برای
انجام مأموريتهای طوالنیتر در عمق نیاز خواهد بود؛ و متخصصان الکترونیك نیز بايد به برقراری اتصاالت
کمك کنند .بنابراين به بیشمار شغل در اين عرصه نیاز خواهد بود .پس اکنون به نسلهای جوانترمان که
مشتاق فعالیت در اين عرصه هستند میگويم که به گمان من مهمترين نکات عبارتند از کنجکاو ماندن ،کسب
آگاهی پیرامون کارهايی که در صنعت فضايی انجام میشود و دنبالکردن گرايشی که حقیقتاً به آن عالقه
داريد.
اما به منظور اينکه به جاهطلبیهای خود برای سال  2030دست يابیم ،تکنولوژی در برخی از حوزهها بايد
پیشرفت کند .اوالً ،برای مأموريتهای طوالنیتر ما شديداً به راکتها بزرگتر و سیستمهای پیشران بديع نیاز
داريم ،که امکان سوختگیری مجدد آنها در مدار وجود داشته باشد .به عالوه ،يکی از بزرگترين
چالشهايی که در جريان کار روی مريخ با آن مواجه خواهیم شد ،قرار گرفتن در معرض تشعشعات است.
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ايستگاه فضايی بینالمللی تنها حدود  400کیلومتر با زمین فاصله دارد ،يعنی تحت پوشش میدان مغناطیسیمان
است .وقتی ما فراتر از اين فاصله ،به سمت مريخ و ماه برويم ،در قلمرويی قرار میگیريم که سپر محافظ خوبی
ندارد .اگرچه آب مانع خوبی در برابر تشعشعات است ،و احتماالً بخشی از راهحل است ،اما اين مسئله هنوز برای
مأموريتهای انسانی کامالً حل نشده است.
عمده کارهايی که ما در فضا انجام میدهیم خودکار میشود ،چنانکه در ايستگاه فضايی بینالمللی میبینیم ،که
البته در بدو امر برای انسانها طراحی شده بود .ما به دروازههای قمری خودکاری دست میيابیم که در مدار ماه
قرار میگیرند و سفر به ديگر سیارات را میسر میسازند .با اين وجود ،کاوش فضايی تا فراتر از پتانسیل طبیعی
انسانها گسترش میيابد .من بهواقع بر اين باورم که انسانها همچنان بخشی از برنامههای کاوش فضايی ما
خواهند بود .ما سالها است که فضاپیماها ،مدارپیماها و ماهوارهها را به فضا میفرستیم ،و بدينوسیله به
بینشهايی درباره فضا دست يافتهايم که تا پیش از اين فاقد آنها بوديم ،با اين وجود ،اين دستاوردها هیچوقت
عطش ما برای کاوش فضايی حقیقتاً «انسانی» را فرو ننشانده است.
مسلماً تا سال  ،2030ما به گذشته نگاه کنیم و در مورد يك صنعت فضايی رو به رشد و قوی در استرالیا تأمل
میکنیم .ما مشاغلی خواهیم داشت که تصورش را هم نمیکرديم .امیدوارم روزی از ماه و مريخ به گذشته
بنگريم و بدانیم که همواره در جريان کاوشهای فضايی ايمنی افراد را تضمین کردهايم ،و هیچوقت نیروهای
انسانی خود را در فضا و در جريان مأموريتها از دست ندادهايم ،و در آن محیط به عنوان يك شهروند جهانی
بسیار مسئول عمل کردهايم.
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نیکوالی خلیشتف
نیکوالی خلیشتف مسئول بخش آینده پلتفرمهای سیال در مجمع اقتصاد جهانی است و
همچنین شورای آینده جهانی را در بخش فنّاوریهای فضایی مدیریت میکند ،که
متخصصین ذینفعان جهانی در بخش فضایی را گردهم میآورد .نیکوالی که مشتاقانه مسائل
مربوط به پتانسیل بشر برای فراتر رفتن از کره زمین و یافتن عرصههای جدید را دنبال
میکند ،یکی از رهبران فکری و مشوقان کاوش فضایی است.
به نظر شما در سال  2030شاهد چه تغییرات بزرگی در بخش فضایی خواهیم بود؟
به گمان من عالقهمندان به فضا متعجب نمیشوند از اينکه در آينده فعالیتهای تجاری افزايش خواهد يافت ،از
جمله در حوزه توريسم فضايی که فضا را در سرخط اخبار و در اذهان مردم جای میدهد .وقتی مردم بتوانند از
پس از هزينههای سفر فضايی برآيند ،ما به مرور با افرادی آشنا میشويم که واقعاً توانستهاند به فضا سفر کنند .ما
شاهد پرتاب منظومههای ماهوارهای بزرگ خواهیم بود ،که البته خطراتی دارد ،به خصوص با توجه به وجود
زبالههای فضايی .شانس زيادی وجود دارد که بتوانیم تا سال  2030افرادی را به ماه بفرستیم .حتی ممکن است
شاهد آن باشیم که کشورها يا بازيگران تجاری در آنجا پايگاه دائمی ايجاد کنند.
اين عوامل ،فضا را برای عموم مردم ملموستر و دسترسپذيرتر میسازند ،و به خصوص بر ذهنیت کودکان و
نحوه درک آنها از بخش فضايی تأثیر میگذارند .ده سال آتی واجد تأثیر فرهنگی عمیقی خواهد بود.
به نظر شما چطور میتوانیم یک آینده پایدار را تضمین کنیم و ده سال بعد وضعیت چگونه
خواهد بود؟
يکی از بزرگترين چالشهای پیش روی ما مسئله قابلیت پايداری است .مسئله زبالههای فضايی بسیار جدی
است و کار کردن در عرصههای مختلف به منظور پیشگیری از اين مسئله و برطرف کردن آن واجد اهمیت
است.
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در رابطه با منظومههای بزرگی که قرار است واجد سیستمهای مديريتی قوی باشند ،بسیار مهم است که امکان
هدايت خودکار آنها وجود داشته باشد و بتوانند فوراً به هر حادثهای واکنش نشان دهند .همگام با توسعه اين
موارد ،نابود کردن فعاالنه زبالههای فضايی و خارج کردن ماهوارهها از مدار نیز بايد مدنظر قرار گیرد.
برای تضمین اين موارد ،رهنمونهای موجود بايد تقويت شود .بسیاری از متخصصان حوزه فضايی بر اين باورند
که رهنمونها در اين رابطه چندان سختگیرانه نیستند ،و مثالً «قاعده -25سال» برای زمان خارج کردن ماهواره
از مدار ،متناسب با واقعیتهای قرن بیست و يکم نیست.
جنبههايی از صنعت فضايی به طور مستقل ساخته و پرداخته خواهند شد و منتظر رهنمونهای رسمی يا ضوابط
قانونی نمیمانند .من باورم که صنعت فضايی به سمت انجام کارهای درست گرايش دارد و به نحوی اختیاری
درصدد تضمین سالمت کلی محیطهای مداری برمیآيد .اين امر به لحاظ تجاری و نیز با توجه به مسئله قابلیت
پايداری ،قابل درک است .تمیز کردن محیطهای مداری دشوار است ،بنابراين يك يا دو تصادف میتواند
بهواقع سبب نابودی آن برای دههها و شايد قرنهای آتی شود.
تهديد بزرگ بعدی – يك تهديد و فرصت – عبارت است از مسابقه بر سر منابع .تا سال  ،2030ما شاهد
بازيگران عمومی يا خصوصیای خواهیم بود که مأموريتهايی را برای رفتن به سیارکها يا به ماه به منظور
استخراج منابع ،برنامهريزی میکنند .برای جلوگیری از يك سناريوی «غرب وحشی» در فضا بايد رهنمونهايی
تنظیم شود :چطور میتوان از آن منابع استفاده کرد ،و چه کسی حق استفاده از آنها را دارد .ما بايد تضمین
کنیم که بخش تجاری فرصتی برای توسعه صنعت فضايی داشته باشد ،اما اين امر بايد ضمن توجه به مسئله
قابلیت پايداری صورت گیرد.
فضا ملموستر و دسترسپذیرتر خواهد شد.
به نظر شما ظرف یک بازه زمانی ده ساله شاهد چه نوع کسبوکارهای فضایی خواهیم بود؟
توريسم فضايی طی ده سال آتی به جايگاه مهمی دست میيابد .به گمان من ما شاهد ارائه طیفی از پیشنهادات
متنوع در فضای زير-مداری خواهیم بود ،از جمله بالونهايی که در ارتفاعات بسیار باال به پرواز درمیآيند .اين
ممکن است گزينه قابل دسترستری باشد که مردم عادی را به فضا نزديكتر کند .امکان راهاندازی هتلهای
فضايی هم وجود دارد ،و حتی ممکن است تا سال  2030شاهد راهاندازی يکی از اين هتلها باشیم.
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در رابطه با مسئله بهرهوری ،منظومههای بزرگی شامل صدها ماهواره وجود دارد ،و اين میتواند فرصتها و
ارتباطات مهیجی را فراهم آورد .مسئله ديگری که در همین رابطه و از جنبه تجاری وجود دارد عبارت است از
مسئله حذف فعاالنه ماهوارهها و راکتهای قديمی و تکههای بزرگ زبالههای فضايی.
سرويس ،تعمیر و سوختگیری مجدد نیز از کسبوکارهای رو به رشد هستند ،به اين ترتیب ،نوآوریهای
تکنولوژيك بیشتری در حوزه خدمات مداری عرضه میگردد ،که از رشد بخش فضايی و توسعههای آتی آن
پشتیبانی میکند.
پرتابهها نیز همه اين توسعهها را تقويت میکنند .تأمینکنندگان پرتابهها در تالشند تا بهینهترين خودروی پرتابی
را تکامل بخشند .قابلیت استفاده مجدد ،يکی از عوامل تجاری بزرگ خواهد بود ،و به گمان من تا سال  2030به
معیار سنجش بدل میشود.
به نظر شما گروههایی نظیر مجمع در دهه پیش رو چه نقشی در بخش فضایی ایفا خواهند
کرد؟
بخش فضايی حوزهای است که در آن شاهد همکاری فزاينده ذینفعان هستید – بازيگران تجاری کوچك و
بزرگ ،نهادهای دولتی ،سازمان ملل ،بنیادهای مختلف و حتی افراد – که نقشی فعال را در اين عرصه ايفا
میکنند .مجمع میتواند از توسعه فرايندهای رسمی و توسعه بهترين رهنمونهای عملی حمايت کند ،و همچنین
پلتفرمی غیررسمیتر و بیطرفانه را برای همکاری و نقشآفرينی ذینفعان چندگانه فراهم آورد .مجمع میتواند
بستری را برای گردهم آمدن اين ذینفعان و بحث پیرامون مسائل و فرصتها در عرصههای فعالیت مربوطهشان
فراهم آورد .در چنین محیطی همه میتوانند اظهارنظر کنند و اين امر به اعتمادسازی کمك میکند.
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«وقتی از فضا به زمین نگاه میکنید به نظر میرسد که زمین ،فضاپیمای ماست و افراد ساکن
روی آن ،خدمه فضاپیما هستند .چنین چشماندازی ما را قانع میکند که باید مراقب زمین
باشیم و از آن محافظت کنیم».
پامال ملروی
مشاور ،آژانس فضايی استرالیا – فضانورد سابق ناسا
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نوبو اوکادا
نوبو اوکادا بنیانگذار و مدیرعامل استروسکیل است .این شرکت که در سال  22013تأسیس
شده ،راهحلهایی را برای خدمات حذف فعاالنه زبالههای فضایی جهت جلوگیری از انباشت
رو به رشد و خطرناک زبالهها در فضا ،ارائه میدهد.
برای ده سال آتی چه انتظاراتی میتوانیم در بخش فضایی داشته باشیم؟
بخش فضايی به سرعت از لحاظ سرمايهگذاری ،نوآوری ،بهرهبرداری و اکتشافات گسترش میيابد .طی ده سال
آتی ،جامعه از انبوه مزايای ناگفتهٔ حاصل از عالقه فزاينده به فضا مطلع میشود ،اما پیامدهايی وجود خواهد
داشت .اين گسترش سريع ،يکی از دو سناريو زير را در پی خواهد داشت :يك محیط فضايی پايدار يا يك
محیط فضايی ناپايدار .تراکم اشیای موجود در فضا در حال نزديكشدن به سطحی بحرانی است و وقتی ما
هزاران ماهواره ديگر را در آينده نزديك به فضا بفرستیم ،امکان برخوردهايی که منجر به بیشتر شدن زبالههای
فضايی میشود افزايش خواهد يافت .اين امری حیاتی است که هماکنون در اين رابطه اقدام شود ،در غیر اين
صورت ما به سمت سناريوی يك آينده ناپايدار پیش خواهیم رفت.
«هماکنون برای رسیدن به یک فضای پایدار اقدام کنید».
به نظر شما چالشهای اصلی پیش روی دستیابی به پایداری در فضا چه مواردی هستند؟
برای پاسخ به اين سؤال از يك تشبیه استفاده میکنم؛ اگر در بزرگراهی يك ماشین خراب مشاهده شود،
خدمات کمکی جادهای آن ماشین را جابجا میکنند تا خطری برای ديگر خودروها ايجاد نشود .برای تسهیل
اين کار ،قواعد جادهای ،يك سیستم کنترل ترافیك و يك خدمات جابجايی خودروها وجود دارد .سیستمهای
مشابهی را میتوان در مورد فضا اعمال کرد .اين «بزرگراههای» مداری پیشاپیش خیلی شلوغ شدهاند و بیش از
 23هزار تکه از زبالههايی که قطر آنها بزرگتر از ده سانتیمتر است و صدها میلیون تکه کوچكتر در اين
بزرگراهها وجود دارد .ما به مديريت شفافتری برای ترافیك فضايی نیاز داريم ،که شامل آگاهی بهتر از محیط
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مداری ،و تکنولوژی ايمن و قابل اطمینانِ جمعآوری زبالهها است .جماعت فضايی در حال برداشتن گامهايی
در اين راستا است و بحث و گفتگوهای جهانی بر سر توسعه رصدهای دقیقتر و شفافتر در جريان است – که
همچنین با عنوان آگاهی از موقعیت فضايی نامیده میشود – و شرکتهايی مثل شرکت ما در حال روی
تکنولوژی و سیاستهای الزم به منظور تسهیل جمعآوری فعاالنه زبالهها هستند.
به نظر شما طی ده سال آتی امکان دستیابی به توافق بر سر قوانین فضایی وجود دارد؟
در مقايسه با شش يا هفت سال قبل ،ما شاهد افزايش مباحث قانونی در سراسر جهان بودهايم .اگر به دو تا سه
پیش نگاه کنیم ،تنها سازمان ملل و کمیته همکاری بین آژانسها در حوزه زبالههای فضايی ،مباحثات فشردهای
پیرامون موضوع زبالههای فضايی داشتند .اکنون شاهد آن هستیم که انجمنهای تجاری ،ائتالفهای صنعتی،
دانشگاه ،و برخی اوقات حتی کشورهای منفرد گردهم میآيند تا قواعد و رهنمونهايی را تدوين کنند ،بنابراين
آگاهی از اين مسئله تا حد زيادی افزايش يافته است .يکی از چیزهايی که سبب اطمینانخاطر بیشتر من در رابطه
با آينده میشود اين است که در ژوئن  ،2019کمیته استفادههای صلحآمیز از فضای بیرونی در سازمان ملل با
رهنمودهايی برای پايداری بلندمدت فعالیتها در فضای بیرونی موافقت کرد .البته ،اينها صرفاً رهنمود است،
اما اغلب رسیدن به يك توافق همگانی بر سر مسائل بینالمللی کامالً دشوار است ،بنابراين به گمان من سازمان
ملل پلتفرم خوبی برای حصول اجماع بینالمللی بر سر مسائل جهانی است .ما شاهد پیشرفتهايی نسبت به
چندين سال قبل بودهايم و اکنون من نسبت به آينده خوشبینتر هستم.
به نظر شما چگونه میتوانیم بر برخی از چالشهای هزینهای که پیش روی دستیابی به هدف
پایداری در فضا وجود دارد غلبه کنیم؟
اگر هزينههای خدمات خاصی زياد باشد آنگاه مردم در استفاده از آن مردد میشوند .ما به قیمتهای معقولی
برای خدمات جمعآوری زبالههای فضايی نیاز داريم و در حال نزديكشدن به چنین مرحلهای هستیم .اگر از
مثال کلروفورکربنها استفاده کنیم ،همه میدانستند که اين گاز در حال نابود کردن اليه اوزون است اما در آن
زمان هیچ فنّاوریای برای جايگزينکردن آن وجود نداشت .به لطف نوآوری ،شرکتها به گزينههای
جايگزينی رسیدند ،و در بدو امر ،اين گزينهها بسیار گران بود .با اين وجود ،دولتها گردهم آمدند و همکاری
کردند تا مسئله حذف اين گاز را ضابطهمند سازند و در نتیجه ،قیمت گزينههای جايگزين به حد معقولی رسید.
به نظر من راهحلهای مقرون به صرفه جمعآوری زبالههای فضايی ،به انگیزهای برای کشورهای مختلف بدل
میشوند تا با گامهای بعدی برای يك فضای پايدار موافقت کنند .در سال  ،2020شرکت استروسکیل اولین
تکنولوژی تجاری جمعآوری زبالهها با استفاده از تکنولوژی جمعآوری مغناطیسی را عرضه خواهد کرد .ما پس
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از پژوهش مجدد در رابطه با گزينههای مختلف ،به اين نتیجه رسیديم که آهنرباها سبكوزنترين و
کمهزينهترين راهحل برای جمعآوری اشیاء هستند .حداقل يك تأمینکننده ماهوارهای ديگر نیز گزينه مشابهی
را در نظر دارد – در دسامبر  ،2019وانوب اعالم کرد که صفحاتی را به منظور جمعآوری زبالهها روی
ماهوارههايشان قرار میدهد که با آهنرباها سازگار هستند .اين گامی در مسیر درست برای استانداردسازی
بهترين شیوهها جهت بدلشدن به يك بازيگر مسئول در فضا است.
در سال  2030فعالیتهای مربوط به جمعآوری و حذف زبالههای فضایی به چه صورت
خواهد بود؟
من امیدوارم که در سال  2030شاهد فعالیت جمعآوری و حذف زبالههای فضايی به عنوان کاری رايج در فضا
باشیم ،بسیار شبیه به مديريت پسماند در روی زمین .ما خواهان آنیم که اين کار چنان رايج شود که نهايتاً از
سرخط اخبار خارج شود .در شرکت استروسکیل نیز ما خواهان گسترش کسبوکارمان تا حوزه خدمات
مداری هستیم .اجازه دهید فرض کنیم ده درصد ماهوارهها در فضا از کار میافتند .نخست ،ما بايد با حذف
آنها از مدار به مسئله رسیدگی کنیم ،اما پرسش بعدی اين است که چطور میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که
 90درصد باقیمانده ماهوارههای فعال همچنان فعال بمانند؟ با خدمات مداری نظیر افزايش طول عمر ،تغییر
مکان ماهواره ،تعمیر و سوختدهی مجدد ماهواره ،میتوانیم مانع از آن شويم که اين ماهوارهها در آينده به
زبالههای فضايی تبديل شوند .به گمان من اين ارائه چنین خدماتی به يك بازار بزرگ دست خواهد يافت.

89

پامال ملروی
پامال ملروی یکی از مشاوران آژانس فضایی استرالیا و مدیر بخش تکنولوژی و سیاستگذاری
فضایی در شرکت سیستمهای نووا است .وی همچنین سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی ایاالت
متحده ،فضانورد سابق ناسا و فرمانده شاتل است و بیش از  38روز را در فضا سپری کرده
است.
تا سال  ،2030تغییرات اساسی در نقش دولت درون بخش فضايی وجود خواهد داشت .انتظار میرود که شاهد
تجاریتر شدن فضا باشیم .کافیست که به وضعیت سال  2010در اياالت متحده نگاه کنید ،يعنی زمانی که تنها
شمار معدودی از افراد چیزی در مورد فضای تجاری شنیده بودند – تا حد زيادی برای اکثر افراد نامحتمل به
نظر میرسید که ما بتوانیم در زمینه رفتن به فضا که از لحاظ تکنولوژيك بسیار چالشبرانگیز است ،به
دستاوردهای تجاری دست يابیم .اما امروزه ،وضعیت بهکلی متفاوت است .سازمانهايی نظیر ويرجین گلکتیك
در حال بدلشدن به بازيگران بزرگ هستند و اين گرايش طی ده سال آتی ادامه خواهد يافت ،همانطور که در
ديگر صنايع مرتبط با حمل و نقل چنین بوده است.
اگرچه سرمايهگذاریهای تجاری در بخش فضايی به امری رايجتر بدل خواهد شد ،اما حمايت دولتی همچنان
واجد اهمیت خواهد بود .برای مثال ،در کمتر از دو سال از زمان تشکیل آژانس فضايی استرالیا ،اين کشور
پیشاپیش گامهايی برداشته که میتوان آنها را حیرتانگیز توصیف کرد .يکی از نکاتی که من همواره به
ديگران میگويم اين است که همه آژانسهای فضايی با چالشهايی مواجهاند .استرالیا در برهههای آتی با
مشکالتی مشابه مشکالت ديگر آژانسهای فضايی بالیدهتر مواجه خواهد شد ،در نتیجه آنها گردهم میآيند و
در کنار هم به رفع چالشهای آتی میپردازند .آنگاه استرالیا به يکی از بازيگران بزرگ در جماعت فضايی
جهانی بدل خواهد شد.
پیشرفت استرالیا در فضا به عنوان یک بازیگر بینالمللی حیرت انگیز است
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من بر اين باورم که ما طی دهه پیش رو شاهد تکنولوژیها و ايدههای جالبی خواهیم بود .بخشهای حفاری،
نفت ،گاز و مديريت دارايیهای راه دور ،ارزشمندترين دارايیها در میان دارايیهای تکنولوژيك استرالیا
هستند؛ به نظر من اين صنايع در فضا مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.
در رابطه با مهارتها میتوان گفت که انواع مختلف رشتههای مهندسی همچنان در صنعت فضايی واجد اهمیت
بسیاری خواهند بود .من همچنین بر اين باورم که فنّاوریهای سايبری و خودکارسازی طی ده سال آتی نقش
پررنگتری در بخش فضايی ايفا خواهند کرد .نسل بعدی ما دوران مهیجی را تجربه میکند.
برنامههای پرواز به فضای انسان در گذشته با چالشهای پرشماری در رابطه با سیستمهای پشتیبانی از حیات
مواجه بودهاند .اين سیستمها همچنان سفارشی هستند ،طراحیهای حساسی دارند ،و شديداً در پیوند با فضاپیماها
هستند .هولی گريد يك سیستم پشتیبانی از حیات خودکفا است که میتوانید آن را در هر فضاپیمايی قرار دهید
و به اين ترتیب امکان ادامه حیات انسانها در آن محیط میسر میگردد.
مسئله تکنولوژيك احتمالی ديگر عبارت است از توانايی حفظ شبکههای ارتباطاتی مؤثر ،به خصوص در
مسافتهای طوالنی مثالً بین فضا و زمین .برای تحقق اهداف مربوط به ارتباطات در فضا ،ما بايد قدرت شبکهها
را افزايش دهیم به طوری که از اختاللهای مداوم در ارتباطات جلوگیری شود .تجارت منوط به اين توانمندی
است.
با توجه به ظهور فنّاوریهای خودکار ،برخی از افراد فوراً آن را معادل از دست رفتن مشاغل قرار میدهند .اما
من بر اين گمانم که ما بايد در پی رشد و گسترش انواع مشاغلی باشیم که از خروجیهای خودکار پشتیبانی
میکنند ،مثالً سیستمهای تصمیمگیری و خودروها .بسیاری از اين مشاغل بهواقع مشاغلیاند که لزوماً نیازی به
مدرک دانشگاهی ندارند.
استدالل من اين است که يکی از چالشهای پیش روی ما عبارت است از اينکه افرادی که اکنون
زيرسیستمهای مهم در بخش فضايی را کنترل میکنند دارای مدرک دانشگاهی هستند – به باور من ،ما بايد اين
الزام را به عنوان يك الزام مبنايی و اساسی کنار بگذاريم .ما بايد نیروی کاری را در بخش فضايی برای آينده
تدارک ببینیم که محدود به يك رشته آموزشی نباشد ،و واجد انواع گوناگونی از استعدادها باشد.
چالش ديگر عبارت است از تضمین تنظیم قوانین منصفانه و برابر ،به خصوص در رابطه با استفاده از منابع موجود
در فضا .اين امر امکان فعالیت در فضا را برای همگان میسر میسازد و صنعت تجاری را قادر میسازد تا
مسئولیت ساخت و گسترش زيرساختهای بزرگ را که به نفع همگان خواهد بود به عهده بگیرد – ما اکنون
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متکی بر ضوابط قانونیای هستیم که تاريخ تصويب آنها به دهه  1960برمیگردد .من بر اين باورم که ما به
رهبران انديشمند جديدی نیازی داريم که به گفتگو پیرامون مسئوالنهترين راه برای استفاده از منابع در ماه ،مريخ
و ديگر جاهای منظومه شمسیمان دامن بزنند.
وقتی به جهان خود میانديشیم ،دشوار است که به اين نتیجه نرسیم که ممکن است طی دهه آتی با چالشهای
امنیت ملی مواجه شويم .اگرچه بحث و گفتگوی مؤثر میتواند به برطرف کردن اين چالشها کمك کند ،اما
قابلیتهای نوظهور و منافع رقابتی قدرتهای بزرگ در جريان تالش آنها برای کنترل فضا ،بار ديگر نیاز به
پارامترهای قانونی مؤثر را مطرح میسازد.
در حال حاضر ،چین واجد يك سیارهپیما در طرف دور ماه و يك ايستگاه ارتباطات قمری است .اين آغاز
يورشی است که به باور خیلیها ادامه خواهد يافت .چنین اقداماتی – از جانب کشورهای مختلف – واجد
الزامات در حوزه امنیت ملی خواهد بود که پیشبینی آنها و پاسخ به آنها دشوار است.
گرايش به جدا کردن فضای تجاری ،غیرنظامی و امنیت ملی وجود داشته است .من بر اين باورم که ما بايد اين
امر را به عنوان راهبردی منسجمتر مدنظر قرار دهیم – ما به طور کلی در پی دستیابی به چه هستیم؟ چه
قابلیتهايی را بايد به صورت جمعی توسعه دهیم؟ اگر ما يك تجارت فضايی مستمر بین زمین و ماه داشته
باشیم ،و شما نسخهای تجاری از جیپیاس داشته باشید و نهادهای متعددی در حال انجام فعالیتهايی روی
سطح ماه باشند ،آنگاه چطور میشود به صورت جمعی از تجارت محافظت کرد؟ چه اتفاقی میافتد اگر پايگاه
علمی شما مشاجرهای بر سر دسترسی به يك منبع مورد نیاز برای زنده نگه داشتن انسانها داشته باشد؟ چگونه
بايد چنین مواردی را رفع و رجوع کنیم؟ دارا بودن يك رويکرد منسجم جهانی ،چالش بزرگی است که پیش
روی همه دولتها قرار دارد.
نهايتاً ،گرچه من معتقد نیستم که سفر فضايی تا سال  2030برای عموم مردم از لحاظ مالی امکانپذير شود ،اما
جهان جديد و رو به تکامل واقعیت مجازی سبب میشود که مردم به درک عمیقتری از وضعیت واقعی فضا
دست يابند ،به خصوص در رابطه با محیطزيست و نحوه مراقبت ما از آن .وقتی از فضا به زمین نگاه میکنید ،به
نظر میرسد که زمین فضاپیمای ماست و مردمی که روی آن ساکناند خدمه فضاپیما هستند .چنین چشماندازی
ما را قانع میکند که بايد مراقب زمین باشیم و از آن محافظت کنیم تا سالم بماند .من میتوانم اين امر را بنا به
تجربه خودم از مشاهده زمین از فضا تأيید کنم.
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پیتر بک
پیتر بک بنیانگذار و مدیرعامل راکت لب است ،که یک شرکت برجسته آمریکایی در حوزه
پرتابهها و تأمینکننده خدمات ماهوارههای کوچک است و تخصص آن در دسترسی
کمهزینه به فضا است.
به نظر شما صنعت فضایی در سال  2030چه وضعیتی خواهد داشت؟
پیشرفتهای فضايی کامالً چرخهای است .هر دهه يك پروژه بزرگ به اجرا درمیآيد .در حال حاضر ،شاهد
افزايش شمار ماهوارههای کوچك در مدار پايینی زمین هستیم که خدمات اينترنتی ارائه میدهند .به گمان من
در آينده شمار زيادی از فضاپیماها در مدار قرار خواهند گرفت ،و بسیاری از خدمات زمینی که امروزه مورد
استفاده قرار میدهیم ،با تأخیر زمانی اندک ،در مدار تأمین خواهند شد ،و موارد کاربرد آنها در سراسر جهان
افزايش میيابد.
اين چشمانداز مثبت است .با اين وجود ،برخی افراد ممکن است بگويند که صنعت فضايی اکنون حباب دارد و
گرچه ممکن است اين حباب نترکد ،اما قطعاً اندکی کوچكتر میشود .پتانسیل نامطلوب اين حباب اين است
که منظومههای فرا-زمینی از لحاظ اقتصادی شکست میخورند و خدمات زمینی نظیر  5جی از آنها پیشی
میگیرند – صنعت فضايی مانند چرخههای دهههای گذشتهاش ،دچار رکود اندکی میشود .مزيت ماهوارههای
کوچك ويژهای که ما به آن رسیدهايم اين است که قرار دادن تکنولوژی جديد در مدار در راستای
آزمايشهای جديد و توسعه قابلیتهای جديد به منظور جايگزينی قابلیتهای قديمی ،روی زمین و در فضا،
سريعتر ،راحتتر و به لحاظ مقرون به صرفهتر شده است.
به طور کلی ،فعاالن بخش فضايی در مورد آينده فضا و فنّاوریهايی که توسعه خواهند يافت خوشبین هستند.
امیدوارم که دسترسی به فضا کامالً دموکراتیزه شود.
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به نظر شما در سال  2030شمار پرتابها در چه حد خواهد بود؟
خودروی الکترون ساخت شرکت راکت لب در سال گذشته رتبه چهارم بیشترين پرتاب را داشت ،و رتبههای
باالتر هم در اختیار النگ مارش ساخت چین ،سايوز ساخت روسیه و فالکون  9ساخت شرکت اسپیساکس
بود .و ما الکترون را شش بار به فضا پرتاب کرديم.اگر به دهه  1960نگاه کنید ،حدود  20پلتفرم پرتابی فعال
فقط در کِیپ کاناورال وجود داشت ،که از همه آنها برای پرتاب راکتهای اطلس ،تیتان و دلتا استفاده میشد.
بنابراين تا قبل از اينکه به نرخ پرتاب در دهه  1960برسیم ،راه درازی در پیش داريم.
من امیدوارم که تا سال  2030دسترسی به فضا کامالً دموکراتیزه شود .سطح پیچیدگی بخش فضايی در سال
 2030نبايد به اندازه اکنون باشد .با توجه وضعیت مساعد بازار ،ما شاهد انگیزه دائمی برای افزايش شمار
پرتابها و دسترسی راحتتر خواهیم بود.اگر شما اينترنت را در فضا راهاندازی کنید و امکان دسترسی به آن
میسر باشد ،ديگر هیچوقت آن را قطع نخواهیم کرد .ممکن است تعداد فضاپیماهای موجود در مدار به  30هزار
دستگاه برسد ،و اين امر مستلزم نرخ باالی پرتابها است .اين نوع از کاربردهای فضايی ،اين روند ساخت
زيرساختهای بسیار بزرگ ،محرک پرتابهای بیشتر خواهد شد.
چه عاملی به پایین آمدن هزینه پرتاب تا سال  2030کمک خواهد کرد؟
تولید و قابلیت استفاده مجدد ،دو عنصری هستند که بیشترين تأثیر را بر هزينه خواهند داشت .هرچه کااليی
بیشتر تولید شود ،ارزانتر میشود .برای ما ،بخش عمدهای از کار مونتاژ قطعات کامالً به صورت خودکار انجام
میشود ،و اين به کاهش زمان تولید از صدها ساعت به  12ساعت کمك میکند .ما از تکنولوژی چاپ  3بعدی
برای ساخت موتور راکتها استفاده میکنیم و از روز اول همین کار را کردهايم .چاپ  3بعدی به عنوان يك
تکنولوژی کاربردی در بخش پیشرانهای فضايی ،تأثیری متحولکننده داشته است.
يك جهش بزرگ به سمت ساخت فضاپیماهايی با قابلیت استفاده مجدد ،چالشبرانگیز خواهد بود .اما من بر
اين باورم که ما شاهد بدلشدن قابلیت استفاده مجدد به يك معیار خواهیم بود و تالشهای حداقلی به منظور
دستیابی به قابلیت تمام و کمال استفاده مجدد از خودروها صورت خواهد گرفت.
آیا انواع جدید سوخت میتواند یکی از عوامل کاهش هزینهها باشد؟
دولتها میلیاردها دالر پول و دههها وقت را صرف پژوهش پیرامون اين مسئله کردهاند .پر انرژیترين ترکیب
در جدول تناوبی را در نظر بگیريد :هیدروژن و اکسیژن .شاتل فضايی از هیدروژن و اکسیژن استفاده کرد ،و
هیچ عنصر جديد ديگری وجود ندارد که انرژی شیمیايی بیش از آنچه ما پیشتر به آن دست يافتهام تولید کند.
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بازده احتراقی دستگاههای ما که با سوخت و هیدروژن و اکسیژن کار میکنند 98 ،درصد است .شما میتوانید
استدالل کنید که هنوز دو درصد ديگر وجود دارد ،اما اين دو درصد مقدار چشمگیری نیست .ديدگاه شخصی
من اين است که برای يك تغییر اساسی در اين زمینه شما بايد به سمت توقف مصرف سوخت حرکت کنید –
اين راهی ابتدايی برای به حرکت درآوردن دستگاهها است .موتور راکتها آتی شبیه موتور راکتهای امروزی
نخواهد بود .آنها از انرژی مايکرويو يا لیزریِ منتقلشونده استفاده میکنند.
اگر به احتراق شیمیايی توجه کنید ،باالترين شتابی که میتوانید به آن دست يابید تنها کسر کوچکی از سرعت
نور است .اگر به فضا برويد و با نهايت سرعت حرکت کنید ،صرفاً به شتاب حاصل از آن محصوالت احتراقی
میرسید .ما پیشرانی نیاز داريم که شتاب نهايی آن بیش از اينها باشد .پیشران يونی احتماالً میتواند کسر
بزرگتری از سرعت نور باشد .پیشران لیزری ممکن است به سرعتی معادل  0/25سرعت نور برسد .در راستای
پشتیبانی از جاهطلبیهای بزرگتر ما بايد فنّاوریهای جديدی خلق شود .اما اين امر به بیش از يك دهه پژوهش
نیاز دارد.
شرکت راکت لب در سال  2030چه وضعیتی خواهد داشت؟
بسیار متفاوت نسبت به آنچه امروز میبینیم .ما در تالشیم تا دسترسی به فضا را واقعاً آسان کنیم .مسئله پرتاب،
يك مانع بسیار بزرگ است که ما بر اين باوريم که آن را حل کردهايم .ما اکنون در حال گذار از يك شرکت
پرتاب به يك شرکت فضايی هستیم و ساخت ماهوارههای خودمان را آغاز کردهايم .مانع ديگر عبارت است از
کمك کردن به شرکتها جهت رسیدن به کارايی حداکثری در بخش فضايی .برای مثال ،اگر شما در حال
ساخت فضاپیمايی برای تصويربرداری باشید ،آنگاه عمالً فقط خواهان تصاوير هستید .در اين حالت ،شما
خواهان ورود به مسائل مربوط به طراحی ،ساخت و عملیاتیکردن فضاپیما نیستید.
به گمان من نهادها بايد به فکر سودی باشند که میخواهند از طريق فضا خلق کنند و دولتها بايد به فکر
قابلیتهای مورد نیازشان باشند .به نظر من ،کلیه موارد ديگر بايد به عنوان کاال تلقی شود ،از جمله فضاپیما و
پرتابه .وقتی مجبور نباشیم منظومه خودمان يا فضاپیمای خودمان را بسازيم ،آنگاه میتوانیم حسگری روی يکی
از پلتفرمهایمان قرار دهیم و به اطالعات مورد نیاز خود دست يابیم .اين رويکرد بهواقع میتواند گامی به سمت
دموکراتیزهشدن فضا باشد .مسئله فقط بر سر پرتابه نیست ،فقط در مورد فضاپیما نیست ،بلکه در مورد نحوه
دسترسی آسان ما به دادهها و اطالعات فضايی است.
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اکنون در زمانهای بسیار مهیج به سر میبريم .من در زمان نوجوانی خود آرزو میکردم که کاش در دوران
آپولو متولد شده بودم زيرا تصور میکردم که آن دوران ،عصر طاليی فضا بوده است .اما صادقانه بر اين باورم
که آن عصر طاليی همین امروز است ،زيرا اکنون شاهد نوآوریهای بیشماری هستیم .ما شاهد به پرواز
درآمدن فضاپیمای دانشآموزان دبیرستانی بودهايم ،شاهد به پرواز درآمدن نخستین فضاپیمای دانشگاهی
استرالیا بودهايم .اگرچه من بر اين باورم که قمارهای بزرگی در اين زمینه صورت گرفته و ممکن است همه
آنها به نتیجه مطلوب نرسد ،اما در نهايت شاهد يك گرايش رو به جلو هستیم.
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ربکا کوون-هرش
ربکا کوون-هرش معاون ارشد بهش راهبرد و سیاستگذاری دولتی در شرکت دولتی
اینمارست است .ربکا مسئول تدوین جهتگیری راهبردی شرکت اینمارست در راستای
اهداف دولت ایاالت متحده است .وی طی بیست و پنج سال اخیر به عنوان مدیر اجرایی در
بخشهای دفاعی و هوافضا کار کرده است.
برای مدتهای مديدی ،ده سال يك افق دوردست در قلمرو ماهواره تلقی میشد .امروزه ،که تکنولوژی با
سرعتی بیش از هر زمان ديگری در گذشته پیشرفت میکند ،هزينه کاربست دارايیهای فضايی تا حد
چشمگیری رو به کاهش است و محیط رقابتی نیز رو به رشد است ،و ما شاهد شتاب چشمگیر پیشرویها در
صنعتمان هستیم .ما اين گرايشها را به گونهای موفقیتآمیز در شرکت اينمارست پیشبینی میکنیم و در
موقعیت خوبی برای سرمايهگذاری بنا به مقتضیات منحنی تقاضا بودهايم .تا سال  ،2030ما خريداران بیشتر ،طیف
گستردهای از کاربردها و کاربرانی خواهیم داشت که تمرکز آنها روی بهبود زندگی افرادی است که اکنون
حتی نمیدانند که چقدر به فضا وابستهاند.
در حال حاضر ،تقريباً  80درصد از اقتصاد فضايی جهانیِ حدود  400میلیارد دالری مربوط به فعالیتهای فضايی
تجاری است ،و طی سال آتی اين گرايش تقويت خواهد شد .و خالل اين روند ،کاربردهايی وجود خواهند
داشت که بسیار گستردهتر از صِرف مسیريابی و فراسوی ارتباطات ماهوارهایاند .اين کاربردها شامل طیفی از
خدمات مداری و جمعآوری زبالههای فضايی گرفته تا پیشبینی فضايی آب و هوا ،کشاورزی دقیق و
وارزيابیهای اقلیمی ،و نهايتاً کاربردهايی کهراهحلهايی بینظییر را با تکیه بر حجم انبوه دادههای فضايی
موجود خلق میکنند ،خواهد بود.
نوآوری تا فراسوی آنچه امروز میتوانیم تصورش را بکنیم
در رابطه با نوآوریهای جديد در ارتباطات ماهوارهای ،ما طیف کاملی از خدمات را خواهیم داشت که
میتوانند مورد استفاده طیف گستردهای از ذینفعان بینالمللی قرار گیرند .تا سال  ،2030تکنولوژی نوری امکان
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يك معماری زمینی متفاوت را میسر میسازد که از خدمات و ارتباطات ماهوارهای پشتیبانی میکند .در نتیجه،
انتظار میرود که شاهد ادغام بخش فضايی ،بخش زمینی و بخش بیسیم باشیم ،و پیوندهايی بین ارتباطات
ماهوارهای ،ارتباطات زمینی يا بیسیم ،بنا به تناسب آنها با يك کاربرد خاص ،شرايط جوی يا ضوابط قانونی
زيستمحیطی ،برقرار شود.
ارتباطات ماهوارهای نیز نقشی بنیادی در هر گونه اقتصاد جو قمری ايفا خواهد کرد ،که نظاره آن و ايفای نقش
احتمالی در آن بسیار جالب خواهد بود .طی ده سال آتی ،به واقع متوجه خواهیم شد که يك اقتصاد جو قمری
به چه صورت خواهد بود .اين پرسش که آيا يك میسر الزامی و اقتصادی به سمت جو قمری وجود دارد يا نه،
همچنان مطرح است .با اين وجود ،آنچه مسلم است اينکه انجام هیچيك از اين مأموريتها بدون ارتباطات
پايدار و قابل اطمینان میسر نیست.
دو چالش اصلی که همچنان پیش روی صنعت فضايی وجود دارند عبارتند از نخست ،آگاهی موقعیتی در فضا و
دوم ،نقش دولت.
نیاز به آگاهی موقعیتی در فضا در پی شلوغتر شدن فضا پررنگتر خواهد شد .تا سال  ،2025پیشبینی میشود
که  25هزار ماهواره ديگر در فضا قرار میگیرد ،که اکثر آنها در مدار پايینی زمین جای میگیرند ،و با توجه
به امکان آغاز توريسم فضايی ،خطر برخورد و تصادف افزايش میيابد .وقتی انسانها در فضا باشند ،خطر
مذکور تا حد چشمگیری افزايش میيابد .به همین دلیل است که آگاهی موقعیتی در فضا و حذف زبالههای
فضايی ،کلید موفقیت بخش فضايی طی ده سال آتی است.
مسئله ديگری مستقیماً مرتبط با مسئله فوقالذکر است عبارت است از نقش دولت در بخش فضايی .در گذشته،
دو صف مقدم نوآوریها ،تکنولوژیها و سرمايهگذاریهای فضايی بودند .اخیراً ما شاهد چرخشی به سمت
بخش تجاری بودهايم ،و پیشرفتهای تکنولوژيك و نوآورانه و سرمايههای در دسترس برای صنايع اکنون از
امکانات بخش دولتی پیشی گرفتهاند .با اين وجود ،اين چرخش به معنی کاهش مسئولیت دولتها در رابطه با
چارچوبهای قانونی و سیاستگذاریها نیست زيرا استانداردهای رفتاری بايد تعريف شوند و اهداف بزرگ
نظیر تعقیب فرصتهای اقتصادی و آزادی حمل و نقل به گونهای برابر در دسترس همه کشورها قرار گیرد .در
غیر اين صورت ،صنعت تجاری ممکن است اقداماتی را که به بهترين نحو در راستای منفعت تجاریاش باشد
انجام دهد ،و اين اقدامات ممکن است به بهترين نحو در راستای ارزش جهانی مشترک باشد يا نباشد .نهايتاً ،بايد
يك ائتالف بینالمللی از کشورهای همسو وجود داشته باشد که هنجارها را تعیین کند ،زيرا در فضا هیچ
حاکمیت مستقلی وجود ندارد.
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با نگاه به آينده ،برای حفظ روند پیشروی فعلی بايد سرمايهگذاری چشمگیر و مستمری روی استعدادها و
مهارتهای موجود در پس اين پیشرفتها صورت گیرد .بنابراين ،اکنون توانايی سرمايهگذاری روی نسل بعدی
دانشمندان ،متخصصان تکنولوژی و مهندسانی که بتوانند به نوآوری تا فراسوی آنچه امروز میتوانیم تصورش را
بکنیم ادامه دهند ،بیش از هر زمان ديگری در گذشته واجد اهمیت است .اين سرمايهگذاری موجد رونق
اقتصادی میشود ،واجد تأثیری در سطح جهانی است و میتواند واجد منافعی برای زندگی روزمره انسانها
باشد.
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ریک امبروز
ریک امبروز معاون اجرایی شرکت فضایی الکهید مارتین است و چهار دهه در صنعت دفاعی
و هوافضا تجربه دارد .وی همچنین یکی از اعضای انجمن ملی حکمرانی مدیران شرکتها،
عضوی از نهاد آمریکایی هوانوردی و فضانوردی و استاد تمام در دانشگاه بینالمللی
فضانوردی است.
در سال  ،2030ما يك اقتصاد فضايی سرزنده خواهیم داشت ،که کاوش فضايی و حضور انسانها در فضا در
مرکز آن خواهد بود .کارهای زيادی وجود دارد که بايد انجام شود تا هدف مذکور تحقق يابد ،و امیدوارم که
تا آن زمان ،حداقل دهها نفر باشند که روی ماه زندگی کنند و فضاپیماهای کوچك بین زمین و ماه در رفت و
آمد باشند.
اگرچه با فنّاوریهای فعلیمان میتوانیم فوراً به ماه برويم ،اما مسئله اصلی اين است که بتوانیم امکان ماندن
فضانوردان در آنجا را میسر کنیم .حتی در ايستگاه فضايی بینالمللی ما مشکالتی در رابطه با تأمین مايحتاج ،به
خصوص آب ،داريم .و به همین دلیل است که اگر ما خواهان ماندن در فضا برای يك دوره زمانی طوالنی
باشیم ،بايد سیستمهای مسیريابی و ارتباطاتی جديدی در اختیار داشته باشیم و نیز بتوانیم امکان اسقرار مواد خام
در آنجا را میسر کنیم.
وقتی قصد سفر کردن به عمق فضا را داشته باشید ،بايد امور غیرمنتظره را پیشبینی کنید .چگونه منابع آب و غذا
را مديريت میکنید؟ چگونه تأثیرات پزشکی متفاوت در گرانش صفر را کنترل میکنید؟ پزشکان آموزشديده
در اين مأموريتها حضور خواهند داشت ،اما اين دانش همچنان بايد بسط و توسعه يابد .در رابطه با امکان
اقامت در فضا ،آيا میتوانیم به تولید کشاورزی روی ماه بپردازيم؟ و چگونه از توريستها مراقبت میکنیم؟ قبل
از شروع سفرهای طوالنی به فضا بايد برای همه مسائل مذکور راهحلی بیابیم ،و برخی از آنها ،مثالً کشاورزی
در فضا ،ممکن است حتی بیش از ده سال زمان ببرد.
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ده سال بعد ما فضانوردانی خواهیم داشت که به نحوی پایدار روی ماه زندگی میکنند.
رفتن به ماه مهم است زيرا ،درست مانند مأموريتهای آپولو ،میتوانیم به کشفیات بسیاری دست يابیم .طی ده
سال آتی ،پیشرفتهای چشمگیری در رابطه با مواد و مصالح را تجربه خواهیم کرد .ما میتوانیم از اين موارد
درس بگیريم و سريعاً فنّاوریهای خود را قبل از پیشروی بیشتر در فضا تکامل بخشیم .نخست ،بايد عمده
مايحتاج را از زمین به فضا منتقل کنیم ،اما در نهايت توسعه فنّاوریهايی به منظور ساخت و ساز در فضا را آغاز
خواهیم کرد .برخی افراد روی ساخت و تولید در گرانش صفر متمرکز شدهاند ،که امیدوارم موفق شوند –
گرچه کار بسیار دشواری است.
حوزههای ارتباطات و مسیريابی نیز حوزههای اساسیای هستند که بايد طی دهه پیش رو توسعه دهیم .در
روزهای نخست ،داشتن دو تا چهار ماهواره در مدار حول ماه ما را قادر میسازد تا با فضانوردان ارتباط برقرار
کنیم و با مسیريابی با دقت  10متر به آنها کمك کنیم.
اين امر سبب کاهش خطر ،مثالً ،برخورد به يك صخره میشود .ما هنگام رفتن به مريخ نیز با اين چالشها
مواجه خواهیم شد ،و در آنجا نیز بايد زيرساختهايی بسازيم.
به گمان هوش مصنوعی ،حوزهای است که موجد توسعههای بزرگ در خالل دهه پیش رو میشود و نهايتاً
امکان ارتباطات راه دور را میسر میسازد .در شرکت الکهید مارتین ،ما پیشاپیش الگوريتمهای پايهای هوش
مصنوعی در فضا ،نظیر ماهوارهای تجربیمان به نام پانی اکسپرس  ،1را به اجرا درآوردهايم .اين اقدام امکان
توسعه هوش مصنوعی ،تحلیل داده ،شبکهسازی ابری و ارتباطات ماهوارهای پیشرفته را میسر میسازد .اساساً ما
در تالش هستیم تا از پانی اکسپرس  1جهت يادگیری نحوه پیشبینی يك مسئله و انجام اقدامات پیشدستانه قبل
از بروز مشکل ،استفاده کنیم .به گمان من طی يك بازه زمانی ده ساله ،کاربرد اين نوع از تکنولوژیها در
ماهوارهها به امری عادی بدل میشود.
به عالوه ،با وجود تکنولوژی ديجیتال توئین ،ما يك سیستم تولید داده يك از سیستم «پیشساخته» داريم که
دادهها را تحلیل میکند و میتواند قابلیت پیشبینی با استفاده از يادگیری ماشین پیشرفته و تحلیل دادهها را در
اختیار ما قرار دهد .اين سیستم به مشتريان ما امکان میدهد تا به تصوری از نحوه انجام يك مأموريت خاص
توسط يك دوقلوی فیزيکی متناظر دست يابند .يکی از سناريوهای جدی مدنظر ما عبارت است از اينکه اگر
افراد روی مريخ با يك بحران بزرگ مواجه شوند چه اتفاقی میافتد؟ اين مشکالت سريع اتفاق میافتند ،و شما
وقت آن نداريد که با زمین تماس بگیريد و چارهجويی کنید .به همین دلیل است که ما در فکر اين هستیم که
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ابزاری را برای فضانوردان فراهم آوريم که واجد قابلیت پیشبینی با هوش مصنوعی باشد تا به آنها هشدار دهد
و مشکل را حل کند .و ما اکنون در حال پیادهسازی نسل چهارم فنّاوریهای ديجیتال توئین روی ماهوارههای
بزرگ برای دولت اياالت متحده هستیم .گام بعدی چیست؟ تیم من اصطالحی دارد به نام «ديجیتال توئینز
شناسنده» ،که يعنی اين سیستم واجد يك الگوريتم هوش مصنوعی يا يادگیری ماشین است که دادهها را تجمیع
میکند .حتی دوقلوهای منفرد که دارای هوش مصنوعی هستند اکنون میتوانند با استفاده از تجمیع گستردهتر
هوش مصنوعی در کل سیستم ،کنار هم قرار گیرند .و به گمان من اين کار در يك بازه زمانی ده ساله قابل
انجام است.
فضا جای مهیجی است .چگونه ما پرده از رازهای منظومه شمسی و جهان برمیداريم و حیات چگونه شکل
میگیرد؟ من اغلب به مردم میگويم که وقتی مدرسه میرفتم ،گمان میکردم «زمین خیلی خاص است .تنها
جايی در منظومه شمسی است که آب دارد» .اما اکنون ما همهجا آب پیدا میکنیم – فقط قبالً نمیدانستیم
چگونه دنبال آن بگرديم .اين بخشی از ماهیت علم و کاوش است .شما به يادگیری و پیشرفت ادامه میدهید .اما
اين موضوع مؤيد آن است که شما بايد چابکی و انعطافپذيری را افزايش دهید ،زيرا قرار است با ناشناختهها
مواجه شويد و هر کاری میکنید بايد ضمن حفظ ايمنی افراد باشد .به گمان من بار اولی که ما در عمق فضا آب
پیدا کنیم – آب واقعی  -احتمال زيادی وجود دارد که شکلی از حیات را نیز بیابیم ،و اين به نظر من بسیار مهیج
است.
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من در زمان نوجوانی خود آرزو میکردم که کاش در دوران آپولو متولد شده بودم زیرا
تصور میکردم که آن دوران ،عصر طالیی فضا بوده است .اما صادقانه بر این باورم که آن
عصر طالیی همین امروز است ،زیرا اکنون شاهد نوآوریهای بیشماری هستیم.
پیتر بک
مديرعامل شرکت راکت لب
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روث پریتکارد-کلی
روث پریتکارد-کلی معاون امور قانونی مربوط به وانوب است و بیش از  25سال در صنعت
ارتباطات ماهوارهای تجاری تجربه دارد .وی سرپرست یک گروه جهانی است که روی
اصالح سیاستهای مربوط به ضوابط قانونی در سطح بینالمللی کار میکنند ،به خصوص از
جانب منظومههای ماهوارهای جدیدتری نظر وانوب.
ما اکنون در مرحله فضای  3/0هستیم .در خالل ده سال آتی پتانسیل زيادی برای ارتباطات ماهوارهای وجود
دارد که جهانی که امروز میشناسیم را متحول خواهد ساخت.
مسلماً تا سال  ،2030دوری به معنای عدم ارتباط نخواهد بود .ما به انواعی از پهنای باند در فضا دست میيابیم
که صرفنظر از اينکه کجا باشید – خواه روی زمین يا روی يك سیاره ،در دريا يا زير دريا – امکان برقراری
ارتباط برای شما میسر میشود .و اين واقعاً مهیج است.
هدف رسیدن به عصر فضايی ارتباطات ،هدفی است که مهندسان تا سال  2030بايد به آن دست يابند .امروزه ،با
توجه به محدوديتهای نیروی برق و حیات ،هنوز به خدمات پايداری در فضای بیرونی دسترسی نداريم .اما اين
به معنای آن نیست که نمیتوانیم چنین کاری را به سرانجام برسانیم .اختراع ترانزيستور در  75سال قبل ،نحوه
گوشدادن ما به موسیقی را متحول ساخت – پس چرا امکان يك چرخش مشابه در ارتباطات طی ده سال آتی
وجود نداشته باشد/
و نمیتوان گفت که فقط با استفاده از ماهوارهها میشود ارتباطات را برقرار ساخت .به گمان من تکنولوژیها و
پلتفرمهای فضايی ديگری وجود دارد که میتواند کارآمد باشد – نظیر بالونها يا پهپادها – و حتی ممکن است
به اين نتیجه برسیم که قرار دادن چیزی در جو زمین میتواند در مقايسه با فضای بیرونی ،کارآمدترين راه برای
برقراری ارتباط باشد .به احتمال زياد ،شاهد ترکیبی از فنّاوریهای مختلف خواهیم بود.
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در يك منطقه شهری پر جمعیت ،شما نیازی به دسترسی به فضا نداريد ،زيرا امکانات ارتباطاتی زمینی زيادی در
اختیار شماست ،خواه ارتباطات بیسیم يا با سیم (با فیبر نوری) .مسائل مربوط به وایفای نیز حل خواهد شد و
ديگر مانند امروزه شاهد قطعیهای موقتی نخواهیم بود .معموالً خود را خیلی دورتر از اهداف نهايی خود
میبینیم ،اما اغلب فاصله چندانی تا تحقق نداريم!
فرصتی که ارتباطات پیشرفته پیش روی ما قرار میدهد اين است که به مردم کشورهای توسعهيافته کمك
میکند تا به آموزش و شغل شرافتمندانهای دست يابند و من مشتاقانه منتظر رویدادن چنین اتفاقی هستم .فکرش
را بکنید .بهجای سفر کردن به آن سوی آب – که اغلب با خطرات جانی همراه است  -افراد میتوانند از طريق
ارتباطات راه دور از دانشگاه هاروارد يا سیدنی مدرک بگیرند ،و به صالحیت الزم برای کار کردن در يك
مرکز مالی دست يابند ،و برای انجام اين کار هم نیازی نیست در نیويوريك ،لندن يا توکیو باشند .اين مراکز به
دلیل ازدحام جمعیت ايجاد شدهاند .اما وقتی که ديگر نیازی به حضور فیزيکی در محل کار نباشد ،چرا نتوانید
در مراکز مالی در هر جای جهان کار کنید؟
يکی از مسائلی که بايد روشن شود اين است که بهترين معماریای که بتوانیم مورد استفاده قرار دهیم چگونه
است؟ ماهوارههای سنتی در مداری ثابت جای میگیرند – و با سرعتی به اندازه سرعت زمین در مدار میگردند
– و به اين ترتیب ،يكسوم از کره زمین را میتوانند تحت پوشش قرار دهند .اين يك تکنولوژی بسیار کارآمد
است .با اين وجود ،اما به دلیل اينکه فاصله زيادی با زمین دارند ،تأخیر در ارتباطات به وجود میآيد .ما بايد در
فاصله نزديكتری قرار گیريم .راههای بیشماری برای رفع اين مشکل وجود دارد.
ضوابط قانونی نیز بايد با عصر جديد سازگار شوند .ضوابط مربوط به ماهوارههای سنتی به زبانی خیلی تخصصی
و فنی نوشته شدهاند .قوتی ضوابط چنین تخصصی باشند ،به روز کردن آنها هنگام ظهور يك تکنولوژی جديد
دشوار است .بخشی از کار من اين است که به ضابطین قانونی کمك کنم تا کمتر روی جزئیات تخصصی
تکنولوژیها تمرکز کنند و عمده تمرکز خود را روی فراهم آوردن سطح خاصی از خدمات قرار دهند.
مسئله زبالههای فضايی يکی از بزرگترين مسائل پیش روی صنعت فضايی است – و تا سال  2030بايد آن را
حل کنیم .فضای بیرونی وسیع است و گرچه زبالههای فضايی هنوز مشکلی ايجاد نکردهاند ،اما افزايش
ماهوارهها و اشیاء در مدارهای پايین ممکن است به يك مشکل بدل شود زيرا اينها قابل کنترل نیستند .شمار
بسیاری از ماهوارههای کوچکی که اکنون طراحی میشوند فاقد پیشران يا کنترلگر هستند .طراحان میگويند که
اين ماهوارهها صرفاً برای مدت کوتاهی در فضا میمانند ،اما حادثهها در همین مدت کوتاه رخ میدهند –
احتماالً در آينده شاهد بازار بزرگی برای شرکتهای جمعآوری زبالههای فضايی خواهیم بود.
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زمانی که در بدو امر کاوی فضايی آغاز شد ،تصور نمیشد که بیش از چندين کشور معدود بتوانند وارد اين
عرصه شوند .اما در خالل ده سال ،شرکتهای خصوصی وارد عرصه شدند ،و شرکتهای ارتباطاتی
ماهوارههايی را به فضا فرستادند .و اکنون ،اکنون ما در مرحلهای هستیم که میلیاردرهايی داريم با پول کافی و
میل به رفتن به فضا .همگی آنها راکتهايی برای خود تدارک ديدهاند و در حال ساخت ماهوارهها و
خودروهايی برای توريسم فضايی هستند و خواهان رفتن به مريخ هستند.
در حال حاضر ،استقبال زيادی از بخش فضايی شده است .افراد بسیاری بر اين گمانند که واقعاً قرار است روی
سیارکها يا روی ماه طال پیدا کنند ،و حاضرند خطرات زيادی را بپذيرند و برای کاوش به آنجا بروند .من در
اين مورد نظری ندارم و پژوهشی در اين رابطه نکردهام ،اما افرادی هستند که میخواهند شانسشان را در زمینه
امتحان کنند .اين همان کاری است که انسانها انجام میدهند ،آنها به معنای واقعی کلمه به دنبال دسترسی به
ستارهها میروند.
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سالم حمید المعاری
سالم حمید المعاری معاون دبیرکل نهاد امور علمی و فنی و رئیس برنامه فضانواردی امارات
در مرکز فضایی بن رشید در امارات متحده عربی است .وی بیش از  10سال در صنعت فضایی
تجربه دارد و یکی از اهداف اصلی وی عبارت است از توسعه داخلی ماهوارهها توسط
مهندسان اماراتی.
به نظر ما طی ده سال آتی چه دستاوردهایی در صنعت فضایی حاصل میشود؟
به گمان من ،ما قطعاً شاهد بازگشت انسانها به ماه خواهیم بود .اين هدف با توجه به سرمايهگذاریهای جهانی
قابل تحقق است ،به خصوص توسط ناسا و آژانس فضايی اروپا .من همچنین بر اين گمانم که کشورهايی نظیر
امارات که اخیراً آژانسهای فضايی خود را تأسیس کردهاند ،در اين برنامهها ايفای نقش میکنند.
به عالوه ،به نظر من اتکای صنعت فضايی بر دولتها طی ده سال آتی کاهش میيابد .با توجه به ورود
شرکتهايی نظیر اسپیساکس و بوئینگ به بخش فضايی ،ما پیشاپیش شاهد تجاری شدن فزاينده فضا هستیم.
من همچنین بر اين باورم که شرکتهای توريسم فضايی نظیر ويرجین گلکتیك و بلو اوريجین تا سال 2030
کامالً فعال میشوند ،گرچه امکان عملی توريسم فضايی تجاری دشوار است و ممکن است بیش از ده سال زمان
ببرد.
در نهايت ،شمار افرادی که به فضا سفر کردهاند طی ده سال آتی تا حد چشمگیری افزايش میيابد .در تاريخ
پروازهای انسانهای به فضا (طی  60سال گذشته) ،تقريباً  500نفر به فضا رفتهاند .به نظر من اين رقم تا سال
 2030میتواند دو برابر يا حتی سه برابر شود.
سرمایهگذاری روی فضا ،سرمایهگذاری روی بشریت است
به نظر شما چه چالشهایی پیش روی سفر انسانها به فضا وجود دارد؟
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من بر اين باورم که بزرگترين چالش عبارت است از توسعه فنّاوریهايی برای ماندن افراد در فضا برای
دورههای زمانی طوالنی.
فضانوردان در ايستگاه فضايی بینالمللی حدود دو تا سه ساعت با زمین فاصله دارند و اتمسفر زمین از آنها
محافظت میکند .ما بايد آسايش ،سالمت و ايمنی فضانوردان را تأمین کنیم و اين امر مستلزم سیستمهايی برای
مديريت آب ،انرژی و غذا است .ما قبالً به ماه سفر کردهايم و میتوانیم بار ديگر از همان فنّاوریهای سابق به
منظور به رفتن به ماه استفاده کنیم اما ماندن در آنجا برای مدتی طوالنی ،بزرگترين چالش است .ده سال آتی
وهلهٔ بسیاری مهمی برای توسعه فنّاوریهايی به منظور تحقق امکان سفرهای طوالنی به فضا است ،اما به گمان
من دستیابی به اين راهحلها بیش از ده سال زمان خواهد برد.
چشمانداز امارات باری صنعت فضایی تا  2030چیست؟
در حال حاضر ،امارات در حال سرمايهگذاری در بخش فضايی است؛ ما فضا را به عنوان راهی تلقی میکنیم
برای سرمايهگذاری روی علم و تکنولوژی به طريقی که بتواند متعاقباً منفعتی برای افراد روی زمین داشته باشد،
آنهم نه فقط در امارات بلکه در کل و برای همه انسانها .بزرگترين طرح ما عبارت است از «پروژه مريخ
 - »2117يك طرح  100ساله برای امارات جهت مشارکت در تالشهای معطوف به ايجاد يك مستعمره انسانی
روی مريخ .برای تحقق اين هدف ،گامهای زيادی بايد برداشته شود و ما قبل از رسیدن به اين هدف بايد
گامهای ابتدايی را برداريم.
يکی از آنها عبارت است از مأموريت مريخ امارات که هدف از آن پرتاب يك مدارپیما به مريخ تا سال 2021
است .در جريان اين پژوهش ،اتمسفر مريخ مورد بررسی قرار میگیرد ،به امید آنکه بینشهايی را برای
فضانوردان مريخی فراهم آورد .به اين ترتیب ،دادههايی تولید میشود که در گذشته هیچگاه تولید نشده و اين
دادهها نقشی متحولکننده در کمك به مأموريت ما خواهند داشت .هر چه بیشتر بتوانیم اتمسفر مريخ را مورد
پژوهش قرار دهیم ،توانايی ما برای درک آن بیشتر میشود و احتماالً اين اطالعات نقشی کلیدی در تحقق
هدف ما مبنی بر ايجاد مستعمرههای انسانی روی مريخ ايفا خواهند کرد.
حوزه تمرکز ديگر عبارت است از آب ،انرژی و غذا؛ سه جزئی که برای زندگی انسان در هر جايی ضروریاند.
اين حوزهها همراستا با چالشهای بینالمللی روی زمین هستند ،چراکه تضمین غذا ،آب و انرژی روی زمین نیز
جزء چالشهای رايج برای ما هستند .هر تکنولوژی يا پژوهشی که در راستای هدف کاوش در عمق فضا انجام
شود میتواند واجد منافع مستقیمی برای انسانهای روی زمین باشد.
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به نظر من کشورهايی نظیر امارات ،با توجه به سرمايهگذاری نسبتاً کمتری که در مقايسه با مثالً روسیه و اياالت
متحده روی بخش فضايی صورت دادهاند ،با صنعت فضايی بینالمللی همکاری میکنند تا به اهداف بزرگ
دست يابند .به گمان من تا سال  ،2030امارات قطعاً نقش چشمگیری در جماعت فضايی بینالمللی ايفا خواهد
کرد.
به نظر شما دولتها طی ده سال آتی چه نقشی در صنعت فضایی ایفا خواهند کرد؟
به گمان من برای دولتها بسیار مهم است که به تقويت صنعت فضايی در کشور خودشان طی سالهای آتی
کمك کنند .با توجه به ورود شرکتهای کوچك و متوسط به صنعت فضايی و تجاری شدن اين صنعت ،من بر
اين باورم که برای دولت مهم است که روی کسبوکارها سرمايهگذاری کنند و از آنها حمايت به عمل
آورند .دولتها بايد متوجه باشند که اين سرمايهگذاریها به رشد پايدار کمك خواهد کرد و کشورشان از
منافع اين سرمايهگذاریها در راستای انجام مأموريتهای فضايی برخوردار میشود.
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استیون فریلند
استیون فریلند استاد قانون بینالملل در دانشگاه سیدنی غربی است ،که تخصص وی در
حوزه قوانین فضای تجاری است ،و قبالً رئیس دانشکده حقوق بوده است .وی همچنین مشاور
دولتهای استرالیا ،نیوزیلند ،نروژ و چندین کشور دیگر پیرامون مسائل مرتبط با سیاستها و
چارچوبهای قانونگذاری ملی در بخش فضایی بوده و نماینده دولت استرالیا در خالل
جلسات کمیته کاربری صلحآمیز فضای بیرونی در سازمان ملل بوده است .وی اخیراً توسط
کمیته مذکور به عنوان یکی از اعضای انجمن گفتگوی چندجانبه پیرامون کاوش،
بهرهبرداری و استفاده از منابع فضایی در جریان جلسه بعدی کمیته در وین در سال ،2020
منصوب شده است.
فضا حوزهای بینظیر و چندوجهی است ،و به طور همزمان شامل مسائل علمی ،فرهنگی ،راهبردی ،تجاری،
نظامی ،اقتصادی ،کاوشگری ،اجتماعی و مذهبی است .در واقع ،آينده بشريت به نحوی اجتنابناپذير به توانايی
ما باری تضمین يك آينده پايدار در بلندمدت برای فعالیتهای فضايی گره خورده است .اين امر ،در يك
حالت حداقلی ،مستلزم اجماع بر سر مناسبترين چارچوبهای قانونی و تنظیمیِ الزم برای ارتقاء ايمنی ،امنیت
و پايداری فضا است.
دسترسی به فضا دشوار است ،و علیرغم پیشرفت تکنولوژيك چشمگیرمان ،بايد درک کنیم که هر مرحله از
پیشرفت با چالشهای بسیاری همراه است ،که برخی اوقات در تضاد با هم قرار دارند .در جريان توافق بر سر
چارچوبهای مناسب برای تکنولوژی جديد بايد توازن دقیقی ايجاد شود .اهمیت اين امر ،مثالً به واسطه آگاهی
فزاينده ما از خطرات همبسته با زبالههای فضايی و مديريت آتی منظومههای ماهوارههای کوچك در آينده،
برجسته میشود .مسئله زبالههای فضايی به مرور زمان به يك مسئله بزرگتر بدل شده است .اگر ما رويکرد
«ادامه روند سابق امور» را اتخاذ کنیم ،افزايش بیش از پیش زبالههای فضايی به تهديدی برای آينده رابطه
بشريت با فضا بدل خواهد شد.
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ظهور منظومههای بزرگ شامل ماهوارههای کوچك ،منافع بزرگی دارد اما ما بايد از وسوسهشدن با اين جنبه
بدون توسعه راهی مؤثر برای مديريت نحوه اثرگذاری آنها بر پارادايم شناختهشده فضا ،اجتناب کنیم .در
نهايت ،اگر برنامههای عمومی تنها شمار معدودی از شرکتهای بزرگ مثمرثمر واقع شود ،تعداد اشیايی که
طی سالهای آتی به فضا پرتاب میشوند بسیار فراتر از تعداد اشیای پرتابشده از زمان مأموريت اسپوتنیك 1
خواهد رفت.تنها ظرف چند ماه گذشته ما شاهد چندين مورد «تصادف محتمل» در فضا بوديم .ماه سپتامبر
گذشته ،آژانس فضايی اروپا معیاری را برای اجتناب از برخورد در هنگام مواجهه با يك امکان باالی برخورد با
يکی از ماهوارههای کوچك استارلینك تعیین کرد .در اواخر ژانويه  ،2020ما عاجزانه شاهد عبور دو ماهواره
بزرگ – آيرس و جیجیاس  – 4از فاصله چندم متری يکديگر بوديم .ناسا معموالً وقتی که خطر جدی
برخورد با زبالههای فضايی را محاسبه میکند ،محل استقرار ايستگاه فضايی بینالمللی را تغییر میدهد .احتمال
بسیار زيادی وجود دارد که طی سالهای آتی شاهد موقعیت احتماالً وخیمتری باشیم .اگرچه شماری از
رهنمودهای پذيرفتهشده و عملی برای اجتناب از خطرات وجود دارد ،و همچنین پیشرفتهايی در رابطه با
اصالح روندها صورت گرفته است ،اما هر راهحل پیشنهادی موجد پرسشهای ديگری میشود .مهمتر از همه،
اين معیارهای تکنولوژيك هیچوقت نمیتوانند در غیاب رفتار مسئوالنه از جانب همه بازيگران فضايی ،مسائل را
حل کنند.
عالوه بر چالشهای پیچیده فنی ،وقتی به بحث پیرامون مؤثرترين معیارها به منظور برطرف کردن مشکل
زبالههای فضايی بپردازيم ،پرسشهای دشوار بسیاری در رابطه با مسائل ژئوپلیتیك ،سیاستگذاری ،و قانونی نیز
مطرح میشود .چه کسی هزينه جمعآوری زبالههای فضايی را پرداخت میکند؟ مسئولیت اين کار به عهده چه
کسی است؟ و چنانکه برخی از دولتها استدالل میکنند ،اگر دولتی بتواند قابلیت جمعآوری زبالههای فضايی
را توسعه دهد ،چطور میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که از همان تکنولوژی برای حذف ماهوارههای «فعال»
کشوری ديگر استفاده نشود؟
به عالوه ،با توجه به اينکه اشیای بیشتری به فضا فرستاده میشود ،و ما توانايیمان برای بازگرداندن آنها به
زمین برای استفاده مجدد را تقويت میکنیم ،متعاقباً به يك رژيم هماهنگ برای مديريت ترافیك فضايی،
دريايی ،هوايی و زمینی نیاز خواهیم داشت .برای پايداری در فضا ،ما بايد نهايتاً يك سیستم يکپارچه مديريت
ترافیك را توسعه دهیم و به زودی به چنین سیستمی نیاز خواهیم داشت.
چه ضوابط قانونیای برای آینده مورد نیاز است؟
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تا به حال ،رهنمودهای رفتاری و اصول بنیادی برای اکثر فعالیتهای فضايی توسط سازمانهای بینالمللی و
چندجانبه نظیر کمیته کاربری صلحآمیز فضا در سازمان ملل ،تعريف شدهاند .در ژوئن سال  ،2019اين نهاد
شماری از رهنمودهای مهم برای پايداری در فضا را تدوين کرد ،که حاکی از حرکتی مثبت رو به جلو است.
با اين وجود ،مباحث منتهی به اين اجماع ،ده سال زمان برد – قانونگذاری در سطح چندجانبه معموالً به کندی
پیش میرود.
در محیط روی به گسترش فضای تجاری ،کشورهای مختلف به طور همزمان درحالتوسعه قوانین ملی خودشان
در بخش فضا هستند .اين چارچوبهای تنظیمی ملی معموالً نهتنها بازتاب الزامات بینالمللی دولت مربوطهاند
بلکه از اين هم فراتر میروند و تالش میکنند تا قابلیتهای فضايی بومی ،صنعت و استقالل خود تقويت کنند.
توسعه سیاست و قانون ملی در بخش فضا طی دهه پیش رو رايجتر خواهد شد.
با توجه به اينکه کشورهای مختلف و بازيگران آنها درصدد نقشآفرينی در فعالیتهای فضايی برمیآيند و
استفاده از فضا به واسطه فعالیتهای متنوع نظیر بهرهبرداری از منابع و خدمات مداری گسترش میيابد ،قوانین
ملی برای بخش فضا ،مکانیسمی است که کشورها توسط آن فعالیتهای اشخاص و نهادهای غیردولتی در حوزه
قضايی خودشان را تنظیم میکنند تا رفتار مسئوالنه را ارتقاء بخشند ،و در عین حال به نوآوری و کارآفرينی
کمك کنند.
با اين وجود ،علیرغم چرخش به سمت اين هنجار جديد ،اصول قوانین بینالمللی همچنان واجد اهمیت خواهند
بود ،و اهمیت آنها به واسطه اجرايشان در قلمرو قانونی ملی افزايش خواهد يافت .همواره به اجماع چندجانبه
برای حل مسائل اساسی ،بزرگ و جهانی در بخش فضا نیاز خواهد بود.
آیا منافع مشترک محرک ضابطهمندی خواهد شد؟
فضا بیش از پیش کاربردی دوگانه يافته است ،يعنی تقسیمبندی تاريخی ضوابط در مورد کاربردهای صلحآمیز
– در تقابل با کاربردهای غیرصلحآمیز – از فضا ديگر بازتاب واقعیت نیست .استفاده از فضا برای کاربردهای
غیرنظامی و دفاعی مؤيد نیاز به چارچوبها و هنجارهای رفتاری توافقی است.
علیرغم اختالفات ژئوپلیتیك و تنشهای ارضی مشهود ،کشورهای مهم در بخش فضا معموالً منافع مشترک
چشمگیری در حفظ يك محیط فضايی باثبات دارند .اگر از «خطوط قرمز» رفتاری خاصی تخطی شود،
هیچيك از آنها دستاوردی حاصل نخواهد کرد .اگرچه گفتن اين حرف آسان است ،اما توافق عمومی بر سر
برخی از عناصر در آن کشورها بسیار دشوار است .پیشاپیش ما میشنويم که «فضا صرفاً يك عرصه ديگر برای
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جنگ» است يا اينکه آن را بايد به عنوان «غرب وحشی» تلقی کرد .چارچوبهای تنظیمی و رفتاری دقیقی که
برای مدت  60سال به خدمت گرفته شدهاند ،آشکارا نافی چنین دعاویای هستند.
در پايان ،ما بايد هر يك از جنبههای چندگانه فضا را مدنظر قرار دهیم .نظرات طرفهای بسیاری بايد شنیده
شود .بنابراين فضا عرصهای مهمتر از مسائل مربوط به رقابت میان کشورهای مختلف است .عرصه فضا،
عرصهای جمعی و مشارکتی و تجاری است.
با تغییر ديدگاه در مورد فضا ،میتوانیم به درکی از گستره منافع مشترک دست يابیم و اين منافع را تقويت کنیم.
در نهايت ،هر چارچوب قانونی برای فضا به منظور تقويت اين منافع مشترک طراحی میشود ،و نیز در راستای
تضمین پايداری فضا و اينکه انسانها بتوانند از منافع حاصل از استفاده مسئوالنه از فضا برخوردار شوند.
مسائل مهمی در اين عرصه وجود دارد .اگر اقدامات منجر به يك وضعیت ناگوار در فضا شود ،کشورهای
بزرگ و قدرتمندتر بیش از ديگران ضرر میکنند .اين کشورها بیش از بقیه به فضا وابستهاند ،آنها واجد
بزرگترين مزيتهای رقابتی در حوزه کاربردهای فضايی هستند ،و بنابراين آسیبپذيری آنها در صورت به
مخاطره افتادن دسترسی ما به فضا بیشتر خواهد بود .نهايتاً ،همه ما ضرر خواهیم کرد ،اما قدرت منافع مشترک،
حتی میان دولتهايی که روابط حسنهای ندارند ،بايد مدنظر قرار گیرد تا همگی ما در فضا ناکام نمانیم.
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سوسمیتا موهانتی
دکتر سوسمیتا موهاندی یک طراح فضاپیما و کارآفرین بخش فضا است .وی یکی از
بنیانگذاران و مدیرعامل شرکت ارث  2اربیت است ،که اولین استارتآپ خصوصی در هند
است .وی بنیانگذار و مدیر دو شرکت دیگر نیز بوده است ،مونفرانت در سان فرانسیسکو
( )2001-2007و لیکوئیفر در وین ( .)2004-وی قبل از اینکه یک کارآفرین شود ،دوره
کوتاهی را در ناسا گذرانده و برای برنامه ایستگاه فضایی بینالمللی در بوئینگ کار کرده
است.
در قرن بیست و يکم ،رقابت فضايی بین کشورها نخواهد بود ،بلکه بین شرکتهای خصوصی خواهد بود .بخش
خصوصی همپای آژانسهای دولتی نقش مهمی را در شکلدهی به آينده کاوش در فضا و کاربردهای آن روی
زمین ايفا خواهد کرد .ما پیشاپیش شاهد اين امر بودهايم .شماری از استارتآپها در سراسر جهان از مرحله
ساخت کیوبستها فراتر رفته و درحالتوسعه ماهوارههای پیچیده ،راکتهای ارزان ،چاپ  3بعدی،
فنّاوریهای جمعآوری زبالههای فضايی و غیره هستند .اين تازهواردان طريقه استفاده ،کاوش ،بهرهبرداری،
نظارت و محافظت از فضا را تعريف خواهند کرد .تا سال  ،2030احتمال آن میرود که شرکت ويرجین
گلکتیك بتواند توريستها را به مدار پايینی زمین بفرستد ،در حالی که شرکت بلو اوريجین و اسپیساکس
مأموريتهای ابتدايی برای رفتن به ماه و مريخ را پی خواهند گرفت.
دولتهای مختلف پیشرفتهای چشمگیری طی ده سال آتی خواهند داشت .چین انسانها را به ماه میفرستد و
از طريق يك سری از مأموريتهای رباتیك که شامل موفقیتهای اخیر در سالهای  2013و  2019میشود ،به
تکنولوژی فرود-نرم روی ماه دست میيابد .هند يك ايستگاه فضايی کوچك در مدار پايینی زمین خواهد
داشت و بايد به چالشهای پیش روی زندگی و کار در مدار پايینی زمین بپردازد .سازمان پژوهشهای فضايی
هند که اکنون به عنوان تأمینکننده دسترسی ايمن ،ارزان و مکرر به مدار پايینی زمین برای شرکتهای
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ماهوارهای خصوصی فعالیت میکند ،توسط استارتآپهای چینی و آمريکايی به چالش کشیده خواهد شد.
تمرکز اصلی هند روی بهرهبرداری از دارايیهای فضايیاش به منظور بهبود کیفیت زندگی جمعیت 1/3
میلیاردیاش خواهد بود.
تا سال  ،2030ناسا ديگر برای رساندن فضانوردانش به مدار پايینی زمین وابسته با سايوز روسیه نخواهد بود ،بلکه
منظماً از کرو دراگون ساخت شرکت اسپیساکس استفاده خواهد کرد .نقش رهبری روسیه در عرصه فضايی
ممکن است به دلیل مسائل مربوط به تأمین مالی افول کند .ناسا برنامه ايستگاه فضايی بینالمللی را کنار
میگذارد تا برنامه آرتمیس را دنبال کند که هدف آن فرستادن انسانها به قطب جنوبی ماه است .به دشواری
میتوان گفت که آيا روسیه و ديگر شرکای غیر-آمريکايی ايستگاه فضايی بینالمللی – آژانس فضايی اروپا،
آژانس کاوش هوافضای ژاپن ،آژانس فضايی کانادا – میتوانند ايستگاه فضايی بینالمللی را پس از چرخش به
سمت برنامه آرتمیس حفظ کنند يا نه .آژانسهای غیر-آمريکايی مذکور همچنین بخشی از برنامه آرتمیس
آمريکا هستند.
اياالت متحده ،اروپا و چین به حمايت از اکوسیستم استارتآپهای فضايی خود میپردازند ،در حالی که چین
و هند به دلیل سیاستهای فضايی ملی محافظهکارانه و فقدان يك ذهنیت تجاری جاهطلبانه ،در اين زمینه عقب
خواهند ماند.
مسائل بزرگی نیز ممکن است پديدار شود .تا سال  ،2030با توجه به افزوده شدن چندين منظومه ماهوارهای
جديد ،خطر زبالههای فضايی در مدار نزديك به زمین به اوج میرسد و اين بحرانی شبیه به بحران اقلیمی فعلی
روی زمین خواهد بود ،نگرانکننده و خارج از کنترل .نهتنها اين منظومههای ماهوارهای سبب وخیمتر شدن
مشکل زبالههای فضايی میشوند ،بلکه احتماالً سبب کنار گذاشته شدن اخترشناسی زمین-محوری که برای ما
آشناست خواهند شد .از جنبه مثبت ،دسترسی ارزان به اينترنت در سراسر جهان امکانپذير میشود .ماهوارههايی
که از قابلیت مصرف بهینه برق برخوردارند ،رايج میشوند .در پی پیشرفتهای بیشتر در محاسبات کوانتومی،
امکان پردازش دادهها در فضا و قبل از ارسال به زمین میسر خواهد شد .شرکتهای خصوصی ،ارائه خدمات
جمعآوری زبالههای فضايی ،از مدار خارج کردن ماهوارهها و سوختدهی مجدد را آغاز خواهند کرد.
در دهه پیش رو ،کشورهای فعال در بخش فضا و دفتر سازمان ملل برای امور فضای بیرونی مجبور میشوند
پیمان فضای بیرونی  1967را با هدف مواجهه با مسئله زبالههای فضايی از طريق اعمال قوانین جديد ،به روز
کنند .آنها همچنین به مسائلی مربوط به استخراج منابع فضايی و مالکیت آن میپردازند و از طريق يك پیمان
بینالمللی جديد ،قوانین يكجانبه تعیینشده توسط اياالت متحده و لوکزامبورگ را تغییر میدهند .مالکیت
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انحصاری پهنای باند ارتباطی توسط شرکتهای خصوصی احتماالً به مسائل مربوط به امنیت ملی و انحصار
جهانی دامن خواهد زد .شرکتهای برجسته با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد.
در نهايت ،با توجه به حاد شدن مشکالت مربوط به تغییرات اقلیمی روی زمین ،فعالیتهای ما در فضا ممکن
است به افزايش درک ما از تأثیر تغییرات اقلیمی و کاهش اين تأثیر کمك کند .حوزه تحلیل دادههای حاصل از
رصد زمین به بلوغ میرسد و در موارد مختلف از جمله موارد مربوط به سازگاری-اقلیمی و اقدام-اقلیمی به
خدمت گرفته میشود .شهرها و کشورها از خدمات رايگان تصويربرداری ماهوارهای که توسط شرکتهای
لندست و سنتینل ارائه میشود بهرهبرداری خواهند کرد تا «مکعبهای داده» و کاربردهای مدنظر خودشان را
ايجاد کنند .اگر تحلیل دادههای حاصل از رصد زمین به درستی انجام شود ،میتواند به حرکت انسانها به سمت
يك آينده پايدار در روی زمین کمك کند .اين امر طی سالهای آتی واجد اهمیت اساسی خواهد بود.
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توری برونو
توری برونو یک متخصص ساخت راکت است که در سال  2014به عنوان مدیرعامل شرکت
االینس النچ یونایتد منصوب شد .وی پیشتر در شرکت الکهید مارتین کار میکرده است.
شرکت االینس النچ یونایتد یکی از پیشگامان ارائه خدمات پرتاب در کشور است و با موفقیت
صد در صدی بیش از  135مأموریت به مدار را به انجام رسانده است.
اجازه فرض کنیم که تا سال  2030به هدف حضور دائمی روی ماه دست يافتهايم ،زيرساختها عملیاتی شده و
اکنون فرصتهای اقتصادی واقعی در بخش فضا وجود دارد.
چشمانداز فضا در حال تغییر است .حوزهای که زمانی تحت سلطه دولت بود ،اکنون به روی همه کسبوکارها
و سازمانها گشوده شده تا به سرمايهگذاری بپردازند .با توجه به گسترش مداوم زيرساختهای تجاری به دلیل
سرمايهگذاریها روی تکنولوژی ،انتظار میرود که طی ده سال آتی شاهد افزايش چشمگیر سطح
سرمايهگذاری سازمانها باشیم.
ما پیشاپیش شاهد آنیم که فضا به حوزهای رقابتی بدل شده و تا سال  ،2030انتظار میرود که در پی يك
چرخش اساسی ،شاهد برجستهشدن نقش فضا برای کشورها از لحاظ مسائل امنیت ملی باشیم .در حال حاضر
کشورها همکاری نزديکی با کسبوکارها به عنوان تأمینکنندگان تکنولوژی فضايی دارند .اين مشارکت اساساً
با سرمايهگذاری از جانب دولت و شمار زيادی از نوآوریها از جانب صنعت فضايی همراه بوده است .بنابراين
مأموريتهای امنیتی نظامی که توسط دولتها تأمین مالی میشد ،اکنون با شراکتهای عمومی-خصوصی
جايگزين شده و بخش خصوصی در مقايسه با دولت ،بخش بیشتری از تأمین مالی را عهدهدار شده است.
طی سالهای آتی ،نیازهای دفاعی و امنیتی دولتها موجد چرخشی از قابلیتهای متکی بر فنّاوریهای
فضاپیماهای تجاری و پرتاب تجاری به سمت نیازهای سفارشیتر دفاعی و امنیتی خواهد شد .با تخصصیتر
شدن الزامات دولتی ،کسبوکارها ديگر نخواهند توانست از پس هزينههای اين شراکتها برآيند و دولتها بار
ديگر به شريك مالی اصلی بدل خواهند شد.
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وقتی وارد فضای بین زمین و ماه شويم ،نرخ سرمايهگذاریها به دلیل وجود منابع طبیعی عظیمی که روی ماه و
سیارکها وجود دارد ،معکوس خواهد شد .در اين وهله ما به پتانسیل متحولکننده ساخت و تولید کاالها در
شرايط میکروگرانشی میرسیم .ارزش بالقوه بسیار زيادی در اين حوزه وجود دارد ،بنابراين زيرساختهايی که
کسبوکارها برای سودآوری به آنها نیاز دارند به محرکی برای شراکتهای سودآورتر میان کسبوکارها و
دولت خواهد شد.
در صنعت فضايی همه در مورد منظومههای مدار پايینی زمین يا تکثیر اين منظومهها حرف میزنند .در بدو امر
به نظر میرسید که وجود هزاران ماهواره کوچك در منظومهها دستاورد بزرگی باشد .اما اين وضعیت از لحاظ
اقتصادی عملی نیست .بهتر اين است که در ابتدا ماهوارههايی بیش از تعداد مورد نیاز به فضا پرتاب شود تا وقتی
يکی از آنها از کار افتاد ،از ماهواره ديگری استفاده شود .يکی از نکات جالب در مورد منظومههای بزرگ در
مدار پايینی زمین اين است که اين منظومهها ذاتاً قدرتمند هستند ،اما اگر دو يا سه ماهواره کوچك همزمان از
کار بیفتد ،آنگاه به مشکل برمیخوريم و صرفاً يك فضای خالی خواهیم داشت که به دور زمین میچرخد.
بسیاری از استارتآپها يافتن راهحلی برای اين مشکل را بسیار سودآور میدانند و بسیاری هم در پی
سرمايهگذاریهای تجاری برای ساخت میکرو پرتابهها هستند – حداقل  150شرکت طبق آخرين سرشماری .ما
به اين سرمايهگذاریها نیاز داريم ،اما شايد به دو يا سه مورد از آنها ،مابقی ناکام میمانند و سرمايهها از دست
میرود.
نهايتاً ،بدون سوخت در فضا ،انجام پروازهای فضايی پیچیدگیهايی خواهد داشت .من پیشبینی میکنم که طی
يك بازه زمانی ده ساله ،ناسا يك ايستگاه درگاهی در مدار و تأسیسات پژوهشی دائمی روی زمین خواهد
داشت .قطبهای ماه غنی از مخازن آب يخزدهاند ،يعنی حدود ده میلیارد تن يا بیشتر در هر قطب .اينها را
میتوان به راحتی به سوخت راکت (هیدروژن و اکسیژن) تبديل کرد ،و فرصت فروش پیشران در فضا وجود
دارد .پژوهش در اين رابطه واقعاً ارزشمند خواهد بود .در بدو امر ،سوختی که شما در فضا میخريد به اندازه
سوختی که از زمین به فضا میبريد ،گران خواهد بود ،اما زيرساختهای مناسبی که عمدتاً توسط دولت تأمین
مالی میشوند ،موجد تحول بزرگی در اين زمینه خواهد شد.
ساخت اين زيرساختها با ابتکار عمل دولت و با سرمايهگذاری مشترک شرکتهای خصوصی کلید میخورد
که واجد قابلیتهای برجستهای هستند .با انتفاع از پژوهش و زيرساختها به منظور ساخت ظرفیت ،سوخت به
يك کاالی تجاری بدل میشود ،و به اين ترتیب امکان پژوهشهای بینسیارهای بیشتر و تقويت آينده «حفاری

118

فضايی» میسر میگردد .اين سرمايهگذاریها محرکی میشود برای يك اقتصاد آتی رو به رشد در میسر رسیدن
به يك اقتصاد فضا.
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