
روسیه با به کارگیری مکانیسم ماشه 
مخالف است

نماینده روسیه در سازمان های 
بین الملل��ی مس��تقر در وین 
مخالفت مسکو با به کارگیری 
مکانیسم ماشه به منظور حل 
اختالفات موجود در برجام را 
اعالم کرد. میخائیل اولیانوف 
نماین��ده دائمی روس��یه در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در حس��اب توئیتری 
خود نوش��ت: اتحادیه اروپا ت��الش می کند از نقطه 
نظرهای متفاوت مکانیسم حل اختالفات در برجام 

را به کار اندازد؛ این ایده چندان خوبی نیست.
وی اف��زود: هم��ه ش��رکت کنندگان در برجام باید 
به ج��ای این گونه مش��اجرات بی فای��ده و احتماالً 
مخ��رب به اتف��اق یکدیگ��ر ب��ه فکر حف��ظ توافق 
هسته ای باش��ند که در وضعیت بس��یار بدی قرار 

دارد.  تسنیم

ایران با دولت و ملت ژاپن ابراز 
همدردی کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اظهار تاسف از 
وقوع س��یل و رانش زمین در ژاپن با دولت و مردم 
این کش��ور ابراز همدردی کرد. سیدعباس موسوی 
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اظهار تأسف از 
وقوع سیل و رانش زمین در ژاپن که ده ها کشته و 
مفقود و خس��ارات مادی فراوان بر جای گذاشت، با 
دولت و مردم ژاپن و خانواده های مصیبت زده ابراز 

همدردی کرد.  وزارت خارجه

سفیر چین به دیدار سخنگوی وزارت 
خارجه رفت

س��فیر چین در تهران ب��ا س��خنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اس��المی ایران دیدار و گفت وگو 
کرد. »چانگ هوا« س��فیر جمهوری خلق چین روز 
)دوش��نبه( در صفحه توئیترش با انتش��ار تصویری 
از دیدار با س��ید عباس موس��وی سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نوشت: »بسیار 
خوشحالم با جناب آقای موسوی سخنگوی محترم 
وزارت ام��ور خارجه ای��ران دیدار کن��م. با رعایت 

پروتکل بهداشتی ماسک زده ایم.« فارس

اخبار

 تعبیر سفیر ایران در مسکو از تمدید 
تحریم تسلیحاتی 
 »مرگ برجام «

سفیر جمهوری اس��المی ایران در روس��یه درباره 
تمدید تحریم تس��لیحاتی تهران از س��وی آمریکا 
هش��دار داد و گفت چنین اقدامی به معنای خاتمه 

برجام است.
 س��فیر جمه��وری اس��المی ایران در روس��یه روز 
دوش��نبه به آمریکا نس��بت به پیامده��ای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران هشدار داد.»کاظم جاللی« 
س��فیر  ایران  در روسیه در این زمینه گفت: »آنها 
]ایاالت متحده[ به تازگی جلس��ه ای را در ش��ورای 
امنیت سازمان ملل متحد برای ایجاد پیش نیازهای 
تمدید تحریم تس��لیحاتی علیه ایران برگزار کردند. 
اگ��ر ایاالت متح��ده این کار را انج��ام دهد، برجام 
احتماال  خواهد مرد.«رئیس شورای راهبردی روابط 
خارج��ی ایران نیز به تازگی گفت که تالش آمریکا 
برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران و اقدام س��ه 
کش��ور اروپایی در آژانس و رفتار مشکوک مدیرکل 
آژانس نه تنها بازدارنده جمهوری اس��المی نخواهد 
بود، بلکه به فروپاشی برجام می انجامد.»سید کمال 
خرازی« رئیس ش��ورای راهب��ردی روابط خارجی 
در اظهاراتی تاکید ک��رد: اروپایی ها باید بدانند که 
نتیج��ه سیاس��ت های غلط آن ها بی ش��ک موجب 
فروپاشی کامل برجام خواهد شد و اگر تا به حال به 
دلیل همسایگی با خاورمیانه و آثار امنیتی مستقیم 
فروپاشی برجام، در کالم از ادامه حیات نیمه جان 
برجام حمایت کرده اند، ادامه این وضعیت از سوی 
ایران قابل تحمل نیس��ت. این در حالی اس��ت که  
وزارت خارجه روس��یه نیز روز  شنبه در بیانیه ای 
خواستار رفع مشکالت موجود در برجام و پرهیز از 
گامهای غیرضروری ش��د. در بیانیه وزارت خارجه 
روس��یه در این زمینه آمده اس��ت: »موضع اساسی 
روس��یه این اس��ت که هرگونه ابهام��ی در اجرای 
برجام باید در کمیس��یون مش��ترک حل ش��ود. با 
این وجود، بهتر اس��ت این کار با پرهیز از اقدامات 

اضطراری انجام شود.«  اسپوتنیک

گزارش

گزارش

یادداشت

به طور طبیعی حادثه پنج ش��نبه گذشته در 
س��ایت هس��ته ای نطنز، صرف نظر از میزان 
خسارت محدود آن برای ایران، واجد »اهمیت 
راهبردی« اس��ت و بررس��ی عوام��ل وقوع و 
»اتخ��اذ تمهیدات ضروری« ب��رای جلوگیری 
از تک��رار رخداده��ای مش��ابه نی��ز از قاعده 

»تصمیمات راهبردی« پیروی می کند.
با گذشت بیش از سه روز از حادثه بامداد پنج 
ش��نبه 12 تیرماه در مجتمع هسته ای شهید 
احم��دی روش��ن )نطنز( که طی آن بخش��ی 
از س��وله در ح��ال تجهیز مربوط ب��ه مونتاژ 
س��انتریفیوژهای نس��ل جدید دچار خسارت 
ش��د، اخبار و گزارشهای مربوط به این رخداد 
همچنان در کانون توجه رس��انه های داخلی، 

منطقه ای و بین المللی است.
ص��رف نظ��ر از اهمیت ش��کلی ای��ن حادثه، 
موضوع��ی که باع��ث تداوم م��وج خبری این 
رخداد ش��ده، مرتبط بودن آن با »تاسیسات 

هسته ای« است.
اگرچه محل وقوع حادثه، فاصله قابل توجهی 
با بخشهای فعال در حوزه غنی سازی اورانیوم 
داش��ته و بر اساس اعالم مس��ئولین سازمان 
ان��رژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی 

اتمی، این حادثه با نشت اورانیوم همراه نبوده 
است، لیکن ش��کل گیری این رخداد در یک 
مجتمع هس��ته ای ب��ه تنهای��ی برای»ایجاد 
حساس��یت و جلب توجه جهانی« کفایت می 

کند.
متناس��ب با حساس��یتهای بین المللی ایجاد 
شده پیرامون این حادثه، گمانه زنیها در مورد 
دالیل وقوع آن نیز به عنوان اصلی ترین محور 
مورد س��ئوال از س��وی رس��انه های مختلف 

همچنان مطرح است.
از اولین ساعات وقوع این حادثه و حتی قبل از 
آن برخی منابع رسانه ای که عمدتا مرتبط با 
رژیم صهیونیستی بودند جریان خبری مربوط 
به دست داشتن اسراییل در این حادثه را آغاز 
کردند و گزاره های مختلفی چون حمله هوایی 
به این مجتمع از سوی جنگنده های اف-16 
و اف-35، انج��ام عملی��ات وی��ژه، خرابکاری 
صنعتی و... را با درون مایه »قدرتمند نمایی« 

رژیم صهیونیستی مطرح نمودند.
اگرچه رسانه های رژیم صهیونیستی و غربی 
از ابت��دای وقوع حادثه، فعالیت گس��ترده ای 
را برای پوش��ش خبری و تحلیلی این رخداد 
و مرتب��ط نم��ودن آن ب��ه ت��وان اطالعاتی و 

عملیاتی اس��راییل آغاز کردند لیکن مقامات 
رسمی این رژیم رویکرد کامال متفاوتی را در 

پیش گرفتند.
رژی��م  وزی��ر  نخس��ت  نتانیاه��و،  بنیامی��ن 
صهیونیس��تی از اظهارنظر شفاف در خصوص 
دخال��ت ای��ن رژی��م در حادثه س��ایت نطنز 
خ��ودداری کرد و صرفا به بیان گزاره کلی»ما 
نمی توانیم اظهارنظری روشن در این خصوص 

داشته باشیم«، اکتفا کرد.
بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز 

درگفتگو با رادیو ارتش گفت:»ایران با توانایی 
هسته ای همان چیزی است که ما نمی توانیم 
اجازه دهیم محقق ش��ود. ما جلوی ایران را از 

هر راهی که ضروری باشد می گیریم.«
گانت��س در ادامه و در پاس��خ به این س��وال 
که آیا اس��رائیل در یک س��ری از انفجار های 
اخیر در س��ایت و نیروگاه های هسته ای ایران 
دخالت داشته است یا خیر گفت: »ایران اتمی 
تهدیدی برای ماس��ت اما نبای��د این را به هر 

اتفاقی مرتبط کرد.«
گابی اشکنازی، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
نیز امروز در اظهاراتی مش��ابه و در واکنش به 
حادثه هفته گذشته در سایت هسته ای نطنز 
مدعی شد:» اسرائیل اقداماتی را برای متوقف 
کردن تهدیدات هسته ای ایران اتخاذ می کند؛ 
اما بهتر اس��ت اقدامات ای��ن رژیم علیه ایران 

ناگفته بماند.«
جمهوری اس��المی ایران ام��ا تاکنون در کنار 
اطالع رس��انی ش��فاف پیرامون ای��ن حادثه، 
ترجیح داده به دالیل امنیتی، بیان علت آن را 

به آینده موکول کند.
خبر این حادثه را بهروز کمالوندی سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی به فاصله چند ساعت پس 

از وق��وع ان اعالم کرد ام��ا اظهارنظر در مورد 
عل��ت حادثه به کیوان خس��روی س��خنگوی 
دبیرخانه ش��ورای عالی امنی��ت ملی که تنها 
پیرام��ون موضوعات خاص در ح��وزه امنیت 
مل��ی اعالم نظر می کند، واگذار ش��د که می 

تواند واجد»پیامهای متفاوتی« باشد.
خسروی بعداز ظهر روز جمعه و به فاصله یک 
روز پس از وق��وع این حادثه اعالم کرد: علت 
اصلی حادثه مشخص شده لیکن بدلیل برخی 
مالحظات امنیتی، دالیل آن در زمان مناسب 

اعالم خواهد شد.
به طور طبیعی حادثه پنج ش��نبه گذشته در 
س��ایت هس��ته ای نطنز، صرف نظر از میزان 
خس��ارت مح��دود آن ب��رای ای��ران، واجد» 
اهمیت راهبردی«است و بررسی عوامل وقوع 
و» اتخ��اذ تمهیدات ضروری« برای جلوگیری 
از تک��رار رخداده��ای مش��ابه نی��ز از قاعده 
»تصمیمات راهبردی«پیروی می کند. بدون 
ش��ک تصمیم ایران برای موکول کردن اعالم 
چیس��تی این رخداد به آینده را باید از نقطه 
نظر زمان م��ورد نیاز برای اتخ��اذ تصمیمات 

راهبردی مورد توجه و ارزیابی قرار داد.
 نور نیوز
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چرا اعالم دلیل »حادثه نطنز« به آینده موکول شد؟

سناریوهای مختلف حادثه نطنز در حال بررسی است
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت که 
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی در توضیح دالیل حادث��ه نطنز به اعضای 
کمیسیون بیان کرد؛سناریوهای مختلف در حال بررسی است که نتایج 
قطعی آن اعالم خواهد شد؛ همچنین گروه های کارشناسی از بخش های 

مختلف امنیتی و اطالعاتی همه جوانب را بررسی کرده اند.
 ابوالفض��ل عموی��ی در توضیح جلس��ه کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 

خارجی گفت: جلسه با حضور آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی برای ارائه 
گزارش��ی درباره روند فعالیت های هسته ای کشورمان برگزار شد و وی در جریان 

دیدگاه های اعضای کمیسیون قرار گرفت.
 وی افزود: در این جلس��ه آقای صالحی اش��اره ای به همکاری های ایران با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی داشت. ایسنا

دیپلماسی اقتصادی، سرخط اصلی وزارت امور خارجه باشد
نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس اعتقاد 
دارد دیپلماس��ی اقتص��ادی و تجاری باید در اولویت ها و س��رخط های 
اصلی وزارت امور خارجه قرار داشته باشد. عباس مقتدایی درباره اهمیت 
توسعه دیپلماس��ی اقتصادی از سوی کشورمان، گفت: به نظر می رسد 

فعالیت های گذش��ته وزارت امور خارجه در رابطه با دیپلماسی اقتصادی 
ناکافی بوده و باید اصالح ش��ود. نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای 

اسالمی با اشاره به اینکه سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران با شرایط نوین و 
تعامالت سیاسی-اقتصادی تناسب ندارند، اظهار کرد: در واقع عمدتا رویکردهای 
قدیمی در حوزه اقتصادی از س��وی س��فارتخانه ها مشاهده می شود؛ به عبارتی 
سیاست خارجی را پدیده ای مجزا از اقتصاد می دانند در حالی که امروه تعامالت 

کشورها بر اساس مسائل اقتصادی انجام می شود. خانه ملت

آمریکا در پی سیاسی کردن موضوع هسته ای ایران
نایب رئیس کمیس��یون امور داخلی کشور در مجلس، موضوع هسته ای 
ایران را پرونده ای فنی دانست و گفت: آمریکا تالش دارد با نگاه سیاسی-
امنیتی، این پرونده را به شورای امنیت ببرد. محمد حسن آصفری با تأکید 
بر اینکه بر همه دنیا محرز شده که ایران به دنبال جنگ افروزی و توسعه 

طلبی نیس��ت گفت: امروز ایران پرچم دار مبارزه با تروریس��م به خصوص 
داعش و تکفیری ها است و برای این کار نیز هزینه های بسیار به لحاظ انسانی، 

تجهیزاتی و مالی متحمل شده است. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در ادامه 
با بیان اینکه جمهوری اسالمی درباره موضوع هسته ای نیز نشان داد، به دنبال ساخت 
سالح هسته ای نبوده و به قوانین این حوزه و به خصوص به مفاد برجام پایبند بوده 
است، عنوان کرد: جمهوری اسالمی برای این موضوع نیز هزینه های بسیاری از جمله 

محدودیت های استفاده از اورانیوم غنی شده پرداخته است. خانه ملت

نظرسنجی های انتخاباتی در آمریکا هر از گاهی درباره پیش 
بینی نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری این کشور که میان 

دونالد ترامپ و جو بایدن است، آماری را منتشر می کنند.
ه��ر روز که به زم��ان برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا نزدیکتر می شویم، حساسیت آن دوچندان می شود، 
برخی س��عی دارند تا »جو بایدن« در این کارزار پیروز شود 
برخ��ی دیگر تالش می کنند بار دیگ��ر »دونالد ترامپ« دور 

دوم نیز رییس جمهور آمریکا شود.

اما واقعیت آن است که تفاوت زیادی میان این دو که از دو 
حزب جمهوریخواه و دموکرات هستند وجود ندارد؛ به ویژه 
در موضوعات سیاست خارجی یک وفاق و تعهد مستحکم و 

مشترک میان این دو حزب نهادینه شده است.
آمریکا با بحران روبرو است، بحرانی که باید هر گونه احتماالت 
را در نظر داشت. آیا می توان به ترامپ، ارتش آمریکا و دیگر 
عواملی که در این کشور وجود دارند و تصمیماتی می توانند 
بگیرند که فاجعه بار باش��د، اعتماد کرد؟! آمریکای کنونی با 
شرایطی که در آن حاکم گشته هیچ ثبات رفتار و عقالنی در 
آن دیده نمی ش��ود. کامال روشن است، ماندن دونالد ترامپ 
در ریاس��ت جمه��وری آمریکا، باعث فروپاش��ی زودتر نظام 
حاکم بر این کشور می شود. چه اتفاقی خوشایندتر از این که 
حاکمیت آمریکا فروبپاشد و در این میان هم مردم آمریکا از 

شّر وجود نظام لیبرال سرمایه داری نجات پیدا خواهند کرد 
و هم مردم دنیا نفس راحتی خواهند کشید.

ترامپ یک ترمیناتور است، او را باید به حال خود رها کرد و 
اج��ازه داد که هر چه در توان دارد برای نابودی رژیم حاکم 
در آمری��کا تالش کند. اکنون تنها ایران نیس��ت که از گزند 
سیاس��ت های تحریمی و تهدیدی آمری��کا و ترامپ در امان 
نیس��ت، بلکه همه دنیا از آمری��کا ضربه خورده و زیان دیده 
اند. روی کار آمدن فردی مانند »جو بایدن«، می تواند آمریکا 

را به شرایط پیشین بازگرداند.
بازگش��ت آمریکا به دوران گذشته، به مفهوم قدرت گرفتن 
دوباره رژیم آمریکا خواهد بود که سعی دارد تا با سیاست های 
خود بر دنیا حاکم ش��ود. »بایدن« اوض��اع داخلی آمریکا را 
سعی می کند سامان دهد و آن اقداماتی که ترامپ در طول 

یک دوره ریاست جمهوری انجام داده را اصالح خواهد کرد 
تا کش��ور به یک ثبات داخلی برسد. شاید در آینده نزدیک 
جمهوریخواهان که ترامپ عضوی از این حزب اس��ت، برای 
نجات رژیم آمریکا از »جو بایدن«، نامزد دموکرات ها حمایت 
کنند، که در صورت چنین سیاس��تی، ش��اید این نخستین 
بار باش��د که هر دو حزب بر روی یک ف��رد اتفاق نظر پیدا 
خواهند کرد که در س��ابقه سیاس��ی آمریکا بی نظیر است. 
ائتالف جمهوریخواه و دموکرات بر س��ر یک نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری، آن هم برای شکست نامزدی که یک دوره 
ریاست جمهوری را بر عهده داشته است، کم هزینه ترین راه 
ممکن برای آمریکایی ها خواهد بود. ش��اید از هم اکنون نیز 
دو حزب مهم آمریکا بر سر این مسئله گفت وگو هایی را آغاز 

کرده باشند تا به نتیجه برسند. میزان

مهمان بعدی کاخ سفید؛ 
ترامپ یا بایدن؟

دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: 
مسئوالن دستگاه دیپلماس��ی وعده دادند 
که ما ضمانت ه��ای الزم برای جلوگیری از 
عدم التزام طرف مقابل را در نظر گرفته ایم 
در حالی که امروز دچار بی عملی ش��ده اند. 
پرویز س��روری درب��اره اقدامات دس��تگاه 
دیپلماس��ی در مواجهه با تالش های غرب 
ب��رای تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران 

گفت: به نظر می رس��د که وزارت خارجه تمدید احتمالی 
تحریم ه��ا را کاماًل پذیرفته و به همین دلیل تحرک جدی 

در جهت پیگیری وعده های اروپا ندارد.
وی افزود: کش��ورهای مختلف که نظاره گر معادالت میان 
ایران و غرب هستند باید با یک دیپلماسی فعال در جریان 
موضوع قرار بگیرند و ما باید در قالب مسائل حقوقی، حق 
خ��ود را از س��ازمان های بین المللی مطالب��ه کنیم. عضو 
ش��ورای مرکزی جمعیت رهپویان تاکید کرد: آقایانی که 
برجام را نوش��تند وعده دادند که ما ضمانت های الزم برای 
جلوگی��ری از عدم التزام طرف مقابل را در نظر گرفته ایم، 
در حالی که وزارت خارجه در مقابل مس��ائل موجود دچار 

بی عملی ش��ده و اقدام متقابلی انجام نمی دهد. 
آی��ا مطالبی که پ��س از تصوی��ب برجام مطرح 
کردند درست نبود و یا دستگاه دیپلماسی دچار 

خستگی و رخوت شده است؟
س��روری با اش��اره به اینک��ه مردم از دس��تگاه 
دیپلماس��ی انتظار اقدام قاطعانه دارند، گفت: در 
حالی که آمریکایی ها دو س��ال پی��ش از برجام 
خارج ش��دند و امروز رهبری ی��ک بند از همان 
توافقنام��ه را علی��ه حقوق مردم ایران در دس��ت گرفته و 
اروپ��ا را با خ��ود همراه کرده اند، چ��را وزارت امور خارجه 
اقدامات حقوقی الزم برای مقابله با آنها را در دس��تور کار 
قرار نمی ده��د؟ وی تاکید کرد: به نظر می رس��د در حال 
حاضر دس��تور کار وزارت خارجه »گفتار درمانی داخلی« 
اس��ت که سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی این وظیفه را به 
دوش می کش��د و هر چن��د روز یکبار مطالب��ی را مطرح 
می کند و ماجرا تمام می ش��ود. این فعال سیاس��ی گفت: 
وزارت خارج��ه باید گزارش بدهد که تا امروز برای دفاع از 
حقوق مردم چه اقداماتی کرده و چه مواردی را در دستور 

کار دارد. مهر

سروری:

وزارت خارجه گفتار درمانی می کند
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اشاره 
به بررس��ی ابعاد مختلف حادثه سایت هسته ای 
نطنز گفت: س��وله آس��یب دیده مرک��ز مونتاژ 
بعضی از ماشین های غنی سازی ما طبق برجام 
بوده اس��ت. مجتبی ذوالنوری با اشاره به حادثه 
نطنز و نشس��ت روز یکشنبه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
درب��اره این اتف��اق، گفت: در برج��ام تحقیق و 

توس��عه برای جمهوری اس��المی مجاز دیده شده و کاری 
که در س��وله نطنز انجام می گرفته کامال در راستای برجام 
بوده اس��ت لذا هیچ تخلف و تخطی از برجام نش��ده است.  
نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: 
سوله آس��یب دیده نطنز مرکز مونتاژ بعضی از ماشین های 
غنی س��ازی ما بوده است.  گمانه های مختلفی در خصوص 
علل این حادثه وجود دارد که در دس��ت بررسی است البته 
گمانه های قوی تر و علت اصلی حادثه تقریبا روشن شده اما 
ب��ه لحاظ امنیتی نمی توانیم اعالم کنیم تا در زمان خودش 
تصمیم گیری ش��ود. وی افزود: ش��ورای عالی امنیت ملی 
هم اعالم کرده اس��ت که علل رخداد در س��ایت هسته ای 

نطنز را متوجه شدند اما در شرایط فعلی نمی 
توانن��د به لحاظ امنیتی بیان کنند. ذوالنوری 
با یادآوری نشس��ت کمیسیون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی با علی اکبر صالحی رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی، گفت:  موارد مرتبط با 
این حادثه در نشست کمیسیون بحث، طرح 
و بررس��ی شد. اعضای کمیسیون نیز سواالت 
خود با صراحت، دقت و قاطعیت مطرح کردند 
و رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی تمام آنها  را پاس��خ دادند. 
نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر ادامه 
بررس��ی ابعاد رخداد نطنز در کمیسیون، خاطرنشان کرد: 
موضوع مذکور در کمیس��یون امنیت ملی مجلس مختومه 

نیست و بررسی های بیشتر ادامه دارد.
 پیگیری ه��ا متن��وع خواهد ب��ود که دعوت از مس��ئوالن 

دستگاه های امنیتی در جلسات آتی یکی از موارد است.
ذوالنوری در ادامه یادآور ش��د: ما همچنین از آقای ظریف 
ب��رای حضور در نشس��ت هفت��ه آینده کمیس��یون دعوت 
خواهی��م کرد زی��را وزارت امور خارجه هم ب��ی ربط با این 

موضوعات نیست. خانه ملت

ذوالنوری: 

امکان اعالم علت رخداد نطنز به دالیل امنیتی وجود ندارد

ایران کماکان در صدر اولویت های سیاست خارجی عراق
نتای��ج یک نظر س��نجی در م��ورد اولویت های سیاس��ت 
خارجی عراق نش��ان م��ی دهد که از نظر ش��هروندان این 
کش��ور، جمهوری اس��المی ایران کماکان می بایس��ت در 

اولویت سیاست خارجی عراق باشد.
یافته های این نظر سنجی که از میان 400 شهروند عراقی 
از قومیت ها و مذاهب مختلف انجام گرفته نشانگر آن است 
که از نظر 36.26 درصد پاسخ دهندگان، ایران همچنان از 

بیشترین اهمیت در سیاست خارجی عراق برخوردار است. 
پ��س از ایران ایاالت متحده ب��ا 22.9 درصد،  اتحادیه اروپا 
با 16.42 درصد، کش��ورهای حاشیه خلیج فارس با 16.2 
درصد و ترکیه با 8.22 درصد در رتبه های بعد قرار دارند. 
ویژگی متمایز این نظر س��نجی نسبت به موارد مشابه که 
توسط مؤسس��ات تحقیقاتی و افکار س��نجی دیگر صورت 
گرفته اس��ت، دقت در س��اختار جمعیتی کشور عراق بوده 
اس��ت. 62 درصد پاس��خ دهندگان به این نظر س��نجی از 

ش��یعیان عراق در مناطق عمدتاً شیعه نشین، 26درصد از 
کردهای عراقی در مناطق ش��مالی ع��راق و 12 درصد نیز 
از میان اهل س��نت عرب در مناطق عمدتاً س��نی نش��ین 
ع��راق بوده اند. در این نظر س��نجی توجه ویژه ای به گروه 
های ِس��نی نیز صورت پذیرفته است.گفتنی است این نظر 
س��نجی توسط مؤسس��ه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر 
تهران با همکاری پژوهشگران عراقی در خرداد ماه )ژوئن(

سال جاری انجام گرفته است. تسنیم

   نتایج یک نظرسنجی از مردم عراق مشخص کرد

ایران کماکان در صدر اولویت های سیاست خارجی عراق


