ادﻋﺎی ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس :ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺣﯿﺎت ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺟﻤﻌﻪ ۰۸ ،آذر ۱۳۹۸
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎور دارد ﺗﻼش ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ،ﺣﯿﺎت ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ زودی زود و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را
نﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﯿﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﮐﺸﻔﯿﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﮐﺸﻔﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﮔﺰوﭘﻠﻨﺖ ﻫﺎی

ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آب در ﻣﺮﯾﺦ و اﻗﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎن از
آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای وﺟﻮد ﺣﯿﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻫﻨﻮز ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎور
دارﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻔﺘﻪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.

داﮔﻼس وﮐﺎچ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﻫﻮش ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  METIﺑﺎور
دارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ  ۰.۰۱درﺻﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺘﺎره ای ﻓﻌﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ
ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از زﻣﯿﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ آﻗﺎی وﮐﺎچ ﺑﺎور دارد ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺣﯿﺎت ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ وارد
ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ  Space.comﮔﻔﺖ:

ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮش ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
اﮔﺮ از ﻫﺮ  ۱۰ﻫﺰار ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺳﺘﺎره ای ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺸﺮ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺷﮑﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ را ﮐﺸﻒ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺎﻻ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﻨﺪه اﻣﻀﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻗﺎی وﮐﺎچ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻐﺮات ﺟﻮی ﺳﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪور ﺳﺘﺎره ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻫﺪف ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﺻﺪ در
آﺳﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﯿﺎت
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪه از ﺟﻬﺎن

ﻓﺮوﺑﺴﺖ در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﺜﺎل ﻣﻮاﺟﻬﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

