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اخراج تيلرسون براي خروج از برجام

مجلسباسومينرأياعتمادپسازسوميناستيضاح
آخوندي،خودرابهتوپبست

افتيضاح!

ترامپبااذعانبهاختالفبرجامیباتيلرسونمايکپمپئوراجانشيناوکرد

جبرقانونيانقضقانون؟!

بقاييبهزندانمعرفيشد

مزد صبر و  زندگي سالم را گرفتم

سعيدعليحسيني،نايبقهرمانوزنهبرداريجهان
درگفتوگوبا»جوان«:

دادستانی تهران اعالم کرد حمید بقایی براي اجرای حکم صادره به زندان معرفی 
شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران پس از تأیید 
حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و 
همچنین ابالغ حکم صادره، مأموران پلیس روز گذشته، بقایي را دستگیر و براي 
اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و 43 میلیارد تومان جزای نقدی به 

زندان معرفی کردند. 

در دستگاه هاي دولتي خیلي از افراد هستند که حداقل انقالبي نیستند و حداکثر 
مقداري با انقالب فاصله  دارند

مدت زماني است که پیرو برخي اقدامات در فضاي اجتماعي کشور که با عناویني چون 
»دختران خیابان انقالب« در فضاي مجازي شناخته مي شود، در جامعه ما بحث هایي 
درباره قانون حجاب مطرح مي شود؛ موضوعي که موافقان و مخالفاني دارد و هر کدام از 
منظر خود درصدد تحلیل این مهم برمي آیند. برخي نیز در این میان با گذاشتن برچسبي 

به نام »اجبار«، سعي در مذموم جلوه دادن قوانین جاري کشور دارند

بعد از هشت سال که برگش��تم و تجربیات مختلفي که کس��ب کردم، دیگر مانند 
روزهاي جواني به رقابت فکر نمي کنم. بیش��تر هدفم این است که اگر من توانایي 
دارم، اگر بهداد توانایي دارد، ب��ه همدیگر کمك کنیم تا ی��ك نتیجه خوبي براي 

کشورمان کسب کنیم

بعد از ماه     ه��ا روایت های مختلف درباره اختالف در کاخ سفید، دونالد ترامپ وزیر خارجه اش را 
باالخره به طرزی ناگهانی همان گونه که از یك رئیس جمهور پوپولیست انتظار می رود، از طریق 
دلخواهش یعنی اعالم توئیتری و در حالی که وزیر در خارج از کشور بود، برکنار کرد. ترامپ در 
اظهاراتی اختالف نظر با تیلرسون را مشخصاً در موضوع برجام از جمله عوامل برکناری تیلرسون 

دانست.  در واقع ایستادگی ایران و پایبندی در سیاست خارجی به عهد  برجام، کابینه ترامپ و 
سیاست خارجی امریکا را دچار چنددستگی و در نهایت  دادن قربانی کرد.  تیلرسون از معدود 
افراد کابینه ترامپ بود که براي خروج از برجام تردید داشت و  با توجه به قول وقرار اخیر کاخ سفید 

با صهیونیست ها براي خروج از برجام، نیاز به پاکسازي او احساس مي شد
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آقاي رئيس جمهور! نگذاريد 
انقالب به دست نااهالن بيفتد

آيتاهللجنتي:

بهوقتنوروز،بهوقتسينما
اکرانفيلم»بهوقتشام«

ابراهيمحاتميکياازامروزدرسينماهايکشورآغازميشود
به وقت شام که از امروز اکران نوروزي اش را در 
سینماهاي کشور آغاز مي کند از جهات متعددي 
فیلم مهمي است اما شاید مهم ترین مؤلفه اش 
این باش��د که مي توان آن را به عنوان نماینده 
ایران در زمره آثار آخرالزماني سینماي جهان 
جاي داد. سابقه 30ساله فیلمسازي حاتمی کیا 
نشان مي دهد او در برقراري ارتباط با مخاطب عام 

همواره موفق عمل کرده است. آثار او همواره از 
حد نصاب قابل قبولي در گیشه برخوردار بوده اند. 
او یکي از دشمنان اصلي سینماي مخاطب خاص 
و آن گرایشي است که تماش��اگر عام را تحقیر 
مي کند. احترام به مخاطب از حلقه هاي مفقوده 
سینماي ایران است که حاتمي کیا در آثارش آن 

را نادیده نمي گیرد| صفحه16
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کاربرانشبکههايمجازيديروزپسازآنکهمجلسبراي
سومينبار،آخونديرااستيضاحکردامادوبارهبهاورأي
اعتمادداد،مجلسرابهتوپانتقادبستندکهآخراينچه
بطالتياستکهبااينهمهسرمايهعظيميکهصرفاداره
مجلسميش�ود،تکليفخودتانمعلومنيست؟!دراين
ميانآخونديکهدرعبورازاس�تيضاحافتضاحمجلس،
هتتريککرد،حتيبيش�ترازربيعي،وزي�رکارورفاه،
رأيمثبتآوردتامعلومش�ودکهدرمعاملهاس�تيضاح،
غششدهاس�توگرنهآنهمهرأيبراياستيضاحواين
همهرأيبراياعتماد؟!برخيفعاالنسياسينوشتندکه
اگرمردمدرنيتنمايندگانازاستيضاحوزراوسپسرأي
دادنمجددبهآنها،شککنند،نبايدسرزنششوندزيرا
اينجوياستکهخودمجلسايجادکردهاست،مجلسي
کههزارانقانونقديميکشوررارهاکردهوقانونتازهاي

نمينويسداماباوزرابازيقايمباشکميکند.

بينالملل


