
ســخنگوی رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی زمینی ارتش گفت: 
تیپ ۶۵ نیروی مخصوص ارتش جمهوری اســامی ایران 
در رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا عملیات ترکیبی را در سواحل 

مکران با موفقیت انجام داد.
امیر سرتیپ شرفی ســخنگوی رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی 
زمینی ارتش با اشــاره بــه آمادگی نیروهــای مخصوص 
و واکنش ســریع نزاجا، اظهار داشــت: تیــپ ۶۵ نیروی 
مخصوص بــا اجرای عملیات متحــرک هوایی، به صورت 
ترکیبــی و همزمان عملیات نفــوذ و تهاجم را با موفقیت 

انجام داد.
 وی افزود: غواصان تیپ ۶۵ نیروی مخصوص ارتش در این 
بخش از رزمایش به ۲ گروه تقســیم شده و با بالگردهای 
شــنوک در ســطح آب فرود آمده و به عمــق دریا نفوذ 
کردنــد و اهداف دریایی را منهدم و گروه دوم نیز با انهدام 
پایگاه های تعبیه شده در ساحل، به اهداف از پیش تعیین 
شــده دست یافتند. امیر سرتیپ شــرفی تصریح کرد: این 
غواصان با تکیه بر مهارت های چندگانه فردی خود اعم از 
ســقوط آزاد و نفوذ تاکتیکی از زمین، هوا و دریا توانستند 
ابعاد مختلف این مهارت ها را در رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران عملیاتی کرده و با 

موفقیت تاکتیک نفوذ و تهاجم را اجرا کنند.
ســخنگوی رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی زمینی ارتش گفت: 
ایجــاد اختال در ســامانه کنترل فرماندهــی، جنگال و 
مخابرات دشمن در سطح دریا و همچنین عملیات ترکیبی 

چتربازان غــواص نیروی زمینی ارتش با پشــتیبانی انواع 
بالگردهای هوانیروز در سطح و در آبهای دریای عمان یکی 
از تاکتیک های به کار گرفته شده در این رزمایش بود که 

با موفقیت اجرا شد.
عملیات مشترک هوابرد با تجهیزات مکانیزه هجومی 

سخنگوی رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی زمینی ارتش گفت: در 
مرحله اول رزمایش اقتــدار ۹۹ نیروی زمینی ارتش برای 
نخستین بار عملیات مشترک تهاجمی تیپ هوابرد با بهره 
گیری از انواع ســاح ها و تجهیزات مکانیزه در ســواحل 

مکران اجرا شد.

امیر ســرتیپ شــرفی معاون عملیات نیروی زمینی ارتش 
و ســخنگوی رزمایش اقتــدار ۹۹ نیــروی زمینی اظهار 
داشــت: تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینــی ارتش در مرحله 
نخســت رزمایش با اجرای عملیات چتربازی و با استفاده 
از نفربرهای BMP۲ که برای نخستین بار در جریان این 
رزمایش به صورت ترکیبی انجام شــد؛ طرح های عملیات 

آفندی را اجرا کردند.
وی ادامــه داد: نیروهای هوابرد در قالب صدها چترباز طی 
یک عملیات از پیش تعیین شــده توســط چندین فروند 
هواپیمای سی ۱۳۰ نیروی هوایی ارتش با پرش هماهنگ 
و دقیــق در نقاط تعیین شــده فرود آمدنــد و همزمان با 
بارریــزی تســلیحات و تجهیزات نظامــی از جمله موتور 
سیکلت ها، موشــک اندازهای ۱۰۷ میلیمتری و توپ های 
۲۳ میلیمتری در منطقه عمومی رزمایش، با بهره گیری از 
این تجهیزات اهداف تعیین شــده در ساحل را مورد حمله 

قرار داده و تصرف کردند.
امیر ســرتیپ شرفی افزود: استفاده از نفربرهای ارتقا یافته 
توســط نیروهای هوابــرد، اجرای عملیــات تاخت با بهره 
گیری و پشتیبانی از انواع ساح ها، تصرف مناطق ساحلی، 
بارگیری تجهیزات زرهی و تســلیحات نیمه ســنگین در 
کمتریــن زمــان ممکن و اجــرای یک عملیــات منطبق 
با صحنه هــای واقعی از جمله نقاط قــوت تیپ هوابرد و 
نیروهای واکنش ســریع نزاجا در ایــن مرحله از رزمایش 

است.  روابط عمومی ارتش

قالیباف:

دولت در برابر بورس 
مسئول است

رئیس مجلس شــورای اسامی با تاکید بر این که دولت در 
برابر بورس مسئول است، گفت: از اواخر مرداد شاهد افت یک 
میلیون واحدی شاخص بورس هستیم و این نوسان باال نشانه 

ضعف در مدیریت این بازار است.
محمد باقر قالیباف در جلسه ای که در کمیسیون اقتصادی 
مجلس با حضور وزیر اقتصاد و مســئوالن سازمان بورس از 
جمله رئیس این ســازمان و اعضای کمیسیون برگزار شد، 
گفت: دو موضوع ویژه از ابتدای مجلس جدید به طور خاص 
در دســتور کار بوده که یکی سند مالی بودجه با نگاه اصاح 
ســاختار و دیگری توجه ویژه به بازار ســرمایه است. وی با 
اشاره به اهمیت و نقش بازار سرمایه در حوزه سرمایه گذاری 
و ظرفیت آن برای حل بســیاری از مشکات، افزود: مجلس 
در هر زمینه ای که وزارت اقتصاد درخواســت کرده است در 

زمینه بازار ســرمایه همکاری داشــته است. رئیس مجلس 
افزود: با تغییر مصوبات شــورای عالی بورس، تمام اختیارات 
الزم به این شورا برای مدیریت و نظارت بازار سهام داده شده 
است، با این حال امروز اداره بورس دچار سوء مدیریت است. 
وی تاکید کرد: نباید اوضاع به گونه ای باشد که هر وقت نرخ 
ارز باال می رود دچار آســیب شویم و وقتی پایین هم می آید 
آسیب ببینیم. رئیس مجلس با بیان اینکه باید مجموعه سهام 
فروخته شده شــرکت های حقوقی در ماه های اخیر بررسی 
شود، گفت: این نوسانات، هم در حوزه اقتصادی به ما آسیب 
می زند و هم بدتر از آن این اســت کــه اعتماد مردم از بین 
می رود. قالیباف تصریح کرد: وقتی رئیس دولت از مردم برای 
سرمایه گذاری در بورس دعوت کرده و به آنان اطمینان داده 
که ما هستیم، مردم باید احساس کنند که ما حضور داریم. 
وی افزود: کمیســیون اقتصادی باید تحوالت ماه های اخیر 
بورس را بررســی و گــزارش آن را در صحن مجلس مطرح 
کند. وی گفت: در شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا 

نیز این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.
رئیس مجلس تاکید کرد: بورس ما این ظرفیت را دارد که 
بهتر اداره شود و رشد متناسبی داشته باشد. خانه ملت

شکایت نمایندگان مجلس 
از روحانی درباره استنکاف 

از ابالغ قوانین

اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس شــورای 
اسامی با تدوین نامه ای در قالب ماده ۲۳4 
ایین نامه داخلی مجلس از رئیس جمهور به 
دلیل استنکاف از اباغ قوانین مصوب مجلس 
شــکایت کردند. متن این نامه به شرح زیر 

است.
موارد اعامی استنکاف از اجرای قانون:

جناب آقای حســن روحانی رئیس جمهور 
محترم از زمان تصدی به ریاست جمهوری 
اســامی ایــران در موارد متعــدد مرتکب 
اســتنکاف از اجرای حکم مــاده)۱( قانون 
مدنــی اصاحــی ۱4/8/۱۳۷۰ کــه بیان 
می دارد: »مصوبات مجلس شــورای اسامی 
و نتیجه همه پرســی پس از طــی مراحل 
قانونی به رئیس جمهور اباغ می شود. رئیس 
جمهور باید ظــرف مدت ۵ روز آن را امضاء 
و به مجریان اباغ نماید و دستور انتشار آن 
را صادر کند« شــده است. الزم به ذکر است 
ایشان در خصوص ۱۳ قانون مصوب مجلس 
شورای اسامی از اباغ و صدور دستور انتشار 
استنکاف کرده و قوانین مذکور به شرح زیر 
توسط رئیس محترم مجلس به استناد تبصره 
ماده ۱ قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال 

و انتشار یافته است.
ردیف عنوان قوانینی کــه رئیس جمهور از 
اباغ آنها اســتنکاف داشته نیز به شرح زیر 

است:
۱-قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان 

از منکر
۲-قانون رســیدگی بــه دارایــی مقامات، 
مســئوالن و کارگزاران جمهوری اســامی 

ایران
۳-قانون رســیدگی بــه دارایــی مقامات، 

مسؤوالن و کارگزاری جمهوری اسامی
4-قانون اصاح قانون ســنجش و پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

کشور
۵-قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور

۶-قانون برنامه پنجســاله ششــم توســعه 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی جمهوری 

اسامی ایران 
۷-قانون الحاق موادی بــه قانون آیین نامه 

داخلی مجلس شورای اسامی
8-قانون دائمی شدن قانون مجازات اسامی

۹-قانــون الحاق یک ماده بــه قانون تعیین 
تکلیف اســتخدامی معلمین حق التدریسی 
و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت 

آموزش و پرورش
۱۰-قانون الحاق یک تبصره به ماده )۱8۲( 
قانون آییــن نامه داخلی مجلس شــورای 

اسامی
۱۱-قانون موافقتنامه خدمات )سرویس های( 
هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسامی 

ایران دولت کشور کویت
۱۲-قانون الــزام دولت بــه پرداخت یارانه 

کاالهای اساسی
۱۳-قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

و صیانت از منافع ملت ایران

گزیده ای از نشست روز گذشته 
مجلس

روز سخت ظریف در 
مجلس؛ وزیر خارجه 

دو کارته شد
نشســت علنی مجلــس در آخریــن روز دی 
مــاه ۱۳۹۹ برگــزار و با توجه به قانع نشــدن 
نمایندگان از پاســخ های وزیر خارجه به سوال 
دو تــن از نماینــدگان، دو کارت زرد به ظریف 
داده شد. رئیس مجلس شورای اسامی در نطق 
پیش از دســتور به وضعیت بازار سرمایه اشاره 
کرد و گفت: این وضعیــت را هرگز قابل قبول 
نمی دانیــم و دولت باید جــداً در این خصوص 
پاسخگو باشــد، زیرا نمی شــود در یک جنگ 
اقتصادی انتظار داشــت مــردم درخط مقدم 
مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند ولی 
برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روز به روز 

مرفه تر شوند.
قالیباف در نطق خود متذکر شد: فقط زعفرانیه 
را نبینیم؛ به غیزانیه هــم نگاه کنیم و ببینیم 
سیاســت های تبعیض آمیز ما چگونه عده ای از 
مردم را از حق خودشــان محروم کرده اســت؛ 
بفهمیم حقوق هایی که به نیمۀ ماه هم نمی رسد 
یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن 
چه مفهومــی دارد. این روند توزیع تبعیض آلود 
امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم 
در اولویت مسئوالن قرار گیرند. در ادامه جلسه، 
ســوال نماینده مردم مشهد و پاکدشت از وزیر 

امور خارجه به عنوان اولین دستور کار مجلس 
توسط سیدناصر موســوی الرگانی عضو هیات 
رئیســه مجلس قرائت شد و محمدجواد ظریف 
پاســخ داد اما نمایندگان از پاسخ وزیر به سوال 
کریمی قدوسی درباره علت تاش برای مذاکره 
با آمریکا سه هفته پس از شهادت سردار شهید 
حاج قاســم سلیمانی و توضیحات وی در پاسخ 
به ســوال فرهــاد بشــیری در خصوص ضعف 
دیپلماســی اقتصادی و عدم اســتفاده از این 
ظرفیت عظیم، قانع نشــدند و ظریف دو کارت 
زرد در جلســه امروز از مجلس یازدهم دریافت 
کرد. محمد جواد ظریــف در دوران تصدی بر 
وزارت امــور خارجــه دو کارت زرد از مجلس 
شورای اسامی دریافت کرده که این دو کارت 
زرد از طرف مجلس یازدهم به وی داده شــده 
اســت. محمدجواد ظریف در جریان پاســخ به 
ســوال کریمی قدوسی، گفت: یک روز در برابر 
جان کری نمــاز اقامه کردم، پس از آن، مذاکره 
را آغاز کردیم و از او سوال کردم »می دانی چرا 
اینجا نماز خواندم، برای اینکه به خودم یادآوری 
کنم قــدر قدرت خدا اســت و تو نیســتی!«. 
مهرداد ویس کرمــی نماینده مردم خرم آباد و 
چگنــی هنگام رأی گیری برای نظر نمایندگان 
درباره پاســخ های وزیر امور خارجه به ســوال 
جواد کریمی قدوســی، در صحن گفت: »فریب 

حرف های دو پهلو را نخورید.«
محمدجواد ظریف در جریان پاســخ به ســوال 
فرهاد بشیری درباره دیپلماسی اقتصادی، گفت: 
»یکبار صحبت می کنــم آقای رئیس که یکبار 
حرف بزنم. بر اســاس قانون مجلس، دور آخر 
نماینده صحبت می کند، آقای کریمی قدوسی 
هم هرچه خواســت به ما گفت و ما وقت جواب 

نداشتیم، البته بازم خوبه و خدا هست.« قالیباف 
در پاســخ وزیر خارجه متذکر شــد که به» هر 
حال قانــون آیین نامه داخلی اســت«. ظریف 
مجدد پاسخ داد: »ما مخلص آیین نامه و قانون 
هم هســتیم. دوبار صحبت کردن فایده ندارد 
و ما هم مزاحم نماینده ها نمی شــویم، آنها هم 
یکبار صحبت کنند.« در ادامه نشســت علنی 
۳۰ دی ماه قوه مقننــه، رئیس مجلس پس از 
توضیحات ظریف به سوال  نماینده پاکدشت در 
خصوص دیپلماسی اقتصادی، گفت: بحث من 
در گذشته هم این بود که نام وزارت امور خارجه 
را بــه وزارت امور خارجــه و تجارت بین الملل 
تغییر دهیم، البته احتیاج به قانون است و باید 
مورد بررســی قرار گیرد تا اصول بستن قرارداد 
و انجــام معامــات خارجــی را وزارتخانه های 
تخصصی انجام دهند. مجلس شــورای اسامی 
هــم این آمادگی را دارد که همکاری های الزم 
را صورت دهد. بنابر قرائت دســتور کار توسط 
احمد امیرآبادی فراهانی در ادامه نشست علنی 
مجلس، رسیدگی به جزئیات الیحه دوفوریتی 
شــوراهای حل اختاف در نوبت بررســی قرار 
گرفــت و نمایندگان با مــواد ۱4 تا ۳۰ الیحه 
در ارتبــاط با جرائم قابل گذشــت، اختاف در 
شــوراهای حل اختاف، رســیدگی به دعاوی 
در شــورا با درخواست کتبی یا شفاهی، دعاوی 
راجع به امــوال و اعتراض طرفیــن پرونده به 

تصمیم شورا موافقت کردند.
بــا توجه به اینکــه تعدادی از مــواد الیحه دو 
فوریتی شــوراهای حل اختاف باقی مانده بود، 
احمد امیرآبــادی فراهانی پس از ایراد تذکرات 
شــفاهی نمایندگان ادامه رسیدگی به جزئیات 

این الیحه را اعام کرد. خانه ملت

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

شورای عالی بورس برای حفظ 
تعادل در بازار سرمایه تصمیم 

الزم بگیرد
رئیس جمهور گفت: شــورای عالی بــورس باید برای حفظ 
تعــادل در بازار ســرمایه و شــفافیت و صیانــت از حقوق 

سرمایه گذاران تصمیمات الزم را اتخاذ و اجرایی کند.
در یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت که روز سه شــنبه به ریاســت حجت االسام حسن 
روحانی رئیس جمهور برگزار شــد، وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی گزارشــی از تحوالت بازار سرمایه ارایه کرد که مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور پس از این گزارش 
تاکید کرد: شــورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در 
بازار سرمایه و شــفافیت و صیانت از حقوق سرمایه گذاران 

تصمیمــات الزم را اتخــاذ و اجرایی کند. در این جلســه 
همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از 
تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و نحوه تخصیص ارز 
ترجیحی بابت مصارف کاالهای دارویی و تجهیزات پزشکی 
ارایه کرد که پس از تبادل نظر درباره آن تصمیم گیری شد.

براساس این گزارش به منظور کنترل قیمت دارو و تجهیزات 
پزشکی و شفافیت در حوزه توزیع و مقابله با سوءاستفاده ها 
در این زمینه، تمام فهرســت های ثبت سفارش ارسالی به 
بانک مرکزی و تخصیص ارز در ســایت سازمان غذا و دارو 
بارگذاری می شود تا همه فعاالن این عرصه به آن دسترسی 
داشــته و مصرف کننده، وارد کننده و فروشنده از فرآیند 
تولید و عرضه دارو و تجهیزات پزشکی اطاع داشته باشند.

در ادامه این جلســه وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی 
از تامین کاالهای اساســی ارایه کرد. براساس این گزارش 
با اقدامات انجام شــده در خصوص تولیــد و واردات روغن 
خوراکــی، نیاز مصرفی و ذخیره اســتراتژیک روغن تامین 
شــده اســت. رئیس جمهور پس از این گزارش دستور داد 
برای ترخیص و حمل و توزیع روغن فوریت های الزم اعمال 

گردد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

گزارش

نظر اکثریت اعضای مجمع تشخیص مخالفت با FATF است
 FATF عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امکان تایید یا رد
در مجمع تشــخیص مصلحت گفت: نظر من مخالف است و صریحا با ادله 
اعام کرده ام معایبش از محاســنش بیش تر اســت و نظر اکثریت هم به 

نظرم همین است.
 آیت اهلل محسن مجتهد شبستری در پاسخ به سوالی در خصوص بحث های 
مطرح شده پیرامون بررسی دوباره FATF در مجمع اظهار داشت: اکنون این 
موضوع در کمیســیون های مجمع تشــخیص مصلحت مطرح است و وقتی کمیسیون ها 

تمام شد به صحن علنی خواهد آمد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در خصوص امکان تاییــد یا رد FATF در مجمع 
تشــخیص مصلحت نیز تصریح کرد: دقیقا نمی شــود پیش بینی کرد و قاطعانه گفت که 
رد خواهد شد، ولی من امیدوارم که این طور باشد و دوباره سرمان کاه نرود.  فارس

رزمایش های اخیر حاوی پیامی صریح به دشمنان بود
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی با اشاره به رزمایش های اخیر 
نیرو های مســلح گفت: این رزمایش ها حاوی پیامی صریح به دشمنان 
بود تا دچار خطای محاسباتی نشوند. سردار سرلشکر »حسین سامی« 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به برگــزاری رزمایش های اخیر نیرو های 
مسلح کشــور، گفت: این رزمایش ها برای این است که دشمنان خطای 
محاســباتی نکنند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی اظهار داشت: 
این رزمایش ها حاوی پیامی صریح به دشــمنان بود. از هفته گذشــته رزمایش نیروی 
دریایی ارتش در آیهای دریای عمان با بهره گیری از ناو مکران برگزار شد و پس از آن 
نیز رزمایش ترکیبی موشــکی پهپادی سپاه پاسدارن با نام پیامبر اعظم ۱۵ برگزار شد 
که بازتاب های گسترده ای در محافل رسانه ای و نظامی دنیا داشت. اکنون نیز رزمایش 

ترکیبی نیروی زمینی ارتش با نام اقتدار ۹۹ در حال برگزاری است.  دفاع پرس

جوانان انقالبی پای کار بیایند بر همه مشکالت غلبه می کنیم
فرمانده قرارگاه بقیه اهلل گفت: اگر مســئوالن تفکــر جهادی و جوانان 
انقابی را پای کار بیاورند بر مشکات عدیده ای که داریم، فائق خواهیم 
آمد. سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی 
بقیۀاهلل )عج( در حاشــیه همایش سراســری مدیران بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس که در ســالن خلیج فارس موزه انقاب 
اســامی و دفاع مقدس برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رهبر 
معظم انقاب بارها بر موضوع اقتصاد مقاومتی، نگاه به ظرفیت های داخلی و استفاده از 

سرمایه انسانی و جوانان غیور، انقابی، فداکار و مبتکر تأکید کرده اند.
وی با اشاره به توان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح گفت: پیشرفت کشور در عرصه های 
موشکی و فناوری های دفاعی که چشم جهانیان را خیره کرده است و همچنین پیشرفت 

در سایر عرصه های علمی و فناوری، نتیجه اعتماد به جوانان است.  مهر

همراه با رزمایش اقتدار ۹۹ نیروی زمینی ارتش 

عملیات ترکیبی نیروهای مخصوص ارتش در سواحل مکران
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

با چنین دولت و حکومتی که راه فروپاشــی را 
سپری می کند چگونه باید برخورد کرد؟ آمریکا 
دیگر آن آمریکای سابق نیست که هر غلطی که 

بخواهد انجام دهد.
تغییــر دولت در آمریکا با شــکل و شــمایلی 
که همــگان می بیننــد، فرصتی اســت برای 
کشــورهایی چون جمهوری اســامی ایران تا 
از نقطه ضعف های رژیم لیبرال ســرمایه داری 
برای خود فرصت ســازی کند. هر چند نباید از 
این نکته غافل شد که آیا آمریکا باقی می ماند؟ 
آیا ایاالت متحده بــه دردی که اتحاد جماهیر 
شــوروی ســابق دچار کرد، دچار خواهد شد؟ 
ترامــپ با رفتن خود میراثی بجا گذاشــته که 
هر آن ممکن اســت گلوی دولت بایدن و نظام 

حاکم را بگیرد.
بیــش از ۷۳ میلیون نفر آمریکایی در انتخابات 

ریاست جمهوری این کشور به او رأی دادند.
هم اکنون نیز آمریکا روی بشــکه باروت است، 
شهرهای این کشور چهره نظامی به خود گرفته 
و بیش از ۲۵ هزار نیــروی ارتش از گارد ملی 
در شــهرها به ویژه واشــنگتن مستقر هستند 
تا امنیت مراســم تحلیف ریاست جمهوری را 
تأمیــن کنند. ایران در معــادالت آمریکا و در 
دوران جو بایدن شــاید اولویت اول او نباشــد، 
اما از توجه ویژه ای برخوردار خواهد بود. ادعای 
بازگشت بایدن به برجام، ادعایی است که باید 
در عمل ثابت شود، در غیر این صورت بازگشت 
آمریکا به توافق هســته ای حتــی در وضعیت 
ضعف آمریکا، به زیان جمهوری اســامی ایران 

است.
ایران اکنون در موضع قدرت است، رزمایش های 
پی در پی نیروهای مســلح جمهوری اسامی 
ایران پیام روشنی به دولت تازه کار آمریکا است 
که اگر دســت از پا خطا کند، واکنش قاطع و 

ویرانگری را از ایران خواهد دید.
دســت برتر ایران در منطقه نیز ترامپ را باید 
هوشــیارتر کرده باشــد، همپیمانان جمهوری 
اســامی ایران در منطقه غرب آســیا و خلیج 
فارس، نیروهایی هستند که در زمان الزم وارد 
عمل خواهند شــد بدون آن کــه آمریکایی ها 

متوجه شوند.
قانون راهبردی مجلس شــورای اســامی نیز 
توانســته اســت به خوبی عمل کند و عرصه را 
به آمریکا و اروپا تنگتــر کند، هدف این قانون 
بازگردانــدن آمریکا و اروپا بــه برجام و اجرای 

تعهدات در این پیمان است.
جو بایدن زمان زیادی برای فکر کردن بر روی 
برجان ندارد، چرا که هــر روز که بگذرد زمان 
اجرای بندهای بعدی طرح راهبردی مجلس فرا 

می رسد و دولت نیز باید آن را اجرا کند.
جو بایدن باید در سیاست های خارجی آمریکا 
در خلیج فارس و غرب آسیا تجدید نظر اساسی 
داشته باشــد، اگر او بتواند اصاحاتی را در این 
زمینه انجام دهد شاید بتواند بحرانی داخلی را 

نیز مدیریت کرده و تا اندازه ای کنترل کند.
یکی از سیاســت هایی که بایدن باید آن را در 
نظر داشته باشد مهار رژیم صهیونیستی و رژیم 
سعودی است. این دو رژیم بیشترین نقش را در 

ایجاد چالش های منطقه ای دارند.
اســرائیل در فلسطین و ســوریه، عربستان در 
یمن و عــراق، صلح و امنیت منطقه را به خطر 
انداخته انــد و بــرای مهار آنهــا نیازمند تغییر 

سیاست آمریکا در این مسائل است.
هر چند شاید امیدواری اندکی در تغییر رفتاری 
آمریکا با روی کار آمدن جو بایدن وجود داشته 
باشــد، اما تنها راه و بهتریــن راه برای ایاالت 
متحده آن اســت که دخالت هــای خود را در 
ســطح جهان کاهش دهد، بــه ویژه در منطقه 
غرب آســیا و خلیج فــارس، آمریکایی ها ادعا 
می کنند ۷ هزار میلیارد دالر در منطقه هزینه 
کرده اند اما به اهداف خود دست نیافته اند، اگر 
۷ هزار میلیارد دالر دیگر هم خرج کنند باز هم 

به نتیجه نخواهند رسید.
ایران یــک ایدئولوژی دارد و بر اســاس همان 
ایدئولــوژی حرکــت می کند، اگــر گاهی در 
مناصبــی افــرادی ورود کرده اند کــه از این 
ایدئولوژی عدول کرده اند، پایه و اساس آن باقی 
است و دیگرانی هستند که آن را پیگیری کنند.
سیاست مذاکره و مدارا با دشمن، با ایدئولوژی 

جمهوری اسامی ایران در تضاد شدید است. 
ســال ۱4۰۰ در انتخابات ریاســت جمهوری، 
اگر دولتی انقابی با مدیریت جهادی روی کار 
بیاید، بســیاری از مشــکات حل خواهد شد، 
مشــکاتی که زاییده تفکر مذاکــره و توافق با 

کدخدا است.


