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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 ششم، جمعه ۳۰ 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
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تبدیل  کبک  انتخابات  بحث های  کانون  به  مهاجران  روزها  این 
شده اند. از یک سو حزبی می گوید تعداد مهاجران جدید آنقدر زیاد 
و بودجه و تالش برای ادغام آنها با جامعه میزبان  آنقدر کم است 
که هویت کبک آرام آرام در حال تغییر است و از سویی دیگر گفته 
می شود صنایع استان آنقدر با کمبود نیروی کار روبرو هستند که 
اگر جریان ورود مهاجران بسته شود، اقتصاد کبک آسیب می بیند.

مهاجران  ادغام  خرج  بیشتری  بودجه  می خواهد  که  حزبی  آن 
در جامعه میزبان کند، تالش دارد دل بخشی از رای دهندگان را 
به دست آورد که نسل هاست اینجا زندگی می  کنند و آن دیگری 
در پی یافتن رای تازه مهاجرانی است که به تازگی کبک را وطن 

می خوانند. این بازی سیاست است و از آن گریزی نیست!
قاطع  و  موثر  دارد حضور  اهمیت  سیاست بازی  این  در  آنچه 
است.  قبیل  این  از  دموکراتیکی  فرایندهای  در  مهاجر  جامعه 
حضوری فعال و محکم، تا نه این حزب بتواند از شرایط خاص 
نسل های نخستین مهاجران بهره برداری و نه آن حزب بتواند 
ما را تهدید کند. جامعه مهاجر باید تصویری روشن از آینده 
مملکتی که قرار است در آن زندگی کند، برای خود ترسیم 
و بر اساس آن تالش کند صدایی در محافل رسمی شهر، 

استان و کشور داشته باشد.
تا انتخابات کبک کمی بیش از یک هفته دیگر زمان 
و خبرهای  برگزار شده  مناظره  امروز ۳  تا  است.  باقی 
منتشر  مونترال  زبان  فارسی  نشریات  در  مختلفی 
را می توانید در رسانه  های  آن  برابر  است. ده ها  شده 
همه  این  با  کنید.  پیدا  فرانسوی زبان  یا  انگلیسی 
اطالعات، حتما می توان بهترین گزینه را انتخاب و 
به او رای داد. اما آنچه مهم است انتخاب های بعدی 
است. انتخاب هایی که در آن صدای جامعه ایرانی 

رساتر شنیده شود.

انتخاب تاثیرگذار مهاجران
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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



حاشیه فرودگاه بین المللی 
پیر الیوت ترودو مونترال
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QUICHOTTE
تئاتر / جمعه 28 سپتامبر، ساعت 19:۳0 

Maison de la culture Frontenac : محل نمایش
ورودی 2 دالر / تهیه ی بلیت : 

و  واقعیت  میان  مرز  تشخیص  با  هنوز  امروز   دنیای  در  آیا 
حقیقت  از  گاهی  آیا  هستیم؟  درگیر  تخیل 
به  بردن  پناه  با  آیا  ؟  نمی کنیم  فرار 
دنبال  به  خود  مجازی  هویت 
نمی گردیم  خود  برای  پیروزی 
نمایشی  »کیشوت«  تئاتر  ؟ 
است  سایه ها  و  اجسام  از 
داستان  از  الهام  با  که 
اثر  دون کیشوت 
طراحی  شده  سروانتس 
برای  نمایش  این  است. 
به  سال  هشت  کودکان 

باال مناسب است. 

کیشوت

موسیقی / پنج شنبه 27 سپتامبر، ساعت 19
Maison Brignon-dit-Lapierre : محل اجرا

ورودی رایگان و برای عموم آزاد است 
با صدای گرمش، مخاطب   ،Philippe Routhier روتیه  فیلیپ 
دو  به همراهی  او  می کند.  دعوت  کاباره ی صمیمی خود  به  را 
این  به  هارمونیکا  و  آکوستیک  گیتار  سازهای  با  دیگر  هنرمند 

برنامه جان می بخشد. 
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LA FEMME BLANCHE
تئاتر / یکشنبه ۳0 سپتامبر، ساعت 15

Marché Atwater : محل نمایش
جایگاه  سکوت  آن  در  که  است  شاعرانه  و  بصری  نمایشی  سپید  زن 

ویژه ای دارد و روح را نوازش می دهد. 
شخصیت این نمایش هم زمان هم زنی کامل، هم 

کودک و هم پیرزن است. همراهان او، گرگ 
و کالغ زیبایی رابطه ی انسان با خویشتن 

را نمایان می کنند. این تئاتر عروسکی، 
صامت است. 

پایان  در  می توانند  عالقه مندان 
اجرای نمایش در جلسه ی تحلیل 

اثر و گفتگو شرکت کنند.
و  رایگان  برنامه  این  در  شرکت 

برای عموم آزاد است 

موسیقی / یکشنبه ۳0 سپتامبر، ساعت 15 
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce : محل اجرا

ورودی 2 دالر
گروه موسیقی Radiotango به واسطه بازسازی و مرور قطعات کالسیک 
موسیقی تانگو که یادآور دوران اوج و عصر طالیی این موسیقی است شهرتی 
جهانی دارد. این گروه در سراسر کانادا و شهرهای مختلف جهان به اجرای 

برنامه پرداخته است.
این گروه در نظر دارد تا در مونترال، شهر هنر 
و موسیقی در کانادا برنامه خود را اجرا 

کند.
برای آشنایی بیشتر با این گروه 

این لینک     را دنبال کنید.
بلیت  تهیه  برای  همچنین 
این برنامه می توانید به این 

نشانی     مراجعه کنید. 
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RADIOTANGO

زن سپید
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فیلم / دوشنبه 1 اکتبر، ساعت 19 
Maison de la culture Maisonneuve : محل نمایش

میزاکو تمام  وقتش را به شرح اجسام، احساسات و دنیای دور و برش 
میزاکو  است.  فیلم ها  برای  گویا   توضیحات  تهیه ی  او  کار  می گذراند. 
در حین انجام یک پروژه با مایاسا، آشنا می شود. مایاسا عکاسی است 

این  می گردد.  وخیم تر  روزبه روز  بینایی اش  مشکل  که 
فیلم حکایت زندگی مردی است که نور را گم 

می کند و زنی که به دنبال آن می رود.
مطرح  فیلم های  از  نور«  »به سوی 

 2017 سال  در  َکن  فیلم  جشنواره 
و  ژاپن  کشور  دو  محصول  بوده، 
 NAOMI کارگردانی  به  و  فرانسه 

KAWASE است.
برنامه  این  بلیت  تهیه  برای 
می توانید به این نشانی        مراجعه 

کنید.

فیلم / سه شنبه 2 اکتبر، ساعت 1۳:۳0 و 19
محل نمایش: 

Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord
ورودی رایگان و برای عموم آزاد است 

این فیلم برگرفته از یک داستان واقعی است  که دوستی میان محمد 
عبدالکریم، خدمتکار هندی مسلمان ملکه ویکتوریا  و ملکه 
ملکه  حکومت  آخر  سال   15 در  را  انگلستان 
ویکتوریا در قرن بیستم، حکایت می  کند. 
ملکه ویکتوریا به سرباز خدمتکار خود 
تا  دوستی  این  و  می شود  وابسته 
عبدل  که  می رود  پیش  جایی 
رازدار  و  فرد  نزدیک ترین  به 
این  می گردد.  تبدیل  ملکه 
 Stephen فیلم به کارگردانی

Frears ساخته  شده است.

ویکتوریا و عبدل

به سوی نور 
VERS LA LUMIÈRE

VICTORIA ET ABDUL
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به  خود،  پیام  رساندن  برای  ابزاری  امروز  بشر  اگر 
به  احساسات،  بیان  و  اجتماعی  و  سیاسی  مشکالت  گرفتن  سخره 
شکل مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار داشته باشد، بدون شک هنر 

محور اصلی چنین ابزاری است. 
یک  داستان  نمایِش  یا  تصویر  یا  باشد  ادبیات  قالب  در  چه  هنر 
خود  اطراف  به  و  دارد  اختیار  در  را  احساس  بیان  توانایی  زندگی، 

واکنش نشان می دهد. 
پاول فیلونوو Pavel Filonov، نقاش و منتقد هنری روس اوایل 
قرن بیستم می گوید: »باید هنر را همچون صنایع سنگین و ارتش 
سرخ سازمان دهی کرد تا به ابزاری بی نقص برای پروژه های دولتی 

دربیاید.«
 واکنش هنرمند به شرایط سیاسی و اجتماعی در جامعه ای که 
در آن زندگی می کند، اگر باسیاست های دولتی مغایر باشد، می تواند 

برای هنرمند مشکل ساز شده یا گاه بسیار گران تمام شود. 
در عصر حاضر شاهد کوچ هنرمندان بسیاری هستیم که شهر و 

دیار خود را با هدف کار کردن در فضایی آزاد رها می کنند.

پریسا کوکالن 

هنر سیاسی، 
کاریکاتور و شاهد عینی 

Credit : Dans quel monde Vuitton by EZK Street Art (La Rochelle)

˂
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تحلیلی  با  و  می بینیم  هنر  دنیای  در  آنچه  هر  به  کلی  نگاهی  با 
منصفانه، کمتر اثری را می یابیم که سمت و سویی سیاسی نداشته 
و کاماًل بی ربط به فضایی باشد که هنرمند در آن رشد کرده است یا 
سعی می کند به آن واکنش نشان دهد. از این میان هنر کاریکاتور 
به شکلی مستقیم تر از بقیه بسترهای هنری به این امر پرداخته، گاه 

بی محابا اتفاقات روز را به چالش می کشد. 
این هنر در بیشتر موارد، همچون شاهدی عینی بر مسائل روز عمل 
به سخره می گیرد. برخی  به راحتی  را  تلخ  اتفاقی هرچند  و  می کند 
و  می دانند  میرا  هنری  را  سیاسی  کاریکاتور  هنری،  کارشناسان  از 
معتقدند که آن بخش کاریکاتور که صرفاً به مسائل روز می پردازد و 
اکثراً در مطبوعات منتشر می شود، عمر کوتاهی دارد و با انتشار اثر 

امروز، اثر دیروز به خاطرات پیوسته، از دور خارج می شود. 
سایت    نقطه ی آغاز هنر کاریکاتور در کانادا را، به شکلی که امروز 
 John Wilson  می شناسیم، مربوط به سال های 1870، زمانی که
را چاپ می کرد، می داند.  آثارش  Bengough در مجله های فکاهی 
John Wilson Bengough از نخستین کاریکاتوریست های کانادایی، 

اهل تورنتو بوده و در سال 192۳ از دنیا رفته است. 

ANDRÉ-PHILIPPE CÔTÉ : کاریکاتوریست

1500دانشمنداظهارکردهاندکهبشریتباسرعتبهسمتیکدیوارمیرود.
ترامپ:چهکسیقراراستآنرابسازد؟

منبع
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در سال 1949، نقش کاریکاتوریست ها، در کانادا، آن قدر پررنگ می شود 
Concours canadien de jour- یا National Newspaper Awards  که

nalism در زبان فرانسه، که هرسال به بهترین آثار ژورنالیستی در کانادا 
جایزه می دهد، تصمیم می گیرد تا از بهترین آثاری که از عقاید مردمی به 

شکل ویژه ای حمایت می کنند، تقدیر کند. 
داغ  انتخاباتی  نامزدهای  کشمکش های  و  انتخابات  بازار  که  روزها  این 
است و شهر ما هم با تصاویر این نامزدها و تبلیغاتشان در هر کوچه و برزن 
رنگ دیگری به خود گرفته، کاریکاتور هم بی کار ننشسته است. هرروز در 
روزنامه های معتبر نقشی از یک هنرمند، با نگاهی تازه به اتفاقات روز چاپ 
می شود. این آثار جسورانه و با پیوند طرح و رنگ، گاه تصویری بی نظیر از 

نظراتی منتقدانه به تصویر می کشند. 
ابراز  امکان  هنرمند  به  که  است  کاریکاتور  طنزآلود  هویت  بدون شک، 

نقدی بی پرده  در قاب را می بخشد. 
با مرور اتفاقات سال های اخیر، در دنیای امروز، هنرمندان برجسته ای را 
می یابیم که به خاطر جسارت در تصویر، تبعید، تحقیر و از جامعه رانده 
 شده یا حتی جان خود را ازدست داده اند. بااین وجود، هنر با ابزارهای خاص 
خود، همچنان به مثابه شاهدی عینی و مستند به مشاهده و واکنش در برابر 
آنچه در جامعه اتفاق می افتد ادامه خواهد داد و همواره هنرمندانی هستند 

که واقعیت آنچه می گذرد را نمایان خواهند کرد.

Le Devoir : برایانتخابات،کاریکاتور14سپتامبردر منبع
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کبک
انتخاب می کند

پرونده ای به مناسبت
انتخابات دولت استانی کبک 

در روز اول اکتبر



رای  صندوق های  پای  به  کبک  استان  مردم  اکتبر  اول 
می روند تا به نمایندگان مجلس نمایندگان کبک رای بدهند. حزبی که 
نمایندگان آن بیشترین آرا را به دست آورد، نخست وزیر و دولت آینده 
کبک را تعیین خواهد کرد. اگر حزبی بتواند بیش از نیمی از 125 کرسی 
مجلس ملی کبک را به دست آورد دولت اکثریت را تشکیل خواهد داد؛ 
اما اگر هیچ حزبی نتواند چنین اکثریت مطلقی را به دست آورد به طور 
سنتی حزبی که بیشترین آرا را به دست آورده مامور تشکیل دولت اقلیت 
می شود و باید با اتحاد با یکی از احزاب رقیب دولت اقلیت تشکیل دهد.

که  می دهد  نشان  کبک  روی  پیش  انتخابات  از  نظرسنجی ها  آخرین 
برای آینده کبک )CAQ( در رقابتی سخت و  اتحاد  لیبرال و  دو حزب 
از  ها  نظرسنجی  CAQ که در هفته های پیش در  دارند.  قرار  تنگاتنگ 
از مناظره  اخیر و پس  بود در روزهای  افتاده  لیبرال پیش  حزب حاکم 
های تلویزیونی، پیشتازی قطعی خود را از دست داده است و لیبرال ها در 

حال کم کردن فاصله خود با این حزب هستند. 
با این وجود به نظر  می رسد رقابت نزدیک این دو حزب باعث شود تا اگر 
اتفاق غیر منتظره ای در روزهای باقی مانده رخ ندهد، دولت آینده کبک، 

دولتی اقلیت و ائتالفی باشد. 
شمار  به  کانادا  و  کبک  برای  مهمی  انتخابات  اکتیر  اول  روز  انتخابات 
می رود. این انتخابات پس از تغییرات در ایاالت متحده می تواند واکنشی 

به تغییرات سیاسی در آمریکای شمالی ارزیابی شود. 
ایاالت  در  تغییرات  تاثیر  کانادا تحت  فدرال  برنامه های دولت  از  بخشی 
بنیادین  تغییرات  دستخوش  ترامپ،  دولت  رسیدن  قدرت  به  و  متحده 
شده است و این حزب را با دشواری های غیر منتظره ای روبرو کرده است. 
دولت لیبرال فدرال با نقدهای زیادی درباره مواجهه با بحران آمریکای 
شمالی روبرو است و بخشی از این نقدها به حزب های رقیب و به خصوص 
وارد  لیبرال ها  بر  بیشتری  فشار  تا  است  داده  فرصت  محافظه کار  حزب 
کند و یکی از عرصه هایی که این فشار خود را نشان می دهد در انتخابات 

استانی است. 
دولت فدرال که برای انتخبات مهم سال آینده آماده می شود، در چند 
ماه گذشته شاهد پیروزی محافظه کاران بر لیبرال ها در انتخابات اونتاریو 

تحریریه مداد
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بوده است و به همین دلیل هم این دولت با وجود عدم دخالت در کارزارهای 
انتخاباتی استانی، نگاه ویژه ای به انتخابات کبک و وضعیت حزب حاکم لیبرال 
دارد. شکست این حزب می تواند صدای زنگ خطر برای دولت فدرال را رساتر 

کند.
دولت لیبرال کبک که پس از انتخابات زودهنگام دولت اقلیت حزب کبک، 
بر سر کار آمد در چهار سال گذشته عملکرد اقتصادی مثبتی از خود نشان 
داده است. این دولت نه تنها موفق شده است تراز منفی مالی دولت استانی را 

مثبت کند که موفق به کاهش نرخ بیکاری شده است. 
این دولت ادعا می کند اکنون با بهبود وضعیت مالی و تراز مثبت مالی این 
امکان را دارد تا به وعده های زیرساختی دیگر خود جامه عمل بپوشاند. اما 
این همان جایی است که رقبای لیبرال ها بر آن انگشت می گذارند و دولت 

را متهم به کم کاری می کنند.
این انتخابات همچنین بار دیگر فرصت مطرح شدن دعواهای قدیمی را مطرح 

کرده است. 
داستان فرانسه زبان ها و انگلیسی زبان ها در استان کبک و بحث جدایی و 

استقالل همیشه در کانون انتخابات کبک بوده و باقی خواهد ماند.
خبر خوب برای طرفداران فدرالیسم کبک این است که حزب CAQ  وعده 
داده است ضمن تاکید بر هویت فرانسوی کبک، بحث استقالل را مطرح نکند. 
حزب کبک نیز قول داده است حداقل در این دوره به دنبال اجرایی کردن 
شانسی  البته  که  کبک  همبستگی  حزب  نباشد.  استقالل  نظرسنجی  بحث 

برای تشکیل دولت ندارد، بحث استقالل را کماکان در برنامه خود دارد. 
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احزاب اصلی 

حزب لیبرال کبک
Liberals

در کنار نامزدهای مستقل و حزب سبز که با تعداد اندکی 
انتخابات  اصلی  بازیگر  چهار  شده اند  انتخابات  وارد  نامزد 
 ،)CAQ( کبک را چهار حزب لیبرال، اتحاد برای آینده کبک

حزب کبک )PQ( و همبستگی کبک تشکیل می دهند. 

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 مالی و اعتراضات دانشجویان به افزایش 
شهریه ها باعث سرنگونی Jean Charest، رئیس پیشین حزب 
لیبرال شد. اما در سال 2014 و بعد از 18 ماه زمامداری پارتی 
لیبرال  حزب  جدید  رئیس  کویارد،  فیلیپ  استان،  بر  کبکوا 
کبک که یک جراح سابق مغز و اعصاب است توانست با تکیه 
بر شعارهای احیای اقتصادی و فدرالیست ها، قدرت را دوباره 
به حزب لیبرال کبک بازگرداند. کویارد طی مدت چهار ساله 
هدیه  کبکی ها  به  پایین  بیکاری  نرخ  و  پایدار  اقتصادی  خود 
داده است. حقایقی که امیدوار است با تکیه بر آنها بتواند دوباره 

کبکی ها را به رای دادن به لیبرال ها متقاعد سازد.
نشانی    این  در  توانید  می  را  لیبرال  حزب  جامع  های  برنامه 

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

می توانید در این نشانی    مطالعه کنید.

 حزب ائتالف آینده کبک
(CAQ) Coalition 
Avenir Québec
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 پارتی کبکوآ
Parti Québécois

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

فضای انتخاباتی را به نفع خود داغ کند.
برنامه های جامع حزب کبک را می توانید در این 

نشانی   مطالعه کنید.
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کبک سولیدر )همبستگی کبک(
Québec Solidaire

کبک سولیدر یک حزب کامال دست چپی و جدایی طلب 
سخنگو  دو  عوض  در  اما  ندارد.  حزب  رئیس  که  است 
دارد. سخنگوی نخست یک خانم فمنیست به اسم مانو 
مسی )Manon Massé( است و سخنگوی دوم هم یک 
جوان کبکی به اسم گابریل نادو دوبوآ که از سردمداران 
اعتراضات دانشجویی سال 2012 است. این حزب در حال 
می رود  انتظار  اما  دارد  در مجلس  فقط ۳ کرسی  حاضر 
کبکوآ  پارتی  از  کرسی  چند  بتواند  پیش رو  انتخابات  در 
را به چنگ آورد که در آن صورت به عنوان دولت اقلیت 

می توانند در سیاست گذاری کبک موثر شود.
برنامه های جامع حزب همبستگی کبک را می توانید در 

این نشانی   مطالعه کنید.
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نظام انتخابات کبک بر مبنای نظام پارلمانی است به این معنی که افراد با 
شرکت در انتخابات استانی به نامزد حوزه انتخابی خود رای می دهند. پس 
از مشخص شدن برندگان در هر حوزه انتخاباتی حزبی که بیشترین تعداد 
کرسی های مجلس ملی کبک را به دست آورده باشد، مسئولیت تشکیل 

دولت را بر عهده خواهد گرفت. 
بدین ترتیب هر رای دهنده در انتخاب خود نه تنها به فرد و نامزد مورد 
نظرش رای می دهد که با این انتخاب به حزبی که آن نامزد در آن عضو 

است نیز رای می دهد.
استان کبک به 125 حوزه انتخاباتی تقسیم شده است و در نتیجه 125 

نامزد وارد مجلس می شوند.
آید  پیش  تازه  رای دهندگان  برای  است  ممکن  که  سوال هایی  از  یکی 
این است که آیا باید در انتخابات مالک های نامزد انتخاباتی را به صورت 

مستقل بررسی کرد و یا به برنامه حزبی او توجه کرد. 
باید در نظر  اما  انتخاب میان این دو روش بر عهده رای دهنده است. 
داشت که فارغ از مالک های شخصی نامزد انتخابات که ممکن است برای 
رای دهنده جذاب یا نا خوش آیند باشد، نماینده انتخاب شده در هنگام 
تصمیم گیری های اصلی در مجلس همراه و در راستای اهداف و برنامه های 

حزبش رای خواهد داد. 
برای مثال اگر در حوزه انتخابی شما نامزد حزب الف را می شناسید و به 
او اعتماد دارید و او را شخص صالحی می دانید و در مقابل نامزد حزب ب 
را به صورت شخصی نمی شناسید، اما به طور کلی با اهداف و برنامه های 
انتخاب  دارید، شاید  بیشتری  است همدلی  آن  نامزد ب عضو  حزبی که 
نماینده کمتر شناخته شده راه مناسبی باشد. چرا که در نهایت فارغ از 

شخصیت فردی این نماینده ها بر اساس برنامه حزب رای خواهند داد.
های  برنامه  به  سری  مانده  باقی  فرصت  در  نیست  بد  دلیل  همین  به 
احزاب بزنید و ببینید موضع آن ها درباره مسایلی که برای شما مهم است 
چیست؟ برای مثال اگر موضوع استقالل کبک یا آموزش عالی برای شما 
مهم است می توانید این بحث ها را در برنامه های جامع  احزاب دنبال 
کنید و به حزبی رای بدهید که در این موارد نظرش به شما نزدیک تر است. 
برای اطالع بیشتر از ساز و کار انتخاباتی استان کبک می توانید اینجا    

را مطالعه کنید.

به فرد رای بدهیم یا حزب؟
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برای اینکه بتوانید در انتخابات کبک شرکت کنید باید 18 سال 
یا بیشتر سن داشته باشید، شهروند کانادا باشید، در فهرست رای 
کبک  ساکن  ماه  برای حداقل شش  باشید،  ثبت شده  دهنده ها 
بوده باشید و محکومیت قضایی که حق رای را از شما سلب کند 

نداشته باشید.
اگر شما شهروند کانادا و مقیم کبک باشید قاعدتا تا االن باید 
انتخابات کبک دریافت کرده باشید که در  از کمیسیون  نامه ای 
آن نام ساکنان منزل شما و حوزه انتخاباتی که باید در آن شرکت 

کنید مشخص شده است.
اگر این نامه را دریافت نکرده اید، یا اخیرا آدرس محل سکونت 
خود را تغییر داده اید و یا مشخصات نامه با مشخصات شما سازگاری 
ندارد به آدرس www.elections.quebec مراجعه کرده و یا با 
تلفن 2846-۳5۳-888-1 تماس بگیرید تا از وضعیت ثبت نام 
خود مطمئن شوید. در نظر داشته باشید در کبک فقط کسانی 
می توانند رای بدهند که نام آنها قبال در فهرست رای دهنده ها 
ثبت شده باشد. روز انتخابات برای اصالح این مساله دیر است و 

باید زودتر نسبت به آن اقدام کنید. 
اگر شما شهروندی کانادا را دریافت کرده اید به طور طبیعی وارد 
سیستم انتخاباتی نیز شده اید و باید در فهرست قرار داشته باشید 
و به همین دلیل اگر شهروند کانادا هستید و نامه ستاد انتخابات 
را دریافت نکرده اید حتما تا قبل از روز انتخابات این مساله را حل 

کنید.
شما در فاصله روزهای 10 تا 27 سپتامبر وقت دارید تا نسبت 
در  نامتان  دلیلی  هر  به  )اگر  انتخابات  فهرست  در  نام  ثبت  به 

فهرست نیست( و یا تغییرات در آن اقدام کنید.
بر روی برگه ای که برای شما ارسال می شود و حوزه انتخاباتی 
شما را مشخص کرده است محل اخذ رای نیز مشخص شده است. 
برای کسانی که برای بار نخست در کانادا رای می دهند باید این 
نکته را یادآور شد که بر خالف سیستم رای گیری در ایران، که 
شما می توانستید در هر یک از حوزه های  اخذ رای شرکت کنید، 

چطور در رای گیری شرکت کنیم؟
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در اینجا تنها باید در حوزه و آدرسی که از قبل مشخص شده 
است برای شرکت در انتخابات حضور یابید. نام شما از قبل در 
این محل اخذ رای آماده شده است و اگر نام شما در فهرست 
آن شعبه اخذ رای نباشد نمی توانید در انتخابات شرکت کنید. 
اگر به هر دلیل روز اول اکتبر شرکت در انتخابات برای شما 
ممکن نیست می توانید در روزهای 21، 22، 25، 26 و 27 
از موعد شرکت کنید. جزییات  سپتامبر در رای گیری پیش 
  www.elections.quebec این موارد را می توانید در نشانی 

مشاهده کنید. 
بعد از اطمینان از واجد شرایط بودن برای مشاهده فهرست 
به  انتخاباتی خود می توانید  انتخاباتی حوزه  نامزدهای  رسمی 
این نشانی     مراجعه کنید. در این نشانی می توانید بر مبنای 
حزبی که مایل به رای دادن به آن هستید و یا حوزه انتخاباتی 
نام  کنید.  مشاهده  را  مختلف  احزاب  نامزدهای  فهرست  خود 
این افراد در روز رای گیری روی برگه های اخذ رای قرار دارد و 

شما با انتخاب نام آنها نماینده خود را بر خواهید گزید.
فراموش نکنید که در روز اخذ رای مدرک شناسایی معتبر 
)گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا سایر مدارکی که در وب سایت 

انتخابات به آنها اشاره شده است را همراه داشته باشید(.
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یکی از مشکالتی که در دهه های اخیر گریبانگیر انتخابات بسیاری از کشورها 
از جمله انتخابات استان کبک و کانادا بوده است میزان مشارکت اندک مردم 
و به خصوص جوانان است. این عدم مشارکت در انتخابات در شرایطی است 
که دولت حاکم به طور اساسی و جدی بر سرنوشت ما اثرگذار است. زمانی 
به  را  انتخاب کردن خود  واقع حق  نکنند در  انتخابات شرکت  افراد در  که 
دیگران واگذار می کنند و اجازه می دهند دیگران برای آن ها تصمیم بگیرند. 
عدم شرکت در انتخابات تنها کاستن از یک رای نیست بلکه افزودن ارزشی 

به آرای دیگرانی است که شاید با ما نظر یکسانی نداشته باشند. 
به خصوص این اتفاق برای جامعه جوان و والدین آن ها مهم است. باید در 
با دیدگاه های پیشرو خود می خواهند  از آنچه جوانان  نظر داشت بسیاری 
متمایز از سیاست هایی است که احزاب دارای حمایت جامعه سالخورده دنبال 
می کنند. تفاوت بزرگ این است که قشر مسن تر و سنتی تر جامعه با اشتیاق 
بیشتری در انتخابات شرکت می کند و به همین دلیل در بسیاری از موارد 
باشند  داشته  اختیار  در  جامعه  در  را  واقعی  اکثریت  آنکه  بدون  می توانند 

دولتی هوادار و پیگیر خواسته های خود را به قدرت برسانند. 
به همین دلیل شرکت در انتخابات اهمیتی دو چندان دارد. 

جامعه و ساختار اداره کبک و کانادا بر مبنای رای دهنده آگاه بنا شده است. 
هر گاه این رای دهنده آگاه نباشد یا از شرکت در انتخابات خودداری کند در 

واقع ستون فقرات نظام سیاسی دچار آسیب می شود. 

عدم مشارکت رای به آنچه نمی خواهیم 
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دیدگاه احزاب مختلف 
در رابطه با بحث بهداشت و سالمت

در  کننده  شرکت  احزاب  از  کدام  هر 
سالمت  حوزه  در  را  مواضعی  کبک،  روی  پیش  انتخابات 

مطرح کرده اند. 
در اولین مناظره ای که بین رهبران احزاب صورت گرفت، 
رقبای انتخاباتی نخست وزیر کبک، به شدت از فشار باالی 
انتقاد  است،  بیمارستانی  کارکنان  و  پرستاران  بر  که  کاری 
کردند و وجود صف های انتظار طوالنی برای دریافت درمان و 
تسهیالت بهداشتی برای افراد مسن را مورد نقد قرار دادند. 
به  باال  بودجه  تخصیص  به  نسبت  دیگر  بار  جلسه  این  در 

عنوان دستمزد پزشکان متخصصان اعتراض شد. 
آقای کویارد از عملکرد دولتش دفاع کرد و اذعان داشت 
که از سال 2014 که دولت لیبرال فعالیت خود را آغاز کرده، 
هر  از  بیشتر  کبک  بهداشت  سازمان  به  تخصیصی  بودجه  
کسری  دلیل  به  داشت  ابراز  وی  است.  بوده  دیگری  زمان 
صرف  بودجه  این  قبلی،  دولت  دالری  میلیارد  چند  بودجه 
تامین کسری ها شده است. این سازمان نسبت به استخدام 
پیگیری  حال  در  نیز  درمانی  سیستم  کارکنان  و  پرستاران 

است.  
در ادامه به دیدگاه احزاب مختلف در رابطه با بحث بهداشت 

و سالمت - به نقل از شبکه CBC - پرداخته شده است:

حزب لیبرال کبک )از ۱۸6۷(
این حزب دو الیحه اصالحاتی در سیستم مراقبتی بهداشتی 
به تصویب رسانده  است که هدف آن تمرکز بر اجرای سیستم 
دارای  که  است  افرادی  تعداد  افزایش  و  همگانی  بهداشتی 

پزشک خانواده هستند.

دکتر مهرنوش اردالن
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در سال 2014/201۳ ، 65 درصد کبکی ها پزشک خانواده داشتند که این 
تعداد به 75 درصد در سال 2017/2016 افزایش پیدا کرد. به عنوان بخشی 

از اصالحات، 1400 مدیر بهداشت و درمان از کار برکنار شدند.
از  بیشتر  کمی  -که  درصد   4.2 تا  مراقبتی-بهداشتی  هزینه های  افزایش 

تورم است- از دیگر مواضع این حزب است.

حزب کبکوآ )از ۱۹6۸(
از مواضعی که حزب کبکوآ بر آن تاکید می کند، بررسی دوباره توافقنامه ای 
افزایش  منظور  به  متخصص  پزشکان  با  فعلی  دولت  تازگی  به  که  است 

حقوق شان امضا کرده است.
افزایش هزینه های مراقبتی - بهداشتی تا 4.7 درصد، از دیگر اقداماتی است 

که وعده داده شده است.

حزب همبستگی کبک )کبک سولیدر( )از ۲۰۰6( 
با  همراه  و  آن  کاهش  منظور  به  پزشکان  حقوق  مستمر  پایش  حزب  این 
بازنگری مجدد توافقنامه با پزشکان متخصص را پیشنهاد کرده است. هدف 
آن ها از ارائه این پیشنهاد، جلوگیری از کار پزشکان از طریق مراکز درمانی 

دولتی و محدود کردن پرداخت »دستمزد بر مبنای تعداد بیمار« است.
این حزب همچنین فشار بر گروه پزشکان خانواده برای ثبت خود به عنوان 
سازمان غیر انتفاعی به منظور دریافت بودجه عمومی را در دستور کار خود 
دارد. این حزب مدعی است که قسمت بزرگی از پزشکان خانواده شرکت های 

سودده هستند. 

حزب ائتالف آینده کبک )CAQ( )از ۲۰۱۱(
تمرکز این حزب بر اجرای غیر متمرکز سیستم بهداشتی درمانی و اعطای 
مجوز به بخش خصوصی است  تا بتواند خدمات بیشتری را در کنار افزایش 

هزینه ها تا 4.1 درصد تامین کند.
این حزب نیز مانند حزب کبکوآ مذاکره مجدد با پزشکان متخصص کبکی 
به منظور قطع پاداش آن ها -به طور متوسط 80 هزار دالر در سال- را وعده 
داده است. با این حال عدم اطمینان از حصول نتیجه از این مذاکره باعث 

شده که این میزان پس انداز را در برنامه مالی در نظر نگیرند.
مدت  طوالنی  ایالتی  درمانی  سیستم  اصالح  حزب  این  مواضع  دیگر  از 
)CHSLD( به یک سیستم مرکزی و کوچک تر و کارآ، با بودجه اولیه یک 

میلیارد دالر است.
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سهم محیط زیست از کرسی های 
پارلمان کبک چه خواهد بود؟

مواضع محیط زیستی احزاب کبک در آستانه انتخابات اول اکتبر 

و  شعارها  است.  داغ  انتخاباتی  رقابت های  بازار 
وعده ها، از اقتصاد، اشتغال و آموزش شروع می شود و با سالمت، 
درمان و پاسداشت زبان فرانسوی ادامه می یابد. این درحالی است 
که امسال کبک شاهد 9 موج گرما بود و بیش از 90 نفر در این موج 
دمای غیر منتظره جان خود را از دست دادند. معضالت محیط زیستی 
ساخِت دست بشر، دیگر برای مردم عادی نیز ملموس شده است. 
ویترین های  در  نمی تواند  این  از  بیش  اقلیم  تغییرات  داستان 
مطالعاتی و ِژست های سیاسی باقی بماند. گروه های زیادی از مردم 
هستند که انتظار دارند بدانند سیاستمداران منتخبشان در آینده 

برای مشکالت روزافزون محیط زیستی چه برنامه  عملی دارند.

حزب لیبرال کبک
برنامه   22 امسال  انتخاباتی  رقابت های  در  کبک  لیبرال  حزب 
یکی   فقط  برنامه   ها  این  میان  از  که  است  نموده  اعالم  مشخص 
افزایش  طرح  آن  و  پیدا    می   کند  ارتباط  محیط زیست  موضوع  با 

خودروهای الکتریکی در کبک    است. 
سی  از  بیش  به   2014 سال  از  که  کند  می  ادعا  لیبرال  حزب 
الکتریکی  ماشین های  که  است  کرده  خانواده کمک  هزار  و هفت 
الکتریکی در کانادا  نقلیه  بخرند. در نتیجه  کبک را رهبر وسایل 
می   دانند زیرا که بیش از نیمی از ماشین   های 
حرکت  استان  این  در  کانادا  الکتریکی 

می کنند.
که  حزب  محوری  شعار  اساس  بر 
کبکی ها  برای  را  زندگی  می خواهد 
برای   حزب  این  برنامه     کند،   راحت تر 

زینب یوسف زاده
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توسط  الکتریکی  ماشین های  خرید  تسهیل  گلخانه   ای،  گازهای  کاهش 
خانواده های کبکی است. اعضای این حزب تعهد نموده اند که در صورت 
افزایش  را  الکتریکی   انتخابات، تسهیالت خرید خودروهای  در  پیروزی 
دهند و امکان نصب تجهیزات شارژ ماشین های الکتریکی در منازل را با 

وام های بانکی، فراهم کنند.

حزب کبکوآ
حزب کبکوآ که می گوید با برنامه   ای منسجم و به دور از شعار به میدان 
آمده  است، پنج برنامه از 46 برنامه  خود را به محیط زیست اختصاص 

داده است.
مردمی  گروه   های  سهم  افزایش  از  حمایت  حزب  این  اول  برنامه 
این  هدف  است.  دولت  محیط زیستی  اهداف  پیشبرد  در  محیط زیستی 
 BAPE  (Bureau d’audiences برنامه، افزایش نظارت بر اساس ضوابط
publiques sur l’environnment) یا اداره روابط عمومی محیط زیستی 

دولت، در جامعه است.
برنامه دوم حزب کبکوآ حفاظت از منابع آبی است. در این راستا اعضای 
این حزب وعده داده اند تا سیاست های آبی ملی در راستای حفاظت از 
منابع آبی کبک را به روزرسانی کنند، هزینه   های آب را اصالح کنند به 
طوری که از طرفی برای صنایع تولیدی بهای آن افزایش یابد و از طرف 
دیگر دسترسی آن برای عموم کبکی ها تسهیل گردد، سیستم مدیریت 
آب را با تقویت زیرساخت های مربوط به اندازه گیری مصرف آب در صنایع 
و ضدعفونی کردن آب و فاضالب در شهرداری ها، مدرن کنند، استفاده 
از بطری های پالستیکی آب را با افزایش مالیات بر این محصوالت و باال 
بردن آگاهی اجتماعی، به صورت تدریجی کاهش دهند و برای صادرات 

آِب سطحی و زیر زمینی از استان کبک ممنوعیت ایجاد کنند.
برنامه سوم حفظ کیفیت زیست محیطی است. حزب کبکوآ وعده داده 
است که با کنترل سوخت های فسیلی در جهت کاهش مقدار سولفور و 
ساخت کمربند سبز و مبارزه با آالینده   های محیط زیستی، کیفیت هوا را 
 ،)Brownfields( ارتقا دهد. با برنامه ریزی برای احیای زمین های سوخته
زمینهایی که بعد از یک فعالیت صنعتی یا کشاورزی آلوده و رها شده اند(

و کنترل آفت   ُکش های شیمیایی، خاک را محافظت کند.
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برنامه محیط زیستی چهارم حزب کبکوآ درباره حوزه انرژی است 
که محوریت آن به تغییرات اقلیم مربوط است. در این برنامه آن ها 
کاهش گازهای گلخانه ای و افزایش استفاده از بیوَمس و سوخت های 
خودروهای  از  حمایت  با  همچنین  داده اند.  قرار  نظر  مد  را  پاک 
الکتریکی سعی دارند از طرح های استفاده از آلمینیوم و آلیاژهای آن 
در ماشینهای الکتریکی به جای عناصر کمیاب زمین حمایت کنند. 

الزم به توضیح است که به رغم نقش مثبت استفاده از الکتریسیته 
به جای سوخت های فسیلی در کاهش گازهای گلخانه ای، ماشین های 
الکتریکی به علت نیاز به عناصر کمیاب زمین و تخریب محیط زیستی 
انتقاد برخی گروه های محیط  از استخراج معدنی آن ها مورد  ناشی 

زیستی هستند.
در ادامه برنامه چهارم، این حزب قصد دارد از اجرایی شدن طرح   ها 
از  کنند؛  تمرکززدایی  پاک  انرژی های  به  مربوط  تکنولوژی های  و 
نوآوری های اجتماعی و تکنولوژیکی در زمینه انرژی حمایت کنند؛ با 
تمرکز بر انرژی های پاک، کبک را از وابستگی به صنایع نفتی  بی نیاز 
کنند؛ از الزامات و استانداردهای ساختمان سازی برای بهینه کردن 

مصرف انرژی در سطوح خانگی، تجاری و صنعتی حمایت کنند.
و به عنوان برنامه پنجم، حزب کبکوآ وعده داده است که از حق 
حاکمیت کبکی ها بر بهره   برداری از منابع طبیعی این منطقه برای 
برای  الزم  های  قانون گذاری  و  کند  حمایت  خود  شهروندان  منافع 

انتقال نفت از این سرزمین را مد نظر قرار دهد.

CAQ حزب 
در سایت حزب CAQ، از میان 117 ایده مطرح شده در حوزه های 
مختلف، نُه مورد را به محیط زیست اختصاص داده است. همچنین 
پنج  ایده در حوزه منابع طبیعی نیز دربرنامه این جزب وجود دارد 

که مغایر با اصول حفظ محیط زیست به نظر می   آیند.   
این حزب ایده هایش در مورد محیط زیست را به این شکل عنوان 
سایر  به  کبک  استان  از  پاک  انرژی های  صادرات  از  است:  نموده 

استان های مجاور و آمریکا حمایت کند. 

Credit: coalitionavenirquebec.org
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با هدف هر چه زیباتر و توریستی کردن منطقه برنامه ریزی های شهری 
و روستایی انجام شود. 

و  نوآوری ها  از  شده،  توافق  حدود  در  گلخانه ای  گازهای  حوزه  در 
انرژی و توسعه  تکنولوژی ها حمایت کند و به اصول مصرف مسئوالنه 

پایدار احترام بگذارد. 
توسعه  اصول  با  منطبق  و  انرژی  بهینه  مصرف  با  مطابق  سیاستهای 

پایدار را اتخاذ کند.
قوانین و چهارچوب های بازیافت را تغییر دهد تا بازیافت درآمد زا بوده 

و شرکت دولتی Recyc-Québec  جزو سهامداران اصلی آن باشد. 
قوانین و الزامات ساختمان سازی برای ساختمانهای جدید در جهت 

صرفه جویی انرژی بروز شود. 
سبزو  تکنولوژی های  زیستی،  محیط  علوم  برای  عملیاتی  برآوردهای 
منابع انرژِی جایگزین مانند سوخت های هیدروژنی و کمتر آالینده در 

حمل و نقل انجام دهد. 
سیالب ها  از  که  محل هایی  عنوان  به  تاالبی  زمین های  حفاظت  از 
جلوگیری می کنند و محل زندگی گونه های جانوری و گیاهی هستند، 

حمایت نماید. 
این حزب همچنین معتقد است که برای پاکسازی رودخانه سن لوران 

از آلودگی های صنعتی یک عزم ملی نیاز است.

حزب کبک سولیدر
کبک سولیدر، محیط زیستی ترین حزب شرکت کننده در انتخابات پیش 
رو است که اخیرا نیز در برگزاری راهپیمایی با گروه های محیط زیستی 
این حزب، اصلی ترین آن ها  برنامه  از میان پنج  مشارکت داشته است. 
در خصوص محیط زیست است. به نظر می رسد این حزب با برنامه های 
محافظه کارانه و تدریجی در این حوزه موافق نیست و یک برنامه عمل 

برای یک تغییر بنیادین در سیستم اقتصادی ارائه داده است.    
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به اعتقاد این حزب گرمایش زمین و فجایع زیست محیطی 
را  بزرگی  تغییرات  که  هستند  نزدیک  و  خطرناک  آن قدر 
از  یکی    Manon Massé دیدگاه،  این  براساس  می طلبند. 
گفته  از سخنرانی های خود  یکی  در  این حزب،  سخنگوهای 
که  کرد  خواهند  سرزنش  را  ما  ما،  نوه های  »نوه های  است: 
چرا امروزعملی انجام نداده ایم، یا از ما سپاسگزار خواهند بود 
انجام داده ایم. در حزب کبک سولیدر ما  که عمل ]درستی[ 

می خواهیم در سوی درست تاریخ باشیم.«
برنامه عمل 86 صفحه ای حزب کبک سولیدربر کاهش48 
درصدی گازهای گلخانه ای تا سال 20۳0 و کاهش 95 درصدی 
تا سال 2050 استوار است. همچنین این برنامه تاکید دارد که 
کبک نمی تواند فقط زندگی بهتر برای همه مردم را وعده دهد 
بلکه این زندگی بهتر باید هماهنگ با اکوسیستم نیز باشد. بر 
برقراری  بر  کبک  اقتصادی  تغییر  جامع  برنامه  اساس  همین 

تعادل اکولوژیکی استوار است.
سولیدر،  کبک  حزب  زیستی  محیط  عمل  برنامه  براساس 
و  رفت  تسهیل  و  ارتقا  سرعت  با  دارند؛  نظر  در  آن  اعضای 
آمد شهروندان با وسایل نقلیه عمومی و کاهش وابستگی به 
وسایل شخصی، تعداد اتومبیل ها و مصرف سوخت های فسیلی 

را کاهش دهند.
کمتر  که  تجاری  محصوالت  نقل  حمل  جدید  روش های   
وابسته به کامیون ها باشند را مورد توجه قرار دهند و میزان 

کربن موجود در سوخت کامیون ها را کاهش دهند. 
کشاورزی  که  معتقدند  زمین،  از  حفاظت  موضوع  در 
مسئوالنه و محیط زیست دوستانه باید ترویج یابد و با کاهش 
چرخه انتقال محصوالت، حمل و نقل آنها توسط وسایل نقلیه 

موتوری به حداقل برسد. 
ضایعات  میزان  که  می خواهند  زباله،  مدیریت  مبحث  در 
را  بازیافت  و  کمپوست  مجدد،  استفاده  و  دهند  کاهش  را 

بهینه سازی کنند. 
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مصرف  میزان  که  دارند  قصد  سازی  ساختمان  حوزه  در 
انرژی گرمایشی را کاهش دهند و در روش های گرمایش و 

تهویه هوا میزان گازهای گلخانه ای خروجی را کم کنند. 
آن ها معتقدند که مقررات تولیدات صنعتی باید به نحوی 
تولید،  از  حاصل  گلخانه ای  گازهای  میزان  که  یابد  تغییر 
گذار  این  به  کمک  برای  خالقانه  شغل های  و  یابد  کاهش 

اقتصادی تعریف گردد. 
به  وابستگی  و  یابد  تنوع  پذیر  تجدید  انرژی های  منابع 

سوخت های فسیلی کم شود. 
این تغییراقتصادی برای کارگران  برقراری توازن، منافع  با 
زن و مرد به یکسان توزیع شود و همچنین اطمینان حاصل 
شود که کارگرانی که با این تغییرات شغل خود را از دست 

می دهند در شغل های تازه ایجاد شده، استخدام شوند. 
تجارت  صاحبان  همه  سولیدراز  کبک  حزب  انتها،  در   
می خواهد که سیستم های مالی خود را با این گذار هماهنگ 

کنند.
در مناظره رهبران احزاب کبک، هر چهار رهبر به صراحت 
برای  اقلیم  تغییرات  و  زیست  بیان کردند که مساله محیط 
حزب آن ها دارای اهمیت و اولویت است. با این وجود نکته 
مهم چگونگی دست یافتن به اهداف وعده داده شده است. 
دربردارنده  آن  در  مثبت  تغییرات  و  زیست  محیط  مساله 
تصمیم برای سرمایه گذاری اقتصادی است. برخی از احزاب 
به نظر می رسد تنها به وعده های بزرگ بسنده کرده اند و از 
کرده اند.  غفلت  برنامه خود  هزینه های  تامین  توصیف شیوه 
پیشروانه ترین  از  یکی  که  سولیدر  کبک  حزب  مثال  برای 
وعده  همزمان  نموده  ارایه  را  زیستی  محیط  های  برنامه 
را  و درمانی  بهداشتی  توسعه خدمات  رایگان،  عالی  آموزش 
نیز داده است و این در حالی است که اشاره به نحوه تامین 
این  مثبت  نکته  شاید  است.  نکرده  برنامه  این  های  هزینه 
مجموعه این باشد که همگی حداقل بر تحقق اهداف توافق 

پاریس تاکید کرده اند. 
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دنیای سیاست بی رحم تر از دنیای مردمان عادی 
است. هر اشتباه کوچک زیر ذره بین قرار می گیرد و از آن به 
عنوان دستاویزی برای کوبیدن کاندیداها و سیاستمداران رقیب 
استفاده می شود. اضافه شدن فضای مجازی به عنوان عرصه ای 
که  حال  عین  در  کاندیداها  سیاسی  فعالیت های  برای  جدید 
وجود  به  آن ها  انتخاباتی  مبارزات  برای  را  تازه ای  فرصت های 
آورده، به یکی از ظریف ترین نقاط ضعف آن ها هم تبدیل شده 
است. فضایی که عموم مردم به آن دسترسی دارند و با فشردن 
یک دکمه می توانند هر نکته جنجالی را برای خودشان ذخیره 

کنند تا هیچ چیز در این محیط دستخوش فراموشی نشود.

لیزه و سبیل های خانم ماسون
فرانسوا لیزه رییس حزب PQ در یک مصاحبه رادیویی با »رادیو 
 Manon Masse کانادا« به موهای پشت لب خانم مانون مسه
اشاره ای داشت و در حالی که فکر می کرد دارد شوخی بامزه ای 
می کند در توضیح دلیل انتخاب ورونیک ایوون به عنوان نایب 
رییس حزب گفت که ورونیک فقط سخنگو نیست و رهبر حزب 

هم هست و بر خالف خانم مسه سبیل ندارد.
 او بعدا صحبتش را ضمن معذرت خواهی تصحیح کرد و گفت 
 LGBTQ قصد مسخره کردن نداشته است. خانم مسه از فعاالن
و یک فمینیست است که وارد فعالیت های سیاسی شده است. 
لباس  نحوه  و  ظاهر  مورد  در  جامعه  رایج  استانداردهای  به  او 

پوشیدن زنان  و زیبایی ظاهری شان اعتقادی ندارد. 

جنجال های کاندیداهای نخست وزیری کبک

هدی حسینی

وقتی سیاستمداران گاف می دهند!
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توهین های مهاجر ستیزانه پَیه و مارکوت
موگت پَیه Muguette Paillé ماه مه فاش کرد که در فضای مجازی و 
یک وب سایت کامال ضد مهاجر، درگیر یک بحث نفرت آمیز در مورد 
مسلمانان شده و اعتراف کرده است که اظهارات نه چندان خوشایندی 
هم در مورد سیاستمدارانی که از آن ها خوشش نمی آید داشته. البته 

او مجبور شد استعفا کند. 
PQ در زمینه جنجال سازی  لیست درخشش کاندیداهای  ادامه  در 
که  زمانی  می رسد.   Pierre Marcotte مارکوت  پیر  به  نوبت  حاال 
به خصوص  و  اظهارات ضد مهاجر  او در فضای مجازی  مشخص شد 
در مورد مسلمانان مهاجر داشته و آن ها را »خطر« توصیف کرده و 
گفته »ما باید همان طور که داشتن سگ پیت بول و اسلحه شخصی را 
ممنوع کردیم این دین را هم ممنوع کنیم« چاره ای برای ژان فرانسوا 

لیزه باقی نماند جز این که عذرش را بخواهد. 

جانبداری لیزه از بالن در یک جنجال توئیتری
وقتی میشل بالن در یک توئیت از کلمه کاکا سیاه )Negro( استفاده 
کرد همه منتظر یک اتفاق بزرگ در حزب PQ بودند. بالن که با افتخار 
بود  برده  نام  به عنوان یک کارشناس رسانه های اجتماعی  از خودش 
خیلی سریع این توئیت را پاک کرد. ماجرا از این قرار بود که خانم بالن 
که یک تراجنسی است در مکالمه ای با مسئول خدمات مشتریان بِل 
از این عصبانی شده بود که به خاطر صدای مردانه اش او را آقا خطاب 
کرده بودند. او در جواب گفته بود:»صدای شما شبیه آفریقایی ها است 
اما من نمی توانم به شما بگویم کاکا سیاه کوچک من!« پاک شدن شرح 
نبود. مسئله  فراموش شدن آن  به معنای  توئیتر  از روی  این داستان 
فقط نژادپرستی نبود بلکه به قوه ضعیف قضاوت او و زود خشمی وی 
برمی گشت. با این حال در کمال ناباوری خبری از اخراج وی از حزب 
نبود. ژان فرانسوا لیزه به جای برکناری بالن به صورت تمام قد از او 

دفاع کرد. 
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افشاگری رادیو کانادا علیه لوکلر
رادیو کانادا اخیرا فاش کرد که گی لوکلر Guy Leclair در ماه 
جوالی به خاطر رانندگی در حال مستی بازداشت شده است. او 
از انجام تست تنفسی امتناع کرده و خودوری او را نیز توقیف 
کرده اند. لیزه سعی داشت از او هم دفاع کند اما پنجم سپتامبر 
که لوکلر رسما متهم به رانندگی در حال مستی شد لیزه هم از 

موضع خودش دست کشید و لوکلر مجبور به استعفا شد.

سوتی زن ستیزانه لوگو 
فرانسوا لوگو رهبر حزب CAQ سال 201۳ در یک بحث و جدل 
توئیتری چیزی نوشت که تا همین حاال علیه اش بارها استفاده 
و باعث خجالتش شده است. او در حال بحث با ونسان ماریسال 
از دستش در  La Presse   بود که  ستون نویست »الپرس« 
زنان  علیه  زده ای  جنسیت  و  سکسیست  های  حرف  و  رفت 
برای دستمزد  مردان  به  نسبت  اهمیت کمتری  »زنان  نوشت: 
قائلند«. البته او برای جبران آبروی رفته اش در حزب اکثریت 
را به زنان با 65 نماینده در مقابل 60 نماینده مرد داده است و 
این باالترین میزان نسبت کاندیداهای زن به مرد در یک حزب 
سیاسی کبک است. همین حزب سال 2014 کمترین میزان 

مشارکت زنان را داشت که فقط 21 درصد بود. 
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سودهای کالن و وام های مشکوک 
یک هفته بیشتر از شروع کارزار انتخاباتی نگذشته بود که استفان لو 
 CAQ رییس و نامزد حزب  Stephane Le Bouyonnec بوینک
از سمت خودش کناره گیری کرد چون مشخص شده بود او قبال 
مدیر یک شرکت انتاریویی به نام تک بنکس Techbanx بوده که 
سودش را از طریق قرض دادن پول با بهره های باال به دست می 
آورده است. اریک کر Éric Caire نماینده حزب در بخش الکتورال 
ال پلتری La Peltrie هم فرد دیگری بود که اعتراف کرد 55 هزار 
دالر سال قبل از یک شهردار قرض گرفته تا بتواند بعد از جدایی از 
همسرش یک خانه برای خودش بخرد. کمیسیون اخالقی این کار 
او را نامناسب توصیف کرد اما چون که آقای کر این پول را ماه ژوئن 

پس داده بود از کار بر کنارش نکردند.

مشروب فروشی به جوانان زیر سن قانونی
در   CAQ کاندیدای حزب   Stéphane Laroche استفان الروش 
سن ژان مالک باری به نام O’Bock است. پرونده او زمانی جنجالی 
قانونی  سن  زیر  افراد  بار  این  در  داده  اجازه  او  شد  فاش  که  شد 
از  کمتر  زن  کارمندان  به  حال  عین  در  و  کنند  مصرف  مشروب 
اعالم  الروش  برکناری  از  بعد  حزب  است.  می داده  حقوق  مردان 
کرد که عدم شفافیت و بی احترامی نسبت به حقوق برابر بین زن 
و مرد جایی در حزب CAQ ندارد. الروش یک شاهکار دیگر هم 
به کار  را در سیاست کبک  از عجیب ترین جمالت  داشت و یکی 
برد. او یک فرد قدکوتاه )کوتوله( را برای میزبانی فستیوال های سن 
ژان باپتیست سال های 2015 و 2016 استخدام کرده بود و نام 
 nain( تغییر داده بود Nain Jean-Baptiste فستیوال ها را هم به
به معنای کوتوله است(.   dwarf انگلیسی  فرانسه معادل کلمه  در 
سخنگوی CAQ اما بی درنگ از الروش دفاع کرد و گفت اصال با 

این فرد قد کوتاه بدرفتاری نشده است.
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در میان این کارزار پرهیاهوی انتخابات، گروه های 
محیط زیستی نیز بیکار ننشسته اند و از احزاب می خواهند تا محیط 
زیست را به مرکز شعارهای انتخاباتی شان بیاورند و برنامه هایشان را 
برای حفاظت از آن بیان کنند. به گزارش خبرگزاری CTV، روز شنبه 
15 سپتامبر صدها نفراز شهروندان طرفدار محیط زیست مونترال، از 
این شهر   Mont-Royal خیابان  تا   Du Parc خیابان  در  مرکز شهر 
احزاب شرکت  به گوش  را  تا صدای خود  زدند  راهپیمایی  به  دست 

کننده در انتخابات پارلمانی آتی برسانند. 
شرکت کنندگان در این تظاهرات به بی توجهی نامزدهای انتخاباتی 
روز  افرادی که  اعتقاد  به  داشتند.  اعتراض  زیستی  به مسائل محیط 
شنبه با فرزندان خود در این راهپیمایی شرکت کرده بودند، مسائل 
محیط زیستی جزء برنامه های محوری کاندیداها نیست. این راهپیمایی 

با حمایت هواداران حزب کبک سولیدر و حزب سبز برگزار شد. 
در پایان اعالم شد که آن ها برای جلب توجه سیاستمداران تا قبل 

از انتخابات برنامه های دیگری نیز خواهند داشت.
متروپولیتن  مرکزی  شورای  اعضای  از   Charles Ste-Marie

 - راهپیمایی  این  برگزارکنندگان  از  یکی   - مونترال 
می   کنیم  صحبت  چیزها  خیلی  درباره  می گوید:»ما 

وجود  اقتصادی  مرده،  زمیِن  یک  روی  بر  ولی 
:»محیط  می   دهد  ادامه  و  داشت«  نخواهد 

زیست باید در مرکز این کمپین انتخاباتی 
باشد.«

راهپیمایی محیط زیستی   ها 
زینب یوسف زاده
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مداد 
را در

رسانه های اجتماعی
دنبال کنید!

شروع قدرتمندانه کانادا 
در جام جهانی کورلینگ

http://twitter.com/Medad_MTL
http://fb.me/MTLMedad
http://goo.gl/4xL4yV
http://instagram.com/mtl_medad


رودخانه ی  کناِر  روزگاری  روزی 
میسوری سرزمینی خالی از سکنه وجود داشت که قلمرِو سگ های آبی 
و حیوان های دیگر بود. کناِر رودخانه حلزونی خوابیده  بود. یک روز آب 
باال آمد و خیلی زود رسید به جایی که حلزون دراز کشیده بود. آب 
حلزون را از جایش بلند کرد  و با خودش به دوردست ها و چند کیلومتر 
پایین تر برد. وقتی امواج فرونشستند حلزون متوجه شد که عمیقا در 
ولی  بکشد  بیرون  را  است. سعی کرد که خودش  فرورفته  و الی  ِگل 
موفق نشد. خسته و گرسنه بود و نهایتا آنقدر ناامید شد که دیگر دست 

از تالش کشید.
ترک  صدفش  که  کرد  احساس  افتاد.  شگفت انگیزی  اتفاِق  سپس 
برداشت و سرش از جا بلند شد و بدن و پاهایش رشد کردند و  دراز 
شدند و در آخر احساس کرد که دوتا دست از  دو سوی بدنش بیرون 

زد. 
سپس بلند شد و ایستاد- انسان زاده شده بود.

ابتدا خیلی احساِس حماقت می کرد اما پس از مدتی افکاری در ذهنش 
شکل گرفت. متوجه شد که گرسنه است و فکر کرد؛ ای کاش هنوز هم 
یک حلزون بود؛ چون زمانی که حلزون بود می دانست چطور باید غذا 
پیدا کند، اما اکنون  دیگر انسان بود، نه حلزون. پرنده های زیادی را دید 
اما نمی دانست چطور آن ها را بُکشد. به پرسه زدن در جنگل ادامه داد 

تا اینکه از خستگی روی زمین نشست تا استراحت کند.
را  سرش  می کرد.  صحبت  او  با  که  شنید  را  مهربانی  صدای  سپس 
سوار  برف  سفیدی  به  اسبی  بر  که  دید  را  اعظم  روح  کرد،  بلند  که 
طال  رشته های  چون  موهایش  و  ستارگان   همچون  چشم هایش  بود. 

می درخشیدند. 

قبیله ای که از صدف زاده شد
داستان های عامیانه بومیان آمریکا 

ترجمه و بازنویسی: گلرنگ درویشیان 
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روح گفت: »واسباشاس، چرا می لرزی؟«
مرد پاسخ داد: »من می ترسم چون در برابر کسی ایستاده ام که مرا 

از خاک ِسرشت. من از گرسنگی ضعیف شده ام چون از 
زمانی که صدِف کنار رودخانه را ترک کردم هیچ نخورده ام.«

گفت:  می آورد  بیرون  را  زیبا  کماِن  و  تیر  یک  که  حالی  در  روح 
»نگاه کن!«.  همان طور که تیر را  روی کمان می گذاشت، پرنده ای را 
که در آن نزدیکی روی درختی نشسته بود نشانه گرفت. تیر را رها 
کرد و پرنده روی زمین افتاد. درست در همان لحظه آهویی از آنجا 

می گذشت و روح آهو را هم نشانه گرفت و زد.
پوسِت  نشان می دهم چگونه  تو  به  »واسباشاس، حاال  روح گفت: 
این آهو را بکنی و برای خودت پتو درست کنی. بعد باید یاد بگیری 
گوشتش را بپزی. آتش را به تو هدیه می دهم. چون اکنون که یک 
و  حیوانات  از  باالتر  جایگاهت  تو  بخوری.  خام  غذای  نباید  انسانی 

پرندگان است.« 
پس از این که روح به قولش عمل کرد و همه چیز را به انسان نشان 

داد، سوار بر اسبش به هوا بلند شد و در آسمان ناپدید شد.
واسباشاس به سمِت پایین رودخانه حرکت کرد  تا به جایی رسید 

که سِگ آبی زندگی می کرد.
سِگ آبی گفت: »روز بخیر، تو کی هستی؟«

صدف  یک  از  مرا  اعظم  روِح  هستم.  انسان  »من  داد:  پاسخ  مرد 
سرشت و حاال  من از همه ی حیوانات باالترم. تو کی هستی؟«

برای  ببینی  ما چطور  تا  با من می آیی  آیا  »من سِگ آبی هستم. 
خودمان خانه می سازیم؟«

واسباشاس به دنباِل سِگ آبی رفت و دید که او چگونه یک درخت 
داد که چطور   نشانَش  دندان هایش قطع کرد. سپس سِگ آبی  با  را 
و  انداختِن درخت ها روی رودخانه سد درست می کنند  و  بریدن  با 

البالی  جاهای خالی را با ِگل و الی و برگ پُر می کنند.
سِگ آبِی رئیس گفت: »حاال می آیی خانه ی مرا ببینی؟ «

او واسباشاس را به خانه ی تمیزش که از خاِک ُرس درست شده 
بود.  شده  فرش  نی  با  زمین  کرد.  راهنمایی  بود  قیف  شبیه  و  بود 
همسِر سِگ آبی و دخترش از غریبه با مهربانی استقبال کردند. سپس 
مشغوِل آماده کردِن غذا شدند و خیلی زود بشقاب هایی پُر از  سپیداِر 
پوست کنده و پوسته ی درخِت توسکا برای خوردن آوردند. واسباشاس 
از مزه ی غذا خوشش نیامد، اما موفق شد چند تکه از آن را بخورد. 
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انگار سگ های آبی از غذا خیلی لذت بردند.
و  مهربانانه  برخوردهای  از  و  می کرد  نگاه  دختر  به  واسباشاس 
بود.  آمده  خوشش  می گذاشت  پدرش  به  که  احترامی  و  ظریفش 
او در  به همسرِی  را  آیا دخترش  از رئیس پرسید که  هنگاِم عصر  
می آورد؟ رئیس خیلی از این پیشنهاد خوشحال شد چون واسباشاس 

را دوست داشت.
سِگ آبی همه ی حیوان ها را به مهمانی ای که قرار بود فردا برگزار 
اول  رسیدند.  سر  کم کم  مهمان ها  بعد  روِز  صبح  کرد.  دعوت  شود 
از همه سگ هاِی آبی رسیدند و هرکدام  با خود روی ُدِم صافشان 
هدیه ای  از ِگل ُرس آورده بودند. سپس سمورها رسیدند و هر کدام 
دیرتر  کمی  بودند.  آورده  خود  با  بزرگ  ماهِی  یک  دهانشان  توی 
مینک ها و  موش های آبی از راه رسیدند و همه از پذیرفتن دعوِت 

سِگ آبی رئیس خیلی به خود می بالیدند.
هنگامی که همه ی حیوان ها دور هم جمع شدند، سگ های آبی بیِن 
خودشان یک شورا تشکیل دادند. پس از چندی صحبت و مشورت، 
از دیگر حیوان ها خواهش کردند که به دنبالشان بروند. کمی که به 
سمِت پاییِن رودخانه رفتند متوقف شدند. هر یک از سگ های آبی 
تکه ی ِگِل ُرسی را که با خودش آورده بود برداشت و کناِر رودخانه 
به ساختِن یک خانه ی گنبدی شکل  گذاشت. سپس شروع کردند 
با تکه های کوچک درخت و خاِک ُرس. پس از ساعت ها کاِر مداوم 
تا جشن  رئیس  خانه ی  به  برگشتند  همه  و  تمام شد  خانه  ساخِت 

بگیرند.
وقتی غذا تمام شد، مرِد حلزونی و خانِم سِگ آبی به سوی خانه شان  
که هدیه ی  عروسی شان از طرِف سگ های آبی بود به راه افتادند و در 
آن خانه به خوبی و خوشی با هم برای همیشه زندگی کردند. چندین 

سال  بعد فرزندانشان قبیله ی اوِسیج بومیاِن آمریکا نام گرفتند.
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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


مشکالت  شده ترین  شناخته   از  یکی  باال«  »کلسترول 
آزمایشگاهی است که افراد در برگه آزمایش خود با آن مواجه  اند. ولی آیا به 
اندازه ای که با نام آن آشنا هستند به خطرات و راه های درمان و یا پیشگیری 
آن هم واقفند؟ این پرسشی است که در این مطلب سعی شده است، پاسخ 

داده شود. 
کلسترول ماده ای مومی شکل است که در چربی داخل خون یافت می شود. 
بدن برای ادامه حیات به این ماده نیاز دارد و با استفاده از آن هورمون هایی 
مانند تستوسترون یا استروژن را می سازد. این ماده در ساختار ِغشای سلولی 
و ویتامین D نیز وجود دارد. در حدود 80 درصد کلسترول بدن توسط کبد 
ساخته می شود و بقیه از طریق مصرف غذاهای حیوانی و لبنیات به بدن وارد 

می شود.
با اتصال به پروتئین حرکت می کند و به این ترکیب  کلسترول در خون 
خون  در  را  کلسترول  که  پروتئینی  به  بسته  می شود.  گفته  لیپوپروتئین 
حمل می کند، کلسترول به دو دسته LDL  »لیپوپروتئین با تراکم کم« یا 
»چربی خون بد« و HDL »لیپوپروتئین با تراکم باال« یا »چربی خون خوب« 
تقسیم بندی می شود. LDL از طریق خون به عروق می رسد و در دیواره آن ها 

مادر بیماری های 
قلبی عروقی

مهرنوش اردالن یکتا 
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رسوب و عروق را باریک و سخت می کند، 
را  اضافی  کلسترول   HDL حالی که  در 

جمع  کرده و به کبد بر می گرداند.

نشانه کلسترول باال
و  ندارد  عالئمی  هیچ گونه  باال  کلسترول 

باال  به  انجام آزمایش خون می توان  با  تنها 
بودن کلسترول پی برد.

چرا کلسترول باال خطرناک است؟
به  تمایل  باال   LDL شد،  گفته  که  همان طور 
رسوب در دیواره عروق و باریک کردن رگ ها 

از عروق  یکی  در  امر چنانچه  این  دارد که 
مغزی اتفاق بیفتد و خون رسانی به قسمتی 
سکته  به  منجر  کند،  مسدود  را  مغز  از 
مغزی و اگر در قلب اتفاق افتد منجر به 

سکته قلبی می شود.
باید به این نکته توجه داشت که بعضی از 

علل »کلسترول باال« مانند ژنتیک از کنترل 
سبک  مانند  دیگری  علل  ولی  هستند،  خارج 

یا رژیم غذایی غیر سالم  زندگی غیرفعال، چاقی و 
عواملی هستند که قابل کنترل و اصالح هستند.

عوامل خطر کلسترول باال
عواملی که ممکن است کلسترول بد خون را 

افزایش دهند:
• رژیم غذایی غیر سالم: خوردن چربی های 

محصوالت  در  که  ترانس  چربی  و  شده  اشباع 
حیوانی و یا بعضی از بیسکویت ها یا کلوچه های 

صنعتی وجود دارد می تواند کلسترول 
خون را باال ببرد.

 ۳0  BMI داشتن  چاقی:   •
 102 کمر  دور  یا  و  باالتر  و 
آقایان  در  باالتر  و  سانتی متر 
در  باالتر  یا  سانتی متر   89 و 
خانم ها، آن ها را مستعد داشتن 

کلسترول باال می کند.
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•  نداشتن فعالیت: ورزش و فعالیت بدنی به باال رفتن میزان چربی خوب 
خون کمک می کند.

• سیگار: سیگار کشیدن به دیواره عروق خونی آسیب می  رساند و رگ 
را برای رسوب چربی بر روی دیواره مستعدتر می کند. سیگار همچنین 

میزان HDL  خون را پایین می آورد.
وارد  آسیب  بدن  شریان های  داخلی  الیه  به  خون  باالی  قند  دیابت:   •

می کند و باعث باال رفتن LDL  و پایین رفتن HDL  خون می شود.

چه کسانی و در چه زمانی باید کلسترول خون را چک کنند؟
انجام آزمایش برای تشخیص کلسترول باال برای افراد زیر توصیه می شود:

▪ تمامی مردان باالی 40 سال؛
▪ تمامی زنان باالی 50 سال یا زنان یائسه شده؛

▪ افراد دیابتی؛
▪ افراد مبتال به فشارخون باال؛
▪ افراد با سابقه مصرف سیگار؛

▪ افراد با چربی باالی دور شکمی؛
▪ سابقه خانوادگی از بیماری قلبی یا سکته مغزی زودهنگام؛

▪ شواهدی از بیماری های عروقی.

آسپرین شماره ۳0/26 شهریور ۱۳۹۷/ 46



P
ho

to
 b

y 
W

in
e 

D
ha

rm
a 

on
 U

ns
pl

as
h

˂

درمان
با توجه به میزان کلسترول خون و عوامل خطری که وجود دارد، پزشک در 
مورد درمان و این که نیاز به مصرف داروی کاهنده کلسترول وجود دارد یا نه، 
تصمیم گیری می کند. اما تغییر سبک زندگی به نوع پرتحرک به همراه ورزش 
منظم، کاهش وزن به میزان معقول و استفاده از غذاهای سالم، روش های کلی 

است که هم به درمان و هم به پیشگیری می تواند کمک کند.

غذاهایی برای سالمت قلب و عروق
▪ اجتناب از منابع غذایی غنی از چربی اشباع مانند گوشت قرمز، محصوالت 
البته  مرغ.  تخم  زرده  و  پرچرب  لبنی  محصوالت  و  شده  فرآوری  گوشتی 
مطالعات اخیر در مورد مصرف لبنیات بدون چربی و زرده تخم مرغ تناقضاتی 
یافته اند؛ اما فعال توصیه می شود بیشتر از 7 عدد زرده تخم مرغ در هفته در 

صورت چربی خون باال استفاده نشود. 
▪ استفاده از روغن های سالم تر مانند روغن زیتون و یا روغن کانوال و یا مصرف 

آووکادو، بادام، گردو و پی کان که منابع چربی های سالم هستند.
مواد  در قسمت  که  غذایی  مواد  تمام  ترانس.  از مصرف چربی های  پرهیز   ▪
کرده  ذکر  را   "Partially Hydrogenated Oils" عبارت   دهنده،  تشکیل 

باشند، شامل چربی ترانس هستند.
▪ از مواد غذایی که از »کل دانه غالت« یا »شبه غالت« تهیه شده اند، مانند 
نان سبوس دار و برنج قهوه ای استفاده کنید. مصرف جوی دو سر و سبوس جو 

نیز بسیار مفید است.
▪ مصرف میوه و سبزی فراوان و کاهش اسنک های صنعتی.

▪ در نوشیدن الکل اعتدال را رعایت کنید.
▪ استفاده بیشتراز ماهی در زنجیره غذایی نسبت به گوشت قرمز و مرغ. 

دو اصل داشتن فعالیت مناسب و تغذیه سالم، دو رکن اصلی سالمت عمومی 
بدن است که توجه به آن می تواند داشتن زندگی سالم و با کیفیت را تضمین 

کند.
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گرفتگی  دچار  قبل  روز   ۲ از  که  هستم  ساله   ۳۰ آقایی  سالم  با 
عضالت گردن شده ام. درد در ابتدا بسیار شدید بود و االن کمی 
بچرخانم.  اطراف  به  را  گردنم  نمی توانم  ولی همچنان  است  بهتر 

برای بهبودی سریع تر چه کاری باید انجام دهم؟

با سالم به شما دوست عزیز. گرفتگی گردن مشکل شایعی است که در 
بیشتر مواقع به خصوص در جوانان به دنبال قرار گرفتن بدن در وضعیت 
ثابت به صورت مداوم مانند نشستن مداوم در وضعیت اشتباه، به وجود 

می آید.
 ولی علل دیگری مانند دیسک گردن نیز می تواند  در این عارضه نقش 
با  یا  باشد. در صورتی که گرفتگی گردن تان بسیار شدید است  داشته 
عالیمی چون بی حسی یا ضعف یا ِگزِگز در گردن یا دست همراه است، 
حتما باید به پزشک مراجعه کنید. اما به نظر می رسد در مورد شما با 

توجه به بهبودی نسبی که ذکر کردید، مشکل تنها عضالنی است. 
مانند  ندارند  نیاز  پزشک  نسخه  به  که  مسکن  داروهای  از  می توانید 
ایبوبروفن، ناپروکسن سدیم و یا استامینوفن جهت کاهش درد و التهاب 
تدریج  به  ِکِششی  سبک  ورزش های  از  آن  همراه  به  و  کنید  استفاده 
استفاده کنید؛ البته به حدی که به گردن فشار نیاید و درد افزوده نشود. 
روش آخر این که از کمپرس گرم یا دوش آب گرم چندین بار در روز 

استفاده 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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شروع از ۲۲ سپتامبر
فرهنگسرای سینا
اطالعات بیشتر

http://goo.gl/cXJeys


نگاهی به نخستین 
و مهم ترین 

انتخابات استان کبک
سال  سپتامبر  و  اوت  در  کبک  استان  انتخابات  اولین 
1867 برپا شد. دو نماینده حزب محافظه کار و لیبرال باید با یکدیگر 
به رقابت می پرداختند. نماینده حزب محافظه کار پییر جوزف اولیویه 
لیبرال،  نماینده جناح  و   Pierre-Joseph-Olivier Chauveau شاوو 
Henri-Gustave Joly de Lotbi- لوتبینیه  هنری گوستاو جولی دو 

nière نام داشتند. حزب محافظه کار که به حزب آبی هم معروف بود، 
طرفدار جامعه روحانیون و مذهبی ها بود. این حزب همیشه در مقابل 
از  جزئی  لیبرال  جناح  که  قرمز  حزب 
کاتولیک  کلیسای  منافع  بود،  آن 
جناح  می کرد.  حفظ  را  کبک  در 
لیبرال، که از دو جناح شورشیان 
آزادی خواه و جناح قرمز منشعب 
مقابل  در  همیشه  شده بود، 
مسائل  در  آن  دخالت  و  کلیسا 
از  یکی  می گرفت.  موضع  جامعه 
جناح،  این  شاخص  چهره های 
Louis-Jo-  لویی جوزف پَپینو 

seph Papineau بود. 
انتهایی  سال های  در 
میالدی  نوزدهم  قرن 
بسیار  کبک  جامعه 
مذهبی و سنتی بود 

مریم ایرانی

McCord Museum:منبععکس
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در سال 1867  استان کبک  اول  انتخابات  در  که  بود  و طبیعی 
هم نماینده جناح محافظه کار بیشترین رای را بیاورد. در نتیجه 
اولیویه شاوو  پییر جوزف  رای،  مقابل 12  در  رای  داشتن 51  با 
توانست اولین انتخابات را ببرد. او یک وکیل باتجربه و حاذق بود 
که سال ها در محافل حقوقی و سیاسی کبک سیتی عضویت داشت 
و یکی از بنیانگذاران انجمن ژان باپیست در کبک بود که نقش 
ایفا  آنان  منافع  و  زبانان  فرانسوی  جامعه  تقویت  در  تاثیرگذاری 
می کرد. بنابراین جای تعجب نیست که او بتوان رای مردم را برای 
خودش به دست بیاورد. او مدتی هم بعنوان استاد حقوق دانشگاه 

الوال مشغول تدریس بود. 
هنری  یعنی،  کبک  اتخابات  دوره  اولین  لیبرال  حزب  نماینده 
گوستاو جولی دو لوتبینیه که شانسی در مقابل حزب محافظه کار 
نداشت، بعدها  توانست در سال 1872 انتخابات را برنده شود. با 
از  به یکی  بعدها تبدیل  نبود ولی  تندرو  لیبرال  او نخست  اینکه 
حامیان سرسخت جناح قرمز شده بود. او از خانواده ای فرانسوی در 
سوییس متولد شده بود ولی به سمت انگلیسی زبان ها هم تمایل 
داشت. به همین دلیل برای کابینه فدرال هم چندین بار انتخاب 
شد و در نهایت در سال های1897 تا 1900 بعنوان وزیر در کابینه 
که  بود  لیبرالی  نماینده  پنج  از  یکی  او  کرد.  پیدا  فدرال حضور 
انتخابات  از محافظه کارها در  لیبرال ها  بازهم  در سال 1878 که 
آن  علیه  و  داشتند  اعتراض  شدید  سانسور  به  خوردند  شکست 

جنبشی به راه انداختند. 
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تا سال های 1897، حزب محافظه کار همیشه بر حزب لیبرال پیروز بود 
ولی از آن سال به بعد ورق برگشت و دیگر تا اوایل دهه 19۳0 در کبک، 

محافظه کارها نتوانستند برنده انتخابات باشند. 

انتخاباتی  انتخاباتی که کبک به خودش دیده است چه  مهمترین 
بود؟

دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز در تاریخ کبک تا به حال رخ داده است 
که هر دوی آن ها رفراندومی در ارتباط با جدایی کبک از کانادا بوده است. 
اولین رفراندوم در سال 1980 رخ داد. این رفراندوم از سوی حزب کبکی 
Parti Québécois فراخوان عمومی داده شد.  این انتخابات در تاریخ 20 
ماه مه سال 1980 برگزار شد و در حدود 59.56 درصد مردم در برابر 
40.44 درصد رای به ماندن کبک در کانادا دادند. یکی از تاثیرگذارترین 
چهره های موافق جدایی طلبی در کبک و حزب Parti Québécois رنه 
لِِوک Parti Québécois بود که این ایده را نخستین بار مطرح کرد. در 
انتخاب  از  بعد   Robert Bourassa بوراسا  روبرت  میالدی  سال 1976 
حزب کبک به مردم قول داد برای جدایی کبک از کانادا تمام تالشش را 
بکند. تا قبل از او، دولت کبک با دولت نخست وزیر وقت کانادا پییر ترودو 
پدر نخست وزیر فعلی یعنی جاستین ترودو بشدت درگیر بود. ولی با این 
حال به دلیل اینکه او چهره منفوری در بین فرانسوی های کبکی نبود تا 
زمانی که او بر سر قدرت بود دولت ِرنه لِوک به طور جدی دم از جدایی 
فراخوان  لِِوک  رنه  باالخره   ،1979 سال  ژوئن  ماه   21 در  نزد.  کانادا  از 
بزرگترین رفراندوم جدایی کبک از کانادا را صادر کرد ولی جواب مردم به 

سوال موافقت با جدایی طلبی یک »نه« بزرگ بود.
اکتبر سال 1995 مردم در یک  و در روز ۳1  بعد  در حدود 15سال 
همه پرسی بزرگ و بی نظیر با درصد باالیی در حدود 9۳.52% مشارکت 
مقابل  در  »نه«  پاسخ  مردم   %50.58 بود.  منفی  پاسخ  هم  باز  کردند. 
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49.42% پاسخ »بله« دادند. البته رقابت بسیار سنگین و تنگاتنگی بود 
که کبک در کانادا باقی بماند و به این ترتیب هنوز بخشی از این کشور 
بزرگ و پهناور باشد. جالب این بود که بسیاری از کسانی که قبال در کبک 
ساکن بودند و برای کار یا زندگی به جاهای دیگر مهاجرت کرده بودند 
برای این انتخابات خود را به کبک رساندند تا  از حضور در جمع بقیه جا 
نمانند. ژاک شیراک، رییس جمهور وقت فرانسه در مصاحبه ای با لری 
کینگ و شبکه تلویزیونی سی ان ان اعالم کرده بود که اگر این جدایی 
رای مثبت بیاورد، دولت فرانسه آن را به رسمیت خواهد شناخت. اما این 
نیفتاد. هنوز هم در کبک کسانی هستند که به این جدایی فکر  اتفاق 
می کنند و هر از چندگاهی شعار استقالل می دهند ولی تا به امروز موفق 

به نشاندن حرفشان به کرسی نشده اند.  
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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

