جنکینز :ایران تهدیدی برای آمریکا نیست
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از بلژیک و ترکیه

آمریکا را بیشتر بشناسیم
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در دیدار با رئیس

کل دادگستری فارس:

میزان رضایتمندی مردم در انتصاب
و جابهجایی مدیران شهرداری
تأثیر میگذارد
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در جنگ اراده ها آمريکا عقب نشيني خواهد کرد
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اسالمی در تبیین علل مذاکره نکردن با آمریکا

فرمودند :جنگی به وقوع نمیپیوندد و گزینه قطعی ملت ایران مقاومت است.

به گزارش گروه سیاســی خبرگزاری فارس ،حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبر معظم

نامزدهای انتخابات
مجلس تا  16خرداد از
سمت خود
استعفاء دهند

انجام بگیرد .نه ما دنبال جنگ هستیم ،نه آنها؛ که میدانند که به نفعشان نیست .این

برخورد ،برخورد ارادهها اســت و ارادهی ما قویتر است ،چون عالوه بر ارادهی خود،

توکل به خدا را هم داریم.

انقالب اســامی عصر دیروز (سهشــنبه) ،در دیدار با کارگزاران نظام در تبیین علل

حضرت آیت اهلل خامنــهای فرمودند :بعضی در داخل میگویند مذاکره چه عیبی دارد؟

ایران مقاومت مقابل آمریکا اســت و در این رویارویی ،آمریکا وادار به عقبنشــینی

آمریکا یک ســم مضاعف اســت :.مذاکره یعنی معامله و داد و ستد اما آنچه در نظر

مذاکــره نکردن با آمریکا فرمودند :جنگی به وقوع نمــیپیوندد و گزینه قطعی ملت

خواهد شد .ایشان بیان داشتند :این رویارویی ،نظامی نیست؛ چون بنا نیست جنگی

سالح دفاعی شما که چرا موشــکی با فالن برد میسازید؛ این برد را کم کنید که اگر
شما را زدیم نتوانید پایگاه ما را بزنید و جواب بدهید! خب معلوم است که هیچ ایرانی

غیرتمند و باشعوری دربارهی نقاط قوت خود معامله نمیکند.

یا مث ً
ال میگویند دربارهی عمق راهبردیتــان در منطقه صحبت کنیم؛ یعنی این را از

مذاکره سم اســت ،تا وقتی آمریکا این است که االن هست  ،مذاکره با دولت کنونی

دست بدهید.رهبر معظم انقالب بیان داشتند :پس اصل مذاکره غلط است ،حتی با آدم

آمریکاست ،نقاط قوت ماست .ایشــان تاکید کردند :میگویند مذاکره کنیم دربارهی

در عقالی ما هم دنبال مذاکره نیست.

حســابی .اینها که آدم حسابی هم نیستند و به هیچ چیز پایبند نیستند .البته هیچکس
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متعاقب عملیات بزرگ یمنیها صورت گرفت؛

اذعان عربستان به هدف قرار
گرفتن تأسیسات نفتی این کشور
***

کارخانجات مخابراتی
ایران از کما
خارج میشود

یک کارشناس روس:

سازمانهای اطالعات اسرائیل
یا عربستان پشت حادثه الفجیره
امارات هستند
***
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رونمایی از سامانه جامع
اینترنتی برنامهریزی
درسی دانشآموزان
در فارس

تخت روانچی:

تحت فشار گفتوگو نمیکنیم
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مشموالن غایت
منتظر تمدید قانون
جریمه نباشند
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بزرگداشت حکیم سخن فردوسی در مجتمع احسان
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شکر  3400تومانی بدون محدودیت
در حال عرضه است
10

جنکینز :ایران تهدیدی برای آمریکا نیست
ایرنا :دیپلمات اســبق انگلیــس درحالی خروج
بی مســئوالنه آمریکا از برجام را نوعی باج گیری
توصیف کرد که از نگاه او انتخاب ایران برای توقف
فروش اورانیوم غنیســازی شــده و آب سنگین
اقدامی هوشمندانه و دقیق است.
'پیتر جنکینز' که در ســالهای  2001تا 2006
نمایندگی انگلیس در آژانس بینالمللی انرژی اتمی
را بر عهده داشــت روز سهشــنبه در گفتو گو با
خبرنگار ایرنا گفت :به نظر من دو تعهدی که توسط
آقای روحانی ذکر شدند ،بهخوبی و با دقت انتخاب
شدهاند .حداقل به این دلیل که چندین هفته یا چند
ماه ممکن است طول بکشد که بازرسها بتوانند آن
را تائید کــرده و بگویند ایران حدود  300کیلوگرم
اورانیوم غنیشــده با درصد پایین یا مقدار بیش از
میزان توافق شده آبسنگین در اختیار دارد.
ً
وی با بیان اینکه ایران بــا این تصمیم یقینا از
برجام خارج نشــده افزود :ایران تعهدات زیادی در
برجام دارد و این دو موضوع غیر حساس را انتخاب
کــرده که تازه آنهم زمان زیادی الزم اســت که
بشود تائید کرد آیا همکاری کرده یا نه.
جنکینز در خصوص نظرش در   باره واکنش سایر
امضاکنندگان برجام به تصمیم ایران ،پاسخ روسیه
را پسندیدهتر از پاسخ ســه قدرت اروپایی ارزیابی
کرد .وی گفت' :به نظر من روسها بهترین واکنش
را نشان دادند'.
وی اظهار داشت در یادداشت روسیه سعی شده
که وضع ایران درک شــود و از اینکه نهایت ًا مجبور
به این کارشده ابراز تأسف شده است .به گفته وی
همچنین در خاتمه یادداشت روسیه از ایران خواسته
شده رفتار بسیار محتاطانهای در پیش بگیرد.
این دیپلمات اسبق انگلیســی در ادامه تصریح
کرد' :اما از اظهارنظر اروپاییها خوشم نیامد '.وی
از زبان نامناســب بیانیه اروپا که در آن ایران را به
«باج خواهی» متهم کرده ،انتقاد و تأکید کرد طرفی
که در حال باجخواهی از بقیه طرفها بوده و امکان
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ادامه حیات برجام را از آن گرفته ،آمریکاست.
وی در پاســخ این پرسش که با توجه به مهلت
 60روزه اعالم شــده توسط ایران ،پاسخ اروپاییها
را چگونه پیشبینــی میکند؛ گفت :به نظر من در
این فاصله ،بســیار برای اروپاییها سخت است که
بتوانند الیــه دوم و فرامرزی تحریمهای آمریکا را
نادیده بگیرند.
ایــن دیپلمات اســبق انگلیســی با یــادآوری
جریمههــای ســنگین و گاه چند میلیــارد دالری
آمریکا علیه شرکتها یا بانکهای معاملهکننده با

ایران خاطرنشان کرد :اروپا به دلیل قوانین تجارت
آزاد در موقعیتی نیســت که بتواند به شرکتهای
خصوصی فشــار بیاورد که با ایران معامله کنند .به
گفته وی در این کشــمکش ،شرکتهای اروپایی
نفع خود را در دوری گزیــدن از خطر جریمههای
آمریکا میبینند.
جنکینز در زمینهٔ احتمال برپایی جلســه شورای
امنیت در این زمینه و موضع اروپاییها برای فشار
بــه آمریکا گفت :اروپاییها تــا بهحال از یک کار
طفره رفتهاند و آنهم تهدید بهتالفی کردن است؛
یعنی اینکه بگویند اگر شــما (آمریکا) ما را جریمه
کنید ما هم راهی برای جریمه کردن شــرکتها و

حتی دولت آمریکا پیدا خواهیم کرد'.
وی بــا بیان اینکه باور نــدارد این تهدید برای
تغییر رفتار کافی باشــد اظهار داشت که اروپاییها
بهشدت از چنین انتخابی طفره رفتهاند.
این دیپلمات اســبق انگلیسی در مورد اعزام ناو
هواپیمابر آمریکا به خلیجفارس اظهار داشــت که
از دید وی ،اینیک اقــدام روتین بوده اما از طرف
دولت ترامپ بهعنوان یک حرکت خارقالعاده برای
اعمال فشار بر ایران نمایش داده شد.
وی با ابــراز نگرانی از اینکه همیشــه احتمال
یک حادثــه در خلیجفارس وجود دارد گفت :چنین
حوادثی احتما ًال باعث میشود آمریکاییها ایران را
متهم کرده و بهانهای برای حمله به آن کشــور به
دســت بیاورند .اما به نظر من اینگونه مسائل باید
در شورای امنیت مطرحشده و این شورا بهصراحت
به آمریکا بگوید که مایل به اســتفاده از زور علیه
ایران نیست.
جنکینــز در همین حال تصریــح کرد :ایران نه
تهدیــدی برای آمریکاســت و نه خطــری برای
متحدین آن محسوب میشود که بشود با آن حمله
نظامی را توجیه کرد.
او در پاســخ به ســؤالی در   باره اراده طرفهای
باقیمانــده در برجــام برای فشــار بــه آمریکا و
وادار کردن آن به اجرای تعهداتش گفت' :هنوز نه
و خیلی اسباب تأسف است .هنوز هیچ محکومیتی
(علیه آمریکا) برای نقض قطعنامه  2231شــورای
امنیت صادر نشده است'.
این دیپلمات اسبق انگلیسی ادامه داد' :من چند
روز پیش با یک دیپلمــات اروپایی این موضوع را
مطرح کردم .او به من گفــت که ما هنوز مطمئن
نیســتیم که آمریکا واقعــ ًا قطعنامه  2231را نقض
کرده باشد.
جنکینز با اشــاره به تفاوت فنی نقض با تخطی
گفت :شاید آمریکا قطعنامه را نقض نکرده باشد اما
حتم ًا از آن تخطی کرده است.

شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد تأمین و سرو غذای پرسنل
بــه مقــدار میانگیــن روزانــه  180پــرس را از طریــق مناقصــه
به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .از این رو پیمانکاران محترم
می تواننــد از طریــق مراجعــه بــه ســایت اینترنتی www.ikfars.com
قســمت مناقصه ها و دانلود اســناد مناقصه یا مراجعه حضوری در ســاعات
اداری به آدرس :شــیراز -کیلومتر  4بلوار والیت -کارخانه ایران خودرو
فارس -واحد بازرگانی ،اسناد مناقصه را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را
حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ  98/03/02تسلیم نمایند.
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