
وزیر اقتصاد هند اعالم کرد این کشور تمایل دارد تحریم های آمریکا را اجرا کند اما منافع استراتژیک این 
کشور همواره اولویت دارد.

راشاتودی گزارش داد، نیرماال سیتهامارات، وزیر اقتصاد هند، اعالم کرد که دهلی نو تمایل دارد تا تحریم های 
آمریکا را اجرایی کند اما اوضاع اقتصادی این کشور و منافع استراتژیک هند باید در اولویت قرار بگیرد.

وی تأکید کرد یک شریک واقعی همواره خواهان قدرتمند شدن هند است.
وزیر اقتصاد هند ادامه داد: در موارد خاصی که برای منافع استراتژیک دهلی نو حیاتی هستند به آمریکا 
توضیح داده ایم که هند یک شریک استراتژیک برای آمریکا است و شما باید خواهان قدرتمند شدن شریک 

خود باشید نه اینکه آن را ضعیف کنید.
قرار است علی رغم تحریم های شدید آمریکا علیه ونزوئال، شرکت پاالیشگاهی ریالینس هند، بعد از حدود 

4 ماه، خرید نفت از ونزوئال را از سر بگیرد.  فارس

ایندیپندنت گزارش داد
گسترش برده داری مدرن در بریتانیا

 
یک رس��انه انگلیس��ی در گزارشی اعالم کرد آمار نش��ان می دهد تعداد شهروندان بریتانیایی که قربانیان 

برده داری مدرن هستند، تنها در طول یک سال ۷۲ درصد افزایش یافته است.
ایندیپندنت در ادامه گزارش خود می نویسد: این آمار به نگرانی در مورد اقدامات باندهای مواد مخدر که 

به ویژه کودکان و افراد آسیب پذیر را استثمار می کنند، دامن زده است. 
تحلیل داده ها توسط ایندیپندنت نمایانگر آن است که تعداد شهروندان بریتانیا که قربانیان بالقوه باندهای 
مواد مخدر هستند، از ۱۲4۶ نفر در سال  ۲۰۱۸، به ۲۱4۳ نفر در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته و نسبت تمام 

قربانیان بریتانیایی در سال گذشته، از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد باال رفته است.
فعاالن اجتماعی می گویند این افزایش با شناس��ایی روزاف��زون قربانیان باندهای مواد مخدر که عملیات 
پخش مواد را به نواحی روس��تایی، مزارع، ماشین ش��ویی ها و حتی آرایشگاه ها گسترش داده اند، کاهش 
خواهد یافت. س��ازمان خیریه »َسلِویِش��ن آرمی« که از طرف وزارت کش��ور مامور تامین خانه های امن و 
حمایت از قربانیان برده داری مدرن است، می گوید در سال گذشته تعداد بریتانیایی هایی که از خدمات این 
سازمان بهره مند شده اند، ۵۸ درصد افزایش یافته است. این سازمان می گوید تعداد قربانیان بریتانیایی که 
از طریق استثمار وادار به کارهایی از جمله ارتکاب جرم و جنایت شده اند، از ژوئیه ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۱۹ 
، ۶۳ درصد افزایش پیدا کرده است. اجبار به اعمال غیرقانونی معمول ترین نوع استثمار و 4۸ درصد این 

موارد را تشکیل می دهد. مهر

مشاور اسد: 
دمشق تدابیر الزم را برای مقابله با تهاجم ترکیه اتخاذ 

کرده  است
مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهوری سوریه اعالم کرد که دمشق و رهبری سیاسی تدابیر الزم را برای 
مقابله با تهاجم ترکیه به خاک سوریه اتخاذ کرده اند. »بثینه شعبان« مشاور سیاسی و رسانه ای »بشار اسد« 
رئیس جمهوری سوریه در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »روسیا الیوم« اعالم کرد که نظام دمشق و رهبری 
سیاسی آن، تدابیر الزم را برای مقابله با حمله نظامی ترکیه به خاک سوریه اتخاذ کرده اند. شعبان در پاسخ 
به احتمال وقوع درگیری میان نیروهای سوریه و ترکیه، خاطرنشان کرد که همه چیز محتمل است. این 
دیپلمات ارش��د س��وریه تصریح کرد که بیشتر همپیمانان »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه 
وابسته به جبهه النصره و داعش هستند. وی با بیان این که دولت سوریه از عقب نشینی نیروهای آمریکایی 

از خاک این کشور خرسند است، متذکر شد سوریه نمی خواهد اشغالگر آمریکا را با ترکیه جایگزین کند.
شعبان در ادامه گفت که همپیمان روسی درصدد برگزاری نشست امنیتی مشترک »سوری- ترکی« در 

شهر سوچی روسیه است.
تهاجم نظامی ارتش ترکیه و گروه همپیمانش، موسوم به »ارتش آزاد سوریه«، بامداد چهارشنبه گذشته با 
حمالت هوایی و سپس حرکت واحدهای زمینی برای تصرف بخش هایی از مناطق تحت کنترل گروه های 

کرد سوریه آغاز شد.  تسنیم

یادآوری نشریه آمریکایی از پیروزی ایران بر آمریکا در 
یک جنگ شبیه سازی شده 

نشریه نشنال اینترست درگزارشی از جنگ شبیه سازی شده آمریکا با ایران می نویسد، یادآوری شکست 
آمریکا در این جنگ ارزشمند خواهد بود.

نشنال اینترست در این گزارش  می افزاید در صورت بروز یک جنگ واقعی، هیچ کس نمی تواند قوانین را 
به گونه ای تغییر دهد تا "برتری آمریکا" در جنگ حفظ شود. 

» با تشدید تنش در منطقه خلیج فارس، یادآوری تمرینات نظامی پنتاگون در سال ۲۰۰۲ ارزش بازبینی 
دارد. در این جنگ یک لشکر از تفنگداران آمریکایی، نقش فرماندهی یک دشمن را ایفا کردند  که مقابل 

نیروهای آمریکایی که بسیار قوی تر بودند، می جنگیدند. 
فرماندهی طرف ایرانی این جنگ برعهده سرلش��کر پال ون رایپر بود که س��رباز، کشتی ها و هواپیماهای 
جنگی با توانایی ش��بیه نیروهای واقعی ایران، در اختیار داشت. موفقیت ون رایپر در کم اثر کردن حمله 

شبیه سازی شده آمریکا، آشکار می کند که تهران احتماال در یک جنگ واقعی چگونه خواهد جنگید. 
این جنگ ش��بیه سازی ش��ده "چالش هزاره ۲۰۰۲" نام داشت. طراحی آن در مرکز فرماندهی مشترک 
نیروهای نظامی و در مدت دو س��ال صورت گرفت. ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در آن مش��ارکت کرده و تمرینات 
نظامی همراه تعداد زیادی سایت های شبیه سازی شده آموزشی و همچنین سایت های دایر پیش رفت. 
قرار بود این نیروها متعلق به کش��وری نظیر ایران در خاورمیانه باش��ند و مقابل ارتش آمریکا قرار گیرند. 
آمریکایی ها هم می بایست از فناوری پیشرفته در این نبرد استفاده می کرد که تا پنج سال آینده استفاده 
نمی شد.  یک طرف از این تمرینات شامل لشکر یکم تفنگداران و واحد ۸۲ آبی خاکی آمریکا باید ناگهان 
وارد منطقه می ش��د. نیروهای خودی برای دش��من ضرب االجل صادر می کردند تا تسلیم شوند، پس از 
آن ون رایپر فرمانده نیروهای دش��من، آن را رد می کرد. از آنجایی که دکترین نظامی بوش در آن زمان 
شامل حمالت پیش گیرانه علیه دشمنان می شد، ون رایپر می دانست که نیروهای آمریکایی به آنها حمله 

خواهند کرد، و اینگونه هم شد. 
اما ژنرال سه ستاره 4۱ سال از عمر خود را در لشکر تفنگداران سپری نکرد تا یک فرمانده ترسو باشد. به 
محض آنکه نیروهای دریایی آمریکا از نقطه بدون بازگشت عبور کردند، او در حمله ای، به آنها ضربه ای 
ش��دید وارد کرد. موش��ک های پرتاب شده از واحدهای مستقر در خشکی، قایق های غیرنظامی و پرنده 
هایی با ارتفاع کم، ناوگان آمریکایی را درهم کوبید و در همین حال قایق های تندرو حامل مواد منفجره با 
استفاده از تاکتیک عملیات انتحاری، نیروی دریایی آمریکا را در منطقه نابود کرد. رمز آغاز عملیات هم اهلل 

اکبر بود. در مدت ده دقیقه همه چیز تمام و سرلشکر پال ون رایپر پیروز میدان شد. 
مایکازینکو دانش��مند علوم سیاسی آمریکا در مقاله ای در نشریه War on the Rocks نوشت:" تاثیر 
توانایی نیروهای مقابل در بی اثر کردن نیروهای رزمی آمریکایی،  تمام شرکت کنندگان در این تمرینات 
نظامی را متحیر کرد." ش��وک ناشی از این شکست طراحان تمرینات نظامی را مجبور کرد درباره بخش 

های باقی مانده تمرینات برای نیروهای آمریکایی، واقعیات را تحریف کنند. 
ژنرال بوک کرنان، فرمانده نیروهای فرماندهی مشترک، یک تماس تلفنی فوری از ژنرال بازنشسته گری 
لوک، طراح تمرینات دریافت کرد که می گفت:" آقا، ون رایپر تمام کشتی ها را به لجن کشید." کرنان هم 
دریافت این خبر بدی است زیرا توانایی فرماندهی مشترک  برای اجرای سایر بخش های تمرینات یعنی 
اس��تفاده از آتش واقعی، و ورود ناگهانی نیروهای آمریکایی که بخش اصلی تمرینات بود، به خطر افتاده 
است.  نیروهای واقعی در پایگاه نظامی فورت برگ در سواحل ساندیاگو، و همچنین مرکز ملی آموزشی 
فورت ایروین، منتظر دس��تور فرماندهان بودند. کرنان به خاطر می آورد:" من گزینه های زیادی نداشتم. 
باید بخش ورود ناگهانی را اجرا می کردم." وی به طراحان دستور داد کشتی های مجازی را به سطح آب 
بیاورند. ژنرال بل و همچنین گروه تحلیل گرانش درس های آموخته شده از حمله نخست را اعمال کرد و 
از درگیری های بعدی با نیروهای رزمی خودداری کردند. زنکو می نویسد آن اقدام و همچنین مدخالت 
دیگر، ون رایپر را بسیار عصبانی کرد. وقتی ون رایپر برای گالیه نزد کرنان رفت، به او گفته شد:" اقدام شما 

خارج از معمول بود. نیروهای دشمن هرگز کاری را که تو کردی، انجام نخواهد داد." 
ون رایپر نیروهای دشمن را جمع آوری کرد و به آنها گفت به دستورات فرمانده کل عمل کنند. استقاللی 
که به عقیده او باید نیروهای دش��من تحت امر وی برای انجام دادن وظایفش��ان داشته باشند، خدشه دار 
شده بود. شش روز پس از آن تمرینات، ون رایپر استفعا کرد و در مدت ۱۷ روز باقی مانده تا بازنشستگی، 
به عنوان مشاور خدمت کرد.  در آن مدت، تیم تحلیلگران اطالعاتی با نابود کردن نیروی هوایی و دریایی 
دشمن، به اکثر اهداف مورد نظر خود در آن برنامه تبلیغاتی دست یافتند: تامین امنیت خطوط کشتی رانی، 
خنثی کردن و یا دست یافتن به سالح های کشتار جمعی دشمن. دشمن هم فقط می توانست بخشی از 

توانایی های خود را حفظ کند اما در نهایت تضعیف و بیشترین نفوذ منطقه ای آن نابود شد. 
البته در یک جنگ واقعی هیچ کس نمی تواند قوانین را تغییر دهد تا برتری آمریکا حفظ شود. اگر ایران 
واقعا قرار باشد تاکتیک های ون رایپر را اجرا کند، می تواند حتی خساراتی بیشتر از آنچه که نیروهای او 

در جنگی شبیه سازی – و تحریف شده – به بار آوردند، تحمیل کند.  الف

تجلی شور و شعور
 در میعادگاه  عاشقان

وقتش نرسیده در 
 مورد واقعیت برجام 

شفاف حرف بزنید!

عده ای می گویند عمر 
شریف را تلف می کنید با 

خارجی هاحرف می زنید

تحت تحریم ها 
مذاکره ای با آمریکا 

نخواهیم داشت

محمد   صفری
m.director80@yahoo.com
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صفحه 2

بازی با کلمات و جمالت این روزها باب ش��ده و 
گس��ترش یافته اس��ت، من این جمله را نگفتم، 
آنگونه نبود که به نقل از من گفته ش��د و از این 

دست تأییدات و تکذیبات.
 اما بیش��تر آن س��خنان در محتوای خود همان 
برداشتی را دارد که مثال یک منتقد و یا یک رسانه 
آن را بازگو و بازپخش کرده اس��ت، به این گونه 
برداشتها در عالم رسانه می گویند استنباطی، با 
کمی دقت در سخن آن شخص و مسئول همان 
برداش��ت استنباطی برآورد می ش��ود که عمدتاً 
هم درس��ت از آب در میآید و در مواقعی بس��یار 
نادر اس��ت که با تکذیب آن شخصیت و مسئول 
روبرو می ش��ود. مثال انتخابات ریاست جمهوری 
پس از اوبام��ا را به خاطر بیاوری��د، در آن زمان 
برخ��ی اعتقاد داش��تند و قاطعان��ه میگفتند که 
هیالری کیلینتون در انتخابات ریاست جمهوری 
پیروز میش��ود و بر این ب��اور هم بودند که اگر او 
پس از اوباما رئیس جمهور شود برای ایران بهتر 

خواهد بود.
اما آنگونه نشد که برخی سیاسیون و دولتمردان 
می خواس��تند و پیش بینی میکردن��د، به واقع 
تفاوتی هم میان کیلینتون و ترامپ وجود نداشت، 
حاکمیت و سیس��تم آمریکا است که تعیین می 
کند رئیس جمه��ور باید چگونه تصمیم بگیرد و 
رفتار کن��د. جمهوری خ��واه و دموکرات آمریکا 
مصداق این ضرب و المثل هس��تند که میگوید؛ 
س��ر و ته یک کرباس اند. پ��س از امضای برجام 
می��ان ای��ران و ۱+۵ دغدغه دلواپس��ان! این بود 
که چ��ه تضمینی وجود دارد پس از پایان دوران 
ریاس��ت جمهوری باراک اوبام��ا، دولت بعدی به 
این پیمان پایبند باشد؟ دغدغه درستی هم بود، 
چرا که اینگونه پیش بینی ها است که باعث می 
شود در کارهای مهم محکم کاری انجام شود. اما 
ظاه��راً در برجام برای این مقوله هیچگونه پیش 
بین��ی صورت نگرفت��ه بود که باعث ش��د دولت 
بع��دی پس از اوباما، ن��ه تنها برجام را اجرا نکند 

بلکه رسماً از آن خارج شود. 
پایبن��د نبودن آمریکا به تعهدات برجامی خود از 
زمان اوباما آغاز ش��ده بود و ای��ن روند به دوران 
ترام��پ نی��ز رس��ید و او نیز اردیبهش��ت س��ال 
گذشته رس��ماً از توافق هسته ای خارج شد. اما 
دولتمردان و عزیزان وزارت خارجه که مسئولیت 
مذاکرات هس��تهای را بر عهده داشتند، هیچگاه 
تصور نمیکردند که آمریکا دست به چنین کاری 

بزند، یعنی از برجام خارج شود.
س��خنان و تأکیدات آنها همواره بر این اس��توار 
ب��ود که چنین اتفاقی نم��ی افتد و تضمین های 
الزم گرفته ش��ده اس��ت. آقای عباس عراقچی از 
اعضای تیم مذاکره کننده هستهای و معاون وزیر 
خارج��ه، در ۳۰ آذر ماه ۱۳۹4 گفته بود؛ »آنچه 
برای ما مهم است این است که برجام در مرحله 
اجرا با هیچگونه خدشه و صدمهای مواجه نشود، 
آق��ای کری این تضمین را به عنوان وزیر خارجه 
آمریکا ب��ه صورت کتبی با امضای رس��می داده 
است.« از جمله آقای عراقچی می توان استنباط 
قاطع و قطعی کرد که او گفته است امضای جان 
کری برای برجام تضمین اس��ت؟ توجه داش��ته 
باش��ید که عراقچی معاون آق��ای ظریف و عضو 
ارشد تیم هسته ای است که امضای جان کری را 
تضمین اعالم کرده است. به این مفهوم که دیگر 
عزیزان وزارت خارجه و دولت محترم نیز چنین 

اعتقادی داشتند.
 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز شهریور 
۹۵ گفته بود، »اگر فضاسازیهای رسانهای توسط 
گروهه��ای مخال��ف توافق هس��تهای در آمریکا، 
دوس��تان را نگران ک��رده، ما آمادگ��ی داریم از 
اداره نظ��ارت وزارت خزانه��داری ایاالت متحده 
ب��رای بانکهایی که مایل به همکاری با جمهوری 
اس��المی هس��تند نامه آرامش��بخش تهیه کنیم 
ک��ه بدون نگرانی بتوانند با ایران ارتباط داش��ته 
باش��ند.« چنی��ن اظهار نظرات قاطعی از س��وی 
مسئولینی که مس��تقیم در جریان توافق هسته 
ای قرار دارند، همه نش��ان از تضمین هایی است 
که این عزی��ران، آنها را برای راحتی خیال مردم 
و دولواپس��ان بازگو می کنن��د. آقای فؤاد ایزدی 
کارشناس و منتقد برجام ۲۳ روز پیش از تصویب 
توافق هس��تهای در مجلس شورای اسالمی، در 
جلسه ش��ورای روابط خارجی پیرامون برجام، از 
ظریف پرس��ید: پس از ۱۸ ماه باقیمانده از دوره 
ریاس��ت جمهوری اوباما هیچ ی��ک از نامزدهایی 
که کاندیدای ریاس��ت جمهوری امریکا ش��وند و 
رأی بیاورند به توافق هس��ته ای پایبند نخواهند 
ماند همچنانکه کری این موضوع را تأیید کرد که 

توافق را پس از اوباما نقض خواهند کرد. 

امضای کری 
تضمین بود یا نه؟!

ادامه صفحه 2
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سرمقاله

 زم در اربیل بازداشت 
شده است

شبکه المیادین لبنان مدعی شد که سرشبکه سایت 
معاند آمد نیوز در عراق به دام افتاده است.

شبکه المیادین لبنان به نقل از منابع عراقی و کردی 
آگاه مدعی شد که روح اهلل زم، سرشبکه سایت معاند 
و ضدانقالب آمدنیوز در ش��هر اربیل عراق بازداشت 
شده است. این شبکه شامگاه چهارشنبه )۲4 مهر(  
گزارش داد، سرش��بکه س��ایت معاند و ضدانقالب 
آمدنیوز ش��نبه این هفته )۲۰ مهر( وارد عراق شده 
اس��ت و به س��فارت فرانسه در ش��هر بغداد رفته و 
در آنجا بعد از دیدار و نشس��ت با نیروهای امنیتی 

فرانسه، بغداد را به مقصد اربیل ترک کرده است.
منابع عراقی المیادین گفته اند که هدف روح اهلل زم 
از سفر به اربیل، دیدار با برخی از همدستان خود در 

داخل ایران بوده است.
به گفت��ه ای��ن منابع، سرش��بکه س��ایت معاند و 
ضدانقالب آمدنیوز از دو س��ال پیش تحت مراقبت 

کامل نیروهای امنیتی ایران قرار داشته است.
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی دوشنبه این هفته 
)۲۲ مهر( طی بیانیه ای از بازداش��ت »روح اهلل زم« 
سرش��بکه س��ایت معاند و ضدانق��الب آمدنیوز در 
یک عملیات اطالعاتی هوش��مندانه توسط سازمان 
اطالعات سپاه و دستگیری وی خبر داد.  فارس

برایان هوک در سنای آمریکا: 
خواستار رویارویی نظامی با 

ایران نیستیم
مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه 
آمریکا اعالم کرد دولت متبوعش خواستار رویارویی 
نظامی با ایران نیس��ت و معتقد اس��ت کارزار فشار 

حداکثری علیه ایران باید ادامه یابد.
برایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت 
امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جلسه استماع 
کمیته روابط خارجی س��نای این کشور اعالم کرد 
دولت آمریکا به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست 
و معتقد اس��ت که باید از طریق دیپلماسی، تحریم 
اقتصادی و کارزار فشار حداکثری به اهداف خود در 

مورد ایران دست یابد.
برایان هوک در خصوص اقدامات انجام شده از سوی 
دولت آمریکا علیه ایران گفت: »ما یک کارزار فشار 
حداکثری بی س��ابقه را علیه ای��ران آغاز کرده ایم تا 
بتوانیم تأمین مالی فعالیت های بی ثبات کننده ایران 
را مخت��ل کنیم و انگیزه های ای��ران را برای مذاکره 

افزایش دهیم.«
 وی افزود: »رئیس جمهور ترامپ به دفعات از عالقه 
آمریکا برای مذاکره با ایران س��خن گفته است و ما 
آماده ایم بدون هیچ پیش ش��رطی ب��ا مقامات ایران 

دیدار کنیم.  تسنیم

منافع ما بر تحریم های نفتی ارجحیت دارد

آیت هللا جنتی:
 شورای نگهبان با فشارهای سیاسی

 از عمل به وظایف خود عقب نمی نشیند

شمخانی:
پاسخ  پشیمان کننده ای به عوامل 
حمله به کشتی ایرانی می دهیم
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آب پاکی هندی ها روی دست آمریکا:

نقدی بر اظهارات ظریف در نشست با 
فعاالن مجازی:

جزئیات جدید از دستگیری مدیر آمدنیوز

همه دنیا در اربعین  ساالر شهیدان چشم  به کربال دوخته است


