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به رغم قطع روابط، نخست وزیر بحرین با امیر قطر 
تلفنی صحبت کرد

قطر شب گذشته اعالم کرد، امیر این کشور تماس تلفنی را از سوی 
نخست وزیر بحرین دریافت کرده است. این اولین تماس در نوع خود 
از زمان آغاز بحران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و محاصره قطر در 

سال ۲۰۱۷ است.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی قطر اعالم کرد، تمیم بن حمد آل 
ثانی، امیر قطر شب گذشته تماس تلفنی را از شاهزاده خلیفه بن سلمان 

آل خلیفه نخست وزیر بحرین دریافت کرد.
براساس این گزارش، نخست وزیر بحرین به تمیم بن حمد آل ثانی 

حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.
 این تماس از آنجایی حائز اهمیت است که قطر با چهار کشور عربی 
یعنی عربستان، مصر، بحرین و امارات در ژوئن ۲۰۱۷ وارد بحران شد و 
این کشورها هرگونه رابطه  خود را با قطر قطع و به این کشور اتهاماتی در 
زمینه حمایت از ایران و "تروریسم" وارد کرده اند، از این رو قطر از آن زمان 

در انزوا قرار گرفته است.
اما بحرین درباره این تماس تلفنی واکنش نشان داد و شب گذشته 
رسما اعالم کرد، این تماس تلفنی بیانگر موضع رسمی کشورش نیست و 
هیچ تاثیری بر پایبندی منامه در کنار مصر، عربستان و امارات به تداوم 

تحریم و محاصره قطر ندارد.
خبرگزاری رسمی بحرین به نقل از محمد المطوع، وزیر امور کابینه 
گزارش داد، تماس تلفنی برقرار شده بین نخست وزیر بحرین و امیر قطر 
به منزله موضع گیری رسمی بحرین در قبال دوحه نیست و بحرین به 
تعهدات خود با برادرانش یعنی عربستان، مصر و امارات درباره اجرای 
بندهای توافقنامه های ۲۰۱۳ ،  ۲۰۱۴ و تحقق درخواست های عادالنه این 

چهار کشور پایبند است.
دفتر نخست وزیری بحرین نیز در بیانیه ای توضیحی تاکید کرد، این 
تماس تلفنی تنها بعد اجتماعی داشت و برای تبادل تبریک حلول ماه 

مبارک رمضان بود و بس.

نگرانی اتحادیه اروپا از تصمیم احتمالی ایران برای 
توقف اجرای تعهدات برجامی

اتحادیه اروپا به تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات برجامی واکنش 
نشان داد.

به گزارش ایلنا، وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد: »منابع آگاه 
مدعی هستند که مقام های ایران در تالشند تا از انجام برخی از تعهدات 
برجامی خود سر باز زنند.« در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس 
از  ایران به دنبال توقف برخی  اروپا، سران  اتحادیه  اظهارات مقام های 
تعهدات خود به برجام هستند. یکی از مقام های اتحادیه اروپا در این 
باره گفت: »می دانم که آنها در حال بررسی این گزینه در کنار گزینه های 
دیگری هستند که گام را فراتر می گذارد.« یکی دیگر از مقام های اتحادیه 
اروپا هم در این باره افزود: مشخص نیست ایران تاکنون تصمیم قطعی 
خود در این زمینه را گرفته است یا خیر؟ یکی از مقام های ایرانی آگاه از 
باره خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته  این  ایران هم در  برنامه های 
مقام های ایرانی اعالم کرده بودند که ایران اقداماتی را در واکنش به عدم 
تمدید معافیت ها توسط آمریکا صورت خواهد داد. در ادامه این خبر آمده 
است که چنین اقدامی از سوی ایران، اتحادیه اروپا را هم تحت فشار قرار 

خواهد داد.

تحقیق سازمان ملل درباره احتمال دخالت نظامی 
امارات در جنگ لیبی

یک گزارش محرمانه روز گذشته- دوشنبه- فاش کرد که کارشناسان و 
بازرسان سازمان ملل درباره احتمال دخالت نظامی أبوظبی در جنگ لیبی 

تحقیق می کنند.
العربی، یک گزارش محرمانه روز  القدس  از  ایلنا به نقل  به گزارش 
گذشته- دوشنبه- فاش کرد که کارشناسان و بازرسان سازمان ملل در 
حال تحقیق درباره احتمال دخالت امارات در جنگ فعلی در لیبی هستند 
چرا که در ماه آوریل موشک هایی از نوع جنگنده های ساخت چین پرتاب 
شده است که عین آنها را أبوظبی در اختیار دارد.  بر اساس این گزارش و 
به استناد قطعه های مورد مطالعه کارشناسان سازمان ملل، موشک هایی 
که جنگنده ها در روزهای ۱۹ و ۲۰ آوریل به ناحیه جنوبی طرابلس پرتاب 
کرده اند، از نوع موشک های هوا به زمین از طراز »بلو آرو« بوده است. فقط 
سه کشور چین، قزاقستان و امارات متحده عربی از این نوع موشک ها در 
اختیار دارند و تنها هواپیماهای بدون سرنشینی که شرکت »وینگ لونگ« 
چین تولید می کند،  قادر به پرتاب این موشک ها هستند.  این گزارش 
تأکید می کند که گروه کارشناسان درباره استفاده احتمالی از متغیرهای 
این نوع پهپاد شرکت وینگ لونگ توسط نیروهای موسوم به ارتش ملی 
لیبی به فرماندهی »خلیفه حفتر« یا یک طرف سوم حامی آنها تحقیق 
می کنند.  بر اساس گزارش مذکور،  احتماال لیبی این نوع موشک ها را به 
صورت مستقیم از شرکت سازنده یا از چین دریافت نکرده است.  امارات، 
عربستان سعودی و مصر از مهمترین کشورهای حامی حفتر از زمان 
حمله نظامی برای کنترل طرابلس در تاریخ چهارم آوریل بوده اند.  امارات 
روز پنج شنبه با اشاره به اینکه شبه نظامیان افراطی همچنان بر طرابلس 

تسلط دارند، گفته بود که اولویت در لیبی مبارزه با تروریسم است.
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پس از یک سال؛

سکوتبرجامیایرانمیشکند

 در درگیریهای فلسطینیان و رژیم صهیونیستی

ابتکارعملدراختیارگروههایفلسطینیاست

ایران به زودی اجرای تعهدات هسته ای خود که در سه 
سال گذشته با تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور 
انجام داده است را در واکنش به خروج یک جانبه  دقیق 
آمریکا از برجام و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی در 
نبود حضور فعال و قوی سه کشور اروپایی، کاهش می دهد.

به گزارش ایسنا، یک سال از خروج آمریکا از برجام گذشته 
و ایران در این مدت سیاست »صبر« و »مقاومت« را در 
مقابل ترامپ و تیم تندرواش در پیش گرفته است. ایران 
سعی کرده با توجه به همراهی ضعیف اروپا با برجام با حفظ 
اجماع بین المللی مزیت های سیاسی، بین المللی و حقوقی را 

برای خود حفظ کند.
مقهور  کرد  تالش  مدت  این  در  اسالمی  جمهوری 
فضاسازی های منطقه ای و بین المللی در زمینه ها و سطوح 
مختلف به ویژه در حوزه افکار عمومی نشده و احساساتی 
برخورد نکند، چراکه  مسئوالن ایران متفق القول بودند ترامپ 
و تیمش تمایل دارند ایران را در موضع تهاجمی قرار دهند تا 
به این شکل اجماع جهانی که سال ها علیه ایران وجود داشت 
و با برجام رنگ باخته بود را یک بار دیگر به جریان اندازند و 
از سویی به اقدامات تنبیهی و تحریمی خود نسبت به ایران 

وجهه قانونی و حقوقی بخشند.
از این رو ایران در برابر »سیاست فشار حداکثری« آمریکا، 
 »سیاست مقاومت حداکثری« را در پیش گرفت و به نظر 
نمی آید حتی با وجود قرار دادن نام »سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی« در لیست سازمان ها و نهادهای تروریستی ایران 
در شرایط فشار حداکثری دست از مقاومت بکشد و همان 
طور که ترامپ می خواهد پای میز مذاکره بنشیند؛ چرا که 
اگر ایران حاضر به مذاکره تحت چنین شرایطی بود ۱5 سال 
پیش در سال ۲۰۰۳ با طرح پرونده هسته ای دستانش را باال 
می گرفت یا در همین اواخر قبل از آنکه یکی از مهم ترین 
نهادهای نظامی اش در لیست سازمان های تروریستی قرار 
گیرد، تن به مذاکره البته مذاکره »ذلت« می داد، اما هیچ 
کدام از این تصورات نه در گذشته و نه هم اکنون به واقعیت 

تبدیل نشده و نخواهد شد.
به  ماه،   ۱۲ از  بعد  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  اکنون 
در  متقابلی«  »عمل  باید  که  است  رسیده  این جمع بندی 
حوزه برجام نشان دهد. این تصمیم ایران  می تواند ابعاد و 
جنبه های متفاوت و متعددی داشته باشد اما به نظر می آید 
مهم ترین پیام این اقدام ابتدا به آمریکاست که به مقامات 
این کشور تاکید کند ایران بنای عقب نشینی از مواضعش 
را ندارد و پیام دیگر به سه کشور اروپایی و چین و روسیه 
است که صبر ایران در برابر مماشات و تاخیر این کشورها در 
پیاده سازی مکانیسمی به منظور بهره برداری ایران از مزایای 

اقتصادی برجام به سر آمده است.
به نظر می رسد، اقدامات متقابل ایران مبتنی بر بندهای 
۲۶ و ۳۶ برجام بر »کاهش تعهدات« هسته ای استوار است. 

این اقدامات به نظر نمی آید در این مرحله به معنای خروج 
از برجام باشد بلکه ایران بر اساس بند ۲۶ با توجه به نقض 
را  اقداماتی  از سوی طرف مقابل،  برجامی  تعهدات  برخی 
انجام می دهد و البته در صورت بی توجهی طرف های مقابل، 

این روند می تواند به خروج از برجام بینجامد.
آغاز غنی سازی ۳.۶۷ درصدی، عدم پایبندی ایران به ذخیره 
۳۰۰ کیلوگرمی، نصب سانتریفیوژها در فردو که می تواند از 
نسل اول و دوم و  IR-۴ باشد، تولید آب سنگین بیش از 
۱۳۰ تن و انبار آن در خاک کشور نه کشوری خارجی، توقف 
تحقیقات  اضافی،  دسترسی های  و  الحاقی  پروتکل  اجرای 
درباره سانتریفیوژهای پیشرفته و غیره از جمله اقداماتی است 
که می تواند در لیست اقدامات احتمالی ایران در چارچوب 

»کاهش تعهدات« هسته ای اش قرار گیرد. اما از این میان
برخی اقدامات می تواند اثرات سیاسی ـ بین المللی و فنی 
فوری تری نسبت به اقدامات دیگر داشته باشد، به ویژه اگر 

این اقدام یا اقدامات در حوزه غنی سازی باشد.
یکی از این اقدامات، می تواند عدم پایبندی ایران به سقف 
۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده به عنوان ذخیره در کشور 
باشد. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در اسفندماه سال ۹۷، کل موجودی ذخیره شده اورانیوم 

غنی سازی شده ایران از میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF۶ غنی شده 
تا میزان ۳.۶۷ درصد اورانیوم ۲۳5 )یا معادل آن در اشکال 
 UF۶ مختلف شیمیایی( فراتر نرفته است. میزان ۳۰۰ کیلوگرم

معادل با ۲۰۲.۸ کیلوگرم اورانیوم است.
اثری به مراتب گسترده  ایران که می تواند  اقدام  دومین 
در سطح بین الملل داشته باشد، کاهش نظارت های آژانس 
در سطوح مختلف بر فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران 

است.
آژانس در سه سال گذشته که از اجرای برجام می گذرد، 
کم سابقه ترین نظارت ها را در سطوح پادمانی، پروتکل الحاقی 
و حتی فراتر از دسترسی های قانونی نسبت به ایران داشته 
است و بر همکاری مطلوب ایران در این مدت با بازرسان 

آژانس صحه گذاشته است.
اجرای  نخست  گام  در  ایران  نظر  به  ایسنا،  گزارش  به 
تعهدات خود را بر اساس بند ۲۶ برجام به طور »جزئی« 
از  حاکی  مساله  همین  و  »کلی«  نه  داد،  خواهد  کاهش 
عقالنیت تهران در برخورد با پدیده »ترامپ« در آمریکاست، 
به عالوه این رویکرد نشان می دهد که تهران هم چنان از باز 
نگه داشتن درهای »دیپلماسی« استقبال می کند و انتظار 
است تا ۱+۴ به ویژه سه کشور اروپایی نسبت به برآورده 

ساختن مزیت های اقتصادی ایران از برجام در کمترین زمان 
ممکن به

خصوص در حوزه خرید و فروش نفت و انرژی و تبادالت 
مالی و بانکی اقدام فوری و جدی تری انجام دهند.

سازمان انرژی اتمی بعد از دستور مقام معظم رهبری در 
خرداد سال ۹۷ بعد از اعالم خروج آمریکا از برجام، اقدامات 
و زمینه سازی هایی را در دستور کار برای اقدام متقابل در 
زمان مناسب انجام داد که به فراخور در سال گذشته شاهد 
رونمایی و افتتاح این پروژه ها بودیم و اکنون نظام آماده می 
شود تا از جدی ترین واکنش برجامی خود نسبت به رویکرد 
یک جانبه آمریکا و از سویی سکوت و بی تفاوتی طرف های 

دیگر برجام رونمایی کند.
روز  قوی  احتمال  به  ایران  هسته ای  اقدامات  جزئیات 
چهارشنبه از زبان حسن روحانی رئیس جمهوری کشور اعالم 
خواهد شد و سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه نیز هم زمان 

مجری این اقدامات در سطوح فنی و سیاسی هستند.
هم چنین اقدامات ایران به صورت »گام به گام« و »مرحله 
به مرحله« در زمان بندی مشخص و با درخواست از آژانس 
مدنظرش  اقدامات  بر  نظارت  برای  اتمی  انرژی  بین المللی 

انجام خواهد شد.

رژیم  و  بین گروه های مقاومت فلسطین  درگیری ها 
صهیونیستی در آخرین دوره خود بامداد دوشنبه )دیروز( 

با میانجیگری مصر و برقراری آتش بس، متوقف شد.
بررسی روند درگیری ها در سال های اخیر بین گروه های 
مقاومت در فلسطین و لبنان با رژیم صهیونیستی نشان 
می دهد که با توجه به ایجاد برخی تغییرات کمی و کیفی 
در بین این گروه ها، ابتکار عمل در این سال ها به صورت 
تدریجی در هر دوره بیش از پیش در اختیار مقاومت قرار 

گرفته است.
سال پایه این بررسی ها را باید از ۲۰۰۰ میالدی یعنی زمان 
عقب نشینی مفتضحانه رژیم صهیونیستی از لبنان و فرار 
نظامیان این رژیم از جنوب این کشور در نظر گرفت که 
می توان وقایع را به قبل و بعد از این تاریخ و در دو صفحه 

متمایز از هم مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
تا قبل از این سال رژیم صهیونیستی مغرور از اقدامات 
خود در منطقه و کشورهای اطراف برای رسیدن به اهداف 
خود دست به هر اقدام نظامی نظیر لشکرکشی به لبنان ، 
حمالت هوایی ، موشکی ، اشغال مناطق مختلف و نظایر 
و  قوانین  و  کشورها  حاکمیت  گرفتن  نظر  در  بدون  آن 

مقررات بین المللی می زد.
در این دوران رژیم صهیونیستی ابتکار عمل را در عرصه 
های مختلف علیه کشورهای اطراف و مردم آن بر عهده 
داشت و به صورت یکطرفه با حمایت آمریکا و برخی از 
ها  گروه  و چنددستگی  اختالف  از فضای  مزدوران خود 
استفاده و یکه تازی می کرد و همواره هم طرف موفق در 
هر درگیری و حمله نظامی بود و مجامع بین المللی نیز 
تقریبا ساکت بودند و گاها تحت فشار افکار عمومی بیانیه 

هایی صادر می کردند.
های  رسانه  برخی  نبود  و  المللی  بین  مجامع  سکوت 

برای  نظامی  اقدامات  از  داخلی  های  حمایت   ، امروزی 
حاکمان رژیم صهیونیستی نیز موجب شده بود تا دست 
آنان برای هر اقدامی باز باشد و به خاطر نبود تلفات در 
داخل فلسطین اشغالی و برقراری امنیت در آن تصمیم 
های نظامی چندان با مخالفت مواجه نمی شد و زمان 
اقدامات نظامی مانند حمالت و تجاوزات نیز بسیار طوالنی 

و گاهی به چند ماه و سال هم می رسید.
اما از سال ۲۰۰۰ یعنی زمان عقب نشینی اجباری و فرار 
نظامیان صهیونیست از لبنان که اکنون به اعتراف برخی 
فرماندهان نظامی اسراییل راهی جز این نداشتند، به یکباره 
ورق برگشت و کفه ترازو در منطقه به نفع مقاومت و گروه 

های حامی آن در لبنان ، فلسطین و سوریه شد.
در این مقطع با توجه به تجربه جنبش حزب الله لبنان 
برای عقب نشاندن نظامیان اشغالگر صهیونیست در سایه 
وحدت ، همدلی ، سازماندهی و انجام امور تشکیالتی، 
دیگر گروه های مقاومت نیز به خصوص در فلسطین به 
این نتیجه رسیدند که موضوع شکست ناپذیری اسراییل 
ادعایی بیش نیست و شرط آن همدلی، همبستگی و ثبات 

در مسیر مقاومت و ادامه ایستادگی است.
ظهور و بروز چنین نگاهی در بین گروه های مختلف 
رژیم  با  مقابله  برای  فلسطین  به خصوص در  مقاومت 
صهیونیستی در کنار برخی حمایت های کشورهای منطقه 
از آنان موجب شده تا رفته رفته ورق برگردد و اسراییلی که 
تا آن زمان حاضر به قبول هیچ شرطی برای آتش بس و 
برقراری آرامش نبود به دنبال وحدت گروه های فلسطینی 
با نگاه های مختلف و استفاده از برخی سالح های مانند 
موشک های بومی، لذت شکست در برابر مقاومت و این 
بار نه از طریق کشورهای همسایه بلکه در داخل سرزمین 

های اشغالی را بچشد.

در چنین فضایی سردمداران رژیم صهیونیستی دست به 
کار شدند و با توجه به ضرباتی که از مقاومت متحمل شده 
بودند، برنامه ها و راهبرد خود را با توسل به برخی پیشرفت 
های نظامی و هوایی ، ترور فرماندهان گروه های مقاومت 
، سامانه های پدافندی و حمالت سنگین و گسترده برای 

پشیمان کردن گروه های مقاومت تغییر دادند.
لذت و طعم پیروزی گروه های مقاومت و تحمیل برخی 
شروط بر تل آویو از سوی آنان در سال های اخیر این 
گروه ها را بر آن داشت تا برای در دست گرفتن ابتکار 
عمل بیش از پیش متحدتر شده و برخی هماهنگی ها را 
با یکدیگر برای ادامه به زانو در آوردن دشمن صهیونیستی 

در پیش بگیرند.
در چنین فضایی اسراییل با توجه به این که در ارتباط با 
درگیری های اخیر همه کاره نیست، بلکه بخشی از بازی 
است و این مقاومت می باشد که برخی مواقع برای آن 
شرط تعیین می کند، برای مقابله با گروه های مقاومت به 
انواع حربه های غیرانسانی نظیر محاصره مردم غزه و نظایر 
آن در ۱۳ سال گذشته روی آورده تا شاید بتواند مقاومت 

و اراده آنان را بشکند و بار دیگر بر اوضاع مسلط شود.
اکنون دیگر این تل آویو نیست که بخواهد هر زمان آتش 
جنگ را شعله ور کرده و هر زمان که خواست خاموش 
کند، بلکه این گروه های مقاومت هستند که برای آن شرط 
قایل می شوند و دیگر درگیری ها مانند ۲۰۱۴ میالدی 5۱ 
روزه نیست، بلکه به خاطر فشارها در سرزمینهای اشغالی 
و زیان های ناشی از بی ثباتی و ناامنی درگیری ها و کشته 
شده شماری از صهیونیست ها در آخرین مورد به کمتر از 
5۰ ساعت رسید و با توجه به تحمل ضربات، پیش بینی 
می شود از این به بعد زمان درگیری ها بسیار کوتاه باشد.

عدم  به  باید  اخیر  های  درگیری  های  ویژگی  دیگر  از 

موفقیت اسراییل ، سرعت انتشار اخبار تحوالت با استفاده 
از فضای مجازی و تحریک افکار عمومی جهان و گسترش 
جغرافیایی درگیری ها به سراسر فلسطین اشغالی به خاطر 
استفاده از موشک از سوی گروه های مقاومت و افزایش 
رژیم  حاکمان  که  کرد  اشاره  کیفی  و  کمی  نظر  از  آنان 

صهیونیستی را در بد مخمصه گرفتار کرده است.
سخن آخر این که اسراییل اکنون به وضعیت و موقعیت 
خود در برابر گروه های مقاومت در فلسطین و کشورهای 
منطقه به خوبی پی برده و می داند که از همه طرف در 
ندارد و  آنان قرار دارد و قدرت تحرک چندانی  محاصره 
با وجود سرمایه گذاری های کالن بر روی سامانه های 
مختلف جهت مقابله با موشک های مقاومت، همچنان از 

مقابله با آنها عاجز است.
در مقطع کنونی تل آویو به همین خاطر بر خالف قبل 
از سال ۲۰۰۰ در موارد متعدد از گروه های مقاومت در 
فلسطین حرف شنوی دارد و بسرعت به درخواست آتش 
بس از سوی طرف های ثالث به دنبال هر درگیری پاسخ 
می دهد چرا که می داند ادامه این درگیری ها هیچ نفعی 
برای آن ندارد و فقط موجب افزایش نارضایتی ها و زیانی 

های مادی، انسانی و حیثیتی برای این رژیم می شود.

اعتراف گوآیدو به شکست در کودتا
هبر اپوزیسیون ونزوئال می گوید، اشخاصی که به حمایت از شورش ناکام 
قول داده بودند از عمل به وعده خودشان و رویگردانی از نیکوالس مادورو 
بازماندند اما "این به معنای آن نیست که آنها در آینده نزدیک این اقدام را 

انجام نمی دهند."
به گزارش ایسنا، خوان گوآیدو،  رهبر اپوزیسیون ونزوئال در مصاحبه با 
خبرگزاری فرانسه گفت: امروز آشکار شده است که نیروهای مسلح کشورم 
از اینکه مصونیت ندارند ناراضی هستند. گفت وگوهایی با مقام های مدنی و 
نظامی که حاضر به طرفداری از قانون اساسی ما شدند، صورت گرفته است. 
من بسیار خوش بین هستم که ما به دستیابی به هدف "تغییر" در ونزوئال 

نزدیک شدیم.
گوآیدو را بیش از 5۰ کشور به رسمیت شناختند؛ این رئیس ۳5 ساله 
مجلس ملی تحت کنترل اپوزیسیون، مادورو را به غصب قدرت متهم می کند 
و ژانویه با استناد به قانون اساسی رئیس جمهوری خودخوانده موقت شد و 
ونزوئال را که از قبل مشکالت اقتصادی عمیقی داشت، به بحران سیاسی هم 
کشاند. با این حال مادورو سفت و سخت کنترل را در دست دارد و از حمایت 

مداوم نیروهای مسلح کشورش برخوردار است.
او  آنها شود.  این حال گوآیدو امید دارد که ارتش در نهایت همراه  با 
نارضایتی  اعالم  افراد  از  بیشتری  تا تعداد  گفت: "ما همچنان منتظریم 

کنند و در "عملیات آزادی" مشارکت داشته باشند." از آن سربازانی که 
پناه  برزیل  سفارت  در  تن   ۲5 داشتند،  شرکت  اخیر  ناکام  کودتای  در 
گرفته اند. گوآیدو گفت: امروز تمام آنچه الزم است اتفاق بیفتد، مربوط 
به نیروهای مسلح است و اطمینان داریم که کارمندان دولت می توانند به 

ترس خودشان غلبه کنند.
گوآیدو مدعی است رئیس جمهوری مشروع و قانونی ونزوئال روز به روز 
"ضعیف تر" می شود. او تصویری از رهبری را ترسیم کرد که با اندک حامیان 
باقیمانده در کاخ ریاست جمهوری موسوم به میرافلورس مانده است. گوآیدو 
افزود: آنها می گویند مادورو در میرافلورس است اما آنها همچنین می گویند که 
او با حلقه امنیتی اصلی خودش شامل کوبایی ها در یک پناهگاه است و حلقه 
دوم متشکل از سربازانی از یگان ویژه حفاظت ریاست جمهوری است. او 
دیگر حتی به فرماندهان ارشد اعتمادی ندارد، حتی اعتمادی هم به اطرافیانش 

ندارد.
در همین حال رئیس جمهوری ونزوئال شنبه در جمع حدود 5۰۰۰ سرباز 
که به صورت زنده از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: من به ژنرال ها و 

آدمیرال ها گفته ام که وفاداری فعال می خواهم.

روزنامه صبح ایران


