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وزیر خارجه اتریش به ایران می آید
وزیر امور خارجه اتریش اعالم کرد که قرار است در ماه سپتامبر به همراه هاینس فیشر رئیس جمهوری این کشور به تهران سفر و با مقامات کشورمان دیدار و گفتگو کند .سباستین کورتز اظهار داشت:
من به همراه رییس جمهوری فدرال که قرار است در ماه سپتامبر به ایران سفر کند ،به تهران می روم .به گزارش مهر ،این سفر پس از آن انجام می گیرد که ایران و قدرت های بزرگ در وین پایتخت
اتریش به توافقی تاریخی برای حل و فصل نهایی موضوع هسته ای ایران دست یافتند .بر این اساس سفر رئیس جمهوری فدرال اتریش به تهران ،اولین سفر یک رئیس کشور غربی به تهران در سالهای
اخیر محسوب می شود .یکی از سخنگویان فیشر با تایید این خبر تاریخ مشخصی را برای انجام این سفر اعالم نکرده اما گفته است که هفته آینده تاریخ دقیق آن مشخص خواهد شد .ریاست جمهوری
در اتریش بیشتر سمتی تشریفاتی است ولی هاینس فیشر بیش از یک سال پیش این دعوت را پذیرفته بود.
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اخبار
دولت آمریکا متن توافق هسته ای با ایران را به کنگره فرستاد

توافق هسته ای مرحله به مرحله اجرایی می شود؛

گام به گام تا اجرای برجام
گروه ایران و جهان -مناقشه هسته ای ایران هفته پیش
سرانجام بعد از قریب به  13سال به پایان رسید .هفته
گذشته ایران و گروه موسوم به  5+1سرانجام پس از 3
هفته مذاکرات متوالی در وین ،بر سر متن برنامه جامع
اقدام مشترک به توافق رسیدند .اما برای اجرایی شدن
این توافق مراحل مختلفی باید طی شود که یکی از آنها
تأیید قوه مقننه کشورهای مذاکره کننده از جمله ایران
است .همچنین شورای نگهبان نیز قرار است در این
رابطه اعالم رأی کند هرچند که با توجه به اعالم نظر
اعضای صاحب رأی نظر مثبت آن مسلم است.
متن  159صفحهای توافق هسته ای که همزمان با اعالم
نتایج مذاکرات منتشر شد ،روند اجرای توافق و همچنین افراد
و نهادهایی که نام آنها از فهرست تحریمها خارج میشود را با
جزئیات تشریح کرده است .طبق این متن ،برجام برای اجرایی
شدن باید از چند فیلتر از جمله شورای امنیت سازمان ملل،
کنگره آمریکا و شورای عالی امنیت ملی ایران بگذرد .اولین
مرحله از این فرآیند هفته آینده با رأیگیری در شورای امنیت
سازمان ملل آغاز میشود.منابع دیپلماتیک گفتهاند قطعنامه به
احتمال فراوان صبح روز دوشنبه به رأی گذاشته میشود تا برجام
و مفاد مصرح در قطعنامه ،به تائید سازمان ملل برسد.درهمین
رابطه سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه اعالم کرده
بود که توافق از زمان اعالم تا زمان اجرای رسمی ،یعنی برداشته
شدن تحریمهای مالی ،اقتصادی و بانکی ،سه مرحله را سپری
میکند.طبق متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) این سه
مرحله شامل روز نهایی شدن ،روز توافق و روز اجرا است.
روز جمع بندی
این روز همان سهشنبه ( )1394/4/23بود که وزیران هفت
کشور با حضور در مقر سازمان ملل در وین رسما اعالم کردند
بر سر متن به توافق رسیدهاند و قصد دارند آن را اجرایی کنند.
در متن برجام در مورد این روز آمده است« :روز نهایی شدن،
تاریخی است که در آن مذاکرات این برجام بین گروه  1+5و
ایران جم ع بندی شده ،و بی درنگ به دنبال آن ،قطعنامهای که
این برجام را تایید میکند به شورای امنیت سازمان ملل برای
تصویب بدون تأخیر تسلیم خواهد شد».آنطور که مقامات طرفین
اعالم کردهاند ،پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که به گفته
یک مقام آمریکایی در آن زمانبندی اجرای تعهدات با جزئیات
مشخص شده و ضمنا جمعبندی مذاکرات را تائید میکند،
ظرف  2تا  3روز آینده ،به دبیرخانه شورا ارائه میشود .مقامات
روس پیش از اعالم توافق ابراز امیدواری کرده بودند که قطعنامه
مربوطه ،تا پایان ماه جاری میالدی (دو هفته دیگر) تصویب شود.
به گزارش فارس در صفحه  153سند (ضمیمه پنجم برجام که
هنوز ترجمه فارسی رسمی آن منتشر نشده) ،در تشریح جزئیات
مرحله نهایی شدن ،آمده است :با پایان مذاکرات بر سر برجام،
 5+1و ایران این برجام را تائید خواهند کرد؛ بالفاصله پس از پایان
مذاکرات ،قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل ،بدون

تأخیر برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میشود؛
اتحادیه اروپا فورا قطعنامه شورای امنیت را تائید میکند؛ایران
و آژانس بینالمللی انرژی اتمی شروع میکنند به ایجاد ساز و
کارهای الزم برای اجرای اقدامات شفافساز ذیل برجام ،تا این
ساز و کارها برای پیادهسازی در روز اجرا ،آماده باشد .هرچند در
متن برجام به این موضوع اشاره نشده ،اما روند بررسی توافق
در نهادهای قانونگذار کشورها نیز در همین مرحله و در فرصت
 3ماههای که به این منظور پیش بینی شده ،صورت میگیرد.
قرار است کنگره آمریکا از یکسو و مجلس شورای اسالمی و
شورای عالی امنیت ملی ایران متن برجام را مورد بررسی قرار
دهند .بررسی توافق در کنگره بر اساس قانون «بازنگری توافق
با ایران  »2015صورت میگیرد .بر اساس این قانون ،کنگره
 60روز فرصت دارد (این فرصت در صورتی که توافق پیش از
 9جوالی حاصل میشد 30 ،روز بود) تا توافق را بررسی کرده
و نهایتا آن را به رأی بگذارد .در صورتی که کنگره توافق را رد
کند ،باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا  12روز تقویمی برای وتوی
توافق زمان خواهد داشت .در صورتی که او توافق را وتو کند،
کنگره باز هم  10روز تقویمی زمان خواهد داشت تا به میزان 2
سوم مجموع کرسیهای سنا و مجلس نمایندگان ،رأی مخالف
با توافق جمعآوری کند که در آن صورت وتوی اوباما و توافق رد
خواهند شد .در ایران هم قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای
هستهای ،که از سوی رئیسجمهور هم به دستگاههای مربوطه
ابالغ شده ،این حق را به نهاد قانونگذار داده است که توافق را
مورد بررسی قرار دهد .در این قانون به دوره زمانی بررسی اشاره
نشده ،اما نمایندگان مجلس شورای اسالمی میگویند این دوره
میتواند در کمتر از سه ماه به پایان برسد .در صورتی که دوره
نظارت و بررسی توافق زودتر از  90روز به پایان برسد ،با رضایت
طرفین برجام ،طرفین میتوانند زودتر وارد مرحله بعدی شوند؛
یعنی «روز توافق».
روز پذیرش()Adoption Day
بر اساس متن برجام مرحله نهایی اعالم توافق زمانی است
که نهادهای قانونگذاری در دو کشور ایران و آمریکا توافق را
تائید کرده باشند .در حقیقت در مرحله اعالم توافق ،طرفین
خود را برای اجرای توافق آماده میکنند .که به نظر می رسد به
مدت یکی دو ماه به طول بیانجامد.در متن برجام در مورد این
مرحله آمده است« :روز توافق ،نود روز پس از تایید این برجام
توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ،یا تاریخ مقدمی که با
رضایت متقابل اعضای برجام تعیین شود خواهد بود که در آن،
این برجام و تعهدات مندرج این برجام از تاثیر برخوردار خواهند
شد .از این روز ،اعضای برجام آغاز به فراهم آوردن ترتیبات و
تمهیدات الزم برای اجرای تعهدات خود وفق برجام خواهند
کرد ».در حقیقت در مرحله اعالم توافق ،طرفین خود را برای
اجرای توافق آماده میکنند .که به نظر می رسد به مدت یکی
دو ماه به طول بیانجامد .بر اساس آنچه که در متن برجام
گفته شده  90روز پس از تائید برجام توسط قطعنامه شورای

به دلیل ترس از شنود مکالمات؛

مقامهای آلمانی از تلفن همراه یکبار مصرف استفاده می کنند
نگرانی مقامات آلمانی از شنود مکالماتشان در کشورهای خارجی سبب
ک بار مصرف شده است .مقامات آلمانی از این
استفاده آنان از موبایلهای ی 
تلفنها در کشورهایی نظیر چین و آمریکا استفاده کرده و پس از بازگشت
ن میبرند.
آنها را از بی 
به گزارش پایگاه خبری دویچه وله ،ترس مقامات آلمانی از شنود مکالمات خود
ک بار مصرف شده
در کشورهای خارجی ،سبب استفاده آنان از تلفنهای همراه ی 
است .سیاستمداران آلمانی از این تلفنها در کشورهایی نظیر چین ،روسیه و آمریکا
استفاده کرده و پس از بازگشت آنها را نابود میکنند .افزایش شنود و جاسوسی از
مقامات رسمی و سیاستمداران جهان باعث شده است که تدابیر امنیتی در آلمان در
این زمینه افزایش یابد .گسترش فعالیتهای جاسوسی الکترونیکی وزیران آلمانی
و مدیران ارشد دولتی این کشور را واداشته است که در سفرهای خارجی خود از

* محسن علی پور (هِکی)
ریشه تفکر سلفی گری به جریانی در نیمه نخست سده
سوم هجری قمری ،تحت عنوان «اصحاب حدیث» می رسد.
در این میان دوره احمد بن حنبل را می توان نقطه عطفی
در تاریخ مخالفت های اصحاب حدیث با گروه های مخالف
آن مانند معتزله و اهل رأی ،شیعه و جماعت های منتسب
به آنان دانست .در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم احمد
ابن تیمیه و سپس شاگرد او ابن قیم جوزی ،عقاید حنابله را
به گونه ای افراطی احیا کرد .سرانجام محمد بن عبدالوهاب
نجدی با الهام از اندیشه های ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیم
جوزی و با طرح مجدد ادعای بازگشت به اسالم اصیل ،اندیشه
پیروی از سلف صالح را بار دیگر رواج داد و قرائت بسیار
افراطی به منازعات کالمی می آورد .سلفیه بعد از محمد بن
عبدالوهاب به صورت یک شکل و ساختار سیاسی در آمد و هم
پیمانی وی با محمد بن سعود پایه گذار حاکمیت آل سعود در
عربستان به این روند تسریع بخشید .عالوه بر سرزمین حجاز،
مصر نیز از تغییر و تحوالت عقیدتی بر کنار نماند و سلفی
های این کشور با اقدامات و فعالیت های حسن البناء و جنبش
اخوان المسلمین ،سیر جدیدی در آموزه های عقیدتی تجربه
کردند آنان به جهاد بپردازند .حمایت عربستان و کشورهای
حاشیه ای خلیج فارس هم هماهنگی فراوانی میان سلفیون
سنتی و جنبش اخوان المسلمین ایجاد کرد .از سویی دیگر

امنیت سازمان ملل که در باال به آن اشاره شد ،یا در تاریخی
مورد رضایت دوجانبه طرفین برجام ،رخ داده و از آن به بعد
برجام الزم االجرا میشود و همچنین طرفین برجام از آغاز روز
توافق تمهیدات و تدارکات الزم را از جمله تمهیدات حقوقی و
اداری مربوطه برای اجرای تعهداتشان ذیل برجام ،انجام میدهد.
از طرفی ایران رسما به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اطالع
میدهد که از ابتدای روز اجرای توافق ،پروتکل الحاقی را به
صورت موقت اجرایی میکند ،تصویب آن در مجلس را به بعد
موکول کرده و ضمنا کد اصالحی  3.1را به طور کامل اجرایی
میکند .البته ایران باید پاراگراف  66از بخش  Mدر رابطه با
«نگرانیها در مورد موضوعات گذشته و حاضر» در ضمیمه 1
را اجرایی میکند.از سوی دیگر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو
آن ،قانونی تصویب خواهند کرد که از روز اجرا موثر بوده و تمام
مجوزهای مربوط به قوانین اعمال کلیه تحریمهای اقتصادی و
مالی مرتبط با هستهای اتحادیه اروپا ،که در بند  16.1همین
ضمیمه به آنها اشاره شده است را همزمان با اجرای تعهدات
ایران و تائید آژانس ،لغو میکند .بعالوه ایاالت متحده بر اساس
اختیارات رئیسجمهور ،دستورالعملهای مربوطه را که از روز
اجرا موثر بوده ،صادر کرده و اعمال تحریمهای قانونی مرتبط
با هستهای را متوقف میکند .رئیسجمهور آمریکا همچنین
اقدامات مقتضی دیگر برای اجرای توقف اعمال تحریمهای
مشخص شده را انجام خواهد داد.
روز اجرا ( )Implementation Day
در این مرحله است که برنامه جامع اقدام مشترک که از سوی
طرفین مورد تائید قرار گرفته و تمهیدات آمادهسازی مربوط به
آن هم انجام شده و وارد فاز اجرایی میشود .در متن اصلی
برجام در مورد روز اجرا آمده است« :روز اجرا ،زمانی است که
در آن ،همزمان با گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی اجرای
تدابیر مرتبط با هستهای ایران به نحو مندرج در بخشهای
 14.1تا  14.12پیوست  ،5اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده
به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای  15و  16پیوست
 5را انجام داده و منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان
ملل ،اقدامات شرح داده شده در بخش  17پیوست  5در
سطح سازمان ملل متحد انجام میشود».با توجه به توضیحات
صفحه  154سند (ضمیمه پنجم برجام) ،در این مرحله به طور
خالصه موارد زیر صورت میگیرد .1 :روز اجرا زمانی است که
ایران تمهیدات مرتبط با هستهای تشریحشده در پاراگراف 15
به نحو مورد راستیآزمایی آژانس انجام داده و همزمان 5+1
اقدامات تشریحشده در پاراگرافهای  16و  17زیر را انجام داده
و اقدامات تشریحشده در پاراگراف  18در سطح سازمان ملل در
هماهنگی با قطعنامه شورای امنیت انجام شود .2.ایران اقدامات
مرتبط با هستهای را آنطور که در ضمیمه  1آمده ،انجام میدهد
(اقدامات مربوط به رآکتور اراک ،کارخانه آب سنگین ،ظرفیت
غنیسازی ،تحقیق و توسعه سانتریفیوژها ،سایت غنیسازی
فردو ،جنبههای دیگر غنیسازی ،ذخایر اورانیوم و سوخت،

تلفنهای همراه یکبار مصرف استفاده کنند .بر اساس گزارش اشپیگل آنالین،
سیاستمداران آلمانی در کشورهایی نظیر چین ،آمریکا یا روسیه از تلفنهای همراه
خود استفاده نمیکنند و با تهیه تلفنهای “یکبار مصرف” میکوشند که خطر
شنود مکالمات در چنین کشورهایی را کاهش دهند .معموالً این تلفنهای همراه
پس از بازگشت مقامات دولتی آلمان از بین برده میشوند.اداره فدرال آلمان در
عرصه امنیت فناوری اطالعاتی بیش از  ۱۰سال پیش به مقامات این کشور هشدار
داده بود که در سفرهای خارجی از تلفنهای همراه خود استفاده نکنند .به گفته
این اداره آلمانی ،در سفرهای خارجی پیش از هر گفتوگوی محرمانه و مهم معموالً
مقامات موظف هستند که تلفنهای همراه خود را تحویل دهند.اداره فدرال آلمان
در امور امنیت فناوری اطالعاتی به مقامات دولتی این کشور توصیه کرده است که
از تلفنهای نو و دستنخورده استفاده کرده و تنها اطالعات بسیار ضروری را به
روی تلفنهای خود ذخیره کنند .به گفته کارشناسان امنیتی آلمان به نظر میرسد
که این توصیهها در گذشته کمتر مورد توجه مقامات دولتی قرار میگرفتند.اما
پس از افشای فعالیتهای جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا ( )NSAدر آلمان و

نقش َس َلفی ها در بحران سوریه

دیدگاه ضد سوسیالیسم سلفیون جدید به خصوص در جریان
جنگ های نیروهای جهاد افغانستان با شوروی مورد توجه
شیوخ وهابی عربستان قرار گرفت.
جریان های سلفی را با توجه به رفتار ،افکار و رویکردهای
سیاسی می توان به سه جریان متمایز در سطح جهان عرب
تقسیم کرد که شامل سلفی های سنتی ،علمی و سلفی
های جهادی می شوند .جریان سلفی جهادی در گروه ها
و شبکه هایی القاعده و جریان های وابسته به آن متمرکز
هستند  .طی چند دهۀ اخیر ،جنبش سلفی معاصر و حرکت
هایی که تکفیری یا جهادی نامیده می شوند ،احیاء شده اند.
القاعده ،شبکه ها و جریان های همسو به این دسته وابسته
اند .این گروه ها از جریان سنتی عملگراتر هستند و تغییرات
حاکمیت را در استراتژی خودشان در نظر می گیرند .این
گروه ها گرایش تکفیری دارند و با حکومت برخورد سیاسی
و نظامی می کنند .گرایش های اجتماعی و سیاسی آنها نیز
قوی تر است .در واقع تحوالت اجتماعی – سیاسی را به طور
ابزاری ،با تفاسیر مختلف قرآنی توجیه می کند.
جریان سلفی های جهادی که از دهه  1990در خاورمیانه و
شمال آفریقا رشد یافته و در یک دهه گذشته در قالب القاعده
فعالیت خود را در کشورهای منطقه ادامه داده اند ،پس از تحوالت
افغانستان و عراق ،اینک سوریه را مهم ترین بستر برای حضور و
پیشبرد اهداف خود می دانند .در واقع با آغاز ناآرامی ها و گسترش

تولید سانتریفیوژ ،تکمیل مدالیتههای مربوط به بازرسیهای
آژانس ،پروتکل الحاقی و کد اصالحی  ،3.1شفافیت تولید
قطعات سانتریفیوژی) .3.اتحادیه اروپا به شرحی که در بند 16
ضمیمه پنجم آمده ،تحریمهای مربوطه را لغو میکند( .شرح در
صفحه  155سند) .4ایاالت متحده اجرای تحریمهای مربوطه را
با توجه به استثنائات اعالمشده در صفحه  ،155متوقف میکند.
آمریکا همچنین فرامین اجرایی ،13622 ،13590 ،13574
 13645و بخشهای  5تا  7و  15فرمان اجرایی  13628را
آنطور که در بخش چهارم ضمیمه  2آمده ،لغو کرده و مجوز
اقدامات مشخص شده در بخش  5ضمیمه دوم را صادر میکند.
 .5منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که برجام
را تائید کرده است ،مجوزهای صادر شده در قطعنامههای
1803 ،)2007( 1747 ،)2007( 1737 ،)2006( 1696
( )2010( 1929 ،)2008( 1835 ،)2008و )2015( 2224
با در نظر گرفتن احتمال اعمال مجدد در صورت بروز نقض
جدی تعهدات برجام توسط ایران و همچنین بار در نظر گرفتن
محدودیتهای مشخص از جمله مربوط به انتقال اقالم حساس
اشاعهای ،لغو میشوند 5+1 .6 .تمهیدات مقتضی برای اجرای
قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را انجام خواهد داد.
پایان توافق
توافق در صورت اجرای موفق ،دو مرحله دیگر نیز خواهد
داشت؛ روز انتقالی و روز خاتمه در متن اصلی برجام در مورد
روز انتقالی آمده است« :روز انتقالی ،هشت سال پس از روز توافق
خواهد بود ،یا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارشی ارائه کند دال بر
اینکه آژانس به نتیجه گیری گستردهتر خود مبنی بر اینکه تمام
مواد هستهای در ایران در فعالیتهای صلح آمیز باقی میماند،
هرکدام زودتر باشد .در آن روز ،اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده
به ترتیب اقدامات مشروحه در بخشهای  20و  21پیوست 5
را انجام داده و منطبق با قطعنامه شورای امنیت ،اقدامات شرح
داده شده در بخش  22پیوست  5در سطح سازمان ملل متحد
صورت خواهد پذیرفت و ایران ،منطبق با اختیارات قانونی رئیس
جمهور و مجلس ،تصویب پروتکل الحاقی را پیگیری خواهد
کرد ».در مورد روز خاتمه نیز در متن برجام آمده است« :روز
خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ،روزی است
که در آن ،قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این
برجام را تایید میکند ،منطبق با شرایط خود خاتمه مییابد،
که این روز  10سال از زمان روز توافق خواهد بود ،مشروط به
اینکه مفاد قطعنامههای قبلی بازگردانده نشده باشد .در آن روز،
اتحادیه اروپایی اقدامات شرح داده شده در بخش  25پیوست 5
را به انجام میرساند».روز خاتمه نیز که در صورت اجرای صحیح
توافق و عدم بروز مشکل 10 ،سال پس از روز توافق بوده و در
آن زمان اتحادیه اروپا باقیماندههای تحریمهای خود را لغو کرده
و همزمان عمر قطعنام ه موید برجام پایان یافته ،برنامه هستهای
ایران از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج میشود.
(جزئیات بیشتر صفحات  158و .)159

برخی دیگر از کشورهای اروپایی ،بسیاری از سیاستمداران این توصیهها و تدابیر را
جدیتر از گذشته میگیرند .به گفته منابع امنیتی آلمان ،در ماههای اخیر مقامات
دولتی با حساسیت بیشتری نسبت به موضوع شنود و جاسوسی برخورد کردهاند.
مقامات دولتی آلمان نه تنها در روسیه و چین ،بلکه در کشورهای دوست و متحد
سیاسی این کشور ،نظیر انگلیس و آمریکا نیز بیش از پیش از موبایلهای یکبار
مصرف استفاده میکنند .بنابر گزارش اشپیگل ،فرانک والتر اشتاینمایر ،وزیر امور
خارجه آلمان در سفر اخیر خود به کوبا و زیگمار گابریل ،وزیر اقتصاد این کشور در
سفر به چین موبایلهای خود را همراه داشته و از آنها استفاده کردهاند .اما محافل
نزدیک به این دو وزیر گفتند که آنان مواظب بودهاند که تلفنهای همراه بهدست
افراد غریبه نیفتد .ادوارد اسنودن ،کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا پیشتر
گفته بود که نهادهای امنیتی آمریکا مکالمات آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان و برخی
مقامات سیاسی این کشور را مورد شنود قرار دادهاند .این خبر سپس از سوی سایت
افشاگر ویکیلیکس نیز تایید شد .نهادهای امنیتی آلمان نیز در حال حاضر تردیدی
ندارند که مقامات این کشور مورد شنود و جاسوسی قرار گرفتهاند.

تنش ها در سوریه ،این کشور به صحنه جهاد جدیدی تبدیل شد
و این گروه ها برای نبرد مقدس خود به سوریه عزیمت کردند.
فـــرو افتـــادن سوریه در بی ثباتی و منازعات داخلی که از
ویژگی های فرقه ای نیز برخوردار شده است ،به القاعده فرصت
داده که نیروهای خود را از کشورهای مختلف از جمله افغانستان،
پاکستان ،کشورهای عربی مانند عراق ،عربستان سعودی و
شمال آفریقا به خصوص تونس و لیبی به سوریه منتقل کند .در
همین راستا جبهه النصره و گروه های سلفی جهادی به یکی از
جریانهای فعال داخلی در بحران سوریه تبدیل شده اند ،و تالش
خود را برای سرنگونی بشار و نظام علویان گرفته اند .زیرا از نظر
آنها علویان رافضی می باشند بنابراین برای سرنگونی حکومت آنها
و ایجاد حکومت اسالمی جهاد الزم و جایز می باشد.
از آنجا که نیروهای القاعده دارای ویژگی هایی مناسب
همچون سازماندهی و نظم ،تعصب مذهبی و تجربه نبرد در
افغانستان ،عراق و لیبی کسب بودجه و منابع مالی از هواداران
سنی خود در منطقه خلیج فارس و هم چنین توانمندی
های انجام عملیات مرگبار هستند ،ارتش آزاد سوریه به آنها
نیاز دارد و از آنها استفاده می کند .مجموعه اقداماتی که
توسط گروه های القاعده و سلفی های جهادی در سوریه
سازماندهی و اجرا می شود شامل ترور ،بمب گذاری ،کشتار
علویان ،طرفداران آنها و ....تشدید شکافهای مذهبی است .این
مولفه ها باعث افزایش ،سردرگمی نیروهای امنیتی – نظامی

و همچنین باعث تشدید بحران و بی ثباتی شده ،که نظام را
با چالش های حیاتی روبرو کرده است .در هر صورت ،افراط
گرایی گروه های تروریستی مانند القاعده تهدیدهای مهمی
برای امنیت و ثبات منطقه ای ایجاد کرده اند .در طول دو دهه
گذشته رشد و فعالیت این گروه ها نگرانیهایی برای بازیگران
منطقه ای و حتی قدرت های بین المللی به وجود آورده است.
افغانستان ،پاکستان و عراق سه حوزه اصلی فعالیت گروه های
افراط گرا در طول سالهای گذشته بوده اند .اما این گروه ها به
رغم تداوم فعالیت های خود نتوانستند به اهداف اصلی خود
دست یابند .با شکل گیری ناآرامی ها در سوریه بستر مناسبی
برای گروه های سلفی و القاعده ایجاد شده و افراط گرایان به
رغم همکاری کنونی با سایر نیروهای مخالف امیدوارند هدف
اصلی خود را برای ایجاد دولت اسالمی در این کشور محقق یا
از سوریه به عنوان پایگاهی برای افزایش فعالیت های خود در
سطح منطقه استفاده کنند .جنبش سلفی گری از نوع خشن
آن ،که مهم ترین و معروف ترین نمونه اش گروه القاعده است،
پیامدهای منفی بسیاری نه تنها برای خود دارد بلکه تداوم این
وضعیت حتی جهان اسالم را تهدید خواهد کرد و خطرهای
بسیاری را برای آن در پی خواهد داشت؛ زیرا هم چهرۀ اسالم
را مخدوش می کند و هم اینکه وقتی غرب به این بهانه وارد
سرزمینی از قلمرو اسالم می شود و آن را تصرف می کند ،این
پتانسیل های مبارزه را به خود جذب می نماید.

بنابر اعالم وزارت خارجه آمریکا ،دوره  60روزه بازنگری توافق ،از امروز رسما
آغاز میشود.
به گزارش فارس ،دولت آمریکا روز گذشته اعالم کرد که متن برنامه جامع اقدام
مشترک و ضمایم آن را برای بررسی ،به کنگره ارائه کرده است .براساس بیانیهای که
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ  19جوالی (روز گذشته) منتشر کرد،
متن توافق و ضمیمههای آن به همراه گزارش غیرمحرمانه ارزیابی راستیآزمایی برنامه
جامع اقدام مشترک و همچنین الحاقیه جامعه اطالعاتی آمریکا به ارزیابی مزبور به
عنوان ضمیمه برجام تسلیم کنگره آمریکا شده است .به گفته سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا ،بنابراین دوره  60روزه بررسی برجام در کنگره آمریکا از امروز آغاز می شود.
کنگره آمریکا  60روز مهلت دارد تا برجام را بررسی و تصویب کند .در صورت عدم
تصویب ،آنگاه رئیسجمهور آمریکا  12روز فرصت خواهد داشت تا مصوبه کنگره را
وتو کند و در صورت وتو باز هم کنگره  10روز مهلت خواهد داشت تا با دو سوم آرا در
مجلس نمایندگان و سنا ،مخالفت خود با برجام را ابراز داشته و وتوی اوباما را بیاثر کند.
در این صورت توافق هستهای بین ایران و  5+1شکل نخواهد گرفت .به این ترتیب
حداکثر زمان بررسی برجام در کنگره آمریکا  82روز خواهد بود.باراک اوباما ،رئیس
جمهوری آمریکا هشدار داده است که در صورت رأی منفی کنگره به این توافق از حق
وتوی خود استفاده خواهد کرد.به همین دلیل ،مخالفان توافق ،برای بیاثر کردن وتوی
رئیس جمهوری نیاز دارند دوسوم آرای کنگره را به دست آورند .به گزارش بی .بی .سی.
میچ مککانل ،رهبر جمهوریخواهان سنا دستیابی به چنین رأیی را دشوار خوانده بود.

ریاضت دوباره برای یونان
نمیدهددولتالکسیسسیپراسهمچنان
درشرایطیکهنظرسنجیهانشا 
از پشتیبانی مطلق شهروندان برخوردار است ،بخشی از خواستههای
اعتباردهندگان به یونان از امروز اجرایی میشوند و نخستوزیر یونان هم
برای مدیریت آسانتر این روند مخالفان با این خواستهها را از کابینه کنار
گذاشته است.
به گزارش پایگاه خبری دویچه وله ،قوانینی که پارلمان یونان هفته گذشته تصویب
کرد ،از امروز گام به گام اجرایی میشوند .از جمله اینکه مالیات بر ارزش افزوده به تدریج
افزایش مییابد .بدین ترتیب به عنوان مثال بهای بلیت اتوبوس و غذا در رستورانها به
صورت ملموسی بیشتر میشود .از امروز بانکهای یونان هم برای نخستین بار پس از
سه هفته بازگشایی میشوند .البته محدودیت برداشت پول نقد (حداکثر  60یورو در روز)
همچنان برقرار میماند؛ هرچند شهروندان مجبور نیستند هر روز به بانک بروند تا به این
مبلغ دسترسی داشته باشند .آنان میتوانند تمام مبلغ یک هفته را یکباره برداشت کنند.
حواله پول به حسابهای خارج از کشور هم هنوز ممنوع است .افزایش مالیات بر ارزش
افزوده و تغییر در قوانین بازنشستگی از جمله تعهدات یونان برای آغاز مذاکرات بر سر
بسته کمک مالی جدید هستند .این تعهدات مخالفانی هم در دولت الکسیس سیپراس،
نخستوزیر یونان داشت .وی به همین دلیل روز گذشته کابینه خود را ترمیم کرد و در
مجموع  10مقام دولتی از جمله چند وزیر و معاون وزیر را کنار گذاشت .پارلمان یونان
چهارشنبه گذشته اصالحات اقتصادی مورد نظر اعتباردهندگان بینالمللی را تصویب
کرد .در رأیگیری ،یکچهارم از همحزبیهای نخستوزیر از اصالحات یادشده حمایت
نکردند و این رأی مثبت اپوزیسیون بود که به قانونیشدن اصالحات انجامید .با وجود
مخالفتهای درونحزبی ،نتایج نخستین نظرسنجی پس از رأیگیری پارلمان نشان
میدهند که الکسیس سیپراس همچنان از پشتیبانی مردم یونان برخوردار است .طبق
نتایج این نظرسنجی که در یک روزنامه چپگرای یونانی منتشر شده ،حزب سیپراس
 20درصد بیشتر از بزرگترین حزب اپوزیسیون رأی دارد ( 42 / 5درصد به 21 / 5
درصد) .به عبارت دیگر ،در صورتی که تحوالت یونان آتن را به سمت برگزاری انتخابات
پیش از موعد سوق دهند ،حزب حاکم و دولت مستقر بخت خوبی برای تصاحب
اکثریت کرسیهای پارلمان دارند .همچنین  70درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی از
اصالحات اقتصادی جدید و بسته کمک مالی جدید حمایت کردهاند ،اگر این اصالحات
سبب شوند یونان در حوزه یورو باقی بماند.

در پی انفجار خونین عراق؛

واکنش سران کشورها به انفجار تروریستی دیالی
در پی انفجار خونین در بازاری در دیالی عراق که بیش از  120کشته بر جای
گذاشت ،رئیسجمهوری روسیه ،دبیرکل سازمان ملل ،کاخ سفید ،دبیر کل
اتحادیه عرب ،بحرین ،کویت و اردن این انفجار خونین را محکوم کردند.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه در
پیامی به فواد معصوم ،رئیسجمهوری عراق و حیدر العبادی ،نخستوزیر این کشور
کشته شدن  120تن در شهر دیالی در حمله گروه تروریستی داعش تسلیت گفت.
کرملین در بیانیهای اعالم کرد که پوتین در این پیام خود بر حمایت و پشتیبانی مسکو
از ملت عراق در مبارزه طوالنی و سخت خود علیه گروههای تندرو تاکید کرده است.
در همین حال وزارت خارجه روسیه نیز به شدت حمله تروریستی در بازاری در منطقه
خان بنیسعد در دیالی که بیش از  120کشته بر جای گذاشت ،محکوم کرد.در بیانیه
وزارت خارجه روسیه آمده است :این فاجعه باید انگیزهای برای کشورهای منطقه باشد
تا تالشهایشان را جهت مقابله با تهدید جهانی تروریسم یکپارچه سازند.در همین حال
کاخ سفید حمله داعش به بازاری در دیالی را محکوم و اعالم کرد :این حمله نمونه
دردناک دیگری از اقدامات زشت گروه تروریستی داعش است.سخنگوی شورای امنیت
کاخ سفید در بیانیهای اعالم کرد :آمریکا در تعهدات خود برای همکاری با نخستوزیر
عراق و شرکایمان در این کشور و جامعه بینالملل برای پایان دادن به اقدامات داعش
پایبند است.واشنگتن حمله به بازاری شلوغ در دیالی را محکوم و این حمله را خیانتکارانه
توصیف کرد.همزمان بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل به شدت حمله دیالی را محکوم
و اظهار امیدواری کرد که طرفهایی که در این حمالت دست دارند هرچه سریعتر
مجازات شوند .دبیرکل سازمان ملل بر ایستادگی این سازمان و جامعه بینالملل در کنار
دولت و ملت عراق تاکید کرد.از سوی دیگر نبیل العربی ،دبیرکل اتحادیه عرب به شدت
حمله انتحاری صورت گرفته در اولین روز عید فطر در دیالی عراق را محکوم و تاکید
کرد :این اقدامات ایجاب میکند که تحرکات دسته جمعی جدی از سوی محافل عربی،
منطقهای و بینالمللی برای از بین بردن گروههای تروریستی و ریشه کن کردن آنها از
جوامع صورت بگیرد.وی مجددا ً بر همبستگی کامل اتحادیه عرب با عراق در تالشهایش
در جهت مقابله با تروریسم و از بین بردن آن تاکید کرد.همزمان کویت نیز انفجار
تروریستی در دیالی عراق در روز جمعه را محکوم کرد .صباح خالد الحمد الصباح ،وزیر
خارجه کویت درپیامی به ابراهیم جعفری ،وزیر خارجه عراق بر مخالفت کویت و محکوم
کردن این اقدامات تروریستی که امنیت و ثبات عراق را هدف قرار داده است ،تاکید کرد.
در همین حال وزارت خارجه بحرین این جنایت تروریستی را محکوم و حمایت خود را
از تمامی تالشها برای برقراری امنیت و تحکیم ثبات در عراق اعالم کرد .بحرین خواهان
گسترش و تشریک مساعی بینالمللی برای ریشهکن کردن آفت تروریسم و خالصی
جهان از شرارتهای آن شد .همزمان محمد مومنی ،سخنگوی دولت اردن بر موضع
قاطعنامه و ثابت کشورش در مخالفت با هدف قرار دادن غیرنظامیان بیگناه و همچنین
تمامی اقدامات خشونتآمیز تاکید کرد و گفت که تروریستها هیچ حرمتی برای دین
و انسانیت قائل نیستند و باید با اندیشه افراطی و خشونت کورکورانه آنها مقابله کرد.
وی به دولت و ملت عراق و خانوادههای قربانیان نیز تسلیت گفته و برای مجروحان و
آسیبدیدگان آرزوی بهبود هر چه سریعتر کرد.

