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گزارش اول

سوژه

اين چند روز برجامي
 20دی
مسکو

آمريکا براساس معيارها و شاخصهايي استوار
است و تا حدي براساس تجربيات گذشته ميشود
آن را پيشبيني کرد ،علي االصول عدم تمديد
تعليق تحريمها هزينه بيشتري نسبتبه تمديد
آن خواهد داشت زيرا اعتبار آمريکا در سطح جهاني
براي تاثيرگذاري پايين ميآيد براي همين فايده
خاصي براي آمريکا ندارد.
فکر ميکنيد به صورت کلي اين عدم
پيشبينيپذيري بر روابط خارجي آمريکا آسيب
نميزند و منجر به اتخاذ تصميمات با محاسبات
غلط از طرف ديگران نميشود؟

محمد جواد ظریف،
وزیر خارجه ایران:
يکي از اعضاي برجام
سياستهاي مخربي را در
پيش گرفته است
سرگی الوروف  ،وزیر
خارجه روسیه :از ادامه
اجراي برجام قويا حمايت
ميکنیم
ظریف در توئیتر:
ادامه اجرای برجام
مستلزم پايندي کامل
اياالتمتحده آمريکا
خواهد بود

 21دی
بروکسل
فدریکا موگرینی ،مسئول
سیاست خارجی اروپا:
اروپا درباره لزوم اجراي
توافقنامه هستهاي توافق
نظر دارد
بوریس جانسون ،وزیر
خارجه انگلیس :مردم
ايران هم بايد منافع
اقتصادي حاصل از برجام
را ببينند
ژان لودريان ،وزيرخارجه
فرانسه :ما از آمريکا
ميخواهيم تا تعليق
تحريمهاي ايران را تمديد
کند
زيگمار گابريل ،وزيرخارجه
آلمان :آمريکا برجام را از
موضوعات ديگر جدا کند.
ظریف :جمعبندی
نشست بروکسل؛ مردم
ايران حق دارند از تمام
منافع آن بهرهمند شوند

آينده برجام در گفتوگوي «وقايعاتفاقيه»
با يوسف مواليي:

آمريکاييها
خلقالساعه
تصميمينميگيرند

هر سهماه يکبار
محمدجمالي
سرنوشت برجام در
خبرنگار گروه سیاسی
دستان ریيسجمهور
اياالتمتحده قرار ميگيرد و ديپلماتهاي
عاليرتبه ايراني نيز براي اثرگذاري بر قلم امضاي
ترامپ بار سفر ميبندند تا يکي از مهمترين
سندهاي ديپلماتيک بعد از جنگ دوم جهاني را از
خطر فروپاشي نجات دهند .حاال اگرچه ترامپ
احتماال بار ديگر تعليق تحريمهاي هستهاي ايران
را تمديد میکند اما سرنوشت برجام بهحالت
تعليق درآمده است .اگرچه هنوز براي اظهارنظر
دقيق ،قدري زود است اما براي فهم بهتر رفتار
ترامپ گفتوگويي داشتيم با يوسف مواليي
استاد روابط بينالملل و عضو هیاتعلمي دانشگاه
تهران.

آنچه مربوط به سيستم ديپلماسي و نظام
آمريکاست ،تا حدي ميدانند که چه تصميمي
اتخاذ خواهد شد ،آنها در حقيقت خلقالساعه
ي ميکنند و در
تصميمي نميگيرند .فرآيندي را ط 
گذشته ديديد ترامپ اين پرونده را موکول به کنگره
کرد و اگر ميخواست بدون رعايت اين شاخصها
تصميمگيري کند اين کار را نميکرد ،براي
همين ،االن هم در چارچوب سياستهاي کالن
اياالتمتحده آمريکا و افراد و نهادهاي تاثيرگذار است
که ترامپ تصميم نهايي را اتخاذ کند و از شواهد
بهنظر ميرسيد که اين تمديد صورت خواهد گرفت
يعني آمريکا نه خارج ميشود نه فعال برجام را با
خطر جدي مواجه ميکند و اين روند همينطور
ادامه خواهد داشت.
با توجه به مواضعي که آمريکاييها اتخاذ
کردهاند و گفتهاند که تحريمهاي جديدي
ميخواهند اعمال کنند ،فکر ميکنيد اين مواضع
چه اثري بر اجراي برجام خواهد داشت؟

بههرحال اين اتفاقها مهندسي ميشود و مرز
مشخصي دارد ،ممکن است که از مسير ديگري
هدف را دنبال کنند زيرا از يک نقطه به نقطه ديگر
رفتن تنها يک مسير ندارد اما يکي پرهزينه و ديگري
کمهزينه است ،آمريکا براي رسيدن به مقصد
خود در اعمالفشار به ايران مسيرهاي ديگري دارد
بنابراين نيازي به ازبينبردن برجام ندارد حال اينکه
ايران در مقابل چه تصميمي خواهد گرفت بايد
ببينيم چقدر بر اقتصاد ما اثرگذار است و مسئوالن
چطور بازخورد ميبينند ولي درحالحاضر ،باتوجه
به اينکه اتحاديه اروپا هم اعالم کرده است که ايران
بايد نصيبي از اجراي برجام ببرد بهنظر ميرسد
اروپاييها در اينکه تحريمهايي که در چارچوب
برجام معلق شده است به همين صورت باقي
بماند و راهي براي ورود به بازار ايران داشته باشند
اتفاقنظر دارند ،نکته ديگر آنکه مسائل مالي جهاني
پيچيده است و اروپاييها مناسبات کالن اقتصادي
با آمريکا دارند مشخص نيست که اين روابط چه
اثري در آينده برجام خواهد داشت و ايران چگونه
ميتواند از مواهب اجراي برجام استفاده کند ،اين
را در آينده بايد ببينيم.
نکته ديگري که وجود دارد اين است که بين
اين بازههاي سهماههاي که ترامپ بايد پايبندي
ايران به تعهدات برجامي را تاييد کند وضعيتي
تعليقي براي برجام بهوجود ميآيد که همه منتظر
نظر او هستند ،فکر نميکنيد اين مقوله فضاي
منفي رواني براي برجام ايجاد ميکند؟

برجام محصول يک شرايط خاص است.
در شرايط خاصي يک موجود حقوق سياسي متولد
شده است و برمبناي حقوق سياسي شناسنامه آن
اينگونه صادر شده است که هر سهماه يکبار بايد
به تاييد ریيسجمهور آمريکا و متحدانش برسد و
اين در گذشته براي ما مشخص بود .ميدانستيم
که برجام سند کاملي نيست که خيال ما را براي
هميشه از همه چيز راحت کند براي همين در آن
مکانيزيمي است که اگر  5+1تعهداتش را اجرا نکند
ايران بتواند به شرايط قبلي برگردد و نميتوان اين
را بهطور کلي برطرف و از آنطرف آمريکا کشوري
است که ميخواهد دستش باز باشد که اگر مايل
بود تصميمات ديگري بگيرد بتواند تصميماتش را
که در چارچوب ايران به تعهداتش پايبند نيست
توجيه کند بههرحال ما به اين مسئله واقف هستيم
و در وضعيت و ظرفيتها و خطرات و مشکالتي که
سند دارد تصميمسازي ميکنيم.

سخنگوی سپاه خبر داد :نقش خانواده صدام در ناآرامیهای اخیر

پرونده خانواده صدام
در گزارش شورايعالي امنيت ملي
تاکنون سه مقام نظامي
سرگهبارسقيان
و سياسي به نقش
سردبیر
خانواده صدام حسين در
ناآراميهاي اخير کشور اشاره کردهاند؛ اولي محسن
رضايي ،دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
بعدي علي احمدي ،رییس کميسيون مشترک
مجمع و آخري سردار رمضان شريف ،سخنگوي
سپاه پاسداران انقالب اسالمي .محسن رضايي از
تشکيل اتاق عملياتي در اربيل خبر داده که مسئوليت
آن با مايکآندريا ،رییس ويژه عمليات سازمان سيا
بود که روي پرونده ايران کار ميکرد .به گفته او در اين
اتاق عمليات ،رییسدفتر پسر صدام و برادرزن صدام
بههمراه نمايندهاي از عربستانسعودي ،بارزانيها و
منافقين حضور داشتند .اقليم کردستان عراق اتهام
واردشده به اربيل را رد و اعالم کرد اربيل هرگز اجازه
نميدهد عامل ايجاد بيثباتي در کشورهاي مجاور
باشد.نچيروانبارزاني،نخستوزيراقليمکردستان
عراق در واکنشي تند ،که ایسنا آنرا منتشر کرده ،اين
اظهارات را «کمدي» خواند .فالح مصطفي ،مسئول
سياست خارجي دولت اقليم کردستان در ديدار
با معاون کنسولگري ايران ،اظهارات رضايي را
«اتهامات بياساس» خواند و گفت اگر او شواهدي در
اثبات ادعايش دارد به اقليم اعالم کند .سخنگوي
رسمي دولت اقليم کردستان عراق هم نقش اربيل
در تجمعهاي اعتراضي در ايران را «جعلي و دور از
حقيقت»خواند.
ت امورخارجه با رد
بهرام قاسمي ،سخنگوي وزار 
اظهارات محسن رضايي درباره نقش بارزانيها
در ناآراميهاي اخير کشور گفت« :بعيد
ميدانم مقامات اقليم کردستان اقدامي
عليه امنیت ملي ايران انجام داده باشند».
او افزودُ « :بعد امنيتي آن برعهده دستگاههاي
اطالعاتي و امنيتي است .بااينحال ،با توجه به
آنکه نچيروان بارزاني اين موضوع را تکذيب
کرد و با توجه به مناسبات ايران و اقليم،
بعيد ميدانم مقامات اقليم و مردم
کرد ،اقدامي عليه امنیت ملي
ايران انجام داده باشند .تکذيب
آقاي بارزاني براي ما اهميت
مهمي دارد» .روابط عمومي
مجمع تشخيص مصلحت
نظام به اين گفتهها واکنش
نشان داد و در پاسخ خود به
موردي اشاره کرد که سخنگوي

ت امورخارجه به نظر «دستگاههاي اطالعاتي
وزار 
و امنيتي» محول کرده بود« :سخنان دبير مجمع
تشخيص مصلحت نظام ناظر به گزارش رسمي
نهادهاي عالي اطالعاتي و امنيتي کشور بوده که در
صحن جلسه مجمع بيان شده و طبيعتا سخنگوي
وزارت امورخارجه از اين گزارش اطالعي نداشته
است» .اين توضيحات عمال اظهارات محسن
رضايي را مستند به گزارش مطرحشده در مجمع
تشخيص کرده است .پس از آن علي احمدي،
رییس کميسيون مشترک مجمع تشخيص
مصلحت نظام در گفتوگو با خبرآنالين همسو
با اظهارات دبير مجمع ،وجود گروه اربيل (بارزاني،
برادرزن صدام ،عربستان و آمريکا و اسراییل) را
تاييد و در جهت تکميل آن گفت« :منابع رسمي
امنيتي گزارشي دادند که در منطقه اقليم کردستان
چنين کانوني وجود داشته است» .گفتههاي سردار
رمضان شريف ،سخنگوي سپاه پاسداران هم به
اطالعاتي اشاره دارد که نشان ميدهد خانواده صدام
جنايتکار و معدوم هم در اين حوادث نقش داشتند».
به نظر ميرسد اين سه کد اطالعاتي ،متکي
به همان گزارشي باشد که در مجمع تشخيص
مصلحت نظام مطرح شده ،چنان که دو عضو اين
مجمع ،نشاني واحدی براي يافتن منشا اعتراضات
دادهاند؛ غالمرضا مصباحيمقدم روز  ۲۰دي آن
را «گزارش دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي»
عنوان کرده که «بيانگر همکاري مشترک ،CIA
موساد ،عربستان ،منافقين
و سلطنتطلبها بود
و براي اين منظور
جلساتي در اربيل

پدر :حسین عبدالمجید

(حدود  ۶ماه پیش از تولد صدام
در سال  ۱۹۳۶ناپدید شد).

وطبان ابراهیم التکریتی
(تولد ،1952 :سرکوبگر قیام
شیعیان در سال  /1991مرگ:
 /2015اعدام)

ابراهیم حسن تکریتی

مادر :صبحه طلفاح المسلط
(فوت در سال 1982
در تکریت)

صدام حسین تکریتی

برزان تکریتی

(متولد  ،1947عضو ارشد حزب (متولد  ،1951رییس
بعث ،در سال  2013به علت استخبارات عراق ،سال
 2007اعدام شد)
بیماری سرطان درگذشت)

دختر دوم :حال

دختر اول :رانا

(تولد ،1971 :در امور مرتبط
(تولد ،1973 :شوهر خود را
که یکی از فعاالن بعث بود به به مردم و سرکشیهای عمومی
نیروهای آمریکایی تسلیم کرد) در عراق فعال بود /ساکن قطر)

پدرزن و دایی :خیراهلل

تولد ،1910 :پدرزن صدام و شهردار اسبق بغداد

کردستان عراق و هرات افغانستان تشکيل داده
بودند» .در همان روز روابط عمومي مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،اظهارات غالمرضا
آقازاده ،ديگر عضو مجمع را منتشر کرد که گفته:
«نماينده نهادهاي امنيتي کشور گزارش مبسوطي
از برگزاري نشست مشترک براي طراحي عمليات
موسوم به «همگرايي نتيجهبخش» ارائه کرد .در
اين گزارش به نقش مشترک دشمنان انقالب
اسالمي ايران ازجمله آمريکا ،اسراییل ،عربستان،
منافقين ،سلطنتطلبها و با حضور افرادي از رژيم
بعث و کردستان عراق اشاره شده بود».
آقازاده حرفي از اربيل عراق به ميان نياورده
اما اشارهاش به افرادي از رژيم بعث و کردستان
عراق ميتواند نشاني همان جا را بدهد اما آنچه
تازگي داشت ،گفتههاي مصباحيمقدم است که به
جلسهاي در هرات افغانستان اشاره کرده است .در
هفته گذشته رسانههاي اصولگرا به نقل از برخي
اخبار منتشرشده در مطبوعات عربي ،سعي داشتند
ثابت کنند اتاق عمليات ناآراميها در هرات و اربيل
بوده است .سايت تابناک ،نزديک به محسن رضايي
هم با اشاره به گفتههاي مصباحيمقدم و آقازاده
در تاييد اظهارات دبير مجمع تشخيص مصلحت
نوشته «حق با سردار بود» و با مشخصشدن منشا
گزارش رضايي نوشته «به داليل امنيتي و به صرف
پاسخگويي به منتقدان ،بيان آن در روزهاي گذشته
صحيح نبود ».محسنرضايي از برادرزن صدام نام
برده« :هاني عبداللطيف طلفاح
التکريتي» که پسردايي و
درعينحال برادرزن صدام
بود؛ رییس نيروهاي امنيتي
و از ثروتمندترين افراد عراق
که سال  ٢٠٠٣نامش جزو  ۵٣نفري
بود که تحت پيگرد نيروهاي آمريکايي
قرار گرفت .اطالعات موثقي درباره او وجود
ندارد و منابع عربي خبرهايي ضدونقيض درباره
زندانيشدن يا فرار او از زندان منتشر کردهاند اما
یک مورد معلوم است که او درحالحاضر آزاد است
و در عراق نيست .اين ابهامات با انتشار گزارش
دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي مرتفع خواهد شد
و فعال بايد از گفتههاي مسئوالن امنيتي و نظامي
رمزخواني کرد که متکي بر چه اطالعاتي پاي خانواده
صدام و اين چهره مرموز را به ميان کشيدهاند؟ يک
همزماني اما قابل تامل است؛  ۹دي :آغاز اعتراضات
در ايران در سالروز اعدام صدام؛ اما آيا اين کافي است؟

اعدام شده در تاریخ
 30دسامبر 2006

پسر سوم :قصی

(تولد ،1966 :طی حمالت
هوایی امریکا در سال
 2003کشته شد)

دایی سوم :فرحان

اطالعات دقیقی از سرنوشت او در
دست نیست

پسر دوم :رغد

همسر :ساجده طلفاح

(متولد  -1958تکریت ،ساکن در قطر،
شایعاتی درباره مرگ او در یکی از
بیمارستانهای این کشور منتشر شده است)

پسر اول :عدی

( ،1968شوهرش به علت (متولد ،۱۹۶۵ :مدیر اصلی روزنامه بابل عراق
و رئیس کمیته المپیک عراق ،طی حمالت
مشارکت در ترور عدی
ناپدید شد ،ساکن در اردن) هوایی امریکا در سال  2003کشته شد)

دایی دوم :عبداللطیف

از نظر شما چرا رفتار ترامپ در مواجهه با
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