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PROTECTIVE PROCEDURES IN PLACE

WE WANT TO  
PROTECT  

OUR READERS!
This publication was  

produced with care regarding  
transmission of the virus.

Web Express Printing & Mailing is the proud 
printer of over 100 newspapers and magazines. 
Publishers facing this crisis need to keep 
their communities together. Web Express is 
committed to help them do that by continuing 
to print your community newspapers.  
The papers you read and depend on will be 
there for you for as long as possible. 

Web Express is also committed to providing 
safety for employees, publishers and their 
readers to prevent the spread of COVID-19. 
We have undertaken numerous disinfecting 
measures like crew separation and equipment 
wipe down.  We have also limited entry from 
delivery people and customers to increase social 
distance. Currently we understand the virus 
is NOT easily passed on paper (according to 
the World Health Organization spokesperson 
on CNBC they have not issued a warning 
regarding the passing of the virus on paper)  
BUT to reassure readers the manufacturing 
process requires VERY LITTLE TOUCH 
from our staff. See pictures for further 
understanding. 

Glossy covers and sheets begin as blank sheets  
and end printed and stacked. 

In the folding process press sheets are untouched 
until they are stacked and handled by staff 
wearing gloves on the edge of the paper.

Finished product is stacked on a skid and protective shrink wrap  
is used to secure the product before delivery. 

The magazines and newspapers begin  
as pristine untouched rolls of paper.

The paper is pulled untouched through the 
machine at 30,000 copies per hour. 

The machine folds the newspapers  
and is belt delivered.

In the binding process gloves are worn to reduce  
touching of the products and the edges are trimmed  

off in the process reducing to near-zero human touch.  

Staff wear gloves with any shared equipment.
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خوانندگان محترم نشریه پیوند ونکوور اطالعیه زیر
توسط چاپخانه ای که نشریه پیوند در آن به چاپ میرسد 

برای ما فرستاده و درخواست شده است
 تا آن را به اطالع خوانندگان خود برسانیم.

» به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کووید-۱۹، 
پرسنل و کادر چاپخانه تمامی اصول بهداشتی را 

رعایت کرده و نهایت سعی و تالش خود را در این راه 
انجام می دهند. به همین منظور رفت و آمد در محیط 
چاپخانه را به حداقل رسانده و کلیه تجهیزات به طور 
مرتب ضدعفونی می شوند. در حال حاضر بر اساس 

توصیه سازمان جهانی بهداشت این ویروس به آسانی 
از طریق کاغذ قابل انتقال نمی باشد و در این مورد 
اخطاریه ای صادر نشده است، با این حال به منظور 
اطمینان خاطر خوانندگان مراحل آماده سازی، چاپ 
و تحویل نشریات با کمترین تماس دست از سوی 

کارکنان این چاپخانه انجام می شود. «

تعداد مبتالیان به کووید- ۱۹ در کانادا 
از ۱۰ هزار نفر گذشت

وضعیت اضطراری بهداشتی در بریتیش کلمبیا تمدید شد

وزیر بهداشت بریتیش کلمبیا: 
عدم قرنطینه پس از سفر»خیانت به جامعه« و »مستوجب جریمه« است
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سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: فروزان یزدان

وب سایت: امیررضا تمدن دوست
پیوند مونتریال: محمد رحیمیان ۵۱4-۹۹۶-۹۶۹۲

- پیوند در ویرایش نوشته ها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  - نوشته ها و عکس های فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد 
- نظریه های چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های پیوند نیست  - پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور است 

ـ نقل نوشته ها با درج ماخذ آزاد است   - پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با نوشته های چاپ شده است
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هر جمعه منتشر می شود

کورش عرفانی

کمیته های مردمی در ایران: 
جایگزین عملی

 دولت ورشکسته  حاکم

با گسترش نگران کننده ی شیوع ویروس کرونا در ایران از 
یکسو و ناتوانی رژیم ورشکسته در مهار آن از سوی دیگر، 
جامعه ی مدنی دست به کار شــده است تا در حد امکان 
از جان و هســتی خود دفاع کند. در این راستا کمیته های 
مردمــی برای فعالیــت هایی مانند سمپاشــی محالت، 
شستشــوی خیابان ها و معابر، کنتــرل و کاهش رفت و 
آمد بی دلیل، تهیه و توزیع مواد خوراکی، ارائه ی خدمات 
درمانی حداقلی، تامین جابجایی های ضروری و امثال آن 
تشکیل شــده اند. این کمیته ها یا شوراهای مردمی بیانگر 
زنده بودن و پویایی الیه هایی از جامعه اســت که قادرند، 
علیرغم جو انفعال و بی خیالی عمومی، درجه ی باالیی از 
احساس مسئولیت را از خود نشان دهند. به همین ترتیب 
که فداکاری ســتودنی خدمه ی پزشــکی، پرستاران و نیز 
پزشکان دلسوز نمونه ی دیگری از بقای همحسی و عشق به 

حفظ جان انسانهاست میان باشندگان میهن است.
این پدیده ها در واقع سرمایه ی اجتماعی مردم ایران هستند. 
وجود این هموطنان از این حیث ارزشمند است که نشان 
می دهد بعد از چهل و یک ســال قلــع و قمع روح و روان 
شهروندان و تیشه به ریشه ی جامعه ی مدنی زدن، باز هم 
هستند هموطنانی که بنا بر مسئولیت اخالقی و وظیفه ی 
شهروندی خود دست به کار می شوند و نمی خواهند منفعل 

و منتظر یک نجات بخش از غیب باشند.
از این سرمایه ی اجتماعی نباید انتظار بیش از اندازه داشت 
و بر روی دوش آن باری را گذاشت که نمی تواند بکشد. بلکه 
هوشمندانه ترین نوع برخوردهمانا تقویت مادی و معنوی 
آنست. تقویت مادی یعنی پیوستن به کمیته های مردمی و 
یا تدارک همیاری و رساندن امکانات مادی و مالی به آنها و 
تقویت معنوی یعنی ایده و درک شهروندی مندرج در این 

عمل جمعی را تبلیغ و ترویج کردن.
شرایط کنونی کشور در ســال ۹۹ به خوبی آمادگی دارد 
که این روند تقویت شوراهای مردمی بتواند در یک مقطع 
پیشــرفته ی خود حتی امکان یک تغییر سیاسی را فراهم 

کند.

ویژگی سال کنونی

در ســال جاری چشم انداز از دست رفتن کنترل اوضاع از 
دست رژیم ورشکسته ی آخوندی بارز است. ضعف شدید 
منابع مالی، نبود امکان بهبود و کسب درآمد ارزی، کاهش 
شدید درآمد های داخلی، واگذاری اختیارات نهادها از باال به 
رده های پایین ساختار دولتی، نبود بودجه برای بسیاری از 
موارد حساس و حیاتی کشور، به هم ریختگی نظام تصمیم 
گیری در کشــور و در نهایت گسترش فضای مرگ و میر 
ناشــی از بیماری کرونا و به دنبال آن، خشم و نفرت آحاد 
ملت، همه و همه، یک کوکتل انفجاری را برای کشور فراهم 
کرده اســت. این معادل ضعیف و ضعیف ترشدن دولت و 
رسیدن آن به مرحله ی سرنوشت ساز حذف طبیعی است.

این دو پدیده را کنار هم قرار دهیم: افزایش قدرت جامعه ی 
مدنی از یک سو و ضعف روزافزون دستگاه حکومت از سوی 
دیگر. این همان فرمولی است که یک اپوزیسیون هوشمند 
و حواس جمع برای دستیابی به هدف تغییر رژیم می تواند 
مورد استفاده قرار دهد. اما به شرط آن که از افراط و تفریط 

پرهیز کند و چند نکته را با دقت و وسواس به کار بندد:
۱( کمیته های مردمی را در راســتای شرایط کنونی یعنی 
گســترش یک ویروس کشنده به طور جدی مورد تقویت 

مادی و معنوی قرار داده و آن را فراگیر و مستحکم سازد.
2( انتظار و توقع خود از این شوراهای مردمی را در حد توان 

آنها تنظیم کند نه در حد آرزوهای خود.
۳( با تقویت و توســعه ی این کمیته ها به فکر ایجاد پیوند 

میان آنها و شبکه سازی باشد.
4( پیوند خود با نیروهای فعال داخل کشور را افزایش دهد 
و با ارائه ی آمــوزش و رهنمود آن ها را به فعالیت در قالب 

الگوی کمیته های مردمی تشویق کند.
5( پدیده را سیاســی نکند، اجازه دهد روند کاری شبکه 

شوراهای مردمی خود به سوی سیاست گام بردارد.
در سایه ی رشد کّمی و کیفی این شوراهای مردمی و تبدیل 
شدن تدریجی و کارکردی آنها به یک شبکه، در واقع امر، 
نخستین نطفه های ساختار دولت مردمی جایگزین دولت 
ضدمرمی کنونی فراهم می شود. به عبارت دیگر، زمانی که 
مردم بتوانند کنترل سطح ُخرد زندگی اقتصادی و اجتماعی 
را بر عهده گیرند می توانند، در یک نقطه از رشد خویش، در 
پی کنترل سطح کالن مدیریت کشور هم باشند. مدیریتی 
که توسط یک دولت جایگزین مورد تایید نیروهای کنشگر 
جامعه اعمال خواهد شــد. همان نیروهایی که از حاال در 
راستای یک کار امدادرســانی و شهروندی، با سازماندهی 
خود از پایین، زمینه ی تعیین تکلیف در باال را برای خویش 

فراهم می آورند.
یک روند روشن قابل پیش بینی است: جامعه ی ایران که 
از کشتار آبان ماه سال گذشته و شکار هواپیمای مسافربری 
توسط سپاه توانسته است براندازی نظام را به گفتمان غالب 
فضای سیاسی کشور تبدیل کند، باید بتواند در ادامه ی کار 
و در جنبشــی که موج به موج در حال پیشرفت است، امر 
براندازی را از گفتمان به گرایش عملی غالب رهنمون سازد. 
فاصله بین گفتمان تا واقعیت همین روند کنشگری سازمان 
یافته و تدریجی در قالب فعالیت کمیته های مردمی است، 
بدون آن که از همین ابتدا چنین منظوری بخواهد بر این 

فرایند سایه افکند.
هوشمندی سیاســی در تبدیل تهدید ها به فرصت است. 
ویروس کرونا برای کشور ما یک تهدید است، آیا می توانیم 
آن را به فرصت تبدیل کنیم؟ زمینه ی آن موجود اســت: 
تشکیل و تقویت کمیته های مردمی برای شبکه سازی و 

تبدیل شدن به زیربنای دولت مردمی جایگزین.
بســیاری خواهند گفت که رژیــم در مقابل این امر بیکار 
نخواهد نشســت. حتما چنین خواهد بود. مثل همیشــه 
درصدد سرکوب بر می آید. اما تفاوت موضوع در این است 
که این بار سرکوب در یک جّو متشنج، پرتالطم و عصبی 
خواهد بود. هر اقدام خشنی از جانب رژیم می تواند جرقه ی 
یک انفجار اجتماعی رادیکال باشد. خشم و نفرت مردم از 
رژیم اسالمی در حدی اســت که اشتباه حاکمیت بتواند 
بزرگتریــن خطرها را برای کل نظام آخوندی-پاســداری 
پدید آورد. بدیهی است که جریان های مختلف سیاسی و 
اجتماعی که خود را از قبل ســازماندهی کرده و آموزش 
دیده اند در هدایت و رهبری این اعتراضات احتمالی نقش 

مهمی را ایفاء خواهند کرد.
جان کالم این که ابتکار تشــکیل و رشــد و گســترش 
کمیته هــای مردمی بهترین و واقــع گراترین تاکتیک در 
راستای استراتژی تغییر سیاسی در ایران است. هر تشکل 
سیاســی واقع گرایی در داخل و خارج از کشور روی این 
موضوع سرمایه گذاری کرده و تالش خواهد نمود که وجه 
بی مانند این موقعیت را مورد بهره برداری ســالم و مفید 
قرار دهد. این امر در قالب ســوء استفاده نمی تواند صورت 
پذیرد. نیروهای سیاسی باید وجه انسانی و امدادی کار این 
کمیته های مردمی را مــورد احترام قرار دهند و تالش در 
سیاســی کردن کاذب فعالیت های آنها نکنند. منظور این 
نوشــتار نشان دادن این بود که این سازماندهی اجتماعی، 
به طور طبیعی و منطقی، با خود نتایج و دســت آوردهای 
مشخص سیاسی خواهد داشت. به شرط آن که منطقی و 

حرفه ای با موضوع برخورد کنیم.

هوشمندی سیاسی در تبدیل تهدید ها به فرصت است. ویروس کرونا برای کشور ما یک تهدید است، آیا 
می توانیم آن را به فرصت تبدیل کنیم؟ زمینه ی آن موجود است: تشکیل و تقویت کمیته های مردمی برای 
شبکه سازی و تبدیل شدن به زیربنای دولت مردمی جایگزین. بسیاری خواهند گفت که رژیم در مقابل این 
امر بیکار نخواهد نشست. حتما چنین خواهد بود. مثل همیشه درصدد سرکوب بر می آید. اما تفاوت موضوع 

در این است که این بار سرکوب در یک جّو متشنج، پرتالطم و عصبی خواهد بود.

کیهان لندن - »انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 
PS752« متشکل از اعضای خانواده های قربانیان حمله 
موشکی سپاه پاســداران انقالب اسالمی به هواپیمای 
مسافربری اوکراینی، با انتشار بیانیه ای اعالم موجودیت 
کرد. اعضای این انجمن مهمترین هدف تشــکیل آن 
را ســتاندن داد از عاملین، آمرین، و پنهان کنندگان و 

مقصران این جنایت اعالم کرده اند.
حامد اسماعیلیون دندانپزشک و نویسنده ای که همسر 
و دختر ۱0 ساله اش را در حمله موشکی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به هواپیمای مســافربری اوکراینی از 
دست داده است، با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام 
خود، به عنوان سخنگو، موجودیت »انجمن خانواده های 

جانباختگان پرواز PS752« را اعالم کرد.
آنگونه که اســماعیلیون در بیانیه ی این انجمن، اعالم 
کرده اســت، جواد ســلیمانی، پانیــذ گرجی، حامد 
اســماعیلیون، شــهناز مرتب، محمود زیبایی، آرمین 
مرتــب، وحید امامی، البرز صادقــی، امیرعلی علوی، 
فرهاد مدنی و آرش مرتب از خانواده های قربانیان پرواز 

اوکراین مؤسسان این انجمن هستند.
بر مبنــای این بیانیــه، اصلی ترین هــدف »انجمن 
خانواده هــای جانباختــگان پــرواز PS752«، »داد 
ستاندن« است: »ما امیدواریم تا با استراتژی ای مشخص 
و برنامه ای مدون از عاملین، آمرین، پنهان کنندگان و 
مقصران این جنایت داد بســتانیم و آنهــا را روزی در 

پیشگاه قانون ببینیم.«
اعضای این انجمــن در بیانیه ی خود همچنین تأکید 
کرده اند که »این انجمن نهاد مدنی مستقلی ســت که 
به هیچیک از احزاب سیاسی در ایران یا کانادا وابسته 
نیســت و اهداف آن در متن این بیانیه و در اساسنامه 

مشخص شده است.«
»انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752« در 
این بیانیه با امیدواری نوشــته اند: »در طی کردن این 
راه دشــوار و در رویای رســیدن به عدالت، از حمایت 
شهروندان ایرانی، کانادایی و سایر ملل برخوردار باشیم 
و تمام کسانی را که در پی دادخواهی اند در کنار خود 

ببینیم.«
»انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752« در 
حالی اعالم موجودیت می کند که محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرســازی روز یکشنبه ۱0 فروردین ماه ۱۳۹۹ 
در یک برنامه ی رادیویی از توقف بررســی جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراین به دلیل شیوع ویروس ُکرونا خبر داد. 
محمد اســالمی در عین حال مدعی شد: »اما کمیته 
بررســی ســانحه در حال بررسی اســت« و »بررسی 
میدانی« و »آزمایش های قطعات« نیز انجام شــده اما 
»ُکرونا کار را متوقف کرده است. بعد از این وضعیت این 

را دنبال می کنیم.«

پیشتر حامد اسماعیلیون در صفحه ی فیس بوک خود 
از پاکسازی محل سقوط هواپیمای اوکراین با استفاده 
از بولدوز و حتی سرقت اموال جانباختگان و آتش زدن 
باقی وسایل برجای مانده خبر داده بود. وی این اقدام 
حکومت را آنچیزی دانســته که »جمهوری اسالمی با 

فجایع خود و با حافظه ی جمعی می کند.«
متن کامل بیانیه ی »انجمن خانواده های جان باختگان 

پرواز PS752« به شرح زیر است:
ما در این نوشته ی کوتاه بطور رسمی حضور »انجمن 
خانواده های جانباختگان پــرواز PS752″ را به عنوان 
نهادی مدنی و نوپا اعالم می کنیم. با آنکه هنوز بر زانوان 
لرزان خود می لرزیم و هنوز اشــک های نریخته بسیار 
اســت اما بر آنیم که با تکیه بر همدیگر از این جنایت 
فراموش نشدنی نگذریم و شــمعی در تاریکی روشن 

کنیم برای آنان که در جستجوی عدالتند.
این انجمن در نظر دارد یاد و خاطره ی مســافران این 
پرواز را بــا کمک هنرمندان، فعالین مدنی و صاحبان 
ایده تا زمانی کــه می تواند زنده نگه دارد. انجمن علیه 
فراموشی کار خواهد کرد، خواهد نوشت و پیش خواهد 
رفت. این انجمن بر آن است که از خانواده های داغدیده 
حمایت کند. مرهمی باشد بر زخم های باز، زخم هایی 

که همدرد آن را می بیند و می شناسد.
در نهایت به عنوان اصلی تریــن »هدف«، این انجمن 
در پِی دادخواهی ســت. ما امیدواریم تا با استراتژی ای 
مشــخص و برنامــه ای مــدون از عاملیــن، آمرین، 
پنهان کنندگان و مقصران این جنایت داد بستانیم و آنها 

را روزی در پیشگاه قانون ببینیم.
اساسنامه و آیین نامه های انجمن توسط هیأت مدیره ی 
موقت تدوین شــده اســت و در اولین قــدم، حامد 
اســماعیلیون را به عنوان ســخنگوی موقت معرفی 
می کنیم. به زودی هیأت مدیره ی این انجمن انتخاب و 
در صورت لزوم معرفی می شوند. همه ی آنها از اعضای 
خانواده ی مسافران هستند و تمام این فعالیت ها از سوی 

آنها صورت می گیرد.
بدین وسیله ضمن اعالم موجودیت »انجمن خانواده های 
جانباختگان PS752« به اطالع عموم می رسانیم که 
این انجمن نهاد مدنی مستقلی ست که به هیچیک از 
احزاب سیاسی در ایران یا کانادا وابسته نیست و اهداف 
آن در متن این بیانیه و در اساســنامه مشخص شده 
است. بدیهی ست امیدواریم در طی کردن این راه دشوار 
و در رویای رســیدن به عدالت، از حمایت شهروندان 
ایرانی، کانادایی و ســایر ملل برخوردار باشیم و تمام 
کسانی را که در پی دادخواهی اند در کنار خود ببینیم.

جواد سلیمانی، پانیذ گرجی، حامد اسماعیلیون، شهناز 
مرتب، محمود زیبایی، آرمین مرتب، وحید امامی، البرز 

صادقی، امیرعلی علوی، فرهاد مدنی و آرش مرتب.

اعالم موجودیت 
»انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752« 

با هدف دادخواهی علیه آمرین و عاملین
 حمله موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202
Email: 2500202@gmail.com

وام تا 8۰ درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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Tel: 604.569.2080

عضو رسمى كانون مشاوران مهاجرت كاناداداود قوامى
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

وضعیت اضطراری بهداشتی در بریتیش کلمبیا تمدید شد

دولت بریتیش کلمبیا حالت اضطراری 
بهداشتی را به منظور مقابله با شیوع 
کوویــد-۱۹ تا نیمــه آوریل تمدید و 
مردم را به همــکاری با دولت دعوت 

کرد.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
جان هورگان وزیر اول بریتیش کلمبیا 
طبق معمول اظهارنظر درباره شــیوع 
ویروس کرونا و تشریح شرایط آن در 
اســتان را به مقامات بهداشتی استان 
واگذار کرد و در پیام صریح خود ضمن 
اعالم تمدید حالت اضطراری بهداشتی 
تا ۱4 آوریل از همه ســاکنان استان 
خواســت از جابجایی خودداری کنند 
و با دولت و به ویژه پرســنل بهداشت 
و درمــان اســتان در اجــرای تدابیر 

بهداشتی همکاری نمایند.
جــان هــورگان در پیام خــود که از 
پارلمان بریتیش کلمبیا برای ساکنان 
استان صادر شــد، تاکید کرد: »دوره 
بی سابقه ای را سپری می کنیم و الزمه 
عبور موفق از این دوره همکاری همه 

جانبه دولت و مردم است.«

آیا پیامدهای کروناویروس در آمریکا  دامن گیر کانادا می شود؟
پیامدهای بحران کووید-۱۹ در ایاالت متحده می تواند وضعیت را برای کانادا دشوارتر سازد

رونــد صعــودی نمودار ابتــال و نیز 
بــه کووید-۱۹  مبتالیان  مرگ ومیر 
در ایــاالت متحده به قدری ســریع 
اســت که طی مدتی کوتــاه، رکورد 
چین در این زمینه را شکســت. اما 
آنچــه برخــی مقامــات کانادایی را 
نگران کرده، پیامدهای این پدیده در 
همسایه جنوبی در وضعیت سالمت 
و نیز اقتصاد کشور اســت. آیا کانادا 
کروناویروس  گرفتــار  که خــودش 
است، می تواند از اثرات جانبی ناشی 
از همه گیری در ایــاالت متحده در 
امان بماند؟ نشــریه گلوب اند میل 
در مقاله ای به بررســی این مســاله 

می پردازد:
جمله معروفی اســت که می گویند: 
»وقتی ایاالت متحده عطسه می کند، 
کانادا سرما می خورد«. اما اگر ایاالت 
متحده سرفه )از عالیم کروناویروس( 

داشته باشد، چه؟
ایــاالت متحده هم اکنــون به عنوان 
اصلی تریــن مرکز همه گیری جهانی 
کروناویروس در دنیا به شمار می رود. 
در این کشــور تاکنون بیش از ۱۸۸ 
هزار مورد ابتال به ویروس شناســایی 
شــده، بیش از 4 هزار نفر جان خود 
را به ایــن دلیل از دســت داده اند و 
البتــه روز به روز بر این آمارها افزوده 

می شود.
وضعیت ایاالت متحده به قدری وخیم 
است که آنتونی فاوچی )مدیر موسسه 
ملی آلــرژی و بیماری هــای عفونی 
آمریکا( هشدار داده که ممکن است 
بین ۱00 هزار تا 200 هزار آمریکایی 
به خاطــر کووید-۱۹، جان خود را از 

دست بدهند.
از آنجا که روند سریع رشد مبتالیان و 
نیز مرگ ومیر در همسایه جنوبی مان 
می تواند اینجا در کانادا نیز روی دهد، 

باید بسیار هشیار باشیم.

کانادا و ایــاالت متحده طوالنی ترین 
مرز غیرنظامی در دنیــا را دارند که 
۸۸۹۱ کیلومتر را شــامل می شود. از 
همه مهم تر اینکه دو سوم کانادایی ها 
در فاصله حداکثر ۱00 کیلومتری از 

این مرز زندگی می کنند.
واقعا نمی دانیم آیا وضعیت هرج ومرج 
شدیدی که در بیمارستان های ایالت 
نیویــورک و نیز مراکــز نگهداری از 
ســالمندان ایاالت واشــنگتن شکل 
گرفتــه )و اتفاقا هر دوی آنها نزدیک 
به کانادا هستند(، به این سوی مرز نیز 

پیام  جان هــورگان همچنیــن در 
توئیتــری خود اعالم کــرد به زودی 
روشــی را که دولت برای مهار شیوع 
ویروس کرونا و حفظ خدمات عمومی 
اساســی در اســتان در پیش گرفته 

است، تشریح خواهد کرد.
وزیــر اول بریتیش کلمبیا همچنین 
ضمن قدردانــی از متصدیان برخی 
مشاغل مثل کامیون داران و صندوق 
داران فروشــگاه ها، بــرای اطمینان 
بخشیدن به آن هایی که تمکن مالی 

کافی بــرای عبور از ایــن بحران را 
ندارند، اعالم کرد دولت یک رشــته 
تدابیر حمایتی اتخاذ کرده است تا در 
این شرایط شهروندان و به ویژه اجاره 

نشینان در تنگنا قرار نگیرند.
دکتر بونی هانری مســئول ارشــد 
بهداشت عمومی بریتیش کلمبیا نیز 
اعالم کرد تدابیر بهداشتی برای مقابله 
با شــیوع کووید-۱۹ به ویژه فاصله 
گذاری اجتماعی احتماال تا پایان ماه 

مه به قوت خود باقی خواند ماند.

ســرایت می کند یا نه. برای فهمیدن 
پاسخ آن، باید منتظر بمانیم.

یکی از الگوهای رایج مورد اســتفاده 
کارشناســان حوزه هــای مختلــف 
)اقتصادی، اجتماعی و …( در کانادا 
این اســت که آمار ایاالت متحده را 
تقســیم بر عدد ۱0 می کنند تا تاثیر 
پدیده ای که در همســایه جنوبی در 
حال وقوع اســت بر کانادا مشخص 

شود.
امــا وضعیت کانــادا از نظــر تعداد 
مبتالیان و یا جان باختگان کووید-۱۹ 
به مراتب بهتر از آمریکاســت و این 
طور نیســت که یک دهــم آن ۱۸۸ 
هزار مورد ابتال و چهار هزار فوتی را در 
همه گیری کروناویروس تجربه کرده 
باشیم. این میزان در کانادا به مراتب 

کمتر است.
آیا این بدان معناست که اقدامات کانادا 
در پاسخ به همه گیری کروناویروس، 
چند برابر ایاالت متحده بوده است؟ یا 
اینکه تعداد تست های صورت گرفته 
در کشورمان، از همسایه جنوبی بسیار 

کمتر است؟
احتمــاال کانــادا عملکــرد بهتری 
نســبت به ایاالت متحــده در زمینه 
فاصله گیری اجتماعی داشته، زیرا ما 
زودتر از آنها این کار را شروع کردیم. 
همچنین فرآیند تست افراد مشکوک 
را نیز زودتر آغاز کردیم. با این وجود، 
ایاالت متحده با وجود تاخیر، با تمام 
قدرت، اقداماتی را آغاز کرد و گستره 
تست کروناویروس در این کشور نیز به 

مراتب گسترده تر بوده است.
اولین مورد کروناویــروس در ایاالت 
متحده در ۱5 ژانویه ثبت شــد، حال 
آنکه این اتفاق برای ما در 20 ژانویه 

روی داد.
شاید باید بگوییم که هیچ کدام از این 
دو کشور، اقدامی فوری را در واکنش 

به این موضــوع در همان ابتدا انجام 
ندادند، زیرا در آن زمان فکر می کردند 
که این ویروس فقط به چین محدود 

خواهد بود.
امــا باالخره دولت ایــاالت متحده با 
جدیــت وارد موضوع شــد و هدایت 
ســتاد مقابله با کروناویروس در این 
کشــور توســط مایک پنس )معاون 
رئیس جمهــور( اداره می شــود. اما 
رویکرد دولت کانادا اندکی نرم تر بود. 
در کشورمان، مدیران سالمت عمومی 
مســئول مدیریت بحران شــدند و 
سیاستمداران دخالت چندانی در این 

مساله ندارند.
در واقــع، واکنش کانــادا حداقل در 
زمینه جنبه مرتبط با ســالمت، نه 
سیاسی است و نه رنگ وبوی خشنی 
کــه در ایــاالت متحده به چشــم 

می خورد را دارد.
سیاســتمداران در کانادا، توصیه های 
مقامات بهداشت عمومی را دریافت و 
بر اساس آن عمل کرده اند و مقاومت 
چندانی در این زمینه هم از خودشان 
نشان نمی دهند. البته باید دقت داشته 
باشید که جنبه اقتصادی قضیه کامال 
متفاوت است، زیرا حوزه  مورد عالقه 

سیاستمداران به شمار می رود!
در ایاالت متحده می بینیم که دونالد 
ترامپ )مثل همیشه( تاکید دارد که 
نقش کلیــدی را خودش ایفا کند. او 
با بیان اظهاراتی نظیر ضرورت پایان 
شــهروندان  فعالیت  محدودیت های 
و کســب وکارها و یا اصرار بر درست 
بودن برخی شــیوه های درمانی که 
هیچ ســندی برای موثر بــودن آنها 
وجود ندارد، معموال با نظرات مقامات 
بهداشت عمومی مخالفت کرده و از 

نقش آنها در قضیه می کاهد.
اما بر خــالف ترامپ کــه حضوری 
پرســروصدا در این روزهای بحرانی 
دارد، جاســتین تــرودو رویکــردی 
متفاوت را در پیش گرفته اســت. او 
که می کوشد مراقب باشد که دخالتی 
در سیاســت های اعمالی از ســوی 
دولت های اســتانی نداشته باشد، هر 
روز از قرنطینــه خانگی در خانه اش 
بیرون آمده و به ارائه گزارش به مردم 

کانادا می پردازد.
یکی از مشــکالت دیگــری که هر 
دو کشــور بــه آن گرفتار هســتند، 
رویکردهای متناقضی اســت که هر 

استان یا ایاالت در پیش می گیرد.
در ایاالت متحده، حدود ۱۶0 میلیون 
نفــر ملزم به حضور در خانه و رعایت 
اما  فاصله گیری اجتماعی هســتند. 
جالب اســت که برخــی ایالت ها در 

این کشور، بی تفاوت به وضعیت کلی 
همچنان به فعالیت های معمول خود 
مشــغوند. در کانادا نیز ده روز طول 
کشید تا همه استان ها و قلمروها به 
اعالم وضعیت اضطــراری بپردازند و 
البته شــکل اجرایی آنها نیز تا حدی 

با هم متفاوت است.
هنوز نمی دانیم فاصله گیری اجتماعی 
و نیز دســتور در خانه ماندن چقدر 
توسط مردم رعایت شده و اینکه این 
اقدامات چه تاثیری به همراه داشته 

است.
شکست پروژه اولیه ایاالت متحده در 
زمینه تســت کروناویروس، برای این 
کشور گران تمام شد. مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیمار ها در ایاالت متحده 
یک تست را برای کووید-۱۹ ساخت 
که نتوانست موفق واقع شود و همین 
امر سبب شد که این کشور یک ماه 
از اقداماتی که می توانست انجام دهد 

عقب بماند.
کانــادا زودتر از همســایه جنوبی به 
انجام تست های کووید-۱۹ پرداخت، 
اما روند گســترش این اقدام سرعت 
چندان باالیی نداشــت. نتیجه اینکه 
تخمین زده می شود عدد واقعی موارد 
ابتال در هر دو کشور بین 5 تا ۱0 برابر 
آمار رسمی اعالم شده باشد. البته در 
نهایت، گذشت زمان مشخص خواهد 
که اقدامات این دو کشور تا چه اندازه 

موثر بوده است.
امــا هراس انگیزترین جنبه شــیوع 
کروناویــروس در ایــاالت متحده از 
نظر کانــادا، وضعیتی اســت که در 
روی  نیویــورک  بیمارســتان های 
می دهد. ظرفیت این بیمارســتان ها 
پر شــده اســت. این در حالی است 
که ظرفیت مراکز بهداشتی در کانادا 
در روزهای معمولــی نیز کفاف نیاز 
بیمــاران را نمی دهد )چه برســد به 
اینکه با وضعیتی مشــابه نیویورک 

روبرو شود(.
ظرفیت مراکز درمانــی در کانادا به 
مراتب کمتر از ایاالت متحده است و 
چند روز آینده مشخص خواهد شد 
که آیا سیســتم ســالمت کشورمان 
می تواند پاســخگوی ایــن حجم از 

بیماران باشد یا نه.
ابتدا باید ببینیم آیا می توانیم شیوع 
کروناویــروس در کشــورمان را مهار 
کنیم یا نه. در گام بعدی شــاید الزم 
باشــد رویکردی درســت را در برابر 
همســایه بزرگی که بیخ گوش مان 

سرفه می کند، اتخاذ کنیم!

منبع: نشریه مداد



55 Issue 1470 Friday April 3, 2020شماره ۱470 جمعه ۱5 فروردین ۱۳۹۹

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

تعلیق موقت 
برنامه مهاجرتی کفالت والدین

مداد- دولت کانادا اعالم کرد ثبت نام برای برنامه مهاجرتی والدین و پدربرزگ 
و مادربزرگ ها از طریق کفالت را تا اطالع ثانوی به تاخیر می اندازد. این اقدام در 
راستای تالش های دولت برای جلوگیری از شیوع بیشتر کروناویروس بوده است.

بر اســاس برنامه وزارت مهاجرت فدرال، قرار بود ثبت نام اولیه برای این طرح 
طی چند هفته آینده صورت گیرد. سال گذشته بیش از ۱00 هزار نفر برای این 
طــرح ثبت نام کردند که البته ظرفیت مهاجرتی برای این طرح فقط 2۱ هزار 
نفر بود. تا سال 2022، هر سال 2۱ هزار نفر از طریق این طرح می توانند مقیم 

دائم کانادا شوند.
بر اساس این طرح، افراد می توانند کفالت )حمایت مالی( والدین و یا پدربزرگ و 
مادربزرگ خود را بر عهده گرفته و به این ترتیب، آنها را به کانادا بیاورند. دولت 
کانادا می گوید تعلیق صورت گرفته هیچ تاثیری در زمان رسیدن افراد تائید شده 
در این طرح به خاک کانادا نخواهد داشت و سایر مراحل این فرآیند، بر اساس 

برنامه قبلی پیش خواهد رفت.

مستاجران خانه های اجاره ای در سراسر کانادا 
خواستار عدم پرداخت اجاره خانه در طول بحران هستند

پرژن میرور- مســتاجران خانه های 
اجاره ای در سراســر کانادا طوماری 
امضاء کرده اند که در آن خواستار عدم 
پرداخت اجــاره خانه در طول بحران 
بوجود آمده بر اثر ویروس کووید-۱۹ 

به صاحب خانه های خود شده  اند.
بر اســاس گزارش مرکز راهکارهای 
جایگزیــن کانــادا، تقریبــاً نیمی از 
مردم کانادا که در خانه های اجاره ای 
زندگی می کنند در صورت از دســت 
دادن شــغل خود، پس انــداز کافی 
برای پرداخــت اجاره منزل و صورت 
حساب های دیگر خود بیش از یک ماه 
را ندارند. گزارش دیگری از موؤسسه 
نظرسنجی آنِگس رِید نیز نشان داده 
اســت که یک ســوم از خانوارهای 
کانادایی نگران این موضوع هستند که 
اجاره خانه یا قسط وام خود را نتوانند 

پرداخت کنند.
یک طومار اینترنتی که توسط یکی 
از اهالی تورنتو به نام جوزف راترفورد 
راه انــدازی شــده، از دولــت فدرال 
درخواســت کرده اســت تا در طول 
بحران ویــروس کرونا پرداخت اجاره 
خانه و قســط وام های مسکن را لغو 
کند. تاکنون بیــش از 700 هزار نفر 
در سراسر کانادا این طومار اینترنتی 

را امضاء کرده اند.
دولت فدرال برای کمک به کارگران 
و صاحبــان کســب و کار در کانادا 
پرداخت مبلــغ ۱07 میلیارد دالر را 
به تصویب رسانده است و همچنین 
از بانک های کانادایی نیز درخواســت 
کرده تا پرداخت قسط های وام مسکن 
را در طول بحران کووید-۱۹ به تعویق 

بیاندازند.
مســتاجرانی که در استان بریتیش 
کلمبیا شغل خود را به دلیل تعطیلی 
محل کار خود به منظور کند کردن 
سرعت شیوع ویروس کرونا از دست 
داده اند می توانند حداکثر تا مبلغ 500 
دالر در ماه بــرای کمک به پرداخت 
اجــاره خانه خود از دولــت دریافت 
کنند. دولت استانی بریتیش کلمبیا 
افزایش ساالنه اجاره بهای مسکن را 

ممنوع کرده است.
بسیاری از استان های کانادا از جمله 
بریتیش کلمبیا، انتاریو، ساسکاچوان، 
منیتوبــا و کبک اقداماتــی را برای 
متوقف کــردن احکام تخلیه منزل و 
دادگاه های صدور حکم تخلیه منزل 

انجام داده اند.
داگ فورد نخست وزیر استان انتاریو 
در کنفرانــس خبری خــود در روز 
20 مــارس گفت که اگر از کار بیکار 
شده اید و پول کافی ندارید، آوردن غذا 

برای خانواده مهمتر از پرداخت اجاره 
خانه است.

یکی از ســخنگویان وزارت مســکن 
و امــور شــهری انتاریو به نشــریه 
هافینگتون پســت گفته اســت هر 
شخصی که به دلیل پرداخت نکردن 
اجاره خانه خود از خانه بیرون شــده 
و یا تهدید به وضعیت مشابهی شده 
اســت، باید با واحد اجرایی خانه های 
اجاره ای این وزارت خانه تماس بگیرد.

جان هورگان، نخســت وزیر استان 
بریتیش کلمبیا نیز در روز 25 مارس 
اعــالم کرد که هیچ فــردی نباید به 
دلیل مشــکالت پیش آمــده بر اثر 
شــیوع ویروس کرونا خانه خود را از 

دست بدهد.
اما با وجود تمام این پیام ها از جانب 
سیاستمداران، تاکنون هیچ استانی در 
کانادا هیچگونه دستورالعمل رسمی 
برای به تعویــق انداختن اجاره خانه 
صادر نکرده است و در حالی که فردا 
روز اول آوریل است و مهلت پرداخت 
اجاره ها به سر می رسد، مستاجران را 

در حالت بالتکلیفی قرار داده اند.
ســخنگوی  وارگاس،  روییز  آلِهاندرا 
سازمان ACORN کانادا، سازمانی که 
افراد متوسط و با درآمد پایین کانادا 
را نمایندگی می کند، گفته است که 
پیش از این درخواســت کرده اند تا 
اجاره بهای ماه آوریل لغو شود. در این 
درخواست از مستاجران خواسته شده 
تا مدارک مستند خود مبنی بر بیکار 
شــدن  خود را به صاحب خانه های 
خود نشان دهند و از صاحب خانه ها 
نیز درخواست شده تا صورت حساب 
اجاره خانه خود را برای دولت فدرال 

بفرستند.
وی به هافینگتون پست کانادا گفته 
است: » مردم پول ندارند. این مسئله 
ســاختگی و دروغ پردازی نیســت. 
واقعیت موجود است. مردم نمی توانند 

به سر کار بروند. واقعیت این است که 
وقتــی کار ندارند پول پرداخت اجاره 

خانه خود را نیز ندارند.«
بر اساس گفته های کاریما سعد، یکی 
از وکالی امور مسکن در تورنتو، عدم 
پرداخت اجاره و عــدم صدور حکم 
تخلیه منزل به این معنی نیست که 
مستاجران زمانی که اوضاع به حالت 
عادی بازگردد از حکم تخلیه در امان 

خواهند بود.
به گفته وی، هیچ دستورالعمل استانی 
یا فدرال وجود ندارد که به مستاجران 
بگوید در برابــر اجاره های به تعویق 
افتاده مسوؤلیتی بر عهده آنها نیست. 
به نظر کاریما ســعد، نحوه پرداخت 
اجاره های به تعویــق افتاده می تواند 
توسط حکم دادگاه قسط بندی شود 
و یا به طور مستقیم با صاحب خانه ها 

مورد مذاکره قرار بگیرد.
به نظر وی یکی دیگر از مشکالتی که 
ممکن است بر اثر عدم پرداخت اجاره 
بها توسط مستاجران اتفاق بیافتد، این 
است که صاحب خانه ها راه حل را به 
دست خود بگیرند و در صورت عدم 
پرداخت اجاره بهــا، قفل واحد های 

اجاره ای را تعویض کنند.
خانم ســعد می گوید که دولت های 
اســتانی قوانین مســکن را تعیین 
می کننــد و آن را در کنتــرل دارند، 
اما دولت فدرال نیز در ســال 20۱7 
راهکارهای مسکن ملی را تبیین کرد 
که می تواند راهی برای همکاری بین 
دولت فدرال و دولت های اســتانی در 

این زمینه باشد.
در همین حال، ویلیام بلیک، یکی از 
اعضاء انجمن صاحب خانه های انتاریو 
که در چندین استان مختلف دارای 
امالک اجاره  ای است می گوید: » من 
متوجه هســتم که چرا مســتاجران 
نمی توانند یا نمی خواهند اجاره خود 
را پرداخت کنند، اما به مســتاجران 

باید هشــدار بدهم که از عواقب این 
کار آگاه باشــند. اگرچــه در تورنتو 
»هیئت صاحب خانه و مستاجر« برای 
صدور حکم تخلیه همانند بسیاری از 
استان های دیگر در سراسر کانادا موقتاً 
تعطیل شده است، اما صاحب خانه ها 
در روز دوم آوریــل در صــورت عدم 
دریافت اجاره خــود می توانند برای 
تخلیه منزل پرونده تشکیل بدهند. 
البته که ممکن است روند این پرونده 
چندین ماه به طول بیانجامد، اما در 
نهایت مستاجرانی که اجاره خانه خود 
را پرداخت نکرده باشند با صدور حکم 

تخلیه مواجه خواهند شد.«
مســتاجرانی که اجاره خانه خود را 
نپردازند بــا تاثیر منفی بر روی رتبه 

اعتباری خود نیز روبرو خواهند شد.
آقای بلیک پیشنهاد داده است تا اگر 
مستاجران قصد پرداخت اجاره خانه 
خود به دلیل مشــکالت بوجود آمده 
بر اثر شــیوع ویروس کرونا را ندارند، 
مدارک مســتند بیکار شدن خود را 
برای ارایه در دادگاه هایی که در نهایت 
برای حکم تخلیه برگزار خواهد شد 
در دست داشته باشــند. و یا با ارایه 
همین مدارک سعی کنند با صاحب 
خانه های خود به توافقی دست یابند 
که هر دو طرف با نحوه پرداخت اجاره 

خانه راضی باشند.
بــه گفته آقــای بلیک، بســیاری از 
صاحــب خانه ها نیز بــرای پرداخت 
قسط وام مسکن خود به اجاره بهای 
خانه های اجاره ای خود وابسته هستند 
و اگر نتوانند قسط وام خود را پرداخت 
کنند باید در برابر بانک های وام دهنده 
پاسخگو باشند، در صورتی که هنوز 
بخشودگی  برای  دستورالعملی  هیچ 
یا به تعویق افتادن پرداخت قســط 
بانکی توســط دولت های  وام هــای 
استانی و فدرال صادر نشده است.     

 درخواست ترودو از پارلمان
 برای تصویب بزرگترین طرح اقتصادی 

تاریخ کانادا

نخســت وزیر جاســتین ترودو روز  
چهارشــنبه از مجلــس در رابطه با 
اقتصادی  طــرح  بزرگترین  تصویب 
تاریخ کانادا را در مبارزه با کووید-۱۹ 

درخواست کرد.
روز چهارشــنبه ترودو که در جلسه 
توجیهی روزانه خود سخن می گفت 
بیــان کرد: دولت در تالش اســت با 
فراخواندن احزاب مخالف مجلس در 
تصویب الیحه جدیــد خود اقدامات 

گسترده ای را انجام دهد.
وی با بیان اینکه کانادا از زمان جنگ 
جهانــی دوم تاکنون شــاهد چنین 
مشارکت مدنی در کشور نبوده است 
افزود: این کار باید گروهی در کانادا در 
انجام شود و دولت و تمام بخش های 
کشور باید در تحقق آن گام بردارند و 

سهیم باشند.
نخســت وزیر جاستین ترودو با بیان 
اینکــه کانادایی ها می توانند حتی در 
زمان فاصله گذاری اجتماعی با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشت عمومی، 
رعایت بهداشــت شخصی، قرنطینه 
فردی و … می توانند کارهایا شــان را 
انجام دهنــد ادامه داد: ما نمی توانیم 
صرفا با بیان گفتن طوالنی شدن چند 
هفته ای یــا چند ماهه دوره قرنطینه 

اجتماعی، تمام نیازهای مشــاغل را 
تامین کنیم.

وی بــدون اینکــه بگویــد چگونه 
کوویــد-۱۹ موجــب مــرگ و میر 
کانادایی ها می شود گفت این موضوع 

دالیل مختلفی دارد.
دولت فــدرال در ابتدا بســته ای به 
ارزش ۸2 میلیون میلیارد دالر برای 
حمایت هــای مالــی و حقوقی برای 
حقوق های معوقه کارکنان شرکت ها 
در نظــر گرفت اما بــا افزایش تقاضا 
میزان حمایت های برخی مشاغل را از 

۱0 به 75 درصد افزایش داد.
اندرو شی یر، رهبر حزب محافظه کار، 
که این روزها در صفحه توییتر خود 
در حال اشــتراک گذاری بخش های 
ویدیوهای مختلف جاستین ترودو و 
انتقاد تند و تیز از اوست نیز صبح روز 
چهارشنبه در یک نشست خبری در 
رجینا با انتقاد از عملکرد دولت فدرال 
گفت کــه اقدامات دولت در پرداخت 

تسهیالت منطبق بر قانون نیست.
وی افــزود: ما معتقدیم آنچه که روز 
گذشته نخست وزیر اعالم کرد با  مفاد 
قانون تطابق ندارد بنابر این درصورتی 
که دولــت بخواهد ایــن اقدامات را 
اجرایی کند باید طرح ها اصالح شوند.
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چه افرادی اجازه ورود به کانادا را دارند؟
علیرغم اقدامات جهت مهار کرونا ، خارجی ها اجازه دارند برای کار به کانادا بیایند

پــس از آغاز همه گیری کووید۱۹ در 
برای  کانادا، محدودیت های شدیدی 
ورود اتباع خارجی به کانادا اعمال شد 
که صدای اعتراض خیلی ها را باال برد. 
متعاقب این اعتراضات، دولت فدرال 
بالفاصله اقدام به بازبینی دستورالعمل 
قبلی کرد و شــرایط ویژه ای را برای 
ورود خارجیانی که دارای مجوزهای 
کاری، تحصیلی و یا اقامت دائم کانادا 
بودند، اعــالم نمود. این معافیت ها از 

27 مارس اجرایی شده اند.
وزارت مهاجرت کانادا طی اطالعیه ای 
مشخص کرد که چه کسانی می توانند 
با وجود محدودیت های ورود به کانادا 
که برای جلوگیری از شــیوع بیشتر 
کوویــد۱۹ اعمال شــده بودند، وارد 
خاک کشور شوند و اینکه چه مدارکی 
را باید به خطوط هوایی ارائه دهند تا 

بتوانند اجاره ورود بگیرند.
تعداد زیادی از دانشــجویان و نیروی 
کار خارجی که قصــد ورود به کانادا 
را داشــتند و یا اینکه برای گذراندن 
تعطیــالت کانــادا را تــرک و برای 
بازگشــت با مانع مواجه بودند با این 
مصوبه جدید، قــادر خواهند بود در 
صورتی کــه دارای مجوز معتبر کار، 
تحصیل یــا اقامت هســتند، بدون 

مشکل به کانادا سفر کنند.

دانشجویان خارجی

دانشجویان خارجی که دارای مجوز 
تحصیل هســتند و یا پیش از اعمال 
محدودیت های ایجاد شده برای سفر، 
در هر یک از موسســات آموزشی در 
کانادا ثبت نام کرده بودند، اجازه دارند 
به کانادا بازگردنــد. اداره مهاجرت و 
شهروندی کانادا از این افراد می خواهد 
که پیش از اقدام به ســفر، خود را به 
خطوط هوایی معرفی کنند و مجوز 
تحصیل معتبر و یا اگر برای اولین بار 
وارد کانادا می شــوند و باید مجوز را 
در فرودگاه های مرزی کانادا دریافت 
کنند، گواهی صدور مجوز تحصیل، 
کار و یــا اقامت صادره از طرف دولت 
کانادا درتاریخ ۱۸ مــارس 2020 و 
یا قبــل از آن را به عنوان مدرک، به 

شرکت هواپیما ارائه دهند.

دارندگان ویزای کار

کســانی که دارای مجوز کار در کانادا 
هســتند و نیــروی کار موقــت که 
قرار اســت پــس از ورود به کانادا در 
بخش های اصلی مانند کشــاورزی، 
تولید غذا، بهداشــت، حمل و نقل و 
خدمات اورژانســی فعالیت کنند نیز 

شــامل این معافیت خواهند شــد و 
می توانند به کانادا وارد شوند. این افراد 
نیز باید پیش از سوار شدن به هواپیما، 
مجوز کار معتبــر و یا گواهی صدور 
اجــازه کار صادره از دولت کانادا را به 

خطوط هواپیمایی ارائه دهند.

اولین ســفر دارندگان مجوز اقامت 
دائم

از جملــه افــراد دیگری که شــامل 
این معافیت می شــوند، افراد دارای 
اقامــت دائم هســتند که  ویــزای 
پیــش از همه گیری ایــن ویروس و 
هماهنگی های  سفر،  محدودیت های 
الزم برای اســتقرار در کانادا را انجام 
داده بودنــد. این افراد نیز باید خود را 
به خطوط هوایی معرفی کنند و تایید 
اقامت دائم خــود را به عنوان مدرک 
بــرای ورود بــه کانادا و انجــام امور 

لندینگ نشان دهند.

اعضای خانواده

خانواده درجه یک شهروندان کانادایی 
از ابتدا، از محدودیت های ایجاد شده ی 
سفر به کانادا معاف شده بودند. اما بنا 
به تغییرات اخیر، خانواده درجه یک 

اتباع خارجی که خودشــان با ویزای 
کار، ویزیتور، دانشجو و یا پناهنده در 
کانادا ســکونت دارند، نیز می تواند به 

کانادا وارد شوند.
مفهوم اعضــای خانواده درجه یک با 
هدف ممنوعیت های سفر نیز دوباره 
به همان تعریف قبلی برگردانده شد 

به قرار زیر است:
- همسردائم و یا همسر عرفی

- فرزند وابسته و یا فرزند همسر عرفی
- فرزند وابســته و یا فرزند فرزندان 
وابســته دارای اقامــت دائــم و یــا 

همسرانشان
- پدرو مادر- پدر و مادر همسر

- گاردین )خانــواده ای که از کودکی 
مراقبت می کنند(

- برای پدر و مادر سن مطرح نیست 
و نیازی به اثبات وابستگی نمی باشد

فرزندان وابســته باید دارای کمتر از 
2۱ سال باشند و یا به دلیل معلولیت 
به لحاظ مالی به والدین دارای اقامت 

دائم و یا شــهروندی کانادا وابســته 
باشند.

الزم به ذکر اســت برخی از فرزندان 
بالغ دارندگان اقامت دائم ممکن است 
از این گروه معاف شــوند. به منظور 
ســفر به کانادا تحت این معافیت ها، 
ایــن افراد باید یک نامه رســمی که 
تایید کننده شرایط شــان اســت در 
دست داشته باشند. این نامه رسمی 
بایــد از اداره مهاجــرت کانادا، مرکز 
خدمات مرزی کانادا و یا یکی از دفاتر 
یا سفارتخانه های خارج از کانادا صادر 

شده باشد.
حضور شهروند کانادایی و یا فرد دارای 
اقامت دائم در کانادا الزامی نیســت و 
می تواند به همراه فرد وابسته همزمان 

وارد کانادا شود.
اعضای خانواده افراد دارای اقامت در 
کانادا نیز مانند بقیه باید پیش از سوار 
شــدن به هواپیما، خود را به خطوط 
هوایی معرفی کننــد و عالوه بر ارائه 
مدرک وضعیت اقامتی اعضای خانواده 
مقیم کانادا ، مــدارک اثبات ارتباط 
فامیلی را نیز با گواهی صادره از طرف 
سفارت کانادا را نیز به خطوط هوایی 
ارائه دهنــد. این مدارک می توانند به 
صورت کاغذی و یا الکترونیکی ارائه 

شوند.
مــدارک اثبــات اقامــت دائــم و یا 
شــهروندی می توانند یکی از مدارک 

زیر باشند:
- پاسپورت کانادایی

- گواهــی شــهروندی و یــا کارت 
شهروندی و یا شناسنامه کانادایی

- کارت اقامت دائم
- برگه مجوزســفر به کانــادا برای 
از طرف  اقامــت دائــم  دارنــدگان 

سفارتخانه های کانادا
- تاییدیه عدم نیــاز به ویزای ورود و 
یا اجازه خاص ورود برای شــهروندان 

کانادا
مدارک مورد تاییــد اثبات ارتباط با 

اعضای خانواده کانادایی :
- سند ازدواج و یا گواهی ازدواج عرفی

-شناسنامه
- گواهی دوره محدود یک ساله اقامت 
دائم برای افرادی که بررســی تمدید 
اقامت 5 ســاله آنان تحت بررسی و 

اعالم نظر است.
- هر مدرک دیگری که ثابت کننده 
ارتباط با اعضای خانــواده به عنوان 
خانواده درجه یک باشد. )برای مثال: 
مکاتبات بــا اداره مهاجرت می تواند 
نشــان دهنده این باشــد کــه فایل 
درخواســت کفالت در دست بررسی 
اســت و یا مدرکی که نشان دهد در 

آدرس مشترک سکونت داشته اید.(

عملکرد ترودو و مقامات استانی در بحران»ویروس کرونا« 
 در مقایسه با دیگر دولتمردان جهان چگونه بود ؟

ایرونیا- با توجه به آمار نظرسنجی های 
اخیر ، به نظر می رســد فرانسوا لگو 
-نخست وزیر کبک- در بین تمامی 
دولتمردان مطرح جهان عملکردی به 
مراتب موفق تر در مواجهه با بحران 
ویروس کرونا داشته باشــد. در تازه 
ترین نظرسنجی شرکت لژه، نزدیک 
بــه ۹4 درصد از مردم کبک عملکرد 
او را در مقابلــه با گســترش ویروس 
تاید کردند و این میــزان از مقامات 
دیگر استانها و حتی زمامداران دیگر 

کشورهای دنیا بیشتر است .
 این در حالی اســت که اهالی کبک 
چندان دل خوشی از عملکرد دولت 
فدرال ندارند و تنها 4۹ درصد شیوه 
های برخورد دولت فدرال با مشکالت 

ناشی از بحران را پسندیده اند.
در کانــادا ، نزدیک ترین فرد به لگو ، 
داگ فورد نخســت وزیر انتاریو است 
که 74 درصد اهالی استان راهکارهای 
او برای ممانعت از گســترش ویروس 

کرونا در بین مردم را تایید کرده اند.

اما بر خالف برآوردهای اولیه ، مردم 
کانادا عملکرد نخست وزیر جاستین 
ترودو از زمان همه گیر شدن ویروس 
کرونا در کشــور را چندان قابل قبول 
ندانسته اند و همین مسئله باعث شده 
تــا او در بین دولتمردان جهانی رتبه 
خوبی نداشته باشد. در سطح جهان 
انگال مرکل صدراعظــم آلمان با 75 
درصد رای مثبــت در صدر قرار می 
گیرد و البته توانایی آلمانها در انجام 
بیشترین تعداد تســت و شناخت و 
جداسازی سریع بیماران یکی از دالیل 

اصلی این قضیه بوده است .
پس از مرکل ، جوزپه کنته نخســت 
وزیر ایتالیا و بوریس جانسون نخست 
وزیر انگلســتان قرار مــی گیرند که 
هــر دو بــاالی 70 درصد محبوبیت 
در زمینه برخوردشان با همه گیری 
ویروس کرونا داشتند. ایتالیا بیشترین 
میزان تلفات را در سطح جهان داشته 
و مردم انگلســتان به نظر می آید از 
محدودیتهایی که دولت برای مقابله 
با ویروس وضع کرده ، راضی هستند.

اما روسای جمهور آمریکا ، فرانسه و 

مکزیک در پایین فهرست جای گرفته 
و نتوانسته اند مردم کشورشان را در 
برخورد بــا این معضل جهانی راضی 

کنند.
عملکــرد دونالد ترامــپ تنها مورد 
تایید 4۹ درصد مردم آمریکا اســت 
و امانوئل مکرون که شــاهد کاهش 
محبوبیتش در نیمه دوم سال گذشته 
بود ، حاال در بدترین شــرایط از نظر 
میزان محبوبیت قرار دارد. در حالیکه 
در ماه ژانویه 57 درصد عملکرد او را 
در مدیریــت دولت تایید می کردند، 
این میزان حاال 44 درصد رسیده . در 
پایین جــدول ، نام آندره مانوئل لوپز 
رییس جمهور مکزیک را می بینیم که 
چندان اعتقادی به اعمال قرنطینه و 
محدودیتهای سختگیرانه برای مقابله 
با گســترش ویروس کرونــا ندارد و 
همین مسئله سبب خشم و نارضایتی 
عده زیادی از مردم کشــورش شده 
است تا با ۳7 درصد تایید در رده آخر 

جدول قرار گیرد.
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. تحویل رایگان دارو درب منزل
. ساخت  داروهاى  ترکیبى 

. تزریق  رایگان  واکسن آنفوالنزا  
. تهیه  رایگان بلیستر پک

. تهیه و تجویز  جوراب واریس
. داروهاى ترك سیگار رایگان

. دریافت  داروهاى  مصرف گذشته

 واقع در  سنترال النزدل روبروی  بیمارستان  الینزگیت
 آماده  ارائه خدمات زیر به هموطنان می باشد

. تهیه لوازم پزشکى (مانند کرست کمر و.....)
. مشاور  جهت کاهش عوارض  بیمارى  دیابت

. مشاور  جهت  مصرف  ویتامین ها  و داروهاى بدون نسخه
. تزریق واکسن جهت مسافرت و مشاوره هاى  پزشکى 

داروخانه سنت جورجز

تخفیف 20درصد  برای داروهای  بدون نسخه 
به افراد باالی 60 سال

Tel: 604-988-7199    www.stgeorgespharmacy.ca 
Address: 1309 St Georges Ave, North Vancouver, BC, V7L 3J2

SMF موسسه حسابداری و حسابرسی

به مدیریت شیرین مشیرفاطمی
CPABC عضو رسمی انجمن

778-989-5280
#200 - 201 Bewicke Avenue, North Vancouver V7M 3M7

www.accountant-vancouver.com   smfcpa@shaw.ca

* خدمات مالیاتی اشخاص و شرکت ها
* انجام کلیه خدمات حسابداری

* مشاوره مالیاتی

افزایش چهار برابری
 سرقت از فروشگاه ها در ونکوور

ایرونیا- اگر این روزها از کنار فروشگاه لولولمون در داون تاون ونکوور رد 
شده باشید ، یک مامور را کنار فروشگاهی می بینید که تمام ویترینش با 

تخته های چوب پوشانده شده است.
با وجود تدابیر امنیتی رایج برای این دست فروشگاه ها و حضور ماموران، 
در روزهای اخیر شــاهد دستبرد چند باره به برخی از فروشگاه های ارائه 
کننده اجناس گران قیمت در داون تاون ونکوور بوده ایم. این مامور به سی 
تی وی گفت از زمان شروع قرنطینه ویروس کرونا ، سارقین سعی کرده اند 

سه بار وارد مغازه شوند و اجناس داخل آن را سرقت کنند.
در حال حاضر ویترین فروشگاه های اکثر برنده های گران قیمت در ونکوور 
با تخته پوشانده شده تا شاید دسترسی سارقین به داخل را سخت تر کند. 
تعطیلی ناگهانی این فروشــگاه ها سبب شده تا تخلیه اجناس از آنها به 
صورت کامل انجام نشــود و همین می تواند انگیزه خوبی برای سارقین 
باشد. پلیس ونکوور هم تایید می کند که این روزها با توجه به خلوت بودن 
خیابانها به طور متوسط گزارش چهار سرقت را در 24 ساعت دریافت می 

کند در حالیکه قبال تنها یک مورد سرقت گزارش می شد.
سرقت در ویکتوریا هم به وضوح افزایش یافته تا جایی که پلیس از تمامی 
صاحبان فروشــگاه ها خواســته تا اجناس خود را از داخل مغازه به انبار 

منتقل کنند.

از خونریزی تا شکستگی استخوان

 اقتصاد پساکرونایی کانادا
یک اصل مهــم در کمک های اولیه، 
جلوگیری از خونریزی اســت. برای 
کمک به فردی کــه در یک تصادف 
دچار خونریزی شــدید و شکستگی 
استخوان شده، اولویت با جلوگیری از 
خونریزی است. اما چه کسی است که 
نداند پرداختن به شکستگی استخوان 
و دردها و دردسرهای بعد از آن، چقدر 

دشوار است.
به نظر می رسد وضعیت کنونی کانادا 
)و البته بســیاری دیگر از کشورهای 
جهان( شبیه به همان مصدومی است 
که دولت می کوشد جلوی پیامدهای 
آنی )یا همان خونریــزی( را بگیرد. 
اما آسیبی که شیوع کروناویروس بر 
پیکره اقتصــاد وارد می کند، چیزی 
نیســت که به این زودی ها برطرف 

شود.
نشــریه نشــنال آبرزور در مقاله ای، 
برجسته  اقتصاددان  چندین  دیدگاه 
کانادایــی را در ایــن رابطــه مطرح 

می کند که می تواند به ما برای درک 
بهتر روند اقتصادی کشور در ماه ها و 

حتی سال های پیش رو کمک کند.
کانادا با کاهش شدید رشد اقتصادی 
روبــرو شــده که اصلی تریــن دلیل 
آن نیز بار اقتصادی تدابیری اســت 
که دولت بــرای مقابله با همه گیری 
کووید-۱۹ اتخاذ کرده است. در این 
اقتصاددان ها هشدار می دهند  میان، 
که رهایی از پیامدهای منفی ناشی از 
این وضعیت ممکن است سال ها طول 

بکشد.
معیشــت حدود 2 میلیون از افرادی 
که در فروشگاه ها، هتل ها، رستوران ها، 
ســایر کسب وکارهایی  و  فرودگاه ها 
که مجبور به تعطیلی شده اند و یا با 
محدودیت های زیادی روبرو هستند، 
اصلی ترین مخاطره ای است که اقتصاد 

کشور با آن روبروست.
این مشکالت، دومینووار پیش می رود 
و چالش  بعدی وقتی آغاز می شــود 

که این افراد قــادر به پرداخت اجاره 
خانه و سایر هزینه های خود نباشند و 
فروشگاه یا شرکتی که آنها را استخدام 
کرده نیز به این نتیجه برسد که قادر 
به ادامــه فعالیت نیســت و به این 
ترتیب، با بحرانی به مراتب گسترده تر 

روبرو خواهیم بود.
اقتصاددانــان می گوینــد ادامه این 
وضعیت سبب می شــود که صنایع 
تولیدی کانادا نیز با محدودیت هایی 
روبرو شــده و تولید خــود را کاهش 
دهند. محدودیت های مرزی با ایاالت 
متحده که در حال حاضر بزرگ ترین 
شریک تجاری کاناداست و احتماال به 
شدت از کروناویروس آسیب خواهد 
دید، موجب وخیم تر شدن وضعیت 

خواهد شد.
کاهش قیمت  نفت در بازارهای جهانی 
نیز سبب می شود بخش انرژی کانادا 
)که یکی از مهم تریــن منابع درآمد 
صادراتی کشور به شمار می رود( نیز 
نتواند به خوبی از بحران کنونی رهایی 
یابد. همچنین بســیاری از خانوارها 
حتی پــس از آغاز روند بازگشــایی 
کســب وکارها، همچنــان میلی به 
خرج کــردن نداشــته و رویکردی 
محافظه کارانه تــر بــرای هزینه های 

زندگی خود در پیش می گیرند.
اگر تقاضا برای محصوالت و خدمات 
مختلف کم باشد، مخاطره ای گسترده 
همه فعالیت های اقتصادی را تهدید 
خواهــد کرد و این بــه نوبه خود به 
کاهش تولید می انجامد. شــاید هیچ 
صنعتی نتوانــد در این شــرایط به 

وضعیت سابق خود ادامه دهد.
چنین شرایطی سبب می شود تولید 
ناخالص ملی )GDP( در ســه ماهه 
دوم ســال با درصدی دورقمی افت 
کند. همچنین نــرخ بیکاری ممکن 
اســت به باالی ۱0 درصــد بازگردد. 
این در حالی اســت که نرخ بیکاری 

در فوریه امسال حدود 5/۶ درصد بود.
شورای کنفرانس کانادا )CBoC(  که 
یک سازمان غیرانتفاعی پژوهشی در 
حوزه اقتصاد کاناداســت پیش بینی 
کرده بود که بدترین وضعیت بحرانی 
ناشــی از کوویــد-۱۹ طی دو ســه 
مــاه از بین می رود. اما همین شــورا 
هفته گذشــته اعالم کرد که با توجه 
به محدودیت های ســفر در کانادا و 

ایاالت متحده و نیز تداوم فاصله گیری 
اجتماعی، انتظــار دارد این وضعیت 
بحرانی تا ماه اوت )آگوســت( ادامه 

یابد.
این ســازمان در دسامبر 20۱۹ رشد 
۱/۸ درصــدی اقتصــاد را در ســال 
2020 برای کانــادا پیش بینی کرد، 
ولی در نخستین روزهای همه گیری 
کووید-۱۹، این پیش بینی را به رشد 

0/۳ درصدی کاهش داد.
خوشبینانه ترین ســناریوی پیش رو 
تخمیــن می زند کــه ۳۳0 هزار نفر 
شــغل خود را طی ۶ ماه میانی سال 
از دست بدهند و نرخ بیکاری به 7/7 

درصد برسد.
هفته گذشــته ۹2۹ هــزار نفر برای 
دریافــت بیمه بیــکاری )EI( فدرال 
اقدام کردند که نشانگر افزوده شدن 
۸0 درصد دیگر به جمعیت ۱/۸ بیکار 

در کانادا در فوریه است.
این داده ها نشان می دهد که پیامدهای 
ناشی از همه گیری کروناویروس قرار 
نیست به زودی از بین برود و احتماال 
تا سال آینده نیز همچنان باید با آن 

دست وپنجه نرم کنیم.
دولت فــدرال به تازگی یک بســته 
کمکی بــه ارزش ۸2 میلیــارد دالر 
را بــرای نیروهــای شــاغل و نیــز 
کســب وکارهای کانادا تصویب کرد. 
البته جاستین ترودو وعده کمک های 
بیشتر در آینده را نیز مطرح کرد. اما 
مداخله دولت برای کاهش اثرات این 
بحران بر شهروندان، با وجود اینکه در 
بلندمدت ســودمند است، نمی تواند 
جلوی آســیبی که در کوتاه مدت بر 

پیکره اقتصاد وارد می شود را بگیرد.
برخی کارشناســان نگران این مساله 
هســتند که این پول نتواند به دست 
کســانی که نیاز ســریع به آن دارند 
برســد. یــک مطالعه جدید نشــان 
می دهد نیمی از شاغالن اجاره نشین 
در کانــادا که ۱/۶ خانوار را شــامل 
می شــوند، در صورت از دست دادن 
شغل، از پس انداز کافی برای پرداخت 
هزینه هــا پس از یک مــاه برخوردار 
نیستند. همچنین ۸۳0 هزار خانوار 
هم نمی تواننــد بیش از یک هفته را 
بدون درآمد به دســت آمده از شغل 

خود سپری کنند.
همان طور کــه بیمــاران مبتال به 
کووید-۱۹ به درمان سریع نیاز دارند، 
شــاغالنی که به خاطــر همه گیری 
کووید-۱۹ بیکار شــده اند نیز نیاز به 
درمان سریع مالی دارند. زمان نقش 

مهمی در این میان دارد.
یکی دیگر از نگرانی های کارشناسان 
اقتصــادی، نظام بیمه بیــکاری در 
کاناداست. این نظام نیازمند تغییراتی 
گسترده به منظور ارائه بهتر خدمات 
به شهروندان اســت. در حال حاضر، 
ارائه درخواست تا اولین پرداخت، در 
بهترین حالت سه هفته زمان می برد. 
این در حالی اســت که اداره خدمات 
کانــادا )Service Canada( با تمام 

ظرفیت خود کار نمی کند.
ضروری اســت نظــام بروکراتیک و 
مقررات قدیمی باید هر چه زودتر مورد 
بازنگری قرار گیرد تا کمک هزینه های 
تعیین شده بتواند هر چه سریع تر به 

دست مردم برسد.
سپهر صادقی )مداد(

تقریبا همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کانادا برای گذار از پیامدهای ناگوار کروناویروس به 
ماه ها و حتی سال ها زمان نیاز دارد.

هشدار مدیر بودجه پارلمان:
 شوک سخت اقتصادی در انتظار کانادا

اتاوا به ســمت یک کســری بودجه 
ســنگین یکصــد و دوازده میلیارد 
حرکــت   2020 ســال  در  دالری 
می کند. ایو ژیرو، مدیر بودجه پارلمان 
در بررســی ها و تجزیــه تحلیل های 
اقتصادی  درباره چشم انداز های  خود 
و مالی ناشــی از شیوع ویروس کرونا 
به چنین نتیجه ای رسیده است. وی 
همچنین پیش بینی کرده که رشــد 
تولید ناخالص داخلی کانادا احتماال به 

۱/5- درصد خواهد رسید.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مدیر بودجه پارلمان کانادا در گزارش 
خود تاکید کــرد: »این ضعیف ترین 
میزان رشــدی خواهد بود که کانادا 
از ســال ۱۹۶2 تا کنون تجربه کرده 

است.«
مدیر بودجه پارلمان در گزارش خود 
پیش بینــی کرده که میــزان تولید 
ناخالص داخلی کانادا در ســه ماهه 
دوم سال 2020 نزدیک به 25 درصد 
کاهش یابد. طبق همیــن گزارش، 
انتظار می رود رشــد ســاالنه تولید 
ناخالص داخلی کشور نیز سقوط 5/۶ 
درصدی را نسبت به پیش بینی  های 

نوامبر سال 20۱۹ تجربه کند.
ایو ژیرو در عین حال در گزارش خود 
تاکید کرد که این سناریو تنها یکی از 
پیش بینی های ممکن درباره وضعیت 

آتی رشد اقتصادی کانادا است.
مدیر بودجه پارلمان مطالعات و تجزیه 
و تحلیل  های خود بر این فرض استوار 
کــرده که فاصله گیــری اجتماعی و 
تدابیــر و مقررات قرنطینــه تا اوت 
آینده برقرار خواهند بود و ســازمان 
)اوپک(  نفت  صادرکننده  کشور های 
نیز سقف تولید خود را کاهش نخواهد 
داد. ایــن تجزیه و تحلیل به یک افق 

کوتاه مدت محدود می شود.
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استفاده از پالسمای خون افراد بهبود یافته 
برای درمان مبتالیان در کانادا

مداد- به گزارش گلوبال نیوز، گروهی از پژوهشگران در سازمان خدمات خون 
کانادا به دنبال اجرای یک طرح ملی برای بررسی اثربخشی تزریق پالسمای 
خون افراد بهبود یافته از کرونا به مبتالیان به این ویروس هستند. این شیوه 
کــه پیش از این در چین نیز اجرا شــده، ظاهرا نتایجی مطلوب را به همراه 

داشته است.
در پالسمای خون افراد بهبودیافته، پادتن های ضروری برای مقابله با ویروس 
وجود دارد. دانشمندان بر این باورند که این پادتن ها احتماال بتوانند به درمان 
افراد مبتال کمک کنند. هنوز اثربخشی این روش در چین یا سایر کشورهای 
جهان اثبات نشده و حتی ممکن است مخاطراتی را نیز به همراه داشته باشد. 
با این وجود، پژوهشگران کانادایی امیدوارند با اجرای پژوهشی در ابعاد ملی 
بتوانند به درک بهتری از این شیوه و در حالت ایده آل، به درمانی برای نجات 

هزاران فرد مبتال به کووید-۱۹ دست یابند.

اخراج موقت بیش از ۱۶ هزار نفر از 
پرسنل » ایر کانادا«

شــرکت هواپیمایی ایرکانادا در این 
هفته و به دلیل شــیوع کووید-۱۹ 
موقتا حدود ۱۶500 کارمند خود را 

معلق می کند
به گزارش ســی تی وی نیوز، با اجرای 
این تصمیم این هواپیمایی که دفتر 
اصلی آن در مونترال اســت ۱5200 
کارگر و کارمنــد و ۱۳00 مدیر روز 
جمعه برای ماه های آوریل و مه معلق 

می شوند.
 مدیــر اجرایی این شــرکت گفت: 
مرخصــی دادن به این تعداد کارمند 
تصمیمی بســیار دردناک بود اما با 
توجه به کاهش عملکرد شرکت باید 

این کار را می کردیم.
این شــرکت در واکنش بــه توقف 
سفرهای هوایی بین المللی، بسیاری 
از پروازهای خود را حتی به آمریکا لغو 

کرده است.
هواپیمایــی ایرکانادا گفــت که این 
اقــدام بالغ بر 500 میلیون دالر برای 
آنها صرفه جویی خواهد داشت.  این 
شــرکت مجبور اســت برای تامین 
مخارج خود حدود یک میلیارد دالر 
اعتبار دریافت کند و این موضوع برای 
شرکتی که گردش 7/۳ میلیارد دالر 
گردش مالی که از شرکت هواپیمایی 

شرکت  ســودآورترین  ایرالین،  دلتا 
هواپیمایی آمریکا بیشتر دارد، خیلی 

دردناک است.
در اوایل ماه مــارس نیز هواپیمایی 
ایرکانــادا به علت همه گیر شــدن 
کروناویــروس 5۱4۹ کارمند خود را 
معلق کرده بــود و آمار جدید تعلیق 
شــده ها به جز کارکنان معلق شده 

قبلی است.
شــیوع کووید-۱۹ تاکنــون ضرر و 
زیان های زیادی به مشــاغل مختلف 
زده و شرکت های هواپیمایی در این 

رابطه ضرر بیشتری متحمل شده اند.
در کانادا نیز شرکت های هواپیمایی 
برای مقابله با این شــرایط ناچار به 

اخراج موقت کارکنانشان شدند.
بر همین اساس در این بحبوحه ۳۶00 
کارمند در ایرترانست و  ۶۹00 کارمند 
در وست جت مجبور به بازنشستگی 
زودهنگام، استعفا، تعلیق یا مرخصی 

اجباری شدند.
شرکت وست جت روز دوشنبه اعالم 
کرد تا 4 ماه آینــده تمام پروازها به 
امریکا و سایر خطوط تا ماه مه تعلیق 
است. ایرترانست و پورتر ایرالینز تمام 
پروازهایشــان را به اروپا نیز متوقف 

کرده اند.

طراحی دستگاه ساده اکسیژن رسانی 
توسط برنده کانادایی نوبل فیزیک

مداد- بــه گزارش گلــوب اند میل، 
پروفســور آرتــور مک دانلد، اســتاد 
دانشــگاه کوئینز و برنده جایزه نوبل 
فیزیک سال 20۱5 با همکاری دو تیم 
پژوهشی در ونکوور و نیز چاک ریور 
)انتاریو( توانسته دو دستگاه مختلف 
ونتیالتــور را طراحی کند که فرآیند 
ساخت آنها ســاده تر از دستگاه های 
موجود بوده و خیلی ســریع می توان 

آن را به تولید انبوه رساند.
یکــی از مشــکالتی کــه برخی از 
کشــورهای دارای بیشــترین موارد 
پیشــرفته کووید–۱۹ )نظیر ایتالیا و 
اسپانیا( با آن دست به گریبان هستند، 
کمبود دستگاه های ونتیالتور در مراکز 
درمانی است. این دستگاه ها با رساندن 
اکسیژن به بیمار، جلوی پایین آمدن 

ســطح اکســیژن خون را می گیرد. 
این عارضــه در بیماران مبتال به نوع 

پیشرفته کووید ۱۹ رخ می دهد.
این پژوهشــگر کانادایــی می گوید 
نمونه هــای اولیه این دســتگاه برای 
تســت به ایتالیا ارسال شــده و در 
صورت موفق بودن آزمایش های اولیه، 
امکان تولید انبــوه آن در کانادا و نیز 

سایر کشورهای دنیا وجود دارد.

کاالیی متفاوت در آلبرتا کمیاب شده است:
اسلحه و خشاب گلوله

ایرونیا- پس از همه گیر شــدن ویروس کرونا ،کانادایی ها در اســتانهای 
مختلف دست به خرید عمده آیتم های بهداشتی و غذایی زدند. از دستمال 
توالت گرفته تا گوشــت قرمز و حتی نایاب شدن فریزرهای کوچک برای 

انبار کردن غذا .
اما در آلبرتا برخی از خانوارهای ســاکن در شهرهای کوچک و دورافتاده 
استان ، سخت بدنبال آیتمی متفاوت برای خرید عمده بودند، آنها اسلحه و 
خشابهای گلوله انبار می کنند. مارتین تینی ، مالک یکی از فروشگاه های 
اسلحه در شهر اسپروس گرو در غرب ادمونتون می گوید برای تامین کردن 
سفارش مشتریان ساعات کارش را افزایش داده :» دیگر مثل قدیم کسی 
دنبال خرید اسلحه برای شکار نیست . آنها شات گان می خواهند و دنبال 
اسلحه دفاعی هستند. من ۱7 سال است که در این منطقه کار می کنم و 
به نظرم حاال آن دسته از اهالی که ساکن شهرهای دورافتاده هستند ، برای 
حفاظت از زمین و خانه شان در دوران همه گیر شدن ویروس کرونا نیاز به 
اسلحه را احساس می کنند.آنها تصور می کنند در ماه های اینده احتمال 
دارد مورد حمله قرار بگیرند و باوجود اســلحه درخانه می توانند احساس 

اطمینان بیشتری کنند.
اکثر خرید آنها این روزها بسته های فشنگ است و ما مشتری را داشتیم که 
۹0 دقیقه رانندگی کرده بود تا به ما برسد چون تمامی فروشگاه های اطراف 
محل زندگی اش در آلبرتا فشنگ تمام کرده بودند. گروهی از مشتریان ما 
هم هر روز به ما سر می زنند و هر چقدر در روز درآمد داشته اند را فشنگ 
می خرند. مثال یکی دیروز آمده بود و می گفت : من 50 دالر دارم ، چند تا 

فشنگ برای شات گانم میتوانم بخرم؟«
دیوید مک دونالد 2۳ ســاله ماه گذشته جواز اسلحه اش را دریافت کرد و 
هفته گذشته برای خرید فشنگ و سالح به این فروشگاه آمده بود و برای 
اینکه بتواند از تخفیف استفاده کند ، ۳0 دقیقه در صف ایستاده بود . او در 
نهایت زمانی که نوبتش شد ، متوجه شد فشنگ برای انواع شات گان تمام 
شــده و به ناچار یک وینچستر برای خودش خرید . او به امید خرید شات 
گان و فشنگ کافی هر چند روز یک بار به فروشگاه سر می زند ولی فکر 

می کند شانس زیادی برای کامل کردن خریدش ندارد !

آیا امسال کووید-۱۹ شایع ترین عامل 
مرگ و میر در کانادا خواهد بود؟

بیماری  اگر  کارشناســان می گویند 
کووید-۱۹ در کشور به حدی شیوع 
پیدا کند که مهار آن دشــوار شــود، 
این بیماری می تواند طی یک ســال 
آینده عامل بیش از یک چهارم مرگ 
و میرهای کشور باشد؛ اما اگر تدابیر 
بهداشتی پیشــگیرانه ای که توصیه 
شده است توسط مردم رعایت شود، 
احتمال این که میزان تلفات ویروس 
کرونا محدود باشد، باال خواهد رفت. 
درســت به همیــن علت اســت که 
مسئوالن بهداشــت عمومی مصرانه 
مــردم را به رعایت این تدابیر توصیه 

می کنند.
کارشناســان به تازگی بررسی دامنه 
تاثیرات و پیامدهایی را که همه گیری 
ویروس کرونا می تواند در کشور داشته 
باشد، آغاز کرده اند. با این حال بررسی 
برخی سناریوهای احتمالی که در این 
زمینه مطرح شده است می تواند ابعاد 
پپامدهایی را که این بیماری ممکن 
اســت بر جامعه کانادا داشته باشد، 

برای ما نمایان سازد.
این ســناریوها که بر پایه مشاهدات 
و رونــد تحوالت در داخــل و خارج 
کشور تهیه شــده اند، ارزش یا جنبه 
پیش گویــی ندارند اما بررســی آنها 
می تواند دربــاره اتفاقاتی که احتماال 
همه گیری کووید-۱۹ در کشور رقم 

خواهد زد، تصویری کم و بیش روشن 
به ما بدهد.

اگر تصــور کنیم کــه در نهایت ۳0 
درصد جمعیــت کانادا به کووید-۱۹ 
مبتال خواهند شد )مقامات فدرال و 
استانی کانادا معتقدند اگر تدابیر کافی 
به اجرا گذاشــته نشود، وقوع چنین 
ســناریویی محتمل است( و اگر نرخ 
مرگ  و میر تاییدشــده ناشی از این 
باشــد )آن گونه  بیماری یک درصد 
که مدیر ارشد بهداشت عمومی کانادا 
ارزیابی کرده است(، می توان تخمین 
زد که حدود ۱۱۱ هزار نفر بر اثر این 
بیماری در کل کشور و حدود 25 هزار 
نفر در استان کبک بر اثر این بیماری 
جــان خود را از دســت خواهند داد. 
البته این یکی از بدترین سناریوهای 
محتمل درباره همه گیری کووید-۱۹ 

در کشور است.
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from April 1 to 30, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra 
cost. All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento LX+ 2.4L AWD (SR75ML)/2020 Sportage LX FWD 
(SP75AL) with a selling price of $34,890/$27,190, includes $0/$500 credit, at 0%/0.99% for 84 months for a total number of 364 weekly payments of $96/$77 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$951. «Cash Purchase Price for the new 2020 Sorento LX 2.4L AWD (SR75BL) is $29,390 and includes $3,500 (includes dealer 
participation of $1,000) cash discount (cannot be combined with finance or lease offers). Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. See your dealer for complete details. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. 
Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2020 Forte LX MT (FO541L)/2020 Soul EX IVT (SK852L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $19,440/$24,790/$26,790, includes $500/$0/$500 credit, based on a total number of 208 weekly payments of $49/$68/$71 
for 48 months at 0.99%/1.99%/1.99% with $0 security deposit, $1,225/$0/$0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $10,250/$14,107/$14,725 with the option to purchase at the end of the term for $7,970/$12,147/$13,127. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available 
and $0.12/km for excess kilometres). ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Don’t Pay for 120 Days applies to purchase financing 
only on approved credit on all new models. No interest will accrue during the first 90 days of the finance contract. After this period, interest starts to accrue and the purchaser will repay the principal and interest monthly over the term of the contract. The original term of the finance contract will be extended by 90 
days. For contracts on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 120 days from purchase. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. See your participating 
Kia dealer for details. Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and unregistered models (excluding Niro PHEV, Niro EV, and Soul EV) financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty 
customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. 
Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferrable within the same household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. †Apple, 
the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2020 Google. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features 
described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information 
regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile 
industry. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from April 1 to 30, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra 
cost. All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,895, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down 
payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento LX+ 2.4L AWD (SR75ML)/2020 Sportage LX FWD 
(SP75AL) with a selling price of $34,890/$27,190, includes $0/$500 credit, at 0%/0.99% for 84 months for a total number of 364 weekly payments of $96/$77 with $0 down. Cost of borrowing is $0/$951. «Cash Purchase Price for the new 2020 Sorento LX 2.4L AWD (SR75BL) is $29,390 and includes $3,500 (includes dealer 
participation of $1,000) cash discount (cannot be combined with finance or lease offers). Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. See your dealer for complete details. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. 
Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2020 Forte LX MT (FO541L)/2020 Soul EX IVT (SK852L)/2020 Soul EX+ IVT (SK853L) with a selling price of $19,440/$24,790/$26,790, includes $500/$0/$500 credit, based on a total number of 208 weekly payments of $49/$68/$71 
for 48 months at 0.99%/1.99%/1.99% with $0 security deposit, $1,225/$0/$0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $10,250/$14,107/$14,725 with the option to purchase at the end of the term for $7,970/$12,147/$13,127. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available 
and $0.12/km for excess kilometres). ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/$29,595. ^Don’t Pay for 120 Days applies to purchase financing 
only on approved credit on all new models. No interest will accrue during the first 90 days of the finance contract. After this period, interest starts to accrue and the purchaser will repay the principal and interest monthly over the term of the contract. The original term of the finance contract will be extended by 90 
days. For contracts on a weekly and bi-weekly basis, purchasers who select the payment deferral offer may have to make their first weekly or bi-weekly payment sooner than 120 days from purchase. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. See your participating 
Kia dealer for details. Δ1% Rate Reduction is a limited time offer provided on approved credit. Offer available to qualifying Kia customers towards all new and unregistered models (excluding Niro PHEV, Niro EV, and Soul EV) financed/leased and delivered from an authorized Kia dealership in Canada. To qualify, a loyalty 
customer must be the current owner/lessee of a current Kia vehicle that has been properly registered and licensed for at least the past 90 days. Offer eligibility will be verified and determined by Kia in its discretion. Qualifying loyalty customers will receive a 1% reduction off finance or lease rates currently available. 
Under no circumstances can rates be reduced to below 0% APR. Offer is transferrable within the same household. Offer has no cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Conditions apply. Offer is subject to change or cancellation without notice. See your participating Kia dealer for details. †Apple, 
the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2020 Google. *Please note that your vehicle may not be equipped with all features 
described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information 
regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile 
industry. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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شماره ۱470 جمعه ۱5 فروردین ۱۳۹۹ ۱010 Issue 1470 Friday April 3, 2020

دوران کروناویروس:
 ادامه کار، دورکاری،

 انصراف از کار یا بیمه بیکاری

این روزها و با گســترش همه گیری 
کروناویــروس و تعطیلی گســترده 
کسب وکارها، نگرانی های زیادی برای 
کارکنان و نیــز کارفرمایان کانادایی 
ایجاد شده است. فایننشال پست در 
مقاله ای به بررسی چند سئوال رایج 

این روزها و پاسخ به آنها می پردازد.

آیا می توانم بــه خاطر نگرانی های 
مربوط به کووید-۱۹ به سر کار نروم؟ 
آیا در این صــورت، حقوق دریافت 

می کنم؟

اگــر ملزم بــه حضــور در محل کار 
هســتید،  ولی حس خوبی از رفتن 
به آنجا ندارید، بهتر است ببینید آیا 
کارفرمایتان به شما اجازه می دهد که 
از خانه کار کنید یا خیر. اگر کارفرما 
اجازه این کار را نمی دهد، ببینید آیا 
می توانید از مرخصــی بدون حقوق 
استفاده کنید یا خیر. کارفرمایان باید 
فاصله گیری اجتماعــی و محیط کار 
بهداشتی را فراهم سازند و همچنین 
هیچ فردی کــه به تازگی از ســفر 
خارجی برگشــته و یا طــی ۱4 روز 
گذشته دچار کووید-۱۹ بوده، نزدیک 
چنین فــردی بوده یا عالیــم آن را 

داشته را به محل کار راه بدهند.
اگر کارفرما چنین محیطی را فراهم 
نکند، مســتخدم می تواند حضور در 
محــل کار را رد کنــد و کارفرما نیز 

نمی توانــد او را اخراج کنــد. اما اگر 
کارفرما اصرار داشته باشد که در محل 
کاری که از نظرتان ناسالم  است حضور 
یابید، باید از کارفرمایتان بخواهید که 
بازرس اداره ایمنی و سالمت شغلی، 

به بررسی آن محیط کاری بپردازد.
البتــه با توجه به حجــم زیاد کاری 
مامــوران ایمنــی کار در این روزها، 
احتماال باید مدت زیادی منتظر باشید 
که نوبت  تان شود. اگر بازرس به محل 
آمد و به این نتیجه رســید که محل 
کارتان سالم اســت و باز هم شما از 
رفتن به محل کار سرباز زدید، ممکن 

است به همین دلیل اخراج شوید.
خوشبختانه، بیشــتر کارفرمایان به 
دالیل اخالقی به کارکنان شان اجازه 
می دهند کــه مرخصی بدون حقوق 
داشته باشــند. اما اگر بازرس به این 
نتیجه رســید که محل کار ناســالم 
اســت، دیگر الزامی به حضورتان در 
آنجا نیســت. در این مرحله، شرکتی 
که به شــما مرخصی بــدون حقوق 
داده و امــکان کار از خانه و یا کار در 
محیطی سالم را فراهم نکرده، محکوم 

خواهد شد.

به دستور دولت استانی، کسب وکارم 
را تعطیل کردم. آیا ممکن اســت 

کارکنانم از من شکایت کنند؟

اگر تعطیلی به خاطر دســتور قانونی 

بوده، در این صورت امکان شــکایت 
کارکنــان برای کنار گذاشتن شــان 
طی ایــن دوره قانونی تعطیلی وجود 
نــدارد. حقوقدانان این اقدام را »دفاع 
 defence of( »از محرومیت قانونی
legal frustration( می نامند. اما اگر 
پس از اینکه دولت اجازه بازگشــایی 
کســب وکارتان را داد، همچنــان به 
تعطیلی ادامه دهیــد، کارکنان حق 
شــکایت دارند. در صــورت هر نوع 
ابهام، مبنای عملکرد هم قرارداد کار 

با کارمند است.
البته این قانــون، ظرافت های خاص 
خود را دارد. بر اســاس این قانون، در 
صورتی که کسب وکار نتواند عملکرد 
معمولــش را داشــته باشــد )مثال 
وقتی که محدودیــت قانونی وجود 
دارد( کارفرما از شــکایت کارکنانش 

مصون است. در واقع، وضعیتی نظیر 
غیرسودده یا زیان ده بودن کسب وکار، 

مشمول این قانون نمی شود.

این موارد به کارکنانی مربوط می شد 
افرادی  ندارند.  کارگری  اتحادیه  که 

که اتحادیه کارگری دارند چطور؟

افــرادی که عضو اتحادیــه کارگری 
هســتند، نمی توانند به خاطر اخراج 
درست یا نادرست از کارفرمای خود 
شکایت کنند. در این شرایط، کارفرما 
کامال حق دارد که آنها را اخراج کند 
که البته مشــروط به توافق جمعی 

است.
اگر بیــن کارمند و کارفرما در چنین 
شرایطی، هر نوع تعارضی ایجاد شود، 
کارمند عضــو اتحادیه برای مقابله با 

کارفرما باید موافقــت اتحادیه را به 
دســت آورد. با توجه به حجم باالی 
درخواســت اعضــای اتحادیه هــای 
مختلف، در ایــن روزها، اتحادیه های 
کارگری دقت بیشــتری در پذیرش 
درخواست اعضای خود برای مقابله به 

کارفرمایان به کار می بندند.

آیا کســانی که با کمک درگاه های 
 eBay الکترونیکــی مثل اوبــر یا
انداخته اند  راه  شخصی  کسب وکار 
بیکاری دریافت  بیمه  هم می توانند 

کنند؟

به طــور کلی، افرادی کــه در حوزه 
کســب وکارهای دیجیتالی شــاغل 
هستند )نظیر رانندگان اوبر یا لیفت( 
جزو افراد شاغل به شمار نیامده و حائز 

شرایط بیمه بیکاری نیستند.
با ایــن وجود، بســیاری از این افراد 
می توانند حائز شــرایط بسته کمکی 
دولت با عنوان »کمک هزینه پاســخ 
 Canada( کانــادا«  اضطــراری 
 Emergency Response
بســته،  ایــن  باشــند.    )Benefit
کمک هزینه تا سقف ۱۸00 دالر در 
ماه )پس از کسر مالیات( را به مدت 
حداکثر 4 ماه برای کسانی که حداقل 
۱5 ساله هستند و در سال 20۱۹ یا 
۱2 ماه گذشــته نیز درآمدی حداقل 
5 هزار دالری داشــتند و حداقل ۱4 
روز به خاطر کووید-۱۹ نتوانســتند 
کار کنند در نظر گرفته اســت. این 
کمک هزینه هیچ ارتباطی به دریافت 
 )EI( یا عدم دریافت بیمــه بیکاری

ندارد.
دریافت »کمک هزینه پاسخ اضطراری 
کانادا« )CERB( نسبت به دو بسته 
قبلی حمایتــی دولت »کمک هزینه 
 Emergency( اضطراری«  مراقبتی 
Care Benefit( و نیز »کمک هزینه 
 Emergency( اضطراری«  حمایتی 
Support Benefit( به مراتب ساده تر 

و در دسترس تر است.
این کمــک هزینه جدیــد به همه 
افرادی که در شــرایط زیر هستند، 

تعلق می گیرد:
۱.مســتخدمانی که بایــد به خاطر 
کووید-۱۹ دســت از کار بکشــند و 
نتوانند از مرخصی با حقوق و یا سایر 

حمایت های درآمدی استفاده کنند؛
2. مســتخدمانی کــه همچنان در 
استخدام کارفرما هستند، ولی از آنها 
خواسته شده به ســر کار نروند و به 
خاطر کار ناکافی، حقوقی هم به آنها 

پرداخت نمی شود؛
۳. کســانی کــه دســتمزد دریافت 
می کننــد و یا شــغل آزاد دارند )که 
کارگران قراردادی که حائز شــرایط 
بیمه بیکاری )EI( نیستند را نیز شامل 

می شود(؛

4. کارگرانی که نمی توانند به خاطر 
بیماری، قرنطینه یا مراقبت از فردی 
مبتال بــه کووید-۱۹، قــادر به کار 

نیستند؛
5. والدینی که بدون دریافت حقوق در 
خانه، از فرزندان بیمار و یا فرزندانی که 
به خاطر تعطیلی مهدکودک و مدارس 

در خانه هستند مراقبت می کنند.
»کمک هزینه پاسخ اضطراری کانادا« 
)CERB( از طریق اینترنت و یا خط 
تماس تلفنــی، از ششــم آوریل در 
دســترس قرار می گیرد. دولت اعالم 
کرد که متقاضیان احتماال بتوانند این 
کمک هزینه را طــی 2 روز از طریق 
حواله الکترونیکی و یا طی ۱0 روز از 

طریق پست دریافت کنند.
با ایــن وجود، »کمک هزینه پاســخ 
اضطراری کانادا« )CERB( در اختیار 
آن دسته از کارمندانی که به صورت 
داوطلبانــه به ســر کار نرفتند، قرار 

نمی گیرد.

باید در خانه بمانم تا از بچه ها/اعضای 
خانواده مراقبت کنم. آیا ممکن است 
اخراج شوم؟ آیا می توانم همزمان با 
مراقبت از بچه ها، در خانه دورکاری 

داشته باشم؟

کارفرمایــان ایــن حــق را دارند که 
اجــازه دادن دورکاری  در صــورت 
به کارمندان خــود، آن کار را بدون 
توجه به وضعیت مهدکودک یا سایر 
مراکز )باز بودن یــا تعطیلی آنها( از 
شــما بخواهند. با این وجود، به جز 
در مــواردی که امــکان نگهداری از 
دیگر  شیوه ای  به  کودکان/سالمندان 
وجود داشته باشد، حق ندارند شما را 
از دورکاری منع کنند. البته این امکان 
وجــود دارد کــه دوره حضورتان در 
خانه، به منزله مرخصی بدون حقوق 

باشد.
جریمــه یا توبیخ کارمنــد به خاطر 
مانــدن در خانه برای نگهــداری از 
اعضای خانواده، خالف مقررات حقوق 

بشر در سراسر کاناداست.
اگــر به خاطر حضــور در خانه برای 
نگهداری از بچه هــا، از کارتان اخراج 
شدید، حائز شــرایط برای بازگشت 
دوباره به شغل، دریافت حقوق مربوط 
به آن دوره و نیز دریافت خسارت های 

مربوط به نقض حقوق بشر باشید.
»کمک هزینه پاسخ اضطراری کانادا« 
)CERB( همچنین به والدین شاغلی 
که به خاطر تعطیلی مهدکودک ها و 
مدارس، مجبورنــد در خانه بمانند و 
نیز تعلق  حقوقی دریافت نمی کنند 
می گیــرد. این کمک هزینــه فارغ از 
اینکه حائز شرایط بیمه بیکاری باشند 

یا خیر، به آنها تعلق می گیرد.

سپهر صادقی )مداد(

شرایط کارگران خارجی بیکار بحرانی است
کارگران خارجی موقت در کانادا که 
به علت بحران شــیوع ویروس کرونا 
بیکار شــده اند، در وضعیت شکننده 
شدید و بی ســابقه ای قرار گرفته اند. 
نوع مجوزی که کارگــران موقت در 
اختیار دارند به گونه ای است که آنها 
را از یافتن یک کار جدید منع می کند 
این در حالی است که آنها می توانند 
در بخش خدمات اساسی کشور مفید 

واقع شوند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
گائتان دی بروین، کارگر 44 ســاله 
بلژیکی تبار یکــی از کارگران موقتی 
اســت که در چنیــن وضعیتی قرار 
دارد. گائتــان به اتفاق خانواده اش در 
پون-روژ نزدیک کبک مستقر است. 
در روزهــای اخیر هــم گائتان و هم 
همســرش هر دو به علت پیامدهای 

بحران کروناویروس بیکار شده اند.
با این که گائتان از چندین سال پیش 
در کانادا زندگی می کند، به رغم این که 
گواهی انتخاب کبکی دارد، با این که 
در شرف گرفتن اقامت دایم در کانادا 
اســت و به رغم این که همچنان مایل 
است در کانادا کار کند، در حال حاضر 
به علت پیامدهای شیوع کووید-۱۹ 
کار خود را از دســت داده و به شکل 
ناامید کننده ای در بن بست قرار گرفته 

است.
در حال حاضر گائتان با اســتفاده از 
پس اندازی که داشته است، نیازهای 
خانــواده اش را تامیــن می کند؛ اما 
خــودش اذعان دارد کــه اگر بحران 
ادامه داشــته باشد، شرایط زندگی او 
و خانواده اش نیز دشوارتر خواهد شد.

گائتان می گوید: »اگر فقط دو یا سه 
هفته باشــد، قابل تحمل اســت؛ اما 

در صورت ادامه ایــن وضعیت برای 
پرداخت اجاره، قسط خودرو و دیگر 
هزینه های اساسی به مشکل خواهیم 

خورد.«
با این حال گائتان نسبتا خوش شانس 
بوده چــرا که مدت زمــان کافی در 
کانادا بوده است تا شرایط الزم را برای 
برخورداری از بیمه بیکاری داشــته 

باشد.
اما به گفته ماکسیم الپوئنت، وکیل 
مدافــع متخصص در امــر مهاجرت 
می گوید همه کارگران خارجی موقت 

از چنین امتیازی برخوردار نیستند.
الپوئنت می گویــد: »کارگران زیادی 
هســتند که در هفته های اخیر وارد 
کبک شــده و اکنون نیز در قرنطینه 
اجباری قــرار گرفته اند. این در حالی 
اســت که ســاعات کافی کار برای 
برخــورداری از بیمه بیــکاری ثبت 

نکرده اند.«
به گفته الپوئنت بسیاری از کارگران 

خارجی موقت بیکار شده و در شرایط 
بدی قرار دارند در حالی که می شد از 
آنها در بخش هــای دیگر که کمبود 
نیروی کار احساس می شود، استفاده 
کرد. بخش های زیــادی وجود دارد 
کــه نیاز چندانی بــه تخصص ندارد 
و با اســتفاده از این کارگران می شد، 
کمبود نیروی کار در این بخش ها را 

تامین کرد.
به همیــن علت الپوئنــت از وزارت 
مهاجرت کانادا خواست هر چه زودتر 
قواعد و مقررات موجــود را تلطیف 
کند تا کارگران موقت خارجی که در 
استان بیکار شده اند و از سالمت خوبی 
هم برخوردار هستند، نیازهای موجود 
به نیــروی کار در بخش های دیگر را 

تامین نمایند.
وی تاکیــد کرد: »خواســته ی ما از 
مقامات وزارت مهاجرت این است که 
اجازه دهند کارگران بتوانند برای یک 
کارفرمای دیگر، در یک شغل دیگر یا 

مکان دیگــری که در مجوز کار برای 
آنها مشخص شده است، کار کنند و 

این مسئله را تخلف قلمداد نکنند.«
کوین لمــکای، وابســته مطبوعاتی 
وزارت مهاجرت کانادا از پاســخ دادن 
به درخواست الپوئنت خودداری و بر 
حفظ وضعیت موجود تاکید کرد. وی 
تصریح کرد: »کارگران خارجی موقت 
که به علت بحران کرونا بیکار شده اند، 
می تواننــد یک کارفرمای جدید پیدا 
کنند؛ اما برای این کار ابتدا باید یک 

مجوز کار جدید درخواست کنند.«
به رغــم درخواســت رادیــو کانادا، 
مســئوالن وزارت اشــتغال و توسعه 
اجتماعی کانادا نیز مشخص نکردند 
که کارگران خارجی موقت چه شرایط 
و معیارهایی باید داشــته باشــند تا 
بتوانند از کمک هزینه های اضطراری 
کانادا که هفته گذشــته اعالم شد، 

برخوردار شوند.
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برای تعویق پرداخت اقساط وام مسکن چه کار کنیم؟
مداد- شیوع کروناویروس سبب شده 
بســیاری از افرادی که صاحب خانه 
هستند، شغل خود را )حتی به صورت 
موقت( از دســت داده و یا ســاعات 
کمتری کار کنند. چنین وضعیتی این 
دغدغه را ایجاد می کند که چطور باید 
قسط های وام مسکن )mortgage( را 

پرداخت. 
اما شاید برایتان جالب باشد که افرادی 
که وام مســکن دریافت کرده اند و با 
فشار مالی روبرو هستند، می توانند از 
مزایای تعلیق پرداخت اقساط حداکثر 
به مــدت ۶ ماه بهره مند شــوند که 
می تواند تا حدی از دغدغه های مالی 

بسیاری از خانواده ها بکاهد.
شما هم می توانید درخواست استفاده 
از طرح تعلیق پرداخت اقســاط وام 
مسکن به خاطر کووید-۱۹ را بدهید. 
شــرکت مسکن و وام مســکن کانادا 
)CHMC( در مطلبــی به بررســی 
برخی جزئیات مربــوط به این طرح 

پرداخته است.

برنامه تعلیق پرداخت اقســاط وام 
مسکن چیست؟

این برنامه در دوره های فشــار مالی، 
نظیر بیکاری و یا کاهش درآمد ناشی 
از کروناویــروس در حال حاضر با آن 

روبرو هستیم، به کمک مان می آید.
این برنامه یک قرارداد بین ما و طرف 

وام دهنده است. 
در قراردادهای دریافت وام مســکن، 
معموال به این نکته اشــاره می شود 
که ما و طــرف وام دهنده برای توقف 
و یا تعلیق پرداخت اقســاط در یک 
بازه زمانی مشــخص، با هم به توافق 
رسیده ایم. این دوره توقف یا تعلیق، 

موقتی است.
پس از پایان این دوره، پرداخت اقساط 
به حالت عادی بازمی گردد و اقساط 
پرداخته نشده و نیز سود تجمیعی را 

نیز باید بازپرداخت کرد.

آیا این طرح برای من سودمند است؟

با کمک این طــرح، برای یک مدت 
مشخص چند ماهه، از پرداخت اقساط 

وام مسکن معاف می شویم.

آیا اقســاط مذکور حــذف یا لغو 
می شوند؟

این طرح به لغــو یا حذف بدهی تان 
نمی انجامد. در پایان دوره قرارداد باید 
به پرداخت اقســاط بر اساس برنامه 

معمول ادامه دهید.
نکته: هر قسط شامل بخشی از اصل 
پول و بهره است. بهره ای که طی این 
بازه به وام دهنده پرداخت نشــده به 
مجموع مقداری که پس از دریافت وام 
باید دریافت می کردیم افزوده می شود. 
ممکن اســت پس از پایان این دوره 
تعلیق، به خاطر اضافه شدن این بهره 
به اصل پولی که باید پرداخت شود، 

مبلغ هر قسط افزایش یابد.

آیا این طرح روی سایر برداشت های 
منظم صورت گرفته از حســابم هم 

تاثیر دارد؟

خیر! این طرح فقط به تعلیق پرداخت 
اقساط وام مســکن اختصاص دارد و 
هیچ ربطی به سایر پرداخت ها نظیر 
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سوبسید 75 درصدی دولت فدرال کانادا 
برای بیزنس هایی که بیش از 30 درصد 

درآمد خود را از دست داده اند
نخســت وزیر جاســتین ترودو روز 
دوشنبه اعالم کرد شــرکتهایی که 
دســت کم ۳0 درصد از درآمد خود 
را بخاطر بحــران ویــروس کرونا از 
دســت داده اند ،مشــمول سوبسید 
های دولت فدرال خواهند شد و 75 
درصد دستمزد کارکنانشان را از دولت 
دریافت خواهند کرد تا به این ترتیب 
افراد همچنان در اســتخدام شرکت 
مانده و اخراج نشوند. به گفته ترودو 
تعداد کارکنــان و یا بزرگ و کوچک 
بودن شــرکت مالکی برای پرداخت 
این سوبسید نخواهد بود ولی حداکثر 
سوبسید پرداختی معادل ۸47 دالر 

در هفته خواهد بود .
نخســت وزیر شرکتها را ترغیب کرد 
تــا 25 درصد باقی مانــده حقوق را 
به کارکنان شــان بپردازند تا آنها در 
این روزهای ســخت بیشتر متضرر 
نشوند. مبنای محاسبه برای پرداخت 
سوبسید روز ۱5 مارس 2020 خواهد 
بود و جزییات بیشــتر از سوی بیل 
مورنو وزیر دارایی فردا اعالم می شود.

به گفته ترودو مبنای این کار اعتماد 
و درســتکاری است و در صورتی که 
فردی قصد سواستفاده از این کمک 

های دولتی را داشــته باشد ، عواقب 
جدی در انتظار او خواهد بود.

دولــت فدرال پیــش ا زاین تنها ۱0 
درصد سوبســید برای بیزینس های 
کوچک در نظر گرفته بود ولی خیلی 
زود دریافــت که این میــزان کافی 
نیست. ترودو همچنین برای پرداخت 
وام تا سقف 40 هزار دالر به بیزینس 
های کوچک که در ســال اول بدون 
بهــره خواهد بود ، خبــر داد و آن را 
راهی برای رســیدن به روزهای بهتر 
نامید. به گفته او تــا ۱0 هزار دالر از 
این مبلغ تحت شــرایط خاصی می 

تواند بالعوض باشد.
همچنین از روز ششم آوریل فرمهای 
آنالین برای کســانی کــه خواهان 
دریافت کمک مالــی 2000 دالری 
دولت  )CERB( هستند در دسترس 
قــرار خواهد گرفت. افــرادی که در 
دوهفته آخر ماه مارس بیکار شــده و 
 EI یا درآمدشان کاهش یافته و برای
ثبت نام کرده بودند هم شــامل این 
کمک 2000 دالری خواهند شد و تا 
۱۶ هفته در صورت عدم شروع به کار 
مجدد این کمک ها را دریافت خواهند 

کرد.

مالیات بر ملک و یا بیمه عمر ندارد.

از کجا بفهمم که آیا حائز شرایط این 
طرح هستم یا نه؟

طرف وام دهنده )مثال بانک( به شما 
خواهد گفــت که آیا حائز شــرایط 

هستید یا خیر.

آیا شرکت مسکن و وام مسکن کانادا 
)CMHC( هم در این طرح مشارکت 

می کند؟

بله. این شــرکت هم به وام دهندگان 
اجازه می دهد تا به پرداخت اقســاط 
توسط دریافت کنندگان وام  مسکن را 

برای مدتی معلق کنند.
همه بیمه کنندگان وام مســکن یک 
ســری ابزارها را بــه وام دهندگان در 

چنین شرایطی ارائه می کنند.

اگر وام مسکن دریافتی ام تحت بیمه 
شرکت مســکن و وام مسکن کانادا 

)CMHC( نباشد، باید چه کار کنم؟

هر وام گیرنده ای که دچار مشکل مالی 
شده، با وام دهنده خود تماس بگیرد تا 

با گزینه های پیش رو آشنا شود.

درخواست از دولت کانادا: 
از تخصص مهاجرانی که در خارج از

 کانادا پزشک شده اند بهره ببرید

سازمان های مدافع حقوق مهاجران از دولت فدرال و دولت های استانی 
کانادا خواسته اند مدارک تحصیلی پرسنل درمانی آموزش دیده در خارج 
را به رسمیت بشناسند تا نظام سالمت و درمان کانادا با کمک آن ها بهتر 

بتواند با بحران کرونا مقابله کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، آندره دوندوری که ریاست اتحادیه 
اتباع بروندی در کانــادا را بر عهده دارد، یکی از امضاکنندگان نامه ای 
است که 25 مارس به تشکیالت مختلف دولت های فدرال و استان های 
کانادا ارسال شده است. امضاکنندگان این نامه تاکید کرده اند که پرسنل 
پزشکی مهاجر حاضر در کانادا که منتظر مجوز کار هستند این در حالی 
است که این افراد در شــرایط بحرانی کنونی می توانند برای سیستم 

بهداشتی کل کشور بسیار موثر باشند.
در این نامه آمده است: »برخی مهاجران حاضر در کشور که در زمینه 
پزشکی فارغ التحصیل شده و حتی در خارج کشور در این زمینه تجربه 
کســب کرده اند، امروز منتظر هستند تا مجوز کار آن ها در کانادا صادر 
شــود. چرا دولت نباید از این افراد برای مهار هر چه زودتر کووید-۱۹ 

استفاده کند؟«
امضاکنندگان این نامه تاکید کردند در بســیاری از کشورهای جهان 
دولت ها از پرسنل پزشکی بازنشســته خود خواسته اند برای مقابله با 
شیوع کرونا به کمک همکارانشان بشتابند. در استان کبک کالج پزشکان 
هفته گذشــته اعالم کرد تدابیری تصویب کرده اســت تا به مهاجران 
فارغ التحصیل رشته های پزشــکی برای فعالیت در نظام درمان استان 

اجازه محدود داده شود.

آژانس حمل ونقل کانادا: 
خطوط هوایی الزامی برای پس دادن وجه

 پروازهای کنسل شده به دلیل  ویروس کرونا ندارند
ایرونیا- ژاکی بیرچال معلم بازنشسته 
شده یکی از صدها مسافری است که 
بلیــط خود را با وســت جت پس از 
گسترش ویروس کرونا کنسل کرده 
است . او قرار بود در اواخر ماه مارس 
از ونکوور بــه پورتا وایارتا در مکزیک 

سفر کند .
اما او بابت بلیط کنســل شده وجهی 
دریافت نکرده و وست جت به او اعالم 
کرده می تواند از اعتبارش برای خرید 
بلیط در آینده از وست جت استفاده 
کند. این ماجرا برای صدها مسافری 
که در ماه گذشــته بلیطهای خود را 
کنسل کرده اند پیش آمده و با توجه 
به اینکه برخی از این عده شغل خود 
را از دست داده اند ، پس گرفتن پول 
بلیط می تواند در هفته های پیش رو 

تعیین کننده باشد .
 اما اکنون بیانیه ای از ســوی آژانس 
حمل و نقل کانادا در وب سایت این 
نهاد اعالم کرده کــه خطوط هوایی 
الزامی به پس دادن پول ندارند چرا که 
کنسل شدن پروازها از کنترل خطوط 

هوایی خارج بوده و از همه گیر شدن 
ویروس کرونا ناشی شده است .

بر اساس قوانین فعلی خطوط هوایی 
تنها موظف هستند به خریداران بلیط 
اطمینان دهند که وجه آنها در آینده 

برای خرید بلیط حفظ خواهد شد .
در قوانیــن جدیــد حفــظ حقوق 
مسافرین که از چندی پیش در کانادا 
اجرایی شده ، در صورت کنسل شدن 
پرواز و یا تاخیــر که در کنترل خط 
هوایی باشــد ، خط هوایی موظف به 

پس دادن بخشی و یا کل مبلغ بلیط 
است .

 اما اگر دلیل تاخیر و کنســل شدن 
خارج از کنترل خط هوایی باشد ، بر 
اساس این قوانین پس دادن وجه در 
کار نیســت و خط هوایی می تواند از 
راهکارهای فرعی استفاده کند و البته 
در این قانون بروز شرایطی همچون 
حاال و همه گیر شدن ویروس پیش 

بینی نشده است .
با ابن حال برخی از مسافران معترض 
به تعرفه خود شرکت و قراردادی که 
با مسافر به هنگام خرید بلیط منعقد 
می کند ، اشــاره دارند. بر اساس این 
قرارداد بخشی از پول بلیط مسافر که 
استفاده نشده ، در صورتی که مسافر 
نخواهد از اعتبارش برای خرید بلیط 
در آینده اســتفاده کنــد ، به همان 
صورت که پرداخت شــده به مسافر 
برگردانده می شود و این در صورتی 
که کنسل شــدن خارج از اراده خط 

هوایی باشد هم صدق می کند!!
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پاسخ به چند سوال مهم مهاجرتی در دوران کرونا
شیوع ویروس کرونا جوامع بشری را در 
تمامی دنیا تحت تاثیر قرار داده است؛ 
یکی از آن تاثیرات و پیچیدگی های 
بوجود آمده برای افرادی است که در 
کشــوری به جز کشور خود با ویزای 
موقت و یا دائم زندگی می کنند و یا 
فایل درخواســت مهاجرت و ویزای 
موقت آنان در حال ســپری نمودن 
دوره بررســی های نهایی است. بدین 
منظور اداره مهاجرت کانادا نیز مرتبا با 
صدور اطالعیه های مختلف تالش بر 
شفاف سازی وضعیت متقاضیانی دارد 
که تحت تاثیر این واقعه قرار گرفته اند.
بدیــن منظور به دنبــال تماس های 
بسیار، و مروری به پرسش  ها و پاسخ ها 
به مهم ترین ســوال های متداول در 
خصوص سیاســت های مهاجرتی در 
روزهای گذشته، می تواند برای برخی 

مفید واقع گردد.
سیاست های مهاجرتی کانادا و فرایند 
بررســی پرونده  ها از هفته گذشته تا 
کنون به دنبــال همه گیری ویروس 

کرونا روزانه در حال تغییر است.
یکــی از اصلی ترین اقدامــات کانادا 
اعمال محدودیت های مســافرتی از 
تاریخ ۱۸ مارس تا تاریخ ۳0 جون بود. 
البته الزم به ذکر است که کانادا هنوز 
استثناهایی را برای افراد دارای اقامت 
دائم و یا موقت در نظر گرفته اســت 
و در مواردی استثنا این افراد قادر به 

ورود به کانادا خواهند بود.
سعی بر آن شده است که سئواالتی 
که این روزها مطرح هستند به همراه 
پاســخ آنها در زیر به اختصار توضیح 

دهیم:

 آیا هنوز   می توان پروفایل اکسپرس 
اینتری تشــکیل داد و یا   می توان 

درخواست اقامت دائم ارسال کرد؟
بله هنوز   می توان بــرای هر دو مورد 
درخواست ارسال کرد. اداره مهاجرت 
و شــهروندی کانــادا همچنــان به 
طور منظم قرعه کشــی های سیستم 
اکســپرس اینتری را انجام   می دهد. 
این  گزینش های  آخریــن  بطوریکه 
برنامه در ماه مارس در فاصله 5 روزه 
بــه جای بازه زمانــی دو هفته انجام 
شــد و مجموعا در ایــن دو گزینش 
اکســپرس  متقاضی  بــرای 4000 
اینتری دعوت نامه ارسال درخواست 
اقامت دائم صادر شــد. عالوه بر این، 
استان ها نیز قرعه کشی های خود را 
از سیستم اکســپرس اینتری تحت 
برنامه های منتخب اســتانی همواره 

انجام   می دهند.

چه کسانی   می توانند به کانادا بیایند؟

از هم اکنون تا تاریخ ۳0 ژوئن 2020 
افراد زیر   می توانند وارد کانادا شوند:

شهروندان کانادایی
افراد دارای اقامت دائم

خانواده درجه یک، همسر و فرزندان 
وابسته شــهروندان کانادایی و افراد 

دارای اقامت دائم
متقاضیان درخواست اقامت دائم که 
درخواستشان قبل از تاریخ ۱۶ مارس 
پذیرفته شده بود و هنوز به کانادا سفر 

نکرده اند
نیروی کار موقت

دانشجویان بین المللی که دارای مجوز 
تحصیلی معتبر هســتند و یا مجوز 
تحصیلی شــان از تاریــخ ۱۸ مارس 

پذیرفته شده است.
مسافران ترانزیت

مقصود از خانواده درجه یک در این 
دوران شامل چه افرادی   می شود؟

معصومه علی محمدی
)مشاور رسمی مهاجرت(
منبع: نشریه هفته

-خانــواده درجه یــک در این زمان 
شامل افراد زیر   می شود:

یــا موقــت  قانونــی و  همســران 
Common-law partner(

فرزندان وابسته
نوه

پدرو مادر و یا پدرو مادر ان ناتنی
گاردین و یا مدرس

محدودیت های ســفر زمینی کانادا 
چیست؟

بنا به توافق دو جانبه ای که بین کانادا 
و آمریکا انجام شــد، رفت و آمدهای 
غیرضروری بین دو کشور متوقف شده 
است. اما کانادایی هایی که پیش از این 
به امریکا سفر کرده بودند،   می توانند به 

کشور بازگردند.

آیا   می توان همچنان به رفتن به مرز 
کانادا-امریکا برای مراجعه به دفاتر 
تمدید،  برای  کانادا  زمینی  مرزهای 
تغییر و یا دریافت مجوز های اقامتی 

مراجعه کرد؟
بنا به اطالعیه دولت فدرال، تا اطالع 
ثانوی به منظور به روز کردن مدارک 
و وضعیت مهاجرتی تان نمی بایست به 
مرز بین کانادا و امریکا سفر کنید. سفر 
به مرز به منظور انجام هر درخواست 
مهاجرتــی برای مثال به روزرســانی 
اقامت دائم، اقامت موقت و یا وضعیت 
توریستی، دانشــجویی و یا کاری به 
عنوان ســفر ضروری در نظر گرفته 
نمی شود. تمامی این درخواست ها باید 
به صورت آنالین به اداره مهاجرت و 

شهروندی کانادا ارسال گردند.

معافیت های سفر زمینی در این دوره 
شامل چیست؟

کلیه ســفرهای ضروری بین کانادا و 
امریکا   می تواند ادامه پیدا کند که از 
آن جمله   می توان به حمل و نقل مواد 

غذایی و دارو اشاره کرد.

 آیا هنوز   می توان برای اقامت موقت 
درخواست ارسال کرد؟

همچنــان  مهاجــرت  اداره  بلــه 
درخواســت های اقامــت موقــت را 
دریافت و مورد بررسی قرار   می دهد. 
با این وجــود افرادی کــه پذیرفته   
می شــوند تنها پس از برداشته شدن 
محدودیت های سفر قادر به ورود به 

کانادا خواهند بود.

 آیا همه گیری ویروس کرونا، به مدت 
زمان بررسی پرونده  ها تاثیر دارد؟

به دلیل محدویدت های ایجاد شده و 
متوقف شدن فعالیت برخی از مراکز، 
طبیعتا مدت زمان بررسی پرونده  ها با 

تاخیر انجام   می شود.

چنانچه وضعیت مهاجرتی فردی به 
عنوان توریست، نیروی کار موقت و 
یا دانشجوی بین المللی در حال اتمام 

است، چه باید بکند؟
اگر در حال حاضر در کانادا هستید،   
می توانید به صورت آنالین درخواست 
خود را تمدید کنید. تا زمان دریافت 
نتیجه نهایی درخواستتان   می توانید 
در کانــادا بمانید. مراجعــه به دفاتر 
مرزهای زمینی بــرای این افراد هم 
اکنون تــا اطالع ثانوی، دیگر همانند 

گذشته مهیا نیست.

چنانچه واحدهای درسی دانشجویان 
انجام شــود، آیا  به صورت آنالین 
واجد شرایط درخواست برای مجوز 
التحصیلی  فــارغ  از  پس  تحصیل 

خواهند بود؟
اگر واحد های تحصیلی در شــرایط 
فعلی بسته شــدن مراکز آموزشی به 
صــورت آنالین ارائه گردد، تاثیری بر 
واجد شرایطی دانشجو برای گرفتن 
مجــوز کار پس از فــارغ التحصیلی 
نخواهد داشت و همچنان   می توانند 

درخواست کنند.

شیوع ویروس کرونا و مشکالت ناشی 
از آن چه تاثیر بر درخواســت های 

پناهندگی دارد؟
کانادا به منظور شناسایی پناهندگان 
و اســکان آنها با آژانــس پناهندگی 
سازمان ملل و ســازمان های مرتبط 
دیگر همکاری دارد. در هفته گذشته 
آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد 
و سازمان بین المللی مهاجرت اعالم 
کردند به طور موقت سفرهای اسکان 
و اعزام پناهندگانی که درخواستشان 
مورد قبول واقع شــده اســت را به 
کشــور های دیگر متوقــف خواهند 
کرد. ممکن اســت که این سازمان  ها 
به تدابیر دیگــری در آینده نزدیک 
تصمیم گیری هــای  و  بیاندیشــند 

جدیدی را اعالم نمایند.
بدیهی اســت کانــادا بــه دریافت 
در  پناهندگــی  درخواســت های 
داخل کشــور ادامه خواهــد داد اما 
مرز  در  پناهندگی  درخواســت های 
کانادا-امریــکا را نخواهد پذیرفت. بنا 
به اطالعیه هر دو کشــور افرادی که 
از طریق درخواست پناهندگی قصد 
ورود به هر یک از دو کشور را داشته 

باشند برگردانده خواهند شد.

افزایش قیمت مواد غذایی در کانادا 
پس از پاندمی کووید-۱۹ ارائه خدمات روانپزشکی رایگان 

برای نیروهای خط مقدم مبارزه با 
کووید-۱۹ در سراسر کانادا

ایرانیــان کانادا- مبارزه با پاندمی کرونا فشــار زیادی بر افراد خط مقدم بخش 
سالمت آورده است و انجمن روانشناسان کانادا CPA قصد دارد کمک کند.  

این انجمن از تمامی روانشناسان خواسته است تا کمی زمان برای فراهم آوردن 
خدمات روانی برای فعاالن بخش سالمت، که ممکن است استرس داشته باشند، 

یا دچار خستگی مضاعف شده باشند بگذارند.
در بیانیه ای که توسط این انجمن منتشر شده آمده است که »سالمت نیروهای 
بخش ســالمت برای این که بتوانند کارشــان را انجام دهند ضروری است.ما، 
انجمن روانشناسان کانادا، مفتخریم تا برنامه ای برای کمک به نیروی های خط 
مقــدم مبارزه با کووید-۱۹ ارائه دهیم. در این طرح، ما نیروی های خط مقدم 
بخش سالمت را به روانشناسانی که برای مشاوره از راه دور در دسترس هستند 

متصل میکنیم.«
 اگر جزء نیروهای خط مقدم بخش سالمت هستید و میخواهید با یک روانشناس 
تماس بگیرید سری به این وبسایت بزنید. لیست روانشناسان بر اساس استان، 

منطقه و زبانشان در سایت قرار گرفته است.
نیروهای بخش سالمت که نیاز به کمک روانشناسی غیرحضوری دارند میتوانند 
به ســایت بروند و روانشناسی در منطقه یا استانشان را انتخاب کنند. طی 24 

ساعت به درخواست آنها پاسخ داده خواهد شد.
این انجمن امیدوار است که این خبر به سرعت به فعاالن بخش سالمت برسد 

»تا بدانند که برای کمک به کجا می توانند مراجعه کنند.«

دانشجویان خارجی در کانادا 
نگران کرونا هستند

پــرژن میرور- دانشــجویان خارجی 
که بــرای ادامه تحصیل بــا ویزای 
دانشجویی در کانادا هستند، با وجود 
گذشت بیش از دو هفته از زمانی که 
نخست وزیر کانادا اقدامات وسیعی را 
برای کمک به شهروندان کانادایی در 
مقابل شیوع گســترده ویروس کرونا 
انجام داده اســت، همچنــان نگران 
دریافت کمــک  از جانب دولت کانادا 

هستند.
این دسته از دانشــجویان امیدوارند 
که اطالعات بیشــتری در این زمینه 
از طرف دولــت دریافت کنند، مانند 
امکان تمدید ویزای دانشجویی، و یا 
اینکه بتوانند درخواست بیمه بیکاری 
خود به عنوان کارکنان پاره وقت را به 

دولت ارایه دهند.
از آنجایی که به دلیل مشکالت پیش 
آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا، تمام 
موؤسســات آموزشی تعطیل شده و 
کالس هــای درس از طریــق آنالین 
برگزار می شــوند و بسیاری از کسب 
و کارهای غیر ضــروری نیز تعطیل 
برای  دانشــجویان خارجی  شده اند، 
پرداخــت اجاره خانــه و خرید مواد 

غذایی دچار مشکل شده اند.
شغل های موقت و کارآموزی آنها نیز 
تعطیل شده و بسیاری از آنها کار خود 
را از دســت داده اند. هــزاران مایل از 
خانه خود دور هســتند و بسیاری از 
آنها بدون حضــور هیچیک از اعضاء 
خانواده خود که بتواند از آنها حمایت 
کند باید به تنهایی در این شــرایط 

زندگی کنند.
ریتیکا دابی، دانشجوی روزنامه  نگاری 
در کالج شــریدان در نزدیکی تورنتو 
گفته است: » نگران آینده هستم… 

برنامه هایم تغییر کرده اند.«
ریتیکا اهل هندوستان است و از شغل 
خود اخراج شده است. دوره کارآموزی 

وی در شبکه خبری سی بی سی نیز 
که قرار بود روز ۶ آوریل شروع شود، 
به دلیل همه گیری ویروس کرونا تا 

زمان نامعلومی به تعویق افتاده است.
در حــال حاضر بیــش از 500 هزار 
دانشجوی خارجی در کانادا هستند 
که بیش از نیمی از آنها از دو کشــور 
هند و چین هســتند. بســیاری از 
این دانشــجویان به دلیل مشکالت 
پرواز های بین المللــی نمی توانند به 
خانه خود برگردند و برای رفع نیازهای 
ضروری خود با مشکل روبرو هستند.

عده بســیار زیادی از دانشــجویان 
خارجی نیز با دریافت کمک های مالی 
از طرف خانواده های خود به تحصیل 
می پرداختند و با اشتغال پاره وقت نیز 
مقداری از هزینه های خود را پرداخت 
می کردند. هم اکنون که در بسیاری 
از نقاط جهان اغلب کســب و کارها 
تعطیل شــده و افراد بیکار شده اند، 
ارســال پول از طــرف خانواده های 
دانشجویان نیز با مشکل مواجه شده و 
تمام این مشکالت و همینطور افزایش 
مداوم افراد مبتال بــه ویروس کرونا، 
نگرانی های جدی بــرای این گروه از 
دانشجویان خارجی در کانادا بوجود 

آورده است.

ایرانیان کانادا- پاندمی اخیر دلیل بر این نیست که قیمت مواد غذایی کاهش 
یابد. شیوع کووید-۱۹ در کانادا تاثیری بر افزایش قیمت مواد غذایی نخواهد 

داشت، بلکه تنها ممکن است سبب افزایش قیمت در آینده شود.
دانشگاه Dalhousie و دانشگاه Guelph اخیرا گزارش قیمت مواد غذایی 

در سال 2020 را، با توجه به موقعیت پیش آمده، بازبینی کرده اند.
پیش بینی قبلی، که در دســامبر 20۱۹ منتشر شد، حاکی از آن بود که 
قیمت مواد غذایی بین 2 تا 4 درصد افزایش می یابد، که بیشترین افزایش 

قیمت تاکنون بوده است.
در گزارش بازبینی شــده، پیش بینی می شود اکثر این افزایش قیمت ها 
بدون تغییر می مانند. گرچه سبزیجات و نان و شیرینی ممکن است افزایش 
اندکی در این زمان داشته باشند. درحالی که افزایش قیمت مواد غذایی در 
سال 2020 چندان شدید نیست، نویسندگان این گزارش پیش بینی کرده 
اند اقدامات ایمنی حال حاضر و افزایش دستمزدها تاثیرات ماندگاری دارند، 
و سبب افزایش قیمت مواد غذایی در آینده خواهند شد. کمپانی هایی نظیر 
Loblaws and Sobeys قول داده اند دستمزد کارکنان خود را طی شیوع 

کووید-۱۹ افزایش دهند.
از دیگر عواملی که بر قیمت مواد غذایی تاثیر دارند می توان به جنگ پیش 
رو بر سر قیمت نفت، کاهش ارزش دالر کانادا، و افزایش تقاضا برای تحویل 
غذای آنالین اشــاره کرد. این گزارش همچنین نشان می دهد که فروش 
تبلیغاتی در خرده فروشی های سراسر کانادا کاهش یافته است. از اماکنی که 
می توان در آن شــاهد کاهش قیمت ها بود، رستوران ها می باشند. انتظار 
می رود رستوران ها برای دسترسی دوباره به بازار وارد رقابت شوند، که در 

نتیجه شاهد یک افت قیمت محسوس خواهیم بود.
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خدمات مهاجرتی مون الیت
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

* ویزاى توریستى، تجارى،  سوپر ویزا، اقامت موقت، اجازه کار
* ویزاى تحصیلى در مدارس و دانشگاه هاى معتبر کانادا

* مهاجرت از طریق خویشاوندى، سرمایه گذارى، کارآفرینى و نیروهاى متخصص کار
* برنامه هاى مهاجرت استان هاى مختلف کانادا از جمله استان کبک

* درخواست شهروندى کانادا و تمدید اقامت
* دفاع از حقوق قانونى شما در دادگاه هاى مهاجرت و تجدیدنظر

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت

تهران:    02۱-8280-2634
ونکوور:   604-700-5634
info@moonlightimmigration.comکالگری:  403-200-8۱22

facebook.com/moonlightimmigration

رالف گوودال:  هیچ بهانه ای برای تاخیر
 در تحویل جعبه سیاه هواپیما از سوی ایران  قابل قبول نیست

روز ســه شنبه مشــاور جدید دولت 
کانادا گفت که کانادا و کشــورهایی 
که در حادثه سقوط هواپیمای ساقط 
شــده در ایران حضور داشتند قبول 
نمی کنند که ایران به دلیل شــیوع 
کووید-۱۹ از تحویل فایل های صوتی 

جعبه سیاه هواپیما سر باز زند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
سی تی وی، رالف گودال، نماینده سابق 
حزب لیبرال با بیــان این مطلب به 
رسانه های کانادا افزود: ما هنوز هیچ 
کاری انجــام نداده ایم … تحقیقات 
شفاف و معتبر نیســت. جعبه سیاه 
بدستمان نرســیده و حتی غرامتی 

دریافت نکرده ایم.
گودال صبح سه شنبه از سوی ترودو 
بعنوان مشاور ویژه ترودو در رابطه با 
سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین 

در ایران برگزیده و معرفی شد.
او نماینده ســابق حزب لیــرال در 
ساسکاچوان و وزیر امنیت دولت قبلی 
دولت فدرال بوده تا اینکه در انتخابات 
پاییز گذشته شکســت خورد و وارد 

کارهای مالی و منابع طبیعی شد.
این انتصاب درپی شکایات خانواده های 
قربانیان این سانحه که به دلیل شیوع 
کووید-۱۹ از پیگیری حقوقشــان و 
تالش برای پاسخگویی ایران نا امید 

شده بودند صورت گرفته است.
گــودال  اظهار امیــدواری کرد که با 
وجود محدودیت هایــی که به دلیل 
فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با 
کووید-۱۹ بوجود آمده بتواند جلساتی 
را با خانواده های این قربانیان داشته 
باشــد و به آنها اطمینان دهد که کار 
آنها همچنان الویت دولت است و مورد 

غفلت یا فراموشی قرار نگرفته است.
وی ادامــه: در حال حاضــر دنیا به 
دلیل شــیوع کووید-۱۹ در وضعیت 

آشفته ای قرار گرفته اما مسائل دیگر 
نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد. این 
خانواده ها نیاز به اطمینان خاطر دارند 
و هنوز برای دولت ما الویت بســیار 

مهمی هستند.
گودال با اشــاره به شــیوع شــدید 
کوویــد-۱۹ در ایران بیان کرد: ایران 
باید با جوامع بیــن المللی همکاری 
کند و مشخص شود چطور پرواز 752 
شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین 
مدت کوتاهی پس از بلند شــدن از 

فــرودگاه مورد اصابت موشــک قرار 
گرفته است.

وی با تاکید بر اینکــه هیچ بهانه ای 
برای انجــام ندادن تعهــدات ایران 
وجود ندارد گفت: ما از الزامات ایران 
در تعهداتش استقبال می کنیم ولی 
واقعیت این است که هیچکدام از این 
تعهدات برآورده نشده است. قرار بود 
جعبه سیاه هواپیما یک الی دو هفته 
پیش تحویل شود ولی تاکنون نشده 

است.
نماینده ایران در سازمان بین المللی 
هواپیمایــی )ایکائــو( ۱۱ مارس در 
مونترال قــول داد که طی یک یا دو 
هفته جعبه سیاه هواپیما را به اوکراین 
تحویل دهد اما تــا پایان مارس این 

وعده محقق نشد.
آندره شــوچنکو، ســفیر اوکراین در 
کانادا، نیز گفت: شــیوع کووید-۱۹ 
بهانه ای آشــکار برای نقض تعهدات 
است. در همان زمان من فکر می کردم 
که هنوز درک درســتی از رویداد و 

چگونگی آن نداریم.
وی انتخاب گــودال را برای این کار 
انتخابی مناسب خواند و بیان کرد: ما 
معتقدیم وی فردی با تجربه و مستعد 
اســت و می تواند در این پروند خیلی 
موثر باشــد. او پیش از این در بحران 
الحاق کریمه اوکراین به روســیه در 
سال 20۱4 نیز همکاری داشته است.
 PS752 انجمن خانواده قربانیان پرواز
با ارســال نامه ای به ایکائو نسبت به 
وعده های فرهاد پرورش، نماینده ایران 

در این سازمان گالیه کردند.
در بخشــی از این شکوایه آمده است 
که ایــران طی ســه روز اول پس از 
حادثه اقدام به انتشــار دروغ و فریب 

مردم کرده بود.
در ادامــه ایــن نامه آمده کــه ایران 
با پاکســازی محل ســقوط هواپیما 
تعــدادی از امــوال قربانیان که باقی 

مانده بود را از بین برده است.
برخی از خانواده ها نیز اعالم کرده اند 
که وسایلی مانند پول نقد، جواهرات 
و حتی شناســنامه قربانیان در دفتر 
پلیس ایران دیده شده ولی به خانواده 

بازگردانده نشده است.
نخســت وزیر جاستین ترودو، نیز در 
این رابطه گفت که گوداله اطالعاتی 
در رابطه با ســقوط هواپیما در ژانویه 
و سایر سقوط های مانند پرواز ۳02 
اتیوپی و پرواز ۱۸2 هند بدست آورده 
اســت. او از تالشهای مداوم دولت در 
ایــن رابطه حمایت خواهد و ســاز و 
کارهــای الزم را بــرای جلوگیری از 
تکرار این حــوادث در آینده خواهد 

اندیشید.

آیا کادر بیمارستانی کانادا 
تجهیزات کافی برای مقابله با کرونا دارد؟

نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه اول آوریل در کنفرانس مطبوعاتی خود حاضر 
نشــد تضمین کند که دولت تجهیزات حفاظتی فردی الزم را برای پرســنل 
بخش بهداشت و درمان که در عرصه مبارزه با کووید-۱۹ تالش می کنند، تهیه 
خواهد کرد. به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، جاستین ترودو تاکید کرد: 

»در شرایط کنونی هیچ چیز را نمی توان تضمین کرد.«
ترودو با اعالم این که همه مسئوالن کشور در حال حاضر برای تامین نیازهایی 
که در بخش بهداشــت و درمان احســاس می شود، به شدت تالش می کنند 
درباره رویکری که دولت در این عرصه در پیش گرفته است، مبهم سخن گفت.

ترودو گفت اتاوا منتظر اســت که طی روزهای آینده محموله های تجهیزات 
پزشکی از خارج دریافت کند ضمن این که ممکن است دولت از ذخایر فدرال 
برای تامین نیازهایی که استان ها دارند، برداشت کند. با این حال نخست وزیر 

مشخص نکرد که این محموله ها چیست و از کجا قرار است وارد کشور شود.
جاستین ترودو افزود: »ما در حال حاضر منابع مختلف در کشور را مد نظر قرار 
می دهیم. ما همه تالش خود را به کار می گیریم تا هیچ کمبودی احساس نشود 
اما باید درک کنیم که در شرایطی بی نهایت دشواری قرار داریم که برای پشت 

سرگذاشتن آن همه باید به سهم خود تالش کنیم.«
ترودو همچنین از اظهارنظر درباره ســناریوهایی که دولت فدرال برای ادامه 

مقابله با بحران کروناویروس مد نظر قرار داده است، خودداری کرد.

مسافران کانادا قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند
پرژن میرور- مســافران کانادا که به 
تازگی به این کشــور بازگشــته اند و 
طبق قانــون باید به مدت ۱4 روز در 
قرنطینه خانگی بمانند تا از عدم وجود 
عالیم ابتال به ویروس کرونا مطمئن 
شوند، به طور کامل از دستورات ارایه 

شده پیروی نمی کنند.
بر اساس نتایج یک مطالعه که توسط 
گروه پژوهشی نوآورانه از 2 هزار نفر 
از مردم کانادا صورت گرفته اســت، 
مشــخص شــده که 7 درصد از این 
افــراد ) ۱40 نفر( به تازگی از ســفر 
برگشــته اند. از میان ایــن ۱40 نفر، 
75 درصــد اظهار داشــتند که برای 
خرید خواربار به فروشــگاه رفته اند، 
52 درصــد از آنها گفته اند که بیرون 
از منزل با دست کم یکی از دوستان 
خود مالقات داشــته اند، و ۳۶ درصد 
نیز گفته اند که در منزل خود مهمانی 

برگزار کرده اند.
بــه رغم این نتایج، 5۶ درصد از تمام 
افرادی که در این نظرسنجی شرکت 
کردند اظهار داشــتند که برای کند 

کردن سرعت شــیوع ویروس کرونا 
تغییراتی را در رفتارهای روزانه خود 

انجام داده اند.
اما بر اساس نتایج این تحقیق، با وجود 
این که 5۶ درصد از مردم در رفتارهای 
خود تغییر بوجود آورده اند و این خود 
نشان از افزایش 24 درصدی در طول 
یک هفته دارد، با این حال بسیاری از 
مردم کانادا همچنان با دوستان و افراد 
خانواده در مهمانی های خانوادگی و 

دوستانه دور هم جمع می شوند.
این تحقیق همچنین نشان داده است 
که در مجموع، مردم کانادا دست های 
خود را به طور مرتب می شــویند و از 
دستورالعمل برقراری فاصله فیزیکی 
دو متر با دیگران که توســط مقامات 
بهداشــتی کشــور صادر شده است 

پیروی می کنند.
متأسفانه به غیر از مسافرانی که اخیراً 
به کانادا برگشته اند و در مهمانی های 
دوستانه و خانوادگی شرکت می کنند، 
حــدود 40 درصد از افــرادی که در 
این نظرسنجی شــرکت کرده اند نیز 

گفته اند که در طول هفته گذشته با 
یک یا چند نفر از دوســتان یا افراد 
خانواده خود به صورت گروهی در یک 

مکان حضور داشته اند.
بعضی از اســتان های کانادا همانند 
انتاریو که شــاهد افزایش تعداد افراد 
مبتال به ویــروس کرونا در طول یک 
روز بوده است، اقدامات فاصله گذاری 
اجتماعی را جدی تــر اجرا می کنند 
و تمام تجمع های بیــش از 5 نفر را 
ممنــوع کرده اند و اگر در انظار عموم 
شاهد چنین تجمعی باشند، از نیروی 
پلیس برای متفرق کردن آنها استفاده 

می شود.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نیز 
به طور آشکار اعالم کرد هر شخصی 
که در روزها و هفته های اخیر به کانادا 
برگشته است، باید به مدت دو هفته 
و باالجبــار در قرنطینه خانگی بماند 
در غیــر این صورت با توجه به قانون 
جدید قرنطینه با مجــازات حداکثر 
تا سه ســال زندان و ۱ میلیون دالر 

جریمه مالی روبرو خواهد شد.

مبتالیان  شــمار  درحالیکه  ایرونیا- 
به ویروس کرونا در اســتان بریتیش 
کلمبیا رو به افزایش اســت ، آدریان 
دیکس وزیر بهداشت بریتیش کلمبیا 
به اهالی استان هشدار داد در صورتی 
که از ســفر بازگشــته اند ، بر اساس 
قانون دوهفتــه باید خود را قرنطینه 
کنند. این در حالی است که بسیاری 
از اهالی از هفته ها قبل خواهان اعمال 
قرنطینــه اجباری برای مســافرانی 
شــده بودند که از کشورهای پرخطر 
از جمله ایــران ، چین و ایتالیا راهی 
کانادا و بریتیش کلمبیا می شدند ولی 
در آن زمان تنها به تذکر شــفاهی به 
مسافران ورودی اکتفا می شد و بعضا 
شاهدحضور آنها در خیابانها و مراکز 

پرجمعیت شهرها بودیم!!
دیکــس به این عده هشــدار داد که 
قرنطینه دلبخواه نیســت و بر اساس 
قانون آنهــا باید دو هفتــه در خانه 
بماننــد و درغیراین صورت با جریمه 
و حتی زندان مواجه خواهند شــد. او 
در کنفرانس خبــری گفت :به نظرم 
کسانی که از این قوانین پیروی نکنند 
به کامیونیتی خود خیانت کرده اند . 
هر کسی که از سفر می آید باید این 
موضوع را درک کند و از قوانین پیروی 
کند. او گفت وظایف قانونی باید قبل 
از اینکه مسافران به مقصد کانادا سوار 
هواپیما شوند به آنها گوشزد شده و به 
هنگام پیاده شدن هم به آنها مجددا 

تذکر داده شود!!
بریتیش کلمبیا در روز چهارشــنبه 
5۳ مورد جدید ابتال به ویروس کرونا 

را اعالم کــرد تا در مجموع شــمار 
مبتالیان به ۱0۶۶ مورد برسد. مرگ 
یک نفر هــم بر اثر این ویروس امروز 
اعالم شد تا شمار افراد فوت شده در 

استان به 25 نفر برسد.
دکتر بانی هنری هم با تاکید بر حفظ 
فاصلــه اجتماعی و همــکاری همه 
اقشار جامعه برای پشت سر گذاردن 
هفته های پیش رو با کمترین میزان 
مبتالیان و تلفات ، از استراتژی استان 
در تست افراد مشکوک دفاع کرده و 
گفت :» ظرفیت تست به شکل قابل 
توجهی افزایش یافته و نسبت تست 
های انجام شده به کل جمعیت استان 
یکی از باالترین ارقام در دنیاســت و 
در ایــن زمینه با کره جنوبی و کبک 
تقریبا برابری می کند. استراتژی ما در 
مواردی که بیشــترین تفاوت حاصل 
می شود ، تغییر می کند و ما تمرکز 
خود را بر افراد ضیعف و مسن ، مراکز 
شــیوع ویروس در جامعه ،خانه های 
سالمندان و کارکنان بیمارستان قرار 

داده ایم.

تهدید دیرهنگام وزیر بهداشت بریتیش کلمبیا:
عدم قرنطینه پس از سفر»خیانت 

به جامعه« و »مستوجب جریمه« است



شماره ۱470 جمعه ۱5 فروردین ۱۳۹۹ ۱414 Issue 1470 Friday April 3, 2020

رقابت کرونایی چین و آمریکا برنده ای ندارد
هفته- در میان بحبوحه شیوع کرونا، 
دو رهبــر اخالقی جهــان بر اهمیت 
همراهی مردمان کشورهای مختلف 

با هم تاکید کردند.
هفته گذشته، آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل، خواســتار آتش بس 
در همه درگیری های مســلحانه در 
سرتاســر جهان شد تا بر روی جنگ 
واقعی علیه ویــروس کرونا متمرکز 
شوند. او گفت: »خشم ویروس نشان 

دهنده حماقت جنگ است.«
روز یکشــنبه 2۹ مارس 2020، پاپ 
فرانسیس در پاسخ به تماس دبیرکل 
ســازمان ملل، آنتونیو گوترش اظهار 
امیدواری کرد که »مبارزه مشترک ما 
علیه بیماری کووید-۱۹ باعث شود که 
همه نیاز شدید به تقویت پیوندهای 
بــرادری و خواهرانه را به رســمیت 

بشناسیم.«
از نظر ژئوپلیتیکی، چنین احســاس 
برادرانه ای واقعاً دیده نمی شــود. در 
لیبی، یمن و ســوریه، خصومت بین 
احزاب مختلف جنگ طلب در طول 
هفته ادامه داشــت. در اتحادیه اروپا، 
دولت هــای آلمان و هلنــد در برابر 
خواسته های فرانسه، ایتالیا، پرتغال و 
اسپانیا مقاومت نشان دادند. اتحادیه 
اروپــا اوراق قرضه مشــترکی را برای 
کمک به سرمایه گذاری مالی در قاره 
صادر می کند و ابهام بیشتری درباره 
اتحاد اروپایی، بر ســر انتقال کاالها و 
تدارکات پزشکی در میان این بحران 

ایجاد می کند.
احتماالً بزرگترین درگیری در میان 
بازی سرزنش  بیماری همه گیر،  این 
یکدیگر، بیــن چین و ایاالت متحده 
اســت. پــس از تماس تلفنــی روز 
پنجشنبه، 2۶ مارس با رئیس جمهور 
چین شی جین پینگ، رئیس جمهور 
ترامپ ظاهر شد تا در سخنرانی توام با 
عصبانیت خود نسبت به چین خشم 
خود را کم جلوه دهد؛ اما یک تغییر 
جزئی در فضــای خالی حاکم، باعث 
ایجاد نفرت نســبت به پکن می شود 
که در واشــنگتن شکل گرفته است. 
همزمــان ملی گرایی و احساســات 
توطئه  نظریه های  و  ضد آمریکایــی 
در رسانه های دولتی چین گسترش 

 یافته اند.
اما واقعیت ها چه می گویند؟ واقعیت 
این اســت که هیچ یک از طرفین در 
جریان بحران به درســتی به وظایف 
خــود عمــل نکرده انــد. تالش های 
تبلیغاتی و خودنمایی چین به عنوان 
مدلی برای باقی کشورهای جهان در 
حال افول است. شبهات زیادی نسبت 
به اعتبار گزارش های چین مربوط به 
قربانی های ویروس کرونا وجود دارد. 
ســعی در دسترســی به بخش های 
مختلــف جهان، بــه ویــژه اروپا، به 
اصطالح با قدرت نرم، بسیار ضعیف تر 
از آن چــه بایــد جلوه کرده اســت: 
تعدادی از دولت ها مجبور شده اند به 
دلیل نگرانی های ناشی از ناقص بودن 
کاالها و لوازم پزشکی، آن ها را به چین 

برگردانند.
با  ایــاالت متحده  در همین حــال، 
بیشــترین موارد گزارش شــده در 
جهان، به بزرگترین مرکز این شیوع 
جهانی تبدیل شده است و به احتمال 
زیاد اوضاع در شــهرهای بزرگ تر به 
طرز چشم گیری وخیم تر خواهد شد. 
گزارش های جدید، حتی در هفته های 
ویروس، ســهل انگاری  اول شــیوع 
و عــدم توجــه کافــی دولت مردان 
را نشــان می دهد. اشــتباهاتی که 
می توانــد موجب مرگ هــزاران نفر 
شــود. ترامپ در بحث های شخصی 

خود با فرمانــداران ایالتی و مقامات 
عالی رتبه و در کنفرانس های خبری، 
در نظر رهبران جهان اغراق آمیز جلوه 

می کند.
دیپلماســی و رهبــری جهانــی از 
ویژگی های دیرینه قدرت آمریکا است. 
برت مک گرک، که ســابقاً باالترین 
مقام غیرنظامــی دولت ترامپ علیه 
داعش بود، نوشــت: »ترامپ ریسک 
می کند تا هر دو را متالشی کند.« در 
روزهای اخیر، بنا بر گزارش ها، دولت 
ترامــپ در مذاکرات بــا کره جنوبی 
برای تامین تــدارکات ضرورِی حفظ 
نیروهای آمریکایی در آنجا میلیاردها 
دالر درخواست کرده  است. و این تازه 
برای سیاست های کوتاه مدت مد نظر 

قرار گرفته شده است.
واقعیت این است که در رقابت برای 
رهبری جهان، باید حســاب هایی را 
برای چین باز کرد. کاپیل کامیردی، 
Kapil Komireddi مفسر سیاسی با 
اشاره به گسترش ویروس کرونا نوشته 
است: »این فاجعه یک روشنگر خوب 
است.« او گفته است: »ویروس کرونا 
از لندن تا واشــنگتن، ناسازگاری و 
ناهمگونی سران دولت های غربی را در 
معرض نمایش قرار داده است. و دقیقا 
همان فرضی را نابود کرد که براساس 
آن کمک به رشد چین بنا شده بود.«

امــا این فرض چیســت؟ بــه گفته 
کوماردی، این فرض از جمله شــامل 
توهم لیبرالی اســت که مدعی است 
امتیــاز دادن بــه رژیم اســتبدادی 
بی رحمانــه پکن و کمک بــه ادغام 
آن در اقتصاد جهانــی، باعث تحول 
سیاسی آن، و رسیدن به دموکراسی 
چند حزبی خواهد شــد. نکته دیگر 
هزینه جهانی سازی است که باید در 
نظر گرفته شــود. این هزینه امکان 
دادن بــه چین بود کــه بتواند طی 
دهه های گذشــته بنواند بــر تولید 
قطعات چنان عمل کند که بر زنجیره 
عرضه جهانی کاال مسلط شود. این امر 
به قیمت مشاغل پایدار طبقه کارگر 

در اقتصادهای غربی تمام شد.
کاپیل کامیردی همچنین نوشــت: 
»پــس از ســقوط اتحــاد جماهیر 
شــوروی، ایاالت متحــده وارد یک 
روابط تجاری خودزنانه با چین شــد. 
اقتصادهای توسعه یافته، با سوزاندن 
فرصت های شغلِی طبقه کارگر خود 
پشتیبانی می کردند، بذر ناخرسندی 
را در خانه پخش می کردند تا موفقیت 
مادی را به رژیمی صادر کنند که آن 
را به قدرت خام تبدیل کرده و در برابر 

خیرخواهان خود به کار گرفته بود.
چین ســعی خواهد کرد در ماه های 
آینده به شدیدترین شکل از امتیازات 
خود بهره برداری کند. میرا رپ-هوپر 
Mira Rapp-Hooper از »شــورای 

روابــط بین الملــل« نوشــت: »اگر 
همه گیرِی کرونا منجر به رکود جهانی 
شود و ایاالت متحده نتواند تالش های 
بین المللــی را بــرای بهبود وضعیت 
بین المللــی مدیریت کنــد، قدرت 
اقتصادی و سیاســی، هر دو ممکن 
اســت به نفع پکن تغییــر کند. اگر 
ایاالت متحده غیبتی غیرموجه داشته 
باشد، چین ممکن است از بحران به 
عنوان فرصتی برای شــروع تنظیم 
مقررات جدید براســاس دیدگاه های 
خود برای مدیریت جهانی اســتفاده 
کند و واشنگتن را از تالش های آتی 

منع کند.«
امــا فرصت طلبی چین، اساســا به 
بی تفاوتــی ترامــپ در ایــن میان 
 Kurt ،وابســته خواهد بود. دو مفسر
 Rush Doshi و   M. Campbell
در امور خارجه نوشــتند: »مهم ترین 
سرمایه چین در دستیابی به رهبری 
جهانــی، هم بــه طور کلــی و هم 
دردوراِن روبرویی با کرونا، عدم کفایت 

و سیاسِت نگاه به داخِل ایاالت متحده 
اســت. به این ترتیب موفقیت نهایی 
چین در رســیدن به رهبری جهانی، 
بــه همان اندازه که بــه وقایع داخل 
چین بستگی دارد به تصمیمات کالن 

واشنگتن نیز وابسته خواهد بود.«
جولیــان گویرتــز از مرکز بین الملل 
هاروارد  دانشــگاه   Weatherhead
در نوشته ای با اشاره به نیاز شدید به 
همکاری ایاالت متحده و چین گفته 
است: »نبرد با کروناویروس، برآمدن 
یکی از امواج قدرتمند ناسیونالیســم 
در سراسر جهانی است که در باالترین 
ســطح تنش قــرار دارد، جهانی که 
نمی توانــد از گلوبالیزاســیون فرار 
کند. رهبران ناسیونالیست در ایاالت 
متحده و چیــن می خواهند وانمود 
کنند که به دیگــری احتیاج ندارند؛ 
اما هر استراتژی موثر باید این واقعیت 
را در نظــر بگیرد که حل بحران های 
حاصل از تهدیدات فراملی به توانایِی 

همکاری جهانی نیازمند هستند.«

هشدار درباره ایجاد بحران غذایی در جهان در پی شیوع ُکرونا
کیهان لنــدن- در تازه ترین گزارش 
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل 
متحد )فائو( آمده اســت که شــیوع 
ویــروس ُکرونا در جهان دسترســی 
بــه کارگران و زنجیره هــای تولید را 
در بخش کشــاورزی مختل کرده و 
می تواند امنیت غذایی جهان را تحت 

تأثیر خود قرار دهد.
در گزارش فائو با تأکید بر اینکه بحران 
مورد اشــاره در ماه آوریل رخ خواهد 
داد آمده است که »کشورهای جهان 
با ریســک یک بحــران قریب الوقوع 
اینکه  غذایی روبرو هســتند مگــر 
اقداماتی ســریع و مؤثر برای حمایت 
از بخش های آسیب پذیر کشاورزی به 
کار گرفته شود و زنجیره تأمین غذا در 
جهان زنده نگاه داشته شده و تأثیرات 
منفی شیوع ُکرونا در سیستم تأمین 

غذا خنثی شود.«
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده که 
»محدودیــت در حمــل  و نقــل و 
از  برای پیشــگیری  اولیه  رفتارهای 
بیماری می تواند باعث افت کشاورزی 
شــود و شــرکت های فرآوری مواد 
غذایی هم، که بخش گســترده ای از 
محصوالت کشاورزی را تحت پوشش 
قرار می دهند، ممکن اســت نتوانند 
فــراوری  را  کشــاورزی  محصوالت 

کنند.«
فائو بســته شدن مرزهای کشورهای 
مختلف در پی شیوع ُکرونا را از جمله 
»مشکالت لجســتیکی« در رنجیره 
تأمین غذا عنوان کرده و نوشته است: 
»با عدم توانایی حمل غذا از نقطه ای 

به نقطه دیگر روبرو شده ایم و شاهد 
تأثیر منفی پاندمی بر پرورش احشام، 
به دلیل دشــوار بودن دسترســی به 

غذای دام و کشتارگاه ها، می باشیم.«
روزنامه گاردین نیز هفته گذشته در 
گزارشی نوشت اقدامات محافظه کارانه 
دولت ها در زمان بحران ویروس ُکرونا 
ممکن است به کمبود مواد غذایی در 

سراسر جهان منجر شود.
گاردین بــه نقل از ماکســیمو تِِررو 
اقتصــاددان   )Maximo Torero(
ســازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 
نوشــته اســت که با وجود وضعیت 
مطلوب کاشت و چشم انداز محصوالت 
اصلی کشاورزی در جهان اما کمبود 
کارگران مزرعه و ممنوعیت صادرات 
محصوالت کشاورزی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا می تواند طی هفته های 
آینده مشکالتی در تأمین زنجیره غذا 
ایجاد کند. به گفتــه این اقتصاددان 
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل 
متحد بدترین اتفاقی که می تواند در 
هفته های آینده رخ دهد این است که 
دولت ها جریان غذا را محدود کنند. 
او تأکید کرده که هــر اقدامی علیه 
تجارت آزاد نتیجه ای معکوس خواهد 

داشت و افزوده که اکنون زمان ایجاد 
محدودیت و موانع تجاری از ســوی 
کشورها نیست و باید از جریان تولید 

غذا در سراسر جهان محافظت کرد.
او افزوده که »ویروس ُکرونا بر نیروی 
کار تأثیــر می گــذارد و مشــکالت 
لجســتیکی بســیار مهم می شوند. 
ما باید سیاســت هایی اتخاذ کنیم تا 
نیــروی کار بتواند کار خــود را ادامه 
دهــد.در عین حال کــه از مردم نیز 
محافظت شــود ، اما ما به نیروی کار 
احتیاج داریم. از ســویی کشورهای 
هستند که هنوز این نوع سیاستها را 

در این راستا به کار نگرفته اند.«
بر اساس گزارش ها بسیاری از دولت ها 
نیز در پی شیوع گسترده ُکرونا و نتایج 
قابل پیش بینی آن در صنایع غذایی 
و کشــاورزی کشــورهای مختلف، 
سیاست های ذخیره مواد غذایی را در 

پیش گرفته اند.
برای نمونه قزاقســتان صادرات آرد 
گندم را ممنوع اعالم کرده در حالی 
که یکی از بزرگتریــن منابع جهان 
در  محدویت هایی  همچنین  اســت 
مورد گندم ســیاه و ســبزیجات از 
جمله پیاز، هویج و سیب زمینی انجام 

داده اســت. ویتنام بعنوان ســومین 
صادرکننده بزرگ برنج در جهان نیز 
موقتاً قراردادهای صادرات برنج را به 
حالت تعلیق درآورده اســت. روسیه 
بزرگترین صادرکننده گندم جهان نیز 
امکان دارد که صادرات را محدود کند.
از ســوی دیگر کشورهای واردکننده 
محصوالت کشــاورزی نیــز به فکر 
واردات گسترده مواد غذایی و ذخیره 
آن هستند. برای مثال عراق به دنبال 
خرید و واردات یک میلیون تن گندم 

و 250 هزار تن برنج است.
در نمونه ای از این مشــکالت ایجاد 
شده برای کشــاورزان و دامداران در 
پی شیوع ُکرونا، ممنوعیت سفر برای 
کارگران فصلی اروپای شرقی که در 
بخش کشاورزی آلمان فعال هستند، 
موجب شده بخش کشــاورزی این 
کشــور با بحرانی جدی روبرو شود. 
راهکار دولت برای حــل این بحران 
اجازه کار به پناهجویان و دانشجویان 

در مزارع و دامداری ها بوده است.
در ایران نیز پیش بینی شــده است 
که شــیوع ُکرونا ضربه سنگینی به 
بخش کشــاورزی وارد کند. محمد 
شــفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی 
کشاورزی گفته که »متاسفانه بیماری 
ُکرونا بیشــترین تاثیر را روی بخش 
است. محصوالت  کشاورزی گذاشته 
کشــاورزی فســادپذیر هســتند و 
نمی توان آن را برای مدت طوالنی در 
جایی انبار یا ذخیره کرد و بعد از اتمام 
همه گیری این ویروس از آنها استفاده 

کرد.«

با شیوع کرونا ویروس
گسترش ترور در کمین آفریقاست

دویچــه ولــه- در آفریقا بــر پایه ی 
آمارهایی که تاکنون منتشــر شــده 
است، شمار ثبت شــده  مبتالیان به 
ویروس جدید کرونا در مقایسه با دیگر 
قاره ها پایین تر است. سازمان بهداشت 
جهانی از ۳700 مورد در 42 کشــور 

این قاره گزارش می دهد.
اما روند شیوع کرونا در این کشورها هم 
به گونه ای است که روزانه صدها نفر 
به مجموع مبتالیان افزوده می شوند. 
با افزایش شــمار مبتالیان، ترس از 
اینکه سیستم فرســوده بهداشت و 
درمان در این کشــورها نتواند از پس 
مقابله با بیماری بربیاید هم افزایش 
می  یابد. از سوی دیگر الیسا جابسون 
از بخش آفریقــای »گروه بین المللی 
بحران« هشدار می دهد: »خطر اینکه 
این پاندمی به وخیم شدن بحران ها 
و درگیری ها ]در این منطقه[ منجر 

شود، باالست.«
آنچه جابســون از آن سخن می گوید 
و نگرانی خود را نســبت به بروز آن 
بیان می کنــد، واکنــش  زنجیره ای 
است: سیستم های درمانی فروپاشیده 
می تواننــد منجر به بــروز ناآرامی ها 
و آشــوب هایی شــوند که در پی آن 
حکومت به کمــک نیروهای امنیتی 
که در اختیار دارد برای سرکوب آنها 
دســت به کار شــود. عدم اعتماد به 
سیاست و تنگدســتی و نیاز حیاتی 
آن دســته که به دلیل وضع مقررات 
منع آمد و شد باید گرسنگی بکشند، 
می تواند وخامت اوضاع را تشدید کند.

به گفته ی »گروه بین المللی بحران«، 
بــا ایــن شــرایط، »جهادگرایان یا 
دیگــر گروه های مســلح می توانند، 
فعالیت  هایشــان را گسترش دهند.« 
جابســون بر این باور اســت که این 
گروه ها از هرج و مرج استفاده می کنند 

و این خطر بزرگ وجود دارد که ارتش 
و پلیس در مناطق بیشتر آسیب پذیر 
و غیرقابل کنترل حتی کمتر از حد 

معمول حاضر باشند.
آنچه مســلم اســت این اســت که 
ترور حتی بــا وجود بحران کرونا هم 
ادامه خواهد داشــت. هفته گذشته 
اسالم گرایانی که از گروه های جانشین 
بوکو حرام به شــمار می روند، به یک 
پایگاه ارتــش در چاد حمله کردند و 
۹2 ســرباز را کشتند. این نخستین 
حمله تروریســتی در چاد از 5 سال 
گذشته تا کنون بود. در شمال شرقی 
نیجریه گروه دیگری از اسالم گرایان به 
کاروان ارتش نیجریه حمله کرد و با 
به غنیمت بردن سالح های سنگین و 
مهمات، 70 تن از سربازان را به قتل 
رساند. هر دو حمله را می توان به جای 
ارتباط دادن با شرایط به وجود آمده 
در اثر بحــران کرونا، به جنگ قدرت 
میان القاعده و داعش که هر دو بر سر 
برتری در منطقــه ای از مرکز و غرب 
آفریقا بــا هم می جنگند هم، مرتبط 

دانست.
تاکنــون ســازمان ملــل متحد در 
نیویورک در این مورد اظهار نظر نکرده 
که آیا بســتن مرزها و دیگر مقرراتی 
که به دلیل شــیوع کرونا وضع شده، 
تأثیری بــر مأموریت نیروهای حافظ 
صلح این ســازمان در آفریقا خواهد 
گذاشــت یا خیر. اما الیسا جابسون 
از مشــاهده نخستین پیامدهای این 
بحــران از هم اکنــون می گوید: »به 
دلیل محدودیت های وضع شده برای 
سفر، نیروهای این سازمان نمی توانند 
طبق روال معمول به طور چرخشی 
اعزام شوند و این به آن معناست که 
سربازان، بیشتر از حد تعیین  شده در 

مأموریت خواهند بود.« 
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

کارگاه صافکاری و نقاشی ابسولوت 
مفتخر است به عنوان اولین تعمیرگاه ایرانی در 

ونکوور بزرگ که موفق به کسب مجوز اکسپرس شاپ 
از  آی.سی.بی.سی شده است، اتومبیل تصادفی 

شما را فقط با گرفتن شماره پرونده، بدون مراجعه به 
آی.سی.بی.سی تعیین خسارت و تعمیر کند.

* مجهز به سیستم تطابق رنگ کامپیوتری
* اتومبیل جایگزین در تمام طول مدت تعمیر

* تخمین و برآورد رایگان
* تعمیر سریع مطابق با استانداردهای آی.سی.بی.سی

* مجهز به کوره پخت رنگ آمیزی
* سیستم اندازه گیری لیزری

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

سرویس رایگان انتقال 
اتومبیل آسیب دیده شما 
به تعمیرگاه و تحویل آن

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

#5-930 Tupper Ave., Coquitlam
Tel: 604-524-3100

Fax: 604-524-3110
www.absoluteautobody.ca

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بزرگ
نورت شور، برنابی، ونکوور، داون تاون، کوکیتالم، میپل ریج

اتباع آمریکا  برای فرار از جنگ 
 و بازدا شت به کانادا پناهنده می شوند

از  فزاینده ای  تعداد   - هفته 
فرار  برای  آمریکایی  شهروندان 
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا 

پناهنده می شوند. 
به گزارش هفته به نقل از پایگاه 
اینترنتی یو.اس. ای تودی، تعداد 
مردم  از  رشدی  به  رو  اما  کم 
در  پناهندگی  دنبال  به  آمریکا 
کانادا هستند. به گزارش آژانس 
تعداد  کانادا،  مرزی  خدمات 
شهروندان آمریکایی که به دنبال 
در  هستند،  کانادا  در  پناهندگی 
سال های 2۰1۵ و 2۰1۶ بیش از 
دو برابر شده و از ۸۰ تن به 1۸7 
تن رسیده است؛ البته درخواست 

بیشتر آن ها رد شده است.
از  فرار  به خاطر  آن ها  از  برخی 
رفتن به زندان و برخی دیگر به 
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای 
آمریکا، خواستار اقامت در کانادا 
هستند. حال و پس از روی کار 
آمریکا،  جدید  دولت  آمدن 
برآورد  مهاجرت  وکالی 
کرده اند که شهروندان آمریکایی 
دونالد  دولت  ترس  از  بیشتری 
ترامپ به سوی مرزهای شمالی 
خواهان  و  کرد  خواهند  فرار 

اقامت در کانادا خواهند بود.
بر اساس گزارش اداره مهاجرت 
و پناهندگی مرزی کانادا، اگرچه 
مهاجران  روی  بر  کانادا  درهای 
باز بوده و از سال 2۰1۵ تاکنون 
شهروند  هزار  چهل  از  بیش  به 
اما  است،  داده  اقامت  سوری 
درخواست  پذیرش  درصد 
پناهندگی شهروندان آمریکایی 

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه 
مهاجرت کانادا گفت: من از یک 
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که 
سال 2۰1۴ به دلیل نیاز به حمایت، 
با پناهندگی او موافقت شد. باقی 

آن ها تماماً کودک بودند.
پس از ریاست جمهوری ترامپ 
منع  فرمانهای  و  آمریکا  در 
پناهندگان  تعداد  او،  مهاجرتی 
آفریقایی و آسیایی که به سوي 
بیشتر  روند  مي  کانادا  مرزهای 

شده است.
پزشکان  از  یکی  کالفورد  پال 
و  مهاجران  سالمت  مرکز 
فوریه  ماه  در  کانادا  پناهندگان 
هر  به  که  شخصی  هر  گفت: 
دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای 
فرار میکند، میگوید: آمریکا  ما 
زندگی  برای  امنی  محل  دیگر 

نیست.

مهاجرتی  فرمان  امضای  از  بعد 
ماه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
مبنی  میالدی  سال 2۰17  ژانویه 
بر منع ورود اتباع مسلمان هفت 
نخست  ترودو  جاستین  کشور، 
کانادایی ها  گفت:  کانادا  وزیر 
بدون توجه به ایمان تان، به شما 

خوشآمد می گویند.
عقیده  این  بر  کانادایی  وکالی 
آمریکا  در  ترامپ  تا  هستند که 
کانادا  دولت  است،  کار  سر  بر 
بیشتری  پناهندگان آمریکایی  با 

روبرو خواهد بود.

الین  آن  درخواست  ایرونیا- 
بریتیش کلمبیایی ها برای باال بردن 
حداقل دستمزد استان به 1۵ دالر با 
۵۶ هزار امضا تسلیم پارلمان استان 

شد.
این درخواست که از سوی اتحادیه 
بود  تهیه شده  بریتیش کلمبیا  کار 
موضوع  که  این  امید  به  دیروز 
مبارزات  در  دستمزد  حداقل 
پارلمان  به   ، انتخاباتی مطرح شود 

تسلیم شد .
به  نزدیک  النزینگر  ایرن  گفته  به 
۵۰۰ هزار کارگر با حداقل دستمزد 
در بریتیش کلمبیا زندگی می کنند 
و اگر همه آنها کار تمام وقت هم 

آنها  درآمد  هم  باز  باشند  داشته 
در  فقر  خط  از  کمتر  دالر   ۴۰۰۰
 ۶۰ عده  این  بین  از   . است  سال 
درصد زن هستند و 7۰ هزار نفر هم 

باالی ۵۵ سال سن دارند.
این درخواست توسط جان لورگان 
رهبر حزب ان دی پی تسلیم پارلمان 
در  استان  در  شد. حداقل دستمزد 
حال حاضر 1۰.۸۵ دالر است که 
در  سنت  میزان ۴۰  به  بار  آخرین 
سپتامبر گذشته افزایش یافت. تا قبل 
از سپتامبر بریتیش کلمبیا پایین ترین 
میزان حداقل دستمزد را در کانادا 

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 
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ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

دولت انتاریو هم
 به فکر دریافت مالیات از خریداران خارجی مسکن افتاد

ایرونیا- با افزایش سرسام آور بهای 
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو 
دریافت  جمله  از  هایی  گزینه   ،
مالیات از خریداران خارجی مسکن 
دارایی دولت  و وزیر  مطرح شده 
استانی اجرای آن را راهکاری برای 

آرام کردن بازار مسکن می داند.
بهای مسکن به طور متوسط 27.7 
افزایش  بزرگ  تورنتو  در  درصد 
 detached قیمت  متوسط  و  یافته 
به 1.۵ میلیون دالر رسیده   home
دارایی  وزیر  سوسا  چارلز   . است 
با شجاعت اعالم  قبل  انتاریو سال 
که  را  راهی  استان  این  بود  کرده 
بریتیش کلمبیا رفته انتخاب نخواهد 
کرد و در نظر ندارد همچون آنها 
مسکن  خارجی  خریداران  برای 

مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
انتاریو  لیبرال  دولت  عوض  در 
مالیات انتقال مسکن برای خریداران 

خانه اولی را کاهش داد.
حال با باال رفتن بی رویه قیمت ها، 
فکر  به  و  داده  عقیده  تغییر  سوسا 

چاره افتاده است.
او در گفتگو با خبرنگاران درمورد 
تورنتو  مسکن  بازار  تازه  وضعیت 
گفت :» من بخوبی از روند افزایش 
باخبرم.  اخیر  سال  یک  در  قیمتها 
یک سال قبل فکر می کردم باید به 
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا 
کند ولی حاال نگران کم شدن عده 
ای هستم که توانایی مالی ورود به 
بازار را دارند. هر کجا را که  این 
درحال  ای  عده  کنی،  می  نگاه 
جنگ و جدل بر سر ارائه پیشنهادی 
باالتر برای خرید هستند و من نسبت 

به این قضیه حساسیت پیدا کرده ام. 
و  دارم  نظر  در  را  گزینه  چند  من 
مالیات برای خریداران خارجی هم 

یکی از آنهاست .«
نقش  تایید  از  سوسا  حال  این  با 
در  خارجی  خریداران  کلیدی 
باال رفتن قیمتها خودداری کرد و 

گفت انتاریو سهم قابل توجهی از 
مهاجران بین استانی را در این اواخر 
داشته است . در سه ماه سوم سال 
قبل ، نزدیک به 11۶۰۰ نفر از دیگر 
استانها به انتاریو مهاجرت کردندو 
به این ترتیب روندی که سالها در 
به  انتاریو  از  مردم  بیشتر  مهاجرت 

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

کرد  تاکید  حال  عین  در  سوسا 
تورنتو  در  بازدارنده  اقدامات  اگر 
صورت بگیرد ، باید نگران شرایط 
انتاریو  مناطق  دیگر  در  قیمت 
بود:»اگر ما اقدامی در تورنتو انجام 
ساکنان  برای  آن  معنای   ، دهیم 

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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برنامه جهانی سازمان ملل برای مقابله با ویروس کرونا

ایندیپندنت فارسی- دبیر کل سازمان 
ملــل روز سه شــنبه ۳۱ آوریــل، از 
برنامه جدیدی برای مقابله با تاثیرات 
مخــرب اقتصادی-اجتماعی اپیدمی 
کووید-۱۹ خبر داد و از همه کشورها 
خواست تا برای کم کردن رنج و درد 

مردم »با هم« عمل کنند. 
آنتونیو گوترس، دبیرکل سازمان ملل با 
طرح این موضوع که »بیماری ویروس 
کرونــا به عمق جوامع حمله می کند 
و جــان  و زندگی مردم را می گیرد«، 
گفت که تاثیــرات بلندمــدت این 
ویروس بر اقتصاد جهانی و همچنین 
تک تک کشورها »تکان دهنده« است. 
گزارش جدید »مسوولیت  مشترک، 
همبستگی جهانی: پاسخ به تاثیرات 
کوویــد-۱۹«  اقتصادی-اجتماعــی 
سرعت و وسعت شیوع این بیماری، 
دشواری  آن و همچنین اختاللی که به 
لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح 
جهانی ایجاد کرده اســت را نشــان 

می دهد. 
آقای گوترس گفت که »کووید-۱۹، 
بزرگترین آزمونی است که ما از ابتدای 
شکل گیری گیری سازمان ملل با آن 
مواجه شــده ایم. این بحران انسانی، 
نیازمند سیاست عملی هماهنگ شده، 
قاطــع، همه گیر و خالق از ســوی 
اقتصاد های پیشرو جهانی و حمایت 
مالی و فنی حداکثری برای فقیرترین 
کشورها و آسیب پذیرترین اقشار مردم 

است.«
آقای گوترس خواستار »پاسخ سریع و 
هماهنگ در حوزه سالمت برای توقف 
انتقال و پایــان دادن به این اپیدمی« 
شــد کــه »ظرفیت پزشــکی برای 
آزمایش، ردیابی، قرنطینه و درمان را 
افزایش می دهد، در حالی که همزمان 
افــرادی که در خط مقــدم مبارزه با 

دبیر کل سازمان ملل:  
»آن چه جهان نیازمند آن است، همبستگی اکنون ماست«

این بیمــارس هســتند را نیز ایمن 
نگه می دارد، همــراه با اقداماتی برای 
برای محدود کردن حرکت و تماس.«

وی تصریح کرد که کشورهای توسعه 
یافته باید به کشورهای کمتر توسعه 

یافته کمک کنند، یا به طور بالقوه »با 
کابوس بیماری که در ســطح جهان 
مانند آتش در کشــورهای جنوب در 
گسترش اســت، با میلیون ها مرگ 
و چشــم انداز بازگشــت بیماری در 
جاهایی که قبال این بیماری متوقف 

شده بود، مواجه شوند. 
او تصریح کرد: »به یاد داشته باشیم 
که ما  خودمان به اندازه ضعیف ترین 
سیستم  بهداشــتی در این دنیای به 
هم متصل، قوی هســتیم.« اشــاره 
آقای گوترس به این اســت که چون 
کشورها به هم متصل هستند، رهایی 
کشورهای پیشــرفته از این بیماری، 
بدون توجــه به کشــورهای فقیر و 
کمتر توســعه یافته که ممکن است 
با تلفات انسانی گســترده ای مواجه 
شوند، امکان پذیر نیست چرا که این 

چهار نهاد بین المللی نسبت به
 وضعیت نگران کننده پناهجویان، 
مهاجران و آوارگان هشدار دادند

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
بــرای پناهندگان، ســازمان جهانی 
بهداشت، سازمان بین المللی مهاجرت 
و کمیســاریای عالــی حقوق بشــر 
سازمان ملل متحد در بیانیه ای که روز 
۳۱ مارس منتشر شده، هشدار داده اند 
که همه گیری ویروس کرونا شــرایط 
نگران کننــده ای را برای پناهجویان، 
مهاجران، آوارگان و افراد بدون تابعیت 

بوجود آورده است.
در این بیانیه مشــترک آمده، ســه 
چهــارم کل پناهجویــان جهــان و 
بسیاری از مهاجران در کشورهای در 
حال توسعه  بسر می برند که خدمات 
درمانی  و سیســتم بهداشتی شان در 
حال حاضر نیز با چالش روبروســت 
و ظرفیت شــان تکمیل شده است. 
به گفته این سازمان های بین المللی 
بسیاری از این پناهجویان در کمپ ها، 
زندگی  چادرهایی  و  ســکونت گاه ها 
می کنند که دسترســی مناسبی به 
خدمات درمانی، آب آشامیدنی سالم 

و سیستم بهداشتی مناسب ندارند.
آنها در بیانیه خود هشــدار داده اند با 
توجــه به پیامدهای مرگبار شــیوع 
بیماری کووید ۱۹ وضعیت پناهجویان 
و مهاجرانی که در بازداشــت گاه های 
رسمی و غیررسمی در شرایط دشوار 
و غیربهداشــتی نگه داشته می شوند 

بشــدت نگران کننــده اســت. این 
سازمان ها خواستار آزادی فوری این 

پناهجویان شده اند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
بــرای پناهندگان، ســازمان جهانی 
بهداشت، سازمان بین المللی مهاجرت 
و کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید 
کرده اند که مهاجران و پناهجویان با 
تبعیض و محرومیت روبرو هستند به 
ویژه اگر هویت آنها ثبت نشده باشد. 
در این بیانیه برای پیشگیری از یک 
»فاجعه« خواسته شــده تا دولت ها 
تمامی تالش خــود را برای حفاظت 
حقوق و سالمتی همه انسان ها به کار 

گیرند.  
در این بیانیه با اشاره به اقدام دولت ها 
برای بســتن مرزها و محدود کردن 
ترددهای مرزی تأکید شــده، با این 
حال هنوز روش هایی برای مدیریت 
محدودیت های مرزی وجود دارند که 
احترام به موازین حقوق بشر بین الملل 
و استانداردهای حمایت از پناهجویان 

را تضمین می کنند. 
این چهــار نهاد بین المللــی تأکید 
کرده اند در شرایط بحرانی کنونی که 
ویروس کرونا تهدیدی برای بشریت به 
شمار می رود، تمرکز اصلی باید حفظ 
زندگــی همه انســان ها صرف نظر از 

وضعیت اقامت شان باشد.

بیماری می تواند دوباره ظهور کند و بار 
دیگر این کشورها را از خود متاثر کند 
و بــه اختالل در وضعیت اجتماعی و 

اقتصادی کشورها منجر شود. 
در مســیر مبــارزه با ابعــاد مخرب 
اقتصادی و اجتماعی این بحران، دبیر 
کل ســازمان ملل خواستار تمرکز بر 
افرادی که بیشترین آسیب پذیری را 
دارند، خواستار طراحی سیاست هایی 
شــد که عالوه بر موضوعات دیگر، از 
بیمه بیکاری  و  بیمه بهداشــتی  ارائه 
و حمایت هــای اجتماعــی حمایت 
می کننــد و همزمــان بــه تقویت 
کســب وکار ها بــرای جلوگیــری از 
ورشکستگی و از دست دادن کار افراد 

منجر می شود. 
او بــا طرح ایــن کــه »از بین بردن 
بدهی« باید یکــی دیگر از اولویت ها 
باشــد افزود که ســازمان ملل کامال 
امکانات خود را بســیج کرده است و 
در حال برقراری یک صندوق چندین 
شــرکایی به منظور مواجهــه با این 
بحران و همچنین بهبــود یافتن از 

شوک اقتصادی-اجتماعی آن است. 
آقای گوترس گفت: »وقتی ما از این 
بحران عبور کنیم، که عبور خواهیم 
کرد، با یــک انتخاب مواجه خواهیم 
بود. ما می توانیم به عقب برگردیم به 
جهانی آنچنــان که بود، یا به صورت 
قاطــع با موضوعاتی که همه ما را در 
می کند  آســیب پذیر  بحران ها  برابر 

برخورد کنیم.«
او با اشاره به اهداف دستور کار توسعه 
پایــدار برای ســال 20۳0، گفت که 
بهبودی از بحران کووید-۱۹ باید ما را 
به اقتصادی فراگیر و پایدار هدایت کند 
که در مواجهه با اپیدمی ها، تغییرات  
آب و هوایی و دیگر چالش های جهانی 
دیگر مقاومت بیشتری از خود نشان 

می دهد.

بحران اقتصادی
 و ده ها تریلیون دالر بدهی مردم جهان

دویچه وله- از نیمه فوریه تا نیمه ماه مارس سال جاری ویروس کرونا زیانی 
۱۶ تریلیون دالری بر بازارهای جهانی سهام وارد کرد.

موسسه مالی بین المللی می گوید بدهی های شهروندان به بانک ها در جهان 
به 47 تریلیون دالر رسیده که نسبت به ۱2 سال پیش حدود ۱2 تریلیون 
دالر افزایش نشان می دهد. این رقم معادل ۶0 درصد از کل تولید ناخالص 

داخلی جهان در سال گذشته است.
نکته جالب اینکه، نسبت بدهی های مالی شهروندان به کل اقتصاد کشور 
در جوامع در حال توسعه طی 20 سال گذشته از 55 درصد به نزدیک ۸0 
درصد رســیده است. شهروندان این کشورها 20 تریلیون دالر به بانکها و 
موسسات مالی بدهکارند. این در حالی است که یک سوم جمعیت جهان 
هم اکنون به خاطر شیوع کرونا خانه نشین شده و بخش قابل توجه آنها شغل 

و درآمد خود را از دست داده اند.
موسسه مالی بین المللی می گوید که وضعیت بدهی های مردمی به بانک ها 
تحت تاثیر ویروس کرونا بدتر خواهد شــد. همچنیــن کل وام هایی که 
دولت ها، شرکت ها و مردم از بانک ها گرفته اند به 25۳ تریلیون دالر رسیده 

که سه برابر کل تولید ناخالص داخلی جهان است.
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گزارش لوموند
 از پنهانکاری حکومت ایران 

درباره دامنۀ بحران کرونا

 لوموند روزنامۀ عصر پاریس، در شــمارۀ امروز خود، ســی و یکم مارس، 
گزارش ویژه ای را به »شــبکۀ یک خبر« ســیمای جمهوری اسالمی در 
مواجهه با ویروس کرونا اختصاص داده و نوشته است که در این خصوص 
مهمترین دستگاه تبلیغات حکومت اســالمی ایران دو هدف همزمان را 

دنبال می کند:
الف( القاء موفقیت جمهوری اسالمی در مهار کرونا و به زانو درآمدن آمریکا 
و اروپا در مواجهه با همین بحران و ب( برجســته نشان دادن نقش سپاه 
پاسداران و روحانیت در مقابله با کرونا به طوری که حتا اهمیت آنان بیش 
از پزشــکان و کادر درمانی ایران در مواجهه با ویروس کرونا نشــان داده 

می شود.
لوموند می نویســد شبکۀ خبر جمهوری اسالمی هر روز گزارش کیانوش 
جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسالمی، را پخش می کند 
که در آن نامبرده سخنانش را با ابراز خرسندی از شمار باالی کسانی آغاز 
می کند که به گفتۀ او »به لطف خدا و دعای مردم و تالش کادر درمانی« از 
چنگ ویروس کرونا نجات یافته اند و در آخر سر اشاره ای گذرا به وضعیت 

وخیم برخی بیماران و شمار کشته شدگان می کند.
بســیاری از پزشکان ایرانی که نخواسته اند نام شان فاش شود در گفتگو با 
لوموند آمار سخنگوی وزارت بهداشــت را در خصوص قربانیان کرونا در 
ایران جعلی می دانند. برخی از همین پزشکان به لوموند گفته اند که برای 
پایین نشان دادن شمار کشته شدگان کرونا در ایران، به دستور مقامات، 
بیمارســتان های کشــور در گواهی فوت، علت مرگ قربانیان کرونا را نه 
ابتالء به این ویروس، بلکه امراضی نظیر نارســایی کلیوی قید می کنند. 
همین منابع می افزایند که اگر خانواده ها با چنین ادعاهایی مخالفت ورزند، 
نمی توانند اجساد بستگانشان را تحویل بگیرند، به ویژه اینکه صدور گواهی 

فوت در اثر ویروس کرونا در ایران پانزده روز به درازا می کشد.
لوموند می افزاید راهبرد مقامات جمهوری اسالمی در قبال ویروس کرونا 
عبارت از این است که شمار قربانیان ویروس و همچنین پوشش رسانه ای 
دربارۀ آنها را در پایین ترین حد ممکن نگه دارند و در عین حال تأکید را 

بر وخامت بحران ویروس کرونا در کشورهای غربی بگذارند.
به همین خاطر در طول روز شــبکه یک خبر سیمای جمهوری اسالمی 
مدعی می شــود که مثالً روزانه پنج هزار نفر بر شمار مبتالیان به ویروس 
کرونا در آلمان افزوده می شــود یا دائمــاً تصاویری از »وضعیت هولناک 
بیمارســتان های پاریس و نیویورک« و پرستارانی را نشان می دهد که در 
نبود تجهیزات پزشــکی ناچارند برای حفاظت از خود کیسه های زباله به 

تن کنند.
لوموند می افزاید ســیمای جمهوری اسالمی در کنار این تصاویر سیاه از 
وضعیت آمریکا و کشــورهای اروپایی در مواجهه بــا کرونا، »کمک های 
سخاوتمندانۀ چین و روسیه« را به جمهوری اسالمی ایران در زمینۀ مبارزه 
با کرونا تبلیغ می کند بی آنکه در خصوص شیوه این دو کشور برای مهار 

کردن این بیماری کمترین سخن انتقادی پخش نماید.
لوموند می افزاید: در حالی که از بیســت و هشتم مارس بر اساس تصمیم 
دولت روحانی یک سوم کارمندان به کارهای خود بازگشته اند، گزارش های 
ســیمای جمهوری اسالمی دائماً می کوشند مردم عادی را مسبب شیوع 
ویروس کرونا در کشــور معرفی کنند، زیرا، بر پایۀ این گزارش ها مردم از 
قرنطینه کردن خود خودداری می ورزند. لوموند می افزاید: اما، همانند دیگر 
بخش های جهان تا زمانی که دولت ها از جمله دولت ایران محدودیت های 
قانونی برای مقابله با کرونا وضع نکنند و مردم از امکانات مالی برای ماندن 
در خانه ها بهره مند نباشــند، ایرانیان همچنــان از خانه های خود خارج 

خواهند شد. 
روزنامۀ فرانسوی سپس تصریح می کند که در پس گزارش های تصویری 
شــبکه یک خبر ســیمای جمهوری اســالمی جدال و مناسبات قدرت 
در درون حکومــت مذهبی ایران نیز بیش از گذشــته خود را به نمایش 
می گذارند. در این گزارش ها، سیمای جمهوری اسالمی از خالل ترانه ها، 
مستندها و خبرهای کوتاه به مدح سپاه پاسداران و روحانیان می پردازد که 
بر پایۀ تبلیغات حکومتی »در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و 

نقش آنان ارزش به مراتب بیشتری از پزشکان دارد. 
لوموند در پایان به این تبلیغات، ایجاد »کمیته ای ویژه« از سوی حکومت 
اســالمی ایران را می افزاید که وظیفه اش تشدید مراقبت و سانسور اخبار 
مربوط به کرونا در اینترنت و احضار و بازداشت روزنامه نگاران و شهروندانی 
اســت که مدیریت بحران کرونا از سوی حکومت ایران را مورد انتقاد قرار 

می دهند.
ناصر اعتمادی  )رادیو بین المللی فرانسه (

اختصاصی ایران وایر
 ابراهیم رئیسی: ننویسید بیماران بر اثر کرونا مرده اند

ابراهیم رئیسی استفاده از عناوینی غیر از »کرونا«  را برای تایید مرگ متوفی 
ضروری دانسته و در همین خصوص، دستورات الزم را نیز صادر کرده است.  
نهادهای امنیتی برخی خانواده ها را تهدید کرده اند که اگر بگویند بیمارشان 
در اثر ابتال به ویروس کرونا جان باخته است، جنازه ای به آن ها تحویل داده 
نخواهد شد.  تهدیدات نهادهای امنیتی با محوریت سپاه پاسداران عالوه بر 

خانواده های جان باختکان، دامن کادر درمانی و پزشکان را نیز گرفته است.

بنا بر اطالعات رسیده به »ایران وایر«، 
»ابراهیم رئیسی«، رییس قوه قضاییه 
جمهوری اسالمی ایران روز پنج شنبه 
از وزارت  هفتــم فروردیــن ۱۳۹۹ 
بهداشــت، درمان و آمــوزش عالی 
خواسته است در مدیریت آمار منتشر 
شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار 
مربوط به جان باخته های »کرونا« ، با 

این قوه همکاری کند.
او هم چنین استفاده از عناوینی غیر 
از کرونــا  را برای تایید مرگ متوفیان 
ضروری دانسته و در همین خصوص، 
دستورات الزم را نیز صادر کرده است. 
این اقــدام را می توان مقدمه ای برای 
ورود قــوه قضاییــه در پنهان کاری 
پیرامــون آمــار واقعــی مبتالیان و 
جان باخته ها بر اثــر ابتال به ویروس 

کرونا دانست. 
چهار روز پس از این اتفاق، یعنی روز 
دوازدهم فروردین، نخســتین جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید 
شمســی با حضور ابراهیم رئیسی و 
»سعید نمکی«، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی برگزار شد. در این 
جلسه، رئیسی خطاب به دولت گفت 
اگر فاصله گــذاری اجتماعی زودتر و 
پیــش از عید نوروز انجام می شــد، 
نتایج بهتری در کنترل کرونا به دست 

می آمد. 
در این جلســه، نمکی نیــز گفت از 
کشــورهای اروپایی با دولت تماس 
تصویری برقــرار شــده و اروپایی ها 
پرسیده اند اقدامات جمهوری اسالمی 
برای کنترل شیوع ویروس کرونا چه 

بوده است. 
اظهــارات دو طرف به شــکل علنی 
ضبط و به شکل ویدیو در شبکه  های 
اجتماعی منتشر شــده  است. اما بنا 
بر اطالعات رســیده به »ایران وایر«، 
در بخش غیررسمی و غیرعلنی این 
جلسه، حاضران از آمار واقعی که بیش 
از هفت هزار نفر با آمار رسمی فاصله 

دارد، ابراز نگرانی کرده اند. 
این نخستین بار نیست که فاصله آمار 
واقعی از مبتالیان و مرگ و میر بر اثر 
ابتال به ویروس کرونا در ایران با آن چه 
که نهادهای رســمی اعالم می کنند، 
مطرح می شود. پیش تر، در 2۸ اسفند 
سال قبل نیز مدیر »اورژانس سازمان 
جهانی بهداشت در خاورمیانه« خبر 
داده بود که تعــداد مبتالیان به این 
ویروس در ایــران می تواند پنج برابر 

میزان رسمی باشد.
از سوی دیگر، دهم فروردین امسال، 
شــورای  رییس  معین«،  »مصطفی 
عالی سازمان نظام پزشکی در نامه ای 
به »حسن روحانی«، رییس جمهوری 
ایران، خواستار ارایه گزارشی »شفاف« 
و »صادقانه« از تعداد مبتالیان، افراد 

بستری شده و جان باخته ها شد. 
در کنــار تاییــد و تکذیب هایی که 
مقام های جمهوری اسالمی از ابتدای 
همه گیری ابتال بــه ویروس کرونا در 
ایران داشــته و پنهان کاری هایی که 
در پیش گرفته اند، روایت ها و اســناد 
مختلفی از تغییر دلیل مرگ مبتالیان 
به کرونا در گواهی های فوت، تحویل 
جنازه ها با شــرط دروغ گویی درباره 
دلیل مــرگ و تهدیــد خانواده های 

جان باخته ها نیز منتشر شده است. 
یکی از این خانواده ها در گفت وگو با 
»ایران ایر« خبر داده بود که نهادهای 
امنیتی آن ها را تهدیــد کرده بودند 
که اگر بگویند بیمارشان در اثر ابتال 
به ویروس کرونا جان باخته اســت، 
جنازه ای به آن ها تحویل داده نخواهد 
شد. در نمونه ای دیگر، در گواهی فوت 

»رضا کوچکی نیا«، پزشــک شــبکه 
بهداشت آســتانه در استان الهیجان 
که اولیــن قربانی کادر درمان بود، به 
جای ابتال به این ویروس، دلیل مرگ 

او آنفلوانزا درج شد.
در عین حال، تصویر یک گواهی فوت 
توسط »ســعید مالکی«، روزنامه نگار 
در توییتر منتشر شد که به نوشته او، 
بیمار بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان 
خود را از دست داده بود اما در گواهی 
فــوت وی، علت مــرگ، »پنومی« 
بیماری  معنی  بــه   )pneumonia(

عفونت ریه نوشته شده است. 
هم چنیــن بر اســاس اطالعاتی که 
خانواده یکی از جان باخته های ویروس 
کرونا در اختیار »ایران وایر« قرار داده 
اســت، مردی 45 ساله در 2۸ بهمن 
سال ۱۳۹۸، پیش از اعالم رسمی ورود 
ویروس کرونا به ایران، در بیمارستانی 
در تهــران جــان خود را از دســت 
اما مسووالن بیمارستان به  می دهد. 
خانواده متوفــی می گویند اگر تعهد 
بدهند که دلیل مرگ را هرچیزی به 
جز ابتال به ویروس کرونا اعالم کنند، 
جنازه را به آن هــا تحویل می دهند. 
خانــواده هم در پیامکــی خطاب به 
نزدیــکان، به دروغ می نویســند که 
جواب آزمایش منفی بوده و فرد مبتال 
به دلیل »ایست قلبی« جان خود را از 

دست داده است.
ســی ام بهمن ۱۳۹۸ بــود که برای 
نخســتین بار ورود ویروس کرونا به 
ایران توســط روابــط عمومی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
و در پــی مرگ دو بیمــار مبتال به 
ویروس کرونا در قم، به شکل رسمی 
اعالم شــد؛ در حالی  که هفته ها بود 
مسووالن، شــیوع این ویروس را در 
ایران »شایعه« و »دروغ« می خواندند. 
اما بعد مشخص شد بر خالف ادعای 
مقامات ایرانی، آن ها پیش از این تاریخ 
از وجود این ویروس مطلع بوده اند ولی 
به جای اطالع رسانی صادقانه و شفاف، 
شروع به برخورد امنیتی با شیوع یک 
ویروس مرگ بار کرده بودند؛ برخوردی 
که حاال ابراهیم رئیسی باز هم بر آن 
تاکید دارد و از وزارت بهداشــت نیز 

درخواست همکاری کرده است. 
قوه قضاییه به پلیس و سایر ضابطان 

دســتور داده اســت با افــرادی که 
بــه اعتقاد آن هــا در بحــران کرونا 
برخورد  کرده اند،  »شــایعه پراکنی« 
شود. بر اســاس اعالم پلیس، بیش 
از هزار مورد »تخلف« باعث تشکیل 
بیــش از ۳00 پرونده قضایی در این 
زمینه شده اســت. دادستانی تهران 
در 2۱ اســفند سال قبل اطالعیه ای 
منتشر کرد و خبر داد افرادی که در 
این رابطه  بازداشت شده اند، متهم به 

»تشویش اذهان عمومی« هستند. 
در همین خصوص، اخبار بســیاری 
از اســتان های مختلف منتشــر شد 
که حکایت از بازداشــت ده ها نفر در 
شــهرهای مختلف کشــور داشتند؛ 
به عنوان نمونه، »ایــرج  خانی پور«، 
جانشین فرمانده انتظامی زنجان گفته 
بود انتشاردهند گان شایعات در فضای 
مجازی، در خصوص شــیوع ویروس 

کرونا در ایران بازداشت شدند.
انتظامی  فرمانده  مفخمی«،  »حسن 
استان مرکزی نیز از بازداشت چندین 

نفر به همین اتهام خبر داده بود.
»هوشنگ حسینی«، فرمانده پلیس 
اردبیل وهمچنین شاهین حسنوند، 
رییس پلیس فتا اســتان هرمزگان 
هم گفته بود که ده هــا نفر به اتهام 
با نشر  »تشــویش اذهان عمومی«، 
مطالبی پیرامون شیوع ویروس کرونا 

در ایران دستگیر شده اند. 
امــا این برخــورد امنیتــی صرفا با 
شهروندانخبرنگاران رخ نداده است بلکه 
روزنامه نگاران و شهروندخبرنگاران هم 
زیر ضرب امنیتی قــوه قضاییه قرار 
روزنامه نگاران  »ســازمان  گرفته اند. 
بدون مرز« با انتشار بیانیه ای، نسبت 
به این رویه برخورد با روزنامه نگاران 
کرد  اعتراض  شــهروندخبرنگاران  و 
و نوشــت کــه بســیاری از آن ها در 
شهرهای مختلف ایران پس از انتشار 
مطالبی در شــبکه های اجتماعی، به 
وزارت اطالعات و ســازمان حفاظت 
اطالعات ســپاه پاســداران احضار و 

برخی تفهیم اتهام شده اند.« 
از همان تاریخ اعالم رســمی شیوع 
کرونا در ایران هم رد پایی از دخالت 
سپاه پاسداران در پنهان کاری و تهدید 
پزشــکان وجود داشــت. روز سی ام 
بهمــن ۱۳۹۸، »غالمرضا جاللی«، 

رییس ســازمان پدافند غیرعامل در 
نامه ای به رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و 
وزیر کشور، دستورالعملی را ابالغ  کرد 
که نشان دهنده مطلع بودن آن ها از 

ورود این ویروس به ایران بود.
یک پزشــک متخصــص عفونی به 
»ایران وایر« خبر داده بود که اطالعات 
سپاه پاسداران به شدت کادر درمان و 
وزارت بهداشــت را برای خودداری از 
ارایه آمار تحت فشار قرار داده است. 

در عین حال، بنا بر اخبار »ایران وایر«، 
سوم اســفند  ۱۳۹۸ سپاه پاسداران 
از طریق حراســت وزارت بهداشت، 
پزشکان حاضر در جلســه با »ایرج 
حریرچی«، معاون وزارت بهداشت را 
تهدید کرد اگر اطالعات و آمار واقعی 
و جزییات آن جلســه منتشر شود، 
با آن ها برخورد خواهد شــد. در آن 
جلسه، پزشکان گفته بودند که آمار 
منتشر شده توسط دولت مطلقا واقعی 

نیست. 
25 اســفند ۱۳۹۸ نیز دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان مازندران اعالم کرد 
آمار مبتالیــان به ویروس کرونا برای 
پرهیز از انتشــار اطالعات متناقض  و 
جلوگیری از تشویش اذهان عمومی 

منتشر نخواهد شد. 
در مقابــل ایــن جو امنیتــی و نیز 
بازداشــت ها و دخالت مستقیم سپاه 
پاســداران در تهدید کادر درمانی و 
پنهان کاری دربــاره مبتالیان و جان  
باخته های مبتال به ویــروس کرونا، 
وزارت بهداشــت از اواسط بهمن ماه 
مدعی شد که در ارایه آمار شفافیت 
خواهد داشت. روز ۱4 بهمن  ۱۳۹۸ 
نیز ســعید نمکی، وزیر بهداشت در 
بندرعباس اعالم کرد هیچ مساله ای 
را از مردم پنهان نمی کند، حتی اگر 
اعالم موضوع، به قیمت بدنامی و فشار 

روی او باشد. 
دو روز بعد، یعنی ۱۶ بهمن، »علی  رضا 
رئیســی«، معــاون وزیر بهداشــت 
خبرهای منتشر شده در شبکه های 
اجتماعی مبنی بر ورود ویروس کرونا 
به ایران و عدم اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت را تکذیب کــرد و گفت 
دلیلی ندارد که این وزارت خانه در این 

خصوص دروغ بگوید. 
27 بهمن، »کیانوش جهان پور«، مدیر 
روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید 
کرد که هیچ کس در ایران به ویروس 
کرونا مبتال نیست! او نهم اسفند در 
اکانت توییتر خود، رسانه های فارسی 
زبان خارج از ایــران را به دروغ گویی 
درباره آمار مبتالیــان و مرگ و میر 
ناشــی از ویروس کرونــا متهم کرد 
و گفت که شــفافیت اطالع رســانی 
جمهوری اســالمی در این خصوص 

خیلی ها را »آچمز« کرده است. 
حاال یک ماه و نیم از اعالم رســمی 
شــیوع ویروس کرونا در ایران توسط 
اســالمی می گذرد  دولت جمهوری 
و پس از تایید و تکذیب های بســیار، 
به گزارش خبرگزاری های رســمی، 
دســت کم ۳00 پرونده قضایی بابت 
نوشــتن درباره این ویروس تشکیل 
شــده، تهدیدات نهادهای امنیتی با 
محوریت سپاه پاســداران، هم دامن 
کادر درمانی و پزشکان را گرفته و هم 
خانواده های جان باخته ها را و رییس 
قوه قضاییه نیز به این مساله وارد شده 
است. بنا بر تایید »ایران وایر«،  رییس 
قوه قضاییه بر برخورد قضایی بیشتر با 
ناشران آمارها و همکاری با دولت در 

این زمینه تاکید کرده است.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

که  “حمایت”  روزنامه ی   139۵ بهمن   9 تاریخ  در 
روزنامه رسمی قوه ی قضاییه ی جمهوری اسالمی است، 
زندان های  غیابی  احکام  خود،  آگهی های  بخش  در 
بلند و کوتاه  مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد. بر اساس این 
آگهی ها خانم گوگوش )فائقه آتشین(، نیک آهنگ 
آرمین  مرضیه  روزنامه نگار(،  و  )کارتونیست  کوثر 
از  آرمین  محسن  دختر  و  وبالگ نویس  و  )نویسنده 
سعید  اسالمی(،  انقالب  مجاهدین  سازمان  اعضای 
اینانلو  تارا  کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم(، 
انواری  امین  حقیقت،  آرمان  هنرمند(،  و  )عکاس 
رستمی، فاطمه طبری قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب 
امجدی به زندان )از 1۶ تا یک سال، اکثراً باالی چهار 
سال( محکوم شده اند. اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
توهین به خمینی و خامنه ای، توهین به مقدسات، و اقدام 

علیه امنیت کشور بوده است.
 در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این 
احکام نیست بلکه می خواهم از زاویه ای دیگر یعنی عدم 
انعکاس آن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور )به 

جز یک وب سایت( بدین موضوع بپردازم.
       تا زمانی که این نوشته را می نویسم بعد از حدود یک 
ماه، وب سایت “تقاطع” )که مخاطب کمتری در مقایسه 
با رسانه های بزرگ تر دارد( برخی از این احکام را منتشر 
کرده است و وب سایت ها و رادیوها و تلویزیون های 
فارسی  زبان مثل صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی 
فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، و رادیو فرانسه - که 
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده می کنند 
گروه های  و  افراد  برای  شدن  »صدا  آنها  مأموریت  و 
بی صدا«، جریان آزاد اطالعات، و »شکستن سد سانسور« 

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

 عدم انتشار این خبر سه علت می تواند داشته باشد:
 1( در اولویت خبری نبودن سرکوب ها در جمهوری 
بی بی سی  )مثل  رسانه ها  این  از  برخی  که  اسالمی 
بوده اند.  متهم  بدان  همیشه  امریکا(  صدای  یا  فارسی 
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمان ها )علی رغم 
چپ گرایان  نوشته های  و  دیدگاه ها  همیشگی  انتشار 
رهبر جمهوری  دوستداران  و  مذهبی  اصالح طلبان  و 
برنامه ها داشته  اسالمی که آن هم می تواند جایی در 
اخبار  رفتن  به حاشیه  و  برقرار شود(  توازن  اگر  باشد 
منظر جمهوری  از  ساختارشکن  افراد  و  گزارش ها  و 

اسالمی شکایت می کنند.
 البته بی بی سی فارسی در سیاست های محدود سازی 
خود هوشمندانه تر از صدای امریکا عمل می کند و بدون 
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود 
از افراد ناهمرنگ تالش می کند با درست کردن ظاهر، 

مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف 
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد. این را هم 
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این 
رسانه ها که با عشق و عالقه کار می کنند نیست؛ در مورد 

تصمیم گیران و سیاست گذاران است.
 توجه کنید که نویسنده ی این مطلب همیشه قدردان 
مالیات دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه ها 
محدود کننده ی  مرزهای  داشته  تالش  و  است  بوده 
آنها را علی رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به 

نحوه ی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
 2( عدم انجام وظایف حرفه ای و ماموریت این رسانه ها 
که در بسیاری از موارد در کار این رسانه ها به چشم می 
خورد. این که نویسنده ی این مطلب قبال و اکنون با برخی 
از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است 
از برخی از آنها رسما )رادیو زمانه، صدای امریکا( و از 
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده 
)بی بی سی فارسی( مانع از بیان این انتقادات نمی شود. 
به این رسانه ها  ایران  برخی از روزنامه  نگارانی که از 
کار  )که  براندازی  رهیافت  میان  توانند  نمی  می آیند 
روزنامه نگار نیست( و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه 
و  بدیل  رسانه های  در  باالخص  روزنامه نگار  کار  که 
سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت 

ماموریت خود را فراموش می کنند.
3( همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از 
انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالم گرایی 
ریاست  دوم  دوران  در  می شود.  اسالمی  و جمهوری 
سازی  خشنود  دولت،  این  سیاست  اوباما  جمهوری 
جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود 
و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار 
گرفت که سال ها زیر دست احمد جنتی در سازمان 
تبلیغات اسالمی کار می کرد و حتی بعد از خروج از 
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاست هایش 

به عمل نیاورد.
شواهد کافی برای حضور افراد نزدیک به البی جمهوری 
پرداخت  مثل  دارد؛  امریکا وجود  اسالمی در صدای 
حق الزحمه یادداشت  نویسی به خانم باربارا اسلوین که از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین 
تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این 
موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشته اند. مدیران 
صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به 
علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان 
پایان داده اند و می گویند اصوال بودجه ای برای پرداخت 
به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا 

بوده و هستند.
 

شغل و شهروندی به اضافه   انجام ماموریت ممکن است 
برای  محیط هایی  به  تدریج  به  فارسی زبان  رسانه های 

کسب شغل و شهروندی تبدیل شده اند که در اصل 
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه  نگاران 
ایرانی دانست اگر که ماموریت ها فراموش نشود و واقعا 
صدای  در  ویژه  )به  خویشاوندان  نه  و  روزنامه نگاران 
امریکا( استخدام شوند. این موضوع وجه دوم را تقویت 
می کند. از این جمله  است: استخدام روزنامه  نگارانی که 
اسالمی  هنوز در چارچوب محدویت های جمهوری 
عادت  نظام  آن  محدودیت های  )به  می کنند  عمل 
کرده اند( یا بدان نظام دل بسته اند )به صفحات توییتر 
یا فیسبوک آنها رجوع کنید(؛ انتشار اخباری که حتی 
می کنند  منتشر  روز  هر  داخلی  زرد  های  سایت   وب  
نتیجه  و  داخلی  سلبریتی های  موز،  کمبود  اخبار  مثل 
اخبار  به  یا تقدم بخشیدن  دیدارهای ورزشی داخلی؛ 
مقامات در برابر اخبار رویدادها. همه ی افراد حق دارند 
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما 
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار 
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند 

نگذارند.
از  بسیاری  در  پس زمینه  دادن  یا  انتقادی  نگرش   
گزارش های این رسانه ها غائب است. باال بردن میزان 
انعکاس  برای  خوبی  توجیه  روزانه  ویزیت  و  کلیک 
اخبار وب سایت های زرد از جیب مالیات دهنگان غربی 

نیست.
 

دیگر  موضوع  خویشاوندی-   و  محفلی  روابط 
این  کادر  استخدام  در  و خویشاوندی  محفلی  روابط 
رسانه ها است. بسیاری از خبرنگاران این رسانه ها هنوز 
ضد  و  اسراییلی  ضد  امپریالیستی،  ضد  کوله  بارهای 
سرمایه داری خود را یدک می کشند و از منابع غربی 
برای پیشبرد دیدگاه  های مارکسیستی و چپ خود بهره 
می برند. “رادیو زمانه” نمونه  ی خوبی است از این جهت. 
امریکایی  اسراییلی و ضد  این وب سایت موضع ضد 
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد. 
بی بی سی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی 
رفسنجانی و جناحی که میانه رو می داند مثال زدنی است.

 
اسالمی  تبلیغاتی جمهوری  تولیدات دستگاه  رله  
داخلی  اخبار  رله ی  رسانه ها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بدون هیج تحلیل یا افزوده ای است. اتفاقاً عدم انتشار 
وب سایت ها  در  غیابی  حبس  احکام  به  مربوط  خبر 
در  آن  انتشار  عدم  هم زمان  و  داخلی  های  روزنامه   و 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور نشان می دهد که 
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی می پردازند بدون 
و  سیاست ها  داخلی  خبرگزاری های  اینکه  به  توجه 

از آنها رسانه های  پیروی  فیلترهای مشخصی دارند و 
فارسی زبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است. 
در بسیاری از موارد این رسانه ها تا وقتی از چند منبع 
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمی کنند؛ گویی تکرار 
یک خبر در وب سایت های زنجیره ای تحت حکومت 

سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد می کند.
یکی از اقداماتی که می تواند در اتاق خبر رسانه های 
فارسی زبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند 
)غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانه های چپ ها 
ممنوع کردن  امپریالیسم(  و  استعمار  و  دربارهء غرب 
آنها از رله ی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وب سایت ها و 
روزنامه های داخلی است. استفاده از آنها برای آگاهی 
از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی می گذرد 
ابزار تنبلی و آسودگی در باب  مشکلی ندارد اگر به 

اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
 تا زمانی که این نوشته را می نویسم حدود ۴ هزار شماره 
از روزنامه ی »حمایت« که احکام قوه ی قضاییه را منتشر 
می کنند منتشر شده است. یکی از کارهای رسانه های 
پیدا  و  نسخه  این چهار هزار  بررسی  از کشور  خارج 
کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار 
بیشتری نسبت به رله ی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی دارد. اگر کوتاهی رسانه های فارسی زبان در حد 
غفلت از مورد فوق بود می شد از آن گذشت اما یک 
الگو در اداره ی این رسانه ها و روال کار آنها وجود دارد 
که مانع از دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها می شود.

 رسانه  بدیل -  ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان 
بخش خبری رسانه های فارسی زبان قابل پذیرش نیست 
چون ماموریت آنها دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها 

است. 
از کارکنان  بسیاری  اینکه  این غفلت، در  از  فراتر  اما 
این رسانه ها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری 
و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند 
هیچ شکی نیست. نوع مطالبی که آنها می گذارند یا 

نمی گذارند موید این موضوع است. 
می خواهند  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اگر 
رسانه ی بدیل یا آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را 
پر کنند هم در سیاست خبری، هم در منابع، هم در 
مبانی و اصول گزارشگری  استخدام، و هم در  نحوه  
باید متفاوت با دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
عمل کنند و در واقع »از بی ادبان ادب بیاموزند«؛ چون 
در ایران امروز رسانه  به معنای عرفی اش وجود ندارد. هر 
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب 
مخاطب یا آتش تهیه، از اخبار مهندسی شده هم در میان 

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

این  که  است  دهه  دو  نهایت  در  و    - اصالح  غیبت 
رسانه ها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
و مخاطبان خود )در اظهارنظرها و رسانه های اجتماعی( 
قرار می گیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی 
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند: برای کارکنان 
های  سیاست   در  بگذارند؛  بازآموزی  دوره های  خود 
 شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیق های 
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و 
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی 

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

»نابحران« ُکرونا و تحریم ها
 نظام و البی آن فرصتی برای 

تجدید قوا یافته اند

در طی دو روز اول سال ۹۹ حسن نصراهلل در یک سخنرانی، 
حســن روحانی در نامه ای به مردم آمریکا )و قبل از آن به 
رهبران کشورها(، البی جمهوری اسالمی )نایاک( در نامه ای 
که از 25 نهاد چپ خطاب به مقامات آمریکایی فراهم آورده 
بود و عده ای از اســتمرارطلبان ایرانی )تحت عنوان استاد 
دانشــگاه و فعال سیاسی( با هم و همصدا ویروس ُکرونا را 
بهانه کرده و در نامه ای به ترامپ خواســتار تعلیق یا پایان 
دادن به تحریم های جمهوری اســالمی شدند. پس از آن 
همــه ی تبلیغاتچی های داخلی و چپ هــای آمریکایی و 
اروپایی برای رفع تحریم ها بسیج شدند. رسانه های متمایل 
به چپ در آمریکا )مثل بلومبرگ( نیز با این موج تبلیغاتی 
همراه شــدند. این همزمانی و همصدایی نمی تواند تعجب 
برانگیز باشد چون این گروه ها و افراد سال هاست با یکدیگر 
کار کرده و با هم هماهنگ هســتند. آنها به دلیل دشمنی 
با غرب و اسرائیل یا دلبستگی به نظام اسالمی می خواهند 
رژیم از تهدیدهای ناشی از تحریم جان سالم به در ببرد. از 
اینکه جمهوری اسالمی از همه گیری ُکرونا برای رفع فشار 
از خود تالش می کند نیز تعجبی نیســت. رژیمی که خود 
از عوامل همه گیری این ویروس در سراســر ایران و حدود 
بیست کشور دنیاست بر فراز موج خودساخته سوار شده و 

می خواهد از آن بهره بگیرد.
با اطمینان می توان گفت که اعطای هرگونه فرصت مالی به 
جمهوری اسالمی در این زمان اتالف منابع بین المللی و نیز 
زیر قرض بردن بی جهت مردم ایران است چون این منابع 
برای جنگ های منطقه ای و فســاد و اتالف مصرف خواهد 

شد و نه سالمت ایرانیان.

ُکرونا برای جمهوری اسالمی بحران به حساب نمی آید

جمهوری اسالمی در مواجهه با بحران کووید۱۹ در داخل 
کشور به گونه ای عمل کرده است که گویی این بیماری یک 
بیماری عادی است اما برای دنیای بیرونی آن را به صورت 
اپیدمــی و بحران معرفی می کند. در کشــوری که در دو 
روز اول ایام نوروز یک میلیون و 2۱۳ هزار نفر به مشهد و 
مجموعا ۳ میلیون نفر و در چهار روز اول بهار ۸.5 میلیون 
سفر می کنند و حکومت هیچ اقدامی برای کاهش اینگونه 
ارقام نمی کند نمی توان از شرایط بحرانی از منظر حکومت 
سخن گفت. اقشار نزدیک به حکومت برای سرداران سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی که به دلیل ابتال به ُکرونا مرده 

بودند تشییع جنازه نیز برگزار کرده اند.
در دوران اپیدمی مقامات مسئول ستاد ملی مقابله با ُکرونا و 
قرارگاه نظامی آن مصاحبه های روتین با خبرنگاران نداشتند 
تا به مردم از شــرایط شــیوع و اقدامات خود اطالع رسانی 
کنند و به ســواالت افکار عمومی پاسخ دهند کاری که در 
هر کشــوری با شــرایط بحرانی انجام می شود. در شرایط 
بحران هیچ کشوری کمک های بین المللی را رد نمی کند 
اما جمهوری اســالمی پیشنهاد کمک صدمیلیون دالری 
ایاالت متحده را رد کرد و فعالیت پزشکان بدون مرز را که با 
تجهیزات بیمارستانی )پس از کسب مجوز ورود( به اصفهان 
آمده بودند متوقف کرد در حالی که بیماران در راهروها و 

روی زمین در بیمارستان ها جای داده می شدند.
همچنین هیچ اقدام ملی برای کمک به خانواده ها صورت 
نگرفت )کمک بســیار اندک به اقشار بسیار کم درآمد در 
ســال های اخیر صورت می گرفته اســت(. مردم به حال 
خود رها بودند و در کف بیمارستان ها می مردند و مقامات 
نیز بــرای در امان ماندن به کیش ســفر می کردند یا در 
دخمه های خود تالش می کردند از ویروس مصون بمانند. 

مجید محمدی

تجربه نشان داده اســت که در صورت تحریم یا 
عدم تحریم در زندگی بیش از ســه چهارم مردم 
ایران هیچ تغییری حاصل نمی شود چون آنچه آنها 
از منابع کشور در یافت می کنند در حد لقمه نانی 
برای زنده ماندن است. منابع ناشی از فروش بیشتر 
نفت و گاز یا باجگیری ها در جیب اقلیتی از جمعیت 
و کسانی که بر سر سفره ی والیت نشسته اند سر 
در خواهد آورد. اندکی هم بــه جیب رانتخواران 
ریخته خواهد شد تا بقیه ی مردم را از اصالح پذیری 

حکومت مطمئن سازند.

هیچ اطمینانی نیســت که کمک های پزشکی دولت های 
غربی و همسایه )مثل فرانسه و امارات( برای بیماران عادی 

استفاده شده باشد.

فساد

پس از زلزلــه  ی بم جامعه ی جهانی ده ها هزار چادر و پتو 
برای زلزله زدگان ارسال کرد اما بخش قابل توجهی از آنها 
از بازار آزاد ســر درآورده و خرید و فروش می شــد. هنوز 
زلزله زدگان و سیل زدگان سال های اخیر در چادر و کانتینر 
زندگی می کننــد در حالی که دولت ادعا دارد که وام ها و 
بودجه های الزم برای ســاختن منزل برای آنها تصویب و 
اختصاص داده شده است. منابع این پروژه ها همچنان در 
منطقه صرف آتش افروزی و برساختن میلیشیا و پر کردن 
جیب گربه های چاق سپاه پاسداران و روحانیت می شود. از 
همین جهت در صورتی که صندوق بین المللی پول یا بانک 
جهانی به حکومت ایران برای مقابله با ُکرونا وام بدهند این 
مبالغ اکثرا ســر از حساب های بانک های خارجی یا اعتبار 
روی کارت های اعتباری توزیع شــده برای نیروهای سپاه 

قدس در خواهند آورد.
تجربه نشان داده است که در صورت تحریم یا عدم تحریم در 
زندگی بیش از سه چهارم مردم ایران هیچ تغییری حاصل 
نمی شود چون آنچه آنها از منابع کشور در یافت می کنند در 
حد لقمه نانی برای زنده ماندن است. منابع ناشی از فروش 
بیشتر نفت و گاز یا باجگیری ها در جیب اقلیتی از جمعیت 
و کسانی که بر سر سفره ی والیت نشسته اند سر در خواهد 
آورد. اندکی هم به جیب رانتخواران ریخته خواهد شــد تا 

بقیه ی مردم را از اصالح پذیری حکومت مطمئن سازند.

تداوم کار ماشین سرکوب

در ســخت ترین دوران برای مــردم ایران اولویت حکومت 
کمک به آنها نیســت بلکه سرکوب آنهاست. هر کس که 
در دوره ی شــیوع ویــروس ُکرونــا از حاکمان و حکومت 
انتقاد کرده احضار و بازداشــت شــده و تحت تعقیب قرار 
گرفته اســت. در دوره ی بحران اگر در کار هر ســازمان و 
نهادی اخالل شده باشد در کار قوای قهریه برای سرکوب 
شهروندان خللی ایجاد نشده اســت. می توان به نهادهای 
بین المللی اطمینان داد که بخشی از هرگونه کمک مالی به 
جمهوری اسالمی در حیطه ی سرکوب هزینه خواهد شد. 
با توجه به شکنندگی حکومت در شرایط امروز، حکومت 
تردیدی از خود در ســرکوب هرگونه صدای مخالف نشان 

نخواهد داد.

خریدن وقت و انحراف افکار عمومی

حکومــت ظاهرا ذخیره های ارزی را مصرف کرده اســت. 
بر اســاس اطالعات موجود کسب وام پنج میلیارد دالری 
از صندوق بین المللی پول بعید به نظر می رســد. وام پنج 
میلیارد دالری از روســیه هم ظاهرا بــه پروژه های خاص 
تخصیص یافته اســت. روس هــا نمی خواهند جمهوری 
اســالمی بیش از این دستش را در خاورمیانه دراز کند. به 
همین دلیل حاکمان جمهوری اسالمی با استفاده از شرایط 
احساسی موجود تالش دارند وقت بیشتری برای بقا خریده 
و کمبود منابع ارزی برای تاراج، جاه طلبی و تمامیت خواهی 
خود را تامین کنند. جمهوری اســالمی در داخل و برای 
طرفدارانــش نهادهای بین المللی را در خدمت اســتکبار 
و صهیونیزم معرفــی می کند اما در عمل آنها را نهادهایی 
جمعی تلقی می کند که با مذاکره و البی می تواند روی آنها 
تاثیر بگذارد. به همین ترتیب است که سازمان ملل خواستار 

تعلیق تحریم ها در دوران بحران ُکرونا شده است.
در کنار تالش برای تامین منابع بیشتر و رفع محدودیت ها، 
حکومــت تالش دارد افکار عمومــی را از ناکارآمدی خود 
منحرف سازد. شلیک موشک به پایگاه های آمریکا در عراق 
در کنار مهمل پراکنی در باب تولید و توزیع ویروس ُکرونا 
در ایاالت متحده و طرح حمالت جن ها به ایران متوجه به 
انحراف افکار عمومی از عدم شایستگی حکومت در مواجهه 

با شیوع ویروس است.

بسته های »تاریک« اقتصادی
 برای مقابله با پیامدهای کرونا در ایران

رادیــو فــردا- حســن روحانی در 
جلســه هیئت دولت با اشاره به سیر 
نزولــی ابتال به بیماری کرونا در همه 
اســتان های کشــور، گفته است »با 
وجود تحریم های سخت، حدود ۱0 
میلیارد دالر نیز برای رفع مشکالت 
کســب وکارها در نظــر گرفتیم که 
این کمک ها به صورت تســهیالت، 
کمک هــای بالعوض و بســته های 

معیشتی است«.
سخنان رئیس جمهوری اسالمی در 
مظان تردیدهای فراوانی اســت. چه، 
اوالً معلوم نیست که ابتال به بیماری 
کرونا واقعاً سیر نزولی را طی می کند. 
دوم این که حسن روحانی مدعی است 
که قرار است حدود ۱0 میلیارد دالر 
برای رفع مشــکالت کسب وکارها در 
نظر گرفته شود، اما روشن نمی کند 
که منبع این حجم عظیم از اعتبار از 

کجا و چگونه فراهم خواهد شد.
اما اگر از این دو پرســش بگذریم، در 
مورد کفایت یا عدم کفایت ده ملیارد 

دالر نیز سخن بسیار است.
بحران انتشار ویروس کرونا در جهان 
و ایران هنوز ادامــه دارد و زیان های 
اقتصــادی آن، به خصوص در عرصه 
بنگاه های کوچک و متوسط و مشاغل، 

هنوز کامالً مشخص نیست.
در تأییــد این مطلب، بنا به تازه ترین 
کار  بین  المللی  سازمان  پژوهش های 
که از نهادهای زیرمجموعه ســازمان 
ملل متحد است، با فرض سه حالت 
بدبینانه، خوش بینانه و میانه، برآورد 
می شــود که درآمد افراد شــاغل در 
کشورهای گوناگون مجموعاً تا ۳440 

میلیارد دالر کاهش بیابد.
در همین راستا و بنا به فرض وضعیت 
خوش بینانــه، تولیــد ناخالص ملی 
کشــورها نزدیــک دو درصد کاهش 
می یابد و در مجموع 5.۳ میلیون نفر 

بیکار خواهند شد.
بنا بــه همین گزارش، در صورتی که 
تولید ناخالص ملی کشــورها چهار 

درصد کاهش یابــد، در مجموع ۱۳ 
میلیون نفــر بیکار می شــوند، و در 
حالت بدبینانــه، درآمد ناخالص ملی 
کشورها هشت درصد سقوط می کند 
و مجموعا 24.7 میلیون نفر کار خود 

را از دست خواهند داد.
ایــن ســناریوهای گوناگــون البته 
ممکن اســت دقیقاً رخ ندهد، اما در 
تأیید برآورد سازمان بین المللی کار، 
کریستالینا جیورجیوا، رئیس صندوق 
بین المللی پول،  هشدار داده است که 
بیماری همه گیر کرونا موجب شــده 
جهان وارد رکود اقتصادی شــود. او 
همچنین افزوده است که برون رفت از 
این وضعیت رکود نیازمند اختصاص 
بودجه و تدابیر گســترده اقتصادی 

است.

بسته های اقتصادی حکومت ایران

دالیل گوناگونی ناکارآمدی بسته های 
اقتصــادی حکومت ایــران را تأیید 
می کند. نخست این که اقتصاد ایران 
در ســال های اخیر در رکــود بوده و 
همچنین بودجه دولت دچار کسری 
مزمن است. دوم این که اقتصاد ایران 
کــه تحریم های ســختی را از ســر 
می گذرانــد، دارای درآمدهای کافی 
نفتی نیســت. زیرا بازار نفت با مازاد 
عرضه روبه روســت و در بحران است 
و قیمت نفت نیز به پایین ترین سطح 

آن در ۱۸ سال اخیر رسیده است.
صــادرات غیرنفتــی ایــران نیز به 
نظر نمی رســد بتواند کاســتی های 
درآمدهای نفتی را جبران کند. به ویژه 
این که صادرات غیرنفتی ایران در سال 
گذشته شــاهد روندی کاهشی بوده 

است.
امــا مشــکل اقتصــاد ایــران تنها 
فقدان  نیســت.  منابع  محدودیــت 
شفافیت و پاســخگویی و همچنین 
دست باالی نهادهای امنیتی و نظامی 
در توزیع منابع، مانع به کارگیری مؤثر 
منابع است، و در فقدان این شرایط، 
در کارآمدی به کارگیری منابع، حتی 
اگر در دســترس هم باشــند، تردید 

وجود دارد.

سقوط بهای نفت ایران را
 به سوی ورشکستگی سوق می  دهد

دویچه وله- کشورهای تولید کننده نفت با افت بی سابقه بهای طالی سیاه 
روبرو شــده     اند. کرونا بهای نفت را پایین کشید. در بحبوحه بحران کرونا، 
جنگ و دعوای دو غول نفتی عربستان سعودی و روسیه برای حفظ سهم 
بیشتر از بازار نفت به سقوط بیشتر قیمت نفت انجامید. کشورهای عمده 
نفت   خیز به جای مهار بهای نفت به رقابتی سخت پرداختند تا کسری بودجه 

خود را با افزایش تولید نفت جبران کنند.
وضعیت ایران در قیاس با سایر کشورهای نفت  خیز جهان بدتر است چون که 

تحریم  ها مانع فروش نفت ایران شده است.
کارشناسان ضمن پیش  بینی سال بد برای اقتصاد ایران گفتند ورشکستگی 
عمومی در پیش است و ممکن است تولید ناخالص ملی کشور تا ۳0 میلیارد 

دالر کاهش پیدا کند.
سعید لیالز، تحلیل گر اقتصادی، یکی از کارشناسانی است که ورشکستگی 
عمومی و کاهش تولید ناخالص ملی کشور تا ۳0 میلیارد دالر را پیش بینی 

کرده است.
لیالز به روزنامه »همشــهری« گفته است که بحران ناشی از ویروس کرونا 
بخش خدمات اقتصاد را تحت  تاثیر شدید قرار داده و برآورد کرده است که 
اگر این بحران تا اردیبهشت ۹۹ ادامه پیدا کند بین 2 تا ۳ درصد از تولید 
ناخالص داخلی ایران را کم خواهد کرد که این رقم معادل 20 تا ۳0 میلیارد 
دالر است. این کارشــناس بر این باور است که تا پایان اردیبهشت بحران 
ویروس کرونا ادامه خواهد داشت. او تاکید می  کند: »شاهد یک ورشکستگی 
عمومی به خصوص در بخش های غیردولتی و کسبه خرده پا خواهیم بود.«

به گفته لیالز نوک حمله ویروس کرونا »طبقات فرودست« است.
دولت مجبور است برای جبران کسری بودجه از حساب »صندوق توسعه 

ملی« برداشت کند.
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محوطه سازی: کف سازى، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
آالچیق، دك، پاور واشر و تمیز کردن گاترها

باغبانی:  اصالح فضاى سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهى، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهدارى دوره اى فضاى سبز

Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

جهان در دوران پساکرونا 
چگونه خواهد بود؟

در طول تاریخ کم نبوده اند رخدادها و 
حوادثی که دنیا را به دوران قبل و بعد 

از خود تقسیم کرده اند.
انقالب صنعتــی، جنگ جهانی دوم، 
کشف پنی سیلین، اختراع اینترنت و 
بســیاری رخدادهای دیگر، به قدری 
چهــره جهــان را تغییــر دادند که 
می توان هرکــدام را یک خط مرزی 
برای تقســیم تاریخ به قبل و بعد آن 

رخداد در نظر گرفت.
اینک شیوع جهانی بیماری کووید ۱۹، 
نه تنها اقتصاد و صنعت و گردشگری 
و حمل ونقل و هنر و سیاســت، که 
در حال تغییر فرهنگ و حتی رفتار 

فردی و جمعی انسان هاست.
اکنون موزه ها، تئاترها، ســینماها و 
کنسرت ها در بسیاری کشورها تعطیل 
شده اند، پروازها کنسل و مرزها بسته 
شــده اند، هتل ها خالی اند، قطارها از 
حرکت ایستاده اند، المپیک در آستانه 
لغــو قطعی اســت، و میلیاردها دالر 

خسارت مالی به بار آمده است.
در کنار همــه این ها، اثــرات روانی 
فاصله گیــری فیزیکــی، زندگی در 
قرنطینه و کاســته شدن از معاشرت 
اجتماعــی به نگرانی های بســیاری 
دامــن زده اســت. رفتارهای جمعی 
تامل برانگیز در هراس از قحطی مواد 
غذایی، هجوم به فروشگاه ها، و ذخیره 
مواد غذایی و مواد ضدعفونی کننده و 
دســتمال توالت در سراسر جهان، از 
آغاز اعالم همه گیری جهانی کرونا تا 
امروز، موضوع بحث های داغ رسانه ای 

شده است.
وحشت و هراس عمومی، استرس و 
بی خوابی و تنهایی افراد بی تردید آثار 
آینده  روانی غیرقابل پیش بینــی در 

بر جای خواهد گذاشــت. مبهم ترین 
نکته در تحلیل سناریوهای پیش رو 
این است که ما هیچ برآورد و تخمینی 
برای پایان این همه گیری هراسناک 
متصور نیستیم. هیچ مشخص نیست 
که چه زمانی واکسن برای پیشگیری 
یــا داروی قطعی بــرای درمان این 
عفونت ویروسی ساخته خواهد شد. 
هیچ مشخص نیست که فصل گرما 
تأثیری بر کاهش و افول این ویروس 

عجیب بگذارد یا نه.
به همان نســبت که ویروس جدید 
کرونا و مکانیسم اثر آن تا کنون عجیب 
بوده، رفتار و برنامه و سیاســت های 
دولت ها نیــز در مقابله با آن چندان 

روشن و یکدست نبوده است.
شــبکه بهداشــت و درمــان اغلب 
کشــورها، برخی زودتر برخی دیرتر، 
سیاست ایزوالســیون و قرنطینه را 
پیش گرفتند. در سیاست ایزوالسیون، 
افراد با حفظ مقــررات فاصله گیری 
فیزیکی می توانند از خانه بیرون بروند 
و خرید کنند، اما در الگوی قرنطینه، 

افراد اجازه خروج از خانه ندارند.
الگوی دیگــر ایمنی گله ای اســت 
و مبنای آن این اســت کــه، کاماًل 
برعکس، اجازه داده شود آمار ابتال هر 
چه سریع تر باال رود و با ابتالی بیش 
از نیمی از جامعه، با دستیابی به نقطه 
پیک، روند کاهشــی آغاز شــود، که 
این روش به گواه برخی متخصصان 
هرچند سریع تر جواب می دهد، نرخ 

مرگ ومیر را نیز باال می برد.
البته این روش شاید برای دولت های 
اســتبدادی و حکومت هایی که برای 
جان شهروندان ارزشی قائل نیستند 
چندان هم نامطلوب نباشد؛ روشی که 

همه گیری را با سرعت بیشتری پایان 
می دهد و در عین حال با حذف افراد 
بیمار، هزینه بیمه و درمان را از روی 

دوش حکومت برمی دارد.
با وجود این، در زمان نوشتن این متن، 
در واپسین روزهای ماه مارس، هنوز 
هیچ نشــانه ای از روند کاهشی این 

همه گیری جهانی دیده نمی شود.
ده ها مؤسســه تحقیقاتی در سراسر 
دنیا با کار شبانه روزی و بدون تعطیلِی 
هزاران دانشمند، در تالش برای تولید 
واکسن کرونا هستند. این فرایند در 
ظاهر می تواند امیدبخش باشد، اما اگر 
به این نکته دقت کنیم که تولید این 
واکســن ممکن است در عمل تا ۱2 
یا ۱۸ ماه یا حتی بیشتر طول بکشد، 
هراس بیشتری در خود حس خواهیم 

کرد.
آلمانی هــا،  روس هــا،  چینی هــا، 
فرانســوی ها،  اســترالیایی ها، 
آمریکایی ها، اســرائیلی ها، و ژاپنی ها 
هرکدام جداگانه خبرهایی از کشــف 
واکســن اولیه کرونا منتشر کرده اند، 
اما تا امــروز غیر از واکسیناســیون 
آزمایشــی در سیاتل بر روی یک زن 
4۳ ساله آمریکایی، نشانه امیدبخش 

جهان در دوران پس از غلبه انسان بر بیماری کووید ۱۹ قطعًا 
به جای متفاوتی تبدیل خواهد شد.

دیگری دیده نمی شود. 45 داوطلب 
همچنان  اولیه  واکسیناســیون  این 
تحــت نظر خواهند بــود و نتایج آن 
تازه باید برای ســازمان غذا و داروی 
آمریکا ارسال شود و در صورت صدور 
مجوز برای مرحله دوم آزمایش، تعداد 
بیشــتری از افراد واکسینه خواهند 
شــد. این فرایند در خوشبینانه ترین 
حالِت ممکن شاید یک سال به طول 

بینجامد.

تغییر نگاه به علم در دوران پساکرونا

زنجیره تحوالت اجتماعی به ندرت به 
یک حوزه محدود می ماند. اقتصاد و 
بورس با فرهنگ و هنر یا با سیاست 
بی ارتباط نیســت. مذهب نیز از این 
دایره بیرون نخواهد ماند و چه بســا 
افراد مذهبی و باورمند با مشــاهده 
عینــی بی اثر بودن دعا و توســل، به 

این پرســش رهنمون شوند که چرا 
خداونــد از بروز چنیــن فجایعی در 
جهان جلوگیری نمی کند. فرد مذهبی 
ممکن اســت از خود بپرسد چگونه 
ممکن است فالن روحانی که در منبر 
خود برای درمان این عفونت ویروسی، 
خواندن زیارت عاشورا و سوره حمد و 
آیت الکرسی یا حدیث کساء را توصیه 
می کرد، بر اثر این بیماری جان خود 

را از دست داده باشد.
بیرون از مرزهای ایران نیز مذهب با 
یک چالش بزرگ روبه رو شده است. 
کشف واکسن به سادگی میسر نخواهد 
شد، اما برخالف دعا و اعمال مذهبی، 
کم وبیش، قطعیتــی در آن می توان 
یافت. حتی اندیشیدن به امکان کشف 
یک واکسن یا دارو برای این بیماری، 
کورسوی امیدی برای میلیاردها انسان 
نگران در سراســر جهان ایجاد کرده 

است.

جهان مــا همه گیری های مرگ باری 
را در قرن های گذشته از سر گذرانده 
است: طاعون؛ وبا؛ سیاه زخم؛ آنفلوآنزای 
اســپانیایی؛ و بســیاری عفونت های 
ویروسی و باکتریایی دیگر که برخی از 
آن ها میلیون ها نفر از جمعیت جهان 

را به کام مرگ فرستاده اند.
بیش از یک قرن از شیوع آنفلوآنزای 
اســپانیایی می گذرد و بحران کرونا 
نشــان داد که با وجود پیشرفت های 
خیره کننده ویروس شناسی، پزشکی، 
ژنتیک و بهداشت، هنوز بشر در برابر 
چنین بیماری هایی آسیب پذیر است.

اما نکتــه ای کــه نباید از یــاد برد 
این اســت که اینک بخــش بزرگی 
از جمعیــت جهــان، با دسترســی 
به اینترنــت، هراس هــا و امیدها و 
احساسات و مسائل خود در روزهای 
قرنطینه را با ســایر مــردم جهان به 
اشتراک می گذارد. از این منظر، کرونا 
نخستین تجربه جهانی مشترک همه 

ما در عصر اینترنت است.
البته بحران های پیشین مانند سارس 
و مرس نیز در عصر اینترنت شــیوع 
پیدا کرده بودند، اما همه گیری اخیر، 
یعنی پاندمی بیماری کووید ۱، هم به 
لحاظ ابعاد و هم تلفات جانی، به مراتب 
گســترده تر از آن هاست. دیگر آن که 
شبکه های اجتماعی، در همین دهه 
اخیر، بسیار گسترش پیدا کرده اند و 
ارتباطات اینترنتی امروز قابل مقایسه 
با شرایط همه گیری سارس در سال 

200۳ نیست.
جهان در دوران پس از غلبه انســان 
بر بیماری کوویــد ۱۹ قطعاً به جای 

متفاوتی تبدیل خواهد شد.
دیدگاه عمومی به علم نیز دستخوش 
این تغییر خواهد شــد و چه بســا 
شهروندان  و  تصمیم گیری  نهادهای 
دریابند که سرمایه گذاری در توسعه 
علــم و فناوری بایــد در اولویت قرار 
بگیرد و اگر دانشــمندان واکسن و یا 
دارویی برای بیماری های عصر جدید 
پیدا نکنند، نه از توریســم و تفریح و 
شــادی چیزی می مانــد و نه راهی 
برای کســب درآمد ورزشــکاران و 
سوپراستارها و سلبریتی ها و بازیگران 
و خوانندگان مشــهور وجود خواهد 

داشت.
جهان پس از کشــف واکسن کرونا، 
احتماالً، دیدگاه متفاوتی به همه چیز 
خواهد داشــت و در خواهد یافت که 
پیشــرفت های علمی امروز با وجود 
ناچیز  همچنان  بــودن  حیرت انگیز 

است.
ما با تمام تکنولوژی و تمدن پیشرفته 
امروز، هنوز در برابــر یک ویروس با 
قطــر ۱25 نانومتر آســیب پذیریم و 
جهان امروز همان قــدر از تأثیر یک 
ویروس متوقف شده است که یکصد 
سال پیش بر اثر آنفلوآنزای اسپانیایی 

مستأصل شده بود.

سخنرانی پاپ فرانسیس در محوطه کامالً خالی کلیسای سن پیتر، واتیکان، ۲۷ مارس ۲۰۲۰

عرفان کسرایی )رادیو فردا(

سازمان های اطالعاتی آمریکا: 
چین ابعاد واقعی شیوع و تلفات کرونا 

در آن کشور را پنهان کرده است
صدای آمریکا- شــبکه تلویزیونــی بلومبرگ در گزارشــی اعالم کرد 
ســازمان های اطالعاتی آمریکا در گزارشی محرمانه به پرزیدنت ترامپ 
گفتنــد چین در اعالم آمار مبتالیان و مــرگ در ویروس کرونا، مخفی 
کاری کرده و اطالعات را دستکاری شده و غیرواقعی منتقل کرده است.

این گزارش که روز چهارشــنبه ۱۳ فروردین منتشر شده می گوید سه 
مقام دولت آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود ضمن تایید این خبر، 
گفتند که این گزارش چنین نتیجه گیری کرده است که چین آمار را به 
عمد کمتر از حد واقعی و به صورت دســتکاری شده اعالم کرده است. 
یک منبع دیگر نیز گفت که گزارش ســازمان های اطالعاتی همچنین 

نتیجه گیری کرده که همه آمارهایی که چین می دهد، ساختگی است.
بلومبرگ می گوید این گزارش هفته پیش از سوی سازمان های اطالعاتی 

به کاخ سفید تحویل داده شد.
پیشــتر، »رادیو آســیای آزاد« گزارش داده بود که ساکنان این منطقه 
نسبت به صحت آمار 2500 جان باخته بر اثر این بیماری در شهر ووهان 

تردید دارند و حتی می گویند تعداد مردگان بیش از 40 هزار نفر است.
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جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 
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با رفتن کرونا 
چه بر سر آزادی

 می آید؟

شــاید در این هفته ها با خودتان فکر 
کرده باشــید »چــرا حکومت برای 
خیابان رفتن من تصمیم بگیرد؟« یا 
اینکه شاید بحث های متنوعی درباره 
محدود شــدن آزادی هــای فردی و 
اجتماعی دیده و شــنیده اید. بیشتر 
مباحثــی هــم که مطرح می شــود 
ترازویی ترســیم کرده و یک بحران 
سالمت اجتماعی را در مقابل آزادی 
فردی قرار داده و آنوقت شما با به این 
نتیجه رسیدید که آزادی فردی خود 
را به صورت مقطعی قربانی کرده و راه 
را برای مقابله حاکمیت با یک ویروس 

باز کنید.
البته در برخی کشورها مانند آمریکا 
برخــی حقوقدانان ایــن احتمال را 
مطرح کرده اند که مثــال در صورت 
اعمال قرنطینــه همگانی،  به طوری 
که افراد نتوانند از خانه هایشان خارج 
شوند، شــاید موضوع به دادگاه ها که 
مستقل هستند برده شــود و شاید 
اعتراض مردم مثال بازداشــت هایی را 
رقم بزند. همه البته سناریوهایی که 
رخ نــداده و مقامات هم نمی خواهند 

این چنین شود.
نهادی مدافع حقوق بشر هم در همین 
روزها درباره ایجاد موازنه میان آزادی 
افراد و اعمال محدودیت ها هشــدار 
داده اند و در عین حال حق شهروندان 
برای دسترسی به اطالعات و امکانات 

را به حکومت ها یادآور شده اند.
اما اگر بحــث چند هفتــه محدود 
شدن رفت وآمد، پیاده روی گروهی یا 
کافه نشینی باشد،  بالطبع چالش هایی 
گذراست که چند سال بعد حتما به 
عنوان خاطــره دوران کرونا از آن یاد 
خواهد شــد. اما اگر تدابیر و اقدامات 
قدرت حاکم، راه را برای تبدیل شدن 
حکمرانان به مستبدان، یا نظام های 
بــه نظام هــای کمتر  دمکراتیــک 
دمکراتیک بگشــاید، چه باید کرد؟ 
ســطح آزادی و حاکمیت قانون در 
کشورها یکسان نیست. در کشورهایی 
مانند ایران، چین یا روسیه، آزادی های 

مدنی بسیار محدود است، دسترسی 
به اطالعات آزاد آنچنان ممکن نیست، 
و حق مشارکت اجتماعی و سیاسی 

وضعیتی نه چندان مناسب دارند.
اما آنچه که این روزها برخی از ناظران 
دربــاره آن هشــدار می دهند، آینده 
حاکمیت قانون در سراسر جهان پس 
از فروکش کردن بحران کروناســت. 
از جمله وضعیت در کشــورهایی که 
حاکمیت قانون در آن هــا تا قبل از 
این بحران شکننده بوده است. یکی 
از بارزترین نمونه ها حکومت ویکتور 
اوربان در مجارســتان اســت که در 
غیاب دادگاه های مستقل و انتخابات 
عادالنه، الیحــه ای را به مجلس برد 
و آن را تبدیــل به قانــون کرد، که 
اختیارات بســیاری نصیــب او کرد. 
قانونی که به وســیله آن آقای اوربان 
می تواند بــدون پارلمان حکمرانی، و 

قوانین موجود را نیز معلق کند.
لیدیا گال، محقــق دیده بان حقوق 
بشر در مجارستان با اشاره به اقدامات 
سال های اخیر ویکتور اوربان در حوزه 
نقض حقوق پناهجویان و همچنین 
آزادی های مدنی، می گوید: »اقدامات 
باید متناسب باشــد ، منحصرا برای 
حفظ سالمت جامعه باشد و از همه 
مهمتر باید موقت باشد. اما این شرط 
آخر غایب اســت. اینکه در مفاد این 
قانون، موضــوع »غــروب« در نظر 
گرفته نشده، موضوعی بسیار نگران 
کننده است و ما نمی دانیم بعد از این 

چه خواهد شد.
این محقق دیده بان حقوق بشر از یک 
نگرانی دیگر هم که پیشتر برخی دیگر 
از ناظران درباره آن هشــدار داده اند 
سخن می گوید: » شیوع خودکامگی 
« و می افزایــد: » ایــن نگرانی وجود 
داشت که کاهش حاکمیت قانون در 
مجارستان کم کم به سایر کشورهای 
منطقه هــم صادر بشــود، حال این 
ترس وجــود دارد که رویکرد کنونی 
دولت مجارســتان ،  رویکردی باشد 
که کشــورهایی در اتحادیه اروپا که 

کاستی هایی در زمینه حاکمیت قانون 
دارند، از آن گرته برداری کنند«.

خانــم گال در این زمینه از جمله به 
لهستان اشــاره می کند. البته چالش 
کنونی فقط مربوط به کشــورهایی 
مانند مجارســتان و لهستان در اروپا 
یا بولیوی و شــیلی در قــاره آمریکا 
نمی شــود؛ از این کشــورها پیش از 
بحران کرونا نیز هر ازچندی خبرهایی 
از به چالش کشیده شــدن قانون و 
نهادهای مســتقل و مدنی منتشــر 

می شد.
در روزهای اخیر این نگرانی ها در مورد 
نظام های دمکراتیک مانند اســرائیل 
هم مطرح می شــود. در اســرائیل 
دولت قانونی را برای دوران اضطراری 
تصویب کرده که دستگاه های امنیتی 
بتوانند به اطالعات شخصی شهروندان 
بر روی تلفن همراهشــان دسترسی 
داشته باشند. این قانون برای نظارت 
بر افرادی که مشــکوک بــه ابتال به 
کووید-۱۹ هستند و هشدار به کسانی 
که ممکن است با این افراد در تماس 
باشند، کارایی خواهد داشت. قانونی 
موقت که در یک نشســت اضطراری 
شبانه دولت و بدون تصمیم پارلمان 
اجرایی شــد. از همین رو هم انجمن 
آزادی های مدنی در اسرائیل هشدار 
داد این اقدام ممکن است »پیشینه ای 
خطرناک« ایجــاد کند و بعدتر مورد 

استفاده قرار گیرد.
این تنها اســرائیل نیست که در این 
زمینه زیر ذره بین قرار گرفته اســت. 
در حوزه حفظ اطالعات شخصی افراد 
در فضای مجازی، اتحادیه اروپا هم به 
چالش کشیده شده است تا جایی که 
نشریه پولیتیکو در مطلبی در این باره 
نوشته است رهبران در اتحادیه اروپا 
که سفت و سخت ترین قانون در زمینه 
حفظ اطالعات شخصی را داشت، حال 
می خواهند  مخابراتی  شرکت های  از 
که حرکت جمعیت را زیر نظر داشته 
باشند تا بتوانند با استفاده از اطالعات 
آن، از شــیوع کرونا جلوگیری کنند. 

کمیســیون اروپا هم در همین راستا 
خواستار گردآوری همه این اطالعات 
شده است. این اقدامات اگرچه در نگاه 
اول بــرای جلوگیــری از یک بحران 
فزاینده الزم به نظر می رســد اما به 
درباره  تصمیم گیری  دلیل ســرعت 
آن و بررســی نشدن جوانب مهم آن 
از جمله پیامدهای آن در دنیای بعد 
از فروکش کردن کرونا،  به ســؤاالت 

متعددی دامن زده است.
از جملــه مقاالت متعددی که درباره 
چالش تازه دنیای پیرامون ما منتشر 
شده،  روزنامه نیویورک تایمز در یک 
مطلــب آورده که »برخی از لوایح در 
زمینــه وضعیت اضطــراری آنچنان 
پرشتاب تصویب شده که قانونگذاران 
و گروه هــای مدافــع حقوق بشــر 
حتی فرصت مرور ســریع آن را هم 
نداشته اند«. از همین رو هم داگالس 
روتِزن، رئیــس یک نهاد غیرانتقاعی 
در حوزه حقوق در واشینگتن به این 
روزنامه گفته »ســرهم کردن قوانین 
برای دوران اضطراری بســیار ساده 
اســت، اما از هم پاشــیدن آن کاری 

سخت خواهد بود«.

هانا کاویانی )رادیو فردا(

آیا حریم خصوصی یکی از بزرگترین 
قربانیان کرونا خواهد بود؟

استفاده از داده های موقعیت مکانی گوشی همراه کاربر مبتال به کرونا 
برای تشخیص مســیر حرکت او، ارتباطاتش و اطمینان از عدم ترک 
قرنطینه؛ آیا به زودی پلیســی کوچک در جیب خود حمل می کنیم؟ 

فعاالن حوزه حفاظت از داده ها هشدار می دهند.

شــیوع کرونا در جهان تا ظهر چهارشنبه )۱۳ فروردین( به قیمت جان 
بیش از 4۳ هزار تن تمام شــده است. بر پایه آخرین آمار، بیش از ۸70 
هزار نفر در سراســر جهان به ویروس جدید کرونا مبتال شده اند. هرچند 
در کنار این آمار گفته می شود که ۱۸4 هزار و 500 نفر هم تاکنون بهبود 
یافته اند اما ترس از چگونگی روند شیوع ویروس در آینده و وضعیت بسیار 
نگران کننده برخی کشورها در حال حاضر باعث شده، بسیاری از دولت ها 

تمامی امکانات موجود برای مقابله با کرونا را بررسی کنند.
در این میان برخی کشــورها هم به طــور فزاینده ای بر کنترل و نظارت 
داده های تلفن های همراه شهروندان روی آورده اند و برای نمونه از اطالعات 
موقعیت مکانی و ردیابی فرد مبتال برای هشــدار به دیگران یا تحت نظر 

گرفتن خود او استفاده می کنند.
گفته می شود که کشورهای آسیایی در زمینه استفاده از امکانات تشخیص 
موقعیت مکانی گوشی های همراه پیشتازند. هدف آنها تشخیص پروفایل 
حرکتی فرد مبتال به منظــور ردیابی افرادی که در دایره ارتباطی او قرار 
می گیرند، برای قرنطینه کردن به موقع آنها و همچنین اطمینان از عدم 

ترک قرنطینه از سوی فرد مبتال عنوان می شود.
چین تا آنجا در این حوزه پیش رفته است که با »کیوآرکد« به رنگ های 
ســبز و زرد و قرمز، اطالعاتی در این باره می دهــد، که آیا فرد در اماکن 
به شــدت آلوده به ســر برده اســت یا خیر. این اطالعات در گام بعدی 
برای تصمیم گیری در این باره کــه آیا فرد مورد نظر مجاز به حضور در 
ایستگاه های وسایل حمل و نقل عمومی و استفاده از آنها هست یا خیر، 

تعیین کننده است.
در کشــورهای دموکراتیک غربی هم اپلیکیشن های ردیابی و موقعیت  
مکانی در حال ساخت و استفاده  هستند. برای مثال با استفاده از داده های 
موقعیت مکانی می توان به کاربران گوشــی های همراه هشدار داده شود 
که در نزدیکی یک فرد مبتال به سر برده  یا می برند. در برخی کشورهای 
شرق اروپا مثل لهستان از هم اکنون مبتالیان به کرونا موظف به استفاده 

از اپلیکیشن های مربوط به تشخیص موقعیت مکانی و ردیابی شده اند.
»بنیاد مرز الکترونیکی« در آمریکا )EFF( با اشــاره به اینکه دولت ها در 
سراســر جهان در حال حاضر خواهان »حقوق )اختیارات( نظارتی تازه  و 
استثنایی« برای مهار شیوع ویروس هستند، این درخواست را نشانه  تجاوز 

به حریم خصوصی و محدودیت احتمالی آزادی بیان می داند..
برخی از فعــاالن با یادآوری حمالت ۱۱ ســپتامبر و اختیارات نظارتی 
گسترده ای که در پی این حمالت به سازمان های اطالعاتی آمریکا اعطا 
شد، نسبت به پیامدهای گسترش اختیارات ویژه حکومت ها به بهانه مبارزه 

با کرونا، هشدار می دهند.
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درآمد 50 درصد خانوارهای شهری کفاف هزینه هایشان را نمی دهد
 براســاس آمارهای رسمی بیش از 
نیمی از خانوارهای شــهری ایران 
درآمــدی پایین تــر از هزینه های 
خود دارند و کرونا ضربه ای مشابه با 
را  متحده  ایاالت  تحریم های  ضربه 
به اقتصاد »به غایت شکننده« ایران 
وارد کرده اســت. معاون اقتصادی 
 ۱۵ خســارت  از  جمهوری،  رئیس 
کارها  و  تعطیلی کســب  درصدی 
)ناشی از شیوع کووید ۱۹(، به تولید 

ناخالص ملی ایران خبر داده است.

رادیو زمانه- فرشــاد مومنی، اســتاد 
اقتصاد دانشــگاه عالمــه طباطبایی 
سه شــنبه ۱2 فروردین در مصاحبه 
با خبرگزاری کار )ایلنــا( اعالم کرد 
براساس آمارهای رسمی درآمد بیش 
از 50 درصد خانوارهای شهری ایران 

کفاف هزینه هایشان را نمی دهد.
طبق گزارش های پیشین مرکز آمار 
ایران، در ســال ۹۶ اختالف درآمد و 
هزینه دو دهک اول خانوارهای شهری 
منفی بود اما درسال ۹7 دهک سوم 
نیز به دهک اول و دوم اضافه شــده 
است. اکنون کارشناسان و با توجه به 
گسترش فقر، اختالف درآمد و هزینه 
در ســال ۹۸ را دست کم برای چهار 
دهک که حداقل نیمی از خانوارهای 
شهری را شامل می شود، منفی برآورد 

کرده اند.
همزمان با رشــد تــورم، عدد مطلق 
درآمد خانوار پایین مانده و برخی از 
گزارش ها نشــان می دهد حدود یک 

نسخه اقتصادی
 منتخبان مجلس یازدهم 

 در دوران کرونا  وپساکرونا
درحالیکه ویروس کرونا مرزهای اغلب کشــورهای جهان را در هم 
نوردیده و دیگر مساله یک کشور و یک دولت نیست، کمتر کردن 
ضربه اقتصادی ناشی از آن در کشورهای مختلف از طریق رویکردی 
نسبتا یکسان، مورد توجه قرار گرفته ؛ کمک اقتصادی دولت ها به 
صنایع و کسب و کارهای کوچک و خانواده های در معرض آسیب. اما 
منتخبان مجلس یازدهم هر کدام نسخه ای اقتصادی برای ایران پس 
از کرونا پیچیدهاند که از بی اطالعی محض آنها از اوضاع نابسامان 

اقتصاد ایران حکایت دارد.

در کانادا، دولت فدرال بســته کمکی 
۸2 میلیــارد دالری تعریف کرده  که 
مطابق آن در قالب بازگشت مالیات بر 
ارزش افزوده بر ۱2 میلیون نفر تا ۶00 
دالر پرداخت شود. کمک هزینه فرزند 
کــه در حالت عادی و بنا بر وضعیت 
اقتصادی خانوار، بیــن ۱00 تا 500 
دالر کاناداست، در شرایط استثنایی به 
وجود آمده، ۳00 دالر افزایش خواهد 
یافت. کســب و کارهایی که آسیب 
دیده اند اگر کارگرهای خود را حفظ 
کننــد، 75 درصد حقــوق کارگران 
را دولت پرداخــت خواهد کرد. همه 
کسانی که کارشان را از دست داده اند، 
حتی آن هایی که خود اشتغال بوده اند 
نیز به مدت 4 ماه ماهی 2 هزار دالر 
دریافت خواهند کــرد. نرخ بهره در 
کانادا به صفر درصد رســیده  و دولت 
از تمامی صنایع بزرگ خواسته است تا 
تمام توان خود را برای تولید وسایل 
بهداشــتی و کاالهای ضــروری این 

دوران بگذارند.
در آمریکا نیز که اقتصاد راست گرایانه 
دولــت ترامپ زبان زد خــاص و عام 
است، دولت کمک 2 هزار میلیاردی 
برای بــرون رفت اقتصــاد آمریکا از 
بحران کرونا اختصاص داده است. در 
بریتانیا نیز دولت تقبل کرده اســت 
که ۸0 درصد حقــوق کارکنان را به 

کارفرمایانی کــه کارکنان خود را در 
لیســت حقوق حفظ کنند، پرداخت 

کند.
در ایــران، با وجود اینکــه در همان 
یک هفته نخست علنی شدن شیوع 
ویروس کرونــا، مجلس به طور کلی 
تعطیل شد و حتی الیحه بودجه نیز 
به حکم حکومتی علی خامنه ای، رهبر 
جمهوری اسالمی، تصویب و به شورای 
نگهبــان رفت، برخــی از منتخبان 
مجلــس یازدهــم اظهارنظرهایــی 
کرده اند. در این گزارش بعضی از این 
اظهارنظرها و میزان عملی بودن آن را 

بررسی خواهیم کرد.

دولت بنزین را بــه »قیمت خوب« 
صادر کند!

احســان خاندوزی، یکــی از اولین 
نمایندگان منتخبی است که درباره 
اقتصــاد ایــران در دوران کرونــا و 
پسا کرونا نســخه پیچیده است. این 
نماینده منتخب تهــران در مجلس 
یازدهم در گفتگویــی با خبرگزاری 
فارس گفته است: اقدامات کمکی باید 
هزینه های کسب و کارهای در معرض 
خطر را پایین بیاورد و از طرف دیگر 
کمک کند به این کــه تقاضا در بازار 
باال برود و آن تقاضا موجب گردش و 

رونق بشود از آن طرف هم فعال هزینه 
صاحبــان مشــاغل در معرض خطر 
کاهش پیدا کند یا به تعویق بیفتد یا 
حتی به شکل هوشمند بخشیده شود.
او همچنین پیشنهاد پرداخت یارانه 
نقدی به خانواده هــا در صورت عدم 
تردد در سطح شهرها را مطرح کرده  
که مشــخص نیســت چگونه قابل 

اجراست. 
خاندوزی برای حل بحران کســری 
بودجــه دولت در دوران پســا کرونا 
پیشنهاد داده  که دولت مازاد بنزینی 
که ناشــی از کاهش تردد مردم است 
را با »قیمت خوب« به خارج از کشور 
بفروشــد. اما آیا در حالی که در حال 
حاضر در بخش هایی از جهان، قیمت 
نفت منفی شده و اغلب شرکت های 
نفتی با کمبود جا برای ذخیره نفت 
استخراج شــده خود مواجه هستند، 
چنین موضوعی می تواند امکان پذیر 
باشد؟ آیا در حالی که اقتصاد جهانی با 
رکود بی سابقه ای روبروست و تقاضای 
نفت به حداقل میزان ممکن در ۱7 
ســال اخیر رسیده است و قیمت هر 
لیتر بنزین در شرکت های بزرگ نفتی 
مانند شل، اسو و اولترا مار به زیر50 
ســنت رسیده اســت، فروش بنزین 
بی کیفیت ایران، به کشورهای دیگر 
امکان پذیر است؟ اتفاقا به نظر می رسد 

که با توجه به ســقوط قیمت جهانی 
بنزین و ادامه فــروش بنزین ۳000 
تومانی در داخل، این کاهش تقاضای 
داخلی برای بنزین، معضل بزرگتری 
در زمینه کســری بودجه برای دولت 
ایجاد کرده باشــد. زیرا، در شــرایط 
کنونی فروش بنزین ۳ هزار تومانی در 
داخل، منبع درآمدی دولت محسوب 
می شود نه هزینه. باید همچنین این 
احتمال را نیز در نظر داشت که  یکی 
از دالیلــی که دولــت ترددهای بین 
شهری و شهری را تا همین چند روز 
پیش محدود نکرده بود، به دلیل ترس 
از اثر کاهش مصرف بنزین بر کسری 

بودجه سال ۹۹ بوده  است. 

حداقــل دســتمزد در مناطــق 
»کم  تربرخوردار« را کم کنیم

توییــت مجتبــی رضاخــواه، دیگر 
منتخب تهران، هفته گذشته بسیار 
جنجالی شد. تا حدی که این نماینده 
منتخب مجلس یازدهم، مجبور شد 
توییت خود را حذف کند و در حساب 
توییتر خود بنویسد که برداشت غلط 
از حرف های او شده است. او در توییت 
اولیه خود نوشــته بود: »چند راهکار 
برای جهش تولید: صدور آسان جواز 
کســب و کار برای افــراد ذیصالح و 

سوم خانوارهای ایرانی درآمد ماهانه 
کمتر از 2 میلیون تومان دارند. مرکز 
آمار ایران هفته گذشته نرخ تورم کل 
کشــور در اسفند ۹۸ را  برابر با ۳4.۸ 
درصد اعالم کرد که بــه ادعای این 
مرکز در مقایسه با بهمن )۳7 درصد( 

کاهش یافته است.
به زعم کارشناســان نرخ واقعی تورم 
و فقــر در ایران بیشــتر از آمارهای 
رسمی  ست. در این میان نمای کنونی 
اقتصادی و گزارش ها نشان می دهند 
شیوع کرونا و شــرایط ویژه ناشی از 
آن که تعطیلی کسب و کارها را دربر 
می گیرد، به تشــدید فقــر و کاهش 
قدرت اقتصادی خانوارها منجر خواهد 

شد.
به گفته فرشــاد مومنی »بر اســاس 
گزارش های منتشــر شــده از سوی 
دستگاه های مســئول، شوک ناشی 
از کرونــا بیــش از 2 میلیون و ۶00 

هزار شغل را فقط در کادر واحدهای 
صنفــی تحت تأثیر قــرار داده و این 
قابل مقایسه با آثار برآورد شده شوک 
ناشــی از بازگشت تحریم ها است که 
آثار مستقیم آن در واقع بر روی یک 
میلیون و ۱00 هزار فرصت شــغلی 

تاثیر گذاشته بود«.
این استاد اقتصاد اما مسئله »زیربنایی 
و تعیین کننــده« اقتصــاد ایران را 
»نابرابری« و »روند ســقوط تعهدات 
حاکمیتی دولت« خواند و گفت: »قبل 
از اینکه کرونا و بازگشــت تحریم ها 
شرایط کشور را تحت تاثیر قرار بدهد 
از یــک اقتصاد به غایت شــکننده، 
جامعه ای با مناسبت به غایت نابرابر و 
محیط زیست به کلی ناپایدار برخوردار 
بودیم. شوک های برون زا اصل نیستند 
بلکه اصل استحکام خانه ای است که 
بنا کردیم و اگــر قبل از این اتفاقات 
فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص 

اعالم جرم علیــه انحصارگر؛ کاهش 
حداقــل حقــوق در مناطــق کمتر 
برخوردار؛ تضمین خرید محصوالت 
شــرکت های دانش بنیان که مشابه 
آن وارد می شود؛ و استفاده از فناوری 
اطالعات برای ایجاد شبکه های جدید 
توزیع کاال و توسعه اقتصاد دیجیتال«. 
او در حالی این توییت را منتشر کرد 
که علی خامنــه ای، رهبر جمهوری 
اســالمی، سال ۱۳۹۹ را سال جهش 

تولید خوانده است.
رضاخــواه همچنین در شــرایطی از 
اعالم جرم علیــه انحصارگران حرف 
می زند که بیشتر صنایع و شرکت های 
خدماتــی و عمرانی کــه هنوز زنده 
هســتند و می توانند فعالیت کنند، 
وابسته به سپاه پاســداران بوده و از 
رانت های دولت و حکومت برای منافع 
شــخصی صاحبان خود بهره برداری 

می کنند.

طبل توخالی حمایت از تولید داخلی 
و حمایت از خانواده های ایرانی

در همین راستا در حالی که برخی از 
نمایندگان منتخب به تقلید از شعار 
علی خامنه ای برای سال جاری بر طبل 
توخالی رونق تولید داخلی می کوبند و 
بحث پرداخت تســهیالت به صنایع 
و کســب و کارها را مطرح می کنند، 
عده ای دیگر از کاهش تبعیض ها بین 
مــردم و پرداخت یارانه های نقدی به 
خانوارها حرف می زنند. اما، هیچ یک 
از این افراد به منابع تامین مالی این 
تسهیالت یا یارانه ها، در حالی که نهاد 
حاکمیت در ایران ورشکســته است، 

اشاره ای نمی کنند.
محمود نبویان، نماینده منتخب تهران، 
یکی از کسانی است که روی کمک به 
کسب وکارها تاکید کرده است. او بحث 
فعال کردن بخش تولید و رونق تولید 
داخلی را مطرح کرده  است. همچنین 
اقبال شاکری، یکی دیگر از نمایندگان 
منتخب تهران نیز، بهبود فضای کسب 
و کار، مهار تورم و کنترل نقدینگی را 
عنوان کرده است. جبار کوچکی نژاد، 
نماینده منتخب رشــت نیــز که از 
همین طیف محســوب می شــود، 
پیگیری مشــکالت تولید و اشتغال، 
مبارزه با مفاســد اقتصــادی و وادار 
کردن دولت به اجرای سیاســت های 
اصل 44 قانون اساســی که در واقع 
به دنبــال خصوصی ســازی صنایع و 
شرکت های دولتی است را به عنوان 
برون رفت کشور از وضعیت اقتصادی 
ناشی از بحران کرونا مطرح کرده است. 
مشخص نیســت خصوصی سازی در 
شرایطی که اغلب اقتصادهای دنیا در 
حال بازگشت به الگوهای دولت رفاه 
هستند، چگونه می تواند پاسخی برای 

بحران اقتصادی  ناشی از کرونا باشد.
در روی دیگــر ســکه، عــده ای نیز 
بــه پرداخت یارانه نقدی بــه افراد و 
خانوارها و بهبود وضعیت معیشــت 
مــردم تاکید دارند کــه از آن جمله 

می توان به حسینعلی حاجی دلیگانی، 
نماینــده شــاهین شــهر اصفهان، 
حمیدرضا کاظمی، نماینده منتخب 
پلدختر و علی نیکزاد، نماینده اردبیل، 

اشاره کرد.
در عــدم کارآمدی هر یــک از این 
راه حل های اقتصادی همین بس که 
بدانیم بحران اقتصادی ایران، ناشــی 
از شیوع کرونا نیست، بلکه کرونا فقط 
آن را تشــدید کرده است. این بحران 
اقتصادی که از اواخر دوران ریاســت 
جمهوری محمــود احمدی نژاد و با 
شروع جنگ داخلی در سوریه و عراق، 
وارد فاز جدیدی شد، مدت کوتاهی 
به مدد دیپلماسی پروژه هسته ای در 
دولت اول روحانی تســکین یافت و 
مجددا با روی کار آمدن دونالد ترامپ 
و برهم خوردن برجام و سخت گیرانه تر 
شدن تحریم ها شدت گرفت، معضلی 

ماورای کرونا است. 
در واقع، ریشــه این بحــران دقیقا 
همان چیزی اســت کــه منتخبان 
مجلس یازدهم به شــدت از آن دفاع 
می کننــد؛ یعنی سیاســت خارجی 
ایدئولوژیکی که با مداخله در جنگ 
داخلی کشورهای منطقه و دامن زدن 
بــه آن در عراق، ســوریه و یمن  که 
به انزوای اقتصادی و سیاســی ایران، 
گســترش تحریم ها و حذف ایران از 
بازارهای بین المللی شده اســت. این 
ناشی  ماجراجویانه،  خارجه  سیاست 
از تصمیم گیری های رهبر جمهوری 
اسالمی و سپاه پاســداران برای ۸5 

میلیون ایرانی است.
بنابراین، حتی پیش از شــیوع کرونا 
نیز، ادامه این دســت سیاســت های 
نظــام، برای مردم ایران فقر و فالکت 
عمومی را در پی داشــت. اما اکنون 
بحران کرونا می تواند در ترکیب با این 
سیاست های تخریب گر، به فاجعه ای 
اقتصادی بدل شود که شاید حتی تا 
چندین نسل بعد نیز نتوانند از زیر بار 

آن کمر راست کنند.
مجلس یازدهم اگر بتواند کار خود را 
شروع کند، اولین مجلس اصولگرا و 
نزدیک به علی خامنه ای خواهد بود 
کــه در دورانی غیر از وفور اقتصادی، 
سکان قوه مقننه را در دست می گیرد. 
زیرا، تا پیش از این، همیشــه رهبر 
جمهوری اســالمی، قدرت اجرایی و 
مقننه را در دوران های سختی چون 
بعد از جنگ و تحریم به اصالح طلبان 
و نیروهای نزدیک به آنان می داد که 
تا فضای ملتهب سیاســت خارجی 
را برایــش کمــی تنش زدایی کنند 
و دوباره در شــرایطی بهتــر به او و 
غالمان حلقه به گوشــش بسپرند. اما، 
حاال بــرای اولین بار در چهل ســال 
گذشته، نیروهای نزدیک به خامنه ای 
و سپاه، در دورانی مجلس را به دست 
می گیرنــد که شــرایط اقتصادی به 
شدت وخیم است. مجموعه حاکمیت 
که با صرف پول فروش نفت در دوران 
وفــور در جبهه های ســوریه، عراق، 
یمن و لبنان، آه در بساط ندارد، باید 
دست خالی از معامالت فروش نفت 
بازگــردد چون نه تحریم به آن اجازه 
می دهد که نفت بفروشــد و نه کرونا 
نایی برای تقاضاگران سنتی نفت ایران 
گذاشته اســت تا با هزار ترفند نفت 

ایران را بخرند.  
در این وضعیت فوق استثنایی، پرسش 
این است که آیا این منتخبان مجلس 
یازدهم بر سیاست های شکست خورده 
رهبر مهــر تاییــد خواهنــد زد یا 
واقعیت هــای اقتصــادی ایــران که 
شیوع کرونا اثر آن ها را چندین برابر 
کرده اســت، این منتخبان را وادار به 
تجدید نظر در بیراهه ای خواهد کرد 

که در پیش گرفته اند؟

گلناز مهدوی  )ایران وایر(

منابع ملی در ایران، ما را شــکننده 
و آســیب پذیر کرده باشــد طبیعتاً 
شوک های برون زا آسیب های بسیاری 

به ما وارد می کند«.
مومنی اضافه کرد: »بپرسیم که طی 
سه دهه گذشته چه انجام دادیم که 
نســبت هزینه های دولــت به تولید 
ناخالــص ملی به طرز وحشــتناکی 
سقوط کرده و ما شاهد هستیم حتی 
در دوران نفــت با قیمت باالی ۱00 
دالر هــم این روند ســقوط تعهدات 
حاکمیتی دولــت در زمینه آموزش، 
زیست،  بهداشــت، محیط  سالمت، 
تغذیه و مســکن مردم به این وضع 

شکنندگی آور تبدیل شده است«.
 محمد نهاوندیــان، معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری ایران سه شنبه درباره 
تبعات اقتصــادی بیماری کووید ۱۹ 
گفت: شیوع این بیماری ۱5 درصد از 
اقتصاد ایــران را تحت تأثیر قرار داده 
است. او اضافه کرد: »خسارت به تولید 
ناخالــص ملی ۱5 درصد اما تابع بازه 
زمانی اســت. اگر جلوی بیکاری این 
افراد گرفته شــود آثــار ثانویه آن بر 
اقتصاد کشــور نیز کاهش می یابد.« 
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز پیشتر 
احتمال داده بــود که در این صورت 
40 درصــد از اقتصاد ایــران تحت 
تاثیر قرار می گیرد. حســن روحانی، 
»محدودیت های سختگیرانه« را تا 20 

فروردین تمدید کرد.
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حمید زرگرزاده

چهار دهه رقابت و دشــمنی جناح های مختلف سیاسی در ایران 
با وجود ناامیدی فراگیر بدنه هوادارشــان همچنان ادامه دارد. در 
شرایطی که به نظر می رسد مردم دیگر به دوگانه قدیمی اصولگرا ـ 
اصالح طلب باور ندارند، شاید در تالش برای فاصله گذاری جناح های 
سیاسی تعارفات را کنار گذاشــته اند و بی پرده تر یکدیگر را آماج 

حمالت قرار می دهند.
انتقادات محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران و نماینده مجلس 
یازدهم از عملکرد دولت روحانی در بحران کرونا و پاســخ حسن 

روحانی، رئیس دولت ایران به او این روزها خبرساز شده است.

قالیباف، روز ۸ فروردین با انتشار پیامی 
در صفحه توییتر خود از تاخیر دولت 
در اعمــال محدودیت ها برای کنترل 
رونــد صعودی ویــروس کرونا انتقاد 
کرد و نوشــت: »متاسفم که بخاطر 
آنکه به توصیه قبلی دلسوزان توجه 
نشــد، مجبورم این موضوع را علنی 
بگویم: با خوشــبینی و تعلل به هیچ 
عنوان کرونا کنترل نمی شود. با آنکه 
زمان از دســت رفته، برای جلوگیری 
از تهدید بیشــتر سالمت مردم، فقط 
یک راه داریم: قرنطینه شدید و اعمال 

محدودیت های سراسری و موقت.«
البته به غیــر از قالیباف اصولگرایان 
دیگــری نیز هســتند که بــه نحوه 
مدیریت دولت در قبال بحران کرونا 
انتقاد کرده اند. مصطفی میرســلیم، 
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
و نماینده مجلس یازدهم در نامه ای 
رسانه ای خطاب به رئیس جمهور از 
نحوه مدیریت ســتاد مقابله با کرونا 
توسط روحانی انتقاد کرد. در بخشی 
از ایــن نامه آمده بــود: »با توجه به 
گرفتاری هــای متعددی کــه غیر از 
جنبه های بهداشــتی و درمانی، آثار 
بیماری فراگیر کرونا، در زمینه های 
اقتصادی و اجتماعــی و فرهنگی و 
امنیتی و تقنینی و قضایی برای مردم 
ایجاد کرده اســت، چرا قرارگاه های 
موردی هر زمینه را تشکیل نمی دهید 

تا با استفاده از همۀ امکانات کشور به 
مصاف این بلیه بروید؟ چرا با توجه به 
اهمیت موضوع، رسیدگی به آن را به 
چند جلســه اضطراری دولت و چند 
تماس تلفنی نمایشــی با استانداران 

محدود می کنید؟«
حســن روحانی هم روز ۱0 فروردین 
با ســخنانی کنایه آمیز به قالیباف و 
میرسلیم پاسخ داد و در جلسه هیات 
دولت گفت: از همه آنهایی که بیرون 
صحنه هســتند و فعــال در صحنه 
است  ممکن  نیستند،  تصمیم گیری 
مقام یا مسئولیتی داشته باشند و یا 
دو ســه ماه دیگر مقام داشته باشند 
و یک صندلی را چنــد ماه دیگر در 
اختیار بگیرند، می خواهم کمک کنند 
این شرایط، شرایط مرید جمع کردن 
و شرایطی که بخواهیم جنگ سیاسی 
کنیم، نیست. اکنون بحث ما نه جنگ 
سیاسی، نه جنگ حزبی، نه قومیتی 
و نه حتی ملیتی اســت، بلکه مسئله 
عمومی و جهانی است که می خواهیم 

از این مسئله به خوبی عبور کنیم.
اما ظاهرا محمد باقر قالیباف خود را 
مخاطب سخنان روحانی دید و تنها 
ســاعاتی پس از این اظهارات حسن 
روحانی به اقدامــات کرونایی دولت 

انتقاد کرد.
او در رشــته توییتی نوشت: »در این 
مدت تالش ما بر این بوده اســت تا 

دعواهای کرونایی 
حسن روحانی

از ظرفیت های جهادی  با اســتفاده 
مردمی برای مدیریــت بحران  کرونا 
اقدامات موثر و میدانــی کنیم. این 
وظیفه شهروندی و انسانی هر کسی 
است که می تواند کوچک ترین کاری 
برای کاهش مشــکالت مردم انجام 
دهد. شــیوه روی کار آمدن و کنایه 
زدن و تعلل و پشت گوش انداختن، 
ندیــدن واقعیت های موجــود و در 
نظرنگرفتن هشدارهای کارشناسان و 
مسئولین  و  متخصصین  راهکارهای 
میدانی و ســپس با تشدید بحران ها، 
دست کمک به ســوی دیگران دراز 
کردن و مقصر شــمردن ســایرین، 
روشی نیســت که ما طبق آن عمل 

کنیم.
مدیریت ناکارآمد  دولت در این سال ها 
بــه طور فشــرده در مدیریت بحران 
کرونا بــار دیگر برای مردم روشــن 
شــد. کتمان واقعیــت، خوش بینی 
غیرکارشناســی، جلســات هفته ای 
یکبار و استفاده نکردن از ظرفیت های 
مردمی و عملیاتی در سراسر کشور. 
علیرغم تمامی موارد فــوق، با تمام 
وجود بــاور دارم که همچنان دولت 
بــرای تغییر جهت به ســمت اتخاذ 
تصمیم درست طبق نظر کارشناسان 
فرصــت دارد و می تواند به نفع مردم 
اقدام کند. البته اگر از شیوه رسانه ای 
خود )دو قطبی سازی( دست بکشد 

و بر  »مدیریت« بحران متمرکز شود. 
می توانیم دست به دست هم دهیم، و 
شانه به شانه یکدیگر بر همه مشکالت 
فائق آییم. فرصت اشــتباه نداریم و 
در برابــر هر ظرفیتی که اســتفاده 

بیایید صالح  مســئولیم.  نمی کنیم 
 مردم را در اولویت قرار دهیم. آنوقت 
همه ظرفیت ها برای کمک به پیشبرد 
تصمیم درســت همراه شما خواهند 

بود.«

از حمله گازانبری تا دعوای کرونایی

البته ســابقه بحث های پر حاشــیه 
میان روحانی و قالباف به مناظره های 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
۱۳۹2 برمی گــردد. مناظــره ای که 
در آن ســخن از تجمع دانشجویان 
به میان آمد و روحانی در پاســخ به 
سخنان قالیباف گفت:» آقای قالیباف 
خیلی دلم نمی خواست بگویم اما شما 
مرا ناچــار کردید، آنجا بحث این بود 
که شما می گفتید دانشجویان بیایند 
تــا ما گاز انبری برنامه داریم تا کار را 

تمام کنیم.«
عبارت گارانبــری به طنزی در میان 
مردم تبدیل شــد و تا مدت ها تکرار 
می شد و البته باعث شد محمد باقر 

قالیباف در مناظره قافیه را ببازد.
کمتر از دو ماه دیگر روز ۸ خرداد ماه 
مجلس یازدهم کار خود را آغاز خواهد 
کرد، مجلســی که حتی بر اســاس 
آمارهای رسمی نیز با پایین ترین درصد 
مشــارکت از ابتدای عمر جمهوری 
اســالمی تا کنون شکل گرفته است 
و اینگونه اصولگرایان تندرو توانستند 
تقریبا تمامی کرسی های مجلس را از 
آن خود کنند. در تهران باالترین رای 
را محمد باقر قالیباف آورده و احتماال 

رئیس مجلس یازدهم خواهد بود.
از خرداد ماه تــا پایان دولت روحانی 
در سال ۱400 یعنی حدود یک سال 
و چند ماه احتماال شــاهد درگیری 
اصولگرای  نمایندگان  میان  بسیاری 
مجلــس یازدهم و دولتــی خواهیم 
بود که اصولگرایان مدت هاســت بر 
طبل بی کفایتی آن می کوبند. دولت 
دوحانی در سالی که گذشت چالش 
های زیادی را پشــت ســر گذاشته 
اســت و تقریبا همه را هم به بدترین 
شــکل ممکن مدیریت کرد. حال به 
نظر می رســد با پایان ســال ۱۳۹۸ 
چالش هــای دولت هنوز هم به پایان 
نرســیده بحران کرونا و مجلسی که 
ساز مخالف می زند هنوز پیش روی 

حسن روحانی است.
یلدا امیری )زیتون(

دعای حسین شریعتمداری به حال ترامپ
ایندیپندنت فارسی- حسین شریعتمداری، مدیر مسئول یکی از مهم ترین 
رسانه های نزدیک به رهبر جمهوری اسالمی ایران، در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس دعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به ویروس کرونا 
دچار نشود.  شریعتمداری با اشاره به تحرکات نظامی نیروهای آمریکایی در 
عراق و این که هرگونه حمله نظامی نیروهای آمریکایی »حماقت« بزرگی 
خواهد بود، گفت: »باید دعا کرد و عاجزانه از خدا خواســت که ترامپ به 

ویروس کرونا مبتال نشود و به حماقت های خود ادامه بدهد.«
شریعتمداری حمله احتمالی آمریکا به عراق را »حماقتی دانست که منجر 
به پیروزی جبهه مقاومت می شود.« حسین شریعتمداری مدعی شد که 
»ناتوانی آمریکا برای ورود به یک درگیری نظامی تازه در منطقه برمال شده 
است.« به گفته او، تحرکات نظامی اخیر آمریکا در عراق »در حد و اندازه 
یــک عملیات روانی با دو هدف مرعوب کردن مردم عراق و انحراف افکار 
عمومی مردم آمریکا از ناتوانی نزدیک به رسوایی دولت این کشور در مقابله 

با ویروس قتل عام کننده کروناست«.
در روزهای گذشته و با اعالم تحرکات نیروهای آمریکایی درعراق، بسیاری 
از تحلیل گران نزدیک به حکومت جمهوری اسالمی ایران بیشتر از قبل بر 
طبل رجزخوانی می کوبند و بر تنش های موجود می افزایند. تنش هایی که 
مشخصا پس از قتل قاسم سلیمانی به دست نیروهای آمریکایی و متعاقب 
آن، حمله موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران به پایگاه نظامی 

آمریکایی ها در عراق، آغاز شد.
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روایتی از ماجرای مک فارلین 
که محسن کنگرلو خواست
 بعد از مرگش منتشر شود

محسن کنگرلو، شخصیت پشت پرده مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در زمان جنگ، پیش از مرگ خود مصاحبه ای راجع به این مذاکرات 
انجام داد و خواست تا زمانی که زنده است منتشر نشود. وی سپاه پاسداران را طرف اصلی معامله ایران و آمریکا در زمان جنگ دانسته و 

درمقابل، حسن روحانی را متهم کرده که باعث به هم خوردن روابط طرفین شده است

محســن کنگرلــو، هماهنگ کننده 
مذاکرات محرمانه تهران و واشنگتن 
در زمان جنــگ ایران و عــراق، در 
مصاحبه ای ویدیویی که اخیرا منتشر 
شده، به بیان روایت هایی از »ماجرای 
مک فارلین« پرداخته که در مواردی 
با روایت های قبلی مسئوالن حکومتی 

تفاوت دارد.
او در مصاحبه خود، از جمله این روایت 
اکبر هاشــمی رفســنجانی و برخی 
فرماندهان نظامی را که آمریکایی ها 
در جریان معامله دو کشــور موشک 
های معیوب به تهران فرستاده بودند، 
»نادرست« دانسته است. آقای کنگرلو 
همچنین بــا تاکید بر اطالع آیت اهلل 
خمینی، سپاه پاسداران و سران سه 
قوه از معامله محرمانه با آمریکایی ها، 
سپاه را طرف اصلی این معامله دانسته 
و از ســوی دیگر، حســن روحانی را 
متهم کرده که با جلوگیری از پرداخت 
بخشی از پول تسلیحات آمریکایی در 
ســال ۱۳۶5، باعث بــه هم خوردن 

روابط طرفین شده است.
حسین دهباشی تهیه کننده برنامه 
گفتگو-محور »خشت خام«، مصاحبه 
با آقای کنگرلو را هشتم فروردین بر 
روی سایت تاریخ ایرانی منتشر کرد 
و توضیح داد که مصاحبه شــونده از 
او خواسته گفتگوی او پس از مرگش 
منتشر شود. محسن کنگرلو، که در 
زمــان ماجرای مک فارلین مشــاور 
امنیتی نخست وزیر وقت میرحسین 
موسوی بود، در ششم اسفند ماه بر اثر 

ابتال به سرطان ریه درگذشت.
ســاعاتی پس از انتشار این گفتگوی 
چهار ســاعته، که بخش هایی از آن 
حاوی اتهاماتی شــخصی علیه افراد 
مختلف یــا برخی الفاظ توهین آمیز 
نژادی و جنســی بود، متن گفتگو از 
سایت های »تاریخ ایرانی«، »آپارات« 
و ســپس »یوتیوب« حذف شــد و 
مصاحبه کننده نوشــت بــه عقیده 
خانــواده کنگرلو آن نــوع اظهارات 
»احتماال تحت تاثیــر داروهای قوی 

برای جراحت شیمیایی « بوده است.
حسین دهباشی افزود: »از آنجایی که 
شــهید کنگرلو با طرح این خاطرات 
برای پس از وفات خود موافقت کرده 
بودند، جهت انتشــار مطالب یادشده 
مع االسف اجازه  مجددی از بازماندگان 
آن مرحوم اخذ نشده و اساسا خانواده  
ایشــان از نشر آن در این موعد کامال 
بی اطالع و اکنون سخت آزرده خاطر 
شــده اند و حــذف نســخه  قبلی از 
اینترنت و جایگزینی آن با نسخه ای 
دقیق تر صرفا خواســته ایشان بوده 

است«.
با وجود این، در توضیحاتی که آقای 
دهباشی در مورد علت حذف گفتگو 
منتشــر کرده، اشاره ای که حاکی از 
اعتــراض خانواده متوفی به انتشــار 
روایت او از ماجرای مک فارلین باشد 

به چشم نمی خورد.

»سپاه کار را کال از دست ما گرفت«

ســفر محرمانه رابرت مــک فارلین 
مشاور سابق امنیت ملی رونالد ریگان 
به تهران در خــرداد ۱۳۶5، در ادامه 
مذاکرات پشت پرده آقای کنگرلو با 
آمریکایی ها برای مبادله گروگان های 
ایاالت متحده در لبنان با سالح های 
آمریکایی مورد نیاز تهران در جنگ با 

عراق صورت گرفت.
محســن کنگرلو در مصاحبه خود، 
کــه از برخی اشــارات آن بر می آید 
حدود دو سال پیش از مرگش صورت 
گرفته، به نیاز شدید ایران به موشک 
های ضدتانک تاو برای مقابله با تانک 
های تی-72 عراقــی و همچنین به 
تمام شــدن قطعات یدکی سیستم 

های موشــکی زمین به هوای هاوک 
اشاره می کند. وضعیتی اخیر به گفته 
او باعث شــده بود تا تنها یکی از این 
سیســتم ها که در جماران مستقر 
بود قابل استفاده باشــد و عراقی ها 
»هرکجای ســرزمین ایــران را که 

می خواستند  بزنند«.
مطابق روایت او ارتباط محرمانه تهران 
و واشنگتن، که با میانجیگری منوچهر 
قربانی فر یک واسطه ایرانی شروع می 
شــود، به مذاکره کنگرلو در آلمان با 
اولیور نورث از اعضای شورای امنیت 
ملی آمریکا می انجامد: »آنجا من به 
اولیور نورث گفتم من موقعی سر میز 
می نشینم که شما 500 موشک ]تاو[ 
به ما بدهید... ساعت 5 بعد از ظهر بود 
500 تا ]موشــک[ آمد... تهران، توی 
فرودگاه مهرآباد تحویل دادند... پولش 

را هم دادیم.«
کنگرلو همچنین می گوید در جریان 
مذاکره با ســرهنگ نورث، ارتباطی 
تلفنی میان رئیس جمهور وقت آمریکا 
و هتل محل برگزاری مذاکرات برقرار 
شده و پیامی از رونالد ریگان را برای 
او ترجمه می کنند که ظاهرا حکایت 
داشــته: »ما هیچ مشکلی با خمینی 
نداریم. با خمینی ما راحت می توانیم 
کار کنیــم. برای اینکه مرد اســت و 
هرچه می گویــد انجام می دهد... ما 
هم مثل او هستیم. اگر حرف بزنیم، 

حرفمان را انجام می دهیم.«
اکبر هاشمی رفسنجانی در بخشی از 
خاطرات ســال ۱۳۶4 خود در مورد 
مذاکرات پنهانی با آمریکایی ها نوشته: 
»عصر آقای کنگرلو، مشــاور نخست 
وزیر، آمد و راجع به آوردن موشک تاو 
توسط قربانی فر و آوردن پیام از بوش 
و معاون رئیس جمهور آمریکا گزارش 
داد.« مشخص نیست منظور مصاحبه 
اخیر کنگرلــو از پیام رئیس جمهور 
وقت آمریکا، همان پیام مورد اشاره در 
خاطرات هاشمی رفسنجانی است یا 
اینکه از پیام جداگانه ای ســخن می 

گوید.
آقــای کنگرلــو تاکیــد دارد بعد از 
شــروع مذاکرات محرمانه، در جلسه 
ای با ســران نظام آنهــا را در جریان 
پیشرفت کار قرار داده است: »جلسه 
گذاشتیم... با سران سه قوه همه. من 

وظیفه داشتم در جلسه بیان کنم و 
در جلسه آسید احمدآقا بود. معنیش 
این است که گزارش می برد برای امام 
دیگر... آقای خامنه ای، آقای موسوی 
اقای موسوی نخست وزیر،  اردبیلی، 
آقــای هاشــمی،همه در جریان کار 
بودند.« او البته در بخش هایی دیگر 
از مصاحبه می گویــد مذاکرات را با 
هماهنگی اکبر هاشمی رفسنجانی و 
سپاه پاسداران پیش می برده، اگرچه 
علی خامنه ای رئیس جمهور وقت و 
میرحسین موسوی نخست وزیر وقت 
نسبت به این مذاکرات نظر مساعدی 

نداشته اند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه 
ای با روزنامه کیهان در سال ۱۳۸2، 
که بعدها در کتابی با عنوان »بی پرده 
با هاشمی رفسنجانی« چاپ شد، بر 
اطالع آیت اهلل خمینی و ســران سه 
قوه از قرار ســفریک هیات آمریکایی 
به ایــران تاکید کرده؛ هرچند مدعی 
شــده مقام های ایرانی نمی دانسته 
انــد که مقامی در حــد مک فارلین 
هم قرار است در این هیات باشد. در 
اظهارنظری مشابه، محسن کنگرلو در 
گفتگوی اخیر و نیز در مصاحبه ای در 
۱۳ دی ۱۳۹۳ با روزنامه شرق گفته 
آمریکایی ها تصمیم خود برای آمدن 
به ایران را به اطالع مقام های ایرانی 
رســانده بودند ولی او فکر نمی کرده 

هیاتی در این سطح به ایران بیاید.
کنگرلــو از ســوی دیگــر، اظهارات 
محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران 
در زمان جنگ را مبنی بر اینکه سپاه 
بعدها متوجه مذاکرات محرمانه شده 
و »ابتکار عمل را به دســت گرفته تا 
ببیند پشت صحنه چه خبر است« به 
کلی نادرست می داند. کنگرلو با ذکر 
اینکه »من به ]خاطر[ عشقی که به 
سپاه داشتم و دارم، خودم را سپاهی 
می دانم« تاکید می کند کسانی چون 
فریــدون وردی نژاد )مســئول وقت 
اطالعات سپاه( و احمد وحیدی )که 
بعدها نخستین فرمانده نیروی قدس 
سپاه شــد( از همان ابتدا در جریان 

مذاکرات محرمانه بوده اند.
او در عین حال مسئوالن سپاه را متهم 
می کند که تالش کرده اند او را »دور 
بزنند« و کار ارتباط با امریکایی ها را 

»کال از دست او بگیرند«. آقای کنگرلو 
روایت می کند که پس از ورود رابرت 
مک فارلین و همراهانــش به ایران، 
ســپاه کنترل ماجرا را در دست می 
گیرد و آمریکایی هــا را به هتلی در 
تهران )هیلتون ســابق و اســتقالل 
فعلــی( منتقــل می کنــد. مطابق 
اظهــارات او: »وردی نژاد و وحیدی 
گفتند که ما ســپاهیم، ما باید این را 
به عهده بگیریم... من به شــما گفتم 
بیایید برای اینکه کار خراب نشود این 
را وارد سیستم سپاه نکنید. این کاری 
است که به کلی سری است.« کنگرلو 
توضیح می دهد: »]گفتم[ شما االن 
نیروهایی که ]به عنوان[ محافظ اورده 
اید، اینها همه سپاهیند... این همه جا 
]خبرش[ می رود. ما نباید بیاییم توی 
هتل... ما دم وزارتخانه ]امور خارجه[ 

ساختمان داریم، ببریم آنجا«.
او می افزاید ماشینی که برای انتقال 
مشاور ســابق امنیت ملی آمریکا از 
فرودگاه به هتل مورد اســتفاده قرار 
گرفته نیز ماشــین مناســبی نبوده: 
»بهترین ماشین سپاه همان بود... من 
همان موقع گفتم این چه ماشــینی 
است.« در مصاحبه کنگرلو، همچنین 
از کیکی یاد می شود که مک فارلین 
به عنوان هدیه برای مقام های ایران 
آورده بــود اما به مصرف پاســداران 
مســتقر در فــرودگاه رســید. اکبر 
هاشمی رفسنجانی در همین ارتباط، 
در ســخنرانی ای در ۱۳ آبان ۱۳۶5 
می گوید: » یک کیک صلیبی شکل 
هــم آورده بودند کــه این کلید فتح 
روابط اســت، بچه ها که در فرودگاه 
معطل بودند و گرسنه، کیک را گرفته 

بودند و خورده بودند.«
محســن کنگرلو البته در عین انتقاد 
از رفتار مقام های سپاه، روایت هایی 
را نیز از رفتار شــخص خود در زمان 
حضور هیــات آمریکایــی در ایران 
ارائه مــی کند. به عنوان مثال روایت 
می کند که در جلســه اول مذاکره با 
هیات آمریکایی »خیلی از موضع باال 
صحبت کرده« که منجر به »قهر مک 

فارلین« در آن جلسه شده است.
کنگرلو به عالوه می گوید او و احمد 
وحیدی با دو ساعت و نیم تاخیر برای 
استقبال از مک فارلین و همراهانش 

به فرودگاه می روند: »ما باید ۸ آنجا 
می بودیم تازه ۱0 و نیم از خواب بیدار 
شدیم.« او پنج سال قبل از درگذشت 
خود نیــز، در مصاحبه با شــرق در 
همین ارتباط گفته بــود: »دو نفر از 
سپاه و من، شب قبل جایی خوابیدیم 
و کمی دیر رفتیم، چون ماه رمضان 

بود و بعد از سحری خواب ماندیم.«

»حرفی که می خواهم بزنم جز ضرر 
چیز دیگری ندارد«

دلیل لو رفتن معامله محرمانه ایران 
و آمریکا، پرداخت نشــدن پول یک 
محموله از تســلیحات آمریکایی به 
منوچهــر قربانی فر بــود که منجر 
به شــکایت قربانی فر بــه آیت اهلل 
منتظری، درز کــردن ماجرا از دفتر 
آقای منتظری و انتشارخبر در نشریه 
لبنانی الشراع در ۱2 آبان ۱۳۶5 شد. 
در نتیجه به دستور آیت اهلل خمینی، 
اکبر هاشمی رفســنجانی در مراسم 
سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ 
آبان به نقل روایت کنترل شده ای از 

ماجرا پرداخت.
محســن کنگرلو اما مقصر پرداخت 
نشــدن پول را حســن روحانی می 
داند که در آن زمان جانشــین اکبر 
هاشــمی رفســنجانی در فرماندهی 
جنگ بود و به گفتــه آقای کنگرلو، 
مسئولیت تایید پرداخت های مرتبط 
با خرید تسلیحات را بر عهده داشت. 
آقای کنگرلو معتقد اســت محسن 
رضایی و حسن روحانی رابطه خوبی 
با او نداشــتند و در حذف او از ادامه 
مذاکــرات همکاری کردنــد: »آقای 
روحانی به آقای هاشــمی گفت اینها 
]ســپاهی ها[ با کنگرلو دعوایشــان 
است. می گویند ما سپاهیم، کنگرلو 

کجاست ]چه کاره است[ اینجا.« 
وی در توضیح رابطه بد حسن روحانی 
با خود می گوید: »من آدمی نبودم که 
فرمان حسن روحانی را ببرم. چند بار 
هم از او انتقــاد کرده بودم.... این بود 
که با اینها ]ســپاه[ موافق بود.« وی 
در عین حــال به گونه ای عجیب به 
جاسوســی نیروهای نزدیک به خود 
از آقای روحانی اشــاره می کند: »ما 
اطالعات زیادی ازش داشتیم و این را 

حس می کرد...همه اطالعات ریز ریز 
ریز زندگیش را ما داشتیم.«

آقای کنگرلو ادامه می دهد: »هرکجا 
آقای هاشمی می خواست پول بدهد، 
روحانی ]مســئول[ بود... اینها آمدند 
من را از صفحــه پاک کنند. چه کار 
کردند؟ ... هزار تا موشــک ]آخر را[ 
پولــش را ندادنــد اینها. کــی نداد؟ 
حسن روحانی.« البته در ادامه گفتگو، 
مصاحبه کننده به روایتی اشاره می 
کند کــه مطابق آن تعداد موشــک 
های تسویه نشده پانصد عدد بوده، و 
کنگرلو نیز در مورد تعداد موشک ها 

شک می کند.
به طور کلی، مصاحبه شونده در طول 
گفتگو مطالب زیادی را از حافظه خود 
نقل می کند کــه در مورد جزئیات 
برخــی از آنهــا تردیــد دارد و بعضا 

چیزهایی را به یاد نمی آورد.
به هــر ترتیب او چنیــن روایت می 
کند که: »من اینجا با حسن روحانی 
برخورد داشتم، شدید... که آخر برای 
چه ]پول موشــک ها[ را نمی دهی؟ 
کار خراب می شود... گفتم ما حرف 
زده ایم... که شــما موشک را بدهید 
ما چهــار روز بعدش پولتــان را می 
دهیم. االن یک ماه گذشته.« کنگرلو 
می افزاید: »ما لَِب لِب لِب قضایا بودیم 
کــه ]آمریکایی ها[ داشــتند همه 
چیزهایی که می خواستیم را بدهند.«
مصاحبه شونده در اینجا تاکید دارد: 
»این حرفی اســت کــه روز قیامت 
می خواهم بزنم. و هیچ نفعی هم برای 
من ندارد. جز ضرر هیچ چیز دیگری 
ندارد. از جهت امنیتی جز خسارت به 
من هیچ چیز نــدارد. ولی من اضافه 
زنده ام... قبــل از انقالب محکوم به 
اعدام بودم... من از مرگ نمی ترسم.«
البته اظهارات آقای کنگرلو، متفاوت 
با روایت مصاحبه ۱۳۸2 اکبر هاشمی 
رفسنجانی با کیهان از دلیل پرداخت 
نشــدن پــول یک محموله ســالح 
آمریکایــی اســت. او روایت می کند: 
»بعد اینکه مک فارلین آمد و رفت و 
نقصی در کار افتاد و معلوم شــد که 
گران حســاب کرده انــد، ۶ میلیون 
دالر را به آنها ندادند که تفاوت قیمت 

واقعی و ادعایی آنها بود.«
محسن کنگرلو اما می گوید آمریکایی 
ها گران حساب نکرده بودند و مدعی 
است پس از انتشــار روایت هاشمی 
رفسنجانی نزد او رفته و اشتباه بودن 
روایتش را توضیح داده و از هاشــمی 
جواب شنیده که »من نمی دانستم«. 
او مــی افزاید آقای رفســنجانی در 
گفتگوی دیگری اظهار داشته که »من 
نمی دانستم ما بدهکاریم«. کنگرلو در 
ادامه اساســا به هم خــوردن خرید 
اســلحه از آمریکا بر سر یک اختالف 
حســاب ۶ میلیون دالری را غیرقابل 

دفاع می داند.
آقــای کنگرلو به این ســوال که آیا 
بــدون وارد کردن قطعات سیســتم 
موشکی هاوک از آمریکا پیروزی در 
عملیات والفجر ۸ وجود داشت، پاسخ 
منفی می دهد. کنگرلو پیشتر هم، در 
گفتگویی با روزنامه جمهوری اسالمی 
در 2۹ دی ۱۳۹۳ گفته بود: »عالوه بر 
موشکهای تاو، ۱۱0 هزار قطعه شامل 
حــدود ۱00 نوع قطعه و مدل قطعه 
هاوک را ما وارد ایران کردیم. همین 
موشکهای هاوک باعث پیروزی ما در 
عملیات فاو شــد... هفتاد مورد پرواز 
جنگنده های عراقی را زدیم.« هرچند 
روایــت او در مورد تعداد قطعات وارد 
شــده به ایران، اغراق شــده به نظر 
می رسید. والفجر ۸، در اواخر بهمن 
۱۳۶4 شــروع شد و در ششم اسفند 
به تصرف شبه جزیره فاو و بزرگترین 
پیــروزی ایــران پس از آزادســازی 
خرمشــهر انجامید. در این عملیات، 
پس از مدت هــا برتری هوایی عراق 
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در مقابل نیروهای ایرانی از بین رفت.
وی در بخش دیگری از گفتگو، گران 
تر تمام شدن قیمت برخی محموله 
های ارسالی آمریکا را ناشی از تصمیم 
تهران مــی داند. بــه روایت کنگرلو 
آمریکا می گفته اول باید مبلغ معامله 
را بپردازید تا بعد ســالح درخواستی 
را بفرســتیم، ولی ایران تاکید داشته 
اول باید موشک ها تحویل و امتحان 
شوند و بعد انتقال پول صورت بگیرد. 
کنگرلو می افزاید آمریکایی ها اطالع 
داده بودند که اگر پول بعدا پرداخت 
شود، مبلغ پرداختی افزایش خواهد 
یافت ولی موضــع ایرانی ها این بوده 
که »ما یک خورده گرانتر می خریم، 

]ولی باید[ خیالمان راحت باشد«
البته در بخشی از نامه ۱۹ تیر ۱۳۶5 
منوچهر قربانی فر به محسن کنگرلو، 
که متن آن بعدها در نشــریه انقالب 
اسالمی در تبعید متعلق به ابوالحسن 
بنی صدر منتشــر شــد، قربانی فر 
اظهارات آقای کنگرلو مبنی بر گران 
بودن تسلیحات آمریکایی در مقایسه 
با قیمت بازار را رد کرده، که نشان می 
دهد کنگرلــو در آن زمان -به نقل از 
خود یا دیگران- گفته بوده آمریکایی 

ها گرانفروشی کرده اند.
حسین دهباشــی در قسمتی دیگر 
از گفتگوی خود، در مورد بخشــی از 
خاطرات 27 بهمن ۱۳۶4 هاشــمی 
رفســنجانی ســوال مــی کند که 
حکایت دارد: »آقــای کنگرلو اطالع 
داد آمریکایی ها حاضر شــده اند به 
جای موشــک های هاوک نامقبول 
گذشته موشــک تاو بدهد.« کنگرلو 
این بخش از خاطرات هاشمی را ناشی 
از سوء برداشت می داند و می افزاید 
موشک های هاوک خراب نبوده اند، 
بلکه مشکل این بوده که در نخستین 
محموله ارســالی آمریــکا به تهران 
تعدادی موشک هاوک وجود داشته 
در حالی که ایران نه خوِد موشــک، 
که قطعات سیستم موشکی هاوک را 

سفارش داده بوده.
او مــی افزاید دلیل ســفارش ندادن 
هاوک آن بوده که ذخایر این موشک 
هنــوز وجود داشــته ولی ایــران به 
خاطر فقدان قطعات یدکی سیستم 
های موشکی هاوک، نمی توانسته از 

موشک هایش استفاده کند. کنگرلو 
مدعی است: »من سر همین موضع 
پیش آقای هاشمی رفتم. ریز قضیه 
دست من بوده دیگر. از قول من اینها 
می گفتند حرفی را... ما ]به آمریکایی 
ها[ گفتیم اصال هاوک نمی خواهیم 
که. ما موشــک هاوک از زمان شــاه 

داشتیم.«
این روایت آقای کنگرلو، البته اندکی 
با متن نامــه ۱۹ تیر ۱۳۶5 منوچهر 
قربانــی فر متفاوت اســت که در آن 
یادآوری شــده پس از ورود نخستین 
محموله تسلیحات آمریکایی به تهران، 
کنگرلو گفته بوده »این نوع هاوک« 
مورد نیاز نیست )و نه اینکه ایران کال 

به موشک هاوک نیاز نداشته باشد(.
در عیــن حال، مطابق برخی گزارش 
های منتشر شده از واردات سالح در 
مقاطع قبل و بعد از سفر رابرت مک 
فارلین به تهران، در میان تسلیحات 
وارداتی ایــران از آمریکا در آن زمان، 
موشک هاوک هم وجود داشته است.

با  از ســرگیری مذاکرات محرمانه 
محوریت سپاه

بخشی مختصر از مصاحبه با محسن 
کنگرلو، به ادامــه مذاکرات محرمانه 
ایــران و آمریــکا پس از ســفر مک 
فارلین اختصــاص دارد که ظاهرا به 
خاطر حذف کنگرلو از گفتگوها، وی 
در ارتباط با مقطع جدید چیز خاصی 

برای گفتن ندارد.
دور جدید مذاکرات، ســه ماه بعد از 
سفر مک فارلین به ایران کلید خورده 
بود که آمریکایی ها با اطالع از حضور 
علی هاشمی بهرمانی برادرزاده اکبر 
هاشمی رفسنجانی در خارج از کشور، 
پیامی را در بلژیک به او رساندند تا به 

مقام های ایرانی انتقال دهد.
آقــای رفســنجانی در مصاحبــه با 
جعفرشیرعلی نیا مولف کتاب »روایتی 
از زندگــی و زمانــه اکبر هاشــمی 
رفسنجانی« مدعی شده که برادرزاده 
اش خبر مالقات با آمریکایی ها را به 
او و سپس محسن رضایی اطالع داده 
و رضایی به علی هاشمی گفته »ادامه 
بده، ما به ســالح احتیاج داریم«. در 
این کتاب، همچنین علی هاشــمی 

روایت می کند: »به دیدار آقای رضایی 
رفتم.... گفت فقط سرنخ هایت را به 
بچه هایی که مــن معرفی می کنم 

وصل کن تا کار ادامه پیدا کند.«
علی هاشمی بهرمانی در گفتگویی در 
مهرماه ۱۳۹۸ با وبسایت انتخاب می 
گوید در پی دور دوم مذاکرات، محسن 
رضایــی به او خبــر داده که آیت اهلل 
خمینی »در جریــان« این گفتگوها 
قــرار دارد. در ادامه همین مذاکرات 
است که در 2۸ شهریور ۱۳۶5 علی 
هاشــمی و دو نفر از مسئوالن سپاه 
برای مذاکرات محرمانه به واشنگتن 

می روند.
حسین دهباشی در مصاحبه خود با 
آقای کنگرلو، به بخشــی از »گزارش 
تاور« اشــاره می کند که در آمریکا 
برای بررسی معامالت محرمانه اسلحه 
ایران و آمریکا و اختصاص غیرقانونی 
ســود آن به شورشــیان نیکاراگوئه 

تشکیل شده بود.
مصاحبه کننــده، نقل قولی از اولیور 
نورث را می خواند که مطابق آن، علی 
هاشــمی -که با کلمه »خویشاوند« 
مورد اشــاره قرار گرفتــه- در هنگام 
گفتگو با آمریکایی ها کوشــیده آنها 
را از همکاری با کانال منوچهر قربانی 
فر-که مورد حمایــت کنگرلو بوده- 
منصرف کند و گفته: »یکی از نزدیکان 
قربانی فــر در تهران برای ســازمان 
جاسوســی شــوروی کا گ ب کار 
می کند.« در همین بخش از گزارش 
تاور، همچنین از قول سرهنگ نورث 
آمده که »خویشاوند ]علی هاشمی[ 
مخصوصا خواستار کسب عالمتی از 
دولت آمریکا شد تا ببیند آیا واقعا در 
مسیر درست پیش می رود یا خیر و 
ما در مورد یک عبارِت به دقت تعیین 
شده که از صدای آمریکا پخش شود 

به توافق رسیدیم.«
بیژن فرهودی، از روزنامه نگاران سابق 
رادیــو صدای آمریکا، در مصاحبه ای 
با بی بی ســی در اردیبهشت ۱۳۹4 
روایت می کند که در شهریور ۱۳۶5، 
دولــت آمریکا در اقدامی نامتعارف از 
این رسانه خواسته بود متنی خاص را 
از رادیو پخش کنند: »]در این متن[ 
از ایران ســتایش کردند که به آزادی 
سرنشینان هواپیمای پان امریکن که 

ربوده و به پاکســتان برده شده بود، 
کمک کرده است. به ما گفتند که این 
را باید به جای یک روز، سه روز پشت 

سر هم پخش کنیم«.
هرچند بعدها که الیور نورث بر ســر 
ماجرای معامله با ایران محاکمه شد، 
اعمال نفوذ بــرای پخش این متن از 
صدای آمریکا جزو تخلفات او به شمار 

رفت.

»هزار بمب کار گذاشتیم«

گذشته از بخش های مرتبط با روابط 
محرمانه ایــران و آمریــکا در زمان 
جنگ، در مصاحبه محســن کنگرلو 
روایــت های عجیب دیگــری نیز از 
سال های منتهی به جنگ نقل شده 
که به دوران پیش از شروع همکاری 
او با نخســت وزیری به عنوان مشاور 
امنیتی ارتباط دارد )این همکاری در 

سال ۱۳۶۱ شروع می شود(.
به عنــوان نمونه، وی مــی گوید در 
خــرداد ۱۳5۸ بــه دســتور محمد 
بهشتی به خوزســتان می رود تا در 
میانه درگیری حکومت با فعاالن عرب 
مخالف حکومت مرکزی، به بررســی 
وضعیت منطقه بپــردازد. او از احمد 
مدنی اســتاندار وقت خوزستان نقل 
می کند: »ما باید این قدر از این عرب 
ها بکشیم تا اینها از ترسشان خالف 
نکنند.... بعد که کشــتیم و سرکوب 
شدند، بعد در منطقه عربی امکانات 
می افزاید:  کنگرلــو  کنیــم.«  ایجاد 
»عرب های ایــران را می گفت... من 
دیدم ایــن ]مدنی[ از آنهاســت که 
امکانات دستش بیاد همه را قتل عام 

می کند.«
محســن کنگرلو روایت می کند که 

در آن مقطــع با حمایت علی خامنه 
ای نماینده وقت آیــت اهلل خمینی 
در سپاه پاسداران و به حکم محسن 
رضایی مسئول وقت اطالعات سپاه )او 
هنوز فرمانده سپاه نشده بود( »سپاه 
نوار مرزی خوزستان« را تشکیل داده. 
کنگرلو هــدف از این کار را مقابله با 
اقدامات حکومت عراق ذکر می کند 
که مــی گوید طبق اطالعات موجود 
از خاک عــراق ، در اوایل ۱۳5۸ »با 
کمک روس ها برای جنگ آماده می 

شده«
آقای کنگرلو تاکیــد دارد که در آن 
زمان، بغداد شــروع به هدایت بمب 
گذاری هایی در خوزستان کرده بود 
و نتیجتا او در یک سخنرانی اعالم می 
کند بــه ازای هر بمب گذاری عراقی 
ها، در خاک عــراق پنجاه بمب می 
گذارد چــون »آتش با آتش خاموش 
می شــود«. کنگرلو مــی افزاید در 
اجرای همیــن راهبرد، تحت هدایت 
او در عــراق هزار بمب کار گذاشــته 
می شــود: »هزار تا ]بمب[ یک کیلو 
و دویست گرمی و هشتصد گرمی... 
بهشــان می گفتم اینهــا را در دفاتر 
حزب بعث بگذارند.« به گفته او، این 
بمب گذاری ها با استفاده از نیروهای 
حزب الدعوه عراق صورت می گرفته 
که متحد جمهوری اســالمی ایران 
محسوب می شــدند: »همه امکانات 
را در اختیارشــان گذاشتیم. پول در 

اختیارشان گذاشتیم. خیلی زیاد.«
محســن کنگرلو در بخــش دیگری 
از روایت خــود از دوران همکاری با 
سپاه می گوید: »آن موقع سیدمهدی 
هاشمی ]مسئول وقت واحد نهضت 
های آزادیبخش ســپاه[ حرف اول را 
می زد در سپاه. همین محسن رضایی 

حسین باستانی )بی بی سی(

را هم ایشان برد پیش امام... معرفیش 
کرد. حاال او که نمی گوید اینها را که. 
او یک چیز دیگری می گوید و دروغ 
می گوید.« او می افزاید: » اتفاقا بنده 
دفتر امام بودم. ســیدمهدی را دیدم 
همان جا. محســن رضایی هم بود. 
گفت من آمده ام محســن رضایی را 

به امام معرفی کردم.«
آقای کنگرلو همچنین با اشــاره به 
درگیری داوود کریمی -از فرماندهان 
اولیه ســپاه که به آیت اهلل منتظری 
نزدیک بود- و محســن رضایی، می 
گوید به کریمی توصیه کرده بود خود 
را به احمد خمینی هم نزدیک کند. 
داوود کریمی، بعدهــا به فرماندهی 
سپاه تهران رسید ولی بر اثر تشدید 
اختالفات خود با محســن رضایی به 
حاشیه رانده شد و حتی در ۱۳7۱، به 
خاطر دفاع از آقای منتظری به زندان 

افتاد.
آقــای کنگرلو می گویــد که از قبل 
از انقالب »بیــت آیت اهلل خمینی« 
و احمــد خمینی با »بیــت آیت اهلل 
منتظری« و هادی هاشمی داماد آقای 
منتظری مشکل داشتند. او با توصیف 
احمــد خمینــی به عنــوان جوانی 
فوتبالیست که مانند طلبه ها زندگی 
نمی کرده و از این جهات، شــباهتی 
به هادی هاشمی نداشته، می گوید: 
»باورش هم نمی شد که یک زمانی 
این طوری بشــود... که همه انقالب 

دست او باشد.«
وی در بخــش هــای جداگانه ای از 
مصاحبه خــود، اتهامات شــخصی 
سنگینی را علیه افراد دیگر مطرح می 
کند که انتشــار آنها در نسخه حذف 
شده مصاحبه، با واکنش های متنوعی 

رو به رو شده است.
به دنبال حذف نسخه اولیه، حسین 
دهباشی نوشته: »نگارنده می پنداشت 
که مــواردی از این دســت -مطابق 
روال معمــول- در بازبینی توســط 
مصاحبه شــونده اصالح شــده ولی 
گویا مرحوم شهید کنگرلو نیز تصور 
کرده اند که عالوه بر مــواردی که از 
گفتگوی حدودا ۸ ساعته شان تلخیص 
نموده انــد، ویرایش مذکــور برعهده 

اینجانب است«.
زمان انجام مصاحبه آقای کنگرلو به 
صراحت ذکر نشــده، ولی در بخشی 
از آن ذکری از گفتگــوی »۳-4 ماه 
قبل« بی بی ســی فارسی با سردبیر 
هفته نامه الشراع صورت گرفته -که 
برای نخستین بار ماجرای مک فارلین 

را افشا کرده بود.
این اشــاره، ظاهــرا متوجه مصاحبه 
آذر ۱۳۹۶ مهرداد فرهمند خبرنگار 
بی بی سی با حســن صبرا سردبیر 
الشراع در زمان ماجرای مک فارلین 
است که درنتیجه می توان حدس زد 
زمان انجام گفتگوی محسن کنگرلو، 
در اواخــر ۱۳۹۶ یا اوایل ۱۳۹7 بوده 

است.

آیت اهلل سبحانی: ممکن است برخی
 به بهانه  کرونا روزه خواری کنند!

کیهان لندن- آیت اهلل جعفر ســبحانی مرجع تقلید شــیعه در پاســخ به 
استفتایی درخصوص شرایط روزه در ماه رمضان با توجه به شیوع گسترده  
ویروس ُکرونا پاسخ داد: »فعالً نمی توان تصمیم قطعی گرفت، احیاناً ممکن 
است برخی بخواهند این موضوع را بهانه ای برای روزه خواری قرار دهند!« در 
صورت تداوم شیوع ویروس ُکرونا تا اردیبهشت ماه همزمان با آغاز ماه روزه 
برای مسلمانان، پس از بسته شدن مراکز مذهبی، مقبره ها، مساجد و نماز 

جمعه، تکلیف روزه گیران نیز نامشخص است.
آیت اهلل جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعیان در پاسخ به پرسشی درباره 
حکم روزه در ماه رمضان با توجه به شیوع ویروس ُکرونا در دنیا پاسخ داده 
که »با تشــکر از توجه آقایان به این مسئله، فعالً نمی توان تصمیم قطعی 
گرفت تا وضع در آینده روشن تر شود، احیاناً ممکن است برخی بخواهند این 

موضوع را بهانه ای برای روزه خواری قرار دهند.«
در این اســتفتا پرسش شــده که در صورت تشخیص پزشکان متخصص 
یا وزارت بهداشــت، به احتمال »تشدید بیماری« و »افزایش احتمال ابتال 
به بیماری ُکرونا« آیا می توان از نظر پزشــکان تمّرد کرد؟ و آیا با »افزایش 
احتمال گرفتن بیماری« و »تشــخیص گروه بزرگی از پزشکان متخصص 
یا وزارت بهداشــت«، روزه موجب افزایش احتمال ابتال به بیماری ناشی از 

ویروس کرونا نمی شود؟
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محمدرضا فغانی: پناهنده شده ام، 
روزی برمی گردم 

که مردم کشورم آزاد باشند

حاال دیگر هیچ کدام از برادران فغانی 
در فوتبال ایــران قضاوت نمی کنند. 
علیرضــا فغانی در اســترالیا قضاوت 

می کند و محمدرضا فغانی در سوئد.
برادر بزرگترش فینال لیگ قهرمانان 
آسیا، فینال جام ملت های آسیا، فینال 
جام باشگاه های جهان، فینال المپیک 
و دیدار رده بندی جام جهانی را سوت 

زده است.
بــرادر کوچکتر هــم در گفت وگوی 
اختصاصی با رادیو فردا، از پناهندگی 

خود به سوئد خبر می دهد.
او که در لیگ برتر ایــران بازی های 
پرسپولیس، سپاهان، استقالل و ... را 
سوت زده، سال 20۱۶ به فیفا معرفی 
شــد تا ضمن قضاوت در مســابقات 
جوانان آســیا، جزو فهرست داوران 
لیگ قهرمانان آسیا و ای اف سی کاپ 

قرار بگیرد.
علی خسروی، کارشناس داوری، آذر 
۹5 به ســایت ورزش سه گفته بود: 
»محمدرضا فغانی هراسی از نزدیک 
شدن به بازیکنان ندارد. خنده هایش 
در زمیــن واقعی اســت و اصالً فیلم 
بازی نمی کند. شــخصیتی دارد که 
یک کارگردان می تواند در فیلم اکشن 
به عنــوان بازیگر اصلی انتخاب کند. 

همیشه با جاگیری مناسب در محل 
کارش اســت و اهل اســتارت سریع 

نیست«.
او به اتفاق مهسا قربانی برای قضاوت 
در تورنمنت جوانــان به نروژ دعوت 
شــدند. قربانی به ایران برگشت اما 
محمدرضا فغانی در اسکاندیناوی ماند.

چرا برادران فغانــی دیگر در ایران 
نیستند؟

پدرمان محمد فغانی داور فوتبال بود. 
ما هــم راه او را دنبــال کردیم. برای 
پیشــرفت در داوری، نه شــام جایی 
رفتیم و نه کســی را به شــام دعوت 
کردیم. اما گرفتاری هایی برایم پیش 
آوردند که تصمیم گرفتم مدتی دور 
از ایران به قضاوت بپردازم. تصمیمم 
را حاال با درخواست پناهندگی، دائمی 

کرده ام.

چه گرفتاری هایی؟
فقــط یکی از دردســرهای داوری را 
برایتان بگویم که بــه دلیل قضاوت 
در فینــال المپیاد ارامنه، حراســت 
فدراســیون برایم پرونــده باز کرد و 

مدت ها آزارم دادند.
من دو بــار فینال المپیــاد ارامنه را 

محمدرضا فغانی )چپ( و علیرضا فغانی

قضاوت کردم، یک بــار هم علیرضا. 
می گفتند چــرا فینال را هــر بار به 
شــما می دهند؟ چرا عکس قضاوتت 
را گذاشــتی اینستاگرام؟ باور کردنی 
نبود اما از توضیحات شان متوجه شدم 
این را نوعی تبلیغ مسیحیت در نظر 
گرفته اند و حتی اصرار داشتند شاید 
خودت هم مســیحی شده ای. از این 

مسائل بسیار بود.

برادرتان علیرضا فغانی در مصاحبه ای 
گفته که »فدراسیون فوتبال هزینه 
را  برادرم و خانم قربانی  بلیت سفر 
تقبل نکرد و آنها مجبور شــدند با 
هزینه شخصی به نروژ بروند«. قضیه 

از چه قرار بود؟
درخواست  نروژ  فوتبال  فدراســیون 
اعــزام داور کرد و ما هم در آســتانه 
اعزام بودیم. اما ناگهان گفتند می روی 
که برنگردی. حسن کامرانی فر تالش 
می کرد اسم مرا از لیست داوران خارج 
کند. ویزا را روی پاسپورتم خط خطی 
کردند تا سفر نکنم. بلیط پروازم را هم 

صبح روز پرواز کنسل کردند.
تماس فدراســیون نروژ با سفیر این 
کشــور در تهران باعث شــد ویزای 
جدیدی برایم صادر شــود. بالفاصله 
بلیت گرفتم تا خودم را به مسابقات 

برسانم.

ســایت های خبرآنالین، باشــگاه 
خبرنگاران جوان، و... خبر پناهندگی 
شــما به نروژ را منتشر کردند. شما 
این خبر را تکذیب کردید و ما هم از 
انتشار خبری که تایید نشده است، 

خودداری کردیم.
رفتــار غیر حرفــه ای آن رســانه ها 
دردســرهایم را بیشتر کرد. من یک 
هفته بیشتر در نروژ نبودم و به سوئد 
آمدم. پس چگونه می توانستم در نروژ 
پناهنده شده باشم؟ در حالی که من با 
هیچ رسانه خارجی و داخلی صحبت 
نکــرده بــودم ، در کشــورم از طرف 

خودشان خبرسازی کردند.

االن چطور؟
حاال بلــه. این اتفاق افتاده و رســماً 
در گفت وگو با شــما برای اولین بار 
اعالم می کنم که از سوئد، درخواست 

پناهندگی کرده ام.

چرا رسانه های داخلی، بدون تماس 
با شــما و بدون تایید شــما، خبر 
غیرواقعــی پناهندگی بــه نروژ را 

منتشر کردند؟
همین رسانه ها هر روز اخبار لژیونرها 
را پخش می کنند اما یک بار نشد از 
داوری های من در سوئد بگویند. با آن 
فضاسازی ها اگر به ایران برمی گشتم 

باید قید قضاوت را می زدم.

به خاطر برنگشتن شــما، آیا برای 
برادرتان مشکلی پیش نیامد؟

برایــش  فدراســیون  و  حراســت 
مشکل ساز شــدند. برای اعزامش به 
جام جهانی سنگ اندازی کردند. بارها 

برایش دردسر ایجاد کردند. از دوستان 
داور شنیدم که تحت فشار قرار داشت 

تا مرا ترغیب کند به ایران برگردم.
صداوســیمایی که تا دیروز می گفت 
علیرضــا آبروی ورزش ایران اســت، 
دیگر حتــی قضاوت هایش در لیگ 
حرفه ای اســترالیا و لیگ قهرمانان 
آسیا را پوشش نمی دهد! این مسائل 
تردیدی برایم باقی نگذاشت که راهی 

برای بازگشتم وجود ندارد.

چرا از نروژ به سوئد رفتید؟
در سوئد برایم امکان قضاوت مستمر 
وجود داشت و داوران مهمان دیگری 
هم قضاوت می کنند. من از دســته 
سوم شروع کردم و فصل آینده را در 
لیگ برتر خواهم بود. تجربه ای کاماًل 
متفاوت و لذت بخش را نسبت به ایران 
سپری کردم. بدون استرس، اعتراض 
و توهین. باور نمی کنید در دو سالی 
که در سوئد داوری می کنم، هنوز هیچ 
بازیکــن و مربی را به خاطر اعتراض، 
اخــراج نکرده ام. تیم هــا، بازیکنان و 

تماشاگران به داور احترام می گذارند.

هواداران فوتبال در ایران از فســاد 
داوری گله مند هســتند. آیا با آنها 

موافقید؟
در داوری هم آدم هایــی بوده اند که 
دستی در فساد داشته اند ولی بسیار 
کم تعداد. به باور من ساختار مدیریتی 
فاســد را باید زیر سوال برد که باعث 

افت کیفیت قضاوت ها می شود.
از همان مــوارد کم تعداد می توانید 

نمونه هایی را بگویید؟
عاقبت خریــداری رای برای کمیته 
داوران و دپارتمــان داوری همیــن 

می شــود که داور بی تجربه را از لیگ 
2 بیاورنــد لیگ برتــر. آن داور الزاماً 
پول نگرفته اما بازی را خراب می کند. 
کسانی که بر اســاس مناسبات غیر 
ورزشــی، بازی را به این داور داده اند 
مقصرند. اما هفتــه بعد دوباره همان 

داور را در حال قضاوت می بینید.

آنهایی که چیدمان داوران را به عهده 
دارند، به چــه قیمتی تن به خراب 
شدن بازی ها می دهند که بارها منجر 
به تنش و آشــوب در ورزشگاه ها 

شده؟
مجوزها و امتیــازات تجاری ردوبدل 
می شــود. چیدمان عجیــب داوری 
توسط هدایت اهلل ممبینی را ببینید. 
داوران زن وقتــی اعتراض کردند چه 
بر سر حقوق مان آمده، محروم شدند! 
من در ســوئد فقط متقاضی آزمون 
داوری بودم اما البســه کامل قضاوت 
را دریافت کردم. در حالی که داوران 
کشور خودم لباس زمستانی فصل های 

قبل را به تن می کنند.

در چنین وضعیت آشفته ای، چقدر 
رئیس فدراسیون را مقصر می دانید؟

آقای تاج که نمی دانم در حال حاضر 
در کــدام کشــور اســت، در دوران 
ریاستش اهداف مالی شخصی خود را 
دنبال می کرد. هیچ گونه شفافیت مالی 

هم وجود نداشت.
جالــب اســت بگویم کــه علی اکبر 
عرفانیان دانشــور، دبیر فدراســیون 
دوران ریاســت دادکان، هم در سوئد 

است.

آیا مناســبات ناســالم بین برخی 
رسانه ها با بازیکنان و مربیان، ممکن 

است بین رسانه و برخی داوران هم 
برقرار باشد؟

بله. مهم ترینش مســئله کارشناسان 
داوری در تلویزیون اســت. هواداران 
باهوشــند و بارهــا دیده انــد کــه 
کارشناس، صحنه مشابهی را برای دو 
داور، دو نظر متفــاوت داده! در مورد 
خودم مسعود مرادی چون با علیرضا 
مشکل داشت، هر سوتی که می زدم را 

مغایر با قوانین فیفا می دانست!

اسالمی  جمهوری  ورزشی  مقامات 
تاکید می کنند که آغوش آنها برای 
بازگشت پناهندگان ورزشی به کشور 
باز اســت. در این باره چه صحبتی 

دارید؟
این ادعا به نظرم کامالً مسخره است. 
وقتی در ایران باشــید و کوچکترین 
مخالفــت یا اظهار نظــری برخالف 
خواســت و اهداف مقامــات به زبان 
بیاورید، یا اگر سیاست های دولتی و 
ورزشی را زیر سوال ببرید، به بدترین 
شکل با شما برخورد می کنند و کنار 

گذاشته می شوید.

نگران نیســتید که شما را هم مثل 
نخبگان ورزشی مانند سعید مالیی یا 
کیمیا علیزاده »وطن فروش« بنامند؟

اتفاقــاً همیــن کار را کرده اند! هنوز 
درخواست پناهندگی نداده بودم که 
روی در خانه ام با اســپری نوشــتند 
»وطن فــروش!« هر کــدام از ما اگر 
به موقعیتــی رســیده ایم به خاطر 
تــالش خودمان بــوده. از داوری که 
برای قضاوت، فقط 700 هزار تومان 
می گیرد و باید روبروی بازیکن چند 

میلیاردی بایستد چه توقعی دارند؟

تاکید می شود که  در صداوســیما 
چهره های ورزشــی ایران را فریب 
به  می کنند  مجبورشان  و  می دهند 
پناهندگی. آیا شما را برای پناهندگی 

به سوئد فریب داده اند؟
مســئولین چه امکاناتــی برای یک 
ورزشــکار در نظر می گیرند که این 
چنین با اعتمــاد به نفس اظهار نظر 
می کنند؟ سازماندهی ورزشی در ایران 
مفهومی ندارد. تصمیمات در ورزش به 
عهده سیاسیون و نظامی هاست. اما در 
سوئد، یک داور اول فصل می داند برای 
دو ماه آینده چند بازی دارد و در کدام 
شهرهاست. حتی شماره تاکسی که 
شما را تا فرودگاه می برد. کدام پرواز 
و کدام هتل. بدون استرس و فشار و 

نگرانی.

می گویند  ایران  در  ورزشی  مقامات 
هر چهره ورزشی که پناهنده شده 

حاال پشیمان است. شما چطور؟
در ســوئد وارد یک استادیوم شدم تا 
در پیســت بدوم. بدون اینکه کسی 
بپرسد کیســتم و آنجا چه می کنم، 
حتی پروژکتورها روشــن شــد. بعد 
آمدند برف های پیست را پارو کردند 
تــا راحت تر بدوم. اما در ایران به جای 
تســهیالت، ایجاد مزاحمــت و زیر 
ذره بین قرار دادن یک داور برایشــان 
لذت بخش اســت. در مقایسه این دو 
وضعیت، چرا باید از زندگی و قضاوت 

در سوئد پشیمان باشم؟

بازی استقالل با سایپا در لیگ برتر 
آخرین مســابقه ای بود که در ایران 
شــرایطی  چه  در  کردید.  قضاوت 

حاضرید به ایران برگردید؟
روزی که تغییرات بنیادین رخ دهد. 
روزی که همه مردم کشورم از آزادی 
برخــوردار باشــند. االن وضعیت به 
گونه ای است که بســیاری از داوران 
به خاطــر شــرایطی که بر کشــور 
حکمفرماســت، از من جویای راه و 
چاه می شوند تا آنها هم کشور را ترک 

کنند.
مهدی رستم پور )رادیو فردا(

ژوزه مورینیو 
شاگردانش را آنالین تمرین می دهد

ایندیپندنت فارسی- ژوزه مورینیو در دوران شیوع جهان گستر ویروس 
کرونا برای بازیکنان تیم خود، تاتنهام، جلســات تمرینی ویدیویی زنده 

برگزار می کند.
ویروس جهان گستر کووید ۱۹ بازیکنان این تیم را وادار به خودقرنطینگی 
کرده اســت و بریتانیا نیز دست کم تا ۳0 آوریل در حالت قرنطینه و لغو 

فعالیت ها قرار دارد.
تاکنون بازیکنان به صورت انفرادی و به تنهایی تمرین می کردند و باشگاه 

کاری به زمان بندی تمرین آن ها نداشت.
هری وینکس در مورد شــرایط عجیب چالشــی که اکنون گریبان گیر 
تاتنهام شده است، اظهارنظر کرد. او در صحبت با تارنمای باشگاه گفت: 

»قدری برای همه ما عجیب است، اما من درک می کنم.«
»به همه ما برنامه زمان بندی داده اند که انعطاف پذیر اســت و می توانیم 
تمرین را در وقت دلخواه خودمان انجام دهیم. برای مثال، ممکن است 
یک روز تمرین نکنم، امــا روز بعد تمرین خواهم کرد. مهم انجام دادن 

تمرین است.«
باشگاه به استیون برخواین و سونگ هیونگ مین اجازه داد به کشورهای 
خودشان برگردند. سون برای انجام امور شخصی به کره جنوبی رفته است 

و برخواین هم برای حضور در جشن تولد فرزندش به هلند رفته است.
این دو بازیکن به صورت انفردای و به تنهایی تمرین خواهند کرد.

برخواین در دوران استراحت برای برطرف شدن آسیب مچ پا به سر می برد 
که در بازی با برنلی در اوایل این ماه دچار آن شد، و سون هم ماه پیش 

دچار شکستگی بازو شده بود.

هزار و یک تصمیم درباره آینده فوتبال

ایندیپندنت فارســی- فوتبال جهان با مســئله ای مواجه شده است که 
راه حلی برایش پیدا نمی کند. جهان گیری ویروس کرونا و آینده ای غیرقابل 
پیش بینی، باعث شده است که فوتبال نتواند برای ماه های آینده یا حتی 
فصل آینده لیگ ها تصمیمی بگیرد و همه حرف ها با حدس و گمان مطرح 

می شوند.
آنچه آلکساندر چفرین، رئیس یوفا، درباره آینده لیگ های اروپایی می گوید، 
ایده هایی نیستند که ضمانت اجرایی داشته باشند: »هیچ کس نمی داند دوره 
جهان گیری ویروس کرونا چه زمانی تمام می شود. برای شروع دوباره بازی ها 
۳ نقشه وجود دارد. لیگ ها ممکن است اواسط ماه مه )اواخر اردیبهشت(، 
ژوئن )اواسط خرداد( یا پایان ژوئن )تیر( از سر گرفته شوند. اگر ما در این 
تاریخ ها موفق به شروع دوباره مسابقات نشویم، احتماال فصل جاری از دست 
می رود. پیشنهاد دیگر این است که بازی های این فصل در پایان تابستان 
)شــروع تقویم فصل آینده( برگزار شــود. در این صورت، قراردادها به هم 
می ریزد و باید پنجره نقل و انتقاالت را جا به جا کنیم. همچنین شروع یورو، 
یازدهم ژوئن 202۱ است و اگر نیاز باشد، باشگاه ها باید تعداد مسابقات شان 
را با این تاریخ هماهنگ کنند. برای پایان لیگ اروپا و لیگ قهرمانان، یوفا 
مجبور است برنامه فشرده ای در نظر بگیرد و تصور نمی کنیم که فینال ها 

بدون تماشاگر برگزار شود.«
فیفا همزمان با بررسی نظرات مختلف درباره برگزاری یا تعطیلی لیگ ها، 
قوانین تازه ای را برای این شرایط پیچیده خواهد نوشت. هرگز پیش بینی 
نمی شد که شیوع یک ویروس بتواند در دنیای امروز، جریان زندگی را در 
سراسر جهان مختل کند. فوتبال ذهنیتی برای برخورد با این رخداد ندارد، 
اما بررســی ها و تصمیمات، در آینده نزدیک به قوانینی برای رخدادهای 
مشابه تبدیل خواهند شد تا در صورت تکرار چنین وقایعی، لیگ ها دچار 

سردرگمی نباشند.
حتی اگر با کنترل گستردگی پراکنش ویروس کرونا، امکان برگزاری بازی ها 
در ماه های آینده فراهم شــود، حضور تماشاگران در ورزشگاه ها می تواند 
به گســترش دوباره ویروس منجر شود و شاید بسیاری به برگزاری بدون 
تماشــاگر بازی ها فکر کنند. اما فارغ از این که بازی بدون تماشاگر، بازی 
اشــباح لقب گرفته اســت و فوتبال را از معنایش تهی می کند، زیان های 
اقتصادی سنگینی را برای هم فوتبال به بار می آورد. بدون حضور تماشاگران 
در ورزشــگاه ها، درآمدهای روز مســابقه که بخش قابل توجهی از درآمد 

باشگاه هاست، از دست می رود.
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ناپل، مشتری 25 میلیون یورویی سردار
گمانه زنی درباره انتقال سردار آزمون 
از زنیت به ناپل در بازار نقل و انتقاالت 
تابســتانی اروپا، شــاید جذاب ترین 
موضوع برای دوســتداران فوتبال در 

ایران است.
داستان جدایی سردار آزمون از لیگ 
روسیه و حضور در لیگ های بزرگ تر 
در فوتبــال اروپا، تازه نیســت. او هر 
ســال در آستانه انتقال به لیگی بهتر 
قرار می گیرد و سرانجام در تصمیمی 
که چندان برای دوستداران فوتبالش 
خوشــایند نیســت، در روسیه ادامه 
می دهد. از فصل اولی که ســردار در 
ســال 20۱2 برای روبین کازان بازی 
کرد یــا فصل های بعد کــه پیراهن 
روستوف را پوشــید، همیشه حرف 
از انتقال او بــه لیگ های معتبر اروپا 
مطرح بود، امــا بزرگ ترین انتقال او 
بازگشت به روبین کازان و بعد، انتقالی 
گران قیمت به زنیت سن پترزبورگ 
بود. نه خبری از رئال مادرید شد و نه 
خبری از لیورپول که بارها شایعه اش 
شنیده می شد. زنیت اما این بار برای 
ستاره خط حمله خود برنامه مفصل 
درآمدزایی دارد و شانس انتقال سردار 

به ایتالیا بیشتر از همیشه است.
ایتالیــا در خبرهای ســال های اخیر 
بارها به عنوان مقصد انتقال ســردار 
آزمون مطرح شــده است، اما این بار 
باشگاه زنیت خودش را برای شرکت 
در معامله ای ســودآور آمــاده کرده 
است و سردار آزمون می داند که برای 
پروازهای بلندتر، باید از لیگ روسیه 
دل بکند و دنیای ســخت تری را در 

فوتبال حرفه ای تجربه کند.
چندی پیش در مصاحبه اینستاگرامی 
آندره آ استراماچونی، سرمربی ایتالیایی 
سابق تیم اســتقالل با دی مارتزیو، 
خبرنگار حوزه نقل و انتقاالت فوتبال 
در ایتالیا، بحث سردار آزمون مطرح 
شد. ســردار پیش تر از استراماچونی 
درباره حضــور در التزیو مشــورت 
خواسته بود. البته دو سال پیش نیز 
سردار پیشنهادی از التزیو داشت، اما 
توافقی بین روســتوف و التزیو ایجاد 
نشــد. اما حاال بحث حضور سردار در 
التزیو مطرح نیست و سردار پیشنهاد 

تازه ای از ایتالیا دارد.
زودتر از همه، »کوریره  دل لواسپورت« 
گــزارش کرد کــه ســردار آزمون، 
»مســی« ایرانی، مورد توجه ســران 
باشــگاه ناپل ایتالیا قرار گرفته است. 

اما حاال خبرهای جدی تری می رسد 
که اوریلیو دی لورنتیس، مالک باشگاه 
ناپل، قصد دارد ستاره ایرانی زنیت را 
با قرارداد 25 میلیون یورو در تابستان 
به ایتالیا ببرد. زنیت برای اســتخدام 
سردار آزمون ۱2 میلیون یورو هزینه 
کرده اســت و اگر بتواند او را با مبلغ 
25 میلیــون یورو به ناپل بفرســتد، 
سود سرشاری از این انتقال به دست 
می آورد. شــانس این انتقال زیاد به 
نظر می رســد، چــون آرک میلیک، 
ســتاره لهســتانی ناپل، مورد توجه 
آتلتیکومادرید اسپانیا قرار گرفته است 
و سردار، به عنوان جانشین او در ناپل 
مطرح شده است و گزینه اصلی گنارو 
گتوسو برای حمله است. میلیک که از 
ناپل جدا می شود، ۹ گل زده است و 
هرونیک لوزانوی مکزیکی با دو گل در 
این فصل، رقیب دشواری برای سردار 
در ناپل نیست. زنیت نیز می خواهد با 
بازگرداندن کوکورین از تیم سوچی، 
جای خالی ســردار را در فصل آینده 
پر کند. سردار با ۱0 گل و ۶ پاس گل 
در لیگ برتر روســیه و گلزنی مقابل 
لیون و بنفیــکا در دور گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا، نقش مهمی در زنیت 
ایفا کرده اســت و فرصت های تازه ای 
در نقل و انتقاالت تابســتانی برای او 

ایجاد می شود.
وقتی بحث درباره رقم و عدد انتقال 
احتمالی ســردار آزمون از روســیه 
بــه ایتالیا مطرح می شــود و ارقام تا 
25 میلیون یورو بــاال می روند، باید 
یاد باشگاه سپاهان باشیم که سردار 
آزمــون را در ۱۸ ســالگی به عنوان 

بازیکن آزاد از دســت داد و از انتقال 
او به روبین کازان، ریالی سهم نداشت. 
در دنیای حرفه ای فوتبال، از عجایب 
اســت که بازیکن ۱۸ ساله و مستعد 
یک باشــگاه بــه رایگان با باشــگاه 
دیگری قرارداد ببندد. رفتار سپاهان 
اما هنگام جدایی آزمون و پیوستنش 
به روبین کازان، نشــان می دهد که 
برای باشگاه های ایرانی درآمدزایی از 
طریق نقل و انتقال بازیکن تا چه اندازه 
بی اهمیت است. این دیدگاه، محصول 
نگاه دولتی به فوتبال حرفه ای در ایران 
است که باشگاه ها حتی برای حقوق 
بدیهی خود برنامه ای ندارند. ســهم 
باشگاه ســپاهان، مثل بسیاری دیگر 
از باشــگاه های ایرانی دیگر، از نقل و 
انتقــال بازیکنان شــان در اروپا صفر 
است و حتی سپاهان به هنگام اولین 
انتقال ســردار به روسیه، حق رشد و 
آموزش را که فیفا برای باشگاه سازنده 
بازیکن قایل است، دریافت نکرد. در 
آن ســال ها، باشگاه های ایرانی حتی 
از قوانیــن و حقوق خــود هم اطالع 

چندانی نداشتند.
ســردار آزمون را احتماال باید فصل 
آینده در کالچو ببینیــم و حضور او 
یادآور رحمان رضایی اســت که در 
پروجا، مسینا و لیورنوی ایتالیا بازی 
کرد، و علی ســامره که دوره ای کوتاه 
بازیکن پروجا بود. از حضور ســامره 
و رضایی در فوتبــال ایتالیا دو دهه 
می گذرد، و آزمون می تواند ســومین 
ایرانی سری آ با وقفه ای طوالنی باشد.
فرهاد کاس نژاد
)ایندیپندنت فارسی(

لیونل مسی یا دیه گو مارادونا؟ 
ستارگانی که تا ابد می درخشند

مقایسه بازیکنان دوران های مختلف 
شــدنی اســت؟ گل کــردن دوباره 
دلبستگی به چند و چون بازی دیه گو 
مارادونا این پرسش را پیش کشیده 
است که بزرگ ترین فوتبالیست تاریخ 

چه کسی است؟
رای امروزی هــا از آن لیونل مســی 
است. در روزگار معاصر ما این بازیکن 
جادویی بارسلون، توانست کریستیانو 
رونالدو را در نبرد برای رسیدن به اوج 
سروری پشت ســر بگذارد. اما بعید 
است بتواند چنین آسان از زیر سایه 

مارادونا بیرون بیاید.
مسی و رونالدو حدنصاب های آماری 
شگفت انگیزی را در هم شکسته اند. 
آن هــا در روزگار ابرباشــگاه ها بازی 
کرده انــد کــه در آن رقابت هر چه 
بیش تــر در رقابت میــان چند تیم 
اندک شــمار خالصه شــده است و 

در کل نقش پشــتیبانی کننده ای با 
باالترین کیفیت داشته اند. اما در عین 
حال باال رفتن سطح آمادگی جسمانی 
در این دوران به معنای آن اســت که 
بازی ها سریع تر از گذشته شده است. 
به طوری که رایج ترین ایرادی که به 
بازیکنان گذشته می گیرند این است 
که بــرای بازی های امــروز در لیگ 

انگلستان یا اسپانیا خیلی کند بودند.
البتــه گرائم ســونس، کــه بهترین 
کاپیتان لیورپول بود مخالف اســت 
و می گوید: هر کســی که در دوران 
خــودش بازیکن بزرگی بــود امروز 
هم اگر بــازی می کرد بازیکن بزرگی 
از  انگشت شماری  همیشــه  می بود. 
بازیکنان، تــراز اول از آب درمی آیند. 
این اصل هرگز تغییر نمی کند. فقط 
وضعیت زمین  بــازی تغییر  کرد که 

خیلی عامل تعیین کننده ای بود.«

تونی ایوانز )ایندیپندنت فارسی(

نگه داری زمین به قدری پیشــرفت 
کرده اســت  که از زمین های اغلب 
پر گل  و الی یا کچل ســال های قبل 
خبری نیست. سونس در ادامه گفت: 
در زمین های دهــه ۱۹70 یا ۸0 به 
سختی می شــد توپ را با یک یا دو 
ضرب جلو برد. بازیکن باید خیلی فنی 

می بود.

دیگــر دل ســوزی حــرف اول را در 
نگــه داری زمین نمی زنــد و این کار 
اســاس علمی پیدا کرده است. اکثر 
زمین های اسپانیا یا ایتالیا که مارادونا 
در آن هــا تمریــن می کــرد از نظر 
باشــگاه های تراز اول امروزی به درد 

تمرین نمی خورند.
بدنــی  شــرایط  مســی  دوره  در 
فوتبالیست ها فرق کرده است. تا قبل 
از قرن 2۱ بسیاری از بازیکنان آمادگی 
بدنی شــان را حداکثــر نمی کردند. 
مارادونــا حتی پیش از آن که هنگام 
بــازی در ناپل با مصــرف مواد بر باد 
برود، دچار خپلی نابهنگامی شــده 
بود. حتــی مهاجمی مانند رونالدوی 
برزیلــی هم که در دهه های ۱۹۹0 و 
2000 جــزو بهترین های جهان بود 
ظاهر کامالً چاق وچله ای داشــت نه 
اندام تراشیده  همنام پرتغالی اش را. تا 
همین چندی پیش هم، حرفه  ای های 
معمولــی فوتبــال از میزان ســازی 

اندام شان دانش چندانی نداشتند.
بابی مور، کاپیتــان تیم ملی فوتبال 
انگلستان در سالی که جام جهانی را 
از آن خود کرد لبخندزنان در توجیه 
آبجوپیمایی های فــت و فراوان خود 
می گفت »ماشــین به بنزین احتیاج 
دارد«. دهه شصت بود و او نمی دانست 
که چنین کاری مثل ریختن گازوییل 
در باک ماشــینی است که سوخت 
آن بنزین بدون ســرب است. اما مور 
در دوران اوجــش خــط دفــاع تیم 
منچسترسیتی را به خوبی جمع کرده 
بود، با آن که صبح ها به شدت خمار 

بود.
تیــم  در  انفیلــد  در  ســونس، 
مشروب خواران قهار بازی می کرد اما 
در دوران بازی کردن در ســمپدوریا، 
خیلــی بیش تر بــه چنــد و چون 
ســوخت گیری پی برد. او می گوید: 
»بازیکــن فرزنــد زمانــه و محیط 
خودش است. آن موقع همه مشروب 
می خوردنــد و همرنــگ جماعــت 
می شــدیم. اگر امروز در میدان بازی 
بــودم مانند بقیــه هم تیمی هایم به 
حرف هــای متخصصان تغذیه گوش 
می دادم و چیزهای راســت و درست 
می خــوردم و می نوشــیدم. فرهنگ 
تغییر می کند.« ســتارگان گذشته و 
شاید حتی مارادونا اگر فوتبال شان را 
از امروز شــروع می کردند راه و روش 
بسیار عاقالنه تری در پیش می گرفتند.

میزان حفاظت از ستارگانی مثل مسی 
و کریستیانو رونالدو خیلی تغییر کرده 
است. ســونس می گوید: »ضوابط و 
مقررات خیلی فرق داشت«. خشونت 
و بی رحمی روش پذیرفته ای بود: »به 
رختکن که می رفتیم می دانســتیم 
حریف دارد می گوید چند نفرشان را 
کله پا کنیم بلکه دخل شان دربیاید. در 
چنین مواقعی نمی توان به سراغ بازی 
فنی و رد و بدل کردن پاس های زیاد 

رفت.«
تکل از پشت، هنوز قانونی بود و مدافع 
می توانســت مرتباً و با خیال راحت 
روی پای حریف و به خصوص مهاجم 
حریــف برود بی آن که کارتی از داور 
دریافت کند. مســی و رونالدو خیلی 
بیش تر از جیره شان ضربه خورده اند 
ولی هیچ کدام خشونتی مثل خشونت 
»آندونــی گویکوتکســا« معروف به 
قصاب بیلبائو در برابر مارادونا را تجربه 
نکرده اند. این مدافع تیم آتلتیک بیلبائو 
در سال ۱۹۸۳ و در ورزشگاه نوکمپ، 
با زدن لگدی خشــن و شکستن مچ 
پای مهاجم بارســلون، نزدیک بود به 
دوران بازی ستاره آرژانتین پایان دهد. 
انگار گویکوتکسا عزم را جزم کرده بود 
که بازیکنان خارجی بارسلون را از دور 
خارج کند. او بابت آسیب زدن به رباط 
صلیبی بازیکن آلمانی برند شوســتر 
نیز، مورد نفــرت اهالی کاتالونیا بود، 
آسیبی که سبب شد شوستر نتواند در 
جام جهانی سال ۱۹۸2 شرکت کند.

عصبانیت و ناراحتی از گویکوتکســا 
در سال ۱۹۸4 و در بازی نهایی جام 
حذفی در ورزشگاه برنابئو به اوج خود 
رسید. بیلبائو بازی را یک به صفر برد 
اما بارســلونی ها بعد از بازی تسویه 
حساب کرد و در دعوای دسته جمعی 

و غوغای دیوانــه واری که پیش آمد، 
مارادونــا لگدی نثار یکــی از مربیان 
حریف کرد. این کار بی آبرویی بزرگی 
برای بارسلون بود و بازیکن آرژانتینی 

را به تیم ناپل فروختند.
خشــونت در فوتبال همه گیر بود و 
در ایتالیا به شــکل هنرمندانه ای با 
تمسخر درآمیخته بود. وقتی مارادونا 
پا به مسابقات باشگاهی رده اول ایتالیا 
گذاشت، مکرراً آماج چنین خشونت ها 
و تمسخرهایی بود. چنان بالیی هرگز 
بر ســر هیچ کدام از بازیکنان امروزی 

نیامده است.
در  دوره ای  هــر  ممتازترین هــای 
مســابقات امروز هم خوش خواهند 
درخشــید زیرا روش هــای نوین را 
در پیش خواهنــد گرفت و وضعیت 
بدنی، شرایط فنی و سبک بازی شان 
را با ضروریات دهه 2020 همســاز 
خواهند کرد. ســونس همان طور که 
در دهه ۱۹۸0 در بین سرآمدان خط 
وسط زمین ســروری می کرد امروز 
هم می توانســت در بیــن بازیکنان 
میانی لیگ برتر انگلستان آقایی کند. 
داشتن بینش، هوش، توانایی فنی و 
شــوق پیروزی همیشــه مهم است، 
حتی اگر قوانین و شرایط در مواقعی 
طوری عوض شــوند که با گذشــته 
هیچ شباهتی نداشته باشند. سونس 
می گوید: »باید پرسش را طور دیگری 
مطرح کرد: از امروزی ها کدام شــان 
می توانستند در نسل ما بازی کنند؟«

مارادونا در سایه مراقبت داوران، چه 
غوغاهایی که در زمین سبز بازی به 
پا نمی کرد. تقریباً هیچ کس استعداد 
او را نداشــته است و بی همتا بود. اگر 
مســی که از انگشت شمار بازیکنانی 
است که می توان هم ارز او قلمداد کرد، 
در سال ۱۹۸۶ در تیم ملی آرژانتین 
بود آیا قهرمان جام جهانی نمی شدند؟

احتمــاالً می توان گفــت دو بهترین 
بازیکن تاریخ فوتبــال جهان این دو 
آرژانتینی هستند و درخشش آن ها در 

گذر اعصار بازتاب خواهد داشت.

ایران وایر- فدراسیون جهانی فوتبال کنار تمام دغدغه های حل نشدنی اش، 
سعی می کند شما را در خانه نگه دارد. پس با سایت فیفا، کانال یوتیوب و 
همین طور صفحه رسمی توییتر این فدراسیون جهانی حتما همراه شوید.

فیفــا برای شــما، از جیب هزینه کرده اســت. بهتریــن ویدیوهایی که 
می توانستید فقط با صرف هزینه های هنگفت تماشا کنید را حاال با رای 

دادن در صفحه توییتر فیفا به راحتی به تماشا خواهید نشست.
فدراســیون جهانی فوتبال طی روزهای گذشــته، از هواداران فوتبال در 
سراســر جهان درخواســت کرده بود در نظرسنجی اش شرکت کند. این 
رای گیری در صفحه توییتر فیفا برگزار می شــد و احتماال دوباره تا پایان 

قرنطینه جهانی برگزار خواهد شد و ادامه دارد.
فیفا به شما برخی از بهترین رقابت های جام جهانی طی ادوار گذشته )زنان 
و مردان( را پیشنهاد می کند. بعد شما باید فقط با کلیک کردن روی گزینه  
موردنظرتان، به مسابقه ای که می خواهید به صورت کامل در صفحه یوتیوب 
فیفا تماشا کنید رای بدهید. طی 24 یا 4۸ ساعت بعد، بهترین مسابقات 

به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.
حق کپی رایت تمامی این  مسابقات به صورت انحصاری در اختیار فدراسیون 
جهانی فوتبال است. پس شما باید اوارد صفحه یوتیوب فیفا شده و بازی ها 

را تماشا کنید.
وقتی همه این بازی ها را تماشا کردید، اگر دوباره وسوسه شدید که از خانه 
خارج شوید، به چالش جدید فیفا بپیوندید. فدراسیون جهانی فوتبال از 
برخی ستاره های فوتبال زن و مرد جهان خواسته است برای شما هنرنمایی 
کنند. چالش جدید فیفا البته در توییتر هم گسترش پیدا کرده و بازیکنانی 
مانند »سرجیو آگوئرو«، »سرخیو راموس«، »کیوین دی بروینه«، »االئورا 

بیندو« و »گارسه کازدی« نیز به آن پیوسته اند.

 با فیفا در خانه بمانید
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هادی خرسندی

به زودی »امامزاده بّشار اسد« 
در شمال تهران!

بنظرم.... )ببخشید( بسم اهلل الرحمن الرحیم. بنظرم درآمدن 
خبر انحراف جنسیتی یکی از سرداران سپاه خیلی اثر منفی 
بدی روی سردار شوراالسالم گذاشته بود، زیرا عکس خود را 
در جوانی که در جبهه با آیت اهلل خامنه اِی آنموقع، همیشه 
به دیوار زده بود، برداشــته و عکســی خشن و اخمو با ریش 
و ســبیل زایدالوصف از خویش به دیوار زده بود. اینجانبه که 
وارد شدیم ســردار گفت: البد اولین سوالت راجع به انحراف 

جنسیتی سردار فرمانده سپاه آبادان میباشد. 
-بعله، شنیده ام که ایشان مثل آن قاری قرآن دوست داشته 

به پسران جوان قرائت قرآن درس بدهد.
سردار با لحن معنی داری گفت: نه، ایشون دوست داشته درس 

بگیرد! )روی »بگیرد« تکیه نمود.(
اینجانبه پرســیدیم: آیا ایشان هم مورد حمایت رهبر معظم 

میباشد؟
-نه خیر، عرض کردم که. چون برعکس است!

-آیا به نظر شما یک سردار سپاه حق دارد چنین کاری بکند؟
سردار فکری نموده و جواب داد: اصوالً یک سردار سپاه فقط 
کودتا حق نــدارد بکند. و افزود: زیرا با او به شــدت برخورد 

میشود.
و یک افزود دیگر:

-ولی در مورد مسائل اخالقی هم، یک سردار، یک امیر، یک 
ســپاهی، حمّیت گروهی دارد که باید سعی کند لو نرود. من 

گالیه دارم از ایشان و از سردار رضا زارعی؟
-اوشان هم بعله؟

سردار با گالیه گفت: بگو مرد حسابی تو فرمانده نیروی انتظامی 
استان تهرانی، فرمانده قرارگاه پشتیبانی ناجا و فرمانده انتظامی 

چند تا استان بودی، نباید پنجره را ببندی؟
-کدام پنجره سردار؟

-اتاقخواب!
سکوت شد. پرسیدیم:

-سرما خوردند؟ پنجره اتاقخواب را نبسته بودند، چائیدند؟
-بعله. هم خودش چائید هم پنج شش تا خانم هایی لخت و 

عور که داشتند پشت سر سردار نماز میخواندند.
-نماز؟

-بعله. خبرش آمد که سردار پیشنماز شده بوده! داشته اونها را 
ارشاد میکرده که برگردند .... به اسالم!

اینجانبه به حکم شمع روزنامه نگاری و حقیقت یابی گفتیم:
-سردار گرامی، از کجا معلوم که این حرف ها سرپوش نباشد؟

-سرپوش چی؟
-ببخشید، یعنی پاپوش! یادم نبود. منظورم این است که باید 

مطمئن باشیم سر بیگناهی باالی دار نمیرود.
سردار سکوت زایدالوصفی نمود و سپس دوباره افزود :

- اونکه از نظر شــرعی حلّه. طبق قــراردادی که جمهوری 
اسالمی با اون دنیا داره، )*( بی گناهان میرن به بهشت.

اینجانبه میخواســتیم وســط هاش، )همانجائی که ستاره 
گذاشــتیم، *( بزنیم زیر خنده، ولی زود فهمیدیم که سردار 
گرامــی قصد طنز ندارد و جدی میگوید. یادمان رفته بود که 
سردار بعد از سردوشی آخر که از مقام معظم گرفت، بکلی در 

والیت ذوب و حتی بنظر میرسد که هضم گردید.
)فیلمی که از مراسم ترفیع نامبرده در یوتیوب میباشد نشان 
میدهد که عملیات سالم و احترام و پیشفنگ و پافنگ نظامی 
را چنان شدید و با مهارت انجام داده که مقام معظم رهبری 
را ترســانده و ایشان عقب پریده، بطوریکه بادیگاردهای مقام 

معظم مجبور به دخالت شده اند.(
بنابراین اینجانبه فهمیدیم که باید این موضوع را کنار گذاشته 

و از مسائل دیگری گفت و گو نمائیم.
-سردار گرامی، شیشه های دوا روی میز شما به چشم میخورد. 

آیا دوای کرونا میباشد؟
سردار با غرور زایدالوصفی جواب داد: بله، میخواهیم بفرستیم 
به آمریکا. ما نه تنها نیــاز به کمک آمریکا نداریم بلکه مازاد 
دواهای زیادی و اضافی را برای معالجه مستضعفین آمریکا کنار 
گذاشته ایم. این محلول برای شستشوی دست میباشد که در 
ضمن که دست را ضدعفونی میکند، وضو هم میگیرد. یعنی 
یک محلول اسالمی »وضوسرخود« میباشد. این یکی هم برای 

خوردن میباشد. محلول خاک کربال میباشد.
-آن نخ چی هست توی آن؟

-نخ تســبیح است. تسبیحش از خاک کربال بود، پودرش که 
کردم ریختم توی محلول، نخ را هم برای محکم کاری انداختم 

توش.
سردار شیشه دوا را تکان داده و گفت: دیروز تمام روز در خانه 
مهر و تســبیح پودر میکردم. میدانید که ما هم قرار شده از 
خانه کار کنیم. امروز به خاطر مصاحبه با شما آمدم به قرارگاه.
-شرمنده سردار. این مهر و تسبیح ها واقعاً خاک کربالست؟

-بعله. تریلی تریلی خاک از کربال بار میزنند میبرند به چین. 
آنجا درست میکنند میفرستند. البته این روزها که رفت و آمد 

ها قطع شده، عجالتاً از خاک محل استفاده میکنند. خاک های 
اطراف پکن هم بد نیست!

اینجانب به کنایه گفتیم »سردار پس تریلی ها هم بیکار شده 
اند.« و سردار جواب داد »ای بابا«.

در اینجا سردار با مهربانی زایدالوصفی گفت: میخوای یک ته 
استکان برات بریزم؟ کار واکسن هم میکنه.

اینجانبه »نه خیلی ممنون« گفته و روی شمع روزنامه نگاری 
خویش از ســردار پرسیدیم: ســردار گرامی، چرا حکومت ما 
»پزشکان بدون مرز« را که برای کمک به مبارزه با کرونا آمده 

بودند بیرون کرد؟
-برای اینکه ما نیازی به کمک خارجی نداریم. این پزشــکان 
بدون مرز عیبشان همین است که مرزشان مشخص نیست. 
االن طــالب خودمان دارند التماس میکنند که بروند اروپا به 
کرونائی ها کمک کنند. این ها روحانیون جوانی هستند که 
جز به ائمه اطهار به هیچ جا وابسته نیستند و مو الی درزشان 
نمیرود. آنها برای ما »پزشکان بدون مرز« میفرستند، ما برای 

آنها »طالب بدون درز«. کدامش بهتر است؟
-به نظر شما که در بخش بهداری سپاه نفوذ و آشنائی دارید، 

تعداد تلفات کرونا را چقدر تخمین میکنید؟
سردار گرامی گفت:  البته همونطور که میدونید من مسئول 
بخش تولید امامزاده هستم. فردا هم اولین کلنگ امامزاده بّشار 

را میزنیم.
-امامزاده بّشار؟

-بعله. دستور مقام معظم است. ظاهراً بّشار اسد اظهار عالقه 
کرده که یک امامزاده به اسمش در ایران داشته باشد که فردا 

مصادف با روز تولد بّشار اسد، اولین کلنگش را میزنیم.
-در کجا هست سردار؟

-در حوالی شمال زعفرانیه است ولی من فردا اولین کلنگش را 
در خانه میزنم. بخاطر قرنطینه. 

-بهرحال شما تلفات کرونا در ایران را چقدر میدانید؟
سردار مدتی فکر کرده و در ذهن خود محاسبه کرده و خودکار 
خود را دودســتی بطور افقی دور خودش چرخانده و اول لب 
خود را بدون صدا مدتی به حال حرف زدن تکان داده و سپس 

گفت: زیاد نیست!
-خبر خیلی خوبی است سردار.

-بعله، از ایتالیا کمتر است.
-خدا را شکر.

-ولیعهد انگلیس هم گرفته.
-خبر دارم.

-ولی آقا مجتبا نگرفته!
لبخند پیروزی بر لبان سردار نقش بست ولی زیر سبیل دیده 
نمیشد. در این موقع سوال مهم دیگری به ذهن اینجانبه رسید 
که با سردار در میان گذاشتیم: سردار گرامی شما تا بحال جن 

دیده اید؟
-نه خیر، ولی مقام معظم رهبری دیده اند.

-شما در باره جن چی فکر میکنید؟
ســردار فکری کرده و گفت: حقیقتش من از جّن نمیترسم. 
همیشه توی خونه هم با سالح راه میرم. به زیرشلواریم وصله. 
اتفاقاً توی یکی از کتــاب های محمود دولت آبادی راجع به 
یک آدم جّن زده داشــتم میخوندم. این هر کاری میکنه به 
دستور اجّنه اســت. جّن ها دورش کرده اند. از خودش اراده 

و اختیاری نداره.
-کدامشان؟ جّن زده هه یا دولت آبادی؟ 

-نمیدونم. تا آخرش نخوندم. آخه من زیاد کتاب نمیخونم. این 
هم چون خیلی کلفت بود گفتم چند صفحه شو بخونم. 

-ولی مثل اینکه مقام معظم رهبری کتاب راجع به جّن زیاد 
خوانده اند.

-بعلــه. خیلی در ایــن باره مطالعه دارند. ایشــان دیگه باید 
خودشون راجع به جّن کتاب بنویســن. اتوبیوگرافی جن را 

میتونند روی کاغذ بیارند!
در این موقع تلفن دستی سردار روی میز زنگ زد. سردار دگمه 

بلندگویش را فشار داد: الو، جانم.
-سالم.

-سالم. چی شده؟
-رو بلندگویی؟

-نه بگو.
-جان من رو بلندگو نیستی؟

-نه به امام زمون بگو.
-کسی اونجاست؟

-نه به قرآن مجید، حرفتو بزن.
-میگم طرف تا آخر هفته کارش تمومه.
-صب کن، صب کن، روی بلندگوام ....

سردار با عجله گوشی را برداشت بلندگو را قطع کرد و گوش 
به تلفن داد. اینجانبه پا شــده، با حرکت سر و دست و بادی-

لنگویج از سردار خداحافظی کردیم تا هفته آینده.

شهیار قنبری و اسفندیار منفردزاده از »بنیامین«
 برای دستکاری آهنگ مشهور فرهاد انتقاد کردند

اجرای نسخه دســتکاری شده ترانه 
توســط  »کودکانه«  انگیــز  خاطره 
بنیامین بهــادری، خواننــده جوان 
موســیقی پاپ، در برنامه تلویزیونی 
»دورهمی« بازتاب گســترده ای در 
شــبکه های اجتماعی داشــته و با 
واکنش های منفی بســیاری مواجه 

شده است.
هر چند که گفته می شــود بنیامین 
بهادری این نســخه متفــاوت را در 
گذشــته خوانده و اثر تازه ای نیست، 
ولی این نخســتین باری بود که این 
ترانه را در یک برنامه زنده تلویزیونی 
پربیننــده اجرا می کــرد و به همین 

دلیل، بازتاب خبری زیادی داشت.
شهیار قنبری، ترانه سرای »کودکانه« 
که از چهره های شاخص ترانه نوین 
ایران محســوب می شــود، با انتشار 
پیامــی نوشــتاری در شــبکه های 
اجتماعی، به شدت به بنیامین بهادری 
برای دست بردن در این ترانه و تغییر 

بخش هایی از آن اعتراض کرد.
شــهیار قنبری در بخش از این پیام 
می نویســد: »من، شاعر قدغن یک 
زندگی ترانه ام کــه نمی توانم ترانه 
هایم را با صدایم منتشر کنم. صدای 
من قدغن است؛ اما استفاده غیرقانونی 
و نامشروع از کارهایم به دست  شما و 
دیگر برادران، آزاد آزاد اســت. تا کجا 
می خواهیم به این بازی زشت و این 

جنگ نابرابر ادامه بدهیم.«
بســیاری از کاربران ایرانی با انتقاد از 
بنیامین بهادری به خاطر تغییر ترانه 
و موســیقی، اجــرای ضعیف و عدم 
کسب اجازه از پدیدآورندگان  این اثر، 
خواستار عذرخواهی او  از این حرکت 

زشت و غیراخالقی شدند.
جالب این جا اســت کــه بنیامین 
بهادری در همین برنامه تلویزیونی و 
در گفتگو با مهران مدیری، یادآور می 
شود که در دوران فعالیت های هنری 
خود هیچ ترانــه ای را کپی نکرده و 
بدون رضایت آفرینندگان، هیچ اثری 

را اجرا نکرده است.
این نخستین بار نیست که ترانه های 
فرهاد در صدا و ســیمای جمهوری 
اسالمی پخش می شود و در گذشته 
نیز برخی آثار او با استفاده از تصاویر 
بی ربط و تزئینی در تلویزیون پخش 

شده است.
هرچند که پس از شکایت پوراندخت 
گلفام، همســر این خواننــده فقید، 
دادگاه حکــم بــه ممنوعیت پخش 
آثار فرهاد داد، ولی اجرای کودکانه با 
تغییر ترانه و موسیقی در یک برنامه 
تلویزیونــی، بدعت تــازه ای در این 
رسانه حکومتی محسوب می شود که 
موجب خشم و ناراحتی مردم و اهل 

فرهنگ و هنر شده است.
بنیامین بهــادری این ترانــه را که 

بــه »بوی عیدی« نیز شــهرت دارد 
و در گذشــته توســط فرهاد مهراد، 
خواننده فقید ایرانی، خوانده شــده 
است، به صورتی نامتعارف و با تغییر 
بخش هایی از ترانه و موسیقی اصلی 
اجرا کرد که این امر باعث شــگفتی 

بسیاری از هنردوستان شد. 
منفــردزاده؛  اســفندیار  اســتاد 
موسیقی دان، آهنگ ساز و تنظیم کننده 
پیشکسوت ایران به اجرای ترانه  »بوی 
عیدی« ، فرهاد مهراد توسط بنیامین 
بهــادری؛ خواننده پــاپ، در برنامه  

دورهمی واکنش تندی نشان داد.
همین یکی دو شب گذشته، »بنیامین 
بهادری« مهمان برنامه ی »دورهمی« 
مهران مدیری بــود تا از فعالیت ها و 
حاشــیه های  زندگی اش بگوید. این 
امری معمول اســت در برنامه ای که 
»مهران مدیری« مجری آن باشد؛ اما 
اجرای ترانــه ی »بوی عیدی« )با نام 
اصلی کودکانه( توسط این خواننده که 
با تغییر بخش هایی از شعر همراه بود، 
حاشیه های بسیاری را به وجود آورد و 
منجر به اعتراض ترانه ُسرا و آهنگ ساز 
این اثر شد. آهنگی که چند سال قبل 
به صورت سراسری پخش شده بود و 
در همان زمان هم اعتراضاتی را رقم 
زد، حاال با اجرای مجــدد در برنامه 
پربیننده نوروز، به شدت خبرساز شد؛ 
اســفندیار منفردزاده با انتشار متنی 

خطاب به بنیامین نوشت:
خطاب به آقای بنیامین!

آقای بنیامین! شــما در دستبرد به 
آهنگ من و شــعر شــهیار قنبری 
بی شــرمی کرده اید. چنان بی شــرم 
که مــن در این ایام تلخ تر از زهر هم 

سکوت را جایز ندانستم. 
خطاب من به شما باشد، اما امید دارم 
صدای مرا کســانی از هم سلیقه گان 

شما هم بشنوند. 
همین ابتدا تأکید کنم که کار شــما 
دستبرد و ســرقت است و هیچ چیز 
دیگری نیست؛ یعنی رواست که شما 

را »سارق« بنامم.
»ســلیقه« مفهومی نسبی ست، اما 
اعتماد به نفس در بی سلیقه بودن، به 

طور مطلق شرم آور است.
چهل ســال اســت که روزانه چهل 
تریبــون و چهــل دوربین، شــما و 
امثال شــما را زیر نــور گرفته اند. در 
عزاداری های رسمی سیاه می پوشید 
و در زیر نور جشن هایشان، رنگارنگ 
می شوید؛ با این همه همچنان چشم 
به تتمه سرمایه ی ما دارید؟ ما که نام 
و چهره مان ممنوع است، اما آثارمان 
دم دســِت همگان! آنهــا را نه برای 
ِصلّه و عنــوان، که برای همین مردم 
ساخته ایم. عاشقانه به عشق عمومی 
می اندیشیدیم و خوشبختانه بهترین 
ارج و اجــر را هم از نســل های بعد 

گرفته ایم که ما را در خصوصی هایشان 
می شنوند. چه خوب که همگان ما را 
بشنوند، اما چه بد که بی همه کسان به 

آنها دستبرد بزنند.
شرم کنید!

و تلخند اینکه نتیجه ی ســرقت تان، 
کوس رسوایی پرصدایی را از شما بر 
سر بازار آورد! عجب سلیقه  ی مبتذلی 
در دستبرد به شعر شهیار! چه کراهتی 

در بازاجرا و خواندن آهنگ من!
آقای محترم! این ســلیقه ی زشت از 
کجا بر ذهن شما و امثال شما نشسته 
که زیبایــی را تحمل نمی کنید؟ چه 
اصراری به تخریــب یادگاری هاِی از 
سرنِد تاریخ رد شــده؟ چه عالقه ای 
به تخریب گوش و هوش و سلیقه ی 

عمومی؟
ترانــه ی »کودکانــه« در زمان خود 
دست و سطح سلیقه ی مردم را گرفت 
و باال کشاند. دانسته شد که با زیبایی 
هم می شــود خاطره داشت؛ و حاال 
شــما »پاِی منبر قدکشیدگان«، به 

هیچ زیبایی ای رحم نمی کنید؟
شــک ندارم که اگر مأموریت تبلیغ 
سیاهی و زشتی را هم  داشتید چنین 

ماهرانه عمل نمی کردید!
این چه سّمی ست در ذهن شما که 
امر را بر شما مشتبه کرده »با زیبایی ها 
عکس گرفتن، یعنی زیبا شدن«. آینه 
دوای درد شما و تفکر شماست. شبیه 
آن صحرانشین شده اید که خزنده ی 
بیابانــی را به بادیه ی خورش دیگران 
انداخت و فریاد زد: »من هم شریک!«.
شرم کنید. قد بکشید! خودتان باشید! 
خودتان بســازید ، اما مــدام از خوِد 
قبلی تان عبور کنید! به جای شراکت 
طلبیدن در زیبایی هاِی خاطره شده، 
درس  گذشــته  زیبایی آفرینــان  از 
بگیرید. رســم زیبایی آفرینان تاریخ 
همین بوده؛ هم چنــان که ما نیز از 
بزرگان پیش از خودمان یاد گرفتیم 

و عاشقانه چیزی بر آن افزودیم.
این نوشــته ی من خطاب به شــما 
و همفکران شــما می توانســت پر از 
مهر و عشــِق پدری به فرزند برومند 
و دانســته ی خود باشد. می شد شما 
احتــرام ما را نگاه داریــد و ما نیز در 
اجراهای شــما، ایستاده برایتان کف 
بزنیم! بِد حادثه آنکه تاریخ آن ملک 

این آرزوها را از ما گرفت. 
امــا چــه جای حســرت؟ اگــر در 
سرزمین مان نیستم، باز هم زیباترین 
فرزندان آنجا، کارهای ما را در خیابان 
می خوانند و عاشــقانه مــا را بارانی 

می کنند!
شرم کنید و دسِت کم پای اجرای آنها 
بایستید و باران بخورید! شاید کمی 

شسته شوید!

اسفندیار منفردزاده- نوروز ۱۳۹۹
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نگاهی به کتاب »پایان بیماری های واگیر«

وقتی سیاستمداران از خواب پریدند
پیشــگویی دکتر کویک، متخصص 
بهداشــت عمومی و مدرس دانشگاه 
 هــاروارد، در این کتاب که دو ســال 
قبل از عالمگیر شدن ویروس کرونا، 
آن را با همکاری یکی از ویراســتاران 
پیشــین »مجله بازرگانی هــاروارد« 
نوشت، به اندازه کافی روشن و هشدار 
دهنده است. به گفته او، »در طول ۳5 
سال تجربه کاری ام در بخش بهداشت 
عمومی، هیچــگاه این قدر مضطرب 
نبــوده ام. جهان با فاجعــه عالمگیر 
بالقوه ای رو به روســت که نظیر آن را 

قبالً ندیده است.«
ایــن فاجعــه چیــزی جز شــیوع 
بیماری هــای واگیــر نیســت. او به 
بیــل گیتــس، بنیانگذار شــرکت 
که  می کند  اشــاره  مایکروســافت، 
در ســال 20۱۶ پیشــبینی کرد که 
»امکان وقوع بیماری های واگیر مانند 
آنفلوآنزای اســپانیایی ســال ۱۹۱۸ 
که موجــب مرگ 50 میلیون نفر در 
سراسر جهان شــد، امروز نیز وجود 
دارد... بیماری ابوال نشــان داد که ما 
برای جلوگیــری و مهار بیماری های 

واگیر آماده  نیستیم.«
این عــدم آمادگی، اکنــون خود را 
در واکنش هــای دیرهنگام دولت ها، 
دستکم گرفتن خطر شیوع کرونا، و 
عدم سرمایه گذاری در نظام بهداشتی 
نشان داده است. در یک دهه گذشته، 
دولت ها با وجود آگاهی از امکان شیوع 
ویروس هایی چون ســارس و ابوال، از 
هزینه های بهداشــت عمومی زیر نام 
»کاهش کســری بودجه« کاستند و 
اکنون پیشرفته ترین بیمارستان های 
جهان بــا کمبود امکانات پزشــکی 
مواجهند. رهبران سیاسی که تا همین 
یک مــاه پیش هیچ برنامه و تدبیری 
برای مهار ویروس کرونا نداشــتند، 
با توهم محض تصــور می کردند که 
چنیــن بیماری ای به کشور هاشــان 
سرایت نخواهد کرد. این نکته همان 
قدر در مورد ایران صادق اســت که 
در مورد آلمان، ایتالیا، ایاالت متحده 

و مکزیک.
دکتــر کویک به برخــی از رهبرانی 
خالد خسرو )ایندیپندنت فارسی(اشاره می کند که در مورد ویروس های 

احسان عابدی )ایندیپندنت فارسی(

در بی معنایی یک ویروس
چرا باید نمایشنامه اوژن یونسکو 

را همین امروز خواند

نیم قــرن پیــش، زمانی کــه اوژن 
یونسکو »بازی کشتار« را می نوشت، 
نگاهش به رخدادهای ســال ۱۶۶5 
در لنــدن بود؛ روزگار طاعون و مرگ 
ســیاه که دانیل دفو جزئیاتش را در 
»یادداشت های ســال طاعون« ثبت 
کــرده اســت. همه این پنــج دهه، 
تماشــاگران »بازی کشــتار« گمان 
می بردنــد آن چــه بر صحنــه تئاتر 
می بینند، در گذشته دفن شده است 
و امکان تکرار ندارد یا تابلوهایی ست 
اغراق شــده و آفریده ذهن پوچ گرای 
هنرمندی که از پیشگامان تئاتر ابزورد 
به شمار می آید. اما آن  چه در ماه های 
آخر 20۱۹ در چیــن و این ماه های 
آغازیــن 2020 در بقیــه جهان رخ 
داد، نشــان داد که »بازی کشتار« نه 
روایتی متاثر از گذشته، بلکه حدیث 
آینده و همین امروز بوده است. پوچی 
آن نیز نه ناشــی از نگاه تلخ و سیاه 
نویســنده، بلکه از موقعیت ابزوردی 
بوده که شــیوع یک بیماری مسری 
در جامعه انسانی می تواند پدید بیاورد؛ 
صحنه هایی که امروز هم کم و بیش 
تکرار می شود، گاه به همان سیاهی و 

به همان بی سرانجامی.
و  لدربرگ، زیست شــناس  جاشــوا 
برنده نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال 
۱۹5۸، می گوید: »بزرگ ترین واقعیتی 
که ادامه ســلطه بشر بر این سیاره را 

تهدید می کند، ویروس است.« 
می دهد،  هشــدار  لدربــرگ  آن چه 
تفاوتی بنیادین با بسیاری از روایات 
مذهبی و کهن دارد که آخرالزمان را 
پیامد گناهان انسان می دانند؛ انسانی 
که سرآخر شعله های جنگی ویران گر 
و بزرگ را برمی افروزد. اما لدربرگ از 
منظر علم و آن چــه قابل آزمایش و 
اثبات است، بحث خود را پیش می برد. 
جمله هشداردهنده او نیز پیش درآمد 
فیلمی علمی تخیلی محصول ســال 
 ،)Outbreak( »۱۹۹5 است، »شیوع
با بــازی داســتین هافمــن، کوین 
اسپیســی و مورگان فریمن، که این 
روزها با ظهور ویروس کرونا و بیماری 
کووید-۱۹ اقبال دوباره ای یافته است، 
چنان که جزو ســه فیلــم پربیننده 
نتفلیکس شده است. فیلمی پرماجرا 
و مبتنی بر تئــوری توطئه که مانند 
بسیاری دیگر از آثار هالیوودی، علم را 
از آن آمریکا می داند و شّر و نجات را 
هم توامان در همین سرزمین پهناور 
و در دســت ضدقهرمانان و قهرمانان 

آمریکایی.  
اما نمایشنامه اوژن یونسکو نه روایت 
قهرمانان است و نه ضدقهرمانان و نه 
قرابتی با تئوری توطئه و بازی گردانان 
پشــت صحنه دارد، بلکــه تنها یک 
بازی گردان دارد و آن هم مرگ است؛ 
مرگی که یکی از یکشنبه های سال در 
بازارِ روز یک شهر ناشناس، به ناگهان 
سرمی رســد و با سرعت تمام شهر را 
از آن خود می کند. یونسکو رفتارهای 
آدم ها را در ایــن موقعیت مهیب به 
تماشا می نشیند؛ موقعیتی که قوانین 
مرســوم و هنجارها به سرعت رنگ 
می بازنــد و جــای آن را غریزه برای 

حفظ بقا می گیرد.
حسینعلی  کتاب،  فارسی  مترجمان 
طباطبایی و زنده یاد داود رشــیدی، 
در مقدمه نمایشــنامه که انتشارات 
»دید« اول بار سال ۱۳7۸ در تهران 
منتشرش کرده است، می نویسند: »در 
این شهر مصیبت زده، بیماری در ابعاد 

گوناگون موجب خسران هایی می شود؛ 
خسران های جسمانی و خسران های 
اخالقــی. مالحظه کاری های اخالقی 
و حجب و حیا در بیان احساســات 
از بیــن می رود و لحظه مرگ، لحظه 

حقیقت گویی است...«  
»بــازی کشــتار« مشــتمل بر ۱7 
صحنه اســت با آدم هایــی که اغلب 
هیچ نامی ندارنــد، جز عنوانی که بر 
موقعیت اجتماعی شــان داللت دارد، 
یا مشــخصه های ســنی و جنسی؛ 
»مــرد جــوان«، »دختر جــوان«، 
»صاحبخانه«،  »پیرمرد«،  »پیرزن«، 
»خدمتکار«، »کارمند شــهرداری«، 
»زندانــی«، »دکتر«، همــه و همه، 
قرار است که بمیرند. از این رو، تمام 
انگاره هایی که مبنای جداسازی قرار 
می گیرد و شــیوع مــرض را به آن 
»دیگری«، آن گــروه بیگانه با »ما« 

نسبت می دهد، یکسره لغو و بیهوده 
می شــود. چنان که امروز تئوری های 
توطئه ای که سیاستمداران و رهبران 
چیــن و ایــران و روســیه و آمریکا 
می بافند، بی معنی ست و قصه گویی ها 
نمی تواند  بیولوژیک«  درباره »جنگ 

از صالبت مــرگ که بر جهان خیمه 
زده اســت، بکاهد. یونسکو در »بازی 
کشــتار«، خارجی و خودی، فقیر و 
غنی، حاکمــان و مخالفان، زندانی و 
زندان بان، پزشک و بیمار، پیر و جوان، 
همگــی را در معــرض اپیدمی قرار 

می دهد و عدالت را به یکسان درباره 
همه به کار می بندد. 

شــهر در دوره رونق و شکوفایی خود 
قــرار دارد کــه یکباره عــذاب نازل 

می شود:
»کارمند  شهرداری - این مرض دور 

زمین می گردد و به شهر یا کشوری 
که خوشبخت است نازل می شود. بله، 
در زمانی کــه از نظر تاریخی در اوج 
شکوفایی است، در زمانی که هیچ نوع 
دلیلی برای تــرس بروز مرض وجود 
ندارد... غیرقابل تصور بود که نوبت ما 

شده باشد...« 
از این رو نیز »بازی کشــتار« بسیار 
متناسب با امروز می نماید، چنان که تا 
دیروز صندوق بین المللی پول و بانک 
اقتصادی سریع  جهانی نوید رشــد 
می دادند، اما با جهان گستری ویروس 
کرونا، یک همه گیــری که صنایع را 
خواباند، تولید را متوقف کرد و محله ها 
و شهرها را محصور و قرنطینه ساخت، 
همه پیش گویی ها دود شد و هوا رفت.   
دروازه های شــهر در »بازی کشتار« 
بســته اســت، ارتش آن پشــت به 
نگهبانی نشسته، و مردم راه گریزی 
به بیــرون ندارند. نمایش، ســینما، 
مهمانی، گشــت و گــذار، همه چیز 
ممنوع اســت. زمان ابتالست و شهر 
در قرنطینــه کامل به ســر می برد. 
متخلف عقوبت خواهد شد، و عقوبت 
کار نیز همان چیزی ســت که شهر 
می خواهــد از آن بگریزد، یعنی خود 
مرگ. تناقض یا »پارادوکس« ماجرا 
اصال در همین جاست. شخصیت های 
نمایشــنامه، هر چه بیشــتر سعی 
می کنند از مرگ فــرار کنند، مرگ 
به آنها نزدیک تر می شود. در پناهگاه، 
بیمارستان، پشت درها و پنجره های 
چفت و بست شــده، مرگ همه جا 
ســاری و جاری ســت. گاه به شکل 
مرض، و گاه به شــکل گلوله اسلحه 

پلیس:
»شــخصی می خواهد از خانه خارج 
شــود. پلیس با هفت تیر او را تهدید 
می کنــد و  می گوید بیــرون آمدن 
قدغن اســت. او در را دوباره می بندد. 
همان مرد را می بینیم که می خواهد 
از پنجــره بیرون بیایــد. پلیس او را 
هدف قرار می دهد و مرد مزبور مثل 
داخل  به  عروسک خیمه شــب بازی 

منزل می افتد.« 
انزوای مطلق، زیســتن در جزیره ای 
جدا افتــاده از جهان کــه بال بر آن 
نازل شــده است، قواعد خود را پدید 
می آورد. جی جی باالرد، نویســنده 
بریتانیایی در رمان »برج« )۱۹75(، 
ارتباط ساکنان یک ساختمان بزرگ 
را با جهان خارج به کلی قطع می کند. 
نتیجه، یک فاجعه است که با گذشت 
زمــان تمــام طبقــات و واحدهای 
ســاختمان را فرامی گیرد و آن را به 
قتل گاه ساکنانی بدل می سازد که به 
دنبال نجات فردی، از هیچ امر تباهی 
فروگذار نیســتند. پنج سال قبل از 
باالرد، اوژن یونســکو همین آزمایش 
را بر روی شــخصیت های نمایشنامه 
خود پیاده کرده بود. قواعد اجتماعی 
و نظام اخالقی در »بازی کشتار« به 
یک بــاره فرو می ریزد و شــهر را زیر 
آوار خود مدفون می سازد. بدین پایه، 
مرگ معنایی جدید می یابد، معنای 

بی معنایی.
»بازی کشــتار« تابلوهایی اغلب پر 
از خشــونت اســت با تم تنازع بقا. 
پوچ ترین کالمی نیز که سراســر اثر 
طنیــن می افکند، فریــاد »کمک« 
اســت که همواره بی پاسخ می ماند. 
گو این که یونسکو، دیدگاه لدربرگ 
را به چالش بکشد؛ آن چه ادامه سلطه 
انســان بر زمیــن را تهدید می کند، 
تنها و تنها خود انســان اســت و  نه 
ویروس. بی خود نیست که نویسنده 
در»بازی کشتار« برای مرگ شمایلی 
انسانی قائل می شود و او را به هیبت 
راهبی سیاه پوش نشان می دهد؛ یگانه 
شــخصیتی که از آغاز تــا پایان کار 

حاضر و باقی است، زنده و جاودانه.

کشــنده واگیر، به جــای داده های 
علمی، به خرافات و بازی های سیاسی 
توســل جســته اند. او از تابو امبکی، 
آفریقــای جنوبی،  رئیس جمهوری 
یاد می کند کــه در میانه بحران ایدز 
در آفریقا، مدعی شد که این بیماری 
»توطئه نیروهای اطالعاتی آمریکا به 
نفع شرکت های داروسازی غربی... و 
انتقام سفیدهای عصر اآارتاید« است 
که می خواهند »آفریقایی ها را موش 
آزمایشــگاهی خود سازند.« این ادعا 
جان بسیاری از بیماران ایدز را در آنجا 

به خطر انداخت.
 این روزها مقامات ایرانی و چینی هم 
در پس شــیوع ویروس کرونا دست 
اجنه و توطئــه خارجی را می بینند؛ 
همــان طور که دونالــد ترامپ برای 
انداختــن تقصیــر کل وضعیت به 
دوش چین، روی استفاده از »ویروس 
چینــی« تاکید دارد. ولــی واقعیت 
این اســت که این رهبــران از خود 
سلب مســئولیت می کنند. رهبران 
ایــران و آمریکا به صورت یکســان 
خطر شــیوع کرونا را در آغاز دستکم 
گرفتند، و همانند کره جنوبی، تدابیر و 
آمادگی های الزم مانند قرنطینه کردن 
شهرها و افزایش ظرفیت بیمارستان ها 

و کادر پزشکی را در پیش نگرفتند.
دکتر کویک تاکید دارد که شــیوع 

ویروس های خطرناک ممکن اســت 
از هــر نقطه دنیــا آغاز شــود و به 
جاهای دیگر ســرایت کنــد و برای 
همین، دولت ها، بــه ویژه دولت های 
ثروتمند، باید بر راهبردها و راه کارهای 
در  پیشــگیری  و  ســرمایه گذاری 
کشورهای مبدا شــیوع ویروس های 

خطرناک تمرکز کنند.
به علت بروز و شــیوع ویروس کرونا، 
این روزها روی عادات غذایی چینی ها 
بحث های زیادی درگرفته اســت که 
برخــی از آن ها توام بــا واکنش های 
متخصصان  البته،  است.  نژادپرستانه 
بیماری هــای واگیر بــاور دارند که 
ویروس هــای ایدز، ســارس و ابوال و 
اکنون کرونا، از حیوانات وحشی مانند 
میمون و خفاش به انســان سرایت 
کرده اســت. از نظر دکتــر کویک، 
مردمــی در آفریقا و آســیا، از جمله 
به دلیل فقر، از گوشت این حیوانات 
استفاده می کنند که موجب سرایت 
بیماری هــای آن ها به مردم و جوامع 
دیگر می شــود. به گفته او، »شما در 
رســتوران های روســتا های فقیر در 
منطقه اســتوایی غرب آفریقا نباید 
انتظار استیک خوشمزه داشته باشید. 
نهایت خوشبختی شما یافتن خوراک 
مرغ و خورش گوشــت بز در منوی 
غذاســت. از ایــن رو، منبع پروتئین 

حیوانی در دسترس، حیوانات وحشی 
جنگلــی... مانند میمــون، خفاش و 

سنجاب است.«
دکتر کویــک هشــدار می دهد که 
بــا افزایش جمعیت در کشــورهای 
آفریقایــی، اتکای مردم به گوشــت 
حیوانات وحشــی بیشتر خواهد شد. 
پیشبینی می شود که جمعیت جهان 
تا ســال 2050 به ۹ میلیارد خواهد 
رســید که نیم آن در آفریقا خواهد 
بود. علیرغم حس مشمئز کننده ما، 
آفریقایی  دکتر کویک می گوید یک 
فقیــر در انتخاب میان گرســنگی و 
بیماری واگیر، کباب میمون یا خفاش 

را ترجیح می دهد.
البته، او شــکی ندارد کــه باید این 
فرهنگ غذایی تغییر کند، اما این کار 
نیازمند تقویت اقتصاد کشورهای فقیر 
آفریقایی و ترویج فرهنگ گوشتخواری 
کم خطر در آن مناطق است. در کنار 
بهداشــتی  نظام های  تقویــت  این، 
کشورهای فقیر در آسیا و آفریقا نیز 
مهم اســت. دکتر کویک پیشــنهاد 
می کند که کشورهای ثروتمند غربی 
باید دستکم هفت میلیارد دالر ساالنه 
روی نظام بهداشتی کشورهای فقیر 
ســرمایه گذاری کنند. بــا توجه به 
اختصاص نزدیک به چهار هزار میلیارد 
دالر برای مبارزه بــا ویروس کرونا و 
احتمال رکود اقتصادی جهانی، مبلغ 
هفت میلیارد دالر پول زیادی نیست.

ایــن نکته را نیز نبایــد از یاد برد که 
اختصاص پول برای کشورهای فقیر، 
کافی نیســت. به گفته دکتر کویک، 
دولت هــا قبل و بعد از شــیوع یک 
بیمــاری واگیر، باید بحــران را قویاً 
مدیریت کنند، نظام بهداشتی خود را 
قوی سازند، برای پیشگیری، کشف و 
واکنش سریع به بیماری واگیر اولویت 
قایل شوند،  اطالع رسانی شفاف و به 
انجام دهند، به سرمایه گذاری  موقع 
هدفمنــد، به خصوص روی کشــف 
داروهای ضد ویروس های واگیر، اقدام 
کنند، و به بســیج شهروندان و جلب 

همکاری شان بپردازند.
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2018 & 2019

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

306-150 E. 15th St., 
North Vancouver

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

#2- 250 E Keith Rd.,  
North Vancouver

$1,029,000

612-1500 Ostler Crt., 
North Vancouver

$899,000

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000

منزل زیبای چهار خوابه با 2 سرویس حمام،
2262 اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت 7200 اسکورفیت،

در یکی از مناطق بسیار زیبای نورت ونکوور

4640 Highland Boulevard,  North Vancouver

$1,299,000

با بیش از 30 سال تجربه کار در کانادا



2۹29 Issue 1470 Friday April 3, 2020شماره ۱470 جمعه ۱5 فروردین ۱۳۹۹

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

Edgemont Village

778-558-8272

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام،
622 اسکورفیت، با نقشه بسیار خوب،

 سنگ گرانیت،  استینلس استیل اپالینسس،
کفپوش چوبی، الندری داخل واحد،

بالکن بزرگ،  نزدیک به کلیه امکانات رفاهی و مراکز 
خرید،  ساختمان دارای سالن میهمانی سرپوشیده در 

فضای باز و باربیکیو، و محل بازی کودکان می باشد.

#1501-958 Ridgeway Ave., 
Coquitlam

$498,000

منزل دو طبقه پنج خوابه با 2 سرویس کامل حمام،
 به مساحت 228۹ اسکورفیت،

 در زمینی به مساحت 8000 اسکورفیت، 
بسیار روشن و آفتابگیر، با پنجره های بزرگ، 

سقف جدید، دریکی از مناطق مرکزی کوکیتالم،
 نزدیک به مدارس و پارك 

1921 Orland Drive, 
Coquitlam

$1,190,000
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

جلوگیری از احساس تنهایی
 در دوره خانه نشینی

در ایــن روزها که در امــان بودن از 
کروناویروس به دغدغه بســیاری از 
مردم تبدیل شده، نباید سالمت روان 

را فراموش کنیم.
مجله ساینتیفیک امریکن در مقاله ای 
به بررســی اثرات احساس تنهایی بر 
ســالمت روان پرداخته و یک سری 
پیشنهاد را به خوانندگان برای تقویت 
ارتباطات انســانی در ایــن روزهای 
کرونایی پیشــنهاد می کند. برگزیده 

این مقاله را با هم می خوانیم:
هر روز که می گذرد، بر تعداد افرادی 
که بــه خاطر قرنطینــه و یا رعایت 
فاصله گیــری اجتماعــی، از خانه یا 
محیط زندگی خود بیرون نمی آیند، 
افــزوده می شــود. این روند ســبب 
می شــود که کووید-۱۹ نه تنها فقط 
یک تهدید برای سالمت جسمی، بلکه 
عاملی ناخوشایند در تضعیف سالمت 

روانی شهروندان هم باشد.
این روزها، پژوهشــگرانی در سراسر 
دنیا به بررسی کروناویروس مشغولند. 
اما سال هاست که اثرات مختلفی که 
انزوا و تنهایی می تواند بر جســم مان 
بگذارد، مورد مطالعه دقیق قرار گرفته 
است. احتمال سرماخوردگی، گرفتار 
شدن به افسردگی، بیماری های قلبی، 
کاهش توان ذهنی و نیز کاهش عمر 
برای افرادی که احســاس می کنند 
ارتباط اندکی با دیگران دارند، بیشتر 
از ســایرین اســت. در واقــع، اثرات 
بلندمدت احساس تنهایی، مشابه اثر 
مصرف دخانیات و یــا اضافه وزن بر 

سالمت است.
مطالعه ای که نتایجش در ماه ژانویه 
منتشر شد نشــان می داد بین 50 تا 
70 درصد از افراد مورد بررســی در 
گروه های مختلف ســنی در ایاالت 
متحده، دچار احساس تنهایی بودند. 
همچنین درصــد حضور افــراد در 
نظیر  اجتماعی  فعالیت های مختلف 
باشگاه های ورزشــی یا فرهنگی و یا 
گروه های داوطلبی طی دهه اخیر از 
75 درصد به 57 درصد کاهش یافته 
اســت. در واقع، حتی پیش از اینکه 
بخواهد محدودیت های  کروناویروس 
اجتماعی برایمان ایجاد کند، بخش 
قابل توجهــی از مردم از ســالمت 

اجتماعی الزم برخوردار نبودند.
با وجود اینکه دوری گزینی فیزیکی، 
بهترین واکنش ممکن به همه گیری 
کروناویروس است، اما باید رویکردی 
دقیقا عکــس را در قبال همه گیری 
تنهایی در پیــش بگیریم. اما چطور 
می تواند حین مراقبت از خود در برابر 
کووید-۱۹، به سالمت اجتماعی هم 

پرداخت؟
بهتریــن راه برای این کار، اســتفاده 
از همین وســیله ای اســت که برای 
خواندن ایــن مقاله از آن اســتفاده 
می کنید! مدت هاست فناوری، متهم 
شــماره یک در ایجاد حس تنهایی 
به شمار می رود، زیرا بسیاری از ما به 
جای تعامل رودررو با دیگران، ترجیح 
می دهیم وقت مان را در شــبکه های 
اجتماعــی بگذرانیم. بــا این وجود، 
برخی مطالعات نشان می دهد »نحوه« 
استفاده از شــبکه های اجتماعی، به 
مراتب مهم تر از »میزان« استفاده از 

آنهاست. همه ما می توانیم یک سری 
عادت های دیجیتــال را در خودمان 
تقویت کنیم که در نهایت به تقویت 
ارتباطات انســانی مان بیانجامد. این 
امر به ویژه در این روزها که ارتباطات 
انسانی به شــکلی ناخواسته کاهش 

یافته، بیشتر اهمیت دارد.
خواه در قرنطینه به ســر می برید، یا 
اینکه دورکاری دارید و یا حتی ترجیح 
می دهید صرفا از خانه بیرون نروید، 
زمان خوبی است که بیاموزید چطور 
می توان از رســانه های اجتماعی به 

شکلی سالم تر استفاده کرد.
پیشــنهادات زیر می توانــد برایتان 

سودمند باشد:

دیدار رودررو از دور

بهترین شــیوه ارتبــاط از راه دور با 
دیگران، اســتفاده از تماس تصویری 
اســت، زیرا حالت چهره، زبان بدن و 
برخی دیگر از عوامل مهم غیرکالمی 
دیگــر، همگی از اهمیــت زیادی در 
ایجاد پیوند و ارتباط عمیق تر بین افراد 
برخوردار است. تا جایی که می توانید از 
تماس تصویری و یا پیام های ویدئویی 

برای ارتباط با دیگران استفاده کنید.

مهربانی یک دقیقه ای

دریافت تعداد زیــادی »الیک« زیر 
پست هایمان در شبکه های اجتماعی، 
ســبب ترشــح ناگهانی دوپامین و 
در نتیجه، احســاس ناگهانی شادی 
می شود. اما دریافت یک پیام و یا ایمیل 
حاوی تشکر صادقانه و یا تحسین، به 
مراتب انسانی تر و حس شادی ناشی 
از آن هم بــه مراتب طوالنی مدت تر 
اســت. نکته جالب اینجاست که این 
کار، وقت زیادی هم نمی گیرد. وقتی 
پســت های کاربران را در شبکه های 
اجتماعــی می بینید و می خوانید، بد 
نیست هر از چند گاهی، چند کلمه یا 
جمله محبت آمیز هم برایشان ارسال 

کنید. هر چه باشــد، ایــن روزها که 
انزوای اجتماعی زیاد شــده، همه ما 
کمی بیشتر نیازمند محبت هستیم تا 
بهتر بتوانیم با اضطراب هایمان روبرو 

شویم.

پیوســتن به جمع افرادی با عالیق 
مشابه

اساس ارتباط اجتماعی با سایر انسان ها، 
داشتن برخی مشابهت هاست. تعداد 
زیــادی گروه های آنالیــن از افراد با 
عالیق و شرایط مشابه وجود دارد که 
در آن به بیان دیدگاه ها و احساسات 
خود می پردازند. شــما هم می توانید 
در ایــن گروه ها حضور یافته و به این 
ترتیب، بیشــتر با افرادی که تفکر و 
شرایطی مشابه خودتان دارند، تعامل 

کنید.

گسترش دهید یا عمق بخشید

دو راه بــرای غلبه بــر حس تنهایی 
وجــود دارد که یکــی تقویت روابط 
فعلــی و دیگری هم شــکل دهی به 
روابط جدید است. نگاهی به وضعیت 
فعلی ارتباط تان با ســایر افرادی که 
می شناســید بیاندازید و ســپس از 
ابزارهای دیجیتال بــرای تقویت آن 
استفاده کنید. برای نمونه، می توانید 
با یکی از دوستان و یا اقوام که مدتی 
از او بی خبر بودید، تماس گرفته و با 
او صحبت کنید. همچنین می توانید 
با افراد جدیدی آشــنا شده و دامنه 

ارتباطات تان را گسترش دهید.
در همه گیــری کروناویروس دیدیم 
که ارتباطات انســانی می تواند سبب 
گســترش بیماری شــود. اما همین 
ارتباطات ســبب تقویت سالمت هم 
می شــود. بیایید از این فرصت ایجاد 
شده برای بهره گیری درست از فناوری 
اجتماعی مان  به منظــور ســالمت 

استفاده کنیم!

همه چیز درباره »آفت دهانی«
 یک زخم باستانی پر دردسر

آفت بدون شــک شایع ترین و دردناک ترین زخمهای 
حفره دهان اســت و افراد بســیاری بطــور روزمره با 
دردسرهای ناشــی از آفت دست به گریبان هستند. 
پرسشــی که برای اغلب افراد پیش می آید این است 
که آفت اساسا چیست و چطور ایجاد می شود. مهم تر 
از همه اینکه چطور باید آفت را درمان کرد. اگر شــما 
هم از جمله افرادی هســتید که زیاد آفت می زنند به 
احتمال فراوان پاسخ پرسشهای خود را در این مقاله 

خواهید یافت.

یک زخم باستانی پردردسر

آفت یکی از بیماریهایی است که قرن ها است بشر را 
به دردســر انداخته است. آفت از کلمه یونانی »آفتا« 
به معنی زخم مشتق شده اســت. در کتاب پزشکی 
بقــراط حکیم درباره این بیماری و راههای درمان آن 
صحبت شده است. تحقیقات نشــان داده تقریبا 20 
درصــد از مردم در کل دنیا آفت می زنند. این رقم در 
برخی جوامع 5 درصــد بوده ودر برخی به ۶۶ درصد 
نیز می رسد. بنابراین می توان آن را شایع ترین بیماری 
مخاط دهان در کل دنیا نامگذاری کرد. اغلب مردم تا 

پیش از ۳0 سالگی یکبار آفت را تجربه کرده اند.

آفت چیست؟

آفت زخمی اســت کوچک و کم عمق که در بافتهای 
نرم حفره دهان )مثال داخل گونه، مخاط داخلی لب ها 
یا روی کام نرم( یا در قاعده زبان تشــکیل می شــود. 
برخالف زخمهــای تبخال، آفت هرگز روی ســطح 

خارجی لب ایجاد نشده و مسری هم نیست. 
آفت زخمی اســت گرد یا بیضی شکل که مرکز آن 
سفید یا زرد بوده و حاشیه آن سرخ رنگ است. معموال 
یکی دو روز قبل از تشکیل آفت شما در   همان ناحیه 

احساس سوزش یا خارش خواهید داشت. 
ایــن زخم معمــوال بســیار دردناک اســت و اغلب 
غذاخوردن و گاهی صحبت کردن را با اشــکال روبرو 
می کند. از ابتدای تشکیل آفت تا اواسط دوره آن، درد 
افزایش یافته و پــس از آن به تدریج کاهش می یابد. 
دوره آفت معموال یک و گاهی دو هفته اســت و پس 
از طی این دوره خودبخود بدون برجای گذاشتن اثری 

بهبود می یابد.
آفت ها اغلب کوچک هســتند اما برخــی افراد دچار 
آفتهای بزرگی می شوند که بزرگ تر و گود تر از آفتهای 
کوچک بوده )قطر آن ها بیش از یک سانتی متر است( 
و گاهــی تا ۶ هفته بهبــود نمی یابند. جای زخم این 
آفت ها بعد از برطرف شدن باقی می ماند. حالت دیگر 

آفتهای تبخالی )هرپتیک( هستند. این آفت ها بسیار 
کوچک و نوک ســوزنی بوده و در دسته جات ۱0 تا 
۱00 تایی دیده می شوند. این آفت ها بیشتر در دوران 
پیری بروز کرده و مثل آفتهای کوچک بهبود می یابند. 
توجه کنید که این آفت ها هیچ ربطی به بیماری تبخال 
و ویروس HSV نداشــته و صرفا شکل ظاهری آن 

شبیه زخمهای تبخال است.

چرا آفت می زنیم؟

در واقع باید گفت علت اصلی تشکیل آفت هنوز بطور 
دقیق مشخص نیست. محققان در مطالعات گوناگون 
علل متعددی را برای ایجاد آفت دسته بندی کرده اند. 

برخی از این علل عبارتند از:
- آســیب دیدن خفیف مخاط حفره دهان به واسطه 
درمانهای دندانپزشکی، مسواک زدن شدید، گاز گرفتن 

و خوردن غذاهای داغ، تند و پرادویه
- خمیردندان ها یا دهانشویه های حاوی سدیم لوریل 

سولفات
- حساسیت به برخی غذا ها مثل شکالت، قهوه، توت 
فرنگی، تخم مرغ، مغز ها، پنیر ها و غذاهای خیلی ترش 

و اسیدی
- کمبود ویتامین ب-۱2، زینک )روی(، اسید فولیک 

یا آهن
- وجود هلیکو باک تر پیلوری

- استرس های روحی
- تغییرات هورمونی در بانوان
- آفت عالمتی از یک بیماری

آفت معموال یک بیماری مســتقل است اما در برخی 
مــوارد آفتهای عودکننده متعــدد و بزرگی در دهان 
بیمار تشکیل می شود که می تواند نشانه ای از ابتال به 
یک بیماری دیگر باشد. مثال در بیماری سلیاک که به 
واسطه حساسیت به گلوتن اتفاق می افتد بیمار دچار 
آفتهای عود کننده متعدد می شود. در بیماریهایی نظیر 
بیماری کرون، ســندرم بهجت، اختالل در سیستم 
ایمنی، ضعف سیستم ایمنی در بیماری ایدز بیمار به 
کرات دچار آفتهای بزرگ می شود. این آفتهای متعدد 
و تکرار شــونده از جمله عالیم اصلی تشــخیص این 

بیماری ها محسوب می شود.

چه کسانی بیشتر آفت می زنند؟

آفــت همه افراد را در همه ســنین مبتال می کند اما 
خانم ها چون بیشــتر در معرض کم خونی و فقر آهن 
بوده و تغییــرات هورمونی مداومی را تجربه می کنند 

بیشتر ممکن است دچار آفت شوند. 



۳۱31 Issue 1470 Friday April 3, 2020شماره ۱470 جمعه ۱5 فروردین ۱۳۹۹

تغذیه
خسته شدید و نمی دانید بقیه روز را 
چطور ادامــه دهید. احتیاج به انرژی 
دارید و به خوراکی هاییرو می آورید که 
این انرژی را تأمین کنند. قند، شکالت 

و نوشیدنی کافئین دار شیرین.
به نظر ماجرای آشنایی می آید؟

چه به دلیل عوامل خارجی )همسری 
که ُخر ُخر می کند یا بچه ای که گریه 
می کنــد( یا تنــش و اضطراب های 
زندگی ممکن است تمام شب بیدار 
باشید و خواب تان آشفته شود. وقتی 
به اندازه کافی نتوانید بخوابید، سراغ 
خوراکی هایــی می روید که در حالت 

عادی از آنها پرهیز می کنید.
اگر این اتفاق زیاد بیفتد چه می شود؟ 
آیا به طور اجتناب ناپذیری مدام سراغ 
خوراکی هــای نامناســب می روید و 
احتماالً اضافــه وزن پیدا می کنید؟ 
وقتی هم بخواهید چند کیلویی وزن 
کم کنید آیا حس نمی کنید خستگی، 
انگیزه شــما را برای این کار ضعیف 
می کند؟ آیا داشتن خواب خوب شبانه 
باعث می شود بیشــتر خوراکی هایی 
را بخورید کــه دارای مــواد غذایی 
کمک کننده به کاهش وزن است؟ از 
همه مهم تر، اگر با مشــکالت خواب 
درگیر هســتید و رژیــم غذایی هم 
گرفته اید؛ برای اینکه وضعیت خواب و 
رژیم غذایی تان را بهبود بخشید، باید 

چه کنید؟
بــه پژوهش هــای علمی  با نگاهی 
بــه توصیه هایی برای همه کســانی 
که درگیر این مشــکالت هســتند، 

یافته ایم...

پژوهش های بســیاری ارتباط میان 
خواب و مواد غذایی انتخابی را نشان 

می دهند

در سال 20۱۱، تحقیقاتی که سیستم 
خدمات بهداشت ملی بریتانیا )ان اچ 
اس( انجام داد و در رسانه ها هم بازتاب 
پیدا کرد، به ارتباط میان کم خوابی و 
وزن پرداخت. پژوهشی هم در آمریکا 
بــه ارتباط میان خــواب و اضطراب 
و تالش افــرادی که می خواســتند 
وزن خــود را کاهش دهند، پرداخت. 
تحقیقات قبلی هــم به ارتباط میان 

خواب و چاقی پی برده بود.
نظر سیســتم خدمات بهداشت ملی 
بریتانیا در این مورد چیست؟ با اینکه 
هنوز در این مورد بحث و گفتگو هایی 
وجود دارد اما نتیجه معقول این است؛ 
آنها می گویند:«به نظر می رسد که اگر 
فردی خوب نخوابد و اضطراب و تنش 
هم داشته باشد؛ تبعیت از رژیم غذایی 

الغری برای او سخت تر خواهد بود«.
بــا گذشــت ســال ها، پژوهش های 
بیشتری انجام شــده است و به نظر 
می رســد که به نتایج مشابهی دست 

پیدا کردند.
پروفسور النور اسکات، دیابتولوژیست 
بالینی از دانشگاه لیدز، می گوید:«اگر 
کمبود خواب داشته باشید، از لحاظ 
احساسی آســیب پذیر تر می شوید و 
بیشــتر احتمال دارد که در انتخاب 
خوراکی هایی که می خورید احساسی 
تصمیم بگیرید. معموالً موقعیت چنین 
است که بعضی افراد بچه های کوچک 
دارند و بچه ها شب ها بیدار می شوند 
و این افراد روز بعد میل شــدیدی به 
خوراکی های شیرین و کربو هیدارت ها 
پیدا می کننــد. این خوراکی ها وقتی 
خسته هســتیم، به ما انرژی ناگهانی 
باالیی می دهنــد و حال مان را خوب 
می کنند. بله، خوردن قند حال ما را 
بهتر می کند اما این فقط راهی موقتی 

است، پس می بینیم که کمبود خواب 
انتخاب های احساســی مــا را تغییر 

می دهد«.
اسکات می گوید:« نبود انگیزه و میل 
به خوردن مواد غذایی » سالم« امری 
بیولوژیکی است؛ می دانیم که  کامالً 
اگر بــه اندازه کافی نخوابیم بر میزان 
گرســنگی ما اثر خواهد گذاشــت. 
تحقیقات بر روی میزان گرســنگی 
افراد نشــان می دهد هر وقت خواب 
کم و آشفته ای داشــته اند، احساس 
گرسنگی و اشــتهای بیشتری پیدا 
کردند و پس از خوردن غذا هم کمتر 
احساس سیری کرده اند. ما می دانیم 
که چند هورمون اصلــی در کنترل 
میزان گرسنگی ما نقش دارند. لپتین 
معموالً به ما پیام می دهد که ســیر 
هستیم، اما کم خوابی باعث می شود 
میــزان لپتین کاهش پیــدا کند، به 
همین دلیل اســت که افــراد حتی 
پس از خوردن هم احساس گرسنگی 

می کنند«.

شواهد نشان می دهد خواب ناکافی و 
چاقی با هم ارتباط دارند

آیا اینکه وقتی خسته هستیم سراغ 
خوراکی های نامناســب می رویم، به 
معنای آن نیست که اگر این وضعیت 
تکرار شــود و ما مــدام خواب کافی 
نداشته باشیم، منجر به اضافه وزن و 

چاقی خواهد شد؟
پروفسور اسکات می گوید:« نشانه های 
کافی و آشکاری در مورد اضافه وزن و 
دیابت نوع 2 وجود دارد که می توانیم 
بگوییــم اگر به طــور معمول خواب 
کافی نداشته باشیم، به احتمال زیاد 
مشــکالتی برای ما به وجود خواهد 

آمد«.
تحقیق در این زمینــه را دکتر ارین 
هنلــون، اســتاد و مشــاور تحقیق 
دانشگاه شیکاگو و همکارانش انجام 
داده اند. در ســال 20۱۶، آنها در این 
مورد تحقیق کردند که کمبود خواب 
باعث ایجاد سیگنال های شیمیایی در 
بدن می شود و این سیگنال ها باعث 
می شود افراد میل شدیدی به خوردن 
مواد غذایی دارای کربو هیدرات باال و 

مواد غذایی با چربی زیاد پیدا کنند.
پژوهش های انجام شــده بیشــتر بر 
ایــن محور بــود که چگونــه خواب 
ناکافی بر میزان هورمون های گرلین 
)که باعث احســاس میل و اشــتها 
می شــود(و لیپتین ) باعث می شود 
اثر می گذارد  احساس سیری کنیم( 
امــا در این پژوهش دانشــمندان به 
سیگنال شیمیایی دیگری پرداختند: 
اندوکانابینوئید )ای سی بی( که باعث 
می شــود ما میل شدیدی به خوردن 
غذا های »شــیرین و خوشمزه« پیدا 

کنیم.
در ایــن پژوهــش دریافتنــد که بر 
اثــر کم خوابــی، میــزان ای ســی 
بــی شــرکت کنندگان در آزمایش 
بیشــتر و چنــد برابر شــد. نتیجه؟ 
شــرکت کنندگان میل شــدیدی به 
خوراکی ها و میان وعده های ناســالم 
پیدا کردند چون احســاس ســیری 

نمی کردند.
با بررســی این پژوهش و تحقیقات 
دیگری که انجام گرفت، دکتر هنلون 
می گوید:«من شــخصاً فکر می کنم 
کمبود خواب و بیشتر خوردن با هم 
ارتباط دارند. هــر چه کمبود خواب 
بیشتر باشــدعوامل مؤثر بر افزایش 

میزان چاقی هم بیشتر می شوند«.
این دیدگاه را کارشناســان دیگر هم 

تأئید کردند. دکتر لولیانا هارتچو یکی 
از اعضای کلینیک تحقیقاتی خواب در 
دانشگاه الفبورو، می گوید:«در تحقیق 
بر روی جمعیت های بزرگ تر، خواب 
ناکافــی )خواب با کیفیت بد یا مدت 
زمان کوتاه ( باعث عوارض خظرناک 
و ماندگاری بر ســالمتی می شود. از 
جملــه باعث احتمال بروز و شــدت 
دیابــت، احتمــال تشــدید چاقی و 
بیماری های قلبی عروقی و بازده ذهنی 

کمتر می شود«.
دکتــر هارتچو در زمینه ارتباط میان 
ورزش و رژیم غذایی و خواب تحقیق 
کرده است و توضیح می دهد که این 
»سه گانه تندرســتی« است. توصیه 
او برای کســانی که می خواهند رژیم 
غذایی بهتر و تناســب بدنی داشته 

باشند چیست؟
پیش از آنکــه در پی روشــی برای 
تندرستی باشید ابتدا باید برنامه خواب 
خود را تنظیم کنید. »وقتی بیشــتر 
اســتراحت کنید، بیشــتر می توانید 
فعالیت بدنی کنید، بیشــتر تمایل 
به غذا خوردن در ســاعات مناســب 
شبانه روز دارید و بیشتر احتمال دارد 
که اجازه ندهید خســتگی شدید بر 
انگیزه شــما در ادامه رژیم غذایی اثر 

بگذارد«.

با هشــت  اگر رژیم غذایی دارید، 
وزن  شــبانه روز  در  خواب  ساعت 

بیشتری کم خواهید کرد؟

پس از سال ها تحقیق در زمینه ارتباط 
میان ورزش و تنظیم وزن و تندرستی 
دکتر کریستوفر بی. کوپر از دانشگاه 
کالیفرنیا همراه با تیمی از این دانشگاه 
)با همراهی مجموعه ای از باشگاه های 
ورزشــی( پژوهشــی در زمینه وزن، 

تغذیه، ورزش و خواب انجام دادند.
به مدت ۱2 هفتــه، دو گروه، برنامه 
ورزشــی وغذایی یکسانی داشتند اما 
یکی از گروه ها برنامه آموزش رفتاری 
هم داشت که بیشــترین بخش آن 
شــامل آمــوزش خوابیدن بــود. در 
پایــان پژوهش، گروهی کــه برنامه 
آموزشی نداشت، به طور میانگین ۱،۳ 
کیلوگرم کاهش وزن داشت و گروهی 
که آمــوزش رفتاری دیــده بود 2،۳ 

کیلوگرم کاهش وزن داشت.
دکتر کوپر می گوید:«ما نمی توانستیم 
نشان دهیم که چگونه کیفیت خواب 
را بهبود بخشیدیم اما به طور جالبی 
چگونگی ورزش و کیفیت بدن سازی 
از جمله دریافت اکسیژن و وضعیت 
بدنی افراد را بهبود بخشیدیم. ما شاهد 
بودیم که درصد باالیی از چربی  بدن 
افرادی که برنامه آموزشــی خواب را 
دریافت کــرده بودند، در پایان برنامه 

تمرینات ورزشی، کاهش پیدا کرد«.
البته دکتر کوپــر می گوید هنوز در 
این زمینه باید کارهای بیشتری انجام 
شود. »عقل سلیم به ما می گوید که 
باید ارتباطی میان خواب و تنظیم وزن 
بدن، ورزش و جنبه های رفتاری دیگر 
باشد. بســیاری از پژوهش ها و نتایج 
آنها در مقاالت، به روشنی ارتباط آنها 
را نشــان می دهد اما چالش بزرگ تر 
اثبات رابطه علت و معلولی آنهاست. 
بدون تردیــد نیاز بــه پژوهش های 

بیشتری وجود دارد«.

وقتی خیلی خسته ایم  تا  کنیم  چه 
غذا های ناسالم نخوریم؟

تغذیه  متخصص  پیگوت،  آیسلینگ 
و ســخنگوی انجمن تغذیه بریتانیا، 

می گوید:«ما معموالً مشتاق شنیدن 
پاسخی معجزه آســا هستیم، اما من 
توصیه می کنم کمــی از دورتر نگاه 
و ارزیابــی کنیم و با خودمان مهربان 
باشــیم«. این حرف بــه معنای آن 
نیســت که او توصیــه ای برای زمان 

خستگی های شدید ما ندارد.
او می گوید:«تــالش کنید وعده های 
غذایی خــود را منظم کنید، این کار 
میزان مورد نیاز انرژی بدن شــما را 
تأمین می کند و به شــما این امکان 
را می دهــد که انتخاب های ســالم 
کنید. غذا های ساده و کم درد سری با 
میوه ها و سبزیجات انتخاب کنید. از 
»دمدمی مزاجی« یا رژیم های غذایی 
سفت وســخت« که در نهایت منجر 
به پرخوری می شــوند، پرهیز کنید. 
بنشــینید و با آرامــش از وعده های 
غذایــی خود لــذت ببریــد؛ بدون 

کامپیوتر، تلفن همراه یا لپ تاپ«.
پیگــوت می گوید:«اگر به دنبال مواد 
غذایی سالم و انرژی زا هستید، سراغ 
موادغذایی با شــاخص گلوکز کمتر 
بروید مانند کربو هیدرات هایی با غالت 
کامل، دانه هــا و مغز های خوراکی و 
میوه ها و ســبزی ها. این موادغذایی 
به تدریج انرژی خود را آزاد می کنند، 
بدون آنکه احساس سستی و بی حالی 

کنید«.

اگر فکر می کنید بی خوابی دارید...

دکتر دیمیتری گاوریلوف، روان پزشک 
بالینی که در درمان اختالالت خواب 
با اپلیکیشن اسلیپیو همکاری می کند، 
تعریف  اینطور  بی خوابــی  می گوید: 
می شود« تالش برای به خواب رفتن 
یا خواب ماندن در شب، بیش از سه 
شــب در هفته و به مدت سه ماه به 
طوری که بر توانایی های شما در طول 

روز اثر بگذارد«.
اگــر در ایــن دســته از افــراد قرار 
می گیرید، اولین روش رفتار درمانی 
شــناختی بی خوابی یا سی بی تی آی 
است. این درمان مبتنی بر روش های 
رفتاری مختلفی اســت، یکی از آنها 
کنترل محرک هاســت که در جهت 
»بازسازی ارتباط سالمی میان ماندن 

در رختخواب و خوابیدن« است.
» بــرای افرادی که دچــار بی خوابی 
هســتند، رختخواب معمــوالً باعث 
احساس بی قراری و بیداری می شود، 
از این رو باید به بازسازی رابطه تازه ای 
میان رختخواب و خوابیدن بپردازند«.

این روش 5 دستور العمل دارد، مهم تر 
از همه این است که کارهای خود را به 
رختخواب نبرید، نکته بعدی »قانون 
یک ربع ساعت« است. اگر خواب تان 
نبرد، پس از یک ربع ســاعت، دیگر 
در رختخواب نمانیــد و فقط زمانی 
به رختخواب بازگردید که احســاس 

خواب آلودگی کنید.
به عنوان بخشی از درمان سی بی تی آی، 
درمانگر ممکن است »محدود کردن 
خواب« را توصیــه کند. یعنی مدت 
زمانی که در رختخواب می گذرانید را 
فقط به زمانی که می خوابید محدود 
کنید و به تدریج آن را افزایش دهید. 
روش دیگر »درمان شناختی« است 
که بیشتر به افکار نامناسب و نامربوط 
و الگو های روانی افراد مربوط می شود.

پس اگر فکر می کنید دچار بی خوابی 
هستید و نیاز به کمک دارید باید چه 
کنید؟ دکتر گاوریلوف می گوید:« اگر 
مشکلی جدی در مورد خوابیدن خود 
دارید مشــورت با پزشک بهترین راه 
برای یافتن مناسب ترین درمان است«.

آیا با بیشتر خوابیدن می توانید الغر شوید؟!

مواد الزم: 

فلفل دلمه ای رنگی 4 عدد
میگو ۱50 گرم

سیر له شده ۳ حبه
کلم بروکلی ۱ شاخه

هویج ۱ عدد
کدو ۱ عدد

نمک و فلفل به مقدار الزم
روغن مایع به مقدار الزم

رزماری ۱ شاخه

سس دلمه میگو:

خامه  ۱00 میلی لیتر
تخم مرغ 2 عدد

پنیر خامه ای ۱50 گرم
آرد ۱ قاشق سوپ خوری
عصاره سبزیجات ۱ عدد

طرز تهیه:

فلفل ها را از وسط به دو نیم تقسیم کنید و آنها را کنار بگذارید.
تابــه را روی حرارت قرار دهید و کمی روغن درون آن بریزید. پیاز 
نگینی خرد شده را همراه با سیر له شده تفت دهید تا پیاز سبک 

شود.
میگو، هویج و کدو نگینی خرد شده را همراه با کلم بروکلی به مواد 

درون تابه بیفزایید و مواد را تفت دهید تا کامال تغییر رنگ دهد.
در این زمان نمک، فلفل و رز ماری خرد شده را به مواد اضافه کنید 

و بعد از 5 الی 7 دقیقه مواد را از روی حرارت بردارید.
با این مواد فلفل ها را تا نیمه پر کنید و روی مواد را با سس دلمه 

بپوشانید.
سپس فلفل ها را در سینی فر قرار دهید و به مدت ۱5 تا 20 دقیقه 
در طبقه وسط فر با دمای ۱۸0 درجه سانتیگراد قرار دهید تا زمانی 

که روی دلمه ها کامال برشته شود.

طرز تهیه سس دلمه:

در ظرفی خامه، پنیر خامه ای، آرد، عصاره سبزیجات و تخم مرغ را 
با همزن برقی بزنید تا صاف و یک دست شود.

 دلمه میگو
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نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
6۰4-77۱-۱762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
6۰4-44۱-7464
778-88۱-4۱3۹

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

6۰4-833-286۹

تـدریـس خصـوصــــی
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتی
با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-۹4۹-020۱
604-700-56۱5

کالس نقاشی

زیر نظر: 
 مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن )خانم ها( .......... ۱5 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

بند و ابرو 20 دالر
Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-2۱۹-6202
»نورت ونکوور«

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا ۶ بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  ۶۰4-۹44-۹۶۷۷

 akaveh9@hotmail.com  

همخانه

 Iranian School (Farsi)

مدرسه ايرانيان (فارسی)
شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابی، پورت مودی، یو بی سی و ریچموند

  	www.iranianschool-farsi.com      (604) 551-9593 تلفن
                    		Iranianschool@hotmail.com

www.iranianschool-farsi.com 
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3 

E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953

 مدرسه ایرانیان (فارسى)
Iranian School (Farsi)

  شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابى، 
پورت مودى، یو.بى.سى و ریچموند

www.iranianschool-farsi.com     
Iranianschool@hotmail.com                     

604-551-9593
604-261-6564 استخدام

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شما
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شما
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

وست وود پالتو، کوکیتالم
واحد دوخوابه بزرگ، ۱400 اسکورفیت،
طبقه همکف، بدون پله، با الندری مجزا،

ماشین ظرفشویی، آماده اجاره
 ماهیانه ۱500 دالر + یک سوم یوتیلیتی

۱472 ۶04-727-7۸74
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وودکرافت، نورت ونکوور
یک اتاق مبله در وودکرافت اجاره داده 

می شود. دارای اینترنت و کیبل،
استخر، سونا، جکوزی

۱472 ۶04-۶00-5۸۸۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره
به یک خانم پرستار 

برای نگهداری از یک خانم سالخورده 
در ونکوور نیازمندیم.

حقوق+ اتاق و حمام مجزا
۱470 ۶04-724-۹0۳5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶04-۹2۱-472۶

توجه: نیازمند به همخانه
خانمی کارمند، مجرد، خردمند و 
هنرمند، اتاق بزرگ و سالن تی.وی

و اینترنت، آشپزخانه، با تمامی امکانات
در شهر کوکیتالم، ماهیانه 700 دالر
باسپاس، برای مصاحبه تلفن بفرمایید.

۱470 ۶04-۹02-2057
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مکان  برای 

آگهی شما

 رزرو شده است!

با ما تماس بگیرید

۶۰4-۹۲۱-4۷۲۶

همخانه
به یک همخانه در شهر کوکیتالم 

نیازمندم.
۱472 ۶04-۳۶۸-7۹۹5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-۹80-5464
مژان                       604-3۱8-55۱7
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-84۱6

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-35۱-4280
سیامک صالحی       778-۹۹5-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-۱342
604-338-4۱03                   Canucks
شهرام                   778-772-026۹
فرزاد                     604-35۱-۹606
778-8۹6-۱420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0۱07
604-7۱0-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-44۱-2226
604-۹۹0-005۹                   Cyber
604-44۱-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-۹28-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-۹6۱-60۱6
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-26۱-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-۱433
رویال تراول            604-770-۱750
پرستو تراول            604-۹45-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-۹۱3-3486
باله ملی پارس         778-70۹-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-470۱
محمد )تنبور(           778-8۹۱-۱54۱
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-64۹-۹744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-۹۹0-۹۹03
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-77۱-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2۱42
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-24۹8

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-۱272
محمد خرازی )گیتار( 604-55۱-3۹63
جمال صلواتی )آواز(  778-۹۱۹-۱672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2۹37
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-47۱4

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5۱23

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-658۹
اتو چک آپ             604-472-۱544
604-۹3۱-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-۹24-۹477
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-470۱

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-۹۹0-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-78۱-۹746
پیروز الکتریک        604-765-332۹
رهام الکتریک         778-38۹-76۱5
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-۹84-77۱5
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-35۱3

ترجمه
حسین عندلیب )رسمی(  604-868-۹800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-88۹-5854
فریبرز خشا             604-۹22-4600
سعید حدیدی          604-7۱6-7066
ملک جاه                  604-۹25-04۹0
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
میراندا قرشی          604-7۱5-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-۹۹0-3000
آرش اندرودی )رسمی( 604-365-6۹52
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
فراستی )خلیلیان(    604-83۹-۹۹38
باوند زنجانی           604-۹۹0-720۹

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-00۹6
حسن منوچهری        604-7۱۹-4۹25
سعید                           604-346-8۹25

تفریحات

شدو دی جی            604-۹87-۹855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-55۱-8883
فریبرز                     604-83۹-0۹0۹
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-۹88-۱070
سلوکی                   778-38۹-76۱5
حافظ                      604-۹84-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-76۱-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-۹۹۹-۱562
آریا                         778-882-0۹36

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-705۹

امین                       604-78۱-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4۹43

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-۹80-7474
توران ایزدی یار       604-734-2۱۱4

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-70۹-۹۱۹۱

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-85۹-0۹85
مرکز خانواده نورت شور      604-۹88-528۱
سازمان موزائیک      604-254-۹626
نورت شور مالتی کالچرال    604-۹88-2۹3۱
واحد بهداشت نورت شور    604-۹83-6700
  604-5۹0-402۱             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8۹86
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-۱650
بنیاد ایران و کانادا    604-6۹6-۱۱2۱
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-۱22۱
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-00۹۹
فرنس و شومینه      604-562-2530
۹۱۱ فرنس، بویلر   604-۹۹6-2727
778-3۱7-۹566          Advantage
مجید                      604-۹6۱-3840
فرزین                    604-5۱2-3783
604-723-0۱7۱     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-83۱2
لوله کشی )نوید(     604-56۱-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-5۱2-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-۹25-6800
تله ویدئو                 604-۹80-6874
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-۹83-۹۱78
پوری فقط خانم ها           604-۹88-2۹۱3
مریم گیسا )تلفنی(   778-۹۹8-۱05۹

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-66۹-6766
پارس                     604-۹88-35۱5
رز مارکت                604-472-004۹
افرا                        604-۹87-7454

کپیالنو مارکت          604-۹7۱-5۹۹۹

قنادی
رکس                      604-۹73-0۱۱۹
گلستان                   604-۹۹0-7767

گل فروشی
گلباران                    604-۹87-۱4۱3

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-8۹3-2275
مهرناز کاووسی      604-77۹-4۱46
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-60۹7
آکادین )ناصر وحیدی(  604-۹80-20۱5

حسابداری صبا        604-46۱-۱66۱
بیژن جمشیدی       604-۹۹0-82۹2
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-35۱-477۱  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-۹8۹-5280

موکت شویی

شاهین                    604-۹45-753۹
رنگین کمان            604-6۱7-7۱64
ونکوور کلینینگ       604-763-34۱5

نشریات
پیوند ونکوور            604-۹2۱-4726
شهروند بی سی       778-300-44۱4
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-27۹-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-۹600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-۱3۱2
الهام معظمی         604-773-02۹8

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-3۱8-50۹0
هاکز )فوتبال(          604-۹36-6464
604-۹۹0-82۹2  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-۹86-5554
داود قوامی              604-56۹-2080
فرشته رحیمی         778-8۹3-2275
سارا دادخواه           778-237-۱44۱
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-۹۹0-720۹

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-۹562
هما یحیوی            604-620-۹5۹8 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          604-۹86-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-۹3۱4
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-۹22-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

604-83۹-0244                     )K-12( کپیالنو
مهندس ابریشمی    604-724-45۹2
امتیازی  604-7۱0-۹602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-8۹5-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-۹4۹-020۱ رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-۹04-888۱
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-88۱0 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-877۱ علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-8۱6-8360 )کلیه   Elite
604-727-5۹60 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2۱23 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-8۱7-۹۹33
محمدامین مقدسیان    604-2۱۹-۹744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-۹70-2233
هرکول                   604-3۱8-۱3۹0
پانوراما                  604-200-۱282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-۹2۹-2725
  604-25۹-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-۹0۹۹

   

شیشه اتومبیل
604-460-04۹0    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-5۱8-0078
سعید فاضلی پور     604-5۱2-۱682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-۹88-5556
فریبرز خشا             604-۹22-4600
نیلپر هنرور              604-230-۹767
حسین کاموسی       604-۹86-5005
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
فراستی )گواهی امضا(   604-83۹-۹۹38

کامپیوتر
حمید                       604-506-83۱۹
 778-۹۱8-28۱5  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-۱4۱8  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-7۱5-77۱2
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-۹87-۱4۱3
علی فراستی           604-83۹-۹۹38

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-۹562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-80۱2        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-88۹-434۹

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)500-7361

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

درای وال

License, Warranty, Insurance and WCB

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

604.781.7778 (امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

نقاشی ساختمان
انواع پرده

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
۶۰4-۹۲۱-4۷۲۶
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فال 
هفته

فروردین: شما پروژه های خالقانه خیلی زیادی دارید که می توانید رویشان کار 
کنید، اما باید بدانید که مسئولیت های شما در جهتی قرار گرفته دارند که باید 
ابتدا به آن ها بپردازید  و خصوصا اگر شما کارهایتان را تمام نکرده نباشید فشار 
زیادی روی خود احساس می کنید. توجه کردن به کارهایی که ناتمام گذاشته اید 

بهترین کاری است که می توانید انجام دهید.

اردیبهشت: به خاطر تغییراتی که تازگی در زندگی تان ایجاد شده، طی این 
چند هفته گذشته انتظارات شما از روابط دوستانه تان بیشتر شده است. خیلی 
خوب اســت که دوباره برای خود اهداف مهم تری را ایجاد کنید، البته قبل از 
اینکه واقعیت ها این کار را برایتان بکنند.  تا موقعی که فرصت دارید، واقعیت ها و 

حقایق مربوط به خود را دوباره بررسی کنید.

خرداد : شــما احســاس می کنید که همه کارهایتان به هم گره خورده است. 
متاسفانه احساس تان به شما درست می گوید زیرا تمام برنامه هایی را که در دراز 
مدت برای آنها نقشــه کشیده بودید به هم ریخته است، به همین دلیل تمایل 
دارید که کارهای جدیدی را آغاز کنید. االن زمان مناسبی برای تصمیم گیری 

نیست بهتر است برنامه ریزی هایتان را به تعویق بیندازید.

تیر: شما بیشتر تمایل دارید که تابع شخص دیگری باشید و هیچ مسئولیتی 
را در زندگی بر دوش نداشته باشید. اما دیگر زمان آن فرا رسیده است که شما 
نیز وارد صحنه شــوید و برای پیشــرفت تان، به تنهایی گام بردارید، حتی اگر 
کارها را اشتباه انجام دهید. مهم ترین مسئله این موضوع است که یاد بگیرید 

مشکالت تان را خودتان به تنهایی حل کنید.

مرداد : شما نمی توانید آرام بنشینید؛ اگر خوشی و لذت در نزدیکی شما باشد 
وسوســه می شوید که به هر طریقی که شده به آن  برسید. آرزوهای شما غیر 
قابل انکارند. هرقدر بیشتر میل و رغبت نشان می دهید، آرزوهایتان نیز بزرگتر 
می شوند. فراموش نکنید که نباید رضایت را در دنیای بیرون از خودتان جستجو 

کنید. 

شهریور :  برایتان بسیار سخت است که ایده های بزرگ تان را با دیگران تقسیم 
کنید چرا که فکر می کنید همیشه آغاز یک کار جدید بسیار حساس است. تا 
زمانیکه به درستی افکارتان اطمینان نیافته اید دوست ندارید که شخص دیگری 
از کارتان مطلع شود. سیاست های کاری تان را تعدیل کنید. از پله اول شروع 

بکار کنید و به تدریج باال بروید.

مهر :  همه چیز به نظر خوب می رسد، اما شما قبل از اینکه بتوانید امکاناتی که 
در اطرافتان هست را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز روبرو شوید. 
این ســخن بدین معنی نیست که شما فقط می توانید یک گزینه برای انتخاب 
کردن داشته باشید اگر شما فکر می کنید که فرد موفقی هستید پس در واقع 

اینگونه هستید. فقط باید خیلی کار کرده تا این امکان به وجود بیاید.

آبان : ممکن اســت فکر کنید که دوباره به مســیر درست خود بازگشته اید 
مخصوصا اگر با موفقیت مشکالت خود را حل کرده اید. اما ممکن است هنوز این 
مشکل کامال حل نشده باشد حتی اگر همه چیز درست و خوب به نظر می رسد. 
شــما مجبور به تکرار گذشته نیستید. با این حال هنوز جزییاتی مانده که باید 

مشخص شوند.

آذر : شما دوست ندارید کسی بداند که چه احساسی دارید، چراکه ممکن است 
برنامه هایتان به هم بخورد. اگر شما بخواهید فرد مرموزی شوید، اطرافیان تان هم 
ممکن اســت تفکرات خودشان را به شما نگویند. پنهان کاری در عنوان کردن 

حقیقت به آنها نیز سرایت می کند. بهتر است با دیگران تبادل نظر کنید.

دی : شما این روزها  احساس یک آتشفشان خاموش را دارید مخصوصا اگر فکر 
می کنید که بهتر است که احساسات عمیق تان را زیر خاکستر پنهان کنید. اما 
اگر می خواهید از عواقب یک انفجار در امان بمانید و از آن جلوگیری کنید راهی 
پیدا کنید که خود را بیان کنید به جای اینکه اشــتباها این احساسات خود را 

انکار کنید. 

بهمن :حاال که شما می توانید اصالً به هیچ چیزی فکر نکنید، مسائل خصوصی 
زندگی شما اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. البته از پا در آمدن با هر مشغولیت 
ذهنی کار درستی نیست، بنابراین باید بفهمید که چگونه می توانید انرژی هایی 
که برای این موضوع صرف کرده ایــد را آزاد کنید. پنهان کردن رازها با پنهان 

کردن واقعیت از زمین تا آسمان متفاوت است.

اسفند : شما مــی توانید از شر غم و غصه ای که شما را مشغول به خود کرده 
بود، خالص شوید، مخصوصا اگر بتوانید رنجش و یا ناراحتی که در زیر خاکستر 
خود را پنهان کرده است را برطرف کنید.به جای اینکه نگران این باشید که کدام 
نیازهایتان را باید بازگو کنید، قبول کنید که هر چیزی که شما باید ابراز کنید 

زمانی نتیجه خواهد داد که فرصت آن پیش بیاید. 
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فروردین: شما پروژه های خالقانه خیلی زیادی دارید که می توانید رویشان 
کار کنید، اما باید بدانید که مسئولیت های شما در جهتی قرار گرفته دارند 
که باید ابتدا به آن ها بپردازید  و خصوصا اگر شما کارهایتان را تمام نکرده 
نباشید فشار زیادی روی خود احساس می کنید. توجه کردن به کارهایی که 

ناتمام گذاشته اید بهترین کاری است که می توانید انجام دهید.

اردیبهشت: به خاطر تغییراتی که تازگی در زندگی تان ایجاد شده، طی 
این چند هفته گذشته انتظارات شما از روابط دوستانه تان بیشتر شده است. 
خیلی خوب است که دوباره برای خود اهداف مهم تری را ایجاد کنید، البته 
قبل از اینکه واقعیت ها این کار را برایتان بکنند.  تا موقعی که فرصت دارید، 

واقعیت ها و حقایق مربوط به خود را دوباره بررسی کنید.

خرداد : شما احساس می کنید که همه کارهایتان به هم گره خورده است. 
متاسفانه احساس تان به شما درســت می گوید زیرا تمام برنامه هایی را که 
در دراز مدت برای آنها نقشــه کشــیده بودید به هم ریخته است، به همین 
دلیل تمایل دارید که کارهای جدیدی را آغاز کنید. االن زمان مناسبی برای 

تصمیم گیری نیست بهتر است برنامه ریزی هایتان را به تعویق بیندازید.

تیر: شما بیشتر تمایل دارید که تابع شخص دیگری باشید و هیچ مسئولیتی را 
در زندگی بر دوش نداشته باشید. اما دیگر زمان آن فرا رسیده است که شما 
نیز وارد صحنه شوید و برای پیشرفت تان، به تنهایی گام بردارید، حتی اگر 
کارها را اشتباه انجام دهید. مهم ترین مسئله این موضوع است که یاد بگیرید 

مشکالت تان را خودتان به تنهایی حل کنید.

مرداد : شما نمی توانید آرام بنشینید؛ اگر خوشی و لذت در نزدیکی شما 
باشد وسوسه می شــوید که به هر طریقی که شده به آن  برسید. آرزوهای 
شما غیر قابل انکارند. هرقدر بیشتر میل و رغبت نشان می دهید، آرزوهایتان 
نیز بزرگتر می شوند. فراموش نکنید که نباید رضایت را در دنیای بیرون از 

خودتان جستجو کنید. 

شهریور :  برایتان بسیار سخت است که ایده های بزرگ تان را با دیگران 
تقسیم کنید چرا که فکر می کنید همیشه آغاز یک کار جدید بسیار حساس 
است. تا زمانیکه به درســتی افکارتان اطمینان نیافته اید دوست ندارید که 
شــخص دیگری از کارتان مطلع شود. سیاســت های کاری تان را تعدیل 

کنید. از پله اول شروع بکار کنید و به تدریج باال بروید.

مهر :  همه چیز به نظر خوب می رسد، اما شما قبل از اینکه بتوانید امکاناتی 
که در اطرافتان هســت را ببینید مجبور هستید با نقطه ضعفهایتان نیز روبرو 
شوید. این سخن بدین معنی نیست که شما فقط می توانید یک گزینه برای 
انتخاب کردن داشته باشید اگر شما فکر می کنید که فرد موفقی هستید پس 
در واقع اینگونه هستید. فقط باید خیلی کار کرده تا این امکان به وجود بیاید.

آبان : ممکن است فکر کنید که دوباره به مسیر درست خود بازگشته اید 
مخصوصا اگر با موفقیت مشکالت خود را حل کرده اید. اما ممکن است 
هنوز این مشکل کامال حل نشده باشد حتی اگر همه چیز درست و خوب به 
نظر می رسد. شما مجبور به تکرار گذشته نیستید. با این حال هنوز جزییاتی 

مانده که باید مشخص شوند.

آذر : شــما دوست ندارید کســی بداند که چه احساســی دارید، چراکه 
ممکن اســت برنامه هایتان به هم بخورد. اگر شــما بخواهید فرد مرموزی 
شوید، اطرافیان تان هم ممکن اســت تفکرات خودشان را به شما نگویند. 
پنهان کاری در عنوان کردن حقیقت به آنها نیز سرایت می کند. بهتر است با 

دیگران تبادل نظر کنید.

دی : شما این روزها  احساس یک آتشفشان خاموش را دارید مخصوصا 
اگر فکر می کنید که بهتر اســت که احساســات عمیق تان را زیر خاکستر 
پنهان کنید. اما اگر می خواهید از عواقب یک انفجار در امان بمانید و از آن 
جلوگیری کنید راهی پیدا کنید که خود را بیان کنید به جای اینکه اشتباها 

این احساسات خود را انکار کنید. 

بهمن :حاال که شــما می توانیــد اصالً به هیچ چیزی فکر نکنید، مســائل 
خصوصی زندگی شما اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. البته از پا در آمدن با هر 
مشغولیت ذهنی کار درستی نیست، بنابراین باید بفهمید که چگونه می توانید 
انرژی هایی که برای این موضوع صرف کرده اید را آزاد کنید. پنهان کردن 

رازها با پنهان کردن واقعیت از زمین تا آسمان متفاوت است.

اسفند : شما می توانید از شر غم و غصه ای که شما را مشغول به خود کرده 
بود، خالص شــوید، مخصوصا اگر بتوانید رنجش و یا ناراحتی که در زیر 
خاکستر خود را پنهان کرده است را برطرف کنید.به جای اینکه نگران این 
باشید که کدام نیازهایتان را باید بازگو کنید، قبول کنید که هر چیزی که 

شما باید ابراز کنید زمانی نتیجه خواهد داد که فرصت آن پیش بیاید. 
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دریا گذشته از اینکه آرامبخش است و 
حس و حال خوبی دارد ولی گاهی هم آدم 

را افسرده می کند. زندگی روی دریا کاماًل 
متفاوت با زندگی روی خشکی است. روی دریا 

محدودیت زیاد می شود. خانه شما می شود 
اتاق 12 متری و خیابان تان عرشه و سلف 

سرویس و اتاق تلویزیون هم می شود رستوران 
و سینمای شما. خبری از ترافیک نیست
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11- رخسار - شاطر - کتف
12- رنگ آرامش - کیوان - گوش او، جای پیغام سروش نیست

13- مرمر - سردسته - داروهای گیاهی
14- بدکاران - هر فصل فیلم - انسان

15- فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی بهرام کاظمی - رویارویی

 عمودي:
ــر  ــ ــو - اث ــ ــــوی م ــــن - جل 1- انگبی

شولوخف
ــار -  ــ ــــق بی ادب - سرش 2- تصدی

دهش، عطیه
ــــالخ شتر - جرم  3- خمیده - س

کوچک آسمانی
4- حنا - کیک معروف - با منال 

آید
ــــت  ــاره به دس ــ ــــزی را دوب 5- چی
ــــکل در  آوردن - جزیره بیضی ش
ــارس - گذرگاه  ــ ــــج ف مدخل خلی

خون
ــــی -  ــــخر - انبوه ــــرف تمس 6- ح

جادوگر
و  ــــس  ان  - ــتان  ــ کردس ــوه  ــ ک  -7
ــاز و پیانوزن  ــ ــازگاری - آهنگس ــ س

مجارستانی
ــریالی از  ــ ــــاص - س ــــل خ 8- مقاب
ــقایق  ــ ــاد نجفی با حضور ش ــ فره
فراهانی و ایزابال پیکیونی - اشاره 

به نامعلوم
 - ــــی  چین ــه ای  ــ رایان ــــرکت  ش  -9
صندلی دارد - خبرگزاری رسمی 

ایتالیا
ــزاری  ــ ــانتیمتر - خبرگ ــ 10- 92 س

کشورمان - اثر خیسی
ــــوف  فیلس  - ــــش  پی ــــالف  خ  -11
خودروسازی  شرکت   - فرانسوی 

ایتالیایی
 - ــــظ  غلی ــوربای  ــ ش ــــی  نوع  -12
ــتان - از صفات  ــ واحد پول ارمنس

پروردگار عالم
13- بد اندیشی  -خوشگل و زیبا 

مانند ماه - رونق
ــاده ای  ــ م  - ــرده  ــ م ــدر  ــ پ  -14
ــاب  ــ ــــچ و ت ــای - پی ــ ــــرگ چ  در ب

پیدا کرده
آرد  ــا  ــ ب ــه  ــ ک ــــی  آش  - ــد  ــ برن  -15

درست کنند - سراسر

حل جدول ويژه شماره  6755

 افقي:
1- ترکیب پودری شکلی برای تغذیه نوزادان - پایتخت گردو

2- حوضچه حمام - اسب نجیب - دانه سحرآمیز
3- عمل و رفتار - کیش، رسم - پدال توقف خودرو

4- اشک ریختن - اصطالحی در عکاسی - هذیان
5- پیشوند فقدان - گونه ها - کیسه کاغذی نامه

6- حالت کرختی - پر - جثه و اندام
7- دریای شمالی - فرمان مغولی - روشنی
8- آسمان غرش - برادر - فرومایه و پست

9- معصیت - جوانمرگ - تخیلی نویس فرانسه
10- چیز - نوعی امتحان - نوعی عارضه پوستی

11- شکاک - شاعر از آنان چشم یاری داشته - از خواهران برونته
12- شهر تفرجگاه بوالغالر - عدد آسمان ها - زیباترین منطقه سوادکوه

13- همگی، سراسر - فاقد جرأت یا شجاعت - ام الشرائین
14- شهرستان - بیرون راندن - دوست

15- ثبت نام - اتیکت

 عمودي:
1- ضربه روحی - شکست در 

مسابقه - آرایش مو
ــار خطرناک -  ــ 2- مجال - م

پارچه کم عرض
ــر را  ــ 3- پرداخت صحنه - س
ــباند - توافق  ــ ــــن می چس به ت

جامع و نهایی هسته ای وین
4- باد خنک - هدایت شده - 

اشاره به نزدیک
ــــعود جعفری  ــــم مس 5- فیل
جوزانی - عدد رکعت نماز - 

ضمیر داخل
ــــی - فاقد  ــره ای انگل ــ 6- حش

اعتبار - انس
ــیانه  ــ ــودرو ایرانی - آش ــ 7- خ

- ایوان
ــه بار  ــ ــــم لنگ ــه ه ــ 8- این گون
است - سرمربی تیم سایپا - 

بخشنده
9- ملکه آدریاتیک - گودال - 

سرزمینی قدیمی
 - ــه  ــ گرفت ــــکل  ش ــازه  ــ ت  -10
مهاجم نوک سیاه جامگان با 

نام یونس - نیاز تشنه لب
ــوری در  ــ ــــت بیمار - کش 11- ن
مدیترانه - شاهک محلی هند

ــــالح ورزشی -  12- عریان - س
به معنی تازه

13- فندک جای آن را گرفته 
ــــخن - تفرجگاه  - تصدیق س

تهران
14- اشاره و رمز - سپاسگزاری 

- ثالثه معروف مصر
ــــت  دوس و  ــوق  ــ معش  -15

داشتنی - سال ها - دیوار بلند
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کار و زندگی روی بزرگترين نفتکش دنیا – بخش دوم و پايانی

روايتی زنانه از سفرهای دور و دراز دريايی

عاشقی در میان امواج سهمگین

ماه ها رنگی جز آبی آســـمان و آبی دریا 
نمی بینند و ســـوار بر غول آهنین، در آن 
بی کرانـــه کژ می شـــوند و مژ می شـــوند. 
آنجا تو می مانی و دلتنگی و غم تنهایی 
و تماشـــای دریایی که گاه مهربان است 
و گاه بی قـــرار و نامهربان. کار در کشـــتی 
و حمـــل نفت و گاز از این ســـوی دنیا به 
آن ســـوی دنیا آنقدرها هم هیجان یک 
سفر خاطره انگیز را ندارد. در این میان 
زنانی هستند که مشقت چنین سفری را 
به جان می خرند تا کنار همسران شـــان 

باشند و آنها را حمایت کنند.
وســـط دریـــا خبـــری از فروشـــگاه و 
هایپرمارکت و آرایشگاه و پارک و تفریح 
نیســـت، حتـــی دسترســـی بـــه اینترنت 
و تلفـــن هم به این ســـادگی ها نیســـت. 
گاه هفته هـــا نمی تواننـــد بـــا خانـــواده و 
عزیزانشان تماسی بگیرند. باید مراقب 
باشند تا بیمار نشـــوند چراکه تا رسیدن 
بـــه نزدیکتریـــن بندر شـــاید روزهـــا راه 
باشـــد. آنها ماه   ها در سکوت محض در 
کنار همسرانشان زندگی می کنند. زنان 
داســـتان ما از زندگی، عشق، دلتنگی ها، 
طوفان هـــای  و  دغدغه هـــا  آرزوهـــا، 

سهمگین می گویند.
روز ســـوم عید، دریـــا آرام و مهربان 
است. نفتکش »دلوار« کنار جزیره هرمز 
لنگر انداخته. قرار است تا چند روز دیگر 
بعد از بارگیری به سوی هند برود. موتور 
کشـــتی خاموش است. راهروهای طبقه 
افسران، افسران ارشـــد و طبقه اداری با 
کاغذهای رنگی تزئین شده . سفره هفت 
ســـینی هم توی ســـلف ســـرویس پهن 
اســـت. به گفتـــه خدمه نفتکـــش دلوار، 
این نخســـتین بار اســـت که کشتی شان 
اینچنیـــن حال و هوای نـــوروزی به خود 
 گرفته . آنها این حـــس و حال را مدیون
4 نفر از زنانی هستند که در ایام نوروز در 

کشتی  حضور دارند.
قرارمـــان با همســـر 3 نفـــر از خدمه 
کشتی ساعت 11 صبح است. سر ساعت 
حاضر می شـــوند و دور میزی که ســـفره 
هفت ســـین را چیده انـــد، می نشـــینند. 
شوهران شـــان با لباس فرم اتوکشـــیده 
کنارشان هســـتند. به شـــوخی می گویم 
که جمع شـــدن تان دور میز بی شباهت 
به نشســـتن جلوی ســـفره عقد نیست، 

همگی  می زنند زیرخنده.
به ترتیب از آنها ســـؤال می پرســـم. 
از غزالـــه غالمپـــور، همســـر مهنـــدس 
ســـوم ایمان ســـعادت پور که 3 ســـال از 
ازدواج شـــان می گذرد، شـــروع می کنم. 
او  از  هســـتند.  مشـــهد  ســـاکن  و  اهـــل 
می خواهم درباره آشـــنایی با همسرش 
توضیح دهـــد و اینکه آیا می دانســـته او 
چنین شـــغل ســـختی دارد و باید 8 ماه 
از ســـال را روی دریا باشد. می گوید: »ما 
بـــا هم فامیلـــی دوری داریـــم و پیش از 
اینکه ایمان برای خواستگاری بیاید کم 
و بیش از شغلش اطالعاتی داشتم ولی 
نمی دانستم تا این حد حساس است و 
باید ماه ها روی دریا باشـــد. بعد از اینکه 
 باهم عقـــد کردیـــم مأموریـــت رفت و

4 ماه بعد آمد. در طول این مدت خیلی 
به من سخت گذشـــت. عادت کردن به 

چنین شـــرایطی برایم خیلی دشوار بود 
تـــا اینکه بعـــد از ازدواج دیگر توی همه 

مأموریت ها همراهی اش کردم.
البته دریا سختی های خاص خودش 
دور  خانـــواده  و  خانـــه  از  مثـــاًل  دارد  را 
می شـــویم، مخصوصاً زمانی که کشتی 
وسط اقیانوس اســـت و هفته ها و ماه ها 
جـــز آب هیچ چیـــز دیگـــری نمی بینی. 
زمانی که دریا طوفانی می شـــود، کشتی 
بزرگی بـــه ایـــن عظمت تـــوی آب این 
ور و آن ور می شـــود و موج هـــای چنـــد 
ده متری روی عرشـــه می آید و شـــرایط 
خیلی ســـخت و بحرانی می شود. برای 
کســـی که تا بـــه حـــال روی دریـــا نبوده 
و بـــرای نخســـتین بـــار گرفتـــار طوفان 
می شود این شرایط خیلی نگران کننده و 
وحشتناک است. من نمی توانم چیزی 
از طوفان هایـــی کـــه تا به حـــال دیده ام 

برایتان تعریف کنیم.«
خانـــم غالمپور در طـــول این مدتی 
کـــه شـــوهرش را همراهـــی می کنـــد با 
تأسیســـات و واژه  هـــای تخصصی کاماًل 
آشـــنایی پیدا کـــرده. از او می پرســـم در 
طول چندماهی که توی کشـــتی اســـت 
چگونه اوقـــات خـــود را می گذراند؟ آیا 
این شـــرایط حتی با حضور همســـرش 

خسته کننده نیست؟
بـــه  نگاهـــی  و  می زنـــد  لبخنـــدی 
شوهرش می اندازد و می گوید: »سخت 
کـــه هســـت ولـــی مـــن به خاطـــر ایمان 
تحمل می کنم. االن که کشـــتی نزدیکی 
هرمـــز لنگر انداختـــه، موبایل مان آنتن 
می دهـــد و اینترنـــت دارد ولـــی وقتـــی 
برویم وسط دریا یا وارد اقیانوس شویم 
ارتبـــاط  مان با همه جا قطع می شـــود و 
بـــا توجه بـــه محدودیت هـــا هرچند روز 
یکبار می توانیم با تلفـــن ماهواره ای به 
خانواده هایمان که همیشـــه نگران مان 
هستند تماس بگیریم. من و خانم های 
دیگر که این فرصـــت را تجربه کرده اند 
برای اینکه حوصله شـــان ســـر نـــرود، با 
خودشـــان کتاب و ســـرگرمی های دیگر 
می آورنـــد ولـــی بازهـــم بعـــد از چنـــد 
هفته حوصله آدم ســـر می رود. زندگی 
توی دریـــا خالصه می شـــود بـــه کابین 
خصوصی و کشـــتی و آبی که انگار انتها 

ندارد.«
- چندبـــار همســـرتان را در ســـفرها 

همراهی کرده اید؟
- این پنجمین سفر من است.

- تا به حال چندتا کشور را در جریان 
این سفرها دیده اید؟

- شاید باورتان نشود تا به حال موفق 
نشـــده ام در هیچ بندری پیاده شوم. به 
خاطـــر برخی از مقـــررات  خاص امکان 
پیاده شدن نیســـت، البته تحریم ها هم 
در چنین برخوردهایـــی بی تأثیر نبوده. 
باید به نکته دیگری اشاره کنم؛ خیلی از 
آدم ها حتـــی اطرافیان دقیقاً نمی دانند 
ما چگونه ســـفر می کنیـــم. برخی تصور 
می کننـــد بـــه وســـیله ایـــن ســـفرها چه 
کشـــورهایی کـــه دیده ایـــم، ولـــی اصاًل 

این طور نیست.
- تـــا چـــه زمانـــی همســـرتان را در 

سفرهای کاری همراهی می کنید؟

- ترجیـــح می دهـــم به این ســـفرها 
ادامه بدهم.

افســـردوم  همســـر  خادم نژاد  الهام 
کشـــتی، ســـعید اســـتاد؛  تاکنـــون 7 بار 
همســـرش را در ایـــن ســـفرها همراهی 
کـــرده  اســـت. تبریـــزی اســـت و عروس 
 انزلی چی ها شده  اســـت. از ازدواج شان
6 سال می گذرد و فعاًل بچه دار نشده اند. 
ایـــن زوج از دانشـــکده دریانوردی باهم 
آشنا شده اند. از خانم خادم نژاد درباره 
تفـــاوت زندگـــی روی دریـــا و خشـــکی 

می پرسم.
می گویـــد: »دریـــا گذشـــته از اینکـــه 
آرامبخش اســـت و حـــس و حال خوبی 
دارد ولـــی گاهـــی هـــم آدم را افســـرده 
می کند. زندگی روی دریا کاماًل متفاوت 
با زندگی روی خشـــکی است. روی دریا 
محدودیـــت زیاد می شـــود. خانه شـــما 
می شـــود اتـــاق 12 متـــری و خیابان تان 
عرشه و سلف سرویس و اتاق تلویزیون 
هم می شود رســـتوران و سینمای شما. 
خبـــری از ترافیـــک نیســـت. کســـی جز 

خدمه نمی بینید. 
ارتباطـــات فضـــای مجـــازی بســـیار 
محدود و حتی به صفر می رســـد. گاهی 
از سفر خسته می شـــوید و دوست دارید 
هرچه زودتر برگردید خانـــه. این را هم 
بگویـــم کـــه نبایـــد احســـاس دلتنگی و 
خستگی از ســـفر را به همسرتان منتقل 
کنیـــد چراکـــه روی کارش تأثیـــر بـــدی 
می گذارد. اما وقتی به خشـــکی نزدیک 
می شـــویم، بهتر اســـت بگویـــم به بندر 
کشـــورمان، آنقدر خوشحال هستیم که 
حد نـــدارد، این اول ماجراســـت. وقتی 
به تهـــران یا شـــهر خودمان می رســـیم 
شـــلوغی، ترافیک، صدای بـــوق و رفت 
و آمد ماشـــین ها تا چنـــد روز اذیت مان 
می کند. شـــلوغی و این همه ســـر و صدا 
به ما شـــوک وارد می کنـــد. عادت کردن 
به شـــرایط خشکی هم دســـت کم یک 
هفته زمان می برد. کســـانی که دریانورد 
هســـتند دو زندگی متفـــاوت دارند. اگر 
بـــا آنهـــا باشـــند زندگی  همسرانشـــان 
دریایی و خشـــکی دارند و اگر در سفرها 
تنها باشـــند زندگی با خانـــواده و زندگی 
بی خانواده را تجربه می کنند. من سعی 
می کنم با حضور در ســـفرها این خأل را 

پر کنم.
- اقوام و دوســـتان تان از کشتی که با 

آن سفر می کنید چه تصوری دارند؟
- گاهـــی خنـــده دار اســـت و گاهـــی 
بهـــت آور! برخـــی تصور می کننـــد ما با 
لنج یا کشـــتی کوچکی ســـفر می کنیم و 
با خودمـــان آب و غذا می بریـــم و روی 
عرشـــه می مانیـــم و باید کلـــی توضیح 
بدهیم که این کشتی عظیم الجثه است 

و کلی اتاق و امکانات دارد.
- خانواده  نگران نمی شوند؟

- آن اوایـــل نگـــران می شـــدند ولی 
وقتـــی فیلم و عکس هایی را که از داخل 
کشـــتی گرفتـــه  بـــودم نشان شـــان دادم 

خیال شان راحت  شد.
- اگر زمانی بیمار شوید یا برای کسی 

اتفاقی بیفتد چه می کنید؟
- کشـــتی  اتاقی دارد که بیمارســـتان 

کشــتی  که  زمانی  غالمپــور:  غزالــه 
وســط اقیانــوس اســت و هفته هــا 
و ماه هــا جــز آب هیچ چیــز ديگری 
نمی بینــی. زمانــی که دريــا طوفانی می شــود، کشــتی 
بزرگی به اين عظمت توی آب اين ور و آن ور می شــود 
و موج های چند ده متری روی عرشــه می آيد و شــرايط 
خیلی ســخت و بحرانی می شــود. برای کســی که تا به 
حال روی دريا نبوده و برای نخستین بار گرفتار طوفان 

می شــود اين شــرايط خیلی نگران کننده و وحشــتناک 
است

اسما يزدی: يک بار که علیرضا مأموريت رفته  بود 20 روز از 
او بی خبر بودم. هیچ تماس و ايمیلی از او دريافت نکردم 
و بشــدت نگران بــودم. مدام پیش خــودم می گفتم نکند 
اتفاقی برايش افتاده باشد. فکرهای عجیب و غريب مثل 

خوره به جانم افتاده بود و يک لحظه رهايم نمی کرد. 

نیم نگاه

خدمـــه،  همـــه  می شـــود.  محســـوب 
را  پزشـــکی  ابتدایـــی  آموزش هـــای 
دیده اند و اگر نشـــود کاری برای بیمار یا 
حادثه دیده کرد، بـــا نزدیکترین بندری 
که در مسیرمان هست تماس می گیریم 
و آنهـــا بالگـــردی بـــرای انتقـــال بیمـــار 

می فرستند.
- تا به حال شـــده خودتـــان در طول 

این سفرها بیمار شوید؟
- بله ولی خوشـــبختانه آنقدر شدید 
و اورژانســـی نبوده که نیاز بـــه انتقال به 

خشکی باشد.
اســـما یزدی پوران همســـر مهندس 
ســـوم کشـــتی علیرضا مرادی پور است. 
2 ســـال اســـت ازدواج کرده انـــد و 6 ماه 
اســـت که به خانه بخـــت رفته اند. اهل 
و ساکن تهران هســـتند. در طول 2 سال 
گذشته همسرش را در 5 سفر همراهی 
کـــرده  اســـت. اســـتاد معماری اســـت و 
زمانی کـــه دانشـــگاه تعطیل می شـــود 
همـــراه همســـرش بـــه مأموریت هـــای 
کـــه  دارد  عقیـــده  او  مـــی رود.  دریایـــی 
دریـــا زندگـــی اش را تغییـــر داده و او را 
عاشـــق  و صبورتـــر کرده  اســـت: »پیش 
از اینکـــه ازدواج کنـــم تدریس می کردم 
و  می گرفتـــم  زیـــادی  پروژه هـــای  و 
نمی دانستم شب و روز چطور می گذرد 
ولی از زمانی که با علیرضا آشـــنا شـــدم 
زندگی بـــرای من طور دیگری معنا پیدا 
کرد. من او را در مراســـم خواســـتگاری و 
عقد دیدم و همیشه در سفر بود و مدت 
کوتاهی تهران می مانـــد. فکر می کردم 
آدم صبـــوری باشـــم ولی وقتـــی دیدم 
نمی توانـــم نبـــود او را تحمـــل کنـــم در 
دو ســـفر بلند مدت و 3 ســـفر کوتاه او را 

همراهی کردم.
 یک بار که علیرضـــا مأموریت رفته 
 بـــود 20 روز از او بی خبـــر بـــودم. هیـــچ 
تماس و ایمیلـــی از او دریافت نکردم و 
بشـــدت نگران بودم. مدام پیش خودم 
می گفتـــم نکنـــد اتفاقی برایـــش افتاده 
باشـــد. فکرهای عجیـــب و غریب مثل 
خـــوره به جانم افتـــاده بود و یک لحظه 

رهایم نمی کرد.«
- از دریا نمی ترسید؟

- وقتی طوفانی می شود.
- تجربیات تـــان روی کشـــتی را برای 

کسی هم بازگو می کنید؟
- خیلـــی، بایـــد برای همـــه توضیح 
بدهم که زندگی و کار روی کشتی چطور 
است. چه چیزهایی توی دریا می بینیم، 
مثاًل دیدن دلفین هایی که با ما مسابقه 
می گذارند یا بنادر کشورهای دیگر. البته 
از ســـفرمان عکس و فیلـــم می گیریم و 
گاهی در اینســـتاگرام منتشر می کنیم تا 
اطالعات درســـتی بدهیم به آنهایی که 

تصوری از دریا و دریانوردی ندارند.
- فکـــر می کردید شـــغل شـــوهرتان 
اینقدر مشکل باشـــد و ماه ها در کنارتان 

نباشد؟
بیـــش می دانســـتم ولـــی  کـــم و   -

زندگی زنانی که شوهران شـــان در دریا 
کار می کنند یا دریانورد هستند و مدت 
کمی خانه می مانند بســـیار متفاوت با 
دیگران است. زندگی روی دریا گذشته 

از آرامشی که دارد ده ها خطر و دردسر 
هم دارد. شـــما محصور می شـــوید در 

یک کشتی.
ë سفرهای خشکی پس از سفر دريايی

از آنها می پرســـم گذشته از مطالعه 
و کارهایی که انجـــام می دهند عالقه  ای 
به آشـــپزی دارند؟ خانم غالمپور زودتر 
از بقیـــه جواب می دهد:»به شـــخصه از 
آشـــپز نفتکش ســـانچی پخت غذاهای 
زیادی را یاد گرفتم مخصوصاً کیک های 
مختلـــف. گاهـــی کـــه حوصله مان ســـر 
مـــی رود توی آشـــپزخانه کشـــتی غذا یا 

کیک درست می کنیم.«
چنـــد روز از روز زن نمی گـــذرد و من 
می پرســـم همســـران تان چـــه هدیه ای 
به شـــما داده اند؟ یکدفعـــه همه با هم 
شـــروع می کنند به حرف زدن و صدای 

یکی از افســـران را که به مـــن نزدیک تر 
اســـت می شـــنوم که می گوید: »دردسر 
انداختیـــن ما را آقای خبرنـــگار.« خانم 
غالمپور می گوید کـــه هدیه اش را وقتی 
برگشـــتند حتماً از همســـرش می گیرد. 
خانـــم خادم نـــژاد هـــم با خنده اشـــاره 
می کنـــد کـــه هدیـــه مســـتقیم رفتـــه به 
حســـابش و خانـــم یـــزدی پـــوران هـــم 
و  بوده انـــد  تهـــران  زن  روز  می گویـــد 

هدیه اش را گرفته است.
اما سؤال دیگری که ذهنم را مشغول 
می کند این اســـت کـــه آیا ایـــن زوج های 
جـــوان دریانـــورد بعـــد از بازگشـــت چند 
ماهه از ســـفر در مدت استراحت به سفر 
دیگری هم می روند؟ می زنند زیر خنده. 
خانم یزدی پوران جواب می دهد: »سفر 
می رویم ولی دیگر سمت دریا نمی رویم. 

خانـــم  می رویـــم.«  خشـــکی  ســـفرهای 
غالمپـــور هم می گویـــد: »ســـفرهایی که 
بعد از دریا می رویم با این ســـفر متفاوت 
اســـت و برای روحیه مان خوب اســـت.« 
یک  ســـاعتی از مصاحبه مـــان نمی گذرد 
که شـــیفت کاری افســـران و مهندســـانی 
که با آنهـــا گـــپ زده ایم، آغاز می شـــود. 
مزاحم شان نمی شوم، همسران آنها هم 

برای پیاده روی روی عرشه می روند.
جســـور  را  دریانـــوردان  زنـــان  دریـــا 
کـــرده. آنهایـــی کـــه همچون ایـــن زنان 
دریـــا را تجربه کرده اند بـــا خطر طوفان 
و دریازدگـــی و بیمـــاری یـــا مشـــکالتی 
همچون نبـــود ارتباط با خانـــواده و غم 
روبـــه رو  دلتنگـــی  و  خســـتگی  و  دوری 
بوده اند، آموخته اند در برابر مشـــکالت 

و سختی ها صبور باشند؛ صبور عاشق.

 هنگام حمالت تشنجی 
چه باید کرد؟

ë  بتازگـــی ازدواج کـــرده ام. همســـرم بیمـــاری
صـــرع دارد البتـــه به گفته پزشـــک، بیمـــاری او 
تحـــت کنترل اســـت و طی ایـــن چند مـــاه که 
با هـــم زندگی می کنیـــم خوشـــبختانه حمالت 
من  اما  اســـت.  نیامده  پیـــش  برایش  تشـــنجی 
همـــواره نگرانم که اگـــر این اتفاق پیـــش بیاید، 
چـــه بایـــد بکنم. بـــرای اینکـــه ناراحت نشـــود 
نمی خواهم در مورد نگرانی هایم با او صحبت 
کنم. لطفاً مرا راهنمایی کنیـــد که در صورتی که 
بکنم؟  باید  چه  شد  صرع  حمالت  دچار   همسرم 

آیا باید دوره کمک های اولیه را ببینم؟
صـــرع یک نوع اختـــال عصبـــی و تمایل به حمله و تشـــنج های 
تکراری اســـت که با مصرف درســـت و بموقع داروها و رعایت برخی 

موارد قابل کنترل است.  
هنـــگام تشـــنج همـــه می توانند بـــه بیمار کمـــک کنند به شـــرط 
آنکـــه بتواننـــد خونســـردی خـــود را حفـــظ کننـــد و نیاز بـــه آموزش 
کمک های اولیه نیســـت. شـــما باید هنگام تشـــنج همســـرتان، او را 
به پهلو بخوابانید. زیر ســـرش بالشـــی نرم یا پارچه ای قرار دهید که 
از ســـرش محافظت کند. اجســـام و وســـایل خطرناک را از اطراف او 
دور کنید. ســـعی نکنید چیزی در دهانش قـــرار دهید چون به فک و 

دندان هایش آسیب می رسد. 
هنـــگام تشـــنج از خورانـــدن آب و مایعـــات به فرد مبتا بشـــدت 
خودداری کنید. بعد از پایان حمله هم اجازه دهید بیمار اســـتراحت 
کنـــد. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید اندازه گیری زمان تشـــنج 
اســـت. در صورتی که تشـــنج بیـــش از 5 دقیقه طول بکشـــد یا اینکه 
بیمار بعد از تشـــنج اول دچار تشـــنج دیگری شـــد بایـــد بافاصله با 
اورژانس تماس بگیرید و او را به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید.

این روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه با 
معضلی به  نام آلرژی فصلی دست به 
گریبانند. قرمزی و تورم چشـــم، ریزش 
اشـــک، گرفتگی بینی، خارش گلو همه 
و همه مشکاتی هستند که مبتایان به 
آلرژی فصلی را آزار می دهند. متأسفانه 
هر چقدر تمـــاس فرد با مـــاده آلرژی زا 
بیشتر باشد، این مشکات بیشتر خواهد 
شـــد طوری که گاهی ادامه فعالیت های 
روزمـــره فـــرد را مختـــل می کنـــد. ایـــن 
موضوع باعث شده برخی خودسرانه و 
بدون دانش کافی برای خود دارو تجویز 
کنند و انواع آنتی هیســـتامین ها با وجود 
خـــواب آور بودن به جـــزو جدایی ناپذیر 

جعبه داروهای شان تبدیل شود.
دکتر مریـــم محلوجی راد فوق تخصص 
آلرژی و ایمونولوژی بالینی در این باره به 
»ایران« می گوید: آلرژی واکنش افراطی 
سیســـتم ایمنی بدن به برخـــی عوامل 
اســـت. آلرژی های بهاره معموالً از نیمه 
دوم یا اواخر اسفند ماه آغاز می شود و تا 
آخرین روزهای اردیبهشت ماه نیز ادامه 
می یابد. وی می افزاید: آلرژی های بهاره 
معموالً به صورت آلرژی بینی و سینوس 
ظاهـــر می شـــود و فـــرد مبتا، عطســـه، 

آبریـــزش و گرفتگـــی بینـــی و همچنین 
خارش در ناحیه حلـــق، بینی و گوش را 
احساس می کند. گاهی هم عائم آلرژی 
به صورت قرمزی و التهاب چشم و اشک 

ریزش نمایان می شود.
بـــه گفته این متخصـــص، عائم آلرژی 
فصلی مشابه عائم سرماخوردگی است 
اما این عائم مانند عائم سرماخوردگی 
در چند روز بهبود نمی یابد. در حقیقت 
طوالنی بودن مدت زمـــان باقی ماندن 
عائم آلـــرژی وجه افتراق آن با بیماری 

سرماخوردگی محســـــــــوب می شود.
محلوجی  دکتـــر 
راد تأکید می کند: 
مبتایان  بیشـــتر 
آلرژی هـــای  بـــه 
به دلیل  فصلـــی 
بـــه  حساســـیت 

پولن هـــای درخت هـــای بهـــاری مانند 
نارون، ســـرو، چنار، کاج، زبان گنجشک، 
اقاقیا، توت و بید دچار عائم دردسرساز 
و ناراحت کننده آلرژی می شـــوند و بعد 
از اردیبهشـــت ماه با پایـــان یافتن گرده 
افشانی این درخت ها عائم آلرژی آنها 

نیز کاهش می یابد.
وی توصیه می کند: بهتر است مبتایان 
به آلرژی در مواقعی از روز مانند ساعات 
ابتدایـــی روز یا هنگام غـــروب که تراکم 
گرده ها زیاد اســـت کمتـــر از خانه خارج 

شـــوند و هنگامی که در خانه هستند هم 
کمتر پنجره ها را باز کنند.

اگر فردی مجبور است از خانه خارج شود 
بهتر اســـت با وســـیله نقلیه تـــردد کند و 

شیشه خودرو هم بسته باشد.
ایـــن متخصـــص آلـــرژی و ایمونولـــوژی 
بالینـــی با اشـــاره به اینکه طیـــف عائم 
بالینی بیماری در افراد مختلف متفاوت 
اســـت، می گویـــد: بیمـــاری آن دســـته از 
افرادی که عائم خفیفی دارند معموالً با 
مصرف کوتاه مدت آنتی هیستامین های 
خوراکی کنترل می شـــود، اما آن دسته از 
افرادی که دچار عائم شدیدتری هستند 
مثًا انسداد بینی شدیدی دارند که آنها را 
به اختال خواب هـــم دچار می کند باید 
از داروهـــای دیگـــری مانند اســـپری های 

موضعی استفاده کنند. 
تشخیص نوع درمان و دارو تنها برعهده 
پزشـــک اســـت و بیمار نباید خودسرانه 
از داروهـــای آلرژی اســـتفاده کنـــد. دکتر 
محلوجـــی راد معتقـــد اســـت، درمـــان 
نشـــدن آلرژی هـــای شـــدید می تواند به 
تشـــدید آسم، اوتیت و ســـینوزیت منجر 
شود و کیفیت زندگی بیمار را تحت تأثیر 
قرار دهد از ایـــن رونباید در درمان آلرژی 

آسپرگر را بیشتر بشناسیم لزوم افزودن فلوراید به آب لوله کشی
در عصر حاضر آمـــار پوســـیدگی های دندانی درنتیجه 
مصـــرف انـــواع موادغذایی حاوی قنـــد و افزودنی های 
قندی افزایش پیدا کرده است به گونه ای که همه اقشار 

جامعه با مشکات عمده در این خصوص دست به گریبان هستند.
دکترمهدی نصیبی متخصص سامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی با 
اشـــاره به لزوم پیشگیری و باالبردن ســـطح آگاهی عموم جامعه در زمینه 
بهداشـــت سامت دهان و دندان معتقد است: مناسب ترین و بهترین راه 
پیشگیری از ابتا به بیماری های دهان و دندان، کاهش مصرف مواد قندی 

و پایین آوردن دفعات مصرف مواد غذایی حاوی قند است.
به گفتـــه وی در بیشـــتر جوامـــع پیشـــرفته ســـعی می شـــود قبـــل از ایجاد 
پوسیدگی، دندان ها را به وســـیله ماده فلوراید مقاوم کنند، یکی از راه های 
مقاوم ســـازی دندان ها با فلوراید در آحاد جامعـــه بویژه در کودکان اضافه 

کردن آن به آب لوله کشی آشامیدنی شهری است.

آسپرگر نوع خفیف اوتیسم است و به نوعی زیرمجموعه 
این بیماری شناخته می شـــود. این بیماری در بسیاری از 

افراد در سنین پایین تشخیص داده نمی شود.
یک گفتاردرمان در این باره می گوید: بر اساس آمار ابتا به آسپرگر در بیش از 
نیمی از افراد مبتا، بعد از سنین 30 سالگی تشخیص داده می شود زیرا این 
افراد از هوش باالیی برخوردار هستند و روند رشدی طبیعی دارند حتی زبان 
آموزی و حرف زدن هم به صورت طبیعی است. اختال در برقراری تعامات 

اجتماعی از جمله مشخصه هایی است که آنها را از افراد عادی جدا می کند.
به گفته مهســـا مقدم چنانچه توجه الزم به فرد مبتا به ســـندرم آســـپرگر 
نشـــود احتمال دارد تشـــخیص های غلطـــی مانند اســـکیزوفرنی، اختال 
وســـواس، اختاالت شـــخصیتی و موارد مشابه داده شـــود و در نتیجه آن 
شـــخص در جامعه با برچسب های نامناســـب آزار روحی فراوانی ببیند. 
بیشـــترین مشـــکل یک فرد مبتا به این بیماری هم این است که جامعه 

درک مناسبی از بیماری 
ندارد و با شنیدن القابی 
ناســـازگار  منزوی،  مانند 
غریـــب  و  عجیـــب  یـــا 
زندگی بـــه کام آنها تلخ 
ادامـــه  در  او  می شـــود. 
می افزاید: فـــرد مبتا به 
آسپرگر نیاز دارد جامعه 
از اختال  درک مناسبی 

او داشـــته باشـــد تا بتواند براحتی ســـؤاالتی که در ذهن دارد بپرسد بدون 
اینکه مورد تمســـخر قـــرار گیرد همه ما وظیفه داریـــم محیط و جامعه ای 
بـــرای این افراد فراهم کنیم تا به کمک مـــا بتوانند محیطی آرام و همراه 

با امنیت داشته باشند.
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مدارا با آلرژی بهاری

بهار نارنج همان شکوفه های سفید و زیبای درخت نارنج است که در فصول پاییز و زمستان، جای خود را به میوه ترش مزه نارنج می دهند. این شکوفه های 
زیبا و خوشبو دارای خواص بسیار هستند. رایحه شگفت انگیز بهارنارنج توانسته جایگاه خاصی در صنعت ساخت اسانس و عطرسازی برای آن فراهم کند. 
جوشانده و عرق این شکوفه های بهاری روی سیستم عصبی بدن نیز تأثیر شگرفی دارد، به طوری که می توان آن را یکی از مهم ترین آرامبخش های گیاهی 
دانست. تحقیقات نشان داده بهار نارنج از بین برنده دردهای شکمی،  نفخ و اسپاسم است و همچنین اشتهاآور و تقویت کننده معده محسوب می شود. اما باید بدانید که افراد مبتا به 

فشار خون نباید از آن استفاده کنند چرا که باعث باال رفتن فشار خون و افزایش ضربان قلب می شود. در دوران بارداری و شیردهی هم باید با احتیاط مصرف شود.

یم
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س
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میگرن یکی از شـــایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است که معمواًل 
به صورت ضربه و تپش در سر خودنمایی می کند.  سردردهای میگرنی 
معمواًل شدید بوده و برای ســـاعت ها بیمار را گرفتار می کند به گونه ای 
که تنها خواب و اســـتراحت در اتاقی تاریک و آرام و استفاده از مسکن ها 

می تواند درد بیمار را کاهش دهد. 
یک متخصص مغز و اعصاب در آســـتانه همایش بین المللی پزشکی 
آکادمیک ایران به خبرنگار گروه ســـامت می گوید: مبتایان به میگرن 
از گروه ســـنی خاصی نیســـتند. اما بررسی ها نشـــان داده این بیماری در 
دوران نوجوانی شـــدت بیشتری می یابد و با افزایش سن بیمار از شدت 
آن کاســـته می شـــود و حتی گاهی متوقف می شـــود. البته دیده شده که 

گاهی در سنین 60 سال به باال بیماری دوباره عود می کند.

دکتر مجتبی زارعی می افزاید: هرچند این بیماری با درمان های دارویی 
قابل کنترل اســـت اما امروزه ثابت شـــده که درمان های غیردارویی نیز 
در کنترل بیماری مؤثر است.  بهداشت خواب، توجه به تغذیه مناسب 
و کنترل اســـترس نمونـــه ای از درمان هـــای غیردارویی اســـت. از این رو 
روش های مدیتیشـــن و آرامش بخش و حتی طب سوزنی و هر شیوه ای 
که باعث کاهش اســـترس و تنش می شـــود در کنترل حمات میگرن و 
بهبود آن مؤثر است. دبیر علمی این همایش تأکید می کند: اصل مهم 
در پزشـــکی این است که با تجویز کمترین دارو بتوانیم بیشترین تأثیر را 
برای بیمار فراهم کنیم و بیشـــترین نتیجـــه را بگیریم. بنابراین بیماران 

نباید از پزشک توقع تجویز زیاد و انواع مسکن ها را داشته باشند.

مهار میگرن با کاهش استرس

بهاری سهل انگاری کرد. وی خاطرنشان 
می کنـــد: متأســـفانه در فصول تشـــدید 
آلرژی، افرادی که به آسم آلرژی فصلی 
مبتا شده اند هم مشاهده می شوند. این 
افراد کـــه معموالً از ســـرفه، خس خس 
ســـینه و تنگی نفس شـــکایت می کنند، 

بایـــد درمـــان را جدی بگیرنـــد. چون اگر 
درمان بدرســـتی و کامل صـــورت نگیرد 
ممکـــن اســـت دچـــار حمـــات و تنگی 
نفس شـــدیدتر شـــده و نیازمنـــد درمان 
بیمارســـتانی شـــوند. این متخصص در 
خاتمه توصیه می کند: مبتایان به آلرژی 

فصلی نباید به هیچ وجه خودسرانه دارو 
مصرف کنند. آنها بایـــد داروهای تجویز 
شـــده توسط پزشـــک را بموقع و درست 
اســـتفاده کرده و از مصرف فست فودها 
و غذاهـــای حاوی مواد نگهدارنده و مواد 

افزودنی خودداری کنند.

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6756
 دوشنبه   27 فروردین 1397

2802

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

9261

623857
562

3415
938
837941

21579 3 5 2 7 6 8 4 1
8 7 1 9 5 4 6 3 2
4 6 2 3 1 8 5 7 9
1 5 4 8 6 7 9 2 3
3 2 8 4 9 1 7 6 5
6 9 7 5 3 2 1 8 4
5 8 3 7 2 9 4 1 6
7 1 9 6 4 3 2 5 8
2 4 6 1 8 5 3 9 7

7
2487

6231
523

928
712
4631
8125

49 7 3 1 5 4 6 8 2
2 1 4 9 8 6 5 3 7
5 6 8 2 3 7 4 9 1
1 5 2 6 4 8 9 7 3
3 4 9 7 2 1 8 5 6
7 8 6 3 9 5 1 2 4
4 2 5 8 6 3 7 1 9
8 3 7 4 1 9 2 6 5
6 9 1 5 7 2 3 4 8

2 5 6 1 9 3 4 8 7
3 7 8 5 2 4 6 1 9
9 1 4 6 7 8 3 5 2
4 8 3 2 6 7 5 9 1
7 9 1 4 3 5 8 2 6
5 6 2 9 8 1 7 4 3
1 4 9 3 5 6 2 7 8
8 3 5 7 1 2 9 6 4
6 2 7 8 4 9 1 3 5 5694

59
978

36
92

87
358

82
7413

مــهارت 
سـالمت

 پیشگیری
 و سالمت

گردونه 
سـالمت

راهــکار 
سـالمت

پرستو رفیعی
روزنامه نگار

دکتر جعفر مهوری
متخصص مغز و اعصاب 
فلوشیپ تشنج

دکتر مجتبی زارعی

الـــو دکـــتر

زنگ سالمت 

ضـــربان

وز
 نی

ث
هل

س: 
عک

 هنگام حمالت تشنجی 
چه باید کرد؟

ë  بتازگـــی ازدواج کـــرده ام. همســـرم بیمـــاری
صـــرع دارد البتـــه به گفته پزشـــک، بیمـــاری او 
تحـــت کنترل اســـت و طی ایـــن چند مـــاه که 
با هـــم زندگی می کنیـــم خوشـــبختانه حمالت 
من  اما  اســـت.  نیامده  پیـــش  برایش  تشـــنجی 
همـــواره نگرانم که اگـــر این اتفاق پیـــش بیاید، 
چـــه بایـــد بکنم. بـــرای اینکـــه ناراحت نشـــود 
نمی خواهم در مورد نگرانی هایم با او صحبت 
کنم. لطفاً مرا راهنمایی کنیـــد که در صورتی که 
بکنم؟  باید  چه  شد  صرع  حمالت  دچار   همسرم 

آیا باید دوره کمک های اولیه را ببینم؟
صـــرع یک نوع اختـــال عصبـــی و تمایل به حمله و تشـــنج های 
تکراری اســـت که با مصرف درســـت و بموقع داروها و رعایت برخی 

موارد قابل کنترل است.  
هنـــگام تشـــنج همـــه می توانند بـــه بیمار کمـــک کنند به شـــرط 
آنکـــه بتواننـــد خونســـردی خـــود را حفـــظ کننـــد و نیاز بـــه آموزش 
کمک های اولیه نیســـت. شـــما باید هنگام تشـــنج همســـرتان، او را 
به پهلو بخوابانید. زیر ســـرش بالشـــی نرم یا پارچه ای قرار دهید که 
از ســـرش محافظت کند. اجســـام و وســـایل خطرناک را از اطراف او 
دور کنید. ســـعی نکنید چیزی در دهانش قـــرار دهید چون به فک و 

دندان هایش آسیب می رسد. 
هنـــگام تشـــنج از خورانـــدن آب و مایعـــات به فرد مبتا بشـــدت 
خودداری کنید. بعد از پایان حمله هم اجازه دهید بیمار اســـتراحت 
کنـــد. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید اندازه گیری زمان تشـــنج 
اســـت. در صورتی که تشـــنج بیـــش از 5 دقیقه طول بکشـــد یا اینکه 
بیمار بعد از تشـــنج اول دچار تشـــنج دیگری شـــد بایـــد بافاصله با 
اورژانس تماس بگیرید و او را به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید.

این روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه با 
معضلی به  نام آلرژی فصلی دست به 
گریبانند. قرمزی و تورم چشـــم، ریزش 
اشـــک، گرفتگی بینی، خارش گلو همه 
و همه مشکاتی هستند که مبتایان به 
آلرژی فصلی را آزار می دهند. متأسفانه 
هر چقدر تمـــاس فرد با مـــاده آلرژی زا 
بیشتر باشد، این مشکات بیشتر خواهد 
شـــد طوری که گاهی ادامه فعالیت های 
روزمـــره فـــرد را مختـــل می کنـــد. ایـــن 
موضوع باعث شده برخی خودسرانه و 
بدون دانش کافی برای خود دارو تجویز 
کنند و انواع آنتی هیســـتامین ها با وجود 
خـــواب آور بودن به جـــزو جدایی ناپذیر 

جعبه داروهای شان تبدیل شود.
دکتر مریـــم محلوجی راد فوق تخصص 
آلرژی و ایمونولوژی بالینی در این باره به 
»ایران« می گوید: آلرژی واکنش افراطی 
سیســـتم ایمنی بدن به برخـــی عوامل 
اســـت. آلرژی های بهاره معموالً از نیمه 
دوم یا اواخر اسفند ماه آغاز می شود و تا 
آخرین روزهای اردیبهشت ماه نیز ادامه 
می یابد. وی می افزاید: آلرژی های بهاره 
معموالً به صورت آلرژی بینی و سینوس 
ظاهـــر می شـــود و فـــرد مبتا، عطســـه، 

آبریـــزش و گرفتگـــی بینـــی و همچنین 
خارش در ناحیه حلـــق، بینی و گوش را 
احساس می کند. گاهی هم عائم آلرژی 
به صورت قرمزی و التهاب چشم و اشک 

ریزش نمایان می شود.
بـــه گفته این متخصـــص، عائم آلرژی 
فصلی مشابه عائم سرماخوردگی است 
اما این عائم مانند عائم سرماخوردگی 
در چند روز بهبود نمی یابد. در حقیقت 
طوالنی بودن مدت زمـــان باقی ماندن 
عائم آلـــرژی وجه افتراق آن با بیماری 

سرماخوردگی محســـــــــوب می شود.
محلوجی  دکتـــر 
راد تأکید می کند: 
مبتایان  بیشـــتر 
آلرژی هـــای  بـــه 
به دلیل  فصلـــی 
بـــه  حساســـیت 

پولن هـــای درخت هـــای بهـــاری مانند 
نارون، ســـرو، چنار، کاج، زبان گنجشک، 
اقاقیا، توت و بید دچار عائم دردسرساز 
و ناراحت کننده آلرژی می شـــوند و بعد 
از اردیبهشـــت ماه با پایـــان یافتن گرده 
افشانی این درخت ها عائم آلرژی آنها 

نیز کاهش می یابد.
وی توصیه می کند: بهتر است مبتایان 
به آلرژی در مواقعی از روز مانند ساعات 
ابتدایـــی روز یا هنگام غـــروب که تراکم 
گرده ها زیاد اســـت کمتـــر از خانه خارج 

شـــوند و هنگامی که در خانه هستند هم 
کمتر پنجره ها را باز کنند.

اگر فردی مجبور است از خانه خارج شود 
بهتر اســـت با وســـیله نقلیه تـــردد کند و 

شیشه خودرو هم بسته باشد.
ایـــن متخصـــص آلـــرژی و ایمونولـــوژی 
بالینـــی با اشـــاره به اینکه طیـــف عائم 
بالینی بیماری در افراد مختلف متفاوت 
اســـت، می گویـــد: بیمـــاری آن دســـته از 
افرادی که عائم خفیفی دارند معموالً با 
مصرف کوتاه مدت آنتی هیستامین های 
خوراکی کنترل می شـــود، اما آن دسته از 
افرادی که دچار عائم شدیدتری هستند 
مثًا انسداد بینی شدیدی دارند که آنها را 
به اختال خواب هـــم دچار می کند باید 
از داروهـــای دیگـــری مانند اســـپری های 

موضعی استفاده کنند. 
تشخیص نوع درمان و دارو تنها برعهده 
پزشـــک اســـت و بیمار نباید خودسرانه 
از داروهـــای آلرژی اســـتفاده کنـــد. دکتر 
محلوجـــی راد معتقـــد اســـت، درمـــان 
نشـــدن آلرژی هـــای شـــدید می تواند به 
تشـــدید آسم، اوتیت و ســـینوزیت منجر 
شود و کیفیت زندگی بیمار را تحت تأثیر 
قرار دهد از ایـــن رونباید در درمان آلرژی 

آسپرگر را بیشتر بشناسیم لزوم افزودن فلوراید به آب لوله کشی
در عصر حاضر آمـــار پوســـیدگی های دندانی درنتیجه 
مصـــرف انـــواع موادغذایی حاوی قنـــد و افزودنی های 
قندی افزایش پیدا کرده است به گونه ای که همه اقشار 

جامعه با مشکات عمده در این خصوص دست به گریبان هستند.
دکترمهدی نصیبی متخصص سامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی با 
اشـــاره به لزوم پیشگیری و باالبردن ســـطح آگاهی عموم جامعه در زمینه 
بهداشـــت سامت دهان و دندان معتقد است: مناسب ترین و بهترین راه 
پیشگیری از ابتا به بیماری های دهان و دندان، کاهش مصرف مواد قندی 

و پایین آوردن دفعات مصرف مواد غذایی حاوی قند است.
به گفتـــه وی در بیشـــتر جوامـــع پیشـــرفته ســـعی می شـــود قبـــل از ایجاد 
پوسیدگی، دندان ها را به وســـیله ماده فلوراید مقاوم کنند، یکی از راه های 
مقاوم ســـازی دندان ها با فلوراید در آحاد جامعـــه بویژه در کودکان اضافه 

کردن آن به آب لوله کشی آشامیدنی شهری است.

آسپرگر نوع خفیف اوتیسم است و به نوعی زیرمجموعه 
این بیماری شناخته می شـــود. این بیماری در بسیاری از 

افراد در سنین پایین تشخیص داده نمی شود.
یک گفتاردرمان در این باره می گوید: بر اساس آمار ابتا به آسپرگر در بیش از 
نیمی از افراد مبتا، بعد از سنین 30 سالگی تشخیص داده می شود زیرا این 
افراد از هوش باالیی برخوردار هستند و روند رشدی طبیعی دارند حتی زبان 
آموزی و حرف زدن هم به صورت طبیعی است. اختال در برقراری تعامات 

اجتماعی از جمله مشخصه هایی است که آنها را از افراد عادی جدا می کند.
به گفته مهســـا مقدم چنانچه توجه الزم به فرد مبتا به ســـندرم آســـپرگر 
نشـــود احتمال دارد تشـــخیص های غلطـــی مانند اســـکیزوفرنی، اختال 
وســـواس، اختاالت شـــخصیتی و موارد مشابه داده شـــود و در نتیجه آن 
شـــخص در جامعه با برچسب های نامناســـب آزار روحی فراوانی ببیند. 
بیشـــترین مشـــکل یک فرد مبتا به این بیماری هم این است که جامعه 

درک مناسبی از بیماری 
ندارد و با شنیدن القابی 
ناســـازگار  منزوی،  مانند 
غریـــب  و  عجیـــب  یـــا 
زندگی بـــه کام آنها تلخ 
ادامـــه  در  او  می شـــود. 
می افزاید: فـــرد مبتا به 
آسپرگر نیاز دارد جامعه 
از اختال  درک مناسبی 

او داشـــته باشـــد تا بتواند براحتی ســـؤاالتی که در ذهن دارد بپرسد بدون 
اینکه مورد تمســـخر قـــرار گیرد همه ما وظیفه داریـــم محیط و جامعه ای 
بـــرای این افراد فراهم کنیم تا به کمک مـــا بتوانند محیطی آرام و همراه 

با امنیت داشته باشند.
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مدارا با آلرژی بهاری

بهار نارنج همان شکوفه های سفید و زیبای درخت نارنج است که در فصول پاییز و زمستان، جای خود را به میوه ترش مزه نارنج می دهند. این شکوفه های 
زیبا و خوشبو دارای خواص بسیار هستند. رایحه شگفت انگیز بهارنارنج توانسته جایگاه خاصی در صنعت ساخت اسانس و عطرسازی برای آن فراهم کند. 
جوشانده و عرق این شکوفه های بهاری روی سیستم عصبی بدن نیز تأثیر شگرفی دارد، به طوری که می توان آن را یکی از مهم ترین آرامبخش های گیاهی 
دانست. تحقیقات نشان داده بهار نارنج از بین برنده دردهای شکمی،  نفخ و اسپاسم است و همچنین اشتهاآور و تقویت کننده معده محسوب می شود. اما باید بدانید که افراد مبتا به 

فشار خون نباید از آن استفاده کنند چرا که باعث باال رفتن فشار خون و افزایش ضربان قلب می شود. در دوران بارداری و شیردهی هم باید با احتیاط مصرف شود.
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میگرن یکی از شـــایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است که معمواًل 
به صورت ضربه و تپش در سر خودنمایی می کند.  سردردهای میگرنی 
معمواًل شدید بوده و برای ســـاعت ها بیمار را گرفتار می کند به گونه ای 
که تنها خواب و اســـتراحت در اتاقی تاریک و آرام و استفاده از مسکن ها 

می تواند درد بیمار را کاهش دهد. 
یک متخصص مغز و اعصاب در آســـتانه همایش بین المللی پزشکی 
آکادمیک ایران به خبرنگار گروه ســـامت می گوید: مبتایان به میگرن 
از گروه ســـنی خاصی نیســـتند. اما بررسی ها نشـــان داده این بیماری در 
دوران نوجوانی شـــدت بیشتری می یابد و با افزایش سن بیمار از شدت 
آن کاســـته می شـــود و حتی گاهی متوقف می شـــود. البته دیده شده که 

گاهی در سنین 60 سال به باال بیماری دوباره عود می کند.

دکتر مجتبی زارعی می افزاید: هرچند این بیماری با درمان های دارویی 
قابل کنترل اســـت اما امروزه ثابت شـــده که درمان های غیردارویی نیز 
در کنترل بیماری مؤثر است.  بهداشت خواب، توجه به تغذیه مناسب 
و کنترل اســـترس نمونـــه ای از درمان هـــای غیردارویی اســـت. از این رو 
روش های مدیتیشـــن و آرامش بخش و حتی طب سوزنی و هر شیوه ای 
که باعث کاهش اســـترس و تنش می شـــود در کنترل حمات میگرن و 
بهبود آن مؤثر است. دبیر علمی این همایش تأکید می کند: اصل مهم 
در پزشـــکی این است که با تجویز کمترین دارو بتوانیم بیشترین تأثیر را 
برای بیمار فراهم کنیم و بیشـــترین نتیجـــه را بگیریم. بنابراین بیماران 

نباید از پزشک توقع تجویز زیاد و انواع مسکن ها را داشته باشند.

مهار میگرن با کاهش استرس

بهاری سهل انگاری کرد. وی خاطرنشان 
می کنـــد: متأســـفانه در فصول تشـــدید 
آلرژی، افرادی که به آسم آلرژی فصلی 
مبتا شده اند هم مشاهده می شوند. این 
افراد کـــه معموالً از ســـرفه، خس خس 
ســـینه و تنگی نفس شـــکایت می کنند، 

بایـــد درمـــان را جدی بگیرنـــد. چون اگر 
درمان بدرســـتی و کامل صـــورت نگیرد 
ممکـــن اســـت دچـــار حمـــات و تنگی 
نفس شـــدیدتر شـــده و نیازمنـــد درمان 
بیمارســـتانی شـــوند. این متخصص در 
خاتمه توصیه می کند: مبتایان به آلرژی 

فصلی نباید به هیچ وجه خودسرانه دارو 
مصرف کنند. آنها بایـــد داروهای تجویز 
شـــده توسط پزشـــک را بموقع و درست 
اســـتفاده کرده و از مصرف فست فودها 
و غذاهـــای حاوی مواد نگهدارنده و مواد 

افزودنی خودداری کنند.
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 هنگام حمالت تشنجی 
چه باید کرد؟

ë  بتازگـــی ازدواج کـــرده ام. همســـرم بیمـــاری
صـــرع دارد البتـــه به گفته پزشـــک، بیمـــاری او 
تحـــت کنترل اســـت و طی ایـــن چند مـــاه که 
با هـــم زندگی می کنیـــم خوشـــبختانه حمالت 
من  اما  اســـت.  نیامده  پیـــش  برایش  تشـــنجی 
همـــواره نگرانم که اگـــر این اتفاق پیـــش بیاید، 
چـــه بایـــد بکنم. بـــرای اینکـــه ناراحت نشـــود 
نمی خواهم در مورد نگرانی هایم با او صحبت 
کنم. لطفاً مرا راهنمایی کنیـــد که در صورتی که 
بکنم؟  باید  چه  شد  صرع  حمالت  دچار   همسرم 

آیا باید دوره کمک های اولیه را ببینم؟
صـــرع یک نوع اختـــال عصبـــی و تمایل به حمله و تشـــنج های 
تکراری اســـت که با مصرف درســـت و بموقع داروها و رعایت برخی 

موارد قابل کنترل است.  
هنـــگام تشـــنج همـــه می توانند بـــه بیمار کمـــک کنند به شـــرط 
آنکـــه بتواننـــد خونســـردی خـــود را حفـــظ کننـــد و نیاز بـــه آموزش 
کمک های اولیه نیســـت. شـــما باید هنگام تشـــنج همســـرتان، او را 
به پهلو بخوابانید. زیر ســـرش بالشـــی نرم یا پارچه ای قرار دهید که 
از ســـرش محافظت کند. اجســـام و وســـایل خطرناک را از اطراف او 
دور کنید. ســـعی نکنید چیزی در دهانش قـــرار دهید چون به فک و 

دندان هایش آسیب می رسد. 
هنـــگام تشـــنج از خورانـــدن آب و مایعـــات به فرد مبتا بشـــدت 
خودداری کنید. بعد از پایان حمله هم اجازه دهید بیمار اســـتراحت 
کنـــد. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید اندازه گیری زمان تشـــنج 
اســـت. در صورتی که تشـــنج بیـــش از 5 دقیقه طول بکشـــد یا اینکه 
بیمار بعد از تشـــنج اول دچار تشـــنج دیگری شـــد بایـــد بافاصله با 
اورژانس تماس بگیرید و او را به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید.

این روزهـــا بســـیاری از افـــراد جامعه با 
معضلی به  نام آلرژی فصلی دست به 
گریبانند. قرمزی و تورم چشـــم، ریزش 
اشـــک، گرفتگی بینی، خارش گلو همه 
و همه مشکاتی هستند که مبتایان به 
آلرژی فصلی را آزار می دهند. متأسفانه 
هر چقدر تمـــاس فرد با مـــاده آلرژی زا 
بیشتر باشد، این مشکات بیشتر خواهد 
شـــد طوری که گاهی ادامه فعالیت های 
روزمـــره فـــرد را مختـــل می کنـــد. ایـــن 
موضوع باعث شده برخی خودسرانه و 
بدون دانش کافی برای خود دارو تجویز 
کنند و انواع آنتی هیســـتامین ها با وجود 
خـــواب آور بودن به جـــزو جدایی ناپذیر 

جعبه داروهای شان تبدیل شود.
دکتر مریـــم محلوجی راد فوق تخصص 
آلرژی و ایمونولوژی بالینی در این باره به 
»ایران« می گوید: آلرژی واکنش افراطی 
سیســـتم ایمنی بدن به برخـــی عوامل 
اســـت. آلرژی های بهاره معموالً از نیمه 
دوم یا اواخر اسفند ماه آغاز می شود و تا 
آخرین روزهای اردیبهشت ماه نیز ادامه 
می یابد. وی می افزاید: آلرژی های بهاره 
معموالً به صورت آلرژی بینی و سینوس 
ظاهـــر می شـــود و فـــرد مبتا، عطســـه، 

آبریـــزش و گرفتگـــی بینـــی و همچنین 
خارش در ناحیه حلـــق، بینی و گوش را 
احساس می کند. گاهی هم عائم آلرژی 
به صورت قرمزی و التهاب چشم و اشک 

ریزش نمایان می شود.
بـــه گفته این متخصـــص، عائم آلرژی 
فصلی مشابه عائم سرماخوردگی است 
اما این عائم مانند عائم سرماخوردگی 
در چند روز بهبود نمی یابد. در حقیقت 
طوالنی بودن مدت زمـــان باقی ماندن 
عائم آلـــرژی وجه افتراق آن با بیماری 

سرماخوردگی محســـــــــوب می شود.
محلوجی  دکتـــر 
راد تأکید می کند: 
مبتایان  بیشـــتر 
آلرژی هـــای  بـــه 
به دلیل  فصلـــی 
بـــه  حساســـیت 

پولن هـــای درخت هـــای بهـــاری مانند 
نارون، ســـرو، چنار، کاج، زبان گنجشک، 
اقاقیا، توت و بید دچار عائم دردسرساز 
و ناراحت کننده آلرژی می شـــوند و بعد 
از اردیبهشـــت ماه با پایـــان یافتن گرده 
افشانی این درخت ها عائم آلرژی آنها 

نیز کاهش می یابد.
وی توصیه می کند: بهتر است مبتایان 
به آلرژی در مواقعی از روز مانند ساعات 
ابتدایـــی روز یا هنگام غـــروب که تراکم 
گرده ها زیاد اســـت کمتـــر از خانه خارج 

شـــوند و هنگامی که در خانه هستند هم 
کمتر پنجره ها را باز کنند.

اگر فردی مجبور است از خانه خارج شود 
بهتر اســـت با وســـیله نقلیه تـــردد کند و 

شیشه خودرو هم بسته باشد.
ایـــن متخصـــص آلـــرژی و ایمونولـــوژی 
بالینـــی با اشـــاره به اینکه طیـــف عائم 
بالینی بیماری در افراد مختلف متفاوت 
اســـت، می گویـــد: بیمـــاری آن دســـته از 
افرادی که عائم خفیفی دارند معموالً با 
مصرف کوتاه مدت آنتی هیستامین های 
خوراکی کنترل می شـــود، اما آن دسته از 
افرادی که دچار عائم شدیدتری هستند 
مثًا انسداد بینی شدیدی دارند که آنها را 
به اختال خواب هـــم دچار می کند باید 
از داروهـــای دیگـــری مانند اســـپری های 

موضعی استفاده کنند. 
تشخیص نوع درمان و دارو تنها برعهده 
پزشـــک اســـت و بیمار نباید خودسرانه 
از داروهـــای آلرژی اســـتفاده کنـــد. دکتر 
محلوجـــی راد معتقـــد اســـت، درمـــان 
نشـــدن آلرژی هـــای شـــدید می تواند به 
تشـــدید آسم، اوتیت و ســـینوزیت منجر 
شود و کیفیت زندگی بیمار را تحت تأثیر 
قرار دهد از ایـــن رونباید در درمان آلرژی 

آسپرگر را بیشتر بشناسیم لزوم افزودن فلوراید به آب لوله کشی
در عصر حاضر آمـــار پوســـیدگی های دندانی درنتیجه 
مصـــرف انـــواع موادغذایی حاوی قنـــد و افزودنی های 
قندی افزایش پیدا کرده است به گونه ای که همه اقشار 

جامعه با مشکات عمده در این خصوص دست به گریبان هستند.
دکترمهدی نصیبی متخصص سامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی با 
اشـــاره به لزوم پیشگیری و باالبردن ســـطح آگاهی عموم جامعه در زمینه 
بهداشـــت سامت دهان و دندان معتقد است: مناسب ترین و بهترین راه 
پیشگیری از ابتا به بیماری های دهان و دندان، کاهش مصرف مواد قندی 

و پایین آوردن دفعات مصرف مواد غذایی حاوی قند است.
به گفتـــه وی در بیشـــتر جوامـــع پیشـــرفته ســـعی می شـــود قبـــل از ایجاد 
پوسیدگی، دندان ها را به وســـیله ماده فلوراید مقاوم کنند، یکی از راه های 
مقاوم ســـازی دندان ها با فلوراید در آحاد جامعـــه بویژه در کودکان اضافه 

کردن آن به آب لوله کشی آشامیدنی شهری است.

آسپرگر نوع خفیف اوتیسم است و به نوعی زیرمجموعه 
این بیماری شناخته می شـــود. این بیماری در بسیاری از 

افراد در سنین پایین تشخیص داده نمی شود.
یک گفتاردرمان در این باره می گوید: بر اساس آمار ابتا به آسپرگر در بیش از 
نیمی از افراد مبتا، بعد از سنین 30 سالگی تشخیص داده می شود زیرا این 
افراد از هوش باالیی برخوردار هستند و روند رشدی طبیعی دارند حتی زبان 
آموزی و حرف زدن هم به صورت طبیعی است. اختال در برقراری تعامات 

اجتماعی از جمله مشخصه هایی است که آنها را از افراد عادی جدا می کند.
به گفته مهســـا مقدم چنانچه توجه الزم به فرد مبتا به ســـندرم آســـپرگر 
نشـــود احتمال دارد تشـــخیص های غلطـــی مانند اســـکیزوفرنی، اختال 
وســـواس، اختاالت شـــخصیتی و موارد مشابه داده شـــود و در نتیجه آن 
شـــخص در جامعه با برچسب های نامناســـب آزار روحی فراوانی ببیند. 
بیشـــترین مشـــکل یک فرد مبتا به این بیماری هم این است که جامعه 

درک مناسبی از بیماری 
ندارد و با شنیدن القابی 
ناســـازگار  منزوی،  مانند 
غریـــب  و  عجیـــب  یـــا 
زندگی بـــه کام آنها تلخ 
ادامـــه  در  او  می شـــود. 
می افزاید: فـــرد مبتا به 
آسپرگر نیاز دارد جامعه 
از اختال  درک مناسبی 

او داشـــته باشـــد تا بتواند براحتی ســـؤاالتی که در ذهن دارد بپرسد بدون 
اینکه مورد تمســـخر قـــرار گیرد همه ما وظیفه داریـــم محیط و جامعه ای 
بـــرای این افراد فراهم کنیم تا به کمک مـــا بتوانند محیطی آرام و همراه 

با امنیت داشته باشند.
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مدارا با آلرژی بهاری

بهار نارنج همان شکوفه های سفید و زیبای درخت نارنج است که در فصول پاییز و زمستان، جای خود را به میوه ترش مزه نارنج می دهند. این شکوفه های 
زیبا و خوشبو دارای خواص بسیار هستند. رایحه شگفت انگیز بهارنارنج توانسته جایگاه خاصی در صنعت ساخت اسانس و عطرسازی برای آن فراهم کند. 
جوشانده و عرق این شکوفه های بهاری روی سیستم عصبی بدن نیز تأثیر شگرفی دارد، به طوری که می توان آن را یکی از مهم ترین آرامبخش های گیاهی 
دانست. تحقیقات نشان داده بهار نارنج از بین برنده دردهای شکمی،  نفخ و اسپاسم است و همچنین اشتهاآور و تقویت کننده معده محسوب می شود. اما باید بدانید که افراد مبتا به 

فشار خون نباید از آن استفاده کنند چرا که باعث باال رفتن فشار خون و افزایش ضربان قلب می شود. در دوران بارداری و شیردهی هم باید با احتیاط مصرف شود.

یم
سن

: ت
س

عک

میگرن یکی از شـــایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است که معمواًل 
به صورت ضربه و تپش در سر خودنمایی می کند.  سردردهای میگرنی 
معمواًل شدید بوده و برای ســـاعت ها بیمار را گرفتار می کند به گونه ای 
که تنها خواب و اســـتراحت در اتاقی تاریک و آرام و استفاده از مسکن ها 

می تواند درد بیمار را کاهش دهد. 
یک متخصص مغز و اعصاب در آســـتانه همایش بین المللی پزشکی 
آکادمیک ایران به خبرنگار گروه ســـامت می گوید: مبتایان به میگرن 
از گروه ســـنی خاصی نیســـتند. اما بررسی ها نشـــان داده این بیماری در 
دوران نوجوانی شـــدت بیشتری می یابد و با افزایش سن بیمار از شدت 
آن کاســـته می شـــود و حتی گاهی متوقف می شـــود. البته دیده شده که 

گاهی در سنین 60 سال به باال بیماری دوباره عود می کند.

دکتر مجتبی زارعی می افزاید: هرچند این بیماری با درمان های دارویی 
قابل کنترل اســـت اما امروزه ثابت شـــده که درمان های غیردارویی نیز 
در کنترل بیماری مؤثر است.  بهداشت خواب، توجه به تغذیه مناسب 
و کنترل اســـترس نمونـــه ای از درمان هـــای غیردارویی اســـت. از این رو 
روش های مدیتیشـــن و آرامش بخش و حتی طب سوزنی و هر شیوه ای 
که باعث کاهش اســـترس و تنش می شـــود در کنترل حمات میگرن و 
بهبود آن مؤثر است. دبیر علمی این همایش تأکید می کند: اصل مهم 
در پزشـــکی این است که با تجویز کمترین دارو بتوانیم بیشترین تأثیر را 
برای بیمار فراهم کنیم و بیشـــترین نتیجـــه را بگیریم. بنابراین بیماران 

نباید از پزشک توقع تجویز زیاد و انواع مسکن ها را داشته باشند.

مهار میگرن با کاهش استرس

بهاری سهل انگاری کرد. وی خاطرنشان 
می کنـــد: متأســـفانه در فصول تشـــدید 
آلرژی، افرادی که به آسم آلرژی فصلی 
مبتا شده اند هم مشاهده می شوند. این 
افراد کـــه معموالً از ســـرفه، خس خس 
ســـینه و تنگی نفس شـــکایت می کنند، 

بایـــد درمـــان را جدی بگیرنـــد. چون اگر 
درمان بدرســـتی و کامل صـــورت نگیرد 
ممکـــن اســـت دچـــار حمـــات و تنگی 
نفس شـــدیدتر شـــده و نیازمنـــد درمان 
بیمارســـتانی شـــوند. این متخصص در 
خاتمه توصیه می کند: مبتایان به آلرژی 

فصلی نباید به هیچ وجه خودسرانه دارو 
مصرف کنند. آنها بایـــد داروهای تجویز 
شـــده توسط پزشـــک را بموقع و درست 
اســـتفاده کرده و از مصرف فست فودها 
و غذاهـــای حاوی مواد نگهدارنده و مواد 

افزودنی خودداری کنند.

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6756
 دوشنبه   27 فروردین 1397

2802

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

9261

623857
562

3415
938
837941

21579 3 5 2 7 6 8 4 1
8 7 1 9 5 4 6 3 2
4 6 2 3 1 8 5 7 9
1 5 4 8 6 7 9 2 3
3 2 8 4 9 1 7 6 5
6 9 7 5 3 2 1 8 4
5 8 3 7 2 9 4 1 6
7 1 9 6 4 3 2 5 8
2 4 6 1 8 5 3 9 7

7
2487

6231
523

928
712
4631
8125

49 7 3 1 5 4 6 8 2
2 1 4 9 8 6 5 3 7
5 6 8 2 3 7 4 9 1
1 5 2 6 4 8 9 7 3
3 4 9 7 2 1 8 5 6
7 8 6 3 9 5 1 2 4
4 2 5 8 6 3 7 1 9
8 3 7 4 1 9 2 6 5
6 9 1 5 7 2 3 4 8

2 5 6 1 9 3 4 8 7
3 7 8 5 2 4 6 1 9
9 1 4 6 7 8 3 5 2
4 8 3 2 6 7 5 9 1
7 9 1 4 3 5 8 2 6
5 6 2 9 8 1 7 4 3
1 4 9 3 5 6 2 7 8
8 3 5 7 1 2 9 6 4
6 2 7 8 4 9 1 3 5 5694

59
978

36
92

87
358

82
7413

مــهارت 
سـالمت

 پیشگیری
 و سالمت

گردونه 
سـالمت

راهــکار 
سـالمت

پرستو رفیعی
روزنامه نگار

دکتر جعفر مهوری
متخصص مغز و اعصاب 
فلوشیپ تشنج

دکتر مجتبی زارعی

الـــو دکـــتر

زنگ سالمت 

ضـــربان

وز
 نی

ث
هل

س: 
عک

مذ�كر�� ��لترشل �� تهر��
��لترش���ل �ئيس جمهو�� �لما� فد��� ��� 
جمعه �يند� (��� ���� بهش���ت) بر�� يك �يد�� 
�سمي سه ���� ���� تهر�� مي شو�. ���يو كلن �� 
تفسير� پير�مو� سفر پر�يدنت ��لترشل به �ير�� 
گفت: سفر ��لترشل بر�� �لما� فد��� ����� �هميت 
خاصي �ست �ير� �ير�� بز�گترين خريد�� كاالها� 

صنعتي �لما� فد��� �ست.
���يو كلن گفت س���فر شل �� لحا� سياست 
خا�جي �لما� نيز حائز �هميت �ست �ين سفر �شد 

فعاليت سياسي �لما� �� �� منطقه نشا� مي �هد.
�ير�� بيش �� هر كشو�� �� �مريكا ��نشجو ����

نيويو�� � �سوش���تدپر�: �خر �قت �مر�� 
�عال� شد كه عد� �� ��نشجويا� خا�جي �� كالج ها 
� ��نش���گا� ها� �مريكا �� ��يست هز�� تن تجا�� 
كر�� �ست �ين عد� �� صد � پنجا� كشو� جها� به 
�مريكا �فته �ند � عد� ��نشجويا� �ير�ني بيش �� ساير 

��نشجويا� خا�جي �� �مريكا �ست.
�� �ما� �سمي كه �نتش���ا� يافته �ست عد� �  
��نشجويا� �ير�ني مد��� عالي �� �مريكا �� كمي 
بيش �� 23 هز�� تن يعني 11/5 ��صد كل ��نشجويا� 

خا�جي �مريكا نشا� ميدهد.
�� �ين �ما� �ير�نياني كه �� �بيرستانها � �بستانها� 

�مريكا تحصيل ميكنند به حسا� نيامد� �ند.
عزيمت ��ير خا�جه �ير�� به لند�

عباس���علي خلعتبر� ��ير �مو�خا�جه بر�� 
شركت �� �جال� شو��� ��ير�� سنتو عا�� لند� 
شد. �� �ين �جال�� ��ير�� خا�جه �ير�� � تركيه � 
پاكستا� � �نگليس � �مريكا مسائل نظامي � �قتصا�� 

منطقه �� مو�� بر�سي قر�� ميدهند.
كنفر�نس ��ير�� خا�جه س���نتو قر�� بو� �� 
��شنگتن تشكيل ش���و� �لي ��ير�� خا�جه محل 

كنفر�نس �� به لند� منتقل كر�ند.
شايع شد� بو� كه پاكستا� �� �ين جلسه شو��� 
��ير�� خر�� خو� �� �� سنتو �عال� ميكند. �لي �ين 

شابعه تكذيب شد.
طر� حكم �عد�� بوتو �� مذ�كر� پاكستا� � عربستا�

ضيا� �لحق �ئيس حكومت نظامي پاكستا� بر�� 
يك �يد�� چند ���� به عربستا� سعو�� سفر كر�� 
�ست � هم �كنو� مذ�كر�تي �� با ملك خالد پا�شا� � 

�مير فهد �ليعهد �� كشو� ���مه ميدهد.
�ين سفر ��لين سفر ضيا� �لحق بعد �� صد�� 
��� �عد�� بوتو �ست�  ��� �عد�� بوتو نه تنها هيجا� 
�سيعي �� �� ��خل پاكستا� بر�نگيخت� بلكه موجب 
شد كه تما� كشو�ها� جها� بخصو� كشو�ها� 
بز�� � كشو�ها� همسايه به �ين ��� �عتر�� كنند 
� �� �ئيس حكومت نظامي پاكستا� بخو�هند كه �نر� 

كا� لم يكن تلقي كند.
�� ح���ا� حاضر ضيا� �لحق خ���و� �� قانونا� 
نس���بت به ��� بي نظر � بي ��تبا� ميد�ند � مدعي 
�س���ت كه ��� هنو� �� مر�حل �سيدگي �ست �ما 
�ين �مر مانع �� نيس���ت كه �� همين سفر مسئله 
�ع���د�� بوتو بين عربس���تا� � پاكس���تا� مطر�

 نگر��.
قيمت عا�النه خريد �مين هر سا� �عال� ميشو�

اليحه جلوگير� �� �فز�يش نامتناسب بها� �مين 
�مر�� �� كميس���يو� مشتر� مسكن � شهرسا�� 
� كشو� مجلس س���نا مو�� بر�سي قر�� گرفت � 
نظريا� جديد� �� س���و� �عضا� �ين كميسيو� 

مطر� شد.
بر�سا� �خرين تغيير� كه �� كميسيو� مشتر� 
����ئي � ���گستر� مجلس سنا �� اليحه مذكو� ���� 
ش���د� �گر �ين تغيير مو�� تصويب نهائي مجلسين 
نيز قر�� بگير� قيمت عا�له �مين �� س���ا� �يند� �� 
محد��� شهرها � شهر� ها � حريم �نها � مناطقي 
كه ��لت �عال� خو�هد كر� بوسيله كميسيو� ها� 
قانوني �يژ� �� تعيين خو�هد شد � قيمت �مين �� 
�غا� هر سا� مانند قيمت معامالتي كه همه ساله �� 
سو� ����� �مو� �قتصا�� � ����ئي �عال� ميشو� 

باطال� عمو� خو�هد �سيد.

تمامي مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� ��شنبه 28 فر���ين ما� 1357 
(بر�بر با 9 جما�� �ال�� 1398� 17 ���يل 1978) نقل شد� �ست
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�� �� س���ر �ل���ف تو پريش���انى ها
��ن���د� لب لعلت شكر�فش���انى ها

گفتى � فر�� ما پش���يما� گش���تى
�� جا� چه پش���يما� كه پشيمانى ها

مولو�

ميا� ��ميا� چيز� نيست جز �يو�� هايى كه 
خو� ساخته �ند .

تولستو�
 �نسا� ها� خوش���بين � بدبين هر�� بر�� 
جامعه مفيدند.خوش���بين هو�پيم���ا �� �ختر�� 

مى كند � بدبين چتر نجا� �� .
برنا��شا�

�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...

 سر�يه

پنا� بر�� پلنگ ها� بر�يلى �� �ست شكا�چيا� به باال� ��ختا� /مهر

���� كه �شو�يا� شهر شو� �� �ير�� كر�ند
�پريل سا� 693 پيش �� ميال� � پيش �� تاسيس يك 
��لت ��حد �� �ير��� ��تش �شو� بانيپا� (حكمر�� مناطقي 
�� شر� مديتر�نه به پايتختى نينو� � موصل � �� شما� عر�� 
�مر��) شهر شو� �� متصر� شد � �ير�� ساخت. ��لت 
هم���د�� [��لت طايفه �ير�ني ما� كه �ين طايفه �� �� �ما� 
ساكن مناطقى �� محو� �� �� جهت غر� �ير�نزمين بو�] 
�ل (به مركزيت جنو� عر��  چند �هه بعد با كمك ��لت باب
�مر��)� ��لت ستمگر �شو� �� كه به صو�� يك �مپر�تو�� 

���مد� بو� بر�ند�ختند � �� صفحه ���گا� پا� كر�ند.
��لت همد�� سپس چند گر�� �ير�ني [�� طايفه ما�] 
�� به سر�مين �شو� منتقل كر� � �� �نجا سكني ��� تا مانع 
�حيا� �� ��لت س���تمگر شوند � ك�ر�ها� عر��� تركيه � 
سو�يه فر�ند�� هما� ما�ها هستند كه فرهنگ �ير�نى خو��� 
همچنا� حفظ كر�� �ند. ش���و� �� ����� هخامنشيا� 
با�س���ا�� � پايتخت ����� � �مستاني �ير�� شد � كا� 
�پا��نا �� �� بنا گر�يد. ش���هر شو� �� 110 كيلومتر� 

شما� �هو�� � 280 كيلومتر� جنو� خر� �با� قر������.
 �عتصا� پليس تهر�� �� سا� 1301

�عتصا� �فر�� پليس تهر�� (����� نظميه) به س���بب 
عقب �فتا�� مو�جب ماهانه� �� 28 فر���ين 1301  �غا� شد 
� تا ��يافت قسمتي �� �� ���مه يافت. �� طو� �عتصا�� 
) مامو� حفظ  سربا��� مستقر �� با� شا� (�مر��: پا�گا� حر�
نظم شهر شد� بو�ند �لي حق �سيدگي به شكايا� عا�� 
� ���مر� �� ند�شتند� يعني �ظيفه ضابط قو� قضايي بو�� 

پليس به �نا� ��گذ�� نشد� بو�.
مشاجر� �كتر مصد� � �نگلستا� بر سر بحرين

��لت �كتر مصد� 28 فر���ين سا� 1331 نسبت به 
�يد�� مشا�� �مو�خا�جي ��لت �نگلستا� �� بحرين شديد� 
�عتر�� كر� � �ين عمل �� مد�خله �� �مو� �ير�� �عال� ��شت.  

شو�� مسلحانه �يل قشقايى
28 فر���ين 1343  �� تهر�� �عال� شد كه �يل قشقايي 
بر ��منه مخالفت خو� با �صالحا� ��ضي �فز��� � �فر�� 
مسلح �ين �يل همزما� به چند پاسگا� �نتظامى �� فير���با� 
فا�� حمله ب���ر�� � �� جريا� �ين تعر�� تلفاتى ���� 
�مد� �ست. �عالميه ��لت �قت (��لت حسنعلي منصو�) 
حكايت ��ش���ت كه بر�� تنبيه �ين �فر��� �� تهر�� نير�� 
كمكي � ��جمله هنگ چها�� ��ند���  با 12 ��� پو� به 

محل �عز�� شد� �ست.

قا� �مر��

 پند بز�گا�

جدول سودوکو

مذ�كر�� ��لترشل �� تهر��
��لترش���ل �ئيس جمهو�� �لما� فد��� ��� 
جمعه �يند� (��� ���� بهش���ت) بر�� يك �يد�� 
�سمي سه ���� ���� تهر�� مي شو�. ���يو كلن �� 
تفسير� پير�مو� سفر پر�يدنت ��لترشل به �ير�� 
گفت: سفر ��لترشل بر�� �لما� فد��� ����� �هميت 
خاصي �ست �ير� �ير�� بز�گترين خريد�� كاالها� 

صنعتي �لما� فد��� �ست.
���يو كلن گفت س���فر شل �� لحا� سياست 
خا�جي �لما� نيز حائز �هميت �ست �ين سفر �شد 

فعاليت سياسي �لما� �� �� منطقه نشا� مي �هد.
�ير�� بيش �� هر كشو�� �� �مريكا ��نشجو ����

نيويو�� � �سوش���تدپر�: �خر �قت �مر�� 
�عال� شد كه عد� �� ��نشجويا� خا�جي �� كالج ها 
� ��نش���گا� ها� �مريكا �� ��يست هز�� تن تجا�� 
كر�� �ست �ين عد� �� صد � پنجا� كشو� جها� به 
�مريكا �فته �ند � عد� ��نشجويا� �ير�ني بيش �� ساير 

��نشجويا� خا�جي �� �مريكا �ست.
�� �ما� �سمي كه �نتش���ا� يافته �ست عد� �  
��نشجويا� �ير�ني مد��� عالي �� �مريكا �� كمي 
بيش �� 23 هز�� تن يعني 11/5 ��صد كل ��نشجويا� 

خا�جي �مريكا نشا� ميدهد.
�� �ين �ما� �ير�نياني كه �� �بيرستانها � �بستانها� 

�مريكا تحصيل ميكنند به حسا� نيامد� �ند.
عزيمت ��ير خا�جه �ير�� به لند�

عباس���علي خلعتبر� ��ير �مو�خا�جه بر�� 
شركت �� �جال� شو��� ��ير�� سنتو عا�� لند� 
شد. �� �ين �جال�� ��ير�� خا�جه �ير�� � تركيه � 
پاكستا� � �نگليس � �مريكا مسائل نظامي � �قتصا�� 

منطقه �� مو�� بر�سي قر�� ميدهند.
كنفر�نس ��ير�� خا�جه س���نتو قر�� بو� �� 
��شنگتن تشكيل ش���و� �لي ��ير�� خا�جه محل 

كنفر�نس �� به لند� منتقل كر�ند.
شايع شد� بو� كه پاكستا� �� �ين جلسه شو��� 
��ير�� خر�� خو� �� �� سنتو �عال� ميكند. �لي �ين 

شابعه تكذيب شد.
طر� حكم �عد�� بوتو �� مذ�كر� پاكستا� � عربستا�

ضيا� �لحق �ئيس حكومت نظامي پاكستا� بر�� 
يك �يد�� چند ���� به عربستا� سعو�� سفر كر�� 
�ست � هم �كنو� مذ�كر�تي �� با ملك خالد پا�شا� � 

�مير فهد �ليعهد �� كشو� ���مه ميدهد.
�ين سفر ��لين سفر ضيا� �لحق بعد �� صد�� 
��� �عد�� بوتو �ست�  ��� �عد�� بوتو نه تنها هيجا� 
�سيعي �� �� ��خل پاكستا� بر�نگيخت� بلكه موجب 
شد كه تما� كشو�ها� جها� بخصو� كشو�ها� 
بز�� � كشو�ها� همسايه به �ين ��� �عتر�� كنند 
� �� �ئيس حكومت نظامي پاكستا� بخو�هند كه �نر� 

كا� لم يكن تلقي كند.
�� ح���ا� حاضر ضيا� �لحق خ���و� �� قانونا� 
نس���بت به ��� بي نظر � بي ��تبا� ميد�ند � مدعي 
�س���ت كه ��� هنو� �� مر�حل �سيدگي �ست �ما 
�ين �مر مانع �� نيس���ت كه �� همين سفر مسئله 
�ع���د�� بوتو بين عربس���تا� � پاكس���تا� مطر�

 نگر��.
قيمت عا�النه خريد �مين هر سا� �عال� ميشو�

اليحه جلوگير� �� �فز�يش نامتناسب بها� �مين 
�مر�� �� كميس���يو� مشتر� مسكن � شهرسا�� 
� كشو� مجلس س���نا مو�� بر�سي قر�� گرفت � 
نظريا� جديد� �� س���و� �عضا� �ين كميسيو� 

مطر� شد.
بر�سا� �خرين تغيير� كه �� كميسيو� مشتر� 
����ئي � ���گستر� مجلس سنا �� اليحه مذكو� ���� 
ش���د� �گر �ين تغيير مو�� تصويب نهائي مجلسين 
نيز قر�� بگير� قيمت عا�له �مين �� س���ا� �يند� �� 
محد��� شهرها � شهر� ها � حريم �نها � مناطقي 
كه ��لت �عال� خو�هد كر� بوسيله كميسيو� ها� 
قانوني �يژ� �� تعيين خو�هد شد � قيمت �مين �� 
�غا� هر سا� مانند قيمت معامالتي كه همه ساله �� 
سو� ����� �مو� �قتصا�� � ����ئي �عال� ميشو� 

باطال� عمو� خو�هد �سيد.

تمامي مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� ��شنبه 28 فر���ين ما� 1357 
(بر�بر با 9 جما�� �ال�� 1398� 17 ���يل 1978) نقل شد� �ست
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�� �� س���ر �ل���ف تو پريش���انى ها
��ن���د� لب لعلت شكر�فش���انى ها

گفتى � فر�� ما پش���يما� گش���تى
�� جا� چه پش���يما� كه پشيمانى ها

مولو�

ميا� ��ميا� چيز� نيست جز �يو�� هايى كه 
خو� ساخته �ند .

تولستو�
 �نسا� ها� خوش���بين � بدبين هر�� بر�� 
جامعه مفيدند.خوش���بين هو�پيم���ا �� �ختر�� 

مى كند � بدبين چتر نجا� �� .
برنا��شا�

�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...

 سر�يه

پنا� بر�� پلنگ ها� بر�يلى �� �ست شكا�چيا� به باال� ��ختا� /مهر

���� كه �شو�يا� شهر شو� �� �ير�� كر�ند
�پريل سا� 693 پيش �� ميال� � پيش �� تاسيس يك 
��لت ��حد �� �ير��� ��تش �شو� بانيپا� (حكمر�� مناطقي 
�� شر� مديتر�نه به پايتختى نينو� � موصل � �� شما� عر�� 
�مر��) شهر شو� �� متصر� شد � �ير�� ساخت. ��لت 
هم���د�� [��لت طايفه �ير�ني ما� كه �ين طايفه �� �� �ما� 
ساكن مناطقى �� محو� �� �� جهت غر� �ير�نزمين بو�] 
�ل (به مركزيت جنو� عر��  چند �هه بعد با كمك ��لت باب
�مر��)� ��لت ستمگر �شو� �� كه به صو�� يك �مپر�تو�� 

���مد� بو� بر�ند�ختند � �� صفحه ���گا� پا� كر�ند.
��لت همد�� سپس چند گر�� �ير�ني [�� طايفه ما�] 
�� به سر�مين �شو� منتقل كر� � �� �نجا سكني ��� تا مانع 
�حيا� �� ��لت س���تمگر شوند � ك�ر�ها� عر��� تركيه � 
سو�يه فر�ند�� هما� ما�ها هستند كه فرهنگ �ير�نى خو��� 
همچنا� حفظ كر�� �ند. ش���و� �� ����� هخامنشيا� 
با�س���ا�� � پايتخت ����� � �مستاني �ير�� شد � كا� 
�پا��نا �� �� بنا گر�يد. ش���هر شو� �� 110 كيلومتر� 

شما� �هو�� � 280 كيلومتر� جنو� خر� �با� قر������.
 �عتصا� پليس تهر�� �� سا� 1301

�عتصا� �فر�� پليس تهر�� (����� نظميه) به س���بب 
عقب �فتا�� مو�جب ماهانه� �� 28 فر���ين 1301  �غا� شد 
� تا ��يافت قسمتي �� �� ���مه يافت. �� طو� �عتصا�� 
) مامو� حفظ  سربا��� مستقر �� با� شا� (�مر��: پا�گا� حر�
نظم شهر شد� بو�ند �لي حق �سيدگي به شكايا� عا�� 
� ���مر� �� ند�شتند� يعني �ظيفه ضابط قو� قضايي بو�� 

پليس به �نا� ��گذ�� نشد� بو�.
مشاجر� �كتر مصد� � �نگلستا� بر سر بحرين

��لت �كتر مصد� 28 فر���ين سا� 1331 نسبت به 
�يد�� مشا�� �مو�خا�جي ��لت �نگلستا� �� بحرين شديد� 
�عتر�� كر� � �ين عمل �� مد�خله �� �مو� �ير�� �عال� ��شت.  

شو�� مسلحانه �يل قشقايى
28 فر���ين 1343  �� تهر�� �عال� شد كه �يل قشقايي 
بر ��منه مخالفت خو� با �صالحا� ��ضي �فز��� � �فر�� 
مسلح �ين �يل همزما� به چند پاسگا� �نتظامى �� فير���با� 
فا�� حمله ب���ر�� � �� جريا� �ين تعر�� تلفاتى ���� 
�مد� �ست. �عالميه ��لت �قت (��لت حسنعلي منصو�) 
حكايت ��ش���ت كه بر�� تنبيه �ين �فر��� �� تهر�� نير�� 
كمكي � ��جمله هنگ چها�� ��ند���  با 12 ��� پو� به 

محل �عز�� شد� �ست.

قا� �مر��

 پند بز�گا�
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول 3777
  1ـ  مهدی مرجانیـ  تهران

2ـ مهران متقیـ  ساری
3ـ آذردخت رجبیـ  صحنه BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــين چاپـ  ميوه تازه به بازار  1. مخترع ماش

آمدهـ  امپراتور مشهور روم باستان
ــكـ  با همه  ــانـ  مترس ــرـ  امتن 2. بزرگت

باريكي توي آن هم مي روند
ــرقيـ  خانمـ   ــهري در آذربايجان ش 3. ش

بخشنده
ــاـ   ــيـ  پربه ــرف اول يونان ــرزهـ  ح 4. ه

رودخانه
5. باز آمدنـ  پادشاهـ  خويشي

6. گرفتني از هواـ  آشوبـ  كمـ  دلخوري
ــوري  ــكرـ  كش ــذاي ظهرـ  محل لش 7. غ

پادشاهي در آسياـ  پول ژاپن
8. شكارچيـ  پيشواـ  موش خرما

ــوراك  ــيـ  خ ــخ درياي ــراـ  مل 9. سرس
خرگوشـ  قيمت

ــهري در  ــر فصل گرماـ  ش ــتاره آخ 10. س
تركيهـ  شهر قديم و جديد هندوستان

ــرف صريحـ  از صفات خداوندـ  انباز  11. ح
ـ قلعه اي كه روي كوه باشد

12. خانه ييالقيـ  پارچه ابريشمي رنگينـ  
محفوظ، مصونـ  بخل ورزيدن

ــبكـ  از شيريني هاي  13. نوعي پنجره مش
شهر يزدـ  پايتخت كشور كانادا

ــگاه  ــهـ  فصل بهارـ  لوله آزمايش 14. طايف
ــي  ــمار داراي نيش ــبيه سوس ـ جانوري ش

زهردار
15. مونث نديمـ  رامـ  مجاور

عمودي:
ــلحي كه در مراسمي تشريفاتي شركت  1. گروه مس

كنندـ  رهيـ  از توابع استان هرمزگان
ــي مفرح  ــهيدانـ  ورزش 2. قورباغه درختيـ  گل ش

ـ دست
3. نابوديـ  واحد درختـ  شهري در خوزستان

4. پرستارـ  هواي باران زاـ  سمت چپ
ــتهـ  غذايي سادهـ   ــيم برق روكش دار و پررش 5. س

خالص، ناب
6. نبيـ  رودبارـ  داناي علم و ادب

ــوزه گرـ  ارابهـ  حرف  ــوي خودمانيـ  ك 7. گفت وگ
انتخاب

8. برقرار، معمورـ  چوب، تختهـ  مزار ائمه
9. زنانـ  بيهودهـ  شادماني و خوشي

10. واژگونـ  فصل سبزـ  از رنگهاي اصلي
11. يقينـ  موجب شفاـ  اسب باركش

ــخراشـ  قطعات اضافي  ــيـ  گوش 12. قرمز انگليس
جايگزين قطعه خرابـ  راه كوتاه

حرف )  ن  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

13. همدمـ  رتبهـ  سوك
14. پول فلزيـ  جوانـ  گرفتگي زبان

15. گيرنده امواج راديويي و تلويزيونيـ  شاربـ  بانگ، آواز
16. ميوه اي استواييـ  مركورـ  نام طايفه اي از مردم قزوين

17. چهره شطرنجيـ  درخشانـ  دگرگون شدن

حل جدولهای شماره3777
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2ـ مهران متقیـ  ساری
3ـ آذردخت رجبیـ  صحنه BAZKHOO @ yahoo.com
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باريكي توي آن هم مي روند
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بخشنده
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رودخانه
5. باز آمدنـ  پادشاهـ  خويشي

6. گرفتني از هواـ  آشوبـ  كمـ  دلخوري
ــوري  ــكرـ  كش ــذاي ظهرـ  محل لش 7. غ

پادشاهي در آسياـ  پول ژاپن
8. شكارچيـ  پيشواـ  موش خرما

ــوراك  ــيـ  خ ــخ درياي ــراـ  مل 9. سرس
خرگوشـ  قيمت

ــهري در  ــر فصل گرماـ  ش ــتاره آخ 10. س
تركيهـ  شهر قديم و جديد هندوستان

ــرف صريحـ  از صفات خداوندـ  انباز  11. ح
ـ قلعه اي كه روي كوه باشد

12. خانه ييالقيـ  پارچه ابريشمي رنگينـ  
محفوظ، مصونـ  بخل ورزيدن

ــبكـ  از شيريني هاي  13. نوعي پنجره مش
شهر يزدـ  پايتخت كشور كانادا

ــگاه  ــهـ  فصل بهارـ  لوله آزمايش 14. طايف
ــي  ــمار داراي نيش ــبيه سوس ـ جانوري ش

زهردار
15. مونث نديمـ  رامـ  مجاور

عمودي:
ــلحي كه در مراسمي تشريفاتي شركت  1. گروه مس

كنندـ  رهيـ  از توابع استان هرمزگان
ــي مفرح  ــهيدانـ  ورزش 2. قورباغه درختيـ  گل ش

ـ دست
3. نابوديـ  واحد درختـ  شهري در خوزستان

4. پرستارـ  هواي باران زاـ  سمت چپ
ــتهـ  غذايي سادهـ   ــيم برق روكش دار و پررش 5. س

خالص، ناب
6. نبيـ  رودبارـ  داناي علم و ادب

ــوزه گرـ  ارابهـ  حرف  ــوي خودمانيـ  ك 7. گفت وگ
انتخاب

8. برقرار، معمورـ  چوب، تختهـ  مزار ائمه
9. زنانـ  بيهودهـ  شادماني و خوشي

10. واژگونـ  فصل سبزـ  از رنگهاي اصلي
11. يقينـ  موجب شفاـ  اسب باركش

ــخراشـ  قطعات اضافي  ــيـ  گوش 12. قرمز انگليس
جايگزين قطعه خرابـ  راه كوتاه

حرف )  ن  ( چه تعداد است؟
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مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

13. همدمـ  رتبهـ  سوك
14. پول فلزيـ  جوانـ  گرفتگي زبان

15. گيرنده امواج راديويي و تلويزيونيـ  شاربـ  بانگ، آواز
16. ميوه اي استواييـ  مركورـ  نام طايفه اي از مردم قزوين
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3ـ آذردخت رجبیـ  صحنه BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــين چاپـ  ميوه تازه به بازار  1. مخترع ماش

آمدهـ  امپراتور مشهور روم باستان
ــكـ  با همه  ــانـ  مترس ــرـ  امتن 2. بزرگت

باريكي توي آن هم مي روند
ــرقيـ  خانمـ   ــهري در آذربايجان ش 3. ش

بخشنده
ــاـ   ــيـ  پربه ــرف اول يونان ــرزهـ  ح 4. ه

رودخانه
5. باز آمدنـ  پادشاهـ  خويشي

6. گرفتني از هواـ  آشوبـ  كمـ  دلخوري
ــوري  ــكرـ  كش ــذاي ظهرـ  محل لش 7. غ

پادشاهي در آسياـ  پول ژاپن
8. شكارچيـ  پيشواـ  موش خرما

ــوراك  ــيـ  خ ــخ درياي ــراـ  مل 9. سرس
خرگوشـ  قيمت

ــهري در  ــر فصل گرماـ  ش ــتاره آخ 10. س
تركيهـ  شهر قديم و جديد هندوستان

ــرف صريحـ  از صفات خداوندـ  انباز  11. ح
ـ قلعه اي كه روي كوه باشد

12. خانه ييالقيـ  پارچه ابريشمي رنگينـ  
محفوظ، مصونـ  بخل ورزيدن

ــبكـ  از شيريني هاي  13. نوعي پنجره مش
شهر يزدـ  پايتخت كشور كانادا

ــگاه  ــهـ  فصل بهارـ  لوله آزمايش 14. طايف
ــي  ــمار داراي نيش ــبيه سوس ـ جانوري ش

زهردار
15. مونث نديمـ  رامـ  مجاور

عمودي:
ــلحي كه در مراسمي تشريفاتي شركت  1. گروه مس

كنندـ  رهيـ  از توابع استان هرمزگان
ــي مفرح  ــهيدانـ  ورزش 2. قورباغه درختيـ  گل ش

ـ دست
3. نابوديـ  واحد درختـ  شهري در خوزستان

4. پرستارـ  هواي باران زاـ  سمت چپ
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8. برقرار، معمورـ  چوب، تختهـ  مزار ائمه
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10. واژگونـ  فصل سبزـ  از رنگهاي اصلي
11. يقينـ  موجب شفاـ  اسب باركش
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يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.
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  1ـ  مهدی مرجانیـ  تهران

2ـ مهران متقیـ  ساری
3ـ آذردخت رجبیـ  صحنه BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــين چاپـ  ميوه تازه به بازار  1. مخترع ماش

آمدهـ  امپراتور مشهور روم باستان
ــكـ  با همه  ــانـ  مترس ــرـ  امتن 2. بزرگت

باريكي توي آن هم مي روند
ــرقيـ  خانمـ   ــهري در آذربايجان ش 3. ش

بخشنده
ــاـ   ــيـ  پربه ــرف اول يونان ــرزهـ  ح 4. ه

رودخانه
5. باز آمدنـ  پادشاهـ  خويشي

6. گرفتني از هواـ  آشوبـ  كمـ  دلخوري
ــوري  ــكرـ  كش ــذاي ظهرـ  محل لش 7. غ

پادشاهي در آسياـ  پول ژاپن
8. شكارچيـ  پيشواـ  موش خرما

ــوراك  ــيـ  خ ــخ درياي ــراـ  مل 9. سرس
خرگوشـ  قيمت

ــهري در  ــر فصل گرماـ  ش ــتاره آخ 10. س
تركيهـ  شهر قديم و جديد هندوستان

ــرف صريحـ  از صفات خداوندـ  انباز  11. ح
ـ قلعه اي كه روي كوه باشد

12. خانه ييالقيـ  پارچه ابريشمي رنگينـ  
محفوظ، مصونـ  بخل ورزيدن

ــبكـ  از شيريني هاي  13. نوعي پنجره مش
شهر يزدـ  پايتخت كشور كانادا

ــگاه  ــهـ  فصل بهارـ  لوله آزمايش 14. طايف
ــي  ــمار داراي نيش ــبيه سوس ـ جانوري ش

زهردار
15. مونث نديمـ  رامـ  مجاور

عمودي:
ــلحي كه در مراسمي تشريفاتي شركت  1. گروه مس

كنندـ  رهيـ  از توابع استان هرمزگان
ــي مفرح  ــهيدانـ  ورزش 2. قورباغه درختيـ  گل ش

ـ دست
3. نابوديـ  واحد درختـ  شهري در خوزستان

4. پرستارـ  هواي باران زاـ  سمت چپ
ــتهـ  غذايي سادهـ   ــيم برق روكش دار و پررش 5. س

خالص، ناب
6. نبيـ  رودبارـ  داناي علم و ادب

ــوزه گرـ  ارابهـ  حرف  ــوي خودمانيـ  ك 7. گفت وگ
انتخاب

8. برقرار، معمورـ  چوب، تختهـ  مزار ائمه
9. زنانـ  بيهودهـ  شادماني و خوشي

10. واژگونـ  فصل سبزـ  از رنگهاي اصلي
11. يقينـ  موجب شفاـ  اسب باركش

ــخراشـ  قطعات اضافي  ــيـ  گوش 12. قرمز انگليس
جايگزين قطعه خرابـ  راه كوتاه

حرف )  ن  ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدولها زير نظر: د اود  بازخو

13. همدمـ  رتبهـ  سوك
14. پول فلزيـ  جوانـ  گرفتگي زبان

15. گيرنده امواج راديويي و تلويزيونيـ  شاربـ  بانگ، آواز
16. ميوه اي استواييـ  مركورـ  نام طايفه اي از مردم قزوين

17. چهره شطرنجيـ  درخشانـ  دگرگون شدن

حل جدولهای شماره3777

45 اطالعات هفتگی        شماره  3788

جدول متقاطع
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1470

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقی  هما یحیوی

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوی خانوادگی )طالق(
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشی

»به صورت شبانه روزی«

بسته بندی وسایل به صورت تخصصی
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 »افشین«

خدمات مربوط به فضای سبز
و محوطه سازی

طراحی، اجرا، نگهداری فضای سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنی، اصالح خاك، 

پیاده رو سازی، محوطه سازی

منازل مسکونی، مراکز تجاری و اداری

با 20 سال سابقه

604-842-2326 »رامین«

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شما
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶۰4-۹۲۱-4۷۲۶ 

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery


