ﻣﻌﺎون ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان را ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻨﺲ ،ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎه
ﺑﺎزﮔﺮدد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﭘﻨﺲ در ﻧﺸﺴﺘﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎﻧﺘﺴﻮﯾﻞ اﯾﺎﻟﺖ آﻻﺑﺎﻣﺎ از واژﮔﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد» :ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در دﻫﻪ  ۱۹۶۰ﺑﻮدﯾﻢ«.

راهاﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪای اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎز دارد .ﻧﺎﺳﺎ ﻃﯽ

ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ راﻫﯽ را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در دور ﺑﻌﺪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ در ﺻﻮرت ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ
را ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻧﻮردان را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۸و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ در
اﯾﺴﺘﮕﺎه  Gatewayدر اﻃﺮاف ﻣﺪار ﻣﺎه ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﮐﺮه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ،ﺣﺪودا ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  Chang’e-4ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮود روی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر روی ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻤﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﻨﺲ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ از ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻣﺸﻬﻮر ﻧﯿﻞ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد» :ﺣﺎل
زﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ«.
او در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺮه ﻣﺮﯾﺦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ
ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ
در ﻣﺮﯾﺦ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ«.
ﭘﻨﺲ ﺑﻪ ﻓﺮود ﻓﻀﺎﻧﻮردان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ روی ﻣﺎه ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار
آنﻫﺎ در ﻣﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺼﺪ دارد در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل 2020
)ﺧﺮداد  (1399ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار  Orionﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪار ﻣﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

