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حاشیه تشییعهمسرمعلم انقالب
گزارش

درب حسینه ارشاد برای تشییع پیکر پوران شریعت رضوی باز نشد

مراســم تشییع پیکر پوران شریعت رضوی همسر دکتر علی شریعتی
صبح دیروز ،در حالی با قرائت فاتحه دســتهجمعی با صدای بلند پشت
درهای بسته حسینیه ارشاد آغاز شــد که اجازه برگزاری این مراسم در
داخل حســینیه داده نشد .احسان شریعتی فرزند دکتر علی شریعتی در
این مراسم گفت :ما امروز اینجا آمدهایم تا با نیمه دیگر شریعتی وداع کنیم،
بر پیکر همسر او در خیابانی به نام او نماز میگذاریم .خود دکتر شریعتی
میگوید حسینیه ارشاد ساختمان نیست و یک جنبش است .اگر اینجا را
انتخاب کردیم و امروز میگویند حق ورود ندارید شرم بر ما...
خبر

روایت نایبرئیس مجلس از لوایح FATF

صفحه 6

الیحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی) و (CFTکنوانسیون مقابله با
تأمین مالی تروریسم) همچنان در نوبت رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است .این در حالی است
کــه مجلس با  143رأی موافق 120 ،رأی مخالف و  5رأی ممتنع الیحه  CFTرا تصویب کرد که با مخالفت
شورای نگهبان مواجه شد و نمایندگان لوایح  CFTو پالرمو را جهت رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت
نظام ارجاع دادند .مهلت گروه اقدام ویژه مالی برای تصویب لوایح چهارگانه  27 ،FATFبهمن به پایان رسید....
گفت و گو

موشکهای ایران دارای قابلیت حمل کالهک
هستهای نیستند اسرائیل به دنبال جنگ است
وقوع جنگ جدی است یا همگی به ساحل امن
میرسیم ،یا همه با هم غرق میشویم

صفحه 4

دکتر مرتضی موسوی خلخالی تشریح کرد

تالش اعراب برای کاهش نفوذ ایران در سوریه
هفته گذشته هیئتی سیاسی از اردن به دمشق سفر کرد .گفته میشود دلیل اصلی این سفر بهبود روابط
میان دو کشور و درخواست از سوریه برای حضور در نشست پارلمانهای عربی بوده است .سفر هیئت اردنی
در شرایطی صورت گرفته که روابط میان اردن و سوریه طی سالهای گذشته ،به ویژه به دلیل حمایتهای...
خبر

صعود طال ؛ افت شاخص بورس
عکس :مهر

کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور بیش از  ۳۰رئیس کشور و دولت به
همراه  80وزیر دفاع و خارجه کشــورهای مختلف جهان طی روزهای
جمعه تا یکشنبه در مونیخ برگزار شد .در این اجالس درباره...
سرمقاله

نگاه

کنفرانسمونیخبازویدیپلماسیدنیا

تحلیلیکمدرسحوزهعلمیهقمازگشتارشاد

فریدون مجلسی
تحلیلگر روابط بینالملل

کنفرانــس مونیخ از زمان تأســیس به عنوان یک
کنفرانس با منشأ غیر دولتی شناخته میشود که از
گروههای دولتی ،اپوزیسیون و ...تشکیل شده است.
در این کنفرانس هر ساله مسائل جهانی و راهکارها
مورد بررسی و بحث و نظر قرار میگیرند تا به صلح
در جهان کمک شود .درواقع هدف شرکت کنندگان
در کنفرانــس مونیخ ایجاد بــازوی کمکی در حوزه
دیپلماســی اســت تا بتوان به موازات آن نیروهای
دولتی و غیردولتی در راستای ایجاد و برقراری صلح
در نقاط مختلف جهان کوشــش کنند .با این حال
این کنفرانس همواره دســتمایه البیهای مختلف
قــرار گرفته و میگیرد .یکــی از نکات مهم و جالب
این اجالس ،حضور وزیر امور خارجه کشــورمان در
آن بود که دلیل آن ،نشســت ورشو و تالشی بود که
آمریکاییها در آن علیه ایران به عمل آوردند .ظریف
کوشید تا جایی که امکانپذیر باشد از این کنفرانس
در جهــت خنثی کردن تبلیغــات آمریکاییها علیه

ایران اســتفاده کند .اینکه اسرائیل میخواهد علیه
ایران جنگ راه بیندازد ،چندان غیرطبیعی نیســت؛
چراکه چهار دهه است میان نظام جمهوری اسالمی
و اسرائیل خصومت و کشمکش وجود دارد .در ایران
بعضا گفته شــده اسرائیل باید از بین برود .اخیرا ً در
مراســمی در سفارت ایران در دمشق یکی از شرکت
کننــدگان ایرانی دربــاره اینکه اســرائیل یک غده
ســرطانی در منطقه اســت ،صحبتکرد .خصومت
میان ایران و اســرائیل یک موضوع دوطرفه است ،بر
همین اساس هر دو طرف در شعارها و برنامههایشان
علیه یکدیگر اقدام میکنند .اسرائیل تالش میکند
جنــگ را با هزینــه دیگــران انجام دهــد؛ یعنی
کشــورهایی مانند عربســتان که با ایران خصومت
دارند و یا ترامپ که اساســاً حرفه او همین است و
میخواهد هزینهها را بر دوش دیگران بیندازد .امروز
دعوا در جبهه مقابل ایران این اســت که چه کسی
هزینه جنگ با ایران را متحمل شود .البته باید توجه
داشتکه اعراب در کنار اسرائیل قرار گرفتهاند که این
قابل تأمل اســت .اســرائیل مایل است این وضعیت
حفظ شود .اعراب هم به نظر میرسد یا از خصومت
با اسرائیل تحت تأثیر غرب خسته شدهاند و یا توان
خصومت را در خود نمیبینند.

صفحه 4

شــاخص بورس یکشنبه با افت  958پلهای نسبت به شنبه ،در جایگاه  156هزار و  155واحدی ایستاد .براساس معامالت روز گذشته
یک میلیارد و  89میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش سه هزار و  382میلیارد ریال در  110هزار نوبت دادوستد شد .بررسی
شــاخصهای اصلی بازار سرمایه نشان میدهد شــاخص قیمت (وزنی  -ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکتهای بزرگ اثر بیشتری بر
شاخص میگذارد 277 ،واحد افت کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن شرکتهای بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص
کل ،یکسان در نظر گرفته میشود 232 ،واحد کاهش یافت .شاخص قیمت (هم وزن) نیز  162واحد پایین رفت؛ این شاخص بیانگر سطح ...

صفحه 5

تفسیر روز

یک مدرس حوزه علمیه قم درباره درگیری بین برخی شــهروندان با
گشــت امنیت اخالقی می گوید :این برخوردهابا عرصه فرهنگ تناسب
ندارد .هرازگاهی اخباری از ایجاد درگیری میان شــهروندان و نیروهای
گشت ارشاد به گوش میرسد .حادثه اخیر در منطقه نارمک نیز از همین
دست بود که در آن برخورد پلیس با دو خانم با پوشش نامناسب منجر
به بروز درگیری شــد .حال پرسش این است که آیا چنین برخوردهایی
میتواند موجب بهبود امنیت اخالقی و وضعیت عفاف و حجاب در سطح
شهر شــوند یا خیر؟ «آیت اهلل محسن غرویان» مدرس حوزه و دانشگاه
معتقد است :از گذشته علما ،بزرگان و فرهیختگان جامعه تذکر دادهاند،
مسئله حجاب یک مقوله فرهنگی است و نوع فضاسازی و نحوه برخورد
با این مسئله باید فرهنگی باشد .این نوع برخوردهای فیزیکی و رفتارها
نمیتواند در این خصوص باعث فرهنگسازی شود؛ بلکه به عکس نتیجه
میدهد .از همین رو ضروری است که روشهای نوینی برای...
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صفحه 3

صفحه 7

چرخشجمهوری خواهان ازسیاستبه مذهب
اریک مارگلیس
تحلیلگر روابط بین الملل

لهســتان مکان خوشآیندی برای بازدید در تاریکترین
روزهــای فوریه نیســت ،اما اینجایی اســت کــه در آن
ایاالتمتحده توانســت با یک صحنهگردانــی ضد ایرانی
متشکل از  60کشور دستنشانده ،خشم و نفرت اروپاییها
و بیشــتر مردمــان خاورمیانه را برانگیــزد .نقطه بدبینانه
صحنهگردانی در این بود که دستاندرکاران نشست ورشو
توانســتند زمینه دیپلماتیک برای یک ائتالف ضد ایرانی
در قالب پوشــش برای حمله پیش رو علیه این کشــور را
فراهم ســازند .طرحی که توســط دونالد ترامپ و متحد
نزدیک او ،بنیامین نتانیاهو برنامهریزیشــده بود .به لطف
قدرت مسیحیت انجیلی یا اوانجلیستهای تازه متولدشده
آمریکائی (مایک پمپئو ،مایک پنس و جان بولتون) اســت
که ایده اسرائیل بزرگتر پیش درآمدی خواهد شد بر ظهور
مجدد حضرت مسیح .یک نظرسنجی شبکه خبری فاکس
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نیوز این هفته نشان میدهد که یکچهارم از افراد زودباور
آمریکائی مورد پرسش بر این باور بودند که خدا واقعاً دونالد
ترامپ را احضار کرده است! تا رئیسجمهور ایاالتمتحده
شــود .این افراد حتی ممکن است از تعداد آمریکاییهایی
که معتقدند الویس پریسلی هنوز زنده است ،بیشتر باشند.
بهعبارتدیگر میتوان به این نتیجه رســید که جمهوری
خواهان تقریباً به یک حزب مذهبی تبدیلشــدهاند .ســه
یکهتاز جمهوریخــواه و آخرالزمانی ،یعنی «مایک پنس»
معاون رئیسجمهور« ،جان بولتون» مشــاور امنیت ملی و
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه (که بر اســاس گزارشها
همیشــه یک کتاب انجیل بهصورت باز روی میزش است)
به سخنرانیهای خود در ورشو مشغول شدند تا ایران را در
«حمایت از تروریســم» و خطر صلح و ثبات در جهان مورد
ســرزنش قرار دهند .نتانیاهو شخصی که هرگز نمیخواهد
بفهمد ،فردی که کشــورش حداقل  100ســاح هستهای
دارد ،ادعا کرده اســت که ایــران ،در حال برنامهریزی برای
«دومین هولوکاســت» علیه اسرائیل اســت! این را باید به
خاطر ســپرد که ایران فاقد هرگونه سالح هستهای است.
نتانیاهو آنقدر هیجانزده بود که در توییتی نوشت نشست
ورشــو برای «جنگ با ایران» آماده میشود .موضع تندی
که ساعاتی پسازآن مجبور شد عقبنشینی نماید .وی در
محل اجالس در کنار نماینده یمن دستنشانده سعودیها و
اماراتیها جای گرفته بود ،کشورهایی  ...ادامه در صفحه 3
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دیگر اعتراض نمیکنم

باخت از تیم هفدهم

پازل موفقیت قطبی

با افتخار به پرسپولیس آمدم

شــجاع خلیل زاده مدافع سرخپوشــان که طی فصل جاری توانسته
است از نظر کیفی روند مناسبی را طی کند و عملکرد خوبی در جمع
شــاگردان برانکو ایوانکوویچ به جا گذارد ،اعالم کرد به دنبال این است
تا در ادامه بازیها با تســلط روی شــرایط عصبی خود از اعتراضات به
داور و بازیکن حریف کم کند.طی دیدارهای اخیر در کنار تمجیدهایی
که درباره نمایش فنی این بازیکن میشــد ،درگیریهای این بازیکن و
چالش او با داور و بازیکن حریف به مسالهای برای انتقاد از او تبدیل شده
بود .با این حال خلیل زاده که اکنون در  29سالگی و اوج تجربه از نظر
فنی ،یک مهره تاثیرگذار در خط دفاعی پرسپولیس محسوب میشود،
امیدوار است بتواند با تصمیم جدید خود از فشار و انتقاداتی که نسبت
به او میشود کم کند.

رئال مادرید در دیداری که ابتدا با یک گل پیش افتاده بود؛ نیمه دوم
دو گل دریافت کرد و یک شکســت خانگی باورنکردنی را متحمل شد.
رئال نســبت به بازی قبلی برابر آژاکس با شش تغییر برابر خیرونا قرار
گرفت .از مهمترین تغییرات ،نیمکت نشــینی گرت بیل و وینیسیوس
بــود .مودریچ هم به دلیل محرومیت ،امروز غایب بود .خیرونا دقیقه 64
مزد برتری محســوس خود را گرفت و به گل دست یافت.پس از اینکه
ضربه سر بازیکن خیرونا به تیر برخورد کرد ،در برگشت راموس با دست
مانع شــد تا شوت استووانی به گل تبدیل شود و داور اعالم پنالتی کرد.
استووانی پشت توپ قرار گرفت و آن را به گل تبدیل کرد .در نهایت رئال
این بازی را باخت تا اکنون فاصله با بارسا به  9امتیاز افزایش یابد و رتبه
دوم نیز از دست برود.

عارف غالمی بازیکن سابق سپاهان یکی از خریدهای پنجره زمستانی
افشــین قطبی برای تقویت بخش تدافعی تیمش شــد و در دو بازی
گذشــته مقابل پرسپولیس و نفت مسجد ســلیمان در ترکیب ثابت
قرمزپوشان خوزستانی بوده است.غالمی که در ابتدای فصل ،از سپاهان
به ذوب آهن پیوست در میانه راه از این تیم جدا شد تا با حضور قطبی
در فوالد ،یکی از خریدهای این مربی لقب بگیرد و این روزها شــرایط
خوبی در اهواز داشــته باشد.دیگر بازیکن سابق سپاهان ،رضا میرزایی
اســت که در دو پست وینگر راســت و دفاع راست برای فوالدی ها به
میدان می رود و در دیدار برابر پرسپولیس هم موفق به گرفتن پنالتی
برای تیمش شد تا نقش مهمی در پیروزی ارزشمند فوالدی ها مقابل
شاگردان برانکو ایوانکوویچ داشته باشد.

بازگشــت محسن خلیلی به پرســپولیس بزرگترین مولفهای افزایش
محبوبیت روی نیمکت این تیم بود که البته با توجه به پســت او انتظار
میرود بتواند حواشی بیرونی تیم را نیز کاهش دهد .خلیلی که با گلهای
جالب توجهش به استقالل و آقای گلی و شادی گلهای هیجان انگیزش
از محبوبیت زیادی بین هواداران تیم برخوردار اســت ،امیدوار است در
تجربه جدیدش نیز بتوانــد قهرمانی را با این تیم تجربه کند .آقای گل
ســابق و محبوب پرسپولیس از هواداران خواست با حضور در استادیوم
آزادی از تیم در برابر پدیده حمایت کنند و اظهار داشــت کار سختی
پیش رو است ،اما با بازیکنان آماده و تدابیر آقای برانکو مسلما هدف تیم
صعود به مرحله بعدی و دستیابی به بردها و عناوین بیشتر است .در این
راه بیشتر از همه به حمایت هواداران نیاز داریم.

