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به نظر می رســد این روزها آلبانی 

به عنوان بخشــی از ســناریوی گزارش
فضاسازی علیه جمهوری اسالمی 
ایران درحال نقش  آفرینی اســت؛ سناریویی که 
می کوشد در حساس ترین موقعیت مذاکرات رفع 
تحریم ها شــرایط را بــرای افزایش فشــارهای 

بین المللی بر تهران بیش از پیش مهیا کند.
به گزارش همشــهری، ماجرا از جایی آغاز شــد 
که ادی راما، نخست وزیر آلبانی، روز چهارشنبه 
گذشته، طی اقدامی سؤال برانگیز، درجریان یک 
ســخنرانی ویدئویی، بدون ارائه هیچ گونه سند 
و دلیــل قانع کننده ای، جمهوری اســالمی را به 
حمالت سایبری علیه زیرساخت های این کشور 
متهم و قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران را 

اعالم کرد.
نخست وزیر آلبانی در اظهارات خود، سفارتخانه 
جمهوری اســالمی در تیرانا را به »هک گسترده 
شبکه رایانه ای دولت در 15ژوئیه« متهم و اعالم 
کرد دیپلمات های ایرانی برای ترک این کشــور 
24ســاعت فرصت دارند . اتهام زنی آلبانی اما با 
واکنش تهران مواجه شــد و وزارت امورخارجه 
ایران با صــدور بیانیه ای، ادعاهای مطرح شــده 
ازسوی تیرانا را رد کرد و تصمیم این کشور برای 
قطع روابط سیاسی با کشورمان براساس چنین 
ادعا های بی پایه ای را »اقدامی نســنجیده و فاقد 

دوراندیشی در روابط بین المللی« دانست.
وزارت امورخارجه ایران در این بیانیه ضمن اشاره 
به مواضــع اصولی جمهوری اســالمی در زمینه 
فضای سایبری در مجامع چندجانبه و بین المللی 
در راســتای تدوین ضوابــط و قاعده مندکردن 
این حــوزه، تأکیــد کرد کــه ایــران، به عنوان 
یکی از کشــورهای هدف حمالت ســایبری به 
زیرســاخت های حیاتی خود، هرگونه استفاده 
از فضای ســایبری به مثابه ابزاری برای حمله به 
زیرساخت های حیاتی سایر کشورها را مردود و 

محکوم می شمارد.
در بیانیه وزارت امورخارجه همچنین تأکید شد 
که نوع اقدام و نقش  آفرینــی طرف های ثالث در 
ساخته و پرداخته کردن این ادعاها علیه جمهوری 
اسالمی، نشــانگر اعمال نفوذ کشورهای حامی 
تروریسم و فتنه آفرین در این زمینه است؛ »صدور 
فوری بیانیه دولت آمریکا و همچنین اســتقبال 
رسانه های صهیونیستی از این تصمیم، از وجود 
برنامه ای از پیش طراحی شــده برای فضاسازی 
سیاسی علیه جمهوری اســالمی ایران حکایت 

دارد.«

حمایتازتروریستها
طرح چنین ادعاهایی ازســوی آلبانی در شرایطی 
است که این کشور از ســال2013 به مأمنی برای 
گروهک تروریســتی منافقین تبدیل شده اســت؛ 
موضوعی که زمینه ساز به ســردی گراییدن روابط 
2کشور شد و مناســبات دوجانبه را تحت تأثیر قرار 
داد. روند کاهش روابط در ســال1397 که آلبانی 
غالمحســین محمدنیا، ســفیر ایران در این کشور 
را با اتهام واهی »به خطر انداختن امنیت کشــور« 
اخراج کرد، به اوج خود رسید و از آن زمان سفارت 
جمهوری اســالمی در آلبانی در سطح »کاردار« به 
فعالیت خود ادامه می داد. گروهک منافقین بعد از 
اخراج از عراق و تخلیــه کمپ لیبرتی، با هماهنگی 
آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو به تیرانا مهاجرت 
کردنــد و اقدام  های خرابکارانه خــود علیه ایران را 
از این کشــور پی گرفتند. برگــزاری اجالس های 
ساالنه این گروهک با حمایت دولت آلبانی و حضور 
سیاســتمداران آمریکایی و اروپایی نمود دیگری از 
اقدام  های خرابکارانه منافقین در تیرانا محســوب 

می شود.

یکسناریویآمریکایی
در این میان همانگونه که انتظار می رفت، موج سواری 
آمریکایی ها از نخستین ساعت های پس از سخنان 
نخســت وزیر آلبانی آغاز شد و ســخنگوی شورای 
امنیت ملــی آمریکا طــی بیانیه ای اعــالم کرد که 
واشــنگتن بــه درخواســت ادی راما، »بــه روند 
پاسخگو کردن ایران به این حادثه سایبری بی سابقه« 
می پیوندد. آدرین واتسون در این بیانیه تأکید کرد که 

آمریکا اقدام های بیشتری را انجام خواهد داد تا ایران 
را »در قبال اقدام هایی کــه امنیت متحدان ایاالت 
متحده را تهدید می کند و اقدامات مشکل ســاز«، 

پاسخگو کند.
وی در ایــن بیانیه به همکاری آمریــکا با آلبانی در 
این زمینه نیز اشــاره کرد و گفت که »دولت آمریکا 
طی هفته ها، در کنار شرکای بخش خصوصی برای 
حمایت از تالش  های آلبانی باهدف کاهش، بازیابی 
و بررســی حمله ســایبری 15ژوئیه که داده های 
دولتی را از بین برد و خدمات دولت به مردم را مختل 
کرد، همکاری داشته اســت.« از سوی دیگر مشاور 
امنیت ملی آمریکا نیز در گفت وگو با نخســت وزیر 
آلبانی در این باره، حمایت واشنگتن را از »متحد خود 
در ناتو« اعالم کرد. جیک سالیوان در این گفت وگو 
تأکید کرد که کاخ ســفید به همکاری با آلبانی در 

زمینه »امنیت سایبری« ادامه خواهد داد.
موضع گیری  مقام هــای آمریکایــی در این زمینه 
حکایت از آن دارد که آلبانــی در هماهنگی کامل 
با واشــنگتن درحال نقش آفرینی در این سناریوی 
ضدایرانی اســت که ادعای حمله ســایبری ایران 
به زیرســاخت های این کشــور نیز طرحی از پیش 
طراحی شده برای فضاسازی جدید بین المللی علیه 

جمهوری اسالمی است.

نقضحقوقدیپلماتیکایراندرتیرانا
در چنین شــرایطی اما جنجال سازی ها علیه ایران 
پایان نیافت و یــک روز پس از اعــالم قطع روابط 
دیپلماتیک ازسوی نخست وزیر آلبانی، پلیس این 
کشور با ورود به ســفارت ایران در تیرانا، مصونیت 

دیپلماتیک ســفارتخانه جمهوری اسالمی را زیرپا 
گذاشت؛ اقدامی برخالف عرف و قوانین بین المللی 
که نقض کننده مســئولیت تیرانــا در حفاظت از 
ســاختمان، اموال، کارکنــان و دیپلمات های یک 
ســفارتخانه خارجی به حســاب می آید. این اقدام 
غیرقانونی پلیس آلبانی، واکنش تهران را به همراه 
داشت و سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با بیان 
اینکه این اقدام »رفتاری مغایر با حقوق بین الملل و 
کنوانسیون وین راجع به حقوق دیپلماتیک بوده« و 
مسئولیت های ناشی از نقض آن برعهده دولت آلبانی 
است، مراتب نگرانی کشورمان در این زمینه را اعالم 
کرد. نمایندگی دائم جمهوری اسالمی در سازمان 
ملل متحد هم طی نامه ای به نمایندگی دائم آلبانی 
نزد این سازمان، اقدام های خشونت آمیز دولت این 
کشور علیه اماکن دیپلماتیک و کنسولی جمهوری 
اسالمی ایران را محکوم کرد. در این نامه که رونوشتی 
از آن برای آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل 
متحد نیز ارسال شده، آمده است: »ایران همه اعمال 
خشــونت آمیز علیه اماکن دیپلماتیک و کنسولی 
خود در تیرانا در تاریخ 17شــهریورماه سال جاری 
)۸سپتامبر2022( توسط نیروهای پلیس آلبانی و 
ورود به اماکن دیپلماتیک ایران بدون اجازه مقام های 
ذی صالح ایرانی را به شدت محکوم می کند.« در ادامه 
این نامه تأکید شده است که »ایران از دولت آلبانی 
می خواهد همه اصول و قواعد حقوق بین الملل حاکم 
بر روابــط دیپلماتیک و کنســولی و قطعنامه های 
مجمع عمومی سازمان ملل، ازجمله موارد مربوط به 
غیرقابل تعرض بودن، مصون بودن و به ویژه حفاظت، 
امنیت و ایمنی اماکن دیپلماتیک و کنسولی را به جد 

رعایت و اجرا کند.«

هشداردربارهاقدامهایتحریکآمیز
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی در سازمان 
ملل متحد هم در نامه ای به دبیرکل این ســازمان با 
بیان اینکه »ایران به عنــوان یکی از اهداف حمالت 
سایبری، ادعاهای آلبانی را ســاختگی و بی اساس 
می داند«، نســبت به هرگونه اقدام تحریک آمیز و 
غیرموجهی که زیرپوشش ادعاهای بی اساس انجام 
می شود، هشدار داد. سعید ایروانی در این نامه تأکید 
کرده است که ایران هرگونه انتساب حمله سایبری 
ادعایی به زیرســاخت های آلبانــی را قاطعانه رد و 
محکوم می کند؛ در نتیجــه، اتهام هایی که به ایران 
وارد شده است، کامال بی اســاس بوده و رد می شود؛ 
»اینگونه ادعاهای ســاختگی و کذب، تنها با جعل 
و فرضیــات طرح شــده با اهداف سیاســی مطرح 

شده است.« 

آلبانی؛ مجری سناریوی ضدایرانی
موج سواری آمریکا و رسانه  های صهیونیستی بر اقدام آلبانی، از وجود برنامه ای برای فضاسازی علیه ایران حکایت دارد

تحولساختاریدولت
درمبارزهبافساد

دولت سیزدهم برای تحقق وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی 
از درون قوه مجریه برخی تغییرات ملموس در شــیوه ها و 
سازوکارهای نظارتی نهاد ریاســت جمهوری را ایجاد کرده 
است. سیدابراهیم رئیسی با تجربه مسئولیت قضایی خود، 
طی یک سال گذشته اقدام به فعال ساختن دفتر بازرسی ویژه 
رئیس جمهور کرد. فعالیت های این دفتر به تدریج جایگزین 
جلسات پرحرف  و حدیث ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در 

ادوار مختلف ریاست جمهوری شده است.
رؤسای قوه قضاییه نسبت به اهمیت پیشگیری از مفاسد در 
دولت های مختلف تأکید داشته اند. مسدود کردن سرچشمه 
مفاسد جلوی سرازیر شــدن آنها به نهاد قضایی را می گیرد 
و اعتماد عمومــی نیز با کاهش پرونده های مطرح مفاســد 
اقتصادی بهبود پیدا می کند. ســیدابراهیم رئیسی آبان ماه 
سال1400، حسن درویشیان را به عنوان رئیس دفتر بازرسی 

ویژه رئیس جمهور منصوب کرد.
افشا و بازداشت بازرس ویژه وزیر راه به علت برخی اتهامات 
مالی و ارتشــا برای نخســتین بار نقش ویژه دفتر بازرسی 
رئیس جمهور در پیشــگیری از مفاســد اقتصادی در قوه 
مجریه را آشکار کرد؛ ضابط قضایی نیز در این پرونده وزارت 
اطالعات بود. در اتفاقی کم سابقه نظارت بر مفاسد از درون 

خود دولت آغاز شد.
نقش پررنگ و چشمگیر دفتر بازرسی دستگاه قضایی، شاید 
باعث شد تا رئیسی ماموریت اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
در دولت را نیز بر دوش دفتر بازرسی قرار دهد. رئیس دولت 
سیزدهم به دنبال مشابهت سازی این سازوکار در نهاد اجرایی 
برآمد و این تصمیم او حداقل 2تفاوت اساسی با ادوار سابق 

ریاست جمهوری داشته است.
سازوکار بوروکراتیک ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
همه دوره های ریاســت جمهوری انتقادات محوری زیادی 
را نسبت به ناکارآمدی و سکون چنین تشکیالتی برانگیخته 
است. رئیسی تصمیم گرفته ماموریت ویژه مبارزه با مفاسد 
اقتصادی را در قالب یک سازوکار پویاتر و چابک تر دنبال کند. 
دفتر بازرسی رئیس جمهور مستقیما زیرنظر فرد امین و مورد 
اعتماد رئیس جمهور اداره می شود و از الگوی شرکت سهامی 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیروی نمی کند. بازرس ویژه 
رئیس جمهور به طور مستقیم بر گزارش تخلفات دستگاه های 

مختلف و وزارتخانه ها نظارت می کند.
دومین تأثیــر انتخــاب رئیســی، جلوگیــری از تعارض 
منافع در برخورد با مفاســد اقتصادی بوده اســت. در ادوار 
ریاست جمهوری، ریاست ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
برعهده معاون اول رئیس جمهور بوده است. در دولت سابق 
همزمان با مسئولیت اسحاق جهانگیری در این سمت، برادر 
او به  علت برخی اتهامات مالی از سوی قوه قضاییه محکوم شد 
و بهمن ماه 1399اعالم شد او به 2سال حبس و جریمه مالی 
محکوم شده است. در دولت محمود احمدی نژاد، محمدرضا 
رحیمی معاون اول او این مســئولیت را برعهده داشت که 
پس از پایان مســئولیت به علت برخی فسادهای اقتصادی 

به زندان افتاد.

تعارضمنافعدرمبارزهبافساد
عضویت همزمان مدیران مختلف دولتی، قضایی و نمایندگان 
مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درنهایت به طرح 
برخی انتقادات کالن در مبارزه با مفاســد اقتصادی خاتمه 
پیدا می کرد و مصداق روشن و چشمگیری در برگزاری این 
جلسات نداشت. دبیرخانه ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
نیــز در دوره های مختلف به علــت ماموریت های نه چندان 
واضح ســتاد، تقریبا به صندوقچه محرمانــه ای از تخلفات 
مدیران بدون برخــورد و پیگیری های بعدی تبدیل شــد. 
این اطالعات گاها از سوی دولت های سابق برای گروکشی 
از جریانات مخالف به کار آمدند و دخل و ربطی به مفاســد 
اقتصادی نداشتند. حسن درویشیان همزمان با مسئولیت 
رئیســی به عنوان رئیس جمهور از قوه قضاییه به دولت آمد. 
رئیسی با انتخاب او خارج از مجموعه دولت به استقالل دفتر 
بازرسی رئیس جمهور کمک کرد. سابقه مسئولیت درویشیان 
به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور باعث می شد تا او 
با آشنایی نسبی از مجاری تخلفات اجرایی، این بار نظارت را 

از خود نهاد ریاست جمهوری آغاز کند.
او اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در طول تاریخ 
انقالب هیچ رئیس جمهوری نماینده ویــژه در امر مبارزه با 
فساد نداشته است، در تشــریح ماموریت هایی که در هیأت 
وزیران بــه تصویب رســیده، گفت: یکی از ایــن مصوبه ها 
جلوگیری از تعارض منافع است، یکی دیگر از این ماموریت ها 
پیگیری ارتقای سالمت اداری است، دیگری پیگیری اجرای 
نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است. درویشیان با بیان 
اینکه بعد از تصویب نامه هیأت وزیــران حکم بنده را صادر 
کردند، گفت: در این حکم 12 ماموریت متفاوت و سنگین 
به بازرسی ویژه محول شد که یکی از مهم ترین آنها پیگیری 

نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است.
درویشــیان با تأکید بر اینکه یکی از دالیل بروز فســاد در 
دستگاه های اجرایی عدم شفافیت کارکردها و فعالیت های 
دستگاه های اجرایی اســت، افزود: »شخص رئیس جمهور  
تأکید ویژه ای روی این مسئله داشــت که یک نمونه آن در 
شرکت های دولتی اســت که قانون انتشار آزاد و دسترسی 
آزاد به اطالعات برای عموم مردم و دستگاه های ناظر است و 

این مسئله به جد پیگیری شد.« 

تعطیلی 6ماهه جلسات ستاد
آخرینگزارشهاازفعالیتستادمبارزهبامفاسداقتصادی
بهزمستانسالگذشتهبرمیگرددویکی،دوجلسهبه
ریاستمحمدمخبردرفاصلهدیتااسفندسالگذشته
برگزارشد.طی6ماهگذشتهگزارشیدربارهفعالیتستاد
منتشرنشدهاست.اینستاددردولتحسنروحانینیزبا
تعطیلیهایطوالنیمواجهبود.رئیسیآبان1400بههنگام
انتصابدرویشــیانگفتهبود:»دفتربازرســیویژه
رئیسجمهورازگذشتهفعالیتداشتهوتفاوتسازوکار
جدیدایناســتکهتصمیمگرفتیمدرراستایاجرای
نقشهملیمقابلهوپیشگیریازفساد،ایندفترباهمکاری
معاونتحقوقیریاستجمهوریبهشکلیمؤثرتردرزمینه

مبارزهبافسادفعالیتکند.«

جلوههایازهمگرایی2ملت
و2دولتدراربعینحسینی

عواطف مشــترک فرهنگی 2ملت ایران و عراق، مشقت 
حضور جمعیت میلیونی زائــران حاضر در عتبات عالیات 
کربال، نجف، ســامرا و کاظمین را به جلوه های همگرایی 

مردم 2کشور در اربعین حسینی مبدل کرده است. 
مواکب ایرانی و عراقی حداکثر تالش خود را برای بهبود 
حال زائران گرمازده به کار بســته اند و در کنار آن سکنه 
عراق، پذیرایی و اسکان بدون چشمداشت از زائران دارند. 
همزمان متولیان عتبات علویه، حسینیه و عباسیه در نجف 
و کربال حداکثر ظرفیت های جوار حرمین را برای استقرار 
زائران فعال کرده اند. اعتاب مقدس سامرا و کاظمین نیز 
کاستی های اداری و دولتی برگزاری مراسم اربعین امسال 
را با مهمان نوازی ویژه خود و صحنه های نوع دوستی و علقه 
مردم ایران و عراق با یکدیگر رقم زده اند. براساس آخرین 
آمارها تاکنون قریب به 2.5میلیون ویزای اربعین حسینی 

برای زائران ایرانی صادر شده است.
معاون اول رئیس جمهور  نیز در بازدید از مرز شــلمچه با 
اشاره به حل مشکل ســهمیه بندی مرزها با درخواست از 
طرف عراقی برای افزایش ظرفیت فرودگاه ها، گفت: فرایند 
کنترل گذرنامه با سرعت و بدون معطلی در مرزها انجام 

می شود و امکان تردد با خودروهای شخصی فراهم شد.
محمد مخبر افزود: شخص رئیس جمهور نیز دغدغه جدی 
نسبت به برگزاری مطلوب مراسم اربعین دارد و دولت تمام 
توان خود را در دیپلماسی و مذاکره با عراق به کار گرفته 
و از طرف عراقی خواسته ایم ظرفیت پذیرش فرودگاه ها 

را افزایش دهد.

رنجتحریمهابهروایتگزارشگرویژه
گزارشگر ویژه ســازمان ملل در موضوع »آثار منفی اقدام های 
قهرآمیز یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشــر« در گفت وگو با 
مجله سوئیســی »فوکوس« تأکید کرد ایران کشوری است که 
از تحریم های بسیار جدی آمریکا و برخی کشورهای دیگر رنج 

می برد.
آلنا دوهان اردیبهشت ماه ســال جاری طی یک سفر 10روزه به 
ایران آمد و فهرست بلندباالیی از نقض حقوق بشر علیه ملت ایران 
فراهم کرد؛  نقض حقوقی که براثــر تحریم های ظالمانه آمریکا 
به وقوع پیوسته است. گزارش دوهان اما با واکنش برخی رسانه ها 
و مقام های غربی مواجه شد؛ چراکه او  نخستین نماینده رسمی 
سازمان ملل در ایران است که به آثار ضدحقوق بشری تحریم های 
غربی اذعان دارد و برای آنها مستنداتی نیز جمع آوری کرده است.
وی در این گفت وگو با اشاره به اینکه تحریم ها تأثیر قابل توجهی 
بر نظام سالمت ایران داشته است، گفت: من در ایران با بیماران 
اورژانســی و افرادی که از بیماری های ژنتیک و ســرطان رنج 
می بردند، صحبت کردم ؛ نتیجه این بود که داروهای مناســب 
در دسترس نیست. دوهان درباره ارتباط کمبود دارو با تحریم ها 
گفت: پس از اعمال تحریم ها، ایران تا حد زیادی دسترســی به 
مواد خام را از دست داد یا در تحویل مواداولیه با کیفیت مناسب 
با موانعی مواجه شد. وی همچنین انتقال پول و عملیات تحویل 
را 2مشکل اصلی ایران برای تامین دارو دانست و ادامه داد: من 
با برخی انجمن های بشردوستانه صحبت کرده ام، ما اسنادی را 
دیده ایم که به وضوح نشان می دهد آنها نمی خواهند دارو را به 

ایران بفروشند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل به مانع تراشی در مسیر کار خود نیز 
اشاره کرد و گفت: برخی سازمان های غیردولتی خارج از ایران 
به من تهمت زدند. وقتی از ایران برگشــتم بدگویی ها به حدی 
بود که به دفتر کمیســاریای عالی میشل باچله در مورد پرونده 

اطالع دادم. 

ادعاهایجدیدتروئیکای
اروپاییدربارهمذاکرات

3کشور اروپایی عضو برجام دیروز با صدور بیانیه ای، 
ادعاهای خود درباره مذاکرات هســته ای با ایران را 
تکرار و بار دیگر تالش کردند تــوپ مذاکرات را به 
زمین جمهوری اسالمی بیندازند. به گزارش فارس، 
در بیانیه آلمان، فرانســه و انگلیس آمده است: »ما 
در کنار دیگر اعضای این توافق و آمریکا از ماه آوریل 
2021 با حســن نیت با ایران دربــاره احیا و اجرای 
برجام مذاکره کردیم. اوایل ماه آگوســت بعد از یک 
ســال ونیم مذاکره، هماهنگ کننده برجام متونی را 
ارائه کرد که بازگشــت ایران به پایبندی به تعهدات 
برجامی و بازگشت آمریکا به توافق را میسر می کند. 
دراین بسته نهایی، هماهنگ کننده تغییراتی ایجاد 
کرد که ما را به متن های انعطاف پذیری قابل انجام 
رساند. متأسفانه انتخاب ایران این بود که این فرصت 
حیاتی دیپلماتیک را مغتنم نشمارد. ایران در عوض به 
تداوم برنامه هسته ای خود فراتر از توجیه غیرنظامی 
ملموس ادامــه داد.« این سه کشــور همچنین ادعا 
کردند: »هنگامی که درحال نزدیک تر شدن به یک 
توافق بودیم، ایران مســائل جداگانه ای را دوباره باز 
کرد که به تعهدات الزام آور قانونی تحت معاهده منع 
گسترش سالح های اتمی )NPT( و توافق پادمانی 
انجام شده با آژانس مربوط است. این درخواست اخیر 
تردیدهایی جدی در قصد و تعهد ایران برای رسیدن 
به نتیجه موفقیت آمیز درباره برجام ایجاد کرده است. 
موضع ایران با تعهدات الزام آور قانونی در تناقض بوده 

و چشم انداز احیای برجام را تضعیف می کند.«

دیپلماسی عمومی

سیاست خارجی

برجام

دولت

حمایت عربستان و ناتو از ادعاهای آلبانی 
طرحادعاهایساختگیازسویآلبانیعلیهجمهوریاسالمیدرشرایطیاستکهفضاسازیگسترده
رسانههایصهیونیستیوحمایتآمریکا،ناتووالبتهعربستانازاینادعاها،ازاجراییکسناریوی
سیاسیعلیهایرانحکایتدارد.برهمیناساسهمبودکهعربستانسعودیدراقدامیسؤالبرانگیز،
ازاقدامهایانجامشدهازسویآلبانیعلیهجمهوریاسالمیحمایتکرد.وزارتامورخارجهسعودی
دربیانیهایاعالمکردکهاینکشوربر»حمایتوهمبستگیخودباجمهوریآلبانیدراقداماتیکه
تیرانابرایمحافظتازامنیتسایبریخوداتخاذکردهاست«،تأکیدمیکند.ازسویدیگرسازمان
پیمانآتالنتیکشمالی)ناتو(همباصدوربیانیهایاتهامهایبیپایهواساسعلیهایراندربارهحمله
سایبریبهآلبانیراتکرارکرد.دربیانیهاینسازمانآمدهاست:»مابهشدتاینگونهفعالیتهایمخرب
سایبریراکهبرایبیثباتکردنوضربهبهامنیتیکمتحدومختلکردنزندگیروزمرهشهروندان
طراحیشدهاست،محکوممیکنیم.«بیانیهضدایرانیناتواماباواکنشسفارتجمهوریاسالمیدر
بروکسلمواجهشد؛»اینسازمانواعضایشبهجایانتساباتهامهایبیاساسعلیهایران،ازپناهدادن
بهگروهکتروریستیمنافقیندرسرزمینهایخودپرهیزکنند.«اینسفارتخانهطیبیانیهایتأکید
کردکه»ناتوواعضایآننهتنهادربرابرحمالتسایبریعلیهتأسیساتزیرساختیوهستهایایران
سکوتکردهاندکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمبهایناقدامهایخرابکارانهسایبریکمککردهواز
آنهاحمایتکردهاند.ازاینمنظرآنهادرجایگاهیبرایطرحچنیناتهامهاییعلیهایراننیستند.«در
اینبیانیهاضافهشدهاستکه»جمهوریاسالمیبهعنوانکشورموردهدفوقربانیحمالتسایبری
بهزیرساختهایحیاتیخودازسویمتحدانوشرکایناتو،هرگونهاستفادهازفضایسایبریبرای

حملهبهسایرکشورهاراردومحکوممیکند.«

مکث

دیدار قالیباف با سخنگوی انصاراهلل یمن: 

دشمن،جنگیمنرابهسمتجنگاقتصادیمیبرد
رئیس مجلس صبح شنبه در دیدار با سخنگوی انصاراهلل 

یمن با بیان اینکه دشــمنان در یمن جنگ را به سمت مجلس
جنگ اقتصادی می برند تا مردم را به ستوه بیاورند، گفت: 
در این شرایط آنچه می تواند باعث غلبه بر مشکالت شود، تقویت روحیه 

شجاعت، صبر و مقاومت است.
به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف با اشاره به تحوالت ۸سال گذشته در 
یمن، گفت: رژیم صهیونیستی، آمریکا و سعودی ها بر این باور بودند که 
طی 3ماه موفق خواهند شد ملت یمن را به زانو دربیاورند اما نمی دانستند 
روحیه ای که مردم یمن دارند، همانند همان شرایط مردم ایران در زمان 

انقالب اسالمی است.
رئیس مجلس تصریح کرد: مــا تا زمانی در جبهــه مقاومت می توانیم 
بر دشمنان به پیروزی برســیم که بتوانیم تولید قدرت کنیم و اگر این 
تولید قدرت صورت بگیرد، می تواند برای ما مثمرثمر باشد؛ چراکه رژیم 
صهیونیستی و آمریکا تنها زبان قدرت را می فهمند. بحث من فقط جنگ 
نظامی نیست، بلکه منظور من تولید قدرت در همه ابعاد آن است به نحوی 

که دشمن را وادار به عقب نشینی کند.
محمد عبدالسالم، ســخنگوی جنبش انصاراهلل یمن نیز در این دیدار، 
گفت: همانطور که می دانید یمن در شرایط بسیار سختی قرار دارد که 
درگیر جنگی طاقت فرسا ســت؛ البته در این سال ها جمهوری اسالمی 
ایران موضع حکیمانه  ای در قبال مردم یمن داشــته است. دشمن ابتدا 
فکر می کرد که جنگ ساده ای در یمن داشته باشد، اما به برکت وجود یک 
آرمان روشن توانستیم در مقابل این تجاوز بایستیم. ما در مقابل یک تجاوز 
ایستادگی کردیم، چراکه در برابر متجاوزان راهی جز ایستادگی نیست. 
نزدیک به ۸سال است که از تجاوز ظالمانه دشمنان به مردم یمن می گذرد 
و دشمن خود اعتراف کرده شکست خورده و به بن بست رسیده است که 

این، باعث شده آنها به فکر محاصره اقتصادی یمن بیفتند.
عبدالســالم ادامــه داد: در عیــن حــال، هم اکنون از حیــث نظامی 
و اقتصــادی نســبت بــه طرف هــای دیگــری کــه در ایــن جنگ 
وجود دارند، مــا وضعیت بهتری داریــم، ما حتــی در گفت و گوهایی 
که با طرف هــای مختلف داریم، احســاس می کنیم کــه آنها متوجه 

 هســتند که یمــن در حــال پیشــرفت و حرکــت روبه جلو ســت.

موضعقدرتمندتریداریم
وی با تأکید بر اینکه روابط ما با جمهوری اسالمی ایران امری مهم برای 
ماست و ما قدرت یمن را بخشی از قدرت محور مقاومت می دانیم، گفت: ما 
هم اکنون در موضع قدرتمندتری نسبت به دشمنان هستیم، چه از حیث 
نظامی و چه از حیث وضعیت سازماندهی و اداره امور دولت  و این لطف 

خدا بود که با وجود جنگ، توانستیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
سخنگوی انصاراهلل یمن با اشاره به فشارهای شدید دشمن به مردم یمن 
و محاصره اقتصادی این کشور، با تأکید بر اینکه ممکن است درصورت 
ادامه این شــرایط و فشــارها به مردم یمن درباره آتش بس تجدیدنظر 
کنیم، گفت: آمریکایی ها و سعودی ها می خواهند که آتش بس ادامه دار 
باشد، درحالی که این شرایط با حقوق انســانی مطابقتی ندارد، البته ما 
می خواهیم که محاصره اقتصادی از مردم یمن برداشته شود تا بتوانیم 
بهره ای از آتش بس داشته باشــیم. عبدالسالم گفت: نگاه ما درخصوص 
آتش بس این است که محاصره تمام شود و نیروهای خارجی از یمن خارج 
شوند و تا زمانی که این اهداف به دست نیاید، آتش بس نباید تمدید شود. 
ما می دانیم که دشمن می خواهد ما را به یک حالت رکود برساند تا بر ما 
پیروز شود، اما ملت ما در مقابل زیاده خواهی آنها خواهد ایستاد و ما اجازه 

نمی دهیم که آنها کشور ما را نابود کنند.


