ممنوعه ترین مکانهای دنیا

عجيب ترين ها

در گوشه و کنار جهان مکانهای شگفتانگیز زیادی وجود دارد و با اینکه بشر جاهای بکر
و دورافتاده زیادی را کشف کرده ،اما جالب است بدانید که بعضی از آنها ،با اینکه به دست
خود انسان ساخته شده وبه یک منطقه ممنوعه تبدیل شدهاند و مردم عادی اجازه ورود
د.البتهدربرخیمواقع،بهدلیلمش�کالتناش�یازطبیعتانسان
وبازدیدازآنهاراندارن 
از دیدن برخی از مناطق جالب جهان بی نصیب ميماند .مثال جزیره ای در نزدیکی برزیل
وجود دارد که انواع و اقسام مارهای سمی و کشنده در آن ساکن هستند .به همین خاطر،
هیچ انس�انی اجازه و حتی ش�هامت ورود به این منطقه را ندارد .یا روس�تایی در روس�یه
ت.
هست که به دلیل شدت سرما ،هر کسی قادر به حضور در آن نیس 



سرزمین بوهمی ها

اینمنطقهبامساحت۱۱کیلومتر
مربع ،به ی��ک کلوب اختصاصی
مردانه در سانفرانسیسکو تعلق
دارد و موس��وم به کلوب بوهمی
اس��ت .از س��ال  ۱۸۹۹میالدی
تاکن��ون فق��ط م��ردان بزرگ و
قابل احترام از سراسر دنیا در ماه
جوالیدراینکلوبگردهمجمع
ميش��وند.این گردهمایی از سال
 ۱۹۲۳میالدی آغاز ش��د .در آن
سال ،تمام روسای جمهور حزب
جمهوریخ��واه و برخی از دموکراتها ،ش��خصیتهای سیاس��ی،تُ ّجار ،کارآفرینها،
هنرمندان و دانش��مندان در این باش��گاه ثبتنام کردند و اعضای ویژة کلوب را
تشکیل دادند.پس ازگذشت 100سال،فعالیتاصلی اینباشگاههمچنان مخفی
نگهداش��تهش��دهاستوکس��یدقیقانمیدانداینافرادسرشناسدردورهمی
ساالنه خود چه کارهایی انجام ميدهند .البته فرضیه های گوناگونی در این رابطه
وج��ود دارد و حت��ی برخی تصور ميکنند این کلوب ،دنیای جدید اس��ت و این
دش��ت نیز به شیطان تعلق دارد.گفتنی است ورود خبرنگاران و روزنامهنگاران
به این مکان ممنوع است.
مزرعه آنتن ها

مزرع��ه آنتنه��ا در
س��ال  ۱۹۹۷میالدی
در یک روستای خالی
از س��کنه در آالس��کا
س��اخته شده و حدود
 ۱۳هکتار مس��احت
دارد.
اين مكانمورد انتقاد
نظری��ه پردازان��ی
قرار داش��ت که ادعا
ميکردن��د این مکان
ميتوان��د ب��ه ایجاد
ناهنجاری آبوهوایی ،خاموش شدن ماهوارهها و کنترل ذهن انسان منجرشود
و افرادی که همیشه در توهم توطئه به سر ميبرند ،تصور ميکنند برنامه های
این زمین منجر به ایجاد زمین لرزه ،خشکسالی ،توفان ،سیل و حتی بیماری های
واگیردار خواهد شد.
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شهر زيرزميني
ای��ن منطق��ه در جمه��وری
باشکورتس��تان واقع ش��ده اس��ت.
همچنین گفته ميشود که شهری در
زیر زمین در این روس��تاساختهشده
که مرکز حکومت اس��ت .برخالف
دیگر ش��هرهای ممنوعه روس��یه،
اینج��ا هیچگونه س��ایت تحقیقاتی،
پایگاه نظامی ،مرکز ساخت سالح یا
سوخت هسته ای و ...وجود ندارد.
قلعه متروكه
اینش��هر به منظور دفاع از س��نت پترزبورگس��اختهش��دهاس��ت و ساالنه
گردشگران بسیاری را به خود جذب ميکند .قلعه های قدیمی که در گذشته
برای دفاع س��اخته ش��ده بودند ،جاذبههای اصلی گردش��گری این منطقه را
تشکیل دادهاند .هر کدام از قلعه ها ،تاریخچه دالوریها و افتخارات خاص خود
را دارد و به همان اسم نیز نامگذاری شده است :کرونشلوت ،سیتادل ،شاهزاده
منش��یکوف و....ام��ا باید
بدانی��د که در س��الهای
اخی��ر ،گردش��گران فقط
اج��ازه بازدی��د از بخش
محدودی از این ش��هر را
دارند و بیش��تر قعلهها به
دلیل ناامن بودن بس��ته و
متروکه شده اند.
کوه مقدس
ای��ن کوهس��تان مقدس که حدود  ۲۰صومع��ه و دیر در آن وجود دارد ،یکی از
ُمقدسترین اماکن مس��یحیت در کلیس��ای ارتدکس ش��رقی است .این کوه،
در ش��مال کش��ور یونان واقع شده و هر کسی اجازه ورود به آن را ندارد.
گفتنی اس��ت ،س��فر زنان به این کوه از بیش از هزار س��ال پیش
ممن��وع بودهاس��ت و از همه عجیبت��ر اینکه حیوانات
م��اده هم اجازه س��فر ب��ه این کوه
را ندارند!وشکس��تن این قانون،
برای فرد خاطی یک سال زندان
را به دنبال خواهد داشت.
گاو صندق رمز
گفت��هميش��ودکهفقطدونف��ردرکلجهانراز
خوش��مزگی این نوش��یدنی را ميدانند و همیشه
هم با هواپیماهای مجزا س��فر ميکنند .دس��تور
تهیه این نوشابه در دفتر مرکز کمپانی کوکاکوال
در یک گاوصندق بس��یار م��درن با قفلهای های
منحصر به فرد نگهداری ميش��ود و هیچ کس��ی
اجازه دسترسی به آن را ندارد.

