مدیرکل آژانس انرژی اتمی که نظارت آژانس در ایران را شکننده خوانده
پس از سفر به واشنگتن اعالم کرد نیاز دارد فورا ً به تهران سفرکند

دستور کار آمریکا
به گروسی!

نگاهی به اثر تازه منتشرشده خاطرات آزاده
حاججعفر عباسنژاد ،جانباز مدافع حرم

زخمهاینشمرده
حرفهاینگفته

صفحه 8

صفحه 2
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تیترهای امروز
تحلیلگران برجسته عرب سخنان اخیر
دبیرکل حزباهلل لبنان را هشدار به خائنان داخلی
و تهدید دشمن صهیونیستی دانستند

پیام
صدهزارنفری

 1183سال و  5روز گذشت

والدت باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و فرزند بزرگوارشان حضرت امام جعفر صادق را شادباش میگوییم
(ع)

دنیس راس ،مشاور سیاست خارجی کلینتون و اوباما :باید ایران را بترسانیم تا مذاکرات به نتیجه برسد

آن که میترسید رفت

بازخوانی نامه عقب نشینی دولت اصالحات به آمریکا ،مذاکرات خرازی و راس و نقش اصالحطلبان در ایجاد برآورد فشار حداکثری به ایران
هراس آمریکاییها ازبازگشتوتوسعهبرنامههستهایایراندراظهاراتدنیسراسمشهوداست

صفحه 7

«وطنامروز» از نقش توزیع تسهیالت اعطایی
بانکها در رشد اقتصاد ایران گزارش میدهد

صنعتتشنه
تسهیالت

صفحه 2

برای نخستین بار در اروپا  35مسجد
در کلن ،چهارمین شهر بزرگ آلمان
مجوز پخشعمومی اذان را دریافت کردند

بخش صنعت سهم  30درصدی از تسهیالت
را در سال  99و  6ماه نخست  1400دارد
صفحه 3

آغاز ثبتنام متقاضیان
در طرح ملی جهش و تولید  4میلیون مسکن

شروعنهضت
ملیساختخانه

گلبانگ اذان
از مساجد آلمان

صفحه 3
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دربارهصدورحکممدیرانبانکمرکزیدردولتروحانی
به اتهام اخاللارزی

دورهمی دالتونها!
صفحه 5

نگاه

تشکیل اتاق عملیات تخریب
دولت و مجلس انقالبی

ی*:
دکت�ر علیرض�ا س�لیم 

تصویبمحرمانهماندنلیست
اموال و دارای��ی نمایندگان
در مجل��س یازده��م ،دروغ
اصالحطلبان و رس��انههای
زنجیرهای آنهاس��ت ،این در حالی است که این
موضوع در مجلس هش��تم تصویب و سپس در
مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوران ریاست
آقایرفسنجانی بر آن مجمع به تصویب رسیده
بود.چونمجلسیازدهمهفتهگذشتهچندمصوبه
بسیار خوب و انقالبی داشت ،رسانههای زنجیرهای
ی تخریب مجلس یازدهم را
اصالحطلبان برنامهریز 
در دستور کار خود قرار دادند.
اتاق عملیاتی برای تخریب همزمان مجلس
یازده��م و دول��ت س��یزدهم از س��وی برخی
اصالحطلبان و دولتمردان س��ابق تشکیل شده
است؛ این در حالی است که این اقدام آنها بر اساس
سیاست «هدف ،وسیله را توجیه میکند» است
و آنها میکوشند با وسایل مختلف از جمله دروغ
و اخبار کذب و اتهام بس��تن به دیگران ،اهداف
سیاسی خود را دنبال کنند.
اخیرا یک نظرس��نجی از سوی اصالحطلبان
علیه مجلس یازدهم صورت گرفت و موضوع جالب
آن اس��ت که دم خروس این نظرسنجی زمانی
بیرون زد که آنها با یک منتخب رد اعتبارنامه در
مجلس مصاحبه کردند که اصال او به نمایندگی
مجلس نرس��یده بود؛ چرا ک��ه مجلس یازدهم
اعتبارنامه آقای سینا کمالخانی را رد کرده بود.
مردم و افکار عمومی دلیل محرمانه ماندن اعالم
ی مسؤوالن و مسببان این کار
لیست اموال و دارای 
را میشناسند و متوجه آن هستند.
ادامه در صفحه 6

صفحه 7

روحاهلل اژدری :گ��روه احرارالش��ام
تاریخ
توسطاخوا نالمسلمینوانصارالشریعه
همزمان با ارتش آزاد سوریه تشکیل
شد .در شرایطی که شماری از افسران
و سربازان ارتش سوریه تمرد کرده و
ارتش این کشور را ترک کردند و در
میان شورایی قرار گرفتند که رهبران
سوسیالیستیالیبرالسکوالرسوریهمانندعبدالحلیمخدام
(که قبال معاون رئیسجمهور بود و سال  2006سوریه را
ت��رک کرده بود) ،برهان غلیون و احمد بن جلون رهبری
آن را بر عهده داشتند ،نیروهای اسالمگرای سنی سلفی
سوری تصمیم گرفتند نیرویی موازی با ارتش آزاد سوریه
با گرایشهای اسالمگرایانه ایجاد کنند که منجر به ایجاد
احرارالشام در نیمه نخست س��ال  2011شد .احرارالشام
را میتوان شاخه نظامی اخوانالمسلمین سوریه دانست.
احرارالشام تا سال  1394به استثنای حوالی درعا و بخش
کوچکی از شهر حلب ،منطقه چندان حساسی را در سراسر
سوریه در اختیار نداشت .احرارالشام سالهای ابتدایی بحران
سوریه در مقایسه با داعش و جبههالنصره نتوانست مزیت
چندانی به لحاظ نظامی در این زمینه به دست آورد .آنها
بر بخشهای کوچکی از حلب و قسمتهایی از شهر درعا
که مناطق کوچک سنینشین سوریه هستند تسلط یافتند.
(ابراهیمی)1394 /

پرونده سوریه10 /

گروه تروریستی احرارالشام
ایدئولوژی احرارالشام

برخ��ی بنیانگ��ذاران این گروه مانند حس��ن عبود و
عبدالناصر یاس��ین قبل از آزادی در بهار  ۲۰۱۱در زندان
سدنیا زندانی بودند .به ادعای رهبران این گروه ،آنها فکر
شکل دادن به یک گروه اسالمی برای مبارزه با حکومت
سکوالر سوریه را در زندان داشتهاند .آنها اقرار کردهاند که
ارتباط با گروههای افراطی و معتدل در زندان موجب شد
یک ایدئولوژی اعتدالی را در پیش بگیرند .احرارالش��ام از
ابتدای تاسیس هیچ تعهدی به القاعده و داعش نداشت.
رهب��ران این گروه بی��ش از آنکه جهانی فکر کنند ،ملی
میاندیش��یدند و نگاه ناسیونالیستی عربی داشتند .آنها
متأثر از اندیشههای سلفی و تکفیری بودند ،لذا سال ۲۰۱۳
شروع به همکاری با جبههالنصره و داعش کردند .بر اساس
همین قرابت ایدئولوژیک ،داعش و النصره را برادران خود
میدانستند .برخالف داعش و النصره ،احرارالشام توسط
آمریکا و سازمان ملل در فهرست گروههای تروریستی قرار
نگرفت .حتی اتحادیه اروپایی در مقابل روسیه در تالش بود
با البیگری در شورای امنیت سازمان ملل از قرار گرفتن
نام احرارالشام در لیست سیاه تروریستی جلوگیری کند.

احرارالشام بر اساس نگاه ناسیونالیستی خود در صدد ایجاد
یک امارت اسالمی در سوریه بود که قوانین شریعت را به
اجرا درآورد ،لذا با هرگونه اندیش��ه سکوالر و دموکراتیک
مخالفت میکرد)Göldner, Elsayed2019:7( .
رفتار سازمانی احرارالشام

از نظر س��ازمانی ،احرارالش��ام کمتر از تصمیمگیری
سلس��لهمراتبی بهره میبرد .این گروه س��اختار نظامی
غیرمتمرکزی داش��ت و به همین دلی��ل توانایی آنها در
فرماندهی و کنترل نیروهای خود در مقایسه با جبههالنصره
و داعش ضعیفتر بود .نیروهایش عمدتا از شبهنظامیان
محلی و س��وری بودند؛ یک نی��روی جنگجوی مرکزی
کوچک ولی با تجربه داش��ت که میتوانس��تند به سوی
مکانهای مختلف حرکت کنند و نیروها را آموزش بدهند.
احرارالشام سال  ۲۰۱۵ادعا کرد  ۴۰هزار نیروی جنگنده
در اختیار دارد که آن را به یکی از قدرتمندترین گروههای
مخالف مسلح سوریه تبدیل میکند .احرارالشام در مناطق
تحت کنترل خود بخشهای مختلفی را برای ارائه خدمات
ایجاد کرده بود .این بخشها شامل دفتر مسائل شرعی،
دفتر سیاسی ،دفتر فنی و دادگاههای داخلی بود .این گروه

هرگونه راهحل سیاسی را برای حل بحران سوریه رد میکرد
و بش��دت با مداخله بینالمللی مخالف بود .همچنین به
ساختار مخالفان سوریه مستقر در ترکیه معترض و معتقد
بود آنها نماینده تمام نیروهای مخالف سوریه نیستند .به
همین دلیل اعضایش متهم شدند به انقالب سوریه خیانت
کرده و باعث تفرقه در بین مخالفان شدهاندGöldner,( .
)Elsayed2019:9
رابطه احرارالشام با داعش و جبههالنصره

گروه احرارالش��ام و س��ایر گروههای تشکیلدهنده
«جبهه اسالمی س��وریه» که بازوی نظامی رسمی گروه
اخوانالمس��لمین و القاعده در سوریه به شمار میآیند،
ارتباطات بسیار مستحکمی با القاعده داشته و دارند .بنا بر
تصاویر منتشره در منابع رسانهای ،موسس اصلی این گروه
فردی به نام «ابوخالد سوری» بوده است.
همزمان با آغاز بحران تروریستی -تکفیری علیه مردم و
دولت سوریه ،ابوخالد سوری به همراه گروهی از فرماندهان
و رهبران اصلی القاعده بنا بر دعوت سازمانهای جاسوسی
عربستان سعودی و قطر که در طول فعالیتهای این گروه
در دههه��ای  80و  90از س��وی آمریکا متولی هدایت و

پشتیبانی مالی و تسلیحاتی آن بودند ،در یک جلسه در
شهر استانبول حاضر شدند .از دیگر حاضران در این جلسه
 ۲تن از رهبران اخوانالمسلمین سوریه ،معاون سازمان
جاسوسی ترکیه (میت) ،روسای سرویسهای جاسوسی
قطر و عربس��تان س��عودی بودند .از مصوبات این جلسه
تشکیل گروهی متشکل از نیروهای دارای تفکرات تکفیری
با حمایت مستقیم تدارکاتی  -تسلیحاتی ترکیه ،عربستان و
قطر بود .در همان ماههای ابتدایی بحران سوریه گروهی با
نام «حرکه احرارالشام» با نظارت مستقیم ابوخالد سوری به
فرماندهی گروهی از اعضا و فعاالن اخوانالمسلمین سوریه
در مناطق حاشیه شمالی استانهای ادلب ،حلب و دمشق
آغاز بهکار کرد .فرماندهان اصلی گروه احرارالش��ام شامل
این افراد بودند :ابو عبداهلل الحموي (حسان عبود) فرمانده
کل ،ابو يزن الشامي (مسؤول شاخه نظامی) ،ابوعبدالملك
الش��رعي (مسؤول صدور فتوا و امور به اصطالح شرعی)،
ابو يوسف بنش ،ابو طلحه الغاب ،ابو حمزه الرقه ،ابو زبير
الحموي و ابوساريه الشامي( .تسنیم)1394 /

شمارهآتی وطنامروز
دوشنبه  3آبان
منتشر میشود

