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 تشکیل مستعمره ای
  

 در کره مریخ
 بار بخوانید که دیگران چه فکر می کنند؟ جالب است یک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلنمستعمره تشکیل دهیم تا بتوانیم در صورت وقوع جنگ جهانی سوم،  مریخکرۀ ایلون ماسک: ما باید در 

  خود را حفظ کنیم

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

 

 و شرکت اسپیس ایکس (Tesla) الکتریکی تسالهای  کننده موتر بنیانگذار شرکت تولید "ایلون ماسک"

(SpaceX)  به مریخ را در اولویت نخست خود ن رفتباید مهاجرت  در روز یک شنبه گذشته گفت انسان ها

موجود در جهان محافظت  نسل هایقرار دهند به گونه ای که بتوانند در صورت وقوع جنگ جهانی سوم از 

  .کنند

مریکا اعالم کرد ا ۀمتحد رئیس جمهور ایاالت "دانلد ترامپ"تنها چند روز پس از آنکه  "ماسکایلون آقای 

م کی"شمالی با  وریایمریکا و کا ۀمتحد موجود بین ایاالت اتومی تالفاتاخدر نظر دارد به منظور کاهش 

 کند، گفت:  مالقات شمالی " رهبر کوریایجونگ اون

مریخ داشته باشیم زیرا این پایگاه به اندازه کرۀ "این موضوع بسیار مهم است که یک پایگاه خود پایدار در 

جنگ جهانی، احتمال آنکه سالم بماند به مراتب بیشتر کافی دور از کره زمین است و در صورت وقوع یک 

  ."ماه قرار داشته باشد است که در کرۀ از پایگاهی

 گفت:  "ماسکایلون آقای 
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کافی دانه های تمدن انسانی  به اندازۀ "اگر جنگ جهانی سوم آغاز شود ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم

  ."میتاریک بشریت را کوتاه کن و طول عمر دورۀبرگردانیم را در جایی دیگر نگهداشته ایم که بتوانیم آنها را 

 ریخ ببرد؛ م است که بتواند انسان ها را به کرۀاست شرکت "اسپیس ایکس" در حال تولید وسیله ای  قابل ذکر

می  "ماسک"اما آنگونه که آقای نام برده می شود.  BFR پیمای یکصد متری که از آن با نام رمزهوا  یک

 گوید:

  ."آفرینانه است "ایجاد یک مستعمره در مریخ نیازمند منابع فوق العاده کار 

رار ف یده ممکن است "ایده ای برایآ در پاسخ به این پرسش که این "تسال"های برقی شرکت موتر بنیانگذار

بیه ش به خطرات چنین تصمیمی اشاره کرد و گفت: "این ایده ممکن استو زمین باشد"  افراد ثروتمند از کرۀ

در خصوص اکتشافات قطب جنوب باشد؛ سخت، خطرناک، احتمال باالی مرگ و  "ارنست شکلتون" آگهی

  ."هیجان برای آنها که جان سالم به در می برند. چیزی شبیه به این

شرکا اسپیس ایکس آقای ماسک قرار است در نیمه نخست سال دو هزار و  BFR سفینه فضا پیمای باید گفت

  .کندنوزده پرواز 
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