احتمال پناهندگي
رهبر کاتالونيا

» بخش ديپلماتيک :کاتالونيا همچنان به يکي از اصلي ترين کانونهاي
خبري در جهان تبديل شده است .هم اکنون دولت مرکزي اسپانيا کنترل اين
ايالت را بر عهده دارد و قرار است در آن انتخابات زودهنگام برگزار شود.
وکيل کارلس پيگدمونت ،رهبر سابق کاتالونيا اعالم کرد که وي به بلژيک
سفر کرده است .پاول بکارت ،به موضوع احتمال درخواست پناهندگي
پيگدمونت اشارهاي نکرد.اين خبر درحالي منتشر شده که دادستاني اسپانيا
اتهامات شورش و آشوب را عليه وي و ديگر مقامات سابق کاتالونيا مطرح
کرد.درصورت اثبات اتهامات ،احتمال صدور حکم تا  30سال زندان براي
پيگدمونت وجود دارد.

ديپلماتيك

دولت مرکزي اسپانيا کنترل مستقيم کاتالونيا را بر عهده گرفت و افرادي را
جايگزين مقامات اخراج شده کاتالونيا کرد.وکيل بلژيکي پيگدمونت گفته که
موکل وي درحال حاضر در بروکسل ،پايتخت بلژيک حضور دارد .وي گفت:
درصورتيکه به من نياز داشته باشد وکيل او هستم .درحال حاضر مشغول
آماده کردن هيچ پروندهاي براي او نيستم.تئو فرانکلين ،وزير مهاجرت بلژيک
در اوايل هفته اخير گفته بود که درخواست پناهندگي غيرواقعي نبوده اما
از سوي ديگر چارلز ميشل ،نخستوزير بلژيک بعدا گفت که اين مسئله به
راستي در دستور کار قرار نداشته است.رسانههاي اسپانيايي گزارش دادند
که پيگدمونت در بروکسل با مقامات فنالندي ديدار کرده است.

نگاه ديپلماتيك »

آخرين ميخ بر تابوت جدايي طلبي
در کردستان عراق

»
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ترامپ و ايجاد شکاف در برجام
»

نويسندگان :پير آلونسو ،مليسا خلجيان،
پيتر ايسر
ترجمهآقايمحمدرضاموالئيعضوهيئت
علمي دانشگاه محقق اردبيلي
روزنامه ليبراسيون 13 ،اکتبر 2017
رئيس جمهور آمريکا روز جمعه گذشته با عدم
تائيد پايبندي ايران به توافق هسته اي ،که در
سال  2015مورد توافق تروئيکاي اروپايي روسيه،
چين و دولت اياالت متحده قرار گرفته بود ،اين
موافقت نامه بين المللي را در دچار تزلزل کرد.
کنگره آمريکا در مورد پايبندي به برجام يا خروج
از آن ،چه تصميمي خواهد گرفت؟
دونالد ترامپ جمعه شب( 13اکتبر) در جريان
اعالم استراتژي جديد خود عليه جمهوري اسالمي،
حکومت ايران را " رژيمي متعصب ،سرکش و افراطي"
خواند و دوبار اين جمله را تکرار کرد:
"ما هرچقدر تهديدات ايران را ناديده بگيريم،
خطرات اين کشور افزايش پيدا مي کند".
ترامپ ،همانگونه که انتظار مي رفت ،توافق هستهاي
ايران را که در ژوئيه  2015مورد پذيرش بينالمللي
قرار گرفته بود ،به شکلي فراتر از انتقاداتي که
در دوران مبارزات انتخاباتي و حتي در دوران
رياست جمهوري مطرح کرده بود ،مورد تهاجم
قرار داد .رئيس جمهور آمريکا بر اساس قانوني
که او را موظف مي کند تا در مورد پايبندي ايران
به توافق هسته اي و مطابقت آن با منافع ملي
اياالت متحده ،در هر  90روز ،به کنگره گزارش
دهد ،در سخنراني جمعه شب خود پايبندي ايران
به برجام را تاييد نکرد.
مفاد توافق هسته اي با ايران
هدف توافق نامه هسته اي ايران که در ژوئيه
 2015به امضاي اين کشور و اياالت متحده،
روسيه ،چين ،فرانسه ،انگليس و آلمان رسيد،
جلوگيري از دستيابي جمهوري اسالمي به
سالحهاي هستهاي است .ايران بر اساس توافق نامه
متعهد است تا غني سازي اورانيوم خود
را از خلوص  20درصد (که قابل کاربرد در
مسائل نظامي است) به سطح  3درصد (که
براي استفاده هاي غير نظامي ،کافي است)
کاهش دهد و ذخاير اورانيوم غني شده و آب
سنگين خود را منهدم کند .در مقابل ،کشورهاي
امضاکننده توافق ،متعهد شده اند تحريم هايي
که اقتصاد ايران را فلج مي کند ،لغو کنند .در
حال حاضر تهران در مقايسه با نيمه اول سال
جاري ميالدي ،اجازه يافته تا تمام نفت استخراج
شده بر اساس ظرفيت توليدي خود را صادر کند.
بر اساس اين توافق ،ايران مي تواند نيروگاههاي
هستهاي خود را ،به شرط موافقت با بازرسيهاي
غير منتظره آژانس بين المللي انرژي اتمي  ،براي
حصول اطمينان از رعايت تعهدات ايران در اين
زمينه ،حفظ کند.
نتايج برجام براي طرفين توافق
اين موافقتنامه بين المللي ،زمينه ساز پايان
يک دهه تنش بين المللي شده و فعاليت هاي
هسته اي ايران را خنثي و از افزايش مخاطرات
در خاورميانه جلوگيري کرده است .اين توافق
همچنين به ايران اجازه داد تا به اقتصاد جهاني
باز گردد .سرمايهگذاريهاي خارجي از ابتداي سال
 2016در ايران به سرعت افزايش يافته است ،به
خصوص سرمايه گذاري هايي که توسط فرانسه

با شرکتهاي توتال ،پژو و رنو صورت پذيرفته
است .فروش کاالهاي ايراني به کشورهاي عضو
اتحاديه اروپا در سال  2016نسبت به سال 2015
پنج برابر افزايش داشته و به رقم  5/5ميليارد يورو
رسيده است .صادرات به ايران نيز به ميزان کمتري
افزايش يافته است .تييري کويل ،پژوهشگر موسسه
روابط استراتژيک بين المللي و متخصص در امور
ايران ،معتقد است:
کشورهاي اروپايي به نخستين وارد کنندگان
کاالهاي ايراني تبديل شده اند .منافع اقتصادي
اروپا در ايران ،منافع بلند مدت است و بازار ايران
با هشتاد ميليون نفر جمعيت ،براي اقتصادهاي
اروپايي ،بازار ارزشمندي است و آمريکايي ها
در اين بازار بزرگ غايب هستند .ايران کشوري
ثروتمند و شريک اقتصادي قابل اعتمادي است
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از گروه هايي مانند حزب اهلل در لبنان ،حماس در
فلسطين و شبه نظاميان شيعه در سوريه ،حکومت
ايران حامي تروريسم و به وجود آورنده خشونت،
قاچاق و هرج و مرج در خاورميانه مي داند.
اگر امروز در دولت ترامپ در خصوص موضوع
ايران ،آرامش نسبي مشاهده مي شود اين به خاطر
نتايج همه فعاليت هايي است که باراک اوباما،
آنها را آغاز کرد .توافق هسته اي با ايران يکي از
موفقيت هاي بزرگ ديپلماتيک رئيس جمهور
سابق آمريکا است که دونالد ترامپ در جريان
مبارزات انتخاباتي در  ،2016وعده داد که آن را
لغو خواهد کرد .با توجه به استراتژي ترامپ بر
اساس سياست " لزوم برتري آمريکا" ،توافق با
ايران ،منافع ملي آمريکا را دچار تهديد کرده است
چرا که بر اساس اين توافق واردات از ايران ،به

هر چند کارشناسان آژانس انرژي اتمي ،پايبندي اي ران به تعهدات
خود را تائيد نموده اند ،با اين حال ،ت رامپ معتقد اس�ت اي ران "روح
توافقنامه" را نقض کرده اس�ت.در وضعيت فعلي ،اگر کنگره آمريکا
تصميم به اعمال تح ريم هاي جديد کند ،هيچ يک از کشورهاي امضا
کننده برجام ،ملزم به رعايت آن نخواهند بود.

که هرگز مشکالت پرداختي ندارد.
کرنليا ارنست ،نماينده آلمان در پارلمان اروپايي
و معاون رئيس هيئت نمايندگي روابط با ايران
در پارلمان اروپا ،از توسعه روابط با جمهوري
اسالمي استقبال مي کند و معتقد است که
گسترش اين روابط مي تواند زمينه ساز ثبات
در خاورميانه باشد.
چرا دونالد ترامپ مخالف برجام است؟
هر چند کارشناسان آژانس انرژي اتمي ،پايبندي
ايران به تعهدات خود را تائيد نموده اند ،با اين
حال ،ترامپ معتقد است ايران "روح توافقنامه"
را نقض کرده است .او با اشاره به حمايت تهران

ويژه نفت ،به طور پيوسته افزايش يافته است در
حالي که صادرات اياالت متحده در حال رکود
است .تريستان کوته ،متخصص مشاوره استراتژيک
و کارشناس امور ايران معتقد است:
البي نفتي در کنار البي اسرائيلي ،بازيگر اصلي
ضدايراني در اياالت متحده است که براي افزايش
توليد داخلي نفت شرکت شل فعاليت مي کند.
بنيامين نتانياهو ،نخست وزير اسرائيل ،روز جمعه
بالفاصله بعد از سخنراني ترامپ ،به "تصميم
شجاعانه" او تبريک گفت .تصميم ترامپ ،اياالت
متحده را در مسير تنش جاري ميان دو قدرت
منطقه اي در خاورميانه ،ايران و عربستان ،قرار

مي دهد .ترامپ در جريان ديدار رسمي در پايان
ماه مي از عربستان ،حمايت خود از رياض را اعالم
نمود .او در پايتخت عربستان اعالم کرد:
تا زماني که رژيم ايران خود را به عنوان يک همراه
در برقراري صلح نشان ندهد ،همه دولت ها بايد براي
منزوي کردن ايران ،با يکديگر همکاري کنند.
آيا دونالد ترامپ خواهد توانست برجام را
لغو کند؟
رئيس جمهور بايد به طور منظم طي گزارش به
کنگره ،اطمينان دهد که تهران پايبند توافقنامه
بوده است .دونالد ترامپ از زمان انتخاب به رياست
جمهوري ،دو بار پاي بندي ايران به توافق نامه را
تائيد کرده بود ولي روز جمعه با عدم تائيد پايبندي
ايران ،شکافي را در برجام ايجاد نمود .اما رئيس
جمهور آمريکا ،تصميم گيرنده نهايي نيست و اين
موضوع به کنگره اي که اعضاي آن در مورد موضوع
برجام دچاراختالف شده اند ،ارجاع مي شود تا در
مهلتي  60روزه در مورد آن تصميم بگيرند.
يکي ديگر از اقداماتي که جامعه بين المللي،
به خصوص فرانسه را نگران کرده ،تصميم کاخ
سفيد به قرار دادن سپاه پاسداران ايران در ليست
گروههاي تروريستي است .البته بعضي از اعضاي
سپاه و برخي از موسسات وابسته به آن قبال
شامل اين تصميم شده اند اما در مورد مجموعه
سپاه پاسداران به عنوان يک نهاد ،هنوز اقدامي
نشده است .ترامپ در سخنراني روز جمعه خود،
به تصميم به برقراري "تحريم هاي سخت" جديد
عليه نيروي نظامي ايدئولوژيک حکومت ايران
اشاره نمود .سخنگوي وزارت امور خارجه ايران،
اعالم کرد که اگر ترامپ سپاه پاسداران ايران را
مورد تحريم قرار دهد ،واکنش ايران ،محکم،
روشن و شديد خواهد بود .در همين حال ژنرال
محمد علي جعفري ،فرمانده سپاه پاسداران
ايران ،هشدار داده است که اگر اياالت متحده
تحريمهاي جديدي را به اجرا درآورد ،بايد پايگاه هاي

نظامي خود را به مناطقي با فاصله بيش از 2000
کيلومتري که در معرض موشک هاي ايران قرار
دارد ،انتقال دهد.
عدم تائيد پايبندي ايران به توافق نامه ،چه
نتايجي در پي خواهد داشت؟
در وضعيت فعلي ،اگر کنگره آمريکا تصميم به اعمال
تحريم هاي جديد کند ،هيچ يک از کشورهاي
امضا کننده برجام ،ملزم به رعايت آن نخواهند
بود .مقامات ايراني ،يک استدالل حقوقي در اين
زمينه مطرح کرده اند .غالمعلي خوشرو ،سفير
جمهوري اسالمي در سازمان ملل ،در مقاله اي در
روزنامه نيويورک تايمز نوشت" :آنچه رئيس جمهور
و کنگره آمريکا تصميم مي گيرند ،در نهايت يک
مسئله داخلي است ".ايجاد ترديد در پايبندي به
تعهدات ذکر شده در برجام در مقابل ايران ،براي
به حداقل رساندن نگراني ها از اقدامات تهران و
به خاطر ترس از تبديل توافق نامه به تهديد انجام
مي شود .حسن روحاني ،رئيس جمهور ايران ،که
در اوايل اولين انتخاب خود در سال  2013در
مورد رسيدن به يک توافق و تأثير لغو تحريم ها
بر اقتصاد ايران ،تاکيد کرده بود ،با اين شکاف ايجاد
شده در برجام ،دچار مشکل مي شود .تييري کويل
پژوهشگر موسسه روابط استراتژيک بين المللي و
متخصص امور ايران معتقد است ايجاد شکاف در
برجام فرصتي طاليي براي محافظه کاران ايراني،
که در طي سال هاي گذشته مخالف چنين توافقي
بودند و در صدد نشان دادن عدم نياز ايران به
آمريکا بر آمده بودند ،به وجود خواهد آورد .اين
وضعيت دولت روحاني را بيشتر تضعيف خواهد
کرد؛ زيرا روند بهبود اوضاع اقتصادي به کمتر از
سطح مورد انتظار خواهد رسيد .وعده هاي آقاي
روحاني در رقابت هاي انتخاباتي براي ايجاد فضاي
باز و آزاديهاي سياسي ،هيچ گونه تاثيري را در پي
نخواهد داشت و تالش هاي حاميان اصالحطلبش
را خنثي خواهد نمود.

بازي مشترک آمريکا و اروپا در قبال برجام
حسين ياري
قرار است به زودي کنگره آمريکا
در قالب طرح مشترکي که از سوي دو
سناتور افراطي يعني تام کاتن و باب کورکر
و با مشورت کاخ سفيد آماده شده است،
نظر خود را در خصوص توافق هسته اي
اعالم کند .مطابق گزارشهاي موجود،
اين طرح ترجماني گويا از خواسته هاي
دونالد ترامپ در قبال برجام است .در
طرح کاتن – کورکر موضوعاتي مانند
دائمي شدن محدوديتهاي زماني برنامه
هستهاي ايران ( ابطال بندهاي موسوم به
آفتاب تابان) ،دسترسي به اماکن نظامي
ايران به بهانه راستي آزمايي فعاليتهاي
هستهاي ،اعمال محدوديتهاي موشکي
عليه ايران و  ....گنجانده شده است .بديهي
است که تحقق هر يک از اين موارد و
حتي ابالغ آنها از سوي دولت آمريکا ،به
مثابه نقض صريح توافق هسته اي و خروج
واشنگتن از برجام محسوب مي شود .با
اين حال ،کاخ سفيد و تروئيکاي اروپايي
بازي رسانه اي و رواني مشترکي را در اين
خصوص آغاز کرده اند! اين بازي رواني،

»

ايجاد دوگانه اي کاذب به نام " ابطال
برجام" و " تغيير برجام " است.
واقعيت امر اين است که دونالد ترامپ در
سخنراني اخير خود عليه برجام ،کنگره و
تروئيکاي اروپايي را در دوراهي " ابطال
برجام" و " تغيير برجام" قرار داد .حتي
ترامپ کنگره و اروپا را تهديد کرد که اگر
اقداما الزم براي اصالح برجام ( مطابق
خواسته هاي آمريکا) را صورت ندهند ،به
صورت يکجانبه توافق هسته اي با ايران
را لغو خواهد کرد .پس از سخنراني ترامپ،
برخي مقامات آمريکايي از مذاکره مجدد
بر سر برجام و ايجاد اصالحيه در آن خبر
دادند! برخي ديگر از مقامات آمريکايي
و اروپايي نيز تاکيد کردند که با توجه
به عدم اصالح پذيري توافق هسته اي،
مي توان اصالحات الزم را در قالب يک
"الحاقيه" يا "مکمل" به توافق هسته اي
ضميمه کرد! در اين ميان برخي مقامات
آمريکايي مانند رکس تيلرسون وزير امور
خارجه آمريکا نيز از انعقاد توافق ثانويه در
اين خصوص استقبال کردند! وجه مشترک
همه اين مواضع ،تالش براي تغيير برجام

و تبديل کردن آن به توافقي بي خاصيت
و پرهزينه براي ايران است.
بوريس جانسون وزير امور خارجه انگليس
و زيگمار گابريل وزير امور خارجه آلمان نيز
به همراه مقامات فرانسوي ،سعي کردند در
مرزبندي "ابطال برجام" و " تغيير برجام"
کمک کار دونالد ترامپ باشند .مقامات کاخ
اليزه در اين خصوص اعالم کردند که ميتوان
بر سر موضوعاتي مانند توان موشکي ايران
و تمديد محدوديتهاي زماني ايران که در
بند غروب آفتاب گنجانده شده است با
تهران بار ديگر وارد مذاکره شد .وزير امور
خارجه انگليس نيز در اظهاراتي که نشان
از بازي مستقيم لندن در زمين واشنگتن
داشت ،اعالم کرد که کنگره آمريکا درصدد
ابطال توافق هسته اي نيست ،بلکه تنها
خواستار اصالح آن است!
واقعيت امر اين است که کمترين تفاوتي
ميان ابطال توافق هسته اي و تغيير يا
اصالح آن وجود ندارد .دوراهي و دوگانه
ساختگي اياالت متحده آمريکا و تروئيکاي
اروپايي درا ين خصوص اساسا نبايد مورد
توجه قرار گيرد .آمريکا و متحدان اروپايي

آن سعي دارند با مانور روي واژگان حقوقي
و عبارات دوپهلو ،اصل موضوع تغيير
توافق هستهاي به سود منافع واشنگتن
را الپوشاني نمايند .اين در حالياست
که اعمال هر گونه تغييري در توافق
هسته اي ( در هر بند و هر ماده اي)
به معناي ابطال برجام و خروج طرف
مقابل از توافق هسته اي قلمداد مي شود.
اين موضع صريح ،بايد از سوي دستگاه

ديپلماسي و مجلس شوراي اسالمي به
صورت مشخص تبيين گرديده و به طرف
مقابل گوشزد شود.
بدون شک طي هفته هاي آينده و با
تصويب احتمالي طرح "کاتن – کورکر"
در سناي آمريکا ،شاهد اعمال فشارهاي
تازه اي از سوي آمريکا و متحدان اروپايي
آن به تهران بر سر پذيرش اصالح برجام
( در مقابل ابطال برجام!) خواهيم بود.

بدون شک اين دو راهي اساسا اصالت و
موضوعيتي براي جمهوري اسالمي ايران
ندارد .هم اکنون اياالت متحده آمريکا و
تروئيکاي اروپايي بايد ميان حفظ توافق
هسته اي به صورت موجود (بدون اعمال
کمترين تغييري در آن ) و خروج از برجام
يک گزينه را انتخاب کنند.در اين معادله،
گزينه سومي به نام اصالح برجام عمال
براي ايران وجود خارجي ندارد....

(قسمت دوم)
		
» فرهاد مهدوي
 - 4دولت عراق نيز در مقابله با اين بحران ،شرايطي مانند مقابله
با داعش را داشت؛ در حالي که در نگاه اوليه انتظار مي رفت
درگيريهاي طايفه اي در ميان مسئوالن با عث تنزل استراتژيک
اين موضوع شود ،اما مسئوالن عراقي اعم از شيعه ،سني و ُکرد
مواضعي را اتخاذ کردند که در تاريخ عراق جديد سابقه نداشته
است .از جمله مواضع رئيس جمهور ،فواد معصوم رئيس جمهور
ُکرد عراق که اولين مخالف طرح تجزيه بود .وي ضمن تقبيح امر
همه پرسي خواهان رفتار بر اساس قانون اساسي شد .رفتارها ذيل
دولت عراق در اين زمينه نيز باعث عقب نشيني بارزاني شد:
 .4.1تاکيد همه مسئوالن بر مشارکت در امور بر اساس قانون
اساسي در چارچوب کشوري واحد؛
.4.2اعمال قدرت دولت فدرال در تمام مناطق عراق؛
 .4.3حفظ اتحاد نيروهاي نظامي عرب ،کرد يا شيعه و سني در
مقابله با اين توطئه؛ زيرا بسياري از فرماندهان نظامي عراق کرد
يا سني هستند.
 .4.4ورود با اقتدار نيروهاي پليس فدرال به کرکوک؛
.4.5همگرايي رسانه اي در عراق براي دفاع از تماميت ارضي و عدم
اجازه عرض اندام به حاميان تجزيه عراق و عمليات رواني موفق
عليه نيروهاي حامي تجزيه ،اثر اين فعاليت رسانه اي به گونه اي
بود که پيشمرگه هاي ُکرد يک روز قبل از رسيدن ارتش عراق
به کرکوک آنجا را ترک کرده بودند.
 .4.6راي دادگاه عالي عراق به عدم برگزاري همهپرسي و ابطال
آن و همچنين مخالفت پارلمان با اين همه پرسي؛
 .4.7مخالفت قاطع با هرگونه مذاکره و گفتگو در مورد نتايج
همه پرسي؛
 .4.8درخواست رسمي از ايران و ترکيه براي بستن مرزها و راههاي
هوايي و زميني و ممانعت از صدور نفت؛
 .4.9بيداري مردم عراق نسبت به توطئه صهيونيسم و موضعگيري
عليه آن؛
 .4.10حرکت همزمان دولت در جنگ عليه تکفير و تجزيه به
گونه اي که همزمان در دو جبهه به پيروزي رسيد.
 .4.11دولت عراق در برخورد با اين تهديد سرزميني حتي از دولتهاي
اروپايي بهتر و مدني تر عمل کرد و در حالي که دولت اسپانيا با
خونريزي کاتالونيا درصدد جلوگيري از همه پرسي بود که موفق نشده
است ،دولت عراق بدون خونريزي به اين مسئله پايان داد.
 - 5ترکيه از آنجايي که اين همهپرسي را تهديدي مستقيم عليه
امنيت ملي خود مي دانست ،همراهي بيشتري با دولتهاي عراق و
ايران داشت و از رفتارهاي دوگانه پرهيز کرد و در صدد بود صداقت
خود را به دولت هاي ايران و عراق نشان دهد .اقدامات ترکيه در
مقابله با همه پرسي غيرقانوني اقليم کردستان ،به صورتهاي
ذيل انجام گرفت:
 .5.1رايزني نظامي با ايران و سفر عالي ترين مقام سياسي به
تهران؛
 .5.2بستن خط هوايي کردستان عراق؛
 .5.3حمله نظامي به گروهک هاي تروريست در مرزهاي
ترکيه؛
 .5.4رعايت حسن همجواري با دولت عراق نشان داد که امنيت
کشورهاي منطقه به هم گره خورده است و فعاليت هاي ايذايي

نه تنها دستاوردي در بلند مدت ندارد ،بلکه منشأ آسيب هاي
امنيتي نيز خواهد شد.
 .5.5اين خطر باعث شده است که ترکيه از حمالت نظامي عراق
عليه داعش حمايت بيشتري به عمل آورد.
 .5.6ترکيه مجازات هاي اقتصادي و سياسي با جدايي طلبان ُکرد
را در دستور خود قرار خواهد داد.
نتيجه گيري

همه پرسي و اعالم استقالل نارس اقليم کردستان يکي از لحظات
تاريخي براي مردم و دولت عراق بود و همين پديده خطرناک ميتواند
به عنوان يک عبرت تاريخي مورد مطالعه قرار بگيرد و جامعه عراق
و حتي همسايگان را از تهديد هاي آتي مصون سازد.
وضعيت کردستان عراق در سال هاي آينده با کردستان قبل از همه
پرسي تفاوت هاي آشکاري دارد .از اين پس نگاه مردم و مسئولين
عراقي به کردستان عراق تفاوت محسوسي با گذشته دارد؛ زيرا
روند به سمتي مي رود که زمينه هاي حرکات تجزيهطلبي در
عراق را از بين مي برد .به نظر مي رسد دولت و حاکميت مرکزي
عراق اقداماتي را در پيش خواهند گرفت که زمينه هاي تجزيه
طلبي در عراق کامال از بين برود .برخي از اين اقدامات مي تواند
موارد ذيل باشد:
 .1دولت عراق به تصحيح اشتباهات گذشته اقدام خواهد کرد؛
اگر چه در گذشته دولت به خاطر حفظ برخي مصلحت ها،
کوتاهي ها و فهم هاي ناقص در مورد کردستان رفتارهايي را
داشته است ،با توجه به اين که اکنون خطر احساس شده است،
نسبت به رفتار گذشته بازنگري صورت گرفته و رفتارها و نگاه ها
اصالح خواهد شد.
 .2از نظر دولت عراق ،برخي از احزاب کردي که بدون توجه به
قانون اساسي عراق و شرايط بحراني اين اقدام خطرناک را انجام
داده اند در آينده عراق نقشي عهده دار نخواهند بود و به گونه
ديگري با آنها رفتار خواهد شد.
 .3از نگاه کشورهاي همسايه هرگونه تعامل و رفت و آمد کاال
و خدمات به عراق تحت نظر دولت عراق قرار خواهد گرفت و
کشورهاي همسايه ضمن حفظ تماميت ارضي عراق در اين زمينه
با عراق همراه خواهند شد.
 .4دولت عراق درصدد است تا برخي از نيروها و فرماندهان پيشمرگه
که از دولت عراق حقوق دريافت مي کردند و اکنون به کشور خيانت
کرده و در برنامه رژيم صهيونيستي قرار گرفته و به دنبال فروپاشي
عراق متحد بوده اند را مورد تعقيب قرار دهد.
 .5صادرات نفت کرکوک ،فرودگاه ها و کليه اماکن دولتي تحت
نظر مستقيم دولت قرار خواهد گرفت و نفوذ احزاب کردي در
اين منابع ملي کاهش خواهد يافت.
 .6مردم کردستان عراق نيز پس از اين نمي توانند زندگي خود
را به کساني بسپارند که به خاطر وابستگي به رژيم صهيونيستي
آينده آنها را با خطر مواجهه مي کنند.

