
محمدی عراقی مسئول دفتر رهبر انقالب اسالمی در قم با بیان 
حوزه  در  نو  سکوالریسم  ظهور  به  نسبت  مصباح  ا...  آیت  اینکه 
این خطر همچنان جدی است و  هشدار می دادند، تصریح کرد: 

در سخنان رهبر انقالب اسالمی هم این هشدار دیده می شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، مسئول دفتر رهبر انقالب 
ظهور  به  نسبت  مصباح  ا...  آیت  اینکه  بیان  با  قم  در  اسالمی 
سکوالریسم نو در حوزه هشدار می دادند، تصریح کرد: این خطر 
همچنان جدی است و در سخنان رهبر انقالب اسالمی هم این 

هشدار دیده می شود.
مجمع  نخستین  در  عراقی  محمدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
خمینی  امام  حسینیه  در  که  مشکوه  علمیه  حوزه  اساتید  عمومی 
)ره( قم برگزار شد، به حدیثی از امام صادق )ع( اشاره کرد و بیان 
داشت: ایشان می فرمایند: » َمن تََعلََّم لّل  وَعِمَل لّل  وَعلََّم لّل  ُدِعَی 
وَعلََّم  لّل ،  وَعِمَل  لّل ،  تََعلََّم  فقیَل:  َعظیما،  ماواِت  السَّ َملَکوِت  فی 
امور،  در همه  اصلی  محور  که  دهد  نشان می  این حدیث  لّل !«. 

»برای خدابودن« است.
او جوهر و محور اصلی تمام فعالیت های علمی، عملی و آموزشی 

آیت ا... مصباح یزدی را »لل« و اخالص دانست و بیان داشت: به 
نظر بنده، رمز موفقیت ایشان علی رغم همه سختی ها، فشارها و 

جفاها که در حق ایشان، »لل« بود.
اهتمام  یزدی  مصباح  ا...  آیت  گفت:  مشکوه  علمیه  حوزه  تولیت 
فراوانی در خدمت به حوزه های علمیه و اسالم و انقالب و مقابله 

با توطئه فکری دشمن داشت.
وي به مقایسه نظام تعلیم و تربیت ایران و دیگر مکاتب و نظام 
ها پرداخت و بیان داشت: تفاوت نظام تعلیم و تربیت اسالمی با 
تفاوت در تهذیب و  بلکه  نظام های دیگر درموضوع علم نیست 

تزکیه است.
محمدی عراقی تصریح کرد: امام خمینی قبل از آنکه رجل سیاسی 
باشد یک انسان الهی بود که اول خود را ساخته بود بعد به تربیت 

شاگردان پرداخت.
وي به حوزه انقالبی اشاره کرد و افزود: اولین قدم در حوزه انقالبی 
این است این حوزه را از دید امام تعریف و شاخص های آن را بیان 
کنیم البته این حوزه، انقالبی بوده اما اینکه چگونه انقالبی بماند 
و رشد کند. حوزه های علمیه ما در همین دوران نزدیک کسانی 
انقالب  رهبر  امام خمینی،  میرزای شیرازی، شهید مدرس،  مانند 

اسالمی را تربیت کردند.
مسئول دفتر رهبر انقالب اسالمی در قم با اشاره به تاثیرگذاری 
شهید مدرس در دوره رضاخان و حضور در مجلس شورای ملی آن 
زمان گفت: در سالگرد چهل و دومین پیروزی انقالب اسالمی باید 
این پرسش را داشته باشیم که آیا حوزه علمیه خدای ناکرده عقیم 
شده است؟ بنده معتقدم این حوزه علمیه امروز هم می تواند صدها 
انتخابات  زمان  اما چرا  بسا هم هست.  و چه  کند  تربیت  مدرس 
شهید  نداریم؟  کاندیدی  گویند  می  و  کشند  می  کنار  مجلس، 

مدرس یک تنه در برابر استبداد رضاخانی ایستاد.

او خدایی بودن را مهمترین شاخص عمومی حوزه انقالبی دانست 
و گفت: شاخص علمی که خصیصه حوزه به شمار می رود و باید 

حوزه انقالبی داشته باشد، تحول در فقه است.
محمدی عراقی با بیان اینکه فقه حکومتی هنوز در حوزه شناخته 
نشده است، عنوان کرد: فقه حکومتی در اسالم اینگونه نیست که 
به فردی و اجتماعی تقسیم شود بلکه رهبر انقالب اسالمی می 
فرمایند که حتی نماز و طهارت و… هم باید با دید فقه حکومتی 

نگریسته شود.
وي با بیان اینکه آیت ا... مصباح نسبت به ظهور سکوالریسم نو در 
حوزه هشدار می دادند، تصریح کرد: این خطر همچنان جدی است 
و در سخنان رهبر انقالب اسالمی هم این هشدار دیده می شود.

تولیت حوزه علمیه مشکوه بخش پایانی سخنان خود را به وضعیت 
شهر قم اختصاص داد و عنوان کرد: یکی از مهمترین نگرانی های 
راهبردی های رهبر انقالب اسالمی، وضعیت شهر قم است و آن 

را علنی کردند.
وي با اشاره به وجود جوانان و طالب انقالبی و حوزه های علمیه 
در قم بیان داشت: دشمن برای قم برنامه دارد ولی ما غافلیم و 
فرافکنی می کنیم و کار را گردن نیروی انتظامی و قوه قضائیه می 
اندازیم درحالیکه مسائل فرهنگی را باید با کار فرهنگی حل کرد 

نه با کار امنیتی و اطالعاتی.
محمدی عراقی با بیان اینکه دشمن تجربه دارد، گفت: حکومت 
دینی در اندلس، ۷۰۰ سال ادامه داشت اما به گفته خود غربی ها، 
این حکومت از راه نظامی، اقتصادی، سیاسی ساقط نشد بلکه تنها 

از دو راه شراب و مسائل جنسی توانستند ساقط کنند.
وي با اشاره به گسترش فضای مجازی بیان داشت: به دولتمردان 
ایراد می گیرید اما واقعا نمی توان کاری کرد جز با محتوای خوب 

و این به همت فضال و حوزه های علمیه شدنی است.

سید حسن خمینی گفت: انقالب اسالمی اول در 
استبداد  به سینه  بعد  ایستاد و  مقابل سّد تحجر 
استبداد و تحجر هر زمانی می توانند  زد هرچند 
همدیگر را پیدا کنند، ولی انقالب این دوگانه را 
شکاند و گفت، برای مبارزه با استبداد اصال الزم 

نیست متحجر باشید.
حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی در 
اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی هنری »دختران 
در  گفت:  شد،  برگزار  امام  حرم  در  که  امروز« 
رابطه با زنان و مسأله حقوق زنان اگر به تاریخ 
صدسال اخیر در دنیا توجه کنیم، بیشترین توجه 
شروع  چپ  گروه های  ناحیه  از  حوزه  این  به 
جریان های  ادامه  نوعی  به  هم  آن ها  که  شده 
نیهلیستی در غرب هستند و توجهشان به برخی 
از گروه های اجتماعی که مورد ظلم قرار گرفته 
چپ  گروه های  البته  است.  بوده  زیاد  خیلی  اند 
راهه  بی  به  را  مسیر  این  نوعی  به  ماتریالیستی 
بردند، ولی بن مایه حرکت یاد شده یک جریان 
سرمایه  نظام  مقابل  در  که  بود  خواهی  عدالت 
در  خصوص  به  که  گسیخته ای  افسار  داری 
آغاز قرن بیستم در جهان حاکم بود، به صورت 

پررنگ شکل گرفت.
طرح مسأله حقوق زنان، تساوی زن و مرد و در 
بعضی جا ها جریانات فمینیستی که از مردگرایی 
دار  سابقه  امری  اند،  کرده  روی  مردستیزی  به 
بوده و مربوط به آسیا و انقالب ما نیست. قبل 

جریانات  اینکه  خاطر  به  بعضا  هم  انقالب  از 
گرایان  چپ  نگاه  نوع  از  می خواستند  حکومتی 
وزیر  و  بود  شده  زن ها  به  خدماتی  نمانند  عقب 
و سفیر زن را بر سر کار گذاشته بودند؛ لذا اینکه 
انقالب را نقطه عطف توجه به حقوق زنان بدانیم 

درست است.
جریانات  با  ما  جریانات  این  مقابل  نقطه  در 
سنتی مواجه بودیم که با یک نگاه دینی سنتی 
و بسته، به روزگار خودشان وارد نمی شدند و با 
هر تحولی در روزگار جدید مقابله می کردند. البته 
بخش زیادی از آن واقعا ناشی از درد و دغدغه 
دین و بی اعتمادی به کسانی بود که سخن از 
مدرنیسم می گفتند؛ تا جایی که حتی »بلندگو« 
به  حمام«  »دوش  و  بود  تحریم  روزگاری  در 
خاطر جایگزین شدن با خزینه، فریاد ها بلند کرد!

میراث امام برای جامعه ما نگاه دیندارانه به حقوق 
مقتضیات  با  رفتن  جلو  برای  اینکه  است؛  زن 
زمان و اعطای عادالنه حقوق زنان و سایر اقشار 
جامع، الزم نیست دین ستیزی کنیم؛ بلکه باید از 
زبان دین به دنبال اعطای حقی باشیم که خداوند 
برای همه مقرر کرده است. وقتی امام بحث حق 
رأی و حضور زنان در مجلس و حتی تظاهرات 
را طرح کردند، بسیاری از متدینین نسبت به این 
مسأله حساسیت داشتند. از همین رو، اینکه زن 
مسلمان مجبور نباشد در دوگانه ای قرار گیرد که 
یا مدرن شود و یا مسلمان بماند، دستاورد بسیار 

بزرگی است.
اگر دینداران این اجتهاد را نکنند، همواره پیش 
یک  ناحق  به  جامعه  مختلف  گروه های  روی 
دوگانه قرار می دهند؛ مثال اینکه یا به دنبال هنر 
بروید و یا مسلمان بمانید؛ در چنین دوگانه ای، 
بخشی که می روند دینشان را از دست می دهند 
و بخشی که باقی می مانند از یک خواسته درونی 
نتیجه ی  در  البته  و  می شوند  تهی  خودشان 
می شود.  وارد  لطمه  هم  جامعه  به  پدیده،  این 
همچنین، این که زنان یا باید به دنبال تحصیل 
و حضور در جامعه بروند یا دین دار بمانند، دوگانه 
غلطی بود که امام آن را از بین برد و گفت راه 

دین  افق  در  و  بمانید  دیندار  دارد؛  سومی وجود 
با توجه به ارزش های شریعت و حفظ چیزی  و 
که شما را به خدا پیوند می دهد به حقوقتان هم 
برسید. انقالب اسالمی اول در مقابل سّد تحجر 
ایستاد و بعد به سینه استبداد زد. البته استبداد و 
تحجر هر زمانی می توانند همدیگر را پیدا کنند، 
را  دوگانه  این  انقالب  که  است  این  مهم  اما 
شکاند و گفت، برای مبارزه با استبداد اصال الزم 
نیست متحجر باشید و برای اینکه دیندار بمانید 
الزم نیست سنتی محض باشید! دین، فرهنگی 
فراتر از سنت و مدرنیزم و شرق و غرب و باالتر 

از همه دوره ها است.
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سفیر ایران در لندن : 
واکسن استرازنکا 

به زودی وارد ايران مي شود
واکسیناسیون  با  فقط  تواند  نمی  تنهایی  به  کشوری  هیچ 
مردمش، خود را در این جهان پر از ارتباطات مردمی از تبعات 
شیوع بیماری حفظ کند. بر این اساس باید حرکتی همه گیر و 

جهانی وجود داشته باشد.
سفیر ایران در لندن گفت: هنوز ارتباط مستقیمی بین شروع 
واکسیناسیون در برابر کرونا با کاهش تعداد مبتالیان و فوت 
شدگان ناشی از این بیماری تثبیت نشده است. حمید بعیدی 
نژاد در مطلبی در کانال تلگرامی خود  نوشت: در انگلیس آمار 
کسانی که واکسن زده اند از ده میلیون گذشته است اما تعداد 
مبتالیان و فوت شدگان هنوز بسیار باالست. وضعیت در آمریکا 
و دیگر کشورهای اروپایی هم شبیه به همین است.وی ادامه 
داد:  واکسیناسیون تنها راه مقابله موثر با کروناست و کشورهای 
جهان به تدریج این مرحله را باید پشت سر بگذارند. اما این به 
معنای این نیست که تصور شود واکسیناسیون به سرعت تعداد 
مبتالیان و فوت شدگان را کاهش خواهد داد. هنوز موثرترین 
شیوه در سراسر جهان رعایت پروتکل های بهداشتی است. 
حفظ این پروتکل ها همزمان با واکسیناسیون موثرترین راه 
مقابله است. وی تاکید کرد که هیچ کشوری به تنهایی نمی 
تواند فقط با واکسیناسیون مردمش، خود را در این جهان پر 
از ارتباطات مردمی از تبعات شیوع بیماری حفظ کند. بر این 
اساس باید حرکتی همه گیر و جهانی وجود داشته باشد. این 
موضوع امروز مورد تاکید جدی کشورها در سازمان بهداشت 
جهانی است که مقابله با شیوع کرونا فقیر و غنی نمی شناسد، 
همه باید مشارکت کنند و هدف طراحی برنامه کواکس نیز 
امکان در اختیار گذاشتن واکسن به تمامی کشورها از طریق 

توزیع گسترده واکسن می باشد، نیز همین است.
از  واکسن  تهیه  لندن گفت: خوشبختانه  در  سفیر کشورمان 
سوی ایران هم در مسیر خوبی پیش می رود، چهار میلیون 
موثری  و  بسیار خوب  واکسن  اسپوتنیک)که  واکسن  از  دوز 
است(خریداری شده که اولین محموله روز پنجشنبه وارد شد، 
چهار میلیون و دویست هزار واکسن تولید شرکت استرازنکا 
در چارچوب برنامه کواکس خریداری شده است که قرار است 
بزودی به ایران ارسال گردد و همین طور سه واکسن داخلی در 
مسیر فاز پیشرفته تست انسانی هستند که می توانند به مرحله 

تولید برسند.

امام جمعه بروجرد : 
چطور با طالباني که مقابل

 آمريکا  ايستاده مذاکره نکنيم
چطور با طالبانی که مقابل آمریکا ایستاده مذاکره نکنیم بعد 
برخی حاضرند با آمریکایی که هزاران مصیبت برمردم وارد 
کرده و سردارانی همچون سلیمانی را به شهادت می رساند 
مذاکره کنیم. امام جمعه بروجرد گفت: مذاکره ایران با طالبان 
با حضور مسووالن افغانستان و براساس مصلحت نظام صورت 
گرفته زیرا طالبان در اداره کشور افغان سهیم است. سیدعلی 
حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه بروجرد افزود: در 
مرداد ماه سال ۷۷ اعالم شد که طالبان با حمله به کنسولگری 
افغانستان خبرنگار حبرگزاری جمهوری اسالمی و  ایران در 
افغانستان به شهادت  را در مزارشریف  ایرانی  دیپلمات های 
رسانده است. وی اظهار داشت: طالبان آن زمان مسوولیت این 
جنایت را برعهده نگرفت و اعالم کرد که کار سپاه سحابه که 
مقر انها در پاکستان و افکار داعش دارند بوده است. امام جمعه 
بروجرد بیان کرد: طالبان رویکرد خود را تغییر داده و فعالیت 
سیاسی انجام می دهد و اکنون ۵۰ درصد افغانستان در دست 

است و در مقابل آمریکا، داعش و القاعده ایستادگی می کند.
حجت االسالم حسینی اضافه کرد: چطور با طالبانی که مقابل 
آمریکا ایستاده مذاکره نکنیم بعد برخی حاضرند با آمریکایی که 
هزاران مصیبت برمردم وارد کرده و سردارانی همچون سلیمانی 

را به شهادت می رساند مذاکره کنیم.
 

  بانک مرکزی :
ثبت چک در سامانه

 صياد اجباری می شود
بانک مرکزی اعالم کرد: از ابتدای سال جدید ثبت چک در 
سامانه صیاد اجباری می شود و اگر چک ثبت نشود مشمول 

سازوکارهای قانون چک نمی شود.
با توجه به اجرایی شدن قانون جدید چک در آینده نزدیک، 
مجموعه سواالت متداول هموطنان درخصوص تغییرات قانونی 
اعمال شده در استفاده از چک، در پایگاه اطالع رسانی بانک 

-بخش پرسش های متداول- به روزرسانی شده است.
ذکر این نکته ضروری است که تا زمان اجرایی شدن کامل 
قانون جدید چک، چک های فعلی در شبکه بانکی کشور طبق 

روال سابق کارسازی می شوند.
 برخی از سواالت متداول هموطنان در زمینه قانون جدید چک 

که در این بخش آمده است به شرح زیر است:
- از چه زمانی ثبت چک ها در صیاد اجباری می شود؟

صیاد  سامانه  در  جدید  ثبت چک های  آینده  سال  ابتدای  از 
اجباری می شود. چک های موجود هم در حال حاضر می توانند 
بانک  البته  شوند.  ثبت  صیاد  سامانه  در  اختیاری  به صورت 
مرکزی در آینده، چک های موجود را جمع آوری و با چک های 
جدید جایگزین می کند و در این خصوص، فرجه زمانی مناسب 

را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا مشکلی به وجود نیاید. 
- اگر بانک عامل اپلیکشین یا نرم افزار نداشته باشد، مشتریانی 
که دارای چک جدید صیاد هستند چگونه می توانند چک خود 
را در سامانه صیاد ثبت کنند؟  می توانند به شعبه مراجعه کنند 
یا از طریق اپلیکیشن های پرداخت عمومی برای دسترسی به 

سامانه صیاد استفاده کنند.
- پشت نویسی چک برای انتقال به چه روالی انجام می شود؟

 پشت نویسی چک های موجود برای انتقال، طبق روال قبلی 
ادامه دارد اما انتقال چک های جدید باید از طریق سامانه صیاد 

انجام شود. 
- اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه 
اتفاقی می افتد؟  مشمول الزام ها و سازوکارهای مقرر در قانون 
صدور چک نمی شوند و صرفاً نقش یک سند مدنی دارد که 

نشان می دهد از شخصی طلب دارید. 
- وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟ 

شیخ نعیم قاسم :
ايران در تشکيل 

کابينه لبنان مداخله نمي کند
معاون دبیرکل حزب ا... لبنان در خصوص مذاکره با آمریکا و 

روند تشکیل کابینه در لبنان سخنانی را مطرح کرد.
که  کرد  تاکید  لبنان  ا...  دبیرکل حزب  معاون  قاسم«  »نعیم 
موضوع مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا، حزب ا... نخواهد 
بود و تنها مسأله ای که برای این جنبش مهم است، حضور 

صهیونیست ها در منطقه به شمار می رود.
وی ادامه داد: پیش بینی می کنم که دوره بایدن، دوره بحث با 
ایران باشد و همچنین تالش برای بازگرداندن توافق هسته ای. 
موضوعی که از جانب ایران مطرح شده، بازگشت آمریکا به 
توافق هسته ای است تا ایران نیز به تعهدات توافق بازگردد. 

توافق جدیدی پیش از بازگشت به توافق قبلی در کار نیست.
معاون دبیرکل حزب ا... اضافه کرد: هیچ مذاکره ای میان حزب 
الل و آمریکا در کار نخواهد بود چرا که مذاکره با آمریکا بی فایده 
بوده و نتایج آن از قبل مشخص است. برای آمریکا تنها منافع 

رژیم صهیونیستی مهم است.
نعیم قاسم در خصوص روند تشکیل دولت در لبنان نیز گفت: 
این  در  ا...  های حزب  گیری  تصمیم  با  ارتباطی  هیچ  ایران 
خصوص ندارد و مداخله نمی کند و ما می کوشیم تا دولت در 
لبنان تشکیل شود. وی ادامه داد: زمانی که شرایط برای تشکیل 
دولت فراهم باشد ما همکاری خواهیم کرد. نشانه هایی درباره 
بازگشت طرح فرانسه وجود دارد، اما ما زوایای آن و میزان جدیت 
آن را نمی دانیم. شیخ نعیم قاسم به تازگی نیز در دیدار با یان 
کوبیچ نماینده سازمان ملل در امور لبنان بر موضع حزب ا... مبنی 
بر تسریع تشکیل کابینه برای حل مشکالت و چالشهای کنونی 

تاکید کرده است.

بایدن : 
واشنگتن پکن 

را به چالش می کشد
رئیس جمهور آمریکا از چین به عنوان »جدی ترین رقیب« یاد 
کرد و وعده داد واشنگتن در عرصه های مختلف اعم از حقوق 
بشر، مالکیت معنوی و سیاست های اقتصادی پکن را به چالش 
خواهد کشید. بایدن با وجود این در بخش دیگری از سخنانش 

گفت واشنگتن مایل به همکاری با این کشور است.
جو بایدن رییس جمهوری آمریکا با حضور در وزارت خارجه 
آمریکا و در جمع کارمندان وزارت خارجه و سفرای آمریکا که 
به صورت مجازی حضور داشتند به تبیین اصول سیاست خارجه 
دولتش پرداخت و تاکید کرد که اصل بر بازگشت به دیپلماسی 
است. به گزارش سی ان ان، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
که کاماال هریس، معاون رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه جدید همراهی اش می کردند، گفت: »آمریکا به جهان 
دیپلماسی بازگشته و نه تنها به دنبال ترمیم آسیب های چند سال 
گذشته است، بلکه رو به جلو برای حل مشکالت فعلی جهان 
همچون پدیده گرمایش زمین و تهدیدهای چین و روسیه علیه 
دموکراسی اقدام می کند. « بایدن در سخنان خود در وزارت 
خارجه همچنین خواستار پایان یافتن جنگ یمن شد و گفت 
تیموتی لیندرکینگ به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور یمن 
خواهد بود. وي از قطع حمایت های نظامی و فروش تسلیحاتی 
به ائتالف عربستان خبر داد اما گفت همزمان به ریاض برای 
دفاع از خود در برابر حمالت موشکی که »با کمک تسلیحات 
ساخت ایران« صورت می گیرد، کمک خواهد کرد.وی همچنین 
عنوان داشت که خروج نیروهای آمریکایی از آلمان را که دولت 
دونالد ترامپ حامی آن بود، متوقف کرده و تعداد پناهجویانی را 

که می خواهند وارد آمریکا شوند افزایش خواهد داد.
بایدن اظهار کرد: ما به دنبال بازسازی ائتالف های خود هستیم. 
ما می خواهیم تعهد خود را به جهان دوباره نشان دهیم و به مقابله 
با چالش های بزرگی که با آن مواجهیم مانند پاندمی و گرمایش 
زمین بپردازیم و مجددا برای دموکراسی و حقوق بشر در سراسر 
جهان به پا خیزیم. رییس جمهوری آمریکا در ادامه گفت که 
لوید آستین، وزیر دفاع قرار است درخصوص حضور و موقعیت 
نیروهای آمریکایی در سراسر جهان بازنگری کند تا نقش نظامی 
آمریکا به طور مناسب با سیاست خارجه آمریکا و اولویت های 

امنیت ملی آن هماهنگ شود.
 

 دادگاه اسکاتلند : 
برگزاری همه پرسی بدون
 اجازه لندن ممکن نيست

دادگاه عالی شهر ادینبورگ اجازه برگزاری همه پرسی استقالل 
اسکاتلند بدون دریافت مجوز از انگلیس را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه عالی شهر ادینبورگ 
دیروز اجازه برگزاری همه پرسی استقالل اسکاتلند بدون دریافت 

مجوز از دولت انگلیس را رد کرد.
حامیان استقالل اسکاتلند از دادگاه خواسته بودند تا مجوزی را 
برای برگزاری همه پرسی استقالل برای آنها صادر کند که بر 

اساس آن نیازی به کسب موافقت لندن نداشته باشند.
 Nicola( استرجن«  »نیکال  که  حالیست  در  این 
اعالم  بار  چند  تاکنون  اسکاتلند  اول  وزیر   )Sturgeon
پرسی  همه  برگزاری  قانونی  طرح  دولتش  که  است  کرده 

استقالل از انگلیس را ارائه خواهد کرد.

 جروزالیم پُست :
سفارت آمريکا 

در فلسطين باقی می ماند
مجلس سنای آمریکا ذیل طرح بودجه مقابله با همه گیری کرونا 

به ابقای سفارتخانه این کشور در قدس اشغالی رأی داد.
به گزارش رسانه صهیونیستی جروزالیم ُپست، مجلس سنای 
آمریکا طرحی را تصویب کرد که ذیل آن، سفارت این کشور در 

فلسطین اشغالی در بیت المقدس باقی می ماند.
بر اساس اعالم این رسانه، ۱۰۰ سناتور آمریکایی با ۹۷ رأی 
با  مقابله  بودجه  متمم طرح  مخالف،  رأی  برابر ۳  در  موافق 
همه گیری کرونا در این کشور را تصویب کردند که ذیل آن 
بندی درباره باقی ماندن سفارت آمریکا در قدس اشغالی آمده 
است. این متمم که توسط »جیم آینهوف« سناتور جمهوری خواه 
و عضو ارشد کمیته خدمات مسلح سنا و »بیل هاگرتی« دیگر 
سناتور هم حزبی وی پیشنهاد شده بود، به دنبال دائمی کردن مقر 

سفارتخانه آمریکا در قدس اشغالی است.

مسئول دفتر رهبر معظم انقالب :

رهبري نگران ظهور سكوالريسم نو در قم است

سید حسن خمینی : 

برخی حتی با بلندگو و دوش حمام مخالف بودند
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انتخابات  فضای  اینکه  بر  تاکید  ضمن  عارف 
قرار   ۱۴۰۰ انتخابات  آستانه  در  که  حالی  در 
احساس می کنند  است، گفت: مردم  دادیم سرد 
اصلی  رای  پای صندوق های  در  که حضورشان 

ندارند و به خواسته هایشان اعتنا نمی شود.
اینکه  بر  تأکید  با  اصالحات  دولت  اول  معاون 
و  توسعه  مسیر  و  کشور  در  تغییری  هرگونه 
می گذرد،  رأی  صندوق های  راه  از  پیشرفت 
مشارکت  که  گفت  اصالحات  جریان  به  خطاب 

حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشند.
محمدرضا عارف معاون اول دولت اصالحات در 
همت  به  که   ۱۴۰۰ انتخابات  و  مردم  همایش 
انجمن اسالمی معلمان در تهران برگزار شد، بر 
اصالح  بهتر  و  بیشتر  هرچه  مشارکت  ضرورت 

طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه باید با نگاه و منافع ملی و 
حضور حداکثری مردم در انتخابات حضور داشته 
باشیم به برخی اظهار نظرها مبنی بر رد و عدم 
اصالح  کرد:  تأکید  و  اشاره  صالحیت ها  احراز 
مواجه  نیرو  کمبود  با  انتخاباتی  هیچ  در  طلبان 

نبوده اند.
همایش  این  در  عارف  محمدرضا  اظهارات 
دوره  یازدهمین  در  که  می شود  بیان  حالی  در 
از  برخی  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
احزاب تندروی اصالح طلب به بهانه عدم احراز 
طلب،  اصالح  نیروهای  از  برخی  صالحیت 
را  طلبان  اصالح  سیاست گذاری  عالی  شورای 

از ارائه هرگونه لیست انتخاباتی بر حذر داشتند.
براساس این گزارش، عارف در ادامه اظهاراتش 
دوره  )یازدهمین  انتخابات  همان  در  گفت: 
برخی ها  که  اسالمی(  شورای  مجلس  انتخابات 
انتخاباتی  لیست  نفر   ۴ با  نمی توانیم  می گفتند 
لیست ها  در  طلب  اصالح  چهره   ۳۰ ببندیم، 
حضور داشتند که شما کارنامه برخی از آنان را در 

مجلس دهم دیدید.
وی ضمن توصیه به هیأت های نظارتی انتخابات 
برای عمل به مر قانون خطاب به اصالح طلبان 
گفت: نمی توانیم از انتخابات کنار بکشیم، من به 
عنوان عضو کوچک جریان اصالحات می گویم 
که ما در شرایط سخت تر از این هم پیروز شدیم 
چرا که همواره به دنبال رأی توده مردم و آرای 
توده  اگر  قطعًا  گفت:  عارف  هستیم.  خاکستری 
انتخابات وارد  مردم و آراء خاکستری به صحنه 
شوند اصالح طلبان رأی خواهند آورد و 8 سال 
دولت سید محمد خاتمی نشان داده که هر وقت 
بهتری  عملکرد  بودند  کار  روی  طلبان  اصالح 
و  دقیق  اجرای  نیز  مسأله  این  گواه  و  داشتند 

درست برنامه سوم توسعه است.
از  را  دنیا  با  دیپلماسی  و  تعامل  ظرفیت  وی 
ویژگی  نیروهای اصالح طلب و به تبع آن دولت 
کرد:  تصریح  و  عنوان  جریان  این  از  آمده  باال 
معیشت،  در  است  قرار  اگر  که  بدانیم  باید  همه 
و  تغییر  کشور  پیشرفت  و  توسعه  رفاه،  زندگی، 
راه آن صندوق های رأی  گشایشی حاصل شود 

است.

با  وی  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
اشاره به حضور و مشارکت مردم در صحنه های 
مختلف انقالب ضمن تاکید بر اینکه امام ظرفیت 
مردم را به خوبی درک کرده و شناخته بود، گفت: 
امام صاحبان اصلی انقالب را مردم می دانستند و 
مردم نیز در راهپیمایی های مختلف و انتخابات 

ها حمایت خود را از نظام نشان دادند.
انتخابات  فضای  اینکه  بر  تاکید  ضمن  عارف 
قرار   ۱۴۰۰ انتخابات  آستانه  در  که  حالی  در 
احساس می کنند  است، گفت: مردم  دادیم سرد 
اصلی  رای  پای صندوق های  در  که حضورشان 

ندارند و به خواسته هایشان اعتنا نمی شود.
وی افزود: نگاه قیم مآبانه به مردم آنها را آزار می 
دهد و امروز هم به خاطر ناکارآمدی ها شکافی 
بین مردم و حاکمیت ایجاد شده اما این به معنای 
زیر سوال رفتن دستاوردها و اصلی انقالب نیست 

بلکه مردم به خاطر عملکردها نگران هستند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه 
اصل سوم قانون اساسی با توجیهات غیر اصولی 
سکون مانده است، تصریح کرد: جوانان ما امروز 
نگران آینده هستند و احساس تبعیض آنها را از 

اذیت می کند.
حضرت  سعادت  با  والدت  به  اشاره  با  عارف 
فاطمه زهرا )س( و روز مادر و زن به حضور موثر 
زنان جامعه در مجامع علمی و دانشگاهی اشاره و 
از عدم سهم بیشتر به زنان و جوانان در نهادهای 

تصمیم گیر و اجرایی انتقاد کرد.
* مسئوالن فکر می کنند در اجرای قوانین تافته 

جدا بافته از مردم هستند
وی با بیان اینکه برخی از مسئوالن فکر می کنند 
در اجرای قوانین تافته جدا بافته از مردم هستند، 
داده می شود  داشت: شعار شفاف سازی  اظهار 
قضاییه شفاف  قوه  و  دولت مجلس  در  باید  که 

سازی صورت گیرد.
رئیس شورای منحله عالی سیاستگذاری اصالح 
طلبان، از وعده ها و شعارهای غیر اصولی برخی 
کاندیدا در ایام انتخابات انتقاد و تصریح کرد: در 
انتخابات های مختلف شعارهای غیر عملی و رای 
جمع کنی داده می شود و مطالبات را باال می برد. 
از  درصد   ۷۰ اگر  بدانند  خوبی  به  باید  نامزدها 
درصد   ۳۰ و  شود  عملی  داده اند  که  شعارهایی 
آن محقق نشود به این معناست که مردم را ۳۰ 

درصد نسبت به خود طلب کار کرده اند.
عارف در ادامه وی با بیان اینکه رقیب سیاست 
دنبال  را  مقابل  رقیب  تحمل  عدم  و  حذفی 
می کند، از این روحیه انتقاد و تاکید کرد که چرا 

باید فضا به این سمت برود؟
وی با بیان اینکه راه دموکراسی و تحقق قانون 
وقتی  گفت:  گذرد،  می  رای  از صندوق  اساسی 
های  از صندوق  راه حل مشکالت  که  بپذیریم 
چرا  که  سوال  این  دیگر  آید  می  بیرون  رای 
اعراب  از  محلی  کنیم  انتخابات شرکت  در  باید 
نباید در جریان  به عبارتی اصاًل  نخواهد داشت 
اصالحات این روحیه شل و بی انگیزگی در مورد 

انتخابات وجود داشته باشد.

معاون اول دولت اصالحات :

 شکاف بین مردم و حاکمیت ایجاد شده است


