
رایزنی ضد ایرانی پامپئو با وزیر خارجه آلمان
وزی��ر خارجه آمریکا از فرص��ت حضور در کنفرانس 
برلین درب��اره لیبی برای رایزنی ه��ای ضد ایرانی با 
مقام ه��ای مختلف ش��رکت کننده در این نشس��ت 
اس��تفاده کرده و در یکی از ای��ن دیدارها با همتای 
آلمانی خود درباره ضرورت مقابله با اقدامات تهاجمی 
و ثبات زدای ایران در خاورمیانه صحبت کرده است.

پامپئو و ماس ضمن اعالم تعهد آمریکا و آلمان برای 
ادامه حمای��ت از حاکمیت لیبی، درباره تالش های 
بین الملل��ی در خصوص حمایت از آتش بس در این 
کش��ور، پایان دادن مداخله خارج��ی و حمایت از 

روند سیاسی در لیبی رایزنی کردند.  مهر

 ادامه پرواز هواپیماهای کشورهای 
خلیج فارس در آسمان ایران 

خبرگ��زاری رویت��رز گ��زارش ک��رد ک��ه خطوط 
هواپیمایی قطر و امارات و چند ش��رکت هواپیمایی 
حاش��یه خلیج فارس همچنان از آس��مان عراق و 

ایران برای پروازهای خود استفاده می کنند.
رویترز مدعی شد که برخی شرکت های هواپیمایی 
حاش��یه خلیج فارس نیز به دنب��ال حوادث اخیر در 
منطقه، مسیر پروازهای خود را تغییر داده اند که به 
اذعان این ش��رکت ها تغییر مس��یر آن ها باعث وارد 
آمدن خس��ارت هایی برای آن ها ش��ده است. برخی 
ش��رکت های هواپیمایی در منطقه همچون شرکت 
هواپیمایی الخلیج بحرین مس��یر پروازهای خود به 
اروپا را تغییر داده و به جای استفاده از آسمان عراق 
از آسمان عربستان سعودی و مصر استفاده می کند 
که مس��یر پروازی آن را طوالنی تر و مصرف سوخت 
آن را بیشتر کرده است. رویترز همچنین در گزارش 
خود آورده اس��ت که برخی شرکت های هواپیمایی 
بین المللی از جمله ش��رکت لوفت هانزا، ایر فرانس و 
خطوط هواپیمایی سنگاپور مسیر پروازهای خود از 
آسمان ایران و عراق را تغییر داده اند. صداوسیما 

اخبار

سردار قاآنی سیاست های سردار سلیمانی 
را با انرژی بیشتر پیگیری می کند

فرمانده جدید سپاه قدس توجه رسانه های خارجی 
را ب��ه خ��ود جلب ک��رده و هرک��دام از آنها تالش 
دارند تا ش��ناخت بیش��تری از ویژگی و روحیات او 
پیدا کنند. در جدیدترین مورد وب س��ایت ش��بکه 
تلویزیونی الجزیره نوشت: اس��ماعیل قانی احتماالً 
سیاست های سلف خود را با انرژی و بی کم وکاست 

بیشتر پیگیری خواهد کرد.
الجزیره با اش��اره به انتخاب سردار اسماعیل قاآنی 
به عنوان فرمانده جدید نیروی قدس سپاه تنها چند 
س��اعت پس از ترور س��ردار قاسم سلیمانی نوشت: 
»انتخاب اس��ماعیل قاآنی در اوج تنش میان تهران 
و واشنگتن با هدف اطمینان از انتقال سریع و آرام 

در رهبری یک واحد استراتژیک صورت گرفت.
س��عید گلکار استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در 
آمریکا به الجزیره گفته برای آیت اهلل خامنه ای مهم 
ب��ود که فرمان��ده جدید نیروی قدس به او و س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی وفادار و متعهد است و 
»از نیروی قدس ش��ناخت داشته و توانایی مدیریت 
این نیروها و نائبان ایران را داش��ته باشد. الجزیره در 
ادامه با بررسی سابقه و گذشته سردار قاآنی در زمان 
جنگ تحمیلی و پس از آن نوش��ت: با یک تقس��یم 
کار مش��خص س��لیمانی و قاآنی نقش راهبردی در 

گسترش نفوذ ایران در کشورهای همسایه داشتند.
علی الفونه که الجزیره از او به عنوان کارشناس مسائل 
سپاه پاسداران نام برده و درمؤسسه دولت های عرب 
به عنوان کارشناس ارشد مشغول به کار است، گفت: 
»در حال��ی که س��لیمانی یک نم��اد ملی و رهبری 
کاریزماتیک بود که جمعیت را پشت سر خود بسیج 
می کرد... قاآنی در سایه مدام به نیازهای سازمانی و 

اداری نیروی قدس رسیدگی می کرد.
میثم بهاروش تحلیلگر مس��ائل سیاسی از سوئد به 
الجزی��ره گفت: انتظار می رود همان سیاس��ت های 
قبلی اما احتماالً با انرژی بیش��تر و بی کم و کاست 
ادامه یابد؛ بویژه اینکه به نظر می رسد فشار حداکثری 
آمریکا هم اکنون ش��امل حذف فرماندهان اس��ت. 
ای��ن تحلیلگر در ادامه گفت��ه هرچند عملیات های 
نیروی قدس عمدتاً با کش��ورهای همسایه ایران در 
خاورمیانه و آس��یا ارتباط دارد؛ اما تحت ریاس��ت 
قاآنی ممکن اس��ت فعالیت های نیروی قدس فراتر 

از این مناطق گسترش یابد.
افشون اس��توار اس��تادیار مس��ائل امنیت ملی در 
دانش��گاه نیروی دریایی آمریکا با اشاره به شناخت 
گس��ترده قاآن��ی از افغانس��تان به الجزی��ره گفت: 
همچنی��ن احتمال دارد اقدام��ات نیروی قدس در 

افغانستان بیشتر برجسته شود.  فارس

از نگاه دیگران 

حمایت رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه از برجام
رئیس گروه دوس��تی پارلمانی ایران و فرانس��ه در مجلس ملی این کشور از 

برجام حمایت کرد.
خان��م آن ژنوته در پیام توییتری گفت وگوهای اخیر انجام ش��ده بین بهرام 
قاسمی سفیر ایران در فرانسه و تعدادی از نمایندگان و سناتورهای فرانسوی 

را ش��ایان توجه توصیف و از سفیر ایران به خاطر حضور در این نشست تشکر 
کرد. این نشس��ت چند روز قبل در محل کمیسیون سیاست خارجی سنای فرانسه 
ب��ه منظور تبادل نظر درباره تحوالت کنونی بین المللی و منطقه ای و مس��ائل ایران 
به مدت دو س��اعت برگزار ش��ده بود.  خانم ژنوته در این پیام نوشته است: با وجود 
همه موانع، ش��ما می توانید برای دفاع از برجام روی نمایندگان حزب جمهوری در 
حرکت و بسیاری دیگر از نمایندگان حساب کنید. بدانید که می توانیم امروز روابط 

بلندمدتی را بین فرانسه و ایران مجددا بنا کنیم.  صداوسیما 

اروپا تعهدات برجامی خود را با فشار آمریکا کاهش داد
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با انتقاد از بهانه سه کشور اروپایی 
برای آغاز مکانیس��م ح��ل اختالف، گفت ای��ن اروپا بود ک��ه ابتدا تعهدات 

اقتصادی ذیل برجام را با فشار آمریکا کاهش داد.
میخائیل اولیانوف نوشت: تروئیکای اروپایی مکانیسم حل اختالف را به دلیل 

کاهش تعهدات برجامی ایران کلید زدند. آنها فراموش کردند که این تروئیکای 
اروپای��ی بود که ابتدا تعهدات اقتصادی اش را زیر فش��ار آمری��کا کاهش داد. وی با 
درخواس��ت از طرف های مختلف جهت کاهش تنش ها افزود: اکنون زمان مناس��بی 

برای دو طرف است که درباره گام های متقابل جهت کاهش نگرانی ها فکر کنند.
کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس هفته قبل در اقدامی که آن را تالش برای حفظ 
برجام خواندند، با انتش��ار بیانیه ای،  س��از و کار حل اختالف در چارچوب برجام را 

فعال کردند.  فارس 

ایران جعبه سیاه بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ را تحویل دهد
وزیر خارجه اوکراین خبرنگاران اعالم کرد، این کشور از تهران می خواهد که 

جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ را به کی یف تحویل دهد.
وادیم پریس��تایکو با اش��اره ب��ه حضور و س��فر محمد اس��المی وزیر راه و 
شهرسازی جمهوری اس��المی ایران به اوکراین گفت: اوکراین به وزیر راه و 

شهرس��ازی ایران این پیغام را می دهد که بازگرداندن جعبه سیاه )به کی یف( 
نشان خواهد داد ایران خواستار یک تحقیق بی طرفانه درباره سقوط )هواپیما( است. 
ما امیدواریم که بتوانیم از بحث های سیاس��ی فراتر برویم و درباره مش��کالت عملی 

صحبت کنیم. یکی از این مشکالت، به طور خاص برگرداندن جعبه سیاه است.
این مق��ام اوکراینی افزود: آنها )مقام های ایرانی( در ابتدا گفتند که )جعبه س��یاه( 
را تحویل خواهند داد س��پس همان ش��خصی که این حرف را زد اعالم کرد که آنها 

)جعبه سیاه( را تحویل نخواهند داد.  تسنیم 

رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا: 
پاسخ موشکی ایران به آمریکا بازدارنده بود

هش��ام جابر تحلیلگر مس��ایل نظامی و راهبردی منطقه گفت: ایران به دور از هیجان 
پایگاه عین االس��د را بمباران کرد و این حمله نش��ان داد موشک های بالستیک ایران 
به دقت به اهداف اصابت کردند و آمریکا س��یلی محکم خورد و این امر پیامی مبنی 

بر توان بازدارندگی بود.
هش��ام جابر درباره واکنش ایران به اقدام تروریس��تی آمریکا در به ش��هادت رساندن 
چهره های مقاومت بخصوص سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: پاسخ 
ایران س��ریع و به دور از شتابزدگی و کامال بررس��ی شده بود؛ دقتی که بر اساس آن 
اهداف آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت و نکته اصلی در پاس��خ ایران این اس��ت که 
از زمان جنگ جهانی دوم اولین بار اس��ت که نیروهای آمریکایی از س��وی یک کشور 
هدف قرار گرفته و این که ایران است اعالم می کند، پایگاه آمریکایی را بمباران کرده 
نش��انه بسیار مهمی اس��ت. وی افزود: در مورد هدف قرار دادن نظامیان، می دانیم که 
ایران به دنبال کش��تن نظامیان آمریکایی نبود زی��را هم ایران و هم آمریکا می دانند، 
چنین اقدامی واکنش آمریکا را به دنبال دارد چرا که اعزام صدها جسد آمریکایی در 
تابوت چیزی اس��ت که نه ترامپ و نه کس��ی جز او نمی تواند بر اساس تهدیداتی که 
علیه ایران داش��ته است، به آن پاس��خ ندهد. نکته دیگر اینکه ایران در برابر حمله به 
خاک خود سکوت نخواهد کرد و این چیزی است که آمریکا، روسیه و تمام کشورهای 
مرتبط با تحوالت خاورمیانه آن را می دانند، بلکه چه بس��ا ایران در واکنش به تجاوز 
آمریکا پایگاههای نظامی آن در خلیج فارس را هدف قرار دهد و به این ترتیب جنگ 
منطقه ای ش��عله ور می ش��ود. جابر ادامه داد:  ایران با زیرکی تمام و در اقدامی کامال 
دقیق، پایگاه عین االس��د را بمباران کرد؛ این حمله نش��ان داد موشک های بالستیک 

ایران به دقت به اهداف مورد نظر اصابت می کند.  تسنیم 

گزارش

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اعالم اینکه ایران ابتکارات 
جدی��دی از دل برج��ام ب��ه اروپایی ه��ا ارائ��ه داده، گفت: 
مذاکره ای با آمریکا نداریم و دنبال جنگ نیس��تیم، ولی در 

برابر هر شیطنت آماده ایم جانانه دفاع کنیم.
س��ید عباس موس��وی درباره اینکه برجام یکطرفه از سوی 
ایران در حال اجراست و اروپا هم اقدام مثبتی انجام نداده 
تصمیم اروپا برای راه اندازی مکانیس��م ماشه چه واکنشی 
را از س��وی ایران در پی دارد و آیا واکنش به زودی خواهد 
بود؟ به سیاس��ت روز گفت: ما در برجام هستیم و تعهدات 
خود را براساس اقداماتی که طرف های مقابل انجام دادند، 
متوازن کردیم، اینکه ما یک طرفه در حال انجام هس��تیم، 
عبارت صحیحی نیست. ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، 
اعالم ک��رد برای اینکه بین حقوق و تکالیفش توازن برقرار 
کند، موادی که حقش اس��ت را اجرا خواهد کرد که نتیجه 
آن کاه��ش تعه��دات برجامی ما بود و آخری��ن گام آن را 

برداشتیم.
این دیپلمات ارش��د کش��ورمان خاطرنش��ان کرد: ادعای 
اروپایی ه��ا قابل قبول نیس��ت، چون ای��ران از ۲۱ ماه قبل 
مکانیس��م حل و فصل اختالف در برجام را بر اس��اس بند 
۳۶ فعال کرد و اقدامات اخیر اروپایی ها فاقد ارزش و اعتبار 
حقوقی اس��ت؛ البته خودشان معتقد نیستند که مکانیسم 
ماشه را فعال کردند، ولی اعالم اینکه به این سمت می روند 
و اعالم اینکه مکانیس��م حل و فص��ل را فعال کردند، برای 
ما غیر قابل قبول اس��ت و استدالالت فنی و حقوقی زیادی 
داش��تیم که به آنها اعالم کردیم و باید صبر کنیم روند به 

چه سمت می رود.
سخنگوی وزارت خارچه کشورمان در حالی معتقد است که 
اینکه ما یک طرفه در حال انجام تعهدات برجام هس��تیم، 
عبارت صحیحی نیست؛ که باید بگوییم وقتی در برابر اجرا 
نشدن هیچ کدام از تعهدات اروپایی ها در توافق هسته ای ما 
هنوز در برجام ماندیم و تنها به کاهش تعهداتمان بس��نده 
کردیم پس به کار بردن عبارت صحیحی نیس��ت؛ درس��ت 
نیس��ت؛ اقدام متوازن زمانی معنا پیدا میک ند که شما در 
براب��ر بی تعهدی اقدام متقابل انجام دهید؛ نه اینکه گام به 

گام از تعهداتتان بکاهید
وی در پاس��خ به س��والی درباره خروج از برجام نیز گفت: 
ایران اعالم می کند که به برجام پایبند اس��ت و این کار را 
انجام می دهیم، ولی برای ما عمل مهم اس��ت که تاکنون 
عمل قابل مالحظه ای که بتوانیم به آن اتکا کنیم، مشاهده 
نشده اس��ت. گام پنجم گام پایانی کاهش تعهدات ما ذیل 
برجام بوده و اگر حرف ها ادامه یابد، ایران در حال طراحی 
گام نهای��ی و موثرتری اس��ت و اگر ای��ن روال ادامه یابد، 

جمهوری اسالمی ایران گام موثر را برخواهد داشت.
س��خنگوی وزارت خارج��ه درباره آخری��ن اقدامات وزارت 
خارج��ه برای پیوس��تن ب��ه دو کنوانس��یون باقیمانده در 
خصوص اف.ای.تی.اف گفت: وزارت خارجه نه تصمیم گیر 
اس��ت و نه کاری می تواند بکن��د، وزارت خارجه به عنوان 
دی��ده بان نظام هر آنچه ب��ود را به مقامات تصمیم گیر در 
کش��ور منتقل کرده است.جلس��اتی را با مجمع تشخیص 
و سایر دس��تگاه ها داش��تیم و نگرانی ها و عواقب را اعالم 
کردیم. تا جایی که خبر دارم به دلیل مسائلی که پیش آمد 

نتوانستند به جمع بندی برسند، نمی دانم هنوز وقت داریم 
و می توانیم کاری کنیم یا نه. در حال حاضر کشور اولویت 
های دیگری پیدا ک��رده و نمی دانیم در چه وضعیتی قرار 
خواهد گرفت، امیدواریم باز مصلحت کش��ور را آنهایی که 
باید تشخیص دهند به صورت دقیق و جدی مورد مالحظه 

قرار دهند.
موس��وی درباره ش��کایت عراق از ایران به ش��ورای امنیت 
درباره حمله موش��کی به عین االسد نیز عنوان کرد: اقدام 
دفاعی ما و پاسخ قاطع ما به آمریکایی ها به اطالع دولت و 
نیروهای مس��لح عراق رسیده بود و علت اینکه آنها شکایت 

کردند را رسانه ها باید از آنها بپرسند.
این دیپلمات ارشد کشورمان بیان کرد: امنیت و حاکمیت 
ملی و تمامیت ارضی عراق برای جمهوری اس��المی ایران 
به عنوان همسایه مقتدر و دوست و یار دیرینه عراق بسیار 
مهم اس��ت. همواره خواهان عدم دخالت نیروهای بیگانه و 

خارجی ها در این کشور بودیم.
وی اضاف��ه کرد: زمانی که ایران به دعوت عراق پاس��خ داد 
و کمک های��ی را ب��ه عراق کرد، با اط��الع و اجازه و دعوت 
رس��می عراق بوده اس��ت و آنها نیز به این مس��ئله اذعان 
کردند. نقش ایران در مبازه با داعش برای عراق واضح است 

و آنها بیشتر از همه در جریان هستند.
موس��وی تصریح کرد: اعالم ک��رده بودیم از هر جایی علیه 
ای��ران و مقامات ما توطئه ای ص��ورت گیرد، هدف قرار می 
دهیم و برای مقامات ما مس��جل ش��ده بود که توطئه ترور 
س��ردار س��لیمانی در پایگاه مورد نظر انجام ش��ده و ما با 
اطالع به دولت عراق اعالم کردیم پایگاهی که علیه سردار 
ما توطئه و ترور شد را مورد هدف قرار می دهیم که چنین 

هم کردیم.
این دیپلمات ارش��د کشورمان درباره توقف اجرای پروتکل 
الحاق��ی و ی��ا کاهش نظارت ه��ای آژانس نی��ز گفت: االن 
مطمئن نیس��تم، ولی گزینه های مختلفی پیش روی ایران 

است که اگر به جمع بندی برسند، اعالم می شود.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره توافق ترامپ که از سوی 
جانس��ون مطرح شد، نیز گفت: اینکه اسم یک فرد را روی 
توافق می گذارند نش��ان می دهد با ش��رایط آشنا نیستند. 
ایران ب��ا اوباما توافق نکرد. ظری��ف ۲۰ و چند ماه با کری 
مذاک��ره نکرد، با نماینده دولت آمری��کا مذاکره کرد. اینها 

تعهدات دولت آمریکاست.
وی اف��زود: اینک��ه ترامپ ذوق زده ش��د برای ما مس��موع 
نیس��ت و اعالم کردیم مبنای کار ما توافق برجام اس��ت و 
برجام می تواند نجات یابد در صورتی که همه طرف ها حتی 
آمریکایی ها اگ��ر بخواهند به این توافق برگردند. ایران در 
شرایط حاضر آمادگی ندارد که درباره منویاتی که اینها در 

سرشان است، مذاکره کند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره بن بست 
موجود با اروپا در بحث برجام نیز گفت: ما در مالقات هایی 
که ظریف با نمایندگان کشورهای اروپایی داشت به ویژه با 
جوزپ بورل مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نقش 
اروپ��ا را در حفظ برجام به آنها یادآوری کردیم. ما آمادگی 
داری��م، همانطور که مقام معظم رهب��ری فرمودند به رغم 
خباثتی که در برخی از کش��ورهای اروپایی می بینیم، باب 
مذاکره با آنها بس��ته نشده و االن توپ در زمین کشورهای 
اروپایی است که خودی نشان دهند و به برخی بیانیه هایی 
که هر روز در بوق و کرنا می کنند، عمل کنند. ما ابتکاراتی 
که به ذهنمان رس��ید به آنها گفتیم و آنها در جریان نقطه 

نظرات ما هستند، ابتکارات ما به آنها ارائه شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: اگر اراده ای باش��د، باید از طرف آنها 
باش��د و باالخره باید بپذیرند می خواهند مستقل باشند یا 
به حرف های قلدری مثل آمریکا گوش دهند. نتیجه ای که 
تا حاال به دستشان آمده در ارتباط با ما، کاهش تعهدات ما 
بوده و نتیجه ای که در همراهی با آمریکا داشتند، این است 
که ترامپ در چشمشان نگاه می کند که پروژه نورداستریم 

را انج��ام دهید تحری��م می کنم، یا فالن نام��ه را به ایران 
ندهی��د تعرفه های خودرو را اضافه می کن��م و اینها نتیجه 
ترس اروپا و پذیرش قلدری آمریکا توس��ط اروپاست که به 

خودشان مربوط است.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاس��خ به س��ؤالی 
درباره گفت: فکر نمی کنم اروپایی ها با توجه به ریسکی که 
این اقدام دارد پرونده هس��ته ای ایران را به شورای امنیت 

ببرند و دستشان به لحاظ حقوقی و فنی خالی است.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره کاه��ش روابط با انگلیس 
گفت: اقدام س��فیر انگلی��س خالف ش��ئون دیپلماتیک و 
نامتعارف بود و در این زمینه ش��کی نیست. وزارت خارجه 
آن را احضار و به شدت به ایشان و دولت انگلیس اعتراض 
ک��رد و ظریف و عراقچی توئیت های تند داش��تند و بیانیه 
محکم��ی نیز وزارت خارج��ه صادر کرد. این اقدام س��فیر 
انگلیس واقعا غیرقابل قب��ول و خالف مقررات بین المللی 
بود و مش��کوک بوده و احس��اس می کنیم نوعی تعمد در 
آن بوده اس��ت و مردم ما هم با توجه به سوابقی که از این 
رژیم داش��تند مطالباتی داشتند که این مطالبات در جای 
خود دیده ش��ده اس��ت، ولی روندهای دیپلماتیک آداب و 
روش ه��ای خودش را دارد و این کار دارد انجام می ش��ود 
و ایش��ان ترجیح داده ایران را ترک کند، نمی دانیم موقت 

است یا برمی گردد.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره اینکه آیا در دیدار ظریف 
و همتای کانادایی درباره از س��رگیری روابط صحبت شد؟ 
پاس��خ داد: خیر؛ درباره از س��رگیری روابط صحبتی نشد. 
اعالم کردیم این عزیزانی که از دس��ت رفتند ایرانی بودند 
و ما تابعیت دوگانه آنه��ا را نمی پذیریم و ایرانی تلقی می 
کنی��م و جای گله ه��م بود، اینهایی که این گونه با س��وء 
اس��تفاده از این حادثه دلسوز اتباع ایرانی شدند و خواستار 
برخی اقدامات هس��تند، این برای ما عجیب اس��ت که آنها 
روابط سیاسی و دیپلماتیک را با ایران در راستای توهماتی 
که برایش��ان پیش آمده و فشارهایی که آمریکا به آنها وارد 
ک��رده بود پذیرفتند و اجازه نمی دهن��د صدها هزار ایرانی 
که در کانادا هس��تند از خدمات کنس��ولی بهره مند شوند 
و درخواس��ت ها و پیش��نهادات ما ب��رای برقراری خدمات 
کنس��ولی از سوی کانادا نادیده گرفته شده و در این موارد 

آنها نگران اتباع ایرانی و کاسه داغ تر از آش می شوند.
وی درب��اره هم��کاری برخی کش��ورها در منطق��ه یا رژیم 
صهیونیستی در همراهی با آمریکا در ترور سردار سلیمانی 
گفت: این بحث مختص دوس��تان امنیتی و نظامی است و 
اگر به نتیجه برس��ند کش��ور یا رژیمی در منطقه همکاری 
داش��ته و به این اقدام بزدالنه و زبونانه کمک کرده اس��ت، 
تاوانش را خواهد داد. وی در پاس��خ به سوال دیگری عنوان 
کرد: ما تابعیت دوگانه را به رس��میت نمی شناس��یم و این 
قربانیان را ایرانی می دانیم. صاحب عزای اصلی ما هس��تیم 
و مل��ت ایران جوانان و مردم خود را در اثر خطای س��هوی 
انسانی که انجام شده است پیگیر حقوق جانباختگان خواهد 
بود و دو تابعیتی بودن نه تنها مانعی نیست بلکه دست ما را 

بازتر می کند که حقوق آنها را بهتر استیفا کنیم.
گفتنی اس��ت؛ بعد از حادثه س��قوط هواپیما،  دولت کانادا 

مواضع ضد ایرانی اتخاذ کرد.

اقدامات اخیر اروپایی ها فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است
اینکه ما یک طرفه در حال انجام تعهدات برجام هستیم، عبارت صحیحی نیست
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