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رئیس جمهوری اسالمی ایران، روابط 
خوب تهران - بــرن را تاریخــی و عمیق 
دانســت و تاکید کرد که الزم اســت این 
روابط خوب با توجه به ظرفیت های باالی 
متقابل، بیش از پیش و در چارچوب نقشه 
راه همکاری های مشــترک، توســعه و 

تعمیق یابد.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی عصر سه 
شنبه در تماس تلفنی با »گای پارملین« 
رئیس جمهور کنفدراســیون ســوئیس، 
گفت: با تحرک بیشتر کمیته های اقتصادی 
و مالــی که با هــدف پیگیــری و ارتقای 
ســطح همــکاری اقتصادی دو کشــور 
تشکیل شــده اســت، می توان همکاری 
 های تهــران - برن را به مرحله مناســبی 

ارتقا داد.
رئیس جمهور گفت: خوشبختانه روابط 
ایران و ســوئیس با ترسیم نقشه راه روابط 
در حوزه های مختلف سیاســی، فرهنگی 
و اقتصادی همانند حمل و نقل، بهداشت، 
دارو، کشــاورزی و علم و فناوری، حتی در 
شرایط ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا، 
در وضعیت قابل قبولی قرار داشته است و ما 
در صدد تسهیل بیش از پیش فعالیت های 
شــرکت های مهمی سوئیسی هستیم که 
باوجود تحریــم، همچنان به فعالیت خود 

در ایران ادامه داده اند.
روحانی همچنیــن انجام اقدامات الزم 
جهت فعالیت موثر کانال مالی ســوئیس 
و عملیاتی شدن آن دسته از قراردادهای 
مشــترک که بــه دلیل سیاســت های 
دولت قبلــی آمریکا متوقف شــده اند، را 
ضروری و گامی در راســتای بهره گیری از 

ظرفیت های متقابل خواند.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه 
حل مشــکالت از طریق تهدید، فشــار و 
زور، در برابــر مردم ایران یقینا شکســت 
خورده است، تاکید کرد: فشار حداکثری 

آمریــکا با مقاومــت ملت ایــران به طور 
کامــل با شکســت مواجه شــده و تنها با 
روش هــای مبتنی بر عقالنیــت و احترام 
 متقابل اســت که می توان بر مشــکالت

 فائق آمد.
روحانــی همچنین بازکــردن و بحث 
مجدد پیرامون برجــام به عنوان محصول 
تــالش طوالنــی کشــورهای مختلف را 
غیرممکن و مغایــر بــا قطعنامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت دانســت و گفت: راهبرد 
تهران در قبــال برجام کامال مشــخص 
اســت. لغو عملی و نه صرفا بر روی کاغذ 
تحریم ها از ســوی آمریکا بازگشــت ما 
را بــه اجــرای تعهداتی که طبــق برجام 
 آنهــا را کاهــش داده ایــم، بــه همراه 

خواهد داشت.
رئیس جمهور تاکید کرد: اکنون توپ در 
زمین آمریکا است و هر موقع تحریم های 
غیرقانونی را به طور عملــی کنار بگذارد، 
همه چیز در مســیر درســت قرار خواهد 

گرفت.
روحانی همچنین طــرح صلح هرمز را 
گامی برای ترغیب امنیت دسته جمعی در 
منطقه دانست و با استقبال از هرگونه ابتکار 
ســازنده و عملیاتی از ســوی کشورهایی 
همانند ســوئیس، تاکید کرد: بی تردید 
در فضای ناامن، همگی چــه در منطقه و 
چــه در اروپا صدمه می بیننــد و ایران در 
صورت مشــاهده اراده الزم از سوی سایر 

 کشــورهای منطقه، آماده انجام اقدامات 
اعتمادساز است.

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت غمبار 
مردم یمن، خواهان آتش بس فوری، ارسال 
کمکهای بالعوض، جلوگیــری از انتقال 
تســلیحات به برخی از کشورهای منطقه 
و در نهایت آغاز مذاکــرات یمنی- یمنی 
به عنوان راه حل نهایی بازگشت آرامش و 

صلح به این کشور دانست.
رئیس جمهور کنفدراســیون سوئیس 
نیز در این گفت وگوی تلفنی با تبریک ۲۲ 
بهمن به دولت و مردم ایــران تاکید کرد: 
برن خواهان گسترش روابط در زمینه های 
مورد عالقه با ایران است و همه تالش های 
خود را برای گســترش این همکاری ها به 

کار خواهم گرفت.
»گای پارملین« با ابراز خرســندی از 
فعالیت شرکت های سوئیســی در ایران 
به رغم تحریم های آمریــکا به کانال مالی 
سوئیس و نقش آن اشــاره کرد و گفت که 
ما خود را متعهد می دانیم که دارایی های 
ایران در برخی کشــورها را بــه این کانال 

منتقل کنیم.
رئیس جمهــور ســوئیس همچنیــن 
شــرایط کنونی در عرصــه بین الملل را 
فرصــت دوبــاره ای بــرای بازگشــت 
همــه طرف هــای برجــام بــرای انجام 
تعهداتشان دانســت و گفت که سوئیس 
 آماده اســت تالش هایی را در این راســتا 

به کار گیرد.
 پارملیــن همچنیــن بــه اهمیــت 
بازگشــت امنیــت بــه یمــن و تقویت 
همکاری هــای منطقــه ای اشــاره کرد 
 و اظهارداشــت: ایران با توجــه به نقش 
موثری کــه در منطقــه دارد، می تواند با 
کمک سایر کشــورها و از جمله اتحادیه 
 اروپــا بــه بازگشــت آرامش بــه یمن 

کمک کند.

 ســخنگوی قوه قضائیه دربــاره پرونده 
عیسی شــریفی گفت: این پرونده کماکان 
در دیوان عالی کشــور اســت و رأی دیوان 
صادر نشده است به محض اینکه دیوان عالی 
کشور رأی نهایی خود را صادر کند، نتیجه 

آن اعالم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غالمحســین 
اسماعیلی در ســی و نهمین نشست خبری 
خود با اصحاب رسانه افزود: در سال جاری 
برای انجــام دادرســی های الکترونیکی،  
۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی و همچنین 
۴۰۰ اتاق در زندانها به سیســتم دادرسی 
الکترونیک مجهز شده است. قریب به ۱۰۰ 
هزار دادرســی از طریق الکترونیکی انجام 
شــده که بیش از ۶۲ هزار آن میان زندان و 
محاکم انجام شده  است؛ همچنین ۳۱هزار 
دادرســی الکترونیکی با برقراری ارتباط با 
منزل و محل کار اصحاب پرونده انجام شده 
است. همه اینها بیان کننده این است که در 
این شرایط خاص قوه قضاییه تالش می کند 
که به موقع دادرسی های مورد نظر مردم را 

به انجام برساند.
سفر رئیسی به عراق ویژگی های 

کم نظیری داشت
اســماعیلی در خصوص سفر رئیس قوه 
قضاییه به کشــور عراق نیز گفــت: هفته 
گذشته و متعاقب سفر رئیس شورای عالی 
قضایی عراق و براســاس دعوت رســمی 
ایشان،  سفر رئیس قوه قضاییه به عراق انجام 
شد. این سفر ویژگی های کم نظیری داشت. 
این سفر اولین سفر رسمی آقای رئیسی در 
کسوت ریاســت قوه قضاییه به یک کشور 
خارجی بود و در اولین سفر کشور دوست، 
برادر و همســایه و کشور اســالمی عراق 

انتخاب شد. 
وی اضافه کرد: ســفر رئیس قوه قضاییه 
صرفاً یک سفر کاری، فشــرده و اداری بود 
و این ســفر به بغــداد انجام شــد و تمامی 

برنامه های پیش بینی شده این سفر در شهر 
بغداد بود.

 رای پرونده هفت تپه به زودی 
صادر و ابالغ خواهد شد

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور 
حکم نهایــی پرونده هفت تپــه نیز اظهار 
کرد: دو پرونــده در رابطه بــا هفت تپه در 
قوه قضائیه داریم کــه یکی پرونده کیفری 
مدیرعامل این شرکت اســت که جلسات 
دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شد 
و موضوع به کارشناسی واصل شده است و 
پس از اعالم نتیجه دادرسی ها ادامه خواهد 
داشــت؛ بخش دیگر پرونده حقوقی است 
که در این پرونده جلســات دادگاه برگزار 
شده و به زودی رأی این دادگاه صادر و ابالغ 

خواهد شد.
فعالیت های رئیس دستگاه قضا 

ارتباطی به انتخابات ندارد
اســماعیلی درباره شــرکت رئیسی در 
انتخابات و شائبه به وجود آمده پس از سفر 
وی به عراق نیز گفت: انجام خدمات موفقیت 
آمیز در قــوه قضاییه از آغازیــن روزهای 
مسئولیت آقای رئیسی آغاز شده و ارتباطی 
با این ایام و انتخابات ندارد. ایشان در دیدار با 
دانشجویان این سوال را پاسخ دادند که من 
به جز قوه قضاییه به مسأله و موضوع دیگری 
فکر نمی کنم. ما نیز شاهد هستیم که ایشان 
به صورت شبانه روز با تمام توان، انرژی خود 
را مصروف برنامه های قوه قضاییه می کنند 

و تا امروز رویکرد دیگری نداشتند.

 اقدام علیه امنیت شهروندان 
خط قرمز قوه قضائیه است

وی در خصــوص تأمین امنیــت برای 
شــهروندان گفت: بارها اعــالم کردیم که 
اقدامات علیه امنیت شهروندان خط قرمز 
قوه قضائیه اســت و به هیچ عنوان مراعات 
افرادی که با عناویــن مختلف و به اصطالح 
اراذل و اوباش قصد مخاطره امنیت را داشته 
باشند، نخواهیم کرد. در این باره تاکید شده 
که ناجا در برخورد بــا اراذل و اوباش دقت 
الزم در رســیدگی را داشــته باشد. احکام 

قاطع و بازدارنده هم باید صادر شود.
با موضوع توهین به رئیس جمهور برابر 

ضوابط قانونی رسیدگی خواهد شد
اســماعیلی در خصــوص اقدامات قوه 
قضاییه بــرای توهین به رئیــس جمهور 
در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن در اصفهان نیز 
بیان کرد: توهین و اهانت را خالف قانون و 
اخالق می دانیم. دادستان اصفهان بالفاصله 
بعد از این حادثه طی نامــه ای به اداره کل 
اطالعات اســتان اعالم کرد که مقصرین و 
مســببین و افرادی که در این اقدام نقش 
داشــتند، شناســایی و به مراجع قضایی 
معرفی شوند. دادستان تا جایی که ضوابط 
قانونی اجازه دهد، اقدام خواهد کرد و اگر در 
این مورد یا هر یک از موارد مشابه شکایتی 
 مطرح شود، برابر ضوابط قانونی رسیدگی 

خواهد شد.
پرونده دو شهردار مناطق تهران در 

دادسرا در حال رسیدگی است
وی بیان کرد: در مورد دو شهردار مناطق 
تهران، پرونده در دادسرای تهران در حال 
رسیدگی است و هنوز تحقیقات دادسرایی 
تکمیل نشده اســت. اعضای شــوراهای 
شــهر در برخی از شــهرها کــه مرتکب 
جرائمی شــدند برخی از پرونده ها منتهی 
 به صدور کیفرخواســت شــده و در دادگاه 

مطرح است. 

نشستخبر

روحانی در گفت وگوی تلفنی با رئیس جمهور سوئیس:

بحث مجدد پیرامون برجام غیرممکن است
اسماعیلی در نشست خبری: 

رأی دیوان در خصوص پرونده »عیسی شریفی« صادر نشده است 

پاسخ تند ستاد کل نیروهای مسلح به وزیر اطالعات؛

فرد موثر در ترور فخری زاده 
سال 93 اخراج شده بود

سياست 2

سياست 2

ایران پنج اسفند از پروتکل الحاقی خارج می شود

خ  دیپلماسی بچر
تا   بچرخیم

بایدن تحریم ها را برنداشــت. او به آنچه 
ترامپ از خود به جای گذاشت، پشت نکرد. 
حاال ایران قصد کرده در پاسخ، اجرای پروتکل 
الحاقــی را متوقف کنــد و به او و شــرکای 
اروپایی اش پیام دهد حال که فشار و تحریم 

را برنمی دارید، »پس بچرخ تا بچرخیم«.
بدین ترتیب آمریکا همچنان می چرخد، 
ایران هــم می چرخــد و در این میــان این 
مردم هســتند که الی چرخ دنده های هر دو 
چرخش له می شــوند. یعنــی وقتی آمریکا 
تحریــم می کنــد، دودش به چشــم مردم 
ایران می رود و وقتی ایــران حرکت متقابلی 

می کند، باز هم دود آن راهی چشــم مردم 
می شــود.  هرچند که مجلس اســم طرح 
خود برای خروج ایــران از پروتکل الحاقی را 
گذاشته »اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها 
و صیانت از حقوق ملت ایــران«، اما به قول 
کاربری در توئیتر، اولین واکنش به این خروج 
را بورس خود ایران نشان خواهد داد. در واقع 
هیچ بعید نیســت که با خروج قریب الوقوع 
ایــران از پروتــکل الحاقی، موج تــازه ای از 
 گرانی هــا در انتظار »همان مردم« باشــد. 
با این حال اگر این خروج و گرانی متعاقب آن، 

منجر به کوتاه آمدن آمریکا و اروپا در برابر...

حمله به فرودگاه اربیل موج واکنش های بین المللی را در پی داشت؛ 

راکت هایی با ترکش های هدفمند!
جهان 3


