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۲اسالید   

 چه بود؟ خواهد چگونه آن نمی کند؟ نگران را کسی چه آینده قرن مسائل    
 تخیلی، -علمی کتابهای مطالعه با بیاندازد؟ آن به نگاهی نمی خواهد کسی

 می جسورانه، مهندسی پروژه های و دانشمندان تخمین های با آشنایی با
 .نمود ترسیم خود برای را آینده تصویر توان

 



٣اسالید   

 کنید تصور .می رویم جلوتر سال ۶٠ -۵٠ .می کنیم نگاه آینده به حاال و     
 در شما، همچون دانش آموزانی کبیر، اکتبر سالگرد صدمین آستانه در

 کشور معاصر و نزدیک گذشته سینمایی مناظر به جغرافیا درس کالس
 بخاطر را طبیعت شوروی مردم چگونه اینکه بارۀ در فیلمی به خود،
 .می کنند تماشا می دهند، تغییر زمین در سعادت و صلح

 



 ۴اسالید 

ورودی . در تاالر سینمای آموزشی نشسته اند ۲٠۱۷و این دانش آموزان سال       

،  به آنها اجازه می دهد تا ببینند سیمای جدید کشور «ذره بین زمان» -ویژه فیلم

 .  چگونه ترسیم شده است



۵اسالید   

 دو بین عمیق تنگۀ روی بر پل قطعات چگونه که دیدند، دانش آموزان     
 .می شوند متصل همدیگر به کوه 



۶اسالید   

چگونه انفجارهای بسیار دقیق اتمی برآمدگی های غیرالزم را از سر راه ...       

 ... برداشتند و کانال ها را حفاری کردند



۷اسالید   

 .ساختند روان خزر دریای بسوی و برگرداندند عقب به را ینیسئی و اُب رودهای چگونه ...   

 .می کند میزبانی آب پر رود دو از اخیر، دوره های در شدن خشک حال در دریای این اکنون

 

 



 ۸اسالید 

 می بینید؟ .برینگوف تنگه سد   هم این و» :شنیدند را گوینده صدای بچه ها     

 اقیانوس سرد آب جریان از سد   .می کند عبور هسته ایی قطار آن روی از
 .است شده بهتر دور شرق هوای و آب و می کند جلوگیری منجمد

 



 ۹اسالید 

 روی چه زمین دل در که دید می توان شده، ذوب زمین سطح انگار سپس    
 ساخته نسوز مولکولی قایق های زیرزمینی آتشفشان های اعماق در .می دهد
 .می کنند حفر را ابدی انرژی منابع و معادن  ویژه، فوالد از شده

 



 ۱٠اسالید 

 کشتی های -فوتونی موشکهای جهانی فضای در .شد ناپدید نیز زمین آن از پس و      

 عین در و نزدیک سیاره ایی منظومه سوی به نور سرعت با تقریبا -بین ستاره ایی
 .کردند حرکت «قنطورس آلفا» دور بسیار فاصله در حال



۱۱اسالید   

 فردا که کرد، یادآوری باریس اویچ نیکوالی جغرافیا معلم فیلم، پایان از پس   

 قطبی منطقۀ در واقع اوگله گراد زیرزمینی شهر در علمی گردش به شاگردان
 .رفت خواهند

 



 ۱۲اسالید 

 به دیواری ساعت .شد بیدار بینی اش به خفیف تلنگر یک با ایگور بعد روز صبح      

 هواشناسی ادارۀ مرکزی دانشکدۀ متصدیان از یکی پدرش، توسط شده طراحی شوخی

 .می کرد بیدار چنین را او

 



۱٣اسالید   

   کرده، بیدار االن همین را او که نرم پالستیکی دست دید خواب آلود چشمان با پسرک    
 من» :کرد فکر خرسندی با ایگور .می شود کشیده ساعت قاب داخل به عقب، به چگونه
 !«دید خواهم خویش چشم به را اوگله گراد امروز

 



۱۴اسالید   

 آشپزی ماشین وظیفۀ -بود گذاشته یادداشت او اما نبود، آشپزخانه در مادر    

   .«من عالقۀ مورد صحبانه» :شد خوشحال پسرک .هوشمند

 



۱۵اسالید   

 انجام برای .انداخت آن دهانۀ به را یادداشت و کرد روشن را دستگاه احتیاط با ایگور     
 جدیدترین را الزم مواد مقدار کردند، لمس را یادداشت حروف ناپیدا پرتوهای وظیفه،

   .کردند ُخرد بسرعت را سبزی ها مخصوص چاقوهای نمودند، تعیین خودکار تجهیزات

 



۱۶اسالید   

 .ناگهان صدای مادر پس از زنگ تلفن اتاق کار پدر شنیده می شود

 



۱۷اسالید   

 شناور کودکستان .بود ایستاده کشتی عرشه در او .می کرد نگاه تلفن صفحه از مادر    

 :پرسید لبخند با مادر .داشت قرار اینجا در بودند، آنجا در هم او کوچکتر بچه های که
   ؟«بخوری صبحانه توانستی»

 



۱۸اسالید   

 .هستم مأموریت در من»- «!هستی؟ سیاه دریای در ...تو» :پرسید متعجبانه ایگور     
 هم خودم بچه های از حال عین در و می کنم، بازرسی را سیاه دریای شناور کودکستان

   .«برمی گردم فردا من که بده، اطالع پدر به تلفنی ...کردم بازدید



 ۱۹اسالید 

 شمالگان در .بود شده دور خیلی پایتخت از ایگور بعد ساعت نیم     

 مسکو از رسیده مهمانان محلی کارکنان .بود گرفته در شدید کوالک

 .گرفتند میان در را

 



۲٠اسالید   

 آنها عریض نقاله تسمه و شد باز آمد، گردشگران استقبال به کشتی    

  .نمود منتقل پائین به را

 



۲۱اسالید   

 درختان مطبوع بوی .رفتند اوگله گراد خیابان های در گردش به بچه ها همه آن، از پس     
 نور زیر در گرفتن آفتاب حمام حال در مردم مشاهده با .می شد پخش هوا در مرطوب

   .بود دشوار است، کوالک بشدت باال در که این به باور پالژ، در کوهی در  
 



۲۲اسالید   

 .می جویدند را صخره ها فوالدی عظیم کمباین های شهر، اطراف در و     
 به بسیاری  توجه جالب مطالب اوگله گراد ارشد مهندس ایوانویچ، والدیسالو

 .رساند دانش آموزان اطالع



۲٣اسالید   

 توضیح غرور با او -است بهار همیشه زمین زیر در اینجا، در     
 را ما تولیدات ارسال برنامه باال در مزاج دمدمی هوای این می داد،
  .می سازد مختل

 



۲۴اسالید   

 شمالگان مزاج دمدمی هوای عهده از هوا مدیریت کهنه ایستگاه اما -      
 بچه ها .پرسید ایوانویچ نیکوالی -مزاج؟ دمدمی هوای .برنمی آید
 .بودند مهندس سر پاسخ منتظر حیرت زده

 



  ۲۵اسالید 

 – .داد پاسخ ایوانویچ والدیسالو -دارد موقتی جنبه پرنده ایستگاه کار حاال -       
 شهری بین متروی طریق از فقط بارها بالوقفه حمل برای زمینه ایجاد اما

 .است ممکن شمالگان
 



  ۲۶اسالید 

 انرژی  مولد ماده با حفاری ماشین این .است پرسرعت حفاری ماشین جدید طرح این -     
  .کرد خواهد کار می دهد، افزایش برابر سه را سرعت ضریب که شده، کشف تازه

 



۲۷اسالید   

 ماشین .دارد بهتری بسیار آیندۀ هوا مدیریت پرندۀ ایستگاه اما     
 کار، اتاق در انسان توسط رادیویی دکمه یک دادن فشار با می تواند

 .بردارد میان از کرده، رام را طوفان و درآید پرواز به



۲۸اسالید   

 ...فهمیدند زود بسیار دانش آموزان است، کاری چه انجام به قادر پرنده دستگاه که باره این در و      
 دانشکدۀ در مسکو، در می کرد، صحبت آنها با خود کار دفتر در ایوانویچ والدیسالو که حال همان در      

 گزارش ایگور پدر سرگئی اویچ، یوگنی هواشناسی، کشیک و کشور ارشد هواشناس هواشناسی، مرکزی
    می کردند مذاکره را آرام اقیانوس منطقۀ از رسیده اضطراری

 



 ۲۹اسالید 

 پنهان امپریالیست های آخرین که دادند، گزارش اآلن همین :گفت ارشد هواشناس     
 آزمایش هنگام .کردند آزمایش را ممنوعه ماده اسلحه دست، دور جزیره در شده

 آن با همراه و ساخت نابود را جزیره کل که داد، روی بی سابقه ایی انفجار
 .کرد منفجر را سیاره جو   در موجود اختالالت

 



 ٣٠اسالید 

 هوشمند ماشین اینجا چرا است معلوم پس :گفت خوشحالی با سرگئی اویچ یوگنی     
 هشدار سیاه دریای در درجه ۱۲ طوفان وقوع خصوص در ناگهان هوا پیش بینی

  !بود کرده پیش بینی مساعد دیروز  که حالی در داد،



٣۱اسالید   

 همراه دهشتناک کوالک های و طوفان ها آرام، اقیانوس جنوب در انفجار -       
 !داد نجات را مردم باید بسرعت :گفت قاطعانه ارشد هواشناس .می آورد خود

 است؟ آماده ما پرندۀ ایستگاه
 



 ٣۲اسالید 

 مهد ...کشتی ها .کشید سوت وحشتناکی فکر از سرگئی اوچ یوگنی مغز     
 نزدیک لحظه هر طوفان .آنجا در هم ویتا نینا، همسرش، ...شناور کودک 
 .است نشده مجهز رادیویی هدایت تجهیزات به هنوز ایستگاه اما .می شد

 



 ٣٣اسالید 

 را هوا مدیریت ایستگاه خود توسط مردم پرواز اجازه :کرد تأکید ارشد هواشناس     
 به را خودمان زندگی ما البته، .می کنیم پرواز خودمان .کرد خواهیم درخواست
 دهیم نجات را کشتی ها و دریانوردان بچه ها، باید ما ولیکن، .می اندازیم مخاطره



٣۴اسالید   

 ستون های اقیانوس نزدیکی در اینجا و .شد پروازدریافت اجازه     
 تا آنها .می اوردند هجوم هواشناسی پرنده ایستگاه به آب بلند
 .می رسیدند ابرها خود



 ٣۵اسالید 

 .می زد سوسو سیاه دریای ساحل ایستگاه، در شده نصب تلویزیون صفحۀ در     
 ریشه از را ساله صدها درختان می کند، جا از را خانه ها سقف عظیم گردباد

  .می افکند
 



٣۶اسالید   

 فرمان دستگاه پشت در دستیاران .کشید باال را پنجره سیاه شیشه ارشد هواشناس     
 اشعۀ ایستگاه ...می سوزاند را چشم ها سیاه شیشه پشت از حتا آتش .می دادند کشیک
 .پرداختند گردباد با مقابله به تشعشات .کرد پخش را انرژی مولد مادۀ

 



 ٣۷اسالید 

 را پنجره سیاه شیشه و کردند خاموش را مزونی امواج باآلخره که هنگامی     
 پرندۀ ایستگاه .بود گردیده محو معجزه آسا شکل به گردباد، کشیدند، پائین

   .داد نجات را انسان صدها جان هوا مدیریت



 ٣۸اسالید 

 خطرات با را سیاه دریای سواحل که آرام، اقیانوس جنوب در انفجار     
 غشاء .داد نشان نیز پایخت در را خود بود، ساخته مواجه هالکتبار

 .بود فراگرفته را غم گرفته آسمان لزج خاکستری
 



 ٣۹اسالید 

 انتظار خیابانها در .می کرد آماده جشن برگزاری برای را خود پایتخت اما     
 علوم جدید کشف خبر ناشر روزنامه های مسکو اهالی .می شد احساس غیرعادی

 .می کردند دست به دست را هوا مدیریت خصوص در شوروی اتحاد
 



 ۴٠اسالید 

 روی بر را خود طالیی پرتو خورشید و شدند پراکنده ابرها ناگهان و     
   .شد گسترده تر چه هر روشن راهرو .گسترانید گردشگاه ها و بام ها



 ۴۱اسالید 

 پایتخت .می کرد سیر شهر آسمان در آرامی به هوا مدیریت پرنده ایستگاه       
 بزرگداشت، مراسم این .می شد آماده کبیر اکتبر سالگی ۱٠٠ بزرگداشت برای

 .بود مصادف طبیعت بر شوروی اتحاد علوم عظیم پیروزی جشن با



 ۴۲اسالید 

 زیادی مدت پسر شد، پیاده هوا مدیریت پرنده ایستگاه از ایگور پدر که هنگامی     
 خارج بود، گرفته آغوش در تنگ بویژه را او که پدر دستان میان از نمی توانست

 .شود



 ۴٣اسالید 

 «کاخه تیا» کشتی با و کرد روشن را تلویدوفون سرگئی اویچ یوگنی عصر هنگام     
 ایستاده او کنار در نینا ،می زد لبخند تلویدئوفون صفحه از همسرش  .گرفت تماس
 «!بارید گرم باران اینجا بود، گرم  ما جای پدر،» :می گفت بلند صدای با و بود

 



 پایان  ۴۴اسالید 
 کاوتیاشویلی. ا: ویراستار

 ماروزوف. آ: ویراستار فنی
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