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مجمع عمومی سازمان ملل امسال شاهد حوادث عجیب و غریب بسیاری 
بود اما شاید برای ما کانادایی های ایرانی تبار حضور دونالد ترامپ در این 

مجمع از همه مهمتر بود. 
اول اینکه ترامپ در سخنرانی خود حسابی به ایران تاخت و این کشور 
را تامین کننده مالی اصلی تروریسم معرفی کرد. روی همین تعریف ساده، 
بپیوندند  ایران  آمریکا در تحریم و منزوی ساختن  به  تا  از دنیا خواست 
تا زمانیکه رژیم ایران دست از رویکرد فعلی خود بردارد. او در انتها هم 

فراموش نکرد که حساب »مردم« را از دولت جدا کند.
تحریم های ایران هنوز نیامده، »مردم« را به زانو درآورده است. گرفتاری 
ها و فشارها آنقدر گسترده است که دود آن به این سر دنیا هم رسیده 
این  اصلی  مطلب  است.  کرده  خود  درگیر  را  زیادی  تازه مهاجران  و 
شماره مجله »مداد« به فشار وحشتناک کاهش شدید ارزش ریال بر 
دانشجویان ایرانی در کانادا پرداخته است. دانشجویانی که باید هزینه 
از جیب  را  بقیه شهرهای کانادایی  یا  تحصیل و زندگی در مونترال 

خودشان پرداخت کنند.
اما این، همه تاثیر ترامپ بر جامعه ایرانی تبار کانادا نبود. دومین 
گزارش ها  بازمی گردد.  ترودو  با جاستین  او  رفتار  به  ترامپ  تاثیر 
حاکی از آن است که ترامپ در طی این اجالس بارها درخواست 
به  پاسخ  در  او  است.  رد کرده  را  برای مالقات  ترودو  جاستین 
پرسش خبرنگاری این مالقات را بی فایده خواند. چون مذاکرات 

به زعم او در مسیر خوبی پیش نمی رود.
بازگرداندن تحریم های ایران و لغو نفتا از وعده  های انتخاباتی 
ترامپ بود. دو وعده  ای که او با عملی کردنشان کامیونیتی 
کوچک ما را از هر دو سو در فشار قرار داده است. با لغو 
فیمابین، صنایع فوالد،  قراردادهای  نفتا و مذاکره مجدد 
آلومینیوم و به زودی خودروی کانادا با مشکالت بسیاری 
روبرو خواهند شد. صنایعی که مشتری عمده آنها ایاالت 

متحده آمریکا بود. این یعنی اقتصاد روی موج نوسان!

ترامپ و مجمع عمومی سازمان ملل
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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



اکتبر ماه قهوه با طعم کدو حلوایی 
و هالویین است. با نزدیک شدن به هالویین 

زامبی های مونترال آماده می شوند 
تا روز 27 اکتبر خیابان های شهر را 

بار دیگر تسخیر کنند
پوریا ناظمی/ راهپیمایی سال 2014
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پنج شنبه 4 اکتبر، ساعت 19:30
Maison de la culture Frontenac : محل اجرا

»هلن زیبا« از آثار اُپرایی Jacques Offenbach، موسیقی دان فرانسوی با 
اصلیت آلمانی، قرن 19 میالدی است. زمانی که ونوس الهه ی زیبایی، عشق 
 ،Pâris و اغواگری، در اساطیر رومی، عشق هلن ملکه ی اسپارت را به پاریس
اندیشه تصاحب عشق هلن می افتد. هلن همسر  وعده می دهد، پاریس به 
پادشاه منالئوس است. این اپرای زیبا به تدابیر پاریس برای 
به دست آوردن قلب هلن، و تالش های هلن برای  
فرار از افتادن در دام عشق پاریس می پردازد.
پیش درآمد  پاریس  و  هلن  داستان 
حماسه معروف ایلیاد است که در آن 
به داستان نبردی پرداخته می شود 
و  پاریس  با  هلن  فرار  پی  در  که 
به انتقام جویی این رابطه صورت 

می گیرد.
نشانی      این  به  بلیت  تهیه  برای 

مراجعه نمایید.

پژواک استانبول 

هلن زیبا 

LES ÉCHOS D’ISTANBUL

پنج شنبه 4 اکتبر، ساعت 13:30
محل نمایش : 

Maison de la culture Claude-Léveillée
شهر استانبول روز به روز بیشتر به سرمایه داری روی 

می آورد. محله های فقیرنشین کم کم تخریب شده و مردم این 
محله ها بی خانمان می شوند. فروشندگان خیابانی هم که از پنجاه سال 

پیش تابه حال به این حرفه مشغول هستند، از کار بی کار می شوند.
با کنار گذاشته شدن آن ها گویی فرهنگ و سنتی دیرینه نیز شکسته 
به کارگردانی  فیلم مستند در سال 2017،  این  بین می رود.  از  و  شده 

Giulia Frati ساخته شده است. 
برای تهیه بلیت به این نشانی     مراجعه نمایید.

موسیقی

تئاتر

LA BELLE HÉLÈNE

بع
من

˂
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پنج شنبه 4 اکتبر، ساعت 20 
Maison de la culture Claude-Léveillée : محل نمایش

این فیلم ادای احترامی است به نسل اول بومیان کانادا و مبارزاتی که 
برای شناخته شدن حقوق آن ها در این کشور انجام شده است. موسیقی 
از جایگاه مهمی برخوردار است، به همت یک گروه  که در این فیلم 

از قطعات  الهام  با  بااستعداد،  کانادایی  موسیقی 
فیلم  است.  ساخته شده  بومیان  موسیقی 

مستند »راست به جلو« به کارگردانی 
محصول    Marie Clements

سال 2017 کشور کانادا است. 
انگلیسی و  زبان  به  فیلم  این 
پخش  فرانسه  زیرنویس  با 

خواهد شد.
این  به  بلیت  تهیه  برای 

نشانی    مراجعه کنید

جمعه 5 اکتبر، ساعت 19:30
Église Saint-Joseph : محل اجرا

عنوان  با  را  خود  موسیقی  کنسرت   Laetitia Zonzambé
Sanza Soul اجرا می کند. این کنسرت، اجرایی 
متفاوت از این هنرمند و نقطه عطفی میان 
آواز، ریتم و ملودی در قلب آفریقای 
هنرمند  این  بود.  خواهد  مرکزی 
همچنین از اِلمان های موسیقی 
خلق  در  بلوز  و  پاپ   ،soul

آثارش الهام می گیرد.
این  به  بلیت  تهیه  برای 
نشانی    مراجعه نمایید. 
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 LAETITIA ZONZAMBÉ

راست به جلو 
فیلم

موسیقی

DROIT DEVANT
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شنبه 6 اکتبر، ساعت 15
Maison de la culture Claude-Léveillée : محل نمایش

از وقتی که خرس کوچولو رفته است، خرس بزرگ حوصله اش سر می رود، 
دوست دارد تنها در النه اش بماند و هیچ کس را نبیند. 

اما یک شب وقتی در خواب فرورفته است، 
او  مالقات  به  رؤیایش،  در  نفر،  یک 

می آید. یک نفر صدایش می زند. 
خرس  قهوه ای،  بزرگ  خرس 

کوچک سفید را به فرزندی 
قبول می کند. این نمایش 
برای کودکان 3 تا 6 سال 

در نظر گرفته شده است.
این  به  بلیت  تهیه  برای 
نشانی   مراجعه نمایید. 

یکشنبه 7 اکتبر، ساعت 14
Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord : محل نمایش

ِمرال )Méral( هشت سال دارد و به تازگی به شهر جدیدی نقل مکان کرده 
است. اما دوست پیدا کردن در شهر جدید کار آسانی نیست. خوشبختانه 
ِمرال توانسته است که با یک موش کوچولو که به شکل مخفیانه در 
اتاق او زندگی می کند، دوست شده، تنهایی 
خود را باوجود او پر کند. ِمرال و موش 
که  می شوند  موفق  کوچولویش 
طبیعت،  کالس های  شروع  با 
کنند.  پیدا  زیادی  دوستان 
کارگردانی  به  فیلم  این 
Simone van Dus-

ساخته شده   seldorp
 6 کودکان  برای  و 
مناسب  باال  به  سال 

است.

ماجراجویی در قلب طبیعت 

گوله کوچولوی دوست داشتنی من 
MA PETITE BOULE D'AMOUR

AVENTURES EN PLEINE NATURE
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تئاتر 
کودکان

فیلم 
کودکان 
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کبک، دوشنبه انتخاب می کند
جایگاه مهاجران در برنامه انتخابات کبک 

از آنجایی که مسئله مهاجرت و جذب در نیروی کار در 
بازار کار فرانسه زبان کبک از جمله مسائلی است که جامعه ایرانی مونترال 
برنامه های  و  وعده ها  از  نیست خالصه ای  بد  است،  روبرو  آن  با  همواره 
احزاب کبک را در زمینه مهاجرت، بازار کار و پذیرش تازه واردان به بازار 

کار استان را با هم بررسی کنیم.
مهاجرت و معضالت هویتی و تبعیض از جمله مسائل شاخص مطرح 

شده در کمپین های انتخاباتی استان کبک قرار دارند.
کمپین های  در  شده  منتشر  بحث های  و  گفتگوها  داغ ترین  از  برخی 
تبلیغاتی بر این نکته تاکید دارند که قوانین مهاجرت باید به گونه ای تغییر 
یابند تا دولت استان بتواند روی انتخاب مهاجران، تعداد پذیرفته شدگان 

و نحوه صحیح جذب آن ها در بازار کار کنترل بیشتری داشته باشد.
تمامی احزاب سعی می کنند دیدگاه خود را درباره مهاجرت و مهاجران 
در دید عموم بگذارند و دست کم کسانی را که هنوز تصمیم مشخصی 
مهاجرت،  برنامه های  که  کنند  متقاعد  ندارند،  رو  پیش  انتخابات  برای 
و  بهترین  خودشان  حزب  گوناگونی  و  سکوالریسم  تازه واردها،  جذب 

سودمندترین برنامه ها برای ساکنین کبک است.

  فرمهر امیردوست
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کار  بازار  در  کار،  نیروی  در  جذب  و  مهاجرت  مسئله  که  آنجایی  از 
فرانسه زبان کبک از جمله مسائلی است که جامعه ایرانی مونترال همواره با 
آن رو در رو است، بد نیست خالصه ای از وعده ها و برنامه های احزاب کبک 
را در زمینه مهاجرت، بازار کار و پذیرش تازه واردان به نیروی کار کبک را 

با هم بررسی کنیم.

احزاب در خصوص قانون مهاجرت چه وعده هایی داده اند؟
انتخابات جاری چهار حزب اصلی استان برنامه های خود را به ترتیب  در 

زیر درباره مهاجران و مهاجرت بیان کرده اند.
ائتالف آینده کبک )CAQ( قول داده که تعداد مهاجران پذیرفته شده 
در کبک را تا بیست درصد کاهش دهد – از 50 هزار نفر فعلی به 40 هزار 
نفر – اما در عین حال بودجه فعلی خدمات ورود و استقبال مهاجران را 

حفظ کند.

دیگر وعده های ائتالف آینده کبک این ها هستند:
• تسریع و بهینه سازی فرآیند ارزیابی توانایی ها و گواهینامه های خارجی 
با  متناسب  از شغل های  بتوانند  مهارت  دارای  تازه واردان  بدین ترتیب  که 

سطح تحصیالت و مهارت خود برخوردار شوند.
• الزام گذراندن امتحانات فرانسه و »اطالع از ارزش های کبک« در عرض 

سه سال از زمان ورود مهاجران برای کسب مدرک پذیرش استانی.
اینکه  تضمین  و  دریافت شکایات  برای  فرانسه  زبان  انتصاب کمیسون   •

فرانسه، زبان عمومی کبک باقی خواهد ماند.
همبستگی کبک )کبک سولیدر( با هدف انعکاس بافت جمعیتی کبک 
اقلیت های  درصد  سیزده  و  غیراکثریت،  فرهنگ های  از  درصد  )هجده 
ملموس( در نیروی کار، بخش خصوصی را ملزم به تسریع استخدام نیروی 
کاری با زمینه های فرهنگی و زبانی مختلف می کند، بدین ترتیب یک در 

هر چهار استخدام نیروی تازه از گروه های فوق الذکر خواهند بود.
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دیگر وعده های این حزب عبارتند از:
• افزایش سه برابری بودجه چهار میلیون دالری ساالنه کمک 

به مهاجران و اقلیت های ملموس برای جذب در بازار کار.
که  کبک  سراسر  در  مهاجران  از  استقبال  مراکز  تاسیس   •
خدمات عمومی )اعم از کالس فرانسه، جستجوی کار، ارزیابی 
این  می دهد.  قرار  مهاجران  اختیار  در  را  غیره(  و  گواهینامه، 

مراکز مهاجران بیشتری را به منطقه جذب خواهد کرد.
• همکاری با سازمان های حرفه ای برای تسهیل ارزیابی مدارک 

و گواهینامه ها.
به  کمک  برنامه های  و  اقدامات  بودجه  برابری  دو  افزایش   •

مهاجران برای یادگیری فرانسه و جذب در جامعه.
به  که  برنامه هایی  در  دالری  میلیون  پنج  سرمایه گذاری   •
مهاجران با مهارت های حرفه ای )مانند بخش سالمت، مهندسی، 
حقوق، و غیره( کمک می کنند تا مدارکشان را به تایید رسمی 

کبک برسانند.
حزب لیبرال های کبک تعداد مهاجران ساالنه را در حدود 50 
اما بودجه استقبال و جذب و آموزش  هزار نفر حفظ می کند، 
به 135 میلیون  را در عرض پنج سال  بازارکار  و  فرانسه  زبان 

دالر می رساند.
دیگر وعده های لیبرال ها بدین ترتیب است:

با هدف  به مناطق شهری  • ده میلیون دالر کمک پنج ساله 
بر موقعیت های شغلی  با تمرکز  نیاز نیروی کار  برطرف کردن 
مناسب برای تازه واردان کبک. نقشه نیازهای بازار کار به انتخاب 
به  و  می کند  کمک  آینده  در  کبک  اقتصادی  مهاجران  بهتر 

مهاجران نیز کمک می کند تا سریع تر در جامعه جذب شوند.
برای  مناطق شهری  به  دالر  میلیون  پانزده  پرداخت ساالنه   •
تشویق جذب و استخدام نیروی کار از خارج که به سازمان های 
جامعه  در  مهاجر  جذب  به  کمک  کارهای  و  کسب  با  همکار 

اختصاص خواهد یافت.
کالس های  بهینه سازی  برای  دالر  میلیون  ساالنه ده  هزینه   •

زبان فرانسه برای بازار کار.
پارتی کبکوآ مهاجران را ملزم به داشتن سطح متوسط زبان 
در  سرمایه گذاری  و  می کند  استان  به  ورود  از  قبل  فرانسه 

کالس های زبان فرانسه برای مهاجران را افزایش خواهد داد.
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دیگر وعده های »کبکی ها« عبارتند از:
تحصیالت  و  تجربه  مهارت،  مدرک،  تایید  برنامه های  بهینه سازی   •

تازه واردان به شکلی که همگی در یک مرکز متمرکز باشند.
• توسعه برنامه PRIME و دیگر برنامه های کارآموزی.

• بهینه سازی برنامه هایی که به مهاجران و اقلیت های ملموس کمک 
می کند تا به بازار کار بپیوندند.

• ارائه فرآیند »رزومه بی نام« برای کاریابی در بخش عمومی به منظور 
پیشگیری از تبعیض بر اساس نام.

بروز تبعیض در ضمن  بازرسی و جریمه در صورت  ایجاد سامانه   •
استخدام.

• بررسی فرآیندهای استخدامی اقلیت ها در بخش عمومی و ایجاد 
دستور العمل برای استخدام اقلیت ها به عنوان یکی از الزامات ترفیع 

مدیران نیروی انسانی.
• ارائه برنامه آگاهی عمومی و کمپین ضدتبعیض در استخدام، اسکان 

و غیره.
در  تازه واردان  درصدی   25 اسکان  تضمین  برای  برنامه ای  ایجاد   •

مناطق.
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Où sommes-nous?

تعریف هر حجم، شیء یا اثری از زمانی که به شکل 
تبدیل  نهایی  محصولی  به  که  لحظه ای  تا  می شود  مطرح  ایده 
می گردد، می تواند بنا به فضایی که در آن به وجود آمده است متغیر 
باشد. در هنرهای تجسمی، یا در هر اثری که در آن معنا و مفهوم 
دراماتیک،  و  تا هنرهای تجسمی  ادبیات گرفته  از  مطرح می شود، 
مکانی که اثر در آن شکل می گیرد، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
این جایگاه ویژه می تواند براثر عوامل جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی 

و اجتماعی و غیره به وجود بیاید.
این امر بدان معنا است که هر اثری که خلق می شود، با توجه به 
فضایی که در آن رشد کرده و با تأثیراتی که از محیط اطراف خود 
باشد. به همین دلیل اگر  می گیرد، می تواند معنی متفاوتی داشته 
همان اثر در محلی دیگر و در شرایطی متفاوت به بار نشیند، حتماً 
به شکلی جدید با دنیای بیرون خود ارتباط برقرار می کند. با توجه 
به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره که ذکر شد، برداشت 
از هر اثری و شیوه ی تعبیر آن نیز، به همین نسبت تغییر خواهد 

کرد. 

پریسا کوکالن 

کجا هستیم؟
Oboro نمایشگاه گروهی در گالری

Credit: J. Albert, 2016 /rcaaq.org

˂
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موضوعات  از  همواره  ذکرشده،  ویژگی های  به  توجه  با  اثر  یک  خلق 
محوری و اصلی در هنرهای تجسمی بوده است. این خصوصیات محلی، 
نه تنها ذهن هنرمند و شیوه ی عمل او را تحت تأثیر خود قرار می دهند، 
بلکه می توانند به مراتب در درک مخاطب از موضوع نیز پراهمیت باشند. 
درنهایت، کجا بودن و در چه زمانی بودن می توانند تغییراتی بنیادی را 

در اثر پدید بیاورند. 
 ،Oboro گالری  در   ،Où sommes-nous هستیم«  »کجا  نمایشگاه 
 Judith Albert، Katrin Freisager، Dana آثار چهار هنرمند بانام های
Claxton و Nik Forrest را به نمایش درمی آورد. این هنرمندان هرکدام 
با تکیه بر معنایی که فضا در اثر برجا می گذارد آثارشان را خلق کرده اند. 
این تأثیرات از محل نمایشگاه، روایت تا تصویر ثابت و متحرک متفاوت 

هستند. 
فیگوراتیو  تصاویر  تا  پرفورمانس  مدیوم  از  هنرمندان  این  هنری  آثار 
گالری  از  نقل  به  می روند.  پیش  منظره،  با  بدن  ارتباط  از  انتزاعی،  یا 
برگزارکننده، این آثار به دغدغه هر هنرمند در مورد ادراک و استنباط 
از مفهوم و تمایل به ایجاد اختالل در تصویر و غنی کردن آن، با الهام از 
سبک های پیشتاز هنری، فمینیسم، استراتژی های بومی و پسا استعماری 

می پردازند.
 Oboro تا یکشنبه 28 اکتبر در گالری Où sommes-nous نمایشگاه
تا 17  از ساعت 12  تا شنبه،  از سه شنبه  این مرکز هنری  برقرار است. 
و پنج شنبه تا ساعت 19 پذیرای عالقه مندان خواهد بود. بازدید از این 

نمایشگاه رایگان و برای عموم آزاد است. 
مراجعه  نمایشگاه  این  وب سایت    به  می توانید  بیشتر  اطالعات  برای 

نمایید.

Credit: from left to right: Dana Claxton The Protector 2017 | Judith Albert Black Hole 2016 | Nik Forrest On 
site research 2018 | Katrin Freisager Landscape 2010 /  whiteframe.art

˂
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حال و هوای 
مونترال 

وقتی دالر 
اوج می گیرد

به بهانه کاهش شش برابری ارزش پول ملی ایران 
و تأثیر آن بر زندگی ایرانیان کانادا



وضع شهرام یزدان پناه است.  کرده  مهاجرت  مونترال  به  تازگی ها  امیر 
مالی خیلی خوبی ندارد. بعد از سال ها زندگی در ایران توانسته بود سقفی 
باالی سر خانواده اش جور کند و نمی خواست حاال که قرار شده مهاجرت 
را  آپارتمان  بود  کرده  فکر  خودش  با  بفروشد.  را  امید  آشیانه  این  کند 
اجاره می دهد و مهاجرت می کند به سرزمین رویاهایش. با خودش نقشه 
کشیده بود تا مدتی با پول اجاره این آپارتمان زندگی می کند تا اینکه در 
کانادا کار پیدا کند. اما با افزایش قیمت دالر در بازار ایران زندگی امیر و 
صدها ایرانی دیگر که برای گذراندن زندگی به آوردن دالر از ایران وابسته 

بودند دستخوش تغییری عمیق شد.
ترامپ،  دونالد  که  شد  آغاز  زمانی  از  دالر  قیمت  در  جدید  نوسان 
آمریکا  خروج  برای  خود  انتخاباتی  وعده  متحده  ایاالت  رئیس جمهور 
داد  قول  و  کرد  عملیاتی  را  برجام  به  موسوم  ایران  هسته ای  توافق  از 

تحریم های اقتصادی ایران را دوباره اجرایی کند.
به  تا  کرد  نزول  ایران  ملی  پول  ارزش  مرحله  چند  طی  زمان  آن  از 
حدی که این روزها اقتصاد مردم را در مرحله خطرناکی قرار داده است. 
چند هفته پیش در مداد برایتان از روزهای سخت دانشجویان ایرانی در 
ارز، خانواده  ها دیگر  برابر شدن قیمت  با چهار  اینکه  مونترال نوشتیم و 
قادر به تأمین مالی فرزندان خود در این طرف دنیا نیستند. از آن روز 
تا امروز ارزش پول ملی ایران دو برابر دیگر نزول کرد و حاال )در زمان 

نوشتن این متن( هر دالر آمریکا حدود 18 هزار تومان معامله می شود.
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تهدیدات جدید 
و در جریان  بودیم که هفته پیش  نکرده  به وضعیت موجود عادت  هنوز 
نشست عمومی سازمان ملل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو عماًل شمشیرها 
را از رو بستند و دامنه تهدیدات علیه ایران را به خط قرمز رساندند. ترامپ 
عماًل ایران را تأمین کننده مالی تروریست نامید و از کشورهای دنیا خواست 

پشت سر آمریکا جمع شوند و ایران را منزوی کنند.
از  سردر  عکس  یک  و  آدرس  یک  هم  اسرائیل  جمهور  رئیس  نتانیاهو، 
انباری در تورقوزآباد را نشان رهبران جهان داد و گفت بروید روی گوگل مپ 

اینجا را ببینید، این انبار جدید اتمی ایران است.
عملی  ایران  علیه  بر  متحده  ایاالت  جدید  تحریم های  نوامبر  اوایل  از 
می شود و هنوز شروع نشده برخی از شرکت های بزرگ و چند ملیتی از 

ایران بیرون آمده اند.
با  معامله  برای  جداگانه ای  کردن خط  باز  برای  اروپایی ها  تمایل  اظهار 
از ترس  را هم نمی شود چندان جدی گرفت چون وقتی شرکت ها  ایران 
چه  دولتی  مستقل  تجاری  خط  نکنند،  معامله  آمریکا،  بازار  شدن  بسته 
می تواند  قطعاً  درشت  و  ریز  موضوعات  این  همه  داشت.  خواهد  فایده ای 

اوضاع بازار ارز را از آنچه امروز هست متشنج تر کند.

داستان روز شماره 6/2۷ مهر ۱۳۹۷/ 20



اوضاع در مونترال
خبرنگار  با  گفتگو  در  مونترال،  در  اونیکس  رستوران  مدیر  داوری  علی 
»مداد« عنوان کرد که از آغاز سال تحصیلی جدید که همزمان با افزایش 
کار  تقاضای  که  دانشجویانی  تعداد  است،  ریال  ارزش  ناگهانی  کاهش 
پاره وقت در رستوران دارند، به شکلی تصاعدی افزایش پیدا کرده است. 
این موضوع را می توان به وضوح از بقیه صاحبان کسب وکارهای بزرگ و 

کوچک مونترال نیز شنید.
بهبهانی مدیر شرکت تجاری پاسیفیک و یکی از فعاالن اقتصادی مونترال 
که از نزدیک با بازار تبادل ارز این شهر در ارتباط است  می گوید مشاهده 
او از بازار ارز مونترال نشان از آن دارد که مردم عادی و دانشجویان با 
کوچک کردن سفره هایشان و از سر اجبار خود را با شرایط جدید سازگار 
کار جدید صورت  و  است  خوابیده  عماًل  اقتصاد  و  تجارت  اما  می کنند؛ 
نمی گیرد. او اضافه می کند که عملیات تجاری قبلی نیز آرام تر شده و در 

بعضی مواقع حتی می شود گفت تعطیل شده است.
اگر  معتقدند  که  کرده  گفتگو  زیادی  دانشجویان  با  امروز  تا  »مداد« 
اوضاع همینگونه ادامه پیدا کند مجبور خواهند شد ادامه تحصیل را رها 
کرده و به ایران بازگردند. خانواده های مهاجر فراوانی نیز هستند که روی 
تأمین  از طریق  مالی زندگی مهاجری خود در سال های نخست  تأمین 
ارز از درآمد جاری در ایران حساب باز کرده بودند. آن ها نیز حاال مجبور 

شده اند فوراً در شرایط زندگی شخصی خود تحولی به وجود آورند.
او  مشاهده  خصوص  در  »مداد«  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  بهبهانی 
به  ارزی هر کشوری به شدت  ایران گفت: »اقتصاد  ارز  بازار  از وضعیت 
سیاست خارجی آن کشور بستگی دارد. ارتباطات، دوستی ها و دشمنی ها 
است که دستمایه اعتماد، سرمایه گذاری و تبادل کاال و پول بین کشورها 

می شود و ارزش پول یک کشور را دستخوش تغییر می کند.«
او در ادامه ضمن اشاره به حباب قیمت و افزایش روانی قیمت ارز در 
ایران برای دهه ها توسط نفت، فرش و پسته  ایران اشاره کرد: »اقتصاد 
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است  دنیا حیاتی  برای  بعضی هایشان  که  کاالهایی  است.  تعریف شده 
بخش  که  کاالست  قلم  دارد. همین چند  تفننی  دیگر جنبه  بعضی  و 
عمده و مؤثر ارز مورد نیاز ایران را وارد آن کشور می کند و وقتی سایه 
تحریم ها روی این کاالها انداخته می شود، حجم سفارش ها اندک اندک 
کاهش می یابد و نقدینگی کشور برای واردات کاالهای ضروری ذخیره 
می شود. موضوعی که کمبود ارز در سطح بازار به وجود می آورد و خود 
باعث تهییج روانی بازار می شود. این موضوع گردابی است که خود به 

خود به کاهش ارزش پول یک کشور منتهی می شود.«
سایر  که  دیگری  موضوعی  پول،  ارزش  روانی  کاهش  از  جدای 
کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید کرده اند بحث تورم و افزایش نقدینگی 
بغزیان، عضو  آلبرت  از  نقل  به  ایسنا  برای مثال  ایران است.  در داخل 
هیات علمی دانشگاه تهران نوشته است که افزایش تورم در داخل ایران 
باعث کاهش قدرت خرید و ارزش ریال می شود. این موضوع به خودی 
مطمئنی  منبع  عنوان  به  دالر  خرید  برای  تقاضا  افزایش  موجب  خود 
این  به  بازار  به  دارایی ها می شود. هجوم  ارزش  نگه داشتن  ثابت  جهت 
ارزش پول  و  تقاضا می شود  و  بین عرضه  ثبات  باعث عدم  دلیل خود 
ملی کاهش می یابد. این کاهش خود باعث افزایش تورم می شود و بدین 
تریت کشور وارد گردابی می شود که برای آرام کردنش هزینه زیادی 

باید پرداخت شود. 
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دخل به ریال، خرج به دالر
نوسانات قیمت ارز و مشکالت ناشی از آن توجه بسیاری از ایرانیان مهاجر 
در خارج از کشور را به خود جلب کرده است. مدتی پیش »مداد« با خبر 
شد که تیمی از هنرمندان مونترالی دور هم جمع شده اند تا روی ساخت 

مستندی که به همین موضوع می پردازد کار کنند. 
»دخل به ریال، خرج به دالر« عنوان فیلم مستندی است به تهیه کنندگی 
کنکوردیای  دانشگاه  از  سینما  دانش آموخته  مریخ پور،  پارسا  کارگردانی  و 
مونترال  و  تورنتو  در  سپتامبر  ماه  در  آن  فیلمبرداری  مراحل  که  مونترال 
ایران  ملی  پول  ارزش  تأثیر کاهش  به  فیلم مستند  این  است.  شروع شده 
بر زندگی ایرانیان ساکن کانادا نگاه انداخته و  پیامدهای نوسان نرخ ارز و 
ایرانی کانادا به  با فعاالن اقتصادی در جامعه  برابری دالر کانادا در گفتگو 

تصویر کشیده شده است.
مریخ پور که خود به موضوعات اجتماعی عالقمند است، پیش از تولید این 
مستند با بسیاری از ایرانیان از جمله دانشجویان و تازه مهاجران گفتگو کرده 
از نزدیک دیده  را  بر زندگی روزمره آن ها  افزایش روزانه نرخ دالر  تأثیر  و 

است. موضوعی که دستمایه او برای ساخت این فیلم مستند شده است.

عوامل ساخت مستند »دخل به ریال، خرج به دالر«
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برآورد می شود با موج شدید مهاجرت ایرانیان در سال های اخیر، جمعیت 
ایرانیان مهاجر در کانادا به زودی به نیم میلیون نفر برسد. بسیاری از این افراد 
دانشجویان یا فارغ التحصیالن بهترین دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی ایران یا 
کانادا هستند که بیشترین آسیب را از باال رفتن غیر عادی نرخ دالر متحمل 

می شوند.
پروژه این فیلم مستند با همکاری عوامل حرفه ای ایرانی و کانادایی در دست 
تهیه است و در این میان نام نظام الدین کیایی، صدابردار کهنه کار سینمای 
تورنتو  مقیم  اکنون  که  سینما  تصویربردار  اسدی  شهریار  همچنین  و  ایران 

است، دیده می شود. 
مریخ پور در گفتگو با خبرنگار »مداد« درباره مشاهدات خود از تأثیر نوسانات 
از  تعدادی  شنیدم  »وقتی  گفت:  کانادا  در  ایرانی  دانشجویان  زندگی  بر  ارز 
دانشجوهای ایرانی ساکن کانادا به دلیل افزایش نرخ دالر مجبور شده اند درس 
خود را نیمه کاره رها کرده و به ایران بازگردند، جرقه تولید این فیلم در ذهنم 
نقش بست. اما مشکل اینجاست که تقریباً هیچ کس حاضر نبود بیاید جلوی 
دوربین و درباره شرایط اقتصادی خود در شرایط فعلی صحبت کند.« تهیه 
کننده مستند »دخل به ریال، خرج به دالر« اضافه کرد: برای مثال دانشجویی 
بود که تا همین چند ماه پیش پدرش ماهانه سه میلیون تومان برایش پول 
واریز می کرد و او با این پول که میشده حدود هزار دالر و چند ساعتی کار 
اما حاال همان  باشد.  پاره وقت می توانست زندگی دانشجویی معمولی داشته 
پول پدر می شود 200 دالر و اینگونه دیگر ادامه تحصیل برای او مقدور نیست.

مریخ پور همچنین گفت: جریان در تورنتو و مونترال کاماًل متفاوت است. در 
تورنتو مردم معموالً دچار مشکل جابجایی سرمایه و خرید مسکن شده اند و 

اینجا مشکالت بیشتر دانشجویی است. 
این مستند که هزینه ساخت آن عمدتا از طریق حامیان مالی و بخشی هم 
توسط  خود مریخ پور تأمین شده است اکنون مراحل تولید را پشت سرگذاشته 
و در مرحله تدوین قرار دارد. مریخ پور به همین مناسبت فرصت را غنیمت 
کیایی، صدابردار کهنه کار  نظام  تقدیم  را  ویژه خود  تشکر  و خواست  شمرد 
سینمای ایران کند که با سخاوت، تجربه و دانش خود را در اختیار تیم سازنده 

این مستند قرار داده است.
این  در  کرد:  اضافه  مونترالی  فیلم ساز  این  مریخ پور،  با  گفتگو  انتهای  در 
شرایط سخت و غیرمنتظره جامعه ایرانی باید به دانشجویان خود رسیدگی 
بلکه می گویم اگر می توانید دانشجوی  از کمک مالی نمی کنم  کند. صحبت 
دختر یا پسری را برای مدتی در منزل خود اِسکان دهید تا او مجبور به ترک 

تحصیل و بازگشت به ایران نشود، لطفاً این کار را بکنید.
»مداد« نیز چند هفته پیش فراخوانی داد و از معتمدان کامیونیتی ایرانی 
غیرمنتظره  مشکل  این  برای  راهکاری  و  نشسته  هم  دور  تا  کرد  درخواست 

info@medad.ca :بیابند. لطفاً با ما تماس بگیرید
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اول  ماهه  نه صفحه ای شش  و  بیست  گزارش 
دلیل خرابی  روز دوشنبه در شورای شهر خوانده شد  سال که 
دائمی آسفالت خیابان های مونترال را کم کاری پیمانکاران و عدم 

تطبیق با استانداردهای کیفی بیان کرده است.
با نزدیک شدن به فصل سرما و شروع بارش ها موضوع قدیمی 
مردم  روز  سوژه  دارد  دوباره  مونترال  خیابان های  بد  وضعیت 
از شش  نه صفحه ای  اینکه گزارش بیست و  می شود. مخصوصا 
ماهه اول سال که روز دوشنبه در شورای شهر مونترال خوانده 
شد، اشاره مستقیمی به این موضوع داشت و دلیل خرابی دائمی 
آسفالت خیابان های مونترال را کم کاری پیمانکاران و عدم تطبیق 

با استانداردهای کیفی بیان کرده است.
زمان  در  مونترال  پیمانکاران  خبرنگار سی بی سی،  گزارش  به 
مناقصه قیمت پایین تری پیشنهاد می دهند و پس از گرفتن قرارداد 
کار هزینه اضافی را با تکنیک های خاص کم کاری و کم گذاشتن 
در حین انجام پروژه جبران می کنند. این نوع تکنیک ها به هیچ 
وجه با استانداردهای کیفیت شهر همخوان نیست. عدم رعایت 
استانداردهای مورد نیاز شهر از سوی پیمانکاران – و عدم گزارش 
خالفی در کارگاه های ساخت و ساز از سوی ناظران – تنها یک 
نتیجه دارد: پس از فصل سرما و آب شدن برف، آسفالت خیابان ها 

پر از چاله و ترک می شود.

  فرمهر امیردوست

چرا خیابان های 
مونترال 

همیشه خرابند؟

در گزارش شش ماهه اول سال، کم کاری پیمانکارها 
دلیل اصلی این معضل شناخته شده است
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بازرس ارشد شورای شهر، بریجیت بیشاپ، در گزارش مطرح شده 
چنین عنوان می کند: »بازرسی های انجام شده از کارگاه های ساخت و 
ساز نشان داده که پیمانکاران و کارآفرینان با هدف پایین آوردن هزینه 

و صرفه جویی از کمیت و کیفیت تجهیزات مورد استفاده می زنند.«
و  چاله ها  روی  مناسب  زیرساخت  بدون  نهایی  آسفالت  گذاشتن 
ترک های موجود یا پیروی نکردن از تمامی مراحل حرفه ای ساخت 
مونترال  شهر  پیاده روهای  و  آسفالت  خرابی  دالیل  جمله  از  پیاده رو 
بیان شده است. در بازرسی های انجام شده استفاده از مواد و مصالح 
سازگار  شهر  استانداردهای  با  که  ترکیبی  قیر  مثال  قبول،  قابل  غیر 

نیست، نیز مشاده شده است.
بیشاپ همچنین عدم توانایی در ثبت خالفی کارگاه های متخلف را 
مورد انتقاد قرار داده. در گزارش عنوان شده که مهندسان ناظر برای 

نشان دادن چراغ سبز به کارگاه های متخلف تحت فشار هستند.
پیاده روها، دست کم، بهتر از قبل شده اند

با وجود معضالت کیفی، گزارش ساالنه شورای شهر بیان کرده است 
که صنعت پیاده روسازی »آزادتر و رقابتی تر« از یافته های سال 2015 
 )Charbonneau Commission( کبک  مردمی  بازرسی  کمیسیون 
بوده است. در گزارش مذکور به فساد و تبانی در تمامی صنعت ساخت 

و ساز اشاره شده است.
در نتیجه، هزینه ساخت پیاده رو اکنون تا پنجاه درصد نسبت به 

سال های گذشته کاهش داشته است.
از بخش های  پیاده روسازی یکی  این وجود هم صنعت  با  اما حتی 
آسیب پذیر ساخت و ساز در مونترال است. با توجه به طرح گسترده 
نظر  »در  ارشد  بازرس  آینده،  در  مونترال  در  پیاده رو  ساز  و  ساخت 
دارد« تا با دقت بیشتری پروژه های بعدی را »تحت نظر« داشته باشد.
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طبق آمار در کانادا حدود سه هزار قطعه زمین قهوه ای 
)Brownfields( وجود دارد. در میان استان های کانادا، انتاریو با حدود 
1500 زمین قهوه ای در مرتبه اول و کبک با حدود 1000 قطعه زمین 
در مرتبه دوم قرار دارد. اگر چه کبک از نظر تعداد، زمین های قهوه ای 
کمتری دارد ولی مساحت این زمین ها در استان کبک از انتاریو بیشتر 

است. 
زمین های قهوه ای به اراضی ای اطالق می شوند که بعد از یک فعالیت 
صنعتی، کشاورزی یا تجاری دیگر قابل استفاده نیستند و رها شده اند. 
می شوند:  تقسیم بندی  دسته  چهار  به  کلی  طور  به  قهوه ای  زمین های 
کم  زمین های  و  آلوده  زمین های  متروک،  زمین های  خالی،  زمین های 

استفاده.
در حوزه خطرات محیط زیستی بیشتر آلودگی زمین ها به مواد شیمیایی 
مورد بحث قرار می گیرد. این آلودگی ها می توانند تهدیدی برای سالمت 
انسان ها باشند، پوشش گیاهی و حیوانی منطقه را تهدید کنند، آب های 
زیر زمینی را آلوده کنند، به سازه ها و ساختمان ها آسیب برسانند، زمین 
را دچار فرونشست کنند، باعث از دست رفتن حاصل خیزی زمین شوند 

یا آلودگی اشان به زمین های اطراف گسترش یابد.

زمین کثیف 
زمین هایی که به پای توسعه می سوزند و بی خاصیت می شوند

زینب یوسف زاده
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پیدا کرده اند.   راه  نیز  پارلمانی  انتخابات  به کارزار  قهوه ای  زمین های 
حزب کبکوآ در برنامه های محیط زیستی عنوان نموده است که در نظر 
دارد برای احیای مجدد زمین های قهوه ای یا آلوده سرمایه گذاری کند.

قانونی  غیر  ِدپوی  از  حاکی  گزارش های  پی  در  نیز  پیش  چندی 
کبکو،  زیست  محیط  وزیر   ، Isabelle Melançon صنعتی،  نخاله های 
برای  قدم  اولین  تا  کند  را شروع  پروژه ای  دارد  نظر  در  اعالم کرد که 
برنامه،  این  آزمایشی  فاز  باشد.  کبک  در  آلوده  زمین های  معضل  حل 
تا  کرد  خواهد  موظف  را  مونترال  در  ساز  و  ساخت  پروژه های  تمامی 
نخاله های   ردیابی  و  نظارت  امکان  که  کنند  استفاده  نرم افزارهایی  از 

ساختمانی از برداشت و تا تخلیه، را ایجاد نماید.
مونترال گزت گزارش می دهد که ساالنه 2 میلیون تن خاک آلوده از 
نیست  معلوم  هیچ  که  می شود  کبک حمل  در  ساختمانی  کارگاه های 
که در نهایت مواد آالینده آن ها جدا می شود و در مناطق تعیین شده 
دفن می گردند یا دفن غیر قانونی شان منبع آلودگی زمین های بیشتری 

است.

زمین ها چطور آلوده می شوند؟
آلودگی خاک زمانی رخ می دهد که مواد شیمیایی ساخته دست بشر 
پیدا  به سمت زمین  را  راهشان  فلزات سنگین،  و  مانند هیدروکربن ها 
در خاک  موجود  مواد  طبیعی  تعادل  هم خوردن  به  باعث  و  می کنند 

می گردند.
دارند،  نقش  خاک ها  آلودگی  در  که  شیمیایی  مواد  بیشترین 
و  شیمیایی  آفت ُکش های  حالل ها،  سرب،  نفتی،  هیدروکربن های 

هیدروکربن های معطر نظیر نفتالین هستند.
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علت اصلی آلودگی خاک اغلب کاربرد قبلی آن است. مکان های پیشین 
دفن زباله و تولید گاز می توانند باعث حضور گازهای سیانید و فُِنل در 

خاک شوند، موادی که برای موجودات زنده شدیدا سمی هستند.
مکان های پیشین دپو ضایعات می توانند سهم مهمی در میزان آلودگی 
کادمیم داشته باشند. کادمیم از موادی است که در مواجهه با سلول های 

زنده احتمال بروز سرطان را بسیار باال می برد.
 تجمع کانی ها )Mineralization( یا فاضالب های صنعتی در مکان های 
یا  توسط روی  آلودگی زمین  به  است  فلزات، ممکن  استخراج  پیشین 

مس منجر شوند که برای محصوالت کشاورزی سمی هستند.
زمین هایی که با روشهای غیر ارگانیک زیر کشت رفته اند با آلودگی 
ناشی از آفت کش ها و کودهای شیمیایی روبرو هستند. آفت کش ها باعث 
مقاومت بیشتر بیماری های گیاه اعم از علف های هرز، حشرات، قارچ ها و 
باکتری ها می شوند. همچنین آلودگی ناشی از آفت کش های شیمیایی به 
راحتی می تواند وارد آب و خاک شود و برای دهه ها در آن منطقه بماند.
در موارد پیچیده تر ممکن است مشخص نباشد که منشا آلودگی زمین 
چیست بنابراین قبل از احیا آن، نیاز است  که تحقیقات زمانبر و هزینه 

بری بر روی خاک منطقه صورت گیرد. 
در تمام موارد ذکر شده، ازبین رفتن پوشش گیاهی و جنگل زدایی 
حاصل از آلودگی زمین، خود عامل تشدید کننده روند فرسایش زمینهای 

ضعیف شده بر اثر آالینده هاست. 

زمین های آلوده چطور احیا می شوند؟
برای  فراوانی  تخصصی  کارهای  نیازمند  می شوند  آلوده  که  زمین هایی 
پاکسازی و احیا هستند. خاک آلوده باید برای میزان و نوع آلودگی اش 
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در آزمایشگاه های تخصصی بررسی شود. درصد و درجه آلودگی اش مشخص 
شود و بر اساس نوع آلودگی روشی برای پاکسازی آن تعیین شود.

در سایت رسمی دولت کانادا قوانین مربوط به بررسی، برآورد و اولویت 
بندی زمینهای آلوده در قالب سیستم طبقه بندی ملی برای زمینهای آلوده 
 National Classification System for Contaminated )NCSCS؛ 

Sites( ذکر شده است.
با  است  ممکن  است،  نفتی  مواد  به  آلوده  خاک  که  موارد  از  برخی  در 
اعمال خاک ارگانیک )Compost( زمین قابل احیا باشد. اگر چه در اغلب 
موارد میزان این آلودگی ها نیز فراتر از آن است که با اضافه نمودن خاکهای 

ارگانیک برطرف شوند.
برای احیای مناطق آلوده با در صد مواد شیمایی باال یا فلزات سنگین، 
ممکن است نیاز باشد که بخشی از خاک منطقه برداشته شود. واضح است 
که خاک برداشت شده نیز باید جایی دپو شود و این در واقع رفع آلودگی 
فقط  همچنین  است.  دیگر  محل  به  محلی  از  آلودگی  انتقال  بلکه  نیست 
غلظت آالینده ها در خاک نمی تواند مرجع میزان خطرات آن ها باشد، شدت 

اثر هر کدام از آالینده ها نیز مهم است. 
که  است  گیاهانی   کاشت  زمین  احیای  برای  پایدار  روش های  از  یکی 
قادرند آلودگی زمین را جذب کنند. همچنین کاشت گیاهان در بسیاری 
از زمین هایی که به خاطر کاربردهای قبلی اشان فقیر شده اند و در معرض 

فرسایش قرار دارند، می تواند موجب یکپارچگی مجدد خاک گردد.
مساله این است که احیا زمین کاری نیست که به سرعت صورت پذیرد. 
آزمایشگاهی  و  کار تخصصی  است که مدت های مدیدی  پیچیده ای  پروژه 

می طلبد و با صرف هزینه فراوان انجام می شود. 

وظیفه شهروندان در مقابله با آلودگی خاک چیست؟
خطرناک،  زباله های  مدیریت  کارشناس   ،Raymond C Loehr پروفسور 
می گوید که بزرگ ترین سوال در احیای زمین های آلوده این است که چقدر 
پاکسازی کنیم که واقعا پاک شده باشد؟ این گفته می تواند توصیف خوبی از 

ناتوانی انسان در برگرداندن خاک به  شرایط مطلوب قبلی اش باشد.
قوانین  تصویب  برای  دولت ها  عزم  عمده  آلودگی های  با  مقابله  چه  اگر 
پیشگیرانه و مجهز شدن به سیستم های نظارتی و عملیاتی را می طلبد ولی 

شهروندان نیز می توانند سهم خود را با روش های زیر ادا کنند:
• تمام روش هایی که باعث کاهش میزان زباله می شوند )کاهش دادن، 
استفاده مجدد و بازیافت( به کاهش حجم زباله های دفن شده و در نتیجه 

کاهش آلودگی زمین کمک شایانی می کند. 
سمی  کمتر  خانگیمان  پسماند  تا  می شود  باعث  که  روش هایی  تمام   •
باشد به کاهش آلودگی خاک کمک می کنند. برای این منظور می توانیم با 
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خریدن محصوالت تجزیه پذیر، دوستدار محیط زیست و غیر سمی پسماند 
خانگی خود را پاک تر کنیم. برای مثال به جای باتری های یک بار مصرف 
که به خاطر مواد داخلشان آلودگی باالی خاک دارند از باتریهای قابل شارژ 
استفاده کنیم. همچنین در هنگام تعمیر وسایل نقلیه موتوری، روغن آن 
را با استفاده از سینی جمع کنیم تا مانع از ورود روغنهای صنعتی به خاک 

شویم.
را  شیمیایی  کودهای  و  آفت کشها  مصرف  میزان  که  روش هایی  تمام   •
کم می کنند کمک شایانی در راستای محافظت از خاک هستند. با خرید 
محصوالت ارگانیک، از کشاورزی با روش های پایدار و کاهش آفت کش ها و 
کودهای شیمیایی حمایت کنیم. برای ایجاد فضای سبز در اطراف خانه از 
گیاهانی که با شرایط آب و هوایی منطقه سازگار هستند و کمتر نیاز به کود 

و آفت کش دارند استفاده کنیم.
• تمام روش هایی که فاضالب ها را کمتر به مواد شیمیایی آلوده می کنند 
مواد  از  توانیم  می  منظور  این  برای  می کنند.  کمک  خاک  از  حفاظت  به 

شوینده  غیر سمی و دوستدار محیط زیست استفاده کنیم. 
جمعیتش  بر  لحظه  هر  که  محدود  و  مشخص  مساحت  با  سیاره ای  در 
افزوده می شود و فضا برای زندگی بیش از پیش کاالیی ارزشمند می گردد، 
شاخص هایی که ما برای توسعه تعریف کرده ایم و سبک زندگی مصرفی امان 
نتیجه ای عکس به بار می آورد. با گسترش صنایع معدنی، نفتی، کارخانجات 
تولید انواع مواد شیمیایی و صنعتی شدن کشاورزی با انواع کودها و آفت 
بنابراین  و کمتر می شود.  استفاده کم  قابل  کشهای شیمیایی، زمین های 
تغییر نگرش ما نسبت به کیفیت خاک سیاره محل سکونتمان اولین گام 

برای حفظ آن خواهد بود.

˂منبع
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روایتی واقعی و شگفت انگیز از داستان مبارزه علیه تبعیض نژادی

فیلم بلک کلنزمن، آخرین ساخته اسپایک لی که موفق شد در 
جشنواره َکن نخل طالیی را به خود اختصاص دهد هم اکنون در سینماهای 

جهان و از جمله مونترال در حال نمایش است. 
نمایشی خیره کننده از مبارزه علیه تبعیض نژادی که بر مبنای داستانی 

واقعی بنا شده است. 
این داستان روایت پلیسی به نام ران استالورت را بیان می کند. او نخستین 
پلیس آمریکایی آفریقایی تباری بود که در ابتدایی دهه 1970 به استخدام 
پلیس کلورادو اسپرینگ در ایالت کلورادو در آمد. این بازه زمانی دوران اوج 
است.  سفیدپوستان  برتری  به  معتقد  و  پرست  نژاد  گروه های  فعالیت های 
دورانی که اوج آن با قدرت گیری و فعالیت علنی گروهی موسوم به کوکلس 
کالن یا KKK شناخته می شود. این گروه در موج دوم خود که در سال های 
1925 به اوج خود رسید، بین سه تا شش میلیون عضو داشت. ایدئولوژی 
این گروه مبتنی بر برتری نژاد سفید، ضدیت با مهاجرت، ضدیت با رنگین 

پوستان و ضدیت با یهودیان بنا شده است. 
امروز هم حضور دارند و فعال هستند  تا  بقایای آن  موج سوم کالن که 

حدود دهه 50 شکل گرفت. 
این مجمع از گروه های مستقلی تشکیل شده بود که به سیاست نژادی 
و ضد مهاجر مشترک خود اعتقاد داشتند، سعی در احیای روش  و روند 
کوکلس کالن داشتند. در دهه 1970 دیوید دوک، سیاستمدار و طرفدار 
سیاست برتبری نژادی سفید ها یا ملی گرایان سفید، کرسی جادوگر اعظم 
این  گرفت.  اختیار  در  را  مقام  آن  و خود  کرد  احیا  را   )Grand Wizard(
مقام یکی از سنت های کالن بود که به رهبر گروه های مختلف کالن گفته 

می شد. 

نفوذ در کوکلس  کالن 
پوریا ناظمی
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این گروه در این عصر همچنین راه پیمایی های معروف خود با جامه 
سفید و مشعل به دست و آتش زدن صلیب را آغاز کردند. فعالیت های 
از  برخی  بود.  دشوار  آن  ردیابی  و  پراکنده  کالن  به  وابسته  های  گروه 
اعضا به کلیساهای سیاهان حمله می کردند و به آزار و اذیت و حتی قتل 
سیاهان می پرداختند و در همان حال سعی می کردند در فضای سیاسی 

خود را در قالب جریانی سیاسی معرفی کنند.
دیوید دوک که رهبری این جریان را بر عهده داشت در سال 1989 به 
نمایندگی مجلس آمریکا رسید و تا سال 1992 نماینده منطقه 81 ایالت 
بار برای کسب کرسی  لوییزیانا در مجلس نمایندگان آمریکا بود. او دو 
ریاست جمهوری نیز اقدام کرد که بار اول در سال 1988 و با هدف کسب 
نامزدی حزب  با هدف کسی  نامزدی حزب دموکرات و در سال 1992 

جمهوری خواه بود.
ران استالورت در سال های اول آغاز کار خود در واحد پلیس کلورادو با 
آگهی KKK در روزنامه جهت عضو گیری مواجه می شود و سعی می کند 
در نقش مامور زیرزمینی و با هویت جعلی وارد این جریان شود. او  در 
تماسی تلفنی با دیوید دوک صحبت می کند و در نهایت به عضویت کالن 
در می آید او مجبور است برای نفوذ حضوری شخصی سفید پوست را نیز 
در تیم خود داشته باشد که بتواند با نام او در جلسات علنی کالن شرکت 
کند و به همین دلیل همکارش، فلیپ زیمرمن را که یهودی است وارد 
این داستان می کند. زیمرمن و استالورت به نفوذ در تشکیالت کالن می 

پردازند تا از برنامه های احتمالی خرابکاری آن ها پرده بردارند.
این داستان واقعی با روایتی طنز آلود روایت شده است. طنزی که از 
کوکلس  تشکیالت  وارد  سیاه پوست  پلیسی  وقتی  می آید.  بر  ماجرا  دل 
کالن می شود طبیعی است که داستان تم و پی رنگ طنزی تلخ به خود 

می گیرد.
فیلم با بازی جان دیوید واشنگتن و آدام درایور به اثری تحسین شده 

تبدیل شده است.
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این فیلم در شرایط سیاسی و اجتماعی خاصی بر روی پرده رفته 
است که اگرچه داستانی واقعی از دهه 70 میالدی را روایت می کند 
همزمان اثری به روز به شمار می رود. اوج گیری دوباره دیدگاه ها و 
تندرو، جریان های ضد مهاجرت که  پرستانه  ایدئولوژی های میهن 
با سیاست  انداخته اند و  افراطی را در جهان به راه  از راست  موجی 
های ضد مهاجر خود قدرت خود را بار دیگر محک می زنند، معنی 

جدی تری یافته است.
در ایاالت متحده دیوید دوک، در سال های اخیر از دانلد ترامپ و 
مشاور ارشد سابق او استیو بَِنن حمایت علنی کرده است و در جریان 

کارزارهای انتخاباتی ترامپ از محکوم کردن دوک طفره ورزید. 
در اروپا گروه های ضد مهاجر و نشنالیست افراطی که یادور برخی 
از ایده های نازی ها هستند قدرت گرفته اند و در همین انتخاب روز 
دوشنبه کبک یکی از احزاب اصلی بر سیاسی ضد مهاجر تاکید دارد.
تماشای فیلم به خصوص زمانی که بازتاب رویدادهای روز را در آینه 
اتفاق های دهه 70 می بینیم تکان دهنده است. اینکه هنوز بسیاری از 
ریشه هایی که بذر نژادپرستی را شکوفا می کرد زنده و فعال هستند 
و حتی همان بیان و همان حرف ها و همان اعمال را در هزاره جدید 
و در کنار دست ما تکرار می کنند نفس گیر می شود و تماشای این 

فیلم را به اتفاقی فرهنگی و اجتماعی بدل می کند. 
فیلم با صحنه ای از تظاهرات شهر شارلوت ویل به اتمام می رسد. 
افراطی  گروه های  این سال،  در  افتاد.  اتفاق  اتفاقی که سال 2017 
دست راستی شامل اعضای کالن و نئونازی ها در اعتراض به پایین 
کشیدن مجسمه ژنرال لی  که یکی از نظامیان جنوبی و حامی نژاد 
پرستی در جنگ های داخلی آمکریکا بود به خیابان های شارولت 
ویل آمدند و تظاهراتی گسترده را شکل دادند. تظاهراتی که در آن 
صدها نفر با کشعل های سوزان و با شعار خون و خاک، و یهودی ها 
جایگزین ما نمی شوند، در شهر به تظاهراتی مهیب و هراسناک دست 
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زدند. روز بعد، مخالفان تبعیض نژادی در اعتراض به این راهپیمایی 
تظاهرات خود را برگزار کردند و این تظاهرات به خشونت کشید. در 
بخشی از این تظاهرات یکی از هواداران نئونازی ها با خودر, به صف 
تظاهرکننده ها حمله کرد و باعث مرگ یک نفر و زخمی شدن ده ها 
نفر شد. دانلد ترامپ رییس جمهور آمریکا از محکوم کردن مستقیم 
نازی ها طفره رفت و در سخنانی گفت در هر دو  نئو  و  این حادثه 
سوی این ماجرا افراد خوبی وجود داشتند و همچنین افرادی بد و 

خشن در هر دو سوی ماجرا بودند. 
دیوید دوک از موضع گیری ترامپ در مواجهه با این حادثه تقدیر 
کرد. این حادثه شاید بارزترین بازتاب نمود علنی اوج گیری ایدئولوژی 
تبعیض نژادی در سال های اخیر بوده باشد. اگر می خواهید درباره 
شبکه  مستند  می توانید  بدانید  بیتشر  داستان  این  و  تظاهرات  این 
وایس در این زمینه را در اینجا    مشاهده کنید که موفق به کسب 

جایزه پولیتزر برای این رسانه شد(
نمایش این فیلم نه تنها در قالب اثری هنری و سینمایی که در 
فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی  وضعیت  دهنده  بازتاب  اثری  قالب 

معاصر مهم است. 

اسپایک لی: کارگردان، مبارز و الهام بخش
است.  لی  اسپایک  سینمایی  اثر   آخرین  کالن،  سیاه  مردان  فیلم 
کارگردانی که شاید بیشتر برای مخاطبان ایرانی با اثر ستایش شده 
اثر که  باشد. لی در آن  ایکس« شناخته شده  نام »مالکوم  به  خود 
با بازی خیره کننده دنزل واشنگتن همراه بود به بازسازی و روایت 
نژادی  تبعیض  صد  جنبش  رهبران  از  یکی  ایکس  مالکوم  زندگی 

آمریکا پرداخت که بعدها مسلمان شده بود. 
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و  داستان گو  نامه نویس،  فیلم  قالب  در  لی  اسپایک  کارنامه 
فعال سیاسی کارنامه درخشانی است. 

اسپایک لی در سال 2015 جایزه افتخاری اسکار را به خاطر 
نیز  سال 2002  در  کرد  کاری خود کسب  سالیان  تالش های 
جایزه ویژه جشنواره بَفتا را به دست آورد. او در سال 2018 و 
به واسطه فیلم BlacKkKlansman موفق به کسب نخل طالی 

جشنواره کن شد. 
اسپایک لی هفته گذشته میهمان جشنواره بین المللی فیلم 

سیاهپوستان مونترال بود. 
مونترال  فیلم سیاه پوستان  بین المللی  چهاردهمین جشنواره 

در فاصله روزهای 25 تا 30 سپتامبر در مونترال برگزار شد. 
این جشنواره تالشی برای شناسایی و معرفی آثار سینمایی 
سیاه پوستان است و با هدف ایجاد فضایی تاسیس شده است که 
بتواند ضمن معرفی آثار تازه فیلم سازان سیاه پوست یا فیلم هایی 
که به داستان آن ها می پردازد فضایی را برای بحث و گفتگو در 
زمینه مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که این 

گروه از مردم با آن مواجه هستند فراهم کند. 
سینما  سالن  در  لی  اسپایک  گذشته  هفته  شب  چهارشنبه 
از عالقه مندان سینمای  نفر  مونترال در جمع صدها  ایمپریال 
موضوعات  از  وسیعی  بازه  درباره  گفتگو  به  تا  آمد  گرد  خود 

بپردازد.
سینما  ساختمان  مندان  عالقه  صف  مراسم  شروع  از  پیش 
را دور زده بود و تمام بلیت های این برنامه پیش فروش شده 

بودند.
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حدود ساعت هشت شب، این برنامه با معرفی کوتاهی از آثار لی و 
جشنواره فیلم سیاهان مونترال و به میزبانی Fabienne Colas آغاز 
ش. اندکی بعد، لی در میان تشویق ممتد و طوالنی هواداران خود به 

روی صحنه آمد. تا به پرسش های میزبان برنامه پاسخ دهد. 
او تصمیم  اینکه چطور  آغاز شد.  لی  با داستان کودکی  این گفتگو 

گرفت وارد دنیای فیلم سازی شود. 
او از نقش مادرش در موفقیت خود گفت: »او ما را به زور هم که شده 
در معرض هنر قرار می داد. ما در آن سال ها هیچ وقت نمی خواستیم 
به دیدن فیلم، تئاتر یا موزه برویم ولی وقتی مادر دستور می داد مثل 
این روزها نبود که جایی برای بحث باشد. او ما را در معرض و مواجهه 
هنر قرار می داد و همین هم باعث شد تا ما آشنای این عرصه شویم. 
هر بار که از این بازدیدها بر می گشتیم رضایت غیر منتظره ای در خود 

احساس می کردیم.«
او در ادامه به نقش والدین در سرکوب رویاهای کودکان اشاره کرد و 
گفت: »بیش از هر کس دیگری در جهان، والدین هستند که رویاهای 
فرزندان و توانایی ها ی آن ها را از بین می برند. آن ها می خواهند 
فرزندانش آن چیزی شوند که آنها نتوانسته اند و در این مسیر رویای 
آن ها را سرکوب می کنند. من به شما والدین جوان می گویم، رویاهای 
فرزندانتان را نابود نکنید. آن ها دیر یا زود از شما متنفر می شوند و 
شما را مقصر ناکامی ها ی خود خواهند دانست. مادر من می دانست 
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تنها وظیفه او این است که مرا در معرض و در مواجهه با دنیا قرار دهد، 
حتی اگر من نمی خواستم، اینکه من با آن مواجهه چه می کنم به من 

بر می گشت.«
او درباره کار کردن در دنیای فیلم سازی به نسل تازه توصیه می کرد 

که فریب شهرت های یک شبه را نخورند.
 – مایکل  برادر من،  ندارد،  نام موفقیت یک شبه وجود  به  »چیزی 
می  تالش  آپولو  تئاتر  صحنه  کنار  در  باید  سال  سال های  جکسون- 
کرد و می رقصید تا فرصتی به او داده شود. کار کردن سخت است. به 
کار سخت کردن عادت کنید. فیلم ساختن سخت است. حتی ساختن 
فیلمی مزخرف کاری دشوار و فرساینده است چه برسد به فیلم خوب 

ساختن.«
بخش بزرگی از زندگی اسپایک لی فعالیت های اجتماعی و سیاسی 
تبعیض  تغییراتی که در فضای فرهنگی در مورد  باره  او در  او است. 
راه  اما  ایم  آمده  را  مسیر طوالنی  ما  گوید  می  است  داده  رخ  نژادی 
به پایان نرسیده است درباره سینما ما امروز به اندازه کافی بازیگر و 
را عوض  اگر می خواهید فضا  داریم  اقلیت  یا  کارگردان سیاه پوست 

کنید به سراغ مناصب کلیدی بروید. 
توصیه او در جریان گام بله گام اصالحات این است که به سراغ در 
اختیار گرفتن موقعیت هایی بروید که موقعیت های دروازه بانی است. 
جایی که برای مثال در حوزه سینما،؛ اتاق تصمیم گیری تهیه کننده 

ها و شرکت های بزرگ سینمایی است. 
همه  برای  ای  توصیه  نیست.  پوستان  سیاه  برای  فقط  توصیه  این 
چند  ای  جامعه  در  آنها  صدای  می کنند  احساس  که  است  کسانی 

فرهنگی به اندازه کافی بازتاب ندارد.
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لی که فیلم تازه اش روایتی تاریخی و بازتابی از وقایع روز به شمار 
می رود نگران اوج گیری جریان راست افراطی در جهان است و راه 
حلش برای غلبه بر این مشکل و آنچه آن را پدیده »مامور نارنجی« 
)Agent Orange( )اشاره به دانلد ترامپ( می نامد ساده است: در 
انتخابات شرکت کنید. یک روز در سال از صندلی خود بلند شوید 
و رای بدهید و اگر می توانید نامزد شوید اگر نه رای بدهید. از خانه 

نشستن چیزی تغییر نمی کند. 
پایان این جلسه الهام بخش زمانی بود که او به این پرسش پاسخ 

داد که در این روزها چه چیزی به شما امید می دهد.
پاسخ لی اگرچه برخاسته از تاریخ و جنبش اجتماعی و طبقه ای 
است که او از آن آمده است اما توصیه ای برای همگان است. شاید 
در این روزها که بسیاری از ما نگران و گاه نا امید از وضع هم میهنان 

ما در ایران هستیم برای ما نیز توصیه ای کار آمد باشد.
او می گوید: »هر بار که فکر می کنم اوضاع خراب است و احساس 
بر می گیرد چیزی  مرا در  اجتماع  از دیدن شرایط  نا خوش آیندی 
که به من امید می دهد فکر کردن به اجدادم است. روزگار تلخ من 
در بدترین شرایط قابل مقایسه به بهترین روزهای آن ها هم نیست. 
برخی از آن ها در شرایطی که می دانستند تا آخر عمر خود برده 
تالش  و  ندادند  دست  از  را  نوادگانشان  آزادی  امید  ماند  خواهند 
کردند. وضع بد ما امروز از وضع خوب بسیاری از اجدادمان هم بهتر 

است و ما باید به پیش برویم و امیدوار بمانیم.«
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دورازه بانی شغل سختی است به خصوص اگر قرار 
باشد روی زمین یخی و دربرابر ضربات پرقدرت بازیگران هاکی 

از دروازه تیم خود دفاع کنید. 
شود  می  شلیک  بان  دروازه  به سمت  هاکی  در  که  ضرباتی 
حتما با واکنش دروازه بان روبرو خواهد شد که سعی می کند با 

بدنش جلوی آن را بگیرد.
ترقوه  به استخوان  نزدیک  از ضربات دقیقا  اخیرا یکی   مثال 
اتفاقا  که  کرد  برخورد  جتز  وینیپگ  بان  دروازه  هلبویک  کانر 

خیلی هم دردناک بود.
رنج های  آماده  باید  پستی هایش  هم  و  سنگربان  این  اما   
بیشتری باشند چرا که طبق قوانین جدید NHL برای هر چه 
جذاب تر شدن مسابقات و باالتر رفتن آمار گلزنی ها تغییراتی 
در تجهیزات و لباس دروازه بانان از فصل جاری اعمال می شود. 
به این معنی که سایز لباس ها و محافظ ها و از جمله محافظ 
سینه کاهش پیدا خواهد کرد. هدف این است که میزان وارد 
شدن ضربات داخل دروازه بیشتر شود و در عین حال عوامل 
غیر ضروری که مانع از درخشش توانایی های ورزشی هستند 

از میان برداشته شود.

هدی حسینی 

دروازه بانان سبک می شوند!
کاهش اندازه لباس های محافظ در لیگ هاکی
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لباسی  و  محافظ  کیلویی   90 بان  دروازه  یک  خالصه،  طور  به   
کند  می  تن  به  کیلویی   120 بان  دروازه  یک  که  چیزی  مشابه 
می   NHL اجرایی  گروه  رییس  نایب  ویتمور  کای  پوشید.  نخواهد 
صحبت  بانان  دروازه  بهترین  با  وقتی  قبل  سال  چهار  گوید:»سه 
می کردیم همیشه از ما می خواستند راهی پیدا کنیم که هر دروازه 
بان ظاهری شبیه تر به وزن و هیکل اش داشته باشد. آن ها از این 
شکایت داشتند که مثال اگر وزن شان از یک دروازه بان دیگر 25 

کیلو بیشتر است پس چرا ظاهر همه شان یکی است.« 
محافظ های سینه طبق این قانون جدید به اندازه یک اینچ – دو 
دستان  روی  های  محافظ  یافت.  خواهند  کاهش  سانتیمتر-  نیم  و 
دروازه بانان هم همین طور. این محافظ های جدید ابتدا به صورت 
عین  در  بیاید.  در  طبیعی  صورت  به  تا  شده  طراحی  بعدی  سه 
حال مسئوالن تصمیم گیرنده منتظر دیدن نتیجه این قانون جدید 
دروازه  که  نداریم  انتظار  اصال  گفت:»ما  ادامه  در  ویتمور  هستند. 
باشند. در  و کبود  به خاطر پست های شان همیشه مصدوم  بانان 
را  ناکارآمدی های طراحی و ساخت کارخانه ها  تالش هستیم که 
جبران کنیم. من دلم نمی خواهد ببینم که بازیکنان با ترس وارد 

زمین بشوند.«
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مونترالی ها 
مسافر 

واشنگتن

ایمپکت این هفته 
فقط برد می خواهد

میهمان  واشنگتن  در  شنبه  ایمپکت  مونترال 
بی  نوار  بود.  خواهد  یونایتد  سی  دی  تیم 
تساوی  با  قبل  هفته  تیم  این  ماندن  شکست 
بازی  سه  به  کردند  کسب   NYCFC برابر  که 
رسید هر چند که انتظار داشتند با سه امتیاز 
به استقبال مسابقه بعدی شان بروند. رمی گارد 
هفته  بازی  از  گوید:»بعد  می  ایمپکت  مربی 
بودد  ناراحت  و  ناامید  رختکن  در  همه  قبل 
نتوانستیم  که  دوم  نیمه  به خاطر  به خصوص 
از  را  توپ  باشیم.  انتخاب های درستی داشته 
حریف می گرفتیم اما نمی توانستیم آن را به 
سرانجام برسانیم  و راحت از دست می دادیم. 
به اندازه کافی حریف را به دردسر نینداختیم و 
در نیمه زمین حریف عاقالنه عمل نکردیم.« اما 
برای دیدار این هفته گارد از مردانش انتظارات 
رده بندی  جدول  در  آن ها  دارد.  بیشتری 
کنفرانس شرق در رتبه ششم قرار دارند و پنج 
امتیاز بیشتر از دی سی یونایتد که تیم هفتم 
حریف  اند.  کرده  ثبت  خودشان  نام  به  است 
آمریکایی آخرین بازی اش را شانزدهم سپتامبر 
انجام داده و بیشتر از نماینده مونترال استراحت 
کرده. ایمپکتی ها نگران تاریخچه بازی شان در 
در  حال  به  تا  چون  که  هستند  هم  واشنگتن 
زمین این حریف فقط یک بار پیروز شده اند و 
دی سی یونایتد سه بار آن ها را با شکست روانه 

کانادا کرده. 
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قله  نوِک  پیرمردی  روزگاری  روزی 
کوهی زندگی می کرد که می توانست از آن باال نگاهی به دریا بیاندازد. 
او خانه ای داشت که از پوسِت درخِت غان )درختی که بومیان آمریکای 
شمالی از آن برای ساخت قایق استفاده می کردند( ساخته شده بود و 

زیر نوِر آفتاب ماننِد نقره می درخشید.
پیرمرد پنج دختِر زیبا داشت به نام هاِی سو، می، هو، سا، و اِر.

یک روز کوچکترین دختر گفت: »خواهرها، بیایید برویم نزدیِک دریای 
آبی و بی کران، آنجا که امواج به صخره ها می کوبند بازی کنیم.« پس 
آن ها از خانه بیرون دویدند و به سوی پاییِن کوه روانه شدند. همه شان 
لباس های بلندی از کِف سفید بر تن داشتند که  هنگاِم دویدن پشت 
سرشان روی زمین پخش می شد. َصندل هایشان از قطره های منجمِد 
آب بود و بال هایشان از باد که چون رنگین کمان می درخشید. از دشت ها 
و دره ها با شتاب گذشتند تا به صخره ای بزرگ و عریان به بلندی کوه 

رسیدند.

پنج روح آبشار
داستان های عامیانه بومیان آمریکا 

ترجمه و بازنویسی: گلرنگ درویشیان 
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خطرناک  اینجا  از  پریدن  »خواهرها،   گفت:  دختر  کوچک ترین  سپس 
است، اما اگر بترسیم و برگردیم پدر به ما خواهد خندید.« پس مثِل پرنده ها 
و جیغ  ُسر خوردند. سپس خندیدند  پاییِن صخره  به سوی  با خوشحالی 
کشیدند : »ها ها، بیایید باز هم ُسر بخوریم.« پس در حالی که از شادی 
می خندیدند دوباره از صخره باال رفتند ویک باِر دیگر به پایین ُسر خوردند 

و  هرگز باز نایستادند و همچون دختراْن در روزهاِی تعطیل می خندیدند.
بازی  و  می خندیدند  هم  هنوز  آنها  رسید.  فرا  غروب  و  شد  سپری  روز 
می کردند. قرِص کامل ماه باال آمد و نوِر نقره ای رنگش را بر صخره گستراند. 
دخترها زیِر نوِر ماه از روی صخره ی بلند و عریان از جا پریدند و باز هم غرق 

در شادی از صخره باال رفتند.
عریان  دیگر  صخره  کرد،  طلوع  خورشید  که  هنگامی  بعد،  روِز  صبِح 
نبود. روِی سطح سنگی اش آِب  زالل سرازیر بود و پاییِن  صخرْه کف  آلود 
آن ها  می کردند.  بازی  کف ها سرخوشانه  در  هنوز  خواهر  پنج  می چرخید. 

می کنند.  بازی  همان جا  هم  هنوز  و  نرسیدند  دریا  به   هرگز 
از بازِی سرخوشانه شان در بلنداِی صخرْه آبشارهای 

اگر  اوقات،  گاهی  شد.  آفریده  نیاگارا  زیباِی 
میاِن  بتوانید  شاید  کنید،  نگاه  دقت  به 

کف های سفیْد دخترکان را ببینید، اما 
تنها زیر نوِر خورشید است 

و  صندل ها  می شود  که 
بال هایشان را دید.
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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


گفته  این  به  که  باشید  افرادی  دسته  از  هم  شما  شاید 
ربط  اعصاب  به  نمی دهند،  تشخیص  را  بیماری  هر  »دکترها  که  دارند  باور 
می دهند«. این جمله از سویی می تواند درست باشد، البته نه از روی ناآگاهی، 
بلکه به دلیل این که پزشکان می دانند که اعصاب در ثبات سالمت بدن نقش 
اساسی دارند. یکی از بیماری هایی که علت آن همچنان به  درستی مشخص 
نیست ولی ارتباط آن با اِسترس کامال اثبات شده، سندرم روده تحریک پذیر 

یا IBS است. 

سندرم روده تحریک پذیر چیست؟ 
این سندرم بیماری مزمن و شایعی است که روده بزرگ را تحت تاثیر قرار 
متناوب  کرامپ  و  درد  همراه  به  یبوست  یا  اسهال  با  بیماری  این  می دهد. 
شکمی ظاهر می شود و سپس عالیم از بین می رود. هیچ شواهدی از آسیب 

به سیستم گوارشی در این بیماری وجود ندارد.

نشانه های بیماری
• درد شکمی، کرامپ یا نفخی که با دفع گاز یا مدفوع بهبود می یابد؛

• اسهال یا یبوست که گاهی به طور متناوب هر دو وجود دارند؛
• گاز معده فراوان.

بیماری با علت ناشناخته
مهرنوش اردالن یکتا 

تحریک پذیری روده
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نکته مهم این است که بیماران ممکن است تمام این عالیم یا یکی از آن ها 
را تجربه کنند و این عالیم برای مدتی بدتر و یا در دوره ای کامال ناپدید شود. 
بیماری در بیشتر افراد خفیف تا متوسط است و تنها در درصد کوچکی از 

بیماران شدید بوده و با اختالل در کارهای روزانه همراه است.
علت آشکاری برای این بیماری هنوز یافت نشده است. یکی از عللی که 
گفته شده است، مختل شدن سیگنال ارتباطی بین مغز و روده است. این 
عدم ارتباط باعث شروع انقباض در عضالت دیواره روده شده که در نهایت 
می شود.  روده ای  در سرعت حرکت  تغییر  و  درد  کرامپ شکمی،  به  منجر 
علت دیگری که مطرح می شود، بیش حساسی اعصاب روده به نوعی از غذا 
به عنوان شروع کننده  از عوامل  این رابطه یک سری  یا استرس است. در 

)trigger( اثبات شده اند:
• غذا - با این که نقش غذا به عنوان شروع کننده بیماری به  خوبی مشخص 
نشده است؛ اما بعضی از مواد غذایی شامل گندم، محصوالت لبنی، مرکبات، 
لوبیاها، کلم و نوشیدنی های گازدار عالئم بیماری را در بعضی بیماران شدیدتر 

می کنند. 
• استرس - بیماران هنگامی که دوره هایی از استرس را تجربه می کنند، 
ظهور  نزدیک تری  فاصله  با  بیماری  دوره های  یا  شده  تشدید  بیماری شان 
می کند. با این  که تشدید و ظهور بیماری با استرس اثبات شده است، ولی 

علت وجود بیماری نیست.
در  زنان  در  و  است  مردان  برابر  دو  زنان  در  بیماری  این   - هورمون ها   •
بیماری شدیدتر است که می تواند مطرح کننده نقش  زمان عادت ماهیانه 

هورمون ها و ارتباط آن با شروع بیماری باشد. 
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این بیماری در افراد زیر 50 سال، زنان ، کسانی که سابقه این بیماری را 
در خانواده دارند و کسانی که به نوعی بیماری روحی-روانی مانند اضطراب و 

افسردگی مبتال هستند، شایع تر است.

تشخیص بیماری
تشخیص بیماری توسط پزشک و بعد از اطمینان از نبود سایر اختالالت جدی 
سیستم گوارشی صورت می گیرد. چنانچه عالیمی نظیر موارد زیر وجود داشته 

باشد، تشخیص های دیگری برای بیمار مطرح می شود:
1. شروع عالیم بیماری بعد از سن 50 سالگی؛

2. کاهش وزن همراه عالیم؛
3. تب؛

4. تهوع و استفراغ مکرر؛
5. درد شکمی که با دفع بهبود نمی یابد؛

6. اسهالی که دائمی شده و فرد را شب از خواب بیدار می کند؛
7. کم خونی ناشی از کمبود آهن به همراه عالیم.

درمان بیماری
در موارد خفیف تا متوسط، IBS به طور معمول با روش های مدیریت استرس 
و تغییراتی در رژیم غذایی و سبک زندگی بهبود می یابد. این تغییرات شامل:

▪ شناسایی مواد غذایی که شروع کننده بیماری است توسط بیمار و پرهیز 
از آن ها،

▪ استفاده از مواد غذایی با فیبر باال،
▪ نوشیدن مایعات فراوان،

▪ ورزش منظم،
▪ داشتن خواب کافی است.

Credit: Webmd
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نفخ  احساس  چنانچه  که  می کنند  پیشنهاد  پزشکان  از  برخی 
یا باد در شکم نشانه غالب بیماری باشد، از خوردن غذاهایی که 
الکلی،  و  گازدار  نوشیدنی های  مانند  ایجاد می کنند  بیشتری  گاز 
کافئین، میوه های خام و سبزیجات خاص مانند کلم تا حد ممکن 
با حذف گلوتن  از مطالعات نشان داده اند که  پرهیز شود. بعضی 
با IBS که اسهال نشانه غالب است –حتی در غیاب  در بیماران 

بیماری سلیاک- بهبود حاصل شده است. 
تجویز  دارو  بیمار  عالیم  نوع  به  بسته  پزشک  شدید  موارد  در 

می کند.

درمان های مکمل
نامشخص  بیماری  این  عالیم  بهبود  در  مکمل  درمان های  تاثیر 
است، اما بعضی موارد از تاثیر مصرف غذاهای حاوی پروبیوتیک 

مانند ماست در بهبود عالیم بیماری ذکر کرده اند.
مصرف نعناع فلفلی )peppermint( نیز می تواند در کوتاه مدت 
نشانه های بیماری را بهبود دهد. در مطالعات تکمیلی از هیپنوتیزم، 
نام  نیز  طب سوزنی، آموزش های تن آگاهی برای کاهش استرس 

برده شده که هنوز تاثیرشان به طور کامل اثبات نشده است.
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با سالم خانمی ۳۲ ساله هستم که از حدود ده روز قبل سرما خورده ام . 
بیماری در ابتدا با بدن درد، تب و لرز و سرفه شروع شد که بعد از گذشت 
سه روز درد بدن تخفیف یافت ولی میزان سرفه ها بیشتر شده است. از 
روز گذشته تنگی نفس مختصر و تپش قلب به عالیم ام اضافه شده است . 
با توجه به اینکه در این مدت از قرص سرماخوردگی استفاده کرده ام، چرا 

بیماری بهتر نشده و عالیم جدیدی پیدا کرده ام؟
با سالم به شما دوست عزیز. با توجه به اینکه مدت 10 روز از بیماری شما گذشته 
نظر  به  دارد  وجود  تب همچنان  و  اضافه شده  قبلی  به عالیم  و عالیم جدیدی 
می رسد که بیماری جدیدی به بیماری قبلی اضافه شده باشد و با توجه به سرفه و 
تنگی نفس، »عفونت باکتریال ریه« بیشتر ممکن است. توصیه من به شما مراجعه 
به پزشک در اولین فرصت ممکن و معاینه توسط پزشک به همراه تصویربرداری از 
ریه است که احتماال برایتان تجویز می شود. در صورت بروز عفونت ریوی باکتریال 

نیاز به تجویز آنتی بیوتیک خواهید داشت.

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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رفته بودم کنسرت مژگان شجریان. بلیط را نخریده بودم، مهمان بودم. 
اگر قرار بود بخرم نمي رفتم. چون صدایش را نشنیده بودم، جز در همخواني هایش 

با برادرش و یا پدرش.
پیش  ماه  چند  که  بود  حالی  در  این  و  بودند  مانده  خالی  از صندلي ها  نیمی 
همایون شجریان در همین شهر کنسرتی با چندین برابر شنونده برگزار کرده بود 
و سالنش پر بود از جمعیت. مژگان شجریان و گروهش آمدند روی ِسن، مژگان 
سالم کرد و خوشامد گفت قطعه ها را توضیح داد. کاری که چندان در اجراهای 
موسیقی سنتی رایج نیست و یکی از گالیه ها از پدر و برادر هم همین سکوت در 

آغاز و پایان کنسرت ها است!
او شروع به خواندن کرد با صدایی پر از قدرت و درست. در این سال ها موفق 
شدم صدا و تک خوانی چندین زن مطرح در موسیقی سنتی ایرانی را از نزدیک 
بشنوم و این صدا حکایت دیگری داشت در زیبایی و صحیح خواندن. بین همه 

قطعه ها توضیحاتی داد، از خود قطعه، از شعرش و از دلیل خواندنش.
 بهانه یکی وطن بود و دیگری غربت و قطعه ای هم برای تولد شجریان پدر 
کرد.  تقدیم  سختشان  روزهای  این  و  ایران  مردم  به  را  قطعه  آخرین  و  خواند 
مژگان شجریان دختری آرام و متواضع بود و عمیقا غمگین و دلتنگ از مهاجرت. 
تواضعش از هر خواننده سنتی دیگری که مي شناختم بیشتر به نظر میامد. در 
طول کنسرت به این فکر مي کردم که چه آشنا و چه غریب است سبک و سیاق 
این دختر. پس کجاست غرور دختر خاندان بزرگ و پرآوازه شجریان بودن! این 
این  از  پیش  من  چرا  میخواند،  دلتنگی  و  وطن  و  هجرت  از  اینهمه  چرا  دختر 
صدایش را نشنیده بودم؟ چرا شبیه تبعیدي هاست؟ چرا سالن پر نشده؟ چرا همه 
مردمی که پدر و برادرش را مي شناسند او را نمیشناسند؟ چرا او باید در کشورش 
بلیطی  کنسرتش  به  رفتن  برای  من  چرا  بخواند؟  برادرش  و  پدر  صدای  پشت 

نخریدم؟ چرا من را به یاد زن های زیادی میندازد؟
نمیدانستم جواب چند تا از چراهایم مي تواند این باشد که چون او یک زن است 
زیر سایه سنگین چند مرد! اما گمان کنم جواب تعداد زیادی از چراهایم همین 

باشد.
دست کم مطمئنم مژگان شجریان در ایران هرگز نمي تواند به تنهایی روی هیچ 

ِسنی برود و آواز بخواند.

تواضعی از جنس زن بودن
آزاده مقدم
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شروع از ۲۲ سپتامبر
فرهنگسرای سینا
اطالعات بیشتر

http://goo.gl/cXJeys




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

