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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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به منظور اطمینان خاطرخوانندگان نشریه، 
به اطالعیه چاپخانه ای که نشریه پیوند ونکوور 

در آن به چاپ می رسد توجه کنید.

برای دسترسی به این اطالعیه به 
صفحه ۳۵ نشریه پیوند مراجعه کنید.

الـهام مــعظمی
مشاور و متخصص در امور وام مسکن 

در سرتاسر کانادا

604-773-0298
elliem@dominionlending.ca

Mortgage Advisor

پایین ترین قیمت بلیت تضمین می شود

با مدیریت: مهری علمدار
آژانس مسافرتی پرستو

604.945.6002 
 778.317.5551
Coquitlam Centre Mall

مشاوره و اقدام در گرفتن ویزای توریستی، دانشجویی، کار و اقامت دایم
مشاور  و راهنمای امور اجتماعی، خانواده ومشکالت اقامت

مشاوره در امور کار یابی، کار آفرینی و سرمایه گذاری

باوند زنجانی  مشاور امور مهاجرت و پناهندگی 

Office:604-990-7209       +1-236-788-7548     
zanjanibavand@hotmail.com
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STAY HOME
SAVE LIVES

در خانه بمانید
و جان انسان ها را نجات دهید
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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 ۵۱4-۹۹6-۹6۹۲

- 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

جالل ایجادی

کرونا، مدیریت، دین
 و دگرگونی ساختاری جهان

کرونا، فراتر از جنگ جهانی دوم، تمام جهان را مورد حمله 
قرار داده اســت. این بحران بهداشتی منجر به مرگ شمار 
گســترده ای از شــهروندان جهان شــده و همه دولتها و 
دانشمندان و پزشکان جهان را به چالش بیسابقه ای کشیده 
است. این جنگ ویروسی بر تمام جهان آسیب وارد ساخته 

و اثرات عمیقی بجای میگذارد.
 

»مدیریت« دینی در ایران

 تاریخ ایران دردناکتریــن دوره خود را تجربه میکند. اگر 
جنگ های تجاوزی مانند حمله اســکندر و عرب و مغول 
بعنوان عوامل تخریــب از بیرون تلقی کنیم، حکومتگری 
داخلی در برخی شرایط نیز یک عامل مخرب مهیب بوده 
که توانها و ثروتها و انســانها را به نابودی کشانده است. به 
کارنامه جمهوری اسالمی نگاهی بیاندازیم. در چهل سالی 
که گذشت چین به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل 
شــد، کره جنوبی به دهمین قدرت اقتصادی تبدیل شد، 
آمریکا با شرکتهای دیجیتالی به یک هژمونی تکنولوژیکی 
بیســابقه دست می یابد، تمام کشورهای اروپای شرقی به 
دمکراسی میرسند، رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی نابود 
میشود، پیشرفت های عظیمی در جراحی قلب و مغز و نیز 
در مقابله با سرطان انجام مییابد، تکنولوژی های غیرفسیلی 
و پاک در جهان گسترش مییابد، تکنولوژی های هوشمند با 
الگوریتم های نیرومند در مدیریت اقتصاد و جامعه و جهان 
هستی وارد عمل شده اند، بهترین دانشگاه ها در آمریکا و 
انگلستان و ژاپن و چین و آلمان و فرانسه و کانادا متمرکز 
شده اند، بیشترین جایزه نوبل ادبیات و دانش های تجربی 
به آمریکا و انگلســتان و آلمان و فرانسه و ژاپن و اتریش و 
سوئیس و لهستان تعلق گرفت، و صدها رویداد چشمگیر و 

بزرگ اتفاق افتاده است.
حال در این چهل ســالی که گذشت در جامعه ایران چه 
رویدادهایی انجام گرفت؟ ثروتهای اقتصادی چپاول شــد، 
محیط زیست و منابع طبیعی ایران ضربه عظیمی خورد، 
مدارس و دانشــگاه ها بیش از پیش مذهبی شــد، تعداد 
امامزاده ها بشدت افزایش یافت، تعداد آخوند و بودجه آنها 
رشــد یافت، فقر در جامعه فراگیر شد، میزان کتاب خوان 
تقلیل پیدا کرد، جوانان زیادی ایران را ترک کردند، فشار 
ضد زن افزایش یافت، بموازات رشــد ساختمانهای بزرگ 
فســاد و زمین خواری عمومیت یافت، ارزشــهای معنوی 
فروریخت، آخوندها بر سیاست و اقتصاد و آموزش و فرهنگ 
غلبه یافتند، بحران سیاسی در منطقه رشد کرد، پول ایران 
برای رشد جریانهای اسالمی تروریستی و متعصب شیعه 
به هدر رفت، تهدید علیه جامعه ایران و شکنندگی درون 
جامعه افزایش یافت، استرس و اضطراب جامعه دامنه یافت، 
ایران در جهان منزوی گشت، ایران با روسیه و چین روابط 
بازرگانی و رانتی وســیع برقرار کرد و بــه آنها امتیازهای 
بیســابقه داد، قرارداد برجام با غرب شکست خورد، فروش 
نفت ایران در بازار جهانی به بن بســت کشیده شد، حوزه 
های گندیده شــیعه بر سیاســت و بر زندگی خصوصی 
بخش مهمی از ایرانیان غالب شد، کروناویرس با پنهانکاری 
حکومت دینی و با کمک نظام اعتقادی دینی آیت اهلل ها و 

آخوندها بر بخش بزرگی از جامعه غلبه یافت.
ریشــه آغازین کروناویروس در مقیاس جهانی، شــاید در 
تخریب اقلیمی و تخریــب در طبیعت جهان و نبود یک 
سیاست نیرومند بهداشتی باشد. ولی بناگزیر در کشورهای 

گوناگون با عوامل محلی و بومی رشد تند و کند داشته است. 
رشد کروناویروس در ایران ناشی از تبهکاری و حماقت دینی 
حاکمان و همه سلسله مراتب مذهبی میباشد. آخوندیسم با 
طمع اقتصادی شرکت ماهان باندهای خود، با جهالت خرافه 
گری مذهبی خود، با ســرداران فاسد سپاه خود، با حوزه 
های دینی ضد خرد خود و با دولتیان و روسای بی لیاقت 
ریز و درشــت خود، این ویــروس را به جان ملت انداخت. 
دستگاه مذهبی قم و »دانشگاه المصطفی« مسئول انتقاد 
ویروس از چین به ایران میباشند. دستگاه شیعه در کشتار 
ایرانیان مسئول اســت. ادامه حکومت اسالمی جز سلطه 
گری اسالمی و تباهی ایران چیز دیگری نیست. خامنه ای 
و دیگر سران حکومتی از همان ابتدا شروع به نفی کردند و 

کرونا را همچون »توطئه« آمریکا تبلیغ نمودند.
در ایران مدیریت حکومتی موجود نیست. در ایران سیاست 
دولت فاجعه آمیز و خرافه گرا بوده اســت. نفی اپیدمی و 
خطــر آن برای جمعیت، پنهانکاری آمــاری و اطالعاتی، 
مخالفت با قرنطینه مراکز مذهبی و نفی قرنطینه شهر قم و 
شهر تهران، دعوت به دعا و ضدیت با دانش پزشکی، تناقض 
گوئی و عقب نشینی از جمله مشخصات سیاست حکومتی 
اســت. در ایران، خامنه ای خرافی و تبهکار مردم را به دعا 
خواندن تشــویق میکند و تئوری توطئه جنگ باکتری را 
مطرح میکند، روحانی مخفی شــده است و وزیر بهداشت 
به دروغگوئی ادامه میدهد. در ایران مردم ما رها شده اند، 
امکانات پزشــکی الزم موجود نیست و فقط حساسیت و 
شانس و شعور خود مردم و نیز تالش پزشکان و پرستاران 
دلسوز به یاری آنها میرسد. مدیریت دینی ایران یک فاجعه 
است. دین اسالم در طول تاریخ ایران نقش مخرب داشته 
اســت و این بار ما شاهد هستیم که چگونه عوامل دینی، 
زمینه رشــد مرگ مردم را فراهم می سازند. همه امامزاده 
های شفا دهنده به کانون مرگ تبدیل میشوند و آیت اهلل 
ها با تشویق دعا برای شفا، مردم را در برابر مرگ خلع سالح 
می نمایند. نادانی و خرافه پرستی مخرب خردگرایی بوده و 
انسانها را به نادان ترین افراد تبدیل میکند و آنها را همچون 
برده به حرم های رضا و معصومه و عبدالعظیم و جمکران 
می کشاند. این بردگان به حامالن مرگ تبدیل میشوند و 
کل جامعه را در مســیر هالکت بــزرگ  قرار میدهند. هر 
چند که تجربه و فاجعه اپیدمی کنونی بروشنی به زنجیریان 
نشــان میدهد که اسالم و قرآن و شــیعه گری و امامزاده 
ها جز فالکت و تیره روزی حاصل دیگری ندارند و نشــان 
میدهد که این سلســله مراتب خرافات هیچ شفایی برای 
زندگان و مردگان نمی تواند داشــته باشد، ولی برده برده 
میماند تا زمانی که خرد و شــجاعت و روشنایی در روان او 

رخنه نکرده است.   
 

تجربه مدیریت کرونا در کشورهای دیگر

مارسل موس، انسان شناس معروف، صحبت از مقوله ای 
چــون »داده اجتماعی کامل« میکنــد. این داده همچون 
پدیده ای اســت که تمام جنبه ها را در خود جمع کرده 
است. کرونا ویروس همین »داده« و پدیده اجتماعی کامل 
است که کمبوها و ویژگی های یک جامعه و یک سیاست را 
درخود منعکس میسازد. در هریک از جوامع ویروس کرونا 
چگونه بوجود آمد و چگونه عمل کرد و آســیب ها چگونه 

ارزیابی میشود و چگونه مورد مدیریت قرار گرفت؟
در کشــورهای گوناگون مبارزه مدیریتی علیه کرونا ادامه 

دارد. بظاهر چین با یک سیاست محکم قرنطینه و درمان 
گسترده به نقطه محار رسیده است. هرچند ما اطالع دقیقی 
راجع به منشــا پیدایش این ویــروس در چین را نداریم و 
باحتمال قوی دولت چین در ابتدا مخفی کاری نمود و به 
سازمان بهداشت جهانی دروغ گفت، ولی مسئوالن دولتی 
در مرحله بعد اقدام های محکــم مدیریتی انجام دادند و 
نظام پزشکی چین موثر عمل نمود. در کره جنوبی حرکت 
ویروس از یک فرقه مذهبی پروتســتانی شروع شد ولی با 
سرعت دولت وارد عمل شد و مردم با انضباط خود اپیدمی 
را مهار کردند. در آمریکا سیاست های نفی گرایانه پرزیدنت 
ترامپ اثر منفی بجا گذاشت و بیشتر نگرانی ترامپ در مورد 
شرکت بوئینگ بود تا سالمتی مردم. در گام بعدی، با توجه 
به دشواری فزاینده بوئینگ دولت پنجاه میلیارد دالر کمک 
نقدی اعالم کرد. البته در ۱۱ ســپتامبر 200۱ مبلغ ۱5 
میلیارد و در بحران 200۹ مبلغ 80 میلیارد دالر به شرکت 
ها و بویژه جنرال موتورز داده شده بود. با توجه به تنگنای 
اقتصادی مردم دولت تصمیم گرفت مبلغ 250 میلیارد به 
خانــواده ها کمک کند. افزون بــر آن دولت دریافت ۳00 
میلیارد دالر از محل مالیات را به عقب می اندازد. باالخره 
آمریکا در مقابله با کرونا، بودجه ای بیش از 8 میلیارد بسیج 
میکند. در فرانســه کرونا ویرس در شرق فرانسه در محل 
برگزاری مراسم مذهبی شروع شد و به سرعت به مناطق 
نزدیک پاریس رسید و سپس به همه پخش شد. دولت به 
همکاری فشرده متخصصان پزشکی سیاست بهداشتی را 
متناسب با پیشروی هدایت نمود. پس از اقدامهای دوره اول 
و دوم، مرحله سوم در فرانسه آغاز شد. در این مرحله با آمار 
واقعی و سیستم خبرگزاری دولتی و آماده باش بیمارستانها 
و امداد پزشکی ارتش، بسیج عمومی اعالم شد و اوضاع زیر 

کنترل قرار گرفت.
بدنبال بسته شدن کودکســتانها و مدارس و دانشگاهها، 
دولــت اعالم کرد تمــام مراکز هنــری و فرهنگی، تمام 
رســتورانها و کافه ها و هتلها نیز بسته می شوند. دولت با 
نظر مثبت ستاد مشورتی پزشکی و احزاب اپوزیسیون دور 
اول انتخابات شــهرداری ها را سامان داد و در تمام محل 
های رای گیری بدون ازدحام نفر به نفر افراد وارد شــده و 
هر کس با مواد ضدعفونی قبل و بعد از رای، دســت های 
خود را پاک کرده و با قلم خود دفتر انتخاباتی را امضا می 
کرد. اعضای هر شعبه انتخاباتی بدون دست زدن به کارت 
انتخاباتی و کارت ملی، فقط با نگاه کردن اسناد، شهروندان 
را برای رای دادن راهنمایی میکردند. ایمانوئل مکرون رئیس 
جمهوری که بطور منظم در باره بیماری و سیاست دولتی 
در قبــال آن ابراز نظر کرده بود، سیاســت جدید دولت و 
محدودیت های اجتماعی و اقتصادی را اعالم کرد و سپس 
وزیر اقتصاد بدنبال دیدار با صاحبان شرکتهای مواد خوراکی 
و فروشــگاههای بزرگ غذایی، مطرح کرد که سازماندهی 
توزیع مواد خوراکی بشکل عادی ادامه یافته و کشور هیچ 
مســئله ای ندارد و شــهروندان نباید نگران کمبود مواد 

خوراکی باشند.
بدین ترتیب بر اســاس این تصمیم دولتی بمدت یک ماه 
رســتورانها بسته شــدند. در این بخش اقتصادی، نزدیک 
دو میلیون از کارکنان بنگاههای خوراکی و هتلها بصورت 
موقت بیکار شدند و البته این افراد با کمک های مالی دولتی 
دارای پوشش خواهند بود. روشن است که در جامعه فرانسه 

یک هراس بزرگ وجود دارد ولی حضور مسئوالن سیاسی 
درجه اول و نیز اطالع رســانی منظم پزشکی و دولتی، از 
التهاب جامعه کاسته و اعتماد متقابل در جامعه وجود دارد. 
اکثریت مردم سیاستهای دولتی را مورد تائید قرار می دهند 
و همه بر این نظرند که اولویت کشور سالمتی و بهداشت 
مردم و نجات بخش حســاس جمعیت از مرگ است. در 
ادامه همین سیاســت دولت فرانســه از ۱7 مارس بسیج 
عمومی اعالم کرد: برای مهار کردن بیماری، هرگونه آمد و 
رفت در خیابان فقط با اجازه ممکن است، کارکنان شرکتها 
فقط با کار مجازی از دور فعالیت خواهند داشــت، دولت 
هیچ شرکتی را به حال خود رها نمیکند و متعهد میشود 
مبلغ ۳00 میلیارد یورو برای بدهی بانکی و مالیات و هزینه 
های اصلی ماند برق و آب و شوفاژ و کرایه به شرکتها کمک 
کند، کارکنان و کارگران در »بیکاری تکنیکی« قرار گرفته 
و درآمد خود را حفظ کرده تــا مورد ضربه اقتصادی قرار 
نگیرند. این موارد جنبه هایی از مدیریت در فرانسه است و 
مسئله مرکزی مهار اپیدمی و تامین امنیت و کاهش ضربه 
های مالی به اقتصاد کشور است. در فرانسه حمایت دولت 
از اقتصاد و جامعه یک پدیده جدید نیســت، این سیاست 
متکی به نگرش کنیزیانیســم و منطق دولت رفاه اســت. 
این امر تناقضی با اقتصاد بازار ندارد و در شــرایط حساس 
و تنگناهــای بزرگ مانند زمان جنگ یا اپیدمی، دولت به 
مداخله پرداخته و با »رگوالسیون« تنظیمی و معتدل به 
اقدام های بهبودی و تشویقی و امنیتی به نفع جامعه دست 

میزند.
این بیماری در سطح دنیا یک رکود اقتصادی در پی خواهد 
داشــت ولی از نظر دولت فرانســه اثرات این ضربه را باید 
محدود کرد و باید مانع ورشکســتگی شرکت ها شد و به 
این خاطر حمایت دولتی یک ضرورت اســت و همکاری 
اتحادیه اروپا در زمینه پزشکی و سیاسی و اقتصادی برای 

مهار اپیدمی کاملن توجیه شده است.
 

چگونه رفتار کنیم؟

در ایران، در فرانسه و در جهان پاندمی کرونا به جنگ خود 
ادامه میدهد. چاره چیست؟ در مقابله با کرونا، تنها دانش 
پزشکی، سیاست های مسئوالنه نهادهای بهداشت جهانی، 
سیاست های بهداشتی و پیشــگیرانه دولت ها و برخورد 

مسئوالنه شهروندان جهان، چاره کار است.
چند نکته مهم را در نظر بگیریم:

یکم، از تئوری توطئه باید پرهیز کرد. مدافعان تئوری توطئه 
چه میگویند؟ آنها میگویند عده ای در نقطه ای در جهان 
توطئه نموده تا رقبای سرمایه داری جهانی را در دشواری 
قرار دهند و بازار مصرف دارو را فعال کنند. آنها می گویند 
یک قدرت دولتی بطرز آگاهانه ولی مخفیانه، این اپیدمی را 
بوجــود آورده و پخش کرده تا واکنش های بعدی مردم را 
بررسی کند. این افسانه سازی های غیرمسئوالنه با واقعیت 
ربطی ندارد و عامالن آن ناتوان از بررســی ریشه اپیدمی 
هستند و بیشتر اخاللگر هستند. تئوری توطئه با مشخصه 
تردید و توطئه تعریف شده و از نیروهای پنهانی و غیبی و 
جاسوسی تصمیم گیرنده، حرف میزنند. نفی گامهای انسان 
روی کره ماه، تخریب دو برج دوقلو آمریکا توسط سیا، کرونا 

ادامه در صفحه ۲۸ساخته دولت، 

ما در حال تجربه یک پدیده دردناک جهانی هستیم که حتا مدل اقتصادی موجود و تقسیم کارجهانی و نیز 
مدیریت جامعه بشری و چگونگی مناسبات اجتماعی بین انسانها را به پرسش کشیده است. تعریف انسان 
امروز چیست؟ طبقه ها و الیه های اجتماعی چگونه قابل تعریف هستند؟ این ویروس همه طبقات جهان 
را مورد حمله قرار داده اســت ولی گروهبندی های اجتماعی که خود را در »حاشیه ارتباطی و قرنطینه 
مناسباتی« قرار داده اند شاید کمترین ضربه را خواهند خورد. حال با توجه تمرکز جمعیتی در جهان باید 
به الگوهای جمعیتی و مدل شهرسازی نگاه انتقادی انداخت. این اپیدمی ها جامعه را شکننده تر خواهد 
کرد و امنیت آنها را تهدید خواهد کرد. البته جامعه می آموزد و بر تجربه می افزاید ولی تشنج های حاد 

می تواند تعادل در عملکرد و دمکراسی را به فرسایش بکشد.
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This is not an offering for sale. Such offering can only be made by way of disclosure statement. E&O.E.

PRESENTATION CENTRE

#107 175 3rd Street West 

North Vancouver, BC

 604-449-2228

ONLY 5 HOMES AVAILABLE 
UNDER $999,900*

2 BED TO 3 BED + DEN  
MOVE-IN TODAY!

A rare collection of luxurious
move-in ready concrete residences 
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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

قرنطینه اجباری به مدت ۱۴ روز برای تمام افرادی که به کانادا باز می گردند 
جزئیات طرح و کمک مالی دولت فدرال برای کسب و کارها 

نخست وزیر جاستین ترودو، از برنامه 
دولت بــرای ادغام کمک پیش بینی 
شده بیمه اشــتغال و کمک ناشی از 
شرایط بوجود آمده برای کووید-۱۹ 

در جهت منافع کاناداییان خبر داد.
پس از توافق دولت و اپوزیســیون در 
مورد بسته کمک ۱07 میلیارد دالری 
و تصویب آن در مجلس ســنا ، قرار 
شده تا تمامی افرادی که درآمد خود 
را در کانادا پس از شیوع ویروس کرونا 
از دست داده اند ، ماهیانه 2000 دالر 
دریافت کنند. فرم درخواست کمک 
مالــی از اوایل آوریل در دســترس 
همــگان قرار مــی گیــرد و پس از 
درخواست ، گفته می شود مبلغ مورد 
نظر ۱0 روز بعد به حســاب شخص 

واریز می شود.
با اجرا شدن این برنامه ، برنامه های 
قبلی اعالم شــده دولت لغو خواهد 
شــد و تمامی کمک های مالی صرفا 
از این طریق در اختیار متقاضیان قرار 
می گیــرد. دولت در بیانیه ای جدید 
اشاره کرد برنامه جدید ساده تر و قابل 
دسترس تر برای تمامی کانادایی هایی 
خواهد بود که شغل شان را از دست 
داده ، بیمــار شــده ، تحت قرنطینه 
هستند و یا بخاطر بسته بودن مدارس 

در منزل نشسته اند.
در این میان اگر مشــخص شود فرد 
درخواســت کننده درآمدی از محل 
کار خــود دریافت می کند، باید مابه 
التفاوت این مبلغ را بــا 2000 دالر 

کمک دولت پس دهد.
طبق اعــالم دولت فرم درخواســت 
کمــک 2000 دالری از اوایل آوریل 
در دسترس خواهد بود و افراد نهایتا 
تا ۱0 روز بعد وجــه خود را دریافت 
خواهند کرد. این پرداختها از آن پس 
هر 4 هفته یک بار صورت می گیرد 
و دوره پرداخــت از ۱5 مارس 2020 
تــا ۳ اکتبر 2020 خواهد بود. به این 
ترتیب افرادی که از پایان هفته دوم 
مارس بیکار شده اند ، علیرغم اینکه 
در ماه آوریل فرم را پر می کنند ، بابت 
بیکار بودن در ماه مارس کمک هزینه 

دریافت خواهند کرد.
باید در نظر داشــت افــرادی که در 
حال حاضر از بیمه بیکاری اســتفاده 
می کنند و یا افرادی که در روزهای 
اخیر فرمهای بیمه بیکاری را پرکرده 
اند ، نیازی به پر کردن مجدد فرمهای 

جدید ندارند. 
بنابر این گــزارش کمک مالی دولت 
فــدرال بــه تمــام مشــاغل اعم از 
خوداشتغالی، کارهای تمام وقت و … 

تعلق می گیرد.

نخست وزیر جاســتین ترودو خاطر 
نشان کرد که دولت فدرال برای کمک 
به تمام افرادی کــه نگران پرداخت 
صورتحساب های شان هستید در صدد 
اســت زودتر این کمک های مالی در 

اختیار مردم قرار بگیرد.
هفته گذشته تقریبا یک میلیون نفر 
کانادایــی درخواســت بیمه بیکاری 

کردند.
وی ادامــه داد: کانادایی های زیادی 
نگران امور مالی شــان هســتند … 
واقعیت تلخ این اســت که مردم به 
دلیل بحران بوجــود آمده و بیکاری 
نگران آینده هســتند و نگرانی شان 

قابل درک است.
به گفته نخست وزیر جاستین ترودو 
روزانــه تقریبا ۱0 هزار تســت کرونا 
از افراد مشــکوک به بیماری اوسط 
سازمان بهداشــت عمومی کانادا در 

کشور گرفته می شود.
ترودو که همســرش، سوفی، یکی از 
2۹06 کانادایی اســت که تاکنون به 
کروناویروس آلوده شده اند، خودش 
نیز همچنان در اتاوا به ســر می برد 
و چند روزی بیشــتر تا اتمام ۱4 روز 

قرنطینه او باقی نمانده است.
ترودو در بخشی دیگر از سخنانش با 
تایید وضعیت خوب جسمی سوفی 
تصریح کرد: او دیگر هیچ نشانه ای از 

بیماری و ویروس ندارد.

او ادامه داد: نســل ما برای اولین بار 
با چالشــی بزرگ روبرو شده است و 
مهمتر از همه آن است که نمی دانیم 
چکار باید بکنیم تا اوضاع درست شود.
در همین حال دکتــر ترزا تام، مدیر 
ارشد بهداشت عمومی، روز سه شنبه 
اعالم کــرد که به همان تعداد که در 
کانادا بیماران کووید-۱۹ وجود دارند، 

ویروس در جامعه پخش شده است.
او در ادامه سخنان خود گفته است که 
ما امیدوارم کانادایی ها شرایط موجود 
را درک کننــد که قرنطینه و رعایت 
فاصله ممکن است ماه ها طول بکشد. 
او همچنین اعالم کرده اســت که در 
حال حاضر قانونی برای جلوگیری از 
بیرون رفتن افراد وجود ندارد ولی این 
موضوع ممکن است به زودی تغییر 
یابــد. وی گفت که کانــادا همزمان 
با حــل داخلی مشــکل همه گیری 
کووید۱۹، اعتبــار و تجهیزات برای 
کمک به کشــورهای دیگر و سازمان 

ملل کنار گذاشته است.
همچنین قرنطینه اجباری به مدت 
۱4 روز برای تمام افرادی که به کانادا 
باز می گردند از نیمه شب چهارشنبه 

به اجرا در خواهد آمد.
وزیر بهداشت دولت فدرال کانادا، خانم 
پَتی هایدو روز چهار شنبه در مجلس 
ســنا اعالم کرد تمام مسافرانی که از 
نیمه شب امشب به کانادا بر می گردند، 

به غیر از کارکنان شغل های ضروری 
که از آمریکا به کانادا می آیند، باید بر 
اساس قانون قرنطینه به مدت ۱4 روز 

در قرنطینه خانگی قرار بگیرند.
وی همچنین اشاره کرد که بر اساس 
همین قانون، به وزیر بهداشت فدرال 
ایــن قدرت داده شــده اســت برای 
افرادی که از این دســتور قانونی سر 
باز زنند مجــازات جریمه و زندان در 

نظر بگیرد.
خانم هایدو گفت: » این اقدام جدید 
به وضوح مشخص می کند که الزم و 
ضروری است که افرادی که به کانادا 
باز می گردند، خود را در قرنطینه قرار 
دهند. مســافرانی که هنگام ورود به 
کانادا عالیمی از ابتال به ویروس کرونا 
را در خود نشــان بدهند، از استفاده 
از وســایل حمل و نقل عمومی برای 
رسیدن به مقاصد خود جهت قرنطینه 

خانگی منع خواهند شد.«
خانم هایدو ســپس بــه خبرنگاران 
دوباره تاکید کرد که تشــخیص ابتال 
به ویروس کووید-۱۹ در بعضی مواقع 
بسیار سخت است، چون عالیم ابتال 
بسیار ســطحی و مالیم هستند. به 
همیــن جهت از مردم خواســت که 
این چالش بهداشت عمومی را جدی 
بگیرند. خانم هایدو اضافه کرد: » شما 
بایستی وانمود کنید که واقعاً به این 
ویروس مبتال شده اید و می توانید آن 

را به فــردی که در فاصله ای کمتر از 
دو متری شما قرار دارد منتقل کنید.«

وزیر بهداشــت دولت فــدرال کانادا 
هفته گذشــته اعالم کــرده بود که 
کانادایی هایی که از قرنطینه خانگی 
خودداری کردند » آزادی های مدنی 

ما را مختل کردند«.
در یک کنفرانس خبری دیگر در اتاوا، 
معاون نخســت وزیر، خانم کریستیا 
فریلند، اعالم کرد که مقامات دولتی 
بدون در نظر گرفتن دارا بودن عالیم 
ویــروس کرونا، اطالعــات تماس با 
مسافران برگشــتی به کانادا را جمع 
آوری خواهند کرد تــا بعداً در طول 
۱4 روز قرنطینه خانگی اجباری، برای 
اطمینان از مانــدن در خانه و اجرای 
قرنطینه خانگی توسط مسافران با آنها 

به طور مستقیم تماس بگیرند.
خانــم فریلند اضافه کــرد: » اگر ما 
بتوانیم منحنی رشــد این بیماری را 
در سطح پایین نگه داریم، می توانیم 
با سرعت بیشتری به زندگی معمولی 

خود بازگردیم.«
یکــی دیگر از اقدامــات دولت کانادا 
برای به کنترل درآوردن این ویروس، 
بین المللی  پروازهــای  تمام  هدایت 
به ســمت کانادا به چهــار فرودگاه 
بین المللی پیرسون تورنتو، پیر ترودو 
مونتــرال، و فرودگاه های بین المللی 
کلگری و ونکوور بوده است. البته این 
اقدام دولت فدرال شامل پروازهایی که 
از سمت آمریکا، مکزیک و کشورهای 
حــوزه کارائیــب به کانــادا می آیند 

نمی شود.
مرز بیــن آمریکا و کانــادا نیز هفته 
گذشته با توافق هر دو کشور به منظور 
کاهش انتقال ویروس کرونا از طریق 
مسافرت بین دو کشور، برای سفرهای 

غیر ضروری بسته شد.
دولت فدرال کانادا در روز چهار شنبه 
آخرین آمار تایید شــده مبتالیان به 
ویــروس کرونا در کانادا را ۳۱۹7 نفر 
و تعداد فوت شدگان بر اثر ابتال به این 

ویروس را 27 نفر اعالم کرد.

دربریتیش  کرونا  ویروس  شــیوع 
کلمبیا به اندازه ایتالیا نخواهد بود

به گزارش سی بی سی، شمار مبتالیان 
بــه کوویــد-۱۹ در کانــادا تا صبح 
پنج شــنبه با افزایشــی 4۹0 نفری 
به ۳40۹ نفر رســید. همچنین 2۹ 
کانادایی نیــز طی همین مدت جان 
خود را در اثر این ویروس از دســت 
داده و شــمار قربانیــان را به ۳6 نفر 

رساندند.

آخرین آمار چهار استان با بیشترین 
شمار مبتالیان و قربانیان در کانادا به 

شرح زیر است:
کبک: ۱۳۳۹ مبتال / 7 جان باخته
انتاریو: 688 مبتال / ۱۳ جان باخته

بریتیــش کلمبیــا: 65۹ مبتال / ۱4 
جان باخته

آلبرتا: 4۱۹ مبتال / 2 جان باخته
در روزهای گذشته برخی از کاربران 
سایتهای اجتماعی ضمن مقایسه آمار 
مبتالیان در ایتالیا و بریتیش کلمبیا 
هشدار داده بودند گسترش بیماری و 
میزان تلفات انسانی در استان می تواند 
همچون ایتالیا باشد .اما دکتر هنری 
ضمن اشاره به اینکه روز سه شنبه آمار 
فوتی در اســتان نبوده ، یادآور شد از 
بین ۱۳ فردی که در استان بر اثر این 
بیماری درگذشته اند ، ۱0 نفر در یکی 
از مراکز نگهداری سالمندان در لین 

ولی در نورث ونکوور بوده اند.
او در ادامه به خبرنگاران گفت : تصور 
نمی کنم ما در مسیر مشابهی با ایتالیا 
باشــیم. ما اقداماتی را به موقع اجرا 
کرده ایم و زمان اجرای آنها با ما کامال 
متفاوت بود. استراتژی تست ما که از 
همان اوایل گسترش بیماری شروع 
شد به ما اجازه داده تا درک خوبی از 
شرایط جامعه مان داشته باشیم. البته 
ما در کشورهای دیگر شاهد بودیم که 
شــمار مبتالیان ناگهان افزایش می 
یابد و ما روند تســت گرفتن از افراد 
مشــکوک به ابتال و توصیه به مردم 
برای خانه ماندن را ادامه می دهیم و 
امیدواریم که جهش ناگهانی مبتالیان 

را نداشته باشیم.
در همین حــال آدریان دیکس وزیر 
بهداشــت اســتان هم گفت : چند 
هفته بعد دوران سختی برای تمامی 
ما خواهد بود و صددرصد ســاکنان 
اســتان باید فاصله اجتماعی خود را 
به هنــگام خروج از خانه حفظ کنند 
و البته ســعی کننــد حداالمکان در 
منزل بمانند. نتایج این اقدامات کمی 
بعد مشخص می شود ولی همه باید 
بدانیم هر اقدامی که حاال انجام دهیم 
در آوریل و ماه های پس از آن تعیین 
کننده خواهد بود. با دوری از هم می 

توانیم این ویروس را شکست دهیم.
در حال حاضر روزانه ۳500 تســت 
ویــروس کرونا در اســتان بریتیش 
کلمبیا انجام می شود و استان ۳866 
تخت مجهــز در اختیار دارد که با در 
نظر گرفتن تمامی بیماران مرتبط با 
ویروس کرونا و ســایر بیماریها ، در 
حال حاضر 55 درصد تخت ها اشغال 

است .
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عملکرد ضدونقیض دولت های استانی
 در انجام تست ویروس کرونا از شهروندان کانادایی

ایرونیــا- درحالی که اتــاوا می گوید 
مداخله می کند تا تســت کووید-۱۹ 
در مناطقــی را افزایــش بدهــد که 
دچار تعویق تست شــده اند، برخی 
متخصصان ســالمت عمومی هشدار 
داده اند کمبود تست جان کانادایی ها 

را به خطر می اندازد.
اما شــهروندان کانادایی چند روزی 
اســت در برخی از استانها در صورت 
تقاضای انجام تســت با پاسخ منفی 
مواجه می شــوند و انجام تســت در 
بریتیش  انتاریو و  اســتانهایی چون 
کلمبیا در بسیاری از موارد انجام نمی 

شود
پتی هاجو وزیر سالمت فدرال یکشنبه 
گفت اتاوا می خواهد پاسخ مشابهی در 
سراسر کشور برای کشف موارد جدید 
داشته باشد و این در حالی است که 
بعضی استان ها تست کردن را محدود 
کرده اند. مسئوالن می خواهند جلوی 
وقوع وضعیتی مشابه ایتالیا را بگیرند 
که در آخر هفته ای که گذشت 800 
نفر در یک روز جان خود را از دست 

دادند.
متخصصــان ســالمت عمومــی از 
مسئوالن سالمت خواسته اند ظرفیت 
تست کانادا را افزایش دهند تا کشور 
از مشــکل جلو بیفتــد. هر تاخیری 
می تواند پاســخ کانادا به بحران رو به 
رشــد کووید-۱۹ را زیر سوال ببرد. 
آزمایشگاه های استانی نمی توانند به 

تقاضای تست پاســخ بدهند. انتاریو 
که یکی از تنها استان هایی است که 
گزارش می دهد چند تست در انتظار 
هستند گفت 8400 نفر تا یکشنبه در 

صف بودند.
انتاریــو، بیمــاران و کارکنــان  در 
کلینیک هــا می گوید دریافت نتیجه 
تست تقریبا یک هفته طول می کشد. 
واگیردار هشدار  بیماران  متخصصان 
می دهنــد کــه تاخیــر طوالنی در 
گرفتن نتایج تست ها باعث می شود 
پرجمعیت ترین اســتان کشــور در 

وضعیت خطرناکی قرار بگیرد.
برای  کووید-۱۹  گســترده  تســت 

کاهش گســترش بیمــاری حیاتی 
است. خیلی ها عالئم خفیفی دارند و 
ممکن است بدون تست نفهمند بیمار 
شــده اند که این منجر بشود آن ها با 
دیگران فعل و انفعال داشــته باشند و 

ویروس را پخش کنند. 
به گفته هاوارد انجو معاون افسر ارشد 
سالمت عمومی کانادا، حدود ۹2 هزار 
کانادایی ها تا به حال برای کووید-۱۹ 
تست شده اند. کشور حاال دارد روزی 
۱0 هزار تست تولید می کند که نشان 
می دهد وضعیت تســتینگ در حال 
بهبود است. اما انتظار می رود این ارقام 
افزایش پیدا کند، مخصوصا با توجه 

مایل هســتم که پیامم را با شادباش 
هاي نوروزي به شما و خانواده گرامتان 
شــروع کنم. ارزو میکنم که سال نو 
سرشــار از برکت و موفقیت و شادي 
براي همه باشد. اگر بر روال همیشه 
بود دید وبازدیدها و گردهمایي هاي 
نوروزي شادي افرین بود ولي امسال 
سالی نیست که در اجتماعات بزرگ 

شرکت کنیم.
 من هم مثل شــما نگــران پخش و 
انتشــار این ویروس در کانــادا و در 
جهان هستم . همه ما نگران سالمت 
خودمان و عزیزانمان و اشــنایانمان 
هســتیم. بخصوص اینکه تعدادي از 
ساکنان نورت ونکور به علت بیماري 
ناشــئ از این ویروس جان خود را از 
دست داده اند. همه ما از این خبرها 
غمگین و متأسف شده ایم و با خانواده 

هاي غمدیده همدردیم.
الویت أولیه و اصلــی دولت کانادا در 
حال حاضر حفظ ســالمت و دور از 
تمام شهروندان  نگاهداشــتن  خطر 
کانادا میباشــد. در همین راســتا ، 
دولت راهکردهایــي را بکار گرفته از 
جمله منع مسافرت هاي بین المللی، 
محدود کردن مسافرت هاي داخلي به 
سفرهاي بسیار ضروري و اینکه کلیه 
کانادایي هاي خارج از کشــور هرچه 

زودتر به کانادا بازگردند.
در حال حاضر از ســفر و ورود کلیه 
کســاني که بــه عنوان توریســت و 
ویزیتور وارد کانادا میخواهند بشوند 
جلوگیري خواهد شد. مرزهاي زمینی 
و هوایي امریکا و کانادا فقط بصورت 
محدود اجازه امد و رفت هاي مطلقا 
ضروري را خواهند داد. با توافق هردو 
مملکت ، حرکت مواد دارویي و غذائي 
و سایر ضروري ها بدون وقفه صورت 
خواهــد گرفــت کــه از هیچ جهت 

کمبودي پیش نیاید.
 تصمیمــات دولت کانادا بر اســاس 
توصیــه متخصصان و پزشــکان در 
جهت مهــار و جلوگیري از شــیوع 
بیماري کووید ۱۹ میباشد. مدیر ارشد 
بهداشت خانم دکتر تام و همکارانش 
در تالش براي مهار و کم کردن اسیب 
اثــرات این ویروس هســتند. انتظار 
میرود که در کوتاه مدت تعداد ناقلین 
و مبتالیــان افزایش پیدا کند و امید 
به انکه اگر همه ما رعایت همه أصول 
بهداشــتی را بنماییم نتیجه در دراز 

مدت بهتر باشد.
این أصول و مراقبت ها شامل شستن 
دســتها با ابگرم و صابــون به مدت 
20ثانیــه  و رعایــت فاصله گیري 
اجتماعــي که منظور عدم شــرکت 

در تجمعــات و رعایــت فاصله ۱80 
سانتیمتري به اندازه دو شانه تا نوک 
انگشــتان در محیط هــاي مختلف 
اســت.  رعایت این أصول در شرایط 
حــاد کنونی یک وظیفــه اجتماعي 
محسوب میشــود. جلوگیري از ابتال 
بــه این ویروس  هم بــراي خودمان 
و عزیزانمان مفیــد خواهد بود و هم 
کمک به سیســتم بهداشت و درمان 
خواهد بود که بتوانند به انها که مبتال 

شده اند بهتر رسیدگی کنند. 
لطفا از رفتن به اورژانس بیمارستان ها 
در موارد غیر اضطراري خوداري کنید. 
الویت ازمایش ها براي مبتالیانی است 
که مشکالت تنفسي دارند. اگر عالیم 
نگــران کننده دارید بــا 8۱۱ تماس 

بگیرید.
بهترین راه محافظــت از خودتان در 
منزل ماندن است. از خریدهاي غیر 
ضروري اجتنــاب کنید. فاصله هاي 
شــخصي را حفظ کنید. هر چیز را 
به حد احتیــاج و مصرف بخرید و از 
احتکار مواد ضروري بــراي دیگران 

خودداري کنید.
 دولت کانادا به منظور حمایت مالي 
از افرادي که باید در قرنطینه باشند 
و به دلیل قرنطینه نمیتوانند کار کنند 
و در نتیجه دستمزد دریافت نمیکنند، 
زمان متداول  انتظــار براي دریافت 

بیمه بیکاري را منقضی إعالم کرد. 
همچنین دولت یک میلیارد دالر براي 
بیمارستان ها ، نهادهاي بهداشتی و 
پژوهش اختصــاص داد. دولت براي 
حمایت از افراد و مشــاغل و کسب 
وکارهای مختلف مجموعا 27 میلیارد 
دالر اختصاص داده که هدف ان کم 
کردن تاثیــرات منفي این بیماري و 
بیکاري بر روي زندگی و کسب وکار 

شهروندان و نیروی کار است. 
 ایــن پیام را با ارزوي ســالمت براي 
همه بخصوص ســاکنان نورت ونکور 
پایان میرسانم که شرایط دشوار است 
ولی اگر همه رعایت أصول بهداشت 
و پیشــگیري را بنماییــم و در کل 
مسوالنه رفتار کنیم، یقین دارم این 
أوقات سخت را با موفقیت پشت سر 

خواهیم گذاشت

بیانیه جاناتان ویلکنسون، 
وزیر و نماینده نورت ونکوور در پارلمان 

خطاب به جامعه ایرانی

به اینکه خیلی از مســافرها به کانادا 
برمی گردند.  به همین دلیل اســت 
که مســئوالن تاکید دارند مسافران 
بین المللی باید بعد از بازگشت ۱4 روز 

خودشان را قرنطینه کنند.
برای مقابله با تقاضای رو به رشد برای 
تست کووید-۱۹، مسئوالن بریتیش 
کلمبیا و انتاریو در طی روزهای اخیر 
معیارهای تعیین کننده این که چه 
کسی تســت می شــود را محدودتر 
کرده اند. آن ها روی بیمارانی متمرکز 
شده اند که به اندازه ای مریض هستند 
که بستری بشوند و همچنین گروه های 
با ریسک باال از جمله کارکنان سالمت 
و رزیدنت های مراقبت طوالنی مدت 

را در نظر گرفته اند.
متخصصــان بیماری هــای واگیردار 
نگران این رویکرد هستند و خیلی ها 
می گویند پاســخ انتاریــو با بهترین 
رویه هــا بســیار فاصلــه دارد. دیگر 
اســتان ها از جمله آلبرتا به تســت 
کردن افراد بــا عالئم خفیف تر ادامه 
می دهند کــه متخصصان می گویند 
کلید شناسایی گسترش ویروس در 
جوامــع محلی اســت. در کبک هم 
دولت استانی با افتتاح مرکز جدیدی 
ظرفیت تســت های روزانه به شکل 

قابل توجهی افزایش داده است .
یک شنبه دکتر انجو گفت مسئوالن 
فــدرال دارند چند احتمال را در نظر 
می گیرند که شامل تکنولوژی تست 
جدیدی می شود که می تواند نتایج را 

سریع تر مشخص کند. 
کارکنان ســالمت خــط مقدم هم 
درباره کمبود ماســک ، دســتکش و 
دیگر ابزار حفاظتی شخصی که برای 
جلوگیری از انتقال ویروس در حین 
درمان بیماران حیاتی هستند، هشدار 
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نزدیک به یک میلیون کانادایی تقاضای بیمه بیکاری کرده اند

ایرونیا- در حالی که برخی از شرکتهای 
بزرگ کانادایی اقدام به اخراج گسترده 
نیروی انسانی کرده اند، دولت فدرال 
از ثبــت درخواســت نزدیک به یک 
میلیون نفر برای دریافت بیمه بیکاری 

تنها در ظرف یک هفته خبر داد.
همچنین بسیاری از افراد بیکار شده 
شخصا به دفاتر ســرویس کانادا در 
تورنتو و ســایر شهرهای بزرگ کانادا 
مراجعه کــرده اند و تالش می کنند 
با حفظ فاصله اجتماعی در صف های 
طویل ، شانس ابتال به ویروس کرونا 
را کاهش دهند. آنهــا عمدتا افرادی 
هســتند که در پر کــردن فرمهای 
آنالین به مشــکل برخورده و شخصا 
به دفاتر آمده اند تا درخواســت خود 
را ثبــت کنند. به گفته یکی از منابع 
دولتی بین روزهای ۱6 تا 22 مارس 
۹2۹ هزار درخواســت ثبت شده در 
حالیکه ســال گذشته در چنین بازه 

زمانی تنها 45 هزار درخواست ثبت 
شده بود.

متاســفانه افرادی هم که با سرویس 
کانادا تماس می گیرند تا سواالتشان 
را در مورد پر کــردن فرمهای بیمه 
بیکاری مطرح کنند ، ناچارند ساعتها 
پشــت خط منتظر بماننــد. یکی از 
کاربران توییتر روز گذشــته نوشت 

که بعد از 4 ساعت انتظار پشت خط 
سرانجام توانسته بودســوال خود را 
مطرح کند و برخــی دیگر هم دائما 
با بوق اشــغال و عدم برقراری ارتباط 

مواجه می شدند.
یکــی از مقامات دولت فدرال توصیه 
کرد بــا توجه به تعطیلــی برخی از 
مراکز سرویس کانادا در سطح کشور 
، افرادی که خواهان مراجعه حضوری 
هستند ، پیش از مراجعه با استفاده 
از سایت رســمی دولت و کد پستی 
محل سکونت شان ، از باز بودن دفتر 

اطمینان حاصل کنند.
هنوز مشــخص نیســت با توجه به 
حجم بی ســابقه مراجعــه آن الین 
و درخواســت بیمه بیکاری ، پروسه 
رسیدگی به آنها واقعا ظرف یک هفته 
پس از ارسال درخواست انجام خواهد 
شد و یا باید منتظر تاخیر در رسیدگی 
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سه سناریو برای پیش بینی
 شمار مبتالیان و مدت زمان خانه نشینی در کانادا

ایرونیا- ا توجه به اینکه به خاطر شیوع 
شده اند،  بســته  مدارس  کووید-۱۹ 
رخدادهای عمومی کنســل شده اند، 
بســته شده اند  مکان های سرگرمی 
و خیلی هــا یا از خانه کار می کنند یا 
کار نمی کنند، بیشتر کانادایی ها حاال 
دارند با واقعیت فاصله گیری اجتماعی 

زندگی می کنند.
اما ســوال های بسیار سخت تر این ها 
هستند که کی و چطور می توانیم از 
این وضعیت انزوا بیرون بیاییم. برای 
بررسی این سوال در مورد کانادا، دکتر 
کولجین مجموعه ای از وضعیت های 
مختلف در آینده را تســت کرد. هر 
سناریو در اواسط مارس با مبتال شدن 
بخش کوچکی از جمعیت کشور به 

ویروس آغاز می شود.
نکته مهم این اســت که سناریوهای 
مختلف درجات باالی عدم اطمینانی 
را که در هر مدل در نظر گرفته شده، 
دربرمی گیرنــد. بر پایــه یک تغییر 
کوچک در این فاکتــور که ویروس 
چقدر آسان می تواند از یک فرد به فرد 
دیگر منتقل شود، عددی که هنوز با 
دقت باال مشخص نیست، درصدی از 
جمعیت که می توانند در اوج ویروس 
مبتال بشــوند می تواند تا ۱5 درصد 

متغیر باشد.
یک فاکتور ناشناخته دیگر این است 
که آیا ویروس طی ماه های تابســتان 
کمتر فعال می شود یا خیر. این اتفاقی 
است که در ارتباط با آنفلوانزای فصلی 
و دیگر ویروس های دستگاه تنفسی 
می افتد، اما نمی توان فرض کرد دقیقا 
همین اثر برای کروناویرس هم عملی 

می شود. 

با این حال، اگر یک تاثیر فصلی وجود 
داشــته باشــد، احتماال فقط مسیر 
شیوع را به تعویق می اندازد و به طور 
چشــمگیری آن را تغییر نمی دهد. 
جایی که سناریوها مقداری شفافیت 
ارایه می کنند مقایسه بین انتخاب های 
ممکن درباره این است که چقدر باید 
از فاصله گیری اجتماعی استفاده کنیم 
و ایــن کار باید برای چه مدتی انجام 

بشود. مقایسه ها در ادامه آمده اند.

اســتراتژی اصلی ساده اســت. اگر 
همه افــراد جامعــه از هــم فاصله 
بگیرند و منزوی شوند، ویروس هیچ 
جایی برای رفتن نــدارد و طی دوره 
انکوباسیون ۱4 روزه می میرد. اما در 
عمل اینطور نخواهد بود. خانواده ها با 
هم قرنطینه می کنند و ممکن است 
چند هفته طول بکشــد که ویروس 
درون یک گــروه خانوادگی حرکت 
کند. در عین حال نیازی وجود دارد 
کــه حداقل تعدادی از افــراد بیرون 
باشــند و خدمات ضروری از جمله 
مراقبت از افراد مریض را انجام بدهند.

این ســه ســناریو مســیر حرکت 
همه گیری را در حالت هایی مقایسه 
می کنند کــه هیچ تدابیــری اتخاذ 
نشــود یا درجاتی متوسط یا شدید 
از فاصله گیری اجتماعی انجام شود. 
تدابیر به شــیوه هایی پیچیده با هم 
در ارتباط هســتند. به طــور مثال، 
بسته شدن مدارس و پیشنهاد کار از 
خانه به شدت سرعت شیوع ویروس 
را بیــن دانش آمــوزان و همــکاران 
کاهش می دهد، اما پتانسیل ارتباط 
خانوارهــا و جوامع محلــی را باالتر 
می برد چون افراد وقت بیشــتری در 
محله های خودشان می گذرانند. بسته 
شــدن مکان های اجتماعی از جمله 
رستوران ها و کافه ها می تواند ارتباط 

را حتی کمتر هم بکند.
اگر هیچ تدبیری اتخاذ نشود، ویروس 

به سرعت پخش می شود و تا حدود 
ژوئن به اوج خود می رســد. آن موقع 
تا یک چهارم جمعیت ممکن اســت 
در عین حال مبتال باشد. در یک شهر 
بزرگ کانادایی، این مساوی با صدها 
هزار مورد خواهد بود که بســیاری از 

آن ها شدید هستند.
در ســناریوی متوســط، مدارس و 
تعدادی از کسب و کارها باز می مانند 
امــا ارتباط اجتماعی تــا 40 درصد 
کاهش پیــدا می کند. اینجا وضعیت 
اوج، کمــی تضعیف می شــود و یک 
ماه به تعویق می افتد. تفاوت بزرگ تر 
زمانــی اتفــاق می افتد کــه تدابیر 
فاصله گیری اجتماعی قوی هستند و 
بیشتر جاهایی که مردم در آن جمع 
می شوند بسته  شوند. در این سناریو 
وضعیت اوج می تواند تا بیش از نصف 
تضعیف شــود و تا اوایل پاییز از راه 
نرســد که تا آن موقع ممکن اســت 
مراکز درمانی قابلیت بیشــتری برای 

مقابله داشته باشند.
هر سه سناریو در حالی تمام می شوند 
که بخش چشمگیری از جامعه تا یک 
ســال آینده مبتال شده باشند. بدون 
هیچ گونه فاصله گیری اجتماعی، این 
شــامل بیش از 70 درصد جامعه تا 
پیش از اتمام دوران ویروس می شود. 
با فاصله گیری قــوی، احتماال کمتر 
از نیمی از جمعیت مبتال می شــوند. 
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شرکتی در اتاوا بزودی تست قابل حمل 
ویروس کرونا تولید می کند

ایرونیا- شرکت اسپارتان بایوساینس 
واقع در اتاوا تنها چند هفته با تولید 
یک تست قابل حمل فاصله دارد. این 
تست می تواند به سرعت بگوید افراد 

مبتال به کووید-۱۹ شده اند یا خیر.
این شــرکت بیوتکنولــوژی دارد با 
دولت کانادا کار می کند تا به مبارزه با 
گسترش کروناویروس جدید از طریق 
تولید کردن یک ابزار تســت کردن 

جدید کمک کند.
پل لم مدیر عامل اسپارتان بایوساینس 
به ســی تی  وی نیوز گفت پلتفرم این 
شرکت می تواند برای شناسایی سریع 
و قابل حمل کووید-۱۹ ایده آل باشد. 
او می گویــد پلتفرم »کیــوب« این 
شرکت یک تکنولوژی تست دی ان ای 
قابل حمل است که برای تست کردن 
تشــخیصی خارج از بیمارستان ها و 

کلینیک ها طراحی شده است.
او گفت: »چیزی که اینجا در اسپارتان 
روی آن کار می کنیم عملی کردن این 
کار در زمینه تست کووید-۱۹ است.«
لــم می گوید بیمار بایــد یک نمونه 
بزاق دهــان بدهد، نمونــه را داخل 
کارتریج تست قرار بدهد، آن را داخل 
تحلیل کننده دی ان ای قرار بدهد و آن 

وقت »ظرف ۳0 دقیقه شما می توانید 
نتیجه کووید-۱۹ را دریافت کنید.«

لم می گوید اســپارتان بایوســاینس 
می تواند چند هزار عدد از این دستگاه 
را طی یک هفتــه تولید و »احتماال 
بیش از ۱00 هزار کیت تســت« هم 

تولید کند.
در پاسخ به اینکه چقدر طول می کشد 
تا دستگاه تست کووید-۱۹ وارد بازار 
بشــود، لم گفت این اتفاق قرار است 
»طی یک بازه زمانی چند هفته ای« 
بیفتد. اسپارتان بایوساینس بیش از 
۱4 سال است که روی پلتفرم تست 

دی ان ای کار می کند.
لــم گفت: »مــا برای این تســت از 
دســتور العملی استفاده می کنیم که 
توســط مرکز کنترل بیماری ایاالت 
متحده منتشر شده است. بنابراین از 
قبل یک تست تاییدشده وجود داشته 
و ما فقط باید نشان بدهیم که تست 

روی دستگاه ما کار می کند.«
ابزار تســت  این شــرکت می گوید 
قابل حمل می توانــد در فرودگاه ها، 
پایگاه های  تفریحــی،  کشــتی های 
نظامی و دیگــر نقاط حیاتی ورود به 

کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

آسان گیری کانادا در قوانین به منظور افزایش تولید و ارائه مواد ضدعفونی کننده
وزارت بهداشت کانادا با هدف تقویت 
مبارزه با شــیوع ویروس کرونا برخی 
معیارها و استانداردهای خود را تعدیل 

می کند.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانــادا، وزارت بهداشــت کانــادا به 
منظور تضمین دسترســی آسان به 
برخی مــواد ضدعفونی کننده و لوازم 
پزشکی به طور موقت برخی معیارها 
و اســتانداردهای خود را برای صدور 
پروانه فــروش تعدیــل می کند.این 
تدبیر بــه ویژه در رابطــه با ژل های 
ضدعفونی کننده و همچنین وسایلی 
که از آن ها برای آزمایش تشــخیص 
ابتال به کووید-۱۹ استفاده می شود، 

به اجرا گذاشته خواهد شد.
با توجه به میزان بی ســابقه تقاضا و 

نیاز مبــرم به محصــوالت و لوازمی 
که برای محدودکردن و مهار شــیوع 
کروناویــروس نیــاز اســت، وزارت 
بهداشت کانادا در اقدامی پیشگیرانه 
با هدف کمک به مهار شیوع ویروس 
کرونا، تصمیم گرفت دسترســی به 

محصوالتــی را که تمــام مقررات و 
الزامات نظارتی را رعایت نمی کنند، 

تسهیل کند. )وزارت بهداشت کانادا(
با توجــه به تدابیر جدید، محصوالت 
بهداشتی متعددی از این پس در خرده 
فروشی ها، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها 

و کلینیک ها عرضه خواهد شد. مجوز 
فروش برخی از این محصوالت پیشتر 
توسط وزارت بهداشت صادر شده بود 
اما بــه علت این که برخی معیارهای 
تجــاری مدنظر وزارت بهداشــت را 
رعایت نکرده بودند، عرضه نمی شدند.

برخی دیگر از محصوالت بهداشــتی 
جدید که از این پس در کانادا عرضه 
خواهند شــد، آن هایی هســتند که 
مجوز فروششان در کانادا صادر نشده 
امــا در برخی کشــورهای دیگر که 
چارچوب نظارتی و تضمین کیفیت 
محصوالت بهداشتی آن ها شبیه کانادا 
است، فروخته می شــوند. به عبارت 
دیگر از این پس دسترسی شهروندان 
کانادا به محصوالت مارک های پورل و 

کولوروکس تسهیل خواهد شد.
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ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

CPBC  Licence #  76927 
ASTTBC  PI0534 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520
abchi.bc@gmail.com
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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

شرکت های کانادایی موج نخست تعدیل هزاران کارمند
 را آغاز کرده اند

ایرونیا- شــرکت های کانادایی دارند 
هزاران کارمند خود را تعدیل می کنند 
و انتظار می رود این نخســتین موج 
حــذف تعداد بســیاری از مشــاغل 
باشد؛ چون کســب و کارها به خاطر 
کروناویروس بسته می شوند و تقاضای 

جهانی کاهش یافته است.
اتوموبیلز  کرایســلر  فیات  شــرکت 
پنج شــنبه اعالم کرد به خاطر وقفه 
در تولیــد 8۹00 کارمند در کانادا را 
تعدیل می کند و ســیرک دو سولیل 
انترتینمنت گروپ هم موقتا بیشــتر 
نیروی کاری خود یعنی 467۹ نفر را 

تعدیل کرد.
محدودیت هــای اعمــال شــده بر 
گردهمایی های بزرگ عمومی به این 
معنی است که سیرک دیگر نمی تواند 
اجرا داشته باشد. این گروه ۹5 درصد 
از کارمندان شرکت را تعدیل کرده که 
این شامل ۱۳7۳ نفر در دفتر مرکزی 
مونترال می شود. سیرک به پرداخت 
بیمه کارمنــدان ادامه می دهد و پول 
پرواز حدود 2 هزار نفر از کارمندانش 

به کشورهای خودشان را داده است.
آقــای المار گفت: »یــک تیم کامل 
داشــت شــب و روز کار می کرد تا 
مطمئن بشــود تک تــک کارمندان 

می توانند به کشورشان بازگردند.«
شرکت کشتی سازی اروینگ عملیات 

صنعتی خود در هلیفکس و دو محل 
دیگر را به مدت سه هفته تعطیل کرد 
و گفــت ۱۳7۳ نفر از ۱800 کارمند 
خود را بــه صورت موقتــی تعدیل 
می کند. کارمندانی که عضو اتحادیه 
هستند برای هفته بیست و سوم مارس 

حقوق دریافت می کنند.
اقتصاددان ها دارند هشدار می دهد که 
پروســه تعدیل تازه آغاز شده است. 
کوین میلیگان استاد اقتصاد دانشگاه 
بریتیــش کلمبیا گفــت: »وضعیت 
خیلی خیلــی بد خواهد بود. بهترین 

حدس من این اســت که به احتمال 
خیلی زیاد وضع در مارس 2020 بدتر 

از دهه ۱۹۳0 خواهد بود.«
تروور تومبه استادیار اقتصاد دانشگاه 
کلگــری می گویــد بزرگ ترین افت 
اشتغال در کانادا برای یک ماه در طول 
رکود اقتصادی عظیم 2.5 درصد بود. 
ســوزی گراینــول رییــس انجمن 
هتل های کانادا گفت صدها هتل به 
طور موقتی بسته شده اند و تعداد افراد 
تعدیل شده به ده ها هزار نفر می رسد. 
او گفــت: »صنعت هتل طی ۱0 روز 

هجوم بی سابقه مردم کانادا
 برای خرید اسلحه در هفته های اخیر

اخیر کامال ســقوط کرد. آن هایی که 
باقی مانده اند تعداد بســیار کمی از 
کارمندان و کمتــر از ۱0 درصد نرخ 
اشــغالی دارند. همه تحت تاثیر قرار 
گرفته اند.« خانم گراینول انتظار دارد 
بیشتر هتل ها پیش از پایان همه گیری 
بسته خواهند شد که یعنی بین 200 
هزار تا 250 هزار شغل ممکن است از 

دست برود.
با استناد به سندی که توسط گلوب 
اند میل دریافت شده، شرکت فرشی 
که 470 رستوران در ۱6 کشور دارد 
به طور موقتــی تعدادی از کارمندان 
خود در دفتر مرکزی را بدون حقوق 
تعدیــل کرد و بقیــه را به یک هفته 
کاری چهار روزه منتقل کرد که منجر 
به کاهــش 20 درصدی حقوق آن ها 
هم شــد. تدابیر اعمال شده در این 
شرکت تورنتویی حداقل ۳0 روز پا بر 

جا خواهند بود.
تعدیل نیرو به صنعت تکنولوژی هم 
ضربه زده است. شــرکت نرم افزارها 
و خدمات قانونــی دای اند درهام در 
تورنتو 20 درصد از 280 کارمند خود 
را تعدیل کرده و از بقیه خواسته تا روز 
سی ام ژوئن 20 درصد حقوق کمتری 

دریافت کنند.
ایرالین هــای کانادایی از همین حاال 
شــغل های خود را کاهــش داده اند. 
سان وینگ ایرالینز از روز بیست و سوم 
مارس بــه بعد پروازهایــش را قطع 
می کند و به 470 خلبان خود اعالن 
تعدیــل کرده اســت. ایر ترنســت 
چهارشنبه گفت خدماتش را تا سی ام 
آوریل معلق می کند و موقتا کارمندان 
را تعدیل می کند. ســاعت های کاری 
یا میزان درآمد بقیــه کارمندان کم 
می شــود و شرکت گفته این حرکت 
روی »درصد چشمگیری« از نیروی 

iroonia.ca .کاری اش اثر می گذارد

در پی شیوع ویروس کرونا در کانادا، گزارش های مراکز فروش اسلحه در کانادا، 
افزایش چشمگیر آمار فروش اسلحه در جامعه را نشان می دهد. این روند باعث 

نگرانی شدید طرفداران ممنوعیت فروش سالح گرم شده است.
به گزارش هفته، به نقل از پایگاه خبری نیوزویک، در پی شیوع ویروس کرونا 
در کانادا، فروشــگاه های فروش اسلحه با افزایش بی سابقه فروش سالح گرم 

مواجه شده اند.
راس فاکنر، صاحب نمایندگی اسلحه در مک آدام، روستایی در نیوبرانزویک، 
به مطبوعات کانادا گفت: »ما شاهد افزایش فروش هستیم؛ وقتی اوضاع سخت 
می شــود، مطمئناً احســاس ناامنی بوجود می آید؛ به خصوص وقتی که در 

شرایطی مثل االن قرار داریم.«
وس وینکل، رئیس انجمن اسلحه و مهمات کانادا گفت: »انفجار فروش را در 
آخر هفته مشاهده کردم. من در حال تماشای تیک سفارشات آنالین هستم و 
صادقانه بگویم سال هاست که چنین عددی را ندیده ام؛ همانطور که ما در حال 

صحبت هستیم، اسلحه ها به فروش می رسد؛ این بسیار باورنکردنی است.«
وی در ادامه گفت: »افزایش شــدید تعداد افرادی که اقدام به خرید اســلحه 

می کنند ممکن است ناشی از وحشت باشد.«
روند افزایش فروش اســلحه در حالی اتفاق می افتد که کانادا در حال بحث و 

گفتگو در مورد اصالح قانون آزادی سالح در این کشور است.

افزایش درخواست بیمه بیکاری توسط شهروندان کانادایی 
در پی شیوع کرونا ویروس

ایانیان کانادا- بیــش از نیم میلیون 
شهروند کانادایی اخیرا فرم تقاضای 
بیمه بیکاری را، در پی شــیوع کرونا 
ویروس و تاثیر آن بر بازار، پر کرده اند.

نخســت وزیر، جاستین ترودو، گفت 
تعداد تماس هــای دریافتی آژانس 
های دولتی سرنوشت ساز است. وی 
گفت این هفته 500.000 تقاضانامه 
بیمه بیکاری دریافت شده است. این 
عدد در هفته گذشــته زیر 27.000 

بود.
او گفــت: »میدانم که مــردم برای 
دریافــت کمک هایی کــه الیق آن 
هستند، نگران می باشند، و دولت ما 
با نهایت سرعت کار می کند تا آنان را 
حمایت کند. البته، این یک موقعیت 
غیرقابل پیش بینی اســت و فشــار 
زیادی بر سیستم وارد کرده، اما ما آن 

را تحت کنترل داریم.«
ســخنگوی ســازمان کار و توسعه 
اجتماعی کانادا، آژانســی که بر بیمه 
بیــکاری و دیگر برنامه هــا نظارت 

دارد، اعالم کرد هرکسی که به دلیل 
افزایش تقاضا، برای دسترسی به فرم 
تقاضانامه مشکل دارد، به تالش ادامه 

دهد و این وضعیت موقتی می باشد.
دولــت کانادا اعالم کرده اســت 82 
بیلیــون دالر برای کمک به کارکنان 
و بیزینــس هایی که تحت تاثیر این 
پاندمی قرار گرفته اند، اختصاص داده 

است.
به عنوان بخشــی از ایــن اقدامات، 
دولت پیشــنهاد گسترش مزایا برای 
افرادی که تحت پوشش بیمه بیکاری 

نیســتند، آنان که بایــد در قرنطینه 
بمانند یا کارکنانی کــه مجبورند از 
یکی از اعضای خانواده مراقبت کنند، 

را داده است.
پس از شیوع این بیماری بسیاری از 
شرکت ها تعطیل شدند، اما صاحب 
یک خــرده فروشــی بیان داشــت 
استخدام روند رو به رشدی دارد، زیرا 
مردم بیشتری به مغازه ها رجوع می 
کنند و برای پاسخگویی به آنان باید 

تعداد کارکنان مغازه افزایش یابد.

استخدام ۱0,000 نفر توسط
» والمارت« کانادا در دوره کرونا

ایرانیان کانــادا- والمارت کانادا اعالم 
کرد که قصد دارد سریعا ۱0.000 نفر 
را برای شعبه هایش در سراسر کشور 

استخدام کند.
مدیرعامل والمارت با انتشــار پیامی 
اعالم کرد که »به سرعت ۱0.000 نفر 
در شعبات و مراکز توزیعمان استخدام 
کنید. کارها زیاد اســت و به نیرو نیاز 

داریم.«
این کمپانی همچنین ساعات کاری 
آغازین این مغازه هــا را برای »افراد 
سالمند، افراد دارای معلولیت، و افراد 
دارای شــرایط بدنی آســیب پذیر« 
اختصاص داده است تا اطمینان حاصل 
شود که آنها میتوانند مایحتاجشان را 

در امنیت کامل تامین کنند.
همچنین، والمارت اعالم کرد که مغازه 
ها باز خواهند ماند و با »بخش های 
خواهند  همــکاری  دولت«  مختلف 
کرد تا اطمینان حاصل کنند که مواد 
غذایی و دارویی در دسترس خواهند 

بود.
والمــارت اعالم کرد که مواد غذایی و 
مایحتاج مورد نیاز مردم به مقدار زیاد 
موجود اســت، و تیم هایشــان »24 

ساعته« در حال کار هستند تا قفسه 
ها را پر کنند.

برای مدیریت مایحتاج، مغازه ها تعداد 
اقالمــی را که هر فرد می تواند تهیه 
کند محدود خواهند کرد تا اطمینان 
حاصل کنند که مایحتاج برای همه 

مشتریان در دسترس خواهد بود.
همچنین آمــده که به علت تقاضای 
زیاد بــرای تحویــل درب در منزل، 
ســفارش ها دم در منزل گذاشــته 

خواهند شد.
والمارت کانادا همچنین یک میلیون 
دالر بــه همکاران خیریــه اش اهدا 
خواهد کرد تا بتوانند خدماتشــان را 

عرضه کنند.
بــه عالوه این که یــک میلیون دالر 
برای تامین هزینه های فوری در کانادا 

سرمایه گذاری خواهد شد.
همچنین این کمپانی 500.000 دالر 
به بانک های غذا کمک خواهد کرد، تا 
این مراکز برای تامین مواد اولیه مورد 

نیاز شان دچار مشکل نشوند.
والمارت همچنین 500.000 دالر به 

صلیب سرخ نیز کمک خواهد کرد.

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
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مراقب این ۹ شکل جدید 
کالهبرداری کرونایی باشید

مداد- مرکز مبارزه بــا کالهبرداری 
کانادا به تازگی، فهرســتی جدید از 
برخی الگوهــای رایج کالهبرداری با 
بهانه شیوع کرونا را منتشر کرده است.

به گزارش مونترال گزت، کروناویروس 
همانند هر اتفاق غیرمترقبه  دیگری، 
عــالوه بر پیامدهای مســتقیم، یک 
سری پیامدهای غیرمستقیم را نیز به 
همراه دارد که ممکن اســت به بهای 
ضرر سنگین برخی شهروندان ناآگاه 
تمام شــود. چند روزی است برخی 
افــراد با انگیزه هــای کالهبردارانه از 
طریق وســایل ارتباطی و یا مراجعه 
حضوری، شهروندان کانادایی را فریب 
داده و مبالغی از آنها دریافت می کنند.

اداره مبارزه با کالهبــرداری کانادا با 
همکاری پلیس سلطنتی سواره نظام 
و نیــز چندین واحد پلیــس دیگر، 
پــس از بررســی پرونده هــای این 
روزهــا، چندین الگوی رایــج که از 
بهانه  ســوی برخی کالهبرداران به 
شیوه کروناویروس مورد استفاده قرار 
می گیرد را شناســایی کرده اســت. 
آشنایی با این الگوها می تواند ما را در 

برابر این نوع فریبکاری ها ایمن دارد.
آخرین فهرست الگوهای کالهبرداری 

در روزهای اخیر به شرح زیر است:
افــرادی با عنــوان جعلــی نماینده 
شــرکت های نظافتی و یا گرمایشی، 
پیشــنهاد خدمت ویژه نظافتی برای 
یا  و  گرمایشی/سرمایشی  سیســتم 

فیلترهای آنها را می دهند.
افرادی با عنوان جعلی نماینده شرکت 
توزیع برق، تهدیــد می کنند که در 
صورت عــدم پرداخــت بدهی، برق 

مشترک را قطع می کنند.
افرادی با عنوان جعلی نماینده مراکز 
کنترل و پیشــگیری از بیماری های 
ایاالت متحده و یا ســازمان بهداشت 
فهرستی  فروش  پیشــنهاد  جهانی، 
جعلی از افرادی که در محله مورد نظر 
دچار کووید-۱۹ هستند را به مخاطب 

ارائه می کنند.
افرادی با عنوان جعلی نماینده آژانس 
ملی ســالمت کانادا، نتایج نادرستی 
دال بر مثبت بودن تست کروناویروس 
برخی افــراد ارائه کرده و یــا آنها را 
برای دادن اطالعات مربوط به کارت 
ســالمت و شــماره کارت اعتباری 
برای دریافت نســخه مناسب، فریب 

می دهند.
افــرادی با عنــوان جعلــی نماینده 
صلیب سرخ و یا ســایر سازمان های 
خیریه،  یا  بشردوستانه  شناخته شده 
به مخاطب پیشنهاد می کنند که در 
ازای دریافت برخی اقالم رایگان نظیر 
ماســک، کمک های نقدی خود را به 

آنها ارائه دهد.
برخی افــراد با عنوان جعلی نماینده 
ادارات دولتی، یک سری ایمیل های 
جعلــی را بــرای مخاطبان ارســال 
می کنند و آنها را به باز کردن پیوست 

خرابکارانــه آن )که بدافزار باشــد( 
تشویق می کنند و یا از آنها می خواهند 
اطالعات حســاس و شخصی نظیر 
اطالعات کارت اعتباری خود را وارد 

کنند.
برخی افراد با عنوان مشــاوران مالی، 
افراد را به سرمایه گذاری روی برخی 
ســهام جدید مرتبط با کروناویروس 
تشــویق کرده و یا پیشــنهاد کمک 
مالی یا وام را برای مقابله با پیامدهایی 
که مخاطب ممکن اســت به خاطر 
ضررهای مالی ناشی از کروناویروس 

متقبل شود ارائه می دهند.
فروشندگانی با رفتن به درِ خانه های 
مردم، ارائه خدمات ضدعفونی منزل 

را پیشنهاد می کنند.
برخــی افــراد بــا عنــوان نماینده 
شــرکت های خصوصی، بــه فروش 
تســت های ســریع کووید-۱۹ و یا 
محصوالت جعلی دیگــری با عنوان 
درمان با پیشگیری کننده از بیماری 

می پردازند.

معافیت ورود به کانادا برای دانشجویان و کارگران خارجی 
با بسته شدن مرز کانادا

ایرانیان کانادا- گرچــه مرز کانادا بر 
روی مســافرین غیر ضروری بســته 
بوده، امــا برخی اتبــاع خارجی که 
بــا هــدف کار، تحصیل یــا زندگی 
دائم قصد ســفر به کانــادا را دارند، 
اســتثنائاتی وجود خواهد داشت، که 
پناهندگی  مهاجــرت،  وزارت  طبق 
و شــهروندی کانادا )IRCC( شامل 
کارگران کشاورزی فصلی، ماهیگیران، 
پرستاران و مددکاران و سایر کارگران 

موقت خارجی می باشد. 
روز شــنبه، ماری کلود بیبــو، وزیر 
کشاورزی، بر اهمیت کارگران خارجی 
در زنجیره غذایی کانادا تأکید نموده و 
اظهار داشت کارگران موقت خارجی 
نقش مهمی در حوزه کشاورزی کانادا 
ایفا نموده و بیش از 60.000 شــغل 
را در سراسر کشور پوشش می دهند 
و امنیت غذایی کشور به آنان وابسته 

است. 
با این حــال  IRCC هشــدار داده 
افرادی کــه قصد دارنــد تحت این 
شرایط استثنائی به کانادا سفر نمایند، 
بایســتی پس از اعالم زمان رسمی 
اجرای این معافیت ها توســط دولت 
اقدام نماینــد،  که انتظار می رود در 

هفته آتی مشخص گردد.
این معافیت ســفر همچنین شامل 
دانشــجویان بین المللی که پیش تر 
مجوز تحصیل در این کشور را دریافت 
نموده و یا به هنگام شروع محدودیت 
ســفر در ۱8 مارس، مورد تأیید قرار 

گرفته اند، نیز می باشد.
متقاضیان تأیید شــده جهت اقامت 

دائم در کانادا پیش از اعالم محدودیت 
های سفری در تاریخ ۱6 مارس، که 
هنوز موفق به سفر به کانادا نبوده اند 
نیز از این محدودیت ســفری استثنا 

می باشند. 
البته ناگفتــه نماند که اتباع خارجی 
که از طریق این برنامه به کانادا سفر 
می کنند، با توجه به محدودیت های 
مــرزی، جزء »مســافرین ضروری« 
محسوب گشته و پیش از سفر تحت 
غربالگری قرار گرفته و بایستی پس 
از ورود بــه کانادا نیز به مدت ۱4 روز 

قرنطینه گردند.
مرز بین کانادا و ایاالت متحده بسته 
شــده، و همچنین در روز جمعه به 
عنوان بخشی از اقدامات اجرایی جهت 
جلوگیری از گســترش  کووید-۱۹، 
دولت اعالم داشــت که پناهجویانی 
که ســعی در ورود به کانادا در خارج 
از نقاط مرزی رسمی داشته باشند، به 
کشور خود بازگردانده می شوند، بنا 
 Safe بر این قانون تحت موافقتنامه
 ،Third Country Agreement
پناهجویان مجاز به عبــور از مرز از 
طریــق جــاده Roxham در کبک 

نخواهند بود.
در حــال حاضر تنها افــراد مجاز به 
رســیدگی به درخواست پناهندگی 
عبارتنــد از: شــهروندان آمریکایی، 
ساکنین بدون تابعیت ایاالت متحده، 
والدیــن و یــا سرپرســتان خارجی 
که  آمریکایی  شهروندان خردســال 
آنها را در ارائه درخواست پناهندگی 
همراهــی مــی نمایند و شــهروند 

خردسال خارجی بدون همراه.
در این بیانیه آمده است که این قانون 
در تمامی نقاط مرزی، قابل اجرا بوده 
و سایر پناهندگان به آمریکا بازگردانده 

خواهند شد.
شــایان ذکر است که ســازمان عفو 
بین الملــل کانــادا ایــن توافقنامه 
مهاجرتی بین کانــادا و آمریکا را که 
درست یک روز پس از اعالم قرنطینه 
۱4 روزه بــرای تمامــی مهاجرین و 
مســافرین مرزی اعالم داشــت، را 
»یک سیاست 24 ساعته« و »نقض 
شرم آور قوانین بین المللی« خوانده 
که خطرات بیشتری را طی بیماری 
همه گیر کووید-۱۹ به همراه خواهد 

داشت.

سرویس ثبت نام شهروندان کانادایی
 خارج از کشور برای آگاهی از

 اطالعات مهم در شرایط اضطراری
ایرانیان کانادا- نام نویســی کانادایی های خارج از کشــور یک سرویس 
رایگان است که به دولت کانادا این امکان را می دهد که شما را از موارد 
اورژانسی مطلع کند. همچنین این سرویس شما را قادر می سازد اطالعات 
مهم را قبل و در طول بالیای طبیعی یا ناآرامی های مدنی دریافت کنید.
توصیه می شود چنانچه قصد سفر یا زندگی در خارج از کانادا را دارید، در 

این سرویس ثبت نام کنید.
تمام اطالعات شخصی شما در این سرویس محرمانه باقی خواهد ماند و 

می توانید به صورت شخصی یا گروهی در این سرویس ثبت نام کنید.
جهت ثبت نام می توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید:

travel.gc.ca/travelling/registration 
این سرویس به دولت این امکان را می دهد هنگام وقوع موارد اورژانسی 
)ماننــد ســوانح طبیعی( برای در دســترس گذاشــتن اطالعات مهم، 
دستورالعمل های دوران اضطراری، تغییرات مهم سفرها با شما در ارتباط 

باشند.
نه تنها عضویت در این سرویس را به شدت پیشنهاد می شود، بلکه توصیه 
می شــود پیش از ســفر اطالعات زیر را به روز کنید تا دولت بتواند در 

زمان های  اضطراری با شما در تماس باشد:
* جزئیات مســیر ســفر و راه های تماس را با یکی از اعضای خانواده یا 

دوستان که در کانادا می باشد در میان بگذارید
* شماره تماس ما در مرکز پاسخگویی های اورژانسی را در اختیار خانواده 

یا دوستان بگذارید
* اطالعات تماس برای دفاتر دولت کانادا در خارج از مرز را )در کشوری 

که قصد سفر بدانجا را دارید( داشته باشید.
بهترین زمان برای ثبت نام پیش از ترک کانادا می باشد، اما پس از آن نیز 

می توانید در این سرویس نام نویسی کنید.
شما می توانید به صورت آنالین یا با مراجعه حضوری به دفاتر دولت کانادا 

در سایر کشورها، ثبت نام را انجام دهید.
اگر به صورت آنالین ثبت نام کرده اید، می توانید با ورود به قسمت »به 

روزرسانی اطالعات حساب« این کار را انجام دهید.
اگر با ایمیل، فکس، یا مراجعه حضوری ثبت نام کرده اید، باید: با یکی از 
مســئوالن دفتر دولت کانادا در خارج از کشور تماس بگیرید تا اطالعات 

حساب شما را به روز رسانی کند. 
الزم اســت بدانید برای هر سفر خارجی باید یک فرم ثبت نام جدید پر 

کنید.

بازگشت شهروندان کانادایی به کشور همچنان ادامه دارد 
پرژن میرور- ویروس کانادا و بازگشت 
شــهروندان و افراد دارای اقامت دایم 
کانادا به این کشور از موضوعاتی است 
که عده بســیار زیادی از مردم کانادا 
و همینطور دولت فــدرال را به خود 

مشغول کرده است.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی 
کانادا، به دلیل هشــدارهای مقامات 
کانادایی مبنی بر بازگشــت هر چه 
سریعتر به کانادا، هفته گذشته بیش از 
یک میلیون نفر از شهروندان کانادایی 
و افرادی کــه دارای اقامت دایم این 
کشــور هســتند از مرزهای زمینی، 

دریایی و هوایی به کانادا بازگشتند.
یکی از ســخنگویان آژانس خدمات 
مرزی کانادا اعالم کرده اســت که در 
فاصله زمانی بین ۱4 الی 20 مارس، 
۹5۹ هزار و 600 شهروند کانادا و 4۳ 
هزار و 8۹0 فــرد دارای اقامت دایم 

کانادا به این کشور بازگشته اند.
اَشلی لِمایر، سخنگوی آژانس خدمات 
مرزی کانادا جزییات مسافران ورودی 
به کانادا در دوره زمانی مورد اشاره را 

بدین شرح اعالم کرده است:
ورود از مرز هوایی: 52۹،407 شهروند  

2۳،6۱5 مقیم دایم
 428،724 زمینــی:  مــرز  از  ورود 

شهروند  20،24۳ مقیم دایم
ورود از مرز دریایی: ۱،46۹ شــهروند  

۳2 مقیم دایم
در حالی که تعداد زیادی از شهروندان 
و افــراد دارای اقامت دایــم کانادا به 
دلیل محدودیت های مســافرتی در 
سطح جهان در کشورهای دیگر گیر 
افتاده اند، دولت کانادا در حال ترتیب 
دادن پروازهای ویژه ای است که این 
افراد را به کانادا بازگرداند و به همین 

دلیل انتظار می رود در روزهای آینده 
تعداد بیشــتری از این افراد به کشور 

بازگردند.
امور  فرانسوا فیلیپ شــمپین، وزیر 
خارجه کانادا در گفتگو با رادیو سی 
بی سی اعالم کرد که در حال گفتگو 
با مقامات دولت پرو اســت تا اجازه 
دهند که سه پرواز هواپیمایی ایر کانادا 
وارد محدوده هوایی کشور پرو شوند تا 
کانادایی های گیر افتاده در آن کشور 

را به کانادا بازگردانند.
وزیــر امور خارجه کانــادا همچنین 
گفت: » به نظر ما این بزرگترین اقدام 
کانادا برای بازگرداندن کانادایی ها به 
کشور خود در تاریخ کانادا می باشد.«

ایــر کانادا همچنین مجــوز پرواز به 
کشورهای اسپانیا، هندوراس، اکوادور، 
ال سالوادور و گواتماال را نیز به منظور 
باز گرداندن این افراد به کانادا دریافت 

کرده است.
ظرف چند روز گذشته، وزارت خارجه 
کانادا، بیش از ۱0 هزار تماس تلفنی 
و ۱4 هزار ایمیل بــرای بازگرداندن 
شــهروندان و افراد دارای اقامت دایم 
کانادا به این کشور دریافت کرده است.

آقای فیلیپ شمپین گفته است: » من 
و همکارانم در 24 ساعت شبانه روز و 
هفت روز هفته با مقامات کشورهای 
دیگر در حال مذاکره هستیم تا راهی 
را برای بیــرون آوردن شــهروندان 
کانادایــی و افــراد دارای اقامت دایم 
کانادا از این کشورها پیدا کنیم. تقریباً 
مثل بازی شــطرنج است. به محض 
اینکه راهی بسته می شــود، باید به 
دنبال باز کردن راه دیگری باشــیم تا 

این افراد را به کانادا باز گردانیم.«
آقای شــمپین در عیــن حال گفته 
اســت: » باید قبول کنیم که افرادی 

هم هستند که نمی خواهند به کانادا 
برگردند و ما تمام تالش خود را برای 
حمایت همه جانبه از آنها در هر جایی 

که باشند را انجام می دهیم.«
وی از تمــام کانادایی هایی که در هر 
کشوری گیر افتاده اند، درخواست کرد 
تا مشخصات خود را به دولت فدرال 
کانادا ارسال کنند تا بتوانند از آخرین 
اطالعات در زمینه اتفاقات پیش آمده 
به دلیل شــیوع ویــروس کرونا آگاه 

شوند.
مقامات دولتــی کانادا از تمام افرادی 
که به کانادا باز می گردند، می خواهند 
تا ۱4 روز خود را در قرنطینه خانگی 
قرار دهند. از آنها درخواست می شود 
تا حتی در ســر راه خود به خانه در 
هیچ مکانی برای خرید مایحتاج خود 

توقف نکنند.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل براى 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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شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

ebrahimi
accounting services ltd.

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
تکتيآرش سبز و یان و کارشناسان فضاين مجرياز مجربتر یسال تجربه و بهره مند 25ش از يبا ب  

ق و ي، برکه و آبنما  ، آالچ یوارکشي، د ی، فنس کش ی( کفساز یمحوطه ساز
ها )يقاتر یزکاريدک ، پاور واشر و تم  

، درخت ، گل ،  یوند ، کوددهيسبزموجود ، هرس ، پ ی( اصالح فضا یباغبان
سبز ) یفضا یدوره ا یچمن ، نگهدار  

C: 604-724-9645            O:778-855-9645 
E: greatspaceslandscaping@gmail.com 

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

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

کاهش ۶۷0 میلیاردی
 ارزش بازار سهام کانادا در مارس

مــداد- به گزارش نشــنال پســت، 
شاخص ترکیبی بازار سهام تورنتو که 
در پایان فوریــه روی 20/2 تریلیون 
دالر قرار داشــت، در پایان روز کاری 
دوشنبه )2۳ مارس( روی عدد ۱/5۳ 

تریلیون دالر قرار گرفت.
 به این ترتیب، این بازار با افتی 670 
میلیارد دالری روبرو شــده اســت. 
پیامدهای اقتصادی ناشــی از شیوع 

کروناویــروس، اصلی ترین دلیل این 
افت اعالم شده است.

برخی کارشناســان می گویند بهبود 
وضعیت بازار ســهام معموال سه ماه 
زودتــر از آغاز روند صعــودی تولید 
)GDP( صــورت  ملــی  ناخالــص 

می گیرد. 
با توجه به پیش بینــی بهبود تولید 
ناخالص ملی از سپتامبر، احتماال باید 
تا سه ماه دیگر، همچنان شاهد افت 

ارزش بازار سهام در کشور باشیم.
البته برخی از کارشناسان بازار نیز بر 
این باورند هــراس عمومی به خاطر 
از دســت دادن سرمایه ممکن است 
ســرمایه گذاران را به ســمت فروش 
دارایی های خود پیــش ببرد که در 
این صورت ممکن است فرآیند نزولی 

کنونی بیش از سه ماه ادامه یابد.
وضعیت بحرانی بازار ســهام مختص 
کانادا نیست و ایاالت متحده هم که 
بزرگ تریــن بازارهای ســهام دنیا را 
دارد، به شدت با پیامدهای این مساله 

روبروست.
 با وجود بسته های حمایتی که دولت 
ایاالت متحده و نیز کانادا برای مقابله 
با بحران کوویــد-۱۹ تهیه کرده اند، 
هنــوز اثــرات آن در بازارهای مالی 

مشخص نشده است.

ویروس کرونا وتاثیر آن بر مهاجرت به کانادا
پرژن میرور- ویروس کرونا بر تمامی 
جنبه هــای زندگــی افــراد تاثیرات 
گوناگونی گذاشــته است. مهاجرت 
نیز از ایــن امر جدا نبــوده و تحت 
تاثیر گســترش این ویروس مرگبار 
دستخوش تغییر و تحول شده است. 
بسیاری از کشورهای جهان مرزهای 
خود را به روی دیگران بسته اند و فقط 
افرادی که شهروند آن کشور هستند 
و یا اقامت دایم آن کشور را دارند حق 

ورود به کشور مورد نظر را دارند.
بســیاری از خطــوط هواپیمایــی 
بین المللی مسوؤلیت پذیر نیز حتی به 
قیمت بیکار شدن بسیاری از کارکنان 
خود و خسارت های مالی فراوان، اغلب 
پروازهــای خود را لغــو کرده اند تا از 
گسترش بیشتر این ویروس جلوگیری 

کنند.
در ایــن میان دولت کانادا همزمان با 
اقدامات جهانی برای مهار بحران همه 
گیری ویروس کوویــد-۱۹، در حال 
انجام اقداماتی در جهت تداوم جذب 

مهاجر از سراسر جهان است.
دولت فدرال و دولت های استانی کانادا 
پیش از اتفاقات اخیر بیش از 80 نوع 
مســیر مهاجرتی اقتصــادی را برای 
جذب مهاجــر برقرار کرده  بودند، که 
به این تعــداد باید دیگر راه های ورود 
به کانادا از قبیل روش های پناهندگی، 
دانشجویی، کارگران خارجی و دیدار 

خانوادگی و تجاری را نیز اضافه کرد.
دولــت فدرال کانــادا روز 20 مارس 
2020، اعــالم کرد کــه برنامه قرعه 
کشی زمان بندی شده دو هفته یکبار 
برای برنامه ورود فــوری فدرال را در 
روز چهارشنبه ۱8 مارس انجام داده 

است.
بر اســاس اعــالم وزارت مهاجرت، 
شــهروندی و پناهندگی کانادا، افراد 
متقاضی مهاجرت به کانادا همچنان 
می توانند تقاضانامه هــای خود برای 
دریافت اقامت دایم این کشور را ارایه 

دهند. این وزارتخانه همچنین گفته 
است که به بررسی تمام تقاضانامه های 
مهاجرتی در همه رده بندی ها ادامه 
می دهد و گسترش ویروس کرونا هیچ 
تاثیری بر روند بررسی این تقاضانامه ها 

نخواهد گذاشت.
و  شــهروندی  مهاجــرت،  وزارت 
پناهندگی کانادا همچنین اعالم کرده 
است که فرصت های زمانی برای ارایه 
درخواست های گوناگون مهاجرتی به 
دلیل مشکالت پیش آمده بر اثر شیوع 
ویروس کرونا در سراسر جهان، تمدید 
شده و متقاضیانی که نتوانسته اند در 
مهلت تعیین شــده درخواست های 
خود را ارســال کنند بایــد با وزارت 
پناهندگی  و  شــهروندی  مهاجرت، 
کانــادا تماس بگیرند و دالیل خود را 

توضیح دهند.
همچنین افرادی که با ویزاهای موقت 
ماننــد دانشــجویی، کاری و دیدار 
خانوادگی و تجــاری در حال حاضر 

در کانادا هستند، به دلیل شرایط ویژه 
پیش آمده کنونــی می توانند اقامت 

موقت خود را تمدید کنند. این افراد 
می تواننــد با مراجعه به وب ســایت 
وزارت مهاجرت کانادا تقاضانامه های 
تمدید ویزای موقت خود را ارایه دهند.
افرادی که پیش از این درخواست های 
تمدیــد اقامت موقت خــود را ارایه 
داده اند، تــا زمان دریافت پاســخ از 
وزارت مهاجرت کانــادا می توانند در 
این کشور به طور موقت اقامت کنند.

بدون شک همه گیری ویروس کرونا 
چالش های بسیاری را برای مهاجرت 
به کانادا و یا کشورهای دیگر بوجود 
آورده اســت، اما دولت کانادا درهای 
خود را همچنان به روی عالقه مندان 
به مهاجرت به این کشــور از طریق 
روش هــای گوناگون باز نگه داشــته 

است.
به تازگی دولت کانادا اعالم کرده است 
که در برنامه سه ساله مهاجرتی خود 
برای سال های 2020 الی 2022 قصد 
دارد تا بیش از یک میلیون مهاجر را 
جهت دریافت اقامت دایم این کشور 

پذیرا باشد.

 تست کروناویروس ۳ کارمند ایرترانست ۱۸0 کارمند را قرنطینه کرد

ایرترانست روز چهارشنبه  مسئولین 
اعالم کردند جواب تست کروناویروس 
سه کارمند این شرکت از جمله یک 
خلبان و دو تن از خدمه این شرکت  
مثبت بــوده و در نتیجه ۱80 نفر از 

کارکنان آنها قرنطینه شده اند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
هنبیل،  کریســتف  سی تی وی نیوز، 
رئیس منابع انسانی و روابط عمومی 
این شــرکت، با اعالم این خبر گفت: 
هنوز مشخص نیست منبع آلودگی 
ویروســی در داخل هواپیمــا یا در 
ایســتگاه بود است یا خیر. وی افزود: 
در حــال حاضر حــدود ۱50 خدمه 
پرواز و ۳0 خلبان در قرنطینه هستند.

هنبیل، دو تن از کارکنان کرونامثبت 
را از اهالی کبک و یک نفر از آنها را از 

ساکنان انتاریو خواند.
وی افزود: هر زمان ما بین کارکنان یا 
مسافران به موارد مشکوکی از کرونا 
برخورد کرده ایم فــورا موضوع را به 
ســازمان بهداشــت عمومی درمیان 
گذاشته ایم تا آنها به نوبه خود موضوع 

را بررسی و رسیدگی کنند.
این مقام مسئول با اشاره به قرنطینه 
شــدن ۳00 خدمه این شــرکت در 
زمانهــای قبل ادامه داد: با مشــاهد 
شواهد مشکوک از بیماری در یکی از 
کارکنان فورا او را از بقیه جدا کردیم.

وی در رابطــه بــا دالیــل احتمالی 

این بیمارها گفــت: بخش عمده ای 
از بیماران قرنطینــه به دلیل تماس 
خدمــه پرواز با مســافران بوده البته 
دالیل دیگری مانند ســفر خارجی 
نیز بوده اســت. هنبیل بیان کرد: ما 
بی نهایت از خدمه خود سپاسگزاریم 
فداکاری آنها مثال زدنی است. آنها هر 
روز سر کار بودند تا تمام کانادایی ها را 

به خانه برگردانند.
بنابر این گــزارش تمــام پروازهای 
ایرترانست از اول آوریل به دلیل شیوع 
کووید-۱۹ به حالــت تعلیق درآمد. 
سفرهای غیرضروری به دلیل شیوع 
کروناویروس در سراسر جهان متوقف 

شده است.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

براى گرفتن وام مسکن و تجارى و یا هرگونه سرمایه گذارى دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایى استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Refinance & Renewals
Construction Mortgages
Second Mortgage
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

* وام مسکن، تجاری، ساختمان سازی
* وام برای مهاجرین تازه وارد

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

شرایط اقتصادی چه زمان به حالت عادی بازمی گردد؟ 
چند هفته یا چند ماه؟

ایرونیا- دولتها در کشورهای صنعتی 
دنیــا از جمله کانــادا در تالش برای 
متوقف کردن گســترش کووید-۱۹ 
امــور روزمره زندگی را به شــیوه ای 
غیرقابل باور مختل کرده اند ولی به 
نظر می رسد این شــرایط تا مدتها 

ادامه یابد.
سرعت و گســتره تدابیر پیش گیرانه 
خیلی از کانادایی ها را غافل گیر کرده  
امــا متخصصان ســالمت عمومی از 
جمله ســوزان سیچیا می گویند این 
تدابیر کامال قابل پیش بینی بودند و به 
اندازه کافی سفت و سخت نیستند که 
بتوانند به اهداف شان دست پیدا کنند.

سیچیا که اســتادیار مدرسه داال النا 
سالمت عمومی دانشگاه تورنتو است 
می گوید: »باور دارم جاهای بیشتری 
باید در هفته های آینده بسته شوند. 
اگر خدمات غیرضــروری باز بمانند 
تعجب می کنم و بــه نظرم باید این 
اتفاق را برای بیش از یک یا دو هفته 

انتظار داشته باشیم.«
نخست وزیر جاستین ترودو سه شنبه 
برای نخســتین بار اشــاره کرد که 

کانادایی ها ممکن است مجبور شوند 
خود را آماده اختالل های طوالنی مدت 
کنند. او گفت: »ما نمی دانیم دقیقا این 
موضوع به طول خواهد انجامید و چند 

هفته یا چند ماه طول می کشد.«
دیگر کشورها به چند ماه بیشتر باور 
دارند. نخست وزیر ایرلند لئو وارادکار 
سه شنبه هشدار داد که اختالل زندگی 
روزمره ممکن است تا تابستان طول 
بکشــد. جروم آدامز جراح کل ایاالت 
متحده هم چهارشنبه گفت پیشنهاد 
ایجاد فاصله گیری اجتماعی به مدت 

۱5 روز »احتماال کافی نخواهد بود.«
سیچیا می گوید: »به نظرم می بینید 
که در کانادا هم دیالوگ به این سمت 
حرکت می کند تا عموم مردم از نظر 
روانی آمــاده تدابیــر طوالنی مدت 

بشوند.«
مقاله ای از ایمپریــال کالج لندن که 
دوشنبه توســط محققان بریتانیایی 
منتشر شــد گفت ممکن است الزم 
باشد تدابیر ایمنی به منظور جلوگیری 
از مغلوب شدن سیستم های مراقبت 
از ســالمت بیش از یک سال اجرایی 
بشــوند. در این مقاله آمــده: »برای 
جلوگیری از بازگشــت دوباره انتقال 
ویروس، این سیاست ها باید تا وقتی 
اجرا شوند که ذخایر بزرگی از واکسن 
تولید شده باشد تا عموم مردم مقاوم 
بشوند. این می تواند ۱8 ماه یا بیشتر 

طول بکشد.«
در تخمیــن این محققــان آمده که 
مدرســه ها بــاز می مانند امــا مردم 
ارتباط خود را با دیگران و خانوارها و 
همکاران شان تا 25 درصد و با بقیه تا 
75 درصد کم می کنند. حتی سه ماه 
رفتار با این درجه از فاصله  اجتماعی 

می تواند تعداد مرگ ها را نصف کند.
دکتر ترسا تام افســر ارشد سالمت 
عمومی کانادا در صحبت با خبرنگاران 
حرف های ترودو مبنــی بر احتمال 
تهدید طوالنی مــدت را تایید کرد. او 
گفت: »ویروس قرار است مدتی با ما 
باشد. قرار نیست ظرف چند ماه نابود 
بشود. ما احتماال باید آماده یک موج 

دیگر باشیم.«
ترکیب افزایش موارد ابتال به ویروس و 
عدم اطمینان نسبت به آینده می تواند 
منجر به اختالل بیشتر زندگی عمومی 

شود. 
عبــدو شــارکاوی متخصص  دکتر 
بیماری های واگیــردار می گوید: »به 
نظرم داریم به همین سمت حرکت 
می کنیــم. به نظرم مهم اســت که 
مردم درک کنند قرار اســت سبک 
زندگی بسیار محدودکننده تری داشته 

باشیم.«
با توجه به اینکه تاخیر زیادی در اعالم 
آمارهای واقعی با توجه به محدودیت ها 
وجــود دارد و هیچ عــدم اطمینانی 
نســبت به آینده نیست، متخصصان 
می گویند بهترین کار برای کانادایی ها 
ساده است: از پیشنهادهای مسئوالن 

سالمت عمومی پیروی کنید.
ســیچیا گفت: »اگر مجبور نیستید 

بیرون بروید اصال نروید.«
برای دولت ها، جدی  گرفتن مســئله 
معموال شــامل اعمــال محدودیت 
ســقف گردهمایی و انتخاب رقم 50 
نفر است. اما ســیچیا این را »کامال 
تصادفی« توصیف می کند و می گوید: 
»هیچ مســئول ســالمت عمومی را 
نمی شناســم کــه بگوید یــک رقم 

iroonia.ca ».جادویی وجود دارد

نرخ تورم در کانادا کاهش یافت
ایرانیان کانادا- تــورم کانادا تا پایان 
فوریه به 2.2 درصد کاهش پیدا کرد.

به نقل از گلوب اند میل، متوسط نرخ 
تورم کانادا در ۱2 ماه منتهی به فوریه 
با 0.2 درصد کاهش نســبت به ماه 
قبل به 2.2 درصد رسید که این نرخ 
تورم 0.۱ درصد بیشتر از انتظار بازار و 
کمترین تورم ثبت شده در این کشور 
از دسامبر سال قبل تاکنون بوده است.

در بین بخش های مختلف، بیشترین 
تورم مربوط به بنزین با هفت درصد 
بوده اســت. تورم حمــل و نقل نیز 
4.۹ درصــد و مواد غذایی ۳.2 درصد 
اندازه گرفته شده است. از سوی دیگر 
کمترین تورم مربوط به لوازم منزل با 
منفی 0.2 درصد و فرهنگ و آموزش 
با 0.7 درصد بوده اســت.  بر مبنای 
ماهانه، نرخ تورم ماه فوریه 0.4 درصد 
بوده که 0.۱ درصد بیشتر از تورم ثبت 

شده ماه قبل این کشور است.
بانک مرکزی کانادا بر خالف همتای 
آمریکایی خود تاکنون توانسته است 
نرخ تورم را در محدوده دو  درصدی 

باقی نگه دارد و این مســاله به ثبات 
نــرخ بهره نیز کمک کرده اســت. با 
این حال این بانک که پیش تر اعالم 
کرده بــود با توجه به ثبات نســبی 
شاخص های کالن اقتصادی در مقطع 
فعلی برنامه ای برای کاهش بیشتر نرخ 
بهره ندارد به دلیل شیوع کرونا در این 
کشور و با هدف تقویت رشد اقتصادی 
و حمایت از کسب و کارها مجبور به 

کاهش نرخ بهره شد.
طبق اعالم مرکز آمار کانادا، هســته 
تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی 
و انــرژی را به دلیل نوســانات باالی 
آن هــا در نظر نمی گیرد تا پایان ماه 
فوریه بدون تغییر نسبت به ماه قبل 

در سطح دو درصد باقی مانده است.
بانک مرکزی کانادا هم چنین با تاکید 
بــر آمادگی برای همکاری با ســایر 
کشــورهای گروه هفــت اعالم کرده 
اســت که کلیه اقدامــات الزم برای 
حمایت از رشد اقتصادی و حفظ نرخ 
تورم در محدوده هدف گذاری شده را 

انجام خواهد داد. 

یک سوم بیزینس های کوچک کانادا تنها یک ماه با ورشکستگی فاصله دارند

ایرونیا- برخی از صاحبان بیزینس در 
کانادا از دولت خواســته اند در روش 
پرداخت کمکهــای مالی به کانادایی 
ها تجدید نظــر کند. آنها می گویند 
بهترین شــیوه بــرای تزریق پول به 
اقتصاد ، پرداخت سوبسید به بیزینس 
ها است تا آنها بتوانند کارکنانشان را 
در اســتخدام نگاه دارند . این شیوه 
تفاوت زیادی با روش پرداخت بیمه 
بیکاری دارد که قرار شــده از سوی 

دولت در پیش گرفته شود.
دان کلــی از فدراســیون کانادایــی 
بیزینس های مستقل در این زمینه 
به ســی بی ســی گفت :یک ســوم 
بیزینس های کوچک اعالم کرده اند 
در صورتی که میزان فروش به همین 
میزان پایین باشد آنها تا یک ماه دوام 
آورده و بعد باید برای همیشــه کار را 
تعطیل کنند. این گــروه 75 درصد 
یا بیشــتر از درآمد ماهیانه شان را از 
دست داده اند و برخی حتی درآمدی 

ندارند.
پیشنهادی که دولت به بیزینس های 
کوچک داشــته ، پرداخت ۱0 درصد 
حقوق کارکنان به عنوان سوبســید 
تا ســقف 2500 دالر است ولی کلی 
این مبلغ را شــبیه شوخی می داند 
و می گوید : ما انتظــار داریم دولت 
مثل برخــی از کشــورهای اروپایی 

عمل کند برای مثال در انگلستان و 
دانمارک دولت بین 70 تا 80 درصد 
حقوق کارکنان را به صورت سوبسید 
پرداخت می کند . اگر رابطه کارمند و 
صاحب کار باقی بماند ، هر دوطرف به 

ادامه فعالیت امیدوار می شوند.

مشکل دیگر آنجاست که این کمک 
۱0 درصدی هم شــامل حال تمامی 
بیزینس ها نمی شود و تنها بیزینس 
هایی که  incorporated هســتند 
می توانند برای آن درخواست کنند و 
 sole proprietorship بیزینس های

از دریافت آن محروم هستند. این در 
حالی اســت که اکثر بیزینس های 
کوچک بخاطر محدودیت سرمایه و 
 sole proprietorship ، شــیوه کار

هستند !!
نکته مهم دیگر سرعت پرداخت بیمه 
بیکاری به متقاضیان است . در حالی 
که نزدیک بــه یک میلیون نفر برای 
دریافت بیمه بیکاری تقاضا کرده اند 
، برای صاحبان بیزینس های کوچک 
این ســوال مطرح است که کارکنان 
شــان ) در صورت موفق بودن در پر 
کردن فرم تقاضا( چه زمان کمک مالی 
را دریافت می کنند . کارشناسانی که 
موافق اقدام دولت در کمک مالی به 
افراد از طریق بیمه بیکاری هســتند 
، مطرح مــی کنند کــه در صورت 
پرداخت پــول به لیســت کارکنان 
شــرکتهای کوچک ، امکان تقلب و 
فهرست سازی به سادگی وجود دارد 
و در این صورت مشخص نیست که 
مبالغ پرداخت شــده به دست افراد 
نیازمند برســد. ولــی بهرحال نکته 
اینجاست که ابهام در زمان پرداخت 
به نزدیک به یک میلیون درخواست 
کننده بیمه بیکاری می تواند استرس 
زیادی به این گــروه از فعالین چرخ 

اقتصادی کانادا وارد کند.
iroonia.ca
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کرونا، نظریه پایان دنیا 
و کاسبان شایعه و خرافه 
 آیا ما بدل به زامبی  خواهیم شد؟

در میــان ویدئوها و خبرهای مرتبط 
بــا کرونا، وســط هشــدارهایی که 
دست هایتان را خوب بشویید و انگشت 
شصت تان را یادتان نرود، در بهبوهه 
لغو فعالیت های مربوط به ســال نو و 
همه رویدادهایی که به جامعه ایرانیان 
مرتبط می شود، در شلوغی و صدای 
رقص کرونایی پرستاران و دکترها در 
بیمارستان ها در حرکت های نمادین 
و اعتراضی، دیدن ویدئویی با مفهوم 
پایان دنیا نظرم را به خودش جلب رد.

شاید کســانی که خبر از پایان دنیا 
می دهند، چندان بیــراه نمی گویند، 
چرا کــه خبرها چندان خوشــایند 
نیستند. مثال صدر اعظم آلمان هشدار 
داده که 60 تــا 70 درصد جمعیت 
این کشــور احتماال به ویروس کرونا 
مبتال می شوند. آنگال مرکل با اشاره 
بــه اینکه تاکنون درمانــی برای این 
بیماری وجود نداشته گفته که باید بر 
کند شدن روند شیوع ویروس کرونا 

تمرکز شود.
ما انســان ها بیماری های بســیاری 
همچــون طاعــون و وبا را پشــت 
سرگذاشته ایم. همین چند سال پیش 
سارس و ایبوال را به زانو درآوردیم. حاال 
هم حتما بر کرونا پیروز خواهیم شد. 
به طور قطع اگر خودمان زامبی هایی 
نشویم که به خودمان رحم نمی کنیم، 
کرونــا کاری از پیش نخواهد برد. به 
طور قطع اگر ما رفتار انســانی مان را 
حفظ کنیم، درهای آینده به روی ما 

باز خواهد بود.
خبرهای مــرگ ده ها نفر در ایتالیا و 
ایران، شایعه همه گیر شدن ویروس 
در آمریکا و خطر مرگ بیش از هفت 
میلیون نفر، چندان جالب نیســتند 
و تولیــد دلهره می کنند. اما آیا کرونا 
از ســارس و ایبوال خطرناک تر است 
و می تواند دنیــا را نابود کند؟ آیا این 
بیماری می تواند زامبی ها را به دنیای 
واقعی بیاورد؟ ما تا چه اندازه در برابر 
این بیمــاری بی دفاع هســتیم؟ آیا 
بعضی ها پیازداغش را زیاد نمی کنند 

تا نفعی ببرند؟
نکته بعدی این است که این بیماری 
تا چه انــدازه می تواند خود درونی ما 
را نشان دهد؟ آیا کسانی می خواهند 
از بازار شــایعات به نفع خود استفاده 
کنند؟ چه کســانی از شایعات سود 
می برند؟ چرا در این روزها خرافات به 

اوج خود می رسند؟
آیا دولت ها از پیش می دانســتند که 
بیماری کرونــا خواهد آمد؟ آیا کرونا 
را پزشــکان چینی داده اند یا ویروس 
از آزمایشگاهشــان در رفته؟ یا کرونا 
حمله بیوتروریسمی به ایران و چین 
یا چنان چه کارشناس عراقی  است؟ 
گفته منشــاء این ویــروس توطئه  
مشترک اسرائیل و آمریکاست برای 

وارد کردن تلفات به جمعیت جهان؟
اگر چنین باشــد، در برابر کسانی که 
علم کردن ویــروس کرونا را برای بد 
نام کردن دونالد ترامپ می دانند چه 
باید گفت؟ راســتگرایان و مخالفان 
واکسیناسیون در آمریکا مدعی اند که 
دموکرات هــا و بیل  گیتس، پایه گذار 
مایکروسافت، در شیوع ویروس کرونا 
باور  دســت دارند. روحانیون تونس 
دارند که چین به خاطر رفتاری که با 
ایغورها می کند دارد مجازات می شود.

سازمان بهداشت جهانی به شدت در 

مورد حقه بازانی که در بازار داغ کرونا 
در پی شکار شهروندان هستند هشدار 
می دهد. به گفته این ســازمان این ها 
افرادی مذهبی و خرافی هســتند یا 
اهداف سیاســی دارند یــا دنبال پر 
کردن جیب خود هستند. زیرا ترس 
شــهروندان ناآگاه از دالیل بیماری، 
منبــع درآمد خوبی بــرای این افراد 

خواهد بود.

حمله زامبی و رو شدن درون آدم ها

با  فیلم ها و ســریال های بســیاری 
محوریت پایان دنیا و حمله زامبی ها 
به دنیا ساخته شده است. به ویژه بعد 
از واقعه یازده سپتامبر که دنیا در برابر 
یک حمله ناشناخته قرار گرفت، خطر 
حمله یک نیروی ناشــناخته بیش از 

هرچیزی بشر را ترساند.
آیا کسانی که وسایل مورد نیاز مردم 
را به قیمت های نجومی می فروشند، از 
این واهمه مرتبط با کرونا عمومی سود 
نمی برند؟ شاید خود آن به گسترش 
شــایعات کمک می کننــد. مثال آیا 
ممکن نیست شــایعه وجود ویروس 
کرونا در »ســوپر خــوراک« تورنتو، 
از ســوی رقیبان این ســوپرمارکت 
مطرح شده باشد؟ در این روزهاست 
کــه آدم ها هویت درونی شــان را رو 

می کنند.
»پیــاده روی  تلویزیونــی  ســریال 
 )The Walking Dead( »مــردگان
یکی از نمونه های خوبی اســت که با 
این موضوع ســاخته شــده. داستان 
این ســریال در شهر آتالنتا در ایالت 
جورجیــا روی می دهــد، یکــی از 
جنوبی ترین ایالت های آمریکا، جایی 
که لهجه و فرهنگ خاص خود را دارد.

یک، کــه بعدها متوجه می شــویم 
قهرمان سریال است، در حال رانندگی 
در فضای حومه شهر است. همه چیزها 
تغییر هویت داده انــد و انگار موجود 
زنده ای به جز این پلیس نسبتا جوان 
وجود ندارد. او می خواهد باک بنزین 

این روزها افرادی که بی توجه به درخواست قرنطینه شدن در خیابان ها حضور پیدا می کنند، دست کمی از زامبی ها ندارند. 

ماشینش را پر کند، اما پمپ بنزینی 
پیدا نمی کند تا این که به پمپ بنزین 
متروکه ای می رسد. ماشین های زیادی 

در کنار پمپ بنزین رها شده اند.
ریک ناگهان صــدای حرکت چیزی 
را می شــنود. می بیند ناگهان دختر 
بچه ای با بدن خونین، با چشــمانی 
خالی از زندگی به ســوی او می آید. 
پلیس جوان بدون اختیار دســت به 
اســلحه می برد و شلیک می کند، اما 
زامبی برمی خیزد و دوباره به سوی او 
می آید. این شروع داستانی است که 
تا مدت ها با درگیری مرگ و زندگی، 

انسانی و زامبی ادامه خواهد داشت.
نکتــه ای که بایــد در این ســریال 
دید، نگاه جامعه شناســانه آن است. 
ســریال »پیاده روی مردگان« را باید 
فراتر از یک مجموعــه تلویزیونی با 
شخصیت های زامبی وار دید. آن چه در 
این سریال بیان می شود، چیزی است 
که سعدی از آن با عنوان »شناختن 
آدم به هنگام ســفر یا مصیبت« یاد 

می کند.
ســعدی می گویــد که همــه ما در 
حالت هــای عادی، آدم هــای خوبی 
هســتیم، اما وقتی با مشــکل روبرو 
می شــویم، بدی هایمان را به نمایش 
می گذاریــم. یا اگر خصلت انســانی 
قوی ای در ما وجود داشــته باشــد، 

آن را بروز می دهیم. آیا کســانی که 
در اســترالیا، برای خریــدن آخرین 
بســته دســتمال توالت با چاقو به 
جان هم افتادنــد، نمونه ای واقعی از 
مردگان«  »پیاده روی  شخصیت های 

نیستند؟
اســریال »پیاده روی مردگان« دقیقا 
بــه همین علت جالب اســت، چون 
شخصیت هایش را در مواجهه با ترس، 
گرســنگی، مرگ و هرگونه مشکل 
دیگر قرار می دهد و در این شــرایط 
شــخصیت ها مرتبا ما را شگفت زده 
می کننــد. نــه این که رفتارشــان با 
معیارهای عقلی جــور در نیاید، که 
گاهی بــا قضاوت های مــا همخوان 

نیست.
بهداشت  ســازمان  دبیرکل  هرچند 
جهانی اعالم کرده که کرونا یا کووید 
۱۹ به مرحله همه گیری جهانی رسیده 
است، اما هنوز این بیماری در بسیاری 
از کشورها چنان نیست که همه مردم 
ناچار به ماندن در خانه باشند. با این 
همه فقط اعالم اولیه خبر همه گیری 
بیماری، بسیاری را به سوپرمارکت ها 
و داروخانه ها کشاند. این روزها نه به 
سادگی می توان ماسک تنفسی یافت 

و نه ژل ضدعفونی دست.
این اتفاق ها به نفع چه کسانی است؟ 
آیا کسانی که وسایل مورد نیاز مردم 

را به قیمت های نجومی می فروشند، 
از این واهمه عمومی سود نمی برند؟ 
شــاید خود آن به گسترش شایعات 
کمک می کنند. مثال آیا ممکن نیست 
شایعه وجود ویروس کرونا در »سوپر 
خوراک« تورنتو، از سوی رقیبان این 
سوپرمارکت مطرح شده باشد؟ در این 
روزهاست که آدم ها هویت درونی شان 

را رو می کنند.
شاید ما در حال رسیدن به روزهایی 
هســتیم که آدم های واقعی، در حال 
تبدیل شــدن بــه زامبی هســتند. 
زامبی ها فکر نمی کنند، به فکر افراد 
دیگر نیستند، روحیه انسانی ندارند و 
ترسناکند. این افرادی که به مغازه ها 
هجوم می برند تا خودشــان وسیله ها 
را داشــته باشند و به دیگران اهمیت 
نمی دهند، چه کــم از زامبی دارند؟ 
دنیای ما در آســتانه آن است که به 

فیلمی ترسناک بدل شود.

ما و نظریه پایان دنیا

این که دنیا روزی به پایان می رســد، 
تقریبا از روزی که دنیا به وجود   آمده 
ذهــن آدم ها را به خودش مشــغول 
کرده است، ما آدم ها به طور ناخواسته 
از ناشناخته ها می ترسیم و خودمان 
را در برابــر دنیــای پیرامون بی دفاع 

احساس می کنیم.
اگر نگاهی به تاریخ داشــته باشیم، 
بارها انسان را در موقعیتی می بینیم 
که گمان کرده دنیا به پایان رســیده 
اســت. مثال بســیاری در سال های 
منتهی به سال ۱000 میالدی گمان 
می کردند که دنیا در این سال به پایان 
می رســد. وقتی در این سال، شهاب 
ســنگ بزرگی به زمین برخورد کرد، 
بســیاری از هراس پایان دنیا سر به 

بیابان گذاشتند.
حتی ما با این همه شناخت بیشتر، 
در نوامبر ۱۹۹۹، دســامبر 20۱6 و 
در چند تاریخ دیگر منتظر پایان دنیا 
بوده ایم. غربی ها از نوسترآداموس و ما 
ایرانی ها به شاه نعمت اهلل ولی استناد 
می کنیم. این روزها هم کرونا ما را به 
یاد پایان دنیا انداخته است. چرا؟ چرا 
ما همواره به پایان دنیا فکر می کنیم؟

افالطون داستان مشهوری دارد درباره 
ســایه و غار. داستان از این قرار است 
که جمعی در داخل غاری نشسته اند، 
و افــرادی از دهانه غــار می گذرند. 
ســایه هایی بر دیوار غــار می افتد و 
افراد داخل غار می خواهند بدانند که 
چه کسانی یا چه موجوداتی در حال 

گذرند.
افالطــون از ایــن داســتان  نتیجه 

می گیرد که حقیقت روشن نیست و ما 
در دنیایی از سایه ها زندگی می کنیم 
و ناشناخته های بسیاری وجود دارد. 
آیا ما بیش از ســاکنان غار افالطون 
به شناخت رســیده ایم؟ آیا مایی که 
تبلت و گوشی هوشــمند به دست 
می گیریــم، از پدران ما که دور آتش 
می نشستند، دانش بیشتری داریم؟ یا 
کمتر خرافاتی هستیم؟ شاید خرافات 
ما تنها شکل مدرن تری پیدا کرده اند.

ساختن افسانه های زیادی که بخش 
خیلی کمــی از آن ها باقــی مانده، 
نشان می دهد که بشر دو پا همیشه 
با خرافات و خیال پردازی درگیر بوده 
است، چه این ترس به واسطه بیماری 
کرونا باشــد یا یک عدد مثل ســال 

۱000 میالدی.
بــه خرافات می توان نگاه فلســفی و 
روانکاوانه و اجتماعی داشــت. فروید 
معتقــد بود کــه آدم هــا خرافات را 
می ســازند چــون می خواهند برای 
نامالیمات روحی شان، تسکینی پیدا 
کننــد. از نگاه او، خرافــات بهترین 
واکنش به مشــکالت و بن بست های 

روحی بود.
اما یونگ، نگاهی متفــاوت به ماجرا 
داشــت. او خرافــات را بــه باورهای 
نادرســت و کمبودها ربط می داد، اما 
باورهای دینی را نشــانه  اندیشه های 
ژرف می دانســت. ولی واقعا مرز بین 
اندیشــه های ژرف با باورهای درست 
آن قــدر باریک اســت کــه دین در 
بســیاری از موارد بــه خرافه نزدیک 
می شود. در نگاه فلسفی، ویتگنشتاین 
معتقد است که خرافه از ترس نشأت 
می پذیــرد و نوعــی علــم کاذب به 
شمار می آید. یعنی تا زمانی که ما با 
ناشناخته ها روبرو نباشیم، سراغ خرافه 

نمی رویم.
امــا باور به این که ما آخرین نســلی 
هستیم که روی زمین زندگی می کند 
و دنیا به زودی به پایان می رسد، آیا به 
این دلیل نیست که ما دوست داریم 
که آخرین نسل بشر باشیم و دنیا بعد 

از ما تمام شود؟
ما انســان ها بیماری های بســیاری 
همچــون طاعــون و وبا را پشــت 
سرگذاشته ایم. همین چند سال پیش 
سارس و ایبوال را به زانو درآوردیم. حاال 
هم حتما بر کرونا پیروز خواهیم شد. 
به طور قطع اگر خودمان زامبی هایی 
نشویم که به خودمان رحم نمی کنیم، 
کرونــا کاری از پیش نخواهد برد. به 
طور قطع اگر ما رفتار انســانی مان را 
حفظ کنیم، درهای آینده به روی ما 

باز خواهد بود.
سجاد صاحبان زند )نشریه هفته(

کاهش هزینه برق ساکنین انتاریو به علت شیوع کووید-۱۹

ایرانیان کانــادا- دولت انتاریو در پی 
شــیوع ویروس کوویــد-۱۹ و الزام 
مــردم به کار کــردن از خانه، هزینه 
بــرق مصرفی را کاهش داده اســت. 
این تغییرات تا 45 روز، بدون در نظر 
گرفتن ساعات اوج مصرف برق پابرجا 

می باشد.
انتظــار می رود این طــرح بر حدود 
5 میلیون منزل مســکونی، مزرعه و 

شرکت های کوچک تاثیر بگذارد.
از این به بعــد هزینه برق مصرفی با 
تعرفــه کم بهای کیلو وات ســاعتی 
۱0.۱ سنت محاسبه می شود. تعرفه 
پر بار 20.8 ســنت، و میان بار ۱4.4 
سنت بوده اســت. این تغییر تقریبا 
۱62 میلیــون دالر برای دولت خرج 
دارد، امــا دولت می گوید خانواده ها 
باید بتوانند بیشــتر از ماهی 20 دالر 
صرفــه جویی کنند. شــرکت های 
کوچک ۱50 دالر، و مزارع ۳00 دالر 

پس انداز خواهند کرد.
مشــتریان این تغییر نرخ را در قبض 
بعدی خود مشــاهده خواهند کرد. 
دولت انتاریو اعالم کرده اســت یارانه 

۳2 درصدی تخفیف هزینه برق که 
ســابقا در قبض مشتریان اعمال می 

شد، ادامه خواهد داشت.
این تغییر هزینه در پی شیوع ویروس 
کووید-۱۹ و درخواســت دولت برای 
در خانه ماندن تمامــی افراد، تا حد 
امکان، اجرا می شــود. کلیه مشاغل 
غیرضروری از روز چهارشنبه تعطیل 

می شوند.
دولت همچنین اعالم کرده است برق 
و گاز مشتریان بدهکار تا ۳۱ جوالی 

قطع نخواهد شد.

به نظــر میرســد بقیه اســتان ها 
رویکردی متفاوت با انتاریو در پیش 
گرفته اند. دولت کبک اعالم کرد قرار 
نیست هزینه برق، که کمترین نرخ در 
آمریکای شــمالی است، کاهش یابد. 
نرخ هزینه برق در کبک 7.7 کیلووات 

بر ساعت می باشد.
در بریتیش کلمبیا نیز ۱.۳50 کیلو 
وات برق مصرفــی اولیه با نرخ ۹.45 
سنت کیلووات بر ســاعت، و مقادیر 
بیشــتر از آن با نرخ ۱4.۱7 کیلووات 

بر ساعت محاسبه می شود.



۱۳13 Issue 1469 Friday March 27, 2020شماره ۱4۶۹ جمعه 8 فروردین ۱۳۹۹

[  JOB INFO  ] [  MECHANICAL SPECS  ] [  APPROVALS  ]

[  PUBLICATION INFO  ] [  FONTS  ] [  PRINTED AT  ]

ROUND

Copy Deck #

Live
Trim
Bleed
Inks

_____ Art Director

_____ Copywriter

_____ Production

_____ Producer

_____ Account Mgr

_____ Proofreader

None
8.5” x 12.8”
None

K20Q1-1002
Kia
Spring Retail
Newspaper
Full Page

Jamez Townsend

None

Glen Alberastine

Deborah Lee

Ashwin Pinto

Amy Friel

DesignKOTF (Bold, Medium), Gotham Condensed (Book, Bold), 
Arial (Regular), TT Lakes Compressed (Black)

None None

K20_Q1_RT_AL_1002_MAR_W1_BC_EN.indd

K20_Q1_RT_AL_1002_MAR_W1_BC_EN

Revision date: 3-2-2020 11:05 AM INNOCEAN WORLDWIDE CANADA, INC  720 King St West. Suite 505. Toronto ON M5V 2T3     T: (647) 925.1300

1

Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Western BC 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

/ 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 March 3 to 31, 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 (SR75BL)/2020 Sportage LX FWD (SP75AL) with a selling price of $32,890/$27,190, 
includes $0/$500 credit, at 0%/1.99% for 84 months for a total number of 182 bi-weekly payments of $170/$160 with $1,905/$0 down. Cost of borrowing is $0/$1,932. ≠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) with a selling price of $19,440/$24,790, based on a total number of 130/104 bi-weekly payments of $111/$136 for 60/48 months at 2.99%/1.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $14,423/$14,107 
with the option to purchase at the end of the term for $6,415/$12,147. 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. †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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فنالند شادترین کشور دنیا شد
کانادا رتبه یازدهم را از آن خود کرد!

اگر صحبت از شادی در شرایطی که 
دنیا درگیر بیماری مهلک و همه گیر 
شده چندان مناسبت نداشته باشد با 
این وجود متخصصان ســازمان ملل 
روز جمعه برای سومین سال متوالی 
از انتخاب فنالند بعنوان شــاد کشور 

جهان خبر دادند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
درپی  گزارش  این  ســی تی وی نیوز، 
در  بررســی ۱56 کشــور جهــان 
حوزه های تولید ناخالص، حمایت های 
اجتماعی، آزادی های شخصی و میزان 

فساد محاسبه شده است.
امسال نیز همانند سال های گذشته 
کشــورهای شــمال اروپا به همراه 
کشورهای سوئیس، نیوزلند و اتریش 
رتبه های اول تا نهم این رده بندی را 

کسب کرده اند.
کشور لوکزامبورک نیز برای نخستین 
بار در رتبه دهــم این جدول و کانادا 
در ردیف یازدهم این رده بندی قرار 

گرفته است.
جان هلیــول، یکی از نویســندگان 
این گزارش با انتشار بیانیه ای گفت: 
شادترین کشــور ، کشوری است که 
مردم به آنجا احساس تعلق می کنند، 
به نهادهای اجتماعی اعتماد دارند و از 

مشارکت در آنها لذت می برند.
وی افــزود: مقاومت هایی هم وجود 
دارد زیرا اعتماد مشترک بار سختی ها 
را کاهش می دهد و از این راه نابرابری 

بهزیستی را کاهش می دهند.
در عیــن حــال کشــورهایی که در 
رده های پایانی رده بندی های امسال 
قرار دارنــد مانند زیمباوه، ســودان 
جنوبی و افغانستان به دلیل درگیری 
با فقر بعنوان کشورهایی با کمترین 

میزان شادی شناخته می شوند.
داده های این گزارش طی سال های 
20۱8 و 20۱۹ جمع آوری شده است 
از این رو تحت تاثیر محدودیت های 
گسترده ای که بســیاری از کشورها 
برای مهار شیوع کروناویروس روی آن 

موثر نخواهد بود.
با این وجود نویسندگان این گزارش 
پیش بینی می کنند شــرایط فعلی 
جهان در آینده بر میزان شــادی آنها 

تاثیر می گذارد.
بنابــر هشــدار نویســندگان ایــن 
گــزارش، در جایی )کشــوری( که 
بافت اجتماعی قوی نیســت ترس، 
ناامیدی و عصبانیت جای شــادی را 
می گیرند و هزینه های روحی زیادی 
را بر مردم تحمیل می کنند. بنابر این 
گزارش از ویژگی های کشورهای شاد 
این اســت که مردم بطور عجیبی به 
فکر همسایگان و نهادهای اجتماعی 

هستند.
در حال حاضر که مردم در سراسر اروپا 
بالکن هایشان  قرنطینه هستند روی 
آمــده و بــا کــف زدن از کارکنان 
بهداشتی در زمان بحران کروناویروس 

حمایت و قدردانی می کنند.

حامد اسماعیلیون:
 وسایل مسافران پرواز ۷۵۲ را دزدیدند و آتش زدند!

کیهــان لندن- حامد اســماعیلیون 
همســر پریســا اقبالیان و پدر ری را 
اسماعیلیون از قربانیان حمله موشکی 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به 
هواپیمــای مســافربری اوکراین در 
صفحــه فیس بوک خود نوشــت که 
حکومت برای »عادی ســازی صحنه 
جنایت« با لودر و بولدزر به جان محل 
سقوط هواپیما افتاده و حتی وسایل 
مســافران را دزدیده  و باقی وسایل را 

هم آتش زده  است.
حامد اســماعیلیون دندانپزشــک و 
نویسنده ای که همســر و دختر ۱0 
ســاله اش از قربانیان حمله موشکی 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به 
اوکراین بودند،  هواپیمای مسافربری 
در صفحه فیس بوک خود، از اقدامات 
حکومــت برای »عادی« ســازی این 
فاجعه خبــر داد که بــا بولدوزها و 
لودرهایشان به جان محل وقوع این 
ســقوط افتاده اند و آنچه از وســایل 
کشته شــدگان باقی مانده بود را هم 

سوزانده اند.
حامد اســماعیلیون دندانپزشــک و 
نویســنده ای که همســر و دختر ده 
ســاله اش، از قربانیان پرواز شــماره 
752 هواپیمای تهران- کی اف بودند، 
در صفحه فیســبوک خود نوشت که 
وسایل باقی مانده از سرنشینان پرواز 
752 و آثار برجا مانده از آنها در محل 
سرنگونی این هواپیما توسط ماموران 

شهرداری سوزانده شد.
همســر پریســا اقبالیان و پدر ری را 

اسماعیلیون در ابتدای این یادداشت 
نوشت: »هفتاد و سه روز بعد از جنایت 
سپاه در آسمان تهران در شاهدشهر، 
محل افتادن هواپیما، همه چیز عادی 
شده اســت. زمین منطقه جای بیل 
بولدوزرهــا و لودرها را بر خود دارد و 
شــیارهای خاک نشان می دهد همه  
چیز را جمع آوری کرده اند. دیگر حتا 
ماموری هم آنجا نیســت. دوربینی 
در جایی کاشــته اند که مراقب رفت 
و آمدهــا باشــد اما دیگــر ماموری 
هم نیســت چون همانطور که همه 
می دانید زندگی بایــد بر روال عادی 

برگردد. خبرنگاران هم که…«
اسماعیلیون در این یادداشت ضمن 
اشــاره به »غارت« و »تاراج« اشیای 
برجای مانــده از قربانیان این حمله 
موشکی نوشته است: »پلیس تهران 
موظف بود بگوید با جواهرات با پول 
و با مدارک شناسایی چه کرده است. 

چگونه است که کارت سالمت پاره ی 
ری را را )تنهــا چیزی کــه از دخترم 
مانــده( با وجــود درج اســمش به 
مسافری دیگر می دهد و چگونه است 
که دستبند چرمِی نگین دار را بدون 
نگین به کسی برمی گرداند و چگونه 
است به کسی که یورو همراهش بوده 
است دویست هزار تومان پول و یک 

اسکناس یک دالری برمی گرداند؟«
این نویسنده شــرح داده که عوامل 
شــهرداری »سه بار« به منطقه رفته 
و »چمدان ها و لباس های باقی مانده« 
که روی خاک مانده بود را آتش زده اند.  
حامد اسماعیلیون نوشت: »شهرداری 
یعنی همان نهادی که می خواهد برای 
ما برای عزیزان ما بنای یادبود بسازد 
ســه بار یادگارهای عزیــزان ما را در 
بیابان های شاهدشهر به آتش کشیده 
اســت و ما یعقوب وار در حسرت به 
چشم کشیدِن پیراهن پاره ی خونینی 

از پاره های تن مان سوختیم و خاکستر 
شــدیم.« وی اظهار امیــدواری کرد 
»گزارشی که پلیس کانادا تهیه خواهد 

کرد نوری بر این تاراج بتاباند.«
همسر و پدر دو قربانی جنایت سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی با اشاره به 
آنچه  جمهوری اسالمی برای پوشاندن 
جنایات خود می کند، نوشــت: »این 
است آنچه جمهوری اسالمی با فجایع 
خود و با حافظــه ی جمعی می کند. 
تازه بــه نظر من تأخیر هــم در کار 
بوده است. وقتی محل سوانح هوایی 
تا ماه ها و ســال ها و تــا کیلومترها 

دست نخورده می ماند.«
اسماعیلیون در یادداشت خود آورده 
اســت: »جمهوری اسالمی صحنه ی 
یک جنایت را تبدیل به باغ، بوستان 
یا اســتیِج کارناوالی مبتذل می کند. 
این اســت آنچه جمهوری اسالمی با 

حافظه ی مردم می کند.«
وی ادامــه داد: »دور نخواهد بود که 
مجری لوس احمقی را هم به صحنه 
بفرستند تا از به جریان افتادن زندگی 
در محل، رپرتاژی بــرای فرمانده ی 
سپاه یا شهردار بی شرف منطقه بسازد. 
اگر به جریان افتادن زندگی این است، 
اگر زندگی را باید بر ویرانه های زندگی 
دیگران ساخت، چطور می شود حال 

آدم از زندگی بهم نخورد؟«
حامد اســماعیلیون امــا تأکید کرد 
که »مــن البته تمام مــدارک را به 
جویندگان حقیقت خواهم ســپرد و 

برای تاریخ هم خواهد ماند.«

ایندیپندنت فارســی- زمین شناسان 
می گوینــد در جزیــره ای در کانادا 
نمونه هایی از ســنگ هایی با پوشش 
الماس کشــف کرده اند که متعلق به 
قاره ای کهن  است؛ قاره ای که احتماالً 
از آنچه پیش تر تصور کرده بودند ۱0 

درصد وسیع تر بوده است.
ایــن ســنگ ها در بخش هایــی از 
پایاپوســته اطلس شــمالی )قطعه 
زمینــی پهنــاور بــه درازای اروپا تا 
آمریکای شمالی( در جزیره بافین پیدا 

شده است.
کارشناســان در آن منطقه به دنبال 
نمونه هــای المــاس خــاک را الک 
می کردند که تصادفی به این سنگ ها 

برخوردند.
قدمت این ســنگ ها را که ترکیبات 
معدنی مشابه با ســایر قسمت های 
پایاپوسته اطلس شمالی دارند، حدود 

۱50 میلیون سال تخمین زده اند.
مایــا کوپیلووا، زمین شناســی که با 
دانشــگاه بریتیش کلمبیا همکاری 
می کند، در مقالــه ای که در تارنمای 
این دانشگاه منتشر شد، نوشته است: 
»یافتن این قطعات گم شده در حکم 
یافتن قطعه  گم شده یک »جورچین« 
)پازل( است.« او افزود، مدت ها بود به 
دنبال شواهدی از پوسته کهن مذکور 
بودیم که پیش از این نیز در اسکاتلند 

و گرینلند کشف شده بود.
این نمونه ها از اعماق زمین در استان 
چیدلیــاک کیمبرالیــت در جنوب 

جزیره بافین کشف شده است. 
پیش تر، پایاپوسته اطلس شمالی را بر 

اساس نمونه های سنگی قرار گرفته در 
عمق کم بازسازی کرده بودند که در 
اعماق کمتــر از ده کیلومتری زمین 

تشکیل شده بودند .
امــا به دلیل این کــه این نمونه های 
جدید از اعماق بسیار بیشتری کشف 
شده اند، کارشناسان حدس می زنند 
وسعت این قاره حتی از آنچه پیش تر 

تصور کرده بودند، بیشتر بوده است.
خانم کوپیلووا گفت: »حاال با داشتِن 
این نمونه ها می توانیم شکل قاره های 
قدیم را بر اساس سنگ های جبه ای 
عمیق تر بازسازی کنیم. حاال نه تنها 
می توانیم الیه نازک روی سطح زمین 
را که یک درصد حجم زمین اســت 
بشناسیم و نقشه اش را بکشیم، بلکه 
دانش مان به معنای واقعی و نمادین 

کلمه عمیق تر هم شده است.«
 ایــن نمونه ها را ابتدا یک شــرکت 
اکتشــافات معدنی کانادایــی به نام 
پِرگرین دایموند کشــف کرد. سپس 
آن ها را برای بررســی به دانشــگاه 

یو بی سی سپردند.

کشف سنگ هایی با پوشش الماس
 متعلق به قاره ای کهن  در کانادا

برخی دانشگاه های کانادا به دلیل گسترش ویروس کرونا 
دانشجویان را از خوابگاه ها بیرون می اندازند

ایرونیــا- در حالیکــه دانشــگاه ها و 
کالج ها در سراســر کانادا سعی دارند 
گســترش کوویــد-۱۹ را کمینه و 
تدابیر فاصله گیری اجتماعی را بیشینه 
از  کنند، دانشجویان مجبور هستند 

خوابگاه ها بیرون بروند.
کالس ها از همین حاال آنالین شده اند 
و خیلــی نهادهای آمــوزش عالی از 
جمله دانشگاه رایرسون، هامبر کالج 
تورنتو، دانشگاه کنکوردیا در مونترال 
و دانشــگاه آلبرتــا در ادمونتــون از 
دانشــجویان خواسته اند خوابگاه ها را 
تخلیه کنند. بقیه از جمله دانشــگاه 
بریتیش کلمبیا این مسئله را اجباری 
نکرده اند امــا از افرادی که می توانند 

بروند خواسته اند این کار را بکنند.
با ایــن حــال، ضرب العجل ها باعث 
شده اند بســیاری از دانشــجویان با 
وضعیتی نامطمئن و پر از اســترس 

مواجه بشوند.
لندون نزبیت دانشــجویان سال اول 
رایرســون هفته آینــده بلیت برای 
بازگشت به خانه در ادمونتون خریده 
اما از او خواســته شده تا بعد از ظهر 
دوشنبه اتاقش را خالی کند. او گفت 
خوشبختانه چند دوست به او جایی 

برای ماندن داده اند. 
نزبیت ۱۹ ساله گفت »االن برنامه ام 
این است که تمام وسایلم را در انباری 
قرار بدهم« و اضافه کرد تنها افرادی 
که اهل کشــورها یا استان های دیگر 
هستند بعد از کنسل شدن کالس ها 

در خوابگاه مانده اند.
دانشگاه هایی که خوابگاه ها را می بندند 
به افرادی مانند دانشجویان بین المللی 
فرصت درخواست استثناء برای ماندن 
را داده اند. در دانشــگاه کنکوردیا که 

حــدود ۹00 دانشــجو در خوابگاه 
می مانند بــه 50 نفر چنین اجازه ای 
داده شــده اســت. به بقیه گفته شد 
ظرف چهار روز باید اتاق شان را خالی 

کنند.
کامرون کاروالن که یک دانشــجوی 
سال اولی رایرســون است می گوید 
منطق دانشــگاه بــرای خالی کردن 
خوابگاه ها را درک می کند و شــانس 
آورد که پــدرش از خانه کار می کرد 
و می توانســت به او کمــک کند به 

میسیسواگا در انتاریو بازگردد.
او گفــت: »آن هــا دارنــد نهایــت 
تالش شــان را می کنند. زمان خیلی 
اســترس آوری بــرای همه اســت. 
نمی توانــم خیلــی خودخواهانه به 
وضعیت نگاه کنم. فقط خوشحالم که 
برای دانشجویان بین المللی و خارج از 
استان استثناهایی قائل شده اند چون 

اگر جای آن ها بودم خیلی اســترس 
می گرفتم«.

یک نکتــه مثبتی که از این وضعیت 
بیرون آمد این بود که جوامع محلی 
گرد هم آمدند تا به دانشجویان کمک 

کنند.
کاروالن گفت: »دیدم خیلی ها تماس 
گرفتند و گفتند اگر کسی جایی برای 
ماندن می خواهد در خانه شان به روی 
آن هــا باز اســت. و می دانم حتی در 
خوابگاه خودم خیلی ها غذای اضافی 
در اتاق های مشترک می گذاشتند تا 
دانشجویان بین المللی بتوانند استفاده 
کنند و مجبور نباشند چیزهای اضافی 

بخرند«.
او اضافه کرد: »دوره خیلی بدی برای 
همه اســت و مردم هنوز آن اشتیاق 
کمک کردن به دیگــران را دارند که 

دیدن این مسئله خیلی خوب بود«.

بیشتر دانشگاه ها به دانشجویانی که 
درون بازه زمانی تعیین شده خوابگاه 
را تخلیه کنند بخشــی از پول شان را 
پس می دهند. بعضی دانشگاه ها هنوز 
کافه تریاهای خود را برای دانشجویانی 
که عضویت داشــتند باز نگه داشتند 
اما بقیه مکان ها بســته شدند و پول 

دانشجویان را پس دادند.
بســیاری از دانشگاه ها در آمریکا هم 
دانشــجویان را مجبــور کرده اند از 
خوابگاه ها بیرون بروند. بعضی از آن ها 
اتاق های خالی خوابگاه ها را به عنوان 
تخت های بیمارستانی ذخیره تعیین 
کرده اند که در صورت فشــار بیش از 
حد به ساختمان های پزشکی از آن ها 
اســتفاده خواهد شد. هنوز هیچ نهاد 
آموزش عالی در کانادا نسبت به اعمال 
چنین برنامه هایی در کشــور خبری 

iroonia.ca .نداده است
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ابعاد پنهان رکود اقتصادی 
ناشی از کرونا

آغاز سال ۱۳۹۹ خورشیدی مصادف 
شد با ورود اقتصاد جهانی به دوره ای از 
رکود فراگیر که  سابقه ای به این شکل 

نداشته است.
دیگر شکی باقی نیست؛ توقف زندگی 
عادی و درخواســت رسمی دولت ها 
از شهروندان برای ماندن در خانه در 
برخی ایالت های آمریکا و کانادا، پس 
از اعالم قرنطینه در ایتالیا، اســپانیا، 
فرانسه، بریتانیا، و هند، تراکنش های 
خانواده هــا را به مایحتــاج ضروری 
محدود کــرده و درآمد بســیاری از 
کسب وکارها را به صفر نزدیک کرده 

است.
این نوع »ایســت ناگهانی« در دنیای 
اقتصاد، پیش از این در کشــورهایی 
دیده شده که نظاره گر سقوط دولت 
مرکزی بوده اند )مانند لیبی و یا طی 
اوج درگیری ها در سوریه(، و یا دچار 
نوعی بالیــای طبیعی شــده اند که 
چیزی از زیرساخت های محلی را باقی 

نگذاشته است.
مشــاهده این نوع ایســت ناگهانی 
در مقیاس بین المللــی در نوع خود 

بی نظیر است.
هفته های گذشته تصور تبدیل شدِن 
این شــرایط بحرانی )کــه تهدیدی 
کم سابقه را متوجه سالمت میلیون ها 
انسان کرده( به بحران اقتصادی و یا 
بحران مالی دشوار بود، اّما وقایع چند 
روز گذشته به این احتماِل دور از ذهن 

رنگی باورپذیر بخشیده است.
در نتیجــه، بازنگــری این پرســش 
ضروری اســت کــه آیا ایــن رکود 
اقتصادی کــه اکنون بــا آن رودررو 
شده ایم، می تواند به بحران اقتصادی 

یا مالی ختم شود؟

پیش بینی های بی اساسی که، پس از 
گسترش، به خود تحقق می بخشند

گســترش برخی باورها درِک جامعه 
از واقعیت هــای پیرامــون را متحول 
می کنــد، حتی اگر ایــن واقعیت ها 
بدون تغییر مانده باشد. این خطری 
است که اکنون اقتصاد جهانی و بخش 
قابل توجهی از نظــام مالی را تهدید 

می کند.
کاهش چشــمگیر نرخ بهــره بانکی 
تا مــرز صفر درصد تصمیمی بود که 
بانک های مرکزی در راســتای نجات 
اقتصاد از شرایط وخیم اتخاذ کردند. 
وعده  به اشتباه  اقتصادی  تئوری های 
می دهنــد که در چنین شــرایطی، 
بنگاه های  ورشکســتگی  احتمــال 
اقتصادی از بین می رود. واقعیت بسیار 

متفاوت است.

نرخ بهره وام هایی کــه به واحدهای 
تولیدی و خدماتی ارائه می شوند، در 
بسیاری از موارد، توسط واسطه هایی 
تعیین می شــود که با انگیزه تجمیع 
سود، متناســب با ریسک بازگشت 
ســرمایه، عددی فراتر از آنچه بانک 
مرکزی اعالم کرده را برای متقاضی 
وام در نظر می گیرند. طبیعتاً، افزایش 
خطر رکود اقتصادی، به معنی افزایش 
ریســک، و نتیجتاً افزایش نرخ بهره 

خواهد بود.
از این رو، گسترش این باور که برخی 
واحدهای خدماتی مانند گذشته قابل 
اعتماد نیستند، سبب افزایش نرخ بهره 
آن ها می شود، و جدا از این که پس از 
عبور از دوران قرنطینه این واحدها با 
چه سرعتی به عملیات، گردش مالی، 
و ســودِدهی قبلی بازمی گردند، این 
افزایــش نرخ بهره یک شــوک مالی 
جدید را به این واحدها وارد می کند. 
این شوک می تواند سبب ورشکستگی 

آن ها شود.
نمونه های مشابه این نوع مشکالت که 
بیشتر تابعی از درِک افراد از واقعیت 

اســت تا آن چه به وقوع می پیوندد، 
و ســبب ضرر دو طــرف )بدهکار و 
بستانکار( می شود، در علوم اجتماعی 
نیز بسیار اســت. این پدیده در مرز 
مشــترک اقتصاد و امــور مالی با نام 
 self-fulfilling prophecy مســتعار
و یا پیش بینی های خودتحقق بخش 
شناخته می شود. این پدیده در سال 
20۱0 سبب ورشکستگی دولت یونان 

شد.

افزایش آمار بیکاری

هفته گذشــته کشــور کانادا شاهد 
درخواست تقریباً نیم میلیون شهروند 
برای دریافــت کمک های اجتماعی 
)معــادل بیمه بیکاری( به ســبب از 
دســت رفتن شــغل بود. البته همه 
کســانی که این درخواست را ارسال 
کرده اند، اخراج نشــده اند. برخی کار 
آزاد دارند و بــا کاهش درآمد مواجه 

شده اند. اشــتغال برخی هم موقتاً به 
حالت تعلیق درآمده  است. اّما تعمیم 
این آمار به کشــورهای بزرگ تر مثل 
آمریکا )با جمعیــت ده برابر کانادا( 

اعداد نگران کننده ای ارائه می دهد.
آخریــن آمــار ارائه شــده حاکی از 
درخواســت 28۱ هــزار شــهروند 
آمریکایی برای دریافت بیمه بیکاری 
است، که در مقایسه با هفته گذشته 
۳۳ درصــد افزایش نشــان می دهد. 
 Goldman Sachs پیش بینــی 
حاکی از بیکار شــدن 25/2 میلیون 
آمریکایی طی هفته های آتی اســت 
و وزیر خزانه داری آمریکا نیز هشدار 
داده که آمار بیکاری می تواند از 6/۳ 
درصد فعلــی به 20 درصد برســد. 
نهادهــای دیگــری پیش بینی های 

نگران کننده تری هم ارائه داده اند.

رکود فعلی چگونه می تواند به بحران 
اقتصادی تبدیل شود؟

گسترش ریســک مالی )که عموماً 
از بدبینی نســبت به آینده نشــئت 
می گیرد(، ناتوانی واحدهای تولیدی و 
خدماتی در بازپرداخت وام ها، ناتوانی 
ایــن واحدها برای اخــذ وام جدید، 
همــراه با افزایش بیکاری و ســقوط 
ارزش سهام، چند بحران پیاپی را به 
جامعه تحمیل خواهــد کرد: بحران 
سرمایه، بحران مالی، بحران تولید، و 

بحران بیکاری.
تمامــی این مــوارد قابــل اجتناب 
هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی 
تمهیداتی در نظر گرفته اند که لزوم 
اخراج کارمندان و یا به حالت تعلیق 
درآوردن قراردادهــای شــغلی را از 
بین برده است. دولت های دانمارک، 
اتریــش، آلمان، ایتالیا، ســوئیس، و 
انگلســتان متعهد شده اند که حقوق 
کارمندان بخــش خصوصی را تقبل 
کننــد. ایــن تصمیم یک بــار مالی 

ســنگین را از دوش بخش خصوصی 
از گســترش بیکاری  برمــی دارد و 

جلوگیری خواهد کرد.
تعلِل دیگر دولت ها، در گوشــه های 
دیگــر جهــان، در اتخــاد این گونه 
سیاست های حمایتی می تواند سبب 
گســترش بیکاری، کاهــش تقاضا، 
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ها و 

افزایش  هزینه های اجتماعی شود.

چه  در  اقتصادی  محرک  بسته های 
ابعادی باید ارائه شوند؟

کنگره آمریکا صبــح روز 25 مارس 
2020 یک بســته محرک اقتصادی 
را که شــامل دو هــزار میلیارد دالر 
بودجه به منظور احیای اقتصاد آمریکا 
می شــود تصویب کرده و این بودجه 
را در اختیــار بخش هــای مختلف 
صنعتی و خدماتی قــرار خواهد داد. 
تصمیم مشابهی که در کانادا گرفته 
شد، شــامل 85 میلیارد دالر کمک 
مالی )معــادل ۳ درصد اقتصاد ملی( 
است. تصمیمات مشابه دیگری نیز در 
اتحادیه اروپا گرفته شده است. اما این 
اعداد و ارقام چگونه حاصل می شوند؟

بنا به تخمین گابریل زوکمن و اِمانوئل 
ســائز، اقتصاد ملّی کشورهای درگیر 
ویروس کووید ۱۹ چیزی نزدیک به 
۳0 درصد از توان تولید را از دســت 
خواهد داد. اگر این وضعیت برای یک 
دوره سه ماهه به درازا بینجامد، رقمی 
که دولت ها می بایســت بــه اقتصاد 
تزریق کنند معادل 5/7 درصد تولید 

ناخالص ملّی خواهد بود.
بنابراین باید انتظار داشــت که این 
بسته های محرک، گام نخست باشد و 
در ماه های پیِش رو تصمیمات مشابه 

دیگری نیز گرفته شود.

کدام اعداد و ارقام نشان دهنده عمق 
رکود است؟

تولید ناخالــص ملّی یا GDP رقمی 
اســت تخمینی با ضریــب خطای 
قابل توجه. جیُسن فِرَمن، از مشاوران 
اقتصادی باراک اوباما، یادآوری کرده 
که این شــاخص اقتصادی تا اواسط 
ســال 200۹ تخمین غلطی از رکود 
ســال 2008 ارائه می داد. او شاخص 
 Gross اقتصــادی درآمد ملی یــا
شــاخصی  را   National Income

قابل اتکا می داند.
طــی ماه هــای آینده دو شــاخص 
اقتصــادی GDP و GNI تصویــری 
بهتــری از عمــق رکود فعلــی ارائه 
خواهنــد داد. اما راه خــروج از این 
رکود بسیار سخت و پیچیده است و 
در کشورهای مختلف با چالش های 

سیاسی گوناگون مواجه خواهد شد.
بهروز شاکری فرد

کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل 
از دانشگاه رایرسون تورنتو

شیوع ویروس کرونا در آمریکا شتابی بسیار سریع گرفت

Are you looking for professional builder to build your dream home? 
Look no further

gopconstruction.ca

آیا به دنبال 
یک سازنده حرفه ای

 برای ساخت خانه رویایی
 خود می گردید؟

دیگر الزم به جستجو نیست

بی بی سی- همان طور که پیش بینی 
می شد شیوع ویروس کرونا در آمریکا 
شتابی بسیار ســریع گرفت تا آنجا 
که انتظار مــی رود پیش از پایان ماه 
مارس تعداد مبتالیان به این ویروس 
در ایاالت متحده از چین و ایتالیا هم 
فراتر رفته و به رتبه نخســت جهان 

بدل شود.
نیمی از مردم این کشور ۳20 میلیون 
دریافت  خانه نشــینی  دستور  نفری 
کرده اند و بســیاری از آنها همچنان 
در شــوک و بهــت »آخــر زمانی« 
بســر می برند. در ایــن میان برخی 
از انکارکنندگان علــم و مذهب یون 
افراطــی در آمریکا شــروع به بروز 
رفتارهایی کرده اند که بسیاری آن ها 

را »ضداجتماعی« ارزیابی می کنند.
از جمله پلیس در ایالت میســوری 
مــرد جوانی را بــه اتهــام »تهدید 
تروریستی«بازداشت کرده چرا که او 
در یک فروشــگاه شروع به لیسیدن 
اجناس کرد و ســپس ویدیو این کار 
را در توییتر منتشــر کرده بود. مرد 
دیگری که در نیوجرســی به صورت 
کارمند یک فروشــگاه مــواد غذایی 
ســرفه کرده و او را ترســانده که به 
بازداشت  ویروس کرونا مبتالســت، 
شده است و در ایالت کنتاکی نتیجه 

تست کرونا مردی که در یک »کرونا 
پارتی« شرکت کرده بود، مثبت اعالم 

شده است.
در حالی کــه مقام ها در نیویورک در 
حــال احداث ســردخانه های بزرگ 
برای جا دادن اجساد قربانیان ویروس 
کرونا هستند٬ گلن بک که یک برنامه 
رادیویی معروف را تهیه و اجرا می کند 
و به افــکار محافظه کارانــه افراطی 
شهرت دارد گفته حاضر است بمیرد 
اما اجــازه ندهد اقتصاد آمریکا زمین 

بخورد.
کتی شپرد در واشنگتن پست به بهانه 
این ســخنان آقای بک که همزمان 
بــا اظهارات جنجالــی دونالد ترامپ 
در تضاد با توصیه پزشــکان منتشر 
شــده، به این موضــوع پرداخته که 
چه طور سیاست مداران در نظام های 
کاپیتالیســتی غربی به این بن بست 
می رسند که میان جان شهروندان و 
فروپاشی اقتصاد یکی را انتخاب کنند.
»پیشــنهاد آقای بک بــرای قربانی 
کردن جان خود و دیگر آمریکایی های 
بزرگسال در ازای نجات اقتصاد آمریکا 
دقیقا همزمان شــده با موضع جدید 
پرزیدنت ترامــپ در تضاد با توصیه 
کارشناسان برای فاصله گیری فیزیکی 
افراد جامعه و پرهیز از میهمانی و دور 

هم جمع شــدن در اماکن عمومی... 
رئیس جمهــور در اظهــارات اخیر 
خود ابراز امیدواری کرده که تعطیلی 
سراســری و توقف فعالیت گروه های 
اقتصادی تا )دو هفته دیگر( روز عید 
پاک به پایان برسد... بالفاصله بعد از 
این ســخنان آقای ترامپ، گروهی از 
چهره های محافظه کار و جمهوری خواه 
همچون گروه ُکر اظهاراتی مشابه سر 

دادند.«
یکــی دیگــر از اظهــارات جنجال 
برانگیز محافظه کاران که در گزارش 
واشنگتن پســت به آن توجه شــده 
متعلق به راســل رونالد رنو، سردبیر 
مذهبــی  و  محافظــه کار  نشــریه 
است  )الویت ها(  تینگز«  »فیرســت 
که در یادداشتی انتقادی به تصمیم 
فرماندار نیویورک برای تعطیلی کسب 
و کارها در این شهر نوشته: »بیایید به 
حکمرانی هراس از مرگ نه بگوییم«.

برخی از دیگر محافظه کاران مذهبی 
که واشنگتن پست نقطه نظرات آنها 
را منعکس کرده حتی دموکرات ها و 
چپ گرایان آمریکایی را متهم کرده اند 
که به بهانه کرونا به دنبال مستحکم 
کردن گفتمان عمومــی خود درباره 
گرمایــش زمین، محیط زیســت و 

ناکارآیی نظام سرمایه داری هستند.



شماره ۱46۹ جمعه 8 فروردین ۱۳۹۹ ۱616 Issue 1469 Friday March 27, 2020

کرونا به آسیب پذیرترین مردم جهان بیش از همه آسیب می زند

از  امدادرســان  ســازمان های 
ملی  حکومت های  بی تفاوتــی 
بــه دشــواری های پناهجویان 
ویت تال،  جاناتان  خشمگین اند. 
این  مرز  بدون  پزشــکان  عضو 
خشــم را در قالب این پرسش 
مطــرح کرده اســت: »چه طور 
به  را  دســتان تان  می توانیــد 
آب  به  اگر  بشویید  منظم  شکل 
ندارید؟  دسترســی  صابون  یا 
“فاصله گیری  می توانید  چه طور 
اجتماعــی” را اجرا کنید، اگر در 
زاغه یا اردوگاه پناهجویان زندگی 
می کنید؟ چه طــور می توانید از 
مرزها عبــور نکنید اگر در حال 

گریختن از جنگ هستید؟«

رادیــو زمانه- ویــروس جدید کرونا 
اکنون به ۱۹6 کشور و قلمروی دنیا 
رسیده اســت. اما یک چیز مشخص 
اســت: کســانی کــه در قلمروهای 
جنگ زده انــد، یــا پناهجویانی که 
بی دولت انــد، بیــش از دیگــران در 
معرض خطر قرار دارند. یادداشت زیر 
از روزنامه »واشنگتن پست« به همین 

مسأله می پردازد.
و  تحلیلگــران  از  برخــی  بــرای 
پندمی  راســت گرا،  سیاســتمداران 
ویروس جدید کرونا خبر از بازگشت 
پوپولیست های  می دهد.  دولت ـ ملت 
راست گرا کیف می کنند که دروازه ها 
بسته شده اند. مرزهای ملی بار دیگر 
موانعی سنگربندی شــده هستند که 
تهدیدهــای بیگانه را خــارج مرزها 
نگه می دارند و شــهروندان داخل را 
حفاظ بنــدی می کنند. حکومت های 
ملــی در مراقبــت از جمعیت های 
خودشــان رهبری را در دست گرفته 
انــد و ممنوعیت های ســفر نه تنها 
جهان شهروندهای پروازی را زمین گیر 
کرده، بلکه سیالن های مهاجرت را نیز 

تا زمانی نامعلوم متوقف کرده است.
اورا هوهتاســاری، یک عضو راســت 
افراطی دانمارکــی در پارلمان اروپا، 
بــه لوس آنجلس تایمز گفته اســت: 
»پندمی کنونی از نیــاز به مرز رفع 
شبهه کرده اســت. گلوبالیسم رو به 

فروپاشی است.«
متئو سالوینی، سیاستمدار ایتالیایی 
اولتراناسیونالیست بدون هیچ مدرکی 
شــیوع ویروس کرونا در آن کشــور 
را بــه مهاجران آفریقایــی ربط داده 
اســت که از مدیترانه برای رسیدن 
به ایتالیــا می گذرند. و دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده که به 
خاطر اقتصاد رو به ویرانی ضربه خورده 
و به دلیل مدیریت اش در بحران کرونا 
تحت انتقادهای شدید است، دوشنبه 
بار دیگر ادبیــات ضدمهاجرت اش را 
احیای کرد و گفت که کنترل مرزها 

برای تخفیف بحران ضرورت دارد.
اما دور از کاخ ســفید و پایتخت های 
اروپایی، کسانی هستند که نمی توانند 
ملی شــان  دولت های  روی حفاظت 
حســاب باز کنند. پندمی برای 70 
میلیون مردم آواره در سرتاسر جهان 
اردوگاه های  است:  مضاعف  تهدیدی 
شلوغ پناهجویی در برابر شیوع ویروس 
به شدت آسیب پذیرند؛ و حکومت های 
ملی ــ  کــه در بهترین حالت منابع 
محــدودی برای اختصــاص دادن به 
ـ تمایل  پناهندگان و مهاجران دارندـ 
اندکی به هزینه کردن برای مراقبت از 

نا ـ شهروندان  خواهند داشت.
ســازمان های امدادرسان نگران یک 
فاجعه ی قریب الوقوع هســتند. یان 
اگلند، دبیرکل شورای پناهندگی نروژ 

هفته پیش گفت:

»وقتــی ویــروس بــه کمپ هــای 
پناهندگی پرجمعیتــی همچون در 
ایران، بنگالدش، افغانســتان و یونان 
برسد، عواقب ویرانگری خواهد داشت. 
و البته ویروس با رسیدن به جاهایی 
همچون ســوریه، یمن و ونزوئال که 
بیمارســتان ها تخریب شــده اند و 
سیستم های بهداشتی فروپاشیده اند، 

قتل عام خواهد کرد.«
تا کنــون مــوارد مثبــت اندکی از 
بیماری کرونــا در کمپ های آوارگان 
روهینگیا در مرز بنگالدش و میانمار، 
یا اردوگاه هــای پرجمعیت مهاجران 
رهاشــده در یونان ثبت شده است. 
اما این واقعیت ابداً جای خوشــحالی 
ندارد. شمار کمی از این سکونت گاه ها 

امکانات تست کرونا دارند.
محمد حمید زمان، استاد مهندسی 
بیوپزشکی و ســالمت بین الملل در 
دانشگاه بوستون فقدان امکانات تست 
را عامل خلق »حس کاذب و خطرناک 
راحتی« خوانده و به فارن پالیسی گفته 
است: »چون داده نداریم، معنایش این 

است که مشکل هنوز وجود ندارد.«
مشکل می تواند در مکان های تحت 
محاصره زیادی وجود داشته باشد: از 
یمن گرفته که میلیون ها تن از سوء 
تغذیه رنج می برنــد و چهار میلیون 
تــن در اردوگاه هــای موقت زندگی 
می کنند،  تــا لیبی کــه محلی ها و 
مهاجران با آشوب ناشی از یک دولت 
فروپاشیده و درگیر در جنگ داخلی 
مواجهند، تا عراق که ۱.5 میلیون تن 
هنوز پس از جنگ با »دولت اسالمی« 

)داعش( آواره اند.
خبرنــگاران واشنگتن پســت درباره 

سوریه چنین گزارش می دهند:
»ســوریه جنگ زده شاید بزرگ ترین 
مایه نگرانی است، به ویژه شمال غربی 
کشــور که نبرد بین نیروهای دولتی 
و شورشــیان علی رغم یک آتش بس 
شــکننده ادامه دارد. نزدیک به چهار 
میلیون تن که اغلب شــان را آوارگان 
دیگر نقاط کشور تشکیل می دهند، در 
قلمروی باریکی در امتداد مرز ترکیه 
در ازدحام کنار یکدیگرند. آنجا حتی 
غزه را هم در فهرســت پرتراکم ترین 
منطقه به لحاظ جمعیت در خاورمیانه 

پشت سر گذاشته است.«
و در غزه ی تحت محاصره ی اسرائیل 
هم خطرهــا جدی اســت. محمود 
شک شک، 65 ساله و یک ساکن بیکار 

اردوگاه نیمه دائمی پناهجویان در غزه 
به واشنگتن پست گفته است:

»اگر ویروس به ما برسد، مردم زیادی 
خواهند مرد. نه فقط به خاطر ویروس، 
بلکه به این خاطر که جهان رو به ما 
بســته خواهد شــد و آنها ما را رها 

خواهند کرد تا بمیریم.«
پناهجویان و پناهنــدگان در داخل 
مرزهای اروپا زیر سایه پندمی با حیاتی 
بسیار متزلزل تر از پیش روبرو هستند. 
24 سازمان امدادرسان فرانسوی در 
نامه ای خطاب به دولت شــان هفته 
پیش نســبت به وضعیت فاجعه بار 
بسیاری از مهاجران در شمال فرانسه 

هشدار دادند و نوشتند:
تبعیــد  در  مــردم  »موقعیــت 
غیرقابل بازگویی است: فقدان مسکن، 
سرما، رطوبت، اســترس، خستگی، 
ازدحــام در چادرهای نــازک، اخراج 
روزانــه از مکان های ضــروری برای 
زندگی، و شــرایط فاجعه بار به لحاظ 

بهداشتی.«
اما اکنــون با آنهــا همدلی ناچیزی 
پناهندگان  می گیرد. شورای  صورت 
نــروژ می نویســد: »پناهنــدگان و 
مهاجران نخستین کسانی هستند که 
بالگردان می شوند و به شکلی غیرقابل 
توجیــه، مقصــر شــیوع ویروس ها. 
دیده ایم که سیاست مداران پوپولیست 
در سرتاســر اروپا کــه ضدمهاجرت 
هستند، می خواهند خط مستقیمی 
بین مهاجران و پناهجویان با شــیوع 
بیماری رســم کنند، بــا اینکه هیچ 

مدرکی در این زمینه وجود ندارد.«
دولت ترامپ هم مســیر مشابهی را 
دنبال کرد و به بهانه شیوع بیماری، 
تمهیدات ســخت گیرانه جدیدی را 
به اجرا گذاشــت که بــه دولت حق 
برگردانــدن پناهجویان از مرز ایاالت 

متحده را می دهد.
بی تفاوتی  از  امدادرسان  سازمان های 
حکومت های ملی به دشــواری های 
جاناتان  خشــمگین اند.  پناهجویان 
ویت تــال، عضو پزشــکان بدون مرز 
این خشــم را در قالب این پرســش 
مطرح کرده است: »چه طور می توانید 
دستان تان را به شکل منظم بشویید 
اگر به آب یا صابون دسترسی ندارید؟ 
“فاصله گیری  می توانیــد  چه طــور 
اجتماعی” را اجرا کنید، اگر در زاغه یا 
اردوگاه پناهجویان زندگی می کنید؟ 
چه طــور می توانیــد از مرزها عبور 
نکنید اگر در حال گریختن از جنگ 

هستید؟«

کرونا ۲ میلیارد و ۶00 میلیون نفر را 
در جهان خانه نشین کرد

خبرگزاری فرانسه سه شنبه گزارش 
کــرد که بیش از 2 میلیــارد و 600 
میلیون نفر در سراسر جهان به علت 
شیوع ویروس کرونا در قرنطینه قرار 

گرفته اند.
براساس این گزارش، باتوجه به اینکه 
هند از روز ســه شــنبه برای کنترل 
شیوع ویروس کرونا 2۱ روز قرنطینه 
کامل اعــالم کرد، هم اکنون بیش از 
2 میلیــارد و 600 میلیــون نفر در 
سراسر جهان در قرنطینه خانگی قرار 

گرفته اند. 
البته ایــران با بیش از 2۳ هزار مبتال 
و حــدود 2 هــزار جان باخته از همه 
الگوهایی که در جهان اجرا می شود، 
مستثنی اســت. ایران پس از چین، 
ایتالیا، ایاالت متحده آمریکا، اســپانیا 
و آلمان بیشترین شمار مبتالیان به 
کروناویروس را دارد. اما از نظر تلفات 
در جایگاه چهارم پس از ایتالیا، چین 
و اســپانیا ایستاده اســت. همه این 
کشورها قوانین ســفت و سختی را 
برای محدودیت یــا ممنوعیت تردد 
شهروندان خود به اجرا درآورده اند و 
در ایران مقامات همچنان به توصیه 
به شهروندان برای خانه نشینی اکتفا 

می کنند.
گاردین در این زمینه نوشت: 20 درصد 
از جمعیت جهان یا از هر پنج نفر، یک 
نفر در قرنطینه و خانه شینی ناشی از 
همه گیری کووید-۱۹ به سر می برد. 

۳4 کشور قوانین الزام آور قرنطینه را 
اجرا می کنند که شامل 65۹ میلیون 
نفر است. برخی کشــورهای قوانین 
قرنطینه را با ســختگیری بیشتری 
اجرا می کنند و برخی هنوز قرنطینه 
را اعمال نمی کنند، اما محدودیت های 
جدی برای تردد شــهروندان ایجاد 

کرده اند.
فرانسه، ایتالیا، آرژانتین، ایالت کالیفرنیا 
در آمریکا، عراق و رواندا هم قرنطینه 
اجبــاری اعمال می کننــد. کلومبیا 
محدودیت های تردد و قرنطینه را از 
سه شــنبه اجرا کرد و نیوزیلند هم از 
روز چهارشــنبه قرنطینه شده است. 
روز سه شــنبه بریتانیــا هم به جمع 
کشورهایی پیوست که قوانین بسیار 
سختگیرانه ای را برای محدودیت تردد 

در شهرها به اجرا گذاشته اند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه برخی 
کشورها مانند ایران نیز از شهروندان 
خود خواســته اند در خانه بمانند اما 
بدون به اجرا گذاشتن قوانین قاطعانه، 
توصیه های غیرالزام آور کارساز نیست.

این در حالی اســت که بورکینافاسو، 
شــیلی، فیلیپین و موریتانی با تعداد 
مبتالیان بســیار کمتــر از ایران به 
اهمیت اجرای قوانیــن الزام آور برای 
محدودیت تردد شهروندان پی برده اند. 
همسایگان ایران در خلیج فارس نیز 
قوانین سختی را در این زمینه به اجرا 

گذشته اند.

کرونا، تهدیدی برای جهان 
و فرصتی برای داعش؟

با شــیوع کرونا تمامی توجه ها بر این ویروس متمرکز شده است. 
گروه تروریســتی داعش که کرونا را »عذاب دردناک الهی برای 
دولت های صلیبی« می نامد، به گفته کارشناسان نهایت استفاده را 

از آشفتگی برآمده از بحران کرونا خواهد کرد.

دویچه وله- ویروس کرونا سراسر جهان را با بحرانی کم سابقه روبرو کرده 
اســت؛ نظام های بهداشــت و درمان در تمامی کشورها در حال دست و 
پنجه نرم کردن با این چالش هســتند، وضعیت روزها و هفته های آینده 
نامشــخص است و بر بسیاری مناطق وضعیت هرج و مرج گونه برآمده از 
شیوع کرونا سایه انداخته است. این وضعیت اما شرایط را برای یک گروه 
تا حدی ایده آل کرده است: گروه تروریستی موسوم به »دولت اسالمی« 

یا همان داعش. 
این گروه تروریســتی هفته گذشــته در مقاله ای که منتشر کرد، شیوع 
عالم گیر کرونا را »عذاب دردناک الهی« برای »دولت های صلیبی« نامید؛ 
عنوانی که اشاره به کشورهای غربی شرکت  کننده در ائتالف ضد داعش 
دارد. داعش در این مقاله می گوید، عامل ترس در بسیاری مناطق، تأثیر 
بیشتری نسبت به خود پاندمی بر روی انسان دارد. این گروه تروریستی 
ادامه می دهد، »جهان غرب«، »به دلیل اعمال محدودیت در رفت و آمد، 
بازارهای در حال فروپاشــی و توقف جریان زندگی عمومی«، »در آستانه 

فاجعه  ی اقتصادی بزرگی« است.
طبق گفته  ی یمن جواد التمیم، پژوهشگر بریتانیایی، داعش، گفته است: 
»از خدا می خواهیم، عذابش را بیشتر کند و مؤمنان را از آن نجات دهد.«

تمرکزی که دیگر روی مبارزه با کروناست نه داعش

شیوع کرونا می تواند منجر به تقویت طرز فکر و مشی داعش شود. از سوی 
دیگر شیوع کرونا بر اقدامات بیشتر جامعه جهانی علیه داعش که در سال 
گذشته میالدی در واقع به شدت از لحاظ نظامی گروهی شکست خورده 

محسوب می شد، تأثیر می گذارد.
بــرای نمونه در عراق، ناتو در آغاز این ماه اعالم کرد، آموزش نیروها را به 
دلیل همه گیری بیماری کرونا برای مدت 60 روز متوقف می کند. با انتشار 
این خبر، بن والس، وزیر دفاع بریتانیا هم اعالم کرد، بخشــی از نیروهای 

بریتانیایی را به کشور بازمی گرداند.
افــزون بر این اعضای ائتــالف ضد داعش در عراق و ســوریه باید برای 
جلوگیری از شیوع کرونا در میان نیروهایشان، دست به اقداماتی احتیاطی 
بزنند. هرچند مقامات آمریکایی معتقدند که این تدابیر تأثیری بر تداوم 
عملیات ضد داعش نخواهد داشت، اما شیوع کرونا تالش ها برای مبارزه با 

داعش را به صورت منطقه ای تضعیف خواهد کرد.
 Soufan( کالین پ.کالرک، یکی از پژوهشگران  مرکز سوفان در نیویورک
Center( می گوید، شیوع ویروس کرونا به ناچار همه توجه ها و منابع را 
بــه خود جلب خواهد کرد و به همین خاطر تمرکز، دیگر روی مبارزه با 

داعش نخواهد بود.
البته به گفته او اعضای داعش هم در برابر این ویروس مصون نیســتند 
و اگر به اطالعات پزشــکی غلط در این زمینه تکیه کنند، مسئله ای که 
محتمل است، این امکان هم وجود دارد که نیروهایشان را در اثر ابتال به 

این ویروس از دست بدهند.
اواخر اسفندماه، این گروه تروریستی به اعضای خود در مورد سفر به اروپا 
و دیگر مناطق درگیر با کرونا هشدار داد. در ادامه این هشدار آمده بود که 
در عوض، اگر آنها در »جهاد« شرکت کنند، نوعی »حفاظت الهی« در برابر 

ویروس شامل حالشان می شود.
یک راه ممکن برای تحقق این امر، می تواند آزاد کردن سایر شبه نظامیان، 

زنان و کودکانشان از زندان های منطقه باشد.
اتفاقــی که در ماه اکتبر گذشــته هــم رخ داد. در اکتبر، با آتش گرفتن 
اردوگاهی در ناحیه عین عیسی در شمال شرقی سوریه که تروریست های 
داعش و خانواده هایشــان )مظنونان به ارتباط بــا داعش(، در آن زندانی 
بودند، زمینه فرار750 نفر از آنها فراهم شد. این افراد موفق به ترک اردوگاه 
شدند درحالی که توجه نیروهای کرد محافظ این اردوگاه، با عملیاتی از 

سوی ترکیه، از این اردوگاه منحرف شد.
کالرک که کتابی با نام »پس از خالفت« هم از او منتشــر شــده است، 
می گوید: »اگر ویروس کرونا در زندان ها و بازداشتگاه ها شیوع یابد، اتفاقی 
که همین حاال هم امکان دارد افتاده باشد، نیروهای کردی که مأموریت 
اداره برخی از این اماکن به عهده آنها گذاشــته شده است هم مجبور به 
دست کشــیدن از این مأموریت خواهند بود.« این مسئله همان چیزی 
است که گروه تروریستی موسوم به »دولت اسالمی« مترصد آن است. تنها 

در عراق تقریبا 20 هزار مظنون به فعالیت برای داعش، زندانی هستند.
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مجید محمدی

چهار تاثیر بلند مدت بحران 
ویروس کرونا بر جامعه  جهانی

مرگ و میر انبوه )مثل اعالم مرگ 627 تن در ایتالیا در طی 
24 ساعت در 2۱ مارس 2020 و رسیدن تعداد مرگ ها در 
این کشور به واسطه ی کرونا به پنج هزار در صدر فهرست 
آمار مرگ در کشورها( و خسارات عظیم اقتصادی )در حد 
از کف رفتن 5 میلیون شغل در ایاالت متحده( از پیامدهای 
آنی و کوتــاه مدت اپیدمی ویروس کرونا بوده اند. اما حتی 
پــس از پایان این اپیدمی پیامدهــای این بحران متوقف 

نخواهد شد.
نمی شــود صدها میلیون نفر برای هفته ها در خانه بمانند 
و این پدیده پیامدهای بلند مدت اجتماعی در سطح ملی 
نداشته باشــد. اقداماتی مثل رساندن نرخ بهره به صفر یا 
وعده ی ارسال چک هم نتوانست از بحران اقتصادی مابعد 
این واگیر جلوگیری کند. ویروس کرونا در دنیا نیز بحران 
اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده اســت. در این نوشته به 
چهار پیامد بلند مدت اجتماعی و سیاسی اشاره می کنم. 

معکوش شدن روند جهانی شدن

روند جهانی شدن با سه پدیده ی تروریسم، مهاجرت انبوه و 
رکود درآمد قشر کارگر در کشورهای غربی در قرن بیست 
و یکم تا حدی با مقاومت مواجه شــده اما متوقف نشــده 
اســت. بحران کرونا این روند را به ســه دلیل ُکند خواهد 
کرد حتی پس از آن که منحنی بحران تخت شود. نخست 
اینکه تهدیدات مقامات چینی مبنی بر عدم ارسال مواد و 
تجهیزات دارویی به کشورهای غربی آنها را مجبور خواهد 
ســاخت در حوزه  ی بهداشــت و درمان راه خودکفایی در 
پیش گیرند. دوم این که در بسیاری از کاالهای اساسی در 
دوره ی بحران زنجیره ی تامین مواد و کاالها نقشی اساسی 
در اعتمــاد و اطمینان اجتماعی دارند و جوامع حداقل در 
این موارد در روند جهانی شــدن زنجیره ی تولید و توزیع 
تجدید نظر خواهند کرد. و سوم آن که صنعت گردشگری 
کــه دوران اوج خــود را طی می کرده اســت با تهدیدات 
بهداشــتی ای که همراه با جابجایی انســان ها در مقیاسی 
گســترده دارد تا حدی کند خواهد شد تا جوامع راه هایی 

برای به حداقل رساندن پیامدهایش بیندیشند.
بســیاری در دوره ی بحران، اتحادیــه ی اروپا را برای عدم 
کمک کافی به ایتالیــا مورد انتقاد قــرار دادند. وقتی در 
چارچوب اتحادیه ی اروپا با چنین مشکلی مواجه هستیم 
طبعا اتکا به دیگر جوامع در چارچوب جامعه ی جهانی در 

دوران بحران ها کاهش می یابد. 

کندی مهاجرت  

کشورها از این پس می توانند تقاضای مهاجرت را به آسانی 
به دلیل استانداردهای بهداشتی در جامعه ی مهاجر فرست 
رد کنند. ایاالت متحده پس از بروز این بحران مهاجران را 
بالفاصله پس از ورود سوار هواپیما کرده و اخراج می کند 
کاری که دولت ترامپ در سه سال مقابله با مهاجران غیر 
قانونی قادر بــه انجامش نبود )به دلیل قوانین مهاجرتی(. 
دغدغه های بهداشتی می تواند طرفداران مرزهای باز را به 

حاشی براند.  

بیداری بیشتر نسبت به خطر چین کمونیست

همصدایی بخشــی از چپ اروپایی و امریکایی با مقامات 
چینی در عدم مســئولیت خواهی از دولت کمونیســتی 
چین جوامع غربی را نسبت به تهدیدات دولت چین برای 
ســالمت و رفاه جامعه ی جهانی تا حدی بیدار ســاخته 
است. رســانه های متمایل به چپ در حالی برچسب های 
نژاد پرســت را به ترامپ روانه می کردند )به علت ویروس 
چینی خواندن کرونــا( که هیچ گزارشــی در مورد عدم 
شفافیت دولت چین و عدم اشتراک اطالعات با جامعه ی 
جهانی منتشر نمی کردند.  دو کشوری که بیش از همه از 
اپیدمی ویروس کرونا رنج دیدند )ایران و ایتالیا( بیشترین 
روابط اقتصادی را نسبت به همسایگان خود با چین داشتند 
خطر تبلیغات سیاسی چین و همکاری یا همنوایی رسانه ها 
و اندیشــکده های چپگرای امریکا با ماشین تبلیغات چین 
هیچگاه تا این حد جدی گرفته نشده بود. این همکاری در 
سطحی بوده است که شورای روابط خارجی ایاالت متحده 
)یکی از اندیشــکده های متمایل به چــپ( پس از اخراج 
خبرنگاران امریکایی از چین در مطلبی اعالم می کند که 
»چین دلش بــرای خبرنگاران امریکایی پس از رفتن آنها 

تنگ خواهد شد« 
وقتی رئیس سازمان بهداشت جهانی در چارچوب تبلیغات 
پکن سخن میگوید و مســئولیت خواهی و پاسخگویی را 
فراموش می کند می توان تاثیر منفی چین بر نهادهای بین 

المللی را نیز به درستی درک کرد. 

شیوع بیشتر دورکاری و دور- خدمت رسانی

واگیری ویروس کرونا در دنیا )بیش از ۱40 کشــور( و بعد 
همه گیری آن در برخی جوامع مردم سراسر کره ی خاکی 
را مجبور کرده است اموری مثل مراجعه به پزشک یا انجام 
کارهای اداری در خانه را که پیش از این نیز در دســترش 
بودند مطمح نظر قرار دهند. همچنین بسیاری برای خرید 

مواد غذایی به تحویل درب خانه رو کرده اند. 
برای بسیاری از بیماری ها دیدار حضوری با پزشک ضرورتی 
ندارد و با وجود تجهیزات پزشکی در دسترس مردم )مثل 
اندازه گیری فشار خون یا تب( افراد می توانند با پزشک خود 
از راه دور مشورت و عالئم حیاتی خود را گزارش کنند. در 
دوران شیوع کرونا این نحوه ی مراجعه )بهداشت از راه دور( 
بسط یافت و مردم به تدریج بیشتر با آن خو خواهند گرفت. 
همچنین با مجبور شدن شرکت ها به کاستن از نیروی کار 
در محیط هــای اداری بخش قابل توجهی از نیروی آنها به 
خانه ها انتقال یافته است. با توجه به پایین آمدن هزینه ها 
برای هر دو طرف )هزینه ی محیط اداری برای کارفرمایان 
و هزینه  ی حمل و نقل برای کارکنان( کســب و کارها این 

روش را ادامه خواهند داد.
جهــان مابعد تجربه ی کرونا با جهان ماقبل آن یکســان 
نخواهد بــود اما در میزان تغییر هنوز نمی توان اظهار نظر کرد. 
جوامع ممکن است بســته به میزان خسارت و رنج و آالمی که 
متحمل می شوند واکنش های متفاوتی را در پیش بگیرند. نوع 
واکنش دولت ها و نهادهای عمومی و مدنی نیز در این زمینه حتما 

تاثیر خواهند داشت. 

تأثیر بحران کرونا بر روند زندگی اجتماعی بشر  

پس از پایان بحــران ویروس کرونا و 
هنگامی که زندگی به روال عادی خود 
بر گردد، همه ای ما به دلیل استفاده 
گسترده از مواد ضد عفونی و تعقیم 
کننده های شیمایی، نیازمند پوست 
درمانــی و مراجعه بــه متخصصان 
بیمــاری های پوســت خواهیم بود، 
زیرا هم اکنون ناگزیریم اغلب وسایل 
و ابزارهــا را به صورت پیوســته ضد 
عفونی کنیم تا از آلودگی به ویروس 
جلوگیری شود. تشدید روز افزون ضد 
عفونی کردن ابزارها همچون دستگیره 
ها، دکمه های آسانســورها و گوشی 
های تلفن همراه مردم را به وسواس 
نظافــت و تمیــزی انداخته اســت. 
شستن مکرر دســت ها، شستشوی 
سریع لباس ها پس از یک بار بیرون 
رفتن و دوش گرفتن همه روزه با آب 
گرم، تبدیل به یک عادت روزانه شده 
است. اهمیت روز افزون بهداشت در 
جامعه باعث شده است تا بسیاری از 
فروشگاه ها برای برطرف کردن نگرانی 
مشتریان، مواد ضد عفونی را در کنار 
ورودی مغازه هــا قرار دهند تا مردم 
هنگام ورود و خروج از آن ها استفاده 
کنند و نگرانی آن ها نسبت به احتمال 

آلودگی به ویروس ها کاهش یابد.
بسیاری از کارشناسان اجتماعی بدین 
باورند که تداوم نیازمندی به رعایت 
بیش از حد بهداشت، تأثیر شگرفی در 
شیوه زندگی بشر خواهد داشت و تا 
هنگام برطرف شــدن تهدید ویروس 
کرونا، مــردم آن چنان به مســائل 
بهداشتی عادت خواهند کرد که دیگر 
توان کاهش استفاده از مواد بهداشتی 

را نخواهند داشت.
از ســوی دیگر، خودداری از دســت 
دادن، بوسیدن و حضور در تجّمعات 
و محافل که در حال حاضر به منظور 
پیشــگیری از آلودگی بــه ویروس 
کرونا صــورت می گیرد مــی تواند 
با گذر زمــان افراد جامعــه را وادار 
به تجدید نظر در مورد بســیاری از 
آداب و رســوم اجتماعی کند و مردم 
از کشیدن سیگار و قلیان که وسیله 
ای برای انتقال بیماری ها به ویژه در 
اماکن شلوغ، اجتماعات، مهمانی ها و 

بسیاری از کارشناسان اجتماعی 
بدین باورند که تداوم نیازمندی 
به رعایت بیش از حد بهداشت، 
زندگی  شیوه  در  شگرفی  تأثیر 
بشــر خواهد داشت و تا هنگام 
برطرف شــدن تهدید ویروس 
کرونا، مردم آن چنان به مسائل 
بهداشتی عادت خواهند کرد که 
دیگر توان کاهش استفاده از مواد 

بهداشتی را نخواهند داشت.

عروسی ها به شمار می رود، در آینده 
نیز خودداری کنند.

تعطیلی مدارس، دانشــگاه ها و سایر 
نهادهــا بــرای جلوگیری از شــیوع 
ویروس کرونا باعث شده است تا مردم 
اوقات زیادی را در خانه سپری کنند، 
این تحول می تواند مردم را به کسب 
مهارت ها و ســرگرمی های همچون 
مطالعه، نقاشی، موسیقی، دوزندگی، 
پخت و پز و غیره ســرگرم کند و در 
نتیجه، اســتعدادهای نهفته بسیاری 

کشف شود.
در همین راســتا، هیام محمود، یک 
خانم معلم فلسطینی عقیده دارد که 
مانــدن در خانه می تواند تغییری در 
روش زندگی افراد ایجاد کند و مردم 
برای مدتی از هیاهوی زندگی بیرون 
از خانه دور شــوند و به امور دیگری 
از جمله مطالعه، سرگرمی های مفید 
و آموزنده و حفظ سالمتی بپردازند. 
البته هنگام ماندن در خانه، مردم می 
توانند با استفاده از فناوری اطالعات 
و ارتباطات، افزون بــر قراری روابط 
خانوادگی و دوستی، با مراکز علمی و 
فرهنگی در ارتباط باشند و به کسب 
دانش و معرف بپردازند، بدون این که 
با خارج شدن از منزل، سالمتی خود 

و دیگران را به خطر اندازند.  
تردیدی نیســت کــه قرنطینگی و 
دوری از اجتمــاع، می تواند تأثیرات 
منفی زیادی در پی داشــته باشد و 
عدم حضور در مدرســه برای مدت 
طوالنی، قدرت آمــوزش و یادگیری 
دانش آموزان را کاهش می دهد. البته 
تعطیل شدن شرکت ها، کارخانه ها و 
فروشگاه های بزرگ، تبعات اقتصادی 
ســنگینی در پی دارد، به ویژه برای 
کارمندان و کارگرانی که بیمه شغلی و 
حقوق ثابت ندارند و در خانه نشستن 

برای آن ها از نظر اقتصادی دشــوار 
تمام می شود.

البته اعالم وضعیت اضطراری به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا، اغلب فعالیت 
های ورزشــی، فرهنگی، برنامه های 
ســینمایی و تئاتر که قرار بود در ماه 
مارس و آوریل به اجرا گذاشــته شود 
را به تعویق انداخته اســت. افزون بر 
آن، نشر شــمار زیادی از کتاب ها و 
برگزاری برنامه های علمی و فرهنگی، 
به علت محدودیت های عبور و مرور و 
قرنطینگی به آینده موکول شده است.
از سوی دیگر و در پی تشدید شیوع 
بیمــاری کرونا، محدودیت ســفر و 
گردشــگری و تعطیل شدن بسیاری 
از شرکت های مســافر بری، اقتصاد 
بســیاری از کشورها به شدت آسیب 
پذیر می شــود و افرادی که در این 
عرصه فعالیت و سرمایه گذاری دارند 
با چالش های سختی رو به رو خواهند 
شد. البته شکی نیست که پس از پایان 
یافتن بحران بیماری کرونا، تحرکات 
مردم در سراســر جهان افزایش می 
یابد و شــرکت های که در وضعیت 
کنونی دچار خسارت شوند، در آینده 
موفق به جبران زیان های اقتصادی 

ناشی از بیماری کرونا خواهند شد.
حکیــم خاطر، مهندس کشــاورزی 
بدین باور اســت که شــیوع بیماری 
کرونا باعث می شود تا انسان در بخش 
های زیادی از زندگی اقدام به بازنگری 
کند، به عنوان مثال، روش جابجایی 
و خرید و فــروش دام زنده در آینده 
دچار تغییرات زیادی خواهد شــد و 
تدابیر ویژه ای در عرصه حمل و نقل 
و خرید و فروش دام اعمال خواهد شد 
تا از شیوع ویروس ها و بیماری های 

مسری جلوگیری به عمل آید.
فنتینا شولی )ایندیپندنت فارسی(

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:    021-8280-2634
ونکوور:   604-700-5634
info@moonlightimmigration.comکالگری:  403-200-8122

facebook.com/moonlightimmigration
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پروژه تبلیغاتی »ُکرونا-تحریم«
 احتمال آزادی بخشی از منابع بلوکه شده ایران،

به نام مردم و به کام جمهوری اسالمی
کیهان لندن- عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی روز چهارشــنبه 6 
فروردین ۱۳۹۹ در حاشــیه جلسه 
هیئت دولت گفته اســت که بخشی 
از پول های ایران که به گفته وی »به 
ناحق توسط آمریکا مسدود شده بود« 
بــا کمک وزارت خارجــه به مرور به 

کشور باز خواهد گشت.
همتی افزوده »با تالش هایی که وزارت 
امور خارجه و بانک مرکزی انجام داده 
اســت به نتایج خوبی رســیده ایم و 
احتمال آزاد شــدن بخشی از منابع 
مسدود شده ما که به ناحق از سوی 
آمریکا مسدود شود می رود از این رو 
امیدواریم با آزاد شدن این منابع آنها 
را برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 
و هر چیز که مورد استفاده مردم است 

به کار بگیریم.«
با گســترش شــیوع ُکرونا در ایران 
حســن روحانی، محمدجواد ظریف 
و دیگــر مقامات دولتی تالش کردند 
تحریم های آمریــکا علیه جمهوری 
اسالمی را عامل اصلی عدم مدیریت 
بحران ُکرونا قلمداد کنند. در این میان 
البی جمهوری اسالمی و هوادارانش 
در خارج از کشــور نیز در این مسیر 
همراه شــدند و تبلیغات زیادی علیه 
تحریم در شرایط ُکرونا راه انداخته اند.

محمدجواد ظریــف در پیام نوروزی، 
توئیت هــا و مصاحبه هایش بیش از 
آنکــه از ُکرونا نگران باشــد آن را به 
ابزاری برای برجسته  کردن تحریم ها 
تبدیل و تالش کرد نشــان دهد که 
تحریم ها موجــب ابتالی مردم ایران 
به ُکرونا و افزایش مرگ ناشی از این 

ویروس شده است.
یک کمپین اینترنتی نیز با عنوان »لغو 
تحریم های ظالمانــه ایاالت متحده 
علیه ایران« و با تبلیغات فراوان توسط 
تیم وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
راه اندازی شــد و البی دولت در درون 
و بیــرون از ایران با تمــام قوا برای 
جمع آوری امضا تــالش کردند. این 
البته نتوانست یک میلیون  تالش ها 
امضا از میلیون هــا ایرانی در داخل و 

خارج جمع کند!
حسن روحانی نیز نه تنها در نامه ای 
تبلیغاتی به مردم آمریکا خواســتار 
فشــار ملت آمریــکا بــر دولت این 
برداشته شدن تحریم ها  برای  کشور 
شــد بلکه نامه نگاری وی با رهبران و 
سیاستمداران کشورهای دیگر نیز در 

این رابطه ادامه یافت.
تا کنون اما فقط کشــورهای چین، 
روسیه و پاکستان نسبت به تحریم ها 
علیه جمهوری اســالمی در شرایط 
شــیوع ُکرونا واکنش نشــان دادند. 
همچنین روزنامه بریتانیایی گاردین 
از درخواست بریتانیا از ایاالت متحده 
در محافل خصوصی برای کاســتن 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی برای 

مبارزه با ویروس ُکرونا خبر داد.
حمید بعیدی نژاد ســفیر جمهوری 
اسالمی در ایران نیز از هول هلیم در 
دیگ افتاده و ابتکار وابستگان رژیم را 
با درخواست پارلمان انگلیس اشتباه 
گرفت و درباره آن با آب و تاب توئیتی 
منتشر کرد. وی مدعی شد: »پارلمان 
انگلیس با ثبت »دادخواســتی«، از 
دولت آمریکا تقاضا نموده اســت که 
فوراً تحریم های خــود علیه ایران را 
در دوره ی بیماری کورونا لغو نماید. 
این دادخواست را تا این لحظه بیش 
از ۱۱00 نفــر امضا کرده انــد. اتباع 

و اقامت کننــدگان بریتانیا می توانند 
این درخواســت را امضا نمایند.« وی 
در روزهــای بعد نیز بــه تبلیغ این 
»پتیشن« در توئیترش پرداخته است!

ســازمان ملل متحد نیز در برابر این 
پروژه ی مظلوم نمایی و ســازماندهی 
شــده از ســوی جمهوری اسالمی 
واکنش نشان داده است. میشل باچله 
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
متحد بطور کلــی اعالم کرد با توجه 
به تاثیر تحریم های گسترده بر بخش 
بهداشت و حقوق بشر در کشورهایی 
که بــا اپیدمی ویــروس ُکرونا روبرو 
هســتند، این تحریم هــا باید مورد 

ارزیابی قرار بگیرند.
اکنون رئیس کل بانک مرکزی نیز ابراز 

امیدواری کرده که بخشی از پول های 
بلوکه شده ایران توسط آمریکا آزاد و 
به نام مردم و به کام جمهوری اسالمی 

در اختیار رژیم ایران قرار بگیرد.
در صورت آزاد کردن پول های بلوکه 
شده ایران توسط آمریکا بر اثر تحریم، 
می تــوان نتیجه گرفت که جمهوری 
اسالمی توانســته با مظلوم نمایی از 
شــرایط ُکرونا و به نام مــردم ایران، 
بخشی از کسری شدید بودجه خود 

را جبران کند!
این در حالیســت که تیــم اعزامی 
پزشــکان بدون مرز به ایــران اجازه 
نیافتند و مقامات جمهوری  فعالیت 
اســالمی هدایــای آنهــا را گرفته و 

خودشان را نپذیرفتند.

در همین رابطه علیرضــا وهاب زاده 
روزنامه نگار و مشــاور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نیز موضوع 
»تحریــم« را در مرکــز توجه خود 
قرار داده و در توئیتر نوشت: درگروه 
اعزامی،هیــچ متخصــص عفونی یا 
نداشــت.یک  حضور  باکرونا  مرتبط 
پزشــک اورژانــس و میــزان کمی 
تجهیزات مصرفی که تولید داخل هم 

دارد. 
داروی خاص و تحریمی هم نبوده که 

به کاهش اثرات تحریم کمک کند.
در شــرایطی که ده ها بیمارســتان 
صحرایی نیروهای مسلح درآماده باش 

وبسیاری ازبیمارستان ها خالی است.

هشدار انجمن ایمونولوژی به روحانی: 
این بازی خطرناک

 تا چه زمانی ادامه می یابد؟
انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در نامه ای به حسن روحانی، ایده ی 
آلوده شدن ۷۰ درصد جمعیت کشور به ویروس ُکرونا به بهانه ایجاد 
»ایمنی جمعی« توسط وی را در تضاد با اصول اخالق پزشکی و سالمت 

جامعه و عامل به خطر انداختن جان حداقل دو میلیون نفر دانست.

ایمونولوژی  انجمــن  لندن-  کیهان 
و آلــرژی ایــران روز چهارشــنبه 6 
فروردین ماه ۱۳۹۹ در نامه ای خطاب 
به حسن روحانی از سیاست »ایمنی 
جمعی« طرح شده توسط وی با آلوده 
شدن 70 درصد جمعیت کشور انتقاد 
کرد و آن را عامــل مرگ حداقل دو 
میلیون نفر دانســت که پزشــکان و 
پرستاران بخش عمده ی آن خواهند 

بود.
حسن روحانی پنجشنبه 2۹ اسفند 
۹8 در دیدار با وزیر بهداشت، در حالی  
که بر صداقت وزارت بهداشت با مردم 
تأکید می کرد، به تقلید از سران دیگر 
کشــورها گفت که مهم است مردم 
بدانند که 70درصدشان ویروس ُکرونا 
می گیرند! چیزی که آلمان و انگلیس 

هم اعالم کرده اند!
روحانی این ادعا را با تکیه بر اظهارات 
آنگال مرکل صدراعظــم آلمان بیان 
داشت که کشورش یکی از قوی ترین 
و کارآمد ترین سیســتم های درمان و 
بهداشت دنیا را دارد و در ارائه خدمات 
به بیماران مبتال به ُکرونا حتا مبتالیان 
را از کشور ایتالیا را نیز برای نگهداری 
در بخــش مراقبت های ویژه پذیرش 

کرده است.
مورد  روحانی،  حســن  پریشانگویی 
انتقاد اعضای انجمــن ایمونولوژی و 
آلرژی ایــران قرار گرفتــه و آنها در 

نامه ای به رئیس دولت نوشــتند که 
»آلوده شدن 70 درصد جمعیت برای 
دســتیابی به ایمنی جمعی در مورد 
کوبید ۱۹ با عــوارض زیاد و احتمال 
سرایت باال که فاقد دارو و واکسن ای 
قطعی است با اصول اخالق پزشکی و 

سالمت جامعه در تضاد است.«
اعضــای این انجمــن اتخاد تصمیم 
»ایجاد ایمنی جمعی« را »به معنی 
به مخاطره انداختن زندگی قریب به 2 
میلیون نفر« دانستند که »بی تردید 
در این صورت بخــش قابل توجهی 
از قربانیان کادر بهداشــت و درمان 

خواهند بود.«
روز چهارشــنبه، کیانوش جهانپور از 
قربانی شدن 4۳ نفر از کادر بهداشتی 
و درمانی کشــور در مقابله با ویروس 
ُکرونــا خبر داده اســت در حالی که 
بنا بر تجربه آمار رســمی از ســوی 
نهادهای جمهوری اسالمی اصال قابل 
اتکا نیست. حتا مســئوالن سازمان 
بهداشت جهانی نیز پیش از این اعالم 
کرده بودند که آمار مبتالیان ُکرونا در 
ایران دســت کم پنج برابر رقم اعالم 

شده است!
حاال پزشکان ایمونولوژی، روند ابتالی 
70 درصدی جمعیت کشور به ُکرونا 
را باتوجه بــه قابلیت جهش ویروس 
برای حفظ و گسترش خود، به معنای 
از نو مبتال شدن جمعیت 70 درصدی 
دیگری خوانده و پرســیده اند: »این 
بازی خطرناک تا کی ادامه می یابد؟«

در این نامه آمده اســت: »بی تردید 
برای عبور از بحران ُکرونا از مخاطرات 
ایجاد ایمنی جمعی به وسیله عامل 
بیماری زای فعــال و در گردش )و نه 
یک واکسن غیرفعال( فشار بیولوژیک 

بر ویروس در حال انتقال است.
فشــاری که به راحتــی می تواند با 
ایجــاد جهــش در ویروس، ســویه 
جدیدی ایجاد کند و سیستم ایمنی 
بدن افــراد با ویروس جدیدی مواجه 
خواهد شــد و در مقابل آن نیز از نو 
باید 70٪ جمعیت آلوده شوند. به این 
ترتیب این بازی خطرناک تا کی ادامه 

می یابد؟«
اعضای انجمــن ایمونولوژی ایران در 
عوض خواستار توقف زنجیره انتقال 
اتخــاد تصمیماتی چــون توقف  با 
فعالیت هــای غیرضــروری ادارات و 
سطح شهر، توقف بدون اغماض تردد 
درون شهری و برون شهری شدند تا 
زمانی که واکسن این ویروس کشف و 

در اختیار مردم قرار گیرد.
در علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر 
بهداشــت در مورد  سرنخ های جدید 
درباره منشأ بروز ُکرونا در ایران گفت: 
»از روزی که اولین مورد بیماری را در 
قم پیدا کردیم، تیم اپیدمیولوژی قوی 
مطالعات شان را در این زمینه شروع 
کردند. بر اساس مطالعات انجام شده، 
این بیماری در قم واضحاً و مشخصاً 
در ارتباط با چینی هایی بود که در این 
اســتان بودند؛ تعدادی کارگر چینی 
که در بهمن ماه رفت  و آمد داشــتند 
و همچنین یکســری دانشجو که در 
قم بودند.« احتماالً منظور رئیســی 
از »دانشــجو« طلبه های شــیعه از 
کشورهای دیگر هستند که در حوزه 
علمیه قم به تحصیل دینی مشغولند.

پرستاران ایران در روزهای سخت ُکرونا از تبعیض درآمدی رنج می برند
در شرایطی که شیوع ُکرونا در همه 
اســتان های ایران نیاز به پرستاران 
را افزایش داده اســت اســتخدام 
پرستاران با قراردادهای تبعیض آمیز 
و غیرمنصفانه صــورت می گیرد. از 
ســوی دیگر دولت اعالم کرده در 
و  پرستاران  حقوق  ُکرونا  شــرایط 
خواهد  افزایش  درصد   ۵۰ پزشکان 
داشت اما این افزایش تنها به بخش 
اندکی از کادر درمان که اســتخدام 

رسمی هستند تعلق خواهد گرفت.

کیهان لندن- سال هاست دانشگاه های 
علوم پزشــکی که به قاعده مسئول 
اســتخدام رســمی فارغ التحصیالن 
پرستاری اســت، از اســتخدام آنها 
ســر باز می زند و پرستاران از طریق 
شرکت های پیمانکارِی تأمین نیروی 
انسانی با قراردادهای موقت استخدام و 
برای کار راهی بیمارستان ها می شوند.

مزایای شغلی و بیمه ای این پرستاران 
که به نیروهای شــرکتی یا قراردادی 
شناخته می شوند با پرستاران رسمی 
متفاوت است و معموال حقوق و مزایای 
کمتری دریافت می کنند. این تبعیض 
در حدی اســت که حتــی مصوبات 
افزایش حقوق و مزایا نیز شامل حال 

پرستاران قراردادی نمی شود.
محمدباقــر نوبخت رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور اســفندماه 
گذشــته برای جبران خدمات کادر 
درمانی، پرســتاران و پرسنل حوزه 
سالمت مبارزه با ُکرونا، دستورالعمل 
افزایش حقــوق کادر درمانی را صادر 

کرد.
بر اساس این دستورالعمل خزانه داری 

کل کشور مبلغ 200 میلیارد تومان 
برای جبران خدمــات کادر درمانی، 
پرستاران و پرسنل حوزه سالمت در 
مبارزه با ُکرونا در نظــر گرفت. قرار 
شده بود که معادل 50 درصد حقوق 
به حقوق پزشکان و پرستاران افزوده 

شود.
اکنون مشخص شده که این افزایش 
50 درصــدی حقوق شــامل تمام 
کارکنان تبصره ای، پیمانی، طرحی و 
یا تمدید طرحی می شــود، اما شامل 
حال پرستاران ۱00 ساعته یا همان 

شرکتی نمی شود.
ایــن پرســتاران کــه بــه صورت 
قراردادهــای موقــت، بــه واســطه 
شرکت های پیمانکاری تامین نیروی 
انسانی جذب می شوند، در شرایطی 
مشمول افزایش حقوق نمی شوند که 
۱00 در هفته، همانند سایر پرستاران 
کار می کنند و حتی مزایای کمتری 

دریافت می کنند.
در همیــن رابطه خانه پرســتار در 
نامه ای به حســن روحانی، خواستار 
افزایش حقوق برابر تمامی پرستاران 

شده است.
خانه پرســتار در این نامه خواســتار 
توقف طرح اســتخدام پرستار برای 
8۹ روز شــده بود؛ وزارت بهداشت و 
درمان ایران پس از شیوع کرونا آگهی 
استخدام پرســتار با قراردادهای 8۹ 

روزه منتشر کرد.
بر اساس این قراردادها فارغ التحصیالن 
پرستاری برای 8۹ روز استخدام شده 
اما چون قرارداد آنها زیر سه ماه است، 
بر اساس قانون کار جمهوری اسالمی، 
کارفرما می توانــد پس از پایان مدت 
قرارداد آنها را تمدید نکند. کســانی 
که با این قرارداد استخدام می شوند از 
برخی از مزایای بیمه ای و شغلی نیز به 
دلیل کوتاه مدت بودن قرارداد بهره مند 

نخواهند شد.
موضوع کمبود پرستار و عدم پرداخت 
به موقع و کافی حقوق و مزایا، مربوط 
به روزهای شیوع ُکرونا نیست. مریم 
حضرتی معــاون پرســتاری وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
بهمن ماه ســال ۹8 گفتــه بود »در 
حوزه پرستاری با کمبود شدید نیرو 
مواجهیم. با جذب ســاالنه ۱0 هزار 
پرســتار تا ســال ۱404 می توانیم 
به کف اســتاندارد نیروی پرستاری 

برسیم.«
مریــم حضرتــی درباره مشــکالت 
پرستاران کشــور گفته بود »اکنون 
میانگین تأخیــر در پرداخت کارانه 
پرســتاران در کشــور ۱2 ماه است 
و برخــی دیگر حتــی ۱8 ماه عقب 
هســتند. از طرفی جدا شدن منبع 
و پرداخت اضافــه کاری و کارانه، از 

مهم ترین مطالبات پرستاران است.«
از سوی دیگر نســبت تعداد نیروی 
پرستار در مقایسه یا تعداد جمعیت 
بسیار اندک است و این موضوع فشار 
کاری زیــادی را به پرســتاران وارد 
می کند؛ بــدون آنکه بابت این حجم 
کار بیش از استاندارد، حقوق و مزایای 

بیشتری دریافت کنند.
محمد شریفی مقدم معاون توسعه و 
انسانی سازمان نظام  مدیریت منابع 
پرستاری در این باره گفته بود در اروپا 
به ازای هر هزار نفر جمعیت، حداقل 
۱0 یا ۱۱ پرســتار دارند ، ما باید به 
ازای هر هزار نفر، ســه پرستار داشته 
باشیم، اما در حال حاضر به ازای هر 

هزار نفر جمعیت، ۱.5 پرستار داریم.
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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 

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

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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ورود پزشکان بدون مرز با »هماهنگی کامل وزارت اطالعات بود«؟

به دنبال منتفی اعالم شــدن حضور 
تیم پزشکان بدون مرز برای کمک به 
مقابله با کرونا در ایران، روز  چهارشنبه 
ششم فروردین ســعید نمکی وزیر 
بهداشت اذعان کرد: »از دو سه هفته 
قبــل مکاتباتی بــرای ]ورود[ آنها از 
سوی وزارت کشور و امور خارجه شده 
بود و همکاران ما در حوزه بین الملل 
نیز حضور آنها را به عنوان کمک تایید 

کرده بودند«.
این در حالی اســت که روز سه شنبه 
ایسنا خبر داده بود که حضور پزشکان 
بدون مرز »توسط وزارت بهداشت و 
وزارت کشور با هماهنگی کامل وزارت 
اطالعات صورت گرفته «. به گزارش 
ایسنا سازمان مزبور 26 تن کمک به 
ارزش به بیــش از ۹50 هزار یورو را 
به ایران آورده که شــامل »تجهیزات 
کامل بیمارســتانی بــرای 48 تخت 
شامل تجهیزات یک اتاق آی سی یو، 
و یک ژنراتور برق« می شــود )آقای 
نمکی امروز گفته اگر »زمانی ضرورتی 
بود« از این تجهیزات استفاده خواهد 

شد(.
ولی ســاعاتی بعد، خبِر ورود سازمان 
پزشــکان بدون مرز »بــا هماهنگی 
وزارت اطالعــات« از ورودی ایســنا 
حذف شــد. آن هم در شرایطی که 
چهره ها و رسانه های نزدیک به سپاه 
تبلیغات پرحجمی را علیه این سازمان 
به جریان انداخته بودند که عمدتا، بر 
مشکوک دانستن پزشکان بدون مرز از 

نظر امنیتی تمرکز داشت.
برداشت واضحی که از مجموعه این 
نشــانه ها می شد داشت این بود که 
یک بار دیگر، علت اصلی آشــفتگی 
تصمیم گیری، رویارویی دولت های 

موازی در جمهوری اســالمی ایران 
بوده است.

به نظر می رسد که سپاه و دولت حسن 
روحانی هر دو به یک اندازه در تشدید 
بحران کرونا در ایران مقصر بوده اند و 
درمجموع، هیچ یک از آنها نمی تواند 
تقصیر دیگری را در این فقره بیشتر 
از خود بداند. با این حال، ظاهرا میان 
آنها یک تفاوت مشخص وجود دارد و 
آن اینکه در مواقع اختالف، زور یکی 
)سپاه( به وضوح از دیگری )دستگاه 

اجرایی( بیشتر است.
نتیجه آنکه مثال وقتی سپاه پاسداران 
در مورد ســازمان پزشکان بدون مرز 
تصمیمی مــی گیرد، رســانه های 
نزدیک به ســپاه با قدرت کامل هر 
کس که مدافع حضور این ســازمان 
بین المللی است را به اتهامات امنیتی 
متهم می کنند. در حالی که دولتی 
ها، تنها مجــاز به حمله به منتقدان 
جمهوری اســالمی با ایــن اتهامات 
هســتند، اما در جایگاهی قرار ندارند 
که رفتار مشابهی را با منتسبان سپاه 

انجام دهند.
کمابیش به همــان ترتیب که مقام 
های دولتی، همســو با صداوسیما به 
انتقاد تند از شهروندانی می پردازند 
که توصیه های بهداشــتی در مورد 
پرهیز از ســفر و اجتماعات را رعایت 
نمــی کنند -و واقعا هم بســیاری از 
شــهروندان رعایت نمــی کنند- اما 
همین مقام هــا، در ارتباط با گردهم 
آیی های مرتبط با نظامیان با احتیاط 

کامل رفتار می کنند.
مثال وقتــی در میانه بحــران کرونا، 
برای یکی از فرماندهان سپاه مراسم 
تشــییع جنــازه ای با حضــور چند 

به نظر می رسد که سپاه و دولت حسن روحانی هر دو به یک اندازه در تشدید 
بحران کرونا در ایران مقصر بوده اند و درمجموع، هیچ یک از آنها نمی تواند 
تقصیر دیگری را در این فقره بیشتر از خود بداند. با این حال، ظاهرا میان آنها 
یک تفاوت مشخص وجود دارد و آن اینکه در مواقع اختالف، زور یکی )سپاه( 

به وضوح از دیگری )دستگاه اجرایی( بیشتر است.

هزار نفر -و بعضا پرســنل نظامی با 
یونیفورم رســمی- برگزار می شود، 
مهمتریــن واکنــش دولــت گالیه 
بهداشت  وزارت  سخنگوی  توییتری 
اســت که آن هم با پاسخ سخنگوی 
ســپاه در مورد »خودجوش« بودن 
مراسم فیصله می یابد. تنها یک روز 
بعد از تشــییع جنازه، ســپاه مجددا 
»رزمایش یگان های جنگ نوین« را 
در خیابان های اهواز برگزار می کند 
که هرچند موضوع آن »عملیات دفاع 
بیولوژیک و مقابله با ویروس کرونا« 
است، ولی مجددا چند صد نفر دیگر را 
گرد هم می آورد و استاندار خوزستان 

نیز در آن حاضر می شود.
در پــس زمینه این اتفاقــات، نباید 
فرامــوش کرد که از اوایل اســفند با 
تصویب شــورای عالــی امنیت ملی 
و تاییــد آیت اهلل خامنه ای»ســتاد 
ملی مبارزه با کرونا« تشــکیل شده 
که ریاســت عالی آن به عهده رئیس 
جمهور است. همچنین، اعالم شده که 
طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
»همه دستگاه ها« باید از تصمیمات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا تبعیت کنند 
و آقــای خامنه ای اجرای تصمیمات 
این ســتاد را »از لحاظ شرعی« الزم 
االجرا دانسته. به عالوه در 22 اسفند، 

آقای خامنه ای به رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح ایران دســتور داده 
یک »قــرارگاه بهداشــتی و درمانی 
مقابله با کرونا« را تشــکیل دهد که 
»در هماهنگی کامل با دولت و وزارت 

بهداشت و درمان عمل کند.«
در نهایــت اما، خروجــی تمام اینها 
شرایطی بوده که در آن، تیم پزشکان 
بدون مرز تنها پــس از ورود به ایران 
با مجوز دولت متوجه می شــود که 
مطابــق نظــر دولتی مــوازی اجازه 

فعالیت در کشور را ندارد.
ساعاتی پیش، علی ربیعی سخنگوی 
دولــت روحانی در توضیح فقره اخیر 
اعالم کرد: »ســفر پزشــکان بدون 
مرز به ایــران در هماهنگی کامل با 
دســتگاه های ذی ربط صورت گرفته 

است«.
اعالمی که نشــان می دهد چه بسا 
حتی ســخنگوی دولت، بعد از چهار 
دهه حضور در مناســب حکومتی و 
داشتن سابقه حضور در ِسمت هایی 
همچــون معاونــت وزارت اطالعات 
و مســئولیت دبیرخانه شورای عالی 
امنیــت ملی، هنــوز متوجه تعریف 
واقعی »دســتگاه های ذی ربط« در 

جمهوری اسالمی ایران نشده است.
حسین باستانی )بی بی سی(

جنجال بر سر تعطیلی ادارات؛ 
روحانی توهم توطئه دارد

یک نماینده مجلــس در ایران 
می گوید تعطیل نشــدن ادارت 
به دلیل »توهم توطئه« حســن 

روحانی است.

ایندیپندنت فارسی- با گذشت نزدیک 
به 40  روز از اعالم رســمی شــیوع 
کرونا در ایــران و در حالی که حدود 
2000 نفر قربانی این ویروس شده اند، 
مقامــات جمهوری اســالمی هنوز 
نتوانســته اند به نظــری واحد درباره 
تعطیلی موقت ادارات، شــرکت ها و 

مشاغل غیرضروری برسند.
محمود صادقی، نماینــده تهران در 
مجلس شورای اســالمی در حساب 
توییتر خود نوشــت کــه دلیل عدم 
تعطیلی کارمندان دولت، توهم توطئه 

حسن روحانی است.
او در توییت خود نوشته که روحانی 
تعطیلی ادارات را »نقشــه دشمن« 
برای »آســیب رســاندن به اقتصاد 
ایران« می داند و به همین دلیل با آن 

مخالف است.
ز ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران، 
جمــع گســترده ای از متخصصان و 
مقام های سیاســی از حسن روحانی 
خواســته اند که بــرای جلوگیری از 
شیوع کرونا، ادارات، شرکت ها و اماکن 
تجاری را تعطیل و کانون های شیوع 

کرونا را قرنطینه کند.
در پاســخ به این درخواست، حسن 
روحانی در چندیــن نوبت مخالفت 
خود را با وضع قوانین محدود کننده 
اعالم کرده است. از جمله او در جلسه 
دوم فروردین ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا گفت که از روز اول می دانسته 
که »ضدانقــالب« به دنبال تعطیلی 
فعالیت اقتصادی در ایران است: »من 
از روز اول توصیه کردم و در جلسه ای 
گفتم که ضدانقالب -که بعد مدرک 
آن را هم وزارت اطالعات بطور مفصل 

برای ما فرستاد، توطئه اش این است 
که کاری کنــد که در ایــران کار و 
فعالیت اقتصادی تعطیل شــود این 
هدف آنهاست. ما نباید بگذاریم این 
هدف محقق شــود، همه باید کار و 

فعالیت کنیم.«
صبح  سه شنبه در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا تصمیم گرفته شــد تا 
حــدود ۳20 هزار نفــر از کارمندان 
ایــران کــه در پســت های  ادارات 
غیرحســاس قــرار دارنــد تــا ۱5 
به  فروردین ماه به صورت گردشــی 

مرخصی بروند.
پیش تر روحانــی گفته بود که همه 
بخش های دولت در ایام نوروز مشغول 
به کار خواهند بود و وقفه ای در کارها 

پیش نخواهد آمد.
حســن روحانــی در ایــن جلســه 
تعداد کارمندانی که در پســت های 
غیرحساس قرار دارند را 500 هزار نفر 
اعالم کرد و گفت به مسئوالن اجازه 
می دهد تا از یک سوم آن ها به صورت 
دوره ای استفاده شود: »کل کارمندان 
دولت حدود دو میلیــون 450 هزار 
نفر اســت...حدود 500 هزار نفر در 
مشاغلی هستند که می شود یک سوم 
آنها، مشغول کار باشند و دو سوم آنها 
تا ۱5 فروردین سرکار نیایند. بنا شد 
که در این زمینه به طور گردشی این 
کار انجام شــود و همیشه یک سوم 
ســرکار باشند و دو سوم در مرخصی 

باشند تا از این دوران عبور کنیم.«
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سیاست ها و ابزارهای جمهوری اسالمی 
برای مقابله با کرونا

مرزی که بر روی 
»پزشکان بدون مرز« بسته شد

کرونا خبرگزاری ها و فضاهای مجازی 
را به تســخیر خود درآورده اســت. 
سیاســت، اقتصاد و فرهنگ را آلوده 
کرده، کسب وکارهای کوچک، مراکز 
خرید، دانشگاه ها و حتی پارلمان ها را 
تعطیل کرده، کارخانه ها را به حالت 
نیمه تعطیل درآورده و بازارهای بورس 
را آشفته و از آن سو بیمارستان ها را به 
زانو درآورده است. به خصوصی ترین 
گفتگو ها و روابط فردی راه یافته، عید 
ایران و چین را با خود برده و احتماال 
عیــد پاک مســیحیان را هم با خود 

خواهد برد.
در این شرایط اضطرار در اکثر کشورها 
دولت، تحت فشارِ شرایط فوق العاده 
موجود که به تعبیر صدر اعظم آلمان 
و رییس جمهوری ایتالیا با جنگ های 
جهانی قابل قیاس است، اغلب با حذف 
پارلمان هــا در رونــد تصمیم گیری، 
تصمیماتــی حیاتــی  و لحظه آخری 
می گیرد، آن را اجرایی می کند و بابت 

آن مسئولیت می پذیرد.
تصمیماتی که شــاید حدود دو ماه 
پیش برای هیچ کــدام از دولت ها و 
شهروندانشان قابل تصور و قبول نبود. 
بارها، رستوران ها و در بعضی کشورها 
حتی پارک ها بسته شد، حاال بیرون 
رفتن از خانه و مالقات با دوستان در 
یک مکان عمومی می تواند برای یک 
ایتالیایی تا ۳هزار و برای یک آلمانی 
تا 25 هزار یورو جریمه در پی داشته 
باشد. در اسپانیا، بریتانیا و فرانسه هم 
خــروج بی دلیل از خانــه و در هلند 
عدم رعایت فاصله از یکدیگر مشمول 
جریمه می شــود، در جمهوری چک 
حتی اگر کسی بدون ماسک در اماکن 
عمومی دیده شود باید جریمه بپردازد. 
در کنار این سیاســت های داخلی و 
قرنطینه های کامل و نیم بندی که هر 
کدام از این کشورهای اروپایی دیر یا 
زود به آن تن دادند، درخواست کمک 
از سایر کشــورها نیز در دستور کار 
کشورهای آسیب دیده تر مانند ایتالیا 

و اسپانیا قرار گرفت.
ایتالیا با باال رفتن آمار مرگ و میر در 
روزهای اخیر، حــاال باالترین میزان 
فوتی ها بر اثر کرونا را در جهان دارد. 
در پی فشار باال به سیستم بیمارستانی 
در این کشــور و به دنبال درخواست 
کمــک، کمک هایــی از کوبا، چین 
و روســیه دریافت کرد و پزشــکانی 
هــم از این کشــورها راهــی ایتالیا 
شدند، آلمان هم با ارسال تجهیزات 
پزشــکی  و انتقال بیماران به آلمان 
از ایتالیا پشــتیبانی می کند. سازمان 
پزشــکان بدون مرز هــم در برپایی 
سه بیمارســتان در استان لومباردی 
در شــمال ایتالیا با مقامات محلی و 
همکاری  استان  این  بیمارستان های 
کردند. همه این اتفاقات در هماهنگی 
کامل با دولت و با تالش برای تسهیل 
روند کمک رســانی انجام شده است. 
کارهایی که با وجود انجام آنها هنوز 

روند بیماری در ایتالیا کنترل نشد.

کار از قرنطینه گذشته

ایران بر اساس آمارهای رسمی منتشر 
شده در حال حاضر ششمین کشور 
درگیر با کرونا به لحاظ تعداد مبتالیان 
و چهارمین کشــور بر اساس میزان 

مرگ و میر است. 
از ایــن رو در ایران هــم طبعا کرونا 
دغدغــه اصلی مردم اســت. خبرها، 
آموزش هــا و توصیه ها، شــبکه های 
اجتماعی را انباشــته اند. با وجود این 
در اینجا نمی توان به راحتی اقدامات 
دولت یا حاکمیت را لیســت کرد و 
سیاســت اتخاذی آنان را در مقابله با 

این بحران شرح داد.
از اعالم رسمی ورود ویروس کرونا به 
ایران در روز اول اسفند، یک ماه و 5 

روز گذشته  است.
در طی این مدت با وجود تشــکیل 
ستادی با عنوان ستاد مبارزه با کرونا 
در همان روزهای ابتدایی به ریاست 
وزیر بهداشت و تشکیل قرارگاه مبارزه 
با کرونا با دخالت نیروهای مسلح به 
دستور آیت اهلل خامنه ای هیچ راهکار 

یافتن جاسوس از میان پزشــکان، ویروس های جهش یافته از 
میان اقالم اهدایی و مقصر در میان اجنه و سیاستمداران سایر 
کشورها بخش بزرگی از اخبار و اذهان صاحب اختیاران ایران را 
انباشته است. کسانی که به نظر می رسد عالوه بر اینکه ابزار و 
توان و سرمایه اجتماعی ای برای مقابله اصولی و همه جانبه با این 

بال ندارند، حتی عزمی هم برای آن ندارند.

مدونی برای مبارزه با این ویروس ارائه 
نشــد. حتی به فرض وجود سیاستی 
مشخص الاقل می توان گفت که افکار 
عمومــی در جریان این سیاســت ها 
قرار نگرفت. این در حالی اســت که 
مشخصا در این مورد بسیار حساس 
خبررسانی، شــفافیت و شرح دقیق 
راه کارهای احتمالی و نحوه اجرای آن 
به اندازه خود سیاســت های اتخاذی 

مهم و تعیین کننده است.
پرحاشــیه ترین بحــث در مقابله با 
کرونــا، چه در ایــران و چه در میان 
سایر کشورها استفاده از الگوی سفت 
و ســخت و موفق کشور چین، یعنی 
قرنطینه، بود. همه کشورهای درگیر 
به غیــر از ایران و ایــاالت متحده تا 
بحال مجبــور به تــن دادن به این 
راه حــل ناخوشــایند و فلج کننده ی 
اقتصاد شــدند. هر چند در کشوری 
مانند بریتانیا هم چند روزی در برابر 
پذیرش آن مقاومت شد اما در نهایت 

تسلیم شدند.
در ایــران بــا ورود کرونا به قم بحث 

بر سر قرنطینه شــدن این شهر باال 
گرفت، اخبار قرنطینه شدن و محدود 
شــدن موقت عبور و مرور در همان 
روزهای ابتدایی یکی دوبار مخابره و 
تکذیب شد و در نهایت اعالم شد که 

قم قرنطینه نمی شود. 
بــا جابجایی و خروج ویــروس از قم 
و رســیدن آن به اقصی نقاط کشور 
و باالخص درگیر شــدن استان های 
شمالی، گیالن و مازندران، دیگر بحث 
از قرنطینه شدن قم فراتر رفته بود. در 
ادامه هم به خواست مردم و مقام های 
محلی مبنی بر بستن راه های ورود به 
شهرهای شمالی  در روزهای منتهی 
به نوروز وقعی نهاده نشــد و فقط در 
حد چند روز کنترل مختصری روی 
این مســیرها برقرار شد و در نهایت 

همان هم برداشته شد.
در نهایت رییس جمهوری آب پاکی را 
روی دست مردم ریخت و گفت که در 
ایران چیزی به نام قرنطینه نخواهیم 

داشت.
پس از آن هم رئیس ستاد فرماندهی 

مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد که 
کار از کار گذشــته و قرنطینه دیگر 
تاثیری ندارد. این در حالی است که 
به گفته علیرضا زالی رئیس این ستاد 
تهران هنوز به نقطــه پیک بیماری 

نرسیده است.
بــا وجود این و علیرغم اجرا نشــدن 
تمهیدات حاکمیتی استاندارد، مانند 
قرنطینــه و در نظــر گرفتن جریمه 
نقدی، زندان و مراقبت های پلیسی در 
صــورت خروج از خانه و عدم اعالم و 
اجرای سیاست های اقتصادی حمایتی 
مناسب، مدام از مردم خواسته می شود 
که در خانه بمانند و در رســانه های 
رسمی خروج از خانه تقبیح و سرزنش 

می شود.
این در حالی اســت که در مراســم 
تشییع حسین اسداللهی، از فرماندهان 
سپاه پاسداران به رغم خطرات ابتال به 
ویروس کرونا و پروتکل های کشوری با 
حضور هزاران نفر در منطقه وردآورد 

تهران برگزار شد.

کمک می خواهیم یا نه؟

اقــدام دیگــری که در زمــان وقوع 
حوادثی از این دســت طبیعی است 
و ایــران نیز پیش از ایــن در بالیای 
طبیعی مانند زلزله و سیل تجربه آن را 
داشته درخواست کمک از کشورهای 

دیگر است.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران پیش از این در روز 22 اســفند 
در پیامی اعالم کــرد که از صندوق 
بیــن المللی پول کمــک اضطراری 
درخواست کرده است تا ایران بتواند با 
کرونا مقابله کند. رئیس بانک مرکزی 
هم خبر داد که مبلغ درخواستی پنج 
میلیارد دالر بــوده. تابحال خبری از 
پاســخ احتمالی صندوق بین المللی 
پول منتشر نشده است.  با وجود این 
به گفته موسوی سخنگوی وزارت امور 
خارجه، ایران کمک های غیرنقدی از 
چین، ترکیه، امــارات عربی متحده، 
آلمان، فرانسه و انگلیس و کمک های 
نقدی و تجهیزات پزشــکی از ژاپن، 
قطر، جمهوری آذربایجان و روســیه 

دریافت کرده است.
در همیــن حال اما خبــر رد کمک 
پزشکان بدون مرز مستقر در اصفهان 
از ســوی مقامات جمهوری اسالمی 
باعث ایجاد حساسیت ها و واکنش های 

زیادی شد.
پزشــکان بــدون مرز که روز ســوم 
فروردین وارد ایران شده بودند، حاال 
می گویند عملیــات کمک به مقابله 
با کرونای 20۱۹ در شــهر اصفهان 
متوقف شــده اســت. به گــزارش 
بی بی ســی آنها منتظر تایید رسمی 
هستند که بعد از این چه باید بکنند. 
مقامات ایرانــی می گویند، نیازی به 
»نیروهای  توسط  بیمارستان  برپایی 
خارجی« ندارنــد و زمزمه هایی هم 
به گوش می رســد که این پزشکان 

را متهــم به فعالیت جاسوســی در 
ایــران می کنند. علیرضــا وهاب زاده 
مشاور وزیر بهداشــت در توییترش 
نوشــته که »در گــروه اعزامی، هیچ 
متخصص عفونی یــا مرتبط با کرونا 
حضور نداشت. یک پزشک اورژانس 
و میزان کمی تجهیزات مصرفی که 
تولید داخل هم دارد. داروی خاص و 
تحریمی هم نبوده که به کاهش اثرات 
تحریم کمک کند.در شرایطی که ده ها 
بیمارستان صحرایی نیروهای مسلح 
درآماده باشوبســیاری ازبیمارستان ها 
خالی اســت.« آنها کمک های همراه 
ایــن کاروان را ناچیــز و مقدار آن را 

تحقیرآمیز می دانند.
با وجــود این خبرگزاری ایســنا در 
خبــری که بعد از مــدت کوتاهی از 
خروجی آن حذف شــد نوشــت که 
سفر پزشــکان بدون مرز به ایران »با 
هماهنگی کامــل وزارت اطالعات« 
بوده بنابر این گزارش، علیرغم ادعای 
کســانی که میزان کمک ارسالی را 
تحقیرآمیز خواندند سازمان پزشکان 
بدون مــرز 26 تن کمک فرســتاده 
که ابزارهای کامل بیمارستانی برای 
48تخت؛ یک اتاق آی سی یو، و یک 
ژنراتور برق را دربرمی گیرد که ســر 
جمع بیــش از ۹50 هزار یورو ارزش 

دارد.
به گــزارش رادیو فــردا مایکل الیور 
اضطراری  برنامــه   مدیــر  الکاریت، 
سازمان پزشکان بدون مرز در واکنش 
بــه این اتفاق گفته اســت که »ما با 
شــنیدن لغو برنامه های کمکی مان 
توسط جمهوری اســالمی به شدت 
شگفت زده شدیم«. او تاکید کرد که 
درباره این کمک هــا هفته ها قبل با 
مقامات ایران گفت وگو شده و قرار بود 

این هفته فعالیت ها آغاز شود.
الکاریت اعالم کرد که »پزشکان بدون 
مرز آماده هستند اگر در جای دیگری 
از ایــران نیاز به کمــک بود، منتقل 
شوند، یا سریعا از ایران خارج شده و به 
کشورهای دیگر منطقه که درخواست 
فوری برای کمک های پزشکان بدون 

مرز دارند، اعزام شوند«.
این ســازمان همچنین در بیانیه ای 
اعالم کرد که پزشــکان بــدون مرز 
در 70 کشــور فعال هستند و هیچ 
ارتباطی با دولت فرانسه یا هیچ کشور 
دیگری ندارند و برای هزینه های خود 
در ایــران تمامــا از بخش خصوصی 

کمک های مالی دریافت کرده اند.
چنانچــه پیداســت روال مواجهــه 
حاکمــان ایــران با این ویــروس را 
می توان از خالل اخبار ضد و نقیضی 
که مخابره می شود، دریافت. در زمانی 
که کنترل و مقابله با بیماری و سیاست 
اتخاذی برای مقابله با آن دغدغه اصلی 
مشترک مردم و سیاست مداران دیگر 
کشــورهای درگیر است و بحثی اگر 
باشــد در جزییات نحوه اجراســت، 
در ایران به نظر می رســد که نه تنها 
امکان عملی )و حتی تئوریک( اتخاذ 
سیاســتی مدون وجود نــدارد، بلکه 
حتی اولویت هم نیست. در نهایت اگر 
پروتکلی هم وجود داشته باشد، هیچ 

ضمانتی برای اجرای آن نیست.
یافتن جاســوس از میان پزشــکان، 
ویروس هــای جهش یافتــه از میان 
اقــالم اهدایــی و مقصــر در میان 
اجنه و سیاســتمداران سایر کشورها 
بخــش بزرگــی از اخبــار و اذهان 
صاحب اختیــاران ایران را انباشــته 
اســت. کســانی که به نظر می رسد 
عالوه بر اینکه ابزار و توان و ســرمایه 
اجتماعی ای برای مقابله اصولی و همه 
جانبه با ایــن بال ندارند، حتی عزمی 
هم برای آن نداشته و درگیر مبارزه با 
»دشمنان« و »جاسوسان« دست ساز 

خویش اند.
 مهسا محمدی )زیتون(

رضا خندان: از آزادی نسرین ستوده ممانعت می شود

رادیــو زمانه- ویروس جدید کرونا در 
ایران به شــکلی گسترده شیوع پیدا 
کرده و تمام کشور را فراگرفته است. 
زندان ها هم در امان نمانده اند و طبق 
ویروس  شــده،  منتشر  گزارش های 
به آن ها هم ســرایت کرده است. در 
هفته های گذشــته، خانواده زندانیان 
سیاســی و بســیاری از سازمان های 
حقوق بشــری، خواســتار آزادی یا 
اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی 
شده اند، اما قوه فضاییه تاکنون تنها با 
مرخصی تعداد محدودی از زندانیان 

سیاسی موافقت کرده است.
نسرین ســتوده، وکیل دادگستری و 
فعال حقوق بشــر محبوس در زندان 
اوین هم که روز دوشــنبه 26 اسفند 
با انتشار بیانیه ای در اعتراض به عدم 
موافقت بــا مرخصی تعــداد زیادی 
از زندانیان سیاســی، همراه با ناهید 
بهشید اعتصاب کرده بود، همچنان 
بدون اعطــای آزادی یا مرخصی در 

زدان به سر می برد.
رضا خندان، همســر نسرین ستوده 
در گفت وگو با زمانــه درباره آخرین 
او  وضعیت همســرش می گوید که 
روز جمعه اول فروردین بعد از آزادی 
ناهید بهشید، از هم بندی های نسرین 
ستوده، به اعتصاب غذای خود پایان 
داده است. به درخواست های آنها برای 
آزادی نسرین ستوده اما هیچ پاسخی 

داده نشده است.
به گفتــه رضا خندان اعتصاب غذای 
نسرین ستوده به صورت محدود بوده 
اعتصاب  است: »ایشــان روز جمعه 
غذایشان را شکستند، دلیلش این بود 
که دو روز قبل از شکســتن اعتصاب 

غذا تمــاس گرفتند و گفتند که این 
بار اعتصاب غذای ما محدود بوده. در 
واقع اعتصاب غذا از آنجا آغاز شد که 
از مرخصی خانم بهشــید جلوگیری 
به عمل آمد چون ســن باالیی دارند 
و به طبع شــرایط زندان هم برایشان 
ســخت تر بود، تصمیم گرفته بودند 
اعتصاب کنند امــا اعتصاب  محدود 
بود و با آزادی ایشــان روز جمعه اول 
عید هم ایشان و هم بندی دیگرشان، 
خانم رضوانه خان بیگی که پیوســته 
بودند به این دو نفر، اعتصاب  خود را 

شکستند.«
رضا خندان تأیید می کند که با وجود 
درخواست ها و نامه نگاری های متعدد، 
هیــچ تغییری در وضعیت نســرین 
ســتوده داده نشده اســت و تاکنون 
خبــری از موافقت با آزادی یا اعطای 

مرخصی به او نیست.
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضاییه، روز 2۹ اسفند ماه اعالم کرد 
حدود ۱0 هزار زندانی مشــمول عفو 
رهبری خواهند شد که بیش از یک 
دوم این تعداد )یعنی حدود پنج هزار 

نفر( زندانیان امنیتی هستند.

با توجه به اینکه امکان بررسی صحت 
این ادعا وجــود ندارد، امــا در طی 
هفته های گذشته تعداد محدودی از 
زندانیان سیاسی-امنیتی موفق شدند 
بــه مرخصی بیایند یــا از زندان آزاد 

شوند.
شــیرین عبادی، حقوقــدان و برنده 
جایزه صلح نوبل، پیشتر در گفت وگو 
با زمانه، با اشاره به اعزام به مرخصی 
برخــی افراد دخیــل در پرونده های 
مربوط به اختالس در کشور و ممانعت 
از به مرخصی رفتن نسرین ستوده و 
نرگس محمدی از سوی قوه قضاییه، 
گفته بود: »ما در روزهای اخیر شاهد 
این هستیم که دختر آقای نعمت زاده 
یعنی شــبنم نعمت زاده که به جرم 
احتکار دارو و اختالس به 20 ســال 
حبس محکوم شده، می تواند از حق 
مرخصی اســتفاده کند یا در نمونه  
دیگر، حســین فریدون، برادر رئیس 
جمهوری ایران که به اتهام اختالس 
در دادگاه به شش سال حبس محکوم 
شــده به مرخصی اعزام شــده است 
اما زندانیان سیاسی همچون نرگس 
محمدی و نسرین ستوده همچنان از 

مرخصی محروم مانده اند.«
رضا خندان، همسر نسرین ستوده هم 
صدور بخشنامه های رئیس قوه قضاییه 
را بیشتر تبلیغاتی می داند، چرا که بر 
اســاس قانون زندانیان بعد از سپری 
کردن نصف مدت زمان حبس خود 
بایستی مشمول آزادی مشروط شوند، 
اما عمال بســیاری از زندانیان بعد از 
سپری کردن این دوران همچنان در 
زندان مانده اند و عفو هم شامل حال 

آنها نشده 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«

علی کشتگر

کرونا و زوال عقل
 در جمهوری اسالمی

در خودکامگی های سلطانی همواره برای شرایط سختی که 
سلطان به دلیل بیماری و سالخوردگی به زوال عقل دچار 
می شد ، ساز و کارهایی تدارک دیده شده بود. در آن شرایط 
شــاهزادگان و زعمای قوم در مشــورت با هم برای ادامه 
مملکت داری و حفظ شیرازه امور به دنبال چاره می گشتند 
و راهی می یافتند؛ اما در حکومت جمهوری اسالمی همه 
افراد و نهادهایی که باید در صــورت بی کفایتی و یا زوال 
عقل رهبر او را کنار بگذارند و کسی یا شورایی را به جای او 
برگمارند از هرگونه ظرفیت و ابتکار عمل تهی شده اند و به 
نظر می رسد تا زمانی که خامنه ای نفس می کشد حتی در 
صورت ابتال به جنون نیز نه فقط کاری ازدست شان ساخته 
نیست بلکه خود را موظف می دانند که هرگونه یاوه گویی و 

هر اقدام او را تایید کنند.
هنگامی که مخاطب، رهبر جمهوری اسالمی را مشغول ارائه 
تحلیل درباره علت اپیدمی کرونا در ایران و احتمال دخالت 
آمریکا در ارسال ویروس مخصوص ژنتیک ایرانی می بیند، 
طبیعی اســت که از خود بپرسد آیا از مسئوالن حکومت 
کسی پیدا می شود که با این نگاه خطرناک مخالفت کند 
و بــه او تذکر دهد که ای »رهبر بابصیرت«! این چه حمله 
بیولوژیکی اســت که خود آمریکا و متحدان آن هم قربانی 
آن شده و می شوند؟ و مگر آمریکا اگر بخواهد نمی تواند با 
بمب و موشک جمهوری اسالمی را کن فیکون کند که به 
چنین اقدام هولناک و احمقانه ای که همه دنیا قربانی آن 

هستند دست بزند؟
چنین تحلیلی مثل همیشه مسئولیت ندانم کاری و بی لیاقتی 
رژیم در عدم اقدامات الزم برای کنترل و مهار بیماری را دور 
می زند و همه چیز را به گردن آمریکا می اندازد. خامنه ای اگر 
مثل دیگر رهبران جهان بپذیرد که این اپیدمی یک بالی 
طبیعی است آن وقت ناچار است مثل همان رهبران قبول 
مسئولیت کند و در برابر تاخیرهای مرگبار حکومتش در 
اعالم بیماری و قرنطینه کردن قم و دیگر شهرهای مبتال، 
که به شرایط کنونی انجامیده پاسخگو باشد. اما اگر این یک 
»اقدام جنگی دشمن« باشد و همانگونه که او مدعی است 
هم آمریکا و هم جن های رؤیت نشــدنی متحد آمریکا در 
این اپیدمی نقش فعال داشته باشند، آن وقت مثل همیشه 

می تواند از مسئولیت و خطاهایش فرار کند.
نکتــه مهم دیگر در ایــن میان، رفتــار غیراخالقی رهبر 
جمهوری اســالمی است؛ رد پیشــنهاد کمک آمریکا به 
پرسنل بیمارستانی و کادر درمانی کشور اوج بی مسئولیتی 
و بــی احترامی او به ایرانیان را نشــان می دهد. او خودش 
در قرنطینه اســت و از هر مواهبی برخوردار؛ اما پرستاران 
و پزشــکان ایثارگر که جان خود را بــرای مردم به خطر 
انداخته اند نباید از کمک پیشنهادی آمریکا برخوردار شوند. 

روزی که ایران بحران کرونا را پشــت سر گذارد 
نخستین پرسش مردم از مسئوالن جمهوری اسالمی 
این خواهد بود که پنهان کاری و بی لیاقتی حاکمان، 
جان چند تن از مردم را گرفته و چقدر از زندگی ها 
را قربانی کرده است؟ در آن روز اگر خامنه ای هنوز 
زنده باشد باید پاسخ دهد به پرسشی که فرار از آن 

هرگز به سادگی فرارهای گذشته نیست.

در چنین شرایطی اگر او بهره ای از شرافت و انسانیت داشت 
خود از آمریکا تقاضای کمک می کرد.

دیگر پیامد خطرناک این نگاه بیمار آن است که اگر آمریکا 
دســت به چنین اقدامی علیه ایران زده جمهوری اسالمی 
البد نباید دســت روی دست بگذارد؛ بلکه باید با قدرت به 
آمریکا پاسخ داده شود و البد از هم اکنون باید ارتش و سپاه 
به فکر طراحی یک حمله انتقامی به آمریکا و یا به متحدان 
منطقه ای آن باشــند! مگر آنکه رهبر به این نتیجه رسیده 
باشــد که در برابر این هولناک ترین حمله آمریکا باید راه 

تسلیم و رضا را برگزیند.
از فقهای ســالخورده و از دنیا بی خبــر مجلس خبرگان 
نمی توان انتظار داشت که این نگاه بیمارگونه خامنه ای را 
زیرسوال ببرند؛ اما مدیران و فرماندهان تحصیل کرده و کم 
و بیش آشنا به امور جهانی قاعدتا نباید این حرف ها را باور 
کرده باشند. با این همه آیا از آنان نیز نمی توان انتظار داشت 

که علنا با حرف های خامنه ای به مخالفت برخیزند؟
چهره های شاخص و به حاشیه رانده شده ی اصالح طلب و 
میانه رو نظرشان در این باره چیست؟ آنانکه اکثرا در جریان 
سرکوب وحشیانه اعتراضات تهیدستان جانب خامنه ای را 
گرفتنــد و در هم زبانی با او اعتراضــات مردم را تحریکات 
دشــمن و اقدامات اشرار جلوه دادند آیا امروز حاضرند این 
یاوه ها را که عواقب آن، قطعا درد و رنج های بیشــتر برای 
مردم ایران به ارمغان می آورد به چالش بکشند؟ آیا در میان 
آنان کسی هســت که نهیب بردارد: هذیان گویی و نسبت 
دادن اپیدمــی به آمریکا و اجّنه، راه و چاره درمان دردها و 

برون رفت از شرایط خطرناک جامعه ایران نیست؟
روزی که ایران بحران کرونا را پشــت سر گذارد نخستین 
پرسش مردم از مسئوالن جمهوری اسالمی این خواهد بود 
که پنهان کاری و بی لیاقتی حاکمان، جان چند تن از مردم 
را گرفته و چقدر از زندگی ها را قربانی کرده اســت؟ در آن 
روز اگر خامنه ای هنوز زنده باشد باید پاسخ دهد به پرسشی 

که فرار از آن هرگز به سادگی فرارهای گذشته نیست.

دفتر وزیر اطالعات 
راه اندازی بخش مقابله با اجنه را تکذیب کرد

رادیو زمانه- در شــبکه های مجازی 
خبری دســت به دست می شود: بعد 
از سخنرانی رهبر جمهوری اسالمی 
درباره دالیل شــیوع کرونا در ایران، 
وزارت اطالعات بخشی را برای مقابله 
با اقدامات اجنه راه اندازی کرده است. 
دفتر وزیر اطالعات این خبر را تکذیب 

کرد.
دانشــجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
ایران )ایسنا( چهارشنبه 6 فروردین 
یک منبع آگاه در دفتر وزیر اطالعات 
گفت: »خبر منتشر شده در خصوص 
راه اندازی بخشی در وزارت اطالعات 
جهت مقابله با اقدامات اجنه، جعلی و 

غیر واقعی است«
این منبع آگاه برای مســتند کردن 
سخنان خود گفت: » وزیر اطالعات 
تاکنون مصاحبه ای در این زمینه انجام 

نداده است.«
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 
شنبه ۳ فروردین طی سخنانی که از 
صدا و ســیمای جمهوری اســالمی 
ایران پخش شد ادعا کرد که ویروس 
کرونا در آمریکا ساخته شده و احتمال 
داد که ممکن اســت آمریکا در صدد 
ارسال دارویی برای »گسترش بیشتر 
بیماری« یا »ماندگار شدن ویروس« 
باشد. خامنه ای حتی این ادعا را مطرح 
کرد که ممکن است نوعی از ویروس 

کرونا صرفاً برای ایران ســاخته شده 
باشد.

رهبر جمهوری اســالمی در فرازی از 
این سخنان با تکیه بر قسمتی از آیه 
۱۱2 سوره  انعام به احتمال همکاری 
جن و انس در شــیوع کرونا در ایران 
هم اشاره کرد: »هم دشمنان جّنی هم 
دشمنان انسی وجود دارند و اینها به 
هم کمک هم می کنند، سیستم های 
اطالعاتی خیلی از کشورها علیه ما با 

همدیگر همکاری می کنند.«
خبرگــزاری  فارس بــرای القای این 
معنا مستندی منتشــر کرده است 
با عنوان »انســان و جــن«. در این 
محمدی  رضا  مستند حجت االسالم 
که در مســائل مربوط به جن و انس 
صاحب نظر اســت می گویــد: »جن 
موجــودی اســت مثل انســان اما 
دوبعدی، مکلف مانند انســان، زن و 
ماده و با انســان ارتباط دارد اما این 

ارتباط به هیج وجه به صالح نیست:
محمــدی پیــش از ایــن در برخی 
برنامه های صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی توصیه کرده بود که امکان 
ازدواج جن با انســان وجود دارد اما 
انسان ها باید مراقب باشند چون این 

ازدواج خطرناک است.
در سیاست داخلی ایران نخستین بار 
در سال ۱۳۹0 با خانه نشینی محمود 

احمدی نژاد بحث ارتباط با رماالن و 
جن گیران مطرح شد.

حســین فدایی، رئیس دفتر بازرسی 
رهبر جمهوری اســالمی گفته بود: 
»اجنــه  امــروز نیز در دنیــا زندگی 
می  کنند که داســتان آنهــا در قرآن 
مفصل آمده است و سخن از توانایی 
آنها بسیار است.آنها طبق آیات  قرآن 
علیه انبیا توطئه می کردند، لذا شاید 
این جریــان انحرافی ]احمدی نژاد – 
مشایی[ با توسل به بعضی از افرادی 
کــه از طریق راه باطل، فســادانگیز 
و  انحرافی به برخــی توانمندی های 
ماورائی رسیدند، سوءاستفاده می کنند 
و جاذبه های این گروه توانسته تأثیری 
روی برخی افراد  بگــذارد و حمایت 

ایشان را جلب کند.«
صادق آملی الریجانی، رئیس ســابق 
قوه قضائیــه و رئیس کنونی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام هم در بیان 
همین معنا و در تکرار همین اتهامات 
گفتــه بود: »عقیــده  این ها این گونه 
اســت که در روابط با نامحرم آزادند، 
در تماس با روشنفکران سکوالر و گاه 
ملحد و پریدن با آن ها آزاد هســتند، 
 در رجوع به جن گیــر و رمال آزادند، 
با دراویش آزادند، آیا این است حدود 

الهی؟ این است حرمات الهی؟«

»آیا رژیم ایران 
از بحران کرونا جان سالم به در خواهد برد؟«

رادیو بین المللی فرانسه- »ژان-پییر 
فیلیو«، مّورخ و کارشناس فرانسوی 
مســائل خاورمیانه و جهان عرب در 
مطلبی که در صفحۀ اینترنتی نشریۀ 
»لوموند« منتشر کرده، پرسیده است 
که »آیــا رژیم ایران از بحران ویروس 
کرونا جان سالم به در خواهد برد؟« در 
پاسخ به این پرسش ّمورخ فرانسوی 
گفته اســت که بحران کرونا در ایران 
بخشی از بحران بی اعتمادی و شکاف 
بی ســابقه میان رژیم اسالمی ایران 
و مردم این کشــور است و حکومت 
اســالمی ایران می کوشد با تشدید 
بحران مناســبات خود بــا آمریکا و 
نسبت دادن منشــاء تمام مشکالت 
داخلی کشور به تحریم های واشنگتن 
تا حدودی از شــدت انتقادهای تُند 

مردم ناراضی بکاهد.
»ژان-پییــر فیلیو« ایــن راهبرد را 
ناکافی و غیرمؤثر می داند و می گوید 
که شــوک حاصله از بحران ویروس 
کرونا برای رژیم جمهوری اســالمی 
ایران تازه پس از پایان یافتن این بال 
نمودار خواهد شد و در آن روز »لحظۀ 
حقیقت برای رژیم جمهوری اسالمی 

ایران دهشتناک خواهد بود.«
مّورخ فرانسوی علت اصلی چنین پی 
آمــدی را تالش جمهوری اســالمی 
ایران برای پنهــان کردن »مدیریت 
فاجعه بار« خود در مواجهه با ویروس 
کرونــا دانســته و افزوده اســت که 
با پنهانکاری  ایران  حکومت اسالمی 
های خود از همان آغاز دربارۀ بحران 
ویروس کرونا در کشــور حتا »کادر 
درمانی ایــران را در فقــدان تدابیر 
حفاظتی به عامل مهم اشاعۀ ویروس 

در کشور تبدیل کرد.«
»ژان-پییر فیلیو« افزوده است که آیت 
اهلل های حاکم بــر ایران در آغاز حتا 
به جای بستن اماکن زیارتی شیعیان 
کشور به ویژه حرم حضرت معصومه 

در قم و حرم امام هشتم شیعیان در 
مشهد آنها را به عنوان مأمن و پناهگاه 
در مقابل ویروس کرونا معرفی کردند 
و به این ترتیب همیــن اماکن را به 
مرکز اصلی شــیوع کرونا در کشــور 
تبدیــل نمودند و با ایــن اقدام البته 
»ضربۀ جبران ناپذیری« به حقانیت 
سیاسی و مذهبی شــدیداً تضعیف 

شدۀ خود وارد آوردند.
»ژان-پییــر فیلیو« گفته اســت که 
مقامات ایــران تنها در نوزدهم فوریه 
گذشــته از وجود دو مــورد ابتالء به 
ویروس کرونا در شــهر قم ســخن 
گفتنــد، در حالی که »اپیدمی کرونا 
بسیار پیشــتر از این تاریخ در شهر 
قم شــیوع یافته بــود« جایی که به 
گفتۀ مّورخ فرانسوی »هفتصد طلبۀ 
چینی ســکونت دارند و ساالنه دو و 
نیم میلیون زائر و گردشــگر خارجی 
فیلیو«  »ژان-پییر  دربرمی گیرد.«  را 
یادآور می شود که ده درصد از بیست 
میلیون مســلمان چینی را شیعیان 
تشــکیل می دهند. او می گوید در 
حالی که عربستان ســعودی زیارت 
اماکن مســلمانان جهان را در مکه و 

مدینه تا اطــالع ثانوی تعطیل کرد، 
جمهوری اسالمی ایران تنها در بیست 
و هفتم فوریه بــه ضدعفونی کردن 
حرم امام رضا آنهم به شیوه ای کاماًل 
تبلیغاتی مبادرت کرد و باالخره تنها 
در شــانزدهم مارس گذشته اماکن 
مذهبی قم و مشهد را به روی زائران 

بست.
»ژان-پییر فیلیو« ســپس به بحران 
بی سابقۀ بی اعتمادی مردم ناراضی 
ایران نسبت به حکومت اسالمی ایران 
به ویژه پس از سرکوب اعتراض های 
آبان ماه و ســاقط شــدن هواپیمای 
مســافربری اوکرائینی اشــاره کرده 
و افزوده اســت که ایــن بحران بی 
اعتمادی اکنون در نتیجۀ »نابخردی 
جنایتکارانۀ« حکومت اسالمی ایران 
در مقابله بــا ویروس کرونــا به اوج 
رسیده به ویژه اینکه دو آستان قدس 
قم و مشــهد، یعنی دو کانون اصلی 
اپیدمی کرونــا در ایران، دربرگیرندۀ 
بنیادهــای ثروتمندی هســتند که 
همگــی منابع درآمدهــای هنگفت 
رهبران رژیم مذهبی ایران به شــمار 

می روند.
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جمشید فاروقی

تئوری توطئه، حمله بیولوژیکی
 یا پوششی برای اهمال کاری

شبحی در جهان در گشت و گذار است: شبح ویروس بیماری 
کرونا. ویروسی که بر بستر سهل انگاری و اهمال کاری فربه 
شده است. شــبحی که جان مردم را به مخاطره افکنده، 
اقتصاد را به بحران کشیده و تبدیل به چالشی برای سیاست 

در جهان شده است.
هرگاه سخن از توطئه به میان می آید، گوش ها تیز می شود. 
پای استدالل که بلنگد، بازار توجیه رونق می یابد. یکی از 
شیو ه هایی که سیاست برای توجیه خطاهای سیاستمداران 
اختراع کرده، تئوری توطئه است. ابزاری قدیمی که هر بار با 

چهره ای جدید و با بهانه ای نو به کار گرفته می شود.
این بار نوبت به حمله بیولوژیکی رسیده است. ادعایی که 
آخرین بار، توسط آیت اهلل خامنه ای مطرح شد. گرچه که 
ابتکار چنین ادعایی در کارنامه رهبری جمهوری اسالمی 

ثبت نشده است.
تئوری توطئه پرونــده ای طوالنی دارد. اما از زمان پیروزی 
انقالب فرانسه بهره گرفتن از تئوری توطئه گسترش یافت. 
کم نبودند کسانی که پس از پیروزی انقالب فرانسه مدعی 

شده بودند که کار کار فراماسونری بوده است.
پس از آن، نوبت به کســانی رســید که تالش داشــتند 
جنایــات ناسیونال سوسیالیســت ها در آلمــان را با طرح 
»افسانه هولوکاست« کم رنگ کرده و همه چیز را به حساب 
توطئه یهودیان بنویســند. محمود احمدی نژاد از منظری 
دیگر، یکی از چهره هــای متاخر طرح چنین تئوری بوده 

است.
سرانجام نباید استفاده گسترده از تئوری توطئه درباره حمله 
تروریستی یازدهم سپتامبر را از یاد برد. بهره گرفتن از این 
تئوری اکنون به بیماری کرونا و شیوع بیماری کووید-۱۹ 

رسیده است.

کرونا و تئوری توطئه

آبشخور تئوری توطئه یکی نادانی و ناآگاهی است و دیگری 
غرض و مرض. ناشــناخته بودن بیماری کووید-۱۹ زمینه 
را برای شــایع و گمانه زنی مهیا کرده است. هر چه پدیده 

ناشناخته تر باشد، فضا برای تئوری توطئه مساعدتر است.
شــبکه های اجتماعی هم زمین مناسبی برای پرورش بذر 
اخبار کذبی است که یا از ناآگاهی برخاسته اند یا از تعمدی 
سیاسی. تئوری توطئه درباره شیوع بیماری کرونا در چنین 

فضایی شکل می گیرد.
مهم فهم این موضوع اســت که شیوع اخبار کذب درباره 
ویروس کرونا از شــیوع خود این ویروس گسترده تر بوده 
است. به عنوان نمونه، دامنه پخش و نشر اظهارات ترامپ 
درباره ویروس کرونا در شــبکه توییتر گسترده تر از شیوع 

جهانی این ویروس واگیردار بوده است.
در کارزار سیاسی برخاسته از شیوع شتابان ویروس کرونا، 
انگشت رهبران ناکارآمد متوجه دشمن می شود و هر کس 
می کوشــد خود را قربانی توطئه ای شیطانی ببیند که از 

سوی خصم مهندسی و هدایت شده است.
موضوع به ایران که می رســد، کنار دشمنان پای اجنه هم 
به میان می آید. خوف ناشــی از هم دستی اجنه و دشمن، 
بستر را برای پوشش اهمال کاری ها و سهل انگاری ها فراهم 

می کند.

ویروس کرونای مخصوص ایرانیان

آیت اهلل خامنه ای در ســخنرانی نوروزی خود به مهم ترین 
موضوع روز ایران و جهان، یعنی به موضوع شــیوع شتابان 

ویروس کرونا پرداخت.
خامنه ای در سخنرانی خود نه تنها از حمله بیولوژیکی از 
سوی آمریکا سخن گفت، بلکه از روابط نامشروع و پنهان 

بین شیطان بزرگ و اجنه نیز پرده برگرفت.
رهبر جمهوری اسالمی حتی گامی فراتر نهاده و مدعی شد 
که آمریکا در این حمله بیولوژیکی ویروسی را پدید آورده 
که دقیقا با ویژگی هــای ژنتیکی ایرانیان همخوانی دارد و 

سالحی است مهندسی شده علیه ملت ایران.
فردای روز ســخنرانی نوروزی آیت اهلل خامنه ای، نوبت به 
نصراهلل فتحیان، مدیر هماهنگی دســتگاه های اجرایی در 

ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا می رسد.
خبرگزاری رســمی جمهوری اسالمی »ایرنا« روز دوشنبه 
چهــار فروردین )2۳ مارس( به نقل از »ســردار فتحیان« 
نوشته است که »دانشمندان در ایران در حال بررسی حمله 
بیولوژیک بودن کرونا علیه ملت هستند و حتی این مساله 
در حال بررسی است که ویروسی علیه ایرانیان ساخته شده 

باشد.«
ویروس کرونا از همان ابتدا همچون سایر علت های بحران زا 
در ایران در رده مسائل امنیتی قرار می گیرد و مقابله با آن 
به »موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت« سپرده 

می شود.
»ســردار فتحیان« در دفاع مقدس علیــه ویروس کرونا 
مسئول مقابله با حمالت بیولوژیکی می شود و اعالم می کند 
که »فرضیه حمله بیولوژیک ویروس کرونا علیه ایرانیان در 

حال بررسی است و احتمال آن رد نشده است. «
سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
حتی از »آرایش جنگی« سپاه در برابر ویروس کرونا سخن 
می گوید. این رشته ادامه می یابد تا علی خامنه ای پای اجنه 

را نیز به میدان رزم باز می کند.

ویروس کرونا، از تام کاتن تا علی خامنه ای

ابتکار اســتفاده از تئوری توطئه اما با کسان دیگری بود. 
تام کاتن، ســناتور جمهوریخواه ایالــت آرکانزاس در بین 
سیاســتمداران نخستین کســی بود که مدعی شده بود 
ویروس کرونا یک ســالح بیولوژیکی است که چین تولید 

کرده است.
این ســناتور در ادامه ادعای خود گفته بود که ویروس در 
آزمایشــگاهی در نزدیکی بازار شهر ووهان چین در دست 
تولید بوده، اما به علت خطای مسئوالن آزمایشگاه به بیرون 

راه پیدا کرده و در ووهان منتشر شده است.
پس از آن، دیگر مســئوالن آمریکا نیــز برخالف موازین 
دیپلماتیک ادعاهای مشابهی کرده اند. مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا ویــروس کرونا را »ویروس ووهان« نام 
نهاده و دونالد ترامپ حتی از »ویروس چینی« سخن گفته 

است.
بازی با تئوری توطئه را پیش از همه والدیمیر ژیرینفسکی 
آغاز کرده بود. نایب رئیس دوما )مجلس قانونگذاری روسیه( 
در همان ماه ژانویه مدعی شده بود که ویروس کرونا »فتنه« 
آمریکا است و آمریکا را مسئول نشر این ویروس در چین 

اعالم کرده بود.
پس از آن نوبت به ژائو لیجیان رســید. سخنگوی وزارت 
امور خارجه چین در یک پست توییتری از احتمال تولید 
این ویروس توسط ارتش آمریکا سخن گفته بود. موضوعی 
که تنش دیپلماتیک بین آمریکا و چین را در پی داشــت. 
روزنامه اسپوتنیک در همان موقع خبر از احضار سفیر چین 

در آمریکا داد.

در عــراق نیز مقتــدی صدر، از رهبران شــیعیان عراق و 
همچنین برخی از نمایندگان »دولت اسالمی« )داعش( نیز 
پیش از حسین سالمی یا نصراهلل فتحیان و علی خامنه ای 

ادعای مشابهی کرده بودند.

دانشمندان چه می گویند؟

نکته جالب اینجاســت که تئوری توطئه بیشــتر از سوی 
رهبران آن دســته از کشــورهایی مطرح می شود که به 
علــت احتمال تعلل در مقابله با ایــن ویروس مورد انتقاد 
هســتند. برخالف چین، برزیل، روسیه، ایران و آمریکا که 
برای توضیح شیوع شتابان بیماری کرونا، تلویحا یا آشکارا 
متوســل به تئوری توطئه شده اند، چنین مباحثی در بین 

سیاستمداران کشورهای اروپایی دیده نمی شود.
الزم به یادآوری اســت که بیشترین تعداد قربانیان کرونا 
در حال حاضر متعلق به کشــور ایتالیا است. موارد تایید 
شده شــیوع بیماری کرونا در کشورهای اسپانیا، فرانسه و 
آلمان نیز افزایش زیادی یافته اســت. به رغم آن، رویکرد 
سیاستمداران این کشورها متوجه توصیه های دانشمندان 

و ویروسشناسان است.
دو هفته پیش، نشریه تخصصی »نیچر مدیسین« مقاله ای 
منتشر کرد و در آن مقاله به فرایند طبیعی پدید آمدن این 

ویروس و شیوع آن پرداخت.
این مقاله را کریستیان اندرسن نوشته و در نشریه تخصصی 
»اســکریپس« منتشر کرده است. نویســنده این مقاله با 
تحلیل ژنوم ویروس کرونا ثابت کرده است که توالی ژنتیکی 
این ویروس همانند دیگر ویروس های کرونای شناخته شده 
بوده و از این منظر مشخص می شود که ویروس جدید کرونا 
از فرایندی طبیعی پدید آمده و نقش انســان در تولید آن 

دیده نمی شود.
الزم به یادآوری است که توالی ژنوم ویروس جدید کرونا به 
دیگر انواع ویروس های شناخته شده کرونا نظیر »سارس« 
و »مرس« شبیه بوده و از این رو حکایت از تکاملی طبیعی 

دارد.
از ایــن رو می توان بــه صراحت گفت کســانی که برای 
شــیوع بیماری کرونا به تئوری توطئه پنــاه می برند و از 
جنگ بیولوژیکی و حتی ژنتیکی سخن می گویند، باید به 

انتقاد های مردم پاسخ گویند.
در ایران، مردم برای فهم علت شیوع بیماری کرونا نیاز به 
»اجنه« یا ادعاهای بدون ســند درباره حمالت بیولوژیکی 
ندارند. آن ها مایلند بدانند که چرا قم قرنطینه نشــد؟ چرا 
مراکز و اماکن مذهبی تعطیل نشدند و چرا ماهان ایر پس 
از شیوع گسترده بیماری کرونا در ووهان و چین، پروازهای 

خود به این کشور را متوقف نکرد.

دنیای پسا کرونا و چالش همه گیری شایعه پراکنی
نشر شایعات بی اساس در مورد بیماری کرونا، جوامع بشری را به وحشت می کشاند

همزمان با شــیوع پرشتاب ویروس کرونا که سالمتی 
بشر را در سراسر جهان به خطر انداخته است، جامعه 
بشــری شاهد پدیده تأســف آور دروغ پراکنی و همه 
رسانی اطالعات نادرســت شده است، به ویژه این که 
شبکه های اجتماعی زمینه اطالع رسانی را برای همه 
ای افــراد فراهم کرده و هیچ محدودیتی برای کنترل 

اطالعات منتشر شده وجود ندارد.
شاید برخی این مسئله را گزاف گویی و مبالغه توصیف 
کنند، اما واقعیت اوضاع نشــان مــی دهد که میزان 
نشر خبرهای دروغین و شایعات بی اساس به صورت 
فزاینده در حال گســترش است و در برخی از جوامع 
بشری مانند لبنان، انتشار پرشتاب خبرهای نادرست 
تأثیر شگرفی در تحوالت سیاســی و اقتصادی اخیر 
داشته اســت و حتی در مواردی منجر به درگیری و 

تنش میان گروه های مختلف شده است.
در پی شــیوع ویروس کرونا در ایتالیا، شــایعات بی 
اساسی در شبکه های اجتماعی و در برخی از رسانه ها 
منتشر شده است مبنی بر این که ایاالت متحده سعی 
می کند ایتالیا را به دلیل امضای موافقت نامه با چین 
در پروژه اقتصادی راه ابریشم، مجازات کند، بدین معنی 
که ایاالت متحده در توطئه انتشار سریع ویروس کرونا 

در ایتالیا نقش دارد.
در فرانســه، صدها هزار نفر در حال پخش ویدیوهای 
هستند که در مورد مدارک معتبری صحبت می کنند 
مبنی بر این که ویروس کرونا در سال ۱۹۹5 در یکی از 
آزمایشگاه های فرانسه تولید شده است و البته پیش از 
این، مطرح شدن تئوری توطئه در مورد تولید و انتشار 
ویروس کرونا، واشنگتن و پکن را در رویارویی و تبادل 

اتهامات متقابل قرار داد.
از هنگام تبدیل شدن پدیده انتشار خبرهای جعلی به 
یک چالش بزرگ جهانی در بیش از ۳ ســال گذشته، 
صدها میلون دالر برای جلوگیری از گسترش این پدیده 
مخاطره آمیز هزینه شده است و نهادهای مختلفی در 
سراسر جهان سعی دارند مانع انتشار خبرهای دروغین 
شوند، اما چنانچه به نظر می رسد، تمامی تالش های 
انجام شــده تا کنون نتوانسته است، به موفقیت قابل 

ذکری دستیابی پیدا کند.
البته مشکل اساســی در این مسئله، شیوه تفکر غیر 
منطقی افرادی است که خبرهای دروغین و شایعات 
بی اساس را دریافت می کنند و بدون این که توجهی 
به واقعیت ها کنند، به صحت آن ها اعتماد می کنند و 
هر گونه خبر و شایعه را که دریافت کنند، بالفاصله به 

نشر و پخش آن می پردازند.
به رغم این که برخی از شــرکت هــای بزرگ جهان 
همچون گوگل و فیس بوک، تالش های را به منظور 
جلوگیری از نشر خبرهای دروغین آغاز کرده اند اما این 
تالش ها تا هنوز موفقیت چندانی کسب نکرده است، 
یکی از گزارش های منتشر شده توسط گروه تحقیقاتی 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( نشان می دهد 
که تالش های انجام شده برای محدود کردن خبرهای 

دروغین در سراسر جهان با شکست رو به رو است.

شــماری از دانشگاه ها و مراکز پژوهشــی در ایاالت 
متحده که تحقیقاتی را در مورد تأثیر خبرهای دروغین 
در نتایج انتخابات ریاست جمهوری انجام دادند، بدین 
نتیجه رسیده اند که اغلب تالش های که در راستای 
جلوگیری از پخش اطالعات نادرســت صورت گرفته 

است، نتیجه ای در پی نداشته است.
اکنون آیا ممکن اســت بحران شــیوع بیماری کرونا، 
تأثیــری در کاهش پخش خبرهای دروغین در جهان 
داشــته باشد و آیا پس از قرار گرفتن در معرض سیل 
اخبار دروغین در مورد ویروس کرونا، بشر توانسته است 
اطالعات درســت و معتبر الزم را در باره این بیماری 

همه گیر به دست آورد؟
متأسفانه پاسخ این پرسش منفی است، زیرا اطالعات 
معتبر در مورد این بیماری آن چنان با شــایعات بی 
اســاس و داده های نادرســت آمیخته شده است که 
دستیابی به آن نهایت دشوار و توانفرسا است. از دیدگاه 
روانشناسی، تعصب و گروه گرایی یکی از عمده ترین 
دالیل بی تفاوتی در برابر نشر خبرهای دروغین است و 
همین ویژگی سبب می شود تا حقایق علمی نیز قربانی 
خشک اندیشی های بشر شوند. البته تعصبی که به آن 
اشاره می کنیم، پیچیده تر از مفهوم عمومی جانبداری 
طبیعی و جدایی ناپذیر از ســاختار ذهنیت افراد یک 
جامعه است. بنابر این، ادعای ترک این گونه تعصبات 
در اغلب موارد غیر عملی و نا ممکن است، مشکل دیگر 
این است که شــایعات و خبرهای دروغین همواره در 
حال توسعه است و هر قدر توانایی بشر رشد می کند، 
خبرهای دروغین نیز در همان سطح افزایش می یابد، 
بدین معنی که جوامع پیشرفته نیز دچار همین پدیده 

خطرناک هستند.
اقــدام برخی از نهادهــای نظامی و ســرویس های 
اطالعاتــی به پخش خبرهای دروغین و پروپاگاندا که 
هدف از آن، تأثیر گذاری در جانب مقابل است، عامل 
دیگری برای رشد انتشار خبرهای دروغین به شمار می 
رود. به عنوان مثال، سازمان اطالعات و عملیات ویژه 
اسرائیل )موساد( با استفاده از سیستم های پیشرفته 
در شــبکه اینترنت، سرگرم نشر خبرهای بی اساس و 
راه اندازی جنگ الکترونیک است. در جریان دو سال 
گذشته، شــرکت فیس بوک از صدها حساب کاربری 
پرده برداشــت که به منظور تأمین منافع اسرائیل، از 

آفریقا و جنوب شرق آسیا فعالیت می کردند.
البته چالــش خبرهای دروغین از این پس تشــدید 
بیشتری خواهد یافت زیرا افراد و نهادهای که در صدد 
نشر شایعات و خبرهای دروغین هستند، در آینده برای 
ترویج شــایعات و دروغ پراکنــی از هوش مصنوعی و 

فناوری های پیشرفته استفاده خواهند کرد.
بنابر این، شکی نیست که پدیده نشر شایعات و خبرهای 
دروغین همچنان ادامه خواهد داشت و جوامع بشری را 
با آشفتگی های بسیاری رو به رو خواهد کرد،اما بعید 
به نظر می رسد که بشر به آسانی بتواند بر این دشواری 

روز افزون چیره شود.
علی شهاب )ایندیپندنت فارسی(
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خامنه ای یا »میرطاهر«؟ 
اهمیتی ندارد

انتشار پیام ویدئویی آیت اهلل خامنه ای درباره بحران شیوع کرونا، موج تازه ای 
از گمانه زنی ها درباره وضع سالمتی رهبر جمهوری اسالمی را دامن زد.

این موضوع درباره خامنه ای تازگی ندارد. پانزده سال پیش، مایکل لدین، 
تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر بنیاد برای دفاع از دمکراسی ها خبر از مرگ 
خامنه ای داد، ده ســال پیش ادعایی دوباره او دستمایه گزارش روزنامه 
گاردین درباره احتمال مرگ خامنه ای شد، از پنج سال پیش گزارش هایی 
دربــاره وجود بدل خامنــه ای به نام »میرطاهر« شــبکه های اجتماعی 
فارســی زبان را درنوردیده اســت. خبرهای متعددی درباره ابتالی او به 

سرطان منتشر شده است.
عالوه بر این موضوع سالمت رهبرانی چون خامنه ای که کنترل امور یک 

کشور را در سطح گسترده و عمیقی در اختیار دارند، نیز عجیب نیست.
هرگونه تغییر در وضع ســالمت او می تواند تأثیر عمیق، گسترده و فوری 
بر مناســبات کالن داخلی بگذارد، مسئله جانشــینی را برجسته کند، 
شــکاف های تازه سیاسی را دامن بزند و حتی در تحلیل و رفتار کشورها 
و قدرت های خارجی تاثیر مستقیم بگذارد، کما اینکه چهل سال پس از 
ســقوط محمدرضا شاه، رابطه بیماری او با سال های آخر قدرتش و رفتار 
کشورها و قدرت های خارجی، یک مؤلفه بحث برانگیز تاریخی و سیاسی 
اســت. با وجود این اهمیت، تمرکز بیش از اندازه بر وضعیت سالمتی و 
جســمی رهبرانی چون خامنه ای می تواند مانند یک گرداب توجه افکار 
عمومی و تحلیل گران را از مولفه های مهم تری چون الگوی حکمرانی او، 

گفتمان سیاسی و مهره چینی هایش منحرف کند.
رهبر جمهوری اسالمی در آستانه 8۱ سالگی است، مرگ او در این سن 
پدیده عجیبی نیست. از قضا در سال های اخیر دستگاه تبلیغاتی حکومت 
با نشــان دادن تصاویر او در تخت بیماری، اندکی به عادی سازی احتمال 
مرگ او کمک کرده است ولی این اتفاقات، از تمرکز رسانه ای و اجتماعی 

توأم با وسواس و غیرعادی پیرامون مرگ او نکاسته است.
باید اضافه کرد که خشــم و نفرت بخش هایی از جامعه ایران از عملکرد 
رهبر جمهوری اســالمی هم در شکل گیری این فضا مؤثر بوده است. در 
این زمینه می توان به نمونه مواجهه عمومی با احتمال مرگ جنتی و مرگ 
خامنه ای توجه کرد. عمده مواجهات با مرگ جنتی توأم با جوک و شوخی 

است ولی درباره مرگ خامنه ای توأم با ابراز نفرت و خشم است.
در چنین فضایی قابل درک است که نوعی مسابقه پزشکی بین تحلیل گران 
سیاسی در رصد نشانه های سالمت رهبر جمهوری اسالمی شکل بگیرد، 
ولی رفتارهایی چون بدل سازی، ردیابی نشانه های بیماری، پیگیری برای 
یافتن دستگاه های پزشکی، خبرسازی و میل وافر به دانستن پشت پرده 
سالمت خامنه ای، می تواند یک فضای پر از ابهام، شایعه و گمانه غیرمستند 
را بسازد و هاله ای پیرامون خامنه ای شکل دهد که حتی به درد حکومت 

هم می خورد.
دستگاه سیاسی-رسانه ای پیرامون خامنه ای با تمرکز روی همین شایعات و 
گمانه زنی، هر چند وقت یکبار می کوشد ساختار تحلیل و گفتمانی رسانه ها 
و گروه های مخالف را بی اعتبار کند. روال کار هم ســاده اســت: روزهای 
متوالی درباره سالمت خامنه ای بحث می شود، نشانه یابی می شود، گمانه و 
شایعه اوج می گیرد، بعد خامنه ای در یک سخنرانی عمومی ظاهر می شود، 
از یک مراسم نظامی سان می بیند یا در یک مراسم عمومی شرکت می کند 

و تصاویری که نشان می دهد آقا سر حال است، منتشر می شود.
چه علی خامنه ای در این ویدئو یا آن فیلم بوده و چه شخصیتی جعلی به 
نام میرطاهر، ما با این واقعیت مواجه هستیم که کماکان نیروهای نظامی 
ایران به ویژه سپاه پاسداران در حداکثر هماهنگی و همفکری با او هستند، 
او قدرت کنترل نسبی بر نیروهای محافظه کار را دارد، تعیین کننده اصلی 
مناسبات سیاست خارجی ایران است، چه وقتی که عقب نشینی می کند، 
چــه زمانی که لجبازی می کند، به طور گســترده در حال مهره چینی و 
گماردن نیروهایی است که آنها »جوان مؤمن انقالبی« می داند و ماشین 

تولید گفتمان و کلید واژه  هایش متوقف نشده است.
ممکن است بســیاری از مفاهیم او تکراری و خسته کننده شده باشند، 
به سرعت فراموش شوند، برخی پروژه های مهمش شکست بخورد،  یاران 
کلیدی مانند قاسم سلیمانی را از دست بدهد ولی ارزیابی کلی این است 
که در الگوی کلی رفتار و حکمرانی او که مبتنی بر توطئه انگاری عمیق، 
بدبینی نهادینه شــده به غرب، تضعیف نهادهای قانونی، ساخت گفتمان 
و شبکه های وفادار داخلی، سرکوب سیاسی عمومی، انحصار کانون های 
قدرت و ثروت و راه اندازی بازوهای مذهبی-نظامی خارجی اســت،  تغییر 

خاصی ایجاد نشده است.
این رویکردها به ویژه نمونه هایی مثل سرکوب قوی داخلی و تسویه حساب 
با مخالفان را اگر با نمونه های سال های پایانی عمر آیت اهلل خمینی مقایسه 
کنیم، شاید به نتیجه برسیم که سرعت یافتن حرص و میل خامنه ای برای 
سرکوب و یکدست سازی منابع قدرت، خود نشانه ای است از نزدیک شدن 
او بــه پایان عمرش ولی موضــوع مهم تر دامنه تأثیراتی اســت که او با 
رفتارهای آخر عمرش، دارد بر جای می گذارد. میراث خامنه ای از خامنه ای 

مهم تر است.

چه علی خامنه ای در این ویدئو یا آن فیلم بوده و چه شخصیتی جعلی 
به نام میرطاهر، ما با این واقعیت مواجه هســتیم که کماکان نیروهای 
نظامی ایران به ویژه ســپاه پاسداران در حداکثر هماهنگی و همفکری 
با او هستند، او قدرت کنترل نســبی بر نیروهای محافظه کار را دارد، 
تعیین کننده اصلی مناسبات سیاست خارجی ایران است، چه وقتی که 
عقب نشینی می کند، چه زمانی که لجبازی می کند، به طور گسترده در 
حال مهره چینی و گماردن نیروهایی است که آنها »جوان مؤمن انقالبی« 

می داند و ماشین تولید گفتمان و کلید واژه  هایش متوقف نشده است.

رضا حقیقت نژاد

روحانی: طرحی برای کنار زدن تحریم ها در شورای امنیت
 در دست است

رئیس جمهور ایران مدعی شده که 
در شــورای امنیت بحث کنار زدن 
تحریم های ایران مطرح است. ایران 
تحریم ها  لغو  برای  تمام تالش خود 
را به کار بســته است. کمیسر عالی 
حقوق بشر سازمان ملل هم خواستار 

ارزیابی فوری تحریم ها شده است.

دویچه وله- حســن روحانی، رئیس 
جمهمــور ایران روز چهارشــنبه )6 
فروردین( در جلســه هیــات دولت 
با اشــاره به مکالمه تلفنی با یکی از 
کشــورهای عضو غیر دائم شــورای 
امنیــت، مدعی شــد: »اکنــون در 
شــورای امنیت سازمان ملل نیز این 
بحث مطرح اســت که مصوبه ای به 
تصویب برسد که در شــرایط کرونا 
همه تحریم ها کنار زده شود و در این 

زمینه فعال هستند.«
رئیس جمهور ایران در این جلســه 
با اشــاره به تصمیماتی که دولت در 
بخش هــای مختلف بــرای مقابله با 
شیوع کرونا در ایران اتخاذ کرده است 
و قدردانی از نظام سالمت در ایران و 
مشاغلی که برای تأمین نیازهای مردم 
مجبور به فعالیت  هستند، همچنین 
گفت: »اتخاذ تصمیمات سخت برای 

حفظ جان مردم است.« 
در زمینه احتمال لغو/تعلیق تحریم ها 
روز سه شــنبه نیز خبری منتشر شد 
که بر پایه آن میشــل باچله، کمیسر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 
با توجه به پاندمی ویروس جدید کرونا 
و پیامدهای آن، خواســتار کنار زدن 
تحریم های بین المللی وضع شده علیه 

برخی کشورها شده است. 

تحریم ها  فوری  ارزیابی  درخواست 
علیه ایران از ســوی کمیسر عالی 

حقوق بشر سازمان ملل

او در بیانیه ای که در این رابطه منتشر 
کــرده، از ایران، کوبا، کره شــمالی، 
ونزوئــال و زیمباوه نام برده اســت. 
در بیانیه کمیســر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل بر اتخاذ تدابیری »برای 
جلوگیری از فروپاشــی سیستم های 
بهداشت و درمان در سراسر جهان« 
تأکید شده است. باچله در این بیانیه 
اشــاره می کند که ضعف در تأمین 
نیازهای اساسی در یک کشور خطر 
شــیوع یک ویروس/بیمــاری دیگر 
برای تمامی جهــان را در پی خواهد 
داشــت. کمیســر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل، »شهروندان کشورهایی 
که تحت تحریم هستند« را»مسئول 
سیاست های دولت هایشان« نمی داند.

باچله با اشــاره به خطر گســترش 
ویروس از ســوی ایران به کشورهای 
همسایه چون افغانستان و پاکستان 
و اینکه هیچ کشــوری بــه تنهایی 
قادر به مقابله با این پاندمی نیســت، 
خواستار ارزیابی فوری تحریم ها علیه 

کشورهایی مانند ایران شد.

تالش ایران برای لغو تحریم ها 

روحانی در سخنان امروز چهارشنبه 
در هیأت دولت همزمان با اشــاره به 
»بحث های مطرح در شورای امنیت 
در مورد لغو تحریم هــا علیه ایران«، 
از تالش های وزارت امور خارجه با به 
راه انداختن کارزار »نه به تحریم« در 

افکار عمومی قدردانی کرد.
در روزهای گذشــته ایران از جامعه 
جهانــی کمک هایی بــرای مقابله با 
بحران کرونا در این کشــور دریافت 

کرده است. دو روز پیش هم اتحادیه 
اروپــا همزمان با ارســال کمک های 
خود به ایران برای مبــارزه با کرونا، 
از جامعه جهانی خواســت در ارسال 
این کمک های بشردوستانه و نجات 
جان مردم ایران مشارکت کنند. این 
اتحادیه تأکید کرد، اینگونه کمک ها 
مشمول تحریم های آمریکا نمی شود. 

ایران اما در کنار درخواست کمک های 
مالی، تمامی تالش خود را برای لغو 

تحریم ها به کار بسته است.
وزیر خارجــه ایــران و رئیس بانک 
مرکزی ایران اواخر اســفندماه اعالم 
کردند که از صندوق بین المللی پول 
5 میلیــارد دالر کمک درخواســت 
کرد ه اند. ایران همچنین در نامه ای به 
سازمان ملل خواهان لغو تحریم های 

آمریکا شد.
رئیس جمهــوری ایران نیــز با آغاز 
سال نو خورشیدی، در پیامی خطاب 
به مردم آمریکا از آنها خواســت برای 
رفع تحریم ها و امکان درمان مبتالیان 
به ویروس کرونــا در ایران با دولت و 

نمایندگان خــود در کنگره صحبت 
کنند.

ایران چه کمک هایی را می پذیرد و 
چه کمک هایی را رد می کند؟

روحانی در سخنان تازه خود در جلسه 
هیــأت دولت، گفــت: »مردم مطلع 
باشند دستورالعمل اولیه ما این بوده 
که هر کشــوری که کمک می کند، 
کمک های آنها را برای مســئله کرونا 
دریافت کنیم، برخی کشورها کمک 
کردند ماســک و داروهای مورد نیاز 
و  تجهیزات پزشــکی به ایران دادند، 
کمک های آنها وارد کشور شده است.« 
رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه 
»مبنای ما این است هر کشوری از ما 
کمک بخواهد در حد توان ما به آنها 
کمک می کنیم«، افــزود: »ما هم از 
هر کشوری کمک خواستیم، کمکی  
که آنها کردند، کمک  آنها را دریافت 
می کنیم. در این زمینه وزارت کشور، 
وزارت خارجه و بهداشــت و درمان، 

همــه در یــک چارچوب سیاســت 
درســتی عمل کردند و کار را پیش 

بردند.«
سخنان رئیس جمهور ایران اشاره ای 
اســت به اخراج پزشکان بدون مرز از 
این کشور که قصد برپایی بیمارستانی 
50 تخت خوابــی در اصفهــان برای 

کمک به مقابله با کرونا را داشتند. 
با انتشــار ممنوعیت فعالیت تیمی 
از پزشــکان بدون مرز کــه به ایران 
سفر کرده بودند، در نتیجه مخالفت 
همچنین  و  اصولگرایــان  گروهــی 
رســانه های نزدیک به سپاه، مشاور 
و مسئول رســانه ای وزارت بهداشت 
ایران، در توییتر نوشت: »فعال نیازی 
به برپایی تخت بیمارســتانی توسط 
نیروهای خارجی نیست و این حضور 

منتفی است.«
این تصمیم با واکنش ها و انتقادهای 

فراوانی روبرو شد.
از ســوی دیگر وزارت خارجه آمریکا 
پس از سخنان رهبر جمهوری اسالمی 
در مورد احتمال تولید ویروس توسط 
آمریکا، بیانیه ای منتشر کرد که در آن 
همچنین به رد پیشنهاد کمک صد 
میلیون دالری آمریکا از ســوی ایران 
اشاره شده اســت. مقامات آمریکایی 
همچنیــن بارهــا تأکیدکرده اند که 
تحریم هــا علیه ایران، شــامل »غذا، 
دارو، تجهیزات پزشکی و کمک های 

انسان دوستانه«  نمی شود. 
کمیســر عالی حقوق بشــر سازمان 
ملل متحــد در بیانیه ای که در مورد 
علیه  بین المللی  تحریم هــای  لغــو 
چند کشور منتشــر شده، همچنین 
از کشــورهای تحت تحریم خواسته 
اســت، اطالعاتــی شــفاف در مورد 
شــیوع کرونا ارائه کنند و پیشنهاد 
کمک های انسان دوستانه را بپذیرند. 
تضمین امکان فعالیت سازمان های 
داخلی و بین المللــی در زمینه های 
انسان دوستانه، دیگر موردی است که 

باچله بر آن تأکید کرده است.

پومپئو: بهترین خدمت روحانی به مردم ایران 
»آری« گفتن به کمک آمریکاست

رادیــو فــردا- مایک پومپئــو وزیر 
خارجه ایاالت متحده روز چهارشنبه 
به ســخنان حســن روحانی، رئیس 
جمهوری ایــران درباره عدم پذیرش 
کمک های واشینگتن برای مقابله با 

ویروس کرونا واکنش نشان داد.
وی با انتشــار توئیتی گفت، حسن 
روحانــی به جای ســوء اســتفاده 
خام اندیشانه از »ویروس ووهان« برای 
متهم کــردن آمریکا، خدمت بهتری 
می تواند در حــق مردم ایران بکند و 
آن هم »آری گفتــن به کمک های 

انسان دوستانه آمریکا« است.
ماه گذشته آمریکا پیشنهاد کمک به 
ایران برای مبارزه با ویروس کرونا کرد، 

اما جمهوری اسالمی آن را نپذیرفت.
حســن روحانی نیز روز 4 فروردین 
عنــوان کرد کمک آمریــکا به ایران 
در شرایط سختی کرونا از دروغ های 

بزرگ تاریخ است.
وی اظهار داشــت: »ما لیوان آب گل 
آلود شــما را نمی خواهیم. این مانند 
فردی اســت که آمده سرچشمه را 
گرفته و نمی گذارد کســی به طرف 
آب زالل چشــمه برود و آن را بسته 
اســت و یک لیــوان آب گل آلود را 
گرفته و تعارف می کند و می گوید که 
من آمده ام کمک کنم و می دانم شما 

تشنه هستید.«
ایران اصرار دارد آمریکا برای کمک به 
کشور برای مبارزه با کرونا، تحریم ها 
را بردارد و اعالم کرده اســت هرگز از 
آمریکا و اسرائیل برای مبارزه با کرونا 

کمک نخواهد گرفت.
وزیر خارجه ایاالت متحده، همچنین 
بار دیگــر چین و ایــران، همچنین 
روســیه را هدف انتقادهای خود قرار 
داده و می گوید این کشورها در مورد 
شــیوع ویروس کرونا »به کارزار ارائه 

اطالعات نادرست ادامه می دهند«.
مایــک پومپئــو، پنجــم فروردین، 
در مصاحبــه ای با برنامــه رادیویی 
»واشــینگتن واچ« پکن را متهم به 
»پنهان کاری« در زمینه ارائه اطالعات 
مربوط به شیوع ویروس کرد و گفت 
جمهوری خلق چین »هزاران زندگی 

را به خطر انداخته است«.
او همچنین ایران و روسیه را نیز هدف 
انتقادها و اتهام های مشابهی قرار داد: 
»کارزار اطالعات نادرســت از سوی 
روسیه و ایران، به مانند چین، همچنان 

ادامه دارد«.
وزیــر خارجه آمریــکا همچنین به 
اظهــارات تازه مقام هــای چینی در 
مــورد اینکه ایتالیا یــا ارتش آمریکا 
»مبدا شیوع ویروس« است، واکنش 
نشان داده: »همه کار می کنند تا رفع 

مسئولیت کنند«.
در جریــان افزایــش حمالت لفظی 
آمریکا و چین به یکدیگر، در بازه ای 
از زمان یک سخنگوی وزارت خارجه 
چیــن گفــت بعید نیســت یکی از 
نظامیان آمریکایی در ماه اکتبر ناقل 

این ویروس به چین بوده است.



شماره ۱46۹ جمعه 8 فروردین ۱۳۹۹ 2424 Issue 1469 Friday March 27, 2020

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
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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 2289 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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بی مسئولیتی و ناتوانی جمهوری اسالمی برای مبارزه با کرونا 
و نقدی بر نامه جمعی از اساتید دانشگاه و فعاالن سیاسی به ترامپ

جمعی از اســاتید دانشگاه و فعاالن 
سیاسی و مدنی ایران از دونالد ترامپ 
برای همیاری  ایاالت متحده با مردم 
ایران در مبارزه با کرونا درخواســت 
کمک کرده اند. این که در شــرایط 
هولناک کنونی، زمانی که مردم ایراِن 
گرفتار در چنگال ولی فقیه و کرونا 
هستند، این درخواست کمِک انسان 
دوستانه و دلسوزانه می شود، بخودی 
خود امری پسندیده است. متاسفانه 
امضا کنندگان این نامه ظاهرا اصل و 
فرع را اشتباهی گرفته اند و خواسته 
اصلی فالکت  عامل  نام  ناخواسته  یا 
و فاجعه ای که ایران گرفتار آن شده 

است، را نا گفته می گذارند.

این واقعیت که نــه آمریکا و رئیس 
جمهــور و تحریم هایــش و نه هیچ 
کشور دیگر، مسئول وضعیت فالکت 
بار و غرق در فســاد ایران نیســت، 
بایســتی برای امضا کننــدگان هم 
روشــن باشد. چون مســئول اصلی 
شــرایط تحمیل شــده به مــردم و 
کشــور در سی ســال گذشته، نظام 
حاکم و شــخص خامنه ای به عنوان 
ولی فقیه است. بنابراین هر نقدی به 
سیاست های، بعضا ایران ستیز آمریکا و 
دیگر کشورها، تنها زمانی اعتبار پیدا 
می کند که از افتادن به دام تبلیغات 
صدا و سیما پرهیز شود و جای اصل و 

فرع عوض نشود.
مدت هاســت کــه برخــی نخبگان 
سیاســی در ایران، به ویژه نخبگان 
مذهبی اصالح طلب ســابق و برخی 
از توده ای هــای ســابق و فعلــی، با 
عمده کردن ترامــپ و تحریم ها، به 
عنوان عامل اصلــی وضعیت فاجعه 
بار اقتصادی و سیاســی و اجتماعی 
ایران و مســئول جلوه دادن حســن 
روحانی، ســپر بالی مســئول اصلی 
اوضــاع کنونی ایران، یعنی ولی فقیه 
و شــخص آیت اهلل خامنه ای شده اند. 
آنان با نادیده گرفتن تناســب قوای 
سیاسی، امنیتی و حکومتی در ایران، 
عامل اصلی درماندگی و آشــفتگی و 
ناهنجاری های سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی ایــران، یعنی ولی فقیه را، 
با برجسته کردن سیاست های دونالد 
ترامپ و تاکید بر ناتوانی دولت حسن 
ناخواسته  یا  روحانی، عمال، خواسته 
از تیررس انتقاد نجات می دهند و به 
مردم آدرس اشــتباه می دهند. یعنی 
همان کاری که صدا و سیمای آقای 
خامنه ای مســتمرا تکرار می کند. در 
حالی که واقعیت آن قدر آشکار است 
که با هیج ترفندی نمی توان مسئولیت 
مستقیم علی خامنه ای برای اوضاعی 
که درایران حاکم اســت، را الپوشانی 

کرد.
برای جمهوری اســالمی و رهبرش، 
آقای خامنه ای، جان و خواســت های 
ایرانیان پشــیزی ارزش ندارد. »خط 
قرمــز« علی خامنــه ای حفظ خود 
و نظامــش به هر قیمت اســت. هم 
خیزش های دو سه ساله گذشته و هم 
کشتار معترضین به گران شدن بنزین 
آبان ماه گذشته، نشان داد، که رهبر 
جمهوری اسالمی در صورت لزوم نیاز 
به حفظ خــود، از هیچ جنایتی روی 
گردان نیســت و حتی از به موشک 
بستن هواپیمای مسافربری، نه عذاب 

اخالقی دارد و نه ابراز تاسف می کند.
بنابرایــن در جریان مبــارزه با کرونا 
هم، نجــات جان شــهروندان هدف 
عمده علی خامنه ای و زیر دستانشان 
نیســت. پنهان کردن شیوع ویروس 
کرونا و قربانیان این ویروس در قم، با 
آن که فرمانده پدافند غیرعامل سپاه 

در یازدهم بهمن ماه دســتور العمل 
چگونگی مقابله باکرونا را صادر کرده 
بود، اجازه به شرکت ماهان برای وارد 
کردن ویروس از چین به ایران، اجازه 
ورود به چند صد طلبه چینی پس از 
گذراندن تعطیالت سال نو چینی به 
ایران، مانع شدن روحانیت ازقرنطینه 
قم با اتکا به رهبر جمهوری اسالمی 
و فســاد و احتکارهایی که گروه های 
فاسد وابســته به روحانیت و مافیای 
اقتصادی نزدیک به بیت رهبری، در 
معامله با ماسک ها و تجهیزات مبارزه 
بــا کرونا در پیــش گرفته اند، همه و 
همه نشان از این دارند که جمهوری 
اسالمی آگاهانه و یا دستکم نابخردانه، 
خود زمینه شیوع این ویروس در ایران 
را تد ارک دیده و حال از مبارزه با آن 

هم عاجزاست.
واگذاری مبــارزه با کرونا به ســپاه 
هم باردیگر نشــان می دهد که رهبر 
جمهوری اســالمی با بی اعتنایی به 
دولت، همه چیــز در ایران را از زاویه 
امنیتی و دشمن هراسی خود می بیند 
و هدف اصلی را، حفظ موقعیت خود و 
نظام می داند، بدون این که شمار جان 
باختگان و تهدیدهایی که این بیماری 
با خود برای میلیون ها شهروند دارد، 
جایی در تصمیم گیری های او داشته 

باشد.
علی خامنه ای عمال مجلس و دولت 
را کنار گذاشــته است. حتی با بهانه 
کردن اپیدمــی کرونا تصمیم گیری 
بر ســر بودجه کشــور را به شورای 
نگهبان خــود محول کرده اســت، 
به عنــوان فرمانده کل قوا مســئول 
مستقیم حمله دروغین به پایگاه های 
آمریکایی درعراق و حمله به هواپیمای 
مسافربری اوکراینی ست. او با قربانی 
کــردن آگاهانه جان ۱76 مســافر و 
خدمه بی گناه، هدفــش به خدمت 
گرفتن این جنایت برای سیاست های 
ایــران وتوجیه  ضد منافــع ملــی 
خودپرستی و جاه طلبی خودش بود، 
غافل از این که دروغ ها و انکارهایش 

افشا می شوند.
بنابراین، این نظام جمهوری اسالمی 
و شــخص خامنه ای است که بیش 
از سی ســال، با گزاف گویی، توهم، 
خودپرستی و جاه طلبی و با به گروگان 
گرفتن 80 میلیون ایرانی، منافع ملی 

و نیازهای شهروندان را فدای اهداف 
خیال بافانه و ایدئولوژیک خود کرده و 
با در پیش گرفتن سیاست تهاجمی 
بی فایده خود، میلیاردها دالر را هزینه 
دخالت در کشورهای منطقه، و به باور 

خود، مبارزه با آمریکا کرده است.
علی خامنه ای از تکرار این ادعا خسته 
نمی شــود، که جمهوری اســالمی، 
به نفــوذ آمریکا در منطقه ضربه زده 
و آمریــکا را بــه عقب رانده اســت، 
همزمان اما کودک وار از آمریکا انتظار 
دارد که دســت روی دست بگذارد و 
به او دســت مریزاد بگویــد. در حالی 
که نه وظیفه و منافــع ایرانیان و نه 
یک سیاســت خردگرا و ملی ایجاب 
می کند، که وظیفه مبارزه با ابرقدرت 
جهــان را ایرانیان برعهده گیرند و به 
جــای تالش برای آبادانی و توســعه 
معیشــتی  نیازهای  وتامیــن  ایران 
شــهروندان، آمریــکا را تحریک وبه 

تحریم و به جنگ فراخوانند.
در دنیای سیاست، هر کشوری برای 
خــود اهدافی را به عنوان منافع ملی 
تعییــن می کنــد و در چارچوب آن 
متناسب  نظرخود  از  سیاســت های 
را انتخــاب می کنــد. تنها جمهوری 
اســالمی و رهبــر آن علی خامنه ای 
اســت که با نادیده گرفتــن منافع 
ملی و نیازهای شــهروندان، اهدافی 

ایدئولوژیک را دنبال میکند.
دولت آمریکا هم برپایه منافع ملی ای 
که خود بــرای خود تعریــف کرده 
اســت، و برپایه قدرت خود و داشتن 
پایگاه های نظامی در سراســر جهان، 
ازابزار های سیاسی و نظامی گوناگون 
و به نظر خود، درست استفاده می کند 
ودر برابر تهدیدهای رهبر جمهوری 
اسالمی اســتفاده از سالح تحریم را 
برای مقابله و پیشبرد سیاست خود 
انتخاب کرده است. این که آیا منافع 
ملی تعریف شده توسط هردولت در 
هر کشورو از جمله آمریکا، قابل قبول 
و حق یا ناحق است، تغییری در این 
ستون اصلی سیاست جهانی نمی دهد.

بنابراین ندیــدن تمامی این فاکت ها 
و شــاخص ها ی عینی و معمول در 
سیاست جهانی همراه با چشم بستن 
بــر ناکارآیی و ناتوانی حکومت در راه 
مبارزه با کرونا وعمده کردن تحریم ها 
به عنوان مانعــی در راه مبارزه با این 

اپیدمی یا از روی نا آگاهی و ســاده 
انگاری و یا به خاطر نداشتن شناخت 
ازساختار قدرت در جمهوری اسالمی 
بر می گردد، که ایــن هم با توجه به 
سوابق فعالیت های سیاسی بسیاری از 
امضا کنندگان تا اندازه ای دوراز انتظار 

است.
بنابراین پرسش اصلی این خواهد بود 
که انگیزه سیاسی یک چنین نامه ای 
چیست؟ آمریکا مدعی است که مواد 
دارویی و پزشکی مورد تحریم نیست 
و وزیر خارجه این کشور همین یک 
روز پیــش گفت که همــه دنیا باید 
بدانند که کمک های حیاتی به ایران، 
مشمول تحریم ها نمی شود. همزمان 
اما جواد ظریف و حســن روحانی با 
مظلــوم نمایی، مختــص جمهوری 
اســالمی، تحریم ها را از جمله عامل 
اوضاع نگران کننده در ایران خواندند. 
شناخت این که کدام طرف حقیقت 
را می گوید آســان نیست. اما با توجه 
به ذات دروغگوی جمهوری اسالمی، 
احتمــال دروغ گویــی حکومت در 
ایران بیشــتر اســت واین دوستان 
باید می دانستند و بدانند که مشکل 
اصلــی دارو و تجهیزات نیســت که 
در جمهوری اســالمی مانع مبارزه با 
کرونا می شود. پیش از تحریم ها هم 
اوضاع نابه سامان بیمارستان ها و مرگ 
بیماران جلو درب بیمارستان ها عادی 

شده بود.
افزون بــر این حکومــت جمهوری 
اسالمی ده ها ســال است که از یک 
سو با حمله های لفظی تند به آمریکا 
و تهدید هــای توخالی این کشــور و 
از ســوی دیگر با مظلوم نمایی خود 
تالش می کنــد، آمریکا و تحریم های 
این کشــور علیه جمهوری اسالمی 
را، عامل اصلی آشفتگی اقتصاد ایران، 
بیکاری و فقر جلــوه دهد. آیا تعداد 
کم بیمارســتان ها در ایــران، نبودن 
تجهیــزات الزم، بیکاری و ســقوط 
درچهل  ایرانیان  زندگی  اســتاندارد 
سال گذشته را می توان با تحریم های 
آمریکا توضیح داد و توجیه کرد؟ قطعا 
نه. شرایط ناامید کننده در ایران ربطی 
به تحریم ها ندارد، بلکه دستپخت این 
حکومت و شــخص خامنه ای است. 
به رغم این داده هــای عینی، ظاهرا 
ترفندهای جمهوری اســالمی برای 

تحت تاثیر قــرار دادن هواداران خود 
در توجیه علل ناکامی های اقتصادی 
و اجتماعی تا اندازه ای موفق بوده که 
حتی برخــی فرهیختگان و نخبگان 
اپوزیســیون هم به دام این تبلیغات 

می افتند.
بنابرایــن مشــکل اصلــی ایــران 
مســتبد  وحکومت  ســاختارقدرت 
جمهوری اســالمی است. حکومتی 
که از یک ســو، جان و مال، منافع و 
خواست شــهروندان برایش اهمیتی 
ندارد، و از ســوی دیگر در40 ســال 
گذشته نشان داده است که از مقابله 
متناسب با بحران ها و بالیای طبیعی 
ناتوان است. در کنار این ناتوانی ذاتی 
این نظام، رهبر جمهوری اســالمی 
و حکومتش، به شهروندان به چشم 
دشــمنانی نگاه می کند که از خارج 
دســتور می گیرند. بنابراین وبه دلیل 
همین نگرش وجه غالــب مبارزه با 
کرونا هم امنیتی می شود، دولت کنار 
گذاشــته می شود و ســپاه، این ابزار 
سرکوب و فساد آقای خامنه ای، وارد 

معرکه می شود.
جمهوری اسالمی اگر حکومتی الیق 
و با کفایت بود، در همین شرایط هم 
می توانســت با بسیج شــهروندان بر 
دشواری ها چیره شود. می توانست از 
موجودی صندوق توسعه ملی استفاده 
کند. صندوقی که آقای خامنه ای در 
خدمــت نگــرش و باورهای مذهبی 
و خرافاتی و جــاه طلبانه خود، از آن 
مانند گنج شخصی اش سوء استفاده 
می کند و هرســاله با برداشــت غیر 
قانونی از این صندوق صد ها میلیون 
یــورو به ســپاه و صدا و ســیمایش 
می بخشــد، بدون این کــه خود را 
موظف به توضیح به شــهروندان و به 
افکار عمومی بداند. حکومت می تواند 
ازمخازن مالی ناشناخته بیت رهبری 
هم بــرای مبارزه با کرونا هزینه کند. 
درحالــی که این منابــع مالی برای 
ساختن مســاجد و طالکاری ضریح 
و گنبدهای اماکــن مقدس در دیگر 

کشورها هزینه می شود.
فساد حاکم در نظام والیت فقیه هم 
اجازه نمی دهد که کمک های دریافتی 
از مثال چین و یا ســازمان بهداشت 
جهانی، بدون دزدی و کســب درامد 
غیرمجاز، برای رفع نیاز شــهروندان 
به خدمت گرفته شود. نتیجتا مشکل 
اساسی در ایران نه تحریم ها و ترامپ، 

که خود حکومت است.
فرایند گسســت میان ایــن نظام و 
پایان  به  مدت هاســت  شــهروندان 
خود نزدیک شــده است. چون نظام 
جمهوری اســالمی در چهل ســال 
گذشته همه فرصت های کنار آمدن 
با شــهروندان و توجه به خواست ها 
ونیازهای آنان را از دست داده است و 
با برباد دادن همه منابع مادی و انسانی 
کشور، به نمادی از فساد و بی اخالقی 
و سرکوبگر در تاریخ ایران تبدیل شده 
است. مســبب اصلی این فرایند هم 
شخص علی خامنه ای است. مردم در 
دو ســه سال گذشته و پس از تجربه 
بیش از20 سال اصالح طلبی تکلیف 
خود را با ایــن حکومت و با این ولی 
فقیه روشــن کرده اند و کارت قرمز 
خود را در انتخابات مجلس در اسفند 
ماه نشان دادند. مردم نشان دادند که 
پایگاه اجتماعی این حکومت به شدت 
ریزش داشته است. یکی از پیامدهای 
مهــم ایــن گسســت، بی اعتمادی 
شــهروندان به حکومت اســت که 
بازتاب خود را مثال در اطاعت نکردن 

از دســتورات و توصیه های مقامات 
حکومتی، مبنی بر پرهیز از سفر نشان 

می دهد.
آقــای خامنــه ای همــان گونه که 
باردیگر در پیام نوروزی اش هم تکرار 
کرد، تالشــش این است که شرکت 
کنندگان در مراســم تشییع جنازه 
قاسم سلیمانی را به عنوان نماد پایگاه 
مردمی اش به جامعه جهانی حقنه کند 
و تا انجا پیش می رود که حتی مدعی 
حضور »ده ها میلیون« شرکت کننده 
می شود. در حالی که به فرض قبول 
این ادعا که در تهران حدود 2 میلیون 
نفر شرکت کننده در این مراسم همه 
طرفدار پرو پــا قرص آقای خامنه ای 
بوده اند، در مقابل 80 میلیون جمعیت 

عدد قابل توجهی نیست.
در حالی که انتخابات مجلس، به عنوان 
یک شاخص معتبر، نشان داد که نظام 
جمهوری اسالمی و علی خامنه ای حد 
اکثر میان 5 ۱ تا20 درصد جمعیت 
ایران هــوادار افراطی و مذهبی دارد 
کــه از این 20 در صد در شــرایطی 
بحرانــی می تواند تنها روی 5 در صد 
هوادار افراطی مسلح و خشونت گرای 
خود حساب کند. اما در شرایطی که 
میلیون ها نفر به خیابا ن بیایند، همان 
5 در صد مســلح طرفدار کشتار هم 
»مثل برف آب خواهند شد« )عنوان 

خاطرات ارتشبد قره باغی(.
در انقالب 57 هم افسانه قدرت گارد 
جاویدان دغدغه اصلی معترضین به 
حکومت بود، اما زمانی که تناسب قوا 
تغییر کرد، البته نقش ژنرال هویزر هم 
بی اثر نبود، نه تنها گارد جاویدان بلکه 
همه دیگر نهادهای سرکوب آن زمان 
هم واقعا مثل برف آب شــدند وهمه 

معادالت به هم خورد.
البته که جنبش مدنــی امروز ایران 
برای رســیدن به نقطه ای که تغییر 
تناسب قوا را به نفع خود تغییر دهد، 
هنوز راه زیادی در پیش دارد. تحریم 
انتخابــات مجلس اما اخطاری جدی 
به حکومت بود. این توهم راهم نباید 
داشت که گذار از جمهوری اسالمی 
گذاری بدون خونریزی باشد. به یک 

دلیل ساده:
نظام جمهوری اســالمی و شــخص 
خامنه ای خود را در مخمصه ای گرفتار 
کرده که راه بازگشــتی برای خود باز 
نگذاشــته اســت. هیچ امکان فراری 
به خارج از کشــور برای سردمداران 
حکومت هم قابل تصور نیست. رهبر 
جمهوری اســالمی می توانســت از 
درآشــتی با مردم درآید و هم ادامه 
حیــات فیزیکی خــود و اطرافیانش 
را تامیــن کند و هــم از خونریزی و 
ویرانی های احتمالی پیش گیری کند. 
امــا خیره ســری و باور های مذهبی 
افراط گرایانه رهبر جمهوری اسالمی 
و منش خودپرستانه اش روزنه ای برای 
چنین انتظاری نشان نمی دهد. امکان 
بسیار قابل انتظار این است که رهبر 
جمهوری اسالمی در آخرین میلی متر 
بن بســتی که بــرای خود ســاخته 
است، دســت به دامن ترامپ بشود و 
با زدوبند هایی حیات سیاســی خود 
را کمی طوالنی تــر بکند. این گزینه 
بسیار محتمل هم هشداری است به 
ترامپیست های ایرانی و هم به کسانی 
مانند امضاکننــدگان این نامه، که با 
کارت های ترامــپ و خامنه ای بازی 

نکنند، چون هر دو بی اعتبارند.

جواد کوروشی
منبع: ایران امروز
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هواپیمایی ماهان، کرونا و شیعیان هندی
هزار طلبه هندی در جامعه المصطفی تحصیل می کنند

به دنبال گســترده تر شــدن شیوع 
کوویــد-۱۹ )کروناویروس( در ایران، 
خبرگزاری IANS هند از موافقت با 
صدور مجــوز برای هواپیمایی ماهان 
به منظور انتقال 600 شهروند هندی 

از ایران به این کشور خبر داد.
به گزارش این خبرگزاری از دهلی نو، 
دو پرواز که یکی روز سه شنبه انجام  
و دیگری روز شنبه انجام خواهد شد، 
شــهروندان هندی را به کشورشان 

بازمی گرداند.
این در حالی است که حسن روحانی، 
رئیس جمهور ایــران اخیرا گفته بود 
برخــی زائرانی که از هنــد به ایران 
آمده انــد، به کرونا مبتال هســتند و 
برخی نیستند. ماهان ایر در هفته آخر 
اســفندماه هم در دو پرواز مسافران 

هندی را منتقل کرده بود.
در شرایطی که بسیاری از شهروندان 
ایرانی به دنبال توقف پروازها به ایران 
در نتیجه خودداری مسئوالن از اجرای 
به موقع قرنطینه و شــیوع گسترده 
کرونا در کشور، در فرودگاه های جهان 
سرگردان شــده و برای بازگشت به 
ایران با مشــکالت عدیده ای دســت 
به گریبان هســتند، دست کم چهار 
پرواز مســافربری ماهان در یک ماه 
گذشــته به انتقال شهروندان هندی 
اختصاص داده شده و دو پرواز از ایران 
نیز نمونه خون آنها برای تست کرونا 
را به هند برده اســت. تسنیم  سوم 
فرودین ماه گزارش داد، هند در حالی 
دانشجویان خود را از ایتالیا بازگردانده 
که شهروندان خود را در قم رها کرده 
است. البته در اواخر سال گذشته یک 
هواپیمــای نیــروی دریایی هند نیز 
بخشی از شــهروندان این کشور را از 

ایران به هند بازگرداند.

شیعیان هندی در ایران چه می کنند؟

هنــوز در مــورد زائــران هندی که 
روحانی از آنها ســخن گفته و اتباع 
هندی کــه در یک ماه گذشــته به 
کشورشــان بازگشــته اند یا در حال 
بازگشت هستند، اطالع رسانی دقیقی 

انجام نشده است.
اما گزارش ۱6 اسفندماه مشرق نشان 
می دهــد که  حــدود 2 هزار هندی 
غالبا اهل »کرگیل« هند در ایران به 

سرمی برند.
کرگیل منطقه ای کامال شیعه نشین 
در شمالی ترین بخش شبه قاره هند و 

منطقه کشمیر است.
ســید علــی همدانی و ســید میر 
شمس الدین عراقی از جمله مبلغانی 
بودند که اسالم را به این منطقه وارد 
کردنــد. امروزه حضــور روحانیون از 

نجف و قم در کرگیل بسیار محسوس 
اســت و نمادهای انقالب اسالمی و 
آیت اهلل خمینی و علی خامنه ای بر در 

و دیوار شهر مشاهده می شود.
کرگیل در نزدیکی کشمیر قرار دارد 
که گفته می شود جد بزرگ بنیانگذار 
جمهوری اســالمی نیز از سادات آن 

منطقه بوده است.
»جد اعالی ما »ســید بزرگ« ملقب 
به »دین شاه« که از سادات هند بوده 
و در کشمیر ســکونت داشته است« 
)یادها و خاطرات آیت اهلل پســندیده، 
گفته ها و نوشته ها، موسسه تنظیم و 

نشر آثار امام خمینی ص4۱(.
در شــجره نامه تنظیمی حشمت  اهلل 
ریاضی یزدی کــه در انتهای همین 
کتاب آمده نیز جد سیزدهم آیت اهلل 
خمینی »سیدحیدر موسوی صوفی 
اردبیلــی کردی« معرفی شــده که 
در ســال 766 از طرف میرسیدعلی 
همدانــی جهت تبلیغ اســالم عازم 

کشمیر می شود.
در کرگیل نه تنها ســالگرد پیروزی 
انقــالب اســالمی برگزار می شــود، 
بلکه تظاهرات ضــد آمریکایی و ضد 
اســرائیلی در حمایــت از جمهوری 

اسالمی برقرار است.
ســرمایه گذاری روی پتانســیل این 
منطقه و به طور کلی شیعیان هندی 
نیز بخشــی از استراتژی ایدئولوژیک 
ترویــج  در  اســالمی  جمهــوری 
شیعه گرایی و صادرات انقالب اسالمی 
در رقابت با کشورهایی نظیر عربستان 

سعودی به شمار می رود.

از هزار طلبــه  هندی در قم  بیش 
تحصیل می کنند

این در شــرایطی است که دست کم 
۱000 طلبــه هندی نیــز در حوزه 
علمیه قم تحصیل می کنند. مهدی 
مهدوی پور، نماینده آیت اهلل خامنه ای 
در هند در گفتگوی دی ماه ۱۳۹4 با 
خبرگزاری رســمی حوزه با اشاره به 
فعالیت بیــش از ۹0 حوزه علمیه در 
هند، گفت: »هند یک میلیارد و 200 
میلیون نفــر جمعیت دارد که حدود 
200 میلیون نفر آن مســلمان و 40 
میلیون نفر شــیعه هستند و بیش از 
هزار طلبه هندی نیز در قم تحصیل 

می کنند.«
محل تحصیــل این طلبه ها به گفته 
مهدوی پور جامعه المصطفی است، با 
سهم ۳04 میلیارد تومانی در بودجه 
کشــور که وظیفه آموزش طلبه های 
خارجی و تامین امکانــات اقامتی و 

رفاهی را برای آنها بر عهده دارد.
نماینده رهبر جمهوری اســالمی در 

هنــد در مورد بازگشــت طلبه های 
هندی به کشورشــان گفت: »برخی 
طلبه های هنــدی حضور تبلیغی در 
کشورشــان ندارند و با اینکه مدارج 
عالی از جامعه المصطفی اخذ می کنند 
به کشورشــان بازنمی گردند. آنها از 
مناطق محروم می آیند اما مناطق آنها 

نیز به مبلغ نیاز دارد.«
وام کم بهره، وام ازدواج، صندوق های 
قرض الحســنه، امکانــات اقامتــی، 
بهداشــتی و درمانی تنها بخشی از 
خدماتی اســت که جامعه المصطفی 
بــرای طلبه هــای خارجــی در نظر 
می گیرد. بورســیه تحصیلی و اقامت 
همراه خانواده نیــز از دیگر امکانات 
رفاهی اســت که طلبه های خارجی 
محصل در این حوزه علمیه می توانند 

از آن استفاده کنند. 
ادامــه پروازهــای هواپیمایی ماهان 
در مســیر چین در ســه ماه گذشته 
و در زمــان همه گیــری کووید-۱۹ 
در شرایطی که بســیاری از خطوط 
هواپیمایی پروازها به این کشــور را 
متوقف کــرده بودند، نقش این خط 
هوایی در انتقــال بیماری به ایران را 
مورد توجه قرار داد. ســعید نمکی، 
وزیر بهداشــت، عامل شیوع کرونا در 
شهر قم را یک تاجر معرفی کرد که 
به چین رفت و آمد داشــته اســت. 
برخی گزارش ها نیز به نقش طلبه های 
چینی در جامعه المصطفی در شیوع 
بیماری در قم اشاره داشت که از سوی 

مقامات جامعه المصطفی رد شد.
بــا این حال پروازهــای ماهان  برای 
جلب نظر پکن و به امید امتیازهایی 
که تهران در دوران تحریم و بن بست 
در رابطــه بــا غرب از شــرق طلب 

می کند، برقرار ماند.
حاال هواپیمایی ماهان وظیفه انتقال 
اتبــاع هنــدی را بر عهــده دارد که 
گفته می شــود، زائران اماکن مقدس 
شــیعیان در قم و مشهد هستند. در 
تصاویر منتشر شده از آنها طلبه های 
هندی نیز به چشم می خورند. همان 
طلبه هایــی کــه احتمــاال در کنار 
طلبه های چینی در جامعه المصطفی 
در حال تحصیل و زندگی هستند و 
بُعــد ایدئولوژیک روابط ایران با چین 
و هند به عنوان بزرگترین مشتریان 

نفتی را زنده نگاه می دارند.
بحــران کرونا در ایران با برچســب 
سیاســی-امنیتی هر روز فاجعه بار تر 
می شود و همزمان زوایای پنهان یا به 
فراموشی سپرده شده استراتژی های 
ایدئولوژیک جمهوری اسالمی از آن 

سر بر می آورد. 

تعدادی از اتباع هندی در حال بازگشــت به هند با هواپیمای نیروی هوایی هند، ۲۰ اســفند ۱۳۹۸-عکس از 
اعتمادآنالین

آزاده افتخاری )ایندیپندنت فارسی(

نامه یک بازداشتی آبان از فشافویه: 
مواد مخدر آفت جان زندانیان است

ایران جزو ۱۰ کشــوری اســت که 
بیشترین تعداد زندانی را در جهان 
دارد. از سوی دیگر، زندان های ایران 
از استانداردهای الزم برای نگهداری 
زندانیان برخوردار نیستند. در چنین 
شــرایطی نه تنها وضعیت زندانیان 
و شــرایط نگهداری آنها به صورت 
عمومی مناســب نخواهد بود، بلکه 
بروز جرم و جنایت در هم دســتی 
با عوامل مختلــف در داخل زندان، 
بود.  خواهد  اجتناب ناپذیــر  امری 
یکی از شــهروندانی که در جریان 
اعتراض هــای سراســری آبان ۹۸ 
بازداشت شــد و در حال حاضر در 
زندان تهران بزرگ )فشــافویه( به 
سر می برد، در نامه ای پرده از برخی 
واقعیت های جــاری در این زندان و 
برداشته  زندانیان  نامناسب  شرابط 

است.

رادیو زمانه- این زندانی که در تیپ 5، 
اندرزگاه 2، سالن 2 زندان تهران بزرگ 
)فشافویه( زندانی است، در نامه ای که 
به دست زمانه رسیده، از فراوانی وجود 
مواد مخدر در این زندان، زد و بندهای 
مختلف میان زندانیان و عوامل زندان 
و زورگیــری از زندانیان به روش های 

مختلف گفته است.
اگرچه موضوع وجود مواد مخدر و در 
دسترس بودن آن در زندان های ایران 
موضوع تازه ای نیســت، اما مقامات 
جمهوری اسالمی همواره آن را انکار 
می کنند یا در حدی که قابل اهمیت 

و پیگری نیست، جلوه می دهند.
نقی رستم  وندی، رییس سازمان امور 
اجتماعی کشــور ۱6 تیر ۱۳۹8 در 
گفت وگو با »خبرآنالین« اعالم کرد 
ایران با داشتن 240 هزار زندانی، رتبه 
نهم در جهــان را از لحاظ تعداد کل 

زندانیان دارد.
به گفتــه او 60 درصد از زندانیان در 
ایران به دلیــل جرائم مربوط به مواد 
مخــدر و ســرقت در زندان به ســر 

می برند.
بعد از اعتراض های سراسری آبان ۹8 
تعدادی زیادی از شهروندان معترض 
بازداشت شــدند که تعداد دقیق آنها 
مشخص نیست، اما آمارهای مختلفی 
از 7 هزار تا ۱۳ هزار نفر ذکر شــده 
اســت که باید به تعداد کل زندانیان 

افزود.
در چنین شرایطی با این تعداد زندانی 
که بیشتر از ظرفیت زندان های ایران 
گزارش شده است، جلوگیری از ورود 
مواد مخدر بــه زندان ها تا چه اندازه 

امکان پذیر است؟
این زندانی سیاسی در نامه اش آنچه را 
در زندان تهران بزرگ می گذرد بالی 
جای زندانیان دانســته که مهم ترین 
آن در دســترس بودن مواد مخدر و 

زورگیری در داخل زندان است.
او در بخشی از نامه اش چنین نوشته 
است: »جدی  ترین مشکل مواد مخدر 
اســت که آفت جان زندانیان شده و 
باعث می  شــود همه ُمدل توهین و 
مصرف کننده  شــخص  به  تحقیری 
وارد شــود. این در حالی است که از 
بدو ورود هر زندانی این فرهنگ را که 
“تو زندان باید خالف کنی تا بگذره” 
در ذهن هر زندانی نهادینه می  کنند 
و ســپس با وسوســه و َجوی که به 
وجود می  آورند، همه را به سمت مواد 
مخدر می  کشانند. متأسفانه زندانیان 
هم فریب این جو بــه وجود آمده را 
می خورند و مواد مخدر را به قیمتی 

گزاف می  خرند.«
به گفته این زندانی، در ابتدا زندانیان 
تــازه وارد تا حــدودی تــوان مالی 

مناســبی دارند و بــه همین دلیل 
مشکلی برای تأمین هزینه مواد مخدر 
ندارند، اما شــرایط به همین جا ختم 
نمی شود، بلکه در نهایت آنها مجبور 
می شوند برای تهیه هزینه مواد مخدر، 
لوازم شخصی از جمله لباس هایشان را 
بفروشند: »در ابتدا توان مالی زندانی 
باالست و از بیرون ساپورت می  شود، 
ولی در نهایت بسیار به چشم خورده 
که تی  شرت، شلوار و تمامی لباس  ها 
و وسائل شخصی مصرف  کننده را در 
ازای مواد مخــدر گرفته و با بدترین 
شــکل ممکن و بــا الفاظی رکیک و 
حتی ضرب و شــتم بــا آنها برخورد 
می  کنند و تمامی مسئولین هم هیچ 

دخالتی در این امر نمی  کنند.«
با توجه به چنین شــرایطی، پرسش 
اینجاست که مواد مخدر چگونه وارد 
زندان ها می شــود و در دسترس قرار 
می گیرد؟ چه افراد و سیستمی پشت 
این پروسه سودآور عرضه مواد مخدر 

در زندان های ایران هستند؟
نجف آباد  نماینده  ابوترابی،  ابوالفضل 
در مجلس دهــم، ۱8 خرداد ۹7 در 
مجلس نسبت به عدم نظارت دقیق 
بر زندان ها و در دســترس بودن مواد 
مخدر در زندان ها هشدار داد و گفت 
که کارمنــدان زنــدان و پیمانکاران 
از جمله  زندان هــا  آشــپزخانه های 
عواملی هســتند که مواد مخدر را به 

داخل زندان ها منتقل می کنند.
علی اصغر جهانگیر، رئیس ســازمان 
زندان هــا اما ۱۹ مهــر ۱۳۹8 وجود 
مواد مخدر در زندان ها را قویا رد کرد 
و گفت که مواد مخــدر و موبایل در 
زندان ها قیمت بســیار باالیی دارد و 
همین امر نشــان دهنده نظارت های 
شدید در زندان ها و نبود مواد مخدر 

است.
با وجود این اظهار نظر، واقعیت جاری 

در زندان ها چیز دیگری ست.
در سال های گذشته فیلمی از زندان 
رجایی شــهر منتشر شــد که در آن 
تعدادی از زندانیان در ســالن یکی از 
بندهای این زندان در حال نوشیدن 
مشروبات الکلی همانند یک مهمانی 

بودند.
آنچــه از زندان های ایــران به بیرون 
مخابره می شود با آنچه مسئوالن ادعا 
می کنند، تفــاوت قابل توجهی دارد. 
وقتی در زندانی همانند رجایی شــهر 
می توان مشــروبات الکلــی را به این 
راحتی یافت و زندانیان بدون هراس 
در سال زندان اقدام به برپایی مراسم 
نوشیدن مشروبات الکلی می کنند و 
فیلم آن را هم منتشــر می کنند، آیا 
نباید انتظار در دســترس بودن مواد 
مخدر را هم به آسانی در نظر گرفت؟

ایــن زندانیان با اتکا بــه چه چیزی 
چنین آسوده در داخل زندان اقدام به 

چنین کاری کرده اند؟
زندانی سیاســی محبوس در زندان 

فشــافویه نیز در بخشــی از نامه اش 
به همدســتی زندانبان ها برای ورود 
و فروش مــواد مخدر به داخل زندان  

پرداخته است:
»تمامی مواد مخدر توســط افســر 
نگهبانان وارد شــده و به وکیل بند 
تحویل داده می  شــوند. کل سیستم 
از قبیل افسر نگهبان حفاظت، رئیس 
تیپ و … هم در ســود این فعالیت 
مافیایی شریک هستند و یک دیگر را 

حمایت می  کنند.«
عالوه بر خرید و فروش مواد مخدر به 
صورت سیستماتیک در میان زندانیان 
که هسته تشکیل دهنده  یک مافیای 
مالی را در داخــل زندان ها به وجود 
آورده  اســت، از دیگر مشکالتی که 
این زندانی سیاسی در نامه اش به آن 
اشاره می کند، اخاذی و زورگیری به 

روش های مختلف از زندانیان است.
او بــه چنــد روش مختلــف برای 
زورگیری اشاره کرده است: »۱- از هر 
نفر یک پاکت سیگار ِکنت هر هفته 
که به اســم خدمات گرفته می شود 
ولی حتی ریالی به دوستان خدماتی و 
زحمتکش داده نمی شود. 250 زندانی 
در ایــن بند زندانی هســتند، یعنی 
ماهی ۱0 میلیون تومان فقط از این 
مورد. 2- در ازای هر کاری که وظیفه 
است درخواست پول می  کنند. مثال: 2 
باکس سیگار بده تا پیگیر کارت عابر 
بانک یا تلفنت باشم. ۳- اتاق  هایی که 
جوی دوستانه و صمیمانه دارند تهدید 
می  کنند که کل افراد اتاق را در اتاق -
های دیگر پخش می  کنند و در ازای 
انجام ندادن این کار مبلغ  هایی مثل 
500 هــزار تومان و 700 هزار تومان 
و دیگر می گیرند. 4- به زندانی ها به 
طور مخفیانه این درخواست را می-

 دهند که مبلغ  هــای گزاف پرداخت 
کنند که هوایشان را داشته باشند و 
از ایشان حمایت کنند و به بهانه  های 
دیگر از قبیل کار چاق کنی در دادگاه 
و غیره تا 20 میلیون تومان از زندانیان 
گرفته شده است و زندانیانی که با آنها 
مخالفت   کنند و حتی قصدایجاد اتحاد 
بین زندانیان را داشته باشند، به بهانه 
شورش و … به سالن  های دیگر انتقال 

می دهند.«
 این روزها ویروس کرونا به شــکلی 
گسترده در ایران شــیوع پیدا کرده 
و گزارش ها حاکی از آن اســت که به 
برخی از زندان ها از جمله زندان تهران 
بزرگ، زندان رجایی شهر و زندان اوین 
نیز ســرایت کرده اســت. در چنین 
وضعیتی، استفاده از مواد مخدر و نبود 
امکانات مناسب بهداشتی در اختیار 
زندانیان بــه صورت عــام، می تواند 
وضعیت ناگــواری را در زندان ها رقم 

بزند.
زندان هــای ایران نیاز به رســیدگی 
فوری برای جلوگیــری از ورود مواد 

مخدر دارند.
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از جمله افسانه سازی های طرفداران 
تئوری توطئه میباشند. اپیدمی کرونا 
دالیل علمی دارد و متخصصان نتیجه 
بررسی خود را انتشــار خواهند داد. 
تخریب های زیست محیطی، آلودگی 
های صنعتــی، افزایش ویروس های 
جدید و جهش های ویروســی، نبود 
سیاست های بهداشتی درست، نظام 
تغذیه آلــوده در برخی نقاط جهان، 
خوردن موش و خفــاش و غیره در 
برخی جوامع، نبود بودجه پژوهشی 
کافی برای پیشــگیری هــای الزم، 
از جمله عوامــل تولید اپیدمی های 

خطرناک است.
دوم، مدیریت سیاســی با مدیریت 
بهداشتی در همکاری تنگاتنگ باید 
باشــند. در حال حاضر در اروپا و در 
چین این امر در دســتور کار است. 
در فرانســه رئیس جمهور پیوسته با 
متخصصان پزشکی تبادل نظر کرده و 
تصمیم سیاسی را متکی به تشخیص 
علمی مینمایــد و افزون برآن دولت 
فرانســه اعالم کرد اولویت اساســی 
ســالمتی و نجات شهروندان است و 
تمام هزینه های مالی را می پذیرد. 
فرانســه به لحاظ مدیریت سیاسی 
خود و از آنجا که مانند سایر کشورها 
دارای ذخیره پولی و قدرت اقتصادی 
است، بدون تردید وارد عمل شده و 
مدیریت سیاسی و مالی را به مدیریت 
بهداشتی پیوند میزند. دولت اسالمی 
ایران در درماندگی و پریشانی و خرافه 
غوطه ور است و آخوندها با تبلیغات 
خود تالش میکنند تا با خرافه های 
اســالمی مردم را فلج کنند و در کار 
پزشکان و پرستاران مداخله مخرب 
کنند. نهادهای بهداشتی جهانی باید 
در امورد داخلی ایران وارد شــوند و 
جلوی گســترش فاجعه را بگیرند. 
افزون برآن فساد مالی و عدم شفافیت 
نظام حاکــم و غارت ثروت کشــور 
توسط اقتصاد بنیادی سپاه و آستان 
قدس، هرگونــه مداخله جدی بنفع 
مردم را ناممکن میسازد. بیمارستان 
ها بودجه الزم را ندارند، پرستاران از 
حقوق مناســب برخوردار نیستند و 
جامعه نمیداند که آمار واقعی بیماران 

و جان باختگان چقدر است.
ســوم، ما شــهروندان جهــان باید 

مســئوالنه عمل کنیم، به مسائل و 
توجه  کاملن  بهداشتی  رهمنودهای 
کنیم، با ماسک حرکت کنیم، ارتباط 
های خود را محدود کنیم، روحیات 
همدیگر را تقویت کنیم، بدام مذهب 
و خرافــه و آخوند و ایدئولوگ دینی 
نیافتیم، در انتظار آسمان و اهلل و امام 
زمان و مســیح نباشیم، بدام تئوری 
هــای توطئه چپ های سرگشــته 
و یا مذهبیــون خرافاتی نیافتیم، از 
شــعارهای تهیجــی و دروغین ضد 
»سرمایه داری« یا ضد »امریکایی« 
پرهیز کنیــم، تاکید کنیم که ارزش 
انسانها و سالمتی آنها باالتر از ارزش 
مالی است، ارزشهای اخالقی اتیک و 
همبستگی انســانی را توسعه دهیم، 
دارای انظباط بهداشــتی باشیم، از 
شــبکه های اجتماعی بــرای اخبار 
واقعی و طنز اســتفاده کنیم، مقاله 
های علمی را منتشــر کنیم، روحیه 
خــود را نیرومند نگاه داریم، در خانه 
هایمان کار فرهنگی و هنری کنیم و 
کتاب بخوانیم، جشن نوروز را از یاد 
نبریم، رباعیــات خیام را با هم دیگر 
بخوانیم. بشریت با دانش خود بر کرونا 

پیروز خواهد شد. 
  

نتایج بزرگ برای جهان قرن بیست 
و یکم

این اپیدمی بطور جدی سازماندهی 
اقتصــاد جهانی را به پرســش می 
کشــاند. این بحران بهداشــتی در 
صورت تداوم خود عادت های زیادی 
را می تواند تغییر دهد. ولی این تغییر 
پایدار باشــد یا نباشد، برای سازمان 
دهندگان اقتصــاد جهان درس آموز 
است. لیبرالیسم اقتصادی و دولت ها 
دوباره به سازماندهی گلوبالیزاسیون و 
جهانی شدن اقتصاد دست می زنند. 
تقسیم کار جهانی، مدل حمل و نقل 
مواد اولیــه و کاالها، تولید به قیمت 
ارزان نیروی کار و مواد و دسترســی 
بــه بــازار از این پس بطــرز جدی 
قابل فکر هستند. وقتی ما با تمرکز 
2500 کارخانه داروســازی در چین 
اقتصادی  بازیگران  و  روبروهســتیم 
اروپایی این تقسیم کار را پذیرفتند. 
ولی امروز اروپا بناگاه درمی یابد که 

فاقد استقالل داروئی خود است و یک ادامه از صفحه ۲کرونا، مدیریت، دین و ....
اپیدمی در چین توزیع دارو در اروپا را 
مختل می کند. در فرانسه فقط چهار 
کارخانه ماسک تولید می کنند و سایر 
کشورهای اروپایی تولید ماسک ندارند 
بلکه عمده ماسک ها در چین تولید 
می شــود. بنابراین در شــرایط حاد 
بحران بهداشتی و با توجه به سیستم 
حمل و نقل بهم ریخته بناگزیر جامعه 
اروپایی بــا بحران شــدیدتر مواجه 
میگردد. این اپیدمی سیاست تولیدی 
در جهــان را در معــرض تغییرات 
گسترده قرار میدهد. طی چهل سال 
اخیر اقتصاد جهان به ساختار جدیدی 
تحول یافت. در سالهای هفتاد میالدی 
جهان باعتبار ربات ها و سیستم های 
کامپیوتری مدرن شــده و این الگو 
مهارت های وسیعی را کهنه ساخت 
و الیه های اجتماعی گســترده ای را 
از مدار اقتصــاد و جامعه حرفه ای و 
شغلی خارج ساخت. سپس از سالهای 
2000 میــالدی با گســترش مدل 
های دیجیتالی و مکانیسم های مالی 
مجازی و مدیریت دیجیتالی بنگاهها و 
تولید دیجیتالی و خدمات دیجیتالی 
بوقوع  تغییرات ساختاری ســترگی 
پیوست و اقتصاد نوظهور دیجیتالی 
متولد شد. امروز با موج ناشی از کرونا، 
اقتصاد جهانی شکل جدیدی خواهد 
یافت و بــه ابعاد مجازی و دیجیتالی 
خود بعد جدید و بیسابقه ای میدهد.

با بیماری خطرناک کرونا در بسیاری 
از کشورها مانند فرانسه و کشورهای 
دیگر مدارس بسته شدند و در دانشگاه 
همه کالســها برای همه اســتادان 
متوقف میشود. این تصمیم یک نقطه 
گردش بزرگ برای سیستم دانشگاهی 
اســت. یکم اینکه مــا نمیدانیم این 
بحران چــه زمانی پایان مییابد. دوم، 
این رویداد تمام سازماندهی کالس ها 
و امتحانات و جلسه های پداگوژیکی 
را به زیرســئوال می برد. سوم، تمام 
دانشجویان نگران امتحان ها و پایان 
ســال تحصیلی هستند و میخواهند 
درسها ادامه یابد. چهارم، تمام پروژه 
های پژوهشی ســازماندهی دیگری 
می طلبد. پنجم، شیوه تدریس ما چه 
بسا کاملن باید تغییر کند زیرا ما در 
عصر تالطم زیست محیطی، گرمایش 
زمین، ویروس های ناشناخته جدید، 
برآمــد تکنولوژی جدیــد، روحیات 

متغییر جوانان، خســتگی ناشــی از 
وســائل حمل و نقل عمومی و غیره 
هســتیم. همیشــه اســتاد در برابر 
دانشجو درس داده است و این حالت 
بسیار جالب و آموزنده و مورد توجه 
دانشجو بوده اســت و حال در ادامه 
تحوالت آموزشــی دوران اخیر، یک 
ویروس خطرناک کل نظام آموزشی را 
به پرسش میکشد. ما با یک گسست 
بیســابقه روبرو هستیم.  آموزشــی 
آموزش های مجــازی و اینترنتی و 
دیجیتالی دو دهه است که آغاز شده 
اســت ولی این بار آموزش دیجیتای 
شتاب پیدا میکند و این روش تدریس 
انقالب اموزشــی تولید میکند  یک 
و تمــام مدارس و دانشــگاهها را فرا 
میگیرد و تمام حرفه های شــغلی و 
شیوه های آموزشی را بشدت متحول 
خواهد کرد. فعالیت پزشکی و فعالیت 
روزنامه نگاران و فعالیت رســانه ها و 
فعالیتهای مهندســی و توزیع مواد 
خوراکی و بسیاری فعالیتهای دیگر با 
نظام دیجیتالی پیوند محکم خواهند 
خورد. بنایرایــن الگوی کارخانه ها و 
ســازمانهای اقتصادی و گردهم آیی 
های تولیدی و جمع تولیدکنندگان 
و ساختارهای عمودی بطرز گسترده 

میتوانند متحول شوند. 
این اپیدمی جهانی مدیریت بهداشت 
را بشــکل بیسابقه به یک امر جهانی 
تبدیل کرد. همکاری و تبادل نظر و 
مدیریت مشــترک بهداشت توسط 
سیاستمداران و مسئوالن کشورهای 
گوناگون یــک امر ضروری اســت. 
کار اطالعاتی و هماهنگی ســازمان 
بهداشــت جهانی الزم است ولی این 
سازمان قادر به مدیریت فاجعه های 
بزرگ و تند نیســت. دولت ها باید با 
سرعت عمل کرده و بودجه های الزم 
را با سرعت فراهم آورند. ستاد جهانی 
پزشکی برای مشــورت و تدبیرهای 
جهانی بهداشــتی و پزشــکی یک 
امر اســتراتژیک است. اپبدمی هایی 
مانند کرونا و ســرطان، بخاطر درهم 
فرورفتگی اقتصاد جهانی و ویرانگری 
های زیســت محیطی چاره جهانی 
می طلبد. تالش های ســازمان ملل 
باید ساختمان محکمتری پیدا کند 
و هماهنگی سیاســتهای کشوری را 
در یک مرکز قدرتمنــد جمع کند. 
بحرانهای بهداشتی جهانی که بشریت 

به خطر می اندازد و بنابراین باید فکر 
کرد چگونه در برابر مخفی کاریهای 
کشورها ایستاد و چگونه بودجه الزم 
را در نظر گرفت. سیاست پیشگیرانه 
ســازمان بهداشت جهانی باید جنبه 

اجباری پیدا کند.
با وقوع این اپیدمــی جهانی ما باید 
نتایج سیاســی و جامعه شناختی و 
روانشناســانه را به بررسی بکشانیم. 
سیاست ناسیونالیســتی ناکارآ بوده 
و قادر نیست ســالمتی انسان را در 
جهانی باز و پرارتباط و پرخطر تامین 
کند. جوامع به لحاظ جهانی شــدن 
اقتصــاد و ارتباط هــای گوناگون و 
سیالیت انسانی و کاالیی یک کلیت 
»تودرتو« را تشــکیل میدهند. کل 
جهان یک »پدیده اجتماعی کامل« 
است. جوامع علیرغم اختالفاتشان با 
یکدیگر نزدیک میشوند و خطرها را 
به یکدیگر انتقال میدهند. اســترس 
جهانی در ذهن و رفتار مردم بیسابقه 
است. اســترس و اضطراب کرونا در 
همه کشورهای جهان سایه انداخته 
اســت. این بحران یک جنگ روانی و 
نگرانی بزرگ روانــی بوجود آورده و 
شادی و مناسبات انسانی و مستقیم 
را از آنها سلب کرده است. بسیاری از 
شهروندان در کشورها و شهرهای زیر 
قرنطینــه از هم می گریزند و فرصت 
گفتگو ندارند و لبخندهای خود را از 
دست داده اند. یک درد عمومی آنها 
را به یکدیگر نزدیک ساخته ولی ترس 
و نگرانی افراد را منفرد و ایزوله نموده 
است. در برخی شهرها ساعت هشت 
شــب مردم در پنجره حاضر شده و 
ترانه میخواننــد و حمایت خود را از 
پرستاران و پزشــکان ابراز میکنند و 
همه در قرنطینه خانگی هستند. حال 
چگونه میتوان از شــکنندگی روانی 
و افســردگی روانی مردم جلوگیری 
نمود؟ پاتولوژی ها و ویروسها جهانی 
انــد، روش های روانشناســانه موثر 
کدامند؟ انسان بر کرونا غلبه خواهد 
یافت ولی تاثیــرات عمیق بر رفتار و 

روان انسان ماندگار خواهد ماند.    
ما در حال تجربه یک پدیده دردناک 
جهانی هستیم که حتا مدل اقتصادی 
موجــود و تقســیم کارجهانی و نیز 
مدیریت جامعه بشــری و چگونگی 
مناسبات اجتماعی بین انسانها را به 
پرسش کشــیده است. تعریف انسان 

امروز چیســت؟ طبقه ها و الیه های 
اجتماعی چگونه قابل تعریف هستند؟ 
این ویــروس همه طبقــات جهان 
را مــورد حمله قرار داده اســت ولی 
گروهبندی هــای اجتماعی که خود 
را در »حاشــیه ارتباطی و قرنطینه 
مناسباتی« قرار داده اند شاید کمترین 
ضربه را خواهند خورد. حال با توجه 
تمرکــز جمعیتی در جهــان باید به 
الگوهای جمعیتی و مدل شهرسازی 
نگاه انتقادی انداخت. این اپیدمی ها 
جامعه را شــکننده تر خواهد کرد و 
امنیت آنها را تهدید خواهد کرد. البته 
جامعه می آموزد و بر تجربه می افزاید 
ولی تشنج های حاد می تواند تعادل 
در عملکرد و دمکراسی را به فرسایش 

بکشد.
 این ویروس جهانی اســت و هرچند 
در یک نقطه جغرافیایی مانند چین 
شــیوع یافت ولی در جهان شرایط 
مناسبی برای ویروس های جدید باید 
باشد تا در هر نقطه ای از جهان وارد 
عمل شوند. طاعون ژوستینین، طاعون 
سیاه، آنفلوانزای اسپانیایی، آنفلوانزای 
آسیایی، شــیوع »اچ آی وی«، ایدز، 
آنفلوانزای خوکی، ویروس ابوال، مورد 
شناســایی قرار گرفتند ولی ویروس 
کرونا هنوز شناسایی نشده و در آینده 
ویروس های خطرناک و مهیب باز هم 
حمله خواهند کرد. کارشناسان برآنند 
سرانجام بحران »ووهان« هرچه باشد، 
این آخرین باری نخواهد بود که نوع 
جدیدی از ویــروس کرونا در موش 
ها و خفاش ها یا دیگر حیوانات پدید 
می  آید و دامن انسان ها را نیز می  گیرد. 
در دو دهه گذشــته، جهان با بحران 
شیوع گسترده ویروس های مرگبار، از 
جمله ابوال و سارس، دست وپنجه نرم 
کرده است. آنچه مسلم است ویرانگری 
زیست محیطی و تخریب جنگلها و 
بهم خوردن اکوسیستم های طبیعی 
گیاهی و حیوانی  و نیز آلودگی های 
صنعتی و تولیدی و نیز آلودگی آبها و 
هوا و زمین، شرایط نامساعدی بوجود 
میاورد که در آن خطرهای ناشــی از 
ویــروس ها دوچندان خواهد شــد. 
ویرانگری زیست محیطی منشا بزرگی 
برای ویروس های جدید خواهد بود. 
محیط زیســت را تخریب نکنیم تا 
بشریت امکان زندگی بهتر و بیشتر را 

داشته باشد.

تقاضای جمعی طلبه برای اعزام به اروپا 
به بهانه  کرونا

فارس - نهادی به نام »خانه طالب جوان« با اشــاره به آنچه »وضعیت بغرنج 
سالمندان در کشورهای اروپایی« خوانده است، طی نامه ای به جواد ظریف وزیر 
امور خارجه، اعالم آمادگی کردند که حاضرند از ســالمندان کرونایی اروپایی 

پرستاری کنند.
به گزارش فارس، خانه طالب جوان در نامه خود خطاب به دکتر ظریف آورده 
است: با توجه به عدم رســیدگی مناسب به سالمندان و نیازمندان مبتال به 
کرونا در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به حکم وظیفه انسانی بر خود الزم 
میدانیم که به یاری این دســته از بیماران اقدام کنیم و از هرگونه کمکی در 

جهت نجات جان آفریدگان آفریدگار مهربان دریغ نورزیم.
در ادامه این نامه آمده است: بدین منظور با توجه به تجربه موفق نظام سالمت 
کشور و گروه های جهادی مردمی در مهار و درمان بیماری کرونا از جنابعالی 
تقاضا داریم تا شرایط اعزام طالب جهادی برای همراهی و کمک به بهبود این 
بیماران یا دعوت از این بیماران جهت مداوا در داخل کشور یا هر نوع اقدامی 

جهت کمک به این عزیزان را که صالح میدانید، فراهم نمائید.

شیوع کرونا  در آسایشگاه سالمندان کهریزک جدی است
بیماری کووید ۱۹ در آسایشــگاه 
سالمندان کهریزک هم شیوع پیدا 
کرده است. در این آسایشگاه بیش 
از ۱۱۰۰ سالمند و ۲۰۰ بیمار مبتال به 
ام اس زندگی می کنند. آسایشگاه 
دارد.  هم  پرســنل   ۹۰۰ کهریزک 
است.  خطر  در  آن ها  یکایک  جان 
بهزیستی ادعا می کند که کرونا در 

کهریزک مهار شده است. 

رادیــو زمانه- هفته گذشــته محمد 
رضا صوفی نژاد، مدیر عامل آسایشگاه 
خیریه معلوالن و سالمندان کهریزک 
از شیوع بیماری کووید ۱۹ و ابتالی 
۱7 مددجــو به این بیماری خبر داد. 
تا هفته گذشته دســت کم دو نفر از 
این حمع جان خود را از دست دادند. 
از تعداد سالمندان و معلوالنی که به 
کووید ۱۹ مبتال شده اند اطالعی در 
دست نیست.  برخی منابع غیررسمی 
از ابتــالی ۱7۳ نفر در آسایشــگاه 

کهریزک خبر می دهند.
محمد نفریه، رئیس کمیته پیشگیری 
ســازمان  واگیردار  بیماری هــای  از 
بهزیســتی کشــور در مصاحبــه با 
خبرگــزاری کار ایــران )ایلنا( گفت: 
»بزرگ ترین چالش ما مرکز کهریزک 
شماره یک تهران بود که خوشبختانه 

با همکاری هــالل احمــر و وزارت 
بهداشت توانستیم شیوع این بیماری 
را در این مرکــز مهار کنیم، هرچند 
تعدادی از مددجویان و پرسنل آلوده 
شده اند. برای اینکه در آمارهای ارائه 
شده اختالفی پیش نیاید ما دیگر آمار 
اعالم نمی کنیم، اما همانطور که گفتم 
جلوی گسترش بیماری در این مرکز 

گرفته شده است.«
در خانه های ســالمندان در ســایر 
در  از جملــه  کشــورهای جهــان 
فرانســه، ایتالیا و اســپانیا هم کرونا 
شیوع پیدا کرده است. تنها راه برای 
مهار همه گیری کرونــا در خانه های 
ســالمندان این اســت که از یکایک 

ســاکنان تســت کرونا گرفته شود، 
افرادی که هنوز مبتال نشــده اند به 
مکان های دیگری انتقال پیدا کنند و 

مبتالیان قرنطینه شوند.  
محمد رضا صوفی نــژاد، مدیر عامل 
آسایشگاه خیریه معلوالن و سالمندان 
کهریــزک در مصاحبه با خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ایران )ایرنا( اعالم  
کــرد که برای مهار شــیوع کرونا در 
آسایشــگاه کهریــزک در وهله اول 
مالقات ها و ترخیص و پذیرش هفتگی 
حذف شد. در وهله دوم ارتباط ۱۳00 
تا ۱500 نیکوکار با ساکنان آسایشگاه 
قطع شد و سرانجام کارکنان و پرسنل 
آسایشــگاه به صورت ۱5 روزه جابجا 

و قرنطینه می شــوند. این اقدامات به 
این معنی است که افراد سالم در کنار 
اشــخاصی که به ویروس کرونا آلوده 
شده اند، در مکانی که راهی به خارج 
ندارد زندگــی می کنند و از این نظر 
دیر یا زود همه آن ها یا به کووید ۱۹ 
مبتال می شوند و یا این که برخی جان 
سالم به در می برند. )همان اتفاقی که 
برای کشتی تفریحی دیاموند پرنسس 
افتاد(. کووید ۱۹ در گروه سنی 60 به 
باال کشندگی بیشتری به نسبت سایر 

گروه های سنی دارد.
بر مبنای همین اســتدالل می توان 
الگوی آلمان را پیشنهاد داد: قرنطینه 
خانه های ســالمندان با پرسنل ثابت 
که هر ۱5 روز یک بار )دوره نهفتگی 
ویــروس( تغییر می کننــد، همراه با 
تســت هر فرد ســالمند یا پرسنلی 
که عالئم بیمــاری کووید ۱۹ را بروز 
می دهد. این کار به مدیریت باکفایت، 
بودجه و تجهیزات نیاز دارد. به گفته 
مدیر عامــل آسایشــگاه کهریزک، 
بهزیستی ســه میلیارد تومان برای 
مقابله با شیوع کرونا در این آسایشگاه 
اختصاص داده است. کمتر از قیمت 

یک خانه در تهران.
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از دایی جان ناپلئون
 تا سید علی خامنه ای

دایی جان شــخصیت سریال “دایی 
جان ناپلئون” اســت که در پیش از 
انقالب بهمن در تلویزیون ملی ایران 
پخش گردید. وی نمادی از فرهنگ 
بســیاری از مــا ایرانیان اســت که 
بواسطه رویدادهای تاریخی گذشته به 
 Conspiracy( بیماری توهم توطئه
theory( مبتالییم. دایی جان دچار 
نوعی پارانویای انگلیســی هراســی 
اســت و مدام فکر می کند که همه 
علی الخصوص انگلیسی ها توطئه های 
گوناگونــی را علیه وی در دســتور 
کار قــرار داده اند. بســیاری از ما نیز 
می پنداریم کــه واقعیت های موجود 
ظاهــری و فریبنده اند و همواره باید 
روی پیوندهــای پنهــان توجه کرد. 
تنها در اینصورت اســت که می توان 
از توطئه ســر در آورد، به دستور کار 
پنهانی پی بــرد و مجرمین واقعی را 

شناخت.
پس از پیروزی انقالب بهمن، روح اهلل 
خمینی در این جــا و آن جا و همه 
جا توطئه می یافت. ادعا داشــت که 
تمام جهان علیه جمهوری اســالمی 
صف آرایی کرده اند. حتی از اصطالح 
چپ و راست بهره می گرفت که نشان 
دهد چگونه جمهوری تازه تاسیس، 
ظاهرا به محاصره ســلطنت طلبان و 
مارکسیست ها در آمده است. در پشت 
باورهای لیبرال های مذهبی که از یک 
قانون اساســی بدون روحانیت دفاع 
می کردند؛ در پشــت سر مسلمانان 
برداشــت  محافظــه کار که مخالف 
وی از والیــت فقیه بودند؛ در نظرات 
مســلمانان غیرسیاســی که زندگی 

حوزه ای را به درگیر شدن در دنیای 
پر دردسر سیاست ترجیح می داند؛ در 
دیدگاه مسلمانان رادیکال که خواستار 
زیرو رو کردن روابط اجتماعی بودند؛ 
در رفتار و خواســته های اقلیت کرد، 
عــرب، بلوچ و ترکمن کــه به دنبال 
خودگردانی بودند؛ در پشت سر چپ ها 
که اعتصابات و سازمان های صنفی را 
ســازمان دهی می کردند و بی شــک 
سلطنت طلب،  نظامیان  ســر  پشت 
جبهــه ملی و حتــی رئیس جمهور 
بنی صدر توطئه وجود داشــت.]۱[ و 
البته زنان بخاطر رویارویی با قوانین 
ارتجاعی شــریعت و زن ســتیز نیز 

توطئه گر به شمار می آمدند.
رویکــرد توطئه پنــداری راه را برای 
علیه  اعتراضــی  هرگونه  ســرکوب 
حکومت دینی و یا اختالف نظر با آن 
فراهم ســاخت. هنگامی که در سال 
۱۳60، سازمان مجاهدین تالش کرد 
جمهوری اســالمی را سرنگون کند، 
خمینی ادعا کرد که سازمان سیا در 
حال برنامه ریزی برای تکرار کودتای 
ســال ۱۳۳2 است. و بدین ترتیب نه 
تنها مجاهدین بلکه پای تمام مخالفین 
بــه میان کشــیده شــد. جمهوری 
اســالمی در طول شش هفته، بیش 
از هــزار زندانی را اعدام کرد. قربانیان 
این جنایــت را نه تنهــا مجاهدین 
بهایی ها،  ســلطنت خواهان،  بلکــه 
کلیمی ها، کردهــا، بلوچ ها، عرب ها، 
اعضای جبهه  ترکمن ها،  قشقایی ها، 
مارکسیست های  مائوئیست ها،  ملی، 
استالین ستیز، و حتی دختران جوان 
غیرسیاســی که در زمان و یا مکان 

نامناسب گرفتار شده بودند، تشکیل 
می دادند. در هیچ زمانی پیش از آن، 
جوخه های اعدام، چنین شماری را در 
چنین زمان کوتاهی با چنین اتهام بی 
اساسی با کام مرگ نفرستاده بود.]2[

در  نیــز  خامنــه ای  علــی  ســید 
توطئه پنداری امور از ولی فقیه پیشین 
عقب نمانده است. کلید واژه سخنانش 
در رویکرد توطئه پنداری را “دشمن” 
و یا “دشمنان” تشکیل می دهد. برای 
نمونه خامنــه ای در پیام نوروزی اش 
در ســال ۱۳86 می گفت: “دشمنان 
با تبلیغات خــود. جنگ روانی خود، 
با تالشــهای موذیانه گوناگون خود 
سعی می کنند بین صفوف ملت ایران 
اختالف بیندازند؛ به بهانه ی قومیت، 
به بهانه مذهب، به بهانه ی گرایشهای 
صنفی، وحــدت کلمه ملت را از بین 
ببرند؛ عالوه براین، برای اینکه میان 
ملت ایران و جوامع گوناگون مسلمان 
دیگر فاصله بیندازند، اختالف مذهبی 

را بزرگ کنند، جنگ شیعه و سنی را 
در هر نقطه ای از دنیا که ممکن باشد، 
به وجود بیاورند و عظمت ابهت ملت 
ایران را در میان ملتهای دیگر- که روز 
به روز بحمداله تا امروز بیشتر شده - 

از بین ببرند.”]۳[
خامنــه ای در آخریــن پیامش پس 
از نــوروز ۹۹ دچار پریشــان گویی 
شــد. وی با رد پیشنهاد آمریکا برای 
کمک بــه ایران در امــر رویارویی با 
ویروس کرونا از جمله گفته اســت... 
به آمریکایی ها هیچ اعتمادی نیست 
زیرا ممکن اســت داروهایی را ارسال 
کنند که ویروس را در ایران شــایع  
تر و یا ماندگار کند و یا حتی ممکن 
است افرادی را به عنوان درمان کننده 
بفرســتند تا ببینند اثرگــذاری این 
ویروسی را که گفته می شود بخشی 
از آن فقط مخصوص ایران ســاخته 
شده، چگونه بوده و اطالعات خود را 
تکمیل و دشمنی خود را بیشتر کنند، 

قابل  آمریکایی ها  بنابراین ســخنان 
قبول نیست. ظاهرا بیماری خامنه ای 
به توهم توطئه و نفرت کورش نسبت 
به بیگانگان مانع مسافرت مقامات و 
خانواده آنها به کشورهای غربی برای 
معالجه نمی شــود. به غیر از بسیاری 
از ســردمداران جمهــوری دینی که 
تاکنون برای معالجات پزشــکی به 
کشورهای غربی سفر کرده اند در سال 
۱۳6۹ نیز خانواده خامنه ای شــامل 
“آقا مجتبی” بــرای معالجه به مدت 

دوماه در لندن اقامت داشته اند!
پیامد مخرب توهم توطئه خامنه ای 
نسبت به آمریکایی ها به سرعت ظاهر 
شــد. در حالی که وزارت بهداشــت 
اعــالم کرده اســت کــه در هر ۱2 
دقیقــه یک نفر جان خود را در ایران 
بــه خاطر کرونا از دســت می دهد و 
دولت روحانــی تحریم های آمریکا را 
مســبب کمبود امکانات پزشکی در 
ایران برمی شمرد، از ارسال کمک های 

درمانی و پزشــکی ” پزشکان بدون 
مرز” که نهادی غیردولتی است و به 
هیچ کشــور خارجی وابسته نیست 

جلوگیری به عمل آمد.
در حالی که برای رویارویی با گسترش 
بیمــاری کرونا اغلــب فعالیت های 
اقتصادی در بیشتر کشورهای کرونا 
زده بــه حال تعطیل در آمده اســت 
 social( ”و “دور زیســتن اجتماعی
distancing( برای مهار کرونا اقدامی 
حیاتی اســت، روحانی باور دارد که 
“کرونا نباید به سالح دشمنان برای به 
تعطیلی کشاندن کار و تولید در کشور 

تبدیل شود.”
وی همچنیــن گفته اســت “توطئه 
دشمنان ماست که با هراس از کرونا 
کشور را به تعطیلی بکشند.” این در 
حالی است که برپایه گزارش روزنامه 
اپیدمیولــوژی وزارت  شــرق، گروه 
بهداشت پیش بینی کرده است که تا 
پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، دست کم 
8۱۱ هزار نفر و دست باال یک میلیون 
و ۱60 هزار نفر به ویروس کرونا مبتال 
خواهند شــد که میزان آن به شدت 

قرنطیه بستگی خواهد داشت.
اگر بیماری توهم توطئه ســبب شد 
که “دایی جان” قهرمان کتاب “دایی 
جان ناپلئون” از ترس خیالی اش نسب 
به انگلیسی ها خود را در خانه زندانی 
کند، تئوری توطئه در دوران خمینی 
به اعدام ها و سرکوب های بی سابقه ای 
منجر گردید و خامنه ای در بحران کرونا 
با توسل به توطئه پنداری می کوشد 
ایدئولوژیک غرب ستیزانه اش  رویکرد 
را با لجبــازی و یکدندگی تمام برای 
پوشش بی کفایتی نظام زیر فرمانش 

در مواجه با این بیماری به پیش برد.

[۱] - Ervand Abrahamian, ” 
The Paranoid Style in Iranian 
Politics”, Khomenism, ( 
Los Angeles: University of 
California Press, 1993), 111

]2[ - همان ص ۱۳۱
]۳[ - پیام نوروزی رهبر معظم انقالب 

اسالمی به مناسبت سال ۱۳86

اگر بیماری توهم توطئه سبب شد که “دایی جان” قهرمان کتاب “دایی جان 
ناپلئون” از ترس خیالی اش نسب به انگلیسی ها خود را در خانه زندانی کند، 
تئوری توطئه در دوران خمینی به اعدام ها و سرکوب های بی سابقه ای منجر 
گردید و خامنه ای در بحران کرونا با توسل به توطئه پنداری می کوشد رویکرد 
ایدئولوژیک غرب ســتیزانه اش را با لجبازی و یکدندگی تمام برای پوشش 

بی کفایتی نظام زیر فرمانش در مواجه با این بیماری به پیش برد.

م. روغنی )ایران امروز(
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چرا کرونا برای ورزش
 از جنگ جهانی دوم مخرب تر است؟

در  جهــان  ورزش  فــردا-  رادیــو 
بحرانی تریــن دوره تاریخی خود به 
ســر می برد و زیان مادی بی سابقه و 
غیر قابل بــرآوردی را پدید آورده که 

حتی پایانش هم مشخص نیست.
رویدادهای هفته های اخیر نشان داده 
اســت که رویدادهای ورزشی تا چه 
اندازه در رونق صنعت سرگرمی برای 

این سیاره نقش آفرین بوده است.
دنیای ورزش زمانی که ابعاد بســیار 
کوچک تری داشت، با دو اخالل بزرگ 
در روند طبیعی و رو به شکوفایی خود 

مواجه شد.
المپیک ۱۹۱۶ ششــمین دوره این 
بازی ها بود. اسکندریه مصر، بوداپست 
و برلین نامزد های برگزاری مسابقات 

بودند.
میزبانی به آلمان رســید چون بارون 
المپیک  پیر دو کوبرتــن، بنیانگذار 
المپیک  نوین، معتقد بود ســپردن 
بــه برلین می تواند بــه تقویت صلح 
جهانی بینجامد و مانعی باشــد برای 

جنگ افروزی بیشتر.
اما نه المپیک برگزار شد و نه صلحی 
برقــرار. بازی ها تا پایــان جنگ اول 

بین الملل به تعویق افتاد.
پیش از افروختــن آتش جنگ دوم 
نیــز المپیــک ۱۹۳۶ برلین عرصه 
قدرت نمایی و تبلیغات آلمان نازی با 
حضور آدولف هیتلر در متن مسابقات 

بود.
جنگ پشــت دروازه های المپیک در 
کمین بود. سازماندهی شگفت آور، این 
المپیک را از همه دوره های پیشــین 
متمایز می کرد. گرچه کمتر اثری از 
پنج حلقه دیده می شــد و استادیوم 
المپیــک برلین در ســیطره پرچم 

صلیب شکسته بود.
المپیــک ۱۹۴۰ قرار بــود در توکیو 
برگزار شود، اما با شعله ور شدن آتش 
جنگ جهانی دوم، آســیا در حسرت 

نخستین میزبانی ماند.
این امیدواری وجود داشــت که دوره 
بعدی را لندن در سال ۱۹۴۴ برگزار 
کند، اما برخالف جنگ اول، این بار دو 
المپیک پیاپی در آتش جنگ سوخت.

آوازه جهانی کرونا هنوز به شش ماه 
نرسیده اما قدرت تخریبش در عرصه 
ورزش، از دو جنــگ جهانی که یک 
دهه به طول انجامید بیشتر بوده است.
در دوران جنگ هــای جهانی، تعداد 
لیگ های ورزشــی بسیار ناچیز بود و 
تورنمنت ها به معنا و ابعاد امروزینش 

رواج نداشت.
از سویی، در امتداد جنگ جهانی دوم، 
بازی های دوستانه ملی فوتبال در دنیا 
جریان داشــت. فعالیت های ورزشی 
شــامل بازی فوتبال، در اردوگاه اسرا 
و در پایگاه های نظامی برگزار می شد.

جنگ جهانی حتی در کشــورهای 
درگیر جنگ، مانعی برای ورزش در 

باشگاه ها و اماکن عمومی نبود.
در ایران نیز مسابقات کشتی قهرمانی 
کشــور غیر از ســال ۱۳۲۰ در بقیه 
سال های جنگ جهانی به انجام رسید.
اما کوویــد ۱۹ در مدت زمانی کوتاه، 
بساط هرگونه رقابت ورزشی را از روی 
کره زمین برچیده اســت. باشگاه ها 
بسته شده اند و حتی تمرینات گروهی 
نیز در کشــورهای عنوان دار ورزشی 

ممنوع است.
رقابت هــای ملی فوتبــال با ویروس 
کرونــا، با بزرگ تریــن وقفه خود در 

طول تاریخ مواجه شده است.
فرمول یــک، NBA، جام ملت های 
اروپا، فرنــچ اوپــن، لیگ های همه 
رشــته ها، بازی هــای کوپــا آمریکا، 
مســابقات مقدماتی جــام جهانی و 
بازی هــای المپیــک، یکــی پس از 
دیگری از تقویم رقابت های ورزشــی 

حذف می شوند.
فوتبالیســت هایی بــا قراردادهــای 
میلیون یورویی که پیش روی چشم 
بینندگانی از سراســر جهان جوالن 
می دادند، حــاال در قرنطینه خانگی 
با دستمال کاغذی روپایی می زنند و 

استوری می گذارند.
این وضعیتی آخرالزمانی اســت که 
حتی ســازمان جهانی بهداشت هم 
تاریــخ تقریبی بــرای پایانش اعالم 

نکرده است.

امیدها و ناامیدی های ایران پس از تعویق المپیک
عکس هــای خبرها دربــاره المپیک 
۲۰۲۰ توکیو، به تصویر پنج حلقه و 
یک رهگذر با ماسک تبدیل شده اند. 
نــه خبــری از اســکلبکا روی میله 
ژیمناســتیک اســت و نه تصویری 
از شــنای پروانه. »پنــج حلقه« اما 
همچنان نشان وابستگی ملت هاست؛ 
به خصوص در این روزهای عجیب که 
مفهوم درد مشترک بیش از همیشه 

برای بشر ملموس است.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، بعد از 
تماس تلفنی با تومــاس باخ، رئیس 
کمیته بین المللی المپیک، سرانجام 
اعالم کرد که بازی های المپیک توکیو 
که قرار بود چهار ماه دیگر آغاز شود، 
به دلیل همه گیری ویروس کرونا به 
مدت یک سال عقب می افتد. پیش تر، 
توماس باخ می خواست بازی ها را طبق 
برنامه برگزار کند. اما فشارها از سوی 
کارشناسان، ورزشکاران و کشورها روز 
به روز بیشتر شد، تا دست آخر خبر 

تعویق یک ساله اعالم شود.
بــرای ورزش ایران که همیشــه در 
المپیک هــا به تک ســتاره های خود 
دلخوش اســت، این تعویق می تواند 
امیدها و ناامیدی هایی را با خود داشته 
باشــد. ورزش ایران دچار بحران های 
وزارت  فدراسیون ها،  است.  اقتصادی 
ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، 
همواره با بدهی به ورزشکاران روزها 
را می گذرانند و برگــزاری اردوهای 
بلندمدت در یک سال تعویق المپیک، 
و نیز پرداخت دستمزد به ورزشکاران 
هنگام تعطیلــی بلندمدت احتمالی 
ورزش، می توانــد بحران مالی تازه ای 
بسازد. بنیه اقتصادی ورزش ایران به 

شدت ضعیف شده است و درآمدهای 
بین المللی ورزش ایران نیز با توجه به 
تحریم های بانکی، در دسترس نیست. 
مقامات سیاســی، هزینه های ورزش 
حرفــه ای را در ایــران از بودجه های 
دولتــی می پردازنــد، و بــه رغــم 
آسیب هایی که ورزش از سیاست های 
داخلی و خارجــی می بیند، در عین 
حال مدیون بودجه هــا و قرض های 

دولتی است.
گذشــته از بحران هــای مالی، نکته 
دیگری هم هست که باید به آن توجه 
شود. بسیاری از ورزشکاران حرفه ای 
و نامدار ایران که از امید های کاروان 
ورزش ایــران در المپیک هســتند، 
در ســال آخــر ورزش حرفه ای خود 
بودند و می خواستند آخرین نمایش 
حرفــه ای خــود را در توکیو ۲۰۲۰ 
تجربه کنند. اما حاال باید یک تا سال 
دیگر هم آمادگی خود را حفظ کنند، 

و این برای ورزشکارانی که سال آخر 
دوران فعالیت حرفه ای خود را سپری 

می کردند، آسان نیست.
هرگاه تیم ملی بسکتبال ایران حامد 
حدادی و صمد نیکخواه بهرامی را در 
اختیار ندارد، کیفیت فنی اش به شدت 
نزول می کند. این دو بازیکن فوق العاده 
بسکتبال ایران، در سنی هستند که 
المپیک توکیو ایســتگاه آخر دوران 
حرفه ای آنها بود و حاال باید یک سال 
دیگر هم خود را در اوج حفظ کنند. 
امید بسکتبال ایران، تجربه دو ستاره 
قدیمی تیم بود و هست، و حضور تیم 
ملی بسکتبال در المپیک بدون حامد 

و صمد، دور از تصور است.
ورزشکارانی مثل مجتبی عابدینی در 
شمشیربازی و حامد حدادی در رشته 
پرتاب دیسک، نیز جوان نیستند که 
حفظ آمادگی تا یک سال دیگر برای 
آنها آسان باشــد. مجتبی و حامد از 

امیدهای ایران در المپیک هستند و 
شاید تعویق یک ساله المپیک، آنها را 
از آمادگی ایــده آل دور کند. در عین 
حال، ایران ورزشکاران پرشماری نیز 
دارد که در آستانه المپیک ۲۰۲۰ با 
مصدومیت دســت به گریبان بودند و 
می خواستند به رغم مصدومیت خود 
را به توکیو ۲۰۲۰ برســانند، و حاال 
تعویق یک ساله المپیک می تواند به 

آنها کمک کند.
ســهراب مرادی، ســتاره ایــران در 
وزنه بــرداری، مدت هاســت کــه با 
گرفتاری های ناشــی از  مصدومیت 
مواجه بوده است و این نگرانی در بین 
بود که نتواند در مســابقه راهیابی به 
المپیک بدرخشــد و سهمیه بگیرد. 
اما با تعویــق المپیک، اکنون فرصت 
بیشتری برای کسب آمادگی بدنی و 
رفع مصدومیت دارد. حسن یزدانی، 
یکی از مردان بی جانشــین کشــتی 
ایــران، نیز مصدوم بــود و حضورش 
در المپیک ۲۰۲۰ هنوز قطعی نشده 
بود. اما فرصت یک ساله می تواند منجر 
به آمادگی یزدانی شود. مثل یزدانی، 
علیرضا کریمی نیز می تواند با جراحی 
و مــداوای زانوی خود بــه المپیک 
۲۰۲۱ برسد و برای تیم کشتی ایران 
بدرخشــد. تعویق المپیک می تواند 
خبری خوش برای حمیده عباسعلی 
نیز باشد. بعد از مصدومیت حمیده، 
گفته می شد که او به المپیک ۲۰۲۰ 
خواهد رســید، اما او نمی توانست در 
فرصت کوتاه پس از دوران مصدومیت 
بــه آمادگــی کامل نزدیک شــود و 
تمرینات الزم را پشــت سر بگذارد. 
اما حاال او نیــز برای آمادگی فرصت 

بیشتری خواهد داشت.
ورزش ایران به دلیل شیوع گسترده 
کرونا شــاید تا ماه ها تعطیل باشــد 
و برگزاری اردوها برای ورزشــکاران 
المپیکی در محیط قرنطینه آســان 
نیست، چون زیرساخت های ورزشی 
در ایران برای اجرای چنین اردوهایی 
به اندازه ای نیست که برگزاری اردوها 
مقدور شــود. برای ورزشــکاران نیز 
حضور طوالنی در اردوهای دربســته 
دشــوار است. مسابقات باشگاهی نیز 
تعطیل اســت و فرصت کافی برای 
آمادگی ورزشکاران در لیگ رشته های 
نــدارد.  وجود  مختلــف،  ورزشــی 
ورزشــکارانی مثل حامد حدادی در 
بسیاری مواقع اردوهایی را در خارج 
از ایران برای تمرین با مربیان خارجی 
برگــزار می کردند، که بعید اســت 

امکانش به زودی فراهم شود.
همه گیری کرونا فقط بحران ورزش 
ایران نیســت، اما می تواند زمینه ساز 
مشــکالت اقتصادی و فنی متعددی 
برای ورزش ایران باشد که آثار آن در 

آینده پدیدار خواهد شد.

فرهاد کاس نژاد 
)ایندیپندنت فارسی(

تاریخچه لغو بازی های المپیک
از طرف کمیته  بیانیه ای مشــترک 
کمیتــه  و  المپیــک  بین المللــی 
توکیو،   المپیک ۲۰۲۰  دست اندرکار 
این خبر را تایید کرد که این بازی ها 
در سال ۲۰۲۰ برگزار نمی شود. قرار 
اســت این بازی ها تا قبل از تابستان 

۲۰۲۱، برگزار شود.
با این وجود، این اولین باری نیســت 
که بازی های المپیک به تعویق افتاده 

است.

المپیک تابستانی ۱۹۱۶ )برلین(

المپیک تابستانی ۱۹۱۶ قرار بود در 
برلین برگزار شــود، اما به خاطر بروز 
جنگ جهانی اول لغو شــد. به جای 
آن، ورزش های زمســتانی با اسکیت 
سرعتی، اسکیت نمایشی، هاکی روی 
یخ و اســکی نوردی، برنامه ریزی شد. 
آن مراسم، اولین المپیک زمستانی و 

آغازگر این بازی ها بود.
برلین با شکســت بارســلونا میزبان 
المپیک تابســتان ۱۹۳۶ شــد، اما 
هنگامی کــه آدولف هیتلــر، رهبر 
حزب نازی، از آن مسابقات به عنوان 
ابــزار تبلیغاتــی و پروپاگاندای خود 
بهره جســت، آن بازی ها هم غرق در 

جنجال شد.

المپیک تابستانی و زمستانی ۱۹۴0 
)توکیو/هلسینکی(

تصمیم به تعویــق بازی های ۲۰۲۰ 
توکیو، یــادآوری  تلخی بــرای این 
کشور است، چرا که میزبان ژاپنی این 
بازی ها پیش تر هم در چنین موقعیتی 

قرار گرفته است.

توکیو با شکســت بارســلونا، رم، و 
هلسینکی، اولین شهر غیرغربی بود 
که در ســال ۱۹۴۰ قرار شد میزبان 
المپیک ۱۹۴۰ باشــد، اما در نهایت 
بعد از شروع جنگ دوم چین و ژاپن، 

مجبور شد میزبانی را واگذار کند. 
بعد از آن ، هلســینکی میزبانی هر 
دو بازی های تابستانی و زمستانی را 
)پیش از آن کــه جنگ جهانی دوم 
باعث لغو هر دو مراسم شود( بر عهده 
گرفت. المپیک زمســتانی ۱۹۴۰ در 
ژاپن نیز لغو شــد. توکیو )در ۱۹۶۴( 
و ســاپارو )در ۱۹۷۲( بعدتر میزبان 

بازی های تابستانی و زمستانی بودند.

المپیک تابستانی و زمستانی ۱۹۴۴ 
)لندن(

اگر به خاطر جنگ جهانی دوم نبود، 
لندن می توانســت در ســال ۱۹۴۴، 
یعنی ۳۶ سال بعد از اولین بار، برای 
بار دوم میزبان المپیک تابستانی باشد.

اما لندن که برای میزبانی مراسم در 
رای گیری سال ۱۹۳۹، رم، دیترویت، 
لوزان، آتن، بوداپســت، هلسینکی و 
مونترآل را شکست داده بود، مجبور 
شد بازی های تابســتانی را در سال 
۱۹۴۸، سه سال بعد از پایان جنگ، 

برگزار کند.
شــهر کورتینا دامپزو در ایتالیا برنده 
میزبانی المپیک زمستانی ۱۹۴۴ شد، 
اما مجبور شــد ۱۲ سال صبر کند تا 
عمال میزبان بازی های زمستانی شود، 
و ســنت موریتز )در ۱۹۴۸( و اوسلو 
)در ۱۹۵۲( میزبــان این بازی ها در 

فاصله آن سال های انتظار بودند.
المپیک های دیگری نیز تحت  البته 

تاثیر لحظــات و اتفاقات تاریک قرار 
گرفته اند.

المپیک تابستانی ۱۹۷۲ )مونیخ(

المپیک مونیخ تحت تاثیر فاجعه ای 
قــرار گرفــت کــه به دســت گروه 
تروریستی فلسطینی با نام »سپتامبر 
سیاه« انجام شد، که ۱۱ ورزشکار تیم 
اسرائیل را گروگان  گرفتند و تمام آنها 
را به همراه یک افســر پلیس آلمان 

غربی، به قتل رساندند.
افســران پلیس، طی تالشی ناموفق 
بــرای نجات گروگان هــا، ۵ تن از ۸ 
عضو گروه سپتامبر سیاه را  کشتند. 
سه تروریست دیگر بازداشت شدند، 
اما بعدتر، طی معاوضه گروگان ها به 
خاطر ربایش یک هواپیما توسط این 

گروه، آزاد شدند.
رقابت های آن سال، بعد از ۳۴ ساعت 
تعلیق و یک مراسم یادبود برگزار شد، 
اما سایر اعضای تیم اسرائیل از بازی ها 
کناره گرفتند و مونیخ را ترک کردند.

المپیک تابستانی ۱۹۹۶ )آتالنتا(

بمب گــذاری در مجتمــع برگزاری 
بازی های المپیک در آتالنتا مرگ آور 
بود ولی می توانست خیلی بدتر باشد.

ریچارد جــول، از مامــوران امنیت 
مراســم، یک بمب لوله ای پیدا کرد 
و به ســرعت ماموران پلیس را باخبر 
ساخت، که موجب شــد بسیاری از 
مــردم بتوانند به ســرعت و پیش از 

انفجار بمب، از مجتمع خارج شوند.
 یکی از تماشاگران، درگذشت و ۱۱۱ 

نفر دیگر مجروح شدند.

مرگ ۱۱ چهره  ورزشی در ایران
 بر اثر ابتال به ویروس کرونا

رادیو فردا :طبق بررسی رادیو فردا، آمار 
قربانیان ویروس کرونا بین چهره های 
ورزشی در ایران دو رقمی شده است.  
کانال های تلگرامی فدراســیون های 
ورزشی در دو ماه گذشته، پست های 
پرتعدادی درباره مرگ مســئولین یا 
پیشکسوتان ورزشــی در استان های 

مختلف منتشر کرده اند.
دلیل درگذشــت آنها اعالم نمی شود 
و فدراسیون ها به صدور پیام تسلیت 

بسنده می کنند.
فهرســت ۱۱ نفــره ای کــه رادیــو 
فردا گــردآوری کرده، صرفاً شــامل 
چهره هایی اســت که ابتالی آنها به 
ویروس کرونا در رسانه ها، فدراسیون ها 
یا توسط منابع معتبر تایید شده  باشد.

بــا توجه به عدم تمایل رســانه های 
رسمی، اسامی اغلب قربانیان ورزشی 
در رســانه های محلی منتشر شده یا 
توسط نزدیکان شــان در اینستاگرام 

اعالم شده است.
در پــاره ای مــوارد نیز کــه خبر در 
رسانه ها بازتاب می یابد، مقامات محلی 
به خانواده های سوگوار تاکید می کنند 
که مرگ بر اثر ابتال به ویروس کرونا را 

تکذیب کنند.
سانسور و سختگیری پیرامون اخبار 

مربوط بــه تلفات ناشــی از ویروس 
از نخســتین قربانی که  کووید-۱۹ 
الهام شیخی بود آغاز شده و تا آخرین 
نفر که شهرام گوهرچین است، ادامه 

داشته است.
نایب رئیس فدراسیون شطرنج جهان 
پس از کســب اطالع از منابع معتمد 
خود در ایران، خبر درگذشــت آقای 
گوهرچین بر اثــر کرونا را در صفحه 

توییترش افشا کرد.
در همین زمینه، ریک برنان مسئول 
منطقه خاورمیانه در سازمان جهانی 
بهداشت که به ایران سفر کرده بود، 
آمار منتشر شده از سوی مقامات ایران 

را یک پنجم آمار واقعی دانست.
الهام شیخی - فوتسال
احمد آهنگی - فوتبال

ابراهیم ابراهیمی - تکواندو
نورالدین نیاستی - فوتبال
قربانعلی شیرزاد - تکواندو
علی اکبر تقدسی - کشتی
منوچهر ساداتی - بوکس
محمود روحانی - جودو
احمد طاهری - فوتسال

شهرام گوهرچین - شطرنج
سعید قلیزاده - بسکتبال
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 اخالق در دوره کرونا
 به ما چه می گوید؟

شیوع ویروس کرونا زندگی ما را به اشکال مختلفی تغییر داده است. به 
تبع آن ذهن ما هم حاال با سوال های جدیدی روبه رو شده است. حاال 
ما به تک تک کسانی که در کوچه و مغازه از کنارمان می گذرند به دیده 
شک نگاه می کنیم که نکند بیمارمان کنند. حاال ما به مراسم ترحیم 

درگذشتگان نمی رویم و حتی از آنها دوری می کنیم.

حاال ما از دست آنها که مواد غذایی و 
بهداشتی را به خاطر سود مالی انبار 
می کنند خونمان بــه جوش می آید 
و جایــی پس ذهنمــان از خودمان 
می پرســیم، اگر پزشک ها مجبور به 
انتخاب بین نجــات ما و فرد دیگری 
شــوند کدام را بــرای ادامه حیات بر 

می گزینند.
دشــمنی که به چشــم نمی آید و از 
شــرق تا غرب کره زمیــن را گرفتار 
کرده بسیاری از ما را خانه نشین هم 
کرده و چه چیزی بهتر از نوعی ورزش 

ذهنی در این دوره؟
در این نوشته سه موقعیت را بررسی 
می کنیم کــه در زمــان همه گیری 
ممکن اســت روی بدهد و ما باید در 
آن موقعیت بین دو چیز انتخاب کنیم. 

انتخاب اخالقی کدام می تواند باشد؟
رضا حدیثــی، در بریتانیــا، کانادا و 
آمریکا فلسفه خوانده و در حال حاضر 
محقق مهمان در دانشگاه پرینستون 
اســت. او به ما می گوید کــه از نگاه 
فلســفه اخالق چطور هر موقعیت را 
می توان بررسی کرد و چه جواب هایی 
می توان به آن موقعیت داد. )البته این 
باید و نباید های اخالقــی، با باید و 
نباید ها حقوقی و کیفری فرق دارند.( 
با خواندن پاسخ های آقای حدیثی در 
این روزهای خانه نشینی کمی ورزش 

ذهنی می کنیم.

قرنطینه خودخواسته

خانم الف احتماال بــه ویروس کرونا 
مبتال شــده اســت. یکی از آشنایان 
نزدیک او که اتفاقا یک روز قبل با هم 
بودند به او خبــر داده که دکتر به او 
گفته نتیجه آزمایشش مثبت است و 
حتما باید از کسانی که با او در تماس 
بوده اند بخواهد خــود را به مدت دو 

هفته قرنطینه کنند.
خانم الف دو راه پیش رو دارد. راه اول 
اینکــه به مدت دو هفتــه خود را در 
خانه حبس کند و تماسش با دنیا را 
به تلفن و تماس های اینترنتی محدود 
کند تا این بیماری مهلک را به دیگران 

منتقل نکند.
راه دیگری که خانم الف می تواند پیش 
بگیرد این است که از زندگی اش لذت 

ببرد. خانم الف پیش خود فکر می کند 
شاید به خاطر وضعیت سالمتش این 
بیمــاری او را از پا در آورد. پس بهتر 
است به جاهایی که می پسندد برود 

و آدم هایی که دوست دارد را ببیند.
خانم الف پیش خود فکر می کند که 
آدم ها همیشه خود را از دیگران بیشتر 
دوست دارند پس بهتر است که او به 
فکر خــودش و فرصت باقی مانده از 

عمر باشد.
به سوال اخالقی خانم الف چه پاسخی 
می توان داد؟ رضا حدیثی پاسخ های 

احتمالی را شرح می دهد.
فرض کنید خانم الف بگوید: »قبول 
دارم که اگر قرار باشــد اخالقی عمل 
کنم، به امید ایجاد اعتماد، و با هدف 
حفظ جان و سالمت جامعه، باید خود 
را قرنطینه می کردم. اما من شــاید 
مریض باشــم و این آخرین روزهای 
زندگی من باشــد. چرا از این آخرین 
روزها لــذت نبرم؟ چــرا میان لذت 
شخصی و عمل اخالقی، باید اخالق 

را انتخاب کنم؟«
پاسخ به این سوال بسیار سخت است.

اول، شــاید بد نباشــد به خانم الف 
یادآوری کنیــم که »عذاب وجدان«، 
جای لذت بــردن برایــش نخواهد 
گذاشــت. اما فرض کنید خانم الف 
خیلی اهل عذاب دادن به خود نیست.

دوم، شاید سعی کنیم خانم الف را با 
هراس دینی از خشم خدا بترسانیم. 
باز هم چندان پیشــرفتی نخواهیم 
داشت. از کجا معلوم که خانم الف به 

خدا و روز جزا اعتقاد داشته باشد؟
حتی اگر خانم الف به روز جزا اعتقاد 
داشته باشد شــاید از ما بپرسد، که 
آیا دلیلــی دارد که به امر اخالقی به 
خاطر اخالقی بــودن آن امر احترام 
بگذارد؟ بــه عنوان مثال فرض کنید 
که فرزندتــان می خواهد بداند »چرا 
بایــد به پــدر و مادر خــود احترام 
بگذارد؟« نوع اول پاسخ این است که 
اگر به پــدر و مادرش احترام نگذارد، 
تنبیه خواهد شد. نوع دوم پاسخ این 
اســت که پدر و مادرش الیق احترام 
هستند چرا که چنین-و-چنان اصل 
اخالقی درباره آنها صادق است. حتی 
اگر پاسخ نوع اول فرزند شما را وادار 
به احترام گذاشتن بکند، جای پاسخ 

نــوع دوم خالی خواهد بود. فرق بین 
وادار کردن )از طریق ترس یا رشوه( 
و راضی کردن از طریق دلیل مربوط 
ارائه دادن، فرق بین زور و عقل است.

شــاید بگویید که همه دالیل دینی، 
دالیل بــرون اخالقــی )مانند ترس 
و رشــوه( نیســتند. به عنوان مثال، 
بــه خانم الف مــی گوییــد: »تو به 
خدا اعتقــاد داری، و خداوند وظیفه 
اخالقی ات را تعیین کرده که نباید به 
دیگران آسیب رساند. لذا باید در خانه 

بمانی!«
اما این پاســخ باز بــه کار خانم الف 
نمی آید. او می تواند بپرسد: »چرا باید 
به فرمان خدا گــوش دهم؟« دلیلی 
که به او خواهید داد از دو گونه است: 
»این وظیفه اخالقی ماســت که به 
فرمان خدا گوش دهیم«، و یا اینکه: 
»اگر به فرمان خــدا گوش ندهی، با 
خشم الهی مواجه می شوی«. دیدیم 
که پاسخ نوع دوم راضی کننده نیست. 
و اما پاسخ نوع اول ما را به همان پله 
اول بر می گرداند: چرا خانم الف باید 
وظیفه اخالقی اش را به لذت شخصی 

ترجیح دهد؟
دشواری این سوال تنها در این نیست 
که پاسخش را نمی توانیم به راحتی 
بیابیم. دشــواری این ســوال در این 
اســت که حتی مشخص نیست که 
برای این پاسخ »کجا« باید جستجو 
کرد؟ اساس ارجحیت اخالق بر لذت 

شخصی کجاست؟
بعضی فالســفه بر این باورند که این 
سوال را نمی توان پاسخ داد. در دیدگاه 
آنها، هر پاســخی که به این ســوال 
بدهیم بــه یکی از ایــن دو مورد بر 
می خوریم: یا پاسخ ما بی ربط خواهد 

بود و یا »مصادره به مطلوب« است.
پاســخ های »بی ربط«، پاســخ هایی 
خواهند بود که زیربنای اخالق را در 

مسائل غیر اخالقی جستجو می کنند. 
مثــال این نوع پاســخ را باال دیدیم: 
ســوال این اســت که آیا دلیلی دارد 
به امر اخالقی به خاطر اخالقی بودن 
آن امر احترام بگذاریم؟ پاســخ های 
»بی ربط« از این گونه هستند: »به امر 
اخالقی به خاطر این احترام بگذار که 
عذاب وجدان نداشته باشی«، »که در 
روز جزا عذاب نبینی«، »که دوستانت 
از معاشــرت با تو خوششان بیاید« و 

غیره.
امــا به نظــر می آید که پاســخ های 
اخالقی به این سوال نیز راضی کننده 
نخواهند بود. فرض کنید که در پاسخ 
خانم الــف بگوییم: »در انتخاب لذت 
شــخصی و امر اخالقــی، باید به امر 
اخالقی احتــرام بگذارید، چرا که در 
غیر این صــورت کاری که می کنید 
بی حرمتی به خودتان اســت.« اما در 
ایــن صورت خانم الف باید بپرســد: 
»حاضــرم حرفت را قبــول کنم که 
انتخاب لذت شــخصی به جای امر 
اخالقی برابر بــا بی حرمتی به خودم 
است. اما چرا نباید به خودم بی حرمتی 
کنم؟« پاسخ ما به او می تواند دو گونه 
باشــد: یا باید ارزش بی حرمتی را در 
امــری »بی ربط« بیابیــم )به عنوان 
مثال: »اگر به خودت بی حرمتی کنی، 
غمگین خواهی شد«(؛ یا باید بگوییم 
که »حفــظ حرمت خود یک وظیفه 
اخالقی اســت«. اما این پاســخ دوم 
مصادره به مطلوب اســت: سوال این 
است که چرا امر اخالقی اعتبار دارد؟ 
پاسخ ما بر این گزاره استوار است که 
حفظ حرمت یک وظیفه اخالقی است 

و امور اخالقی دارای اعتبار هستند.
در مواجهــه با معمای بــاال، بعضی 
فالســفه به این نتیجه رسیده اند که 
ســوال خانم الف )که چرا اخالق بر 
لذت شخصی ارجحیت دارد؟(، سوال 

قابل اعتنایی نیست: چون سوالی که 
پاسخش یا بی ربط می شود یا مصادره 
بــه مطلوب، ســوال قابــل اعتنایی 
نمی تواند باشد. به عقیده ایشان، این 
یک امر اساسی و غیر قابل اثبات است 
که اخالق بر لذت شخصی ارجحیت 

دارد.
اما آیا این پاسخ شما را راضی می کند؟

انبار کــردن مواد غذایــی و ضد 
عفونی کننده

آقای ب نگران همســر و فرزندانش 
است که در دوره شیوع بیماری چیزی 
برای خوردن نداشته و مایع ضدعفونی 

کننده هم نداشته باشند.
آقای ب دو راه پیــش رو دارد. یکی 
اینکه هر چه مواد غذایی فاسد نشدنی 
مثل برنج است را از فروشگاه ها بخرد 
و تا آخرین بسته از مواد شوینده را هم 
بردارد که بتواند از خانواده اش در این 

دوران سخت محافظت کند.
او می توانــد به فکر همســایگانش 
هم باشــد و فقط برای نیاز دو هفته 

خانواده اش خرید کند.
آقای ب بر سر دو راهی است که چقدر 
باید به فکر خانواده خود باشد و چقدر 
به فکر همســایگان و همشهری ها؟ 
سوال دیگری هم ذهن او را مشغول 
کرده. اگر راه دوم را برگزیند، آیا بقیه 
مردم هم مثل او مراعات می کنند یا 
ممکن است کس دیگری بیاید و همه 
اجناس را بخرد و بعد از دو هفته، آقای 

ب و خانواده اش گرسنه بمانند.
اخالق چه راه هایی پیش روی آقای ب 
گذاشته است؟ رضا حدیثی پاسخ های 

احتمالی را شرح می دهد.
مسئله اول این است که بعضی وقت ها، 
ارزش بعضــی از اعمال بســتگی به 
همکاری دیگران دارد. به عنوان مثال، 

در شــرایط عادی پیــروی از قوانین 
رانندگی به امنیت جان شــما و بقیه 
کمک می کند. اما اگر اکثر افراد یک 
جامعه از ایــن قوانین پیروی نکنند، 
امکان دارد شــرایطی به وجود بیاید 
که یا پیروی از قوانین رانندگی فقط 
باعث زحمت اضافی برای شما بشود 
و به حفظ جان کسی کمک نکند. در 
این موارد، رابطه بین هدف و وسیله 
برای شخص شما بستگی به همکاری 
جامعــه دارد: در صــورت همکاری 
جامعه، برای رسیدن به هدف حفظ 
جان، باید از قوانین رانندگی پیروی 
کنید. اما در صــورت عدم همکاری 
جامعــه، پیــروی از قوانین رانندگی 
به هدف شــما کمکی نمی کند. در 
صورت عدم همکاری جامعه، پیروی 
از قوانین رانندگی، دردســر بی فایده 

برای شماست.
شــرایط آقای ب از این جهت مشابه 
است: فرض کنید که آقای ب با هدف 
آنکه بقیه افــراد جامعه چیزی برای 
خوردن داشته باشــند زیادی خرید 
نکند. در صورت همــکاری جامعه، 
آقای ب می تواند با خرید کمتر به آن 
هدف کمک کند. اما در صورت عدم 
همکاری جامعه، شاید این کار آقای 

ب هیچ فایده ای نداشته باشد.
اما خوشبختانه شرایط ما و کرونا این 
قدرها هم ســیاه و سفید نیست: به 
مثال پیــروی از قوانین رانندگی فکر 
کنید. درست است که اگر همه افراد 
از این قوانین پیروی نکنند، احتماال 
انتخاب شخصی شما در پیروی از این 
قوانین به کســی کمک نمی کند. اما 
تا آن جایــی که تعداد افراد زیادی از 
قوانین پیروی می کنند، پیروی شما از 
قوانین به رسیدن به هدف حفظ جان 
شما و بقیه کمک می کند. همین طور، 
درست است که اگر همه افراد از ترس 
کرونا مــواد غذایی را در خانه احتکار 
کنند، دیگر مراعات یک نفر تاثیری در 
ذخیره مایحتاج برای همگان ندارد. اما 
تا آنجایی که تعداد افراد زیادی احتکار 
نکنند، احتکار نکردن شــما به حفظ 

جان و امنیت جامعه کمک می کند.
و حرف آخر: فرض کنید که من و شما 
در صورتی از روی یک پل خطرناک 
به سالمت می گذریم، که من به شما 
اعتماد کنم و شما به من اعتماد کنید. 
اگر در این شرایط من بگویم که: »من 
به تو اعتماد می کنم، به محض آن که 
تو به من اعتماد کنی« و شما به من 
بگویید که »من به تو اعتماد می کنم، 
بــه محض آن که تو بــه من اعتماد 
کنی«، هر دوی ما ضرر خواهیم کرد. 
بعضی وقت ها، برای ایجاد اعتماد باید 
قدم اول را با تکیه بر امید برداشت: به 
امید آن که دیگری و دیگران از اعتماد 
ما سوء اســتفاده نمی کنند و خود را 

الیق این اعتماد نشان می دهند.

ورزش ذهنی

لطفا ورق بزنید
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سرگرمی برای دوران قرنطینه
اگر به اندازه کافی خالق باشیم 

در این دوران تاریک هم بارقه هایی از نور 
خواهیم یافت

هوگو دیکسون

حاال بیایید ماجرا را از سوی دیگری 
ببینیم: بعضی فالســفه معتقدند که 
»وظایف  اخالقــی  وظایــف  بعضی 
خاص« هســتند. برای فهمیدن این 
مفهوم مناســب است که نخست به 
»وظایــف عام« اخالقــی فکر کنید: 
مثــال، یک وظیفه عــام اخالقی این 
اســت که جان افراد بی گنــاه را به 
خاطر هیجان دوســتی نباید گرفت! 
این وظیفه ای اســت که هر انسانی 
در قبال هر انســان دیگری و فقط به 
موجب انســان بودن دارد. در مقابل، 
مثال یک »وظیفه ی خاص« شــاید 
این باشــد که »پدر و مادر ها وظیفه 
دارند برای رفع گرسنگی فرزندانشان 
به خود گرسنگی بدهند.« )»شاید« 
را در این مثال ها جدی بگیرید(. این 
وظیفه ای است که فردی خاص )پدر 
یا مادر( در قبال فردی خاص )فرزند( 

به موجب رابطه ای خاص دارد.
حاال ســوال ما این اســت که رابطه 
وظایف خاص و وظایف عام چیست؟ 
آیا می توان یک وظیفه عام را به خاطر 
یک وظیفه خاص زیر پا گذاشــت؟ 
آیــا آقای ب حق دارد که برای به جا 
آوردن وظیفه شــخصی اش در قبال 
ســالم نگه داشتن فرزندانش، وظیفه 
عام خــود را به خطر نینداختن جان 

دیگران است زیر پا بگذارد؟
شــاید فکر کنید که: قطعا! هر کسی 
برای حفظ جــان فرزندانش از جان 

فرزندان افراد دیگر می گذرد.
امــا این پاســخ، فقط یــک گزارش 
اجتماعی-روانی اســت. درست است 
که ما این گونه رفتــار می کنیم. اما 
ســوال اخالقی مان را می توانیم این 
طوری مطــرح کنیــم: »آیا صحیح 
انســانی-اخالقی خود  وظیفه  است 
در برابر بعضــی افراد را به خاطر این 
زیر پــا بگذاریم که این افراد را کمتر 
از فرزندانمان می شناسیم، کمتر آنها 
را دیده ایم و کمتر دوستشــان داریم، 

و غیره؟«
این ســوال، اشــاره ای دارد به یکی 
از مشکالت اساســی ای که مفهوم 
»وظایف خاص« پیــش روی ما می 
گذارد. برای بسیاری، اهمیت و ارزش 
وظایف اخالقی از آن جا بر می خیزد 
که امور اخالقی »خــودی« و »غیر 
خودی« نمی شناسند. اخالقی عمل 
کردن، در دیدگاه بسیاری، برابر است 
با تبعیض قائل نشدن، و خود و عالیق 
شــخصی خود را ویژه بر نشــمردن. 
اما گاهی به نظر می رســد که مفهوم 
»وظایف خاص« مانند توجیهی برای 
خودخواهــی و تبعیض قائل شــدن 
است. مثل این است که بگوییم »اگر 
پای افراد خاص در زندگی ام در میان 
باشــد، من موظفم غیرعادالنه عمل 
کنم!«. شاید از دید عقل منفعت گرا، 
چنین دیدگاهی عاقالنه به نظر برسد. 
اما از دید اخالقی، »وظیفه غیر عادالنه 
عمل کــردن« تناقض آمیــز به نظر 

می آید.
در آخر، بد نیست که یک نوع پاسخ 

از ســوی مدافعان مفهــوم »وظایف 
خاص« را بــه این چالــش در نظر 
بگیریم. در دیدگاه ایشان، مهم است 
که شــرایط وظایف خــاص دقیق تر 
تعریــف شــود: )اول( وظایف خاص 
بــه ما اجازه نمی دهنــد که در قبال 
دیگران کــم کاری کنیم. بلکه )دوم( 
وظایف خاص تنها به ما این فرمان را 
می دهنــد که در قبال افراد خاص در 
زندگی مان، بیشتر از حد معمول کار 
کنیم. به عنوان مثال، آقای ب اجازه 
ندارد مواد ضــروری را احتکار کند و 
جان بقیه را به خطر اندازد )شــرط 
اول(. اما وی شاید وظیفه داشته باشد 
که از خوراک خود بکاهد، تا فرزندانش 
غذای کافی داشته باشند )شرط دوم(. 
لذا چنین نیست که اعتقاد به وظایف 
خــاص مثل یک چک ســفید برای 
خودخواهی و فراموش کردن وظایف 

عام ما باشد.

نجات این بیمار یا دیگری

پزشکی دو بیمار دارد که هر دو برای 
زنده ماندن از شــر ویروس کرونا به 
دســتگاه تنفس مصنوعــی احتیاج 
دارند. فقط یکی از این دستگاه ها در 
بیمارستان باقی مانده و پزشک باید 
تصمیم بگیرد که این دســتگاه را به 

کدام یک از این دو بیمار بدهد.
بیمار اول ۴۰ سال سن دارد و سابقه 
بیماری هم دارد. بیمار دوم ۶۰ ساله 
اســت و تا به حال بیمــاری جدی 

نداشته است.
پزشک مورد نظر چطور باید تصمیم 
بگیرد که دستگاه نجات بخش را به 
کدام یک از این دو نفر بدهد؟ آن که 
جوان تر است؟ یا آن که سن بیشتری 
دارد و ســابقه بیماری نــدارد؟ حاال 
اگر پزشــک بداند هرکدام از این دو 
نفر چند فرزنــد دارند، نظرش عوض 
می شود؟ اگر بداند یکی از آنها پزشک 
ماهری است که می تواند بعدا به نجات 

جان بقیه کمک کند چه؟
پزشــک مورد نظر ما چطور باید این 
ســوال اخالقی را پاســخ دهد؟ رضا 
حدیثی پاســخ های احتمالی را شرح 

می دهد.
به نوعی، سوال فلسفی پزشک ما این 
است: آیا تصمیمات اخالقی ما باید بر 

اساس اعداد باشد؟
یعنــی این که اگر فکــر کنیم بیمار 
جوان تر احتماال »تعداد« ســال های 
بیشتری خواهد زیســت، به خودی 
خــود، دلیلی اخالقی به پزشــک ما 
می دهد که جــان او را به جان بیمار 
پیرتر ترجیح دهد؟ آیا این که بدانیم 
از زندگی یکــی از آنها »تعداد« افراد 
بیشتری ســود یا زیان می بینند، به 
خودی خود، دلیلی اخالقی به پزشک 
ما می دهد که جــان یک بیمار را به 

جان بیمار دیگر ترجیح دهد؟
اعداد، فقط بــه معنی تعداد افراد، به 
خودی خــود نمی توانند در تصمیم 
اخالقی تعیین کننده باشند. به عنوان 

مثــال، فرض کنید فقط دو راه پیش 
رو دارید: از یــک طریق، ده نفر را تا 
حدی شاد می کنید )به عنوان مثال، 
به آنها بستنی می دهید(. و از طریق 
دیگر، جان یک نفر را نجات می دهید. 
امــا امکان این که هر دوی این کارها 
را انجام دهید ندارید. اگر اعداد تعیین 
کننده عمل اخالقــی بودند، وظیفه 
اخالقی شما این اســت که به جای 
نجات آن یک نفر، به آن ده نفر بستنی 

بدهید. اما این غیر قابل قبول است.
در پاسخ شــاید بگویید »تعداد افراد 
به خودی خود تعیین کننده وظیفه 
اخالقی نیســت. بلکه باید اعداد را با 
وزن مناســب جمــع زد.« به عنوان 
مثال )و با ســاده سازی زیاد(، ارزش 
شــادی خوردن بســتنی ۲، و ارزش 
نجات جــان یک انســان ۱ میلیون 
اســت. لذا، جمع وزنی شاد کردن ده 
نفر با بســتنی ۱۰x۲( ۲۰( است، و 
جمع وزنی نجات جان یک انسان ۱ 
میلیون )x ۱۰۰۰۰۰۰ ۱( است. پس 
شــما می گویید که جمع وزنی اعداد 
به خودی خود تعیین کننده وظیفه 

اخالقی است.
اما این پاسخ هم قانع کننده نیست. 
فرض کنید که دو انتخاب شــما بین 
بستنی دادن به ۱ میلیون نفر و نجات 
جان یک انسان باشد. در آن شرایط، 
جمع وزنی بستنی دادن ۲ میلیون )۱ 
میلیون x ۲(، و جمع وزنی نجات جان 
یک انسان همان ۱ میلیون می بود. اما 
به نظر بدیهــی می آید که میان این 
دو گزینه، نجات جان یک انســان از 
بستنی دادن حتی به دو میلیون نفر 
نیز بــا ارزش تر اســت. پس می توان 
نتیجه گرفت که جمع وزنی به خودی 

خود مسئله را حل نمی کند.
فالسفه ای که به جمع و ضرب کردن 
اعداد، و حســاب کردن سود و زیان 
اعتقاد  برای تصمیم گیــری اخالقی 
دارند، کم نیســتند. آنها در پاسخ به 
معماهای باال، تئوری محاسبه اعداد 
خود را پیچیده تر و پیچیده تر می کنند.
گروه دیگری از فالسفه معتقدند که 
در تصمیم گیری اخالقی، از این گونه 
جمع و تفریق کردن هــا باید دوری 
جســت، خصوصا اگر ایــن جمع و 
تفریق ها بیش از حد پیچیده باشند. 
یک دلیل بــرای این نوع دیدگاه این 
است: دســتور اخالقی باید کاربردی 
باشد. اگر قرار اســت اصول اخالقی 
بیش از حد پیچیده باشد ما نمی توانیم 
دیگران و خودمــان را به خاطر زیرپا 

گذاشتنش نقد کنیم.
امــا اگر پزشــک ما به اعــداد توجه 
نکند، و دلیل اخالقی خاص دیگری 
برای نجات یک مریض به جای دیگر 
نداشته باشد، آن وقت تصمیم نهایی را 

بر چه اساسی باید بگیرد؟
پاســخ های زیادی به این سوال داده 
شــده است. اما شــاید بد نباشد که 
بــرای ورزش ذهنی روی پاســخی 
عجیب تمرکز کنیم. بعضی از فالسفه 
معتقدند که اگر، به عنوان مثال، برای 

پزشک ما از لحاظ اخالقی همه چیز 
برابر بود و تنهــا فرق بین دو گزینه، 
اعداد بود، در آن شرایط، عادالنه ترین 
کار این اســت که پزشک ما شیر یا 
خط بکند و مریضی را نجات دهد که 
خوش شانس تر است! چرا چنین راه 

حلی را پیشنهاد می دهند؟
نخســت، برای درک این دیدگاه، به 
بند »اگر همــه چیز برابر بود« توجه 
ویژه کنید. به عنوان مثال، اگر میان 
نجات جان یک انســان و نجات جان 
بقیه بشریت تصمیم می گیرید، این 
فالسفه قبول می کنند که باید گزینه 
دوم را انتخــاب کنید. امــا از دیدگاه 
ایشان، دلیل اخالقی این انتخاب این 
نیست که تعداد افراد بیشتری در یک 
سوی قرار دارند. بلکه، دلیل اخالقی 
این انتخاب این است که از بین رفتن 
نسل بشریت اتفاق بسیار بدی است. 
به عبارت دیگر، در این شرایط اعداد 
در تشخیص عمل اخالقی موثر اند. اما 
ادعای این فالسفه این است که اعداد 
به خودی خود برای تعیین امر اخالقی 

کافی نیستند.
دوم، فرض کنید که همه چیز از لحاظ 
اخالقی بیــن دو مریض برابر بود، اما 
مریض اول موی مشکی و مریض دوم 
موی طالیی داشت. فرض کنید که از 
نظر پزشک ما افراد مومشکی زیباترند. 
حال فرض کنید که پزشــک ما این 
گونــه تصمیم می گیــرد: »از لحاظ 
اخالقی، فرقی بین دو مریض نیست. 
از جهــت مالحظات زیباشناســی، 
مریض مومشــکی زیباتر است. لذا، 
من مریض مومشکی را نجات خواهم 

داد«.
بــه نظر بدیهــی می آید کــه روش 
تصمیم گیری پزشــک مــا از لحاظ 
اخالقــی خطــا اســت. مالحظات 
زیبایی شناســی پزشــک نباید برای 
تصمیم اخالقی او تعیین کننده باشد. 
به عبارت دیگر، از آنجا که مالحظات 
زیبایی شناسی به خودی خود تعیین 
کننده وظیفه اخالقی نیستند، پزشک 
ما نباید تصمیم نهایــی اش را بر آن 
اساس بگیرد. در حقیقت، اگر تنها فرق 
دو مریض این است که یکی از دیدگاه 
پزشک ما از دیگری زیباتر است، آن 
قدرها عجیب نیســت که بگوییم: در 
این شرایط، عادالنه ترین کار این است 
که پزشک ما ســکه اندازد، و مریض 

خوش شانس تر را دوا کند.
حال، فرض کنید که پزشــک ما دو 
مریض دارد: همه چیز در مورد این دو 
مریض مشابه است، به غیر از این که 
تعداد فرزندان یکی از دیگری بیشتر 
است. از دیدگاه این فالسفه، اعداد به 
خودی خود تعیین کننده ی وظیفه ی 
اخالقی نیستند. لذا، از دیدگاه ایشان: 
همه چیز از لحــاظ اخالقی بین این 
دو مریض برابر اســت، اما مریض اول 
تعداد فرزندان بیشتری از مریض دوم 
دارد. لذا، هم چنان که پزشک ما نباید 
زیبایی شناســی  نامربوط  مالحظات 
را وارد تصمیــم گیــری اش کنــد، 
مالحظات نامربوط اعداد را نیز نباید 
به محاسباتش وارد کند. در نتیجه: در 
این شرایط، عادالنه ترین کار این است 
که پزشک ما سکه بیاندازد، و مریض 

خوش شانس تر را مداوا کند.
آیا این راه حل خیلی عجیب است؟ آیا 
سپردن تعیین وظیفه اخالقی به یک 
سکه را نمی پســندید؟ اما شاید این 
تصور کمی به شما کمک کند: تصور 
کنید که شما مریضی هستید که یک 
فرزند دارد، و پزشک ما مریض دیگری 
را که سه فرزند دارد، به شما ترجیح 
می دهــد. آیا به نظر شــما تصمیم 

گیری پزشک عادالنه است؟

سام فرزانه
)بی بی سی فارسی(

به گفته ارســطو، ما حیوانات اجتماعی هستیم. پس حاال که مجبور به 
قرنطینه کردن خود و فاصله گرفتن از دیگران در اجتماع هستیم چه باید 

بکنیم تا دیگر احساس تنهایی و دیوانه شدن به ما دست ندهد؟
خب اولین چیزی که ممکن است به ذهن مان برسد این است که »این 
بحران را هدر نده!« اگر به اندازه کافی خالق باشیم در این دوران تاریک 

هم بارقه هایی از نور خواهیم یافت.
می توانیم شیوه های جدید زندگی کردن را امتحان کنیم، راه هایی که فقط 
به کمک به شما در رویارویی با این دوران اضطراری محدود نخواهد ماند.
کارهایی که کمتر مادی و بیشتر معنی دار هستند و به ما کمک می کنند 

با سیاره و محیط زیست خود هماهنگ و منطبق شویم.
اینها ده راهی است که من به کار بسته ام:

قهوه نوشــی و صرف ناهار و شام مجازی: یکی از دوستانم که قرار بود 
برای شام به منزل من بیاید گفت گلو درد دارد. پس هر دو در خانه خود 
نشســته و با تماس ویدئویی در مقابل یکدیگر شام خوردیم. من همین 
کار را با دوست دیگری که سرطان دارد هم انجام خواهم داد. هیچ دلیلی 
ندارم که فکر کنم به ویروس مبتال هستم ولی چرا خطر ابتالی او را به 

جان بخرم وقتی قرار است به زودی به بیمارستان برود؟

آواز خوانی و رقص: ایتالیایی ها با خواندن آواز در بالکن ها روحیه خود را 
حفظ می کنند اما هیچ کسی وظیفه انحصاری آوازخوانی را بر عهده ندارد. 
من و دوستم که گلو درد داشت هم هنگام شام مجازی خود برای یکدیگر 
آهنگ »ای تنهای من« )O Sole Mio( را خواندیم. دفعه بعد می خواهم 
پیشنهاد بدهم از راه دور با هم برقصیم. دوستانم در ایتالیا همچنین شاهد 
ظهور نرم افزاری جدید با نام »مهمانی در خانه« )House Party( بوده اند 

که برای مهمانی گرفتن مجازی طراحی شده است.

 دوچرخه سواری: وسائط حمل و نقل عمومی دیگر امن و مطمئن نیست. 
پس برای مســیرهای کوتاه چرا قدم نزنم؟ و برای مسیرهای طوالنی تر 
چرا دوچرخه سواری نکنم؟ این راه ها همچنین برای حفظ تناسب اندام و 

ورزش کردن کارهای خوبی هستند.

باشگاه های ورزشی مجازی: دیگر امکان عرق ریختن و کوفته شدن در 
باشــگاه وجود ندارد. به همین خاطر من به یوگا و مراقبه در خانه روی 
آورده ام. امــا باالخره حس خوبی می دهد که با دیگران ورزش کرد. برای 
همین به اســتاد یوگای خود پیشنهاد دادم کالس را به صورت مجازی 
برگزار کند. باز هم نیاز به یادآوری است که مردم در ایتالیا همینک نیز 

این کار را انجام می دهند.

راه رفتن و گپ زدن: ما بــه از خانه بیرون رفتن نیاز داریم وگرنه دچار 
تب تنهایی می شویم. قدم زدن برای فکر کردن و همچنین تناسب اندام 
بسیار خوب اســت. قدم زدن در حالی که با دوستی حرف می زنید هم 
باعث می شود ارتباطات اجتماعی خود را پی گیرید. شما و دوست خود 
می توانید دو متر از یکدیگر دور باشــید و قدم زنید یا حتی می توانید از 

طریق گوشی همراه با هم صحبت کنید.

زمان تعمیق و تامل: زندگی بیشتر افراد مطابق برنامه روزمره است: باید 
صبح کودکان را به مدرسه برده و بعد با عجله سر کار روند، به ایمیل هایی 
بی انتها پاسخ داده، به خانه برگردند و از خستگی غش کنند. یا آنطور که 
فرانسوی ها می گویند: »مترو، کار، خواب« . این مسابقه موش ها چندان 
عالی نیســت. اما خانه ماندن و با انگشتان خود بازی کردن هم چندان 
جذاب به نظر نمی رسد. پس ما نیاز به برنامه ای جدید داریم. هر صبح من 
یک ساعت در دفترچه خاطراتم درباره هر چه به ذهنم می آید می نویسم. 
این کار باعث می شود افکارم برای آن روز پرداخته و منظم شود. هر عصر 
هم حداقل ســه چیز خوبی که آن روز اتفاق افتاده است را می نویسم و 
توضیح می دهم چرا برایم معنی دار هستند.  این عادات باعث می شود آغاز 
و پایان روز من تعیین شــود و برای هر آنچه در این میان انجام می دهم 

یاری رسان است.

تعمیق دوستی ها: بیشتر اوقات ما آنقدر مشغولیم که نمی توانیم عمیق به 
دوستان و خویشاوندان خود فکر کنیم. اما اکنون زمان فراغت بیشتری 
پیش رو داریم و می توانیم از بخشی از آن برای تفکر درباره احساسات و 
نیازهای کسانی که دوست داریم بهره جسته و سعی کنیم به آنها کمک 

کنیم به خواسته های خود دست یابند ... البته از راه دور.

گروه های مجازی کتاب خوانی: مردم همچنین وقت زیادی برای مطالعه 
خواهند داشــت. اما آدم می تواند احساس تنهایی کند و با درگیر کردن 
افکار و ذهن های بیشتری که بتوانند ایده های خود را با یکدیگر به اشتراک 
گذارند به مقابله با این مســاله رفت. وقتی من کتابی را به پایان می برم، 
افکارم را درباره آن نوشته و به دوستانم می فرستم تا آغاز کننده بحث و 
مناظره در بین آنها باشم. چرا پا را فراتر نگذاشت و گروه های کتاب خوانی 

مجازی تاسیس نکرد؟
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

توصیه های یک فضانورد
 برای سپری کردن بهتر

 روزهای قرنطینه
 )Scott Kelly( مداد- اســکات کلی
فضانورد آمریکایی که سابقه ۵۲۰ روز 
حضور در فضا را دارد، در یادداشــتی 
در نیویورک  تایمز، توصیه هایی برای 
مردم به منظور ســپری کردن بهتر 

روزهای حضور در خانه کرده است.
باشد.  دشــوار  می تواند  خانه نشینی 
نزدیک یک سال در ایستگاه فضایی 
زندگی کردم که اصال کار ســاده ای 
نبود. وقتی به رختخــواب می رفتم، 
هنوز ســر کارم بودم. وقتــی بیدار 
می شدم، باز هم سر کارم بودم. وقتی 
به فضا ســفر می کنیم، در واقع ۲۴ 
ساعته ســر کار هستیم و راهی برای 

تمایز کار و زندگی نداریم.
اما تجربــه زندگی در فضا درس های 
زیادی برایم داشــت که مایلم آنها را 
به شــما هم بگویم؛ زیرا فکر می کنم 
این روزها که برای جلوگیری از شیوع 
هر چه بیشتر کرونا در خانه هستیم، 

می تواند سودمند باشد.

۱. برنامه زمانی داشته باشید

زمان بنــدی در ایســتگاه فضایــی، 
بسیار ســختگیرانه و دقیق است. از 
لحظه ای که بیدار می شــدم تا وقتی 
که به خواب می رفتم، برای تمام طول 
مدت بیداری، برنامه مشخص داشت. 
گاهی اوقــات باید عملیاتی را بیرون 
از ایستگاه انجام می دادم که بیش از 
۸ ســاعت زمان می برد و گاهی هم 
کاری داشتم که ۵ دقیقه بیشتر زمان 
نمی برد؛ مثل بررسی وضعیت گیاهانی 
که در ایستگاه فضایی داشتیم. شما 

هم به این نتیجه خواهید رســید که 
داشــتن یک برنامه زمانی مشخص 
به خودتان و نیــز خانواده تان کمک 
می کنــد بتوانید کارهایتــان را بهتر 
انجام داده و همچنین بهتر با وضعیت 
موجود بهتر کنار بیایید. وقتی از فضا 
به زمین برگشتم، خیلی دلم برای این 
برنامه زمان بندی تنگ شد و متوجه 
شدم زندگی بدون این برنامه خیلی 

دشوار است.

۲. آرامش را فراموش نکنید

اگر کار و زندگی تان در یک جا باشد، 
کار می تواند بخــش قابل توجهی از 
زمان تــان را به خــودش اختصاص 
دهد. وقتی در ایستگاه فضایی بودم، 
همیشه به کارهایی آرامش بخش هم 
می پرداختم، زیرا می دانستم قرار است 
مدت زمان زیادی آنجا باشم. وضعیت 
این روزها هم مشــابه آن دوره است. 
حتما برای فعالیت های آرامش بخش 
وقت بگذارید. ایــن فعالیت می تواند 
تماشــای فیلم و سریال یا هر تفریح 

دیگری باشد.
و البته فراموش نکنید که زمان خواب 
و بیداری تان را هم مشــخص کنید. 
دانشمندان ناســا به دقت به بررسی 
خــواب فضانــوردان می پردازند. آنها 
به این نتیجه رســیده اند که کیفیت 
با دقت،  ارتباط مســتقیمی  خواب، 
روحیــه و نیز ارتباطــات بین فردی 
دارد. همه این موارد از اهمیت باالیی 
برای انجام ماموریت های فضایی و نیز 

دوران قرنطینه خانگی برخوردارند.

3. بیرون بروید

یکی از چیزهایی که در دوره حضور در 
فضا، دلم به شدت برایش تنگ می شد، 
بیرون رفتن و حضور در طبیعت بود. 
پس از چند ماه از حضور در ایستگاه 
فضایی، رفتن به طبیعت، دیدن رنگ 
سبز، بوئیدن خاک و احساس گرمای 
خورشید روی پوســت برایم به یک 
خواسته عمیق تبدیل شد. به همین 
دلیل، سر زدن به گیاهان در ایستگاه 
فضایی برایم بسیار لذت بخش تر بود. 
بعضی از دوستانم صداهای ضبط شده 
طبیعی مثل صدای پرندگان، لرزش 
برگ درختان در باد و چیزهایی مثل 
این را پخش می کردند. همه اینها مرا 

به یاد زمین می انداخت.
البته بیرون رفتن در ایستگاه فضایی 
کاری بسیار خطرناک است و نیازمند 
این اســت که آمادگی الزم را کسب 
کرده باشــیم. به همیــن دلیل، این 
روزهــای قرنطینه به مراتب وضعیت 

بهتری دارم، زیرا حداقل می توانم هر 
از چنــد گاهی برای پیاده روی بیرون 
بــروم و اینکه برای ایــن کار نیاز به 
پوشــیدن لباس فضایی هم نیست! 
پژوهش ها نشان داده که سپری کردن 
زمان در طبیعت، برای سالمت ذهنی 
و جسمی مان ســودمند است. الزم 
نیست مثل یک فضانورد، روزی دو و 
نیم ساعت ورزش کنید، اما می توانید 
هر روز بخشــی از زمان تــان را برای 
بیرون بودن اختصــاص دهید. البته 
باید حداقل فاصله دو متری با دیگران 

را رعایت کنید.
منظم سرگرم کننده  فعالیت های   .۴

داشته باشید

وقتی به مدتی طوالنــی در فضایی 
بسته هســتید، به یک فعالیت نیاز 
دارید که کار نباشــد و در عین حال، 

بتوان در همان جا به انجام رساند.
بعضی افراد از اینکه با خودم یک سری 
کتاب از زمین به ایستگاه فضایی بردم 
تعجب می کنند. جذابیت و آرامشی 

که یک کتاب کاغذی دارد، فوق العاده 
ارزشــمند اســت؛ یعنی بــر خالف 
خواندن کتاب روی تبلت یا گوشــی 
که وسوسه می شویم پیام دریافتی را 
باز کرده و یا به کاری دیگر بپردازیم. 
خواندن کتاب کاغذی می تواند زمان 

تفریحی خوبی را برایمان رقم بزند.
همچنین می توانید نواختن یک ساز 
را تمرین کنید یا به سراغ هنر بروید. 
فضانوردان هم در ایستگاه فضایی به 

چنین فعالیت هایی می پردازند.

۵. یادداشت روزانه بنویسید

ناسا چندین دهه است که به بررسی 
اثرات انزوا بر انســان می پردازد. یکی 
از یافته هــای جالب ناســا، اهمیت 
نوشــتن خاطرات و یادداشــت های 
روزانه را نشان می دهد. طی ماموریت 
یک ســاله ام در فضا، تقریبــا هر روز 
بخشی از زمانم را به نوشتن تجربیات 
روزانه اختصاص مــی دادم. اگر فکر 
می کنید با این کار فقط یک ســری 

موارد روزمره را می نویســید )که در 
دوران قرنطینه ممکن است تکراری 
باشد(، به جای آن می توانید خاطرات  
گذشته تان را نوشته و یا احساساتی را 
که دارید، در قالب احساسات پنج گانه 
بنویســید. حتی اگر مثل من موفق 
نشوید که این یادداشت ها را در قالب 
کتاب منتشر کنید، نوشتن هر روزه 
به شــما کمک می کند تا در آینده، 

تجربیات تان را بهتر به یاد آورید.

۶. زمانی را برای ارتباطات انســانی 
اختصاص دهید

با تمام وظایفی که به عنوان فرمانده 
ایســتگاه فضایی داشــتم، هرگز از 
ارتباط  بــرای  فرصت هــای موجود 
تصویــری با اعضــای خانــواده و یا 
دوستانم غافل نمی شدم. دانشمندان 
به این نتیجه رســیده اند که انزوا نه 
فقط برای سالمت ذهنی، بلکه برای 
سالمت جســم مان )به ویژه سیستم 
ایمنی بدن( زیان بار اســت. فناوری 
ایــن امــکان را به ما می دهــد تا به 
شــکل ســاده تری با دیگران ارتباط 
برقرار کنیم که البته این مالقات غیر 
حضوری، برای سالمت طرفین و نیز 
مقابله با ویروس هم سودمندتر است.

۷. به توصیه کارشناسان گوش دهید

به این نتیجه رســیده ام که بیشــتر 
مســائل، آن قدرهــا هــم پیچیده 
نیست. با این وجود، وقتی با مشکل 
پیچیده ای روبرو شــدیم، باید به یک 
کارشناس رجوع کنیم. زندگی در فضا 
چیزهای زیادی به من درباره اعتماد 
به توصیه کارشناســانی که اطالعات 

بیشتری دارند آموخت.
در وضعیت حساس فعلی که همه ما 
با آن درگیر هســتیم، باید اطالعات 
مورد نیاز را از کسانی که در  این زمینه 

متخصص هستسید به دست آوریم
لطفا ورق بزنید
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در خدمت و خیانت کرونا
 به صنعت نشر و کتابخوانی

ویروس کرونا عالوه بر جســم و جان 
انسان ها، حیات اجتماعی و اقتصادی 
انســان ها را نیز به مخاطره انداخته و 
وقفه ای نسبتاً سراسری و چندجانبه 
ایجــاد کرده اســت. در ایــن میان، 
عرصه های فرهنگی، به ویژه بازار نشر 
و کتاب، نیز از آسیب های این وضعیت 

مصون نمانده است.
بررسی تأثیرات شیوع ویروس کرونا 
بر صنعت نشــر کتاب در کشورهای 
اروپایی نشــان می دهد کــه بدون 
حمایت هــای دولتی، ممکن اســت 
نتایــج ناگوار این تاثیــرات در آینده 

جبران ناپذیر باشد.
با این حــال، همه گیری این ویروس 
گرچه سکته ای در صنعت نشر ایجاد 
کرده، انگیزه هایی را هم برای خواندن 

و نوشتن به وجود آورده است.

خشم کتابفروشان ایتالیایی

ایتالیایی،  شــهروند  میلیون  شصت 
با وجود اِعمــال قرنطینه، می توانند 
برای خرید ســیگار، عطر، دســتگاه 
تلفن یا تلویزیــون از خانه های خود 
خارج شــوند، اما برای خرید کتاب با 
درهای بســته کتابفروشی ها مواجه 
می شوند. در این شرایط، کتابفروشان 
ایتالیایی از فروش کتاب روی اینترنت 

خشمگین اند.
پائولــو آمبروزینــی، صاحــب یک 
در  ورونــا  شــهر  در  کتابفروشــی 
نزدیکــی ونیــز، و رئیــس انجمن 
کتابفروشــان ایتالیــا، گفته اســت: 
بسته  خیابان ها  »کتابفروشــی های 
شــده، اما کتابفروشی های اینترنتی 
بازند و کارمندان آنان برای بسته بندی 
و ارسال کتاب ها کار می کنند.« او بر 
رعایت »برابری« در راه حل ها تأکید 
کرده و گفته: »اگر کتاب یک کاالی 
ضروری نیست، باید برای همه ممنوع 

شود.«
دولــت ایتالیا از روز دهم مارس فقط 
فعالیت داروخانه ها و فروشــگاه هایی 
را مجــاز اعــالم کــرد کــه مــواد 
غذایی می فروشــند. بر اســاس این 
فرمان دولتــی، دیگــر تجارت های 

»غیرضروری« ممنوع اعالم شد.
در این شرایط، بسیاری از کتابفروشان 
شاید دالیل دولت برای صدور چنین 
دســتوری را درک کرده باشــند، اما 
گالیه اصلی آنان این اســت که چرا 

ویروس کرونا صنعت نشر را با سکته مواجه کرده، ولی انگیزه هایی هم برای مطالعه ایجاد کرده است

شــرایط موجود باید فقــط به نفع 
توزیع کنندگان عمده اینترنتی کتاب 
تمام شود و سهم آنان تعطیلی و ضرر 

مالی باشد.
انتشارات موندادوری، غول دنیای نشر 
ایتالیا، در روزهای اخیر مجبور شــد 
ششصد کتابفروشی خود در سراسر 
کشــور را تعطیل کند. بــا این حال 
این انتشــارات اعالم کرد که فروش 
اینترنتی اش ۵۰درصد افزایش داشته 

است.
هنوز فروشــگاه اینترنتی آمازون در 
ایتالیا آماری از فروش اینترنتی کتاب 
خود منتشر نکرده، اما چند روز پیش 
از قصد خود برای اســتخدام حدود 
یکصدهــزار نفر در سراســر جهان 
برای پاســخگویی به درخواست ها و 
ســفارش های جدید، پس از شیوع 
ویروس کرونا و اعمــال قرنطینه در 

بسیاری کشورها، خبر داد.
اومبرتو پانرائی، یــک کتابفروش در 
فلورانس واقع در منطقه توســکانی 
ایتالیا، گفته است: »برای کتابفروشان 
پیش بینی شده  تعطیلی  مســتقل، 
تا روز ســوم ماه آوریل ویران کننده 
اســت.« او ادامه داده: »این در حالی 
است که کیوسک های روزنامه فروشی 
و ســوپرمارکت ها می تواننــد کتاب 
بفروشند. حتی عطرفروشی ها هم باز 
هستند.« این کتابفروش اهل فلورانس 
معتقد اســت که حتی قبل از شیوع 
کرونا، فروش کتــاب در آمازون قابل 
توجه بوده و جوانان ترجیح می دهند 
خرید کتاب را به صــورت اینترنتی 
انجام دهند، مگر برخی کتاب ها مثل 

کتاب های دانشگاهی نایاب.
در این شرایط، برخی کتابفروشی های 
مســتقل ایتالیایی تالش کرده اند با 
راه اندازی خدمــات اینترنتی فروش 
کتاب ، از رکود خارج شــوند و جلوی 
ضــرر اقتصادی را بگیرند، اما این کار 
با توجه به هزینه های پست، برای آنان 

چندان ساده نیست.
ماری-او ونتورینو، که سه سال است 
مدیریــت یک کتابفروشــی قدیمی 
مستقل را در مرکز رم در اختیار گرفته، 
کتابفروشــی های  »اقتصاد  می گوید 
مستقل بســیار آســیب پذیر است، 
سودآوری آنان تقریباً صفر است.« او 
معتقد است حمایت های دولتی برای 
کتابفروشان مستقل در ایتالیا نسبت 

به سایر کشورهای اروپایی مثل فرانسه 
کمتر است و یک ماه بیکاری ممکن 
است، برای این کتابفروشان، »مهلک« 
باشــد. این کتابفروش نیز آمازون را 
»بزرگترین برنده« این دوره توصیف 

می کند.
برخی کتابفروشان ایتالیایی از دولت 
این کشور خواســته اند که به شیوه 
پیتزافروشــی ها، کتــاب را به خانه 
مردم برسانند. مثالً در شهر بلونو، در 
شمال شرقی ایتالیا، شهرداری به پنج 
کتابفروشی این شهر ۲۷ هزار نفری 
اجــازه داده که مثل پیتزافروشــان، 
کتاب هــای ســفارش گرفته را بــه 

خانه های سفارش دهندگان ببرند.
این کتابفروشان ملزم اند که با رعایت 
موازین بهداشــتی، مثل پوشــیدن 
دســتکش و ماســک، کتاب ها را به 
خانه ها ببرند. یکی از کتابفروشان این 
شهر گفته در شرایط کنونی، عالوه بر 
رمان های جدیــد، والدین کتاب های 
نیز برای فرزنــدان خود  آموزشــی 

سفارش می دهند.
کتاب هایــی که با موضــوع اپیدمی 
نوشــته شــده، این روزها در ایتالیا 
پرفروش است. مثل رمان »طاعون« 
آلبــر کامو، یا دو کتاب از آلســاندرو 
مانزونی، شاعر ایتالیایی، که او هم در 
آن ها از طاعــون می گوید. همچنین 
کتاب جدید روبرتو بوریونی، اســتاد 
با  میالن،  دانشــگاه  ویروس شناسی 
عنــوان »ویروس، چالش بزرگ« این 

روزها بسیار پرفروش شده است.

حمایت های دولتی در فرانسه

اوضــاع در دیگر نقاط اروپا نیز تقریباً 
مشابه اســت. وزارت فرهنگ فرانسه 
روز هجدهم مارس اعالم کرد که ۲۲ 
میلیون یورو به چندین حوزه فرهنگی 
که بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا 
ضربه مالی شدید دیده اند، اختصاص 
می دهد. این کمک مالی شــامل ۱۰ 
میلیون یورو به بخش موســیقی به 
دلیــل لغو کنســرت ها و برنامه های 
موســیقی، ۵ میلیــون بــه تئاتر، ۵ 
میلیون به حوزه کتاب و ۲ میلیون به 

هنرهای تجسمی است.
فرانک ریســتر، وزیر فرهنگ فرانسه 
که خودش یکــی از اولین مقام های 
رســمی این کشــور بود که به کرونا 
مبتال شــد، تأکید کــرد این کمک 
دولتی بــرای »مقابله با خطر از بین 

رفتن ســاختارهای فرهنگی، به ویژه 
ساختارهای شکننده تر است.«

فرهنگ در فرانسه هم، مثل بسیاری 
حوزه هــای دیگــر، از بحــران کرونا 
آســیب دیده اســت. عالوه بــر لغو 
بســیاری کنســرت ها و بسته شدن 
مهمی  جشنواره های  کتابفروشی ها، 
مثل جشنواره کن هم به تعویق افتاده 

است.
نمایشگاه کتاب پاریس نیز که قرار بود 
در ماه مارس برگزار شــود، در همان 
روزهای اول شــیوع کرونا لغو شــد. 
در بریتانیا و ایتالیا نیز نمایشگاه های 

کتاب سرنوشت مشابه پیدا کرده اند.
همچنین در این شــرایط، ناشــران 
انتشــار کتاب های جدید خود را به 
تعویق انداخته انــد. این بحران از این 
نظر ضربه ای ســخت به ناشران وارد 
کرده اســت، چون معمــوالً در این 
موقِع سال است که ناشران کتاب های 
پرفروش خود را به قصد فروش برای 
تعطیالت تابســتان روانه بازار کتاب 

می کنند.
ژوئل دیکر، نویســنده سوئیسی که 
رمان هایش در جهان بسیار پرفروش 

شــده و به زبان فارســی نیز ترجمه 
شده، یکی از همین نویسندگانی است 
که قرار بود کتاب جدیدش با عنوان 
»معمای اتاق ۶۲۲«، این روزها منتشر 
شود. او در شــبکه های اجتماعی به 
خوانندگانش خبر داد که انتشار این 

کتاب به تعویق افتاده است.
همچنین »زندگی یک رمان است«، 
تازه ترین رمان گیوم موسو، نویسنده 
مشهور فرانسوی و از نویسندگان آثار 
فروش کتاب هایش  عامه پســند که 
میلیونی است، به تأخیر افتاده است. 
این کتــاب قرار بــود روز ۲۸ آوریل 
منتشر شود. فروش کتاب های گیوم 
موســو به حدی باالست که فقط در 
ســال ۲۰۱۹ میالدی یک میلیون و 
چهارصدهزار نسخه از رمان هایش به 

زبان فرانسه به فروش رسید.
البته فقط نویســندگانی که قرار بود 
آثارشــان در این مدت منتشر شود، 
ضــرر نکرده اند، بلکه نویســندگانی 
هم که آثار جدیدشــان درست پیش 
از آغاز بحران کرونا منتشــر شده بود 
از این شــرایط آسیب دیده اند. چون 
همه دیدارها و جلسات کتاب هایشان 

که منجر به فروش بیشــتر کتاب ها 
می شود، لغو شده است.

همچنین فقط انتشار کتاب ها به تعویق 
نیفتاده، بلکه دریافت دست نوشــته 
نویسندگان از سوی ناشران هم برای 
مدتی نامعلوم عقب افتاده است. برای 
مثال، انتشارات »سوی« و »گراسه« 
همان ابتدا اعالم کردند در موقعیتی 
نیستند که بتوانند دست نوشته ها را 

بررسی کنند.
به این ترتیب، می توان گفت که چرخه 
نشــر، از همان مرحلــه ابتدایی اش، 

متوقف شده است.
بازار نشر فرانســه در سال های اخیر 
وضعیــت متالطمی را پشــت ســر 
گذاشــته بود، با این حــال، این بازار 
در سال ۲۰۱۹ توانســته بود به تراز 
مالی مثبت خوبی دســت پیدا کند. 
اما بحران کرونا، چشم انداز بازار نشر 
در این کشور را کمی تار کرده است. 
به خصــوص که حتی پیــش از این 
بحران نیز، تراز مالی نشر در فرانسه در 
ماه ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه 

در سال قبل، یک درصد افت داشت.
در حالی که شیوع کرونا کتابخانه های 
عمومی را نیز به تعطیلی کشــانده، 
میلیون ها  فرانســه  ملــی  کتابخانه 
نســخه کتاب، پایان نامه، اســناد و 
کلکسیون های ارزشــمند خود را به 
صورت رایگان روی اینترنت قرار داده 
است. همچنین دیگر کتابخانه ها نیز 
خدمات اینترنتی خود و همچنین به 
امانت دادن نسخه الکترونیکی کتاب را 

گسترش داده اند.
شــیوع ویروس کرونا در همه جای 
جهان، مــردم را بــه خانه های خود 
برده و خواندن کتاب در این شرایط، 
یکی از راه هایی است که سختی های 
عبور از این دوران را کمتر می کند. اما 
این دوره فقط فرصتی برای خواندن 
نیست؛ احتماالً نویسندگان بسیاری 
نیز از ایــن اپیدمــی، فرصتی برای 
نوشــتن و، مهم تر از آن، سوژه هایی 

برای نوشتن پیدا کرده اند.
درهــای  اکنــون  کرونــا  گرچــه 
کتابفروشــی ها را بسته و بر بازار نشر 
سایه انداخته است، اما شاید در آینده، 
کتاب هایی که دربــاره این ویروس، 
پیامدهایش و همچنین شرایط زندگی 
در این دوران نوشــته شود، بار دیگر 

رونق را به کتابفروشی ها بازگرداند.

آرش گنونی )رادیو فردا(

 و البته به آنها عمل کنیم. شبکه های 
اجتماعی و بســیاری دیگر از منابع 
دیگر ممکن است اطالعات نادرست 
را انتقال دهند. به همین دلیل، حتما 
باید به منابع قابل اعتماد در این زمینه 
نظیر سازمان بهداشــت جهانی و یا 
مرکز منابع کروناویروس جانز هاپکینز 

مراجعه کنید.

همه به هم متصلیم

اگــر از فضا به زمین نگاه کنیم، هیچ 
مرزی نمی بینیم. گســترش جهانی 
کروناویروس نیز به ما نشــان داد که 
مشــابهت های انســان با هم، بسیار 
بیشــتر از تفاوت هایمان اســت که 
البته در ماجــرای کروناویروس، اصال 
چیز خوبی نبود. همه ما انسان ها به 
هم متصلیم و هر قدر برای حل این 
مشکل بیشتر در کنار همدیگر باشیم، 
امکان موفقیت مان نیز بیشتر می شود.

یکی از مزایای دیــدن زمین از فضا، 

حداقل برای من، این بود که احساس 
محبت بیشتری نســبت به دیگران 
می کردم. این روزها که خانه نشــین 
شده ایم، شاید به نظر برسد که کاری 
از دست مان بر نمی آید. اما واقعیت این 
است که همچنان می توانیم کارهایی 
برای دیگران انجام دهیم. برخی افراد 
این روزهــا از طریق تماس تصویری 
برای بچه ها داستان می خوانند، برخی 
زمان و پول خود را به صورت آنالین در 
اختیار موسسات خیریه قرار می دهند 
و بعضی ها هم برای سالمندان محله، 

خرید می کنند.
بارها دیده ام که انســان ها برای حل 
برخی از سخت ترین چالش ها در کنار 
یکدیگر قــرار گرفته اند و می دانم که 
این بار هم می توانیم پیروز شویم، به 
شرطی که همه ما نقش مان را انجام 
داده و بــه عنوان یک تیــم در کنار 
دیگران باشیم. و البته دست هایمان را 

هم مرتب بشوییم!

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
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P R I N T I N G  &  M A I L I N G
EMPOWERING LIBERTY, DEMOCRACY & COMMUNITY
T H R O U G H  F R E E D O M  O F  E X P R E S S I O N

Unit 1 - 1455 Brigatine Drive
Coquitlam, BC  V3K 7C2
Phone: 604-526-8557
www.intwebexpress.com

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.

خوانندگان محترم نشریه پیوند ونکوور اطالعیه باال 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 خاطر 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. با توجه به عکس ها می توانید درک بهتری از انجام  مراحل چاپ داشته باشید.«
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در قرنطینه چه کتاب هایی بخوانیم؟

در طــول تاریــخ، اپیدمی ها تأثیری 
شــگرف بــر نویســندگان جهــان 
گذاشته اند و این پدیده شوم و مرگبار 
الهام بخش آثار مهم و ماندگاری شده 
که واکنش های انسانی و اجتماعی را 
در مواقــع همه گیری یک بیماری به 

تصویر کشیده اند.
بیماری های مسری وبا، سل، طاعون، 
ســفلیس و این اواخر ایدز، سوژه ای 
جذاب برای نوشتن است؛ مهم نیست 
که نویســنده خود شرایط اپیدمی را 
تجربه کرده، یا نکرده است، مهم درک 
پیچیدگی های این شرایط و همچنین 
یافتن پیوندهای آن با احساســات، 

تفکرات و حتی خرافه هاست.
رفتار ناشــناخته خود عامل بیماری 
مســری، تــرس و اضطراب ناشــی 
از همه گیــری آن، تدابیــر عمومی 
سخت گیرانه برای جلوگیری از شیوع، 
اولویت بندی هایی که در زمان اپیدمی 
صورت می گیرد و ... همه اینها منابعی 
سرشــار برای پرداخت یک داستان 

هیجان انگیز است.
در زمان اپیدمی است که ضعف ها و 
در عین حال، قوت های انسان به خود 
انسان نمایش داده می شود. همچنین 
میل به بقا و تالش برای زنده ماندن، 
حتی شاید از زمان برخی جنگ ها نیز 
شدیدتر است. همه این شرایط محتوم 
و احساســات عمیق، به نویســنده 
یا شــاعر اجازه می دهد به شــیوه ای 
عمیق تر به مفاهیمــی چون زندگی 
و مــرگ و همچنین روابط انســانی 

بیندیشد.

نقد نظام سیاسی فاسد

برای یافتن سویه های اسطوره شناسی 
و ادبی اپیدمی، باید به ادبیات یونان 
باستان مراجعه کرد. در تراژدی »ادیپ 
شهریار«، ســوفوکل، بیماری مسری 
طاعون را که مردمان شهر تبای را به 
ستوه آورده، نقطه آغاز مکاشفه ادیپ 
برای دستیابی به سرنوشت خود قرار 

می دهد.
وقتی طاعون تبــای را فرامی گیرد، 
ادیپ می پرسد که مسبب این فاجعه 
کیست، پاسخ می دهند که گناهکار 
بایــد از میانه برخیزد؛ گناهکاری که 
پادشــاه الئوس، پدر خــود ادیپ را 
کشته و با مادر، همبستر شده است. 
ادیپ در جســت وجوی این گناهکار 
پلید ســرانجام به خود می رســد و 
درمی یابد که آن گناهکار خود اوست.

طاعون در این اثر ســوفوکل، نه تنها 
بهانه ای اســت برای رفتن به ســوی 
سرنوشت، بلکه استعاره ای از خشونت 
است؛ خشونتی که به طور مسری در 

شهر گسترش می یابد.
چنــد قرن بعد، طاعون شــهر تبای 
الهام بخش ژان دو الفانتن، نویسنده و 
شاعر فرانسوی قرن هفدهم میالدی 
شــد. او در حکایت )فابل( »حیوانات 
بیمار و طاعون« به رود آخرون ارجاع 
می دهد که شــاعران یونانــی آن را 
رودی دوزخــی و مرز دنیای مردگان 

می دانستند.
الفونتــن در این حکایــت منظوم، 
طاعون را این چنین توصیف می کند: 
»یک شر که آســمان با خشم خود، 
بــرای مجازات جنایت هــا در زمین 
ایجاد کرد.« در این حکایت، پادشــاه 
برای نجات مردمش از طاعون، دستور 

می دهد که »گناهکارترین« را قربانی 
حیوانی  »گناهکارترین«،  این  کنند. 
نیست جز االغ، ساده دل ترین در میان 
دیگران، که سرانجام به خاطر سادگی 

بیش از حدش محکوم می شود.
الفونتن که او را با ســعدی شیرازی 
مقایســه می کنند، در این حکایت، 
از اپیدمــی طاعون بــرای به تصویر 
کشیدن یک نظام سیاسی فاسد بهره 
برده است. او در پایان می گوید بسته 
به این کــه چه قدر قدرتمند یا بینوا 
باشیم، احکام دادگاه از سفید تا سیاه 

متغیر است.
در واقع، طاعون برای الفونتن، تمثیلی 
است از یک فضای دروغ، حسابگری  

و ریاکاری.

افشاگر بدی ها و بی رحمی ها

یکی دیگر از آثار مهم ادبی در زمینه 
اپیدمی، نوشته آنتونن آرتو، نویسنده 
و نظریه پرداز ادبی فرانســوی اســت 
که در ســال ۱۹۳۸ به چاپ رســید 
و با ترجمه جالل ســتاری با عنوان 
»تئاتر به مثابه طاعون« به فارسی نیز 
منتشر شده است. آرتو در این متن، 
طاعون را به عنوان یک نیروی مثبت 
در نظر می گیرد. در واقع، اپیدمی در 
اینجا موجب رستگاری است و سبب 
می شــود که عالئم بیمــاری  از بین 
بــرود. او از این نظر، تجربه تئاتری را 
با طاعون مقایسه می کند: »به همان 
شــیوه طاعون، تئاتر ساخته شده تا 
دمل های جامعه را از بین ببرد، از راه 

مرگ یا بهبودی.«
پیشتر آگوستین قدیس نیز طاعون 
را با تئاتر مقایسه کرده و معتقد بود 
که فرق میان این دو، این اســت که 
یکی به بدن و دیگری به اخالق حمله 

می کند.
امــا آنتونــن آرتــو طاعون را شــر 
نمی دانســت، بلکــه آن را نمایانگر 
بدی ها در نظر داشــت: »تئاتر، مثل 
طاعون، گره ها را باز می کند، نیروها را 
آزاد می کند، امکاناتی را ایجاد می کند 
و اگــر این امکانات و نیروها، ســیاه 
هستند، گناه طاعون یا تئاتر نیست، 

بلکه ناشی از زندگی است.«
در حقیقت، تئاتر و طاعون به عقیده 
این نویسنده فرانســوی، افشاکننده 
»عمق بی رحمی نهفته« در انســان 

است، اما علت آن نیست.

اپیدمی، علیه ایمــان مذهبی و در 
ستایش انسان

اما وقتی در دنیای ادبیات، ســخن از 
طاعون به میان می آید، محال اســت 
که رمان معروف »طاعون« نوشته آلبر 

کامو به یاد نیاید.
داســتان »طاعون« در شــهر اوران 
الجزایز می گذرد؛ سال ۱۹۴۷. موش ها 
دسته دســته می میرند و بیماری در 
همه جا به سرعت شیوع پیدا می کند. 
شهر قرنطینه می شود و روش جدیدی 
از زندگی پدید می آید. عده ای جذب 
بازار سیاه می شوند و واعظان مذهبی 

دم از مجازات الهی می زنند.
دکتر ریو، شــخصیت اصلــی رمان 
طاعون، به کمک تارو، دیگر شخصیت 
این رمان، از افراد داوطلب گروه هایی 
را تشکیل می دهد که با این اپیدمی 
مبارزه کنند. با فرا رسیدن زمستان، 

از شیوع طاعون کاسته می شود. تارو 
آخرین قربانی اســت. مردمی که از 
چنگ طاعون رها شــده اند، شــادی 
می کنند، اما دکتــر ریو هنوز مراقب 
اســت: »باســیل عامل طاعــون نه 

می میرد و نه هرگز نابود می شود.«
رمان طاعون، رمانی است علیه ایمان 
مذهبــی و در ســتایش شــرافت و 
درستی انسان. در واقع، موضوع اصلی 
»طاعون«، که یکی از آثار ادبی مهم 
مکتب اگزیستانسیالیسم است، نفس 
زیستن نیست، بلکه چگونه زیستن 
اســت. در جایی از رمان تارو از خود 
می پرسد که آیا می توان بدون وجود 

خدا یک قدیس شد؟
کامو در این رمان از نیهیلیسم رمان 
»بیگانه« خارج شده است، به طوری 
که بال و مصیبت از پا درنمی آید مگر 
این که انسان اعمال خود را از صافی 
وجدانش بگذارند و در اعمال اجتماعی 
دخیل ســازد. همچنین کامو در این 
رمــان که که پــس از جنگ جهانی 
دوم منتشر شده، به وضوح به وحشت 
اردوگاه های نازی اشــاره دارد، به ویژه 
وقتی دفن  اجساد بی شمار و گورهای 

جمعی را توصیف می کند.
آلبر کامو در رمان طاعون، واکنش های 
انسانی به حمله  شر )در اینجا اپیدمی( 
را بررسی می کند و یادآور می شود که 
اپیدمی ها مثل جنگ ها، ابتدایی ترین 
غرایز انسانی را بیدار می کنند. خوبی ها 
و بدی هــا در دوران اپیدمی به منتها 
درجه خود می رســند، به طوری که 
همزمان با جانفشانی برخی برای مهار 
اپیدمی، برخی دیگــر از هرج و مرج 
ناشی از شــیوع بیماری، برای منافع 

شخصی خود بهره می برند.

رابطه اپیدمی و عشق

امــا بیماری هــای مســری در بطن 
آثار گابریل گارســیا مارکز، نویسنده 
کلمبیایی هم قرار دارند: »من همیشه 

اپیدمی ها را دوست داشته ام.«
»ساعت شــوم« )۱۹۶۱( که جایزه 
ملی رمان کلمبیا، اولین جایزه بزرگ 
را بــرای مارکز به ارمغان آورد، درباره 
طاعون اســت. »اپیدمی فراموشی« 
در »صد سال تنهایی« )۱۹۶۷( و وبا 
در »عشق سال های وبا« )۱۹۸۵( به 
دلیل همین عالقه نویسنده به پدیده 

همه گیری یک بیماری است.
هرچند که بیماری وبا، موضوع اصلی 
رمان عاشــقانه »عشق سال های وبا« 
نیست، اما بر بستر داستان نشسته و 

کاربرد تمثیلی دارد.
فلورنتینــو آریســا، در دوره ای کــه 
مصیبت همه جا را فراگرفته، عاشق 
فرمینا داسا می شود. اما فرمینا همسر 
دکتر اوربینو، یک پزشک است که با 
اپیدمی مبارزه می کند. عشق فلورنتینو 
طی سال ها به حدی می رسد که مثل 

وبا، بیمار یا همان عاشق را می لرزاند.
در واقــع، عشــق در رمان »عشــق 
ســال های وبا« همچون یک باکتری 
اســت که به بــدن فلورنتینو حمله 
می کند و او قادر به مبارزه با آن نیست.
از نظر گابریل گارسیا مارکز، همچون 
آرتو، مفهوم اپیدمی، به صورت مثبت 
دیده می شود، به عنوان نیرویی که به 
احساسات فوق العاده اجازه گسترش و 

بروز خود را می دهد.

در زمان اپیدمی اســت که ضعف ها و در عین حال، قوت های انسان به خود انسان نمایش داده می شود. 
همچنین میل به بقا و تالش برای زنده ماندن، حتی شاید از زمان برخی جنگ ها نیز شدیدتر است. همه این 
شرایط محتوم و احساسات عمیق، به نویسنده یا شاعر اجازه می دهد به شیوه ای عمیق تر به مفاهیمی چون 

زندگی و مرگ و همچنین روابط انسانی بیندیشد.

ادامه در صفحه 3۸

نخستین بار تصویر فرزانه تأییدی را 
در فیلم »فریاد زیر آب« می بینم. این 
آشناترین تصویر اوست. تصویری در 
کنار داریوش. یک عاشــق و معشوق 
که به هم نمی رسند. اما فرزانه تأییدی 
تصاویر زیباتری هــم دارد. تصاویری 
که یا کم دیده شــده اند یا اصال دیده 
نشده اند. تصاویری که دست سانسور و 
جهل با هم آنها را از چشم ما ربوده اند.
سال ۱۳۵۲ در فیلم »هشتمین روز 
هفته« بازی می کند. در نقش زنی که 
به او تجاوز می شود. تصویر او پس از 
تجاوز، آنجا کــه در وان حمام تن از 
نکبت حضور بی اجــازه ی دیگری را 
می شوید، تصویری سخت غریبه است 
برای مخاطب ایرانی. مخاطبی که زن 
را زیر ســایه ی مردان دیده. زنی که 
پس از تجاوز باید خودکشــی کند تا 
مردان انتقام اش را بگیرند. اما تصویر 
فرزانه تأییدی در فیلم حسین رجائیان 
چنین نیست. او تک و تنها بار تجاوز را 
به دوش می کشد. با اشک های شور و 

تلخ اش زیر دوش حمام.
این تصویر را می توان به عنوان شمایل 
هنــری فرزانه تأییــدی برگزید. زن 
هنرمندی کــه تک و تنها راه خود را 
طی می کند. زن هنرمندی که سنت و 
مذهب به او تجاوز می کند، او را حذف 
و سرکوب می کند، اما او تن از تباهی 

می شوید و راه اش را ادامه می دهد.
سال ۱۳۵۲ در فیلم تلویزیونی »غیر 
از خدا هیچکی نبــود…« هم بازی 
می کند. فیلمی به کارگردانی تهمینه 
میرمیرانــی. فرزانه تأییــدی و آهو 
خردمنــد نقــش دو زن را دارند که 
عاشق یکدیگر هستند. دو زن لزبین. 
صحبِت حاال نیســت کــه این مدل 
فیلم ها و داســتان ها در دنیا جریان 
اصلی  اســت و هنرمندان در تبعید 
هــم نگاهی هرچنــد کم رنگ به آن 
دارنــد. صحبت از ایران دهه ی پنجاه 
خورشیدی است. تهمینه  میرمیرانی 
در آن زمــان چنیــن داســتانی را 
می نویسد و می سازد و فرزانه تأییدی 
و آهو خردمند هم نقش ها را شــکل 
می دهنــد و بــازی می کنند. نقش 
زنی که عاشــق زنی دیگر است. این 
فیلم را آرشیوسوزی انقالب اسالمی 
از بین می بــرد. یا نابود می کند یا به 

صندوق های دربسته می فرستد.
این دومین تصویریست که می تواند 
شمایل هنری فرزانه تأییدی را بسازد. 
زنی شــجاع. جدا از سّنت های جاری 
جامعه. زنی کــه تصویرش را انقالب 

شوم می سوزاند یا پنهان می کند.
فرزانه تأییدی اما همچنان به راه خود 
ادامه می دهــد. از اداره ی تئاتر اخراج 

می شــود. اما از اصول خود دســت  
نمی کشــد. او از جنس شرایط زشت 
آن روزهــا- و صدالبتــه این روزها!- 
نیســت. از ایران خارج می شود. نه به 
شکل ســلبریتی های این روزها که 
ســوار هواپیما می شوند و درست در 
تلویزیون های  مجلل  اســتودیوهای 
ایرانی خارج کشــور فــرود می آیند! 
فرزانه تأییدی سوار بر شتر به سختی 
به پاکستان می رود و از آنجا سخت تر 
و دشــوارتر به لندن می رســد. سفر 
سخت است اما بیهوده نیست. او آمده 

که خود را از دست ندهد.
در کنار یــارش بهروز به نژاد، نمایش 
»دیوار چهارم« را روی صحنه می برند. 
نمایشــی درباره ی رنجی ست که زن 
هنرمند ایرانی پس از انقالب تحمل 
می کند. چیزی شــبیه آنچه بر خود 

فرزانه تأییدی گذشته بود.
این تصویر دیگریست از شمایل هنری 
فرزانه تائیدی. زنی ایستاده در تبعید. 
هنرمنــدی در حال ادامــه ی خود. 
هنرمندی که آینه بر دوش دارد برای 

نمایش سرزمین سقوط کرده اش.
این تصویر ادامه پیدا می کند. فرزانه 
تأییدی در فیلم »بدون دخترم هرگز« 
جلو دوربین می رود. فیلم گرچه به دید 
هنری سطحی و سطح پایین است، اما 
گزارشی ست از وضعیت ایران اسالمی. 
هواداران پنهان  جمهوری اسالمی در 
تبعید می گویند فیلم ضدایرانی  است. 
اما نمی گوینــد این یک هزارم بالیی  
اســت که ویروس خمینی و انقالب 
اسالمی بر سر ایران آورده. نسبت به 
فیلم و فرزانه تأییدی خشم دارند اما 
در برابر حاکمانی کــه ایران را ویران 

کرده اند نه!
فرزانــه تأییدی با اینکــه دیگر روی 
صحنه نیســت اما سکوت نمی کند. 
در وبالگ اش تاریخ را روایت می کند. 

بی سانسور. بدون پرده پوشی.
خاطــرات او بخش مهمی  از اتفاقاتی 
را که در سال های ابتدای انقالب رخ 
داده اســت بازگو می کند. زمانی که 
ایدئولوژی مسموم و قدرت حاکمان 
جنون زده به یاری هنرمندان بی مایه 
و کم مایــه آمد تا تمام حســادت و 
عقده های دیرین شــان را نسبت به 

هنرمندان بهتر و برتر بیرون بریزند.
فرزانه تأییدی از آن دوران، هم غربت 
پرویز فنی زاده را روایت می کند، هم 
اخــراج خــودش از اداره ی تئاتر را. 
شــرم آور و غم انگیز اینکه در هر دو 
ماجرا، رد پای بازیگران و همکاران این 
دو به چشم می خورد. رد پای آنهایی 
که روی دوش جمهوری اسالمی و در 
روزگار حذف و سانسور همکاران شان، 

»آقــای بازیگر« شــدند و »چهره ی 
ماندگار«.

آرشــیوها را آتش زدند. زندگی ها را 
سوزاندند. اما ققنوس افسانه نیست. 
مانــدگاری فرزانه تأییدی و دیگرانی 
که کاربلد هســتند و پرنسیب دارند، 
شــهادت از آتش گذشــته ی تاریخ 
است. گواهی پاک تاریخ. بی آلودگی به 
قدرت. همانطور که  بهروز وثوقی ماند؛ 
پرویز صیاد ماند؛ و هزار هزار هنرمندان 
دیگری که با انقالب اســالمی دست 
ندادند و روبوسی نکردند تا به ویروس 

جمهوری اسالمی مبتال نشوند.
آن انقالب و آن حکومت سرکوبگر و 
خشن هم نتوانستند تاریخ را خراش 
بدهنــد و خراب بکننــد. پس نباید 
نگران بود کــه پادوهای حکومت در 
رسانه های داخلی و اینجایی در مورد 
فرزانه تأییدی ســکوت می کنند یا 
حضور او را محدود می دانند به فیلم به 

قول خودشان انقالبی »سفر سنگ«!
فرزانــه تأییدی تا ابــد در تاریخ هنر 
ایران باقی خواهد ماند و آیندگان او را 
با شمایل شخصی اش به یاد خواهند 
آورند. شــمایل زنی تنها که از اصول 
خود پس نکشید. تجاوز تلخ انقالب 
اسالمی را تاب آورد تا سرنوشت خود 
و دیگران را بی سانسور گزارش کند. او 
بیرون از کارنامه ی هنری اش، ماندگار 
اســت. جدا از تئاترهای درخشــانی 
که بازی کرده. جــدا از حضورش در 
»هشــتمین  چون  خوبی  فیلم های 
روز هفتــه« و »میــراث من جنون« 
و فیلم های بی ارزشــی مثل »خاک« 
و »سفر ســنگ«. چیزی که فرزانه 
تأییدی و یک نســل از هنرمندان را 
ویژه کرده، همین اســت: خودشان 
بودند. خودشــان هستند و خودشان 
خواهند ماند. همچون خورشــید که 
هیچ  سایه ای را تن نمی کند و هر چه 

دارد از خود است.
پ.ن: چندی پیش نوری کســرائی 
هــم رفت. او هم چون فرزانه تأییدی 
زنی بود که تاب ســنت و محدودیت 
را نداشــت. هر دو همچون ایرن. هر 
سه در تنهایی پر کشیدند. سرنوشت 
غریبی ســت. آنکــه رفــت در انزوا 
درگذشــت و آن دو هــم که ماندند 
غریب و در تنهایی رفتند. ســایه ی 
سیاه حکومت اسالمی ست که فرصت 
تماشــا را از ما گرفته. سایه ای در کار 
ســاختن زشتی. ســایه ای کریه که 
طاووس ها را پر چید تا پرســتوهای 
امنیتی اش را بــه نام هنرمند عرضه 

کند.

زنی زیبا
 وسط یک 

روزگار زشت
 درباره  شمایل شخصی و هنری 

فرزانه تأییدی

حامد احمدی )کیهان لندن(
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
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. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان
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فرزانه تأییدی،
 ستارۀ »فریاد زیر آب«

فرزانه تأییدی، بازیگر ســینما، تئاتر 
و تلویزیون، در هفتاد و پنج ســالگی 
درگذشت. او که برای ایفای نقش در 
فیلم هایی مانند »فریــاد زیر آب« و 
»خاک« شناخته می شد، به آن دسته 
از بازیگرانی تعلق داشــت که انقالب 

اسالمی مانع از ادامه کارشان شد.
او هم چنین بــه خاطر جدی گرفتن 
هنر بازیگــری، حضــور پررنگ اش 
روی صحنــه و عنادش با ســینمای 
عامه پسند ایران به یاد آورده می شود.

فرزانــه تأییدی در ســال ۱۳۲۴ در 
تهران متولد شــد. پدرش ارتشی و 
بهایی بود.از ســنین نوجوانی شیفتۀ 
هنر رقص و نمایش بود. فعالیت های 
تئاتــری اش در ســال ۱۳۴۱ و بــا 
اداره هنرهای دراماتیک  به  پیوستن 
آغاز شد. در همان سال نقشی داشت 
در یکی از اولین تئاترهای تلویزیونی 

که پخش زنده شد.
سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ سال هایی 
پــرکار برای تأییدی بــود )او در این 
فاصلــه، در ســال ۱۳۴۳، با همکار 
تئاتری اش پرویز کاردان ازدواج کرده 
بــود( اما او در ســال ۱۳۴۶ تصمیم 
گرفت برای ادامه تحصیل روانه آمریکا 

شود.
وقتی در لس آنجلس، جایی که در آن 
چند دوره آموزشی گذراند، با حسین 
رجائیان، فارغ التحصیل فیلمسازی از 
دانشگاه یو ســی ال، آشنا شد، آن ها 
قرار گذاشــتند در یــک فیلم با هم 
همکاری کنند. این فیلم، »هشتمین 
روز هفته« هم اولین نقش سینمایی 
تأییــدی شــد و هم بهانــه ای برای 

بازگشت او به ایران.
»هشت روز هفته« واقعاً اولین فیلمی 
بود که تأییــدی در آن ایفای نقش 
کــرد، اما این فیلــم »جهنم + من« 
ســاختۀ محمدعلی فردیــن بود که 
قبل از آن، در آبان ۱۳۵۱، روی پرده 

سینماها رفت.
این تالش فردین که البته موفقیتی 
هم نداشت، برای ساخت اثری جدی 
و جاده ای که در آن مسافران اتوبوسی 
عازم مشــهد در کویر گم می شــوند 
نشان می دهد فرزانه تأییدی به دنبال 
تجربه ای تازه در سینمای ایران بود، 

تجربه ای که در عمل هرگز رخ نداد.
بــا این که این احمد شــاملو بود که 
بخشی از دیالوگ های فیلم را نوشت و 
فیلم برداری رنگی فیلم در بیابان های 
اطراف بم فضایــی واقعی و متفاوت 
از بقیه فیلم هــای ایرانی خلق کرده، 
تأییــدی در نقش یــک زن معروفه 

در عمــل فقــط یک کلیشــۀ دیگر 
فیلمفارســی بــود . او که خودش به 
شدت از این مسأله رنجور بود بعدها 
گفته بود که »من در هفت فیلم بازی 
کــردم که فقط در دوتای آن ها نقش 

فاحشه نداشتم.«
نویسنده های مشهور کمکی به بهبود 
کیفیت  فیلم های تأییدی نکردند. این 
نکته دربارۀ »خاک«، ساختۀ مسعود 
کیمیایــی، هم صادق اســت که بر 
اساس داستانی از محمود دولت آبادی 
ساخته شد، نویســنده ای که به نقل 
از فرزانه تأییدی چند بار ســرصحنه 
فیلم حاضر شــد و نسبت به دست 
کم گرفته شدن نقش شخصیت زن 
در فیلم، الاقل در مقایسه با داستان 

اصلی، نارضایتی نشان داد.
کیمیایــی و تأییدی یک بار دیگر در 
فیلم انقالبی »سفر سنگ« )۱۳۵۶( 
همــکاری کردند که مانند »جهنم + 
من« بازی تأییدی تحت الشعاع حضور 

پوری بنایی قرار گرفت.
با وجود این که تأییدی برای فیلم های 
»هشــتمین روز هفتــه« و »خاک« 
برندۀ جایزۀ ســپاس بهترین بازیگر 
نقش اول زن شد و دستمزدش از ده 
هزار تومان در »هشتمین روز هفته« 
به هفتاد هزار تومان در »واسطه ها« 
)۱۳۵۶( رسید اما هرگز در سینمای 
ایران جا نیفتــاد و هرگز فرصت کار 
با کارگردانانی که می توانستند رنگ 
متفاوتی بــه کارنامۀ او بدهند را پیدا 

نکرد.
او در ســال ۱۳۵۶ در محبوب ترین 
فیلم کارنامه اش، »فریاد زیر آب« بازی 
کرد، فیلمی که خود او کمترین اعتبار 

را برایش قائل می شد:
»وقتی بازی در فیلم »فریاد زیر آب « 
را پذیرفتم امیدوار بودم که سیروس 
الوند، کارگردان فیلم، خاطرۀ خوبی 
از کار من به جا خواهد گذاشــت، اما 
متأسفانه این طورنشد و من پی بردم 
که هــدف او از ســاختن فیلم تنها 
شــرکت دادن داریوش و استفاده از 
شهرت این خواننده است. من همیشه 
دلم می خواسته فیلمی بازی کنم که 
هنگام نمایش آن از شــدت هیجان 
ســرم را با افتخار باال نگــه دارم. اما 
هنگام تماشای فریاد زیر آب از شدت 

خجالت سرم را زیر انداخته بودم.«
او هرگز با قواعد و داستان ها و روابط 
سینمای عامه پسند ایران کنار نیامد 
و همیشــه به کنایه یادآور می شــد 
که »بیشتر بازیگران زن ما به خاطر 
خوشگلی و عشوه هایشان به آب و نان 

رسیده اند.«
امــا باید گفــت بعضــی از بازیگران 
هم نســل او که نه ســابقه آکادمیک 
داشــتند و نــه از دنیــای نمایــش 
آمــده بودند در فیلم هایــی آن دوره 
درخشــیده اند. زیبایی و جذابیت هم 
شــاید تاثیر داشــته، اما استعداد و 
طبیعی بودن و باورپذیربودن در مقابل 

دوربین هم بوده است.
از این نظــر چون بــه خاطر زمینۀ 
فرهنگی و تحصیلی تأییدی، دل او از 
اساس با این سینما نبود، هرگز از کار 

با آن به نتیجه مطلوب نرسید.
تأییدی که سال ها در استخدام وزارت 
فرهنگ و هنر بود، بعد از انقالب و در 
سال ۱۳۵۹ طی حکمی از کار اخراج 
شــد. او دراین بار ه در مصاحبه ای در 
کتاب »گریــز ناگزیر« با اشــاره به 
زمزمــه هایی درباره بهایــی بودن و 
ارتشی بودن پدرش، دلیل اخراجش 

را مذهب پدرش می داند و می گوید:
ســال ۱۳۵۹ بود. یک روز دیدم اسم 
مــرا در تابلو اعالنات چســباندند. تا 
مدتها جواب درســتی بــه من نمی 
دادند. نمی گفتند چرا حقوق من قطع 
شده. من کارمند رسمی اداره فرهنگ 
و هنــر و اداره برنامه های تئاتر بودم. 
همه حقوق و مزایای مرا یکباره قطع 
کردند. می گفتم حکمم را بدهید تا 
بفهمم تکلیفم چیست؟ سال ها بیمه 
و بازنشستگی داده بودم. نمی دانستم 
بیمه و بازنشستگی ام چه خواهد شد. 
بعد از حدود دو ســال و هفت هشت 
ماه که به محل وزارت خانه رفتم، که 
حاال وزارت فرهنگ و ارشاد شده بود ، 
و از این اتاق به آن اتاق فرستاده شدم 

، باالخــره و با مکافــات مرا به آقایی 
معرفــی کردند. به من نگاه نمی کرد 
چون من زن بودم. من فقط نیمرخش 
را مــی دیدم. مقنعه ســرم بود. مگر 
کســی جرات داشت غیر از این رفتار 
کند؟ به او گفتم ببخشــید برادر، به 
چه دلیل حقوق من قطع شده؟ اگر 
پاکسازی شــده ام و یا اخراجم کرده 
اند دلیلش چیست؟ و چرا حکمم را 
نمی دهند؟ او بی آنکه به من که در 
طرف چپش نشسته بودم نگاه کند، به 
فضای خالی جلویش نگاهی انداخت 
و گفت سر نماز ظهر اسمت را اعالم 

کردیم . گفتیم بیرونت کنند.«
او در آخرین فیلمش در ایران، »میراث 
من جنــون « )مهدی فخیــم زاده، 
۱۳۶۰( بازی کرد که در ضمن یکی از 
آخرین فیلم هایی بود که بدون حجاب 
فیلمبرداری شد و برای همین با وجود 
موفقیت اش زودتر از موعد از پرده ها 

پایین کشیده شد.
فرزانــه تأییدی برای امــرار معاش و 
فعال ماندن روی صحنه به تئاترهای 
الله زار رفــت اما بعد از چند ســال 
ناتوانــی در پی  گرفتــن ایده آل های 
حرفه ای اش سرانجام در سال ۱۳۶۵ 
از مرز سیستان و بلوچستان به طور 
غیرقانونی کشور را ترک کرد، خودش 
را بــه کراچی و از آن جــا به بریتانیا 
رساند، کشوری که تا پایان عمر در آن 

اقامت داشت.
در گفتگویش در کتاب »گریز ناگزیر« 
درباره فرارش از مرز پاکســتان که به 
سختی و شــبانه و در گرما و  با شتر 

انجام گرفت می گوید:
»وقتی به انگلســتان رســیدم تنها 
ورقه ای که داشتم همان هویت نامه 
بود. عکســی که از من در پاکستان 
گرفتــه اند و در آن ورقه چســبانده 
بودند، مرا طوری نشــان می دهد که 

انگار سبیل دارم. به دلیل تاول هایی 
اســت که هنگام خــروج از ایران در 
گرمای کویر زدم. چون وقتی از کویر 
رد می شــدیم، بدجوری سوختم و 
صورتم و پشت لبم تاول زد. پاکستان 
کشــوری بسیار گرم اســت و ما هم 
در وسط تابســتان به آنجا رسیدیم. 
هروقت به آن نگاه می کنم هم خنده ام 

می گیرد و هم گریه.«
جالــب این کــه تنها فیلــم کارنامۀ 
تأییدی بعد از خروج از ایران، »بدون 
دختــرم هرگز«، که اغلــب از آن به 
عنوان فیلمی ضدایرانی یاد می شود، 
بی شباهت به داستان گریز خود او از 
ایران نبود. اما این فیلمی بود که تنها 
کمکی به پیشرفت کارنامه اش نکرد، 
بلکه احتماالً به اعتبــار او لطمه زد، 
نه برای این که فیلمی ضدجمهوری 
اســالمی )و نه الزاماً ضد ایرانی( بود، 
بلکه بــرای این که چنان ضعیف بود 
که در مقایســه با آن مثــالً »صلوۀ 
ظهر« )۱۳۵۳( - یکی از فیلم های کم 
اهمیت تأییدی در ایران - یک فیلم 

محکم به نظر می رسید.
شاید روزی با دسترس قرارگرفتن آن 
دسته از کارهای تئاتری فرزانه تأییدی 
که بــرای تلویزیون ملی اجرا و ضبط 
شده اند اهمیت و نقش او در هنرهای 
ایران بیشــتر روشن شود،  نمایشی 
هنــری که خود او در طی حیاتش از 
کار در سینما جدی تر گرفت و به آن 

وابستگی بیشتری نشان داد.
فرزانه تاییدی در مهاجرت هم به آنچه 
که می خواســت نرسید: »ما خورد و 
در هم شکسته بودیم. می خواستیم 
در میان دوســتان و آشنایان، خورده 
تکه های وجودمان را از زمین جمع 
کنیم و دوبــاره به هم بچســبانیم. 
دیدیم اینجا هم زندگی آسان نیست. 
اینجا هم روابط دوستانه و سالمی در 
میان ایرانیان نیست. خالصه به اینجا 
رسیدم که مثل ایران در خانه بنشینم 

و گلدان هایم را آب بدهم.«

یوسف لطیف پور
روزنامه نگار سینمایی
منبع: بی بی سی
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طاعون کامو
 و کرونای ما

»حــوادث عجیبی کــه موضوع این 
وقایع نگاری اســت در ســال هزار و 
نهصد و چهل و…. در اُران روی داد.«

با این جمله آلبر کامو رمان طاعون را 
آغاز می کند، رمانی که در سال ۱۹۴۷ 
نوشــته شده است و امروز پس از ۷۳ 
سال بازخوانی آن در شرایط کرونائی 
جهــان در تب و تــاب قرنطینه های 
خودخواســته عرق سردی بر ستون 
فقرات آدمی از شــباهت ها ی رمان و 

واقعیت امروز می نشاند.
هرچند اران شهرســتانی اســت در 
ســاحل الجزایر و به روایت کامو یک 
حاکم نشین فرانسه است که با شیوع 
طاعون بــرای جلوگیری ازســرایت 
بیماری به بیرون از مرزهای جغرافیائی 
شــهر ارتباطش با جهان بیرون قطع 
می شود با این حال می تواند آینه ای 
باشــد در برابر شــرایط امروز جهان. 
دقیقاً همین شــباهت بین جهانگیر 
شدن شــیوع یک بیماری واقعی در 
زمان حال با روایتــی تخیلی که در 
ناکجاآبادی به نام »ران« ۷۳ ســال 
پیش توســط کامو خلق شده است 

وحشت انگیز است.
جهان امروز آن چنــان در هم تنیده 
شــده که مرزهــای جغرافیائی تنها 
قراردادهائــی رســمی هســتند که 
هیچ نوع تضمینــی برای جلوگیری 
از جهانی شــدن یک فاجعه را ایجاد 
نمی کنند و ما می توانیم به خود این 
اجازه را بدهیم که روایت خود را با این 
جمله آغاز کنیم که “حوادث عجیبی 
که موضوع این وقایع نگاری است در 
سال دو هزار و بیست در سیاره زمین 
روی می دهد که یکی از ســیاره های 

منظومه شمسی است”.
این حوادث عجیــب گویا با خوردن 
نوعی خفاش در چین آغاز شده است، 
این ادعائی اســت که راوی داستان 
برای ما عنوان کرده اســت. ویروس 
ناشناخته ای که بعداً به ویروس کرونا 
در زبان عامه شناخته شد با سرعتی 
غیر منتظره در شــهرهووان شــیوع 
پیدا کرد ولی چون ناشناخته بود آن 
را زیاد جدی نگرفتند و با این  حال با 
رشد تعداد تلفات نمی شد آن را جدی 
نگرفت به ویژه امروز که پس از چهار 
ماه بخش بزرگی از این سیاره را فتح 
کرده است و همه جا وحشت گسترده 
اســت. این نوشــته قصد بازگوئی و 
چگونگی شیوع این ویروس را ندارد 
و به جــای آن تالش خواهد کرد که 
موضوع را بــر روی یک واژه متمرکز 

عباس مؤدب )رادیو زمانه(

کند”هراس”. اما هــراس از چه؟ چه 
عاملی این هــراس را در مــا ایجاد 
می کند که داوطلبانــه تن به رفتن 
در قرنطینــه می دهیم؟ در قرنطینه 
خودخواسته از چه چیزی می خواهیم 

محافظت کنیم؟
می توان ژست همنوع دوستی گرفت 
و محافظت از جــان دیگران را دلیل 
انتخــاب قرنطینــه گفــت ولی اگر 
بخواهیم با خود صادق باشــیم بهتر 
اســت بگوئیم برای نجات جان خود، 
تن به پذیرش رفتــن به قرنطینه را 
می دهیم. نجات جان خود را می توان 
به زبان دیگری هراس از مرگ نامید. 
می خواهم زنده بمانم پس به قرنطینه 
می روم و لزومی ندارد از این خواست 
خود شرمگین شــویم، به استثنای 

تعداد معدودی، بقیه انسان ها دوست 
دارند زنده باشند. آنچه می تواند انسان 
را پس از آنکه خطر رفع شــده است 
و به ســالمت از مهلکه بیرون آمده 
است شــرمگین کند شکل تالش او 
برای زنده ماندن در دوران خطر بوده 
است. زمانی که دوستی یا آشنائی و 
یا عضوی از خانــواده با یک بیماری 
مهلک دست به گریبان است ما آرزو 
می کنیم که بر بیماری پیروز شود و 
آنگاه که بیماری را شکست می دهد 
این رابطه  خوشحال می شــویم. در 
مبارزه بیمار با بیماری برای ما امری 
است ذهنی و ما شخصاً در آن مبارزه 
درگیر نیستیم در حالی که در مبارزه 
با خطر یک بیماری کــه همگان را 
تهدید می کند یکایک افراد در مبارزه 

با این تهدید سهیم هستند و زندگی 
من تنها در دستان من نیست، دیگران 
هم باید مراقب من باشند همان طور 
که من نیز باید مراقب دیگران باشم. 
مبارزه ای جمعی با خطری که دیده 
نمی شــود و می تواند همه جا حضور 
داشته باشد و هر لحظه ممکن است 
به خاطر سهل انگاری همسایه، همکار، 
همکالس و همشــهری این امکان را 
پیدا کند که از سیستم دفاعی آن ها 
عبور کند و وارد ساختار سلولی آن ها 
شــود بدون اینکه آن ها متوجه ورود 
این مهمان ناخواســته شــوند. پس 
خطر امکان اینکه مســافری که در 
قطار در کنار من نشسته است آلوده 
باشد نه تنها مرا که حتی چندین تن 
دیگر را در آن قطار تهدید می کند و 
ممکن است همه ما را آلوده کند و از 
اینجا رشد تعداد افراد آلوده با تصاعد 
هندسی رشد کند. در چنین شرایطی 
تالش من بــرای زنده ماندن تنها به 
ندارد، مسئله ای  خود من بســتگی 
فردی نیســت کــه به مســئله ای 
اجتماعی تبدیل شده است و از اینجا 
دیگر هراس از مرگ یک هراس فردی 
نیست که هراسی است اجتماعی به 
گونه ای بسیار ویژه. از یک سو جامعه 
خــود را در خطر می بینــد، ویروس 
می تواند همه افراد جامعه را آلوده کند 
و این تهدیدی است علیه جامعه و از 
طرفی هر عضوی از جامعه می تواند 
خود تهدیدی باشد علیه دیگر اعضای 

جامعه.
چنین شــرایطی فرد را در موضعی 
دوگانه قرار می دهد: از یک  ســو باید 
برای نجــات جامعه خــود را نجات 
دهــد و از طرف دیگــر نمی تواند با 
دیگر اعضای جامعه دست در دست 
یکدیگر علیه خطر مشــترک مبارزه 
کند و برای نجات جامعه باید از آنها 
فاصله بگیرد. در موارد دیگری مانند 
زلزله و ســیل خطر مشــترک افراد 
جامعه را به یکدیگر پیوند می دهد تا 
برای نجات جان یکدیگر و جلوگیری 

از ویرانی های بیشتر همدیگر را یاری 
دهند، دردی مشــترک همدردی و 
همبستگی را مستحکم می کند ولی 
یورش بیماری همه گیر انســان ها را 
از یکدیگــر دور می کند و با طوالنی 
شدن دوره فعال بودن خطر شیوع نه 
تنها همبستگی تقویت نمی شود که 
بیزاری از دیگری به تدریج در ذهنیت 

جامعه شکل می گیرد.
ناتوانی دانش پزشکی با وجود تالش 
بی وقفــه بــرای یاری به بیمــاران و 
بخشنامه های مدیران جامعه و تعیین 
تکلیــف کردن برای مــردم بی آنکه 
آن ها را در تصمیم گیری ها شــرکت 
دهند به رشــد بدبینی و قطع امید 
از راه حل های پیشنهادی می انجامد. 
هراس اجتماعی به هراس از اجتماع 
تبدیل می شــود و هراس از مرگ در 
تنهائی فــرد را وا می دارد که تنها به 
نجات خود بیندیشد. بی پناهی فردی 
راه را بــرای پذیرفتن را حل های غیر 
متعــارف و باور به هــر معجزه ای باز 

می کند:
»حقیقــت را بخواهید مــردم زیاد 
مشــروب می خورند، یکی از کافه ها 
اعــالن کرده بود که شــراب خالص 
میکرب را می کشــد.« )طاعون ص 

)۱۱۲
آنجا که علم بــه ناتوانی خود اعتراف 
می کنــد مذهــب مدعــی معجزه 
می شــود و همگان را بــه دعا و توبه 
دعوت می کند، چرا که بالئی که نازل 
شده اســت نه غضب الهی که کمال 
لطف اوســت تا ما را بــه یاد تمامی 
شــده ایم  مرتکب  که  معصیت هائی 
بیندازد؛ پس باید به کلیسا، مسجد و 
یا معبد برویم زانو بزنیم و به گناهکار 
بودن خود اعتراف کنیم تا شاید توبه 
ما مورد قبول واقع شــود و بالئی که 

نازل شده است از سر ما رفع شود:
 »مانند زنان شجاعی که در کلیساها 
چون می شنیدند خیارک ها وسیله ای 
است برای اینکه بدن فساد و عفونت 
خود را بیرون بریزد می گفتند ” خدای 

همچنیــن اگــر تــرس و نگرانی و 
بی اعتمادی ناشــی از اپیدمی نیز به 
نمایش درمی آید، فقط برای این است 
که بر چگونگی ظاهر شدن نور عشق 

در یک پس زمینه تاریک تاکید شود.

علیه پنهانکاری و اپیدمی معرفتی

امــا در دهه های اخیر، نمایشــنامه 
»فرشتگان در آمریکا« )۱۹۹۱( نوشته 
تونی کوشنر که سریالی نیز بر اساس 
آن ساخته شده، نمونه ای قابل توجه 

در ادبیات ملهم از اپیدمی هاست.
دهه هــای هشــتاد و نــود میالدی، 
دهه هایی اســت که ظهور پرقدرت 
اپیدمی ایدز نگرانی های بســیاری را 
به وجود آورده بود. پنهان کردن این 
بیماری، چه به صورت فردی و چه به 
صورت جمعی، یکــی از ویژگی های 
جدید این اپیدمی نوظهور بود. همین 
ویژگی دستاویز کوشنر برای نوشتن 

این نمایشنامه قرار گرفت.
در واقع، نویسنده در این نمایشنامه 

با بهره بــرداری از اپیدمــی ایدز، به 
واکاوی اجتماعی و سیاســی آمریکا 
در دوران ریــگان می پــردازد. یکی 
اصلی داســتان،  از شــخصیت های 
کــه بر اســاس زندگــی واقعی یک 
ســناتور آمریکایی پرداخته شــده، 
همجنسگراست، اما همجنسگرا بودن 
خود را انکار می کند: »من همجنسگرا 
نیستم، دگرجنسگرایی هستم که با 
مردان می خوابــم.« او وقتی متوجه 
ابتالی خــود به ایدز نیز می شــود، 
از »سرطان« ســخن می گوید، زیرا 
همجنسگرایان در آن زمان جایگاهی 

در سیاست نداشتند.
کوشتر در این اثر ادبی، اپیدمی ایدز 
را متــرادف فردگرایی می داند؛ زمانی 
که یکی از شــخصیت های داستان 
بیماری خود را به شریک زندگی اش 
اعالم می کند، این شــریک زندگی او 
را ترک می گوید. با این حال خشونت 
روابط انســانی در دوران اپیدمی، با 
مهربانی های چند شخصیت که این 
بیمــاری را می پذیرنــد و بیماران را 

همراهی می کنند، تلطیف می شود.ادامه از صفحه ۳۶در قرنطینه چه کتاب هایی....
در سال های اخیر اپیدمی هایی مثل 
ابوال نیز الهام بخش نویسندگان برای 

نگارش رمان بوده است.
اما شــاید تمثیلی ترین رمانی که در 
اپیدمی نوشته  ادبیات معاصر درباره 
شــده، رمان »کوری« نوشــته ژوزه 
است.  پرتغالی  نویســنده  ساراماگو، 
ساراماگو در این رمان، یک »اپیدمی 
تخیلــی« را کــه در آن آدم ها دچار 
»کوری سفید« می شوند، دستاویزی 
برای نقد انســان در چشم فرو بستن 
به روی واقعیت هــا و فرار از آنها قرار 

می دهد.
در این رمــان، کــوری معرفتی رخ 
می دهد که لزومــا می تواند همه گیر 
نباشــد. همانطور که یک زن در این 
رمان کور نمی شــود: »چــرا ما کور 
شــدیم؟« »نمی دانم، اما شاید روزی 
بفهمیم.«؛ »می خواهی نظر مرا بدانی؟ 
من فکر می کنم ما کور نشــده ایم، ما 
کور هستیم؛ کور اما بینا، کورهایی که 

می توانند ببینند، اما نمی بینند.«

من، خیارک ها را نصیب من کن”، فرد 
مسیحی خود را تسلیم اراده خداوندی 
خواهد کرد ولو برایش نامفهوم باشد.« 

)ص ۲۵۸(
چه قرابت هولناکی اســت بین شرح 
کامو و لیســیدن ضریح های مقدس. 
طوالنی شــدن شرایط ویژه و زندگی 
در هــراس دائمی زندگی را برای فرد 
به رودرروئی هر روزه با مرگ تبدیل 
می کند، شــرایطی که او هر روز خود 
را بیش از روز گذشــته بی پناه و تنها 

حس می کند.
هر چند در شــرایط امــروز و ارتباط 
آنالین بــا دنیای خارج حس تنهایی 
به مقدار زیادی جبران می شود ولی 
در درازمدت محدودیت آزادی فردی 
و نیاز به بودن با دیگران را نمی توان با 

ارتباط مجازی جایگزین کرد.
وقتی تنها می شــویم هراس از مرگ 
به خلوت ما سرک می کشد و امکان 
دارد که بر ما چیره شود به ویژه اینکه 
هیچ زمانی چنین مرگی را آرزو نکرده 
بودیم. شاید زمانی در کتابی، فیلمی و 
یا روایت دیگران از مرگ ما هم برای 
خود مرگی آســان آرزو کرده باشیم، 
شاید پس از لحظه ای متأثر شدن به 
خود دلداری داده ایم که تنی ســالم 
دارم و هیــچ عالمتــی از بیماری در 
من نیســت و پدربزرگم هشتاد سال 
شاد و خندان زیست و حتماً من نیز 
ار ژن های او چیزی بــه ارث برده ام، 
پس جای نگرانی نیست، فرصت برای 
لذت بردن از زندگــی را دارم و چند 
سال دیگر تشکیل خانواده می دهم و 
همچون پدربزرگم شــبی در آرامش 
کامل از این دنیــا رخت بر می بندم 
و فرزندانم به همراه همسرانشــان و 
نوه هایم مــرا در راه رفتــن به گورم 
مشــایعت می کنند؛ و دیگر به مرگ 
فکــر نکرده ایم و حــاال یک ویروس 
ناشــناخته از آن سوی دنیا همچون 
شــبحی هولناک بر فــراز خانه من، 
شهر من، کشور من و سیاره من سایه 
افکنده و ممکن است تمام آرزوهای 
مرا به باد بدهد. شاید من هم همچون 
»گران« در طاعون در این رؤیا به سر 
می برم که روزی مورد ســتایش قرار 
گیرم و به احترام کتابی که نوشته ام 
همگان کاله از سر بر گیرند و در برابرم 
تعظیم کنند و حاال این ویروس لعنتی 
می خواهــد تمام زحمات مــرا برای 

تحقق این رؤیا به باد بدهد.
هراس از مرگ تنهــا هراس از مرگ 
فیزیکی نیســت، هراس از دســت 
رفتن فرصت برای رسیدن به آرزوها، 
خواســته ها و هدف هایی است که در 
دل داریم و همیشــه با اطمینان به 
اینکه فردا روزی اســت مثل روزهای 
دیگر و فرصت به انــدازه کافی برای 
رســیدن به همه آن ها را داریم، صبر 
کرده ایم تا برای تخقــق آن ها وقت 
پیدا کنیم و حــاال یک ویروس آمده 
اســت و همه چیز را بــه هم ریخته 
است. خانه نشین شده ام و دیگر کاری 
از من ساخته نیست جز اینکه صبور 
باشم وامیدوار باشم که از این مهلکه 
جان ســالم به در می برم. زندگی در 
شرایط عدم احساس امنیت و هراس 
از مرگ بســیار دشــوار اســت ولی 
می تــوان آگاهانه از چیرگی هراس از 
مرگ جلوگیری کرد. دوران کرونائی 
می تواند برای ما درس های بسیاری به 
بــار بیاورد چرا کــه رو در رو بودن با 
مــرگ را می توان به ضد خود تبدیل 
کرد و از خود پرســید از زندگی چه 
می خواهم؟ مرگ امری است حتمی 
اما زندگی یک امکان است اینکه این 
امکان را چگونه به کار بگیریم انتخاب 

من است.

علی جیحون )بی بی سی(
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

نامى که مى شناسید و به آن اطمینان دارید

1105 ROBSON STREET, VANCOUVER BC V6E 1B5 
Tel: 604-685-5625 

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

تنها شعبه ساعتچى و ساعتچى در خیابان رابسون ونکوور کانادا و باسابقه 39 سال مى باشد.
جواهرى ساعتچى و ساعتچى با هیچ جواهرفروشى دیگرى با نام ساعتچى ارتباطى پیدا نمى کند.

جواهری ساعتچی

نام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

»سندرم سوزش دهان« چیست؟
سندرم سوزش دهان موجب بروز احساس آزاردهنده 
و ناخوشــایندی در دهان می شود که ضرورتا با درد 
همراه نیســت اما فــرد تصور دارد زبانــش در حال 

سوختن است.
به گزارش خبرگزاری سینا، پنج درصد مردم آمریکا 
به سندرم سوزش دهان مبتال هستند و نتایج بدست 
آمده در یک بررســی نشــان می دهــد این بیماری 

می تواند تا حدودی با یائسگی مرتبط باشد.
دکتر »گری دی کالسر«، متخصص دانشگاه لوئیزیانا 
گفت: ســندرم ســوزش دهان در زنان یائسه هفت 
برابر بیش از مردان دیده می شود. همچنین در حال 
حاضر دلیل بروز این بیماری ناشناخته است و هنوز 
راه  درمانــی برای آن وجود ندارد اما این امکان وجود 
دارد که کاهش سطوح هورمونی در دوره یائسگی که 
بر پرزهای زبان تاثیر می گذارد، حساسیت حسگرهای 
درد در دهان را افزایش دهد و در نتیجه برخی از زنان 

به این بیماری مبتال می شوند.
این متخصص همچنین افزود: بیشتر زنان حاضر در 
این مطالعه که سندرم سوزش دهان در آنان تشخیص 
داده شــده بود، اولین عالئم آن را ســه سال پیش از 
شــروع دوران یائسگی و تا ۱۲ سال پس از آن تجربه 

می کنند.
به گفته وی، حس چشایی با درد در مغز ارتباط دارد 
و می تواند توجیه کند چرا یائسگی فاکتور آغاز کننده 
سندرم سوزش دهان است. با این حال پزشکان هنوز 
به این موضوع پی نبره اند که چگونه و چرا مردان نیز 

به این سندرم مبتال می شوند.
»کالســر« در بررسی انجام شده از وضعیت سالمت 
۴۹ فــرد مبتال به این ســندرم دریافتند که به طور 
میانگین تشــخیص بیماری در آنان ۴۱ ماه به طول 
انجامیده  است. این نشان می دهد بسیاری از پزشکان 
و دندانپزشکان با عالئم و نشانه های سندرم سوزش 

دهان آشنا نیستند.
همچنین در برخی موارد ســندرم ســوزش دهان 
بــا بیماری های دیگری همچــون عفونت قارچی یا 
اختالل های خود ایمنی اشــتباه گرفته می شود. در 
این مطالعه بسیاری از افراد شرکت کننده از داروهای 
ضد قارچ مصرف کرده بودند چرا که در اولین مرحله، 

بیماریشان اشتباه تشخیص داده شده  بود.
به گزارش الیو ســاینس، این ســندرم کشــنده یا 
خطرناک نیست اما می تواند بر کیفیت زندگی بیمار 

تاثیر نامطلوب بگذارد.

تازه های پزشکی
در مورد ویروس کرونا

دویچه وله- یــک مطالعه مقدماتی 
جدید، ارتبــاط بین گروه های خونی 
خاص و افزایش یــا کاهش احتمال 
بستری شــدن با کووید ۱۹ را نشان 

داده است.
به گــزارش مدیکال نیوز تــودی و به 
گفته نویســندگان این مطالعه، افراد 
دارای گــروه خونی A ممکن اســت 
بیشتر از افراد با گروه های خونی دیگر 

در معرض خطر باشند.
محققان چینی با بررسی بیش از دو 
هــزار و ۱۷۳ فرد بســتری مبتال به 
کووید ۱۹ اعالم کردند که نســبت 
افــراد دارای گروه خونــی A در بین 
گروه های بســتری شده با کووید ۱۹ 
به طور قابل توجهی باالتر از جمعیت 

عمومی است.
آنها همچنین دریافتند که نسبت افراد 
دارای گروه خونی O در بین بستری 
شده ها به طور قابل توجهی پایین تر از 

جمعیت عمومی است.
البته ایــن تیم تحقیقاتــی فقط به 
داده هایــی از افرادی کــه عالئم آنها 
شدید بوده و نیاز به بستری داشته اند، 
بســنده کرده نه کســانی که دارای 
عالئم خفیفی بودنــد و در خانه نیاز 
به مراقبــت داشــتند. همچنین به 
گفته محققان افراد دارای گروه خونی 
A نباید نگران باشــند زیرا نتایج این 
مطالعه اولیه است. اما اگر تحقیقات 
بیشتر یافته های این مطالعه را تأیید 
کند، می تواند به متخصصان پزشکی 
در شناســایی افرادی که بیشــتر در 
معرض خطر هستند و نیاز به بستری 
در اثر عفونت با ویروس جدید را دارند، 

کمک کند.

افراط در نوشــیدن الکل، سیستم 
ایمنی بدن را ضعیف می کند

متخصصــان کلینیک مایو هشــدار 
داده اند که نوشیدن زیاد الکل سیستم 
ایمنی بدن را تضعیف کرده و شما را 

مستعد ابتال به بیماری می کند.
به گزارش اینســایدر؛ نوشیدن الکل 
در حــد اعتدال به طور کلی بی خطر 
بوده و احتماال باعث ضعف قابل توجه 
سیســتم ایمنی بدن نمی شــود. اما 
اگر می خواهید از بیماری پیشگیری 
کنید، از نوشیدن زیاد الکل خودداری 
کرده و در صورت بیمار شدن، هرگز 

سراغ آن نروید.
وظیفه سیســتم ایمنی، دفاع از بدن 
در برابر باکتری ها و ویروس های مضر 
است. اما درست مانند یک ماهیچه، 
این سیســتم می تواند ضعیف شود. 
عادات ناسالم مانند استرس، استعمال 
سیگار یا نوشیدن الکل می تواند کار 
سیستم ایمنی برای مبارزه با عفونت ها 

را سخت تر کند.
از  پیشــگیری  و  کنتــرل  مرکــز 
 )CDC( بیماری هــای ایاالت متحده
نوشیدن بیش از حد را اینطور تعریف 
می کند: نوشــیدن برای هشت بار یا 
بیشــتر در هفته برای زنان و ۱۵ بار 
یا بیشــتر در همان دوره زمانی برای 

مردان.
روده  میکروبیــوم  ترکیــب  الــکل 
شــما را تغییر می دهــد و بر توانایی 

پشــتیبانی  در  میکروارگانیســم ها 
از سیســتم ایمنی بدن شــما تأثیر 
می گــذارد. عالوه بر ایــن، افراط در 
مصرف الــکل، با ذات الریه و ســایر 
بیماری هــای ریوی مرتبــط بوده و 
همچنین می توانــد منجر به طیف 
گســترده ای از مشکالت سالمتی، از 
جمله فشــار خون باال و بیماری های 
قلبی، بیماری کبــد و افزایش خطر 

ابتال به سرطان شود.
مراقب باشــید و این نکته را فراموش 
نکنید که مصرف متوسط یعنی یک 
نوشــیدنی در روز برای زنــان و دو 

نوشیدنی در روز برای مردان.
برخی از افــراد نیز به هیچ وجه نباید 
الکل بنوشند. افرادی مانند زنان باردار، 
افرادی که اختالل سوء مصرف الکل 
دارند یــا داروهایی مصرف می کنند 
که با الکل تداخل دارند، مبتالیان به 

بیماری کبد یا هپاتیت.

چطور میکروبیوم روده را برای مبارزه 
با کرونا سالم نگه داریم؟

تحقیقات اخیر نشــان داده است که 
میکروبیوم روده نقش مهمی در بهبود 
عملکرد سیستم ایمنی بدن در برابر 

عفونت ها و حفظ سالمت کلی دارد.
 به گزارش کانورسیشــن؛ غذایی که 
شــما می خورید، تاثیر بسیار زیادی 
بر تنوع میکروبیــوم روده و افزایش 
باکتری هــای خــوب روده دارد. بــا 
افزایش سن، تنوع میکروبیوم کاهش 
می یابد، بنابراین حفظ یک میکروبیوم 

سالم در طول زندگی ضروری است.
بهترین راه برای افزایش تنوع میکروبی 
در روده، خوردن طیف گســترده ای 
از غذاهــای گیاهی کــه دارای فیبر 
زیــادی هســتند و محــدود کردن 
غذاهای فراوری شــده و جانک فودها 
است. ثابت شــده که پیروی از رژیم 
غذایی مدیترانه ای باعث بهبود تنوع 
میکروبیوم روده و کاهش التهاب در 
بدن می شود. پایه این رژیم بر خوردن 
مقدار زیادی میوه، سبزیجات، آجیل، 

دانه و غالت کامل استوار است.
چربی های ســالم مانند روغن زیتون 
با کیفیت باال و گوشــت بدون چربی 
یا ماهــی در ایــن رژیــم گنجانده 
شــده اند. شــما بایــد همچنین از 
مصرف بیــش از حد الــکل، نمک، 
شــیرینی و نوشــیدنی های قندی و 
سایر  یا  مصنوعی  شیرین کننده های 

مواد افزودنی خودداری کنید.
همچنین می توانید با خوردن مرتب 
لبنیات غنی شــده با پروبیوتیک ها، 

از میکروبیوم روده پشــتیبانی کنید. 
منبع دیگر پروبیوتیکها، نوشیدنی های 
سرشار از مخمر مانند کفیر یا کومبوچا 
هستند. فراموش نکنید که اگر برای 
خــود، خانواده و یا اقوام ســالخورده 
یا دوســتان خرید می کنید، انتخاب 
غذاهایی که از میکروبیوم سالم روده 
پشــتیبانی می کنند بســیار مهمتر 
از جمــع کردن کاغذ توالت اســت. 
مدیریت ســالمت روان، فعال بدنی 
و خــواب کافی نیز به بهبود عملکرد 

سیستم ایمنی بدن کمک می کند.

دیابتی ها چکار کنند تا به کووید ۱۹ 
مبتال نشوند؟

به  مبتالیان  معتقدند  کارشناســان 
دیابت در اوج همه گیری ویروس کرونا 
باید حداقل برای ۹۰ روز انســولین 
بخرنــد، ورزش کنند، غذای ســالم 
بخورنــد و فاصله اجتماعی را رعایت 

کنند.
به گزارش هلث الین و براساس بیانیه 
منتشــر شده از ســوی انجمن غدد  
 ،)AACE( بالینی آمریــکا درون ریز 
افراد باالی ۶۰ سال مبتال به دیابت، 
به ویــژه در معرض خطر هســتند. 
سطح باالی گلوکز با افزایش عوارضی 
از جمله نارسایی تنفسی و مرگ و میر 
در بیماران بستری با کووید ۱۹ همراه 

است.
فراتر از انسولین، مبتالیان به دیابت 
باید توجه ویژه ای به شستشوی کامل 
دســتها و ضدعفونی کردن سطوح 

داشته باشند.
مجلــه  در  همچنیــن  پزشــکان 
 Diabetes & Metabolic
Syndrome برخــی روش ها را برای 
افراد دیابتی در پیشگیری از عفونت 

کووید ۱۹ توصیه می کنند:
- قند خون خود را کنترل کنید. این 
کار می تواند به کاهش خطر ابتال به 
عفونت و همچنین شــدت بیماری 

کمک کند.
- غذای سالم بخورید. توجه به تغذیه 
و مصرف کافی پروتئین و همچنین 
جلوگیری از کمبود مــواد معدنی و 

ویتامین ها بسیار مهم است.
- حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت 
بدنی داشته باشید. می توانید با رعایت 
فاصله اجتماعی، به پارک های خلوت 

بروید و پیاده روی کنید.
- اگر مبتال به دیابت هســتید و فکر 
می کنید که احتماالً به عفونت دچار 
شــده اید، اولین قدم این است که با 
پزشک خود تماس بگیرید و خود را 

برای قرنطینه آماده کنید.

تبخال و دندانپزشکی
تبخال چیست؟

یک ضایعه پوستی موقتی و عود کننده بر روی لب یا 
اطراف دهان و حتی داخل دهان )لثه و سقف دهان( 
است که توسط ویروسی موسوم به هرپس سیمپلکس 

)Herpes simplex( ایجاد می شود.
این ویــروس به صورت نهفته و خفتــه در بدن اکثر 
افراد ســالم و طبیعی وجود دارد. مطالعات نشان داده 
است که ۹۰٪ بزرگســاالن تا سن ۶۰ سالگی حامل 
این ویروس هستند ولی تنها ۴۰٪ از ناقلین ویروس، 
تظاهرات بالینی را در طی زندگی نشــان می دهند. 
ویروس هرپس ســیمپلکس معموال در سالهای اولیه 
کودکی به صورت یک ســرماخوردگی وارد بدن شده 

و در گره های عصبی جای می گیرد.
این ویــروس در طول زندگی فرد به عللی مانند تب، 
آفتاب ســوختگی، درد، جراحی، ضربــه )تروما(، کم 
خوابی، عادت ماهیانه در بانوان و استرسهای روحی یا 
جســمی می تواند بیدار شــود و خود را از مسیرهای 
عصبی به پوســت لبها یا مخاط دهان برساند و ایجاد 

ضایعه نماید.
در برخی افراد فعالیتهای ساده ای مانند کوهنوردی یا 
جلسه درمان دندانپزشکی می تواند باعث بروز تبخال 
شــود؛ بنابراین این تصور که “تبخــال در اثر آلودگی 
وسایل دندانپزشکی ایجاد شده است” کامال غلط است.

محل عود تبخال در طول زندگی هر فرد ثابت است و 
همواره یک محل خاص را درگیر می کند، مثال همیشه 

در سمت راست لب فرد ظاهر می شود.

مراحل بروز تبخال

ابتدا در محل احساس خارش یا گزگز خواهید داشت، 
ســپس قرمزی و تــورم و ناراحتی مختصر ایجاد می 
گردد. بدنبال آن معموال خوشه ای از تاولهای ریز ظاهر 
می شود و به تدریج جای خود را به زخمهای دردناک 
خواهند داد. زخمها خشــک شــده و دچــار ترک و 
خونریزی می گردند و در آخر یک تورم مختصر و قرمز 
رنگ ایجاد شده و محو می شود. تبخال بدون درمان 

خاصی طی ۲-۱ هفته خودبخود بهبود خواهد یافت.
مشــکل عمده ای که تبخال ایجاد می کند بویژه در 
خانمها، مقوله زیبایی صورت اســت که آن هم گذرا 

است.
اگر سیســتم ایمنی بدن فرد سالم باشد بروز تبخال 
نگران کننده نیســت، ولی در بیماران دچار ضعف یا 
سرکوب سیســتم ایمنی مانند مبتالیان به لوسمی، 
هپاتیت، دریافت کنندگان پیوند اعضا یا بیمارانی که 
تحت شیمی درمانی سرطان هستند، یک تبخال ساده 
می تواند گسترش یافته یا خودبخود بهبود نیابد و در 
نتیجه ناراحتی زیادی ایجاد کنــد. در نوزادان و افراد 
سالخورده هم تبخال می تواند مشکالت جدی ایجاد 

کند.

در صورت بروز تبخال چه کنیم؟

در صورت بروز عالیم صبور باشید، این ضایعه در افراد 
سالم محدود بوده و خودبخود بهبود می یابد.

تا زمان بهبود عالیم هر گونه جلسه درمان دندانپزشکی 
را لغو کنید. در مورد بیمارانی که تحت درمان ارتودنسی 
ثابت هســتند توصیه می گردد برای کاربرد دستگاه 
ارتودنسی خود با متخصص ارتودنسی مشورت نمایند.

از افرادی که در معرض خطر هســتند مانند نوزادان، 
سالخوردگان و افراد دچار نقص سیستم ایمنی دوری 

نمایید.
تماس دهانی مانند بوسه نداشته باشید. غذا، نوشیدنی، 
وسایل شخصی مانند مسواک و حوله خود را از سایرین 

جدا کنید.
افرادی که به دفعات دچار تبخال می شــوند معموال 
محل بــروز و عالیم اولیه آنرا بخوبی می شناســند، 
بنابراین در صورت تشخیص در مراحل اولیه با کاربرد 
پماد موضعی و داروهای خوراکی ضد ویروس )با تجویز 
پزشک( می توانند شدت عالیم را کاهش دهند. تجربه 
نشــان داده است که کمپرس سرد محل تبخال قبل 
از بروز تاول و زخم نیز به کنترل عالیم کمک خواهد 

کرد.
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تغذیه

مواد الزم: 

آرد ۱/۵ فنجان
بیکینگ پودر ۱/۵ قاشق چای خوری

جوش شیرین یک دوم قاشق چای خوری
جوز )تازه رنده شده( یک چهارم قاشق چای خوری

نمک یک چهارم قاشق چای خوری
تخم مرغ ۲ عدد

عصاره وانیل ۱.۵ قاشق سوپ خوری
پوست لیمو ۱ قاشق سوپ خوری

شــکر وانیلی)مخلوط شکر و مافین،  برای روی مافین ها( ۲ قاشق سوپ 
خوری

شکر قهوه ای ۱ فنجان
کره آب کرده یک دوم  فنجان

سس سیب )بدون شکر( ۱ فنجان
گالبی )رسیده، نازک برش خورده، برای روی مافین ها( ۲-۱ عدد

طرز تهیه:

ســینی  فر را روی طبقه ی وسط قرار دهید و فر را از قبل با دمای ۴۰۰ 
درجه فارنهایت )۲۰۴( درجه سانتی گراد داغ کنید. قالب مافین را چرب 

کنید.
آرد، بکینگ پودر، جوش شیرین، جوز و نمک را در یک کاسه هم بزنید.

تخم مرغ، عصاره وانیل، پوست لیمو و شکر قهوه ای را در یک کاسه بزرگ 
با همزن بزنید تا خوب ترکیب شــوند. سپس کره ی آب شده را کم کم 
اضافه کنید و همزمان هم بزنید تا مخلوط خامه ای شود. سس سیب را 
اضافه کنید و هم بزنید ســپس مخلوط آرد را اضافه کنید و هم بزنید تا 

مواد خشک مرطوب شوند.
خمیر را بین قالب های مافین تقسیم کنید سپس سه برش گالبی را آرام 
روی آن فرو کنید و کمی شــکر وانیلی )مخلوط شکر و وانیل( روی هر 

مافین بپاشید.
مافین ها را تا موقعی که طالیی شوند ۲۰ دقیقه در فر بپزید. سپس آن ها 
را از فــر بیرون بیاورید و با قالب روی توری بگذارید تا ۵ دقیقه بمانند و 
خنک شــوند سپس مافین ها را از قالب بیرون بیاورید و بگذارید قبل از 

سرو کردن کمی خنک شوند.
* یک گالبی متوسط با وزن تقریبی ۱۷۸ گرم حاوی موارد زیر است:
۱۰۱ کالری؛   ۲۷ گرم کربوهیدرات؛ ۱۷ گرم قند؛ یک گرم پروتئین.

خوردن یک گالبی متوســط ۱۲ درصد از نیاز روزانه به ویتامین ث )ده 
درصد(، ویتامین K )شش درصد( و مقدار کمی از کلسیم، آهن، منیزیم، 

ریبوفالوین، ویتامین ب۶ و فوالت بدن را تأمین می کند.

 مافین گالبی

مغزها برخالف شیرینی ها فواید نسبتا 
زیادی دارند ولی حواس تان باشد که 
فواید آن ها نباید باعث شــود چشم 
تان را ببندید و در مصرف آن ها زیاده 
روی کنید. اصال این طور نیست. این 
مطلب را تا آخر بخوانید تا بدانید که 
در مصرف آجیــل و مغزها هم بهتر 
است کامال خسیسانه برخورد کنید تا 

دچار مشکل نشوید.
 

نخودچی
 

 نخودچــی جزء حبوبات اســت که 
به صورت تفت داده شــده و برشته 
درآمده اســت. بعد از مغــز دانه ها 
باالترین درصــد پروتیین گیاهی در 
حبوبات یافت می شود. البته پروتیین 
حبوبات مثل پروتییــن مغزدانه ها، 
کامل نیســت. عالوه بر پروتیین باال، 
نخود حــاوی ویتامیــن هایی مثل 
ویتامین ب ۱ و نیاســین )ویتامین 
ب ۳( و امالحی مثل آهن، منیزیم و 
پتاسیم است. یادتان باشد هیچ کدام 
از این خوراکی ها را به صورت شــور 
مصرف نکنید. نخودچی خوراکی کم 
کالری است و هر ۱۰۰ گرم آن حدودا 

۳۰۰ کالری دارد.
 

بادام، بادام زمینی و بادام هندی

تمامــی مغزدانــه ها منبــع غنی از 
پروتیین های گیاهی هستند. درواقع 
بین تمام پروتیین های گیاهی فقط 
پروتیین مغزدانه ها، کامل محسوب 
می شــود؛ یعنی ارزش پروتیین آنها 
مثل پروتیین گوشــت است. تقریبا 
تمامی مغزدانه ها مقادیر قابل توجهی 
چربی غیراشباع دارند و به هیچ عنوان 
مضر نیستند. بنابراین مصرف متعادل 
آن ها می تواند برای بدن مفید باشد. 
فقط مراقب باشید مغزدانه ها کهنه و 
شور نباشند. همچنین در مصرف آن 
ها تعادل را رعایت کنید چون کالری 
باالیی دارند و مشــت مشت خوردن 
آن ها اصال سالم نیست و کامال چاق 

کننده است.
 

فندق و گردو

 فندق نیز مانند همه مغزدانه ها مقدار 
قابل توجهی پروتیین، ویتامین های 
گروه ب و امالحی مثل منیزیم، آهن 
و پتاسیم دارد. درواقع خواص تمامی 
مغزدانه ها تقریبا مشابه است. در این 
میان فقط گردو است که دارای خواص 
استثنایی اســت؛ چرا که گردو دارای 
چربی امگا ۳ هم هســت، در حالی 
که بقیه مغزدانه ها دارای اســیدهای 
چرب امگا ۶ و امگا ۹ هستند که در 
بین چربی هــا، چربی های معمولی 
محسوب می شــوند. اما یادتان باشد 
گردو با وجود تمام تبلیغاتی که برای 
آن می شود یک خوراکی با کالری باال 
است یعنی با خوردن ۱۰۰ گرم مغز 
گردو شما حدود ۶۰۰ کالری دریافت 
می کنید، یعنی ســه چهارم میزان 
کالری که بایــد در یک وعده غذایی 

بخورید.

 کشمش

کشــمش جزء میوه های خشک یا 
خشکبار اســت. در کل تمامی میوه 
ها یا برگه های میوه خشــک شــده 

در واحــد وزن کالری باالتری از میوه 
تازه دارند زیرا آب شــان را از دست 
می دهند. انگور منبع غنی از ترکیبات 
آنتی اکســیدانی اســت، کشمش با 
اینکه میوه تازه نیست باز هم درصد 
قابل توجهی از این آنتی اکســیدان 
ها را داراست. همچنین منبع خوبی 
از امالحی مثل آهن، منیزیم، پتاسیم 
و برخی ویتامین های گروه ب است. 
اما کشمش برخالف برخی تصورات و 
گفته ها که کشمش برای دیابتی ها 
بد نیست از آنجایی که کالری باالیی 
دارد و قند آن قند ساده است، مصرف 
زیادش اصال توصیه نمی شود. درواقع 
قند کشمش و سایر میوه های خیلی 
شــیرین مثل انگور تازه، موز و خرما 

فرقی با قند و شکر معمولی ندارد.
 

پسته
  پســته هم مثل بقیه مغزدانه ها پر 
از امالح، ترکیبات پروتیینی و چربی 
های غیراشباع است. البته میزان آهن 
و روی پســته هم باالست و مصرف 
متعــادل و کنتــرل شــده آن برای 
کسانی که دچار کمبود آهن هستند، 
می تواند مفید باشد. پسته همچنین 

دارای ترکیبات کارتنوییدی و پیش 
ساز ویتامین آ اســت و از این لحاظ 
هم مفید است. حواس تان باشد که 
یک مشت پر پسته یعنی حدود ۱۰۰ 
گرم آن ۳۵۰ کالری دارد یعنی تقریبا 
نصــف میزان غــذای الزم برای یک 
وعده، ۱۰۰ گرم پسته مغز شده هم 
حدود ۵۵۰ کالری دارد که اصال کم 
نیست. در ضمن پسته خام بخورید. 
پسته شور خوشــمزه است اما نمک 
دشمن ســالمتی است و فکر نکنید 
پسته کم نمک دارد. همان ۱۰۰ گرم 
پسته شور یک قاشق چایخوری نمک 

وارد بدن تان می کند.
 

تخم هندوانــه، تخم کدو، تخم 
آفتاب گردان

 خواص این تخمه ها تقریبا مثل هم 
است و بین آنها تخمه آفتاب گردان 
چربی امگا ۳ بیشتری دارد. بنابراین 
در میان انواع تخمه ارجحیت دارد اما 

عادت کیســه کیسه تخمه شکستن 
پای فوتبال و فیلم را حتما ترک کنید 
تا سم سفیدی به نام نمک در بدن تان 

جمع نشود.
 

انجیر خشک، توت خشک و برگه 
زردآلو

تمامی میوه های خشک شده تقریبا 
مثل هم هستند و تفاوت شان بیشتر 
در مقدار شیرینی شــان است. برای 
مثال برگــه آلو و زردآلو قند ســاده 
کمتری دارند. اما کشــمش، انجیر و 
توت خشک قند ساده و کالری خیلی 
بیشــتری دارند. میوه های خشــک 
شــده همچنین حاوی مقادیر قابل 
توجهی امالح مثل منیزیم و پتاسیم و 
ویتامین های گروه ب هستند. در این 
میان، انجیر ترکیبات فیبری بیشتری 
دارد و مــی تواند به تحریک حرکات 
دستگاه گوارش کمک کند و برای رفع 

یبوست مفید باشد.

غذاهایی که نباید دوباره در مایکروویو گرم شوند
امروزه افراد بسیاری برای گرم کردن 
یا پخــت غذای خود بــه مایکروویو 
وابسته هســتند. اما بســیاری از ما 
برای گرم کردن مجدد غذای خود به 
روشی نادرست از مایکروویو استفاده 

می کنیم. 
به گزارش »ریدرز دایجســت«، برای 
شــروع باید به این نکته اشاره داشت 
که مایکروویو تمــام بخش های غذا 
را بــه یک اندازه حــرارت نمی دهد 
که اغلب به معنای زنده باقی ماندن 
باکتری های موجود در غذای دوباره 

گرم شده است.
 همچنین، استفاده از مایکروویو می 
تواند به تولید سموم سرطان زا منجر 
شود. برای به حداقل رساندن خطرات 
استفاده از مایکروویو مواد غذایی که 
در ادامه به آنها اشــاره می شود را در 

این دستگاه حرارت ندهید.

تخم مرغ پخته

زمانی که تخم مرغ پخته، با یا بدون 
پوسته، در مایکروویو قرار می گیرد، 
رطوبت موجــود در آن تجمع بخار 
چشمگیری را موجب شده و می تواند 
به نقطه انفجار برسد. تخم مرغ پخته 
نــه تنها ممکن اســت در مایکروویو 
منفجر شود، بلکه این احتمال پس از 
خارج کردن آن از دستگاه و زمانی که 
در دست، بشقاب یا حتی دهان شما 

قرار می گیرد نیز وجود دارد. 
برای پیشگیری از تبدیل شدن تخم 
مرغ پخته به یک بمب بخاری، آن را 
پیش از حرارت دیدن مجدد به تکه 

های کوچــک برش بزنید و یا گزینه 
بهتر پرهیز از انجام این کار است.

برنج

 اســتفاده از مایکروویو برای حرارت 
دادن برنــج گاهی اوقات می تواند به 
مســمومیت غذایی منجر شود. این 
شرایط به واسطه یک باکتری بسیار 
مقاوم به نام باسیلوس سرئوس شکل 
می گیرد. گرما این باکتری را از بین 
می برد اما مــی تواند به تولید هاگ 
هایی سمی منجر شــود که در برابر 

حرارت مقاوم هستند. 
چندین مطالعه نشان داده اند زمانی 
که برنج از مایکروویو خارج شــده و 
در دمای اتــاق قرار می گیرد، امکان 
تکثیر هاگ ها ایجاد شده و در صورت 
مصرف برنج مسمومیت غذایی شکل 
می گیرد. محیط مرطوب برنج فضای 
مناسبی را برای تکثیر فراهم می کند. 
باکتری  نوعی  باسیلیوس ســرئوس 
است که می تواند ســم تولید کند. 
این سموم می توانند موجب دو نوع 
بیماری شوند که یکی با بروز اسهال و 
دیگری با حالت تهوع و استفراغ همراه 

هستند.

مرغ

 مهم تریــن نکته ای کــه باید درباره 
اســتفاده از مایکروویو مــد نظر قرار 
داد این است که گرمای این دستگاه 
نمی تواند همــواره همه باکتری ها را 
از بین  ببرد، زیرا گرمای تولید شــده 

به جــای این کــه از درون به بیرون 
غذا منتقل شود، از بیرون سرچشمه 

می گیرد. 
در همین راســتا، گرم کردن مجدد 
برخی مــواد غذایی مســتعد وجود 
باکتــری در مایکروویو خطر ابتال به 
بیماری را در صورت زنده باقی ماندن 
باکتری ها افزایش می دهد. گوشت 
مرغ می تواند به باکتری ســالمونال 
آلوده باشد، از این رو حرارت دادن آن 
در مایکروویو ایده خوبی نیست. پیش 
از مصرف مرغ باید همه باکتری های 

موجود در آن را از بین ببرید. 
از آنجایی که مایکروویو به یک اندازه 
تمام قســمت های غــذا را حرارت 
نمی دهد، احتمال بقای باکتری ها در 

گوشت مرغ زیاد است.

سیب زمینی

 خطر زمانی شکل می گیرد که قصد 
داشته باشید سیب زمینی پخته را در 
مایکروویو دوباره گرم کنید. گرم کردن 
ســیب زمینی در فویل آلومینیومی 
موجب می شود تا باکتری تولیدکننده 

سم بوتولینوم از گرما مصون بماند.
 اگر سیب زمینی برای مدتی طوالنی 
در دمــای اتاق باقی بماند باکتری ها 
همچنان می تواننــد به تکثیر ادامه 
دهند و به طور بالقوه موجب ابتال به 
بوتولیسم شوند. قرار دادن این سیب 
زمینــی آلوده در مایکروویو به از بین 

رفتن باکتری ها منجر نمی شود.

آجیل ها چقدر کالری دارند؟
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چهارشنبه 28 اسفند 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27526    

ايران در دوران ضعف و درماندگي
اسفند 1293  و در دومين سال جنگ جهاني اول، 
ماجراي ناپديد ش���دن »وِسموس« ديپلمات آلماني در 
فارس، دولت وقت ايران را دچار بحران ش���ديد كرد كه 
باالخره باعث كناره گيري ميرزاحسن مستوفي از رئيس 
الوزرايي شد و ميرزاحسن مشير الدوله جاي او را گرفت.  

حمايت ژنرال رضاخان پهلوي
تظاهرات به حماي���ت از برقراري نظام جمهوري 
در ايران ك���ه پرچمدار آن ژنرال رضاخان پهلوي رئيس 
الوزراء وقت و س���ردارِ س���په بود در آخرين روزهاي 
س���ال 1302  به اوج خود رس���يد و همه امور كشور را 
تحت الشعاع خود قرارداد.تظاهرات كه از تهران و ميدان 
توپخانه آغاز شده بود به سراسر ايران گسترش يافت، حتي 
در آخرين جلسه عمومي مجلس شوراي ملي در سال 
1302 كه 28 اسفند برگزار شد گروهي از افسران ارتش 
وارد جلسه شده و خواستار حذف قاجاريه و سلطنت، و 

برقراري جمهوري شدند.
29 اسفند روزملي و تعطيل عمومي

دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت و مبارز راه 
ملي شدن نفت ايران روز 29 اسفند هرسال را روز ملي 
شدن نفت، يك روز ملي و تعطيل عمومي اعالم كرد. 29 
اسفند 1329 طرح ملي شدن نفت ايران به صورت قانون 
در آمد كه در اجراي آن پس از پنج دهه، از انگلستان در 
نفت ايران خلع يد شد و اين دولت را چنان بر آشفت كه تا 
براندازي حكومت دكتر مصدق در اُمرداد 1332 دست از 

مخالفت، تحريك، تحريم و توطئه نكشيد.
خودكشي امپراتور چين

     19 مارس سال 1644 ميالدي »سي سانگ« امپراتور 
وقت چين از دودمان مينگ پس از اين كه شنيد يك مقام 
اين كشور از راه خيانت يكي از دروازه هاي پكن را به روي 
نيروهاي شورشي »لي زي چنگ« كه شهر را محاصره كرده 
بودند گشوده و شورشيان وارد شهر شده اند خودكشي كرد 
و متعاقب او دويست تن از اعضاي خاندان و درباريان او 

دست به خودكشي زدند تا اسير و تحقير نشوند.
ديگر رويدادهاي 19 مارس

1279:   مغول ها با وارد آوردن شكس���ت به ارتش 
چين، به حكومت دودمان »سونگ« بر اين كشور پايان 

دادند و حكومت چين را به دست گرفتند.

امروز در تاريخ
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قاب امروز

خريد سبزه و ماهي قرمز شب عيد با  رعايت بهداشت  / عکس از:احسان كاظملوـ     اطالعات

حقوق كارمندان ادارات همطراز ميشود
دكترحسن حبيبي سخنگوي شوراي انقالب 
در مورد تصميمات جلسه ديشب گفت: در جلسه 
ش���وراي انقالب در مورد هماهنگ كردن حقوقها 
صحبت ش���د. زيرا يكي از بزرگترين مشكالتي كه 
در كشور وجود داشته و موجب تبعيضاتي هم شده 
است، سازمان امور اداري  و استخدامي كشور و قانون 
استخدام كشوري است كه در جلسه شوراي انقالب 
مطرح شد... بايد در قانون استخدامي كشور در تمامي 
جهات و با توجه به همه ابعادش تجديد نظر شود و 

سعي نمايد كه حقوق ها را نيز همطراز نمايد. 
امام استعفاي داريوش فروهر را نپذيرفت

خبرنگار خبرگزاري پارس از قم گزارش داد كه 
امام خميني استعفاي داريوش فروهر وزير مشاور و 
عضو هيئت ويژه كردستان را نپذيرفت، متن اطالعيه 
دفتر امام خميني جنين است: بسم اهلل الرحمن الرحيم

اس���تعفاي جناب آقاي داريوش فروهر مورد 
قبول حضرت امام خميني رهبر انقالب و بنيانگزار 
جمهوري اسالمي ايران قرار نگرفت و حضرت امام 
فرمودند ايشان چون گذش���ته مورد تاييد اينجانب 

ميباشند و بكار خود ادامه دهند.
دستور رئيس جمهوري در مورد نحوه اداره  دانشگاه تهران
دكتر سيدابوالحسن بني صدر، رئيس جمهوري 
و رئيس ش���وراي انقالب، ط���ي نامه اي خطاب به 
هيات مديريت موقت دانش���گاه تهران خواست كه 
با اطمينان خاطر و با اس���تفاده از كليه اختياراتي كه 
 مقررات موجود دانشگاهي بانها داده است، به كار خود

 ادامه دهند.
ايران صدور گاز به شوروي را قطع كرد

علي اكبر معين فر وزير نفت امروز در گفتگويي 
با »اطالعات« قطع صادرات گاز ايران به شوروي را 
اعالم كرد. معين فر گفت رقم پيشنهادي ما براي يك 
هزار مترمكعب گاز صادراتي در 164دالر بود و ما اين 
رقم را براساس نرخ بين المللي و معامالتي كه هم اكنون 
بين آمريكا، كانادا و مكزيك و ساير نقاط دنيا انجام 
مي شود تعيين كرديم اما متأسفانه نمايندگان شوروي 
حاضر بودند از 112/6 دالر باالتر بروند و به اينترتيب 

مذاكرات شكست خورد.
آمريكائيها را من از تهران فراري دادم

تورنتور � كانادا � آسو شيتدپرس »كنت تليلور« 
سفير سابق كانادا در ايران روز يكشنبه اظهار داشت 
در جريان فرار ش���ش آمريكائي از ايران كه از طريق 
سفارت كانادا در تهران انجام گرفت هيچ ايراني دخالت 
نداشته است. سفير سابق كانادا در تهران در مقابل اين 
سؤال كه آيا سازمان جاسوسي آمريكا)سيا( در ارتباط با 
پاسپورت هاي قالبي و ويزاهاي جعلي دخالت داشته 
اس���ت، يا نه؟ پاسخ داد: ترتيب خروج6 آمريكائي از 

ايران كال بدست من و با فكر من انجام گرفت.
يك زن ايراني باتهام جاسوسي براي آمريكا دستگير شد

يك جاسوس آمريكايي با اس���ناد و مدارك 
جاسوسي در تهران به دام افتاد. اين جاسوس كه يك 
زن است در زير پوشش كارمندي وزارت امور خارجه 
و اداره گذرنامه، براي عوامل آمريكائي و سازمان سيا 
در ايران جاسوسي مي كرد. جاسوسه ايراني اطالعات 
سري و اس���ناد و مدارك مهمي را درباره اوضاع و 
سياس���ت ايران كه از وزارت امور خارجه بدست 
مي آورد، در اختيار يك افسر آمريكائي قرار مي داد و 
ماهانه سيصد دالر دستمزد مي گرفت. اين آمريكائي 
هم اكنون در النه جاسوسي آمريكا جزو گروگانهاي 

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام است.
تابنگاههاي معامالتي و آژانسهاي مسكن تعطيل نشود، 

مشكل مسكن حل نخواهد شد
تا زماني كه بنگاههاي معامالت ملكي تعطيل 
نشوند و خريد و فروش زمين و خانه ممنوع اعالم 
نگردد دفتر طرح خري���د واگذاري خانه هاي خالي 
وابسته به بنياد مسكن شروع بكار نخواهد كرد. زيرا 
با وجود اين مراكز واسطه مشكل مسكن حل شدني 
نيست. دكتر مصطفي رفيع مسئول وقت طرح خريد 
و واگذاري خانه هاي خالي ضمن عنوان اين مطلب 
در گفتگوئي با خبرنگار اطالعات اظهار داشت: در پي 
بي نظمي بعضي از گروه ها كه بنام متقاضيان مسكن به 
اين  دفتر مراجعه كرده بودند كار مسئوالن و كاركنان 

اين دفتر شدند. اين دفتر بطور موقت تعطيل گرديد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 28 اسفندماه 1358 
)برابر با اول جمادي االول1400، 18 مارس1980( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
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ساقيا آمدن عيد مبارك بادت
وان مواعيد كه كردی مرواد از يادت

در شگفتم كه در اين مدت ايام فراق
برگرفتی ز حريفان دل و دل می دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی
كه دم و همت ما كرد ز بند آزادت

شادی مجلسيان در قدم و مقدم توست
جای غم باد مر آن دل كه نخواهد شادت

شكر ايزد كه ز تاراج خزان رخنه نيافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور كز آن تفرقه ات بازآورد
طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت اين كشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت
حافظ

 سرایه

چهارشنبه 28 اسفند 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27526    

ايران در دوران ضعف و درماندگي
اسفند 1293  و در دومين سال جنگ جهاني اول، 
ماجراي ناپديد ش���دن »وِسموس« ديپلمات آلماني در 
فارس، دولت وقت ايران را دچار بحران ش���ديد كرد كه 
باالخره باعث كناره گيري ميرزاحسن مستوفي از رئيس 
الوزرايي شد و ميرزاحسن مشير الدوله جاي او را گرفت.  

حمايت ژنرال رضاخان پهلوي
تظاهرات به حماي���ت از برقراري نظام جمهوري 
در ايران ك���ه پرچمدار آن ژنرال رضاخان پهلوي رئيس 
الوزراء وقت و س���ردارِ س���په بود در آخرين روزهاي 
س���ال 1302  به اوج خود رس���يد و همه امور كشور را 
تحت الشعاع خود قرارداد.تظاهرات كه از تهران و ميدان 
توپخانه آغاز شده بود به سراسر ايران گسترش يافت، حتي 
در آخرين جلسه عمومي مجلس شوراي ملي در سال 
1302 كه 28 اسفند برگزار شد گروهي از افسران ارتش 
وارد جلسه شده و خواستار حذف قاجاريه و سلطنت، و 

برقراري جمهوري شدند.
29 اسفند روزملي و تعطيل عمومي

دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت و مبارز راه 
ملي شدن نفت ايران روز 29 اسفند هرسال را روز ملي 
شدن نفت، يك روز ملي و تعطيل عمومي اعالم كرد. 29 
اسفند 1329 طرح ملي شدن نفت ايران به صورت قانون 
در آمد كه در اجراي آن پس از پنج دهه، از انگلستان در 
نفت ايران خلع يد شد و اين دولت را چنان بر آشفت كه تا 
براندازي حكومت دكتر مصدق در اُمرداد 1332 دست از 

مخالفت، تحريك، تحريم و توطئه نكشيد.
خودكشي امپراتور چين

     19 مارس سال 1644 ميالدي »سي سانگ« امپراتور 
وقت چين از دودمان مينگ پس از اين كه شنيد يك مقام 
اين كشور از راه خيانت يكي از دروازه هاي پكن را به روي 
نيروهاي شورشي »لي زي چنگ« كه شهر را محاصره كرده 
بودند گشوده و شورشيان وارد شهر شده اند خودكشي كرد 
و متعاقب او دويست تن از اعضاي خاندان و درباريان او 

دست به خودكشي زدند تا اسير و تحقير نشوند.
ديگر رويدادهاي 19 مارس

1279:   مغول ها با وارد آوردن شكس���ت به ارتش 
چين، به حكومت دودمان »سونگ« بر اين كشور پايان 

دادند و حكومت چين را به دست گرفتند.
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قاب امروز

خريد سبزه و ماهي قرمز شب عيد با  رعايت بهداشت  / عکس از:احسان كاظملوـ     اطالعات

حقوق كارمندان ادارات همطراز ميشود
دكترحسن حبيبي سخنگوي شوراي انقالب 
در مورد تصميمات جلسه ديشب گفت: در جلسه 
ش���وراي انقالب در مورد هماهنگ كردن حقوقها 
صحبت ش���د. زيرا يكي از بزرگترين مشكالتي كه 
در كشور وجود داشته و موجب تبعيضاتي هم شده 
است، سازمان امور اداري  و استخدامي كشور و قانون 
استخدام كشوري است كه در جلسه شوراي انقالب 
مطرح شد... بايد در قانون استخدامي كشور در تمامي 
جهات و با توجه به همه ابعادش تجديد نظر شود و 

سعي نمايد كه حقوق ها را نيز همطراز نمايد. 
امام استعفاي داريوش فروهر را نپذيرفت

خبرنگار خبرگزاري پارس از قم گزارش داد كه 
امام خميني استعفاي داريوش فروهر وزير مشاور و 
عضو هيئت ويژه كردستان را نپذيرفت، متن اطالعيه 
دفتر امام خميني جنين است: بسم اهلل الرحمن الرحيم

اس���تعفاي جناب آقاي داريوش فروهر مورد 
قبول حضرت امام خميني رهبر انقالب و بنيانگزار 
جمهوري اسالمي ايران قرار نگرفت و حضرت امام 
فرمودند ايشان چون گذش���ته مورد تاييد اينجانب 

ميباشند و بكار خود ادامه دهند.
دستور رئيس جمهوري در مورد نحوه اداره  دانشگاه تهران

دكتر سيدابوالحسن بني صدر، رئيس جمهوري 
و رئيس ش���وراي انقالب، ط���ي نامه اي خطاب به 
هيات مديريت موقت دانش���گاه تهران خواست كه 
با اطمينان خاطر و با اس���تفاده از كليه اختياراتي كه 
 مقررات موجود دانشگاهي بانها داده است، به كار خود

 ادامه دهند.
ايران صدور گاز به شوروي را قطع كرد

علي اكبر معين فر وزير نفت امروز در گفتگويي 
با »اطالعات« قطع صادرات گاز ايران به شوروي را 
اعالم كرد. معين فر گفت رقم پيشنهادي ما براي يك 
هزار مترمكعب گاز صادراتي در 164دالر بود و ما اين 
رقم را براساس نرخ بين المللي و معامالتي كه هم اكنون 
بين آمريكا، كانادا و مكزيك و ساير نقاط دنيا انجام 
مي شود تعيين كرديم اما متأسفانه نمايندگان شوروي 
حاضر بودند از 112/6 دالر باالتر بروند و به اينترتيب 

مذاكرات شكست خورد.
آمريكائيها را من از تهران فراري دادم

تورنتور � كانادا � آسو شيتدپرس »كنت تليلور« 
سفير سابق كانادا در ايران روز يكشنبه اظهار داشت 
در جريان فرار ش���ش آمريكائي از ايران كه از طريق 
سفارت كانادا در تهران انجام گرفت هيچ ايراني دخالت 
نداشته است. سفير سابق كانادا در تهران در مقابل اين 
سؤال كه آيا سازمان جاسوسي آمريكا)سيا( در ارتباط با 
پاسپورت هاي قالبي و ويزاهاي جعلي دخالت داشته 
اس���ت، يا نه؟ پاسخ داد: ترتيب خروج6 آمريكائي از 

ايران كال بدست من و با فكر من انجام گرفت.
يك زن ايراني باتهام جاسوسي براي آمريكا دستگير شد

يك جاسوس آمريكايي با اس���ناد و مدارك 
جاسوسي در تهران به دام افتاد. اين جاسوس كه يك 
زن است در زير پوشش كارمندي وزارت امور خارجه 
و اداره گذرنامه، براي عوامل آمريكائي و سازمان سيا 
در ايران جاسوسي مي كرد. جاسوسه ايراني اطالعات 
سري و اس���ناد و مدارك مهمي را درباره اوضاع و 
سياس���ت ايران كه از وزارت امور خارجه بدست 
مي آورد، در اختيار يك افسر آمريكائي قرار مي داد و 
ماهانه سيصد دالر دستمزد مي گرفت. اين آمريكائي 
هم اكنون در النه جاسوسي آمريكا جزو گروگانهاي 

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام است.
تابنگاههاي معامالتي و آژانسهاي مسكن تعطيل نشود، 

مشكل مسكن حل نخواهد شد
تا زماني كه بنگاههاي معامالت ملكي تعطيل 
نشوند و خريد و فروش زمين و خانه ممنوع اعالم 
نگردد دفتر طرح خري���د واگذاري خانه هاي خالي 
وابسته به بنياد مسكن شروع بكار نخواهد كرد. زيرا 
با وجود اين مراكز واسطه مشكل مسكن حل شدني 
نيست. دكتر مصطفي رفيع مسئول وقت طرح خريد 
و واگذاري خانه هاي خالي ضمن عنوان اين مطلب 
در گفتگوئي با خبرنگار اطالعات اظهار داشت: در پي 
بي نظمي بعضي از گروه ها كه بنام متقاضيان مسكن به 
اين  دفتر مراجعه كرده بودند كار مسئوالن و كاركنان 

اين دفتر شدند. اين دفتر بطور موقت تعطيل گرديد.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 28 اسفندماه 1358 
)برابر با اول جمادي االول1400، 18 مارس1980( نقل شده است
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ساقيا آمدن عيد مبارك بادت
وان مواعيد كه كردی مرواد از يادت

در شگفتم كه در اين مدت ايام فراق
برگرفتی ز حريفان دل و دل می دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی
كه دم و همت ما كرد ز بند آزادت

شادی مجلسيان در قدم و مقدم توست
جای غم باد مر آن دل كه نخواهد شادت

شكر ايزد كه ز تاراج خزان رخنه نيافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور كز آن تفرقه ات بازآورد
طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت اين كشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت
حافظ

 سرایه

فروردین: شما در مورد اینکه احساساتتان واقعی هستند یا نه به تردید افتاده اید. 
زمانی که شما می توانید در مورد مهارتهای خود صحبت کنید می توانید تصویری 
همراه با جزئیات در ذهن خود تجســم کنید. اکنون به جای اینکه سعی کنید 
احساســات پیچیده خود را با دیگران در میان بگذارید، فقط به حســهایی که 

می دانید واقعیت دارند توجه کنید.

اردیبهشت: قدرت تشخیص و تالشــهای بیش از حد شما احتماالً می تواند 
دوران خوشــی را برایتان به همراه داشته باشد یا باعث پیشرفت شما در آینده 
نزدیک شود. ذهن خودتان را از این لذت موقتی- چه در زمینه کاری و چه در 
زمینه تفریحی- آزاد کنید، در این صورت می توانید به هدفهای بلند مدت خود 

دست پیدا کنید.

خرداد : اگرچه سرکوب کردن رویاهایتان ممکن است شما را ناراحت کند، ولی 
برای مدت کوتاهی بهترین کاری است که به شما توصیه می شود. به جای اینکه 
در رویاهایتان به هر جای ناشناخته ای سفر کنید، عاقل باشید و هم اکنون روشی 
را بیابید که قدرت تخیل شــما را تحت کنترل خود درآورد. بهتر است به این 

تخیالت خاتمه داده و به زندگی واقعی خود برگردید.

تیر:  شــما می توانید یک شــریک و همراه کامل برای لحظه های خوب خود 
داشته باشید، ولی نمی توانید به خوبی این نقش را برای طرف مقابل بازی کنید. 
شماترجیح می دهید آزادی این را داشته باشید که هر کاری دلتان می خواهد 
انجام دهید. با وجود این اگر کمی خویشتن داری از خود نشان دهید، می توانید 

هم به نیازهای خود برسید و هم دیگران را خوشحال کنید.

مرداد : اگر موضوعــات اجتماعی مهم تر از کار و خانواده به نظر می رســند، 
دلیلش این اســت که شما به عقب برگشــته و دوباره اولویت های اخیرتان را 
ارزیابی می کنید. با وجود اینکه شما بر سر دوراهی قرار گرفته اید، نادیده گرفتن 
مسئولیتها به خاطر خوشی و لذت آنی کاری خطرناک است. به خاطر یک لحظه 

هیجان انگیز در مقابل زور و اجبار تسلیم نشوید.

شــهریور : ممکن است شما شروع به نشــان دادن کارهایی کرده باشید که 
می توانید آنها را تحت فشــار انجام دهید، اما زمانی چهره واقعی خود را نشان 
می دهید که یک امر غیر منتظره واقعی نیازمند توجه شــما باشد.  شما نباید 
استعدادهای منحصر به فردتان را به دیگران نشان دهید. بلکه شما باید ارزش 

کارهای خودتان را بدانید و بر طبق رویاهایتان زندگی کنید.

مهر : احساسات ناراحت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به طوری که شما 
ارزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. کج خلقی نکیند، برای 
اینکه قسمتهای زایدی از زندگی شما در حال گذر از یک مرحله به مرحله دیگر 
هستند. فقط به این دلیل که این موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد 

است، فکر نکیند که دوران خوشی به پایان رسیده است. 

آبان : مشکلی که شما با آن دست به گریبان هستید این است که زمانی که باید 
به یک درخواست جواب منفی بدهید، نمی توانید این کار را بکنید. این مشکل 
باعث شده است که نسبت به کارهایی که الزم است به اتمام برسانید بی توجه 
باشید، االن وقت این رســیده که روش خود را تغییر دهید. بهترین کاری که 

می توانید از آن شروع کنید این است که با حقیقت روبرو بشوید.

آذر : شــما تصمیم گرفته  اید کارهای نیمه کاره زیــادی را تمام کنید، اما اگر 
نتوانستید تمام انتظارات خود را برآورده کنید، آرامش خود را حفظ کنید. الزم 
اســت بعضی از فعالیتهای خود نه تنها فعالتیهای کاری، بلکه برخی از کارهای 
تکراری روزانه تان را کمتر کرده و وقت خالی داشته باشید. شما بعداً هم می توانید 

تعهدات خود را انجام دهید.

دی : برای شما الزم است که نسبت به قبل اجتماعی تر باشید. خوشبختانه شما 
به اعتقادات خود پایبند هستید. و اکنون اگر شما بتوانید این تعصب خود را با 
یک پیشنهاد با انگیزه اجتماعی ارتباط دهید، حتی امکان دارد که این تعصب 
شــما شدیدتر هم شود. اما شــما باید قدری هم محتاط باشید و قبل از اینکه 

تعهدی را به صورت جدی قبول کنید باید در موردش فکر کنید.

بهمن : اکنون زمان مناسبی برای تهیه کردن یک فهرست از اهدافتان می باشد. 
هر چیزی که برایتان اهمیت دارد و می خواهید بهش برسید را در ذهنتان مجسم 
کنید. همچنین هدفهای مربوط به شش ماه آینده را هم تجسم کنید. تصورات 
شما مثل بذرهایی هستند که در ذهنتان کاشته می شوند و باید آنها را پرورش 

دهید تا در آینده شاهد به نتیجه رسیدن آنان باشید.

اسفند :ممکن است شما دوست داشته باشید که رویه خود را تغییر داده و از 
زندگی تان لذت ببرید، اما به نظر می رسد دیگران نسبت به شما تصور دیگری در 
ذهن دارند. شما باید سعی کنید که با توجه به برنامه هایتان پیش بروید. مرزهایی 
را که برای خودتان تعیین کرده اید را به دیگران نیز بگویید تا از راهی که شما 

برگزیده اید متعجب نشوند.
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طرا

آرزوي 
كاركنان مجله 

براي شما

واحد طول
داروي 

روي زخم

گروه خوني
شكم بند 

الغري

عمامه
برچسب

از تقسيمات 
ارتش

تكنيك

شانه

سالي كه 
در آنيم

قطار شهري

عملي در 
نماز

پوستين
گرفتني 

از هوا

غذايي 
گوشتي

ورزشي رزمي

خالو

از 
چاشني ها
واحد تنيس

برس دندان
گياهي 
دارويي

تخم مرغ 
فرنگي

درب مغازه

از 
شهرهاي 
كردستان

نقاشي 
روي 
شيشه

دوباره 
گفتن

نفتكش

جار و جنجال
كوچكترين قمر
 سياره اورانوس

خون بها

سخن

نيرو

طوفان دريا

سال

پيوستگي

درخت انگور
توسري 

خور چكش

گچ بتونه
نوعي 
سوخت

آب شرعي
از فراورده هاي 

گوشتي

موي مجعد
نوعي نان

كوشيدن

آزرم

پياله بلور
ديندار

كشيدگي

شنيده شده

نوعي قمه
كفش 
ورزشي

روش

گروه

فالني

شهر پيامبر )ص(
از توابع 

استان اصفهان

كشور 
فالسفه
شجاع

ممكن 
بودن
توازن

كاسه
نوعي 
شيريني

صبح

شهري در 
غرب
ماه

مرض

رخ

حرف 
انتخاب

زمين آذري

جديد
نفي عرب

گوشت 
آذري

كار منكر

ساز شاكي

شناسه

خرس عرب

ستون بدن

عالمت 
جمع

مرزبان

فرمان 
كشتي

كانديد
ظرف 

آبخوري

فشار رواني
باد 

مرگ آور

مالح
سپرده

سلوك

پرستار

شاخه تازه 
درخت

كالسكه بزرگ

آداب
گوشه نشيني

فشنگ
گرامي 
داشتن

حيوان
از اجزاء 

آجيل

لب ساحل
قورباغه 
درختي

نوعي 
شيريني

مادر

پول ژاپن
تكرار 
حرف

پيشواي دين 
زرتشتي

حيوان باوفا

حرف ياوه
سوداي 

ناله

حرف ندا
پافشاري 
در عناد

چهره

به نفع او

ميوه خوب
راندن 
مزاحم

بسيار

پاره آتش
مخفف 

سياه

پيامبر 
خوش صدا
عادت دادن

دمخور
گوناگون

ثريا

دربه در

اندازه 

از نزوالت

از قهرمانان 
شاهنامه

نام درختي

رنگ ها

خودبين

عامل 
جويدن

سازي كامل

وسايل
شهري در 

غرب

دشت و 
صحرا

گلي زيبا با 
ساقه هاي 

بلند

ثالثه اش در
 مصر است

پسوند مانند

هرگز نه
نظير

تصديق 
انگليسي
خاندان

رمق آخر
مرض ريه

سفيد
مرواريد 
درشت

دريا

جديد

پهلو
حال به هم
 خوردن

نفس خسته
ميوه 

استوايي

يار سامسون
شهري در 

ايتاليا

مالمت
مركز 
ويتنام

زردي
كشوري 
اروپايي

بدون 
توقف

ميل نفس

وداع
از توابع استان 

همدان

معاون

ملتهب

كميسر

ديرينه

تخم نوعي
 ماهي
عابد

هم وزن 

همه

بوي 
رطوبت
جوال

وي
حرف 13 
انگليسي

شامه نواز
نوعي

 زغال سنگ

ماهي 
كنسروي

اشاره به دور

بنيان
چهره 

شطرنجي

فزوني
حرف 19 
انگليسي

تصديق 
روسي
اندك

عتيقه

سقف دهان
رئيس به 

تركي

دانه اي روغني 
از ماه هاي 

سرياني

هديه

خبرنامه

مكاني در 
مكه

خويشان

زن

جد رستم

عشق فرنگي
فني 

در كشتي

جاي پردرخت
بر پشت شتر 

بجوييد

مبرا

برابر

دريا
درختي 

است

مرتجع 
فلزي

جذابيت

شهري 
مذهبي

نوعي حلوا

پول ژاپن
كلمه آگاه 

كردن

كوچك
ويتاميني 

است

پيوسته

سنگ ريزه

تصديق 
آلماني

شهر ريشه

الفباي 
موسيقي

ساز شاكي

لنگه

كافي

از صور 
فلكي

آواز دهنده

انباشته

از توابع 
اصفهان

توافق

صندلي 
دوچرخه



44 Issue 1469 Friday March 27, 2020شماره ۱46۹ جمعه 8 فروردین ۴۴۱۳۹۹

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

جویایکار

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

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 الک 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. 
  ۶0۴-۹۴۴-۹۶۷۷

 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

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط ۲0 دالر
۶0۴-۹۲۱-۴۷۲۶

استخدام

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
۶0۴-۹۲۱-۴۷۲۶

مدیریت امالک 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 امالک 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 امالک موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید
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وست وود پالتو، کوکیتالم
واحد دوخوابه بزرگ، ۱۴۰۰ اسکورفیت،
طبقه همکف، بدون پله، با الندری مجزا،

ماشین ظرفشویی، آماده اجاره
 ماهیانه ۱۵۰۰ دالر + یک سوم یوتیلیتی

۱۴۶۹ ۶۰۴-۷۲۷-۷۸۷۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره
Salesman به یک

درنمایشگاه فروش اتومبیل دست دوم 
نیازمندیم. )سوری(

۱۴۶۹ ۶۰۴-۵۰۰-۳۱۳۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یک خانم پرستار 
برای نگهداری از یک خانم سالخورده 

در ونکوور نیازمندیم.
حقوق+ اتاق و حمام مجزا

۱۴۷۰ ۶۰۴-۷۲۴-۹۰۳۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارهای باغبانی
Landscaping

یاسین 
۱۴۶۹ ۶۰۴-۶۰۰-۸۹۹۶

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. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶
توجه: نیازمند به همخانه

خانمی کارمند، مجرد، خوش اخالق 
و مهربان، باسواد و هنرمند

باسپاس، برای مصاحبه پس از ساعت
۱۰ صبح تلفن بفرمایید.
۱۴۷۰ ۶۰۴-۹۰۲-۲۰۵۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
۶0۴-۹۲۱-۴۷۲۶
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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

پژواک                     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 ،نرم افزار) سبز

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
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هادی خرسندی

بسم اهلل الرحمن الرحیم. با اینکه همه جا تعطیل بود، شمع 
روزنامه نگاری اینجانبه باعث شد که از الی حکومت نظامی 
خود را به دفتر سردار شوراالسالم برسانم. سردار در حالیکه 
اسپری خوش بو کننده در دست داشته، بطور زایدالوصفی از 
پشت میز خود جست و خیز کرده با هر باال پریدن، یک پوف 

اسپری به اطراف فرستاده و همزمان سرفه می  نمود.
اینجانب »عید شما مبارک - فاصله مون سه چارک« عرض 

کرده، سردار گرامی در توضیح ورجهیدن و اسپری گفت: 
-می دانید که رهبر معظم امسال را سال »جهش و تولید« 
لقب دادهاند. بنابراین، شرمنده، بنده در حد خودم از پشت 

میز جهش می کنم!
ســردار گرامی راجع به »تولید« توضیحــی نداده و فقط 
اسپری و سرفه بدرقه راه جهش خویش نموده پنجره ها نیز 
باز بود. بنابراین اینجانب راجع به دورنمای سال نو پرسیدم 

که ایشان پاسخ داد:
-درخشــان. درخشان تر از همیشه. حرم حضرت معصومه 
بازگشائی، با چند درب ورودی اضافی برای جبران گذشته 
و رفع قحطی ضریح و تحریم زیارت که به جان مسلمانان 

افتاد و حوادث ناگواری که پیش آورد.
-چه حوادثی سردار گرامی؟

-مگر ندیدید؟ بادمجان از آسمان تهران بارید.
-ولی ســردار گرامی، آن بادمجان باریدن که از حقه های 

تصویری بود که یک جوان متخصص درست کرده بود.
سردار اقدام به جهش و تولید دیگری کرده و افزود:

-درســته ولی اگر حرم مطهر بســته نشده بود، حقه های 
ســینمائی هم کار نمی کرد. من خرافاتی نیستم ولی یک 
چیزائــی بهم وصله. االن ضد انقالب خارج کشــور داره با 

دمبش چیز می شکنه .... چی میگن؟
-گردو.

-درسته، ولی هر گردی گردو نیست!
منظور سردار را از تالقی ضرب المثل ها نمی فهمم. اما سردار 

بطور زایدالوصفی کاغذ از جیب باال درآورده و می خواند:
-گوش بده:

ناگهانی شده پیدا کرونا؛
میزنی پنبهء دنیا کرونا

بیشتر از همه اّما زده ای
پنبهء مملکت ما کرونا

کاشکی یک تک پا میرفتی
خدمت حضرت آقا کرونا

تو بگو حجت االسالمی یا
آیت اللهی و ُعظما کرونا؛

نه، بهرحال تو هرگز نرسی
به تبهکاری آنها کرونا

در تو یک حسن ولی می بینم
که کنم با تو مدارا کرونا

اینکه با آمدنت تخته شده
درِ معصومه زهرا کرونا

ســردار پس از خواندن از جا می پرد. لب پنجره رفته کاغذ 
شعر را در هوا نگه می دارد. ناگهان هفت تیر خود را درآورده 

یک گلوله به شعر زده به جای خود برمی گردد.
-البته از لج این شــاعر بدبخت و دشمنان اسالم هم شده، 
مــا از ماه آینده حرم مطهر حضــرت معصومه را درایواین 

می کنیم. باید محوطه را توسعه بدیم.
-یعنی با ماشین برن توش؟

-فعالً داریم بــا پیمانکارش چونه می زنیم ســر هزینه و 
پورســانتاژش. زائرین می تونن راحت با ماشین وارد بشن، 
دور میدون حرم بچرخن، نیازشونو بگن، یک بوق کوچولو 
هم بزنن و برن. البته اگه چراغاشــون روشن باشه بیشتر 

فیض می برن.
-یا حضرت معصومه.

 -ایــن وضع می مونــه تا کرونا برطرف بشــه و دیگه هم 
بادمجون از آسمون نباره.

حاال سردار خونسردی خود را حفظ کرده می گوید:
-خوشبختانه بادمجونیه رو زود دستگیرش کردیم. معلوم 
شد تحصیلکرده کاناداست و توی هالیوود هم از این کارها 
کرده. اومد دوربین گذاشتیم معذرت خواست فیلم گرفتیم 
ازش. یعنی اگر هوشیاری سپاه و نیروی انتظامی نبود هنوز 
داشــت از آســمان بادمجون می بارید. ولی گرفتیمش. به 
قول سردار قالیباف همچین گازانبری گرفتیمش ها. چهارتا 
همدستهاشم گرفتیم. حتی یکی شون موقع بازداشت هنوز 
بادمجون دستش بود. مأموران ضربتی ازش می پرسند این 
چیه؟ یارو اول به تته پته می افته، بعدش مجبور می شــه 

اعتراف کنه .... نه خدایا .... اول حاشا می کنه. میگه می خوام 
برم خونه دلمه بادمجون درست کنم.

-جالبه.
-بعله، ولی ســربازان امام زمون گــول نمی خورند. یکی از 
مأموران می پرســه »اگه می خوای دلمه بادمجون درست 
کنی کو لپه و برنج و گوشــت و جعفری و گشــنیزت؟« 
می خوام به شما بگم بنویسین. بنویسین که بسیجی های ما 
»ر.سه.پی« و دستورهای آشپزی را هم برای اینجور موقع ها 

بلدند. 
-چی میشه بعدش سردار؟

-هیچ چی دیگــه. کتکش میزنن تا به زبون خوش اعتراف 
کنه. 

-هشیاری مأموران اطالعاتی واقعاً جای تحسین زایدالوصف 
داره.

-این که چیزی نیســت، همونجا کلیپ دستگیری شــو 
می فرستند برای سردار علی ذوالقدر، رییس پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی شهر تهران. سردار یک نگاه می کنه میگه 

»غلط کرده، این بادمجونش اصالً دلمه ای نیست.«
-براوو.

-می خوام بگم به سالمتی مقام معظم رهبری، با هوشیاری 
پرسنل ما، االن هیچکی نمی تونه بی اجازه بادمجون دست 
بگیره حتی. اون زمان شاه بود که یارو می تونست با بادمجون 

در مألعام عفت عمومی رو زیر سؤال ببره!
سردار پیروزمندانه از جا بلند می شود و بطور زایدالوصفی 

دور اتاق راه میرود: 
-حاال یک عده ضدانقالب میگن پس چرا اونی که موشک 
زد به هواپیمای اوکراین، دستگیر نکردیم. چه ربطی داره؟ 
معلومه. اگر بادمجون زده بود به هواپیما درجا می گرفتیمش. 
یا میگن »در مهر سال ۱۳۹۳ دست کم چهار دختر اصفهانی 
مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفتند اما تا کنون مهاجمان 
شناسایی نشده اند.« این باز زر زیادیه. اگه بادمجون ریخته 
بودند روی سر دخترها، حتماً می گرفتیمشون. این که گفتم 
هر گردی گردو نیست، باید می گفتم هر گردی بادمجون 

نیست!!
-ســردار بفرمائید برای جلوگیری از گســترش کرونا چه 

اقداماتی صورت گرفته؟
-قبالً که صحبتش را کردیم راجع به روغن بنفشه و پنبه 

آغشته به روغن بنفشه.
-بعله.

-اون پزشک اســالمی که اینو گفته بود، راجع به پشگل 
ماچالغ هم گفته بود که اون هفته صحبتشو کردیم.

-درست.
-حــاال این هفته به حول قوه الهی ایــن دو تا ایده را با هم 

تلفیق کرده.
-چطور؟

-یعنی گفته اونهائی که به طب سنتی-اســالمی ایشون 
اعتقاد دارند، روغن بنفشه را نمالند به پنبه، بلکه بمالند به 

پشگل ماچه االغ و اون را وارد بدن خودشون بکنند.
-وا! عملیه سردار؟

-بستگی به اندازه پشگل و سایز مصرف کننده داره ولی این 
پزشک اسالمی خوشبختانه روی خودش آزمایش کرده و 

نتیجه خوبی گرفته.
-عوارضی نداره؟

-عوارضش این بوده که آقای دکتر اولش یک مقدار عرعر 
کرده ولی بعدش آروم شده.

-خدارو شکر.
-خوشبختانه کلیپ ویدئوی آموزشیش هست. آقای دکتر 
از خودش گرفته. اول یک پشگل ماچالغ، همون عنبرنسا 
را برمیداره، اندازه شــو برانداز می کنه، بعد روغن بنفشه رو 
اساســی روش میریزه، تمام دور و برش رو چرب می کنه. 
دوتا حمد و قل هواهلل می خونه، بعد می اره جلوی دوربین 
به همه نشون میده که االن آماده است، می خواد وارد بدن 

خودش بکنه. یک، دو، سه ....

-خدا مرگم بده.
-صاف می ذاره تو دهنش! چونکه درست نبود تصویر واقعی 

رو تلویزیون نشون بده.
-االن حال ایشون خوبه؟

-بله، دکتره حالش خوبه ولی ماچه خر حالش گرفته است، 
میگه چرا پشگل منو دادین به این االغ بخوره!

سردار در اینجا خنده بلندی سر می دهد که معلوم می شود 
قسمت آخر را شوخی می کرده است.

حرم حضرت معصومه 
را »درایواین« می کنیم!

استبداد و امید غلبه بر آن در »ایران«، 
اثر تازه ای از حامد مقدم

حامد  تازه  موزیک ویدئــوی  “ایران” 
مقدم است. او در این اثر نظر به تاریخ 
“ایران” دارد بــه عنوان عرصه تقابل 
اســتبداد و مقاومت مردمی که امید 

دارند روز خوبی در راه باشد.
حامد مقدم اکنون ساکن نروژ است، 
مهندس مکانیک است و در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( 
درس خوانده است. آموزش و آفرینش 
هنــری را از ایران آغاز کرده اســت. 
“روزای بــی تکرار”، “مثــل آئینه” و 
“یکی این گوشــه دنیــا” عنوان های 
برخــی کارهای اخیــر حامد مقدم 
هســتند که به صورت موزیک وید ئو 

عرضه شده اند.

 “یک روز خوب تــوو راهه”. شعر 
اثر جدید به نوعی از »امید« سخن 
می گوید. در مــورد »امید« توضیح 
دهید و این که: آیا خودتان در این 

وضعیت امیدوار هستید؟
“ایرانه، چندین قرنه که انگار

بازیچۀ جادوی اشباحه
با یه امیِد لعنتی زنده س

شاید یه روز خوب توو راهه”
همانطور که مالحظه می فرمائید اشاره 
به امیدی توأم با مقداری خشم درونی 
دارد )امیِد لعنتی(. متاسفانه تاریخ ما 
نشــان می دهد در غالب اوقات و در 
مقاطع حساسی که بارقه ای از امید در 
میان مردم برای تغییر و تحول پدید 
آمده است، این امید، توسط استبداد 
داخلــی )و گاهی نیز با همدســتی 
عوامل بیرونی، که نفعشان در این بوده 
است که تغییر محقق نشود( به نوعی 
به یأس تبدیل شــده است. اما مردم 
صبور و مظلوم ایران از پا ننشسته اند 
و همواره چشــم به راه آینده ای بهتر 
سر کرده اند و زندگی را ادامه داده اند 
با این امید لعنتی که: “شــاید یه روز 

خوب توو راهه”
اما در مورد خودم: امیدوار هســتم یا 

خیر؟
من البته نه زیاد امیدوارم )دست کم 
در کوتــاه مدت( و نــه خیلی ناامید. 
بلکه ســعی می کنم واقع بین باشم. 
وظیفۀ خود می دانم بعنوان هنرمند، 
نه تعارفات معمــول بیهوده ای را که 

در فرهنگ ما رسم است نثار وطن و 
هموطنانم کنم و نه همه چیز را سیاه 

ببینم.
واقعیت قضیه این است که این مطلب 
که آیندۀ وطن عزیز ما ایران و مردم 
آن چگونه باشــد، بدیهی است که به 
نحوۀ عملکرد ما مردم )تمام اقشــار 

مختلف(، بستگی دارد و بس.
معتقدم در مقطع بســیار حساسی 
از تاریخ کشــورمان هســتیم و اگر 
چشــمان خود را باز کنیم و از تاریخ 
خود و سایر کشورهائی که مسیرهای 
ترقی و رسیدن به دموکراسی را طی 
کرده اند درس بگیریــم، و تجربیات 
خود و دیگران را به کار ببندیم آنگاه 
خواهیم توانست آیندۀ روشنی برای 
کشور عزیزمان و نسلهای بعدی رقم 
بزنیم، که البته راه بســیار سخت و 
پرزحمتی اســت، در غیر اینصورت، 
و بدون هر گونــه تعارفی، همانطور 
که در نقل قولــی در ابتدای موزیک 
ویدئو نیز می خوانیم )آنها که از تاریخ 
درس نمی گیرند محکوم به تکرار آن 
هستند(، احتمال این هست که خدای 
نکرده اشتباهات گذشته را تکرار کنیم 
و در یک سیکل معیوب از یک اشتباه 

به اشتباهی دیگر بغلتیم.
 بعنوان مثال من از مردم ســرزمینم 
این انتظــار را دارم که امروز دیگر به 
این نتیجه رسیده باشند که اگر قدرت 
و ادارۀ مملکــت به “یک شــخص” 
منتهی و محدود شود )هر اسمی که 
داشته باشد(، حتماً و قطعاً نتیجه ای 
جز استبداد و فساد به همراه نخواهد 
داشــت. ایــن انتظــار را دارم چون 
می بینم ایــن درد را با تمام وجود در 
ادوار مختلف تاریخی لمس و حس و 

احساس کرده اند.

اثر جدید شــما، “ایــران”، نگاهی 
است.  معاصر  تاریخ  به  موسیقیایی 
چرا موضوع استبداد را برجسته تر از 

هر پدیده ای دیده اید؟
زیرا این یک کلمه، به نظر من، ترجیع 
بند شــعر غمناک تاریخ ما است در 

دورانهای مختلف.
اگــر بخواهیم تاریخ خــود را کالبد 
شکافی و آسیب شناسی کنیم به این 

می رسیم که بزرگترین درد ما، همواره 
ابتال به همین یک کلمۀ منحوس بوده 
است و تقریباً سایر دردها و مشکالت 
ما ذیل همین یک کلمه قرار می گیرد.

امیدی  امید برگردیم: چه  به  دوباره 
بر  غلبه  به  باشیم  داشته  می توانیم 

استبداد؟
به نظرم نباید ناامید باشیم اما همانطور 
که پیشــتر نیز عرض کردم این امید 

باید با واقع بینی توأم باشد.
باید بدانیم که ما تافتۀ جدا بافته ای در 
این عالم نیستیم و اگر در اثر بی دقتی 
اشتباهی مرتکب شویم، طبق قواعد 
حاکم بر این جهان، حتماَ تاوان آن را 
خواهیم داد. بنا بر این ما، بعنوان مردم 
این سرزمین، باید با یکدیگر همدل 
باشیم و با دقت و چشم باز عمل کنیم 

و ضمناً صبور نیز باشیم.
باید بدانیم راه سختی در پیش است و 
هیچ چیز باارزشی نیز آسان به دست 
نمی آید پس باید صبور باشیم. نباید 
حوصله مان سرریز شود و اشتباهات 
گذشته تکرار شود. دقت بعالوۀ صبر و 
استقامت، کیمیای رسیدن به آینده ای 
روشن اســت. نه فقط برای ما، بلکه 
تمام ملتهای موفق با همین فرمول به 

موفقیت رسیده اند.

از تیمی که با هم این اثر را آفریده اید، 
بگویید و در مورد برنامه های آینده.

ترانۀ کار توســط دوست دکتر سید 
مهدی موسوی سروده شده. ایشان از 
توانمندترین شاعران ادبیات معاصر ما 

هستند و بی نیاز از معرفی.
آهنگ اثر را خودم ساخته ام و تنظیم 
آن را دوستی عزیز بر عهده داشته که 
بعالوۀ نوازندگان، طراح کاور اثر و سایر 
عزیزانی کــه در تهیۀ این اثر زحمت 
کشیده اند همه از برترینهای ایران در 
رشتۀ خود می باشند و به درخواست 

خودشان نامی از آنها نمی برم.
در ارتباط با کارها و برنامه های آینده 
نیز عرض می کنم کــه دو کار یکی 
بــا مضمون اجتماعــی و یکی نیز با 
مضمون عاشــقانه در دست تهیه و 

ساخت دارم.
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی ونکوور

محفل مثنوی خوانی
به روش گنج حضور

تلفن و واتساپ :۷۷۸-۸۸۲-۸۸۶۸ 
 ورود رایگان

www.paivand.com

روزنامه پیوند
 را آنالین بخوانید!

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

S.U.C.C.E.S.S.

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

جامعه چند فرهنگی ریچموند 

سازمان غیرانتفاعی خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند، 
جایی برای تازه واردین تا شبکه ارتباطی شان

 را ایجاد کرده و گروه های حمایتی خود را پیدا کنند.
اگر دارای پی آر وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 

انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی 
زبانان هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت 

نیاز به مشاوره رایگان دارید، می توانید هر
چه زودتر با مشاور فارسی زبان این مرکز در ساعات اداری 

دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه تماس بگیرید.
Alireza Sedghi-Taromi,

Settlement & Employment Counsellor
Richmond Multicultural Community Services

210 - 7000 Minoru Boulevard, 
Richmond BC V6Y 3Z5

P: 604.279.7160 F: 604.279.7168
Email: alireza@rmcs.bc.ca 

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید   
  تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز

)مولوی (

بیایید گامی در پیشگیری از کرونا و درد ورنج ناشی از 
آن در ایران برداریم .  ما می توانیم با هدیه سبد مواد 

خوراکی و تحویل به تهیدستانی در ایران  برای تسهیل 
و تشویق به خانه ماندن یا کمک مالی به خرید مایحتاج 
) مثالً ماسک، دستکش، صابون و مواد ضدعفونی کننده و 
موارد دیگر(  برای کسانی که در مرحله و زمان استفاده از 

آنهایند، یاورشان باشیم. 
یکی از نیک اندیشان ونیکوکاران ونکوور، 

آقای فرها د صوفی، پیشنهاد داده اند  که هریک از 
شمایان که مبلغی برای کمک هدیه دهید ) از ده دالر تا 
پانصد دالر (،  ایشان به همان اندازه پرداختی شما ، به 
این جام مهر بیافزایند. ) سقف پرداخت آقای صوفی که 

مساوی با پرداخت یک نفر از شمایان باشد،
 پانصد دالر وسقف پرداخت کلی از طرف ایشان ده هزار 

دالر است  (
لطفا کمک خودتان را به ایمیل من ای ترانسفر کنید و 

واژه)corona(را برای پسورد انتخاب فرمایید.
minasabz15@gmail.com

یا از طریق لینک زیر و وب سایت GoFundMe ارسال 
 gf.me/u/xqcvua:بفرمایید

این برنامه تا پایان ماه مارس برقرار است. البته وجوه 
اهدایی شمایان به تدریج به ایران ارسال می شود.

با مهر, مینا سبزواری- مسئول دریافت، ارسال به خیریه ، 
پیگیری و گزارش مصرف کمک شما

 کمک هزینه تحصیلی بنیاد کانادا و ایران 

اهدای کمک هزینه تحصیلی بنیاد کانادا و ایران
 به دانشجویان

بنیاد کانادا و ایران همانند سالیان گذشته آمادگی خود 
را برای اهدای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و 
دانشجویان واجد شرایط اعالم میکند. از کلیه متقاضیان 

دعوت میشود  فرم های مرتبط را از وب سایت بنیاد دانلود 
کرده و تا  تاریخ ۲۵ آپریل ۲۰۲۰ ارسال نمایند. پرونده های 

ناقص مورد ارزیابی قرار نمی گیرند.

اعتیاد هوشمند
  »الیک« نزن، صبحت کن!

نویسنده روزنامه وال استریت ژورنال، می گوید: »با ترک شبکه های اجتماعی، خود را نجات دهید!«

خالد خسرو )ایندیپندنت فارسی(

نیل پسریچا، نویسنده چندین کتاب پرفروش در مورد 
شادمانی، به مخاطبان خود می گوید که یکی از مشکالت 
ما اعتیاد به گوشی های هوشــمند است. او با استناد 
به یک سلســله پژوهش ها، رابطــه ای میان اضطراب، 
افسردگی و تنهایی و وابستگی به گوشی های هوشمند، 
در نظر می گیرد. البته، اگر شما آخرین مدل های شیک 
گوشــی های سامســونگ و یا آیفون را خریده باشید، 
شــادمانی و هیجان تان حدی ندارد. به زودی آخرین 
عکس های خوشرنگ خود را با دوستان تان در رستوران 

یا تعطیالت، در اینستاگرام خواهید گذاشت.
اما اعتیاد به گوشی های هوشمند، به خصوص به خاطر 
استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی، آیا واقعاً یک 
بیماری است؟ پریسچا به شوخی می گوید که اگر قبل 
از خواب همیشه مشروب بنوشید، لیوان پُر را در بغل 
تخت تان بگذارید و صبح بازهم بنوشید، اسم این کار 
»اعتیاد به الکل« است. او عمیقاً نگران پیامد های روانی 
و فردی استفاده شدید ما از گوشی های هوشمند است.
کال نیوپورت، استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه جورج 
تاون و نویسنده کتاب پرفروش »کار عمیق«، با پسریچا 
موافق اســت. او در کتاب »مینیمالیســم دیجیتال« 
توضیح می دهد که »تکنولوژی های جدید احســاس 
معنــا و رضایت را از اوقات فراغت مان گرفته اســت.«  
گوشی ها و شــبکه های اجتماعی که شعارشان وصل 
انسان ها و گسترش روابط اجتماعی بوده است، ارزش ها 
و شــعارهای خود را نقض می کنند. نیوپورت به کنایه 
می نویسد: »افراد به فیسبوک می پیوندند تا با دوستان 
خود در تماس باشند، اما در عمل نمی توانند صحبت 
مستمر و بدون انقطاعی با دوستی که پیش روی شان 

نشسته است، پیش ببرند.«
زمانی که هشتگ # ترک  فیسبوک در توییتر معروف 
شــد، جیســون گی، نویســنده روزنامه وال استریت 
ژورنال، نوشت که »با ترک شبکه های اجتماعی، خود 
را نجــات دهید!« او در مقاله اش توضیح داد  که با این 
کار »احســاس شادمانی و تحرک می کنم... حاال وقت 

بیشتری برای کارهای باارزش دارم.«
نیوپــورت در توضیح این احســاس می نویســد که 
»شبکه های اجتماعی با احساسات کاربران خود بازی 
می کنند. آنان به طور پیوسته زندگی دوستان شان را 
که با دقت آراسته و بزک شده است،می بینند و احساس 
کمبود می کنند؛ به ویژه زمانی که حال خوشی ندارند.«

ایــن را هم نبایــد فراموش کرد که بــه گفته جرون 
لنیر، فیلســوف بریتانیایی، »خشم و عصبانیت بخش 
اجتناب ناپذیری از شــبکه های اجتماعی است: در این 
بازار عمومی که همه به دنبال جلب توجهند، احساسات 
منفی بیشتر از سخنان ســازنده و مثبت توجهات را 
به خود جلب می کنــد.« به خصوص، به گفته جنیفر 
گرایگل، اســتاد علوم ارتباطات در دانشگاه سیراکیوز، 
شــبکه های اجتماعی به خاطر رواج اخبار و معلومات 
جعلی، و شــیوع ادبیات زننده و توهین آمیز در میان 
کاربــران، منبع کســب خبر و بحث های سیاســی و 

اجتماعی نیست.
نیوپورت در این کتاب بیشتر از هر چیزی نگران اوقات 
فراغتی اســت که کاربران روی گوشی های هوشمند 
صرف می کنند، و آنان را از فعالیت های خالق و روابط 
واقعی اجتماعی باز می دارد. به گفته او، تحقیقات نشان 

می دهد که کاربران به طور متوسط بیشتر از سه ساعت 
از وقت خود را صرف گوشــی های هوشمند می کنند. 
شــرکت های فناوری با انجام تحقیقات و بهره گیری 
از فنــون و روش های مختلف روانــکاوی و بازاریابی، 
تــالش دارند که تا جای ممکن، صاحبان گوشــی ها 
وقت بیشــتری را خرچ »اپلیکیشن« های دلخواه خود 
کنند. برای همین، »هرقدر حواس شــان معطوف به 
فعالیت های دیگر شــود، از میزان درآمد شرکت های 
فناوری کاســته می شود.« بی دلیل نیست که نزدیک 
به ۸۰ درصد عواید فیســبوک کــه ارزش آن در وال 
استریت ۵۰۰ میلیون دالر است، از پخش تبلیغات در 

گوشی های هوشمند به دست می آید.
در این وضعیت، به گفته نیوپورت، کاربران اوقات اضافی 
و فراغت خود را از دست می دهند. در حالی که به این 
اوقات مثبت، »برای فکر کردن در مورد مشــکالت و 
چیزهای ارزشمند، تنظیم احساسات و تقویت روابط 
اجتماعی خود نیاز دارند.« از همه مهمتر، اوقات فراغت 
برای لذت بردن از زندگی اســت. نیوپورت بر این باور 
اســت که در اوقات فراغت، حوصله افراد سر می رود و 
معموالً گوشــی های هوشمند به عنوان سرگرمی این 
خالء را پر می کنند. ولی پیشــنهاد او این است که اگر 
از این ابزارهای دیجیتال فاصله بگیرید، »با اشــتیاق 
زاید الوصفی به دنبال گزینه های با کیفیت تری خواهید 

رفت.«
 ازجمله، او  یادآوری می کند که رشد عقلی و تجارب 
انسانی، محصول روابط اجتماعی و مستقیم افراد است 
که نمی تواند در انزوا و از طریق شــبکه های اجتماعی 
به دســت آید. به همین خاطر، پیشنهاد می کند که 
»زمان بیشتری را صرف روابط و صحبت های عمیق تر 
با دوســتان و خانواده، کتابخوانی، نقاشی، نوشتن و... 

کنیم.«
معمــوالً مشــاهده ویدیوها و عکس هــای جالب در 
اینستاگرام و فیســبوک به اندازه کافی برای بسیاری 
از کاربران ســرگرم کننده است، اما نیوپورت باور دارد 
که در پایان روز شــما را »خستگی بی حاصل« از پای 
درمی آورد. برای همین، »هــر قدر از نقش تلفن های 
هوشمند در صرف اوقات فراغت خود بکاهید، متوجه 
خواهید شــد که در پایــان روز چقــدر فعالیت های 

توان بخش معناداری انجام داده اید.«
نیوپورت تصریح می کند کــه ضد فناوری های جدید 
نیست، ولی توصیه او »استفاده حداقلی از فناوری های 
دیجیتال« است. یعنی »صرف محدود وقت در دنیای 
آنالین روی فعالیت های مشــخص و با بهره باال که در 
خدمت چیزهایی باشــد که ارزش دارد، و احســاس 

رضایت و خوشی از آن به دست آید.« 
نیوپورت می نویســد که زیدی اســمیت، نویســنده 
بریتانیایــی، در رمان پرفروش »شــمال غرب لندن« 
از فِرد اســتوتزمن، طراح اپلیکیشــن »فریدام« )که 
به درخواســت کاربر، اپلپیکشن ها را در تلفن، تبلت و 
کامپیوتر او غیرفعال می کند( تشکر کرده است، زیرا، او 
با این نرم افزار توانست »وقت الزم« را برای تکمیل این 
رمان پیدا کند.  برای همین، نیوپورت هشدار می دهد 
که بسیاری از کاربران گوشی ها و شبکه های اجتماعی، 
متوجه وقتی که بــه صورت بی حاصل هدر می دهند، 

نیستند.
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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. 1469

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 خاک، 

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 مدارک 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 امالک و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارک

 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 امالک 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 امالک 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 امالک 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.

۶0۴-۹۲۱-۴۷۲۶ 

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585                                 1478 Marine Dr., North Vancouver      www.pacificruggallery.com Pacific Rug Gallery PacificGallery

 فرش  دلیـری
30%  تخفیف ویژه 

عید نوروز
فروش  انواع  فرشهای  مدرن  و کالسیک  از بهترین طراحان دنیا       

رفوگری، تعمیرات فـرش دست باف و قالیشویی

عرضه کننده محصوالت برند نیمانی

Pacific  Rug  galleRy
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