
رییس جمهور اسراییل: 

هیوالی ایرانی را باید گرسنه نگه داشت!
"ریولین" این اظهارات را در دیدار روز پنج شنبه با مرکل در شهر قدس 

بیان کرده است.
رییس جمهور اسرائیل در دفاع از اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، 

گفت باید "هیوالی" ایرانی را گرسنه نگه داشت تا ثبات در جهان تضمین شود!
به گزارش عصرایران به نقل از وب سایت نیوزویک، " روون ریولین" روز پنج شنبه 
– امروز- در دیدار با "آنگال مرکل" صدر اعظم آلمان در شهر قدس، این اظهارات 

را بیان کرده است.
او ضمن انتقاد به مرکل بابت نپیوستن به رییس جمهور آمریکا در اعمال تحریم 
علیه ایران، در دیدار دوجانبه با او گفته است: از نظر من اکنون زمان پیوستن به 

تحریم های موثر علیه ایران است، نه دور زدن آن."
او در ادامه افزوده است:" هیوالی ایرانی را باید گرسنه نگه داشت نه اینکه به آنها 

غذا داد. این تنها راه تضمین ثبات در جهان است."
گفتنی است خبر اظهارات ریولین در رسانه های اسراییل با نسخه های متفاوتی 
منتشر شده و در حالی که وب سایت" نیوزویک" به نقل از وب سایت " تایمز 
اسراییل"  از واژه " beast" – حیوان- در خبر استفاده کرده ، وب سایت روزنامه 

هاآرتص اسراییل از واژه " Monster" – هیوال- استفاده کرده است.

پاسخ سفیر ایران به سفیر آمریکا:

رفتار و گفتار آمریکایی ها در قبال رأی دیوان الهه 
همخوانی ندارد

سفیر جمهوری اسالمی ایران در الهه، در پاسخ به توئیت پیتر هوکسترا - 
سفیر آمریکا در الهه - تأکید کرد: موضع گیری مقامات آمریکایی در قبال 
قرار دیوان بین المللی دادگستری و اقدامات بعدی آنها در مورد عهدنامه 

مودت با هم نمی خواند.
به گزارش ایسنا، سفیر آمریکا در توئیت خود دیوان بین المللی دادگستری را فاقد 
صالحیت در این پرونده بی مبنا خوانده و قرار صادره را محدود و ضعیف دانست. 

توئیتر سفارت آمریکا نیز تصمیم این دیوان را یک شکست برای ایران خوانده بود.
علیرضا جهانگیری - سفیر ایران در هلند - در حساب توئیتری خود در پاسخ 
به این اظهارات، این پرسش را مطرح کرد که اگر قرار دیوان یک تصمیم ضعیف 
و شکستی برای ایران بوده است، چرا برخی مقامات آمریکایی در قبال این تصمیم 
عصبانی شده و فوراً خاتمه عهدنامه مودت که سال ها بین دو کشور وجود داشته را 
اعالم کرده اند؟ این واکنش آمریکا مصداق آن ضرب المثل فارسی است که می گوید: 

رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون.

واشنگتن پست: 

ترامپ برای مشارکت در یک عملیات سری، 4 میلیارد 
دالر پول از شاه سعودی طلب کرده است

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت، رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ 
به درخواست پادشاه عربستان جهت کمک در یک عملیات نظامی کامال 

محرمانه، ۴میلیارد دالر پول خواسته است.
به گزارش ایسنا، به نوشته واشنگتن پست، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
اعالم کرد که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان با وی تماس گرفته و از وی 

خواسته در یک حمله نظامی کامال محرمانه به ریاض کمک کند.
این روزنامه نوشت: رئیس جمهوری آمریکا جزئیات بیشتری درخصوص این 

عملیات نظامی مورد درخواست پادشاه عربستان ارائه نداده است.
طبق نوشته این روزنامه، ترامپ خطاب به سلمان بن عبدالعزیز گفته است که این 
عملیات نظامی هزینه های هنگفتی در بر خواهد داشت و برای این که آمریکا در این 
عملیات به ریاض کمک کند، عربستان باید ۴ میلیارد دالر به واشنگتن پول بپردازد.

ترامپ پیشتر در تماس تلفنی با پادشاه عربستان اظهارات تحقیرآمیزی را علیه 
پادشاهی سعودی مطرح کرد.

چین خطاب به پنس:

جهان می داند چه کسی واقعا در امور دیگر کشورها 
مداخله می کند

دولت چین اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا را یک تهمت کامل و 
تالشی بسیار مضحک از سوی آمریکا در منحرف کردن افکار عمومی از 

دخالت این کشور برامور داخلی و حاکمیت ارضی سایر کشورها خواند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، وزارت خارجه چین امروز 
)جمعه( با محکوم کردن اظهارات مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت: 
او براساس شواهد نامعتبر و شایعات سخن گفت، راست و دروغ را در هم آمیخت و 
از میان اینها چیزی را از روی هوا درآورد.  هرگونه اتهام زنی علیه چین بی ثمر است.
در بحبوحه تنش میان چین و آمریکا، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، چین را به تالش برای نفوذ در انتخابات کنگره متهم کرده و همچنین دیدگاه 
پکن را درباره آینده مردم چین به چالش کشید و به این مساله اشاره کرد که 

دموکراسی تایوان نشان دهنده یک راه بهتر برای تمامی کشورهای آسیایی است.
وزارت خارجه چین همچنین با تاکید بر این مساله که مردم چین درباره راه 
موفقیت آمیز سوسیالیسم در این کشور بسیار مطمئن هستند، به این مساله اشاره 
کرد که این راه، به عظمت ملی و خوشحالی مردم چین منجر شده است و هرگونه 

تالش برای انحراف این راه، در نطفه خفه می شود.
وزارت خارجه چین همچنین اتهامات از سوی آمریکا در تالش برای مداخله در 
انتخابات کنگره را رد کرد و در بیانیه ای آورده است:  واقعا برای آمریکا خنده دار و 
مضحک است که بر روی همکاری و تبادل عادی ارتباطات با چین با این عنوان 
برچسب بزند که پکن به دنبال مداخله در امور داخلی و انتخابات کنگره است. 
واشنگتن خودش در امور داخلی کشورهای مستقل مداخله می کند. جامعه بین الملل 
می داند که چه کسی در امور داخلی کشورهای مستقل دخالت و منافع آنها را تضعیف 
می کند. وی افزود که چین به همکاری دوستانه با آمریکا فارغ از رویارویی و براساس 
احترام متقابل متعهد است. پنس در موسسه هادسون گفته بود که دولت چین با 
توسل به روش های پیشرفته و پیچیده و اقدامات بدخواهانه در صدد تاثیرگذاری بر 
نتیجه انتخابات کنگره آمریکا از طریق تضعیف نامزدهای طرفدار دونالد ترامپ است. 
در انتخابات میاندوره ای که با اتمام نیمه اول دوره ریاست جمهوری مصادف است، 
تمامی اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم از اعضای مجلس سنای آمریکا انتخاب 
می شوند. در حال حاضر حزب جمهوری خواه - حزب رئیس جمهوری - دارای 
اکثریت در هر دو مجلس است و در صورت تغییر این وضعیت، دولت برای اجرای 

برخی برنامه های مورد نظر خود ممکن است با دشواری مواجه شود.
پنس گفت که انگیزه دولت چین برای مداخله در انتخابات میاندوره ای، جلوگیری 
از پیشبرد سیاست های دولت دونالد ترامپ در زمینه های مبادالت تجاری ، مقابله 

با حمالت سایبری، موضوع تایوان، آزادی دریانوردی و وضعیت حقوق بشر است.
دونالد ترامپ به خصوص تراز تجاری منفی بین آمریکا و چین را مورد انتقاد شدید 
قرار داده و چین را به سوء استفاده از آزادی صادرات به آمریکا و مداخله در روند 
تجارت آزاد به منظور حمایت از صادرات خود و کاهش واردات از آمریکا متهم کرده 

است. وی تعرفه هایی را نیز بر کاالهای وارداتی چین وضع کرده است.

»عبدالملک الحوثی« رهبر جنبش انصاراهلل پنجشنبه شب 
گفت: تسلیم نمی شویم اما در عین حال خواستار صلحی 
هستیم که در آن دشمن تجاوزی گری و اشغالگری خاک 

یمن را پایان دهد.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره یمن، الحوثی 
که به مناسبت سالگرد شهادت »امام زید بن علی )ع(« سخنرانی 
می کرد، افزود: ما اهل تسلیم نیستیم، دین، شرف و هویت ما اجازه 

تسلیم شدن را نمی دهد.
اشغال  درصدد  دشمنان  که  آن  با  همزمان  گفت:  الحوثی 
کشورمان هستند، سکوت و تن دادن به خواسته آنان، شانه خالی 

کردن از زیر بار مسئولیت است و به این کار سازش می گویند.
رهبر جنبش انصاراهلل به کارشکنی عربستان و هیات دولت 
مستعفی و فراری در به شکست کشاندن راه حل سیاسی و روند 
مذاکرات صلح یمن تاکید کرد و افزود: دشمن با تمام تالش ها 
برای برقراری صلح مخالفت کرد در حالی که هیات مذاکره کننده 

صنعا، امتیازهایی را پیشنهاد کرده بود.
مذاکرات صلح یمن که قرار بود ششم سپتامبر )15شهریور( در 

ژنو سوئیس برگزار شود با کارشکنی طرف سعودی برگزار نشد.
انصاراهلل یمن در این باره اعالم کردند که ائتالف سعودی مجوز 
فرود هواپیمای عمانی برای انتقال هیات انصاراهلل را صادر نکرده 

است.
رهبر انصاراهلل بار دیگر بر لزوم تحرک در برابر تجاوز آشکار 
دست  روی  دست  کرد:  تصریح  و  پرداخت  یمن  به  دشمنان 
گذاشتن و سکوت در برابر دشمن قاتل و اشغالگر در حکم تسلیم، 

خواری، ذلت و خیانت است.
الحوثی به محاصره اقتصادی تحمیلی ائتالف متجاوز بر مردم 
اقتصادی  محاصره  به  دست  دشمن  افزود:  و  کرد  اشاره  یمن 
کشورمان زده است، به گونه ای که حتی اجازه ورود گندم را 

نمی دهد.
وی گفت: دشمن ما را در تمامی ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی 
و رسانه ای هدف قرار داده است، اما ما باید در همه زمینه ها با 

آنان مقابله کنیم.

رهبر جنبش انصاراهلل به دست داشتن و توطئه دشمنان به ویژه 
آمریکا در بحرانی کردن اوضاع اقتصادی یمن و کاهش ارزش پولی 
کشورش اشاره و تصریح کرد: سفیر آمریکا در مذاکرات صلح در 
کویت تهدید کرده بود که ارزش اسکناس هزار ریالی یمن کمتر از 

ارزش جوهر چاپ آن خواهد شد.
وی در پایان از مردم صنعا خواست، در راهپیمایی بزرگ فردا 
جمعه که به مناسبت سالگرد شهادت امام زید بن علی در صنعا 

برگزار خواهد شد، مشارکت باشکوهی داشته باشند.
»محمد علی الحوثی« رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز 

پیش از این در خصوص کاهش ارزش پولی ریال گفته بود: باید 
همه درآمد های ارزی کشور از جمله درآمد حاصل از فروش نفت 
به بانک مرکزی تحویل داده شود و واردات کاالهای اساسی از 

منابع ارزی به صورت برنامه ریزی شده صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: واردات کاال به بندر عدن )جنوب یمن( باید 
به صورت نقدی و بیطرفانه انجام شود و با اعتماد سازی بانک ها 

بتوانند از ذخایر خود نزد بانک مرکزی استفاده کنند.
پس از سقوط ارزش ریال یمن، در روزهای اخیر خشم و انزجار 
عمومی بی سابقه ای شهرهای یمن از جمله شهرهای جنوبی آن 

را فراگرفته است و معترضان خواستار پایان تجاوزگری و محاصره 
امارات  و  عربستان  متجاوز  کشورهای  از سوی  یمن  اقتصادی 

هستند.
ارزهای خارجی روند نزولی  با دیگر  ریال یمن در مقایسه 
برابر 750 ریال یمنی  یافت، به گونه ای هر دالر  آمریکا در 

داد و ستد شد.
ائتالف متجاوز سعودی بیش از سه سال است که تمامی گذرگاه 
های دریایی و زمینی یمن را مسدود کرده است و مانع از پرواز 

هواپیماهای امداد رسانی به این کشور فقیر می شود.
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امیرعبداللهیان: خروج نظامیان آمریکا به نفع امنیت منطقه است
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، خروج نظامیان آمریکا از خاورمیانه را به نفع امنیت منطقه دانست. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »ترامپ روزانه کشورهای عربی خلیج فارس را 
تحقیر می کند. خروج نظامیان آمریکا به نفع امنیت منطقه است. با همکاری منطقه ای می توان امنیت پایدار را تأمین کرد. قدرت جمهوری اسالمی ایران و منطقه برای دفاع از کشورهای اسالمی کفایت می کند. همراهی ریاض، ابوظبی و منامه با 

تل آویو، سرطان کشنده عبری - عربی است.«

اخبار  رهبر انصاراهلل: 

 خواهان صلح بدون تجاوزگری و اشغالگری هستیم

ادعاهای یک مقام سعودی علیه ایران

 وزیر دفاع پیشین آمریکا: تهدید ایران یک حماقت محض است

رئیس هیات عربستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ادعاهای بی 
اساسی علیه ایران از جمله مداخله در یمن و حمایت تسلیحاتی از انصاراهلل 

را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه عکاظ، عبیر دانش، رئیس هیات عربستان در 
سازمان ملل در نشست گفت وگوی عمومی مجمع با متهم کردن ایران به دروغگویی 

و تالش برای پوشش عیب های خود گفت: عدم پایبندی ایران به قوانین باعث شد که 
این کشور در لیست تحریم ها قرار گیرد.

وی مدعی شد که ایران برای آن چه ایجاد هرج و مرج، ویرانی ، فرقه گرایی وافراطی 
گری می خواند، تالش کرد و شبه نظامیان حوثی- ایرانی)انصاراهلل یمن ( با حمایت 
های ایران به هدف قرار دادن شهر های عربستان با موشک های بالستیک ایرانی 
ادامه می دهند و افزود: این یک واقعیت است زیرا  عالوه بر فعالیت هایی که  در باب 
المندب و دریای سرخ  کشتیرانی را تهدید می کند تعداد موشک های شلیک شده 

به 199 رسید.
نماینده عربستان سعودی گفت که کشورش همچنان به ایجاد راه حل سیاسی بر 
اساس طرح کشورهای خلیج)فارس(، نتایج گفت وگوی ملی یمن و قطعنامه 2216 

شورای امنیت پایبند است.
این مسول سعودی در پایان گفت : ما از ایران می خواهیم که رفتارهایش را تغییر 
دهد و همانند یک کشور مسئول عمل کند، همچنین از ایران می خواهیم که به اصل 

حسن همجواری احترام بگذارد.
به گزارش ایسنا،این ادعاها در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره 
تاکید می کنند جمهوری اسالمی ایران هیچ دخالتی در امور داخلی یمن ندارد و 

خواستار ایجاد راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران یمن است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان قبل از این نیز در واکنش به 
تحوالت اخیر یمن، با اشاره به تداوم تجاوز وحشیانه خارجی که به نابودی زیرساخت ها 
و محاصره همه جانبه و کشتار جمعی و خاموش ملت یمن منجر شده است، ابراز 
امیدواری کرد: همه گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی و اجتماعی یمن، ضمن 

همبستگی با یکدیگر از جبهه واحد ملی بر علیه تجاوز خارجی محافظت کنند.
قاسمی با ابراز تاسف از درگیری های اخیر و دعوت همه نیروهای یمنی به آرامش 
و خویشتنداری ابراز امیدواری کرد و افزود: تمامی اختالفات داخلی در چارچوب 
گفت وگو حل و فصل و زمینه هرگونه سوء استفاده دشمنان خارجی ملت یمن مسدود 

شود.
وی در رابطه با مساله حمایت تسلیحاتی از یمن اعالم کرده است: ما هیچ گونه 
ارتباط تسلیحاتی با یمن نداریم، یمن در محاصره است و چنین امکانی در کل وجود 
ندارد در غیر این صورت ایران به قدری شهامت دارد که چنین اقدام و سیاستی را اگر 
داشته باشد اعالم کند؛ آنچه امروز در دستان مردم یمن است سالح هایی است که از 
دولت های قبل در پادگان ها وجود داشته، امروز مشاهده می کنیم یمن برای آنکه در 
مقابل تجاوز و حمالت بی امان از خود محافظت کند به سراغ تکنیک های درونی رفته 

و این طبیعی است.
علی اکبر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل پیش از این تاکید 
کرد: جمهوری اسالمی ایران هیچ موشکی به یمن نداده است، یمنی ها در زمان علی 
عبداهلل صالح و منصورهادی و حتی قبل تر توسط اردوگاه های شرق عمدتاً تسلیح 
می شدند، ما از این نگران نیستیم که مردم دنیا بدانند جمهوری اسالمی ایران سالح 
به عراق، سوریه و یا لبنان داده است به آنها سالح داده ایم تا در مقابل داعش و 
تروریست ایستادگی کنند، به یمن کمک های انسانی و حمایت های سیاسی می کنیم 
ولی موشک را ایران به آنها نداده است و یمنی ها نیازی به آن ندارند چرا که با امکاناتی 
که در اختیار دارند توانسته اند در مقابل سعودی ها ایستادگی کنند و با همین امکانات 

پیروز خواهند شد.

»چاک ِهیِگل« وزیر دفاع پیشین آمریکا روز پنجشنبه با انتقادی تند از 
سیاست های دولت کنونی این کشور، گفت: گمان اینکه می توانید ایرانی ها، 

سوری ها یا روس ها را با تهدید، مجبور به کاری کنید، حماقت محض است.
به گزارش ایرنا، وی در گفت وگو با تارنمای خبری »دیفنس وان« گفت: آنجا منطقه 

ایران است. آمریکایی ها اما ساکن خاورمیانه نیستند.
هیگل ادامه داد: مگر اینکه بخواهید واقعیت های ژئوپولیتیک را تغییر دهید که خب  

موفق باشی آقای بولتون!
وزیر دفاع دولت اوباما گفت: راهی برای دور زدن واقعیت نیست. باید بتوانید به 

راه حلی مبتنی بر منافع مشترک کشورها دست یابید.
وی با اشاره به شمار نیروهای آمریکایی در سوریه که بالغ بر 2 هزار نفر اعالم شده 
است، گفت: شما بگویید هدف از استقرار این نیروها چیست؟ ... من نمی فهمم چه 

سیاستی را در خاورمیانه یا دیگر نقاط دنبال می کنیم.
هیگل ادامه داد: رسیدن به ثبات در سوریه، بدون همکاری ایرانی ها، روس ها و دیگر 

بازیگران و کشورهای منطقه ممکن نیست.

این عضو پیشین سنای آمریکا افزود: اگر هدف محدود کردن نفوذ ایران است؛ با 
بیرون کشیدن سامانه پاتریوت و بکارگیری این لفاظی های قلدرانه درباره تحریم ها، 

دولت چگونه می خواهد به ابزار فشار بیشتری دست یابد؟
سخنان هیگل چند ساعت پس از آن بیان می شود که »جوزف ووتل« فرمانده 
ستاد مرکزی ارتش آمریکا گفته بود دستورالعملی از سوی کاخ سفید برای »مقابله« 
با ایران دریافت نکرده و فعالیت این نیروها در خاک سوریه، همچنان مبتنی بر مواضع 

گذشته است.
این فرمانده آمریکایی با تکرار اتهام های بی اساس گذشته در خصوص نقش ایران 
در تحوالت یمن و منطقه، گفته بود که گمان نمی کند کاخ سفید به دنبال جنگ با 

ایران باشد.
استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه که بدون مجوز دولت دمشق صورت گرفته، 
همواره محل انتقاد بوده است. آمریکا و کشورهای هم پیمان ضدسوری هفت سال 
پیش طرح ساقط کردن دولت قانونی اسد را با استفاده ابزاری از گروه های تروریستی 

کلید زدند، اما از اهداف خود بازماندند.

رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که آنکارا تا زمانی 
که در سوریه انتخابات برگزار نشده، این کشور را 

ترک نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در همایشی در شهر استانبول گفت: سازمان ملل 
شامل 19۳ کشور است. باید شورای امنیت بین المللی 
تشکیل شود که تمامی کشورها عضو دائم آن باشند. در 
صورت شکست این مسئله، محال است که عدالت در 
جهان با تصمیمات پنج کشور عضو دائم شورای امنیت 
محقق شود. ما باید در تشکیل شورای امنیتی که شامل 
هفت قاره باشد، موفق شویم. دوره عضویت دائم در شورای 
امنیت به پایان رسیده است چراکه این مسئله از شروط 
رسیده  فرا  تغییر  زمان  اکنون  بود.  دوم  جنگ جهانی 
است حال که جهان دیگر در شرایط جنگ جهانی دوم 
نیست. جهان بعد از جنگ جهانی دوم به دنبال نهادهای 
جدیدی برای تحقق عدالت بوده است و تشکیل سازمان 

ملل نتیجه این تالش ها بود. با این حال سازمان ملل 
نتوانسته عدالت را در جهان محقق کند. شورای امنیت 

نیز قطعنامه های زیادی صادر کرد اما به نتایجی نرسید.
وی گفت: اوضاع در افغانستان، سوریه و یمن واضح 
است اما سازمان ملل نتوانسته کاری برای این کشورها 
بکند و حتی به راه حلی برای مسئله قبرس نیز دست 
نیافته است. دلیل شکست در حل مسئله فلسطین نیز 
عدم اجرای قطعنامه هایی است که علیه اسرائیل صادر 
شده اند. زمانی که اسرائیل با این قطعنامه ها مخالفت 
می کند کسی جرأت حرف زدن ندارد چراکه اگر یکی 
از پنج کشور عضو دائم شورای امنیت اعتراضی بکند 
دیگر مسئله تمام است. اردوغان گفت: بعد از اینکه 
ما  کنند،  برگزار  را  انتخاباتشان  بتوانند  سوریه  مردم 
نیز سوریه را ترک و این کشور را به ساکنانش واگذار 

خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: آمریکا 19 هزار کامیون حامل سالح و 

تجهیزات برای گروه های تروریستی در سوریه فرستاده 
است.

اردوغان گفت: ما از سه میلیون آواره سوری از آغاز 
بحران استقبال کردیم و با مسکو توافق کرده ایم که این 
آوارگان به کشورشان بازگردند. ما با مسکو برای دور کردن 
گروه های تروریستی از ادلب سوریه نیز توافق کرده ایم و 

هماهنگی کاملی با مسکو و ایران درباره ادلب داریم.
رئیس جمهور ترکیه همچنین درباره تالش کشورش 
برای پیوستن به اتحادیه اروپا گفت: اگر مذاکرات برای 
پیوستن ما به اتحادیه اروپا به همین روال ادامه داشته 
باشد ما مجبور می شویم همه پرسی برگزار کنیم و از مردم 
بخواهیم در این باره تصمیم بگیرند. ما در سال 201۸ 
هستیم و همچنان ما را در وضعیت انتظار نگه داشته اند. 
ما می توانیم از ۸1 میلیون نفری که در کشورمان هستند 
بخواهیم در این باره تصمیم بگیرند. اگر همه پرسی برگزار 

شود در آن صورت اقدامات فورا اتخاذ می شود.

اردوغان: باید شورای امنیت بین المللی تشکیل شود

بعد از برگزاری انتخابات، سوریه را ترک می کنیم


