هدف آمریکا از ایجاد ناامنی برای برجام چیست و این سیاست چقدر موثر خواهد ماند؟

ترامپ
و بازی ِتهدید برجام

عضو کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی مجلس درگفتوگو با «ابتکار»:

هر تحرک بینالمللی
بر سیاست کشورها اثرگذار است
صفحه 10

صفحه 15

سال چهاردهم  -شماره  16 - 3901صفحه  1000 -تومان

شنبه23دی 25 - 96ربیع الثانی 13- 1439ژانویه 2018

اصولگرایان چگونه مشغول بازسازی و آماده سازی خود برای تداوم حضور در عرصه سیاسی هستند؟

چالشواگرایی

«ابتکار» از  3گرمخانه زنان و مردان در تهران گزارش میدهد

و زایش نواصولگرایی

گروه سیاسی  -سالهاست که اصولگرایان با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم میکنند و از عدم انسجام تا عدم
ساختار مناسب و کاهش پایگاه اجتماعی از مواردی است که جناح راست سیاسی کشور با آنها دست به گریبان است.
این در حالی است که نه تنها شخصیتهای برجسته این جریان نتوانستند آنها را رفع کنند بلکه راهکارهایی مانند جمنا
نیز اصولگرایان را نجات نداد .با این حال این روزها مشغول آماده سازی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسالمی
هستند و گویا برنامههایی هم برای آینده دارند .با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری که امسال برگزار شد،
اصولگرایان به این جمعبندی رسیدند که برای جلوگیری از ادامه شکستهای یازدهمین دوره انتخابت ریاست جمهوری
و انتخابات مجلس دهم الزم است تشکیالتی ایجاد کنند که بتواند اتحاد و انسجام از دست رفته این جریان سیاسی را به
آنهابازگردانند.
شرح در صفحه 2

پیشخوان

«ابتکار» سهم ژانرهای سینمایی از گیشه را بررسی می کند

کمدی همچنان می تازد

شبگریزی
نخوابهای پایتخت
 خیابا 
صفحه 3

با نگاهی به آمار پرفروشترینهای چند سال اخیر پرواضح است که فیلمهای
کمدی با اختالف از ژانرهای دیگر در صدر جدول قرار دارند و همچنان
مخاطب را به سالن سینما میکشانند .از جمله فیلمهای  10میلیاردی
میتوان به «نهنگ عنبر»« ،گشت« ،»2خوب بد جلف»« ،فروشنده»« ،محمد
رسول اهلل»« ،من سالوادور نیستم»« ،سالم بمبئی»50« ،کیلو آلبالو»« ،شهر
موشها»« ،ابد و یک روز»« ،بارکد» و «اکسیدان» اشاره کرد که بیش از دو
سوم سهم فروش به نمونههای کمدی اختصاص داده شده است.
صفحه 9

دادستان کل کشور درباره خودکشیهای اخیر در زندانها خبر داد

تحقیق درباره خودکشی های اوین

و اراک ،تکذیب خودکشی در دزفول

یک نماینده :مجلس درباره حادثه نفتکش سانچی،
اهمال احتمالی دولتی ها را بررسی می کند

صفحه 2

تداوم آتش در وقت طالیی

پیشگویی  64سال پیش نیما یوشیج درباره خانهاش
به حقیقت میپیوندد؟

سایه سیاه ابر غم برسر خانه نیما

صفحه 5

صفحه 7

سرمقاله

بیانیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره
حواشی اخیر مربوط به برخی اعضای این مجمع

محمدعلی وکیلی

رسمی
جامعه ایران مدتی است دچار واگرایی شده است .ریسمان اتحا ِد آن ،شُ ل شده است .به هنجارهای
ِ
آن ،اقبال نمیشود .مناسباتِ آن ،ترک برداشته است.

در آلمان برخالف تمایل وی بوده است

ادامه در صفحه 2

صفحه 2

عکس :پریسا هاشمی

نگاهی به عوامل واگرایی

بستری شدن آیتاهلل شاهرودی

