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علي شمخاني اعالم کرد:
آمادگي ايران براي افزايش
مناسبات با روسيه
اخـــــبار
الريجاني :دولت
مشکالت توزيع سبد کاال
را رفع کند

رئيس مجلس شوراي اسالمي با
بيان اينکه دقت کافي در ارائه سبد
کاال به اقش��ار مختلف مردم نشده
اس��ت ،گفت :دولت بايد به سرعت
اي��ن روش را اصالح و اش��کاالت را
رفع کند.
به گ��زارش ايرنا ،علي الريجاني
با اش��اره ب��ه تذكرات تع��دادي از
نماين��دگان افزود :برخي از طبقات
نتوانستهاند از سبد کااليي استفاده
کنند ،بويژه کشاورزان که با وضعيت
نابساماني مواجه هستند.
وي افزود :اگ��ر اين کار بخواهد
درست انجام شود ،بايد با اطالعات
دقيقتر صورت گيرد و دولت سقف
را در نظر بگيرد نه کف را .الريجاني
همچنين گفت :ب��ا دولت صحبت
کرديم و قرار ش��د اشکاالت را رفع
کند اما س��رعت رفع اش��کال بايد
بيشتر باشد.
رئيس مجلس همچنين با اشاره
به بارش برف در استانهاي شمالي
کش��ور ،اظهار داش��ت :در برخي از
مناطق به دلي��ل قطعي آب و برق،
مردم با تنگنا مواجه هس��تند البته
دولت تالشهايي کرده اما خبرهايي
که تا دوشنبه شب ميرسيد ،نشان
ميداد مش��کالت همچن��ان براي
روس��تاهاي شمالي کش��ور وجود
دارد و دولت و وزارت کش��ور بايد با
سرعت بيشتري براي حل مشکالت
اقدام کنند.

تأييد آزاد كردن 550
ميليون دالر از داراييها

وزارت خزان��هداري امريكا تأييد
کرد ک��ه اجازه انتقال  550ميليون
دالر از درآمدهاي نفتي مسدود شده
ايران را طبق توافق موقتي تهران و
گروه  5+1به ايران داده است.
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«لوکيانف» معاون دبيرشوراي عالي امنيت ملي روسيه که به دعوت همتاي ايراني
خود به ايران سفر کرده است با «علي شمخاني» دبير شوراي عالي امنيت ملی ديدار
کرد .به گزارش خبرگزاريها شمخاني در اين ديدار با اشاره به زمينههاي گسترده
همکاري ميان ايران و روسيه بر آمادگي تهران براي افزايش و تقويت مناسبات دو
کشور در زمينههاي مختلف براساس منافع مشترک تأكيد کرد.
وي با بيان اين که مناسبات تهران -مسکو بر ضد منافع طرف ثالثي تعريف نشده است،

اظهار داشت :نبايد اجازه داد تالشهاي برخي کشورها براي اختالل در روابط ايران و
روسيه بر اين مناسبات تأثير بگذارد.
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي روسيه نيز با ابراز خرسندي از روند پيشرفتهاي
ايران ،بر عزم مسکو براي تقويت همکاريهاي راهبردي با جمهوري اسالمي ايران
تأكيد و ابراز اميدواري کرد ديدار رئيسجمهوري و دبير شوراي عالي امنيت ملي
روسيه از ايران در آينده نزديک انجام شود.

توافق مسكو – واشنگتن براي حضور تهران در حل بحران سوريه

پس از آنكه دور نخست نشست بينالمللي ژنو 2
براي حل بحران دمشق بدون حضور ايران بينتيجه
پايان يافت ،ضرورت تالشهاي جداگانه كش��ورهاي
تأثيرگذار در حل اين بحران كه خواهان حل و فصل
سياسي آن هستند ،اهميت دوچندان يافته است .بر
همين اساس مقامات دستگاه ديپلماسي كشورمان
از برگ��زاري نشس��ت س��ه جانبه ايران،س��وئيس و
س��وريه به منظور بررسي ارس��ال كمكهاي انسان
دوستانه به س��وريه در تهران خبر دادهاند و از طرف
ديگر مقامات روس��يه و امريكا هم در گفت وگوهاي
جداگانهاي تصميم به برگزاري نشستي گرفتهاند كه
ايران و عربستان هم به عنوان دو كشور تأثيرگذار در
سوريه در آن حضور داشته باشند .به گزارش روزنامه
«کامرس��انت» ،روس��يه اعالم کرده كه واش��نگتن
و مس��کو درخصوص برگزاري نشس��تي ب��ه موازات
نشس��ت ژنو  2با حضور ايران ،عربس��تان و تركيه به
توافق رسيدهاند.
به نوشته اين روزنامه به نقل از يک منبع ديپلمات
روس��ي ،وزير امورخارجه امريكا درمذاکرات اخيرش
ب��ا س��رگئي الوروف در مونيخ پيش��نهاد ويژه خود
را ب��راي تدوين راهکاري جه��ت حل و فصل بحران
سوريه مطرح کرد و مسکو هم از اين راهکار استقبال
کرده است .مسكو و واشنگتن اميدوارند برگزاري اين
نشست كه با مش��ارکت پنج کشور ايران ،عربستان،
ترکيه ،امريكا و روسيه برگزار خواهد شد ،به موفقيت
نشس��ت ژنو 2که ق��رار اس��ت دور دوم آن در تاريخ
 10فوريه ( 21بهمن) برگزار ش��ود ،کمک کند .اين

پيش��نهاد در حالي مطرح شده كه روسيه به عنوان
يكي از بازيگران اصلي طرف مذاكره در بحران سوريه
ب��ر حضور اي��ران در مذاكرات ژن��و  2تأكيد ويژهاي
داشت و حتي پيشنهاد برگزاري نشستي منطقهاي
را درباره سوريه داد.
اما اين پيش��نهاد با مخالفت امريكا روبهرو ش��د.
به باور ناظران سياسي ،مش��ارکت نداشتن ايران در
مذاكرات ژنو  2به منزله پيمودن راهي بيس��رانجام
بود .ش��ايد به همين دليل بود که س��رگئي الوروف،
وزير خارجه روس��يه از بازپسگي��ري دعوت ايران از
سوي دبيرکل سازمان ملل به عنوان اشتباهي بسيار
بزرگ ياد کرد .چرا که مس��كو بيش از همه ميداند
نقش ايران در ميان  30کشور دعوت شده در نشست

مربوط به تحوالت س��وريه ،از بسياري از كشورهاي
شركتكننده تأثيرگذارتر بوده است .اما مقامات كاخ
س��فيد كه ش��رط حضور ايران در مذاكرات ژنو  2را
پذيرش بيانيه ژنو  1مبني بر تشكيل دولت انتقالي و
كنار رفتن بشار اسد اعالم كرده بودند ،با پايان بدون
دس��تاورد دور نخس��ت مذاكرات ژنو  2به برگزاري
نشس��تي منطقهاي و البته با حضور ايران چراغ سبز
نشان دادهاند.
پيامد رايزنيهاي سه جانبه مسكو
امير موس��وي،كارش��ناس مسائل اس��تراتژيك
درخص��وص احتم��ال برگ��زاري اي��ن نشس��ت به
روزنام��ه ايران ميگوي��د :ايده اين نشس��ت پس از
آن ش��كل گرفت ك��ه قب��ل از برگ��زاري مذاكرات

ژنو  ،2محمد جواد ظريف به همراه وليد معلم ،وزير
خارجه س��وريه عازم مسكو شدند و در جلسهاي سه
جانبه با وزير خارجه روسيه راهكارهاي جايگزين ژنو
را مورد بررسي قرار دادند.
قاب��ل پيشبيني ب��ود كه مذاكرات ژن��و  2بدون
دستاورد مشخصي به پايان برسد .در هر صورت ايران
به داليل مختلفي در مذاكرات ژنو  2حضور نيافت كه
يکي از مهمترين داليل آن مخالفت امريكا بود .چرا
كه از نگاه آنها و برخي از كش��ورهاي عربي منطقه
از جمله عربستان سعودي ،حضور ايران در ژنو  2به
معناي پذيرش رسمي قدرت آن در منطقه محسوب
ميشد که هنوز امريكاييها به لحاظ رواني آمادگي
پذيرش آن را ندارند.
وي افزود :در جريان بررس��يهاي خوبي كه سه
مقام وزارت خارجه ايران ،س��وريه و روسيه در مسكو
انجام دادند ،تصميم گرفته شد كه خط مياني و اعتدال
گراي عربستان سعودي هم به اين جمع جذب شود
و در نهايت وزير خارجه روس��يه هم هماهنگيهاي
الزم را با مقامات امريكايي انجام دهد .از اين رو پس
از شكس��ت قابل پيشبيني گفت وگوهاي ژنو  2به
نظر ميرسد در حال حاضر مقامات امريكايي باالخره
متوجه شدهاند كه براي حل پاياني بحران سوريه بايد
ايران را هم وارد گفت وگوها كنند .موسوي در نهايت
رايزنيهاي مقامات كشورمان با كوفي عنان در تهران
و ديدارهاي ظريف در حاشيه اجالس مونيخ با كاترين
اشتون و جان كري درخصوص سوريه را در رسيدن
به چنين راه حلي بسيار تأثيرگذار عنوان كرد.

جان كري :كاخ سفيد مصمم به پيگيري توافق ژنو است

محمدج��واد ظري��ف ،وزير ام��ور خارجه کش��ورمان با همتاي
س��وئدي خود در تهران ديدار و گفتوگو کرد .پس از اين ديدار او
در كنفرانس خبري با كارل بيلدت با اشاره به از سرگيري مذاكرات
هستهاي گفت :نتيجه مذاکرات بايد رفع همه تحريمها باشد.
وزير امور خارجه درباره موضوعات مطرح ش��ده در مذاکراتش
با وزير خارجه امريكا در حاش��يه اجالس امنيتي مونيخ نيز گفت:
بيشتر بحث ما درباره نحوه ادامه مذاکرات و رسيدن به توافق جامع
بود .آقاي کري در اين ديدار تأكيد کرد که دولت امريكا در پيگيري
موض��وع جدي اس��ت و به آن متعهد اس��ت و ميخواهد کار را به
نتيجه برس��اند .وزير خارجه سوئد هم با بيان اين که در گفتوگو
با ظريف درباره موضوعات هس��تهاي تبادل نظر شد ،گفت :در هر

دو طرف حس��ن نيت وجود دارد و توافق امکانپذير است .اگر اراده
وجود داشته باشد ميتوان به توافق رسيد.
يك روز پيش از ديدار وزراي خارجه ايران و س��وئد ،ظريف در
حاش��يه اجالس امنيت��ي مونيخ با حضور در محل ش��وراي روابط
خارج��ي آلمان درب��اره مخالفتها با اجراي تواف��ق ژنو گفته بود:
کس��اني که در ايران با توافق نهايي با غرب در موضوع هس��تهاي،
مخالف��ت ميکنن��د ،اقليتي باهوش و در عين حال پر س��ر و صدا
هستند .در کشورهاي ديگر نيز ميبينيم که صداي اقليت هميشه
بلندت��ر اس��ت .ظريف ادام��ه داد :هرچن��د که با احتم��ال تمديد
ش��ش ماهه مهلت تعيين ش��ده در توافق ژنو براي مذاکرات فني
و کارشناس��ي تا  20ژانويه ( 2015يکس��ال) ب��راي توافق فرصت

داريم اما من اعتقاد دارم که ميتوانيم حتي زودتر از ش��ش ماه و
قب��ل از  20جوالي به توافق نهايي برس��يم .وزير خارجه افزود :به
همين منظور ،من و خانم اش��تون حداقل ي��ک بار در ماه مالقات
خواهيم داش��ت و مالقاتهايي نيز به صورت متناوب در س��طوح
پائينتر و کارشناسي انجام ميشود .همچنین به گزارش ايسنا وزیر
امور خارجه ایران در رابطه با آزادی میرحس��ین موسوی و مهدی
کروب��ی بدون اینکه نام��ی از آنها ببرد گف��ت که رییسجمهور
ایران به تعهدات خود وفادار است .ظریف در عین حال تأکید کرد
که آزادی این دو ش��خصیت فقط منوط به نظر مس��اعد و تصمیم
رهبر جمهوری اس�لامی نیست و "روند دموکراتیک" خود را دارد و
نهادهای مختلفی در این تصمیم دخیل هستند.

ســـیاســی
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دیگه چــــه خبر
واكنش دو وزير به توزيع سبد كاال

خب�ر اول اين كه حس��ين دهقان و مصطفيپ��ور محمدي وزراي
دفاع و دادگس��تري كشور به موضوع توزيع سبد كاال واكنشهاي متفاوتي
نشان دادند.
در حاش��يه رونمايي از شبکه بيسيم بوميسازي شده «تترا» وزير دفاع
ب��ا اظه��ار بياطالعي از اينكه س��بد كاال به او تعلق ميگي��رد يا نه در اين
ب��اره گفت��ه« :از ابتداي انقالب تاکنون من از دول��ت چيزي نگرفتهام ».اما
پورمحم��دي به دفاع از اين اق��دام دولت پرداخته و ضمن ابراز تأس��ف از
مش��كالتي كه در جريان توزيع س��بد كاال براي مردم پي��ش آمده ،گفته:
«کش��ور ما اکنون در ش��رايط س��خت قرار دارد و دولت با توزيع سبد کاال
تصميم گرفته به مردم کمک کند .حال اگر در توزيع اين س��بد مش��کلي
پيش آيد نبايد براي آن لشكرکشي کنيم».

يك گزينه جديد براي استانداري خراسان

خبر ديگر اين كه درحالی که از اس��ماعيل نجار به عنوان يکي از
گزينههاي احتمالي استانداري خراسان رضوي ياد ميشد برخي شنيدهها
گزين��ه جديدي را براي اين کرس��ي مطرح ميکنند .عصر ايران نوش��ت:
«تالش چهرههاي بانفوذ خراسان رضوي سبب شده حجتاالسالم عسگري
به عنوان يکي از اصليترين گزينههاي تصدي اين پست مطرح شود».

غرامت  ۶۵۷ميليون دالري ايران از انگليس

دس�ت آخ�ر اين كه اي��ران از يک ش��رکت بريتانياي��ي به دليل
تحويل ندادن سالح فروخته شده به کشورمان شکايت کرده است .شرکت
بريتانيايي در دوران محمد رضا شاه قرارداد يک ميليارد دالري براي فروش
اس��لحه با ايران منعقد کرده بود ،اما با پيروزي انقالب اس�لامي اجراي اين
توافقنامه به حالت تعليق درآمد و ايران هم اکنون خواس��تار غرامت ش��ده
است.
بن��ا به گزارش روزنامه اينديپندنت ،اين ش��رکت تس��ليحاتي متعلق به
دولت بريتانيا اس��ت و دولت ايران قصد دارد تابستان سالجاري براي حل
و فصل اين اختالف  ۳۵ساله از اين شرکت به ديوان عالي بريتانيا شکايت
کند .ايران درخواست  ۶۵۷ميليون دالر غرامت کرده است.

خبر
مذاکره کنندگان در چارچوب تعيين شده رهبر
انقالب حرکت ميکنند

مشاور امور بينالملل رهبر معظم
انقالب با بيان اين که مذاکرات
ژنو در جهت تثبيت حقوق
هستهاي ايران و صلحآميز بودن
آن انجام شده ،گفت :تا آنجا که
بنده از مذاکره کنندگان هستهاي
شناخت دارم آنان در چارچوبي که
توسط رهبر معظم انقالب تعيين شده است حرکت ميکنند .به گزارش ايرنا،
علي اکبر واليتي پس از ديدار «برتي آهرن» نخستوزير اسبق ايرلند در جمع
خبرنگاران گفت :جمهوري اسالمي ايران از ابتدا طرفدار مذاکره در رابطه با
موضوع هستهاي بوده و براساس اصول ومباني که به آن معتقد است استفاده
صلحآميز از انرژي هستهاي را حق خود ميداند .مذاکرات ژنو در جهت تثبيت
حقوق هستهاي ايران ،صلحآميز بودن آن ،استمرار حق استفاده صلحآميز از
انرژي هستهاي بوده است .مادامي که چنين روشي مورد قبول کساني است که با
ايران مذاکره ميکنند ما به مذاکره ادامه ميدهيم.

