
اخطار کتبی ایران
به کشورهای میزبان ارتش آمریکا

رئیس ستاد کل نیروی های مسلح با اشاره به اخطار 
کتبــی و انتقال پیــام از طریق وزارت امــور خارجه به 
کشورهای میزبان ارتش آمریکا، گفت: با توسعه حضور 
و تعمیق گشــت های هوایی و دریایی و تعمیق اشراف 
اطالعاتی و انجام رزمایش های گوناگون اخطار خود را به 

این کشورها اعالم کردیم.
سردار »محمد باقری« در صفحه شخصی خود نوشت: 
معنای این اقدام این است که از نگاه ما امکانات جاسوسی 
)و حتی عملیاتی( آمریکا و هم پیمان های او در اختیار 
رژیم غاصب صهیونیســتی نیز قرار خواهد گرفت و این 

موجب افزایش تهدید برای کشور عزیزمان خواهد شد.
    

نشست کمیته چهارجانبه عربی
 در خصوص ایران

کمیته چهارجانبه عربی در نشســتی درخصوص 
تحوالت روابط با ایران رایزنی کردند.

به گزارش ایســنا به نقــل از خبرگزاری رســمی 
عربستان)واس(، در حاشــیه صد و پنجاه و هشتمین 
نشست دوره ای اتحادیه عرب در قاهره، کمیته چهارجانبه 
عربی نشستی در سطح وزرای خارجه درخصوص بررسی 

تحوالت بحران با ایران برگزار کردند.
کمیته چهار جانبه عربی در این نشست در خصوص 
تحوالت بحران با ایران، روند روابط کشــورهای عربی 
با ایران و همچنین راه های مقابله با نفــوذ ایران در این 

کشورها تبادل نظر کردند.
    

وزیر راه از علت بازداشت مشاور خود 
ابراز بی اطالعی کرد

وزیر راه و شهرســازی مدعی شد از دلیل بازداشت 
محمدقاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه خود بی اطالع 

است
رستم قاســمی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ 
به ســوال مجری درمورد بازداشــت در وزارت تحت 
مســئولیتش، گفت: »یک نفر از مقامات اطرافیان ما 
بازداشت شده و ما اطالع نداریم به چه دلیل بازداشت 
شده است. شاید افرادی از نظر سیاســی با من زاویه 
داشته باشــند، اما اگر کســی در موضوع اقتصادی 
مسئله ای داشته باشد، حتی اگر چشمم هم باشد باید 

تخلیه شود.«
وی افزود: »چون اطالعاتی درباره بازداشــت وی 

ندارم، اظهارنظری نمی کنم.«
    

آیت اهلل جنتی: 
امام خمینی را می توانیم در ردیف 

انبیای بنی اسرائیل بدانیم
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: امام خمینی 

)س( را می توانیم در ردیف انبیای بنی اسرائیل بدانیم. 
آیت اهلل احمد جنتی که دیروز به همراه اعضای مجلس 
خبرگان رهبری برای تجدید میثاق در حرم امام خمینی 
حضور یافت، تأکید کرد: همان روحیه تقوا و خداپرستی 
انبیای بنی اسرائیل را در امام هم شاهد هستیم .من واقعا 
نمی دانم اگر این امام نبود وضع اســالم و مسلمین چه 
می شد؛ شما هم قدری روی این مســأله فکر کنید که 

چه می شد. 
    

خداحافظی سفیر »پرحاشیه« روسیه
 با تهران 

روسیه لوان جاگاریان، سفیر پرحاشیه خود را در ایران 
تغییر داد و الکسی ددوف را جایگزین او کرد.

لوان جاگاریان درحالی تهــران را ترک خواهد کرد 
که سخنان تند و تحکم آمیز و مواضع اش در قبال ایران 
و تاریخ روابط دو کشور، با انتقادهای جدی افکار عمومی 

روبرو بوده است. 
کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه در توئیتی نوشت: 
»امروز با الکسی ددوف دیدار داشتم. وی به زودی به عنوان 
سفیر جدید روسیه در ایران شروع به کار خواهد کرد. هر 
دو طرف تاکید کردیم که روابط ایران و روسیه در یکی از 

بهترین دوران تاریخی خود به سر می برد.«
وی از تالش های لوان جاگاریان، تشکر و برای الکسی 

ددوف آرزوی توفیق کرد.
    

گفت وگوی بایدن 
با لیز تراس  درباره برنامه هسته ای ایران

کاخ سفید در بیانیه ای از گفت وگوی رئیس جمهور 
آمریکا و نخســت وزیر جدید انگلیس دربــاره برنامه 

هسته ای ایران خبر داد.
به گزارش ایســنا، در این بیانیه  بــه محورهای این 
گفت وگوی تلفنی اشاره شده و آمده است: رئیس جمهور، 
جو بایدن و نخست وزیر، لیز تراس درباره تداوم همکاری 
نزدیک درباره چالش های جهانــی، از جمله حمایت از 
اوکراین در دفاع از خودش در قبال تجاوز روسیه، پرداختن 
به چالش های ناشی از چین، جلوگیری از دست یابی ایران 
به یک ســالح اتمی و تامین منابع انرژی با دوام و ارزان 

صحبت کردند.
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مجلس خبرگان رهبری با انتشــار 
بیانیه ای در واکنش به برخی شــبهات 
درباره آینده رهبری نظام تصریح کرد: 
خبرگان رهبری به عنوان معتمدان ملت 
بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی 
خود شبهه پراکنی ها را بی معنا دانسته 
و اعالم می دارد سابقه این مجلس وزین 
حاکــی از توجه به شایســته گزینی و 

انتخاب اصلح بوده است.
به گــزارش ایلنا، در بیانیــه پایانی 
دهمین اجالس رسمی مجلس خبرگان 

رهبری آمده است:
مجلس خبرگان رهبــری در پایان 
دهمین اجالس رســمی خود در دوره 
پنجم که مصــادف با ایــام محنت آل 
اهلل علیهم السالم شــده است با سپاس 
به درگاه خداوند متعــال از عموم ملت 
شــریف ایران کــه با شــور و اخالص 
حسینی، مجالس و مراســم عزاداری 
حضرت سیدالشــهداء علیه السالم را 
همراه با محبان اهل بیت علیهم السالم 
در گوشه و کنار جهان با شکوه تمام برگزار 

کردند، قدردانی نموده و از خداوند متعال، 
برگزاری هر چه باعظمت تر مراسم حیات 
بخش اربعین حسینی را مسئلت دارد و بر 

موارد زیر تأکید می  نماید:
۱. والیت فقیه و رهبری امت اسالمی 
که عامل حدوث و بقــای انقالب و نظام 
اسالمی و از اصول بنیادین قانون اساسی 
و التزام عملــی بــه آن از بدیهی ترین 
شاخص های فقه و قانون مداری است، 
نماد عظمت، استقالل و وحدت ملی در 
ایران اسالمی می باشد. بی شک دستیابی 
به پیشــرفت های عظیم در حوزه های 
مختلف علمی، فناوری، صنعتی و دفاعی 
در جمهوری اسالمی ایران، امروز مرهون 
زعامت و رهبری فقیهی عادل، حکیم و 
مدبر است که در رأس این نظام الهی قرار 
گرفته است. دشمنان انقالب اسالمی با 
درک این واقعیت از آغاز پیروزی انقالب، 
همواره با توطئه  ها و شگردهای گوناگون 
به مقابله با اصــول و مبانی والیت فقیه 
و رهبر انقالب اســالمی پرداخته و در 
صدد تضعیف این جایگاه عظیم برآمده  

اند؛ در حالی که مردم مسلمان ایران با 
هوشیاری و آگاهی، ضمن دفاع از اصل 
مترقی والیت فقیــه و رهبری انقالب 
اسالمی، نقشه های شوم استکبار جهانی 
و ایادی آنها را نقش بر آب خواهند کرد و 
این رکن استوار با طرح شبهات مغرضانه 
و دامن زدن به برخی جوسازی های بی 
پایه و اساس، تضعیف نمی گردد. خبرگان 
رهبری به عنوان معتمدان ملت بر حسب 
وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خود شبهه 
پراکنی ها را بی معنا دانسته و اعالم می 
دارد ســابقه این مجلس وزین حاکی از 
توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح 

بوده است.
۲. ماهیت و روح انقالب اســالمی، 
فرهنگــی و زمینــه ســاز حاکمیت 
ارزش هــای اخالقی، دینــی و تعالی 
انسانیت  می باشــد و رشد و سربلندی 
ایران اسالمی در تمام زمینه  ها که مدیون 
خون هزاران شهید انقالب اسالمی است 
از این راه می گذرد. لذا از رؤسای قوای سه 
گانه، تمامی نخبگان جامعه و نهادهای 

نظام بویژه رسانه  های جمعی و باألخص 
صدا و ســیما انتظار می  رود با توجه به 
فطرت بشــری برای نهادینــه کردن و 
تحکیم آموزه های اسالمی و ارزش های 
انقالب اسالمی به ویژه عنایت شایسته 
به احکام مسلّم شرعی تالش نمایند و 
زمینه هر نوع سوء استفاده را از بین ببرند.
۳. با تقدیر از سران قوا و تالش های 
شبانه روزی دولت خدمتگزار، مردمی، 
انقالبی و جهــادِی ســیزدهم به ویژه 
رئیس جمهوری محترم که در یک سال 
گذشته، با سفر به تمام استان های کشور 
بی تکلف در بین مــردم حضور یافتند، 
توفیق روزافزون مســؤوالن محترم را 
از خداوند متعال خواستاریم. بی شک 
اعالم رضایت مقام معظم رهبری مدظله 
العالی از اقدامات و دست آوردهای دولت 
در دیدار اخیــر دولتمــردان با معظم 
له، چراغ راه و پشــتوانه ای مستحکم 
برای پیمودن ادامه راهِ خدمت به مردم 
مخصوصاً دستگیری از محرومان خواهد 
بود. مجلس خبــرگان رهبری از دولت 

محترم می خواهد با اتکال به ذات اقدس 
الهی و عمل به آرمانهای انقالب اسالمی 
و رهنمودهای رهبــر معظم انقالب به 
ویژه در بعد اقتصادی و معیشتی با اتخاذ 
تصمیمات کارشناسی در راستای کاهش 
تورم، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، 
تأمین امنیت غذایی، حل مشکل مسکن 
و تقویت قدرت خرید مردم به ویژه قشر 
ضعیف جامعه تالش کــرده و عالوه بر 
کســب رضایت الهی، رضایتمندی و 

روحیه امید مردم را افزون نماید.
۴. مجلس خبرگان رهبری، ضمن 
تشکر از وزارت امور خارجه برای تعمیق 
همکاری با همســایگان به ویژه در بعد 
اقتصادی، از دولت محترم می خواهد با در 
نظر داشتن عنصر عزت و مصلحت ملی، 
در حوزه تعامالت راهبردی جمهوری 
اسالمی با سایر کشــورها دقت الزم را 
مبذول دارند و در روند »مذاکرات رفع 
تحریم ها« نیز ضمن تأمین منافع مالی 
کشــور، مراقب کید دشــمنان ایران و 
انقالب اســالمی و حافظ مصالح ملت 
ایران که همواره مــورد تأکید و عنایت 
مقام معظم رهبری مدظله العالی بوده 

است، باشند.
۵. با قدردانی از ملــت بزرگ عراق 
که بــا الهام از مکتب اهــل بیت علیهم 
السالم و مرجعیت شــیعه همواره در 
خدمت آرمانهای بزرگ اسالمی بوده و در 
طول این سالها در مبارزه با صدام و رژیم 
اشغالگر آمریکا و داعش و خنثی نمودن 
توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان امت 
اسالمی در صحنه های عزت و وحدت 
حاضر و نقش آفرین بوده و شهدای فراوان 
نظیر شهید سرافراز ابومهدی المهندس 
را تقدیم اســالم و امت اسالمی نموده، 
امید است در این مرحله نیز با پیروی از 
مرجعیت بیدار و تفاهم ملی با پیروزی بر 
نقشه های دشمنان، زمینه های موفقیت 
و پیشرفت را فراهم کنند تا شاهد ثبات 
سیاســی و اجتماعی در این سرزمین 

مقدس باشیم.
۶. مسئله فلسطین و قدس شریف 
همچنان مسئله اول جهان اسالم است. 
لذا ضمن تقبیح عادی ســازی روابط 
برخی کشورهای باصطالح اسالمی با 
رژیم غاصب صهیونیستی تاکید می شود 
نه تنها هرگونه سازشکاری با دشمنان 
اسالم و مسلمین بر خالف مصالح و منافع 

امت اسالم است، بلکه هوشیاری و تقویت 
جبهه مقاومت علیه جریان نفوذ رژیم 
صهیونیســتی و حمایت از کشورهای 
اسالمی همچون یمن، لبنان، سوریه و 
افغانستان یک تکلیف شرعی و ضرورتی 

اجتناب ناپذیر می باشد.
۷. پیشــاپیش هفته دفاع مقدس را 
گرامی داشــته، یاد و خاطره شهیدان 
جنگ تحمیلی، شــهدای مدافع حرم 
بویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
و سردار شهید حسین همدانی و دیگر 
فرماندهان گرانقــدر جبهه مقاومت را 
گرامی می داریم، از افتخارآفرینان قوای 
مسلح، تجلیل نموده و توفیق روزافزون 
آنان را از خداوند متعال خواســتاریم و 
اعالم می  داریم نیروهای مسلح با بیداری 
و هوشــیاری هر چه تمام  تر، مقتدرانه 
از مرزهای کشور پاســداری و صیانت 
می کنند و هــر اقدامی علیه مردم غیور 
ایران، کوبنده  ترین پاسخ را در پی خواهد 
داشت و هزینه  ای سنگین را بر دشمنان 

تحمیل خواهد کرد.
۸. در آســتانه بازگشــایی مدارس 
و دانشــگاه ها و شروع ســال تحصیلی 
حوزه های علمیه قرار داریم. ضمن تقدیر 
و تشکر از تالش تمام دست اندرکاران 
امور آموزشــی کشــور، انتظار می رود 
مسؤوالن محترم، از این فرصت ارزشمند 
در جهت رشد و پویایی علمی و کسب 
دانش و معرفت بیشــتر، تالش نموده و 
مسائل جوانان و سرنوشت آینده سازان 
کشــور را جدی گرفتــه و در گام دوم 
انقالب اسالمی بر تبیین و ترویج بینش و 
بصیرت دینی آنها بیفزایند تا شاهد ارتقاء 
شــاخص های علمی، رشد و پیشرفت 
فناوری و فتح قله هــای علمی جهان 
توسط جوانان فرهیخته میهن اسالمی 

مان باشیم ان شاءاهلل.
در پایــان ضمن گرامیداشــت یاد 
شهیدان سرفراز انقالب اسالمی؛ خاصه 
شهدای گرانقدر یوم اهلل ۱۷شهریور، با 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت 
امام خمینی)ره( تجدید پیمان نموده، 
از خداوند متعال، علو درجات ایشــان و 
طول عمر با عزت رهبر بزرگوار انقالب 
اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه 
ای مد ظله العالی و مجد و عظمت ایران 
اسالمی و تمامی ملل مسلمان را مسئلت 

می  نمائیم.

در بیانیه پایانی اجالس مجلس خبرگان تصریح شد؛

شبههافکنیدربارهآیندهرهبریبیمعناست

 شماره  1162 /     پنجشنبه  17 شهریور   1401  /     11 صفر  1444  /  8 سپتامبر   2022

روی موج کوتاه

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی عنوان کرد که 
ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران به ۱۹ برابر حد تعیین 

شده در توافق هسته ای برجام رسیده است.
به گزارش ایســنا، در گزارش فصلی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی که به رصد خبرگزاری رویترز رسیده آمده است 
که ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران با خلوص ۶۰ درصد 

از میزان الزم برای ساخت سالح هسته ای فراتر رفته است.
رویترز نوشت که مطابق با تخمین های گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، اورانیوم غنی ســازی شده ایران با 
خلوص ۶۰ درصد و به شــکل اورانیوم هگزافلوراید از زمان 
گزارش قبلی آژانس اتمی از ۱۲.۵ کیلوگرم به ۵۵.۶ کیلوگرم 

رسیده است.

دیده بان هسته ای سازمان ملل همچنین در یک گزارش 
ثانویه عنوان کرده است که ایران همچنان پاسخ های معتبری 
در رابطه با منشــا ذرات اورانیوم کشف شــده در سه سایت  

هسته ای اعالم نشده، ارائه نکرده است.
در گزارش ثانویه که به رصد رویترز رســیده آمده است: 
مدیرکل به شدت نگران اســت، زیرا ایران در فاصله گزارش 
قبلی تا گزارش کنونی آژانس، به تعامل با آژانس بر سر مسائل 
پادمانی برجســته نپرداخته و بنابراین، هیچ پیشرفتی در 
حل وفصل آن ها حاصل نشده است. آژانس تاکید کرده است: 
تا زمانی که ایران توضیحات صادقانه دربــاره وجود ذرات 
اورانیوم در تاسیسات اعالم نشــده ارائه ندهد، در صلح آمیز 

بودن برنامه هسته ای این کشور تردید داریم.

آژانس بین المللی انرژی اتمی:

ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۹ برابر حد تعیین شده است

خبر

 فعال سیاســی اصالح طلب دربــاره رویکرد بی تفاوت 
مردم نســبت به دفاعیات دولت روحانــی؛ گفت: »مردم 
خودشان دولت روحانی را قضاوت می کنند با وضعیت فعلی 
اقتصاد در هر مغازه ای مردم می گویند خدا پدر روحانی را 
بیامرزد که برنج۴۰تومانی ۱۲۰تومان شــده است. همین 
حرف های کوچه و بــازار دفاع از عملکرد روحانی اســت. 
 مردم وقتی عملکــرد اقتصادی دولت فعلــی را می بینند 

قضاوت می کنند.
خبرسراسری نوشت: ناصر قوامی، افزود: باید از مردم سوال 
کرد که فرق دولت فعلی با دولت روحانی چه بود باالخره مردم 
بصورت واقعی وضعیت را لمس می کنند. ما دعای ندبه که 
برگزار می کنیم نان برای جلسه می خریم یک هفته تعدادی 

نان را ۴۵تومان خریدم، هفته بعد ۱۱۰تومان و فکر کردم از 
خواب اصحاب کهف بیدار شده ام!«

این فعال سیاسی در ادامه اشاره کرد: »کسانی نگذاشتند 
دولت روحانی مذاکره کند با ترامپ هم بهتر می شد مذاکره 
کرد تا بایدن که با پنبه سر می برد. روحانی که می خواست 
کار را تمام کند اما عده ای سنگ انداختند تا در دولت مطلوب 

خودشان برجام امضا شود که هنوز هم نتیجه نگرفتند«.
قوامی در پایــان درباره ارتباط نشســت های اخیر تیم 
روحانی و افزایش اظهارنظراتشان گفت: »من فکر می کنم این 
جلسات دوستانه است وگرنه تفکر خاتمی و ناطق نوری زمین 
تا آســمان با هم تفاوت دارد و این برای اداره کشور نظراتی 

بسیار متضادی بین این افراد وجود دارد«.

خبر

فعال سیاسی اصالح طلب:

 با وضعیت فعلی اقتصاد مردم می گویند خدا پدر روحانی را بیامرزد

عصر دیروز شــبکه العربیه اعــالم کرد کــه آلبانی روابط 
دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.

ادی راما، نخست وزیر آلبانی گفت که این کشور برای خروج 
دیپلمات ها و کارکنان ســفارت ایران در این کشور مهلتی ۲۴ 
ساعته تعیین و دستور فوری صادرکرده است. بنابر این گزارش، 
بهانه آلبانی برای این اقدام عجیب، »حمله سایبری گسترده« 
خوانده شده که مقامات تیرانا مدعی هســتند از جانب ایران 

صورت گرفته است.
در این گزارش ادعا شده که دولت آلبانی اقدام به اخراج سفیر 
ایران در تیرانا کرده، در حالی که ایران از سال ۱۳۹۷ در این کشور 
سفیر ندارد. رویترز هم در همین راستا گزارش داد که »ادی راما«، 
نخست وزیر آلبانی چهارشنبه )هفتم سپتامبر( گفت به همه 
دیپلمات ها و کارکنان سفارت ایران در این کشور دستور داده که 

ظرف ۲۴ ساعت خاک آن را ترک کنند.
ادی راما، با متهم کردن جمهوری اســالمی ایران به دست 
داشتن در »یک حمله سایبری گســترده« به کشورش، اعالم 

کرد که آلبانی روابط دیپلماتیک خود را با ایران را قطع می کند.
راما در بیانیه ای ویدئویی گفت »دولت تصمیم گرفته به روابط 

دیپلماتیک خود با جمهوری اسالمی ایران پایان دهد« و در ادامه 
مدعی شد: این واکنش شدید کامالً با شدت و خطر حمله سایبری 
که تهدیدات فلج کردن خدمات عمومی، پاک کردن سامانه های 
دیجیتال و هک سوابق دولتی، سرقت ارتباطات الکترونیکی 
داخلی دولت و ایجاد هرج و مرج و ناامنی را در پی داشت، متناسب 
است«. راما در پیامی ویدیویی گفت که این تصمیم در جلسه 

شورای وزیران آلبانی گرفته شده و بالفاصله اجرا می شود.
او ایران را متهم کرد که حمله سایبری به نهادها و موسسات 
آلبانی در روز ۱۵ ژوئیه  را با هدف »فلج کردن خدمات عمومی و 
سرقت اطالعات و ارتباطات الکترونیکی از سامانه های دولتی« 

کارگردانی و حمایت کرده است.

 راما: چهار گروه در حمله سایبری نقش داشتند
نخست وزیر آلبانی گفت حمله سایبری ۱۵ ژوئیه در رسیدن 
به اهدافش ناکام بوده و خساراتی که وارد کرده، در مقایسه با آنچه 

عامالن آن در نظر داشتند »اندک بوده است«.
راما گفت که هفته های کار شــبانه روزی برای شناســایی 
مهاجمان انجام شــده و تیم های تخصصــی از نهادهای ضد 

تروریسم سایبری متحدان آلبانی برای این کار به تیرانا رفته اند.
به گفته او نتیجه این تحقیقات با »شــواهد متقن« نشان 
می دهد که این حمله ســایبری »با حمایت و ســازماندهی 
جمهوری اسالمی ایران و از طریق چهار گروه انجام شده که یکی 
از آنها یک گروه تروریستی سایبری بدنام و بین المللی است که 
قبال در حمالت سایبری به اسرائیل، امارات، اردن، کویت و قبرس 

دست داشته است«.
نخست وزیر آلبانی گفت که کشورش متحدان استراتژیک و 
کشورهای دوست کشورش را در جریان این حمله سایبری قرار 

داده و نتایج تحقیقات را در اختیار آنها گذاشته است.

آمریکا هم از قافله عقب نماند!
بعد از سخنان راما، یکی از سخنگوهای کاخ سفید اعالم کرد 

که آمریکا این حمله سایبری را به شدت محکوم می کند.
به دنبال این خبر، کاخ سفید در بیانیه ای حمله سایبری ایران 
علیه آلبانی، از متحدین ناتو را »بهشدت محکوم« و بر پاسخگویی 
ایران در باره این حمله »بی سابقه« تاکید کرده است. در بیانیه کاخ 
سفید آمده است که آمریکا اقدامات »بیشتری« برای پاسخگو 
کردن ایران درخصوص فعالیت هایی که »تهدیدی برای امنیت 

« یکی از متحدین آمریکا است، انجام خواهد داد.

چالش دیپلماتیک ادامه دار و درنهایت قطع روابط
آلبانی درحالی روابــط دیپلماتیک را با ایــران قطع کرده 

است که پیش از این هم با ایران تنش های دیپلماسی داشت و 
دیپلمات های ایران و همین طور ماموران امنیتی و اطالعاتی 
جمهوری اسالمی را به جاسوسی و تالش برای خرابکاری در این 
کشور متهم کرده بود. برای مثال در سال ۱۳۹۷ اقدام به اخراج 
دو دیپلمات ایرانی از جمله »غالمحسین محمدنیا« سفیر ایران 
با اتهام واهی به خطر انداختن امنیت این کشور کرده بود. از آن 
زمان به بعد، سفارت ایران در آلبانی در سطح کاردار اداره می شد.

این تخاصم درحالی است که آلبانی سال هاست کشور میزبان 
اعضای گروهک تروریستی منافقین اســت. دولت آمریکا در 
سال ۲۰۱۳ آلبانی را مجاب کرد اعضای این سازمان را به عنوان 
پناهنده بپذیرد. بیش از دو هزار نفر از اعضای گروهک منافقین 
پس از برچیده شدن اردوگاه هایشان در عراق، به آلبانی منتقل 
شده و در این کشور مستقر هستند. این موضوع روابط ایران و 

آلبانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

به بهانه حمله سایبری گسترده؛

آلبانی روابط خود را با ایران قطع کرد

گزارش


