
عراقچی: 

اس پی وی ظرف یکی دو روز آینده اعالم می شود، 
مگر...

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ظرف یکی دو روز آینده قرار است 
اس پی وی اعالم شود.

به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی پس از دیدارش با یوکیا آمانو، مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در جمع خبرنگاران گفت: ۸ ماه مذاکرات با سه کشور 
اروپایی زمان زیادی است که برای تشکیل ساز و کار ویژه مالی صرف شده است. 
همه کشورهای اروپایی امیدوارند که این ساز و کار تشکیل شود و قرار است سه 
کشور اروپایی سهام دار آن باشند و طی یکی دو روز آینده اعالم شود، مگر کسانی که 

نمی خواهند این مکانیزم شکل بگیرد مانع کار شوند.
وی همچنین گفت: در دیدار با آقای آمانو توضیح دادم که برجام در شرایطی 
است که منافع ایران در این توافق دچار صدمات اساسی شده و این مساله خوب 
نیست. چرا که حتماً تعهدات هسته ای با تعهدات مرتبط با رفع تحریم ها بر یکدیگر 

تأثیر می گذارند.
وی ادامه داد: طرف مقابل باید تعهدات خود را به نحوی انجام دهد که ایران 

منافعش حفظ شود تا ما هم به همکاری خود ادامه دهیم.

آسوشیتدپرس خبر داد

احتمال برگزاری نشست اتحادیه اروپا در رومانی با 
محوریت سازوکارویژه مالی با ایران

آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: احتمال دارد وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
روز پنج شنبه در رومانی نشستی در باره سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران 

داشته باشند.
به گزارش ایسنا، به نقل از آسوشیتدپرس، سفیران کشورهای اتحادیه اروپا روز 
دوشنبه درباره سازوکار ویژه مالی با ایران نشستی داشته اند اما تکمیل شدن و اجرای 
این سازوکار اعالم نشد؛ احتمال دارد که این مسئله در گردهم آیی وزرای امور خارجه 
اتحادیه اروپا روز پنج شنبه در رومانی باز هم مورد بحث و گفت وگو قرار بگیرد. به 
گزارش ایسنا، پیش از این برخی رسانه ها اعالم کردند که نمایندگان کشورهای اتحادیه 
اروپا در جلسه روز دوشنبه در بروکسل آغاز به کار سازوکار ویژه مالی با ایران را اعالم 
خواهند کرد که این اتفاق نیفتاد. هایکو ماس ، وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه با 
اشاره به سازوکار مالی اروپا با ایران موسوم به SPV اعالم کرد: مذاکرات بر سر اجرای 
این سازوکار بین کشورهای اروپایی در حال انجام گرفتن است. این سازوکار هنوز 
تصویب نشده است اما به تصویب خواهد رسید. ما به اعمال نقشه مان نزدیک شده ایم.

الوطن: ایران و سوریه 11 تفاهمنامه همکاری امضا 
کردند

مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه ایران و سوریه به ریاست »اسحاق 
جهانگیری« معاون اول رییس جمهوری اسالمی ایران و »عماد خمیس« 
نخست وزیر سوریه عصر دوشنبه در محل کاخ نخست وزیری برگزار و 
11یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های مختلف میان دو کشور امضاء شد.

روزنامه »الوطن« سوریه روز سه شنبه گزارش داد، این تفاهم نامه ها در زمینه 
های اقتصادی، علمی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی و سرمایه گذاری و مسکن بود.
همچنین این تفاهم نامه ها شامل یادداشت تفاهم هایی میان وزارت اقتصاد ، وزارت 
خارجه سوریه، وزارت صنایع و معادن و تجارت و موسسات ایرانی و سوری در زمینه حمل 
و نقل ریلی و نیز تفاهم نامه هایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در 
سوریه و همکاری اطالعاتی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم است. جهانگیری 
در جریان این کمیته مشترک بر ایستادن ایران در کنار سوریه در مرحله بازسازی و بنای 
دوباره سوریه و مبارزه با تروریسم تاکید کرد و خواستار تقویت روابط و همکاری اقتصادی 
دو کشور در همه زمینه ها برای رسیدن به سطح روابط سیاسی ممتاز دو کشور شد. 
»عماد خمیس« نخست وزیر سوریه نیز بر اهمیت تسری روابط سیاسی ویژه دو کشور 
به همکاری های اقتصادی و برداشتن گام ها برای تسهیل همکاری با شرکت های ایرانی 
برای سرمایه گذاری در همه بخش ها تاکید کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهوری روز دوشنبه به منظور دیدار و رایزنی با مقامات بلندپایه سوریه وارد دمشق شد 
و از سوی »عماد خمیس« نخست وزیر این کشور مورد استقبال رسمی قرار گرفت. روز 
دوشنبه چهاردهمین دور از کمیسیون عالی مشترک ایران و سوریه در دمشق به ریاست 
خمیس و جهانگیری برگزار و طرفین در پایان آن تفاهم نامه های همکاری های راهبردی 
اقتصادی طوالنی مدت و یادداشت تفاهم برای نشست های این کمیته را امضا کردند. 
ایران و سوریه پیش از آغاز بحران در این کشور نزدیک به 600 میلیون دالر مبادالت 
تجاری داشتند که به خاطر بحران هشت ساله اخیر این مبادالت به حدود 150 میلیون 
دالر رسید و دو طرف تصمیم دارند با امضای تفاهم نامه هایی این رقم را افزایش دهند.

به  نسبت  چین  ارشد  های  مقام  آمیز  هشدار  اظهارات 
دهد  می  نشان  آمریکا  و  کشور  این  اقتصادی  روابط 
پکن بتدریج خود را برای بدترین شرایط آماده می کند 
شرایطی که رییس جمهوری این کشور پیشتر نسبت به 

آن هشدار داده بود.
به گزارش ایرنا شدیدترین عالیم از سوی شی جین پینگ 
رییس جمهوری خلق چین مخابره شد که در جمع مقام های 
ارشد سراسر کشور در پکن گفت توفان های قوی تری در راه 
اقتصادی و شرایط  پیشبرد اصالحات  برای  باید  است و همه 
پرچالش آماده باشند و اجازه ندهند اقتصاد و تجارت تضعیف 

شود.
به مقام های چین تاکید شده است چالش های بیرونی می 
تواند امنیت، اقتصاد و تجارت چین را به مخاطره بیندازد و آنها 

باید کمال هوشیاری خود را حفظ کنند.
نشست چهار روزه مقام های بلند پایه استانی و شهرستانی 
حزب حاکم چین در پکن در هفته ای که گذشت برگزار شد 
اصلی ترین موضوع این نشست آن بود که متغیرهای فراوانی در 
قالب جنگ تجاری آمریکا با چین در حال شکل گیری است که 

بر نگرانی ها می افزاید.
وانگ هونینگ از اعضای بلند پایه حزب و از استراتژیست های 
آن می گوید که به کادرهای سراسر کشور تاکید کرده ایم باید 

برای بدترین مخاطرات آماده باشند.
وی افزود به آنها تصریح شده است به اندیشه های بسیار قوی 
تر و با هوشیاری باالتر نیاز دارند و اینکه بدانند با چالش های 

پیش روی کشور چطور مقابله کنند.
در این نشست نتایج و اقدامات الزم برای شرایط موجود مورد 
بررسی قرار گرفت و نهایتا تاکید شد باید از کشور، حزب و رهبری 
حراست کرد و اجازه نداد تا رشد اقتصادی پایدار ضعیف و مختل 
این  برای  باالتری  حساسیت  از  چین  پیرامونی  محیط  شود. 
کشور برخوردار شده است چین می گوید چالش هایی خارج از 
مرزهای کشور شکل می گیرد که در حال نفوذ به داخل است و 

می تواند ثبات و امنیت ملی را به خطر بیندازد.
جو لی جیا از آکادمی استانداران چین می گوید شی جین 
اختیار  در  را  هایی  ایده  چین  خلق  جمهوری  رییس  پینگ 
کادرهای رهبری قرار داده است تا مبادا کشور در جنگ تجاری 

با آمریکا دچار افول شود.

با  وی افزود سخنرانی رییس جمهوری چین برای آمادگی 
چالش های غیرمنتظره مملو از کلمات سفت و سختی بود که 
هوشیاری مسئوالن را افزایش می دهد و این نشان می دهد 
پکن بشدت نگران آثار منفی جنگ تجاری آمریکا با چین در 

سال 2019 میالدی است.
این کارشناس چینی گفت رویارویی بین چین و آمریکا در 
حال افزایش است و عالیم منفی در اقتصاد و تجارت دیده می 
شود و محیط بیرونی هم مملو از چالش است و این کار را برای 

پکن دشوارتر می کند.
وی همچنین به چالش های سیاسی در دریای جنوبی و تایوان 
اشاره کرد و گفت ما فقط از سوی آمریکا در فشار نیستیم بلکه 

کشورهای اروپایی و استرالیا نیز بر چین فشار وارد می آورند.
این کشورها در ماه های گذشته با همکاری آمریکا در دریاهای 

شرقی و جنوبی و اقیانوس آرام و هند رزمایش هایی برگزار کرده 
اند و این باعث شده است تا پکن فشارهای نظامی بیشتری را در 

اطراف خود احساس کند.
جانگ لیفان مفسر مسایل سیاسی در چین می گوید ظاهرا 
جنگ تجاری روبنای اقدامات و فشارهایی بوده است که هر روز 
بر حجم آن بیشتر می شود و عامالن خارجی بیشتری هم در 

پشت آن هستند.
این کارشناس افزود جنگ تجاری با آمریکا هم در سال جاری 
میالدی پایان نمی یابد و حتی ممکن است سال آینده هم تمام 
نشود به دلیل تقاضاهای زیادی که آمریکا دارد بعید است دو 

کشور بتوانند به توافق برسند.
دو کشور از مارس سال گذشته وارد جنگ تجاری شدند و از 
ماه جوالی نیز آمریکا تعرفه ها را علیه چین افزایش داد در حال 

حاضر دو کشور یک توافق موقت آتش بس دارند که اول مارس 
خاتمه می یابد همین شرایط باعث پسرفت هایی در اقتصاد 
برای سال 201۸  هم  را  اقتصادی چین  رشد  و  جهانی شده 
میالدی به 6.6 درصد کاهش داده است که پایین ترین رقم 

رشد 2۸ سال گذشته است.
اظهارات رییس جمهوری خلق چین در نشست اخیر نشان 
می دهد او هیچ عالقه ای ندارد که در راه ناهموار شکل گرفته 
از درگیری های تجاری، سیاسی و چالش های نظامی، حکومت 
باالیی  اهمیت  از  او  برای  قدرت  استحکام  شود  متزلزل  وی 
برخوردار است این نکته ای است که در سخنرانی های او در 
روزهای گذشته نمایان تر از قبل شده است و هر کسی هم 
نتواند شناگر قابلی در این مسیر طوالنی و دشوار باشد طبیعتا از 

گردونه خارج خواهد شد.
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تحریم های جدید علیه سوریه روی میز سنای آمریکا
سنای آمریکا بار دیگر الیحه تاکید قاطع بر حمایت متحدانش در خاورمیانه را به جریان انداخته است که شامل تحریم های جدید علیه سوریه و مقابله با جنبشی ضد صهیونیستی می شود که به سیاست های ضد فلسطینی اسرائیل اعتراض دارد 

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز گزارش داد، دموکرات های سنای آمریکا حین 3۵ روز تعطیلی بخش هایی از دولت فدرال از بررسی این بسته ممانعت به عمل آوردند و تاکید داشتند بازگشایی دولت اولویت دارد. اما پس از توافق روز جمعه برای 
خاتمه تعطیلی، دست کم تا 1۵ فوریه )2۶ بهمن ماه(، اکثر دموکرات های سنا به نفع بررسی این الیحه به جمهوری خواهان ملحق شدند.

اخبار شی جین پینگ: توفان های قوی تری در راه است

 چین، آماده مقابله با بدترین شرایط

الوروف اعالم کرد

برگزاری نشست سران روسیه، ایران و ترکیه در ماه فوریه

 فعال ضد صهیونیسم: 

انقالب ایران روح تازه ای علیه اشغالگری اسراییل دمید

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که نشست سه جانبه روسیه، ایران و 
ترکیه در باره سوریه با توافق انجام شده در ماه فوریه برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از اردوپوینت نیوز، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
روز دوشنبه اعالم کرد که توافق شده است تا نشست سه جانبه بعدی ایران، روسیه و 

ترکیه در باره مسائل سوریه در ماه فوریه برگزار شود.
الوروف در این باره تصریح کرد: بر اساس توافق و تفاهم اولیه، نشست بعدی با 

مشارکت رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در ماه بعد برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در دی ماه اعالم 

کرده بود که مسکو در اوایل سال میالدی جدید میزبان سران روسیه، ایران و ترکیه 
خواهد بود و این نشست پس از تصمیم ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه 

اعالم شده است.
پیش از این نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره تحوالت و آینده 
سوریه به طور رسمی در روز جمعه 16 شهریور در سالن اجالس سران در تهران برگزار 
شد که در پایان آن طی بیانیه ای مشترک رؤسای جمهوری ایران، فدراسیون روسیه 
و جمهوری ترکیه تاکید کردند که منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی نمی تواند داشته 

باشد و تنها از طریق یک فرایند سیاسی مذاکراتی می توان به آن پایان داد.

انقالب  گفت:  صهیونیسم  علیه  جهانی  همبستگی  جنبش  عضو 
روح  سیاسی،  و  معنوی  ابعاد  در  تاثیرگذاری  خاطر  به  ایران  اسالمی 
تازه ای میان فلسطینی ها برای به چالش کشاندن اشغالگری اسراییل 

دمید.

تاثیر  درباره  ایرنا  با  اختصاصی  وگوی  گفت  در  شنبه  روز سه  الرودی  پل 
انقالب اسالمی بر مبارزات مردم فلسطین افزود: اینکه ایران به یک حکومت و 
ملت پشتیبان مردم فلسطین تبدیل شد، موجی از خوش بینی و امیدواری در 
میان آنها ایجاد کرد، بویژه سخنان امام خمینی)ره( در آن زمان، تاثیر بسیار 

مهمی برای ایجاد روحیه مقاومت در میان مردم فلسطین داشت.
 تاثیر سیاسی انقالب اسالمی بر منطقه

و  مصر  میان  دیوید  کمپ  پیمان  امضای  به  اشاره  با  سیاسی  فعال  این 
انقالب  تاثیر  داد:  ادامه  ایران  اسالمی  انقالب  جریان  با  همزمان  اسراییل 
اسالمی از لحاظ سیاسی، پیچیده و سخت تر کردن طرح های سازش کارانه 
سران عرب بود. آنها به دلیل انقالب در ایران و مواضع آن علیه اشغالگری، به 

سختی می توانستند که به سمت سازش و خیانت به مردم فلسطین بروند.
دولت  همبستگی  شاهد  سازشکار،  عرب  رهبران  کرد:  خاطرنشان  الرودی 
انقالبی ایران با فلسطینی ها بودند. این همبستگی و حمایت، برخی رهبران 
عرب هم پیمان آمریکا را درباره عواقب نزدیکی به اسراییل و خیانت به مردم 
فلسطین دچار نگرانی کرد. دیدیم که مصر به خاطر کمپ دیوید، سال های 

طوالنی منزوی شد.
که  بودند  ناگزیر  سازشکار  سران  این  نگرانی،  این  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
دست کم ظاهر را حفظ کرده و به مردم خود بگویند که در کنار فلسطینی 
ها هستند. به این معنا، نقش انقالب اسالمی و همین طور سوریه برای بر هم 

زدن این طرح های سازش اساسی بوده است.
 فرقه گرایی با هدف مهار امواج انقالب ایران

امواج  مهار  برای  واشنگتن  به تالش  اشاره  با  آمریکایی   - ایرانی  فعال  این 

انقالب اسالمی ایران اظهار کرد: ایاالت متحده ثابت کرد که به روش قدیمی 
تفرقه بیانداز و حکومت کن، عمل می کند از همین رو شکاف های مذهبی، 

زبانی و قومی در منطقه همواره با مداخله غرب برجسته و فعال شده اند.
الرودی تاکید کرد: در کنار آن، شاهد نقش منفی سعودی ها و حکومتی 
هستیم که بر عربستان حاکم بوده است. آنها با پشتیبانی آمریکا تالش کرده 
اند که افکار یک جانبه خود را بر دیگران حاکم کنند. این در حالیست که 

کشورهایی چون ایران، عراق یا سوریه، موزاییک تنوع و همزیستی هستند.
وی خاطرنشان کرد: اقوام و مذاهب در این کشورها در کنار یکدیگر زندگی 
هم  کنار  در  سنی  و  شیعه  علوی،  و  دروزی  مسلمان،  و  مسیحی  اند.  کرده 
شاهد  متحده  ایاالت  در  ما  که  چیزی  آن  از  بیش  حتی  دارند،  همزیستی 

هستیم.
ها  فلسطینی  افزود:  صهیونیسم  علیه  جهانی  همبستگی  جنبش  عضو 
آنها  اند.  کرده  استقبال  ایران  همکاری  از  اسالمی  وحدت  اساس  بر  همواره 
البته همیشه در یافتن متحدان، عملگرا هم بوده اند اما می دانند که رویکرد 

انقالب ایران، برخاسته از آرمان و نیت خالص انسانی و اسالمی بوده است.
الرودی ادامه داد: در مقابل، حکومت های غربی بدنبال ایجاد تضاد میان 
سنی و شیعه یا عرب و فارس بوده اند تا نشان دهند میان فلسطین و ایران 

شکاف وجود دارد. آنها همین روش را در سوریه نیز به کار گرفتند.
وی افزود: وقتی دیدند نمی توانند مردم سوریه را از مذاهب مختلف به 
جنگجویان  کردن  وارد  به  دست  کنند،  درگیر  یکدیگر  علیه  مطلوب  شکل 
تداوم  و  کرده  تشدید  را  کشور  آن  در  جنگ  تا  زدند  سوریه  به  خارجی 

بخشند. 

آمریکا  به  هشدار  تازه ترین  در  ونزوئال  رئیس جمهوری 
خطاب به دونالد ترامپ گفت: در امور داخلی ما دخالت 

نکن و دست از سر ونزوئال بردار!
به گزارش ایسنا، نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال در 
جریان استقبال از دیپلمات های ونزوئالیی که از آمریکا بازگشته 
بودند، طی سخنانی به انگلیسی خطاب به دونالد ترامپ، همتای 
آمریکایی خود گفت، دونالد ترامپ  کودتا در ونزوئال؟ نه! این راهش 
نیست! در امور ونزوئال دخالت نکن، دست از سر ونزوئال بردار! فوراً!
مادورو همچنین از مخالفان کشورش خواست شجاعت به خرج 

داده و با درایت عمل کنند و وارد مذاکره شوند.
وی در جمع دیپلمات ها تاکید کرد: بار دیگر می گویم، آماده ام 
به خاطر ونزوئال مذاکراتی را با کل مخالفان ونزوئالیی آغاز کنم، 
هر طور و هر زمان که بخواهند و هر شکلی که آنها مد نظر دارند.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از مادورو گزارش داد: ملتم را به 

وحدت، صلح و احترام به قانون اساسی فرامی خوانم، مضاف بر 
اینکه از مخالفان ونزوئال می خواهم شجاعت و درایت نشان دهند و 

زمانی را برای شروع مذاکرات ملی اعالم کنند.
آمریکا  جدید  تحریم های  همچنین  ونزوئال  رئیس جمهوری 
علیه شرکت دولتی نفت این کشور را غیرقانونی توصیف کرد و 
افزود: ونزوئال ظرف ساعات آینده تمام تدابیر الزم برای حفاظت 
از دارایی های خود در آمریکا را در پی تحریم های اعمال شده بر 

شرکت ملی نفت لحاظ خواهد کرد.
وی ادامه داد: آنها )آمریکایی ها( می خواهند شرکت سیتگوی ما 

را که اکثر آن متعلق به ونزوئال در آمریکاست، بدزدند.
مادورو افشا کرد، دستوراتی را به رئیس شرکت دولتی نفت 
کشورش داده تا تدابیر الزم برای حفظ قانونی و سیاسی دارایی های 

این کشور در محاکم آمریکایی و بین المللی را اتخاذ کند.
رئیس جمهوری ونزوئال تصریح کرد: تمام تدابیر قانونی، سیاسی، 

کاربردی، فنی و تجاری را برای حفاظت از منافع ونزوئال در آمریکا 
و در کشورمان اتخاذ خواهیم کرد. ما به این تحریم ها به زودی 

پاسخ می دهیم.
او باز به انگلیسی گفت: دونالد ترامپ، نه، هرگز موفق نخواهد 

شد! 
استیون  و  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  بولتون،  جان  پیشتر 
منوچین، وزیر خزانه داری این کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی 
از اعمال تحریم علیه شرکت نفت ونزوئال )پترولئوس دی ونزوئال( 

خبر داده بودند.
منوچین در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: آمریکا افرادی را 
که باعث سقوط فاجعه بار ونزوئال شده اند، مسؤول می داند و از 
ظرفیت های اقتصادی و دیپلماتیک خود برای حمایت از خوآن 
گوآیدو، رئیس جمهور موقت، مجمع ملی و تالش های مردم ونزوئال 

برای احیای دموکراسی استفاده خواهد کرد.

مادورو خطاب به ترامپ: 

دست از سر ونزوئال بردار!


