
اخیراً وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نکته ای را مطرح 
ک��رده که بازتاب های زیادی در ش��بکه های اجتماعی داش��ته 
اس��ت. دکتر س��عید نمکی، در یک اظهار نظ��ر غیرمنتظره در 
مورد ش��یوع افس��ردگی در جامعه، اعالم  خطر ک��رده و گفته 
اس��ت: افس��ردگی و روان های گرفتار زنگ خط��ر بزرگی برای 
جامعه اس��ت. وی تأکید کرده که باید ش��ادی و نش��اط را به 
جامعه برگردانیم، زیرا ما هر قدمی که در ایجاد یأس و ناامیدی 

برمی داریم خیانت بزرگی به کشور است. 
در کالن ش��هر اصفهان هم ش��هردار منطقه ۶، در یک جلس��ه 
رس��می، گفت��ه که ش��هر، ب��ه )لبخن��د( نی��از دارد، مهندس 
محمدرضا برکت به اجرای برنامه هایی در جهت ایجاد ش��ادی 
و نش��اط در شهر تأکید کرده اس��ت. در این مورد باید به آقای 
ش��هردار این منطقه از اصفهان گفت که در سطح کالن و ملی 
صداوس��یما در این مورد نقش اساس��ی را ب��ه عهده دارد و در 
سطح محلی، ش��هرها و ش��هرداری ها، متولی این امر هستند. 
آنچ��ه که درباره ش��هر اصفه��ان باید گفت این اس��ت که یک 
معاونت فرهنگی اجتماعی ش��هرداری و یک س��ازمان عریض 
و طوی��ل در زیرمجموع��ه این معاونت بنام س��ازمان فرهنگی، 
اجتماع��ی و ورزش��ی وج��ود دارد ک��ه متأس��فانه آن طور که 
بای��د و ش��اید به این بخ��ش از وظیفه خطیر و حس��اس خود 
نمی پردازد. این س��ازمان به صورت کلیشه ای، روزهای عزاداری 
و س��وگواری، شهر را کاماًل سیاه پوش می کند که البته با توجه 
به اعتقادات مذهبی مردم این ش��هر کار شایس��ته ای است، اما 

در مقابل مراس��م مختلف اعیاد مذهب��ی و ملی را که می تواند 
بهانه و انگیزه ای برای اجرای برنامه های ش��اد و تفریحی باشد 
به مالحظاتی و بیش��تر پیش��گیری از وجود بازتاب های منفی، 
فق��ط به نصب چن��د پرچم رنگی و چند بنر تبلیغاتی بس��نده 
می کند. بیشتر فعالیت های این س��ازمان به برگزاری مراسم و 
برنامه های فرمایش��ی و جناحی بزرگداشت و تجلیل و یادبود و 
س��الگرد و غیره متمرکز شده است که بیشتر عرصه خودنمایی 

و دوست یابی و صرف هزینه های آنچنانی است! 
اخیراً این س��ازمان با برگزاری مراسمی تحت عنوان تجلیل از 
)س��رآمدان! اصفهان( از فردی که مقامات قضائی صالحیت او 
را از عضویت در ش��ورای ش��هر سلب کرده و تحت تعقیب قرار 
داده ان��د، تجلیل کرد که نوعی دهن کجی به قوه قضائیه اس��ت 
آن هم در شهری که هزاران نفر هنرمند و فرهیخته و اهل قلم، 

ادب، شعر و اندیشه برای تجلیل وجود دارند. 
این تجلیل با عنوان )س��رآمدان( که شامل افرادی می شود که 
در رش��ته خود نسبت به همترازانش��ان باالتر و واالتر هستند 
انج��ام گرفت که ج��ای حیرت و تعجب ف��راوان دارد؟! همین 
آقای برکت در اواخر تابس��تان، هنگامی که پردیس هنر آبش��ار 
افتتاح می شد با اشاره به وجود آمفی تئاتر روباز چند هزارنفری 
آن، اع��الم کرد: از این  پس در این آمفی تئاتر برنامه های ش��اد 
نمایش��ی برای ایجاد نشاط در جامعه اجرا می شود، اما تاکنون 
هی��چ برنام��ه ای در این پردیس اجرا نش��ده و اصوالً س��ازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری که قاعدتاً این وظیفه 
خطیر را به عهده دارد، ب��ا پررنگ کردن برنامه های غم انگیز و 
کم رنگ جلوه دادن مناسبت های ش��ادی آور، میزان افسردگی 
را در ش��هر افزایش می دهد و مانع بروز آن لبخند مورداش��اره 
شهردار منطقه ۶ بر روی لبان شهروندان می شود که در سطح 
ملی هم صداوس��یما یعنی این سازمان عظیم رسانه ای نه  تنها 
مراس��م و برنامه های س��وگواری را به  صورت تم��ام  عیار و در 
تمامی ش��بکه های خود به اجرا می گذارد، بلکه سریال ها و تله 

 فیلم هایی که با هزینه های میلیاردی تهیه می کند، اکثراً دارای 
مضامینی دراماتیک – تلخ و سرشار از غم و غصه و درد و رنج، 
زدوخورد و ُکشت و ُکشتار است. داستان بیشتر این سریال ها و 
تله فیلم ها از مش��اجرات خانوادگی شروع می شود، با مثلث های 
عش��قی و خیانت همس��ران ادامه می یاب��د و در پایان به قتل 
و خونریزی می رس��د و سرانجام تش��ییع جنازه و مراسم تدفین 
و هفت��م و چهلم به تفضی��ل نمایش داده می ش��وند که تماماً 
روی اعصاب بیننده رژه رفته و اثرات منفی می گذارند. در اکثر 
کشورهای جهان، تلویزیون های دولتی و بخش خصوصی آن ها 
در ساعات خاصی از اوایل شب تا پایان آن روز، برنامه های خود 
را به ش��عرها، ُجنگ ها، مسابقات س��رگرم  کننده و برنامه های 
ش��اد و نمایش های طنز و کمدی اختصاص می دهند، زیرا این 
ساعات معموالً زمان حضور دورهمی خانواده ها و پیک تماشای 
تلویزیون اس��ت، اما در کش��ور ما، همین س��اعات نیز به  غیراز 
دو س��ه س��ریال اکثراً تلخ، بقیه س��اعات به برنامه های خشک 
و گفتگ��و محور که به تاک ش��و معروف اس��ت و یا برنامه های 
جدی و رسمی اختصاص داده می شود که هر بیننده ای را وادار 
به تغییر کانال می کند. به هرحال، رس��انه ملی نقش اساس��ی و 
کارب��ردی در این م��ورد دارد و می تواند با اج��رای برنامه های 
شاد و س��رگرم کننده در ساعات ش��بانگاهی، مانع از گسترش 
افسردگی عمومی می شود. عماًل شاهد بوده ایم هر وقت سریال 
یا فیلمی ش��اد با دستمایه طنز و کمدی روی آنتن شبکه های 
اصل��ی تلویزیون ب��وده، حال جماعتی خوش ش��ده، نمونه آن 
س��ریال پایتخت اس��ت که با وجود ده ها بار تک��رار هر یک از 
قسمت های آن، بازهم دیدنی است و بر روحیه بینندگان اثرات 

مطلوب می گذارد. 
رسانه ملی باید ش��رایط روحی و روانی جامعه را که امروز روز 
زندگی را برای بس��یاری از خانواده ها به دالیل مختلف، سخت 
و ناگوار کرده است، در نظر بگیرد و شادی و نشاط را از طریق 

تولید و پخش برنامه های مفرح به جامعه تزریق کند.

ایستادگی ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده و برای دنیا جذاب است

اقدامات اخیر 
وپایی ها فاقد  ار

ارزش و اعتبار 
حقوقی است

باز کردن راه بحران  با 
مسدود کردن جاده ها

بی نظارتی ناظر بر 
منظور نظر منظر!!؟
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آنچه این روزها در ناآرامی های عراق 
روی می دهد 

روزنامه سیاست روز بر اساس 
گزارش رسمی سال مرکز پژوهش 

های مجلس شورای اسالمی 
پرسشگری )17( می کند: 

موسوی در پاسخ به سیاست روز: 
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ظریف:
وزارت خارجه مداخله سفیر انگلیس 

را به شدیدترین لحن محکوم کرد
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نظریه پ��ردازان عصر قدرت بر این عقیده بودند 
که روابط میان دولته��ا تعیین کننده معادالت 
جهانی اس��ت و کشوری که بیش��ترین روابط و 
تاثیرگذاری را بر س��ایر کش��ورها داش��ته باشد 
می تواند به جایگاه��ی مهمتر در عرصه جهانی 
دست یابد. براس��اس این دیدگاه نیز کشورهای 
غربی همواره خود را بازیگر برتر جهان معرفی و 
خواستار تسلیم شدن سایر کشورها در برابر آنها 
ش��ده اند. این تفکر در حالی همچنان از س��وی 
محافل رسانه ای و سیاسی غرب ترویج می شود 
که نگاهی ریش��ه ای به معادالت جهانی نش��ان 
می دهد که در عصر حاض��ر در کنار مولفه های 
اقتصادی و نیز سیاسی و نظامی، نوع نگاه ملتها 
نقش��ی تاثیرگ��ذار در جایگاه جهانی کش��ورها 

دارد.
 یک��ی از ادعاهایی که غ��رب همواره علیه ایران 
مطرح می سازد انزوای جهانی جمهوری اسالمی 
اس��ت. آنها بر ای��ن ادعایند که ای��ران با اروپا و 
آمریکا ارتباط چندانی ندارد لذا کشوری منزوی 
اس��ت و ب��رای خ��روج از این وضعی��ت باید به 
خواسته های این کش��ورها تن دردهد. این ادعا 
در حالی مطرح می ش��ود که نگاهی ریشه ای به 
رفتارهای ملتهای جه��ان در قبال ایران نکاتی 
ورای این ادعا را نشان می دهد. نمونه ای از رفتار 
ملته��ا در قبال ای��ران را در روز قدس می توان 
مش��اهده کرد. در ابت��دای انقالب در حالی امام 
)ره( آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس نامید 
که در ابتدا، این تظاهرات صرفا در ایران برگزار 
می ش��د و اکنون در سراسر جهان روز قدس از 
سوی ملتها گرامی داشته می شود. هیچ روزی را 
در جهان نمی توان یافت که از سوی کشوری به 
نام مناسبتی نام گذاری و بدون ثبت در سازمان 
ملل ب��ه روزی جهانی مبدل ش��ود و این یعنی 
اعتماد و همبس��تگی جهانی ب��ا آرمانهای ملت 

ایران و نظام اسالمی.
 نمود دیگر این رویکرد را در شکل گیری جبهه 
مقاومت و جبهه ضد امپریالیسم می توان مشاهده 
کرد. زمانی جمهوری اسالمی تنها کشوری بود 
ک��ه از مقاوم��ت در برابر آمریکا و نظام س��لطه 
می گفت، ولی امروز جهان ش��اهد شکل گیری 
جبهه مقاومت در بسیاری از کشورهای منطقه 
اس��ت که نمود آن را در عراق، س��وریه، لبنان، 
فلسطین، یمن و ... می توان شاهد بود که نقشی 
تعیین کننده در معادالت منطقه و جهان دارد. 
جبهه ضدامپریالیس��م که نم��ود دیگر از جبهه 
مقاومت اس��ت در بس��یاری از کشورها از جمله 
در آمری��کای التین فعال گردیده که برگرفته از 

تفکرات مقاومتی انقالب اسالمی است. 
برگ��زاری مراس��م باش��کوه و میلیون��ی اربعین 
حس��ینی)ع( نیز نمونه ای دیگر از اقتدار جهانی 
و ارادت ملته��ا ب��ه انقالب اس��المی اس��ت که 
بزرگ تری��ن گردهمای��ی مردم��ی و خودجوش 
جهان را رقم زده اس��ت که نظیر آن را در هیچ 

کجای جهان نمی توان دید. 
 در نهایت واکنش جهانیان به ترور سردار مقاومت 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تروریسم دولتی 
آمری��کا، نمودی عینی از اقتدار مردمی ایران در 
جهان اس��ت. جهانیان دیدند ک��ه چگونه ملتها 
به پاس ارزشها و رش��ادت های سردار ایرانی به 
پا خواس��ته و علیه تروریسم دولتی آمریکا قیام 
کردند. پاس��خ موش��کی ایران به ترورکنندگان 
س��ردار و هدف قرار گرفتن پایگاه عین االس��د،  
با خوشحالی و حمایت ملتهای جهان همراه بود 
ک��ه خود جایگاه جهانی ای��ران را بیش از پیش 
آشکار ساخت. در یک کالم می توان گفت تمام 
این دستاوردها برگرفته از مقاومت ملت ایران و 
نظام اسالمی در برابر سلطه گری آمریکا بود که 
نشانگر خوش��نودی و حمایت ملتهای جهان از 
تس��لیم ناپذیری ملت ایران در برابر امپریالیسم 
جهانی است. بهره گیری از این حقایق می تواند 
مولفه ای مهم برای مقابله با تهدیدات، حتی در 

حوزه رفع تحریم باشد.

جذابیت ایستادگی 
ملت ایران

رئیس قوه قضائیه:

مردم مناطق سیل زده نگران تثبیت 
مالکیت اراضی خود نباشند
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سرمقاله
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حسین غزالی
روزنامه نگار و پیشکسوت رسانه ملی

رهبر انقالب:

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

وزیر امور خارجه گفت: در نامه ای که در نوامبر ۲۰۱۸ به خانم 
موگرینی نوشته شد، تأکید کردیم که ایران مکانیزم حل وفصل 

اختالفات را شروع کرده و به پایان رساندیم.
محمدجواد ظریف وزی��ر امور خارجه، در توضیح برنامه وزارت 
ام��ور خارج��ه در مقابله با تصمی��م اخیر کش��ورهای اروپایی  
حاضر در برجام مبنی بر پیگیری س��ازوکار حل اختالف، گفت: 
وزارت امور خارجه از مس��یر حقوق��ی موضوع را دنبال می کند 
و جمهوری اس��المی ایران بحث روش حل اختالف را به صورت 
رس��می از اردیبهشت ماه س��ال ۱397 بعد از خروج آمریکا از 

برجام آغاز کرده است.
وی تصریح کرد: س��ه نامه در دهم می س��ال ۲۰۱۸، ۲۶ اوت 
س��ال ۲۰۱۸ و نوامبر سال ۲۰۱۸ نیز به خانم موگرینی نوشته 
و در آن رس��ماً اعالم ش��د که ایران روش حل وفصل اختالفات 

را شروع کرده است.
وزی��ر امور خارجه اف��زود: در نامه ای ک��ه در نوامبر ۲۰۱۸ به 
خانم موگرینی نوشته شد، تأکید کردیم که مکانیزم حل وفصل 

اختالفات را شروع کردیم و به پایان رساندیم، لذا ناگزیریم که 
برنامه کاهش تعهدات برجام را اجرایی کنیم.

ظریف یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران پس از نامه مذکور 7 
ماه به اتحادیه اروپا فرصت داد و در اردیبهشت ماه سال ۱39۸ 
)می سال ۲۰۱9( کاهش تعهدات برجام را آغاز کرد که تقریباً 

دو ماه پس از آن، آثار عملی داشت.
وی اف��زود: اظه��ارات اروپایی ها وج��ه قانونی ن��دارد، لذا ما از 
بالوجه بودن اقدام اروپایی ها اس��تفاده می کنیم، اگر اروپایی ها 
اق��دام دیگری انجام دهند، طبق نام��ه رئیس جمهور در همان 
اردیبهش��ت ۱397، موض��وع خ��روج ای��ران از NPT مطرح 
می ش��ود. وزیر امور خارج��ه با اعالم اینکه ای��ران پنج گام در 
راستای کاهش تعهدات برجام برداشته و قرار نیست گام دیگری 
برای کاهش تعهدات بردارد، گفت: در صورتی که اروپایی ها به 
تعه��دات خود برگردن��د، ایران هم کاهش تعه��دات را متوقف 
می کند، ام��ا اگر اروپایی ه��ا به رویه خود براس��اس بازی های 
سیاس��ی ادامه دهند، زیرا هیچ محمل قانونی ندارد، ما امکانات 

متع��ددی داریم. ظریف اضافه کرد: در نامه رئیس جمهور آمده 
اگر این موضوع به ش��ورای امنیت ارجاع ش��ود، خروج ایران از 
NPT مط��رح خواهد بود، اما پی��ش از آن برنامه های دیگر را 

می توان در دستور کار قرار داد.
وی در پاسخ به این سؤال که وزارت امور خارجه چه اقدامی در 
ارتباط با لغو میزبان��ی تیم های فوتبال ایران در لیگ قهرمانان 
آس��یا انجام داده اس��ت، گفت: امروز صبح جلس��ه یک ساعت 
و 4۰ دقیق��ه ای با حضور همه مدی��ران و معاونان وزارت امور 
خارجه و دس��تیاران منطق��ه ای، وزیر ورزش و جوانان و رئیس 
کمیت��ه ملی المپیک برگزار کردی��م و روش های مختلف برای 

بررسی و مقابله با این موضوع مطرح شد.
وزیر ام��ور خارجه یادآور ش��د: روش های مختلف��ی در رابطه 
ب��ا اقدام بدون مبنا مطرح ش��د. ایران امن ترین کش��ور منطقه 
اس��ت از این رو اقداماتی تدارک دیدم زیرا مش��خص است که 
بازی غیرورزش��ی شروع شده است، امیدواریم به طریق معمول 

ورزشی با این موضوع برخورد شود. خانه ملت

رئیس سازمان غذا و دارو:

آمریکا از توانمندی 
صنعت داروسازی ایران 

درمانده  است
رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که 
دارو به اندازه کافی در کش��ور وجود دارد، گفت: 
آمریکایی ها از توانمندی صنعت داروس��ازی ما 
درمانده اند. محمدرضا ش��انه س��از، در حاش��یه 
سومین یادواره ش��هدا و ایثارگران حوزه دارویی 
کشور، با عنوان این مطلب که از نظر آمریکایی ها 
همه داروها تحریم اس��ت، اف��زود: تاکنون اجازه 
نداده ای��م کمبودی در زمین��ه داروهای بیماران 

خاص و...، در کشور اتفاق بیافتد.
وی ب��ا بیان این مطلب که ما روش های خودمان 
را ب��رای تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص 
داریم، تاکید ک��رد: آنها نمی توانند حریف هوش 
و ذکاوت ایران��ی ها ش��وند و در ح��ال حاضر از 

توانمندی صنعت داروسازی ما درمانده اند.
شانه ساز ادامه داد: ما توانسته ایم با روش هایی که 
داریم، واردات دارو را به میزان کافی انجام دهیم 
و در حال حاضر ذخایر دارویی  کشور بسیار خوب 
است. در عین حال تعداد کمبودهای دارویی نیز 
بسیار اندک و انگش��ت شمار است. البته ممکن 
اس��ت برخ��ی داروخانه ه��ا به دلیل مش��کالت 
نقدینگی نتوانند دارو بخرند که این مشکل باید 
حل ش��ود اما آنچه مسلم اس��ت، اینکه دارو در 

کشور به وفور موجود است و کمبودی نداریم.
رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو، در خصوص تامین 
داروی بیم��اران MPS، گف��ت: داروه��ای این 
بیماران از اقالمی اس��ت که شرکت تولید کننده 
آنها آمریکایی هستند که در تامین آنها مشکالتی 
ایج��اد ش��د. در ح��ال حاضر مدت ها اس��ت که 
شرکت وارد کننده داروهای این بیماران، ارز را در 
بانک های اروپایی نشانده است اما آن شرکت به 
دلیل تهدیدهای آمریکایی ها جرأت نمی کند دارو 
را تحویل دهد. ما داریم از طریق اتخاذ راهکارها 
و روش هایی و ب��ا دور زدن تحریم ها، این داروها 
را تامین می کنیم. وی افزود: در سال های جنگ 
ما با یک سری صنایع وابسته در حوزه داروسازی 
مواجه بودیم که صرفا کار بسته بندی محصوالت 
وارداتی را انجام می داد. در آن زمان به میزان ۲۰ 
تا ۲۵ درصد اس��می تولید کننده دارو بودیم، آن 
هم یک سری اشکال خاص دارویی که خیلی هم 
حیاتی نبود و به نیاز جبهه ها پاسخ نمی داد. شانه 
س��از ادامه داد: بزرگان و پیشکسوتان داروسازی 
در سال های جنگ تالش زیادی کردند و نه تنها 
نیازهای کشور و جبهه ها را با دست خالی تامین 
کردند، بلکه زمینه توسعه، رشد و بالندگی صنعت 

داروسازی را در کشور فراهم نمودند.
 روابط عمومی وزارت بهداشت

جوانمردانه دشمن 
شهید سلیمانی را 

خواهیم زد

سردار قاآنی:

صفحه 3

تشریح جزئیات نامه به موگرینی درباره مکانیزم حل اختالف

اگر اروپایی ها اقدام دیگری انجام دهند، خروج ایران از NPT مطرح می شود
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