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شماره 5349

سیاست

وقفه موقت در انتشار روزنامه حمایت

روزنامه حمایت در اولین فرصت ممکن ،با رویکردهای تحولی و شکل جدید
و بدیع ،به عرصه مطبوعاتی کشور بازخواهد گشت.
به اطالع تمامی مخاطبیــن و همراهان عزیز و همچنین نخبگان و جامعه
مطبوعاتی کشور میرساند ،اکنون و پس از سالها از انتشار روزنامه حمایت که
مهم تقویت ارتباط اجتماعی و رسانه ای قوه قضائیه با اقشار مختلف
با هدف ِ
مردم و نخبگان ،تاسیس و شروع به فعالیت نمود ،احساس و ادراک می شود
این روزنامه نیز به تناسب رویکردهای تحولی در عدلیه ،از جهات مختلفی
نیازمند تحول و تعالی و تغییر است.
از سوی دیگر روزنامه حمایت مانند بسیاری از رسانه های مکتوب دیگر ،در
طول سالیان گذشته همواره با مشکالت متعدد و نفس گیر اقتصادی و مالی
دســت و پنجه نرم کرده و تنگناهای سختی را پشت سرگذاشته و بر همین
اساس جایگاه آن علیرغم تمام زحمات و تالش های بی شائبه ای که توسط
مدیران و خبرنگاران عزیز آن انجام شده است ،در تراز رسانه همسو و هم وزن
با دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نمی باشد.
از آن جایی که معتقدیم در شــرایط سخت اقتصادی فعلی ،رسانه ها نباید با
بودجه های عمومی و دولتی اداره شوند و باید به مدل ها و روش های مدیریتی
و اقتصادی خودکفا و مستقلی برسند و با توجه به این که بر این باوریم ،رسانه
منسوب به دستگاه قضائی باید متناســب با شرایط عمومی و کلی عدلیه و
فضای رسانه ای کشور قدرت تاثیرگذاری و ارتباط فعال و زنده با مخاطبین
خود را داشته باشد ،روند انتشار این روزنامه را به صورت موقت متوقف کرده و
تالش خواهیم کرد در دوره تعلیق و عدم انتشار ،تمام توان خود را به کار گیریم
تابتوانیم بابرنامهریزیدقیق،روزنامهایبانام،محتوا،رویکردهاوالبتهشکل
و قالب جدید و جذاب را به خوانندگان معزز ،جامعه شریف حقوقی و قضائی
کشــور و اصحاب رسانه تقدیم نماییم  .قابل ذکر است علیرغم این که ،این
تصمیم مدیریتی از چندماه پیش اخذ شده بود اما اجرای آن به دلیل رعایت
تمام جوانب امر و با این مالحظه مهم که موعد قرارداد همکاران عزی ِز شاغل
در روزنامه حمایت به پایان برسد به تعویق افتاد  .اکنون که زمان قرارداد تمام
همکاران و خبرنگاران عزیز به پایان رسیده و هفته گرامیداشت قوه قضائیه را
نیز پشت سرگذاشته ایم ،با استعانت از خداوند متعال و امید به بازگشتی موثر و
مفیداینتصمیماجراییخواهدشدوعالوهبراینکهدرحالحاضرازخدماتو
تخصص تعدادی از همکاران روزنامه حمایت در مرکز رسانه قوه قضائیه بهره
خواهیم برد ،امیدواریم به محض انتشار مجدد روزنامه توفیق داشته باشیم
همکاری مشترک با سایر خبرنگاران و همکاران عزیز را نیز از سر بگیریم.
از مخاطبین و همراهان گرامی که در طول سالیان گذشته همراه و پشتیبان
روزنامه حمایت و باعث دلگرمی تحریریه و مدیریت این رســانه بوده اند و
همچنین از تمام خبرنگارانی که در این روزنامه قلمی زدند و خدمتی کردند،
صمیمانه و متواضعانه تشکر و قدردانی کرده و طلب دعای خیر داریم
درپایانازتمامیمخاطبین،فرهیختگانونخبگان،همکاراندستگاهقضائی
و اصحاب رسانه درخواست داریم نظرات و پیشنهادات خود در خصوص نام
جدید ،محتوا ،رویکردها و شکل و قالب روزنامه را با مرکز رسانه قوه قضائیه
در میان بگذارند .به فضل و توفیق الهی این روزنامه در اولین فرصت ممکن با
رویکردهای تحولی مهمی به عرصه مطبوعاتی و رسانه ای کشور بازخواهد
گشت و تالش خواهد کرد موثرتر از قبل به وظیفه مهم ارتباط میان دستگاه
قضائی و مردم و نخبگان عمل نماید.
مرکز رسانه قوه قضائیه و صاحب امتیاز روزنامه حمایت
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اخبار

مذاکرات دوحه ،ابتکار عمل جمهوری
اسالمی برای حفظ حقوق ملت ایران

مذاکرات دوحه ،ابتکار عمل جمهوری اسالمی برای حفظ حقوق ملت ایران
در اولین روز ،گفتوگوها بر سر موضوعات باقیمانده با «رویکردی فنی و با
جدیت» دنبال شده و فضای حاکم بر مذاکرات با تمرکز بر «ابعاد تخصصی»
هر یک از گروههای مورد گفتگو ،پیگیری شده است.
خبرگزاری میزان – بنا به اعالم نورنیــوز ،دور تازه از مذاکرات رفع تحریمها،
بعدازظهر روز گذشته ،سهشنبه ۷تیرماه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.
شــروع این مرحله از مذاکرات با گفتگوی «علی باقری» مذاکره کننده ارشد
کشورمان و «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کلید
خورد .اطالعات رسیده از اتاق مذاکرات حاکی است؛ در اولین روز ،گفتوگوها
بر سر موضوعات باقی مانده با «رویکردی فنی و با جدیت» دنبال شده است.
بر اساس اینگزارش ،فضای حاکم بر مذاکرات با تمرکز بر «ابعاد تخصصی»
هر یک از گروههای مورد گفتگو پیگیری شده است.
گرچهانریکهمورابهنمایندگی ازاتحادیهاروپانقشهماهنگکنندهمذاکراتو
انتقال دهنده دیدگاههای طرفهای ایرانی و آمریکایی را بر عهده دارد لیکن در
مذاکرات شب گذشته صرفا گفتگوها میان او و علی باقری مذاکره کننده ارشد
جمهوری اسالمی ایران جریان داشته است.
تهران پیشتر اعالم کرده که «هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد
شد» و انریکه مورا پیامهای طرفین را به یکدیگر انتقال میدهد .در حالی که
موضوعات باقیمانده از نظر عددی قابل توجه نیست اما به دلیل تاثیرگذاری
مستقیم آن بر شکلگیری توافق قوی ،پایدار و قابل اتکاء ،موجب ُکند شدن
فرآینددستیابی بهتوافقشدهاست«.حسینامیرعبداللهیان»وزیرامورخارجه
ایرانروزگذشتهبدوناشارهبهموضوعاتیکهدردستورکارمذاکراتاستاظهار
داشت« :خطوط قرمزی که در مذاکرات ترسیم شده در سطح سیاستگذاری و
تصمیمگیریدرکشورمبتنیبرتامینحداکثریمنافعملیاستواینموضوعی
است که نســلهای بعدی در مورد آن قضاوت خواهند کرد ».او خاطرنشان
کرد«:جمهوری اسالمی از خطوط قرمز خود به هیچ وجه عبور نخواهد کرد».
وزیر امور خارجه ایران در عین حال تاکید کرد« :اگر آمریکا نیت جدی داشته
باشد توافق در این دور از مذاکرات در دسترساست ».در پایان روز اول مذاکرات،
هنوز نمیتوان چشماندازی در خصوص «بازه زمانی گفتگوها» مشخص کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

مالقاتهای مردمی رئیس قوه قضاییه در
مسیر احقاق حقوق عامه است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :سفرهای رئیس قوه قضاییه از
جمله اقدامات مثبت در مسیر احقاق حقوق عامه است.
جعفر قادری در گفت و گو با میزان در رابطه با عملکرد رئیس دســتگاه قضا
گفت :حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای ،اشرافیت
کاملی نسبت به مسائل درون قوه ای و ابعاد مختلف مسائل قضایی حاکم بر
کشور دارد .عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مالقات
هایمردمیازجملهاقداماتمثبتحجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهای
درمسیراحقاقحقوقعامهاست ،تصریحکرد :سفرهایرئیسدستگاهقضااز
این جمله اقدامات است .قادری با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه تعامل خوبی با
قوای دیگر دارد ،اضافه کرد :نشست سران قـوا ،مصداق این امر مهم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد :مجلس هم تعامل خوبی با
قوه قضاییه دارد و این تعامالت در آینده وسیع تر خواهد شد.

رئیس جمهور:

دیپلماسی فعال منطقه ای ایران
به ایستگاه عشق آباد رسید

رئیس جمهور گفت :آنچه در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی
دریای خزر مورد بحث قرار خواهد گرفت ،همکاری بین کشورها در حوزه
حمل و نقل ،ترانزیت ،تجارت ،مدیریت منابع زنده دریایی ،محیط زیست
و همچنین مانع شدن از حضور بیگانگان در دریای خزر است که مورد
توافق همه کشورهای ساحلی نیز واقع شده است.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیســی امروز چهارشنبه با بدرقه حجت االسالم
والمسلمین محســن قمی معاون بینالملل دفتر مقام معظم رهبری،
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و جمعــی از اعضای کابینه ،به
منظور شرکت در ششمین اجالس سران کشورهای حاشیه خزر ،تهران
را به مقصد عشق آباد پایتخت ترکمنستان ترک کرد.
رئیس جمهور در این سفر عالوه بر شرکت و سخنرانی در اجالس سران
کشورهای حاشیه خزر ،با روسای جمهور کشورهای حاضر در اجالس
نیز دیدار و گفتوگو خواهد داشت.
آیتاهلل رئیسی پیش از عزیمت به ترکمنستان درباره اهداف سفر به این
ت :این ســفر با دعوت رئیس جمهور محترم کشور دوست و
کشور گف 
برادر ترکمنستان و به منظور شرکت در اجالس سران کشورهای ساحلی
دریای خزر انجام خواهد شد.
رئیس جمهور دریای خزر را میراث و ســرمایه مشترک بین کشورهای
ســاحلی و بیش از  ۲۷۰میلیون جمعیت ســاکن این منطقه ،دانست و
افزود :ما روابط خوبی با کشورهای ساحلی دریای خزر داریم ،اما عالوه
ح آمیز با قصد ارتقای
بر بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و استفاده صل 
امنیت در این دریا ،آنچه در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی
دریای خزر مورد بحث قرار خواهد گرفت ،همکاری بین کشورها در حوزه
حمل و نقل ،ترانزیت ،تجارت ،مدیریت منابع زنده دریایی ،محیط زیست
و همچنین مانع شدن از حضور بیگانگان در دریای خزر است که مورد
توافق همه کشورهای ساحلی نیز واقع شده است.
آیتاهلل رئیسی در ادامه گفت :عالوه بر شرکت در این نشست و گفتگو با
سران کشورهای ساحلی ،گفتگوهای دوجانبه هم در ادامه گفتگوهای
قبلی با رئیس جمهور کشور ترکمنستان خواهیم داشت.
رئیس جمهور با اشــاره به روابط بسیار خوب ایران و ترکمنستان در ۳۰
سال گذشته تصریح کرد :برغم موانعی که کرونا و برخی مسائل دیگر
طی چند ماه گذشته در روابط دو کشور ایجاد کرده بود ،اما امروز شاهدیم
که عالوه بر موضوع ترانزیت و ســوآپ گازی ،تقویت روابط تجاری و
اقتصادی میان دو کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه شاخصها در چند ماه گذشته نشان میدهد
ســطح روابط به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری بین دو کشور
افزایش یافته اســت ،افزود :امیدواریم که این سفر نیز بتواند از جهات

امضای  ۹یادداشت تفاهم و بیانیه مشترک بین ایران و ترکمنستان
در ســفر رئیس جمهور ترکمنســتان به ایران  ۹سند همکاری و بیانیه
مشترک بین ایران و ترکمنستان به امضا رسید.

دیگری در مسائل اقتصادی و تجاری بین دو کشور گشایشی ایجاد کند
و همکاریهای صمیمانهای که بین دو کشور در نقش آفرینی در مسائل
منطقهای و بینالمللی وجود دارد ابعاد وسیعتری پیدا کند.
در ادامه این ســفر رئیس جمهور پیش وارد فرودگاه عشــق آباد شد و
توسط رشــید مردف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امورخارجه مورد
استقبال قرار گرفت.
آیتاهلل رئیســی در اولین بخش از برنامههای خود با «قربانقلی بردی
محمداف» ،رئیس مجلس مصلحت خلق شــورای ملی ترکمنستان
دیدار کرد.
رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به فرارسیدن سیامین سال برقراری
روابط دیپلماتیک بین دو کشور گفت :روابط تهران و عشقآباد با تدابیر
خردمندانه جنابعالی در سالهای گذشته همواره روندی رو به گسترش
داشته است.
آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه دو کشور ظرفیتهای مناسبی برای ارتقای
سطح همکاری با یکدیگر دارند ،اظهار داشت :دولت سیزدهم در عرصه
سیاست خارجی برنامه ویژهای برای توسعه روابط همسایگی دارد و روابط

ایران و ترکمنســتان در همین راستا بر پایه همکاریهای گسترده و بر
اساس اعتماد متقابل به سرعت در حال گسترش است.
قربانقلی «بردی محمداف» رئیس مجلس مصلحت خلق شورای ملی
ترکمنستان نیز در این دیدار با قدردانی از تالشهای دولت ایران در چند
ماه گذشته برای تحکیم و گسترش روابط با این کشور ،تصریح کرد :دو
کشور در عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،تجاری و فرهنگی از اشتراکات و
ظرفیتها فراوانی برخوردارند که زمینه مناسبی را برای افزایش و ارتقای
هر چه بیشتر سطح روابط فراهم کرده است.
رئیس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان خاطرنشان کرد:
ترکمنستان به دنبال گشــودن صفحه جدیدی در روابط با جمهوری
اسالمی ایران است.
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی  ۲۵خردادماه ســال جاری در مجموعه
تاریخی– فرهنگی سعدآباد به شکل رسمی از «سردار بردی محمداف»
رئیس جمهور ترکمنستان استقبال کرد.
این اولین ســفر بردی محمداف به تهران از ابتــدای برعهده گرفتن
مسئولیت ریاست جمهوری ترکمنستان بود.

در اولین روز مذاکرات رفع تحریمها چه گذشت؟
در اولین روز ،گفتوگوها بر ســر موضوعات باقیمانده با «رویکردی
فنی و با جدیت» دنبال شــده و فضای حاکم بــر مذاکرات با تمرکز بر
«ابعاد تخصصی» هر یک از گروههای مورد گفتگو ،پیگیری شده است.
بنا به اعالم نورنیــوز ،دور تازه از مذاکرات رفع تحریمها ،بعدازظهر روز
گذشته ،سهشنبه  ۷تیرماه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.
شروع این مرحله از مذاکرات با گفتگوی «علی باقری» مذاکره کننده
ارشد کشورمان و «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا کلید خورد.
اطالعات رسیده از اتاق مذاکرات حاکی است؛ در اولین روز ،گفتوگوها
بر ســر موضوعات باقی مانده با «رویکردی فنــی و با جدیت» دنبال
شده است.
بر اســاس اینگزارش ،فضای حاکم بر مذاکرات بــا تمرکز بر «ابعاد
تخصصی» هر یک از گروههای مورد گفتگو پیگیری شده است.
گرچه انریکه مورا بــه نمایندگی از اتحادیه اروپا نقش هماهنگ کننده
مذاکرات و انتقال دهنده دیدگاههای طرفهای ایرانی و آمریکایی را بر
عهده دارد لیکن در مذاکرات شب گذشته صرفا گفتگوها میان او و علی
باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران جریان داشته است.
تهران پیشــتر اعالم کرده که «هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام
نخواهد شد» و انریکه مورا پیامهای طرفین را به یکدیگر انتقال میدهد.
در حالی که موضوعات باقیمانده از نظر عددی قابل توجه نیست اما به
دلیل تاثیرگذاری مستقیم آن بر شکلگیری توافق قوی ،پایدار و قابل
اتکاء ،موجب ُکند شدن فرآیند دستیابی به توافق شده است.
«حســین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران روز گذشــته بدون
اشــاره به موضوعاتی که در دســتور کار مذاکرات است اظهار داشت:
«خطوط قرمزی که در مذاکرات ترسیم شده در سطح سیاستگذاری و
تصمیمگیری در کشور مبتنی بر تامین حداکثری منافع ملی است و این
موضوعی است که نسلهای بعدی در مورد آن قضاوت خواهند کرد».
او خاطرنشان کرد«:جمهوری اسالمی از خطوط قرمز خود به هیچ وجه
عبور نخواهد کرد».
وزیر امور خارجه ایران در عین حال تاکید کرد« :اگر آمریکا نیت جدی
داشته باشد توافق در این دور از مذاکرات در دسترس است».
در پایان روز اول مذاکرات ،هنوز نمیتوان چشماندازی در خصوص «بازه
زمانی گفتگوها» مشخص کرد.

حمایت چین از عضویت ایران در «بریکس»
سخنگوی وزارت امورخارجه چین گفت :ما متوجه شــدیم بسیاری کشورها از جمله ایران و
آرژانتین برای پیوستن به بریکس ابراز تمایل کردند .چین به عنوان رئیس دورهای سال جاری،
از روند افزایش عضوپذیری بریکس و گسترش همکاری “بریکس پالس” حمایت میکند.
بریکس (به انگلیسی )BRICS :نام گروهی به رهبری قدرتهای اقتصادی نوظهور است که
از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای
جنوبی تشکیل شدهاست.
در ابتدا نام این گروه «بریک» نام داشت اما پس از پیوستن آفریقای جنوبی ،به بریکس تغییر
نام یافت.
هرچند اعضای گروه بریکس همگی به غیر از روســیه در رده کشــورهای در حال توسعه یا
اقتصادهای در حال ظهور هستند اما عموم ًا به واسطه اقتصادهایی با رشد پرشتاب و فراگیر و
نفوذ تأثیرگذار بر امور جهانی و منطقهای از دیگر کشورها متمایز میشوند.
بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و ۲۸درصد قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد.
در سال  ۲۰۱۲ترکیببندی اسمی تولید ناخالص داخلی این گروه ۱۳٫۶ ،تریلیون دالر آمریکا
است و به همین دلیل میتواند رقیبی قدرتمند برای گروههای مشابه سیاسی  -اقتصادی مانند
گروه  ۷یا گروه  ۲۰باشد.
بهنظر میرسد جنگ اوکراین و خروج روسیه از اتحاد با غرب ،به نقشآفرینی گروه  ۲۰کمک

خواهد کرد .هو جینتائو ،رئیسجمهور چین معتقد اســت که گروه کشورهای عضو بریکس،
حامی و ارتقادهنده وضعیت کشورهای در حال رشد و نیرویی برای حفظ صلح جهان هستند.
ایده شــکلگیری گروهی به نام بریک ،در سال  ۲۰۰۱توسط مؤسسه سرمایهگذاری گلدمن
ساکس ،به منظور پیشبینی وضعیت اقتصادی جهان و قدرتهای برتر آن در نیم قرن آینده
مطرح شــد و جیم اونیل اولین بار نام مخفف این گروه را در سر تیتر یک روزنامه اقتصادی به
کار برد.
در شصت و یکمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد وزرای امور خارجه کشورهای
برزیل ،روسیه ،هند و چین گفتگوهای مقدماتی را آغاز کردند .بعد از این اجالس ،رهبران ارشد
بریک ،در  ۴نشست دیپلماتیک دیگر (یکاترینبورگ ،سائوپائولو ،ژاپن و لندن) به منظور محکم
ساختن پایههای شکلگیری این گروه شرکت کردند.
اولین اجالسیه گروه بریکس در  ۱۶ژوئن  ۲۰۰۹در یکاترینبورگ روسیه با حضور لوئیس ایناسیو
لوال داسیلوا ،دمیتری مدودف ،منموهن سینگ و هو جینتائو به عنوان نمایندگان کشورهای
برزیل ،روسیه ،هند و چین برگزار گردید.
در این اجالســیه کشــورهای عضو بریکس بر موضوعاتی نظیر روشهای بهبود وضعیت
اقتصــادی و اصالح نظام مالی جهان متمرکز گردیدند .همچنین این کشــورها در خصوص
برقراری روابط پولی و تجاری نزدیک با یکدیگر و ایفای نقش مؤثر و بیشتر در امور اقتصادی
جهان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به دنبال نشست یکاترینبورگ ،رهبران کشورهای بریکس هشدار دادند که باید در نظام مالی
جهان اصالحاتی صورت بگیرد تا بتواند به یک نظام کارا ،مطمئن و باثبات تبدیل شــود .هر
چند این کشــورها منتقد ســلطه دالر آمریکایی در نظام رایج ارزی نیستند (موردی که سابق ًا
روســیه نسبت به آن انتقاد کرده بود) اما در این نشست نگرانی خود را نسبت به کاهش ارزش
دالر ابراز کردند.
در  ۲۱مارس  ۲۰۱۱چهارمین اجالسیه گروه بریکس در دهلی نو برگزار گردید .افزایش مبادالت
تجاری با یکدیگر ،همکاری ارزی ،کاهش وابســتگی به اروپا و ایاالت متحده آمریکا و طرح
تأسیس بانک توسعه جنوب-جنوب از موضوعات مطرح شده در این اجالسیه بود.
ایران همواره تالش بســیاری برای عضویت در بریکس کرده اســت .عضویت در این گروه
میتواند اقتصاد ایران را در برابر فشار تحریمها مقاوم کند.
در ژوئن  ۲۰۲۲جمهوری خلق چین با دعوت از ابراهیم رئیســی ،رئیس جمهور ایران ،برای
اشتراک دیدگاهش در خصوص بریکس دعوت به عمل آورد ،در این اجالس رئیس جمهوری
ایران وعده حمایت کامل از بریکس و تمام اعضای آن در زمینه ســوخت ،انرژی ،ترانزیت و
نیروی انسانی آموزشدیده را داد.
پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه وقت ،در نامهای رسمی ،خواستار حمایت
جمهوری هند برای عضویت ایران در بریکس شــد .حاال گفته میشود زمینه برای عضویت
ایران در این اتحاد آماده شده و این میتواند گام مهمی برای رشد اقتصاد کشورمان باشد.

آیتاهلل جنتی :راه شهید بهشتی ادامه خواهد داشت
آیتاهلل جنتی گفت :دشمنان در طول تاریخ تحمل انسانهای چون امام
حسین(ع) و به تبع ایشان ،شاگردان اسالم ناب محمدی همچون شهید
بهشتی را نداشتند و فکر میکردند با به شهادت رساندن این بزرگواران
به اهداف خود میرسند اما سخت در اشتباه بودند چراکه با شهادت آنها
اسالم و انقالب حفظ شد و راهشان تا قیام و قیامت ادامه خواهد داشت.
دبیر شورای نگهبان گفت :دشمنان هرگز تحمل انسانهای شاخصی
چون امام حسین(ع) و به تبع ایشان ،شاگردان اسالم ناب همچون شهید
بهشتی را نداشتند و آنها را مانع اهداف شوم خود میدیدند از این رو فکر
میکردند با به شهادت رساندن این بزرگواران به اهداف خود میرسند

اما سخت در اشتباه بودند چراکه با شهادت آنها اسالم و انقالب حفظ شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شــورای نگهبان ،آیت اهلل جنتی دبیر
شورای نگهبان صبح چهارشــنبه ( ۸تیرماه  )۱۴۰۱در جلسه این شورا
ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت امام جواد (ع) گفت :از
خداوند بــزرگ میخواهیم توفیق پیروی از ائمه بزرگوار را به ما عنایت
فرماید تا بتوانیم در شرایط مختلف ،وظیفه خود در جبهه حق که همان
راه و روش ائمه است ،را به درستی انجام دهیم.
وی در ادامه به تبیین گوشــهای از فضائل و ویژگیهای امام جواد(ع)
اشــاره و تصریح کرد :امامت حضرت امام جواد (ع) در دوران کودکی

پاکسازی کامل مناطق غربی کشور
از مین و گلولههای عملنکرده
معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش با اشاره به پاکسازی کامل مناطق
غربی کشــور از مین و گلولههای عمل نکرده ،گفت :مناطق فکه و
طالئیه آماده انجام طرحهای ملی هستند .بنا به اعالم روابط عمومی
ارتش ،امیر سرتیپ دوم میسر ارجمندی با اشاره به فعالیتهای صورت
گرفته در راستای پاکسازی مناطق آلوده به مین اظهار داشت :چهار
میلیون و  ۲۰۰هزار هکتار از مناطق غربی کشور آلوده به مین بود که
بخشی وسیعی از آن طی سالهای گذشته پاکسازی شده و مناطق
صعبالعبور و تاالبهایی در این مناطق باقی مانده بودند که بحمدهلل
با حضور قرارگاه مینزدایی نیروی زمینی ،این مناطق نیز با موفقیت

پاکسازی شد .وی با اشاره به اینکه اکنون مناطق فکه و طالئیه آماده
اجرای طرحهای ملی و عمرانی هستند ،افزود :آخرین مأموریت ما در
فکه بود که با همت فرزندان این مرز و بوم ،کار پاکسازی این منطقه
نیز هفته گذشته به اتمام رسید و فضای منطقه آماده بهرهبرداری در
عرصه اقتصادی شده است .معاون مهندسی نیروی زمینی اتش با بیان
اینکه نیروهای ما همچنان در منطقه مستقر هستند ،گفت :تاکنون
هزاران گلوله و مین در این مناطق کشف و خنثی شدهاند ،اما به جهت
اینکه نقشه مینگذاری این مناطق در دسترس ما نیست به هر حال ۲
درصد امکان وجود مین در برخی از این مناطق وجود دارد.

آزمــون بزرگی برای جامعه اســامی بود که برخــی از خواص از این
آزمون سربلند بیرون نیامدند و برخی دیگر بصیرتشان در این آزمون
آشکار شــد و عاقبت به خیر شدند .آیت اهلل جنتی با بیان اینکه مبارزه با
انحرافات اعتقادی و فرقهای که در زمان آن حضرت به وجود آمده بود،
از ویژگیهای بارز امام جواد(ع) اســت ،تاکید کرد :ایشان همچنین به
ما آموختند راه خنثیکردن ترفندهای ریاکارانه دشمنانی مانند مامون
عباسی ،ایجاد بصیرت و هوشیاری در مردم است .وی در ادامه سخنان
خود با اشاره به پشت سر گذاشــتن  ۷تیرماه سالروز شهادت مظلومانه
شهید آیت اهلل دکتر بهشــتی و  ۷۲تن از یارانش در انفجار دفتر حزب

حمله سایبری به سرورهای
شرکت اطالعات دیجیتال رژیم صهیونیستی
ســرورهای وب ســایت یک شــرکت اطالعات دیجیتــال رژیم
صهیونیستی هدف حمله سایبری قرار گرفت.
سرورهای وب ســایت شــرکت اطالعات دیجیتال صهیونیستی
 Cellebriteتحــت حملــه ســایبری از خــاک عــراق
قرار گرفتند.
به گزارش «المیادین» ،یک گروه عراقی مسئولیت حمله سایبری
که این وب سایت شرکت اطالعات دیجیتال رژیم صهیونیستی را
هدف قرار داد ،بر عهده گرفت.
بر اساس گزارشها ،ابزارهای نرم افزاری این شرکت اغلب توسط

جلسه تخصصی ساخت هواپیمای مسافربری برگزار شد
جلســه تخصصی و هماندیشی پروژه ســاخت هواپیمای مسافربری
توســط وزارت دفاع ،با حضور مدیر عامل سازمان صنایع هوایی و دبیر
ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
بنا به اعالم وزارت دفاع ،جلســه تخصصی و هماندیشی پروژه ساخت
هواپیمای مسافربری توســط وزارت دفاع ،با حضور امیر سرتیپ دوم
«افشین خواجهفرد» مدیر عامل ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع،
«منوچهر منطقی» دبیر ســتاد توســعه فناوریهای فضایی و حمل و
نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و «سیدحسن

قدسیپور» رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر در این دانشگاه برگزار شد.
امیر خواجهفرد در این جلسه که در پی دستور رئیس جمهور و همچنین
ابالغ دســتور وی توســط وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح به
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با محوریت اولویت ساخت هواپیمای
مسافربری بومی برگزار شد ،اظهار داشت :ما از دانشگاه توقع پیشروی و
پیشرویی در این پروژه را داریم تا انشاءاهلل با تشریک مساعی و استفاده از
ظرفیتهای علمی بتوانیم در پیشبرد عملی ساخت این هواپیما گامهای
اساســی برداریم .مدیر عامل صنایع هوایی در این جلسه که جمعی از
متخصصان عرصه هوافضا نیز حضور داشتند ،افزود :دانشگاه به واسطه

جمهوری اسالمی در ســال  ،۱۳۶۰خاطرنشان کرد :شهادت آیت اهلل
بهشتی و یارانش توسط منافقین تروریست اگرچه مایه تاسف بود ،اما
موجب آبیاری درخت تنومند انقالب اسالمی شد .وی گفت :دشمنان
در طول تاریخ اسالم و همچنین تاریخ انقالب ،هرگز تحمل انسانهای
شــاخصی چون امام حسین(ع) و به تبع ایشــان ،شاگردان اسالم ناب
محمدی همچون شهید بهشتی را نداشتند و آنها را مانع اهداف شوم خود
میدیدند از این رو فکر میکردند با به شهادت رساندن این بزرگواران
به اهداف خود میرسند اما سخت در اشتباه بودند چراکه با شهادت آنها
اسالم و انقالب حفظ شد و راهشان تا قیام و قیامت ادامه خواهد داشت.

مشارکت در انجام این طرح راهبردی ملی برای انجام پروژههای نسل
آینده و منحصر به فرد در سطح بینالمللی آماده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :کســانی که در این پروژه مشارکت میکنند ،باید
اعتقاد راسخ و باور قلبی به توانایی ساخت یکی از بهترین هواپیماهای
مسافربری  ۷۲نفره را داشته باشند.
امیر خواجهفرد تصریــح کرد :این افق ،تضمینکننــده کیفیت آینده
این محصول خواهد بود که البته در راســتای انجام این طرح در سطح
بینالمللی از کشــورهای دوســت و همراه کمک و مشارکت خواهیم
گرفت.

مجریان قانون و آژانس های امنیتی کشــورهای غربی اســتفاده
میشود.
این حمله ســایبری در حالی انجام شــده که آژانس امنیت داخلی
رژیم صهیونیســتی نیز به تازگی در گزارشــی نســبت به افزایش
حمالت ســایبری در زمــان انتخابات آتــی در اراضی اشــغالی
هشدار داد.
همچنین طی ماههای اخیر وبســایتها و نهادهای حیاتی رژیم
صهیونیســتی در موارد متعدد هدف حمالت سایبری قرار گرفته و
اطالعات بسیاری از آنها به بیرون درز یافته است.

