ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻓﻀﺎﻧﻮردان آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺎﺳﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺎﺳﺎ اﺳﺘﻔﻌﺎ داد ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۶۸ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد؛ ﺣﺎﻻ و ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از آن ﻣﺎﺟﺮا ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺑﻪ ﻧﺎم »راب ﮐﺎﻟﯿﻦ« ﭘﺲ از ﻃﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزﺷﯽ  ۲ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﺑﺮﻧﺪی دﯾﻦ« ،از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﻌﻔﺎی وی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ آژاﻧﺲ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ

ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﺎﻟﯿﻦ  ۳۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﭙﯿﺲ
اﮐﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی دﻟﯿﻞ ﺗﺮک ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ و داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در ﭘﺮوژه ﻧﺎﺳﺎ را
ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی
دوران ﮐﻮدﮐﯽ را در آﻻﺳﮑﺎ ﮔﺬراﻧﺪه و ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ در آﻻﺳﮑﺎ و ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﺣﻔﺎری ﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻌﻔﺎی راب ﮐﺎﻟﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر دور از اﻧﺘﻈﺎر و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه

ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ وی ﯾﮑﯽ از  ۱۲ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و از ﻣﯿﺎن  ۱۸۳۰۰داوﻃﻠﺐ ﻣﺸﺘﺎق،
ﺷﺎﻧﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۷ﻣﺮد و  ۵زن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺪار زﻣﯿﻦ و اﻋﻤﺎق ﻓﻀﺎ در ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﻀﺎﯾﯽ »ﺟﺎﻧﺴﻮن« ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎص ،از
ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  ۱۲ﻧﻔﺮ »ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﻣﻘﺒﻠﯽ« ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ از داﻧﺸﮕﺎه  MITاﺳﺖ.
او از ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﻮاﻓﻀﺎ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده و ﺗﺠﺮﺑﻪ  ۱۶۰۰ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز و  ۱۵۰ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :وﯾﺪﯾﻮی اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺑﻌﺎد ﻏﻮل آﺳﺎی ﻣﻮﺷﮏ ﻓﺎﻟﮑﻮن Heavy

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

