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پیشگفتار
در ضرورت دانستن

مسعود خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

مدیر مسئول ماهنامه آینده نگر

امــروزه هر اطالعاتی درباره هر موضوعی را می توان با یک جســتجوی اینترنتی 
ساده به دســت آورد، اما اطمینانی که پیشتر به درســتی اطالعات آنالین وجود 
داشــت مدتهاســت که از بین رفته اســت. فیک  نیوز یا همان اخبار جعلی تنها 
گوشه ای از اطالعات مهندسی شده و غیرقابل اطمینانی هستند که ممکن است 
ســر راه جستجوی اینترنتی ساده شــما قرار بگیرند. این مسئله بیش از هر چیز 
دیگر نشانه ای است از امکاناتی که رسانه های نو برای تحریف تاریخ و تحوالت 
روزمره جهانی و پیشبرد منافع در اختیار دولت ها و شرکت های بزرگ گذاشته اند. 
در ایــن جهان پیچیده، پیدا کــردن طرفین واقعی دعوا در مناقشــات نظامی و 
اطالعاتی دشوارتر از همیشه شده اســت؛ زیرا الیه های مختلفی از اطالعات و 

اخبار جعلی ممکن است جهت تمام امور را تغییر داده باشند. 
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در چند دهه  اخیر این طور تبلیغ و تصور می شد که اینترنت عمال نیاز به هر نوع 
ضبط اطالعات در حافظه فردی را از بین برده است. اما واقعیت این است که در 
جهان پر از جعلیات امروزی، اهمیت دسترسی به اطالعات درست و قابل اعتماد 
و البته تحلیل آنها برای درک شــرایط روز و پیش بینی آینده اهمیتی بی سابقه پیدا 

کرده است. 
هیــچ کس نمی تواند ادعا کند که همه چیز را درباره جهان امروز می داند. اما 
هستند افرادی که با اطالعات گســترده ای که طی سالها کسب کرده اند قادر به 
درک و تحلیل بهتر دنیا شــده اند و طبعا از این امتیاز خود در یافتن مشاغل بهتر 
استفاده کرده اند. استراتژیست های نهادی و شرکتی بدون آن که به چنین سالحی 
مجهز باشــند عمال نمی توانند از بقیه چند گام جلو بیفتند و مســیر آینده نهاد یا 

شرکت خود را به شکل موثرتر و پیشروتر تعیین کنند. 
واقعیت این است که بی توجهی به اطالعات عمومی درباره جهان به نوعی از 
خالهای موجود در نظام آموزشــی در ســطوح مختلف تغذیــه می کند و نیاز به 
مرتفع کردن این مشکل هیچ گاه در اولویت قرار نمی گیرد. این در حالی است که 
امروزه انجام تجارت و کســب و کار به خصوص بــا طرف های خارجی نیاز به 
داشــتن اطالعات عمومی درباره جهان را بیش از گذشــته واضح و روشن کرده 
اســت. از یک ســو مراحل ایده پردازی و تعیین اســتراتژی قرار دارند که نیاز به 
شــناخت و تحلیل جهان در آنها حرف اول را می زند. اما شــق دیگر قضیه این 
اســت که اطالعات جامــع جهانی و قــدرت تحلیل برمبنای آنهــا، افراد را به 
ســخنران های بهتر، مدیران بااعتمادبه نفس تــر و مذاکره کنندگان قوی تری بدل 

می کند.
افراد جامعه به صورت روزانه در معرض سیل عظیمی از اطالعات پراکنده و 
ریز و درشت قرار دارند که ممکن است هیچ تاثیری روی آینده آنها نداشته باشد. 
امــا اطالعاتی که به صورت فکرشــده و مدون در اختیار آنهــا قرار بگیرد قطعا 
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شــرایط را برای اســتفاده محتمل در تحلیل ها و تصمیم گیری هــای آینده تغییر 
می دهد.

در برخی کشــورهای جهان تاکیــد روی اطالعات عمومــی در حوزه های 
مختلــف از جمله تاریخ، علم، اقتصاد و سیاســت صورت می گیرد و آزمون ها و 
مســابقه ها در این خصوص همچنان پرطرفدارند. اما در کشــور ما توجه به این 
موضوع به شدت کمرنگ شده و همین نکته می تواند آسیب پذیری نسل جدید در 
برابر اخبار جعلی و تاریخ جعلــی را افزایش دهد و تبعات جبران ناپذیر فرهنگی 

داشته باشد. 
آنچه پیش روی شماست، نمونه ای است از اطالعات عمومی پیشرفته و موثر 
در تحلیل که توســط موسسه اکونومیست تدوین شده و طبعا تمرکز بر اقتصاد و 
سیاست در آن باالست. امید داریم این شکل دانشنامه ای و پرسشگر، راهگشای 
نمونه های داخلی و ارزشمند در حوزه اطالعات عمومی باشد و به خصوص نیاز 

نسل آینده در این مسیر را مرتفع کند.
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مقدمه
رقابتی نفسگیر

برای پاسخ دادن به همه ی ســواالت این کتاب، مجبورید بحرالعلوم باشید. 
کتاب به ۱۲ قســمت تقســیم شده اســت که هر کدام نماینده ی ۱۲ بخش مجله 
اکونومیست اند. هر قسمت ۵۰ سوال دارد که یعنی کال ۶۰۰ سوال داریم. خیلی ها 
فکر می کنند اکونومیســت - با توجه به اســمش - فقط اقتصاد یا سیاســت را 
پوشــش می دهد. اصال اینطور نیســت. در ژوئن ۲۰۱۷ که این پیشگفتار نوشته 
می شد آخرین شــماره ی مجله، مقاالتی درباره ی فیل ها، گوته، فوتبال جهان، 
ســوء مصرف اوپیودها در مونتانا، وکالی حقوق بشــر در چین و یک نوشته در 
یادبود راکســکی اونیل بولتون دارد، فمنیستی که مبارزه کرد تا توفان ها عالوه بر 

نام های زنانه، اسامی مردانه هم داشته باشند.
ســواالت این کتاب هم به همین ترتیب گســتره ی وســیعی دارند. در واقع، 
طراحی سواالت از عهده یک فرد خاص - هر چقدر هم دانا - خارج است. چند 
نفر از طراحان سوال ها عضو تیم تخصصی اکونومیست با نام »بیهودگی کمینه« اند 
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که به طــور منظم با تیم های دیگر مجالت مســابقه معلومات عمومی می دهند. 
ناشــران مان ســنگدالنه نپذیرفتند اســم تیم را روی کتاب بگذاریم. )ما هم نام 

پیشنهادی آنها Megabrains »بزرگ مغزها« را نپذیرفتیم.(
بزرگ  یا کوچک، مغز هر کس عمومًا گنجینه ای شگفت انگیز از اطالعات  را  
درون خود جای داده و مســابقه ی اطالعات عمومی یکی از راه های لذت بخش 
حفاری این گنج هاســت. دبیر بخش تجارت اکونومیست یک بار ما را با دانستن 
برج فلکی ماه تولد جاســتین بیبر غافلگیر کرد. ندانستن های غیرمنتظره هم، از 
طرف دیگر، واقعًا آزاردهنده اند. نویسنده ی این مقدمه هیچ وقت شرم شکست در 

         یک مسابقه ی اطالعات عمومی را فراموش نمی کند که درباره ی
 تاریــخ محاصره ی آالمو روی داد. اگر برایتان اهمیت دارد، آالمو در ســال 

۱۸۳۶ محاصره شد و البته این سوال را در این کتاب نخواهید دید. 
ماه تولد آقای بیبر هم در این کتاب موجود نیست. شاید مسابقات اطالعات 
عمومی در فرهنگ عامه با به خاطر ســپردن جزئیات ریز پیوند خورده باشد، اما 
در این دوران اخبار دروغین و عصر »پســا حقیقــت«، فکت ها اهمیت دارند. 
نظرســنجی ها نشــان می دهند که مردم عمومًا اعدادی مثل نسبت مهاجران به 
جمعیت کشــور یا میزان پولی را که خرج کمک های خارجی شــده، دست باال 
می گیرند. آنها به عالوه در تفاوت قائل شدن بین ریسک ها ضعیف عمل می کنند. 
احتمــال اینکه غذا در گلوی یک آمریکایی گیر کند و خفه اش کند ۱۳.۴۳ برابر 
احتمال مرگش بر اثر تروریســم است. سردرگمی در برابر این سواالت به معنای 
شکست شــما نیست، فرصتی اســت برای بهتر مطلع شــدن. تعداد زیادی از 
پاسخ ها در انتهای کتاب استداللی اند؛ تاریخچه ماجرا یا سوء برداشت های رایج 

را توضیح می دهند. 
به عنوان یک مجله هفتگی، ما اخبار را انتخاب و تفســیر می کنیم. این یعنی 
به طور اجتناب ناپذیری تعدادی از مقاالت ما منظور دارند و بی طرف نیستند. اما 
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ما تالش داریم از منظورمان با اطالعات دقیق پشــتیبانی کنیم. هر تکه از مطلب 
باید از زیر دست دپارتمان تحقیق در اکونومیست جان سالم به در بَرد و درستی اش 

تایید شود.
کل روند - از ایده اولیه تا نوشتن و باالخره تأیید مطلب - یک تالش مشترک 
جمعی اســت. به همین خاطر اســت که از زمان تأسیس اکونومیست در ۱۸۴۳ 
مقاالت ما نام نویســنده ندارند. )برای گزارش های ویژه استثنا قائل می شویم.( 
مایکل لوئیس، نویســنده ی کتاب »پیش فروشــی بزرگ«، یک بار گفته بود که 
ناشناسی نویســندگان اکونومیســت برای مخفی کردن ناپختگی نویسندگانش 
اســت. افســوس که حتی یک نگاه به تحریریه ی اکونومیست و تعداد جماعت 

جوگندمی ها به او ثابت می کرد که اشتباه می کند. 
این کتاب هم مثل مجله تالشــی جمعی به حساب می آید. تیمی پنج نفره از 
دبیران بخش های مختلف سوال ها را طراحی کرده اند. اینجا هم مثل مجله برای 
هر بخش  به طور مجزا نام نویســنده نمی گذاریم اما هویت نویســندگان مخفی 
نیســت. نویســندگان جفری کار، فیلیپ کاگن، جوســی دیلپ، جان پریدو و 
سایمون رایت هستند. و مانند مجله  هفتگی، همه چیز راستی آزمایی شده است. 

لیزا دیویس از بخش تحقیق اکونومیست از کمک در این مورد فروگذار نکرد.
دلپذیرتر از دانستن پاسخ یک سوال دشوار، این است که بدانید دوست تان یا 
اعضای خانواده جواب را اشــتباه خواهد گفت و ما در جریان نوشتن این کتاب، 
این حس خبیثانه ی دلپذیــر را بارها با همکارانمان تجربه کردیم. هیچ کدام از ما 
نمی توانســت جواب تک تک ســواالت را در بخش هایی که خودش ننوشته بود 
بدهد. به همین خاطر به نظر غیرضروری می رســد که ســوال هایی را به عنوان 
ســخت جدا کنیم. اما برای آنها که چالش بیشــتر را دوســت دارند، سوال های 

»فوق سخت« )و پاسخ هایشان( را با عالمت خطر �� مشخص کرده ایم.
و باالخره در پاســخ به این ســوال که اصال چرا اکونومیست کتاب اطالعات 
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عمومی منتشــر کرده یک جواب داریم: احتماال چاره ای جز این نداشتیم. ما هر 
هفته در صفحه ی فهرســت اکونومیست از میل مان به حضور در »جدال سنگین 
بین دانایی، که بشــر را بــه پیش می برد، و نادانی که بزدالنه جلوی پیشــرفت  را 
می گیرد« نوشــته ایم. این کلمات این بار هم چراغ راه ما بوده اند. حاال وقت پیش 

رفتن است.

فیلیپ کاگن
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ایاالت روحی/روانی
آمریکا

۱- چند نفر بیانیه استقالل آمریکا را امضا کردند؟
۲- پرچم ستاره نشــان اولیه، که فرانســیس اسکات کی ســروِد ملی آمریکا را 
درباره آن نوشــت، در جنگ ۱۸۱۲ کمی له و پاره شد. چند تا از ستاره های 

سفید آن هنوز دیده می شوند؟
۳- اولین شورش قابل توجه مستعمره نشیناِن سفیِد آمریکا علیه پادشاه انگلیس 

در ۱۶۷۶ انجام شد. آن را چه نامیده اند؟
۴- چنــد رئیس جمهور انتخابی آمریکا تعــداد آرای مردمی پایین تری از رقیب 

خود داشتند )و به خاطر قانون آرای الکترال برنده شدند؟(
۵- طبق قانون اطاله بررســی ) فیلیباستر سنا، ۴۱ ســناتور می توانند با هم )   
متحد شوند و جلوی تصویب هر قانونی را بگیرند. هر ایالت ۲ سناتور دارد، 
پس سناتورهای نماینده ۲۱ ایالت از کم جمعیت ترین ایالت ها هم می توانند 
در تئوری هر قانونی را وتو کنند. آن ۲۱ ایالت آمریکا که کم جمعیت ترین های 

                  کشورند روی هم چند درصد جمعیت آمریکا را در خود جای داده اند؟
۶- اولین رئیس جمهور آمریکا که برده نداشت که بود؟

۷- دموکراســی در آمریکا، که در ۱۸۳۵ منتشر شــد، احتماال بهترین کتابی 
است که درباره سیاست آمریکایی نوشته شده است. نویسنده اش کیست؟

۸- نبرد لیتل بیگ هورن در کدام ایالت اتفاق افتاد؟

🔺
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۹- جدال در اوِکی ُکرال، هفت تیرکشِی مشهوری بود که بین گانگسترهای گروه  
کلنتن و مک الری از یک ســو و مردان قانون به رهبری برادران ارپ و داک 
 دو برادر وایات ارپ که در این درگیری حاضر بودند چه  هالیدی رخ داد. نام 

         بود؟
۱۰- حزب مردم در ۱۸۹۱ تأسیس و پنج سال بعد در حزب دموکرات ادغام شد. 
در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۸۹۲ نامزد این حزب در چند ایالت پیروز 

شد؟
۱۱- تنها مردی که هم رئیس جمهور آمریکا بوده هم قاضی ارشد دیوان عالی این 

کشور که بوده است؟
۱۲- باراک اوباما آخرین رئیس جمهور آمریکاست که جایزه صلح نوبل را برده 

است. چند رئیس جمهور آمریکا نوبل صلح برده اند؟
۱۳- در ۱۹۲۲، ربکا لتیمر فلتون اولین زنی بود که وارد مجلس ســنای آمریکا 

شد. او چند سال آنجا بود؟
۱۴- کتاب بری گلدواتر، وجدان یک محافظه کار، که در ۱۹۶۰ منتشــر شــد 
الهام بخــش یــک مبارزه ی انتخاباتی شکســت خورده شــد و نســلی از 
جمهوریخواهان روی آن قســم می خوردند. آن را واقعًا چه کســی نوشته 

است؟
۱۵- در ۱۹۶۷ دعوای حقوقی الوینگ علیه ویرجینیا به دیوان عالی رســید. 
قضــات دیوان عالی کدام تصمیم سرنوشت ســاز  را در ایــن محاکمه اتخاذ 

کردند؟
۱۶- طوالنی ترین رودخانه آمریکا کدام است؟

۱۷- کدام ایالت بیشترین بارش ساالنه را دارد؟ و کدام کمترین را؟
۱۸- کدام ایالت بیشترین زغال سنگ را تولید می کند؟

۱۹- حدود ۲۸ درصد زمین ها در آمریکا تحت مالکیت دولت فدرال اســت و 

🔺
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بیشتر اینها را چهار ســازمان اداره می کنند. می توانید این سازمان ها را نام 
ببرید؟

۲۰- هیــچ راهی برای فرار از مالیات بر درآمد فدرال در آمریکا وجود ندارد اما 
هفت ایالت هیچ مالیات بر درآمدی اضافه  بر این، اعمال نمی کنند. چند تا 

از این ایاالت را نام ببرید.
۲۱- »مطالعات ملی انتخابات آمریکا« از آنهایی که در انتخابات ریاست جمهوری 
رأی داده اند خواسته احزاب را در یک جدول راست و چپ مرتب کنند: 
دولــت باید »خدمات بیشــتری ارائه دهد« در ســمت چــپ، دولت باید 
»هزینه ها را بسیار پایین بیاورد« در سمت راست. چند درصد رأی دهندگان 
در سال ۲۰۱۶ نتوانستند احزاب جمهوریخواه و دموکرات را در سمت درست 

این جدول بگذارند؟
۲۲- بودجه ســرانه ی مراقبت های درمانی در آمریکا باالتر از هر کشور دیگر 
عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی است. آمریکا به لحاظ سن 

امید به زندگی در بین این کشورها چندم است؟
۲۳- مدت هاســت می خواهند در شــهر دیکســون، ایلینوی، جایی که رونالد 
یگان جوانی اش را گذراند مجســمه ای از او بســازند. در این مجسمه،  ر

رئیس جمهور چه پوشیده تا یادآور شغل تابستانی اش در دیکسون باشد؟
۲۴- در جریــان جنگ جهانی دوم کدام ماده ی غذایی به کلم آزادی تغییر نام داد 

تا از احساسات ضد آلمانی ضربه نخورد؟
۲۵- کدام شهر محل تولد تی .اس. الیوت، چاک بری و یوگی برا بوده است؟

۲۶- لورن باکال، جودی گارلند، جان لنون و رودلف نوریف هر کدام در دوره ای 
از زندگی خود در این مجتمع آپارتمانی زندگی کرده اند. نامش چیست؟

۲۷- چند هیات انتخابی کنترل پشه در فلوریدا وجود دارد؟
۲۸- در چنــد ایالت آمریکا هنوز دولت ایالتی انحصار فروش نوشــیدنی های 



19سوال ها

الکلی را دارد؟
۲۹- این شعارهای پالک اتومبیل مربوط به کدام ایالت هاست؟ الف( اولین در 

پرواز ب( آزاد زندگی کن یا بمیر ج( سرزمین لبنیات آمریکا
۳۰- در کدام ایالت آمریکا به جای ســنا و مجلس نمایندگان فقط یک مجلس 

داریم؟
۳۱- طوالنی ترین پل آمریکا کجاست؟

۳۲- بوســتون کدام اثر برجسته مهندسی را به یاد تد ویلیامز دفاع چپ سابق 
تیم بیس بال رد ساکس نامگذاری کرده است؟

۳۳- نــام اولیه این فرودگاه ها که حاال نام روســای جمهور ســابق را گرفته اند 
چیست؟ الف( کندی ب( ریگان ج( جورج بوش اینترکانتیننتال

۳۴- ســاختمان موسسه ی ســالک در ال هویا، کالیفرنیا، شاهکار کدام معمار 
بزرگ آمریکایی قلمداد می شود؟

۳۵- نیل آرمسترانگ اولین آمریکایی بود که روی ماه راه رفت. آخرین شان که 
بود؟

۳۶- کدام ایالت آمریکا باالترین سن امید به زندگی را دارد؟
۳۷- چه زمانی، بر اساس نظرسنجی گالوپ، اکثریت آمریکا برای اولین بار به 

این نتیجه رسیدند که روابط همجنس گرایان را قانونی کنند؟
۳۸- هواپیمای دریایی غول پیکر هشــت موتوره ای را که هوارد هیوز طراحی و 
ســاخت فقط یک پرواز کوتاه در ۱۹۴۷ انجام داد. نامی که رسانه ها به این 

هواپیما دادند چه بود؟
۳۹- نــام ایالت این تیم های دانشــگاهی فوتبــال آمریکایــی را بگویید: الف( 

Crimson Tide )ج Buckeyes )ب Wolverines

۴۰-اینها پرنده ی رسمی کدام ایالتند: الف( فاخته ی دونده ب( الیکایی کاکتوسی 
ج( باقرقره بید
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۴۱- عقاب سرسفید شــاید نمادی آمریکایی باشــد اما در ۱۹۶۷ در فهرست 
گونه های در خطر انقراض قرار گرفت. چه زمانی این عقاب از این فهرست 

بیرون آمد؟
۴۲- در پارک های زیرمجموعه »ســازمان پارک های ملی آمریکا« در سال 

۲۰۱۵ کجا بیشتر از همه بازدیدکننده داشت؟
۴۳- کوه دنالی بلندترین قله ی آمریکاست. دومین قله ی بلند آمریکا کجاست؟
۴۴- طبق اداره آمار، ناواهو با بیش از ۱۶۹ هزار نفر پرگویش ترین زبان بومیان 

آمریکای شمالی است. دومین زبان کدام است؟
۴۵- تعداد افراد ۵ ســال به باالی ســاکن آمریکا که در خانه اسپانیایی حرف 

می زنند چقدر است؟ )پنج میلیون نفر باال یا پایین قبول است.(
۴۶- اولین رستوران مک دونالد کجا ساخته شد؟

۴۷- آتنــز در جورجیا فقط ۱۲۰ هزار نفر جمعیــت دارد اما محل تولد دو گروه 
مشهور راک است. آنها کدامند؟

۴۸- ایــن تاالرهای افتخــار در کجا واقعند؟ الف( راک انــد رول ب( فوتبال 
حرفه ای ج( هواپیمایی ملی

۴۹- بانــی و کالیــد در اوج رکود بزرگ با دزدی مســلحانه از بانک ها به تیتر 
روزنامه ها تبدیل شدند. نام فامیل این زوج چه بود؟

۵۰- روز شکرگزاری بزرگ ترین روز در مصرف غذا در آمریکا به حساب می آید. 
دومین روز کدام است؟

🔺
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پادشاهی شب زده
بریتانیا

۱- کدام پادشاه بریتانیا طوالنی ترین دوره حکمرانی را داشته است؟
۲- چند نفر در طول ۱۰۰ سال گذشته بدون آنکه به عنوان رهبر حزب در انتخابات 

عمومی شرکت کرده باشند به نخست وزیری انگلیس رسیده اند ؟
۳- از ســال ۱۰۶۶ تاکنون دو پادشاه انگلیســی بوده اند که جانشینان نشان از 
عنوان سلطنتی شــان )مثل هنری یا جورج( اســتفاده نکردند. هر دو را نام 

ببرید.
۴- چند درصد جمعیت انگلســتان و ولز مسلمان هستند؟ )با دو درصد باال یا 

پایین قبول است.(
۵- در چه دهه ای پارلمان بریتانیا اولین نماینده زن را به خود راه داد؟

۶- لندن چند بار میزبان بازی های المپیک بوده است؟
 ۷- فقط یک سیاســتمدار تا امروز توانســته هر چهار منصب کلیدی دولت 
انگلیــس را در کنترل خود بگیرد: وزیر کشــور، وزیر امــور خارجه، وزیر 

خزانه داری و نخست وزیر. او چه کسی است؟
۸- باالترین میزان مالیات بر درآمدی که در انگلیس اعمال شــده چقدر بوده 

و در چه زمانی بوده است؟
۹- در ســال ۲۰۰۶ آلکساندر لیتوینینکو، مأمور سابق کاگ ب که به انگلیس 
گریخته بود موقع صرف غذا در رستورانی در لندن با پلوتونیوم مسموم شد. 

🔺
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آن رستوران چه نوع غذایی سرو می کرد؟
۱۰- »حدود نیم قرن یک وزنه ی کاغذ ســنگین روی ذهن مردم نشســته بود، و 
وقتی )آن وزنه کاغذ( برداشــته شــد ایده های مردم به صورتی بی حساب و 
کتاب در هوا پخش شدند.« منظور اچ. جی. ولز از وزنه ی کاغذ چه کسی 

است؟
۱۱- رابطه ی دوستانه ی چه کسی با نازی ها در اسناد ماربورگ فاش شد؟
۱۲- در ۱۹۷۶ بریتانیا چه افتخار مشکوک اقتصادی را نصیب خود کرد؟

۱۳- این سه قلمرو با آنکه به بریتانیا نزدیک اند به عنوان »وابسته های سلطنتی« 
اداره می شوند و بخشی از این کشور نیستند. یکی از آنها را نام ببرید.

۱۴- »من خودم را خوشــبخت به حســاب می آورم که مجبور نیســتم درون آن 
گــودال بروم.« این جمله را در ۱۹۹۱ چه کســی درباره ی چه موضوعی بر 

زبان آورد؟
۱۵- سه نخست وزیر انگلیس خارج از خاک این کشور به دنیا آمدند. می توانید 

نام دو نفرشان را بگویید؟
۱۶- پرجمعیت ترین و کم جمعیت ترین حوزه های انتخاباتی در انگلیس چه 

نقطه ی مشترکی دارند؟
۱۷- مارگارت تاچر بعد از نخست وزیر شدن در ۱۹۷۹ بیرون مقر نخست وزیری 
در پــالک ۱۰ خیابان داونینگ، از یک چهره ی مذهبی نقل قولی اشــتباه 

کرد. او که بود؟
۱۸- در میان نخست وزیران انگلیس از آغاز قرن بیستم الف( تعداد فارغ التحصیالن 

کدام دانشگاه بیشتر بوده؟ ب( چند نفر دانشگاه نرفته اند؟
۱۹- هارولــد مک میالن در ۱۹۶۰ در واکنش به چه چیزی گفت: »شــاید به 

مترجم نیاز داریم. من نمی توانم منظورتان را درک کنم.«
۲۰- سخنرانی »بادهای تغییر« هارولد مک میالن نشانه ی آغاز پایان امپراتوری 
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بریتانیا در کدام بخش دنیا قلمداد می شود؟
۲۱- در چه سالی سن رأی گیری در انگلیس به ۱۸ سال کاهش یافت؟

۲۲- در اسکاتلند ۲۸۲ مونرو وجود دارد. مونرو چیست؟
۲۳- چه کسی به طور سنتی در پالک ۱۲ خیابان داونینگ زندگی می کند؟

۲۴- از چهار منصب کلیدی دولت انگلیس، کدامشــان را هنوز یک زن اشغال 
نکرده است؟

۲۵- طبق سرشماری ســال ۲۰۱۱، دومین زبانی که پس از انگلیسی در بریتانیا 
حرف زده می شود چیست؟

۲۶- کدام نخســت وزیر انگلیس از طریق همســرش با جان اف کندی، رئیس 
جمهور آمریکا فامیل شد؟

۲۷- اســتیون وارد چهره ای کلیدی در ماجرای پروفیومو بود که به اســتعفای 
جان پروفیومو وزیر جنگ هارولد مک میالن منجر شد. وارد چه کاره بود؟

۲۸- بر اســاس کتاب »همه ی کشــورهایی که ما تا حاال اشغال کرده ایم« چند 
کشور از ۱۹۳ کشور دنیا حضور نظامی بریتانیا را تجربه نکرده اند؟ )پنج 

تا باال یا پایین قبول است.(
۲۹- فقط یک نخست وزیر بریتانیا تا حاال ترور شده است. چه کسی؟

۳۰- انگلیس بیشــتر به عنوان کشوری شلوغ در نظر گرفته می شود. چند درصد 
خاک انگلیس ســاخته شــده اســت؟ )۵ درصد باال و پایین قابل قبول 

است.(
۳۱- این ها لقب غیررســمی کدام یک از نخست وزیران انگلیس بوده اند؟ الف( 
نخســت وزیر ناشــناس ب( مرد صلح ج( پزشــک قانونی د( منگ ه( مرد 

خاکستری
۳۲- وینســتون چرچیل حدود نیم قرن در صحنه ی سیاست حضور داشت. 

اولین منصب وزارتی او چه بود و در چه سالی به این سمت منصوب شد؟
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۳۳- واژه ی تــوری Tory که حــاال لقب اعضا یا حامیان حــزب محافظه کار 
انگلیس است از چه کلمه ای مشتق شده و معنای اولیه اش چه بوده است؟

۳۴- کدام خانه ی ییالقی به طور ســنتی به نخســت وزیر داده می شــود تا آخر 
هفته هایش را در آن بگذراند؟

۳۵- الیزابت گرت اندرسون اولین شهردار زن و رئیس دادگاه زن در بریتانیا بود. 
او در یک سمت دیگر هم اولین زن بود. آن حرفه چه بود؟

۳۶- اختالف بر سر قلمرو ماهیگیری بین بریتانیا و ایسلند در دهه های ۱۹۵۰ 
تا ۱۹۷۰ به چه نامی معروف شد؟

۳۷- به جز امال و ریشه ی مشابه، چه چیزی اسامی الیور و الیویا را در فرهنگ 
بریتانیایی مرتبط می کند؟

۳۸- شــیخ دین محمد، سرباز مســلمان هندی در ۱۷۵۹ زاده شد. او موسس 
اولین »…« در بریتانیا است.

۳۹- اولین رفراندوم سراســری در بریتانیا در چه سالی انجام شد و بر سر چه 
بود؟

۴۰- آخرین مالک خصوصی کدام مکان دیدنی ملی در ۱۹۱۵ سسیل چاب بود 
و آن را به عنوان هدیه برای همسرش خریده بود؟

۴۱- این غذاهای بریتانیایی را به عنوان پیش  غذا می خورید یا خوراک اصلی یا 
دسر؟ الف(          پای  گوشت قیمه ب( پاچه کالن  ج( وزغ در گودال 

۴۲- بعــد از دیدار تونی بلر از کمپ دیوید در ســال ۲۰۰۱، جورج دبلیو بوش به 
شــوخی گفت که آنها »روابط ویژه« را به مرحله ی تازه ای رسانده اند چون 
او و نخست وزیر انگلیس از یک برند مشترِک چه چیزی استفاده می کنند؟

۴۳- چه کســی با مارگارت کمپســون در ۱۹۴۲ و با مارگارت رابرتز در ۱۹۵۱ 
ازدواج کرد؟

�� ۴۴- کدام شهر بیشترین میانگین ساالنه ی بارش باران را دارد؟ نیو اورلینز، 
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اورالندو یا لندن؟
۴۵- بسته ی اصالحاتی که در ۲۷ اکتبر ۱۹۸۶ تصویب شد چه خوانده می شد 

و در چه چیزی انقالب به وجود آورد؟
۴۶-  قبل از اندی ماری در سال ۲۰۱۳، آخرین بریتانیایی که برنده ی مسابقات 

انفرادی ویمبلدون شد چه کسی بود؟
۴۷- کدام فیلســوف تأثیر عمیقی روی ایناک پاول، سیاســتمدار محافظه کار 
بریتانیایی گذاشت که به خاطر مواضع ضد مهاجرتی اش و سخنرانی مشهور 

»رودخانه های خون« شناخته می شود؟
۴۸- از ۱۹۴۵ سه اکثریت پارلمانی بزرگ را کدام حزب برده و در چه سالی؟

۴۹- حیوان ملی انگلیس شیر است. حیوان ملی اسکاتلند چیست؟
۵۰- بریتانیا در اعالمیه ی بلفور در ۱۹۱۷ از چه چیزی حمایت کرد؟
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یخ سمت غرب تار
اروپا

۱- نام اروپا از Europa آمده که زنی در اســطوره های یونان است. کدام خدای 
یونانی خودش را گاو نر را جا زد و او را دزدید؟

۲- چه کسی در اسطوره های یونانی پسر اروپا بود و او به چه مشهور است؟
۳- کدام سیاره، قمری به اسم اروپا دارد؟

۴- امضای کدام مقام رسمی روی اسکناس های یورو چاپ می شود؟
۵- کلمه ی یورو روی اسکناس ها به سه الفبا نوشته می شود. آنها کدامند؟

 ۶- سکه های یورو کدام کشور ها این ها روی خود دارد؟ 
الف( دو قوی در حال پرواز ب( تولد ونوس ج( یک درخت

۷- کدام کشــور اروپایی طبق برآورد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی دچار 
بیشترین نابرابری است؟ کدام کشور اروپایی کمترین نابرابری را دارد؟

۸- کدام کشــور اروپایی پرتراکم ترین کشــور به لحاظ جمعیتی به حساب 
می آید؟ کدام، کم تراکم ترین است؟

۹- اتحادیه ی اروپا چند زبان رسمی دارد؟ )تا سال ۲۰۱۷(
۱۰- چند درصد جمعیت اتحادیه ی اروپا مســلمان است؟  )تا ۲درصد باال یا 

پایین اشکال ندارد.(
۱۱- چند کشور اروپایی )به جز بریتانیا( پادشاهی موروثی دارند؟

۱۲- آخرین ملکه  یا پادشاه این کشورها را نام ببرید: الف( اتریش-مجارستان 
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ب( ایتالیا ج( پرتغال د( یونان
۱۳- هم در پایان جمهوری دوم و هم در پایان امپراتوری دوم چه کسی در فرانسه 

قدرت را در دست داشت؟
۱۴- کدام مسابقه ی اروپایی در سال ۲۰۱۷ را ۱۸۲ میلیون نفر تماشا کردند؟

۱۵- کدام کشور اتحادیه ی اروپا بیشتر از بقیه جنگل دارد؟
۱۶- این تصویر روی پرچم کدام کشــور اروپایی است؟ الف( عقاب دو سر ب( 

شکل خود آن کشور ج( خورشیدی زرد روی پس زمینه ای قرمز
۱۷- شــارلمانی عمومًا به عنوان اولین امپراتور مقدس روم شــناخته می شود. 
تاجگذاری او را در ســال ۸۰۰ میالدی پاپ انجام داد. چه کســی آخرین 

امپراتور مقدس روم بود؟
۱۸- اولین کشور اروپایی که در آن زنان حق رأی پیدا کردند کدام بود؟ آخرینش 

کدام بود؟
۱۹- طبق برآورد انجام شده در اوایل ۲۰۱۷ به وسیله ی سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی، کدام کشور اروپایی بیشترین بودجه دولت را به عنوان درصدی 

از تولید ناخالص داخلی دارد؟
۲۰- و کدام کشور اروپایی کم ترین بودجه ی دولت را به عنوان درصدی از تولید 

ناخالص داخلی دارد؟
۲۱-نهاد های اتحادیه ی اروپا اصوال در هر زمان چهار رئیس دارند. هر کدام از 

این رؤسا کدام نهاد اصلی اروپایی را اداره می کنند؟
 ۲۲- کدام جنگ ها با این توافقات به پایان رسیدند؟ 

الف( قرارداد اوترخت ب( کنگره ی وین ج( پیمان فرانکفورت 
۲۳- لقب این پادشــاهان فرانسوی را که شــارل نامیده می شدند به ترتیب 

زمانی مرتب کنید: الف( چاق ب( ساده لوح ج( دانا د( طاس
یخی را مشخص کنید: الف( جمهوری  ۲۴- موقعیت کنونی این دولت های تار

🔺
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باتاو ب( الکلود ج( جمهوری هلوتیک 
۲۵- نام کشــوری که این احزاب سیاســی در آن فعالیت می کنند: الف( فالمز 

بالنگ  ب( پودموس ج( TOP ۰۹ د( دموکراتز ۶۶
۲۶- چند کشور مستقل از فروپاشی یوگسالوی سابق به وجود آمد؟

۲۷- بریتانیا باید ماده ۵۰ معاهده ی لیسبون را به جریان بیندازد تا از اتحادیه اروپا 
خارج شود. موضوع ماده ۴۹ چیست؟

۲۸- تا ســال ۲۰۱۷، کدام استان آلمان بیشــترین جمعیت را دارد؟ کدام یک 
کم جمعیت ترین است؟

۲۹- کدام استان آلمان بیشترین مساحت را دارد؟ کدام کوچک ترین است؟
۳۰- سوئیس چند کانتون )ایالت( دارد؟

۳۱- چهار زبان رسمی سوئیس را نام ببرید. از کدام زبان پنجم روی سکه های 
سوئیسی استفاده می شود؟

۳۲- کدام کشور اروپایی )به جز ســوئیس( از فرانک سوئیس به عنوان واحد 
پول اصلی اش استفاده می کند؟

۳۳- این رهبران کمونیست بر کدام کشور اروپای شرقی  حکم می راندند؟ الف( 
تودور ژیوکوف ب( گوستاو هوشاک ج( یانوش کادار

۳۴- به شــوخی می گویند که محال است بتوانید ســه بلژیکی مشهور را نام 
ببرید. دلیل شهرت این سه بلژیکی چیست؟ الف( لئوهندریک باکلند ب( 

ادی مرکس ج( ادا فون همسترا هپبورن روستون
۳۵- این مکان ها در کجای اروپا واقع اند؟ الف( َسن سوسی ب( نیمفنبورگ ج( 

هت لو
۳۶- مدرکی وجود ندارد که ثابت کند آدولف هیتلر و جوزف استالین هیچ وقت 
با هم دیدار کرده باشــند. اما آنها هر دو در یک سال در یک دهکده زندگی 

کرده اند. کجا و چه زمانی؟
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۳۷- می توانید بگویید کدام نقل قول از هیتلر اســت و کدام از اســتالین؟ الف( 
»من فقط به یک چیز اعتقاد دارم و آن، قدرت اراده ی انسانی است.« ب( 
»یک مرگ تراژدی است. یک میلیون مرگ آمار است.« ج( »مرگ همه ی 
مشکالت را حل می کند. وقتی کسی نیست مشکلی هم نیست.« د(  »چه 

خوش  اقبالی ای برای حکومت است که مردم فکر نمی کنند.«
۳۸- جمهوری ایرلند چند استان دارد؟ بزرگ ترین و کوچک ترین آنها کدامند؟

۳۹- این نوشیدنی های فرانسوی در کدام منطقه تولید می شوند؟
 Nuits-Saint-Georges)ب Muscadet Sèvre et Maine )الف

Sauternes )ج
۴۰- یورو اولین تالش برای به تشــکیل واحد پول مشــترک اروپایی نبود. کدام 

چهار کشور در سال ۱۸۶۵ اتحاد پولی التین را تشکیل دادند؟
۴۱- کدام جفت از کشورهای اروپایی در این سال ها متحد شدند؟

الف( ۱۸۱۴ تا ۱۹۰۵ ب( ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ ج( ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۵
۴۲- پاپ به طور تاریخی به رم مربوط اســت. اما بین سال های ۱۳۰۹ تا ۱۳۷۷ 

پاپ ها در کدام شهر زندگی می کردند؟
۴۳- این پل ها در کدام شهرهای اروپایی واقع اند؟ الف( اراسموس ب( ِچین ج( 

واسکو دا گاما
۴۴- کدام تزار روس الف( نظام رعیتی را ملغی کرد ب( ناپلئون را شکســت داد 

ج( جنگ کریمه را آغاز کرد؟
۴۵- کدام دادگاه در ۱۹۵۹ آغاز به کار کرد و ۴۷ کشور را زیرمجموعه خود دارد 

که تعداد زیادی از آنها عضو اتحادیه اروپا نیستند؟
۴۶- در کدام کشــورهای اروپای شرقی شــورش هایی ناکام علیه حاکمیت 

کمونیسم در این سال ها انجام شد؟ الف( ۱۹۵۳ ب(۱۹۵۶ ج(۱۹۶۸
۴۷- بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، سه کشور اروپایی 

🔺

🔺
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یست  در میان پنج کشوری اند که در سال ۲۰۱۵ بیشترین آمار حضور تور
را داشته اند. آنها کدامند؟

۴۸- در کدام کشــور اروپایی، طبق آخرین آمار، شهروندان بیشترین امید به 
زندگی را در زمان تولد دارند؟ کدام دو کشــور کمترین امید به زندگی را 

دارند؟
۴۹- کدام امپراتور روم الف( آخرین از دودمان کلودین بود؟ ب( امپراتوری را به 
بزرگ ترین اندازه اش رســاند؟ ج( به ادعای یک مورخ باســتانی، به عنوان 

زیرپایی پادشاه ایران استفاده شد؟
۵۰- کدام کشــور اروپایی بین سال های ۱۷۷۲ تا ۱۷۹۵ سه بار تجزیه و طی این 

روند کال ناپدید شد؟
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محله ی التین
یکای جنوبی آمر

۱- پایتخت امپراتوری آزتک کجا بود؟
۲- در دوران امپراتوری های آزتک و مایا پول بر درخت  ســبز می شد. آنها از چه 

واحد پولی استفاده می کردند؟
۳- آزتک ها از تالچتلی )Tlachtli( چه استفاده ای می کردند؟

۴- طبق معاهده ی تردسییاس در ۱۴۹۴ چه تصمیمی گرفته شد؟
۵- یکی از بزرگترین پاداش ها برای اســپانیایی هایی که آمریکای جنوبی را فتح 
کردند دهکده ای معدن دار در بولیوی بود که در ۴۰۹۰ متری ســطح دریا 

قرار داشت. نام دهکده چه بود و چه تولید می کرد؟
۶- کدام کشورها در آمریکای التین بولیواری به حساب می آیند و استقالل شان 

را به طریقی مدیون سیمون بولیوار هستند؟
۷- به اسمش نمی خورد اما برناردو اوهیگینز یک رهبر آمریکای جنوبی بود. 

او پدر بنیانگذار کدام کشور به حساب می آید؟
۸- پرو از اواســط دهه ۱۸۴۰ تا اواسط ۱۸۶۰ به خاطر افزایش صادرات، دچار 

رونق اقتصادی شد. صادرات پرو چه بود؟
۹- آمریکا تاکنون رئیس جمهور زن نداشته است. کشورهای آمریکای التین که 
به مردســاالری مشــهورند تاکنون چنــد بار رئیس جمهــور زن انتخاب 

کرده اند؟

🔺
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۱۰- ماکسیمیلیان یکم بین ســال های ۱۸۶۴ تا ۱۸۶۷ امپراتور مکزیک بود. 
کدام رهبر اروپایی جایگزین او شد؟

۱۱- حزب انقالبی نهادی )PRI( در قرن بیستم چند سال بدون وقفه بر مکزیک 
فرمان راند؟

۱۲- جنگ اتحاد سه گانه بین ۱۸۶۵ تا ۱۸۷۰ بین پاراگوئه و کدام سه کشور در 
گرفت؟

۱۳- فیلم گم شــده با بازی جک لمــون )۱۹۸۲( درباره ی ناپدیدشــدن چارلی 
هورمن، روزنامه نگار آمریکایی در کدام کشور است؟

۱۴- آخرین کشور آمریکای التین که برده داری را ملغی کرد کدام بود و این چه 
زمانی رخ داد؟

۱۵- چه کسی در پاراگوئه برای آلمان های ضد یهود مقر درست کرد؟
۱۶- در کدام شــهر می توان بزرگ ترین جمعیت ژاپنی تبارهای خارج از ژاپن را 

پیدا کرد؟
۱۷- جنگل استوایی آمازون در ۹ کشور گسترده است. آنها کدامند؟

۱۸- چند درصد اکسیژن دنیا را جنگل استوایی آمازون تولید می کنند؟ )جواب 
با ۲ درصد باال و پایین قبول است.(

۱۹- همه می دانند که آمازون طوالنی ترین رود آمریکای جنوبی اســت. دومین 
رود طوالنی این قاره کدام است؟

یاچه ی آمریکای التین - به لحاظ ظرفیت و مســاحت -  ۲۰- بزرگ تریــن در
کدام است؟

۲۱- در کدام آب های واقع  در اقیانوس اطلس شمالی )در شمال شرقی کارائیب(  
         مارماهی اروپایی نشو و نمو می کند؟

۲۲- در کدام کشور می توانید خطوط نازکا را پیدا کنید؟
۲۳- مرتفع ترین مقر دولت در دنیا کجا واقع است؟
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۲۴- بزرگ ترین استان مکزیک - به لحاظ مساحت - کدام است؟
۲۵- برزیل چند ایالت دارد؟

۲۶- اقتصاد برزیل در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از َاَبر تورم در رنج بود. اگر چیزی 
در سال ۱۹۸۰ یک کروزیرو نوو می ارزید، در ۱۹۹۷ قیمتش چقدر بود؟

۲۷- از دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۸۰، تعدادی از کشــورهای آمریکای التین سیاست 
اقتصادی ISI را دنبال می کردند. ISI مخفف چیست؟

۲۸- پروژه سایبرسین )Cybersyn( که از اتصال صدها ماشین تلکس در شیلی 
دوران سالوادور آلنده به وجود آمد، چه بود؟

۲۹- آمریــکای التین در قرن بیســتم تعــداد فراوانی دیکتاتور داشــت. عمر 
حکمرانی کدام شان طوالنی تر بود؟

۳۰- کدام کشــور آمریکای التین بین سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ شاهد »جنگ 
کثیف« بود؟

۳۱- آمریکا در ۱۹۵۴ دولت گوآتماال را سرنگون کرد. کدام شرکت چند ملیتی 
برای این کار البی گسترده ای انجام داده بود؟

۳۲- در سال ۲۰۱۶ فارک، جنبش چریکی کلمبیا، باالخره پذیرفت که با دولت 
به صلح برسد. چه کسی آن را بنیان گذاشت و در چه سالی؟

۳۳- مســیر درخشان یک جنبش چریکی مائوئیست در پرو بود. بنیانگذارش 
چه کسی بود؟

۳۴- طبق اعالم بانک جهانی کدام کشــور آمریکای جنوبی دچار بیشــترین 
نابرابری است؟ کدام کمترین نابرابری را دارد؟

۳۵- ایــن پرنده های ملی متعلق به کدام کشــورند؟ الف( خروس ســنگی ب( 
درازدامن درخشان ج( مرغ مگس خوار دم قیچی

۳۶- کانادا چند استان دارد؟ به لحاظ مساحت بزرگ ترین و کوچک ترین شان 
کدامند؟
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۳۷- آخرین استان کانادا که به کنفدراسیون پیوست کدام بود؟
۳۸- این ها شــعار پالک ماشــین کدام یک از اســتان های کاناداست؟ الف( 
ســرزمین آسمان های زنده ب( زادگاه کنفدراسیون ج( برای شما تا کشفش 

کنید
۳۹- از ۱۹۳۰ - زمــان آغــاز جــام جهانی فوتبال - تا حــاال ۲۰ جام جهانی 

داشته ایم. چند جام را کشورهای آمریکای التین برده اند؟
۴۰- کوپــا آمریکا، قدیمی ترین رقابت بین المللی فوتبال اســت. این جام چه 

زمانی آغاز شد؟ کدام کشور بیشترین آمار قهرمانی را در آن دارد؟
۴۱- فوتبال ورزش ملی برزیل است. این باشگاه ها در کدام  شهرها واقع  شده اند: 

الف( پالمیراس ب( کورینتیانس ج( فالمنگو
۴۲- ژانر موسیقی ِرگی اولین بار در کدام کشور کارائیبی شکل گرفت؟

۴۳- کشورهای بزرگ عموما در جدول مدال های المپیک رده های باال را از آن 
خود می کنند. اما این سه کشور کارائیبی در المپیک ۲۰۱۶ ریو به نسبت 

جمعیت شان بیشترین تعداد مدال را درو کردند.
یورا نقاش و دیوارنگار مکزیکی بــود. او با کدام نقاِش به اندازه  ۴۴- دیه گــو ر

خودش مشهور دو بار ازدواج کرد؟
یورا بود. چرا این کار  ۴۵- »مرد در دوراهی ها« یکی از مشهورترین آثار دیه گو ر

نابود شد؟
۴۶- مجموعه داستان های کوتاه  این نویسنده آرژانتینی که با نام »تاریخ عمومی 
بدنامی« در ســال ۱۹۳۵ منتشر شــد، از دید گروهی از منتقدان به عنوان 

اولین اثر جنبش »رئالیسم جادویی« شناخته می شود.
۴۷- این ستارگان موســیقی التین از کدام کشور آمده اند: الف( روبن بلیدز ب( 

لوئیس میگوئل ج( خوانس
۴۸- این رقص های التین از کدام کشورها ریشه دارند؟ الف( چا-چا ب(سامبا 
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ج( تانگو
۴۹- فرانک سیناترا آهنگی خوانده با نام »در برزیل به طرز خفنی قهوه دارند« و 
این کشــور واقعا بزرگ ترین تولیدکننده قهوه در ۱۵۰ سال اخیر بوده است. 
امــا آیــا می توانید نام چهار کشــور آمریــکای التین دیگــر را در میان ۱۰ 

تولیدکننده اصلی قهوه دنیا نام ببرید؟
یلی ها که در آن شکر و لیمو هم وجود دارد چه نام دارد؟ ۵۰- نوشیدنی ملی برز
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از پدرانمان
یقا خاورمیانه و آفر

۱- چند درصد جمعیت جهان در آفریقا زندگی می کنند؟
۲- خاورمیانــه حــدود یک ســوم نفت جهــان را تولید می کنــد. بزرگ ترین 

تولیدکننده ی نفت منطقه کدام کشور است؟
۳- این واحدهای پولی به ترتیب در کدام کشورها استفاده می شوند؟ الف( سدی 

ب( پوال ج( لیالنگنی د( دبرا ه( ناکفا
۴- حدودًا چند زبان در سراسر قاره آفریقا وجود دارد؟

۵- بیــش از ۳۶۰ ُتن از چه محصولی به طــور روزانه از فرودگاه نایروبی صادر 
می شود؟

۶- سر مارک سایکز و فرانسوا جورج پیکو در تاریخ خاورمیانه نقشی کلیدی 
داشــته اند. آنها چه زمانی از طــرف کدام دولت ها بــرای انجام چه کاری 

منصوب شدند؟
۷- در کدام کشورهای خاورمیانه مسلمانان شیعه در اکثریت هستند؟

۸- معنی اسامی این گروه ها چیست؟ الف( القاعده ب( النهضه ج( الشباب
۹- کردها در کدام چهار کشور پراکنده اند؟

۱۰-انکاندال، دهکده ای کوچــک در کوازولو-ناتال در آفریقای جنوبی، به چه 
دلیلی شهرت پیدا کرده است؟

۱۱- کدام شهر به »مادر دنیا« مشهور شده است؟
۱۲- این کشورها چه ســالی به استقالل رسیدند؟ الف( الجزایر ب( اوگاندا ج( 

بروندی
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۱۳- بهار عربی از کجا شروع شد؟
۱۴- کدام دولت خاورمیانه ای در ۱۹۵۳ سرنگون شد؟ به دست چه کسی؟

۱۵- بر اساس پیمان ملی، یک رسم نانوشته که سابقه اش به ۱۹۴۳ برمی گردد، 
رئیس جمهور لبنان، نخســت وزیر و رئیس پارلمان بایــد به ترتیب از کدام 

گروه های مذهبی انتخاب شوند؟
۱۶- در چه شهر و چه سالی توافق صلح میان اسحاق رابین و یاسر عرفات امضا 

شد؟
۱۷- کدام کشور آفریقایی جدیدترین کشور دنیا محسوب می شود؟

۱۸- اولین - و تنها - عربی که جایزه نوبل ادبیات را برد چه کسی بود؟
۱۹- اهمیت عدد ۴۶۶۶۴ در چیست؟

۲۰- در ســال ۲۰۱۴ نیجریه یک شــبه به بزرگ ترین اقتصاد آفریقا تبدیل شد. 
چطور؟

۲۱- حسنی مبارک در سال ۱۹۸۱ پس از چه اتفاقی به ریاست جمهوری مصر 
رسید؟

۲۲- جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ بین اسرائیل و کدام کشورهای عربی بود؟
۲۳- اخوان المسلمین در چه دهه ای و در کدام کشور تاسیس شد؟

۲۴- چرا رژیم اسرائیل از دو شهر نطنز و فردو می ترسد؟
۲۵- بزرگ ترین کشور جهان عرب - به لحاظ مساحت - کدام است؟
۲۶- نام قدیمی ترین دانشگاه مسلمانان چیست و در کجا واقع است؟

۲۷- پادشــاهی عربستان سعودی در چه سالی بنیان گذاشته شد؟  الف(۱۹۰۱  
ب(۱۹۱۱ ج(۱۹۲۱ د(۱۹۳۲

۲۸- در پایان جنگ جهانی دوم، چند کشــور از ۵۳ کشور آفریقایی دموکراسی 
بودند؟

۲۹- در اکتبر ۲۰۱۶ کشورهای آفریقای جنوبی، گامبیا و بروندی، خروج خود را 
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از کدام ســازمان اعالم کردند و مدعی شدند که علیه کشورهای آفریقایی 
تعصب دارد؟

یمبابوه به چه رقمی رســید؟ )به میلیون درصد  ۳۰- در ســال ۲۰۰۸ تورم در ز
پاسخ بدهید.(

۳۱- پل بیا حاکم کدام کشــور است و از چه سالی حکمرانی می کند؟ )پاسخ با 
سه سال اختالف هم قبول است.(

۳۲- چه نکته ی جالبی درباره مرزهای لسوتو وجود دارد؟
۳۳- اتحادیه ی آفریقا در ســال ۲۰۱۶ کدام سند را منتشر کرد و دو نفر اولی که 

آن را دریافت  کردند که بودند؟
۳۴- در اعالن ۱۹۴۷ سازمان ملل، بیت المقدس چه چیزی نامیده شد: الف( 
پایتخت اســرائیل ب( پایتخت فلســطین ج( پایتخت مشــترک د( منطقه 

بین المللی تحت کنترل سازمان ملل
۳۵- در کدام روز تعطیل یهودی، ائتالف اعراب جنگی علیه اســرائیل را آغاز 

کرد؟
۳۶- فقط ســه کشــور در جهان دولت طالبان در افغانســتان را به رسمیت 

شناختند و دو تای آنها عرب بودند. آنها را نام ببرید.
۳۷- کــدام سیاســت مدار رژیم اســرائیل در ۱۹۷۶ برای مــدت کوتاهی با 

میت رامنی در »گروه مشاوره ای بوستون« کار کرد؟
۳۸- چند درصد از جمعیت خاورمیانه بین ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند؟ )۵ درصد 

باال یا پایین قابل قبول است.(
۳۹- کدام کشور مالک تلویزیون الجزیره است؟

۴۰- این کشورها را کدام قدرت های اســتعماری اداره می کردند: الف( رواندا 
ب( جمهوری دموکراتیک کنگو ج( موزامبیک د( نیجریه

۴۱- پسر کدام نخســت وزیر انگلیس در سال ۲۰۰۴ تالش کرد در کدام کشور 
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آفریقایی کودتا کند؟
۴۲- اسم کدام کشور آفریقایی با نامی پسرانه با ریشه انگلوساکسون به معنای 

»جنگنده« یکی است؟
۴۳- جنگ بین ایران و عراق چقدر طول کشید؟

۴۴- کدام نخســت وزیر گفت: »اینجا برای اینکه واقع گرا باشید باید به معجزه  
اعتقاد داشته باشید.«

۴۵- کویر ربع  الخالی به چه نام دیگری مشهور است؟
۴۶- آخرین امپراتور اتیوپی که بود؟

۴۷- ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی را در سال ۱۹۷۵ چه کسی به قتل 
رساند: الف( پسرش ب( برادرزاده اش ج( پیشخدمتش

۴۸- مهم ترین خصوصیت قانون اساسی رژیم اسرائیل چیست؟
۴۹- کدام فیلسوف فرانســوی با آیت الله روح الله خمینی در تبعید در پاریس 

دیدار کرد؟
۵۰- آفریقا چند درصد زمین های دنیا را شــامل می شود؟ )۲ درصد باال و پایین 

قابل قبول است.(
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شرق نشین ها
آسیا

۱- نام پایتخت سابق کدام جمهوری آسیای مرکزی در زبان محلی معنای »پدر 
سیب ها« می دهد؟

۲- نام کدام شــهر در جنوب شــرقی آسیا در سانســکریت معنی »شهر شیر« 
می دهد؟

۳- کدام پایتخت در آسیای جنوب شرقی را مردمش کرونگ تپ می خوانند؟
۴- ایــن پایتخت در آســیای جنوب شــرقی در محل تالقــی دو رود کالنگ و 

گومباک واقع شده و نامش معنای »الحاق گل آلود« می دهد.
۵- کدام کشور پایتختش را در سال ۲۰۰۵ به نایپیداو منتقل کرد؟

۶- کدام کشور آسیایی »شادمانی ناخالص داخلی« را جایگزین تولید ناخالص 
داخلی GDP کرده و آن را ابزار اندازه گیری موفقیت خود قرار داده است؟

۷- بنگالدش قبل از استقالل از پاکستان در ۱۹۷۱ به چه نامی شناخته می شد؟
۸- کــدام راه آبی دریای آندامان را به دریــای جنوبی چین وصل می کند و بین 

جزیره سوماترای اندونزی و مالزی در          جریان  است؟ 
یایی که در ۱۹۰۵ در ساحل ژاپن رخ داد، بین نیروی  ۹- تسوشــیما، جنگ در

ژاپن و کدام کشور بود؟
۱۰- پرچم کدام کشور آسیایی از دو مثلث روی هم افتاده تشکیل شده است؟

۱۱- یانگ تســه طوالنی ترین رودخانه آسیاســت. رودخانه های دوم و ســوم 
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کدامند؟
۱۲- کوه اورست با ۸۸۳۹ متر ارتفاع بلندترین کوه در آسیا و جهان به حساب 

می آید. دو کوه بلند بعدی آسیا )و جهان( کدام ها هستند؟
۱۳- کیسنوساتو اولین ژاپنی ای بود که در در سال ۲۰۱۷ پس از ۱۹ سال به این 

موفقیت رسید.
۱۴- چرا رستوران های ژاپنی باید موقع آماده کردن فوگو مراقب باشند؟

۱۵- توکیو پایتخت ژاپن است. کدام دو شهر دیگر پیش از آن پایتخت بوده اند؟
۱۶- توکیو میزبان بازی های المپیک ۲۰۲۰ است. آخرین باری که ژاپن میزبان 

المپیک شد کی بود؟
۱۷- ایکه بانا هنری ژاپنی است که با این مهارت ارتباط دارد.

۱۸- ســئول پایتخت کره جنوبی بزرگ ترین شهر این کشور است. دومین شهر 
بزرگ این کشور کدام است؟

۱۹- سالوت سار، زمانی بر یک کشــور آسیایی حکم می راند. نام مشهورتر او 
چیست؟

۲۰- ایاالت فدراتیو میکرونیزیا چند ایالت دارد؟
۲۱- این زبان ها را به لحاظ جمعیت  هندی هایی که به آنها ســخن می گویند 

مرتب کنید: تلوگو، بنگالی، هندی، تامیل، مراتی. 
۲۲- کوچک ترین ایالت هند به لحاظ مساحت کدام است؟

۲۳- صفرمــراد نیازف دندان طال، ســیرک و اوپرا را ممنــوع کرد چون از آنها 
خوشــش نمی آمد و مــاه ژانویه را به نــام خودش نام گذاری کــرد. او بین 

سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۶ بر کدام کشور آسیای مرکزی حکمرانی کرد؟
۲۴- کدام کشور آسیایی محصور در خشکی مضاعف است که یعنی در احاطه 

کشورهایی است که خودشان محصور در خشکی اند؟
۲۵- دیئن بیئن پو نبردی سرنوشت ساز در کدام جنگ قرن بیستم بود؟
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۲۶- کدام شهر بین سال های ۱۸۰۲ تا ۱۹۴۵ پایتخت ویتنام بود و بر کرانه رود 
پرفیوم بنا شده است؟

۲۷- واحد پول الئوس چیست؟
۲۸- کدام شهر کامبوج به مجموعه معابد آنگکور - مهم ترین جاذبه توریستی 

کشور - نزدیک است؟
۲۹- جان شــیر خان، اهل پاکستان، در چه ورزشی رکورد هشت بار قهرمانی 

دارد؟
۳۰- صنعت فیلم هندوستان به بالیوود مشهور است. صنعت فیلم پاکستان به 

کدام —وود شهرت دارد؟
۳۱- کدام کویر بزرگ بیشتر بخش جنوبی مغولستان را در بر می گیرد؟

۳۲- فیلیپین نام خود را از که گرفته است؟
۳۳- کدام عرض جغرافیایی نام خود را به مرز میان کره جنوبی و شــمالی داده 

است؟
۳۴- این رودخانه طوالنی ترین رود در کره ی شمالی است و بخشی از مرز این 

کشور با چین را هم شامل می شود.
۳۵- موزه ای در شــهر ماریکینا در شــمال فیلیپین مجموعه ای متعلق به ایملدا 
مارکوس، همســر فردیناند مارکوس را در خود جای داده است. فردیناند 

بین سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۶ حاکم این کشور بود. آن مجموعه چیست؟
۳۶- کدام کتاب از الکس گارلند داستان گروهی از کوله پشتی گردها را روایت 
می کند که به دنبال بهشــت گمشــده  - یک جزیره  - هســتند و در نهایت 

عاقبتی تراژیک دارند؟ 
۳۷- دکتــر ویلیام برایدون تنها بازمانده ارتش بریتانیا در جریان عقب نشــینی 

فاجعه بار از کدام پایتخت آسیایی در ۱۸۴۲ بود؟
۳۸- مرز کدام ســه کشور آســیایی در منطقه ای با نام »مثلث طالیی« به هم 

🔺
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می رسد که به خاطر محصول شگفت آور تریاکش مشهور است؟
۳۹- کدام کشــور آسیایی به عنوان کم تراکم ترین کشور مستقل دنیا به لحاظ 

جمعیت شناخته می شود؟
۴۰- این نژاد از کرگدن آسیایی که در خطرترین پستاندار بزرگ زمین به حساب 
می آید، اســم خود را از جزیره ای گرفته که هنــوز جمعیت کوچکی از این 

حیوان در آن زندگی می کنند.
۴۱- کراکاتوآ: شــرق جاوا، فیلم ســال ۱۹۶۹ در ژانر بالیــای طبیعی با بازی 
ماکســیمیلیان شل است و داستان فوران آتش فشانی سال ۱۸۸۳ را تعریف 
می کند. اما کراکاتاتوآ در شرق جاوا نیست. به کدام سمت جاوا باید بروید 

تا این آتش فشان را پیدا کنید؟
۴۲- کدام نژاد از سگ ها به نام جزیره ای نام گذاری شده اند که احتمال می رود 
از آنجا آمده باشند؟ دولت کره ی جنوبی در سال ۱۹۶۲ برای این سگ بنای 

یادبود ملی برپا کرد و آن را سگ ملی این کشور شناخت.
۴۳- کدام حاکم در ۱۳۳۶ در نزدیکی ســمرقند در ازبکستان کنونی به دنیا آمد، 
مدعی شد از تبار چنگیزخان است و امپراتور ی ای در آسیای مرکزی به راه 

انداخت که از هندوستان تا ترکیه گسترده بود؟
۴۴- روی سنگ قبر کدام نویسنده که در سامائو دفن است این تکه از شعرش 
»مرثیه« نوشته شده است؟ »او ملوان دریاها و شکارچی تپه ها بود. حاال به 

خانه برگشته است.«
یســتی محبوب در  ۴۵- ایــن دهکــده و بندر ماهیگیــری، یک مقصد تور
بنگالدش اســت و می گویند طوالنی ترین ساحل دنیا - ۱۲۱ کیلومتر - را 

دارد. نام دهکده را از یک افسر انگلیسی کمپانی هند شرقی گرفته اند.
۴۶- اسم آتش فشانی در ۵۵ مایلی مانیل پایتخت فیلیپن که در ۱۹۹۱ بعد از ۵۰۰ 
سال فوران کرد چیســت؟ این یکی از قدرتمندترین فوران های قرن بیستم 
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بود.
۴۷- نام سیاستمداری که برای استقالل پاکستان مبارزه کرد و اولین رهبر این 

کشور پس از استقالل در ۱۹۴۷ شد.
۴۸- تنگه ی پالک میان کدام دو کشور آسیایی قرار دارد؟

۴۹- برج ۱۰۱ در زمان تکمیل شدنش در سال ۲۰۰۴ بلندترین ساختمان دنیا بود. 
این برج در کدام پایتخت آسیایی واقع شده است؟

۵۰- کدام گیاه، که نامش از کلمات یونانی برای بوته أی رز گرفته شده، گل ملی 
نپال است؟
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ُکنام اژدها
چین

۱- در پرچم چین چند ستاره وجود دارد؟
۲- روســیه ۹ منطقه ی زمانی دارد و آمریکا ۴ تــا. چین چند منطقه ی زمانی 

دارد؟
۳- کنفوسیوس، فیلسوف و تئوریسین سیاسی چینی، در چه قرنی متولد شد؟

۴- نام رساله ی نظامی که به سون تزو منصوب است چیست؟ این کتاب در قرن 
پنجم پیش از میالد نوشته شــده و هنوز هم به خاطر توصیه هایش درباره ی 

نحوه پیروزی در میدان نبرد و جهان تجارت خوانده می شود.
۵- به مجموعه پایتخت های چین در طول قرون »چهار پایتخت بزرگ باستانی 
چین« می گویند که پکن یکی از آنهاست. می توانید یکی دیگر را نام ببرید؟
۶- کشاورزانی که در منطقه ای در نزدیکی شیان، پایتخت استان شاآنشی در حال 
کندن چاه بودند، کدام کشف باستان شناسی را انجام دادند که حاال یک 

جاذبه بزرگ توریستی است؟
۷-کدام فرد مشــهور در بســتر مرگ درباره ی ســفرهای طوالنی اش در چین 

گفت: »من نیمی از چیزهایی را که دیدم تعریف نکرده ام«. 
۸- هاکا، وو، مین، شیانگ و جان چه هستند و چه ارتباطی با هم دارند؟

۹- نام مجموعه ای از بناهای مذهبی که در منطقه چونگ ون پکن واقع شده 
و ســال ۱۴۲۰ یونگ له، امپراتور سلسله مینگ آن را کامل کرد )و پس از آن 
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بارها بازسازی و گسترش یافت( چیست؟
۱۰- ژِنگ هه، دریاساالر بزرگ چینی، هفت سفر دریایی بین سال های ۱۴۰۵ تا 

۱۴۳۳ انجام داد. دورترین نقطه ای که او خودش را رساند کجا بود؟
۱۱- در غــرب میدان تیان آنمن در پکن واقع شــده و در ۱۹۵۸ افتتاح شــد. این 
ساختمان محل برگزاری کنگره ملی خلق، مراسم شام های رسمی و دیگر 

وقایع مهم دولتی است.
۱۲- قصری در لهاســا، پایتخت تبت، که زمانی خانه ی زمستانی داالیی  الما 

بود. نامش چیست؟
یاچه کونمینــگ، محلی آرام و خوش منظــره در نزدیکی مرکز پکن،  ۱۳- در

بخش اصلی کدام جاذبه توریستی است؟
۱۴- کانال بزرگ، سیســتم آبراهــه ی عظیمی که بیــش از ۱۱۰۰ مایل )۱۷۷۰ 

کیلومتر( طول دارد، از پکن به کدام شهر در کرانه شرقی چین می رسد؟
۱۵- سد سه دهانه که در سال ۲۰۰۸ افتتاح شد روی کدام رودخانه بزرگ چین 

بنا شده است؟
۱۶- نام جنگ ســال ۱۸۶۰ بین چین و نیروهای اشغالگر انگلیس و فرانسه که 

منجر به غارت و تخریب قصر تابستانی پکن شد چیست؟.
۱۷- بندرگاه معطر، ترجمه ی نام کدام بخش چین است؟

۱۸- نام شورشــی که در آن معترضان به امید تاسیس »پادشاهی آسمانی صلح 
بزرگ« تالش کردند بین ســال های ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۴ سلســله حکم مانچو 

سرنگون سازند چه بود؟
۱۹- قیامی در ۱۹۰۰ علیه نفوذ غرب در چین که به دســت سازمان سری مشهور 
به انجمن مشــت های درست کردار و هم صدا انجام شد. نام مشهورتر آن 

چیست؟
۲۰- پو یی، آخرین امپراتور چین در ۱۹۱۱ ســرنگون شــد. اما او بعدًا در جایی 

🔺
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دیگر امپراتور شد. کجا؟
۲۱- حزب ملی گرایی که بین سال های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۹ بر چین فرمان راند عمومًا 

به چه نامی شناخته می شود؟
۲۲- ژاپن در ۱۹۳۷ از چه اتفاقی به عنوان بهانه ی اشــغال چین استفاده کرد تا 

دومین جنگ چین و ژاپن آغاز شود؟
۲۳- مائو زدونگ در کدام استان چین متولد شد؟

۲۴- چرا مائو از شــهروندان چینی خواست که در جریان اجرای سیاست »یک 
گام بــزرگ بــه جلــو« )Great Leap Forward( روی قابلمه ها و تابه ها 

بکوبند؟
۲۵- جیانگ چینگ، ژانــگ چونکیائو، یائو ونیوآن و وانگ هونگ ون، 

کنار هم به چه نامی شناخته می شدند؟
۲۶- شــورش تایپینگ چیــن را از ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۴ تــکان داد. رهبرش هونگ 

شیوکوآن مدعی بود که چه کسی است؟
۲۷- هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ تحت توافق  »یک کشور، دو سیستم« به چین 
بازگردانده شد. بر اساس این توافق باید با هنگ کنگ متفاوت از بقیه کشور 

برخورد شود. تاریخ انقضای این توافق چه زمانی است؟
۲۸- کدام جزیره ی اســتوایی هم کوچک ترین و هم جنوبی ترین استان چین به 

حساب می آید؟
۲۹-هوهوت پایتخت کدام منطقه ی خودمختار چین است؟

۳۰- نام بیابانی در اســتان شــینجیانگ که بزرگ ترین کویر چین به حساب 
می آید چیست؟

۳۱- طوالنی ترین مرز زمینی چین با کشــور مغولستان است که ۴۶۶۷ کیلومتر 
طــول دارد. اگر هنگ کنــگ و ماکائو را کنار بگذاریــم، کوتاه ترین مرز 

زمینی چین با کدام کشور است؟
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۳۲-  منطقه مالی و تجاری پودونگ )Pudong( در کدام شــهر مهم چین قرار 
دارد؟

۳۳- کدام شهر بزرگ در جنوب چین به »شهر پنج قوچ« هم مشهور است؟
۳۴- بعد از پکن و شــانگهای، کدام شهر جنوبی چین سومین شهر پرجمعیت 

این کشور است؟
۳۵- نــام منطقه ای دورافتاده بیــن بیابان های َتکله مــکان )Takla Makan( و 
کومتــاگ )Kumtag( که تنها مرکز آزمایش ســالح های اتمی چین به 

حساب می آید.
۳۶- کدام گروه نژادی، با حدود ۱۲ میلیون نفر جمعیت و بیشــتر مسلمان، در 

شینجیانگ استانی در منتهی الیه غرب زندگی می کند؟
۳۷- نام مرسوم تر سگ شیر )lion dog( چینی، از نژادهای عروسکی که در 
دوران سلســله های مینگ و مانچو فقط در اختیار خاندان ســلطنتی قرار 

داشت.
۳۸- دو گونه ی سگ با اصلیت چینی زبانی آبی دارند. می توانید یکی از آنها را 

نام ببرید؟
۳۹- پانداها که مشهورترین حیوان چین به حساب می آیند، گاهی به عنوان هدیه 
دیپلماتیک هم استفاده می شدند. کدام رهبر آمریکایی لینگ لینگ و شینگ 

شینگ را هدیه گرفت که به ستاره های باغ وحش واشنگتن تبدیل شدند؟
۴۰- در این روش ســنتی اما غیرمعمول ماهیگیری که بیش از ۱۰۰۰ ســال 
است در رودخانه لی در استان گویلین انجام می شود از چه ابزاری استفاده 

می کنند؟
 )har gau dumpling( ۴۱- مهم ترین ماده ی تشکیل دهنده دامپلینگ هار گائو
یا همــان نوعی محبوب از دیم ســوم )dim sum( چیســت؟ این غذاهای 
کوچک بند انگشتی درون ســبد بخارپز می شوند و منشا آنها جنوب چین 

🔺

🔺
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است.
۴۲- کدام خوراک کمیاب و جنجالی در مرکز توجهات فستیوال ۱۰ روزه  شهر 
جنوبی یولیــن در جوالی هر ســال و همزمان با طوالنی ترین روز ســال 

)انقالب تابستانی( قرار دارد؟
۴۳- چرا به این نوشیدنی چینی چای باروتی می گویند؟

۴۴- بایجیئو، نوشیدنی سنگین چینی، عمومًا از چه دانه ای گرفته می شود؟
۴۵- نام اپ تاکســی و سرویس هم سفری آنالینی که بخش چینی اوبر را در 

سال ۲۰۱۶ خرید و می گوید در ۴۰۰ شهر چین ۴۰۰ میلیون مسافر دارد.
 astronauts ۴۶- در رســانه های انگلیســی زبان برای فضانورد غربی از کلمه
اســتفاده می شــود و فضانــورد روس را cosmonauts می گوینــد. برای 

فضانوردان چینی  چه کلمه ای به کار می برند؟
۴۷- ایــن نام ها چه ارتباطی بــا هم دارند؟ یانبیان فــوده، لیائونینگ ووین، 

بیجینگ گوان، گوانگ ژو اورگراند تائوبائو. 
۴۸- نــام هنرمند مفهومــی چینی که در ۱۹۵۷ به دنیا آمــد و در میان آثارش 
می توان به پرکردن ســالن توربین در تیت مــدرن )نگارخانه هنرهای مدرن 
لندن( با میلیون ها دانه تخمه ی آفتابگردان ســرامیکی در سال ۲۰۱۰ اشاره 

کرد.
۴۹- کــدام فیلم به کارگردانی ژانگ ییمو، در ســال ۱۹۹۱ به طرز غافلگیرانه ای 
مورد توجه تماشاگران غربی قرار گرفت و داستان همسر چهارم یک رئیس 

خاندان ثروتمند و در حال پیر شدن را روایت می کند. 
۵۰- این نمایشنامه درباره ی زوجی طالق گرفته است که هر دو به تازگی دوباره 
ازدواج کرده اند و حاال اتفاقی همزمان دو سوئیت دیوار به دیوار یک هتل را 
رزرو می کنند. این اثر در ۱۹۳۰ توسط نوئل کوارد در جریان اقامتش در هتل 

صلح شانگهای )آن زمان کاتای هتل( تکمیل شد.
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مرزها و آدم ها
بین الملل

۱- این کشورها را به لحاظ تعداد اسلحه به ازای هر ۱۰۰ شهروند از بیشترین به 
کمترین مرتب کنید: سوئیس، نیوزیلند، آلمان، آمریکا، روسیه، عراق.

۲- در چند کشور رابطه میان همجنسگرایان ممنوع است؟ )با پنج اشتباه قبول 
است.(

۳- چند کشــور عضو اتحادیه ی جهانی پست )وابسته به سازمان ملل متحد( 
هستند          که  سیاست های پستی بین کشوری و بین المللی را هماهنگ می کند؟ 
۴- پروژه ی تابش ســینکروترون بــرای تحقیقات علوم تجربــی و کاربردی در 
خاورمیانه )ِسِسمی(، به خاطر کشــورهای عضوش اهمیت باالیی دارد. 

دست کم شش کشور از اعضای آن را نام ببرید.
۵- معتقدان به کدام دین در دنیا - به طور میانگین - طوالنی تر از بقیه آموزش 

می بینند؟
۶- کدام مذهب در دنیا ســریع ترین رشد را دارد و انتظار می رود بین سال های 

۲۰۱۵ تا ۲۰۶۰ چه رشدی را تجربه کند؟
۷-  در سازمان  ملل دو کشور ناظر دائمی غیر عضو داریم. آنها کدامند؟

۸- در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کدام سه کشور بیشترین پناهجویان را به اروپا 
فرستادند؟ )افرادی که برای اولین بار درخواست پناهندگی می دادند.(

۹- کدام یک از این کشورها عضو ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 

🔺
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نیست: فرانسه، سوئد، نروژ، ایسلند و ترکیه؟
۱۰- کنوانسیون الهه چه چیزی را پوشش می دهد؟

۱۱- چند نفر از مردم دنیا در زندان به سر می برند؟ )به میلیون نفر(
۱۲- در سال ۲۰۱۳ - آخرین ســال با آمار قابل اتکا - چند درصد جمعیت دنیا 
رســمًا فقیر به حســاب می آمدند؟ )جواب با ۳ درصد بــاال و پایین قبول 

است.(
۱۳- در کدام پنج کشور یا منطقه بیشترین تعداد صلح بانان سازمان ملل متحد 

مستقر شده اند؟
۱۴- از زمان آغاز به کار زندان آمریکا در خلیج گوآنتانامو در سال ۲۰۰۲ تاکنون 

چند نفر به آنجا برده شده اند؟ )با ۲۵ نفر باال و پایین قابل قبول است.(
۱۵- پنج کشور را نام ببرید که در آنها رأی دادن اجباری است.

۱۶- تقریبا چند درصد حاملگی ها در دنیا به سقط جنین ختم می شود؟
۱۷- ســازمان ملل از زمان تأسیس اش در ۱۹۴۵ ُنه دبیر کل داشته است. نام و 

ملیت دست کم پنج نفر از آنها را بگویید. 
۱۸- این کشــورها را به لحاظ نرخ ازدواج از باال به پایین مرتب کنید: سوئیس، 

ژاپن، ایتالیا، چین، روسیه، انگلیس.
یس پذیرفته اند که افزایش میانگین دمای جهان  ۱۹- امضاکنندگان توافقنامه پار

را تا چه حدی محدود نگه دارند؟
۲۰- در کدام یک از این کشورها افراد متولد خارج حدود ۱۰ درصد جمعیت را 
تشکیل می دهند: سوئد، آمریکا، انگلیس، روسیه و فرانسه. این نسبت در 

حال افزایش است یا کاهش؟
۲۱- چند کوه در سراسر دنیا باالی ۸۰۰۰ متر ارتفاع دارند؟

۲۲- در ۲۱ کشــور از جملــه نیجریه، هند، بنگالدش و پاکســتان، حداقل ســن 
مسئولیت کیفری پایین ترین در دنیا به حساب می آید. این سن چقدر است؟
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۲۳- ارزان ترین شهروندی را کجا می توان خرید؟
۲۴- این نهادهای بین المللی در چه ســالی تاسیس شدند؟ الف( سازمان ملل 

متحد ب( سازمان بهداشت جهانی ج( سازمان تجارت جهانی.
۲۵- کدام  یک از این کشورها عضو اوپک، سازمانی با ۱۴ عضو که در ۱۹۶۰ در 

بغداد تاسیس شد، نیست: الف( قطر ب( الجزایر ج( برزیل د( عراق.
۲۶- یکی مهم ترین از انتقادات وارد بر دادگاه جرایم بین المللی این است که ۳۹ 
نفری که در ۱۵ ســال اول تأســیس اش در آن محاکمه شدند نقطه اشتراک 

ملموسی داشتند. آن اشتراک چه بود؟
۲۷- چند درصد جمعیت افراد بالغ در جهان سیگار می کشند؟

۲۸- اهمیت قطعنامه ی ۱۴۴۱ سازمان ملل چه بود؟
۲۹- بین ســال های ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۶ چنــد درصد از کشــورهای جهان )غیر از 
پادشاهی ها( در زمان هایی دســت کم به مدت یک سال رئیس دولت  زن 

داشته اند؟ 
۳۰- در بین اعضای کشورهای سازمان  همکاری  و توسعه ی اقتصادی - گروهی 
از کشــورهای ثروتمند - کدام شان ســخاومندانه ترین مرخصی زایمان را 

ارائه می دهد؟
۳۱- در ۱۹۶۰ فیدل کاســترو ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه را صرف شکستن رکوردی 

جهانی کرد. چه رکوردی؟
۳۲- آبله تنها بیماری واگیرداری اســت که ریشــه کن شده است. پایان  کامال  

         رسمی آبله در چه سالی اعالم شد؟
۳۳- کدام ســه کشــور بیشــترین نرخ قتل در دنیــا را )به عنــوان درصدی از 

جمعیت شان( دارند؟
۳۴- در میان یک میلیون وب ســابت پربیننــده دنیا چند درصد به وقیح نگاری 

اختصاص دارند؟ )پنج درصد باال و پایین پذیرفتنی است.(

🔺
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۳۵- چند درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند؟
۳۶- چه چیزی درباره بیش از نصف تولدها در برزیل، جمهوری دومینیکن و 

مصر مشترک است؟
۳۷- مقر این ســازمان ها در کدام شهر واقع شده است؟ الف( سازمان ملل ب( 
دادگاه بین الملی کیفری ج( آژانس بین المللی انرژی د(کمیسیون بین المللی 

لوزی ماهی اقیانوس آرام.
۳۸- حدود یک ســوم کشــورهای دنیا استانداردهای ســازمان بین المللی کار 
)دســت کم ۱۴ هفته مرخصی برای مادران و پرداخت دو ســوم حقوق شان 
توسط دولت( را در مورد مرخصی بارداری رعایت می کنند. استانداردهای 

این سازمان برای مرخصی پدران پس از به دنیا آمدن فرزند چیست؟
۳۹- سازمان ملل از کشورهای ثروتمند خواسته چقدر از درآمد ناخالص خود را 

به کمک  به کشورهای فقیرتر اختصاص دهند؟ 
۴۰- کدام شهرها در این سال ها میزبان المپیک تابستانی بوده اند؟ الف( ۱۸۹۶ 

ب( ۱۹۳۶ ج(۱۹۷۲ د(۱۹۹۲.
۴۱- ویرانگرترین فوران آتش فشانی در طول ۵۰۰ سال اخیر در چه قرنی و در 

چه کشوری رخ داده است؟
۴۲- چند درصد کشورهای جهان قوانین یا سیاست هایی دارند که کفرگویی را 

جریمه می کند؟
۴۳- ســن امید به زندگی دنیا در حال حاضر چقدر اســت؟ مردم کدام کشور 

باالترین سن امید به زندگی را دارند و مردم کدام کشور پایین ترین را؟
۴۴- جایزه صلح نوبل در دو مورد بین ۳ نفر تقســیم شد. یک سری از برندگان 

را نام ببرید.
۴۵- اولین کشوری که اقامت دیجیتال را پیشنهاد داد کدام بود؟

�� ۴۶- کدام سه کشور بیشترین تعداد کارگاه تولید متامفتامین دنیا را دارند؟ )بر 
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اساس تعداد کارگاه هایی که دولت ها آنها را کشف و تعطیل کرده است.(
۴۷- کدام کشــور احتمااًل اولین کشوری بوده که مناظره نامزدهای انتخابات 

ریاست دولت را پخش کرده است؟
۴۸- ساعت آخرالزمان چه چیزی را اندازه می گیرد؟

۴۹- در سال ۲۰۱۴ سازمان بهداشت جهانی اولین اجالسش در مورد پایان دادن 
به چه چیزی را برگزار کرد؟

۵۰- کدام قاره ناامن ترین جاده ها را دارد؟
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اسرار شرکتی
کسب وکارها

۱- لوگوی اولیه ی کدام شرکت که در ۱۹۷۶ تأسیس شد نقشی از آیزاک نیوتون 
زیر یک درخت بود؟

۲- نشان کدام شرکت خودروسازی ژاپنی نمادی از خوشه ی ستاره ای است که 
به خوشه ی پروین یا هفت خواهران مشهور است؟

۳- کدام شرکت خودروسازی ژاپنی نامش را از خدایی زرتشتی گرفته است؟
۴- کدام دو برند ورزشی نتیجه ی دعوا و جدایی برادران داسلر در آلمان در ۱۹۴۸ 

است؟
۵- کدام شــرکت تکنولوژیــک در ابتدا BackRub خوانده می شــد و حاال نام 

مشهورتری دارد؟ 
۶- در دهه ی ۱۸۳۰ مارکوس ســاموئل، دالل اجناس آنتیک در لندن، تصمیم 
گرفت واردکننده ی این محصول شود و سیستم کاری خود را تغییر دهد. او 
بعدها کسب و کار وارداتی خود را گسترش داد اما نام شرکت مشهورش با 

نام همان محصول اولیه گره خورده است.
۷- شعار تبلیغاتی کدام شرکت »متفاوت بیندیش« )Think Different( بود؟

 )A Diamond is Forever( »۸- و کدام شرکت شعار »الماس همیشگی است
را داشت؟

 Fly the friendly( »۹- و شــعار کدامشــان »در آســمان صمیمی پرواز کن
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skies( بود؟

۱۰- شعار کدام شرکت »به میل خودت عمل کن« )Have It Your Way( بود؟
۱۱- و شعار »کوچک فکر کن« )Think Small( برای کدام شرکت بود؟

 )We Try Harder( »۱۲- کدام شــرکت از شــعار »ما ســخت تر کار می کنیم
استفاده کرد؟

۱۳- حروف اولیه ی اسم جی. سی پنی )J. C. Penney( از چه آمده؟
۱۴- و حروف اولیه ی اف. دبیلو. وولورث )F. W. Woolworth( از چه آمده 

است؟
۱۵- ال. ال. بین )L. L. Bean( چطور؟

۱۶- شرکت موسیقی A&M نامش را از کجا آورده است؟
۱۷- شرکت JCB  نامش را از کجا آورده؟

۱۸- نام IKEA به معنای چیست؟
۱۹- اسنک مشهور M&Ms نام خود را از کجا آورده است؟

۲۰- نام برند LVMH از کجا آمده؟
۲۱- کدام شــرکت نام خود را از گونه ای موجوداتی خیالی در ســفرهای گالیور 

گرفته است؟
۲۲- حروف نام شرکت IBM نشانه چیست؟

۲۳- نام BMW از کجا آمده است؟
۲۴- حروف کلمه FIAT نشانه چیست؟

۲۵- در برند ۳M حرف M نشانه چیست؟
۲۶- نام شرکت LG الکترونیک از چه آمده است؟

۲۷- کدام قهرمان مســابقات موتورســواری فرمول یک دنیا در ۱۹۷۹ از 
ورزش کناره گرفت تا خط هوایی اش را که همان ســال تأســیس کرده بود 

مدیریت کند؟
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۲۸- لوگــوی برند محبوب آب نبــات چوبــی Chupa Chups را کدام هنرمند 
مشهور طراحی کرده بود؟

۲۹- پاتریک بیتمــن، ضدقهرمان رمان »روانی آمریکایی« اثر برت ایســتون 
الیس، برای کدام شرکت سرمایه گذاری خیالی در وال استریت کار می کند؟
۳۰- جورج کلونی در کدام فیلم نقش رایان بینگام از »شرکت تغییرات شغلی« 
را بــازی می کند که وظیفه اش ابالغ خبر اخراج به کارمندان شــرکت هایی 

است که مدیرانشان توان اخراج آنها را ندارند؟
۳۱- در فیلم بلید رانر )Blade Runner( فیلم ضدآرمانشــهری رایدلی اســکات 
درباره ی آینده، نام آن شــرکت قدرتمند تکنولوژیکی که مسئول ساخت 
همســان ها از جمله )خطر لو رفتن داستان( دکارد، کاراکتر هریسون فورد، 

است چیست؟
۳۲- در کــدام فیلــم، یک قطعــه ی تکنولوژیک این جملــه را می گوید: »من 
کامپیوتر HAL ۹۰۰۰ هســتم. در ۱۲ ژانویــه ۱۹۹۲ در کارخانه H.A.L در 

اوربانا، ایلینویز عملیاتی شدم.«؟
۳۳- از کدام خط هوایی خیالی در چندین فیلم سینمایی و تلویزیونی و کتاب با 
موضوع سقوط هواپیما و دیگر فجایع هوایی استفاده شده است؟ )از جمله 
»الست«، »تصمیم اجرایی« )Executive Decision(، »تشخیص بیماری: 

قتل«، و »پرونده های ایکس«(
۳۴- اولین فرودگاه بین المللی انگلیس که به همین منظور خاص ســاخته 

شد در کدام حومه ی لندن قرار داشت؟
یس چه نام  ۳۵- پیش از ساخت اورلی در ۱۹۳۲، تنها فرودگاه بین المللی پار

داشت؟ )این فرودگاه هنوز در حال کار است.(
۳۶- کدام هنرمند آمریکایی رویکردش بــه کار را در این جمله خالصه کرد؟ 
»پول درآوردن هنر است و کارکردن هنر است و کسب و کار خوب بهترین 

🔺
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هنر است.«
۳۷- کدام رئیس جمهوری آمریکا گفت: »مشغولیت اصلی مردم آمریکا کسب 

و کار است«؟
۳۸- کدام سرمایه گذار به شدت موفق آمریکایی گفت: »در جهان تجارت، 

آینه عقب همیشه شفاف تر از شیشه جلوست«؟
۳۹- کدام سیاستمدار انگلیسی گفت: »گروهی از مردم بنگاه های خصوصی 
را ببر درنده ای می دانند که باید به آن شــلیک کرد. دیگران آن را گاو شیرده 
می دانند. گروه نه چندان بزرگی آن را اســبی ســرحال می دانند که ارابه ای 

تنومند را می کشد.«
۴۰- کدام کشور بزرگ ترین تولیدکننده ی گاز طبیعی است؟

۴۱- کدام کشور بزرگ ترین تولیدکننده ی نفت خام در سال ۲۰۱۶ بود؟
۴۲- کدام کشور بزرگ ترین تولیدکننده ی زغال سنگ دنیاست؟

۴۳- کدام کشور بیشترین سرانه ی ماءالشعیرخورها را در دنیا دارد؟
۴۴- کدام شرکت فرانسوی بزرگ ترین فروشنده محصوالت آرایشی در دنیاست؟
۴۵- نام گروه رســانه ای که NBC، شرکت یونیورســال، ورکینگ تایتل فیلمز و 

GolfNow در میان زیرمجموعه هایش دیده می شوند چیست؟

۴۶- کدام شرکت تکنولوژیک را گوردن مور و رابرت نویس راه انداختند؟
۴۷- کدام شرکت را لری پیج و سرگئی برین بنیان گذاشتند؟

۴۸- کدام شرکت را جک ما تأسیس کرد؟
۴۹- تراویس کاالنیک و گرت کمپ کدام شرکت را تأسیس کردند؟

۵۰- جف بزوس آمازون را در ۱۹۹۵ تأسیس کرد. او در سال ۲۰۱۳ کدام روزنامه 
را خرید؟

🔺
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سرمایه های مغزی
مالی و اقتصاد

۱- کلمه ی اقتصاد )economics( از کدام زبان آمده است؟
۲- چه کسی عبارت »علم مالل انگیز« را در توصیف اقتصاد به کار برد؟

۳- جایزه ای که به نوبل اقتصاد مشهور است اولین بار در ۱۹۶۹ اهدا شد. چه 
اتفاقی باعث ایجاد این جایزه شد؟

۴- اولین زنی که جایزه ی نوبل اقتصاد را برد چه کسی بود و در چه زمانی؟ 
۵- جان مینارد کینز مدرک اقتصاد نداشت. او در چه رشته ای لیسانس گرفته 

بود؟
۶- این نقــل قول ها را کــدام اقتصاددان ها گفته اند؟ الف( کاپیتالیســم ایده ی 
مبهوت کننده ای است که بر اساسش شرورترین افراد شرورانه ترین کارها را 
انجــام می دهند که در نهایت خیــر عمومی را به همراه دارد. ب( بیشــتر 
سفســطه های اقتصادی از تمایل به این فرض ناشی می شود که یک کیک 
سیب مشــخص داریم و اگر یک گروه به آن دسترسی داشته باشد به بهای 
عدم دسترســی گروه دیگر اســت. ج( مهاجرت آزاد بــا امنیت اجتماعی 
قدرتمند منافات دارد. شــما نمی توانید مراقبت درمانی و درآمد مناسب به 
همه عرضه کنید. شما نمی توانید اینها را به همه ی مردم  دنیا تقدیم کنید. د( 
اقتصاد هیچ وقت علم نبوده اســت. حاال حتی نسبت به چند سال قبل هم 

کم تر علم حساب می شود. 
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۷- عبارت »باز کردن لوله« از کجا به عنوان ایده ای اقتصادی مطرح شد؟
۸-کــدام افراد با این »قوانین« اقتصاد مرتبط اند؟ الف( پول بد، پول خوب را از 
رواج می اندازد. ب( عرضه تقاضای خودش را به وجود می آورد. ج( وقتی 
شاخص اندازه گیری به هدف تبدیل شود، دیگر شاخص خوبی نخواهد بود.
 FDI )ب PPP )۹- این حروف اول اسامی اقتصادی مربوط به چه هستند؟ الف

PMI )ج
۱۰- کدام اقتصاددانان این ایده ها را مطرح کردند؟ الف( تئوری مزیت نسبی ب( 
کشورها محصولی صادر می کنند که عوامل تولیدش ارزان و فراوان است و 
محصولــی را وارد می کنند که عوامل تولیدش کمیاب اســت. ج( تئوری 

مطلوبیت نهایی
۱۱- دانیل کانمن جایزه ی نوبل اقتصاد را در سال ۲۰۰۲ برد اما زمینه تحصیلی اش 

اقتصاد نبود. او چه خوانده بود؟
۱۲- کدام استاد اقتصاد در فیلم The Big Short )پیش فروشی بزرگ( به همراه 

سلنا گومز در نقش خودش بازی کرد؟
۱۳- کدام اقتصاددان انگلیســی، که در سال ۲۰۱۰ ُمرد، بخش اعظم کار خود را 

وقف تدوین آمار رشد اقتصادی در طول تاریخ کرد؟
 RMBS )ج  CAPE )ب  EBITDA )۱۴- این  سرنام ها از چه می آیند؟  الف

۱۵- کدام کشــورها بر پایه ی گزارش ســال ۲۰۱۵ بانک جهانی الف( بیشترین 
سرانه GDP ب( پایین ترین سرانه GDP را داشتند؟

۱۶- کدام کشــورها بر پایه ی آخرین آمار بانک جهانی الــف( نابرابرترین ب( 
برابرترین هستند؟

۱۷- طبق برآورد اســتاندارد اند پور، چند درصد صندوق های ســرمایه گذاری 
مشــترک )mutual fund( آمریکایی که روی ســهام شــرکت های بزرگ 
ســرمایه گذاری کرده بودند از محک )بنچمارک(  خودشــان طی ۱۵ سال  
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منتهی به ۲۰۱۶ بهتر عمل کردند؟ صندوق هایی که روی سهام شرکت های 
کوچک ســرمایه گذاری کرده  بودند چطور؟ )۵ درصد بــاال و پایین قبول 

         است.(
BBVA )ج ING )ب JP Morgan )۱۸- این حروف اول نشانه ی چیست؟ الف

 ۱۹- ســرمایه گذار مشهوری که با نام مســتعار پرفسور کالرنس اسکینر سفر 
می کرد که بود؟

۲۰- کدام روســای فدرال رزرو آمریکا این سخنان را گفته  اند؟ الف( باید به شما 
هشــدار بدهم که اگر من در نهایت خیلی شفاف حرف بزنم شما احتمااًل از 
حرف هایم برداشــت اشــتباه می کنید. ب( فدرال رزرو، همان طور که یک 
نویســنده گفته، مثل ندیمه ای اســت که دختران تحت سرپرستی اش را به 
مهمانی برده و در حســاس ترین لحظه جلوی خوشی شان را می گیرد. ج( 

تنها اختراع مفید بانک ها در ۲۰ سال گذشته عابربانک بوده است. 
۲۱- کدام رئیس فدرال رزرو خصوصیات زیر را داشته است؟ الف( پیرو آین رند، 
فیلسوف روس/آمریکایی که کالرینت می نواخت. ب( سیگاری ای که دو 
متر قد داشــت ج( رئیس سازمان بورس نیویورک در ۳۱ سالگی، دارنده ی 

لقب »بچه نابغه وال استریت«
۲۲- کتاب »بربرها در دروازه« درباره تصاحب کدام شرکت است؟

۲۳- وارن باِفت که هلدینگ ســرمایه گذاری برکشــایر هاتاوی را اداره می کند 
عمومًا بزرگ ترین سرمایه گذار تاریخ شناخته می شود. مرشد سرمایه گذاری 

خود باِفت که بود؟
۲۴- کدام شاخه از امور مالی با مدل سر و شانه، شمع ژاپنی و اعداد فیبوناچی 

سر و کار دارد؟
۲۵- بانک انگلیس در نوامبر ۲۰۱۶ اسکناس های ۵ پوندی پلیمری جدید را با 
پرتره وینســتون چرچیل عرضه کرد. اما چرا گروهی از افراد و ســازمان ها 

🔺
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استفاده از آن را نپذیرفتند؟
۲۶- این ها شعار کدام شرکت یا برند خدمات مالی اند؟ الف( هر مشتری منحصر 
به فرد اســت. ب( هر جایی که شــما می خواهید باشد هست. ج( خانه را 

بدون او ترک نکنید.
۲۷- سیستم مبادالت ارزی پس از جنگ جهانی دوم عمومًا با نام سیستم برتون 
وودز شناخته می شود. این نام از کنفرانسی آمده که در آن بر سر این سیستم 

توافق شد. برتون وودز کجا بود؟
۲۸- چه کســی هیات های آمریکایی و انگلیســی را در برتون وودز رهبری 

می کرد؟
۲۹- در برتون وودز، کشــورهای حاضر بر سر تشکیل دو سازمان چند ملیتی 

توافق کردند. آنها کدام بودند؟
۳۰- در جریان کار برتون وودز، رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ دو اقتصاددان 
ایده سه گانه ناممکن را مطرح کردند تا محدودیت های سیستم های پولی 

را توضیح دهند. سه عنصر این سه گانه ناممکن کدامند؟
۳۱- طبق توافقی غیررسمی، رئیس بانک جهانی همیشه از کدام کشور انتخاب 

می شود؟
۳۲- پنج نفر از ۱۲ دبیر کل صندوق بین المللی پول از کدام کشور آمده اند؟

۳۳- این شــاخص های بازار بورس مربوط به کدام کشــورها هســتند؟ الف( 
سانسکس  ب( آیبکس  ج( کاسپی  د( بووسپا

۳۴- این واحدهای پولی مربوط به کدام کشــورها هستند؟ الف( توگروگ ب( 
دانگ ج( لمپیرا د( گوارانی

کسیناس  ۳۵- این سکه ها مربوط به کدام تمدن ها هستند؟ الف( سولیدوس ب( آ
ج(          جغد  

۳۶- چند درصد اســکناس های در گردش در آمریکا ۱۰۰ دالری هســتند؟ )۵ 

🔺

🔺
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درصد پایین و باال قابل قبول است.(
   FICC )ج DCM )ب ECM )۳۷- نام کامل این شعب بانکی چیست؟ الف

  )BIS( ۳۸- بانک تسویه حساب های بین المللی  عمومًا به عنوان بانک مرکزی
         بانک های مرکزی شناخته می شود. مقرش کجاست؟

۳۹- سازمان تجارت جهانی قوانین تجارت جهانی را تعیین می کند و در زمان 
نوشته شــدن کتاب ۱۶۴ عضو داشت. در چه ســالی تشکیل شد و مقرش 

کجاست؟
۴۰- پیش سویی )contango( و پس ســویی )backwardation( چه معنایی 

دارند؟
۴۱- قانون داد–فرانک تالشــی برای اصالح سیستم مالی آمریکا بعد از بحران 
مالی بود. این قانون چند صفحــه بود؟ )۵۰ صفحه باال و پایین قابل قبول 

است.(
۴۲- قانون گلس-اســتیگال که در زمان رکود بزرگ تصویب شد و بانکداری 
سرمایه گذاری و تجاری را از هم مجزا می کند چند صفحه بود؟ )۵ صفحه 

باال و پایین قابل قبول است.(
۴۳- تامس پیکتی در کتاب اقتصادی پرفروشش »سرمایه در قرن بیست و یکم« 
نابرابری فزاینده را به معادله ی  r > g نسبت می دهد. این حروف نشانه ی 

چیست؟
۴۴- کدام نویســنده ها این کتاب های کالســیک مالی را نوشــته اند؟ الف( 
خاطرات یــک اپراتور بورس ب( شــیدایی ها، هراس ها و ســقوط ها ج( 

قایق های تفریحی مشتریان کجاست؟
۴۵- والتر بجت یکی از اولین ســردبیران اکونومیست بود. نام کتاب او که هنوز 
به عنوان راهنمای بانک های مرکزی در بحران های مالی اســتفاده می شود 

چیست؟
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۴۶- گروهــی از ســرمایه گذاران دوســت دارنــد اوراق قرضه ی شــرکت های 
پرریسک تر را که به عنوان قرضه ی  بنجل معروف اند بخرند چون آنها ثمر 
باالتری دارند. باالترین درجه بندی اعتباری از نظر موسسه ی استاندارد اند 
پور AAA است و از نظر موسسه ی مودی AA۱. در چه سطحی اوراق قرضه 

شروع به بنجل شدن می کنند؟
۴۷- طرح های شیادانه ی ســرمایه گذاری را به احترام چارلز پونزی که در اوایل 
دهه ی ۱۹۲۰ فعال بود نقشــه ی پونزی می خواننــد. او مدعی بود که منبع 
سودش چیســت؟ )او قول داده بود پول ســهام داران را در ۹۰ روز دو برابر 

کند.(
۴۸- داستان تعداد زیادی رمان  و فیلم  مهیج روی محصول سرمایه گذاری ای با 

نام »حساب تانتین« بنا شده  است. این حساب چگونه کار می کند؟
۴۹- کــدام دو برنده ی جایــزه نوبل اقتصاد مدیران یــک صندوق حفظ ارزش 

شکست خورده با نام »مدیریت سرمایه بلندمدت« بودند؟
۵۰- کدام فروپاشــی های مالی موضوع این کتاب ها بونــد؟ الف( وقتی نابغه 

شکست خورد ب( باهوش ترین آدم های اتاق ج( خانه پوشالی
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ینگ آزمون تور
علم و تکنولوژی

۱- کدام عنصر شیمیایی کوتاه ترین اسم را دارد؟
۲- کدام عنصر شیمیایی بلندترین اسم را دارد؟

۳- چهــار عنصر نام خود را از یک دهکده در سوئد گرفته اند. آنها کدامند و نام 
دهکده چیست؟

۴- چند عنصر در دما و فشار معمول اتاق به شکل گاز هستند؟
 )Oh Boy, An F Grade Kills Me( »۵- »اوه پســر، رفوزگــی منــو می کشــه

کمک حافظه برای در یاد نگه داشتِن چه چیزی است؟
۶- کدام جرم آسمانی در اول ژانویه ۱۸۰۱ کشف شد؟

۷- چه چیزی M۱ و ۱۰۵۴ را به هم مربوط می کند؟
۸- کدام گاز یک درصد هوا را تشکیل می دهد؟

 )DNA( را به دی  ِان  ِای           تبدیل می کند؟ )RNA( ۹- کدام ۵ حرف آر ِان  ِای
۱۰- چارلز داروین متخصص جهانی در حوزه ی کدام گروه از سخت پوستان به 

حساب می آمد؟
۱۱- آب چه رنگی است؟

۱۲- آن چیســت که می تواند باال و پایین باشد، افســون داشته باشد، شگفت 
باشد، سر و ته باشد؟ 

یایی پیدا کرد؟ ۱۳- در کجای بدن انسان می شود یک جفت اسب در

🔺
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۱۴- جزایر النگرهانس کجا واقع  شده اند؟
۱۵- چه کسی این جمالت را نوشت و منظورش چه بود؟ »از توجه ما دور نمانده 
که این سیستم جفتی خاص که ما پیشنهاد داده ایم، بالفاصله ما را به سمت 
یک مکانیســم همانندســازی احتمالی برای مــاده ی ژنتیکی رهنمون 

می سازد.«
یوت را از سلول پروکاریوت  متمایز می کند؟ ۱۶- چه چیزی سلول یوکار

۱۷- اگر طلق=۱، کلســیت = ۳، آپتیت = ۵، کوارتز = ۷ باشــد، ۹ مســاوی 
چیست؟

۱۸- کدام صورت فلکی در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد؟
۱۹- قبل از اختراع تلسکوپ، دورترین چیزی که در کائنات کشف شده بود چه 

بود؟
ین نام خود را از چه گرفته اند؟ ۲۰- عصرهای زمین شناسی اوردوویشن و سیلور

۲۱- زمین چند سال دارد؟
۲۲- کائنات چند سال دارد؟

۲۳- دستگاه ُگلژی را کجا می توان پیدا کرد؟
۲۴- آزمایش مایکلسون-مورلی چه چیزی را نشان می داد؟

۲۵- دایناسورهایی که در فیلم پارک ژوراسیک تصویر شده بودند در کدام  دوره ی  
         زمین شناسی زندگی می کردند؟

۲۶- در ۱۹۰۵ آلبرت اینشــتین چهار مقاله ی علمی منتشــر کرد. دو تای آن 
مربوط به تئوری نســبیت بود و یکی تئوری کوانتوم. چهارمی درباره ی چه 

بود؟
۲۷- برای یک شیمیدان حروف d ،p ،s و f چه وجه مشترکی دارند؟

 PSR B۱۲۵۷ -۲۸+۱۲ چیست و چه اهمیت تاریخی ای دارد؟
۲۹- چند اتم کربن در توپ باکی )یک مولکول فولرن باکمینستر( وجود دارد؟

🔺
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۳۰-بعد از هیدروژن و هلیوم، چه عنصری بیشــتر از همه در کائنات به کار رفته 
است؟

۳۱- الیه ی ِهوی ساید کجاست؟
۳۲- تئوری »بدن یک بار مصرف« به دنبال توضیِح چست؟

۳۳- نام اولین فضاپیمایی که در ســیاره ای به جز زمین فرود نرم انجام داد چه 
بود؟

۳۴- در میان هشت سیاره ی خورشید، مدار کدامشان بیشتر از بقیه گریزنده از 
مرکز است؟

۳۵- چه چیزی غاز، زنبور عسل و ماهی آبنوس را به هم مربوط می کند؟
۳۶- بــه جز مجمع الجزایــر گاالپاگوس هنــوز کجا می توان الکپشــت های 

غول پیکر وحشی را پیدا کرد؟
۳۷-فرایند هابر باعث تولید چه چیزی می شود؟

۳۸- در ِابر اورت چه چیز باعث آغاز زندگی می شود؟
۳۹- از دید یک فضانورد یونانی ها و تروجان ها چه هستند؟

۴۰- باکتری گَرم-مثبت چه فرقی با باکتری گَرم-منفی دارد؟
۴۱- ماری کوری رادیوم و کدام عنصر شیمیایی دیگر را کشف کرد؟

۴۲- بیتزی، مولری و واویلوی چه می توانند باشند؟
۴۳- تکتیت )tektite( چیست؟

۴۴- پیوسته ی یاخته )syncytium( چیست؟
۴۵- »ترانس« در چربی ترانس چیست؟

یک قصد دارد چه چیزی را توضیح دهد؟ ۴۶- معادله در
۴۷- بنــای یادبود آتش ســوزی بزرگ لندن، ابزاری علمی هم هســت. چه 

ابزاری؟
۴۸- چرخه ی کالوین چیست؟

🔺
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یخ گذاری  ۴۹- در مقیاس زمانی »ســال های قبل از اکنون« یــا BP که در تار
رادیوکربن کاربرد دارد، چه سالی به عنوان »اکنون« تعیین شده است؟

۵۰- چه کسی این را گفته است: »من نمی دانم که چه به نظر می رسم، اما از دید 
خودم من فقط پسری بوده ام که که در ساحل بازی می کند و یک زمان هایی 
خود را ســرگرم  کرده ام و ســنگی صیقلی تر و صدفی زیباتر از معمول پیدا 
کــرده ام، در حالیکه اقیانوس بزرگ حقیقت رو در روی من همه کشــف 

نشده باقی مانده بود.«
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صنایع ادبی
کتاب ها و هنرها

۱- استعداد هر کدام از این الهه های یونانی چه بود: الف( ترپسیکور ب( اورانیا 
ج( کلیو 

۲- از این ۴ جمله آغازین، نام کتاب  و نام نویسنده  زن هر کدام را حدس بزنید: 
الف( پیرزن قویی را به خاطر آورد که ســال ها پیش در شانگهای به قیمتی 
احمقانــه خریده بود. ب( برف در کوه ها داشــت آب می شــد و بانی چند 
هفته ای بود که مرده بود و هنوز ما وخامت اوضاع مان را نفهمیده بودیم. ج( 
بهتره که به هیچ کس نگی جــز خدا. اگه بگی ننه ت می میره. د( ویرانه ای 
چنــان غریب را تصور کن که رخدادش محال باشــد. اول جنگل را خیال 

کن. من می خواهم که تو وجدانش باشی، چشم درختانش.
۳- از این ۴ جمله آغازین، نام کتاب  و نام نویسنده  مرد هر کدام را حدس بزنید: 
 )boule( شش تا آدم اهل شمال آفریقا زیر مجسمه فلوبر داشتند بول )الف
بازی می کردند. ب( آن سوی دهکده سرخ پوست ها، باالی ساحلی خالی، 
به رد پاهای تازه ای برخوردم. ج( این داستانی واقعی است اما باور نمی کنم 
که واقعا دارد رخ می دهد. این داستان قتل هم هست. باور نمی کنم همچین 
شانسی دارم. د( من رو ببخشید قربان، ولی فکر می کنین می تونم کمک تون 
کنم؟ آه، می بینم که باعث شــدم هول بشــین. از ریشم نترسین. من از اون 

عشق آمریکاهام.
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 ۴- کدام نویسنده های مشهور با این اســامی مستعار کتاب نوشته اند؟ الف( 
مری وستمکات ب( الیس آدرتانگ ج( کالیو همیلتون د( اکتون بل

۵- این نقاش ها به چه نامی مشــهورترند؟ الف( دومنیکوس تئوتوکوپولوس ب( 
میکل آنجلو مریسی ج( موشه شاگال د( دوناتو دی نیکولو دی بتو باردی 

۶- نــام این برندگان نوبل ادبیات را به کمک متــن اعالم جایزه  حدس بزنید:  
الف( آثاری با زیبایی غنایی و عمق اخالقی، که معجزات زندگی روزمره و 
گذشــته ی  حی و حاضر را می ستاید. ب( یادآور شوخ طبعان قرون وسطی 
است در به شالق گرفتِن مرجع قدرت و پاسداری از شأِن زیر پا لگدشده ها 
ج( حماسه ســرای تجربــه ی زنانــه، که با شــک گرایی، آتــش و قدرت 
خیال پردازانه اش یک تمدن چندپاره را مورد موشــکافی قرار داده است. د( 
بــه خاطر اثری شــاعرانه در اوج روشــنی و شــفافیت، کــه پیامد تعهد 

         چندفرهنگی است و تغذیه شده از بصیرت تاریخی.
۷- نام نویسندگان این رمان ها را که عمومًا پست مدرنیستی به حساب می آیند 
بگوییــد: الف( باید ســرعتت را بدانی ب( ۱Q۸۴ ج( شــوخی بی پایان د( 

خباثت ذاتی
۸- نام خالقان این قهرمانان داســتان های پرحادثه  )اکشن( را بگویید: الف(  

         مایرون بولیتار ب( جک ریچر ج( الکس کراس د( هری بوش
۹- نوآر اسکاندیناوی ژانر محبوبی از داستان های مهیج )تریلر( است. ریشه این 
ســریال های تلویزیونی به کدام کشور اســکاندیناوی برمی گردد: الف( 

 )Acquitted( ( کشتار )ج The Killing)          ب( تبرئه شده )Modus( مودس
گاه هاست؟ الف( هری  ۱۰- کدام نویسنده ی اســکاندیناویایی خالق این کارآ

هول ب( کورت واالندر ج( کنراد سه یر
۱۱- این کتاب ها از ســال ۲۰۰۰ بــه بعد برنده ی جایــزه ی پولیتزر در حوزه ی 
زندگی نامه شــده اند. موضوع آنها که بوده است؟ الف( اولین غول ب( شیر 

🔺
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آمریکایی ج( پرومته آمریکایی
۱۲- کدام متفکران این کتاب های تاثیرگذار را نوشــته اند؟ الف( تئوری عدالت 

ب( پایان تاریخ و آخرین انسان ج( شرق شناسی
۱۳- کدام ژانر موضوع تمرکز این جایزه های ادبی است؟ الف( مدال نیوبری ب( 

جایزه ی هوگو ج( جایزه ی روث لیلی
۱۴- جایزه ی گنکور مهم ترین جایزه ی ادبی در فرانســه است. کدام یک از این 
نویســند ه ها هیچ وقت برنده آن نشــد؟ الف( ســیمون دوبوآر ب( مارسل 

پروست ج( آلبر کامو د( میشل ولبک
۱۵- آثار کدام نویســندگان در این مناطق خیالی رخ داده است؟ الف( یوکناپاتاوا 

ب( ِمیکوم ج( بارِست  شایر
۱۶- حروف اول اســم این نویسنده ها از کجا می آید؟ الف( ای ای کامینگز ب( 

وی. اس. نایپل ج( ای.اس. بیات د( تی. اس. الیوت
۱۷- اگر کتاب های مذهبی و پروپاگاندا را کنار بگذاریم چه کتابی پرفروش ترین 

یخ است؟ کتاب تار
۱۸- این اســناد باستانی در حال حاضر در کجا نگهداری می شوند؟ الف( مپا 

موندی ب( طومار بحرالمیت ج( کتاب کیلز
۱۹- کدام هنرمند یا اثر هنری این نامه های عدم پذیرش را دریافت کردند؟ الف( 
این دختر به نظر من هیچ ادراک یا احساســات ویژه ای ندارد که کتاب را از 
ســطح »کنجکاوی« باالتر ببــرد. ب( گروه های گیتــارزن در حال ترک 
صحنه اند. ج( خیال پردازی یاوه و غیر جذاب که آشغال و ُکند بود. د( من 
خیلی فکر کــردم که بفهمم چرا یک نفر نیاز دارد ۳۰ صفحه ســیاه کند و 
توضیــح بدهد که قبل از رفتن به خــواب، در تخت خواب غلت می خورده 

است.
۲۰- در تعــداد زیادی از کشــورها اســامی فیلم های هالیوودی را برای جذب 
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مخاطــب بومی تغییر می دهند. آنچه که در ادامــه می آید، ترجمه حرف به 
حرِف عناوین چهار فیلم از این نوع اســت. نام اصیل هالیوودی این فیلم ها 
چیســت؟ الف( شِب بینی های ســرد ب( تازه کار شورشی ج( او یک روح 

است! د( جوانانی که عینک آفتابی زده اند و در ُبعدها سفر می کنند.
۲۱- جایزه ی تمشــک طالیی یا Razzies بــرای بدترین فیلم ها یا اجراها داده 

می شود. کدام بازیگر بیشترین جایزه را برده است؟
۲۲- کارگردانان عمومًا از فیلمبردارانشــان مشهورترند. اما احتماال می توانید 
فیلمبردارهای مشهور این فیلم ها را نام ببرید. الف( درخشش ب( مهر هفتم 

ج( همشهری کین
۲۳- جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی در ۱۹۵۶ به راه افتاد. تا سال ۲۰۱۷ 

کدام کشور بیشترین جوایز را برده است؟
۲۴- به صنعت فیلم هند بالیوود می گویند. نالی وود مربوط به کجاست؟

یخ چیست؟ ۲۵- اگر تورم را در نظر بگیریم، پرسودترین فیلم تار
۲۶- »شش درجه از کوین بیکن« یک بازی محبوب برای فیلم دوست هاست 
که در آن هر بازیگر را با توجه به حضور مشترکش در یک فیلم با این بازیگر 
هالیوود می سنجند. کوین بیکن در کدام یک از این شش فیلم بازی نکرده 
است؟ الف( امورات لجام گسیخته )در ایران مشهور به جنایات جنسی( ب( 
رود وحشی ج( رودخانه مرموز د( چند مرد خوب ه(          گردباد  و( جی اف کی 

۲۷- غرور و تعصب مشهورترین کتاب جین آستین است و بارها در تلویزیون و 
سینما مورد اقتباس قرار گرفته است. الیزابت بنِت هر کدام از این دارسی ها 
را چه کســی بازی کرده است؟ الف( الرنس الیویه ب( متیو مک فادین ج( 

کالین فرث
۲۸- در کــدام فیلم ســال ۲۰۰۱ کالین فرث نقش دیگری بــازی کرد که آن هم 

دارسی خوانده می شد؟

🔺
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۲۹- این فیلم ها بر اســاس کدام رمان ها ساخته شده اند؟ الف( اینک آخرالزمان 
 )Clueless(           بی سرنخ )ب( تامارا درو ج

۳۰- این ســریال های تلویزیونی آمریکایی از کدام فیلم های تلویزیونی مشــتق 
)اسپین آف( شده است؟ الف( فریزر ب( بهتره با ساول تماس بگیری ج( 

خانه ی ملروز
۳۱- این فیلم های تلویزیونی بریتانیایی، برای حضور در بازار آمریکا از نو ساخته 
شــدند. نام آمریکایی آنها چه بود؟ الف( استپتو و پسرش ب( تا زمانی که 
مــرگ مــا را از هــم جــدا کنــد ج( مــردی حــول و حــوش خانــه 

)Man About The House(
۳۲- در کــدام گالری می توانید این آثار هنری را پیدا کنید؟ الف( آفرودیته ی میلو 
ب( ســه الهه ی رحمت )روبنس( ج( تولد ونــوس اثر بوتیچلی د( نگهبان 

شب اثر رامبراند
۳۳- جایزه ی ترنر اصوال به هنرمندان آوانگارد داده می شد. این هنرمندان در چه 
حوزه ای فعال بودند؟ الف( لور پرووســت ب( ریچارد رایت ج( گریســون 

پری
۳۴- جرج بلنچین از بزرگ ترین طراحان رقص آمریکا به حساب می آید که باله 

نیویورک را بنیان گذاشت. او زاده کجاست؟
۳۵- آثار پابلو پیکاسو بیشتر به دوره های مختلف تقسیم می شوند. کدام یک از 

اینها قبل از بقیه است: دوره ی قرمز، دوره ی آبی یا کوبیسم؟
۳۶- کدام هنرمندان این آثــار را خلق کرده اند؟ الف( اتاق خواب آرل ب( لذت 

زندگی ج( ورق بازان
۳۷- کدام هنرمندان موضوع )اصلی( این فیلم های سینمایی اند؟ الف( دختری 

با گوشواره ی مروارید ب( رنج و سرمستی ج( شور زندگی
�� ۳۸- کدام مجسمه ســازان خالق این آثارند؟ الف( تله ی خرچنگ و دم ماهی 
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ب( چرخ دوچرخه ج( انرژی هسته ای
۳۹- کدام معماران  طراح این ســاختمان ها هســتند؟ الــف( مرکز پمپیدو ب( 

موزه ی گوگنهایم در بیلبائو ج( خانه ی اپرای گوآنگژو
۴۰- این ساختمان ها  نماینده ی کدام سبک معماری اند؟ الف( قصر کاترین در 
تزارسکویه سلو ب( شــاتو دو مزون در دهکده ی مزون لفیت ج( کلیسای 

جامع بانوی قدیس ما شارتر )نتردام(
۴۱- جوایز تئاتر نیویورک به طور غیررسمی به جایزه تونی مشهورند. نام رسمی 

این جایزه چیست؟
 GMA )۴۲- چه نوعی از موســیقی تحت پوشــش این جوایز قرار می گیرد؟ الف

Lo Nuestro )ج Mobo )ب Dove

۴۳- این شــخصیت های زن در کدام یک از نمایشــنامه های شکسپیر حضور 
دارند؟ الف( هیپولیتا ب( ایزابال ج( هرمیون

۴۴- این شــخصیت های مرد در کدام یک از نمایشنامه های شکسپیر حضور 
دارند؟ الف( انوباربوس ب( ِفست ج( اورالندو

۴۵- کدام نمایشنامه های شکسپیر الهام بخش این فیلم های سینمایی یا تئاتر 
یکال بوده است؟ الف( سریر خون ب( من را ببوس، کیت ج( او خود  موز

She ’ s the Man)         ( جنس است
۴۶- کدام تیم نویســنده، خالق این تئاترهای مشــهور موزیکال  هستند؟ الف( 

اوکالهما ب( شیکاگو ج( داستان وست ساید
۴۷- این ســه آریا )ملودی برای آواز تنها( در کدام اپرا اجرا شــده است؟ الف( 
Che gelida manina )ج  La donna e mobile)ب Largo al factotum

۴۸- این ســه تکه ترانه، که هر کدام به یک رئیس جمهور آمریکا اشاره دارد، در 
کدام آهنگ راک خوانده شــده اند؟ الف( »هری ترومن، دوریس دی، چین 
ســرخ، جانی ری« ب( »پرزیدنت نیکســون رو یادته؟ قبض هایی که باید 
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بدی رو یادته؟« ج( »ما درباره اقتصاد ریگانی حرف می زنیم… اوه خدایا، 
تو کنگره«

۴۹- مجلــه بیلبورد از ۱۹۵۶ به صورت هفتگی لیســت پرفروش ترین آلبوم های 
موسیقی را منتشر می کند. کدام آلبوم بیشترین تعداد هفته را شماره یک 

لیست بوده است؟
۵۰- کدام آلبوم بیشترین تعداد هفته حضور در جدول بیلبورد را داشته است؟ 
و کدام گروه بیشــترین آلبوم را در جدول ۱۰ آلبوم  برتر در این لیست داشته 

است؟
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ایاالت روحی/روانی
آمریکا

۱- ۵۶، اگر چه همه ی آنها در یک روز امضا نشد. یکی از امضاکنندگان، ریچارد 
استاکتان، بعدها امضای خود را پس گرفت. هشت امضاکننده در بریتانیا به 
دنیا آمده بودند. ۲۶ کپــی از این اعالمیه از گزند زمان جان به در برده اند و 
یکی از آنها در ۱۹۸۹ پشــت نقاشی ای پیدا شد که در بازار کهنه فروش های 
فیالدلفیا به قیمت ۴ دالر به فروش رسیده بود. اعالمیه ی پشت این نقاشی 

در سال ۲۰۰۰ به مبلغ ۸.۱ میلیون دالر فروخته شد. 
۲- چهــارده. این پرچم را ماری پیکرزگیل، دختــرش، دو خواهرزاده اش و یک 
پیشخدمت دوختند. سرود ملی بعد از مقاومت موفق پادگان مک هنری در 

بالتیمور جلوی بمباران بریتانیایی ها سروده شده است.
۳- شــورش بیکن. معترضان به رهبری ناتانیل بیکن علیه حاکمیِت سر ویلیام 
برکلی، فرماندار ویرجینیا، شــورش کردند. مستعمره نشــینان خواســتار 

سیاستی خشن تر علیه بومیان بودند.
۴- پنج. جان کویینسی آدامز )۱۸۲۴(، رادرفورد بیرچارد هیز )۱۸۷۶(، بنجامین 
هریســون )۱۸۸۸(، جورج دبلیو بــوش )۲۰۰۰( و دونالد ترامپ )۲۰۱۶(. 
پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا نه بر اســاس دســتیابی به 
بیشــترین آرای مردمی، که رســیدن به اکثریت مجمع گزینندگان )الکترال 
کالج( اســت. ترامپ با دســتیابی به ۳۰۶ رای الکتــرال کالج در میان ۵۸ 
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انتخابات آمریکا چهل و ششم شد.
 ۵- ۱۱ درصد. ســنا اصال به وجود آمد تا میان قــدرت ایاالت کوچک و بزرگ 
توازن برقرار کند. به عالوه به گفته جیمز مدیســون، ســنا طراحی شــد تا 
مراقب مجلس نمایندگان باشــد تا »از مردم در برابر احساسات گذرایی که 
ممکن است به سمت شان هدایت شوند محافظت کند.« در ابتدا سناتورها 
را نمایندگان هر ایالت انتخاب می کردند اما بعدها انتخاب شان به رأ ی گیری 

عمومی گذاشته شد.
۶- جان آدامز، دومیــن رئیس جمهور آمریکا. او و جان کویینســی آدامز تنها 
روســای جمهوری بودند که برده نداشتند. اکثر روســای جمهور اولیه ی 
آمریکا صدها برده داشتند و فقط مارتین ون بیورن یک برده داشت. بعد از 
زکری تیلور، روســای جمهور برده دار از چشــم مردم افتادند تا آنکه اندرو 
جانســون و یولیسیز سایمن گرانت، دو برده دار ســابق، در انتخابات پیروز 

شدند.
۷- الکســی دو توکویل. بعد از آنکه لویی فیلیپ یکم در ۱۸۳۰ پادشاه فرانسه 
شــد دو توکویل و گوســتاو دو بومونت برای بهبود دورنمای شغلی شان به 
آمریکا رفتند تا سیستم کیفری این کشور را مطالعه کنند. این دو فقط ۹ ماه 
در آمریکا بودند، از زندان های سراســر کشــور بازدید کردند و به فرانســه 
برگشتند تا گزارش شان را ارائه دهند. دو توکویل بعدتر از همین تجربه  برای 

نوشتن شاهکارش درباره ی سیاست و فرهنگ آمریکا استفاده کرد.
۸- مونتانا. جنگ که از ســوی بومیان »پیکار سبزه روغنی« لقب گرفته بود و 
همچنین با نام »آخرین مقاومت کاســتر« شناخته می شود بین سواره نظام 
هفتم به رهبری ژنرال کاســتر و اجماعی بزرگ از جنگجویان سرخپوست 
سو و شاین در ۱۸۷۶ انجام شد. کاستر از تعداد بومیان تحت فرماندهی گاو 
گاه بود. ســربازانش به شدت کمتر بودند و به  نشســته )Sitting Bull( ناآ

🔺
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سرعت شکست مفتضحانه ای خوردند که البته بعدها انتقامش را از بومیان 
گرفتند.

۹- مورگان و ویرجیل. این هفت تیرکشــی در تومبستوِن آریزونا در ۱۸۸۱ رخ 
داد، حدود نیم دقیقه طول کشــید و در جریانش ۳۰ تیر شلیک شد. داک 

هالیدی دندانپزشک بود.
۱۰- پنج ایالت: کلرادو، آیداهو، کانزاس، نوادا و داکوتای شمالی. نامزد آنها در 
انتخابــات جیمز بی. ویور بود. در ۱۸۹۶ حــزب از نامزد دموکرات ویلیام 
جنینگــز برایان حمایت کرد که علیه سیســتم پولی اســتاندارد طال مبارزه 

می کرد. این حزب از اولین نمونه های پوپولیسم ضد نخبه گرا بود. 
۱۱- ویلیام هوارد تفت که بین ســال های ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۳ رئیس جمهور بود و بین 
سال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۰ قاضی ارشد دیوان عالی. او به عالوه سنگین وزن ترین 

رئیس جمهور آمریکاست که زمانی به ۱۵۴ کیلوگرم هم رسید.
۱۲- ســه. تدی روزولت در ۱۹۰۶، وودرو ویلســون در ۱۹۱۹ و جیمی کارتر در 

سال ۲۰۰۲. 
۱۳- فقــط یک روز. او بــه صورت افتخــاری بعد از مــرگ نماینده ی قبلی 
به وســیله ی فرماندار ایالت به این سمت برگزیده شــد و در انتخاباتی ویژه 
به سرعت جایگزین او را انتخاب کردند. او در ۸۷ سالگی پر سن و سال ترین 

سناتور تازه راه یافته به سنا بود.
 ۱۴- برنت بوزل. او شوهر خواهر ویلیام فرانک باکلی جونیر است که مجله ی 
محافظه کار نشنال ریویو را تأسیس کرد. گلدواتر، نام نامزد جمهوریخواهان 
در ۱۹۶۴ بود که الهام بخش شــمار زیادی از محافظه کاران مدرن شد و در 
ســخنرانی پذیرش نامزدی اش در انتخابات گفت »افراط گرایی در دفاع از 
آزادی گناه نیســت.« شعار انتخاباتی اش »از ته دلتان می دانید که او برحق 
است« بود اما لیندون جانسون با جمله »از ته شکمتان می دانید که او خل 

🔺
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و چل است« به جنگش رفت. جانسون در انتخابات با قدرت پیروز شد. 
۱۵- ممنوعیت ازدواج بین نژادی را برداشــت. میلدرد و ریچادر الوینگ در 
ویرجینیا به خاطر ازدواج با یکدیگر به یک سال زندان محکوم شده بودند.

۱۶- میزوری به طول ۳۷۶۷ کیلومتر. 
۱۷- هاوایی با ۱۶۱۸ میلیمتر باران در سال و نوادا با ۲۴۱ میلی متر.

۱۸- وایومینگ در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۲ درصد زغال سنگ کشور را تولید کرد. 
بعد از آن ویرجینیای غربی )با ۱۱ درصد( قرار دارد که عمومًا ایالت سوخت  

شناخته می شود.
۱۹- اداره مدیریت زمین ها )BLM(، خدمات جنگل )FS(، خدمات شیالت 
و حیات وحــش ایاالت متحــده )FWS( و خدمــات پارک های ملی 
کر )جریب فرنگی( از زمین های  )NPS(. دولت فدرال حدود ۶۴۰ میلیون آ
کر را به این  آمریکا را در اختیار دارد و چهار ســازمان فــدرال ۶۱۰ میلیون آ
کر، خدمات  ترتیب اداره می کننــد: اداره ی مدیریت زمین ها ۲۴۸ میلیون آ
کر، خدمات شیالت و حیات وحش ایاالت متحده  جنگل ها ۱۹۳ میلیون آ
کر. بیشتر این زمین ها  کر و خدمات پارک های ملی ۸۰ میلیون آ ۸۹ میلیون آ

در غرب و در آالسکاست.
یــدا، نــوادا، داکوتــای جنوبی، تگزاس، واشــنگتن،  ۲۰- آالســکا، فلور
وایومینگ. همه ی این ایاالت بودجه ی خدمات خود را از طریق مالیات 
بر فروش و مالیات بر ملک و مالیات های مشابه تامین می کند. تنسی و نیو 
همپشــایر هم سیستم تقریبًا مشــابهی دارند. آنها روی دســتمزد مالیات 

نمی گیرند اما روی سود و پاداش چرا.
۲۱-  ۳۰ درصــد. این رقــم نگران کننده از آدم هایی بود که نمی دانســتند حزب 
محبوب شان کجای کار قرار دارد. فقط حدود یک پنجم رأی دهندگان توجه 
دقیقی به سیاست دارند. برای بقیه، مسائل سیاسی، همانطور که رابرت دال 
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دانشمند مشهور علوم سیاسی در ۱۹۶۱ گفته بود، »نمایشی فرعی در سیرک 
بزرگ زندگی است.«

۲۲- بیست و ششم. آمریکا رتبه اش در اولی باالست چرا که سیستمش هزینه ی 
مراقبت هــای درمانی را باال برده اســت. اروپایی ها، مثل سوئیســی ها و 

ایتالیایی ها، حدود چهار سال بیشتر از آمریکایی ها زندگی می کنند. 
۲۳- مایوی یک تکه. ریگان به عنوان نجات غریق در ســاحل الول پارک در 
راک ریور کار می کرد. می گویند او ۷۰ نفر را از غرق شــدن نجات داده اگر 
چه احتماال عده ای از خانم های جــوان تقلب کردند تا توجه نجات غریق 

جوان خوشتیپ را جلب کنند.
۲۴- کلم ترش یا زاورکراوت )کلم پیچ ریز شــده که نمکش می زنند و می گذارند 
تخمیر شــود(. در سال ۲۰۰۳ هم پس از آنکه فرانســه از موضع آمریکا در 
حمله به عراق حمایــت نکرد در منوی غذا در چند ســاختمان کنگره نام 

French fries  )سیب زمینی سرخ شده( را به freedom fries تغییر دادند.

۲۵- سنت لوئیس، میزوری. الیوت شاعر، نمایشنامه نویس و منتقد ادبی بود 
که با شــعر »سرزمین هرز« شناخته می شــود. چاک بری شاعر ترانه های 
 Roll Over“ و   ”Johnny B. Goode“ مثــل  رول  انــد  راک  پرفــروش 
Beethoven” بود. یوگی برا هم، توپ گیر )کچر( بیسبال بود که در ۱۴ دوره 

لیگ برتر برای تیم نیویورک یانکیز شــرکت کرد و ۱۰ تای آن را برد. او البته 
خالــق جمالت شــاعرانه بی مغزی مثــل این هم بوده »وقتــی در جاده به 
دوشاخه رسیدید، برش دارید«. )شوخی با معنای دوگانه کلمه Fork که هم 

چنگال و دوشاخه معنا می دهد هم دوراهی.( 
۲۶- آپارتمان های داکوتا که در آپر وست ساید منهتن قرار دارد. این آپارتمان ها 
اولین بار در دهه ی ۱۸۸۰ ســاخته شــد. جان لنون در ۱۹۸۰ بیرون همین 

بلوک به قتل رسید.
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۲۷- ۱۸ هیات. ســابقه ی این شکل هیات ها به دهه ۱۹۲۰ برمی گردد و در سال 
۲۰۱۱ از طریق مالیات حدود ۵۸ میلیون دالر بودجه گرفتند. آمریکا اصواًل 

سنت انتخاب مقامات محلی را دارد و این هیأت ها انتخابی اند.
۲۸- ۱۷ ایالت. دولت محلی در این ایالت ها و بخش هایی از آالســکا، مریلند، 
مینســوتا و داکوتای جنوبی کنترل عمده فروشی نوشیدنی های الکلی را از 
طریق نهادهای دولتی در دســت دارد. در سیزده تای این ایالت ها همچنین 
کنترل خرده فروشــی از طریق فروشگاه های دولتی یا ماموران دولتی انجام 

می شود.
۲۹- الف( کارولینای شمالی ب( نیو همپشایر ج( ویسکانسین

۳۰- نبراسکا. آنها در ۱۹۳۷ از سیستم دو مجلسی خارج شدند.
یاچه پونچاترین در لوئیزیانا که ۳۸.۴ کیلومتر )۲۳.۸۷  ۳۱- پل میان گذر در

مایل( طول دارد.
۳۲- یکــی از طوالنی ترین تونل هــای آمریکا. این تونــل ۱.۶ مایلی )۲.۶ 
کیلومتــری( بخشــی از پیچیده ترین و پرهزینه ترین پروژه های مهندســی 
زیرســاخت در آمریکا بود. »حفر بزرگ« شامل یک پل و چندین تونل از 

جمله تونل تد ویلیامز بود که در ۱۹۹۵ افتتاح شد.
 ۳۳- الف( آیدل وایلد در نیویورک ب( نشنال در آرلینگتون، ویرجینیا )که 

به واشینگتن دی سی خدمات می دهد( ج( هیوستون اینترکانتیننتال
۳۴- لوئی کان. او در ۱۹۰۱ در پارنو، استونی متولد شد و در کودکی خانواده اش 
به آمریکا مهاجرت کردند. در دانشــگاه پنســیلوانیا معمــاری خواند و در 
۱۹۳۵ شــرکتش را افتتاح کرد اما سال ها طول کشــید تا به عنوان یکی از 
بزرگ ترین معماران قرن بیســتم شــناخته شود. او ســاختمان هایی نظیر 
نگارخانه دانشــگاه ییل، موزه هنر کیمبل و کاخ مجلس ملی بنگالدش در 

داکا را طراحی کرد. کان در ۱۹۷۴ در شهر نیویورک درگذشت.

🔺
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۳۵- یوجین سرنان. سرنان و هریســون اشمیت در دسامبر ۱۹۷۲ از ماه نشین 
آپولو ۱۷ بیرون آمدند و پا بر ماه گذاشــتند. در کل تاحاال ۱۲ نفر این کار را 
کرده اند. ســرنان، فرمانده آپولو ۱۷ آخرین نفری است که در ماه حرف زده: 
»چالش امروز آمریکا سرنوشت انســان فردا را شکل داده است. ماه را در 
دره تورس-لیتــرو ترک می کنیم و همان طور کــه آمده ایم و خواهیم آمد، با 
صلح و امید برای همه انسان ها برمی گردیم. خدا به همراه خدمه ی آپولو ۱۷ 

باشد.«
۳۶- هاوایــی. میانگین امید به زندگی در آمریکا حاال ۷۸.۹ اســت اما اهالی 
هاوایی به طور میانگین ۸۱.۳ سال عمر می کنند و مینه سوتا با حدود ۸۱.۱ 

سال در رده دوم قرار دارد.
۳۷- ۲۰۰۱. ۴۳ درصد آمریکایی ها در ۱۹۸۲ حامی این قضیه بودند اما در جریان 
بحــران ایدز این رقم ســقوط کــرد و در جریان تغییر قرن بــود که دوباره 

آمریکایی ها از آن حمایت کردند.
۳۸- غاز صنوبری. این هواپیما که ۶ بار بزرگ تر از هر هواپیمایی در زمان خود 
بود از چوب ســاخته شــد چون در دوره ی جنگ، دولت روی استفاده از 
آلومینیوم محدودیت گذاشته بود.  قرار بود سربازان و تجهیزات جنگی را از 
اقیانــوس اطلس و دور از تیررس قایق های آلمانی رد کند اما دیر به جنگ 
رســید. با وجود اسمش بیشتر از درخت غان ساخته شده است، نه درخت 

صنوبر.
۳۹- الف( میشیگان ب( اوهایو ج( آالباما

یزونا ج( آالسکا ۴۰- الف( نیومکزیکو ب( آر
۴۱- ۲۰۰۷. زمانــی تعداد جفت های قادر به جفت گیری به ۵۰۰ کاهش پیدا کرد 
که دلیل اصلی اش آفت کش هایی مثل DDT، از بین رفتن محل ســکونت و 

شکار بی رویه بود.
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۴۲- پارک  ملی کوه های بزرگ اســموکی در مرز کارولینای شــمالی و تنسی 
پربازدیدترین پارک ملی آمریکاست.

۴۳- کوه ســنت الیاس. دنالی قباًل به نام کوه مک کینلی شــناخته می شد. ده 
قله ی مرتفع آمریکا همه در آالسکا هستند. پرارتفاع ترین کوه در ۴۸ ایالِت 

کم ارتفاع تِر آمریکا کوه ویتنی در کالیفرنیاست.
۴۴- یوپیک با ۱۹ هزار گویشور. با آنکه حدود ۱۶۹ زبان بومی آمریکایی داریم 

کال ۳۷۰ هزار نفر به این زبان ها حرف می زنند.
۴۵- سی و هشت میلیون. تعداد کل جمعیت اسپانیایی زبان ها در سال ۲۰۱۴ 
حدود ۵۵ میلیون نفر برآورد شــده که ۱۷ درصد جمعیت آمریکا را شامل 

می شوند.
۴۶- نزدیک سن برنادینو در کالیفرنیا. مک و دیک مک دونالد در ابتدا در کار 
باربیکیــو بودند اما بعــد از ۱۹۴۸ روی همبرگر متمرکز شــدند و به تدریج 
تجهیزات خود را تخصصی تر و بهینه تر کردند. ری کراک در ۱۹۵۴ آنها را به 
شــعبه زنی تشــویق کرد و در ۱۹۶۱ ســهم این دو برادر را ۲.۷ میلیون دالر 

خرید.
R . E . M و B-۵۲’s.                   ۴۷-دو گروه

۴۸- الف( کلیولند در اوهایو. ب( کانتون در اوهایو. ج( دیتون در اوهایو. 
اوهایو در کل ۱۷ تاالر افتخار دارد که تاالر افتخار حسابداری و رقص پولکا 

هم در میان دیده می شود.
۴۹- )بانــی( پارکر و )کالیــد( بارو. ایــن زوج از دله دزدی بــه بانک زنی و 
پلیس کشی روی آوردند و طی دو سال احتمااًل ۱۳ نفر از جمله دو پلیس را 
به قتل رساندند. پلیس ها در ۱۹۳۴ در لوئیزیانا آنها را کشتند. فیلم مشهوری 
که بر اساس زندگی این زوج )طبیعتًا با نام بانی و کالید( با بازی وارن بیتی 

و فی داناوی ساخته شد اسکار گرفت.

🔺
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۵۰- یکشــنبه ســوپربول، فینال رقابت های فوتبال آمریکایی. در سال ۲۰۱۷ 
آمریکایی ها در این روز حدود ۱.۳ میلیــارد بال کبابی مرغ، ۱۲.۵ میلیون 

پیتزا و ۸۶ میلیون کیلو آووکادو مصرف کردند.
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پادشاهی شب زده
بریتانیا

۱( ملکه الیزابــت دوم که تاجگذاری اش در ۱۹۵۲ انجام شــد. از زمان مرگ 
بومیپول آدولیاده پادشاه تایلند، او طوالنی ترین حاکمیت پادشاهی در دنیا را 

دارد.
۲- دوازده  تا که ترزا ِمی آخرین آنهاست. در میان آنها ۹ تا محافظه کار، دو عضو 
حزب کارگر و یکی لیبرال هستند. پنج تای آنها در دوران نخست وزیری شان 

توانستند در انتخابات عمومی برنده شوند.
۳- اســتیون )۱۱۵۴-۱۱۳۵( که حکمرانی اش با جنگ داخلی همراه بود و جان 
)۱۲۱۶-۱۱۹۹( که ســوء حکمرانی اش باعث شــد اشــراف در ۱۲۱۵ او را 
مجبور به پذیرش منشور کبیر )مگنا کارتا( کنند که حقوقی را برای بارون ها 

و فئودال ها در نظر می گرفت.
۴- بر اساس آمار سال ۲۰۱۱ مسلمانان دومین گروه مذهبی بزرگ در انگلستان 
و ولز هستند و ۴.۸ درصد جمعیت را شامل می شوند؛ در مقایسه با ۵۹.۳ 
درصد جامعه که خود را مسیحی به حساب می آورند. طبق یک نظرسنجی 
موسسه ی ایپسوس موری بریتانیایی ها تعداد مسلمانان را چهار برابر بیش 

از واقعیت تخمین می زنند.
۵- در دهه ی ۱۹۱۰. در ۱۹۱۸ کنستانس مارکویتز اولین زنی بود که در انتخابات 
پارلمانی پیروز شد اما به عنوان جمهوریخواه ایرلندی این سمت را نپذیرفت. 
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اولین زنی که وارد پارلمان شد نانسی استور در ۱۹۱۹ بود.
۶- سه بار در ۱۹۰۸، ۱۹۴۸ و ۲۰۱۲.

۷- جیمز کاالهان سیاســتمدار حزب کارگر بین سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۹. او 
البته بیشــتر به عنوان کســی که بریتانیا را در طول »زمستان نارضایتی« در 

۷۹-۱۹۷۸ رهبری کرد به خاطر آورده می شود.
۸- ۹۸ درصد، زمانی که درآمدهای سرمایه گذاری هم در ۱۹۷۴ جزو مالیات بر 
درآمد به حســاب می آمد )اما فقط ۷۵ هزار نفر آن را پرداخت کردند.( در 

۱۹۸۸ این مالیات را دولت مارگارت تاچر به ۴۰ درصد کاهش داد.
۹- ژاپنی. این رستوران شعبه ای از برند ایتسو بود که در پیکادیلی، نزدیک برج 

اکونومیست قرار داشت.
یا. او از ۱۸۳۷ تــا ۱۹۰۱ حکمرانی کرد، یعنی بیشــتر از  ۱۰- ملکــه ویکتور

میانگین سن امید به زندگی بریتانیایی ها در آن زمان.
۱۱- شاه ادوارد هشتم، که بعد از کناره گیری دوک ویندزوز نام گرفت. دوک به 
همراه همسرش در سال ۱۹۳۷ با هیتلر دیدار کرد. آلمان ها برنامه  داشتند که 
در صورت اشــغال موفق بریتانیا او را به عنوان شــاه دست نشانده منصوب 

کنند.
۱۲- این اولین اقتصاد پیشرفته ای بود که از صندوق جهانی پول درخواست وام 

کرد.
۱۳- جزیره ی َمن، جرسی، گرنزی. آنها مجالس قانونگذاری خودشان را دارند 

و عضو اتحادیه ی اروپا یا کشورهای مشترک المنافع انگلیس نیستند.
۱۴- جــورج اچ. دبلیو. بوش درباره ی جلســاِت حاال هفتگِی نخســت وزیر 
انگلیس با نمایندگان پارلمان. در این جلسات، او باید به سواالت آنها پاسخ 

دهد.
۱۵- لرد شلبرن، دوک ولینگتون )هر دو زاده ی ایرلند، قبل از آنکه در ۱۸۰۱ به 

🔺
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بخشی از اتحاد تبدیل شود( و اندرو بونار ال که در کانادا به دنیا آمده بود.
۱۶- هــر دو جزیره اند. جزیره ی وایت و نه  هیلنن ان یر )ســابقًا جزایر غربی( و 

بخشی از اسکاتلند کوهستانی و جزایرش.
۱۷- سنت فرانسیس آسیسی با جمالت »آنجایی که ناسازگاری است، بگذار 
من توازن آورم. آنجا که اشتباه است، بگذار من حقیقت آورم. آنجا که تردید 
است، بگذار که من ایمان آورم. و آنجا که ناامیدی است، بگذار که من امید 
 La آورم.« در واقع اولین باری که این دعا در یک مجله ی مذهبی فرانسوی
Clochette در ۱۹۱۲ منتشــر شــد ۷۰۰ ســال از مرگ ســنت فرانســیس 

می گذشــت. این احتمال وجود دارد که نویسنده ی واقعی این دعا سردبیر 
مجله پدر استر بوکورل باشد.

کسفورد )۱۲ تا از ۲۳ تایی که به قدرت رسیده اند( ب( پنج )دیوید  ۱۸- الف( آ
لوید جورج، رمزی مک دونالد، وینستون چرچیل، جیمز کاالهان و جان 

میجر(
۱۹- وقتــی مک میالن در مجمع عمومی ســازمان ملــل در موضوع مداخله ی 
ســازمان ملل در ماجرای کنگو، مســتعمره ی ســابق بلژیک، سخنرانی 

می کرد، نیکیتا خروشچف رهبر شوروی با کفشش روی میز می کوبید.
۲۰- آفریقا. او این سخنرانی را در پارلمان آفریقای جنوبی در کیپ تاون در ۱۹۶۰ 

انجام داد.
۲۱- در ۱۹۶۹ که برای مردان و زنان به ۱۸ سال کاهش پیدا کرد. از ۱۸۸۴ بیشتر 
مردان باالی ۲۱ ســال می توانستند رأی دهند و از ۱۹۲۸ زنان باالی ۲۱ سال 

اجازه ی رأی داشتند.
۲۲- اینها کوه هایی با ارتقاع باالی ۹۰۰ متر هستند که به یاد سر هیو مونرو که 
اولین بار در اواخر قرن نوزدهم آنها را بررســی و فهرســت کرد، نامگذاری 

شده اند. بیش از ۶ هزار نفر مدعی شده اند که از این کوه ها باال رفته اند.
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۲۳- به لحاظ تاریخی هماهنگ کننده ی ارشد امور احزاب )Chief whip( در 
این ساختمان حضور داشت اما حاال دفتر مطبوعاتی و ارتباطات استراتژیک 
نخست وزیر است. طبقه ی دوم آن بخشی از آپارتمان نخست وزیر را تشکیل 
می دهد و دفتــر هماهنگ کننده ی امور احزاب به پالک ۹ خیابان داونینگ 

رفته است.
۲۴- وزیر خزانه داری. ژاکی اسمیت، سیاستمدار حزب کارگر اولین زنی بود که 
در سال ۲۰۰۷ به وزارت کشور رسید. ماگارت بکت از حزب کارگر اولین زن 
وزیر خارجه در ۲۰۰۶ شد. و مارگارت تاچر در ۱۹۷۹ اولین نخست وزیر زن 

بریتانیا شد.
۲۵- ولزی با ۵۶۲ هزار گویشــور )که با اختالف اندکی از لهستانی با ۵۴۶ هزار 
گویشــور جلو می زند( بیشترین گویشور زبان های غیر بومی در انگلیس را 

دارد.
۲۶- هارولد مک میالن. یکی از پســرهای خانواده ی همسرش لیدی دوروتی 
َکَوندیــش با کتلین خواهــر کنــدی ازدواج کرد. کتلین مدت هــا قبل از 

ریاست جمهوری کندی درگذشت.
۲۷- او متخصص بیماری های استخوان بود که چندین چهره ی مهم از جمله 
لرد استور و داماد وینستون چرچیل را معالجه کرد. تئاتر موزیکالی با عنوان 
اســتیون وارد در سال ۲۰۱۳ در وست اند نمایش داده شد که یکی از معدود 

شکست های آهنگسازش اندرو لوید وبر بود.
۲۸- بیست و دو. با وجود نام کتاب، همه ی این ها اشغالگری  نبوده اند و بخشی 
از حضورهــای نظامی بریتانیا با توافق با دولت محلی رخ داده اســت. در 

مواردی هم اشغالگری کاماًل دریایی بوده است. 
۲۹- اسپنســر پرســیوال در ۱۱ می ۱۸۱۲. جــان بلینگهام تاجــری با نفرتی 
وسواس گونه نســبت به حکومت، در البی مجلس عوام به پرسیوال شلیک 
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کرد. بلینگهام اعتقاد داشت به طور ناعادالنه  به دست روس ها زندانی شده 
و باید به او غرامت داده شود.

۳۰- فقط ۵.۹ درصد. زمین های کشــاورزی بیش از نیمی از کشــور را شامل 
می شوند. اگر فقط ساختمان ها را در نظر بگیریم فقط ۱.۴ درصد زمین  های 
انگلیس ساخته شده است و وقتی مد دریا فرو می نشیند این رقم کمتر هم 

می شود.
۳۱- الف( اندرو بونار ال ب( آنتونــی ایدن ج( نویل چمبرلین د( بنجامین 

دیزرائیلی ه( جان میجر
۳۲- معــاون وزارتخانــه ی مســتعمرات در ۱۹۰۵. او مســئول اوضــاع 

مستعمره های انگلیس در سراسر جهان بود. 
۳۳-  دزد یا راهزن. از کلمه ایرلندی قدیم tóraidhe آمده است.

۳۴- چکرز در باکینگهام شــایر که از طریق مصوبه پارلمان در ۱۹۱۷ به ملت 
تحویل داده شــد. تا آن زمان اصوال نخست وزیران از خانواده های زمین دار 

بودند و در عمارت های ییالقی خود زندگی می کردند.
۳۵- پزشکی، در ۱۸۶۵. او از حامیان دادن حق رأی به زنان بود و از موسسان 
اولین بیمارستانی بود که تمام کارکنانش زن بودند. او اولین رئیس دانشکده ی 
مدرسه پزشکی و اولین زن پزشکی بود که در فرانسه دکترای پزشکی گرفت.

۳۶- جنگ ماهی روغن )کاد(. ایسلند پیروز شد.
۳۷- آنها محبوب ترین اســامی نوزادان برای دختران و پسران در سال ۲۰۱۶ 

بودند.
۳۸- خانه ی کاری )خورش هندی(. او در ۱۸۱۰ قهوه خانه ی هندوستان را در 
میدان پورتمن لندن افتتاح کرد. امروز خورش خانه های کاری در سراســر 
بریتانیا وجود دارند و بیشــتر آنها را بنگالدشی ها اداره می کنند. در واقع دو 
پنجم بنگالدشی های در سن کار در بریتانیا در رستوران ها کار می کنند. اما 
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تغییر عــادات غذایــی، قوانیــن ســخت گیرانه تر مهاجرتــی و جمعیت 
تحصیل کرده تر انگلیسی-بنگالدشی باعث شده آینده ی این خورش خانه ها 

در ابهام فرو رود.  
۳۹- در ۱۹۷۵ بر سر عضویت کشور در جامعه ی اروپایی. نتیجه ی رأی گیری 

۷۶ به ۳۳ درصد موافق عضویت بود.
۴۰- استون هنج. همسرش از آن خوشش نیامد و او در ۱۹۱۸ آن را به مردم داد.
۴۱- الف( دســر. این شیرینی ای اســت که با میوه ی خشک و ادویه  پر شده و 
عمومًا با خامه خورده می شــود. ب( پیش غذا. این ســوپ اسکاتلندی از 
ماهی َهداک، سیب زمینی و پیاز درســت می شود. ج( غذای اصلی. این 

سوسیسی است که در خمیر پخته شده است.
Colgate ۴۲- خمیردندان

۴۳- دنیس تاچر. تاچر هیچ وقت با همســر اولش زندگی نکرد و  در ۱۹۴۸ بعد 
از مرخص شدن از خدمت و بازگشت به انگلیس پس از جنگ جهانی دوم 

طالق گرفتند.
 ۴۴- نیو اورلینز با ۶۲.۷ اینچ بارش ساالنه. حتی اورالندو هم با میانگیِن فقط 
۲۳ اینچ بارش ســاالنه، بیشتر از لندن باران دارد. نکته اینجاست که لندن 

روزهای ابری تر بیشتری از هر دو شهر دارد.
۴۵- بیگ بنگ. اقدام ناگهانی مارگارت تاچر در آزادسازی بازارهای مالی از 
محدودیت هــای قانونی که در نهایت باعث تولد ســیتی )محدوده ی مالی 

لندن( شد.
۴۶- ویرجینیــا وید در ۱۹۷۷. دو برنده ی زن در دهه ۱۹۶۰ داریم. آخرین مرد 

برنده  فرد پری در ۱۹۳۶ بود که البته این را نپرسیده بودیم.
یش نیچه، فیلسوف آلمانی پوچ گرایی که نظریه ی ابرانسان از اوست. ۴۷- فردر
۴۸- الف( تونی بلر، حزب کارگر، اکثریت ۱۷۹ نفره را در ۱۹۹۷ برد. ب( تونی 

🔺
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بلر، حزب کارگر که اکثریت ۱۶۷ نفره را در ۲۰۰۱ برد. ج( کلمنت اتلی، باز 
هم حزب کارگر که اکثریت ۱۴۶ نفره را در ۱۹۴۵ برد.

۴۹- تک شــاخ. گزارش هایی تأییدنشده حاکی از آن اســت که تک شاخ های 
اسکاتلندی را می توان نزدیک به هیوالی دریاچه ی لخ نس پیدا کرد.

۵۰- تأسیس خانه ای ملی برای یهودی ها در فلسطین، با این عنوان که نباید از 
این برای غرض ورزی به جوامع غیریهودی استفاده کرد)!(
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یخ سمت غرب تار
اروپا

۱- زئوس. او عادت داشت برای به دست آوردن دل زنان، تغییر شکل دهد. یک 
بار هم خود را به شکل قو و ساتیر )نیم انسان و نیم بز( درآورد.

۲- شــاه مینوس کِرت که آتنی ها را در محضر یک نیمه انســان نیمه گاو نر که 
مینوتوار در البیرنت نامیده می شد قربانی کرد.

۳- مشــتری. این یکی از چهار قمری بود که گالیله کشــف اش کرد. تا زمان 
نوشته شدن این کتاب، منجمان ۶۹ قمر مشتری را کشف کرده اند.

۴- رئیس بانک مرکزی اروپا. در زمان انتشار این کتاب او ماریو دراگی بود.
۵- التین، یونانی و سیریلیک که پس از پیوستن بلغارستان به اتحادیه ی اروپا 

در سال ۲۰۱۳ اضافه شد.
۶- الف( فنالند ب( ایتالیا ج( فرانسه

۷- استونی و ایسلند. آمار بر اساس ضریب جینی است که میزان توزیع درآمد 
میان مردم یک کشور را بررسی می کند. اگر ضریب ۱ باشد یعنی کل درآمد 
کشور در اختیار یک نفر است و ناعدالتی کامل برقرار است. اگر ضریب به 
صفر نزدیک شــود یعنی درآمد به طور یکنواخت تری پخش شــده است. 

ضریب جینی در استونی ۰.۳۶ است و در ایسلند ۰.۲۴. 
۸- موناکو پرتراکم ترین کشــور دنیا - نه فقط اروپا - به حســاب می آید. طبق 
برآورد سازمان ملل، در سال ۲۰۱۵ در هر کیلومتر مربع آن بیش از ۲۵ هزار 
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نفر زندگی می کردند. پرتراکم ترین کشور اتحادیه ی اروپا در این سال مالت 
بود که ۱۳۰۸ نفر در هر کیلومتر مربع تراکم داشــت. عاشقان فضاهای باِز 
بدون آدم بهتر اســت سمت ایســلند بروند که کم تراکم ترین کشور اروپایی 
اســت و در هر کیلومتر مربــع آن ۳.۳ نفر زندگی می کننــد، یا فنالند که 
کم تراکم ترین کشور اتحادیه ی اروپا با ۱۸.۱ نفر در هر کیلومتر مربع است.

۹- ۲۴ زبان. بلغاری، کرواتی، چک، دانمارکی، هلندی، انگلیسی، استونیایی، 
فنالندی، فرانســوی، آلمانی، یونانی، مجارســتانی، ایرلنــدی، ایتالیایی، 
لتونیایــی، لیتوانیایی، مالتی، لهســتانی، پرتغالی، رومانیایی، اســلواکی، 
اسلوونیایی، اســپانیایی و ســوئدی. در اروپا به ۶۰ زبان محلی دیگر مثل 

کاتالونیائی و فریزی هم صحبت می کنند.
۱۰- در آخرین آمارگیری که سال ۲۰۱۰ انجام شد ۶ درصد بود و انتظار می رود 
تا ســال ۲۰۳۰ به ۸ درصد برسد. شــاید به همین خاطر باشد که گروهی از 
رسانه ها از کلمه ی عروبا )Eurabia( برای توصیف اروپا استفاده می کنند. 
قبــرس که زمانی بخشــی از امپراتوری عثمانی بــود ۲۵ درصد جمعیتش 
مسلمان اســت و از این لحاظ در اتحادیه ی اروپا باالترین درصد را دارد. 
نظرسنجی ها نشان می دهد که افکار عمومی در اروپا به طور گسترده ای در 
مورد تعداد مســلمانان در این قاره  بزرگنمایی می کنند. در فرانسه و بلژیک 
مردم فکر می کردند حدود ۳۰ درصد شــهروندان مسلمانند، اما رقم واقعی 

چهار تا ۵ برابر کم تر بود. 
۱۱- ۹ کشــور. بلژیک، دانمارک، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، موناکو، هلند، 
نروژ، اسپانیا، سوئد. طوالنی ترین حکومت را در میان اینها )تا بهار ۲۰۱۷( 

ملکه مارگرته ی دوم دانمارک دارد که از ۱۹۷۲ بر سر کار است. 
۱۲- الــف( چارلز )یا کارل( اول )در ۱۹۱۸ اســتعفا داد( ب( اومبرتو دوم )در 
۱۹۴۶ سرنگون شد( ج( مانوئل دوم )۱۹۱۰ سرنگون شد( د( کنستانتین 
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دوم )در ۱۹۷۳ سرنگون شد(
۱۳- لوئیس ناپلئون بوناپارت، برادرزاده ی ناپلئون اول. او در ۱۸۴۸ به عنوان 
رئیس جمهور جمهوری برگزیده شد و در ۱۸۵۱ هم از طریق کودتا به عنوان 
امپراتور ناپلئون سوم شد. )امپراتور اول بعد از کناره گیری در ۱۸۱۴ پسرش 
را به عنوان ناپلئون دوم انتخاب کرد.( امپراتوری دوم بعد از شکست فرانسه 

در جنگ فرانسه و پروس به پایان رسید.
۱۴- مســابقه آواز یوروویژن که از ۱۹۵۶ هر ســال برگزار می شــود. در میان 
برندگان این مسابقه می توان به آبا و سلین  دیون اشاره کرد. انتخاب برنده با 
رأی بینندگان و هیأت  داوران است که خیلی اوقات به شدت سیاسی است. 

پرتغال در سال ۲۰۱۷ برنده مسابقه شد.
۱۵- فنالند که ۷۳ درصدش جنگل است.
۱۶- الف( آلبانی ب( قبرس ج( مقدونیه

۱۷- فرانســیس دوم که امپراتوری را بعد از شکست به ناپلئون در ۱۸۰۶ منحل 
کــرد. امپراتوری در اصــل چهل تکه ای بود از شــهرها، ناحیه های تحت 
سرپرستی اسقف ها و زمین های دودمان های مختلف که بیشتر آن در آلمان 
کنونی قرار داشت. ولتر به مسخره درباره اش نوشته بود: »نه مقدس است، 
نه رومی و نه امپراتوری.« بعد از فروپاشــی اش، قدرت خانواده هابزبورگ 

به امپراتوری اتریش-مجارستان منتقل شد که تا ۱۹۱۸ دوام آورد.
۱۸- فنالنــد در ۱۹۰۶ به زنان حق رأی داد که در البته در ســطح جهان فقط از 
نیوزیلند و اســترالیا عقب تر بود. گروه زیادی از کشورهای اتحادیه ی اروپا 
بعد از جنگ جهانی اول به زنان حق رأی دادند اما سوئیس تا ۱۹۷۱ در برابر 
این روند مقاومت کرد. زنان پرتغالی هم مجبور شــدند تا سقوط حکومت 
دست راستی استادو نوو صبر کنند و باألخره در ۱۹۷۶ حق رأی پیدا کردند.

۱۹- فنالند با ۵۸ درصد. میانگین اتحادیه ی اروپا ۴۶.۶ درصد است. 
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۲۰- ایرلند با ۲۸ درصد. 
۲۱- کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، شورای اروپایی و )به طور گیج کننده ای( 
یاست شورای اتحادیه ی اروپا. این سمت آخر را دولت های عضو برای  ر
شش ماه به صورت دوره ای می پذیرند. رئیس شورای اروپایی را کشورهای 
عضو به مدت ۲.۵ ســال انتخاب می کنند. )در زمان انتشــار کتاب شارل 
میشل رئیس شــورای اروپا بود.( کمیســیون اروپا بخش خدمات اداری 

اتحادیه ی اروپا به حساب می آید.
۲۲- الف( جنگ جانشــینی اســپانیا ب( جنگ هــای ناپلئون ج( جنگ 

فرانسه و پروس
۲۳- شــارل تاس )۸۴۳ تا ۸۷۷ میالدی(، چاق )۸۸۵ تا ۸۸۸(، ســاده لوح 

)۸۹۸ تا ۹۲۲( و دانا )۱۳۶۴ تا ۱۳۸۰(
 ۲۴- الــف( هلند. جمهوری کــم دوام باتاو تحت حاکمیت انقالبیون فرانســه 
تأسیس شد. بین ســال های ۱۷۹۵ تا ۱۸۰۶ ادامه داشت یعنی تا زمانی که 
ناپلئون پادشاهی هلند را تأسیس و برادرش لوئی را به عنوان پادشاه منصوب 
کرد. ب( بریتانیا. این پادشاهی استرتکالید بود که در اوایل قرون وسطی 
بر اســکاتلند غربی و انگلیس شــمالی حکم می راند. ج( سوئیس. یکی 
دیگر از مخلوقات ناپلئون، این یکی بین ۱۷۹۸ تا ۱۸۰۳ دوام آورد، تا زمانی 

که ساختار کانتونی به کشور برگردانده شد.
۲۵- الف( بلژیک - این یک گروه ملی گرای فالندرزی اســت ب( اســپانیا - 
یک حزب دست چپی ج( جمهوری چک - یک گروه محافظه کار مدافع 

اتحادیه ی اروپا د( هلند - یک حزب لیبرال سوسیال
۲۶- هفت: صربســتان، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، اســلوونی، مونته نگرو، 

مقدونیه، کوزوو.
۲۷- پیوستن به اتحادیه ی اروپا.

🔺
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۲۸- الف(  نوردراین-وستفالن ب( برمن
یا ب( برمن ۲۹( الف( باوار

۳۰- ۲۶ تا. تعداد ایالت ها طی سال ها افزایش یافته است. ریشه های این ساختار 
را می توان تا منشور فدرال ۱۲۹۱ میالدی ردگیری کرد.

۳۱- الف( فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و رومانش. ب( التین.
۳۲- لیختن اشتاین.

۳۳- الف( بلغارستان ب( چکسلواکی ج( مجارستان
۳۴- الف( او شــیمیدانی بود که نوعی پالستیک را که به باکالیت مشهور است 
اختراع کرد. ب( دوچرخه ســواری بود که پنج بــار قهرمان تور دو فرانس 

شد. ج( نامش را به آدری هپبرن تغییر داد تا در هالیوود ستاره شود.
۳۵- الف( پوتســدام. این کاخ تابســتانی فردریش کبیر، شاه پروس بود. ب( 
مونیــخ. کاخی که در قرن هفدهم برای امرای انتخاب گر باواریا ســاخته 
شد. ج( آپلدورن در هلند. در اواخر قرن هفدهم برای ویلیام سوم بریتانیا 

و همسرش ماری دوم ساخته شد.
۳۶- وین در ۱۹۱۳. تیتو و تروتسکی در همین زمان در وین بودند. 

۳۷- الف، ب و ج از استالین د( از هیتلر 
۳۸- ۲۶ استان. بزرگ ترین آنها کورک است با ۷۴۵۷ کیلومتر مربع. کوچکترین 

هم لوت با ۸۲۰ کیلومتر مربع. 
۳۹- الف( لوآر ب( بورگونی ج( بوردو

۴۰- فرانسه، بلژیک، ایتالیا و سوئیس.
۴۱- الــف( نروژ و سوئد. سوئد به خاطر پیوستن به جنگ متحدین علیه ناپلئون 
نروژ را جایزه گرفت. دو کشــور پادشاه و سیاست  خارجی مشترک داشتند 
اما مجلس و واحد پولی شان متفاوت بود. ب( بلژیک و هلند. در نتیجه ی 
جنگ با ناپلئون، پادشاه هلند این دو منطقه را که زمانی پادشاهی هابسبورگ 

🔺
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اداره می کرد متحد کرد. اما بلژیک در ۱۸۳۰ به نفع اســتقالل شورش کرد. 
معاهدهه ی ۱۸۳۹ که مرزهای بلژیک را به رســمیت می شــناخت »ورق  
پاره ای« بود که بریتانیا را به جنگ جهانی سوق داد. ج( آلمان و اتریش. 
این دو کشور با آنشلوس ۱۹۳۸ به هم پیوستند )آنشلوس در آلمانی به معنای 
پیوند اســت(. آدولف هیتلر به خصوص بسیار خوشحال بود چون در وین 
متولد شده بود. دو کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم از هم جدا شدند. 
۴۲- اوینیون در فرانسه. این پادشاهی قدرتمند فرانسوی هفت پاپ متوالی را 
در قــرن چهاردهم منصوب کــرد و بعد از آنکه گرگــوری چهاردهم به رم 
بازگشــت، رقبای پاپ را منصوب می کرد. این انشــقاق در ۱۴۱۷ به پایان 

رسید.
۴۳- الف( روتردام ب( بوداپست ج( لیسبون 

۴۴- الف( الکساندر دوم در ۱۸۶۱. ماجرا آن اندازه که به نظر می رسد بزرگوارانه 
نیست. رعیت ها مجبور بودند زمینی را که رویش کار می کردند بخرند و به 
همین خاطر به شدت بدهکار شدند. ب( الکساندر یکم، که برای مدتی با 
ناپلئون متحد بود. در ۱۸۱۵ او اتحاد مقدس با اتریش و پروس را تشــکیل 
داد تا حقوق پادشاهی مطلقه را حفظ کند. ج( نیکالی یکم. او در جریان 
جنگ کشته شد، جنگی که پایان خوشی برای روسیه نداشت. جانشین او، 
الکساندر دوم، مجبور شد یک ناوگان خود را در دریای سیاه بی خیال شود 

تا جنگ به پایان برسد.
۴۵- دادگاه اروپایی حقوق بشــر، که در استراسبورگ فرانسه است. دادگاه در 
۱۹۵۹ تأســیس شد تا از حقوق شــهروندان در کشــورهایی دفاع کند که 

اعالمیه اروپایی حقوق بشر را پذیرفته بودند. 
 ۴۶- الف( آلمان شرقی ب( مجارستان ج( چکسلواکی

۴۷- فرانسه )در رده اول(، اسپانیا )سوم( و ایتالیا )پنجم(
🔺
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۴۸- الف( اســپانیا با ۸۳.۳ ســال ب( بلغارســتان و لتونی با ۷۴.۵ سال. 
میانگین سن امید به زندگِی مردان لتونی فقط ۶۹.۱ سال است.

۴۹- الف( نرون، که در سال ۶۸ میالدی پس از آنکه سنا او را دشمن ملت اعالم 
کرد خودکشی کرد. ب( تراژان، که بین سال های ۹۸ تا ۱۱۷ میالدی حکم 
راند. او ارمنســتان، داســیا )رومانی امروز( و بین النهرین را فتح کرد. ج( 
والرین که بعد از جنگ ادســا در ۲۶۰ میالدی اســیر شــد. الکتانتیوس 
نویسنده ی مسیحی قرن سوم و چهارم داستان چارپایه را تعریف کرده است. 
عده ای از منابع مدعی شــده اند که والرین زنده زنده پوســت کنده شــد و 

عده ای دیگر می گویند او مجبور شد طالی مذاب قورت دهد.
۵۰- لهستان که بین اتریش، پروس و روسیه تقسیم شد. بعدها در ۱۹۳۹ دوباره 

بین آلمان و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم شد.
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محله التین
یکای جنوبی آمر

۱- تنوچتیتــالن. این شــهر را هرنان کورتز در ۱۵۲۱ اشــغال کــرد. این فاتح 
اسپانیایی با گروهی از محلی ها متحد شده بود و البته مدافعان آزتک شهر با 

واگیر بیماری آبله نابود و ضعیف شده بودند.
۲- دانه های کاکائو. در ۱۵۵۵ اســپانیایی ها نــرخ تبدیل این ارز را ۱۴۰ دانه در 
برابر یک رئال تعیین کردند. دانه ها تا دهه ی ۱۸۵۰ به عنوان پول خرد استفاده 

می شد. 
۳- زمین انجام ورزشــی خشن بود که شباهتی دور به بسکتبال داشت و در آن 
هدف، پرتــاب یک توپ درون حلقه ای ســنگی بود. در چیچــن ایتزا در 
مکزیک نقوش برجســته ای وجود دارد که نشــان می دهد برندگان، ســر 
بریــده ی یک عضو تیم بازنده را باال گرفته اند. در بســکتبال امروزی، این 

خطا به حساب خواهد آمد.
۴- خط جداکننده ی اراضی اسپانیا و پرتغال در دنیای جدید )آمریکا(. این 
خط ۲۱۸۹ کیلومتر غرب جزایر کیپ ورد از ســاحل آفریقا کشــیده شد. 
برزیل که در شــرق این خط بود تحت کنترل پرتغالی ها درآمد. باقی قاره ی 
آمریکا به همین ترتیب متعلق به اســپانیایی ها بود اگر چه دیگر قدرت های 

اروپایی این توافق را نپذیرفتند.
۵- پوتوسی، با معادن نقره اش. این دهکده که در ۱۵۴۵ بنا شد در دوره ای ۲۰۰ 
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هزار ساکن داشت.
۶- شــش کشــور. بولیوار که به El Libertador یا آزادکننده مشــهور بود، در 
ونزوئالی امروز )که واحد پولش را به نام او کرده( متولد شد. او مبارزه برای 
استقالل را در ۱۸۰۸ آغاز کرد، یعنی زمانی که اسپانیا با جنگ های ناپلئونی 
ضعیف شده بود. بولیوار عمیقًا به یک دولت بزرگ تر آمریکای التین معتقد 
بود و  ریاســت جمهوری »کلمبیای بــزرگ« )ونزوئال، کلمبیــا، پاناما و 
اکوادور( را از ۱۸۱۹ تا ۱۸۳۰ برعهده داشت. عالوه بر این چهار کشور، دو 
کشــور پرو و بولیوی  هم بولیواری خوانده می شوند. او رئیس جمهور آن دو 

هم بود.
۷- شــیلی. او پســر آمبروس )بعدها آمبروســیو( اوهیگینز ایرلندی بود که به 
آمریکای التین مهاجرت کرد و فرماندار سلطنتی شیلی و نایب السلطنه پرو 
شــد. برناردو علیه حاکمیت اسپانیا قیام کرد و در ۱۸۱۷ قدرت را در شیلی 

در دست گرفت. او در ۱۸۲۳ با کودتا سرنگون شد.
۸- گوآنو یا مدفوع پرنده که در اروپا به عنوان کود اســتفاده می شــد. باألخره 

ذخایر تمام شد و کودهای مصنوعی توسعه یافتند.
۹- ۹ زن که قدرت گیری شــان با ایزابل پرون در آرژانتین در ۱۹۷۴ آغاز می شود. 
او همســر ســوم خوان پرون ژنرالی بود که ســه بار به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب شد. )همســر دومش اوا در موزیکال ایویتا جاودانی شده است.( 
دیگر روســای جمهور زن لیدیــا گوییلر تجادا )بولیــوی(، ویولتا چامورو 
)نیکاراگوئه(، روزالیا آرتگا )اکوادور(، میریا موسکوســو )پاناما(، میشــل 
باشلت )شــیلی(، کریســتینا فرناندز د کیرچنر )آرژانتین(، الرا چینچیال 

)کاستاریکا( و دیلما روسوف )برزیل(.
۱۰- ناپلئون ســوم فرانسه. ماکســیمیلیان برادر کوچکتر فرانتس یوزف یکم، 
امپراتــور دیرپای اتریش-مجارســتان بــود. او باألخره توســط نیروهای 

🔺
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مکزیکی بازداشت و اعدام شــد و آنها بنیتو خوارز را به ریاست جمهوری 
رساندند. ناپلئون سوم هم بیشتر دوام نیاورد و از آلمان ها در ۱۸۷۰ شکست 

خورد.
۱۱- ۷۱ سال، از ۱۹۲۹ تا ۲۰۰۰. حزب نام کنونی اش را در ۱۹۴۶ به خود گرفت و 
پیش از آن حزب انقالبی ملی و حزب انقالب مکزیک نام داشــت. حزب و 
دولت- به خصوص بعد از ملی شــدن صنعت نفت و قبل از جنگ جهانی 
دوم- به طور تنگاتنگی به هم مرتبط بودند. تا ســال ۲۰۰۰ حزب به فســاد 
شــناخته می شد و قدرتش را از دســت داد. آنها در سال ۲۰۱۲ با به قدرت 

رسیدن انریکه پنیا نِیتو به قدرت برگشتند.
یــل و اروگوئه. این جنگ را فرانسیســکو ســوالنو لوپز  ۱۲- آرژانتیــن، برز
رئیس جمهور دیکتاتور پاراگوئه آغاز کرد که پشــت کردن مردم به خودش، و 
نشستن شان را وقتی او ایستاده باشد ممنوع کرده بود. پاراگوئه ای ها اصاًل در 
حد این جنگ نبودند و برآورد شده که حدود ۶۰ درصد جمعیت این کشور 
- یا ۹۰ درصد مردان - به طور مستقیم در جنگ کشته  شدند یا از بیماری ها 

و گرسنگی پس از آن جان باختند.
۱۳- شیلی. این فیلم نامزد ۴ جایزه اسکار شد و به طور مشترک نخل طالی کن 

را برد. داستان آن در دوران پس از کودتای نظامی ۱۹۷۳ می گذرد.
یل در ۱۸۸۸. برزیل در دوران تجارت برده بیشــتر از هر کشور دیگری  ۱۴- برز
)حدود ۴ میلیون( برده وارد کرده بود و بیشتر آنها در مزارع نیشکر مشغول 

به کار می شدند.
یش نیچه - الیزابت و شوهرش برنارد فارستر. این مستعمره  ۱۵- خواهر فریدر
که نوآ جرمانیا نام داشــت در ۱۸۸۷ راه افتاد. فارستر در ۱۸۸۹ خودکشی 
کرد و همسرش به آلمان بازگشت. هنوز بخشی از خانواده ها در این منطقه 

به آلمانی حرف می زنند.

🔺
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یل. طبق برآوردها حدود ۱.۵ میلیون نفر با نسب ژاپنی  ۱۶- سائو پائولو در برز
در این شــهر زندگی می کنند. تعداد زیادی از آنها در نیمه ی اول قرن بیستم 
برای کار در مزارع قهوه به این شــهر آمدنــد. امروز دو روزنامه ی ژاپنی در 

سائو پائولو چاپ می شود.
ینام،  یل، کلمبیا، اکوادور، گینه فرانسه، گویانا، پرو، سور ۱۷- بولیوی، برز

ونزوئال.
۱۸- ۲۰ درصد. این جنگل استوایی منزل ۴۰ هزار گونه ی گیاهی، ۱۳۰۰ گونه از 
پرندگان و ۲.۵ میلیون نوع حشره است. ۵.۵ میلیون کیلومتر مربع مساحت 

دارد و تقریبًا دو برابر هند است.
۱۹- رود پارانا که ۴۸۸۰ کیلومتر درون برزیل، پاراگوئه و آرژانتین جریان دارد.

یاچــه تیتیکاکا در مرز بولیوی و پرو. این دریاچه ۸۳۷۲ کیلومتر مربع  ۲۰- در
وســعت دارد و ۳۸۱۲ متر باالتر از سطح دریاست. دریاچه پوپو که دومین 
دریاچه بزرگ بولیوی اســت طی سال های اخیر خشک شده و این نگرانی 
وجود دارد که در صورت تداوم گرم شدن زمین، تیتیکاکا هم سرنوشتی مشابه 

پیدا کند.
یای سارگاسو. دیگر دریاهای جهان در بخش هایی به خشکی محصورند  ۲۱- در
و ساحل دارند اما دریای سارگاسو فقط با جریان های اقیانوس احاطه شده 
اســت. این دریا میــان چرخاب اطلس شــمالی، گلف اســتریم، جریان 
اقیانوســی اطلس شمالی و جریان قناری و جریان استوایی اطلس شمالی 
قرار دارد. نامش را از سارگاسوم، یک جلبک دریایی رها و فراوان در دریا 
گرفتــه که محیط خوبی برای رشــد نیزه ماهی ســفید، کوســه پوربیگل و 
دولفین ماهی هم هســت. رمان دریای سارگوســای وحشی، نوشته جین 

ریس نویسنده زاده دومینیکا، پیش از داستان »جین ایر« اتفاق می افتد.
۲۲- پــرو. خطوط نازکا که جزو میراث جهانی یونســکو اســت، تصاویری از 
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حیوانات، درختان و اشــکال هندسی را شامل می شــود. آنها را می توان از 
تپه هــای اطراف دید و می گوینــد اهمیتی مذهبی دارند. تمــدن نازکا بین 
ســال های ۵۰۰ قبل از میالد و ۵۰۰ بعد از میالد دوام آورد. گمانه زنی های 
غیرواقع بینانــه ای هــم درباره اهــداف این خطوط وجــود دارد و عده ای 

می گویند آنها فرودگاه هایی برای موجودات فضایی بوده اند.
۲۳- الپاز در بولیوی با ۳۶۵۰ متر باالی ســطح دریا. اســپانیایی ها در ســال 
۱۵۴۸ کشف اش کردند. نام رسمی اش نوئسترا سینیورا د ال پاز )بانوی صلح 

ما( است.
۲۴- چیهواهــوا با ۲۴۷ هــزار کیلومتر. اگر مکزیکو ســیتی را کنــار بگذاریم 

تالکسکاال با ۴ هزار کیلومتر مربع کوچک ترین است.
۲۵- ۲۶ به اضافه منطقه فدرال بریزیلیا. منشــاء این استان ها به دوران استعمار 
پرتغال برمی گردد و ریاســت موروثی که به تجار و اشراف زادگان می دادند. 
بزرگ ترین شــان آمازوناس با ۱.۵۷ میلیون کیلومتر مربع است. سائوپولو 

بیشترین تراکم جمعیتی را دارد. 
۲۶- یک تریلیون رئاس. برزیل همزمان با جنگش با تورم، نام و ارزش واحد 
پولــی اش را تغییر داد. بین ســال های ۱۹۸۰ تــا ۱۹۹۷ کروزیئرو تبدیل به 
کروزادو و باألخره به رئال شــد که نام اولین پول پسااستعماری برزیل بود. 

در سال ۱۹۹۰ به تنهایی تورم بالغ بر ۳۰ هزار درصد بود.
 Import substitution :۲۷- صنعتی ســازی جایگزین واردات )به انگلیسی
industrialization( تئوری این بود که کشــورهای در حال توسعه در دام .  

تولید مواد خام برای کشورهای توسعه یافته اسیر شده اند. ناپایداری قیمت 
کاالها آنها را در موضع ضعف قرار می داد. هدف، صنعتی شــدن اقتصاد از 
طریــق تعرفه های باالی گمرکی بود تا کاالی خارجی کمتری وارد کشــور 

         شود.
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۲۸- بــرای مدیریت اقتصاد بود. البته خیلی خوب پیش نرفت. شــیلی به دام 
ابرتورم افتاد، تولید ناخالص ملی اش در ســال های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ کاهش 
یافت و کارگران دیدند که درآمد واقعی شان کم شده است. آلنده در ۱۹۷۳ 

در کودتا سرنگون شد.
۲۹- آلفردو استروسنر. ژنرالی که بین سال های ۱۹۵۴ تا ۱۹۸۹ بر پاراگوئه حکم 
راند. او در یک کودتا به دست معاونش برکنار شد، در حال تبعید به برزیل 

رفت و در سال ۲۰۰۶ در ۹۳ سالگی درگذشت.
۳۰- آرژانتین. حاکمیت نظامی حاکم بر کشــور مخالفان دست چپی را شکار 

می کرد و بیش از ۳۰ هزار آرژانتینی در این دوران »ناپدید« شدند.
۳۱- کمپانی یونایتد فروت. این شــرکت به شدت در آمریکای التین قدرتمند 
بود و آنچنان بر دولت های محلی نفوذ داشــت که عبارت »جمهوری های 
موز« ابداع شد. برنامه اصالحات ارضی در گوآتماال این شرکت را به عنوان 
بزرگ ترین زمین دار این کشــور مورد تهدید قرار داد. دولت به آنها پیشنهاد 
داد که برای زمین ها بر پایه ی ارزشی که این شرکت با اهداف مالیاتی اعالم 

کرده بود تاوان بدهند که البته آنها نپذیرفتند و کودتا انجام شد. 
۳۲- نیروهای مسلح انقالبی کلمبیا )فارک( را در ۱۹۶۴ مانوئل ماروالندا والز 
به عنوان شاخه نظامی جنبش کمونیستی بنیان گذاشت. فارک هزینه های 
خــود را با آدم ربایی، اخاذی و فروش مواد مخــدر تأمین می کرد. در ژوئن 

۲۰۱۷ فارک خلع  سالح شد.
۳۳- آبیمائل گوســمان، یک استاد دانشگاه این گروه را در دهه ی ۱۹۶۰ بنیان 
گذاشــت. نامش را از گفته ی بنیانگذار حزب کمونیست پرو برداشته بود: 
»مارکسیسم-لنینیسم راهی درخشان به ســمت انقالب باز می کند« و در 
اسپانیایی راه درخشــان می شود sendero luminoso. اگر چه گوسمان در 

۱۹۹۲ دستگیر شد، راه درخشان هنوز هم گاه به گاه حمالتی انجام می دهد.
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۳۴- هائیتی بر اساس ضریب جینی بیشترین نابرابری را دارد. )ضریب ۱ یعنی 
بیشترین نابرابری، طوری که یک نفر کل درآمد کشور را از آن خود می کند. 
ضریب هائیتی ۰.۶۱ اســت.( فقط کشورهای آفریقای جنوبی و نامیبیا در 
دنیا از هائیتی نابرابری بیشــتری دارند. کمترین میــزان نابرابری در قاره ی 
آمریکا هم به طرز غیرغافل گیرانه ای در اختیار کانادا با ضریب ۰.۳۴ است.

۳۵- الف( پرو ب( گوآتماال ج( جامائیکا
۳۶- ۱۰ )آلبرتا، بریتیش کلمبیا، منیتوبا، نیوبرانزویک، نیوفاندلند و البرادور، نوا 
اسکوشیا، انتاریو، جزیره پرنس ادوارد، کبک و ساسکاچوان(. بزرگ ترین 

استان کبک است و کوچک ترین جزیره پرنس ادوارد.
۳۷- نیوفاندلند در ۱۹۴۹. این منطقه به کنفدراســون اولیه نپیوست اما در برابر 
حاکمیت بریتانیا مستقل باقی ماند تا زمانی که در دهه ی ۱۹۳۰ دچار بحران 
مالی شــد. بعد از ۱۹۳۴ بریتانیا اداره اش می کــرد. نیوفاندلند در جوالی 

۱۹۴۸ در رفراندومی با فقط ۵۲ درصد رأی مثبت به کانادا پیوست.
یو ۳۸- الف( ساسکاچوان ب( جزیره پرنس ادوارد ج( انتار

۳۹- ۹ بار. پنج بار برزیل )۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۷۰، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲(، دو بار آرژانتین 
)۱۹۷۸ و ۱۹۸۶( و دوبــار اروگوئه )۱۹۳۰ و ۱۹۵۰(. دوازده جام بعدی )تا 

۲۰۱۴( را تیم های اروپایی برده اند.
۴۰- الف( ۱۹۱۶ ب( اروگوئه ۱۵ بار قهرمان شد. تا سال ۱۹۷۵ این تورنمنت به 

عنوان »مسابقات قهرمانی فوتبال آمریکای جنوبی« شناخته می شد. 
یو دو ژانیرو. پالمیراس موفق ترین تیم  ۴۱- الف و ب( هر دو سائو پائولو. ج( ر

این کشور بوده و لیگ ملی را ۹ بار برده است.
۴۲- جامائیکا. اولین آهنگ که از عبارت »رگی بنواز« استفاده کرد گروه توتس 
و مایتالس بود که در ۱۹۶۸ منتشر شد. مشهورترین موسیقیدان این سبک 

البته باب مارلی )۱۹۸۱ - ۱۹۴۵( بود.
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۴۳- گرنادا، باهاما و جامائیکا به ترتیب. این منطقه رکوردی عالی در مسابقات 
دو دارد و همــه مدال هایش را در مســافت ۴۰۰ متر و کمتر گرفته اســت. 
ستاره ی آنها البته یوسین بولت از جامائیکا بود که مسابقات ۱۰۰ متر و ۲۰۰ 

متر را در سه المپیک پشت هم برد.
۴۴- فریدا کالو که بیشتر با سلف پرتره هایش که ۵۵ اثر از ۱۴۳ کار او را شامل 
می شــود شناخته می شود. روابط او با ریورا پر جوش و خروش بود. در اثر 
»ســلف پرتره با موی کنده شده« فریدا دورانی را کشید که در زمان خیانت 

همسرش موهایش را تراشیده بود.
۴۵- مرکز راکفلر در نیویورک آن را ســفارش داده بود. اما ریورای مارکسیست 
تصویری از لنین و تظاهرات روز کارگر در اتحاد جماهیر شــوروی را در آن 

کشید. نلسون راکفلر در ۱۹۳۴ دستور داد آن را معدوم کنند.
۴۶- خورخه لوئیس بورخس. بورخس در ۱۸۹۹ در بوئنس آیرس متولد شد و 
در دهه ۱۹۲۰ انتشار شــعر و مقاله را در مطبوعات ادبی سوررئالیستی آغاز 
کرد. مشــهورترین کارهایش »داســتان ها« و »الف« در دهه ۱۹۴۰ منتشر 
شــد. او تا ســال ۱۹۶۱ یعنی زمانی که جایزه ی معتبر پریکس فورمنتور را 

به طور مشترک با ساموئل بکت برد به شهرت جهانی نرسیده بود.
۴۷- الف( پاناما ب( مکزیک ج( کلمبیا

یل )اگر چه ریشه های این رقص احتماال آفریقایی اند.(  ۴۸- الف( کوبا ب( برز
ج( آرژانتین. اروپایی ها و آمریکایی ها در این رقص تغییراتی دادند تا برای 
رقابت  در سالن های رقص مناسب شــود اما تانگوی آرژانتینی را به عنوان 

رشته ای جدا حفظ کردند.
۴۹- کلمبیــا، هندوراس، مکزیک و گوآتماال. تولیــد برزیل از مجموع این 

چهار کشور بیشتر است.
۵۰- کایپیرینها. ریشــه های آن نامشخص است اما عده ای می گویند اولین بار 

🔺
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به عنوان دارو برای کاهش تأثیرات آنفلوآنزای اسپانیایی )که کل سیاره را در 
پایان جنگ جهانی اول درنوردید( ظاهر شــد. )چون در آن لیمو و ســیر و 

عسل و یک ماده تخمیرشده هم می ریزند.(
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از پدرانمان
یقا خاورمیانه و آفر

۱- ۱.۲ میلیارد ســاکن آفریقا یک ششم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. با 
آنکه رشــد جمعیتی در بیشتر نقاط جهان کند شــده است، انتظار می رود 
آفریقا در آینده خیلی نزدیک شــاهد سرعت گیری خفیف در رشد جمعیت 

باشد.
۲- عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۲.۳ میلیارد بشکه در روز تولید 

کرد. 
یتره یلند د( سائو تومه و پرینسیپ ه( ار ۳- الف( غنا ب( بوتسوانا ج( سواز
۴- حدود ۲۰۰۰ زبان. در میان آنها انگلیســی، فرانســوی، عربی، خوســایی، 

سواحیلی، یوروبایی، ایگبو، زولو و شونا به چشم می خورد.
۵- گل. کنیا سومین تولیدکننده ی گل شاخه ای در جهان است که بعد از چای، 

دومین صادراتش را تشکیل می دهد. 
۶- در ۱۹۱۶ دولت های بریتانیا و فرانســه آن ها را مأمور کردند تا سرزمین های 
امپراتوری عثمانی را تقســیم کنند. مرزهــای خاورمیانه مدرن محصول 

تصمیم آنهاست.
۷- ایران، عراق و بحریــن. آنها در لبنان هم جمعیت باالیی دارند )اما اکثریت 
نیســتند(. در خارج از خاورمیانه، جمهوری آذربایجان هم اکثریت شیعه 

دارد. 

🔺
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۸- الف( پایگاه یا بنیان ب(بیداری ۳( جوانان
یه، ایران، عراق و ترکیه. کردها منطقه ای نیمه خودمختار در شمال  ۹- ســور

عراق را اداره می کنند.
۱۰- این دهکــده خانه ی جیکوب زوما چهارمین رئیس جمهور آفریقا از زمان 
اســتفالل اســت. ملک خصوصی  او که در آن با حدود ۲۴ میلیون دالر – 
بیشــترش با پول دولتی - آمفی تئاتر، اســتخر و یک آغل درســت کرده  اند 

همین جا قرار دارد.
۱۱- قاهره، در عربی »ام الدنیا«.

۱۹۶۲ -۱۲
ید در تونس، زمانی که یک جوان سبزی فروش به نام  ۱۳- در شــهر سیدی بوز
محمــد بوعزیزی خود را به آتش کشــید و قیامی را شــروع کرد که باعث 

سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی شد. 
۱۴- دولت محمد مصدق در ایــران. در کودتایی که برنامه ریزی آن با آمریکا و 
انگلیس بود. آنها نگران سیاست های نخست وزیر ایران بودند که به صورت 
دموکراتیک انتخاب شــده بود و یکی از برنامه هایش ملی شدن صنعت نفت 

بود.
۱۵- مســیحیان مارونی، مسلمانان سنی و مســلمانان شیعه. دموکراسی 
لبنان روی تقسیم قدرت میان ۱۷ گروه مذهبی رسمًا پذیرفته شده این کشور 

شکل گرفته است.
۱۶- اسلو در ۱۹۹۳. پیمان اسلو روند صلح میان دو طرف را آغاز کرد و آنها برای 

اولین بار یکدیگر را به رسمیت شناختند.
۱۷- ســودان جنوبی که در سال ۲۰۱۱ از سودان مستقل شد و تشکیلش نقطه 

پایانی بود بر طوالنی ترین جنگ داخلی آفریقا.
۱۸- نجیب محفوظ، نویسنده ی مصری که خالق رمان های سه گانه ی قاهره است. 

🔺
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۱۹- شماره ی نلســون ماندال در دوران حبس ۲۷ ساله اش در زندان جزیره ی 
روبن.

۲۰- چــون مبنای تخمین تولید ناخالص داخلی اش تأخیر داشــت و باعث 
افزایش ۸۹ درصدی یک شبه آن شد. گروهی از تحلیل گران از چنین حرکتی 

ابزار نگرانی کردند اما در واقع این آمار قبلی بود که مورد داشت.
۲۱- ترور انور سادات. مبارک سه دهه بر مصر حکم راند و در انقالب مصر در 

سال ۲۰۱۱ سرنگون شد.
۲۲- مصر )آن زمان به عنوان جمهوری عرب متحد شــناخته می شد(، اردن و 

یه. سور
۲۳- در دهه ۱۹۲۰ در مصر. حسن البنا یک معلم مدرسه تاسیس اش کرد و در 

خاورمیانه گسترش یافت.
۲۴- این دو شهر دو مرکز غنی سازی اورانیوم ایران را در خود جای داده اند. 

۲۵- الجزایر
۲۶- االزهر در قاهره، مصر. در اسالم معادل پاپ یا واتیکان نداریم اما مسجد و 
دانشگاه االزهر مشهورترین مرکز آموزشی جهان اسالم به حساب می آیند.

۲۷- د(۱۹۳۲. عبدالعزیز بن ســعود بنیانگذار دولت مدرن عربستان بود و از آن 
زمان پادشاهی به تبار او رسیده است.

۲۸- سه. امروز دست کم ۲۵ دموکراسی در آفریقا وجود دارد و در تعداد بیشتری 
هم انتخابات )اگر چه مورددار( برگزار می شود. 

۲۹- دیوان کیفــری بین المللی. گامبیــا بعد از انتخابات ریاســت جمهوری 
خروجش را کنسل کرد. دیوان عالی آفریقای جنوبی هم خروج کشور را از 
دیوان کیفری را غیرقانونی خواند اما این کشــور هنوز مقید به رفتن است و 

دیگرانی هم ممکن است راه آفریقای جنوبی را بروند.
۳۰- ۲۳۱۰۰۰۰۰۰ درصد )۲۳۱ میلیون درصد(. دولت مجبور شد اسکناس هایی 
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به ارزش ۱۰۰ تریلیون دالر زیمبابوه منتشــر کند کــه در زمان از دور خارج 
شدن شان ۴۰ سنت آمریکا ارزش داشتند. 

۳۱- رئیس جمهــور کامــرون از ۱۹۸۲. او طوالنی تریــن دوره حکمرانــی 
غیرپادشــاهی دنیا را داراست )اگر دوران کوتاه نخست وزیری اش را اضافه 

کنیم.(
۳۲- مرزهای لســتو محصور درون یک کشــور دیگر - آفریقای جنوبی - 

است.
۳۳- پاســپورت آفریقایی. اولین دارنده های آن پــال کاگامی، رئیس جمهور 
روانــدا و ادریس دبــی رئیس جمهور چاد بودند. انتظار این اســت که این 
پاسپورت به طور گسترده تر پخش شــود تا مسافرت درون قاره ی آفریقا را 

تسهیل کند.
۳۴- د( منطقــه ای بین المللی تحت کنترل ســازمان ملــل متحد. وضع 

بیت المقدس یکی از نقاط اصلی اعتراض فلسطینیان است.
۳۵- یوم کیپور، جشن کفاره. آن سال یوم کیپور در ماه رمضان افتاده بود.

۳۶- عربستان ســعودی و امارات متحده عربی. کشور غیر عربی پاکستان 
بود.

۳۷- بنیامین نتانیاهو. این دو با هم دوســت شــدند، اما از بخت بد نتانیاهو، 
رامنی نتوانست رئیس جمهور شود.

۳۸- بیشتر از یک چهارم )۲۸ درصد(. آنها بخش بزرگ بیکاران در منطقه را 
شامل می شوند که یکی از عوامل به وجود آورنده بهار عربی بود.

۳۹- قطر. این کانال تلویزیونی ماهواره ای که در ســال ۲۰۰۶ شروع به کار کرد 
انقالبی در پوشش رسانه ای جهان عرب به وجود آورد و البته انتقاد خیلی ها 
را هم برانگیخت. در اواســط ســال ۲۰۱۷ چندین کشــور عرب به رهبری 
عربستان سعودی ســعی کردند قطر را مجبور به بستن این شبکه کنند که 

🔺
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نتوانستند.
۴۰- الف( بلژیک ب( بلژیک ج( پرتغال د( بریتانیا

۴۱- مارک تاچر، فرزند مارگارت تاچر که در »کودتای وانگا« در گینه استوایی 
با هدف ســرنگونی تئودور اوبیانگ انگوئما همکاری داشــت. این نقشــه 

شکست خورد و رئیس جمهور اوبیانگ هنوز بر سر قدرت است.
۴۲- چاد

۴۳- هشــت سال. دســت کم نیم میلیون نفر قربانی جنگ تحمیلی علیه ایران 
شــدند. صدام در این جنگ علیه ایرانیان و حتی مردم خودش - کردهای 

حلبچه - از سالح شیمیایی استفاده کرد.
یون، اولین نخست وزیر رژیم اسرائیل. ۴۴- دیوید بن گور

۴۵- ربع خالی. این کویر در کشــورهای عربستان ســعودی، عمان، امارات 
متحده عربی و یمن گسترده است و و بزرگ ترین کویر شنی دنیا به حساب 

می آید.
۴۶- هایله سالسی. اولین قانون اساسی اتیوپی در زمان او تدوین شد که قدرت 
پارلمــان را محدود می کرد. سالســی در ۱۹۷۴ در یــک کودتای نظامی 
ســرنگون شد و ســال بعد در زندان درگذشت. راســتافاری ها او را منجی 

مذهبی به حساب می آورند. 
۴۷- ب( برادرزاده اش که در جریان یک مالقات رسمی از فاصله ای نزدیک به 

او تیراندازی کرد. او را بعدها به طور رسمی دیوانه نامدیدند.
۴۸- رژیم اسرائیل قانون اساسی ندارد، در عوض چندین قانون پایه دارد.

۴۹- میشل فوکو. او از حامیان انقالب اسالمی و امام خمینی در موقع بازگشت 
ایشان به ایران بود.

۵۰- ۲۰.۴ درصد. با وجود اندازه  بزرگش، با حدود ۱.۲ میلیارد نفر جمعیت، این 
قاره جمعیتی کمتر از چین دارد.
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شرق نشین ها
آسیا

۱- آلما آتی در قزاقستان. در سال ۱۸۵۴ روس ها ورنی را بنا کردند، که در ابتدا 
قلعه ای بود در کوهپایه  های کوتاه  تین شان. در ۱۹۲۱ پس از یک رأی گیری 
نام شهر به آلما آتی تغییر کرد که پدر سیب ها معنی می دهد و در ۱۹۲۹ شهر 
پایتخت قزاقستان شد. ســیب هایی که امروز در سوپرمارکت ها می خریم 
احتماال نواده های ســیب هایی اند که هنوز به طور وحشی در قزاقستان پیدا 

می شود.
۲- ســنگاپور. کلمــه ی ماالیــی Singapura ریشــه ی سانســکریت دارد. 
پادشاهی های آسیای جنوب شرقی و اندونزی از گسترش تمدن هندی تأثیر 
پذیرفته اند و زبان این منطقه هم به شدت بدهکار سانسکریت است. کلمه 
ســینگ هم که در نام همه ی مردان ســیک مذهب دیده می شود از همین 

کلمه ی سانسکریت گرفته شده است.
۳- بانکوک. به معنی »دهکده ی آلوهای وحشی«، محل اولیه ی پایتختی بود 
که در اطراف رود چائو پرایا در محل بانکوک کنونی ساخته شد. در ۱۷۸۲ 
پادشاه رامای اول پایتخت جدیدی را با نام کرونگ تپ )شهر فرشتگان( در 
محلی ســاخت که دفاع از آن راحت تر شــود. نام کامل شهر در اصل این 
است: کرونگ تپ ماهاناخون آمون راتاناکسین ماهینتارا آیوتایا ماهادیلوک 
پوپ نوپهارات راتچاتانی بیریروم اودومراتچانیوت ماهاســاتان آمون پیمان 
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آواتان ساتیت ساکاتاتیا ویتسانوکام پراسیت.
۴- کواالالمپــور. معدن یاب هــای چینی در جســت وجوی قلــع، در ۱۸۵۷ 
اردوگاهی را در محل فعلی کواالالمپور بنا کردند. یک ماه نشده، بیشترشان 
از ماالریا و دیگر بیماری های گرمســیری جان باختنــد. اما قلعی که آنها 
کشــف کردند معدن کاران بیشــتری را به منطقه کشــاند و کواال المپور به 

سرعت تبدیل به شهری پررونق شد.
۵- میانمار. در سال ۲۰۰۵ حاکمان نظامی وقت میانمار پایتخت را از یانگون به 
یک منطقه ی در حال ســاخت، در ناکجاآباد منتقــل کردند. در ۱۹۷۰ هم 
حاکمان نظامی با تغییر رانندگی از چپ به رانندگی از راست باعث سردرگمی 
عظیمی شدند، چون در بیشتر ماشــین ها صندلی راننده دست راست قرار 

داشت.
۶- بوتان. این پادشاهی کوهستانی دورافتاده، بر کناره ی هیمالیا، در سال ۲۰۰۸ 
 GNH با تغییر قانون اساســی خود، معیار توســعه را از رشد اقتصادی به به

تغییر داد. 
۷- پاکستان شرقی. در ۱۹۷۱ جنگ بین هند و پاکستان به پیکار برای استقالل 

پاکستان شرقی مبدل شد و باألخره بنگالدش به دنیا آمد.
۸- تنگه ی ماالکا. با مرتبط کردن اقیانوس هند و دریای جنوب چین، تنگه ی 
ماالکا کوتاه ترین مسیر دریایی میان هند و چین به حساب می آید. به همین 
خاطر یکی از شلوغ ترین کانال های کشــتی رانی در دنیاست. سنگاپور در 

نوک جنوبی این تنگه واقع است. 
۹- روســیه. جنگ روسیه و ژاپن سر تسلط بر کره و منچوری در چین صورت 
گرفت. دولت روســیه ناوگان بالتیک خود را به آن سوی زمین فرستاد تا به 
اســکادران اقیانوس آرام خود ملحق شود. شش ماه طول کشید که ناوگان 

بالتیک به مقصد رسید و آنجا از ژاپنی ها شکست سختی خورد.

🔺
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۱۰- نپال. این تنها پرچم ملی غیر چهارگوش دنیاســت و در ۱۹۶۲ پرچم رسمی 
این کشــور شد. این طراحی بر اساس پرچم های سه گوش و دم چلچله ای 
شــاخه های رقیب سلسله ی رانا که پیشتر بر کشور فرمان رانده بود انتخاب 
شده اســت. ماه در مثلث باالیی نماد خاندان سلطنتی است. خورشید در 

بخش پایینی سمبل شاخه ای دیگر از سلسله ی راناست.
۱۱- رودخانه های زرد و مکونگ. یانگ تسه که ۶۲۷۶ کیلومتر طول دارد و از 
شــانگهای در قلب چین حرکت می کند ســومین رود طوالنی دنیاســت. 
رودخانه ی زرد یا هوانگ هه که به عنوان »رود مادر« چین شناخته می شود، 
در طول ۵۴۷۲ کیلومتر از استان کوئینگهای در غرب چین تا دریای بوهای 
کشیده شده است. رود ۴۹۰۸ کیلومتری مکونگ هم از فالت تبت در چین 

به میانمار، الئوس، تایلند، کامبوج و ویتنام می رود.
۱۲- کوه هــای کی۲ و کانگچنجونگا. کی۲ که عالوه بر آن با نام های گودوین 
آستن و چهوغوری شناخته می شود در قراقروم در مرز چین-پاکستان واقع 
شده ۸۶۱۱ کیلومتر ارتفاع دارد. کانگچنجونگا با ارتفاع ۸۵۹۵ در مرز نپال 

و ایالت سیکیم هند واقع است.
۱۳- رســیدن به رتبه ی »بزرگ پهلوان« سومو یا یوکوزونا. ژاپن از سال ۱۹۹۸ 
بزرگ پهلوان سومو به خود ندیده بود و آنها که به این رده رسیده بودند یا اهل 

مغولستان بودند یا ساموآی آمریکا.
۱۴- چون می تواند کشنده باشد. فوگو، یا ماهی پف کن، خوراک لذیذی است 
که در بهترین رستوران های سوشی با اسالیس های نازک سرو می شود. اما 
روده ها و کبد آن حاوی سمی به نام تیترودوتوکسین است و آشپزها باید سه 
ســال آموزش ببینند تا مجوز آماده ســازی این ماهی را برای رســتوران ها 

دریافت کنند. 
۱۵- نارا و کیوتو. در قدیم زادگاه امپراتور پایتخت ژاپن می شــد و با درگذشت 
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امپراتور در آن شهر، طبق اعتقاد قدما شهر دچار بداقبالی ابدی می شد. به 
همین خاطر پایتخت شــهر به شــهر تغییر می کرد. باالخره در ســال ۷۱۰ 
میالدی نارا پایتخت دائمی ژاپن شــد. در سال ۷۹۴ میالدی امپراتور کامو 
حکومت را به کیوتو منتقل کرد. این شهر تا ۱۸۶۸ و زمان اصالحات میجی 

پایتخت ماند.
۱۶- توکیو میزبان بازی های المپیک تابستانی سال ۱۹۶۴ بود. اما آخرین باری 
که المپیک در ژاپن برگزار شــد المپیک زمســتانی در شهر ناگانو در سال 
۱۹۹۸ بود. بازی های زمستانی یک بار دیگر هم در ژاپن برگزار شده: ۱۹۷۲ 

در شهر ساپورو.
۱۷- گل آرایی. ایکه بانا از مراســم بودایی برای پیشــکش کــردن گل به ارواح 

درگذشتگان می آید و ژاپنی ها آن را به مرحله فرمی هنری رسانده اند.
۱۸- بوسان. جمعیت سئول، پایتخت کره، بیش از ۱۰ میلیون نفر است. بوسان 
که در ســاحل جنوب شرقی، در دهانه ی طوالنی ترین آبراه کره ی جنوبی، 

رودخانه ی ناکدونگ، قرار گرفته ۳.۶ میلیون نفر جمعیت دارد.
۱۹- ُپل ُپت. دولت کمونیســت پل پت - خمرهای سرخ - بین سال های ۱۹۷۵ 
تا ۷۹ بر کامبوج فرمان راند. حدود ۱.۵ میلیون نفر )یا شاید حتی بیشتر( از 
گرســنگی و بیماری مردند یا به دســت حکومت که قصد داشت جامعه ی 
بی طبقه ی روستایی راه بیندازد اعدام شدند. یک نیروی ارتشی ویتنامی در 
۱۹۷۹ خمرها را سرنگون کرد و  پل پت، بعد از سال ها زندگی مخفیانه، در 

۱۹۹۸ در حبس خانگی درگذشت.
۲۰- چهار. یاپ، چوک، پونپی و کسرائه. آنها با هم ۶۰۰ جزیره در اقیانوس آرام 

را شامل می شوند.
۲۱- هندی، بنگالی، تلوگو، مراتی و تامیل. بیش از ۴۲۲ میلیون نفر در هند، 
هندی صحبت می کنند. تلوگو زبان آندرا پرادش و تالنگا توسط ۷۴ میلیون 
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نفــر صحبت می شــود. مراتی بیشــتر در ایالــت ماهاراشــترا ۷۲ میلیون 
صحبت کننده دارد. و تامیل عمومًا در تامیل نادو و ســری النکا حرف زده 
می شــود. اگر بخواهیم انگلیسی را در این لیست لحاظ کنیم جایگاه دوم را 

خواهد داشت. 
۲۲- گوآ. واســکو دو گاما اولین بار در ۱۴۹۸ به گوآ رسید و در ۱۵۱۰ پرتغالی ها 
آنجا را به اشــغال خود درآورند تا مرکز بازرگانی شان با هند شود. پرتغالی ها 
نزدیک به ۵ قرن آنجا ماندند و حتی پس از اســتقالل هندوستان در ۱۹۴۷ 
هم بی خیال گوآ نشدند. در دسامبر ۱۹۶۱ ارتش هند وارد گوآ شد و پرتغالی ها 

باالخره رفتند.
۲۳- ترکمنســتان. نیازف نام ترکمن باشــی یا پدر ترکمن ها را به خود داده بود و 
ثروت کشور را غارت کرد. او بخش عمده ثروت ملی را صرف تقویت کیش 
شــخصیت با موضوع خودش کرد. عشــق آباد، پایتخت کشــور، پر بود از 
پرتره های عظیم و مجسمه های طالیی او. یکی از این مجسمه ها می توانست 

۳۶۰ درجه بچرخد تا همیشه رو به خورشید باشد.
۲۴- ازبکستان. این کشور با افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و 
ترکمنستان محصور شده که هیچ کدامشان به خط ساحلی در دریای آزاد راه 
ندارند. فقط دو کشور محصور در خشکی مضاعف در دنیا وجود دارد. آن 

یکی لیختن اشتاین است که محصور به اتریش و سوئیس است.
۲۵- اولیــن جنگ هندوچین در ۱۹۴۶ تــا ۱۹۵۴. بعد از جنگ جهانی دوم، 
فرانســه امیدوار بود که به ویتنام، مایملک ســابق استعماری خود، مسلط 
بماند. هو چی مین، رهبر کمونیست ها در ۱۹۴۵ اعالم استقالل کرد. بعد از 
یــک جنگ طوالنی چریکــی، نیروهای ویت مین او به ۱۳ هزار ســرباز 
فرانســوی که در دیئن بیئن پو سنگربندی کرده بودند حمله کردند و بعد از 
محاصــره ای ۵۷ روزه فرانســوی ها شکســت خوردنــد و حکمرانــی 
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استعماری شــان به پایان رسید. با خروج فرانســوی ها، آمریکایی ها وارد 
قضیه شدند و جنگ طوالنی دیگری آغاز شد. 

۲۶- هوئه. جیا لونگ، اولین امپراتور از سلسله ی نگوین این شهر را که در مرکز 
ویتنام واقع شــده برای پایتختی اش برگزید. ارک شهر با دیوارهای کلفت 
محصور شده بود و خندقی از آن حفاظت می کرد. آرامگاه پادشاهان نگوین 
همان نزدیکی ها بود و همه ی اینها از سوی یونسکو به عنوان میراث جهانی 
شناسایی شده اند. در ۱۹۴۵ پس از آنکه بائو دای، آخرین امپراتور نگوین، 
از قدرت کناره گرفت و دولتی کمونیســت در هانوی مســتقر شد، دوران 

پایتختی هوئه به پایان رسید.
۲۷- کیپ. کیپ الئوی آزاد در سال ۱۹۴۵ مدت کوتاهی واحد پول الئوس شد 
اما نیروهای اســتعماری فرانسه به قدرت رسیدند و پیاستر را جایگزین آن 
کردند. در ۱۹۵۲ کیپ ســلطنتی منتشر شد تا ۱۹۷۶ که جنبش کمونیستی 
قدرت را در دســت گرفت و واحد پول پاتت الئو کیپ شــد. در این دوران 
کشور دچار تورمی بی سابقه شد و در ۱۹۷۹ کیپی تازه جایگزین واحد پولی 
قبلی شد که ارزشش صد برابر آن بود. اسکناس های ۵۰۰ کیپی کم ارزش ترین 

پول در الئوس به حساب می آیند و این کشور از سکه استفاده نمی کند. 
یپ. منطقه وسیع آنگکور در شمال کامبوج شاید مهم ترین سایت  ۲۸- ســیم ر
باستان شناسی در آسیای جنوب شرقی باشد. زمانی مرکز پادشاهی خمرها 
بــود و حاال پر اســت از معابدی مثــل آنگکــور وات، آب گذرها و دیگر 
ســاختمان ها و سازه ها. ســیم ریپ امروز یک مقصد توریستی محبوب با 

انواع هتل و رستوران است.
۲۹- اسکواش. خان اولین بار در ۱۹۸۷ مدال جهانی گرفت و از آن زمان به بعد 
سال ها قهرمان بالمنازع این ورزش بود. او هشت بار قهرمان جهان شد که 
آخرینــش ۱۹۹۶ بود - در ۱۹۸۸ یک بار در فینال به رقیب پاکســتانی اش 
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جهانگیر خان باخت - و بین سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ شش بار جایزه معتبر 
بریتیش اوپن را برد. البته عده ای می گویند جهانگیر بازیکن بهتری بود: او 
۶ بــار قهرمان جهان شــد، ۱۰ بار بریتیش اوپن را بــرد و طی یک دوره ی 

پنج ساله ۵۵۵ مسابقه را بدون شکست سپری کرد و رکورد زد.
۳۰- اللیوود. به مهم ترین مرکز فیلم سازی هند بالیوود می گویند چون در بمبئی 
اســت. صنعت فیلم پاکســتان حضوری قدرتمند در الهور دارد و اللیوود 

شده. البته کراچی این روزها به مهم ترین رقیب الهور تبدیل شده است.
۳۱- بیابان گبی ۱.۳ میلیون کیلومتر مربع از جنوب مغولستان، و بخش هایی از 
شــمال و شــمال غربی چین را در بر می گیرد و همچنان در حال گسترش 
است. آب و هوای خشک خود را مدیون پناه گرفتن در جوار هیمالیاست که 
باعث می شــود ابرهای باران زا به بیشتر بخش های گبی نرسند. این صحرا 
منبعی ارزشمند از فسیل دایناسور است و اولین تخم دایناسور کشف شده ی 
دنیا در همین جا بوده است. گبی در زبان مغولی به معنای »بزرگ و خشک« 

است. 
۳۲- شــاه فیلیپ دوم اسپانیا. فیلیپ بین ســال های ۱۵۵۶ تا ۱۵۹۸ پادشاه 
اســپانیا بود. اما در ۱۵۴۳ روی لوپر دو ویاللوبوس، یک مکتشف، جزایر 
لیته و سامار را الس اسالس فیلیپیناس نام گذاشت. در آن زمان فیلیپ فقط 
شاهزاده ی استوریاس بود. )طی ۳۰۰ سال بعد، اسپانیا جزایر دیگر را هم که 

فیلیپین کنونی را تشکیل می دهند مستعمره کرد.(
۳۳- مدار ۳۸ درجه شمالی. مرز واقعی در حال حاضر این مدار جغرافیایی را 
قطع می کند اما نام بر آن مانده اســت. در پایان جنگ جهانی دوم، متفقین 
باید تصمیم می گرفتند که با این مســتعمره ی ژاپن چه کنند. آمریکا خطی 
جداکننده را پیشــنهاد داد که آنقدر باال می رفت که سئول را شامل می شد و 
این برای شوروی هم پذیرفتنی بود چون مدتها قبل از ورود آمریکایی ها در 
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کره نیرو داشــتند. بعــد از جنگ کره، طرفین توافــق کردند که خط مقدم 
جنگ به مرز دوفاکتو تبدیل شــود. نزدیکی آن به مدار ۳۸ درجه ی شمالی 

اتفاقی نبود، چرا که وضع موجود دوباره به حالت قبل برگشته بود.
۳۴- یالو یا رود آمنوک. این رود حدود ۸۰۵ کیلومتر طول دارد و از دریاچه ی 
تیــان )کره ای ها به آن دریاچه چون می گویند( در کوه بایتو )پائکتو( در مرز 

چین-کره شمالی روانه ی خلیج کره می شود.
۳۵- کفش. وقتی که او و شــوهرش در واکنش به تظاهرات  گسترده ی مردمی، 
مجبور به ترک فیلیپین با هلی کوپتری آمریکایی شدند، دارایی  عظیم شان را 
در قصر ریاست جمهوری جا گذاشتند. طبق بعضی برآوردها ایملدا ۳۰۰۰ 
جفت کفش داشت که بیش از ۸۰۰ جفت آنها را می شود هنوز در موزه دید. 
بقیه یا طعمه ی موریانه ها شدند یا سیل - وقتی که در انبار بودند - خراب شان 

کرد.
۳۶- ساحل. این رمان که بعدها تبدیل به فیلمی با بازی لئوناردو دی  کاپریو شد، 
در ۱۹۹۶ منتشر شد. راوی آن، ریچارد، یک جهانگرد جوان انگلیسی است 
کــه با گیر آوردن نقشــه،  خود را به ســاحلی دورافتاده می رســاند که بین 
کوله پشتی گردها افسانه ای است. به نظر می رسد ساکنان جزیره در بهشت 
به سر می برند، اما آنها بهای سنگینی را برای حضور خود پرداخت می کنند.
۳۷- کابــل. بریتانیایی ها که در آن زمان بر هند فرمــان می راندند، به این فکر 
افتادند که امپراتوری روســیه در شــمال بر این مستعمره ی ارزشمند چشم 
دوخته  اســت. انگلیسی ها افغانستان را تســخیر کردند تا جلوی حمله ی 
روســیه از طریق گذرگاه خیبر را بگیرند. ســربازان هندی و بریتانیایی در 
آوریل ۱۸۳۹ به کابل رســیدند اما ناخشنودی شدید از حضور آنها تقویت 
شــد و نیروهای انگلیسی که شمارشــان کمتر بود مجبور به مذاکره برای 
عقب نشــینی به جالل آباد هند شدند. اما ۴۵۰۰ سرباز و ۱۲ هزار غیرنظامی 

🔺
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کــه ارتش را تا کابــل دنبال کرده بودنــد هنگام بازگشــت در گذرگاه های 
کوهســتانی به قتل رســیدند، بجز دکتر برادون که احتمااًل زنده ماند تا این 

داستان هراس آور را تعریف کند.
ک به  ۳۸- تایلنــد، الئوس و میانمار. مثلث طالیــی، آنجا که رودخانه ی روآ
ک می گویند. می گویند  سمت مکونگ جریان دارد، بومی ها به آن سوپ روآ
اسم وزارت خارجه ی آمریکا این اسم را زمانی روی آن گذاشت که وضعیت 
قاچاق تریــاک را در منطقه بررســی می کرد. حاال ایــن منطقه ، مرکزی 

توریستی هم به حساب می آید.
۳۹- مغولســتان. در هر کیلومتر مربع کمتر از دو مغولی زندگی می کنند. البته 
مناطق دیگری هم در دنیا هست که به سختی می توان همسایه ای پیدا کرد. 
در گرینلند که به صورت اداری زیرمجموعه ی دانمارک محسوب می شود 
در هر کیلومتر مربع یک دهم نفــر زندگی می کند. در جزایر فالکلند که در 

اختیار آرژانتین است این رقم دو دهم نفر است.
۴۰- کرگدن جاوا. این غول که زمانی محل زندگی اش از شــمالی شرقی هند، تا 
جنوب شــرق تا جزیره ی سوماترو گســترده بود یک شاخ ۲۵ سانتی متری 
دارد. آخرین کرگدن جاوای ویتنام را سال ۲۰۱۰ شکارچیان کشتند و حاال 
فقــط حدود ۶۰ تای آنها در محیط طبیعی در پارک ملی اوجونگ کولن در 

اندونزی به سر می برند.
۴۱- غرب. فوران قدرتمند کراکاتوآ طبق برخی برآوردها ۳۶ هزار کشته برجای 
گذاشــت. گفته شــده صدای انفجار ۳۰۰۰ مایل آنطرف تر شــنیده شــد و 
خاکستری که به هوا برخاســت تا سال ها بر روندهای آب و هوایی جهانی 
تأثیر می گذاشت. تهیه کنندگان فیلم روی کلمه ی شرق اصرار داشتند چون 

خوش صداتر بود.
۴۲- جیندو. این نژاد با اندازه ی متوســط و عضالنی که اولین بار با هدف شکار 
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گوزن، خرگوش و گراز پرورش یافت، بین حیوان دوســت ها خارج از کره ی 
جنوبی هم محبوب اســت. این نژاد را ســال ۲۰۰۵ باشــگاه ثبت نژادهای 
خالص انگلیس و ســال ۲۰۰۸ باشــگاه آمریکایی ثبت نژادهای خالص به 

رسمیت شناختند.
۴۳- تیمور لنگ. تیمور به ترکی به معنای آهن اســت. او در جوانی اش موقع 
دزدیدن گوسفند زخمی شــد و پای راستش می لنگید. از ۱۳۷۰ میالدی تا 
زمان مرگــش در ۱۴۰۵ تیمور امپراتوری قدرتمندی را بنا کرد. او از آخرین 
رهبران بزرگ چادرنشین بود. فتوحاتش نه فقط به خاطر گستردگی، که به 

خاطر خشونت شان مشهور هستند.
۴۴- رابرت لوئیس استیونسن. نویسنده ی اسکاتلندی کتاب های »جزیره ی 
گنج«، »ربوده شده«، »دکتر جکیل و آقای هاید« در ۱۸۸۸ به ُپلی ِنزی نام 
گروهــی از ۱۰۰۰ جزیره در اقیانوس آرام رفت تا درباره زندگی در این جزایر 
بنویسد و سالمتی اش را بازیابد. آب و هوای استوایی به درمان سل او کمک 
کرد و او تصمیم گرفت در ســاموآ بماند و آنجا عمارتی رو به دریا ساخت. 
متأسفانه با وجود هوای خوب، استیونسن  در ۱۸۹۴ در سن ۴۴ سالگی در 

آنجا درگذشت.
۴۵- بازار کاکس. پس آنکه وارن هســتینگز به عنوان فرماندار بنگال منصوب 
شد کاپیتان هیرام کاکس به عنوان سرپرست پالونکی )بازار کاکس کنونی( 
به آنجا رفت. او نقش مهمی در تحول این محل به ســمت یک شهر/بازار 

محبوب ایفا کرد.
۴۶- کوه پیناتوبو. نبود فعالیت ظاهری این آتش فشان باعث شد ده ها هزار نفر 
در کوه پایه ها و دره های اطراف خانه بسازند. اما آتش فشان خاموش نبود و 
به نظر می رســد زمین لرزه ســال قبل از آن موجب فوران شد. خوشبختانه 
زلزله شناسان این فوران را پیش بینی کردند و اطراف آن تخلیه شد. البته ۸۰۰ 
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نفر جان شان را از دست دادند. 
۴۷- محمد علی جناح. جناح وکیل ســاکن بمبئــی و از معتقدان به وحدت 
هندوها و مســلمانان بود اما به این نتیجه رسید که یک کشور مجزا تنها راه 
حفظ حقوق مســلمانان هندی است. مذاکرات با دولت بریتانیا به جدایی 
گوست ۱۹۴۷ منجر شد. اما تولد کشور  هندوستان و تأسیس پاکستان در آ
جدید باعث خشــونت های جدی شــد و حرکت عظیم مردم بین دو کشور 

جدید به مرگ صدها هزار نفر انجامید.
۴۸- هند و ســریالنکا. این تنگه که در بخش هــای مختلفش بین ۶۴ تا ۱۲۸ 
کیلومتر عرض دارد، خلیج بنگال را به شــمال شرقش خلیج پالک و و از 
جنوب غرب به خلیج مانار پیوند می دهد. تنگه پر است از جزایر و تپه های 
دریایی که به عنوان پل آدم مشهور است. شواهد زمین شناسی نشان می دهد 
که این پل در گذشته راه ارتباط زمینی بین هند و سری النکا بوده است. بندر 

جفنا، مهم ترین شهر شمال سریالنکا، در ساحل این تنگه قرار دارد. 
۴۹- تایپه، تایوان. با ۱۰۱ طبقه باالی زمین و ارتفاع ۵۰۹ متر این ساختمان قباًل 
با نام مرکز مالی جهانی تایپه شــناخته می شد و توانسته بود برج های ۴۵۲ 
متری پتروناس در کواالالمپور را پشــت سر بگذارد. برج ۱۰۱ تا سال ۲۰۱۰ 
رکورددار بود که با افتتاح برج خلیفه ۸۲۸ متری در دوبی به این رکورد پایان 

داد.
۵۰- خــرزه ی هندی یا Rhododendron. جنگل های بزرگ خرزه ی هندی در 
نپال در زمان شکوفه زدنشان در ماه های مارس و می ساالنه هزاران مسافر 
را به خود می کشانند. هیمالیا منزلگاه گسترده ترین تیره از این گل هاست و 
نپال به تنهایــی ۳۰ گونه را میزبانی می کند. بومی هــا از این درختان برای 
مصارف داروهای ســنتی، هیزم و ساخت اســباب خانه استفاده می کنند. 
گلش را به عنوان غذا هم مصرف می کنند - البته با احتیاط چون می تواند به 
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شدت مرگبار باشد. گونه های کوچکتر این گل در نقاط دیگر دنیا هم یافت 
می شــود. در آمریــکا گل ایالتی ویرجینای غربی و واشــنگتن همین گیاه 

است.
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ُکنام اژدها
چین

۱- پنج. پرچم چهار ســتاره  ی کوچک در سمت راســت یک ستاره ی بزرگ تر 
دارد. ستاره ی بزرگ نشانه ی حزب کمونیست است و ستاره های کوچک تر 
نشانه ی چهار طبقه ی اجتماع: طبقه ی کارگر، دهقانان، خرده بورژوآها و 
سرمایه داران میهن پرست. عدد پنج برای چینی ها عدد خوش اقبالی است.
۲- یک. با آنکــه چین تقریبًا هم اندازه ی آمریکاســت، این کشــور فقط یک 
منطقه ی زمانی دارد که آن را با ســاعت پکــن هماهنگ کرده اند. در ۱۹۱۲ 
چین سیســتم پنج منطقه ی زمانی را برقرار کــرد اما در ۱۹۴۹ مائو زدونگ 
سیســتم یک منطقه ای را با هدف تقویت اتحاد ملی جایگزین آن کرد. این 
می تواند باعث مشکالتی بشود، مثال در شینجیانگ دور از پکن، خورشید 
در ساعت نیمه شب غروب می کند و اواسط صبح طلوع. استفاده از ساعت 

محلی غیررسمی به سردرگمی ها افزوده است.
۳- قرن ششم پیش از میالد. کونگ چی یو، که در غرب به کنفوسیوس شناخته 
می  شــود، در ۵۵۱ قبل از میالد در نزدیکی تایفــوی کنونی )Qufu( به دنیا 
آمد. مجموعه جمالت قصار او که بعد از مرگش جمع آوری شــد، بارها به 
زبان های مختلف ترجمه شده است. او در ۴۷۹ قبل از میالد درگذشت اما 

کنفوسیانیسم بعدتر به فلسفه ی رسمی امپراتوری تبدیل شد.
۴- هنر جنگ. با آنکه مشخص نیست چه کسی در چه زمانی کتاب را نوشته، 
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و اینکه آیا ســون تزو اصاًل وجود خارجی داشته یا نه، فرماندهان نظامی و 
سیاستمداران قرن ها تعالیم آن را دنبال می کرده اند. می گویند ناپلئون یکی از 
اولین ترجمه های آن به زبانی غربــی را خوانده بود. مائو زدونگ می گفت 
کتاب به او کمک کرد نیروهای ملی گرای چیانگ کای-شــک را شکست 
دهد. پس از آنکه در ســریال محبوب خانواده ی سوپرانو، تونی سوپرانوی 
گانگســتر به روانکاوش گفت که دارد هنر جنــگ را می خواند، این کتاب 

دوباره محبوبیتی جهانی پیدا کرد و پرفروش شد.
۵- شــیان، نانجینگ و لویانگ. پکن به معنای »پایتخت شــمالی« است و 
حدود ۶۰۰ ســال اســت که این نقش را برعهده دارد. نانجینگ به معنای 
»پایتخت جنوبی« است و بین سال های ۲۰۰ تا ۱۴۰۰ پایتخت بود. شیان، در 
غرب، در بیشــتر دوره ی زمانی بین ۱۰۰۰ پیش از میالد تا ۱۰۰۰ پس از میالد 
پایتخت چین بود. لویانگ، حاال شــهری کوچک در استان هنان، هم در 
چندین دوره بین ۵۰۰ قبل از میالد تا ۱۰۰۰ پس از میالد پایتخت بوده است. 
البته فهرست پایتخت های سلسله ها و دولت های متفاوت چین حاال به ۸ 

شهر می رسد.
۶- لشکر ســفالین یا ارتش تراکوتا. گاهی اوقات به آن عجایب هشتم دنیای 
قدیم هم می گویند. کشف خرده سفال ها به دست کشاورزان منجر به کشف  
گودالی شــد که در آن ۶۰۰۰ مجســمه در اندازهه ی واقعی سربازان وجود 
داشــت. حفاری ها در ســال ۱۹۷۶ باعث کشــف دو گودال دیگر مملو از 
جنگجویــان تراکوتا شــد و در کل تاکنون باقیمانــده ی نزدیک به ۸ هزار 
مجسمه پیدا شده است. آنها محافظان مقبره ی »چین شی هوانگ دی«، 

         اولین امپراتور چین بودند که حدود ۲۲۰۰ سال پیش درگذشت.
۷- مارکو پولو. پولو و والدینش که بازرگانان ثروتمند ونیزی بودند زمان زیادی 
را در دربار قوبالی خان ســپری کردند. پولو به عنوان فرستاده ی این حاکم 
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مغولی یک بار حدود ۱۷ سال را در سرزمین های او گذراند. او داستان هایش 
 Il Millione را در چندین کتاب از جمله سفرهای مارکوپولو )با نام ایتالیایی
برگرفته از نام مســتعار مارکو Emilione( نوشــت که بعضی از آنها را به هم 

بندهای خود در زندان جنوا دیکته کرده است.
۸- زبان های چینی. زبان ماندارین استاندارد که در پکن صحبت می شود زبان 
ملی رســمی چین اســت و به آن پوتنگهوا می گویند. چینی های نژاد هان 
حدود نود درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و دو سوم آنها انواع 
زبان ماندارین را صحبت می کنند. زبــان کانتونی در جنوب و هنگ کنگ 
صحبت می شــود. زبان های دیگر در مقیاسی بسیار کوچکتر مورد استفاده 

قرار می گیرند.
۹- معبد آســمان. این مجموعه ســاختمان ها، که در چندین باغ بنا شده  و با 
درخت های تاریخــی کاج محصورند، کامل ترین مجموعه ی مذهبی به جا 
مانــده از عصر امپراتوری های چین به حســاب می آیند.  چشــمگیرترین 
ســاختمان »تاالر دعا برای برداشت محصول خوب« است با سقف مجلل 
ســه الیه روی تراس سه تکه ی مرمری. تیرچه های چوبی بدون استفاده از 

میخ یا سیمان، سقف را نگاه داشته اند.
۱۰- آفریقا. ناوگان او با کشتی هایی که بعضی شان ۱۲۰ متر طول داشتند، بسیار 
عظیم تر از هر چیزی بود که اروپایی ها در آن زمان می توانستند ترتیب بدهند. 
اولین ناوگان او ۳۱۷ کشــتی داشت. اما قصد چینی ها از سفرهای دریایی 
کشورگشایی نبود و آنها بیشتر می خواستند قدرت شان را نشان دهند.  بعد 
از مرگ ژنگ هه عصر این سفرهای پرهزینه به پایان رسید؛ به خصوص به 
این خاطر که امپراتوری با تهدید مغول ها از شمال مواجه شده بود. تا سال 
۱۵۲۵ امپراتور دستور نابودی تمام کشتی های اقیانوس پیمای چین را صادر 

کرده بود.

🔺
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۱۱- تاالر بزرگ خلق. این ســاختمان عظیم به ســه بخش تقسیم شده است. 
بخش مرکزی که تاالر کنفرانس بزرگ و تاالر مرکزی را شــامل می شــود. 
بخش شمالی شامل تاالر ضیافت های دولتی و تاالر میهمانی  دولتی است 
و بخش جنوبی که ســاختمان اداری کمیته کنگره خلق چین اســت. هر 
اســتان، مناطق اداری ویژه و مناطق خودمختار چین تاالر مخصوص خود 

را در تاالر بزرگ دارند و به شیوه بومی خود تزئین شده اند.
۱۲- قصر پوتاال. اقامتگاه زمستان داالیی الما که خود از دو قصر تشکیل شده 
است: قصر سفید که سالن اصلی مراســم رسمی و جایگاه جلوس داالیی 
الما در آن واقع شده، و قصر سرخ که روی کوه سرخ در مرکز دره ی لهاسا 
بنا شــده است. نوربولینگکا، قصر تابســتانی داالیی الما در قرن هجدهم 

ساخته شده و در کرانه ی رود لهاسا در یک مایلی غرب پوتاال قرار دارد.
۱۳- قصر تابســتانی. عملیات ســاخت یک باغ و قصر سلطنتی در ۱۷۵۰ به 
دســتور امپراتور چیان لونگ کلید خورد و تا پایان حکمرانی سلسله چینگ 
این مجموعه به اقامتگاه اصلی خانوده ی سلطنتی بدل شده بود. دریاچه ی 
کون مینگ بخش عمده ی زمین های قصر و باغ را در بر می گیرد و این یکی 
از معدود مناطقی از مجموعه اســت کــه از حمله ی ارتش های انگلیس و 

فرانسه در ۱۸۶۰ در پایان جنگ دوم تریاک، جان به در برده است.
۱۴- هانگژو. ســاخت آن در قرن پنجم قبل از میالد آغاز شد تا به طوالنی ترین 
آبراهه ی ساخته بشر در دنیا مبدل شود. این کانال که آبگیر پنج رودخانه ی 
اصلی کشــور را به هم مرتبط می کند برای آن ساخته شد تا به ارسال برنج، 
غالت و دیگر مواد اولیه از زمین های حاصلخیر کشــاورزی به شــهرهای 
شــمال چین کمک کند. این آبراه امروزه هم مورد استفاده است و از طریق 

آن کاال و گردشگر را جابه جا می کنند.
۱۵- یانگ تسه. ساخت این سد جنجالی باعث تغییر مکان اجباری ۱.۴ میلیون 
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نفر شــد و ۱۳ شــهر، ۱۴۰ شــهرک و ۱۳۵۰ روســتا زیر آب رفتند. طول 
دریاچه ی این سد ۶۶۰ کیلومتر است، ۳۲ دسته توربین آبی دارد که ظرفیت 

تولید الکتریسیته ی آنها ۲۲.۵ میلیون کیلووات است. 
۱۶- جنگ دوم تریاک. جنگ اول تریاک )۴۲-۱۸۳۹( بین چین و بریتانیا رخ 
داد. برای جنگ دوم )۶۰-۱۸۵۶( فرانســه هم به بریتانیا پیوســت. جنگ 
نتیجه ی تــالش چین برای متوقف کــردن تجارت تریاک بــود. صادرات 
غیرقانونی تریاک به چین با حضور انگلیس در قرن هجدهم آغاز شد و در 
قرن بعد به شــدت گســترش پیدا کرد، طوری که به اعتیاد گسترده ی مردم 
منجر شــد. جنگ دوم نتیجه ی اعزام نیروهای انگلیسی و فرانسوی برای 
وادار کردن چین به امضای قراردادهای تجاری از جمله تجارت تریاک بود.
۱۷- هنگ کنــگ. چیــن در ۱۸۴۲ و در پایان جنگ اول تریاک مجبور شــد 
جزیره ی هنگ کنگ را به انگلیســی ها واگذار کنــد. در ۱۸۶۰ و در پایان 
جنگ دوم تریاک چین مجبور شــد شبه جزیره ی کاولون در هنگ کنگ را 
هم به بریتانیا بدهد. بعدها در ۱۸۹۸ چین به اجبار این مناطق را به مدت ۹۹ 

سال به بریتانیا اجاره داد.
۱۸- شورش تایپینگ. هونگ شیوچیان، از جنوب چین، بعد از سه بار مردود 
شــدن در امتحان استخدامی دربار، حدود یک ماه دچار تب و هذیان شد. 
شــیوچیان پس از این ماه طوفانی به این اعتقاد رســید که او و هوادارانش 
انتخاب شــده اند تا خاندان چینگ را سرنگون کنند و بر چین حکم برانند. 
شــورش تایپینگ با ارتشی ۱۰۰ هزار نفره از دهقانان انجام  شد که خواستار 
جامعه ی بی طبقه بدون مالکیــت خصوصی بودند. هونگ بعد از موفقیتی 
اولیه، خود را به عنوان امپراتور در نانجیننگ )شــرق چین( منصوب کرد. 
جنگ داخلی ناشی از این شورش ۱۴ سال طول کشید و ۲۰ میلیون نفر جان 
خود را از دســت دادند. خاندان چینگ باألخره بــه کمک بریتانیا و دیگر 



دانش نامه  اکونومیست 132

قدرت های غربی توانست شورشیان را شکست دهد.
۱۹- قیام بوکسورها. غربی ها شورش دهقانان شمال چین با سربندهای قرمز 
رنگ را قیام بوکسورها نامیدند چون شورشیان تمرین های ورزشی ای انجام 
می دادند که اعتقاد داشــتد آن ها را در برابر گلولــه نفوذناپذیر می کند. آنها 
خارجی ها و چینی های مسیحی را به قتل می رساندند و اموال خارجی ها را 
از بین می بردند. این چینی ها ۵۵ روز بخش ســفارتخانه ها در پکن را تحت 
محاصره قرار دادند و در نهایت حمله ی نیروهای هشت کشور غربی و ژاپن 

باعث شکست محاصره شد.
۲۰- در منچوری، زمانی که ژاپنی ها اشــغال اش کرده بودنــد. آنها پو یی را به 
عنوان امپراتور مانچوکو منصوب کردند. او را روس ها بعد از جنگ اســیر 
کردند و روس ها بودند که او را به دولت کمونیســت چین تحویل دادند. پو 
یی در نهایت مورد بخشــش قرار گرفت، باغبان شد و در ۱۹۶۷ درگذشت. 

برتولوچی در فیلم »آخرین امپراتور« داستان او را روایت کرده است.
۲۱- کومینتانــگ. حزب خلق ملی چین را ســون یات ســن در ســال ۱۹۱۲  
پایه گــذاری کرد و  جیانگ کای شــک بیــن ســال های ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۵ 
رهبری اش را برعهده داشــت. این حزب از ۱۹۲۸ حزب حاکم چین بود تا 
۱۹۴۹ که در جنگ داخلی از کمونیست های مائو زدونگ شکست خورد. 

آنها پس از این در تایوان دولت در تبعید تشکیل دادند.
۲۲- ماجرای پل مارکو پولو. ژاپن در حرکت خود به ســمت قدرت بیشتر، بعد 
از اولین جنگ چین و ژاپن در ۱۸۹۵ خاک کره را ضمیمه ی خود کرد و بعد 
از آن در ۱۹۳۱ منچوری )در شــمال شرقی چین( را هم تصاحب کرد. چین 
پس از یک شکســت نظامی در ۱۹۰۱ مجبور شــده بود به حضور محدود 
نیروهای خارجی در خاک خود تن دهد، اما مانور نظامی ژاپنی در پل مارکو 
پولو )در نزدیکی پکن( در ۱۹۳۵ باعث افزایش تنش ها شد و جنگ با اعزام 
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هزاران ســرباز به منطقه آغاز شد. قدرت نظامی ژاپن بر چین چیره شد و تا 
سال ۱۹۳۷ پکن و شانگهای سقوط کرده  بودند. این جنگ همچنان ادامه 
پیدا کرد تا آنکه بخشــی از جنگ جهانی دوم شــد. گروهــی از مورخان 
ماجــرای پل مارکــو پولو را زمــان اصلی آغاز جنگ جهانــی دوم قلمداد 

می کنند.
۲۳- هونان. مائو در ۲۶ دســامبر ۱۸۹۳ در شائوشــان متولد شــد. والدینش 
کشــاورزانی ثروتمند بودند و او به عنوان معلــم آموزش دید اما در ۱۹۲۱ به 
همراه چند نفر دیگر حزب کمونیســت چین را تأسیس کرد. در پایان جنگ 
جهانی دوم بین حزب ملی گرای کومینتانگ و کمونیســت ها جنگ داخلی 
آغاز شــد که کمونیست ها پیروز شدند. مائو در سال ۱۹۴۹ جمهوری خلق 

چین را بنیان گذاشت. او در سپتامبر ۱۹۷۶ درگذشت.
۲۴- تا گنجشــک ها را ُبکشند. گنجشــک ها به همراه پشه، موش و مگس 
چهــار آفت اصلی به حســاب می آیند. با کوبیدن بر قابلمه ها و تشــت ها 
گنجشک ها که غالت را در مزارع می خوردند توانایی استراحت نداشتند و 
از خســتگی مفرط می مردند. این پرنده در چین تا آســتانه ی انقراض پیش 
رفت اما تعداد حشــراتی که خوراک گنجشــک بودند باال رفت - از جمله 
ملخ ها - و آنها بسیار بیشتر از گنجشک ها به مزارع صدمه زدند.  سیاست 
»یک گام بزرگ به جلو« که قرار بود کشــاورزی و صنعت را تقویت کند، 

فاجعه آمیز بود و باعث مرگ ۳۰ تا ۵۵ میلیون نفر از قحطی شد.
۲۵- »دسته ی چهارنفره«: گروهی از چهره های مؤثر حزب کمونیست چین در 
ســال های پایانی حکمرانی مائو زدونگ به همراه همســر مائو - جیانگ 
چینــگ. آنها در جریان انقالب فرهنگی )۷۶-۱۹۶۶( تأثیرگذار شــدند و 
همچنان که ســالمت مائو رو به وخامت می گذاشت کنترل بخش هایی از 
حکومت را در دست می گرفتند. ناآرامی هایی که انقالب فرهنگی به وجود 
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آورد باعث منازعه ی سیاسی آنها با اصالح طلبانی مثل دنگ شیائوپنگ و 
ژو انالی شــد. وقتی که مائو در ۱۹۷۶ درگذشت، دسته ی چهارنفره تالش 
کرد کنترل چین را در دســت بگیرد، اما هوا گوئوفنگ جانشین نهایی مائو، 

دستور بازداشت آنها را صادر کرد. 
۲۶- برادر کوچک عیســی مسیح. هدف این شــورش سرنگونی سلسله ی 
سلطنتی مانچو و گرویدن مردم چین به مسیحیت بود. تعداد کشته های این 

قیام بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر برآورد شده است.
۲۷- ۲۰۴۷. این منطقه که از ۱۸۴۲ تحت اشغال )و بعدها اجاره ی( انگلیس بود 
در ۱۹۹۹ به چین تحویل داده شــد. هنگ کنگ مدت هاست از مراکز  مهم 
مالی جهان به حساب می آید. ماکائو هم که توسط پرتغالی ها »اجاره« شده 
بود، در ســال ۱۹۹۹ به چین تحویل داده شد. ماکائو به خاطر کازینوهایش 

مشهور است و الس وگاس چین به حساب می آید.
۲۸- هاینان. سواحل، درختان نخل و چشم اندازهای این جزیره لقب »هاوایی 
شــرق« را برای آن به ارمغان آورده اند. هاینان یکی از محبوب ترین مقاصد 

توریستی داخلی در چین است.
۲۹- مغولستان داخلی. این منطقه در شمال چین با مغولستان و روسیه هم مرز 
است. چیفنگ بزرگ ترین شهرش است اما هوه هوت را پایتخت آن کرده اند. 
۳۰- َتکله مکان که با نام های »سرزمین ویرانه « و »دریای مرگ« هم شناخته 
می شــود یکــی از بزرگ ترین بیابان های شــنی دنیاســت. در شــمال آن 
رشته کوه های تین شان قرار دارد، در جنوبش کوه های کونلون و در غربش 
رشــته کوه های پامیر. کاروان های جاده ی ابریشــم )که چین را به آسیای 
مرکزی و اروپا وصل کرد( از حاشیه های شمالی و جنوبی َتکله مکان حرکت 

می کردند. 
۳۱- افغانستان. چین با ۱۴ کشور هم مرز است و مرزش با افغانستان فقط ۷۶ 
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کیلومتر اســت. بعد از آن مرز ۴۱۳ کیلومتری با تاجیکســتان و مرز ۴۲۱ 
کیلومتری با الئوس قرار دارد.

۳۲- شانگهای. پودونگ، در منطقه بوند، مشرف به رودخانه ی هوانگپو، قرار 
دارد کــه خانــه ی بــازار بورس شــانگهای و تعــدادی از مشــهورترین 
ســاختمان های جدید شــهر از جمله برج اورینتال پرل، مرکز مالی جهانی 

شانگهای و برج شانگهای است.
۳۳ - گوانگژو. این نام از افســانه ای محلی می آید که بر اســاس آن ۲۰۰۰ سال 
پیش پنج الهه ســوار بر قوچ هایی که نهال برنج بر دهان داشــتند به سمت 
گوانگژو حرکت کردند. برنج ها به ســاکنان شــهر داده شد و با آنکه زمین 
منطقه بی آب و علف بود، دیگر هیچ گاه قحطی پیش نیامد. الهه ها به آسمان 

برگشتند و قوچ ها تبدیل به سنگ شدند.
۳۴- دوبــاره گوآنگژو. با نام ســابق کانتون، پایتخت اســتان گوانگدونگ با 
جمعیت باالی ۱۳ میلیون نفر اســت. شهر در کناره ی رود پرل واقع شده، 
یک بندر بزرگ دارد و هم به هنگ کنگ نزدیک اســت هم به ماکائو. غذا 
نقشــی مهم در حیات اقتصادی گوآنگژو دارد و ســرانه ی رستوران  در این 

شهر باالتر از هر شهر دیگری در چین است.
۳۵- لوپ نور. این منطقه ی پهنــاور که حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع را در بر 
می گیرد در ۱۹۵۹ با کمک اتحاد جماهیر شــوروی بنا شــد. چین چهل و 
پنجمیــن )آخرین( آزمایش اتمی اش را در ۱۹۹۶ در اینجا انجام داد و اعالم 
کرد آزمایش دیگری در کار نیســت. از این منطقه امروز برای آموزش های 
نظامی استفاده می کنند و گفته می شود که بخش مهم زرادخانه ی اتمی چین 

در اینجا قرار دارد.
۳۶. اویغورهــا. آنها به ترکی صحبت می کنند و به لحاظ فرهنگی به ســاکنان 
آســیای مرکزی نزدیک ترند. اویغورها می گویند طی ۵۰ سال گذشته سیل 

🔺
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ورود چینی های نژاد هان باعث شــده آنها در ســرزمین خودشان به اقلیت 
تبدیل شوند. اویغورها اعتراضاتی علیه تبعیض دولت مرکزی راه انداخته اند 
که به خشــونت کشیده شــده اســت. آنها مدعی اند که هویت فرهنگی و 

شیوه ی زندگی شان از سوی پکن مورد تهدید قرار گرفته است.
۳۷- شیتزو. این سگ های کوچک و پشمالو از طرف تبتی ها به اعضای خاندان 
ســلطنتی چین هدیه داده می شــدند و جزو نژادهای محبــوب آنها بودند. 
سیچی، ملکه ی قدرتمند چین که عاشــق این حیوان بود آن را اصالح نژاد 
کرد و شــیتزوی کنونی به وجود آمد. با مرگ ملکه در ۱۹۰۸ ســگ خانه ی 
ســلطنتی از بین رفت و فقط تعداد کمی از حیواناتش نجات پیدا کردند. در 
این میان چند شــیتزو به بریتانیا و نروژ رسیدند و این گونه در آنجا احیا شد 

تا تبدیل به یکی از محبوب ترین سگ های عروسکی جهان شود. 
۳۸- چو چو و شــار-پئی. چو چو که از مغولستان و شمال چین آمده یکی از 
قدیمی ترین گونه های سگ دنیاست. سگ هایی شبیه چو چو در سفال ها و 
نقاشــی های به جا مانده از سلســله ی هان )۲۰۶ قبل از میالد تا ۲۲ پس از 
میالد( دیده شده اند. طبق روایت ها یک امپراتور چینی ۲۵۰۰ جفت از آنها 
را به عنوان سگ شکارچی نگه می داشت. شار-پئی، از جنوب چین، هم از 
دید عده ای گونه ای تاریخی است. شاید به خاطر همین قدمت است که هر 

دو گونه زبان آبی دارند، البته کسی کاماًل مطمئن نیست. 
یچارد نیکسون. این پانداها در ۱۹۷۲ بعد از دیدار تاریخی او از چین که  ۳۹- ر
به روابط ســرد دیپلماتیک میان طرفین پایان داد به آمریکا هدیه داده شد. 
پانداها به شدت محبوب شــدند و در سال اول حضور خود در آمریکا ۱.۱ 
میلیون نفر به دیدن شان رفتند. نیکسون در عوض دو گاو ُمشک به چینی ها   

         هدیه داد.
��۴۰- قره غــاز. اگــر چه حاال ماهیگیری بــا قره غاز عمومًا برای ســرگرم کردن 
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توریست ها انجام می شود، قرن ها این پرنده  آموزش می دید تا در آب شیرچه 
بزند، ماهی بگیرد و آن را تحویل صاحبش بدهد. البته یک حلقه دور گردن 

قره غاز بسته می شود تا نگذارد او ماهی را قورت دهد. 
۴۱- میگو. در افسانه ها اینطور آمده که دامپلینگ هار گائو را صاحب چایخانه ای 
در گوانگژو در اوایل قرن نوزدهم ابداع کرده است. رقابت بین غذافروش ها 
در آن زمان آنچنان سخت بود که او مجبور به نوآوری شد: به میگویی که از 
ماهیگیران رودخانه پرل می خرید، گوشت قرمز و ساقه ی بامبو اضافه کرد 
و آن  را در پوســته ای از خمیــر پیچیــد و بخارپز کرد تا مردم را به ســمت 

غذاخانه اش بکشاند.
۴۲- سگ. در ایــن فستیوال حدود ۱۰ هزار سگ کشته و خورده می شود -البته 
خوراک کمتر جنجالی لیچی )میوه ُســرخالو( را هم در منو داریم. با وجود 
خشم افکار عمومی جهان و نارضایتی فزاینده در خود چین، هنوز این رسم 

ادامه دارد.
۴۳- چون برگ های این چای را به شــکل باروت یا ساچمه گرد می کنند. 
چای چین شهرت جهانی دارد و زمانی این کشور تنها تولیدکننده ی چای و 
تنها منبع واردات جهان غرب بود. الپسانگ سوچونگ )چای دودی( که 
شاید مشهورترین چای چینی باشد، از تپه های شمال فوجیان می آید. اکثر 

چای های باروتی در پینگشوئی در استان چجیانگ تولید می شود.
۴۴- ذرت خوشه ای )سورگوم(. نوشیدنی ملی چین عمومًا از ذرت خوشه ای به 
دســت می آید اما گاهی اوقــات از گندم، جو، ارزن و برنج چســبناک هم 
اســتفاده می کنند. می گویند منشأ آن قرن ها پیش استان سیچوآن در غرب 

چین بوده است. 
 ۴۵- دیدی چوشــینگ. غول هم ســفری آنالین چین )که بــه کاربران اجازه 
می دهد از طریق اســمارت فون خود تاکسی سفارش دهند( رشد سریعی را 
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تجربه می کند. اوبر و دیدی تا سال پیش رقابتی بسیار شدید داشتند تا اینکه 
شرکت چینی کسب و کار رقیب آمریکایی اش را در چین خرید. ارزش این 

شرکت بیش از ۵۰ میلیارد دالر برآورد شده است.
۴۶- عبارت Taikonauts. این اســم از کلمه ی چینی تایکونگ به معنای فضا 
برداشت شده است. برنامه ی فضایی چین در دهه ی ۱۹۶۰ کلید زده شد اما 
ســال ۲۰۰۳ بود که اولین چینی  )یانگ لیوئی( با فضاپیمای شنژو ۵ به فضا 
فرستاده شد. چین سومین کشور دنیا پس از آمریکا و روسیه است که انسان 

را به مدار زمین فرستاده است.
۴۷- آنها همه تیم های فوتبالی هســتند که در فصل ۲۰۱۷ در سوپر لیگ چین 
رقابت کرده اند. لیگ اصلی فوتبال چین در سال ۲۰۰۴ با ۱۲ تیم آغاز به کار 
کرد که حاال به ۱۶ تیم افزایش یافته است. در سال های اخیر تیم های چینی 
مبلغ هنگفتــی را خرج کرده اند تــا نام های بزرگ فوتبــال جهان از جمله 

کارلوس ته وز آرژانتینی و اسکار برزیلی را جذب کنند.
۴۸- آی وی وی. آی که احتماال مشــهورترین هنرمند چینی در دنیاست بر سر 
انتقــادات صریحش از وضعیــت آزادی بیان در چیــن، رابطه ی خوبی با 
مقامات دولتی ندارد. او در سال ۲۰۱۱ به اتهام فرار مالیاتی به مدت ۸۱ روز 

زندانی شد و چهار سال اجازه ی خروج از کشور نداشت.
۴۹- فانوس قرمز را برافراز. این فیلم باعث شد بازیگرش گونگ لی که در چین 
به خاطر فیلم های ذرت ســرخ و جو دوو مشهور بود به ستاره ای بین المللی 
تبدیل شــود. در این فیلم او نقش همســر جوان و چهارم مردی ثروتمند را 
برعهده دارد که همراه با سه همسر دیگر در عمارتی بزرگ زندگی می کند و 
این ســه زن علیه او که زیبا و تحصیل کرده اســت دست به توطئه می زنند. 
علت نامگذاری فیلم: فانوس قرمز بیروِن اتاق  زنی آویزان می شود که شوهر 

پیر، او را ترجیح می دهد.
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۵۰- زندگی های خصوصی. این گل سرسبِد دوران آرت دکو )سبک هنری رایج 
در ســالهای حدود ۱۹۳۵-۱۹۲۰( در ۱۹۲۹ افتتاح شــد و افراد ثروتمند و 
مشــهور از سراسر دنیا را جذب خود کرد. این هتل به »عمارت شماره یک 
شــرق دور« شــناخته می شــد و موقعیت عالی اش در منطقه بوند، محل 
پیاده روی تفریحی کرانه ی شــانگهای و جاده ی نانجینگ با فروشگاه ها و 
زندگی شــبانه اش علت این نامگذاری بود. چارلی چاپلین و جورج برنارد 

شاو از مهمانان مشهور این هتل بودند.
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مرزها و آدم ها
بین الملل

۱- آمریکا )۸۹(، سوئیس )۴۶(، عراق )۳۴(، آلمان )۳۰(، نیوزلند )۲۳( و 
روسیه )۹(.

۲- ۷۲ کشور. در ۴۵ کشور این قوانین عالوه بر مردان بر زنان هم اعمال می شود.
۳- ۱۹۲ کشــور. در میان اعضای آن ســودان جنوبی و تیمور شــرقی هم دیده 

می شوند اما کوزوو و فلسطین عضو نیستند.
۴- کشورهای پاکستان، اردن، ترکیه، قبرس، مصر، ایران و رژیم اسراییل. 
دانشمندان در این پروژه روی توسعه دستگاه شتاب دهنده ی ذرات همکاری 

می کنند.
۵- یهودیت. که همچنین پایین ترین شکاف جنسیتی را داراست.

۶- اســالم. انتظار می رود که اسالم رشدی ۷۰ درصدی را تجربه کند، یعنی دو 
برابر سرعت رشد جمعیت جهان. برآورد شده که اسالم در نیمه ی دوم قرن 

کنونی، مسیحیت را به عنوان بزرگ ترین مذهب دنیا پشت سر بگذارد.
۷- ســریر مقدس )اسقف نشــین شهر رم( و کشور فلســطین. کشورهای 
غیرعضو درگذشته ۱۶ بار وضعیت ناظر پیدا کرده اند - عمومًا به خاطر وتوی 

یکی از اعضای دائمی شورای امنیت.
یه، افغانستان و عراق. در سال ۲۰۱۶ حدود ۱.۲ میلیون درخواست  ۸- ســور
پناهندگی پر شــد که نســبت به آمار ۱.۳ میلیونی سال ۲۰۱۵ کاهش نشان 
می دهد. )البته بعضی از این درخواســت ها از سوی یک نفر برای دریافت 
پناهندگی از کشورهای مختلف پر شده است.( آلمان در این دو سال تقریبًا 

🔺



141جواب ها

نیمی از همه ی درخواست ها را پذیرفته است.
۹- سوئد، چون سیاست بی طرفی در جدال های مسلحانه را دنبال می کند. البته 

این کشور در مانورهای ناتو شرکت می کند.
۱۰- کودک ربایی بین المللی. کشــورها در معاهده ی سال ۱۹۸۰ ملزم شده اند 
که کودکان ربوده شده را به کشور محل سکونت شان برگردانند. این معاهده ی 

مهمی است که قوانین بین المللی به فرزندی پذیرفتن را شکل می دهد.
۱۱- ۱۰.۳ میلیون نفر تا سال ۲۰۱۷. اگر مجمع الجزایر سیشل را حساب نکنیم، 

آمریکا بیشترین تعداد زندانی به نسبت جمعیت را دارد.
۱۲- بــا در نظر گرفتن معیار مدرن برای تهیدســتی، ۱۱ درصد. این معیار یعنی 
 Purchasing power( اینکه شــخصی با توجه به برابــری قدرت خریــد
parity( در ســال ۲۰۱۱ روزانه کمتر از ۱.۹۰ دالر خرج کند. جهان در حال 

حاضر با فقرای کمتری روبروست: در سال ۱۹۸۱ حدود ۴۲ درصد جمعیت 
جهان به شدت فقیر بود.

۱۳- جمهــوری آفریقای مرکــزی، کنگو، مالی، منطقه دارفور ســودان، 
سودان جنوبی.

۱۴- ۷۷۵ نفر. در ژوئن ۲۰۱۷ هنوز ۴۱ نفر در آنجا بازداشت بودند.
یل،  ۱۵- پنج کشور از این لیســت: آرژانتین، استرالیا، بلژیک، بولیوی، برز
یکا، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهــوری دومینیکن،  کاســتار
اکوادور، مصر، یونــان، هندوراس، لبنــان، لوکزامبورگ، مکزیک، 

جمهوری نائورو، پاناما، پاراگوئه، پرو، سنگاپور، تایلند و اروگوئه.
۱۶- حدود یک چهارم. این رقم از آمار دهه ی نود اندکی پایین تر است.

۱۷- تریگوه لی )نروژ(، داگ هامرشولد )سوئد(، او تانت )میانمار(، کورت 
والدهایم )اتریــش(، خاویر پرز دکوئیار )پــرو(، پطرس غالی )مصر(، 
کوفی عنان )غنا(، بان کی مون )کره جنوبی(، آنتونیو گوترش )پرتغال(
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۱۸- چین، روسیه، ژاپن، سوئیس، انگلیس، ایتالیا. دامنه ی آمار ازدواج در 
این کشــورها از حدود ۱۰ ازدواج به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در چین تا کمتر از ۴ 

ازدواج به ازای هر هزار نفر در ایتالیا متغیر است.
۱۹- »کامــاًل« پایین تــر از دو درجه ســانتیگراد بــاالی میانگین دوران 
پیشــاصنعتی. از آنجا که جهان همین حاال در حــدود ۱.۲ درجه گرم تر 

شده، این طرح کاماًل بلندپروازانه به نظر می رسد.
۲۰- در تمام این کشورها جز روسیه جمعیت افراد متولد خارج باالی ۱۰ درصد 
است و در تمام این کشورها به روسیه این روند بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ 

در حال رشد بوده است. در روسیه این رقم تغییر نکرده است. 
۲۱- ۱۴. کوهنوردان همه ی آنها را فتح کرده اند. بلندترین شــان قله ی اورست تا 

حاال بیش از ۷۰۰۰ بار فتح شده است.
۲۲- ۷ سال. کمیته ی حقوق کودک سازمان ملل توصیه کرده که »حداقل بی قید 

و شرط« سن مسئولیت کیفری ۱۲ سال باشد.
 ۲۳- قلمرو مشترک المنافع دومینیکا. با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دالری به 
اضافه ی هزینه های دولتی و یک مصاحبه، می توانید شهروندی این جزیره 

کوچک کارائیبی را بخرید.
۲۴- الف( ۱۹۴۵ ب( ۱۹۴۸ ج)۱۹۹۵. 

یل. ۲۵- ج( برز
۲۶- آنها همه از کشــورهای آفریقایی بودند. تا ســال ۲۰۱۷ البته تحقیقاتی 
درباره ی کشــورهای غیرآفریقایی مثل افغانســتان، گرجستان و عراق به 

جریان افتاده اما هیچ کدام به صدور کیفرخواست منجر نشده است.
۲۷- حدود یک پنجم، بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۵. 
این رقم نســبت به ده سال قبلش که یک چهارم بود کاهش نشان می دهد. 
البته در میان مردان آفریقایی و مدیترانه ی شــرقی میزان مصرف سیگار در 

🔺
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حال افزایش است.
۲۸- به صدام حســین آخرین فرصت را می داد تا به بازرســی های تسلیحاتی 
گردن نهد و همین قطعنامه توجیه حقوقی آمریکا و متحدانش در حمله ی 

نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳ بود.
 ۲۹- دو پنجم. در نیمی از این کشورها دوره ی حکمرانی رهبران زن زیر پنج سال 

بوده است. )زمان معمول یک دوره  کامل دولت پنج سال است.(
۳۰- اســتونی که در آن مادران می توانند برای ۳ سال خانه بمانند و یک سال و 
نیم حقوق دریافت کنند. ســخاوتمندترین کشورها در این حوزه عمومًا در 
اروپای مرکزی و شرقی هستند که دولت ها از ترس کاهش سریع جمعیت 

در حال تشویق زوج ها به فرزندآوری بیشترند.
۳۱- طوالنی ترین ســخنرانی که در مجمع عمومی ســازمان ملل انجام شده. 
نمایندگان سازمان  ملل باید خود را خوش شانس به حساب آورند: کاسترو 
در کنگره ی ســال ۱۹۸۶ حزب کمونیســت در هاوانا ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه 

سخنرانی کرد. 
۳۲- در ۱۹۸۰، بعد از کمپین جهانی ایمن ســازی به وسیله ی سازمان بهداشت 

جهانی. آخرین مورد شناخته شده در سومالی در ۱۹۷۷ دیده شد.
۳۳- هندوراس، الســالوادور و ونزوئال. طبق آخرین آمار، نرخ قتل نسبت به 

۱۰۰ هزار نفر جمعیت به ترتیب ۷۴.۶، ۶۴.۲ و ۶۲ نفر بوده است.
۳۴- ۴ درصد، بر اساس تحقیقی که دو جراح مغز و اعصاب انجام داده اند. البته 
تعــداد زیــادی از ســایت های غیرتخصصی مثــل Tumblr هــم تصاویر 

هرزه نگارانه منتشر می کنند که در این آمار لحاظ نشده اند.
۳۵- کمی بیشتر از نصف )۵۴ درصد(. این رقم در ۱۹۶۰ حدود یک سوم بود. 

درصد شهرنشینان همچنان در حال افزایش است.
ین به دنیا آمده اند. در سیستم خصوصی مراقبت درمانی  ۳۶- آنها به روش سزار

🔺
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برزیل از هر ۱۰ تولد ۹ تای آن سزارین است.
یس د( سیاتل. ۳۷- الف( نیویورک ب( الهه ج( پار

۳۸- هیــچ، چون چنین دســتورالعملی وجود نــدارد. البته کمتــر از نیمی از 
کشورهای جهان به نوپدرها چند روزی مرخصی می دهند.

۳۹- ۰.۷ درصد درآمد ناخالص ملی. در سال ۲۰۱۵ فقط شش کشور ثروتمند 
- انگلیس، دانمارک، لوکزامبورگ، هلند، نروژ و ســوئد - این خواسته را 

محقق کردند.
۴۰- الف( آتن ب( برلین ج( مونیخ د( بارسلونا.

۴۱- قرن نوزدهم )اگر سالش را درســت گفتید امتیاز اضافه دارید: ۱۸۱۵( در 
اندونزی، وقتی که آتش فشــان کوه تامبورا فوران کرد. این فوران با خود 
خاکستر، مواد مذاب، سونامی  و قحطی آورد و ۶۰ تا ۱۲۰ هزار نفر را کشت. 
تأثیــر آن بر آب و هوای جهان آنچنان بود که ســال ۱۸۱۶ را »ســال بدون 

تابستان« لقب دادند. 
۴۲- حدود یک چهــارم )۲۶ درصد(. چنین قوانینی عمومــًا در خاورمیانه و 
شــمال آفریقا معمول اند. قوانین مربوط به ارتداد بیشتر در آنجا و در آسیا و 
آفریقای جنوب صحرا دیده می شود اما قوانین مربوط به کفرگویی و توهین 

به مقدسات در همه ی مناطق جهان شایع است.
۴۳- میانگین جهانی امید به زندگی برای کسانی که بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ 
به دنیا آمده اند ۷۱ ســال است. ژاپنی ها بیشــترین امید به زندگی را دارند 
)۸۳.۷ سال( و مردم سیرالئون کمترین را )۵۰.۱ سال(. میانگین سن امید 
به زندگی به طور کلی به ســرعت در حال افزایش است. این رقم طی چهار 

نسل اخیر بیشتر از ۸۰۰۰ ساِل گذشته رشد داشته است. 
۴۴- یاســر عرفات، اســحاق رابین و شــیمون پرز آن را در سال ۱۹۹۴ برای 
تالش هایشــان در روند صلــح خاورمیانه دریافت کردند. الن جانســون 
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ســیرلیف، لیما گبوی و تــوکل کرمان در ســال ۲۰۱۱ برای تالش های 
صلح آمیزشان در جهت حقوق زنان این جایزه را بردند.

۴۵- اســتونی. در این مسیر، شــهروندی نصیب تان نمی شود اما نوعی هویت 
دیجیتــال می گیرید. اولین دریافت کننــده اش ادوارد لوکاس، روزنامه نگار 

اکونومیست بود.
یلنــد و اوکرایــن. نیوزیلنــد بــه محل پررونــق تولید   ۴۶- آمریــکا، نیوز
»های کننده های قانونی« هم تبدیل شــده چون قاچاقچی های مواد مخدر 
تمایل اندکی به ســرویس دهی به چهار میلیون ساکن این جزیره ی دور در 

جنوب اقیانوس آرام دارند.
۴۷- ســوئد در اواخر دهــه ی ۱۹۵۰ مناظره  میان رهبران احــزاب را تلویزیونی 
پخش کرد. آمریکا در ۱۹۶۰ اولین مناظره ی تلویزیونی نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری )بین جان اف. کندی و ریچارد نیکسون( را پخش کرد. 
می گویند ظاهر عرق کرده ی نیکسون از نگاه بینندگان دور نماند و به باختش 

کمک کرد.
۴۸- با بررسی ریسک هایی مثل گرم شدن زمین یا احتمال استفاده از تسلیحات 
اتمــی تخمین می زند که جهان چقدر به مصیبتــی فاجعه آمیز نزدیک 
است. »ســاعت آخرالزمان« را ســازمان غیرانتفاعی »بولتن دانشمندان 
اتمی« ابداع کرد و در حال حاضر دو دقیقه و نیم تا نیمه شب فاصله دارد. 
در ۱۹۵۳ بعــد از آنکه آمریکا اولین بمب هیدروژنــی اش را امتحان کرد و 
روس ها هم در واکنش بمب خودشان را امتحان کردند، ساعت به دو دقیقه 

تا نیمه شب رسید.
۴۹- چاقی در کودکان. تعداد کودکان ۰ تا ۵ ســاله که دچار اضافه وزن اند بین 
سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ یک سوم افزایش یافته است. طبق پیش بینی ها اگر 
جهان کاری نکند تا ســال ۲۰۲۵ این رقم حدود ۷۰ درصد دیگر هم افزایش 

🔺
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خواهد داشت.
۵۰- آفریقا، طبق تحقیقی که سازمان بهداشت جهانی انجام داده است در سال 
۲۰۱۳ در آفریقا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۶.۹ کشــته در تصادفات جاده ای 
وجود داشت. این را مقایسه کنید با آمار ۹.۳ نفر اروپا که سرانه خودرو در 

آنجا ۱۰ برابر آفریقاست.
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اسرار شرکتی
کسب وکارها

۱- اپل. ایده ی نام شــرکت از رژیم غذایی آن روزهای استیو جابز - میوه خواری 
- و دیدار او از یک باغ سیب زاده شد. افسانه های زیادی درباره ی لوگوی 
کنونــی - ســیب گاززده - وجود دارد مثل خودکشــی آلــن تورینگ پدر 
کامپیوترهای شــخصی با سیب مسموم یا داســتان آدم و حوا. اما واقعیت 
کســل کننده تر از اینهاســت. طبق گفته ی طراح لوگو، گاززدگی به سیب 
اضافه شد تا اندازه ی میوه برای بیننده مشخص شود و آن را با گیالس اشتباه 

نگیرند.
 )FHI( ۲- سوبارو. خودروســاز ژاپنی که زیرمجموعه ی صنایع سنگین فوجی
اســت. ســتاره ی بزرگ نشــانه ی FHI اســت و پنج ســتاره ی کوچک تر 
شرکت هایی هستند که در ۱۹۵۳ گرد هم آمدند تا شرکت بزرگ تر را تأسیس 
کنند. در لوگو فقط شش ســتاره دیده می شود چون دو تا از هفت ستاره ی 
صورت فلکی آن چنان به هم نزدیکند که نمی توان آن را با چشــم غیرمسلح 

تشخیص داد.
۳- مزدا. این اسم از اهورامزدا، خدای زرتشتی گرفته شده است که نماد خرد به 
حســاب می آید. بنیانگذار شــرکت یعنی جوجیرو ماتسودا فردی به شدت 
معنــوی بود، اما احتمااًل تلفظ اشــتباه نامش به وســیله ی غربی ها در این 

انتخاب بی تأثیر نبوده است.
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۴- آدیداس و پوما. دلیل دقیق دشمنی آدولف )آدی( داسلر و برادرش رودولف 
 Gebrüder را نمی دانیم. اما به هر حال جدایی آن دو باعث نابودی شــرکت
Dassler Schuhfabrik و تأســیس این دو برند مشــهور کفش و پوشاک 

ورزشــی شد. مقر اصلی هر دو شرکت هنوز در دو طرف کرانه ی رود اوراخ 
در هرتسوگن آوراخ، شهر کوچکی در جنوب آلمان، قرار دارد. 

۵- گوگل. در ۱۹۹۶ لری پیچ و سرگئی برین برنامه ی موتور جست وجوی خود 
را BackRub نام گذاشــتند تــا روی اهمیت لینک های ورودی به ســایت 
)back links( تأکید کرده باشــند. آن دو بعدها در یک جلسه ی جستجوی 
ایده به کلمه ی Googol رســیدند که عدد ۱ است با ۱۰۰ صفر جلوی آن. اما 
موقعی که خواســتند در دســترس بودن دامین را در اینترنت چک کنند به 

اشتباه Google تایپ کردند و گوگل متولد شد.
۶- صدف. واردات صدف از شــرق دور آغازگر کسب و کار صادرات/واردات 
ســاموئل بود: او ابزار و ماشــین آالت و منســوجات را به ژاپــِن در حال 
صنعتی شــدن و شرق دور می فرســتاد و در عوض برنج، ابریشم، چینی و 
ظروف مســی را به اروپــا و خاورمیانه وارد می کرد. در جریان ســفری به 
جمهوری آذربایجان او به نفت عالقمند شــد. همزمان شرکت نفت رویال 
داچ در هند شرقی- از مستعمرات هلند- نفت تولید می کرد که در ۱۹۰۷ با 

شل ادغام شد و رویال داچ شل به وجود آمد.
۷- اپل از این شعار بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ استفاده کرد و میلیون ها هوادار 

سرسختش آن را با جان و دل پذیرفتند.  
۸- ِد بیرز)De Beers(. شــرکت تبلیغاتی NW Ayer در ۱۹۴۷ این شعار را برای 
این شــرکت اســتخراج و تجارت الماس انتخاب کــرد. می گویند کمپین 
تبلیغاتی باعث شــد مردم به حلقه ی نامزدی الماس روی آورند، چیزی که 

پیش از آن هنگام پذیرفتن پیشنهاد ازدواج رسم نبود.  
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۹- خط هوایی یونایتد. شــعارش را لئو برنت تبلیغاتچی مشهور در ۱۹۶۵ خلق 
کرد و تا ۱۹۹۶ از آن اســتفاده می کردند. یونایتــد در ۲۰۱۳ دوباره به همین 
عبارت رجعت کرد اما چهار سال بعد و به دنبال رسوایی اخراج خشونت بار 
مســافِر بلیت دار از پروازی که بیش از ظرفیت بلیت فروخته بود، این شعار 

دستمایه ی تمسخر عمومی یونایتد قرار گرفت.
۱۰- برگر کینگ. شرکت تبلیغاتی BBDO این عبارت را در سال ۱۹۷۳ ابداع کرد 
و برای دهه ها از آن اســتفاده شد. در ســال ۲۰۱۴ برگر کینگ آن ایده را به 

شیوه ای تازه در شعار Be Your Way به کار برد.
۱۱- فولکس واگن. شرکت تبلیغاتی DDB )یا همان دویل دین برنباخ( در ۱۹۵۹ 
ایــن ایده را مطرح کرد تــا آمریکایی ها را متقاعد کند که از عشق شــان به 
خودروهای بزرگ بنزین خوار ســاخت دیترویت دست بردارند و در عوض 

فولکس قورباغه ای کوچک )بیتل( ساخت آلمان را انتخاب کنند.
۱۲- آویس. این شعار را هم در ۱۹۶۲ شرکت تبلیغاتی DDB پیشنهاد کرد. آویس 
شــرکت کرایه ی خودرو که همیشــه در رقابت با شرکت هرتز در رده ی دوم 
قرار داشــت آن زمان قصد داشــت ضرِر چندین ساله را جبران کند. به نظر 
می رســد که کمپین جدید جواب داد و شــرکت دوباره به سوددهی رسید. 
شــعار در سال ۲۰۱۲ کنار گذاشته شــد و جایش را به »این فضای توست« 

داد. 
۱۳- از نام بنیانگذار شرکت جیمز کش پنی )James Cash Penney(. او اولین 
فروشگاهش را در ۱۹۰۲ با دو شریک در وایومینگ راه انداخت. این شرکت 

خرده فروشی حاال ۱۰۰۰ شعبه در سراسر آمریکا دارد. 
۱۴- فرانک وینفیلد وولورث. اولین فروشگاه وولورث در ۱۸۷۸ در یوتیکا در 
نیویورک تأسیس شــد و از این نام هنوز در فروشــگاه های این شرکت در 
اتریش، آلمان و مکزیک اســتفاده می شود. فروشگاه های زنجیره ای فوت 
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الکر که در آن کاالهای ورزشــی فروخته می شــود از وابســتگان مستقیم 
فروشگاه اولیه ی وولورث هستند.

۱۵- لئون لئون وود بین. در ۱۹۱۲ در فری پورت در ِمین آمریکا بنیان  گذاشــته 
شد. فاصله ی دفتر مرکزی کنونی  این برند پوشاک تا محل اولین فروشگاهش  

         یک پیاده روی کوتاه است.
۱۶- این شــرکت را در ۱۹۶۲ در لس آنجلس هرب آلپرت )نوازنده ی مشــهور 
ترومپت و عضو گروه موسیقی تیوانا بَرس( و جری موس بنیان گذاشتند. 
A&M یکی از بزرگ ترین شرکت های مستقل موسیقی دنیا بود و گروه هایی 

مثل کارپنترز، پلیس و برایان آدامز جزو ســتارگانش بودند. این شرکت در 
نهایتا در سال ۱۹۸۹ بخشی از شرکت پلی گرم و در ۱۹۹۸ یونیورسال موزیک 

شد.
۱۷- از نام جوزف سیریل بمفورد، مؤسس آن. این غول تولیدکننده ی تجهیزات 
ســاخت و ساز در ۱۹۴۵ تأسیس شــد تا یدک کش کشاورزی تولید کند و 

هنوز هم به دست خانواده بمفورد اداره می شود.
 )Ingvar Kamprad( ۱۸- از مجموع حروف اول اسم مؤسسش اینگوار کمپراد
به همراه حرف اول کلمه Elmtaryd )نام مزرعه ای که در آن به دنیا آمد( و 
Agunnaryd دهکــده ای که در آن بزرگ شــد. کمپراد این شــرکت را در 

۱۹۴۳ به عنوان کســب و کار فروش پستی میز آشپزخانه راه انداخت و پنج 
سال بعد فروش اسباب خانه را آغاز کرد. 

۱۹- فارســت مارس و ویلیام بروس موری. فارســت مــارس که خانواده اش 
شرکت شــیرینی پزی داشتند، این ایده را در جریان جنگ داخلی اسپانیا از 
سربازان انگلیسی گرفت: شکالت های آنها روکش شکری سفتی داشت تا 
در گرما آب نشــوند. موری با مارس شریک شد چون او عضو خانواده ی 
هرشــی بود و همین خانواده جیره بندی شکالت در جریان جنگ را تحت 
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کنترل داشتند. 
۲۰- لویی ویتون موئه هنســی. لوئی ویتون شــرکت تولید چمدان خود را در 
۱۸۵۴ در پاریس به راه انداخت. کلود موئه و ریچارد هنسی هم بنیانگذاران 
دو شــرکت تولیدکننده ی نوشــیدنی بودند که یکی در ۱۷۴۳ تأسیس شد و 
دیگری در ۱۷۶۵. این دو شــرکت در ۱۹۷۱ در هم ادغام شــدند. سپس با 
ادغام شــرکت آنها در لویی ویتون در ۱۹۸۷ لویی ویتون موئه هنسی شکل 
گرفت که حاال بزرگ ترین شرکت تولیدکننده ی محصوالت لوکس دنیاست 

که ۷۰ برند مشهور از جمله دیور و ژیوانشی در بین آنها دیده می شود.
۲۱- یاهو. جاناتان ســوئیفت در کتاب ســفرهای گالیور این گونه ی خیالی را با 
ظاهر ناخوشــایند و رفتار نامطبوع توصیف کرده بود. کم کم این کلمه وارد 
زبان انگلیسی شــد و معنای فرد با رفتار خشن یا زمخت را می دهد. یاهو 
 Yet Another Hierarchically عــالوه بر این از حروف اول کلمات عبارت
Officious Oracle برداشــت شــده که کم وبیش این معنا را می دهد: یک 

آقاباالسر عقل کل دیگر!
 International Business( بین المللــی  تجــاری  ماشــین های   -۲۲
Machine). این شرکت فناوری اطالعات و مشاوره ای که به »آبی بزرگ« 

مشــهور است در ۱۹۱۱ با نام شرکت محاسبه، جدول بندی و ضبط یا همان 
Computing Tabulating Recording Company تأســیس شد؛ اگر چه 

ریشه هایش به اواخر قرن نوزدهم برمی گردد. 
۲۳- حروف اول Bayerische Motoren Werke یا موتورسازی باواریا. این 
شرکت در ۱۹۱۶ تأسیس شد تا موتور هواپیما بسازد و در ۱۹۲۸ بود که تحت 
لیسانس شرکت انگلیسی آستین شــروع به ساخت خودرو کرد. در ۱۹۳۲ 

این شرکت شروع به ساخت خودروهای طراحی خود کرد.
۲۴- حــروف اول Fabbrica Italiana Automobili Torino یا کارخانه ی 
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تولید خودرو ایتالیایی تورین. این شرکت را جووانی آنیلی در ۱۸۹۹ تأسیس 
کرد و ســال بعد اولین کارخانه اش را باز کرد که ســاالنه ۲۴ ماشین  تولید 
می کرد. فیات، تحت مالکیت خانواده آنیلــی، در نهایت برندهای فراری، 
مازراتی و النچیا را خرید. در ســال ۲۰۱۴ دو شرکت فیات و خودروسازی 

کرایسلر در هم ادغام شدند و فیات کرایسلر اتومبیلز به وجود آمد. 
۲۵- آن ســه حرف M از Minnesota Mining and Manufacturing آمده 
است. شرکت در ۱۹۰۲ با هدف استخراج اکسید آلومینیم شروع به کار کرد. 
با آنکه این ایده ناموفق از کار درآمد، شــرکت به ســمت دیگر مواد و دیگر 
محصــوالت رفت. در ۱۹۲۵ یک تکنیســین جوان در آن چســب کاغذی 
اســکاچ را اختراع کرد و در ۱۹۸۰ کاغذ یادداشت های رنگی چسب دار به 
بازار معرفی شــدند که دامنــه ی محصوالت متنوع و کاربردی شــرکت را 

گسترش داد. 
۲۶- نام Lucky Goldstar. این گروه تولیدی کره ی جنوبی در ۱۹۵۸ از ادغام 
دو شــرکت کره ای الک-هوئی )که الکی تلفظ می شود( و گلداستار شکل 
گرفت. شــرکت اولی لــوازم خانگــی می فروخت و دومــی محصوالت 
الکترونیک مثل رادیو، تلویزیون، یخچال، ماشــین لباسشــویی و دستگاه 
تهویــه ی هوا تولید می کرد. نام شــرکت در ۱۹۹۵ به LG تغییر کرد. شــعار 

Life’s Good از حروف اول نام ال جی گرفته شده است.

۲۷- نیکی الئودا. الئودا در ســال ۱۹۸۲ پایان دوران بازنشستگی اش را اعالم 
کرد و در ۱۹۸۴ دوباره قهرمان شد. الئودا ایر در سال ۲۰۰۰ زیرمجموعه ی 
هواپیمایی اتریش شد و تا سال ۲۰۱۳ هم نامش روی هواپیماها دیده می شد.
۲۸- سالوادور دالی. با وجود کشیدن نقاشی ساعت های در حال ذوب شدن و 
نگه داشــتن یک گربه سان وحشی با نام بابو به عنوان حیوان خانگی، شاید 
سوررئال ترین کار این هنرمند اسپانیایی رابطه اش با این برند آب نبات چوبی 
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بود. انریک برنات بنیانگذار شــرکت، دوســت دالی بــود و لوگو در ۱۹۶۹ 
موقعی که این دو در رستوران ناهار می خوردند طراحی شد. 

۲۹- شــرکت Pierce & Pierce. بیتمــن در این شــرکت تخیلی، متخصص 
ادغام ها و خرید شرکت هاســت. شــرمن مک کوی، قهرمان رمان »آتش 

نخوت« تام وولف هم در این شرکت کار می کند. 
۳۰- فیلم Up in the Air یا پا در هوا. این فیلم در سال ۲۰۰۹ اکران شد و تعداد 
زیادی از کسانی که این متخصص کوچک سازی شرکت ها در فیلم اخراج 
می کند، درواقع بازیگر نیستند. آنها مردمی عادی اند که واقعًا در آن زمان از 

کار اخراج شده بودند.
یشن. فیلم از رمان سال ۱۹۶۸ فیلیپ ک. دیک با نام »آیا  پور ۳۱- تایرل کور
آدم مصنوعی ها خواب گوســفند برقی می بینند؟« اقتباس شــده است. در 
واقع کاماًل معلوم نمی شــود آیا دکارد واقعا روبوت اســت یــا نه، اگر چه 

کارگردان بعدها تاکید کرد که او روبوت بوده است. 
۳۲- فیلم ۲۰۰۱: یک اودیسه ی فضایی. در این حماسه ی علمی خیالی استنلی 
کوبریک، که بر اساس رمان آرتور سی کالرک ساخته شده، HAL کامپیوتری 
ذی شــعور اســت که تالش می کند خدمه ی فضاپیمایی در مسیر سیاره ی 
مشتری را از بین ببرد، چرا که آنها به هدف این مأموریت مشکوک شده اند. 

حامیان هوش مصنوعی حواس شان باشد.
۳۳- هواپیمایی اوشــیانیک. از این نام بارها در ســینما و تلویزیون استفاده 
شده، که مشهورترین شان سریال الست است. سقوط پرواز ۸۱۵ اوشیانیک 
بر فراز جزیره ای مرموز، شش فصل سردرگمی سرگرم کننده را برای بینندگان 

آغاز کرد. 
۳۴- کرویدون. سابقه ی این فرودگاه به جنگ جهانی اول برمی گرد، زمانی که 
یگان پروازی پادشــاهی بریتانیا در بدینگتون مســتقر شــده بود تا جلوی 

🔺
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حمالت زپلین ها )کشــتی های هوایی( آلمانی به لنــدن را بگیرد. در ۱۹۲۰ 
فــرودگاه لندن از یک منطقــه فرود موقت در فضای باز هانســلو هیث به 
کرویدون انتقال یافت و کرویدون-پاریس به شلوغ ترین مسیر هوایی جهان 

مبدل شد.
۳۵- لو بورژه. این فرودگاه در ۱۹۱۹ افتتاح شــد. چارلز لیندبرگ اولین پرواز 
بــدون توقف از نیویورک تا پاریس را با هواپیمــای تک موتوره اش - روح 
سنت لوئیس - همین جا فرود آورد. حاال این فرودگاه به جت های تجاری 
خدمات می دهد و محل برگزاری نمایشــگاه هوایی پاریس است که یکی از 

بزرگ ترین نمایشگاه های صنعت هواپیمایی دنیا به حساب می آید.
۳۶- اندی وارهول. او که از بنیانگذاران پاپ آرت به حساب می آید کارش را به 
عنوان هنرمند در بخش تبلیغات در مجالت شــروع کرد؛ اما در اوایل دهه 
۱۹۶۰ به خلق آثار هنری بر اساس تصاویر تولید انبوه شده از فرهنگ عامه ی 
آمریکایی دست زد. برآورد شده که در زمان مرگش در ۱۹۸۷ سرمایه او بالغ 

بر ۵۱۰ میلیون دالر بود.
۳۷- کالوین کولیج. او این گفته ی مشــهور را در ۱۹۲۵ در ســخنرانی اش در 
انجمن ســردبیران روزنامه های آمریکا در واشنگتن دی سی بیان کرد. این 
رئیس جمهور آنقدر کم حرف و تودار بود که به او »کال ساکت« می گفتند. 
نقل است که دوروتی پارکر، نویسنده ی شوخ طبع آمریکایی وقتی خبر مرگ 

او را شنید گفت: »از کجا می دانند ُمرده؟«
۳۸- وارن بافت. بافت که به »دانای اوماها« مشــهور است یکی از موفق ترین 
ســرمایه گذاران تاریــخ بــه حســاب می آید. برکشــایر هاتاوی، شــرکت 
سرمایه گذاری او ســهام عمده ای در بسیاری از شرکت های مشهور دنیا از 

جمله نت جتس، کرفت هاینز و کوکاکوال دارد.
۳۹- وینســتون چرچیل. نخســت وزیر بریتانیــا در دوران جنگ جهانی دوم 
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عالقه ی غیرقابل کنترلی به سیگار و الکل داشت. با وجود مشغله ی زیاد، 
از او آثار نوشتاری فراوانی به جا مانده که یک دلیلش بدهکاری دائمی او به 

خاطر سبک زندگی گرانقیمتش بود.
۴۰- آمریکا. آمریکا حدود یک پنجم گاز طبیعی دنیا را تولید می کند. روسیه با 

اختالف اندکی دوم است.
۴۱- روسیه. روسیه و عربستان سعودی در سال های اخیر جای خود را عوض 

کرده اند. آمریکا در رتبه سوم است.
۴۲- چین. این کشــور با اختالف زیادی بزرگ ترین تولیدکننده ی زغال سنگ 

جهان است. آمریکا، هند و استرالیا در رده های بعدی قرار دارند.
۴۳- جمهوری چک. ســرانه مصرف در جمهوری چک در سال ۲۰۱۵ حدود 

۱۴۲.۴ لیتر بوده است. 
۴۴- لورآل. در ۱۹۰۷ اوژن شــولر، شیمیدان فرانسوی با ابداع اولین رنگ موی 
مصنوعی دنیا و فروش آن به آرایشگرهای پاریس شرکت خود را راه انداخت. 
او نام این محصول جدیدش را اورئول )هاله( گذاشــته بود. لیلیان بتانکور، 
دختــر او و بزرگ ترین ســهام دار لــورآل، در زمان مرگش در ســال ۲۰۱۷ 

ثروتمندترین زن جهان بود.
۴۵- کام کســت. این شــرکت آمریکایی به لحاظ درآمد بزرگ ترین شــرکت 
رسانه ای و تلویزیونی دنیاست. کام کست در ۱۹۶۳ در توپلو در می سی سی پی 

به عنوان شرکت تلویزیون کابلی با ۱۲۰۰ مشترک آغاز به کار کرد.
۴۶- اینتل. بزرگ ترین تولیدکننده ی تراشه های کامپیوتری دنیا در ۱۹۶۸ تأسیس 
شــد و نامــش کوتاه شــده ی Integrated Electronics اســت که معنای 

دستگاه های الکترونیک یکپارچه می دهد.
۴۷- گوگل. اولین دیدار لری پیج و سرگئی برین زمانی بود که پیج به عنوان نامزد 
احتمالــی دکتراخواندن به اســتنفورد رفته بود. برین راهنمــای تور او در 

🔺
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محوطه ی دانشگاه بود.
۴۸- علی بابا. جک ما پاسخ چین به آمازون را در ۱۹۹۹ تأسیس کرد؛ آن هم در 
حالی که دو کسب و کار اینترنتی قبلی  او پیش از این شکست خورده بودند. 
عرضه ی اولیه ی ســهام علی بابا در بازار بورس در سال ۲۰۱۴ انجام شد که 
بزرگ ترین عرضه عمومی سهام در دنیا بود و جک ما را تبدیل به ثروتمندترین 

مرد چین کرد.
۴۹-  اوبر. این شرکت همسفری آنالین در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و حاال در ۶۰۰ 
شهر در سراســر دنیا فعالیت دارد. رانندگان تاکسی های سنتی از آن نفرت 
دارند و آنقدر بزرگ و موفق اســت که اسمش - مثل گوگل - تبدیل به فعل 
شده اســت )Uber it(. کاالنیک پس از چندین رسوایی در ژوئن ۲۰۱۷ از 

مدیرعاملی شرکت استعفا کرد.
۵۰- واشینگتن  پســت. بزوس که با بیل گیتس بر سر لقب ثروتمندترین مرد 
جهــان رقابت دارد این روزنامه را در ســال ۲۰۱۳ به مبلغ ۲۵۰ میلیون دالر 

خرید. 
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سرمایه های مغزی
مالی و اقتصاد

۱- یونان باستان که در آن به معنای مدیریت ملک یا خانوار است.
۲- توماس کارالیل، مورخ قرن نوزدهــم. او از این عبارت در کتابی که به نفع 

بازگشت بردگی نوشته بود استفاده کرد.
۳- ســیصدمین سالگرد تولد بانک ملی ســوئد، اولین بانک مرکزی دنیا. نام 
رسمی این جایزه »جایزه ی بانک ملی ســوئد در علوم اقتصادی در یادبود 
آلفرد نوبل« اســت و عده ای بــو برده اند که این جایــزه ی نوبل »واقعی« 
نیست. البته برندگانش جایزه ی خود را در همان مراسمی دریافت می کنند 

که دیگر برندگان می گیرند )به جز برندگان جایزه ی صلح نوبل.(
۴- الینور اوستروم در سال ۲۰۰۹. او روی مدیریت منابع مشترک تحقیق کرده 

بود. فقط یک چهارم دانشجویان علم اقتصاد در انگلیس زن هستند.
یاضیــات. با اینکه او از کمبریج مــدرک درجه یک ریاضی گرفت اما در  ۵- ر
دانشــگاه رتبه ی دوازهم را به دســت آورد. او اصواًل عادت داشت که اول 

شود.
۶- الــف( جان مینارد کینــز ب( میلتون فریدمن ج( پــل کروگمن د( پل 

ساموئلسون
۷- ریشه ی این عبارت، به نوشته ی فرهنگ مریام-وبستر، به اوایل قرن نوزدهم 
برمی گردد: به اســتفاده از آب برای بازکردن لوله، وقتی که با هوا بسته شده 
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بود. کاربرد اقتصادی آن دست کم به دهه ی ۱۹۲۰ برمی گردد: به این معنا که 
یک بســته ی محرک اقتصادی کوچک می تواند فعالیت اقتصادی 
بزرگ تــری به وجود آورد. ایــن عبارت را دونالد ترامــپ، آن طور که در 

مصاحبه با اکونومیست مدعی شد، ابداع نکرده است.
۸- الف( ســر توماس گرشام، یک ســرمایه گذار در دوره ی تودور. این ایده از 
دورانی می آید که ســکه ها از طال و نقره بودند. در تئوری، ارزش فلز آنها با 
قدرت خرید شــان برابر بود: ســکه ی نقره انــدازه ی همان قدر نقره ارزش 
داشــت. اما مصرف کنندگان کم کم از ســکه ی کم ارزش تر برای خرید کاال 
استفاده می کردند و سکه ی خالص را نگه می داشتند. کم کم فقط پول های 
کم ارزش شــده )بد( پخش شــد و مورد اســتفاده قرار گرفــت. ب( ژان-
باتیست سه، اقتصاددان فرانسوی. وقتی کاال یا خدماتی فروخته می شود 
درآمد ناشــی از آن- یا به صورت دستمزد یا سود- به اقتصاد باز می گردد. 
آنها که دستمزد و سود را دریافت می کنند می توانند برای خرید دیگر کاالها 
و خدمات پول داشته باشند. پس کاًل قرار نیست اشباع رخ دهد. ج( چارلز 
گودهــارت، اقتصاددان بریتانیایی این را در ۱۹۷۵ پیشــنهاد داد. این ایده 
برای انتقاد از برنامه ی دولت برای رسیدن به هدف رشد ذخیره پولی بود که 
پول گرایــان حامی اش بودند. به گفته گودهارت، اطــالع از هدف می تواند 
باعث تغیر رفتار افراد شود. در نتیجه هدف تعیین شده شاخص خوبی برای 

شناسایی پیشرفت نیست.
۹- الف( برابری قدرت خرید - معیاری برای مقایسه ی استانداردهای زندگی در 
کشــورهای مختلف ب( ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی - وقتی 
سرمایه گذاران خارجی در کشــور مقصد کارخانه راه می اندازند )اگر فقط 
سهام بخرند آن ســرمایه گذاری روی ســبد اوراق می شود.( ج( شاخص 

مدیران خرید - معیاری برای برآورد احساسات در کسب و کار.
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یکاردو. بر این اساس بازرگانی دو کشور ارزشمند است حتی  ۱۰- الف( دیوید ر
اگر یکی از آنها در تولید همه ی محصوالت بازدهی باالتری داشــته باشد. 
ب( الی هکشــر و برتیل اوهلین ج( ویلیــام جونز، لئون وارلز و کارل 
منگر به این نتیجه رســیدند که مطلوبیت هر محصول، با اضافه شــدن به 
تعدادش در نگاه مشــتری پایین می آید. داشتن یک ماشین، برای کسی که 
ماشین ندارد خیلی مفید است، اما برای کسی که ۱۹ ماشین دارد و بیستمی 

را می خرد کمتر مفید خواهد بود.
۱۱- روانشناســی. کانمن به همراه همکار ســابقش آموس تورســکی رشته ی 
اقتصاد رفتاری را پایه گذاشــتند که تأثیر مســائل روانی را روی تصمیمات 

اقتصادی ما بررسی می کند.
یچارد تالر از دانشــگاه شیکاگو. او ســاز و کار تعهد بدهی وثیقه شده ی  ۱۲- ر
ترکیبــی را مطالعه کرده اســت. ایــن از چیزی که به نظر می رســد خیلی 

سرگرم کننده تر است. 
۱۳- آنگس مدیسون. طبق برآورد او اقتصاد جهانی از زمان قرن اول میالدی 

تا حاال ۵۰۰ برابر شده است.
۱۴- الف( درآمد قبل از اعمال مالیات، افت ارزش و استهالک ب( نسبت 
قیمــت تعدیل شــده ادواری بــه ســود ج( اوراق با پشــتوانه ی رهن 
مســکونی. اولی معیاری کلیدی برای اندازه  گیری ســود تولیدشده ی هر 
شــرکت اســت. دومی روشــی برای ارزش گذاری کل بازار بورس بر پایه 
میانگیری ســود طی ده ســال است. ســومی اوراق قرضه ای هستند که با 
وام های خانه های مســکونی پشتیبانی می شــوند؛ همان ها که در به وجود 

آمدن بحران مالی ۸-۲۰۰۷ اقتصاد دنیا نقشی کلیدی داشتند.
۱۵- الف( لوکزامبورگ با تولید ســرانه ی ۱۰۰ هزار دالر به ازای هر نفر. آمریکا 
شــاید بزرگ ترین اقتصاد دنیا باشد اما چند کشــور کوچک دنیا به لحاظ 
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فردی ثروتمندترند. ب( بوروندی با فقط ۲۷۷ دالر. متأســفانه ۱۴ کشور 
بسیار فقیر دنیا همه آفریقایی اند.

۱۶- الف( اوکراین ب( جزایر قمر. معیار اســتاندارد برای مقایســه ی نابرابری 
ضریب جینی است که روی توزیع درآمد متمرکز است. عدد ۱ به معنای آن 
است که کل درآمد در کشور به یک نفر می رسد )حداکثر نابرابری( و هر چه 
این ضریب پایین تر بیاید یعنی کشــور برابرتر اســت. کشورهای اروپایی با 

دولت های رفاه خود عمومًا برابرترند و کشورهای درحال توسعه نابرابرتر.
۱۷- ۸ و ۷ درصد به ترتیب. مدیریت این صندوق ها هزینه دارد اما شــاخص 
بــازار بورس خرجــی ندارد. بــه همین خاطر خیلی ســخت اســت ک 
صندوق های معمولی از بنچمارک شــاخص بازار بورس بهتر عمل کنند. 

این شاخص نمایانگر عملکرد میانگین سرمایه گذاران است. 
۱۸- الف( جان پیرپونت مورگان، بنیانگذار این گروه که در اواخر قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیستم سیستم مالی آمریکا را قبضه کرد. بعد از آنکه او در ۱۹۰۷ 
نجات بانک ها از بحران را مدیریت کرد، سیاستمداران به این نتیجه رسیدند 
 Internationale )کــه آمریکا بــه یک بانــک مرکــزی نیــاز دارد. ب
Nederlanden Groep یــا گــروه هلند اینترنشــنال، بانکی هلندی ج( 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria بانکی اسپانیایی.

 ۱۹- مانتگو نورمن، رئیس بانک انگلیس بین سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۴. فردی 
به شــدت غیرمعمول که کاله لبه پهن سر می کرد، شــنل می انداخت و از 
فروپاشــی های گاه و بیگاه عصبی در رنج بود. نورمن دوست داشت که به 

صورت ناشناس با کشتی های اقیانوس پیما سفر کند.
۲۰- الف( آلن گرینسپن ب( ویلیام مک چزنی مارتین ج( پال ولکر  

۲۲- شرکت RJR Nabisco یک هلدینگ تنباکو و مواد غذایی بود که در دوران 
اوج »تملک اهرمی« در اواخر دهه ۱۹۸۰ به یکی از بزرگ ترین قربانیان این 

🔺
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روش تبدیل شــد. )روش تملک اهرمی یا خرید استقراضی این طور است 
که یک شــرکت، سهام شرکت دیگر را از طریق دریافت وام می خرد و برای 
بازپرداخت همان وام ها، دارایی های تصاحب شده را در گرو قرار می دهد.( 
این شرکت را باالخره گروه سرمایه گذاری کلبرگ کراویس رابرتس به مبلغ 

۲۵ میلیارد دالر خریداری کرد.
۲۳- بنجامیــن گراهام. گراهــام که بنیانگذار تحلیل ســهام و اوراق قرضه به 
حساب می آید کتاب های کالسیکی چون »سرمایه گذار هوشمند« و )همراه 
با دیوید داد( »تحلیل قرضه« را نوشــت. او پیشــگام بررســی ترازنامه ی 
شرکت ها و سرمایه گذاری بلندمدت در بازار بورس بود. باِفت شاگرد او در 
دانشــگاه کلمبیا بود و مدتی هم در شــرکت ســرمایه گذاری اش »گراهام 

نیومن« کار کرد.
۲۴- تحلیل تکنیــکال یا نمودارگرایی، که می گویــد حرکت های قبلی قیمت 
کادمیک  می توانــد به پیش بینی تغییرات آینده قیمت کمک کند. شــواهد آ
برای تأیید این ادعا ناقص است اما تعداد زیادی از افراد و شرکت ها اصولش 

را دنبال می کنند.
۲۵- چون در آن از ُدنبه یا چربی گاو استفاده شده بود. این باعث شد که این 
اسکناس از سوی هندوها، گیاهخواران و چند گروه دیگر غیر قابل پذیرش 
باشــد. اسکناس ۱۰ پوندی با تصویر جین آستین هم که در آستانه ی انتشار 
بود همین مشکل را داشت اما بانک اعالم کرد که تعویض آن بسیار پرهزینه 
اســت. بانک اعالم کرده امیدوار است در اسکناس های پلیمری ۲۰ پوندی 

که قرار بود سال ۲۰۲۰ منتشر شود از روغن پالم یا نارگیل استفاده شود.
۲۶- الف( مورگان استنلی ب( ویزا ج( امریکن اکسپرس

۲۷- یک تفرجگاه کوهستانی در نیوهمپشایر آمریکا.
۲۸- جان مینارد کینز و هری دکستر وایت. بعد از مرگ نفر دوم معلوم شد او 
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به اتحاد جماهیر شوروی اطالعات لو می داده است.
۲۹- صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.

۳۰- نرخ تبدیل ارز ثابت، حرکت آزاد سرمایه و خودمختاری پولی )توانایی 
تعیین نرخ بهره به صورت مســتقل(. یک کشور نمی تواند هر سه ی اینها را 

داشته باشد.
۳۱- آمریــکا. در زمان انتشــار این کتاب، دیوید مالپــس رئیس بانک جهانی 

است.
۳۲- فرانســه. در لحظه ی انتشــار کتاب این پســت را کریســتالینا جورجیوا 

اقتصاددان اهل بلغارستان در اختیار دارد. 
یل ۳۳- الف( هند ب( اسپانیا ج( کره جنوبی د( برز

۳۴- الف( مغولستان ب( ویتنام ج( هندوراس د( پاراگوئه
۳۵- الف( روم ب( لیتوانی ج( آتن

۳۶- ۷۸ درصد. بیشتر مردم به ندرت از اسکناس های درشت استفاده می کنند. 
این اســکناس ها بیشــتر مورد عالقه ی افراد فعال در بازار ســیاه است: از 
قاچاقچیــان مواد مخدر تــا کســب وکارهای کوچکی که بــه دنبال فرار 
مالیاتی اند. در کشورهای دیگر این رقم حتی بیشتر است. در تایلند، چین، 
ژاپن و آرژانتین نسبت پولی که در درشت ترین اسکناس نگهداری می شود 

بیش از ۸۰ درصد است.
۳۷- الف( بازارهای سرمایه ی بورسی/قرضه Equity Capital Markets ب( 
بازارهای اوراق بدهی Debt Capital Markets ج( درآمد ثابت، ارزها و 

Fixed Income, Currencies and Commodities کاالها
۳۸- بازل در ســوئیس. این بانــک این روزها به خاطــر گزارش های مرتبش 

درباره ی سالمت سیستم مالی و اقتصاد جهانی شناخته می شود.
۳۹- الف( ۱۹۹۵ ب( ژنو

🔺

🔺
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۴۰- اینها عبارات مورد اســتفاده در بازار کاال هستند. در این بازار کاالهایی 
مثل پنبه و نفت می توانند به طور آنی خرید و فروش شوند و خرید و فروش 
در آینده هم وجود دارد. )بازار آتی(. Contango وقتی رخ می دهد که قیمت 
آتی باالتر از قیمت کنونی بازار است. Backwardation هم وقتی است که 

قیمت آتی پایین تر از قیمت کنونی است.
۴۱- ۸۴۸ صفحــه. در زمان نوشــتن این کتــاب دولت ترامپ قصد داشــت 

بخش های عظیمی از آن را لغو کند.
۴۲- ۳۷ صفحه. زمان هم زمان قدیم.

R -۴۳ به معنی نرخ بازگشــت سرمایه است و g به معنای نرخ رشد اقتصاد. 
ایده ی پیکتی این اســت که اگر سرمایه با نرخی بیشتر از نرخ رشد بازگردد، 

ثروتمندان ثروتمندتر می شوند.
۴۴- الف( ادوین لفور ب( چارلز پی. کیندلبرگر ج( فرد شوئد          جونیور  

۴۵- خیابان ُلمبارد: توصیفی از بازار پول. او اعتقاد داشت که بانک مرکزی 
باید در دوره ی بحران به طور آزادانه وام دهد، اما فقط با وثیقه خوب و نرخ 

بهره باال.
BB -۴۶ یا پایین تر برای استاندارد اند پور، Ba یا پایین تر برای مودی.

۴۷- فروش کوپن های بین المللی تمبر پستی. که در تئوری می شد ارزان در 
اروپا خرید و با سود در آمریکا فروخت. در عمل، پانزی، مثل برنی میداف، 
بدهی مشــتریان موجود را از پولی که از مشتریان جدید گرفته بود پرداخت 

می کرد.
۴۸- این یک صندوق ســرمایه گذاری یا مقرری است که تمام عایدات آن به 
آخرین بازمانده می رســد. به همین خاطر وسوسه ی انجام قتل به وجود 

می آورد.
۴۹- رابرت مرتون و مایرن اسکولز.



دانش نامه  اکونومیست 164

۵۰- الف( شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه بلندمدت. نویسنده ی کتاب 
راجر لوونستاین بود. ب( شرکت انرژی انرون. نویسندگانش بتانی مک لین 
و پیتر الکایند بودند. ج( شــرکت خدمات مالی بر استرنز. کتاب را ویلیام 

کوهن نوشته بود.
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ینگ آزمون تور
علم و تکنولوژی

۱- قلع )Tin( با عدد اتمی ۵۰، یکی از هفت عنصر فلزی بود که مردم باستان آنها 
را می شناختند. )عناصر دیگر آهن، سرب، طال، نقره، مس و جیوه بودند(. 
به خاطر همین قدمت اســت کــه تقریبًا در هر زبانی این عناصر اســامی 

کوتاهی دارند. در انگلیسی، قلع کوتاه ترین اسم را دارد.
۲- رادرفوردیم. به افتخار ُلرد ارنســت رادرفورد نامگذاری شــد که ســاختار 
هســته ی اتم را کشــف کرد. عدد اتمی آن ۱۰۴ و یــک عنصر مصنوعی به 

حساب می آید که نیمه ی عمرش ۱.۳ ساعت است.
۳- ایتریــم، ایتربیم، تربیوم و اربیوم با اعــداد اتمی ۳۹، ۷۰، ۶۵ و ۶۸. این 
دهکده ی مشهور ایتربی نام دارد و در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی استکهلم 
واقع است. قباًل اینجا معدنی وجود داشت که این چهار عنصر را به اضافه ی 
چندین فلز خاکی کمیاب مشــهور با خواص الکتریکی/مغناطیسی در آن 

کشف کردند.
۴- ۱۱ عنصر: هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، فلورین، کلر، هلیوم، نئون، آرگون، 
کریپتون، زنون و رادون. پنج عنصر اوِل لیســت در اوایل شــکل گیری علم 
شیمی مدرن - دهه های قبل و بعد ۱۸۰۰ - کشف شدند. پنج تای آخر که به 
گاز های نجیب مشــهورند )چون به لحاظ شــیمیایی با مواد دیگر واکنش 
نشــان نمی دهند و پایدارند( در دهه های ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰ کشف شدند. هلیوم 
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هم که گازی نجیب است در ۱۸۶۸ با طیف سنجی نور خورشید کشف شد؛ 
۲۷ سال قبل از آنکه در زمین هم شناسایی و جداسازی شود.

۵- رده بندی کالس های ســتاره ای، که بر اساس دما در زنجیره اصلی نمودار 
هرتسپرونگ-راسل مرتب شده اند. در این جمله، حروف بزرگ نماینده ی 
کالس های ستاره ای اند. ستارگان رده O و B داغ ترین ها هستند و کوتاه ترین 
عمر را دارند. ستاره های کالس M یا کوتوله های سرخ، سردترین ها هستند 
 G که بیشتر از بقیه عمر کرده اند. خورشید در میانه ی این رده بندی و در رده

قرار دارد.
۶- ِسِرس اولین ســیاره ی کوتوله ی کشف شده و بزرگ ترین سیارک در کمربند 
ســیارکی بین مدار مریخ و مشــتری است. موقع کشــف، به عنوان سیاره 
طبقه بندی شد چون به نظر می رسید آن سیاره ی گم  شده ای است که قانون 
تیتیوس-بــوده پیش بینی کرده بود. این قانون، فاصله ی ســیارات از هم را 

پیش بینی می کرد و کشف دیگر سیارک ها درستی اش را اثبات کرد.
۷- سحابی خرچنگ. این پس مانده ی انفجار یک َاَبر نو اختر است که در سال 
۱۰۵۴ منجمــان چینی رصــدش کردند. همچنین اولین آیتــم در کاتالوگ 
سحابی های شــارل مســیه بود که طبیعتًا M۱ نام گرفت. مسیه شکارچی 
ستاره های دنباله دار بود و کاتالوگش پر از اجرامی بود که با تلسکوپ های آن 

زمان به اشتباه ستاره ی دنباله دار تلقی می شدند.
۸- آرگون. اولین گاز نجیبی که در ۱۸۹۴ ویلیام رمزی جداســازی کرد. رمزی 
بعد از آنکه نیتروژن را از هوا به کمک منیزیم داغ جدا کرد، متوجه شد مقدار 
کمی از یــک گاز باقی مانده که با دیگر مواد واکنش نشــان نمی دهد. این 

همان آرگون بود.
DEOXY -۹ در دئوکسی ریبوز نوکلئیک اسید )دی.ان.ای( در مقایسه با ریبوز 
نوکلئیک اسید )آر.ان.ای(. یکی از تفاوت های شیمیایی RNA با DNA این 
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است که قند موجود در RNA )ریبوز( باید یک اتم اکسیژن از دست بدهد تا 
تبدیل به بخشی از DNA شود.

۱۰- ِکشتی چســب از بندپایان، از بستگان دور خرچنگ های دریایی. داروین 
بین سال های ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۴ چهار کتاب درباره ی آنها نوشت. 

۱۱- آبی. واقعًا!! آب بی رنگ نیست. ارتعاش پیوندهای شیمیایی اش رنگ قرمز 
را جذب می کند و آبی باقی می ماند.

۱۲- کوارک. کوارک ها اجزای پایه ای تشــکیل دهنده ی ماده هستند. از آنجا که 
فعل و انفعال بین آنها وقتی از هم جدا می شوند قوی تر می شود، هیچ وقت 
نمی توان آنها را ایزوله کرد. کوارک های باال و پایین، اجزای سازنده پروتون ها 
و نوترون ها هســتند و در نتیجه سازنده ی هسته اتم به شمار می آیند. دیگر 
کوارک هــا اجزای ســازنده ی مواد کمیاب تــر و غریب تر هســتند که در 

دستگاه های شتاب دهنده ذرات تولید می شوند.
۱۳- در مغز. به یونانی »اسب دریایی« همان »هیپوکامپ« است. در عمق هر 
کدام از نیمکره های مغز ســاختاری است که کالبدشناسان اولیه آن را شبیه 
این ماهی غیرمعمــول می دیدند. آنها  در تولیــد حافظه ی بلندمدت نقش 

دارند.
۱۴- در لوزالمعده. آنها انبوهی از سلول ها هستند که به احترام کالبدشناسی که 
آن ها را کشف کرد نامگذاری شده  اند و کارشان ترشح انسولین است. دیابت 

نوع یک، نتیجه ی حمله ی سیستم ایمنی شخص به این هاست.
۱۵- فرانســیس کریک، در مقالهه ی مشــترکش با جیمز واتسون که ساختار 
DNA را توضیح می دهد. او این جمله را در لحظه ی آخر اضافه کرد )اگر چه 

بدیهی بود( تا مطمئن شــود که هیچ کس اعتبار فهم اهمیت ســاختار دو 
مارپیچی DNA را از آن خود نکند.

۱۶- حضور هسته ی اتم. یوکاریوت ها گیاهان، حیوانات و قارچ ها )به عالوه ی 



دانش نامه  اکونومیست 168

تعداد زیادی موجود تک سلولی مثل آمیب( هستند. پروکاریوت ها باکتری ها 
و آرکی باکتری ها هستند. آرکی باکتری ها گروهی شبه باکتری اند که در ۱۹۷۷ 

از باکتری ها جدا به حساب آورده شدند. 
۱۷- کرندوم، که یاقوت سرخ و یاقوت کبود از آن به وجود آمده اند. آن اعداد هم 
میزان ســختی )خراش پذیری( معدنی در مقیاس موس هســتند. سنگ با 
عــدد بزرگ تر می تواند عدد کوچکتر را خراش  دهد. این مقیاس به عدد ۱۰ 

ختم می شود که الماس است، یعنی سخت ترین سنگ قیمتی.
۱۸- صــورت فلکی کمان. به همین خاطر اســت که راه شــیری در آنجا در 
درخشان ترین حالت است. یک منبع قوی امواج رادیویی با نام »کمان ای« 
که احتماال یک ســیاهچاله بسیار بزرگ اســت در مرکز این کهکشان قرار 

دارد.
۱۹- کهکشان آندرومدا. این کهکشان که در کاتالوگ شارل مسیه ستاره شناس 
فرانســوی قرن هجدهم، M۳۱ نام دارد ۲.۵ میلیون سال نوری با ما فاصله 
دارد و اگر آسمان بی ابر باشد و هیچ آلودگی نوری نداشته باشیم با چشم غیر 
  )M۳۳( مســلح هم قابل مشاهده است. کهکشــان دوم، کهکشان مثلث
اســت که ۳ میلیون ســال  نوری با ما فاصله دارد و گاهی اوقات با چشــم 

غیرمسلح قابل مشاهده است؛ اما اولین بار با تلسکوپ کشف شد.
۲۰- قبایل سلتی که در ولز زندگی می کردند. بخش عمده ی بازه های زمانی 
زمین شناسی را زمین شناســان بریتانیایی کشــف کردند که نشان می دهد 
نام های دیگر مثل دوره ی کامبرین )از نام کامبریا، نام رومی ولز( و دوره ی 

دونین )از شهرستان  دوون شایر( از کجا آمده اند.
۲۱- حدود ۴.۵۴ میلیارد سال. برآورد اولیه بر اساس اطالعات انجیل حدود 
۶ هزار سال بود و مشخص شد قدما کمی عمر زمین را دست کم گرفته اند. 
برای رسیدن به رقم کنونی از سرعت تجزیه ی عناصر رادیواکتیو برای تعیین 
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عمر شهاب ســنگ هایی استفاده شــده که از زمان آغاز منظومه ی شمسی 
بدون تغییــر باقی مانده اند، یعنی همان زمانی که زمین )که ســنگ هایش 

تغییرات فراوان کرده اند( به وجود آمد.
۲۲- حدود ۱۳.۸ میلیارد سال. این برآورد بر اساس اطالعات جمع آوری شده 
در رصدخانه فضایی پالنک است که می تواند مستقیم تا ۳۸۰ هزار سال پس 

از آغاز زمان را ببیند. قبل از این، فضا مات است.
۲۳- درون سلول. این مجموعه ای از غشاها است که شبیه ایستگاه جمع آوری 

و ارسال پروتئین ها عمل می کند. 
۲۴- که سرعت نور ثابت است. این کشف مهمی بود که تئوری نسبیت اینشتین 
روی آن ســاخته شد. اگر سرعت نور نتواند تغییر کند پس باید فضا و زمان 

تغییر کنند تا با این واقعیت همساز شود.
۲۵- دوره ی کرتاسه. این دوره  بالفاصله بعد از ژوراسیک شروع شد. عجیب، 

ولی واقعی.
۲۶- حرکت براونــی )Brownian motion(. این حرکــِت تصادفِی ذراتی مثل 
گرده ی درون آب اســت که می شود زیر میکروســکوپ آنها را تماشا کرد. 
اینشــتین ثابت کرد که این حرکت ناشی از ضربه ی مولکولهای آب به گرده 
بوده و این یعنی مولکول ها )و در نتیجه اتم ها( چیزهایی فیزیکی و واقعی اند 

و تصور آن زمان مبنی بر اینکه آنها مفاهیمی انتزاعی اند درست نیست. 
۲۷- اینها اسامی اوربیتال های اتمی هستند. الکترون ها، طبق تئوری کوانتوم، 
همزمان هم موج هســتند و هم ذره و مکان دقیق شــان همیشه نامشخص 
است. پس آنها، آنطور که سیاره ها دور خورشید می چرخند، دور هسته اتم 
نمی چرخنــد. در عوض آنها را احتماال می توان در یک فضای مشــخص 

شبیه الله ی گوش در نزدیکی هسته پیدا کرد.
�� ۲۸- یک ستاره ی نوترونی یا تپ اختر است. در ۱۹۹۲ به عنوان اولین ستاره  به 
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جز خورشید که سیاره هایی در مدارش حرکت می کنند معرفی شد.
۲۹- ۶۰. شکل قرار گرفتن آنها شبیه کثیراالضالع هایی هستند که توپ فوتبال را 

به وجود می آورند.  
۳۰- اکسیژن. تمام عناصری که سنگین تر از لیتیوم هستند )که برخی از آنها در 
کنــار هیدروژن و هلیوم در بیگ  بنگ به وجــود آمدند( همه به طور کلی یا 
محصول هم جوشی هسته ای )فیوژن( درون ستاره ها هستند یا از انفجارهای 
ستاره ای )َاَبر نو اختر( به وجود آمده اند. عناصر سبک تر عمومًا فراوان ترند 

اما این فعل و انفعاالت اصوال به نفع تولید اکسیژن تمام می شود.
۳۱- در اتمســفر. الیه ای از گاز یونیزه شده  اســت که امواج رادیویی را بازتاب 
می دهد. به این ترتیب این امواج افق زمین را ترک نمی کنند و محل ارســال 

اولیه ی آنها هم قابل شناسایی است. 
۳۲- پیر شــدن. توضیحش این است که موجود زنده در نهایت بر اثر تصادف یا 
بیماری از بین می رود؛ پس سرمایه گذاری سنگین تکامل روی مکانیسم های 
تعمیر بدن ارزشــش را ندارد و بهتر است این منابع صرف تولید مثل شوند. 

یعنی بدن یک بار مصرف است. 
۳۳- ورنا ۷، یک سفینه ی اتحاد جماهیر شوروی که در ۱۹۷۰ روی زهره فرود 

آمد.
۳۴- عطارد. هیچ دلیل مشــخصی برایش یافت نشــده است. همین است که 

هست.
 ۳۵- جایــزه ی نوبــل برای فیزیولوژی و پزشــکی. در ۱۹۷۳، انســتیتوی 
کارولینســکا در استکهلم با برداشتی بســیار آزادانه از معنای فیزیولوژی، 
جایزه ی نوبل را به ســه رفتارشناس پیشرو حیوانات، کنراد لورنتس، کارل 
فــون فریش و نیکالس تینبرگن داد که به ترتیب روی این ســه گونه تحقیق 
می کردند. جالب اینجاســت که یان، برادر تینبرگــن هم جایزه ی نوبل برده 

🔺
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است. اولین جایزه ی نوبل اقتصاد در ۱۹۶۹ به او اهدا شد.
۳۶- مجمع الجزایر مرجانی الدبرا در اقیانوس هند. حضور این الک پشــت ها 
در ایــن جزیره در دهه ی ۱۹۶۰ جلوی تبدیل شــدن آن بــه پایگاه نظامی را 

گرفت.
۳۷- آمونیــاک، که خود تبدیل به کود و مواد منفجره می شــود و این می تواند 
توضیح دهد که چرا قرن بیستم هم شاهد بزرگ ترین رشد جمعیتی بود و هم 

شاهد خونین ترین جنگ های تاریخ.
۳۸- شهاب ســنگ ها. این ابر که خورشــید را در بر گرفته و گمان می رود که 
حدود یک سال نوری عمق دارد، شامل بقایای یخ زده ی دوران آغاز منظومه 
شمســی اســت. گاه به گاه یکی از اینها به سمت خورشید سقوط می کند، 
دنباله ای از گاز و غبار شکل می دهد و طی مسیر به گرمایش اضافه می شود.
۳۹- سیارک هایی که مداری مشابه مشتری دارند. یونانی ها در ۶۰ درجه ی 
جلوی مشــتری و تروجان ها در ۶۰ درجه ی پشت آن، دور خورشید گردش 
می کنند. این نقاط که به نقاط الگرانژی مشهورند محل هایی اند که مجموع 
نیروی های جاذبه ی مشــتری و خورشید »چاهی« ایجاد می کند که وقتی 

اجرام درونش بیفتند به آسانی نمی توانند فرار کنند.
۴۰- نوع واکنش آنها به کریستال بنفش که در قرن نوزدهم هانس کریستین 
گَرم، باکتری شــناس دانمارکی، کشف اش کرد. رنگ آمیزی گَرم یک روش  
رنگ آمیزی در میکروبیولوژی است. در این رنگ آمیزی، باکتری  بر مبنای 
رنگ آن پس از رنگ آمیزی، به دو دسته ی گرم-مثبت )بنفش( و گرم-منفی 
)قرمز( تقســیم می شــود. به طــور کلی، باکتــری گرم-منفی نســبت به 

آنتی بیوتیک ها مقاومت بیشتری نشان می دهد.
۴۱- پولونیوم که به نام ســرزمین مادری کوری، لهستان )Poland( نامگذاری 

شده است.
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۴۲- همگون سازی استتاری )تقلید ظاهر یا رفتار با هدف استتار طی تکامل(. 
در نوع  بیتزی، یک گونه حیوانی خوراکی، خود را شبیه گونه ی زهردار نشان 
می دهد تا شــکارچی فریب بخورد و تنهایش بگذارد. در نوع مولری، یک 
گونه جانوری سمی، شبیه یک گونه ی سمی دیگر می شود تا شکارچی او را 
راحت تر بشناســد و از او فاصله بگیرد. و باالخــره در نوع واویلوی، یک 
علف خود را شبیه محصول جا می زند تا کشاورز فریب بخورد و بی خیالش 

شود.
۴۳- تکه ای از شیشــه ی طبیعی که از سنگ ذوب شده ای به وجود آمده که 
خود در لحظه ی برخورد شــهاب سنگ به وجود آمده است. بیشتر آنها در 
یکی از این چهار جا پیدا شده اند که هر کدام به یکی از این برخوردها مربوط 

است: در اقیانوسیه، آمریکای شمالی، اروپای مرکزی و ساحل عاج.
۴۴- تکه ای از بافت که در آن غشــا سلولی ناپدید شــده و توده ای میان یاخته 
برجای گذاشته که هسته اش به طور آزاد در آن شناور است. تعداد زیادی از 
قارچ ها پیوسته یاخته هستند. و تعدادی از ویروس ها هم باعث شکل گیری 

پیوسته یاخته های بیمار می شوند.
۴۵- دو بازوی مولکول دور یک پیوند دوگانه ی کربن-کربن. اتم های کربن 
می توانند با چهار اتم همسایه پیوند تشکیل دهند اما در برخی شرایط، آنها 
با یک اتم دو پیوند تشــکیل می دهند و پیوند دوگانه می ســازند. پیوندهای 
یگانه می توانند بچرخند، اما پیوندهای دوگانه ســفت و محکم اند و کمک 
می کنند که شــکل هندســی مولکول معین شــود. اصواًل همه ی چربی ها 
زنجیره ای طوالنی از اتم های مرتبط به هم کربن در خود دارند: در چربی های 
یک ســو )cis( یک پیونــد دوگانه باعث خمیدگی در زنجیره می شــود. در 

چربی های دوسو )trans( زنجیره ی صاف و بی خمیدگی است.
۴۶- شــانس وجود زندگی هوشمند و صنعتی در جایی در کهکشان. این 
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معادله، گزاره هایی مثل تعداد ستارگان در کهکشان، تعداد سیاره های قابل 
ســکونت، احتمال شکل گیری زندگی در یک ســیاره و مانند آن را در خود 
جای داده اســت. تعدادی از این گزاره ها قابــل اندازه گیری تر از بقیه اند. 

فرانک دریک، اخترشناس آمریکایی، در ۱۹۶۱ آن را نوشت.
۴۷- یک تلســکوپ. مشخصًا این تلسکوپ همیشــه به سمت سمت الرأس 
آسمان نشانه رفته است. کریســتوفر ورن که این بنا را طراحی کرد، به جز 

آنکه معمار باشد منجم هم بود.
۴۸- این چرخه ای شــیمیایی است که در آن گیاهان از انرژی استخراج شده از 
نور اســتفاده می کنند تا آب و دی اکســید کربن را به شکر و اکسیژن تبدیل 

 کنند. 
۴۹- ســال ۱۹۵۰. تخمین عمر یک شئ قدیمی نیازمند تاریخ گذاری رادیوکربن 
)ایزوتوپ رادیواکتیو کربن( اســت. این روش برای اشیاء متأخرتر از ۱۹۵۰ 
خــوب جواب نمی دهــد چون ممکن اســت آنها به خاطــر آزمایش های 

بمب های اتمی به رادیواکتیو آلوده شده باشند. 
۵۰- آیزاک نیوتن که احتمااًل تالش کرده فروتن به نظر برسد.
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صنایع ادبی
کتاب ها و هنرها

یخ ۱- الف( رقص ب( نجوم ج( تار
۲- الف( باشــگاه جوی الک نوشــته ی ایمی تن ب( تاریخ سری نوشته ی دونا 
تارت ج( رنگ ارغوانی نوشته ی آلیس واکر د( انجیل پویزن وود اثر باربارا 

کینگزالور
۳- الــف( طوطی فلوبر اثر جولیان بارنز ب( اطلــس ابر اثر دیوید میچل ج( 
کشتزارهای لندن اثر مارتین آمیس د( بنیادگرای بی میل اثر محسن حمید
گاتا کریســتی ب( بنجامین فرانکلین )که از چندین نام مستعار   ۴- الف( آ

استفاده می کرد( ج( سی. اس. لوئیس د( آن برونته
۵- الف( ِال ِگرکو ب( کاراواجو ج( مارک شاگال د( دوناتلو

۶- الف( شیموس هینی ب( داریو فو ج( دوریس لسینگ د( ِدِرک والکات 
۷- الف( دیــو اگرز ب( هاروکــی موراکامی ج( دیوید فاســتر واالس د( 

توماس پینچن
۸- الف( هارلن کوبن ب( لی چایلد ج( جیمز پترسون د( مایکل کانلی

۹- الف( سوئد ب( نروژ ج( دانمارک
ین فوسام  ۱۰- الف( یو نسبو ب( هنینگ مانکل ج( کار

۱۱- درباره ی ُکرنلیوس وندربیلت، تاجر و صنعتگر قرن ۱۹ آمریکایی. تی.جی 
استیلز نویسنده ی کتاب در سال ۲۰۱۰ برنده پولیتزر شد. ب( درباره ی اندرو 
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جکسون، ششمین رئیس جمهور آمریکا. جان میچام در سال ۲۰۰۹ جایزه 
را برد. ج( درباره ی رابــرت اوپنهایمر، پدر بمب اتمی. کای ِبرد و مارتین 

جی شروین برندگان مشترک پولیتزر ۲۰۰۶ بودند.
۱۲- جان رالز. این کتاب اســتدالل می کند که اگر مردم مجبور بودند بی خبر از 
موقعیت آینده ی خود، »در پِس پرده ی بی خبری« جامعه ی آینده را انتخاب 
کنند، البد نظامی بر پایه ی آزادی سیاسی و برابری فرصت ها را برمی گزیدند. 
ب( فرانسیس فوکویاما. با سقوط دیوار برلین و بلوک شرق، فوکویاما به 
این نتیجه رسید که لیبرال دموکراسی مباحثه را »ُبرده« و بهترین فرم اداره ی 
جوامع است. ج( ادوارد سعید. سعید می گفت که تصاویر غربی از جوامع 

شرقی بنده نوازانه است و طراحی شده تا برتری مدل غربی را نشان دهد.
۱۳- الف( ادبیات کودک ب( علمی خیالی و فانتزی ج( شعر،  به خصوص  
شــاعران آمریکایی. این جایزه ی ۱۰۰ هزار دالری، یکی از پول ســازترین 

         جوایز ادبی است.
۱۴- آلبر کامو. دو بووآر به خاطر »ماندارین ها« در ۱۹۵۴، پروســت به خاطر 
»در ســایه ی دوشیزگان شکوفا« در ۱۹۱۹ و میشل ولبک در ۲۰۱۰ به خاطر 

»نقشه و قلمرو«.
پر لی ج( آنتونی ترولوپ ۱۵- الف( ویلیام فاکنر ب( هار

۱۶- الف( ادوارد اســتلین ب( ویدیادار سوراجپراساد ج( آنتونیا سوزان د( 
توماس استرنز

۱۷- دون کیشوت، با حدود ۵۰۰ میلیون نسخه فروش. هجو میگل د سروانتس 
درباره ی شــوالیه ای متوهم اولین بار در ۱۶۱۲ منتشــر شد و هنوز یکی از 

بهترین رمان های تاریخ به حساب می آید.
یارتــگاه کتاب، بیت المقدس ج(  ۱۸- الف( کلیســای جامع هرفورد ب( ز

کالج ترینیتی، دوبلین
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۱۹- الــف( خاطرات آنــه فرانک ب( بیتل ها ج( ســاالر مگس ها اثر ویلیام 
گلدینگ د( در جستجوی زمان از دست رفته، مارسل پروست

۲۰- الف( ۱۰۱ سگ خالدار ب( آوای موسیقی )اشک ها و لبخندها( ج( حس 
ششم )احتمااًل داستانش کمی لو رفت( د( ماتریکس

۲۱- سیلوستر استالونه و مدونا
۲۲- جان آلکات - این فیلم به خاطر اســتفاده ی اولیه از اســتدی کم مشــهور 
است. اســتنلی کوبریک کارگردانش بود. ب( گونار فیشر- که سالها با 
اینگمار برگمن همکاری می کرد. ج( گِرگ تولند- یکی از دالیل اینکه در 
رأی گیری ها همشهری  کین را بزرگ ترین فیلم تاریخ سینما می خوانند سر و 

شکل آن است.
۲۳- ایتالیا با ۱۱ اسکار.

۲۴- نیجریه. این عبارت را احتمااًل مت استینگلس از نویسندگان اکونومیست، 
در زمان حضورش در نیویورک تایمز ابداع کرده است. این صنعت دومین 

کارفرمای بزرگ نیجریه - با ۱ میلیون کارگر - به حساب می آید.
۲۵- بربادرفته در ۱۹۳۹. آواتار پرفروش ترین فیلم به لحاظ دالری است. جیمز 
کامرون )آواتار و تایتانیک( و استیون اسپیلبرگ )ای تی و آرواره ها( هر کدام 

دو اثر در لیست ده فیلم پرسود تاریخ دارند.
۲۶- ه( گردباد با بازی بیل پکستون و هلن هانت

۲۷- الف( گریر گارسون ب( کایرا نایتلی ج( جنیفر ایلی
۲۸- خاطرات بریجیت جونز، اقتباسی از رمان هلن فیلدینگ به همین نام.

یکی اثر جوزف کنراد. فیلم را فرانســیس کاپوال ساخته که  ۲۹- الف( قلب تار
تولیدی پردردسر هم داشته است. بعدها یک فیلم مستند با نام قلب تاریکی 
درباره ی این فیلم ســاخته شــد. ب( دور از اجتماع مردم خشمگین اثر 
توماس هاردی. این رمان را وزی ســیموندز برای گاردین تبدیل به کمیک 
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استریپ کرد که همین را هم بعدها فیلم کردند. ج( ِاما اثر جین آستین
۳۰- الف( چیرز ) Cheers( ب( بریکینگ بد ج( بورلی هیلز ۹۰۲۱۰

۳۱- الف( ســنفورد و پسرش ب( فقط بین خانواده )All in the Family( ج( 
)Three’s Company( جمع سه نفره

۳۲- الف( موزه ی لوور، پاریس ب( موزه ی ِدل پرادو، مادرید ج( اوفیتزی، 
فلورانس د( موزه ی ملی آمستردام

۳۳- الف( فیلم ب( نقاشی ج( سرامیک/سفالگری
۳۴- ســن پترزبورگ در ۱۹۰۴. او از مدرسه ی باله ی سلطنتی فارغ التحصیل 

شد و در ۱۹۲۱ به پاریس نقل مکان کرد. او در ۱۹۳۳ به آمریکا کوچ کرد.
۳۵- دوره ی آبی

۳۶- الف( ونسان ون گوگ ب( آنری ماتیس ج( پل سزان
۳۷- الف( یوهانــس فرمیر. نقش این هنرمند را کالیــن فرث بازی کرد. ب( 
میکل آنژ. نقش او را در زمان نقاشــی سقف کلیسای سیستین، چارلتون 
هســتون ایفا کرد. ج( ونسان ون گوگ که کرک داگالس نقش او را بازی 
کرد. آنتونی کوئیــن در همین فیلم به خاطر ایفای نقش پل گوگن اســکار 

گرفت.
 ۳۸- الف( الکساندر کالدر ب( مارسل دوشان ج( هنری مور

۳۹- الف( رنزو پیانو ب( فرانک گری ج( زها حدید
۴۰- الف( روکوکو ب( باروک ج( گوتیک

۴۱- جایزه ی آنتوانت پری برای درخشش در تئاتر برادوی
یشه های سیاه ج( موسیقی  ۴۲- الف( مسیحی و انجیلی ب( موسیقی با ر

التین
۴۳-  الف( رؤیای شبی در نیمه تابستان ب( قیاس برای قیاس ج( حکایت 

زمستان
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۴۴- الف( آنتونی و کلئو پاترا ب( شــب دوازدهم ج( هر طور شــما دوست 
ید دار

کیرا کوروســاوا. داســتان بــه ژاپن در زمان  ۴۵- الف( مکبث به کارگردانی آ
فئودالیسم منتقل شده است. ب( رام کردن زن سرکش. این تئاتر موزیکال 
اثر کول پورتر در بین بازیگران یک نمایشنامه ی شکسپیر می گذرد و آهنگ 
مشــهور »شکســپیرت را دوره کن« در آن خوانده شــده است. ج( شب 

دوازدهم که تبدیل به یک کمدی رمانتیک دانشگاهی شده است.
یچارد راجرز و اســکار همرستاین ب( جان کندر و فرد اب ج(  ۴۶- الف( ر

لئونارد برنستین و استیون ساندهایم
یگولتو اثر وردی ج( ال  ۴۷- الف( آرایشــگر شهر ِسویل اثر روســینی ب( ر

بوهم اثر پوچینی
۴۸- الف( »ما آتش را روشــن نکردیم« از بیلی جوئل ب( »آمریکایی های 
جوان« از دیوید بویی ج( »پول کمتر از اونیه که بشه بهش اشاره کرد« 

اثر سیمپلی رد. 
۴۹- موسیقی فیلم موزیکال »داستان وست ساید« به مدت ۵۴ هفته شماره ی 

یک بود.
یک ماه اثر پینک فلوید که ۹۲۸ هفته یا ۱۸ ســال در جدول  ۵۰- نیمــه ی تار
پرفروش های بیلبورد حضور داشــت. گروه رولینگ اســتونز ۳۷ بار در 
جدول ۱۰ آلبوم  برتر حضور داشته است. برای آنکه با سلیقه ی متنوع افکار 
عمومی در آمریکا آشــنا شــوید همین بس که باربارا استرایسند و فرانک 

سیناترا هم به ترتیب ۳۴ و ۳۳ بار در این جدول حاضر بوده اند.
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