ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ UFOﻫﺎ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۹
 UFOﯾﺎ ﺷﯽء ﻧﺎﺷﻨﺎس ﭘﺮﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻣﯿﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪه آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺳﯿﺎ ) (CIAﻫﺰاران اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ UFOﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ آن ،ﺗﻤﺎم
ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﺎﯾﺖ » «Black Vaultﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آرﺷﯿﻮ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای

اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎن ﮔﺮﯾﻨﻮاﻟﺪ« ﯾﮏ ﺳﯽدی از ﺳﯿﺎ ﺧﺮﯾﺪه ﮐﻪ درون آن اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ UFOﻫﺎ ﻗﺮار
دارد.
در اﯾﻦ ﺳﯽدی  ۲۷۰۰ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﯿﺎ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺷﯿﺎء ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮔﺮﯾﻨﻮاﻟﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪای را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد و
ﺷﺎﯾﺪ اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻣﻮز در ﺷﻬﺮی در روﺳﯿﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﺷﯽء ﭘﺮﻧﺪه

ﻋﺠﯿﺐ در »ﺑﺎﮐﻮ« ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و ﻫﻨﻮز
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه از اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻨﻮاﻟﺪ درﺑﺎره ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ:

»ﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﺮده .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﻣﻨﺴﻮخ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺮای ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از
آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد«.
ﻇﺎﻫﺮا اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران در ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ادارهﮐﻨﻨﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره UFOﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آنﻫﺎ UAPﻫﺎ
)ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ از UFOﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۲۰وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﻤﺎ
آنﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﯽء ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
در آﮔﻮﺳﺖ  ۲۰۲۰وزارت دﻓﺎع ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی UAPﻫﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

