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دارا و ندار، فقیر و غنی، مس��کین و متمول و 
ده ها واژه دیگر درباره این دو قشر از جامعه وجود 
دارد که نمایانگر شرایط اجتماعی اقتصادی و حتی 

سیاسی جامعه است.
هم��واره دغدغه بش��ر بر این اس��توار بوده که 
بتواند عدالت را در جوامع اجرا کند، فرستاده شدن 
پیامبران از س��وی خداوند نیز ب��رای پیاده کردن 
عدالت از همه جوان��ب آن در میان اقوام و جوامع 
بش��ری بوده اس��ت. عدالت اقتص��ادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی در دس��تور کار پیامبرانی بوده 
که از سوی پروردگار مسئولیت و وظیفه داشتند تا 

بتوانند مردم را به راه عدالت بیاورند.
ائمه اطه��ار)ع( نیز در ط��ول دوران امامت و 
والیت خود برای اج��رای عدالت الهی تالش های 
بس��یاری کردند و حتی در همین راه به ش��هادت 
رس��یدند. در جوامع انس��انی به خاطر ش��رایطی 
ناعدالتی و حتی بی عدالتی دو قشر خودنمایی می 

کنند، فقیر و غنی.
اس��الم با جری��ان ث��روت و دارای��ی هیچگاه 
مخالف نبوده و نیست، تمرکز اسالم بر روی از کجا 
و چگونه آورده ای اس��ت که محل ایراد و اش��کال 
جدی ق��رار دارد. اگر فردی یا اف��رادی با تالش و 
کوش��ش ش��بانه روزی خود به کس��ب مال حالل 
همت کرده باش��ند و از این راه به ثروت رس��یده 
باش��ند نه تنها مذموم نیست بلکه جایز و روا است 
و اتفاقاً اسالم نیز بر این گونه تالش هایی که از راه 

حالل به کسب ثروت می پردازد تأکید دارد.
چنین افرادی که به کسب مال و ثروت حالل 
همت می کنند، مس��ائل ش��رعی اموال خود را نیز 
رعایت می کنند و یکی از واجباتی که اسالم به آن 
تأکید دارد اجرا می کنن��د، اگر خمس و زکات در 
جامعه اسالمی رواج گسترده داشته باشد بسیاری 

از مسائل و مشکالت حل خواهد شد. 
اما باید پذیرفت و باور داشت که اندوختن ثروت 
از مسیر درس��ت و حالل خود بسیار دشوار و طاقت 
فرسا است و نیازمند کار و تالش فراوان است. کمتر 
کسی را می توان یافت که از چنین راه هایی به ثروت 
دست یافته باش��د چرا که هر کسی در چنین راهی 

گام نمی گذارد و نمی خواهد زحمت آن را بکشد.
در ع��وض کس��ب درآمد از راه های آس��ان و 
مس��ئله دار که از نظر احکام شرعی نیز مشکل دار 

است در بسیاری از جوامع دیده می شود.
ای��ران نی��ز از چنین گزندی در امان نیس��ت 
و این موضوع چندی اس��ت ک��ه دغدغه حاکمیت 
اسالمی و مردم شده است. برای مبارزه با زراندوزان 
و زالوصفتان اقتصادی که شیره جان اکثریت مردم 
را در شیشه کرده اند اقداماتی آغاز شده اما با وجود 
مبارزه ای که دیده می شود، هنوز نتایج آن احساس 
نمی ش��ود حتی با وجود تش��دید مبارزه و مقابله 
ب��ا باندهای فس��اد اقتصادی ش��اهد افزایش لجام 
کسیخته قیمت کاالهایی هستیم که مردم از خرید 

آن محروم شده اند. مشکل کجاست؟
روش��ن اس��ت که در این میان برخی افراد با 
نفوذ در جریان اوضاع اقتصادی دست دارند و این 
ماجرا به حتی برخی مس��ئولین نی��ز ارتباط پیدا 
می کند.در پرونده هایی که در دس��تگاه قضایی در 
حال رس��یدگی اس��ت، افراد و اشخصای دیده می 
ش��وند که یا پیش از این مس��ئولیت داشتند و یا 
هن��وز هم دارند و در این میان ماجراهای ویالها و 
بناهای آنچنانی در تهران و لواسان و شمال و دیگر 
جاهای کشور که متعلق به برخی مسئولین پیشین 

و کنونی است، قطعاً مردم را آزار می دهد.
در اینکه برای جلوگی��ری از زراندوزی برخی 
مس��ئولین کوتاهی و غفلت ش��ده ش��کی نیست، 
انقالب اس��المی با آرمان های بزرگ خود به خاطر 
مش��غولیت های دیگر، به ای��ن مهم بی توجهی یا 
ک��م توجهی ک��رده و با اعتمادی که ب��ه برخی از 
مس��ئولین و منصوبین خود داشته، هیچگاه تصور 
نمی کرده که برخی افراد چنین کنند. البته بیرون 
از دایره مس��ئولین نیز هستند افرادی که با مفاسد 
اقتصادی خود به کش��ور لطمه وارد کرده اند. آنها 
نی��ز از رانت هایی که برایش��ان مهیا ش��ده برای 

رسیدن به اهداف اقتصادی خود بهره میبرند.
حض��رت امیر مؤمن��ان عل��ی )ع( روش های 
حکومت��ی را در نه��ج البالغ��ه و در نامه هایی که 
به والیان خود در اقصی نقاط سرزمین اسالم داده 

تبیین کرده اند.
مهمترین و اساسی ترین نامه ها و توصیه های 
به مالک اشتر است. حضرت علی)ع( در نامه ای به 

مالک اشتر در سال 38 هجری نوشته اند؛ 
 مالیات را به گونه  ای وارس��ی کن که صالح 
مالی��ات  دهندگان باش��د، زیرا بهب��ودی مالیات و 
مالی��ات  دهندگان، عامل اصالح امور دیگر اقش��ار 

جامعه می باشد.
 تا امور مالیات  دهندگان اصالح نش��ود کار 
دیگران نیز س��امان نخواهد گرفت زیرا همه مردم 

نان خور مالیات و مالیات دهندگان هستند.
ادامه در صفحه 2

سرمقاله

ادامه در صفحه 3

صفحه 5

شهادت طلبه همدانی؛ فتنه شبکه های اجتماعی

 قربانی جدید 
کمبود سواد رسانه ای

 ابالغ قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه 
به عنوان »سازمان تروریستی« 
رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی به عنوان »سازمان تروریستی« توسط ایاالت 

متحده آمریکا را برای اجرا، ابالغ کرد.
حجت االسالم حس��ن روحانی در اجرای اصل 123 قانون 
اساس��ی جمهوری اس��المی ایران، قانون اقدام متقابل در برابر 
اع��الم س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی به عنوان »س��ازمان 
تروریستی« توسط ایاالت متحده آمریکا را برای اجرا، ابالغ کرد. 
وی این قانون را که در جلسه علنی سوم اردیبهشت ماه مجلس 
ش��ورای اس��المی تصویب و یک روز بعد نیز به تایید ش��ورای 
نگهبان رس��ید، برای اجرا به وزارتخانه های اطالعات، خارجه و 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و همچنین به شورای عالی 

امنیت ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.

دولت سهمیه مازاد بنزین را از مردم می خرد
بر اس��اس تصمیم جدید دولت در راس��تای سهمیه بندی 
بنزین، مقرر ش��ده، چنانچه مردم س��همیه اختصاص یافته به 
خ��ود را صرفه جویی ک��رده و آن را ذخیره کنن��د، دولت آن 

میزان بنزین را از مردم خریداری کند.
س��همیه بندی بنزین تصمیم جدید دولت است که هنوز 
زم��ان آن اعالم نش��ده و میزان س��همیه ها و قیم��ت بنزین 
س��همیه ای و آزاد هم مش��خص و اعالم نش��ده اس��ت. اما در 
راس��تای سیاستهای بنزینی دولت، مقرر ش��ده چنانچه مردم 
س��همیه اختصاص یافته خ��ود را صرفه جویی ک��رده و آن را 

ذخیره کنند، دولت آن را از مردم خریداری کند.
بنابراین گزارش، هنوز از نحوه و قیمت خرید و فروش بنزین 
مازاد س��همیه در این طرح که قرار است در ماه دوم اجرای طرح 

سهمیه بندی اعمال شود، اطالعی در دست نیست.  تسنیم

هند خطاب به آمریکا: 
جایگزین کردن نفت ایران راحت نیست

وزیر خارجه هند در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود 
خواس��تار معافیت از تحریم نفتی ایران شده و تاکید کرده که 

سناریوی مورد نظر واشنگتن به راحتی قابل اجرا نیست.
به گزارش تایمز هندوستان، »سوشما سوراج« وزیر خارجه 
هند، در جریان مکالمه تلفنی با مایک پمپئو همتای آمریکایی 
خود، به وی یادآور ش��ده که اجرای س��ناریو مد نظر واشنگتن 
)تحری��م و جایگزین کردن نفت ایران( به آن راحتی که آمریکا 
تصور می کند، نیس��ت. به گفته مناب��ع آگاه، در این مکالمه که 
روز ش��نبه اتفاق افتاده است؛ سوراج خواستار آن شده که هند 
تا مدتی دیگر از معافیت های تحریم نفتی ایران برخوردار باشد 
حال آنکه طرف آمریکایی به اظهارات وی توجهی نکرده است.

ظاهراً سوراج با توضیح شرایط اقتصادی هند و با توجه به 
برگزاری انتخابات پارلمانی این کش��ور، خواس��تار آن شده که 
اجرای تصمیم درباره خرید یا عدم خرید نفت از ایران به دولت 
آتی دهلی واگذار ش��ود. اما پمپئو مدعی شده که دولت ترامپ 

برای اجرای تحریم های ضدایرانی مصمم است.
آمریکا هفته پیش مدعی ش��د که از تاریخ 12 اردیبهشت 
معافیت ۶ ماهه ای را که برای 8 خریدار نفت ایران شامل هند، 
چی��ن، ترکیه، ژاپن، یونان، ایتالی��ا، کره جنوبی و تایوان لحاظ 
ک��رده بود دیگر تمدید نخواهد کرد تا به زعم خود فش��ارهای 

اقتصادی بر دولت ایران را افزایش دهد.  مهر

اخبار یک

فراموشخانه ای به نام رسانه ملی!
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

اگر چه خیلی زودتر از آنکه به نظر می رسید رادیوتلویزیون 
ملی ایران که روزگاری قسمت عمده ای از سیمایش به ثابت 
پاسال یعنی آن یهودای سرگردان چند ملیتی تعلق داشت تا 
تمام سال های دهه سی و چهل را یک  تنه بتازد و هر آنچه 
می تواند برای حذف ارزش های اسالمی در سور صهیونیست 
بدمد، تفاله های خود را به حکومت وقت سپرد در حالی  که 
فونداس��یون اصلی آن بر محور غرب گرایی استوارشده اما از 
همین تریبون بود که عصر روز 22 بهمن  ماه 1357 صدای 
آزادی بلند شد و گوینده ای از نسل جدید و سربازان انقالب 
اسالمی که در سال ۴2 امام خمینی اطفال در گهواره ها را به 
آن تمثیل نمودند، به گوش آحاد جامعه رسید تا بدانند »این 

صدای انقالب اسالمی ایران است«. 
رادیوتلویزی��ون مل��ی ایران از هم��ان دقایق اول با 
تغییر نام به صداوس��یما مس��یر تازه ای را برگزید و همه 
تابوی گذشته خود را که بیشتر به بت های قبل از اسالم 
شباهت داشت شکست و شاکله تازه ای به خود گرفت. 

روند تغییر مس��یر رس��انه ملی در آغاز با س��رعتی 

غی��ر قابل  تص��ور و در پناه بعض��ی مدیریت های متعهد 
توانس��ت قبل از همه ارگان ها و نهاده��ای بجا مانده از 
رژیم پهلوی راه خود را یافته و در آن مسیر قرار گیرد اما 
چالش ه��ا در این زمینه با تغییرات در دولت ها همچنان 
ادامه داش��ت تا فرصت پیدا نکند مسیر به  دست  آمده را 
تثبیت نموده و اجازه ندهد تا بعضی سالیق شخصی در 
آن نفوذ کرده و نوستالژی ها به فراموشی سپرده شوند و 

یا موفقیت های کشور زیر نظر باشد. 
این سال ها اگر چه برای جامعه با تنش های تازه ای 
روبروس��ت که حاصل شیطنت دش��منان آن است، اما 
نتوانس��ته به  قدر کاف��ی تغییرات قاب��ل  مالحظه ای در 

مسیر رسانه ملی همسو با دیگر حوادث داشته باشد. 
ش��اید خبر رس��انی بعضی حوادث غی��ر مترقبه از 
جریان سیل بی س��ابقه در آغازین روزهای سال یکی از 
توانایی های آن به  حس��اب می آید اما با وجود معضالت 
مالی که این اتفاق بزرگ برای خزانه دولت دارد ضروری 
به نظر نمی رسید تا جش��نواره ای پرهزینه برای سالگرد 
تأسیس رادیو برگزار ش��ود در حالی  که موارد متعددی 

در اجرای آن نادیده گرفته شده است! 
بعضی از کس��انی که همه دوران توانایی خود را در 
این مجموعه ارتباط  جمعی سپری کرده اند معتقدند صدا 
و س��یما پس از چهل س��ال و تغییر حداقل دو نسل در 
نیروهای آن اما بازهم پیدا می شوند کسانی که می توانند 

از طری��ق زیرآب های جام جم خ��ود را به جایگاهی هر 
چند پایین رسانده و جفاهایی را که از قبل رایج بوده در 
حق میراث  بجا مانده و ارزشمند که با سرمایه بیت المال 
به این درجات عالی رس��یده اند روا داشته و آن ها را کنار 
بگذارند و به حواش��ی بس��پارند و حت��ی در فرصت های 
مناسب و زمان هایی که فرصت تکریم است، از یاد بروند، 

هرچند معدودی در قید حیات باشند! 
این روزها علیرغم تنگناه��ای اقتصادی که در دامنه 
دول��ت به  وض��وح دیده می ش��ود به بهان��ه چهاردهمین 
جشنواره رادیو و ششمین اجالس جهانی صدا و همچنین 
هفتاد و نهمین س��الگرد تأس��یس رادیو جشنی پرهزینه 
و بزرگ ارمغان اردیبهش��ت در س��الن همایش های صدا 
و س��یما برپا می ش��ود که اثری از ماندگاران آن از جمله 
استاد فرهیخته حسین غزالی اولین گوینده و مجری رادیو 
ک��ه لقب آن صدای جادویی را به خ��ود اختصاص داده و 
سال ها و روزهای پر مشقت مرز نودسالگی را بر تخت های 
بیمارستانی شهر اصفهان می گذراند در این مراسم پرشکوه 
که قطعاً س��هم کوچکی از آن ب��ه او و امثال او اختصاص 
دارد نیس��ت در حالی  که هدف و فلس��فه اصلی برگزاری 
این یادمان های فرهنگی تکریم کسانی است که در ایجاد 
آن نقش��ی پررنگ داش��ته اند و قطعاً این تقصیر به عهده 
مدیریت صداوس��یمای مرکز اصفهان است که سهمی در 

این  باره داشته و دین رسانه ملی را ادا ننموده است.
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سامانی:

زمان ثبت نام در انتخابات مجلس 
۱۰ تا ۱۶ آذر است

3

محسنی بندپی:

 عملیات اجرایی پروژه پالسکو 
تا ۱۴۰۰ به اتمام می رسد

8

مائده ش�یرپور  طلب��ه جوانی به ضرب  گلوله ش��هید می ش��ود، قاتل ب��ا وقاحت با دست ب�ه نقد
انتش��ار تصاویری قتل را برعهده گرفته و اعتقاد دارد کار درستی 
کرده چون قاتل خبری را خوانده و ش��نیده که این اقدام خود را 
دفاع از ناموس��ش تلقی می کند! به همین س��ادگی خبری جعلی 
چنان تاثی��ری می گذارد که خ��ون بی گناهی ریخته ش��ود. این 

نتیجه کمبود سواد رسانه ای است.
بارها و بارها بابت ش��ایعاتی که از شبکه های غیر رسمی پخش 
می شود شاهد ایجاد احساساتی نظیر، ترس، نفرت، وحشت، تنفر و... 
در بخش وسیعی از اعضای جامعه بوده ایم اما متاسفیم که این روزها 
ش��اهد می شویم که این اخبار کذب قدرت تنفر عده ای را به حدی 

برانگیخته که باعث بروز قتل! شده است. 

عماد افزوغ در گفت وگو با سیاست روز:

مجلس به  شرایط 
 صداوسیما 

ورود جدی کند 

سیاست روز رشد بی رویه قیمت ها را 
بررسی می کند؛

گران فروش کیست؟

تمام این اتفاقات و گرانی ها در شرایطی است که 
هنوز قیمت رسمی افزایش یافته نرخ بنزین اعالم 

 نشده و با این تفاسیر و تایید وزیر اقتصاد
منتظر سونامی جدیدتری در افزایش قیمت ها باشیم

 به نظر می رسد افزایش تحرکات دیپلماتیک وزارت خارجه در هفته های اخیر و برنامه ریزی
برای سفر به مسکو و پیونگ یانگ، عالوه بر تاکید بر مراودات دوجانبه با کشور های دوست، 

اقدامی در جهت تقویت مواضع ضد آمریکایی باشد. زیرا واشنگتن همانطور که با بهانه قرار دادن 
بحث هسته ای در حال تشدید فشار بر ایران و کره شمالی است، در مساله سالح های استراتژیک 

نیز با روسیه وارد تنش شده است. از این رو اگرچه نمی توان از تشکیل راهبرد مشترک در این 
حوزه سخن گفت، اما احتماال یکی از اهداف ظریف از سفر به کره شمالی، استفاده از شرایط 

موجود برای رسیدن به سیاست های همسو با پیونگ یانگ باشد
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پایگاه اّطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به مناس��بت روز خلیج فارس، بیانات رهبر انقالب 

درباره تحریف نام خلیج فارس را منتشر کرده است.
»اخیراً کویتی ها اطلس تاریخ اسالم را درست کرده اند که از 
محتوایش اطالعی ندارم؛ ولی از لحاظ طبع، کتاب خیلی بزرگی 
است. پارسال، امیر کویت دو نسخه از آن را برای من فرستاد که 
من یک نسخه اش را به کتابخانه ی نهاد ریاست جمهوری دادم و 

نسخه ی دیگر را در کتابخانه ی خودم نگه داشتم.
اطلس تاریخ اس��الم توس��ط کویتی ها درس��ت شده که 

تقریباً بدون اس��تثنا مورد استفاده ی همه ی مسلمان هاست. 
این که می گویم تقریباً، به این دلیل است که »خلیج فارس« 
را »خلیج عربی« نوش��ته است که اگر االن به ما پول دستی 
ه��م بدهند، حاضر نیس��تیم این کت��اب را در کتابخانه های 
خودمان ترویج و یا به فارس��ی ترجم��ه کنیم؛ چون »خلیج 
عربی« دروغ است. اگر یک وقت خواستیم این را برگردانیم، 
حتم��اً »خلیج فارس« خواهیم نوش��ت. البته، یک جا هم از 
دستش��ان در رفته و تصویر یکی از نقشه های قدیمی را چاپ 

کرده اند و »الخلیج الفارسی« را به کار برده اند.

ب��ا این که هم��ه جا و در همان نقش��ه های قدیمی، این 
اصط��الح را عوض کرده اند، ولی یک ج��ا تصادفاً برای اتمام 
حّجت، در این کتاب به این بزرگی و با این همه خرج چاپ، 

اصطالح »الخلیج الفارسی« را نوشته اند.
غرض��م این بود ک��ه گاهی اوق��ات تاری��خ و جغرافیا را 
می نویس��ند، اما نکته یی در آن هس��ت که ما نس��بت به آن 
حساس��یم. حاال این از جهت ملّیش بود که البته االن خلیج 
فارس��ی و عرب��ی برای ما فقط ملی هم نیس��ت؛ سیاس��ی و 

اعتقادی هم است«.

ماجرای تحریف نام خلیج فارس در کتاب اهدایی امیرکویت به رهبر انقالب

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
ق��وه قضایی��ه گف��ت: نظر ریاس��ت قوه 
قضاییه توسعه در حوزه پابند الکترونیک 
اس��ت که بر این اس��اس طرح مطالعاتی 
برای تولید 3۰ هزار پابند الکترونیک در 

حال بررسی قرار دارد.
 حجت االس��الم والمس��لمین حمید 
ش��هریاری درباره پابند الکترونیک گفت: 
طب��ق سیاس��تگذاری انجام ش��ده مقرر 
گردید حدود 1۰۰۰ پابند تولید ش��ود و 
مطالعات یک برنامه کسب و کار برای 3۰ 

هزار پابند نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: نظر ریاست قوه قضاییه 
توسعه در حوزه پابند الکترونیک است و ما 
درصدد هس��تیم طرح مطالعاتی برای 3۰ 

هزار پابند بررسی و بعد از اتمام این طرح 
ظرف ۶ ماه آینده و برطرف ش��دن موانع، 
این قابلیت وجود دارد که عملیات بعدی 

تولید این میزان پابند الکترونیک باشد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
در پاس��خ به اینکه مرک��ز آمار و فنآوری 
اطالع��ات ق��وه قضاییه طب��ق اظهارات 
رئیس قوه قضاییه در نشس��ت با روسای 
کل دادگس��تری ها و دادس��تان ها چ��ه 
برنامه ای دارد؟ گفت: مرکز آمار و فناوری 
اطالعات در اکثر موارد نقش جدی دارد 
و اینکه اطاله دادرسی وجود دارد یا خیر 

توس��ط این مرکز و به دلی��ل راه اندازی 
سامانه ها شناسایی می شود.

شهریاری افزود: یکی از شاخص های 
برنام��ه توس��عه قضای��ی، دس��تیابی به 
زمان ه��ای مش��خص در ح��وزه کیفری 
و حقوقی اس��ت که ما در ح��ال مطالعه 
آن هس��تیم و با توجه به اینکه دس��تگاه 
قضای��ی ب��ا چالش هایی در ح��وزه اطاله 
دادرس��ی مواج��ه اس��ت، ش��اخص های 

متعددی باید دچار تحول شود.
وی با اش��اره به حوزه نشر اطالعات 
گفت: به دلیل اینکه نش��ر احکام قضایی 

مرب��وط ب��ه حریم خصوصی افراد اس��ت 
مالحظ��ات قانون��ی وج��ود دارد که نام 
اش��خاص افش��ا نش��ود، اما با حذف  نام 
اشخاص سامانه نقد و بررسی آرای قضایی 

را به زودی راه اندازی خواهیم کرد.
مع��اون رئیس ق��وه قضایی��ه گفت: 
در صدد هس��تیم در برخ��ی از موارد در 
حیط��ه وظایف قوه قضاییه همچون ثبت 
و ضبط دارایی های مس��ئولین بر مبنای 
قانون اساس��ی سامانه ای طراحی کنیم و 
به زودی با ابالغ دستورالعمل ریاست قوه 
قضاییه این س��امانه راه اندازی می شود و 
مس��ئولین در حوزه تعیین ش��ده توسط 
قانون موظف هستند دارایی های خود را 

ثبت و ضبط کنند.  میزان

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه:
سامانه ثبت دارایی های مسئوالن با ابالغ رئیس قوه راه اندازی می شود

وزیر خارجه کشورمان به زودی به کره شمالی سفر خواهد کرد
سفری راهبردی با رویکرد تقویت روابط تهران - پیونگ یانگ
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