برای احقاق حقوق شهروندی ،باید آیین غیرقضائی درست شود
در آستانه روز دانشجو در دانشگاههای دولتی صورت گرفت

دامادترامپبهفلینگفتهبودبادولتهایخارجیتماسبگیرد

افزایش محدودی 
ت
برای اجرای  برنام ههای سیاسی

ارتباطات محرمانه
آقای کوشنر
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فروافتادن از بام
  شورای سردبیری

باالخره یکی از نمایندگان مردم در مجلس به سراغ
گشودن بقچه اسرار نظام بانکی بیمار کشور رفت و
سرپوش جعبه پاندورای فساد را برداشت :بانکهایی
که با سرمایههای خرد گرد آمده از جیب مردمان در
نهادهای عمومی (صندوقهای پسانداز بازنشستگی
و بیمه) شکل گرفتهاند ،ورشکسته اعطای وامهای
عظیم بیحساب و کتابی هستند که به گروه خاصی
داده شده اســت .حجم بدهیها آنقدر باالست که
بازگشــت آنها غیرممکن مینمایــد و بانکها را به
ورشکستگی خواهد کشاند.
مطالباتی که اکنــون تراز مالی بانکهــا را به خط
ورشکستگی نزدیک کرده است ،غیرقابلوصولند،
زیرا نگاهی به ترکیب وامگیرندگان و فعالیتهایشان
نشان میدهد عمده وامها در مسیر تولید ،ایجاد واحد
اقتصادی سودزا و امکاندهندة بازپرداخت حرکت
نکردهاند :به شــرکتهای تجاری سرهمبندیشده
رفته و از آن مسیر به «ثروت» تبدیل شدهاند و ثروت
نیز زایشی ندارد که به بازپرداخت نتیجه دهد.
بخشی از بدهکاران بانکی تضامینی برای آنکه کسی
نتواند به سراغ آنها برود ،پدید آوردهاند :ایجاد واحد
تولیدی که همیشه در حالت بحران نقدینگی است
و کوچکترین تعرضی بــه آن ،کارگران بیکارش را
به خیابان میکشــد تا ضمانت آزادی این بدهکاران
باشند .بنابراین اگر توانستیم چیزی از بابک زنجانی
و شرکایش پس بگیریم ،از این بدهکاران نیز خواهیم
توانست.
این افشاگری به احتمال زیاد طشت یکی از بانکها
را که از بام فــرو افتاده بهکلی خرد خواهد کرد و گام
اول اعالم ورشکســتگی بانک برداشته شده است.
ســپس بانکی از پس بانک دیگر به این بحران دچار
خواهند شد.
ترس اصلی اما جای دیگر اســت :به دالیل سیاسی،
دولتها در ایران از سپردهگذاران میترسند و با فشار
آنها ،بانکها را با اعتبارات دولتی تأمین خواهند کرد
که اعالم ورشکستگی نکنند و از پس ادای تعهدات
و دیون خود برآینــد .این اعتبارات دولتی ،درنهایت
به تولید نقدینگی بانک مرکزی و به عبارت ســاده،
انتشــار پول ،ترجمه خواهند شد و این عمل،یعنی
ایجاد تورمی که حاصل غارت منابع بانکها توسط
ابربدهکاران است و مردم باید بهتدریج آن را از طریق
کاهش ارزش داخلی پول و تحمل تورم پس دهند.
از ميان صفحات

ابهام در نحوه نظارت بر بودجه
مجلس

رشد بودجه مجلس باید
مورد بررسی قرار گیرد

مدیر ارشد سازمان جهاني فائو:

احیای درياچه ارومیه
در گرو احترام به
معيشت كشاورزان

درياچــه اروميه كه حــاال آوازه خشکســالیاش
از مرزهاي كشــور گذشــته و ســر از كتب درسي
كشورهاي توسعه يافته درآورده ،نمونه غمانگيزي
از بحران مديريت سرزمين است.
صفحه  7را بخوانید

جامعهفردا
در فضای مجازی
@jameefarda
jameefarda.
com
jameefarda
@gmail.com

صادقی ،نماینده فراکسیون امید به وعده خود عمل کرد

آغازافشای هویت ابربدهکاران بانک سرمایه
پس از اتمام یک التیماتوم  48ساعته ،محمود صادقی ،نماینده اصالحطلب مجلس در اقدامی بیسابقه فهرست نام و مشخصات برخی از بزرگترین
بدهکاران بانک سرمایه را منتشر کرد .از آن جهت بیسابقه که بدهکاران بزرگ بانکهای کشور معموال با داشتن برخی پیوندهای سیاسی غالبا به

صورتی موردحمایت قرار گرفته از فشار برای بازپرداخت بدهی مصون بودهاند« .جامعه فردا» در شماره امروز تالش کرده است اطالعاتی تکمیلی دربارة
گروهی از افراد معرفی شده به خوانندگان ارائه کند .اشخاصی که غالبا تالش در پوشیدن چهره و جلوگیری از انتشار اطالعات در مورد خود داشتهاند.
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قرارداد 70میلیون یورویی
ایران و کرهجنوبی

روحانی
در سیستان و
بلوچستان

ایــران و کره قرارداد خریــد  ۴۵۰واگن ریلبــاس را امضا کردنــد؛ قراردادی
کــه بزرگترین قــرارداد در این حــوزه نام گرفــت و میان راهآهــن ایران و
کنسرســیوم ایرانی-کرهای متشــکل از شــرکت ایریکو و هیونــدای روتم به
امضا رسید .سعید محمدزاده ،در حاشیه این مراسم درباره این قرارداد توضیح داد:
«این قرارداد برای خرید  ۴۵۰دستگاه ریلباس برای ناوگان قطارهای حومهای
شرکت راهآهنجمهوری اســامی ایران و بهمنظور افزایش ظرفیت
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قطارهای حومهای و انتقال سفرهای جادهای به ریل منعقد میشود».

مولوی
عبدالحمید ،امام
جمعه اهل سنت
زاهدان که در
جریان انتخابات
ریاستجمهوری
از حامیان حسن
روحانی بود،
برای استقبال
از رئیسجمهور
در جریان سفر
استانی او به
استان سیستان
و بلوچستان به
فرودگاه رفت.

گزارش بزرگداشت محمد بسته نگار

بهپاسسالها
مقاومتوپایداری

بنیــاد دایرهالمعــارف بزرگ اســامی در
عصرگاه جمعه دهــم آذرماه میزبان مجلس
بزرگداشــت مردی بود که بیش از شصت
سال از عمر خود را در راه مبارزه برای
آزادیخواهی ســپری کــرد .محمد
بســتهنگار از شــاگردان و یــاران
آیتاهلل طالقانــی از جمله اعضای
اولیه نهضت آزادی ایران اســت.

  عکس :پایگاه
اطالعرسانی
ریاستجمهوری

بمباران پایگاه نظامی سوریه توسط صهیونیستها

داعش و اسرائیل درصدد همکاری
علیه ایران هستند
بهگزارش رسانههای عربی ،نیروهای نظامی اسرائیل
طی حملــهای هوایی یک پایگاه اســتراتژیک را در
نزدیکی پایتخت ســوریه مورد هدف قــرار دادهاند.
واینتنیوز به نقل از منابع سوری میگوید این حمله
در نیمهشب جمعه از سوی نیروی هوایی اسرائیل در
نزدیکی پایتخت صورت گرفته و صدای بلند انفجار
و قطعی برق در ســطح پایتخت و حومــه را در پی
داشته است .راشــاتودی به نقل از تلویزیون دولتی
ســوریهگزارش میکند ،برخی «مواضع نظامی» در
حومه جنوبی دمشق مورد حمله موشکهای زمین
به زمین قرار گرفتهاند که تعدادی از آنها توســط
نیــروی هوایــی
ارتش سوریه دفع
شــدهاند .مرکــز
دیدبــان حقــوق
بشــر در ســوریه
نیــز از مشــاهده
نــور انفجارها خبر
داده است .این در
حالیاست که منابع
مخالفگزارشهایی تأیید نشده ارائه دادهاند مبنی بر
اینکه موضع حزباهلل در یکی از قسمتهای نظامی
ســوریه هدف این حمله بوده ،حالآنکــه به نقل از
خبرگزاری المصــدر هدف مورد نظراین حمله ،انبار
مهمات ارتش سوریه بوده است .تعدادی منبع سوری
از درگیری موشکهای اسرائیلی با پدافندهای هوایی
سوری خبر دادهاند؛ گرچه برخیگزارشها حاکی از
آن است که این موشــکها نه از سوی جنگندههای
هوایی اسرائیل ،بلکه از مواضع زمینی پرتاب شدهاند.
تلویزیــون االخباریهگزارش داده تنها دو موشــک
منفجر شده اســت .ارتش ســوریه هم در واکنش،
چند موشک علیه عوامل هجومی پرتاب کرده است.

خبرگزاریهای لبنانی این حمالت را ناشیانه وصف
کرد ه و گفتهاند اســرائیل از آسمان لبنان حمالتی
ترتیب داده کــه یکی از آنها ســوریه را مورد هدف
داشته است.
بهگزارش گلوبالریسرچ ،یک مرکز اطالعات امنیت
در اسرائیل خبر میدهد که داعش و اسرائیل درصدد
همکاری علیه ایران هســتند.گزارشــی دیگر بیان
میکند که منطقه مورد حمله در ســوریه ناحیهای
است که اســرائیل و داعش در آن منافعی مشترک
دارند و لذا این دو ،متحدینی بالقوه هســتند .گرچه
این همپیمانی به طور رسمی اعالم نشده ،سرویس
امنیتــی نامبــرده
گــزارش میدهــد
منافــع مشــترک
داعش و اســرائیل
آنها را علیــه ایران
همســو میکنــد.
براساس اینگزارش
ممکن است داعش
الگوهــای مبارزاتی
خــود را تغییر دهد
و به فنونــی غیرنظامی بازگردد کــه در پی خاتمه
موقعیتش در عراق به آن متمســک شد .همچنین
ممکن است حمالت ناکارآمد دیگری علیه خودروهای
نظامی داشــته باشــد (ممکن اســت خودروهای
نظامی اهــداف حمله داعش واقع شــوند ).به گفته
همینگزارش ،حتی نیروهای معاند تصدیق میکنند
که سوریه این کشمکشهای تروریستی را بیپاسخ
نخواهد گذاشت .همچنینگزارش مزبور تأکید کرده
مواضع کنونی به تقویت نیروهای حزباهلل میانجامد
و با شــدت بخشــیدن بــه درگیــری در ارتفاعات
جوالن بــه ایجاد جبهــهای برای نبرد با اســرائیل
منجر میشود.
  عکس :واینتنییوز

در آســتانه تقدیم بودجه به مجلس ،بار دیگر بحث
دخل و خرجهای کشــور داغ شده است؛ اما در این
میان برخی از نمایندگان با محوریت فراکســیون
شفافســازی مالی به دنبال شــفاف شدن دخل و
خرج مجلس هستند.
صفحه  2را بخوانید

شماره 28

 16صفحه 1000 ،تومان

16 Pages, 10000 Rials

Sun, 3 Doc 2017 vol.1, No. 28

دهقان فداکار ،درگذشت

دهقان فداکارخاطرهســاز دهه شصتیها درگذشت.
ریزعلى خواجوى که به دلیل عارضه شــدید ریوى در
بیمارستان امام رضا (ع) بسترى بود ،شب گذشته دار
فانى را وداع گفت .به گزارش تســنیم ،او در  23آبان
 96در سن  86سالگی بر اثر عارضه کلیوی و ریوی در
بیمارستان خاتم االنبیای میانه بستری شده بود که
حال وی وخیم اعالم شده بود .دهقان فداکار برای ادامه
درمان به بیمارستان امام رضا(ع) در تبریز منتقل شد
که پزشکان اعالم کردند وی به بیماری ذاتالریه مبتال
شده است .در نهایت این مرد فداکار در روز  11آذر 96
در بیمارستان امام رضای تبریز دار فانی را وداع گفت.
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