ﻣﺠﺎدﻟﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﻏﻮاص ارﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﻧﺠﺎت
ﻏﺎر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻏﻮاﺻﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪﮔﺎن در ﻏﺎر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ
ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺖ ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﺮد.
در  2ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  12ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺑﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﺮای ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻏﺎر»ﺗﺎم ﻟﻮآﻧﮓ« در اﺳﺘﺎن
ﭼﯿﺎﻧﮓ رای رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺳﯿﻞ در  4ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ورودی آن ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از
آن ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از  10روز اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ

ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﯿﻢ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .او اﺑﺘﺪا اﻋﻼم
ﮐﺮد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ از اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ و ﺑﻮرﯾﻨﮓ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از
آن ﺧﺒﺮ از ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت داد.

اوﻧﺴﻮرث در ﺗﯿﻢ رﻫﺒﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻏﺎر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اوﻧﺴﻮرث«  63ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﺗﯿﻢ رﻫﺒﺮی
»ورﻧﻮن
در ﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﺪ ،وﻟﯽ ِ
ُ
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﺑﻮد اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻮ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را دارد .او در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری  CNNاﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ راﻫﮑﺎر اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اوﻧﺴﻮرث اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮری از اﯾﻨﮑﻪ داﻻن ﻫﺎی ﻏﺎر ﭼﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ ﻏﻮاص ،زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺣﺪود  150ﺗﺎ  180ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و ﺳﺨﺖ
)ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف( اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از  50ﻣﺘﺮ اول ﺑﺨﺶ زﯾﺮ آﺑﯽ ﻏﺎر ﮔﺬر ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اوﻧﺴﻮرث درﺑﺎره ورود اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﻏﺎر ﺳﻮال ﺷﺪه ،او ﭘﺎﺳﺦ داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از
ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ از ﻏﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮد و او ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داده اﺳﺖ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦ داده .او در ﺗﻮﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را در
اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﻏﺎر ﮔﺬر ﮐﺮده .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ از آن ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی
ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .او
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی زﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ اوﻧﺴﻮرث ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺖ ﺣﺬف ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﯽ ِﻧﺖ اوﻧﺴﻮرث ﻧﻘﺶ ﻣﻔﯿﺪی در ﻧﺠﺎت  13ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه در ﻏﺎر داﺷﺘﻪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺗﻮﺖ دﯾﮕﺮی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮐﻪ درﺗﺎﯾﻠﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ را ﻧﺪﯾﺪه و ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی از ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ و ارﺗﺶ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ را دﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰوده ﮐﻪ اﻓﺮادی از ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ او را ﺑﺪرﻏﻪ ﮐﺮده و از او ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺎر را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﺎﺳﮏ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻏﺎر را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺶ ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اوﻧﺴﻮرث  ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ از ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺳﮏ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

