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

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

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

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

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

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

ایمیل:
info@medad.ca

www.medad.ca
مداد، مجله آنالین مونترال

هفته نامه اجتماعی، فرهنگی
شماره سی ام، جمعه ۲۷ مهر ۱۳9۷

سردبیر: شهرام یزدان پناه
مدیر تحریریه: پوریا ناظمی

تحریریه: 
مهرنوش اردالن یکتا، مریم ایرانی، هدی حسینی 

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

فرمهر امیردوست، امیرحسین عبدلی ناصر 
صفحه آرایی، طراحی و گرافیک: مانا نریمی

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

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

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

http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1
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با ادای سوگند دوره فعالیت خود را آغاز  اعضای مجلس کبک 
تازه ای  فصل  کابینه خود  اعالم  با  منتخب  وزیر  نخست  و  کردند 
در سیاست این استان را آغاز کرد. ماه عسل دولت تازه کبک اما 
کردن  مطرح  رسید.  پایان  به  دولت  رسمی  شکل گیری  از  پیش 
انتخاب کابینه ای تقریبا یکدست  دوباره مساله نمادهای مذهبی، 
سفید پوست و به دور از تنوع، آن هم در استانی که تار و پود آن 
راست گرای  دولت  برای  آغاز خوش آیندی  ساخته اند  مهاجران  را 
با  کبک،  حزب  و  کبک  همبستگی  حزب  همزمان  نبود.  کبک 
مطرح  و  سوگند  ادای  هنگام  کانادا  پرچم  حضور  داستان  تکرار 
گیری  شکل  از  خبر  کبک  استقالل  برای  تالش  دوباره  کردن 
فصلی پرتنش در سیاست کبک را دادند. )جزییات بیشتر درباره 

حاشیه تشکیل دولت را در پرونده این شماره مطالعه کنید.(
شاید برای بسیاری از مردم استان کبک چه نسل جوان و 
چه گروه های مهاجر این سوال بیش از هر زمانی به چشم آید 
که چرا در سال های پایانی از دومین دهه قرن 21 هنوز باید 
مساله ای مانند اهمیت تنوع، اقلیت ها، بومیان، مهاجران به 
اینکه چه زمانی کبک  موضوعی قابل بحث بدل شود و 
به این نتیجه می رسد که حضور در فدراسیون کانادا به 

معنی نفی میراث فرهنگی فرانسوی آن نیست؟
دست  به  سیاست  که  زمانی  تا  است  ساده  جواب 
دریچه  از  را  جهان  که  است  ذهنی  سالخوردگان 
تغییری  می بینند  دیروز  هنجارهای  و  استانداردها 
رخ نخواهد داد. اگر از وضع موجود ناراضی هستیم، 
نه  مشارکت  ندارد.  وجود  مشارکت  جز  چاره ای 

تنها در انتخاب کردن که در انتخاب شدن. 

به جای سرمقاله 
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معصومه علیمحمدى 
(بهبهانى)

عضو رسمى شوراى 
مشاوران مهاجرت به کانادا

: 514-778-9011
: 514-289-9044
: 514-289-9022
: 021-2289-4567
: 021-8531-2878

موبایل

دفتر کانادا

فاکس

دفتر تهران

تماس مستقیم از ایران

1117 Ste.Catherine west, suite 511 
Montreal, Quebec, Canada,H3B 1H9

info@icpimmigration.com

www.icpimmigration.com



پاییز برگ ریز در مونترال
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پنج شنبه 25 اکتبر، ساعت 19:30
Maison de la culture Côte-des-Neiges : محل اجرا

الهام از موسیقی اصیل  با  با تلفیق موسیقی شرق و غرب و  گروه کمان 
ایرانی، دریچه ای جدید به فرهنگ دیگر کشورهای جهان باز می کند. امیر 
امیری با نوای سنتور، شوان توکلی با کمانچه، بهناز سهرابی با 
رباب و Olivier Marin با ویلون هنرنمایی خواهند 
سماع  رقص  با  نیز   Tanya Evanson کرد. 
گروه را همراهی می کند. الزم به یادآوری 
تاریخ های  در  کمان  گروه  که  است 
نیز  مارس   2 و  نوامبر   4 اکتبر،   27
برای  رفت.  خواهد  صحنه  روی  بر 
اطالعات بیشتر اینجا    را لمس/

کلیک کنید.
برای تهیه بلیت اینجا      را لمس/

کلیک کنید.

روبان سفید

گروه کمان

LE RUBAN BLANC

چهارشنبه 24 اکتبر، ساعت 19
محل نمایش :

Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce

شمال  در  مذهبی  دهکده ای  در  سفید«  »روبان  فیلم  داستان 
اولیا و مربیان  اتفاق می افتد.  آلمان، یک روز قبل از جنگ جهانی اول 
دهکده در حال سازمان دهی گروه موسیقی همسرایان کودکان و نوجوانان 
هستند. در این میان یک پزشک روستا با اسب به زمین می خورد. مردم 
 Michael Haneke فیلم  این  را مقصر می دانند.  اهالی  از  دهکده یکی 
کارگردانی کرده و در سال 2009 به نمایش درآمده است. »روبان سفید« 
در همین سال موفق به دریافت جایزه ی نخل طالیی از جشنواره فیلم 

َکن شده است.
برای تهیه بلیت اینجا    را لمس/کلیک کنید.

بع
من

˂

ENSEMBLE KAMAAN
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https://goo.gl/LGFpY9
https://goo.gl/iijuzv
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جمعه 26 اکتبر، ساعت 20
Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux : محل اجرا

از دوازده هنرمند تشکیل شده است، روایتی  گروه رقص Zodiak که 
از رقص و فرهنگ رقص خیابانی را به صحنه آورده 

است. رقصی که در طراحی آن ایده هایی مهم 
جای داشته است. در هنگام دیدن این 

رقص با خود می اندیشیم آیا واقعیت 
از  قسمتی  یا  است  سرنوشت 

 Zodiak رقص  آیا  ما؟  تخیل 
بر ما غلبه می کند یا این ما 
قدرت  آن  به  که  هستیم 
هرچه  پاسخ  می بخشیم؟ 
با  همراهی  تجربه  باشد، 
این گروه رقص تجربه ای 

به یادماندنی است. 

شنبه 27 اکتبر، ساعت 11
St Jax Montréal : محل نمایش

تئاتر چارلو و دوشیزه ِچلو، با الهام از هنرهای نمایشی، سال های دهه 
1920 میالدی طراحی شده است. دوره ای که  موسیقی و 
کمدی دست در دست هم می دادند تا حرکت جای 
کالم را درصحنه بگیرد. نوای ویلون سل در 
پانتومیم  هنر  یادآور  نیز  نمایش  این 
این  است.  چاپلین  چارلی  دوره ی 
چهار  کودکان  برای  که  نمایش 
در  است،  مناسب  سال  تا 10 
نظر دارد تا تخیل کودکان را 
با آثار سمفونیک و هنرهای 

نمایشی گره بزند.

بع
من

˂

چارلو و دوشیزه ِچلو
CHARLOT ET MADEMOISELLE CELLO

ÖR PÜR - ZÖDIAK

بع
من

˂
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https://goo.gl/AWKGyJ
https://goo.gl/wewyuX
https://placedesarts.com/fr/evenement/or-p%C3%BCr-zodiak
https://www.quebecregion.com/fr/quoi-faire/evenements/charlot-et-mademoiselle-cello/


یکشنبه 27 اکتبر، ساعت 11
Salle de diffusion de Parc-Extension : محل نمایش

نمایش سیب شماره 26، داستان یک شیرینی تارت 
سیب است که به شکل مرموزی دزدیده  شده 

هیچ چیز  از  که  شجاع  کارآگاه  یک  است. 
وارد  آن  کردن  پیدا  برای  نمی ترسد 
از شخصیت های  استفاده  عمل می شود. 
ویژگی های  از  رنگارنگ،  و  خنده دار 
این نمایش عروسکی  این تئاتر است. 
برای کودکان سه سال به باال در نظر 

گرفته شده است.

دوشنبه 29 اکتبر، ساعت 19:30
محل نمایش :

Entrepôt / Complexe culturel Guy-Descary - Lachine 
نام گاسپار  به  فیلم سینمایی »گاسپار به عروسی می رود« داستان جوانی 

است. 
گاسپار 25 سال دارد و سال ها از خانواده اش دور بوده است. پدر گاسپار قصد 
دارد دوباره ازدواج کند و او باید به دیدار خانواده اش برود. لورا Laura قبول 
می کند که نقش دوست دختر گاسپار را در این مالقات 
بازی کرده و او را همراهی کند. این فیلم در 
محصول  و  است  رئالیست  کمدی  ژانر 
بلژیک  و  فرانسه  کشور  دو  مشترک 
است که Antony Cordier آن را 
کارگردانی کرده است. این فیلم 
پرده های  بر  در سال  2018 
آمده  در  نمایش  به  سینما 

است. 
برای تهیه بلیت اینجا    را 

لمس/کلیک کنید.

گاسپار به عروسی می رود

داستان سیب شماره 26

بع
من

˂

بع
من

˂

HISTOIRE DE POMME NO. 26

GASPARD VA AU MARIAGE
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https://goo.gl/VPyMGw
http://festival.casteliers.ca
http://www.franceinter.fr
https://goo.gl/KA8dh5
https://goo.gl/j1Qo8g




Festival du Monde Arabe de Montréal

نزدیکی  به منظور  دنیای عرب، هرسال  جشنواره 
غربی، در شهر  و  عربی  فرهنگ های کشورهای  میان  ارتباط   ,
مونترال برگزار می شود. امسال نیز از شنبه 20 اکتبر تا یکشنبه 
دنیای  هنری  آثار  از  زیادی  تعداد  برگزاری  شاهد  نوامبر،   11

عرب در این شهر خواهیم بود. 
نمایشی،  هنرهای  شامل   جشنواره  این  مهم  بخش های 
 Orientalys نمایشگاه فرهنگی، سینما و جشنواره اوریانتالیس
فرهنگی  میراث  معرفی  این جشنواره  برگزاری  از  است. هدف 
موزون  حرکات  در  اصیل  آثار  معرفی  مردم،  زندگی  بطن  در 
و  چندوجهی  و  تجسمی  هنرهای  تئاتر،  موسیقی،  رقص،  و 

رسانه های مربوط است.
جشنواره دنیای عرب سعی دارد تا میزبان همه ی هنرمندان، 
گرایش های  تالقی  برای  چهارراهی  و  فرهنگ ها  همه ی  از 
محلی  می تواند  همچنین  فرهنگی  مالقات  این  باشد.  هنری 
برای آشنایی هنرمندان با یکدیگر، با تهیه کنندگان و همچنین 
دنیای  در  خالقه  هنری  و  فرهنگی  تولیدات  دیگر  با  آشنایی 
امروز باشد. برای دست اندرکاران این جشنواره، هر نمونه کار، 

سفری در دنیای عمیق خاطرات و تخیل محسوب می شود.

پریسا کوکالن 

دیدار شرق و غرب 

بع
من

جشنواره دنیای عرب در مونترال
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http://www.sorstu.ca/festivals/festival-du-monde-arabe-fma/


ازآن جایی که مونترال شهری با تنوع فرهنگی بسیار زیاد و 
از شهرهای پراهمیت درزمینه ی هنری در آمریکای شمالی 
است، این جشنواره تالش می کند تا موقعیت تبادل فرهنگی 
و غنی کردن دانش هنری فرهنگی را، از دریچه ای نو، برای 
راستا  همین  در  سازد.  مهیا  بیش ازپیش  فن  این  کاردانان 
برای  متفاوت  زمینه ای  در  تجربه  کسب  برای  نیز  فضایی 
هنرمندان فراهم می شود و این تفاوت در نگاه، خالقیت را 

پدید می آورد.
میزبان  مونترال  شهر  قبل،  سال های  همچون  نیز،  امسال 
هنرمندان بی نظیری خواهد بود که با نوای ساز خود، معرفی 
رقص های شرقی، سرود و نمایش و دیگر مدیوم های هنری 
می کنند.  آشنا  بیشتر  شرقی  هنرهای  با  را  شهر  این  مردم 
تعداد زیادی از این برنامه ها به شکل رایگان برگزار می شوند. 
به هنرهای عربی  تنها  جشنواره دنیای عرب در مونترال، 
ایران،  چون  غیرعربی  کشورهای  هرسال  و  نمی شود  ختم 
برای  می کنند.  شرکت  آن  در  نیز  غیره  و  پاکستان  هند، 
کسب اطالعات بیشتر یا آشنایی با زمان، محل یا هزینه ی 
ورودی برنامه ها می توانید به سایت    این جشنواره یا صفحه 

فیس بوک    آن مراجعه فرمایید.

منبع
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https://festivalarabe.com/
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آغاز به کار دولت 
و مجلس تازه کبک

کابینه تک رنگ 
کبک



 50 از  پس  و  تاریخی  اتفاقی  در  کبک  پیش  هفته  دو 
نشاند. در 50 سال گذشته  بر مسند قدرت  را  سال حزبی دست راستی 
عمدتا حزب لیبرال کبک و در دوره  هایی کوتاه حزب کبکوآ، زمام امور 
استان را در دست داشتند. این حزب هر دو در سمت چپ طیف قدرت 

قرار می گیرند.
برخی معتقدند گرایش کبکی ها به راست، محصول انتخابات بحث برانگیز 
ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و به قدرت رسیدن ترامپ است. موج 
از  انگلستان  خروج  تاریخی  رای   از  که  ملی گرایی  و  پوپولیستی  بزرگ 

اتحادیه اروپا آغاز شد و آرام آرام در حال تغییر چهره دنیای غرب است.
کبک«  آینده  »ائتالف  حزب  از  استان  جدید  دولت  باشد،  که  هرچه 
با این وعده پیروز میدان شده که  نامیده می شود   CAQ که به اختصار
اقتصاد کبک را متحول خواهد کرد. فرانسوآ لوگو، رهبر حزب CAQ و 
نخست وزیر جدید استان کبک زمانی که پنج شنبه گذشته پشت میکروفن 
قرار گرفت تا اعضای کابینه خود را معرفی کند و مراسم قسم را به جای 
آورد، صراحتاً ذکر کرد که دولت او نخواهد پذیرفت که کبک کمتر از بقیه 

استان های کانادا ثروتمند باشد. 
او برای اینکه خیال همه را روشن کند که برای این هدف و وعده برنامه 
دارد به این موضوع اشاره کرد که همه 26 زن و مردی که در کابینه او 
مشغول به کار خواهند شد، مدیران ارشد و کارکشته ای از دل صنعت و 

تجارت  استان هستند و با پول به اندازه کافی آشنایی دارند.
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۲۶ وزیر کبکی
گذشته  پنج شنبه  حالی  در  کبک  نخست وزیر  دومین  و  سی 
برابر  تعداد  از  افتخار  با  را معرفی کرد که  کابینه خود  اعضای 
زنان و مردان کابینه سخن می گفت. 13 وزیر زن و 13 وزیر 
مرد که به گفته لوگو نشانی از وفاداری او به ارزش های کبک 
برای محترم شمردن برابری زن و مرد در عرصه های مختلف 

اجتماعی است.
اما آنچه این کابینه را حاشیه دار می کند عدم حضور مهاجران 
تلفنی،  تماس  فرهیخته در  نکته ای یک خواننده  است.  آن  در 
درست در روز تحلیف و همزمان با انتشار خبر آن در رسانه های 
اجتماعی »مداد«، به ما گوشزد کرد که چرا هیچ وزیر مهاجری 

در بین اعضای کابینه لوگو وجود ندارد؟
فرانسوآ لوگو از روز نخستی که کارزار انتخاباتی خود را آغاز 
نمود، توجه همراه با هراس مهاجران کبکی را برانگیخت. دلیل 
 CAQ حزب  سخت گیرانه  سیاست های  به  برمی گردد  هم  آن 
در خصوص کاهش تعداد مهاجران و فشار برای ادغام سریع تر 

مهاجران در جامعه کبکی.
این سیاست با فشاری که وارد می کند از یک سو می تواند به 
آغاز زندگی مستقل یک مهاجر در کبک کمک کند و از دیگر 
مواجه  مشکل  با  مهاجران  بعضی  برای  را  شرایط  می تواند  سو 

کند. 
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اما فشار فرانسوآ لوگو به مهاجران به همینجا ختم نشد. تصمیم 
دولت  کارمندان  برای  دینی  پوشش  کردن  ممنوع  برای  او  دولت 
تا جاییکه  است.  پا کرده  به  و صدا  معلمان حسابی سر  مخصوصاً 
این  انتخابات، سخنگوی  در   CAQ پیروزی  اعالم  از  پس  روز  یک 
حزب مجبور شد در مقابل فشار افکار عمومی به دلیل اعتراضات 
خیابانی مردم، از حرف قبلی دولت منتخب عقب نشینی کند و به 
بتوانند  که  بدهند  مجوز  هستند  استخدام  در  اکنون  که  معلمانی 

همچنان با پوشش دینی خود در مدرسه ها حاضر شوند. 
موضوع  مسلمانان  حجاب  مخصوصاً  و  مذهبی  پوشش  که  البته 
جدیدی نیست. سال گذشته و در زمان دولت لیبرال هم موضوع 
پوشش یک زن جوان که به استخدام پلیس درآمده بود دردسرساز 
شد. قبل از آن بحث دریافت خدمات دولتی به زنانی مطرح شده 

بود که برقع استفاده می کنند.
با این حساب اگر به بحث دولت »ائتالف آینده کبک« برگردیم، 
اگر مهاجری،  نیز  لوگو  فرانسوآ  به حرف های خود  استناد  با  حتی 
تالش کرده و به خوبی ادغام شده، طبق ارزش های کبک باید از 
خود  استان  دولت  در  بتواند  و  باشد  برخوردار  یکسان  جایگاهی 
سهمی داشته باشد. موضوعی که به نظر می رسد دولت CAQ  به 
منظور خوشایند برخی رای دهندگان از کنار آن به سادگی رد شده 

است. 
شاید به همین دالیل بوده که این حزب دست راستی در جوامع 

مهاجرنشین مثل مونترال، رأی اندکی به دست آورده اند.
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گردش به راست یا پرتاب به چپ؟
عدم قسم به ملکه 

افکار و منش چپ  با  به زندگی  ا ز 50 سال  بیش  مردم کبک 
عادت کرده بودند. گردش آن ها به راست را نیز خیلی ها محصول 
اعمال سیاست های  اثر  در  اخیر  اتفاقاتی می دانند که چندوقت 

آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد کبک روی داده است.
بازپس  برای  خود  فعالیت  حاال  همین  از  کبک  چپ های  اما 
گرفتن قدرت را شروع کرد ه اند. گروه های معترضی که در خیابان 
دولت CAQ را فاشیست خطاب می کنند تا تصمیم نمایندگان 
حزب کبک سولیدر برای قسم نخوردن به ملکه در مراسم تحلیف 
کبک  حزب  دو  نمایندگان  پشت سر  از  کانادا  پرچم  حذف  یا 
سولیدر و کبکوآ، همگی نشانه های یک حرکت چپ گرایانه بزرگ 
است. حرکتی که شاید بتوان نقطه عطف آن در دو هفته گذشته 
را تأکید پاسکال بروبه، رهبر موقت پارتی کبکوآ به برنامه ریزی 
مجدد این حزب برای جدا شدن استان کبک از کشور کانادا و 

تشکیل کشور مستقل کبک نامید.
دو  در طی  فقط  که  درشت  و  ریز  اتفاقات  این  همه  کنار  در 
هفته اخیر رخ داده اگر نگاهی به فعالیت های گروه های چپ در 
آمریکا پس از پیروزی دانلد ترامپ نیز بیندازید، متوجه می شویم 
که گردش دنیای غرب به راست، گویا فقط فنرها را برای پرتاب 

شدن به چپ، آماده تر کرده است.
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»مانون ماسه« و بقیه نه عضو تازه انتخاب شده پارلمان کبک 
از حزب »کبک سولیدر« در جریان مراسم تحلیف خود، از قسم 

یادکردن به نام ملکه خودداری کردند. 
آن ها فقط قسمت دوم مراسم را که قسم به نام مردم کبک 
پرچم  همچنین  آن ها  درخواست  طبق  آوردند.  جای  به  بود، 
کانادا در زمان مراسم قسم از پشت سر نمایندگان حزب »کبک 

سولیدر« برداشته شده بود.
وضعیت  به  نسبت  اکتبر  اول  انتخابات  در  سولیدر  کبک 
خود در دوره قبل پیروزی چشمگیری به دست آورد و تعداد 
کرسی های خود را به 10 کرسی افزایش داد. با این حساب این 
حزب همچنان بعد از CAQ، حزب لیبرال کبک و پارتی کبکوآ، 
استان کبک است و در شرایط طبیعی،  چهارمین حزب مؤثر 

راهی طوالنی برای به دست گرفتن قدرت در پیش روی دارد.
از آن سو پاسکال بروبه، رهبر موقت پارتی کبکوآ در جریان 
مراسم سوگند اعضای انتخاب شده این حزب در مجلس کبک 
تاکید کرد که پارتی کبکوآ دوباره روی استقالل استان کبک از 

کانادا تمرکز خواهد کرد.
او گفت: »ما می خواهیم کبک را به یک کشور تبدیل کنیم. 
این همان هدفی است که ما به خاطرش وارد عرصه سیاست 

شده ایم«
پارتی کبکوآ در انتخابات اول اکتبر، شکست سختی متحمل 
بلکه  از دست داد  را  از کرسی های خود  نه تنها تعدادی  شد و 
حتی ژان-فرانسوآ لیزه،  رهبر حزب هم نتوانست رای کافی به 

دست آورد.
در مراسم سوگند و به درخواست نمایندگان انتخاب شده این 

حزب، پرچم کانادا از پشت سرشان برداشته شد.

از بی اعتنایی به ملکه 
تا جدایی از کانادا 
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هفته گذشته فرانسوآ لوگو، رهبر حزب »ائتالف آینده کبک« 
دست راست خود را باال گرفت و به ملکه و مردم کبک قسم خورد که 
پایبند قانون اساسی و مدافع حقوق کبکی ها باشد. به این ترتیب او نام 
خود را به عنوان سی و دومین نخست وزیر کبک در تاریخ این استان ثبت 
کرد. اما این مرد جاافتاده و ثروتمندار که یک حزب تازه تاسیس را پیروز 

انتخاباتی تاریخی کرد، کیست؟
پرسش،  این  پاسخ  یافتن  برای  مونترال گزت    گزارشگر  میگر،  جان 
اندکی در تاریخ زندگی او جستجو کرده است تا داستان جذاب زندگی 
او را برایمان تعریف کند. شاید یکی از کلیدی ترین پاسخ ها را بتوان در 
زادگاه لوگو در وست آیلند در غرب مونترال به دست آورد. جاییکه به قول 
با تیم های  بودیم که  فرانسه زبانانی  از  آنجا ما اجتماعی کوچک  لوگو: » 
هاکی بِی دورفه و بیکنزفیلد بازی می کردیم؛ شبیه رقابت بین انگلیس و 

فرانسه بود.«
از  یکی  از جمله  انتخاباتی کبک2018،  کمپین  به  مربوط  پوسترهای 
پوسترهای لبخندبرلب فرانسوا لوگو، نخست وزیر جدید کبک که در بلوار 
کارتی یر روستای پوئن کلر نصب شده بود، کم کم پایین آورده می شوند. 
بود؛  شده  نصب  فرانسوا  خویشاوندان  خانه ی  چندقدمی  در  پوستر  این 
خویشاوندانی که وی در جوانی، زمانی که ساکن وست آیلند مونترال بود، 

به دیدنشان می رفت.

زهرا فرودی

داستان به  قدرت  رسیدن فرانسوا لوگو، نخست وزیر کبک

شیرفروشی که 
نخست وزیر کبک شد
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آجرهای  با  شاخص  تقریباً  است  خانه  ای  کارتی یر  خیابان   45 پالک 
آن زمان،  است.  شده  واقع  بیکنزفیلد  گلف  باشگاه  روبه روی  که  قرمزرنگ 
از  می توانستند  که  بود  ثروتمندی  انگلیسی های  بازی  زمین  باشگاه  این 
ایوان سرپوشیده ی آن، منظره ی جنوب را نظاره کنند و کلیسای کاتولیک 
روستا را ببینند. کلیسایی که هم نسل های لوگوو و دیگر روستائیان در آنجا 
غسل تعمید داده می شدند، ازدواج می کردند و در مراسم تدفین رفتگانشان 
فرانسوی  روستائیان  اکثر  زمان،  آن   در  می کردند.  وصف  را  خوبی هایشان 
بودند، درحالی که اکثریت اعضای باشگاه گلف،را انگیسی ها تشکیل می دادند.

فرانسوا لوگو که در آن زمان کودکی بیش نبود، تنها می توانست از میان 
ردیف درختان بلندی که در حاشیه ی مسیری سبزرنگ قد کشیده بودند، 

نمایی از آن زمین گلف خصوصی را ببینند.
آن  در  می آورد: »عضویت  یاد  به  اینگونه  را  دوران  این  از  او خاطره اش 
اما  قدیمی  رفتم؛  آنجا  به  چندباری  بعدها  بود.  رؤیا  شبیه  چیزی  باشگاه 
همچنان زیبا بود. بودن در آنجا یکی از رؤیاهای من بود. قبل از )راه اندازی( 

خط هوایی »ترانزات« )Air Transat( مرد ثروتمندی نبودم.«
اکنون، لوگو در سن 61 سالگی مردی ثروتمند و قدرتمندترین سیاستمدار 
کبک است. او اول اکتبر و پس از گذشت هفت سال از تأسیس حزبش، با 

کنارزدن لیبرال ها به نخست وزیری رسید.
لوگو پیش از آنکه در سال 1998 و به عنوان نماینده ای از حزب پارتی 
او در  کبکوآ وارد عرضه سیاست استانی شود، میلیونری خودساخته بود. 
کودکی  برای  داشت.  دالر  میلیون  ده  ارزش  به  خالصی  دارایی  زمان  آن 
در  شغلش  اولین  و  می کرد  زندگی  دو-بولوویو  سنت-آن  خیابان  در  که 
چهارده سالگی تحویل شیر به ساکنان 
بود،  بیکنزفیلد  و  بیدرف  سن ویل، 

دارایی بدی به نظر نمی رسد.
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لوگو ساعت پنج صبح برای شروع کارش از خواب بیدار می شد تا شیر 
صبحانه را اول وقت به ساکنان انگلیسی حاشیۀ دریاچه برساند. این 
شغل به او اهمیت سخت کوشی و صرفه جویی را آموخت؛ مهارت هایی 
به  به خوبی  ترانزات«  »ایر  راه اندازی  و  بعدها در شغل حسابداری  که 

کارش آمد.
او، گرچه، یکی از اعضای مجلس ملی در حوزه ی انتخاباتی لسمپسیون 
را خانۀ خود  اما همچنان وست آیلند  است  مونترال  در شمال شرقی 

می داند.
لوگو که از دو فرزند دیگر خانواده کوچکتر است، وقتی که پدرش، 
لوسین لوگو در سال 1984 و در سن 59 سالگی درگذشت، هنوز با 

خانواده اش زندگی می کرد.
پدر لوگو که رئیس اداره ی پست بود، آن قدر زنده نماند تا میلیونرشدن 
پسر تاجرش یا رسیدن وی به باالترین منصب انتخاباتی در استان را 

ببیند.
او نداشت و خود را درگیر  با  پدر لوگو رابطه ی گرم و صمیمانه ای 
بود. فرانسوا مسلماً  انجمن های محلی هاکی و بیس بال کرده  اداره ی 
بهترین بازیکن آن منطقه نبود و درعوض، انرژی خود را صرف پیشرفت 

تحصیلی اش می کرد.
کار  صندوقدار  عنوان  به  ای اند پی  در  آخرهفته ها  پائولین،  مادرش، 
تکالیف  درمورد  او  کند.  جور  را  خانه  دخل وخرج  بتواند  تا  می کرد 
مدرسه بسیار سخت گیر بود و فرانسوا که در دبیرستان، خود را جدی 

نشان داده بود، اکثر شب ها را به درس خواندن می گذراند.
خانواده ی لوگو شنبه شب ها دور هم جمع می شدند تا پیتزایی بخورند 
و برنامه ی »شب هاکی« را با صدای گوینده ی افسانه ای، رنه لوکاوالییر، 

تماشا کنند.
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پس  از اینکه لوگو کارش را به عنوان حسابدار در مونترال آغاز کرد، 
روزی پدرش را با خود به مسابقه ی هاکی »مونترال کانادیینز« در 
اولدفروم برد؛ واین گرتزکی و ادمونتون اویلرز نیز در بین تماشاچیان 
آن بازی بودند. فرانسوا پول بلیط مسابقه را پرداخت تا پدرش به 

او افتخار کند.
برای  پدربودن  که  می گوید  لوگو  فراسوآ  همسر  بِِری،  ایزابل 
شوهرش از همه چیز مهمتر است. او رابطه ی بسیار صمیمی با دو 
پسرش، خاویر و ویکتور، دارد و به ابراز عشق و عالقه ی مستقیم به 

آنها اهمیت می دهد. 
فعالیت  )دوران  متعهد  تجزیه طلب  یک  از  زیرکانه  لوگو  گرچه، 
سیاسی و وزارت در پارتی کبکوآ( به یک فدرالیست غیرمتعهد در 
حزب »ائتالف آینده ی کبک« تبدیل شد، اما همچنان معمایی برای 
استقالل طلبان و فدرالیست ها باقی مانده است. مخالفانش، ازجمله، 
نخست وزیِر درحال خروج از قدرت، یعنی فیلیپ کویارد معتقدند 

که دلبستگی او به کانادا از سر آسودگی است نه اعتقاد.
براساس  وی  سیاسی  اصالحات  که  می کرد  اظهار  اینگونه  لوگو 
دیدگاه عمل گرایی اقتصاد ملی تنظیم شده اند و بی ثمربودن فروش 
استقالل به نسل جوان کبک که در دوران پس از الیحۀ 101 بزرگ 
آن  در  نیز  بوده اند  بی اعتنا  شکایت  سیاست  به  نسبت  و  شده اند 

دخیل بوده است.
روستای  میالدی،  هفتاد  و  شصت  دهه ی  آشوب های  درطی 
دو  از  تجسمی  بود،  بزرگ شده  آن  در  لوگو  که  بِلوو  دو  سنت آن 
انشعاب کبک بود: انگلیسی ها و فرانسوی ها؛ که غالباً در کنار هم اما 

جدا از هم زندگی می کردند.
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از  مجموعه ای  میان  در  سنت-الیزابت  خیابان  در  لوگو  منزل 
از  کمی  فاصله ی  که  بود  جاگرفته  سنت-آن  باریک  خیابان های 
دانشگاه  مک دونالد  کالج  و  ابوت  جان  کالج  پراکنده ی  محوطه های 
انگلیسی  برتری مؤسسات  این دو کالج سمبل های  مک گیل داشت؛ 

کبک هستند.
همه جا نمادهایی از موفقیت دولت فدرال دیده می شد. در خیابانی 
که  فرانسوی زبان محل تحصیل لوگو یعنی مدرسه ی سنت جورج در 
و  سنت آن  کهنه سربازان  بیمارستان  ساختمان  داشت،  قرار  سن ویل 
مرکز سالمت ارتش فدرال برای سربازان جنگی نیز خودنمایی می کرد.

خیابان سنت آن به معنای واقعی کلمه با مؤسسات انگلیسی زبان و 
فدرال احاطه شده بود. حتی پل  های سنت آن که محل عبور قایق ها 
در بخش غربی مونترال بودند، در تملک دولت فدرال قرار داشتند؛ اما 
مرکز روستای سنت آن از فروشگاه دائوس در امتداد خیابان سنت آن، 

همچنان در اختیار فرانسوی ها بود.
او به یاد می آورد که: »وقتی جوان بودم، تنها روستای فرانسوی زبان 

در سنت آن پوئن کلر، روستای ما بود؛ همین.«
»شاید تعداد کمی فرانسوی زبان هم در سنت-جنوریو وجود داشت؛ 
اما بقیه همه انگلیسی بودند. حاال همه چیز تغییر کرده. مردم، همه 
البته که من دوستان بسیار زیادی در میان  با هم زندگی می کنند. 
افتخار  ساخته ایم،  هرآنچه  و  کبکی بودن  به  آنها  و  دارم  انگلیسی ها 

می کنند.«
لوگو می گفت که در آن زمان تنش در میان فرانسوی ها و انگلیسی ها 

مسئله ای عادی بود.
»در سنت آن، ما منطقۀ کوچک فرانسوی زبانی بودیم که زمستان ها 
تیم های  با  بیس بال  مسابقات  در  تابستان ها  و  هاکی  مسابقات  در 
بِی دورفه و بیکنزفیلد رقابت می کردیم؛ این مسابقات شبیه رقابت بین 

فرانسه و انگلیس بود.«
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لوگو به قدر کافی زبان انگلیسی را می دانست؛ اما به آن مسلط نبود.
همسرش ایزابل بِِری که زبان انگلیسی را در دهۀ هشتاد در تورنتو آموخته 
بود، می گفت که از تسلط نسبی لوگو به انگلیسی متحیر مانده بود و این 

سوال را همیشه می پرسید که: »چطور ممکن است؟«
سریال های  تماشای  با  را  انگلیسی  زبان  شوهرش  که  می گفت  بِری 

تلویزیونی مانند »بی شرم« و »داستان های پیشخدمت« یادگرفته است.
از  یکی  به واسطه ی  ایزابل  و  فرانسوا  که  وقتی  پیش،  بیست وهشت سال 

دوستانشان با هم آشنا شدند، مواضع سیاسی کاماًل متضادی داشتند.
ایزابل خاطرنشان کرد: »او طرفدار پارتی کبکوآ بود؛ درحالی که من فردی 
فدرالیست بودم که در النگِوی بزرگ شده بودم. آن منطقه، محیطی مناسب 

برای ترویج استقالل طلبی بود«
اما گذار سیاسی لوگو از حزب پارتی کبکوآ به حزب ائتالف کبک منجر 

به سعادت او هم به لحاظ سیاسی و هم در ازدواجش شد.
لوگو به شوخی گفت: »28 سال پیش، وقتی با او )ایزابل( ازدواج کردم، 
بودم،  کبکوآ  پارتی  جزو  من  اینکه  از  و  هست  هم  هنوز  بود؛  فدرالیست 
است.  موافق  کبک«  آیندۀ  »ائتالف  حزب  با  کاماًل  حاال  اما  بود؛  ناراحت 
هستند؛  دوزبانه  کاماًل  اکنون  جوان  انگلیسی های  که  می دانید  همچنین 
برعکس نسل قبلی شان که تقریباً نیم قرن پیش در امتداد دریاچه زندگی 

می کردند و من برایشان شیر می بردم.«
او ادامه می دهد: »درست است، زبان و قانون اساسی )کبک( دیگر برای 
شغل  فقط  آن ها  ندارد.  اهمیتی  برایشان  نیست.  مهمی  مسئله ی  جوانان 
خوب و خدمات مناسب می خواهند؛ همین! اکثر ساکنان وست آیلند دوزبانه 

هستند.«
و در انتها با خنده تأکید می کند: »آنها از ازل فدرالیست بوده اند؛ ازجمله 

همسر خودم.«
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موضوع گرمایش زمین و گازهای گلخانه ای سایه سیاهی 
بر روی چشم انداز آینده در حوزه محیط زیست، اقتصاد وسیاست افکنده 
هم پیمان  پاریس  توافقنامه  طی   2015 سال  در  جهان  کشورهای  است. 
شدند که میزان تولید گاز گلخانه ای را کاهش دهند؛ ولی هنوز موفقیت 
چشمگیری در این خصوص به دست نیاورده اند. ایاالت متحده چشم بر 
هشدارهای نگران کننده افزایش دمای زمین بسته است و بعد از سه سال 
از این توافنامه خارج شده است و چشم انداز پیش رو چندان امیدوار کننده 

نیست.
 17 میان  در  کانادا  شد،  منتشر   2010 سال  در  که  گزارشی  براساس 
کشور توسعه یافته جهان بعد از استرالیا و آمریکا بزرگترین تولید کننده 
کانادایی  شهروند  هر  ازای  به  گزارش  این  اساس  بر  بود.  دی اکسیدکربن 
20/3 تن کربن در سال وارد جو زمین می شد که بسیار باالتر از میانگین 
این 17 کشور)12/5 تن در سال( است. صنعت تولید نفت و گاز و حمل و 

نقل مهم ترین عامالن تولید دی اکسید کربن در کانادا هستند. 
با اینکه در طرح سبزتر کردن دولت کانادا، تمام تالش ها بر کاهش میزان 
دی اکسید کربن متمرکز است ولی همچنان میزان تولید این گاز در کانادا 
با اهداف دولت فاصله زیادی دارد. آمارها نشان می دهد که کاهش کوچکی 

که در سال 2016 رخ داده است نیز چندان چشمگیر نبوده است. 

توسعه برمبنای شادی ملی
اثر بزرگ کشوری کوچک برای پاک کردن رد پای کربن

زینب یوسف زاده

بع
من

˂
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در حالی که همه کشورهای جهان درتالشند که روش هایی را اجرایی کنند 
که در کنارحفظ روند توسعه شان، میزان دی اکسیدکربن خود را نیز بر اساس 
توافق پاریس کم کنند، کشور کوچکی در آسیای جنوبی مدل بسیار متفاوتی 
را عملیاتی کرده است که آن را تبدیل به سبزترین کشور جهان با تولید منفی 

دی اکسید کربن نموده است.

بوتان الگویی برای جهان 
در کناردامنه شرقی کوه های هیمالیا جایی میان دو کشور ُکهن و پرجمعیت 
هند و چین، کشوری به نام بوتان وجود دارد که روش حکمرانی اش جهان 
به  را  کشورش  توسعه  مدل  که  زمانی  از  بوتان  است.  کرده  زده  شگفت  را 
جای GDP تولید ناخالص داخلی  )Gross Domestic Product( ، با معیار 
 )Gross National Happiness( شادی ناخالص ملی GNH جدیدی به نام
اندازه گیری می کند توانسته است که یک امر به ظاهر ناممکن را ممکن گرداند.

ارزش پولی مجموع کاالها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یک کشور 
در یک سال مشخص، GDP نام دارد. این معیار در نیمه دوم قرن هفده توسط 
William Petty ابداع شد و پس از تغییراتی از سال 1944 اصلی ترین معیار 
اندازه گیری پیشرفت اقتصادی یک کشور گردید. همچنین از سال 1991 این 
عدد در آمریکا و سپس در اکثر قریب به اتفاق کشورها به عنوان معیار توسعه 
ملی و پیشرفت در جهان پذیرفته شد و شاخص مقایسه موفقیت کشورها قرار 

گرفت.
GDP همانطور که از تعریفش پیداست، با تولید هر چه بیشتر رابطه مستقیم 
دارد. برای تولید هر چه بیشتر نیاز به مصرف هر چه بیشتر هست. با افزایش 
تولید و مصرف، منابع طبیعی محدود جهان نیز با سرعت بیشتر و در مقادیر 
باالتری مصرف می گردند، سوخت بیشتری برای به حرکت درآوردن فرآیندهای 
تولیدی و حمل و نقل می سوزد و روز به روز بر میزان دی اکسیدکربن جهان 
اضافه می شود. این خواست نامحدود برای توسعه بر مبنای تولید، در سیاره 
به مساله بسیار  را  انسانی  ای که منابع، فضا و هوایش محدود است جامعه 
ناچاری  این  درمیان  اما  است.  کرده  مبتال  اقلیم  تغییرات  نام  به  پیچیده ای 

جهانی، کشور بوتان برای توسعه راه دیگری یافته است.

گراف مربوط به آمار تولید دی اکسید کربن کاناد ˂
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بوتان چگونه تغییر را آغاز نمود؟
Jigme Singye Wangchuck ، آخرین پادشاه کشور بوتان، در سال 1972 
در سن  شانزده سالگی بعد از مرگ پدر، تاجگذاری کرد. او وقتی می خواست 
فلسفه ای برای حکمرانی خود بیافریند، با بررسی روند پیشرفت کشورها به 
این نتیجه رسید که توسعه بر مبنای تولید، عالوه بر آسیب شدیدی که به 
محیط زیست و فرهنگ یک منطقه وارد می کند، فقط برای تعداد کمی از 
حاشیه  به  را  بسیاری  انسان های  عوض  در  و  می آورد  ارمغان  به  رفاه  مردم 
می راند و به کام فقر و عدم رضایت از زندگی می کشاند. بنابراین تصمیم گرفت 
که اساس حکومتش را بر معیاری استوار کند که بتواند توسعه کشورش را با 

میزان شادی شهروندانش اندازه گیری نماید. 
پادشاه جوان معتقد بود که باید میزان درآمد ملی با میزان بهروزی روانی 
شهروندان برابری کند. در واقع درآمدی که باعث افزایش شادی نشود بیهوده 
خواهد بود. بنابراین ثروتی که در یک کشور تولید می شود باید توسط حکمرانان، 
برای سالمتی، آموزش و افزایش استانداردهای زندگی شهروندان مصرف شود؛ 
چرا که مردمی که سالم هستند، برای آینده خود برنامه روشنی دارند، امنیت 
را تجربه می کنند، درآمد مناسب دارند، سرپناه دارند و از زمانشان به خوبی 
استفاده می کنند، شاد خواهند زیست. همچنین مردمی که فرصت مناسبی 
برای بودن با یکدیگر و سهیم شدن تجربیاتشان دارند، در قعالیتهای فرهنگی 
مشارکت می کنند و مراسم باستانی و مذهبی اشان را برگزار می کنند، احساس 
برآورده شدن  به کشورشان خواهند داشت.   باالتری نسبت  اجتماعی  تعلق 
این موارد باعث خواهد شد که شهروندان یک کشور، بدون آنکه زیر کوهی از 

تکنولوژیهای رنگارنگ دفن گردند، خوشبختی بیشتری را تجربه کنند.
از آنجا که پادشاه بوتان در توسعه مفهوم شادی ملی به این نتیجه رسیده 
بود که زندگی ساده زیستانه و غیر مصرفی، شادی را به همراه خواهد داشت 
را  خود  گذاشت،  کنار  را  پادشاهی  برق  و  زرق  پر  زندگی   2006 سال  در 
بازنشسته اعالم کرد و  قدرت را به مردم سپرد. در سال 2008 اولین انتخابات 
بوتان برگزار شد و نظام جدید پارلمانی بوتان آغاز به کار کرد. حکومت تازه 
به یک منطقه کربن خنثی  را  ابتدا قول داد که کشورش  از همان  تاسیس 

تبدیل کند و بر پایه توسعه پایدار و حکمرانی خوب پیش رود. 

Bhutan. Photo via Let’s Travel Somewher
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در کشور بوتان چه می گذرد؟
بر  توسعه  در  است،  استوار  بیشتر  درآمد  و  تولید  بر  که   GDP برخالف 
مبنای GNH شادی و بهروزی شهروندان معیار عمل است. در این مدل 
با گسترش  رایگان است و هزینه آن  و درمان کامال  آموزش  توسعه،  از 
سبک ساده زیستی، احیای سنت های بومی و مدیریت صرفه جویانه منابع 
طبیعی تأمین می شود. شهروندان بوتان به لباس محلی، مراسم بومی و به 

محیط طبیعی زیست  خود تعلق و توجه بسیاری دارند. 
برای  غوغای کشورها  میان  در  کپنهاک  کنفرانس  در  در سال 2009 
اولین کشوری  متهم جلوه دادن یکدیگر در موضوع گازهای گلخانه ای، 
که اعالم آمادگی کرد تا دی اکسید کربن خود را کاهش دهد، بوتان بود. 
آن ها طی یک برنامه ملی زباله های موجود در فضاهای طبیعی کشورشان 
را جمع آوری کردند. برنامه ملی بعدی مردم بوتان گسترش فضای سبز 
بوسیله درختکاری عمومی بود.  آن ها تعهد کرده بودند که حداقل 60 

درصد از زمین کشورشان را جنگل کاری کنند. 
حفاظت از منابع طبیعی در ابتدای راه نیاز به هزینه باالیی داشت. به 
نام  با  برنامه جذب سرمایه گذاری 15 ساله  بوتان  همین منظور دولت 
Bhutan For Life را پیش برد تا بتواند زیرساختهای حفاظت از محیط 

زیست خود را تکمیل نماید. 
است.  جنگل  بوتان  کشور  مساحت  از  درصد   71 حاضر  حال  در 
شهروندان بوتان پارک ها و مناطق حفاظت شده جنگلی شان را از شکار، 
معدن کاری و آلوده شدن محافظت می کنند . این سرزمین های جنگلی 
توسط راهروهایی سبز به یکدیگر متصل هستند تا گونه های حیوانی در 
امنیت بتوانند در تمام نقاط اقلیمی کشورشان تردد کنند. آنها با داشتن 
پنج میلیون هکتار مساحت جنگلی یکی از ده کشور برتر در تنوع زیستی 

هستند. 
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تسهیالت دولت سبز بوتان
در حال حاضر مردم کشور بوتان از الکتریسیته رایگانی بهره می برند که 
از طریق نیروی آب بدست می آید. الکتریسیته رایگان از سوزاندن چوب 
به عنوان سوخت جلوگیری می کند. همچنین الکتریسیته تولید شده از 
انرژی پاک به کشورهای چین و هند نیز صادر می شود و در صرفه جویی 
سوخت های فسیلی و کاهش دی اکسیدکربن در این کشورها نیز نقش ایفا 

می کند.
از  الکتریکی  اتومبیل های  از  استفاده  برای  بوتان  کشور  شهروندان 
سوخت های  مصرف  کار  این  با  و  می شوند  مند  بهره  دولتی  تسهیالت 

فسیلی و گازهای گلخانه ای را کاهش می دهند.
روشنایی،  سیستم های  از  حاصل  حرارت  کاهش  جهت  در  همچنین 
استفاده از المپهای ال ای دی شامل یارانه های دولتی می شود. این المپها 
بهره وری باالتری نسبت به المپهای معمولی و فلوروسنت دارند و میزان 

بسیار کمتری از الکتریسیته در آنها تبدیل به حرارت می شود.
امروزه کشور بوتان نه تنها به تعهد خود بر مبنای توافقنامه های کپنهاک 
و پاریس برای کاهش گاز دی اکسید کربن عمل نموده است بلکه با حذف 
اولین کشور کربن منفی و  از تولید آن،  برابر بیش  دی اکسید کربن سه 
سبزترین کشور جهان است. کشور کوچک بوتان با تمام تالشی که برای 
هماهنگی با طبیعت کرده است، از طریق سیل های حاصل از آب شدن 
یخچال های طبیعی کوههای هیمالیا، قربانی تغییرات اقلیم است. به همین 
علت کشور بوتان سعی دارد تا توجه جهان را به تغییر دیدگاه در مورد 

توسعه جلب کند.
کار ارزشمند کشور بوتان آن است که مثال نقضی برای تمام ادعاهایی 
است که می گویند تغییر نظام اقتصادی و تولید محور جهان امکان پذیر 
از مرحله مذاکرات و توافقنامه هایی که در  با گذشتن  نیست. این کشور 
مرحله حرف مانده اند، دست به کار شده است و الگوی شگفت انگیزی را 
به مردم جهان هدیه کرده است. الگویی که می تواند روزنه امیدی برای 

حفظ محیط زیست برای نسل های آینده باشد.

بع
من

˂
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مداد 
را در

رسانه های اجتماعی
دنبال کنید!

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


 Medic Tap نام  به  جدیدی  پزشکی  اپلیکشن 
صورت  به  می توانند  مونترالی ها  آن  کمک  به  که  است  شده  معرفی 
رایگان سواالت پزشکی خود را مطرح کرده و ظرف 48 ساعت پاسخ 
خود را از متخصصان دریافت کرده یا وقت مالقات الزم را ثبت کنند. 
دیگر نیازی به انتظارهای طوالنی چند روزه در بیمارستان ها و مراکز 
این  از طریق  نیست. شما  پزشکی  اورژانسی  غیر  موارد  برای  پزشکی 
آلرژی، متخصصین  به یک دکتر خانوادگی و حتی متخصصین  اپ،  
پوست و رادیولوژی دسترسی خواهید داشت. موضوعات دندان پزشکی، 
از  ولی  شده اند،  ثبت  اپلیکیشن  این  در  نیز  روانشناسی  و  اورتوپدی 
تمامی  می کند،  را سپری  خود  ابتدایی  دوران  برنامه  این  که  آنجایی 

موضوعات پزشکی در آن توسعه نیافته اند.
از زمان راه اندازی فاز آزمایشی این اپلیکیشن در ماه آوریل، بیش از 
صد هزار قرار پزشکی برنامه ریزی شده است و در حال حاضر حدود 
60 مورد از تاسیسات بخش عمومی و خصوصی در ناحیه مونترال مورد 

استفاده قرار گرفته است.

َاپی برای ارتباط پزشکان 
و بیماران 

امیرحسین عبدلی ناصر

Medic Tap
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و  جراح   ،Tsafrir Vanounou دکتر   ،Medic Tap عامل  مدیر 
متخصص سرطان در بیمارستان یهودیان مونترال، امیدوار است نهایت 
از مردم می خواهد  خدمات خود در سراسر کبک را گسترش دهد و 
توسط پزشک یا کلنیک ها در این اپلیکیشن درخواست ثبت نام کنند 

تا Medic Tap را توسعه دهد.
دکتر Vanounou می گوید: »دلیلی وجود ندارد که چرا یک بیمار 
پزشک  با  اپلیکیشن  توسط  تاکسی  درخواست  راحتی  به  نمی تواند 
مالقات کند.« امروزه فن آوری به ما این امکان را می دهد که بازه زمانی 
به  رایگان  را  سرویس  این  و  دهیم  گسترش  را  پزشکان  دسترس  در 

بیماران عرضه کنیم.

چگونگی کار این اپلیکیشن
ویزیت  هزینه  از  درصد  مبلغ 10  کنسلی  در صورت  کیلنیک ها  اکثر 
و درمان را از بیمار دریافت می کنند و طبق آماری که مجله مونترال 
کردن  کنسل  به  مجبور  آن ها  از  یکی  بیمار  ده  هر  از  کرده،  منتشر 
ویزیتشان به هر دلیلی می شوند. در نتیجه با استفاده از این اپلیکیشن 
از لحاظ زمانی هم به نفع  می توانند جلوی این مشکل را بگیرند که 

بیماران است و هم به نفع پزشکان.
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با این حال، کیلنیک ها برای نصب اپلیکیشن باید مبلغی را ماهانه بپردازند 
تا سهمیه زمان های موجود را ثبت کند. در نهایت تمامی داده ها جمع آوری 
می شوند و Medical Tap به صورت اس ام اس یا ایمیل زمان های موجود را 

به کاربران اطالع می دهد.
با توجه به گفته های دکتر Vanounou، اکثر کیلنیک ها پس از استفاه 
اپلیکیشن زمان های از دست رفته خود را از هضت درصد به دو  از این 

درصد رسانده اند.
زمانی که در این برنامه ثبت نام می کنید، ابتدا باید بین »پزشک خانوادگی 
روتین«، »مالقات با یک متخصص«، »مالقات اضطراری« یا »تندرستی«، 
که شامل فیزیوتراپی و ماساژ درمانی می شود، یکی را انتخاب کنید. بسته 
به انتخاب خود، باید تاریخ و زمان مورد نظر را درخواست کنید و سپس 
یک کلینیک ویژه یا »هر کلینیکی« را انتخاب کنید. در صورت دیدار یک 
متخصص، باید درخواست پزشکی یا درخواست مشاوره اورژانسی کنید، 
آن ها باید یک عکس از عالیم مشاهده  شده خود را برای سرعت بخشیدن 

به روند درمان دانلود کنند.
این اپلیکیشن در App Store و Google Play در دسترس است.
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گوگل آخرین گوشی تلفن همراه خود به نام گوگل پیکسل 3 را وارد 
بازار کرده است. گوشی تلفنی سازگار با سیستم عامل اندروید و نمایشی 

از چشم انداز گوکل در دنیای گوشی های همراه. 
بهترین  گوشی  این  حاظر  حال  در   Google Pixel 3 موبایل  گوشی 
دوربین را میان رقبای خود دارد و با ابعاد مناسب و خوش دستی که دارد 

نیاز خیلی از کاربران را جوابگو است.
در نظر بگیرید گوشی Google Pixel 2 که یک سال از عمرش می گذرد 
یکی از قوی ترین دوربین های حال حاضر بازار موبایل را دارد و حال مدل 
دوربین  با  می آید  به حساب  گوگل  که عضو جدید گوشی های   Pixel 3

بهینه شده و به روزتری در اختیار کاربران قرار گرفته است.

پیکسل 3 : نمایش توانایی ها 
اندروید از سوی گوگل

مداد بررسی می کند:
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 OLED صفحه نمایش این گوشی قدرتمند مجهز به تکنولوژی 
خواهد  نگه  راضی  کامال  را  شما   18:9 تصویر  نسبت  با  و  است 
گوشی  این  نمایش  صفحه  تکنولوژی  بدانید  است  جالب  داشت. 

حاصل همکاری گوگل با کمپانی LG است. 
ولی یکی از مشکالت جدی این گوشی باتری ضعیف آن است. 
آزمایشاتی که روی این گوشی به عمل آمده است، نشان می دهد 
با گرفتن 100 عکس با کیفیت ظرف دو ساعت باتری گوشی به 
سرعت خالی می شود که خبری خوبی برای گوشی های این نسل 
به حساب نمی آید. از طرفی شما حق انتخاب بین دو نسخه 64 و 
 MicroSD 128 گیگابایت را بیشتر ندارید و با توجه به نبود حافظه
در این مدل، حجم محدود حافظه برخی از کاربران را ناامید کرده 
است. با اینکه این مدل از دوربین بسیار خوبی برخوردار است ولی 
 LG گزینه های عکاسی که در اپلیکیشن گوشی های سامسونگ و 
مدل  این  در  همچنین  ندارد.  وجود  گوشی  این  در  است  موجود 

خبری از جک هدفون نیست.
قیمت این گوشی حدود 799 دالر آمریکا برای مدل 64 گیگی 
به  توجه  با  است.  گیگ   128 مدل های  برای  آمریکا  دالر  و890 
گیگی   64 نسخه  آن ها،  بودن  حجیم  و  عکس ها  باالی  کیفیت  
گزینه مناسبی برای خرید این گوشی نیست. البته این گوشی به 
طور  به  می تواند  گوگل  در  کاربری شما  به حساب  اتصال  واسطه 
نامحدود از عکس های شما پشتیبان آنالین تهیه کند تا نگران پر 

شدن حافظه داخلی از عکس ها نباشید.
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آن  از  یک دست  با  راحتی  به  که  می دهد  اجازه  گوشی  این  ابعاد 
این گوشی   XL مدل  از خرید  که  است  دلیلی  این  و  کنید  استفاده 
صرف نظر کنید چرا که مدل XL آن ابعادی به مراتب بزرگتر دارد و 

کار کردن با آن با یک دست کمی سخت به نظر می رسد.
مدل Pixel 3 شاید از لحاظ طراحی شباهت زیادی به مدل قبلی 
آن یعنی Pixel 2 داشته باشد ولی از لحاظ مواد، کامال متفاوت است. 
Gorilla Glass 5 ساخته شده  از جنس  صفحه نمایش این گوشی 
است که بسیار مقاوم است و بدنه آن از آلمینیوم سخت ساخته شده 
 IP68 است. وزن این گوشی حدود 148 گرم است و دارای گواهی
است که می تواند تا عمق یک ونیم متری زیر آب به مدت 30 دقیقه 

دوام بیاورد.
پای«  »شیرینی  اندروید  عامل  همراه سیستم    Google Pixel 3
 8 مرکزی  پردازنده  و  اسنپ دراگون  تراشه  دارای  و  می شود  عرضه 
هسته ای است. پردازنده گرافیکی این گوشی Adreno 630 و دارای 
حافظه داخلی )َرم( چهار گیگابایتی است که در مقابل رقبای خود 

در این نسل کمی ضعیف است.
و  کرد  خواهد  پشتیبانی  نیز  بیسیم  شارژ  از  گوشی  این  همچنین 
بود.  خواهد  فروش  آماده  جداگانه  به صورت   Pixel مخصوص  شارژ 
این گوشی در سه رنگ مشکی، سفید و صورتی به بازار عرضه خواهد 

شد.
جمله  از  مونترال  در  فعال  ارتباطی  شرکت  های  حاظر  حال  در 
اشتراک  طرح های  با  را  گوشی  این  ارائه  ویدیوترون  و  بِل،   ،  Telus

خود عرضه کرده اند.
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از  غیر  کانادا،  در  جوانا  ماری  مصرف  شدن  قانونی  با 
شهروندان و والدین نگران، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ یا »وادا« 
WADA هم با موقعیت پیچیده ای روبرو شده است. حاال که مصرف 
این ماده در چند کشور قانونی است آیا هم چنان باید نام ماری جوانا 
در فهرست مواد ممنوعه برای ورزشکاران باشد یا این آزادی به روی 

آن ها هم آغوش گشوده است؟
از  استفاده  با  همواره  است،  مونترال  در  اصلی اش  مقر  »وادا«که 
مواد مخدر توسط ورزشکاران مبارزه کرده اما در حالی که طرفداران 
ماری جوانا در کانادا آماده لذت بردن از این ماده بدون ترس از زیر 
با چالش هایی بنیادین رو در  این آژانس  پا گذاشتن قانون هستند، 
حشیش  سیگار  کشیدن  از  را  ورزشکاران  حال  به  تا  آن ها  روست. 
 Ross Rebagliati ربالیاتی  راس  ولی  کرده اند  منع  جوانا  ماری  و 
ورزشکار رشته اسنوبورد که مدال طالی المپیکش را به خاطر استفاده 
از مواد مخدر از دست داده می گوید »وادا« باید رویکرد خودش را 
عوض کند. او که سال 1998 قهرمان المپیک شد اما مصرف ماری 
جوانا او را از مدالش محروم کرد معتقد است: »فکر کنم االن دیگر 
وقتش رسیده است. اگر ورزشکاران اجازه دارند که از الکل و تنباکو 
استفاده کنند پس بگذاریم علف هم بکشند. بین این سه قلم اتفاقا 

این از همه بیشتر برای شما خوب است.«

هدی حسینی 

ماری جوانا
 ماده ممنوعه ای که قانونی شد!

ماری جوانا و چالش های پیش روی آژانس جهانی 
مبارزه با دوپینگ
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مدالی که پس داده شد
)شاهدانه(   cannabis ربالیاتی 47 ساله صاحب یک کمپانی 
از جمله  است که محصوالتی در همین زمینه تولید می کند؛ 
برای  استفاده  قابل  جوانا  ماری  عصاره  که   Cannabidiol
المللی  بین  کمیته   1998 سال  در  است.  پزشکی  مصارف 
وارد  را  اسنوبوردینگ  جوان،  تماشاگران  جلب  برای  المپیک 
هم  مدال  اولین  و  کرد  ژاپن  در  ناگانو  زمستانی  بازی های 
شاهدانه   مصرف  نشانه های  که  بعدا  اما  شد.  ربالیاتی  نصیب 
مدال  این  شد  پیدا  بودند  گرفته  او  از  که  آزمایش هایی  در 
از وی پس گرفتند. آن موقع اسم ماری جوانا در فهرست  را 
مواد ممنوعه نبود: »مدال من تنها مدال تاریخ المپیک است 
وقتی  که  بوده  جالب  برایم  همیشه  است.  داده شده  پس  که 
نبود  المپیک شرکت کردم شاهدانه جز مواد ممنوعه  من در 
برای همین است که اجازه دادند مدالم را نگه دارم.« اما حاال 
شاهدانه در لیست ممنوعه ها قرار گرفته. ربالیاتی در مصاحبه 
اش با »سی بی سی« افزود:»سالمندان ما سال ها است که از 
دارو ها استفاده کرده اند اما از امروز دسترسی به منابعی دارند 

که سالم تر و در برخی موارد اثربخش تر هم هست.«
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»وادا« بر سر دو راهی
شاهدانه همیشه یک معضل برای »وادا« بوده. در سال 2013 این 
هر  در  گرم  نانو   15 از  را  شاهدانه  مجاز  غیر  میزان  آژانس سقف 
میلیلیتر ادرار به 150 نانو گرم افزایش داد. این آژانس اخیرا هم 
اعالم کرده که قانونی شدن یک ماده در یک یا چند کشور به معنی 
حتمی شدن ورود آن ماده به لیست ماده های مجاز نیست و گفت 
و گویی برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت شاهدانه در فهرست 

مواد ممنوعه »وادا« صورت نگرفته است. 

نگرانی مسئوالن لیگ های ورزشی در آمریکای شمالی
مسئوالن هفت فرانشیز لیگ ملی هاکی در سراسر کانادا و همین طور 
مدیران ورزش تورنتو که خانه تیم بیسبال »بلو جیز« است، همین 
طور مسئوالن باشگاه بسکتبال تورنتو رپترز همگی از بابت اثراتی 
که قانونی شدن ماری جوانا می تواند روی ورزش بگذارد ابراز نگرانی 

کرده اند.
و   NBA( امریکای شمالی  در  ورزشی  مهم  های  لیگ  در همه   
MLB, NFL . NHL ( از ورزشکاران مرتب آزمایش دوپینگ گرفته 
فوتبال آمریکایی  NFL )لیگ ملی  ربیاتی گفته: »در  اما  می شود. 
از  برای درمان آسیب هایی که به سر ورزشکاران وارد می شود   )
ماری جوانا استفاده شده و هر چه می گذرد ورزشکاران بیشتری به 
استفاده از این ماده روی می آورند تا اسیر استفاده از مسکن های 

رنگارنگ نشوند.«
حال باید دید پس از قانونی شدن استفاده از ماری جوانا در کانادا 
و بسیاری از ایاالت های آمریکا این آژانس آیا در سیاست های خود 

تجدید نظر خواهد کرد یا خیر.
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آمریکای  بومیان  قبایل  از  یکی  در 
شمالی دختر جوان زیبایی زندگی می کرد. جنگجوهای بسیاری 

عاشقش بودند، اّما او به هیچ کدام از آنها پاسخ نمی داد.
که  زیبا(  )مرِد  بَُمن  نام  به  بود  جوانی  مرد  قبیله  همان  در 
بسیار  هم  خودش  و  داشت  تن  بر  قشنگ  لباس های  همیشه 
خوش قیافه بود. پس هنگامی که عاشق دختر جوان شد مطمئن 
اّما وقتی به دیدنش رفت،  بود که دختر هم عاشقش می شود، 
دختر به حرف هایش گوش نکرد و وقتی خواست دختر را مجبور 

کند که حرف هایش را بشنود دختر دستش 
را به نشانه اهانت تکان داد و او را از 

باعث  رفتار دختر  این  راند.  خود 
تحقیرش شد. تماِم دوستانش 

باعث  و  خندیدند  او  به 
عصبانی  که  شدند 

بشود و به چادرش 
روی  و  برگردد 

دراز  زمین 
بکشد. 

ترجمه: گلرنگ درویشیان 

موویس
داستان های عامیانه بومیان آمریکا 

زیر آسمان های جهانبامداد شماره 2۷/۳0 مهر ۱۳۹۷/ 46



چندین هفته سپری شد و او لب به غذا نزد. پدر و مادر و دوستانش 
از او خواستند که از جایش بلند شود اّما او قبول نکرد.

زماِن کوچ قبیله فرا رسید چون آن ها تنها برای شکار به آنجا آمده 
بودند و همیشه هنگاِم تابستان به دهکده شان باز می گشتند. از بَُمن 
خواستند که همراهشان بیاید؛ اّما او باز هم از جایش تکان نخورد. 
پس آنها چادر را بلند کردند و بَُمن را تنها در رختِ خوابش رها کردند.

روِز بعد، بَُمن که برای انتقام گرفتن از دختِر جوان فکِر محشری به 
ذهنش رسیده بود از جایش بلند شد. روحی را می شناخت که اگر از 

او خواهش می کرد حتماً کمکش می کرد.
که  پَرهایی  و   کهنه  مهره های  و  داشت  رنگی  لباِس  هرچه  پس 
روی زمین افتاده بودند را جمع کرد. بیشترشان خیلی کثیف بودند 
را یک جا  تمامشان  بودند.  برف خیس شده  به خاطِر  برخی هم  و 

ُکّپه کرد و به کمِک روح کاری کرد که همه شان تمیز به نظر 
برسند. سپس از  بعضی  از آشغال ها کفش های منجوق کاری 
شده شلوار و ُکت درست کرد. سپس سربندی که یک پَر 
جلوی پیشانی اش چسبانده بود درست کرد و بعد مقداری 

با  را  لباس ها  باقی  و  کفش ها  و  برداشت  الی  و  ِگل  و  برف 
آن ها پُر کرد. روح آنچه پسِر جوان ساخته بود را به یک مرد تبدیل 
کرد- به یک جنگجوی خوش چهره که نامش را موویس گذاشتند. 
بَُمن بالفاصله مرد را به دهکده، همان جایی که دختِر جوان زندگی 

می کرد، بُرد.
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به  را  او  و  کرد  استقبال  موویس  از  گرمی  به  قبیله  رئیِس 
زیبایی  لباس های   آن چنان  موویس  کرد.  دعوت  خانه اش 
پوشیده بود و با غرور رفتار می کرد که دختِر جوان عاشقش 
موویس  امّا  بنشیند.  آتش  کنار  تا  خواست  او  از  رئیس  شد. 
آب  را  برف  گرما  چون  بنشیند  آنجا  زیادی  مّدِت  نتوانست 
ُکّپه لباس کهنه.  می کرد و خیلی زود تیدیل می شد به یک 
از آتش  نشاند و آن قدر  بین خودش و آتش  را  پس پسرکی 

فاصله گرفت تا نزدیِک در رسید.
سپس رئیس از او خواهش کرد که روی صندلی مخصوِص 
جوان  دختر  با  دیگر  موویس  که  یعنی  این  و  بنشیند  داماد 
ازدواج کرده بود. هنگاِم عصر موویس گفت که باید برود چون 
سفری طوالنی در پیش داشت. اّما دختر آن قدر پافشاری کرد 
که موویس از بَُمن پرسید که چه کار باید بکند. بَُمن پاسخ 

داد: »بگذار همراهت بیاید. برایش درِس خوبی خواهد بود.«
آنها کمی بعد به راه افتاند. موویس آن قدر تند راه می رفت 
که دختر مجبور بود بدود تا بتواند به او برسد و خیلی زود از 
راه رفتن خسته شد. اّما موویس باز هم آن قدر تند راه رفت 
که از دهکده بسیار دور شدند. آن دو تمام شب را راه رفتند 
و هنگامی که خورشید طلوع کرد، زن و شوهر کاماًل از دید 
هم  برف  گرم تر می شد  روز  که  همان طور  بودند.  خارج شده 
شروع کرد به آب شدن و لباس های مرد دوباره به لباس های 
ابتدا  جوان  دختر  افتادند.  زمین  روی  و  شدند  تبدیل  کهنه 
بعد  و  را  کفش هایش  کرد، سپس  پیدا  را  مرد  دستکش های 
ُکتش را از روی زمین برداشت. دختر دنبال موویس می گشت 
و صدا می زد: »موویس کجایی؟« اّما هیچ چیز جز لباس های 
کهنه و مهره و پَر که روی زمین پراکنده بود پیدا نمی کرد. 
موویس،  »آه  می زد:  فریاد  و  می رفت  دیگر  دهی  به  ِدهی  از 

موویس کجا رفته ای؟«
دختراِن جواِن دهکده فریادش را به آوازی تبدیل کردند و 
وقتی که دختر از کنارشان عبور می کرد می خواندند. او دیگر 
هرگز موویس را ندید اگرچه سال ها در حالی که فریاد می زد 

»موویس« به جستجویش ادامه داد.
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کیلینیک دندانپزشکی 

ویلری

دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

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

تلفن: 5۱42۷000۷۷

tel:5142700077


واکسنی
برای ویروس پاییزی

از  یکی  هوا  شدن  سردتر  و  پاییز  فصل  شروع  با 
نگرانی های افراد، به  ویژه کسانی که در مناطق سرد زندگی می کنند، 
که  فردی  هر  آنفلوانزاست.  آن،  شدیدتر  نوع  و  سرماخوردگی  به  ابتال 
ابتال به آنفلوانزا داشته باشد، می داند که این  کوچک ترین تجربه ای از 
بیماری گاهی می تواند به تجربه ای ناخوشایند بدل شود. اگر از دسته 
افرادی هستید که به اخبار رسانه ها توجه دارند، حتما درباره افرادی که 
به دلیل این بیماری در بیمارستان بستری شده اند و یا فوت شده اند، 

شنیده اید. اما آیا راهی برای پیشگیری وجود دارد؟
یکی از موثرترین راه های پیشگیری از آنفلوانزا، تزریق واکسن است. 
بیماری  این  از ویروس کشته شده  نوعی   )Flu shot( آنفلوانزا  واکسن 
به بدن تزریق می شود. در سال های اخیر  ایمنی  ایجاد  برای  است که 
شایعاتی از عوارض خطرناک این واکسن و عدم تاثیر بر روی بدن وجود 
دارد. در این مطلب واقعیات علمی مرتبط با این واکسن و لزوم دریافت 

و عوارض جانبی احتمالی آن توضیح داده شده است.

ایمنی واکسن به چه صورت است؟
که  آنفلوانزا  ویروس های  علیه  که  می کند  وادار  را  بدن  واکسن  این 
پیش بینی می شود در فصل سرد پیش رو شایع شوند آنتی بادی تولید 

کند تا بدن برای مواجهه با این ویروس آماده تر باشد. 
واکسنی که برای فصل شیوع 2019-2018 تجویز می شود، در نوع 
 - H3N2 و H1N1- A  چهار ظرفیتی اش شامل ویروس آنفلوانزای نوع
گفته شد  قبال هم  که  همانطور  است.   B آنفلوانزای  ویروس  نوع  دو  و 

مهرنوش اردالن یکتا 
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آنفلوانزایی که پیش بینی شده است،  بر علیه ویروس  تنها  این واکسن 
یا ویروس  از ویروس و  با نوع دیگری  اگر بدن  ایمن می کند و  بدن را 
سرماخوردگی مواجهه داشته باشد اثر چندانی ندارد. پس این که این 
واکسن در ایران به واکسن سرماخوردگی معروف شده است کامال غلط 

است. 

چه کسانی می توانند واکسن بزنند؟
کودکان باالی شش ماه و تمامی افراد بالغ می توانند واکسن را دریافت 
کنند. دو نوع واکسن وجود دارد واکسن داخل بینی )Intra nasal( که 
از طریق بینی به بدن وارد می شود و برای سنین بین 2 تا 59 سال در 
که  تزریقی  نوع  و  است  موثر  باشند،  نداشته  مصرفی  منع  که  صورتی 

معموال به بازو تزریق می شود. 
در  می توانند  ماه  باالی شش  کودکان  تمام  شد  گفته  که  همان طور 
مقابل آنفلوانزا واکسینه شوند. کودکان کمتر از نه سال چنانچه برای بار 
اول است که واکسینه می شوند باید دو دوز واکسن را با فاصله حداقل 
یک ماه دریافت کنند تا موثر باشد. اگر کودک باالی نه سال باشد نیاز به 
دو بار تزریق نیست و یک بار برای یک سال کافی است، حتی اگر اولین 

بار باشد که واکسن دریافت می کند.

دریافت واکسن در چه کسانی حیاتی تر است؟
و  آنفلوانزا  نوع شدیدتر  به  ابتال  احتمال  افرادی که  واکسن در  دریافت 
عوارض ناشی از آن و احتمال بستری شدن دارند مهم تر است و به شدت 

توصیه می شود. این گروه شامل:
• افراد مسن باالی 65 سال

• زنان باردار
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که  دارند  مزمن  بیماری  که  ماه  شش  باالی  بزرگساالن  و  کودکان   •
ریوی  انسدادی  مزمن  بیماری های  سرطان ها،  انواع  آسم،  بیماری های 
یا  کلیوی  بیماری های  ایدز،  دیابت،  فیبروزیس،  سیستیک   ،)COPD(

کبدی، بیماری های قلبی و چاقی شدید را در بر می گیرد.
• تمام افرادی که با گروه های حساس ارتباط نزدیک دارند و زیر یک 

سقف زندگی می کنند.

فواید واکسن
ایمنی موثر نسبت به آنفلوانزای فصلی  از تزریق واکسن  دو هفته بعد 
توجه  باید  دارد  وجود  ایمنی  این  سال  یک  تا  و  می شود  ایجاد  شایع 
داشت که در صورتی که نوع شایع آنفلوانزا از نوع پیش بینی شده متفاوت 
باشد، واکسن در پیشگیری از ابتال تاثیر کمتری دارد.  با تزریق واکسن 
انتشار  و  بود  بسیار کمتر خواهد  بیماری  ابتال، شدت  حتی در صورت 
ویروس را از فرد آلوده به دیگران بسیار کاهش خواهد داد در نتیجه در 
زمان همه گیری آنفلوانزا در کنترل بیماری در جامعه بسیار کمک کننده 

خواهد بود.

بهترین زمان برای انجام واکسیناسیون 
از اوت هرسال واکسن جدید وارد بازار می شود و می توان با مراجعه به 
اقدام کرد.   به واکسیناسیون  با وقت قبلی نسبت  مراکز تزریق واکسن 
بهترین زمان فصل پاییز و تا انتهای ماه اکتبر است اما بعد از آن هم 
تزریق واکسن انجام می گیرد تا در زمان شیوع دوم آن که در ماه فوریه 

است پیشگیری شود. دو هفته بعد از تزریق، اثر دارو شروع می شود.
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عوارض واکسن 
و  جدی  آسیب  و  است  بی خطری  واکسن  کل  در  آنفلوانزا،  واکسن 
و  قرمزی  درد،  آن  عارضه  شایع ترین  نمی کند.  ایجاد  مدت  طوالنی 
کمی تورم در محل تزریق است که به زودی از بین می رود. عوارض 
تهوع،  تب و لرز،  تزریق،  محل  کبودی  و  خارش  مانند  شایعی  کمتر 
استفراغ و اسهال که در کمتر از ده درصد افراد دیده می شود. عارضه 
بسیار نادری به نام سندرم گیلن باره )GBS( نیز از عوارض آن است 
که با فلج یا بی حسی پیشرونده اندام خود را نشان می دهد که معموال 
موقتی است. اما باید به خاطر داشت که خود ویروس آنفلوانزا نیز در 
صورت ابتال می تواند باعث ایجاد این سندرم شود و درصد شیوع در 

واکسن بسیار کمتر از خود بیماری است.

چه افرادی بهتر است واکسن نگیرند
کلیه  و  داده اند  واکسن  به  شدیدی  بسیار  واکنش  قبال  که  افرادی 
افرادی که به تخم مرغ حساسیت بسیار شدید دارند، باید از تزریق 
خفیف  مرغ حساسیت  تخم  به  که  افرادی  کنند.  خودداری  واکسن 
تا متوسط دارند حتما در مرکزی که پزشک وجود دارد تحت نظر 

واکسن دریافت کنند.

چه زمانی بعد از دریافت واکسن باید به پزشک مراجعه کرد؟
شدن  بدتر  یا  و  غیرمعمول  و  جدی  نشانه های  مشاهده  صورت  در 
عالیم بعد از تزریق با گذشت زمان و در صورتی که نشانه ها بیشتر از 
48 ساعت طول بکشد، باید به پزشک مراجعه شود. الزم به ذکر است 
که در هر ساعت از شبانه روز در صورت وجود هر گونه سوال می توانید 

با شماره Info-Santé( 811( تماس بگیرید.
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در  اینجا  حاال  و  کرده  طبابت  ایران  در  سال ها  اردالن یکتا  مهرنوش 
مونترال تالش دارد با روزنامه نگاری، تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهد. 
او پاسخگوی سؤاالت شما در حوزه سالمتی خواهد بود. این پاسخ ها صرفاً جنبه 

اطالع رسانی دارد. برای هرگونه درمانی باید به پزشک خود مراجعه کنید.
سؤاالت پزشکی خود را به آدرس زیر ارسال کنید:

info@medad.ca  

پاسخ به پرسش های پزشکی شما

شما هم اگر سوالی 
در زمینه مسایل پزشکی 

و سالمت عمومی دارید 
می توانید با ما تماس بگیرید 
تا در این بخش به سوال شما 

پاسخ داده شود
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با سالم آقایی 4۰ ساله هستم و مدتی است که در ناحیه پشت بین 
با وجودی که مرتب دوش  دو کتف احساس خارش شدید دارم.  
می گیرم، ولی به محض بیرون آمدن از حمام خارش بازمی گردد؛ به 
دنبال خاراندن زیاد، پوستم خراشیده شده و گاهی زخم می شود. 

با توجه به  این که بیماری جسمی خاصی ندارم، علت چیست؟

با سالم به شما دوست عزیز. با توجه به شرح حالی که ذکر شد و خارش 
به نظر می رسد که خارش  ناحیه خاص وجود دارد،  تنها در یک  پوست 
ناشی از خشکی بیش از حد پوست باشد که در زمستان تشدید می شود. 
توصیه من به شما این است که از استحمام بیش از حد خودداری کنید 
آب رسانی  که  قوی  کننده  مرطوب  از کرم های  استحمام، حتما  از  بعد  و 
باالیی دارند استفاده کنید. با آب بسیار داغ دوش نگیرید، زیرا آب داغ در 
اگرچه در ابتدا خارش را کاهش می دهد اما بعدتر می تواند خشکی پوست 
را تشدید کند. سعی کنید از لباس های نخی استفاده کنید و از پوشیدن 
لباس های پشمی پرهیز کنید. استفاده از کرم های مرطوب کننده باید به 
طور مرتب انجام گیرد و شاید الزم باشد دو تا سه بار در روز این  کار را 
تکرار کنید. نکته آخر این  که تا آن  جا که می توانید از خاراندن پوست 

خودداری کنید.
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اگر از خواندن مداد لذت می برید 
اشتراک آن را 

به دوستان خود پیشنهاد دهید
اشتراک مداد رایگان است

فرم اشتراک

http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1
http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1

