روزنامهاقتصادیصبح ایران

وزير اقتصاد در جلسه
شوراي عالي بورس:

رهبر انقالب تاكيد كردند:

دولتهايمسلمانعمال
در فاجعه ميانمار وارد شوند

امنيت سهامداري
تقويت شود
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در نشست اتاق بازرگانی تهران مطرح شد؛
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وعده دولت برای تثبیت 4ساله تعرفههای تجاری
روايت مركز پژوهشهاي مجلس ازچشم انداز
اقتصاد ايران؛

رشد با اهرم مسكن

گروه اقتصادي  -نرخ رشد اقتصادي در سال
گذشته و امسال ،با سير صعودي همراه بوده و از
آنجا كه بخش عمدهاي از اين نرخ مديون سهم
بخش نفت بوده ،اين انتقاد همواره نســبت به
دولت وارد اســت كه نشــانههاي بروز رونق در
وضع معيشتي مردم و فعاالن اقتصادي آشكار
نيســت و آمار و ارقام اعالم شده صرفا زير سايه
نفت ،توانسته به اعداد مثبت دست يابد .هرچند
به نظر ميرســد نشانههايي از مثبت شدن نرخ
رشد بخشهاي ديگر ،از جمله بخش ساختمان
در ســالجاري ميتواند توليد ناخالص داخلي
كشور را دستخوش تغييرات مثبت و قابل لمس
براي جامعه كند.

اعراب در برابر کردها؛

سرنوشت مبهم به کارگیری زنان در پست های مدیریتی دولت؛

نوبخت :امیدواریم از جوانان و بانوان
استفاده شود
مسكو ،واشنگتن را تهديد كرد؛

افزايش اقدامات تالفيجويانه
در قبال ديپلماتهاي آمريكايي

پارلمان عراق با برگزاري
همهپرسي اقليمكردستان
مخالفتکرد

كاهش نرخ سود بانكي تاثيري در اجارهبها ندارد

فشار اقتصادي براي ماجراجويي هستهاي
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نگرانيهاي اهالي فيلم كوتاه در روز ملي سينما:

از نمايش اسناد جهان نترسيد!
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پيروزي واليبال ايران مقابل ايتاليا در جام قهرمانان بزرگ جهان؛

قدرتنمايي در گام نخست

بابلسر در گرداب مشکالت!

فيفتيسنت!

اميرحسين ميراسماعيلي -بابلسر از ديد
مردم ساير شهرهاي ايران به عنوان شهري توريستي
شناخته ميشــود که داراي جاذبههاي خدادادي
همچون ساحلي پهناور ،رودخانهاي پرآب و درختان
پرتعداد و کهنسال است اما اگر تصميم بر ماندن
و زندگي دائمي در اين شــهر داشته باشيد آنگاه
ديدگاهتان به کلي عوض خواهد شد و پس از مدتي
کوتاه به ديار خود باز خواهيد گشت .دليلش را اگر
بخواهيد بدانيد دو اتفاق بسيار ساده است که در تمام
سالهاي اخير هم انگار از نگاه مسووالن اين شهر
و استان مازندران مغفول مانده و آن هم کمبود آب
آشاميدني و قطعي پياپي برق در شش ماه نخست
هر سال است .وضعيت طوري است که بسياري از
شهروندان بابلسري در گفتوگو با ...
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نگاه نخست

بحران جدید برای خاورمیانه

حسن هانيزاده* -اگر همهپرسي روز
ســوم مهرماه ( 25سپتامبر) براي جدايي
اقليم كردستان از ســيطره عراق برگزار
شــود ،يك بحران منطقهاي جديد ايجاد
خواهد شد .با توجه به اينكه قانون اساسي
عراق با صراحت اعالم كرده همه استانها
و مناطق عراق جزيي از سيطره و وحدت
اقليمي عراق هستند بنابراين ...
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شوراي امنيت سازمان ملل فروش نفت به كرهشمالي را محدود كرد؛

قطعی پیاپی آب و برق و کالفگی شهروندان؛

 ...برگزاري اين همهپرسي برخالف
قانون اساســي عراق است ضمن اينكه
مجلس هم آن را هم منع كرده و مردود
دانســته اســت .در حقيقت از مدتها
قبل رهبران اقليم كردستان پيشزمينه
برگزاري اين همهپرسي را فراهم كردهاند و
حتي گفته ميشود صدها هزار شناسنامه
به افرادي خارج از اقليم كردستان (تابعيت
به افراد) داده شده تا در اين همهپرسي
شركت كنند.
اگر اين همهپرســي برگزار شود ،اوال
يك جنگ داخلي در خود اقليم كردستان
و ثانيا جنگي بين اقليم كردستان با دولت
مركزي عراق و كشورهاي همجوار آن به
وجود خواهد آمد .در داخل اقليم كردستان
بسياري از احزاب اسالمي مخالف برگزاري
اينهمهپرسيهستند،حتيكردهايفعلي
كه جمعيت بااليي را در كردستان عراق
تشكيلميدهندبهكليمخالفآنهستند.
ضمن اينكه وضعيت كركوك همچنان در
هالهاي از ابهام باقي مانده است .تركمنها و
اعرابكركوكمايلنيستنداينهمهپرسي
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رييس اتحاديه مشاوران امالك:
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پارلمان عراق در جلسه ديروز خود با تصويب طرحي
با اجراي همهپرسي استقالل در اقليم كردستان مخالفت
كرد؛ اقدامي كه كردهــا آن را در اجراي تصميم خود
يدانند.
بيتاثيرم 
پارلمــان عراق با اكثريــت آرا و البته بدون حضور
نمايندگان كرد ،برگزاري رفراندوم در اقليم كردســتان
عراق را رد كرد .نمايندگان كرد در اعتراض به گنجاندن
رايگيري در مورد رفراندوم اقليم كردستان در دستوركار
پارلمان ،جلسه را ترك كردند و از سالن خارج شدند.
يك منبع در پارلمان عراق كه نخواست نامش فاش
شود ،گفت :پارلمان عالوه بر اين ،نخست وزير عراق را
به اتخاذ تدابير الزم براي حفاظت از وحدت كشور و آغاز
گفتوگوييجديبرايبررسيمسايلموجودميانبغداد
و اربيل و رسيدگي به آنها ملزم كرد.
با اين حال اشواق جاف ،از نمايندگان كرد پارلمان
عراق ميگويد اين رايگيري پارلمان الزامآور نيست و
اصل مصوبهاي كه تصويب شده خود مغاير بندهاي «»3
و « »46و « »5قانون اساسي است .جلسه ديروز پارلمان
عراق به رياست سليم الجبوري ،رييس پارلمان و حضور
 168نماينده برگزار شده و دستور كار جلسه رايگيري
و بررسي اوليه برخي اليحهها بود.
 25سپتامبر روز مهمي براي عراق ،اقليم كردستان،
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مسعود بارزاني و حتي ايران و تركيه است .از ديد دولت
اقليم برگزاري همهپرســي استقالل در اين روز قطعي
بود؛ همهپرسياي كه دولت مركزي عراق ،ايران و تركيه
آن را به رسميت نميشناسند و آمريكا هم خواستار به
تعويق افتادن آن بوده اســت .با اين حال بارزاني چند
روز قبل گفته بود تصميمش قطعي است و همهپرسي
برگزار ميشود.
استان كركوك يكي از مناطق استراتژيك شمال عراق
به حساب ميآيد؛ ناحيهاي نفتخيز كه كردها و دولت
مركزي بر ســر حاكميت بر آن اختالف ديدگاه دارند.
بارزاني پيشتر به صراحت كركوك را خط قرمز خواند
و درباره مقابله احتمالي ارتش و حشــد شعبي عراق با
پيوستن كركوك به كردستان گفت :اگر آنها فقط تهديد
ميكنند بگذار حرف خودشان را بزنند .اما اگر بخواهند
وارد عمل شــوند ،فكر كنم بعد از آن وضعيت جديدي
پيشرو خواهيم داشت.
مسعود بارزاني پيشتر با صراحت درباره همهپرسي
دو هفته ديگر كردستان عراق سخن گفته بود .او حتي
از احتمال استفاده از زور براي استقالل كردستان حرف
زد .رييس اقليم كردستان طوري سخن گفت كه گويي
مطمئن است مردم اقليم راي مثبت به استقالل اقليم
كردستان ميدهند .گزارشها از كردستان عراق هم نشان

ميدهد فضاي تبليغاتي به گونهاي است كه راي مثبت
مردم اقليم به استقالل قطعي است.
مهمترين بخش از سخنان روز گذشته بارزاني آنجا
بود كــه او موضعش را درباره موقعيت كركوك پس از
همهپرسي بيان كرد .او گفت نميخواهد بر سر مساله
استقالل كردستان وارد درگيري نظامي شود اما در عين
حال با كساني كه بخواهند با زور اسلحه بر سر كركوك
بجنگند ،مقابله خواهد شد.
ايران ،ســوريه و تركيه بارها مخالفت خود را با اين
همهپرسي اعالم كردهاند .ماه گذشته هم وزير خارجه
آمريكا در گفتوگوي تلفني با مسعود بارزاني بر مخالفت
واشــنگتن با برگزاري همهپرسي اســتقالل در اقليم
كردستان تاكيد كرد.
همهپرسي عالوه بر سه استان تشكيلدهنده محدوده
اقليم كردستان عراق در نواحي خارج از مديريت منطقه
نيز برگزار خواهد شد .سه استان اصلي عبارتند از اربيل،
سليمانيه و دهوك و نواحي خارج از مديريت هم منظور
كركوك و طوزخورماتو اســت .برگزاري همهپرسي در
كركوك باعث شــده برخي چهرههاي عراقي خواستار
استقرار ارتش عراق و نيروهاي شيعه ،حشد شعبي در
كركوك شــوند تا مانع از برگزاري همهپرسي در اين
منطقهشوند.
ادامه نگاه نخست

بحران جدید برای خاورمیانه
برگزار شود .از اينرو رهبران اقليم كردستان
ســعي ميكنند با استفاده از شيوههاي
تهاجميكركوكراجزييازاقليمكردستان
تلقيكنندچراكهكركوكمنطقهاينفتخيز
استواقليمبهشدتنيازمندصادراتنفتي
است .به همين دليل اكنون يكي از موارد
اختالفبرانگيز،همينمنطقهكركوكاست
كه بيشترين جمعيت آن تركمن و عرب
هســتند و حتي شيعيان در آنجا حضور
دارند .به نظر ميرسد مسعود بارزاني قصد
دارد با استفاده از قوه قهريه كركوك را به
اقليم پيوند دهد و اين با قانون اساسي عراق
مخصوصا ماده 140منافات دارد.
اين نكته مهم است كه بدون كركوك،
اقليم كردستان نميتواند به يك اقتصاد
پايدار دست پيدا كند اما برخي كشورهاي
عرب منطقه از جمله عربستان و امارات
و حتي رژيم صهيونيســتي اين قول را
به رهبران اقليم كردســتان دادهاند كه
كمكهاي اقتصادي بااليي به آنها داشته

باشند .عالوه بر اين در درجه اول اقليم
كردستان نيازمند نفت كركوك است ولي
به هر حال چون اقليم كردستان به دريا
راه ندارد ،به صورت جزيره متروك باقي
خواهد ماند و اين مشــكل بزرگ آينده
اقليم كردســتان خواهد ماند .امارات و
عربستان تنها كشورهاي عربي هستند
كه در تقابل با اين اقليم نيســتند زيرا
درصدد هستند عراق را تجزيه كنند تا
اين كشور ضعيف شود.
مرحوممالمصطفيبارزاني،پدرمسعود
بارزاني رويايي تاريخي براي جدايي اقليم
كردستان از عراق در سر داشت و آن تشكيل
كردستان بزرگ از عراق تا ايران ،تركيه و
سوريه بود كه اكنون مسعود بارزاني درصدد
عملي كردن آن روياست .با اين حال شرايط
منطقه بهگونهاي است كه اجازه نميدهد
اين رويا محقق و كردستان از پيكره عراق
جدا شود .تشكيل كردستان بزرگ به نفع
مردم كرد ساكن سوريه ،عراق و ايران نيست

و اين مشكل بزرگي براي مردم كردستان
عراق به وجود خواهد آورد.
كشورهايي مانند ايران ،تركيه و سوريه
به شدت مخالف اين همهپرسي هستند و
رهبران اقليم كردستان را نصيحت كردند
كه از برگــزاري آن خودداري كنند اما به
نظر ميرسد رهبران اين اقليم درصدد جدا
شــدن از سيطره عراق هستند كه اين به
يك فاجعه بزرگ منطقهاي بعد از جريان
داعش در عراق تبديل خواهد شــد .تنها
رژيم صهيونيستي است كه برنده جدايي
اقليم كردستان از عراق خواهد بود .به نظر
ميرسداگررهبراناقليمكردستانعقالنيت
به خرج دهند و اين همهپرسي را به تاخير
بيندازنديالغوكنندراههمكاريمياناقليم
كردستان و دولت مركزي فراهم خواهد شد
و اقليم جزيي از تماميت ارضي عراق باقي
خواهد ماند .بنابراين به نظر ميآيد جامعه
جهاني و منطقه اكنون آماده پذيرش يك
همهپرسي در اقليم كردستان نيست.
* كارشناس مسايل عراق
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