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  Bangkokبنكوك /   2005دسامبر   31/ پيامي ازهاتورها از طريق تام كنيون  

حميمتب ثشاي ٔب جبِت است وٝ پيبْ ضت سبَ ٘ٛ سا دس ثٙىٛن تبيّٙذ ثٝ ضٕب ٔي دٞيٓ، يه سٚص وبُٔ لجُ اص آ٘ىٝ ضت سبَ ٘ٛ ايٗ 

ايٗ ٘طبٖ دٞٙذٜ ي ايٗ است وٝ صٔبٖ آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ضٕب آٖ سا ٔي سبصيذ فمط يه خيبَ ٚ تػٛس  ٔسّٕب. دس ايبالت ٔتحذٜ پذيذ آيذ 

 . است 

ٚ  ،ضٕب دس حبَ تغييش است ي ثٝ غٛست ثٙيبدي دس سيبسٜ ،ٕٞب٘طٛس وٝ خٛدتبٖ دسن ٚ تجشثٝ وشدٜ ايذ ،لجالً روش وشديٓ وٝ صٔبٖ

.  پيص ٔي سٚد  instaniety  "ٚلٛع آ٘ي يب ِحظٝ اي"ٚ جٟبٖ ضٕب سشيؼب ثٝ سٛي ثؼذ  ،ايٗ ٔبٞيت تغييش ادأٝ پيذا خٛاٞذ وشد

دس يه ِحظٝ دس حبَ ٚلٛع ٚ حبَ، ٚ آيٙذٜ، ٕٞٝ ثٝ غٛست ٞٓ صٔبٖ دس اثؼبد ٚ سطٛح ثبالتش آٌبٞي، تٕبْ حٛادث دس ٌزضتٝ، 

ثٝ . تجشثٝ ٌشدد خبسج اص صٔبٖتٟٙب ٔي تٛا٘ذ ٔستميٕبً دس ثؼذ آٌبٞي  moment of totality "تٕبٔيت ِحظٝ ي"ايٗ . ٞستٙذ

.  تٝ ٚ ػُٕ ٔي وٙذصيشا وٝ رٞٙيت ٚ جٟبٖ ضٕب دس ثؼذ صٔب٘ي ٚجٛد داش ،ٕٞيٗ دِيُ دسن ٚ فٟٓ آٖ ثشاي ضٕب دضٛاس است

٘ضديىتش ٔي ضٛد، ثٝ ٘ظش ٔي سسذ وٝ حٛادث سشيغ   instaniety "ٚلٛع ِحظٝ اي"ٕٞب٘طٛس وٝ جٟبٖ ضٕب ثٝ ثؼذ صٔب٘ي سشيغ يب 

ٚ  ،وٝ لجال آٖ سا ٔي ضٙبختيذ آ٘طٛس "اٍِٛي ٚالؼيت"ٚ ايٗ أش ثبػج ثٛجٛد آٔذٖ تٙطي غيشضشٚسي ثش سٚي  ،تش آضىبس ٔي ضٛ٘ذ

.  آٖ ٔي ضٛد وٙبس آٔذٖ ثب

ايٙطٛس است وٝ دس سبَ جذيذ صٔب٘ٝ اي سا ٔي ثيٙيٓ وٝ ضذت ٌشفتٗ آ٘چٝ وٝ دس سبَ لجُ ضشٚع ثٝ اتفبق افتبدٖ وشدٜ است دس ثش 

تغييشات صٔيٙي ادأٝ داس، ٚ اٍِٛٞبي ٞش چٝ آضفتٝ تش آة ٚ ٞٛايي، ٚ ٞش آ٘چٝ وٝ تٛسط ايٗ تغييشات تبحيش پزيش ٔي . خٛاٞذ داضت

 .ٕٞٝ سٚ ثٝ اٚج ٌيشي ٞستٙذ  ايٟٙب ثبضذ،

ثٝ طٛسي  ،اداسٜ ٕ٘ي وٙيذ خٛة يبثٙذ ا٘تمبَ ٔيثٝ سٕت ضٕب اص اػٕبق فضب دس ساٜ تغييش سا وٝ  ٞبيي ا٘شطي ضٕبجٕؼي  غٛستثٝ 

دِٚت وطيذٖ ٘خ ٞبي  ٚ وٙتشَاداسي ٚ ضشوت ٞبي ثضسي، ٞٙٛص دس حبَ  آص حشظ ٚ. ٕ٘بيذ تضٕيٗسا  ثمبي فيضيىي تبٖ وٝ ثتٛا٘ذ

وٝ چٝ چيضي  تطخيع دادثٝ سختي ٔي تٛاٖ   حميمتبٚ  ،دسٚؽ ٌفتٝ ٔي ضٛدثٝ ضٕب طشف  ٔٝاص ٜ. ضٕب ٔي ثبضٙذ  يسسب٘ٝ ٞبٚ 

لذيٓ ثٝ سبدٌي اص لذست خٛد چطٓ  سشوشدٜ ٞبي .سا ثبيذ داضت ايٟٙب تٕبْ ا٘تظبس اٌشچٝ  ،داسد ٚ چٝ چيضي دسٚؽ است حميمت

ٚ ٚاثستٝ لذيٕي ٞستيذ وٝ اص ِحبظ التػبدي ثٝ ٘فت ٌشٜ خٛسدٜ  "دايٙبسٛس"يه  ضٕب ضبٞذ جًٙ لذست .وشد  ٘خٛاٞٙذپٛضي 

 .تطجيٝ ٚ وٙبيٝ دس ايٙجب ثي دِيُ ٘يست .  است

ٔٙبثغ ٘فتي ٘يض وٕيبة تش ٔي ٌشد٘ذ، ٚ دستشسي ثٝ آة ٘يض   global warmingٕٞيٙطٛس وٝ ثٝ دِيُ ٌشْ ضذٖ سيبسٜ اي 

 .خٛسد ٞبي جٟب٘ي ٞش چٝ ثيطتشي سا داضتٝ ثبضيذ  ٔطىُ تش ٔي ضٛد، ٔي تٛا٘يذ ا٘تظبس ضذ ٚ
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تغييش ٚ ٘بثسبٔب٘ي ثيطتشي پب ٔي ٌزاسد  دٚسٜ يصٔيٗ ثٝ  سيبسٜ يپشسص ٔطشح ضذٜ ثشاي ته ته افشاد ايٗ است وٝ دس صٔب٘ي وٝ 

اٌش چٝ ايٗ اتفبلي طسف ٚ پيچيذٜ ٔي ثبضذ،  ِيىٗ ساٜ حُ آٖ، . تٛاٖ ايٗ دٚسٜ صٔب٘ي سا ثذسستي سإٞٙبيي ٚ ٞذايت ٕ٘ٛدچٍٛ٘ٝ ٔي 

 .سطح استؼبش فشدي ٔي ثبضذ تغييش فمط  ، اي ثٝ غٛست سبدٜ

ثٝ طٙيٗ ا٘ذاختٝ  ايٙىٝ استؼبش ضٕب ٞٓ سطح ثب وذاْ حّمٝ اص ٚالؼيبت ثبضذ، آٖ حّمٝ اص ٚالؼيت سا ثشاي سش٘ٛضت ٚ ص٘ذٌي خٛد

، چشا وٝ تشس فمط ٚسيّٝ ايست وٝ تٛسط افشادي وٝ ٔي ٍ٘شديذثب تشس اغفبَ . ، وٝ ٔطخػٝ ي آيٙذٜ ٚ دستبٚسد ضٕبست ايذ

 ثيلجالً ٌفتيٓ ٚ ثبص ٞٓ تىشاس ٔي وٙيٓ وٝ حضٛس حس ضؼف ٚ ٚجذ . ضٛد خٛاٞٙذ وٙتشَ ضٕب سا دس دست ٌيش٘ذ ثىبس ٌشفتٝ ٔي

ٞبي سبدٜ اي ثشاي  ٚص ثش ايٗ ثبٚس ٞستيٓ ٚ پيطٟٙبد ٔي وٙيٓ وٝ ٌفتٝ ٞبي لجّي سا دٚثبسٜ ثخٛا٘يذ تب سأٜب ٞٗ. ٟ٘بيت ٟٔٓ است

 .تىبُٔ رٞٗ ٚ جسٓ خٛد پيذا ٚ تجشثٝ وٙيذ 

ثش سٚي  ثخٛاٞيٓايٙىٝ  ٚفبيذٜ اي دس ٔطخع وشدٖ ته ته تغييشات صٔيٙي وٝ دس آيٙذٜ ي ضٕب حس ٔي وٙيٓ ٕ٘ي ثيٙيٓ،  ٔب

سا اص  ضٕبتٛجٝ ثٝ جبي آٖ ٔب سؼي داسيٓ  .ة ٚ ٞٛايي تبويذ وٙيٓ، صيشا وٝ وبس صيبدي دس تغييش ايٟٙب ٕ٘ي تٛاٖ ا٘جبْ داد تغييشات آ

ٚ وبسثشدي تش ايٗ ثشاي ضٕب ثسيبس ثذسد خٛس تش . دٞيٓسٛق  تبٖتشس ٚ ٍ٘شا٘ي ثٝ ايجبد خٛد جٛش حس غّح ٚ ضؼف دس دسٖٚ خٛد

 .خٛاٞذ ثٛد، تب ص٘ذٌي دس حبِت تشس ٚ پشيطب٘ي 

ٔٙظٛس ٔب . ثش سش٘ٛضت ضٕب تأحيش ٌزاسد است، دس آٖ ص٘ذٌي ٔي وٙيذ خٛدتبٖ ا٘تخبةٚالؼيتي وٝ ضٕب ثب  ي حّمٝلجال ٌفتيٓ وٝ 

، وٝ ٔي تٛاٖ تطجيٝ وشد ثٝ حّمٝ ٞبي دس پٟٙٝ اي خبظ اص استؼبش سا داسد "ٍِٙش"ٚ فشٍٞٙي تٕبيُ ثٝ  ،ٞش فشد، ٌشٜٚايٗ است وٝ 

 ( .اِجتٝ ايٗ ٔٛضٛع ٞيچ سثطي ثٝ آٖ سيبسٜ ٘ذاسد ٚ فمط يه تطجيٝ ٔي ثبضذ).  Saturnاطشاف سيبسٜ ي صحُ 

.  ثسيبس جبِت دس ايٙجب ٘سجيت دسن ٚ تطخيع دس صٔبٖ است ي ٘ىتٝ

حك  جٟب٘ي ٔٙبثغثش ايٗ است وٝ ضٕب  وٝ ثشص٘ذٌي ٔي وٙيذ  "ي اص ٚالؼيتا حّمٝ"وٝ ضٕب دس  ثٍٛييٓ، اجبصٜ دٞيذ ضشح ثٟتشثشاي 

 جٟب٘ي وٙٛ٘يحّمٝ ٞبي فشٍٞٙي ٔٛجٛد ٔشوضيت ضٕب ثٝ  ثذيٍٙٛ٘ٝ. دست يبثذ، ثش٘ذٜ است آٟ٘ب ثٝ اص ٕٞٝ وٝ اَٚ وسآٖ  ٚ ،داسيذ

ثٝ ٔشدْ  ي ٔتؼّك ثٝ ٕٞٝ جٟب٘يوٝ ٔٙبثغ  ثبٚس ثبضيذايٗ ثش اٌش ضٕب  أب. ٞستيذ ٘ضديه  حبَ حبضشدس  ػّٕىشدتبٖ تبٖ، ٚ ضيٜٛ ي

 ي ثٝ دٚس اص غّجٝ دٚسدست دس حّمٝ ٞبي ثيشٚ٘ي ٔىب٘يضٕب دس  آٍ٘بٜ آٟ٘ب ٘ذاسد،  ثش خبغي ٚٞيچ وس حك ،ثٛدٜطٛس يىسبٖ 

 .ثٝ سش خٛاٞيذ ثشد  وٙٛ٘ي تبٖفشٍٞٙي 

 .ِيىٗ ٕٞٝ ي ايٟٙب ثّمٜٛ دس حبَ تغييش است 

دس ايٗ ٞضاسٜ ٚاسد آٌبٞي  جذيذي اصثتٛا٘ذ اص تحٛالت وٙٛ٘ي ػجٛس وشدٜ ٚ ثٝ ػػش  ،يب ثٝ ػجبستي دليك تش ٘ٛع ثطش ،صٔيٗ ي اٌش وشٜ

دستشسي تبْ  جٟب٘ي٘سجت ثٝ ٔٙبثغ  ديٍش ٕٞٙٛػبٖ خٛدوشدٖ ثب ٔٙغ آٟ٘ب وٝ . ضٛد، جبيٍبٜ حّمٝ ٞبي ٚالؼيت تغييش خٛاٞٙذ وشد

جٟب٘ي تغييش خٛاٞذ  "ٔسئِٛيت"جٟب٘ي ثٝ آٌبٞي ٚ  "لذست" ي ضيٜٛ. داس٘ذ، ٘بٌٟبٖ خٛد سا دس حّمٝ ٞبي ثيشٚ٘ي خٛاٞٙذ يبفت 

.  جٟب٘ي "اجتٕبع"دسن ٔؼٙبي ٔيضثب٘ي اص جٟبٖ ٚ پيذايص ثٝ ٕٞشاٜ  ،وشد



ثطشي ايٗ است وٝ چٝ ضيٜٛ اي سا  دس  ي سؤاَ اسبسي ثشاي ضٕب ثٝ ػٙٛاٖ يه فشد دس جبٔؼٕٝٞٝ ي ايٟٙب ثشاي ٔب جبِت است، أب 

.  وٙيذٔي خٛد ا٘تخبة  ص٘ذٌيايٗ صٔبٖ سشضبس اص تغييشات، ٞشج ٚ ٔشج، ٚ ػذْ حجبت ٚ تؼبدَ، ثشاي 

جذيذ ص٘ذٌي،  ي ٔتؼذدتِٛذ فشًٞٙ ٞب ،ٚ تِٛذ فشٍٞٙي جذيذ ٞستيذ، يب ثٝ ػجبست دليك تش ،چشا وٝ دس ٔيب٘ٝ ساٜ اتٕبْ يه فشًٞٙ

ٚ  پش تالطٓ ػجٛس وٙيذ ثٝ ػٙٛاٖ يه تٕذٖ جٟب٘ي، اص ايٗ صٔبٖ چٙب٘چٝ.  فشًٞٙ ٞبيي وٝ ٞٙٛص ثٝ ٚضٛح تؼشيف ضذٜ ٕ٘ي ثبضٙذ

پبيبٖ  ايٗٚ  ،سٚي صٔيٗ خٛاٞيذ ضذثش ٔتفبٚت ثٝ طٛس ٕٞضٔبٖ ثب ٞٓ  ٔٛجٛد، ضٕب ٔتٛجٝ ثسيبسي اص ٚالؼيت ٞبي دٚاْ آٚسيذ

.   ، خٛاٞذ ثٛددسوص وشدٜ ايذتب وٖٙٛ ٘طٛس وٝ ا٘سب٘يتتبٖ ، آ ي تبسيخچٝ

٘ٛيٗ  renaissance يه س٘سب٘سثٝ  ،خٛد پتب٘سيُلٛا ٚ تٕبْ  ثب ا٘سب٘يٚ وّيت آٌبٞي  سپشدٜ خٛاٞذ ضذ،فشأٛضي  ثٝ آٍ٘بٜ صٔبٖ

 .  خٛاٞذ ٌطت ايٗ وٟىطبٖ إِبس دسخطبٖ  ي٘ٛس ثبصٔيٗ وشٜ ي ٚ  ٔجذَ خٛاٞذ ضذ،جٟب٘ي 

دس ته ته  تحٛالتوّيذ تٕبْ ايٗ وٝ  تشيٗ ٔٛضٛع ثشاي ٔب ايٗ است جزاة، ٚ  ايٗ تػٛيشيست وٝ ٔب ثشاي ضٕب دس لّجٕبٖ ٍ٘بٜ داضتٝ ايٓ

.  است ثطشي ٟ٘بدٜ ضذٜ ي افشاد خب٘ٛادٜ

ٌٛ٘ٝ ٔي وٙيذ، سش٘ٛضت  خٛد ٞبيي وٝ دس وٛچه تشيٗ ٔسبئُ ص٘ذٌي ايٗ صٔبٖ، ا٘تخبة دس تبٖ ٞش يه اص ضٕب دس ص٘ذٌي ػّٕىشد

.   ٔؼيٗ ٔي سبصدثٝ طٛس جٕؼي سا  ا٘سب٘ي ي

. داسيٓ  دس سبَ جذيذ سا ٚ ضؼف ويفثشاي ضٕب آسصٚي ٚ ايٙه 

 

 هاتورها

 


