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روی موج کوتاه

 ســخنگوی وزارت امورخارجــه از 
آمادگی کشورمان برای حل منازعه قره 
باغ خبر داد و گفت: ایران طرحی را آماده  
کرده تا جنگ جمهــوری آذربایجان و 

ارمنستان هرچه زودتر پایان برسد. 
به گزارش ایرنا »سعید خطیب زاده« 
صبح دیروز در نشست خبری هفتگی 
خود با خبرنگاران، با اشــاره به تحوالت 
قفقاز جنوبــی و درگیــری جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان تصریح کرد: ایران 
تحوالت مرزهای غربی را با حساسیت و 
دقت و در تماس نزدیک با همه طرف ها 
این مساله زیر نظر دارد. ایران از ابتدا اعالم 
کرد مسیر نظامی برای حل و فصل این 
منازعه قدیمی وجود ندارد.   وی با اشاره به 
مواضع ایران خاطرنشان کرد: ضمن تاکید 
و احترام به تمامیــت ارضی جمهوری 
آذربایجان بر خروج نیروها از شهرهای 
اشــغالی تاکید داریم. هرچــه زودتر 
درگیری های نظامی برای گفت وگوهای 

سیاسی و زمان دار متوقف شود.
 تالش ایران برای 
حل منازعه قره باغ

خطیب زاده با تاکیــد بر اینکه ایران 
آماده تالش برحل منازعه قره باغ است، 
ابراز داشــت: ایران طرحی با جزییات 
را آماده کرده اســت که با مشــورت هر 
دو طرف، پیگیری می شــود. امیدواریم 
طرفین از ادامه جنــگ اجتناب کنند. 

حقوق اصلی مبنی بر عــدم تعرض بر 
غیرنظامیان را رعایت کــرده و متوجه 
باشــند ایران نمی توانــد درگیری  در 
مرزهای خود را تحمــل کند. با دقت به 
دوســتان خود در هر دو کشور گفته ایم 

مراقبت الزم را داشته باشند.  
رییس مرکز دیپلماســی عمومی و 
رسانه ای وزارت امور خارجه درباره نقش 
ایران در حل منازعه قره باغ عنوان کرد: 
ایران یکی از کنشگران معدودی است 
با همه طرفین و کنشگران این موضوع 
اعم از دو طرف درگیر و طرف های دیگر 
منطقه ای روابــط خوبــی دارد. از این 
بعد، در جایگاه ویژه ای داشته و رسالت 

مهمی داریم.
خطیب زاده با بیان اینکه سعی کردیم 
به شــکل دوجانبه با هر دو پایتخت در 
ارتباط مستمر باشیم، گفت: دسترسی 
یکسانی به خاطر سیاست های درست 
قبلی وجــود دارد و هم با کنشــگران 
منطقه ای در ارتباط باشــیم. طرحی را 
آماده  کردیــم و امیدواریم به این جنگ 
هرچه زودتر پایان دهیم که در چارچوب 
حفظ تمامیت ارضی آذربایجان، خروج 

نیروهای نظامی و آغاز مذاکرات است.  
وی درباره حمالت نظامی ارمنستان 
به شــهرهای جمهــوری آذربایجان 
خاطرنشــان کرد: اصل اساســی عدم 
تعــرض بــه غیرنظامیــان و مناطق 

غیرنظامی اســت. ایران صریح، شفاف، 
روشن و بدون لحظه ای مکث گفته است 
هر کسی این اصل را رعایت نکند، از طرف 
ما مردود است. مجدانه بیان می کنیم در 
این درگیری جان غیرنظامیان و اماکن 
غیرنظامی محفوظ باشد. همه باید کمک 
کنند آتش این درگیری خاموش شده و 
کسی کمک نکند که آتش آن باال بگیرد.  

 تاریخ قضاوت می کند 
کدام کشور به تعهداتش پایبند بود

خطیــب زاده درباره ادعــای وزیر 
خارجه آلمان مبنی بر ادامه یافتن تحریم 
تســلیحاتی علیه ایران اظهار داشــت: 
اینکه اروپا چه تصمیمــی درباره ابقای 
محدودیت های تســلیحاتی را بگیرد، 
مربوط به خودشان است ولی هم آلمان 
و هم اروپا می دانند در چارچوب منشور، 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تعهد دارند مانع 
رفع محدودیت های تســلیحاتی ایران 
نشوند و هر اقدامی انجام دهند اقدامی 
برخالف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است. 
ایران از حق خود استفاده نهایی را کرده و 

کسی هم نمی تواند مانع آن شود.  
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان 
اینکه بارها تاکید کرده ایم اروپا از زمان 
خروج آمریکا از برجام نشــان داد تا چه 
اندازه در عمل بــه تعهدات قطعی خود 
ناتوان اســت، تصریح کرد: این موضوع 
پنهانی نیســت. حتی آنهــا از حداقل 

ناچیزی که به عنوان اینستکس پیشنهاد 
شده بود، چیز یک تراکنش محدود کار 

دیگری نتوانست انجام دهد.  
وی افزود: توصیه من به سه پایتخت 
اروپایی عضو برجام این است که تاریخ 
قضاوت قطعی خواهد داشــت که کدام 
طرف ناتوان بود و کدام طرف با قدرت به 

تعهداتش پایبند بود.
عربستان به تعهدات هسته ای 

خود پایبند باشد
خطیب زاده در پاســخ به سوال ایرنا 
دربــاره ادعای وزیر خارجه عربســتان 
مبنی بر نقض تعهــدات ایران در برجام 
و ضرورت برخورد با تهــران بیان کرد: 
احتماال عربستان سعودی و رژیم اشغالگر 
قدس آخرین کشــورهایی هستند که 
درباره ایــن موضوعات اظهارنظر کنند. 
آنها از همان ابتدا با هر گونه حل و فصل 
مساله هسته ای مخالفت جدی داشتند 
و پنهان هم نمی کرده و نمی کنند. این 
اظهارات خنده دارتر از آن است که قابل 

جواب دادن باشد.  
وی در پاســخ به ســوال دیگر ایرنا 
درباره فعالیت هــای مخفیانه ریاض در 
عرصه هسته ای هم یادآور شد: عربستان 
سعودی در چارچوب ان پی تی موظف 
به رعایت تعهداتش است. ما به دقت در 
حال بررسی تحوالت مرتبط هستیم و به 
ریاض هم تذکر می دهیم که به تعهدات 

خود پایبند باشد.
حفظ جایگاه مرجعیت از ارکان 

سیاست ایران در عراق است
خطیب زاده درباره موضوعات رایزنی 
ایران و عراق در سفر چندی پیش وزیر 
خارجه عراق به تهران ابراز داشــت: ما 
هم در ســفر دو هفته قبل وزیر خارجه 
عراق به ایران و هــم در مراودات عادی با 
مقامات عراقی مــوارد متعددی را مورد 
رایزنی قرار می دهیم. بعد از مالقات های 
تهران، بیانیه ای را منتشــر کرده، من 
گفت وگویی را داشته و ظریف هم توییتی 

را منتشر کرد.  
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، 
حفظ ثبات سیاســی در عراق و جایگاه 
مرجعیت در عراق از ارکان سیاست ایران 
در عراق اســت و اجازه مداخله خارجی 

در عراق را نمی دهد. تمامی »مســاعی 
جمیله« ایران هم بــرای کمک به این 
کشور است. البته طرف های ثالثی هستند 
که در پی ایجاد خدشه در روابط تهران و 
بغداد هستند که این مساله را هم پنهان 
نمی کنند. روابط دو کشور مردمی، چند 

الیه و تاریخی است.  
خطیب زاده درباره آخرین رایزنی ها با 
کره جنوبی برای دریافت مطالبات ایران 
از این کشــور بیان کرد: رایزنی ها با کره 
جنوبی در جریان و اما دارای کندی هایی 
اســت و براســاس انتظار ما نیست. در 
مورد خرید دارو و برخی اقالم توافقاتی 
با سئول داشــتیم اما همچنان با کندی 

پیش می رود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
توقف پروازها به ترکیه هم یادآور شــد: 
کرونا یک واقعیت اســت. پروتکل های 
سفت و سختی از سوی کشورها در این 
باره قائل شده اند. ســفارت ما و سازمان  
هواپیمایی رایزنی هــای الزم را با طرف 
ترک داشته اند. تا زمانی که این سفرها 
منوط به ایرانیان مقیم، دانشــجویان یا 
کسانی که ویزای بلندمدت دارند، مشکلی 
وجود ندارد اما مساله ویزای توریستی حل 
نشده و ما هم عالقه ای در این باره نداریم. 
نمی شود در این شرایط موضوع سفرهای 
توریستی و عادی حل شــود و درست 

هم نیست.  
تفاوت نمی کندچه حزبی در 
آمریکا بر قدرت سوار باشد

خطیب زاده در مورد مسائل مطرح 
شده درخصوص برجام در کمپین های 
انتخاباتی آمریکا تصریح کرد: اهمیتی 
ندارد در داخــل کمپین های انتخاباتی 
برای مصارف انتخاباتی چه فرمایشاتی 
شده است. آنچه برای ما مالک است، متن 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است. کشوری 
که حضور خود در برجام پایــان داده و 
رییس  جمهوری آمریکا با وقاحت کامل 
برگه خروج از برجام را نشان داده و کارزار 
حداکثری برای فشار جهانی علیه ایران به 
وجود می آورد، تفاوتی ندارد چه حزبی بر 
قدرت سوار شود.   سخنگوی وزارت امور 
خارجه ادامه داد: آمریکا از برجام خارج 
شده و باید متوجه مسوولیت خود باشد. 

اگر به فرض آنکه این دولت یا هر دولتی 
به مسیر درســت برگردد، مسیر روشن 
است. آنها باید اشتباه خود را پذیرفته، این 
جنگ اقتصــادی را متوقف، به تعهدات 
خود برگشته و خسارت ها را جبران کند. 

البته باید منتظر ماند و دید.  
 سخنگو و وزیر امور خارجه 
مواضع ایران را بیان می کنند

خطیب زاده درباره آخرین وضعیت 
ســندهای راهبردی اقتصادی ایران با 
روسیه و چین یادآور شــد: این سندها 
امروز آغاز نشده است. هرچند برخی از 
مخالفان و معاندان درباره این نقشه راه 
اظهاراتی را مطرح کرده اند اما از ســفر 
رییس جمهوری چین به تهران در دستور 
کار قرار گرفته و بارها میان تهران و پکن 
سندهای پیشنهادی رد و بدل شده است.  
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
دخالت های ســایر نهادهــا در وظایف 
وزارت امور خارجه گفت: زیبایی ایران در 
همین گفت وگوها و پویایی های سیاسی 
است. جامعه متصلب و تک صدایی در 
داخل نداریم که این از افتخار ماست. تمام 
گروه ها حق اظهارنظر دارند اما مواضع 
جمهوری اسالمی از ســوی وزارت امور 
خارجه بیان می شود. آنچه از سوی من 
یا وزیر امور خارجه بیان می شود، مواضع 
ایران است. مواضع ما در منازعه قره باغ 
روشن است که شفاف ترین موضع یک 

کشور در این باره است.  
 سیاست خارجی را نباید 

گروگان سیاست داخلی کرد
خطیب زاده دربــاره صحبت های 
ظریف درباره کارشــکنی  عده ای در 
داخل کشور در امور دستگاه دیپلماسی 
اظهار داشت: سیاست خارجی را نباید 
گروگان سیاست داخلی کرد. هر وقت 
مسائل سیاســت خارجی وابسته به 
مسائل داخلی شــده، منافع ملی هیچ 
وقت تامین نشده است. سیاست داخلی 
را به سیاسیون و سیاست خارجی را به 
دیپلمات های کارکشــته جمهوری 
اســالمی واگذار کنید که منافع ایران 
را دنبال می کنند. همواره سعی کردیم 
نماینده شایسته ای برای ایران سربلند 

و نه یک جریان باشیم.

سخنگوی وزارت خارجه:

ایران طرحی برای حل بحران قره باغ آماده کرده است

خبر

  وزیر کشور گفت: جمهوری آذربایجان و ارمنستان اجرای 
قوانین بین المللی یعنی احترام به حاکمیت کشورها را مدنظر 

داشته باشند تا موضوع قره باغ حل شود. 
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز در حاشیه 
نشست ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به درگیری های نظامی قره باغ گفت: اگر 
اصابت خمپاره و توپ به مناطق مرزی کشورمان ادامه یابد، به 

طرفین درگیری تذکرات قوی تری خواهیم داد. 
رئیس شورای امنیت کشــور همچنین درباره درگیری دو 
کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ و تاثیرات 
آن در مناطق مرزی ایران گفت: تامین امنیت داخلی از مناطق 

مرزی تا دورترین نقطه کشــور اولویت اصلی ماست. نیروهای 
مسلح و ناجا به صورت مســتمر و دقیق مرزها را تحت کنترل و 
نظارت دارند. به کشــورهای همجوار هم توصیه کردیم و تذکر 
دادیم به هیچ وجه امنیت مناطق مرزی ما را دچار خدشه نکنند.

وی افزود: امیدواریم با رعایت قوانیــن و مقررات در اجرای 
قوانین بین المللی یعنی احترام به حاکمیت کشورها را مدنظر 

داشته باشند تا این مساله حل شود.
به همسایگان شمالی تذکر دادیم

رحمانی فضلی افزود: امیدواریم با دقت و با استقرار بسیار قوی 
و مناسب و رصد خوبی در مناطق مرزی در آن مناطق دچار هیچ 

خللی از حیث امنیتی نشویم.

رئیس شــورای امنیت کشــور درعین حال گفت: هرچند 
برخی گلوله ها به صورت خمپاره ای به مناطقی از ایران اصابت 
کرده اســت اما به آنان تذکر دادیم و اگر این روند ادامه پیدا کند 
بار دیگر تذکر جدی تر خواهیم داد. با این همه امیدواریم هیچ 
حادثه ای اتفاق نیفتد. وزیر کشور با قدردانی از مردم منطقه گفت: 
از مردم خوب مناطق مرزی و شمالی به ویژه آذری زبان ها بابت 
همراهی و همدلی شان در تقویت و حفظ امنیت داخلی کشور و 
در ابراز احساسات و عواطف شان تشکر می کنم که خیلی عاقالنه 
و منطقی و از شــعور باال برخورد کردند. وی گفت: در آغاز این 
اتفاقات برخی رسانه های غربی با تهییج و تحریک احساسات 
مردم خواستند اقداماتی انجام دهند و در کشور ناامنی ایجاد کند 

اما مردم آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در 
حفظ و تقویت امنیت تالش کردند و استانداران و نمایندگان ولی 
فقیه در این استان ها هم موضع گیری و همراهی خوبی داشتند.

واکنش وزیر کشور به اصابت خمپاره های جنگ قره باغ به مناطق مرزی کشورمان 

آذربایجان و ارمنستان به قوانین بین المللی احترام بگذارند
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معاون امور بین الملل قوه قضاییه:
 ایران۴۶ آمریکایی را تحت تعقیب 

قضایی قرار می دهد
معاون امــور بین الملل قــوه قضاییه اعالم 
کرد که اســامی ۴۶ نفر از مقامات آمریکایی را 
برای تعقیب قضایی به دادســتانی تهران داده 
اســت. علی باقری گفت: این افراد به نوعی در 
تحریم های ایاالت متحده علیــه ایران دخیل 
بوده اند. به گفته ایــن مقام قضایی، تعقیب این 
افراد بر اساس ماده 50 قانون »مقابله با اقدامات 

تروریستی« انجام می شود.
    

انتقاد جهانگیری  به خارج شدن 
انحصار قانونگذاری از مجلس

 معــاون اول رئیس جمهور از تعــدد مراکز 
قانونگذاری در ایران و خارج شــدن انحصار آن 
از مجلس شورای اســالمی انتقاد کرد. اسحاق 
جهانگیری گفت: همانطور که امور اجرایی کشور 
باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشــد، 
قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس 
شورای اسالمی است؛ اما امروز شاهد تعدد مراکز 
قانونگذاری در کشور هســتیم و حتی برخی از 

شوراهای عالی نیز قانون تصویب می کنند.
    

عربستان بار دیگر خواهان مقابله 
جامعه جهانی با ایران شد!

وزیر خارجه عربســتان در نشست مجازی 
روز جهانی حذف تســلیحات اتمی مدعی شد 
که ایران بیش از ۱0 برابــر تعهداتش در توافق 
اتمی برجام، اورانیوم غنی شــده ذخیره کرده 
است. فیصل بن فرحان، با تأکید بر لزوم مقابله 
جامعه جهانی با ایران در برابر آنچه نقض برجام 
خواند و با تکرار مواضع بی اساس قبلی، ادعا کرد 
برجام مانع »جاه طلبی های هســته ای ایران« 
نشده اســت. هفته گذشــته نیز هیات وزیران 
عربستان ســعودی به ریاســت ملک سلمان 
خواســتار اقدام جامعه جهانی در برابر برنامه 

اتمی ایران شده بود.
    

شناورهای اقیانوس پیمای سپاه 
به زودی رونمایی می شود

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ســپاه 
گفت: زیرساخت های الزم برای حضور این نیرو 
در آب های آزاد و اقیانوس ها طراحی شده  است 
و به زودی از شــناورهای اقیانوس پیمای این 
نیرو رونمایی می شــود. به گزارش ایرنا، سردار 
رمضان زیراهی روز دوشنبه به مناسبت ۱۶ مهر 
ماه سالروز نبرد شــهدای نیروی دریایی سپاه 
با آمریکا در خلیج فارس افزود: ســپاه امروز در 
زمین، هوا و دریا حضور دارد و تالش می شــود 
با تقویت زیرساخت ها حضور مقتدرانه نیروی 
دریایی ســپاه درآب های آزاد و اقیانوس ها به 

مراتب بیشتر شود.
    

وزیر دفاع اسرائیل:
در برابر ایران جبهه ای مشترک با 

کشورهای عربی تشکیل می دهیم 
وزیر دفاع اســرائیل در نخســتین مصاحبه با 
خبرنگارانی از امیرنشــین ها، تأکید کــرد: برای 
رویارویــی با ایران »جبهه مشــترک« تشــکیل 
می دهیــم.  بنی گانتــس ادعا کــرد توافق های 
عادی سازی روابط کشــورش با دولت های عربی 
»جبهه مبارزه علیه ایران را تقویت می کند«، زیرا 

ایران »دشمن مشترک و اصلی« است. 
    

علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده 
قاضی منصوری شد 

برادر قاضــی منصــوری از انتخــاب علیزاده 
طباطبایی به عنــوان وکیل اولیــای دم خانواده 
منصوری خبــر داد. وی در گفت وگــو با خبرنگار 
ایلنا، اظهار کرد: پرونده قاضی منصوری به یکی از 
شعب بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ارجاع 

شده است.
    

حضور هیأتی از کمیسیون امنیت 
ملی در مناطق مرزی شمال کشور

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی از سفر هیاتی از این 
کمیسیون به استان اردبیل و بازدید از گذرگاه مرزی 
بیله ســوار خبر داد. ابوالفضل عمویی در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: در پی مناقشــات اخیر بین 
آذربایجان و ارمنستان و تحوالت منطقه متاسفانه 
طی هفته اخیر چند خمپاره و راکت به مناطق داخل 
خاک ایران اصابت کرد و ما از منزل آســیب دیده و 
همچنین زمین کشاورزی مورد هدف در شهرستان 

خداآفرین بازدید و جوانب امر را بررسی کردیم.

 سخنگوی پیشین وزارت خارجه به بررسی 
چرایی سر باز زدن کره جنوبی از بازپرداخت بدهی 
خود به ایران پرداخت و تاکید کرد که ایران باید از 
اهرم های خود بــرای بازپس گیری بدهی های 

کشور استفاده کند. 
»رامین مهمانپرست« در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درباره این اقدام کره جنوبی افزود: در روابط 
خارجی کشــورها، عمل و منافع متقابل مالک 
پایداری روابط است؛ اگر قرار باشد دو کشور برنامه 
بلندمدت و دوستانه ای را تعریف کنند و بخواهند 
آن را توسعه دهند، دنبال راهکارهایی می گردند 
که منافع مردم هر دو کشور تامین شود و رضایت 
دوجانبه وجود داشته باشد؛ اما متاسفانه برخی 
سیاست هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی 

و سیاسی با سایر کشورها وجود دارد، یکدیگر را 
هم پوشانی و کامل نمی کنند.

این تحلیل گر ارشد مسائل سیاست خارجی 
خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی از کشورهایی 
که روابط دوستانه قدیمی با ایران داشته اند، به 
بهانه های مختلف از تعهدات خودشــان سر باز 
می زنند و شاید اهرمی که بتواند آنها را متعهد به 
رفتار متقابل کند، آنچنان که باید تعریف نشده 
است؛ یا تصمیمی را که بتوانند یک نوع ضمانت 
برای روابط اقتصادی در کنار روابط سیاسی ما به 

وجود بیاورد، کمتر شاهد هستیم.
وی درباره نقش جامعه بین الملل در قبال این 
اقدام کره جنوبی با بیــان اینکه روابط دو جانبه 
ابزار و مقدماتی الزم دارد تا کشورهای مختلف 

تحت تاثیر فشارهای سیاســیرفتار نامتعادل 
نشــان ندهند، منافع دوجانبه را در نظر بگیرند 
و شــرط اصلی پایداری و توســعه روابط باشد، 
گفت: درباره اینکه نقش جامعه جهانی چیست 
و چه تاثیری می تواند داشته باشد، اینگونه است 

که نظام بین الملل یــک نظام عادالنه و بر 
مبنای اصول اخالقی و انسانی تعریف 
نشده اســت و چیزی که با آن در نظام 
بین الملل روبرو هســتیم و رفتاری که 
مشاهده می کنیم، ناشی از تاثیری است 

که قدرت های بــزرگ بر آن 
دارند و برای دستیابی به 
منافع خودشان از هر 
نوع ابزاری استفاده 

می کنند.  این تحلیلگر مسائل بین المللی درباره 
اهرم ایران برای بازپس گرفتن بدهی هایی که 
وجود دارد، تاکید کرد:  مهمترین اهرم در تنظیم 
روابط خارجی این اســت که با یک نوع انسجام 
و هماهنگی همه ابعاد روابــط را کنترل کنیم. 
برای کشــوری مثل کــره جنوبی که 
صادرات قابل توجهی از محصوالتش 
به ایران وجود دارد و بازار آنها را تامین 
می کند، می توان به وسیله دستگاه های 
مربوطه در قبال رفتاری که آنها انجام 
می دهند آنها را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ 
با این گونــه اقدامات 
قطعا وقتــی منافع 
کشور کره جنوبی 

به خطر بیفتد، سعی می کند رفتار متعهدانه تری 
داشته باشد.

وی اضافه کرد:  اگر با یک نوع ناهماهنگی و عدم 
انسجام در بخش های مختلف مواجه نبودیم شاید 
تاکنون می توانستیم اقدام مقابله ای انجام دهیم. 
در این شرایط بعضی از دستگاه ها به هیچ وجه 
به دنبال محدود کردن بازار کره جنوبی نیستند 
و تحت تاثیر مسائل سیاســی سعی می کنند 
فشارهایی را به کشور وارد کنند و حتی در مسائل 
انسانی مثل دارو، مشکالت بخشی که سالمت 
آنها خطر می افتد را در نظر نمی گیرند، همین 
نشان می دهد ما نتوانســتیم اهرم هایی را برای 

تنظیم روابط با چنین کشورهایی درست کنیم.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه گفت: 
راه چاره این است که هماهنگی و انسجام بیشتری 
داشته باشیم و به محض اینکه کشوری سعی کرد 
منافع کشور ما را تحت تاثیر قرار دهد، ما بتوانیم 

متقابال منافع آنها را در کشور محدود کنیم.

مهمانپرست در گفت وگو با ایلنا: 

 وزارت خارجه از همه اهرم های خود برای بازپس گیری بدهی ها از کره جنوبی استفاده کند 


