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ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮو دراﮔﻮن اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ را اﻋﻼم
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻧﺎﺳﺎ ﻧﺎم دو ﻓﻀﺎﻧﻮردی را اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﭘﺮواز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﺮو دراﮔﻮن اﺳﭙﯿﺲ
اﯾﮑﺲ رواﻧﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ISSﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دو ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی »ﮐﯿﺠﻞ ان .ﻟﯿﻨﺪﮔﺮن« و »ﺑﺎب ﻫﺎﯾﻨﺰ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و

ﺧﻠﺒﺎن ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم » «Crew-4در ﺳﺎل
 ۲۰۲۲اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻧﻮردان را راﻫﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﭙﺴﻮل ﮔﺮو دراﮔﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮﺗﺎب  39Aﻧﺎﺳﺎ در ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﻀﺎﯾﯽ »ﮐﻨﺪی« در ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻀﺎﻧﻮردان را ﺑﻪ  ISSﻣﯽﺑﺮد.
ﻟﯿﻨﺪﮔﺮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه »آرﺗﻤﯿﺲ« ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﯽ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﺑﺸﺮ دوﺑﺎره ﭘﺎ روی ﻣﺎه ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻧﻮرد در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻟﯿﻨﺪﮔﺮن ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺷﻮد ،در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و ﯾﮏ
ﺟﺮاح ﭘﺮواز ﺑﻮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻟﯿﻨﺪﮔﺮن ،ﻫﺎﯾﻨﺰ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﺎﯾﻨﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ

ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻫﻨﮓ دوم ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای
ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﺮو دراﮔﻮن در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭼﻬﺎر
ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ و ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ ژاﭘﻦ ) (JAXAﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
» «Crew-1ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﺮو دراﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و دو
ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ ،ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد  JAXAو ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ رواﻧﻪ  ISSﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺎه
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۲۱ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ » «Crew-3ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﻋﻼم ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  ،Crew-1ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺪاوم ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ
و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻓﻀﺎﻧﻮرداﻧﺶ ﺑﻪ  ،ISSﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی روﺳﯽ »ﺳﺎﯾﻮز« ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ آژاﻧﺲ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

