
وزیر امور خارجه عراق در تماسی تلفنی با »ظریف« 
ضمن عذرخواهی از تعرض به سرکنســولگری ایران، 
بر تعهد دولــت متبوع خــود برای حفاظــت از اماکن 

دیپلماتیک و دیپلمات های ایرانی تاکید کرد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، به دنبــال تعرض به 
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در نجف اشرف، 

محمد علی الحکیم، وزیر امور خارجه عراق در تماســی 
تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
ضمن عذرخواهــی از این اقــدام خرابکارانــه بر تعهد 
دولت متبوع خود برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک و 

دیپلمات های ایرانی تاکید کرد.
بنابراین گزارش،  یک گروه آشوب طلب چهارشنبه 

شب به سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در نجف 
اشــرف حمله کرده و بخش هایی از این ساختمان را به 
آتش کشیدند. پس از تعرض به سرکنسولگری کشورمان 
در عراق، ســید عباس موســوی ســخنگوی دستگاه 
دیپلماسی اعالم کرد: »مراتب اعتراض شدید ایران رسما 

به سفیر عراق در تهران ابالغ شد.«

سخنگو ی وزارت امور خارجه به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره 
امکان بهره گیری از مکانیسم حل و فصل اختالفات واکنش نشان داد.

به گزارش وزارت امور خارجه، سیدعباس موسوی در واکنش به اظهارات 

جان ایو لودریان درباره برجام و همچنین امکان بهره گیری از مکانیسم حل 
و فصل اختالفات این سند )موســوم به مکانیسم ماشه( گفت: اظهارات وزیر 
امور خارجه فرانسه غیرمســئوالنه و غیرســازنده بود و به شدت، کارآمدی 
ابتکارات سیاســی برای اجرای کامل برجام به وســیله همــه طرف ها را در 
 راســتای نظام رفع تحریم هــای برجام و مصوبات کمیســیون مشــترک 

مخدوش می کند.
وی افزود: منطق و هدف مکانیسم حل و فصل اختالفات پیش بینی شده 
در برجام در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف است و اقدام جمهوری 
اسالمی ایران نیز اجرای حق خود در ماده ۳۶ است و لذا برجام در اوضاع کنونی 

اساســاً به طرف های اروپایی اجازه نمی دهد که در قبال اعمال حق مشروع 
جمهوری اسالمی ایران در پاســخ به اقدامات غیرقانونی و یک جانبه ایاالت 
متحده و نقض اساســی تعهدات طرف های اروپایی، به این مکانیسم استناد 

کنند.
بنابراین گزارش، لودریان که در پارلمان فرانسه سخنرانی می کرد، درباره 
اقدامات جمهوری اسالمی ایران در کاهش اجرای تعهداتش در برجام گفت: هر 
دو ماه یک بار ضربه ای به توافق هسته ای وارد می شود تا جایی که امروز موضوع 
به جریان انداختن مکانیسم حل و فصل اختالفات )موسوم به مکانیسم ماشه( 

به نحو پیش بینی شده در توافق برای ما مطرح می شود.
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روی موج کوتاه

یک نماینــده مجلس بیــان کرد 
که هیأت رئیســه کاری کرده اســت 
که اســتیضاح جنبه نظارتی خود را از 

دست داده و دیگر کارآیی ندارد.
محمدرضا نجفــی در گفت وگو با 
خبرنگار سیاســی ایلنا، دباره این که 
ایــن  روزها پــس از مدت هــا که در 
مجلس از استیضاح وزرا خبری نبود 
شاهد هستیم اســتیضاح تعدادی از 
اعضــای کابینه اعالم وصــول و یا به 
کمیسیون های تخصصی ارجاع داده 
می شود، گفت: معتقدم استیضاح حق 
نمایندگان و مجلس است و یک ابزار 
نظارتی در شــرایط موجود که بسیار 

هم کارآمد است.
نماینده مردم تهــران در مجلس 
شورای اســالمی خاطرنشــان کرد: 
هرچند کــه هیأت رئیســه مجلس 

شورای اســالمی کارکرد استیضاح را 
از کارآیی الزم انداخته و ساقط کرده 
اســت اما بازهم در مجمــوع یکی از 
موثرترین ابزارهای نظراتی می تواند 

باشد.
وی ادامــه داد: البته قبول دارم که 
برخی از اســتیضاح ها پایــه و مبنای 

منافع ملی و خیر جمعی ندارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: 
اگر وزرا بیآیند در صحــن و در مورد 
موارد استیضاح پاسخ های قانع کننده، 
عقل، محکمه وجدان پسند ارائه کنند 
می توانند سربلند از این آزمون بیرون 
بیایند و حتی می توانند از این فرصت 
استفاده کنند و در مورد موضوعات روز 
و مسائل جامعه پشت تریبون مجلس 
باتوجه به اصل شفافیت صحبت کنند.

وی خاطر نشــان کرد: پرســش و 
پاســخ و قضاوت از ورزا باید بر اساس 
منافع ملی و خیر جمعــی و به دور از 
تسویه حســاب های سیاســی باشد 
و در عین حــال ابزاری بــرای بهبود 
عملکرد، شــفافیت و ارتقــاع افکار 

عمومی می شود.
ایــن نماینــده مجلس شــورای 
اســالمی خاطرنشــان کرد: البته ما 
باید برای آن جنبه هــای مذموم که 
در استیضاح ها مطرح می شود مانند 
تسویه حســاب های سیاســی و یــا 
البی گری ها تدابیری بیندیشــیم که 
شاید بهترین کار آن اســت که ابتدا 
شفاف ســازی در مــورد محورهای 

استیضاح صورت گیرد.
وی درباره بــر اینکه اســتیضاح 
وزرای نفت، کشور و آموزش و پروش 

در صحن مجلس مطرح شــد که در 
خصوص وزیر آموزش و پروش مواردی 
در محورهای اســتیضاح به چشــم 
می خورد که خــود وزیر بارها توضیح 
داده است و تازه هفته پیش در دولت 
به تصویب رســیده اما بــا این وجود 

جــز اصلی ترین محورهاســت، خب 
مشخص است که چنین استیضاحی 
رنگ و بوی دیگــر دارد، عنوان کرد: 
بله مشخص است که حتما جا دارد و 
باید تحمل و دقت بیشتری روی این 

استیضاح صورت گیرد.
 : د کــر ن  نشــا طر خا نجفــی 
می توانیــم رصــد کنیم کــه مطرح 
کردن چنین اســتیضاحی در جهت 
 پیشــبرد منافع ملی و خــرد جمعی 

هست یا خیر .
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد 
حتی در مورد استیضاح وزیر آموزش 
و پرورش اگر شــائبه ای وجود دارد به 
جای این که فرصت دهیم بده بستان 
و البی صورت گیرد تا از دستور خارج 
شود از آقای حاجی میرزایی می توانیم 
بخواهیم که در مورد موارد استیضاح 
شفاف ســازی کنند و به صحن بیایند 
درباره باور، اعتقاد و برنامه هایشــان 
توضیح دهند و تجربه هم نشان داده 
است هنگامی که وزیری با صداقت با 
مردم و نماینــدگان صحبت می کند 
قضاوت متناســب با حرف های وزیر 

صورت می گیرد.
این عضــو کمیســیون صنایع و 
معادن ادامه داد: شــما از اســتیضاح 
وزرای نفت، کشور و آموزش و پروش 
صحبت کردید اما یک اســتیضاح را 
از قلم انداختید و آن اســتیضاح وزیر 
صمت اســت که اولین اســتیضاحی 
بود که به امضای نمایندگان رسید اما 
تا به امروز نه اعالم وصول شده و نه به 

کمیسیون ابالغ شده است.
وی ادامــه داد: اســتیضاح آقای 
رحمانی چند ده روز قبل از استیضاح 
آقای حجتی امضاء شده است خود من 
هم جزء امضاءکنندگان اســتیضاح 
آقای رحمانی هســتم اما برایم سوال 
اســت که چرا این اســتیضاح اعالم 

وصول می شود آن یکی نمی شود؟!
نجفی گفت: شما مشاهده کردید 
همان روز که برای استیضاح وزیر نفت 
و کشور امضا جمع می شود همان روز 
هم به کمیســیون ارجاع می شوند اما 
هنوز برای وزیــر صمت چنین اتفاقی 
نیفتاده اســت. این ها نشانه چیست؟ 
آیا جز این است که گفتم هیأت رئیسه 

ابزار استیضاح را از کار انداخته است؟
وی ادامــه داد: معتقــدم در مورد 
آقای حجتی ظلم کردیم و در موردش 

عدالت و اخالق را رعایت نکردیم.
ایــن نماینــده مجلس شــورای 
اسالمی در خاتمه عنوان کرد: همین 
رفتارها و ظلم های نارواســت که آدم 
را مجبور می کنــد امضایش را از پای 
اســتیضاح پس بگیــرد و دیگر هیچ 
استیضاحی را امضا نکند؛ شخصا  فکر 
می کنم آن طور که باید عدالت اجرایی 

نمی شود.

نجفی در گفت وگو با ایلنا:

هیأت رئیسه ابزار استیضاح را  از کار انداخته است 

خبر

سفیر ایران در عراق گفت: هدف آشوبگران 
در نجف که عوامل و مزدوران خارجی هستند 
بر هم زدن رابطه دوستانه ایران و عراق است 
و این موضوع خواســت مردم و دولت عراق 

نیست. 
به گزارش ایلنا، ایرج مســجدی، ســفیر 
جمهوری اسالمی ایران در عراق در گفتگویی 
ضمن ابراز انزجار از تعرض به سرکنسولگری 

ایران در نجف اشرف گفت: قطعا هدف از این 
اقدام تخریب روابط جمهوری اسالمی ایران و 
عراق است؛ آنها که عوامل و مزدوران خارجی 
هستند و متاسفانه از طرف شبکه های معاند 
مــورد حمایت و تحریک قــرار می گیرند به 
دنبال چیزی نیستند جز اینکه روابط ایران 

و عراق را از بین ببرند و ایجاد مشکل کنند.
وی با بیان اینکه هدف آشوبگران در نجف 

که عوامل و مزدوران خارجی هستند بر هم 
زدن رابطه دوستانه ایران و عراق است و این 
موضوع خواست مردم و دولت عراق نیست، 
گفت: مشابه این اقدام را نیز در ایران داشتیم 
که چنیــن اتفاقاتی از طرف اشــرار صورت 

می گرفت.
سفیر ایران در عراق با بیان اینکه متاسفانه 
مــا در اینجا شــاهد یک اقــدام هماهنگ 

منطقه ای هســتیم کــه می خواهند روابط 
دوکشــور را از بین ببرند و نابود کنند، گفت: 
مردم عزیز ما حتما با خویشتن داری به مردم 

عراق  اعتماد کنند چرا که آنها نشان داده اند 
در ایام مختلف به خصوص در اربعین حسینی 

خدمت گزار مردم ایران هستند.

سفیر ایران در عراق:

 هدف آشوبگران در نجف، 
بر هم زدن رابطه دوستانه ایران و عراق است 
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در توئیتر مطرح شد؛ 
واکنش سایت رهبری به سفر 

شب گذشته ترامپ به افغانستان 
حساب کاربری توئیتر سایت رهبر انقالب به سفر 
رئیس جمهور آمریکا به افغانستان واکنش نشان داد و 
نوشت: »آمریکایی ها بی اجازه بلند می شوند می آیند 
وارد یک کشوری می شوند مثل کشور عراق، نه به 
سراغ دولت آن کشور می روند، نه به سراغ پایتخت 
آن کشور می روند، آنجا پایگاه دارند، می روند داخل 
پایگاه خودشان !یعنی آزادی ملت ها و »استقالل« 

ملت ها را رسما مورد توهین قرار می دهند.«
    

 مرز مهران تا شرایط عراق 
عادی نشود، بسته است 

مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور با اشاره به 
بسته شدن مرز مهران، علت آن را اتفاقات، ناامنی ها 
و اعتراضات در شــهرهای نجــف و کربال و برخی 
استان های عراق دانست و گفت: تا زمانی که شرایط 
عادی شود و امنیت کامل برای زائران فراهم نباشد، 

این تصمیم به قوت خود باقی است.
حسین قاســمی در گفت و گو با ایلنا افزود: اگر 
ببینیم اعتراضاتی که در عراق است به سایر استان ها 
هم سرایت پیدا کرده و مرزهای شلمچه و چذابه را 
در استان خوزستان تحت پوشش قرار دهد، قطعا 
تصمیمات الزم اتخاذ می شود و احتمال بسته شدن 

این مرزها منتفی نیست.
    

از سوی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست؛
 خبر اعدام یک محیط بان 

در کرمان تایید شد
فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت، خبر 
مربوط به اعدام یک محیط بان در کرمان را تایید کرد.
جمشید محبت خانی، درخصوص اعدام علی 
افضلی، محیط بان کرمانی که صبح روز پنج شنبه، 
هفتم آذر، در زندان اعدام شــده است، گفت: آقای 
افضلی متهم بود که ســال ۱۳۸۸ یک شکارچی 
غیرمجاز را با سالح سازمانی به قتل رسانده است. این 
قتل در خارج از ساعت شیفت  کاری این محیط بان 
رخ داد و دادگاه رای داد که او مرتکب »قتل عمد« 
شده است. به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیســت ایران، تالش های زیادی برای این که »از 
خانواده مقتول رضایت بگیرند« انجام شــده، ولی 

موفقیت آمیز نبوده است.
    

فنالند، دانمارک، بلژیک، هلند، نروژ 
و سوئد به اینستکس می پیوندند 

وزارت خارجه فنالند از پیوســتن این کشور به 
همراه دانمارک، بلژیک، هلند، نروژ و سوئد به ساز و 

کار مالی اتحادیه اروپا با ایران )اینستکس( خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اســپوتنیک، در بیانیه 
مشترک این کشورها آمده اســت: »در سایه ادامه 
حمایت کشــورهای اروپایی از توافق هسته ای و 
تالش ها برای اجرای بخش اقتصادی این توافق و 
تســهیل تجارت قانونی بین اتحادیه اروپا و ایران، 
اکنون در فرآیند ســهامدار شــدن در ســازو کار 

مالی)اینستکس( هستیم.«
    

ایران عضو شورای اجرایی سازمان 
منع سالح های شیمیایی شد 

ایران به عنوان عضو شــورای اجرایی سازمان 
منع سالح های شیمیایی انتخاب شد. به گزارش 
ایلنا، بیست و چهارمین اجالس کنفرانس ساالنه 
کشورهای عضو کنوانسیون سالح های شیمیایی 
در جلسه بعدازظهر پنجشنبه عضویت کشورهای 
جمهوری اســالمی ایران، فیلیپین، پاکســتان و 
امارات متحده عربی از گروه آســیایی را برای دوره 

زمانی۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ با اجماع آرا تصویب کرد.
کشــورهای مذکور از ســوی گروه آسیایی به 
کنفرانس دولت های عضو معرفی شــده بودند و 
کنفرانس عضویت آنها را مــورد تایید قرار داد. این 
در حالی است که در ماه های اخیر، آمریکا و برخی 
کشورهای همسو تالش داشــتند تا با اعمال فشار 
بر کشورهای عضو گروه آســیایی مانع از عضویت 

کشورمان در شورای اجرایی سازمان شوند.
    

به دلیل آلودگی هوا؛
تمام مدارس و دانشگاه های 

تهران امروز تعطیل است
امروز دانشگاه ها و مدارس تمامی مقاطع در 
سطح شهر تهران و دیگر شهرستان های استان 
تهران به اســتثنای فیروزکوه، دماوند و پردیس 
تعطیل اســت. محمد تقــی زاده، معــاون امور 
هماهنگی عمرانی استانداری تهران در نشست 
کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران که عصر 
دیروز برگزار شد، همچنین گفت: شنبه طرح زوج 
و فرد در ســطح شــهر تهران از در منازل توسط 

پلیس راهور اجرایی می شود.

 یک روز برای استیضاح 
وزیر نفت و کشور امضا 

جمع می شود و همان روز به 
کمیسیون ارجاع می شوند؛ 

اما هنوز برای وزیر صمت 
چنین اتفاقی نیفتاده است. 

این ها نشانه چیست؟ آیا 
جز این است که هیأت 

رئیسه ابزار استیضاح را از 
کار انداخته است؟

باید برای جنبه های 
مذموم که در استیضاح ها 

مطرح می شود مانند 
تسویه حساب های سیاسی 

و یا البی گری ها تدابیری 
بیندیشیم که شاید بهترین 

کار آن است که ابتدا  در 
مورد محورهای استیضاح 
شفاف سازی صورت گیرد

در تماس تلفنی با ظریف؛

وزیر خارجه عراق بابت تعرض به سرکنسولگری ایران عذرخواهی کرد

از سوی سخنگوی وزارت خارجه اعالم  شد

واکنش ایران به تهدید فرانسه درباره اجرای مکانیسم ماشه


