
  تاکید کوبا بر دفاع از آمریکای التین
در برابر دخالت های واشنگتن

وزیر خارجه کوبا در توئیتی، خواستار دفاع و محافظت از آمریکای التین در 
برابر اقدام مداخله جویانه آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری پرنساالتینا، برونو رودریگز در صفحه توییتر خود، مداخله 
های آمریکا در امور آمریکای التین با بهانه های مختلف از جمله کمک های 

بشردوستانه را حمله علیه استقالل و تمامیت ارضی این منطقه توصیف کرد.
وی ضمن رد اقدامات تحریک آمیز علیه ونزوئال، سیاست گزینه نظامی علیه 

کاراکاس را محکوم کرد.
رودریگز همچنین با تاکید بر اینکه نیکالس مادورو رئیس جمهوری قانونی ونزوئال 
است، با دولت کاراکاس و مردم ونزوئال در برابر مداخله های امریکا ابراز همبستگی 

کرد.
کوبا و چند کشور دیگر آمریکای التین از جمله بولیوی و نیگاراگوئه اقدامات اخیر 
خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئال را محکوم کرده و بارها حمایت خود را از 

دولت مادورو اعالم کرده اند.
به گزارش ایرنا، ونزوئال از 23 ژانویه گذشته )سوم بهمن  ماه( و پس از اینکه خوان 
گوایدو خود را به  عنوان رئیس جمهوری دولت موقت این کشور معرفی کرد، دچار 

ناآرامی است.
پس از آن، آمریکا در یک اقدام سراسر مداخله جویانه، گوایدو را به رسمیت 

شناخت و ریاست جمهوری مادورو را غیرقانونی اعالم کرد.
برخی کشورهای آمریکای جنوبی مانند آرژانتین، برزیل و کلمبیا و نیز برخی 
کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و آلمان به تبعیت از واشنگتن، گوایدو را 
به رسمیت شناختند و خواستار برگزاری انتخابات شفاف و بیطرف در ونزوئال 

شدند.

سنای آمریکا با »تصمیم بی پروای« ترامپ درباره سوریه 
و افغانستان مخالفت کرد

مجلس سنای آمریکا اصالحیه الیحه جمهوریخواهان را در یک رای گیری 
تا حد زیادی نمادین که در اختالف با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
و در مخالفت با طرح های خروج غیرمنتظره نیروهای این کشور از سوریه و 

افغانستان بود، تایید کرد.
برابر 2۶ رای  با ۷۰ رای موافق در  ایسنا، مجلس سنای آمریکا  به گزارش 
مخالف با اصالحیه یا متمم غیرالزام آوری که میچ مک کانل، رهبر اکثریت سنا 
تدوین کرده بود، موافقت کرد. مک کانل در این اصالحیه الیحه خود آورده، 
سنا معتقد است، گروه های اسالم گرای افراطی همچنان در دو کشور تهدیدی 

خطرناک علیه آمریکا هستند.
براساس گزارش اسکای نیوز،  اصالحیه الیحه اذعان می کند که پیشرفت هایی 
علیه داعش و القاعده در سوریه و افغانستان حاصل شده اما در عین حال هشدار 
می دهد که خروج شتابزده بدون تالش کارآمد برای تضمین حفظ دستاوردها 
ممکن است ثبات منطقه را متزلزل کند و خالئی را به وجود آورد که ایران و 

روسیه آن را پر کنند.
قرار است اتاق قانونگذاری ظرف روزهای آینده این اصالحیه را که به ترامپ درباره 

خروج بی پروا از سوریه و افغانستان هشدار می دهد، تصویب کند.
میچ مک کانل که این اصالحیه الیحه را پیشنهاد کرده، گفته است: زمانی که 
امنیت ملی در محک آزمایش باشد به اضافه مسائل مربوط به منافع حیاتی آمریکا 
برخی شرایط می طلبند نه فقط از ابزارهای دیپلماتیک استفاده کنیم بلکه مشارکت 
مستقیم آمریکا را ضروری می کنند، از این رو این متمم را ارائه کردم و مجلس سنا 
می تواند به صورت صریح درباره اهمیت این ماموریت های مستمر برای ملت آمریکا 

در افغانستان و سوریه صحبت کند.
در این اصالحیه از دولت آمریکا خواسته شده باید به برخی شروط شکست دائمی 
القاعده و داعش قبل از شروع به هرگونه فرایند خروج مهم از این دو کشور وفادار 

باشد.

موضع بی طرف گوترش در قبال بحران ونزوئال
دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کرد: ما در قبال بحران ونزوئال حامی 

هیچ کدام از طرفین این کشور نخواهیم بود.
به گزارش ایسنا، آنتونیو گوترش در گفت وگو با خبرنگاران در مقر سازمان ملل 
متحد در نیویورک اظهار کرد: به خاطر جلب اعتماد به پیشنهاد سازمان ملل در 

راستای راهکار سیاسی برای بحران ونزوئال از هیچ گروهی حمایت نخواهیم کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به مذاکره با کشورهای مختلف درباره 

ونزوئال، تصریح کرد: بحران در این کشور را با نگرانی دنبال می کنم.
گوترش اعالم کرده است که در هیچ یک از کارگروه های تشکیل شده برای بحث 
درباره بحران ونزوئال شرکت نخواهد کرد تا اعتبار سازمان در این مسأله حفظ شود.

او گفت، تصمیم گرفته است تا در نشست گروه های دخیل شرکت نکند تا در 
صورت درخواست طرفین از این سازمان برای یافتن راه حل سیاسی، اعتبار این 

سازمان محفوظ باشد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پیش تر در کنفرانسی خبری 
گفته بود: دبیرکل در جایگاهی نیست که بخواهد درباره اینکه چه کسی رئیس کشور 
است، تصمیم گیری انجام دهد. ما هر روز با هیأت ونزوئال در تماس هستیم و این 

رویه را ادامه می دهیم. تمرکز همچنان روی مردم ونزوئال است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دبیرکل سازمان ملل پیش از این گفته است، 
بحران ونزوئال می تواند تنها با یک توافق سیاسی جامع بر اساس مذاکرات جدی میان 

دولت و اپوزیسیون حل شود.

گذشته  شب  بیانیه  به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت 
از  حمایت  وکار  ساز  درباره  اروپا  اتحادیه  )دوشنبه( 
مبادالت تجاری ایران و اروپا با انتشار بیانیه ای، ضمن 
استقبال از نکات مثبت و انتقاد از نکات منفی بیانیه بر 
تعامل سازنده مبتنی بر منافع و احترام متقابل با اتحادیه 

اروپایی تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه ایران در ادامه این بیانیه 
که بامداد سه شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، افزود: تجربه 
گفت وگوها و همکاری های ایران و اتحادیه اروپا در طول سال 
های متمادی، بویژه در سه سال اخیر نشان می دهد ظرفیت 
ها و فرصت های زیادی برای همکاری و توسعه روابط میان دو 

طرف وجود دارد.
بیانیه کامل وزارت امورخارجه به شرح زیر است:

جمهوری اسالمی ایران با استقبال از مواضع مثبت اعالمی 
در بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص ایران بویژه برجام و دیگر 
نکات قابل قبول، برخی نکات و انتقادات خود را از بیانیه مزبور 

اعالم می دارد:
1. ساز وکار حمایت از مبادالت تجاری) ساحات(:

اروپایی  اتحادیه  به مواضع  ایران نسبت  جمهوری اسالمی 
مالحظات و نقدهای جدی دارد. قبل از هرچیز همچنان که 
قباًل اعالم شد ما از ثبت ساز وکار حمایت از مبادالت تجاری 
انتظار  اما بدون تردید  ایران )ساحات( استقبال می کنیم  با 
طبیعی و واقع گرایانه آن است که این ساز وکار هرچه سریع 
تر بخصوص با اقدام دیرهنگام و ناکافی از سوی طرف های 
اروپایی با دقت و سرعت عمل بیشتری اجرایی شده و جنبه 
های دیگر تجارت میان ایران و کشورهای اروپایی را همچنان 
که در بیانیه ماه می وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی 
تصریح و تعهد شده پوشش دهد. برای ما جنبه های اقتصادی 
اهمیت بسزایی دارد و چگونگی  از آن  ایران  انتفاع  و  برجام 
اجرای تعهدات طرف های اروپایی برجام می تواند مالک و 
محکی تعیین کننده و اساسی در تنظیم مناسبات آتی ما باشد. 
مرتبط کردن اجرای این ساز وکار که از تعهدات ذاتی برجامی 

است، با الزامات نهادهایی چون FATF غیر قابل قبول است.
2. ادعای طراحی امنیتی در اروپا:

اقدام  یا  و  طراحی  همچون  ای  پایه  بی  اتهامات  طرح 
تروریستی در اروپا از ابتدا بی اساس و تعجب برانگیز بود. ایراد 
چنین اتهامات واهی و بی اساس و ابراز نگرانی اروپایی ها در 
و جنایتکار شناخته شده  تروریستی  شرایطی که گروههای 
و دارای شناسنامه برای جهانیان در اروپا آزادانه فعالیت می 
کنند، نه تنها در شرایط کنونی سازنده نیست بلکه در راستای 
اهداف معاندینی است که خواهان تیرگی روابط ایران با اروپا 
هستند. جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بزرگترین 

قربانیان حمالت تروریستی و به عنوان کشوری که در مبارزه با 
گروههایی همچون داعش که حتی امنیت اروپا را تهدید کرده و 
می کنند، پیشرو و همواره پیشتاز بوده است از اتحادیه اروپایی 
انتظار دارد تا با نگاهی واقع بینانه و به دور از استانداردهای 
مرسوم دوگانه به این موضوع پرداخته و با آن برخورد جدی 

و اقدام نماید.
3. فعالیت های دفاعی ایران:

همچنان که قباًل نیز اعالم شده است موضوع فعالیت های 
دفاعی ایران صرفاً دفاعی، بازدارند[ و بومی است و این موضوع 
هرگز در دستور کار مذاکره ما با دیگر کشورها نبوده و نخواهد 
بود. اعتقاد راسخ داریم طرح این گونه موضوعات در شرایط 
فعلی منطقه ای و تهدیدات آشکار علیه امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران سازنده، کارساز و مفید نبوده و همسو با امنیت 

منطقه و منافع واقعی اروپا نیست.
4. مسائل منطقه ای:

جمهوری اسالمی ایران اکیداً به کشورهای اروپایی توصیه 
می کند که نگاه واقع بینانه ای به حوادث و مسائل منطقه ای 
داشته باشند و تحت تأثیر جریانات و القائات عناصر مخالف 
صلح، ثبات و امنیت پایدار منطقه و توسعه روابط میان دولت 

ها وملت ها قرار نگیرند. جمهوری اسالمی ایران همواره از گفت 
وگو، تعامل و راهکارهای سیاسی برای حل وفصل تمامی بحران 

های منطقه ای حمایت می کند.
5. حقوق بشر:

جمهوری اسالمی ایران هر گونه استفاده ابزاری و سیاسی 
کند.  می  محکوم  را  مستقل  علیه کشورهای  بشر  از حقوق 
بخوبی  ایران  اسالمی  جمهوری  گذشته  دهه  چهار  عملکرد 
نشانگر جدیت کشورمان در جهت ارتقای حقوق بشر و عمل 
به تعهدات بین المللی از طریق همکاری های سازنده و ساز 
وکارهای مبتنی بر گفت وگو است. اقدامات و تعامالت مثبت 
جمهوری اسالمی ایران با نظام حقوق بشر ملل متحد و مراجع 
بین المللی ذیربط، مبین التزام کشورمان به تداوم همکاری 
های سازنده است. اظهار نگرانی در خصوص وضعیت حقوق 
بشر در جمهوری اسالمی ایران در شرایطی که جایگاه برتر 
ایران در منطقه به لحاظ رعایت موازین حقوق بشر بر همگان 
آشکار است، منحرف ساختن افکار عمومی و اصرار بر یک روند 
نادرست است که می تواند به افزایش بی اعتمادی در روابط فی 
مابین بینجامد. در منطقه ای که بحران اصلی آن کودک کشی 
رژیم صهیونیستی و جنایات ائتالف سعودی در یمن ) به دلیل 

تسلیحات متعارف و غیر متعارف ارائه شده توسط کشورهای 
غربی از جمله برخی اعضای اتحادیه اروپا ( است، موضع گیری 
هایی از این قبیل توسط اتحادیه، بدون شک غیر سازنده بوده و 
از دید افکار عمومی جهانیان مردود است. سکوت اتحادیه اروپا 
در قبال نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای عضو از جمله 
عدم استیفای حقوق اولیه و اساسی پناهندگان و مهاجرین، 
افزایش گرایش های راست افراطی و برخوردهای نژادپرستانه 
با اقلیت های قومی و مذهبی به ویژه مسلمانان ) به دلیل 
سخنان مبتنی بر نفرت پراکنی برخی دولتمردان اروپایی و نیز 
اقدامات خشن افراط گرایان( خود نافی ادعاهای اتحادیه مبنی 

بر پیگیری حقوق بشر می باشد.
عملی شدن  با  امیدواریم  است:  آمده  بیانیه  این  پایان  در 
تمامی تعهدات اروپا، شاهد تعمیق روابط دو طرف در کوتاه 

ترین زمان باشیم.
در متن بیانیه اتحادیه اروپا که تحت عنوان »جمع بندی« 
منتشر شده، از ساز وکار ویژه روابط تجاری با ایران که »ساز و 
کار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا« نام گرفته، اعالم 
حمایت شده و از آن به عنوان اقدامی برای تقویت روابط با 

تهران و بهبود شرایط اقتصادی ایران یاد شده است.
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اظهارات خصمانه پمپئو درباره انقالب اسالمی ایران
وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی توییتری در راستای سیاست های کارشکنانه و خصمانه آمریکا اظهاراتی درباره انقالب اسالمی ایران داشته است. به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا در پیامی توییتری و با اشاره 

به چهل سالگی انقالب اسالمی ایران مدعی شد:» در سال 1979 آیت اهلل خمینی آینده ای شکوفا را برای مردم ایران ترسیم کرد، اما چهل سال بعد حکومت ایران چیزی جز وعده های عملی نشده ارائه نداده است.

اخبار  پاسخ وزارت خارجه به بیانیه اتحادیه اروپا؛

ایران بر تعامل سازنده با اروپا تاکید کرد

ضمن اشاره مجدد به قبول نداشتن نظام اسد

آنکارا: با روسیه درباره نقشه راه منبج به توافق رسیدیم

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه از دستیابی به توافقی با روسیه 
درباره نقشه راهی برای شهر منبج سوریه خبر داد.

به  گزارش  ایسنا،  به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، ابراهیم کالین، سخنگوی دفتر 
ریاست جمهوری ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: طبق توافق امضا شده میان 

آنکارا و واشنگتن درباره نقشه راه شهر منبج با روسیه به توافق رسیده ایم.

کالین تاکید کرد: تسریع در اجرای طرح نقشه راه شهر منبج برای روابط دو جانبه ما 
با واشنگتن، امنیت منطقه و روند حل بحران در سوریه بسیار اهمیت دارد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه افزود: قرار بود نقشه راه شهر منبج مدت ها 
قبل اجرایی شود اما تاکتیک هایی که برای کند کردن این روند وجود داشته اند به نفع 

هیچ کس نیست.
کالین همچنین گفت : ادعاهای مطرح شده درباره توافق ترکیه و آمریکا درباره 
منطقه امن در سوریه واقعیت را انعکاس نمی دهند و مذاکرات دو طرف در این رابطه 

همچنان ادامه  دارد.
وی افزود: ترکیه امیدوار است که کنترل منطقه امنی که قرار است در سوریه ایجاد 

شود را به دست بگیرد.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بخش دیگری اظهارات خود درباره 
اظهارات رئیس جمهوری کشورش در رابطه با همکاری اطالعاتی با دمشق تاکید کرد 
: دستگاه اطالعاتی ترکیه با همتای سوری خود همکاری دارد اما این به معنای این 
نیست که آنکارا مشروعیت دولت بشار اسد )رئیس جمهوری سوریه( را به رسمیت 

می شناسد.
کالین ادامه  داد: امکان دارد در چارچوب امنیت ترکیه مسؤوالن دستگاه اطالعات 
این کشور گهگاهی با طرف های مختلف از جمله نیروهای امنیتی سوریه چه در 
دمشق، حسکه یا قامشلی رایزنی ها و همکاری هایی را در راستای امنیت و سالمت 
عملیات هایی که در خاک سوریه اجرا می شوند، داشته باشند اما این امر جای تعجب 

ندارد.
وی در ادامه تاکید کرد: موضع گیری ما نسبت به دمشق روشن است. بشار اسد از 

نظر ما مشروعیت خود را از دست داده و قادر به حفظ تمامیت ارضی سوریه نیست.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه بار دیگر تاکید کرد: رایزنی های دستگاه های 
اطالعاتی ترکیه و سوریه به معنای به رسمیت شناختن بشار اسد نیست و دولت اسد 

آینده ای ندارد.
این اظهارات کالین در پی اعتراف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
به این مساله بود که آنکارا همچنان با دمشق رایزنی ها و ارتباطاتی به ویژه  در سطح 
اطالعاتی دارد. اردوغان گفته بود سیاست خارجه ترکیه با سوریه در سطح پایینی ادامه  
دارد. احتماال رهبران این کشورها با یکدیگر ارتباطی ندارند اما دستگاه های اطالعاتی 
دو طرف بر اساس منافع خود با یکدیگر همکاری می کنند. اگر دشمنی داشته باشی 

باید روابطت را با او حفظ کنی، چه بسا در آینده به وی احتیاج پیدا کنی.
کالین درباره تالش های آنکارا برای حمایت از »برقراری ثبات« در سوریه نیز ادعا 
کرد: ترکیه از سوریه حمایت کرده و به حمایت های خود از مذاکرات ژنو و آستانه جهت 

اتخاذ اقدامات الزم برای تثبیت امنیت و ثبات در سوریه ادامه  خواهد داد.
 سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه همچنین تاکید کرد: ترکیه هرگز اجازه 
نخواهد داد که خطرات تروریستی بار دیگر شکل گرفته و منطقه شرق فرات را تهدید 

کنند.
او درباره تحوالت شرق دریای مدیترانه نیز اظهار کرد: آنکارا از هیچ گونه اقدامی برای 

تحمیل شرایط به هر منطقه ای در دریای مدیترانه چشم پوشی نخواهد کرد.
 این مسؤول ترکیه درباره حفاری های گاز در دریای مدیترانه نیز خاطرنشان کرد: 
موضع گیری هایی که با هدف محدود کردن ترکیه در خلیج آنتالیا انجام می شوند، 

قابل قبول نیستند.

هشدار  ونزوئال،  دولت  مخالفان  رهبر  گوایدو،  خوان 
بر  مبنی  کشور،  این  جمهوری  رئیس  مادورو،  نیکوالس 

احتمال بروز جنگ داخلی را بی اساس دانسته است.
به گزارش ایسنا، همزمان گروهی از کشورهای آمریکایی به نام 

لیما خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت در ونزوئال شده است.
مادورو روز یکشنبه )3 فوریه( در یک مصاحبه تلویزیونی در 
پاسخ به این سوال که آیا بحران سیاسی جاری می تواند به جنگ 
داخلی منجر شود گفت: هیچ کس نمی تواند با اطمینان به این 

سوال پاسخ بدهد.
او افزود: همه چیز بستگی به میزان حماقت و ستیزه جویی 
امپراتوری شمالی )ایاالت متحده آمریکا( و متحدان غربی اش دارد.

نیکوالس مادورو گفت: ما خواهان آن هستیم که کسی در 
امور داخلی ما مداخله نکند... و ما برای دفاع از کشور خود آماده 

می شویم.
خوان گوایدو روز دوشنبه طی نطقی در واکنش به اظهارات 
مادورو گفت: احتمال جنگ داخلی در ونزوئال وجود ندارد. این 

)حرف( ساخته و پرداخته مادورو است.
او همچنین، بدون ارائه مدرک مشخصی، دولت مادورو را متهم 
کرد که قصد دارد بیش از یک میلیارد دالر از دارایی های عمومی 

را به اوروگوئه منتقل کند.
به نظر می رسد فشارهای بین المللی بر نیکوالس مادورو برای 

کنار رفتن از قدرت در حال افزایش باشد.
به گزارش بی.بی.سی فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا و 13 کشور 
اروپایی دیگر دوشنبه اعالم کردند که با گذشت مهلت برگزاری 

انتخابات زودهنگام، خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری 
موقت، به رسمیت می شناسند.

در این روز از جمله امانوئل ماکرون، رئیس دولت فرانسه و 
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا خواستار انتخابات دموکراتیک 

در ونزوئال شدند.
مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، با استقبال از این تصمیم 
کشورهای اروپایی، خواهان حمایت همه کشورها از خوان گوایدو 

شد.
پامپئو در بیانیه خود همچنین از نیروهای نظامی و امنیتی 
ونزوئال خواست که با چرخش به سوی اردوی مخالفان از قانون 
اساسی و همه شهروندان ونزوئال از جمله رئیس جمهوری موقت 
خوان گوایدو و خانواده او، و نیز شهروندان آمریکا و سایر شهروندان 

خارجی در ونزوئال محافظت بکنند.
از  شدت  به  اسپانیا  دولت  خصوص  به  اروپایی ها  میان  در 
نیکوالس مادورو انتقاد کرده. اسپانیا یکی از مقاصد بزرگ مهاجران 
از ونزوئالست و براساس آماری که سازمان ملل تهیه کرده بیش از 
2۰۰ هزار ونزوئالیی که از شرایط وخیم این کشور فرار می کنند 
به اسپانیا رفته اند. کل آمار کسانی که این کشور رو از زمان شروع 
بحران اقتصادی در سال 2۰14 کشور رو ترک کرده اند سه میلیون 

تخمین زده می شود.
یک سخنگوی دولت ونزوئال در واکنش اروپایی ها را متهم کرد 
که با پیوستن به آمریکا قصد ساقط کردن دولت مشروع این کشور 

را دارند.
از اختصاص 4۰ میلیون دالر )آمریکا(  از طرف دیگر، کانادا 

برای کمک های بشردوستانه به مردم ونزوئال، از جمله بیش از سه 
میلیون ونزوئالیی که به کشورهای دیگر پناهنده شده اند، خبر 

داده است.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، گفت: مردم ونزوئال به پس 

گرفتن آزادی خود خیلی نزدیک شده اند.
ترودو روز دوشنبه میزبان مقامات ارشد گروه لیما - متشکل از 
کشورهای آمریکا التین و کانادا - بود. اعضای این گروه به استثنای 

مکزیک از خوان گوایدو حمایت می کنند.
روز دوشنبه 11 کشور از میان 14 کشور عضو گروه لیما که 
در سال 2۰1۷ برای یافتن راه حلی برای پایان بحران ونزوئال 

تشکیل شده بود و عمدتا متشکل از کشورهای آمریکای التین به 
عالوه کاناداست، بر انتقال صلح آمیز قدرت با شیوه های سیاسی و 

دیپلماتیک بدون توسل به زور تاکید کردند.
به عالوه این گروه در نشست خود در اتاوا، دولت مشروع ونزئال 

تحت رهبری خوان گوایدو را به عضویت پذیرفت.
 34 تاکنون  گفت  کانادا  خارجه  وزیر  فریلند،  کریستیا 
کشور جهان گوایدو را تا زمان برگزاری انتخابات به رسمیت 
دارایی های  خواست  بین المللی  جامعه  کل  از  او  شناخته اند. 
اختیار دولت  تا در  را مسدود کنند  رژیم دیکتاتوری مادورو 

موقت قرار گیرد.

گوایدو احتمال بروز جنگ داخلی در ونزوئال را رد کرد


