
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا، س�اعاتي بعد از 
اتمام رأي گيري انتخابات ميان دوره اي امريكا در روز 
سه ش�نبه اين پيام توئيتري بس�يار كوتاه را منتشر 
كرد: »پيروزي چشمگير امشب. تش�كر از همه«. او 
بعد از اين پيام دو نقل قول از بن اشتاين، اقتصاد دان 
محافظه كار، را نقل كرد كه در يك برنامه تلويزيوني در 
مورد انتخابات تعريف و تمجيد از ترامپ را به آن حد 
رسانده بود كه او را به عنوان »مرد جادويي« توصيف 
كرده بود. شايد ترامپ مي خواست با انتشار اين نقل 
قول ها به خودش ق�وت قلبي داده باش�د زيرا اخبار 
انتخابات آن قدر براي او خوش نبود كه بتواند به تشكر 
اوليه ادامه دهد و به جاي تش�كر، رقباي دموكرات را 
به اين نح�و تهديد كرده كه اگر آنه�ا فكر مي كنند با 
تحقيق از ما در مجل�س نماين�دگان مي توانند پول 
ماليات دهندگان را حيف و ميل كنند، ما هم در سطح 
مجلس س�نا آنها را در مورد نشت اطالعات محرمانه 
مورد تحقيق قرار مي دهيم و در پايان نوشت: »هر دو 
مي توانند اين بازي را انجام دهند!« اين پيام او از يك 
سو تهديد آشكار دموكرات هاست اما از سوي ديگر، 
دليلي بر نگراني ترامپ از پي�روزي رقباي دموكرات 
در مجلس نمايندگان و دردس�رهايي اس�ت كه آنها 
مي توانند طي اين دو س�ال براي او به وجود بياورند. 

    بازگشت دموكرات ها
انتخابات ميان دوره اي امريكا روز سه شنبه ششم نوامبر 
برگزار ش��د و دموكرات ها بعد از هشت س��ال توانستند 
اكثريت مجلس نمايندگان را به دس��ت بياورند هر چند 
جمهوري خواهان اكثريت خود را بر مجلس س��نا حفظ 
كردند. اين نتيجه كل��ي در نگاه اول به معناي تقس��يم 
دو مجلس بين دو حزب عمده اس��ت كه برخالف دوره 
قبل، حاال هر دو حزب س��كان يكي از دو مجلس اصلي 
امريكا را به دست آورده اند. به اين جهت است كه هر دو 
طرف اعالم پيروزي كرده اند و س��عي دارند تا با پررنگ 
نش��ان دادن پيروزي خود به نوعي پيروزي حزب رقيب 
را كم رنگ جلوه دهند. به اين جهت است كه تحليل ها از 
نتايج انتخابات در اين روزها بيشتر سمت و سوي حزبي 
دارد تا آن كه به خوبي واقعيت امر را نشان داده باشد اما 
با وجود اين، مي توان بر يك نكته اساسي به عنوان نتيجه 
عمده اين انتخابات انگشت گذاشت كه چيزي نيست جز 
بازگشت دموكرات ها. در واقع، دموكرات ها توانستند به 
هدف اصلي خود براي فتح اكثريت كرسي ها در مجلس 
نمايندگان دست يابند و بعد از هشت سال، كنترل اين 
مجلس را به دس��ت بگيرند اما در مورد مجلس سنا بايد 
گفت كمتر كسي در ميان آنها باوري به پيروزي در مقابل 
رقيب داش��ت. در واقع، دموكرات ها براي مجلس س��نا 

بيشتر هدف حفظ كرس��ي هاي موجود خود را داشتند 
تا اينكه كرسي هاي بيشتر و كسب اكثريت اين مجلس 
را مد نظر داشته باشند. 23 كرسي از ميان 35 كرسي به 
رأي گذاشته شده در اين انتخابات متعلق به دموكرات ها 
بود و جمهوري خواهان تنها براي هش��ت كرس��ي خود 
تالش مي كردند. بنابر اي��ن، طبيعي بود كه دموكرات ها 
نه تنها انتظار كسب كرسي بيش��تري را در مجلس سنا 
نداشته باشند بلكه نگران از دست دادن كرسي هاي خود 
هم بودند كه نتيجه انتخابات نشان مي دهد آنها چندان 
چيزي را از دست نداده اند و دست كم وضعيت سابق خود 
را حفظ كرده اند. بنابر اين، دموكرات ها در اين انتخابات 
توانس��تند ضمن حفظ موقعيت خود در مجلس س��نا، 
اكثريت مجلس نمايندگان را به دست بياورند تا شرايط 
را براي ترامپ در دو س��ال دوم رياس��ت جمهوري اش 

تغيير بدهند. 
    جنگ قدرت

ترامپ با پيام توئيتري خود دموكرات ها را نسبت به انجام 
هر گونه تحقيق��ي تهديد كرده و مي��چ مك كانل، رهبر 

اكثريت جمهوري خواهان س��نا، هم با حمايت تمام قد 
از ترامپ در مقاب��ل اقدامات احتمال��ي دموكرات ها در 
مجلس نمايندگان هشدار داده و مي گويد: »دموكرات ها 
در مجلس نمايندگان بايد تصميم بگيرند كه به نظر آنها 
تا چه ميزان آزار و اذيت رئيس جمهور استراتژي خوبي 
است.« ميچ مك كانل تنها به اين حرف كلي بسنده نكرده 
بلكه گوش��ه هايي از اقدامات احتمالي دموكرات ها يا به 
 presidential ،زعم وي »اذيت و آزار رئيس جمه��ور
harassment« را برش��مرد. يك��ي از اي��ن اقدامات 
مربوط مي ش��ود به طرح ترامپ در مورد ساختن ديوار 
مرزي با مكزيك كه تأييد بودجه اين كار به عهده مجلس 
نمايندگان اس��ت و مك كانل مي گويد ب��ه ترامپ براي 
تأمين امنيت مرزي و احداث اين ديوار كمك مي كند اما 
خود او هم مي داند كه دموكرات ها به طور جدي مخالف 
ساخت اين ديوار هستند و در مجلس آينده نمايندگان 
جلو كار ترامپ را خواهند گرفت. اقدام ديگر برنامه كاري 
متداول مجلس نمايندگان براي تصويب بودجه ساالنه 
فدرال اس��ت كه هميش��ه باعث تنش با رئيس جمهور 

بوده و حاال كه اكثريت اين مجلس به دست دموكرات ها 
افت��اده، آنها مي توانن��د در مقابل اليح��ه بودجه ترامپ 
مقاومت كنند و حتي كار را به تعطيلي دولت فدرال هم 
بكشانند. اين اتفاقي بود كه پنج سال قبل رخ داد، زماني 
كه جمهوري خواهان با انتخابات ميان دوره اي سال قبل 
آن اكثريت مجلس نمايندگان را به دست آورده بودند و 
مخالفتش��ان با اليحه بودجه باراك اوباما، رئيس جمهور 
وقت، دولت فدرال را به تعطيلي كش��اند. حاال هم ميچ 
مك كانل نگران تكرار همان اتفاق اس��ت و نياز به آراي 
دموكرات ه��ا در مجلس نماين��دگان را ب��راي تصويب 
اليحه بودجه متذكر مي ش��ود. اليحه درماني معروف به 
اوباماكر مورد ديگر نگراني مك كانل اس��ت كه با فرمان 
رياستي ترامپ متوقف ش��ده و اليحه جايگزيني هم به 
تصويب كنگره نرس��يده و حاال دموكرات ها مي توانند يا 
براي احياي اوباماكر تالش كنند يا اگ��ر قادر به اين كار 
هم نباشند باز مي توانند هر اليحه پيشنهادي ترامپ را رد 
كنند. عالوه بر اين، هدف قرار دادن شخص ترامپ و دولت 
او نگراني عمده اي است كه خود ترامپ با آن پيام توئيتري 

پيش��اپيش به دموكرات ها تذكر داده اما به نظر مي رسد 
اين يكي از برنامه آنها براي مقابله با ترامپ باش��د. گفته 
مي شود آدام ش��يف گزينه مورد نظر دموكرات ها براي 
رياست بر كميته اطالعات مجلس نمايندگان خواهد بود 
و شيف هم وعده تحقيقات گسترده در مورد قراردادهاي 
مالي ترامپ با كشورهاي خارجي را داده و حتي تحقيق او 
مي تواند به تخلفات مالياتي ترامپ هم كشيده شود. يك 
زمينه ديگر از كار شيف مربوط مي شود به پرونده جنجالي 
دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري دو سال قبل 
كه در دست رابرت مولر اس��ت. مجموعه اين برنامه هاي 
كاري شيف به طور مستقيم ترامپ را هدف قرار مي دهد 
و مي تواند كار را به بيشتر از »اذيت و آزار« ترامپ و حتي 

استيضاح او بكشاند. 
    انتخابات 2020

به اين ترتي��ب، ترامپ و ديگ��ر جمهوري خواهان آماده 
جنگ قدرت با رقباي دموكرات در دو سال آينده مي شوند 
و كسي نيست كه نداند اين جنگ قدرت تا اندازه زيادي بر 
انتخابات رياست جمهوري آينده در 2020 تأثير خواهد 
گذاشت. شكي نيست كه مجلس نمايندگان توان بااليي 
در ايجاد موانع برابر برنامه ه��اي ترامپ دارد و به راحتي 
مي تواند در مواردي مثل س��اخت ديوار م��رزي، مقابله 
با مهاج��ران، بودجه نظامي و حت��ي كمك هاي مالي به 
ايالت ها نقش تعيين كننده اي داشته باشد و مانع رسيدن 
ترامپ به اهدافش در اين برنامه ها بشود. بايد توجه داشت 
كه س��ر و صداي ترامپ در اين يكي دو هفت��ه در مورد 
كاروان مهاجران اعزامي به سمت مرز امريكا با مكزيك 
به ميزان زيادي در پي��روزي نمايندگان جمهوري خواه 

تأثير داشت به نحوي كه اگر اين س��ر و صدا نبود شايد 
تد كروز نمي توانست از ايالت تگزاس به مجلس سنا راه 
يابد و حاال اين بيتو اورورك دموكرات مي بود كه به جاي 
كروز به س��نا مي آمد. تعريف و تمجي��د چاپلوس مآبانه 
بن اش��تاين از ترامپ ب��ه دليل همين نقش اوس��ت كه 
دست كم مجلس سنا را در دست جمهوري خواهان نگه 
داشت اما از س��وي ديگر، بايد توجه داشت كه ترامپ با 
تكاپوي تبليغاتي دو هفته اي اخير خود نشان داد كه تنها 
گزينه موجود جمهوري خواهان براي انتخابات رياست 
جمهوري در دو سال بعد است. با توجه به اين نكته است 
كه انتخابات ميان دوره اي روز سه ش��نبه و نتيجه آن به 
منزله پيش درآمدي براي انتخابات 2020 است همچنان 
كه به نظر ريچارد هاس، رئيس انديشكده شوراي روابط 
خارجي امريكا، رقابت هاي انتخابات��ي 2020 به زودي 
آغاز مي ش��ود و دو طرف از نتيجه اي��ن انتخابات به نفع 
خود استفاده مي كنند. از آنجايي كه حزب جمهوري خواه 
تنها يك گزينه ممكن دارد، چاره اي جز حمايت از ترامپ 
ندارد و بايد به دنبال تقويت او در حوزه هايي باشد كه در 
اين انتخابات مورد استقبال قرار نگرفته است. در مقابل، 
دموكرات ها در وهله نخس��ت به فكر رقابت داخلي براي 
تعيين نام��زد نهايي در مقابل ترامپ افت��اده و به همين 
جهت هم نام جو باي��دن، برني س��ندرز، كاماال هريس، 
كوري بوكر، بيتو اورورك، كريستين گيليبراند و تعدادي 
ديگر بر سر زبان ها افتاده است. از سوي ديگر، انتخابات 
اخير نش��ان داد كه رقباي دموكرات ترام��پ بايد بر چه 
ش��اخص هاي انتخاباتي تمركز كنند. چن��ان كه گفته 
مي ش��ود اس��تقبال مناطق حومه اي و دور از شهرها از 
ترامپ نش��ان داد كه دموكرات ها در آن مناطق بخت و 
اقبال كمتري دارند و در مقابل، حمايت زنان و اقليت هاي 
نژادي از نامزدهاي دموكرات نش��ان داد كه دموكرات ها 
بايد براي انتخابات 2020 بر اي��ن بخش هاي اجتماعي 
توجه بيش��تري داش��ته باش��ند. در اين ميان، پيروزي 
جمهوري خواهان در ايالت هايي مثل فلوريدا، اوهايو و آيوا 
مي تواند كارت مهمي براي آنها در انتخابات 2020 باشد و 
در مقابل، دموكرات ها توانسته اند ايالت هايي مثل ايلينوي 
و كانزاس را به سمت خود بكشانند كه دو سال قبل رأي 
به ترامپ داده بودند. به اين ترتيب، هر دو حزب با ارزيابي 
انتخابات روز سه ش��نبه مي توانند آراي��ش انتخاباتي در 
2020 را محاسبه كنند و به نظر مي رسد از همين حاال 
دست به كار شده اند. شكي نيست كه دو سال باقيمانده 
تأثير قابل توجهي در محاسبات بعدي خواهد گذاشت و به 
همين جهت است كه دموكرات ها براي تخريب ترامپ به 
مجلس نمايندگان مي روند تا بعد دو سال جنگ قدرت در 

نهايت او را از رياست جمهوري امريكا كنار بزنند.
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زنگ  هاي هشدار از همين حاال براي ترامپ به صدا درآمده است

وزن كشي انتخابات 2020 امريكا روي تشك كنگره
دكترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

رویکرد

متن آگهى

مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه عمومى  110/93551ت 
حقوقى مجتمع قضایى شهید بهشتى تهران- زهره جعفریان

منشى دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى  110/93556 ت 
مجتمع قضایى شهید بهشتى تهران – غالمعباس امیریان رباطى

متن آگهى

منشى دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى  110/93561 ت 
مجتمع قضایى شهید بهشتى تهران – غالمعباس امیریان رباطى

متن آگهى

متن آگهى

منشى دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى  110/93554 ت 
مجتمع قضایى شهید بهشتى تهران – غالمعباس امیریان رباطى

متن آگهى

–
–

منشى دادگاه حقوقى شعبه 44 دادگاه عمومى  110/93568 ت 
حقوقى مجتمع قضایى شهید صدر تهران – سیدمحمد رسول زاده حسینى

متن آگهى

منشى دادگاه حقوقى شعبه 44 دادگاه عمومى  110/93573 ت 
حقوقى مجتمع قضایى شهید صدر تهران – سیدمحمد رسول زاده حسینى

آگهى تغییرات شرکت پیشگامان توسعه فرآیند دانش سهامى خاص
 به شماره ثبت 396390 و شناسه ملى 10980014369 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 

ترام�پ آم�اده جنگ ق�درت ب�ا رقباي 
دموكرات در دو س�ال آينده مي ش�ود و 
كسي نيست كه نداند اين جنگ قدرت تا 
اندازه زيادي بر انتخابات رياست جمهوري 
در 2020 تأثير خواهد گذاش�ت. ش�كي 
نيست كه مجلس نمايندگان توان بااليي 
در ايج�اد موانع براب�ر برنامه هاي ترامپ 
دارد و به راحتي مي تواند در مواردي مثل 
س�اخت ديوار مرزي، مقابله با مهاجران 
و بودجه نظام�ي نق�ش تعيين كننده اي 
داش�ته باش�د و مان�ع رس�يدن ترامپ 
ب�ه اهداف�ش در اي�ن برنامه ه�ا بش�ود

    سجاد مرادي كالرده
جنگ يمن به عن��وان يك��ي از مهم ترين تحوالت ي��ك دهه اخير 
خاورميانه، با حم��الت همه جانبه متجاوزان س��عودي به الحديده 
وارد مرحله جديدي شده است. بيش از سه سال از مداخله نظامي 
نيروهاي سعودي- اماراتي با همراهي امريكا و رژيم صهيونيستي در 
يمن در قالب عمليات به اصطالح توفان قاطعيت مي گذرد و حتي 
يك هدف مورد اصابت قرار نگرفته در اين كشور باقي نمانده است. 
هر چند آمار دقيقي از تعداد تلفات اين جن��گ وجود ندارد، اما در 
بازه زماني مارس 2015 يعني شروع تهاجم سعودي به اين كشور 
تا جوالي 2018، آمارها از كشته ش��دن 6500 نفر يمني حكايت 
دارد كه از اين تعداد بيش از 1600 نفر را كودكان تشكيل مي دهند. 
متجاوزان س��عودي در مرحله كنوني نبرد با ش��دت بخشيدن به 
حمالت خود در پي تصرف شهر راهبردي الحديده هستند. تسلط 
بر بندر راهبردي الحديده كه در اين ش��هر واقع ش��ده، علت اصلي 
حمالت پيوس��ته ماه هاي اخير عربستان را تش��كيل مي دهد و به 
نوعي سرنوشت اصلي اين جنگ را مشخص مي كند. اين بندر مبدأ 
اصلي ورود كمك هاي بشردوس��تانه بين المللي به يمن اس��ت. به 
عالوه عربستان سعودي و همپيمانان آن طي ماه هاي اخير جنبش 
انصاراهلل را متهم به ورود س��الح به يمن از طريق اين بندر كرده اند. 
عربستان سعودي و متحدين آن از اين هجوم همه جانبه چه اهدافي 

را دنبال مي كنند؟
نخس��ت بايد به جايگاه و موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد يمن 
اشاره كرد. يمن و به ويژه ش��هر راهبردي الحديده از نظر موقعيت 

جغرافياي��ي تأثير عمده اي بر امنيت ملي عربس��تان دارد. س��ران 
سعودي از ابتداي تحوالت يمن بر اين اعتقاد بوده اند كه انفعال آنها 
در برابر انقالبيون يمني به معني قبول و به رسميت شناختن تحوالت 
در مناطق ناآرام در خود عربستان و پذيرش انجام اصالحات در داخل 
است. از عبدالعزيز مؤس��س پادشاهي سعودي نقل است كه هنگام 
مرگ به فرزندان خود گفت راحتي شما در ضعف يمن و بهروزي شما 
در رنج يمن است. بنابراين بايد گفت هر گونه ايجاد تغيير و تحول 
در وضعيت سياس��ي و اجتماعي يمن بر قدرت منطقه اي رياض به 
ويژه در سطح اعضاي ش��وراي همكاري خليج فارس تأثير فراواني 
دارد. به عالوه شكل گيري دولت مستقل يمن، امكان گسترش دامنه 
جنبش هاي اسالمي و دموكراتيك را افزايش مي دهد كه خود مانع 
نفوذ رياض به حساب مي آيد. بنابراين عربستان سعودي به همراه 
ساير اعضاي شوراي همكاري خليج فارس از ابتداي تحوالت يمن 
در تالش بوده اند فرآيند انتقال قدرت در يمن مديريت شود تا ارتش، 
سازمان هاي امنيتي و دولت آينده يمن به گونه اي تشكيل شود كه 
خطر احتمالي آن براي منافع آنان به حداقل برسد. به همين دليل 
بالفاصله پس از اس��تعفاي علي عبداهلل صالح با مشاهده سرنگوني 
دولت جايگزين آن به رهبري منصور هادي و قدرت گيري جنبش 

انصاراهلل اقدام به حمله نظامي به اين كشور كردند. در شرايط كنوني 
نيز مهاجمان به رهبري عربستان سعودي كه طي ماه هاي اخير به 
همراه نيروهاي وابس��ته به منصور هادي رئيس جمهور مس��تعفي 
يمن، نق��اط مهمي مانند الجوف، مأرب، ش��بوه، ابي��ن و لحج را به 
اشغال درآورده اند، درگير نبردي سخت با نيروهاي انصاراهلل و ارتش 
يمن در مناطق البيضا، ذمار، ريمه، تعز، صنعا و الحديده هستند. در 
واقع اشغالگران با بمباران هاي سنگين هوايي و حمالت همه جانبه 
زميني سعي دارند با حركت در ساحل باب المندب به هدف نهايي 
يعني اشغال صنعا و شهر الحديده دست يابند. اين در حالي است كه 
نيروهاي ارتش و هواداران جنبش انصاراهلل يمن سعي در جلوگيري 

از ادامه پيشروي آنها دارند. 
دوم؛ در ابعاد بين المللي بحران پس از گذش��ت سه سال از تهاجم 
عربس��تان به يمن زمزمه هايي مبني بر توقف جنگ يمن ناشي از 
افزايش مطالبات بين المللي شنيده مي شود. مطالبه توقف از سويي 
از طرف فعاالن ضدجنگ در كشورهايي مانند امريكا و تركيه مطرح 
اس��ت و از س��وي ديگر اخيراً آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل 
متحد ضمن هشدار در مورد ادامه جنگ يمن گفت كه در چند ماه 
گذشته اوضاع غير قابل تحمل كنوني بدتر نيز شده است و جامعه 

جهاني فرصتي واقعي در اختيار دارد تا دور بي منطق خش��ونت را 
متوقف و از بروز فاجعه جلوگيري كند. وي تصريح كرد بسيار اهميت 
دارد كه زيرساخت هاي اصلي حفظ شود و بي شك حديده نيز بخشي 

از اين زيرساخت ها است. 
به عالوه بايد به هزينه هاي جنگ يمن اش��اره كرد كه بيش از 100 
ميليارد دالر براي عربس��تان س��عودي و متحدان آن هزينه داشته 
است. اين موضوع طي سال هاي اخير از سويي به دليل كاهش قيمت 
نفت، موجب كسري بودجه شديد عربستان شده و از سوي ديگر پس 
از ورود ترامپ به كاخ سفيد و تصميم وي براي خروج از برجام و به 
صفر رساندن صادرات نفت ايران، رياض تحت فشار شديد امريكا قرار 
دارد تا با استفاده و افزايش ظرفيت توليد مازاد خود، كسري ناشي از 
عدم وجود نفت ايران را جبران كند. بنابراين رياض تالش دارد تا با 
گسترش بيش از پيش حمالت خود به يمن و اشغال بندر راهبردي 
الحديده، شرايط را براي كاهش فشارها و به شكست كشاندن جنبش 

انصاراهلل فراهم كند. 
سوم؛ رياض در شرايط كنوني با رويگرداني امريكا و برخي كشورهاي 
اروپايي نيز مواجه است كه اين كش��ور را وامي دارد آخرين ضربات 
خود را در يمن محكم تر وارد آورد. امريكا در دوره رياست جمهوري 

اوباما در مقايسه با مصر و ليبي حداقل تحرك را در يمن نشان داد. 
اين امر از سويي ناش��ي از محدوديت هاي همه جانبه واشنگتن در 
منطقه و محدوديت هاي سياسي آن در يمن بود و از سوي ديگر با 
مشاهده حساسيت بسيار يمن براي عربستان، همپوشاني فراواني 
بين نقش خود و عربس��تان مي ديد. به رغم اي��ن، امريكا مهم ترين 
حامي تسليحاتي و اطالعاتي عربستان س��عودي و امارات متحده 
در جنگ يمن محسوب مي شود، ديگر ميلي براي كمك به تأمين 
هزينه هاي اين جنگ ندارد. در واقع امريكا با مشاهده عدم توانايي 
متحدان منطقه اي خود براي به شكس��ت كشاندن قيام مردم يمن 
پس از چندين س��ال، ح��ال تصميم  گرفته تا تحت پوش��ش آنچه 
كاهش قربانيان غيرنظامي حمالت عربستان و متحدانش مي نامد، 
با واگذاشتن ميدان نظامي، بازي را در ميدان ديپلماسي ادامه دهد. 
در كنار آن، امريكا اميدوار است تا از پيشروي هاي ميداني سعودي 
كه تاكنون به دس��ت آمده در عرصه مذاكرات ديپلماسي استفاده 
كند. از س��وي ديگر برخي كش��ورهاي اروپايي نظير آلمان به ويژه 
پس از قتل قاشقجي روزنامه نگار سعودي، خواستار تجديد نظر در 
صادرات تسليحات نظامي به عربس��تان شده اند. در مجموع به نظر 
مي رسد حمالت گسترده سعودي به الحديده بيش از هر چيز ناشي 
از اين مسئله اس��ت كه جامعه جهاني در شرايط كنوني بيش از هر 
زمان ديگري به اين نتيجه رس��يده كه بايد در مقابل سياست هاي 
افسارگس��يخته رياض ايس��تادگي كند. در مقابل عربستان نيز در 
حال انجام واپس��ين تالش هاي خود براي نتيجه بخش جلوه دادن 

رويكردهاي خويش است.
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