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صهیونیست ها همواره ایران را به دروغگویی و اتهام زنی به دیگر کشورها 
متهم و در مقابل، خود را به عنوان راستگوترین و صادق ترین افراد معرفی 
می نمایند. خود را مدافعان آزادی و دموکراسی و مخالف تجاوزگری معرفی 
و فلســطینیان را که برای آزادی سرزمین خویش برابر حقوق بین الملل و 
قواعد انســانی دارای حق مبارزه مشروع هستند، تروریست می خوانند. با 
وجود این همه خباثت رژیم ســفاک و کودک کش صهیونیستی، نگارنده 
ضمن عذرخواهی از خوانندگان گرامی اجازه می خواهد این بار فرض را بر 
درســتی یکی از ادعاهای این رژیم قرار داده و با این فرض به یک نتیجه 

منطقی برسد.
مطابق تدبیر آسمانی و حکیمانه پیر جماران، مسلمانان و آزادیخواهان 
جهان، هر ساله، جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس 
گرامی داشــته و با ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین همدردی و همزبانی 
می نمایند. با توجه به اینکه بنیان گذار این حرکت، ایران اسالمی بوده است، 
هر ســاله چشم جهانیان به ملت ایران دوخته شده تا ببینند که کیفیت و 
کمیت حضور مردم ایران در راهپیمایی روز قدس چگونه بوده اســت و به 
لطف الهی و به کوری چشم دشمنان، هر سال این حضور پررنگ تر از سال 
قبل، باعث ذلت و خواری صهیونیســت ها و خوشــحالی فلسطینیان شده 
اســت. امسال نیز با توجه به زیاده خواهی آمریکا و ایادی وی در مذاکرات 
هســته ای ایران و 1+5 و از سوی دیگر وضعیت منطقه از جمله تجاوز آل 
ســعود به یمن، مشــخص بود که مراسم بسیار پرشور خواهد بود. بیش از 
صد خبرنگار خارجی که برای پوشش این مراسم به کشورمان آمده بودند 
از نزدیک شاهد این شور و شعور ملت سرافراز ایران اسالمی بودند. در این 
میان رژیم صهیونیســتی، مستأصل و ناامید از آینده خود، با نفرت از این 
حرکت و با توجه به خباثت خویش سعی کرد بر روی خورشید، خاک بپاشد 
و ذات نجــس خویش را تطهیر نموده و حضور ملت ایران را انکار نماید و 
اعالم داشت: »خبرگزاری های جهانی از تهران خبر دادند که راهپیمایی های 
موســوم به روز جهانی قدس در پایتخت ایران که بیش از 12 میلیون نفر 
جمعیت دارد، امروز بســیار خلوت تر از سال های پیش بود و حتی از روی 
تصاویری که از تلویزیون دولتی ایران پخش می گردید به خوبی دیده می شد 
که صف ها فشــرده نیست و بسیار کوتاه است. حکومت ایران برای آنکه به 
اقدام نمایشی خود جنبه جهانی دهد صدها نفر از عوامل خود در کشورهای 
اسالمی و به ویژه اندونزی و مالزی و نقاط دیگر را به تهران آورده بود تا در 
راهپیمایی نمایشی امروز حضور داشته باشند.« )رادیو رژیم صهیونیستی، 
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دروغ و راســت بودن این خبر برای تأیید اقتدار ایران اسالمی کفایت 
می کند. اگر این خبر دروغ باشــد، یعنی اینکه جمعیتی که در راهپیمایی 
روز قدس در کشورمان شرکت داشته اند بیش از سال های پیش بوده اند و 
در واقع آرمان فلسطین هنوز یکی از آرمان های اصلی ملت ایران است. اما 
همان طور که ذکر شد نگارنده اجازه می خواهد فرض را بر درستی این خبر 

قرار دهد تا یک نتیجه گیری از این فرض خود به عمل آورد.
صهیونیســت ها همواره ادعا می کنند که جمهوری اسالمی ایران یک 
کشــور منزوی و فاقد هر نوع عمق راهبردی و اســتراتژیک در میان سایر 
ملل و به خصوص مسلمانان است. آنها ایران اسالمی را به نداشتن مدیریت 
صحیح و ناتوانی در اداره امور متهم می سازند. از سوی دیگر صهیونیست ها 
به قدرت اطالعاتی خویش می نازند و ســازمان اطالعاتی خویش را یکی از 
برترین ســازمان های اطالعاتی جهان معرفی می نمایند. با این تفاســیر و 
تفاصیل شایســته است که توجه شود نتیجه گیری منطقی که از خبر این 

رژیم غاصب می توان برداشت نمود به شرح ذیل خواهد بود:
1- ایران اسالمی و ایدئولوژی حضرت امام به قدری نافذ بوده است که 
در بسیاری از کشورهای مسلمان طرفدارانی را به خود جذب نموده است. 
این طرفداران در کشــورهای بسیاری و از جمله اندونزی و مالزی و دیگر 

نقاط حضور دارند.
2- دوســتداران ایران اسالمی و به اصطالح »عوامل جمهوری اسالمی 
ایران«، قطعاً دشــمن صهیونیســت ها هستند و بر این اساس پویش »من 
عاشق مبارزه با صهیونیست ها هستم« مختص ایران و ایرانیان نیست بلکه 

در اقصی نقاط عالم طرفدار دارد.
3- این طرفداران مکتب امام و ایران اســالمی، عده اندک و محدودی 
نیستند بلکه تعداد این طرفداران به قدری زیاد و چشم گیر است که ایران 
اســالمی توانسته است خأل ناشــی از عدم حضور مردم تهران در مراسم 
روز جهانی قدس را با آوردن صدها نفر از این طرفداران ایران اســالمی از 

کشورهای دیگر بپوشاند.
4- دســتگاه اطالعاتی ایران به قدری دارای قدرت است که توانسته با 
وجود دستگاه های اطالعاتی این کشورها و نیز دشمنان ایران اسالمی، این 
جمعیت انبوه را با سازمان دهی مناسب و از طرق مختلف بدون اینکه دیگر 
کشــورها متوجه شوند به ایران اسالمی وارد نماید. اوج قضیه در این است 
که امکان انتقال این حجم از مســافر از طریق هوایی غیرممکن بوده و بر 
همین اساس قطعاً بخش بســیاری از این اتباع خارجی از راه های زمینی 
به کشــور ایران آمده اند و برای این حرکت باید کشورهای مختلفی را طی 
کرده و ویزای آن کشورها را نیز دریافت می کرده اند و کسی در آن کشورها 
از تغییر محســوس و عجیب ورود و خروج اتباع بیگانه به کشورشان دچار 
شــک و تعجب و... نشــده است؛ و یا اینکه اگر این اقدام با اطالع و آگاهی 
مبادی رسمی و بدون مخالفت حکومت این کشورها انجام شده، نه تنها مردم 
این کشورها بلکه دولت های این کشورها نیز از مخالفان رژیم صهیونیستی 
و جزو حامیان ایران اســالمی هستند؛ زیرا اگر این حرکت برخالف منافع 
ملی آنها بوده به هر نحو ممکن ســعی در ممانعت از حضور اتباع خود در 
مراسم روز جهانی قدس در ایران می نمودند. با این وصف شعار انزوای ایران 
در بین کشــورها یک ادعای کور و باطل است و حکومت ها هیچ مشکلی 

با ایران ندارند.
5- مسافرت این افراد از کشور خود تا زمان بازگشت به موطن، سفری 
چند روزه خواهد بود. کشــوری که می تواند هزینه جابجایی و انتقال این 
جمعیت انبوه را فراهم ســاخته و ایشــان را در داخل کشور اسکان داده و 
هزینه های استقرار آنها را پرداخت نماید باید از وضع مالی مطلوبی برخوردار 
باشــد و با این وصف مشخص است که آنچه تحریم های فلج کننده دشمن 

خوانده می شود، چندان نیز کارگر نبوده است.
برای شماره 6 و بعد از آن نیز نکات فراوان دیگری را می توان برشمرد 
که از حوصله خوانندگان گرامی خارج است و نیازی به طرح آن وجود ندارد. 
نکته اصلی اینجا است که دشمنان ایران اسالمی هرگاه در مقابل عظمت 
این ملت قرار گرفته اند تالش داشــته اند که ایــن حرکت را با ترفندهای 
مختلف زیر ســؤال برده یا کمرنگ نمایند. تنها به عنوان یک نمونه دیگر 
که می تواند مورد اشاره قرار گیرد در ماجرای حضور حماسی مردم در نهم 
دی ماه 1388 نیز، آن شــیر خر خورده مهاجرت کرده به دامان انگلستان 
خبیث در یک اظهارنظر که بیشــتر به فکاهی شبیه بود اظهار داشته بود: 
»اگه اینا راست میگن و مردم زیادی نهم دی اومدن برا راهپیمایی پس چرا 
یه بارم با هلیکوپتر ازشون فیلمبرداری نکردن و نشون ندادن؟« و مشخص 
نشد که او کدام شبکه را تماشا می کرده که نتوانسته تصاویر هوایی گرفته 

شده از جمعیت را ببیند.
ماجرای رادیو رژیم صهیونیســتی نیز مشابه همین ماجرا است و مشخص 
نیست که خبرنگار این رسانه صهیونیستی مشغول تماشای کدام شبکه و برنامه 
بوده که چنین خبری را تنظیم نموده است. این خبر عالوه بر آنکه در راستای 
تحمیق مخاطب از سوی این شبکه صهیونیستی است، بیش از آنکه باعث تحریف 
حرکت مردم ایران اسالمی گردد، کارکردی برخالف طراحی گردانندگان این به 
اصطالح رسانه داشته و نوعی اعتراف به قدرت جمهوری اسالمی ایران از سوی 
دشــمن ترین دشمنان این نظام و سرزمین می باشد. نگارنده پیشنهاد می کند 
عوامل رژیم صهیونیســتی اگر شبکه های متعلق به جمهوری اسالمی ایران را 
قبول ندارند، حداقل به بیانیه صادره از سوی »اد رویس«، رئیس کمیته روابط 
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به مناسبت برگزاری مراسم روز جهانی قدس 
در ایران اسالمی مراجعه نمایند تا متوجه کمیت و کیفیت حضور مردم انقالبی 
ایران اســالمی در روز جهانی قدس گردند؛ هرچند که او نیز سعی در کمرنگ 
جلوه دادن حضور میلیونی مردم در گرمای چهل درجه تهران داشــته است. 
رویس اظهار می دارد: در میانه مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 »ده ها هزار 
نفر« در سرتاســر ایران در سالروز روز قدس به خیابان ها آمده و فریاد »مرگ 
بر شیطان کوچک، اسرائیل« و »مرگ بر شیطان بزرگ، آمریکا« سردادند. این 
نماینده ارشد کنگره می نویسد: »دمای هوا در تهران تقریباً 100 درجه فارنهایت 
است، اما این جلودار جمعیت نبود. یک مأمور آتش نشانی باالی کامیونش دیده 
می شد که با شلنگ روی جمعیت آب می پاشید و فریاد می زد مرگ بر آمریکا.«

شناخت درست اسالم و عمل به آن
 دو وظیفه اصلي پیروان جبهه حق)1(

شــاید بهترین خدمتي که ما مي توانیم به  منزلة شــکر معرفت و والیت 
اهل بیت – علیهم السالم - انجام دهیم، تالش براي شناختن اهداف ایشان و 
تحقق آنها در زندگي فردي و اجتماعي است. گویا جامعه ویژگي هاي خاصي 
دارد و مســائل ویژه اي را مطرح مي ســازد که در سایر رشته هاي علوم مطرح 
نمي شــود؛ ولي در هر صورت پایة اجتماع نیز افراد هستند؛ اگر افراد نباشند، 
جامعه اي تحقق پیدا نمي کند و اگر روابط افراد صحیح نباشد، جامعة ایده آلي 
پیدا نخواهد شد. در بزرگ ترین تحوالتي که در جوامع انساني پیدا شده است 
ـ تا آنجا که تاریخ و اســناد و مدارک نشان مي دهدـ  مهمترین نقش را افراد 
برجسته داشته اند؛ مانند انبیا، اولیا، عالمان و مصلحان جامعه که خیر و برکت 
از آنها شــروع شده و بتدریج به افراد دیگر، گروه ها و در نهایت به کل جامعه 
سرایت کرده است. در هر صورت، نقش انسان هاي برجسته در تحوالت جامعه 
انکارناپذیر است؛ بویژه انسان هایي که ما معتقدیم ارتباط خاصي با خداي متعال 
داشــته اند و رابطة بین آنها و خداي متعالـ  وحيـ  آنها را از دیگر انســان ها 
ممتاز مي کرده است. به هر حال، براساس این عقیده  مي کوشیم آموزه هاي انبیا 
را بهتر بشناسیم و آنها را سرمشق زندگي مان قرار دهیم؛ یعني هم باورهایمان 
را با تعالیم آنها تطبیق دهیم، هم ارزش هایمان را براساس آن باورها بنا کنیم و 
هم رفتارهایمان را طبق دستورهاي آنها تنظیم کنیم. اگر این رابطه را بپذیریم 
که رفتارهاي انساني بدون زیربناي فکري شناختي نظري و ارزشي، معنا ندارد، 
باید بکوشیم این زیربناها را تقویت کنیم. خوب و بدهایي که براي رفتار انسان ها 
قائلیم و جوامع را براساس آنها به حق و باطل، عادل و ظالم، درست و نادرست 
و متعالي و منحط توصیف مي کنیم، براساس همین ارزش هاي زیربنایي است.

تقلب در نظام هاي ارزشي  مادي و معنوي
بنابراین، اگر نظام ارزشــي معیوب باشد و معیارهایي که براي خوب و بد 
داریم، مختل شوند، تشخیص جامعة خوب و بد و ایده آل و منحط آسان نخواهد 
بود. در این صورت،  عده اي مي توانند با شگردهایي، عیوب خود را مخفي کنند 
و یا حتي آنها را به منزلة  امتیاز برشمارند و در اصطالح، منکر را به جاي معروف 
ترویج کنند. نمونه هاي این کارها در تاریخ کم نیست؛ هم در جوامع دیني الهي 
و اسالمي این گونه فریب کاري ها وجود داشته است که افرادي به نام دین، علیه 
دین قیام کرده اند و ارزش هاي غلط را با رنگ و لعاب دیني موجه جلوه داده اند، 
و هم در سایر جوامع بشري که چندان پایبندي به دین نداشته یا اساساً منکر 
دین بوده اند و به ارزش هایي قائل بوده اند، انسان  هاي فریبکار، حقه باز و شیاد 

وجود داشته اند که آن ارزش  ها را به گونه  اي دیگر به مردم نشان مي داده اند.
امروز هم در دنیا شاهد نمونه هاي برجسته اي از این فریبکاري ها هستیم. 
همگان مي دانند نظام ارزشــي که امروز بر دنیاي غرب حاکم اســت و شاید 
بیش از نود درصد مردم اروپا و آمریکا این نظام را کاماًل پذیرفته  اند، یک نظام 
ارزشي مادي و دنیوي و حتي مي توان گفت حیواني است؛ ولي براساس همین 
ارزش هایي که خود آنها بدان قائلند و ترویج مي کنند و دیگران را به ضدارزش، 
بربریت، توحش و رعایت نکردن حقوق بشر متهم مي سازند، خودشان در این 
جنبه  ها اولي به این اتهام ها هستند. در این اواخر، همة عالم، کوچک و بزرگ، 
زن و مرد و روستایي و شهري، همه فهمیده اند که حقیقتي در سخنان، ادعا 
و روش هایشان وجود ندارد، جز آنچه مایة فریب دیگران است. اگر از عدالت، 
آزادي، حقوق بشر و دموکراسي و مسائل دیگر از این  قبیل که خود آنها بیشتر 
اینها را ترویج مي کنند، ســخني به میان مي آورند، در عمل حتي در کشــور 

خودشان و نسبت به مردم خودشان نیز آنها را رعایت نمي کنند.
منظور این  اســت که تقلب در ارزش ها، تنها مخصوص به کساني نیست 
که ارزش هاي دیني را ترویج مي کنند؛ افرادي که ارزش هاي دنیوي و الحادي 
را هم ترویج مي کنند، آنها نیز در همان عالم خودشان و براي نظام خودشان 
تقلب هایــي دارند. اصوالً اســاس کار این صاحبان قدرت، دروغگویي، تقلب و 
فریبکاري است. از لحاظ دیني نیز مشاهده مي کنید که امروزه در جوامع دیني 
نمونه هاي عجیبي پیدا شده که در تاریخ کم سابقه استـ  نمي گوئیم اصاًل نبوده 
است؛ ولي به این شکل کم سابقه استـ  که کساني به نام دین و آخرت، رفتن 
به بهشــت و سعادت ابدي و اصالح جامعه، مظلو م ترین و بي گناه ترین افراد را 
به فجیع ترین شکل به قتل برسانند و حتي بدان افتخار کنند و به هیچ اصلي 
از اصول اخالقي، دیني و الهي پایبند نباشــند، چنین حرکاتي در طول تاریخ 
بشــر کم نظیر است؛ ولي امروز نمونه هاي آشکاري از آن دیده مي شود و همه 
مي توانند بفهمند که اینها حقیقتي ندارند و دنبال هوس هاي خودشان هستند.

ضرورت شناخت نظام ارزشي درست و عمل به آن
ما که معتقدیم نظام ارزشــي مبتني بر حقایق ـ نه فریب ها، دروغ ها و 
پندارهاي باطلـ  وجود دارد که رعایت آن، باعث سعادت دنیا و آخرت انسان 
مي شود، باید بیش از دیگران بدان اهتمام داشته باشیم؛ به اینکه اوالً  عناصر 
این نظام را به درستي بشناسیم تا در مقام شناخت، فریب دیگران را نخوریم 
و نتوانند کارهاي نادرست را به ما غالب کنند؛ ثانیاً  باید بکوشیم این ارزش ها 
را در عمق جانمان پرورش دهیم و رفتارمان را به طور کامل براســاس این 
نظام ارزشي تنظیم کنیم. در هر دو مرحله که اشاره کردم، جوامع اسالمي 
ضعف هایــي دارند. البته ما با دیگران کاري نداریم؛ اما افرادي که معتقد به 
اســالمند و به صورت هاي مختلفـ  چه در قالب عالمان دیني و روحاني یا 
در قالب سیاســتمداران یا مصلحان جامعه و یا طرفداران اخالق و ارزش ها 
و امثال اینها، در هر قالب و لباسي ـ اسالم را ترویج مي کنند،  کمابیش این 
دو ضعف را دارند. پس ما دو نوع ضعف داریم: یکي اینکه این نظام الهي را 
ـ دســت کم بعضي از ابعادش راـ  درست نشناخته ایم؛ و دیگر اینکه بدانچه 
شــناخته  ایم، پایبند نیســتیم؛ یعني در مقام بیان به زبان مي گوئیم، با قلم 
مي نویسیم، سخنراني و بحث مي کنیم و حتي بصورت حماسي و با  شدت 
و حــدت هم از آن دفــاع مي کنیم، اما در مقام عمل، کوتاهي مي کنیم. هر 
فردي مي تواند، ابتدا خود را بیازماید که تا چه اندازه از این حقایق آگاه است 
و درست ابعاد مختلف آن را شناخته است؛ دوم این که چه اندازه نسبت به 
آنچه شناخته، در عمل ملتزم است. بنده اعتراف مي کنم که در هر دو زمینه 
ضعف دارم؛ در زمینة شــناخت، مسائلي مطرح مي شود که جواب آماده اي 
ندارم؛ اگر خیلي عالقه داشته باشم، مي گویم باید مطالعه، فکر و بررسي کنم؛ 
یعني نمي دانم؛ ولي بدتر این است که در مقام عمل، به بسیاري از چیزهایي 
که مي دانم، عمل نمي کنم. به هر حال، همة ما مي دانیم که با عصمت خیلي 
فاصله داریم و شناختمان از حقایق اسالم کامل نیست و کمابیش این کمبود 

را داریم که به طور شایسته همة ابعاد اسالم را نشناخته ایم.
امام خميني، بيدارگر آموزه  هاي  سياسي

 و اجتماعي اسالم
شایسته است به عنوان شکر و  قدرداني از یک نعمت بزرگ الهي که در 
طول تاریخ کم نظیر بوده و هست، این نکته را بیان کنم که قبل از نهضت 
حضرت امام )رض(، بســیاري از ما که توقع بود اســالم را بهتر از دیگران 
بشناســیم و به دیگران بشناسانیم، خودمان از بخش زیادي از دین آگاهي 
کامل نداشــتیم؛ شناخت ما از دین، بعد از ده ها سال مطالعه، درس، بحث 
و تحقیق مربوط به مسائل فردي مي شد. باورمان نمي شد که در کنار نماز، 
واجبي به اندازة  اهمیت نماز، مربوط به زندگي اجتماعي و همین طور سایر 
تکالیف داشــته باشــیم. امام، جامعة اسالمي را آگاه و بیدار کرد که بخش 
عظیمي از فقه اسالمي مربوط به مسائل اجتماعي و سیاسي است. براي مثال،  
چیزي را که هر فرد مکتبي مي داند، مسئله امر به معروف و نهي از منکر است 
که در روایات فراواني بیان و به  منزلة بزرگ  ترین فریضه دانسته شده است. 
این موضوع گستر ه  اي بسیار وسیع و مصادیق فراواني دارد که عمل به آن، 
از ســال ها نماز و روزه مشکلتر است. در مواردي انسان براي اجراي برخي 
از مصادیق امر به معروف و نهي از منکر باید از جانش مایه بگذارد؛ در  حالي که 

کمتر بدان توجه مي کردیم.
بيانات آيت اهلل مصباح يزدي )دام عزه(  در جمع شاخه جوانان 
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زالل بصیرت در ماه مبارک رمضان  روزهای  فرد منتشر می شود.

مديرعامل ســازمان تأميــن اجتماعی در 
خصوص جدايی تامين اجتماعی از دولت گفت: 
بايد  دولت برای پوشش بيمه شدگان 3 درصد 
پرداخــت کند و مابقی بايد توســط کارگران 
و کارفرمايان پرداخت شــود لذا دولت نقش 
مشارکت تضامنی دارد و حذف آن از صندوق 
غيرقابل انجام اســت؛ دولت همين 3 درصد را 

هم پرداخت نمی کند.
تقی نوربخش در نشست خبری به مناسبت هفته 
تامین اجتماعی برگزار شــد تعداد بیمه شدگان این 
ســازمان را بیش از 40 میلیون نفر برشمرد و گفت: 
بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی 13 میلیون 
نفر هســتند که همراه با افراد تحت پوشــش آنها و 
مســتمری بگیران این تعداد به بیش از 40 میلیون 

نفر می رسد.
وی ادامه داد: ســازمان تامین اجتماعی سازمانی 
اقتصادی و اجتماعی اســت و علی رغــم دو وظیفه 
ذاتی پرداخت مســتمری و ارائه خدمات درمانی، 18 
نوع خدمات دیگر را به افراد تحت پوشــش خود ارائه 

می دهند.
نوربخش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران 
مبنی بر بدهی دولت به ســازمان تامین اجتماعی 
اظهار داشــت: در ســال 84 بدهی دولت 4 هزار و 
200 میلیارد تومان بوده اســت و این بدهی در 30 
ســال گذشته تجمیع شده است ولی از سال 84 تا 
سال 92 به دلیل تعهداتی که دولت تقبل کرده است 

مديرعامل تامين اجتماعی:

دولت سهم 3 درصدی خود برای بیمه شدگان  را هم پرداخت نمی كند
بدهی این سازمان 
به 60 هزار میلیارد 
تومان رسیده است 
و تعهــدات دولت 
در سال 84 به 21 
بخش رسید که با 
نکردن  پرداخــت 
تعهــدات خود بار 
بدهی هــا افزایش 

یافت.
بدهی 15 هزار ميلياردی دولت

 در سال 94
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی گفت: در 
ســال جاری بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 
15 هــزار میلیارد تومان افزایــش می یابد که با این 
حساب 25 درصد از بودجه دولت برای سازمان تأمین 

اجتماعی است.
نوربخش در پاسخ به پرسشی مبنی بر نامه 40 نفر 
از نمایندگان برای جدایی سازمان تامین اجتماعی از 
دولت اظهار داشت: سهم بیمه شده را کارفرما، کارگر و 
دولت پرداخت می  کند که سهم دولت 3 درصد از حق 
بیمه است که البته در حال حاضر پرداخت نمی شود 
ولی حذف دولت از این ســازمان غیرقابل انجام است 
چرا که سیستم سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک 

صندوق بین المللی محسوب می شود.
به گزارش فارس،  وی درباره طرح تحول سالمت 

 : شــت ا د ر ظها ا
تامین  ســازمان 
ر  د عــی  جتما ا
این طــرح نقش 
داشته  را  کلیدی 
هزار   3 و  اســت 
به  تومان  میلیارد 
دلیل پوشش های 
ایــن  گســترده 
سازمان در بخش 
درمان و با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشــور را 
در بر دارد برای طرح تحول سالمت تقبل کرده است.

بيمه بيکاری و مرخصی زايمان
 به کجا رسيد؟

نوربخش درباره طرح بیمه بیکاری نیز اظهار داشت: 
طرحی در خصوص بیمه بیکاری با وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در حال بررسی است و سازمان تامین 
اجتماعی این آمادگی را دارد در جهت اشتغال، منابع 

خود را به موضوع بیمه بیکاری اختصاص دهد.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی در خصوص 
درمــان رایگان بازنشســتگان تامیــن اجتماعی در 
بیمارستان های دولتی که هنوز به نتیجه نرسیده است 
گفت: سازمان تامین اجتماعی موافق این اقدام است و 
وزیر بهداشت نیز موافقت اولیه خود را در این خصوص 
اعالم کرده است؛ در صورتی که بخشنامه درمان رایگان 
بازنشستگان تامین اجتماعی در مراکز درمانی دولتی 

ابالغ شود، سازمان تامین اجتماعی تعهد دارد در این 
خصوص مفاد آن را انجام دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر براساس طرح تحول 
ســالمت پرداخت از جیب مردم که در ســال های 
گذشته بیش از 50 درصد بوده به 6 درصد کاهش 

یافته است.
نوربخــش دربــاره افزایــش مرخصــی زایمان 
اظهارداشــت: بار مالی افزایش مرخصی زایمان از 6 
به 9 ماه را که حدود 300 میلیارد تومان اســت باید 
دولت پرداخت کند و در صورت پرداخت، ســازمان 

تامین اجتماعی آمادگی اجرای آن را دارد.
وی ادامه داد: به دلیل بار مالی که افزایش مرخصی 
ســازمان دارد به نظر می رسد در بودجه سال جاری 
اجرایی نشــود و در بودجه ســال آینده این موضوع 

پیش بینی شود.
نوربخــش درباره بیمــه کارگران ســاختمانی 
اظهارداشــت: براســاس قانون 15 درصد از عوارض 
ســاخت و ســاز شــهرداری باید به بیمه کارگران 
ســاختمانی و ســازمان تامین اجتماعی اختصاص 
یابــد و هیئت وزیران نیز می تواند آن را به 20 درصد 

افزایش دهد.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعــی ادامه داد: 
تاکنون 450 میلیارد تومان از ســوی شــهرداری ها 
به این امر اختصاص پیدا کرده اســت در صورتی که 
ســازمان تامین اجتماعی 1400 میلیارد تومان برای 

بیمه کارگران پرداخت کرده است.

نسبت های خالف واقع
اکنون که من حارضم، بعض نسبتهای بی واقعیت به من داده می شود و 

ممکن اســت پس از من در حجم آن افزوده شــود؛ لهذا عرض می کنم آنچه 

به من نســبت داده شده یا می شــود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای 

من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیامی جمهوری 

اسالمی چیزی گفته باشم. 
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دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از لحاظ 
شدن سياست های کلی محيط زيست در برنامه 

ششم و هفتم خبر داد.
محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نشست خبری که در محل مجمع تشخیص 
برگزار شــد با اشاره به تصویب 6 بند از سیاست های 
کلی محیط زیست اظهار داشت: ما در جلسه مجمع 
سیاست های کلی محیط زیســت را دنبال کرده و تا 
بند 10 این سیاست ها پیش رفتیم و در جلسه آینده 
سیاست های کلی محیط زیست به تصویب می رسد و 

خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر عدم توجه 
برنامه ششم توسعه به مسئله محیط زیست گفت: ما 
در مجمع در حال تصویب برنامه محیط زیست بودیم 
و پس از آنکه آن را تصویب کنیم به صورت یکجا به 
دولت و مجلس ابالغ می کنیم و این برنامه در برنامه 

ششم و هفتم مورد مالحظه قرار خواهد گرفت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه یکی 
از بندهای مهم سیاست های کلی برنامه ششم را مسئله 
رشــد اقتصادی 8 درصدی عنوان کرد و ابراز داشت: 
برخی سؤال می کنند که چگونه با وجود تحریم ها و 
پایین آمدن قیمت نفت چنین چیزی امکان پذیر است.

رضایی در پاســخ به این ابهام اظهار داشت: ما در 
رشد اقتصادی منابع ملی را در نظر می گیریم و صرفاً 
به منابع دولتی بســنده نمی کنیم از این رو دسترسی 

محسن رضايی:

6 بند از سیاست های كلی محیط زیست در مجمع تشخیص تصویب شد

به این رشد در طول 5 سال برنامه امکان پذیر خواهد 
بود و ما همه ظرفیت ها اعم از دولتی، خصوصی، منابع 
طبیعی و موقعیت ژئوپلتیک را نیز در نظر می گیریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تشکر 
از معاونت برنامه و بودجه یادآور شد: وزارتخانه ها در 
برنامه ششم همکاری صمیمانه ای با مجمع داشتند و 
پس از ارسال سیاست های برنامه ششم خدمت مقام 
معظم رهبری ایشان 110 سیاست پیشنهادی را در 

قالب 80 بند اصالح و ابالغ کردند.

وی دربــاره اقدام ایران برای پایان جنگ در یمن 
گفت: ایران در یمن دخالت مستقیم ندارد اما حمایت 
سیاســی، تبلیغاتی و کمک انسانی انجام می دهد و 
از ســوی دیگر با توجه به سکوت استعماری در این 
زمینه کار رسانه ها بسیار مهم است و رسانه های ایرانی 

می توانند مؤثر باشند.
رضایی اقدام دیگر را حمایت های سیاســی ایران 
از یمن در مجامع بین المللی، کنفرانس اســالمی و 
کنفرانس غیرمتعهدها دانست و خاطر نشان کرد: در 

حال حاضر اســرائیلی زایی در سراسر منطقه صورت 
می گیرد.

در ادامه این نشست خبری دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی مبنی بر تالش آمریکا 
برای امتیازگیری از ایران به گونه ای که دستیابی به 
توافق لوزان برای ایران به صورت یک پیروزی درآید، 
گفــت: آمریکا راهی به جز مذاکره بــا ایران ندارد و 
حمله نظامی یا تشدید تحریم ها به بن بست رسید و 
اوباما صراحتا گفت ما نمی توانیم به ایران حمله کنیم 

و تشدید تحریم ها نیز بی فایده است.
رضایی بــا تاکید بــر اینکه همــه قدرت های 
بین المللی موافق توافق هستند، به مخالفت روسیه 
و چین با زیاده خواهی های آمریکا اشاره کرد و افزود: 
مذاکرات مــا با 1+5 به نتیجه رســیده اما آمریکا 
نمی گذارد کار تمام شــود و به دنبال امتیازگیری 
بیشتری هســتند و به این امتیازاتی که جمهوری 

اسالمی پذیرفته قانع نمی شوند.
به گزارش فارس وی در پیش بینی خود از نتیجه 
مذاکره توضیح داد: آقای اوباما ظرفیت سیاسی معینی 
دارد و این پرونده بسیار سنگین تر از توان تصمیم گیری 
اوســت و بعید اســت اوباما همه این پرونده را حل و 
فصل کند لذا من نگرانم که بخش هایی از این پرونده 
بماند؛ چرا که قطعنامه های سنگین زمان اوباما صورت 
گرفت و او به سختی در تالش است سنگی را که در 

چاه انداخته درآورد.

معاون فرهنگی قوه قضائيه گفت: بايد يک 
انقالب فرهنگی در جامعه ايجاد شود، البته نه 
در روبناها؛ بلکه بايد نهادهای فرهنگی از نظام 
زيربنايی صورت  کارهای  و  آغاز کنند  تربيتی 
پذيرد و نيازمند يــک انقالب تربيتی در نظام 

آموزش و پرورش و صدا و سيما هستيم.
حجت االسالم هادی صادقی معاون فرهنگی قوه 
قضائیــه در گفت وگو با فــارس در رابطه با موضوع 
فرهنگ در کل جامعه و اقدامات فرهنگی در جمهوری 
اسالمی ایران گفت: در کلیت بحث فرهنگی، داوری 
کردن مشکل و از سوی دیگر انجام کار فرهنگی نیز 
سخت است و برای داوری باید خود را تا حدی جای 
مسئوالن فرهنگی بگذاریم و خیلی بی انصافی نکنیم. 
وی گفت: در هنگام داوری باید محذورات آنها از 
نظر کمبود امکانــات را در نظر بگیریم ولی در عین 

حال نظام ما جمهوری اسالمی است یعنی اسالم باید 
حرف اول را بزند و دســتگاه های فرهنگی در درجه 

اول اسالمی باشند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: هر مسئولی در 
حوزه فرهنگ باید از خود بپرســد که برای اسالمیت 
کار خود چه کرده اســت؟ یعنی مسئول یک نشریه، 
یک سینما یا یک رسانه دیگر باید این سوال را از خود 
بپرســد. صادقی خاطرنشان کرد: خطاب من شخص 
خاص یا نهاد خاص فرهنگی نیست بلکه خود را نیز 
مخاطب قرار می دهم و باید از خود بپرســم که برای 
اسالمی ســازی و ارتقاء وضعیت فرهنگی جامعه به 

سمت اسالمی شدن چه کرده ایم؟
وی تصریــح کــرد: یک وقت می بینیم توســعه 
فرهنگی یافته ایم که در اینجا مقصودمان افزایش شمار 
صندلی های سینماســت که این فهم کمی از توسعه 

غالباً در مفاهیم توسعه ای مدنظر قرار می گیرد. برای 
مثال می  گویند تعداد سالن های تئاتر چنین و چنان 
شده اند یا تعداد فرهنگسراها افزایش یافته است پس 

فرهنگ توسعه یافته است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه تاکید کرد: این نگاه، 
نگاهی کاماًل سکوالر و مخالف روح مذهب است و در 
حقیقت این نوع توسعه فرهنگی نیست ولی می تواند 
ضدفرهنگی باشد چرا که باید دید درون مایه این گونه 
توسعه کمی چیست و به چه سمت و سویی می رود و 

ارزش های تبلیغ شده در آن چیست.
وی گفــت: ما با شــبیخون فرهنگی مواجهیم و 
هر مســئولی باید با خود این سوال را مطرح کند که 
برای مقابله با تهاجم فرهنگی یا برای مصونیت سازی 

فرهنگی چه کرده است.
صادقی افزود: بــرای مثال اینکه این تعداد فیلم 

سینمایی، کنسرت موسیقی و نظایر اینها افزایش یافته 
است باید دید که اینها در مسیر درست بوده اند یا خیر 
و این سوال باید به درستی تحلیل و ارزیابی شود که 
اگر در مســیر فرار از معنویت باشد، فاصله گرفتن از 
ارزشها بوده و اقدامی ضدفرهنگی است؛ بنابراین در 
مرحله اول باید معیار ارزش گذاری و سنجش را درست 

کنیم و سپس عملکردها را بسنجیم.
وی تصریــح کرد: ما در حوزه فرهنگ به کارهای 
واقعاً فرهنگی کــه ارزش ها را ایجاد می کند، تربیت 
ایجــاد می کند و تاثیر عمیــق فرهنگی می گذارد به 
اندازه کافی بها نداده ایم و بدون تعارف پس از انقالب 
نســل های بعدی را درست تربیت نکرده ایم که اینجا 
خطاب من همه دستگاه ها از آموزش و پرورش گرفته 
تا دانشگاه ها، رسانه ها و سایر دستگاه های فرهنگ ساز 

هستند.

معاون فرهنگی قوه قضائيه:

انقالب فرهنگی در آموزش و پرورش و صدا و سيما يک ضرورت است

بقيه از صفحه ۲
دین با اشاره به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا تصریح 
کرد: در توافق پیشین ایران و 1+5 قرار بود دارایی های 
بلوکه شــده ایران آزاد شود اما همچنان هزاران دالر 
از دارایی های ایران باقی مانده و آزاد نشدند بنابراین 
نبایــد به آمریکایی ها آنقدر اعتماد کرد که تحریم ها 

را برخواهند داشت.
این تحلیلگر آمریکایی تاکید کرد: واشــنگتن به 

توافق با ایران نیاز دارد.
 تحريم های غيرهسته ای 

باقی می ماند
»مارک تونــر« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در جمع خبرنگاران گفت: برخی تحریم های 
محدود کننده که به برنامه هســته ای ربطی ندارند، 

همچنان باقی خواهد ماند.
وی در ادامه مدعی شــد: ایران همچنان حامی 

تروریسم است.
تونر با ابراز خشم از راهپیمایی عظیم مردم ایران و 
شعارهای ضد استکباری گفت: شعار مرگ بر آمریکا و 
راهپیمایی روز قدس در ایران عجیب نیست. ما سالها 
است که شــاهد چنین لفاظی هایی! در داخل ایران 
هستیم. روشن اســت که ما آن را محکوم می کنیم 
به خصوص اینکه اظهارات ضد اســرائیلی را محکوم 

می کنیم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: این 
اظهارات باعث دلسرد شدن ما نخواهد شد، ما یک روند 
دیپلماتیک داریم که هم اکنون در وین رخ می دهد 
و تمرکز ما روی آن اســت نه بر آنچه در خیابان های 

تهران فریاد زده می شود.
تونر در ادامه گفت: ما بارها گفته ایم که تحت تأثیر 

ضرب االجل قرار نمی گیریم، بلکه به دنبال دستیابی 
به بهترین توافق هستیم.

وی با اذعان به نیاز آمریکا به میز مذاکره و توافق 
هســته ای گفت: به جایی نرسیده ایم که از مذاکرات 

هسته ای کنار بکشیم.
در همین حال، »جان مک کین« سناتور آمریکایی 
در مصاحبه با »ام اس ان بی ســی« در خصوص روند 
مذاکرات هسته ای آمریکا با ایران تصریح کرد: دولت 
اوباما برای دســتیابی به یک توافق هسته ای با ایران 

بسیار مشتاق است و به این توافق نیاز دارد.
به گزارش فارس، »جاش ارنست« سخنگوی کاخ 
سفید نیز در جمع خبرنگاران گفت: »باراک اوباما«، 
رئیس جمهوری آمریکا به مذاکره کنندگان هسته ای 
این کشور گفته تا زمانی که رایزنی ها مفید باشند در 

شهر وین بمانند.
 گزارش  هسته ای »شرمن«

 به رژيم صهيونيستی
به گزارش تســنیم، یکی از مقامات ارشد آمریکا 
در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« 
گفت که »وندی شــرمن« معاون وزیر امور خارجه 
آمریکا در امور سیاســی و مذاکره کننده ارشــد تیم 
هســته ای این کشور با ایران، روز پنج شنبه گذشته، 
در گفت وگو با »یوســی کوهن« مشاور امنیت ملی 
اسرائیل، وی را در جریان جدیدترین تحوالت مذاکرات 

هسته ای با ایران قرار داده است.
پیش از این برخی رســانه های غربی نزدیک به 
رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد اشتباه محاسباتی در 
افکار عمومی، در گزارش های مختلف تاکید کردند که 
آمریکا با تغییر رویه، در مذاکرات اخیر هیچ گزارشی به 

مقامات رژیم صهیونیستی ارائه نکرده است.

پيامد بی توجهی به دلواپسی دلسوزان

آمریکا خیال ندارد
از اسب لوزان پیاده شود

تشکر شورای هماهنگی تبليغات اسالمی از مردم
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از خلق حماســة وحدت و حضور ملت در راهپیمایی روز قدس 
با صدور بیانیه ای تقدیر و تشــکر کرد. در این اطالعیه آمده اســت: راهپیمایی روز جهانی قدس امسال و 
حضور انقالبی و پرشور و حماسی ملت بزرگ و روزه دار ایران در تهران و بیش از 770 شهر کشور، نشان 
از عمق نفوذ اســتراتژیک، اقتدار و قدرت نرم نظام جمهوری اســالمی ایران و درک کالم و دریافت عمق 
پیام تاریخی حضرت امام خمینی )ره( و حرکت در خط مقام عظمای والیت و مقام معظم رهبری مدظله 

العالی در خصوص این روز، در سطح کشورهای اسالمی و بین المللی بود.

اصولگرايان انسجام تشکيالتی داشته باشند
نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگالن، جاجرم و گرمه در مجلس شورای 
اسالمی گفت: اصولگرایان باید انسجام تشکیالتی داشته باشند. قاسم جعفری در گفت وگو با فارس اظهار 
داشت: انتظار ما از گروه های اصولگرا این است که هم در سطح ملی و هم در سطح استان ها اصولگرایان 

انسجام تشکیالتی داشته باشند و در این مسیر تالش کنند.

آمريکايی ها به عهدشان پای بند نيستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پیمان شکنی آمریکا در مذاکرات هسته ای 
نشــان دهنده شکســت آنهاست. سیدحسین نقوی حسینی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: علی رغم 
کارشکنی غربی ها به ویژه آمریکایی ها در طول مذاکرات اخیر، جمهوری اسالمی ایران با منطق، استدالل 

و با حفظ خطوط قرمز مذاکرات را به نحوی پیش بردند که در حال دستیابی به نتایج خوبی بودیم.

بررسی مطالبات سهامداران پديده 
فاطمه آلیا عضو کمیســیون اجتماعی مجلس از بررسی مطالبات سهامداران شرکت پدیده شاندیز با 

حضور وزیر دادگستری و مسئولین امر در جلسه هفته جاری این کمیسیون خبر داد.

دبه کردن آمريکايی ها نشان از خصومت آنها با ملت ايران دارد
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اســالمی که در ضیافت افطار حزب موتلفه اسالمی در جمع 
اعضای شورای مرکزی، هیئت اجرایی و خانواده شهدای این حزب سخن می گفت با اشاره مذاکرات هسته ای 
اظهار داشت: دبه کردن آمریکایی ها در مذاکرات اخیر در وین نشان می دهد آنها هنوز مشی خصومت با 

ایران و زورگویی خود را فراموش نکرده اند.

شهادت فرمانده سابق دانشگاه افسری امام علی)ع( ارتش 
امیر حسین حاتمی فرمانده سابق دانشگاه افسری امام علی)ع( و از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس 
به همرزمان شهیدش پیوست. امیر حاتمی از یادگاران دوران دفاع مقدس، روز گذشته در بیمارستان بقیه اهلل 
بر اثر بیماری و جراحات باقی مانده از جنگ تحمیلی دار فانی را وداع گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.


