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»مداد« هفته نامه دیجیتالی است و چاپ نمی شود. 
اشتراک مجله هفتگی »مداد« رایگان است. 

مشترکان هر جمعه نسخه الکترونیک »مداد« را روی ایمیل دریافت می کنند. 
برای اشتراک اینجا کلیک کنید

برداشت و استفاده از مطالب »مداد« در صورت ذکر منبع مجاز است.
اگر مایل به نوشتن در »مداد« هستید، مطالب خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

editor@medad.ca
»مداد« در استفاده، ویرایش و کوتاه کردن مطالب رسیده آزاد است.

»مداد« هیچ مسئولیتی در قبال آگهی های تجاری ندارد.
تلفن: 4387388068

آدرس:
3285Cavendish blvd, #355 - Montreal, QC - H4B2L9

ایمیل:
info@medad.ca

www.medad.ca
مداد، مجله آنالین مونترال

هفته نامه اجتماعی، فرهنگی
شماره بیست و دوم، جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷

سردبیر: شهرام یزدان پناه
مدیر تحریریه: پوریا ناظمی

تحریریه: 
مهرنوش اردالن یکتا، مریم ایرانی، هدی حسینی 

علی زندیه وکیلی، پریسا کوکالن، آزاده مقدم، پوریا ناظمی 
شهرام یزدان پناه، زینب یوسف زاده

صفحه آرایی، طراحی و گرافیک: مانا نریمی

با تبلیغ در »مداد« نه تنها به مشتریان خود وصل می شوید بلکه ادامه این حرکت 
فرهنگی را نیز ممکن می سازید. پیشاپیش از شما سپاسگزاریم.

نمی فروشیم،  آگهی  فقط  ما  بگیرید.  تماس  ما  با  »مداد«  در  آگهی  درج  برای 
مشاوره تبلیغاتی رایگان هم می دهیم.

تلفن واحد آگهی ها: 5149160083
ads@medad.ca : ایمیل

http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1
mailto: editor@medad.ca 
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انتخاباتی  به زودی چهره شهر عوض خواهد شد. فعالیت ستادهای 
آغاز و رقابت احزاب برای به دست آوردن اکثریت مجلس نمایندگان 

استان و در نهایت تعیین دولت آینده کبک آغاز می شود.
انتخابات اول اکتبر کبک در شرایطی برگزار خواهد شد که به طور 

غیر رسمی فضای انتخابات فدرال نیز در حال شکل گیری است. 
با اعالم نامزدی چهره های اصلی در انتخابات کانادا، روز به روز فضای 
انتخابات سال  با نیم نگاهی جدی تر به  بحث ها و نشست ها و خبرها 

2019 شکل می گیرد.
کانادا  اخیر  سال های  انتخابات  مهم ترین  از  شاید  انتخابات  دو  این 
باشد. از یک سو انتخابات کبک به خصوص پس از شکست لیبرال ها 
در انتخابات انتاریو می تواند، برای حزب لیبرال به شاخصی مهم بدل 

شود تا وزن خود را در انتخابات آینده بسنجد.
اینکه دولت لیبرال فعلی استان کبک خواهد توانست علی رغم 
کارنامه موفق اقتصادی، اعتماد مردم را بار دیگر جلب کند یا مردم 
با شرکت یا عدم شرکت خود، به حزب دیگری اعتماد خواهند 
کارزارهای  آخر  روزهای  به  آن  پاسخ  که  است  سوالی  کرد، 

انتخاباتی وابسته است. 
انتخابات  سرنوشت  بر  باشد  هرچه  کبک،  انتخابات  نتیجه 
سراسری سال بعد اثر می گذارد. انتخاباتی که به خاطر شرایط 
جهانی و قدرت نمایی برخی عناصر جریان های ملی گرا و 
آینده  برای  نقطه عطفی مهم  به  تواند  افراطی می  راست 

کانادا بدل شود.
این  شهروندان  ما  برای  مهم  نکته  شاید  بین  این  در 
شهر و کشور، مشارکت آگاهانه است. دموکراسی تنها 
به شرط حضور و مشارکت رای دهنده آگاه است که 
کار می کند و دوام می آورد. »مداد« تمام تالش خود 
را به کار می بندد که به ابزاری برای کمک به کسب 

این آگاهی بدل شود.

فصل انتخابات

به جای سردبیر
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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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CBC: به گزارش پلیس مونترال، در جریان تیراندازی که 
پنج شنبه شب در محدوده خیابان Saint-Leonard رخ داد 

یک نفر کشته و یک نفر به شدت مجروح شدند. 
نزدیکی یکی  و در  این درگیری حدود ساعت 8:20 عصر 
از مراکز تجاری این منطقه رخ داد. پلیس پس از مراجعه به 
محل با دو فرد زخمی مواجه شد که به دلیل اصابت گلوله 
به نیم تنه باالیی آسیب دیده بودند. یکی از این دو، به دلیل 
شدت صدمات وارد شده جان خود را از دست داد و دیگری به 
بیمارستان منتقل شده است. حال این شخص وخیم گزارش 

شده است. 
حادثه  این  دادن  رخ  علت  درباره  تحقیق  حال  در  پلیس 

است.

تیراندازی در سن- لئونارد

Google Map / محل وقوع حادثه ˂
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کنید،  می  فکر  مونترال  به  وقتی   :Montreal Gazette
نخستین کلمه ای که به ذهنتان می آید چیست؟ سرما؟ گرما؟ 
سوال  این  به  پاسخ  در  دلیلی  هر  به  اگر  پوتین؟  جشنواره؟ 

»حسن شهرت« به ذهنتان رسید بدانید تنها نیستید.
سنجش  موسسه  نام  به  موسسه ای  که  گزارشی  اساس  بر 
کرده  منتشر   )Reputation Institute( اعتبار  و  خوش نامی 
است، در سال 2018، مونترال دهمین شهر خوش نام جهان 
و خوش نام ترین شهر کانادا به شمار آمده است. تورنتو با رده 
13 و ونکور با رده 16 پایین تر از مونترال قرار گرفته  اند و در 

این جدول نسبت به سال قبل شاهد سقوط بوده اند.
البته مفهومی مانند حسن شهرت، مفهومی نسبی است. این 
موسسه به طور خاص روی سه حوزه اقتصاد پیشرفته، محیطی 

جذاب برای فعالیت و دولتی کارآمد تمرکز داشته اند. 
این سنجه ها عمدتا در راستای مولفه های اقتصادی هستند 
و به همین دلیل نگران نباشید که اگر این موسسه خبری از 
نقاط ضعفی مانند، وضعیت برف روبی، تاخیر مترو، وضعیت 
هاکی  تیم  رتبه  همچنین  و  خیابان ها  از  برخی  نامناسب 
کانادایی های مونترال به دست آورد در این رتبه بندی تغییری 

حاصل شود.

مونترال: 
شهِر ُشهره کانادا
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پر  و  کار  پر  هفته  ترودو  جاستین  برای  گذشته  هفته  مداد: 
رژه  مراسم  در  شرکت  برای  که  او  می آیدا.  حساب  به  خبری 
ساالنه غرور جامعه LGBTQ+ به مونترال آمده بود، نامزدی خود 
ترتیب  بدین  اعالم کرد.  انتخابات سال 2019  در  برای شرکت 
بر عهده خواهد  را  لیبرال  برای حفظ دولت  او رهبری تالش ها 
داشت. او در سخنانی انتخابات سال آینده را رقابتی علیه قطبی 

سازی فضای سیاسی و اجتماعی کانادا دانست.
از  یکی  تند  سوال  به  ترودو  واکنش   همچنین  هفته  این  در 
شرکت کنندگان در مراسمی که در کبک برگزار شد خبرساز بود. 
انتخابات سال  و شمایل  و شکل  است مسیر  که ممکن  اتفاقی 

آینده را رقم بزند.

هفته پرخبر 
آقای نخست وزیر

Credit: Huffington Post Canada ˂
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در جریان این سخنرانی، یکی از شرکت کنندگان با قطع حرف های 
ترودو از او پرسید چرا دولت او تا این حد برای مهاجران هزینه می 
کند؟ در جریان این گفتگو که چند دقیقه ای ادامه یافت وقتی سوال 
کننده به ادامه قطع سخنان نخست وزیر و تکرار سوال خود مبنی بر 
اینکه »چرا دولت شما 146 میلیون دالر از بودجه ما را صرف ارایه 
در  ترودو  داد،  ادامه  است؟«  کرده  قانونی  غیر  مهاجران  به  خدمات 
پاسخ گفت :»عدم رواداری نسبت به مهاجران در کانادا جایی ندارد. 

این عدم رواداری به تنوع است و شما جایی در اینجا ندارید.«
رهبر حزب محافظه کار به سرعت از این فرصت استفاده کرد و این 
اتفاق را نشانه ای از عدم پاسخگویی ترودو به سوالی درست دانست. با 
این وجود این داستان زمانی دوباره تغییر یافت که La Presse هویت 
سوال کننده را شناسایی کرد و معلوم شد او عضو یکی از گروه های 

ملی گرای ضد مهاجر است. 
نه  ملی گرا  و  افراطی  راست  جریان های  به  نزدیک  ظهور صداهای 
تنها می تواند زنگ خطری برای آینده کانادا باشد که به نظر می رسد 
به یکی از محورهای رقابت های انتخابات فدرال سال آینده بدل شود.

متن کامل گفتگویی که در این رویداد رخ داد را می توانید اینجا 
بخوانید.

Credit: Huffington Post Canada ˂
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جشنواره ی بین المللی فیلم در مونترال به منظور تشویق 
مخاطب برای ایجاد و حفظ ارتباط بافرهنگ های گوناگون 
و آشنایی با آن، تبلیغ آثار هنری سینمایی تمام قاره ها 
و  با سینمای هنری  آشنایی  این هنر،  ارتقای  و  و رشد 
خالق، معرفی و کشف استعدادهای نو و به وجود آوردن 
سال  از  یکدیگر  با  اهل فن  آشنایی  برای  مناسب  فضای 

1977 هرسال در مونترال برگزار می شود.
امسال نیز این جشنواره از پنج شنبه 23 اوت تا دوشنبه 

3 سپتامبر، در Cinéma Impérial     برگزار می شود.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت این جشنواره 

مراجعه نمایید.

مونترال 
میزبان سینمای جهان
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FESTIVAL DES FILMS DU MONDE DE MONTRÉAL
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دوشنبه 27 اوت، ساعت 19:30
بلیت ورودی: 6 دالر

آگوست رودن هنرمند برجسته مجسمه سازی فرانسوی است که بسیاری 
او را یکی از پیشگامان مجسمه سازی مدرن می دانند. تعدادی از شناخته 
شده ترین مجسمه های اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیست ساخته دست 
او است که از جمله آن ها می توان به مجسمه معروف »متفکر« و دروازه 

جهنم اشاره کرد. 
رمانتیکی  ماجراهای  با  هنرمند  این  زندگی  داستان  ممتاز  هنر  کنار  در 

همراه بود و همین هم موضوع فیلم رودن شده است.
داستان فیلم رودن در سال های پایانی قرن نوزدهم در پاریس درزمانی رخ 
می دهد که آگوست رودن در حال به پایان رساندن چندین اثر خود ازجمله 
از  مجسمه ای  هوگو،  ویکتور  تنه ی  جهنم«،  »دروازه ی  عظیم  مجسمه ی 

بالزاک و چند اثر دیگر است.
پسر  مادر  و  خدمتکار  یکی  زن،  دو  با  عاشقانه  رابطه ای  او  میان  این  در 

پنهانی اش و دیگری دستیار مجسمه سازش دارد. 
این فیلم که در سال 2017 در جشنواره کن شرکت کرده، کاندید دریافت 

جایزه ی در چند بخش بوده است را ژاک دوایون کارگردانی کرده است. 
Théâtre Hector-Charland در   19:30 ساعت  اوت   27 روز  فیلم  این 

به نمایش در خواهد آمد و برای تهیه بلیت آن می توانید به این نشانی 
مراجعه کنید.

رودن: زندگی شگفت انگیز 
استاد مجسمه ساز
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رقص خیابانی رایگان 
چهارشنبه 29 اوت، ساعت 18 

محل اجرا : 
Intersections Prince-Arthur et Saint-Dominique 

با پخش نوای موسیقی، چهار هنرمند به گفته ی خود، 
واقعیت را به ارتعاش وامی دارند. 

معنا  و  لحظه  در  انسان  وجود  از  رقص  این 
به فضا سخن می گوید. در  وزندگی دادن 

این رقص بدن، حرکات آن و تپش قلب 
می شوند.  عجین  موسیقی  صدای  با 
رقص  این  طراح   Louise Bédard
است. این برنامه در صورت بارش باران 

لغو می شود. 

ارتعاشات شهری 

پنج شنبه 30 اوت، ساعت 20 
محل اجرا : 

Le Balcon
تهیه و رزرو بلیت:

از  که  هنرمند  چند  آشنایی  از   Mirada Flamenco گروه 
رقص، آواز و نوازندگی هرکدام به کاری مشغول اند پدید 
به  سری  برنامه  این  در  گروه،  این  است.  آمده 
رقص  و  موسیقی  از  متنوعی  مجموعه ی 
سنتی ترین  و  قدیمی ترین  از  فالمنکو، 
امروزی  و  معاصر  قطعات  تا  آن ها 
Mirada Flamen- زد.  خواهند 
به  به سفری  را  co مخاطب خود 
این  زادگاه  اسپانیا،  جنوب کشور 

هنر دعوت می کنند.

شب رقص فالمنکو 

VU | VIBRATIONS URBAINES

SOIRÉE FLAMENCA AVEC MIRADA FLAMENCO
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تئاتر رایگان 
جمعه 31 اوت، ساعت 19:30 

محل نمایش :  
Maison Nivard-De Saint-Dizier

متفاوت  زندگی  از   Nadyne Bédard بِدار  نادین 
پدربزرگ خود Philias Bédard حکایت می کند. 

شغل اصلی پدربزرگ او کشاورزی، اما بسیار 
ماجراجو بوده، آواز می خوانده و در سال های 

در  شناخته شده  ستاره های  از   1920
بوده است.  نیز  موسیقی فولکلور کبکی 
با  خود  خانوادگی  خاطرات  از  نادین 
اشاره به حافظه ی تاریخی جمعی مردم 
سخن می گوید و قسمتی از تاریخ کبک 

را روایت می کند.

THE LAST WALTZ
نمایش خیابانی فیلم رایگان 

سه شنبه 4 سپتامبر، ساعت 21 
محل نمایش :

Place de la Paix
موسیقی  گروه  در شب جشن شکرگزاری،  سال 1976،  نوامبر  در 25 
راک با عنوان The Band، آخرین کنسرت خود را با نام »آخرین والس« 
در سان فرانسیسکو اجرا کرد. در این کنسرت که گفته می شود یکی از 
بهترین کنسرت های مستند شده در دنیا است، هنرمندان بزرگ و مشهور 
 Bob Dylan، Neil سال های 60 و 70 همچون
Young، Muddy Waters، Eric Clap-
ton، Van Morrison، Joni Mit-

 chell، Ringo Starr، Ron Wood
هنرنمایی   Muddy Waters و 
توسط  کنسرت  این  کرده اند. 
 Martin اسکورسیزی  مارتین 
Scorsese، کارگردان معروف 
آمریکایی، فیلم برداری شده و 
در سال 1978 مستندی از آن 

به بازار عرضه شده است.

آخرین والس 

شرط سکوت 
LE PARI DU SILENCE
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مسئله ی محیط زیست، حفظ و احترام به طبیعت 
از آن دسته موضوعاتی است که سال ها است که ذهن هنرمندان و 
طراحان، به خصوص طراحان صنعتی را به خود جلب کرده است. 
هرکدام  که  است  ایجادشده  زمینه  این  در  زیادی  جنبش های 
بانام و به اشکال مختلف هنر و طراحی صنعتی را به نوعی با این 

مضمون درگیر می کنند. 
تولید  برای  زیباشناختی  طراحی  درواقع  که  صنعتی  طراحی 
انبوه محسوب می شود، نیز در مقابل جنبش های محیط زیستی 
سر تعظیم فرود می آورد. این شکل طراحی حول محور طبیعت 
و محیط زیست را می توان به چندین دسته تقسیم کرد:  طراحی 
به  احترام  برای  طراحی   ،Biomimétisme طبیعت  از  الهام  با 
Sustainable de- طراحی پایا ،écoconception  محیط زیست
sign یا Design écologique، که به منظور حفظ  منابع طبیعی 
برای نسل آینده انجام می شود. طراحی بازیافتی یا طراحی مجدد 
اجسام دورریختنی و تغییر کاربرد، طراحی با استفاده از طبیعت 
و شاخه ها و شاخصه های بسیار دیگری که امروزه به آن ها توجه 

می شود. 
 ،éco-design یا éco-conception در طراحی محیط زیستی
به  احترام  پایدار،  توسعه ی  به مسئله ی  محصوالت طراحی شده 
آینده  نسل  برای  منابع  این  و حفظ  زمین  کره ی  میرای  منابع 
پرداخته می شود. در این شکل طراحی به جای استفاده از موادی 
استفاده می شود  منابعی  از  تهیه می شوند،  ناپایدار  منابع  از  که 
که می توان دوباره به آن ها دسترسی پیدا کرد. در این طراحی 
هم زمان به طریقه ی تولید، ضررهایی که تولید به محیط زیست 
وارد می آورد، طول عمر محصول، و همچنین مرحله مرگ و از 

پریسا کوکالن 

این طبیعت ِزیبا، 
پایدار و الهام بخش

 نگاهی به سبک های طراحی 
الهام گرفته از طبیعت 
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بین رفتن محصول، مرحله ی تولید زباله و بازیافت آن توجه می شود. 
درواقع در این شیوه ی طراحی، زندگی یک محصول و تأثیرات آن بر 
روی محیط زیست از لحظه ورود به مرحله ی تولید تا پایان عمر و حذف 

او از چرخه بررسی می گردد. 
الهام  یا  به طراحی محیط زیستی  در میان طراحان مشهور دنیا که 
 Phillipe Starck از طبیعت روی آورده اند می توان از فیلیپ استارک
طراحی  پیشروان  از  استارک  فیلیپ  یادکرد.  فرانسوی  مشهور  طراح 
صنعتی در دنیا و سبک مینیمالیسم در این رشته است. او طراحی با 
احترام به محیط زیست را از رسالت های امروز طراحی صنعتی و این 

شیوه را طراحی مسئولیت پذیرانه می داند. 
از طراحی های تأثیرگذار فیلیپ استارک، درزمینه ی طراحی با الهام 
و احترام به طبیعت می توان به آبمیوه گیری مشهور مخصوص مرکبات 
که در سال 1990 با عنوان Juicy Salif به بازار عرضه شد یادکرد که 
برای طراحی آن از شکل بدن عنکبوت الهام گرفته شده است. از دیگر 
طراحی های او درزمینه ی طراحی محیط زیستی یا éco-design، نیز 
سال  در    Eugeni Quitllet همراهی  به  استارک  که  به صندلی  باید 
2012 با عنوان ZARTAN برای مارک ایتالیایی Magis طراحی کرده 
است اشاره کرد. ویژگی های این صندلی در عین زیبا بودن، استفاده 
پلی پروپیلن  و  فیبر چوب  بازیافتی چون کنف،  از محصوالت   %100
قابل بازیافت، چسبی که حالل آن آب است و بدون استفاده از پیچ 

هستند. 
طراح  رشید  کریم  چون  طراحانی 
 Javier Mariscal کانادایی،  مشهور 

Ora- اسپانیایی،  گرافیست  و  طراح 
و  طراحان  و  فرانسوی  طراح   ïto

هستند  دیگری  زیاد  هنرمندان 
که خود را در برابر آنچه 
مسئول  می کنند  تولید 
به  احترام  با  و  دانسته 
طبیعی  منابع  طبیعت، 
را  هنر  محیط زیست،  و 

زنده نگه می دارند. 
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دومین  و  استقبال چهل  به  دیگر  ماه  تا حدود یک  کبک 
انتخابات سراسری استان از سال 1867 می رود. کبکی ها باید در این انتخابات 
تکلیف 125 کرسی نمایندگی مجلس کبک را مشخص کنند. چهار حزب 
عمده کبک و تعدادی نماینده مستقل برای به دست آوردن این کرسی ها 
ظرف مدت باقیمانده تا اول اکتبر - روز رای گیری - با هم به رقابت خواهند 
پرداخت. رئیس حزبی که اکثریت کرسی های مجلس را از آن خود کند، برای 
یک دوره چهار ساله نخست وزیر استان می شود و حزب او سکان اداره امور 

دولتی کبک را به دست خواهد گرفت.
از  ناشی  »محافظه کار«ی  موج  آمریکا،  در   2016 سال  انتخابات  از  بعد 
قدرت گرفتن دانلد ترامپ در همسایه جنوبی باعث مطرح شدن مجدد حزب 
و  قرمز  یکپارچه  گذشته  سال های  در  که  است  شده  کانادا  در  محافظه کار 
اونتاریو قدرت  استان  اخیر  انتخابات  ادامه آن موضوع  در  بود.  لیبرال شده 
گرفت »داگ فورد«، رئیس حزب محافظه کار این استان، بسیاری را غافلگیر 

کرد.
اما در کبک که زمام امور برای بیش از یک دهه در دست لیبرال ها بوده 
اوضاع آنقدرها هم به سمت محافظه کاری جلو نمی رود. در کبک چهار حزب 

عمده در این سری از انتخابات با هم رقابت می کنند.

شهرام یزدان پناه

فصل انتخابات

ستاد انتخابات
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 حزب لیبرال کبک
Liberals

حزب لیبرال کبک که حزبی میانه گرا مایل به چپ است، به جز 18 
ماهی که پارتی کبکوآ قدرت را به دست گرفت، از 15 سال پیش تا به 
امروز مجلس و دولت کبک را در اختیار دارد. در سال 2012 رسوایی 
سرنگونی  باعث  شهریه ها  افزایش  به  دانشجویان  اعتراضات  و  مالی 
Jean Charest، رئیس پیشین حزب لیبرال شد. اما در سال 2014 و 
بعد از 18 ماه زمامداری پارتی کبکوا بر استان، فیلیپ کویارد، رئیس 
است  اعصاب  و  مغز  سابق  جراح  یک  که  کبک  لیبرال  حزب  جدید 
توانست با تکیه بر شعارهای احیای اقتصادی و فدرالیست ها، قدرت را 
دوباره به حزب لیبرال کبک بازگرداند. کویارد طی مدت چهار ساله 
خود اقتصادی پایدار و نرخ بیکاری پایین به کبکی ها هدیه داده است. 
حقایقی که امیدوار است با تکیه بر آنها بتواند دوباره کبکی ها را به رای 

دادن به لیبرال ها متقاعد سازد.

 CAQ )حزب ائتالف آینده کبک(
Coalition Avenir Québec

François Le-( 2011 توسط فرانسوآ لگال  حزب ائتالف که در سال
میانه  حزب  یک  شده  پایه گذاری  کبکوآ  پارتی  سابق  عضو    ،)gault
کبکی،  ناسیونالیست های  گردهم آوردن  با  که  است  راست  به  مایل 
گرفته  شکل  دموکراتیک«،  »اکسیون  پوپولیست های  و  فدرالیست ها 
امروز  تا  و  می شود  شناخته   CAQ عنوان  با  امروز  که  حزبی  است. 
نتایج نظرسنجی ها نشان از پیشتاز بودن این حزب در انتخاب پیش رو 
است. البته این حزب و نیای اصلی او، حزب اکسیون دموکراتیک قبال 
اما در آخرین  انتخاباتی پیشرو بوده اند؛  تا لحظه آخر رقابت های  هم 

ستاد انتخابات
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روزها محبوبیتشان سقوط کرده است. فرانسوآ لگال، مدیرکل سابق صنعت 
هوانوردی با تکیه بر توانایی و موفقیت های تجاری خود تالش دارد تا آینده 
مبتنی بر قدرت گرفتن حزب متبوعش را آینده ای مبتنی بر اقتصاد برتر 

معرفی کند.

پارتی کبکوآ
Parti Québécois

پارتی کبکوآ،  به خاطر سیاست های جدایی طلبانه خود این روزها کمتر و 
کمتر مورد اقبال جوانان کبکی قرار می گیرد. در انتخابات گذشته این حزب 
با  آورد وحتی  به دست  را  جدایی طلب و چپ گرا کمترین کرسی مجلس 
تغییر رئیس حزب و بعضی مواضع هم همچنان محبوبیت پارتی کبکوا در 
سطح پایینی قرار دارد و رشدی نکرده است. ژان فرانسوآ لیزه، رئیس جدید 
پارتی کبکوآ تا به اینجای کار به نظر بی برنامه است و تنها تالش دارد تا با 
انتقاد از حزب ائتالف )CAQ( که پیشتاز رقابت هاست، فضای انتخاباتی را 

به نفع خود داغ کند.

 کبک سولیدر )همبستگی کبک(
Québec Solidaire

کبک سولیدر یک حزب کامال دست چپی و جدایی طلب است که رئیس 
خانم  یک  نخست  سخنگوی  دارد.  سخنگو  دو  عوض  در  اما  ندارد.  حزب 
فمنیست به اسم مانو مسی )Manon Massé( است و سخنگوی دوم هم 
اعتراضات  سردمداران  از  که  دوبوآ  نادو  گابریل  اسم  به  کبکی  جوان  یک 
کرسی   3 فقط  حاضر  حال  در  حزب  این  است.   2012 سال  دانشجویی 
در مجلس دارد اما انتظار می رود در انتخابات پیش رو بتواند چند کرسی 
از پارتی کبکوآ را به چنگ آورد که در آن صورت به عنوان دولت اقلیت 

می توانند در سیاست گذاری کبک موثر شود.

وعده های انتخاباتی
انتخاباتی احزاب بیشتر روی توسعه خدمات اجتماعی،  تا اینجا وعده های 
جوانان و سالمندان بوده است. حزب لیبرال وعده داده در صورت پیروزی 
در انتخابات پارلمانی کبک که اول اکتبر برگزار می شود به ازای هر فرزند 
زیر 18 سال به خانواده ها بین 150 تا 300 دالر پرداخت کند. حزب ائتالف 
)CAQ( وعده بودجه یک میلیارد دالری برای نوسازی خانه های سالمندان 
انتخابات  پارتی کبکوآ قول داده در صورت پیروزی در  دولتی داده است. 
طرحی را پیاده کند که مدارس لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان را تامین 
کنند. در حال حاضر دولت به ازای هر دانش آموز 100 دالر به خانواده ها 

پرداخت می کند تا لوازم التحریر الزم را به سلیقه خود خریداری کنند.

ستاد انتخابات



زمستان یخبندان

تابستان آتشبار 
بعد از 



تابستان امسال در شرایطی شروع شد که ساکنان شهر 
ما، زمستانی سرد و طاقت فرسا را پشت سر گذاشته بودند. البته شادی 
بهارانه مونترال خیلی طول نکشید و تابستانی داغ و غیر عادی به سرعت 
با موج های غیر منتظره گرما جان 70  تابستانی که  جایگزین آن شد. 
تاب خرید کولر  و  به تب  از خانواده ها  بسیاری  کانادا گرفت.  را در  نفر 
افتادند تا بتوانند شب های تابستان را به صبح برسانند به طوریکه برخی 
فروشگاه ها  به  کولر  خرید  برای  تابستان  اواسط  در  که  خانواده هایی  از 
افزایش قابل توجه قیمت  با کمبود وسایل سرمایشی و  مراجعه کردند 

شان مواجه شدند. 
اما چه عاملی باعث شده است تا این تابستان کم سابقه و رکورد شکن 

را شاهد باشیم؟ هواشناسان اِل نینو را یکی از متهمان اصلی می دانند.

بازگشت اِل نینو
ال نینو و ال نینو دو پدیده آب و هوایی هستند که بر اثر تغییر جریانات 
باد بر سطح آب  اقیانوس آرام  در راستای خط استوا به وجود می آیند  
و بر آب و هوای جنوب قاره آمریکا و سواحل اقیانوس آرام در شرق آسیا  
این مناطق  به  آثار آن ها فقط  اما  دارند.  اثرات شدیدی  استرالیا  قاره  و 
محدود نمی شود و با تاثیر بر دمای هوا،  کل کره زمین را در می نوردند 

و باعث تغییرات در تَرسالی و خشکسالی مناطق دیگر جهان می شوند.
بر  که   )trade winds( تجارت  به  موسوم  بادهای  در شرایط طبیعی 
آسیا  به سمت  آمریکا  از  را  گرم  آب های  وزند  می  آرام  اقیانوس  سطح 
باعث می شود که آب های سرد سطح  این جریان  و  هدایت می کنند 
زیرین که سرشار از مواد غذایی برای آبزیان هستند به سمت باال حرکت 

زینب یوسف زاده

C
re

di
t /

 G
R

A
H

A
M

 H
U

G
H

E
S

 / 
TH

E
 C

A
N

A
D

IA
N

 P
R

E
S

S

˂

داستان روز شماره 22/ 2 شهریور ۱۳۹۷/ 21



یا  و  کند  باد،  جریان  این  وقتی  شوند.  گرم  آب های  جایگزین  و  کنند 
زیرین  سرد  آب های  با  و  ماند  می  ساکن  آب  سطح  شود،  می  مختل 
باعث  خورشید  تابش  زیر  در  آن  سکون  همچنین  گردد.  نمی  ترکیب 

افزایش بیشتر دمای آن می شود. 
در سواحل  افزایش حرارت  باعث  نینو  ال  پدیده  وقوع  زبان ساده  به 
اقیانوس آرام در قاره آمریکای مرکزی و کانادا و سواحل آسیایی اقیانوس 
و  اندونزی  در  خشکسالی  و  جنوبی  آمریکای  در  باران  افزایش  و  آرام 
معموال  که   است  نینو  ال  عکس  ای  پدیده  نینو  ال  می شود.  استرالیا 

متعاقب آن صورت می گیرد.
و هوایی  تغییرات آب  این  معتقد هستند که  کارشناسان هواشناسی 
کاهش  وبرای  می دهند  رخ  سال  هفت  تا  دو  هر  و  هستند  طبیعی 

پیامدهای شان فقط باید آنها را به دقت پیش بینی کرد.
 با این حال برخی از دانشمندان می گویند تغییرات اقلیمی مرتبط با 
گرمایش زمین این تغییرات طبیعی آب و هوایی را شدت می بخشند و 
سوپر ال نینو بوجود می آورند که باعث افزایش دما بیش از مقدار قابل 
افزایش روند گرم شدن  با  این معنی  که  به  بینی آن می گردد.  پیش 

زمین باید به وقوع بیشتر تابستان های طاقت فرسا عادت کنیم.

غول تغییرات اقلیم
سالها است موضوع تغییرات اقلیم از مقاالت علمی به در آمده و عالوه 
بر فراگیر شدن در رسانه ها به بحث های خانوادگی ما نیز سرایت کرده 

است.
داستان عالالدین و غول چراغ جادو شاید تمثیل جالبی برای گرمایش 
می یابد.  چراغدانی  که  بشری است  جامعه  نماد  عالالدین  باشد.  زمین 
چراغدان می تواند مثالی از تکنولوژی بشر باشد. عالالدین دست بر چراغ 
زندانی درون آن  ناگهان غول  تا تمیزش کند ولی  جادویش می کشد 
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آزاد می شود. درست است که عالالدین عاقبت به خیر بود وغول چراغش 
تا پایان داستان در خدمتش ماند اما مدتی است که هیوالی تکنولوژی 
بشری یاغی شده است و بیم آن می رود که از کنترل خارج شود و به جای 

خدمت، طومار زندگی آدمی را در هم بپیچد.
داستان گرمایش زمین همیشه در ادامه بحث انتشار و تجمع گازهای 
مانند  گلخانه ای  گازهای  می شود.  مطرح  زمین  جو  در  ای   گلخانه 
اثر فعالیتهای دنیای مدرن  دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن بر 
منازل،  و  کارخانه ها  اتومبیل ها،  در  فسیلی  سوختهای  احتراق  قبیل  از 
کشاورزی صنعتی، صنعت پرورش احشام و سایر فعالیتهای صنعتی بشر 
به وجود می آیند. همچنین با رشد تکنولوژی و افزایش جمعیت به صورت 
روز افزونی گسترده می شوند. تجمع این گازها در جو زمین مانند دیوار 
شیشه ای گلخانه دور تا دور زمین را احاطه می کند. نور خورشید به همراه 
بازتاب  و  می خورد  زمین  به  می کند  عبور  شفاف  دیواره  این  از  حرارت 
می یابد ولی حرارت راهی برای خروج نمی یابد و همانجا می ماند و دما را 

افزایش می دهد. 
بنابراین محصول استمرار توسعه اقتصادی بشر گرمایش زمین است که 
خود سرمنشا بسیاری از مشکالتی است که امروزه با آن دست به گریبان 

هستیم.

تغییرات اقلیم، گرم شدن دما و آثار بسیار دیگر
سال 2018 نه تنها گرمترین سال روی زمین است بلکه چهارمین سال 
متوالی است که دمای متوسط کره زمین از رکورد قبلی خود باالتر بوده 
است. دانشمندان می گویند که نشانه های تغییرات اقلیم  برای مردم عادی 
دیگر نامحسوس نیست و این به واقع 
موضوعی است که هر روز بیش از 

پیش بر ما آشکار می شود.
قطب  راهی  که  نیست  الزم   
بشویم و آب شدن کوه های یخ 
خرس های  اسفبار  وضعیت  و 
به عمق آب  یا  ببینیم.  را  قطبی 
مرجان ها،  مرگ  شاهد  و  برویم 
ماهی ها  زیستگاه  رفتن  بین  از 
باشیم.  اقیانوس ها  مرده  مناطق  و 
برمان  دور  اخبار  همین  به  است  کافی 
نظری بکنیم. مثل تصاویری که در آینه 
از  محدب ماشین می بینیم نشانه ها 
آنچه ما فکر می کنیم به زندگی ما 

نزدیک تر هستند. 
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هشدارهای زیادی امسال شهروندان مونترالی را از بر حذر بودن از 
نیش کنه ای به نام الیم که باعث یک سلسله بیماری های مشترک 

بین حیوانات و انسان می شوند برحذر می داشت. 
نکته قابل توجه اینجا است که شروع خطر گزیدگی توسط الیم هر 
سال نسبت به سال گذشته زودتر رخ داده است. برخی از کارشناسان 
افزایش تعداد کنه های الیم در مناطق شرقی کبک و سرایت آن به 
مونترال و حتی انتاریو را از اثرات گرمایش زمین می دانند. همچنین  
هزار پاهای کرک دار مشهور به کاترپیالر نیز امسال تعدادشان بسیار 
اقلیم  تغییرات  اثرات  از  از کارشناسان  اعتقاد برخی  به  بود که  زیاد 

است. 
گرفت  نادیده  روزمره  زندگی  در  هم  را  حشرات  این  بتوان  اگر 
ولی نمی شود از هشدارهای گرما که هر تابستان بیشتر می شوند و 
زمستان هایی که هر سال، به طور متوسط،  بی رمق تر می گردند، 
چشم پوشی کرد. میانگین  دما در کانادا مانند سراسر جهان در حال 
افزایش بوده است و نسبت به سال 1948 معدل دمای هوا 1.6 درجه 
معتقدند  دانشمندان  که  حالی  در  است.  داشته  افزایش  سانتیگراد 
قابل برگشت گرمایش  پیامدهای غیر  از  تا  زمان بسیار کمی داریم 
زمین جلوگیری کنیم، انگار بعضی از سیاستمداران جهان هنوز عزم 

جدی برای مقابله و کنترل این بالی تمدن سوز را ندارند.

آنچه به جایی نرسد فریاد است
اخبار این روزها پر از درگیری های سیاسی و نظامی در حوزه های 
آبی در سراسر جهان است. عده ای از مردم مهاجرت می کنند زیرا 
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که سرزمینشان خشک شده و دیگر غذایی از آن به دست نمی آورند. 
تعداد دیگری از مردم از افزایش سطح دریا و زیر آب رفتن سرزمینشان 
بیمناک هستند. هر روز خبرهای  فراوانی از خشکسالی های  گسترده، 
از بین رفتن دریاچه ها و رودخانه ها و باز شدن حفره های بزرگ بر 
سطح خاک ناشی از خالی شدن سفره های زیر زمینی، آتش سوزیهای 

گسترده در جنگل ها و طوفان های سهمگین می شنویم. 
که  اخبار  این  به  نسبت  جهان  سردمداران  می رود  انتظار  چه  اگر 
پیامدهای مستقیم تغییرات اقلیم است حساس تر باشند ولی شاهد آن 
از معاهده پاریس که  هستیم که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
توافق حداقلی برای مقابله با تغییرات اقلیم است خارج می شود. او در 
نطق خود در هنگام اعالم خروج، این توافق را توطئه چین می خواند 
و اظهار می دارد که برای نجات اقتصاد آمریکا دست به این اقدام زده 

است.
و  بیشتر  مصرف  بیشتر،  تولید  بر  همچنان  داری  سرمایه  نظام های 
افزایش جمعیت تاکید دارند و اراده قوی برای  مهار گازهای گلخانه ای 
در کشورهایی مانند چین، آمریکا ، هند و روسیه که مهمترین تولید 

کنندگان دی اکسید کربن هستند وجود ندارد.
هیاهوی  میان  در  زیست  محیط  فعاالن  که صدای  امروز  دنیای  در 
مسابقه های تسلیحاتی و اقتصادی به جایی نمی رسد، افزایش آگاهی 
ما نسبت به راه های پیشگیرانه و تغییر دیدگاه کلی ما به جهان در 
راستای حفظ محیط زیست، به جای کوبیدن بر طبل توسعه اقتصادی، 

می تواند راهگشا باشد.
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جهان در مقابله با تغییرات اقلیم چه می کند؟
تغییرات اقلیم که پیامد فعالیت های صنعتی انسان مدرن است یکی از 
بزرگترین مشکالتی است که حیات بر روی کره زمین را تهدید می کند. 
مقابله با پیامدهای گرمایش زمین یکی از 17 هدف سند جهانی توسعه 
در  کشورها  اتفاق  به  قریب  اکثر  که  است   )2030  Agenda( پایدار 

سازمان ملل متعهد به انجام آن شده اند. 
کاهش  سمت  به  چشمگیری  حرکت  مبنای  جهانی  توافق های  این 
گازهای گلخانه ای و همکاری و سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت های 
مربوط به انرِژیهای پاک بوده اند. دولت لیبرال کشور کانادا نیز برنامه 
عمل خود برای مقابله با تغییرات اقلیم را بر چارچوب تعیین قیمت بر 
آلودگی کربن، تولید الکتریسیته پاک، حمل و نقل، ساختمان سازی و 

نوآوری های سازگار با تغییرات اقلیم اعالم کرده است. 
زیاد  چندان  پیشگیرانه  اقدامات  سرعت  رسد  می  نظر  به  اینهمه  با 

نیست و زمان برای مقابله بسیار کوتاه است.

مسئولیت ما چیست؟
دکتر کریستوفر فیلد دانشمند آمریکایی که از او بیش از 200 مقاله 
آیا  اینکه  جواب  در  است  شده  منتشر  اقلیم  تغییرات  درزمینه  علمی 
و  اقلیم  تغییرات  آثار  با  مبارزه  وارد  می توانند  فردی  به صورت  مردم 
کاهش روند آن شوند؟ پاسخ می دهد: » هر یک از ما قطعا می توانیم 
تغییری ایجاد کنیم.« او زمینه فعالیت ها یا اقدامات موثر فردی را در 
سه دسته سبک زندگی، سبک رای دادن و سبک سرمایه گذاری طبقه 

بندی می کند.
سبک زندگی از دیدگاه او دربردارنده انتخاب های ما در مورد مواد و 

درست  انتخاب  او  است.  مصرفی  روندهای 
سفر  نوع  و  غذایی  رژیم  اتومبیل، 

زمینه  این  در  موثر  عوامل  از  را 
اگر  می گوید:»  و  داند  می 
مصرف کنندگان  تقاضای 

دارای  محصوالت  برای 
دوستدار  و  بهینه  انرژی 
محیط زیست افزایش یابد 

می تواند به نیرویی موثر و 
تعیین کننده در تعیین وضع 
بازار به نفع محصوالت دارای 
آالیندگی کمتر تبدیل شود.«
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به  که  است  پیام هایی  دربردارنده  ما  رای  فیلد  نظر کریستوفر  از 
از سوی دولت ها  اقدامی  رهبران منتخب خود می دهیم. هیچ وقت 

صورت نمی پذیرد مگر آنکه رای دهنده ها آن اقدام را طلب کنند.
سبک سرمایه گذاری نیز به تصمیم هایی اشاره دارد که ما درباره 
فرصتهای سرمایه گذاری  خود می گیریم. به اعتقاد او در زمان سرمایه 
گذاری باید از خود بپرسیم: »آیا سرمایه گذاری های ما – به هر مقدار 
و در هرجایی –  بر روی فناوری های نو و صنایع صرفه جو در انرژی 
تمرکز دارد؟ آیا ما این پیام را به شرکت ها منتقل می کنیم که  در 
انتظار  می کنیم،  آن ها  وارد  که  پولی  و  ما  سرمایه گذاری های  ازای 
داریم تا بخشی از حل مساله باشند نه آنکه خودتولید کننده مشکل 

شوند«
در نهایت چه گرمای این تابستان ریشه در ال نینو داشته باشد 
یا جلوه دیگری از تغییرات اقلیم باشد، به نظر می رسد انسان مدرن 
راهی جز تغییر در الگوی مصرفش برای نجات آینده نخواهد داشت.
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که  دارد  وجود  فراوانی  تخیلی  علمی  فیلم های 
زمین  آن ها  از  برخی  می کنند.  بینی  پیش  را  بشری  تمدن  پایان 
را کره داغی تصویر می کنند که دیگر حیات بر آن ممکن نیست. 
برخی دیگر، یخبندان حاصل از نمک زدایی و افزایش درجه انجماد 
اقیانوس ها را به تصویر می کشند. بعضی ها هم انسانها را اسیر دست 
ربات ها و کامپیوترهای خود ساخته اش نشان می دهند. این فیلم ها 
هر تفاوتی که با هم داشته باشند در به تصویر درآوردن یک چیز 

مشترک هستند، اینکه آدمی از آینده خود بیمناک است.
برروی  قامت  راست  انسان  که  پیش،  سال  میلیون  نیم  و  دو  از 
دوپای خود ایستاد، تا کنون ، بزرگترین دغدغه اش برای بقا جدال 
انسان شکارچی  بوده است. ده هزار سال قبل  نیروهای طبیعت  با 
– گردآورنده ، یکجا نشین شد و با اهلی کردن حیوانات و گیاهان 
دامداری و کشاورزی پیشه کرد تا عوامل طبیعی را در جهت منافع 
خود کنترل کند. این آغاز دوره هالوسین )Holocene( بعد از عصر 
به  شروع  هوا  و  آب  نسبی  ثبات  آغوش  در  بشر  که  بود  یخبندان 

گستردن تمدن خود کرد.  

آیا به پایان تاریخ 
نزدیک می شویم؟

آنتروپوسین؛ بیم ها و امیدها

زینب یوسف زاده
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احتماال از شروع یکجا نشینی انسان تا قبل از انقالب صنعتی در 
نیمه دوم قرن 18 میالدی، این میزان از تسلط و کنترل بر طبیعت، 
نمی گنجید.  هم  انسان ها  مخیله  در  هستیم،  آن  شاهد  امروز  که 
اکنون دوره ای فرارسیده است که بشر پیشرفت های شگرفی در علم، 
بدست  فضانوردی  و  هواشناسی  نقل،  و  حمل  ارتباطات،  فناوری، 
آورده است. اما با همه تفوقی که حاال  بر طبیعت دارد، جالب است 
که این بار از محصول کار خویش می ترسد و این دوره ای است که 

Anthropocene( را بر آن نهاده اند. نام آنتروپوسین )َ

آنتروپوسین چیست؟
زمین شناسان برای توصیف جهان آن را به دوره های زمانی مختلف 
تقسیم می کنند. دوره های گذشته سیاره بر مبنای تغییرهای بزرگ 
زمین شناسی، مثال حرکت صفحات اکوتکتونیکی سطح زمین نام 
گذاری شده اند.  اما دوره جدیدی که بیشتر دانشمندان آغازش را 
از انقالب صنعتی می دانند، پیشوند اسمش را از انسان وام می گیرد 
و آنتروپوسین نام دارد. دوره ای که بشر آغاز به بهره گیری انبوه از 
سوخت های فسیلی کرده است و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی اش، 
به طور موثر و چشمگیری وضعیت اقلیمی  و زیستی سیاره را تغییر 

داده است. 
در این دوره جمعیت زمین از کمتر از یک میلیارد نفر به بیش 
از هفت میلیارد نفر رسیده است. مصرف مواد اولیه  افزایش بسیار 
وجود  عرصه  به  پا  بسیاری  فناوری های  است.  داشته  شتابناکی 
گذاشته اند. جنگهای بزرگی در گرفته است. بنگاه های اقتصادی از 
شکل محلی خود خارج شده اند و به صورت شرکتهای بزرگ چند 

ملیتی نظام اقتصادی جهان را دگرگون کرد ه اند.  
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آن ها که آینده جهان را تاریک می بینند
در حدود کمتر از سه قرن بشر سرمست از پیشرفت شکوهمند خود، 
است:  مواجه شده  است  خارج  اراده اش  از  که  ای  نامنتظره  اتفاقات  با 
است. الیه  زمین شده  دمای  افزایش  عامل  گلخانه ای  گازهای  افزایش 
اُُزن  که زمین را از اشعه ماورای بنفش محافظت می کند، نازک شده 
در  نیتروژن  چرخه  کشاورزی،  کودهای  در  نیتروژن  از  استفاده  است. 
اقیانوس ها را مختل کرده است. زندگی آبزیان به عنوان یکی از منابع 
غذایی بشر به مخاطره افتاده است. آب های شیرین آلوده شده اند. تغییر 
کاربری جنگل ها، کوه ها و مراتع وتبدیل آنها به مزرعه، معدن و شهر 

تنوع زیستی و ژنتیکی را تنزل چشمگیری داده است.
و  رسیده ایم  زمین  ظرفیتهای  مصرف  نهایت  به  ما  آنتروپوسین  در 
می دانیم که اگر نتوانیم شرایط هالوسین را دوباره احیا کنیم همانند 
نشدند،  ماندگار  و  آمدند  زمین  بر  که  موجوداتی  سایر  و  دایناسورها 

محکوم به فنا هستیم. 

آنها که آینده جهان را روشن می بینند
پیشرفت  آینده  به  هنوز  که  تمام سرزنش ها، کسانی هستند  میانه  در 
با رویکرد خودخواهانه  از آن جهت که  بشر و تکنولوژی امیدوارند. نه 
بشر همراهند، بلکه فکر می کنند که تکنولوژی می تواند رویه دیگر خود 
را نشان دهد. آنها امیدوارانه معتقدند که افزایش اعتماد به نفس بشر 

مهمترین پایگاهش برای حل مشکل خود ساخته اش است. 
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بشر  فعالیتهای  از  ناشی  تحوالت  و  تغییر  به  مثبتی  رویکرد  که  کسانی 
دارند معتقد هستند که قدرت ارتباطات بشر امکان ایجاد شبکه های مردم 
کرد.  خواهد  برابر  چندین  زیستی  محیط  آگاهیهای  افزایش  برای  را  نهاد 
جهان دیکتاتورهای کمتر و کشورهای دموکراتیک بیشتری خواهد داشت. 
تکنولوژی به سمت هر چه پاکیزه تر شدن  و بهینه شدن پیش خواهد رفت. 
افزایش سطح تحصیالت مردم در مناطق مختلف جهان، به جلوگیری از 
رشد بی رویه جمعیت و انتخاب سبکهای زندگی آگاهانه تر و صرفه جویانه 
رژیم های غذایی دوستدار  به  روز  بیشتری هر  تر منجر خواهد شد. مردم 
المللی روند تثبیت صلح را  طبیعت روی خواهند آورد. اتحادیه های بین 
افزایش خواهند داد و مبنای همکاری در جهت بقای سیاره خواهند بود. 
تعداد انسانهایی که ایده های نو و خیرخواهانه دارند افزایش خواهد یافت. 
و در نهایت مجموعه این اتفاقات بشر را از سقوطی که گریبانگیرش شده 

نجات خواهد داد.

کجای کار می لنگد؟
به  بیشتر می بینند  را  آنها که نشانه های زوال بشر  برای  امیدواری ها  این 
آرزوهای کودکانه ای می ماند. چرا که هنوز قدرت بر مدار پول می چرخد، 
توافقنامه ها و معاهدات بین المللی که با صرف انرژی فراوان برای ایجاد 
صلح بسته شده است فرومی پاشند، از صندوق آرا بزرگترین دموکراسی های 
جهان، انسانهای خود بین پا به عرصه سیاست می گذارند که دم از برتری 
نژاد می زنند و گرمایش زمین را شوخی می دانند و زمان هر لحظه برای 

بازگشت از دست می رود. 
دانیل کویین در رمان درخشان خود با نام اسماعیل  )که به زبان فارسی 
نیز ترجمه و با نام هبوط منتشر شده است( به ریشه های فلسفی مشکالت 
محیط زیستی بشر می پردازد. به اعتقاد او انسان از زمانی که خود را موجودی 
جدای از طبیعت دانست سنگ بنای زوال خود را گذاشت. از زمانی که باور 
به اشرف مخلوقات بودن، دست آدمی را بر هر گونه بهره کشی از طبیعت 
باز گذاشت، انسان وارد غفلت بزرگی شد و قدرت عقل واراده اش او را به 

این توهم افکند که چیزی جدای از قوانین طبیعت است.
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آیا واقعا کور سوی امیدی هست؟
هنوز هم فناوری بیش از آنکه بر هماهنگ شدن با قوانین طبیعت 
استوار باشد، سعی می کند آن را به بند خود دربیاورد. هنوز  برای 
انسان زمین مایملکش تلقی می شود و خودش را مجاز می داند تا 
از تکنولوژی خود به قیمت از بین رفتن سایر گونه های سیاره تا هر 
اندازه که دلخواسته اش بود بهره برداری کند. هنوز تک تک ما خود 
را نسبت به سایر موجودات محق تر می دانیم و راحت طلبی خود 
را  بر منافع سیاره ترجیح می دهیم. هنوز ما در مقابل این پرسش 
که اگر سیاره از بین برود؟ در دل می گوییم نگرانی نیست چون به 

عمر ما قد نمی دهد. 
خود  و  ساده انگارانه  اصول  بر  جهان  قوانین  رسد  می  نظر  به  اما 
محورانه ما استوار نیست. ما نیز همانند تمام موجودات دیگر در مقابل 
پیچیدگی جهان، کوچک و کم قدرتیم و هنوز رازهای بسیاری در 
جعبه سیاه هستی وجود دارد که ما چیزی از آن نمی دانیم. بالیایی 

که بزرگتر از اراده ما بر ما وارد می شوند گواه این مدعا هستند.
ارتقا  و  دیدگاه  تغییر  بشر  امیدواری  روزنه  تنها  شاید  نهایت  در 
تنها  شاید  باشد.  طبیعت  پیچیده  نظم  به  نسبت  آگاهی اش  سطح 
یک راه عملی  برای او مانده باشد و آن عزم جدی برای احیای نظم 
عنوان  با  آدمی  بار  این  اگر  است.   ریخته   به هم  که  است  ظریفی 
داشتن  دست  در  با  شود،  زمین  وارد صحنه  مسئول  انسان  جدید 
علمی که تمام موجودات زمین تاوان آن را داده اند، راه رفته اش را 
بازگردد و سپاس گذار و رضایتمند، حلقه ای از زنجیر به هم تنیده 
زیست بوم باشد، شاید باز در دامن حمایت مادر طبیعت قرار بگیرد. 
آن وقت است که دانیل کویین می تواند بگوید: »اگر انسان نباشد، 

آیا امیدی برای گوریل باقیست؟«

C
re

di
t: 

th
es

al
tc

ol
le

ct
iv

e.
or

g

˂

سیاره زنده شماره 22/ 2 شهریور ۱۳۹۷/ 33



طوفان هیدروژن 
محیط زیست کانادا را 

زیر و رو می کند

آنتروپوسن؛ بیم ها و امیدها

جدول تناوبی را که احتماال یادتان می آید؟ همان جدول عناصر 
سروسامان  و  درست کردن  زحمت  بزرگ  مندلیف  جناب  که  شیمیایی 
دادن به آن را کشید. اگر این جدول جذاب را به یاد آوردید، حتما این را 
هم می دانید که سبک ترین عنصر این جدول، هیدروژن است. عنصری که 
فراوان ترین ماده هستی هم هست. حاال این عنصر سبک وزن و کم توقع، 
در آستانه طوفانی کردن صنایع انرژی کانادا و در راس آن استان کبک 

است که به طور مستقیم روی محیط زیست تاثیر می گذارند.
نام  حتما  هستید،  زیست  محیط  سرسخت  طرفداران  جمله  از  اگر 
جای  به  ماشین ها  این  هستند.  آشنا  برایتان  هیدروژنی  ماشین های 
از  می کنند،  آلودگی  و  دم  و  دود  از  پر  را  هوا  که  فسیلی  سوخت های 
هیدروژن برای حرکت استفاده می کنند و در نهایت چیزی جز بخار آب 
از اگزوز آن ها خارج نمی شود. این مهمترین مزیت استفاده از هیدروژن در 
دنیای مدرنی است که حیات طبیعت را با استفاده از سوخت های فسیلی 

و انتشار گازهای گلخانه ای در معرض تهدید قرار داده است. 

مریم ایرانی

re
so

ur
ce

: c
bc

˂

دانش شماره 22/ 2 شهریور ۱۳۹۷/ 34



نخستین شرکت اتوموبیل سازی که به استفاده از هیدروژن به عنوان 
یک سوخت پاک، عالقه نشان داد، تویوتا بود که در دهه 90 میالدی کار 
تحقیق و ساخت موتورهای جدید را شروع کرد و در سال 2014 توانست 

اولین نمونه را به دنیا ارائه کند. اسم این اتوموبیل جدید، Mirai است. 
دولت کبک، تا پایان سال 2018 در حدود 50 عدد از این خودروها را 
که قبال از تویوتا خریده، وارد سیستم حمل و نقل خود خواهد کرد. شرکت 

تویوتا، این اتوموبیل ها را به ارزش 57000 دالر به کبک فروخته است.
جدید  نسل  فروش   2019 سال  در  هیوندای  شرکت  تویوتا،  جز  به 
اتوموبیل های خود به نام Nexo را که قابلیت استفاده از هیدروژن دارند 

وارد بازار خواهد کرد.
تا به  اتوموبیل های هیدروژنی را  از  از مسائل مهمی که استفاده  یکی 
حال در کانادا محدود کرده بود، نبود ایستگاه های سوخت رسانی مناسب 
و  شکست  طلسم  این  باالخره  امسال  ژوئن  درماه  اما  بود.  آن ها  برای 
برای نخستین بار، در ونکوور یک جایگاه سوخت رسانی فعال برای این 
فعال،   جایگاه  یک  که  است  واضح  خوب  اما  شد.  راه اندازی  اتوموبیل ها 
برای کشوری به این بزرگی کافی نیست.  به همین دلیل دولت کانادا 
مصمم شده است که روی این پروژه به طور خاص سرمایه گذاری انجام 

دهد. 

طوفان هیدروژنی رویای ژول ورن را محقق می کند؟
ورن  ژول  نام  باشید،  کالسیک  علمی-تخیلی  داستان های  اهل  اگر 
نویسنده مشهور فرانسوی که در کتاب هایش کلی پیش بینی علمی هم 
کرده برایتان آشنا است. در کتاب جزیره اسرارآمیز، ژول ورن از رویایی در 
آینده می گوید که بتوان از آب به جای سوخت جایگزین در موتورهای 
بخار استفاده کرد. حاال به نظر می رسد که طوفان هیدروژنی که از آن نام 

بردیم، قصد دارد این پیش بینی را محقق کند.
یک  هیدروژنی،  اتوموبیل های  موتور  در  محفظه مخصوص  یک  درون 
با  اکسیژن  و  آن هیدروژن  اتفاق می افتد که در طی  واکنش شیمیایی 
هم ترکیب شده وبرق تولید می کنند، این برق به مصرف موتور اتوموبیل 

می رسد.
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یک  عنوان  به  دانشمندان  توسط  هیدروژنی،  پیل های  سال ها،  برای 
مزایای  بودند.  توجه  مورد  آلودگی  کاهش  برای  پیشرفته  تکنولوژی 
از سوخت های  از عدم استفاده  این پیل ها برای کاهش آلودگی ناشی 
اگزوز  از  که  گاز دی اکسید کربنی  به جای  آب  بخار  انتشار  و  فسیلی 
است.  آشکار  همه  برای  دیگر  می شود،  خارج  معمولی  اتوموبیل های 
همین مزایا باعث شده تا بسیاری از صاحبان صنایع مهم انرژی کانادا 

به فکر سرمایه گذاری در این زمینه بیفتند. 
 هم اکنون شرکت های بسیار معتبر در ایالت آلبرتا و شهر کالگری 
در حال تجهیز کردن خانه ها، به سیستم جدید تولید برق از هیدروژن 
هستند. شرکت های به نام و مشهوری چون ATCO و Enbridge هر دو 

سرپرست پروژه های جداگانه ای در این زمینه شده اند.
ATCO، در حال ساخت تاسیسات جدیدی در استرالیا است که برق 
را با پانل های خورشیدی تولید می کند.  اگر بتوان سیستم این پنل ها 
را به یک سیستم الکتروشیمایی برای تجزیه آب به عناصر سازنده اش 
یعنی هیدروژن و اکسیژن استفاده کرد، می توان از هیدروژن تولید شده 
برای ذخیره و پشتیبانی بازتولید برق در همین سیستم های خورشیدی 
بهره گرفت. به این ترتیب، بازدهی سیستم به حدود 90 درصد افزایش 
می یابد. به این ترتیب می توان گفت که انگار باتری برای شارژ برق خانه 
استفاده شده که نیروی محرک و پیشران آن نور خورشید و سوخت 
مورد استفاده در آن آب و هیدروژن هستند. دوست دارم من هم مثل 
ژول ورن از همین االن تصور روزی را بکنم که در کانادا به جای بنزین 
نور  از  استفاده  با  و  کنیم  استفاده  آب  از  موتور هایمان  در  گازوییل  و 
به فردی است! شما چه فکر  فانتزی منحصر  بزنیم.  استارت  خورشید 

می کنید؟ 
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وقتی می شنوید که رسانه ها در حال مرگ هستند و نابود 
می شوند باور نکنید. این خبری نادرست است. ما در دوران درخشانی 
دنیای  در  رایج  های  سنت  از  بسیاری  می کنیم.  زندگی  ارتباطات  از 
رسانه ها و به طور خاص رسانه های مکتوب تغییر یافته است و در حال 
تغییر است. روزنامه چاپی در حال پیوستن به خاطره ها است اما این 
به معنی مرگ روزنامه نگاری نیست. یک بار دیگر متناسب با فناوری، 

روزنامه نگاری در حال پوست انداختن است و به روز می شود.
استاندارد  ارتباطی  بستر  که  دارد  وجود  یقینی  به  قریب  احتمال 
مکتوب بعدی به جای صفحات روزنامه، صفحات موبایل ها )نه تبلت و 
نه رایانه های شخصی( باشند. ابزارهایی که تبدیل به همراهی دائمی 
به روز می  تازه  نیازهای دنیای  اند و مطابق  از ما شده  برای بسیاری 

شوند.
دنیای باز و جهان گشوده آنالین، درها را به سوی بسیاری از منابع 
زدن  هم  بر  ادعای  با  که  ها  آن  از  بسیاری  است.  کرده  باز  خبری 
امپراتوری رسانه های ساختارمند آمده بودند، به َدَمنده هایی در حباب 
های اطالعات شخصی بدل شده اند و برخی از آنها نیز موفق شده اند تا 

دنیا و مرز های رسانه را پیش ببرند.
در حالی که شهروندان انتخابگر، اطالعات خود را از بسترهای مختلف 
گزینش می کنند، روزنامه ها و رسانه های معتبر سعی می کنند خود را 
با ساز و کار تازه وفق دهند و اصول و روندهای خود را با شرایط امروز 

تطبیق دهند.
روزنامه ها و رسانه های بزرگ بدون آنکه بخواهند بر سر شکل فیزیکی 
خود لجبازی کنند بودجه و هزینه عظیمی را به تحقیق و پژوهش برای 
زیستن در دنیای مدرن اختصاص داده اند. آزمایشگاه هوش مصنوعی 
فناوری  های  شرکت  مهم ترین  از  کمی  دست  اکنون  پست  واشنگتن 

ندارد.

جان نباشد جز خبر در آزمون

پوریا ناظمی

مستندهایی درباره دنیای روزنامه نگاری 
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اما مهم تر از آنچه که داستان به واسطه آن روایت می شود، ساختار 
داستان و اعتماد به رسانه است که مهم است.

بازیگری در دنیای مدرن  تازه که می خواهند  رسانه های قدیمی و 
اند که اگرچه باید روش های خود را به روز کنند اما  باشند، فهمیده 
اصولی که در دنیای کالسیک روزنامه نگاری به روزنامه نگاری حرفه ای 
معروف شده است را باید تقویت کنند. اطمینان از اعتبار خبر، تحقیق 

اعتبار منبع، رعایت اصول ادیتوریال و پاسخگو بودن.
این ها مواردی است که گاهی در دل فعالیت این رسانه ها وجود دارد 
و اکثر اوقات مخاطبان و مردم بیرون از این دنیا این بخش عظیم کار را 
نادیده می گیرند. در نهایت محصول نویسنده ای که روی فضایی آنالین 
و بدون هر نوع تعهد و استانداردی تنها برای دیده شدن و بیشتر کلیک 
شدن هر روا و ناروایی را می نویسد با محصول نهایی گروهی که بابت 
تک تک کلمه ها فکر و بحث می کنند ظاهری مشابه هم دارد و شاید 
برخی را به گمان اندازد که هر دو برای تولید، یک مسیر را طی کرده اند.
این روزها به خصوص در دورانی که آنهایی که در مسند قدرت هستند، 
علنی تر از همیشه شمشیر مقابله با رسانه ها را تیز کشیده اند و حتی 
در جامعه و کشوری مانند آمریکا که رسانه ها از حمایت بی نظیری در 
قانون اساسی )متمم اول( برخوردارند، سران آن بی پروا رسانه را دشمن 
پشت  در  آنچه  و  ساختارمند  رسانه  بین  فرق  درک  نامند،  می  مردم 
صفحات روزنامه و یا صفحات رایانه اتفاق می افتد برای مخاطب مهمتر 

از همیشه است.
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دسترسی به این فعالیت، امر ممکنی برای همه نیست و به همین 
دلیل فرصت هایی که برای باال رفتن پرده و انداختن نیم نگاهی به 
درون دنیای عملکرد رسانه های حرفه ای مهیا می شود فوق العاده 
مغتنم است. اینکه چطور برای هر خبری تالش و اعتبار سنجی می 
شود و با این وجود باز هم گاهی ممکن است خطا در دل این روند 

نفوذ کند.
همچنین برای بسیاری از افرادی که عالقه مند دنیای رسانه هستند 
اما فرصت مشاهده از نزدیک عملکرد رسانه های معتبر را ندارند این 

چنین فرصت هایی از نظر آموزشی نیز فوق العاده مهم است.
نیم  که  است  کرده  تالش  مستند  مجموعه  دو  اخیر  های  ماه  در 

نگاهی به دنیای پشت پرده این جهان شگفت انگیز بیندازد.

رکن چهارم
The Fourth Estate

The Forth Estate محصول  یا  مستند چهار قسمتی رکن چهارم 
شبکه شو تایم )Show Time( است که در کانادا عالوه بر این شبکه 
می تواتنید آن را در سرویس Crave TV نیز مشاهده کنید. این سریال 
کوتاه، به یک سال فعالیت روزنامه نیویورک تایمز  در نخستین سال 

ریاست جمهوری دانلد ترامپ می پردازد.
دسترسی شگفت انگیز و بی نظیری که سازندگان این مجموعه به 
اتاق های خبر این روزنامه در نیویورک و واشنگتن داشته اند و روایتی 
که از زندگی و کار خبرنگاران و مواجهه آنها با خبرهای یکی از پر 
آشوب ترین دوران های سیاسی معاصر این کشور بیان می کند تبدیل 

به داستانی مهیج می شود.
با داستان و نحوه تحقیق  نه تنها مواجهه خبرنگاران  این بین  در 
آن که تعامل های داخلی روزنامه و نحوه مدیریت و سردبیری بخش 
ما،  معاصر  دنیای  های  روزنامه  ترین  مهم  از  یکی  در  مختلف  های 

آموزنده است.
داستان این مستند که با مراسم سوگند ریاست جمهوری ترامپ 
آغاز می شود، با جشنی کوچک به مناسبت دریافت جایزه پولیتزر 

توسط این روزنامه به خاطر گزارش های خود خاتمه می یابد.
سیاسی  نگاران  روزنامه  ترین  برجسته  از  برخی  توانید  می  شما 
و  ببینید  عمل  و  کار  حین  در  مجموعه  این  در  را  تایمز  نیویورک 
تصوری کمی واقعی از دنیای روزنامه نگاران در این رسانه به دست 

آورید.
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باز فید به روایت نت فلیکس
های  غول  که  سنتی  رسانه های  دیگر  و  تایمز  نیویورک  برخالف 
دوران سنتی رسانه را نمایندگی می کنند، باز فید در سال 2006 
یا  شدن   گیر  همه  چگونگی  بررسی  برای  آزمایشگاهی  قالب  در 
وایرال شدن محتوا در فضای اینترنت به وجود آمدن و زاده عصر 

دیجیتال و دنیای آنالین و بومی این فضا است.
آنچه در ابتدا مجموعه ای از پست ها و ویدیو ها و به خصوص 
کوییزهای همه گیر و فراگیر بود کم کم به لطف محبوبیتش رشد 
کرد. در سال 2011 این رسانه که طرفداران زیادی داشت و انبوهی 
خود  به  اش  کننده  سرگرم  محتوای  خاطر  به  را  آنالین  مخاطب 
جذب می کرد، بن اسمیت را به عنوان سردبیرش استخدام کرد تا 
وارد دنیای روزنامه نگاری جدی شود. بن اسمیت، از پولتیکو به باز 
فید آمد و بر تولید گزارش های تحقیقی و بلند تمرکز کرد. بدین 
ترتیب Buzzfeednews توانست کم کم به یکی از نام های جدی 
در دنیای رسانه بدلشود. برخی از مهم ترین داستان های تحقیقی 
در این سال ها توسط خبرنگاران بازفید شکسته شده و برخی از 
خبرنگاران آن مورد توجه و استخدام سایر رسانه های بزرگ دیگر 

قرار گرفته اند.
حاال نت فلیکس با همکاری بخش خبری باز فید سریال مستندی 
از  اند. در هر کدام  تولید و پخش کرده  را    Follow This نام  به 
اپیزودهای این مستند، دوربین داستان یکی از گزارشگران بازفید 
آماده کردن داستان خود هستند.  را روایت می کند که در حال 
برخی از این داستان ها در نگاه اول ممکن است چندان مهم به نظر 
نرسند یا در قالب داستان های رایج و سرگرمی به شمار روند که 
از سوی خبرنگاران عمدتا جوان این مجموعه دنبال می شوند. اما 
نکته مهم در این بین این است  که چطور خبرنگاران این مجموعه 

حتی برای این خبرهای ساده وقت و انرژی صرف می کنند.
به خصوص آنکه باز فید دنیای کامال متفاوت – از نظر ظاهری 
اصلی  روندهایی که ستون  از  برخی  اما  دارد  تایمز  نیویورک  با   –
روزنامه نگاری را تشکیل می دهند را می توان در هر دو دید که 

فصل مشترک این دو دنیا را تشکیل داده اند.
این دو مستند برای عالقه مندان دنیای روزنامه نگاری و آنچه 
در رسانه های امروز در حال رخ دادن است دیدنی و جذاب است.
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از  یکی   Hayley Wickenheiser ویکنهایزر  هیلی 
باپشتکارترین بازیکنان هاکی زنان در رده ملی و باشگاهی کانادا بود. 
او سال گذشته بعد از 24 سال ورزش حرفه ای از هاکی خداحافظی 
کرد و اولین زنی است که در این رشته در یک پست غیر از دروازه 
بانی به صورت تمام وقت فعالیت کرده است. ویکنهایزر سابقه مدال 
آوری در المپیک را هم برای کانادا دارد و عجیب ترین بخش تجربه 
حرفه ای او در ورزش این است که در لیگ مردان بازی کرده است. 
او سال 2003 در لیگ دسته سوم هاکی فنالند در تیم مردان بازی 
کرد و توانست گل هم بزند. او سابقه بازی در لیگ مردان سوئد را 
هم دارد. دلیل انتخابش این بود که لیگ های اروپایی در مقایسه با 

لیگ های امریکای شمالی کمتر فیزیکی هستند.
 اما مسئله ای که اخیرا این بازیکن سابق هاکی را دوباره مطرح 
اخیرا  بی سی«  برمی گردد. »سی  او  اخیر  به صحبت های  کرده 
بازیکنان« در وب سایت  عنوان »صدای خود   با  را  بخش صوتی 
خود قرار داده که در آن ورزشکاران حرفه ای از تجربیات و خاطرات 
خود صحبت می کنند. ویکنهایزر در این مصاحبه با اشاره به چند 
مورد ضرباتی که در طول سال های ورزش حرفه ای به سرش وارد 

داستان مغز 
هیلی ویکنهایزر 

بازیکن برجسته هاکی مغز خودش را وقف بررسی تاثیرات 
ضربه های مغزی در این ورزش کرد. 

هدی حسینی 

بع
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شده اعالم کرده که می خواهد بعد از مرگش مغز خود را برای انجام 
تحقیقات در زمینه ضربه مغزی ورزشکاران حرفه ای اهدا کند. او 
با مرور خاطراتش گفته که با آن که ضربات مغزی دستکم به شش 
هفته استراحت کامل نیاز دارد او در بدترین موردی که برایش پیش 
آمده بود در کمتر از چهار هفته به بازی های حرفه ای بازگشت. 
الهام بخش او برای گرفتن این تصمیم استیو مونتادور یک بازیکن 
سالگی  پنج  و  سی  در  قبل  سال  سه  که  است  هاکی  دیگر  سابق 
درگذشت و کالبدشکافی نشان داد علت مرگ ضربات متعدد مغزی 
این  این تجربه ها به ویکنهایزر  او وارد شده. مجموعه  به  بوده که 
اراده را داده که به سراغ رشته پزشکی برود و با هدف کار کردن در 

بخش اورژانس در این رشته مشغول تحصیل بشود.

تغییر قوانین برای حمایت از آسیب دیدگان
هاکی تنها ورزشی نیست که در آن بازیکنان حرفه ای با خطر ضربه 
مغزی که در هنگام وقوع چندان هم جدی گرفته نمی شود مواجه 
است. در ورزش فوتبال هم بارها اتفاقاتی مشابه برای بازیکنان رخ 
فوتبال  لیگ  در  مثال  برای  شده.  قوانین  تغییر  به  منجر  که  داده 
انگلیس اگر داور حس کند بازیکنی از ناحیه سر ضربه خورده  باید 
از بازیکن بخواهد که زمین را ترک کند و اگر پزشک تیم سالمت 
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این جا دیگر نظر مربی  بازی برگردد.  به  تایید کند می تواند  را  او 
آزمایش  در  فصل  شروع  از  قبل  هم  ساله  همه  نیست.  تیم شرط 
انجام می شود،  بازیکنان  از تک تک  روال  های پزشکی که طبق 
را گنجانده اند. در صورت  به سیستم عصبی  مربوط  آزمایش های 
وارد شدن ضربه به سر یک بازیکن هم او تحت نظارت پزشک قرار 
می گیرد و تا مدتی اجازه بازی کردن را ندارد. در کانادا به خاطر 
محبوبیت دیگر رشته های ورزش زمستانی غیر از هاکی، می تواند 
تعداد بازیکنان آسیب دیده در این زمینه بیشتر هم باشد. به عنوان 
نمونه در رشته های مختلف اسکی هر اسکی باز با خطر سرنگونی 
و ضربه به سر مواجه است و بررسی ها نشان داده که در مجموع 
به سرشان وجود دارد در  وارد شدن ضربه  ورزشکارانی که سابقه 

معرض خطر بیشتری هستند.
ها  مدت  از  بعد  وهاکی،  آمریکایی  فوتبال  های  ورزش  مورد  در 
بی توجهی و سرپوش گذاشتن،  تحقیقات در زمینه اعصاب و ضربه 
مغزی چنان پیشرفت کرده که برای بازیکنان شاغل در این لیگ 
بازیکنان  سود  به  قوانین  تغییر  به  توانسته  و  شده  واقع  مفید  ها 
بیانجامد. در این میان اما بازیکنان برجسته بزرگی هم قربانی شدند. 
با این حال هم چنان هیچ سیستم منظمی برای ثبت یک چنین 
آسیب هایی وجود ندارد و طبق ادعای »سی بی سی« سازمان های 
این زمینه  با سواالت خبرنگاران در  ورزش ملی کانادا در مواجهه 
از حریم خصوصی  برای حفاظت  این اطالعات  اند که  اعالم کرده 

ورزشکاران حرفه ای، محرمانه هستند.
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کیلینیک دندانپزشکی 

ویلری

دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

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

تلفن: ۵۱۴۲۷۰۰۰۷۷

tel:5142700077


بیدار  خواب  از  دست  خواب رفتگی  با  شب ها  »گاهی 
می شوم و باید دستم را تکان دهم تا حالت خواب رفتگی از بین برود« یا 

»درد و بی حسی بر روی انگشت شست و انگشت اولم احساس می کنم«.
این نشانه ها شاید برای شما هم آشنا باشد و بارها از اطرافیان تان شنیده 
و یا خود تجربه کرده باشید. این ها بخشی از عالیم سندرم یا بیماری است 
که به نام »سندرم تونل کارپال« یا »نشانگان مجرای مچ دستی« شناخته 
می شود. این بیماری بسیار شایع است و خیلی از افراد را درگیر می کند. 

اما این بیماری چیست و چرا اتفاق می افتد؟
عصب  روی  بر  فشار  نتیجه  در  که  است  بیماری  کارپال،  تونل  سندرم 
است،  باریکی  از مجرای مچ دست که مسیر  عبور خود  مدیان در محل 
به  وجود می آید. عصب مدیان یکی از اعصابی است که عصب رسانی کف 
دست و انگشتان به جز انگشت کوچک را بر عهده دارد. در نتیجه این فشار 
بر روی عصب، فرد احساس گزگز، بی حسی و عالیم دیگری در دست و 

حتی بازو دارد.

نشانه های بیماری
این بیماری به تدریج پیشرفت می کند. در ابتدا، فرد سوزن سوزن شدن 
و گزگز را در دست خود در نیمه شب یا اول صبح احساس می کند که 
با احساس خواب رفتگی دست توصیف می شود. در طول روز در  معموال 
هنگامی که فرد اشیایی مانند تلفن یا کتاب را در دست خود نگه داشته 
است یا هنگامی که رانندگی می کند، متوجه احساس درد یا گزگز شدن 

دست یا انگشتان می شود که معموال تمامی این 
انگشتان  و  دست  دادن  تکان  با  حاالت 

وقتی دست ها بی حس می شوند

مهرنوش اردالن یکتا 

نشانگان مجرای مچ دستی
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درمان،  در صورت عدم  بیماری  پیشرفت  با  بین می رود.  از  و  بهتر می شود 
بیمار متوجه ضعف در انگشت شست دست و دو انگشت ابتدایی خود می شود 
و سخت است که دست خود را مشت کند و یا اشیا را با دست محکم بگیرد. 
پیراهن سخت  بستن دکمه  یا  اجسام در دست  داشتن  نگه  مانند  کارهایی 
می شود. در مرحله پیشرفته بیماری درک حس دست در بعضی از بیماران 

مختل می شود و مثال نمی توانند بین جسم گرم و سرد تمایز قائل شوند. 
در صورت عدم درمان در مراحل پیشرفته، باعث تحلیل عضله پایه شست 
دست می شود. عالیم می تواند در یک دست یا در هر دو دست وجود داشته 
با فعالیت های روزانه تداخل  با شروع عالیم که  باید توجه داشت که  باشد. 

ایجاد می کند، حتما به پزشک مراجعه شود.

علل به  وجود آمدن بیماری
به هر علتی فضای محل عبور از مجرای مچ دستی کم شده و عصب مدیان 
فشرده شود، بیماری ایجاد می شود. علت واحدی برای ایجاد بیماری وجود 

ندارد و می تواند ترکیبی از عوامل، باعث ایجاد بیماری شود. 
افرادی که بیشتر مستعد ابتال به این بیماری هستند:

احتمال ابتالی زنان سه برابر مردان است.
بارداری یکی از شرایطی است که احتمال ابتال را بسیار باال می برد.

بیماری های تخریب کننده عصب مانند دیابت.
بیماری های التهابی نظیر روماتیسم مفصلی و نقرس.

شکستگی یا پیچ خوردگی مچ دست.
شرایط  یا  و  کلیوی  نارسایی  تیروئید،  اختالالت  مانند  بیماری هایی 

جسمانی مانند چاقی یا یائسگی احتمال ابتال را باال می برد.
عوامل شغلی؛ باور عمومی بر این است که کارهایی نظیر تایپ کردن 
مداوم می تواند باعث ایجاد بیماری شود، ولی حقیقت این است که این 
بیماری در کارگرانی که در خط مونتاژ کار می کنند و دائما مچ دستشان 
با صفحه کلید  کارشان  که  است  افرادی  برابر  و صاف می شود سه  خم 
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کامپیوتر است. افرادی که با ابزاری کار می کنند که لرزش دارد نیز در 
خطر باالی بیماری هستند. مطالعه ای نشان داد که کار با کامپیوتر در حد 
باال نیز نمی تواند افراد را مستعد این بیماری کند. البته این موردی است 

که هنوز اثبات نشده است و بحث بر سر آن بسیار است.

راه های پیشگیری از بیماری 
راه پیشگیری اثبات شده ای برای جلوگیری از ایجاد بیماری وجود ندارد ولی 

روش هایی برای کمتر شدن خطر ابتال پیشنهاد می شود:
1. اگر به طور منظم به هنگام کار از صفحه کلید استفاده می کنید، از فشار 
محکم بر روی کلیدها بپرهیزید. همچنین صفحه کلید خود را در وضعیت 

هم تراز با سطح آرنج یا کمی پایین تر قرار دهید.
2. برای نوشتن طوالنی مدت با قلم از یک خودکار کلفت تر بهتر است 

استفاده کنید.
3. به صورت مرتب از حرکات کششی و خم کردن دست ها و مچ استفاده 

کنید و استراحت های کوتاه به خود دهید.
4. در هنگام کار سعی کنید مچ تان در وضعیت میانی )خم به جلو و یا 

عقب نباشد( قرار گیرد. 
5. طرز نشستن خود را اصالح کنید؛ قرار گرفتن در وضعیت خم شدن 
شانه ها و یا گردن به جلو می تواند وضعیت عصب در مچ دست را تحت 

تاثیر قرار دهد.
دستتان  مچ  کشیدگی  باعث  که  کامپیوترتان  موس  بودن  راحت  از   .6

نمی شود، اطمینان حاصل کنید.
7. مورد آخر این  که دست های خود را اگر در محیط سرد کار می کنید، 

همیشه گرم نگه دارید.
راه های درمانی متعددی برای درمان این سندرم وجود دارد که از استفاده 
از مسکن های ساده و استفاده از آتل های موقت به خصوص شب ها در ابتدای 
بیماری تا تزریق کورتون داخل مفصل و جراحی در مراحل پیشرفته گسترده 

شده است و با تشخیص پزشک روش درمانی انتخاب می شود.
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با سالم . آقایی ۳۷ ساله هستم که از روز گذشته چشم راستم 
قرمز شده است. دو روز قبل چشمم دچار خارش شدید بود. 
در حال حاضر چشمم قی می کند و مدام اشک ریزش دارد. 

برای حل مشکل باید به پزشک مراجعه کنم؟

نظر  به  کردید  ذکر  که  نشانه هایی  به  توجه  با  شما  به  سالم  با 
التهاب و عفونت ملتحمه شده باشد. عوامل  می رسد چشم دچار 
مختلفی می توانند این عارضه را به وجود آورند. از جمله عوامل 
ویروسی، باکتریایی و یا حتی حساسیتی در این موضوع می توانند 

نقش داشته باشند. 
 اصطالحا به آن Pink eye یا Conjunctivitis می گویند. بیماری 
افراد نزدیک در  یا  به شدت مسری است و می تواند چشم دیگر 

خانه را هم طی دو هفته آینده مبتال کند.
می توانید از کمپرس گرم استفاده کنید. به طور مرتب لبه پلک 
خود را تمیز کنید و یا از قطره اشک مصنوعی استفاده کنید. در 
صورتی  که در طول 12 تا 24 ساعت چشم بهتر نشد و یا رو به 

وخامت گذاشت، حتما به پزشک مراجعه کنید. 

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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مونترال گزت 
رویای روزنامه فرانسوی 

که به انگلیسی ها باخت

غربی  کاترین  سنت  خیابان  در  که  موقعی  اگر 
نزدیک ایستگاه متروی پیل در حال قدم زدن هستید، کمی 
با دقت به عناوین وسر درهای ساختمان  ها نگاه کنید، شاید 
قبال  که  را   Montreal Gazette مونترال گزت  ساختمان 

گزت نامیده می شد، پیدا کنید.
نخستین روزنامه شهر مونترال که توسط یک ناشر 

 ,Fleury Mesplet نام  به  فرانسوی  سرشناس 
قدیمی ترین  و  شد  نهاده  بنیان  مسپلِه  فلوری 

روزنامه کانادایی است که همچنان به حیات 
فلوری  که  چند  هر  است.  داده  ادامه  خود 
تالش  بسیار  فرانسوی  یک  عنوان  به  مسپلِه 

زبان  دو  هر  به  را  روزنامه  این  که  کرد 
دست  اما  کند،  چاپ  فرانسه  و  انگلیسی 
سرنوشت، رویای او را به دامن انگلیسی ها 

انداخت تا امروز همه آن را بعنوان یک روزنامه 
انگلیسی زبان بشناسند. مردی که برای چاپ 

روزنامه اش از رنج مهاجرت تا به زندان افتادن 
را با جان و دل قبول کرد.

مریم ایرانی

زمان: 25 اوت 1878

مکان: لونگوی، مونترال

 به بهانه سالگرد انتشار قدیمی ترین روزنامه شهر مونترال
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مالقات سرنوشت ساز با بنجامین 
فرانکلین

فلوری مسپلِه، به روایتی در لیون 
در  مارسی  شهر  در  روایتی  به  و 
کودکی  از  شد.  متولد  فرانسه 
کار  در  خانواده اش  با  همراه 
بودند.  روزنامه  و  کتاب  انتشارات 
پدر او همیشه در این شغل فعالیت 
اما کسی نمی دانست که  کرده بود، 

چطور این کار را یاد گرفته است. در 
هر حال او این میراث را به خوبی به 

پسرش انتقال داد و او را تبدیل به یکی 
ناشران و صاحبان چاپخانه  از حرفه ای ترین 

در فرانسه تبدیل کرد. به دالیل نامشخصی، فلوری 
بزرگترین  دارد  احتمال  البته  برود.  لندن  به  که  گرفت  تصمیم  جوان، 
انگیزه او، اوضاع نابسامان اقتصادی در قرن 17 میالدی در فرانسه باشد. 
فلوری به دنبال ثروتمند شدن بود و اصال فکرش را هم نمی کرد، یک 
روز در چاپخانه اش با کسی مالقات کند که مسیر زندگی حرفه ای او را 

در جایی دیگر رقم بزند.
بلند  روز  آن  را  همدیگر  فرانکلین  بنجامین  و  فلوری  اگر  احتماال   
منتشر  هرگز  گزت  مونترال  روزنامه  نمی دیدند،  لندن  در  تابستانی 
شده  کشف  جدید  قاره  در  زمان،  آن  در  فرانکلین  بنجامین  نمی شد. 
او  می شد.  شناخته  متحده  ایاالت  معنوی  پدر  حکم  در  و  بود  مشهور 
خودش هم در صنایع چاپ و نشر سررشته داشت و کتاب می نوشت و 

یک چاپخانه در شهر فیالدلفیا داشت. 
 از آنجایی که او مدتی سفیر ایاالت متحده در فرانسه شده  بود، خیلی 
زود توانست با فلوری ارتباط بگیرد و او را که در جستجوی موقعیت های 
ایاالت متحده سفر  به  تا  بود، ترغیب کند  جدیدتر و ثروتمندتر شدن 

کند.
 فلوری در اواخر سال های 1780 به آمریکا نقل مکان کرد  و تالش 
رویای  ولی  کند.  باز  برای خود  این سرزمین جدید جایی  در  کرد که 
شیرین او ظاهرا سرابی بیش نبود و در آمریکا اوضاع به دلخواه پیش 
نرفت. در صنایع چاپ پیشنهادات کاری زیادی در فیالدلفیا به او نشد. 
روزی، یک سفارش کار به فرانسه از کشور کانادا و ایالت کبک به دست 

فلوری رسید. 
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این سفارش، نامه هایی از طرف دولتمردان آمریکایی به ساکنان فرانسه 
زبان کبک بود که به آن ها انگیزه بدهد تا برای دولت آمریکا در مقابل 
انگلیسی ها مقابله کنند. این کتاب که به زبان فرانسه باید چاپ می شد، 
فلوری را تشویق کرد که به مونترال سفر کند و تازه آنجا بودکه داستان 

زندگی حرفه ای او سمت و سوی دیگری گرفت. 

تولد مونترال گزت
فلوری که بعد از مطالعه کتابی که گفته شد، به اوضاع مونترال تا حدودی 
آگاهی پیدا کرده بود در ازای گرفتن کمک هزینه ای از طرف دولت آمریکا 
برای تاسیس یک چاپخانه فرانسوی برای متقاعد کردن فرانسوی  زبان ها 

به کوچ کردن به آمریکا، به مونترال رفت و کارش را شروع کرد.
در آن زمان، آمریکا و انگلیس بر سر مستعمرات و مرزهای مناطقی 
که تحت تسلط داشتند در حال جنگیدن بودند. در زمانی که فلوری به 
از  بعد  اما  بود  مونترال رسید، فرماندهی مونترال در دست آمریکایی ها 
مدت کوتاهی انگلیسی ها دوباره به مونترال مسلط شدند و برای همین 
هنوز کسب و کار فلوری رونق نگرفته بود که به جرم همکاری و ارتباط 
با آمریکایی ها به زندان افتاد و چاپخانه و کارمندانش را از دست داد. این 
زندان 3 سال طول کشید و فلوری وقتی از زندان بیرون آمد مجبور بود 

دوباره از صفر شروع کند. 
با وجود حواشی سیاسی که برای فلوری ایجاد شده بود  و شعله ور تر 
روزنامه  او تصمیم گرفت یک  وانگلیس،  آمریکا  بین  آتش جنگ  شدن 
انگلیسی چاپ کند که در  به زبان فرانسه و  برای شهر مونترال  محلی 

زمان خودش بسیار منحصر به فرد بود.
با  را   مونترال گزت  نشریه  نخستین شماره  اوت 1875  در 25  او    
 The Montreal Gazette / La Gazette de Montréalاصلی نام 
در  فرانسوی  ستون های  کرد.  چاپ  لونگوی     منطقه  در  خانه ای  در 
سمت چپ و ستون های انگلیسی در سمت راست قرار داشتند. محتوای 
ستون ها در ابتدا به زبان فرانسه توسط خود فلوری نوشته و سپس به 
وسیله یک ادیتور انگلیسی زبان به نام  Jautard به زبان انگلیسی ترجمه 
و  مذهب  پرورش،  و  آموزش  درباره  عمدتا  ستون ها  محتوای  می شدند. 
اضافه شد. خبرهای خارجی  آن  به  بعدها سیاست هم  و  بودند  ادبیات 
و محلی بقیه مقاله های این روزنامه را تشکیل می دادند مونترال گزت، 
سعی می کرد که فضای مذهبی و قدرت کلیسا در مونترال را به چالش 
بکشد و کبکی ها را به داشتن مجلس ترغیب کرده و اصول انقالب فرانسه 
را  این روزنامه همچنین آگهی ها و اطالعیه ها  برایشان توضیح دهد.  را 
هم در یک نیم صفحه به چاپ می رساند. بعدها فلوری، دفتر روزنامه اش 
را به خیابان نوتردام منتقل کرد و تا پایان عمر باالی سر روزنامه اش بود 

و آن را چاپ می کرد.
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سرنوشت مونترال گزت در گذر سال ها
پس از مرگ فلوری، همسر او روزنامه را برای چندین شماره منتشر 
کرد، اما موفق نشد که این کار را ادامه بدهد. دو رقیب سرسخت 
مونترال گزت در آن سال ها، لوئیس روی و ادوارد ادواردز برای گرفتن 
حق انتشار روزنامه برای دو سال جنگیدند. ادواردز در نهایت روزنامه 
را به دست آورد و چاپ آن را ادامه داد تا زمانی ورشکسته شد و بعد 
از آن، این روزنامه متعلق به جیمز براون به مدت چهارده سال بود. 
از بازی روزگار بود که مونترال گزت در سال 1822، به توماس اندرو 
ترنر که یک تاجر انگلیسی بود رسید و او آن را تبدیل به روزنامه ای 

با منافع تجار انگلیسی برای مبارزه با فرانسوی های شورشی کرد.
در سال 1968، روزنامه توسط انتشارات زنجیره ای Southam، که 
روزنامه های زیادی را در سراسر کانادا اداره می کرد، خریداری شد.

سال ها مونترال گزت در رقابت با روزنامه های انگلیسی در مونترال 
و یک روزنامه دیگر به نام Montreal Star یا ستاره مونترال گرفتار 
بود. ستاره مونترال، روزنامه های بیشتری را در شهر می فروخت و 
در نیمه اول قرن بیستم شهرت قابل توجهی داشت. اما بعد از یک 
اعتصاب طوالنی در سال 1979 دیگر منتشر نشد ولی مونترال گزت 
دیگر  رقیب  روزنامه  یک   1988 سال  در  ماند.  باقی  جایش  سر 
سروکله اش پیدا شد که The Montreal Daily News نام داشت 
و روزهای یکشنبه هم چاپ می شد. مونترال گزت، یکشنبه ها چاپ 
را  کار  همین  هم  او  مجبور شد  رقابت،  در  همین  برای  و  نمی شد 
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بکند.. امروز مونترال گزت در ایالت کبک و به زبان انگلیسی چاپ می شود 
و جالب است که بر خالف رگ و ریشه فرانسوی اش، تنها روزنامه انگلیسی 
نقطه ضعف  روزنامه یک  این  برای  امروز  این شاید  است.  مونترال  زبان 
محسوب شود و به همین دلیل در سال های اخیر به شدت سعی کرده 
که از کارمندان فرانسوی زبانی که به انگلیسی مسلط هستند برای پوشش 
خبرهایش استفاده کند تا در مونترال از رقبای فرانسوی چون نشریات 

La Presse. Le Journal de Montréal. Le Devoir عقب نیفتد. 
Notre-Dame- روزنامه در محله  این  دفتر  اوت سال 2014،  ماه  در 

از دست  را  وقت خود  تمام  نفر شغل های   54 و  بسته شد   de-Grâce
دادند. در ماه اکتبر، این روزنامه اعالم کرد که نسخه دیجیتال خود را راه 
 اندازی کرده است و چاپ نسخه های کاغدی خود را به حداقل رسانده 
است. سردبیر فعلی این روزنامه Lucinda Chodan نام دارد و دفتر آن 
در خیابان سنت کاترین غربی    قرار گرفته است. جالب است بدانید که 
در نسخه چاپی و حتی سردر  ساختمان مجله، نام مونترال حذف شده و 

فقط در سایت آن با نام مونترال گزت دیده می شود. 
به طور روزانه  این روزنامه  در حال حاضر شمارگان نسخه های چاپی 
بیش از 115 هزار نسخه است و شامل اخبار محلی و همه عناوین متفاوت 
خبری و اجتماعی فرهنگی و ورزشی می شود. روزهای شنبه یک نسخه 
برای سرگرمی و  اصلی مجله هم منتشر می شود که  بر صفحات  اضافه 

تفریح آخر هفته چاپ می شود.
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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

