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 رایزنی ایران برای ارسال کمک های مردمی
 به آوارگان میانماری

دبیرکل جمعیت هالل احمر از رایزنی با س��فیر بنگالدش 
برای اعزام تیم های هالل احمر و ارسال کمک های مردمی به 

مسلمانان روهینگیایی میانمار خبر داد.
مصطفی محمدیون در گفت وگو با ایس��نا، در مورد ارسال 

کمک های جمعیت هالل احمر ایران به مسلمانان روهینگیایی، 
اظهار کرد: برای این موض��وع کارگروهی با حضور من، رئیس 
سازمان امداد و نجات و معاونت درمان و پشتیبانی تشکیل شد. 
ابتدا قرار بود از طریق میانمار کمک ها ارس��ال شود که دولت 

میانم��ار همکاری نکرد. پس از آن با س��فیر بنگالدش صحبت 
کردی��م و قول همکاری دادن��د.  وی افزود: در حال حاضر قرار 
است  40 تن مواد غذایی، پوشاک و... آماده و توسط هواپیما به 

محل استقرار آوارگان در بنگالدش ارسال شود. 

نگاه

دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه 
و چند نکته

میرقاسم مومنی

برای خروج از بن بست موجود اقتصادی و تحقق شعارهای 
دولت، چند اقدام بایس��تی انجام گیرد که اولین آنها تغییر نام 
وزارت خارجه به وزارت روابط خارجی اس��ت که شامل روابط 
اقتص��ادی، بازرگانی و فرهنگی می ش��ود تا مدیران آن خود را 

ملزم به اجرای ماموریت های محوله کنند.
دولت دوازدهم با رای مجلس به وزرای پیش��نهادی شروع 
ب��ه کارکرده اس��ت و درحال حاضر هریک از وزرا در راس��تای 
ش��عارها و وعده های انتخابی در تالشند که عماًل اقدامات الزم 

را انجام دهند.
یک��ی از ش��عارهای مهم آق��ای روحانی، توس��عه اقتصادی 
و اج��رای اقتصاد مقاومتی بوده که متاث��ر از بیانات مقام معظم 
رهب��ری مبنی بر نامگذاری س��ال 1396 بعنوان س��ال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اش��تغال است. در چنین شرایطی که کشور از 
سوی آمریکا به بهانه های مختلف تحریم و تهدید می شود و حجم 
عظیمی از کارشناس��ان و نیروهای متخصص در کشور آموزش 
دیده اند، بسیاری از محصوالت تولیدی صنایع داخلی بدون امکان 
صادرات در انبارها ذخیره شده اند که در بلند مدت موجب کاهش 

تولید و تعدیل نیروی کارگری در صنایع خواهد شد.
این امر متأثر از سیاس��ت های اشتباهی بود که در گذشته 
نس��بت به صادرات کاالهای غیر نفتی و بازاریابی در جهان در 
نگاه برخی مدیران وجود داش��ت. در چنین وضعیتی، براساس 

نظر اکثر کارشناس��ان کش��ور نیاز به ی��ک دکترین اقتصادی 
براس��اس محور اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی است؛ 
چراکه موضوع دیپلماسی اقتصادی به اندازه زمان حال اهمیت 

خود را نشان نداده بود.
در چنین شرایطی که اکثر مسئوالن و نمایندگان محترم 
مجلس بر دیپلماسی اقتصادی تاکید دارند که زیر ساخت های 
آن مهیا نیس��ت، این موضوع یک شعار نیست بلکه یک راهکار 
عملی برای برون رفت از مش��کالت رک��ود، بیکاری و صادرات 

کاالهای ایرانی تلقی می شود.
با توجه به اینکه مسیر اصلی توسعه دیپلماسی اقتصادی از 
کانال وزارت امور خارجه می گذرد، باید گفت که این وزارتخانه از 
نظر ساختار سازمانی و کارشناسی، توان اجرای اقتصاد مقاومتی 
را ندارد چراک��ه در ماموریت ها و اهداف وزارت خارجه تعریفی 
از دیپلماس��ی اقتصادی وجود ندارد و مدیران و سفرای اعزامی 
به س��ایر کشورها نیز خود را ملزم به انجام دیپلماسی اقتصادی 

نمی دانند، آنها حتی آموزش الزم را نیز طی نکرده اند.
در چنین ش��رایطی اس��ت که آقای ظریف موضوع تشکیل 
معاونت اقتصادی و سیاسی را در وزارت خارجه برای اجرایی کردن 
سیاست های دولت اعالم و معاونت نیروی انسانی وزارت خارجه هم 

موضوع جذب نیروهای جدید در این راستا را مطرح کرده است.
در این خصوص چند س��وال الزم اس��ت مطرح ش��ود: اول 
اینکه تغییر س��اختار س��ازمانی وزارت خارجه و تدوین اهداف 
و برنامه ه��ای هری��ک از این معاونت های در حال تاس��یس چه 
مدت طول خواهد کش��ید؟ دوم اینکه با توجه به اینکه مدیران 
و کارشناسان فعلی وزارت خارجه با موضوع تخصصی اقتصادی 
و بازرگانی آش��نایی ندارند، چطور در این حوزه تخصصی ورود 
خواهند کرد؟ در حالی که ما در گذش��ته شاهد بودیم که عدم 
آشنایی کارشناسان ش��اغل در نمایندگی های ایران در خارج با 

مس��ائل بازرگانی موجب از بین رفت��ن فرصت های اقتصادی و 
نارضایتی تجار و بازرگانان فعال در کشورهای جهان شده است. 
سوم جذب نیروی کارشناسی جدید با چه سیستمی و براساس 
چ��ه برنامه ای خواهد بود؟ آیا از متخصصین و فعالین در س��ایر 
وزارت خانه ها و س��ازمانها استفاده خواهد شد، یا بهانه ای جهت 
ورود آقازاده ها و ژن های خوب و س��فارش ش��ده به این بهانه به 
سیستم کارشناسی آن وزارت خانه خواهد شد و مدیران فعلی با 
فرزندان و وابستگان خود صندلی های خالی را پر خواهند کرد؟

الزم اس��ت در این مورد حساس��یت الزم از س��وی مراکز 
نظارتی انجام گیرد تا افراد و کارشناسان خبره و متخصص در 

این حوزه حضور یابند.
باید گفت در ش��رایط فعلی تنها با تغییر ساختار به شکل 
اعالم ش��ده و ورود پرس��نل جدید موضوع حل نخواهد ش��د، 
چراک��ه وعده های اعالمی آق��ای ظریف در زمان خوش��بینانه 
حداقل 4 سال طول می کشد که عملیاتی شود و در واقع دولت 
دوازدهم فرصت اجرایی کردن آن را نخواهد داش��ت و از سوی 
دیگر با توجه به ن��گاه مدیران فعلی، وزارت خارجه درخصوص 
ای��ن تغییرات مقاومت خواهد ک��رد، زیرا آنها خود را موظف به 
ارائه خدمات به س��ایر وزارتخانه و سازمانها به شکل نمی دانند 
ک��ه دلیل آن حجم نارضایتی مراجعین به نمایندگی های ایران 
در خارج است و سفرا و دیپلمات ها همیشه نگاه از باال به پایین 
نس��بت به ارباب رجوع داش��ته و خ��ود را خدمتگزار مراجعین 
نمی دانند و شاید تنها در برخی موارد معدود به خاطر اعتقادات 

شخصی برخی دیپلمات ها این نگاه تغییر می کند.
در چنی��ن فضای فک��ری و مدیریتی برای خ��روج از این 
بن بس��ت و تحقق ش��عارهای دولت دوازدهم چند اقدام عملی 
بایس��تی انجام گیرد: اول تغییر نام وزارت امورخارجه به وزارت 
روابط خارجی اس��ت که ش��امل روابط اقتص��ادی، بازرگانی و 

فرهنگی می شود تا مدیران وزارت خارجه خود را ملزم به اجرای 
ماموریت های محول��ه کنند؛ دوم تغییر و جایگزینی معاونین و 
مدیران و س��فرا با کارشناسان و مدیران متخصص در هر حوزه 
ماموریتی است، چراکه در حال حاضر عده ای در وزارت خارجه 
حضور دارند که این افراد مادام  العمر یا سفیر هستند یا مدیر و 

اصاًل اجازه رشد و حضور مدیران جوان را نمی دهند.
سوم تغییر مدیران و معاونانی که وابستگان درجه یک آنها 
مثل همس��ر و فرزندان، تابعیت کشورهای خارجی را دارند. ما 
شاهد هستیم که برخی از مدیران ارشد آن وزارتخانه فرزندان 
خود را بعد از بازگشت از ماموریت در کشور محل ماموریت به 
بهانه های مختلف مانند تحصیل نگه داش��ته اند که این موضوع 
می توان��د تهدیدات امنیتی در بر داش��ته و همچنین نگاه های 
مالحظ��ه کارانه ای در تنظیم روابط با آن کش��ورها از س��وی 

مدیران را به همراه داشته باشد.
چهارم اس��تفاده از کارشناسان و نیروهای متخصص مازاد 
س��ایر وزارتخانه ه��ای تخصصی و اقتص��ادی در ماموریت های 
اقتص��اد مقاومت��ی و دیپلماس��ی اقتصادی. پنجم اس��تفاده از 
پتانس��یل های اتاق بازرگانی ایران و کارشناس��ان آن مجموعه 

در ماموریت ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی.
در چنین ش��رایطی که موضوع اش��تغال و ص��ادرات غیر 
نفتی به عن��وان مطالبات مقام معظم رهب��ری و مردم تبدیل 
شده است، الزم است مدیران وزارت خارجه در راستای رسالت 
ملی خود از سیاس��ت ب��ازی و منفعت طلبی خودداری کنند و 
سازمان های نظارتی نسبت به اقدامات و تحوالت اعالمی وزیر 
محترم حساس��یت بیشتری داشته باشند که خدای نکرده این 
تغیی��رات فرصتی جدی��د در اختیار عافیت طلبان برای س��و 
اس��تفاده های جدید قرار ندهد و همچنین وزارت خارجه خود 

را موظف به ارائه خدمات مختلف به مراجعین کند.)تسنیم(

یف و محمد آصف در تهران رایزنی ظر
وزیر خارجه پاکس��تان در سفر امروز به تهران و در 
دیدار با وزیر خارجه کش��ورمان ابعاد مختلف مناسبات 
دوجانب��ه با ایران و تحوالت منطق��ه ای و بین المللی را 

بررسی می کند.
ب��ه گزارش فارس، خواجه محمد آصف قرار اس��ت 
امروز دوش��نبه در سفری یک روزه به تهران و در دیدار 
با مقامات کش��ورمان ابعاد مختلف مناس��بات دوجانبه 

تهران و اسالم آباد را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.
وی در ای��ن س��فر در دیدار ب��ا محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه به گفت وگ��و درباره روابط دوجانبه و 

تحوالت منطقه ای و بین المللی بپردازد.
بهرام قاس��می سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در 
این باره اظهار داشت: آقای خواجه محمد آصف امروز به 
منظور دیدار و رایزنی با مقامات کشورمان در موضوعات 
مه��م دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و در راس هیأتی 

سیاسی و اقتصادی به کشورمان سفر می کند.
وی افزود: وزیر خارجه پاکس��تان در این سفر یک 
روزه با آقای روحانی رئیس جمهور، محمدجواد ظریف 
وزی��ر امور خارجه و نهاوندیان مع��اون اقتصادی رئیس 

جمهور دیدار خواهد کرد.

 دیپلمات های بوسنیایی در ایران
 آموزش می بینند

گروه��ی 9 نف��ره متش��کل از رؤس��ای ادارات و 
دیپلمات های ارش��د وزارت خارجه بوس��نی هرزگوین 
ب��رای گذراندن دوره آموزش��ی و آش��نایی با جمهوری 

اسالمی ایران و تحوالت خاورمیانه عازم تهران شدند.
این گ��روه دیپلمات قب��ل از عزیمت ب��ه تهران با 
محمود حیدری س��فیر کش��ورمان در س��ارایوو دیدار 
و از ای��ن ابتکار س��فارت و وزارت خارجه ایران تش��کر 
کرددند. در این دیدار میحایلو س��وژنتوویچ رئیس اداره 
آموزش ه��ای دیپلماتی��ک وزارت خارجه بوس��نی ابراز 
امیدواری کرد این س��فر بتواند موجبات ارتقاء شناخت 
دیپلماتهای بوس��نیایی نس��بت به واقعی��ات جمهوری 
اس��المی ایران و تح��والت منطقه مهم و اس��تراتژیک 

خاورمیانه را فراهم کند.
لیوبوگرکاویچ رئیس اداره آس��یا و آفریقای وزارت 
خارجه بوس��نی نیز با اش��اره به اینکه قبال دو س��فر به 
ایران داشته اس��ت تصریح کرد: تاثیرگذاری سیاسی و 
جاذبه های تمدنی ایران باعث ش��د برای حضور در این 

دوره مشتاق باشیم.
نبوش��یارگویه رئی��س اداره رواب��ط عمومی وزارت 
خارجه بوس��نی نیز عالقه به افزایش شناخت نسبت به 
فرهنگ  و سیاس��ت در ایران را انگی��زه حضور خود در 
ای��ن دوره عن��وان کرد. در این دی��دار محمود حیدری 
س��فیر کشورمان ضمن ارائه اطالعات مربوط به مباحث 
آموزشی، بازدیدها و برنامه  های تدارک دیده شده برای 
ای��ن دوره دیپلماتیک، ابراز امی��دواری کرد که اجرای 
موف��ق ای��ن دوره صفحه زرین��ی به کتاب ارزش��مند 

مناسبات دو کشور بیفزاید.

 خبرسازی انگلیس 
درباره همکاری هسته ای ایران و کره شمالی

مقامات انگلیس��ی در گفت وگو با یک نش��ریه این 
کش��ور ادعا کرده اند که ایران به کره شمالی در توسعه 

سالح های هسته ای کمک کرده است.
به گزارش تس��نیم، هفته نامه انگلیس��ی س��اندی 
تلگراف، در گزارش��ی ب��ه نقل از تنی چن��د از مقامات 
انگلیس��ی ادعا کرد که توسعه سالح های هسته ای کره 

شمالی ناشی از حمایت مخفیانه ایران است.
طبق این گزارش، مقامات ارش��د وایت هال )محل 
اس��تقرار نهادهای دولت مرکزی انگلیس( در گفت وگو 
با س��اندی تلگراف ادعا کرده اند اینکه دانش��مندان کره 
ش��مالی توانس��ته اند چنین پیش��رفت های فناورانه ای 

داشته باشند، نمی تواند گزاره معتبری باشد.
یک مقام ارشد دولت انگلیس نیز مدعی شده است: 
»دانشمندان کره شمالی افرادی هستند که توانایی هایی 
دارند، اما مشخص است که کار خود را کامال در خأل انجام 
نمی دهن��د«. یک منبع دیگ��ر در وزارت خارجه انگلیس 
همچنین ادعا کرد: »به سختی می توان باور کرد که آن ها 

این کار را تماما با تکیه بر توان خود انجام داده باشند«.
به ادعای نش��ریه ساندی تلگراف، ایران و روسیه از 
جمله کش��ورهای مظنون به هم��کاری و کمک به کره 

شمالی هستند.

 پیشنهاد مرکل برای حل بحران کره شمالی 
به سبک برجام
صدراعظم آلمان در مصاحب��ه با روزنامه ای تاکید 
کرد که آماده اس��ت تا در ابتکار عمل دیپلماتیک پایان 
دادن به برنامه موش��کی و اتمی کره ش��مالی مشارکت 
کند و مذاکراتی به س��بک مذاکرات اتم��ی ایران را به 

عنوان یک نمونه پیشنهاد داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، چند 
روز پ��س از آنک��ه پیونگ یانگ شش��مین و بزرگترین 
آزمایش اتمی خود را انجام داد و باعث لرزه به بازارهای 
مالی جهان و تش��دید تنش های بیشتر در منطقه شد، 
کره جنوبی روز ش��نبه نس��بت به احتمال آزمایش��ات 
موشکی بیش��تر از سوی کره شمالی همزمان با سالروز 

تاسیس این کشور منزوی هشدار داد.
در ای��ن بی��ن آنگال م��رکل، صدراعظ��م آلمان در 
مصاحب��ه ب��ا روزنام��ه فرانکفورتر آلگماین��ر گفت: اگر 
مشارکت ما در این مذاکرات درخواست شود من آماده 
خواهم بود ت��ا فورا جواب مثبت را به این درخواس��ت 
بده��م. وی ب��ه مذاکراتی که در س��ال 2015 میالدی 
منجر به یک توافق اتمی مهم میان ایران و قدرت های 
جهان ش��د، اش��اره کرد. در آن زمان آلمان و 5 کشور 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل که از حق وتو برخوردار 
هس��تند در مذاکراتی ش��رکت کردند که منجر شد تا 

توافقی هسته ای صورت گیرد.
م��رکل گفت: آن یک زمان دیپلماس��ی طوالنی اما 
مهم بود که نهایتا س��ال گذشته همزمان با اجرای این 
تواف��ق منجر به یک پایان خوب ش��ود. م��ن می توانم 
چنین الگویی را برای پایان کره شمالی تصور کنم. اروپا 
و به ویژه آلمان باید آماده باش��ند تا نقش فعاالنه ای را 

در این زمینه ایفا کنند.

شهرداري کاشان 
آگهي مناقصه عمومي شماره ٩٦/٦

(مرحله اول)

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

نوبت دوم

موضوع مناقصه: انجام بخشي از خدمات پشتيباني در رسته هاي فني و مهندسي ، اداري و مالي و 
خدماتي بر اساس شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه.

تا تاريخ  تا تاريخ ٩٦/٦/٢٧ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر  مهلت دريافت اسناد حداکثر 
٩٦/٦/٢٩ و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/٦/٣٠ مي باشد.

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: بلوار شهداء – سازمان پارک ها و فضاي سبز

شهرداري کاشان 

آگهي مناقصه عمومي شماره ٩٦/٦٨

سرپرست شهرداري کاشان- بهروز گرانمايه

نوبت اول

موضوع مناقصه: عمليات اجرايي قيرپاشي و پخش آسفالت معابر شهري به صورت مکانيزه مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/٧/٤ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ ٩٦/٧/٦ 
و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/٧/١٠ مي باشد.

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨-٠٣١ 

آگهي ابالغ مالياتي
در اجراي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد :

نام و نام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي ٥٥١٥٢٥ بندرانزلي: علي مسيح پور- روابط عمومي اداره کل امور مالياتي شهرستان رشت 

نوع اوراقعملکرداصل مالياتنوع شغلنام و نام خانوادگي رديف
شماره برگ تشخيص- برگ قطعي

ـــــــــــــــــــــــــــ
شماره برگ دعوت هيات حل اخالف مالياتي 

نشاني اداره امور مالياتي 

اداره امور مالياتي بندرانزلي ۷۰۲۳۲ مورخ ۹۵/۱۰/۱۳برگ تشخيص۲۶۹۷۳۰۰۱۳۹۱خواربارمحمد ربابي۱

اداره امور مالياتي بندرانزلي ۳۱۹۵۶ مورخ ۹۶/۰۵/۲۹برگ تشخيص۱۶۶۰۳۱۵۰۶۷۰۱۳۹۳بازرگانرضا آقا بابايي۲

اداره امور مالياتي بندرانزلي ۳۱۹۵۸ مورخ ۹۶/۰۵/۲۳برگ تشخيص۶۵۸۶۶۱۷۸۰۱۳۹۴بازرگانرضا آقا بابايي۳

اداره امور مالياتي بندرانزلي ۲۸۸۷ مورخ ۹۶/۰۱/۲۲برگ تشخيص۱۳۲۱۶۷۷۰۱۳۹۴لبنياترشيد پرهيزکار مياندهي ۴

اداره امور مالياتي بندرانزلي ۲۸۹۲ مورخ ۹۶/۰۱/۲۲برگ تشخيص۳۷۱۳۲۸۰۱۳۹۳لبنياترشيد پرهيزکار مياندهي۵

اداره امور مالياتي بندرانزلي ۷۰۲۳۴ مورخ ۹۵/۱۰/۱۳برگ تشخيص۲۷۴۸۲۵۰۱۳۹۲پالسکواکبر صياد مصطفي ۶

اداره امور مالياتي بندرانزلي ۷۰۲۳۶ مورخ ۹۵/۱۰/۱۳برگ تشخيص۴۴۰۵۵۹۰۱۳۹۳پالسکواکبر صياد مصطفي ۷

اداره امور مالياتي بندرانزلي ۷۰۲۳۸ مورخ ۹۵/۱۰/۱۳برگ تشخيص۵۶۶۴۳۳۰۱۳۹۴پالسکواکبر صياد مصطفي۸

اداره امور مالياتي بندرانزلي ۹۶۹۳ مورخ ۹۶/۰۲/۳۰برگ تشخيص۱۸۸۸۱۱۰۱۳۹۴فتوکپيرحيمه قاسم نژاد۹

بارزان��ی اکنون ب��رای دولت 
مرک��زی عراق خط و نش��ان معادلـــــه

می کشد، در حالی که اوضاع 
منطقه همچنان نابسامان است.

بارزانی اکنون ب��رای دولت مرکزی عراق خط 
و نش��ان می کش��د، در حال��ی که اوض��اع منطقه 
همچنان نابس��امان است، آغاز جنگی دیگر فاجعه 
بزرگ��ی به بار خواهد آورد. اقلیم کردس��تان عراق 
به رهبری مس��عود بارزانی قصد دارد تا با برگزاری 
یک همه پرسی از ساکنان این اقلیم، خرج خود را 
از عراق یکپارچه جدا کند. مدت هاست که مسعود 
بارزانی اعالم کرده در تاریخ سوم مهرماه سال جاری 
رفراندومی برگ��زار خواهد کرد و در آن نظر مردم 
ساکن اقلیم کردستان عراق را درباره استقالل این 

منطقه از خاک عراق جویا خواهد شد.
علی رغم مخالفت های جدی با تصمیم مس��عود 
بارزانی که از س��وی دولت مرکزی عراق، کشورهای 
همسایه همچون جمهوری اس��المی ایران و ترکیه 
صورت گرفته اما بارزانی اصرار بر اش��تباه خود دارد. 
گرچه آمریکا مخالف تجزیه عراق نیست و حتی جاده 
صاف کن تجزیه منطقه اس��ت، ام��ا او هم نه با اعالم 
مخالفت بلکه با توصیه برای عقب انداختن همه پرسی 

به ماجرای اقلیم کردستان عراق وارد شده است.
آمری��کا ه��م می دان��د اکنون ش��رایط خوبی 
ب��رای برگ��زاری همه پرس��ی در اقلیم کردس��تان 
عراق نیس��ت، چراکه به نظر می رسد، ابتدا منطقه 
کردنشین س��وریه از خاک این کشور جدا شده و 
اس��تقالل خ��ود را اعالم کند! در ای��ن میان رژیم 
اس��رائیل مواف��ق س��خت تجزیه عراق اس��ت و با 
اقدامی که کردس��تان عراق می خواهد انجام دهد 

یکی از ترغیب کنندگان مسعود بارزانی است.
بارزانی همواره تأکید می کند که با اس��تقالل 
کردستان عراق، در منطقه بحرانی ایجاد نمی شود، 
اما با برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، 
جرق��ه بحرانی دیگر زده خواهد ش��د. وی یا خود 
را به ناآگاهی زده ی��ا درباره اقدامی که می خواهد 
انجام دهد ب��ا آگاهی کافی ورود کرده و از عواقب 
آن با خبر است و با علم به بحران سازی، می خواهد 

همه پرسی تجزیه کردستان عراق را برگزار کند.
اما روشن اس��ت که بارزانی از شرایط موجود 
در منطقه و عراق سوء استفاده می کند، او به خوبی 
می داند که اکنون بحران در غرب آسیا باعث شده 

ت��ا ثبات و امنیت منطقه متزلزل باش��د به همین 
خاطر نبای��د کاری کرد که تزل��زل این بحران به 
شرایط شکننده برسد و باعث شود که پس از پایان 
جنگ با تروریست های وهابی تکفیری، یک جنگ 

داخلی میان دولت و کردهای عراق سر بگیرد.
اگر چنین اتفاقی بیفتد، گروه های تروریستی 
وهاب��ی دوباره س��ر از مخفیگاه های خ��ود بیرون 
خواهن��د آورد و از فرص��ت به دس��ت آمده نهایت 
به��ره را خواهند برد. اقدام اقلیم کردس��تان عراق 

جان دوباره به تروریست های تفکیری می دهد.
ع��الوه بر آن با بروز جن��گ، دامنه آن به دیگر 
کش��ورهای منطق��ه از مناطق کردنش��ین ترکیه، 
سوریه و ایران هم کش��یده خواهد شد، اتفاقی که 
آمریکایی ها آرزوی آن را دارند و تالش می کنند تا 
با اس��تفاده از مهره ای به نام مسعود بارزانی چنین 
شود. اما این را هم به خوبی می دانند که هم ایران و 
هم ترکیه مقابل چنین اتفاقی به شدت می ایستند 
و از تجزیه منطقه قاطعانه جلوگیری خواهند کرد.

بس��یار واضح اس��ت که بارزانی از آب گل آلود 
منطق��ه می خواهد ماهی بگیرد، چراکه براس��اس 
توافق دولت مرکزی عراق و کردس��تان این کشور، 

محدوده مرزی آنها تعیین و ثبت شده است.
پ��س از آن که داعش مناطق زیادی از عراق را 
اشغال کرد، کرکوک یکی از شهرهای مهم عراق به 
دست داعش افتاد اما نیروهای کرد عراق به این شهر 
حمله کرده و داعش به راحتی آن را به نیروهای کرد 
واگذار کرد. اکنون بیش از 3 سال است که این شهر 
در دس��ت کردهای اقلیم کردستان عراق است، در 
حالی که براساس تقسیمات کشوری و پیمانی که با 
خطه کردستان عراق امضا شده، کرکوک متعلق به 
اقلیم کردس��تان نیست. اما مسعود بارزانی برای آن 

دندان طمع خود را تیز کرده است.
رئیس اقلیم کردس��تان ع��راق در مصاحبه ای 
که به تازگی انجام داده گفته است؛ »نمی خواهد بر 
سر مسأله استقالل کردستان وارد درگیری نظامی 
ش��ود، اما در عین حال با کسانی که بخواهند با زور 
اسلحه بر سر کرکوک بجنگند، مقابله خواهد شد.«

بارزان��ی گفت؛ »می خواهیم کرکوک س��مبل 
همزیستی اقوام و ادیان باشد، ولی هر نیرویی اگر 
در فکر این باشد که با زور و سالح بخواهد واقعیت 
کرک��وک را عوض کند و آن را از کردس��تان جدا 
کند باید توقع این را داش��ته باشد که همه کردها 

خود را آماده جنگ برای این شهر کنند.«
کرک��وک گرچه متعل��ق به اقلیم کردس��تان 
عراق نیس��ت، اما بارزانی قصد دارد در این ش��هر 
نیز رفراندوم برگزار کند، برگزاری همه پرسی مغایر 
قانون اساس��ی عراق و اقدامی خودس��رانه است و 
اکنون مسعود بارزانی می خواهد کرکوک را نیز به 

خاک کردستان ملحق کند.
هنوز ته مانده های گروه تروریستی داعش در 
خاک عراق حض��ور دارند و پاکس��ازی کامل آنها 
زمان زیادی می برد، ام��ا بحران در عراق همچون 
سابق مقامات بغداد را مشغول خود نکرده و فراغت 
خاطر ایجاد شده است. اکنون دولت مرکزی عراق 
ت��وان مقابله ب��ا اق��دام غیرقانونی مقام��ات اقلیم 
کردس��تان عراق را دارد، تهدید بارزانی به جنگ با 
دولت مرکزی، مناقشات موجود را تشدید می کند 

و حتی باعث تحریک دولت عراق می شود.
بارزانی نگرانی های مطرح  ش��ده درباره عواقب 
احتمال��ی همه پرس��ی را رد کرده. او در پاس��خ به 

احتمال افزایش بی ثباتی در اثر همه پرس��ی گفته: 
»اصاًل چه موقع اینجا امنیت و آس��ایش داشته که 
ما از به هم خوردنش بترسیم؟ کی عراق یکپارچه 
بوده که االن از به هم خوردنش بترس��یم؟ آنها که 

این حرف ها را می زنند فقط بهانه می تراشند.«
منطقه غرب آسیا و کشورهایی همچون عراق 
به خاطر رفتارهایی همچون اقدامات مسعود بارزانی 
اس��ت که روی خ��وش آرامش و امنی��ت را ندیده 
اس��ت، بهانه بروز ناامنی دوب��اره در منطقه و عراق 
ب��ا تصمیم رئیس اقلیم کردس��تان عراق کلید زده 
خواهد شد و عواقب و تبعات آن نه تنها عراق بلکه 
دیگر کشورهای منطقه را نیز درگیر خواهد کرد و 

مسئولیت آن هم برعهده بارزانی خواهد بود.
تهدید به جنگ از سوی بارزانی اوضاع را وخیم 
تر خواهد کرد، اینگونه س��خن گفتن نشان می دهد 
تاکنون رایزنی های انجام شده با اقلیم کردسان عراق 
برای دست برداشتن از برگزاری همه پرسی کارساز 
نبوده است و نیازمند مواضع و واکنش های قاطع تری 

است تا بارزانی از تصمیم خود کوتاه بیاید.
از س��وی دیگر اخب��ار و گزارش های��ی درباره 
تصمیم منطقه کردستان سوریه برای تجزیه از این 
کشور منتشر شده که نشان می دهد توطئه تجزیه 
کشورهای منطقه وارد مرحله حساسی شده است. 
تش��کیل کردس��تان بزرگ هدف نهای��ی آمریکا و 
اس��رائیل در منطقه است. کردستان سوریه اکنون 
در دست نیروهای آمریکایی است، کردهای سوریه 
ب��ا آمریکا همکاری می کنن��د و پایگاه های نظامی 
آمری��کا در ای��ن بخش از خاک س��وریه که تحت 

اشغال ایاالت متحده است ساخته شده است.
سوریه در شرایط کنونی ظرفیت زیادی برای 
تجزیه دارد، وج��ود گروه های معارض و گروه های 
تروریس��تی در این کش��ور باعث ش��ده تا شرایط 
حکومت مرکزی منسجم نباشد، ضمن اینکه دولت 
س��وریه نمی تواند با نیروهای آمریکایی مستقر در 

کردستان این کشور درگیر شود.
تنها نقطه ای که مناطق کردنشین منطقه با دریا 
مرز دارند، کردس��تان س��وریه است، این یک امتیاز 
برای کردستان این کش��ور محسوب می شود و اگر 
قرار بر ایجاد کردستان بزرگ باشد، می تواند برای این 
خطه هم یک امتیاز برای برقراری روابط اقتصادی از 
راه دریا تلقی ش��ود. بدون منطقه کردنشین سوریه، 

کردستان بزرگ محصور خواهد بود.
احتمال اینکه حتی منطقه کردنش��ین سوریه 
زودتر از کردستان عراق اعالم استقالل کند وجود 
دارد، کردس��تان س��وریه برای کرده��ا از اهمیت 

بیشتری برخودار است.
در هر حال، کش��ورهای ایران، ترکیه، عراق و 
س��وریه هیچ گاه تجزیه س��رزمین خود را نخواهند 
پذیرفت و مقاب��ل رفتاره��ای تجزیه طلبانه ای که 
باعث تحریک دیگران هم ش��ود، ایستاده و مقابله 
خواهن��د کرد، برای کش��ورهایی همچون ترکیه و 
ایران و حتی عراق برخورد س��خت کار دش��واری 
نخواهد بود، اما تاکنون این سه کشور با سعه صدر 
و رفت��اری نرم با تصمیم مس��عود بارزانی برخورد 
کرده اند و خواهان حل این موضوع از راه گفت وگو 

و حل اختالفات موجود هستند.
ضمن اینکه تصمی��م بارزانی تنها یک تصمیم 
داخلی یا دوجانبه میان خود و دولت مرکزی عراق 
نیس��ت، بلکه به همه منطقه و چهار کش��وری باز 
می گردد که منطقه کردنشین دارند.)اتاق خبر 24(

بارزانی تهدید به جنگ کرد!

تجزیه کردستان عراق 
راهی که بیراهه است

برای تصدی پس��ت معاونت های اقتصادی 
و سیاس��ی وزارت خارج��ه چن��د گزینه دیپلمـــات

مطرح ش��ده که طی ماه های آینده درباره 
آنها تصمیم گیری خواهد شد.

خبرگزاری تس��نیم چندی پیش در گزارش��ی اختصاصی 
با اش��اره به تغییراتی که در س��اختار وزارت امور خارجه ایجاد 
خواهد ش��د، یادآور ش��ده بود که این تح��والت به منظور آنچه 

"چابک سازی وزارت امور خارجه" نامیده شده، دنبال می شود.
در این گ��زارش آمده بود که معاونت ه��ای اروپا و آمریکا، 
عربی و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه حذف شده و ارتباط مستقیم 
وزیر با مدیران کل خواهد بود و معاونت سیاسی )که در چارت 
وزارت امور خارجه اضافه خواهد ش��د( نیز وظیفه هماهنگی در 

این خصوص را به عهده خواهد داشت.
این گزارش پس از چندی از سوی محمدجواد ظریف وزیر 

خارجه کشورمان در جلسه معرفی و رای اعتماد به وزیر خارجه 
در مجلس مورد تایید قرار گرفت.

گزینه های معاونت سیاسی و اقتصادی
درخص��وص معاونت های سیاس��ی و دیپلماس��ی اقتصادی 

گزینه هایی مطرح شده است.
گزین��ه جدی برای معاونت سیاس��ی س��یدعباس عراقچی 
مع��اون کنونی امور حقوق��ی و بین الملل��ی وزارت امور خارجه 

است که پرونده برجام به نوعی در دست اوست.
همچنین درباره معاونت دیپلماس��ی اقتص��ادی دو گزینه 

مدنظر قرار گرفته و با آنها صحبت هایی نیز شده است.
علی ماجدی سفیر ایران در آلمان به عنوان یکی از گزینه ها 

مد نظر است. وی سمت های زیادی در حوزه اقتصادی و سیاسی 
داشته که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود:

"مس��ئول بانکداری اس��المی در بانک مرکزی ایران، عضو 
هیأت مدیره ش��رکت مخابرات ایران، مش��اور اقتصادی نخست 
وزی��ر، معاون کل وزارت امور اقتص��ادی و دارایی، کاردار ایران 
در امارات، س��فیر ایران در برزیل، مدیر کل کشورهای مشترک 
المناف��ع وزارت امور خارجه، معاون وزیر نفت، س��فیر ایران در 
ژاپن، مع��اون اقتصادی وزیر امور خارجه و معاون وزیر نفت در 
ام��ور بین المللی و بازرگانی." نگاهی به کارنامه ش��غلی ماجدی 
نشان می دهد که وی فردی اقتصادی در حوزه بین الملل بوده و 

برای تصدی این پست می تواند گزینه مناسبی باشد.
غالمرضا انصاری س��فیر ای��ران در هند نیز به عنوان گزینه 

دیگری مطرح است.
مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه، مشاور اقتصادی 
وزیر امور خارج��ه، مدیرکل همکاری های اقتصادی وزارت امور 
خارجه، س��فیر ایران در روس��یه، مدیرکل آس��یا و اقیانوسیه، 
مدیرکل کنس��ولی وزارت امور خارجه، س��فیر ایران در لندن و 
رئیس اداره اروپای غربی وزارت امور خارجه برخی س��مت های 

انصاری در طول دوره خدمت خود در وزارت خارجه است.
محمد خزائی س��فیر و نماینده دائم سابق ایران در سازمان 

ملل متحد نیز یکی از گزینه های معاونت اقتصادی است.
وی دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه گیالن و کارشناسی 
ارشد از دانشگاه جرج میسون آمریکا است. خزاعی همچنین در 
دوره حضور علی طیب نیا در وزارت اقتصاد و دارایی به س��مت 
معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های 

فنی و اقتصادی ایران منصوب شده بود.

گزینه های احتمالی معاونت سیاسی و اقتصادی وزارت خارجه چه کسانی هستند؟


