ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ  ۸ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻓﻮق ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ  UFOاﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﻓﺮودﮔﺎه ﮔﺮوم ﻟﯿﮏ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ادواردز ﻧﻮادا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪوده  51ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،از زﻣﺎن راه اﻧﺪازی اش در ﺳﺎل  1955ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ و

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده  51دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاردی ﭼﻮن  SR-71 Blackbirdﺧﺘﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻨﻮان ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮواز در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ Nighthawk 117 .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎر دﻧﯿﺎ

را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و  RQ-170ﻫﻢ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﺮﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت در
آﺳﻤﺎن روﯾﺖ ﺷﺪه و از آن ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

U-2 Dragon Lady

اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺖ .دراﮔﻮن ﻟﯿﺪی
در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی

ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  50ﺳﺎل آن را در ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.

اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه و ﺗﮏ ﻣﻮﺗﻮره ﻗﺎدر اﺳﺖ در ارﺗﻔﺎع  70ﻫﺰار ﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﯾﺪ و

ﺗﺤﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺴﺲ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﭙﺮدازد .اﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ دراﮔﻮن ﻟﯿﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  70ﻫﺰار ﭘﺎﯾﯽ ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ

ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  19ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در وﺿﻌﯿﺖ واﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮﭘﯿﻤﺎ ذره ای از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،ارﺗﻔﺎع ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ زﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﺮﻋﺖ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاﺗﺮ رود ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻟﺮزش ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺸﺎر ﻫﻮای داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﯿﮏ آف ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در اﮐﺴﯿﮋن ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﻪ اﺛﺮات ﻧﯿﺘﺮوژن را از ﺑﺪن ﺧﻮد ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﺣﺘﻤﺎل
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻢ ﻓﺸﺎری ﻫﻮا در اﯾﻦ اﻓﺮاد زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

A-12 Oxcart

 A-12ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮواز در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ را دارد و
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼرﻧﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺗﯿﻢ  Lockheed Skunkworksاش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪل

ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﯿﺮرس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﭙﺮ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺷﻮروی در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ  A-12ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (CIAﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و ﮐﻮﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف  ،U-2اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت  5ﺳﺎل )از  1963ﺗﺎ  (1968ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  SR-71 Blackbirdداد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
 CIAﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ  1990ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻫﻤﭽﻨﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﻟﺐ :ﮐﻮﻟﻮﻧﻞ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ ﮐﻪ اﻧﮕﺠﺖ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از او ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  A-12را در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻧﺤﻪ ای در ﻧﺰدﯾﮑﯽ  Wendoverﯾﻮﺗﺎ در
ﻣﯽ ﺳﺎل  1963از دﺳﺖ داد.

SR-71 Blackbird

ﭘﺮﻧﺪه ﺳﯿﺎه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ از  70ﻫﺰار ﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﯾﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎخ

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه از ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻫﻮا دوری ﻧﻤﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﯽ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.

ﭘﺮﻧﺪه ﺳﯿﺎه در اواﺧﺮ دﻫﻪ  1990ﻣﯿﻼدی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﺮواز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن رﮐﻮرد دار ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

D-21

 D-21ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از SR-71
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
در ﻗﻠﺐ ﻣﺤﺪوده ﻫﻮاﯾﯽ دﺷﻤﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ِدرون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻫﻮا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از  90ﻫﺰار ﭘﺎﯾﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ  3.5ﻣﺎخ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ )4321
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ(.

ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  D-12ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد را در ﻣﻘﻄﻊ
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ درون ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل )از  1969ﺗﺎ  (1971ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ.

F-117 Nighthawk

اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺪوده  51را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎراﯾﯽ ﺑﻮدن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اش اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻢ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﺎ  F-117 Nighthawkﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎر دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺷﮑﻠﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ دارد و رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ اش ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی راداری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ

راداری آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0.001ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

Tacit Blue

اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر »ﻧﻬﻨﮓ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﮓ روﯾﺖ ﻧﺸﺪ و
اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه آﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری
ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻼش داﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.

RQ-170 Sentinel

ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  RQ-170ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ
داﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و  CIAﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و از آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه آﻫﻨﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از آﺳﻤﺎن

ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﺎﻦ آورده ﺷﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻢ ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻐﻮ و از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﻘﻮط آن را ﺗﺎﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

B-2 Spirit

اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در اﺻﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦ دورﺑﺮد ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺧﻮد را ﺑﺪون اﻃﻼع دﺷﻤﻦ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮﯾﺰد )اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده
ﻗﺎرﭼﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ روﯾﺖ ﮔﺮدد(.

ﺑﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦ ﺑﯿﺶ از  9600ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ )در ﺻﻮرت ﺳﻮﺧﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 16000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻓﺮود ،ﻃﻮل اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام را دوﺑﺎر ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی رادارﮔﺮﯾﺰ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

ﺑﺎ  F-117 Nighthawkﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦ ﻫﺎ را در آﺳﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﭘﺮوژه  2.1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری  B-2را دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  2058اداﻣﻪ دﻫﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﯿﺠﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ UFOﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺷﯿﺎء ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﺷﺎن اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ  D-21ﺑﺒﺎﻧﺪازﯾﺪ .اﯾﻦ درون ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺎخ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  A-12 Oxcartﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد.
ﻧﯿﮏ ﭘﺎپ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﻣﻮﻟﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدش ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع UFOﻫﺎ ﯾﺎ )اﺟﺴﺎم ﭘﺮﻧﺪه
ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده .او دراﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده  51ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ

آﻧﻘﺪر ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ UFOﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﺑﺎ اﻧﮕﺠﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت از ﺳﻮی ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ارﺗﻔﺎع ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺷﯽ
ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ  UFOﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮔﺰارش داده اﻧﺪ.
ﭘﺎپ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎوری ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻮروی را از ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﻮق
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.
ﭘﺎپ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ :در واﻗﻊ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺴﺎم ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻔﻊ ﻣﯽ
ﺑﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ راز و رﻣﺰ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺷﺎن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮده اﻧﺪ ﻋﺠﯿﺐ و ﺷﮕﻔﺖ آور ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻮﻟﻮﻧﻞ ﮐﻨﺚ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺴﺖ  A-12 Oxcartدر ﻣﺤﺪوده ﻫﻮاﯾﯽ  51آن را در آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺮواز درآورده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﯿﺰ

زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه  UFOدر اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻨﺠﺎل ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارد.

ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Oxcartو ﻣﺤﺪوده  51ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺳﺮی ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺎ

ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﻪ ﭘﺮواز درآوردن آﻧﻬﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﮔﺰارﺷﺎت
ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻣﻮرد UFOﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮرﻫﺎی

ﻣﺘﺤﺮک در آﺳﻤﺎن ﯾﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل دﯾﮕﺮی ﻧﺸﻨﯿﺪم.

ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در اواﺳﻂ ﭘﺮوازم ﺑﻮدم ﮐﻪ

ﺗﻤﺎﺳﯽ از واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ و ﻟﺒﺎس
وﯾﮋه ام را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدم و در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  A-12ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ
روس ﺑﺮوم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز آن ﻣﺤﺪوده ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺗﺼﻮرﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺿﻤﻦ ﭘﺮواز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  3ﻣﺎخ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای
را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و ﭼﻄﻮر ﺑﺎﻟﻦ روﺳﯽ را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﺻﻼ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ
دﯾﺪم .اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺗﺼﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮواز ﺑﺎ آن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

