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رئیــس جمهور یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید را 
سرمایه گذاری ویژه و گســترده در بخش آب برشمرد و 
تاکید کرد که دشمنان بدانند تحریم نتوانسته ما را تسلیم 
و طرحهای پرشتاب توسعه ایران اسالمی را متوقف کند.

حجت االســالم و المســلمین دکتر حسن روحانی در 
آئین آغــاز بهره برداری از ۳ پــروژه زیربنایی وزارت نیرو 
اظهارداشت: امروز باالترین خیانت به مردم ایران در وسط 
میدان جنگ در برابر آمریکا، صهیونیسم و ارتجاع منطقه 
سخنانی است که بخواهد مردم را ناامید، مایوس و روحیه 

آنان را تخریب کند.
رئیــس جمهور با تاکید بر اینکــه در جنگ اقتصادی 
کنونی دشــمنان علیه ایران اســالمی، همه باید همدیگر 
را یــاری و کمک کنیم، گفت: دولت در خط مقدم میدان 
مبارزه است و آنهایی که نسبت به دولت ایراد و نقد دارند، 
حتمــا خدمات دولــت را هم مدنظر قــرار دهند چرا که 
فراموش کردن خدمات، با انصاف و اخالق سازگاری ندارد.
دکتــر روحانی احیای دریاچه ارومیــه و بهره برداری 
از خــط انتقال آب از خلیج فارس بــه فالت قاره ایران را 
دو طــرح افتخارآمیز، بزرگ و مانــدگار از دولت تدبیر و 
امیــد عنوان کرد و گفت: احتماال طی هفته های آتی بهره 
برداری از طرح شــیرین سازی آب خلیج فارس و  انتقال 
آن بــه فالت قاره ایران آغاز می شــود کــه در کنار طرح 
احیای دریاچــه ارومیه از طرحهای بزرگ در دولت تدبیر 

و امید است.
رئیس جمهور بــه طرحهای تصفیه خانه ششــم آب 
تهران با ظرفیت ۷۵ هزار لیتر در ثانیه، ۳ ســامانه اصلی 
و بزرگ طرح رینگ شــبکه انتقال آب شرب شهر تهران  
و واحد دوم بخش گاز نیروگاه ســیکل ترکیبی قشــم با 
ظرفیت تولید ۱۷۵ مگاوات اشــاره کرد و گفت که برای 
بهره برداری از این ۳ طرح بزرگ ، ۳ هزار و ۳40 میلیارد 

تومان هزینه شده  است.
دکتر روحانی به مساله تامین آب شرب با کیفیت برای 
تهران بزرگ اشــاره کرد و با بیــان اینکه در دولت تدبیر 
و امیــد بیش از ۱9 هزار میلیــارد تومان در بخش آب و 
برق در تهران سرمایه گذاری شــده است، افزود: 9 هزار 
کیلومتر لوله کشی آب در تهران در کنار تصفیه خانه های 
بــزرگ زمینه تامین مصرف ســاالنه بیش از یک میلیارد 
متــر مکعب آب با کیفیت مورد نیاز مردم تهران را فراهم 

کرده است.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ویژه فرهنگ مصرف 
بهینه آب،گفت : این حرکــت فرهنگی می تواند زحمات 
مهندســان ایرانی فعال در عرصه انتقــال آب به تهران را 

تکمیل کند.
متن کامل سخنان دکتر روحانی به این شرح است:

بسیار خوشحالم که به طور منظم طی هفته های سال 
۱۳99 علیرغم همه فشارها و مشکالتی که بود، این هفته 
هم به عنوان ســی امین هفته، افتتاح بسیار مهم و بزرگی 
برای مردم تهــران و مردم هرمزگان داشــتیم. مجموعه 
هزینه ای که برای طرح های این هفته مصرف شده ۳ هزار 

و ۳40 میلیارد تومان است.
مســأله آب اهمیت زیادی دارد و مــردم عزیز تهران 
بداننــد برای اینکه این آب در اختیــار آنها قرار بگیرد، 9 

هزار کیلومتر لوله کشی آب انجام شده است.
تصفیه خانه های عظیم و بزرگی در این شهر به پا شده 
که تصفیه خانه ششــم امروز و تصفیه خانه هفتم هم سال 
گذشته افتتاح شد تا مردم عزیز تهران در طول سال یک 
میلیارد متر مکعب آب مصرف کنند. البته آقای مهندس 
تقــی زاده گفتند بعضی وقت ها از یــک میلیارد هم عبور 
می کند. یک میلیارد و صد و دویست که البته رقم بسیار 

بزرگی است.
بیش از ۷0 درصد این آب، از آب های ســطحی است. 
یعنی بهترین کیفیت آب را دارد. در شهرهای بزرگ دنیا 
کمتر ســراغ داریم که مردم بتوانند آبــی با این کیفیت 
مصرف کنند و کیفیت آب، همان کیفیت آب بطری هایی 
است که از فروشگاه ها می خریم و یا حتی بهتر از آن است. 
بنابراین خیلی مهم اســت که بهترین آب در اختیار مردم 

تهران قرار می گیرد.
تهــران از امتیازات تاریخی و فرهنگی و مردم بســیار 
خوبی برخوردار است . این شهر بزرگ مرکزی و پایتخت 
کشور شاید  درچند چیز در دنیا کم نظیر باشد که یکی از 
آنها، آب تهران است. آب در تهران یکی از با کیفیت ترین 
آب ها در سطح دنیا است. معموالً آب را با این کیفیت و به 
این صورت در اختیار نمی گذارند که هم مصرف آشامیدنی 
و هم مصرف های بهداشــتی داشته باشد لذا باید قدردان 
این نعمت باشــیم و برای مصــرف آب حتماً برنامه ریزی 
کنیم و فرهنگ خــوب مصرف کردن یا کم مصرف کردن 
آب باید مدنظرمان باشــد. این حرکت فرهنگی می تواند 

زحمات را تکمیل کند.
ســدهای مختلف در اطراف تهران احداث شــده که 
این ســدها آب را جمــع می کند و منتقل می شــود به 
تصفیه خانه هــا و بعد با پمپاژها مختلف به ســطح شــهر 

انتقال می یابد تا در اختیار مردم قرار بگیرد.
شهرهایی در دنیا هستند که گاهی وقت ها در طول روز 
قطعی آب دارند. گاهی فقط چند ساعت آب در طول 24 
ساعت دارند. الحمداهلل این آب با کیفیت خوب در اختیار 
مردم اســت و ان شــاء اهلل مردم قدردان خواهند بود و با 
فرهنگ بلندی که مردم تهران دارند، ان شــاء اهلل بهترین 

مصرف  را نسبت به آب مد نظر قرار می دهند.
دوازدهــم  و  یازدهــم  دولــت  افتخــارات  از  یکــی 
ســرمایه گذاری ویژه روی آب است. می توان در جلسه ای 

همــه توانمندی هایی که بخش دولتــی و خصوصی  در 
حوزه های مختلف  آب آشامیدن، صنعت و کشاورزی بکار 
گرفتــه انــد را  توضیح داده و بگوییــم در این دولت چه 
کارهــای عظیم و بزرگی چه برای آشــامیدن و چه برای 
امنیت غذایی مردم که آب کشــاورزی اســت و چه برای 
حرکت صنعتی کشــور و چه برای محیط زیســت انجام 

گرفته است.
دو افتخار بزرگ داریم که در هفته های آینده و ان شاء 
اهلل تا پایان سال به افتتاح خواهیم رساند. یکی از آن شاید 
بــه این زودی ها باشــد و آن انتقال آب از خلیج فارس به 
فالت قاره ایران است که احتماالً هفته آینده یا هفته های 
آینده، افتتاح  می شــود و این طرح یکی از کارهای بسیار 
عظیم و بزرگی اســت که آب شیرین می شود و به فالت  
قاره، سیرجان، کرمان و بعد یزد منتقل می شود این یکی 
از برنامه ریزی های بســیار مهمی بوده که این دولت انجام 

داده و به بخش خصوصی کمک کرده است.
البته این طرح شیرین کردن آب و انتقال آن به عهده 
بخش خصوصی اســت. دولت و صندوق در این زمینه ها 

کمک کرده است و ان شاء اهلل به افتتاح می رسد.
همچنین مسأله احیاء دریاچه ارومیه که همین امسال 
آن هم به افتتاح می رســد و از یک تونل بســیار عظیمی 
آب به این دریاچه وارد می شود و می توانیم به مردم قول 
دهیم که این دریاچه در ماه ها و ســال های آینده به نقطه 

مطلوب خودش می رسد.
در زمینه آب،کار بسیار عظیم و بزرگی بحمداهلل انجام 
گرفته است. دیروز وزیر کشاورزی به من اطالع داد که 2۵ 
هزار هکتار از ۵0 هزار هکتار زمینی که در غرب کشــور 
برای کانال کشــی تصمیم گیری شده، برای افتتاح آماده 
اســت و این کار عظیم و بزرگی است که انجام می گیرد. 
همانطور که در این روزها سختی هایی بخاطر فشار تحریم 
بر زندگی مردم داریم اما در عین حال کارهای بزرگی هم 

انجام می گیرد.
تحریم نتوانسته ما را بشکند تحریم مردم را اذیت کرده 
و در فشــار قرار داده اســت اما می توانیم بگوییم که در 
کشــاورزی، آب و برق تقریباً تحریم بی تأثیر بوده اســت. 
نمی توانیــم بگوییم به طور کامل بی تأثیــر بوده، ولی در 
طول این ۷ سال طرح های مهمی که مد نظر بوده با کمی 
سختی و فشــار و تأخیر به افتتاح رسانیدم و این افتخار 

بزرگی برای صنعت آب و برق کشور است.
در صنایــع معدنی ، طبــق برنامه ریزی ها پیش آمدیم 
و در تحــول راه آهــن و جــاده و بندر و مســکن طبق 

چارچوب هایی که مدنظر بوده با سختی ها پیش آمدیم.
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ارزیابی های فعلی از وضعیت انتخابات آمریکا نشان می دهد، که در انتخابات فعلی، 
در میان ۱۱ ایالت کلیدی، چهار ایالت پنسیلوانیا، فلوریدا و آریزونا و کارولینای شمالی 
نقشی حیاتی تر در تعیین برنده انتخابات خواهند داشت. در حال حاضر متوسط نظر 
سنجی ها بایدن را در پنسیلوانیا »پنج و دو دهم درصد«، در فلوریدا »دو و یک دهم 
درصد«، در آریزونا »ســه و نیم درصد« و کارولینای شمالی »دو و سه دهم درصد« 

نسبت به ترامپ پیش نشان می دهد. 
جمع بندی نهایی: احتمال برد ترامپ - داده ها به نفع ترامپ نیست، اما طرفداران 
برد ترامپ بر این باورند: الف: نظر به آن که یک یا دو ســازمان نظر ســنجی که در 
انتخابات پیشین برد ترامپ را پیشبینی کرده بودند، این بار هم برد ترامپ را محتمل 

دانسته اند، یا فاصله دو نامزد در حد ملی را بیش از یکی دو درصد نمی دانند. 
ب: و بــا عنایت به آن که در ایالت های کلیدی فاصلــه ترامپ با بایدن کمتر از 
فاصله در ســطح ملی است و عموما زیر ســه درصد و در حد احتمال خطای نظر 

سنجی هاست.
ج: و با توجه به آن که ممکن اســت کسانی نظیر انتخابات قبلی رای خود را به 
دالیلی علنی نکرده باشند و در ظاهر تمایل به بایدن نشان داده و در باطن به ترامپ 

رای دهند.
د - و یــا میلیون ها نفر که برای اولین بار در انتخابات شــرکت می کنند در نظر 
ســنجی ها به خوبی دیده نشده باشند و ممکن اســت سهم ترامپ از آراء این گروه 

بیش از بایدن باشد. 
ح - و با توجه رخداد انتخابات 20۱6 و خطای فاحش نظر ســنجی ها در سطح 

ایالتی که هنوز هم احتمال تکرار آن داده شده است.
و – اهمیت باالی اقتصاد در زندگی امروز آمریکایی ها.

 براســاس آن چه بیان شــد، گروهی از تحلیل گران به رغم نظرسنجی ها، هنوز 
احتمال برد ترامپ را نه تنها منتفی ندانسته، بلکه کامال واقعی می دانند. به ویژه آن 
که در صورت نزدیک بودن نتیجه نهایی، ترامپ موضوع را به دادگاه خواهد کشاند و 
با عنایت به تغییراتی که در سطح دادگاه های فدرال و دادگاه عالی آمریکا با انتصاب 
قضات هم جهت از ســوی ترامپ صورت گرفته اســت، احتمال گرفتن رای به نفع 
ترامپ از سوی دادگاه وجود دارد و این احتمال ضعیفی نیست. گرچه این گروه مسیر 

رسیدن ترامپ به کاخ سفید را آسان نمی دانند.
احتمال برد بایدن - طرفداران برد بایدن بر این باورند: الف: تا این لحظه حدود 80 
میلیون در انتخابات آراء خود را ارائه داده اند و چنان که در یادداشت پیشین عنوان 
شــد یکی از بزرگترین انتخابات تاریخ آمریکا در حال شــکل گیری است که اغلب 
ارزیابی ها افزایش تعداد شرکت کنندگان را به نفع بایدن می دانند. نظر سنجی های 
ارائه شــده نیز از ترکیب آراء ماخوذه تا امروز حاکی از پیش بودن بایدن نســبت به 

ترامپ است. 
ب - با توجه به فاصله زیاد و بی ســابقه بایدن با ترامپ )حداقل ۷ درصد( در ۵ 
روز باقــی مانده تا انتخابــات و با توجه به آن که در اکثر ایالت های کلیدی از جمله 
ویسکانسین، میشیگان، آریزونا، فلوریدا و پنسیلوانیا در شرایط حاضر نظر سنجی ها 

بایدن را بین 2 تا ۷ درصد جلوتر نشان می دهد. 
ج – نظر به پایین بودن رضایت شــغلی ترامپ، این مورد نیز نشــان از احتمال 
ناکامی او دارد. هنوز باالی ۵۳ درصد از عملکرد شغلی ترامپ ناراضی هستند و صرفا 

حدود 44 درصد از ترامپ رضایت شغلی دارند. 
د – این گروه معتقدند 20۱6 استثنا بوده و روند نیست و جز دو استثناء در تاریح 
انتخابات آمریکا همواره رای ملی در آمریکا در ســطح ایالتی نیز ولو با فاصله کمتر 
تکرار شــده است. حتی با تکرار خطایی مشابه  20۱6 در نظرسنجی ها،  باز احتمال 
برد ترامپ چندان نخواهد بود. در سال 20۱6، هیالری کلینتون ایالت های کلیدی 
را با فاصله بســیار کمی به ترامپ واگذار کرد. در شرایط فعلی، نظرسنجی ها نشان 
می دهند که بسیاری از کسانی به دلیل شخصیت هیالری کلینتون مایل نبودند به 

او رای دهند، شخصیت بایدن را برای دادن رای منفی به ترامپ موجه می دانند. 
و – تاثیر منفی پاندمی کرونا بر زندگی آمریکاییان و تلفات بیش از دویســت و 

بیست هزار نفری و رویکرد ضعیف کاخ سفید و تیم ترامپ نسبت به این مسئله.
ح - و بــا توجه به آن که احتمــال ورود عنصر تعیین کننده ای به انتخابات که 
روند را تغییر اساســی دهد دیگر چندان محتمل به نظر نمی رســد، برای کسانی 
که نظر سنجی ها را مالک بدانند و به نظر سنجی ها اعتماد داشته باشند، تردیدی 
باقی نمی ماند که با شــانس حدود 8۵ درصد، بایدن برنده انتخابات 2020 اســت. 
این نظر ســنجی ها با نمودار عدم رضایت شغلی از ترامپ هم سازگاری دارد. مگر 
آن که رخدادی بســیار عجیب و ناگهانی روی دهد. نهایتا، این که کدام یک از این 
دو احتمال یاد شده، شکل واقعیت به خود خواهد گرفت باید تا روز انتخابات سوم 
نوامبر صبر کرد و در صورت روشــن نبودن نتیجه قطعی در آن روز، احتمال روزها 
و هفته ها برای روشــن شدن نتیجه به طول خواهد انجامید و سپس معلوم خواهد 
شــد کدام احتمال به واقعیت نزدیک تر بوده اســت.  صرف نظر از هر نتیجه ای در 
این انتخابات، آمریکا یکی از قطبی ترین انتخابات همراه با عمیق ترین شــکاف ها را 
پشت سر می گذارد و سال ها به طول می انجام تا بتوانند از پیامدهای این تکانه های 
سیاســی و اجتماعی رهایی یافته یا آن را به هنجــاری برای خود تبدیل کند.  در 
سطح بین المللی نیز به نظر می رسد بایدن از مقبولیت بسیار بیشتری در نظر اکثر 
کشــورهای پنج قاره برخوردار باشد. شاخص ترین طرفداران ترامپ جریان راست 
جهانی به همراه افرادی چون نتانیاهو و برخی کشــورهای پادشاهی خلیج فارس 
هستند. بایدن نماینده آمریکای سنتی با گرایش اوباما در سطح جهانی و آمریکای 
متکثر در سطح داخلی است و ترامپ نماینده آمریکای مبتنی بر ارزش های راست 
در سطح جهانی و نماینده آمریکای سفید و قطبی شده در سطح داخلی است. در 
صورت برد ترامپ، جهان شــاهد شــکل گیری قطب بندی ها و احتماال تنش های 

جدیدی خواهد بود. 
یادآوری: در این یادداشت ها مبتنی بر داده های ارائه شده از سوی موسسات معتبر 
پژوهشی و نظر سنجی و همچنین مشاهدات رسانه ای و تحلیل رخدادها، احتماالت 
مختلف مطرح و ضعف و قوت هر یک بیان شــد. هدف این یادداشت ها ارائه تصویر 
روشن تری از روند انتخابات آمریکا برای هموطنان گرامی است و طبیعتا پیشگویی 
را وظیفه خود نمی داند و جمع بندی را به مخاطبان محترم وا می گذارد. امید است 

ان شاء اهلل مفید بوده باشد.

سرمقاله

رئیس جمهور:

تحریم نتوانسته ما را تسلیم کند
امروز باالترین خیانت به مردم ایران در وسط میدان جنگ، سخنان ناامید و مأیوس کننده و تخریب روحیه مردم است

معاون اول رئیس جمهور در دســتوری از 
وزیر کشور خواست تا ضمن شناسایی عوامل 
تشــکیل اجتماع اســتادیوم مشــهد با آن ها 
برخورد قانونی انجام شــود تا موارد مشابه آن 

تکرار نشود.
بــه گــزارش ایلنــا، اســحاق جهانگیری 
در واکنــش بــه اظهارات ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی مبنی 
بــر ممنوعیت برگــزاری هــر تجمعی نظیر 
راهپیمایــی۱۳ آبان و ابراز تأســف از تجمع 

مشــهد خطاب به رحمانی فضلی وزیر کشور 
نوشت: مردم حق دارند از این اتفاق متعجب 
و نگران باشــند، همه ما در قبال این حرکت 

غیر مسوالنه و خطرزا مسئولیم.
در این دســتور که برای اطالع و پیگیری 

به دکتــر نمکی وزیــر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی نیز ارجاع شده، آمده است: 
خطر تلفات انســانی کرونا یک هشــدار ملی 
اســت، عالوه بر انتظار از مــردم برای رعایت 
دستورالعمل ها، اقدامات سریع و به موقع همه 

دستگاه های مسئول هم ضروری است.
متــن کامل دســتور معــاون اول رئیس 

جمهور به وزیر کشور به شرح ذیل است:
با تبریک انتصاب جنابعالی بعنوان فرمانده 
قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، خطر افزایش 

روزافزون تلفات انســانی کرونا یک » هشدار 
ملی« اســت. انتظــار از مردم بــرای رعایت 
دســتورالعمل ها و همکاری در مقابله با کرونا 
درست است اما اقدامات سریع و به موقع همه 
دستگاه های مسئول هم ضروری است، مردم 
حق دارند از تشکیل اجتماع استادیوم مشهد 
متعجب و نگران باشــند، همه ما در قبال این 
حرکت غیرمســوالنه و خطرزا مسئولیم، باید 
عوامل آن را شناسایی و برخورد قانونی نمود 

که موارد مشابه آن تکرار نشود.

در نامه جهانگیری به وزیر کشور مطرح شد

دستور برای شناسایی عوامل تشکیل اجتماع استادیوم مشهد 

فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش گفت: 
الحمدهلل هیــچ خطری مرزهای شــمالغرب 
کشــور را تهدیــد نمی کنــد و بــا افزایش 
روزافزون قابلیت ها و توانمندی های نیروهای 
مســلح، آمادگی بســیار خوبی برای اجرای 
ماموریت هــای محوله و صیانــت از مرزها و 

مردم شریفمان را بدست آورده ایم.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده 
نیروی زمینی ارتش در بازدید از مناطق مرزی 
جلفا و خداآفرین آذربایجان شــرقی، دفاع از 
حدود و ثغور میهن اســالمی را از مهمترین 
وظایف ارتش جمهوری اسالمی ایران دانست 
و تاکید کــرد: نیروهای جان برکف ارتش در 
راستای عمل به وظایف ذاتی خود در نقاطی 
از مرزهای شمالغرب کشور استقرار پیدا کرده 

اند و هدف اصلی از اســتقرار یگان های ارتش 
در مناطق مرزی، حفاظت از حریم هایی است 

که خطوط قرمز ما تعریف شده است
وی بــا تاکید بر اینکه ما بــه هیچ عنوان 
اجازه عبور از خطوط قرمز جمهوری اسالمی 
ایران را نمی دهیم، افزود: خط قرمز ما تامین 
امنیت، آرامش و آســایش عزیزان مرزنشین 
اســت و ما نمی توانیم تحمل کنیم که امنیت 
مرزنشــینان ایران به مخاطره بیافتد. شعار ما 
»ارتش فدای ملت« اســت و ارتش با حضور 
خود در کنار مــردم امنیت و آرامش آن ها را 

تامین و تضمین می کند.

امیر ســرتیپ حیدری ادامــه داد: نیروی 
زمینی محوری ارتش همواره آماده اســت و 
بخصوص با تغییراتی که در ساختار این نیرو 
انجام شــده، به متحــرک هجومی و واکنش 
ســریع تغییر یافته اســت و تحت فرماندهی 
فرمانده کل قوا)مدظله العالی(، نیروی زمینی 
ارتــش هر جا که الزم باشــد، آماده حضور و 

نقش آفرینی است.
وی بــا تمجید از ســطح آمادگی بســیار 
خوب یگان هــای مختلف این نیرو مســتقر 
در آذربایجان شــرقی، اظهار داشــت: امروز 
از روحیه و چهره هــای مصمم تکاوران غیور 

ارتش بســیار خوشحال هســتم و این همان 
آمادگی رزمی و توان باالی دفاعی رزمندگان 
نیروی زمینی اســت که همواره بر آن تاکید 

می کنیم.
فرمانده نیــروی زمینی ارتــش در ادامه 
به اســتقبال و خشــنودی مــردم از حضور 
یگان های ارتش در کنار آن ها اشــاره کرد و 
افزود: امــروز به عینه دیدم کــه مردم عزیز 
چقدر از حضور فرزندان ارتشی شان خرسند 
بودند و در کنار آنها احساس آرامش و امنیت 
 بیشــتری می کردند و این موجــب مباهات

 ارتش است.

امیر سرتیپ حیدری تاکید کرد: الحمدهلل 
هیچ خطری مرزهای شــمالغرب کشــور را 
تهدید نمی کنــد، چرا که با افزایش روزافزون 
نیروهای مســلح،  توانمندی های  قابلیت ها و 
آمادگی اجرتی ماموریت های محوله و صیانت 
از مردم عزیز و نرزهای کشــورمان را در حد 

بسیار خوب بدست آورده ایم .
وی در پایــان با تاکید بــر لزوم احترام به 
تمامیــت ارضی کشــورهای منطقــه، اظهار 
داشــت: ما با هر دو کشور همسایه مشترکات 
زیادی داریم و تا امروز هم حسن همجواری را 
با دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
حفظ کرده ایم و توصیه ما به هر دو کشــور 
احترام به قوانین بین المللی ، حفظ مرزهای 
بین المللی و حل و فصل مشــکالت پشــت 

میزهای مذاکره است.

بــا نزدیک شــدن بــه انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریــکا، تحلیل هــای گوناگونی از 
تفاوت رویکرد بایــدن و ترامپ در قبال ایران 
ارائه شــده اســت. گروهی بر ایــن باورند که 
تفاوت چندانی میان ترامپ و رقیب انتخاباتی 
اش وجود ندارد و شماری دیگر بر تفاوت های 
فاحشی تاکید دارند که مرزبندی های ترامپ و 

بایدن را پررنگ تر از همیشه می کند. 
در همین رابطه، یک تحلیلگر مســائل بین 

الملل معتقد اســت که میــان بایدن و ترامپ 
تفاوت های فاحشــی وجود دارد، اما اینکه فکر 
کنیم با روی کار آمدن بایدن درهای بهشــت 
روی ما باز می شوند یا با انتخاب مجدد ترامپ 
درهای جهنم گشــوده خواهند شــد، چنین 

نیست.
احمد شــیرزاد در گفت و گــو با جماران، 
گفت: روی کار آمدن احتمالی بایدن با انتخاب 
مجدد ترامپ متفاوت است. اگر بایدن انتخاب 

شود به طور حتم سیاست آمریکا تغییر خواهد 
کرد. آنقدر تضاد میان روش های آقای ترامپ و 
بایدن وجود دارد که »ابلهانه« است اگر کسی 

فکر کند دعوای این دو »زرگری« است.
شــیرزاد ادامه داد: میان بایــدن و ترامپ 
تفاوت های فاحشــی وجود دارد. اما اینکه فکر 
کنیم با روی کار آمدن بایدن درهای بهشــت 
روی ما باز می شوند یا با انتخاب مجدد ترامپ 
درهای جهنم گشــوده خواهند شــد، چنین 
نیست. اگر کســی بگوید آمدن بایدن به نفع 
ایران اســت و روی کارآمدن مجدد ترامپ به 
ضرر ایــران، او نیز از »تحلیــل واقعی« طفره 

رفته است.
او گفــت: اگر آقای بایــدن روی کار بیاید، 
قطعا به برجام بازمی گــردد اما این بدان معنا 
نیست که ما در دوره ریاست جمهوری او هیچ 
مشکلی نخواهیم داشت. به طور حتم در دوره 
بایدن نیز ما در بحث های مربوط به سیاســت 
منطقه ای، توســعه موشــکی و تسلیحاتی با 
آمریکا مشکل خواهیم داشــت و باید بتوانیم 
خود را برای رویارویی در این قبیل مشــکالت 

هم آماده کنیم.
ایــن تحلیلگر حوزه بین الملل گفت: ممکن 

اســت با بازگشت آمریکا به برجام، تحریم های 
اعمال شده این کشــور علیه ایران لغو شوند. 
ولــی اگر آمریکایی ها بتوانند با یک سیاســت 
تازه اجماع جدیدی با ســایر کشورها به وجود 
آورند، چه بســا به ســراغ قطعنامه های دیگر 

روند.
وی افزود: البته شــاید ما بتوانیم از فرصت 
به وجود آمده اســتفاده کنیــم و مقداری از 
مشکالت ناشی از فشار تحریم ها بکاهیم. اما در 
حال حاضــر نمی توان تا اعالم نتیجه انتخابات 
آمریــکا تصمیمی تازه گرفت. باید تا روشــن 
شــدن تکلیف انتخابات آمریــکا، روی منافع 

اصولی خود برنامه ریزی و پافشاری کنیم.
وی در واکنــش به این گفتــه ترامپ که 
»چنانچه مجدد انتخاب شود، اولین تماسی که 
با او گرفته خواهد شــد از تهران خواهد بود«، 
گفت: اینکه او چنین حرف هایی می زند، بدون 
شک کاربردی تبلیغاتی دارد و تنها طرفداران 
متعصب ترامــپ را راضی می کند. وگرنه هیچ 
عالمــت پررنگی برای صحــت چنین ادعایی 

وجود ندارد.
شــیرزاد گفت: اگر به فرض، ایران هم قصد 
مذاکــره با آقای ترامپ در دور دوم او داشــته 

باشــد، مسلم اســت که در این شرایط کسی 
چنین قول و وعده ای به رئیس جمهور آمریکا 
نمی دهد. بنابراین پیداســت که مطرح کردن 
چنین حرف هایی، توهمات آقای ترامپ است. 
او با مطرح کــردن این حرف ها تالش می کند 

رای بیاورد.
وی گفــت: رویکرد ایــران پس از روی کار 
آمدن مجدد ترامپ، به این بازمی گردد که آیا 
روش های خصمانه  همــان  می خواهد  آمریکا 
گذشــته را کــه نمونه بــارزش ترور شــهید 
ســلیمانی بود، ادامه دهد یا خیر. باید دید آیا 
بازهم آمریکا سیاســت های خود را منطبق با 
سیاست های منطقه ای اســرائیل و عربستان 
قرار خواهــد داد یا در این رویــه تجدیدنظر 

می کند.
این تحلیلگر مســائل بین الملــل در پایان 
گفت: اگــر آقــای ترامپ همچون گذشــته 
سیاســت تحقیر و توهین به ملت ایران را در 
پیش گیــرد، هیچ دولتمرد ایرانی با او مذاکره 
نخواهد کرد. شرط اول هر مذاکره ای این است 
کــه احترام ملت ایران دســت کم در ســطح 
تبلیغات به رسمیت شناخته و شأن ملت ایران 

رعایت شود.

بازداشت  ســخنگوی قوه قضائیه جزییات 
28 کارمند دســتگاه قضا و ۱9 وکیل به دلیل 
ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده را تشریح کرد.
اسماعیلی  ایســنا، غالمحسین  به گزارش 
ســخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح جزییات 
بازداشت 28 کارمند دستگاه قضا و ۱9 وکیل 
به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده، گفت: 
ما معتقدیم که ســالمت دستگاه قضا در زمره 
برنامه هــای اولویت دار دوره تحول قرار گرفته 
و بــرای تامیــن این ســالمت و اعتماد مردم 
اقدامات گســترده ای هم در حوزه پیشگیری 
و هم در حوزه رصد و نظارت جدی بســترها 
و شناســایی موارد تخلف و در نهایت برخورد 

قاطع بــا متخلفان بدون مالحظــه و اغماض 
صورت گرفته است.

ســخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در 
هفته گذشته بر اســاس اقدامات جدی مرکز 
حفاظت و اطالعات قوه قضائیه تعدادی از این 
متخلفان شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار 

گرفتند و هم اکنون بازداشت شدند.
وی اظهار کــرد: در این جمــع 28 نفر از 
کارمندان در ادارات ثبت اســناد و امالک من 

جمله اداره مربوط به مالکیت معنوی و برخی 
از دادگستری ها و ۱9 نفر از کالی دادگستری 

بوده اند.
اســماعیلی عنوان کــرد: معتقدیم هم در 
حوزه قضاوت، قضات، کارمندان، ضابطان، وکال 
و کارشناسان رسمی دادگســتری زنجیره ای 
است که تضمین کننده عدالت در جامعه است 
و همه این ها باید از ســالمت کافی برخوردار 
باشــند و ما با هر مورد ارتباط ناسالم به ویژه 

موارد اخیــر که بیشــتر ارتباط بــا اصحاب 
پرونده بود و به نوعی مبادرت به کالهبرداری 
می کردند و خیلی در پرونده ها نمی توانســتند 
نقــش ایفا کنند، اما با وعده و وعید از اصحاب 
پرونده وجوهی را دریافت کرده بودند که مورد 

شناسایی واحدهای نظارتی ما قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان 
کرد: عددی که اعالم شــد همــه آن مربوط 
به اســتان تهران بود و کارمندان در دو حوزه 

دادگســتری و سازمان ثبت اســناد و امالک 
کشــور بوده اند. وی تاکید کرد: در برخورد با 
عناصر متخلف مربوط به درون دســتگاه قضا، 
سیاســت ابالغی از ناحیه قوه قضائیه برخورد 
سریع، قاطع، بدون مالحظه و اغماض است و 
به همین جهت شاید همین افراد اگر با اتهامات 
مشابه در دستگاه های دیگر بودند با قرار تامین 
کفالــت و وثیقه آزاد می شــدند، اما به لحاظ 
اهمیت موضوع همه این افراد بازداشت شدند 
و چون پرونده دارای زندانی و بازداشتی است 
تاکید شده که رســیدگی به این پرونده ها در 
اسرع وقت انجام شود و در مجازات آن ها هیچ 

گونه اغماضی صورت نگیرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از مناطق مرزی جلفا و خداآفرین:

هیچ خطری مرزهای شمالغرب کشور را تهدید نمی کند

احمد شیرزاد:

اگر بایدن انتخاب شود به طور حتم سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر خواهد کرد

از سوی سخنگوی قوه قضائیه تشریح  شد

جزئیات بازداشت 2۸ کارمند قوه قضائیه و 1۹ وکیل

دستگیری باند کالهبرداری سازمان یافته بانکی
 در آذربایجان شرقی

وزارت اطالعات از شناســایی و دستگیری بیش از ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند 
کالهبرداری سازمان یافته تهیه چک های بانکی و جعل اسناد در استان آذربایجان 
شــرقی خبر داد. به گزارش ایسنا، در اطالعیه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزارت اطالعات آمده است:
»با اقدامات اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمــان )عج( در اداره کل اطالعات 
استان آذربایجان شرقی، بیش از ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند کالهبرداری سازمان 
یافته تهیه چک های بانکی و جعل اســناد در اســتان مورد رصد و شناسایی قرار 
گرفته و با همکاری دســتگاه قضایی دســتگیر شدند. برابر بررسی های انجام شده 
و مــدارک موجود در پرونده، متهمان اقدام به کالهبرداری، جعل اســناد، تهیه و 
خریــد و فروش چک های بانکی بالمحل نموده اند و تاکنون بیش از 4۵ هزار فقره 

چک های برگشتی به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال از باند مذکور کشف گردید.
وزارت اطالعات به اطالع ملت شــریف ایران می رســاند در صورت مشــاهده 

هرگونه تخلف مراتب را با ستاد خبری ۱۱۳ وزارت اطالعات در میان بگذارند.

فوت قاضی حداد بر اثر کرونا
وکیــل قاضی حداد از مرگ موکلش بر اثر کرونــا خبر داد. محمد اصالنی، در 
گفــت وگو با ایســنا در این باره گفت: موکلم بر اثر ابتال به کرونا در بیمارســتان 
گاندی فوت کردند و به دلیل شیوع ویروس کرونا و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
او به خاک ســپرده خواهد شد. براســاس این گزارش، حسن زارع دهنوی معروف 
به قاضی حداد معاون امنیت دادستان تهران در زمان دادستانی سعید مرتضوی و 
یکی از متهمان پرونده کهریزک بود که به انفصال موقت از شغل خود محکوم شد.

 این آمریکا است که راهی جز بازگشت به میز مذاکره 
ندارد

مشاور رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه ایران بازیچه نیست، بازی گردان است، 
اظهار کرد: این آمریکا است که راهی جز بازگشت به میز مذاکره ندارد.

حســام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در حســاب کاربری خود در توئیتر 
در واکنش به انتشــار مطلبی با عنوان » بایدن یا ترامــپ؛ ایران راهی جز مذاکره 
با آمریکا دارد؟« که در یکی از رســانه های فارسی زبان بیگانه منتشر شده است، 
نوشــت: » اشتباه کرده اید؛ این آمریکا اســت که راهی جز بازگشت به میز مذاکره 
ندارد. حال که همه فهمیده اند راهبرد فشــار حداکثری شکســت خورده است و 
ایرانیان در برابر تحریم همه جانبه هم اســتقامت می کنند؛ ترامپ و بایدن هم به 
همان نتیجه ای می رسند که اوباما رسید.   ایران بازیچه نیست، بازی گردان است.«

اخبار کوتاه


