
وزراي دف��اع و خارجه امري��کا در حرکتي 
هماهن��گ و ب��ه صورت��ي عجي��ب از لزوم 
توقف جنگ يمن و برگ��زاري مذاکرات بين 
طرف هاي درگيري گفته اند. اول اين جيمز 
ماتيس، وزير دفاع امريکا بود که در جلس��ه 
آکادمي صلح امريکا اين موض��وع را مطرح 
کرد و گفت ک��ه تمامي طرف ه��اي درگير 
در جنگ يمن بايد ط��ي 30 روز آينده پاي 
ميز مذاکره بنش��ينند و مذاکراتي بر اساس 
توقف درگيري ها، عقب نش��يني حوثي ها از 
مرزها و توقف حم��ات هوايي انجام بگيرد. 
بعد نوبت به مايک پمپئو، وزير خارجه امريکا 
رس��يد تا با صدور بيانيه اي همين مطالب را 
تکرار کند و بگويد:» زمان توقف مخاصمات 
از جمله حمات موشکي و پهپادي حوثي ها 
عليه مناطق تحت اختيار عربستان سعودي 
و امارات عربي متحده و در پي آن، عمليات 
هوايي ائتاف در تمامي مناطق پرجمعيت 
يمن متوقف ش��ود.« ترزا مي، نخست وزير 
بريتانيا و فلورانس پالي، به همراه کميسيون 
اروپا پشت سر اين دو مقام امريکايي به ميدان 
آمده اند تا حمايت خ��ود را از موضع اين دو 
وزير امريکايي  اعام کنند. با نگاهي کوتاه به 
اين تحوالت چنين به نظر مي رسد که موجي 
در غرب به رهبري امريکا با هدف حل جنگ 
يمن از طريق مذاکره به راه افتاده اما بايد گفت 
که اين ظاهر قضيه است و نمي توان اطميناني 

نسبت به نيات واقعي اين موج داشت. 
   جنگبينتيجه

ظاهر قضيه حاکي از تغيير مسير موج غربي 
است که به جاي تأکيد بر وجه نظامي جنگ 
يمن، حاال توج��ه معطوف به س��مت وجه 
سياسي ش��ده تا مس��ئله از طريق سياسي 
و مذاکره حل و فصل بش��ود. ي��ک نکته در 
سخنان وزير دفاع فرانسه هست که مي تواند 
اين تغيير مسير را توجيه کند. خانم پارلي 
مدعي ش��ده که فرانس��ه بي قف��ه در کنار 
سازمان ملل براي فشار بر طرف هاي جنگ 
کار مي کند تا به راهکار سياسي دست يابند 
»چون واقعيت اين اس��ت که اين وضعيت 
نظامي بي نتيجه است و هيچ خروجي نداشته 
است.« اين نکته در سخنان او داللت بر توجه 
دس��ت کم برخي سياس��تمداران غربي به 
نتيجه جنگ بيش از سه سال و نيم در يمن 
دارد که حاال از خود مي پرس��ند نتيجه اين 
جنگ طوالني مدت چه ب��وده و اگر نتيجه 
مورد انتظار به دست نيامده، وقت پايان دادن 
به اين جنگ نرس��يده است؟ شايد حاميان 
غربي آل سعود قبل از ش��روع جنگ در سه 
س��ال و نيم پيش انتظار طوالني شدن آن 
را تا اين اندازه نداش��تند و تصور مي کردند 
که تجاوز نظامي آل س��عود و متحدانش به 
يمن حداکثر در چند هفته به نتيجه خواهد 
رسيد و دولت دست نشانده منصور عبد ربه 

منصور هادي وارد صنعا خواهد شد اما نه تنها 
جنگ اين مدت طول کشيده و صنعا هنوز 
تحت کنت��رل جبهه مقاومت يمني اس��ت 
بلکه منصور هادي چندان جرئت نمي کند 
در عدن مستقر شود و در آنجا دولت نيم بند 
خ��ود را اداره کند. در واق��ع، حاميان غربي 
آل سعود نه برآورد درستي از ميزان مقاومت 
يمني ها داشتند و نه اطاع درستي از توانايي 
متجاوزان س��عودي و متحدان��ش  و خيال 
مي کردند حجم باالي تسليحاتي متجاوزان 
در جنگ تعيين کننده است که زمان خاف 
اين را به آنها ثابت کرده اس��ت. عبدالباري 
عطوان در سرمقاله روزنامه رأي اليوم موضوع 
را از اين زاويه تحليل کرده  و مقاومت مردم 
يمن را مح��ور تحليل خود قرار داده اس��ت 
که به نظر او، ح��اال »مس��ئوالن امريکايي 
در خصوص جن��گ يمن ناگه��ان از خواب 
بيدار شده اند و خواهان پايان دادن به آن در 
روزهايي معدود هس��تند« تا هم خود و هم 
ائتاف تحت رهبري سعودي ها را از باتاق 

جنگ نجات بدهند. 
   نقشپروندهخاشقچي

عطوان »تکاپوي« امريکايي ها و متحدانش 
در خصوص جنگ يم��ن را از زاويه اي ديگر 
هم مورد توجه قرار داده اس��ت که مربوط 
مي شود به پرونده خاشقچي و در اين مورد 
مي نويسد: » اگر ترور خاشقچي به شيوه اي 
پليد و خونين يک نکته مثبت داشته باشد، 
آن هم افزايش احتمال پايان جنگ يمن و 
بازگش��ت ثبات و امنيت به اين کشور برادر 

برخوردار از خيل عظيم ارزش هاي شجاعت 
و دالوري اس��ت.« ارتب��اط بي��ن پرون��ده 
خاش��قچي و اين تکاپو چيزي نيس��ت که 
عطوان به تنهايي مطرح کرده باش��د بلکه 
اين ارتباط در جلس��ه آکادمي صلح امريکا 
هم مطرح شد و حاضران از ماتيس در اين 
مورد پرسيدند. هر چند که او هر گونه ارتباط 
بين اي��ن دو را انکار کرد و مدعي ش��د که 
اين دو موضوع از هم جدا هس��تند. طبيعي 
اس��ت که نه ماتيس و نه هيچ مقام ديگري 
در دولت امريکا حاضر به قبول ارتباطي به 
اين دو موضوع نمي شود اما نفس طرح اين 
ارتباط در جلسه آکادمي صلح امريکا نشان 
مي دهد که موضوع بيش از حد يک س��ؤال 
يا فرضيه است و بسياري در امريکا نه تنها 
ارتباطي بين اين دو موضوع مي بينند بلکه 
به دنبال علل و اهداف مسئله هستند. از يک 
سو نمي توان شکي داشت که دولت امريکا 
و در رأس آن دونال��د ترامپ، رئيس جمهور 
امريکا، به دنبال راه نجاتي براي آل س��عود 
و به ويژه محمد بن س��لمان، وليعهد و وزير 
دفاع آل سعود، از شر پرونده خاشقچي است 
چراکه نه انکار اوليه سعودي ها در مورد قتل 
خاشقچي و نه عذر و بهانه هاي بعدي آنها از 
جمله درگيري خاش��قچي در کنسولگري 
سعودي در اس��تانبول يا قتل خودسرانه او 
جامعه جهاني را قانع نکرده اس��ت. امريکا 
تنها مي تواند با پيش کشيدن جنگ يمن و 
نوعي از صحنه گرداني مذاکرات توجه جامعه 
جهاني را از پرونده خاشقچي به اين سمت 

منحرف کند تا با دادن نقش آشتي جويانه 
به س��عودي ها تا ان��دازه زيادي آنه��ا را در 
پيش چش��م جامعه جهان��ي تطهير کرده 
باشد. اين نياز و ضرورت امريکا و سعودي ها 
براي انح��راف جامعه جهاني ب��ا پيچيده تر 
ش��دن پرونده خاشقچي و س��فر بي نتيجه 
س��عود بن عبداهلل المعجب، دادستان کل 
آل سعود، به ترکيه بيش��تر معلوم مي شود 
و جالب اينجاست که ماتيس و پمپئو وقتي 
درخواست خود را مطرح کردند که المعجب 
با دست خالي از ترکيه به عربستان بازگشته 
بود. از سوي ديگر، مقام هاي امريکايي طي 
سفرهاي چند هفته گذشته به ترکيه متوجه 
دست پر رهبران ترکيه در پرونده خاشقچي 
شده اند تا آنجا که پمپئو در سفرش به ترکيه 
حاضر به شنيدن نوار صوتي مشهور نشد تا 
بعد مجبور به اعتراف در مورد شنيده هايش 
از نحوه قتل خاشقچي در مقابل کنگره نشود. 
بنابراين ترامپ و تيم او به خوبي دريافته اند 
که نمي توانند بن سلمان را به طور مستقيم 
از اين پرونده نجات بدهن��د اما مي توانند با 
انحراف جامعه جهاني به موضوع داغ ديگر و 
نمايش صلح جويانه در آن موضوع راه نجاتي 

براي بن سلمان ايجاد کنند. 
   فريبکاريامريکايي

امريکايي ها ب��راي مقدمه چين��ي نمايش 
خود آنق��در عجوالن��ه رفت��ار کرده اند که 
يمني ها متوج��ه نمايش آنها ش��ده اند و به 
همين جهت ه��م محم��د البخيتي، عضو 
دفتر سياس��ي جنبش انصاراهلل، به ش��بکه 

تلويزيون��ي الميادين مي گوي��د که »فريب 
درخواس��ت هاي امريکا را نخواهيم خورد.« 
او در مصاحب��ه با اين ش��بکه تلويزيوني به 
چند نکت��ه اش��اره مي کند که مي ت��وان با 
توجه به آنها ميزان صداق��ت امريکايي ها را 
سنجيد. نکته نخست مربوط به نقش امريکا 
به همراه بريتانيا و فرانسه مي شود که جدا از 
حمايت تسليحاتي از سعودي هاي متجاوز 
به يم��ن، تأثير مس��تقيم در محاصره يمن 
داش��ته اند چراکه به گفته البخيتي، اعمال 
چنين محاصره اي فراتر از توان عربس��تان 
س��عودي و امارات اس��ت. البخيتي با توجه 
به اين نکته اس��ت که مي گويد: اگر امريکا 
در درخواس��تش براي توقف جنگ و تحقق 
صلح صادق مي بود، بايد مش��ارکت نظامي 
خود را در تجاوز عليه يمن در تمامي سطوح 
متوقف مي کرد. نکته دوم مربوط به قطعنامه 
2216 مي شود که س��عودي ها و اماراتي ها 
تجاوز نظامي خود به يم��ن را بر مبناي آن 
توجيه مي کنن��د و البخيت��ي در اين مورد 
مي گوي��د: »اگر امريکا ، انگليس و فرانس��ه 
در اين خصوص راست مي گويند، بهتر بود 
اين پيشنهاد را با پيش نويس قطعنامه اي در 
شوراي امنيت مطرح مي کردند تا با آن توقف 
جنگ را از همه طرف ها بخواهند که در اين 
صورت، توقف جنگ تصمي��م الزام آور براي 
همه طرف ها مي شد اما چنين اقدامي را انجام 
نداده اند.« نکته سوم در اصل موضوع است که 
به گفته البخيت��ي، امريکا ني��ازي به طرح 
چنين درخواستي ندارد و »تنها کافي است 
به عربستان سعودي و امارات دستور بدهد 
تجاوزگري خود را متوقف کنند.« در واقع، 
تجاوز نظامي سعودي ها و اماراتي ها به يمن 
همان گونه که با چراغ سبز امريکا شروع شد، 
حاال هم مي تواند با چراغ قرمز امريکا متوقف 
شود و سعودي ها و اماراتي ها حتي اگر راضي 
به اين کار هم نباشند چاره اي جز تبعيت از 
امريکا ندارند اما برنامه اخير سعودي ها براي 
تجمع حدود 10 هزار نيرو در اطراف ش��هر 
الحديده نشان مي دهد که درخواست پمپئو و 
ماتيس چندان براي بن سلمان جدي نيست 
و نه تنها نش��انه اي از توقف تج��اوز نظامي 
ديده نمي شود بلکه بن سلمان همچنان به 
فکر ادامه تجاوز نظامي اش به يمن اس��ت و 
هنوز خيال مي کند که از اين طريق مي تواند 
قهرمان جنگ بش��ود! به دليل اين نکات و 
واقعيت ميداني از اصرار و لجاجت بن سلمان 
براي ادامه جنگ است که يمني ها نمي توانند 
اعتمادي به درخواس��ت پمپئ��و و ماتيس 
داشته باشند و درخواس��ت اين دو را بيشتر 
نمايشي از سوي امريکا مي بينند آن هم براي 
نجات بن سلمان تا اينکه امريکايي ها به واقع 
بخواهند جنگ يمن را خاتمه بدهند و مسئله 

را از طريق مذاکره و صلح حل کنند.

رژي��م صهيونيس��تي طي 
سجادمراديکالره

دورنما
سال هاي اخير به ويژه پس 
از تحوالت بيداري عربي در 
خاورميان��ه، رويک��رد خود مبني ب��ر گس��ترش روابط با 
کشورهاي عربي را تشديد کرده است. پس از عادي سازي 
روابط اين رژيم با کشورهاي مصر و اردن در دهه 1970 و 
گسترش روابط آن با عربستان س��عودي و امارات متحده 
عربي از دهه 1990 ميادي، اکنون نوبت به عمان رسيده تا 
زير پوشش چندجانبه گرايي در سياست خارجي، روابط با 
اين دشمن اصلي سال هاي نزديک اعراب را گسترش دهد. 
طي چند روز گذش��ته ش��اهد س��فر بنيامي��ن نتانياهو 
نخست وزير اين رژيم به عمان و ديدار وي با سلطان قابوس 
پادشاه اين کشور بوديم. تنها چند ساعت پس از اين ديدار، 
يوس��ف بن علوي وزير امور خارجه عمان که در کنفرانس 
امنيتي منامه حضور داشت، براي نخستين بار به عنوان يک 
مقام دولتي در کشورهاي عربي خليج فارس با صراحتي هر 
چه تمام تر اين رژيم را يک دولت پذيرفته شده در اين منطقه 
دانست و گفت که تمام دنيا هم به اين واقعيت واقف است. 

رژيم صهيونيستي و عمان از آغاز اين روابط چه هدفي را 
دنبال مي کنند؟در طرف رژيم صهيونيس��تي بايد گفت 
که تل آويو رويکرد س��نتي خود مبتني بر سياست اتحاد 
با پيرامون را همچنان در دس��تور کار دارد. بر اساس اين 
رويکرد که ديويد بن گوريون بنيانگذار اين رژيم در ابتداي 
دهه 1950 آن را ش��کل داد، اعتقاد بر اين است که رژيم 
صهيونيس��تي با برقراري پيوندهاي دوس��تانه با برخي از 
کشورها مي تواند چهره خاورميانه را دگرگون کند و در برابر 
دشمنان مشترك، نيروي سياسي توانايي را سازمان دهد. 
اين رويکرد که نگاه استراتژيک اين رژيم نسبت به خاورميانه 
را نشان مي دهد، طي سال هاي اخير دچار تغيير کلي شده 
است. سياس��تمداران اين رژيم در سال هاي دور بر اساس 
درك اين امر که کشورهاي عربي آن را محاصره کرده اند و 
اين کشورها در پي نابودي کامل آن هستند، درصدد برآمد 
تا منطبق بر اصول اين استراتژي با برخي از کشورهاي عرب 
همجوار رابطه برقرار کند. در واقع اين استراتژي با اين اميد 
که سرانجام اين تمايل در کش��ورهاي عرب تندرو ايجاد 
مي شود که اين رژيم را متحدي ارزش��مند براي خود به 
حساب آورند، پي ريزي شد. اين موضوع همچنين به عنوان 
وس��يله اي براي جلب رضايت قدرت هژمون يعني اياالت 
متحده تلقي مي شود؛ به اين صورت که رژيم صهيونيستي 
خود را مقيد مي داند تا با کشورهايي که واشنگتن در آنها 
داراي منافع استراتژيک است، رابطه برقرار کرده و با آنها 
همکاري کند. تغيير اساسي اين راهبرد تل آويو، چرخش 
اساسي در کشورهاي تهديد کننده است. بدين معني که در 
شرايط کنوني ايران جاي کشورهاي عربي را به عنوان تهديد 
امنيتي عليه اين رژيم گرفته است. بنابراين اگر اين سياست 
در سال هاي دور مبتني بر نياز شديد اين رژيم به يارگيري 
جديد در منطقه براي جلوگيري از آسيب پذيري و خروج 
از انزوا بود، در برهه کنوني چشم انداز ارتقاي همکاري هاي 
مش��ترك با کش��ورهاي پيراموني به ويژه کشورهايي که 
پتانسيل بازي در اين ميدان را دارند با محوريت مقابله با 

ايران دنبال مي شود. 
در طرف ديگ��ر، عمان نيز به  رغم دارا ب��ودن ژئوپليتيک 
حداقل��ي و نيز وضعي��ت اقتصادي ضعيف تر نس��بت به 
س��اير کش��ورهاي عربي منطقه، رويکردهاي خود را بر 
مبناي ايفاي نقش پررنگ در سياست قدرت منطقه قرار 

داده است. سلطان نش��ين عمان در طول دهه هاي اخير 
سياست خارجي منحصر به فردي را در قالب ويژگي هايي 
چون اس��تقال، عمل گرايي و آنچه اعت��دال مي خواند 
به نمايش گذاشته اس��ت. اين کش��ور از جوالي 1970 
پس از کودتاي س��لطان قابوس و به دست گيري قدرت 
با وجود منابع محدود نفتي و انرژي، س��عي در حرکت به 
سمت توس��عه اقتصادي داشته اس��ت. همزمان سلطان 
قابوس دست به اقدامات اصاحي در حوزه هاي اجتماعي، 
فرهنگي، آموزش و پرورش و سياس��ت خارجي زد که به 
رنسانس عمان شهرت يافتند. به همين ترتيب سياست 
خارجي عمان را مي ت��وان داراي چندين ويژگي و مؤلفه 
خاص دانس��ت که اهم آنها را گرايش پايدار به ماحظات 
ژئوپليتيکي به رغم اولويت بخشي به حفظ روابط خوب با 
ايران، پرهيز از ورود به تقسيم بندي هاي ايدئولوژيک )به 
جهت ويژگي هاي خاص مذهبي عمان(، تاش جهت ايجاد 
اجماع و همکاري در موضوعات مختلف، تأکيد بر تسامح و 
تحمل جهت رسومات و اعمال و رفتار نيروهاي خارجي در 

منطقه تشکيل داده است. 
رويکرد عمان در منطقه تحت تأثير متغيرهاي خاصي است 
که يکي از آنها مرز آبي با تنگه راهبردي هرمز اس��ت. اين 
متغير باعث شده کشورهاي مختلف همکاري هاي امنيتي را 
در چارچوب حمل و نقل دريايي با اين کشور شکل دهند. در 
طرف ديگر عمان مشکات عديده اي را با همسايگان دارد که 
از انواع ادعاهاي ارضي نسبت به اين کشور تا اختافات عميق 
ديني و ايدئولوژيک را مي توان نام برد. عمان داراي نگراني 
هميشگي در مورد رويکردهاي وهابيت راديکال سعودي 
عليه خود است. به رغم اين، نکته مشخص در رويکرد جديد 
عمان در رابطه با رژيم صهيونيستي، ايفاي نقش بسان يک 
قدرت توازن ساز در بحران هاي منطقه اي است که به وسيله 
آن چندين هدف را دنبال مي کند. نخست، عمان همواره 
سعي داشته است با دور نگه داشتن خود از تنش هاي بدون 
سودي که عربس��تان همواره در پي آن بوده و نيز توجه به 
منافع حداکثري، به ارتقاي وزن ژئوپليتيک خود در منطقه 
بپردازد. در وهله بعدي، رويکرد جديد عمان در گسترش 
روابط با رژيم صهيونيس��تي مصداق بارز آن چيزي است 
که خود عماني ها آن را عملگرايي مي خوانند. عمان تاش 
مي کند با گسترش دايره کش��ورهاي وابسته به سياست 
خارجي خود، به اصطاح خود را به عنوان محور سياست 
بي طرفي در منطقه نشان دهد. مصداق اين رويکرد عمان نيز 
موضع اخير وزير امور خارجه آن مبني بر پيشنهاد ايده هايي 
براي کمک به صهيونيست ها و فلسطينيان و تاش براي 
احياي آن است. تاش هاي گذشته عمان در برقراري کانال 
ارتباطي بين ايران و امريکا در موضوع هس��ته اي در سال 
2013 نيز در همين راستا انجام مي ش��د. در طرف ديگر، 
اين رويکرد مس��قط در ميانه سياس��ت خارجي تهاجمي 
سال هاي اخير سعودي و قطر، سعي مي کند با بهره گيري از 
روابط گرم با اياالت متحده، نقش کاتاليزور کاهنده شدت 
تنش در منطقه را ايفا کند. به رغم اين به نظر مي رسد که 
فارغ از س��ودهاي انفرادي که عمان نيز مانند هر کشوري 
به دنبال آن اس��ت، رويکردهاي ليبرالي اينچنيني که هر 
از گاهي دولت هاي عرب منطقه از خود نش��ان مي دهند، 
بيش از پيش تحت فش��ار امريکا انجام مي شود و به جاي 
تنگ تر کردن ژئوپليتيک رژيم صهيونيستي اين رژيم را در 
ادامه سياست هاي خصمانه خود در تجاوز به حقوق اعراب و 

فلسطينيان جدي تر مي کند. 
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نمايش امريکايي به نام مذاکرات صلح يمن
محمودحکيمي
رویکرد

دادنامه

«راى دادگاه»

دادرس شعبه 210 دادگاه حقوقى تهران- خانزاده 110/90721ت 

متن آگهى

«راى دادگاه»

دادرس شعبه 47 دادگاه حقوقى تهران- 110/90713ت 
 حمیدرضا رستمى

متن آگهى

منشى دادگاه حقوقى شعبه 257 دادگاه خانواده  110/90709 ت 
مجتمع قضایى خانواده یک تهران- آرزو فرض الهى جدید

متن آگهى

منشى دادگاه حقوقى شعبه 206 دادگاه عمومى  110/90710 ت 
حقوقى مجتمع قضایى شهید مفتح تهران- الناز باقرى

متن آگهى

رئیس شعبه 256 عمومى حقوقى تهران 110/90708ت 

دادنامه

«راى دادگاه»

دادرس شعبه 47 دادگاه عمومى حقوقى تهران-  110/90711ت 
حمیدرضا رستمى

دادنامه

«راى دادگاه»

منشى دادگاه حقوقى شعبه 210 دادگاه عمومى  110/90714 ت 
حقوقى مجتمع قضایى شهید مفتح تهران- مریم جوالئیان

متن آگهى

منشى دادگاه حقوقى شعبه 210 دادگاه عمومى  110/90715 ت 
حقوقى مجتمع شهید مفتح تهران- مریم جوالئیان

متن آگهى

منشى دادگاه حقوقى شعبه 210 دادگاه عمومى  110/90717 ت 
حقوقى مجتمع شهید مفتح تهران- مریم جوالئیان

متن آگهى

منشى دادگاه حقوقى شعبه 210 دادگاه عمومى  110/90720 ت 
حقوقى مجتمع شهید مفتح تهران- مریم جوالئیان

فرار مسقط از رياض به دامان تل آويو!


