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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

 حقيقتی درباره ویلموتس که فدراسيون سعی 
در پنهان کردن آن دارد

کارگر ایران؛ ساکن بلژیک!
ادامه از صفحه اول| این که آقای سرمربی در آستانه 
مسابقات تیم بلژیک را ترک کند و به ایران بیاید ، مسأله ای 
نیست که جامعه برخالف مدیران فدراسیون بتواند با آن 
راحت کنار بیاید. حتی اگر توافق بدی با ویلموتس انجام 
شــده هم این مدیریت فدراسیون فوتبال است که باید 

نسبت به این مسأله پاسخگو باشد.
فراموش نکنیم کــه پیش از این به صورت رســمی 
مشــخص شــده بود در 85 روز ابتدایی از زمان انعقاد 
قرارداد، ویلموتس 57 روز را خارج از ایران سپری کرده؛ 
البته همان طور که خودش گفته سفرهایی هم ممکن 
است به کشورهای اروپایی برای دیدار با لژیونرها داشته 
باشــد، ولی باز هم این میزان از غیبت اصال قابل قبول 

نیست.
مقامات ارشد فوتبال کشور هرچند درباره این موضوع 
تاکنون جز پنهان کردن حقیقت کار دیگری نکرده اند!! 
حقیقت   و ناراحت کننده درباره پروازی بودن این مربی را 
از کل جامعه پنهان کرده و طوری رفتار می کنند که انگار 
اتفاق خاصی رخ نداده تا نه خودشان وارد چالش شوند و 
نه سرمربی بلژیکی! آنها تظاهر می کنند که هیچ مشکلی 
وجود ندارد و همه چیز برخالف زمان کی روش در کنترل 

آنهاست.
ولی ما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و محمدرضا 
ســاکت مدیر تیم های ملی را به چالش شفاف ســازی 
در این پرونده دعوت می  کنیم. اگر مــردم ایران غریبه 
نیستند، لطف کنید و بگویید داستان اقامت ویلموتس 
در کشورش با وجود داشتن قرارداد با ایران چیست! چرا 

قبول کرده اند او پروازی باشد؟

زائران اربعین عضو سرویس های 
ناشناس پیامکی نشوند

ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی 
نسبت به سوءاســتفاده کالهبرداران از بسترهای 
ارتباطی بــرای فریــب زائران اربعین حســینی، 
هشدار داد. به گزارش مهر، سازمان تظیم مقررات 
و ارتباطات رادیوئی در اطالعیــه ای اعالم کرد: با 
توجه به سوءاســتفاده کالهبرداران از بســترهای 
ارتباطی و فناوری اطالعات، مشترکان تلفن همراه 
و زائران اربعین حسینی در صورت دریافت هرگونه 
پیامک بر بستر تلفن همراه یا پست در شبکه های 
اجتماعی یا لینک های اینترنتی ناشناس مبنی بر 
ارایه ســرویس خاص در این ایام، از ارسال هرگونه 
کد درخواســتی برای عضویت در آن ســرویس یا 
دانلود نرم افزار خودداری کننــد. در این اطالعیه 
تاکید شده اســت: به اپراتورهای تلفن همراه نیز 
هشدار داده می شود حساسیت های الزم را در این 
زمینه داشته باشند و خدمات خود را با شناسنامه 
های مشخص و قابل شناسایی و یا اعالم در سایت 
های خود، بــه زائران ارایه دهند.. بــا توجه به نیاز 
ویژه مردم به خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات 
در ایــام اربعین حســینی، بــا هرگونــه تخلف و 
سوءاســتفاده از کاربران برای ارایه سرویســهای 
خاص به شدت برخورد شده و متخلفان به مراجع 

قضائی معرفی خواهند شد.
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کشف یک میدان عظیم گازی 
در جنوب ایران

روز گذشته خبر رسيد که یک ميدان عظيم 
گازی در جنوب ایران کشــف شــده اســت. 
سيدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران با تایيد این خبر گفت: »این ميدان 
پس از یک ســال فعاليت مستمر اکتشافی در 
جنوب ایران کشف شده است.« براساس این 
گزارش، این ميدان گازی در عمق 3900متری 
زمين کشف شده و حجم آن به اندازه 16 سال 
مصرف گاز در تهران است. همچنين قرار است 
به زودی اطالعات دقيق تری درباره این ميدان 
تازه کشف شده توسط مدیرعامل شرکت ملی 

نفت ایران اعالم شود. 

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی :

جوان نخبه، پاره تن کشور است
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حجت االسالم ابراهيم رئيســی، رئيس قوه قضائيه در آیين نکوداشت سی وهشتمين سالروز 
تاسيس سازمان بازرسی کل کشور با اشــاره به فسادهای صورت گرفته در سال های اخير گفت: 
»بسياری از فسادها محصول اقدام یک شبه نيست. محصول غفلت و چشم بستن روی خالف است 
که امروز برای مردم غيرقابل تحمل شده است. حضور سازمان بازرسی برای صيانت از مدیران و 
واقع نشدن فساد است، نه مقابله با فساد. مهمترین مسأله در این جهت پيشنهاد سازمان بازرسی 

درباره اصالح ساختارهاست.«

رئيس قوه قضائيه:  

فسادها محصول 
اقدام یک شبه 
نیست

واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گيری را تمرین کنيد.

ور
مر

ارجاع طرح تحقیق و تفحص از 
صداوسیما به کمیسیون

 حسن کامران، نماینده 
اصولگرای مجلس گفت: 
»طرح تحقيق وتفحص از 
صداوســيما را به هيأت 
رئيســه تحویل دادم و به 
کميسيون فرهنگی ارجاع شد و این کميسيون 
باید بررســی های الزم را انجام دهــد، اما هنوز 
تحقيق وتفحص از صداوســيما در دستور کار 
کميسيون فرهنگی قرار نگرفته است. در تالش 
هستيم تا تحقيق وتفحص از سازمان صداوسيما را 
به جریان بيندازیم.« این نماینده مجلس در پاسخ 
به این که آیا صداوسيما برای منتفی کردن این 
تحقيق وتفحص البی هایی انجام نداده اســت، 
گفت: »من اهل البی نيستم. فرهنگ من طوری 
اســت کــه کســی بــرای منتفی کــردن 
تحقيق وتفحص و سوال پرسيدن به بنده مراجعه 

نمی کند.«

حضور 1400 نفر از نیروهای خدماتی 
شهرداری در مراسم اربعین

 پیروز حناچی، شهردار 
تهــران دربــاره خدمات 
برای  تهران  شــهرداری 
مراســم اربعيــن گفت: 
»حــدود 1۴00 نفــر از 
نيروهای خدمات شهری شــهرداری تهران به 
نجف و کربال رفته اند که البتــه ما خيلی اصرار 
نداریم این خدمات به اسم شهرداری ارایه شود. 
امسال کسانی که به زیارت می روند، برای پاکيزه 
نگه داشتن مسير راهپيمایی اقدام می کنند که 
یک کار مردمی است و شهرداری فقط زمينه آن 
را فراهم کرده است؛ یعنی وسایل در اختيار زائران 
قرار داده و ســاماندهی الزم را انجام می دهد، تا 

زباله ها از مسير راهپيمایی جمع آوری شود.« 

دست رسانه ها را باز بگذاریم
رحیمــی  جلیــل   
عضو  جهان آبــادی، 
کميســيون قضائــی و 
حقوقی مجلــس گفت: 
»مشــکلی که ما االن در 
مقابله با فساد داریم و کسی هم حاضر نيست آن را 
بپذیرد، این اســت که ما باید بر پایه شــفافيت 
عملکرد تمام دستگاه های عمومی عمل کنيم و 
دست رسانه ها را برای نقد و بررسی باز بگذاریم. 
وقتی رسانه ما جرأت نمی کند عليه یک طيف 
نقدی داشته باشــد، ولی عليه یک طيف دیگر 
هرچه نقد کنيد، حاشــيه امن دارید، چه کسی 
می خواهد باور کند که ما به دنبال مبارزه با فساد 
هستيم؟ شما فضای شــفاف ایجاد کنيد، آنگاه 
کرم های فاســدی که در النه ها پنهان شده اند، 

یکی یکی بيرون می آیند.«

صدها تن از نخبگان و اســتعدادهای برتر 
علمی کشور، صبح روز گذشــته با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیدار  کردنــد. مقام معظم رهبــری در این 
دیدار که بــا دو هزار نفر از نخبــگان جوان و 
استعدادهای برتر علمی کشور انجام می شد، 
بر ادامه  پيشــرفت علمی کشــور در کوران 
حرکت پرشتاب علمی جهان تأکيد کردند و 
آن را کامالً ضروری و حياتی خواندند. ایشان 
مطالبی را  که 1۲ نفر از نخبگان در این دیدار 
بيان کردند و تأمل جوانان نخبه درخصوص 
مسائل مهم کشور را بسيار خوب و لذت بخش 
 ارزیابی کردند و با تأکيد به مسئوالن مربوطه 
برای دنبال کردن مطالبات و پيشــنهادهای 
نخبگان گفتند:   »حرکت علمی آغاز شده در 
 کشور نيازمند استمرار است، البته رتبه های 
باالی علمی ایران در برخی رشــته های نوپا 
مانند نانو و زیست فناوری بسيار افتخارآميز 
 است اما به هيچ وجه کافی نيست و نباید ما را 
قانع کند، بلکه باید پيشرفت علمی با شتاب 
ادامه یابد .  « ایشان با اشاره به بازدید روز  گذشته 
خود از نمایشگاه شــرکت های دانش بنيان، 
وجود انگيزه، اعتماد به نفس و خودباوری در 
حرف و عمل جوانان متخصص را  نشــانه ای 
شوق انگيز از استمرار جریان علمی در کشور 
برشمردند و خاطرنشان کردند:   »این جوانان 
فقط نخبگان 30 شرکت از  چهار هزار شرکت 
دانش بنيان کشور بودند که این عدد باید در 
طول یک مدت محدود و مشــخص، چندین 
برابر شود.« حضرت آیت  اهلل خامنه ای الزمه 
تحقق این هــدف را ایجاد زیرســاخت های 
قانونی درخصوص شرکت های دانش بنيان و 
رفع موانع پيِش روی آنها  برشمردند و گفتند: 
»مکرراً تأکيد کرده ایم که محيط کسب و کار 
باید اصالح شود. مثالً مجوزی که باید ظرف 
یک هفته صادر شود،  شــش ماه زمان نبرد. 
موازی کاری های غلط حذف و انحصار برداشته 

شــود .  « رهبر معظم انقالب اسالمی سپس 
به بيان چند نکته خطــاب  به نخبگان جوان 
پرداختند که در ادامه مهم ترین بخش های آن 

را می خوانيد. 
 »اجرا و تحقق جدی ســند راهبردی امور 
نخبگان« اولين نکته مــورد تأکيد حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بود .   ایشــان اجرای کامل 
این سند  را موجب رفع بسياری از مشکالت 
در زمينه پيشــرفت علمی،  تجاری ســازی 
محصوالت علمــی و فناوری و حل ســایر 
مشــکالت بخش  علمی خواندند. ایشان در 
بخشی دیگر از سخنان شــان افزودند: »یک 
جریان بددل و بدخواه که متاسفانه در داخل 
دانشگاه ها نيز  حضور دارد، اصل جهش علمی 
کشــور را که یک واقعيت عيان است، انکار و 
تالش می کند با القاء این که هيچ اتفاق علمی 
مهمی  رخ نداده است، مردم را دچار تردید و 
نخبگان را نااميد کند، اما شما در مقابل این 
جریان هرگز مأیوس نشــوید .  « رهبر معظم 
انقالب  اســالمی یکی دیگر از کارهای زشت 
این جریان بــددل را داللی و انتقال نخبگان 
مستعد به خارج از کشور دانستند و گفتند:   

»جوان  نخبــه به ایران تعلــق دارد و پاره تن 
کشور اســت، اما آنها به دنبال دلسرد کردن 
و یا فریفتن او با وعده های پولی یا غيرپولی و 
موهوم  هستند که مسئوالن وزارتخانه های 
بهداشــت و علوم موظفند از دانشــگاه ها در 
مقابل این جریــان مراقبت کنند .  « حضرت 
آیت اهلل  خامنه ای افزودند:   »برخالف القائات 
این جریان، مقامات عالی کشور از مشکالت 
و اخبــار منفی هم با خبر هســتند اما یقيناً 
جنبه هــای  مثبت جریان علمی کشــور بر 

جنبه های منفی آن غلبه دارد .  « 
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرأت دادن به 
مرد و زن و پير و جــوان برای ورود به ميادین 
دشوار ازجمله ورود در ميادین علمی  که حتی 
تحسين دشمنان را نيز به دنبال داشته است، 
خواندند و بــا یادآوری مــواردی از افتخارات 
علمی کشور گفتند:   »اســتفاده از  ظرفيت 
علمی در بخش های مختلف کشــور به »باال 
بردن قــدرت دفاعی«، »درمان و پزشــکی 
پيشــرفته و کنترل بيماری ها«، »مســائل 
 فنی مهندســی«، »زیســت فناوری و توليد 
محصوالت با دوام با فناوری نانو« و »فناوری 

صلح آميز هســته ای«، منجر شــده است .  « 
 حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
»با وجود این دستاوردهای واضح، برخی افراد 
حرکت علمی کشــور را تخریب و انکار  و اگر 

بتوانند برسر راه آن مانع تراشی می کنند .  «  
رهبر معظــم انقالب در بخشــی دیگر از 
سخنان شان همراه بودن علم با فرهنگ صحيح 
انسان دوستی را زمينه ســاز استفاده بشر از 
منافع  حقيقی علم و دانش خواندند و با اشاره 
به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسالمی 
درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته  ای 
تأکيد کردند:   »ما با وجود این که می توانستيم 
در این راه قدم برداریم، براســاس حکم اسالم 
عزیز کاربرد این سالح را حرام قطعی  شرعی 
اعالم کردیم، بنابراین هيــچ دليلی ندارد که 
برای توليد و نگهداشت سالحی که استفاده از 
آن مطلقاً حرام است، هزینه کنيم .  «  ایشان در 
زمينه ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحيح 
افزودند: »ما از شاگردی و یادگيری هيچ ابایی 
و ننگی نداریم اما نمی  خواهيم دانشگاه های 
ما باز توليد »دانشگاه های آمریکایی با همان 

فرهنگ غلط غربی« باشند.«  
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در جمع بندی 
این بخش از سخنان شــان تأکيــد کردند:  
»شرایط ما با شــرایط دیگران متفاوت است. 
ما باید  ایرانی بيندیشــيم، ایرانی فکر کنيم و 
ایرانی زندگی کنيم که رعایت و اجرای الگوی 
پيشرفت اسالمی- ایرانی می تواند به این هدف 
 کمک شــایانی کند .  « رهبر معظم انقالب در 
پایان سخنان شان با تکرار سخنان چند سال 
قبل خود یادآوری کردند:   »گفته ایم که باید 
به گونه  ای پيشــرفت کنيم که ۵0 سال بعد 
هر نخبه ای و هر کسی که در جهان خواست 
تازه های علم را فرا بگيرد، ناچار به دانستن زبان 
 فارسی باشد و تحقق این هدف، حتماً در دایره 
هوش و اســتعداد و همت ایرانی امکان پذیر 

است .  « 

جلسه هيأت دولت روز گذشته با حضور 
رئيس جمهــوری و اعضای دولــت برگزار 
شد. دکتر حســن روحانی در این جلسه با 
گراميداشــت ایام اربعين حسينی و ضمن 
اشاره به راهپيمایی عظيم این ایام گفت: »این 
حرکت قرابت نزدیکی ميان دو ملت ایران و 
عراق به وجود آورده اســت و اتفاقی مانند 
آن چه ميان مهاجران و انصار روی داد، در این 

حرکت به چشم می خورد.«
روحانی در ادامه ضمن تأکيد بر شکست 
توطئه آمریکا در فشار حداکثری عليه ملت 
بزرگ ایران گفت: »امروز همــه آمار، ارقام 
و روحيه مردم نشــان می دهد کــه دوران 
اثرگذاری فشــار حداکثری به پایان رسيده 
اســت. این که بانک مرکزی اعالم می کند 
توليد صنایع بورســی که نيمــی از صنایع 
کشور را تشــکيل می دهد در شهریور ماه 
1.۲ درصد رشد مثبت داشته است، موضوعی 
بســيار مهم و به معنای آن است که فشار 

حداکثری در هم شکسته است.«
رئيس جمهوری ادامه داد: »این که بانک 
مرکزی در 6 ماه نخســت  ســال قادر بوده 
19 ميليــارد دالر بــرای واردات اجناس و 
کاالهای مورد نياز کشــور اختصاص دهد 
که 8.۲ ميليــارد دالر آن مربوط به کاالهای 
اساســی بوده، آماری مثبــت و قابل توجه 

است.« 
روحانــی همچنيــن گفت: »امــروز در 
شرایطی قرار داریم که انبارها در بندرگاه ها 
پر است و این تحرک و جنب وجوش بنادر و 
گمرکات کشور بزرگترین عالمت شکست 
آمریکا در این فشار بی رحمانه و غلط نسبت 
به ملت ایران اســت. امروز در شرایطی قرار 
داریم کــه می توانيم در بخــش اقتصادی 

گام های مثبتی برداریم.«
رئيس جمهوری با اشاره به این که امسال 

پول خریــد تضمينــی گنــدم را زودتر از 
سال های گذشته به کشــاورزان پرداخت 
کردیم، گفت:   »ایــن که در بخش عمرانی 
توانســتيم در 6ماهــه نخســت امســال 
۲9 هزار ميليارد تومان هزینه و سرمایه گذاری 
کنيم، به معنای قدرت جمهوری اســالمی 
ایران و پيروزی این ملت در مســيری است 
که در آن حرکت می کند.« رئيس جمهوری 
ادامه داد: »بر اســاس آماری که وزارت نيرو 
ارایه کرده تا پایان  سال جاری هر هفته یک 
پروژه مهم آب یا برق در سطح کشور افتتاح 
خواهد شــد که جمعاً ۲۲7 پروژه با ارزش 
بيش از 33 هزار ميليارد تومان است؛ یعنی 
در هر استان بيش از  هزار ميليارد تومان طرح  
تنها در بخش آب و برق افتتاح خواهد شد که 
این به معنای موفقيت ملت و کارآمدی دولت 

و نظام است.«
روحانی همچنين گفت: »تا پایان  ســال 
عالوه بر ســدهایی که در 6ماهه اول امسال 
افتتاح شده، 10 ســد دیگر نيز در کشور به 
بهره برداری خواهد رسيد؛ همچنين ۲6 هزار 
هکتار شــبکه آبياری و زهکشی در کشور 
تا پایان  سال انجام می شــود، برای 11۲۴ 
روستا آب رســانی بهداشتی صورت گرفته، 
۲9 تصفيه خانه فاضالب و 1۲ تصفيه خانه 
آب شرب افتتاح شــده و 3 هزار مگاوات به 
توليد برق نيروگاهی کشور اضافه می شود. 
این درحالی اســت که ساالنه حدود 1700 
مگاوات به توليد برق کشور اضافه می شده 
که در دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم 
تقریبا به طور متوسط حدود ۲ هزار مگاوات 
بوده است و این که 3 هزار مگاوات برق توليد 
می شود به معنای توسعه و قدرت ماست.« 
روحانی با  بيان این که آمارها و شاخص هایی 
که مرکز آمار ایران در موضوع اشــتغال در 
تابستان امسال نسبت به  سال گذشته اعالم 

کرده ارزشمند و حایز اهميت است، گفت: 
»براساس این آمار، مشارکت مردم افزایش و 
نرخ بيکاری 1.8 درصد نسبت به  سال گذشته 

کاهش پيدا کرده است.«
رئيس جمهوری ادامه داد: »در تابستان 
 ســال گذشــته افراد شــاغل در کشــور 
۲3 ميليون و 900 هزار نفر بودند که این رقم 
در تابستان 98، ۲۴ ميليون و 7۵0 هزار نفر 
است که این آماری افتخارآميز است. یعنی 
در طول این یک ســال 8۴3 هزار اشتغال 
در کشــور ایجاد شــده و این آمار براساس 
معيارهای جهانی در زمينه اشتغال است.« 
روحانی افزود: »براســاس همين آمار، نرخ 
بيکاری در تابستان گذشــته 3 ميليون و 
3۵0 هزار نفر بوده که امســال ۲ ميليون و 
900 هزار نفر اســت و نشــان می دهد که 
۴۵0 هزار نفر از بيکاری باقيمانده از گذشته 

از بين رفته است.«
رئيس جمهــوری در بخــش دیگری از 
ســخنان خود به موضوع تحوالت منطقه 
پرداخت و با بيان این که دولت ترکيه نسبت 
به مرزهای جنوبی خــود نگرانی هایی دارد 
و حق آنهاست که این نگرانی شان برطرف 
شــود، گفت: »متأســفانه هنوز در گوشه و 
کنار منطقه شــعله هایی دیده می شود که 
گاهی این شعله در یمن و گاهی در نزدیکی 
مدیترانه و مرزهای ترکيه و سوریه است.« او 
گفت: »معتقدیم باید راه و شيوه درست در 
این مسير انتخاب شود. در اجالس سران سه 
کشور ایران، روسيه و ترکيه به صراحت اعالم 
کردیم که راه  حل امنيت در مرزهای شمالی 
سوریه و جنوب ترکيه تنها با حضور ارتش 
سوریه امکان پذیر است و ما باید همه زمينه ها 
را برای حضور ارتش ســوریه در این مناطق 
فراهم کنيم و دیگر کشورها نيز باید کمک 
کنند و آمریکایی ها از این منطقه خارج شوند 

و ُکردها نيز در ایــن منطقه که در حقيقت 
کشور خودشان است، در کنار ارتش سوریه 
قرار بگيرنــد.« رئيس جمهوری تأکيد کرد: 
»شيوه ای که امروز انتخاب شده و توافقاتی 
که در پشت پرده صورت گرفته به نفع منطقه 
نخواهد بود و ما از کشور دوست و برادر خود 
ترکيه و دولت این کشور می خواهيم که در 
این گونه امور دقت و حوصله بيشــتری به 
خرج دهد و در مســيری که انتخاب شده، 

تجدیدنظر کند.« 
رئيس جمهــوری در ادامــه با اشــاره به 
ضرورت هوشــياری نســبت به برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در ماه های 
آینده به عنوان یک حرکت بزرگ سياســی 
در کشــور، گفت: »همه آنهایی که مسئول 
اجرا و نظارت هســتند، باید کاری کنند که 
نشاط سياســی مردم افزایش پيدا کند.« 
رئيس جمهوری با اشــاره به این که بهترین 
مجلس در طــول تاریخ انقالب اســالمی 
مجلس اول بــود، گفــت: »در آن مجلس، 
نظارت به این شــکل وجود نداشت و حتی 
شــورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی 
وجود نداشــت و همه از جناح های مختلف 
آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقين هم 
در آن انتخابات ثبــت نام کردند. همچنين 
گروه هایی مانند دفتــر هماهنگی، نهضت 
آزادی و جبهه ملی ثبت نام کردند و بهترین 
انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود. نباید 
این قدر سختگيری کنيم و فشار بياوریم و 
فکر کنيم هر چه این فيلتر را تنگ تر کنيم، 
نتيجه مثبت تــری خواهد داشــت. مردم 
خودشــان خوب می فهمند و بهترین ها را  
انتخاب می کنند. به ویژه در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی که عمدتاً محلی بوده و مردم 
کاندیداهــا را بهتر می شناســند و انتخاب 

می کنند.«

رئيس جمهوری در جلسه هيأت دولت مطرح کرد:  

ترکیه  در مسیر خود تجدیدنظر کند
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