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مرز فضا
«انوشه انصاري» نخستين فضانورد ايراني

روياي كودكي دختر ايراني

گ�روه عل�م« :انوش��ه انصاري» نخس��تين زن
گردش��گر فضايي و نخستين فضانورد ايراني است.
همچنين او چهارمين نفري اس��ت كه هزينه سفر
فضاي��ي خود را پرداخت كردهاس��ت .او همچنين
پس از «عبداالحد مومند» فضانورد افغان ،دومين
فضانورد فارسيزبان است .سفر وي به فضا موجي از
غرور و افتخار را بين زنان و جوانان ايراني پديد آورد.
«انوشه انصاري»  ۲۱شهريور  ۱۳۴۵خورشيدي،
برابر با  ۱۲س��پتامبر  ۱۹۶۶در مشهد به دنيا آمد
و س��ال  )۱۹۸۴( ۱۳۶۳ب��ه هم��راه خان��وادهاش
ب��ه آمريكا مهاج��رت كردن��د« .انوش��ه» مدرك
كارشناس��ي خود را در رشته مهندسي الكترونيك
و علوم رايانه ( )EECSاز دانشگاه جورج ميسون و
مدرك كارشناسي ارشد خود را درزمينه مهندسي
الكترونيك از جورج واشنگتن دريافت كرد .او بعدها
به دانشگاه سويينبرن رفت تا بتواند دومين مدرك
كارشناسي ارش��د خود را در رشته ستارهشناسي
دريافت كند.
«انوشه انصاري» در سال  ۲۰۰۰جايزه نخست
كارآفريني ملي اياالت متحده آمريكا را به دست
آورد .در سال  ۲۰۰۱نيز مجله فورچيون «انوشه»
را در فهرس��ت تاج��ران موفق ثبت ك��رد .وي از
بنيانگذاران يك ش��ركت مخابراتي در آمريكا به
نام تي .تي.اي ( )TTIبود كه اكنون تحت مالكيت
سنوز نتورك قرار دارد« .انوشه» و همسرش بعد
از ف��روش كمپاني  ،TTIش��ركت ديگري به نام
پرودي ( )Prodeaرا پايهگذاري كردند .انوشه از
دوران نوجواني به فضانوردي عالقهمند بود و روياي
س��فر به فضا را در سر ميپروراند .عالقه فراوان او
س��رانجام زماني به بار نشس��ت كه فعاليتهاي
اقتصادي «انوش��ه» و همس��رش ،ثروت فراواني
ب��راي آنها به ارمغ��ان آورد .خان��واده انصاري ،در
سال  ۲۰۰۴ميالدي مطابق با  ۱۳۸۳خورشيدي،
۱۰ميليون دالر جايزه براي نخستين پرواز فضايي
غيردولتي اختصاص دادند .اين س��فر بايد توسط
يك فضاپيماي قابل بازيابي انجام ميشد كه بتواند
حداقل سه نفر را به ارتفاعي بيش از صد كيلومتر
از س��طح متوسط زمين برساند و دوباره به زمين
بازگردان��د .اين فضاپيما بايد طي دو هفته بعد از
نخس��تين پرواز ،پرواز قبلي خ��ود را تكرار كند.
«جاي��زه انصاري ايكس» در نهايت به فضاپيماي
كوچك «اسپيس شيپ وان» اهدا شد كه «برت
روتان» آن را طراحي كرده بود.
اما همچنان روياي س��فر به فض��ا ذهن بانوي
فعال و ناآرام ايراني را به خود مش��غول كرده بود.

«انوش��ه» كه هميشه عاش��ق فضا و فضانوردي و
در پ��ي راه يافتن به فضا بود ،پس از آنكه ش��نيد
ميتوان با پرداخت هزينههاي س��فر به فضا رفت،
براي خري��د بليت ايس��تگاه فضايي اق��دام كرد.
 ۱۸ارديبهش��ت  ۸( ۱۳۸۵مي  ،)۲۰۰۶س��ازمان
فضايي روسيه بهطور رسمي اعالم كرد كه «انوشه
انص��اري» بهعن��وان اولين زن گردش��گر فضايي،
در يك��ي از پروازهاي فضاپيماي س��ايوز ،كه براي
بهار  ۱۳۸۵برنامهريزي ش��ده است ،به مدار زمين
سفر ميكند .در ابتدا قرار بود او پس از «دايسوكه
انوموتو» ،داوطلب ژاپني به اين سفر برود اما پس از
رد صالحيت «دايسوكه انوموتو» به داليل پزشكي و
جا ماندن او از مأموريت سايوز تياماي ،۹-قرار شد
«انوشه انصاري»  ۲۳ش��هريور  ۱۳۸۵با اين گروه
همراه ش��ود .البته خانم «انصاري» واژه «گردشگر
فضايي» را دوست ندارد و ترجيح ميدهد در مورد
او از عنوان «فضانورد همراه» بهجاي واژه «گردشگر
فضايي» اس��تفاده كنند .وي پي��ش از پرواز روي
لباس خود پرچم دو كشور ايران و آمريكا را نقش
ك��رده بود .وي دليل اين كار را اظهار دِين خود به
اين دو كش��ور كه در موفقيت وي نقش داشتهاند،
بيان كرد .البته الزم به ذكر است مسووالن روسيه
وي را از الصاق پرچم ايران روي لباس فضايي منع
كردند .فضاپيماي سايوز حامل «انوشه انصاري»،
«ميخاييل تيوري��ن» فرمانده روس��ي و «مايكل
لوپز الگريا» مهندس پرواز اس��پانيايي-آمريكايي،
صبح روز دوش��نبه  ۱۸س��پتامبر س��ال  ۲۰۰۶از
پايگاه فضايي بايكونور در قزاقستان به فضا پرتاب
و بهاينترتيب ماموريت سايوز تياماي ۹-آغاز شد.
دو روز پس از قرار گرفتن در مدار زمين ،فضاپيماي
سايوز در  ۲۰سپتامبر  ۲۰۰۶با موفقيت به ايستگاه
بينالمللي فضايي ملحق شد و اقامت ۹روزه انوشه
انصاري در ايستگاه فضايي آغاز شد.
انوش��ه انصاري در ط��ول  ۹روز اقامت خود در
ايستگاه بينالمللي فضايي مجموعه آزمايشهاي
علمي زير را براي س��ازمان فضايي اروپا انجام داد:
پژوه��ش در مورد علل كمخون��ي ،تاثير تغييرات
ماهيچهاي بر كمردرد ،تاثير تشعشعات فضايي روي
فضانوردان ساكن در ايستگاه بينالمللي فضايي و
گونهه��اي ميكروبي ك��ه در آن ايس��تگاه پرورش
يافتهاند .س��رانجام پ��س از  ۹روز اقامت و پژوهش
در ايس��تگاه بينالمللي فضايي ،انوشه انصاري در
سحرگاه هفت مهر  ۱۳۸۵مصادف با  ۲۹سپتامبر
 ۲۰۰۶ميالدي به همراه «پاول وينوگرادف» روسي
و «جفري ويليامز» آمريكايي ،دو نفر از فضانوردان
ساكن ايستگاه ،به زمين بازگشت.

تريبون

اولين فضانورد زن آمريكايي درگذشت

گزارشي از سخنراني دكتر «ارفعي» درباره هيگز

ستارههاي هميشه درخشان
گروه علم« :س��الي رايد» ،اولين زن آمريكايي كه به فضا سفر
كرده بود ،پس از  ۱۷ماه مبارزه با سرطان لوزالمعده روز دوشنبه
گذش��ته (دوم مرداد) در ۶۱سالگي درگذشت .او اولين بار در
ژوئيه  ۱۹۸۳با فضاپيماي چلنجر به فضا رفت« .س��الي رايد»
در  26مي 1951در لسآنجلس كاليفرنيا متولد و در همان جا
بزرگ شد .او در دانشگاه استنفورد تحصيل كرد و مدرك فوق
ليسانس و دكتراي خود را در رشته فيزيك به دست آورد .وي
مدارك كارشناس��ي ارشد و دكتراي خود را براي پژوهشهاي
اخترفيزيك��ي و پژوهش درباره ليزر الكترون آزاد دريافت كرد.
وي در 26س��الگي و پس از كسب دكتراي فيزيك از دانشگاه
اس��تنفورد به ناسا پيوست« .س��الي رايد» يكي از هشت هزار
نفري بود كه در پي انتشار آگهي استخدام ناسا براي فضانوردان
جدي��د ،براي عضويت در اين س��ازمان فضايي اقدام كردند .او
در ژانويه  ۱۹۷۸در ناس��ا پذيرفته شد و ناسا پس از يك سال
آموزش ،او را براي شركت در ماموريتهاي آينده شاتل فضايي
انتخاب كرد .رس��انهها به او بسيار توجه ميكردند زيرا «سالي
رايد» از معدود زنان گروه فضانوردان آمريكايي بود.
او در ماموريتهاي دوم و س��وم شاتل در بخش ارتباطات
زميني با ش��اتل فعال بود و در پروژه س��اخت بازوي روباتيك
ش��اتل ش��ركت داش��ت« .س��الي رايد»  18ژوئن  1983در
۳۲س��الگي ،براي اولين بار طي ماموريت استياس ۷-س��وار
بر شاتل فضايي چلنجر به مدار زمين رفت و عنوان نخستين
فضان��ورد زن آمريكايي ،جوانترين فضان��ورد آمريكايي تا آن
تاريخ و سومين فضانورد زن جهان را از آن خود كرد( .گفتني
است پيش از «سالي رايد» ،دو فضانورد زن از روسيه با نامهاي
«والنتينا ترش��كوا» و «اس��وتالنا ساويتس��كايا» به ترتيب در
س��الهاي  ۱۹۶۳و  ۱۹۸۲به فضا رفته بودند ).سفر دوم رايد
به فضا در سال  1984و سوار بر شاتل چلنجر انجام گرفت.

بستري براي مشاركت بينالمللي

فضانوردان شاتل چلنجر در اين ماموريت ،عالوه بر قرار
دادن دو ماهواره مخابراتي در مدار زمين ،چند آزمايش علمي
در زمينه داروسازي نيز انجام دادند« .سالي رايد» نخستين
زن فضانوردي ب��ود كه از بازوي روباتيك اس��تفاده كرد و
همچنين نخستين فضانوردي بود كه يك ماهواره قديمي را
از مدار برداشت و در مخزن بار شاتل نشاند .دومين ماموريت
فضايي «سالي رايد»« ،استياس-۴۱-جي» بود كه در روز
پنجم اكتبر  ۱۹۸۴و دوباره س��وار بر شاتل فضايي چلنجر
آغاز شد .در اين ماموريت ،براي نخستين بار هفت فضانورد،
از جمله دو فضانورد زن بر عرش��ه فضاپيما حضور داشتند.
فضانوردان عالوه بر انجام وظايف اصلي خود ،براي نخستين
بار از يك دوربين آيمكس اس��تفاده كردند تا مستندي از
فرآيند عمليات فضانوردان تهيه كنند .او در مجموع 343
ساعت را در مدار زمين سپري كرد« .سالي رايد» پس از اين
دو ماموريت ،هشت ماه آموزش ديد تا براي ماموريت سوم
خود آماده ش��ود اما فاجعه انفجار شاتل فضايي چلنجر در
سال  ،۱۹۸۶پروازهاي شاتل را براي مدتي متوقف كرد و در
نتيجه پرواز فضايي سوم وي نيز لغو شد .پس از اين حادثه ،او
به عضويت كميسيون ويژه رياستجمهوري درآمد كه درباره
انفجار علل فضاپيماي چلنجر تحقيق ميكرد .او يكبار ديگر
و در س��ال  ۲۰۰۳هم پس از انفجار فضاپيماي كلمبيا ،به
عضويت كميسيون تحقيق درباره اين انفجار انتخاب شد.
پس از پايان بررس��ي سانحه ،به دفتر مركزي ناسا در شهر
واشنگتن ديسي منتقل و مديريت برنامهريزي راهبردي
ناسا را عهدهدار شد« .سالي رايد» در اين مسووليت ،گزارشي
درباره فعاليتهاي فضايي پيشنهادي آينده آمريكا تهيه كرد
كه با نام رس��مي «رهبري و آينده آمري��كا در فضا» و نام
غيررسمي «گزارش رايد» شناخته ميشود .وي همچنين

«دفتر كاوشهاي ناس��ا» را بنيان نهاد« .سالي رايد» پس
از اتمام كارش در ناس��ا ،اس��تاد دانشگاه كاليفرنيا و سپس
عضو هيات علمي دانشگاه استنفورد شد .او در سال ۲۰۰۱
بني��اد «س��الي رايد س��اينس» را افتتاح كرد .ه��دف او از
تاس��يس چنين بنيادي آن بود كه دانشآموزان و به ويژه
دانشآموزان دختر از سراس��ر جهان را با جذابيتهاي علم
آشنا كند .تمركز اين شركت توليد محتوا ،ابزار و برنامههاي
مورد نياز براي آموزش علوم در مقاطع دبستان و راهنمايي
و تش��ويق دختران براي وارد شدن به رشتههاي علوم پايه
بود .وي همچنين پنج كتاب علمي براي كودكان منتش��ر
كرد« .رايد» عالوه بر آنكه جزو شناختهشدهترين مروجان
علم در سطح جهان بود و كتابها و مقاالت بسياري منتشر
كرد ،پروژهاي به ن��ام  EarthKAMرا نيز راهاندازي كرد
كه در آن ،يك دس��تگاه دوربين عكاسي روي شاتل نصب
ميشد و دانشآموزان مدارس در سراسر جهان ميتوانستند

«والنتينا ترشكووا» ،نخستين فضانورد زن

چند ركورد فضايي مهم

خلبان ،فضانورد ،مهندس

«والنتينا ترشكووا» نخستين و معروفترين فضانورد زن
جهان است .زماني كه ش��وروي ميخواست تمام ركوردهاي
فضاي��ي را از آن خود كند ،ميدانس��ت اعزام نخس��تين زن
فضانورد چه تاثير رواني خوبي بر مردم جهان دارد« .ترشكووا»
از ميان بيش از  ۴۰۰نامزد زن براي انجام نخستين پرواز فضايي
ن  ۲۶( ۱۹۶۳خرداد  )۱۳۴۲با
انتخاب ش��د و در روز  ۱۶ژوئ�� 
فضاپيماي وس��توك 6-به فضا رفت .وي نهتنها نخستين زن
فضانورد جهان ،بلكه نخستين فرد
غيرنظام��ي بود كه در س��الهاي
آغازي��ن عصر فضا به م��دار زمين
رفت .ماموريت وستوك 6-سه روز
به طول انجاميد و «ترشكووا» طي
اين مدت آزمايشهاي بس��ياري را
انجام داد« .والنتينا» ش��ش مارس
 ۱۹۳۷در روس��تاي «ماسلنيكوو» در استان «ياروسالول» در
روس��يه ش��وروي به دنيا آمد .در  ۱۹۴۵به مدرسه رفت ،ولي
در  ۱۹۵۳مدرس��ه را ترك و تحصيالت مكاتبهاي را آغاز كرد.
در جواني به پرش با چترنجات پرداخت و نخس��تين پرش با
چتر را در ۲۲سالگي انجام داد .ابتدا در كارخانه تايرسازي كار
ميكرد س��پس به كارخانه پارچههاي صنعتي «ياروسالول»
منتقل شد .سابقه او در چتربازي باعث شد در سال  ۱۹۶۱در

گروه فضانوردان روس��يه عضو شود و دوره كامل آمادگي براي
پرواز در فضاپيماهاي «وس��توك» را گذراند .برخي ميگويند
سابقه او در چتربازي باعث شد بهعنوان فضانورد انتخاب شود،
ام��ا برخي هم ميگويند اينكه او زاده روس��تا بود و به عنوان
كارگر ساده در يك كارخانه كار ميكرد ،بيشتر تاثير داشت زيرا
حاكمان شوروي بيشتر ميتوانستند روي اين موضوع تبليغ و
آن را نشانه كارايي نظام سياسي خود قلمداد كنند .او در تاريخ
 ۱۶ژوئن  ۱۹۶۳به عنوان اولين زن
فضانورد و ششمين فضانورد جهان
با س��فينه وس��توك 6-از فرودگاه
فضايي بايكونور قزاقس��تان به فضا
پرواز كرد و بعد از دو ش��بانهروز و
 ۲۲س��اعت و  ۵۰دقيقه به زمين
بازگش��ت .وي اواخر سال  ۱۹۶۳با
«آندريان نيكالي��ف»( ،كه او هم فضانورد بود) ،ازدواج كرد اما
بعدها از او جدا ش��د« .ترشكووا» نشانها و مدالهاي بسياري
دريافت كرد ،از جمله نشان «قهرمان اتحاد شوروي ».همچنين
يكي از حفرههاي كره ماه نيز به نام وي نامگذاري شده است.
وي در س��ال  ۱۹۶۹گواهي آكادمي مهندسي -نظامي ژوكف
را در رش��ته «خلبان -فضانورد -مهندس» دريافت كرد و در
 ۱۹۷۷درجه دكتراي علوم مهندسي را گرفت.

خاطرات زنانه

«مائه جميسون» نخستين زن سياهپوستي است كه به
فضا سفر كرد .وي  12سپتامبر  1992با فضاپيماي اينديور
از س��كوي پرتاب پايگاه فضايي كيپ كاناورل به فضا رفت.
در اين سفر عالوه بر او شش نفر ديگر نيز بودند كه در اين
بين «مارك لي» و «نانسي ديويس» نخستين زن و شوهري
هستند كه با هم به يك سفر فضايي رفتند« .آيلين كالينز»
نيز نخس��تين زني است كه خلباني يك فضاپيما را برعهده
داشت .وي در سه فوريه  1995با
فضاپيماي ديسكاوري با چهار مرد
و يك زن ديگر راهي فضا شد .در
اين سفر فضاپيماي ديسكاوري با
انجام مانورهايي خاص ،ايس��تگاه
فضاي��ي مير را ردياب��ي كرد و به
آن نزديك ش��د .همچني��ن «آنا
فيش��ر» را ميتوان نخستين «مادر فضانورد» ناميد .قبل از
«آنا فيش��ر» نيز زنان ديگري هم به فضا رفته بودند اما آنها
يا ازدواج نكرده بودند يا هنوز فرزندي نداشتند« .آنا فيشر»
در نوامبر  1984به همراه چهار فضانورد ديگر با فضاپيماي
ديس��كاوري راهي مدار زمين ش��د .وي نخستين فرزندش
را در  29ژوئي��ه  1983به دنيا آورده بود .وي  24آگوس��ت
 1949در سن آلبانس نيويورك به دنيا آمد .ليسانس شيمي

اولين زني كه در فضا كشته شد

ابتدا ژن برآمده يا زندگي؟ اين پرسش كه از جنس مرغ يا
تخممرغ است ،تناقضي را در بر دارد كه زيستشناسي تكاملي
تاكنون به آن نپرداخته است .نويسنده در اين كتاب دريچهاي
انقالبي بر ديدگاه علمي معاصر باز ميكند و نشان ميدهد
كه آنچه بنيادي است اطالعات است و نه مواد متشكله ژن
و با اين ديدگاه هم به گذش��ته ميرود و هم به آينده .نشان
ميدهد كه نياكان مولكولي ما ميتوانستهاند صرفا سرشتي
شيميايي داشته و در تراكنش با محيط موجوداتي شبهزنده
بوده باش��ند .در آينده ه��م چگونگي ديدگاه م��ا ميتواند
دستكاريهايي انساني بر حيات را دگرگون كند.نويسنده كه
برساخته سرترين دانشگاهها و كانونهاي پژوهشي انگلستان

و دكتراي پزش��كي خود را در س��الهاي  1971و  1976از
دانشگاه كاليفرنيا گرفت .وي در ژانويه  1978در حال تكميل
دوره يكساله انترني بود كه به عنوان فضانورد انتخاب شد.
همسر او «ويليام فيشر» نيز فضانورد بود .در سال  1390نيز
با پرواز شاتل ديس��كاوري ،ركوردي ديگر از حضور زنان در
فضا ثبت شد .ابتدا يك فضانورد زن در كپسول روسي سايوز،
به مقصد ايس��تگاه فضايي بينالمللي رفت .سه روز بعد هم
شاتل ديسكاوري به همين مقصد
رفت كه سه نفر از سرنشينان آن
را فضانوردان زن تشكيل ميدادند.
به اين ترتيب همزمان چهار زن در
ايستگاه فضايي بينالمللي مستقر
ش��دند .از اين چهار زن ،يك نفر
معلم ،يك نفر شيميدان و دو نفر
مهندس هوا فضا هستند كه سه نفرشان آمريكايي و يك نفر
آنها ژاپني است« .ليو يانگ» نيز نخستين فضانورد زن چين
است كه سالجاري با موشك «النگ مارچ  »2به فضا رفت.
«ليويانگ»  33سال دارد و پيشتر خلبان جت جنگنده بود.
وي پس از دو سال تمرين و آموزش به عنوان نخستين زن
فضانورد چين انتخاب ش��د .نقش او در اين ماموريت انجام
آزمايشهاي پزشكي در جو است.

نخستين راهپيمايي زنانه در فضا

خانم معلم در فضا

«كريستا مكاوليف» اولين زن معلمي بود كه به فضا
رفت .زماني ناسا تصميم گرفت براي گسترش علوم در بين
مردم ،فضانورداني را از بين اقشار مختلف انتخاب كند .قرار
شد اولين نفر از بين معلمان انتخاب شود .از ميان  11هزار
نفري كه براي برنامه فضايي ناس��ا ب��ا نام «معلم در فضا»
داوطلب شدند« ،كريستا مكاوليف» انتخاب شد اما هنگام
انجام ماموريت در جريان حادثه
شاتل فضايي «چلنجر» به همراه
شش نفر ديگر از جمله زني ديگر
به نام «جوديت رسينك» كشته
شد« .مكاوليف» در سال 1948
در بوس��تون ماساچوست متولد
ش��د .وي پس از اتمام كالج كار
تدري��س را در يك مدرس��ه آغاز كرد .او در 22س��الگي با
«استيون جي .مكاوليف» ازدواج كرد و صاحب دو فرزند به
نامهاي «اسكات» و «كارولين» شد .هنگامي كه در حادثه
«چلنجر» كشته شد ،فرزندانش  9و ششساله بودند .او در
س��ال  1985براي برنامه ناس��ا انتخاب شد و به مدت يك
سال آموزش ديد .پس از انتخاب ،مصاحبههاي بيشماري با
تلويزيون از جمله مجريهاي معروف تلويزيون مثل «لري

در هر لحظه از منطقه مورد نظر خود عكسبرداري كنند و
به بررسي ويژگيهاي زمينشناختي آن منطقه بپردازند .اين
پروژه با نصب دوربين عكاسي بر ايستگاه فضايي بينالمللي
وارد مرحله تازهاي شد« .سالي رايد» افتخارات و نشانهاي
بس��ياري دريافت كرد ازجمله جايزه افتخاري فون براون از
انجمن ملي فضايي ،نشان عقاب ليندبرگ ،جايزه افتخاري
تئودور روزولت از انجمن ملي ورزشهاي دانشگاهي ،عضو
فهرست مش��اهير ملي آمريكا ،عضو فهرس��ت فضانوردان
مشهور آمريكا و دريافت دو مدال افتخاري پرواز فضايي ناسا.
«چارلز بولدن» ،رييس ناسا با انتشار بيانيهاي گفت« :سالي
راي��د مرزها را با ظرافت و مهارت خاصي شكس��ت و برنامه
فضايي آمريكا را تغيير داد .دلمان براي او تنگ ميشود اما
ستارههاي او هميشه ميدرخشند».در ادامه همين صفحه،
با فعاليت برخي ديگر از زنان فضانورد و ركوردداران فضايي
آشنا ميشويم.

صاحب  18ركورد جهاني

كينگ»« ،ديويد لترمن» و «رجيس فيلبين» انجام داد .او
برخورد خوبي با رس��انهها داشت و در نتيجه فعاليتهاي
او پ��روژه «معل��م در فضا» مورد توجه عم��وم قرار گرفت.
مرگ «مك اوليف» به عنوان يك معلم ،در حادثه ش��اتل
فضايي تاثير عميقي بر مردم آمريكا گذاشت .او در بيست
و هش��تم ژانويه  1986به فضا رفت ،ولي شاتل در جريان
حرك��ت دچار نقص ش��ده و دو
دقيقه بعد از پرتاب ،منفجر شد.
قرار بود وي به عنوان معلم علوم
تجربي دبيرس��تانهاي آمريكا،
به فضا برود و در آنجا به تش��ريح
ويژگيهاي زندگي در فضا بپردازد
و دانشآم��وزان را با پژوهشهاي
علم��ي كه در يك س��فر فضايي و ايس��تگاه فضايي انجام
ميشود ،آشنا كند« .مكاوليف» پس از مرگش افتخارات
و جوايز فراواني كسب كرد و مركز تحقيقات كنكورد و مركز
آموزش فضايي يوتا را به ياد او كريستا مكاوليف نام نهادند.
به عالوه يك س��تاره دنبالهدار ،كوهي در ماه و  35مدرسه
را به نام او نامگذاري كردند .س��ال  1990فيلم تلويزيوني
«چلنجر» را درباره او ساختند.

«اس��وتالنا ساويتسكايا» نخس��تين زني است كه در فضا
راهپيمايي كرد .او همچنين دومين زني است كه به فضا سفر
كرد« .اس��وتالنا ساويتسكايا»  18آگوس��ت  1948در مسكو
متولد شد .او 15ساله بود كه «والنتينا ترشكووا» به مدار زمين
پرواز كرد .از 16س��الگي به عضويت باشگاه چتربازي درآمد و
در 17سالگي صاحب سه ركورد جهاني بود« .ساويتسكايا» در
مجموع صاحب  18ركورد جهاني
از جمل��ه  9رك��ورد در هواپيماي
جت اس��ت .وي از س��ال  1980به
جمع فضانوردان پيوست و دو سفر
فضايي انجام داد .او اگرچه  19سال
پ��س از«والنتينا» به مداررفت ،اما
دومين فضانورد زن ش��ورويها به
شمار ميرفت .ش��ايد وقتي خود او پرواز «ترشكووا» را تماشا
ميكرد ،تصور نميكرد زماني بتواند عنوان دومين فضانورد زن
ش��وروي را از آن خود كند .اما او توانست برخالف «ترشكووا»
دو بار عازم فضا ش��ود .پرواز نخست وي با «سايوز تي »7-در
آگوس��ت  1982انجام شد و پرواز بعدي كه اهميت بيشتري
دارد ،با «س��ايوز ت��ي »12-در  17ژوئيه  1984با دو فضانورد
ديگر به نامهاي «والديمير ژانيبكف» و «ايگور ولك» صورت

درباره كتاب«كروكوديل نفسش را حبس ميكند»

پژواك عصر اطالعات

اس��ت ،اين ديدگاه انقالبي را در زيستشناس��ي تكاملي ،با
شيوهاي ش��يوا و خيالپردازانه با انباني سرشار از نمونههاي
شيرين و جذاب ،ميپروراند و آن را براي خواننده كارشناس و
ناكارشناس به يكسان مفيد ميسازد .اگر قرن هجدهم را قرن
مكانيك ،قرن نوزدهم را قرن ترموديناميك و قرنهای  20و
 21را عصر اطالعات بناميم ،ديدگاه انقالبي نويسنده ،بهترين
نماينده پژواك عصر اطالعات در زيستشناسي تكاملي است.

وي نشان ميدهد كه به جاي ديدن واحدهاي مواد سازنده
حي��ات ،بايد به ژرفاي واحدهاي اطالعات انباش��ته در آن
برويم و بر آن تمركز كنيم .يقينا اين كتاب سرآغازي بر عصر
جديد مطالعات زيستشناسي در جهان خواهد بود .كتاب
با نثري كارشناسانه و روان توسط خانم نسرين صابري به
فارسي درآمده و ناشر نيز با رعايت بودجه دانشدوستان
آن را به شيوهاي مناسب و ارزان به نشر درآورده است.

گرفت .س��ايوز تي 12-در روز  19ژوئيه به ايس��تگاه فضايي
ساليوت 7-پيوست كه «والنتين لبدف» و «آناتولي بريزاووي»
از قبل در آن مستقر بودند و در آنجا كار و فعاليت ميكردند.
«ساويتسكايا» ركوردهاي تازهاي را در اين پروژه به جا گذاشت.
او اولين زني است كه دوبار به فضا سفر كرد .همچنين نخستين
زني اس��ت كه به راهپيمايي در فضا پرداخت« .ساويتسكايا»
در  ۲۵ژوئي��ه  ۱۹۸۴پس از خروج
از ايستگاه فضايي س��اليوت ۷-به
مدت س��ه س��اعت و  ۳۵دقيقه در
مدار زمين به راهپيمايي پرداخت.
او در اي��ن ماموريت فضايي ،ضمن
راهپيماي��ي ،ب��ه مجموع��هاي از
كارهاي علمي و فني پرداخت .او در
فضا به جوشكاري ،برش��كاري و لحيمكاري در فضا پرداخت.
سفر وي به همراه ديگر مسافران سايوز تي 12 -در  29ژوئيه
با فرود فضاپيما در قزاقستان پايان يافت« .ساويتسكايا» در دو
سفر خود در مجموع  19روز و  17ساعت و  16دقيقه در فضا
به سر برده است .همتاي آمريكايي او «كاترين دواير ساليوان»
بود كه در سال  1984نخستين زن آمريكايي لقب گرفت كه
در فضا راهپيمايي كرد.

كروكوديل
نفسش را حبس ميكند
آدريان وولفسون
ترجمه :نسرين صابري
نشر :حرير
قيمت 10750 :تومان

نش��ر حرير .ميدان انقالب .روبهروي س��ينما بهمن.
تاالر بزرگ كتاب .تلفن  66416961و .66965426

گروه علم :نيمقرن تالش دانشمندان براي يافتن
مهمترين ذره بنيادي عالم عمال به نتيجه رسيد و
نتايجي كه در كنفرانس صبح روز چهارشنبه چهار
جوالي (14تير) در سرن منتشر شد ،وجود ذرهاي
ش��بيه به هيگز را در محدوده انرژي  125تا 126
گيگاالكترونول��ت اثبات ك��رد .آن روز همچنين
مهمترين روز تاريخ علم معاصر ايران نيز بود چراكه
دانشمندان جوان كشورمان هم در اين پروژه علمي
بينالمللي بزرگ شركت داشتند .فيزيكدانان ايراني
در آزمايش س��ي.ام.اس (يكي از دو آزمايش اصلي
ال.اچ.س��ي) مش��اركت داش��تند كه اين موضوع،
نشاندهنده مشاركت و س��هم دانشمندان ايراني
در اين اكتش��اف اس��ت .در همين راستا ،يكشنبه
هفته گذش��ته نشس��ت علمي انجمن ترويج علم
ايران با موضوع «ذره هيگز و فيزيك ذرات در عصر
جدي��د» در محل موزه عل��وم و فناوري جمهوري
اس�لامي ايران برگزار شد .س��خنران اين نشست
علمي ،دكتر «حس��امالدين ارفعي» استاد فيزيك
دانشگاه صنعتي شريف و رييس پژوهشكده ذرات و
شتابگرهاي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي بود .دكتر
«ارفعي» در سخنراني خود كه با استقبال گروههاي
مختلف عالقهمندان به فيزيك ،از استادان دانشگاه
تا دانش��جويان و دانشآموزان همراه بود ،مفاهيم
پاي��ه فيزيك ذرات را با زباني س��اده بيان كرد و به
پرسشهاي اساسي درباره ماده ،چگونگي تشكيل
مواد و منشاء جرم پاسخ داد .در ادامه گزارشي از اين
سخنراني را ميخوانيم.
رييس پژوهشكده ذرات و شتابگرهاي پژوهشگاه
دانشهاي بنيادي با اش��اره به همكاري حدود 15
گ هادروني
محقق ايراني در تحقيقات ش��تابگر بزر 
س��رن گفت« :اگرچه تعداد محقق��ان ايراني پروژه
و تولي��دات علمي آنها از اغلب كش��ورهاي منطقه
بيشتر است ،ولي بودجه اندك و ناپايدار ،برنامهريزي
بلندمدت درخصوص همكاري ما با سرن را مشكل
كرده است ».دكتر «حسامالدين ارفعي» خاطرنشان
كرد« :در آشكارساز سي.ام.اس برخورددهنده بزرگ
هادروني ( )LHCمركز تحقيقات هس��تهاي اروپا
(س��رن) بالغ بر سههزار و  800نفر كار ميكنند كه
دوهزار نفر آنها فيزيكدان هستند .ايران از سال 2000
به سي.ام.اس پيوسته و حدود  15 ،14محقق ايراني
در اين بخش همكاري دارند كه در مشاهده شواهد
قطعي وجود ذره بوزون هيگز در آشكارساز سي.ام.
اس هم نقش داشتهاند ».وي خاطرنشان كرد« :مركز
تحقيقات هستهاي اروپا در سال  1953با همكاري

 12كشور اروپايي تشكيل شد و در حال حاضر20 ،
عضو اصلي از اروپا و تعدادي عضو ناظر و همكار دارد.
در مجموع حدود 10هزار نفر در بخشهاي مختلف
اين مركز فعاليت دارند ».دكتر «ارفعي» با اشاره به
مشاركت كشورهايي از جمله ايران ،مصر ،عربستان،
پاكستان ،چين ،برزيل و كانادا در تحقيقات سرن ،به
عنوان اعضاي همكار خاطرنشان كرد« :با اينكه مصر
و عربستان و پاكستان زودتر از ايران به سرن ملحق
شدهاند ،ولي تعداد پژوهشگران و مقاالت آنها بسيار
كمتر از ايران است ».وي در ادامه مشاركتهزاران
محقق از كشورهاي مختلف دنيا در تحقيقات سرن
را نمودي از تحول چشمگير در صحنه علم جهاني
توصيف كرد و گفت« :نوع نويني از علم كه ماهيتي
كامال جهاني دارد ،در شرف ايجاد است .توليد علم
و كشفيات علمي ديگر مانند زمان ابنسينا و حتي
كشف  DNAدر چند دهه پيش ،به صورت انفرادي
يا در يك آزمايشگاه حاصل نميشود ،بلكه نيازمند
همكاري نزديك بينالمللي دانشمندان است».
استاد فيزيك دانشگاه صنعتي شريف در ادامه
گفت« :زماني شيمي بيشترين نقش را در شناخت
ريزترين ذرات داش��ت و آنها را تا ابعاد 10به توان
منهاي 10متر بررس��ي ميك��رد .در ابتداي قرن
ي ذرات را
بيستم ،فيزيك هس��تهاي ،دامنه بررس 
تا ابعاد  10به توان منه��اي 15متر افزايش داد و
در ح��ال حاضر در حوزه فيزي��ك ذرات ،با كمك
شتابدهندهها ميتوانيم ذراتي با ابعاد  10به توان
منهاي  18متر يعني يكميليارد برابر كوچكتر از
ابعاد نانو را بررسي كنيم ».دكتر «ارفعي» در ادامه
ب��ا تبيين برخي نظريات پايه فيزيك ذرات گفت:
«در تصوي��ري كه تئوريها و اصول فيزيك ذرات
از دنياي ذرات ترس��يم كردهاند ،همه ذرات بدون
جرم هستند و عامل جرمدار شدن آنها بوزونهيگز
اس��ت كه وجود و خ��واص احتمالي آن توس��ط
فيزيكدانان��ي از جمله «پيتر هيگز» و پروفس��ور
«عبدالسالم» پيشبيني شده است ».دانشمندان
در جس��توجوي اين ذره كه جرمي صد تا 200
برابر پروت��ون و طول عمري ح��دود  10به توان
منه��اي  25تا  10به توان منه��اي  26ثانيه دارد،
گ هادروني سرن
پروتونها را در شتابدهنده بزر 
به هم ميكوبند تا امكان تشكيل و مشاهده اين ذره
را پيدا كنند .استاد فيزيك دانشگاه صنعتي شريف
خاطرنش��ان كرد« :ش��واهدي از ذرهاي با خواص
پيشبينيش��ده براي بوزون هيگز ،در تحقيقات
اخير سرن مشاهده ش��ده كه اعالم رسمي آن به
عنوان كش��ف ذره بوزون هيگز ،مستلزم بررسي
دقيق خواص مختلف آن است».

