فرا رسیدن عید سعید فطر
بر عموم مسلمانان مبارک باد

مجلس و دولت کانادا خواستار توقف از سرگیری روابط با ایران شدند

«ابتکار» تأثیر بازیهای رایانهای تعاملی را روی صنعت سینما بررسی میکند

بازی
با پرده نقره ای

بازگشت اوتاوا
از مسیر بهبود روابط با تهران

صفحه 9

صفحه 15
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اصالحطلبان برای پاسخ به مطالبات هواداران شان از دولت مورد حمایت شان چه باید بکنند؟

دفاع از دولت
درکف خیابان

پیشخوان

ایندیپندنت از وجود  29دارو در آبهای انگلستان خبرداده
که از طریق گردشگران منتقل شد ه است

اصالحات و راههای نرفتهاش همچنان دغدغه هوادارانش است .خستگی ،روزمرگی و ناامیدی از اعتماد به آنها مساله
اصلی بدنه شکننده اصالح طلبان است .هرچند که کمبود سواد آکادمیک یا پراتیک در میان توده همیشه مسئله ساز
بوده اما در بزنگاهها همین تودهها بودند که تاریخساز شدند .گویی همین دیروز بود که کلمه توده بر سر در شاخصترین
حزب تاریخ معاصر ایران نصب شد کلمهای که در ادبیات ایران ،هم یادآور روزهای تلخ است هم شیرین و گوارا .هم
کودتای  28مرداد هم روزهای شورآفرین دوم خرداد .مردم بارها به اصالحات اعتماد کردند ،هورا کشیدند و در روزهای
واپسین اظهار پشیمانی کردهاند هرچقدر هم که خواص ،روشنفکران و طبقه متوسط سعی کردند تا در خانه تعقل را بزنند
و زود گرما و سرما مزاجشان را تغییر ندهد اما باز توده مردم قصه دیگری دارد .روی کارآمدن روحانی که گذر از دوران
سیاه حاکمیت همهجانبه اصولگرایان خوانده میشد ...
شرح در صفحه 2

«ابتکار» از حواشی پوستر مردانه جام جهانی در میدان
ولیعصر(عج) پایتخت گزارش می دهد

یک ملت ،یک ضربان
منهای زنان

سرمقاله

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به گروگانگیری اخیر در فرانسه
و اخبار منتشر شده در این زمینه گفت :گروگانگیری توسط هرکسی و در هرکجا
و به هردلیلی انجام شود یک اقدام غیرانسانی ،خصومتآمیز و ضدبشری است و
همواره این نوع اقدامات از نظر جمهوری اسالمی ایران محکوم و امری مردود تلقی
شده و میشود.
ی که
بهرام قاسمی در گفتوگو با ایسنا با بیان مطلب فوق تصریح کرد :قطعا گروگانگیر 
در پاریس رخ داد امری مذموم و غیرانسانی است و ایران آن را محکوم میکند .این دیپلمات
ارشد کشورمان با بیان اینکه هنوز اطالعات دقیقی از انگیزه و هویت فرد گروگانگیر از سوی
دولت فرانسه اعالم نشده است ،گفت :ایران صرفا براساس نگاه انساندوستانه و نگرانیهایی که
در پاریس وجود دارد و با توجه به این که نام سفارت ایران در فرانسه مطرح شده است ،اعالم
کرد در صورت تشخیص و درخواست دولت و پلیس فرانسه ،سفارت جمهوری اسالمی ایران
در پاریس آماده کمک و همکاری با دولت فرانسه است.

نبرد «الحدیده»
پیروزی یا شکست نهایی؟

صفحه 15

«ابتکار» از ایرادات الیحه حمایت
از حقوق کودکان و نوجوانان گزارش میدهد

عملکردایراندراولینبازیهایجامجهانیبررسیشد

حمایت ازکودکان با تشدید
مجازات بهجای پیشگیری

اشتباهات علیهآرزوها
صفحه 14

صفحه 10

طرح :محمد طحانی

ادامه در صفحه 2

گروگانگیری توسط هرکسی و به هردلیلی
امری ضدبشری است

گستردهترین عملیات نظامی توسط ائتالف عربی به یمن آغاز شد

صفحه 5

مدید مدتی است که موضع افکار عمومی پیرامون چیستی ،چرایی ،چگونگی و بازتاب پدیدهها ،رویدادها
و اتفاقات ناخوشایند و گاه بحرانآفرین در جامعه ،واکنشی در نهایت یک روزه دارد .گویی مسئله همان
سرشدگی حسگرهای جامعه و آحاد مردم نسبت به بروز چنین پدیدههایی است...

سخنگوی وزارت امور خارجه:

صفحه 7

حباب اقتصادیدراقتصادحبابی

مسئولیتپذیری و سرشدگی

خبر

گروه ایرانشهر _ وقتی از خطرات پسماندهای دارویی سخن میگوییم دقیقا
از چه حرف میزنیم؟ شاید خبر کشف رد پای  29قلم دارو در رودخانهای در
انگلستان بیشتر از هر توضیح دیگری بتواند روشنگر این موضوع باشد...

«ابتکار» نقش «حباب» درافزایش قیمت ها را بررسی کرد

صفحه 3
علیرضا صدقی

سیتالوپرامهای شناور
پنیسیلینهایجاری

دبیرکل حزب اسالمی کار:

میخواهند کاری کنند که بگوییم برجام برای ما ضروری نیست
دبیرکل حزب اسالمی کار تاکید کرد :دولتمردان بدون نظر
رهبر انقالب کاری را انجام نمیدهند که به نفع جامعه ما
نباشد.
به گزارش ایلنا ،حسین کمالی درباره اوضاع اقتصادی ایران بعد
از خروج آمریکا از برجام گفت :قبل از خروج آمریکا از برجام این
کشور هیچ گونه نقش مثبتی در رفع تحریمها و یا همکاری با
جمهوری اسالمی ایران نداشت؛ در واقع در مدتی که قرارداد برجام
به امضا رسید ،همکاری بین کشورمان و ایاالت متحده صورت
نگرفت.
وی ادامه داد :مشکلی که امروز بعد از خروج آمریکا از
برجام پیش آمده این است که کشورهای اروپایی که به عنوان
شرکتکنندگان در برجام هستند و طرف دیگر این قرارداد
محسوب میشوند دارای شخصیت مستقلی نیستند که در مقابل
خواسته این کشور بایستند.
دبیرکل حزب اسالمی کار با بیان اینکه امروز به نوعی یک نظام
تک قطبی در دنیا شکل گرفته است و کشورهای اروپایی به شکلی
تابیعت از آمریکا را دارند ،گفت :اگر کشورهای اروپایی میل داشته
باشند بر پیمان خود با برجام بمانند و با آمریکا همراهی نکنند،
شرکتهای چندملیتی که قرارداد با ایاالت متحده اساس آنها
را تشکیل میدهد حتی اگر بخواهند همراه کشورهایشان در کنار
جمهوری اسالمی ایران بمانند نمیتوانند.
کمالی تاکید کرد :حقیقت این است که آمریکا در برجام نیامده

بود ،حضور مثبتی نداشت که حال بخواهد خارج شود که این
خروج برای ما مشکل ایجاد کند در حقیقت این کشور به دلیل آن
که قدرت بازدارندگی در مقابل کشورهای اروپایی دارد ،میتواند
اختالل ایجاد کند.
وی با اشاره به این که سرمایهگذاران خارجی که طرف معامله
با آمریکا هستند با مشکالتی روبهرو شدهاند ،گفت :در حال حاضر
برخی از شرکتهای بزرگ که در نفت و پتروشیمی قرار داشتند
از قراردادهای خودشان خارج شدهاند و یا در حال خارج شدن
هستند .این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد :این رفتارها

برای این است که ما خودمان به این نتیجه برسیم که برجام برای
ما ضرورتی ندارد و ما از مجموعه خارج شویم تا اختالفات وارد فاز
جدید شود و ایران در شرایط جدیدی قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر قدرت مسلطی در دنیا وجود
ندارد که بخواهیم روی مقابله با آمریکا حساب کنیم ،به طور مثال
زمانی که شورای امنیت قطعنامههایی را علیه ما صادر میکرد
چین و روسیه هم موافقت خود را اعالم کردند؛ چینی که در بحث
سوریه مخالفت میکرد در زمان قطعنامه چنین کاری را انجام
نداد بنابراین ما نمیتوانیم روی همبستگی و پیوستگی دیگران

حساب کنیم.
کمالی راه برون رفت از معضالت فعلی را توجه به منافع ملی
دانست و عنوان کرد :امروز با توجه به منفعت و منافع ملی باید
کاری انجام دهیم تا دچار خسران ،ضرر و زیان نشویم و امر به
تحلیل درست سیاستمداران ما به مسائل اقتصادی و بینالمللی
یگردد.
باز م 
وی ادامه داد :بسیاری از کشورها حاضر نیستند منافع اقصادی
خود را بر منافع دیگر ترجیح دهند و روابط خود را با سایر کشورها
قطع کنند ،مثال نمیتوانند به آمریکا فشار بیاورند که در برجام
بماند و یا ضرر و زیانی پرداخت کنند.
دبیرکل حزب اسالمی کار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
چقدر ضرورت دارد که سیاستمداران در شرایط فعلی از رفتارهایی
که باعث تخریب دولت میشود پرهیز کنند ،گفت :دولت نقش
خود را در برجام ایفا و تالش خود را کرده است ،در حقیقت مانع از
رسیدن تفاهماتی بر علیه ایران شد این که کسانی بخواهند مسائل
را به گونه دیگری نشان دهند و نتیجه دیگری بگیرند به شناخت
یگردد.
آنان با زم 
وی تاکید کرد :البته نمیگویم برجام یک قرارداد بدون نقص
است دارای اشکاالتی نیز هست اما به یاد داشته باشید دولتمردان
ما بدون نظر رهبر انقالب کاری را انجام نمیدهند که به نفع جامعه
ما نباشد؛ اگر طرف قرارداد ما خلف وعده کرده و بر سر پیمان خود
نمانده به نقش دولت بازنمیگردد.

