ﭘﯿﮑﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ؛ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭼﻄﻮر ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ را ﮔﻢ ﮐﺮد؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،دی ۱۳۹۸
در ﺳﺎل  ،۱۹۵۰ﯾﮏ ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  B-36در دوران ﺻﻠﺢ و ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ،در
ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ  Mark IVﺑﻮد ،ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد

ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۵روی ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ اﻓﺘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻬﺎدتﻫﺎی اﻋﻀﺎی
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺪﻣﻪ ،آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻤﺐ را رﻫﺎ و ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا ﻣﻨﻔﺠﺮش ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد از ﺣﻮادث »ﭘﯿﮑﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ« ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ از آن ﺑﺮای

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎی اﺗﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻤﺐ ﺑﺮ ﻓﺮاز اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در

ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟  ۵ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﺑﺮای اﺟﺒﺎر ژاﭘﻦ ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه داﺷﺖ ﺑﺮای دوران ﺗﺎزهای از روﯾﺎروﯾﯽ

اﺗﻤﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮد.

 Convair B-36ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻤﺐاﻓﮑﺖ ﺑﯿﻦﻗﺎرهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻼحﻫﺎی اﺗﻤﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ

از ﺟﻬﺎن ﺑﺒﺮد و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه )ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (SACﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد
اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.

آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﻀﺎح از آب در ﻣﯽآﯾﺪ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻻﺑﯽﮔﺮی ،رﻫﺒﺮان  SACﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ
اﺗﻢ  Mark IVرا ﺑﺪون ﻫﺴﺘﻪ ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮﻣﯽاش در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﺑﻤﺐ ﻫﻨﻮز ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر

زﯾﺎدی از اوراﻧﯿﻮم و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه راﯾﺞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺒﻮد.
در روز  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ  ،۱۹۵۰ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  B-36ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮواز  ۲۰۷۵ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،از ﻣﻘﺮ ﻫﻮاﯾﯽ
اﯾﻠﺴﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﯿﺮﺑﻨﮑﺲ آﻻﺳﮑﺎ ﺑﺎ  ۱۷ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮی

ﺑﺰرگ در ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ B-36 .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺴﯿﺮی  ۵۵۰۰ﻣﺎﯾﻠﯽ را از آﻻﺳﮑﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺪف ﺑﻤﺒﺎراﻧﺶ( ﺑﺮﺳﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ

در ﻣﻘﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎرزول در ﺗﮕﺰاس ﻓﺮود آﯾﺪ.

اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮا آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ .ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﭘﺮواز ،ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺮد و وزن اﺿﺎﻓﻪ اﯾﻦ ﯾﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻓﺸﺎر آورد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺳﻪ
ﻣﻮﺗﻮر آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﻮﺗﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدB-36 ،

ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۵۰۰ﭘﺎ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ارﺗﻔﺎع ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺧﺪﻣﻪ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ

ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﻫﺎروﻟﺪ ﺑﺮی و ﺧﺪﻣﻪاش ﺳﺮﯾﻊ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﻮرﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻼح ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﻣﺎ

وﻗﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻠﺒﺎن دﮐﻤﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻤﺐ را ﻓﺸﺎر داد ،ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎرش دارد،
درﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ و  Mark IVدر اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام اﻓﺘﺎد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺪﻣﻪ ،ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ

و ﺑﻤﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.

ﺑﺮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی آﺳﯿﺐدﯾﺪه را در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﭘﺎﯾﻠﻮت ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮود.
ﺧﻮدش و ﺧﺪﻣﻪاش ﻫﻢ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﺰﯾﺮه ﭘﺮﯾﻨﺴﺲ روﯾﺎل در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻤﺒﯿﺎ
ﭼﺘﺮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ B-36 .ﺑﯽﺧﺪﻣﻪ  ۲۰۰ﻣﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﭘﺮواز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ

ﮐﻮه ﮐﻠﻮﮔﺖ در اﻋﻤﺎق ﻃﺒﯿﻌﺖ دوراﻓﺘﺎده ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.

ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ

اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ اﺗﻢ
ﺑﺎ وﻗﻮع اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و  ۴۰ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﯾﺦزده را زﯾﺮ و رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻼشﻫﺎﯾﺸﺎن ۱۲ ،ﻧﻔﺮ از ﺧﺪﻣﻪ
 ۱۷ﻧﻔﺮه زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎﺗﺶ و ﻗﻮزﮐﯽ ﭘﯿﭻﺧﻮرده از درﺧﺖ ﺳﺮ و ﺗﻪ
آوﯾﺰان ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺧﺪﻣﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﺌﻮدور ﺷﺮاﯾﺮ اﺳﻠﺤﻪﺳﺎز ،ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﭘﯿﺪا

ﻧﺸﺪﻧﺪ.

ارﺗﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﮔﺰارش ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺑﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﯾﻤﻦ

 Mark IVرا ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﻮط ﺗﺎﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﻻﺷﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ در داﺳﺘﺎن ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻮد.
ﺗﯿﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ردی از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ درون
اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺠﺎت ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺪنﯾﺎﺑﯽ

ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻻﺷﻪ در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﮐﻠﻮﮔﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.

ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻘﻮط دوراﻓﺘﺎده ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آب و ﻫﻮای ﺑﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  ،۱۹۵۴ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ
 B-36ﺳﻘﻮط ﮐﺮده رﺳﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮ و رو
ﮐﺮد.

ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺑﻤﺐ ﮔﻤﺸﺪه

از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﻤﺐ
اﺗﻢ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ .آﯾﺎ ﺷﻮاﻫﺪی از ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻤﺐ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﺧﻮرد در ﻻﺷﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ؟ در

ﻧﺒﻮد ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﺪل ،ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻤﺐ ﮔﻤﺸﺪه ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺷﺮاﯾﺮ ،اﺳﻠﺤﻪﺳﺎز ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺟﺮای ﺑﻤﺐ ﮔﻤﺸﺪه دارﻧﺪ .اول ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﺪ در
ﻻﺷﻪ ﮐﻮه ﮐﻠﻮﮔﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺷﺮاﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ او ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺧﻠﺒﺎن ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮد و

ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺎ زدﻧﺪ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻻﺳﮑﺎ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ آﺗﺶ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪ .ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺑﺮی ﭼﺮﺧﯿﺪن ﺟﻬﺖ
ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭼﺘﺮش در آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺐ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺟﺪا ﻧﺸﺪه و ﺷﺮاﯾﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده آن را در ﮐﻤﺎل اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ

ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن و
ﮐﺎﺷﻔﺎن ﺗﺎزهﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻘﻮط ﭘﺮواز  ۲۰۷۵ﺳﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰ ارزﺷﻤﻨﺪی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.

ﮐﺸﻔﯽ ﺟﺎﻟﺐ

در ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﻣﯿﻼدی ،ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﮐﺎوش ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﺎن ﮐﻠﺮواﺗﺮ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﻼحﻫﺎی اﺗﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻤﺐﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻘﻮط رﻓﺖ ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺰای ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎل  ۱۹۵۴از ﺑﯿﻦ ﯾﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ آنﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺎﻟﺐ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط و ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺒﺎر ﺑﻤﺐ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﯿﺮه ﺑﻤﺐ ﮐﻪ
آن را ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﮐﻠﺮواﺗﺮ و
ﺗﯿﻤﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻤﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮔﯿﺮه در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﺸﺨﺼﯽ از وﺟﻮد ﺑﻤﺐ در ﻻﺷﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﺗﻮﺿﯿﺢ راﯾﺞﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻨﺎرﯾﻮی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی
 Mark IVﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام رﻓﺘﻪ.
ﺳﻘﻮط ﭘﺮواز  ۲۰۷۵ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ را رﻗﻢ زده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﺒﻮد .ﮐﻠﺮواﺗﺮ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  ۲۴ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺼﺮ اﺗﻤﯽ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ و ۲۳
ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﮔﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

