
ارتقای روابط تهران-زاگرب 
س��فیر جمهوری اسالمی ایران در کرواسی با اشاره 
به ارتقای روابط سیاس��ی ته��ران - زاگرب به ویژه 
در دوران دولت تدبیر و امید، گفت: روابط سیاسی 
دو کشور به رغم فراز و فرودها در روابط اقتصادی، 
همواره مس��یر پایداری را پیموده اس��ت و طرفین 
نس��بت به اهمی��ت ف��راوان مناس��بات دوجانبه و 
ضرورت تقوی��ت بیش از پی��ش آن در حوزه های 
گوناگون واقف هستند.»پرویز اسماعیلی« در بلگراد 
با اش��اره به روابط دیپلماسی بین ایران و کرواسی 
گفت: جمهوری اسالمی ایران اولین کشور آسیایی 
و اولین کش��ور مس��لمان بود که استقالل کرواسی 
را به رس��میت شناخت و این موضوع همواره مورد 

قدردانی مقامات این کشور بوده است. ایرنا

دور جدید مناسبات ایران 
و آفریقای جنوبی 

مهدی آقاجعفری س��فیر جدید جمهوری اس��المی 
ایران در آفریقای جنوبی امروز رونوشت خود را تقدیم 
رئیس کل تش��ریفات کشوری آفریقای جنوبی کرد. 
»مهدی آقاجعفری« سفیر جدید جمهوری اسالمی 
ایران در آفریقای جنوبی براساس پروتکل تشریفات 
محل با خانم »لوسی« رئیس کل تشریفات کشوری 
آفریقای جنوبی مالقات و رونوش��ت استوارنامه خود 
را تقدیم کرد. وی در این باره نوش��ت: این نخستین 
مالق��ات حضوری رئیس کل تش��ریفات کش��وری 
آفریقای جنوبی با یک سفیر خارجی بعد از حدود ۶ 

ماه گذشته پس از شیوع کرونا است. فارس

اخبار گزارش

سرانجام پس از س��الها انکار سرانجام مدیران ارشد آژانس 
بر عدم اس��تقالل و تحت فش��ار بودن آژانس اذعان کردند 
که سندی بر حقانیت ایران مبنی بر بی اعتمادی بر آژانس 
است چنانکه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
ضمانت می دهیم نفوذی بر آژانس نیست ولی فشار هست. 
تا جایی که بتوانیم اجازه نمی دهیم این فش��ارها بر فعالیت 

ما تاثیر بگذارد.
جمهوری اس��المی ایران همواره بر لزوم اس��تقالل و عدم 
وابستگی آژانس تاکید داشته و اقدامات ضد ایرانی آن را نه 
فنی بلکه سیاس��ی داری و تحت فشا خارجی عنوان کرده 
اس��ت. در حالی غربی ها و مدیران آژان��س این حقیقت را 
ان��کار می کردند که س��رانجام آقای مدی��ر کل به این مهم 

اذعان کرد. 
علی اکب��ر صالحی رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی جمهوری 
اس��المی ایران و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دیروز پس از گفت وگو در محل سازمان انرژی 
اتمی در جمع خبرنگاران حاضر شده و به تشریح مذاکراتشان 
پرداختند.گروسی در این نشست بیان کرد: افتخار برایم این 
است که به ایران بازگشتم و آشنایی ما به خیلی وقت پیش 
برمی گردد.وی افزود: دوستی و روحیه مصالحه و همکاری 
بین ما همیش��ه برقرار بود. قرار بود پارس��ال به ایران سفر 
کنم به خاطر کرونا این امکان فراهم نش��د. گروسی گفت: 
دستورکار بسیار گسترده ای داریم  و بحث اصلی ما موضوع 

اس��تفاده صلح آمیز از انرژی هس��ته ای اس��ت. امروز صبح 
بحث ه��ای فش��رده ای داش��تیم. خوش��حالم اینجا حضور 
دارم. بحث ه��ای ما بعد از این نشس��ت ت��داوم می یابد.وی 
گفت: یکس��ری موضوعات بین ایران و آژانس است که باید 
حل و فصل شود. همکاری بین ایران و آژانس ادامه داشته 
و من گرایش سیاس��ی ندارم و قضاوت های آژانس براساس 
یافته های فنی است. یکسری موضوعات است که باید حل 
و فصل ش��ود. برخی موارد پیش می آید که نیاز به ش��فاف 

سازی دارد.
وی همچنین عنوان کرد: آژانس بر اس��اس امیال مدیرکل 
عمل نمی کند، بر اس��اس اسناد تصویب شده عمل می کند 
از جمله پادمان جامع و پروتکل الحاقی. آژانس در عمر ۷۰ 
س��اله اش س��عی کرده عملکردش بر مبنای فنی و حقوقی 
باش��د. ش��اید عده ای بخواهند از آژانس برای اهداف خود 
اس��تفاده کنند، اما کسانی که در آژانس هستند بی طرفانه 
کار می کنند. من در دوره مدیریتم اجازه نمی دهم کسانی 
از آژان��س برای اهداف خودش��ان اس��تفاده کنند.مدیرکل 
آژانس گفت: ضمان��ت می دهیم نفوذی بر آژانس نیس��ت، 
ولی فش��ار هست. تا جایی که بتوانیم اجازه نمی دهیم این 
فشارها بر فعالیت ما تاثیر بگذارد.وی همچنین عنوان کرد: 
آژانس براساس امیال مدیرکل عمل نمی کند براساس اسناد 
ثبت ش��ده اقدام می کند.رئیس سازمان انرژی اتمی پس از 
دیدار با گروسی، گفت وگوها بین دو طرف را سازنده خواند 

و گفت:  قرار شد آژانس حرفه ای و مستقل کار خود را پیش 
ببرد و ما هم در چارچوب تعهداتمان عمل کنیم و بیانیه ای 
قرار اس��ت صادر ش��ود که طرفین در حال کار بر روی آن 
هس��تند.صالحی در ابتدای این دیدار ضمن خوشامدگویی 
ب��ه گروس��ی و همراهانش عنوان کرد: آقای گروس��ی قبال 
به عنوان دس��تیار مدیرکل بارها به ایران س��فر کرده بود و 
آش��نایی ما به دوره ای برمی گردد که من نماینده ایران در 

آژانس بودم و ایشان هم نماینده آرژانتین در آژانس.
وی گفت: فصل نوینی با آمدن آقای گروسی تحت مدیریت 
ایشان از حیث همکاری بین ایران و آژانس با این سفر آغاز 
می ش��ود و همکاری های ما بیش از پیش گسترش خواهد 
یافت. امیدواریم نتیجه این س��فر مرضی الطرفین باشد به 
گون��ه ای که آژانس بر اس��اس اساس��نامه و هم جمهوری 
اس��المی براس��اس توافقنامه پادمان و پروتکل الحاقی هر 
دو متقاب��ال به وظایف م��ان به گونه ای عم��ل کنیم که در 

چارچوب مقررات الزم قرار بگیرد.
صالحی بیان کرد: صبحت های امروز بس��یار س��ازنده بود و 

قرار ش��د آژانس به صورت حرفه ای و مستقل کار خودش 
را پی��ش ببرد  و ما ه��م در چارچوب تعهدات��ی که داریم 
عمل کنیم.معاون رئی��س جمهور در ادامه تصریح کرد که 
تفاهمات خوبی بین دو طرف انجام ش��ده است و قرار شده 
بیانیه ای صادر شود و دو طرف بر روی آن کار می کنند. این 
دی��دار در حالی صورت گرفته که امریکا همچنان به دنبال 

فشار بر ایران و نقض برجام است. 
ه��وک نماینده ویژه آمری��کا در امور ای��ران در توجیه عدم 
عضویت واشنگتن در برجام تأکید کرد که واشنگتن از توافقی 
خارج ش��د که به لحاظ قانونی اجباری نب��وده و این توافق 
حتی امضا هم نداشته است بنابراین خروج آمریکا به عنوان 
عدم عضویتش نیس��ت. »برایان هوک« نماینده ویژه آمریکا 
در امور ای��ران در مصاحبه اختصاصی با »رادیو فردا« ضمن 
ابراز امیدواری برای بازگشت تمامی تحریم های سازمان ملل 
علیه ایران ظرف ۲۹ روز مدعی ش��د: »اتفاقات خوب زیادی 
رخ خواهد داد. تحریم های تسلیحاتی ایران تمدید می شود و 

ایران اجازه غنی سازی اورانیوم نخواهد داشت«.
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گروسی به نبود استقالل آژانس بین المللی انرژی اتمی اقرار کرد

اعتراف آقای مدیر به سیاسی کاری 

مشکالت افغانستان راه حل نظامی ندارد
مدیرکل آسیای غربی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد 
که مشکالت افغانستان راه حل نظامی ندارد و خروج مسئوالنه نیروهای 
خارج��ی از این کش��ور را گام ضروری به س��مت صلح در افغانس��تان 
برش��مرد. سید رسول موسوی  در نشس��ت ویدئو کنفرانسی قلب آسیا 

- روند اس��تانبول که با حضور مقامات ارشد کشورهای عضو این روند به 
ریاس��ت تاجیکستان برگزار شد، طی س��خنانی با اشاره به نشست قبلی که 

س��ال گذشته در استانبول برگزار ش��د، عنوان کرد: در این مدت تحوالت دلگرم 
کننده ای در افغانس��تان رخ داد که ثابت کرد راه حل های خوب برای مش��کالت 
بزرگ در دسترس هستند. در همین حال وی افزود: رهبران افغانستان توانستند 
روند انتخاب رئیس جمهور را به شیوه ای مناسب نهایی کنند و این موضوع نشان 

داد که اختالفات می تواند از طریق مذاکرات حل شود. فارس

روابط اسالم آباد - تهران رو به گسترش است 
نای��ب رئی��س مجلس ملی پاکس��تان با تاکید بر عزم این کش��ور برای 
تحکیم مناس��بات با جمهوری اسالمی ایران به ویژه در حوزه تجارت و 
مراودات مرزی گفت: ما ش��اهد رشد و پیش��رفت در روابط دوجانبه با 

تهران هستیم.
»قاسم خان سوری« در مصاحبه با شبکه خبری »سچ تی وی« پاکستان 

به تالش های دولت عمران خان نخست وزیر پاکستان برای تعمیق روابط با 
کش��ور همسایه ایران و نقش آفرینی برای تقویت وحدت جهان اسالم پرداخت.

وی تاکید کرد: پاکس��تان روابط رو به رش��دی با ایران دارد و ما شاهد بهبودی 
مناسبات میان دو کشور هستیم. الزم به ذکر است پاکستان طی سال های اخیر 
برای تنش زدایی در منطقه و بهبود تعامالت میان کشورهای اسالمی تالش کرد 

و عمران خان سفر مهمی نیز درهمین خصوص به ایران انجام داد. ایرنا

آمریکا عامل تعلیق الزامات برجامی ایران 
دیپلمات ارشد روسی ضمن اشاره به خطری که توسل آمریکا به مکانیسم 
ماشه برای شورای امنیت دارد، گفت واشنگتن هر کاری می توانست برای 
مجبور کردن ایران به تعلیق تعهدات هسته ای خود انجام داد. »میخائیل 
اولیانوف« نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی مستقر در وین، 

مجدداََ به انتقاد از تالش آمریکا برای فعال س��ازی مکانیس��م موس��وم به 
ماشه جهت بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی ایران 

پرداخت.اولیان��وف در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »بار دیگر ]می گویم[، تالش های 
آمریکا برای فعال سازی ]مکانیسم[ ماشه، می تواند به شورای امنیت آسیب بزند که 
ش��امل حوزه تحریم ها نیز می شود«. وی نوشت: »تحریم های سازمان ملل تا کنون 
در بعضی اوقات به صورت کامل اجرا نشده بود اما اعتبار آنها هم زیر سوال نرفته بود. 

]مکانیسم[ ماشه می تواند همه چیز را تغییر دهد. «. ایسنا

CDI/

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با وزیر خارجه انگلیس گفت که 
این رژیم از لندن انتظار دارد که به تحریم های آمریکا علیه ایران بپیوندد 

و راب نیز به حمایت از موضع ضد ایرانی صهیونیست ها پرداخت.
 »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی با »دومینیک راب« وزیر 
امور خارجه انگلیس دیدار و گفت وگو کرد.نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
در ای��ن دیدار خطاب به وزیر خارجه انگلیس گف��ت: »من انتظار دارم که 
انگلیس سیاس��ت خ��ود در قبال ای��ران را تغییر دهد. این کش��ور باید به 
تحریم های آمریکا بپیوندد تا مانع از دس��تیابی ایران به سالح های کشنده 
ش��ود.«دومینیک راب نی��ز در این دیدار گفت: »لن��دن بر ضرورت تجدید 
همکاری و گفت وگو میان فلسطین و اسرائیل تاکید دارد و این همکاری را 
تنها راه تحقق صلح عادالنه و دائمی برای هر دو ملت می داند.«وزیر خارجه 

انگلیس اضافه کرد: »لندن از تصمیم اسرائیل برای تعلیق الحاق بخش هایی 
از کران��ه باختری اس��تقبال می کند.«پیش از این وزی��ر خارجه انگلیس با 
»گابی اشکنازی« وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز دیدار داشت. اشکنازی 
در این دیدار به راب گفت:  »اس��رائیل از سیاست انگلیس درباره ممنوعیت 
تس��لیحاتی ایران ناامید شده اس��ت.« وی با تکرار اتهامات علیه جمهوری 
اس��المی ایران مدعی شد: »برخی اعضای شورای امنیت نه تنها به پیشبرد 
ه��دف آن که ارتقای صلح و امنیت جهان اس��ت، کمک��ی نمی کنند بلکه 
وقتی به ایران می رس��د، آنها امنیت جهان را تضعیف می کنند«. این مقام 
صهیونیست در ادامه ادعاهای خود افزود: »تروئیکای اروپایی باید درک کند 
که مخالفت قاطع با س��تیزه جویی ایران و نگرانی برای امنیت منطقه، فقط 
از طریق بیانیه ها ش��نیده نمی شود بلکه باید در عمل نیز دیده شود«. وزیر 
خارجه انگلیس در ادامه به اتهام زنی علیه محور مقاومت در منطقه پرداخته 
و با ادعای اینکه حزب اهلل تهدیدی برای امنیت لبنان است، ادعا کرد: »ایران 
به دلیل حمایت از گروه های مسلح، تهدیدی برای منطقه است«.اشکنازی 
نیز با تکرار اتهامات بی اس��اس و نخ نما ش��ده علیه جمهوری اسالمی ایران، 

مدعی شد که تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل باید تمدید شود.

همزم��ان با عملیاتی ش��دن ابت��کارات ایران و ونزوئال برای شکس��تن 
تحریم ها، رئیس جمه��ور ونزوئال ضمن قدردانی مجدد بابت کمک های 
ایران در حوزه انرژی، گفت که به دالیل امنیتی نمی تواند جزئیات ابعاد 

کامل همکاری های دو کشور را افشا کند.
 »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال مجدداََ بابت کمک های جمهوری 
اسالمی ایران برای مقابله با تحریم های همه جانبه آمریکا قدردانی کرد. به 
نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، مادورو در سخنرانی تلویزیونی با تشکر 
از کمک های ای��ران در حوزه انرژی به ونزوئال، گفت: »ما در حال کمک 
به یکدیگر هستیم. به نظرم تجربه ایران به ما کمک می کند که ظرفیت 

مدیریتی خود را تقویت کنیم و پروژه ها را توسعه دهیم«.
بر این اس��اس، وی با بی��ان اینکه ونزوئال اکنون با آمریکا و کش��ورهای 
غربی در جنگ قرار دارد، گفت نمی تواند جزئیات بیش��تری از تمام ابعاد 
کمک های ایران را به صورت کامل افشا کند زیرا باید آنها را محرمانه نگاه 
دارند.م��ادورو در ادامه مجدداََ به اظهار نظر درباره ادعاهای رئیس جمهور 
کلمبیا مبنی بر تالش دولت ونزوئال برای خرید موشک از ایران پرداخته 
و تصریح کرد این ایده خوبی اس��ت که پیشتر به آن فکر نکرده بود ولی 
اکنون اگر امکان داشته باشد، از ایران موشک هایی را خریداری می کند. 
وی پیشتر نیز خرید موشک از ایران را ایده خوبی دانسته و از وزیر دفاع 
خود خواس��ت تا در این باره با ایران گفت وگو کند. پیش از این، سفارت 
جمهوری اس��المی ایران در ونزوئال از نهایی شدن توافقنامه های تجاری 
با این کشور واقع در آمریکای التین خبر داده بود. هفته قبل نیز مراسم 
گرامیداش��ت هفتادمین س��الگرد برقراری روابط میان ایران و ونزوئال با 
حضور مقامات ارش��د این کشور و سفیر کش��ورمان در کاراکاس برگزار 
ش��د. همچنین عضو مجلس ملی مؤسس��ان ونزوئال با بیان اینکه ایران 
دارای تجربیات غنی در زمینه راهبردهای مقابله با امپریالیس��م اس��ت، 
اعالم کرد: در کنار روابط س��ازنده  با ایران در حوزه صنعت نفت و تامین 
تجهیزات موردنیاز پاالیشگاهی و... ، می توانیم پیشرفت های بسیاری در 
زمینه همکاری دفاعی-نظامی نیز با این کش��ور داش��تم باشیم.»داوید 
پاراویسینی« عضو مجلس ملی موسسان ونزوئال در مصاحبه با خبرگزاری 
روس��ی اسپوتنیک اعالم کرد: کش��ورش برای پیشبرد روابط و همکاری 
های حوزه دفاعی-نظامی با ایران آزاد است؛ همانطور که قبال نیز در سایر 

امور با این کش��ور اتحاد داشته است.عضو مجلس موسسان و از اعضای 
کمیسیون نفت، گاز، انرژی و آب مجلس موسسان ونزوئال عنوان کرد: اگر 
ونزوئال زمانی در این زمینه نیاز به کمک پیدا کند، برادران ایرانی کمک 

های اقتصادی و نظامی الزم را به ما خواهند داد.
پیش از این »نیکالس مادورو« رییس جمهور ونزوئال، در ۲۲ اوت )اول 
ش��هریور( اعالم کرده بود: به دلیل اینکه کشورش هیچ منع تسلیحاتی 
در زمینه دفاع از خود ندارد، امکان خرید تسلیحاتی موشکی از ایران را 
مورد بررسی قرار خواهد داد.مادورو این سخنان را در پاسخ به اتهامات 
»ای��وان دوکه« همتای کلمبیایی خود که گفت��ه بود دولت ونزوئال در 

حال مذاکره با ایران برای خرید موشک است، اظهار کرده بود.
دول��ت ونزوئ��ال از ای��ن ادعای دوکه که س��ه روز پس از دی��دار وی با 
»راب��رت او برایان« مش��اور امنی��ت ملی آمریکا بیان ش��ده بود، انتقاد 
ک��رد. به عقیده پاراویس��ینی دلیل اصلی ابراز چنی��ن ادعایی این بود: 
چون ونزوئ��ال تصمیم گرفته بود نیازهای مربوط به حوزه فناوری خود 
را ک��ه ت��ا آن زمان، یعنی ۱۵ س��ال پیش، به می��زان ۹/۹۹ درصد به 
دول��ت آمریکا وابس��ته بود با تغییر رویکرد، از کش��ورهای دیگر تامین 
کند و این نمایانگر اقتدار »هوگو چاوز« رییس جمهور وقت ونزوئال در 
زمان خودش بود که منجر به اس��تحکام قدرت نظامی امروز این کشور 
بولیواری شده اس��ت. نماینده مجلس ونزوئال افزود: آمریکا و کلمبیا با 
متهم کردن ونزوئال به خرید س��الح از ایران به دنبال دس��تاویزی برای 
اقدام نظامی علیه این کشور بولیواری هستند. در همین راستا، مادورو 
به »والدیمیر پادرینو لوپز« وزیر دفاع ونزوئال دستور داد تا ارزیابی کند 
ایران چه موش��ک های کوتاه برد، میان ب��رد و بلندبردی برای تقویت 

قدرت دفاعی هوایی و زمینی ونزوئال در اختیار دارد.
در ح��ال حاض��ر، کاراکاس و تهران از روابط همکاری مس��تحکمی در 
زمین��ه های انرژی، اقتصادی، نظامی، کش��اورزی، فناوری و س��المت 
برخوردان��د. ایران پیش از ای��ن پنج فروند کش��تی نفتکش با نام های 
»فورچون«، »فارس��ت«، »فاکسون«، »پتونیا« و »کالول« را که حامل 
س��وخت بود، به ونزوئال تحویل داد. حرک��ت موفقیت آمیز نفتکش های 
حامل نفت ایران به س��وی ونزوئال در حالی انجام ش��د که تهدیدهای 

آمریکا علیه این اقدام بی اثر ماند.
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