
حیف ایران خودشیفتگی ترامپ

لری کینگ درگذشت

یک فعال گردشگری روایت می کند
مهار ویروس کرونا در چین؛ از شنیده ها تا واقعیت

روز شــنبه اول آبــان ۱۳۹۵ در شــهر »لوس 
آنجلس« در چهارراهی که موســوم  به »چهار راه 
ایرانیان« اســت در مغازه ای بــا چند نفر از ایرانیان 
ناشناس ساکن آمریکا برخورد کردم؛ وقتی متوجه 
شدند بنده ساکن ایران هستم سوال کردند: در ایران 
بهتر از احمدی نژاد کســی نبود کــه ایرانیان به او 
رای دادند؟ بنده ســکوت کردم تا این که چند روز 
بعد از آن دیدار، انتخابات آمریکا برگزار شــد و در 
رقابت بین خانم هیالری کلینتون از حزب دمکرات 
و دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه، با این که خانم 
کلینتون رای بیشتری کســب کرد باالخره ترامپ 
انتخاب شــد و اکنون بعد از گذشــت چهار سال از 
ریاســت جمهــوری ترامپ و مشــاهده و مالحظه 
عملکرد و اظهارات او طی چهار ســال گذشــته و 
خصوصا مواضعی که بعد از انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ 
اتخاذ کرده و در دو هفته آخر ریاســت جمهوریش 

بر آن مواضع پافشــاری نموده با خود می گویم چه 
خوب بود آدرسی از آن چند نفر ایرانی که در لوس 
آنجلس دیده بودم داشتم و از آن ها سئوال می کردم: 
آمریکائی ها بهتر از ترامپ نمی شــناختند که او را 
انتخاب کردند؟ یا در انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال ۲۰۲۰ متجاوز از هفتاد میلیــون به او رای 

دادند؟
ترامــپ در کنــار زیرکی و به ویژه در مســائل 
مالــی و تجاری که از او یک چهره »بیزنس من« به 
نمایش گذاشــته دچار خود شیفتگی شدید است و 
مانند بسیاری از خود شیفته ها هرگز نمی خواهد از 
نظرات ناصحیحش عدول یا در مورد آن تجدیدنظر 
کند و نمی خواهد یا نمی تواند نظرات دیگران را که 
بر خالف نظرش باشــد بپذیرد و بر این اســاس به 
اظهارات دیگران و حتی نزدیکانش توجهی نمی کند. 
نمونه بارز آن که بعد از انتخابات اخیر بوضوح آشکار 
شــده مخالفت با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا است. آقای ترامپ بر توهمات خودش مبنی 
به تقلب در انتخابات و ســرقت آرا تاکید می کند و 
دائم آن را تکرار میکــرد و با این که ادعاهایش در 

محاکم قضائی و حقوقی آمریکا پی در پی رد شــد 
مع الوصف حاضر نشــد از ادعاهایش کوتاه بیاید و 
این قدر بر این موضوع اصرار ورزید که حادثه ششم 
ژانویه و حمله به کنگره را که سمبل دمکراسی در 

ایاالت متحده است بوجود آورد.
البته کســب متجاوز از هفتــاد میلیون رای در 
انتخابــات نوامبر ۲۰۲۰ بر خودشــیفتگی او افزود. 
خودشــیفتگی که مترادف با استبداد رای است به 
دمکراســی آسیب جدی وارد می سازد و همگان در 
روزهای پایانی ریاســت جمهوری ترامپ شاهد آن 
بودند. خودشــیفتگی ترامپ سبب شد تا به رئیس 
جمهوری بعــدی تبریک نگوید و بــا بی اعتنایی 
و خداحافظی کاخ ســفید را تــرک کند و پروتکل 
تشــریفات مراسم رســمی تحلیف رئیس جمهور 
منتخب که ســابقه ای بیش از یک قرن و نیم دارد 
را نادیده بگیرد. خودشــیفتگی سبب می شود ادب 
و احترام و رعایت پروتکل ها به کنار گذاشته شود و 
کیش شخصیت جایگزین گردد و ظهور و بروز کیش 
شخصیت در هر شــخصی خصوصا سیاستمداران 

آفتی بزرگ برای هر جامعه و کشوری است.

سید جواد هاشمی، بازیگر سینمای ایران که با 
وصف »ارزشی« شناخته می شود، اخیرا در تبلیغ 
شرکتی که خانه های دوبی را می فروشد مشارکت 
کــرده و ایرانی ها را دعوت کرده که در این شــهر 
عربی، خانه بخرند و تاکید کرده که اگر این کار را 

بکنید، بچه هایتان هم دعایتان خواهند کرد.
این تبلیغ، جنجال زیادی را به دنبال داشــته 
است؛ سیدجواد هاشــمی و تبلیغ برای دوبی؟! به 
قــول »نقی معمولی« در ســریال پایتخت: »مگه 

می شه؟ مگه داریم؟!«
پاسخ این است: بله! می شه و داریم.

می توان ســید جواد هاشمی را نکوهید که چرا 
برای دوبی تبلیغ کــرده و حتی این جمله اش که 
گفته »الیف اســتایل خانه های دوبی با هیچ جای 

دنیا قابل قیاس نیست« را به سخره گرفت.
 امــا من بیش از این که به ســیدجواد و الیف 
اســتایل خانه هــای دوبی فکر کنــم، دلم به درد 
می آید که چرا به روزی افتاده ایم که رفتن از ایران 
به یک دغدغه فراگیر تبدیل شده است؟ ایرانی که 
زمانی در قعر کشورهای مهاجر فرست بود، اینک 
سال هاســت که باالی این جدول جاخوش کرده 
اســت و این در حالی است که نه مانند افغانستان 
و ســوریه درگیر جنگ ایم و نه مانند بســیاری از 

کشورهای آفریقایی دچار فقر ذاتی هستیم.
تنها حکایت دوبی هم نیســت؛ دوبی هم دارد 
مانند بســیاری از کشــورهای دیگــر برای جذب 

سرمایه های ایرانی رقابت می کند. 
مگــر همین چند ماه پیش نبود که خبرگزاری 
رســمی جمهوری اســالمی )ایرنا( خبــر داد که 

ایرانی ها رکورددار خرید خانه در ترکیه شده اند؟

چقدر ایرانی در این سال ها جالی وطن گفته و 
با انگیزه »به هر آن کجا که باشــد به جز این سرا، 
سرایم« از استرالیا در شرق عالم تا کانادا در غرب 

جهان پراکنده شده اند؟! 
واقعاً در چند درصد از هواپیماهایی که از ایران 
به خارج می روند، مهاجری که می رود تا برنگردد، 

وجود دارد؟!
تــازه! آنان که رفته اند، رفته اند و تکلیف شــان 
مشخص است؛ میلیون ها ایرانی و مخصوصا جوان، 

یا در صدد رفتن هستند یا در حسرت آن!
سید جواد هاشــمی را بی خیال شوید... حیف 

ایران!
مقصر این وضعیت، نه ســید جواد هاشمی که 
کسانی هســتند که با تصمیم گیری ها و اقدامات 
نابخردانه شان در سطوح ارشد مدیریتی، ایران ما را 
به جایی برای »فرار« و نه »قرار« تبدیل کرده اند:

این وضعیت »هوا«یی است که تنفس می کنیم 
و به ویژه در شــهرهای بزرگ، حســرت یک دم 

اکسیژن خالص به دلمان مانده است؛
»آب« کــه می بینیم، دلمــان می لرزد که دارد 
تمام می شــود و یادمان می افتــد که حتی ذخایر 
اســتراتژیک آب را از اعماق زمین هم اســتخراج 
کرده اند؛ برای یک کار عادی در ادارات، باید کفش 
آهنی داشت و زیر میزی و رومیزی داد، در دادسرا 
و دادگاه دلــت می لرزد که آیا حقــت را خواهی 

گرفت یا اتفاق دیگری می افتد؟ 
سطح علمی دانشگاه نزولی شده است و کشور 
پر شــده از دکترهای بی سوادی که با مدرک شان 
پز می دهند و پــول در می آورند، مدارس، محلی 
شــده اند برای ربایش کودکی و نشــاط کودکان و 
نوجوانان، رسانه هایمان شیر بی یال و دم و اشکم 
هستند، هر روز مسئولی حرفی می زند که دنیا به 
ما بخندد، مصوبات مجلس مان و کارهای دولت مان 
هم که اظهر من الشــمس اند، درآمدها اندک اند 

و قیمت هــا لحظــه ای باال می رونــد و ارزش پول 
ملی پایین می آید، کســی که بخواهد کارآفرینی 
و اشــتغالزایی کند، به چنان روزگاری گرفتارش 
می کنند که بــه غلط کردن می افتــد، روابط مان 
بــا جهان، همواره در ســطحی باالتــر از معمول، 
متشنج است، ریاکاری سکه رایج جامعه شده است 
و اخالقیــات درگیر افولی تاریخی، شــغل و ثبات 
شغلی و تشــکیل خانواده برای خیلی ها رویاست، 
خانه دیگر حتی یک رویا هم نیســت و خودرویی 
کــه در دنیای امــروز، جزو اقالم پیــش پا افتاده 
محسوب می شود، دغدغه ایرانی ها شده است و ... .

پس چرا میلیون ها نفر نروند و بیشتر از رفتگان 
در آرزوی رفتن نباشند؟! 

پای صحبت شــان هم که می نشینی می گویند 
که مگر چند بار زندگی می کنند؟ و حتی آنان که 
در میانســالی اند با حسرت پاسخت می دهند: از ما 
گذشت، الاقل برویم که بچه هایمان زندگی کنند و 

به قول سیدجواد هاشمی، دعاگو شوند!
مگــر چقدر آدم داریم که بتوانند بروند و نروند 
تا کشورشان را بســازند و مدام نامردی و نامرادی 
ببینند و بــاز هم نروند و بماننــد و باز نامردی و 
نامــرادی ببینند و نروند و باز... مگر یک انســان 

چقدر تاب و توان دارد؟!
تا زمانی که عقالنیــت به تصمیم و کارهایمان 
بازنگردد و هر که بیشــتر شعار دهد و جلوه گری 
کند، بر صدر نشیند و بیشتر قدر بیند، اوضاع مان 
همین هست که هست و ایرانی ها در ترکیه و امارات 
و... خانه خواهند خرید و کار و بار وکالی مهاجرت، 
پررونق خواهد بود و طیاره هایمان پر از مسافرانی 
خواهد بود که می روند تا به وطن بازنگردند ولو با 

چشمانی گریان و دل هایی شکسته!
سیدجواد هاشــمی را بی خیال شوید... حیف 

ایران!
* سردبیر عصر ایران 

»لری کینگ« مجری مشهور برنامه های گفت و گو 
محور آمریکا درگذشت.

به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، »لری کینگ« 
ـ مجری سرشناس برنامه های گفت و گو محورـ  در 
سن ۸۷ سالگی درگذشت. کینگ در مرکز درمانی 
واقع در لس آنجلس با نشــانه های ابتال به ویروس 

کرونا بستری شده بود.
دیــروز بیانیه هایی بــرای تایید خبر درگذشــت 
»کینگ« در صفحه های مجازی او منتشــر شــد. 
کینــگ در طول فعالیتش بیــش از ۳۰هزار گفت 

و گــو انجام داد کــه مصاحبه با »یاســر عرفات«، 
»نلسون ماندال«، »والدیمیر پوتین« و تمامی رئیس 
جمهورهای آمریکا از زمان »ریچارد نیکســون« تا 
»دونالــد ترامپ« و هنرمنــدان مختلفی همچون 

»فرانک سیناترا« از جمله آن ها است.
کینــگ به مدت ۲۵ ســال مجــری برنامه »لری 
کینگ الیو« در شبکه »سی ان ان« بود. این برنامه 
»کینــگ« را به یکی از چهره های »ســی ان ان« 
تبدیل کرد. در ســال ۲۰۱۰ برنامه »پیرز مورگان 
الیو« جای این برنامه را گرفت، اما »کینگ« تا سال 

۲۰۱۲ مجری برنامه های خاص ویژه این شبکه شد.
کینگ در ســال ۲۰۱۷ اعالم کرد بــه دلیل ابتال 
به ســرطان ریه تحت درمان قرار گرفته اســت. او 
همچنین در ســال ۲۰۱۹ جراحی آنژیوپالســتی 
انجام داد و به دلیل ســکته مغزی در بیمارســتان 
بستری شــده بود. »کینگ« در ســال ۱۹۸۷ نیز 
ســکته قلبی کرده بود. این مجری در سال ۲۰۲۰ 
دو فرزندش را از دست داد. پسرش »اندی« در ماه 
»جوالی« برای ســکه قلبی و دخترش »چایا« در 

ماه اوت بر اثر سرطان ریه درگذشت.

ویروس کرونا بیش از یک سال است دنیا را کالفه 
کرده و زندگی و تفریحات ســاده مــردم را از مدار 
عادی خارج کرده و درســت در روزهایی که کشف 
واکســن کووید-۱۹ امید را بــرای بهبودی اوضاع 
بیشتر کرده بود، نوع جهش یافته آن شناسایی شد. 
با وجود این استیصال جهانی، این سوال مطرح است 
که چین با یک ۱.۴۰۰ میلیارد نفر جمعیت، چگونه 
ویروس کرونــا را کنترل کرده و تعداد مبتالیان در 

این کشور به حدود ۱۰۰ نفر در روز رسیده است؟!
حســین خلیفــی کیــویـ  فعــال فرهنگی و 
گردشگری مقیِم چینـ  سفری از ایران به این کشور 
داشــته و در گفت وگو با ایسنا، بخشی از تجربیات 
و مشــاهدات خود را از اقدامات مهارشونده ویروس 
کرونا در چین به اشتراک گذاشته است. او می گوید: 
درحال حاضر طبق قوانین جمهوری خلق چین، تنها 
افرادی اجازه ســفر به این کشور را دارند که ویزای 
کار با اقامت داشته باشند. ویزای توریستی به هیچ 
وجه صادر نمی شود و ویزای تجاری فقط در صورت 
داشتن دعوتنامه از طرف دولت چین صادر می شود. 
به دانشــجویانی کــه ویزای دانشــجویی با اقامت 
دارنــد نیز اجازه ورود داده نمی شــود و کالس های 
دانشــجویان خارجی که االن به هر دلیلی خارج از 

چین هستند، به صورت آنالین برگزار می شود.
به گفته او، درحــال حاضر هفته ای یک پرواز از 
تهران به مقصد »گوانگجو« چین برقرار می شود که 
قیمت بلیت یکطرفــه آن حدود ۵۰ میلیون تومان 
است. طبق قوانین چین اگر تعداد افراد ناقل در هر 
پرواز بیش از پنج نفر باشــد، پروازهای آن شرکت 
هواپیمایی بــه مدت یک هفته تعلیق می شــود و 
اگــر تعداد ناقالن از مرز ۱۰ نفــر عبور کند، مدت 
تعلیق پروازهای آن ایرالین به دو هفته می رســد. 

بــه خاطر همین، شــرکت هواپیمایــی ماهان که 
مســافران ترانزیتی زیادی هم از کشورهای اطراف 
ایران به مقصد چین دارد، تمهیداتی اندیشــیده تا 
پروازهایــش ایمن بماند. طبق آخرین اطالعاتی که 
دارم، مسافران پرواز چین این شرکت هواپیمایی باید 
از ســاعت ۵ بعدازظهر به هتل مقابل فرودگاه امام 
خمینی مراجعه کنند و تســت کووید-۱۹ بدهند و 
تا صبح قرنطینه شــوند. وی ادامه می دهد: پس از 
ورود به چین، ابتدا یک رضایت نامه از مسافر گرفته 
می شود. همه مســافران فارغ از نوع گذرنامه ای که 
دارند، دوباره باید تســت کووید بدهند. تست خون 
اختیاری و نمونه برداری از بینی اجباری است. پس 
از ۲۴ ســاعت جواب تست ها می آید. در این فاصله، 
مســافر باید در هتل مشــخصی قرنطینه شود. در 
فرودگاه تعیین می کنند که مســافر در کدام هتل 
مستقر شــود، انتخابی در کار نیست. انجام تست ها 
و جابه جایی مسافران از فرودگاه تا هتل نیز رایگان 
است. او اضافه می کند: مدت زمان قرنطینه اجباری 
مسافران ورودی به چین ۱۴ روز است، ولی مسافری 
که مستقیم وارد پکن می شود ۲۱ روز باید قرنطینه 
شود.   خلیفی با بیان این که هزینه قرنطینه در هتل 
با مســافر بوده و قیمت هر شب اقامت از ۲۵۰ یوان 
)حدود ۳۵ دالر( به باال است، اظهار می کند: در مدِت 
قرنطینه هیچ کس اجازه خروج از اتاِق هتل را ندارد. 
دمای بدن و وضعیت سالمت مسافران دو بار در روز 
کنترل می شود. هیچ کسی برای تمیز کردن اتاق ها 
مراجعه نمی کند و همه کارها توســط خود مسافر 
انجام می شــود. هر اتاق یک گروه »وی چت« دارد 
که مامور بهداشت، مترجم، پرسنل هتل و مهمان، 
از جمله اعضای آن هستند. این گروه برای رسیدگی 
به مشــکالت مسافر ایجاد می شود و به محض بروز 

عالئم، اقدامات مراقبتی بعدی انجام می شود.
وی ادامه می دهد: درست است که مسافران بیمار 
نیســتند اما همه آن ها به عنوان ناقل کرونا درنظر 
گرفته می شــوند. روز ســیزدهم قرنطینه از حلق 
تســت می گیرند، در صورتی که نتیجه منفی باشد 
در روز چهاردهم می توان قرنطینه را ترک کرد. یک 
گواهینامه با عنوان »پایان قرنطینه« نیز می دهند که 

مسافر با وجود آن می تواند به شهرهای دیگر برود.
این فعال گردشــگری ساکن در چین می گوید: 
این اقدامات فقط بخشی از تدابیر پیشگیرانه دولت 
چین برای کنترل ویروس کرونا اســت. دولت چین 
با ســختگیری در مجــاری ورودی و مرزها، مانع از 
سرایت بیشتِر این ویروس به داخل این کشور شده 
اســت. چین برای مهار ویروس کرونا هزینه زیادی 
اختصاص داده که موجب شده بیماری کووید-۱۹ 

در این کشور به خوبی مدیریت شود.
وی بــه برخی دیگر از اقدامــات دولت چین برای 
کنترل ویروس در این کشور اشاره می کند و می گوید: 
درحالی که برخی کشورها االن به قرنطینه شهرها روی 
آورده اند، چین از یک سال پیش این کار را شروع کرده 
اســت. همزمان، با کمک تکنولوژی، رفت و آمد افراد 
ناقل در ســطح شــهر را نیز کنترل می کند. از طرفی، 
رایج شدن پول الکترونیکی در این کشور، شناسایی و 
ردیابی ناقالن را سریع تر کرده است. تمام شهروندان، 
یــک QR code دارند و پیــش از ورود به هر مکان 
و منطقه ای این کدها چک می شــود. اگر از محله های 
قرمز حتی با ماشــین عبور کرده باشند، کدشان قرمز 
می شود و دیگر اجازه ورود به محافل عمومی از جمله 
فروشــگاه ها، مترو و فــرودگاه را ندارند و باید ۱۴ روز 
قرنطینه شوند. مسافران خارجی نیز وقتی به چین وارد 
می شوند کد قرمز می گیرد و با پایان قرنطینه، این کد 

به صورت خودکار سبز می شود. 

یادداشتسرمقاله
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دستور ویژه فرمانده ناجا 
برای پیگیری ضرب و شتم

 مامور راهور توسط نماینده مجلس
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صفحه3

عراقچی در گفت وگو با روزنامه الرپوبلیکا:
 عالقه ای به تماس مستقیم 

با دولت جدید آمریکا نداریم

اهانت افراطیون
 به رئیس جمهور در صداوسیما 

تازگی ندارد

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا اعالم کرد

آغاز واکسیناسیون
 با واکسن کرونای خارجی 

واکسن خارجی تا وقتی واکسن داخلی برسد یک ضرورت است

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:

دسترسی ایران به دارایی هایش آسان تر می شود
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا اظهار داشت: ارزیابی من نسبت به عملکرد دولت آقای روحانی از نظر اقتصادی بسیار منفی است. فرصت های خوبی که حاصل کوشش های 
دیپلماســی در دولت اول بود، ایجاد شــد. اما به دلیل عدم ایستادگی و ضعف مدیریت در برابر رانت خواران، این دولت واسطه ای شد برای اینکه اقتصاد ایران بر پایه رانت 
و الیگارشی بنا شود. این فاجعه و پروژه اقتصادی که در دولت آقای احمدی نژاد آغاز شد، متاسفانه در دولت روحانی هم تداوم داشت. مهرداد عمادی در گفت وگو با ایلنا 
در مورد اعضای تاثیرگذار کابینه آقای بایدن در پرونده ایران گفت: بنظرم در مورد کابینه آقای بایدن تأثیر وزارت خزانه داری مهمتر از وزارت خارجه اســت که به خانم 
جنت یلین، سرپرست سابق بانک فدرال سپرده شده است.  ایشان نگاه ویژه ای به مسائل رفاهی کارگران و مزدبگیران دارد، نسبت به شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار 
مالیاتی نیز بسیار حساس است. می توان گفت در کار خود حرفه ای بوده و همچنین نسبت به مسائل خاورمیانه پیش داوری ندارد که در کارهای ایشان کامال نمایان است.

وی افزود: وزارت خارجه جدید نیز نگاه روشنی به ریشه تضادها و چالش ها در خاورمیانه و غرب آسیا دارد که نگاه مثبتی است و...
صفحه9

صفحه2

صفحه 2

وزیر خارجه عربستان:
 دستمان  برای گفت وگو با تهران 

دراز است

»ســید عباس عراقچی« در گفت وگو با روزنامه الرپوبلیکا درباره انتقال قدرت 
در آمریکا و حمله طرفداران ترامپ به کنگره گفت: ما موضع خاصی در برابر این 
انتقال قــدرت بین دو دولت نداریم. فقط منتظریــم ببینیم رئیس جمهور جدید 
آمریکا چگونه می خواهد مواضع اشتباه ترامپ را تصحیح کند. معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه گفت: آنچه در جریان حمله به کنگره دیدیم، باعث طرح این ســوال 
می شــود که آیا واقعا همین آمریکاست که می خواهد به دنیا یاد بدهد »حاکمیت 

قانون« و »دموکراسی« چیست؟ 

مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم ساالری در توئیتی نوشت:  
گرچــه اهانت افراطیــون در صداوســیما بــه اصالح طلبــان، رئیس جمهور و 
وزیرخارجــه چندان تازگی نــدارد؛ اما اگر خروجی بودجــه ۲۰۰۰ میلیاردی برای 
 تولید محتوا در فضای مجازی، این چرندیات! باشــد، بهتر اســت با اجازه تاسیس
  تلویزیــون بــه افراطیــون، از تمام شــدن تولیــدات فکــری آنان به نــام نظام

 جلوگیری شود.

»مردم ساالری آنالین« بررسی می کند

صدور مجوز حقوق های نجومی
 ۳۳ میلیون تومانی!

جعفر محمدی* سیف الرضا  شهابی




