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اثرات  که  بازگشت  تهران  به  دوباره  حالی  در  تحریم ها  پیش  هفته 
روانی آن از مدتها قبل گریبانگیر اقتصاد متزلزل ایران شده بود. کاهش 
بی سابقه ارزش ریال تا حدود ۳ برابر ارزش قبلی اش باعث شد تا زندگی 
این ماجرا قرار  تاثیر شدید  از کشور تحت  ایرانیان در داخل و خارج 

گیرد.
این موضوع،  بودند که  از جمله کسانی  تازه مهاجران  این میان  در 
نقره داغشان کرد. کسانی که با هزاران امید و آرزو در برزخ کندن از 
با سقوط  و  ناگهان  بودند،  دالری  دنیای  به  پیوستن  و  ریال  آبشخور 

ارزش ریال، دارایی خود را برباد رفته و آینده را تاریک یافتند.
شاید بدترین وضعیت را دانشجویانی تحمل می کنند که با تکیه بر 
تبدیل ماهانه ریال به دالر، راهی کسب علم در دیار غربت شده اند. 
متوجه  بودم که  رفته  دانشجویان  این باره سراغ  در  برای کندوکاو 
و  گیرد  قرار  بودن  گناهکار  بر  اصل  وقتی  شدم.  بزرگتری  تنبیه 
ملتی زیر ذره بین بدبینی دنیا قرار گیرد، آن دانه ریزهایی که از 

همه بیشتر دم دست هستند، قبل از همه قربانی می شوند.
متوجه شدم که مدتهاست پرونده های درخواست مهاجرت و 
اقامت دانشجویان ایرانی تباری که در کانادا تحصیل کرده اند و 
امروز در جستجوی ادامه کار و زندگی در این کشور هستند، 

مدت های طوالنی است که معلق مانده است.
دانشجویان که از این بالتکلیفی و آن تبدیل ریال به دالر 
به ستوه آمده بودند، تصمیم گرفته اند چهارشنبه، ۱۵ اوت، 
ساعت ۱۰ صبح  به مقابل دفتر نخست وزیر در مونترال 
بروند و با تجمع، اعتراض خود را عمومی کنند. برایم 
وکالی  و  مجلس  نمایندگان  پشتیبانی  و  حمایت  از 
کانادایی گفتند و چشم امید داشتند که ایرانی تباران 

ساکن مونترال هم در این مسیر تنهایشان نگذارند.

تحریم در تهران، تنبیه در مونترال

https://goo.gl/maps/E3Qkdrd8hi72
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معصومه علیمحمدى 
(بهبهانى)

عضو رسمى شوراى 
مشاوران مهاجرت به کانادا

: 514-778-9011
: 514-289-9044
: 514-289-9022
: 021-2289-4567
: 021-8531-2878

موبایل

دفتر کانادا

فاکس

دفتر تهران

تماس مستقیم از ایران

1117 Ste.Catherine west, suite 511 
Montreal, Quebec, Canada,H3B 1H9

info@icpimmigration.com

www.icpimmigration.com
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روز  که  کانادا  آمار  اداره  گزارش  اساس  بر   :Montreal Gazette
جمعه منتشر شد، نرخ بیکاری در این شهر در ماه ژوییه، به عدد 
6.2 درصد رسیده است. این نرخ معادل ۰.4 درصد افزایش نسبت 

به ماه قبل و ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ژوییه سال قبل است.
با وجود این افزایش اندک، نرخ بیکاری متوسط در منطقه مونترال 

و اطراف آن در حوالی کم ترین میزان تاریخی خود قرار دارد.
گفته  افرادی  درصد  به  اقتصادی  تعاریف  اساس  بر  بیکاری  نرخ 
می شود که علی رغم آمادگی و تالش برای یافتن کار موفق به پیدا 
کردن آن نمی شوند. در این شاخص اقتصادی افرادی که به دنبال 
کار نمی گردند، افراد وابسته و دارای سرپرست به حساب نمی آیند.

جارچی

افزایش اندک نرخ بیکاری 
در مونترال

˂
VADIM GHIRDA / AP
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پدر فراموشکار به جنایت متهم نمی شود

CBC News: دادستانی استان کبک تصمیم گرفت تا اتهامی جنایی 
را به پدر فراموشکاری که با رها کردن نوزاد خود در خودرو باعث مرگ  

او شده بود وارد نکند.
در مسیر  را  فرزندش  بود  فراموش کرده  ژوئن،  روز 22  در  پدر  این 
در  را  او  و  بسپارد  روزانه کودکان  نگهداری  مرکز  به  کار  به سر  رفتن 
ماشین رها کرده بود و وقتی ساعت ۵ و نیم عصر به ماشین برگشت 

متوجه اشتباه خود شد. 
دلیل  به  کودک  این  و  بود  درجه   2۵ حدود  روز  آن  در  هوا  دمای 

گرمای محیط در خودرو در گذشته بود.
دادستان در این پرونده به این نتیجه رسیده است که دلیلی مبنی بر 
وقوع اقدام جنایتکارانه وجود ندارد و به همین دلیل این پدر را به قتل 

و یا مشارکت در جنایت متهم نکرده است. 
از این و در سال 2۰۱6 نیز پدری که فرزند یازده ماهه خود  پیش 
را در خودرو باقی گذاشته بود و با فراموش کردن این موضوع موجب 
از اتهام جنایی تبرئه  Saint-Jérôme  شده بود نیز  مرگ او در شهر 

شده بود.

جارچی

Credit: Mathieu Daniel Wagner/Radio-Canada 
˂
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سرمایه گذاری مشترک در مونترال برای توسعه فناوری

فناوری  شرکت  همراه  به  استانی  و  فدرال  دولت های   :CBC News
یک  گذاری  سرمایه  آینده  سال  پنج  طی  در  تا  آمده اند  گردهم   CAE
میلیارد دالری در زمینه آموزش و رشد فناوری در شهر مونترال انجام 

دهند.
کرده  اعالم  دربیانیه ای   CAE (Canadian Aviation Electronics(
است که قصد تحول اساسی در آموزش خلبانان، خدمه پرواز و نیروهای 

متخصص حوزه سالمت را دارد.
این شرکت که مقر آن در مونترال است قصد دارد تا در زمینه آموزش 

فناوری برای فعاالن بخش سالمت، دفاع و امنیت سرمایه گذاری کند. 
دولت کبک متعهد شده است که 42.۵ میلیون دالر به این پروژه وام 
اعطا کرده و همچنین کمک پنج میلیون دالری بالعوضی را در اختیار 
در  پروژه  این  برای  دالر  میلیون   ۱۵۰ نیز  فدرال  دولت  دهد.  قرار  آن 
تامین   CAE از سوی شرکت  این  برای  بقیه سرمایه الزم  و  نظر گرفته 

می شود.
مونترال  تازه در  از ۳۰۰ شغل  بیش  ایجاد  باعث  تواند  پروژه می  این 

شود.

جارچی

جاستین ترودو، فیلیپ کولیارد و مارک پرنت )مدیر شرکت CAE( در مراسم اعالم 
خبر سرمایه گذاری مشترک. 

 Credit: Graham Hughes/Canadian Press

˂
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شانزدهمین قتل سال در مونترال

در  شنبه  پنج  روز  بامداد  که  درگیری  یک  جریان  در   :Montreal Gazette
مونترال رخ داد، یک مرد سی ساله به ضرب چاقو کشته شد.

این اتفاق شانزدهمین قتل در شهر مونترال در سال 2۰۱8 بله شمار می رود.
خیابان  و   St-Hubert های  خیابان  تقاطع  در  بامداد  ساعت 2:4۰  اتفاق  این 
مزونوف رخ داد. در پی چندین تماس تلفنی با 9۱۱ که خبر از دعوای خیابانی دو 
نفر می دادند، پلیس عازم منطقه شد و با جنازه یکی از طرفین دعوا مواجه شد که 

به دلیل اصابت ضربات چاقو به نیم تنه باالیی خود درگذشته بود. 
قاتل از صحنه فرار کرده است و تا ساعت تنظیم این خبر هنوز بازداشتی در 
رابطه با این پرونده صورت نگرفته است. تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.

احتمال آغاز زودهنگام کارزار انتخاباتی کبک
CBC News: نخست وزیر کبک، فیلیپ کولیار، به طور جدی در حال بررسی 

اعالم زودهنگام فعالیت های انتخاباتی پیش  رو است. 
به گزارش منابع نزدیک به نخست وزیر، زمان انتخابات روز اول اکتبر خواهد بود 
و طبق قانون، دوره کارزارهای انتخاباتی باید بین ۳۳ تا ۳9 روز باشد. پیش از این 
تصور می رفت کولیار، روز 29 اوت را به عنوان آغاز فصل انتخابات اعالم کند تا 

دوره فعالیت های انتخاباتی به ۳۳ روز محدود بماند. 
با این وجود به نظر می رسد نخست وزیر در حال بررسی اعالم انتخابات در روز 

2۳ اوت یا آخر هفته آن یعنی 2۵ اوت باشد. 
دلیل چنین تصمیمی می تواند به تالش حزب لیبرال برای وادار کردن رهبر 

حزب رقیب خود CAQ به مبارزات انتخاباتی پیش از زمان تعیین شده شود. 
دولت لیبرال با وجود در اختیار داشتن کارنامه موفقی از نظر اقتصادی که شامل 
رکورد پایین ترین میزان عدم اشتغال و همچنین چند سال پیاپی به دست آوردن 
اضافه بودجه است؛ اما در نظر سنجی ها از حزب رقیب خود عقب افتاده و برای 

کسب اعتماد عمومی با چالش مواجه است.

جارچی

Credit: Montreal Gazette
˂
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L'ORCHESTRE DU GRAND KUNG-FU BRAQUE
تئاتر خیابانی رایگان 

چهارشنبه ۱۵ اوت، ساعت ۱9
محل اجرا : 

Parc Hayward
به منظور بیدار کردن حس کنکاش 
عجیب«  »کونگ فوی  فرهنگی، 
پدربزرگش کمک  و  پسر  به یک 
می کند تا عشق را بازیابند. برای 
مخاطب  تخیل  گرفتن  کار  به 
عروسک ها،  از  نمایش  این  در 
موسیقی، کارتون و شعر و ادبیات 

استفاده می شود. 

ارکستر کونگ فوی بزرگ عجیب 

موسیقی خیابانی رایگان 
چهارشنبه ۱۵ اوت، ساعت ۱9

محل اجرا :
Parc Sir-George-Étienne-Cartier

Sally Folk هنرمند مشهور در موسیقی شهر مونترال، چهارمین آلبوم خود 
را در فوریه 2۰۱7 با مضمون عشق مدرن و روابط پیچیده ی میان زن و مرد 
به بازار ارائه داده است. او در این برنامه تعدادی از کارهای مشهورش را اجرا 

خواهد کرد. نمونه ای از اجراهای او را می توانید اینجا     ببینید.

هنر

 SALLY
FOLK

بع
من

˂

بع
من

˂

https://goo.gl/nsnJ5p
https://goo.gl/2gHovZ
https://www.youtube.com/watch?v=Sb0RIpvX9CU&list=PLZqmUkJyF86iMoBn4ikDQGvUNiPYaTPL1
https://goo.gl/a4h6RM
https://www.sallyfolk.com/merch/sally-folk-troisime-acte
http://montreal.carpediem.cd/events/7381691-lorchestre-du-grand-kung-fu-braque-culture-en-cavale-at-parc-hayward/
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ISLE OF DOGS
نمایش فیلم خیابانی رایگان 

پنج شنبه ۱6 اوت، ساعت 2۰:۳۰
محل نمایش :

Parc Notre-Dame-de-Grâce 
میازاکی  نام  با  ژاپن  از شهرهای  یکی  در 

یک ویروس سرماخوردگی شیوع پیدا 
می کند. بااینکه دانشمندان درصدد 

هستند،  بیماری  داروی  یافتن 
شهر  این  سخت گیر  شهردار 
تصمیم  کوبایاشی،  نام  به 
می گیرد که تمام سگ ها را 
به جزیره ی آشغال ها تبعید 
کند. اولین سگی که محکوم 
 به تبعید است، سگ آتاری 
یتیم  برادرزاده ی  کوبایاشی 

شهردار است.

جزیره ی سگ ها 

 MG3 – DANZAS
موسیقی خیابانی رایگان 

شنبه ۱8 اوت، ساعت ۱۵ 
محل اجرا : 

 Esplanade du Complexe Sportif de
Saint-Laurent

نوای  با  موسیقی  سه نفره ی  گروه  این 
با  و  باذوق  پرانرژی،  گیتار، 
شوخ طبعی مخاطب خود را به 
موسیقی  جهان  در  سفری 
آن ها  می کنند.  دعوت 
وجد  به  را  شنونده 
تصمیم  و  می آورند 
اجرا  این  در  دارند 
بهترین های  از  یکی 
هدیه  او  به  را  خود 

کنند.

هنرجارچی 

بع
من

˂

بع
من

˂

https://goo.gl/zmZSjs
https://goo.gl/xA4vzz
https://www.eastbayexpress.com/oakland/isle-of-dogs-is-a-howl-of-delight/Content?oid=14419608
https://www.lecourrierdusud.ca/montreal-guitare-trio-ode-aux-classiques-de-musique-espagnole/
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KALABANTE-MC & HUMOUR
سیرک خیابانی رایگان 

شنبه ۱8 اوت، ساعت ۱9 

محور اصلی این برنامه حول دگرباشان 
می چرخد و فضایی امن برای آن ها 
جوانب  تمام  از  حمایت  به منظور 

هویتی افراد ایجاد می کند.

OÙ VA LE PETIT CAPUCHON ROUGE?

تئاتر خیابانی رایگان 
یکشنبه ۱9 اوت، ساعت ۱۳

محل نمایش :
Parc Eusèbe-Ménard

از  الهام  با  سرگرم کننده  نمایش  این 
داستان شنل قرمزی که به دیدار 
آن سوی  در  خود  مادربزرگ 
برای  می رود،  جنگل 
کودکان ۵ تا ۱2 سال در 

نظر گرفته شده است. 

شنل قرمزی کوچولو کجا می رود؟
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هنرجارچی 

https://goo.gl/CCeN54
http://www.kalabanteproductions.com/en/
http://www.montheatre.qc.ca/espace/event/commedia-ou-va-le-petit-capuchon-rouge/2018-08-08/
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سال ها  سخت ترین  از  یکی  می توان  را   2۰۱8 سال 
اعمال  و  بهره  نرخ  افزایش  به  توجه  با  دانست.  مسکن  وام  دریافت  برای 
محدودیت های بیشتر، افرادی که به دنبال گرفتن چنین تسهیالتی هستند 

را با چالش هایی روبه رو کرده است.
با شرایط  وام مسکن  دریافت  که شانس  توضیح  را  نکاتی  این مطلب  در 

کنونی را باال ببرد.
باید توجه داشته باشید که امتیاز حساب اعتباری خود را به دقت مدیریت 
کنید. به این معنی که عالوه بر داشتن اعتبار خوب، یک سری مراحل از قبل 
تعیین شده را هم پیش ببرید که باید چند سال قبل از خرید خانه انجام 

شود. 
دیوید الروک )David Larock(، کارگزار وام مسکن می گوید؛ با توجه به 
امتیازاتی که موسسات مالی اعالم کرده اند، نمره 7۰۰ را به عنوان حداقل 
امتیاز اعتبار الزم برای دریافت وام است. اگرچه گاهی امتیاز 68۰ هم مورد 
قبول می دانند. البته در مواردی بسته به شرایط ممکن است این حداقل تا 

6۵۰ کاهش یافته یا تا 72۰ نیز افزایش یابد.
بن ساموت )Ben Sammut( یکی دیگر از کارگزاران وام مسکن می گوید؛ 
در بعضی موارد، موسسات مالی تحت تاثیر اعتبار باالی مشتریان، قوانین را تا 
حدودی نادیده می گیرند. برای مثال؛ هنگامی که یک مشتری با امتیار 84۰ 
را به بانکی معرفی می کنیم، شدیدا مورد استقبال قرار می گیرد، حتی اگر 
درآمد مشتری طوری باشد که تمامی آن را برای باز پرداخت وام هزینه کند.

امیرحسین عبدلی ناصر

توصیه هایی برای دریافت وام مسکن

اعتبارتان را بهبود بخشید
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امتیاز اعتباری و در برخی موارد، امتیاز جامع و کلی حساب شما در تمامی 
Borrowell، Ratehub. بانک های بزرگ و شرکت های کارت اعتباری مانند؛
ca و Credit Karma Canada قابل دسترس است. چنانچه امتیاز اعتبار شما 
زیر 68۰ است، این اطالعات به شما کمک خواهد کرد تا آن را دوباره بسازید.

دو عامل مهم که در تعیین امتیاز اعتبار شما نقش اساسی دارند، عبارتند از؛ 
سابقه های پرداخت و سابقه های دریافت. بدین صورت که تمامی بدهی شما و 

آیا اینکه به موقع آن ها را پرداخت کرده اید را مورد بررسی قرار می دهند.
دیرکرد در پرداخت بدهی، سابقه اعتبار شما را خراب می کند و هر چقدر این 
فاصله در پرداخت بیشتر شود، شرایط برای شما نیز بدتر می شود. همچنین 
سال ها طول  چراکه  نیست،  ایده خوبی  نیز  مبلغ  به صورت حداقل  پرداخت 
خواهد کشید تا حسابتان را تصفیه کنید، ولی از طرفی دیگر به عنوان یک فرد 

خوش حساب در نظر گرفته می شوید.
تقریبا 2 تا ۳ سال، زمان مناسبی برای ساخت اعتبار جهت خرید خانه به 
حساب می آید. اگر هرگز وامی دریافت نکرده اید و یا کارت اعتباری نداشتید، 
باید این دوره را طی کنید تا بتوانید مدارک کافی اعتباری از حسابتان را در 

زمان تقاضای وام مسکن ارائه دهید.
به  مسکن  تسهیالت  کارگزاران  دیگر  از   ،)Mike Bricknell( بریکنل  مایک 
این نکته اشاره کرد؛ موسسات مالی و بانک ها به دقت سابقه اعتباری و حساب 
متقاضیان را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت وجود دیرکردهای پرداختی 
و اعتبار نامناسب دردو سال اخیر، این موضوع را به شدت پیگیری می کنند و 
حتی ممکن است در چنین مواقعی مبلغ پرداختی به متقاضیان را محدودتر 

کنند.
او همچنین گفت؛ متقاضی باید بدهی خود را در زمان تعیین شده پرداخت 
نماید. همچنین اگر امتیاز کافی ندارید و مجموع امتیازات شما چیزی حدود 
6۰۰ یا کمتر از آن باشد، نگران نباشید، زیرا اگر شریکی دارید که امتیاز کافی 
آژانس  همچنین  است.  شدنی  شما  برای  تسهیالت  دریافت  باشد،  داشته  را 
Equifax برنامه ای برای محاسبه خطرات و ریسک ورشکستگی را با در نظر 

گرفتن سابقه مالی متقاضی، به بانک ها و موسسات مالی ارائه می دهد.
این آژانس اعالم کرد؛ امتیازات اعتباری، احتمال اینکه متقاضی بدهی خود 
این حال تجربه نشان داده  با  را زمان معین پرداخت کند، مشخص می کند. 
است، اکثر افرادی که اعالم ورشکستگی کرده اند، بدهی خود را تا جایی که در 

توانشان بوده است، پرداخت نموده اند.
اخیر  دو سال  در  تسهیالت  دریافت  و شرایط  بهره  نرخ  افزایش  نهایت،  در 
محدودیت هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است. ولی می توان با ساختن یک 

اعتبار خوب قبل از خرید خانه، این محدودیت ها را از بین برد.

سکه
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زندگی شهری در کانادا بر شیوه ی زندگی بومیان این 
سخن  کانادا  بومیان  از  وقتی  امروزه  است.  گذاشته  تأثیر  نیز  کشور 
براثر  که  می کنیم  اشاره  بدوشی  خانه  از  به شکل جدیدی  می گوییم 
صنعتی و شهری شدن زندگی پدید آمده است. این اتفاق موجب شده 
است که بومیان کانادا که در قدیم به شکل عشایری زندگی می کردند، 
امروز به جای طبیعت و جنگل، درصدد یافتن سرزمینی جدید، به نوع 
متفاوتی از زندگی سیار، در شهر روی بیاورند که دستاورد آن از دست 

دادن زمین های اجدادی آن ها است. 

نگارخانه

پریسا کوکالن 

خانه بدوش یا بی خانمان؛
قومی درخطر 

Nomades ou itinérant, Peuple en danger
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https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/festivals-et-evenements/nomades-ou-itinerants-peuples-en-danger-montreal
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بدون شک این مشکل سختی های زندگی این مردم را بیشتر کرده است 
و آن ها همواره با مسائلی چون عدم نظم در آموزش وپرورش، بیماری های 
بومیان  می کنند.  نرم  دست وپنجه  تجاوز  و  اذیت  و  آزار  روحی،  و  جسمی 
کانادا نه تنها سرزمین های خود را از دست داده اندکه هنوز در زندگی شهری 

نیز جایگاهی مستحکم برای خود نیافته اند. 
زندگی  به  نقاشی خود  و  آثار طراحی  André Michel، در  آندره میشل 

بومیان بی خانمان شهری روی آورده است. 
او از رنگ های شفاف و پرحرارت در خلق آثارش کمک می گیرد. میشل با 
همراهی و درک شرایط زندگی مدل های نقاشی اش، آن ها را به شکلی روشن 
و زنده به تصویر می کشد. این هنرمند همچون شاهدی عمل می کند که به 

نظاره ی جامعه ی ما نشسته و آن را به چالش می کشد.
آندره میشل در سال ۱94۵ در آوینیون Avignon فرانسه به دنیا آمده 
است. او پیش از ورود به کانادا سفرهایش را از قاره ی اروپا آغاز کرده بود که 
نتیجه ی آن شهرت جهانی امروز اوست. او با هنر و مضامین آثارش پیوند 
عمیق عاطفی می بندد. میشل تالش می کند تا غرور فرهنگی و اهمیت تأثیر 

وجود بومیان در تاریخ را به آن ها بازگرداند.
این نمایشگاه تا تاریخ 26 اوت در Écomusée du fier monde     برقرار 
است. این مرکز    چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا 2۰، پنج شنبه و جمعه از ساعت 
9:۳۰ تا ۱7، شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱7 پذیرای عالقه مندان 

خواهد بود. 

André Michel ˂

http://ecomusee.qc.ca/
https://goo.gl/v47Sy7
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کانادا بر موضع خود ایستاده است، 
آمریکا از عربستان انتقاد نمی کند 
هزینه  عربستانی  دانشجویان  و 
تصمیم شاهزاده را خواهند پرداخت

اوج گیری اختالف 
کانادا و عربستان
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کانادا  خارجه  امور  وزیر  توییت  از  ظاهر  در  چیز  همه 
شروع شد. او در توییتی از شرایط دشوار فعاالن حقوق بشر و حقوق 
امور  وزیر  فری لند،  کریستینا  انتقاد  کرد.  انتقاد  عربستان  در  زنان 
خارجه کانادا بعد از آن صورت گرفت که عفو بین الملل در گزارشی 
اعالم کرد گروهی از فعاالن زنان در عربستان بازداشت شده اند. در 
میان بازداشت شدگان نام فعاالنی چون سمر بدوی و نسیما السعدا 

نیز دیده می شد. 
فعاالن حقوق  شناخته شده  و  آشنا  های  نام  از  یکی  بداوی  سمر 
بشر و حقوق زنان در عربستان است. او در جهان چهر ه ای شناخته 
شده به شمار می رود و خواهر رئیف بداوی وبالگ نویس عربستانی 
است که از سال 2۰۱2 به اتهام توهین به اسالم از طریق اینترنت 

در بازداشت به سر می برد. 
نیز  مونترال  پیش  چندی  و  دارند  کانادایی  تابعیت  رئیف  خانواده 

به او شهروندی افتخاری خود را اهدا کرده بود.
خارجی  سیاست  در  عادی  اتفاقی  کانادا  امورخارجه  وزیر  واکنش 
کانادا به شمار می رود. دولت کانادا حداقل در حد بیانیه های شفاهی 
و واکنش های کالمی به طور معمول گزارش های نقض حقوق بشر را 
در سراسر جهان محکوم می کند به خصوص اگر این گزارش ها در 
با شهروندان کانادایی  یا دارای نسبتی  مورد شخصیت های برجسته 

باشند.

داستان روز

گروه سیاست 
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بیانیه  قالب  در  نیز  گفته ها  این  به  واکنش  معمول  طور  به 
برای  است.  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  که  خارجه کشوری  وزارت 
نقض  به  نسبت  مختلف  موارد  در  را  ایران  بارها  کانادا  مثال 
در  ایران  پاسخ  و  بود  داده  قرار  انتقاد  مورد  شهروندان  حقوق 
در  خارجه  وزارت  سخنگوی  یا  امورخارجه  وزارت  بیانیه  قالب 
گاهی  و  داخلی  امور  در  دخالت  عدم  به  کانادا  دعوت  قالب 
نقض  و  کشور  این  بومیان  با  کانادا  برخورد  تاریخ  یادآوری 

حقوق آن ها محدود می شد.
سال  دو  یکی  در  که  سعودی  عربستان  که  رفت  می  انتظار 
و  دهد  نشان  خود  از  متفاوت  ای  چهر ه  تا  دارد  تالش  اخیر 
ایجاد  اصالح  حال  در  ای  چهره  ترسیم  برای  وسیعی  کارزار 

کرده است نیز مشابه باشد.
بن  محمد  شاهزاده  رهبری  به  عربستان  دولت  واکنش  اما 

بود. متفاوت  سلمان 
رسما  که  سعودی  عربستان  تازه  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد 
منطقه  تازه  جنجالی  چهره  دارد،  عهده  بر  را  حکومت  اختیار 
خاور میانه است. از یک سو او با قبول برخی از مقدماتی ترین 
حقوق شهروندی نظیر اجازه تاسیس سینما، اجازه رانندگی به 
دارد چهره ای  ورزشگاه ها سعی  از  برخی  به  آن ها  ورود  و  زنان 

داستان روز

˂
فعاالن حقوق زنان عربستانی: Samar Badawi )چپ( و Nassima al-Sadah )راست(
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در  او  اما  دیگر  از سوی  دهد  نشان  از خود  مدرن  و  اصالح طلب 
جنگ قدرتی کم نظیر در ساختار سلطنتی عربستان درگیر است. 
زیادی  تعداد  خود  رسیدن  قدرت  به  روزهای  نخستین  در  او 
مصادره،  را  ها  آن  اموال  بازداشت،  را  عربستان  های  شاهزاده  از 
از  را  باشند  او خطرناک  برای  بود  ممکن  که  مقام هایی  وابستگان 
لبنان  وزیر  نخست  که  است  متهم  همچنین  او  کرد.  اخراج  کادر 
را به گروگان گرفته و همچنین جنگ خونین بحرین را پیش می 

برد.
محمد بن سلمان، در همین حال در حالی در حال نزدیک شدن 
پایتختی  به  اسراییلی  کشور  شناختن  رسمیت  به  و  اسراییل  به 
از طرح صلح جراد کوشنر )داماد  المقدس و حمایت ضمنی  بیت 
و مشاور ترامپ ( است که به طور علنی وارد جنگ نیابتی با ایران 

شده است.
بین سلمان، و دولت تحت نظارت او واکنش شدیدی را به کانادا 

نشان دادند.
آنچه  به  شدید  اعتراض  اعالم  ضمن  ای  بیانیه  صدور  با  آنها 
از  را  کانادا  سفیر  خواندند،  خود  داخلی  امور  در  کانادا  دخالت 
ریاض اخراج کردند، سفیر خود از اوتاوا را فراخوانده و کلیه روابط 

تجاری خود با کانادا را به حالت تعلیق در آوردند. 

داستان روز
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بسیاری از کارشناسان این رفتار را نشانه ای از قدرت نمایی محمد 
انجام  با  او  کنند  می  گمان  ناظران  از  برخی  دانند.  می  سلمان  بن 
چنین نمایشی قصد دارد از یک سو خود را به رهبری مستقل و قابل 
اتکا در میان قبایل عربستان مطرح کند و از تهمت غرب گرایی که 
به او زده می شود فاصله بگیرد و همزمان پیامی به کشورهای غربی 
را  عربستان  با  خود  تجاری  روابط  خواهید  می  اگر  که  کند  ارسال 
حفظ کنید از انتقاد در امور شهروندی و حقوق بشر و زنان عربستان 

کنید. خودداری 
این پیامی است که به نظر می رسد ایاالت متحده به خوبی آن را 

قبول کرده است.
وقتی از سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در باره این اتفاق 
بشر  حقوق  فعاالن  با  عربستان  رفتار  محکومیت  در  آمریکا  موضع  و 
اختالف  در  ما  که  کرد  بسنده  نکته  این  گفتن  به  تنها  او  شد  اشاره 

نمی کنیم. کانادا دخالت  و  عربستان 
کانادا اما بر موضع خود ایستاده است. وزیر امور خارجه و نخست 
وزیر هر دو تاکید کرده  اند که دفاع از حقوق شهروندی و حقوق بشر 
اینکه  از  فارغ  و  است  کانادا  بنیادی  های  ارزش  و  منشور  از  بخشی 
که  است  کانادایی  هویت  این  بیفتد  اتفاق  دنیا  کجای  در  آن  نقض 

نگران آن باشد و آن را محکوم کند.

داستان روز
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اما ورای شعارهای موجود این اختالف در عمل برای دو طرف به 
چه معنایی است؟

ندارند. صادرات  با هم  تجاری چشمگیری  رابطه  عربستان  و  کانادا 
کانادا به عربستان در سال 2۰۱6 معادل ۱.2 میلیارد دالر بوده است 

و واردات از عربستان معادل 7.۱ میلیارد دالر.
عمده صادرات کانادا را تسلیحات جنگی، خودرو، قطعات صنعتی و 
محصوالت تجاری مختلف است. در بین استان های کانادا )بر اساس 
از  ۱4.7 درصد سهم صادرات کانادا پس  با  آمار سال 2۰۱6( کبک 
اونتاریو، دومین صادر کننده به عربستان در کانادا به شمار می رود.
که  است  و طبیعی  است  اسلحه جهان  بزرگترین خریدار  عربستان 
کانادا هم بخواهد سهمی از بازار آن را در اختیار داشته باشد اما در 
نمی کند.  چندانی  ضرر  خود  تجاری  روابط  قطع  با  عربستان  مقابل 
آمریکایی  های  شرکت  خصوص  به  دیگری  های  فروشنده  همیشه 

حاضرند تا فروش خود به عربستان را افزایش دهند.
نسبتا  مقدار  و  معدنی  مواد  را  کانادا  واردات  عمده  دیگر  سوی  از 
اندکی از مواد خام نفتی تشکیل می دهد. کانادا در هیچ کدام از این 
توجه  با  و  نیست  عربستان  به  وابسته  فرد  به  منحصر  طور  به  اقالم 
ابزار مهار و فشار عربستان که مساله  به منابع نفتی خود مهم ترین 

انرژی است بر کانادا تاثیری ندارد.
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البته عربستان در حال دعوت از سرمایه گذارهای جهانی برای 
به گذرگاه  عربستان  تبدیل شهرهای  و  پروژه های عمرانی  ایجاد 
آنها  حضور  مانع  تواند  می  اتفاق  این  و  هستند  المللی  بین  های 

در عربستان شود.
مهمترین تاثیر این قطع رابطه هزینه ای است که در یک مورد 

خاص به دو طرف وارد خواهد شد.
از  بیش  سعودی  عربستان  علمی  همکاری  قراردادهای  مطابق 
های  رشته  در  تحصیل  برای  را  خود  متخصص  نیروی  هزار   ۱6
عربستان  دولت  است.  کرده  کانادا  های  دانشگاه  راهی  پیشرفته 
در  آنها  است.  شده  متقبل  را  دانشجویان  این  های  هزینه  تمام 
در  پزشکی  های  تخصص  خاص  طور  به  و  مهندسی  های  رشته 

کانادا مشغول تحصیل هستند. دانشگاه های  بهترین 
حضور این دانشجویان از نظر درآمد چه برای دانشگاه ها و چه 
برای شهرهایی که در ان سکونت دارند مهم است. حاال عربستان 
تا به سرعت کانادا  به دانشجویان بورسیه خود دستور داده است 

را ترک کنند. 
در آستانه آغاز نیم سال تازه تحصیلی حاال این دانشجویان باید 

درس های خود را نیمه کاره رها کنند و به عربستان بازگردند.
بدین ترتیب به نظر می آید در نهایت قدرت نمایی ملک سلمان 
بیشترین هزینه را متوجه دانشگاه های کانادایی و از سوی دیگر 

را متوجه دانشجویان عربستانی کرده است. بیشترین ضرر 
داستان عربستان تازه در حال نوشته شدن است و کارشناسان 
نمی توانند بر سر آینده ای که در انتظار عربستان بن سلمان است 

باشند. داشته  توافق 

داستان روز
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بعد از کشف DNA در ابتدای قرن بیستم  و پیشرفتهای 
برای  راه  گرفت  صورت  ژنتیک  علم  در   ۱97۰ دهه  در  که  متعددی 
دست کاری ژنتیکی غذاها هموار شد. در سال ۱98۳ اولین گیاه مهندسی 
ژنتیکی شده تولید شد و در سال ۱994 برای اولین بار محصول گوجه 

فرنگی اصالح ژنتیکی شده در بازار به فروش رفت.
یا  اصالح  تغییر،  به   ،GMO (Genetically Modified Organism(
جابجایی DNA ژنهای یک ارگانیسم )گیاه، حیوان، باکتری، قارچ و غیره( با 
استفاده از تکنیکهای مهندسی ژنتیک و برای رسیدن به یک هدف خاص 
گفته می شود. بر این اساس غذای اصالح ژنتیکی شده یا تراریخته، غذایی 
با منشا گیاهی یا حیوانی است که به منظور کنترل صفات آن نظیر حجم 
محصول، ماندگاری، شکل، اندازه، بو، طعم و رنگ، ژنهایش تغییر یافته و یا 
در فرایند تولید آن ازارگانیسمهای تغییر ژنتیکی یافته، استفاده شده است.

محصوالت تراریخته در حال حاضر گسترش بسیار وسیعی یافته اند. در 
بذرهای  کشت  جنوبی  آفریقای  و  کانادا  آمریکا،  برزیل،  مانند  کشورهایی 
تراریخته در سطح وسیعی انجام می شود.     همچنین بخش اعظم غذای دام 

در کشور آمریکا از ذرت و سویای تراریخته تامین می گردد. 
امروزه اغلب مردم تولیدکنندگان غذای خود نیستند و ناگزیر مواد غذایی 
ارائه شده توسط تولیدکنندگان عمده را مصرف می کنند. از آنجا که غذا 

چرا غذای ما 
دستکاری ژنتیکی 
می شود؟

زینب یوسف زاده

https://gmo.geneticliteracyproject.org/FAQ/where-are-gmos-grown-and-banned/
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ارتباط مستقیم دارد، کیفیت مواد غذایی موضوعی  انسانها  با زیست سالم 
جنجالی در بسیاری از محافل است. بر همین اساس غذاهای اصالح ژنتیکی 
افراد و محیط زیست، تبدیل به  تاثیرشان بر سالمت  به  با توجه  نیز  شده 
موضوع بحثهای تخصصی از یک طرف و اعتراضات  مردمی از طرف دیگر 

شده اند. 

آنها که GMO را برای حیات بشر الزم می دانند، چه می گویند؟
مهمترین دلیلی که برای دستکاری ژنتیکی محصوالت غذایی مطرح می شود 
موضوع امنیت غذایی است که با نگاهی به افزایش جمعیت معنی می یابد. 
آمارها نشان می دهد در سال ۱8۰۰ میالدی جمعیت کره زمین کمتر 
از یک میلیارد نفر بوده است که بعد از گذشت کمی بیش از دویست سال 
از مرز هفت و نیم میلیارد گذشته است. با اینکه نرخ رشد جمعیت کاهش 
چشمگیری یافته ولی همچنان طی سالهای آینده بر تعداد انسانهای روی 
زمین افزوده خواهد شد و پیش بینی می شود     که در سال 2۱۰۰ جمعیت 

زمین به بیش از ۱۱ میلیارد نفر برسد.
بیشتر محققانی که در زمینه GMO و رشد آن در کشاورزی، دامپروری 
و صنعت دارو فعالیت دارند، هدف واالی مهندسی ژنتیک محصوالت غذایی 
را کمک به ریشه کنی گرسنگی در جهان می دانند. از آنجا که منابع جهان 
محدود است و هر روز نیاز به غذا بیشتر و بیشتر می شود، راهکار برون رفت 

https://ourworldindata.org/world-population-growth
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از این بحران، تولید هر چه بیشتر غذا با منابع طبیعی ثابت است. بنابر این با 
تغییرات ژنتیکی، گیاهان نسبت به انواع آفات مقاوم می گردند، بر میزان رشد 
و محصول دهی آنها افزوده می گردد یا مقاومت آنها در برابر تغییرات اقلیم باال 

می رود. 
و  آفات  مقابل  در  که  شده  اصالح  بذرهای  که  معتقدند  ژنتیک  مهندسان 
تغییرات آب و هوایی مقاوم شده اند، به کشاورزان در مناطق فقیرنشین جهان 
کمک می کنند که عواید خود از کار کشاورزی را افزایش دهند و بنابراین به آنها 

در فائق آمدن به فقر یاری می رساند.
همچنین فعاالن عرصه مهندسی ژنتیک بر این باورند که تغییرات ژنتیکی 
می تواند از میزان مصرف آفت کشها و کودهای شیمیایی بکاهد و نسبت به دیگر 

روشهای کشاورزی، تخریب زیست محیطی کمتری داشته باشد.

آنها که GMO را خطرناک می دانند، چه می گویند؟
محصوالت تراریخته و رشد شتابناک آن در جهان مخالفان سرسختی دارد. به 
طوریکه در بسیاری از کشورها مانند برخی کشورهای اروپایی، آسیا و روسیه،   
کاشت یا واردات این محصوالت ممنوع است. مخالفان GMO ابهام و عدم 

اطمینان عمیقی نسبت به نتایج گسترش این محصوالت در آینده دارند.
مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد محصوالت تراریخته بعد از ورود به 
بدن حیوانات آزمایشگاهی بر روی میکروارگانیسم های داخلی آنها اثر می گذارد 
و عوارضی از قبیل آسیبهای اندامی، اختالالت دستگاه گوارش و سیستم ایمنی 

بدن، پیری زودرس و ناباروری را پدید می آورد.
هنوز به طور قطع ثابت نشده است که بذرهای تراریخته در مقایسه با سایر 
روشهای کشاورزی به افزایش محصول کشاورزان کمک می کند. مشکل دیگر 
آن است که در بسیاری از موارد کشاورزان به جای استفاده از بذر بدست آمده از 
محصول سال قبل، مجبور خواهند بود که ساالنه بذر مورد نیاز خود را خریداری 
کنند. چرا که محصول برخی از بذرهای اصالح ژنتیکی شده عمال امکان کاشت 

http://extension.colostate.edu/topic-areas/agriculture/genetically-modified-gm-crops-techniques-and-applications-0-710/
https://gmo.geneticliteracyproject.org/FAQ/where-are-gmos-grown-and-banned/
http://responsibletechnology.org/gmo-education/health-risks/
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دوباره را ندارند و این به معنای وابسته شدن کشاورزان به شرکتهای بزرگ 
تولیدکننده بذرها و آفت کشهای تراریخته خواهد بود.

بسیاری از مخالفان معتقدند که ادعای بشردوستی شرکتهای عرضه کننده 
محصوالت تراریخته، فریب کارانه به نظر می آید چرا که تولیدکنندگان این 
بر روی   GMO برای قید کردن نوع محصوالت در مقابل خواست عمومی 
برای کاهش فروش محصوالتشان  را  محصوالتشان مقاومت می کنند و آن 

خطرناک می دانند.

فعاالن محیط زیست درباره خطرات GMO چه می گویند؟
در  را  بسیاری  نگرانیهای  GMOها،  کنترل  از  خارج  و  ناشناخته   نتایج 
کسانی برمی انگیزد که تخریب سریع محیط زیست دغدغه اصلی آنهاست. 
از  مزرعه  یک  بذرهای  داخل  یافته  تغییر  ژنهای  که  است  شده  مشاهده 
طریق گرده افشانی از محدوده زمین کشت شده فراتر رفته اند و آثار خود 
را در گیاهان اطراف برجا گذاشته اند و یا حتی علفهای هرز را در مقابل 

آفت کشها مقاوم کرده اند.
 همچنین این امکان وجود دارد که GMO ها در اختالط با ارگانیسمهای 
دیگر نظیر باکتری ها به گونه های جدیدی تبدیل شوند که حتی در آزمایشگاه 
نیز تولید نشده اند و صفات و آثارشان کامال ناشناخته است. این می تواند به 
معنای خطر جدی برای گونه هایی باشد که بر اساس سیر طبیعی اکوسیستم ها     

تکامل یافته اند.
برخالف ادعای موافقان محصوالت تراریخته، بذرهای اصالح ژنتیکی شده  
کشاورزان را به طور کامل از آفتکشهای شیمیایی بی نیاز نمی کند بلکه آنها 

ناچار خواهند بود از آفت کشهای ویژه این گونه محصوالت استفاده کنند. 

http:// www.organicauthority.com/foodie-buzz/eight-reasons-gmos-are-bad-for-you.html
https://responsibletechnology.org/10-reasons-to-avoid-gmos/
https://phys.org/news/2016-09-largest-ever-reveals-environmental-impact-genetically.html
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برای مثال، آثار سوء این آفت کشها تعداد پروانه های مونارک در مزارع 
ذرت تراریخته در مکزیک را به طور نگران کننده ای کاهش داده است. 
از خود آفت کش ترشح  تراریخته که  از محصوالت  همچنین بسیاری 
می کنند به حشرات مفیدی که لزوما آفت گیاه نیستند نیز آسیب وارد 
می کنند و در نتیجه گرده افشانی طبیعی بین گیاهان توسط حشرات و 

زنجیره ظریف و پیچیده غذایی اکوسیستمها با تهدید مواجه می شوند. 
قرن هاست که علم با اصول ساده سازی شده خود، در درون سیستم 
پیچیده ای به نام طبیعت بی محابا می راند و به بهای تخریب آن از آن 
بهره برداری می کند. آثار این تخریب امروزه با افزایش دمای زمین، کاهش 
آب آشامیدنی، افزایش آلودگی و از دست رفتن گونه های طبیعی برای ما 
نمود پیدا کرده است. تعداد زیادی از دستاوردهای علم بشر که سیستم 
اقتصادی از آن حمایت کرده و صنعت آن را به تولید انبوه رسانده، حاال 
بالی جان جمعیِت در حال انفجاِر کره زمین شده است. سیاره ای که در 
نقطه ای از آن غذای زیادی بالاستفاده دور ریز می شود و برای ریشه کنی 
گرسنگی در جای دیگر، محصوالت تراریخته تجویز می گردد. بنابراین 
ژنتیکی  اصالح  مانند  بزرگی  تغییر  مقابل  در  که  است  بدیهی  کامال 
به دقت  نتایجش  باشد، چرا که هنوز  بزرگی وجود داشته  بی اعتمادی 
آثار ویران کننده اش پدیدار شده و  از  مورد آزمون قرار نگرفته، برخی 

عوارض جانبی اش به سرعت می تواند از کنترل خارج گردد.

سیاره زنده

http://responsibletechnology.org/gmo-education/environmental-risks/
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کسانی که در سال های دور سریال های تلویزیونی را دنبال 
می کردند با مجموعه پر طرفداری آشنا هستند که در ایران و در پیش 

از انقالب به نام باالتر از خطر پخش می شد.
این مجموعه تلویزیونی در فاصله سال های ۱966 تا ۱97۳ ساخته و 
پخش شد و اتفاقا کارگردانی تعداد زیادی از اپیزودهای آن را کارگردان 

درگذشته ایرانی االصل هالیوود رضا بدیعی بر عهده داشت.
داستان هر یک از قسمت های این مجموعه به ماموریتی دشوار برای 

ماموران امنیتی آمریکا مربوط می شد.
در سال ۱996 تام کروز ستاره هالیوودی، تصمیم گرفت این مجموعه 
تلویزیونی را به پرده سینما بیاورد. این نخستین فیلمی بود که تام کروز 

تهیه کنندگی آن را نیز شخصا بر عهده می گرفت.
بدین ترتیب ماموریت غیر ممکن بار دیگر زنده شد. 

تصور  توانستند  نمی  نیز  سینمایی  منتقدهای  ترین  شاید خوشبین 
کنند فیلمی جاسوسی و پر تعقیب و گریز، بتواند به پدیده ای منحصر 

به فرد در سینما بدل شود.
تام کروز و همکارانش برای اجرای این پروژه تصمیم گرفتند فرمول 
داستان های جنایی معروف را به کار بگیرند، داستان با پیچ ها، تغییر 

مسیر، خیانت ها و شوکه کردن مخاطب پیش می رفت. 

دوربین

ممکن ساختن 
ماموریت 
غیرممکن

پوریا ناظمی

این آقای »کروز«
مهار نشدنی 
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عالقه کروز به انجام بدل کاری های خطرناک باعث شد ویژگی دیگری 
به این فیلم افزوده شود. کروز و همکارانش تصمیم گرفتند تمام بدل 
کاری های اصلی را به جای سپردن به بدل کاریهای حرفه ای یا استفاده 

زا فناوری دیجیتال خودشان انجام دهند.
صحنه خیره کننده معلق شدن از سقف سازمان جاسوسی آمریکا، یا 

مسابقه با هلی کوپتر در تونل از شاهکارهای بدل کاری آن دوره بود.
موفقیت داستان او ماموریت غیر ممکن استودیو پارامونت و تام کروز 
را برای ادامه ساخت این مجموعه تشویق کرد. قسمت نخست این فیلم 
ها را برایان دوپالما کارگردانی کرد، کروز فیلم برداری قسمت دوم را به 
اَنگ لی سپرد و در سال 2۰۰۰ قسمت دوم را بر پرده بود. موتورسواری 
پر خطر کروز در این فیلم و صخره نوردی نفس گیر او در دل داستانی 

درباره قاچاق سالحی میکروبی روایتی جذاب را به وجود آورد.
با این وجود قسمت دوم ماموریت غیر ممکن بیشتر شبیه چیزی بود 
توانست  نمی  که  فیلمی  رود.  انتظار می  موفق  فیلم  یک  دنباله  از  که 

شگفتی قسمت اول را تکرار کند. 
شش سال بعد داستان ماموریت های غیر ممکن وارد دوره تازه ای 
شد. این بار تام کروز، جی.جی. آبرامز کارگردان و مغز متفکر مجموعه 
را  و جنگ ستارگان  فضا  پیشتازان  فرینج،  الیاس، الست،  مانند  هایی 

برای کارگردانی قسمت سوم دعوت کرد. 
هایی  صحنه  و  آرام  روایتی  به  را  ممکن  غیر  ماموریت  لی  انگ  اگر 
آهسته و چشم نواز بدل کرده بود آبرامز آن را به مسیری انداخت که به 

امروز ختم می شود. 

دوربین
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اکشن های کم نظیر، استفاده از فیلترهای نوری مختلف، داستان 
گویی چند الیه و پر پیچ و تاب و پر از لحظات غیر منتظره و الیته 
تماشایی  به رویدادی  را  فیلم  تام کروز  باورنکردنی  بدل کاری های 

بدل کرد.
در سال 2۰۱۱ تام کروز بار دیگر به ماموریت غیر ممکن برگشت 
و دست به کاری کارستان زد. این بار کارگردانی به برت برد سپرده 
شد. کروز و همکارانش متوجه شده بودند آنچه ماموریت غیر ممکن 
را متمایز از دیگر رقبای خود - از جمله داستان های جیمز باند - 
و  چشمگیر  بناهای  و  کننده  میخکوب  مناظر  از  استفاده  می کند، 

تاکید بر داستان گویی تصویری برای روایتی پلیسی است. 
آنها تصمیم گرفتند مخاطب را با خطرات شخصیت ها همراه کنند. 
در صحنه ای خیره کننده در این قسمت که به عنوان پروتکل روح 
به نمایش در آمد،  بود که تام کروز از دیواره بیرونی برج خلیفه دبی 
- بلندترین برج فعلی جهان - آویزان شد و تاب خوران خود را به 
درون یکی ا طبقه های آ نپرتاب کرد. هیچ بازیگر  دیگری رد هالیوود 
دست به چنین ریسکی نمی زند اما اشتیاق کروز به این بدل کاری ها 
و جلوه ای که استفاده از تصویر با کیفیت و بدون پیرایش دیجیتالی 
به این رویداد می دهد تماشگر را در صندلی خود میخکوب می کند.
در سال 2۰۱۵ تام کروز همکار قدیمی خود کریستوفر مک کوایر 
بسازند.  را  ممکن  غیر  ماموریت  پنجم  قسمت  تا  کرد  استخدام  را 
ماموریت غیر ممکن: ملت یاغی، در آن سال به پدیده ای مهم در 

سینمای تابستانی بدل شد. 

دوربین
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در این فیلم عالوه بر اینکه تام کروز بدل کاری های خود را به مرزهای 
غیر ممکن توسعه داد و از جمله در صحنه ای از بدنه یک هواپیمای در 
حال بلند شدن از روی باند معلق ماند و در صحنه ای دیگر حدود سه 
دقیق در محفظه ای زیر آب نفس خود را حبس کرد، داستان گویی 

فیلم نیز اوج گرفت.
در حالی که رقبای چنین فیلم هایی به خصوص جیمز باند با روندی 
تکراری و داستانی غیر قابل باور و شخصیت هیا ضعیف پیش می رفتند، 
ایتان هانت )تام کروز( و همکارانش نشان می دادند که می توان داستان 

های خیره کننده و تماشایی را برای مخاطب روایت کرد. 
یکی از ویژگی های این قسمت حضور شخصیت السا فاوست با بازی 
از  نه  از نظر هوش و  نه  انگلستان که  بود. مامور مخفی  ربکا فرگوسن 
نظر توانایی چیزی کم از تام ایتان هانت آمریکایی نداشت. این جاسوس 
قوی و با هوش نشان داد که چطور زنان نه تنها می توانند نقش اصلی 
در داستان های پر چالش بر عهده بگیرند که تبدیل به ستاره آن شوند 

بدون آنکه به نظر آید به داستان تحمیل شده اند.
موفقیت ملت یاغی آن قدر بود که همه مخاطبان برای قسمت تازه 
ماموریت غیر ممکن بی تابی کنند. هنوز اکران آن تمام نشده بود که 

کروز اعالم کرد ساخت قسمت بعدی را آغاز کرده است.
برای اولین بار تام کروز تصمیم گرفت به جای استفاده از کارگردانی 
تازه – که نوعی سنت ماموریت غیر ممکن به شمار می رفت – مک 

کوایر را برگرداند. 

دوربین
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نه تنها او که شخصیت السا فاوست و شخصیت منفی داستان 
یعنی سالومان لین با بازی شان هریس، نیز به فیلم بازگشتند.

داستان این برا برخی از چهره های قدیمی تر مجموعه را نیز 
وارد بازی کرد و سعی کرد در داستانی تیره تر، پر پیچ و خم تر 
و پر از دسیسه و فریب، دنیای ماموریت های غیر ممکن را به هم 

مرتبط کند.
یا )Fallout( - که هم به معنی نتیجه  ماموریت غیر ممکن 6 
و پی آمد و هم به معنی بارش مواد رادیو اکتیو در پی انفجاری 
اتمی است - نه تنها به بهترین فیلم از مجموعه ماموریت های غیر 
ممکن بدل شده است که به یکی از بهترین فیلم های اکشن تاریخ 

سینما تبدیل شد. 
کروز و همکارانش هر چه در توان داشتند را به صحنه آوردند. 
داستانی جذاب، داستان گویی و روایت تصویری بی نظیر و صحنه 
های بدل کاری که حتی اگر ندانید همه آنها واقعا انجام شده است 
و در آن کمتر خبری از جلوه های ویژه رایانه ای است، هم مو بر 
تن شما سیخ می کند، اثر را به یک تجربه بی نظیر و مفرح بدل 

کرده است.

دوربین
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این کار سختی است که در طول زمان بتوان یک مجموعه فیلم 
- یا به قول معروف فرنچایز - را با چنین کیفیتی حفظ کرد. چند 
مجموعه فیلم می شناسید که توانسته باشند در طول بیست سال 
کیفیت خود را نه تنها حفظ کرده که ارتقا بدهند. معروف ترین و 
موفق ترین این چنین مجموعه هایی از جنگ ستارگان و پیشتازان 
فضا گرفته تا اوشن ها، پارک ژوراسیک، ایندیانا جونز و جیمز باند 

همگی با افت های شدیدی مواجه شده اند. 
به چنین  برای رسیدن  فیلم ها  این مجموعه  تهیه کننده  گروه 
موفقیتی باید ماموریتی غیر ممکن را عملی می کردند. آنها فقط 
توجه مخاطب را جلب نکردند. راتن تومیتو به این فیلم امتیاز 97 
درصد داده است IMDB رتبه 8.۳ از Screen Rant ،۱۰  رتبه 4.۵ 

از ۵ و Cinema Score به آن نمره A داده است. 
بازی های شخصیت ها در این فیلم درخشان است. سایمون پگ، 
وینگ رامس، الک بالدوین، ربکا فرگوسن، شان هریس و دو بازیگر 
تازه وارد یعنی هنری کویل و ونسا ِکربی، همگی درخشان بازی می 
کنند. در مورد خود تام کروز هم به نظر می رسد در بین همه نقش 
هایی که بازی کرده در طول سال ها درک او از نقش و شخصیت 
ایتان هانت و داستان او باعث شده است تا بهترین بازی خود را رد 

قالب این شخصیت ارایه دهد.

دوربین
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ماموریت غیر ممکن بدون جلوه های ویژه عملی البته کامل 
نیز  را  ها  کاری  بدل  این  مرزهای  کروز  تام  بار  این  نمی شود. 
جابجا کرده است. از سقوط آزاد از ارتفاع باال، آموختن خلبانی 
از صخره  انجام مانورهای خطرناک، آویزان شدن  هلی کوپتر و 
های مرتفع و البته از طنابی آویزان در زیر بدنه هلی کوپتر تا 
موتور سواری خالف جهات خودروها در میدان پیروزی پاریس 
بخشی از کارهایی است که او انجام داده است تا مخاطبش را 

سرگرم کند.
یک  بام  روی  از  پرش  هنگام  ها  صحنه  این  از  یکی  در  او 
ای  نتیجه چند هفته  و در  را شکست  پایش  ساختمان قوزک 
فیلم برداری کار متوقف شد. وقتی از او میپرسند که چرا این 
کارها را انجام می دهد جوابش ساده است: »من می خواهم هر 
کاری از دستم بر می آید انجام دهم که مخاطب از دیدن فیلم 

لذت ببرد.«
فیلم مامرویت غیر ممکن از آن فیلم هایی است که باید آن 
را در سینما ببینید  و بر بزرگترین پرده ممکن. بعد از تماشای 
باقی  بیشتری هیجان آن در شما  اگر می خواهید مدت  فیلم 
بماند نگاهی به فیلم های پشت صحنه بدل کاری های این فیلم 

از جمله این ویدیو      بیندازید.

دوربین
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بزرگ  و  کوچک  سطوح  در  ورزشی  مسابقات  میزبانی 
شماری  لحظه  آن  برای  کشوری  و  شهر  هر  که  تاریخی  است  اتفاقی 
و  اقتصادی  اجتماعی،  تاثیرات  ورزشی  تورنمنت  یک  برگزاری  می کند. 
بحبوحه  در  و  می گذارد  میزبان  کشور  جامعه  بر  شگرفی  سیاسی  طبعا 
از مدعیان سعی می  برای کسب میزبانی، هر کدام  رقابت میان شهرها 
کنند با ارائه برنامه های جامع تر برای برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات 

ورزشی و پذیرایی از تماشاگران و گردشگران، رقبا را به کناری بزنند.
 نمونه های موفق میزبانی مثال در مورد جام جهانی فوتبال یا المپیک 
باعث رونق اقتصادی و شکوفایی صنعت گردشگری کشور میزبان شده و 
به عنوان یک تجربه شیرین بزرگ در ویترین افتخارات این کشورها ثبت 
شده است. اما نمونه های ناموفق حاکی است که بار هزینه های سنگین 
میزبان  کشور  و  شهر  به  مسابقات  برگزاری  کاران  اندر  دست  که  مالی 
بر شانه های شهروندان سنگینی  تا سال ها  تواند  تحمیل می کنند می 
کند. مونترال چند تجربه از این دست را پشت سر گذاشته و بحث های 
زیادی از زمان اعالم میزبانی آن ها برای مسابقات جام جهانی 2۰26 به 

میان آمده که همه را دعوت به درس گرفتن از گذشته کرده اند. 

مصائب میزبانی جام جهانی 
برای مونترال

حیف ومیل شدن مالیات شهروندان 
یا رونق اقتصادی برای شهر

هدی حسینی 



باشگاه شماره ۲۰/ ۱۹ مرداد ۱3۹۷/ 3۹

المپیک ۱۹6۷، حماسه یا کابوس؟
مونترال هم از شهرهایی است که میزبان المپیک 

سختی های  متحمل  آن  خاطر  به  و  بوده   ۱976
فراوانی شده که پیامدهایش تا همین امروز به 

بی  آمارهای »سی  اساس  بر  است.  مانده  جا 
سی« قرار بود این میزبانی 2۵۰ میلیون دالر 
باشد.  بر داشته  مونترال در  برای شهر  هزینه 

مبالغ صرف  این  رسید!  دالر  میلیارد   ۱.4 به  ها  هزینه  میزان  نهایت  در  اما 
به  المپیک شد که  ورزشگاه  البته ساخت  و  میزبانی  آماده سازی شهر جهت 
با  قدری  به  میزبانی  این  خاطره  یادآوری  شاید  اما  است  معروف   »Big O«
با نام »The Big Owe« یا بدهی بزرگ  تلخی همراه شده که برخی از آن 
یاد می کنند. این میزبان و آماده سازی ها چنان پرخرج شده بود که دست 
راه  به  عظیم  پروژه  این  بودجه  کسری  جبران  برای  شدند  ناگزیر  اندرکاران 
اندازی »التاری« روی بیاورند. التاری که تا پیش از آن نوعی قمار محسوب 
می شد ناگهان به فرصتی طالیی برای دولت تبدیل شد تا با فروش بلیت ها 
و قرار دادن جایزه یک میلیون دالری به عنوان جایزه بزرگ این کسری را 

جبران کند. 

مسابقات فرمول ای و دردسرهای شهردار سابق
دیگر  بار  یک  و  بگذرانیم  بیایید خوش  شود،  می  ای  العاده  فوق  »مسابقات 
سرمایه  یک  این  و  آید  می  نقشه  روی  دوباره  مونترال  کنیم.  غرور  احساس 
گذاری برای آینده است.« این ها جمالت دنی کودر شهردار سابق مونترال 
پیش از میزبانی مسابقات Formula E بود. مسابقات اتومبیلرانی که از لحاظ 
سطح ورزشی به پای مسابقات فرمول یک نمی رسد؛ اما آقای شهردار همه رقم 

هزینه کرد تا آن را برگزار کند. 
بررسی پیامدهای مالی فرمول ای اما به پاشنه آشیل کودر تبدیل شد و خانم 
والری پالنت رقیب او در انتخابات شهرداری سال 2۰۱7 بارها به نتایج ضعیف 
اقتصادی این میزبانی را در کارزار انتخاباتی اش اشاره کرد و از آن به عنوان 

برگ برنده ای برای خودش بهره برد. 
بر خالف وعده های کودر نه تنها فرمول ای سرمایه گذاری برای آینده از آب 
در نیامد بلکه شهردار جدید ترجیح داد این مسابقات را برای سال بعد لغو کند 
چرا که به گفته خودش نمی خواست با صرف ۳۵ میلیون دالر، حاصل زحمات 
 Montreal it's electric .مردمی را که مالیات پرداخت کرده اند به باد بدهد
پایان  بود در  ای  فرمول  برگزاری مسابقات  انتفاعی که مسئول  موسسه غیر 
این رقابت ها 6.2 میلیون دالر قبوض پرداخت نشده به جای گذاشته و 9.۵ 

میلیون دالر هم برای این مسابقات وام گرفته بود.
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وسوسه های میزبانی جام جهانی
حاال که نوبت به میزبانی جام جهانی 2۰26 رسیده والری پالنت 
هم حرف هایی از جنس وعده های خوش آب و رنگ دنی کودر 
می زند. او این رقابت ها را فوق العاده توصیف کرده که به افزایش 
اعتبار و شهرت بین المللی مونترال کمک خواهد کرد. اما از همین 
حاال که هشت سال به آغاز این رقابت ها مانده حساب کتاب های 
سر انگشتی نشان می دهد که میزبانی این رقابت ها هم از لحاظ 
اقتصادی چیزی عاید مونترال نمی کند و باعث خالی شدن جیب 
مالیات پردازان هم خواهد شد. برای نمونه یکی از مهم ترین بخش 

های میزبانی ورزشگاه است. 
اینجا دوباره به نقطه آغاز برمی گردیم. به ورزشگاه المپیک که 
خودش به تنهایی مونترال را دهه ها مقروض کرده. حاال هم که قرار 
باشد  اصلی میزبان سه مسابقه جام جهانی 2۰26  است ورزشگاه 
اول از همه باید فکری به حال سقف ورزشگاه بشود. سقفی که برای 
المپیک ۱967 برای ساخت آن هزینه شده حاال برای میزبانی یک 
رقابت فیفا طبق قوانین باید به صورت باز دربیاید و این پروژه بین 

2۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر هزینه در بر خواهد داشت. 
از سوی دیگر چمن مصنوعی ورزشگاه هم باید برداشته بشود و 
جای خودش را به چمن طبیعی بدهد. سوای همه این هزینه های 
ورزشگاه باید هزینه های بازسازی شهر، بخش حمل و نقل و آماده 
کردن امکانات الزم دیگر برای میزبانی را هم در نظر گرفت. با توجه 
به این که ورزشگاه المپیک تنها میزبان سه مسابقه است احتمال 
این که این میزبانی برای مونترال سودآور باشد چندان باال به نظر 
نمی رسد. برای عالقمندان و هواداران اما این میزبانی هم یکی دیگر 
از اتفاقات هیجان انگیز دیگر در برنامه رویدادهای فرهنگی ورزشی 
شهر چند فرهنگی مونترال است هر چند که پیامدهای سنگینش 
چند سال بعد ممکن است در فهرست ناکامی های شهر در میزبانی 

رقابت های بزرگ برشمرده شود.

باشگاه
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کیلینیک دندانپزشکی 

ویلری

دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

61, rue Villeray 
métro De Castelnau
Montréal, Qc. H2R 1G2

تلفن: 514۲۷۰۰۰۷۷

tel:5142700077
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فناوری  روزافزون  پیشرفت  با  که  عوارضی  از  یکی 
برای انسان به خصوص در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده است، بی تحرکی 
بیماری های  نظیر  بیماری هایی  است.  روزمره  فیزیکی  فعالیت  عدم  و 
کمبود  با  ارتباط شان  سرطان  انواع  از  بعضی  و  دیابت  عروقی،  قلبی 
فعالیت بدنی اثبات شده است. اما آیا راهکاری برای برون رفت از این 

موقعیت وجود دارد؟

راهکار بسیار ساده است؛ »ورزش های هوازی«.
برای بسیاری از ما صحبت از ورزش تنها با مبحث کاهش وزن و الغری 
گره خورده است؛ اما شاید برایتان جالب باشد بدانید که تناسب اندام 
فعالیت ها  از  گروه  این  و  است  هوازی  ورزش های  فواید  از  یکی  تنها 
بسیار  فردی  سالمت  برای  ورزشی  توانایی  یا  وزن  سن،  از  صرف نظر 

مفید هستند.
ورزش یا فعالیت هوازی به دسته فعالیت های بدنی گفته می شود که 
در آن عضالت بزرگ بدن به کار گرفته  و در نتیجه باعث می شود که 
قلب و ریه ها سخت تر از زمان استراحت بدن کار کنند. این ورزش ها 

همچنین ورزش های قلبی )Cardio Exercise( نامیده می شوند.

آسپرین

ورزش های هوازی 
مهرنوش اردالن یکتا 
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ورزش هایی مانند پیاده روی، شنا، دویدن، دوچرخه سواری، باال رفتن از 
پله ها، رقص، اسکی مقاومت Cross Country، قایقرانی و یا حتی کار با 

دستگاه الیپتیکال همگی جزء ورزش های هوازی به شمار می آیند. 
زمانی که بدن به انجام ورزش های هوازی به صورت منظم عادت می کند 
عالوه بر این  که فرد قدرتمند تر و متناسب تر می شود، احساس بهتری نیز 

دارد.
در این مطلب سعی شده است که چند مورد از مهمترین اثرات انجام 

منظم این گروه از فعالیت ها برشمرده شود.

فواید فعالیت های هوازی
۱. چنانچه این فعالیت ها با رژیم غذایی سالم ترکیب شود می تواند به کاهش 

وزن و تناسب اندام کمک کند.
2. زمانی که در ابتدا انجام منظم این فعالیت ها آغاز می شود، ممکن است 
خیلی زود احساس خستگی ایجاد کند اما با گذشت زمان، استقامت بدن 

افزایش می یابد و احساس خستگی از میان می رود.
به  تقویت کند که  را  این حرکات می تواند سیستم دفاعی بدن  انجام   .۳
مانند  شایع  ویروسی  بیماری های  به  ابتال  مستعد  کمتر  فرد  علت  همین 

آنفوالنزا یا سرماخوردگی می شود.
4. در مطالعاتی نشان داده شده است که انجام حرکات هوازی به کاهش 
فشارخون و کنترل قند خون می تواند کمک کند. در نتیجه در بیماران با 
فشارخون باال و دیابت مفید خواهد بود. در ضمن ورزش هایی که بدن وزن 
خود را تحمل می کند مانند پیاده روی به پیشگیری از پوکی استخوان نیز 

کمک می کنند.
۵. میزان خطر بیماری هایی نظیر چاقی، بیماری های قلبی، فشارخون باال، 
دیابت تیپ 2، سندرم متابولیک، سکته مغزی و انواع خاصی از سرطان ها  

را کاهش می دهد و به نوعی در پیشگیری از این بیماری ها موثر است..

آسپرین
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در  که  می شوند  قلبی  ضربان  تقویت  باعث  هوازی  ورزش های   .6
نتیجه آن، خون به صورت کاراتر در عروق پمپاژ می شود و جریان 

خون در تمام قسمت های بدن بهبود می یابد.
7. میزان چربی )HDL( در اصطالح »چربی خون خوب« را می تواند 
افزایش دهد و از میزان چربی )LDL( که به آن »چربی خون بد« 
می گویند بکاهد، در نتیجه از ساخت پالک ها در عروق بدن که باعث 

گرفتگی عروق می شوند، پیشگیری می شود.
8. با کاهش میزان اضطراب و غم و اندوه ناشی از بیماری افسردگی 
به بهبود این بیماری کمک و فرد احساس آرامش بیشتری می کند.

9. مطالعات نشان داده اند که افرادی که این نوع فعالیت ها را به طور 
منظم انجام می دهند، عمر طوالنی تری دارند.

قوی تر  را  عضالت  مدت  طوالنی  در  هوازی  ورزش های  انجام   .۱۰
می کند که در حفظ حرکت اندام  در سنین کهنسالی بسیار موثر 
است. از سویی دیگر مطالعات ثابت کرده اند که ورزش هوازی منظم 
به  از حافظه، استدالل، قضاوت و مهارت های تفکر که  به حفاظت 
مجموعه آن ها »عملکرد شناختی« می گویند در افراد مسن، بسیار 
کمک می کند و می تواند در بهبود این عملکرد در افراد جوان نیز 
می تواند  که  کرده اند  ادعا  حتی  مطالعات  از  برخی  باشد.  سودمند 

عامل پیشگیری کننده شروع فراموشی یا دمانس باشد. 
بعد از خواندن این فواید، آیا هنوز هم فایده ورزش را منحصر به 

تناسب اندام می دانید؟ 

آسپرین
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اگر برای انجام حرکات منظم ورزش های هوازی ترغیب شده اید، 
در این صورت توصیه می شود که از قدم های کوچک شروع کنید و 
به تدریج مدت زمان و سختی و استقامت ورزشی خود را افزایش 

دهید.
 از شروع فعالیت های سنگین به صورت ناگهانی خودداری کنید. 
باید در نظر داشت که حتی با یک پیاده روی سریع نیم ساعته به 

طور منظم، می توان از تمامی فواید ورزش های هوازی بهره برد.
در مورد افراد مبتال به آرتروز که حرکات ورزشی می تواند باعث 
آسیب به مفاصل شان شود، انجام حرکات ورزشی داخل آب ضمن 
استفاده از فواید ورزش های هوازی، به مفاصل فشار بسیار کمتری 
وارد می کند و با قوی تر کردن عضالت به بهبود عملکرد بیمار کمک 

می کند.
آخرین  از  زیادی  زمان  مدت  چنانچه  که  باشید  داشته  به خاطر 
باری که ورزش کرده اید گذشته است و یا از نظر جسمی در موقعیت 
خاصی هستید، حتما قبل از انجام هر گونه ورزش هوازی با پزشک 

خود مشورت کنید.

آسپرین
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با سالم آقایی هستم 4۰ ساله که به دلیل نوع کارم، سفرهای هوایی 
زیادی را در طول سال تجربه می کنم. در دو سفر اخیرم بعد از پرواز 
دچار گرفتگی گوش یا در اصطالح بادپیچیدگی در گوشم شدم که آزار 
دهنده بود و یک ساعت طول کشید تا برطرف شود. آیا راهی وجود 

دارد که بتوان از این مشکل پیشگیری کرد؟

  airplane ear با سالم به شما دوست عزیز. گرفتگی گوش به دلیل هواپیما یا
یکی از مشکالت شایع است که در هنگام پرواز به دلیل برهم خوردن تعادل 
فشار گوش میانی و فشار محیط ایجاد می شود. این عدم تعادل باعث احساس 
سنگینی و پُری گوش، درد و احساس ناراحتی و همینطور شنیدن صداهای 
اطراف به صورت گنگ است. این حالت بیشتر بعد از زمان برخاستن یا نشستن 

هواپیما رخ می دهد.
برد:  نام  را  از جمله کارهایی که در پیشگیری موثر است می توان موارد زیر 
جویدن آدامس، خمیازه کشیدن یا قورت دادن آب دهان به خصوص در حین 
تغییر ارتفاع هواپیما و نخوابیدن در طول زمان تغییر ارتفاع است. در صورت 
پرواز خودداری کنید.  از  یا سینوزیت  به سرماخوردگی  ابتال  زمان  امکان در 
همچنین در صورت ضرورت استفاده از اسپری بینی و یا قرص های دکونژستان 
سی دقیقه تا یک ساعت قبل از پرواز می تواند به شما کمک کند. این داروها را  

می توان بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد.
در هر حال در صورت هر گونه بروز عالیم شدید در گوش بعد از پرواز حتما به 

پزشک مراجعه کنید.

از دکتر بپرسید!

در  اینجا  حاال  و  کرده  طبابت  ایران  در  سال ها  اردالن یکتا  مهرنوش 
مونترال تالش دارد با روزنامه نگاری، تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهد. 
او پاسخگوی سؤاالت شما در حوزه سالمتی خواهد بود. این پاسخ ها صرفاً جنبه 

اطالع رسانی دارد. برای هرگونه درمانی باید به پزشک خود مراجعه کنید.
سؤاالت پزشکی خود را به آدرس زیر ارسال کنید:

info@medad.ca  

پاسخ به پرسش های پزشکی شما

شما هم اگر سوالی 
در زمینه مسایل پزشکی 

و سالمت عمومی دارید 
می توانید با ما تماس بگیرید 
تا در این بخش به سوال شما 

پاسخ داده شود
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دریاچه وحشی و زیبای 
وپیزاگنگ 

(Wapizagonke(

اگر دوست دارید در این روزهای دلچسب تابستانی یک روز پر از شادی و تفریح 
در کنار خانواده و دوستان در دل طبیعت داشته باشید و ازماجراجویی نیز لذت 
ببرید پیشنهاد ما رفتن به شهر شائوینگان و دریاچه وپیزاگنگ است که فاصله 

چندانی هم با شهر مونترال ندارد.
این شهر به شهر برق آبی معروف است و برای دهه ها مرکز صنایع کاغذ و چوب 
و مواد شیمیایی و نساجی بوده است. فاصله شهر شائوینگان از مونترال حدود ۱6۰ 
 ،  Melville کیلومتر است . از دیگر مراکز دیدنی این شهر می توان از پارک زیبای

آبشار حیرت انگیز  Waber ، و کلیسای Saint-Pierre نام برد.
شائوینگان در ناحیه Maurice  کنار رودخانه Saint-Maurice، در دل طبیعت 
آرام  و درکنارجنگل ها و رودخانه ها و دریاچه های فراوان از جمله دریاچه زیبای 

وپیزاگنگ در پارک ملی Maurice  قرارگرفته است.
دریاچه زیبای وپیزاگنگ با جنگل و کوه و صخره های جادویی یک مرکز طبیعی 
و جاذبه توریستی برای گردشگران و مکان بسیار مناسبی برای کمپینگ، کانوینگ، 
روی  سواری  ازکایت  توانند  می  آبی  های  ورزش  دوستداران  است.  وماهیگیری 
آب، قایقرانی و شیرجه از باالی صخره نیز لذت ببرند. عالقمندان به فعالیت های 
پرتحرک  نیز می توانند از  D'Arbre en Arbre که شامل فعالیت های متنوع در 

بین و باالی درختان است، لذت فراوان ببرند.
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امپراطوری خاطرات
کجا بیشتر مي خندیم؟ در کشور آرامی که به آن مهاجرت کردیم 
یا در کشور پرآشوبی که روزی ترکش کردیم؟ اگر خندیدن و شاد بودن معیار 
خوشبختی باشد، باید بگویم در کشور اولم خیلی بیشتر خندیدم و لحظات 
شادیم بیشتر بود. اما اگر آرامش حاکم بر کل جامعه معیار باشد، اینجا کشور 

آرامي است.
روز  کننده  میتواند شروع  و جهان  دوم  اول، کشور  اخبار کشور  هر صبح 
باشد. گرچه گاهی انتخاب مي کنم نشنوم و نبینم و روز را با همان خاصیت 
خود خودش یعنی هنوز که چیزی شروع نشده، شروع کنم. اگر خبر گرانی 
دالر و تحریم ها باشد این مي شود درد مشترک و خبر ناگوار مشترک. مي توانم 
با همه راجع به آن حرف بزنم و در پایان همه به یک نتیجه مشترک برسیم. 

گویی که دیروز هم نتیجه مشترک همین بوده!  
اگر خبر داغ، درگیري های انتخاباتی کبک باشد و آینده من و بچه ام توی این 
ایالت، نمیدانم چرا دیگر زبانم بسته میشود و فکر میکنم نه؛ شوخی مي کنند من 

به قیمت دالر و نتیجه تحریم ها مربوط ترم تا انتخابات آینده ایالتی. 
نمیدانم علم اصال هیچ تحقیقی انجام داده روی حال و روز ذهن و مغزی 
که در دهه سی زندگیش برش مي دارند و مي آورندش یک گوشه دیگر دنیا 
یا نه؟ گمان مي کنم اگر شروع کنند به تحقیق با یک سری مغز و ذهن حرف 
گوش نکن و لجباز روبرو شوند که گیر کرده اند توی تاریخی که از آن آمده اند.
در  شادي هایشان  و  خنده هایشان  اطالعاتشان،  ذخیره  به  که  مغزهایی 

سال های پیش وفادارند و غم هم برایشان معنایی دیگر پیدا کرده است. 
را  و ذهن ها حرف صاحبانشان  مغزها  پیشرفت کند که  اینقدر  علم  کاش 

گوش کنند و دیگر صاحب زندگی صاحبشان نشوند.

آزاده مقدم
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من یک زن هستم و ارتش 
را دوست دارم

سال هاست که سربازان زن، بخشی جدایی ناپذیر از ارتش کانادا 
هستند و در نقش های اداری و حمایتی نقش دارند. با این حال، اولین بار 
در سال ۱982، در منشور حقوق کانادا به تصویب رسید که نیروهای مسلح 
الزم است که برابری زنان و مردان در همه خدمات دولتی را در نظر بگیرند 
و زمینه حضور زنان را در همه نقش های نظامی مجاز شمرند. ولی هفت 
سال دیگر یعنی تا سال ۱989، طول کشید تا برای تمام نقش های نظامی، 
در ارتش کانادا جایی برای زنان باز شود. اما، کانادا از آغاز تاریخ شکل گیری 
خود در جنگ های مختلفی دخیل بوده است و زنان هم دوشادوش مردان 
به تاریخ و ملکیت نظامی غنی کانادا به شیوه های گوناگون کمک کرده اند. 
آن ها به طور فعال در مشاغلی چون پرستاری و  شرکت در تهیه مهمات 
برای جنگ افزارها در طول جنگ های اول و دوم جهانی و بعد از آن در ارتش 

کانادا تا به امروز به مشارکت پرداخته اند. 

اولین نشانه های حضور زنان  در جنگ های تاریخ کانادا
شاید بتوان گفت که قدیمی ترین ماجرای شرکت زنان در مانورها و نبردهای 
نظامی به سال  ۱88۵ برمی گردد. در این سال، زنان برای نخستین بار در 
پرستار  عنوان  به  غربی  شمال  شورش  یک  طول  در  کانادا  نظامی  تاریخ 
نظر  در  غیرنظامی  نیروهای  عنوان  به  آنان  که  هرچند  می کنند،  خدمت 

گرفته  شدند ولی به نوعی نقش پررنگی را ایفا کردند.

مریم ایرانی

به مناسبت سالروز تاسیس ارتش زنان کانادا
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پس از تشکیل بخش پزشکی ارتش کانادا در ماه ژوئن سال ۱899، ارتش 
کانادا یک گروه  از پرستاران زن  ارتش را در سال ۱9۰۱ ایجاد کرد. این 
بخش، چهار پرستار را برای حمایت از ۱۰۰۰ نیروی داوطلب کانادایی که 
برای یک عملیات نظامی در آفریقای جنوبی حضور پیدا کرده بودند اعزام 
کرد. ارتش به این پرستاران حقوق و مزایایی در خور توجه داد و همین 
باعث شد که در در پایان این عملیات نظامی در ۳۱ ماه مه سال ۱9۰2، 
هشت خواهر پرستار کانادایی  و بیش از 7۰۰۰ سرباز کانادایی برای ارائه 

خدمات در آفریقای جنوبی داوطلب شوند.

جنگ های جهانی و تشکیل نخستین دسته نظامی زنان در کانادا
در سال های ۱9۱4 تا ۱9۱8 که اروپا درگیر جنگ جهانی اول بود، بیش 
از 28۰۰ پرستار با سپاه پزشکی ارتش کانادا کار کردند. اکثریت این زنان 
در خارج از کشور در بیمارستان های صحرایی، در کشتی هایی که در خود 
بیمارستان داشتند و حتی  در میادین و مناطق جنگی با آمبوالنس ها  کار 

می کردند.
زنان  نظامی  تا گروه های شبه  ایجاد  شد  اول فرصتی  در جنگ جهانی 
به جز  نقشی  و  برای خدمت   آن ها   از  بار  اولین  برای  که  تشکیل شوند 
به  و  نظامی   لباس  در  گروه ها  این  اعضای  می کردند.  استفاده  پرستاری  
برای  همچنین  و  می دیدند  آموزش  کوچک  اسلحه های  با   نظامی  سبک 
انجام کمک های اولیه و نیز تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه و حتی  به عنوان 

نگهبان هم خدمت می کردند.
برای خدمت  بار  اولین  برای  کانادایی  زنان  دوم،  در طول جنگ جهانی 
در نیروهای مسلح کانادایی بسیج شدند. از حدود ۵۰۰۰۰ زنی که در این 
فهرست ثبت نام کردند، بیش از نیمی در ارتش کانادا خدمت می کردند. 
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هرچند در ابدا، اکثر مشاغل در رابطه با کارهای سنتی زنان مانند پخت و پز، 
شستن لباس و پرستاری از مجروحان جنگی بود اما زنان همچنان نقشی موثر 
در  که  نداشتند  حق  زنان  هنوز  البته  داشتند.  فنی  و  مکانیزه  زمینه های  در 
جنگ های دریایی و یا هواپیماهای جنگی حضور داشته باشند. با این وجود با 
پیشرفت جنگ و افزایش تقاضا برای حضور بیشتر مردان در صحنه های نبرد، 
نیاز به حضور زنان در مشاغل تخصصی تری چون چتربازی و رانندگی وسایل 
نقلیه سنگین و حتی هدایت ادوات نظامی بیشتر احساس شد. به همین دلیل 
وارد هر سه سرویس  را  زنان  کانادا کم کم  اوایل سال ۱94۱،  از  که  بود  هم 
ارتش زمینی، دریایی و هوایی هم کرد. در تاریخ ۱۳ اوت ۱94۱ رسما بخش 
زنانه ارتش کانادا به نام سپاه ارتش زنان کانادایی )CWAC( افتتاح شد. این 
بخش نظام به پیروزی متفقین در جریان جنگ جهانی دوم کمک های شایان 

توجهی کرد.
الیزابت اسملی  Elizabeth Smellie، سرپرست ارشد سپاه پزشکی ارتش 
کانادا، برای سازماندهی CWAC فرستاده و موظف شد که به ارتش برای برای 
الیزابت، نخستین زنی است که در  افسرهای زن جوان کمک کند.  انتخاب  
تاریخ زنان ارتش کانادا به لقب کلنل نائل شده است. او که در دانشگاه جان 
هاپکینز در آمریکا، پرستاری خوانده بود در طول جنگ جهانی اول به نیروهای 
صلیب سرخ پیوست . خدمات قابل توجهی به سربازان ارایه داد و به همین 
دلیل مدال افتخار از شاه و ملکه انگلستان دریافت کرد. در جریان جنگ جهانی 
دوم نیز با خدماتی که انجام داد توانست نخستین فرمانده نظامی زنان ارتش 
باشد. او مدتی هم در دانشگاه مک گیل به تدریس پرستاری پرداخت.  زنان 
دیگری چون ژوآن کندی Joan Kennedy مامور آموزش کارکنان اصلی شد و  
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 Alice به عنوان مدیر کل و آلیس سوربی Margaret Eaton مارگارت ایتون
Sorby به عنوان فرمانده CWAC در خارج از کشور سمت معاون مدیر کل 
را دریافت کردند.  سرانجام در ۱۳ مارس ۱942، نیروهای زن  آموزش دیده 
رسما به ارتش کانادا پیوستند.  در سال ۱942، نخستین زن بومی کانادایی 

به نام Mary Greyeyes رسما به ارتش کانادا پیوست. 

سال های پس از جنگ تا به امروز
در سال های پس از جنگ، در دهه ۵۰ زنان زیادی در بخش های مختلف 
ارتش به کار گرفته شدند و تعداد زیادی از آنان در جنگ های کره شرکت 
کرده و در شاخه های هوایی و زمینی و دریایی خدمت کردند. هر چند که 
همچنان بیشتر نیروهای نظامی زنان در همان بخش های قدیمی که شامل 
کارهای پرستاری و آشپزی و خدمات در اداره مهمات بود به کار گرفته می 

شدند. 
در سال ۱97۰ کمیسیون سلطنتی در مورد وضعیت زنان به عنوان بخشی 
افزایش  چگونگی  مورد  در  کانادا  دولت  به  مشاوره  برای  خود  ماموریت  از 
برای زنان کانادایی، شش توصیه به طور خاص در مورد  برابر  فرصت های 

CAF انجام داد:
استانداردهایی برای مانورهای نظامی

ایجاد مزایای بازنشستگی برابر برای زنان و مردان
 اجازه حضور  زنان در کالج های نظامی کانادا 

حذف مقررات ممنوعیت  ازدواج و نیزادامه خدمت حتی پس از تولد نوزادان
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بعد از این تغیرات در قانون بود که راه برای حضور هرچه بیشتر زنان در ارتش 
 ،Sky Hawks اولین عضو زن Gail Toupin بازتر شد. در سال ۱978،  سرجوخه
تیم پرش با چتر ارتش کانادا می شود. در سال ۱98۱ هم اولین سه زن خلبان 
و   Captain Dee Brasseur، Captain Leah Mosher نام های  به  کانادایی 
 Karen McCrimmon وارد ارتش شدند. سرهنگ Captain Nora Bottomley
نیز  اولین  فرمانده ناوگان هوایی زنان کانادا می شود. سال ۱982، سال بسیار 
مهمی برای زنان ارتشی بود. ا کانادا منشور حقوق و آزادی های کانادا را تصویب 
کرد که بر اساس آن، هرگونه تبعیضی  بر مبنای نژاد، ملیت، جنسیت، رنگ، 
مذهب،  سن و معلولیت ذهنی یا جسمی ممنوع اعالم شده بود. بر همین اساس 
بود که حضور زنان در هواپیماهای جنگنده نامی بعنوان خلبان برای نخستین 

بار آزاد اعالم شد. 
بعد از این تغییرات بزرگ که در فضا و ساختار ارتش کانادا رخ داد، زنان به 
سرعت پله های رشد و ترقی را در همه بخش های ارتش طی کردند. در سال 
2۰۱2، اولین زن فرمانده جنگ در ارتش کانادا برای مقابله با نیروهای طالبان 
نیروهای  برای هدایت   Captain Ashley Collette انتخاب شد.  افغانستان  در 
نظامی در قندهار افغانستان مدال گرفت.  تا پایان سال 2۰۱7، زنان در ساختار 
نیروهای مسلح کانادا دارای بیشترین تعداد افسران عمومی در تاریخ نظامی این 
نیروهای فرماندهی عملیات  از   10.2٪ اکنون در حدود  زنان هم  کشور شدند. 
ویژه ارتش کانادا را تشکیل می دهند. هدف نهایی این است که تا پایان سال 
2۰2۵ درصد مشارکت زنان در ارتش به 2۵ درصد برسد. هرچند این میزان در 
مقابل حضور مردان در ارتش اقلیت به حساب می آید اما مهم این است که زنان 
در طی دهه های گذشته توانستند پایگاه خود را در ارتش تثبیت کنند و با تمام 
وجود به آن عشق می ورزند. آن ها باور دارند که زنان می توانند دوشادوش مردان 

بجنگند و به نقش های زنانگی شان هم رسیدگی کنند.
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اگر از خواندن مداد لذت می برید 
اشتراک آن را 

به دوستان خود پیشنهاد دهید
اشتراک مداد رایگان است

فرم اشتراک

http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1
http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1

