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با اظهارات اخیر رئیس جمهور ،موضع صریح ایران درباره هرگونه توافق مشخص شد

واشنگتن :فشار حداکثری علیه ایران
شکست خورده است

جو بایدن ،آنتونی بلینکن و سوزان رایس؛ رئیس جمهور ،وزیر امور خارجه و رئیس شورای سیاست داخلی کاخ سفید

حاکــم امریــکا بــه شــمار میآیــد ،در
حالی اســت کــه آنها باید پیــش از آن،
درباره رفع همــه تحریمهای برجامی
و فرابرجامی تصمیمگیری کنند و تنها
در آن صــورت میتوانند از امکانهای
موجود برای بازگشت به توافق با ایران
ســخن بگویند .چه آنکه ســخنان اخیر
رئیــس جمهور ایران دربــاره لزوم رفع
همه تحریمها ناظر به چنین گزاره ای
مطرح شده است.
ëëتکرار یک درخواست
از ســوی دیگــر موضوعــی کــه
چنــدی اســت به طــور پررنگ از ســوی

دیپلماتهــای امریکایــی دنبــال و
در مواضــع اخیــر دیپلماتهــای ایــن
کشــور تکــرار میشــود ،درخواســت
بــرای گفتوگــوی مســتقیم بــا ایــران
در چهارچــوب مذاکــرات ویــن اســت.
حســین امیرعبداللهیــان ،وزیــر امــور
خارجــه اخیراً به طرح این درخواســت
ها اشــاره داشــته اســت .او دو روز پیش
در مراسم اختتامیه نخستین کنفرانس
ملــی ایــران و همســایگان بــا تأکیــد بر
اینکه اخبار منتشــر شده درباره مذاکره
مســتقیم بــا امریــکا صحــت نــدارد،
تصریــح کــرد کــه طــرف امریکایــی از

طرق مختلف پیامها را به ایران ارسال
میکند که خواهان سطحی از مذاکرات
مســتقیم بــا ایران اســت .وزیــر خارجه
ایران تأکیــد کرد که طــرف امریکایی با
این حال تاکنون پیشنهادات خود را در
حوزه مســائل فنی به ایــران ارائه کرده
است .یک روز بعد از این اظهارات بود
که «ند پرایس» ،سخنگوی وزارت امور
خارجه امریکا بار دیگر بر این خواســته
پای فشــرد و گفــت« :ما بر ایــن باوریم
کــه تعامل مســتقیم با ایــران در زمینه
برجام یا مســائل دیگــر پربارتر خواهد
بود .همچنین ارتباطی کارآمد را میسر

پاسخ به یک جوسازی مجازی

آیا روسها تشریفات را رعایت نکردند؟
گروه سیاســی /در حالی که ســفر رئیسجمهور
کشــورمان بــه مســکو بهدلیــل نقــش راهبردی
آن در معــادالت منطقــهای و جهانــی در
صــدر رســانههای جهــان قــرار گرفتــه و برخــی
دولتمردان از ظهور و بروز دســتاوردهای آن در
آینده نزدیک خبر میدهند ،برخی با پرداختن
به مسائل حاشیهای سعی در کم اهمیت جلوه
دادن آن دارنــد .بــه گــزارش ایرنا ،شــهریورماه
امســال و بالفاصلــه پــس از اســتقرار دولــت
ســیزدهم« ،لــوان جاگاریــان» ســفیر جمهوری
فدراتیــو روســیه در تهــران از عالقــه کشــورش
بــرای دعــوت از آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی
بــرای ســفر بــه مســکو خبــر داد و البتــه تأکیــد
کــرد کــه «این ســفر ،هر وقــت وضعیت ناشــی
از همهگیــری ویــروس کرونا اجازه دهــد انجام
میشــود».پس از آن و در اقدامــی کمســابقه،
رئیــسجمهــور روســیه نیــز آذرماه گذشــته در
نشســت خبــری بــا نخســت وزیــر یونــان ابــراز
امیــدواری کرده بود که آیتاهلل رئیســی دعوت
وی را بــرای ســفر به کشــورش پذیرفتــه و اوایل
سال  ۲۰۲۲به مسکو سفر کند .ابراز عالقهمندی
مقامات ارشد روســیه برای سفر رئیسجمهور
کشــورمان به مسکو نشــاندهنده اراده سیاسی
طرف روس برای باالبردن سطح همکاریهای
دوجانبــه و چندجانبــه در همــه زمینههــا بــود.
ســفر آیــتاهلل رئیســی بــه روســیه و دیــدار بــا
والدیمیــر پوتین رئیسجمهوری این کشــور در
ابعــاد مختلف دارای اهمیــت قابل توجهی در
عرصه دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی است.
تقویــت موضــع ایــران در مذاکــرات هســتهای،
تقویــت همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور در
حوزههــای مختلــف از جملــه ترانزیــت ،انرژی
و کشــاورزی و در عیــن حال ،همکاری دو کشــور
در شــکل دادن به یک نظم نویــن منطقهای از
جمله دســتاوردهای ســفر رئیســی به مســکو از
دید کارشناسان بود.
ëëچه کسانی مخالف این سفر بودند؟
ســفر آیــتاهلل رئیســی امــا مخالفانــی هــم
داشــت؛ گروهی که احســاس میکردنــد انجام
ایــن ســفر در شــرایط فعلــی منطقــه و جهان،
میتوانــد تأثیرگــذاری تحریمهــای امریــکا و
متحدانــش علیــه ایــران را تضعیــف و نقــش
منطقــهای و بینالمللــی جمهــوری اســامی
ایــران را تقویــت کنــد .از آنجــا کــه امــکان زیــر
ســؤال بــردن اصــل ســفر از جهــت نقشــی کــه
در تقویــت منافــع ملــی داشــت ممکــن نبــود،
مخالفان ســفر تنها توانســتند به حاشیهســازی
درباره برخی مســائل مرتبط با تشــریفات سفر
بپردازنــد و بــا طــرح مســائل فرعــی و بعضــاً
نادرســت و مخدوش ،افــکار عمومی را از توجه
به دســتاوردهای ســفر منحرف کنند .به همین

دلیل نیز فضاســازیهای تخریبی پیرامون این
سفر ،به تشریفات سفر معطوف و محدود شد.
جریانــات و رســانههای منتقد تــاش کردند
با اســتفاده از کلیدواژههایی نظیر «بیتوجهی»،
«کمتوجهــی» یــا «برخورد تحقیرآمیــز» و طرح
مســائلی نظیــر قرار نــدادن پرچم ایــران در میز
گفتوگوی دوجانبه رؤســای جمهــوری ،نبودن
پرچــم ایــران در فــرودگاه و اســتقبال نکــردن
شــخص رئیــس جمهــوری روســیه از رئیــس
جمهور کشورمان اصل ســفر و دستاوردهای آن
را تحتالشعاع تحلیلهای خودشان قرار دهند.
ایــن اظهــارات و بهانهجوییهــا در حالــی
مطــرح میشــود کــه در کمتــر دورهای از تاریخ
روابــط تهران  -مســکو ،دو کشــور تا ایــن حد به
هــم نزدیــک بودهاند و تأکید شــخص پوتین بر
انجــام ســفر به خــودی خــود حاکــی از اهمیت
همکاری با ایران برای رئیسجمهوری روســیه
است.
تــاش بــرای برگــزاری حتمی ســفر باوجود
پروتکلهــای ســخت موجــود بــرای دیــدار
بــا پوتیــن ،نشــاندهنده اهمیــت ســفر بــرای
طــرف روس اســت .پیگیریهــای مــداوم ایــن
مقامات برای هماهنگ کردن دیدار بر اســاس
پروتکلهــای ســختگیرانه کرملیــن ،نکتــهای
است که از دید رسانهها مغفول ماند.
ëëتفاوت پروتکلهای تشریفات هر کشور
نحوه استقبال از آیتاهلل رئیسی در فرودگاه
مســکو یکــی از نکاتــی بــود کــه از ســوی برخــی
رســانههای مخالــف مــورد انتقــاد قــرار گرفت.
وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون مشترک
اقتصــادی دو کشــور نیــز هســت ،در حالــی از
س جمهــوری اســامی ایــران در فــرودگاه
رئیــ 
اســتقبال کرد که معموالً بر اساس پروتکلهای
طــرف روســی ،مقاماتی با یک جایــگاه پایینتر
به مراســم اســتقبال میآیند .روسها به دلیل
اهمیــت و جایگاه این ســفر حتــی جایگاه مقام
اســتقبال کننده را نیز ارتقا دادند .در دیدارهای
پوتیــن از ایران نیز ،معموالً مقاماتی در ســطح
پایینتــر از رئیــس جمهــور ،از وی اســتقبال
کردنــد .بــه عنــوان مثــال در ســفر ســال ،94
محمــود واعظــی رئیــس کمیســیون مشــترک
اقتصــادی دو کشــور و وزیر ارتباطــات وقت این
مسئولیت را برعهده گرفت.
عــدم وجــود پرچــم ایــران در صــف گارد
تشــریفات یکــی دیگــر از نکاتــی بود کــه برخی
رســانههای ســعی کردند با توســل به آن ،برای
ایــن ســفر مهــم حاشیهســازی کنند .براســاس
اصــول و پروتکلهــای تشــریفاتی ،گارد نظامی
هر کشــوری مراســم اســتقبال از مقامات عالی
کشــورهای دیگــر را برعهــده دارد؛ بــر همیــن
اســاس ،تنهــا پرچم کشــور میزبــان و همچنین

دیدار پوتین با رهبر معظم انقالب

استقبال معاون وزیر خارجه روسیه از روحانی

دیدار پوتین و مرکل

پرچــم یــگان نظامــی هــر کشــوری در گارد
تشــریفات مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن
مســأله در مراســم اســتقبال از مقامــات ســایر
کشــورها در ایران نیز شاهد و مثالهای فراوانی
دارد.

براســاس اطالعــات موجــود ،ســرود ملــی
ایــران نیــز در فــرودگاه و در جریان اســتقبال از
رئیــس جمهــوری کشــورمان نواخته شــد .قرار
نگرفتن پرچم ایران در پشتسر رئیسجمهور
نیــز براســاس پروتکل کشــورها متفاوت اســت؛

تفاوتــی کــه در برخــی دیدارهای قبلــی نیز رخ
داده و در دیدار مقامات ایران با ســایر کشــورها
هم وجود دارد.
مــواردی نظیــر نوع دیــدار پوتیــن و آیتاهلل
رئیسی و شیوه قرار گرفتن رؤسای جمهوری در
پشــت میز و قرار نگرفتن پرچم ایران روی میز،
از دیگــر موضوعاتی بود که تالش شــد پیرامون
آنهــا حاشیهســازی شــود .ایــن در حالی اســت
کــه برخی از این تفاوتها نیز از ســوی کشــورها
در دیدارهــای مختلف و پیش از برگزاری ســفر
هماهنگ میشــود .به عنوان مثــال ،در تمامی
دیدارهــای رســمی مقــام معظــم رهبــری بــا
مقامات ارشــد کشــورهای دیگر ،در گوشــه اتاق
مالقــات ،تنها پرچــم جمهوری اســامی ایران
مشــاهده میشــود؛ این مســأله نشــان میدهد
کــه ایــن تفــاوت پروتکلها از ســوی کشــورهای
مختلف پذیرفته شده است.
دیدارهای رئیسجمهور روســیه بر اســاس
اهمیــت در اتاقهای مختلفــی در کاخ کرملین
انجــام میشــود؛ برگــزاری دیــدار در اتاقهــای
کرملیــن نیــز بــا نظــر مســتقیم پوتیــن صورت
میگیرد .دیدارهای پوتین بر اساس اهمیت در
دو ســالن سبز و آبی برگزار میشود که در سالن
ســبز ،معمــوالً دیدارهای رســمی و تشــریفاتی
رئیــسجمهــور ،مذاکــرات دوجانبــه ،امضــای
اســناد و مصاحبــه مطبوعاتــی پســادیدارها در
ایــن محــل انجام میشــود و اتاق آبــی که دفتر
کار رئیسجمهــوری روســیه نیــز هســت ،محل
دیدارهایــی بــا درجــه اهمیــت باالتر اســت .در
جریــان دیدارهایــی که در این اتاق انجام شــده
معمــوالً از پرچــم هیچ یک از دو کشــور میزبان
و میهمان اســتفاده نمیشــود که نمونه آن نیز
در دیدارهای قبلی پوتین با مقامات ارشد دیگر
کشورها دیده شده است.
ëëتفاوت سفر کاری و سفر تشریفاتی
ســفر آیتاهلل رئیسی به مسکو در قالب یک
«ســفر کاری» انجام شــد اما طرف روس برخی
تشــریفات یک ســفر رســمی نظیــر اســتقبال و
بدرقه در فرودگاه توســط یکی از مقامات عالی
و نواختن سرود ملی را نیز برای تکریم میهمان
خود انجام داد.
بــه نظــر میرســد اهمیــت ســفر آیــتاهلل
رئیســی به روســیه کــه منجر به افزایش ســطح
روابط راهبردی در آیندهای نزدیک خواهد شد،
برخی جریانهای سیاسی داخلی و بین المللی
را نگران کرده اســت که تــاش خود را برای کم
اهمیــت جلــوه دادن این ســفر و حاشیهســازی
برای آن به کار گرفتهاند و نشــاندهنده آن است
که توســعه روابط استراتژیک ایران با کشورهای
منطقــه ،باعــث نگرانــی جــدی کشــورهای
فرامنطقهای شده است.

کشف  ۱۰۰قبضه سالح کمری و شکاری

خبــر دیگــر اینکــه ،رئیس کل دادگســتری گلســتان از کشــف دو
محموله ســاح غیرمجاز در استان گلســتان توسط سربازان گمنام
امام زمان(عج) خبر داد .به گزارش ایســنا ،حیدر آســیابی با تأکید
بــر اینکــه در عملیات کشــف ایــن دو محمولــه بیــش از  ۱۰۰قبضه
ســاح شــکاری و کمری کشــف و توقیف شــده اســت ،خاطرنشــان
کــرد :در ایــن خصوص ســه نفر هم دســتگیر شــده و بــرای تکمیل
تحقیقــات در بازداشــت هســتند .آســیابی بــا بیان اینکــه در قانون
مجــازات ســنگینی بــرای قاچاقچیــان و حامــان ســاح غیرمجاز
پیشبینی شــده اســت ،افزود :پرونده متهمان در دادسرای گرگان
تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

ادامه نگرانی رژیم صهیونیستی
از پیشرفت مذاکرات وین

دســت آخر اینکه ،رئیس کنســت رژیم اشــغالگر قــدس که به
بهانه سالروز هولوکاست به آلمان سفر کرده ،بخش قابل توجهی
از گفتوگوهایش با مقامات برلین را به موضوع مذاکرات ایران و
گروه  ۴+۱در وین اختصاص داد که حاکی از نگرانی شدید این رژیم
اشــغالگر از روند رو به جلوی این مذاکرات است .به گزارش ایرنا،
روزنامــه صهیونیســتی «آروتز ِشــوا» امــروز در تارنمــای خود خبر
داد که رئیس کنســت رژیم اســرائیل به مناسبت هلوکاست دیروز
( ۵بهمــن) بــه برلین ســفر و با مقامهای کشــور میزبــان از جمله
باربل بــاس ( )Bärbel Basهمتای آلمانی خــود دیدار و گفتوگو
کرد .این مقام اســرائیلی در کمیته روابط خارجی بوندســتاگ نیز
ســخنرانی کــرد و به نگرانیهای تلآویو از مقاصد هســتهای ایران
پرداخــت .با وجود دســت و پــا زدنهای رژیم صهیونیســتی برای
منحــرف کردن مســیر مذاکرات وین ،این گفتوگوها در مســیر رو
به جلو جریان دارد.

ذره بین

گروه سیاســی /ســخنان سهشــنبه شــب
ســید ابراهیــم رئیســی حجــت را بــر
«واشــنگتن» تمــام کرد تا ســودای هیچ
توافقــی را بــدون برداشــتن گام عملی،
مؤثــر و پایــدار در رفــع تحریمهــای
ضــد ایرانــی در خیــال نپرورانــد .رئیس
جمهــوری کشــورمان کــه از طریــق
رســانه ملــی با مــردم ســخن میگفت،
در واکنــش بــه درخواســت مذاکــره از
ســوی امریکاییهــا ایــن چنیــن گفــت:
«درخواســت آنهــا مدتهــا در حــال
مطرح شدن اســت و بسیاری از کشورها
پیــام امریکاییهــا را منتقــل میکننــد،
همچنان که در ســالیان گذشــته نیز این
درخواســتها را در مقاطــع مختلــف
مطــرح میکردنــد امــا آنچــه مــا اعالم
کردیــم و باز هم اعالم خواهیم کرد این
اســت کــه در صورتی کــه آنهــا بخواهند
تحریمهای ظالمانه را رفع کنند ،امکان
هرگونه توافقی وجود دارد».
دور هشــتم مذاکــرات ایــران و
کشــورهای  4+1در حالــی در ویــن
حســاسترین لحظــات خــود را از ســر
میگذرانــد کــه مقامهــای امریکایــی
بــه جــای تمرکــز بــر رونــد رایزنیهــا و
تصمیمگیــری دربــاره اصلیتریــن
موضــوع مــورد بحــث یعنــی رفــع
تحریمهــا بــازی پیچیــده ای را بــا
بهرهگیــری از حربــه جنــگ روانــی در
پیش گرفتهاند .آنها از یک ســو با ایجاد
اضطــرار از ضرباالجلهای ســاختگی
ســخن میگویند و از ســوی دیگر شتاب
بخشــیدن بــه رونــد مذاکــره را تنهــا در
صــورت مذاکره بدون واســطه بــا ایران
امکانپذیر میدانند.
ëëفضاینمایشی
جدیدتریــن نقــش در چنیــن

فضای نمایشــی را «آنتونــی بلینکن»،
وزیــر خارجــه امریــکا ایفــا کــرد .او در
جدیدتریــن موضعگیری خــود درباره
برجــام کــه یکــم بهمــن مــاه در جمع
خبرنــگاران مطرح شــد ،بــار دیگر ادعا
کــرد که برای احیای برجام و بازگشــت
طرفیــن بــه تعهــدات خــود تنهــا چند
هفتــه زمان باقی اســت و اینکــه امریکا
از این مذاکرات چه نتیجهای میگیرد،
موضوعی اســت که تا چند هفته آینده
روشــن خواهد شد ».او در حالی نسبت
بــه عواقــب طوالنــی شــدن مذاکــرات
ابــراز نگرانی و تأکید میکــرد مذاکرات
بــه مرحله سرنوشتســاز خود رســیده
اســت که در عین حال تــاش میکرد،
تعهــد دولت امریکا بــه هرگونه تفاهم
احتمالــی را کمرنــگ جلــوه دهــد.
«بلینکــن» بــا اشــاره بــه اینکه یکــی از
مشــکالت اصلی موجود بر ســر کســب
توافــق در مذاکــرات ویــن ،خواســت
جمهــوری اســامی بــرای دریافــت
تضمینی در مورد عدم تکرار سیاســتی
اســت که دولت ترامپ در قبال برجام
در پیش گرفت ،مدعی شــد« :امریکا و
دولت «بایدن» در موقعیتی نیستند که
چنین تضمینی را به جمهوری اسالمی
بدهنــد« .دولــت «بایــدن» در صورت
پایبندی جمهوری اسالمی به تعهدات
هســتهای خود میتوانــد تضمین دهد
کــه از توافــق خارج نخواهد شــد ».وزیر
امــور خارجــه امریــکا در عیــن حــال
تأکیــد کــرد که «بایــدن» و دولــت او در
موقعیتی نیستند که برای دولت آینده
امریکا تعیین تکلیف کنند.
اشــاره مقامهــای امریکایــی بــه
موضوع «تضمین» که بیشــتر تالشــی
بــرای رفــع مســئولیت حقوقــی دولت

میســازد و این چیزی اســت کــه به آن
احتیــاج داریــم ،بویژه در ایــن برهه که
زمــان بــرای تــاش در راســتای نجات
برجام یا بازگشت دوجانبه به پایبندی،
خیلی کم است».
در واکنــش بــه ایــن درخواســت
امریکا ،موضعگیــری مقامهای ایرانی
مبنــی بر لزوم رفع همه تحریمها خود
گویــای واقعیــات صحنــه دیپلماتیک
وین اســت .چه آنکه اگر واشنگتن برای
اصلی ترین موضوع مورد چالش یعنی
رفع اثرگذار تحریمهای ظالمانه ایران
نســخه عاجلــی نداشــته باشــد ،تهران
دلیلی برای هیچ گفتوگوی مســتقیم
و غیر مســتقیمی در چهارچوب برجام
پیدا نمیکند .تردیــدی وجود ندارد که
تنهــا در صورت رفع همــه تحریمهای
برجامــی و فرابرجامــی میتــوان از
اجرای تفاهمات بعدی درباره راســتی
آزمایــی و ضمانــت بخشــی بــه تفاهم
احتمالی هم سخن به میان آورد.
آنچــه اینــک میتــوان در توضیــح
واقعیــات جــاری در مذاکــرات ویــن
بــه آن اشــاره داشــت ،اینکــه تهــران از
یــک ســو بــا ارتقــای چشــمگیر روابــط
تجــاری خــود و از ســوی دیگربــا یافتن
آلترناتیوهــای کم هزینــه بــرای فروش
نفــت و بازگرداندن پــول آن ،با خیالی
آســوده و ابتــکار عملــی قابل اجــرا در
مذاکــرات حضــور یافتــه و ازســرگیری
همه تعهدات برجامیاش را منوط به
رفع تحریمها دانسته است .این چنین
اســت که در حال حاضر به گواه اغلب
ناظــران بینالملــل ،تــوپ برجــام در
زمیــن امریکا قرار گرفتــه و دولتمردان
ایــن کشــور هســتند کــه بایــد هــر چــه
سریعتر تصمیم خود را بگیرند.

دیگه چه خبر؟

توپ در زمین واشنگتن

خبــر اول اینکه ،ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجــه امریکا در
نشســت خبری روزانه خود با انتقاد از سیاســتهای دونالد ترامپ
علیــه ایــران گفــت :کمپین فشــار حداکثــری علیه ایران که توســط
دولت پیشــین امریکا اجرا شــد شکســت خورده اســت .به گزارش
تســنیم ،پرایس در ادامه گفت :ترامپ وعده داده بود که با اعمال
فشــار حداکثری علیه تهــران میتواند به یک توافــق بهتر به ایران
دست یابد و جامعه بینالملل را نیز علیه ایران متحد کند که البته
محقق نشد.

در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حبیب اسیود
نمایش داده شد

سکونت تروریستهای االحوازی
در دانمارک و بلژیک

دومیــن جلســه رســیدگی بــه پرونــده حبیــب فــرجاهلل چعــب ملقب به
حبیب اسیود ســرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال ،دیروز در شعبه
 ۲۶دادگاه انقالب اســامی به ریاســت قاضی افشــاری برگزار شــد .اتهام
اســیود ،اداره و ســرگروهی گروه تروریســتی بهنام «حرکة النضال العربی
لتحریراالحواز» و طراحی و اجرای عملیاتهای بمبگذاری و تروریستی
متعدد در اســتان خوزســتان از جمله حمله به مردم اهواز در جریان رژه
هفتــه دفــاع مقــدس در ســال  ۹۷اســت که منجر بــه شــهادت  ۲۵نفر از
شهروندان اهوازی شد.
به گزارش میزان ،در ابتدای این جلســه ،وزیری نماینده دادســتان در
جایــگاه قرار گرفت و برخی از اقاریر متهــم را قرائت کرد .او گفت :متهم
در جلســات بازجویی به تشــکیل گروهک تروریســتی حرکة النضال که با
تالش شــبانه روزی و جذب  ۲۵نفر از عناصر تندرو اقدام به بمبگذاری
و اقدامات تروریســتی میکردند ،اقرار کرده اســت .همچنین متهم اقرار
کرده که در ســال  ۱۳۸۴اقدامات تروریســتی خــود را در فرمانداری اهواز
و ســازمان برنامه و بودجه انجام داده اســت و طی فاصله زمانی  ۱۰تا ۱۰
و  ۳۰دقیقــه هــر ده دقیقه یک بار یک بمب منفجر میشــده اســت و به
شهادت تعداد زیادی از هموطنان ما منجر شده است.
نماینــده دادســتان اضافــه کرد :وی با فــرار از ایران و اســتقرار در اروپا
اقدام به بازسازی گروهک تروریستی خود کرده و شاخه جدید نظامی در
کشــور به منظور اقدام به عملیاتهای تروریستی ایجاد نموده و با هسته
جدید نظامی اقدام به بمبگذاری کرده است.
در ادامــه جلســه دادگاه تصاویــری از برخــی از عناصــر ایــن گروهــک
تروریســتی نمایــش داده شــد کــه نشــان مــیداد در برخی از کشــورهای
اروپایــی ســاکن هســتند .نماینده دادســتان بعــد از نمایش ایــن تصاویر
گفــت :این عناصر گروهک تروریســتی در کشــورهای دانمــارک و بلژیک
ســاکن هســتند و از آن کشــورها ،علیــه شــهروندان جمهــوری اســامی
اقدامات تروریستی انجام میدهند.
وی ادامــه داد :متهــم اقرار کرده اســت که ســه نفــر از عناصر گروهک
تروریســتی به ســوریه متواری شــدهاند و با وصل شــدن بــه گروهکهای
تروریســت ســوری که با دولت ســوریه در جنگ بودهاند اقدامات نظامی
را فــرا گرفتهانــد که از این ســه نفر یــک نفر به درک واصــل و فردی دیگر
نیز در اهواز دســتگیر شــده اســت .همچنین نفر ســوم هماکنون به خارج
از کشــور متــواری اســت .نماینــده دادســتان بــا اشــاره بــه اقاریــر متهم و
برنامهریزیهای این گروهک ،گفت :این گروهک ،گروهک ناصر شاوردی
در هلنــد را بهعنــوان شــاخه نظامــی معرفی میکنــد تــا خطرناکترین
عملیاتها در خوزســتان را در مناطق خوزستان مانند شادگان ،ماهشهر
و دارخوین انجام دهند .نماینده دادســتان با اشاره به اقدامات دیگر این
گروهک تروریســتی بیان کرد :این گروهک بهدنبال این بودهاند تا شعاع
عملیاتهای تروریستی خود را به تهران بکشانند و اهداف آنها در تهران
نیز حمله به شرکت طرح و توسعه نیشکر ،دادگستری و وزارت کشاورزی
بوده است.
نماینده دادســتان تصریح کرد :جای سؤال است که چرا رئیس فعلی
یک گروهک تروریســتی براحتی در کشــور ســوئد حاضر اســت و با وجود
اعالن قرمز ،کشور سوئد حاضر به تحویل این فرد نیست.

