
آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای 
ایران و آمریکا در زوریخ

دور جدید مذاکرات هس��ته ای ایران و آمریکا به 
ریاست عباس عراقچی و وندی شرمن در زوریخ آغاز 
شد. تیم مذاکره کننده ایران ساعت 10 و 30 دقیقه 
صبح به وقت زوریخ،  13 به وقت تهران گفت و گو های 
 هس��ته ای خود با هیأت آمریکایی را از س��ر گرفت.
  مجید تخت روانچی معاون اروپ��ا و آمریکای وزیر

 امور خارجه، حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و 
امنیت بین الملل وزارت امورخارجه، داوود محمدنیا 
مش��اور وزیر خارجه، محمد امی��ری مدیرکل امور 
پادمان ه��ای س��ازمان ان��رژی اتمی و نی��ز پژمان 
رحیمیان از س��ازمان انرژی اتمی سایر اعضای تیم 

مذاکره کننده ایرانی در زوریخ هستند.
قرار است در این دور از مذاکرات که تا امروز ادامه 
خواهد داشت بار دیگر همه موضوعات مورد اختالف 
بررسی و مرور شود. نمایندگی اتحادیه اروپا در این 
دور از گف��ت و گو ها را هلگا اش��مید معاون فدریکا 
موگرینی مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به عه��ده دارد. همزمان، محم��د جواد ظریف 
نیز که برای ش��رکت در مجمع جهان��ی داووس در 
سوییس بسر می برد، قرار است با جان کری همتای 
آمریکایی خود و سایر وزیران کشورهای 1+5 درباره 
 مس��ائل مورد اختالف هس��ته ای گفت و گو کند.

وزیر امور خارجه ش��ب گذشته درتماس تلفنی که 
به درخواست فدریکا موگرینی انجام شد، با مسئول 
جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین تحوالت 
مربوط به مذاکره هسته ای را بررسی کرد. روز گذشته 
لوران فابیوس، فیلیپ هاموند، فرانک والتر اش��تاین 
مایر و فدریکا موگرینی با انتش��ار مقال��ه ای از طرح 
جدید تندروهای آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه 
ایران انتقاد کردند و آن را گام��ی به عقب خواندند. 
وزیران خارجه فرانس��ه، انگلیس، آلمان و مسئول 
جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مقاله که 
روزنامه واشنگتن پست آن را منتشر کرد، نوشتند: 
ما یک فرصت تاریخی داریم که ممکن است دوباره 
بدس��ت نیاید. چش��م های دنیا روی ماس��ت، باید 
تعهدمان به دیپلماس��ی و تالش برای حل موضوع 
هسته ای ایران را در مهلتی که تعیین کرده ایم، نشان 
دهیم. این مطمئن ترین مسیر برای رسیدن به یک 
توافق جامع و آخرین راه حل است که دنیا و منطقه را 

امن تر خواهد کرد.

 لغو تحریم های ضد ایرانی
 در دادگاه اتحادیه اروپا  

دادگاه عال��ی اتحادی��ه اروپا تحریم ه��ای بانکی 
و کش��تیرانی علیه ایران را لغو ش��ده اع��الم نمود. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران به نق��ل از روزنامه 
آمریکایی وال استریت ژورنال؛ دادگاه عالی اتحادیه 
اروپا تحریم های بانکی و کشتیرانی علیه ایران را لغو 
شده اعالم کرد. این دادگاه اعالم کرده است تحریم 
بانک ه��ای ایرانی و خطوط کش��تیرانی جمهوری 
اسالمی ایران به دلیل برنامه هس��ته ای را لغو شده 
اعالم می کن��د. دادگاه عالی اتحادی��ه اروپا در حکم 
جدید خود اذعان کرده است که سران منطقه یورو 
نتوانس��ته اند برای تصمیم خود جهت تحریم بانک 
تجارت ایران و مصادره اموال و منابع مالی این بانک 
شواهد و توجیهات کافی و محکمه پسند ارایه کنند.

دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده است که شواهد برای 
این که ثبات شود بانک تجارت در دور زدن تحریم ها 
نقش داشته است، کافی نیست. دادگاه عالی اتحادیه 
اروپا در حکم دوم خود مدعی شده است که نمی تواند 
ثابت کند که شرکت »اوشن کاپیتال« که یک شرکت 
کشتیرانی است به همراه سایر شرکت ها و خطوط 
کش��تیرانی که با خط��وط کش��تیرانی جمهوری 
اسالمی ایران »IRISL« در ارتباط هستند به ایران 
در مورد برنامه هسته ای و اشاعه سالح اتمی کمک 
 کرده اند. لذا تحریم های این ش��رکت نیز لغو ش��ده 

اعالم گردیده است.

مشاور سابق اوباما: 

به توافق با ایران نزدیک نیستیم
 دنیس رأس مشاور سابق رئیس جمهوری آمریکا 
تأکید کرد به دلی��ل این که ای��ران خواهان توافقی 
براساس شروط موردنظر خود است، به توافق با تهران 
بر سر برنامه هس��ته ای نزدیک نیستیم. به گزارش 
فارس، دنیس رأس مش��اور سابق رئیس جمهوری 
آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز به سواالتی 
درباره مذاکرات هسته ای ایران و همین طور مسأله 
مقابله با داعش پاسخ داد. دنیس رأس درباره مقابله 
با داعش هم تأکید کرد که باید راهی برای کمک به 
نیروهای عراقی و کرد پیدا کرد تا آنها در نبرد با داعش 

بتوانند به موفقیت برسند.
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ملک عبداهلل پادش��اه عربس��تان روز گذشته در سن 
90سالگی درگذش��ت. مقامات عربستان سعودی نیز 
این خبر را تأیید کرده اند به این ترتیب با درگذش��ت او، 
سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه جدید این کشور 

معرفی شد.
دربار پادشاهی عربستان س��عودی در بیانیه ای اعالم 
 کرد: با نهایت تأس��ف و تأثر درگذش��ت ملک عبداهلل 
بن عبدالعزیز را به ش��اهزاده س��لمان ب��ن عبدالعزیز 
آل سعود، ولیعهد تس��لیت می گوییم. ملک عبداهلل بن 
عبدالعزیز در ساعت یک بامداد جمعه )به وقت محلی( 
برابر با س��وم ربیع الثان��ی 1436 هجری درگذش��ت. 
دربار عربس��تان در بیانیه ای افزود، شاهزاده سلمان بن 
عبدالعزیز آل س��عود براس��اس قانون اساسی به عنوان 
پادشاه عربس��تان مورد بیعت قرار گرفت و پس از این 
بیعت براساس بند دوم فرمان پادشاهی شاهزاده مقرن 

بن عبدالعزیز آل سعود را به عنوان ولیعهد معرفی کرد.
ایران در واکنش به این رخداد، درگشت ملک عبداهلل را 
تسلیت گفت. حسن روحانی، رئیس جمهوری در پیامی 
درگذش��ت ملک عبداهلل را تسلیت گفت. مرضیه افخم، 
سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در واکنش به درگذشت 
پادشاه عربستان، اعالم کرد که محمد جواد ظریف، وزیر 
امورخارجه برای شرکت درمراسم تدفین ملک عبداهلل به 
عربستان سفر خواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری 
آمریکا نیز با صدور بیانیه ای درگذش��ت ملک عبداهلل را 
تسلیت گفته و او را رهبری راسخ نامید. رئیس جمهوری 
آمری��کا گفته اس��ت: ملک عب��داهلل به اهمی��ت روابط 
عربستان سعودی و آمریکا ایمان راسخ داشت و عامل ثبات 
و امنیت در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن بود. اوباما پادشاه 
عربستان را دوستی امین و رهبری درستکار توصیف کرد 
که تصمیم هایی شجاعانه در روند صلح خاورمیانه اتخاذ 
کرد. رئیس جمهوری آمریکا افزود: کشورهای ما در زمینه 
مقابله با چالش های متعدد همکاری کردند و من همواره 
دیدگاه های ملک عبداهلل و دوستی واقعی و صمیمانه با 
او را ارج نهاده ام. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس هم 
ضمن ابراز تسلیت، گفت که پادشاه عربستان گفت وگوی 

ادیان را تحکیم بخشید.
ش��بکه تلویزیون��ی العربی��ه نی��ز گ��زارش داد، در 
 پی درگذش��ت پادش��اه عربس��تان، محم��ود عباس،
 رئیس تشکیالت خودگردان فلس��طین سه روز عزای 
عمومی اعالم کرد. فرانس��وا اوالن��د، رئیس جمهوری 
فرانس��ه درگذش��ت ملک عبداهلل را تس��لیت گفت و 
روابط بین پاری��س و ریاض را قوی توصیف کرد. رئیس 
جمهوری فرانسه از ملک عبداهلل به عنوان سیاستمداری 
که با عملک��رد خود در تاریخ کش��ورش تاثیرگذار بود، 
تجلیل ک��رد.  دبیرکل س��ازمان ملل متح��د، رئیس 
جمهوری مصر، دبیرکل اتحادیه عرب، ش��یخ االزهر و 

پادش��اه مراکش نیز فوت ملک عبداهلل را به امت عرب و 
اسالم تسلیت گفتند.

 مل��ک عب��داهلل دوم، پادش��اه اردن هم درگذش��ت 
ملک عبداهلل را تسلیت گفت و برای شرکت در مراسم 
تشییع جنازه او، س��فر خود را به داووس نیمه کاره رها 
کرد. همچنین سخنگوی دولت اردن اعالم کرد که بنا 
به دستور پادشاه این کش��ور 40 روز در عزای عمومی 
خواهد بود. نخست وزیر کانادا هم به درگذشت پادشاه 
عربستان واکنش نشان داد و گفت: ملک عبداهلل مدافع 
سرسخت آش��تی بود.  نخست وزیر هند نیز درگذشت 
ملک عبداهلل را از دست دادن فردی قدرتمند و اثرگذار 

توصیف کرد. 
همچنین عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر 
نیز درگذشت ملک عبداهلل بن عبدالعزیز را تسلیت گفت 
و در بیانیه ای اعالم کرد: عربس��تان و کشورهای عربی 
یکی از برجسته ترین چهره های خود را از دست دادند. 
دیگر چهره ها و رهبران سیاس��ی جه��ان در پیام هایی 

درگذشت ملک عبداهلل را تسلیت گفتند. 

از س��وی دیگر، بعد از اعالم خبر فوت پادشاه عربستان 
بهای نفت در ب��ازار نیویورک افزایش یاف��ت. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، در بازار معامالت نیویورک هر بشکه 
نفت وست تگزاس اینتر مدییت برای تحویل در ماه مارس 

با افزایش 93 سنتی، 47 دالر و 24 سنت معامله شد.
نخستین حکم انتصاب پادشاه جدید عربستان 
سلمان بن عبدالعزیز در اولین فرمان خود به عنوان 
پادشاه عربستان، محمد بن نایف را به عنوان »ولیعهد 
ولیعهد« و محمد بن سلمان را به عنوان وزیر دفاع تعیین 
کرد. براس��اس این حکم محمد بن نایف که هم اکنون 
وزیر کشور عربس��تان است با حفظ س��مت به عنوان 
جانشین ولیعهد منصوب شد که در صورت تغییر نکردن 
ش��رایط و ثابت ماندن اصول بازی قدرت در عربستان، 
وی به عنوان اولین فرد از نس��ل سوم خاندان آل سعود، 
به پادش��اهی خواهد رسید. محمد بن نایف همچنین 
به عنوان معاون دوم رئیس شورای وزیران انتخاب شد. 
ریاست شورای وزیران عربستان را طبق سلسله مراتب 
پادشاه برعهده دارد و معاون اول وی نیز ولیعهد است. 

 س��لمان بن عبدالعزیز براس��اس این حکم همچنین
 محمد بن س��لمان، پس��ر خود را به عنوان وزیر دفاع و 
رئیس دیوان پادش��اهی این کش��ور انتخاب کرد. این 
سمت پیش از شاه شدن س��لمان در اختیار خود وی 
بود. ملک سلمان دیگر وزرای عربستانی ازجمله وزیر 
خارجه، وزیر نفت و وزیر دارایی را در س��مت های خود 
ابقاء کرد. این دستورها دقایقی پس از سخنان تلویزیونی 
سلمان بن عبدالعزیز صادر شد که در آن تأکید کرد که 

راه پیشینیان خود را ادامه خواهد داد. 
وی همچنی��ن از م��ردم و مس��ئوالن عربس��تانی 
خواس��ت تا با مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهدش 
بیعت کنند. شاه جدید عربس��تان در اولین سخنرانی 
خ��ود گفت: عربس��تان به ش��یوه و سیاس��تی که در 
زم��ان ملک عب��داهلل داش��ت، پایبن��د اس��ت و آن را 
ادام��ه می دهد. س��لمان ب��ن عبدالعزیز ش��اه جدید 
 عربستان در اولین سخنرانی خود به عنوان شاه گفت: 
ملک عبداهلل بن عبدالعزیز زندگی خود را صرف دفاع از 

مسائل جهان عرب و اسالم کرد.

پایان ملک عبداهلل اخبار    دیپلماسی
 سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه جدید عربستان بر تخت نشست

خبر

روز گذش��ته اتحادیه اروپا نیز پس از کاخ سفید و 
باراک اوباما از کنگره و سنای آمریکا خواست تحریم 
جدیدی علی��ه ای��ران تصویب نکنن��د چراکه این 
تحریم ها به روند مذاکرات جاری میان ایران و گروه 
1+5 ضربه ج��دی وارد می کند. مقام��ات بلندپایه 
اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و آلمان از کنگره آمریکا 
خواس��تند تا طرح تحریم های جدید علیه ایران را 
تصویب نکند چون می تواند به روند مذاکرات بر سر 
برنامه هسته ای تهران آسیب بزند. به گزارش ایسنا، 
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه 
اروپا، فلیپ هاموند،  ل��وران فابی��وس و فرانک والتر 
اش��تاین مایر وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و 
آلمان روز پنجش��نبه در نامه ای خط��اب به کنگره 
آمریکا توقف تصویب طرح اعمال تحریم های جدید 
علیه ایران در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات را 
خواستار شدند. این مقامات بلندپایه اروپایی در نامه 
خود که در سرمقاله روزنامه واشنگتن پست منتشر 
شده، تأکید کردند:  باید به مذاکرات هسته ای شانس 
بیش��تری داده ش��ود. در ادامه این نامه آمده است:  
وظیفه ما این است که اطمینان حاصل کنیم بهترین 
شانس ممکن به مسیر دیپلماسی برای رسیدن به 
موفقیت داده شده است. به عالوه حفظ فشار بر ایران 

از طریق تحریم های موجود ضروری است.
آنها همچنین تأکید کردند:  ام��ا به وجود آوردن 
موانع جدید در این مرحله حساس از مذاکرات شامل 
تصویب قانون تحریم های مرتبط هس��ته ای جدید 
علیه ایران تالش ه��ای ما را نابود خواه��د کرد. این 
مقامات در این نامه یادآور ش��دند:  تصویب هرگونه 
تحریم جدید علیه ای��ران به منتق��دان یک توافق 
هسته ای جامع در ایران اجازه کناره گیری از مذاکرات 

را می دهد.
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و وزرای 
امورخارجه انگلیس، فرانس��ه و آلمان هشدار دادند:  
قانون تحریم های جدید علیه ایران در این لحظه بیش 
از آن که موضع ما در مذاکرات را تقویت کند موجب 

تضعیف ما خواهد شد. آنها در ادامه هدف کشورهای 
گروه 1+5  را رسیدن به راه حل جامع دانستند که هم 
حق مردم ایران برای دسترس��ی به انرژی صلح آمیز 
هس��ته ای را محقق می کند و هم به جامعه جهانی 
فرصت می دهد تا اطمینان یابد که ایران به س��الح 
هسته ای دس��ت نخواهد یافت. همچنین هیالری 
کلینتون، وزیر سابق امورخارجه آمریکا و کاندیدای 
احتمالی ریاست جمهوری در انتخابات  سال 2016 
یک روز پس از آن که ب��اراک اوباما رئیس جمهوری 
این کشور در نطق ساالنه خود هشدار داد  تحریم های 
جدید علیه ایران را وتو خواه��د کرد، گفت:  من نیز 
با طرح اخیر کنگره برای تحریم جدید ایران مخالفم. 
کلینتون ادامه داد: چرا ما می خواهیم عامل شکست 
مذاکرات باشیم. اگر ما به دلیل اقدامات کنگره دلیل 
این اتفاق باشیم، بنابراین ایران و دیگران دلیل کافی 
برای ادامه ندادن مذاکرات را خواهند یافت که از نظر 

من یک خطای استراتژیک بسیار جدی است.
مخالفت دوباره دولت آمریکا با ادامه و 

تشدید تحریم ها علیه ایران
روز گذش��ته همچنین جنیفر ساکی سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا برای بار چندم در یک کنفرانس 
خبری اعالم کرد که واشنگتن به رغم اصرار بعضی ها، 
همچنان مخالف وضع تحریم های جدید، تش��دید 
و حتی ادام��ه آن علیه ایران اس��ت. وی تمدید این 
تحریم ها را ب��ه ضرر روند مذاکرات هس��ته ای ایران 
دانست و گفت:  تحریم بیشتر علیه ایران، موجب از 
هم پاشیدگی رژیم بین المللی تحریم ها علیه کشورها 

می شود. 
ساکی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود اختالف 
دیدگاه آمریکا و رژیم صهیونیس��تی در قبال ایران 
افزود:  واشنگتن با علم به این اختالف، مخالف وضع 
تحریم علیه ایران است. وی افزود:  گرچه تحریم ها، 
مذاکرات را به این مرحله رس��انده اما دولت آمریکا 
برخالف تل آویو، راه رسیدن به هدف را ادامه تحریم ها 

نمی داند.

درخواست اروپا از کنگره آمریکا برای عدم تصویب تحریم جدید علیه ایران

اخبار  جهان

سازمان ملل:  

 بیش از 5 هزار تن 
در درگیری های اوکراین کشته شده اند

دفتر حقوق بشر س��ازمان ملل روز گذشته در 
گزارشی اعالم کرد، ش��مار تلفات درگیری های 
اوکراین که از آوریل گذشته آغاز شده به 5 هزار 
تن رس��یده اس��ت و با ادامه درگیری ها افزایش 
می یاب��د. به گ��زارش رویترز، روپ��رت کولویله، 
سخنگوی دفتر حقوق بش��ر سازمان ملل در ژنو 
گفت:  افزایش ش��دید خصومت ه��ا در اوکراین 
تاکنون جان 5086 تن را گرفته است و ما گمان 
می کنیم که آمار واقعی بسیار بیشتر از این باشد. 
به گفته وی، آمار تلفات شامل 262 تنی است که 
طی 9 روز گذش��ته در درگیری میان نیروهای 
دولتی اوکراین و جدایی طلبان روس گرا کش��ته 
ش��ده اند و این از زمان اعالم آتش ب��س در اوایل 
س��پتامبر جزو دوران های خونین است. آژانس 
پناهندگان س��ازمان ملل می گوید که مقررات 
امنیتی جدید دول��ت اوکرای��ن، تالش ها برای 
ارسال کمک به مناطق درگیر در شرق این کشور 
را با مانع مواجه می کند و زندگی را برای آوارگان 

سخت تر می کند.

 انتقاد بارزانی از دعوت  نشدن 
در نشست ائتالف ضد داعش 

رئیس منطقه کردس��تان عراق روز گذشته با 
انتقاد از این که برای ش��رکت در نشست ائتالف 
ضد داعش در لندن دعوت نش��ده است، گفت:  
پیش��مرگه های کرد بی��ش از اینها مس��تحق 
احترام هس��تند. به گ��زارش رویترز، مس��عود 
بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای 
اعالم کرد: این واقعا باعث تاس��ف است که هیچ 
 نماینده ای از جانب کردها در این نشست در لندن 
حضور ندارد و دعوت نشده است. در این نشست، 
حیدر العبادی،  نخست وزیر عراق خواهان حمایت 
بیشتر نظامی برای مقابله با داعش است. بارزانی 
افزود:  انتظار داش��تیم که برای احترام گذاشتن 
به قربانی  شدن کردها و پیشمرگه ها در مقابله با 
داعش در عراق، نماینده ای از جانب کردها در این 

نشست حضور داشته باشد.
 اظهارنظره��ای بارزان��ی در پ��ی انتقادهای 
اوایل ماه جاری میالدی از نخس��ت وزیر و رئیس 
پارلمان عراق درباره اقدامات ائتالف علیه داعش 
تحت رهبری آمریکا مطرح شده است؛ اظهاراتی 
که چاک هاگل، وزیر امور خارج��ه آمریکا آن را 

ناکارآمد خوانده بود. 


