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هوشیاری در برابر 
بازگشت اشرافی گری

واکاوی شرایط کشللور نشللان می دهد انقاب اسللامی در چند مقطع 
تاریخی با آفتی جدی به نام »اشللرافیت مدیریتی « و شکل گیری طبقه 
»مدیران اشرافی« مواجه شده است. این آفت نشانه   هایی دارد که از جمله 
آن »جدا شدن مسللئوالن از عامه مردم«، »پیگیری خواسته های طبقه 
خاص و ممتاز«، »بی توجهی به اقشللار محروم و مسللتضعف«، »افتادن 
در ورطه مسابقه کسللب ثروت« و نهایتاً »سبک زندگی تجملی، اشرافی 
و به دوراز مردم مسللتضعف« برخی از عایم این بیماری اسللت. عجیب 
نیست که در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر مدیران مناطق شمال تهران 
و بعضاً ویانشللینی در اطراف تهران را برای سللکونت گزیدند، هم زمان 
با مسئولیت دولتی، از ثروت اندوزی در کسللب وکارهای شخصی دست 
نکشللیدند و برخی فرصت های ویژه ای )!( بللرای آقازاده های خود فراهم 
آوردند. نمی شد از مدیری که باوجود کهولت سن هم وغم خود را معطوف 
به کسب وکار و شرکت های خانوادگی واردات، برج سازی و...  کرده است، 
انتظار توجه به معیشت جامعه داشت و نباید توقع داشت مدیری که کاال 
و خودروی لوکس خارجللی را مصرف می کند، دغدغلله بیکاری کارگر و 
مهندس جوان ایرانی را داشته باشد. شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال 
محدود این سللطور اسللت، اما با تلخی باید بپذیریم که در این سللال   ها 
تعداد معتنابهی از مدیران دولتللی به رغم ممنوعیت صریح در اصل ۱۴۱ 
 قانون اساسللی هم زمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول بوده اند. 
رهبر معظم انقاب اسامی در ضمن بیانات اخیر خود خطاب به مسئوالن 
و دولتمللردان فرمودند: »یک جلوه دیگر، مسللئله اتّخاذ سللبک زندگی 
مردمی است؛ بی تکلّف بودن در ممشی و منش، دوری کردن از منش های 
اشرافی گری و از موضع باال به مردم نگاه کردن و مانند اینها؛ این هم یک 
جلوه دیگری اسللت از مردمی بودن که از این منش های اشرافی گری که 
معمول است در دنیا، و همه دولت   ها و مسئولیت   ها و مسئولین مبتا هستند 

به این جور نگاه به مردم، به این جور روش زندگی، باید اجتناب کرد. «
 ناگفته پیداست که نمی توان از مدیری که خوش نشینی در خانه چندصد 
میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سللرگرم دل مشللغولی های اقتصادی 
شللخص خود و خانواده اش است، انتظار داشللت که درد حاشیه نشینان 
بی بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال 
زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود 
را به مشقت فراوان می اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار 
و فارغ التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب کارگرانی را که چند ماه را بدون 

حقوق سپری کرده اند، اندکی متوجه شود. 
نفوذ اشللرافی گری در میان مدیران کشللور که به شکل گیری طبقه ای 
جدید انجامید، چیز تازه ای نبوده و قدمت آن به حدود سلله دهه پیش 
بازمی گردد؛ زمانی که در دوره موسللوم به سللازندگی صراحتاً از مانور 
تجمل سخن به میان آمد، به بهانه پذیرایی از مهمانان خارجی، کاخ های 
رژیم ستم شاهی گشوده شللد و تجمل گرایی در سبک زندگی شخص و 
نیز دکوراسللیون اتاق های مدیران ظهور و بروز پیدا کرد. این زمان بود 
که مسابقه اشرافیت میان برخی از مدیران به راه افتاد و روزبه روز آنها را 
از جامعه دور کرد. اما نسلللی از مدیران که چند سالی به واسطه گردش 
نخبگانی، از قدرت دور بوده و در بخش خصوصی مشغول فعالیت بوده اند 
و احتماالً نیز در همین دوره ثروت میلیاردی خود را چندبرابر کردند، در 
سال ۱392 - باز به همان دلیل گردش نخبگانی به سویی دیگر- راهی 
میز و صندلی های پیشللین خود شده و سللکان دار مسئولیت های مهم 
اجرایی شدند. این دسته از مدیران که دیگر به سبک زندگی تاجرمآبانه 
و سرمایه داری عادت کرده بودند، گویی از یاد برده بودند که مسئولیتی 
که به آنها سللپرده می شللود ماحصل خون نزدیک به 3۰۰ هزار شهید 
گلگون کفن است و خزانه بیت المال غیر از حساب شرکت های خصوصی 
مایملک خودشللان اسللت. در همین مقطع بود که ماجرای فیش های 

نجومی اندکی از عمق فاجعه را برما ساخت. 
زمانی که فرهنگ و الگوی اشرافیت در نظام مدیریتی کشور حاکم شود، 
اوالً مسابقه زراندوزی میان دسللت اندرکاران به راه می افتد، ثانیاً فرهنگ 
تکنوکراتیک لیبرال که فساد را الزمه پیشرفت می داند غلبه پیدا می کند، 
مسئوالن نسبت به اقشار مستضعف و محروم جامعه بی تفاوت می شوند 
و نهایتاً طبقه ای از مدیران اشرافی مسلک در مصدر امر قرار می گیرند که 
تنها منافع قشر خاصی از سرمایه سللاالران و مرفهین بی درد را پیگیری 
می کنند. نمونه تام و تمام چنین ساختاری را در کشورهای غربی دارای 
نظام سرمایه داری می توان دید که حاکمیت یک درصد اشراف، 99 درصد 

مابقی را به واکنش وامی دارد. 
چهار دهه پیش در کشللور ما انقابللی رخ داد که پیش برنللده اصلی آن 
مسللتضعفان بودند و نظام برخاسللته از آن مللردم را ولی نعمت مدیران 
می انگاشت. اکنون مدیرانی – هرچند قلیل شللمار- یافت می شوند که 
تفرعن آمیز به مردم می نگرند و خزانه بیت المال مسلمین را تأمین کننده 
»هزینه های اوقات فراغت فرزندان خود « می انگارند. روشن است که هیچ 
نسبتی میان این دسته از مدیران با گفتمان انقاب اسامی وجود ندارد، 
اما مع األسف هزینه های آن به پای نظام مقدس جمهوری اسامی می رود. 
دلیل آن نیز وجود نگاهی خطرناک است که به دنبال تغییر هویت جمهوری 
اسامی است، به گونه ای که از این نظام تنها نامی به ظاهر باقی بماند. همگی 
شنیده ایم که امام راحل عظیم الشأن چگونه در برابر اشرافیت دولتی هشدار 
داد و فرمود: »آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز اسللت 
که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیللم. آن روزی که رئیس جمهور ما 
خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه 
بکند، آن روز اسللت که انحطاط برای خود و برای کسللانی که با او تماس 
دارند پیدا می شللود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند 
خدای نخواسته، و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است 

که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم. «
اکنون دولتی بر سللر کار آمده که به مردمی بودن و حضور در میان عامه 
مردم افتخار می کند و این امید  ها را برای پایان یافتن دوره مدیران اشرافی 
افزایش داده اسللت. اما نباید گمان کرد که خطر بازگشللت اشرافی گری 
برای همیشه پایان یافته است. به نظر می رسللد دولت سیزدهم و به ویژه 
رئیس جمهور باید سازوکار مشخصی برای پایش سلوک فردی و مدیریتی 
دولتمردان در نظر بگیرد تا به محض مشاهده هرگونه انحرافی در مردمی 
بودن و اجتناب از اشرافی گری، نسبت به تذکر به افراد و یا احیاناً جابه جایی 
در مسئولیت آنها اقدام گردد. مردم و نهادهای نظارتی نیز می توانند در این 
مسیر دولت را یاری رسانده و کوچک ترین نشانه های این خطر بزرگ را به 

اطاع رئیس جمهور برسانند. 

محمدجواد اخوان

وزیر دفاع در دیدار فرماندهان ارشد سپاه تأکید کرد

ظرفیت سازی دفاعی ، روزآمد و متناسب با تهدیدات

وزی�ر دف�اع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح 
می گوید ب�ا رویکرد جه�ادی و انقالب�ی و در 
امتداد تالش ه�ای تأثیرگذار گذش�ته، تمام 
همت و ظرفیت های تعیین کننده خود را برای 
تعمیق و توس�عه توانمندی های دفاعی و رفع 
نیازمندی های نیروهای مس�لح به ویژه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در زمینه سامانه   ها و 
تجهیزات مدرن و راهبردی به کار خواهد گرفت. 
به گللزارش روابط عمومللی وزارت دفاع ، سللردار 
سرلشکر حسین سامی، فرمانده سپاه پاسداران؛ 
سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی 
زمینی سپاه؛ سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی 
زاده، فرمانده نیروی هوافضای سللپاه و سرلشللکر 
مصطفی ایزدی، فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات 
نوین قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا با حضور در ستاد 
وزارت دفاع با امیرسرتیپ دکتر محمدرضا آشتیانی 
دیللدار و گفت وگو کردند. در این دیدار سرلشللکر 
سامی با اظهار خرسندی از انتخاب شایسته امیر 
آشتیانی به سمت وزیر دفاع و تأکید بر تاش  ارزنده 
نیروهای مسلح بر تولید قدرت و ارتقای بنیه دفاعی 
کشور گفت: دشمنان انقاب اسامی و ملت ایران 
از هیچ حربه و ترفندی برای فشار بر نظام اسامی 
و ملت ایران فروگذار نکرده اند و به رغم ناتوانی های 
خود در طول چهار دهه اخیر، همچنان بر دشمنی 
و کینه توزی های خللود اصرار دارنللد و هر روز این 
دشمنی های عمیق را با پیچیدگی   ها و ترفندهای 
خاص رونمایللی می کنند کلله ضروری اسللت با 

هوشمندی و بصیرت کامل با آن مقابله شود. 
  تجهیز ناوگان پهپادی نیروی زمینی سپاه

سردار سللرتیپ پاسللدار محمد پاکپور، فرمانده 
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی هم 
که به همراه جمعی از فرماندهان قرارگاه های عمده 
عملیاتی نیروی زمینی سپاه برای تبریک به امیر 
آشتیانی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
رفته بود ، مسئولیت خطیر و حساس وزارت دفاع را 
در تأمین نیازمندی های دفاعی نیروهای مسلح و 
به ویژه نیروی زمینی سپاه حائز اهمیت راهبردی 
دانست و تصریح کرد: با توجه به زیرساخت های 
گسللترده، مللدرن و پیشللرفته در وزارت دفاع، 
یگان های عملیاتی نیروی زمینی سپاه می توانند 
در تعامللل تنگاتنگ و هم افزا بللا صنعت دفاعی، 

ضمن تأمین نیازمندی های میدانی خود، بازخورد 
عملیاتی محصللوالت و تجهیزات بلله کار گرفته 
شده در صحنه نبرد و عرصه رزم را به متخصصان 
صنعت منتقل نمایند. فرمانده نیروی زمینی سپاه 
پاسداران با اشللاره به تعامل تنگاتنگ یگان های 
عمده نیروی زمینی با صنعت دفاعی کشور ابراز 
امیدواری کرد: ان شللاء اهلل در آینده نیز بتوانیم از 
تجهیزات پیشللرفته و مدرن تری در جهت انجام 
مأموریت های محوله و بلله خصوص مقابله با ضد 
انقاب و متجاوزان به حدود و ثغور ایران اسامی 

بهره مند شویم. 
فرمانده نیروی زمینی سللپاه یکللی از عوامل مهم 
پیروزی در عرصه های نبرد و درگیری با متجاوزان را 
در اختیار داشتن ساح و تجهیزات دفاعی پیشرفته 
و به روز و متناسللب با نوع صحنه جنگ دانست و 
تصریح کرد: در حوزه تجهیز ناوگان پهپادی نیروی 
زمینی سللپاه، اقدامات ارزنده ای صورت گرفته و 
ان شاءاهلل بتوانیم با حمایت و پشتیبانی صنعت های 
متولی این امر، هر چه زودتر ناوگان پهپادی نیروی 
زمینی سپاه را در جهت حفظ و حراست از مرزهای 

کشور مجهزتر و قدرتمندتر نماییم. 
   اولویت اول

 رفع نیازمندی های هوافضای سپاه 
سللردار سللرتیپ پاسللدار امیرعلی حاجی زاده، 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه به همراه معاونان 
این نیرو با حضللور در سللتاد وزارت دفاع با امیر 
سرتیپ محمدرضا آشللتیانی دیدار و گفت وگو 

کردند. 
در این دیدار سردار امیرعلی حاجی زاده با تبریک 
انتخاب امیر سرتیپ آشتیانی به سمت وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح بر تعامل، همکاری 
و تبادل تجربیللات دو مجموعلله وزارت دفاع و 
نیروی هوافضای سپاه تأکید کرد و افزود: وزارت 
دفاع و پشللتیبانی نیروهای مسلللح نقشی مؤثر 
و تعین کننللده  در ارتقای قللدرت دفاعی نیروی 
هوافضای سپاه می تواند داشللته باشد. فرمانده 
نیروی هوافضای سللپاه ابراز امیدواری کرد: در 
دوره جدیللد وزارت دفاع همکاری  هللا در حوزه 
ارتقای قدرت موشللکی سپاه گسللترده خواهد 
شد. وزیر دفاع و پشللتیبانی نیروهای مسلح نیز 
در این دیدار  ها با اعام آمادگی وزارت دفاع برای 

تعامل و همکاری تنگاتنگ بللا نیروی هوافضای 
سپاه خاطرنشان سللاخت: با وجود ظرفیت   ها و 
بسترهای گسترده صنعتی و تولیدی در وزارت 
دفاع خواهیم توانست در تأمین و برآورده سازی 
نیازهای دفاعللی و نظامی نیروهای مسلللح و به 
خصوص نیروی هوافضای سپاه گام های بلندی 
را برداریم. امیر سرتیپ آشتیانی توانمندی های 
تولیدی وزارت دفاع در حوزه موشللکی را بسیار 
گسترده، پیشللرفته و فناورانه دانست و تصریح 
کرد: رفع تمامی نیازمندی  های نیروی هوافضای 

سپاه اولویت اول وزارت دفاع خواهد بود. 
    ظرفیت سازی دفاعی

 متناسب با تهدیدات
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر 
تاش های همه جانبه وزارت دفاع در پشتیبانی از 
نیروهای مسلح  گفت: بر این باوریم که با رویکرد 
جهادی و انقابی در امتداد تاش های تأثیرگذار 
گذشته، تمام همت و ظرفیت های تعیین کننده 
خود را برای تعمیللق و توسللعه توانمندی های 
دفاعی و رفع نیازمندی های نیروهای مسلللح به 
ویژه سپاه پاسداران انقاب اسللامی در زمینه 
سللامانه   ها و تجهیزات مدرن و راهبردی به کار 
خواهیم گرفت. به کوری چشللم دشمنان نظام 
اسللامی با هم افزایی، همگرایللی و هماهنگی 
کامل ، شللرایط اطمینللان بخشللی را در تأمین 

نیازهای راهبردی نیروهای مسلح و تقویت بنیه 
دفاعی کشور فراهم و ایجاد خواهیم کرد. 

وزیر دفاع از صنعت دفاعی به عنوان حوزه ای که 
می تواند جدی   ترین و معنادار  ترین پاسخ   ها را به 
دشمنان دهد یاد کرد و با تأکید بر اینکه منویات 
و تدابیر رهبر معظم انقاب و فرماندهی کل قوا 
در عرصه ارتقللای توان بازدارندگی، راهگشللا و 
نجات بخش اسللت، تصریح کرد: ظرفیت سازی 
دفاعی روزآمد و متناسللب با تهدیللدات آینده و 
تحوالت پیش رو، راهبرد نیروهای مسلللح بوده 
و به فضل الهی باشللتاب روزافزون تداوم خواهد 
یافت. امیر سرتیپ آشتیانی همچنین مجموعه 
صنعت دفاعی کشور را آماده ارائه خدمات متنوع 
به یگان های عملیاتی نیروی زمینی سپاه دانست 
و افزود: خدای متعال را شاکریم که وزارت دفاع 
مجموعه ای است که با خودباوری، خود اتکایی و 
هدایت های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا و 
با اتکا به دانش بومی می تواند نیازهای نیروهای 

مسلح را برآورده سازد. 
   جایگاه ارزنده ایران 

در قدرت بازدارندگی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با مقایسه 
تسلللیحات و تجهیللزات به کار گرفته شللده در 
کشللورهای منطقه با جمهوری اسللامی ایران 
خاطرنشان ساخت: اغلب کشللورهای منطقه با 
وابسللتگی تام و کامل به قدرت های استکباری 
و نظام سلللطه و صرف هزینه های سرسللام آور، 
نیازهای تسلیحاتی خود را تأمین کرده اند و این 
در شللرایطی اسللت که جمهوری اسامی ایران 
در سللخت   ترین شللرایط تحریم های اقتصادی 
و سیاسللی به هیچ کشللور بیگانه وابسته نبوده 
و توانسللته اسللت به جایگاه ارزنده ای در قدرت 
بازدارندگللی و اقتللدار دفاعی دسللت یابد. امیر 
سللرتیپ آشللتیانی با ابراز امیدواری از تعامل و 
هم افزایی همه اجزای نیروهای مسلح در حفظ 
منافع ملی تصریح کرد: بر ایللن باوریم که امروز 
نیروی زمینی سپاه پاسللداران به همراه نیروی 
زمینی ارتش با اقتدار، عزت و آمادگی کامل در 
نوک پیکان مقابله با دشمنان متجاوز قرارگرفته 
و نقش بسللزایی در تأمین امنیت کشور دارد. بر 
این باوریم با رفع سریع نیازهای نیروهای مسلح 
در راستای ارتقای قدرت دفاعی کشور قدم های 

ارزنده ای را برداریم. 
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیا و تعدادی از مسئوالن ارشد 
این قرارگاه نیز روز گذشللته با حضور در وزارت 
دفاع با امیر سرتیپ آشتیانی دیدار و در خصوص 
تعامات فی مابیللن دیدار و گفت وگللو کردند. 
سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی با تبریک 
انتخاب امیر سرتیپ دکتر آشتیانی به سمت وزیر 
دفاع تصریح کرد: امیدواریم در دوره جدید وزارت 
دفاع همچون گذشته شاهد رشد و پیشرفت های 
چشللمگیری در حوزه های مختلف آمادگی رزم 

به ویژه سایبری باشیم. 
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه 
مرکزی خاتللم االنبیا بللا تبییللن اهمیت حوزه 
سللایبری و تهدیدات نوین در عرصه جنگ های 
آینده ، بر لللزوم توجه ویللژه بخش های مختلف 
کشور و به خصوص وزارت دفاع به حوزه سایبری 
تأکید کرد. امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی نیز 
در این دیدار با مهم دانسللتن موضوع سایبری و 
تهدیدات نوین در معللادالت نظامی جهان، ابراز 
امیدواری کللرد با تکیه بر دانللش و فناوری های 
پیشللرفته در آینللده نزدیک به دسللتاوردهای 
گرانسنگی در این حوزه  ها به خصوص در حوزه 

سایبری دست یابیم. 

ژه
وی

 کوتاهیدربازگرداندن 
مهدیهاشمیبهزندان

بازدید تعللدادی از نمایندگان مجلللس از زندان اوین باعث 
شد توجهات نسللبت به عدم حضور مهدی هاشمی در این 
زندان جلب شود. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 
9۰ مجلس شورای اسامی در صفحه شخصی توئیتر خود 
نوشت: »پیگیر اجرای عدالت؛ در حاشیه بازدید از زندان اوین 
مطلع شدم جناب مهدی هاشمی از اسفندماه سال گذشته 
و بدون تعیین سقف زمانی به مرخصی رفته است؛ از نماینده 
دادستان علت را جویا شدم و مقرر شد به سرعت رسیدگی و 
به کمیسیون اصل 9۰ گزارش شود. عدالت ایجاب می کند 

همه زندانیان از شرایطی برابر بهره مند باشند. «
با توجه به آنکه اعطای مرخصی به زندانیان مستلزم رعایت 
شللرایط خاصی اسللت، این عدم حضور هفت ماهه مهدی 
هاشمی در زندان مورد توجه رسانه   ها و فعاالن مجازی قرار 
گرفت. ساعتی پس از انتشللار این مطلب در فضای مجازی، 
قوه قضائیه به آن واکنش نشان داد و مرکز رسانه قوه قضائیه، 
با تمرکز بر روی عبارت »اعطای مرخصی بدون سقف زمانی« 
به مهدی هاشمی که در توئیت نماینده مجلس آمده بود، بیان 
داشت که »به اطاع می رساند، هیچ گونه مرخصی بی وجهی 
به نامبرده اعطا نشده است و محکوم علیه، طبق قانون برای 
مدت مشخصی به مرخصی اعزام شده بود، ولی مدتی است 
در غیبت به سللر می برد. « این گزارش می افزاید »متأسفانه 
نامبرده پللس از پایان زمان مرخصللی، از مراجعت به زندان 
خودداری و غیبت کرده است؛ اخطار قانونی الزم به وی داده 
شده اسللت و چون به زندان بازنگشته است بر همین اساس 

حکم جلب این محکوم صادر شده است. «

قوه قضائیه البتلله توضیح نداده که سللقف زمانی مرخصی 
هاشمی چقدر بوده و حکم جلب چند روز پس از عدم مراجعه 
او به زندان صادر شده و چرا به رغم صدور حکم جلب، تاکنون 
موفق به بازگرداندن او به زندان نشده اند. این سؤال هم البته 
باقی می ماند که چرا خضریان همانجا و در اوین در جریان این 
توضیحات قرار نگرفته و کار به فضای مجازی رسیده است. 


  طبقهمتوسطنداریم

آنهارااصالحطلبانبرایانتخاباتساختند!
روزنامه شرق در مطلبی به قلم سردبیر خود، نکات قابل تأملی 

را درباره اوضاع کنونی جریان اصاحات بیان کرده است. 
در یادداشللت شللرق آمده: »با اینکه دولت سیزدهم دولتی 
اصولگراسللت اما نمی خواهد دولِت فراگیر همه طیف های 
اصولگرا باشد. دولت رئیسی حتی بدش نمی آید پوسته سخت 
اصولگرایی را بشکافد و طبقه متوسطی را که همواره حامیان 
دولت اصاحات بوده اند، به سمت خود بکشاند. این فرصت 
مغتنمی برای دولت رئیسی اسللت، چراکه اصاح طلبان در 
حضیض سیاست به سر می برند و اعتماد طبقه ای را که خود 

برساخته اند از دست داده اند. «
شللرق رابطلله میللان طبقلله متوسللط و اصاح طلبللان را 
نه رابطلله ای ایدئولوژیک، بلکه بر اسللاس منافع مشللترک 
می داند و می نویسد: »رئیسی می داند رابطه طبقه متوسط 
با اصاح طلبان رابطه ای براساس منافع فی مابین بوده است 
که اصاح طلبان در گذر ایام و با دشوارشدن شرایط اقتصادی 
فقط توانسللته اند از موقعیت خود و حامیللاِن بورژوای خود 
صیانت کنند. شرایط دشللوار اقتصادی و بی اعتنایی دولت 
دوازدهم به خواسته های طبقه متوسط که تصور می کرد با 

دولت اصاح طلب منافع مشترکی دارد، باعث جدایی آنان از 
دولت روحانی و اصاح طلبان شده است. «

جالب آنکه سللردبیر روزناملله اصاح طلب شللرق در ادامه، 
اصل طبقه بودن متوسط ها! را انکار و آن را ساخته سیاسی 
اصاح طلبللان توصیللف می کند: »اینللک با ایللن جدایی، 
چهره اصاح طلبان بیش از پیش عیان و مخدوش شللده و 
طبقه متوسط دریافته اسللت که هرگز یک طبقه به معنای 
واقعی نبوده و چه  بسا برسللاخته جریان های سیاسی برای 
کشانده شللدن به عرصه انتخابللات بوده اسللت. آنچه امروز 
شاهدیم اضمحاِل اصا ح طلبان و »بحران هویت« در طبقه 
متوسط اسللت. این روز  ها به ندرت سخنی از اصاح طلبان و 
سوسیال دموکرات  ها در ستایش طبقه متوسط می شنویم. 
انگار اصاح طلبان و حامیان طبقه متوسللط همگی در این 

برهه تاریخی غیب شده اند. «
در ادامه این یادداشت از بحران هویت این طبقه نوشته شده و 
در آن آمده: »برخی از اصاح طلبان مترصد بازگشت و جذب 
در حکومت اند. برخی دیگر در کمین وقایع غیرمترقبه سیاسی 
نشسته اند تا باز به عرصه سیاست بازگردند و برخی نیز در همین 
ایام اعام بازنشسللتگی خواهند کرد، چراکه دیگر از تحلیل 
شرایط کنونی وامانده اند و از درِک شکافی که میان دولت و ملت 
و مهم تر از آن شکافی که میان اصاح طلبان و طبقه متوسط 
افتاده عاجزند؛ اما در این میان وضعیت طبقه متوسط بحرانی تر 
از همه اسللت. عنوان برساخته طبقه متوسللط نخ نما شده و 
کابوس مردمان این طبقه محقق شده است و به طبقه فرودست 
درغلتیده اند. رفتار اصاح طلبان و دیگر حامیان طبقه متوسط، 
آنان را دچار بحران هویت کرده است و آنچه بیش از هر چیز آنان 

را آزار می دهد، احساس فریب خوردگی است. «

رئیس قوه قضائیه:
بسترهای فسادزا را به دولت اعالم کرده ایم

رئیس قوه قضائیه می گوید بسترهای فسادزا در ساختار اجرایی 
کشور برای ما روشن است و به دولت اعالم کرده ایم و در مبارزه با این 
بستر  ها از درون دولت، دستگاه های اجرایی را یاری خواهیم کرد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی قوه قضائیه، حجت االسام  غامحسین 
محسنی اژه ای روز گذشته در دیدار حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، با تبریک آغاز به کار دولت سللیزدهم برای مجموعه 
دولت مردمی در تحقق شعار  ها و برنامه هایش و خدمت به مردم آرزوی 

توفیق و سربلندی کرد. 
محسللنی اژه ای با اشللاره به گسللتردگی وزارت تعللاون، کار و رفاه 
اجتماعی و وظیفه خطیر آن در تأمین سللطح رضایتمندی مردم از 
دولت، به وزیر جوان دولت سیزدهم که در جلسه دفاع از برنامه هایش 
در مجلس وزارت کار و رفاه را وزارتخانه مللردم معرفی کرد، توصیه 
کرد: شفاف سازی در مجموعه های اقتصادی تحت امر خود را سرلوحه 
کار قرار دهید. بهره گیللری از اقتصاد مقاومتی، اجللرای برنامه های 
جهادی و مبارزه بللا هرگونه تخلف در مجموعه های پایین دسللتی 
وزارت کار و رفاه اجتماعی، از دیگر توصیه های رئیس دسللتگاه قضا 
به عبدالملکی بود. محسنی اژه ای در این زمینه گفت: انتظار می رود 
با توجه به شعار دولت در زمینه مبارزه با فساد وزارتخانه متبوع شما 
از هرگونه تخلف در شللرکت های زیرمجموعه وزارت کار جلوگیری 
کنید و با جلوگیری از بروز فسللاد در این مجموعه های اقتصادی از 
تشکیل پرونده   هایی که کار رسیدگی به آنها انرژی و زمان زیادی از 
دستگاه قضایی می برد و به خاطر حجم تخلفات صورت گرفته در آن 
معموالً با اطاله همراه هستند، به دستگاه قضایی کمک کنید. ما هم 
در معرفی گلوگاه های فسللادزا در این مقوله در کنار شما هستیم و 
خواهیم بود. وی تصریح کرد: بسللترهای فسادزا در ساختار اجرایی 
کشور برای ما روشن اسللت و به دولت اعام کرده ایم و در مبارزه با 
این بستر  ها از درون دولت دستگاه های اجرایی را یاری خواهیم کرد. 
حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سللیزدهم 
هم با ارائه برنامه خود در زمینه مبارزه با فسللاد گفت: عزم مبارزه با 
فساد در مجموعه های زیر نظر وزارتخانه و تمام مجموعه های دولت 
سیزدهم شللکل گرفته و در این راه از قوه قضائیه برای کمک به این 

روحیه فساد ستیزی استمداد   داریم. 

مراسم تشییع    سردار فیروزآبادی برگزار شد
وداع با بنیانگذار ستادکل نیروهای مسلح 

 مراسم تشییع پیکر س�ردار سرلشکر بسیجی سیدحسن آقایی 
فیروزآبادی، رئیس سابق س�تاد کل نیرو های مسلح صبح دیروز 
با حضور سردار سرلشکر پاس�دار محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیرو های مسلح و فرماندهان ارش�د نیروهای مسلح برگزار شد. 
به گزارش دفاع پرس، سللردار سرلشللکر پاسللدار محمد باقری طی 
سخنانی در این مراسللم گفت: »امروز برای تشییع پیکر برادر عزیزی 
گرد هم آمده ایم که حداقل نیم قرن تاش مجاهدانه در راه پیشللبرد 
اسام و انقاب اسامی را در کارنامه خود داشت. سرلشکر فیروزآبادی 
از دوران جوانی در پای درس تفسللیر مقام معظم رهبری در مسجد 
کرامت و همچنین مسجد امام حسن مجتبی در مشهد مقدس رشد و 
تربیت یافت و در دانشگاه فردوسی مشهد در کسوت دانشجوی رشته 
پزشکی در کنار رتبه ممتاز، جزو پیش برندگان احکام الهی و مبارزان 

علیه رژیم ستم شاهی بود. « 
رئیس سللتاد کل نیرو های مسلللح ادامه داد: »ایشللان در دورانی که 
شهید رجایی در هال احمر بودند، مسللئولیت یافت و خدمت کرد و 
در پشتیبانی از جبهه های دفاع مقدس در طول هشت سال با حضور 
در صحنه های نبرد برای درک واقعیات جبهه یا به عنوان عضو شورای 
عالی پشللتیبانی جنگ، عضو شللورای عالی جهاد سللازندگی و سایر 
بخش های مرتبط، به جبهه   ها خدمت کرد. سرلشکر فیروزآبادی بعد 
از دوران دفاع مقدس و پس از آغاز دوران رهبری فرمانده معظم کل 
قوا که اراده بر ابقای ارتش و سپاه و اراده بر اداره نیرو های مسلح ذیل 
ستاد فرماندهی کل قوا داشتند، این ستاد را پایه گذاری کرد و آجر به 
آجر، خشت به خشللت، صفحه به صفحه و کلمه به کلمه این ستاد با 
تاش و تدبیر و کوشش این بزرگوار شللکل گرفته است. در طول این 
مدت، بحران   ها و گرفتاری های فراوانی پشت سر گذاشته شد تا اینکه 
نیرو های مسلح دوران بازسازی، ارتقای قدرت بازدارندگی، ساماندهی 
و شکوفایی صنعت دفاعی و اقتدار، امنیت و آرامش را از جهت مقابله 

با تهدیدات تجربه کنند«. 
سرلشکر باقری گفت: »ایشان بعد از خدمت 2۷ ساله در ستاد کل نیرو های 
مسلح به تدبیر فرمانده معظم کل قوا هم به عنوان عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و هم به عنوان مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا به 
خدمت خود ادامه داد و ما به عنوان همکاران ایشللان در ستاد کل شاهد 
بودیم و همه تصدیق می کنیم که سرلشکر فیروزآبادی در طول خدمت 
سخت کوشانه، جسم شان بار   ها به زحمت افتاد؛ فرمانده معظم کل قوا بار   ها 
به ایشان تأکید کردند که “حق ندارید روز های جمعه و تعطیل به محل 
کار بروید و باید قدری استراحت کنید و وقت خود را بیشتر به فکر کردن 
بگذرانید ” تا ماحظه جسم شان را کرده باشند؛ اما ایشان تا حدی که در 
توان داشت، تاش کرد و نیت ایشللان همواره کمک رساندن به فرمانده 

معظم کل قوا در فرماندهی موفق بر نیرو های مسلح بود«. 
سللردار باقری افزود: »سرلشللکر فیروزآبادی در تمام شئون اجرای 
عوامل الهی پیشللقدم بود و از جهللت صداقت و راسللتگویی حقیقتاً 
موردی را خاف این در طول بیش از 3۰ سال همکاری با آن بزرگوار 

شاهد نبودیم.
 ثبات در پایبندی به ایمان از دیگر ویژگی های ایشان بود و خاطراتی 
در ذهن داریم که چگونه در دوران فتنه و مقابله با بحران   ها و هنگامی 
که خیلی   ها نظرات دیگری داشللتند و ممکن بود برخللی از مدیران 
بادبان شللان را هم جهت باد های روز تنظیم کنند، این بزرگوار بر نظر 
اصیل و صحیح اسامی و انقابی خود که برگرفته از نظر مقام معظم 
رهبری بود، ایستادگی کرد و هیچ گاه از سرزنش دیگران هراس نکرد. 
خداوند جایگاه این گونه افراد را بشللارت می دهد که پایان کارشللان 

ان شاءاهلل جنت و مغفرت الهی است. 
ژویژگی دیگر ایشللان در کام رهبر معظم انقاب اسللامی، ثبات و 
پایبندی به ایمان بود. « سرلشکر باقری در پایان گفت: »تشکیل ستاد 
کل نیرو های مسلح در سال های پس از جنگ و با مسائل و مشکات 
آن روز خدمت بسیار بزرگی بود که آن عزیز انجام داد؛ تدبیر فرمانده 
معظم کل قوا، شکل دهی یک ستاد جدید به عنوان قلب و مغز نیرو های 
مسلح بود که ایجاد یک مجموعه این گونه از نقطه صفر و رساندن آن 
به بلوغ کامل در طول 2۷ سال خدمت خالصانه ارزش فوق العاده باالیی 
دارد«.  پیکر سرلشکر فیروزآبادی برای تشییع و خاکسپاری به مشهد 

منتقل شد. 
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فرمانده کل س�پاه:  دش�منان انقالب 
اس�المی و ملت ایران از هیچ حربه و 
ترفندی برای فش�ار بر نظام اسالمی 
و مل�ت ای�ران فروگ�ذار نکرده اند و 
به رغ�م ناتوانی ه�ای خ�ود در طول 
چهار دهه اخیر، همچنان بر دشمنی 
و کینه توزی های خود اص�رار دارند و 
ه�ر روز این دش�منی های عمیق را با 
پیچیدگی   ها و ترفندهای خاص رونمایی 
می کنند که ضروری است با هوشمندی 
و بصی�رت کامل ب�ا آن مقابله ش�ود

       فارس: عضو هیئت رئیسه مجلس از تعطیلی دو هفته ای جلسات علنی 
مجلس از روز   شنبه 2۷ شهریور ماه تا یک  شللنبه یازدهم مهر ماه خبر داد. 
روح اهلل متفکر آزاد نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسامی ، گفت: 
مجلس پس از دو هفته کاری در هفته جاری و هفته بعد به مدت دو هفته 
جلسه علنی نخواهد داشت. تعطیلی جلسات علنی مجلس از روز   شنبه 2۷ 
شهریور ماه تا   شنبه دهم مهرماه خواهد بود جلسات مجلس پس از تعطیات 
دو هفته ای صحن از روز یک  شللنبه یازدهم مهرماه آغاز خواهد شد. عضو 
هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: درواقع در ایام منتهی به اربعین مجلس 

جلسه علنی ندارد. 
        دفاع مقدس: امیر سرتیپ ابوالفضل سپهری راد، معاون هماهنگ کننده 
نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه رادارگریزی و پنهان کاری هواگرد های 
متخاصم در ادبیات نیروی پدافند هوایی مفهومی ندارد، گفت: هواپیما های 
رادارگریزی همچون اف 3۵ تاکنون از صد   ها کیلومتر پیش از رسللیدن به 

حریم هوایی کشورمان رصد شده و اخطار دریافت کرده اند. 


