
آمریکا، وزیر اطالعات و  5  شخص 
حقیقی و حقوقی جدید را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا دیروز در بیانیه ای اعالم کرد 
که وزارت اطالعات و وزیر اطالعات جمهوری اسالمی 
ایران را تحریم کرده است. پنجشنبه شب نیز این وزارتخانه 
از اعمال تحریم های جدید علیه یک شــخص حقیقی 
و چهار شــخص حقوقی جدید از ایران و مرتبط با ایران 
خبر داده بود. به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، اوفک 
در بیانیه ای اعالم کرد که شــرکت خدمات فرودگاهی 
سفیران مستقر در تهران را به دلیل مشارکت در انتقال 
پهپادهای ایرانی به روســیه تحریم کرده است. وزارت 
خزانه داری آمریکا همچنین شرکت های شرکت پراور 
پارس، بهارستان کیش و شرکت طراحی و ساخت موتور 
هواپیما، داما، به همراه »رحمت اهلل حیدری«، مدیرعامل 
شرکت بهارســتان کیش را به بهانه ارتباط با تحقیق، 
توسعه، تولید و تهیه پهپادها برای نیروهای نظامی ایران را 

مورد تحریم قرار داده است.
    

کنعانی در واکنش به بیانیه پایانی
شورای همکاری خلیج فارس؛

جزایر سه گانه جزء الینفک و ابدی 
خاک ایران هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد اتهامات وارده 
در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه شورای همکاری 
خلیج فارس، جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ 
و تنب کوچک را جزء الینفــک و ابدی خاک جمهوری 
اسالمی ایران دانست و مداخله دیگران در این زمینه را 
محکوم کرد. به گزارش ایلنا، ناصر کنعانی، صدور چنین 
بیانیه هایی، نشان از فقدان فهم درست برخی کشورهای 
یادشده نسبت به سیر تحوالت منطقه و تجاهل نسبت به 

واقعیات منطقه غرب آسیاست.
    

ابراز نگرانی فرانسه 
از روابط ایران و آژانس اتمی

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در کنفرانس خبری 
عنوان کرد که این کشور »به شدت نگران« عدم همکاری 

ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،  آن کلر لگندر گفت 
که فرانسه پیش از نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی در هفته آینده درخصوص این مسئله با شرکایش به 
رایزنی خواهد پرداخت. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه 
ادامه داد: ما از اینکه ایران از فرصت ارائه شــده توســط 
مدیرکل برای تعامل و شفاف سازی درخصوص وجود 
مواد هسته ای در سایت های اعالم نشده، استفاده نکرده 

است، متاسفیم.
    

امضای تفاهم نامه عضویت ایران 
در سازمان همکاری شانگهای

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای گفت: رهبران 
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشستی 
در سمرقند، تفاهم نامه ای بر سر ورود جمهوری اسالمی 

ایران به این سازمان امضا خواهند کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری تاس، ژانگ 
مینگ، در گفت وگویی با ایــن خبرگزاری افزود: پس از 
امضای این تفاهم نامه، ایــران تعهدات مربوطه را طبق 
روندهای معمــول انجام می دهــد و عضویتش در این 
سازمان را تکمیل می کند. نشســت سازمان همکاری 

شانگهای قرار است ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر برگزار شود.
    

جان کربی:
احتمال دستیابی به توافق با ایران 

کمرنگ تر شده است
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که احتمال 
دستیابی به توافق با ایران کمرنگ تر شده است و به اندازه 
گذشته به دســتیابی به توافق با ایران نزدیک نیستیم. 
به گزارش ایلنا، »جان کربی« به نقــل از  »جو بایدن«، 
رئیس جمهوری آمریکا گفت که در صورت شکســت 
تالش ها برای احیای برجــام، گزینه های دیگری برای 

مقابله با فعالیت های هسته ای ایران در دسترس است.
    

مصطفی تاجزاده 
در بیمارستان بستری شد

همسر ســیدمصطفی تاجزاده از بستری شدن این 
زندانی سیاسی به دلیل مشکل قلبی در بیمارستان خبر 
داد.  به گزارش جماران؛ فخرالسادات محتشمی پور، در 
توئیتی نوشت: »...همســرم در چهل وهشتمین روز در 
روزه داری اعتراضی به بازداشت غیرقانونی و محرومیت 
از حقوق حقه اش امروز در بیمارستان بستری شد. به من 
گفتند نه حق مالقات داری نه  گفت وگو، اما وقتی حال 
پریشانم را دیدند مجوز قضایی دیداری کوتاه صادر شد.«

    
منوچهر متکی رئیس خانه احزاب شد

اصالحات نیوز نوشت: در جلسه ۱۷ شهریور ماه شورای 
مرکزی خانه احزاب ایران، منوچهر متکی با کسب رای 
اکثریت اعضا به عنوان رئیس خانه احزاب ایران در سال 

اول دوره هفتم انتخاب شد. 
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روز چهارشنبه آلبانی اعالم کرد که 
به دلیل حمالت گسترده سایبری علیه 
این کشــور، روابط دیپلماتیک خود را 
با ایران قطع می کنــد. در پی آن آمریکا 
بدون فوت وقــت و در اندک زمانی طی 
بیانیه ای از تیرانا در این اقدام حمایت و 
ایران را به دلیل حمالت سایبری ادعایی 

محکوم کردند. 
پس از آمریکا، انگلیس و ناتو نیز حمله 
مورداشــاره را محکوم کردند. انگلیس 
در بیانیه ای مدعی شد که مرکز امنیت 
ملی سایبری این کشور با اطمینان قریب 
به یقین هکرهــای مرتبط با جمهوری 
اســالمی را مســئول حمله سایبری 
گسترده به نهادهای دولتی آلبانی در ماه 

ژوئیه امسال می داند.
در ادامه نیز دیروز عربستان سعودی 
به این قافله پیوست و حمالت سایبری 
علیه آلبانی را محکــوم کرد؛ حمالتی 
که ادعا می شــود از ســوی ایران انجام 

شده است.
وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای 

اعالم کــرد: دولت عربســتان حمالت 
تروریستی ســایبری علیه آلبانی را که 
زیرســاخت های دیجیتال این کشور را 

مورد هدف قرار داده، محکوم می کند.
عربســتان تاکید کرده است که از 
اقدامات آلبانی »در راستای حفظ امنیت 

سایبری خود« حمایت می کند.
در این بیانیه همچنین بر »اهمیت 
تقویت تالش های بین المللی در راستای 
حفــظ امنیــت در فضای ســایبری و 
گسترش امکانات تخصصی برای تضمین 
تداوم تالش ها در مقابلــه با تهدیدات 
سایبری و اتخاذ اقدامات قاطع در مبارزه 

با این تهدیدات« تاکید شده است.
پیش از ایــن وزارت امــور خارجه 
کشورمان با مردود شــمردن ادعاهای 
مطرح شده از ســوی دولت آلبانی علیه 
جمهوری اســالمی ایران، تصمیم این 
کشور به قطع روابط سیاســی با ایران 
براســاس چنین ادعاهای بی پایه ای را 
اقدامی نسنجیده و فاقد دوراندیشی در 

روابط بین المللی دانست.

در بیانیه وزارت امور خارجه، با اشاره به 
مواضع جمهوری اسالمی ایران در زمینه 
فضای سایبری در مجامع چندجانبه و 
بین المللی در راستای تدوین ضوابط و 
قاعده مند کردن این حوزه، تأکید شده 
است: جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
یکی از کشورهای هدف حمالت سایبری 
به زیرساخت های حیاتی خود، هرگونه 
اســتفاده از فضای ســایبری به عنوان 
ابزاری برای حمله به زیرســاخت های 
حیاتی سایر کشورها را مردود و محکوم 

می شمارد.
در بیانیه وزارت امــور خارجه با رد 
ادعاهای اثبات نشــده علیه جمهوری 
اسالمی ایران، تأکید شــده است، نوع 
اقدام و نقش آفرینــی طرف های ثالث 
در ســاخته و پرداخته کردن این ادعاها 
علیه جمهوری اســالمی ایران، نشانگر 
اعمال نفوذ کشورهای حامی تروریسم 

و فتنه آفرین در این زمینه است.
در بیانیه وزارت امور خارجه با اشاره به 
تحرکات رسانه ای و سیاسی سازمان یافته 

بالفاصله پس از اعــالم تصمیم دولت 
آلبانی، تاکید شــده است: صدور فوری 
بیانیه دولت آمریکا و همچنین استقبال 
رسانه های صهیونیستی از این تصمیم، 
از وجود برنامه ای از پیش طراحی شده 
برای فضاسازی سیاسی علیه جمهوری 

اسالمی ایران حکایت دارد.
در این بیانیــه همچنین با اشــاره 
به میزبانــی دولت آلبانــی از یک فرقه 
تروریستی نشاندار، از اثرپذیری تیرانا از 
طرف های ثالث و تصمیم نابجا و نامناسب 
اتخاذشده  از ســوی دولت آلبانی ابراز 

تأسف شده است.
ادی رامــا، نخســت وزیر آلبانی  روز 
چهارشنبه ۱۶ شهریور با اعالم قطع روابط 
دیپلماتیک این کشور با ایران گفت که از 
دیپلمات ها و کارمندان سفارت ایران در 
تیرانا خواسته شده است تا در عرض ۲۴ 

ساعت خاک آلبانی را ترک کنند.
او در پیامی ویدئویــی ادعا کرد که 
این »واکنش شــدید« بــا میزان خطر 
حمالت سایبری ایران که تهدیدی برای 

زیرساخت های خدمات عمومی و هک 
و ســرقت ارتباطات دولتی بوده است، 

تناسب دارد.
آلبانــی در ســال  ۱۳۹۷ نیــز 
غالم حسین محمدنیا، ســفیر ایران در 
این کشــور را با اتهام »به خطر انداختن 
امنیت کشور« اخراج کرده بود. سفارت 
ایران در آلبانی از آن زمان در سطح کاردار 

اداره می شد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران، اتهامات بی پایه و اســاس 
شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت خارجه 
انگلیس علیه جمهوری اسالمی ایران در 
خصوص حمله سایبری ادعایی به آلبانی 

را مردود خوانده و به شدت محکوم کرد.
کنعانی در این خصوص خاطرنشان 
کرد: آمریکا و انگلیس کــه پیش از این 
در برابر حمالت متعدد ســایبری علیه 
زیرساخت های جمهوری اسالمی ایران، 
به ویژه علیه تاسیسات هسته ای سکوت 
اختیار کرده و حتی به طور مســتقیم یا 
غیرمستقیم از این نوع اقدامات حمایت 
کرده بودند، فاقد هرگونه وجاهت در وارد 
کردن اینگونه اتهامات علیه جمهوری 

اسالمی ایران هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن 
هشدار نســبت به هرگونه ماجراجویی 
سیاسی علیه کشورمان با این بهانه های 
مضحک و بــا تاکید بــر آمادگی کامل 
کشــورمان برای مقابله قاطع و فوری 
و پشــیمان کننده با هرگونه دسیسه 
احتمالی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشوری که بارها مورد حمالت 
ســایبری قرار گرفته، بخش مهمی از 
تالش هــای مســئوالنه بین المللی در 

مقابله با تهدید حمالت سایبری است.

ابراز نگرانی از تعامل نامناسب 
آلبانی با اعضای سفارت ایران

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
همچنین در پی اخبار منتشــر شــده 
در برخی رســانه ها درخصوص تعامل 
نامناســب مقامات محلــی در تیرانا با 
سفارت جمهوری اسالمی ایران و اعضای 
آن، مراتب نگرانی ایران در این زمینه را 

اعالم کرد.
ناصر کنعانی، گفت: چنانچه مطالب 
عنوان شــده به نقل از منابع رســانه ای 
مقرون به صحت باشــد، رفتاری مغایر 

با حقوق بین الملل و کنوانســیون وین 
راجع به حقــوق دیپلماتیــک بوده و 
مسئولیت های ناشی از نقض آن برعهده 

دولت تیرانا است. 

چرا وقتی ایران هدف حمالت 
سایبری قرار می گیرد، ساکتید؟

در همین راستا،  نمایندگی ایران در 
سازمان ملل نیز با انتقاد از رویکرد آمریکا 
و انگلیس از این دو کشور پرسید: »چرا 
زمانی که ایران هدف حمالت سایبری 
قرار می گیرد، آمریکا و انگلیس ساکتند 

و حتی از این اقدام حمایت می کنند؟«
نمایندگی دائم جمهوری اســالمی 
ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک 
در رشته  توئیتی با رد اتهام زنی آمریکا و 
انگلیس علیه ایران مبنی بر اینکه در حمله 
سایبری به آلبانی نقش داشته است، این 
دو کشور را فاقد صالحیت و مشروعیت 
برای طرح چنین اتهاماتی علیه جمهوری 

اسالمی ایران دانست.
نمایندگی ایران افــزود: جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان قربانی حمالت 
ســایبری، هر گونه حمله ســایبری به 
زیرســاخت های غیر نظامی را در همه 
اشکال محکوم می کند. آمریکا و انگلیس 
که در حمالت ســایبری متعدد علیه 
زیرساخت ها و حتی تاسیسات هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران ساکت بوده اند و 
حتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از 
این اقدامات حمایت می کنند، هیچگونه 
صالحیت و مشــروعیتی بــرای طرح 
چنین اتهاماتی علیه جمهوری اسالمی 

ایران ندارند.
نمایندگی ایران مستقر در نیویورک 
تصریح کرد: ایران به عنوان کشوری که به 
طور مستمر مورد حمالت سایبری قرار 
گرفته است، بخش مهمی از تالش های 
مسئوالنه بین المللی در مقابله با تهدید 

حمالت تروریستی است.
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران 
همچنین با اشــاره به اینکه جمهوری 
اسالمی ایران از قربانیان اصلی تروریسم 
اســت، تاکید کرد، ایران از دولت های 
عضو سازمان ملل متحد می خواهد که 
به تعهدات بین المللی خود برای مقابله 
با تروریسم پایبند بوده و از پناه دادن به 
گروه های تروریســتی در خاک خود یا 

حمایت از آنها خودداری کنند.

پس از آمریکا و اروپا، عربستان نیز ایران را متهم به حمالت سایبری کرد

تیراناویکاتهامدامنهدار
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روی موج کوتاه

عضو کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور می گوید که اسامی ۹ نماینده که بیانیه 
قدردانی از دولت را امضا نکردند در جلسه هیات دولت خوانده و مطرح شده چرا این افراد 

حاضر به قدردانی نشدند.
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم درباره 
استیضاح وزرای دولت سید ابراهیم رئیسی در مجلس یازدهم گفت: فرم روابط دولت و 
مجلس در شرایط فعلی ابدا به شکلی نیست که مجلس وزیری را استیضاح کند چرا که 
هم مجلس هنوز زیر سایه نامه نمایندگان با ۲۵۰ امضا برای دعوت از آقای رییسی برای 
حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ قرار دارد و هم این که توافق بین دولت 

مجلس درباره استیضاح وزرا صورت گرفته است که مانع از استیضاح می شود.

به گزارش جمهوریت، مهم ترین بخش های این گفتگو را در ادامه می خوانید:
-آقای رئیسی زمانی که در قوه قضاییه بودند و هنوز بحث این بود که به انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ ورود پیدا کنند با یک پدیده عجیب از جانب مجلس رو 
به رو شدند و آن هم این بود که ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای از ایشان دعوت 
و درخواست کردند که به انتخابات ریاست جمهوری ورود کنند و از بقیه کاندیدا ها نیز 
خواستند انصراف دهند تا آقای رئیسی بتوانند آرای قابل توجهی به دست بیاورند، چنین 

فضا و اقداماتی هنوز سایه اش بر سر مجلس است.
-۲۸۱ نماینده مجلس اخیرا در بیانیه ای به مناسبت هفته دولت از خدمات دولت 
آقای رئیسی تجلیل کردند، وقتی چنین رفتار هایی از مجلس در قبال دولت سر می زند 

نباید منتظر هیچ استیضاحی باشید چرا که جریان غالب مجلس، با دولت در فرم روابط 
دیگری قرار دارد.

- از ۲۹۰ نماینده مجلس، ۹ نماینده این بیانیه را امضا نکردند یعنی با بررسی اقدامات 
یک ساله دولت تنها ۹ نماینده مردم در این بیانیه قدردانی نکردند و نام این ۹ نفر در جلسه 

هیات وزیران مطرح و خوانده و گفته شده که چرا این ۹ نفر حاضر به قدردانی نشدند.

احمدعلیرضابیگی، مطرح کرد:

کنکاش درباره ۹ نماینده که از دولت قدردانی نکردند!

خبر

نماینده روسیه در ســازمان ملل ادعای آمریکا درباره 
خرید تسلیحات نظامی از ایران و کره شمالی را رد کرد.

واســیلی نبنزیا، خطاب به شورای امنیت سازمان ملل 
گفت: من اکنون می خواهم از آمریکا درخواســت کنم تا 
برای اطالعات غیرقابل اعتمادی که اخیراً منتشــر کرده 

سند ارائه کند.
به گزارش رویترز، در روز های اخیر مقامات آمریکایی 
روســیه را متهم کرده اند کــه از ایران برخــی پهپاد های 
پیشرفته را به منظور استفاده در جنگ اوکراین خریداری 
کرده است. همچنین منابع غربی از خرید میلیون ها گلوله 
خمپاره و سایر تسلیحات کره شمالی از سوی روسیه خبر 

دادند.
واکنش نماینده روسیه در سازمان ملل به این ادعا در پی 
این مطرح می شود که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
آمریکا مدتی پیش در یک کنفرانس خبری مدعی شده بود، 
ایران در حال آماده سازی برای تحویل صد ها پهپاد دارای 
قابلیت حمل سالح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین 
است. مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شده بود، »اطالعاتی 
در دست داریم که نشان می دهد ایران در حال آماده شدن 

برای آموزش نیرو های روس در این زمینه است.«

ریچارد میلز، معاون سفیر آمریکا نیز در شورای امنیت 
سازمان ملل مدعی شد که شواهد و اسنادی در اختیار دارند 
که نشان می دهد روســیه در حال خرید برخی تجهیزات 
نظامی از جمله گلوله توپخانه و میلیون ها موشــک از کره 

شمالی است.
باربارا وودوارد، سفیر انگلیس در سازمان ملل هم با تکرار 
همین ادعا ها تاکید کرد: روسیه برای تامین پهپاد و برخی 
دیگر از تسلیحات نظامی دست به دامن ایران و کره شمالی 

شده است.
روسیه پیشتر نیز ضمن رد خرید تسلیحات نظامی از 
ایران و کره شــمالی، طرح موضوع را بازی سیاسی آمریکا 

برای منحرف کردن اذهان عمومی ارزیابی کرده بود.

روسیه: 

خرید تسلیحات نظامی از ایران و کره شمالی صحت ندارد

خبر

وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه در تماس تلفنی با 
وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان، در خصوص مهم ترین 

موضوعات مورد اهتمام دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان دیروز جمعه 
در تماس تلفنی با والدیمیر اماموویچ نوروف، وزیر امور خارجه 
جمهوری ازبکستان، در خصوص مهم ترین موضوعات مورد 

اهتمام دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.
حسین امیرعبداللهیان، ضمن ابالغ سالم رئیسی، رئیس 
جمهور کشورمان به شــوکت میرضیایف، رئیس جمهور 
ازبکســتان، برای برگزاری موفق اجالس ســران سازمان 
همکاری شانگهای که قرار اســت به زودی در شهر تاریخی 

سمرقند برگزار شود، آرزوی موفقیت کرد.
امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به برنامه حضور ابراهیم 
رئیسی در این اجالس، ســفر رئیس جمهور کشورمان به 
ازبکســتان را نقطه عطفی در مناســبات دوجانبه ایران و 

ازبکستان دانست.
 والدیمیر نــوروف، وزیر امور خارجه ازبکســتان نیز در 
این گفتگوی تلفنی، ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس 
جمهور کشورمان در اجالس سمرقند، از حضور چهارده نفر از 
سران کشورهای مختلف در این اجالس خبر داد و یکی از مهم 

ترین موضوعات در دستور کار نشست سمرقند را تمرکز بر 
اهمیت و ظرفیت جمهوری اسالمی ایران بعنوان عضو جدید 
سازمان همکاری شانگهای خواند. وزیر امور خارجه ازبکستان 
همچنین با ارائه گزارشی از تمهیدات انجام شده برای سفر 
دوجانبه رئیس جمهور کشورمان به ازبکستان، برنامه امضای 
تعدادی سند دوجانبه در این سفر را، زمینه ساز ارتقای بیش 

از پیش مناسبات دو کشور دانست.
وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و ازبکستان بر 
تداوم رایزنی و تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد اهتمام 
مشترک تاکید کردند. امیرعبداللهیان آمادگی وزارت امور 
خارجه کشــورمان جهت کمک به برگزاری موفق اجالس 

سران سازمان شانگهای در سمرقند را اعالم داشت.

خبر

با محور سفر رئیس جمهور به ازبکستان انجام شد؛ 

گفت وگوی تلفنی وزیر خارجه ایران  با همتای ازبک


