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خسته نباشیم!
یونس موالیی: آقای روحانی س��ومین مس��ؤول 
دولتی است که در چند هفته گذشته بابت عدم 
وقوع قحطی به خودش خسته نباشید و خداقوت 
گفته است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاول 
اول او و عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی 
نیز ادعاهای مشابهی را طرح کرده بودند و عدم 
وقوع قحطی در س��ال1400 را نش��انه مدیریت 
موفق دولت دانس��ته بودند. فارغ از شکاف میان 
این خرس��ندی از »عدم وقوع قحطی« در سال 
پایانی دول��ت و وعده »آنچنان رونق اقتصادی« 
در تبلیغات انتخاباتی س��ال92، سوال اصلی نه 
صحت سنجی این ادعا که چرایی طرح آن است. 
واقعا چرا؟ چه دلیلی دارد که یک دولت در پایان 
عمر 8 ساله خود اینگونه به سختی های مردم خود 
افتخار می کند؟ اگر هدف این است که به مردم 
بگویند باالتر از س��یاهی رنگ های جدیدی پیدا 
شده است، می توان افتخار ثبت و حقوق مؤلفش را 
به نام دولت روحانی ثبت کرد؛ شاید حداقل این را 
بتوان در لیست سرشار از تهی دستاوردهای دولت 
گنجاند و با آن یک پایان آبرومندانه برگزار کرد. 
جامعه ایران ش��اید هیچ  وقت چنین فشار 
سینوسی ای را از مسؤوالن تحمل نکرده باشد. 
پی��ش از این هر چه بوده یا خوف بوده یا رجا، 
یا وعید ترساندن از شرایط سخت بوده یا وعده 
روزهای بهتر اما دولت روحانی نمادی از بازی 
ک��ردن ب��ا روح و روان جامع��ه در آمیزه ای از 
»وحشت« و »آرزو« است. روزی پیش از انعقاد 
برج��ام آنقدر برای مردم آرزو خلق می ش��د تا 
اصطالح��ا آرزودان جامعه پاره ش��ود و روزی 
دیگر وقتی برجام به بن بست می خورد، یکباره 
در کالم رئیس جمهور کاش��ف به عمل می آمد 
که اگر برجام نبود تا االن جنگ سراس��ر ایران 

را گرفته بود!
واقعی��ت این اس��ت که چند هفت��ه دیگر 
چهارمین سالگرد مناظرات انتخاباتی سال96 
فرا می رس��د؛ مناظراتی ک��ه آقای جهانگیری 
دائما از مردم ایران می خواس��ت یادشان بماند 
کره نداشته اند، قیمت دالر لحظه به لحظه باال 
می رفته، مردم شبانه در صف بانک می خوابیدند 
تا چند سکه بخرند و... و در نهایت به آنها وعده 
داد تا سال1400 لذت سهامداری را بچشند و 
فقر مطلق را دیگر بر سیمای شهر خود نبینند. 
حاال ام��ا هیچ  کدام از وعده ها محقق نش��ده، 
خواهی نخواهی- بین خودمان بماند- بازگشت 
به همان روزها که به جای صف مرغ، صف سکه 
شکل می گرفت، آرزوی بسیاری از مردم شده 
است. در چنین موقعیتی ترساندن بیشتر آنها 
بابت رخ ندادن جنگ، قحطی و... چه فایده ای 
دارد؟ اینکه نداش��ته های این روزهای ش��ان را 
بشمارند و در پایان بگویند خدا را شکر »عوضش 

روحانی داریم«؟!!
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فراوانی ادعا 
یت! قحطی مدیر
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 ادعای جدید حسن روحانی:
 دولت اجازه نداد قحطی محقق شود
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 خط و نشانمجلس    پیگیر   مسائل اصلی 
  اینفانتینو 

  ربیعی با متهم کردن منتقدان دولت به 
سوءاستفاده انتخاباتی از تحریم ها بر نگاه ملی 

دولت در سیاست خارجی تأکید کرد

مصوبه مجلس برای افزایش حقوق سربازان وظیفه اجرایی شد

 میانگین حقوق سربازان از 44۰ هزار تومان در سال ۱3۹۹
 به یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافت

 حداقل حقوق پرداختی به کارکنان وظیفه در مناطق عادی 
 یک میلیون و 5۰ هزار تومان و حداکثر آن 4 میلیون تومان

 در مناطق عملیاتی است

ثمانه اکوان: دادگاه رس��یدگی 
ب��ه قتل ج��ورج فلوی��د، مرد 
سیاه پوستی که با تکنیک »زانو بر گردن« در مینیاپولیس 
به دست افسر پلیس این شهر به قتل رسیده بود، این 
هفته حکم خود را اعالم می کند. این دادگاه را می توان 
یکی از کم نظیرترین دادگاه های آمریکا برای رسیدگی 
به جرم »قتل عمد انسان« توسط یک افسر پلیس در 
آمریکا دانست. در موارد پیشین، افسران پلیس معموال 
یا محاکمه نمی شدند یا به جرم قتل غیرعمد محاکمه 
می شدند. این بار اما اعتراضات سراسری در آمریکا که 
منجر به ایجاد درگیری و آشوب در کل ۵0 ایالت آمریکا 
شد، دادگاه مینیاپولیس را به این نتیجه رساند که باید 
اقدامی نوین در این عرصه صورت داده و برای نخستین بار 
یک افسر پلیس را به جرم قتل عمد محاکمه کند. در 
عین حال این دادگاه یکی دیگر از رکوردهای »اولین« 
را نیز در این کش��ور به ثبت رسانده است و آن پخش 
مستقیم آن در شبکه های مختلف تلویزیونی آمریکایی 
و شنیدن صدای اعتراض مردم، وکالی جورج فلوید و 
همچنین اعترافات افسران پلیس به کاربرد روش های 
خشونت آمیز در بازداش��ت متهمان بود. این دادگاه با 

تمام فراز و نشیبی که داشت، قرار است این هفته حکم 
نهایی »درک چاوین« افسر پلیسی که جورج فلوید را به 
قتل رسانده بود، منتشر کند و این حکم می تواند نقطه 
عطفی تاریخی در مس��یر برخورد با پلیس های ناقض 

قانون در آمریکا باشد. 
فضاسازی رسانه ای صورت گرفته توسط دموکرات ها 
در آمریکا که در روزهای پایانی ریاست جمهوری ترامپ، 
رهبری اعتراضات به تبعیض   نژادی در آمریکا را برعهده 
گرفته بودند، حاال به گونه ای فضای آمریکا را شکل داده 
است که می توان گفت جامعه آمریکا هم اینک بر لبه 
تیغ قرار گرفته و همه چیز به حکم این دادگاه بستگی 
دارد. اگر درک چاوین به عنوان پلیس متخلف و مجرم، 
در این دادگاه محکوم ش��ود، موجی از درخواست ها 
برای تغییر سیاست در پلیس آمریکا آغاز خواهد شد. 
بنجامی��ن کرامپ، وکیل خانواده فلوید و دانته رایت 
)نوجوان سیاه پوستی که بتازگی توسط پلیس آمریکا 
کشته شد( به شبکه خبری ABC گفته است: »نتیجه 
تالش های ما برای اینکه دادگاه اعالم کند درک چاوین 
مسؤول قتل جورج فلوید است، به این دلیل است که 
اعتقاد داریم این حکم تبعات مثبت زیادی برای جامعه 

آمریکا خواهد داش��ت«. او اضافه کرده است: »با این 
حکم سرانجام آمریکا به سمت اجرایی کردن وعده خود 
برای آزادی و عدالت برای تمام مردم خواهد رفت؛ چه 
سیاه پوستان، چه التین تبارها و چه بومیان آمریکایی و 
سفیدپوستان آمریکایی؛ عدالت باید برای همه باشد«.

او در این گفت و گو که بازتاب زیادی در رسانه های 
آمریکایی داش��ته، گفته است: »من از اینکه هر روز 
می ش��نوم یک فرد سیاه پوست غیرمسلح به دست 
پلیس کشته شده، خسته شده ام. هر زمان این اتفاق 
می افتد، از مردم محلی گرفته تا رئیس جمهور ایاالت 
متحده فقط به بیان این حرف بس��نده می کنند که 
دیدن این تصاویر مثال تماشای صحنه کشته شدن 
دانته رایت »یک تراژدی اس��ت و این مساله غیرقابل 
قبول است« اما در نهایت هیچ اقدامی برای اصالح این 

چرخه معیوب صورت نمی گیرد«.
از این منظر می توان توقع داش��ت نخستین اقدام 
پس از صادر شدن احتمالی حکم مجرم بودن درک 
چاوین ب��رای فعاالن عرصه اجتماعی آمریکا، تالش 
ب��رای تصویب »قانون پلیس« ب��رای محدود کردن 
اختیارات پلی��س در تیراندازی به متهمان یا به کار 

بردن روش های خشونت آمیز در بازداشت مردم باشد. 
البته این کار غیر از قانون گذاری به تغییر فرهنگ مردم 
آمریکا نیز بستگی مستقیم دارد، چرا که تبعیض  نژادی 
ساختاری موجود در جامعه آمریکا در بسیاری موارد 
این نوع برخوردها را توجیه کرده و آنها را قانونی جلوه 
می دهد. از همین منظر است که این دادستان حقوق 
شهروندی آمریکا گفته است: »مشکل اینجاست که 
زمانی که خانم کیم پورتر، پلیس سابق منطقه بروکلین 
سنتر به سمت دانته رایت شلیک می کند و بعد اعالم 
می کند اش��تباهی به جای شوکر، از اسلحه استفاده 
کرده، رایت را در واقع به چشم یک موجود بی ارزش 
دیده است. این دیدگاه است که باید در جامعه آمریکا 

اصالح شود«. 
اما س��وال اساسی در این مقطع زمانی برای مردم 
آمریکا این اس��ت: آیا می توان امیدی داشت که این 
دادگاه به نتیجه برس��د و آیا تمام این فضاسازی های 
رسانه ای، تالش دموکرات ها برای این نیست که نشان 
دهند به مسائل آفریقایی- آمریکایی ها اهمیت می دهند 
و در عین حال بعد از برگزاری دادگاه- با هر نتیجه ای 
که باشد- اعالم کنند با فرد خاطی برخورد شده و نباید 

دیگر به اعتراضات در این زمینه ادامه داد؟ 
دموکرات ها اس��تفاده از رس��انه و فضا سازی برای 
پیش بردن اقدامات شان را بخوبی یاد گرفته اند. ترامپ 
راه هایی برای استفاده از فضای مجازی و رسانه ها به آنها 
یاد داده است که تا به حال به عنوان نیروهای سنتی 
فضای سیاسی آمریکا، چندان هم به آن فکر نمی کردند. 
ش��اخه ترقی خواه در حزب دموکرات س��عی دارد با 
ای��ن حال از فضای به وجود آمده در ماجرای دادگاه 
چاوین استفاده کرده، مسائلی مانند تیراندازی پلیس 
ب��ه دانته رایت و دیگر افراد مانند او که طی ماه های 
اخیر تعدادشان بیشتر شده است را نیز در صدر اخبار 
قرار دهد و در نهایت برنامه ریزی ها برای ایجاد تغییرات 
اساسی در ساختار پلیس را گسترده تر کند. این کار اما 
به نظر نمی رسد در مجلس سنا به جایی ختم شود، 
زیرا از هم اینک جمهوری خواهان مخالفت خود با این 
طرح را اعالم کرده و خواستار باز گذاشتن دست پلیس 
در برخورد با مجرمان شده اند. آنها اعتقاد دارند محدود 
کردن اختیارات پلیس در استفاده از اسلحه، فاز اول 
برنامه دموکرات ها برای محدود کردن حق حمل سالح 

در اصالحیه دوم قانون اساسی آمریکاست. 

میثم مهرپور: نظ��ام بانکی به 
عنوان محل تجهیز و تخصیص 
منابع ریالی دارای نقش و جایگاه 
مهمی در پروسه تولید است؛ به 
نحوی که بدون گردش پول در 
اقتصاد، عمال انجام فعالیت های 
اقتص��ادی نیز مق��دور نبوده و 
متوقف خواهد شد. با این حال قوانین مربوط به نظام 
بانک��ی در ایران- به رغم عدم اج��رای همین قوانین 
موجود- از عدم بازنگری و به روزرس��انی رنج می برد. با 
توجه به افزایش سرعت تغییرات رخ داده در شرایط و 
ابزارهای مورد استفاده در نظام بانکی، قوانین بانکی از 
جمله قوانینی است که توصیه می شود هر ۵ سال یک 
بار مورد بازنگری اساس��ی قرار گیرد. با این حال قانون 
پایه بانکداری در ایران تحت عنوان قانون پولی و بانکی 
مصوب سال ۵1 )حدود ۵0 سال پیش( و قانون مکمل، 
یعنی قانون عملیات بانکداری بدون ربا مربوط به سال 
62 )حدود 40 سال پیش( است؛ قوانینی که حتی به 
فرض اجرای درست آنها، به دلیل به روز نبودن، کشور 
را با مش��کالتی مواجه می کند. ماجرا زمانی عجیب تر 
می ش��ود که همین قوانین موجود نیز عمال از طریق 
بانک ها به رسمیت شناخته نشده و از طرق مختلف دور 

 زده می شود. برای درک بهتر این موضوع به گزاره های 
زیر دقت کنید. 

الف( معاون وزیر راه و شهرس��ازی مردادماه سال گذشته 
از تملک 1000 واحد مسکونی خالی از سوی یک بانک 
خب��ر داد. طرح ای��ن موضوع در حالی بود که طی چند 
سال گذشته اظهارات متعددی درباره حضور بخش قابل 
توجهی از نقدینگی بانک ها در حوزه مسکن مطرح شده و 
تقریبا کسی نیست که منکر حضور بانک ها در بازار مسکن 
باشد. این در حالی است که حضور بانک ها صرفا محدود 
به امالک مسکونی نبوده و زمین ها و امالک غیرمسکونی 
نیز از جمله مهم ترین دارایی های قابل توجه بانک ها به 

شمار می روند. 
ب( در ماه های گذش��ته رئیس اتحادیه امالک کشور در 
واکنش به اعالم آمار متوس��ط قیمت مس��کن از سوی 
بانک مرکزی، این آمار را غیرواقعی دانسته و مدعی شده 
بود بانک مرکزی تحت فش��ار و خواست بانک ها سعی 
در افزایش قیمت مس��کن دارد، چرا که بانک ها در حال 
ورشکسته شدن هستند و از آنجا که پشتوانه آنها امالک 
و مستغالت است، بانک مرکزی با افزایش قیمت ملک در 

ایران به دنبال مثبت شدن تراز بانک هاست. 
پ( چندی پیش معاون اس��بق وزی��ر اقتصاد و یکی از 
تدوین کنن��دگان قانون عملیات بانک��داری بدون ربا در 

مطلبی که در رسانه ها منتشر شد، صراحتا مدعی شده 
ب��ود در نظام بانکداری ای��ران چیزی تحت عنوان عقد 
مشارکت وجود ندارد. او گفته بود عقد مشارکت در نظام 
بانکی ایران کامال صوری بوده و اگر کسی بتواند فقط یک 
عقد مشارکت واقعی که طی 30 سال گذشته انجام شده 
باشد به من نشان دهد، حاضرم به عنوان جایزه به او ۵ 

سکه بهار آزادی بدهم. 
وقتی 3 گزاره فوق را کنار هم قرار می دهیم، این ادعا 
که بانک ها یکی از عوامل گران ش��دن ملک در کش��ور 
هستند، نه چندان بی ربط بلکه کامال منطقی به نظر می آید. 
بانک هایی که روزگار خوبی ندارند و یکی از راه های خروج 
آنها از این بحران، افزایش سرمایه ش��ان از طریق تجدید 
ارزیابی دارایی های ش��ان از جمل��ه امالک تحت اختیار 
آنهاست. در این میان فارغ از اینکه این مساله به یکی از 
دالیل افزایش قیمت ملک در کشور تبدیل شده، ماهیت 
تولد چنین پدیده ای نیز جای تعجب دارد. چگونه ممکن 
اس��ت بانک ها دارای این حجم از امالک از جمله زمین، 
واحد مسکونی، کارخانه و... باشند! طبیعتا این موضوع از 

2 حالت خارج نیست. 
۱- بانک ها با قصد کسب سود، طی سالیان گذشته مستقال 
دست به خرید زمین و ملک زده اند تا با توجه به افزایش 

قیمت زمین از سود آن بهره مند شوند. 

2- عم��ده زمین ها، امالک و کارخانه های تحت تملک 
بانک ها ناخواسته بوده و به دلیل عدم بازپرداخت اقساط 
تس��هیالت از س��وی وام گیرندگان، این وثایق به تملک 

بانک ها درآمده است. 
طبیعتا نمی توان حالت سومی برای امالک در اختیار 
نظام بانکی متصور بود. این در حالی است که رخ دادن 
هر 2 حالت طبق قانون، عمال غیرممکن است، چرا که 
بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها مالک 
سپرده های مردم نیستند که بتوانند با سپرده های مردم 
)دارایی بانک ها، سپرده س��پرده گذاران است( دست به 
سرمایه گذاری یا انجام فعالیت اقتصادی )اعم از فعالیت 
مولد یا غیرمولد( بزنند لذا حالت اول غیرممکن بوده و 
بانک ها صرفا به عنوان وکیل سپرده های مردم می توانند 
منابع بانکی را تحت عقود شرعی در اختیار وام گیرندگان 
ق��رار دهند.  در حال��ت دوم نیز عمده عقود میان بانک 
و وام گیرن��ده ک��ه منجر به تصاحب زمی��ن یا کارخانه 
وام گیرندگان از سوی بانک ها می شود، عقد مشارکت بوده 
که بر اساس آن بانک )به عنوان وکیل سپرده گذاران( و 
وام گیرنده )کارآفرین یا فعال اقتصادی( بر اساس عقد باید 

در سود و زیان آن فعالیت شریک باشند.
سوال اینجاست که چطور ممکن است بانک ها مدعی 
شوند عمده این امالک به دلیل عدم بازپرداخت اقساط 

وام گیرنده به تملک بانک درآمده است؟ در واقع بر این 
اساس باید بانک صرفا قرضی ربوی را به وام گیرنده داده 
و قید کرده باش��د که وام گیرنده باید در زمان مشخصی 
مبلغ را به عالوه بهره مشخصی به بانک بازگرداند، در غیر 
ای��ن صورت بانک وثایق وام گیرنده را )زمین، کارخانه یا 
امالک و...( تصاحب می کند. خب! طبیعتا حالت دوم نیز 
طبق قوانین جاری و ساری کشور باید غیرقانونی و به تبع 
آن غیرممکن باشد. اما در کمال تعجب مشاهده می کنیم 
آیت اهلل رئیس��ی رئیس قوه  قضائیه در یک سال اخیر به 
ده ها پرونده در این مورد که بنگاه های اقتصادی به دلیل 
عدم بازپرداخت تسهیالت خود تحت تملک بانک درآمده 
و کارخانه تعطیل شده است، ورود کرده. اما هیچ کس از 
بانک ها نپرس��یده است شما تسهیالت را بر اساس چه 
عقدی به این کارخانه داده اید؟ آیا بر اساس عقد مذکور 
نباید بانک در سود و زیان با کارخانه شریک می بود؟ اگر 
آری، چرا دارایی شریک خود را تملک کرده اید و اگر نه، 
این تس��هیالت بر اساس چه عقدی داده شده است که 
بانک هیچ نقشی در آن فعالیت اقتصادی نداشته و صرفا 
وثیقه ای گرفته و پولی را پرداخت کرده است! شاید برای 
همین اس��ت که برخی از پیشکسوتان اقتصاد اسالمی 
معتقدن��د حتی یک عقد واقعی مش��ارکت نیز در نظام 

بانکی ایران وجود ندارد.

آمریکا در انتظار حکم قاتل جورج فلوید

واقعی سازی عقود بانکی بزرگ ترین مانع زدایی از تولید

یادداشت

دیدگاه

قالیباف ادعای تعطیلی 2 هفته ای جلسات مجلس را تکذیب کرد

کارت زرد دوم بهارستان به وزیر اقتصاد

 رئیس فیفا تیم های شرکت کننده در سوپرلیگ 
را تهدید به محرومیت کرد

تیترهای امروز

 »وطن امروز« درباره واکسن های تولید داخل
و واردات واکسن گزارش می دهد

تعداد کل قربانیان 67525 نفر

۳95
  طی 24 ساعت 3۹5 نفر از هموطنان 

بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

سودای  واکسن
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