
دكتر علي مروي در كانال تلگرامي »اقتصاد 
به زبان س��اده« نوش��ت: بازار س��رمايه در 
ماه هاي گذشته تحوالت گوناگوني را تجربه 
كرده است. از هجوم بي س��ابقه مردم براي 
خريد س��هام كه رش��د هيجاني قيمت ها 
را به همراه داش��ت تا ريزش هاي مس��تمر 
هفته هاي اخير كه سياست گذار را دستپاچه 

كرده است. 
در اين شرايط خطير نحوه مواجهه دولت با 
اين بازار اهميت مضاعفي پيدا كرده است. 
گرچه دول��ت در ماه هاي گذش��ته به دليل 
اهمال در اجراي اقدامات مناس��بي مانند 
فروش مستقيم س��هام دولت در بازار، رفع 
موانع عرضه خرد سهام توسط سهامداران 
عمده، الزام به افزايش س��هام شناور آزاد و 
تسهيل فرآيند افزايش س��رمايه به صرف 
عمالً فرصت سوزي كرد، اما هنوز هم فرصت 
براي توسعه و تعميق اصولي اين بازار از بين 
نرفته اس��ت. اكنون دو راهي مهمي پيش 

روي دولت قرار دارد:
الف- حمايت از سهامداران در قالب جمع 
كردن صف هاي فروش )و خصوصاً صف هاي 
فروش سهم هاي شاخص ساز( از طريق فشار 
به حقوقي هاي دولتي، تزريق منابع صندوق 
تثبيت و فش��ار به بانك ه��اي دولتي براي 
اعطاي وام خريد سهام به برخي شركت هاي 
سرمايه گذاري و اشخاص حقوقي؛ مسيري 
كه تاكنون مورد عالقه و تمركز وزارت اقتصاد 
بوده اس��ت. اين گزينه گرچه ممكن است 
خوشحالي كوتاه مدت برخي سهامداران و 
ذينفعان پرنفوذ بازار را به همراه داشته باشد، 
ام��ا در ميان مدت به افزاي��ش بي اعتمادي 
س��رمايه گذاران حقيقي مهم و خروج آنها 
از اين بازار ختم خواهد شد و تبعات تورمي 
س��نگيني بر كش��ور تحميل خواهد كرد. 

ضمن اينكه در ميان مدت و بلندمدت نيز به 
وضعيت فعلي بازخواهيم گشت! يادمان نرود 
كه حتي اگر قيمت تعادلي سهام  شركت ها 
از قيمت فعلي آنها كمتر باشد، ابعاد بورس 
ما در حال حاضر بسيار بزرگ تر از آن است 
كه بتوان با حمايت هاي دستوري و مقطعي 
از افت بيشتر آن جلوگيري كرد. در صورتي 
كه قيمت تعادلي ب��ازار بيش از قيمت هاي 
فعلي باش��د هم اساس��اً نيازي به حمايت 
دولت نيس��ت و عدم مداخله نامناسب در 
بازار بهترين كمك به آن براي تصحيح اين 

وضعيت است. 
اين مسير خطرات ديگري هم دارد. تزريق 
منابع يا اعمال فشار به حقوقي ها براي جمع 
كردن صف هاي فروش عماًل مسير خروج 
منابع متعلق به اش��خاص حقيق��ي از بازار 
را هموار كرده اس��ت و باعث انتقال ريسك 
بورس به ساير بازارها از جمله بازار ارز و طال 
خواهد شد. به عبارت ديگر، اين اقدام ريسك 
باالي بورس را به كل اقتصاد تسري مي دهد 
و قابليت اين را دارد كه منجر به تورم هاي باال 

در كوتاه مدت شود. توجه كنيم كه نظارت بر 
عملكرد تعداد بسيار زيادي بازيگر حقيقي و 
جلوگيري از سفته بازي آنان در بازارهاي ارز 
و طال بسيار سخت تر از نظارت بر بازيگران 
حقوقي محدودي است كه دولت آنها را وادار 

به خريد سهام مي كند. 
ب- اعمال اصالحات اساس��ي در ساختار 
بازار و تغيير رفتار دول��ت در نحوه مواجهه 
با ش��ركت ها و بازار محصوالت مختلف. در 
اين مسير بايد سياس��تگذار ابتدا به اجراي 
اصالحات س��اختاري مهم در بازار س��هام 
بپردازد. متأس��فانه به دليل مقررات زايد و 
مشكل س��ازي كه از س��ال هاي گذشته بر 
بازار سهام تحميل شده بود، كاركرد بهينه 
اين بازار مختل شده و جذابيت ذاتي آن را 
به ميزان قابل توجهي تحت تأثير قرار داده 
اس��ت. محدوديت دامنه نوس��ان و وجود 
حجم مبنا در تعيين قيم��ت پاياني، عماًل 
زنجيره��اي بزرگي بر دس��ت نامريي بازار 
افكنده اند؛ به طوري كه اين بازار زمان زيادي 
نياز دارد تا اثر شوك هاي بيروني را در اصالح 

قيمت هاي نسبي منعكس كند. اين دو عامل 
باعث شده كه هم در مواقع افزايش و هم در 
ريزش، بازه زماني زيادي نياز باشد تا بازار به 
تعادل برسد؛ ضمن اينكه نقدشوندگي بازار 
در مواقع ريزش را نيز كاهش داده است. بر 
اين اساس، الزم است كه سياستگذار ضمن 
افزايش يا حذف دامنه نوسان، حجم مبنا را 
نيز كنار بگذارد. اين اصالحات حذف برخي 
رانت ها مانند سرخطي زدن را نيز به دنبال 

خواهد داشت. 
مش��كل س��اختاري ديگر ب��ورس، تمركز 
مالكيت باالي شركت هاس��ت كه منجر به 
پايين بودن سهام شناور آزاد آنها شده است. 
امكان عرضه درصد كوچكي از س��هام يك 
شركت در بورس در عرضه هاي اوليه باعث 
شده است كه بخش عمده سهام آن شركت 
تحت كنترل يك يا چند س��هامدار عمده 
بماند و در عمل گرچه ش��ركت ها از عنوان 
س��هامي عام برخوردار مي شوند، اما چنين 
ويژگي اي ندارند. بر اين اس��اس، الزم است 
كه قوانين مرتبط اصالح شود و سهام شناور 

آزاد افزايش يابد. 
وجود موانع ورود به بازار خدمات سبدگراني و 
همچنين اعمال محدوديت هاي غيرضروري 
)مانند محدوديت پذيرش حداقل سرمايه( 
بر فعاليت آنه��ا نيز بر خروجي بازار س��ايه 
افكنده است. بايد با حذف موانع ورود، رقابت 
بي��ن صندوق هاي س��بدگردان را تضمين 
كرد و كيفيت خدمات آنه��ا را افزايش داد. 
اصالح محدوديت هاي��ي مانند محدوديت 
پذيرش حداقل سرمايه هم امكان استفاده 
س��رمايه گذاران بيش��تري از خدمات آنها 
را مي دهد. ضمن اينكه مي توان ش��رايط و 
زيرساخت هاي الزم براي فعاليت سبدگرداني 

اشخاص حقيقي را نيز فراهم كرد. 

 مسئله هفت تپه 
در 4 سال گذشته كه سياسي نبود

سيد نظام الدين موسوي، نماينده تهران توييت كرد: چندي پيش معاون اول 
رئيس جمهور و امروز رئيس دفتر رئيس جمهور ادعا كردند كه مسئله هفت تپه 
سياسي شده است. آقاي جهانگيري! جناب واعظي! ما فقط دو ماه است پيگير 
مطالبات كارگران هفت تپه شده ايم. اين كارگران چهار سال است به خاطر 

تضييع حقوق خود فرياد مي زنند. چرا فريادشان را نشنيديد و حل نكرديد؟

 چرا امسال از تفرقه افکنی
 ميان ايران و عراق خبري نيست؟

يكي از كانال هاي تلگرام نوشت: اربعين در پيش است، ولي دقت كرديد هيچ 
خبري از تفرقه افكنی ميان ايران و عراق، كتك خوردن فالن ايراني در عراق، 
يا مثالً توهين چند تا عراقي توي بازار ايران به فالن مغازه تو اهواز يا فالن شهر 
ديده نميش��ه؟! دقت كرديد كه متني كليپي حرفي حديث تفرقه انگيزي 
از جمالت كليد واژه »صيغه خانه« و »مش��هد« و »گردش چندتا عرب« و 
»ناموس ايران« و »ايراني وطن  پرستي« و اينطور كليد واژه ها نيست؟ دقت 
كرديد هر سال دم اربعين توي پيج و وضعيت و كالم و سخن اسالم ستيزان 
برانداز و آريايي هاي دو آتيشه، شهداي جنگ ايران و عراق يهويي مظلوم و عزيز 
ميشدن و يهويي تعداد شهدا به چشمشون مي اومدً؟ اونم جماعتي كه در طول 
سال اصالً يادشون نبود شهيد كيه و شهادت چيه؟! اصالً دقت كرديد امسال، 
هيچ دوربيني از صف چند كاميون فالن محصول گرونقيمت يا كمياب كه در 

حال صادرات به سمت عراق هستن، فيلمبرداري و گزارشي تهيه نمي كنه!
اصاًل دقت كرديد امس��ال شبكه هاي بي بي س��ي عربي برعكس پارسال واسه 
عرب ها هيچ گزارش تفرقه انگيزي از حضور ايراني ها در عراق براي عشق و حال و 
صيغه كردن دختران عراقي گزارشي پخش نمي كنه؟ اصالً امسال دقت كرديد 
كه اين دم اربعين هيچ برانداز و اسالم ستيزي دلسوز فقرا نشد؟! دقت كرديد اين 
دم اربعين، هيچ دو تصوير چسبيده به هم از يك كودكي كه خم شده در سطل 
آشغال و تصوير كنارش كه چند تا مسلمان دارن پول ميريزن تو فالن ضريح ديده 
نميشه؟! دقت كرديد امسال هيچ برانداز و اسالم ستيزي دلش نسوخت به حال 
زلزله زده هاي كرمانشاه كه زائرا رو توصيه كنه به جاي كربال برن اونجا.  دليل همه 
اينا فقط يه نكته است! اين جماعت امسال خيالشون راحته اربعين ميليوني برگزار 
نميشه! وگرنه اين جماعت عربده كش دروغگو، نه دلشون به حال فقرا سوخته 
و نه به حال زلزله زدگان كرمانشاه و نه به حال كودك خميده در سطل آشغال 
و نه به حال شهداي هشت سال جنگ تحميلي نه نگران گران شدن ميوه و نه 
نگران كمبود سيب زميني و گوجه و پياز براي مردم ايران! مشكل اين جماعت 
معلوم الحال نشانه گرفتن اصل دين و دشمني با اهل بيت و ساحت مقدس امام 

حسين )ع( و تخريب باورهاي ديني و ايجاد حس قوميت عليه مذهب است. 

وقتش است سبك آموختن را تغيير دهيم
ابوالفضل اشناب در صفحه اينستاگرام خود نوشت: موقعي كه به ما گفتند بريد 
مدرسه، تقريباً تمام خوشبختي و اميد و آرزوهامون رو گره زدن به مدرسه 
رفتن و تا ته تهش درس خوندن. هيچ فرقي نمي كرد چه عالقه اي داشته باشي 
يا بخواي چي  بشي؛ همه چيز از مسير درس و دانشگاه مي گذشت. حتي معتاد 
هم مي خواستي بشي، مي گفتند  درست رو بخون و كنارش اعتياد رو هم  ادامه 

بده يا معتاد خوب، معتاديه كه درسشو خوب خونده باشه. 
تقريباً تنها مالك برتري هم نمره بود و اوني كه درسش ضعيف بود، يه بچه 
تنبل و كودن حساب مي ش��د كه آينده اي وحشتناك داره و به اصطالح 
همون زمان، هيچ پخي نميشه و بايد بره بميره! سر همينم دنياي خيلي 
از بچه هاي كوچولو شده بود اون  معدل كه اگر ۲ دهم پايين ميومد، جهان 
كودكي اش تيره و تار مي شد.  اوايل دهه ۹۰ كه وضعيت اقتصادي به هم 
ريخت، محاس��بات خيلي از طرفداراي »خوشبختي فقط با درس« هم 
خراب شد. بعدش هم زلزله شديدي توي بازار كار اومد و طرفداران مدل: 
»درس- كار- ازدواج- خوشبختي« سكوت كردند. اين وسط حضور نت 
و  گوشي هوشمند، دنياي وسيع تري رو نشون بچه ها داد و ثابت كرد همه 

موفقيت و خوشبختي در ۲۰ گرفتن نيست!
توي اينكه علم آموزي در ذات بشره و انسان مداوم بايد ياد بگيره، شكي 
نيست، اما حاال كه خيلي چيزا عوض شده و كرونا هم مثل يه سيل عظيم - 
بعد از زلزله هايي كه گفتم- همه چيز رو شسته و برده و ماه هاست آموزش 
رو تعطيل كرده، وقتش نيست سبك آموختن رو يه تغييري بديم يا حداقل 

فكرمون رو در مورد مدل آموزش نسل هاي بعدي مون درست كنيم؟

  محمودكريميبيرانوند:
آقايان اقتصاددان س��ينه چ��اك اقتصاد 
ب��ازار آزاد! لطف��اً رقاب��ت كام��ل بي��ن 
خودروس��ازي هاي داخلي را ج��ار بزنيد 
تا مس��ئله كيفيت و قيمت خ��ودرو حل 
ش��ود. اجازه ورود عرضه كنندگان جديد 
به بازار خودرو را بدهيد. با واردات خودروي 
خارجي اين صنعت نابود مي شود، مسئله 

حل نمي شود!
  حجتاهللعبدالملكي:

در حالي كه مشكلي در قطعه سازي نداريم، 
رانت و انحصار و محدوديت در توليد خودرو 
باعث شده اين كاالي مصرفي به محصولي 
براي سفته بازي تبديل ش��ود. راه حل: به 
همه كساني كه توانايي توليد خودرو دارند 
اجازه داده شود، مش��روط بر اينكه ظرف 
1۰  س��ال حداقل ۷۰ درصد محصولشان 

ايراني شود. 
  فائزهطاليي:

خودروس��ازان اگرچه اعتقاد به س��اخت 
خودروي مل��ي دارن��د، اما كارشناس��ان 
معتقدند كه اين ت��وان با وج��ود مافياي 
خودرو امكانپذير نخواهد بود با كنار زدن 
رانت و انحصار از صنعت خودرو پيشرفت 

خودروسازي حاصل خواهد شد. 
  طالبيدارستاني:

علم بهتر اس��ت يا ثروت؟! چي��زي كه در 
صنعت خودرو مشاهده مي شود رانت يك 
عده قليل جهت منع ورود ثروت و علم براي 
خدمت به خلق اس��ت. بازار فعلي صنعت 
خودروي ما در حال اثبات اين معناست كه 

رانت بهتر است از علم و حتي از ثروت!
  وحيدزارعفكري:

وقتي خودروسازها مسئوليتي در قبال جان 
مردم قبول نكردند و نمي كنند، چه توقعي 
است در قبال پيشرفت صنعت و اقتصاد كشور 
نقشي بپذيرند. پشت انحصار پناه گرفته اند و 
بر سر خريداري كه چاره اي جز كشيدن ناز 
آنها ندارد، منت هم مي گذارند! تنها داليلي كه 
مي شود براي پذيرش انحصار يك توليدكننده 
آورد، حمايت از آن براي طي كردن دوره بلوغ 
يا حمايت از مصرف كننده است. حفظ انحصار 
براي اين دو خودروساز كه براي مالك زيان 
مي س��ازند و براي مصرف كننده بالي جان 

هستند، چه توجيهي دارد؟
  اكبرابدالي:

مهم ترين مشكل خودروس��ازي را مديريت 
غيرانقالب��ي مي دانم. جريان مش��كوكي در 

گذشته مانع نوآوري در اين صنعت شده است. 
۲۰ سال، پژو و رنوي فرانسه در خودروسازي 
ما بودند كه حاصلي جز وابس��تگي و واردات 
نداش��ت. راهكار اصل��ي، اجازه ن��وآوري به 

متخصصان جوان ايراني است. 
  كاربريبانام»فاميلدور«:

چندي��ن س��اله ك��ه تصاوير مختل��ف از 
خودروه��اي دپ��و ش��ده در پاركين��گ 
خودرو سازان منتشر ميش��ه و هيچ كس 
رسيدگي نميكنه! اگه اين حجم از خودرو 
وارد بازار بشه چقدر قيمت خودرو كاهش 
پيدا ميكنه؟ يه جوون تا كي بايد در حسرت 
خريد يه پرايد بيخودي بمونه؟ تف به شرف 

اونايي كه دستشون تو جيب مردمه!
  رضاعموزاد:

اگر اجازه ورود به بخش خصوصي به توليد 
خودرو را بدهيد، هم اشتغال فراوان ايجاد 
مي ش��ود و هم قيمت خودرو كاهش پيدا 
مي كند. در اثر رقابت كيفيت خودروها نيز 

بيشتر مي شود. 
  هاديروح:

حتماً براي رقابت الزم نيست واردات خودرو 
داشته باشيم و مي توانيم با ميدان دادن به 
بخش خصوصي رقابت سالم ايجاد كنيم تا 

توليدكننده، تعيين كننده نباشد. مشكل 
فعلي ما اين است كه توليدكننده نرخ بازار 

را تعيين مي كند. 
  علينيكنام:

تنها راه توليد خودرو با كيفيت و ارزان در 
ايران نابود كردن مافياي خودرو در بخش 
مديريتي و قطعه س��ازي و ايج��اد فضاي 
رقابتي براي توليدكنندگان خودرو است. 

  ابراهيمكريمي:
تا زماني كه صنعت خودروسازي از انحصار 
در نياي��د و فض��اي رقابتي بي��ن چندين 
شركت و كارخانه داخلي )تأكيداً داخلي و 
نه واردات!( به وجود نيايد، دالالن و مافياي 
خ��ودرو همچنان خون م��ردم را خواهند 
مكيد و همچنان ش��اهد ران��ت و انحصار 

خواهيم بود!
  محمدشهامت:

برخي از قطعه سازان با ايجاد شركت هاي 
تو در تو س��هامداران عمده خودروسازها 
هستن. حتي تو هيئت مديره هم نماينده 
دارن. همين ها قطعه از چين وارد مي كنن و 
با برچسب توليد داخل چند برابر قيمت به 
خودروسازها مي فروشن. اژدهاي مافيا چند 

تا سر داره، خدا مي دونه. 
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 پشت انحصار پناه گرفته اند 
و بر سر خريدار منت مي گذارند

اعتراضكاربرانشبكههاياجتماعيبهرانتوانحصارشركتهايخودروسازي

كشفپاركينگهایپرازخودرویصفركيلومتردركنارافزايشسرسامآوروعجيبوغريب
قيمتهايخودروصداياعتراضكاربرانشبكههاياجتماعيرادرآوردهاست.آنهامعتقدنداين
قيمتهايعجيبهيچتناسبيباكيفيتخودروهايتحويليبهمردمنداردواصليترينمانع
بهبودكيفيتخودروها،مافيايياستكهبارانتوانحصارصنعتخودرورابهنابوديكشاندهاست.

كاربرانهمچنينمعتقدندشكستانحصارشركتهايخودروسازيباورودشركتهايخصوصي،
ميتواندراهحليمناس�ببرايبهبودوتوسعهاينصنعتباش�د،البتهآنهااذعانداشتندكه
شكستنانحصاربهمعنايبازگذاشتنراهوارداتخودرويخارجينيستكهدراينصورتضربات
جبرانناپذيريبهصنعتخودروواردخواهدشد.درادامهبخشيازواكنشكاربرانراميخوانيد.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

زندگي را بفهميد
عالمه محمد تقي جعفري)ره(:

بياييد پيش از آنكه به آستانه مرگ برسيد زندگي را بفهميد و از 
آن بهره برداري كنيد. پيش از اينكه ما به آستانه مرگ وارد بشويم 
بايد بفهميم زندگي چيست... اسالم در جهت هماهنگ ساختن 
عقل و وجدان شما در زندگي، كوشش مي كند كه ابتدا معناي 
زندگي را به ش��ما بفهماند. پس از آن است كه مرگ را خودتان 
خواهيد فهميد. م��رگ فهماندن نمي خواه��د، خودش معلوم 
مي شود. وقتي من توانستم به شما معناي روشنايي را ثابت كنم، 
يا معناي روشنايي را براي شما قابل درك ساختم، آنگاه مي گويم، 
نفي و نبود روش��نايي، مي ش��ود تاريكي؛ اين ديگر آسان است. 
عمده بحث بر سر همين و زندگي است. واال: مرگ هر يك  اي پسر 

همرنگ اوست/ پيش دشمن، دشمن و بر دوست دوست!
منبع:كانال تلگرامي »عالمه جعفري« به اس��تناد كتاب امام 

حسين شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت صفحه 1۸1و 1۸۲

   سبوي دوست

كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« نوشت: 
يك م��رد بريتانيايي روش��ي را يافت تا يك 
قانون جديد يعني استفاده اجباري از ماسك 
در طول پرواز را دور بزند. اين مرد ۴1 س��اله 
بريتانيايي، يكي از مسافران پرواز ايزي جت به 
سمت تنريف در جزاير قناري اسپانيا بود و در 
اين پرواز )۲۵ آگوست( حتي يك لحظه هم 
ماسك بر صورت نداشت. او يك بسته چيپس 
استوانه اي پرينگلز با طعم نمك و سركه در 
دست داشت و هر دو و نيم دقيقه يكبار يك 
دانه از چيپس را در دهان مي گذاشت و اين 

كار را تا پايان سفر ادامه داد. 
او خودش در حساب كاربري اش در فيسبوك 
اين اقدام خاص را شرح داده است: من قبل از 
سوار شدن به هواپيما، بررسي كردم كه چند 
عدد چيپس در بس��ته وجود دارد و س��پس 
آن را بر اس��اس زمان پرواز تقس��يم كردم تا 
بفهمم با چه ريتم زمان��ي بايد آنها را بخورم. 
او همچنين با افتخار تأكيد كرد كه تنها 1۰ 
دقيقه براي رفتن به دستشويي و همچنين 
گذاشتن چمدانش در محفظه باالي صندلي  
هواپيما ماسك به صورتش داشت. اين مرد 
بريتانيايي در كنار انتشار تصويري از جعبه 
چيپس و ي��ك فنجان يكبار مص��رف قهوه 

نوشت: »شما مي توانيد هنگام غذا خوردن يا 
آشاميدن در هواپيما ماسك خود را برداريد. « 
آقاي ريچارد را در اين سفر همسر ۳۷ ساله و 
دو فرزند شش ساله و 1۰ ساله اش همراهي 
مي كردند. اي��ن خانواده دو هفت��ه در جزاير 

قناري اقامت كردند. 
كاربران زيادي در ش��بكه هاي اجتماعي به 
اين ماجرا واكنش نشان دادند. برخي كار اين 
مسافر را تأييد كردند و نوشتند كه ايده خوبي 
است، اما يكي از كاربران تأكيد كرد از اينكه 
در آن هواپيما نبوده، خوشحال است. گرچه 
حجم نظرات انتقادي به اين اقدام باال بود، اما 
وي تأكيد كرد كه اين نظرات مانع از آفتاب 
گرفتنش در تنريف و لذت بردنش از تعطيالت 

نشده است. 
با اين حال شركت هواپيمايي ايزي جت اعالم 
كرد كه هيچ مسافري از اين اقدام آقاي ريچارد 
شكايت نكرده است. اين شركت تأكيد كرد 
كه طبق دس��تورالعمل هاي جديد استفاده 
از ماس��ك در طول پرواز جز ب��ه هنگام غذا 
خوردن يا آشاميدن اجباري است. اين مسافر 
همچنين گفته است كه از اهميت زدن ماسك 
براي مقابله با ويروس كرونا آگاه است، اما در 

استفاده از آن راحت نيست. 

مهدي توييت كرد: فرض كنيد تمدن غربي دانش��مندي مي داش��ت كه هزار سال قبل گردش 
خورش��يد، گردش محوري زمين و... را دقيق تعريف مي كرد و 1۴۶ رساله در زمينه هاي نجوم، 
رياضيات، تاريخ، جغرافيا و... مي داشت؛ چگونه ازش در جهان ياد مي كردند!؟ امروز سالروز درگذشت 
»استاد جاويد« دانشمند مسلمان ابوريحان بيروني است. ما ايراني ها بي عرضه ايم كه نمي توانيم 

خودمان را در دنيا سرآمد و پدر علم و اخالق نشان بدهيم وگرنه همين يك ابوريحان كافي بود!

 روش عجيب مرد بريتانيايي 
براي خودداري از زدن ماسك در هواپيما

همين يك ابوريحان كافي بود

راه و بيراهه حمايت از بورس

چند روز بعد، ۲۳ آپريل، من به دفتر رياست جمهوري احضار شدم و ديدم كه ترامپ 
و مولواني مجدداً به صورت تلفني با جولياني درباره يووانويچ حرف مي زنند. جولياني 
همچنان براي اخراج يووانويچ پافش��اري مي كرد. او براي ترامپ خبر آورده بود كه 
يووانويچ با رئيس جمهور جديد اوكراين، يعني زلنسكي صحبت كرده و گفته است 
كه ترامپ شخصاً مي خواهد برخي از تحقيقات دادستان هاي اوكرايني متوقف شود. 

اين حرف ترامپ را عصباني كرده بود. 
به نظر جولياني، يووانويچ داش��ت از هيالري كلينتون حمايت مي كرد كه ادعا شده 
بود كارزار انتخاباتي اش س��وژه اي براي تحقيقات كيفري اوكرايني ها شده بود و آن 
تحقيقات، ارتباطاتي هم به هانتر، پسر جو بايدن، داشت. جولياني شنيده هاي دست 
سوم يا چهارم را نقل مي كرد و در مكالماتش هيچ سندي براي ادعاهايش ارائه نمي داد. 
به من گفت كه درباره يووانويچ با پمپئو حرف زده ام و دوباره هم با او مس��ئله را چك 
مي كنم. ترامپ باورش نمي شد كه پمپئو هنوز يووانويچ را اخراج نكرده است. ترامپ 
بدون  هيچ اما و اگري خواستار اخراج او بود. ترامپ گفت بايد فوراً از پمپئو خبر بگيرم 
كه ماجرا از چه قرار است و بايد با زلنسكي تماس بگيرم تا تصريح كنم كه حرف هاي 
يووانويچ به نيابت از دولت نيست. البته چون دقيقاً نمي دانستيم كه يووانويچ به زلنسكي 

چه گفته، روشن نبود كه بايد به زلنسكي بگويم، كدام حرف ها را ناديده بگيرد. 
به دفترم برگشتم و حدود چهار بعد از ظهر توانستم پمپئو را تلفني گير بياورم. او گفت 
كه از يكم ژوئن گفته كه دوره س��فارت يووانويچ اواخر نوامبر يا اوايل دسامبر تمام 
مي شود و مدتي پيش هم همين را به ترامپ اطالع داده و او هم مخالفتي نكرده است. 
پمپئو مي خواست ماجرا را رها كنيم تا همين طور تمام شود. به او گفتم چون يووانويچ 
به طور كاماًل نرفته است، حال و هواي دفتر رياست جمهوري طوفاني است كه او هم 
گاليه كرد. پمپئو دوباره به گفت وگوهاي قبلي اش با جولياني اشاره كرد كه جولياني 
نتوانسته بود هيچگونه جزئياتي از آنچه ادعا مي كرد اتفاق افتاده است، ارائه دهد، اما 
طي چندين ماه گذشته مرتباً اين مسئله را براي ترامپ مطرح مي كرد. البته پمپئو 
اين را هم گفت كه اسنادي از سفارتمان در اوكراين به دست آورده كه مي خواهد آنها 
را براي وزارت دادگستري بفرستد و احتماالً پاي يووانويچ و سفير قبلي هم در آنها گير 
باشد. سرانجام پمپئو گفت همين امشب به يووانويچ دستور مي دهم كه به واشنگتن 
باز گردد. حاال كه دستور بازگشت او صادر شده بود، ديگر نيازي نبود كه به زلنسكي 

زنگ بزنم، از قبل هم تمايلي براي تماس با او نداشتم، در نتيجه زنگ هم نزدم. 
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 پمپئو همان شب دستور داد 
يووانويچ به واشنگتن باز گردد

   تحلیل
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