آغاز لیالی قدر گرامیباد

هربامداد در سراسر کشور
دیوید آشر:

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

اوباما در مذاکرات هستهای
نگران دلخوری
مقامهای ایرانی از آمریکا بود
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حشمتاللهفالحتپیشه:

هرنمایندهایکهبخواهد
میتواندمسلحشود
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روزهایناخوشبریتانیا
علیبیگدلی در گفتگو
با آفتابیزد:
مرکل به شدت پایبند
به خروج بریتانیا است
به همین دلیل شانس
ورود انگلستان
فعال صفر است

راهاندازیکمپین
نه به خردهفروشی اسید
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کنایهوزارتخارجهایران
بهمیزانسوادوزیرآمریکایی
3

افتتاح
روی
کاغذ!

واکنش کاربران

بهآغازبهکارنمایشی
خط هفت مترو

یادداشت

تحکیمموقعیت
مکرون

پیروز ایزدی      کارشناس بینالملل

نتایــج اولیه انتخابــات پارلمانی فرانســه
حاکی از آن است که حزب امانوئل مکرون
رئیسجمهور این کشــور توانسته اکثریت
کرســیهای پارلمان فرانســه را از آن خود
کنــد .مکــرون با ایــن پیــروزی میتواند
موقعیــت خــود را محکم کرده تــا بتواند
سیاستهای موردنظرش را اجرا کند .البته
راهی که مکرون در پیش دارد راه دشواری
است چون برنامه اقتصادی او برنامهای است
که معطوف به عنصر بازار آزاد اســت و در
عین حــال قصد دارد که یک ســطحی از
رفاه را برای اقشار کم درآمد تامین کند که
این دو موضــوع معموال در تضاد با یکدیگر
قرار میگیرند .مکرون آن طور که خودش گفته
نه چپ اســت و نه راست بلکه سیاستمدار
عملگرایی اســت که میخواهد ضمن اینکه
به اقتصاد فرانســه رونق بدهد در عین حال
از اقشــار آسیبپذیر فرانســه حمایت کند
زیرا این اقشــار در یک نظام ســرمایهداری
عنان گسیخته آسیب میبینند.
در خصوص سیاســت فرانســه در اتحادیه
اروپا هــم باید به این موضوع اشــاره کرد
که آقای مکرون یک شــخصیت سیاســی
طرفدار اتحادیه اروپاست و معتقد است که
فرانســه میتواند در چارچوب اتحادیه اروپا
قدرتمند بوده و اقتصادش نیز شکوفا شود.
البته مکرون در عین حال معتقد اســت که
اتحادیه اروپا اگر میخواهد به آینده خودش
امیدوار بوده و باقی بماند باید یک ســری
اصالحاتــی در آن ایجاد شــود کــه البته
انجام این اصالحــات در اتحادیه اروپا تنها
با همکاری با آلمــان امکانپذیر خواهد بود.
پیــش بینی میشــود کــه دوبــاره محور
فرانســه -آلمــان تقویت شــود ،هر چند
که این دو کشــور اختــاف نظرهایی نیز
دارنــد که بایــد ببینیم میتواننــد بر این
اختالف نظرها غلبه کنند یا خیر.
باید توجه داشــت که بیکاری یک شــکل
ســاختاری و مزمن اقتصاد فرانسه است و
مکــرون در جریان تبلیغات انتخاباتی وعده
داده بــود که نرخ بیــکاری را کاهش دهد.
برای این منظور ایجاد انعطاف در قانون کار
فرانسه یکی از اهدافی است که آقای مکرون
دنبال میکند ولی این موضوعی اســت که
به شدت با مخالفت و مقاومت اتحادیههای
کارگری مواجه خواهد شد و ممکن است که
این اتحادیههــا اعتصابهایی در این جهت
انجام دهند.

قیمت 1000 :تومان  8 +صفحه آفتاب اقتصادی|

نتایج انتخابات زودهنگام انگلستان خروج این کشور از اتحادیه اروپا را با ابهام مواجه کرده است
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شفاف سازی کنید
بیقید و شرط!

کواکبیان :از جلسه غیرعلنی یکشنبه چیزی عایدمان نشد
سهشنبه 23خرداد 1396

تشریح جزئیات
هالکت  4نفر
از اشرار مسلح
در هرمزگان

نسبت به نحوه اطالعرسانی در مورد ابعاد
حادثهتروریستیروزچهارشنبهدلواپسیم

شکنجه کودکان اوتیسم در یکی از مؤسسات توانبخشی

میزان :قاضی محمد بخشی محبی معاون امور اجتماعی
و پیشــگیری از جرم دادســرای مرکز استان خراسان
رضوی با اشــاره به شــکایت تعــدادی از خانوادههای
کودکان اوتیسم مبنی بر شــکنجه این کودکان گفت:
پس از حضــور تعــدادی از خانوادههــای معترض به
عدم نظارت بهزیســتی و دانشگاه علوم پزشکی در پی
تعرضات مدیر یکی از موسسات توانبخشی به کودکان
اوتیسم جلســهای در حوزه معاونت اجتماعی دادسرای
عمومی وانقالب مشهد تشکیل شــد .وی افزود:در این
جلسه که معاونان بهزیستی استان وکارشناسان دانشگاه
علوم پزشکی و تعدادی از خانوادههای کودکان اوتیسم
و شاهدین کودک آزاری حضور داشتند پرونده کیفری
تشــکیل و به بازپرسی ارجاع شــد.وی از خانواده این
بیماران خواست ضمن توجه ویژه به نوع ونحوه درمان
این کودکان از مراکز مجاز تحت نظارت دانشــگاه علوم
پزشــکی وبهزیستی اســتفاده کنند و چنانچه در این

راســتا شــکایتی دارند تا پایان هفته جاری به معاونت
اجتماعی وپیشــگیری از جرم دادسرای مشهد مراجعه
نمایند.وی همچنین با اشاره به اقداماتی که بهزیستی در
زمینه حمایت از کودکان داشته تذکر جدی به متولیان
وناظران امر داد واعالم داشــت چنانچه معاونت درمان
دانشــگاه علوم پزشکی وبهزیستی استان به امر کودک
آزاری تحت عنوان درمان نداشــته باشــند دادستانی
شخصا ورود خواهد داشت.وی اظهار کرد:کودکان استان
تماما تحت حمایت دادستانی اند و دادسرا اجازه تعرض
بــه آنان را نخواهد داد.وی افزود :حســب ماده  ۴قانون
حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه صدمه و اذیت و
آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیدهگرفتن
عمدی سالمت و بهداشــت روانی و جسمی و ممانعت
از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به ســه ماه و یک روز
تا شــش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی
محکوم میگردد

سرمقاله

دربارهمصاحبههای
کوچه بازاری صدا و سیما
احمد شيرزاد  استاد دانشگاه

نصب دوربين در اماكن پرتردد شهر ،حمل
ميكروفن ،حضور در ميان مردم و سؤال از
آنها كه انتظارتان از دولت چيست؛ سنتي
اســت كه از مردادماه  92يعني زماني كه
حســن روحاني كليد خــود را در قفل
پاستور چرخاند ،در سازمان صدا و سيما
داير شد.
در طليعه بحث بايد عنوان كنم كه شواهد
گــواه آنند كه دســتور كار اصولگرايان
تندرو براي چهار سال آينده اين است كه
ماشين تضعيف و چوب الي چرخ دولت
گذاشــتن را از روز آغــاز به كار دولت
دوازدهم روشن كنند و با تمام قوا هم آن
را به كار گيرند .براي آنها يك فاجعه دور
از تصور اســت كه اصالحطلبان پس از
 8سال دولت آقاي روحاني يك بار ديگر
رياست پاستور را بر عهده بگيرند .به همين
منظور ،براي نيل دوباره به قدرت مترصد
آنند تا ماشين تخريب خود را از همان روز
اول روشن كنند؛ كه البته در این باره بايد
خاطرنشان كنم اشتباه اساسي اين جريان
هم در همين نقطه قرار دارد چرا كه يك
جريان سياسي نميتواند صرف ًا با تخريب
طرف مقابل به قدرت برســد .حتما بايد
وجوه اثباتي براي خود در نظر بگيرد يعني
ضمن انتقاداتي کــه به طرف مقابل وارد
ميسازد بايد عنوان كند كه خودش داراي
چه برتريهايي است .اصولگرايان تندرو
برآنند تا از طریق بزرگترين تريبون كشور
ِ
تخريب صرف بپردازند .الزم به ذكر
نیز به
ِ
تخريب صرف منجر به ايجاد
است كه اگر
نتيجه ميشد كه اكنون رياست نهادهاي
انتخابي كشور را در اختيار داشتند.
ما اگر حتي خط تبليغاتي صدا و ســيما
در ايــام انتخابات رياســتجمهوري را
مالحظه كنيــم ،در مي یابيم كه كام ً
ال در
تالش بود تا سطح مطالبات جامعه را به
اندازه مطالبات گذرا و كوتاه معيشــتي
تقليل دهد .يعني تصويــري از دولت و
رياستجمهوري بسازد كه به عنوان يك
كارگزار اعظم ،روي پول كالن نفت رميده
است و ميتواند هر مشكلي را با دست كردن
در كيسه پول و سكه و درآوردن و توزيع
آن ،حل كند .بنابرايــن منطبق بر چنین
تصويري ،جامعه مجبور است تنها به بيان
توقعاتي چون پايين آمدن قيمتها و رونق
گرفتن مسكن بپردازد .نكته جالب توجه
آن است كه در بسياري مواقع توقعات با
يكديگر متناقض ميشوند این بدان معنا
اســت که وقتي شما به سراغ توليدكننده
ميرويد ،توليدكننــده در پي رونق بازار
است و به دنبال آن است تا مردم اجناسش
را با باالترين قيمت بخرند .از آن طرف،
مردم به دنبال دســت يافتــن به اجناس
ارزانتر هستند.
باید توجه داشــت کــه وظيفه دولتها
در اقصي نقاط جهان آن اســت كه يك
«تعادل بخشــي» در جامعه داشته باشند،
منافع همگان را مدنظر قرار دهند و بتوانند
بر مبناي عدالت و قانون به توزيع امكانات
دست بزنند و در كنار اين اتفاق بتوانند براي
نسلهاي بعد نيز ،جامعه قابل زيست تري
را فراهم آورند.
بنابراين مسيري كه مصاحبههاي كوچه
بازاري صدا و سيما ميپيمايد ،راهي است
كه به شــدت کالس توقعات از دولت
را پايين مــيآورد و كارايي دولت را نيز
تقليل ميدهد .از همين روي صدا وسيما
را ميتوان همان ماشــين تخريبي دانست
كه در مســير مصاحبههاي كوچه بازاري
حركت ميكنــد و ميتوان تحرکات آن
را خود گول زدن نیز پنداشت چرا كه با
مرور موجي كه براي حضور مجدد حسن
روحاني بر مسند رياستجمهوري ايجاد
شــد ،در مي یابيم كه جنس مطالباتي كه
مردم از رئيسجمهوري در ايام انتخابات
طلب ميكردند با جنس مطالباتي كه در
صدا و سيما مطرح ميشود متفاوت است.
پرواضح اســت كه وقتي گوينده صدا و
سيما ميكروفن به دست ميگيرد و به ميان
مردم ميرود ،آن سخنان و مطالبات مطرح
نخواهند شــد يا در صــورت بيان آنها
هم رســانه ملي از پخش آنها خودداري
خواهد كرد .تجلي مطالبات و آراء مردم
خود را در انتخابات رياســتجمهوري
 96نشــان داد .از همين روي به باور من
خواست مردم مشخص است و رويه صدا
و سيما تنها شكلي تخريبي به خود گرفته
است.
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