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گامنه زنی ها برای انحالل شورای عالی 

اصالح طلبان شدت گرفت؛ 

استعفای مرد 
»ساکت« اصالحات

سياست 2

مرد ساکت اصالح طلبان؛ چند سالی هم مرد ساکت بهارستان شد؛ 
همان سال هایی که مردم با امید بسیار به اصالح طلبان رأی دادند و آنها 
هم فراکسیون امید در مجلس تشــکیل دادند به ریاست محمدرضا 

عارف.
کمی که گذشت اما او را آماج انتقادهای بسیاری کردند از این دست 
که عارف همواره ساکت و منفعل اســت و مرد عمل نیست. حضورش 
و ریاستش خاطر دوســتان اصالح طلبش را نیز آزرده می کرد تا جایی 
که سرفصل بسیاری از مصاحبه های غالمحسین کرباسچی، طعنه به 

عارف و ناکارآمد خواندن وی بود.
طرفدارانــش اما می گفتند که او مرد شــعار و هیجــان و کارهای 
خلق الساعه نیست؛ مرد عمل است و زیاده گو نیست؛ از همین روست که 
برچسب منفعل می خورد. البته ناگفته نماند که تیر ترکش این دسته 
از اصالح طلبان به محمد خاتمی هم می رسید و او نیز بی نصیب از طعن 

و کنایه یارانش نبود. 
زهر این نیش ها آنجایی سوزناک شد که اصالح طلبان در انتخابات 
اخیر مجلس شورای اسالمی، بهارســتان را از دست دادند. امیدی به 
پاستور 1400 هم ندارند. یک شورای شهر در اختیارشان مانده که آن 
هم نه وزن چندانی دارد و نه تضمینی برای بقا در دست اصالح طلبان. 

در میان همین اختالفات و شکســت ها بود که موسوی الری، مرد 
کهنه کار اصالح طلبان و نایب رئیس شــورای عالی سیاســتگذاری 
اصالح طلبان کنار رفت؛ دلیل اســتعفایش را شرایط جسمی و »لزوم 
بازنگری در ســاختار و ســاز و کار نهادهای اجتماعی اصالح طلبان« 

عنوان کرد...

در پی قطع مکرر آب؛

معترضان به بی آبی جاده قدیم خرمشهر را بستند
سياست 2

رهبر انقالب با تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی برای 
شناخت بسترهای فســادزا و مقابله با آن، تصریح 
کردند: مالک در مبارزه با فساد باید فقط حق، عدل 
و قانون باشد و هیچ مالحظه دیگری در کار نباشد. 
همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت 

ادامه یابد.
به گزارش ایلنا، رهبر انقــالب صبح دیروز در 
ارتباط تصویری با رئیس و مسئوالن عالی قضایی و 
همچنین رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور 
با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در یک سال 
اخیر، بر لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه 
به صورت متوازن و بــا محوریت مردمی بودن قوه 

تأکید کردند . 
آیت اهلل خامنه ای همچنیــن با تأکید بر اینکه 
ماجرای کرونا تمام نشــده و همچنان ادامه دارد، 
همه مردم و مســئوالن را به جدی گرفتن رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و جلوگیری از شیوع 

مجدد ویروس کرونا فراخواندند.
رهبر انقالب اسالمی با گرامی داشت یاد شهید 
مظلوم آیت اهلل بهشتی، شــهید قدوسی، شهید 
الجوردی و دیگر شهیدان دستگاه قضا، »تدوین 
نسخه ارتقا یافته و پیشرفته تر سند تحول قضایی« 
ضرورتی مستمر، مدیریت شده و توأم با دریافت های 
جدید و ابتکارات تازه خواندند و افزودند: این کار باید 
بر اصول و مبانی اسالمی و دینی مبتنی باشد و گرنه 
تحول بدون مبنا، به تذبذب و هــرج و مرج منجر 
می شود. رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان 
با اشاره به وظایف مهم و بسیار گسترده قوه قضائیه 
در قانون اساسی، پیگیری و اجرای متوازن همه این 

وظایف را ضروری برشمردند.
ایشــان در همیــن زمینه موضــوع »احیای 
حقوق عامه« را مهم خواندند و با ابراز خرســندی 
از فعالیت های اخیر قوه در این زمینه، گفتند: اگر 
دادستانی ها احساس کردند حقوق عامه در حال 
تضییع اســت باید وارد کار شــوند و از حق مردم 

دفاع کنند.
رهبــر انقــالب تعمیــم تحول خواهــی از 
مســئوالن دســتگاه قضا به بدنه و همه کارکنان 
دســتگاه را ضروری خواندند و افزودند: »مردمی 

 بــودن« از دیگــر ضروریات ایجاد تحول اســت.
»دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا«، »تالش 
برای ارتقای آگاهی و اطالعــات قضایی مردم«، 
»حضور مستمر و مواجهه مســتقیم با مردم« و 
»بهره گیری از کمک و اطالعات مردمی در مسائلی 
نظیر مبارزه با فساد« از دیگر تأکیدات رهبر انقالب 

به مسئوالن قضایی بود.
ایشــان بیان گزارش زبانی و آمــاری به مردم 
را الزم اما ناکافی دانســتند و با اشــاره به ضرورت 
بهره گیری از هنر و ظرفیت های رسانه ای در ارائه 
گزارش فعالیت ها گفتند: متأسفانه با غفلت برخی 
مسئوالن مربوط در عرصه نظارت بر فیلم ها، شاهد 
نمایش فیلم هایی هستیم که اساس و مبانی قضایی 

جمهوری اسالمی را زیر سؤال می برند.
ایشان با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا 
درباره 10 ســال حبس برای کسانی که نمادهای 
برده داری و نژادپرستی را به پایین بکشند و یا جدا 
کردن فرزنــدان مهاجران از والدینشــان گفتند: 
البته از این بی قانونی هــا در غالب فیلم های غربی 

خبری نیست.
رهبــر انقــالب اســالمی در ادامــه نکاتی را 

درخصوص مبارزه با فساد بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه مبارزه با 
فساد از دوره قبل در قوه قضاییه آغاز شده بود و اکنون 
به اوج خود رسیده است، گفتند: مردم از مبارزه بدون 
مالحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند 
زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، 

بسیار خطرناک و به شدت واگیردار و ُمسری است.
رهبر انقالب اســالمی، وظیفه قوه قضاییه را 
برخورد متوازن با همه اَشکال و ابعاد فساد برشمردند 
و در عین حال تأکید کردند: باید مبارزه با فســاد، 

در درجــه اول در داخل قوه و به صــورت جدی و 
کارشناسی انجام شود، زیرا تبعات و ضربه فساد در 

داخل قوه قضاییه بسیار سنگین خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گسترش فضای 
مجازی و قضاوت افراد مختلــف درباره رویدادها و 
مسائل، خاطرنشــان کردند: عموم مردم و فعاالن 
فضای مجازی مراقب باشند تا نسبت به افراد بی گناه 

تعدی و ظلمی واقع نشود.
آیت اهلل خامنه ای با گالیــه از اهانت و ظلم به 
برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه در جریان 
قضاوت ها و اظهارنظرهایی که در خصوص دادگاه 
اخیر شده افزودند: خطاب من در این موضوع مردم و 
جوانان مؤمن است که مراقب باشند تعدی نکنند و به 
افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقالبی 
و محکم قاطع فالن شخصیت هستند، کاری ندارم.

ایشان تأکید کردند: حرکت مبارزه با فساد که 
اکنون در قوه قضاییه به خوبی مشاهده می شود و 
خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی الریجانی 
آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه 

شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.
رهبر انقالب اســالمی یکی از اقدامات خوب 
قوه قضاییه در مبارزه با فساد را »حمایت از تولید و 
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی« دانستند و 
گفتند: در شرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشت 
دچار سختی هستند، هر دستگاهی که بتواند به 
اقتصاد کشور کمک کند، باید این کار را انجام دهد و 
این اقدام قوه قضاییه در واقع کمک به اقتصاد کشور 
است. آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به ابالغیه اخیر 
رئیس قوه قضاییه مبنی بــر اینکه برخی بانک ها 
حق مصادره و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند، 
خاطرنشــان کردند: این کار، بسیار درست و قابل 
تعمیم در مورد کسانی است که با خرید واحدهای 
تولیدی و اخــراج کارگران و فــروش تجهیزات، 
کاربری این واحدها را تغییر می دهند زیرا اینگونه 

اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان از زحمات 
همه مســئوالن، قضات و کارکنان قوه قضائیه در 
سراســر کشــور و همچنین از خانواده های آنان 

تشکر کردند.

خبر
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