
 هکر های ایرانی به دانشگاه های آمریکا
و اروپا حمله کرده اند

خبرگ��زاری رویت��رز به نقل از یک رس��انه هلندی 
مدعی شد هکر های ایرانی، سامانه های دانشگاه های 
اروپای��ی، آمریکای��ی و اس��ترالیایی را هدف حمله 

سایبری خود قرار داده اند.
حمالت س��ایبری هکر های ایرانی به دانش��گاه های 
آمری��کا و اروپابه گ��زارش گروه بین الملل باش��گاه 
خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، یک 
رس��انه هلندی روز جمعه با اس��تناد به یافته های 
ش��رکت چند ملیتی واتر هاوس کوپرزمدعی ش��د 
هکر ه��ای ایرانی تحت حمایت دول��ت در ماه های 
اخیر دانشگاه های را در اروپا، آمریکا و استرالیا هدف 
حم��الت خود قرار داده اند. رویترز در گزارش خود 
نوشت هنوز مشخص نیست که آیا تالش هکر های 
ایرانی برای نف��وذ به س��امانه های کامپیوتری این 
دانشگاه ها از جمله 3 دانش��گاه در هلند، موافقیت 

آمیز بوده یا نه.  صداوسیما 

معافیت عراق برای خرید گاز از ایران
آمریکا بار دیگر معافی��ت عراق را برای واردات گاز 
از ای��ران به  م��دت 45 روز تمدید کرده اس��ت. در 
دوره های قبلی معافیت، این مدت طوالنی تر یعنی 

90 روزه یا 120 روزه بود.
وزارت خارج��ه آمری��کا در بیانی��ه ای در این ب��اره 
تصری��ح کرد: تمدید معافی��ت واردات »برای ایجاد 
این ضمانت که عراق قادر خواهد بود در کوتاه مدت 
نیازهای خود به منابع انرژی را رفع کند صادر شده 

است. باشگاه خبرنگاران 

اخبار

شهید سلیمانی و ابومهدی شهدای جهاد مقدس هستند
مرجع ش��یعیان بحرین تاکید کرد که شهیدان قاس��م سلیمانی و ابومهدی 

المهندس شهیدان جهاد مقدس و صراط مستقیم هستند.
آیت اهلل شیخ عیسی قاسم گفت: ترور این دو شهید بزرگ، یعنی حاج قاسم 
س��لیمانی و حاج مهدی المهندس، ترور دو رفیق جهاد مقدس اس��ت. وی 

گفت: از واژه رفیق ش��فیق اس��تفاده نکرده ام، زیرا تعبیر کوتاهی است. آنان 
ش��هید جهاد و ص��راط بودند. افراد دیگری هم در این حمله ددمنش��انه آمریکا که 
حمله علیه گروهی مجاهد بود، در کنار این دو به شهادت رسیدند و اجساد پاکشان 
در این هجوم وحش��یانه و بزدالنه، قطعه قطعه ش��د، حمله ای که نتیجه گمراهی و 
انحراف از مسیر درست است. البته دیری نپایید که امت ما واکنش قاطع نشان داد 
تا آمریکا بداند امت ما سرزنده است و در برابر ظلم، مدارا نمی کند و اجازه نمی دهد 

به دین، عزت، استقالل و مجاهدانش دست درازی شود. ایسنا 

افشاگری نماینده پارلمان عراق 
یک نماینده پارلمان عراق با افش��اگری درباره نتایج تحقیقات ترور شهیدان 
س��لیمانی و ابومه��دی المهندس تصریح کرد آمریکا فش��ار زیادی به دولت 

عراق برای جلوگیری از افشای نتایج تحقیقات وارد می کند.
محمد البلداوی افزود: آمریکا فش��ار زیادی به دولت عراق برای جلوگیری از 

افش��ای نتایج تحقیقات وارد می کند.همانطوری که ترامپ ش��خصا در اجرای 
ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس نقش داشت، اکنون در جلوگیری از اعالم 

شدن نتایج تحقیقات عملیات ترور نیز نقش دارد.
البلداوی اظهار داش��ت با اعالم نتایج تحقیقات، نقش عوامل مزدور آمریکایی که در 
اجرای عملیات ترور نقش داش��تند، برمال می ش��ود. گفتنی است؛ آمریکا با رویکرد 
مغرضانه 13دی ماه سال جاری سردار سلیمانی را در خاک عراق به شهادت رساند. 

 تسنیم 

پامپئو مجددا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد
وزیر خارجه آمریکا ضمن طرح ادعاهای ضدایرانی از جامعه جهانی خواست 

تحریم های تسلیحاتی ایران در سازمان ملل را تمدید کند.
مایک پامپئو در صفحه شخصی توئیتر خود، با به اشتراک گذاشتن تصویری 
ادعایی، ایران را به ارس��ال س��الح به یمن متهم کرد. وی در ادامه ادعاهای 

خ��ود افزود: ای��ن نمونه دیگری از تداوم س��رپیچی بزرگتری��ن حامی دولتی 
تروریسم، یعنی جمهوری اسالمی ایران، از شورای امنیت سازمان ملل است.

وزیر خارجه آمریکا، که کش��ورش بزرگترین تامین کننده تسلیحات رژیم سعودی در 
جنگ تحمیلی 5 ساله علیه مردم یمن است، نوشت: جهان باید خشونت ایران را رد 
کرده و همین االن برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران در س��ازمان ملل اقدام کند. 
شامگاه پنجشنبه هیئت آمریکا در سازمان ملل متحد در بیانیه ای پنجشنبه خواستار 
جلوگیری از اتمام تحریم های تسلیحاتی این سازمان علیه ایران شده بود.  فارس  

گزارش

این روزها فرانس��ه در اعنال تحری��م های ضد ایرانی حتی 
از آمریکا نیز پیش��ی گرفته چناچنه س��فارت کشورمان در 
فرانس��ه به تازگی به این موضوع اذعان کرده اس��ت از این 
رو ناظران سیاس��ی بر این باورند که نمی توان به هیچ وجه 
به وعده های سایر کشورهای اروپایی مانند فرانسه دلخوش 
کرد؛ چرا که تصمیمات آنها نش��ات گرفته از نیاز داخلی و 

خط مشی های آمریکاست.

خانم آن ژنوته رییس گروه دوستی پارلمانی ایران - فرانسه 
در توئیتی با ابراز امیدواری نس��بت به آزادی فریبا عادلخواه 
و روالن مارش��ال )که به اتهامات امنیتی در ایران بازداشت 
هستند( نوشت: بیاییم روابط فرانسه و ایران را بر پایه اعتماد 
و نه بی اعتمادی بنا کنیم؛ پس از آن س��فارت کشورمان در 
پاریس نیز در توئیتی به وی اینگونه پاس��خ داد: اعتماد یک 
وجهی نیست. برخی نهادهای فرانسوی شدیدترین فشارها 

را متوجه ای��ران می کنند، حتی در حوزه دارو! و حتی بدتر 
از ایاالت متحده! انرژی دو کش��ور نباید در دراز مدت صرف 

موضوعات ناشی از عناصر ثالث و کوتاه مدت شود.
در حالی این روزها جمهوری اسالمی ایران تحت شدیدترین 
تحریم های ظالمانه آمریکا قرار دارد که کشورهای اروپایی 
از جمله فرانس��ه نیز از سیاس��ت های واش��نگتن پیروی و 
گاهی در اعمال ش��دیدترین تحریم ها از کاخ س��فید پیش 
ق��دم می ش��وند، البته رویکرد فرانس��وی ها قب��ل از توافق 
هس��ته ای نیز رویک��رد مغرضانه ای بود تا رس��یدن به این 

توافق آنها در پلیس بد ایفای نقش می کردند.
بع��د از برج��ام و بعد از خ��روج آمریکا از توافق هس��ته ای 
نیز فرانس��ه در فش��ار و تحریم علیه ملت ایران سنگ تمام 
گذاش��ت چناچنه بیژن نامدار زنگن��ه وزیر نفت 29 مرداد 
س��ال 9۷ از خروج ش��رکت توتال از قرارداد توسعه فاز 11 
پارس جنوبی خبر داده بود. ش��رکت توتال فرانس��ه پس از 
اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران به دنبال کسب 
معافیت از وزارت خزانه داری ایاالت متحده بود و در نهایت 
پس از عدم موفقیت، قرارداد توس��عه فاز 11 پارس جنوبی 

را ترک کرد.
این اظهارات در حالی مطرح ش��د که شرکت رنو یک هفته 
پی��ش از آن اعالم کرد این ش��رکت با وج��ود تحریم های 
آمری��کا، از بازار ای��ران خارج نخواهد ش��د. مدیرعامل رنو 
گفته بود: ایران را ترک نمی کنیم، حتی اگر به شدت حجم 

فعالیتمان را کاهش دهیم. 
روز دوش��نبه 5 شهریور  9۷ حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایران در تماس��ی تلفنی با امانوئ��ل مکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه از طرف های باقی مانده در برجام خواست که برای 
حفظ آن تالش کنند. رئیس جمهور فرانسه در این تماس با 
وجود تاکید بر حفظ برجام خواهان گفت وگو درباره برنامه 
موش��کی و نقش ایران در منطقه خاورمیانه شده؛ مسائلی 
که سه قدرت اروپایی حاضر در برجام، مانند آمریکا، آن را 

نگران کننده می دانند.
به دنبال افزایش تنش ها در ۶ ش��هریور 139۷ خبرگزاری 
رویترز ادعا کرد  به سندی دست پیدا کرده که نشان می دهد 
دولت فرانس��ه از دیپلمات ها و مقام های وزارت خارجه این 
کشور خواسته تمام سفر های غیرضروری خود را به ایران تا 
مدتی نامعلوم به تعویق بیندازند.در این یادداشت به خنثی 
شدن طرح یک بمب گذاری و همین طور تندتر شدن رفتار 

ایران در قبال فرانسه اشاره شده است.
در س��ندی ک��ه به دس��ت رویترز رس��یده، ط��رح ادعایی 
بمب گ��ذاری در گردهم آیی منافقی��ن در حومه پاریس که 
رودی جولیانی، وکیل ترامپ هم در آن ش��رکت داشت، به 
عنوان نش��انه ای از خصمانه تر ش��دن روابط ایران با فرانسه 
ارزیابی ش��ده اس��ت. تنش های تهران و پاریس به ماه مهر 
هم کش��یده شد و دولت فرانسه در 10 مهر 9۷ اعالم کرد 
که دارایی های وزارت اطالعات ایران و دو ایرانی را مسدود 
کرده است. این کشور دو ایرانی را متهم کرده بود که قصد 
داشته اند در گردهمایی ماه ژِوئن منافقین در حومه پاریس 

بمب گذاری کنند.
در ادام��ه ناتوانی اروپا برای تحقق وعده هایش��ان پاریس با 
لح��ن متفاوتی در توجی��ه کم کاری های خ��ود به تهران 
هش��دار داد به طوریکه در روز جمع��ه، 15 تیر )۶ ژوئیه(، 
ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، به یک ایستگاه 
رادیوی��ی گفت که مقامات ایرانی باید آنچه او تهدید مداوم 
در در قب��ال نقض تعه��د اروپا در قبال برج��ام  خوانده را 
متوقف کنند او همچنین اضافه کرد که کشور های اروپایی 
باید فرصت الزم  برای دس��ت یافتن به راه حلی را داش��ته 
باش��ند ک��ه از طریق آن بتواند خس��ارات ناش��ی از خروج 

آمریکا از برجام را جبران کنند.
در این اثن��ا و تاخیر های مکرر فرانس��ه و اتحادیه اروپا در 
راه اندازی س��ازو کار مال��ی، 5 فروردین 139۸ پاریس لغو 

پرواز های ماهان را به خاک این کشور تایید کرد.
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دورو�یی پاریس 
سفارت ایران در فرانسه: برخی نهادهای فرانسوی در تحریم بدتر از آمریکا هستند

روایت واشنگتن پست  از هراس نظامیان آمریکایی 

بعد از ترور شهید سلیمانی

یک رسانه آمریکایی در گزارشی به هراس در میان نظامیان این کشور بعد 
از ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی پرداخته است. 
روزنامه واشنگتن پس��ت نوش��ته ملوان های آمریکایی گفته اند بعد از ترور 

سردار سلیمانی، سطح تهدید به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است.
واشنگتن پس��ت نوش��ته ناخدای ناو جنگی یو. اس .اس. نورماندی ساعاتی 
بعد از عملیات آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد به اطالع سرنش��ینان این 
ناو رس��انده که آمریکا قدرتمندترین فرمانده نظامی ایران را با یک حمله 

پهپادی ترور کرده است.

کریس��توفر اس��تون، فرمانده نورماندی گفته مشخص نیس��ت ایران چه 
واکنش��ی به این اتفاق نشان خواهد داد، اما الزم است که نورماندی برای 
هر رویدادی آماده باش��د. واشنگتن پست نوشته، استون به خاطر می آورد 

که به خدمه کشتی گفت: ما باید آماده اقدام نظامی مستقیم باشیم.
با این هشدار و افزایش سطح تهدید، ملوان ها در وضعیت آماده باش برای 
جنگ قرار گرفتند. اقدامات احتیاطی جدیدی در نورماندی به کار گرفته 
ش��د، از جمله خط اینترنت که این ملوان ها از آن برای برقراری ارتباط با 

خانواده هایشان استفاده می کردند قطع شد.
دیوید رمرز که مس��ئولیت نظارت بر س��الح ها در کش��تی نورماندی را به 
عهده دارد گفت: تا به حال با کس��ی که در منطقه محل اس��تقرارش این 
سطح از تهدید را تجربه کرده باشد صحبت نکرده ام. تجربه من، بر اساس 
صحبت با کس��انی که در موقعیت های پرتنش بوده اند این اس��ت که این 

باالترین سطح هشداری بود که شنیده ام.  تسنیم 

س��فیر چین در تهران با انتش��ار یادداشتی به 
زبان فارس��ی ضمن تقدی��ر از ابراز همدردی و 
کمک های دولت و م��ردم ایران برای مقابله با 
ویروس کرونا خاطر نشان کرد:  ملت های چین 
و ایران دوستان حقیقی و خالص همان دوران 

دشوارند.
چانگ هوا در یادداشت خود آورده است: اخیرا، 
انتش��ار بیماری ناش��ی از ویروس جدید کرونا 
توجه��ات جامع��ه جهانی را به خ��ود معطوف 
کرده اس��ت. از زمان انتش��ار ای��ن ویروس تا 
کنون، جناب آقای ش��ی جین پینگ،  رئیس 
جمهوری خل��ق چین چندین بار با اش��اراتی 
مهم به این مسئله پرداخته و بر لزوم حفاظت 
از جان اقش��ار مردم و س��المت جسمی آن ها 
به عنوان اولویت نخس��ت تاکید کرده است. در 
چین جنبش��ی در مقابله و کنترل همه جانبه 
در برابر این مس��ئله شکل گرفته و دقیق ترین 
و سختگیرانه ترین تمهیدات در این چارچوب 
لحاظ ش��ده که موجب ش��کل گی��ری نبردی 
مردم��ی برای مبارزه با انتش��ار ویروس ش��ده 
اس��ت. هم اکنون، روند پیشگیری و کنترل در 
حال کس��ب نتایجی مثبت اس��ت. ما با اتکا بر 
روحی��ه همدلی مردم چین و متمرکز س��ازی 
ق��درت آن ه��ا مزی��ت س��اماندهی برنامه های 
بزرگ را کس��ب کرده و بر مبنای قدرت عظیم 
مادی و پایه های فناورانه، ضمن بهره گیری از 
تجربی��ات عملی غنی، اعتماد به نفس، توانایی 
و قدرت پیروزی در نبرد کنترل و پیشگیری از 

گسترش این ویروس را محقق خواهیم کرد.
چین ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک را 
سرلوحه امور خویش قرار داده و طبعا توجه و 

مسئولیتی ویژه برای ایمنی زندگی شهروندان 
خ��ود و س��المت آن ها قائل ب��وده و همچنین 
متوجه مس��ئولیت خود در قبال امر بهداش��ت 
عموم��ی جهانی اس��ت.  بس��یاری از اقدامات 
چی��ن به وضوح فراتر از الزام��ات مقررات بین 
المللی بهداشت بوده که این امر خود به منزله 
بزرگترین تالش برای حراست از سالمت مردم 
سراسر جهان و ایمنی بهداشت عمومی گیتی 
بوده است. دقیقا به واسطه تمهیداتی که چین 
در راستای کنترل و پیشگیری در مواجهه با این 
ویروس در پیش گرفته، گس��ترش بیماری یاد 
ش��ده در ابعاد گسترده جهانی روندی صعودی 
نیافته اس��ت. هم اکنون، موارد ابتال به ویروس 
کرون��ا در جه��ان به 1 درصد می��زان مجموع 
مبتالی��ان به این بیماری در گس��تره مرزهای 
چین و فضای داخل این کش��ور نیز نمی رسد، 
و این در حالی اس��ت که در سال 2009 و در 
جریان فراگیری ویروس اچ1ان1 در آمریکا، این 
بیماری به 214 کشور و منطقه جهان سرایت 
کرد. از اواخر سال 2019 تاکنون،  19 میلیون 
نفر در ایاالت متحده به ویروس اچ1ان1 مبتال 
شده و حداقل 10 هزار نفر کشته شدند. اکنون 
چنانچه مس��ئله فراگیری بیماری کنونی را به 
منزله نبردی مشترک برای تمام انسان ها تلقی 
کنیم، می توانیم بگوییم که به واس��طه مقابله 
قهرمانانه چین با آن اس��ت که جهان نیز امن 

تر شده است.
در زب��ان پارس��ی ض��رب المثلی ب��ا محتوای 
"دل ب��ه دل راه دارد" وج��ود دارد. در جریان 
نبرد چین با ویروس کرونا، ما عمیقا دوس��تی 
دولت و ملت ایران را احس��اس کردیم.  رئیس 

جمه��ور ایران، جناب آق��ای روحانی با رئیس 
جمهور چین جناب آقای شی جین پینگ ابراز 
هم��دردی کرد و جناب ظری��ف، وزیر خارجه 
ایران نخس��تین وزیر خارجه در سراسر جهان 
بود که از چین حمایت کرده اس��ت. ایشان در 
روز بیس��ت و س��وم ژانویه در توئیتی به زبان 
چین��ی از مبارزه چین ب��ا این بیماری حمایت 

کرد.
در ای��ن میان آنچه بی��ش از همه من را تحت 
تاثی��ر ق��رار داد، حمایت و پش��تیبانی ای بود 
ک��ه مردم عادی ایران از چین به عمل آوردند. 
معاون س��ردبیر روزنام��ه »ته��ران تایمز« به 
انتش��ار س��رمقاله ای با عنوان "همه ما چینی 
هس��تیم" پرداخت. یک کافه دار ایرانی به نام 
س��ینا اخیرا در فضای مجازی چین با توجهی 
بی س��ابقه مواجه ش��ده، او که ه��م اکنون در 
ش��هر ووَهن چین به س��ر می ب��رد به صورت 
داوطلبانه از بازگشت به کشورش با هواپیمای 
اختصاصی خ��ودداری ک��رده و در همراهی با 
همکاران چینی اش، برای کادر پزش��کی فعال 
در خط مقدم مبارزه ب��ا کرونا، به طور رایگان 
قهوه درست می کند و به آن ها هدیه می دهد. 
چند ویدئوی کوتاه به طور گس��ترده در فضای 
مجازی چین دس��ت به دس��ت می شود که در 
آن ها بس��یاری از مردم ایران، به ویژه کودکان 
به زب��ان چینی فری��اد می زنن��د: چین قوی 
باش، ووهن قوی باش، ما ایرانیان حامی ش��ما 
هستیم! بس��یاری از دوس��تان این ویدئوها را 
برای من ارسال می کنند و می گویند با دیدن 
آن ها تحت تاثیر قرار گرفته و برخی هم اشک 
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سفیر چین:

ملت های ایران و چین دوستان حقیقی هم در دوران دشوار هستند


