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  یکشنبه در پی یک عملیات تروریستی و شــهادت رزمنده ای به نام سرهنگ حسن   .
صیادخدایی که از نیروهای قدس ســپاه معرفی شده، این گمانه در حال تقویت است 
که پس از این ترور معــادالت منطقه ای تغییر خواهد کرد؛ اما پیش از پرداختن به این 
مهم قدری روی ترور دیروز تمرکز کنیم. آیا این ترور بخشــی از تحرکات اســرائیل در 
هفته های اخیر اســت؛ تحرکاتی که از برگزاری بزرگ ترین رزمایش تاریخ اســرائیل با 
عنوان ارابه های آتشــین گرفته تا حمالت به نیروها و اهداف ایران در سوریه، تشدید 
فشــارهای سیاســی و دیپلماتیک ضدبرجامی تل آویو بر دولت بایدن از طریق سنای 

آمریکا و... را شامل می شود؟
همان گونه که می دانید بزرگ ترین دشــمن احیای برجام اســرائیل اســت. اگرچه 
بازیگــران منطقه ای و فرامنطقه ای دیگری هم برای عــدم احیای برجام وجود دارد؛ 
اما اســرائیل موتور اصلی حرکت ضدبرجامی اســت، چه در دوره بنیامین نتانیاهو و 
چه در دوره نفتالی بنت؛ بنابراین بدون شــک تروری که یکشــنبه در تهران انجام شد، 
می تواند بخشــی از سلســله اقدامات، تحرکات و واکنش های اســرائیل در منطقه و 
فضای بین الملل ضد جمهوری اســالمی ایران قلمداد شود، به شرطی که این ترور به 

دست اسرائیل انجام شده باشد.

  یعنی به باور شما امکان دارد این ترور کار اسرائیل نباشد؟  .
از زمــان انجام تــرور تا به این لحظه که من با روزنامه «شــرق» گفت وگو می کنم، 
هیچ گونه اطالعات رسمی درخصوص جزئیات این ترور و عامالن آن به افکار عمومی 
و رســانه ها داده نشده اســت. نه صداوســیما، نه سپاه پاســداران، وزارت اطالعات، 
سازمان اطالعات سپاه، وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای 
مربوطه هیچ گونه اطالعات یا جزئیاتــی درخصوص این ترور نداده اند؛ بنابراین فرض 
اولیه ســؤال شــما مبنی بر اینکه ترور کار اســرائیل است، در بیانیه ســپاه و در بیانیه 
وزارت امور خارجه مطرح نشده است. در این بیانیه صرفا از عبارت «استکبار جهانی» 
استفاده شده است و نمی توان از آن به اسرائیل رسید؛ اما با توجه به فضای رسانه ای 
و همچنین تاریخچه و عقبه ذهنی که در ســایه اقدامات اسرائیل در ایران برای ترور، 

جاسوسی، خرابکاری و... وجود دارد، خود به خود ذهن به سمت اسرائیل می رود.

  پس اگر بپذیریم که این ترور کار اسرائیل بوده است، تل آویو با چه هدف یا اهدافی   .
دست به این اقدام زده است؟

اگر به فضای امنیتی و سیاسی داخل سرزمین های اشغالی نگاه کنیم، از یک طرف 
عملیات های استشــهادی به طرز کم ســابقه ای افزایش پیدا کرده اســت؛ به گونه ای 
کــه اکنون انتقادات جدی از جانب جریان اپوزیســیون و رســانه ها علیه بنت مطرح 
اســت و از طرف دیگر کابینه او هم در آســتانه فروپاشی کامل قرار دارد. پس طبیعی 
اســت که بنت برای فرار از وضعیت کنونی و به حاشیه کشــاندن انتقادات اقداماتی 
ماننــد برگــزاری رزمایش های نظامی، تالش بــرای عدم احیای برجام یــا این ترور را 
انجــام دهد؛ در عین حال می توان گفــت بنت عالوه بر فرار رو به جلو ســعی دارد با 
تحریــک ایران شــرایط رادیکالی را با واکنش متقابل تهران شــکل دهد که اقتضائات 
منطقه تحت الشــعاع قرار گیرد؛ کما اینکــه هم زمان با افزایش حمالت گســترده به 
ســوریه و هدف قراردادن نیروها و مواضع جمهوری اســالمی ایران تالش شده است 
شبیه سازی حمله گسترده به پایگاه هسته ای در رزمایش ارابه های آتشین هم اجرائی 
شــود تا تهران دســت به واکنش متقابل بزنــد. ناگفته نماند که اقدام روســیه برای 
خروج نیروهای ارتش از پایگاه های نظامی ســوریه با هدف تمرکز در جنگ اوکراین و 
جایگزینی ایران نگرانی اســرائیل را دو چندان کرده است؛ به همین دلیل شاهد افزایش 

حمالت اسرائیل به خاک سوریه هستیم.

  در کنار نکات شما رســانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم در توییتی عنوان   .
کرد که این ترور «عبور بدون محاسبه از خط قرمزی است که معادالت زیادی را تغییر 
می دهد». اگر نهایتا ترور شــهید صیادخدایی کار اســرائیل باشــد، می  تواند معادالت 
منطقه را تغییر دهد؛ چرا که هم در گذشته شاهد این دست ترورها بوده ایم که کماکان 
مشــابه این وضعیت در ســوریه، لبنان و برای نیروهای ایرانی وجود دارد و هم آنکه 

تهران توان این تغییر را دارد؟
در پاســخ باید به دو نکته اشــاره کرد. اوال این ترور در روز روشــن و وسط پایتخت 
انجام شــده اســت که می تواند توان نیروهــای امنیتی و اطالعاتی ایران را به شــدت 
تحت الشــعاع قرار دهد و زیر سؤال ببرد؛ پس مســئله موازنه وحشت، موازنه تهدید، 

موازنه قوا و موازنه امنیتی مطرح اســت که می تواند واکنش متقابل را در دستور کار 
قــرار دهد و به دنبال آن معادالت منطقه تغییر پیدا کند؛ اما نکته مهم تر اینجاســت 
که این ترور اولین ترور غیرهســته ای اســت. اتفاقا از این منظــر باید تحلیل دقیق تری 
داشــته باشیم؛ چون اگر این ترور کار اســرائیل باشد، شاهد یک تغییر رفتار معنادار در 
تل آویو هســتیم. تا پیش از این تمرکز اسرائیل در ترور، جاسوسی، خرابکاری و... صرفا 
روی فعالیت های هســته ای ایران بوده است؛ اما یکشنبه نیروی قدس سپاه در تهران 

ترور شده است.

  پس از همین منظر مصاحبه را ادامه می دهیم که به باور شــما تغییر رفتار اسرائیل   .
ذیل این ترور با چه هدفی انجام شده است؟

این مسئله ارتباط مستقیمی به تحوالت برجام دارد.

  یعنی این ترور برای ایجاد بن بست در برجام انجام شده است؟  .
بله، می توان این تحلیل را داشت.

  این ترور چگونه می تواند به عدم احیای برجام بینجامد؟  .
بن بســت کنونی در مذاکرات وین به شکل مســتقیم متأثر از اختالف نظر بین ایران 
و آمریکا بر ســر خروج سپاه پاســداران از لیســت گروه های تروریستی است. آن گونه 
که مشخص شــده کانون این اختالف نظر هم روی نیروی قدس سپاه پاسداران تمرکز 
دارد؛ چون رابرت مالی این پیشــنهاد را از جانب آمریکا مطرح کرده بود که کل ســپاه 
از لیست گروه های تروریســتی خارج شود، به شرط آنکه نیروی قدس کماکان در این 
لیست باقی بماند که با مخالفت تهران مواجه شد. در چنین شرایطی به نظر می رسد 
اسرائیل با این ترور ســعی کرده از طریق تغییر معادالت منطقه معادالت برجامی را 

هم تغییر دهد.

  ولی ابعاد ترور یکشــنبه نســبت به ترورهای قبلی اســرائیل مانند ترور شــهید   .
فخری زاده چندان گسترده نیســت. آیا این ترور می تواند به این تغییرات مدنظری که 

به آن اشاره داشتید، منجر شود؟
اینجا ابعاد ترور مهم نیســت؛ بلکه نفس انجام این ترور است که تغییر معادالت 

را شکل خواهد داد.

  چطور؟  .
من معتقدم که اسرائیل و شــخص نفتالی بنت با توجه به چالش هایی که پیش تر 
عنوان کردم، به این ترور احتیاج داشت؛ بنابراین درجه نظامی یا نفوذ شهید صیادخدایی 
در نیروی قدس سپاه مالک ترور نبوده است؛ بلکه این ترور در این شرایط باید در دستور 

کار قرار می گرفت تا با شکل گیری تبعات بعدی آن منافع اسرائیل تأمین شود.

  با وجود تمام نکاتی که به آن اشــاره کردید، هنوز این ابهام در تحلیل شــما وجود   .
دارد که اگر درجه و نفوذ شــهید صیاد خدایی برای انجام این ترور به دســت اسرائیل 
مهم نبــوده و در عین حال این ترور می تواند تغییرات معنــاداری در معادالت منطقه 
ایجاد کند، باید پرســید اگر بن بست در مذاکرات وین صرفا روی خروج سپاه از لیست 
گروه های تروریســتی با محوریت نیروی قدس تمرکز دارد، به واقع اسرائیل با این ترور 
به دنبال اثبات چه چیزی بوده اســت؟ تل آویو چگونه می توانــد با این ترور کماکان 
بن بســت مذاکرات برجام درباره ســپاه را حفظ کند؟ آیا این ترور در جهت عکس، به 

حل سریع تر این اختالف نظر بین تهران و واشنگتن نمی انجامد؟
اگر از این زاویه مدنظر شما به مسئله نگاه کنیم، نمی توان تحلیلی کامل از مسئله 
داشــت. ببینیــد زمانی منافع و اهداف اســرائیل از این ترور به صــورت کامل محقق 
می شــود که پس از انجام این ترور پمپاژ اطالعاتی و رســانه ای از ســوی اسرائیل به 
شکل جدی در دستور کار قرار گیرد. اتفاقا این نکته مکمل بخشی از گفته ها در پاسخ 

به سؤاالت قبلی است.

 قدری دقیق تر مسئله را کالبد شکافی می کنید؟  .
ببینید بعد از انجام این ترور که به نظر می رســد فرد رده باالیی در نیروی قدس ســپاه 
نیســت، عمال رســانه های اســرائیلی از لحظه انجام ترور دقیقه به دقیقه به دنبال پمپاژ 
اطالعاتی و خبری هســتند تا جایی کــه تمام گمانه زنی های رســانه ای و تمام تحلیل ها 
و ارزیابی کارشناســان، چه از سوی رســانه های معاند ایران، چه در داخل کشور، چه در 
آمریکا و خالصه در کل جهان و حتی همین مصاحبه من و شما فقط و فقط بر پایه پمپاژ 
اطالعاتی اســرائیل است. اگر به عکس های این ترور نگاه کنید، شهید صیادخدایی در یک 
خودروی پراید در یک محله شــرق تهران ترور شــده است. اینها نشان می دهد که ایشان 
فرد رده باالیی در نیروی قدس سپاه نبوده است؛ اما همان گونه که گفتم اسرائیل به دنبال 
ترور یک فرد با نفوذ و رده باالی نیروی قدس ســپاه نبوده است؛ بلکه به نفس این ترور در 
این شــرایط، آن هم در وسط تهران نیاز داشته اســت تا بعد از انجام این ترور با عملیات 
پمپاژ خبری، صیادخدایی را به عنوان یک فرد بسیار مهم و کلیدی در نیروی قدس سپاه و 
عامل اصلی در برنامه ریزی برای ترور در دیگر کشورها جا بزنند که فضای رسانه ای، افکار 
عمومی و جامعه جهانی به این سمت کشیده شود که نیروی قدس سپاه و کل بدنه سپاه 
یک نیروی تروریســتی است و کماکان باید در لیست گروه های تروریستی باقی بماند؛ پس 
خطوط قرمز بین ایران و آمریکا همچنان باقی خواهد ماند و برجام به نتیجه نمی رسد.  

واکاوی ترور شهید صیاد خدایي در گفت وگوی «شرق» با محمدصالح صدقیان، مدیر مرکز عربی مطالعات ایران

اسرائیل با این ترور برجام را نشانه رفته است
عبدالرحمن فتح الهی: پس از ترور شهید حسن صیادخدایی که طبق بیانیه سپاه از نیروهای قدس به شمار می رود، فضای رسانه ای و عموم تحلیل ها و گمانه زنی ها 
از احتمال تغییر معادالت خبر می دهد. پیرو این نکته ابعاد این ترور، چه در حوزه برجامی و چه در حوزه منطقه ای شــرایط جدیدی را شــکل خواهد داد؛ اما این 
ترور با چه هدفی و به دست چه کسانی انجام شده است و آیا می تواند به تغییر معادالت برجامی و منطقه ای منجر شود، محور گفت وگوی «شرق» با محمدصالح 
صدقیان اســت. آنچه در ادامه می خوانید خروجی گپ و گفت با مدیر مرکز عربی مطالعات ایران و تحلیلگر ارشد جهان عرب است که سعی شده ابعاد و زوایای 

این ترور و تبعات آن مورد واکاوی قرار گیرد.

سه شنبه
۳ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۶

یـادداشـت

آیا توافقی در راه است؟

هفته گذشته، تحرکات دیپلماتیک از جمله سفر آقای انریکه 
مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی، امیر قطر را به تهران داشــتیم و در این هفته 
سفر آقای رئیسی، رئیس جمهوری اســالمی ایران را به عمان؛ 
در اطراف هریک از این ســفرها، مباحثی مطرح شد و انعکاس 
مصاحبه ها و اظهار نظرهای پس از سفر این گمانه را به وجود 
آورده که گویا اتفاقاتی در راه اســت کــه در کنار اظهار نظرهای 
یأس آفرین برخی مقامات ایاالت متحده از جمله مصوبه سنای 
آمریکا با ۶۲ رأی مثبت که خواســتار عدم خروج سپاه از لیست 
تروریســتی آمریکا موسوم به FTO و در نتیجه عدم موافقت با 
لغو تحریم علیه سپاه شده بودند، اظهار نظر آقای مورا و رئیس 
او آقای بــورل که ابراز خوش بینی به توافق را نوید داده بودند، 
نشــانگر تحرکات جدید و بعضا غیرعلنــی در حوزه دیپلماتیک 

است.
انریکــه مورا در بازگشــت از ایران، در فــرودگاه فرانکفورت 
بازداشــت شــد و گفته شــد که از اســناد و مــدارک همراه او 
کپی برداری شده و این امر را به نفوذ سیستم امنیتی اسرائیل در 
آلمان منتســب کردند و ناظر بر این امر که به چه میزان، نقش 
اروپایی هــا در پیشــبرد توافق برجام در نزد اســرائیل و حامیان 
غربــی او در آمریکا و اروپا دارای اهمیت اســت؛ بنابراین تالش 

فراوانی برای تخریب آن صورت گرفت.
در نقطه مقابل سفر امیر قطر دارای اهمیت تلقی شد که در 
دیــدار خصوصی با رهبری پیام های مهمی را تبادل کرده اند که 
نشــان دهنده عالقه ایشان به حل مشکالت برجامی و همچنین 
مســائل منطقه ای بوده اســت که برخی اظهارات وزیر خارجه 
قطر که با واکنش هایی از ســوی ایران مواجه شــد، مؤید طرح 
موضوعات مورد اشــاره، جدای از اعالم رســمی سفر تمیم بن 
حمد آل ثانی، امیر قطر به تهران است که سفر را درباره مسائل 

دوجانبه توصیف کرده بود!
نکتــه دیگر ســفر آقای رئیســی، رئیس جمهــور به عمان 
اســت؛ عمانی که همــواره و از گذشــته اوایل انقــالب تا به 
امروز، به عنوان کشــور دارای روابط حســنه با غرب از سویی 
و جمهوری اســالمی ایران از سوی دیگر شــناخته می شده و 
همواره نقش میانجی و واسطه را در بسیاری از اختالفات ایفا 
کــرده؛ آیا این بار هم در چنین جایگاهی قرار گرفته اســت که 
اختالفات مربوط به زندانیان آزاد شــده ماننــد خانم زاغری و 
آشــوری و انتقال پول های ایران که از انگلستان به عمان رفته 
و ظاهرا هنوز به ایران نرســیده اســت و حتــی موضوع آقای 
احمد رضا جاللی را حل وفصل کند یا فراتر از آن در صدد است 
نقشــی مهم تر و موضوعات با اهمیت بیشتری درباره موضوع 
برجامــی و احتماال مســائل منطقه ای ایفا کنــد؟ هیچ بعید 
نیست که دیگرانی نیز به عمان دعوت شده باشند تا مستقیم و 
غیرمستقیم، بتوانند با رئیس جمهور ایران موضوعات اختالفی 

را مورد گفت وگو قرار دهند!؟
آنچه می توان از مجموع این تحرکات دریافت کرد، آن است 
که با وجود اقدامات تند ســناتورهای آمریکایی که با جلب نظر 
۱۶ ســناتور دموکرات توانسته اند با ۶۲ رأی مصوبه ای را بگیرند 
تا با خط قرمز اعالم شــده از ایران مبنی بر خارج کردن ســپاه از 
تحریــم، مقابله کنند و دولت آمریــکا و تیم مذاکره کننده اش را 
مکلــف کنند که هیچ تعهدی در ایــن زمینه نپذیرد، تالش های 
گســترده ای صورت گرفته اســت تا این بن بســت گشوده شود. 
حال ســؤال مهم اینجاست که در این وزن کشی کدام یک موفق 
خواهند شــد؛ تیم اسرائیل و سناتورهای آمریکایی یا تالش های 
مورد اشاره میانجیگرها!! باید منتظر ماند و دید که آینده با خود 

چه حوادثی را رقم می زند.

شرق: پس از ســفر انریکه مورا و شیخ تمیم به ایران و چراغ 
ســبز تهران برای ازســرگیری مذاکرات وین، این بار بســیاری 
احیای برجام را جدی تر از قبل می دانستند. در چنین شرایطی 
یکشنبه شــاهد اقدامی تروریستی در تهران بودیم؛ تروری که 
می تواند با هدف تحت الشعاع قراردادن مذاکرات وین انجام 
شده باشد؛ اما به واقع تا چه اندازه بین تالش برای ازسرگیری 
مذاکرات وین و انجام این ترور ارتباط وجود دارد؟ پاســخ این 
ســؤال، محور گفت وگوی «شــرق» با مهدی ذاکریان، اســتاد 
دانشگاه و تحلیلگر ارشد مســائل اسرائیل است که در ادامه 

از نظر می گذرانید.

  ارزیابی شما از ترور یکشنبه هفته جاری در تهران چیست؟   .
اساسا این ترور با چه هدف یا اهدافی انجام شده است؟

پیــش از اینکه به اهــداف این ترور بپردازیــم جا دارد که 
به چند نکته مهم اشــاره کنم. اولین نکته به شــرایط زمانی 
و موقعیت سیاســی - اجتماعی کنونی در ایران بازمی گردد. 
به هر حال کشــور در یک بافت معنادار قــرار دارد، به همین 
دلیل انجــام این تــرور می تواند از چند بعد اهمیت داشــته 
باشــد. ابتدابه ســاکن اینکه کشــور متأثر از تصمیمات دولت 

درخصوص حــذف ارز ترجیحی بــا اعتراضــات و انتقاداتی 
مواجه است؛ بنابراین فضای سیاسی قدری حساس و ملتهب 
است. در چنین شرایطی ترور یک نیروی قدس سپاه می تواند 
در تشــدید فضای امنیتی با هدف ناامن کردن کشور عمل کند. 
از طرف دیگر باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که این ترور 
در شــرایط کنونی می تواند عالوه بــر تغییر معنادار در فضای 
سیاســی و امنیتی کشــور، فضای منطقه را هم تحت الشعاع 
قرار دهد، چراکه عامالن و بازیگران پشت پرده این ترور سعی 
کرده اند با این اقدام خود ایران را در مسیری قرار دهند که جز 
انجام واکنش ســخت در برابر ترور، راهی نداشــته باشد. در 
چنیــن فضایی قطعا منطقه می توانــد تحت تأثیر عواقب این 

ترور قرار گیرد.

  درخصوص برجام چطور؛ آیا این ترور می تواند روی برجام   .
تأثیر بگذارد؟

اتفاقا نکته دوم من که باید در تکمیل ســؤال قبلی به آن 
اشاره کنم، به فضای سیاسی و دیپلماتیکی بازمی گردد که بعد 
از ســفر انریکه مورا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، به ایران با هدف کمک به 
احیای برجام شکل گرفت. بعد از این تالش های میانجیگرانه 
دیپلماتیک شاهد مواضع مثبتی برای ازسرگیری مذاکرات وین 
از سوی تهران بودیم تا جایی که برخی محافل خبری مطرح 
کردند که از نیمه خرداد مذاکرات وین از ســر گرفته می شود. 
به همین دلیل اسرائیل یا هر بازیگر دیگری که پشت این ترور 
نیروی قدس سپاه قرار گرفته اســت سعی کرده با انجام این 
ترور، تهران و به خصوص کساني را که از ابتدا با مذاکرات وین 
و احیای برجام سر ناسازگاری و مخالفت داشته اند، به سمت 
یک فضای رادیــکال برای به شکست کشــاندن مذاکرات وین 
ســوق دهند. در چنین شرایطی کشورهای اروپایی و همچنین 
دولــت بایدن که نیم نگاهــی جدی به احیای برجــام دارند، 
مجبور خواهند شــد در کنار اسرائیل، سنای آمریکا و همچنین 
کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس برای تقابل با احیای 
برجام قــرار بگیرند. از طرف دیگر چون تهران با ازســرگیری 
مذاکرات موافقت کرده بود این احتمال وجود داشــت که این 

دور از مذاکرات به حل وفصل اختالفات و کنارگذاشتن خطوط 
قرمز برای احیای برجام بینجامد؛ بنابراین اسرائیل یا هرکسی 
که پشــت این ترور قرار داشته اســت، با این احساس نگرانی 
ســعی کرده پیش از آغاز مذاکرات با تــرور عمال مذاکرات را 
با وقفه یا بن بســت دیگری مواجه کند. به هر حال اولین ترور 
غیرهســته ای در شــرایطی که برجام هم به مســائل یا بهتر 
بگوییم خطوط قرمز غیرهســته ای با محوریت خروج سپاه از 
لیست گروه های تروریستی گره خورده است نشان می دهد که 
بازیگران پشــت این ترور با هوشــمندی دست به انتخاب این 

فرد برای حذف وی زده اند.

  به چه دلیلی اســرائیل یا هر بازیگری که پشــت این ترور   .
قرار داشته، حذف نیروهای قدس سپاه پاسداران را کلید زده 

است؟
این نکته در ادامه تحلیل من برای پاســخ به ســؤال قبلی 
قرار دارد. در واقع ترور نیروی قدس ســپاه در تهران یک پیام 
چندُبعدی اســت که یک ســر آن به دولت بایدن، یک سرش 
به تهران، ســر دیگرش به مخالفان داخلی کابینه بنت و یک 
سرش هم به جامعه جهانی بازمی گردد. به این معنا این ترور 
نوعی قدرت نمایی اســرائیل در برابر ایران بــود و در کنارش 
اتمــام حجت برای کاخ ســفید. اگرچه دولــت بایدن تالش 
دارد درخصوص خروج ســپاه از لیست گروه های تروریستی، 

مذاکــرات وین را به نتیجه برســاند، اما این ترور نشــان داده 
اســت که اســرائیل با ترور یک نیروی ســپاه قدس در تهران 
ضمن قدرت نمایی اطالعاتی و اشــراف امنیتی و نظامی خود 
به دولت بایــدن هم این پیام را بدهد کــه نه تنها مانع از این 
کار خواهد شــد، بلکه اهرم هــای دیگری مانند تــرور و... را 
هم در اختیار دارد تا مانع از خروج ســپاه از لیست گروه های 

تروریستی و اساسا احیای برجام شود.

  اســرائیل چگونه با ترور می تواند مشروعیت سیاسی برای   .
عدم احیای برجام کسب کند؟

بحث مشروعیت سیاسی نیست. اسرائیل با این ترور سعی 
دارد این گونه القا کند که نیروی قدس و در کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی یک نیروی تروریستی اســت و تل آویو برای 
حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی خود استفاده از هر اهرمی 

برای مقابله با آن را مشروع می داند.

  حتی ترور؟  .
حتی تــرور. چــون اســرائیل ســعی دارد با تروریســتی 
جلوه دادن سپاه پاسداران و نیروی قدس این گونه القا کند که 
تنها راه مقابله با یک نیروی تروریســتی اســتفاده از ابزار ترور 
است. اسرائیل با همین منطق اولین ترور غیرهسته ای خود را 

در پایتخت ایران انجام داد.

 به باور شما بهترین واکنش ایران چه خواهد بود؟  .
دو راه حل برای تقابل با این اقدامات اســرائیل وجود دارد؛ 
اول اســتفاده از اهرم دیپلماســی از طریــق به کارگیری توان 
دیپلماتیک دیگر کشورها برای محکوم کردن اسرائیل و مهم تر 
از آن تالش برای احیای برجام؛ اگر برجام احیا شــود جامعه 
جهانی توان هســته ای ایــران را دوباره به رســمیت خواهد 
شــناخت. در این صورت اســرائیل با یک انــزوای دیپلماتیک 
مواجه خواهد شــد که نمی تواند دست به ترور، خرابکاری و 
جاسوسی بزند، چون با واکنش جامعه جهانی مواجه خواهد 
شد و به دنبالش اسرائیل را بازیگر مخرب قلمداد می کنند. به 
همین دلیل است که اسرائیل بزرگ ترین دشمن احیای برجام 
اســت و خود را به هر آب و آتشی می زند که توافق هسته ای 

احیا نشود.

سفیر پیشین ایران در انگلستان
سیدجالل ساداتیان

مهدی ذاکریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر  ارشد مسائل اسرائیل
یک ترور و چند پیام
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