ﻓﻀﺎﻧﻮرد رﮐﻮردﺷﮑﻦ ﻧﺎﺳﺎ و رﺲ اﺳﺒﻖ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ »ﭘﮕﯽ وﯾﺘﺴﻮن«  ۵۸ﺳﺎﻟﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۲۲ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻧﻮرد رﮐﻮردﺷﮑﻦ ﻧﺎﺳﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎرات زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و

رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﮐﻮردﻫﺎ ۶۶۵ ،روز ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ ،او ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن را ﺧﺎرج از ﺳﯿﺎرهی
زﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.

وﯾﺘﺴﻮن اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .او ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻬﺪه دار اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺴﻦ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﭼﺮا ﻃﯽ

آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﻓﻀﺎ  ۵۷ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺎده روی ﻓﻀﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۱۰
ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ زﯾﺴﺖﺷﯿﻤﯽدان  ۵۸ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۶ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﻠﯽ
ﻫﻮاﻧﻮردی و ﻓﻀﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ او ﭘﺲ از  ۱۰ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﻣﯿﻼدی
ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺷﻮد و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪی ﻧﺎﺳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﺘﺴﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮد
ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

وﯾﺘﺴﻮن ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺘﺮ ﮔﻔﺖ:

»ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام در ﻃﻮل ﻋﻤﺮم ﺑﻪ روﯾﺎﯾﻢ ﺑﺮﺳﻢ و ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ ﻟﻘﺐ ﺑﮕﯿﺮم.
از ﻧﺎﺳﺎ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ در ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ از ﻓﻀﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر دﻟﺘﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮوﺳﻪی آزار دﻫﻨﺪهی دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺘﻦ در ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

