
گفتوگوی وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی با رئیس ستاد

 مشترک آمریکا 
بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی،در حساب 
کاربریش در ش��بکه توئیتر از دیدار با مارک میلی 
رئیس ستاد مش��ترک نیروهای مسلح آمریکا خبر 
داد. این توئیت در حالی منتش��ر شده است حساب 
توئیت��ری ارتش رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که 
م��ارک میلی پس از ورود به تآلویو با آویو کوخافی 
همتای اسرائیلی خود دیدار و گفتوگو کرده است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادامه داد: ما به همراه 
رئی��س س��تاد در مورد تغیی��رات منطقه و اهمیت 

ادامه فشار بر ایران گفتوگو کردیم.فارس

رایزنی سفیر ایران و معاون الوروف 
درباره برجام 

وزارت خارج��ه روس��یه اع��الم کرد، مع��اون وزیر 
خارجه این کش��ور و س��فیر ایران در مسکو دیدار 
و درباره مس��ائلی از قبیل برجام و روابط دو کشور 

رایزنی کردند.
طبق اعالمیه این وزارتخانه، معاون سرگئی الوروف 
وزیر خارجه روس��یه و کاظم جاللی درباره آخرین 
تحوالت پیرام��ون برجام و برنامه هس��تهای ایران 
صحبت کردند. وزارت خارجه روس��یه تصریح کرد: 
ریابک��وف و جاللی درباره وضعیت کنونی در رابطه 
ب��ا برنامه جامع اقدام مش��ترک برجام در خصوص 

برنامه هستهای ایران تبادل نظر کردند.
به گفته وزارت خارجه روس��یه، آنها سفیر ایران در 
روسیه و معاون الوروف بر اهمیت تقویت هماهنگی 
تالش��های همه طرفهای برجام ب��ه منظور اجرای 
پای��دار این تواف��ق طبق قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای 

امنیت سازمان ملل تاکید کردند.ایسنا 

اخبار گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

ناظران سیاس��ی بر ای��ن باورند که ریی��س پارلمان دولت 
ترکیه در واکنش به مقامات ایران؛ تحت تأثیر سیاس��تهای 
پان ترکیسم قرار گرفته اما باید بداند این سیاستها میتواند 
در نهایت به ضرر ترکیه تمام شود و کشورهای منطقه هم 
این تحرکات را نخواهن��د پذیرفت؛ حتی بحث ملی گرایی 

پان ایرانیسم می تواند موجب درگیریهای زیادی شود.
رئیس پارلم��ان ترکیه "رفتار نامناس��ب مقامات ایرانی در 
قب��ال رئیس جمه��ور رجب طیب اردوغ��ان پس از آن که 

شعری در باکو خواند" را محکوم کرد.
مصطفی ش��نتوب رد این اقدام��ات ایران علیه رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه، که همیش��ه با ش��جاعت از 
قانون محاصره و تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران دفاع 
کرده است"، ابراز داشت. وی اظهار داشت: چنین واکنشی 
به ترکیه علیه کش��ورهایی نبوده اس��ت که خ��ود ایران را 
محاصره کردند و تأکید کرد که »در پش��ت آن افرادی قرار 
دارن��د که حد و مرزهای خود را نمی دانند، زیرا آنها ارزش 

روابط آنکارا و تهران را نمی فهمند.«
هفت��ه گذش��ته وزارت امور خارجه ایران س��فیر ترکیه در 
ته��ران را احضار کرد و نامه اعت��راض به اظهارات اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه را ک��ه آن را »آزار دهنده و غیر قابل 

قبول در امور جمهوری اس��المی« توصیف می کرد، به وی 
تحویل داد.

ای��ن اتفاق پس از اظه��ارات رجب طی��ب اردوغان رئیس 
جمه��ور ترکیه در رژه نظام��ی نیروهای آذربایجان در باکو 
در روز پنجشنبه گذشته رخ داد، که طی آن وی بیت شعر 
"جدای��ی" را در م��ورد رودخانه ارس در م��رز بین ایران و 
آذربایجان خواند، که علیه "تمامیت ارضی ایران" از س��وی 

دولت و ملت ایران تلقی شد.
محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه ایران، در این باره در 
صفحه توییتری خود اظهار داشت: به اردوغان نگفته بودند 
ش��عری که به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری 

مناطق ش��مالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است! آیا 
او نفهمی��د که علیه حاکمیت جمهوری آذربایجان س��خن 
گفته اس��ت؟ هیچکس نمیتواند در باره آذربایجان عزیز ما 

صحبت کند.

آیا ترکیه درحال چیدن پازل جدیدی است؟
عماد آبشناس کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت 
وگو با سیاس��ت روز درباره اظهارات رییس پارلمان ترکیه 
گفت: ش��عرخوانی رییس جمهور ترکیه یک سوء تفاهمی 
ب��ود با تصور اینک��ه مربوط به قره باغ اس��ت ، درحالی که 
این ش��عر درباره جدایی بخشهایی از ایران بوده است و این 

یکسری حساسیتها را در ایران بوجود آورد.
وی افزود: در این موارد مشاوران آقای رجب طیب اردوغان 
می بایست تحقیقات الزم را انجام بدهند اگر آنها این کار را 

انجام داده بودند این بحران سیاسی بوجود نمی آمد. 
آبش��ناس با تاکید بر اینکه این یک بحران سیاسی است به 
دلی��ل اینکه این موضوع نه فقط از طرف مقامات جمهوری 
اس��المی ایران بلکه از س��وی مردم ایران نیز احساس��ات 
برانگیخته شد؛ اظهار داشت: علیرغم اینکه روابط صمیمی 
با دولت ترکیه داریم اما این بی تدبیری از سوی دولت این 
کش��ور واکنش هایی را از سوی مقامات و مردم کشورمان 
به همراه داش��ت. این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی 
معتقد اس��ت؛ البته مردم ایران و ترکی��ه روابط تاریخی و 
دیرین��ه با هم دارند اما به هرح��ال بزرگ کردن این ماجرا 
م��ی تواند برروی این روابط تأثی��ر بگذارد بویژه آنکه امروز 
گروههای پان ترکیس��م تحرکات زیادی را در داخل ترکیه 

انجام و روی سیاست های ترکیه تاثیر میگذارند. 
وی در ادامه گفت: دولت ترکیه نیز باید توجه داشته باشد 
که این نوع سیاس��تهای پان ترکیسم میتواند در نهایت به 
ضرر خود ترکیه تمام ش��ود و کش��ورهای منطقه هم این 
تحرکات را نخواهن��د پذیرفت؛ حتی بحث ملی گرایی پان 
ایرانیس��م می توان��د موجب درگیری های زیادی ش��ود و 
امروز جهان در ش��رایطی نیس��ت که دنبال پان ترکیس��م 
و پان ایرانیس��م باش��د.  آبشناس خاطرنش��ان کرد: رییس 
پارلمان ترکیه نیز تحت تاثیر همین سیاس��تها قرار گرفته 
که به واکنش مقامات کش��ورمان واکنش نشان داده است؛ 
درحالی که بهتر بود وقت��ی آقای روحانی به عنوان رییس 
جمهور کشورمان این اش��تباه شعرخوانی را پذیرفت دیگر 

مجدداً دامن زدن به این موضوع بی فایده است.

آبشناس در گفت گو با سیاست روز: 

رییس پارلمان ترکیه تحت تاثیر سیاستهای پان ترکیسم قرار گرفته است

واکنش وزارت خارجه به تصویب قطعنامه ضدایرانی 
سخنگوی وزارت امور خارجه تصویب قطعنامه ضدایرانی در مجمع عمومی 
سازمان ملل را فاقد وجاهت قانونی دانست. سعید خطیب زاده با اشاره به 
سابقه بس��یاری از بانیان اصلی قطعنامه در نقض فاحش و سیستماتیک 
حقوق انس��انها بخصوص از طریق مداخالت نظامی در س��ایر کشورها و 

فروش تسلیحات به رژیم های دیکتاتور و خودکامه، گفت: قطعنامهای که 
روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل با رای کمتر از نیمی از کشورهای 

عضو س��ازمان ملل و عدم همراهی بیش از ۱۱0 کشور تصویب شد در واقع همان 
متنی اس��ت که چندی قبل در کمیته سوم مجمع عمومی با آرای مشابه تصویب 
ش��ده بود و طبق رویه کاری س��ازمان ملل در صحن مجمع عمومی تایید گردید. 
سخنگوی وزارت خارجه تصریح نمود: چنین اقدامات غیر سازندهای نه تنها کمکی 

به ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی نمی کند. مهر 

خودتان شرکتهای آمریکایی را از بازار ایران محروم کردید
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به ادعای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر 
اینکه مقامات ایران پس از برجام به شرکتهای آمریکایی اجازه فعالیت در 
ایران را ندادهاند، تصریح کرد که دولت آمریکا با اقدامات خود شرکتهای 
آمریکایی را از بازار ایران محروم کرده است. محمدجواد ظریف در پیامی 

توئیتری به اظه��ارات »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا که مدعی 
شده است ایران حتی پس از امضای برجام نیز به شرکتهای آمریکایی اجازه 

فعالیت در خاک خود نداده است، پاسخ گفت. ظریف در توئیتر نوشت: وزیرخارجه 
پامپئو، در حقیقت این محدودیتهای خودتان اس��ت که شرکتهای ایاالت متحده 
را م��ورد تحری��م قرارداده و از ب��ازار ایران با آن منابع انس��انی و طبیعی بینظیر، 
محروم کرده است. و این سیاست غیرقانونی "شکست حداکثریتان" بود که قرارداد 

بوئینگ برای 88 هواپیمای مسافربری را لغو کرد. صداوسیما 

برای احیای برجام در دوره بایدن توافقی جدید نیاز است
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد احیای توافق هستهای 
ایران در دوره جو بایدن نیازمند توافقی جدید اس��ت که مشخص کند 

چگونه کاهش تعهدات برجامی ایران باید به حالت قبل برگردد.
رافائل گروس��ی مدعی ش��د نقض تعهدات آنقدر ب��وده که نمیتوان به 

سادگی توافق را به نقطه اول بازگرداند. وی گفت: نمیتوانم تصور کنم آنها 
به خانه اول برمیگردند، زیرا خانه اول دیگر وجود ندارد. واضح است که باید 

پروتکل یا یک توافق یا تفاهمنامه یا اسناد کمکی باشد که به طور واضح مشخص 
کند، چه کاری باید انجام شود. گروسی در ادامه با اشاره به اقدامات ایران در کاهش 
تعه��دات برجامی بعد از خروج یکجانبه آمری��کا از این توافق و بدعهدی طرفهای 
اروپایی، گفت: مواد )هستهای( بیشتر شدهاند، فعالیتهای هستهای بیشتر شدهاند، 

سانتریفیوژها بیشتر شدهاند و اقدامات بیشتری هم اعالم میشود. فارس  

دیپلماسی شنبه  29 آذر 1399  شماره 5479  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

از حرفهای مقامات سعودی و اماراتی چنین بر میآید که این دو شیخنشین 
خلیج فارس برای مذاکرات احتمالی برجامی با ایران کیس��ه دوختهاند و 
دولت بایدن هم نخواهد توانست به طور مطلق به خواستههای آنان بیاعتنا 

باقی بماند.
س��ر مار را باید در تهران قطع کنی��د؛ این روایت رابرت گیتس وزیر دفاع 
اس��بق آمریکا از دیدار با ملک عبداهلل در س��ال ۲007 است که در کتاب 
خاطرات خود آن را نقل کرده و احتماال نمیتوان در اصالت آن تردید کرد. 
اگرچه به ظاهر گیت��س در این دیدار در پیش گرفتن چنین راهبردی را 
علی��ه ایران رد کرده اما س��عودیها از آن زمان تاکنون تمام تالش خود را 
برای فشار بر ایران به کار گرفتهاند. ریاض به عنوان مهمترین صادرکننده 
نفت دنیا همکاری همهجانبهای را با واشنگتن برای ثبات بازار در صورت 

تحریم صادرات نفت ایران به عمل آورده است.
در تابس��تان س��ال ۲009 زمانی که ایران گرفتار فتنه 88 بود، نشس��تی 
محرمانه در واش��نگتن برای کلید زدن تحریمهای ش��دید علیه ایران در 
حال برگزاری بود. این گروه که ش��رکتکنندگان در آن به طور غیررسمی 
نام ائتالف کش��ورهای همفکر بر آن نهادند ش��امل نمایندگان کشورهای 
گروه 7، عربس��تان س��عوی، امارات، اس��ترالیا و کره جنوبی بود. چین و 
روس��یه، دو کش��وری که برای وضع تحریمهای جدید علی��ه تهران ابراز 

بیمیلی کرده بودند در این اجالس غایب بودند.
این جلس��ه در مقر وزارت خزانه��داری آمریکا و به ابتکار اس��تورات لوی، 
کارش��ناس وقت دولت اوباما در امور تحریمهای ایران برگزار شد. مقامهای 
آمریکایی این نشس��ت را اولین جلس��ه از مجموعهای از جلسات راهبردی 
در بین ۱۱ کش��ور با موضوع نحوه اجرای جریمههای مالی س��نگین علیه 
ته��ران عنوان کردند.وزارت خزانهداری آمریکا به طور ویژه در این جلس��ه 
هشت حوزهای که واشنگتن احساس میکرد تهران در آنها آسیبپذیر است 
را مشخص کرد که این حورهها عبارتند از: تالشهایی برای قطع دسترسی 
ایران به پروژههای س��وخت تصفیه شده، جریمههایی علیه شرکتهای بیمه 
ایران، طرحهایی برای قطع توانایی ایران برای استفاده از خدمات کشتیرانی 
بینالملل��ی و کمپینهایی جدید برای فلج کردن بخ��ش بانکی ایران. نقش 
عربستان سعودی در میان این کشورها برای عملی کردن تحریم نفتی ایران 
مهمتر از تمامی کشورها بود. بدون ثبات بازار نفت امکان تحریم فروش نفت 

از سوی ایران وجود نداشت و این وظیفه به عربستان سعودی محول شد.
مل��ک عبداهلل در س��فر قبلی خود به هن��د و چین به عن��وان بزرگترین 
خریداران نفت ایران در سال ۲005 به هر دو کشور این اطمینان را داده 
ب��ود که در صورت هرگونه تحریمی علیه نفت ایران اجازه کمبود در بازار 
نفت را نخواهد داد. س��عودیها در س��ال ۲0۱0 زمانی که ایران به صورت 
یکجانب��ه صادرات نفت به اروپ��ا را قطع کرد، بالفاصله ب��ا افزایش تولید 

جلوی جهش قیمت نفت را گرفتند.
البته تالش عربس��تان برای رقابت با ایران تنها مختص به ایفای نقش در 
تحریم ایران نبود. در سال ۲006 و در میانه نبرد همهجانبه حزباهلل لبنان 
و رژیم صهیونیستی صدور فتوای بن باز مفتی سعودی مبنی بر عدم دعا 
برای پیروزی حزباهلل در نبرد نش��ان داد که تا چه اندازه نفرت از دوستان 

منطقهای ایران در قلب راهبرد سعودی ریشه گرفته است. در سال ۲0۱۱ 
و زمانی که شورش��های مسلحانه و جوالن گروههای تروریستی در سوریه 
آغاز ش��د باز هم این عربس��تان س��عودی بود که به عن��وان حامی مالی 

گروههای مسلح تروریستی ظاهر شد.
بخش اعظم این تس��لیحات با پول س��عودیها از طریق کش��ورهای اروپای 
ش��رقی خریداری ش��د و از طریق خطوط هوایی جمه��وری آذربایجان به 
ترکیه منتقل ش��د تا در اختیار گروههای مسلح قرار بگیرد. اردن نیز مرکز 
توزیع دیگری بود که وظیفه تزریق س��الح به گروههای مس��لح را بر عهده 
داش��ت. س��عودیها که از همکاری دولت بشار اسد با تهران ناخشنود بودند، 
بودجه نامحدودی برای این کار کنار گذاشته بودند که حتی تروریستها را به 

سالحهای گرانقیمتی همچون انواع موشکهای پیشرفته مجهز کرده بود.
اوج این تالش��ها نیز ترتیب دادن حمله شیمیایی دروغین در منطقه ریف 
دمش��ق در س��ال ۲0۱۳ بود تا زمینهساز حمله گس��ترده آمریکاییها به 
س��وریه ش��ود. با این حال در دقایق آخ��ر آمریکاییها از ای��ن کار پا پس 
کشیدند و س��عودیها برای اولین بار متوجه شدند که خبری از هژمونی و 

تسلط آمریکا بر منطقه غرب آسیا نخواهد بود.

دست کوتاه سعودیها از دسترسی فناوری غنیسازی
با تمام این فراز و نش��یبها ش��اید ماجرای برجام و افش��ا شدن مذاکرات 
آمریکاییه��ا ب��ا ای��ران در عمان بیش از تم��ام موارد به اعتم��اد به نفس 
سعودیها ضربه زد. ریاض انتظار داشت با تمام هزینههایی که برای مقابله 
آمریکا با ایران پرداخته بود، نقش اصلی در هرگونه تفاهمی با ایران را ایفا 
کند. با این حال سعودیها در سال ۲0۱۳ با توافقی روبهرو شدند که بنای 

آن از مدتها پیش گذاشته شده بود.
میزان خش��م س��عودیها از چنین رویدادی را میت��وان در صرفنظر کردن 
آنها از عضویت دورهای خود در ش��ورای امنیت در س��ال ۲0۱۳ فهمید. 
س��عودیها به ظاهر شورای امنیت را در حل مسائلی همچون عاری کردن 
خاورمیان��ه از تس��لیحات هس��تهای بهانه کردند اما واقعی��ت این بود که 
پذیرش غنیسازی در خاک ایران نکتهای نبود که سعودیها قادر به تحمل 
آن باش��ند. عربستان سعودی به عنوان رقیب خودخوانده ایران در منطقه 
عالق��ه فراوان��ی دارد تا به نوعی توازن با تهران دس��ت یاب��د اما واقعیت 
این اس��ت که دسترسی به توان هس��تهای آرزوی دور و درازی برای این 
پادشاهی است. سعودیها علیرغم س��رمایهگذاری سنگین برای دسترسی 
بومی به توان هس��تهای فرس��خها با چنین توانی فاصله دارند. استفاده از 
توان هس��تهای پاکس��تان در مواقع ضروری نیز بیش از آن که به واقعیت 

شبیه باشد به یک داستان تخیلی میماند.
آمریکاییها هم هرگونه فروش تکنولوژی هس��تهای به س��عودیها را منوط 
به امضای تفاهمنامه ۱۲۳ با این کش��ور و اعالم رسمی انصراف از توسعه 
برنامه غنیسازی اتمی میدانند. افشای همکاری هستهای عربستان با چین 
برای تولید کیک زرد از معادن اورانیوم این کشور را میتوان ناشی از درک 
همین محدودیت دانس��ت. با این حال این همکاریها فاصله طوالنی با به 
نتیجه رسیدن دارد. چنین واقعیاتی میتواند اهمیت راهبردی اقدام دولت 
ترامپ در اعمال دوباره تحریمهای همهجانبه علیه ایران را برای سعودیها 
روشن کند. شکست دولت ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲0۲0 
و روی کار آمدن بایدن و مطرح ش��دن برخ��ی مباحث مربوط به برجام، 
ریاض را به تکاپوی جدی برای تکرار نشدن ماجرای سال ۲0۱۳ انداخته 

است.  فارس

 

س��فیرجمهوری اس��المی ایران در بلغارس��تان با تاکید بر این که رد پای 
اس��رائیل در ترور شهید فخری زاده مش��هود است، گفت: شخصاً معتقدم 
ایران اصل تناس��ب را در دادن پاسخ رعایت خواهد کرد و واکنشی خارج 
از روش های سنتی خواهد داشت به نحوی که امکانات و توانمندی خود 

را به دشمن نشان خواهد داد.  
س��ید محمد جواد رس��ولی محالتی در پاس��خ به این س��وال که آیا تمامی 
جزئیات حول ترور محسن فخری زاده مشخص شده اند و مقامات ایران چه 
کسانی را مظنون این واقعه می دانند؟«، گفت: تحقیقات در خصوص جزئیات 
این ترور ناجوانمردانه در دست تکمیل است. روایت غالب تا کنون حکایت از 
یک عملیات تروریستی پیچیده دارد که با به کارگیری تجهیزات الکترونیکی، 
هوش مصنوعی، ماهواره و اینترنت رخ داد به نحوی که هیچ عامل انسانی در 
صحنه ترور حضور نداشت؛هر چند روایت های دیگری نیز در این خصوص 
وجود دارد. برای اطالع از جزئیات بیشتر باید منتظر تکمیل فرایند تحقیقات 
بود.  وی تصریح کرد: اما در خصوص بخش دوم س��وال، رد پای اسرائیل در 
این ترور مشهود است و نشانههای جدی از نقش اسرائیل در این اقدام بزدالنه  
وجود دارد. این دیدگاه نیز وجود دارد که ایاالت متحده آمریکا در این اقدام 
با اسرائیل مشارکت داشته و یا حداقل از این اقدام تروریستی آگاهی داشته و 
به نوعی این اقدام با چراغ سبز آمریکا انجام شده است. قرارداشتن نام دکتر 
فخری زاده در لیست ترور موساد؛ سوابق رژیم صهیونیستی و موساد در ترور 
دانشمندان هستهای ایران و نحوه انجام این ترورها موجب شده همه کامال 
متقاعد ش��وند که اس��رائیل این عملیات را انجام داده اس��ت.  این دیپلمات 
کش��ورمان همچنین در پاسخ به س��وال دیگری درباره این که  » پروفسور 
فخری زاده دقیقا بر روی چه چیزهایی کار می کرد و چرا وی را پدر برنامه 

هسته ای ایران می نامند؟«، اظهار داشت: 
لق��ب "پدر برنامه هس��ته ای ایران"، لقب درس��ت و دقیقی نیس��ت و با 
اهداف��ی خاص به دکتر فخری زاده نس��بت داده می ش��ود. در واقع این 
اقدام بخشی از پروژه توجیهی رسانههای دشمن برای اقناع افکار عمومی 
برای دستیابی به اهداف نا مشروع خود است. دکتر فخریزاده مسلما یکی 
از دانشمندان برجسته هس��ته ای کشور همانند سایر دانشمندان در این 
حوزه بود. حوزه تخصصی ایش��ان پدافند هسته ای، شیمیایی و میکروبی 
بود. ایش��ان پدافند هس��ته ای را در وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران 
مدیریت می کرد. عالوه بر این، ایش��ان رئیس سازمان پروهش و نوآوری 
وزارت دفاع بود، س��ازمانی که در عرصه مب��ارزه با ویروس کرونا اقدامات 
ارزشمندی را انجام داده بود و موفق به تولید اولین کیت تشخیص کرونا 

بومی شده و پیشرفت خوبی را در مسیر تولید واکسن کرونا داشت. 
رس��ولی محالتی خاطرنش��ان کرد: نکته ای که در اینجا الزم می دانم به آن 
اشاره نمایم این است، تصور اینکه برنامه هسته ای ایران قائم به اشخاص است 
و می ش��ود با حذف دانشمندان هسته ای ایران برنامه هسته ای و پیشرفت 
علمی ایران را متوقف نمود برداشت غلطی است که علیرغم اثبات غلط بودن 

آن، از س��وی رژیم صهیونیستی دنبال می شود. همانطور که ترورهای قبلی 
دانشمندان هسته ایران نشان داد، این ترور نیز نمی تواند پیشرفت های علمی 
ایران را در زمینه های مختلف متوقف نماید.  وی در ادامه در پاس��خ به این 
پرس��ش که ترور وی از چه لحاظی با یکسری ترورهای دانشمندان ایرانی از 
سال ۲0۱0 الی ۲0۱۲ شباهت دارد و اینکه سالیان طوالنی چنین قتل هایی 
رخ ندادند را چگونه توضیح می دهید؟، گفت: بررس��ی س��ابقه رژیم اسرائیل 
نش��ان میدهد که این رژیم از ابتدای تأسیس نامشروع خود بر مبنای قتل و 
ترور بنا شده است. ترور موضوع جدیدی در سیاست های رژیم صهیونیستی 
به ش��مار نمی رود و پرونده این رژیم از آغاز تشکیل در سال ۱9۴8 تاکنون 
ش��مار زیادی از عملیات های ترور را در خود جای داده اس��ت. در 7۲ سال 
گذش��ته اس��رائیل بیش از ۲700 ترور انجام داده که میانگین ساالنه آن ۳8 

عملیات در داخل و خارج سرزمین های اشغالی می شود.
س��فیر کشورمان در بلغارستان افزود: ش��خصا معتقدم مهمترین زمینه در 
خصوص ش��باهت این ترور با ترورهای س��ال ۲0۱0 الی ۲0۱۲، شکس��ت 
سیاس��ت فش��ار اقتصادی علیه جمهوری اس��المی ایران بود؛ در آن برهه 
اس��رائیلیها امید زیادی به تأثیرگذاری تحریمها و فشارهای اقتصادی علیه 
ایران داش��تند و تم��ام تالش خود را نمودند تا این فش��ارها با هدف واهی 
نابودی برنامه هس��ته ای، علیه ایران تش��دید شود؛ اما نشانه های شکست 
این سیاس��ت، اسرائیل را به سمت تشدید انجام عملیات مخفی علیه ایران 
شامل اقدامات خرابکارانه )ویروس استاکس نت در نیروگاه نطنز و ...( و ترور 
هدفمند دانشمندان هسته ای ایران سوق داد.  این دیپلمات کشورمان ادامه 
داد: دقیقا در برهه کنونی و در دوره ریاس��ت جمهوری ترامپ نیز اسرائیل 
تمام تالش خود را کرد تا فشار حداکثری علیه ایران به نهایت خود برسد؛ 
اما پیروزی بایدن و احتمال پایان دادن به این سیاست و احتمال ایجاد یک 
فضای سیاسی جدید مجددا اسرائیلی ها را به سمت تشدید انجام اقداماتی 

برای تخریب هرگونه روزنه جدید برای دیپلماسی کشانده است. 
نکته دیگر اینکه، دش��منان ایران حدود ۲0 س��ال اس��ت که به دنبال ترور 
دکتر فخ��ری زاده بودند و چندین طرح ترور را بدین منظور در این دوران 
انجام دادند اما موفق نبوده و در دس��تابی ب��ه هدف خود ناکام ماندند. این 
بار هم سیستمهای اطالعاتی کشور، احتمال وقوع حادثه و حتی محل بروز 
احتمالی حادثه علیه ایش��ان را پیش بینی کرده بودند.  رس��ولی محالتی 
همچنین در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه  »جمهوری اسالمی چگونه به 
این اقدام پاسخ خواهد داد؟«، ابراز داشت : همانطور که اقدامات قبلی از این 
دس��ت از سوی جمهوری اسالمی بی جواب نمانده مسلما این اقدام هم بی 
جواب نخواهد ماند. اینکه پاسخ ما چگونه است و در چه زمان و مکانی و با 
چه کیفیتی انجام خواهد ش��د این را مقامات کشور با در نظر گرفتن همه 
جوانب تعیین می کنند. شخصاً معتقدم ایران اصل تناسب را در دادن پاسخ 
رعایت خواهد کرد و واکنش��ی خارج از روش های سنتی خواهد داشت به 
نحوی که امکانات و توانمندی خود را به دش��من نشان خواهد داد. وی در 
بخش دیگری از این گفت وگو در پاس��خ به سوالی درباره این که  »پس از 
ترور ژنرال سلیمانی، در چارچوب یکسال، این دومین مقام عالی رتبه ایرانی 
است که در یک حمله هدفمند، که از سوی دشمنان شما سازماندهی شده، 
به قتل می رس��د.  آیا این یک تحریک نیس��ت که ه��دف آن، بر هم زدن 
آرامش ش��ما و اتخاذ تدابیر تند است؟«، گفت: مسلماً یکی از اهداف اصلی 
این اقدام تحریک ایران به انجام واکنش��ی تند و ش��دید است؛ اما مقامات 
ایرانی در عمل نشان داده اند که در اتخاذ اینگونه تصمیمات تابع احساسات 

نیستند و با بررسی همه جوانب تصمیم منطقی را اتخاذ خواهند کرد. 

  سعودیها هم به مذاکرات برجامی 

چشم طمع دارند
  سفیر ایران در بلغارستان:

برای ایجاد هرگونه تحول، آمریکا 
باید در سیاستهای کالنش در قبال 

ایران تجدید نظر کند


