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رئیس دادگاه انقالب
قاضی دادگاه مشایی شد

...

وزیر دفاع از انجام کامل مراحل ساخت یک محصول جدید راهبردی خبرداد

ویژه های خراسان

آسمان در انتظار جدیدترین جنگنده ایرانی

بررسی کارنامه خروج آمریکا از برجام در
ریاست جمهوری
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر به تعدادی از سازمان ها
و نهادهای دولتی ،از آن ها خواسته شده کلیه مواردی
راکه حاکی از فسخ ،اعالم فسخ آینده به صورت کتبی یا
شفاهی ،نقض قــرارداد ،خــودداری از تمدید یا همکاری
مجدد و امثالهم با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است
و علت آن به خروج آمریکا از برجام ارتباط دارد گردآوری و
برای بررسی و اطالع به مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد
ریاست جمهوری ،ارسال کنند.

مراقب ارائه فیش های مالیاتی مشکوک در
ادارات باشید
یک مقام مسئول اقتصادی با ارسال دستورالعملی برای
مدیران مالی برخی دستگاه های اجرایی از آن ها خواسته
است با توجه به اهمیت اطالع از صحت فیش ها و قبوض
مالیاتی ،کنترل الزم را درباره پرفراژ صحیح آن ها به عمل
آورد و در موارد مشکوک ،از ادارات مالیاتی استعالم الزم
صورت بگیرد .همچنین گواهی نامه های مالیات بر ارزش
افزوده نیز باید مورد نظارت جدی قرار گیرد و اصالت آن ها
از طریق سایت سازمان مربوط ،کنترل شود.

چهره ها و گفته ها

اسماعیل دوستی عضو شــورای مرکزی حزب
اعتماد ملی گفت :اصال حطلبان چه بخواهند و چه
نخواهند کارنامه روحانی به پای آن ها نیز نوشته
خواهد شد ،بنابراین باید نتیجه
حمایت خــود را از رئیس دولــت
بپذیریم و در شرایط کنونی به
او کمک کنیم/ .باشگاه
خبرنگاران
حــــجــــت االســــــــام عبدالحسین خسروپناه
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد :روحانیونی که در
مناصباجراییکشورهستندبایدبامردمارتباطبرقرار
کنند و مسئولیت این روحانیت ارتباط با مردم است.
چه اشکالی دارد رئیس قوه قضاییه یا
دادستان کشور و رئیس جمهور و دیگر
روحانیونی که در مناصب اجرایی
هستند به میان مردم بروند و درد دل
آن ها را گوش کنند/ .شفقنا

فارس-وکیلاسفندیارمشاییبابیاناینکه موکلمدرشعبهاولدادگاهانقالبوبهریاستقاضیحجتاالسالمموسیغضنفرآبادیروز ۳شهریورمحاکمهخواهد
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امیر سرتیپ حاتمی S300:ایرانی تا آخر سال تحویل نیروهای مسلح می شود

تولیت آستان قدس رضوی در سفر به یزد:

عاملجدیفشاراقتصادیبرمردم
مدیریتهاینادرستاست

تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که در دهه چهارم انقالب
اسالمی دشمنان با فشار به دنبال ایجاد ناامیدی داخلی،
محدودیت و مهار قــدرت معنوی جمهوری اسالمی در منطقه
هستند ،تاکید کرد :عامل جدی فشار اقتصادی امروز بر مردم،
مدیریتهای نــادرســت در داخــل کشور ب ــوده ،هرچند بنای
دشمن هم فشار روزافزون بر ملت ایران است.به گزارش آستان
نیوز ،حجتاالسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی که شب
گذشتهدرمراسمگرامیداشتسالگردمرحومآیتا...سیدجواد
مدرسی سخنمیگفت،افزود:راهحلمشکالتاقتصادیتسلیم
شدن نیست ،بلکه اقتصاد مقاومتی است ،اقتصادی که تهدیدها
آن را تکان ندهد و در واردات و صــادرات زلزله ایجاد نکند .وی
اضافهکرد:مانهحقعقبگردداریمنهحقتوقفودرجازدن؛فقط
یک راه وجود دارد و آن هم مقاومت و پیشروی در راستای اهداف
انقالب اسالمی است.همچنین به گزارش تسنیم ،تولیت آستان
قدس رضوی روز گذشته در همایش خادمیاران و خانواده رضوی
استانیزدباتاکیدبراینکه دشمندنبالایجادناامیدیبینمردم
والقایناکارآمدینظاماستبهاهمیتنقشخادمانحرممطهر
رضوی اشاره کرد و گفت :ما باید بهعنوان خادمان رضوی در برابر
مشکالتیکهبافشاردشمنایجادمیشودبهنوعیعملکنیمکه
آالم مردم کاهش یابد و فعالیتهایی توسط دولتمردان صورت
گیردکهمعیشتوزندگیمردمروزبهروزبهبودیابد.ویهمچنین
با بیان این که «در همه استانها عالوه بر افتتاح دفتر آستان قدس
رضوی ،شورای سیاستگذاری را نیز ایجاد کردیم» اضافه کرد:
شــورای سیاستگذاری در هر استان با همکاری نمایندگان
ولیفقیهدراستانها،نیازسنجیهایموردنیازراانجاممیدهدکه
کداممناطقنیازبهکارفرهنگیوخدمترسانیبهنیازمنداندارد.

هـــادی محمدی – در آســتــانــه 31
مــردادمــاه کــه بــه عــنــوان روز صنعت
دفاعی نام گذاری شده  ،وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان از
رونمایی یک محصول جدید راهبردی
ساخت صنعت دفاعی ایران در این ایام
خبر داد و گفت « :این محصول جدید
یک هواپیمای جنگنده و پشتیبانی
نزدیک از نیروهای مسلح خواهد بود
که مراحل خود را طی کرده و در روز
صنعت دفــاعــی پ ــرواز خــواهــد کــرد و
اقالمی نیز که برای ساخت آن استفاده
شده رونمایی می شــود ».این خبر را
امیر سرتیپ حاتمی شنبه شب در
برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اعالم
کرد .همزمان روابط عمومی وزارت
دفــاع در خبری تکمیلی اعــام کرد:
«این هواپیما غیر از قاهر است ،البته
قاهر هم به سرعت به مرحله پروازی
خواهد رسید».
▪سابقه فعالیت ایـــران در حــوزه
هواپیماهای نظامی

پــیــش از ای ــن جنگنده کــه بــه گفته
وزیردفاع در روز  31مرداد رونمایی
خواهد شد ،شاهد رونمایی از جنگنده
قاهر ۳۱۳-در سال های قبل بودیم
 .پروژ ه قاهر برای ساخت نوعی جت
جنگنده تکسرنشین و پنها نکار در
ایــران است که اولین پیشنمونه آن
در  ۱۴بهمن  ۱۳۹۱توسط رئیس
جمهور سابق ای ــران رونمایی شد.

کمی افزایش یافته است ،در حقیقت
نخستین دســتــاورد ایــران در ساخت
جنگندهها «آذرخ ــش» نــام دارد.ایــن
جنگنده کــه دربــهــارســال  1376به
دست نیروهای مسلح ایران ساخته و
رونمایی شد ،بیشتر برای عملیاتهوا
به زمین طراحی شده است که البته
توانایی جنگ هوایی را نیز دارد.
▪بـــاور  373تــا آخــر ســال تحویل
نیروهای مسلح می شود

عکس تزیینی و مربوط به آماده سازی جنگنده قاهر  313است

طبق اظــهــارات احمد وحیدی وزیر
دفاع وقت ایران ،این جنگنده دارای
سطح مقطع راداری بسیار کم بوده
و با تجهیزات پیشرفته ساخته شده و
به سامانههای الکترواویونیک مجهز
اســت .بــه گفته وی ای ــران بــا ساخت
جنگنده «قــاهــر  »313جــزو معدود
کشورهایی است که دارای توانمندی
فرایند طراحی و ساخت هواپیمای
جنگنده است.
پیش از جنگنده قاهر  ،شفق ،سومین
جــنــگــنــده بــومــی ســاخــت جمهوری
اسالمی ایــران است .شفق همچنین
نخستین جنگنده رادارگــریــز ایــران
اســت که در ســال  ۱۳۸۶بــه ناوگان
جنگنده هــای نــیــروی هــوایــی ارتــش
جــمــهــوری اســامــی ایـــران پیوست.
ایــن جنگنده تــک مــوتــوره بــا قابلیت

پــرواز در همه شرایط آب و هوایی ،با
دو سکان عمودی  Vشکل و ابعاد به
نسبت کوچک است.صاعقه دومین
هواپیمای جت جنگنده ساخت ایران
است .در این هواپیما از بدنه هواپیمای
اف 5-استفاده شده و از همان موتورها
و الــکــتــرونــیــک پــــروازی هواپیمای
اف 5-بهره میبرد .اولین اسکادران
تخصصی صاعقه در اسفند  1388در
پایگاه دوم شکاری تبریز تشکیل شد .از
صاعقه میتوان به عنوان یک جنگنده
حمله به زمین استفاده کرد.
ایـــن جــنــگــنــده در س ــا له ــای اخیر
دوکابینه نیز شــده اســت.امــا در دهه
 ،70ارتــش جمهوری اسالمی ایران
توانست جنگنده آذرخــش را بسازد.
این جنگنده را میتوان یک جنگنده
اف 5-دانست که در آن مساحت بالها

محسن هاشمی :تصمیمی برای رئیس جمهور شدن ندارم
رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر این که
ریاستجمهوریکاربسیارسختیاست،گفت
تصمیمی برای رئیس جمهور شدن ندارم.
به گزارش ایلنا ،محسن هاشمی با بیان این
که تصمیمی برای رئیس جمهور شدن ندارم،
گفت :چــون میدانم ریاست جمهوری کار

بسیار سختی است ،مسئولیتپذیری در نظام
جمهوریاسالمیکاربسیارسختترینسبت
به دیگر نظامها و کشورهای دیگر است.
اگــــر فـــــردی مــیگ ــوی ــد مـــن مــیخــواهــم
رئیسجمهور بشوم ،واقعا اشتباه فکر میکند.
باید شرایط و فضا به گونهای باشد که به آن

فرد به زور بگویند آقا برو رئیسجمهور بشو و
ما به غیر از شما فرد دیگری برای تصدی این
مسئولیت نداریم.
هاشمیدرادامهاینگفتوگوتأکیدکرد:شما
اگر دقت کنید میبینید حدود هفتاد درصد
کالن شهرها و مراکز استان توسط نیروهای

اصالحطلب و معتدل مدیریت میشوند .در
چنین شرایطی ،اگر این افراد موفق نشوند و
نتوانند در مسئولیتهای شان دستاوردی
داشــتــه باشند ،آن گــاه کارنامه خوبی هم
نخواهند داشت و این مسئله موجب میشود
مردم دیگر آن رویکرد و اقبال به اصالحطلبان

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

وزیر دفاع همچنین در خصوص سامانه
پدافند موشکی «بــاور  »373یا همان
 S300ایرانی نیز گفت :این سامانه
که تا پایان سال تحویل نیروهای مسلح
داده خواهد شد ،اکنون تستهای خود
را طی میکند .این سامانه برای الحاق
به نیروهای مسلح نیازمند تستهای
زیادی است که امیدواریم همه آزمونها
را با موفقیت سپری کند و پس از تحویل
میتوانیم آن را تکثیر و حتی صادر
کنیم .وی در خصوص موشک فاتح
مبین هم گفت :موشکهای فاتح ،یک
خانواده هستند که مبین یکی از اعضای
آن خانواده است .ما موشکهای مان را
بر مبنای تهدیدات و کارهای دشمنان
برای ایجاد بازدارندگی و پاسخ کوبنده
به دشمن ارتقا میبخشیم .به گزارش
فارس وی تاکید کرد :تمرکز ما بر روی
اولویت ها بود که اولویت اول ما موضوع
موشکی است که در این حوزه وضعیت
خوبی داریم و باید آن را ارتقا می دادیم.

را نداشته باشند و انگیزههای سابقشان را
از دست بدهند .وی افــزود :اصالحطلبان و
میانهروها میتوانند بگویند دولت انتظارات
مردم را برآورده نکرده و در نتیجه اصالحطلبان
صدمه خوردهاند ولی هماینک اصالحطلبان
در بسیاری از شهرها در راس امور هستند.
آن ها هم باید به این ســوال جــواب دهند که
چرا خودشان نتوانستهاند به انتظارات مردم
پاسخ دهند؟
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آیا عمل گرایی از نگاه آرمان خواهی قابل
دفاع است؟

در فرهنگ سیاسی کشور ما ،واژه «عملگرایی» اغلب با تلقی
منفی همراه است و همنشین مفاهیمی چون سودجویی و
مصلحتاندیشی(نابهجا)شمردهمیشود.فراترازاین،شاید
بتوان گفت در شرایطی مانند جامعه ما که در مرحله دشوار
نهادینهکردننظممدنیـسیاسینوآنهمبراساسآموزههاو
ارزشهایدینیهستیم،اینمفهومبیشترنوعی«بیاعتنایی»
نسبتبهدقتهاینظریدرفرایندنظامسازیراالقامیکند.
اماباعنایتبهتجربهزیست جمعیایرانیاندرطولچهاردهه
گذشتهوآنچهازکنشنیروهایسیاسیوالگویکشورداری
جمهوری اسالمی میتوان دریافت ،شاید بتوان منظری نو به
عملگرایی گشود که نه تنها با «آرمانگرایی» یعنی رکن مهم
انقالبسازگارباشد،بلکهبهتحققآرمانهانیزیاریرساند.
«تکثر»و«تنوع»نیروهایاجتماعیـسیاسیکهبرایساخت
نظم جدید تالش میکنند و از مبانی نظری تا منافع حیاتی
و از راهحلهای پیشنهادی تا افق دید با هم «اختالف نظر»
دارندودرعینحالهمگینیزتالشمیکنندحرکتخودرا
معطوفبهتحققآرمانهابنمایانند،مارابرآنمیداردکهدر
جستوجویچارچوبهاییبرایسازگارکردنایننیروهاو
بیشینهکردنبهرهعمومیجامعهازاینکشاکشباشیم.در
غیراینصورت،واگراییهایفزایندهکلفرایندساختنظم
مدنیـسیاسینوینرامتأثرخواهدکرد،کارآمدیراکاهش
میدهدومردمرابهسرخوردگیمیکشاند.
اینضرورت،وقتیموردپذیرشقرارمیگیردکهایننیروها
خود دریابند چاشنی عملگرایی ،چیزی از آرمانگرایی
آن ها نمی کاهد ،بلکه راههــای واقعی و جدید بهسوی آن
میگشاید.بهعبارتدیگر،عملگراییمیتواندچشماندازی
«واقعبینانه»برایحرکتبهسویقلههایآرمانیبازکند .
هر یک از نیروهای فکری ـ اجتماعی ـ سیاسی باید بدانند که
نقش آن ها «جزء از کل» است و عبور از وضع موجود به وضع
مطلوب ،فقط با حضور و نقشآفرینی آن ها و تحقق ایدهها و
برنامههای شان محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند ارزش کلیدی
«اجماع» است .این اجماع نه به معنای کاستن از حساسیت در
تطبیقکنشهابامبانینظریاستونهبهمعنایکمرنگکردن
پایبندیها و مرزبندیها بلکه همچون ابــزاری است که بین
نیروهایگوناگونتکاپوگردرمسیر«،همگرایی»ایجادمیکند.
در چنین زمینه آرمانگرایانهای ،جز عملگرایی هیچ راهی
بهسوی اجماع نخواهد بــود و بدیل اجماع نیز احساس
«انسداد» در نظام است؛ یعنی این تلقی که یا هیچیک از
نیروهای سیاسی ـ احتما ًال به دلیل منفعتطلبیهای
متعارض ـ نمیخواهند آرمانهای اصلی مصرح بهعنوان
میثاق ملی را محقق کنند یا آن که به هر دلیل ـ از جمله
مشکالت ساختاری سیاسی ـ توان چنین کاری را ندارند .به
اینترتیب،عدماجماعوبیمیلیراجعبهعملگراییرابایدبا
در«مخاطره»قرارگرفتناصلآرمانهابرابردانست.
شاید نوبت آن رسیده باشد که نه تنها تصویر الزام ًا منفی
اولیه را از عملگرایی کنار بگذاریم ،بلکه بهمثابه راهبردی
اساسی در آرمانخواهی به آن نگریسته و درباره چندوچون
آن بیشتر گفتوگو کنیم.
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