مرور سرنوشت کاغذ در سالی که گذشت

بحرانی که سرطان شد!

پیشخوان
«ابتکار» عملکرد بازار سرمایه طی یک سال گذشته را
بررسیمیکند

«ابتکار» به بهانه باالگرفتن هشتگ آشغالتگ در میان
کاربران خارجی ،به کمپینها و هشتگهای نه به زباله
در ایران پرداخته است
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صفحه 5

سردرگمی بازار سرمایه

در آستانه سال نو ،مواظب چه مسائلی باشیم
تا حالمان گرفته نشود؟

ضدحالهای عیدانه!

هشتگ زباله

صفحه 3

موافق دیروز ،مخالف امروز

گروه سیاسی  -محور اصلی خطبههای نماز جمعه این هفته موضوع گرانیها و وضعیت
معیشتی مردم بود .درواقع ائمه جمعه روی خطابشان را به مسئوالن به ویژه دولت قرار
داده بودند و از آنها میخواستند تا برای بهبود شرایط فکر و تدبیری بیندیشند .ائمه جمعه
تا پیش از این هرگاه به موضوع لوایح چهارگانه به ویژه پالرمو و  cftمیرسیدند محال بود
صحبتی از خیانت به کشور و متهم کردن حامیان آن مطرح نشود ،اما دیروز باتوجه به دیدار

سرمقاله

محمدعلی وکیلی

هفته گذشته اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقالب اسالمی و توصیه ایشان به آنها که گفته
بودند« :وقتی فالن کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است و موافقان و مخالفان
استداللها و دیدگاههای خود را مطرح میکنند ،دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با
دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند ».باعث تغییر در بیانات برخی از ائمه جمعه شد.
شرح درصفحه 2

نمایش عزت در مقابل ذلت
هفته گذشته ریاست محترم جمهوری به همراه هیئتی
ایرانی ،سفری کمسابقه به عراق داشت؛ سفری که هم
دارای پیامهای سیاسی و هم دستاوردهای اقتصادی بود.
همکاری اقتصادی دولت عراق میتواند در کاهش آثار
تحریمها مؤثر بیفتد .بهرغم فشارهای سیاسی آمریکا ،این
تفاهمها و توافقات اقتصادی میتواند پیامهای دیگری
هم داشته باشد .جهاد دیپلماتیک تیم ایران ،میتواند با
بهبود روابط ما با همسایهها ،حلقه محاصره اقتصادی
آمریکا را بشکند .تقویت دیپلماسی ،میتواند مقوم امنیت
ملی ما باشد .مانند برجام ،به عنوان یکی از میوههای
دیپلماسی ،که توانست ما را از یک تهدید امنیتی برای
جهان خارج کند و اکنون م ُخل ِ اجماعسازی علیه ما شود.
ما اگر میتوانستیم از برجام بیشتر استفاده کنیم و راه
دیپلماسی سیاسی و اقتصادی بازتر میبود بازهم نسبت
به اکنون وضعیت بهتری داشتیم .روابط ما با همسایهها
اگر بهتر از االن بود ،قطعا ً آمریکا برای فشار به ایران کار
بسیار سختتری داشت .به همین سبب ،راهبرد ارتقای
سطح روابط با همسایهها میتواند در کمکردن آثار تحریم
مؤثر بیفتد .سفر عراق از این جنبه بسیار حائز اهمیت
است که حاوی پیامی به جهان بود ،مبنی بر اینکه عراق
نمیخواهد در طراحیهای ضدِایرانی آمریکا همکاری
داشته باشد .این دستاورد دیپلماتیک در سایه امنیتی که
توسط سردار سلیمانی در عراق برای تیم ایران فراهم بود،
بسیار شکوهمند و عزتمندانه نشان داده شد.

آیتاهللصافیگلپایگانی:

سفر رئیسجمهوری
به عراق دستاوردهای
مسرتبخشی داشت

صفحه 2

نمازگزاران قربانی تروریسم

رئیس دفتر رهبر معظم انقالب گفت :رهبر معظم انقالب در بیانیه رسا
و پرمحتوای «گام دوم انقالب» مسیر نظام را مشخص و راه انقالب را
ترسیم کردند.
به گزارش ایرنا ،حجتاالسالموالمسلمین محمد محمدیگلپایگانی در
آیین پیش از خطبههای نمازجمعه همدان افزود :امام خمینی(ره) حق
حیات بر گردن ما دارد چراکه ما را آزاد کرد و امروز ایران اسالمی بهترین
نقطه برای زندگی مسلمانان است.
وی با بیان اینکه مدعیان حقوق بشر در جنایتهای جهان دست دارند اما
ما را نصیحت میکنند ،گفت :مدعیان حقوق بشر عامل کشتار مردم بیگناه
هستند؛ آن وقت ایران را به نقض حقوق بشر محکوم میکنند.
حجتاالسالم محمد محمدیگلپایگانی اظهار کرد :دشمنان نظام در طول
 40سال عمر پربرکت انقالب توطئههای زیادی برای نابودی نظام مقدس
جمهوری اسالمی انجام دادند.
وی اضافه کرد :با پیروزی انقالب ،دشمنان هشتسال جنگ تحمیلی را
بر کشور تحمیل کردند و کودتای پایگاه نوژه و انواع توطئهها را علیه ایران
انجام دادند.
رئیس دفتر رهبر معظم انقالب تاکید کرد :اما با همه این توطئهها و
حوادثی که با دست دشمنان به وجود آمد  40سال از عمر پربرکت انقالب
گذشت و رهبر معظم انقالب در بیانیهای بهصورت رسمی طرح گام دوم
انقالب را مطرح و تبیین کردند.
حجتاالسالموالمسلمینمحمدیگلپایگانیادامهداد:بزرگترینخیانتها
را خاندان پهلوی به این نظام تحمیل کرد و با برگزاری جشن  2500ساله
شاهنشاهی اموال ملت را هدر دادند.
رئیس دفتر رهبر معظم انقالب با اشاره به اینکه همدان دارای حوزههای
علمیه قوی است گفت :باید مانند گذشته افراد شایسته بیشتری از این
شهر تربیت و به جامعه عالمان دینی معرفی شوند.
ک هزار و  200روستا در استان همدان وجود دارد اما
وی تاکید کرد :ی 
تنها میتوان  200روحانی به روستاها فرستاد که با این اوصاف یکهزار
روستا بدون روحانی میماند بنابراین باید حوزههای علمیه این مناطق را
پوشش دهند.

آتش زیر خاکستر
در شبه جزیره کره

براساس اعالم نخستوزیر نیوزلند دستکم  49نفر از نمازگزاران جان خود را از دست دادند

صفحه 15

صفحه 15

خبر
مسیر نظام را مشخص کرد
بیانیه گام دوم انقالب
ِ

کرهشمالی از احتمال تجدیدجدید نظر این
کشور در مذاکرات صلح با آمریکا خبر داد

ظهر روزگذشته دو مسجد در نیوزلند هدف حمله تروریستی قرار گرفت

ادامه درصفحه 2

رئیس دفتر رهبر معظم انقالب:

شنبه  25اسفند  9 - 1397رجب  16 - 1440مارس  - 2019سال پانزدهم  -شماره  16 - 4232صفحه  2000 -تومان

طعنههای سعید جلیلی به دولت برای ماندن در فضای سیاسی ادامه دارد

سردار سالمی :

سال آینده سال فتح مبین جبهه اسالم علیه جبهه کفر است

جانشین فرمانده کل سپاه گفت :سال آینده سال فتح
مبین جبهه اسالم علیه جبهه کفر است.
به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرتیپ پاسدار حسین
سالمی ،جانشین فرمانده کل سپاه ،در مراسم بزرگداشت
شهیدان مهدی و حمید باکری که در سالن وزارت کشور
برگزار شد سال جدید را سال فتح مبین جبهه اسالم علیه
جبهه کفر دانست و اظهار کرد :امشب گرد هم آمدهایم
تا از یک اسطوره جاودانه و قهرمانی بزرگ تجلیل کنیم،
از شهیدانی که آفرینشگران حقیقی هویت نوین ملت
ایران هستند .هر جامعهای عناصر هویتبخشی در اختیار
دارند که شناسنامه آن ملت را ترسیم و نماد و نمایشگر آن
شخصیت و هویت ملت هستند .شهیدان این خصوصیت
را دارند که عناصر هویت ما را آنها تعیین کردند.
وی افزود :بعد از شهادت آنها بود که ایران به شجاعت،
ایستادگی ،افتخار و کرامت شناخته شد .بنابراین شهیدان
باکری آن عوامل و منابع اصلی هویتبخش ملت
هستند .ترسیم سیمای نوینی که جهان از آن طریق ما
را میشناسند.
جانشین فرمانده کل سپاه ،شهیدان باکری را تمثال
زیبای فضائل انسان در تراز یک انقالب بزرگ دانست و
عنوان کرد :مهدی باکری بیرقدار فضیلتها و قله رفیع
شجاعت ،فروتنی ،نجابت کمنظیر ،ایثار ،گذشت ،دریایی
بودن دل و وسعت نظر در افقهای بلند اندیشه بود.
سالمی تاکید کرد :وقتی از باکری سخن میگوییم
یعنی مردی که در طوفانهای خطر آرام بود .همیشه

سختترین نقطههای جنگ را انتخاب میکرد .او که
میایستاد همه میایستادند؛ ما با شهادت این مردان
بزرگ راه تسلیم نشدن در مقابل دشمنان را آموختیم.
آن کسانی که توانستند بر شکوه ظاهری امپراتوریها غلبه
کنند و ترس و هراس را از دل ملت ایران و جهان اسالم و
فراتر از جهان بشریت نسبت به قدرتهای شیطانی بزرگ
از بین ببرند و فراتر از دامنه قدرت آنها پرواز کنند شهید
باکریها بودند.
وی گفت :ما در سختترین شرایط درگیر بزرگترین
نبردها بودیم .ظهور انقالب؛ داستان تولد یک جهان جدید
به نام اسالم که منادی کرامت و شرف انسان بود در
مقابل قدرتی که ظلم ،فساد ،استکبار ،تحقیر ملتها و

افسون نگهداشتن و غارت ثروتهای مادی و معنوی آنها
را راهبری میکرد داستان جدال  ۴۰ساله ماست.
سالمی عنوان کرد :وقتی ما وارد یک جدال به ظاهر
مهیب ،شکستناپذیر ،ویرانگر ،قاطع ،بیرحم با دشمن
شدیم در یک جهان تازه متولد شده به نام اسالم بودیم
که هنوز قدرت و حاکمیت تثبیت نشده داشتیم ولی این
تقابل را شروع کردیم .در این فضای سیاسی ،آرایش
نظامی و عملیات رسانهای علیه ما بود و شاخصهای
طراحی قدرت به نفع دشمن بود و ما تازه به دنیا آمده
بودیم و در جستوجوی هویت غارتشده خود بودیم و از
قبیل مستضعفین روی زمین بودیم اما در مقابل دشمن
ایستادیم در حالی که به ما تهاجم شده بود.
سالمی تاکید کرد :مردانی به بزرگی باکریها بودند
که رمز بقا را آموزاندند و جلوههای زیبای حیات طیبه را
به زمان آورند و منش حیات طیبه جامعه شدند .باید
چیزی هیبت استکبار را میشکست و ما باید این بنبست
را میشکستیم تا درباره پیروزشدن در برابر دشمن
بیندیشیم.
وی افزود :تئوری غلبه بر قدرتهای بزرگ بدون
شاهدان عینی ممکن نبود که شهدا این راه را گشودند.
شهید باکری راه غلبه بر دشمنان بزرگ را نشان داد که
شهادت گشاینده این راه بود .اگر در جنگ مردانمان چنین
شهید نمیشدند ما به خودباوری نمیرسیدیم.
جانشین فرمانده کل سپاه اظهار کرد :ما آموختیم و
متوجه شدیم که در جهان امروز یا باید قوی باشیم تا

مستقل باشیم و یا اینکه تسلیم و ذلیل و تحقیر دشمن
باشیم .ما از منطق قرآن آموختیم که بیایستیم چراکه
خداوند امر به ایستادن کرده است.
سالمی تاکید کرد :هنر شهیدان ما این بود که آیات
الهی را روی زمین تفسیر و قلبها را مطمئن کنند .ما
از آن روز فهمیدیم که باید نقشه استقالل را ترسیم کنیم
چراکه خداوند همه نعمتهای بزرگ شدن را به ما هدیه
کرده بود .هر ملتی که رهبر بزرگ ،مکتب و آرمان بزرگ
و ملت بزرگ داشته باشد و کرانه امید و آرمانش بزرگ
شود ،بزرگ میشود.
وی گفت :ملت ما هرگز امام خویش را تنها نگذاشته و
از حوادث صدر اسالم درس گرفته و صادقالوعد است.
ملت ما نمینشیند و نمیایستد بلکه مدام در قیام است.
این ملت آگاه است و ژرفای تفکر و اندیشه دشمن را
میشناسد .اگر دفاع مقدس نبود آیا ما به این درجه از
قدرت دفاعی میرسیدیم؟ آیا روح شهادت بر جامعه ما
میریخت و نظریات مقاومت را میآموختیم؟ آیا امروز به
امنیت و بازدارندگی میرسیدیم؟
جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد :امروز ما در
جایگاه یک قدرت بزرگ منطقهای که در آستانه یک قدرت
جهانیشدن نشستهایم .مردانی مانند باکری که نظریههای
مقاومت را عینی کردند ،آنها سازندگان بنای مقاومت و
هویت نوین ما بودند .امروز به دشمنان میگوییم شما را
شکست میدهیم و این ما هستیم که میخواهیم پیروز
باشیم .ما تازه راه قدرتمندشدن را آموختهایم.

در وین مطرح شد

افزایش همکاریهای ایران و هند در حوزه مبارزه با موادمخدر
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت :ایران و هند ،تجارب خوبی در حوزه
درمان و بازپروری معتادان دارند که دو کشور میتوانند در این امر ،تبادل
اطالعات کنند.
به گزارش ایلنا ،اسکندر مومنی در دیدار با آجای بوشان پندی دبیر
مبارزه با موادمخدر هند که در حاشیه اجالس ساالنه کمیسیون مواد مخدر
سازمان ملل برگزار شد ،گفت :ایران و هند دو کشور کهن و با رابطهای
خوب هستند که میتوانند در حوزه مبارزه با موادمخدر همکاریهای
بیشتری داشته باشند.
وی افزود :جمهوری اسالمی ایران و همچنین کشور هندوستان ،تجارب خوبی
در حوزه درمان و بازپروری معتادان دارند که دو کشور میتوانند در این امر،
تبادل اطالعات کنند.
دبیرکل ستاد بیان کرد :در مراکز درمان اعتیادی که در کشورمان وجود دارد،
برای درمان معتادان ،خدمات سمزدایی ،بازپروری و صیانت انجام میشود،
همچنین مددجویان این مراکز ،در حین درمان ،حرفه و مهارتی میآموزند تا
بالفاصله زمینه اشتغال آنان فراهم شود.
مومنی همچنین بر ادامه همکاریها برای جلوگیری از انحراف پیشسازها

تاکید کرد و گفت :طبق گزارشهای رسیده ،پیشسازهای ترانزیتشده از سوی
هند به افغانستان ،در آن کشور دچار انحراف شده و در تولید موادمخدر به کار
میروند که نیازمند اعمال نظارتها و محدودیتهای بیشتری از سوی کشور
هند است.
وی در پایان بر همکاریهای دوجانبه در حوزه مبارزه با موادمخدر و بازنویسی
مجدد تفاهمنامه همکاری مشترک تاکید کرد.
همچنین آجای بوشان پندی دبیر مبارزه با موادمخدر هند گفت :همکاری دو

کشور در عرصه مقابله با موادمخدر ضرورتی غیرقابل انکار است.
وی بر تبادل تجربیات دو کشور در حوزه درمان و بازپروری تاکید کرد و گفت:
دولت هند در مبارزه با موادمخدر به سه رکن کاهش تقاضا ،کاهش عرضه و
تبادل اطالعات معتقد است.
دبیر مبارزه با موادمخدر هند در پایان با بیان اینکه هیچ دلیلی برای عدم
گسترش روابط دو کشور وجود ندارد ،گفت :در مسیر دریا ،اخیرا کشفیات
زیادی داشتهایم که نیازمند همکاریهای دوجانبه در این بخش هستیم.

