
حمله ائتالف آمریکایی به مواضع ارتش سوریه همزمان 
با حمله داعش در البوکمال

یک مقام نظامی ارتش سوریه اعالم کرد، ائتالف بین المللی به اصطالح ضد 
داعش یکی از مواضع ارتش را در منطقه السکریه در غرب البوکمال هدف 

گرفت که تعدادی زخمی برجای گذاشت.
به گزارش ایسنا، این منبع اظهار کرد، جنگنده های ائتالف آمریکایی حمله ای 
هوایی را به مقر توپخانه ای وابسته به ارتش سوریه در منطقه السکریه در غرب 

البوکمال انجام دادند.
وی افزود، این حمله راس ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه شب گذشته رخ داد و موجب 

جراحت دو سرباز سوری و انهدام توپخانه ارتش شد.
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد، گروه های تروریستی وابسته به داعش 
همزمان با این حمله هوایی ائتالف دست به حمله ای از محور شهرک الباغوز به ایست 

بازرسی های منطقه زدند.
این خبرگزاری ادامه داد، یگان های ارتش سوریه این حمله را دفع کرده و اکثر 

تروریست ها را کشته و زخمی کردند.
ائتالف آمریکایی عمداً دست به حمالتی به مواضع ارتش سوریه در خطوط 
درگیری می زند تا از گروه های تروریستی در انجام حمالت و تجاوزات شان به مراکز 

نظامی حمایت کند.

مادورو پیشنهاد انتخابات زودهنگام پارلمانی را مطرح 
کرد

رئیس جمهوری ونزوئال در نخستین حضورش در انظار عمومی پس از زمان 
حمله پهپادی در رژه نظامی اوت ۲۰۱۸، در جمع حامیانش در کاراکاس 

خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، این خبر از سوی نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال در حالی منتشر شد که هزاران تن از مردم این کشور 

در خیابان های کاراکاس و در حمایت و یا مخالفت با وی دست به راهپیمایی زدند.
روی کار آمدن خوآن گوآیدو، رهبر مجمع ملی ونزوئال به عنوان رئیس جمهوری 
خودخوانده این کشور حمایت های زیادی را از سوی آمریکا، کشورهای منطقه ای 
آمریکای التین و چند کشور اروپایی به همراه داشته و آنها به همراه رئیس جمهوری 
خودخوانده، خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه ریاست جمهوری در ونزوئال 

شده اند.
مادورو در نخستین حضورش در انظار عمومی پس از زمان حمله پهپادی در رژه 
نظامی اوت ۲۰۱۸، در جمع حامیانش در کاراکاس گفت که پارلمان کشورش باید 
مجدداً مشروع سازی شود و ادامه داده که با مجلس مؤسسان قانون اساسی درباره 

این مساله رایزنی می کند.
اگر این مجلس مؤسسان از پیشنهاد مادورو حمایت کند، این رأی گیری در سال 
جاری میالدی برگزار می شود. مادورو پیشنهاد کرده انتخابات پارلمانی زودهنگام به 

جای سال ۲۰۲۰ امسال برگزار شود.
پیشتر دادگاه عالی این کشور تمامی اقدامات مجمع ملی را که ریاستش برعهده 

گوآیدو است، پوچ و توخالی خوانده بود.
نظام  نماینده  را  آن  و  کرد  محکوم  را  ملی  مجمع  سخنرانی  این  در  مادورو 

سرمایه داری دانست.
گوآیدو پیشتر بر آمادگی خود برای ورود به مذاکرات به شرط قرار گرفتن بحث 

کناره گیری مادورو روی میز مذاکره تاکید کرد.
وی در پیامی خطاب به رئیس جمهوری مکزیک و اروگوئه گفته بود: مذاکرات 
مدنظر ماست در صورتیکه هدف از آن تعیین شروط پایان دادن به تصاحب قدرت 

باشد که در پی آن انتقال قدرت و گذار آغاز شده و به انتخابات آزاد می انجامد.

زیر نظر سازمان ملل انجام می شود

دور جدید مذاکرات انصاراهلل و دولت مستعفی یمن 
امروز روی عرشه کشتی

شهر حدیده یمن امروز)یکشنبه( میزبان مذاکراتی میان هیات های دولت 
مستعفی یمن و جنبش انصاراهلل درباره استقرار دوباره نیروها و تسهیل 

امدادرسانی های انسانی در راستای اجرای توافق نامه سوئد است.
به گزارش ایسنا، طبق بیانیه منتشر شده از سوی سازمان ملل در این نشست دو 
طرف گام های بعدی برای اجرای توافق آتش بس حدیده را که دسامبر گذشته در 
سوئد امضا شد و بر خروج شبه نظامیان از این شهر تاکید دارد، بررسی خواهند کرد.

پاتریک کامرت رئیس تیم ناظران سازمان ملل در یمن روز شنبه به کشتی که قرار 
است مذاکرات بین دولت مستعفی و انصاراهلل در آنجا انجام گیرد، وارد شد.

هیئت دولت مستعفی نیز از راه دریا خود را به این کشتی رسانده و این کشتی به 
بندر حدیده بازمی گردد و منتظر هیئت انصاراهلل می شود که قرار است امروز به این 
کشتی بپیوند. با توجه به عدم توافق دو طرف درگیری بر سر مکان برگزاری مذاکرات 
این نشست در عرشه کشتی در سواحل حدیده برگزار می شود. به گزارش شبکه 
خبری اسکای نیوز عربی این سومین نشست کمیته مشترکی است که مسئولیت 
نظارت بر اجرای توافق نامه آتش بس را برعهده دارد. در بیانیه سازمان ملل آمده است: 
دو طرف امروز مذاکرات درباره استقرار دوباره نیروها و تسهیل امدادرسانی های انسانی 

در راستای اجرای توافق نامه سوئد را از سر خواهند گرفت.
کمیته مشترک آخرین بار در سوم ژانویه نشستی در این رابطه برگزار کرده بود.

طبق قطعنامه سازمان ملل ۷۵ ناظر غیرنظامی به حدیده و بنادر اطراف آن جهت 
نظارت بر نحوه اجرای توافق نامه آتش بس در این شهر اعزام می شوند، اما در حال 

حاضر تنها ۲۰ ناظر در این منطقه برای نظارت بر آتش بس حضور دارند.

که  است  مسئله  این  روی  متحده  ایاالت  تمرکز  االن 
بتواند اتحادیه اروپا را نیز با خود همراه کند. به همین 
دلیل است که در خصوص نشست لهستان مسئله صلح 
و امنیت در خاورمیانه را مطرح کرده است که اروپایی ها 

نمی توانند در آن دخالت نداشته باشند
برجام  از  بعد  »ما  گفت:  الملل  بین  روابط  استاد  - یک 
می توانستیم دستاورد های بسیاری داشته باشیم، اما آنقدر در 
داخل و خارج سنگ اندازی کردند تا اینکه باالخره همان را هم 
از دست دادیم. بعد از اینکه توافق هسته ای انجام شد ما نه تنها 
فروش نفت خوبی داشتیم بلکه روابط تجاری ما هم تا حدود 
زیادی بهتر شد، اما این روند به دلیل فشار هایی که تندرو ها 
به دولت وارد کردند، ادامه پیدا نکرد و نهایتا هم ترامپ از 
آن خارج شد. این مسائل موجب شد که دست و بال وزارت 
امور خارجه و به طور کلی دولت در عرصه سیاست خارجی 

بسته شود.«
به گزارش فرارو بدون شک یکی از برگ های برنده حسن 
سیاست  دستاورد های  گذشته،  سال  انتخابات  در  روحانی 
خارجی وی بود که از توافق هسته ای آغاز شد و با قرارداد های 
تجاری با شرکت های خارجی ادامه پیدا کرد. اما این روند در 
دولت دوازدهم ادامه پیدا نکرد و االن شرایط به گونه است که 
به عقیده برخی کارشناسان، سیاست خارجی ایران در حالتی 

بحرانی قرار گرفته است.
از یک سو فشار ها و تحریم های ایاالت متحده عرصه را برای 
تا حدود زیادی تنگ کرده است. به طوری که حتی  ایران 
برخی از شرکا و کشور های دوست هم حاضر به خرید نفت از 
ایران نیستند و پیش بینی می شود این روند در سال اینده ادامه 
پیدا کند و با تمام شدن معافیت برخی کشور ها از تحریم های 
نفتی ایران، فروش نفت تا حدود زیادی کاهش پیدا کند و به 

زیر یک میلیون بشکه در روز برسد.
از طرف دیگر شرایط ایران در میان همسایگان هم خیلی 
مناسب نیست. از یک سو روابط پرتنش و در برخی موارد 
گریبانگیر  فارس،  خلیج  حوزه  کشور های  با  آمیز  خصومت 
سیاست خارجی شده است و تا امروز هم پیام های وزیر امور 
خارجه و رئیس جمهور هم نتوانسته سطح تنش را کاهش 
دهد و از سوی دیگر شرایط میان ایران و افغانستان حداقل 
در میان افکار عمومی آن ها مساعد نیست و عراق هم که این 
روز ها با وجود اینکه تاکید بر رابطه مناسب با ایران دارد، اما تا 

حدود زیادی به آمریکا نزدیک شده است.
از سوی دیگر با وجود اینکه اروپایی ها تمایل بسیاری به 
و  مانند حقق بشر  برخی مسائل  اما در  دارند،  برجام  حفظ 
مسائل موشکی، اختالفات جدی با جمهور اسالمی دارند و 
حتی اخیرا مسئله تحریم های جدید علیه ایران را مطرح کرده 
اند و موجب شده به نوعی رابطه میان ایران و اتحادیه اروپا 
هم تا حدودی شکرآب شود. اما سوال مهم این است که چه 
اتفاقی برای دیپلماسی فعال و تاثیرگذار ایران در دولت یازدهم 

رخ داد؟
تهدید فرانسه و هشدار ایراندر همین خصوص علی بیگدلی 
کرد:  فرارو عنوان  با  طی گفتگو  الملل  بین  روابط  مدرس 

»واقعیت این است که اگر خوب به یک سال گذشته نگاهی بی 
اندازید می بینید که دیگر خبری از آن سیاست خارجی دولت 
یازدهم نیست و به نوعی می توان گفت که سیاست خارجی 
ما فلج شده است. دلیلش هم این است که آمریکایی های از 
سال ۲۰۱۶ تمام توان خود را صرف این کردند که مسئله ایران 
را تبدیل به یک پدیده جهانی کنند که یک نمونه آن همین 
اجالس ورشو است که در اواخر بهمن ماه برگزار می شود. اگر 
بخواهیم واقع بینانه به این مسئله نگاه کنیم باید قبول کنیم 
که کاخ سفید تا حدودی هم در مورد اینکه مسئله ایران را 

تبدیل به یک موضع جهانی کند، موفق عمل کرده است.«
وی ادامه داد: »االن تمرکز ایاالت متحده روی این مسئله 
به  کند.  همراه  خود  با  نیز  را  اروپا  اتحادیه  بتواند  که  است 
مسئله  لهستان  نشست  در خصوص  که  است  دلیل  همین 
صلح و امنیت در خاورمیانه را مطرح کرده است که اروپایی ها 
نمی توانند در آن دخالت نداشته باشند. ضمن اینکه اخبار اخیر 
در خصوص اتحادیه اروپا نوعی وازدگی آن ها نسبت به ایران 
را نشان می دهند و نمونه ان هم همین تنش هایی که میان 
فرانسه و آلمان با ایران اتفاق افتاده، است که االن صحبت هایی 
در خصوص تحریم ایران به دلیل مسائل موشکی مطرح شده 

است.«
دیگر  طرف  »از  افزود:  کجاست؟او  اروپا  و  ایران  کار  گره 
اسرائیل هم در این میان سنگ تمام گذاشته است و از هر 
موقعیتی برای تخریب وجهه ایران استفاده کرده است و از 

صدقه سری اختتالفات ما با همسایگانمان توانسته تا حدود 
این است که شرایط  اعراب نزدیک شود. واقعیت  به  زیادی 
منطقه اصال برای ما مطلوب نیست به همین دلیل معتقدم 
که دیپلماسی ما به نوعی فلج شده است و االن تالش دارد 
که حداقل در نقطه صفر باقی بماند. البته متاسفانه با توجه 
به شرایط موجود این نگرانی هم وجود دارد که سال آینده 
وضعیت به مراتب سخت تر باشد و ما با مشکالت بیشتری 
مواجه شویم. مگر اینکه واقعا االن مسئوالن نظام یک فکر 
اساسی کنند و اجازه ندهند ما با این وضعیت سال آینده را 

شروع کنیم.«
این تحلیلگر مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که 
چرا دیپلماسی فعال دولت یازدهم ناگهان تا این حد منفعل 
شد، گفت: »موضوع این است که ما بعد از برجام می توانستیم 
دستاورد های بسیاری داشته باشیم، اما آنقدر در داخل و خارج 
دست  از  هم  را  همان  باالخره  اینکه  تا  کردند  سنگ اندازی 
دادیم. بعد از اینکه توافق هسته ای انجام شد ما نه تنها فروش 
نفت خوبی داشتیم بلکه روابط تجاری ما هم تا حدود زیادی 
بهتر شد، اما این روند به دلیل فشار هایی که تندرو ها به دولت 
وارد کردند، ادامه پیدا نکرد و نهایتا هم ترامپ از آن خارج شد. 
این مسائل موجب شد که دست و بال وزارت امور خارجه و به 

طور کلی دولت در عرصه سیاست خارجی بسته شود.«
۴ تحول بی سابقه در روابط تهران و واشنگتن در دوره اوباماوی 
تصریح کرد: »از طرف دیگر ما به شدت در خصوص مسائل 

موشکی بسته و رادیکال رفتار می کنیم. االن ببنید که عمده 
مشکل اروپایی ها همین مسئله موشکی است، اما اخیرا سخنگوی 
وزارت امور خارجه اعالم کرده است که به هیچ عنوان در این باره 
مذاکره صورت نمی گیرد. هرچند حتی اگر وزارت امور خارجه ما 
هم با مذاکره موافق باشد باید قبول کرد که تصمیم گیری در این 
زمینه هیچ ارتباطی به این وزارتخانه آقای ظریف و حتی رئیس 
جمهور ندارد. همین مسئله موجب شده است که فضا در منطقه 
به شدت نسبت به ما مخدوش شود. عالوه بر این ها باید در نظر 
داشته باشید که ما هنوز لوایح چهارگانه را هم تصویب نکردیم 
و این خودش تاثیر زیادی بر دیپلماسی کشور دارد؛ بنابراین 
مجموع این ها موجب شده است که االن دستگاه دیپلماسی ما 

نتواند کار خاصی انجام دهد.«
این استاد دانشگاه تاکید کرد: »باید توجه داشته باشیم که 
سیاست و اقتصاد به هیچ عنوان قبال تفکیک نیست. زیرا ما اگر 
یک سیاست خارجی فعالی نداشته باشیم، قاعدتا نمی توانیم 
در های جهانی را به روی اقتصاد کشورمان باز کنیم یا اینکه 
بتوانیم سرمایه گذاران خارجی را به ایران بیاوریم. ما اصال یک 
جمله معروف در علم سیاست داریم که می گوید »سیاست 
جلو می رود و فضا را برای یک اقتصاد کارآمد و مناسب، فراهم 
بسیار  تاثیر  ما  دیپلماسی  فعلی  بنابراین وضعیت  می کند«؛ 
زیادی بر اقتصاد سال آینده خواهد داشت و بی راه اگر بگویم 
اقتصاد ما هم دقیقا به همین حالت فعلی سیاست خارجی ما 

در خواهد آمد.«
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دیدار هیأت بلندپایه روسیه با جابری انصاری با محوریت سوریه و یمن
»الکساندر الورنتیف« نماینده ویژه پوتین در امور سوریه و »سرگی ورشنین« معاون وزیر خارجه روسیه و هیأت همراه با حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در امور سوریه و یمن دیدار و گفت وگو 

کردند. به گزارش ایسنا، در این دیدار و گفت وگوی سه ساعته که با ضیافت میزبان به افتخار هیأت روس پایان یافت، آخرین تحوالت سیاسی و میدانی سوریه و موانع فراروی تشکیل کمیته قانون اساسی این کشور از جمله در زمینه نهایی سازی فهرست 
نمایندگان جامعه مدنی در این کمیته، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. طرفین در این گفت وگوها درباره دستور کار و پیش نویس بیانیه پایانی نشست آتی سران آستانه در سوچی )۲5 بهمن ۱397 - ۱4 فوریه ۲۰۱9( نیز تبادل نظر کردند.

اخبار علی بیگدلی  بررسی کرد

دیپلماسی در نقطه صفر

در سوریه شکل میگیرد؛

 اتحاد روسیه و اسرائیل

 طی دو هفته گذشته؛

صهیونیست ها 19 منزل فلسطینی ها را در کرانه باختری تخریب کردند

روسیه و ایران از ابتدای وقوع جنگ در سوریه تاکنونـ  به رغم اختالف 
دیدگاه و گاه اختالف منافعـ  همکاری نزدیکی به ویژه در صحنه عملیاتی 
نبرد سوریه داشته اند. با این حال، از دو سال گذشته تاکنون، همواره 
خبرها و تحلیل های بسیاری پیرامون اختالف میان ایران و روسیه در 

سوریه منتشر شده است.
 روسیه و ایران از ابتدای وقوع جنگ در سوریه تاکنونـ  به رغم اختالف دیدگاه 
و گاه اختالف منافع ـ همکاری نزدیکی به ویژه در صحنه عملیاتی نبرد سوریه 
داشته اند. با این حال، از دو سال گذشته تاکنون، همواره خبرها و تحلیل های 

بسیاری پیرامون اختالف میان ایران و روسیه در سوریه منتشر شده است.
در همین حال منابع دیپلماتیک از توافق آمریکا و ترکیه بر سر ایجاد منطقه 

امن در شمال شرق سوریه خبر دادند.
»مهر» نوشت: منابع دیپلمات غربی در گفتگو با روزنامه الشرق االوسط تاکید 
کردند که آمریکا و ترکیه بر سر برخی مواضع از جمله ایجاد منطقه امن در شمال 

شرق سوریه بعد از عقب نشینی نظامیان آمریکایی توافق کرده اند.
به  برای  التنف  پایگاه  در  حضور  بر  همچنان  آمریکا  گزارش،  این  اساس  بر 

اصطالح ممانعت از نفوذ ایران تاکید دارد.

برای  امن  »منطقه  عنوان  تحت  منطقه  این  است  قرار  توافق،  این  اساس  بر 
حمایت از امنیت ملی ترکیه« و نه »منطقه حائل« تشکیل شود. این منطقه در 
مکانی بدون پایگاه های نظامی آمریکا و همراه با خلع سالح های سنگین از یگان 

های کرد تشکیل می شود.
همچنین یو آو گاالنت، از اعضای حزب لیکود اسرائیل و وزیر مهاجرت این رژیم 
به دنبال اظهارات نتانیاهو، مبنی بر درخواست از آمریکا برای حفظ نیروهایش 
در التنف گفت: اسرائیل برنامه دارد نیروهای ایرانی در سوریه را از این کشور 

بیرون براند.
وی درباره مواضع مشترک اسرائیل و روسیه درباره مسائل سوریه گفته بود: 

اسرائیل و روسیه دغدغه مشترکی برای بیرون راندن ایران از سوریه دارند.
این وزیر اسرائیلی درباره روابط ایران و روسیه در زمینه مسائل سوریه گفت: 
گروه های  و  داده  افزایش  را  کنترل حکومت  تحت  نواحی  متحدانش  و  سوریه 
انقالبی را وادار به شکست کرده اند؛ روسیه دیگر به ایران متکی نیست و این دو 

کشور بر سر این که »چه کسی سوریه را می سازد« اختالف دارند.
با این حال، گمانه زنی ها در رابطه با علنی شدن شکاف میان ایران و روسیه 
زمانی تقویت شد که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه روسیه چند روز 

پیش گفته بود، روسیه هم پیمان ایران در سوریه نیست، بلکه ایران و روسیه در 
راستای مذاکرات آستانه در رابطه با سوریه در کنار هم همکاری می کنند.

ریابکوف همچنین گفت: روسیه موافق برنامه های خصمانه ایران علیه اسرائیل 
قرار دادن  به منظور هدف  اسرائیل علیه سوریه  از حمالت  نیست و هم زمان 
پایگاه های ایرانی انتقاد کرد. از سوی دیگر، انتقاد حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس 
ایران درباره غیرفعال کردن  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ مستقر در سوریه توسط روسیه در زمان حمالت 

اسرائیل نیز مورد توجه قرار گرفته است.
همه  رغم  به  روسیه  و  ایران  که  است  این  دارد،  وجود  که  مسلمی  واقعیت 
همکاری های امنیتی در سوریه، اختالف منافعی نیز با یکدیگر دارند، به ویژه 
وقتی پای اسرائیل به میان کشیده شود. با این حال، آن ها توانسته اند تاکنون با 
مدیریت اختالفات به همکاری ها ادامه دهند و زمینه های تثبیت نظام سیاسی 

سوریه را فراهم سازند.
با وجود این، اسرائیل و رسانه های وابسته به آن نیز با انتشار گسترده هر گونه 
اختالف میان ایران و روسیه، به دنبال آن هستند میان دو کشور و به ویژه نخبگان 

سیاسی آن ها بدفهمی و تصور تهدید ایجاد کنند.

اعالم  امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی  دفتر هماهنگی 
کردکه صهیونیست ها در دو هفته گذشته ۱9 ساختمان متعلق به فلسطینی 

ها را در کرانه باختری تخریب کردند.
به گزارش شنبه شب پایگاه خبری عربی ۲۱، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه 
سازمان ملل متحد )اوچا(، افزوده است: ۶ ساختمان در قدس و ۱۳ ساختمان دیگر 
در منطقه موسوم به »منطقه ج« در کرانه باختری به دست صهیونیست ها تخریب 

شده است.
این گزارش می افزاید: تخریب منازل و ساختمان متعلق به فلسطینی ها باعث بی 

خانمان شدن ۲۶ فلسطینی شده است.

در سال گذشته میالدی رژیم صهیونیستی پنج مدرسه را در کرانه باختری تخریب 
یا مصادره کردند و همچنان مدرسه روستای خان احمر در شرق قدس از سوی 

صهیونیست ها تهدید به تخریب می شود.
پیش تر مرکز پژوهش های عبداهلل الحورانی وابسته به سازمان آزادیبخش 
میالدی   ۲۰۱۸ ابتدای سال  از  رژیم صهیونیستی  بود:  کرده  اعالم  فلسطین 
تاکنون ۵۴ کودک فلسطینی را شهید و 9۰۰ کودک دیگر را بازداشت کرده 

است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز گفته بود که دستور داده است 
تا منازل مبارزان فلسطینی که در عملیات هفته گذشته مقاومت مشارکت داشته اند، 

تخریب شود.
با وجود تصویب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و محکومیت 
شهرک سازی و مصادره اراضی فلسطینی ها، مقام های رژیم صهیونیستی و در راس 
آنها نتانیاهو نخست وزیر این رژیم همواره اعالم کرده اند که به این قطعنامه ها پایبند 

نخواهند ماند.
دوران  در  فلسطین  مظلوم  مردم  اراضی  مصادره  و  سازی  توسعه شهرک  روند 
زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نه تنها متوقف نشد، بلکه در سایه 
حمایت های بی دریغ وی از رژیم تل آویو و سکوت شرم آور رهبران عرب، این روند 

افزایش بی سابقه ای داشته است.

معترضان به پوشش خبری غیرمنصفانه بحران سیاسی 
در ونزوئال در مقابل ساختمان بی بی سی در لندن دست به 

تظاهرات زدند.
به گزارش ایسنا، این تظاهرات از سوی گروه کمونیست انقالبی 
ترتیب داده شد که علیه مداخله غرب در امور ونزوئال و دیگر 

کشورهای چپگرا و دولت های سوسیالیستی فعالیت می کند.
آنان با شعارهایی مانند دست از سر ونزوئال بردارید و بی بی سی 
دیگر دروغ نگو از غرب خواستند دست از مداخله در امور ونزوئال 

باید پوشش خبری  مانند بی بی سی  بکشد و رسانه های غربی 
از  یکی  آناتولی،  خبرگزاری  گزارش  به  باشند.  داشته  بی طرف 
اعضای این گروه اظهار کرد: ما با مردم ونزوئال و دولتشان که تحت 
محاصره آمریکا و نیروهای ضدانقالب قرار گرفته، ابراز همبستگی 
می کنیم و به این جا آمده ایم تا اعتراض خود را نسبت به پوشش 

خبری جانبدارانه بی بی سی نشان دهیم.
این معترض افزود: روسیه، ترکیه و چین این اقدام غرب را 
نمی پذیرند و می گویند ما عالقه ای به مداخله و رویکرد یک جانبه 

شما نداریم و این بی بی سی را که به ویژه از روسیه متنفر است، 
ناراحت می کند.

ترتیب دهندگان این تظاهرات از روزنامه نگاران درخواست کردند 
که درباره حقیقت آنچه که در ونزوئال روی می دهد تحقیق کنند. 
آنان همچنین اظهار کردند که کشورهای غربی مانند آمریکا و 
انگلیس و همچنین اتحادیه اروپا به ایجاد کودتایی علیه دولت 
نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال و به نفع خوان گوایدو، رهبر 

اپوزیسیون راستگرای ونزوئال کمک می کنند.

اعتراض کمونیست های انگلیس علیه پوشش خبری جانبدارانه بی بی سی


