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اخبار
شیطنت آمریکاییها باعث ایجاد وفاق
در کشور شد

رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت:
ش��یطنت آمریکاییها باعث شد فضای
وفاق و همدلی در کش��ور به وجود بیاید
که ارزش��مند اس��ت در حال��ی که نیت
دیگری داش��تند ،اما موفق به تحقق آن
نشدند .به گزارش فارس ،علی الریجانی
در دیدار با با معاونان پارلمانی وزارتخانهها
و دستگاههای اجرایی با بیان اینکه نگاه
داش��تن وفاق و همدلی سرمایهای برای
تحق��ق آرمانهای انقالب اس��ت ،تاکید
ک��رد :معاونت پارلمانی دس��تگاهها یکی
از قسمتهایی اس��ت که این مهم را بر
دوش دارد لذا م��وارد مد نظر نمایندگان
را پیگیری کنید چرا که فش��ار روی آنها
زیاد بوده و مش��کالت مردم را منعکس
میکنند.
هیچ محدودیتی در غنیسازی
اورانیوم نداریم

وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات سفیر
فرانسه در آمریکا گفت :هیچ محدودیتی در
غنیس��ازی اورانیوم زیر نظر آژانس برای
ایران وجود ندارد؛ نه حاال ،نه در سال ۲۰۲۵
و نه بعد از آن .محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه در واکنش به اظهارات سفیر فرانسه
در آمریکا و محدودیت ایران در غنیسازی
در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
«یادآوری برای س��ه شریک اروپایی ما در
برج��ام؛ طبق  ،NPTبرج��ام و قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت س��ازمان ملل هیچ
منعی برای غنیسازی ایران وجود ندارد؛ نه
اکنون ،نه در س��ال  ۲۰۲۵و نه پس از آن.
برای شرکای اروپایی ،خواندن سندی که
آن را امض��ا کردند و قول دادند از آن دفاع
کنند ،میتواند مفید باشد».
« »FATFدر مجمع رأی نمیآورد

عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام
گفت :پس از طی مراحل قانونیFATF ،
در جلسه عمومی مجمع رأی منفی میگیرد
زیرا عدهای هم که موافق بودند ،پس از این
اقدام آمریکا ،موضوع برایشان روشن شد.
آیتاهلل مجتهد شبستری در گفتگو با مهر
با اشاره به اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه
پاسداران در لیست گروههای تروریستی،
گفت :خصومتهای آمریکا از ابتدا با اصل
انقالب اس�لامی و با نهادهای مرتبط که
ارتباط نزدیکی با انقالب دارند و حافظ آن
هستند ،مشهود و ملموس بوده است .وی
در م��ورد تأثیر اقدام آمریکا به رأی مجمع
تشخیص مصلحت نظام نسبت به لوایح
 FATFاظهار داش��ت :ب��رای عدهای از
اعضای مجمع تشخیص ،حقیقت روشن
اس��ت و همه تصمیم خ��ود را گرفتهاند و
معلوم اس��ت که در براب��ر «پالرمو» ،چه
تصمیم��ی خواهند گرفت ،گف��ت :با این
تفاسیر عیان میشود که  CFTهم حتی
بدت��ر از «پالرمو» به انقالب ضربه میزند
اما برای آنکه سیر قانونی داشته باشد.

اخبار

دستور رهبر انقالب به رئیس جمهور:

جبران خسارات سیلزدهها را سریع ًا آغاز کنید

مقام معظم رهبری از دولت خواس��تند
با اس��تفاده از محلهای قانونی موجود،
س��ریع ًا اقدام��ات الزم ب��رای جب��ران
خس��ارتهای س��یل را آغ��از کن��د و
در صورت نی��از ،برداش��ت از صندوق
توس��عه ملی م��ورد تائید خواه��د بود.
به گ��زارش «عصر ایرانی��ان» به نقل
از پايگاه اطالعرس��انی دفت��ر حفظ و
نش��ر آث��ار حض��رت آيتاهللالعظم��ی
سيدعلی خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی در پاس��خ به درخواست مجوز
رئیسجمهور برای برداشت از صندوق
توس��عه ملی به منظور تأمین بخشی از
هزینههای ناشی از خسارات سیلهای
اخیر ،جدیت دس��تگاههای مسئول در
پیگی��ری و جبران خس��ارتهای مالی
سنگین سیل بهویژه خسارتهای وارده

بر کشاورزان را الزم دانستند و از دولت
خواس��تند که با اس��تفاده از محلهای
قانونی موجود ،س��ریع ًا اقدامات الزم را
آغاز کن��د و در ادامه پس از جمعبندی
وضعیت و در صورت نیاز ،برداش��ت از
صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد
بود .متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به
این شرح است :ریاست محترم جمهوری
اسالمی ایران در پاسخ به مرقوم شماره
/۹۸ – ۶۳۶م م��ورخ ۱۳۹۸/۱/۱۸
آنجناب اش��عار میدارد :خسارتهای
مالی ناشی از س��یل ویرانگر بهویژه در
چند استان بسیار سنگین و مصیبتبار
است و الزم است بهطور ج ّدی از سوی
دستگاههای مسئول پیگیری و جبران
شود .البته کمکهای مردم و نهادهای
انقالب��ی و دس��تگاههای متعدد دولتی

و نظام��ی در این ایام حق ًا چش��مگیر و
موجب سپاس و قدردانی است ولی این
کمکها نمیتواند خسارتهای وارده به
آحاد مردم بهویژه کشاورزان و صاحبان
کشتزارهای سیلزده را جبران کند و ورود
دولت الزم است .مطلعید که استفاده از
صندوق توس��عه ملی صرف ًا در صورت
مسدود بودن راههای دیگر ممکن است
لذا تأکید میش��ود که دولت س��ریع ًا از
محلهایی همچون •:پنج درصد مقرر
در بودجهی عمومی کشور برای جبران
خسارت حوادث غیرمترقبه •،جابجایی
در ردیفه��ای بودجهه��ای عمرانی•،
بیمهها و تسهیالت بانکی؛ اقدامات الزم
را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندی
وضعی��ت ،در صورت نیاز ،برداش��ت از
صندوق مزب��ور مورد تأیی��د اینجانب

خواهد ب��ود .الزم میدانم توصیههای
زیر را برای جری��ان بهتر کارها مطرح
نمای��م -۱ :فرمانده��ی واح��د ب��رای
مدیریت یکپارچه ،هماهنگی ،انسجام،
پیگیری ،نظارت و پاس��خگویی نسبت
به اقدامات پیشگیری ،آمادگی ،مقابله،
بازسازی و بازتوانی ایجاد شود -۲.پایگاه
اطالع��ات جامع و قابل ات��کاء از کلیه
عناصر حقیقی و حقوقی متأثر از سیالب
اخیر با قابلیت برآورد دقیق خس��ارات و
نیازها و رصد کلیه خدمات و کمکهای
دریافت��ی از مبادی مختلف در اس��رع
وقت ایجاد ش��ود -۳.برنامه اقدامات با
اولویتبن��دی و زمانبندی مش��خص
تهیه و تقس��یم کار بین دس��تگاههای
اجرایی و نهاده��ای عمومی و انقالبی
و مردمی با تعیین مس��ئولیتها تهیه و

آغاز طرح جهاد همبستگی ملی برای
سیلزدگان

به اجرا گذاشته ش��ود -۴.اقدامات الزم
برای تأمی��ن نیازها و مایحتاج عمومی
و فوری افراد متأثر از سیالب خصوص ًا
تأمین خسارات کش��اورزان در حداقل
زمان ممکن صورت پذیرد -۵.بهمنظور
رونق کس��بوکار در مناطق س��یلزده
حداکثر استفاده از ظرفیتهای مناطق
مذکور برای بازس��ازی ص��ورت پذیرد.
ضمن اینک��ه تدابیر الزم و فوری برای
بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای
آسیبدیده مسکونی و تجاری و تولیدی
به اجرا گذاشته شود.

رهبر انقالب با اشاره به اقدامات دشمنان تأکید فرمودند؛

نفسهای آخر دشمنی علیه جمهوری اسالمی
مقام معظ��م رهبری فرمودن��د :کارهای
دش��منان علی��ه جمه��وری اس�لامی،
نفسهای آخر دشمنیش��ان اس��ت و ما
را قویت��ر میکن��د .به گ��زارش «عصر
ایرانیان» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی
دفت��ر مق��ام معظ��م رهب��ری ،مراس��م
پایانی س��ی و شش��مین دوره مسابقات
بینالمللی قرآن کریم با ش��رکت اساتید
برجس��ته و قاریان بینالمللی و همچنین
قرآنپژوهان و میهمانان ش��رکتکننده
در این مس��ابقات ،در حضور رهبر معظم
انقالب اسالمی برگزار شد .رهبر انقالب
اسالمی در این مراسم ،فهم قرآن و عمل
ب��ه آن را تأمینکننده س��عادت بش��ر در
دنیا و آخرت دانس��تند و با تأکید بر اینکه
بسیاری از مشکالت و گرفتاریهای امت
اسالمی و بشریت به علت عمل نکردن
به معارف قرآنی اس��ت ،گفتند :امروز به
لطف الهی در جمهوری اس�لامی ،اقبال
مردم بهویژه جوانان ب��ه معارف قرآنی و
تمس��ک به این معارف روزبهروز در حال
گسترش است و همین تمسک به قرآن
مایه سعادت ،قوت و عزت نظام اسالمی
خواهد ب��ود .حضرت آی��تاهلل خامنهای
ب��ا قدردانی از دس��تاندرکاران برگزاری

امدادرسانی سیلزدگان شبیه حرکت جوانان در دوران دفاع مقدس است

مس��ابقات بینالمللی قرآن ،تالوت قرآن
و ان��س ب��ا آن را مقدمه فه��م و معرفت
قرآن��ی و همچنین تعمی��ق معنویت در
قلب و ذهن انس��ان برشمردند و افزودند:
بس��یاری از کجرویه��ا ،بدفهمیه��ا،
ناامیدیها ،خیانتها ،دشمنیها و تسلیم
ش��دن در برابر طواغی��ت ،بهعلت دوری
از ق��رآن ،و معنویت و معرفت ناش��ی از

آن است .ایش��ان با تأکید بر اینکه عمل
به قرآن زمینهس��از عزت ،رفاه ،پیشرفت،
قدرت ،انسجام ،سبک زندگی شیرین در
دنیا و تأمینکننده س��عادت آخرت است،
خاطرنشان کردند :متأسفانه برخی سران
کشورهای اس�لامی به دستورات قرآنی
عمل نمیکنند و بهجای آنکه «اشدا ُء علی
الکفار» باش��ند ،نوکر و دنبالهرو آمریکا و

صهیونیستها هستند و بهجای «رحما ُء
بَی َن ُهم» ،زمینهس��از اختالفها و جنگها
همچون جنگ س��وریه ،یمن و کش��تار
مردم مس��لمان ش��دهاند .رهب��ر انقالب
اس�لامی ،الزمه عم��ل به ق��رآن را یاد
خداوند و تقوای الهی دانس��تند و با اشاره
به شهدا بهعنوان انسانهایی که در مرتبه
عالی تقوا قرار دارند ،گفتند :ش��هدای ما

درسهای زی��ادی را به ملت ایران دادند
که نمونه بارز آن ،پدیده کمنظیر حرکت
عظی��م مردمی برای کم��ک به مناطق
سیلزده است .حضرت آیتاهلل خامنهای،
امدادرس��انی و کمکه��ای مردم��ی به
مناطق سیلزده گلستان ،مازندران ،ایالم،
لرستان و خوزستان را شبیه حرکت جوانان
در دوران دفاع مقدس خواندند و افزودند:
این حرکت عجیب مردمی که این روزها
ش��اهد هس��تیم ،همانند روحیه فداکاری
و ش��وق و ذوق جوانان در دهه ش��صت
است .ایشان ،این روحیه را نتیجه آموزهها
و درسهای قرآنی برشمردند و با اشاره به
دشمنیها با جمهوری اسالمی ایران ،تأکید
کردند :اگرچه دشمنیها و حجم و شدت
آن بیشتر از گذشته به نظر میرسد اما این
دشمنی
اقدامات و توطئهها ،نفسهای آخر
ِ
دشمنان با جمهوری اسالمی است .ایشان
در پایان تأکید کردند :هرچه آنها نسبت به
ملت ایران ش��دت عمل بیشتری به خرج
دهند و سختتر بگیرند و هرچه از پایبندی
ملت ایران به معارف قرانی عصبانی شوند،
اما این ملت در مقابل ،قویتر و قدرتمندتر
خواهد شد و تمسک خود را به قرآن بیشتر
خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه:

شناسایی و رفع بسترهای فساد و برخورد با مفسدان موجب اعتماد مردم است

اطمینان در مردم نسبت به مقابله نظام
جمهوری اس�لامی با مفاس��د است .به
گ��زارش «عص��ر ایرانیان» ب��ه نقل از
روابط عموم��ی قوه قضایی��ه ،آیتاهلل
سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن
عال��ی قضای��ی آی��تاهلل س��یدابراهیم
رئیس��ی در جلس��ه مس��ئوالن عال��ی
قضایی با تقدیر از خدمترس��انی همه
گروههای مردمی و دولتی در سیل اخیر
رئیس قوه قضاییه گفت :اصالح روندها اعم از هاللاحمر ،بسیج ،ارتش ،سپاه و
و بسترهای فسادزا و اعالم خبر برخورد نهادهای انقالب اسالمی ،تصریح کرد:
با مفس��دان دو مؤلفه اصلی برای ایجاد در آستانه روز ارتش جمهوری اسالمی

و در روزهای��ی ک��ه س��پاه پاس��داران
انقالب اس�لامی مورد هجمه دشمنان
ق��رار گرفته اس��ت ،ام��روز در مناطق
سیلزده ش��اهد اجرای مانور خدمت و
خدمترسانی نیروهای مسلح کشورمان
هس��تیم و حقیقت ًا در این مانور خدمت،
جلوهه��ای زیبای��ی از اخ�لاص ،ایثار،
دلدادگی ،م��ردمداری و والیتمداری به
چش��م میخورد .باید از ای��ن نیروها و
مردمان عزیزی ک��ه مخلصانه خدمت
کردند و همچنان نیز در کنار هموطنان
آسیبدیده هستند تا بخشی از آالم آنان

را کاهش دهند صمیمانه تقدیر و تشکر
کنی��م.وی با اش��اره به فرمان هش��ت
مادهای مقام معظم رهبری در خصوص
مبارزه با مفاس��د اقتصادی اظهار کرد:
در ای��ن پیام ،س��ه دس��تگاه نظارتی از
س��ه قوه یعنی وزارت اطالعات در قوه
مجریه ،س��ازمان بازرسی کل کشور در
قوه قضاییه و دیوان محاس��بات در قوه
مقننه ،مورد خطاب رهبر معظم انقالب
ق��رار گرفتن��د .معتقدم همچن��ان این
فرمان ،یک منش��ور زنده و الزماالجرا
برای همه دستگاههاس��ت که به هیچ

عن��وان از اجرای مف��اد آن نباید غفلت
کنند.آیتاهلل رئیسی همچنین با تبریک
ایام والدت حضرت علیاکبر (ع) و روز
ج��وان ،از همه قض��ات بهویژه قضات
جوان خواس��ت که ب��ا نقشآفرینی در
دوران تحول دس��تگاه قضای��ی ،تمام
همت خود را صرف رس��یدگی سریع و
دقیق به پروندهها کنند و ابراز امیدواری
کرد که با ی��ک همت جمعی و تالش
شبانهروزی ،قوه قضاییه بتواند با کمک
قضات جوان به نقطهای برسد که هیچ
پرونده معوقهای وجود نداشته باشد.

ورود سپاه به لیست تروریستی آمریکا چه ارتباطی به  FATFدارد؟

طبق اظه��ارات صریح آمریکا ،لوایح مرب��وط به FATF
جلوی دورزدن تحریمهای مالی توس��ط س��پاه پاس��داران
انقالب اس�لامی را خواهد گرف��ت و در واقع تصویب این
لوایح تکمیلکننده اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه خواهد بود.
به گزارش تسنیم ،در روزهای اخیر و بعد از قرار گرفتن سپاه
پاسداران انقالب اس�لامی در لیست تروریستی آمریکا بار
دیگر موضوع  FATFمطرح و نظرات مختلفی از س��وی
موافقان و مخالفان این طرح در داخل کش��ور منتش��ر شد.
مخالفان تصویب  FATFهمانطور که بارها گفتهاند باز
هم تأکید کردهاند که بعد از تحریم سپاه پاسداران دیگر به
هیچ عنوان نباید مجمع تشخیص مصلحت نظام بهFATF
رأی مثبت دهد .مخالفان معتقدند« :این اقدام آمریکا حتم ًا
بر روند تصویب  FATFتأثیرگذار خواهد بود .اینکه آمریکا
یک نهاد رسمی و قانونی ایران را تروریست میخواند یک
متغیر بسیار مهم است زیرا همین کشور از ما میخواهد که
هر کار او میگوید انجام دهیم» .موافقان تصویب FATF
اما کماکان اصرار دارند که باید مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام به این الیحه رأی مثبت بدهد و معتقدند این الیحه
میتواند از مشکالت کشور بکاهد .این افراد میگویند نباید

ورود سپاه به لیست تروریستی آمریکا را به  FATFارتباط
دهیم .اگر شرط پذیرش  FATFو کنوانسیون  CFTاین
باشد که کشورهای عضو باید لیست ملی کشورهای دیگر
را به رس��میت بشناسند ،بازهم باید از نظر موافقان تصویب
 FATFدر داخل کش��ور تبعیت کرد و منتظر رأی مثبت
مجمع تشخیص مصلحت نظام باش��یم؟ برای اینکه نظر
 FATFدر خصوص تعهد کشورها به لیست ملی اعضا را
بهتر بررسی کنیم بهتر است مروری داشته باشیم بر مصاحبه
دبیر و س��ایر اعضای این نهاد؛ (دیوید لوییس) دبیر اجرایی
 FATFبا بیبیس��ی مشخص است که این نهاد نه تنها
لیست تروریستی سازمان ملل ،بلکه لیست ملی کشورهای
دیگر را نیز به رسمیت می شناسد و ایران باید مسائل خود را
با کشورهای دیگر نیز حل کند .بنابراین با قرار گرفتن سپاه به
عنوان یک گروه تروریستی در لیست آمریکا FATF ،ایران
را ملزم خواهد کرد که به این اقدام آمریکا احترام گذاشته و
س��پاه را محدود کند .اما رابطه دیگری نیز بین اقدام آمریکا
علیه سپاه و موضوع  FATFوجود دارد .آمریکا از FATF
به عنوان ابزاری برای جلوگیری از خدمات اقتصادی سپاه،
استفاده می کند و در صورت تصویب این الیحه رسم ًا ایران

به امریکا اجازه می دهد که مانع خدمات اقتصادی سپاه شود.
امریکا به خوبی می داند که بهترین روش برای جلوگیری
از دور زدن تحری��م ها فقط از طریق  FATFمیس��ر می
ش��ود و بس! مارشال بیلینگزلی ،رییس  FATFو دستیار
مع��اون وزیر خزانه داری آمریکا به صراحت به این موضوع
اذعان کرده است .کنوانسیون  CFTتعریف بسیار گسترده
از تروریسم و الزام کشورها به عدم استثنای گروه های مبارز
علیه اشغالگری ،استعمار و نژادپرستی از تروریسم را صراحت ًا
مورد تأکید قرار داده اس��ت .نکته مهم اما آنجاست که این
کنوانسیون هیچ لیست بین المللی را به عنوان لیست مرجع
معرفی نکرده و بنابراین لیس��ت ملی کشورها در تعامالت
و اختالف��ات مبنای عمل خواهد بود .برهمین اس��اس و با
توجه به این که آمریکا عضو  CFTاست و از سوی دیگر
س��پاه را در لیست تروریستی خود قرار داده است ،درصورت
پیوستن ایران به کنوانسیون  ،CFTکشورمان به اعضای
این کنوانسیون (از جمله آمریکا) تعهد حقوقی می دهد که
لیست های ملی آنان را به رسمیت بشناسد و درواقع ایران به
آمریکا تعهد حقوقی می دهد که با خدمات امنیتی-اقتصادی
سپاه مقابله کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از اجرای
طرح «جهاد همبستگی ملی» خبر داد و
گفت :بر اس��اس این طرح ،هر مس��جد
در سراسر کشور یک منزل مسکونی را
میسازد و هر کاسب تأمین یک کاالی
اساس��ی را عهدهدار میشود .به گزارش
بسیج ،س��ردار غالمحس��ین غیبپرور
اظهار ک��رد :روند امدادرس��انی و خروج
سیالب از منطقه با سرعت بسیار خوبی
در جریان اس��ت و مشکل خاصی از این
نظر وجود ندارد .وی با بیان اینکه س��پاه
تا آخرین لحظه در خدمت مردم خواهد
بود ،تأکید کرد :طرح «جهاد همبستگی
ملی» را امروز اعالم میکنیم که در این
طرح هر مسجد در سراسر کشور ساخت
یک منزل مسکونی و هر کاسب تأمین
یک کاالی اساسی را عدهدار خواهد شد
و مجموعه بانکهای کش��ور هر بانک
یک مدرس��ه را تقبل خواهد کرد .رئیس
سازمان بسیج مس��تضعفین خاطرنشان
ک��رد :تمهی��دات الزم آن ه��م در حال
انجام اس��ت و این طرح برای بازسازی
و نوسازی مردم سیلزده کشور با همت
مردم و محوریت مس��اجد انجام خواهد
شد .این یک دعوت ملی است که توسط
بسیج در حال انجام است و سامانهای در
این راس��تا در تمام حوزهها و پایگاههای
مقامت سراسر کشور فعال خواهند شد.
استقرار ارتش در مرزهای شرقی به
دلیل تحرکات داعش در افغانستان است

فرمان��ده نیروی زمین��ی ارتش گفت :با
توجه ب��ه انتقال داعش توس��ط آمریکا
به افغانس��تان ستاد کل نیروهای مسلح
تصمی��م گرفت که ارت��ش در مرزهای
شرق هم باشد .امیر کیومرث حیدری با
اش��اره به خدمات ارتش در امداد رسانی
به مردم در بالی��ای طبیعی مانند زلزله
و س��یل اظهار کرد :در زلزله کرمانش��اه
مردم عزیز کش��ورمان به خوبی خدمات
ارتش در امداد رسانی به مردم را دیدند،
در س��یل اخیر نیز ارتش با س��رعت در
گلستان ،لرستان و خوزستان وارد میدان
ش��د و  ۲۱ی��گان عمده و س��ه قرارگاه
مرکزی و لش��کری ارتش در حال امداد
رسانی به مردم هستند.وی افزود :بیش از
 ۷۰۰دستگاه و تجهیزات مکانیزه ارتش
در حال امداد رس��انی به م��ردم و ایجاد
پل و جاده هستند ،همچنین بالگردهای
هوانیروز با  ۷۷۳سورتی پرواز در لرستان
توانستند بیش از  ۳هزار نفر مردم را که
در س��یل گیر شده بودند ،نجات دهند و
از ط��رف دیگر با اس��تفاده از نفربرهای
دو زیس��ت و تجهیزات سنگین به امداد
رسانی به مردم پرداختند.
حمایت روسیه و کوبا از ونزوئال برای
آنها گران تمام میشود

وزی��ر امور خارج��ه آمریکا ب��ه هاوانا و
مس��کو اخطار داد که دس��ت از حمایت
کاراکاس بردارن��د و ادع��ا ک��رد ک��ه از
هم��ه ابزاره��ا ب��رای فش��ار ب��ر دولت
ونزوئال اس��تفاده خواهد کرد .به گزارش
اسپوتنیک ،مایک پمپئو به هاوانا اخطار
داد که دست از حمایت کاراکاس بردارد
و ق��ول داد از هم��ه اب��زار اقتصادی و
سیاس��ی برای فش��ار بر دولت ونزوئال
اس��تفاده کند.وی ادامه داد« :آمریکا به
اس��تفاده از همه ابزاره��ای اقتصادی و
سیاس��ی برای کمک به مخالفان دولت
نیکالس مادورو (رئیسجمهور ونزوئال)
ادامه خواه��د داد .ما ابزارهایی همچون
تحری��م ،لغ��و ویزا و دیگ��ر ابزارها را به
کار خواهی��م گرفت .ما ق��ول میدهیم
کاری کنیم که دولت ونزوئال و حامیان
آن به دلیل فس��اد و سرکوب دمکراسی
پاسخگو ش��وند».پمپئو افزود« :شما به
حلقه سیاسی و دیپلماتیک که هرلحظه
به دور گردن مادورو تنگتر میشود نگاه
کنید ...کوباییها ه��م باید این موضوع
را متوج��ه ش��وند که حمایت م��داوم از
نیکالس مادورو برایش��ان گ��ران تمام
خواهد ش��د ...ما نصایح مشابهی هم در
همین زمینه به روسیه خواهیم کرد».

