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نگاه بودجه های محرمانه برای پروژه های مخفیانهزاویه

پنتاگون و مواجهه با یوفوها
نیویورک تایمز در گزارشی جنجالی از برنامه سری وزارت دفاع آمریکا برای جست وجو  و تحقیقات درباره یوفوها خبر داد

دودهای بدون آتش

چند هفته گذشته روزهای خوبی برای عالقه  مندان  �
دنیای بشــقاب  پرنده ها بود. روزنامه نیویورک تایمز در 
گزارشــی خبــر از ســرمایه گذاری وزارت دفاع آمریکا 
در برنامه ای برای بررســی احتمالی تهدیدهای ناشی 
از اشیای ناشــناخته پرنده یا همان بشقاب پرنده های 
معروف را منتشــر کرد؛ بودجه ای که در قالب ردیف 
معــروف بــه بودجــه ســیاه، در گزارش هــای مالی 
نهادهــای امنیتی آمریکا درج شــده اســت. بودجه 
ســیاه موضوع تازه ای نیست. وزارت دفاع و نهادهای 
امنیتی ایاالت متحده و البته بسیاری از کشورهای دیگر 
برنامه هایی دفاعی و نظامــی دارند که نمی خواهند 
درباره آن اطالع رســانی کنند. از سوی دیگر ضرورت 
انتشــار صورت بودجه برای تأیید و دریافت مجوز آن 
از سوی کنگره باعث می شــود برخی از این برنامه ها 
با نام ها و ُکدهای مختلفی مطرح شــوند و که در کل 
به ردیف های بودجه ســیاه یا تاریک معروف هستند. 
بر اســاس گزارش نیویورک تایمز در فاصله ســال های 
۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، ۲۲ میلیون دالر از بودجه ۶۰۰ میلیاردی 
دفاعی ایاالت متحده به خرج برنامه ای رســیده است 
که آن را «شناســایی تهدیدهای پیشرفته هوا فضایی» 
نامیده اند. این برنامه که گفته می شــود با پشتیبانی و 
حمایت سناتور ســابق «هری رید» که رهبری اکثریت 
دموکرات ها در دوره پیش ســنا را بر عهده داشت، به 
تصویب رســیده و ایجاد شده است، به  طور رسمی در 
ســال ۲۰۱۲ و به دلیل آنکه فاقد اولویت ارزیابی شده، 
تعطیل شــده اســت. با وجود این برخــی از همکاران 
این پروژه مدعی هســتند که این برنامه بدون بودجه 
مشخصی و به طور غیررسمی هنوز به فعالیت خود 
ادامــه می دهد. آیــا این گزارش نشــان از آن دارد که 
بشقاب  پرنده ها به معنی ســفینه هایی که موجودات 
فضایی از آن اســتفاده می کنند، وجود خارجی دارند؟ 
آیا در همه این ســال ها کســانی که ما به آنها صفت 
نظریه پرداز یا حامی تئوری توطئه داده بودیم، راست 
می گفتنــد؟ آیــا واقعــا نشــانه های انکارناپذیری از 
فرازمینی ها وجود دارد؟ به ویــژه که این بار نه تنها در 
بین اسناد منتشرشده چند ویدئوی شگفت انگیز وجود 
دارد که یکی از کسانی که اجرای این برنامه را بر عهده 
داشته اســت، به طور مکرر در برنامه های تلویزیونی 
حضــور می یابد و از وجود فناوری های پیشــرفته تر از 
درک ما ســخن می گوید. بیایید قبــل از آنکه از دیدن 
این همه دود و نشــانه به  طــور قطعیت وجود آتش 
میهمانانی از گوشه های دیگر را به رسمیت بشناسیم، 

اندکی صبر کنیم و به تاریخچه داستان نگاه کنیم. 
نخســت اینکــه این بــرای بــار اول نیســت که 
ســازمان های دفاعــی و امنیتی به بررســی ادعاهای 
مربــوط به موجــودات فضایی و بشــقاب های پرنده 
می پردازند. در کشورهای مختلف برنامه های گوناگونی 
در این باره انجام شده و نتایج برخی از آنها منتشر شده 
است. در ایاالت متحده یکی از معروف ترین برنامه ها 
پروژه ای اســت که از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۹ اجرا شد. این 
پروژه به بررسی ۱۲ هزار پرونده از گزارش های دقیق تر 
و نسبتا معتبر رؤیت بشــقاب های پرنده پرداخت. در 
گــزارش نهایی این پــروژه که به کتــاب آبی معروف 
شــد، در نهایت اشــاره شــد که از این تعداد ۱۱ هزار و 
۳۰۰ مورد طبیعی از جمله صاعقه، ســتاره، سیاره، ابر 
و امثال آن بوده اســت و با توجه بــه مدارک موجود 
امکان نتیجه گیری درباره حدود ۷۰۰ مورد باقی مانده 
ممکن نیســت. نکته کلیدی در آن گزارش و بسیاری 
از گزارش های دیگر این اســت که فاصله میان امکان 
نتیجه گیــری دربــاره ماهیت یک موضوع تا رســیدن 
به این نکته کــه آن پدیده حاصــل تمدنی فرازمینی 
اســت، فاصله زمین تا آسمان است. نکته دیگری که 
باید به آن توجه کرد، این اســت که اختصاص چنین 
بودجه هایی برای ســازمان های دفاعــی کار عجیبی 
نیســت. ماهیت کار دفاعــی و امنیتــی خواه ناخواه 
باعث می شــود افراد اندکی پارانویا یا روان گسیختگی 
را قبول کنند. آنها برای اینکه در برابر هیچ موضوعی 
دست بسته نباشــند، برای هر اتفاق ممکن یا محتمل 
یا حتی در برابر هر شــایعه ای باید خود را آماده کنند. 
اگر باور عمومی نسبت به وجود فرازمینی ها و امکان 
خطر آنها وجود دارد، فارغ از استدالل پشت آن وظیفه 
نهاد امنیتی است که سناریویی برای چنان مواجهه ای 
آماده کند. نکته مهــم در اینجا تفاوت میان وظیفه و 
کارکرد نهاد علمی و نهاد امنیتی اســت. نهاد امنیتی 
کاری نــدارد که آیا یک خطر واقعی یا منطقی اســت 
آنها بیــش از آنکه با پرســش با چه چیــزی روبه رو 
هستیم، دســت و پنجه نرم کنند، به این پرسش پاسخ 

می دهند که چطور پدیده ای را مهار کنیم. 
از سوی دیگر باید به یاد داشت که بخش عمده ای 
از سیاســت مدارانی که از جمله در ایــن برنامه اخیر 
نقش داشــته اند، افرادی بدون پایگاه یا پیشینه علمی 
هســتند. پارامتر دیگری که به ویژه دربــاره این پرونده 
تــازه باید مد نظر قرار داد، نقــش افراد و جریان مالی 
است. برای مثال در این پرونده یکی از نخستین کسانی 
که به طور عمومی درباره آن صحبت کرد، شــخصی 
به نام «رابرت بیگلو» اســت. کارآفریــن و میلیاردری 
که در برنامه ۶۰ دقیقه شــبکه سی بی اس، با قطعیت 
از وجود موجــودات فرازمینی و بشــقاب های پرنده 
ســخن می گفت. او و شــرکت او یکــی از اصلی ترین 
دریافت کنندگان بودجه ای هســتند که در آن سال ها 

پنتاگون برای این بررسی اختصاص داده بود.
ادامه در صفحه ۱۲

پای نظامی ها در کفش یوفوها

به تازگی نشــریه نیویورک تایمز گزارشــی را منتشر  �
کرده اســت که در آن مدعی شده وزارت دفاع آمریکا 
بین ســال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ برنامــه ای تحقیقاتی را 
دنبــال می کرده که هــدف آن ارتباط بــا یوفوها بوده 
اســت. اگرچــه بعدها گفته شــد که هــدف اصلی 
ایــن برنامه بررســی پرونده هــای ســری مواجهه با 
یوفوهای احتمالی در دهه های گذشته است. گزارش 
نیویورک تایمز بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت و 
شاید بتوان دو عامل را در آن دخیل دانست. اول اینکه 
جایی مثل پنتاگون که نهادی نظامی در آمریکاســت، 
یوفوهــا را جدی گرفتــه و از آن مهم تر بودجه  ای باال 
و در حــدود ۲۰ میلیون دالر نیــز برای پژوهش در این 
زمینه اختصاص داده اســت. گفته می شــود در سال 
۲۰۱۲ این برنامه تحقیقاتی متوقف شد؛ اما به صورت 
غیررســمی ادامه پیدا کرده اســت؛ اما پرسشــی که 
مطرح می شــود، این اســت که اصوال چرا جایی مثل 
پنتاگون بــرای یوفوها هزینه می کنــد؟ و آیا این برای 
نخستین بار است که مجموعه ای نظامی در حوزه ای 
که به نظر می رســد به نهادهای علمی مربوط است، 

وارد می شود؟ 
برای پاســخ به این پرســش ها بایــد گفت بخش 
مهمــی از انگیــزه نهادهــای نظامی بــرای ورود به 
مقوالتی که در ظاهر علمی به نظر می رســند، میزان 
اهمیت آنها در مباحث امنیتی است. اصوال نظامی ها 
از اتفاقات و رویدادها مختلف برداشت هایی دارند که 
با توده اقشــار مختلف جامعه بســیار متفاوت است. 
به طور مثال زمانی  که شــوروی، ماهواره اسپوتنیک–۱ 
را که تنهــا ۸۳ کیلوگرم جرم داشــت، به فضا پرتاب 
کــرد، از نظر مــردم جهــان و حتی جوامــع علمی 
«نخســتین ماهواره» در مدار زمین قــرار گرفت؛ اما از 
نظر کارشناسان نظامی آمریکا، شوروی به توان پرتاب 
بمبی به وزن ۸۳ کیلوگرم دست یافت که می تواند از 
فضا، خاک آمریکا را هدف قرار دهد. به جرئت می توان 
گفت عامل مهم آغاز و پیشــرفت فناوری فضایی در 
جهان که ابتدا از شوروی و آمریکا شروع شد، انگیزه ها 
و اهــداف نظامی بــوده و همچنان نیز در بســیاری 
از پروژه هــای فضایی ردپایــی از نظامی ها می بینیم. 
هم اکنون حدود نیمــی از ماهواره های فعال در مدار 
زمین ماهیتی کامال نظامی داشته یا بخشی از داده های 
آنها در خدمت اهداف نظامی اســت؛ مثال بخشی از 
فعالیت ماهواره های جی پی اس یا برخی ماهواره های 

هواشناسی ماهیت نظامی دارند. 
جالب اســت بدانیــد زمانــی که پیــش از آنکه 
آمریکایی ها به فکر اعزام انســان به ماه باشــند، برای 
پاســخ به تحــرکات فضایی شــوروی قصد داشــتند 
نخســتین آزمایش اتمــی را در ماه انجــام دهند؛ اما 
به دالیل مختلــف از جمله احتمال مخدوش شــدن 
وجهــه آمریکا نزد افــکار عمومی جهــان، این طرح 
رد شــد. همچنین در ســال های آغازیــن عصر فضا، 
سرمهندســان طراحــی مانند «ســرگئی کرولف» که 
رهبری برنامه های فضایی شوروی را برعهده داشت، 
برای گرفتــن بودجه برای برنامه هــای فضایی مانند 
توسعه پرتابگرها، ساختن ماهواره ها و فضاپیماها و... 
طرح هایی با توجیهات امنیتی بــرای مقامات دولتی 
و نظامی می فرســتادند. به گونه ای که در برخی موارد 
ایســتگاه های فضایی و پرتابگرهایی بــا اهداف کامال 
نظامی طراحی می شدند. در مثالی دیگر باید به برنامه 
پروازهای فضایی شاتل های آمریکا اشاره کنیم. اغلب 
مردم تصور می کنند ایــن برنامه کامال غیرنظامی و با 
اهداف به اصطالح صلح آمیز اجرا شــده اســت؛ اما 
حــدود ۱۰ درصد از مأموریت های شــاتل ها، ماهیتی 
کامال نظامی داشته و در حدود نیمی از پروازهای دیگر 

شاتل نیز برخی اهداف نظامی دنبال می شده اند. 
اما به پرسش اولیه مان درباره انگیزه های پنتاگون 
بــرای اختصاص بودجه برای تحقیــق درباره یوفوها 
برگردیــم. از نظــر نظامی ها هر وســیله پرنده ای که 
ماهیت مشخصی نداشــته باشد، می تواند یک تهدید 
بالقوه امنیتی به حســاب بیاید. فرقی ندارد منشــأ آن 
زمینی است یا فضایی! در هر صورت باید برای مقابله 
با آنها آماده باشــند. اگرچه تاکنون هیچ گزارش قابل 
اســتنادی که رویارویی انسان با موجودات فرازمینی و 
وســایل آنها را تأیید کند، وجود ندارد. اما درباره پروژه 
تحقیقاتی پنتاگون می توان دو گمانه زنی کلی داشت؛ 
اول اینکه هدف این برنامه تحقیقاتی سروسامان دادن 
به تمام گزارش هایی است که پیش از این درباره رؤیت 
اشیای پرنده ناشناس منتشر شده است. به این صورت 
که بتوان گزارش های درســت را از اشتباه تفکیک کرد 
و علت و ریشه برخی مواجهه ها را بررسی کرد. اینکه 
دقیقا آنچه دیده شــده، چه بوده اســت؟ یک وسیله 
پرنده جاسوسی متعلق به دشمن بوده یا چیزی شبیه 
به این. دوم اینکه دقیقا برای مقابله با خطرات بالقوه 
چنین تهدیدهایی چه باید کرد و آیا توان نظامی پنتاگون 
برای پاسخ گویی ســریع و به موقع به چنین تهدیداتی 
کافی است؟ هرچند در حال حاضر انگیزه های نظامی 
برای پیشبرد چنین تحقیقاتی برخالف سال های آغازین 
جنگ سرد، چندان باال نیست. به هر دلیل باید بپذیریم 
که بخش مهمی از توجه نظامیان به فضا و اتفاقاتی 
که به صورت طبیعی و غیرطبیعی در آن رخ می دهد، 
اهمیت آن در بحث امنیت ملی کشورهاست؛ زیرا این 
حوزه پتانســیل باالیی بــرای بهره برداری های نظامی 
دارد و نمونه هــای زیادی در تاریخ معاصر برای اثبات 
ایــن ادعا وجود دارد؛ از برتــری اطالعاتی در جنگ ها 

گرفته تا عوامل بازدارنده و دفاعی.

در جریان جنگ ســرد بحث بر سر اشیای ناشناخته 
پرنــده (Unidentified flying object) کــه اصطالحا 
یوفو نامیده می شــوند، باال گرفته و سوژه داغ رسانه ها 
بود. این بحث ها با گذشت چند دهه از تب وتاب افتاد و 
الاقل در بین رسانه ها به تدریج کم رنگ و کم رنگ تر شد. 
با وجود این، گمانه زنی ها درباره وجود اشیای ناشناخته 
فضایی هرگز فراموش نشــده بود تــا اینکه در روزهای 
اخیــر، گزارش نیویورک تایمز، نــام یوفوها را بار دیگر بر 

سر زبان ها انداخت. 
گزارشی از برنامه مخفیانه تحقیقاتی پنتاگون که از 
ســال ۲۰۰۷ آغاز شــده، در روزهای گذشته مورد توجه 
بسیاری از رسانه های دنیا قرار گرفت. شاید عجیب ترین 
نکته این باشد که این پروژه درست زمانی آغاز شده که 
دیگر تب جســت وجوی یوفوها به نوعی فروکش کرده 
بود. تلفن انجمنی مانند تحقیقات پدیده های ناشناخته 
پرنده (GEP) مدت ها بود کــه زنگ نمی خورد و حتی 
یک ستاره شــناس به نــام «ورنر والتر» در ســال ۲۰۰۱ 
پایان عصر یوفوها را اعالم کرده بود. تعداد تماس های 
تلفنــی و گزارش رؤیت یوفوها از صد تماس در ســال 
۱۹۹۵ بــه ده تماس در ســال ۲۰۰۰ کاهــش پیدا کرده 
و به نــدرت می توان دیــد کتاب های مرتبــط با یوفو در 
صف اول فروش کتاب در کتاب فروشــی ها قرار داشته 
باشند. با این حال گزارش های مربوط به مشاهده اشیای 
ناشناس پرنده ده ها سال است که طبقه بندی و بسیاری 
نیز منتشر شــده اند. «میلتون تورس»، خلبان بریتانیایی، 
در تاریخ ۲۰ ماه مه سال ۱۹۵۷ به گفته خودش دستور 
حمله و شلیک به یک شــیء پرنده ناشناس را دریافت 
کرد که به محــض آمادگی او برای شــلیک، ناگهان از 
صفحه رادار ناپدید شــد. شــیء ناشناسی که به بزرگی 
یک بمب افکن روســی بود و ناپدیدشــدن آن، رازی که 
«تورس» تا ســال ۱۹۸۸ آن را مخفی نگاه داشــته بود، 
به عنوان یکــی از گزارش های مواجهه انســان با یوفو 
مطرح شد. گزارش های رؤیت اشــیای ناشناخته پرنده 
اغلب به گزارش «میلتون تورس» شــبیه هســتند. مثال 
داستان مشــاهده یوفو توســط یک خلبان ژاپنی به نام 
«کنجــو تراوچــی» در ۱۷ نوامبر ســال ۱۹۸۶ که برای 
«اریک فون دنیکن»، نویســنده کتاب مشهور شبه علمی 
«ارابه خدایان» تعریف کرده است. این گزارش می گوید 
«تراوچی» حین پرواز، یک شــیء ناشــناخته فضایی را 
مشــاهده کرده که مثل یک شــیء پرنده غول پیکر از او 
ســبقت گرفته، در کنار او مانده، عقب مانده و ســپس 
ناپدید شــده اســت. گزارش هایی درباره ربوده شــدن 
به دســت بیگانگان فضایی، مثال گزارش پســکگوال در 
ســال ۱۹۷۳ یا ماجرای «بارنــی» و «بتی هیل» پیش از 
آن در ســال ۱۹۶۱ که سوژه اغلب کتاب های شبه علمی 
مرتبــط بــا یوفوهاســت، دســت کم از دیــد حقوقی، 

گزارش های معتبری نیستند. 
درباره گزارش ســال ۲۰۰۴ خلبانــان نیروی دریایی 
ایــاالت متحده که ســوار بر دو جت جنگــی F-18 از 
ناو هواپیمابر یواس اس نیمتیز در ســواحل ســن دیگو 
برخاسته بودند، اطالعات کمی در دسترس است. ادعای 
آنها مبنی بر اینکه یک شــیء ناشــناس پرنده به ابعاد 
یک هواپیمای مســافری را تعقیب و از آن فیلم برداری 
کرده اند، به قدری گنگ اســت که هرگز نمی توان نتیجه 
گرفت آنچه مشاهده شــده، یک یوفو بوده است. البته 
یــک تئــوری توطئه در افــکار عمومــی رواج دارد که 
مالقات کننــدگان با بیگانــگان فرازمینــی بابت پنهان 
نگاه داشتن اخبار یوفوها از اخبار عمومی حق السکوت 
دریافت می کنند. عکس ها و فیلم های منتشرشــده، اما 
هیچ یک نه مســتند و نه البته واضح بوده اند. تصاویری 
مبهم و بی کیفیت که ممکن است حتی از یک ماهواره 
جاسوســی یا موشــک یا حتی سنگ آســمانی در حال 
سقوط برداشته شده باشــند اما به عنوان یوفو معرفی 
می شــوند. هدف پروژه محرمانه ای که از ســال ۲۰۰۷ 
پایه ریزی و به تازگی افشــا شــده دقیقا بررســی چنین 
پرونده هایــی بوده اســت. گزارش اخیــر نیویورک تایمز 
یــک نکته عجیب و پیچیــده دارد. این گزارش حاکی از 
آن اســت که پروژه پنتاگون هرچند که در ســال ۲۰۱۲ 
متوقف شــده اما از آن پس به شکل مخفیانه ای ادامه 
پیدا کرده اســت. بنابر گــزارش نیویورک  تایمز این پروژه 
در تمام ســال های پس از ۲۰۱۲ نه تنها از افکار عمومی 
پنهان مانــده بلکه کارمنــدان به صورت مــوازی و در 
جریان کار و پروژه هــای جدید، ادامه کار خود روی این 
پــروژه را از پنتاگون نیز مخفی نگاه داشــته اند. آنها در 
ظاهر از حمایت ســی. ای. ای و نیروی دریایی برخوردار 
بوده اند. آن گونه کــه نیویورک تایمز گــزارش می دهد، 
بودجه چنین پروژه ای از یک محل سری تأمین می شده 
و از ســوی «هری رید»، رهبر وقت اکثریت دموکرات در 
سنا، ســناتور جمهوری خواه «تد اســتیونز» و همچنین 
«دانیــل اینوی»، ســناتور دموکرات حمایت می شــده 
اســت. نکته جالب توجه آنجاســت که «تد استیونز»، 
خود از خلبانان جنگی بوده که ادعا می شــود در زمان 
خود از ســوی اشیای ناشناخته پرنده مورد تعقیب قرار 
گرفته بوده است. جلسات ســری بین این افراد در یک 
اتاق مخفیانه که شنود در آن ممکن نبوده، برگزار شده 
و «رابرت بیگلو»، دوســت  میلیاردر سناتور «هری رید»، 
که مالک یک کمپانی هوافضا بود نیز در این جلســات 

حضور داشته است.
بودجه ساالنه ۲۲ میلیون دالری این پروژه به کمپانی 
«رابرت بیگلو» پرداخت می شــده و بر اســاس گزارش 

نیویورک تایمز، اسناد و ویدئوهای مواجهه هواپیماهای 
آمریکایی با اشــیای ناشــناس در قالب این پروژه مدام 
طبقه بنــدی می شــده اســت. یکــی از مخفیانه ترین 
بخش های گزارش اخیر این اســت که مدیران پروژه در 
ســال ۲۰۰۹ اعالم کرده اند ایــاالت متحده توان دفاع از 
خــود در برابر پدیده هایی نظیر آنچــه را که آنها در این 
ســال کشف و مشــاهده کرده اند، ندارد، البته مشخص 
نیســت که این پدیده ها و مشاهدات دقیقا چه بوده، اما 
گزارش ها از آن حکایت دارند که بین ســال های ۲۰۰۷ 
تا ۲۰۱۲ چیــزی حدود ۲۰ میلیون دالر برای شناســایی 
و تعقیب احتمالی اشــیای ناشــناس پرنده هزینه شده 
اســت. «هری رید»، سناتور بازنشســته دموکرات، البته 
می گوید که از برنامه  ریزی برای انجام چنین پروژه ای ابدا 
پشیمان و خجالت زده نیست، بلکه باعث و بانی انجام 
پروژه ای شــده که هیچ کســی پیش از آنها به سراغش 
نرفته اســت. باوجوداین، این پروژه به دلیل اینکه ادامه 
آن اتالف بودجه تلقی شــد، از سال ۲۰۱۲ به این سو به 
صورت رسمی ادامه پیدا نکرد. فعالیت دست اندرکاران 
آن دور از چشــم پنتاگون تا جایی ادامه یافت که اینک 
نیویورک تایمز دســت به افشــای آن زده است. صرف 
بودجه برای شناسایی اشــیای ناشناخته البته الزاما به 
معنای باور به وجود یوفوها و داســتان های شبه علمی 
پیرامــون آن نیســت. چه بســا هدف دســت اندرکاران 
ایــن پروژه مخفیانــه نیز، نه یافتن یوفوهــا و مالقات با 
بیگانگان فضایی، بلکه مقابله با تهدیدات امنیتی سری 
و شناسایی تکنولوژی های محرمانه رقبای آمریکا بوده 
باشد. به عبارت دیگر شناســایی و بررسی فناوری های 
محرمانه چینی ها یا روس ها که ممکن اســت از چشم 

سازمان های جاسوسی آمریکا مخفی مانده باشد. 
پروژه ای جدی یا اتالف بودجه پژوهشی؟ 

پروژه هــای عظیــم، بودجه های عظیــم می طلبند؛ 
آن قدر عظیم که به ســختی می تــوان تصور کرد بخش 
خصوصــی از پــس تأمیــن آن برآید. بودجه ســازمان 
عریض وطویلــی ماننــد ناســا ورای حد تصور اســت. 
اساســا علم در حوزه کاربردی و تکنولــوژی در اغلب 

موارد بســیار هزینه بر است و به 
همین جهــت، تولید علم مثال در 
کیهان شناســی که نیازمند صرف 
هزینه های سرســام آور است، در 
دانشــمندان  و  دولت ها  انحصار 
کشــورهایی است که برای نمونه 
تنها برای ســازمانی مانند ناســا 
بیــش از ۱۷ میلیــارد دالر بودجه 
در نظر می گیرنــد. صرف بودجه 
برای تحقیقات فضایی و کشــف 
رازهــای جهــان البته همیشــه 
مخالفانــی هم داشــته اســت؛ 
تحقیقاتی که بــه خودی خود به 

تولید محصولی تجاری و مرحله ســوددهی اقتصادی 
نمی رسند و اهداف دیگری را دنبال می کنند. شهروندان 
دنیــا بدون پرداخــت هیچ هزینه  یــا مالیاتی در جریان 
آخریــن یافته ها و اکتشــافات فضایی ســازمان فضایی 
ناســا قرار می گیرنــد. این موضوع ممکن اســت برای 
رئیس جمهور تاجــری مانند «دونالــد ترامپ» چندان 
خوشــایند نباشــد، ولو اینکه ظاهرا عالقه چندانی هم 
به توسعه ناسا نداشــته و در جریان مبارزات انتخاباتی 
گفته بود: ما مسائل مهم تری داریم و در آن حد ثروتمند 
نیســتیم که بودجه های هنگفتی را صــرف پروژه های 
فضایــی کنیم، البته این تنها «ترامپ» نیســت که برای 
کاهش هزینه ها، از کاهش بودجه های فضایی صحبت 
کرده بود. طرح «کانستلیشــن» برای فرســتادن دوباره 
انســان به ماه و ســپس مریخ در زمان «جورج بوش» 
بعدها در زمان «اوباما» و از ســوی دموکرات ها بود که 
به دلیل هزینه های بســیار باالی آن کنار گذاشــته شد. 
هــدف از پروژه اخیــر پنتاگون اگر صرفا جســت وجو و 
رصد و تعقیب یوفوها و بررســی گزارش های مشاهده 
فرازمینی ها بوده، تعجبی ندارد که متوقف شــده باشد. 
صرف ســاالنه  میلیون ها دالر برای موضوعی که اغلب 
در رده داســتان های شــبه علمی جای می گیرد و بشر 
تاکنــون هیچ گواه و شــاهد مســتدلی در تأیید آن پیدا 

نکرده، بیهوده به نظر می رسد. 
«رابرت تی دیکســون» در کتاب «نجوم دینامیکی» 
می نویسد: مطمئنا اگر هزینه های بسیار زیاد مالی نبود، 
طرحی شبیه به «طرح ســیکلو پ ها» که سال ها پیش 
در حدود ســال ۱۹۷۱ میالدی پیشنهاد شد، به سرانجام 

می رســید. در این طــرح ده ها آنتن رادیویــی بزرگ به 
ترتیبی آراسته می شــدند تا مقادیر عظیمی از انرژی را 
در شعاع نســبتا باریکی متمرکز کنند، اما هزینه این کار 
دســت کم ۱۰ میلیارد دالر می شــد. صرف چنین بودجه 
عظیمی برای شناسایی ســیگنال های ارسالی احتمالی 
موجودات هوشــمند فضایی، پروژه ای نیست که بتوان 
دولت هــا را بــرای ســرمایه گذاری روی آن قانع کرد، 
البته همان گونه که کارشناســان در روزهای اخیر پس 
از افشــای پروژه محرمانه پنتاگــون گمانه زنی کرده اند، 
هــدف از انجام این پروژه می توانســته نــه الزاما یافتن 
یوفوها، بلکه بررســی امــکان مقابله بــا فناوری های 

فوق پیشرفته رقبای ایاالت متحده بوده باشد.
هواپیماهــای جاسوســی یــا تکنولوژی هایی که از 
شدت پیشــرفته بودن حتی ممکن اســت فراطبیعی یا 
خارج از توان تکنولوژیک بشــر شناخته شده و بنابراین 
به عنوان اشــیاي ناشــناخته پرنده معرفی شــوند. اما 
ســرمایه گذاری روی پروژه هایی که ســود زودبازده ای 
بــه دنبال ندارند به خصوص با پایان گرفتن جنگ ســرد 
که عالقه تبلیغاتی هم بــرای اجرای آنها وجود ندارد، 
دشــوارتر از هر زمان شــده اســت. در همین سال های 
اخیــر بودجه ناکافی ســازمان فضایی اروپا نشــان داد 
که سرمایه گذاری روی بســیاری از پروژه های عظیم به 
سختی ممکن اســت. ظاهرا برای سیاست مداران دنیا 
ســرمایه گذاری روی پروژه ای که تا آینده های بسیار دور 
ممکن است بی اســتفاده بماند، چندان جذابیتی ندارد. 
 AIM یک مثال دم دســتی، مأموریت برخورد ســیارکی
ســازمان فضایی اروپا بود. مأموریتی که در همراهی با 
ناسا قرار بود برای نخستین بار در تاریخ بشر مسیر حرکت 
یک شیء آســمانی به نام «دیدایموس» را تغییر دهد. 
ســیارکی که در ۱۱ آوریل ۱۹۹۶ توســط «جو مونتانی» 
کشــف شــد و طبق برآورد دانشــمندان در سال ۲۰۲۲ 
میالدی بــه فاصله ۱۶ میلیون کیلومتــری زمین نزدیک 
خواهد شــد. هرچند این فاصله فوق العاده زیاد است، 
اما فرصت خوبی برای ستاره شناســان و کیهان شناسان 
فراهم کرده اســت تا مأموریتی بلندپروازانه را طراحی 
برنامه ریزی هــای  طبــق  کننــد. 
ســفینه  اســت  قرار  انجام شــده 
فضایــی ۴۰۰کیلوگرمــی در اکتبر 
ســال ۲۰۲۰ به فضا فرستاده شود 
و دو ســال بعد از آن بــا قمر این 
ســیارک برخــورد کند. امــا اخیرا 
یک مشــکل بزرگ بر ســر راه این 
مأموریــت عظیــم ایجــاد شــده 
مأموریت  بــرای  بودجه!  اســت: 
AIM بودجه کافــی وجود ندارد 
و «پاتریــک میشــل» پژوهشــگر 
پژوهش های  مرکــز  در  ســیارات 
علمی در شــهر نیس فرانسه نیز 
این خبر را تأیید کرد. این مشــکل بزرگ سازمان فضایی 
اروپا قدری ناامیدکننده به نظر می رســد چراکه سازمان 
فضایی اروپا با مأموریت موفقیت آمیز روزتا نشــان داده 
بود که قادر است پروژه های عظیم فضایی را به بهترین 
شــکل ممکن انجام دهد. اما اینجا بحث بر ســر تأمین 
مالی ۱۰ میلیارد و ۳۰۰  میلیون یورو پول اســت و مشکل 
اینجاست که کشورهای عضو سازمان فضایی اروپا قادر 

به تأمین این بودجه عظیم نیستند. 
صرف بودجه برای جست وجوی بیگانگان فضایی

هــدف از پروژه هــای عظیــم فضایی الزامــا یافتن 
حیــات فرازمینی یا ســیارات فراخورشــیدی با قابلیت 
حیــات نیســت. بســیاری از ایــن پروژه هــا بــه نوعی 
آزمایشــگاه های بــزرگ کیهان شناســی و فیزیــک به 
شــمار می روند. کمتر کســی تصور می کند که بودجه 
۱۵۰ میلیارددالری ایســتگاه فضایــی بین المللی، اتالف 
بودجه و پول دورریختن بوده است. در ایستگاه فضایی 
 AMS بین المللی، تجهیــزات طیف نگار آلفامغناطیس
وجود دارد که بــه تحقیقات دربــاره ذرات موجود در 
تابش هــای کیهانی و سرشــت ماده تاریــک و پادماده 
مشــغول است. ایســتگاه فضایی بین المللی، مقصدی 
برای گردش فضایی یا تماشای زمین نیست. بعید است 
کســی ســرمایه گذاری در آن را اتالف بودجــه ارزیابی 
کند. در این ایســتگاه، دوربین کشــاورزی ISSAC تعبیه 
شده که هم به مؤسسات مسئول کشاورزی در مدیریت 
منابع و تصمیم گیری های کالن درخصوص زهکشــی و 
آبیــاری و کود و آفت کش و نظایــر آن کمک می کند و 
هم به مطالعه و بررســی روند نابــودی منابع طبیعی 

جنگل ها یاری می رســاند. تلســکوپ فضایــی کپلر (با 
حدود ۵۵۰  میلیون دالر بودجه، ساخت ناسا) هم که با 
هدف کشف سیارات فراخورشیدی مشابه زمین به فضا 
پرتاب شده  اســت به ندرت ممکن است مورد انتقادی 
در زمینه اتــالف بودجه قرار بگیرد. تلســکوپ فضایی 
کپلر در سال ۲۰۰۹ میالدی و در زمانی که دانشمندان و 
پژوهشــگران از تعداد سیاره های شبه زمین در خارج از 
منظومه شمسی اطالعی نداشتند به فضا پرتاب شد. از 
سال ۲۰۱۲ تاکنون، وجود ۲۳۳۷ سیاره فراخورشیدی و 
۴۴۹۶ ســیاره دیگر را که احتمال حیات در آنها هست، 
تأییــد کرده اســت. آخریــن نمونه آن نیز خبر کشــف 
ســیاره کپلر-۹۰آی کــه همین چند روز پیش توســط 
ناســا اعالم شــد. بودجه های عظیم و سرسام آور برای 
پروژه های عظیم به خصوص در زمینه هوافضا و نجوم 
Big Sci-) «و کیهان شناسی که اصطالحا «بیگ ساینس
ence) محسوب می شوند (دانش هایی که صورت بندی 
آنها مســتلزم صرف هزینه های کالن اســت) موضوع 
تازه ای نیست. تلســکوپ فضایی جیمزوب، ۱۰  میلیارد 
دالر هزینه برده اســت، اما به ندرت ممکن است کسی 
صــرف بودجه برای پیشــرفت آن را بی حاصل ارزیابی 
کرده اســت. البته در تاریخ ایــاالت متحده، پروژه هایی 
نظیر پروژه اخیر پنتاگون که نیویورک تایمز افشا کرده باز 

هم می توان پیدا کرد.
در ســال ۱۸۱۸ یک کاپتان پیاده نظــام آمریکا به نام 
«جان کلوز ســایمز» که به عبارتی قهرمان جنگ ۱۸۱۲ 
محسوب می شــد، نظریه ای را مطرح کرد که بر اساس 
آن، زمین یک پوســته توخالی بود و چهار کره هم مرکز 
دیگــر نیز داخل آن قرار داشــت و همــه این کره های 
تو در تو بر اساس این نظریه از راه دهانه قطبی به عرض  
هزاران مایل قابل دسترســی بودند. او در پی آن بود که 
به عنوان سرپرســت، یک تیم تحقیقاتــی انتخاب کرده 
و راهی ســفری اعجاب  انگیز شــود. بنا بر دیدگاه «کلوز 
ســایمز» در زیر زمین، ســرزمینی گرم و پــر از گیاهان و 
جانواران قرار داشــت که اینک باید کشــف می شد. این 
موضــوع کم کم جدی گرفته شــد و در ســال ۱۸۱۲ با 
حمایــت «جرمی رینولدز»، حتی کنگره هم این طرح را 
تصویب کرد. جالب است که حتی وزرای نیروی دریایی 
و خزانه داری ســه کشــتی هم برای این سفر آماه کرده 
بودند. البته گویا بخت با «جان کلوز ســایمز» یار نبود و 
با انتخاب رئیس جمهور جدید، اندرو جکسن، این پروژه 

متوقف شد. 
سیاست جست وجوی یوفوها

افســانه ها و داســتان های شبه علمی بســیاری از 
بشــقاب پرنده های آلمان نــازی و دوران رایش ســوم 
وجود دارد. وســایل پرنده گرد و غیرعــادی ای که ادعا 
می شــود نیروهای متحدین و متفقین آنها را با چشــم 
خود دیده بودند. سال گذشته «ماریو لیویو» مقاله ای در 
نیچر منتشر کرد که با بررسی یادداشتی مربوط به سال 
۱۹۳۹ منســوب به «چرچیل»، نخســت وزیر بریتانیا در 
زمان جنگ جهانی دوم، نشان می داد این سیاست مدار 
مشــهور چه تفکراتی درباره ســیارات فراخورشــیدی 
و بیگانگان فضایی داشــته اســت. حتی پیــش از این، 
مطالــب زیادی دربــاره اینکه «چرچیــل» از وزیر امور 
خارجــه خود اطالعاتــی را درباره یوفوهــا و بیگانگان 
فضایی خواسته بود نیز منتشر شده بود. اما گزارش های 
منتشرشده از مشاهده اشیای ناشناخته فضایی، به قدری 
ناقــص و پراکنده انــد که رد یــا تأیید آنها بــا اطالعات 
موجود ممکن نیســت. بررســی های دقیق تــر درباره 
مشــاهده یوفو ها نشان می دهد بســیاری از روایت های 
انتشــاریافته از رؤیت اشیای ناشناخته فضایی، جعلی و 
ساختگی هســتند. طبق آمارها بیشترین تعداد گزارش 
رؤیت اشیای ناشــناخته فضایی در سال ۱۹۹۶ به ثبت 
رسیده است؛ یعنی دقیقا در سال موفقیت بزرگ سریال 
تلویزیونــی علمی -تخیلی به نــام «X-Files». به بیان 
دیگــر می توان این طور نتیجه گرفت که فضای عمومی 
و جو روانی مشاهده اشیای ناشناخته فضایی، به نوعی 
تحت تأثیر این ســریال قرار گرفته بود. البته عالقه مندان 
به یوفوها و حیات فرازمینی، پرونده یوفوها را با اشتیاق 
فراوان دنبال می کنند. مسئله جست وجوی یوفوها چه 
تئوری توطئه باشد و چه واقعیتی پنهان، آن قدر جدی 
اســت که هنوز هم در سنای آمریکا و پنتاگون حامیانی 
پیدا می کند که حاضرند برای انجام پژوه های مربوط به 

آن سرمایه گذاری کنند. 
* پژوهشگر مطالعات علم و فناوری
 در دانشگاه کاسل آلمان

 پوریا ناظمى محمدرضا رضایى

 عرفان کسرایى*

یک تئوری توطئه در افکار عمومی 
رواج دارد که مالقات کنندگان با 
بیگانگان فرازمینی بابت پنهان 

نگاه داشتن اخبار یوفوها از اخبار 
عمومی حق السکوت دریافت 
می کنند. عکس ها و فیلم های 

منتشرشده، اما هیچ یک نه مستند 
و نه البته واضح بوده اند. هدف 

پروژه محرمانه ای که از سال ۲۰۰۷ 
پایه ریزی و به تازگی افشا شده دقیقا 
بررسی چنین پرونده هایی بوده است
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