همدلی از انگیزه رفتن دانشجویان
و فارغ التحصیالن به خارج از کشور گزارش میدهد

اصولگرایان مجلس از کشمکش
با دولت عقبنشینی نمیکنند؛

سه برابر شدن میل به مهاجرت
در بین جوانان

تحقیق و تفحص از پاستور
به جای استیضاح روحانی
2

4

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

سهشنبه  6آبان  10 _1399ربيع االول  27 _1442اکتبر 2020

تداوم افت شاخص کل بورس ،عده زیادی از سهامداران
معترض را راهی بهارستان کرد

متوسط قیمت مسکن در پایتخت
به  24میلیون تومان رسید

رکودپاییزیمسکن

همدلی| روزهای خســتهکننده رکود مسکن
در حالی از راه رســیده کــه اینروزها افزایش
قیمتهــا در این بازار با کاهــش قدرت خرید
همزمان شده است .آنطور که کارشناسان این
بازار میگویند ،از ابتدای مهر تا اواسط بهمن ماه
بازه زمانی اســتراحت بازار مسکن است و طی
این روزها بازار مسکن رشد کمتری را نسبت به
بخشهای رقیب داشته...
6

آمار مرگ کرونا
از  330پایین نمیآید

سخنگوی وزارت بهداشت آمار مرگ و ابتالی کرونا
را اعالم کرد که نشان میدهد این ویروس هوشمند
همچنان رکورد خود را باالی  330حفظ کرده است.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیما سادات الری در اعالم
آخریــن آمارهای کرونا در کشــور ،گفت :تا ظهر ۵
آبان  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۵۹۶۰بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی شد که  ۲۱۳۵نفر از آنها بستری شدند.
خوانند ه گمنام در صفحههای مجازی
به شهرت یکشبه رسید

سال ششم _ شماره  8 _ 1542صفحه _ قيمت  2000ناموت

بغضمالباختگان
بورسشکست
همدلی| روزهای قرمز بزرگتریــن تاالر خیابان
حافظ پایتخت ،مدتهاست که جان سرمایهگذاران
را به لب رسانده اســت .در پی تداوم افت شاخص
کل بورس ،همین دیروز باالخره بغض تعداد زیادی
از ســرمایهگذاران خرد شرکتهای بورسی ،ترکید
تا در روزهایی که کرونا بیش از گذشــته در کمین
افراد نشسته و مسئوالن یکی پس از دیگری مردم

همدلی| تمایــل واشــنگتن جهــت تقویت
ظرفیتهای دفاعی تایوان برای مواجهه با اقدامات
دیرینه و رو به رشد چین علیه این جزیره ،اقدامات
تالفیجویانهای را از ســوی چین به دنبال داشته
است .پس از آنکه در هفته گذشته ،وزارت خارجه
آمریکا مقدمات فروش ۱.۸میلیارد دالری سه نوع
سیستم تسلیحاتی شامل موشک کروز ،توپخانه و
حسگر را به تایوان تائید کرد...

حاشیههای قومیتی
توئیت یک نماینده

3

همدلی|احمد علیرضا بیگی نماینده اصولگرای
تبریز روز گذشته درتوئیتر خود نوشت« :اندیشه
ایرانشــهری نژادپرستی اســت!»توئیتی که با
واکنشهای مثبت و منفی زیادی همراه شــد.
اینتوئیت علیرضابیگی کنایه به تفکیک مردم
آذریزبــان از فارسها دارد .موضوعی که برخی
از جریانات تندرو در آذربایجان با صراحت از آن
حمایتمیکنند...
2
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همدلی| نزدیک به دو دهه از مهاجرت یکی
از سوپراستارهای واقعی موسیقی پاپ ایران
به خارج از کشور میگذرد؛ شادمهر عقیلی.
میان او و خیلیهای دیگر که در این سالها
اعالم شــد یا بــه خارج از ایــران مهاجرت
کردهانــد ،یا قصد رفتن دارنــد اما تفاوت از
زمین تا آسمان بود.

آنکارا به پیشرویهای خود ادامه میدهد

دخالتهای تنشزای
ترکیه در میدانهای
مختلف

سخنان نماینده دادستان درباره پرداختیهای
نجومی متهم ،به سرپرست بانک سرمایه
«مصطفی درایتی» در گفتگو با همدلی :
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زگهواره تا گور ،سانسور

ستاره لطفی
روزنامهنگار

تحریم چینی
صنایع نظامی آمریکا

یکنند ،یکی از مهمترین
را دعوت به خانهنشینی م 
مناطق سیاســی پایتخت ،میزبان افرادی باشد که
خود را مالباختگان بورسی معرفی میکردند .صبح
دوشنبه ،بعد از آنکه شــاخص کل بورس37 ،هزار
واحد دیگر سقوط کرد و به یک میلیون و  336هزار
واحد رسید ،نه تنها در داخل مجلس که در مقابل
بهارستان نیز خبرهای مهمی در جریان بود.

مهاجرت؛بازیتبلیغاتی
شکستخوردگاندنیایهنر

یادداشت

پکن ،شرکتهای تسلیحاتی
طرف معامله با تایوان را تحریم کرد

عکس زنان فقــط از جلد کتابها و اعالمیههای ترحیم حذف
نمیشود ،به تازگی حتی عکس آنان را از روی سنگ قبرهایشان
نیز پاک میکنند تا باور کنیم در این ســرزمین زنان از گهواره تا
گور قدغن هستند و حتی تصویرشــان را بر روی سنگ قبر نیز
برنمیتابند.
چند روز پیش هیات امنای مســجدی در شــهر رویان استان
مازنــدران در اقدامی خودســرانه و بدون اطالع بــه خانوادهها،
آرامگاههایی را که تصویر زن بر روی ســنگ قبر آن حکاکی شده
بود ،با بهانه مغایرت با شــرع و عــرف پاک کردند .تحمل نکردن
تصویر زنان حتی روی ســنگ قبرهای خود با بهانههای شرعی و
عرفی ضمناینکه وهن در دین اســت ،میتوان آن را در امتداد
تبعیض هدفمند و ساختارمند و همچنین تالش برای حذف زنان
در عرصههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ارزیابی کرد .بیش از
چهار دهه است که بخشی از طیف محافظهکار جامعه تمام توجه
و تمرکز خود را بر روی زنان و محدود ســاختن و سانسور کردن
آنــان قرار دادهاند ،به نحوی که روز به روز عرصه را بر آنان تنگ و
تنگتر میکنند؛ تا جایی کــه حتی تصویر بیجان زنان بر روی
سنگ قبرهایشان نیز از تیغ سانسور و حذف در امان نیست .قصه
تلخ ماجرا آنجاست که این افراد یا سازمان یا نهادهای محافظهکار
برای ممانعت از حضور زنان در عرصههای مختلف و حذف آنان از
ساحت جامعه هم تریبون دارند و هم رسانه .حتی از حمایت برخی
نهادهای قدرت نیز برخوردارند و بودجههای قابل توجهی نیز به
آنان اختصاص داده میشود .در واقع در بخشی از بدنه حاکمیت
حذف و سانسور زنان به صورت یک تفکر درآمده است که عدهای
شبانهروز و با هر بهانهای به دنبال گسترش و اجرای آن هستند و
ابزارهای الزم را نیز در اختیار دارند.
ممانعت از حضور زنان در ورزشگاهها ،ممانعت از دوچرخهسواری
آنان ،محدودیتهای غیرقانونی و غیر شرعی در انتخاب پوشش،
تالش برای پایین نگهداشــتن سن ازدواج دختران ،گشت ارشاد،
سنگاندازی در فعالیتهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی زنان،
تالش برای عقب نگهداشتن آنان و سوق دادن دختران و زنان به
پستو واندرونی خانهها تحت عناوین فریبنده ،حذف تصاویر زنان از
روی جلد کتابها و حتی قبرهایشان ،زاییده همان تفکر حذف و
سانسور زنان است که عدهای مدام برطبل آن میکوبند تا ضمن
این که نگاهها را از انبوه کاستیها و سوءمدیریتها ،منحرف کنند
بر تبعیضهای جنسیتی در کشور بیش از پیش دامن بزنند .در
حالی عدهای کمر همت به سانسور و حذف زنان در جامعه بستهاند
که زنان با تمام محدودیتها ،سنگاندازیها و عدم حمایتها در
عمل ثابت کردهاند در نقشهایی که عهدهدار بودهاند ،در بسیاری
از موارد به درســتی ایفای نقش کرده و حتی در قیاس با مردها
بــا وجود امتیازهای ویژه موفقتر عمل کردهاند .شــاید وقت آن
فرارسیده تا محافلی که دیواری کوتاهتر از زنان پیدا نکردهاند تا با
ایجاد محدودیت برای آنان ،نگاهها را از مسائل دیگر منحرف کرده
و بخشی از کارنامه ناکارآمدیخود را پوشش دهند ،روش دیگری
برای رسیدن به اهدافشان بیابند چرا که در نهایت و با نشستن
گرد و غبارها این محدودیتها نیز برکارنامه آنها اضافه خواهد شد.

اصولگرایی
«سر» ندارد
یادداشت

روایت رشوه

«مصطفی اقلیما»در گفتوگو با همدلی:

2

آسیبهایاجتماعی
به فرهنگ تبدیل شده
4

مرز آزادی بیان و اهانت به مقدسات

دکتر سیفالرضا شهابی
کارشناس سیاسی

انتشــار تصایر مجله فکاهی «شــارل ابدو» در فرانسه نسبت به حضرت
محمد(ص) پیامبر اسالم در سالهای اخیر سبب ناراحتی مسلمانان جهان،
خصوصا پیروان اســام در این کشور اروپایی شد و گاه با عکسالعملهای
احساسی از ناحیه مسلمانان مواجه شد که آخرین نمونه غیرقابل دفاع هم
بریدن ســر یکی از معلمان توسط جوانی مســلمان در پاریس بود که در
جای خود باید آن را محکوم کرد .در پی آن ،شهروندان فرانسوی با تشکیل
اجتماعات دست به تظاهرات و اعتراضات زدند و تعدادی از مقامات رسمی
فرانسه با اظهاراتشان بر آتش خشم مردم افزودند و عکسهای مجله مزبور
را در راســتای آزادی بیان و قلم قلمــداد کردند .ازاینکه آزادی بیان و قلم
محترم است و برای جامعه بشری و به ویژه مردم فرانسه از تقدس برخوردار
اســت و نباید آسیب ببیند و خدشهدار بشود شکی نیست و هیچ مسلمانی
نمیخواهد و نباید به آزادی بیان و قلم ضربهای وارد شود و بر عکس اسالم
بر آزادیاندیشه و فکر تاکید دارد .ولیکن انتظار میرود به همان نسبت که
دولتمردان و شــهروندان فرانســوی برای آزادی بیان در حد تقدس احترام
قائلند ،اجازه ندهند که جایگاه قدسی پیامبر اسالم که برای مسلمانان از شأنی
ویژه برخوردار است ،به اشکال مختلف به بهانه آزادی بیان تخریب شود .رفتار
دو طرف باید به گونهای تنظیم بشود که ورود به فضای باورهای یکی تجاوز
به یکدیگر تلقی نشود .
قرآن دستورالعملی برای مسلمانان صادر میکند و اگر این دستورالعمل در
دنیای امروز توسط مسلمانان و غیرمسلمانان مورد توجه و عمل قرار بگیرد
بسیاری از معضالت جامعه امروز بشری را حل خواهد کرد .
ون
ون م ِْن ُد ِ
ِين يَ ْد ُع َ
قرآن به خطاب به مسلمانان میفرمایدَ «:و َل ت َُس ُّبوا ال َّذ َ
اللِ َف َي ُس ُّبوا َّ
َّ
اللَ َع ْد ًوا بِغ َْي ِر ِعلْ ٍم َك َذل َِك َزيَّ َّنا ل ِ ُك ّ ِل أُ َّم ٍة َع َملَ ُه ْم/:ای مسلمانان ،به
آنانی که به خدا اعتقاد ندارند و مردم را به غیر خدا فرا میخوانند هرگز توهین
نکنید و این سبب میشود آنان هم به اعتقادات شما و تقدسات شما توهین
بکنند در صورتیکه اعتقاد و مقدسات هر فرد و گروهی محترم و مقدس برای
پیروانشان قرار دادیم(».آیه/108انعام)
حداقل از غرب و خصوصا از کشــوری نظیر فرانسه که مدعی عنوان مهد
دمکراسی و آزادی است ،انتظار میرود که اجازه ندهد شهروندان این کشور
به مقدســات ادیان دیگر توهین کنند تا پیروان آن ادیان هم با واکنشهای
احساسی خویش فضا را متشنج کنند.
منشــأ تمام درگیریها و تشنجات بین اشخاص ،کشورها و اقوام در عدم
رعایت حقوق یکدیگر اســت و اگر هر شخص و هر کشور ،دسته و گروهی
به حریم معنوی و مادی دیگران احترام بگذارد ،قطعا بســیاری از مناقشات
بهوجود نخواهد آمد.
آنچه که این روزها در کشورهای غربی و خصوصا فرانسه شاهد آن هستیم
بیتوجهی به دستورالعمل اخالقی قرآن است که میتواند راهکاری منطقی
برای همگان باشد.
آزادی عقیده و بیان قابل قبول و احترام و یکی از بهترین دســتاوردهای
جامعه بشــری است و میتواند منشأ بسیاری از تحوالت و تغیرات مثبت و
سازنده باشد و نمیتوان مخالف و منکر آن بود ،ولی اگر این آزادی فضا را برای
اهانت به مقدســات دیگران بگشاید سبب بروز حوادثی تلخ و ناگوار و ایجاد
شکاف در جامعه بشری و در پی آن بروز جنگها و کشتارهایی میشود که
متأسفانه تاریخ نمونههای ناخوشایندی از آن را در صفحات خود دارد .مطمئناً
راهاندازی جنگ ادیان در دنیای پر از آشوب فعلی به نفع هیچ کشور ،دسته،
دین و آیینی نخواهد بود.
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یادداشت

پیرامون ادعای دخالت ایران در انتخابات آمریکا

خدیجه ثنائیانزاده

دکترای روابط بینالملل

در ماههای اخیر ،آمریکاییها بارها بدون ارائه اســناد،
ایران ،چین و روسیه را به تالش برای دخالت در انتخابات
سوم نوامبر ( ۱۳آبان) متهم کردهاند؛ این در صورتی است
که مقامهای ایرانی همیشه دخالت در انتخابات آمریکا
را رد کردهاند.
میتوان گفت که ایران در این مرحله سخت از تحریمها
و فشارهای بینالمللی و شکست آمریکا از تمدید تحریم
تسلیحاتی چنین ریسکی نخواهد کرد و به دنبال ایجاد
یک دوره جدید و قدرتمند در نظام بینالملل است.
در مورد تقابل آمریکا و ایران میتوان گفت هر کدام
از نامزدهای انتخاباتی در آمریکا به ریاست جمهوری
برسند ،اصل تقابل پابرجاست و بنابراین ایران به دنبال
تنش نیست ،بلکه به دنبال این است که واشنگتن به
حقوق ،قواعد و نرمهای بینالمللی پایبند باشــد و از
دخالت در کشورهای دیگر دست بردارد و به تعهدات
خود عمل کند.
ایران طرف مقابل سیاستهای یکجانبه و قلدرانه
ترامــپ اســت و در ســادهترین حالت هیــچ دلیلی
برای دخالت ایران در حمایــت از ترامپ وجود ندارد.
بااینوجود نمیتوان نتیجــه انتخابات آمریکا را نادیده
گرفت چراکه بهعنوان یک ابرقدرت با سیاست تجاوز و
تعدی ،حاکمیت برخی کشورها را در ساختار بینالملل
تحت تأثیر قرار میدهد.
امــا این ادعای مکرر مبنی بر دخالت ایران را میتوان
ناشی از شکست آمریکا در تداوم تحریمهای تسلیحاتی
علیه ایران دانست و در ادامه سیاستی است که میخواهد
در افکار عمومی در آمریکا و جهان ،ایران را بهعنوان یک
کشور ناسازگار با جامعه جهانی معرفی کند .همین عاملی
شد که در چند روز اخیر پای ایران نیز به موضوع دخالت
در انتخابات آمریکا باز شود.
طبیعی اســت که ایران در این شــرایط بینالمللی و
تحریمها نمیتواند به دنبال ایجاد تنش باشــد و طبق
اذعــان مراجع بینالمللی همچنان به هنجارها و قواعد
بینالمللی پایبند بوده اســت .که اگر غیرازاین باشــد
ظرفیت چانهزنی ایران بهشــدت کاهش خواهد یافت.
میتــوان به گونهای دیگر این موضــوع را دید که ایران
بهعنوان موضوعی مهم سیاســت خارجی آمریکا را به
خود مشــغول کرده و از اینرو در دستور کار برنامههای
پیشنهادی دو نامزد ریاستجمهوری ظاهر قرار گرفته
اســت .اما آنچه که دیده میشــود این است که ایران،
اختالفات خود با آمریکا را در چارچوب بینالمللی ادامه
میدهد و در این برهه به دنبال کاهش فشار حداکثری در
قبال موضوعات هستهای ،منطقه و موشکی خود است؛
بنابراین ادعاهای گاهوبیگاه آمریکا در مورد دخالت ایران
در انتخابات آمریکا یک ژســت داخلی و مانور انتخاباتی
محسوب میشود.

همدلی| ادامه اقدامات ترکیه در شــرق
دریــای مدیترانه از یک ســو و همچنین
مواضع و اقدامات دخالتجویانه این کشور
در حوادث منطقهای ،مخالفت کشــورهای
اروپایی را شدت بخشیده است.
3

سخنان نماینده دادستان درباره پرداختیهای نجومی متهم به سرپرست بانک سرمایه

روایت رشوه

همدلــی | روز گذشــته هفتمین جلســه دادگاه
رســیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان
پرونده بانک ســرمایه به ریاســت قاضی مسعودی
مقام برگزار شــد .در این جلســه نماینده دادستان
روایتی از تحــرکات متهم ردیف اول این محاکمه و
رشــوههای پرداختی به برخی از افراد موثر در بانک
سرمایه پرداخت .رشوههایی که از واگذاری خودروی
لکسوس تا یازده بار سفر خارجی را شامل میشد.
در ابتــدا قهرمانــی؛ نماینده دادســتان ،مطالبی
پیرامون تشــکیل شــرکتهایی با عضویــت افراد
معتاد و بیبضاعت از یکی از شهرســتانها و صدور
ضمانتنامههای بدون پشــتوانه بــرای دریافت کاال
و بــه خصوص قیر و فروش آن در خارج از کشــور
مطالبــی را بیــان کرد .قهرمانی با بیــاناینکه در
ضمانت نامه سه رکن ضمانت خواه ،ذی نفع و بانک
ضامن وجود دارد ،گفت«:آقایان ۵شــرکت صوری با
مدیران بیبضاعت تشکیل دادند و از بابلسر برخی از
افراد را که اعتیــاد دارند یا برخی را که بیکار بودند
و یا بازنشسته بودند آوردند و مدیر شرکت کردند».
وی گفت«:خانمی هست که در ساختمانها نظافت
میکرده و یک آقایی بوده که پیک موتوری بوده و با
استفاده از این افراد شرکت تاسیس کردند و در حد
کالن قیر گرفتند».
قهرمانی در ادامه گفت«:به این نتیجه رســیدیم
کــه برایاینکه بــه ذینفع نهایی پــی ببریم باید
مهندســی معکوس کنیم و همین کار را نیز کردیم.
مهندســی معکوس را از شــرکتهای ضمانت خواه
شروع و مدیران را آوردیم و پرسیدیم که چگونه این
مبالغ ضمانت نامــه گرفتید که گفتند ما نمیدانیم
ضمانت نامه چیست بر این اساس فهمیدیم که این
موضوع پشت صحنهای دارد».
قهرمانی توضیح داد که در این جســتجو در نهایت به
دو نام رسیدند«:محمد امامی» و« شهابالدین غندالی».
نماینده دادستان در بخش دیگری از جلسه دادگاه
پیرامون نحــوه به کارگیری افراد در شــرکتهای
صوری گفت«:در این باند امامی و فرزام نقش مهمی
داشــتهاند ،فرزام انتخاب افراد بیبضاعت به عنوان
مدیران عامل را برعهده داشته است و حوزه بانک به
امامی سپرده شده بود».
در ادامه نماینده دادســتان دربــاره نحوه حضور
غیرقانونی شهابالدین غندالی در راس بانک سرمایه
و مراودات وی با محمد امامی توضیح داد.
قهرمانی با اشاره به بررسی صدور ضمانتنامههای
شــرکتها افزود«:ما همــه مدیرعاملهای بانک را
خواســتیم و همه آنها به اتفاق اذعان داشتند که
غندالی که هیچ مجوز قانونی نداشــته و ســهامدار
بــوده ،صرفا بایــد در مجمع حاضر میشــده نه در
هیأت مدیره».
کودتای غندالی در بانک سرمایه
وی ادامــه داد«:غندالی عنوان داشــته من مالک

بانک هســتم و با همین استدالل در جلساتهیأت
مدیره حضور پیدا میکرد و ضمانتنامهها را پیگیری
میکرد لذا ما بر آن شــدیم تا ارتباط بین غندالی و
امامی را بررسی کنیم».
نماینده دادســتان تصریح کرد«:دوستان ما برای
مستندسازی پرونده تالش زیادی کردند و توانستند
شــبکه اجتماعی امامی ،فرزان ،ضیایــی ،غندالی،
مجید زاهدی و فاطمه شامانی را هک کنند و وقتی
این اسناد به دست ما رسید مطلب تمام شد».
وی افزود«:ما به دنبال آن بودیم تا بفهمیم شرکت
راه پویان برای کیســت ،در پیامهای امامی متوجه
شــدیم آقای مجید زاهدی که مهــره اصلی امامی
است در بانک بوده و امامی در چینش مدیران بانک
نقش داشته است ،اما همه اینها گاهی متوجه زیاده
خواهی امامی میشدند».
قهرمانــی افزود«:اما یک عنصر همیشــه با امامی
بوده و حتی قبل از ورود به بانک نیز با او همراه بوده
اســت .او مجید زاهدی است؛ بعد از آقای بخشایش
مدیر عامل وقت بانک فردی به نام درخشنده مدیر
عامل میشــود و تالش میکند تا بانک را ســامان
دهد ،اما درخشنده را برکنار میکنند و آقای غندالی
کودتا کــرده و خودش سرپرســت بانک ســرمایه
میشــود در حالی که اصال صالحیت فنی نداشــته
است چرا که وی معلم بوده است».
قهرمانــی بیان کرد«:پــس از آنهیــأت مدیره
اعتراض میکند و نهایتا بانک مرکزی نامه رســمی
میدهد که در نهایت او این پســت را رها میکند،
اما مجید زاهــدی رارئیس حوزه مدیریت میکنند
و ســپس آقایان بــه دنبال افــرادی میروند که با
آنها هماهنگی داشــته باشــند تا اینکه به آقای
بیرانوند میرســند ،اما آقای بیرانوند در مقابل زیاده
خواهیهای امامی ایستادگی کرد و امامی نیز تمام
تالش خود را برای حذف بیرانوند به کار بست».
رشوه در قالب سفر خارجی
نماینده دادســتان گفت«:امامی تالش میکند تا
تمامی ارکان را با خود هماهنگ کند ،لذا از شعبه تا
هیأت مدیره را چینش میکند و در ابتدا نقاط ضعف
غندالی و همســر دوم ایشان را شناسایی میکند و
متوجه میشود که اینها به هدایا نقطه ضعف دارند
لذا یک ســفر به فرانســه برای غندالی و همسرش
فراهم میکنند سپس غندالی به ایران باز میگردد
و جلسه تشکر برگزار میکند .در اینجا رسما آشنایی
آنها بیشتر میشود و سپس امامی به سراغ اهدای
هدایا در روزهای مختلــف میرود از جمله آنکه در
روز پــدر برای غندالی هدایا گرفتــه و در روز مادر
نیز برای همســرش جواهر میگیرد و برای موفقیت
در کارهایشــان یک رابطی برای تبادل اطالعات در
شــبکههای اجتماعی میگذارند تا پیامهای خود را
مبادله کنند».
ادامه در صفحه ۳

