
 انتقاد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از هند
در راستای خریداری نفت ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از اقدام هند برای خریداری نفت از 
ایران و سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ از روسیه انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از هندوستان تایمز، هیتر نائورت، سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا، ضمن اشاره به دور دوم تحریم ها و انتقاد از هند برای خریداری نفت 

از ایران و سامانه موشکی اس-۴۰۰ از روسیه، اقدام این کشور را غیر مفید خواند.
نائورت این سخن را در پی خط و نشان کشیدن ترامپ برای هند و خریداران نفت 

ایران بیان کرده است.
ترامپ چندی قبل پس از اینکه خبرنگاران درباره تصمیم برخی از کشورها همانند 
هند و چین برای ادامه خرید نفت از ایران سوال کردند، گفته بود: ما به حساب آن ها 

خواهیم رسید.
به گزارش ایسنا، هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین است و انتظار 
می رود خرید نفت ایران را کاهش دهد، اما بعید است واردات نفت ارزان ایران را که 
برای پاالیشگاه های این کشور مناسب هستند، به طور کامل متوقف کند. در شرایطی 
که دولت هند با هزینه باالتر واردات نفت و ضعیف شدن ارزش روپیه روبه رو شده 
و هزینه واردات انرژی این کشور را به شدت باال برده است، نمی تواند تخفیف ها و 

پیشنهاداتی که ایران به خریداران هندی عرضه کرده است را نادیده بگیرد.
واردات نفت هند از ایران در دوره تحریم های قبلی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه 
در روز بود. پس از این که تحریم ها در سال ۲۰۱۶ برداشته شد، پاالیشگاه های دولتی 
هندی واردات نفت ایران را افزایش دادند، زیرا تهران تخفیف های چشمگیری برای 
حمل محموله ها عرضه کرد. بعالوه ایران مدت اعتبار ۶۰ روزه را برای خرید نفت 

عرضه کرد که پیشنهاد بسیار جذابی برای پاالیشگاه های هندی بود.

واشنگتن پست:

ترکیه فیلم و صوت تایید کننده قتل خاشقجی را دارد

روزنامه  واشنگتن پست به  نقل  از مسئوالن آمریکایی و ترکیه ای گزارش 
داد که ترکیه به مسئوالن آمریکایی اعالم کرده است که فایل های صوتی 
و تصویری در اختیار دارد که کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه  نگار 

عربستانی در داخل کنسولگری کشورش در استانبول را ثابت می کند.
به  گزارش  ایسنا، روزنامه  واشنگتن پست نوشت:  هنوز مشخص نیست که مسئوالن 
آمریکایی این فایل های تصویری را دیده اند و یا فایل های صوتی را شنیده اند یا خیر. 

اما مسئوالن ترکیه ای محتوای این فایل ها را برای مقامات آمریکایی اعالم کرده اند.
با این حال مشخص نیست که این فایل ها چگونه در اختیار دولت ترکیه قرار 

گرفته است.
روزنامه  واشنگتن پست از یک منبع آگاه که هویتش را فاش نکرد، نقل کرد: 
این فایل ها در مورد رخدادهایی است که برای جمال خاشقجی زمانی که وارد 
کنسولگری شد می باشد. می توانید صدای او را شنیده و همچنین صدای مردمی 
که با وی به زبان عربی صحبت می کنند را بشنوید. همچنین این که او چگونه مورد 

بازجویی قرار گرفته و شکنجه و سپس کشته شده است.

اردوغان: 

شبه نظامیان کرد شرق فرات را به زودی نابود می کنیم

رجب طیب اردوغان امروز، جمعه اظهار کرد، آنکارا در آینده نزدیک برای 
شکست شبه نظامیان کرد در شرق فرات اقدام خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه در سخنرانی خود در جمع نیروهای ویژه ترکیه اظهار کرد: امیدواریم 

که به زودی با کمک شما، النه های تروریست ها در شرق فرات را نابود کنیم.
رئیس جمهوری ترکیه خاطرنشان کرد: یگان های مدافع خلق کرد منبج را ترک 

نکرده اند و ترکیه اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
کنترل مناطق شرقی فرات در سوریه در دست یگان های مدافع خلق کرد تحت 
حمایت آمریکا است که آنکارا آن را گروهی تروریستی می داند. ترکیه و نیروهای 
هم پیمانش عملیاتی با نام شاخه زیتون را در عفرین سوریه صورت دادند تا مرز ترکیه 
و سوریه را از شبه نظامیان یگان های مدافع خلق پاکسازی کنند. ترکیه در ماه مارس 

اعالم کرد که عفرین در کنترل کامل نیروهای ترکیه قرار دارد.

بیان داشت که  از اعضای ارشدجنبش جهاد اسالمی  یکی 
نخستین مسئولیت مقاومت تالش برای آزادسازی فلسطین 
است و طرح ۵ بندی که اخیرا زیاد نخاله مطرح کرد، در ادامه 

همان طرح ۱۰ بندی رمضان عبداهلل شلح است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: در هفته های 
گذشته داود شهاب یکی از مسئوالن جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
انتخابات داخلی این جنبش »زیاد نخاله« به جای  اعالم کرد در 
»رمضان عبداهلل شلح« به عنوان دبیرکل جدید جنبش جهاد اسالمی 
انتخاب شد. »زیاد نخاله« دبیرکل جنبش »جهاد اسالمی« فلسطین 
در اولین سخنرانی خود پس از عهده داری این مسئولیت، طرح ۵ ماده 

ای را به منظور تحقق آشتی ملی در فلسطین مطرح کرد.
در همین رابطه خبرنگار مهر با »محفوظ المنور« از اعضای ارشد 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین گفتگو کرده است که شرح آن از 

نظر می گذرد.
مردم غزه سال هاست تحت محاصره رژیم صهیونیستی قرار 
دارند. گروه های مقاومت برای رفع این محاصره چه اقداماتی را 

انجام داده و در دستور کار خود دارند؟
نخستین مسئولیت مقاومت تالش برای آزادسازی فلسطین است 
و باید با تمام تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی مقابله کند اما مسئله 
محاصره نوار غزه نیز نوعی تجاوز و حمله به مردم این منطقه می باشد
این  باید بگویم که آنکس که  نوار غزه  ابتدا درباره محاصره  در 
محاصره را بر ما تحمیل کرده، دشمن صهیونیستی است که سزمین 
فلسطین را اشغال کرده و مردم را به قتل می رساند. بنابراین رژیم 
صهیونیستی مسئول تمامی پیامدهای محاصره غزه است اما از سوی 
دیگر کشور برادر مصر نیز در کاهش رنج های مردم تحت محاصره در 
نوار غزه مسئولیت دارد. مسئله محاصره غزه فقط محدود به مقاومت 
نیست. زیرا مقاومت و نقش خود را در بهترین حالت ممکن ایفا می 
کند و برای تمامی مراحل مقابله با اشغالگران آماده است. بر همین 
اساس نخستین مسئولیت مقاومت تالش برای آزادسازی فلسطین 
است و باید با تمام تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی مقابله کند 
اما مسئله محاصره نوار غزه نیز نوعی تجاوز و حمله به مردم این 
منطقه می باشد. محاصره نیازمند مسئولیت پذیری در سطح سیاسی 

و مقاومت است.
همچنین در سطح خارجی نیز نهادهای بین المللی دارای مسئولیت 
می باشند. بنابراین این نهادهای بین المللی در قبال مردم غزه و 
همچنین مقابله با رژیم اشغالگر مسئولیت دارند. از سوی دیگر مردم 
نوار غزه نیز تمام تالش و فعالیت خود را برای رفع محاصره از این 

منطقه انجام می دهند که در صدر آن عملیات مسلحانه قرار دارد.
شاهد ایجاد تنش در روابط روسیه و رژیم صهیونیستی 
هستیم و مسکو قصد دارد سامانه اس ۳۰۰ را به سوریه تحویل 
دهد. آیا افزایش توان نظامی سوریه موجب تغییر در توازن قوا 

در منطقه به نفع محور مقاومت می شود؟
در خصوص توازن قوا در منطقه معتقدم که این مسئله تا زمانی که 
سوریه برای مقابله با رژیم صهیونیستی صداقت دارد و وسایل نظامی 
مورد نیاز ارتش خود برای تقابل با رژیم مورد حمایت غرب به ویژه 
آمریکا را آماده میکند، ممکن است. بین روسیه و رژیم صهیونیستی 
توافقاتی وجود دارد که طبق آن به این رژیم اجازه حمله به سوریه 
را میدهد و مشکلی که اخیراً میان طرفین به وجود آمد یک اختالف 

است.
حمالت اسرائیل به سوریه نیز مشخص و آشکار است و در آخرین 
مورد موجب سرنگونی هواپیمای روسی شد. در رابطه با تحویل سامانه 
اس ۳۰۰ روسیه به سوریه نیز باید سوال کرد که این اقدام برای مقابله 
با  اقدام رژیم صهیونیستی صورت می گیرد یا این که روسها در صدد  
این هستند که به صورت قوی تر به منطقه بازگردند و ایفای نقش 
کنند؟ روسها نیز در این اقدام منفعتی دارند و  قطعاً وسایل برای ورود 
قوی تر به منطقه را در اختیار دارند تا بدین صورت باالتر از آمریکا در 
منطقه اقدام کنند و حرف بزنند. مقاومت نیز از این شرایط بهره می برد 
و برای تأمین تمامی مستلزمات دفاع از خود اقدام می نماید. مقاومت 
طی دهه های اخیر برای دفاع از خود وسایلی بهره برده است. بر همین 
اساس مقاومت از این فرصت و تحول استفاده می کند و برای دستیابی 
به هر نوع وسیله ای به منظور شکست دادن متجاوزان تالش می کند.

بیش از ۶ ماه از راهپیمایی های بازگشت در مرز سرزمین 

را  ها  راهپیمایی  این  گذرد. دستاوردهای  می  اشغالی  های 
چگونه ارزیابی می کنید و چه تاثیراتی بر روی صهیونیست ها 

گذاشته است؟
راهپیمایی های بازگشت برگزار شد تا نشان دهد مردم فلسطین 

قادر به فریاد زدن در عرصه بین المللی هستند
در  داد؛  بازگشت چندین مرحله و سطح رخ  راهپیمایی های  
یکسو تشکیالت خودگردان که در قبال مردم فلسطین مسئولیت 
دارد، می باشد. از سوی دیگر کشورهای عربی قرار دارند که شاید در 
محاصره غزه و وضعیت کنونی آن نیز نقش داشته باشند. دسته سوم 
نیز نهادهای بین المللی و جامعه بین الملل و موسسه های قانونی 
در قبال وضعیت غزه سکوت کرده بودند. بنابراین راهپیمایی های 
بازگشت برگزار شد تا نشان دهد مردم فلسطین قادر به فریاد زدن 
در عرصه بین المللی هستند و هر کس که خواهان مرگ این مردم 
است مشاهده می کند که آنها زنده اند و از حقوق خود دفاع می کنند. 
این مردم در برابر تمامی توطئه ها علیه خود به ویژه معامله قرن 

ایستادگی می کنند.  
راهپیمایی های بازگشت در مخالفت با معامله قرن و به رسمیت 
شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا و انتقال سفارت 
آمریکا به قدس تأکید دارد. مردم فلسطین برای حضور در تمامی میادین 
آمادگی دارند و امروز همان گونه که مشاهده می کنید تمامی اعضای 
یک خانواده در میدان مقابله با متجاوزان قرار دارند. مردم فلسطین 

همگی برای مقابله با توطئه ها در میدان حضور دارند و تاکید می کنند تا 
زمانی که ما هستیم هیچ کس این نقشه ها عملی نخواهد شد.

 طی هفته های گذشته اخباری مبنی بر فروپاشی اقتصاد 
غزه منتشر شده است به نظر شما چه راهکارهایی برای خروج 
از این بحران اقتصادی در غزه وجود دارد و فلسطینی ها چه 
توقعاتی از کشورهای عربی و بین المللی برای حل این معضل 

دارند؟ آیا این خواسته های شما محقق خواهد شد؟
فروپاشی اقتصاد در نوار غزه چندین علت دارد که در وهله نخست 
تعداد افراد حاضر در نوار غزه حدود دو میلیون نفر است اما نسبت به 
مساحت آن این منطقه کم می باشد. بنابراین تولیدات مختلف در این 
منطقه برای ساکنان آن کافی نمی باشد و به همین دلیل نیز نوارغزه 
نیازمند تبادل تجاری با دیگر مناطق است. همچنین این موارد نباید 
فقط در سطوح نهادهای اجتماعی صورت گیرد بلکه موسسه های بین 
المللی نیز باید ایفای نقش کنند. محاصره غزه باید به صورت کامل رفع 
گردد و تمامی نیازهای مردم فلسطین برای تولید مانند کارخانه ها و 
فروشگاه ها در آن فراهم شود. برهمین اساس اولین عامل فروپاشی 
اقتصاد غزه اشغال و محاصره آن می باشد. در حال حاضر اشغالگران 
مانع از حضور کشاورزان در زمین های کشاورزی خود برای کاشت و 
برداشت محصوالت و همچنین حضور صیادان در آب هایی که میتوان 
در آن صید کرد، می شوند. این عامل به همراه کوتاهی های جامعه بین 
المللی و برادران عربی فقط کمک های انسانی محدود ارائه می دهند، 

موجب فروپاشی اقتصاد نوار غزه شده است.
جناب زیاد النخاله طی هفته های اخیر به عنوان دبیرکل 
جدید جنبش جهاد اسالمی فلسطین انتخاب شده است. در 
خصوص علت انتخاب ایشان توضیح دهید. همچنین ارزیابی 
خود را از طرح ۵ مرحله ای وی برای آشتی در میان گروه های 

فلسطینی بفرمایید.
انتخاب برادر مجاهد زیاد نخاله در راستای پایبندی به اهداف دکتر 
فتحی شقاقی دبیرکل شهید جنبش جهاد اسالمی صورت گرفت.   
وضعیت سالمتی رمضان عبداهلل شلح به صورتی است که نمی توانند 
این مسئولیت را ادامه دهد.  بنابراین برای باقی ماندن جنبش جهاد 
اسالمی در خط مقدم مقابله با اشغالگران صهیونیست انتخاباتی برای 
انتخاب دبیرکل این جنبش برگزار شد. زیاد نخاله نیز ان شاءاهلل در 
راه رمضان عبداهلل و دکتر فتحی شقاقی و تمامی فرماندهان شهید 
جنبش برای آزادسازی فلسطین تالش خواهد کرد. وی به مدت یک 
یا دو سال بدون اسم در حقیقت دبیرکل جنبش جهاد اسالمی بود. 
جنبش جهاد اسالمی امروز مبارزه ی ملی و اسالمی را علیه دشمن 
در دستور کار دارد. طرح ۵ بندی که اخیرا زیاد نخاله مطرح کرد، 
در ادامه همان طرح ۱۰ بندی رمضان عبداهلل است که مورد احترام 
گروه های فلسطینی و عربی قرار گرفت. باید برای خروج از بحران 

کنونی فلسطین به وحدت حقیقی برسیم.
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سفر برایان هوک به هند و اروپا برای صحبت بر سر مسئله ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی از سفر رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا به هند خبر داد. به گزارش ایسنا، هیتر نائورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در صفحه شخصی خود در توییتر ادعا کرد: برایان هوک، 
رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، از ۱۰ تا ۱7 اکتبر به هند و اروپا سفر خواهد کرد تا بر سر سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران بحث و گفت وگو کند. او در طی این سفر، متحدان و شرکای مان را درگیر نیاز مشترک مان برای مقابله 

با تمامیت رفتارهای ایران خواهد کرد.

اخبار عضو ارشد جهاد اسالمی فلسطین:

راهپیمایی های بازگشت فریاد بلند فلسطینی ها در عرصه بین الملل است

آغاز چهارمین جلسه دادگاه الهه درباره مصادره اموال ایران

رایزنی روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حفظ برجام

بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی ها و وضع محدودیت های 
غیر قانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دیگر شرکت های 
ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری واقع در کاخ صلح 

شهر الهه آغاز شده بود، امروز پایان می یابد.
به گزارش ایسنا، چهارمین و آخرین جلسه شکایت ایران به الهه با موضوع رسیدگی 
به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، آغاز شد. امروز 

دفاعیات ایران برای بار دوم استماع می شود.
با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران در شکایت خود از آمریکا که در تاریخ ۱۴ 
ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسید، آمریکا را به نقض عهدنامه 
مودت سال ۱۹۵۵ بین دو کشور متهم کرده است، واشنگتن به بررسی این شکایت و 
صالحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و الیحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول 

ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است.
آمریکا در الیحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای 
حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات های انجام 
شده علیه این کشور به جمهوری اسالمی ایران،   اقدامات غیر قانونی،   احکام نامشروع 

و مغایر حقوق بین الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی های ایران در خارج از 
کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت های تجاری ایرانی 
را توجیه کند. همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از 
عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدالل های 

این کشور در ارتباط با این پرونده است، یک بار دیگر مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده ای 
موسوم به »پترسون و دیگران« با ایراد اتهام به جمهوری اسالمی ایران مبنی بر 
دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸/۸ میلیارد دالر غرامت به بازماندگان 
قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت 
در سال ۱۹۸۳ از محل دارائی های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب 
نیویورک رای به توقیف ۱.۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسالمی ایران نزد سیتی 
بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین المللی کلیر استریم مستقر در 
لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، 
احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسالمی ایران 

قرار گرفته است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه و معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره توافق هسته ای با ایران موسوم به برجام و تداوم اجرای آن 

گفت وگو کردند.
به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا به نقل از وزارت امور خارجه روسیه، سرگئی ریابکوف 
مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه روز چهارشنبه با ماسیمو آپارو معاون مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مسکو دیدار و درباره موضوعات مهم دستور کار 

آژانس ازجمله برجام گفت وگو و تبادل نظر کرد.
اطالعات بیشتری در خصوص گفت وگو های روسیه با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی در خصوص توافق هسته ای با ایران منتشر نشده است.

براساس گزارش وزارت خارجه روسیه، ریابکوف در گفت وگو با آپارو که ریاست اداره 
پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی را برعهده دارد، همچنین درباره موضوع 

بکارگیری پادمان ها در این آژانس نیز مذاکره کرده است.
به گزارش ایرنا، روسیه از برجام حمایت می کند و خواستار حفظ و اجرای کامل 

این توافق بین المللی است.
این کشور عضو گروه ۵+۱ بود که پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه 

گذشته به ۴+۱معروف شد.
مسکو اکنون به همراه سایر اعضای باقیمانده در توافق هسته ای با ایران به دنبال 

مقابله با اقدامات واشنگتن علیه این توافق بین المللی است. 

سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست مشکالت 
جدی حقوق بشر در کشور خود را بازنگری کند و نگران 
حقوق بشر خودش باشد و از این موضوع برای مداخله در 

امور دیگر کشورها استفاده ابزاری نکند.
به گزارش ایرنا لوکانگ عصر جمعه در نشست خبری در 
پکن در پاسخ به اظهارات اخیر یکی از مقامات آمریکا مبنی 
بر »وضعیت منفی آزادی و حقوق بشر در چین« تاکید کرد 
آمریکا که خود دچار مشکالت جدی حقوق بشری است و از 
شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شده است حق ندارد 
وضعیت حقوق بشر دیگر کشورها را مورد نقد و ارزیابی قرار 

دهد.
او در پاسخ به انتقاد مذکور آمریکا به دستاوردهای چین در 
زمینه حقوق بشر از جمله کاهش ۷۰۰ میلیون نفر از جمعیت 
فقیر کشور، ایجاد فرصت شغلی برای ۷۷۰ میلیون نفر، نظارت 
۸۰۰ میلیون مشترک اینترنت بر کار دولت، زندگی ۲۰۰ میلیون 
نفر از پیروان مذاهب مختلف و وجود ۱۴۰ مکان مذهبی در چین 

اشاره کرد.
او همچنین تاکید کرد: نمی توان گفت یک کشور دارای بهترین 

وضعیت حقوق بشر در جهان است تنها می توان گفت که وضعیت 
یک کشور نسبت کشور دیگر بهتر یا بدتر است آزادی قطعی در 
هیچ جای دنیا وجود ندارد همه در کنار برخورداری از آزادی 

و حقوق بشر، باید به قانون اساسی و دیگر قوانین کشور خود 
احترام بگذارند حقوق بشر و آزادی نباید بهانه ای برای ارتکاب 

به جرم باشد.

سخنگوی وزارت خارجه چین در بخش دیگری از سخنانش از 
آمریکا خواست از لکه دار کردن چهره چین به بهانه »جاسوسی 
در فضای مجازی« و دیگر رفتارها و گفتارهای مضر برای منافع 

چین و روابط دوجانبه دست بکشد.
شبکه  امنیت  با  ارتباط  در  آمریکایی  شرکت های  از  یکی 
جاسوسی  فعالیت های  که  است  گفته  خود  اخیر  گزارش  در 
و  یافته  افزایش  آمریکا  علیه  مجازی  فضای  در  چین  تجاری 
چین بزرگ ترین کشوری است که از حمالت سایبری به غرب 

پشتیبانی می کند.
لوکانگ در واکنش به این موضوع نیز گفت چین خود یکی 
از قربانیان فعالیت های جاسوسی در فضای مجازی و حمالت 

سایبری است و با آن مخالفت می کند.
او با اشاره به اینکه برخی از شرکت ها و اشخاص آمریکایی به 
منظور تحقق اهداف خاص خود، به بهانه جاسوسی در فضای 
مجازی از چین انتقاد می کنند تاکید کرد پیش از این ادوارد 
اسنودن افشا کرد که چه کشوری دولت ها، شرکت ها و شهروندان 
و شدیدترین  می کند  است شنود  مدت ها  را  دیگر  کشورهای 

حمالت سایبری را انجام داده است.

 چین: آمریکا نگران حقوق بشر خودش باشد


