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ــال از  ــت 19 س  مهـدی عزیزی  با وجود گذش
ــادی درباره  ــبهات زی ــپتامبر هنوز ش حوادث 11 س

حمالتی که در مرکز نیویورک رخ داد وجود دارد
ــاره رویداد یازدهم  ــال پیش تا اکنون درب از 19 س
سپتامبر 2001 نوشتارهای زیادی منتشر شده است. 
ــاره و سخن گفتن از  ــتین اش اگر چه در ماه ها نخس
ــانی نبود اما به  ــاختگی بودن این حوادث کار آس س
مرور زمان نگاه تحلیلگران را به خود جلب کرد که 
ــود پذیرفت با وجود اشراف امنیتی آمریکا  آیا می ش
چنین حادثه ای آن هم در مرکز نیویورک رخ دهد؟ 

آن هم در مهمترین برج های تجاری آمریکا؟
ــش ها و ابهامات زیادی مطرح شد و  به آرامی پرس
ــناد زیادی هم به دست آمد که  البته در کنار آن اس

ساختگی بودن این رویداد را نشان می داد.
ــان که با قراردادن عناصر مختلف  تحلیل کارشناس

به این نتیجه رسیدند هم بی تاثیر نبود.
ــه در این  ــتین کتابی ک ــه نخس ــت ک خاطرم هس
ــپتامبر  ــد کتابی با عنوان یازدهم س ــر ش باره منتش
ــط تیری میسان نویسنده  دروغ بزرگ بود که توس

فرانسوی نگاشته شد.
ــد  من با او در تهران دیدار کردم و ترتیبی اتخاذ ش
ــر شود. میسان  تا کتاب او در ایران ترجمه و منتش
ــرای نگارش این  ــت که ب ــان اعتقاد داش در آن زم
ــار قرار گرفته است. البته  ــدت تحت فش کتاب بش
ــپتامبر  ــاره دروغ 11 س ــخاص دیگری که درب اش
 نوشتند نیز تحت فشار آمریکا و سازمان های امنیتی 

دروغی به نام یازدهم سپتامبر
منافعی که از حوادث ۲۰۰۱ به دست آمد

آن قرار گرفتند.
ــپتامبر اتفاق افتاد یک رویداد  ــیده اند که آنچه که در 11 س امروز همه تقریبًا به این باور رس

برنامه ریزی شده و ساختگی بود تا اهداف مهمی را پیگیری کند.
ــی به ویژه تصمیم جرج  ــاختار سیاس همراه کردن افکار عمومی آمریکا و همچنین اروپا با س
بوش رئیس جمهور وقت آمریکا برای حمله به منطقه و فراهم کردن زمینه های نفوذ نظامی 
ــمار  ــپتامبر به ش ــکل گیری بودن حوادث 11 س آمریکا در خاورمیانه از مهمترین اهداف ش

می رود.
درست به همین دلیل زمانی که این حادثه به اطالع جورج بوش رسانده شد واکنش چندانی 
ــه چند روز قبل از این  ــده بود جالب تر آنک ــان نداد؛ گویا همه چیز از قبل برنامه ریزی ش نش
ــرویس های امنیتی آمریکا ترور  ــعود رهبر محبوب افغان ها توسط س ــاه مس حوادث احمد ش
ــت در دوران جدید افغانستان به عنوان یک رهبر مورد  ــود یعنی شخصی که می توانس می ش

توافق افغانی ها زمام امور را به دست بگیرد.
ــروع و به  ــتان ش آمریکا در آن زمان برای توجیه حضور نظامی خود در منطقه که از افغانس
ــد و البته پایانی هم ندارد نیاز به همراهی افکار  ــورها منتهی ش ــوریه و دیگر کش عراق و س
ــی از بودجه نظامی را صرف  ــژه اینکه باید بخش مهم ــت به وی ــی اروپا و آمریکا داش عموم

لشکرکشی به افغانستان و بعدها عراق می کرد
ــپتامبر نیز بهانه و توجیه خوبی برای اسالم هراسی و گسترش  ــویی دیگر حوادث 11 س از س
اسالم ستیزی در آمریکا و اروپا شد تا آنجا که در آن زمان بسیاری از مسلمانان و گروه های 

اسالمی تحت فشار قرار گرفتند.
ــتان نیز با تحریک عواطف و  از طرفی رفتارهای جنایت آمیز جرج بوش و آمریکا در افغانس

احساسات عمومی اروپا و آمریکا توجیه می شد.
آمریکا همچنین برای افزایش سود سهام کارخانه های اسلحه سازی خود به این حوادث نیاز 
داشت. به طور کلی 11 سپتامبر دریچه ورود آمریکایی ها به منطقه خاورمیانه اما با یک توجیه 

منطقی بود البته منطقی که خود آنها ساخته بودند.
ــناد هم  ــه آمریکایی ها به طراحی این حوادث پی برده اند و دیگر نیازی به اس ــا امروز عام ام
ندارند تا آن را بپذیرند. رفتارهای روسای جمهور بعد از جرج بوش پسر نیز تایید کرد که آنان 

به دنبال فراهم کردن نفوذ خود در منطقه هستند.
ــتند که انجام  البته طالبان، القاعده و داعش هر کدام در یک وهله زمانی ماموریت هایی داش
ــت و ادامه خواهد داشت. عناوین این  ــیده اس دادند. البته هنوز این ماموریت ها به اتمام نرس

گروه ها تغییر خواهد کرد اما ماموریت و رویکرد یکی است.
ــالمی و  ــتراکات اس ایجاد درگیری های داخلی در منطقه به منظور مصروف کردن توان و اش
ــرمایه ها و نیز غارت ثروت های نفتی منطقه  ــرائیل و آمریکا و فرار س ایجاد امنیت برای اس

مهمترین ماموریت این گروه های تروریستی بعد از یازدهم سپتامبر بود.
ــی و ارائه چهره خشن از اسالم با بروز و ظهور مدل هایی چون القاعده  بی تردید اسالم هراس
ــت آمریکایی ها در منطقه بود به گونه ای که یک  ــان و بعدها داعش مهمترین ماموری و طالب
ــتار مسلمانان و حمله  ــود تا هم توجیه کش ــالم به جهان غرب معرفی ش چهره افراطی از اس
نظامی به خاورمیانه فراهم شود و هم اساس و اصل دین اسالم نیز در بین طرفداران و حتی 

پیروان آن مورد پرسش واقعی قرار گیرد.
ــالم و به قول  ــن از اس ــد در کنار ارائه این چهره خش ــالش کردن ــا ت ــی آمریکایی ه از طرف
ــان، اسالم افراطی یک نمونه ای از اسالم سکوالر و میانه رو را نیز ترویج کنند تا  رسانه هایش

اساس آموزه های اسالمی در بین این دو الگو نادیده انگاشته شود.
امروز هر شهروند آمریکایی باید درک کند که قربانی منافع البی صهیونیستی و سیاستمداران 
ــلیحاتی و اسلحه سازی در آمریکاست. باید بدانند که آمریکا حتی  و مالکان کارخانه های تس
ــد چه اوبامای  به مردم خود هم رحم نمی کند چه جرج بوش جنگ طلب رئیس جمهور باش

اتوکشیده، چه ترامپ دیوانه یا شاید هم جو بایدن!؟
در پایان باید به این نکته هم اشاره کرد که تراکم و حجم رسانه های وابسته به آمریکا برای 
ــد و سیاست اصلی این  ــنگتن نیز بعد از یازدهم سپتامبر افزوده ش ــت های واش توجیه سیاس
ــته کردن و مدیریت اختالفات داخلی و به تبع  ــبکه ها در ایجاد فتنه های دینی و نیز برجس ش

آن توجیه اشغالگری آمریکا در منطقه بود
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۱۱ سپتامبر بهانه ای برای سلطه آمریکا بر جهان بود
پروفسـور »دیوید ری گریفین« معتقد اسـت کـه نومحافظه کاران 
آمریکایی سعی داشـتند از یازده سپتامبر به عنوان »پرل هاربری« 
جدید برای عملیاتی کردن طرح سلطه جویانه ایاالت متحده استفاده 

کنند.
ــن و الهیات  ــفه دی ــته فلس ــتاد بازنشس ــور دیوید ری گریفین، اس پروفس
ــددی را در  ــت. گریفین آثار متع ــت ایاالت متحده اس ــگاه کالرمون دانش
ــت.  ــر کرده اس ــپتامبر منتش قالب مقاله، گزارش و کتاب در مورد یازده س
ــپتامبر«،  ــؤاالتی در خصوص دولت بوش و یازده س »پرل هاربر جدید: س
ــپتامبر و امپراتوری آمریکا: روشنفکران سخن می گویند« و »از  »یازده س
ــپتامبر«  ــیون تحقیق 11 س ــده های کمیس قلم افتاده ها و با قلم اضافه ش
ــکا و جهان با  ــان زیادی را در آمری ــت که مخاطب ــه این آثار اوس از جمل
ــالگرد یازده سپتامبر فرصت  ــدن به س ــت. نزدیک ش خود همراه کرده اس
ــتاد  ــنده و اس ــی ابعاد این حادثه از دیدگاه این نویس  خوبی بود تا به بررس

دانشگاه بپردازیم.
ــده این نویسنده  ــر ش ــی جنبه های مختلف کتاب ها و مقاالت منتش بررس
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 پاسخ گذاشتن سؤاالت 
ــای اصلی گفت وگو با دیوید  ــوی مقامات آمریکایی از محوره متعدد از س

ری گریفین بودند. متن گفتگو در ادامه آمده است:

 آثار شـما در مورد حادثه یازده سـپتامبر توجه بسـیاری از 
مخاطبان در سطح جهان را به خود جلب کرده است. انگیزه 

شما از نوشتن چنین آثاری چه بوده است؟
ــر داخلی بودن این حمالت پیدا  ــدا، پس ازاینکه دلیل خوبی مبنی ب در ابت
ــمی حمله یازده سپتامبر را رد کنم؛ اما  نکردم، تصمیم گرفتم گزارش رس
بعدازاینکه سرانجام مدرک خوبی در مورد دروغ بودن گزارش رسمی یازده 
ــپتامبر دیدم، فهمیدم که این واقعیت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار  س
ــپتامبر وجود  ــت. در آن زمان، برخی کتاب های خوبی در مورد یازده س اس
ــده بودند و  ــته نش ــط آمریکایی ها نوش ــت اما هیچ یک از آن ها توس داش
ــد؛ بنابراین تصمیم گرفتم کتابی  ــای کمی آن ها را می خواندن آمریکایی ه
ــد. کتاب های  ــه »پرل هاربر جدید« تبدیل ش ــم که ب در مورد آن بنویس
بعدی در پاسخ به سؤاالت و ادعاهای مطرح شده از سوی مدافعان روایت 

رسمی نوشته شده اند.

 واکنش هـا به ایـن آثار در میان رسـانه های جریان اصلی، 
محافل دانشگاهی، مسئوالن و مردم چگونه بوده است؟

ــانه های جریان اصلی و اکثر محافل دانشگاهی یا کتاب من را نادیده  رس
ــت،  ــواهد همراه نیس ــد و یا تحت عنوان تئوری توطئه ای که با ش گرفتن
ــال  ــود که در یکی از هفته های س ــد. این در حالی ب ــه من حمله کردن ب
2008، هفته نامه بسیار معتبر پابلیشر ویکلی )مجله خبری بین المللی نشر 
 و فروش کتاب( کتاب من )پرل هاربر جدید( را به عنوان »انتخاب هفته« 

برگزید.
ــوی دانشگاهیان همراه نبود  کتاب پرل هاربر جدید با حمایت زیادی از س

ــال 2006 تحت  ــکات« کتابی را در س ــا اینکه به همراه »پیتر دیل اس ت
ــپتامبر و امپراتوری آمریکا: روشنفکران سخن می گویند«  عنوان »یازده س
ــارد گیج با مطالعه  ــگاهی بعد از اینکه ریچ ــر کردیم. حمایت دانش منتش
ــپتامبر« را تأسیس  ــان برای حقیقت 11 س کتاب من، »معماران و مهندس
ــر بیش از 3000 معمار و  ــازمان در حال حاض کرد، افزایش یافت. این س
ــت که گزارش رسمی تخریب مرکز تجارت جهانی  مهندس )عضو( داراس

را نادرست می دانند.

 این ادعا که یازده سپتامبر یک حمله تروریستی بوده تا چه 
میزانی مورد قبول است؟

ــط  ــپتامبر توس ــت که »آیا حمالت یازده س ــؤال بدین معناس غالبًا این س
هواپیماربایان مسلمان مهندسی شد؟«. پاسخ به این سؤال »نه« است. اما 
این حمالت توسط تروریست های غیرمسلمان، به ویژه معاون رئیس جمهور 
ــتش »دونالد رامسفلد« که وزارت دفاع را عهده دار  »ریچارد چنی« و دوس

بود، مهندسی شد.

 نقش نومحافظه کاران و سـازمان سـیا را در حادثه یازده 
سپتامبر چطور می بینید؟

ــغال  ــپتامبر و اش ــم نئوکان، یازده س در مقاله ای تحت عنوان »امپریالیس
ــپتامبر این امکان  ــتم. یازده س ــتان و عراق« در این خصوص نوش افغانس
ــط نومحافظه کاران در دهه  ــتور کار سیاسی که توس را فراهم کرد تا دس
ــن قرار بود  ــتور کار از ای ــود. این دس ــده بود، عملیاتی ش 1990 آماده ش
ــور ایجاد امپراتوری  ــده باید از برتری نظامی خود به منظ که ایاالت متح
ــد )اصطالحًا پکس آمریکانا یا صلح آمریکا(  ــامل تمام جهان می ش که ش
ــتفاده کند. ابزار تحقق این دستور کار »دگرگونی امور نظامی« بود که  اس
ــدادی فاجعه بار و  ــید، مگر اینکه »روی احتمااًل مدت زیادی طول می کش

تسریع کننده مانند یک پرل هاربر جدید« رخ می داد.

 چـه رابطه ای میان یازده سـپتامبر و طرح خاورمیانه بزرگ 
وجود دارد؟

افغانستان و عراق قرار بود دو کشور اول در میان هفت کشوری باشند که 
تغییر نظام در آن ها صورت می گرفت. دولت اوباما تالش کرد تا این طرح 
ــاند اما ترامپ تالش خود را در سوریه  ــوریه و لیبی به پایان برس را در س

ادامه داده است.

 نزدیـک بـه دو دهـه از حادثه یـازده سـپتامبر می گذرد و 
سـؤاالت بی شـماری بی پاسـخ مانده اند. به نظر شـما، چرا 
دولت آمریکا برای کشف حقیقت آنچه در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 

رخ داد، تعلل می کند؟
ایاالت متحده هنوز هم در مورد ایده کنترل جهان 
تسلیم نشده است؛ حقیقت در مورد یازده سپتامبر 
ــده است؛ و افشای حقیقت  به طور علنی فاش نش
ــی را تضعیف  ــلطه جهان ــد به احیای طرح س امی

می کند.

دیویدری گریفین 
نویسنده کتاب 
۱۱سپتامبر و 
امپراتوری آمریکا
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مشارکت ساختار دفاعی آمریکا در حادثه ۱۱ سپتامبر

ــنده کتاب »یازده سپتامبر: دروغ  یری میسان، نویس
بزرگ« معتقد است که با گذشت نزدیک به دو دهه 
پس از یازده سپتامبر، ایاالت متحده هنوز هم از افشا 

شدن حقایق این حادثه جلوگیری می کند
تیری میسان، پژوهشگر، نویسنده و منتقد فرانسوی 
ــادی را در خصوص یازده  ــت که پژوهش های زی اس
ــت. کتاب وی تحت عنوان  ــپتامبر انجام داده اس س
»یازده سپتامبر: دروغ بزرگ« ابهامات گسترده ای را 
در خصوص روایت جریان اصلی آمریکا از این حادثه 
ــاگری ها در  ایجاد کرد. این کتاب که جزو اولین افش
خصوص حمالت یازده سپتامبر به شمار می رود، 
ــیاری از مخاطبان و منتقدان را به  توجه بس
خود جلب کرده است. میسان همچنین 
ــده  ــناخته ش ــک روزنامه نگار ش ی
ــال 1994  ــه در س ــت ک اس
ول تر  بین المللی  ــبکه  ش
ــرد و  ــیس ک را تأس
ــال حاضر  در ح
سوریـه  در 

بـرای روزنامه الوطن می نویسد
ــت. هرچند  ــذار در تاریخ معاصر جهان بوده اس ــی از وقایع تأثیرگ ــپتامبر یک ــه یازده س حادث
روایت ارائه شده از سوی مقامات و رسانه های جریان اصلی سعی داشته اند آن را یک حادثه 
ــورهای مقابله کننده با آمریکا روایت کنند، اما پس از  ــتی منتسب به مسلمانان و کش تروریس
چندی برخی نویسندگان غربی اقدام به تحقیق و سپس افشای برخی حقایق پشت پرده این 
ــبت روایت غربی از یازده سپتامبر دچار  ــیاری از مخاطبان را نس واقعه کردند. حقایقی که بس
ــپتامبر فرصتی بود تا با تیری میسان  ــالگرد حادثه یازده س ــک و تردید کرد. نوزدهمین س ش
ــپتامبر: دروغ بزرگ« به بحث و گفت وگو بنشینیم. بررسی انگیزه  ــنده کتاب »یازده س نویس
ــنده و مواجهه مقامات، محافل دانشگاهی و رسانه ها با اثر او، نقش نومحافظه کاران و  نویس
ــیا در این حادثه و تعلل غرب در تحقیق از ابعاد مختلف یازده سپتامبر محورهای  ــازمان س س

اصلی گفت وگو با تری میسان بودند. متن مصاحبه به شرح زیر است:.

 کتاب شـما تحت عنوان »یازده سـپتامبر: دروغ بزرگ« توانسـته توجهات 
زیادی را در سـطح جهان به خود جلب کند. انگیزه شـما از نوشـتن این اثر 

چه بود؟
ــی که با این  ــرویس های مخفی ناتو کار می کردم. مانند هر کس پیش از این من بر روی س
ــباهت هایی قرار گرفتم که بین عملیات های پنهان اتحاد  ــده، تحت تأثیر ش ــؤال مواجه ش س
ــت. از همان روز اول تالش کردم تا  ــپتامبر وجود داش علیه اعضای خود و حمالت یازده س

واقعیت را بفهمم.

 رسـانه های جریان اصلی غرب، محافل دانشـگاهی، مقامـات و مردم چه 
واکنشی نسبت به این کتاب داشتند؟

در هفته پس از انتشار همه واکنش ها مشتاقانه بود. ناگهان روزنامه لوموند مقاله بلند باالیی 
را منتشر کرد که من را به انکار هولوکاست متهم کرد. مطمئنًا هیچ ارتباطی میان جنگ 
ــالوها و یهودیان  ــپتامبر وجود ندارد و من هم از برداری اس جهانی دوم و یازده س
ــاعت، پژوهشگران  ــخنی به میان نیاورده بودم. به هرحال، در عرض چند س س
ــن ایمیل تبریک  ــانی که برای م ــوی نظر خود را تغییر دادند. کس فرانس
ــتاده بودند، پیام های دیگری برای من فرستادند تا به من بگویند  فرس
ــند. از حضور من  ــن در تماس باش ــر نمی خواهند با م ــه دیگ ک
ــپس موضوع کارزار اتهام زنی  ــانه جلوگیری شد، س در رس
ــی به رسانه نداشتم. علیه  شدم که برای پاسخ دسترس
ــانی که به من توهین کردند شکایت کردم اما  کس
ــته  دادگاه برخالف قانون گفت که من شایس
ــتم! بعدازاین به سوی  این توهین ها هس

خارجی ها روی آوردم.

تیری میسان 
نویسنده کتاب 

۱۱سپتامبر، دروغ 
بزرگ
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 شما در سازمان ملل طرحی را برای راه اندازی یک کمیسیون 
بین المللـی بـه منظور بازخوانی ابعـاد مختلف یازده سـپتامبر ارائه 

کردید. این اقدام چه نتایج و دستاوردهایی داشته است؟
ــروع کردم. اما او  ــه، حاکم امارات متحده عربی ش ــیخ خلیف ــن این طرح را با حمایت ش م

خیلی سریع مجبور به عقب نشینی شد. پس از حساس کردن بسیاری از سران کشورها مانند 
ــترو، من به دکتر احمدی نژاد برای صحبتش در مجمع سازمان ملل  هوگو چاوز و فیدل کاس
ــت که  )در این خصوص( توصیه کردم. او تنها گفت که این حادثه یک جنایت بین المللی اس
ــت. همین کافی بود تا در ایاالت متحده وحشت ایجاد شود.  ــته تحقیقات بین المللی اس شایس
اوباما بالفاصله وارد عمل شد تا اوضاع را آرام کند. واقعیت آن است که کشورها نمی خواهند 
اعتراض کنند و تسلیم ندانستن حقیقت شده اند. ایاالت متحده هنوز هم یک امپراتوری است. 
ــد، موضوع تنها منحصر به یازده سپتامبر نیست بلکه خطر  ــته باش اگر اتفاق نظری وجود داش

باز شدن این پرونده است.

 نزدیک به دو دهه از حادثه یازده سـپتامبر می گذرد و همچنان بسـیاری از 
سـؤاالت بی پاسخ گذاشته شـده اند. به نظر شما چرا ایاالت متحده در یافتن 

حقائق این حادثه تعلل می کند؟
ــود. در صورت  ــکار ش ــده از روی قصد و هدف نمی خواهد حقایق این حادثه آش ایاالت متح
ــانی که در غرب این جنایت را پوشانده اند،  ــدن حقیقت، اعتبار همه نهادها و کس ــن ش روش
ــروع کند، مجبور به  ــود. دونالد ترامپ هم که قول داده بود تحقیقات را ش ــه دار می ش خدش

تسلیم شد.

 رابطه میان یازده سپتامبر و طرح نومحافظه کران برای حمله به افغانستان 
و عراق را چگونه ارزیابی می کنید؟

ــتان قبل از یازده سپتامبر برنامه ریزی شده بود. نیروهای انگلیسی و آمریکایی  حمله به افغانس
ــار مداخله جویی  ــربازانش را در انتظ ــتان س ــش از این حادثه در منطقه حاضر بودند. پاکس پی
ــون ها آماده کرده بود. برعکس، اشغال عراق درست پس از حمالت یازده سپتامبر  آنگلوساکس
تصمیم گیری شد. درواقع این دو جنگ بخشی از یک برنامه واحد هستند که توسط وزیر دفاع 
دونالد رامسفلد طراحی و توسط مشاورش دریاساالر آرتور سربروسکی تئوریزه شد. این موضوع 
در مورد نابودی تمامی ساختارهای دولتی منطقه به منظور جلوگیری از هرگونه شورشی بود. این 
طرح در لیبی، سوریه و یمن اجرایی شده است. ایاالت متحده که پیش از این تنها با دشمنانش 
ــپتامبر به طور بی رویه با دشمنان و متحدانش این کار را انجام  ــده بود، از یازده س وارد جنگ ش

داده است. درواقع فقط مسئله قرار گرفتن در مکان اشتباه است.

نـو  نقـش   
و  محافظـه کاران 

سـازمان سیا در یازده 
سپتامبر چه بود؟

ــت  نیس ــن  ممک ــان  زم ــن  ای در 
مشارکت کنندگان محدودی را با قطعیت 

نام برد. حداکثر می توان گفت که فالن شخص 
ــت. این طیف، از فرماندهی  به نظر نقش داشته اس

ــمالی تا بنیامین نتانیاهو  دفاع هوافضای آمریکای ش
ــت که  ــبهه این اس را در برمی گیرد. تنها نکته بی ش
ــی از بنیادگرایان در یک  ــمی که از گروه روایت رس

غار افغانستان نام برد، کاماًل نادرست است.

 آیـا گمـان می کنیـد کـه حمالت یـازده 
سپتامبر تروریستی بودند؟

تروریسم یک تکنیک نظامی با هدف ترساندن مردم 
است. از این نظر، یازده سپتامبر یک حمله تروریستی 
به شمار می رود. در هر صورت این اصطالح عمدتًا به 
بنیادگرایان و کسانی اطالق می شود که توسط دولت 
بوش متهم شده اند. به وضوح آن ها سپر بالیی برای 
ــپتامبر فقط با  ــتند. حمله یازده س اهداف آمریکا هس
مشارکت »افرادی در سیستم دفاعی ایاالت متحده« 

صورت گرفت
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»کوین برت« معتقد است که نومحافظه کاران آمریکا، یازده سپتامبر را خلق کردند تا 
از طریق آن افکار عمومی را با طرح های سلطه گرایانه خود همراه کنند.

ــنده و روزنامه نگار  ــگاه، نویس ــتاد دانش امیرمحمد اسـماعیلی: دکتر »کوین برت«، اس
ــت که دکتری خود در رشته مطالعات اسالمی و جهان عرب کسب کرده است.  آمریکایی اس
ــتاد آمریکایی یکی از مشهورترین منتقدان سیاست های جنگ طلبانه آمریکا به شمار  این اس
می رود. وی یکی از بنیان گذاران اتحاد مسلمانان، یهودیان و مسیحیان برای افشای حقیقت 

11 سپتامبر است.
دکتر برت به شکل گسترده ای در سرتاسر آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی و در کالج ها 
و دانشگاه های مهمی چون سان فرانسیسکو، پاریس و ویسکانسین مدیسن تدریس کرده است. 
او همچنین کتاب های مختلفی را در افشای حقایق حادثه یازده سپتامبر منتشر کرده که »جهاد 

حقیقی: مبارزه حماسی من بر ضد دروغ بزرگ 11 سپتامبر« ازجمله آن هاست.
ــپتامبر هنوز هم بسیاری از سؤاالت و ابهامات در خصوص این  ــت دو دهه از یازده س با گذش
ــخ مانده است. هرچند نویسندگان مختلفی در کشورهای مختلف ازجمله آمریکا  واقعه بی پاس
ــی و کنکاش قرار دهند، اما  ــده از این حادثه را مورد بررس تالش کرده اند تا زوایای ناگفته ش
این نویسندگان با واکنش های جدی رسانه های جریان اصلی و مقامات غربی مواجه شده اند. 
ــترده ای را برای افشای  ــت که فعالیت های گس ــندگان دکتر کوین برت اس یکی از این نویس
ــی آرا و نظرات این استاد دانشگاه و  ــت. به منظور بررس ــپتامبر انجام داده اس حقیقت یازده س

نویسنده آمریکایی با او به گفت وگو نشستیم.

متن گفتگو با این نویسنده در ادامه می آید:
 امسـال نوزدهمیـن سـالگرد حادثه یازده 
سـپتامبر است و هنوز بسیاری از سؤاالت و 
ابهامـات در مورد این اتفاق بی پاسـخ باقی 
مانده اسـت. به نظر شما چرا ایاالت متحده 
مانـع از آشـکار شـدن حقایق ایـن حادثه 

می شود؟
اگر حقیقت در مورد واقعه یازده سپتامبر رسمًا تصدیق 
می شد، مردم آمریکا با اطمینان کامل می فهمیدند که 
رهبرانشان )سیاستمداران برجسته، فرماندهان نظامی 
و اطالعاتی، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، دانشمندان 
ــه صورت منفعالنه ای  ــان و غیره( حداقل ب و مهندس
ــرپوش نهادن  ــن قتل عام تاریخ آمریکا و س در بدتری
ــتند. آن ها می فهمیدند که معاون  ــریک هس بر آن ش
ــت ایاالت متحده، دیک چنی و وزیر  رئیس جمهور وق
دفاع، دونالد مستفلد نقش برجسته ای در این قتل عام 

بازی کردند.
ــالن جرائم  ــرائیل و عام ــد که اس ــا می فهمیدن آن ه
سازمان یافته آن، ازجمله عامالن عملیاتی نظیر مأمور 
ــرائیل، جفری ایستین و همچنین  اطالعات ارتش اس
استراتژیست های نئوکان، مهار سیاست های خصمانه 

ایاالت متحده را به دست گرفتند و موفق شدند.
ــا نفر را بر  ــان، میلیون ه آن ها می فهمیدند که ملتش
ــاند. می فهمیدند که  ــل رس ــاس یک دروغ به قت اس
ــت و عدالت را  ــران ایاالت متحده، فضایل حقیق رهب
ــورت خالصه، آن ها مجبور به  تحقیر می کنند. به ص
مقابله با شکست کامل اخالقی کل طبقه حاکم خود 
ــدند. نتیجه می توانست یک انقالب و یا انفجار  می ش

اجتماعی باشد.
ــا موقعیت های معتبر وزندگی های  اکثر آمریکایی ها ب
ــوع از بی ثباتی اجتماعی را  ــت نمی خواهند این ن راح
ــخصی خود، بیشتر  تجربه کنند. آن ها برای راحتی ش
از حقیقت و عدالت ارزش قائل هستند؛ بنابراین اساسًا 
ــاختار قدرت از سیاستمداران گرفته تا دستگاه  کل س
ــان  قضاییه و طبقه علمی تصمیم گرفته اند تا نگاهش

کوین برت 
نویسنده آمریکایی

۱۱سپتامبر »پرل هاربر« جدید بود
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ــپتامبر 2011 دور نگه دارند. چیزی که  ــت یازده س را از واقعی
ــا بر باد دادن  ــت که ب ــتند این اس آن ها قادر به درک آن نیس
ــان در نزد عموم مردم، زمینه را برای سقوط اجتماعی  اعتبارش
ــیار بدتر از فروپاشی اجتماعی در حالتی  آماده می کنند که بس
ــده و عواقب آن را  ــت که با شجاعت با حقیقت روبه رو ش اس

می پذیرفتند.

 به نظر شـما می توان حادثه یازده سپتامبر را یک 
حمله تروریستی نامید؟

به طور واضح یازده سپتامبر یک حمله تروریستی بود. کسانی 
ــده مرکز تجارت جهانی را سازمان دهی  که تخریب کنترل ش
ــاندند. تعریف  ــًا 3000 غیرنظامی را به قتل رس ــد تقریب کردن
تروریسم »هدف قرار دادن غیرنظامیان برای اهداف سیاسی« 
ــته جمعی یازده سپتامبر تروریست  ــت. بنابراین قاتالن دس اس
ــت ها؟ و پاسخ این  ــت که کدام تروریس ــؤال این اس بودند. س
ــی تندروها در  ــان، یعن ــت های جه ــن تروریس ــت: بدتری اس

دولت های ایاالت متحده و اسرائیل.
ــت عنوان  ــکی و ولتچک تح ــر چامس ــه در اث ــور ک همان ط
»تروریسم غربی« به صورت مستند آمده، دولت ایاالت متحده 
ــی دوم حدود 60 میلیون غیرنظامی را به  از زمان جنگ جهان
ــرائیل اساسًا یک کشور  ــانده است. از سوی دیگر اس قتل رس
ــت و موجودیت آن بر تخریب مداوم جمعیت  ــتی اس تروریس
غیرنظامی فلسطین بنیان نهاده شده است. این امر همان طور 
ــوارز تحت عنوان »دولت ترور: چگونه  که در کتاب توماس س
ــم، اسرائیل مدرن را ایجاد کرد« مطرح شده، پیشگام  تروریس

همه تکنیک های تروریسم است.

 نقش محافظه کاران و سازمان سیا تا چه میزانی 
در حادثه یازده سپتامبر برجسته است؟

ــتند.  ــی داش ــی اساس ــر می کنم که نومحافظه کاران نقش فک
ــندگان فکری این جنایت بودند. درواقع، از دیدگاه  آن ها نویس
نومحافظه کاران اشتراوسی، یازده سپتامبر تحسین برانگیزترین 
ــت که می توان تصور کرد. اگر یازده سپتامبر وجود  اقدامی اس
ــه وجود می آوردند. در  ــت، نومحافظه کاران باید آن را ب نداش
ــت؛ تقریبًا  ــپتامبری وجود نداش ــت، بدون آن ها یازده س حقیق
چهار دهه است که هیچ هواپیماربایی موفق در ایاالت متحده 
ــت. احتمال موفقیت یک هواپیماربایی  آمریکا انجام نشده اس

در سال 2001 آمریکا صفر بود.
ــرعت تقریبًا 600  ــورد خلبانان غیرحرفه ای با س احتمال برخ
ــاعت در سطح دریا نیز به همین ترتیب نزدیک به  مایل در س
ــال اینکه عماًل تمام مرکز تجارت جهانی به  صفر بود و احتم
ــود، دقیقًا صفر بود. بنابراین،  ذرات زیر 100 میکرون تبدیل ش
ــت به وقوع بپیوندد، نئوکان  ازآنجایی که این اتفاق نمی توانس
ــگفت آور آن که همه باور کردند که  ــا آن را ایجاد کردند. ش ه

چنین واقعه غیرممکنی، اتفاق افتاده بود.
ــیا نیز در یازده  ــازمان س ــد برخی از عناصر س به نظر می رس
ــپتامبر مشارکت داشته اند. به طور خاص آن دسته از عناصر  س
ــازمان که 15 نفر از 19 فریب خورده را از عربستان سعودی  س
ــرمایه های  به ایاالت متحده آوردند. این 15 مرد جوان همه س
سیا بودند و آن ها با »ویزاهای جاسوسی« سیا به ایاالت متحده 
آمدند - ویزاهای ویژه ای که برای پاداش به سرمایه های سیا 

برای خدماتشان استفاده می شود.
ــازمان سیا ارتباط  ــرائیل که مانند بخش هایی از س موساد اس

ــازمان یافته دارد، آن 19 مرد جوانی را که بعدها به دروغ برای  نزدیکی با جرائم س
یازده سپتامبر مقصر شناخته شدند، آموزش داد. پس از یازده سپتامبر، بوش و سیا 
جشن مهمانی را در مقر سازمان برپا کردند که جزییاتش موجود است. اندکی پس 
از آن، یک مقام بلندپایه سیا مدعی شد که وقتی غبارها کنار رود، یازده سپتامبر نه 

به عنوان یک شکست اطالعاتی، بلکه یک موفقیت اطالعاتی تلقی خواهد شد.

 چه رابطه میان یازده سـپتامبر و طرح نئـوکان ها برای خاورمیانه 
بزرگ وجود دارد؟

ــا زمانی از جنگ حمایت می کنند  ــوکان ها فهمیدند که عموم مردم آمریکا تنه نئ
ــترده ببینند. مدل آن ها پرل هاربر بود. پیش از 7 دسامبر  که خود را زیر حمله گس
1941، تقریبًا 80٪ مردم آمریکا با ورود به جنگ جهانی دوم مخالفت می کردند. در 
ــامبر 1941، 90٪ از ورود به جنگ حمایت کردند. بزرگ ترین تغییر در افکار  8 دس

عمومی که تاکنون ثبت شده به معنای واقعی کلمه یک شبه اتفاق افتاده بود.
نئوکان ها در سال 2001 با چالش روابط عمومی دشوار مشابهی روبرو شدند. آن ها 
به دنبال مجموعه ای از جنگ های شکستن تمیز بودند تا از این طریق خاورمیانه را 

به نفع اسرائیل بازسازی کنند.
ــتند عراق و افغانستان را اشغال کنند تا ایران را که  به صورت ویژه آن ها قصد داش
بزرگ ترین تهدید برای اسرائیل محسوب می شود، محاصره و به آن حمله یا آن را 
ــپتامبر، یک بار  فلج کنند. فیلیپ زلیکوف، فیلم نامه نویس عملیات دروغین یازده س
اعتراف کرد که منافع اسرائیل، نه آمریکا، با مسئله اصلی مواجه است: »چرا عراق 
می بایست به آمریکا حمله می کرد یا از سالح هسته ای علیه ما استفاده می کرد؟« 
ــال 1990 تاکنون وجود  ــت[ و از س ــما خواهم گفت تهدید واقعی ]چیس من به ش
داشته است - این تهدید علیه اسرائیل است. این تهدیدی است که جرئت نمی کند 
ــود را بر زبان بیاورد زیرا … دولت آمریکا خیلی نمی خواهد با لفاظی به آن  ــام خ ن

تکیه کند زیرا این یک فروش عمومی نیست.«
تنها راه برای تبدیل جنگ های شکستن تمیز به یک »فروش عمومی«، به صحنه 
ــن توهم در مردم آمریکا  ــرل هاربر جدید بود. این به معنای ایجاد ای ــردن یک پ ب
ــرائیل را به عنوان دشمنان خودشان تصور کنند. یازده سپتامبر  بود که دشمنان اس

پرل هاربر جدید بود.
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پرونده عادی سازی روابط
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ــان با آن را اعالم کردند، بلکه اردوگاه سازش یعنی  ــالمی مخالفتش اس
ــت. مقامات  ــن توافق را رد کرده اس ــردان نیز قویًا ای ــکیالت خودگ تش
ــود عباس«،  ــطین از جمله »محم ــکیالت خودگردان فلس ــف تش مختل
ــبت های  »ریاض المالکی« و »صائب عریقات« تاکنون بارها و در مناس
ــت ها را مردود  ــراب با صهیونیس ــالم کرده اند که توافق اع ــف اع مختل

می دانند
ــه و آل نهیان در عادی  ــدام کنونی آل خلیف ــت که اق  این بدان معناس
ــازش نیز هیچ  ــتی حتی در اردوگاه س ــط با رژیم صهیونیس ــازی رواب س
حامی ای ندارد. پیشتر نیز برخی گزارش های رسانه ای حاکی از آن بودند 
ــکیالت  ــنهادات مالی هنگفتی را به تش ــعودی ها و اماراتی ها پیش که س
ــم، به آن  ــازی روابط با صهیونیس خودگردان در ِقبال پذیرش عادی س
ــردان همچنان در صِف  ــکیالت خودگ ارائه کرده اند. با تمامی اینها، تش

مخالفاِن عادی سازی روابط اعراب با تل آویو است.
ــم امضای  ــکا در حالی در مراس ــاالت متحده آمری ــس جمهوری ای رئی
ــا از آن به عنوان  ــتی تالش کرد ت ــازش با رژیم صهیونیس توافقنامه س
ــًا  ــات در منطقه یاد کند که اساس ــم صلح و ثب ــای مه ــی از مؤلفه ه یک
ــوی و »موجودیت  ــنخیتی میان »صلح و ثبات« از یک س هیچ گونه س
ــوی دیگر وجود ندارد. این بدان معناست که  ــتی« از س رژیم صهیونیس
ــت ها تداوم موجودیت خود در منطقه را همواره در بی ثباتی و  صهیونیس

نا امنی جستجو کرده اند.
ــت که توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی  از همین روی، ُپر واضح اس
نه تنها صلح و ثبات را در منطقه به ارمغان نخواهد آورد، بلکه زمینه های 
ــرج و مرج ها، نا امنی ها و تنش ها را نیز فراهم خواهد کرد. با  افزایش ه
ــت  ــی اینها، رئیس جمهور آمریکا تالش می کند با گرفتن یک ژس تمام
ــری و حمایت شفاهی از برقراری صلح در منطقه و جهان، در  حقوق بش
ــت جمهوری در این کشور دستاوردی  ــتانه برگزاری انتخابات ریاس آس

برای خود کسب کند.

ــازش با رژیم صهیونیستی دادند  آل خلیفه و آل نهیان در حالی تَن به س
ــازش کوچکترین رهاوردی برای آنان نداشت، زیرا  که در نهایت این س

آنها علیرغم ادعاهایشان نتوانستند از تل آویو هیچ امتیازی بگیرند.
ــده عربی، رژیم  ــن، امارات متح ــان: مقامات بحری ــین آبادی رامین حس
ــمی در کاخ سفید  ــب طی مراس ــنبه ش ــه ش ــتی و آمریکا س صهیونیس
ــوم به »توافقنامه صلح آبراهام« را امضا کردند.  ــازش موس توافقنامه س
ــط دوجانبه میان  ــازی رواب ــن توافقنامه، عادی س ــای ای ــدف از امض ه
ــت. در این مراسم، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور  ابوظبی- تل آویو اس
ــتی و  ــت وزیر رژیم صهیونیس آمریکا به همراه »بنیامین نتانیاهو« نخس

وزرای خارجه امارات متحده عربی و بحرین شرکت داشتند.
ــم گفت: از وزیر خارجه امارات و وزیر  ــخنانی در این مراس ترامپ در س
خارجه بحرین متشکرم. اینجائیم تا برای تغییر مسیر تاریخ گرد هم آئیم 
ــوی صلح و  ــن بگیریم. قدم بزرگی را به س و روز جدید خاورمیانه را جش
ــتیم. این مقامات، تا دقایقی دیگی توافق صلحی را امضا  موفقیت برداش

می کنند که در تاریخ بی سابقه بوده است!
ــفارتخانه هایشان را تأسیس و  ــرائیل، امارات و بحرین س وی افزود: اس
ــای مختلفی با هم  ــه خواهند کرد. آنها در حوزه ه ــفرای خود را مبادل س
ــود تا مسلمانان با آرامش  همکاری خواهند کرد. این توافق باعث می ش
ــجد االقصی عبادت کنند! ترامپ در ادامه ادعا کرد: این توافقات  در مس
ــد؛ کاری که بعضی ها فکر  ــکل می ده ــک صلح جامع را در منطقه ش ی
ــتیابی به این دستاورد  ــت یافتنی نیست؛ من به خاطر دس می کردند دس

بزرگ، تبریک می گویم
ــازش با رژیم صهیونیستی واکنش های متعددی را در   امضای توافق س
ــت. درهمین ارتباط، »محمد علی الحوثی«  ــطح منطقه به دنبال داش س
رئیس کمیته عالی انقالب یمن خطاب به کشورهای حامی عادی سازی 
ــورها توصیه می کنم که  ــتی گفت: به این کش ــط با رژیم صهیونیس رواب
ــان بازنگری کنند. وی افزود: این  در این اقدام ذلت بار و توهین آمیزش
کشورها دست کم با فرزندان امت خود به صورت مسالمت آمیزی رفتار 

کنند.
ــین الدیهی« نایب رئیس جمعیت »الوفاق«  ــیخ حس افزون بر این، »ش
بحرین به امضای توافقنامه های سازش با رژیم صهیونیستی در کاخ سفید 
ــان داد. وی در این خصوص گفت: با امضای توافقنامه های  واکنش نش
سازش با رژیم صهیونیستی یک جنایت تاریخی اتفاق افتاد. نایب رئیس 
ــد: رژیم هایی که در مسیر عادی سازی  جمعیت الوفاق بحرین یادآور ش
روابط با صهیونیسم گام برداشتند مرتکب یک جنایت شدند زیرا با اقدام 

خود در واقع تالش کردند به صهیونیست ها مشروعیت بخشند.
ــازش با رژیم صهیونیستی این  نکته قابل تأمل در خصوص توافقنامه س
ــطین از جمله حماس و جهاد  ــت که نه تنها گروه های مقاومت فلس اس

دست دوستی منامه و ابوظبی به صهیونیسم؛ 

سـازش در برابر هیـچ
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ــاس آنچه که گفته شد، آل نهیان و آل خلیفه یک امتیاز و خدمت  بر اس
ــی را به »دونالد ترامپ« ارائه کردند. آنها بابت چنین امتیاز بزرگی  مجان
ــتند کوچک ترین دستاوردی برای خود خلق کند. اماراتی ها که از  نتوانس
مدت ها پیش به دنبال خرید جنگنده های »اف 35« از رژیم صهیونیستی 
ــتند نظر مثبت تل آویو  ــازش نیز نتوانس ــد حتی با امضای توافق س بودن

برای فروش این جنگنده ها را جلب کنند.
ــتی در برهه  ــت که آمریکا و رژیم صهیونیس ــن، کاماًل واضح اس بنابرای
ــی از مقامات اماراتی و بحرینی تنها به عنوان ابزاری جهت تحقق  کنون
ــازی نیز در  ــرداری کرده اند و هیچ امتی ــره ب ــداف و مقاصد خود به اه
ــی و اقتصادی به آنها نداده اند. به نظر می رسد  عرصه های مختلف سیاس
ــان در رؤیای تحقق وعده های  ــران آل خلیفه و آل نهیان همچن که س

اقتصادی »بنیامین نتانیاهو« به آنها، ِسیر می کنند.
در هر صورت، آنچه که سه شنبه شب در کاخ سفید اتفاق افتاد در واقع 
علنی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود تا عادی سازی آن. علت این 
ــت که اماراتی ها و بحرینی ها از مدت ها پیش تاکنون  مسأله هم آن اس
ــطوح گوناگون با صهیونیست ها داشته اند اما  روابط مخفیانه ای را در س
ــارت آشکار ساختن این مناسبات را نداشتند. لذا اتفاقی که  هیچگاه جس
ــفید رخ داد، علنی ساختن روابط چندین و چند ساله سران آل  در کاخ س

خلیفه و آل نهیان با رژیم صهیونیستی بود.
ــازی روابط حکام اماراتی  این نکته را نیز نباید فراموش کرد که علنی س

ــت و نه ملت های  ــت ها بیانگر مواضع خوِد آنهاس و بحرینی با صهیونیس
ــته مردم بسیاری از کشورهای عربی با  عرب. در طول مدت زمان گذش
ــترده مخالفت آشکار خود با روابط با تل  ــله تظاهرات گس برگزاری سلس
آویو را اعالم کردند. مردم بحرین نیز اخیراً با برگزاری تظاهرات در نقاط 
ــعار »مرگ بر اسرائیل« خواهان  ــور ضمن سر دادن ش مختلف این کش

قطع روابط آل خلیفه با این رژیم شدند.
ــطینیان و مسأله  ــپرده عرب در خیانتی که به فلس بنابراین، حکام سرس
ــد و نه در اردوگاه  ــطین کردند نه از حمایت های مردمی برخوردارن فلس
سازش دارای حامی هستند. آنها از این واقعیت غافل شده اند که »دونالد 
ــتان به آنها نیز به عنوان گاوی می نگرد که باید  ترامپ« همچون عربس

شیرشان دوشیده شود.
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وزیر کار سـابق لبنان در واکنش به روی آوردن کشـورهای عربی به عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت که عربستان و وهابیت نقش بارزی 

در عادی سازی روابط ایفا کرده اند.
ــتی  ــن، امارات متحده عربی، رژیم صهیونیس سـمیه خمارباقی: مقامات بحری
ــفید توافقنامه سازش موسوم به  ــمی در کاخ س ــته طی مراس و آمریکا هفته گذش
ــای این توافقنامه، عادی  ــه صلح آبراهام« را امضا کردند. هدف از امض »توافقنام
سازی روابط دوجانبه میان ابوظبی- تل آویو است. در این مراسم، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا به همراه »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

و وزرای خارجه امارات متحده عربی و بحرین شرکت داشتند
ــطح  ــتی واکنش های متعددی را در س ــازش با رژیم صهیونیس  امضای توافق س
منطقه به دنبال داشت. در همین رابطه گفتگویی را با طراد حماده وزیر کار اسبق 

لبنان ترتیب دادیم که از نظر می گذرد:

 دالیـل روی آوردن برخـی کشـورهای عربی به سـازش با رژیم 
صهیونیستی چیست؟

ــتی در زمان  ــای توافقنامه کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیس ــان امض از زم
انور سادات رئیس جمهور وقت مصر، برخی رژیم های مستبد و وابسته به آمریکا و 
کشورهای اروپایی روند سازش با دشمن صهیونیستی را در پیش گرفتند. رژیم های 
ــان تاکنون دارای روابط پنهانی با تل آویو بودند  ــی دارای نفت و گاز از آن زم عرب
ــعودی و  ــتان س و گاهی آن را به صورت علنی انجام می دادند. در این میان عربس
ــورهای  ــوی دیگر برخی کش وهابیت نقش بارزی در این رابطه ایفا کرده اند. از س
ــتن ایران و مقابله با آنچه که از آن به عنوان ایران هراسی  ــمن دانس عربی با دش
ــده اند. سازش با رژیم صهیونیستی  ــود به دشمن صهیونیستی نزدیک ش یاد می ش
خیانت به قضیه فلسطین است و باعث غارت ثروت ها و منابع جهان عرب و تشدید 
ــتبداد و قلع و قمع و سرکوب می شود. این موضوع همچنین به رشد گروههای  اس

تکفیری و هجوم آنها به کشورهای اسالمی و عربی منجر می شود.

*به نظر شـما تقویت وحدت ملی میان فلسـطینیان بـرای مقابله با 
پروژه های رژیم صهیونیستی تا چه حد حائز اهمیت است؟

ــت که موضوع  ــطین این اس ــتین منبع قدرت ملت فلس نخس
فلسطین یک قضیه عادالنه است. وحدت میان فلسطینیان و 
ــطینی از آرمانهای فلسطین و مقاومت در  دفاع گروههای فلس
ــازی اراضی اشغالی دومین منشأ قدرت فلسطینی ها  راه آزادس
ــا یکدیگر متحد  ــطینی ها ب ــمار می رود. مادامی که فلس به ش
ــتند کسی نمی تواند فلسطین را بفروشد و حقوق ملت آن  هس

را تضییع کند. وحدت، شرط موفقیت قضیه فلسطین است.

 آیا عادی سازی روابط، معامله قرن و طرح الحاق 
کرانه باختری با موفقیت از سوی رژیم صهیونیستی 

به انجام خواهد رسید؟
بدون شک مقاومت علیرغم تمامی توطئه ها پیروز خواهد شد 
زیرا برحق است. مقاومت قادر به نابودی توطئه ها و پروژه های 
ــان است. امت عربی و اسالمی برای  دشمنان و هم پیمانانش
ــازی روابط، معامله قرن و طرح الحاق کرانه  مقابله با عادی س
ــطین  باختری و دیگر برنامه های مربوط به نابودی قضیه فلس

از توانمندی های عدیده ای برخوردار هستند.

 نقش ملت ها را در مقابله با توطئه های صهیونیستی 
به ویژه عادی سازی روابط چگونه می بینید؟

ــی در این زمینه ایفا  ــه گفتم مقاومت نقش اساس همانطور ک
می کند و ملت های آزاده مادامی که اراده کنند می توانند به هر 
ــت یابند و آن را محقق کنند. رژیم های  آنچه می خواهند دس
عربی مزدورانی بیش نیستند. رژیم بحرین به یاری خدا رو به 
ــقوط است زیرا ملت عزیز بحرین حمایت تمامی مسلمانان  س
ــتبد متجاوز  ــان را دریافت خواهد کرد تا حقیقت رژیم مس جه
ــته در بحرین و همچنین دیگر رژیم های مشابه  مزدور و وابس
عربی را نمایان کند. این رژیم ها در نهایت بهای اقدامات خود 

را خواهند پرداخت.

عربستان و وهابیت نقش بارزی در عادی سازی روابط ایفا کرده اند

طراد حماده 
وزیر کار سابق لبنان



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال دوم|شـمـــاره27|

مهرمــاه 1399

۱۵

پرفسـور نادر انتصار می گوید امـارات در توجیه رابطه با تل آویو به 
دنبال عرضه نوعی دستاورد است و از آنجا که الحاق کرانه باختری 
منتفی نخواهد شـد؛ برای فریب مردم، طرح خرید جنگنده را پیش 

کشیده است.
مریم خرمائی: مسأله عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی 
همچنان توجه بسیاری از تحلیل گران را به خود جلب کرده است؛ توافقی که 

بیانگر خیانت کشورهای عربی به آرمان فلسطین به شمار می رود.
ــوی دیگر یکی از ادعاهای امارات برای امضای این توافقنامه، توقف  از س
ــغالی است؛ این در  طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اش

حالیست که رژیم صهیونیستی از عدم توقف این طرح خبر داده است.
ــوی آمریکا به امارات و عملی  ــأله فروش جنگنده های اف 35 از س  مس
ــی از توافق میان امارات و رژیم  ــدن این معامله که بخش ــدن و یا نش ش
صهیونیستی بوده نیز مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفته است. این 

مسأله تبدیل به نقطه اختالفی میان دو طرف شده است.
ــور »نادر انتصار« رئیس  ــتا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفس در همین راس
دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالباما جنوبی انجام داده است که مشروح 

آن در ادامه می آید.

 در حالـی بحـث فـروش جنگنـده »اف ۳۵« آمریکایی به 
امارات مطرح شده که این موضوع به عنوان بخشی از توافق 
عادی سـازی روابط میان ابوظبی-تل آویو مطرح می شود. به 
نظر شما این ارزیابی درست است؟ آیا آمریکا حاضر می شود 

این جنگنده ها را به امارات بدهد؟
ــالی می شود که آمریکا بحث فروش جنگنده »اف 35« به امارات  چند س
ــل از ترامپ برمی گردد.  ــت و این موضوع به دوران قب را مطرح کرده اس
ولی در گذشته، تعداد زیادی از نمایندگان در کنگره آمریکا مخالف فروش 
ــه این مخالفت هنوز هم وجود  ــده »اف 35« به امارات بودند. گرچ جنگن
دارد ولی امارات امیدوار است که با کمک اسرائیل و البی این کشور بتواند 
ــی از توافق  ــع کنگره عبور کرده و خرید جنگنده »اف 35« را بخش از مان
ــرائیل و در چارچوب تقویت سیاست ضد ایرانی  ــازی رابطه با اس عادی س

محور غربی-عربی-عبری ارائه بدهد.

 برخی معتقد هسـتند که طرح فروش جنگنده »اف ۳۵« در 
ازای عادی سازی روابط ابوظبی با تل آویو، با هدف فریب افکار 
عمومی انجام می شود چرا که در ابتدا امارات عنوان کرده بود 
که عادی سـازی روابط با تل آویو را در ازای عدم الحاق کرانه 
باختری از سـوی رژیم صهیونیسـتی پذیرفته اسـت. این در 
حالی اسـت که صهیونیسـت ها این ادعا را رد می کنند. یعنی 

موضوع جنگنده به نوعی مطرح می شـود که افکار عمومی به 
معامله امارات با آمریکا بر سر جنگنده منحرف شود و نه الحاق 

کرانه باختری. ارزیابی شما چیست؟
ــرائیل، دستاوردهایی را به مردم  امارات باید برای عادی کردن روابطش با اس
نشان دهد. رژیم حاکم در امارات بخوبی می داند که نه مایل است و نه می تواند 
ــوی اسرائیل را بگیرد. بنابراین با تبلیغات در  جلوی الحاق کرانه باختری از س
مورد خرید جنگنده »اف 35« امیدوار است که افکار عمومی را منحرف کند. 
البته اگر کنگره آمریکا فروش جنگنده »اف 35« به امارات را تصویب نکند؛ 

ضربه محکمی به آبروی رژیم امارات وارد خواهد شد.

 در میان کشورهای عربی، چرا در این مقطع، امارات گزینه 
روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بوده است؟

امارات سال ها است که روابط گسترده ای با اسرائیل ایجاد کرده است. در 
ــرائیل در برخی از موارد عمیق تر از روابطی  ــن مورد روابط امارات با اس ای
ــته اند. لذا جای تعجب  ــورهای اردن و مصر با اسرائیل داش ــت که کش اس
ــی گزینه روند عادی  ــارات متحده عربی در این مقطع زمان ــت که ام نیس

سازی روابط اعراب و اسرائیل شده است.

 برخی اسـتدالل می کنند که با ثروتمند شـدن کشـورهای 
حاشـیه خلیج فارس طی سالهای گذشته و ارتباطات نزدیک 
آنها با کشـورهای غربی به ویژه آمریکا، موضوعات محوری 
جهـان عرب از جمله »پان عربیسـم« و مسـئله فلسـطین و 
غیره، اساساً از دستور کار کشورهای جهان عرب خارج شده 
اسـت؛ چون کشورهای عربی حاشـیه خلیج فارس به خاطر 
سـاختار جمعیتـی و بافت فرهنگی اساسـاً ایـن موضوعات 
برایشـان اولویت ندارد. حتی کشورهایی چون مصر یا اردن 
نیز به لحاظ مالی وابسـته به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
هستند و در راستای سیاست های آنها گام بر می دارند. چقدر 

با این ارزیابی موافق هستید؟
من با این ارزیابی تا حد زیادی موافق هستم. شکی نیست که امروز »پان 
ــم« و فلسطین از دستور کار کشورهای جهان عرب خارج شده اند.  عربیس
حتی سازمانی مانند اتحادیه عرب به نهادی پوشالی و مسخره تبدیل شده 
ــم« به عنوان پدیده ای که از  ــت. گرچه در زمان کنونی، »پان عربیس اس
ــی اعراب را متحد می کرد به زباله دان تاریخ سپرده شده است  نظر سیاس
ــت.  ــطین هنوز در میان افکار عمومی اعراب موضوع مهمی اس ولی فلس
ــه می توانند تا ابد بحران  ــورهای عربی خیال می کنند ک اگر رهبران کش
فلسطین را نادیده بگیرند و آن را زیر خاکستر پنهان کنند؛ مرتکب اشتباه 

بزرگی شده اند.

مسئله فلسطین قابل زدودن از افکار عمومی نیست

نادر انتصار
استاد دانشگاه آالباما 
آمریک
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پروژه های تل آویو 
در سایه بیداری ملتها 
عملی نخواهد شد

سـخنگوی جنبش حمـاس اعالم کرد که گروه های فلسـطینی به 
دنبال تقویت اتحاد داخلی و کنار گذاشتن اختالفات برای مبارزه با 

طرح ها و نقشه های رژیم صهیونیستی هستند.
ــه امت عربی و  ــس لرزه های خیانت امارات ب فاطمـه صالحی: پ
اسالمی و توافق با رژیم صهیونیستی بر سر علنی کردن روابط پنهان 

خود همچنان ادامه دارد.
این در حالیست که ملت های عربی و جریان های آزاده در منطقه و در 
جهان عرب به شدت مخالفت خود را با چنین اقداماتی که به نفع آمریکا 

و رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی منطقه است اعالم کرده اند.
ــالش دارند تا از طریق برگزاری  ــطینی ت در این میان، گروه های فلس
ــترک و فراگیر، با کنار گذاشتن اختالفات خود، اتحاد  نشست های مش

داخلی را در برابر نقشه های رژیم صهیونیستی تقویت کنند.
ــت با »حازم  ــتا خبرنگار مهر مصاحبه ای انجام داده اس در همین راس

قاسم« سخنگوی جنبش حماس که مشروح آن در ادامه می آید.

 اخیراً اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 
بعد از سـفر به لبنان که طی ۲۷ سـال گذشته بی سابقه 
بوده با سـید حسـن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل در بیروت 

دیدار داشته است. این دیدار را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــماعیل هنیه با سید حسن نصراهلل در بیروت یک دیدار  دیدار اخیر اس
ــمار می رود و معتقدم که این دیدار نتیجه بخش بوده و در  مهم به ش
ــتای تقویت روابط میان حزب اهلل و جنبش حماس صورت گرفته  راس
ــت به ویژه آنکه پیوندهای مشترکی در خصوص مقاومت در برابر  اس

صهیونیست ها، جنبش حماس و حزب اهلل را به هم گره می زند.
ــت های  ــتادگی در برابر سیاس ما به دنبال تقویت محور مقاومت و ایس
ــت ها چه در خاک فلسطین و چه در خاک دیگر  اشغالگرانه صهیونیس
کشورهای عربی هستیم. همچنین می خواهیم در برابر طرح معامله قرن 

که اساساً، مقاومت با تمام شکل های آن را هدف قرار داده، بایستیم.
ــترکی در خصوص مبارزه با عادی  ــزب اهلل و حماس پیوندهای مش ح
ــتند دارند  ــورهای عربی به دنبال آن هس ــازی روابط که برخی کش س
ــطین و  ــازی روابط برای آرمان فلس و هر 2 آنها معتقدند که عادی س
ــورهای عربی یک خطر بزرگ به شمار می رود. هدف  امنیت ملی کش
ــغالگری های صهیونیست ها مشترک است و روابط  ما در مبارزه با اش
مستحکمی با حزب اهلل داریم و آماده ایم این روابط را در راستای خدمت 
ــید  ــانی به جریان مقاومت در منطقه تقویت کنیم. دیدار هنیه و س رس
حسن نصراهلل در راستای تقویت روابطی صورت گرفته است که باید در 

مراحل آتی مستحکم تر شود.

 بـه تازگـی یک نشسـت فراگیـر با حضور دبیـران کل 
گروه هـای فلسـطینی در رام اهلل و بیروت برای بررسـی 
راه های مبارزه با رژیم صهیونیسـتی برگزار شـده است. 
این نشسـت را تا چـه حد در روند تقویـت اتحاد داخلی 

میان گروه های فلسطینی تأثیرگذار می دانید؟
ــطینی باید بگویم که  ــت دبیران کل گروه های فلس در خصوص نشس
جنبش حماس با قدرت از برگزاری چنین نشست هایی استقبال می کند 
ــرن و الحاق کرانه باختری برای  ــان رونمایی از طرح معامله ق و از زم
تقویت همکاری های داخلی مشترک میان گروه های فلسطینی تالش 
ــت بر کرانه باختری نیز تأثیر گذار  ــت. نتایج مثبت این نشس کرده اس
ــاهد برگزاری یک کنفرانس خبری مشترک میان  بوده و بعد از آن ش
مسئوالن جنبش های فتح و حماس بودیم. این اقدام پیام های مهمی را 
در درون خود دارد که یکی از آنها، موضع متحد گروه های فلسطینی در 
برابر نقشه های صهیونیست ها و مبارزه با مداخالت خارجی برای سوء 

استفاده از اختالف نظرها در میان این گروه ها است.
جنبش حماس امیدوار است که برگزاری چنین نشست هایی به تدوین 
ــت ها بیانجامد و باعث شود که شکاف  ــتراتژی مبارزه با صهیونیس اس
ــطین از بین برود. این نشست ها در تقویت  داخلی میان گروه های فلس
اتحاد فلسطینی ها تأثیرگذار است و ما به صورت واضح و آشکار اعالم 
ــکیالت خودگردان فلسطین باید به سمت اجماع ملی  می کنیم که تش

حازم قاسم 
سخنگوی جنبش 

حماس
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و مبارزات ملی در برابر اشغالگران صهیونیست در داخل کرانه باختری 
حرکت کند. همچنین اقدامات عملی برای اصالح سازمان آزادی بخش 
فلسطین اتخاذ شود. گروه های فلسطینی از جمله حماس اقدامات زیادی 
در راستای تقویت اتحاد داخلی اتخاذ کرده اند و اکنون نوبت تشکیالت 

خودگردان است که در این خصوص اقدامی انجام دهد.

 به نظر شما طرح آمریکایی معامله قرن و یا طرح الحاق 
در سایه تالش کشورهای عربی برای عادی سازی روابط 
با دشـمن صهیونیسـتی به صورت موفقیت آمیزی عملی 

خواهد شد؟
مسأله فلسطین در یکی از خطرناک ترین دوره های خود به سر می برد 
ــطین یعنی  به طوری که طرح معامله قرن، پایه های اصلی آرمان فلس
ــات را هدف قرار داده و دولت آمریکا با تمام  ــرزمین، انسان و مقدس س
ــتکباری اش،  ــتفاده از تمام ابزارهای اس رفتارهای قلدرمآبانه خود و اس
ــد دیدگاه خود را که همان دیدگاه صهیونیست ها است عملی  می کوش

کند.
ــورهای منطقه دامن  در این میان، آمریکایی ها به اختالفات میان کش
می زنند. ما شاهد وجود اختالفاتی میان کشورهای عربی هستیم که این 
مسأله موضع کشورهای عربی را در حالت ضعف قرار می دهد. عالوه بر 
آن برخی کشورهای عربی بر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
مصر هستند و این مسأله در توافقنامه عادی سازی روابط میان امارات 

و رژیم صهیونیستی کاماًل مشخص است.
تمام این مسائل بیانگر آن است که محیط پیرامون فلسطین، در شرایط 
ــر می برد اما ما مطمئن هستیم که این طرح و نقشه ها  خطرناکی به س
در نهایت موفقیت آمیز نخواهد بود چرا که عاملی به نام ملت فلسطین 
در برابر آن ایستاده و تاکید دارد که در سرزمین خود باقی بماند. ماهیت 
پروژه های رژیم صهیونیستی، کنار زدن فلسطینی ها و به حاشیه راندن 
آنها و بیرون کردن آنها از سرزمین خود است. فلسطینی هایی که هفتاد 
ــال قبل از سرزمین خود بیرون رانده شدند بیش از هر زمان دیگری  س
ــت به سرزمین خود را دارند. ما در کرانه باختری نیز شاهد  میل بازگش
ــر بیرونی آن به دلیل  ــتیم گرچه مظاه وجود یک مقاومت واقعی هس

شرایط پیچیده این منطقه کمتر به چشم می خورد.
ــک مقاومت نظامی واقعی وجود دارد که از تمام امکانات  در غزه نیز ی
خود برای مقابله با رژیم صهیونیستی بهره می برد. این مقاومت می تواند 
ــام امت عربی و  ــغالگران را زیر و رو کند. تم ــاب و کتاب های اش حس
ــالمی به دنبال عادی سازی روابط نیستند بلکه ما شاهد وجود یک  اس

محور مقاومت در اطراف رژیم صهیونیستی هستیم.
ــتند که رژیم  ما ملت های عربی بیداری داریم که همچنان معتقد هس
ــمن اصلی امت به شمار می رود و باید از بین برود. تا  صهیونیستی دش
زمانیکه فلسطینی ها در میدان حضور دارند و سالح های خود را به سمت 

دشمن نشانه رفته اند این طرح ها عملیاتی نخواهد شد.

 واکنش ملت هـای عربی در قبال اقدامات حاکمانشـان 
مبنی بر عادی سـازی روابط با دشمن صهیونیستی به چه 

شکل باید باشد؟
ــازی روابط با صدای  ــای عربی باید مخالفت خود را با عادی س ملت ه
بلند اعالم کنند. آنها باید با برگزاری تظاهرات و فعالیت های فرهنگی، 
ــه صورت متحد،  ــی حضور در فضای مجازی ب ــی و هنری و حت علم
ــانی که  ــبت به این روند اعالم کنند. باید تمام کس اعتراض خود را نس
ــمن صهیونیستی می کنند از سوی  ــازی روابط با دش اقدام به عادی س

ملت ها تحریم شوند.
ــن افراد ایفا  ــی در تحریم کردن ای ــان نقش مهم ــانه ها و فرهنگی رس
می کنند. همچنین تاجران و بازرگانان باید رژیم صهیونیستی و آمریکا 
ــورهایی که روابط خود را با تل آویو عادی می کنند تحریم  و تمام کش
کنند. ملت های زنده و بیدار اگر اقدامی انجام دهند می توانند بسیار مؤثر 
ــند. آنها می توانند بر دولت های خود فشار آورده تا رویه  و تأثیرگذار باش

عادی سازی روابط را تغییر دهند.
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معارض مطرح اماراتی اعالم کرد که ولیعهد ابوظبی از طریق عادی سـازی روابط با 
دشمن صهیونیستی به دنبال محکم کردن جای پای خود در به دست گرفتن قدرت 

در امارات است.
ــد واژه اصلی توافقنامه میان امارات  فاطمـه صالحی: این روزها، »خیانت« تبدیل به کلی
ــازی روابط و در حقیقت برای علنی کردن رسمی روابط  ــتی برای عادی س و رژیم صهیونیس

پشت پرده میان 2 طرف شده است.
این در حالیست که ملت های عربی و جریان های آزاده در منطقه و در جهان عرب به شدت 
ــرایط کنونی  ــتی در ش مخالفت خود را با چنین اقداماتی که به نفع آمریکا و رژیم صهیونیس

منطقه است اعالم کرده اند.
در همین خصوص مصاحبه ای انجام داده ایم با »عبداهلل الطویل« معارض مطرح اماراتی که 

مشروح آن در ادامه می آید:

 بـه نظـر شـما اهـداف امـارات از اعالم عـادی سـازی روابط با دشـمن 
صهیونیستی چیست؟

ــازی روابط به مثابه خنجری بر پشت امت  ــاره کنم که عادی س در ابتدا باید به این نکته اش
عربی و اسالمی و اعطای مشروعیت به اشغالگران از طریق به حاشیه راندن آرمان فلسطین 
و معامله بر سر مقدسات اسالمی و رقصیدن بر روی خون هزاران شهید و مجروح در نبرد با 
ــمن صهیونیستی به شمار می رود. محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی تالش می کند از طریق  دش
ــتی با اسرائیل و نجات  ــت خود را بر امارات طی دوره آتی از رهگذر دوس این توافقنامه ریاس
دادن نتانیاهو و همچنین نجات دادن ترامپ و نزدیکی به دموکرات های آمریکایی در صورت 
ــورها و توطئه چینی علیه آنها  ــمنی بن زاید با برخی کش ــقوط ترامپ تضمین کند. ما دش س
ــت محاصره قطر،  ــایه حضور ترکیه در منطقه و شکس را فراموش نمی کنیم به طوریکه در س

امارات باید به فکر دستیابی به یک همپیمان باشد تا از آن حمایت کند.

 احتمال پیروی برخی کشورهای عربی از امارات را در این خصوص چگونه 
ارزیابی می کنید؟

ــک در این مسیر، اقتصاد نقش مهمی ایفا می کند به ویژه آنکه شاهد وخیم شدن اوضاع  بدون ش
اقتصادی در سایه گسترش ویروس کرونا هستیم. در برخی کشورهای عربی عادی سازی روابط به 
صورت پنهان در جریان بوده است و سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دولتهای 

عربی در اجرای این تصمیمات در سایه مخالفت های گسترده مردمی موفق خواهند بود؟
مسأله بعدی این است که توافقنامه امارات و رژیم صهیونیستی محصول شرایط کنونی نیست 
ــطح ملی صورت گرفته و از زمان آغاز بهار عربی  ــازی های زیادی برای آن در س بلکه زمینه س
و افزایش سرکوب ها در امارات و بازداشت معارضین و خریدن رسانه ها با پول انجام شده است؛ 
زمانیکه رسانه ها این ادعا را گسترش می دهند که فلسطینی ها خود، زمین هایشان را فروخته اند 

بن زیاد به دنبال تثبیت ریاست خود بر امارات از طریق نجات ترامپ
و یا شخصی مانند ضاحی خلفان با انتشار پست های 
توئیتری، یهودیان را پسر عموهای خود می خواهند و 
مبلغان مزدور برای این خیانت سرپوش دینی تدارک 
ــن اقدامات تا حد  ــتیم که ای ــاهد آن هس می بینند ش
زیادی موفقیت آمیز بوده است. در قبال این توافقنامه 
چند دسته وجود دارد: کسانی که از آن استقبال کرده 
اند، کسانی که می ترسند نظر خود را بگویند، کسانی 
که در زندان ها هستند و افرادی که مقیم کشورهای 

خارجی هستند.
 

 نظر شـما در خصوص زمـان اعالم این 
توافقنامـه در آسـتانه انتخابـات ریاسـت 

جمهوری آمریکا چیست؟
ــردن افکار عمومی به نفع  ــیج ک قطعًا ترامپ در بس
ــتی فعال  ــود و راضی کردن البی های صهیونیس خ
ــکا از طریق این توافقنامه موفق بوده و این  در آمری
اقدام به مثابه یک تبلیغ انتخاباتی مؤثر برای ترامپ 
عمل می کند. نتانیاهو نیز که با پرونده های فساد و 
ــده از این توافقنامه به  تظاهرات علیه خود احاطه ش
ــتفاده  ــت کنونی خود اس مثابه برون رفت از بن بس

می کند. آنها بن زاید را عامل نجات خود می دانند.

 چرا شاهد سـکوت کشورهای عربی در 
قبال این خیانت امارات هستیم؟

ــاهد سکوت عربی هستیم  نمی توانیم بگوییم که ش
ــت هایی سخن می گوییم که در  بلکه از وجود سیاس
ــتای منافع این کشورها علیه قدس و مقدسات  راس
ــد. البته برخی  ــطینی ها عمل می کن ــوق فلس و حق
ــمی خود را علیه  ــورها مانند کویت موضع رس کش
ــد. در فضای مجازی  ــازی اعالم کرده ان عادی س
شاهد آن هستیم که فعاالن عمانی، قطری، عراقی، 
ــی… به شدت  ــی، الجزایری، مراکش یمنی، تونس

مخالفت خود را با این اقدام اعالم می کنند.

 پیامدهـای ایـن توافقنامـه بـر آرمـان 
فلسطین طی مرحله آتی چه خواهد بود؟

ــایه روند عادی سازی روابط  ــطین در س آرمان فلس
ــترده ای از  ــمن صهیونیستی به صورت گس با دش
ــوی کشورهای عربی به حاشیه رانده شده است.  س
ــورهای عربی عمیقًا برای تبدیل کردن  برخی کش
ــأله ملی به یک مسأله  ــطین از یک مس آرمان فلس
ــانی صرف تالش کرده اند. امارات مدعی شده  انس
است که از طریق این توافقنامه روند الحاق متوقف 
ــده اما نتانیاهو اعالم کرده که این روند لغو نشده  ش
ــازی همچنان فعال بوده و  و پروژه های شهرک س

معامله قرن نیز اجرا می شود.
ــدن معامله قرن سخن  بنابراین ما از آغاز اجرایی ش
می گوییم که به مثابه از بین رفتن آرمان فلسطین و 
محق جلوه دادن دشمن صهیونیستی با ذوق زدگی 
ــت. چه بسا در نوار غزه شاهد  کشورهای عربی اس
ــیم؛ منطقه ای  ــت ها باش افزایش جنایات صهیونیس
ــمار می رود که  ــه تنها نقطه در جهان عرب به ش ک

همچنان در برابر اشغالگران ایستاده است.

عبداهلل الطویل 
معارض اماراتی
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حاکمان عرب  برای نوکری کاخ سفید مسابقه می دهند
مدیر دفتر سیاسـی ائتالف جوانـان انقالب ۱۴ فوریه بحرین اعـالم کرد که حاکمان 
عرب که به دنبال عادی سازی روابط با صهیونیستها هستند بدون حمایت کاخ سفید، 

طی یک هفته تاج و تخت خود را از دست می دهند.
ــد واژه اصلی توافقنامه میان امارات و  فاطمـه صالحی: این روزها، »خیانت« تبدیل به کلی
رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط و در حقیقت برای علنی کردن رسمی روابط پشت 

پرده میان 2 طرف شده است.
ــتان سعودی بعد از امارات با گشودن حریم هوایی خود در برابر هواپیماهای  در حالی که عربس
صهیونیست موافقت کرده است مقامات منامه نیز که در تمام زمینه ها دنباله رو ریاض هستند 
ــپ رئیس جمهور آمریکا از عادی  ــام داده اند. همچنین روز جمعه دونالد ترام ــن کار را انج همی

سازی روابط میان بحرین و رژیم صهیونیستی خبر داد.
ــدت  ــت که ملت های عربی و جریان های آزاده در منطقه و در جهان عرب به ش این در حالیس
مخالفت خود را با چنین اقداماتی که به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی منطقه 

است اعالم کرده اند.
در همین راستا خبرنگار مهر مصاحبه ای انجام داده است با »ابراهیم العرادی« مدیر دفتر سیاسی 

ائتالف جوانان انقالب 14 فوریه بحرین که مشروح آن در ادامه می آید.

 شـاهد آن بودیم که بعد از آنکه عربستان سـعودی حریم هوایی خود را در 
برابر رژیم صهیونیسـتی برای رسـیدن به ابوظبی باز کرد، بحرین نیز همین 
اقـدام را انجام داد. این کشـور همچنین به پیـروی از امارات، اقدام به عادی 
سـازی روابط با رژیم صهیونیستی کرده است. به نظر شما چرا مقامات منامه 

در تمام زمینه ها دنباله رو ریاض و ابوظبی هستند؟
ــلط کرد،  ــتعمار انگلیس آنها را بر ملت بحرین مس حاکمان آل خلیفه هیچگاه از زمانی که اس
تصمیم گیرندگان اصلی در کشور نبوده اند. حاکمان آل خلیفه و آل سعود و کسانی که در منطقه 
خلیج فارس حول محور آنها می چرخند برای خدمت کردن به رئیس کاخ سفید با یکدیگر رقابت 
ــته باشد حتی اگر شرافت و  ــت که این رقابت چه هزینه ای برای آنها داش می کنند و مهم نیس

ارزش و دین خود را بر سر آن بفروشند.
موافقت حاکمان رژیم آل خلیفه با عبور هواپیماهای دشمن صهیونیستی از حریم هوایی بحرین 
ــی از تقسیم نقش در منطقه عربی به صورت عام و منطقه خلیج فارس به صورت خاص  بخش
ــوب  ــت تا تضمینی برای باقی ماندن آنها در قدرت در طول دوره های زمانی مختلف محس اس
شود. هدف از این اقدام این است که رژیم صهیونیستی در نهایت بتواند بر منطقه تسلط پیدا کند 

و حاکمان آل خلیفه ارزان ترین مزدوران در این نقشه خبیثانه در منطقه به شمار می روند.

 روند عادی سـازی روابط از سـوی کشـورهای عربی حوزه خلیج فارس با 
دشـمن صهیونیسـتی را چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر شما این اقدام با چه 

اهدافی صورت می گیرد؟
هیچ کشور عربی در حوزه خلیج فارس نیست که از عادی سازی روابط مستثنی باشد بلکه تمام 
این کشورها مجبور هستند این نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی را بدون هیچ استثنایی عملی 
ــت خواهند داد؛  ــه حمایت آمریکا از تاج و تخت خود را تنها طی یک هفته از دس ــد وگرن کنن

ــد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به  همانطور که دونال
صورت پی در پی بر آن تاکید کرده است.

ــطوح عملی نیز پایتخت های کشورهای عربی  در س
ــه دنبال عادی  ــه جز کویت ب ــوزه خلیج فارس ب ح
سازی روابط هستند اما زمان اعالم رسمی آن هنوز 
ــنر داماد ترامپ  ــیده و این زمان را جرد کوش فرا نرس

مشخص خواهد کرد.

 واکنش ملت بحرین به موافقت آل خلیفه 
با عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی 

چگونه خواهد بود؟
ملت بحرین از زمان اجداد خود و از آغاز اشغال قدس 
شریف تا به امروز هیچگاه دست از حمایت از آرمان 
ــطین بر نداشته اند و ما شهدا و اسرای زیادی در  فلس
ــت از این موضع گیری تقدیم کرده ایم. ائتالف  حمای
ــز در این روند  ــالب 14 فوریه بحرین نی جوانان انق
ــهیم بوده و همچنان، اقدامات مختلفی در داخل  س
ــای امنیتی برای  ــرکوب نیروه ــا وجود س بحرین ب

حمایت از فلسطینی ها برگزار می کند.
ــورهای  ــدن و دیگر پایتخت های کش در بیروت، لن
ــطین  ــی در حمایت از آرمان فلس ــان برنامه های جه
برگزار کرده ایم و هرگز دست از این حمایت تا زمان 
ــطین از دست  ــازی وجب به وجب خاک فلس آزاد س

رژیم صهیونیستی برنخواهیم داشت.
از زمانی که حاکمان آل خلیفه حاکمیت این کشور را 
به هر کسی که از راه رسید فروختند، تمام اعتبار خود 
را نزد ملت بحرین از دست دادند چرا که به نیروهای 
سعودی »سپر جزیره« و نیروهای اماراتی اجازه دادند 
ــغال کنند و سیاستهای این کشور را  تا بحرین را اش
ــت ها و تصمیم گیری های عربستان و  در گرو سیاس
امارات قرار دادند. حاکمان این رژیم طغیانگر تبدیل 
به پلیس کوچکی برای بن سلمان و بن زائد شده اند.

ــت بحرین خیانت  ــیاری مل به فضل خداوند و هوش
ــازی روابط با دشمن صهیونیستی موفقیت  عادی س
آمیز نخواهد بود به ویژه آنکه وظیفه حمایت از آرمان 
ــازی روابط بر گردن  ــطین و مبارزه با عادی س فلس
یک ملت مشخص، نیست بلکه مسئولیت تمام امت 

اسالمی محسوب می شود.

ابراهیم العرادی 
مدیر ائتالف جوانان 
انقالب ۱۴ فوریه 
بحرین
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تحوالت ایران
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روزهـای ۲۹ و ۳۰ شـهریور صحنـه جـدال دیپلماتیـک آمریـکا 
بـا کشـورهای باقـی مانـده در برجـام بود و شـاید بتـوان گفت 
صحبت هـای »گوترش« همانند آب سـردی بود که در تابسـتانی 

جهنمی روی »ترامپ« ریخته شد.
ــاید به جرأت بتوان گفت اولین بار است که در  عبدالحمید بیاتی: ش
ــازمان ملل، آمریکا همه توان خود را برای انجام کاری آن هم در چند  س

نوبت بکار می گیرد اما نمی تواند به هدف خود برسد.
ــام تحریم های  ــاس مندرجات برج ــد که بر اس ــرا از جایی آغاز ش ماج
تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در روز 30 شهریور به پایان می رسید 
ــن رو آمریکا از چند ماه قبل تمام توان خود را به کار گرفت تا از  از همی

هر طریق ممکن تحریم های تسلیحاتی ایران را تمدید کند.

۲ پیش نویس و دو شکست
ــال جاری دو  ــیدن به این هدف در مرداد ماه س ــکا برای رس آمری
ــر دو مورد  ــت ارائه کرد که ه ــورای امنی ــس به ش پیش نوی
ــورای  ــت خورد. این دو پیش نویس در حالی در ش شکس
امنیت شکست خوردند که آمریکا تهدید کرده بود در 
صورت رأی نیاوردن پیش نویس های مورد نظرش 

به سراغ فعال کردن مکانیسم ماشه می رود.
ــران به عبارتی  ــلیحاتی ای تمدید تحریم تس
ــده در برجام را نیز  ــتون باقی مان آخرین س
ــن رو اروپایی ها  ــد از همی ــی ریزان فرو م
ــتن  که در مقام عمل برای زنده نگه داش
ــت  ــام اقدامی نکرده بودند می بایس برج
سخنان خود را در دفاع از برجام به مقام 

عمل نزدیک تر می کردند.
ــود که »برایان  ــن وضعیت در حالی ب ای
ــتعفی امور ایران در  هوک« مسئول مس
ــکا روز 20 خرداد با  ــه آمری وزارت خارج
ــاره به تالش های آمریکا برای تمدید  اش
ــده بود  ــلیحاتی ایران مدعی ش تحریم تس
که ایران در خط مقدم تأمین مالی تروریسم 
ــلیحاتی  ــت و لغو تحریم های تس در جهان اس
فرصتی برای جمهوری اسالمی پدید خواهد آورد 

تا منطقه را بی ثبات کند.
ــد تحریم های  ــا تمدی ــیه ب ــال، چین و روس ــا این ح ب
ــازمان  ــلیحاتی ایران مخالف بودند و در این زمینه به س تس
ملل نامه نوشتند. این دو کشور عقیده داشتند که آمریکا از برجام 

خارج شده و نمی تواند مکانیسم ماشه را فعال کند.
ــوص تالش های آمریکا برای تمدید تحریم های ایران، »ریچارد  در خص
ــکا که در مذاکرات منجر  ــته ای آمری نفیو« عضو تیم مذاکره کننده هس
ــنگتن[ برای مخالفان  ــت، گفته بود: ]این اقدام واش به برجام نقش داش
ــد، فرصتی طالیی  ــت ندارن ــازمان ملل را دوس ــانی که س برجام و کس
ــان بزنند. در بدترین حالت، برجام از بین  ــت که با یک سنگ دو نش اس
می رود و سازمان ملل مهجور و خنثی می شود. در صورت تمدید تحریم 

تابستان جهنمی آمریکا در سازمان ملل
تسلیحاتی علیه ایران یا فعال شدن مکانیسم ماشه، دیگر تا مدت ها هیچ 
قطعنامه تحریم در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نخواهد شد، زیرا 

کشورهای دیگر مثل چین و روسیه همکاری نخواهند کرد.
ــکا در حالی این برنامه را پیش می برد که مدعی بود ایران در حمله  آمری
ــات نفتی آرامکو عربستان نقش داشته است. واشنگتن تالش  به تأسیس
می کرد تا بزرگ نمایی در این رابطه اعضای شورای امنیت سازمان ملل 

را تحمیق و با خود همراه کند.
ــان ارشد و مدیر برنامه امنیت خاورمیانه   »ایلهان گلدنبرگ« از کارشناس
ــه گفته بود: دولت  ــد آمریکایی« در این رابط ــه »امنیت جدی در مؤسس
ــلیحاتی ایران راه به جایی  ترامپ می داند که طرح تمدید تحریم های تس
ــت که این جریان  ــت این نکته اس ــرد، اما آنچه از همه مهم تر اس نمی ب
)تالش برای تمدید تحریم ها( روشی است که آنها از طریق آن سعی در 
ــم ماشه و از بین بردن هر آنچه از برجام باقی مانده  فعال کردن مکانیس
ــتند. به گزارش مهر، مجموع این تحوالت نشان می داد که دستان  هس
آمریکا در موقعیت فعلی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خالی بود.

دست ردهای پی در پی بر سینه آمریکا
در آخرین روزهای مرداد ماه سه کشور اروپایی امضاکننده توافق هسته ای 
2015 با ایران )موسوم به برجام( در واکنش به تسلیم درخواست رسمی 
ــت تمام تحریم های سازمان ملل  ــورای امنیت برای بازگش آمریکا به ش
علیه ایران، با صدور یک بیانیه مشترک موضع مخالف خود را نسبت به 

این اقدام آمریکا آشکارا اعالم کردند.
چین نیز، بار دیگر ادعای واشنگتن را مبنی بر توسل به مکانیسم ماشه، 
ــوال برد و یادآوری کرد که این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا  زیر س

بود که از توافق جامع هسته ای با ایران خارج شد.
ــخنگوی وزارت خارجه چین، یادآوری کرد که آمریکا  »ژائو لیجیان« س
ــای تحریم های ضد ایرانی  ــت برای احی ــچ حقی مبنی بر درخواس از هی

برخوردار نیست.
»ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم روز پنجشنبه اعالم 
کرد که تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران می تواند به 

بحران عمیقی در شورای امنیت منتهی شود.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص گفت: به صورت جّدی 
ــتیم؛ زیرا این اقداماِت  نگران اقدامات آمریکایی ها در این خصوص هس
بی محابا ممکن است به بحران عمیقی در شورای امنیت منجر شود؛ لذا 

از همه کشورها می خواهیم تا در برابر آن مقاومت کنند.

باربارا اسالوین
رئیس بخش ایران 

شورای آتالنتیک آمریکا
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آخرین سنگر
فرصت باقی مانده از ابتدای شهریور تا پایان این ماه شاید آخرین سنگر 
ــر قانونی خود را علیه  ــکا بود تا بتواند حرف غیرمنطقی و غی برای آمری

ایران در شورای امنیت به کرسی بنشاند.
ــهریور ماه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد  اما در تاریخ 27 ش
در واکنش به لفاظی های »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا علیه برجام 
ــای بین المللی علیه ایران ظرف یک  ــای او مبنی بر احیا تحریم ه و ادع
هفته آتی، یادآوری کرد که تفسیر قطعنامه 2231 برعهده شورای امنیت 

است.
ــده بود: این هفته به سازمان ملل می رویم تا با بازاعمال  پمپئو مدعی ش

تحریم ها علیه ایران، محدودیت های تسلیحاتی این کشور دائمی شود.
در پاسخ به این ادعا بود که گوترش خطاب به پمپئو گفت: ما مطابق با 

آنچه که شورای امنیت انجام می دهد؛ عمل خواهیم کرد.
ــهریور نیز سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه )تروئیکای  در تاریخ 29 ش
اروپا( در نامه ای به شورای امنیت بر تداوم تعلیق تحریم های ایران پس 

از تاریخ 20 سپتامبر تاکید کردند.
سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در نامه ای به شورای امنیت سازمان 
ــته ای با ایران موسوم به برجام  ملل متحد اعالم کردند که به توافق هس
پایبند هستند و تعلیق تحریم های ایران پس از 20 سپتامبر هم همچنان 

ادامه خواهد داشت.
این سه کشور اروپایی در عین حال هرگونه تصمیم یا اقدام برای احیای 

تحریم های سازمان ملل علیه ایران را فاقد وجاهت قانونی دانستند.
»نیکال دو ریویر« نماینده فرانسه در سازمان ملل، نیز با انتشار توئیتی به 
ادعای »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا مبنی بر فعال شدن مکانیسم 

ماشه علیه ایران واکنش نشان داد.
ــه در سازمان ملل  ــوی دفتر نمایندگی فرانس وی در این توئیت که از س
بازنشر داده شد؛ نوشت: طرفین اروپایی برجام به اجرای کامل آن متعهد 
ــد. امروز، لغو تحریم های ایران همچنان ادامه دارد و ایران  باقی می مانن

هم در باب اجرای الزاماتش، پاسخگو می ماند.

آب سرد گوترش بر پیکر ترامپ
ــت صحبت هایی بود که  اما آنچه بیش از همه در این میان اهمیت داش
ــازمان ملل متحد در روز 30 شهریور ایراد  »آنتونیو گوترش« دبیرکل س
ــی در واکنش به ادعای  ــه نمی تواند هیچ اقدام ــت ک کرد و عنوان داش
ــای بین المللی علیه ایران انجام دهد  ــت تحریم ه آمریکا مبنی بر بازگش

چرا که ظاهراً در باب این مسئله عدم قطعیت )بالتکلیفی( وجود دارد.
 

ــارات خود افزود: درباره  ــورای امنیت و در تکمیل اظه وی خطاب به ش
ــده و به دنبال آن لغو تحریم ها ادامه  ــنپ بک( آغاز ش اینکه آیا روند )اس

می یابد یا خیر، عدم قطعیت وجود دارد.
ــازمان ملل نمی تواند طوری رفتار کند که  گوترش ادامه داد: دبیرکل س

انگار چنین عدم قطعیتی وجود ندارد.
به گزارش مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بامداد یکشنبه مدعی شد 
ــازمان ملل متحد علیه ایران از جمله تحریم های  که تمام تحریم های س

تسلیحاتی از سرگرفته شده است.
ــنپ بک ذیل قطعنامه 2231  به ادعای وی، تحریم ها متعاقب فرایند اس
ــتم  ــته اند و آمریکا در تاریخ بیس ــازمان ملل، بازگش ــورای امنیت س ش
ــورای امنیت درباره بی توجهی ایران به تعهدات  ــت، به رئیس ش آگوس

برجامی خود اطالع داده است.
ــکی« معاون نماینده روسیه  در واکنش به این ادعا، »دیمیتری پولیانس
ــا تحمیل اراده  ــه نظر می آید ایاالت متحده ب ــازمان ملل گفت: ب در س
ــر تضعیف قوانین بین المللی اصرار دارد.  خودخواهانه خود بر دیگران، ب
آیا »نظم بین الملل قاعده محوری« که همکاران آمریکایی مان شدیداً از 
ــت و در آن جمعی محدود از کشورها قواعد  آن حمایت می کنند این اس

را تعیین می کنند.
وی افزود: اینکه می بینیم یک کشور بزرگ اینگونه خود را تحقیر می کند 
ــورای امنیت سازمان ملل  و با هذیان گویی لجوجانه با دیگر اعضای ش

ــت. سایر اعضای شورای امنیت  ــیار دردآور اس مخالفت می کند، بس
ــته به صراحت اعالم کردند که  ــازمان ملل متحد ماه گذش س

ــم ماشه  ــدن مکانیس ادعای ایاالت متحده درباره فعال ش
غیرقانونی است. آیا واشنگتن نمی شنود؟

بُرد دیپلماتیک
شاید بدون اغراق بتوان گفت که آمریکا تاکنون 

چنین شکستی را در سازمان ملل تجربه نکرده 
ــته از لحاظ  بود. برجام هر چند تاکنون نتوانس
ــادی منافعی را برای ایران به بار بیاورد  اقتص
ــی و دیپلماتیک موجب  ــاظ سیاس اما از لح
ــه در این  ــت. البت ــده اس انزوای آمریکا ش
ــم را بر حقیقت بست و عدم  میان نباید چش
ــته کشورهای باقی مانده در  همراهی شایس
ــورهایی  برجام با ایران را نادیده گرفت. کش
که به بهانه ترس از واکنش آمریکا مراودات 
اقتصادی خود با تهران را یا متوقف کرده و یا 

آن را به پائین ترین سطح رسانده اند.
ــتگذاران در  ــت سیاس در چنین وضعیتی الزم اس

داخل ایران فرصت به وجود آمده از لغو تحریم های 
ــلیحاتی را به گونه ای مدیریت کنند که امکان سو  تس

ــده در برجام  ــورهای باقی مان ــتفاده از آن برای کش اس
ــاید از این طریق اندکی از بدعهدی های  ــر نباشد تا ش میس

طرف های برجام پاسخ داده شود.
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رئیس موسسـه کنترل سـالح آمریکا می گوید واشـنگتن بعد از شکسـت امروز در 
شـورای امنیت، اگر بخواهد از تحریم های ثانویه علیه شـرکت های طرف قرارداد با 

ایران استفاده کند موجب انزوای بیشتر خود می شود.
عبدالحمید بیاتی: شاید بتوان گفت روز 20 سپتامبر 2020 )30 شهریور 1399( تلخ ترین 

روز برای آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل بود.
روزی که در آن دبیر کل سازمان ملل تالش های چند ماهه آمریکا برای تمدید تحریم های 
ــنگتن نیز در  ــه را بی اثر کرد و همپیمانان اروپایی واش ــم ماش ایران و فعال کردن مکانیس

حمایت از ایران بیانیه ای را صادر کردند.
ــهریور اعالم کرد که نمی تواند  ــازمان ملل متحد در روز 30 ش »آنتونیو گوترش« دبیرکل س
هیچ اقدامی در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران 

انجام دهد چرا که ظاهراً در باب این مسئله عدم قطعیت )بالتکلیفی( وجود دارد.
ــنپ  ــورای امنیت و در تکمیل اظهارات خود افزود: درباره اینکه آیا روند )اس وی خطاب به ش

بک( آغاز شده و به دنبال آن لغو تحریم ها ادامه می یابد یا خیر، عدم قطعیت وجود دارد.
ــه انگار چنین عدم  ــل نمی تواند طوری رفتار کند ک ــازمان مل ــرش ادامه داد: دبیرکل س گوت

قطعیتی وجود ندارد.
به گزارش مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بامداد یکشنبه مدعی شد که تمام تحریم های 

سازمان ملل متحد علیه ایران از جمله تحریم های تسلیحاتی از سرگرفته شده است.
به ادعای وی، تحریم ها متعاقب فرایند اسنپ بک ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان 
ملل، بازگشته اند و آمریکا در تاریخ بیستم آگوست، به رئیس شورای امنیت درباره بی توجهی 

ایران به تعهدات برجامی خود اطالع داده است.
از سوی دیگر »جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار بیانیه ای ادعای 
ــران را رد و تصریح کرد که  ــازمان ملل علیه ای ــرگیری تحریم های س ــکا مبنی بر از س آمری

تعهدات طرف های باقی مانده در این توافق به رفع تحریم ها ادامه دارد.
بورل با اشاره به بیانیه 30 مرداد اتحادیه اروپا در همین رابطه یادآور شد که با صدور فرمان 
رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ 8 می سال 2018 میالدی، این کشور به صورت یکجانبه از 

برجام خارج شد و متعاقبًا در هیچیک از فعالیت های مرتبط با این توافق مشارکت نکرد.
ــت آمریکا در فعال  ــور اروپایی حاضر در برجام با صدور بیانیه ای از شکس ــه کش همچنین س

کردن مکانیسم ماشه خبر دادند.
ــمنی با ایران را رها نمی کند، برای تشریح  ــت آمریکا با این شکست دش ــخص اس آنچه مش
ــراغ »داریل کیمبال« رئیس مؤسسه کنترل سالح  ــفید در برابر ایران به س برنامه آتی کاخ س

آمریکا رفتیم.
کیمبال از سال 2001 تا کنون مدیر اجرایی انجمن تحقیقاتی کنترل سالح آمریکاست و در سال 
2004 میالدی توسط نشنال ژورنال به عنوان یکی از 10 چهره تأثیرگذاری که نظریات آنها به شکل 

گیری سیاست های آتی در مورد آینده تسلیحات هسته ای کمک می کند معرفی شده است.

تحریم شرکت های مرتبط با ایران موجب 
انزوای بیشتر آمریکا می شود

ــخ به این پرسش که گام بعدی آمریکا  وی در پاس
علیه ایران با توجه به شکست این کشور در شورای 
ــم ماشه چه خواهد  امنیت برای فعال کردن مکانیس

بود؟ گفت:
برای همه روشن است که دولت ترامپ در می 2018 
خروج خود از برجام را اعالم کرد و این در حالی بود که 
ایران به روشنی به تعهدات خود در این توافق پایبند بود. 
ــت و هیچ  اکنون دیگر آمریکا عضو از این توافق نیس
ــاس قطعنامه  جایگاه قانونی در آن ندارد تا بتواند بر اس
ــازمان ملل خواستار بازگشت  2231 شورای امنیت س

تحریم های ایران شود.
قطعنامه 2231 قطعنامه ای است که در سال 2015 
ــورای امنیت سازمان ملل به  برای تائید برجام در ش

تصویب رسید.
ــاًل انتظار دارم که  ــال در ادامه گفت: من کام کیمب
ــایر طرف های برجام و طیف گسترده ای از سایر  س
ــورهای جهان که تابع قانون هستند اقدام یک  کش
ــکا از حق خود در  ــیر دلخواه« آمری ــه و »تفس جانب
ــازمان  ــنپ بک« و بازگرداندن تحریم های س »اس
ملل علیه ایران را نادیده بگیرند. هر چند که انتظار 
می رود دولت ترامپ سعی کند با تحریم های ثانویه 
ــرکت هایی که دنبال معامله با ایران  ــورها و ش کش
هستند را مورد تهدید تجاری قرار دهد که البته این 
کار موجب انزوای بیشتر آمریکا در جهان در شرایط 

کنونی می شود.
ــت که در  ــالم کرد: مهم اس ــال در پایان اع کیمب
ــورهای حاضر در برجام  هفته های آینده تمامی کش
حمایت خود را این توافق اعالم کنند. در مورد ایران 
ــور تعهد خود را به پیمان NPT اعالم  نیز این کش
ــرده و تمایل خود را یکبار دیگر برای بازگرداندن  ک
ــته ای خود به نقطه مندرج در برجام در  فعالیت هس
ــته  ــت آمریکا به این توافق و برداش صورت بازگش
ــال 2018 علیه تهران  ــدن تحریم هایی که از س ش

اعمال شده، اعالم کند

داریل کیمبال 
رئیس موسسه کنترل 

سالح آمریکا
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شکست آمریکا در شورای امنیت قابل پیش بینی بود

»فـاروغ لوغ اوغلـو« گفت: آمریکا انگیزه هـای متعددی برای پیش 
بردن موضوع ایران برای بار دوم در شورای امنیت داشت.

ــکا در تمدید تحریم  ــه آمری ــت مفتضحان پیمـان یزدانی: پس از شکس
ــیری غیر حقوقی که  ــورای امنیت، این کشور با تفس ــلیحاتی ایران در ش تس
ــت  ــور نیس ــورد توافق جامعه بین المللی از جمله متحدان اروپایی این کش م
خود را »مشارکت کننده« در برجام خوانده بود و بر این اساس خواستار فعال 
ــازی مکانیسم ماشه جهت بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران  س

شده بود.
ــورای امنیت و طی  ــوی 13 عضو ش ــت آمریکا بالفاصله از س  این درخواس
ــور اندونزی( رد شد. از سوی  ــورای امنیت )کش نامه هایی به رئیس ادواری ش
دیگر رئیس شورای امنیت نیز از عدم اجماع در خصوص این موضوع خبر داد 

که شکستی دیگر برای آمریکا به شمار می رود.
ــو«، معاون حزب  ــر »عثمان فاروق لوغ اوغل ــگار مهر در گفتگو با دکت خبرن

جمهوری خلق ترکیه به بررسی این موضوع پرداخته است.

 با وجود مخالفت متفق القول دیگر اعضای شـورای امنیت 
سـازمان ملل متحد و با توجه به اینکـه آمریکا قباًل برجام را 
ترک کرده اسـت، شـما این اقدام آمریکا برای اعمال مجدد 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران را با فعال کردن مکانیزم 

ماشه چگونه ارزیابی می کنید؟
ــکا فاقد هرگونه مبنای حقوقی برای  ــخص بود که آمری از همان ابتدا مش
ــت احیای فوری تحریم های ایران و پشتیبانی الزم برای تصویب  درخواس
ــن موضوع را در  ــده برای بار دوم ای ــس چرا ایاالت متح ــد. پ آن می باش
ــه انگیزه برای این کار  ــورای امنیت پیش برد؟ ممکن است حداقل س ش
ــته باشد: یکی از انگیزه ها می تواند این باشد که آمریکا درصدد  وجود داش
ــاختن پرونده ای علیه سازمان مللی است که دولت ترامپ هیچ وقت از  س
ــرای توجیه چالش نهایی آمریکا برای  ــت. پرونده ای ب آن راضی نبوده اس

سیستم سازمان ملل.

ــه تحریم های دوجانبه ایاالت  ــزه دوم، آوردن دالیل بهتر برای ادام انگی
متحده است. نهایتًا، انگیزه آخر ممکن است بخشی از تالش کلی آمریکا 
ــد که به تنهایی برای منزوی کردن ایران در خاورمیانه تالش می کند  باش
وبا این تفکر اشتباه، تصور می کند که توافقنامه امارات و اسرائیل موفقیت 

بزرگی برای پیشبرد اهدافش می باشد.

 آیـا چنین اقدامات یـک جانبه ای می تواند نقش شـورای 
امنیت سازمان ملل را در حفظ صلح در جهان تضعیف کند؟

من اعتقاد ندارم که اقدام ایاالت متحده هر چند محدود بتواند بر عملکرد 
ــاهد بودیم که هر یک از 5  ــورای امنیت تأثیر گذارد. ما بارها و بارها ش ش
ــورای امنیت کرده اند.  ــورای امنیت، اقدام به وتوی رای ش عضو دائمی ش
ــد به مردم آمریکا این موضوع را  ــن فکر می کنم دولت ترامپ می خواه م
ــازمان ملل متحد خوب نبوده و به نفع منافع آمریکا نیست.  القا کند که س
ــت این طور تصور کند که به دست گرفتن سازمان ملل  ترامپ ممکن اس

متحد ممکن است به او در انتخابات نوامبر کمک کند.

 بسـیاری از کارشناسـان ماننـد »ریچـارد هـاس« رئیس 
شـورای روابـط خارجی آمریـکا، بر این باورند که سیاسـت 
خارجـی ترامپ، آمریکا را منزوی کرده اسـت. نظر شـما در 

این مورد چیست؟
ــت، بلکه  ــت خارجی نیس من با ریچارد هاس موافقم. اما این فقط سیاس
ــه ایده »امریکن  ــت ک ــی داخلی و بین المللی دولت ترامپ اس ــار کل رفت

اکسپشنالیسم« یا همان »استثناگرایی امریکا« را فرو ریخته است.
ــت.  ــت جمهوری ترامپ با چالش جدی روبرو اس نظام آمریکا تحت ریاس
دولت ترامپ با سازمان ملل، ناتو، اتحادیه اروپا، یونسکو، سازمان بهداشت 
جهانی و بسیاری از کشورها به طور جداگانه و از جمله آلمان در شرایط بدی 
از نظر روابط قرار دارد. سیاست خارجی ترامپ مبتنی بر منافع رژیم اسرائیل 

است. این مبنا برای یک سیاست خارجی درست و جامع کافی نیست.

فارغ لوغ اوغلو معاون 
حزب جمهوری خلق 
ترکیه



باربارا اسالوین
 رئیس بخش ایران 

شورای آتالنتیک 
آمریکا
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تهدیدهای ترامپ تو خالی هستند
رئیـس بخش ایران شـورای آتالنتیک آمریکا، معتقد اسـت تهدیدهـای جدید کاخ 

سفید برای اعمال تحریم علیه جمهوری اسالمی توخالی هستند.
ــت آمریکا در شورای امنیت برای فعال کردن مکانیسم ماشه  عبدالحمید بیاتی: با شکس
ــازمان ملل علیه جمهوری اسالمی، کاخ سفید اعالم  علیه ایران و بازگرداندن تحریم های س
کرد که امروز دوشنبه تحریم های جدیدی را وضع می کند تا از تجارت تسلیحاتی کشورهای 

مختلف با تهران جلوگیری کند
ــت آمریکا از تحریم تعدادی  ــد در دول ــرز با اعالم این مطلب به نقل از یک مقام ارش رویت
ــکی و تسلیحاتی  ــته ای، موش ــازمان های مرتبط با برنامه های هس از مقام های ایرانی و س
ــنبه خبر داد و بدون نام بردن از این مقام ارشد آمریکایی نوشت: تحریم  ایران در روز دوش
ــود، در طرح های موشکی، هسته ای و تسلیحاتی  ــدگانی که نامشان دوشنبه اعالم می ش ش
ــدگان پیش از این نیز از سوی آمریکا تحریم  ــت ش ــتند و بعضی از فهرس ایران فعال هس

شده اند.
ــک فرمان اجرایی صادر  ــد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همچنین ی ــاس، دونال بر این اس

خواهد کرد که بر مجازات معامله کنندگان تسلیحات متعارف با ایران تاکید خواهد کرد.
ــت جمهوری باراک اوباما از کارشناسان تحریم در وزارت  اما »پیتر هارل« که در زمان ریاس
امور خارجه آمریکا بوده است، از تحریم های تازه به عنوان »یک مانور دیپلماتیک و هشدار« 
نام برده و به رویترز گفت: هدف از این کار نشان دادن عزم دونالد ترامپ است ولی این اقدام 

نمی تواند مانع از معامالت احتمالی تسلیحاتی دیگر کشورها با ایران شود.
به گفته هارل، بیشتر بازیگران تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر )سیزدهم 

آبان( صبر می کنند تا ببینند آیا دولت تغییر می کند یا خیر؟
برای تحلیل بهتر این مسئله خبرنگار مهر پرسشی را از »باربارا اسالوین« رئیس گروه ایران 

در اندیشکده شورای آتالنتیک آمریکا مطرح کرد.
ــالوین« روزنامه نگار مشهور آمریکایی و عضو ارشد شورای آتالنتیک است. او در حال  »اس
حاضر، با رسانه های معتبری همچون واشنگتن پست و المانیتور همکاری دارد، اسالوین که 
ــال 2007، کتابی تحت عنوان »ایران، آمریکا و راه  ــفر کرده، در س تاکنون 9 بار به ایران س

مارپیچ به سوی درگیری«، منتشر کرد.
ــش که، رویکرد آتی آمریکا در قبال ایران بعد از ناکامی در شورای  ــخ به این پرس وی در پاس

ــم ماشه چه خواهد  امنیت برای فعال کردن مکانیس
ــرکتی را  بود؟ گفت: دولت ترامپ اعالم کرده هر ش
ــد تحریم می کند. با این  ــالح بفروش که به ایران س
ــوم نوامبر )13  وجود من تردید دارم که تا تاریخ س
آبان( یعنی زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
ــود و حتی ممکن است تا  چنین معامله ای انجام ش
ــت  تاریخ 20 ژانویه 2021 یعنی زمان تحلیف ریاس
جمهوری آمریکا نیز چنین اتفاقی رخ ندهد. بنابراین 

این تهدیدها توخالی هستند.
ــورای امنیت  ــه به مخالفت اعضای ش وی در ادام
ــت آمریکا برای فعال کردن  ــازمان ملل با خواس س
ــاره کرد و افزود: مهمتر از موارد  مکانیسم ماشه اش
ــده این مطلب است که تقریبًا تمامی جامعه  ذکر ش
ــه حق دارد با  ــای آمریکا مبنی بر اینک جهانی ادع
ــازمان ملل علیه ایران را  اسنپ بک تحریم های س
بازگرداند رد کردند و این یکی از چندین لحظه شرم 

آور برای کشور من بود.
اسالوین پیشتر نیز در مصاحبه دیگری با خبرگزاری 
ــخ به پرسشی درباره اینکه »اگر دونالد  مهر، در پاس
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا 
پیروز شود رویکرد وی در قبال ایران به چه صورت 
خواهد بود؟« گفته بود: فکر می کنم شانس پیروزی 
ــوری ماه نوامبر  ــت جمه ترامپ در انتخابات ریاس
ــا اگر او  ــا این وجود؛ ام ــد. ب ــکا خیلی کم باش آمری
ــه احتمال زیاد در دوره  ــود ب در این رقابت پیروز ش
دوم ریاست جمهوری خود انعطاف پذیری بیشتری 

درباره مسائل ایران خواهد داشت
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تحلیلگر آمریکایی
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چین و روسیه اهداف بعدی واشنگتن در صورت پیروزی 
آمریکا علیه ایران

کارشناس آمریکایی مسائل ژئوپلیتیک معتقد است پیروزی ایاالت متحده در اعمال 
خواسـته های یکجانبه  خود علیه ایران، چین و روسـیه را به اهداف بعدی این کشور 

تبدیل خواهد کرد.
زهرا میرظفرجویان: بر اساس توافق هسته ای سال 2015 که ایران با شش کشور بزرگ 
ــیه و ایاالت متحده منعقد کرد، تحریم های  ــه، آلمان، روس ــتان، چین، فرانس از جمله انگلس

تسلیحاتی سازمان ملل متحد در 18 اکتبر سال جاری به پایان خواهد رسید.
ــعی بر تمدید این  ــارهای متعدد س اما از ماه ها قبل از موعد مقرر، ایاالت متحده آمریکا با فش
ــورای امنیت به استثنای آمریکا و یک  ــت؛ هرچند، کلیه اعضای ش تحریم ها علیه ایران داش
ــمًا اعالم کردند که این اقدام واشنگتن را به رسمیت  ــور دیگر، در جلسه 14 آگوست رس کش

نمی شناسند.
ــیله مکانیسم  ــتای ادامه اقدامات یکجانبه خود ادعا کرد به وس اما دولت دونالد ترامپ در راس
ــپتامبر علیه ایران دوباره به اجرا  ــه درون برجام تمامی تحریم های بین المللی را از 20 س ماش

در خواهد آورد.
 این در حالی است که تمامی طرف های عضو برجام به شکل متفق القول این ادعا را باطل 
ــال قبل با خروج یکجانبه خود از توافق هسته ای تمامی  ــته اند، چرا که واشنگتن دو س دانس

حق و حقوق خود نسبت به آن را از دست داد.
اکنون، شورای امنیت دوباره در معرض یک آزمایش مهم قرار گرفته است؛ ایستادگی در برابر 

قلدری آمریکا، یا دفاع از حقوق قانونی و بین المللی کشورها.
ــت پرده آمریکا از این اقدامات خودسرانه،  ــتر زوایا و اهداف پش ــدن بیش ــن تر ش برای روش
ــائل ژئوپلیتیک مستقر در بانکوک  خبرنگار مهر گفتگویی با »آنتونی کارتالوچی« محقق مس

داشته است.
متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است:

 آیـا ادعـای ترامپ برای فعالسـازی مکانیسـم ماشـه یک اقـدام قانونی 
است؟

ــت. از نظر بین المللی، این  ــبی اس »قانونی بودن« حرکت دونالد ترامپ در آمریکا امری نس
ــت خارجی ایاالت متحده خصوصًا در  ــت؛ عماًل هر جنبه ای از سیاس امر کاماًل غیرقانونی اس

مورد ایران چنین بوده است.
ــعار  ــگ طوالنی مدت علیه ایران با ش ــار در پی تحمیل یک جن ــده با این رفت ــاالت متح ای
ــت همان چیزی که در عراق، افغانستان و لیبی شاهد بودیم. این  ــت؛ درس تغییر حکومت اس

مداخالت قبلی آمریکا نیز کاماًل غیرقانونی بوده اند.

 آیا اعضای دیگر شورای امنیت از تصمیم ایاالت متحده پشتیبانی می کنند 
یا اینکه ایاالت متحده بار دیگر در برجام شکست خواهد خورد؟

ــت. شکست مکرر  ــیار نامحتمل اس ــیه و چین از اقدامات ضد ایرانی آمریکا بس حمایت روس

ــازمان ملل دقیقًا به  ــنگتن در شورای امنیت س واش
ــور اقداماتی یک  ــن کش ــت که ای همین دلیل اس
ــبرد سیاست خارجی خود  جانبه گرایانه را برای پیش

در برابر ایران دنبال کرده است.

 چگونه آمریکا می تواند اعضای شـورا را 
به حمایت از خواسـته های نامشـروع خود 

وادار کند؟
ــای مختلفی برای تهدید و  ایاالت متحده از ابزاره
تحمیل ملت های سراسر جهان برای تسلیم در برابر 
خواسته های غیرقانونی خود استفاده می کند. جنگ 
تجاری کنونی این کشور با چین که به نظر می رسد 
ــده از جمله این موارد  منجر به یک جنگ واقعی ش
ــت و یکی از اهداف آن نیز وادار کردن پکن به  اس
عقب نشینی از موضع خود نسبت به ایران در برابر 

آمریکا است.
من فکر می کنم که هم چین و هم روسیه می دانند 
ــود علیه ایران  ــاالت متحده در کارزار خ که اگر ای
ــور را مورد  ــد، در آینده قطعًا آن دو کش ــق باش موف

هدف بعدی خود قرار خواهد داد.

 چـرا ترامـپ ماه هـا قبـل از انتخابـات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ روی مسئله 

ایران تمرکز کرده است؟
ــود و خواه  ــواه ترامپ در انتخابات آینده پیروز ش خ
ببازد، فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد یافت 
ــراه متحدانش باید با چنین اقدامات  و ایران به هم

خودسرانه آمریکا مقابله کند.
ــوری، به دنبال  ــت جمه ترامپ حتی پیش از ریاس
»پایان دادن به توافق هسته ای ایران« بود. هنگامی 
که به حلقه سیاست خارجی آمریکا می نگریم، متوجه 
می شویم که تمام رئیس جمهورهای این کشور در 
نهایت یک رویکرد را در برابر ایران اتخاذ می کنند. 
درست مانند اوایل سال 2009 که موسسه بروکینز 
ــت »کدام راه به سرزمین پارس می رسد؟« را  سیاس
ــعی داشتند  معرفی کرد، که طی آن آمریکایی ها س
ــپس خروج از آن  ــا ایجاد یک توافق با ایران و س ب
خود را حین اعمال فشارهای شدید علیه جمهوری 

اسالمی منطقی جلوه دهند.
ــین ایاالت متحده و  باراک اوباما رئیس جمهور پیش
ترامپ صرفًا نقش خود را در این بازی ایفا می کنند؛ 
ــق نامه« بر عهده اوباما بود و خروج از  »ایجاد تواف

آن بر عهده ترامپ.
ــدگان آمریکا با  ــه نماین ــل از آنک ــکا حتی قب آمری
ــینند،  ــود برای امضای آن بنش ــان ایرانی خ همتای

تصمیمی برای احترام به آن نداشت.
ــود و  ــپ در انتخابات پیش رو پیروز ش ــواه ترام خ
ــر ایران  ــار حداکثری ب ــت بخورد، فش خواه شکس
ــراه متحدانش  ــت و ایران به هم ــه خواهد یاف ادام
مجبورند بدون امید به کمترین حسن نیت از سوی 
واشنگتن، به صورت عملگرایانه با تجاوزات آمریکا 

مقابله کنند.
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