
11 ميليون بيمه شده بي بضاعت از اين پس فقط مجازند به مراكز دولتي مراجعه كنند  و با بخشنامه جديد وزارت بهداشت 
داروخانه ها نيز نسخه مطب پزشکان را آزاد مي پيچند. دولت بايد فکري به حال مطرح ترين طرح خود كند

 پوشش همگاني 11ميليون نفر از افراد فاقد بيمه در قالب طرح تحول 
سالمت پرچم افتخار دولت يازدهم و برگ برنده روحاني براي دستيابي 
به دولت دوازده��م بود، اما حاال هرق��در از دول��ت دوازدهم مي گذرد، 
واقعيت هاي تازه اي درباره طرح تحول س��المت و پرچم افتخار دولت 
يازدهم در بيمه كردن 11ميليون نفر از حاشيه نشينان و افراد بي بضاعت 
پايين تر مي آيد،  به خصوص حاال كه با اج��راي مصوبه دولت و مجلس 

دارندگان بيمه س��المت تنها در بخش دولتي رايگان پذيرش مي شوند 
و در مراكز خصوص��ي بايد هزين��ه بپردازند. عالوه بر اين منع ش��دن 
داروخانه ها از پذيرش نسخه هاي تجويز شده در خارج از مراكز دولتي 
موجب س��رگرداني بيماران براي پيچيدن نسخه هايش��ان شده است، 
چراكه 85 درصد خدمات سرپايي در مطب هاي خصوصي پزشكان ارائه 
مي شود و حاال تمام هزينه هاي نس��خه هم بر دوش بيماران است. حاال 

ديگر بي اعتباري دفترچه های بيمه  رسمي تر از قبل شده است.  با وجود 
آنكه سيد حسن قاضي زاده هاش��مي، وزير بهداشت مي گويد: » با توجه 
به تأكيد ويژه رئيس جمهور و همراهي مجل��س مطمئناً خدمات دهي 
به مردم در حوزه س��المت همچنان با تالش مضاعف��ي ادامه مي يابد و 
پيش بيني مي شود كه اين مشكل منابع نيز به زودي مرتفع شود« ،  اما در 

عمل تنها پوسته اي از طرح تحول باقي مانده است | صفحه 3

»طرح تحول سالمت« به سالمت!

رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه هاي افسري ارتش: 

قدرت دفاعي ما  قابل مذاكره و معامله نيست

فرشاد مؤمني: 

بورس ابزار باج خواهي 
شده است
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گفت و گوي »جوان« 
با مسئول پويش كتابخواني »روشنا« 

كتاب به ديگران معرفي
كنيد و جايزه  بگيريد
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مشق حسيني شدن
 3 هزار سه ساله پايتخت
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دربي
 با جنگ خارجي ها
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مشق حسيني شدن 3 هزار سه ساله پايتخت
اين همه دختر سه ساله 

كبري فرشچي 
خودش روضه مجسم   گزارش

بود؛ تجسم اينكه يك 
دختر سه ساله تمام قد و بااليش چقدر است. 
صورت همچون برگ گلش��ان را كه در ميان 
مقنعه هاي سبز رنگ قاب گرفته شده بود وقتي 
لمس مي كردي، ياد روضه هاي خرابه و س��ه 
س��اله مي افتادي. نگاه هاي معصوم و دستان 
كوچكش��ان تو را به خرابه هاي شام مي برد و 
دس��تان كوچكي كه گرد و غبار را از روي سر 
بريده بابا پاك مي كرد و با اشك چشم چهره به 
خون نشسته بابا را شست وشو مي داد. پاهايشان 
را دلواپس از قصه خار مغيالن و آبله طي طريق 
راه كربال تا شام كنجكاوانه مي كاويدي و دلت 
آرام مي گرفت وقتي يادت مي آمد، اين س��ه 
ساله ها هيچ كدام تش��نه لب نيستند و يأس 
چهره هايشان نيلوفري نش��ده است. دستان 
نوازشگر بابا اين نازدانه ها را از خواب ناز بيدار 
كرده بود و مادر با روايت قصه سه ساله و خرابه 
آرام آرام موهايشان را شانه كرده و حواسش به 

گوش و گوشواره هايشان بود. 
20 ه��زار ك��ودك دخت��ر و پس��ر از تمامي 
مهدهاي كودك  سراس��ر اس��تان ته��ران و 
مهدهاي قرآني پايتخت به ح��رم امام آمده 
بودند تا در همايش س��ه ساله هاي حسيني، 

 حسيني شدن را مش��ق كنند.  اين همايش 
ب��راي شش��مين س��ال پياپي به مناس��بت 
سالروز ش��هادت دردانه امام حسين حضرت 
رقيه )س( همزمان در ته��ران و 500 نقطه 
سراسر كشور اجرايي شد.  سردار علي فضلي، 
جانشين فرمانده سازمان بسيج مستضعفين، 
س��ردار مداحي، مس��ئول اجراي��ي هيئ��ت 
رزمندگان اسالم، دكتر فريد، رئيس سازمان 
بهزيس��تي و دكت��ر باقري، رئيس س��ازمان 
بهزيستي استان تهران و حجت االسالم غزالي 
معروف به عم��و غزالي كودكان ه��م به اين 
همايش آمده بودند تا در ميان سه ساله هاي 
حسيني حال و هواي كربال را تجربه كنند. در 
اين ميان اما بودند بچه هايي كه چندان هم با 
حضرت رقيه )س( بي شباهت نبودند؛  فرزندان 
مدافعان حرم كه درست شبيه حضرت رقيه 
دست نوازشگر بابا را بر سر نداشتند. باباي اين 
بچه ها رفته بود تا برايشان عزت فرزند شهيد  
بودن و صالبت و افتخار دف��اع از حرم قافله 
ساالر كربال حضرت زينب )س( و قهرمان سه 
ساله عاشورا حضرت رقيه )س( را به ارمغان 
آورد و مدال افتخار فرزند ش��هيد بودن را بر 
گردنش��ان بياويزد. با تمام اينها اما بابا نبود 
تا دخترش را در لباس س��ه س��اله حسيني 

ستايش كند. 

دبير ستاد حقوق بشر:
اجازه نمي دهيم به اسم گزارشگر در كشور ما فساد كنند

دبير ستاد حقوق بشر  گف�ت: ما ب�راي آمدن   جامعه
گزارشگر مشکلي نداريم، اما اجازه نمي دهيم كه 
به اس�م گزارش�گر در كش�ور م�ا فس�اد كنند. 
محمد ج��واد الريجاني، دبير س��تاد حقوق بش��ر با 
اش��اره به اتهامات حقوق بش��ري عليه ايران اظهار 
داش��ت: حقوق بش��ر يك مفهوم بد شانسي است، 
چون جنايتكاراني مثل امريكا، انگليس و فرانسه كه 
پرچم حقوق بشر را در دست گرفته اند در اين زمينه 
كارنامه بدي دارند. بازجويي هايي غير متعارف مانند 
واتربردينگ براي آنها قانوني و يك امر متعارف است. 
در امريكا هر دستگاه امنيتي مي تواند هر فردي را به 

مدت بسيار زياد بدون حكم قضايي بازداشت كند. 
دبير س��تاد حقوق بش��ر تصريح كرد: حقوق بش��ر 
متأسفانه وسيله اي شده براي كسب منافع بين المللي 
كه اين كشورها  عليه كش��ورهايي كه منافع آنها را 
به خطر انداخته اند از آن اس��تفاده كنن��د، اما ما در 
جمهوري اس��المي يك سياست مس��تمر و مبناي 
روش��ني داريم. ما حقوق بش��ر را با مبناي اسالمي 
خود نگاه مي كنيم. اولين مفهوم كليدي حقوق بشر 
پاسداري از كرامت انساني است و كرامت انساني را نه 
كسي مي تواند بگيرد و نه كسي صدقه داده، بلكه اين 

كرامت يك هبه الهي است. 
معاون ام��ور بين المل��ل قوه قضائيه گف��ت: يكي از 
مهم ترين حقوق انسان ها اين است كه ملت ها بتوانند 
راه و رس��م زندگي خود را انتخاب كنند، غربي ها به 
دنيا مي گويند كه ش��ما اين حق را داريد و اين حق 
را نداريد. آنها برخ��ي حقوق را از م��ا مي گيرند، اما 
حق هاي ساده مثل مسجد رفتن يا لباس پوشيدن 
را به ما مي دهند و مي گويند آزاد اس��ت. چيزي كه 
غربي ها ما را به آن متهم مي كنند خودش��ان به آن 
آلوده و متهم هس��تند، لذا صالحيت اين حرف ها را 
ندارند. حقوق بشر يك مبناي اس��المي دارد و بايد 
دين خودمان را بفهميم و آن را به دنيا معرفي كنيم. 
وي افزود: اتهامات آنها به ما مبنا ندارد و بارها در اين 
زمينه رسوا شده اند. مثالً مي گويند چرا گزارشگر ويژه 
را به ايران راه نمي دهيم، البته از اول انقالب تا كنون 

آنها چه��ار، پنج بار ب��راي ايران گزارش��گر انتخاب 
كرده اند كه ما برخ��ي را راه داده اي��م و برخي را راه 
نداده ايم. ما مي گوييم اين گزارشگري كه هنوز وارد 
كار نشده، مي رود با بي بي سي مصاحبه مي كند و يك 
ليست بلند باالي اتهامات را ارائه مي دهد و مي گويد 
موي الي درز اين گزارش نمي رود، حرفش قابل قبول 
نيست. اين متدولوژي چارچوبي دارد. ما براي آمدن 
گزارشگر مشكلي نداريم، اما اجازه نمي دهيم كه به 

اسم گزارشگر در كشور ما فساد كنند. 
 ب�ه اس�م حق�وق بش�ر در فتنه س�ال ۸۸

 بيشترين خيانت ها به مملکت انجام شد
محمد جواد الريجاني بيان كرد: در جمهوري اسالمي 
به اسم حقوق بشر در فتنه سال 88 چه جنايت هايي 
صورت گرفت، يعني بيشترين خيانت ها به مملكت 
انجام شد. در آن سال كش��ور را به شورش كشاندند 
و اس��مش را حقوق بشر گذاش��تند. حقوق بشر كه 
كرامت دارد بيرقي ش��ده براي منافقاني كه بيش از 
20 هزار نفر را ش��هيد كرده اند و انواع گروهك هاي 
ضد انقالب و يهودي هاي كودك كش و امريكا بيايند 
زير اين پرچم سينه بزنند؛ پس اين علم، علم باطلي 
اس��ت. در بحث حقوق بش��ر جمهوري اسالمي در 
مباني خود نه تنه��ا ترديدي ن��دارد، بلكه آن را يك 
گنج مهم و ارزشمند مي داند.  دبير ستاد حقوق بشر 
درباره تحريم هاي ضد حقوق بشري امريكا نيز اظهار 
داشت: در سازمان ملل بحث كرديم كه تحريم هاي 
بين المللي صددرصد خالف قوانين حقوق بش��ري 
است، خوشبختانه تا حدي پاگرفته است و بنا شده 
يك گزارش��گر ويژه براي ارزيابي باش��د و آثار آن را 
ببينند، تحريم هايي كه عليه ايران و در جاهاي ديگر 
به كار گرفته مي ش��ود، جناي��ت در حق يك ملت و 

قاطعانه عليه چندين متن حقوق بشري است. 
دبيرستاد حقوق بشر همچنين درباره سخنراني اخير 
ترامپ در ادامه گفت: توهين هاي ترامپ ما را دلسرد 
نمي كند و ما گوش��مان از اين توهين ها از پيروزي 
انقالب تا حاال پر است، امريكا و دول اروپايي متحدش 

چه توهيني به ملت ما، دين ما و پيامبر ما نكردند. 
معاون امور بين الملل قوه قضائيه در پاسخ به اينكه آيا 

امريكا در تحوالت برجامي از برجام خارج مي ش��ود 
يا خير و اينكه آيا پوس��ته اي از برجام را حفظ كند و 
سعي كند كه در داخل تغييراتي ايجاد كند، گفت: 
معتقدم امريكا هميشه طلبكار باقي مي ماند و برجام 
را عمل نمي كند و سعي مي كند غل و زنجيري را كه 
بر پاهاي ما با برجام گذاشته حفظ شود و به نفعش 
نيست كه برجام را رد كند، وقتي كه مي توانند برجام 

را عمل نكنند. 
  برجام براي مل�ت ما عبرت بس�يار بزرگي 

داشت
وي در پاسخ به اين پرس��ش كه مهم ترين دستاورد 
سياس��ي ايران در طول تحوالت پر فراز و نشيب دو 
سال برجام چه بوده اس��ت، گفت: ما به يك تجربه 
رسيده ايم كه البته تجربه اي كه از راه سخت به دست 
آورده ايم. م��ن معتقدم برجام ب��راي ملت ما عبرت 
بس��يار بزرگي داش��ت و آن اينكه هرگز نبايد براي 
منافع ملي كمترين اعتماد و سازشي داشته باشيم. 

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر علت هجمه و تخريب 
عليه قوه قضائيه گفت: امروز س��پاه و قوه قضائيه در 
س��يبل تهاجمات غربي، صهيونيستي و ضد انقالب 
قرار دارند. سپاه از اين نظر كه منافع اين كشورها را 
در منطقه كاماًل به چالش كشيده است. اين كشورها 
مي خواستند با استفاده از مكانيسم هاي تروريستي 
كه امريكا در 25 سال گذش��ته به طور وسيع از آن 
اس��تفاده مي كند، منطقه خاورميانه را تكه پاره كند 
و نقشه هايي داش��تند كه ناموفق بود و همچنين در 
افغانستان، س��وريه و يمن ناموفق هس��تند كه اين 
دليل مخالفت با سپاه اس��ت. البته مخالفت با سپاه 
از فتنه س��ال 88 ش��روع ش��د و آنها متوجه شدند 
س��پاه براي نظام جانفش��اني مي كند و عين همين 
موضوع براي قوه قضائيه نيز وجود دارد، زيرا زماني كه 
قوه قضائيه با مفاسد به طور مستقيم برخورد كرد چه 
مفاسد سياسي و تخلفات امنيتي و مفاسد اقتصادي، 
اين كش��ورها ديدند كه قوه قضائيه با كسي شوخي 
ندارد، طبيعتاً خيلي ناراحت ش��دند. اين كش��ورها 
مي دانند اگر قوه قضائيه اينگونه پيش برود اصالحات 

عظيمي در مملكت انجام مي دهد. 
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اميرعبداللهيان در ديدار با سفير جديد صربستان: 
تالش هايي براي بالكانيزه كردن منطقه وجود دارد

دس�تيار ويژه رئيس مجلس ش�وراي اس�المي در امور  بين الملل با اشاره به بحران هاي منطقه گفت: تالش هاي   سياسي
هدايت ش�ده اي با مداخالت خارجي ب�راي بالکاني�زه كردن منطقه وج�ود دارد. 
به گ��زارش خانه ملت، حس��ين اميرعبداللهيان دس��تيار ويژه رئيس مجل��س در امور 
بين الملل با دراگان تو دو رويچ سفير جديد صربستان در تهران ديدار و گفت و گو كرد. 
اميرعبداللهيان در اين ديدار ضمن اشاره به روابط سياسي و پارلماني دو كشور بر گسترش 
مناس��بات بازرگاني، اقتصادي و بانكي تأكيد كرد. وي اظهار داش��ت: كميس��يون هاي 
تخصصي در مجلس ش��وراي اس��المي آمادگي اقدامات الزم درباره مصوبات قانوني و 
حوزه هاي نظارتي جهت سرعت بخشيدن به تعامالت در روابط ميان دو كشور را دارند. 
اميرعبداللهيان با اش��اره به بحران هاي منطقه عنوان كرد: تالش هاي هدايت شده اي با 
مداخالت خارجي براي بالكانيزه كردن منطقه وجود دارد. دس��تيار ويژه رئيس مجلس 
در امور بين الملل در پايان س��فر هفته آين��ده رئيس گروه دوس��تي- پارلماني ايران به 
صربستان را گامي در راستاي تقويت مناسبات موجود خواند و بر دعوت رئيس مجلس 
شوراي اسالمي از رئيس پارلمان صربستان جهت سفر     به تهران تأكيد كرد. دراگان تو دو 
رويچ، سفير صربستان با اشاره به فعاليت هاي خود در توسعه مناسبات سياسي، فرهنگي، 
تجاري و پارلماني دو كشور گفت: ما از جمهوري اسالمي ايران در نبرد با تروريسم حمايت 
مي كنيم و مي دانيم كه ايران به هيچ عنوان حامي تروريست ها نيست و در واقع ايران خود 

هدف تروريست هاست. 
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محمد بن سلمان: 
افراط گرا هستيم

مي خواهيم  ميانه رو شويم!
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  محمد بن سلمان، وليعهد عربستان در اعترافی 
ضمن پذيرفتن افراط گرايی  اعالم كرد كشورش را 
به اسالم ميانه رو باز می گرداند اما در توجيه دليل 
اين افراط گرايی آن را واكنش�ی به اي�ران خواند!

برخي بخش های اقتصادی تريبون ها را 
با دالر هاي خام فروشي برای امتياز گيري از دولت 

و گراني قيمت ارز اجير می كنند!

همه پرسی 
بارزانی 
تعلیق شد

  قمار مسعود بارزانی بر سر رفراندوم كردستان عراق 
حاال به قيمت زندگی سياسی وی تمام شده است، چرا 
كه بارزانی نه تنها نتيجه رفراندوم را به حالت »تعليق« 
درآورده بلکه خود را آماده می كند تا برای هميشه از 
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