
اورشلیم پست ادعا کرد: 

 پذیرش بیشتر مطالبات ایران
 از سوی آمریکا

مقام��ات رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��دند 
آمری��کا در مذاکرات هس��ته ای ای��ران و گروه 
1+5 بخ��ش زیادی از خواس��ته های جمهوری 
اس��امی ای��ران را پذیرفت��ه اس��ت.  در همین 
راستا خبرگزاری ایسنا به نقل از اورشلیم پست 
نوشته اس��ت که به نظر می رس��د مقامات رژیم 
صهیونیستی نسبت به چشم انداز حصول توافق 
میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته ای ایران 

نگران هستند.  
این مقامات صهیونیس��تی همچنین گفتند 
که اسراییل معتقد اس��ت توافق ایران و آمریکا 
به تهران اج��ازه خواه��د داد تا به غنی س��ازی 
اورانیوم با در اختیار داش��تن بیش از هفت هزار 
س��انتریفیوژ ادامه ده��د که این کش��ور را قادر 
می س��ازد در طول چند ماه به س��اح هسته ای 
دس��ت پیدا کند.  ب��ه گفته این مقام��ات رژیم 
صهیونیستی از نظر نخست وزیر اسراییل مسأله 
هس��ته ای ایران یک��ی از مهم تری��ن نگرانی ها 
در حوزه امنیت اسراییل اس��ت و این امر سبب 
ش��ده تا وی پروتکل های دیپلماتی��ک را زیر پا 
گذاش��ته و دعوت جمهوریخواهان آمریکا برای 
س��خنرانی علیه ایران در کنگ��ره در ماه مارس 
را بپذیرد.  بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی ک��ه قرار اس��ت ب��ه زودی برای 
س��خنرانی در کنگره آمریکا به واش��نگتن سفر 
کند، روز جمعه ضمن دیدار با س��ربازانی که در 
حمله روز چهارش��نبه حزب اهلل در نزدیکی مرز 
لبنان و اراضی اش��غالی فلس��طین زخمی شده 
بودند، تأکید کرد:  اگر ایران به س��اح هسته ای 
دست پیدا کند مساله ای است که به سختی قابل 
حل خواهد بود.  نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ادامه داد:  این چیزی است که ما با آن مخالفیم و 
بر روی آن متمرکز هستیم.  مناقشات ما با ایران 
که هم اکنون جبهه های جدید به روی ما گشوده 
اس��ت ادامه دارد.  نتانیاه��و در ادامه ضمن ابراز 
نگرانی نسبت به مذاکرات هسته ای میان ایران 
و گروه 1+5، مدعی ش��د:  حصول توافق به ایران 
اجازه خواهد داد تا از ظرفیت دستیابی به ساح 
هسته ای برخوردار شود و این توافقی است که ما 

با آن مخالفیم. 

از سوی حماس اعالم شد

تکذیب خبر توضیح خالد مشعل 
به مقامات ترک درباره دالیل 

ازسرگیری روابط با تهران 
جنبش حماس اخبار برخی رسانه ها مبنی بر 
مذاکرات میان خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی 
جنبش حماس با مس��ئوالن ترک و اطاع آنها 
درب��اره دالیل ازس��رگیری روابط ب��ا جمهوری 
اس��امی ایران را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، 
برخی رسانه های عربی اخباری را منتشر کردند 
که براس��اس آن گفته ش��ده که خالد مشعل در 
جریان س��فر اخیرش به ترکیه و ط��ی دیدار با 
مس��ئوالن این کش��ور درباره راز همکاری بین 
جنبش حم��اس و تهران صحبت کرده اس��ت.  
به نوشته این رس��انه ها، منابع آگاه ترکیه اعام 
کردند که مش��عل به مس��ئوالن ت��رک درباره 
دالیلی ک��ه موجب بهبود رواب��ط این جنبش با 
ایران و حزب اهلل شده توضیح داده و این که وضع 
دشوار مالی که جنبش در آن به سر می برد، نقش 
اصلی را در این امر داشته است.  جمال عیسی از 
رهبران جنبش حماس در گفت وگویی با اشاره 
به این اخبار تصریح کرد:  آنچه که منتش��ر شده 
درست نیست و صحت ندارد. همچنین آنچه که 
منتشر شده ناشی از خیالبافی های نویسندگان 
آن بوده و کاما ب��ه دور از واقعیت و کار حرفه ای 
اس��ت.  وی ادامه داد که این اخب��ار و تحلیل ها 
در راس��تای بدنام کردن جنبش حماس و ایجاد 
اختال در روابط این جنبش با کشورهای عربی 
و اس��امی اس��ت و به نوعی این اقدام همگام با 
محاصره ای است که ملت فلسطین در معرض آن 

قرار گرفته تا بتوانند به پایداری آن ضربه بزنند.  

ظریف و کری احتماال در نشست 
امنیتی مونیخ دیدار می کنند

جن ساکی س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 
گفت: احتم��ال دارد وزرای ام��ور خارجه ایران 
و آمریکا در حاش��یه نشس��ت امنیتی مونیخ با 
یکدیگر دی��دار کنند. جن س��اکی درکنفرانس 
خبری درباره انتشار اخباری مبنی بر دیدار جان 
کری وزیر امورخارجه آن کش��ور و محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست 
امنیتی مونیخ، گفت: هنوز چنین دیداری تأیید 
نشده است.  انتظار داریم آنها در هفته های آتی 
دیدار کنند.  اما در مورد دیدارهای دوجانبه دیگر 

هنوز باید تصمیم نهایی گرفته شود. 
پنجاه و یکمین نشس��ت امنیت��ی مونیخ 6 تا 
8 فوریه )17 تا 19 بهمن( در ش��هر مونیخ آلمان 
برگزار می ش��ود. به گفت��ه ولفگانگ ایش��ینگر 
دیپلم��ات کهن��ه کار آلمان��ی و رئی��س کمیته 
برگزار کننده این نشست 200 دیدار دوجانبه در 
حاشیه این نشست برگزار می شود. محوری ترین 
موضوعات نشست امسال برقراری صلح در سوریه، 
وض��ع اوکراین و برنامه هس��ته ای ای��ران خواهد 
بود. بیش از 200 تن از س��ران کش��ورها، بیش از 
50 وزی��ر امورخارج��ه و وزیر دف��اع، نمایندگان 
تجار، سازمان های حقوق بشری و دانشمندان در 

نشست  سال گذشته مونیخ شرکت کردند.
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»عماد مغنی��ه«، فرمانده عملیات ه��ای بین المللی 
حزب اهلل در 12فوریه  س��ال 2008 پس از صرف ش��ام 
در رستورانی مش��غول قدم زدن در خیابان های دمشق 
 CIA بود. کمی آن  طرف تر تیمی از ماموران اطاعاتی
حرکات این فرمانده ح��زب اهلل را زیرنظر گرفته  بودند. 
در حالی  که عماد مغنیه به خودرو شاسی بلندی که در 
آن خیابان پارک شده  بود، نزدیک می شد بمبی که در 
چرخ یدک پشت این خودرو جاسازی شده  بود، منفجر 
و ترکش های آن در شعاع انفجار پراکنده شد و فرمانده 

حزب اهلل در همان لحظه به شهادت رسید.
به گزارش واشنگتن پست، دستور انفجار این بمب که 
به شکل از راه دور عمل می کرد توسط ماموران موساد، 
سرویس اطاعاتی خارجی اس��راییل در تل آویو صادر 
شد. ماموران موس��اد به طور همزمان با گروه عملیاتی 
مس��تقر در دمش��ق نیز در ارتباط بودند. به گفته یک 
مقام اطاعاتی س��ابق آمریکا »این عملیات به گونه ای 
طرح ریزی ش��ده بود که آمریکا توانای��ی اعتراض و لغو 
آن را داش��ت اما فرمان اجرا خارج از محدوده اختیارات 
آمریکا بود.« به گفته این مقام اطاعاتی پیشین، ایاالت 
متحده در س��اخت این بمب به موساد کمک کرد و آن 
را بار ها و بار ه��ا در مرکز تحقیقات س��ازمان CIA در 
کارولینای ش��مالی آزمایش کرد تا از قدرت و ش��عاع 
انفجار اطمینان حاصل کند. وی در این باره می گوید: »ما 
نزدیک به 25بمب مشابه را منفجر کردیم تا از کیفیت 
آن اطمینان حاصل کنیم.« همکاری تنگاتنگ آمریکا 
و س��رویس های اطاعاتی اس��راییل حاکی از اهمیت 
این عملیات بود، چرا که هدف آن مردی بود که هدایت 
پیچیده ترین عملیات های حزب اهلل را برعهده داشت. 
با این ح��ال ایاالت متحده هرگز به مش��ارکت در ترور 
عماد مغنیه اذعان نکرد، این در حالی بود که انگش��ت 
اتهام مقامات حزب اهلل اس��راییل را نش��انه رفته  بود تا 
امروز اطاعات مختصری درخصوص عملیات مشترک 
CIA و موساد فاش ش��ده بود اما نقش آمریکا در این 
عملیات از سوی 5تن از مقامات س��ابق اطاعاتی این 
کشور تأیید شده  است، هرچند  هیچ یک از این مقامات 
حاضر به افش��ای نام خود نشده اند.  به گفته یکی از این 
مناب��ع آگاه آنها برای اجرای چنی��ن عملیاتی به حکم 
جورج ب��وش، رئیس جمهوری وقت آمری��کا، فرمانده 
سازمان اطاعات ملی، مشاور امنیت ملی و همچنین 
دفتر شورای حقوقی وزارت دادگستری این کشور نیاز 
داش��تند. »رایان کراکر«، سفیر ایاالت متحده در عراق 
در زمان ترور عماد مغنیه در م��ورد او می گوید: »فقط 

می توانم بگویم تا زمانی که او زن��ده بود تهدیدی برای 
ما محس��وب می ش��د و فرقی نمی کرد که کجا باشد، 
لبنان، عراق یا هر جای دیگر. او بس��یار باهوش، وفادار و 
ماموری تأثیرگذار بود که در لیست سیاه قرار داشت.« 
هنوز مشخص نیس��ت که مقامات CIA در چه زمانی 
از سکونت عماد مغنیه در دمش��ق با خبر شدند  با این 
حال گفته می ش��ود که آنها از محل اقام��ت مغنیه از 
یک س��ال پیش از ترور او با خبر بودند. به گفته مقامات 
سابق سازمان اطاعاتی آمریکا، این اسراییلی ها بودند که 
خواستار همکاری آمریکا در عملیات مشترک ترور عماد 
مغنیه در دمشق شدند. اسراییلی ها از زیرساخت های 
اطاعاتی آمریکا در دمش��ق ب��ا خبر بودن��د و در نظر 
داش��تند تا از این امکانات در ترور عماد مغنیه استفاده 
کنند. به گفته این مقامات اسراییلی ها در نظر داشتند 
تا خود این عملیات را اجرا کنند و از آن به  عنوان انتقام 
و تسویه حس��اب یاد می کردند اما آمریکایی ها چندان 
تمایلی به ایفای نقش اجرایی در این عملیات نداشتند و 

تنها خواهان حذف این فرمانده تأثیرگذار بودند و از سوی 
دیگر اطمینان داش��تند که نخستین مظنون این ترور 

متحدان اسراییلی شان خواهند بود.
»آموس یادلی��ن«، رئیس پیش��ین اطاعات ارتش 
اس��راییل که تا  س��ال 2010 نیز در این سمت حضور 
داش��ت، عماد مغنی��ه را یک��ی از نزدیک ترین اعضای 
حزب اهلل ب��ه سیدحس��ن نص��راهلل، رهبر ای��ن گروه 
می دانس��ت. یادلین در این باره می گوید: »او فرمانده و 

رئیس تمامی عملیات های حزب اهلل بود.«
عملیات ترور مغنیه همزمان با ت��اش آمریکا برای 
 CIA .مقابله با برنامه هسته ای سوریه به وقوع پیوست
به موساد اعام کرد که س��وریه در حال ساخت رآکتور 
اتمی است. این خبررس��انی در ادامه به حمله اسراییل 

به تأسیسات هسته ای سوریه در  سال 2007 منجر شد.
ب��ا تأیید مح��ل اقامت عم��اد مغنیه س��ازمان های 
اطاعات��ی ش��روع ب��ه س��اخت »الگ��وی زندگی« و 
مش��خصات وی کردند و جس��ت وجوی روال زندگی 

روزمره مغنی��ه برای یافتن روزنه ای ب��رای اجرای نیت 
ش��وم خود آغاز شد. مقامات موس��اد معتقد بودند که 
پیاده روی های گاه و بیگاه ش��بانه عماد مغنیه که بدون 
همراهی محافظانش صورت می گرفت فرصت مناسبی 
ب��رای عملیات ترور وی محس��وب می ش��د. نیرو های 
اطاعات��ی CIA که پی��ش از این نی��ز عملیات های 
مش��ابهی را اجرا کرده بودند مخفیگاهی را در نزدیکی 
آپارتمان عم��اد مغنیه ایجاد کردند. نقش��ه ترور بار ها 
مورد بررسی قرار گرفت. اسراییلی ها در نظر داشتند تا 
بمب را در سبد یک دوچرخه یا موتورسیکلت جاسازی 
کنند، با این حال آمریکایی ها به دلیل تردید درخصوص 
چگونگی انفجار با این نقش��ه مخالفت کردند. به گفته 
یک��ی از مقامات آمریکایی بمب مورد اس��تفاده در این 
ترور چندین بار در مرکز تحقیقات »هاروی پوینت« در 
کارولینای  شمالی مورد استفاده قرار گرفت تا از عملکرد 
آن اطمینان حاصل کنند. با ای��ن حال بنابر ادعای این 
مقامات بازنشسته سازمان اطاعات آمریکا عماد مغنیه 
در دمش��ق تنها نبود و قاسم س��لیمانی، فرمانده سپاه 
قدس نی��ز او را همراهی می کرد. ای��ن منابع مدعی اند 
که ماموریت آنها تنها ترور عماد مغنیه را دربر داشت و 
آنها نیز به همین دستور عمل کردند. به گفته مقامات 
امنیتی پیشین آمریکا، در زمان انفجار بمبی که منجر 
به شهادت عماد مغنیه شد »منطقه مرگ«، که به شعاع 
مرگبار انفجار اطاق می ش��ود در حدود 6 متر بود. این 
بمب بس��یار دقیق و حساب ش��ده طراحی شده بود تا 
شعاع انفجارش کنترل شده و محدود باشد. این نیرو ها 
مدعی اند که این ترور هیچ خسارت پیش بینی نشده ای 
 CIA را به دنبال نداشته  است.به گفته یک مقام سابق
در جریان این عملیات برای تأیید هویت عماد مغنیه از 
فناوری تشخیص چهره استفاده شد و همزمان با خروج 
او از رس��توران و لحظاتی پیش از انفج��ار هویت عماد 
مغنیه مورد تأیید مقامات امنیتی قرار گرفت.سیدحسن 
نصراهلل، دبی��رکل حزب اهلل لبنان نیز پ��س از این ترور 
اسراییل را سرزنش کرد و سوگند یاد کرد تا این حمله 
را پاسخ دهد. همچنین »ایهود اولمرت«، نخست وزیر 
اسراییل در بیانیه ای که پس از ترور عماد مغنیه منتشر 
شد عنوان کرد: »اس��راییل تاش  گروه ها برای نسبت 
دادن دخالت در ای��ن حادثه به خود را تکذیب می کند. 
ما چیز دیگری برای اف��زودن در این خصوص نداریم.« 
در سوی دیگر »ش��ان مک کورمک«، سخنگوی وقت 
وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای دیگر از ترور عماد 

مغنیه حمایت کرد.

اخبار    دیپلماسی

چه کسی به حاج »عماد« شلیک کرد؟
    CIA  از ماه ها قبل مشغول تدارک عملیات عماد مغنیه بود

    بمب مورد استفاده در این ترور در مراکز تحقیقاتی CIA آزموده شده بود
   5 مقام امنیتی پیشین آمریکا همکاری سازمان های امنیتی آمریکا و اسراییل را تأیید کردند

گزارش کوتاهمقامات امنیتی پیشین آمریکا فاش کردند

110 کشته و زخمی در بمب گذاری 
مسجد شیعیان پاکستان 

گزارش ها از پاکس��تان حاکی اس��ت که در 
پی انفجار بمبی در یک مس��جد ش��یعیان در 
ایالت سند در جنوب این کشور، دست کم 61 
نمازگزار کشته ش��ده اند. رسانه های پاکستان 
گزارش داده اند که بیش از 50 تن دیگر نیز در 

این انفجار زخمی شده اند.
به گ��زارش ایس��نا، این انفجار پ��س از نماز 
جمعه در ی��ک مس��جد ش��یعیان در منطقه 
ش��کارپور ایالت س��ند در جنوب پاکستان رخ 
داد و با توجه به ش��دت انفج��ار و تعداد باالی 
مجروحان ای��ن حادثه تروریس��تی و وخامت 
حال تعدادی از مجروح��ان، احتمال افزایش 
ش��مار قربانی��ان نیز وج��ود دارد. براس��اس 
گزارش ها، انفجار به حدی قوی بوده که سقف 

مسجد کاما تخریب شده است.
ن��واز ش��ریف، نخس��ت وزیر پاکس��تان این 
انفجار مرگبار را محکوم کرده و دستور داده تا 
در مورد چگونگی این رویداد تحقیقات فوری 
آغاز ش��ود. مس��ئوالن حزب »مجلس وحدت 
مسلمین« و سازمان مدیریت بحران جعفریه 
متعلق به ش��یعیان پاکس��تان در پی شهادت 
نمازگزاران در حادثه روز گذشته، 3 روز عزای 

عمومی اعام کردند.
اکس��پرس تریبون در گزارش خود نوش��ت 
که گروه افراطی موسوم به جنداهلل، مسئولیت 
این انفج��ار را برعه��ده گرفته اس��ت. در این 
گ��زارش به نق��ل از فرهاد مروت، س��خنگوی 
جن��داهلل گفت��ه ش��ده اس��ت »انفج��ار در 
مس��جدی در ش��کارپور برای هدف قرار دادن 
ش��یعیان بود«. این گروهک تروریستی یکی 
از ش��اخه های منش��عب از گروه تروریس��تی 
تحری��ک طالبان پاکس��تان اس��ت که س��ال 
گذش��ته میادی، از گروه تروریس��تی داعش 

اعام حمایت کرد.
حزب وحدت مجلس مس��لمین پاکس��تان 
اعام کرده که در اعتراض به این رویداد، فردا 
تظاهرات گس��ترده ای برگزار خواهد شد. یک 
مقام امنیتی شکارپور گفته که مردی ناشناس 
مواد منفجره را که در یک کیس��ه جاس��ازی 
ش��ده بوده، در داخل این مس��جد گذاش��ته 
و رفت��ه اس��ت.بعد از حادثه تروریس��تی علیه 
مدرسه پیشاور که روز 25 آذر ماه  سال جاری 
 رخ داد و موج��ب کش��ته ش��دن دس��ت کم

 150 نف��ر ش��د، حمل��ه تروریس��تی دی��روز 
ب��ه حس��ینیه ش��هر ش��کارپور، خونین ترین 
حادثه تروریستی پاکس��تان در چندماه اخیر 

محسوب می شود.

 ادوارد باس��ورین معاون ستاد ش��به نظامیان 
جمهوری خودخوانده دونتس��ک اعام کرد: در 
ش��بانه روز اخیر 71 س��رباز اوکراین��ی در نبرد با 
نیروهای مردمی )شبه نظامیان( کشته شده اند. 
به گ��زارش ایرنا، باس��ورین روز ش��نبه در جمع 
خبرنگاران در دونتسک گفت:  نیروهای مردمی 
در شبانه روز اخیر هفت خودرو زرهی و 9 دستگاه 
تانک نیروه��ای اوکراینی را منه��دم کردند. وی 
اف��زود:  در دو هفت��ه اخی��ر نیروه��ای اوکراینی 
1382 نفر از نیروه��ای خود را در نبرد با نیروهای 
 دونتسک از دس��ت دادند و 124 دستگاه تانک و

95 دس��تگاه نفربر زره��ی ارت��ش اوکراین نیز 
منهدم شد. معاون ستاد شبه نظامیان جمهوری 
خودخوانده دونتسک همچنین از ادامه گلوله باران 
ش��هر دونتس��ک و بخش های اطراف آن توسط 
نیروهای اوکراینی خبر داد و گفت: در ش��بانه روز 
اخیر دو نفر از ساکنان مناطق دونتسک بر اثر گلوله 

باران کشته و هفت نفر دیگر مجروح شدند.
در همی��ن ح��ال کان��ال تلویزیونی روس��یه، 

دی��روز صحنه های��ی از نبرد ش��به نظامی��ان با 
 نیروهای اوکراینی در ش��هر دبالتسوا را نشان داد.

در ای��ن گ��زارش ب��ا نمای��ش صحنه های��ی از 
خیابان ه��ای دبالتس��وا که اجس��اد س��ربازان 
کشته ش��ده و تانک های منهدم ش��ده در گوشه 
و کن��ار آن دیده می ش��د، اعام ش��د: نیروهای 
اوکراین��ی ک��ه گفت��ه می ش��ود بین هش��ت تا 
 ده هزار نفر باش��ند، در دبالتسوا محاصره شده اند.

در همی��ن حال به گزارش رس��انه های روس��ی، 
نبرد در بخش ه��ای »مارینکا« و »پس��کی« در 
حومه دونتس��ک ادام��ه دارد و ش��به نظامیان از 
تصرف چند خیابان در ای��ن بخش ها خبر دادند. 
درگیری های مس��لحانه در ش��رق اوکراین از ماه 
آوریل  سال گذش��ته و به دنبال اعام استقال دو 
منطقه دونتسک و لوهانسک از اوکراین آغاز شد. 
براس��اس اطاعات اعامی س��ازمان ملل، از آغاز 
درگیری های مسلحانه در شرق اوکراین بیش از 
5100 نفر کشته و حدود 11 هزار نفر هم مجروح 

شده اند.

ده ها سرباز اوکراینی در نبرد با شبه نظامیان کشته شدند

رهبران گروه های مخالف دول��ت اعام کردند که 
شکایت خود را در برابر صدور مجوز استفاده از ساح 
گرم در اعتراضات به سازمان  ملل تسلیم می کنند.  به 
گزارش آسوشیتدپرس، مقام های ونزوئا به مسئوالن 
نیروهای امنیتی این اج��ازه را دادند تا برای مقابله با 
معترضان در این کش��ور از ساح گرم استفاده کنند.  
به گفته مقام ه��ای ونزوئا، صدور مجوز اس��تفاده از 
س��اح گرم در اعتراضات خیابانی در راستای تأمین 
امنیت در کش��ور صورت گرفته است.  قانون اساسی 
ونزوئا استفاده از ساح گرم و مواد سمی را در کنترل 
اعتراضات خیابانی ممنوع می کند. در درگیری های 
 س��ال گذش��ته ماموران پلیس ونزوئا و معترضان، 
ماموران امنیتی از ساح گرم و ممنوع استفاده کردند 

که به کشته شدن برخی از معترضان منجر شد. 
نیکاس م��ادورو، رئیس جمه��وری ونزوئا طی 
ماه های اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت و س��قوط 
اس��تانداردهای زندگی در این کش��ور، با اعتراضات 
مردمی گس��ترده ای روبه رو شده اس��ت. در آخرین 
مورد، مردم معترض در اعتراض به کمبود موادغذایی 
به خیابان ها ریختن��د.  مادورو  اما روز گذش��ته طی 
یک کنفرانس مطبوعات��ی در »کاراکاس« پایتخت 
ونزوئا اع��ام کرد: رهبران منطقه ای این کش��ورها 
به وی اطاع داده اند در نشس��تی ک��ه »جو بایدن« 

معاون »ب��اراک اوباما« رئیس جمهوری آمریکا با آنها 
داشته این رهبران را به ترک حمایت ها و پشتیبانی ها 
از ونزوئا ترغیب کرده و اعام کرده اس��ت که دولت 
این کش��ور آمریکای التینی به زودی سقوط خواهد 
کرد.  مادورو در ادامه س��خنانش همچنین »بایدن« 
را متهم کرد که به رهبران کشورهای حوزه کارائیب 
گفته است ارایه برنامه های توسعه ای نفت ونزوئا به 
کش��ورهای کارائیب که توس��ط پتروکاریبه صورت 

می گیرد به زودی پایان می پذیرد. 
 رئیس جمهوری ونزوئا همچنی��ن تصریح کرد: 
حمله رس��انه ای اخیر علیه اعضای کلی��دی دولت 
بولی��واری این کش��ور از جمله »دیوس��دادو کابیو« 
رئیس مجلس مل��ی ونزوئا بوده اس��ت؛ »مادورو« 
بیان کرد: دولت ونزوئا از »کابیو« و دیگر مقامات این 
کشور که توسط مطبوعات بین المللی بدنام شده اند 
حمایت  معنوی و رسمی می کند. روزنامه راست گرای 
اس��پانیایی زبان »ای بی سی« با انتش��ار گزارشی در 
هفته گذشته نش��ان داد که محافظ سابق »کابیو« 
که با س��ازمان های آمریکایی همکاری داشته است 
اطاعاتی را پیرامون دست داشتن این مقام ونزوئایی 
در قاچاق موادمخدر فراهم کرده است؛ »کابیو« این 
ادعاه��ا را رد و از متهم کنندگان خواس��ت که برای 

ادعای خود شواهد و مدارکی ارایه کنند. 

 دولت ونزوئال اجازه استفاده از سالح گرم 
 در برخورد با اعتراضات خیابانی را صادر کرد


