
رهبر یک حزب چپ گرا در بریتانیا گفته اســت که اگرقانون 
نتوانــد تونی بلر را در ارتباط با به راه انداختن جنگ در عراق مورد 

پیگیرد قرار دهد، پس قانون خود متجاوز است.
به گــزارش اختصاصی الوقــت، جرج گلــووی، رهبر حزب 
چپ گرای موسوم به حزب احترام، در واکنش به حکم دادگاه عالی 
بریتانیا در مورد مســئولیت تونی بلر در جنگ عراق گفته است اگر 
قانــون نتواند تونی بلر را به خاطر بــه راه انداختن جنگ تهاجمی 
علیه عراق مورد پیگرد قرار دهد، پس حماقت از خود قانون است. 
پیش از این دادگاه عالی بریتانیا در حکمی اعالم کرده بود که طبق 
قانون نمی توان تونی بلر را به دلیل راه انداختن و مسئولیت جنگ 

عراق مورد پیگرد قرار داد.
جــرج گلووی پیش از این از دادگاه عالی بریتانیا درخواســت 
تجدید نظــر در حکم مجلس لردها کرده بــود. مجلس لردها در 
سال 2006 مصوب کرد که جرمی به نام "جنایت تهاجم" در قانون 
بریتانیا وجود ندارد و گلووی از دادگاه عالی خواستار تجدید نظر در 
این حکم شــده بود. با این حال گلوی گفته است که دادگاه عالی 
درخواســت تجدیدنظر او را رد کرده و گلووی نیز در مقابل معتقد 
است رد چنین موضوعی در عمل به ایجاد مصونیت برای مقامات 

دولتی برای ارتکاب اعمال جنایی منجر خواهد شد.
با این حال قضات دادگاه با این اســتدالل که مصوبه پارلمان 
در موضوع اخیر صراحت الزم را ندارد، درخواســت تجدید نظر در 
مــورد پیگردقانونی تونی بلــر را رد کرده اند، هرچند گلووی معتقد 
اســت پیگرد قانونی تونی بلر نیازی به مصوبــه جدید پارلمان یا 
اعمــال قوانین جدید در حقوق بین الملل نــدارد و قوانین در مورد 
پیگیرد کســانی که جنگ های تهاجمی را به راه انداخته اند وجود 
دارد. اســتناد گلووی در مورد وجود قانون پیشین در مورد پیگیرد 
مســببان "جنگ  متجاوزکارانه" از جمله جنگ عراق، استناد وی 
به برپایی دادگاه نورنبرگ پس از پایان جنگ جهانی دوم توســط 

بریتانیاست.
گلــووی در این مورد می گوید پس از پایان جنگ دوم جهانی 
رهبران بریتانیا فرماندهان آلمان نازی را به دلیل راه انداختن "جنگ 

متجاوزکارانه" مورد پیگرد قرار دادند، در حالی که اقدامات جنگی و 
جنایی فرماندهان نظامی آلمان نازی در آن زمان براساس قوانین 
داخلی نازی ها به صورت قانونی انجام شــده بود. در آن زمان حتی 
تعاریفــی در حقوق بین الملل درخصوص "جنــگ متجاوزکارانه" 
وجود نداشــت، اما بریتانیا با استناد به وقوع جنایت نظامیان نازی 

را مورد پیگرد قرار داد.
به گفته گلووی با اســتناد به دادگاه نورنبــرگ پس از پایان 
جنگ جهانی دوم می توان گفــت که " چنین جنگ هایی ) جنگ 
عــراق( در قانون اساســی بریتانیا به طور آشــکارا غیرقابل قبول 
اســت. از نظر این چهره سیاســی بریتانیا، جنگ عــراق آخرین 
جنگ نیســت و این جنگ عالوه بر این باعث جهش بنیادگرایی 
اســالمی به سراسر جهان شــده اســت. همچنین گلووی معتقد 
اســت که نتایج این جنگ باعث ســقوط دولت هــای در منطقه، 
زیر ســوال رفتن حقوق بین  الملل، رایج شــدن شکنجه و جنایت 
در زندان ها شده است و شــاید بهترین نتیجه جنگی که تونی بلر 
در عراق به راه انداخت این باشــد که فرزندان ما در سراسر جهان 
 و برای همیشــه در زندگی خود رنگ صلــح و آرامش را نخواهند 

دید.
در همین ارتباط نیز گزارش 2.6 میلیون کلمه ای چیلکوت که 
هشت سال اول جنگ عراق را به طور کامل مورد بررسی و تحلیل 
قرار داده است می گوید که رهبران بریتانیایی به همراه جرج دبلیو 
بــوش در آمریکا در ســال 2003، تهاجم و جنگ علیه عراق را به 
بهانه خلع ســالح به راه انداختند، بدون آن که ســایر گزینه های 
مســالمت آمیز را برای خلع ســالح دولت صدام مورد بررسی قرار 
دهنــد. در گزارش مذکور همچنین گفته شــده دخالت بریتانیا در 
عراق براساس یکســری از تحلیل ها و پیش بینی های نادرست در 
ارتباط با در اختیار داشــتن دولت صدام حسین از تسلیحات کشتار 
جمعی صورت گرفت. اطالعات نادرســتی که حتی براســاس آن 
تونی بلر افکار عمومی مردم بریتانیا را گمراه ســاخت، هرچند این 
اطالعات نادرست و غیرموثق،  توسط  نهادهای امنیتی هیچ گاه به 

چالش کشیده نشده است.

بــه گزارش پایــگاه خبری شــبکه العالم 
مســعود بارزانی رئیس اقلیم کردســتان عراق 
درنامه خود مدعی شــد که هدف از برگزاری 
همه پرسی، جلوگیری از درگیری ها و تحکیم 

همزیستی مسالمت آمیز است.
بارزانــی در جــواب نامه احمــد ابوالغیط 
دبیــرکل اتحادیه عرب که از او خواســته بود 
در تصمیم برگزاری همه پرســی بازنگری کند، 
نوشــت: چارچوب کنونی روابط بغداد و اربیل 
بسیار خطرناک اســت و به درگیری ای منجر 
می شــود که هیچ کدام از طرفین خواهان آن 

نیستند.
وی خطــاب بــه ابوالغیــط گفــت: باید 
دوســتانمان در عراق سرزنش شوند نه ما، زیرا 
آن هــا بودند که ما را به گرفتــن این تصمیم 

مجبور کردند.
بارزانی بــا این ادعا که دولت عراق حقوق 
اقلیم کردســتان را پایمال کرده است، افزود: 
کردها باید در ازای خون ها و فداکاری هایی که 
فرزندانشان به منظور داشتن عراق دموکراتیک 
تقدیــم کردنــد، کرامت خــود را حفظ کنند 
و آن هــا نمی توانند بیــش از این ظلم را قبول 

کنند.
منابع دیپلماتیک عربی روز گذشته اعالم 

کردند که احمد ابوالغیــط در »نامه ویژه ای« 
خطاب به مســعود بارزانی، از وی خواست در 
تصمیم خــود برای برگزاری همه پرســی که 
قرار اســت در بیســت و پنجم ماه آینده برای 
 جدایــی این منطقــه برگزار شــود، بازنگری 

کند.
در ایــن نامه آمده اســت: همه پرســی 
پیامــی منفی برای ملت غیر کــرد عراق دارد 
و زمینه را برای تشــتت آمــاده خواهد کرد و 
بــر پیچیدگی اوضــاع منطقه خواهــد افزود 
و شــاید در پیچیده شــدن اوضــاع کرد ها به 
 گونه ای که خوشایند هیچ کس نیست، سهیم 

باشد.
تصمیــم اقلیــم کردســتان عــراق برای 
برگزاری همه پرســی با مخالفت های گسترده 
در ســطح بین المللی مواجه شــده اســت و 
کشــورهای مختلف حمایت خود را از وحدت 

سرزمینی این کشور اعالم کرده اند.
روسیه بر وحدت ســرزمینی عراق و حل 
و فصــل اختالفــات بین دولت محلــی اقلیم 
کردســتان عراق و دولت مرکزی این کشــور 

تأکید کرده است.
آمریکا نیز از این تصمیم اقلیم کردســتان 
عراق ابراز نگرانی کــرده و آلمان درباره اتخاذ 
گام های یک جانبه در این پرونده هشــدار داده 

است.
ایــران بــر وحدت ســرزمینی عــراق و 
حل وفصــل اختالفــات در چارچــوب قانون 
اساســی این کشــور تأکید کرده است. دولت 
عراق نیز تأکید کرده اســت که قانون اساسی 
 فصــل الخطــاب در ایــن پرونده به شــمار 

می رود.

مجلس موسسان ونزوئال با وجود اعتراض های داخلی 
و خارجی و کشته شدن ده ها تن در جریان تظاهرات ضد 
دولتی چند ماه گذشــته آغاز به کار کرد. وظیفه این نهاد 
قانونگذاری جنجالی که رقیب کنگره ملی است، بازنویسی 

قانون اساسی عنوان شده است.
به گزارش ایســنا، این نهاد تازه تاسیس که بسیاری 
آن را بســتری بــرای دیکتاتــوری نیکــوالس مــادورو، 
رئیس جمهــوری ونزوئــال خوانده اند قــدرت تغییر قانون 

اساســی و انحالل پارلمــان را دارد. نیکوالس مادورو قویا 
معتقد اســت که اضافه شــدن مجلس موسسان به نظام 
حکومتداری کشــورش به ناآرامی های گسترده چند ماه 
گذشته پایان خواهد داد. این در حالی است که مخالفان او 
می گویند این نهاد تازه دستاویزی است برای او که در پی 

افزایش اختیارات خود و کسب قدرت بیشتر است.
اعتراض ها به تاسیس این مجلس حتی فراتر از مسایل 
داخلی ونزوئال رفته و روز جمعه واتیکان با محکوم کردن 

این اقدام خواستار انحالل آن شد. با این وجود، روز جمعه 
هزاران تن از هواداران دولت در کاراکاس، پایتخت ونزوئال 
به خیابان ها آمدند و با در دست گرفتن پرچم کشورشان، 
در مســیر ورود اعضای مجلس موسسان مستقر شدند و 
به آن ها خوشــامد گفتند. بسیاری از این افراد روز جمعه 
با در دســت گرفتن عکس هایی از هوگو چاوز، رهبر فقید 
ونزوئال و ســیمون بولیوار، یکــی از رهبران اصلی جنبش 
استقالل طلبانه ونزوئال و آمریکای جنوبی، به خیابان آمدند.

همزمان، رئیس جمهوری ونزوئال در حالی که همسر و 
پسرش او را همراهی می کردند در کنار ۵۴۵ عضو مجلس 

موسسان مراسم آغاز به کار را برگزار کرد.
دلســی رودریگز، وزیر خارجه سابق ونزوئال و از یاران 
اصلی مادورو، ریاســت مجلس موسسان را بر عهده گرفته 
اســت. او در سخنرانی افتتاحیه خود معترضان و مخالفان 
داخلی دولت را "فاشیست" خواند و دولت های خارجی را 

هم به دخالت در امور ونزوئال متهم کرد.

آمریکا پیش نویس قطعنامه جدیدی علیه کره شمالی را 
به شــورای امنیت برده که ممنوعیت های مختلفی بر بخش 
صادرات این کشــور اعمال و پیونگ یانگ را از یک ســوم 

درآمدهای ساالنه اش محروم کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، درآمد ساالنه کره شمالی 
از محل صادرات زغال سنگ، آهن، سنگ آهن، قلع و سنگ 
قلع و غذاهای دریایی ســه میلیارد دالر است که هدف این 
قطعنامه کاهش دســت کم یک میلیارد دالر از عایدات کره 
از ارز خارجی اســت. یکی از دیپلمات های شــورای امنیت 

سازمان ملل که خواســت نامش فاش نشود گفت، اطمینان 
زیادی بابت این مســاله وجود دارد که متحدان کره شمالی 
یعنی چین و روسیه نیز از این پیش نویس حمایت کنند. وی 
ادامه داد: مبالغی که کره شمالی از بابت صادرات سنگ های 
معدنی به دســت می آورد برای ســاخت و توسعه تسلیحات 
و آزمایشــات اتمی و موشکی اســتفاده می شود و به همین 
دلیل، این صادرات باید به شدت محدود شوند. این تحریم ها 
هیچ اثری بر مردم این کشــور ندارد. آمریکا امروز )شــنبه( 
به دنبال رای گیری برای پیش نویس این قطعنامه اســت تا 

منابع درآمدی کره شــمالی را به شــکل جدی محدود کند. 
تصویــب این قطعنامه به 9 رای موافق و عدم مخالفت هیچ 
یــک از اعضای دائم شــورای امنیت ســازمان ملل احتیاج 
دارد. براســاس مفاد این قطعنامه، تمامی کشورها موظفند از 
افزایش تعداد کارگران کره شمالی که در خارج از این کشور 
مشغول هستند، ممانعت کرده و نباید در این کشور هیچ گونه 
سرمایه گذاری جدیدی انجام دهند. این پیش نویس در حالی 
از سوی آمریکا مطرح شده که معاون سفیر سوئد در سازمان 
ملل اعالم کرده که این تحریم ها به تنهایی مشــکلی را حل 

نمی کند. وی ادامه داد: یک دیپلماســی بسیار فعال و مفیدتر 
به شدت نیاز اســت. یک راه حل بلندمدت می تواند از طریق 

مذاکره و گفت وگو به دست بیاید.
براســاس گزارش یکی از محققان حقوق بشر سازمان 
ملل در ســال 2015، کره شــمالی بیــش از 50 هزار تن از 
شهروندان خود را مجبور کرده تا در خارج از کشور کار کنند 
که بیشــتر در روسیه و چین هستند و بین 2 / 1 میلیارد دالر 
تا 3 / 2 میلیارد دالر در سال از همین نیروی کار خارجی پول 

وارد این کشور می شود.
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خاورمیانــه همــواره در طول تاریــخ نقطه عطف روابــط بین الملل 
بوده اســت که ناشــی از منابع انرژی و موقعیت ژئوپلتیکی است. البته 
حضور روســیه در این منطقه مربوط به زمان حاضر نمی باشــد بلکه به 
دوره تزارها بازمی گردد یعنی زمانی که مهم ترین مســئله برای تزارها، 

دسترسی به تنگه ها و دریای آزاد است.
 از ســال 2000 به بعد که پوتین قدرت را در روسیه به دست گرفته 
اســت، سه سند در ارتباط با سیاست خارجی روسیه منتشر شده است. 
بر اســاس این اســناد دالیل اهمیت خاورمیانه برای روسیه را می توان 

این گونه بیان نمود:
1- مجاورت فیزیکی: روســیه از طریق ایــران و ترکیه با خاورمیانه 

همسایه می باشد.
2- مسلمانان: در حال حاضر یک هفتم جمعیت روسیه را مسلمانان 

تشکیل می دهند که این سبب نزدیکی فرهنگی شده است.
3- حضور نظامی آمریکا: روس ها همواره با دقت تحریکات و سیاست های 
نظامــی آمریکا را در منطقه دنبال کرده اند. به خصوص با لشکرکشــی 
 آمریکا به عراق و افغانســتان توجه روســیه بیشــتر به خاورمیانه جلب 

شد.
به اعتقاد دولت مردان روســیه، ارتباط نزدیکی میان مشارکت نظامی 
خارجــی با هدف تغییر رژیم از یک ســو و بی ثباتــی و ظهور تهدیدات 
تروریستی از سوی دیگر وجود دارد. جنگ های افغانستان، عراق و لیبی 
نمونه های خوبی در تأیید این مدعا اســت. درواقع، تهدیدات تروریستی 
بخــش اعظمی از منطق حضور و اقدام روســیه در منطقه خاورمیانه را 

شکل می دهد.
 بــا توجه به حضــور شورشــیان در قفقاز شــمالی کــه به صورت 
مســتقیم از ســوی تندروها در خاورمیانه حمایت می شــدند، روسیه 
بــه این تجربــه ارزنده دســت یافــت که تا چــه انــدازه کم اهمیت 
 انگاشــتن تهدیــدات بالقوه تروریســتی بــرای این کشــور خطرناک

 اســت. 
 ازاین رو، یکی از توجهات کلیدی در سیاســت خاورمیانه ای روسیه، 
مخالفت با فرآیندهایی اســت که ممکن است منتج به بی ثباتی بیشتر 

در منطقه شــود. 
 

دومیــن عامل حضور روســیه در خاورمیانه مربوط بــه جنگ علیه 
تروریســم و ممانعت از تسری آن به خاک روســیه است. این موضوع 
 یکی از علت های اصلی حضور نظامی روســیه در بحران سوریه قلمداد 

می شود.
 شورشیانی که تجربه های عملیاتی در میدان عراق و سوریه به دست 
آورده اند، نسبتا به آســانی می توانند از طریق قفقاز و آسیای مرکزی به 

روســیه بازگشته و این کشور را مورد حمله تروریستی قرار دهند. 
 نهایتا، این نکته باید موردتوجه قرار گیرد که همزمان با کاهش حضور 
و مشــارکت آمریکا در خاورمیانه، روســیه به دنبال گسترش نفوذ خود 

در منطقه است.
 ایــن امر فرصت خوبی را در اختیار روســیه قــرار داده تا به عنوان 
یک کنشــگر به قدرت نمایی ورای مرزهای خود در زمانی که با تهدید 
روبه رو اســت، بپردازد. به اعتقاد من، این امر با هدف اصلی روسیه که 
همانــا حفظ وضع موجود با هدف تضعیــف رژیم های حامی آمریکا در 

خلیج فارس بوده، همخوانی دارد.
به اعتقاد این کارشناســان فکر گســترش نفوذ تسلیحاتی روسیه در 
خاورمیانه زمانی شکل گرفت که آمریکا به فکر استقرار سپر دفاع موشکی 
در خاورمیانه افتاد. همچنین تولید تســلیحاتی خود را برای صادرات به 
 منطقه افزایش داد که باعث شــد روس ها از این بابت احســاس نگرانی 

کنند. 
برای همین روس ها تالش های گســترده ای را آغاز کردند تا با تامین 
نیازهای تســلیحاتی کشــورهای دوستشــان مثل ایران و سوریه خط 

دفاعی ای را در منطقه در برابر آمریکایی ها ایجاد کنند.
 به خصوص کــه آمریکایی ها با ایجاد پایگاه هــای متعدد نظامی در 
کشورهای مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا عمال باعث نگرانی روس ها 

شدند.
روســیه از جنگ سرد میان ایران و آمریکا به نفع خود استفاده کرده 
اســت و از سوی دیگر سابقه ی استعمارگری روسیه کمرنگ تر از آمریکا 

اســت و این سبب مقبولیت بیشتر روسیه در خاورمیانه شده است.
نداشــته  مــدرن  روســیه  بــرای  باالیــی  اولویــت  خاورمیانــه    
اســت. در سند های سیاســت خارجی روسیه طی 10 ســال گذشته، 
درحالــی که منطقه خارج نزدیک و روابط بــا دولت های یوروآتالنتیک 
بــه طور طبیعی دارای اولویــت بوده اند، منطقــه خاورمیانه در انتهای 
لیســت "اولویت های منطقه ای" روســیه قرار گرفته است. با توجه به 
 این موضــوع، هدف اصلی روســیه در خاورمیانه حفــظ وضع موجود 

است. 
 مســکو به دنبال ایجاد موازنه میان رژیم های حامی آمریکا و محور 
مقاومت است، با این هدف که هیچ یک از اتحادهای منطقه ای بر دیگر 

رقیب خود تفوق نیابد.
 در شــرایط فعلی اولویــت اول برای روســیه "مســئله کریمه" و 
"لغــو تحریم ها علیه مســکو" اســت و این کــه بســیاری از ناظران 
معتقدنــد که بازگشــت روســیه به منطقــه بیش از هر چیــز اهرمی 
 بــرای امتیازگیــری روس هــا از طــرف غربــی در بحــران اوکراین 

است.
بــا این وجــود به نظــر می رســد دلیل اصلــی از حضور روســیه 
در خاورمیانــه به خصــوص ســوریه مقابلــه بــا آمریــکا بــه گونه ی 
 غیرمســتقیم اســت و شــاید بدین صــورت متحمل هزینــه کمتری 

بشود.

حضور پررنگ روسیه در خاورمیانه

"عبدالبــاری عطــوان" روز چهارشــنبه در مطلبــی 
خاطرنشــان کرد، نظرش درباره اینکه ســعودی ها سیاست 
گشــایش در روابط با ایران ومحــور آن در منطقه در پیش 
گرفته است، درســت بوده امری که از دعوت مقتدی صدر 
رهبر جریان صدر عراق به عربستان و استقبال گرم از او در 

فرودگاه مشخص بود.
وی افزود: دســت دادن محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
ایران و عادل الجبیر همتای عربستانی وی در حاشیه نشست 
سازمان همکاری های اســالمی درباره قدس در استانبول، 
شاهدی دیگر بر تغییر رویکرد عربستان درقبال همسایگان 
اســت. ریاض اکنون سیاســت گفت و گو و دیپلماســی را 
به جــای رویارویی و مواجهه مســتقیم و تشــدید حمالت 
رســانه ای در پیش گرفته است، و شاید در پیش گرفتن این 
سیاست آن هم درست پس از سفر خاندان سعودی به مغرب 
برای گذراندن تعطیالت طوالنی تابســتانی و سپردن همه 
مسئولیت ها به 'محمد بن سلمان' به عنوان ولیعهد می تواند 

معانی بسیار زیادی داشته باشد.

وی با این حال خاطرنشان کرد که نباید در مورد دست 
دادن وزرای خارجه ایران و عربســتان و نتایج احتمالی آن 
چندان مبالغه کرد، امــا از زمانی که 'محمد صالح بن طاهر 
بنتن' وزیر حج و اوقاف عربســتان دعوتنامــه ای را برای 
رئیس ســازمان حج و زیارت ایران برای دیدار از عربستان 
و بحث و رایزنی برای علت غیبت حجاج ایرانی برای انجام 
دادن فریضه حج در ســال گذشته فرستاد، مشخص بود که 
مسئوالن ســعودی به طریقی خواهان گشایش در روابط با 

ایران هستند.
ایــن تحلیلگــر می افزاید کــه در همین راســتا همه 
مشــکالت و عوامل و سوء فهم هایی که باعث توقف اعزام 
حجاج ایرانی به عربستان شده بود بررسی و رفع شد و همه 
شروطی که برای سفر حجاج ایرانی وضع شده بود لغو شده 
و رونــد صدور روادید برای حجاج ایرانی از طریق ســفارت 
ســوئیس در تهران که حافط منافع ریاض در ایران اســت 
تسهیل داده شد و حتی اخباری شبه تایید شده حاکی از آن 
است که عربستان پذیرفته که به خانواده های حجاج ایرانی 

که در حادثه منی در عربســتان کشته شدند غرامت بپردازد. 
همه این دستاوردها در صورتی که نرمشی از سوی دو طرف 

وجود نداشت امکان پذیر نبود.
عطوان در ادامه نوشــت که تصاویر دست دادن وزرای 
خارجه ایران و عربســتان بالفاصلــه در صفحات اجتماعی 
منتشر شد و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این اقدام 
همتای ســعودی را عادی و حرکتی در عــرف دیپلماتیک 
دانست وافزود دلیل این کار احترام متقابل و دوستی دیرینه  
است. سردبیر روزنامه رای الیوم افزود: دوستی دیرینه وجود 
داشــت اما این موضوع باعث هیچ دست دادنی در طول سه 
سال گذشته نشده بود چرا که روابط دو کشور در تنش بوده 

وحتی به تهدیدات مستقیم و قطع روابط رسید.
وی تصریح کرد که مطمئنــا عادل الجبیر وزیر خارجه 
عربســتان با محمد جواد ظریف تنهــا در مقابل دوربین ها 
دســت نداده بلکه چراغ سبز آن توســط مسئوالن سعودی 
نشــان داه شده و اقدامی در راســتای رویکرد جدید ریاض 
برای فرونشاندن تنش با تهران است و هرکس غیر از این را 

باور دارد عربستان و چگونگی اتخاذ تصمیمات در این کشور 
را نمی شناسد. این تحلیلگر ادامه داد که پرسشی که در اینجا 
مطرح می شــود این است که چرا رویکرد گشایش در روابط 
با ایران و رهبران شــیعه عراق به این شکل ناگهانی اتفاق 
افتــاده و آیا بین این دو ارتبــاط وجود دارد؟ آیا این موضوع 
به بحران روابط عربســتان با قطر مرتبط است؟ سوال دیگر 
این است که آیا دست دادن وزرای خارجه ایران و عربستان 
زمینه دســت دادن 'محمد بن ســلمان' ولیعهد عربستان با 
'عبدالملــک الحوثی' رهبر جنبش انصــاراهلل یمن در آینده 
نزدیک خواهد شــد تا به جنگ دو ســال و نیمه علیه این 

کشور خاتمه دهد و دو طرف به توافق صلح دست یابند؟
این تحلیلگر عرب در پایان می نویسد: نمی توان پاسخ هایی 
فــوری به این پرســش ها دهیم اما آنچه روی داده اســت 
تحولی مهم است که باعث می شود که وقوع گشایش هایی 
در روابط بین ایران و عربســتان در آینــده نزدیک را بعید 
 ندانیم .چه بسا این اقدام در جنگ سوریه نیز انعکاس داشته 

باشد.

نشانه های تغییر در سیاست عربستان

نفیسهالهدادی-تحلیلگرسیاسی

در ادامه تقابل غرب و روسیه و پس از تحریم های جدید آمریکا، اتحادیه اروپا نیز تحریم های تازه ای علیه مسکو اعمال کرد. اتحادیه اروپا به دنبال برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه و الحاق این منطقه از 
اوکراین به روسیه در سال 2014 تحریم هایی علیه مسکو اعمال و این تحریم ها را همچنان حفظ کرده است.

از جمله تحریم های مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا، ممنوعیت تجارت و تبادالت اقتصادی شرکت های غربی با منطقه کریمه است. در ادامه جنجال ها درباره انتقال توربین های گازی شرکت »زیمنس« به کریمه، 
کمیسیون اروپا تحریم هایی علیه سه شخص حقیقی و سه شرکت روس اعمال کرده است.

از جمله افرادی که در لیست سیاه اتحادیه اروپا اضافه شده اند، »دیمیتری چرزوف« معاون وزیر انرژی روسیه است.

افزایش 
تحریم های روسیه 

توسط
اتحادیه اروپا

واکنش سیاستمدار بریتانیایی نسبت به عدم پیگرد تونی 
بلر به دلیل جنایت جنگی در عراق

آغاز به کار مجلس موسسان جنجالی ونزوئال

پیش نویس قطعنامه آمریکا علیه کره شمالی امروز به رای گذاشته می شود

بارزانی درباره همه پرسی جدایی 
به اتحادیه عرب نامه نوشت

وزیر خارجه آمریکا در تماس های تلفنی جداگانه با 
حیدرالعبادی و مسعود بارزانی بر عدم حمایت کشورش 

از همه پرسی استقالل کردستان عراق تاکید کرد.
بــه گزارش ایســنا، بــه نقــل از رویتــرز رکس 
تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا در گفت وگوی تلفنی با 
حیدرالعبادی، نخســت وزیر عراق با وی درباره  مسائل 
مختلفی از جمله همه پرســی تعیین سرنوشــت اقلیم 

کردستان عراق گفت وگو کرد.
دفتر اطالع رســانی العبادی در بیانیه ای اعالم کرد: 
تیلرســون در این تماس تلفنی بر لزوم تمرکز تالش ها 
برای همکاری با دولت مرکزی عراق جهت رویارویی با 
 چالش های موجود و بازســازی مناطق آزاد شده تاکید 

کرد.

العبادی نیز بــر اهمیت اســتفاده از تجربه موفق 
همــکاری میان ارتــش و نیروهای پیشــمرگ کرد در 
آزادسازی موصل و لزوم متحد کردن مواضع و تالش های 

بین المللی برای کمک به دولت عراق تاکید کرد.
دفتــر العبــادی گفت کــه همچنیــن دو طرف 
درباره  نتایج ســفر اخیر العبادی به عربستان سعودی، 
کویت و ایــران گفت وگــو کردند و العبــادی دیدگاه 
 عراق دربــاره  درگیری هــای منطقه را تشــریح کرده 

است.
بنا بر این گزارش، تیلرسون در گفت وگو با العبادی 
"با تاکید بر اهمیت نقش عراق در ثبات منطقه، بار دیگر 
عدم حمایت کشــورش از همه پرسی اقلیم کردستان را 

اعالم کرده است."

وزیــر خارجه آمریکا در تماس دیگری با مســعود 
بارزانی، رییس اقلیم کردســتان عــراق تاکید کرد که 
کشــورش از "عراقــی متحــد و دموکراتیک" حمایت 

می کند.
وی در این تماس تلفنی آخرین تحوالت سیاســی 
و امنیتی عراق را بررسی و از "شجاعت پیشمرگ ها در 

شکست داعش در موصل" تقدیر کرد.
اوایل ماه ژوئن گذشــته، مقام های ارشــد دولتی و 
احزاب سیاســی منطقه خودمختار کردســتان عراق با 
برگزاری یک همه پرســی استقالل در روز 2۵ سپتامبر 
موافقت کردند که این همه پرسی با مخالفت پیش بینی 
 شــده بغداد و کشــورهای همســایه عراق روبرو شده 

بود.

نخست وزیر عراق هم زمان با مشخص شدن تاریخ 
برگزاری همه پرسی آن را "نه به نفع منطقه کردستان و 

نه به نفع عراق ارزیابی کرده بود".
این همه پرســی عالوه بر سه استان تشکیل دهنده 
اقلیم کردســتان عــراق در "نواحی خــارج از مدیریت 
منطقه" نیز برگزار خواهد شــد. مقام های کرد گفته اند 
رای آوردن احتمالی گزینه اســتقالل ضرورتا به معنای 

اعالم استقالل نیست.
آمریکا هم مخالفتش را همان دو ماه پیش به همراه 
ترکیــه و ایــران اعالم کرده بود اما به نظر می رســد با 
نزدیک شدن به زمان برگزاری این همه پرسی، تیلرسون 
تالش جدیدی را برای منصرف کردن رهبران کردستان 

آغاز کرده است.

تماس تلفنی تیلرسون با العبادی و بارزانی

 آمریکا از همه پرسی استقالل حمایت نمی کند


