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رایزنی دیپلمات آمریکایی با مقام های 
ارشد امارات و عربستان

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاس��ی قصد دارد 
روزهای آتی درب��اره آخرین تحوالت جاری منطقه از 
جمله ایران و یمن با مقام های ارشد امارات و عربستان 

سعودی به بحث و گفت وگو بپردازد.
دیوید پی هیل قصد دارد با رئیس جمهور مس��تعفی 
یم��ن در باره موضوعات دوجانبه و منطقه ای از جمله 

نبرد در یمن گفت وگو کند.
ای��ن دیپلمات آمریکایی در ای��ن دیدار تداوم حمایت 
واش��نگتن از روند سیاسی و مسالمت آمیز حل بحران 
یم��ن تحت نظارت س��ازمان ملل متح��د را به اطالع 

عبدربه منصور هادی خواهد رساند.
عربس��تان س��عودی بعد از حمله ۲۳ ش��هریورماه به 
تاسیسات ش��رکت آرامکو، با انصاراهلل یمن مذاکراتی 

مخفی و محرمانه داشته است. 
گفته می ش��ود که دیوید هیل در زمینه نحوه مقابله با 
آنچ��ه که تداوم فعالیت های بی ثب��ات کننده ایران در 
منطقه خوانده ش��ده، با مقام های ارشد کشورهای یاد 

شده رایزنی کند.  ایرنا 

 اقدام اردوغان در سوریه 
بازی با آتش زیر خاکستر است

یک کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان این که ترکیه 
اشتباه جدی و استراتژیکی را مرتکب شده است، گفت:  
اقدام ترکیه در شمال سوریه قطعا به نفع آمریکایی ها 

خواهد بود و آنها از این شرایط استفاده می کنند.
حس��ین کنعانی مقدم در ارزیابی خود از اقدام نظامی 
ترکیه در شمال سوریه اظهار کرد: اشتباه استراتژیکی 
که ترکیه در حمله به شمال سوریه انجام داد این بود 
که در تله آمریکایی ها افتاد همان طور که س��عودی ها 
در یم��ن در ای��ن تله افتادن��د. وی ادام��ه داد: ایران، 
ترکیه، س��وریه، عراق و روس��یه مشترکات و توافقاتی 
مبنی بر مبارزه با تروریس��م دارند و به طور مرتب هم 
جلسات مشترکی را برگزار کرده و به دنبال کاهش در 

منطقه و راه حل سوری – سوری هستند.
این کارشناس مس��ائل خاورمیانه همچنین بیان کرد: 
متاس��فانه دول��ت ترکیه با این اقدام خ��ودش نه تنها 
تعهدات مبارزه با تروریسم را برهم زده بلکه اقداماتش 
منطقه را هم به آش��وب می کشد. مقام معظم رهبری 
در بحث س��وریه بارها این مساله را مطرح کرده اند که 
خط قرمز ما دفاع از حقوق ملت س��وریه است و برای 
ما فرقی نمی کند که مردم ش��یعه، سنی، کرد، ترک، 
عرب یا غیر عرب باش��ند و ما حاضر نیستیم که مردم 
س��وریه آماج حمالت وحشیانه آمریکایی ها و یا ترکیه 

قرار گیرند.
وی ادامه داد: اما در عین حال این پیغام را به ترک ها 
دادیم که اگر مردم کرد سوریه مورد حمله قرار بگیرند 
قطع��ا ما در کنار کردها خواهیم ب��ود و از حقوق آنها 
دف��اع خواهیم کرد و برایم��ان فرقی نمی کند که کرد 

ترکیه، سوریه و یا عراق باشند.
کنعانی مقدم در ادام��ه اظهار کرد: اقدامات تنش زا در 
منطق��ه قطعا به نف��ع آمریکایی ها خواهد بود و آنها از 
ای��ن اقدامات برای مداخله و یا اش��غالگری اس��تفاده 
می کنند. ما نگران هس��تیم که نیروهای آمریکا که از 
شمال سوریه خارج شده اند بخواهند وارد عراق شده و 

جبهه ای را علیه مردم عراق و ایران ایجاد کنند.
وی ب��ا تاکید بر این که اقدام اردوغان بازی با آتش زیر 
خاکس��تر اس��ت، ادامه داد: ترکیه به دنبال این است 
که در ش��رق فرات منطقه حائلی ایجاد کرده و در این 

زمینه هم سعی می کند.
این کارش��ناس مس��ائل منطق��ه با تاکید ب��ر این که 
ترکیه اش��تباه جدی را مرتکب می ش��ود، اظهار کرد: 
اقدام ترکیه می تواند عالوه بر فاجعه انس��انی که به بار 
می آورد احتمال اس��تفاده از سالح های غیرمتعارف و 

شیمیایی در این منطقه را افزایش دهد.  ایسنا 

خبر

از نگاه دیگران 

روسیه از عامل حمله به نفت کش ایرانی و آرامکو اطالعی ندارد
رئیس جمهور روسیه تازه ترین اظهاراتش درباره مذاکرات در مورد برنامه هسته ای 
ای��ران، ادعای نقش ایران در حمله به آرامکو و همچنین اطالع روس��یه از عامل 

حمله اخیر به نفت کش ایرانی را بیان کرد.
والدیمیر پوتین در پاس��خ به این س��وال که روس��یه چگونه با وجود تجهیزات 

اطالعاتی پیشرفته  و روابطی که با ایران دارد، نتوانسته است که عامل این حمله 
را تش��خیص بدهد، تاکید کرد که روسیه نمی دانست چه کسی مرتکب این حمالت 

شده است.
رئیس جمهور روس��یه در ادامه این گفت وگو درباره نقش این کش��ور در خلیج فارس با 
گفتن این که  مسکو روابط بسیار دوستانه ای با تمامی کشورهای منطقه از جمله ایران  
و کش��ورهای عربی مانند عربستان سعودی و امارات دارد، نقش روسیه را به عنوان یک 

میانجی میان ایران و سایر کشورهای منطقه کم اهمیت جلوه داد.  تسنیم 

دست داشتن در حمله به نفتکش ایرانی را تکذیب می کنیم 
وزیر مشاور در امور خارجه سعودی مدعی شد که ریاض عامل حمله به نفتکش 

ایرانی در نزدیکی ساحل جده نبوده است.
در ادام��ه خبرنگاران از عادل الجبیر س��ؤال کردند که آیا دولت س��عودی وارد 
روند تحقیقات در خصوص نفتکش حادثه دیده ایرانی می شود، یا نه، پاسخ داد: 

داستان هنوز کامال مشخص نیست. بنابراین می خواهم که منتظر بمانیم و متوجه 
شویم که چه چیزی رخ داده است و سپس نتیجه گیری کنیم. بنابراین به این جمله 

بسنده می کنم که این حادثه در نزدیکی سواحل ما رخ داده است. 
او گفت که ریاض از س��ازمان ملل خواس��ته اس��ت تا در روند تحقیقات مشارکت کند؛ 
برخی کش��ورها نیز وارد پروس��ه تحقیقات شده اند تا مش��خص شود مکان حمله از کجا 
بوده است.نفتکش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفتکش در 60 مایلی بندر جده عربستان 

در دریای سرخ دچار حادثه شد. باشگاه خبرنگاران 

پالرمو تایید شده به حساب می آید
یک عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص جایگاهی در قانون گذاری ندارد، 
گفت: از آنجا که یکسال از مهلت مجمع تشخیص برای اعالم نظر درباره الیحه 
پالرمو می گذرد و هنوز نظری اعالم نشده طبق قانون عمال پالرمو تایید شده به 

حساب می آید و باید رییس جمهور آن را برای اجرا ابالغ کند.
حش��مت اهلل فالحت پیش��ه درباره تعیین تکلیف الیحه مبارزه با جرائم سازمان یافته 

فراملی )پالرمو(، اظهار کرد: دو روزپیش در برخی از س��ایت ها خبری منتش��ر شد مبنی 
بر این که به دلیل گذش��ت یکسال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در الیحه پالرمو، این الیحه رد ش��ده اس��ت این خبر درست نیست چون به باور ما 
عمال پالرمو تایید شده است. وی توضیح داد: کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی 

ایرادات شورای نگهبان در الیحه پالرمو را رفع کرده است.  فارس 

وزیر امور خارجه تاکید کرد: خوش��بختانه شیعیان در کنار 
برادران و خواهران اهل س��نت همواره نیروی عمده مقابله 
با افراط و داعش��ی  گری بوده  اند البته اندیش��ه  های افراطی، 
شیعه و سنی نمی  شناس��د و برای حفظ شیعه و سنی باید 

همین مسیر اعتدال را بپیمائیم.
محمدج��واد ظری��ف در پیامی ب��رای همایش آغاز س��ال 
تحصیل��ی جدید دانش��گاه ادیان و مذاه��ب گفت: به دلیل 
انجام س��فر پیش بینی نشده نخست وزیر پاکستان به تهران 
نتوانستم در جمع شما عزیزان، دانشجویان، طالب، فضال و 
اندیش��مندان حضور پیدا کنم، عذرخواهی کرده و امیدوارم 
در زمان مناس��ب دیگ��ری، افتخار حضور در آن دانش��گاه 

نصیب بنده شود.
وی ب��ا بیان اینکه در نظ��ام جهانی در حال گذار، دولت ها به 
دنبال تغییر جایگاه با هدف تبدیل خواس��ت، اراده و نگرانی 
خ��ود ب��ه خواس��ت، اراده و نگرانی جمعی هس��تند، اظهار 
داش��ت: در این فرایند، آن دس��ته از کشورهایی که ارزیابی 
درستی از شرایط انتقالی، توانمندی ها و آسیب پذیری های 
خود ندارند، به تدریج موقعیت و نفوذ فعلی خود را از دست 

می دهند و به حاشیه رانده می شوند.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه هدف تمام دولت ها، 
تغییر و ارتقای جایگاه ش��ان در نظام جهانی اس��ت، تصریح 
ک��رد: تحقق چنین ه��دف کالنی، ب��دون برخ��ورداری از 
دیپلماسی کارآمد، خالق و مبتکر و استفاده بهینه، منسجم 
و هدفمند از اش��کال مختلف دیپلماس��ی که در گذر زمان 
تکامل یافته اس��ت، ام��کان پذیر نخواهد بود. دیپلماس��ی 
در ارتق��ای ک��م هزینه اما کارآمد جایگاه یک کش��ور و هم 
چنی��ن کاه��ش س��طوح اصطکاک ها می��ان دولت ها نقش 
آفرین��ی بی بدیلی دارد و هم��واره به مثابه یک منبع قدرت 
کشورها کارکردهای ویژه ای دارد. ظریف با اشاره به جایگاه 

دیپلماسی فرهنگی و علمی خاطرنشان کرد: به باور بسیاری 
از صاحب نظران روابط بین الملل و سیاس��ت خارجی، برای 
کسب توفیقات اثربخش، پایدار و بلندمدت در حوزه سیاست 
خارجی، استفاده درست از ظرفیت ها و سازوکارهای فرهنگی 
و علمی در چارچوب دیپلماس��ی فرهنگی و علمی یک الزام 
اجتناب ناپذیر است. در کنار به کارگیری دیپلماسی متعارف 
و رس��می از س��وی دس��تگاه های مرتبط با روابط خارجی، 
دیپلماس��ی فرهنگی و علمی بستر مناس��بی برای پیشبرد 

اهداف سیاست خارجی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: همیش��ه تاکید ک��رده ام که این بخش، توجه 
ویژه ای از س��وی همه دست اندرکاران را می طلبد و ضروری 
اس��ت که با برنامه ریزی حساب شده در حوزه های آموزشی، 
علمی و فرهنگی، هنری، ترویج ارزش های مطلوب و تأمین 

منافع کشور بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.
وزیر ام��ور خارجه با تاکی��د بر اینکه دیپلماس��ی فرهنگی 
عرصه ظهور ظرفیت ه��ای اعتقادی،دینی و تاریخی تمدنی 
کشور در زیر ش��اخه های مختلف قدرت معنایی است، ابراز 
داشت: با ابزارهایی از جنس فرهنگ می توان در عمق باورها 
و اعتقادات سایر ملت ها رسوخ کرد و بسترهای الزم را برای 
همزیستی صلح آمیز، امنیت پایدار و بهره مندی از مواهب 

توسعه ای فراهم کرد.
ظریف با بیان اینکه با وقوع انقالب اسالمی و گسترش پیام 
فرهنگی این انقالب، خوشبختانه توان و ظرفیت الزم برای 
به منصه ظهور رسیدن بار قدرت معنایی جمهوری اسالمی 
ایران به بهترین نحو ممکن فراهم ش��ده است، عنوان کرد: 
این ما هستیم که می توانیم با اندیشه، قلم، بیان و خلق آثار 
فرهنگ��ی و هنری از این توان و ظرفیت به صورت بهینه در 
جهت تامین منافع ملی بهره ببریم. پس قدر این ظرفیت ها 

را بدانیم.  صداوسیما 

وزیرخارجه کشورمان:
برای حفظ شیعه و سنی باید مسیر اعتدال را بپیمائیم

پ.ک.ک قصد استفاده از کردها را به عنوان سپر انسانی در 
مقاب��ل حمله ترکیه دارد تا بتواند به حاکمیت اقتدارگرایانه 
خ��ود ادام��ه ده��د. ممانعت از تج��اوز ترکیه به س��وریه با 
فوریت و جدیت یکی از خواس��ته های دیده بان حقوق بشر 

کردستان ایران است.
تحوالت س��ال های اخیر در سوریه بس��یار مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. ش��روع این تحوالت با اعتراضاتی بود که در 

ژانویه ۲011 در سوریه آغاز و به سرعت دامنه دار شد.
در نتیجه، فضای حاکمیت ملی س��وریه حالت ش��کننده ای 
ب��ه خود گرف��ت و در این فضا بود ک��ه قدرت های بزرگ و 
منطقه ای بر اس��اس اهداف و منافع خود وارد بحران سوریه 
ش��دند. لذا، کمتر قدرتی بود که منافع واقعی مردم سوریه 
را در نظ��ر بگیرد. اما در این میان، کردهای س��وریه واجد 

کمترین تنش و بحران در اعتراضات بودند.
این موضوع نش��ان می دهد که کردها با ثبات ترین وضعیت 

را در سوریه داشتند.
ظه��ور داعش ک��ه طبق گفته رئی��س جمه��ور آمریکا در 
مناظ��رات انتخاباتی، ثم��ره دخالت این کش��ور در منطقه 
و هدایت س��ران کاخ س��فید بود، چالش جدی��دی بود که 
توانس��ت بر موج اعتراضات س��وار ش��ده و کنترل آن را از 

اختیار معترضان خارج کند.
البته نزاع و رقابت بزرگ و راهبردی، بر سر انرژی و موقعیت 
اس��تراتژیک س��وریه بود. هرچند قدرت های بزرگ معارض 
دولت سوریه، اهداف دیگری نیز در سر داشتند که در جای 
خود بس��یار مهم و قابل توجه اس��ت. ام��ا ظهور داعش در 
س��وریه مصادف با فعالیت شاخه س��وری پ.ک.ک )حزب 
اتحاد دموکراتیک یا پ.ی.د( بود. پس از آن با ایجاد شاخه 
نظامی و گس��یل نیروه��ای پ.ک.ک از مناطق مختلف به 

سوریه، گویی بازی جدیدی در حال آغاز بود.

حض��ور پ.ک.ک در س��وریه را باید ب��ه دوره زمانی قبل و 
پس از ظهور داعش تقس��یم کرد. درس��ت است که پ.ی.د 
از زمان حضور عبداهلل اوجاالن )س��رکرده زندانی پ.ک.ک( 
در سوریه شکل گرفته بود و چالش پ.ک.ک با ترکیه، نزاع 
کردی- ترکی بود، اما در تمام این مدت کردهای سوریه به 
حضور مس��المت آمیز خود در این کشور ادامه داده بودند و 
حتی پس از آغاز اعتراضات، کردها کمترین چالش ها را در 
س��وریه داشتند. اما چه اتفاقی باعث شد تا پ. ی. د در پی 
تجزیه این کش��ور باش��د؟ باید به دور از احساسات جنجال 

رسانه ای، حوادث را تحلیل کرد.
زمانی که داعش به مناطق کردنشین حمله کرد، مردم کرد 
س��وریه جایگاه خود را در کنار حاکمیت این کشور تعریف 
کردند و به قصد مقابله با داعش داش��تند. این نقطه، همان 
زمانی است که بازی کثیف آغاز شد. آمریکا برگ برنده خود 
را وارد ک��رد: پ.ک.ک. این گروه بای��د روی موج کردهای 
س��وریه سوار می ش��د و چون پ.ک.ک، پیش��تر در فضای 
س��وریه حضور داش��ت، این فرصت طلبی به بار نشس��ت و 

پ.ک.ک خود را در صدر تحوالت مناطق کردنشین دید.
اینگونه بود که مس��یر حرکت کردهای س��وریه تغییر کرد. 
پ.ک.ک برای مدت طوالنی و به پش��توانه حمایت آمریکا 
در مس��یر تجزیه سوریه در حال حرکت است.  باید حساب 
مردم ُکرد و گروه پ.ک.ک را از یکدیگر جدا کرد. مردم کرد 
س��وریه، بر خالف پ.ک.ک، هیچگاه وارد منازعات قومی- 
قبیله ای نش��ده اند و سال ها همزیستی مس��المت آمیزی با 
هموطن��ان ترکمن و عرب خود داش��تند. اینک نیز بهترین 
گزینه برای آنها بازگش��ت ب��ه همان دوران اس��ت. تجربه 
حضور پ.ک.ک در س��وریه طی س��ال های اخیر نشان داد 
ک��ه این گروه اقتدارگرا و استالینیس��تی، هیچ کس و هیچ 

اندیشه ای را جز خود قبول ندارد. باشگاه خبرنگاران 

درباره تحوالت شمال سوریه مطرح شد:
بیانیه دیده بان حقوق بشر کردستان ایران 

گزارش

در پی تحوالت اخی��ر در منطقه خلیج فارس و 
ابراز تمایل عربستان سعودی و ایران به رویکرد 
دیپلماتی��ک در رقابت منطق��ه ای خود، کارنگی 
مرکز خاورمیانه از کارشناس��ان در امور مرتبط 
با امنیت و سیاس��ت گذاری خاورمیانه و شمال 
آفریقا در این زمینه نظرس��نجی کرده است که 

در ادامه می خوانید.
فری��د مرجع��ی، عض��و س��ابق کمیت��ه اجرایی 
ح��زب جدی��د دموکراتیک تورنتو، نویس��نده و 
مفسرمعتقداس��ت؛ تحریم ه��ای گزن��ده ایاالت 
متح��ده علیه ایران برای این کش��ور مش��کالت 
اقتص��ادی جدی ب��ه وج��ود آورده و نگرانی از 
ناآرامی های مردمی را در پی داشته است.از این 
رو، س��ران ایران از کاهش تنش ها در جبهه های 

مختلف استقبال می کنند.
در عربس��تان سعودی، محمد بن سلمان یکی از 
معدود ش��اهزاده هایی است که تحصیالت عالی 
را در خارج از کش��ور دنبال نک��رده و به همین 
دلیل، چش��م انداز او عمدتا در منش��ور داخلی 
اس��تبدادی سعودی ش��کل گرفته است. مساله 
حاکمان مس��تبد این اس��ت که هرگز مجبور به 
مواجهه با عواقب تصمیماتش��ان در داخل کشور 
نمی ش��وند و از این رو، چندان نی��از به مذاکره 
را احس��اس نمی کنن��د. ام��ا ابتکارعم��ل های 
اس��تراتژیک پادش��اهی س��عودی موفق نبودند. 
سیاس��ت گذاری های سعودی در یمن، سوریه و 
قط��ر به عالوه قیمت پایین نف��ت و بمبی که با 
قتل جمال خاش��قجی ترکید، در تغییر تفکر در 

ریاض تاثیر داشتند.
اینک��ه ای��ران و عربس��تان س��عودی وارد نوعی 
روند گفت و گو ش��وند که با بازداری و تس��هیل 
تنش ها در یمن همراه باش��د، زیاد است. با این 
حال، مذاکرات اساس��ی که ب��ه مصالحه فراگیر 
بینجامد، چالش برانگیز خواهد بود. نهایتا اینکه 
هرگونه ابتکارعمل سعودی به صورت جداگانه از 
معماری کلی سیاست منطقه ای ایاالت متحده به 
ویژه اتحاد بین برخی کشورهای عربی، اسرائیل 
و دولت ترامپ که بر توافق هسته ای ایران تاثیر 
منفی گذاش��ت، تحقق نخواه��د یافت. در عین 
حال، بعید اس��ت که ایران رویکرد اس��تراتژیک 
دیرین��ه خ��ود را در قبال هژمون��ی آمریکایی و 

اسرائیلی در خاورمیانه تغییر دهد.
فاتحه دعزی هنی، محقق ارش��د مس��ائل شبه 
جزیره عربی و خلیج فارس در موسسه تحقیقات 
استراتژیک دانشکده نظامی در پاریس، استادیار 
در دانش��کده علوم پو لیل؛ معتقد است؛ تنش ها 
بی��ن ایران و ری��اض در ماه ه��ای اخیر به طرز 
چش��مگیری افزایش یافته اس��ت. سیاست های 
تهاجمی محمد بن س��لمان، ولیعهد عربس��تان 
س��عودی، اکنون تح��ت نظارت دقی��ق خاندان 
س��لطنتی عربس��تان قرار گرفته است. جدای از 
شکست جنگ یمن، اتحاد صمیمانه بین محمد 
بن س��لمان و محمد بن زای��د، ولیعهد ابوظبی، 
بهای س��نگینی در بر داشت و به جدایی قطر از 
ش��ورای همکاری خلیج فارس و تشدید تنش ها 
با ایران منجر شد و همه اینها با منافع عربستان 

سعودی مغایرت داشت.
حمله14 س��پتامبر به تاسیس��ات حیاتی نفتی 
س��عودی ظاهرا هدف گیری اولویت استراتژیک 
محمد بن سلمان، یا همان عرضه عمومی سهام 
آرامکو، ب��ود. خودداری واکن��ش نظامی ایاالت 
متحده ب��ه این حمله که ظن دس��ت داش��تن 
ای��ران در آن وجود داش��ت، می توان��د به یک 
رویک��رد جدید امنیتی در خلیج فارس بینجامد. 
عربس��تان س��عودی و ایران باید با کمک دیگر 
بازیکنان سیاس��ی بر س��ر اندیش��یدن تدابیری 
برای کاهش احتمال اقدامات خصمانه به توافق 
برسند. با توجه به اینکه والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روس��یه، تصمیم گرفت��ه در میانه ماه 
اکتبر به عربس��تان سعودی س��فر کند، می توان 
گف��ت که روس��یه توانایی کمک ک��ردن به این 
مصالحه به رغ��م رویکرد ایاالت متحده در قبال 

ایران را دارد.
توماس دابلی��و. لیپمن، روزنامه نگار پیش��ین و 
نویسنده کتاب عربستان در معرض خطر: آینده 

نامشخص یک متفق آمریکا می گوید؛ 
اخیرا یک تفکر جدی��د درباره تنش ها در خلیج 
فارس مطرح شده است مبنی بر اینکه عربستان 
س��عودی که از حمالت اخیر به تاسیسات نفتی 
خ��ود وحش��ت زده، از واکنش دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا ب��ه این حمالت ناامید، 
و در نتیجه رویکرد امارات متحده عربی در یمن 
تضعیف ش��ده، و ایران ک��ه در پی تحریم ها فلج 
شده، در حال دستیابی به فرمولی هستند که به 

بهبود روابط آنها می انجامد.
برخ��ی کش��ورهای ثال��ث گفته اند ک��ه از آنها 
درخواس��ت شده به بهبود ش��رایط کمک کنند. 
اما دو کش��ور دی��دگاه های متفاوت��ی به آینده 
خاورمیان��ه دارن��د. هیچ یک جنگ تم��ام عیار 
نمی خواهن��د چون در آن پیروز نمی ش��وند، اما 
این بدان معنا نیست که می توانند اختالفاتشان 
را پشت س��ر بگذارند. به عالوه، هیچ یک از این 
دو کشور حکومت دیگری را مشروع نمی دانند و 

این باعث می شود که مذاکرات دشوارتر شود.
فیرا مکساد، اس��تادیار دانشکده امور بین الملل 
الی��وت در دانش��گاه جورج واش��نگتن گفت: به 
گفت��ه برخی منابع آگاه در واش��نگتن، ریاض و 
تهران مش��غول مذاکره هس��تند که با توجه به 
پارامترهای سیاست فعلی اعمال فشار حداکثری 
ای��االت متحده علی��ه ایران و حم��الت اخیر به 
زیرس��اخت های نفتی س��عودی ج��ای تعجب 
ندارد. با این حال، هر گونه مذاکرات محرمانه ای 
بین عربس��تان س��عودی و ایران محدود خواهد 
بود و مس��ائلی همچون یمن را ش��امل نخواهد 
شد و اساس��ا با هماهنگی ایاالت متحده صورت 

خواهد گرفت.
مارک لینچ، از اعضای ارشد غیرمقیم در کارنگی 
برنام��ه خاورمیانه گفت: گزارش های اخیر مبنی 
بر تالش عربستان سعودی برای مذاکره با ایران 
درب��اره کاهش تنش های منطقه ای، یک لحظه 
نادر اتخاذ رویکرد منطقی اس��ت. اما نمی توان 
انتظار داشت که مذاکرات در آینده نزدیک نتیجه 
دهن��د. ایران از مدت ها پی��ش به دنبال چنین 
تعامالتی بوده است. برای عربستان سعودی هم 
افزایش احتمال مواجهه نظامی در خلیج فارس 
و واکنش محدود ای��االت متحده عوامل ترغیب 
کنن��ده ای بوده ان��د. اما به رغ��م منطقی بودن 
مصالحه، دستاوردی غیر از کاهش درگیری ها و 
بازداری محدود چندان محتمل نیست.عربستان 
س��عودی و ایران هر دو دالیل خوبی برای ادامه 
اختالفات خ��ود به جای مصالح��ه دارند، اما به 
این ش��رط که اختالفات مح��دود و قابل کنترل 
باش��ند. محتمل ترین نتیج��ه مذاکرات کنونی 
مذاکره بر س��ر اختالف های محدود و ممانعت از 
 تبدیل شدن آنها به درگیری آشکار خواهد بود.

 دیپلماسی ایرانی 

 آگهى ابالغ مالیاتى
در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتى مودى که آخرین نشانى ان در دسترس واحد مالیاتى نمى باشد به شرح زیر ابالغ مى گردد.

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/5

سرپرست شهردارى منطقه سه کاشان، محسن حیدرى

دوم
ت 
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

موضوع مناقصه: عملیات روکش و لکه گیرى آسفالت معابر و کوچه هاى 
منطقه سه به صورت دستى و مکانیزه (شامل دستمزد و مصالح) مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 200/000/000 (دویست میلیون ریال) به 
با سپرده نقدى در  با اعتبار حداقل چهار ماهه  بانکى  صورت ضمانتنامه 

وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/7/30 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/8/1 و بازگشایى پاکتها در 

مورخ 98/8/4 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
-هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
-کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031

نظرسنجی از کارشناسان سیاست و امنیت خاورمیانه

 ایران و عربستان سعودی
 از عهده شروع مذاکره بر می آیند؟
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  تلفنی آگهی می پذیرد
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