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وزیر خارجه س��وییس به ایران آمد، اصفهان 
گردی کرد و از زیباییهای نصف جهان لذت 
برد، با مس��ئولین کشورمان دیدار و گفتوگو 

کرد و سرانجام به کشورش بازگشت.
پ��س از س��فر گروس��ی مدی��رکل آژان��س 
بینالملل��ی انرژی اتمی به ایران، س��فر وزیر 
خارجه س��وییس مهمترین س��فر یک مقام 
اروپایی ب��ه ایران بود، ک��ه البته اگر رییس 
جمهور این کشور به تهران آمده بود با توجه 
به شرایط کنونی دنیا و منطقه، قابل قبولتر 

مینمود.
برخی جریانهای سیاس��ی در کش��ور سعی 
داش��تند تا س��فر »ایگنازیو کاسیس« وزیر 
خارجه س��وییس به ای��ران را ب��ا مذاکرات 
تهران – واشنگتن در هم آمیزند، همانگونه 
ک��ه به س��فر برخی مقام��ات خارجی دیگر 
مینگریستند. سفر »آبه شینزو « را فرصتی 
برای حل اختالفات ایران و آمریکا دانستند 
و تأکید کردن��د نباید ایران این فرصت را از 
دست بدهد. آبه شینزو  اکنون نخست وزیر 
ژاپن نیس��ت، اس��تعفا کرده است آن هم به 
خاطر بیماری، اما ش��اید فش��ارهای آمریکا 
باعث استعفای او شده است چرا که در سفر 
به تهران ناکام بود و نتوانس��ت پل ارتباطی 

میان آمریکا و ایران شود.
نخس��ت وزی��ر وقت ژاپ��ن در دی��داری که 
با حض��رت آیت��اهلل خامنه��ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی در خرداد ماه سال 1398 
داش��ت در ابتدای این دیدار خطاب به رهبر 
انقالب اس��المی گفت: من قص��د دارم پیام 

رئیسجمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم.
رهبر انقالب اسالمی نیز خطاب به نخستوزیر 

ژاپن آبه شینزو  گفتند؛ 
»م��ا در حس��ن نی��ت و جدی بودن ش��ما 
تردی��دی نداری��م ام��ا درخص��وص آنچه از 
رئیسجمهور آمریکا نقل کردید، من شخص 
ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمیدانم 
و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد. 
جمهوری اس��المی ایران هی��چ اعتمادی به 
آمریکا ن��دارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با 
آمری��کا در چارچوب برج��ام را به هیچ وجه 
تک��رار نخواهد کرد زیرا هی��چ ملت آزاده و 

عاقلی، مذاکره تحت فشار را نمیپذیرد.«
پاس��خ رهبر معظم انقالب، روش��ن، قاطع و 
صری��ح ب��ود و اکنون پس از گذش��ت بیش 
از یکس��ال از س��فر نخس��ت وزیر پیش��ین 
ژاپن به ایران، ماهیت این س��فر و پیشنهاد 
س��خاوتمندانهای! که قرار بود به ایران داده 
شود، روشن شده است. برخی منابع دولتی 
ژاپ��ن اعالم کردند که دولت »آبه ش��ینزو« 
نخس��ت وزیر ژاپن سال گذشته در راستای 
کاهش تنشها میان ایران و آمریکا، به صورت 
مخفیانه پیش��نهاد مبادله نفت خام ایران با 
غالت آمریکا از طری��ق ژاپن را مطرح کرده 
ب��ود. دو منبع دولتی به خبرگ��زاری ژاپنی 
کی��ودو گفتند که این پیش��نهاد به صورت 
رس��می در ژوئ��ن 2019 و زمان��ی که آبه 
شینزو به صورت رسمی و برای نخستین بار 
به عنوان نخس��ت وزیر ژاپن طی 41 س��ال 
گذشته به ایران سفر کرده بود، مطرح کرد.

نفت در برابر غالت آمریکایی، اوج دس��ت و 
دل بازی ژاپن و آمریکا اس��ت و میبینیم که 
اگر ایران به درخواست ژاپن برای مذاکره با 
آمریکا جواب مثبت داده بود، چه دستاوردی 
داش��ت! ذوق زدگی برخی در داخل کش��ور 
برای بهره بردن از فرصت س��فر آبه ش��ینزو 
نخست وزیر مستعفی ژاپن به ایران، که برای 
مذاکره با آمریکا سر و دست میشکستند، به 
یک معامله و مبادله خفت بار ختم میش��د. 
بر سر س��فر وزیر خارجه سوییس نیز سعی 
شد تا همان سیاستی که در قبال سفر »آبه 
شینزو « به تهران پیگیری شد، دنبال شود.

با این تفاوت که س��ال گذشته نخست وزیر 
ژاپن به تهران آمد و پیش��نهاد میانجیگری 
را مطرح کرد و پاس��خ قاطع رهبری معظم 
انق��الب را دریافت کرد، این بار وزیر خارجه 
س��وییس به تهران آمد. مقامات س��وییس 
میدانس��تند که اگر مقام ارشد کشورشان را 
به تهران بفرس��تند و برنامهای برای دیدار با 
رهبر معظم انقالب نیز برای او تدارک دیده 

تکرار وعده های ژاپنی 
در کانال سوییسی
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دو نفتکش ایرانی در حال دور 
زدن آفریقا برای رساندن بنزین به 

ونزوئال

موسسه ریسینیتو اکون اعالم کرد که دو نفتکش ایرانی 
در حال دور زدن آفریقا برای رس��اندن بنزین به ونزوئال 
هستند. به گزارش رویترز، موسسه ریسینیتو اکون که در 
زمینه رهگیری خطوط کشتیرانی فعالیت می کند، اعالم 
کرده اس��ت که دو نفتکش با پرچم ای��ران در حال دور 

زدن آفریقا برای رساندن بنزین به ونزوئال هستند.
ای��ن دو نفتکش به نام های فارس��ت و فورچون هر کدام 
300 هزار بش��که بنزین از بندر عباس طی ماه گذش��ته 
بارگی��ری کرده و منابع آگاه می گوین��د، در حال انتقال 

این محموله به ونزوئال هستند. 
کمبود حامل های انرژی در ونزوئال در روزهای گذش��ته 
به خاطر پایین بودن سطح تولید در این کشور آمریکای 
التین بدتر ش��ده و حاال صف های طوالنی برای دریافت 
سوخت در پمپ بنزین های این کشور ایجاد شده و نیاز 

ونزوئال به واردات روز به روز بیشتر می شود.
ایران در ماه می و ژوئن نخس��تین گروه نفتکش خود را 
برای صادرات بنزین به ونزوئال ارس��ال کرد. این سومین 
بار اس��ت که ایران طی ماه های گذشته بنزین به ونزوئال 
ارس��ال می کند. دفعه قبل بنزین ایران توسط 4 نفتکش 
یونان��ی در حال انتقال به ونزوئال بود که توس��ط آمریکا 
ضبط ش��د.  فارست و فورچون البته هنوز مقصدی برای 
محموله خود مش��خص نکرده اند، ام��ا انتظار می رود در 

روزهای باقیمانده از ماه جاری وارد ونزوئال شوند.
برخالف این دو نفتکش یک نفتکش س��وم که ماه پیش 
از بندر عب��اس بارگیری کرد تجهی��زات ناوبری خود را 
خام��وش کرده و همین امر باعث ش��ده تا رهگیری آن 
مشکل شود. منابع آگاه می گویند: با آنکه هنوز مشخص 
نیست مس��یر حرکت این کشتی از کجا خواهد بود، اما 

محموله آن در حال انتقال به ونزوئالست. 
دو منبع آگاه می گویند که این س��ه کشتی پیشتر برای 
دریاف��ت مجوز برای عبور از کانال س��وئز با مقامات این 
کان��ال مخاب��ره کرده اند، اما در زمان بن��دی مقرر از این 

کانال عبور نکردند.  فارس

آخرین آمار کرونا در کشور
 مجموع جان  باختگان به مرز 

۲۳۰۰۰ نفر رسید

بهداش��ت  وزارت  س��خنگوی 
ضم��ن تش��ریح آخری��ن آمار 
بهبودیافت��گان  و  بیم��اران 
کرونا در کش��ور گف��ت: تا 21 
ش��هریور 11۵ نفر بر اثر کرونا 
ج��ان باختن��د و مجموع جان 
باخت��گان ب��ه م��رز 23 هزار 
نفر رس��ید. دکتر سیما س��ادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:  تا 21 شهریور 
1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
313 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 
ش��د که یک هزار و 2۵3 نفر از آنها بس��تری ش��دند و 
مجم��وع بیماران کووید19 در کش��ور ب��ه 397 هزار و 

801 نفر رسید. وی افزود: متاسفانه در طول 24 ساعت 
گذش��ته، 11۵ بیم��ار کووید19 جان خود را از دس��ت 
دادند و مجموع جان باخت��گان این بیماری به 22 هزار 
و 913 نفر رس��ید البته خوشبختانه تا کنون 342 هزار 
و ۵39 نف��ر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارس��تانها 
ترخیص شده اند. وی متذکر شد:  37۵3 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در وضعیت ش��دید این بیماری تحت 
مراقب��ت قرار دارند. به گفته وی تا کنون س��ه میلیون و 
۵07 هزار و 938 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور 
انجام شده اس��ت. بر اس��اس آخرین اطالعات کرونا در 
کشور، اس��تانهای تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، 
خراس��ان رضوی، آذربایجان ش��رقی، کرمان، خراس��ان 
شمالی، س��منان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز 
قرار دارند. همچنین اس��تانهای آذربایجان غربی، البرز، 
فارس، لرس��تان، هرمزگان، اردبیل، بوش��هر، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، خراس��ان جنوبی، مرکزی، ایالم، 
چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت 

هشدار قرار دارند.

در گفت گوی نویسنده کتاب  
»۱۱ سپتامبر و امپراتوری آمریکا« مطرح شد
۱۱ سپتامبر بهانه ای برای سلطه 

آمریکا بر جهان بود

ری  »دیوی��د  پروفس��ور 
گریفین« معتقد اس��ت که 
نومحافظ��ه کاران آمریکایی 
ی��ازده  از  داش��تند  س��عی 
س��پتامبر به عن��وان »پرل 
ب��رای  جدی��د  هارب��ری« 
عملیاتی کردن طرح سلطه  
متح��ده  ای��االت   جویان��ه 

استفاده کنند.
پروفسور دیوید ری گریفین، 
اس��تاد بازنشس��ته فلس��فه دین و الهیات دانش��گاه کالرمونت 
ایاالت  متحده اس��ت. گریفین آثار متع��ددی را در قالب مقاله، 
گ��زارش و کتاب در باره یازده س��پتامبر منتش��ر کرده اس��ت. 
»پرل هاربر جدید: س��ؤاالتی در خص��وص دولت بوش و یازده 
س��پتامبر«،»یازده س��پتامبر و امپراتوری آمریکا: روش��نفکران 
س��خن می گویند« و »از قلم افتاده ها و با قلم اضافه ش��ده های 
کمیس��یون تحقیق 11 س��پتامبر« از جمله این آثار اوست که 
مخاطبان زیادی را در آمریکا و جهان با خود همراه کرده است. 
س��الگرد یازده سپتامبر فرصت خوبی بود تا به بررسی ابعاد این 
حادثه از دیدگاه این نویسنده و استاد دانشگاه بپردازیم. بررسی 
جنبه های مختلف کتاب ها و مقاالت منتش��ر شده این نویسنده 
آمریکایی، واکنش های رسانه های جریان اصلی غربی و محافل 
دانشگاهی به این آثار، نقش نومحافظه کاران و سازمان سیا در 
حادثه یازده سپتامبر، رابطه میان این حادثه و طرح خاورمیانه 
بزرگ و بی پاس��خ گذاش��تن سؤاالت متعدد از س��وی مقامات 
آمریکای��ی از محورهای اصلی گفت وگو ب��ا دیوید ری گریفین 

بودند.
متن گفت وگو در ادامه آمده است

 آثار شما در مورد حادثه یازده سپتامبر توجه بسیاری 
از مخاطبان در سطح جهان را به خود جلب کرده است. 

انگیزه شما از نوشتن چنین آثاری چه بوده است؟
در ابت��دا، پس ازاینک��ه دلیل خوبی مبنی ب��ر داخلی بودن این 
حمالت پیدا نکردم، تصمیم گرفتم گزارش رسمی حمله یازده 
س��پتامبر را رد کنم؛ اما بعدازاینکه س��رانجام مدرک خوبی در 
مورد دروغ بودن گزارش رس��می یازده سپتامبر دیدم، فهمیدم 
که این واقعیت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اس��ت. در آن 
زمان، برخ��ی کتاب های خوبی در مورد یازده س��پتامبر وجود 
داش��ت اما هیچ یک از آن ها توس��ط آمریکایی ها نوش��ته نشده 
بودن��د و آمریکایی ه��ای کمی آن ه��ا را می خواندن��د؛ بنابراین 
تصمی��م گرفتم کتابی در مورد آن بنویس��م که به »پرل هاربر 
جدید« تبدیل ش��د. کتاب های بعدی در پاس��خ به س��ؤاالت و 
ادعاهای مطرح ش��ده از س��وی مدافعان روایت رس��می نوشته 

شده اند.
 واکنش ه�ا به این آثار در میان رس�انه های جریان اصلی، 

محافل دانشگاهی، مسئوالن و مردم چگونه بوده است؟
رس��انه های جریان اصلی و اکثر محافل دانشگاهی یا کتاب من 
را نادیده گرفتند و یا تحت عنوان تئوری توطئه ای که با شواهد 
همراه نیست، به من حمله کردند. این در حالی بود که در یکی 
از هفته های سال 2008، هفته نامه بسیار معتبر پابلیشر ویکلی 
)مجله خبری بین المللی نش��ر و فروش کتاب( کتاب من )پرل 

هاربر جدید( را به عنوان »انتخاب هفته« برگزید.
کتاب پرل هاربر جدید با حمایت زیادی از س��وی دانشگاهیان 
هم��راه نبود تا اینکه ب��ه همراه »پیتر دیل اس��کات« کتابی را 
در س��ال 200۶ تح��ت عنوان »ی��ازده س��پتامبر و امپراتوری 
آمریکا: روشنفکران س��خن می گویند« منتشر کردیم. حمایت 
دانش��گاهی بع��د از اینکه ریچ��ارد گیج با مطالع��ه کتاب من، 
»معماران و مهندس��ان برای حقیقت 11 سپتامبر« را تأسیس 
کرد، افزایش یافت. این س��ازمان در حال حاضر بیش از 3000 
معمار و مهندس )عضو( داراس��ت که گزارش رس��می تخریب 

مرکز تجارت جهانی را نادرست می دانند.
 این ادعا که یازده سپتامبر یک حمله تروریستی بوده تا 

چه میزانی مورد قبول است؟
غالباً این س��ؤال بدین معناست که »آیا حمالت یازده سپتامبر 
توس��ط هواپیماربایان مس��لمان مهندس��ی ش��د؟«. پاسخ به 
این س��ؤال »نه« است. اما این حمالت توس��ط تروریست های 
غیرمس��لمان، به وی��ژه معاون رئیس جمه��ور »ریچارد چنی« و 
دوس��تش »دونالد رامس��فلد« که وزارت دفاع را عهده دار بود، 

مهندسی شد.
 نقش نومحافظه کاران و سازمان سیا را در حادثه یازده 

سپتامبر چطور می بینید؟
در مقاله ای تحت عنوان »امپریالیس��م نئوکان، یازده س��پتامبر 
و اش��غال افغانس��تان و عراق« در این خصوص نوش��تم. یازده 
س��پتامبر این امکان را فراهم کرد تا دس��تور کار سیاس��ی که 
توسط نومحافظه کاران در دهه 1990 آماده شده بود، عملیاتی 
ش��ود. این دس��تور کار از این قرار بود که ایاالت متحده باید از 
برت��ری نظامی خود به منظور ایجاد امپراتوری که ش��امل تمام 
جهان می شد )اصطالحاً پکس آمریکانا یا صلح آمریکا( استفاده 
کن��د. ابزار تحقق این دس��تور کار »دگرگونی امور نظامی« بود 
که احتماالً مدت زیادی طول می کش��ید، مگر اینکه »رویدادی 
فاجعه ب��ار و تس��ریع کننده مانن��د یک پرل هارب��ر جدید« رخ 

می داد.
 چه رابطه ای میان یازده سپتامبر و طرح خاورمیانه بزرگ 

وجود دارد؟
 افغانستان و عراق قرار بود دو کشور اول در میان هفت کشوری 
باش��ند که تغییر نظام در آن ها ص��ورت می گرفت. دولت اوباما 
تالش کرد تا این طرح را در س��وریه و لیبی به پایان برساند اما 

ترامپ تالش خود را در سوریه ادامه داده است.
 نزدی�ک به دو ده�ه از حادثه یازده س�پتامبر می گذرد و 
سؤاالت بی شماری بی پاسخ مانده اند. به نظر شما، چرا دولت 
آمریکا برای کش�ف حقیقت آنچه در ۱۱ س�پتامبر ۲۰۰۱ رخ 

داد، تعلل می کند؟
ایاالت متحده هنوز هم در مورد ایده کنترل جهان تسلیم نشده 
اس��ت؛ حقیقت در مورد یازده سپتامبر به طور علنی فاش نشده 
اس��ت؛ و افش��ای حقیقت امید به احیای طرح سلطه جهانی را 

تضعیف می کند. مهر
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پروفسور »دیوید ری گریفین«:

۱۱ سپتامبر بهانه ای برای سلطه 
آمریکا بر جهان بود
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راهبردهای مدبرانه نگاه به شرق در توافق ایران و چین  

التاری به سبک ایرانی
سیاست روز حال و روز بازار خودرو را بررسی می کند؛

صفحه 7
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