
در پاسخ به واشنگتن

وزارت دفاع روسیه: مدارک قطعی درباره حمله 
شیمیایی اخیر در حلب داریم

وزارت دفاع روسیه ادعاهای وزارت خارجه آمریکا درباره عدم وقوع حمله 
شیمیایی در حلب سوریه در ماه گذشته میالدی را رد و تاکید کرد، روسیه 

مدارک قطعی از این حمله دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای 
تروریست های  برای توجیه  تنها تالشی  بیانیه وزارت خارجه آمریکا  اعالم کرد: 
بین المللی فعال در ادلب و افراد مرتبط با کاله سفیدهای دروغین است که با اقدامات 

تحریک آمیز خود غربی ها را به دردسر انداختند.
این وزارتخانه تاکید کرد: روسیه مدارک قطعی دارد که نشان می دهند تروریست ها 
در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ در حلب از خمپاره های حاوی مواد شیمیایی سمی علیه 

غیرنظامیان استفاده کردند.
وزارت دفاع روسیه در ادامه نیز بیانیه وزارت خارجه آمریکا را تالشی احمقانه 
برای اعمال فشار بر سازمان منع سالح های شیمیایی با هدف مانع تراشی در انجام 

تحقیقاتی واقعی دانست.
این وزارتخانه آورده است، انتقال مواد سمی به تروریست ها و کاله سفیدها از 
سوی سازمان های اطالعات غرب همزمان با اظهارات وزارت خارجه آمریکا درباره 

آمادگی شان برای هدف گرفتن سوریه انجام می گیرد.
در ادامه بیانیه روسیه با اشاره به اینکه حمالت جنگنده های آمریکایی به شهر 
هجین و منطقه اطراف آن موجب مرگ ده ها غیرنظامی شدند، آمده است، هدف 
از اتهامات واشنگتن علیه مسکو و دمشق دور کردن توجه جامعه جهانی از جنایات 

جنگنده های آمریکایی در شرق سوریه است.
پیشتر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای انجام هرگونه حمله شیمیایی در حلب 
را تکذیب کرده و مدعی شده بود، حمله در این شهر با استفاده از گاز اشک آور 

انجام شد.
این وزارتخانه مسکو را به کمک به دمشق برای اعالم یک حمله شیمیایی دروغین 

در ادلب و بهانه کردن آن برای تضعیف آتش بس شکننده در این شهر متهم کرد.
واشنگتن نظامیان روسیه و سوریه را به دست داشتن در این حمله با هدف تضعیف 

اعتماد دمشق به آتش بس در ادلب متهم کرد.
وزارت خارجه آمریکا مدعی شد، نیروهای حامی دولت سوریه کنترل این موقعیت 
را در دست داشتند و پیش از آنکه سازمان منع سالح های شیمیایی تحقیق مورد 

نظر خود را انجام دهد، منطقه را آلوده کردند.
این وزارتخانه در ادامه به روسیه و سوریه درباره ورود به محل حمله هشدار داده 
و از این دو کشور خواست جان بازرسان مستقل را تضمین کنند تا امکان محاکمه 

مسؤوالن فراهم شود.
انگلیس نیز در بیانیه مشابهی اعالم کرد، احتمال استفاده از کلر یا دست داشتن 

مخالفان در این حمله بسیار بعید است.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس تحقیقاتی که سازمان منع سالح های شیمیایی 
انجام می دهد را تایید کرده و گفت: احتماال این حمله اتفاقی برنامه ریزی شده با 
هدف مشارکت دادن مخالفان یا عملیاتی بوده که به دلیل یک اشتباه از چارچوب 
خود خارج شد و روسیه و دمشق تالش کردند از آن در راستای منافع خود استفاده 

کنند.

افزایش اعتراضات ضد دولتی در فرانسه

 ماکرون همچنان از نظرها پنهان است
همزمان با گسترش اعتراضات ضد دولتی در سراسر فرانسه و تسخیر 
پاریس و نگرانی ها از اعتراضات و آشوب های جدید، رییس جمهور این 

کشور که دلیل این خشم می باشد، از نظرها پنهان شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، امانوئل ماکرون، رییس 
جمهور فرانسه کل هفته را از نظرها به دور بود و دولت نامحبوب اش را تنها گذاشت 
تا تالش کند ملت را آرام سازد. در واکنش به این اقدام، شعار »ماکرون استعفا« به 

اصلی ترین شعار معترضان »جلیقه زرد« تبدیل شده است.
خشم این معترضان مستقیما رییس جمهور فرانسه را هدف گرفته که احساس 
می کند تنها رییس جمهور طبقه ثروتمند است و به هیچ عنوان به مردم عادی 

کشورش فکر نمی کند.
اصالحات تجاری و حامی کسب وکار امانوئل ماکرون با این هدف اعالم شده بود که 
اقتصاد فرانسه را به صورت جهانی رقابتی تر سازد، اما کارگران فرانسوی این تغییرات 

را "خصمانه" و آنها را باعث تضعیف حقوق شان می بینند.
ماکرون که میزان محبوبیت اش در ماه های اخیر به شدت کاهش یافته، عمدتا 
فردی متکبر تلقی می شود، چرا که به عنوان مثال به یک فرد بازنشسته توصیه کرده 

تا به هیچ عنوان گله و شکایت نکند.
رییس جمهور ۴۰ ساله فرانسه اکثر اوقات خود را در این هفته به برگزاری 
نشست های محرمانه در کاخ الیزه پرداخته جایی که بسیاری از معترضان آن را 

پناهگاهی برای ماکرون می داند تا بتواند در آنجا خود را از دست مردم پنهان کند.
این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعالم کرده که ماکرون تا قبل 
از اعتراضات ضد دولتی امروز شنبه سخنرانی نخواهد کرد. معموال ماکرون رییس 
جمهوری است که توجه عموم را نسبت به خودش بسیار دوست دارد، فردی که از 
زمان پیروزی اش در انتخابات به دنبال یک جایگاه برجسته و عالی در عرصه جهانی 
برای خود و کشورش بوده است. درست یک هفته پیش ماکرون توجهات بین المللی 
را در نشست گروه ۲۰ در آرژانتین را به خود معطوف کرد، چرا که دونالد ترامپ 
رییس جمهور آمریکا را به خاطر خروج از توافق آب و هوای پاریس و سیاست هایش 
در حمایت از صنایع داخلی به چالش کشید. همزمان با دیدارهای ماکرون با رهبران 
جهان در هفته گذشته تصاویری از سوزاندن موانع در پاریس و مجسمه طاق نصرت 
از گاز اشک آور در تلویزیون ها به نمایش درآمده بود.ماکرون به محض  ابری  در 
بازگشت از آرژانتین مستقیما به طاق نصرت رفت تا خسارت وارد شده به این بنا را 
بررسی کند، اما در جریان این دیدار به رسانه ها اجازه داده نشد تا به ماکرون نزدیک 
شوند و یا از وی سواالتی بپرسند. عصر روز جمعه ماکرون یک بازدید سریع از نیروهای 
امنیتی ضد شورش داشت که قرار بود در پاریس در جریان اعتراضات روز شنبه 
مستقر شود. هیچ رسانه ای در جریان این بازدید حضور نداشت و تنها دفتر ریاست 
جمهوری فرانسه اعالم کرد که ماکرون با حدود ۶۰ افسر پلیس در شرق پاریس دیدار 
کرده و از خدمات آنها تشکر کرده است. در عوض ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه به 
خط مقدم فرستاده شده تا با قانون گذاران اپوزسیون مواجه شود و برنامه های امنیتی 
دولت را در تلویزیون شرح دهد. در فرانسه معموال رییس جمهور سیاست های کلیدی 
به ویژه در زمینه های دفاعی و امور خارجه را اتخاذ می کند، در حالی که نخست وزیر 

مسئول تصمیمات روزانه به ویژه تصمیماتی مرتبط با مسائل داخلی است.

اطالعات جدیدی که افشا شده، به طور مستقیم مسئله 
تبانی را نشان می دهد. روابط ترامپ با روسیه صریحا جنبه 
سیاسی داشته است. گفته می شود که کوهن پیشنهاد 
آپارتمان  یک  مسکو  در  ترامپ  آینده  برج  در  که  داده 
الکچری ۵۰ میلیون دالری به پوتین داده شود. اگر این امر 
درست باشد، ترامپ و شرکتش ممکن است با خطر قابل 

توجهی مواجه شوند.
فرارو- رابرت مولر، مسئول تحقیقات در پرونده احتمال مداخله 
جزئیات  آمریکا،   ۲۰۱۶ ریاست جمهوری  انتخابات  در  روسیه 
جدیدی درباره ارتباط افراد نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، با دولت روسیه افشا کرده است. افشاگری های مولر بار دیگر 

گمانه زنی ها درباره احتمال پایان تراپ را احیا کرده است.
به گزارش فرارو، روز جمعه، برای ترامپ روز بدی بود. مولر 
از »تبانی« تیم ترامپ با روسیه شواهد جدیدی ارائه کرد. طبق 
افشاگری های مولر، در اوایل نوامبر ۲۰۱۵، یک شهروند روسی 
که با کاخ کرملین روابط داشت، به مایکل کوهن، وکیل شخصی 
ترامپ، گفته که او می تواند از ارتباطات دولت روسیه برای کمک 

به طرح های تجاری و سیاسی ترامپ استفاده کند.
روسی،  شهروند  و  ترامپ  ارشد  دستیار  یک  بین  رابطه  این 
جدیدترین نمونه از ده ها رابطه است که پس از انتخابات نوامبر 
۲۰۱۶ افشا شده است. چند روز پس از پیروزی ترامپ، هوپ 
هیکس، سخنگوی او، قاطعانه ادعا کرد که هیچ نوع تماسی بین 

دستیاران ترامپ و روسیه وجود نداشته است.
اطالعات جدید درباره کوهن به طور ویژه مهم است. چون 
تماس در ماه های اولین دوره تبلیغات انتخاباتی اتفاق افتاده و 
دادستان ها گفته اند که شهروند روسی ادعا کرده در کمک به 
ستاد ترامپ منفعت دارد. بنا به گفته دادستان ها، در نوامبر 
۲۰۱۵، کوهن اطالعات تماس شهروند روسی را گرفته و با او 
صحبت کرده است. این شهروند ادعا کرده که در فدراسیون 
ترامپ  ستاد  به  می تواند  و  هست  معتمدی  شخص  روسیه، 
بدهد. کوهن  دولت  در سطح  و هم افزایی  هم افزایی سیاسی 
به دادستان ها گفته که شهروند روسی مکررا پیشنهاد داده که 
جلسه ای میان والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و ترامپ 
ترتیب دهد تا به کوهن کمک کند طرح احداث پروژه ملکی 
ترامپ در مسکو را پیش ببرد. شخص روسی به کوهن گفته 
چنین جلسه ای نه فقط در بعد سیاسی بلکه در بعد تجاری هم 

می تواند تاثیر فوق العاده ای داشته باشد.
مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ

در زمانی که کوهن با روس ها تماس گرفته، او کار بر روی 
یک پروژه ساختمانی ترامپ را آغاز کرده بود که با فلیکس ساتر، 
شریک تجاری روسی ترامپ، مشترک بود. کوهن قبول کرده که 

درباره جزئیات پروژه به کنگره دروغ گفته است.

از  حمایت  برای  روس  پیشنهادات  تکرار  جدید،  اطالعات 
دستیاران برجسته ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی را نشان 
دیدار  اولیه  حامی  کوهن  ترامپ،  کاندیداتوری  زمان  در  داد. 
سپتامبر  در  رادیویی  گفتگوی  یک  در  بود.  پوتین،  و  ترامپ 
۲۰۱۵، کوهن پیشنهاد داد که ترامپ با پوتین، که برای حضور 
نیوریوک  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه  نشست  در 
اظهارت،  این  گفته  بعدا  کوهن  کند.  دیدار  داشت،  حضور 
فی البداهه بیان شده، اما در هفته های اخیر اذعان کرده که او 
با ترامپ درباره برقراری روابط با دولت روسیه مشورت کرده 

است.
ترامپ در ۲۰۱۶ اعالم کرده بود که او با روسیه هیچ روابط 
تجاری نداشته است. اما اعترافات کوهن نشان داد که ترامپ افکار 

عمومی را گمراه کرده بود.
عالوه بر کوهن، فرد دیگری از نزدیکان ترامپ در روند تحقیقات 
دروغ گفته است. مولر اعالم کرده پُل منافورت، رئیس پیشین 
ستاد انتخاباتی ترامپ، در چندین زمینه به محقق ویژه پرونده 
انتخابات آمریکا دروغ گفته است. منافورت  دخالت روسیه در 
درباره روابطش با کنستانتسین کیلیمنیک، شریک تجاری سابق 
ترامپ در اوکراین و کارمند روسی سابق شرکت مشاوره سیاسی 

منافورت، دروغ گفته است. مولر قبال ادعا کرده بود که کیلیمنیک، 
یک مامور سابق اطالعاتی روسی است. هرگونه کشفیات جدید 
مولر درباره همدستی رئیس ستاد ترامپ با تالش های مسکو برای 
تاثیر گذاشتن بر انتخاب ترامپ، می تواند برای رئیس جمهور آمریکا 

ویرانگر باشد.
پُل منافورت، رئیس سابق ستاد ترامپ

عالوه بر پرونده دخالت روسیه در انتخابات، نزدیکان ترامپ به 
پرداخت حق السکوت به دو زن، که ادعا می کنند با ترامپ رابطه 
داشته اند، هم متهم شده اند. دادستان های نیویورک اعالم کرده اند 
که ترامپ، سازمان ترامپ و ستاد انتخاباتی او همگی با هدف 
اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، به طور مستقیم، 
در یک طرح غیرقانونی برای ساکت کردن دو زن درگیر بودند. 
با توجه به این افشاگری ها، احتمال اینکه ستاد ترامپ با اتهاماتی 

مواجه شود بیشتر شده است.
جان  سرنوشتی  چنین  از  است  ممکن  ترامپ  آنکه  علیرغم 
سالم به در ببرد چرا که بعید است وزارت دادگستری آمریکا 
یک رئیس جمهور مستقر را متهم کند، اما ممکن است او مانند 
رئیس جمهور ریچارد نیکسون، به عنوان توطئه گر شریک غیرمتهم 
شناخته شود. یا اینکه اگر او قبل از انقضای قانون مروز زمان، 

ریاست جمهوری را کنار بگذارد، ممکن است متهم شود.
شده،  افشا  که  جدیدی  اطالعات  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
به طور مستقیم مسئله تبانی را نشان می دهد. روابط ترامپ با 
روسیه صریحا جنبه سیاسی داشته است. گفته می شود که کوهن 
پیشنهاد داده که در برج آینده ترامپ در مسکو یک آپارتمان 
الکچری ۵۰ میلیون دالری به پوتین داده شود. اگر این امر درست 
باشد، ترامپ و شرکتش ممکن است با خطر قابل توجهی مواجه 

شوند.
پس از انتشار گزارش های مولر و اتهام زنی به نزدیکان ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا برآشفت و در چند توئیت، ضمن رد اتهامات، 
گفته رودی جولیانی، وکیلش، و دیگران، گزارشی در برابر گزارش 
مولر تهیه می کنند. به گفته ترامپ، ۸۷ صفحه گزارش جولیانی و 

دیگران نوشته شده است.
اما علیرغم انکار ترامپ، برخی معتقدند که با انتشار گزارش مولر 
حلقه محاصره ترامپ تنگ تر شده است. مولر برای چند ماه به 
آرامی طناب را دور گردن کاخ سفید ترامپ محکم می کرد. روز 
جمعه معلوم شد که این طناب تا چه اندازه می تواند محکم تر شود. 
به گفته سی ان ان، نه فقط ترامپ بلکه همه کسانی که در حقله 

درونی او قرار دارند، باید از حرف های مولر نگران شوند.
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مشارکت امیر قطر در نشست شورای همکاری خلیج فارس در هاله ای از ابهام
مشارکت امیر قطر در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد هرچند که پادشاه عربستان از او برای حضور در این نشست دعوت به عمل آورده است. به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر روز 

جمعه سفر خود را به مالزی پایان داد و به کشورش بازگشت. وی دعوت شده است که در سی و نهمین دوره نشست سران شورای همکاری خلیج فارس که از امروز در ریاض آغاز می شود، شرکت کند. به رغم اینکه پادشاه عربستان از او برای حضور در این نشست دعوت به 
عمل آورده است اما مشارکت او در این نشست در هاله ای از ابهام قرار دارد. تحلیلگران معتقدند حضور امیر قطر در این نشست به کاهش تنش میان عربستان و قطر منجر خواهد شد اما عدم حضور وی بحران را پیچیده تر می کند. 

اخبار آیا پایان دونالد ترامپ فرا رسیده است؟

احتمال تبانی ترامپ و پوتین باال گرفت

ظریف: 

آمریکایی ها برای ایجاد مزاحمت در روابط ایران و اروپا تالش می کنند

آمریکا: حمایت از کردهای سوریه تاکتیکی و موقتی است

وزیر امور خارجه با اشاره به طرح اتهامات موشکی علیه ایران گفت  که 
آمریکایی ها هر تالشی کردند تا در روابط ایران و اروپا مزاحمت ایجاد کنند.

به  گزارش  ایسنا، محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس روسای مجالس شش 
کشور در تهران برای مقابله با تروریسم در جمع خبرنگاران، گفت : مجالس این شش 
کشور نمایندگان مردم این کشورها هستند که می توانند در این زمینه  یک حرکت 

مردمی را عالوه بر حرکت سیاسی هماهنگ کنند.
وی درباره طرح اتهامات موشکی آمریکا علیه ایران، خاطرنشان کرد: آمریکایی ها هر 
تالشی کرده اند تا در روابط ایران و اروپا مزاحمت ایجاد کنند. حتی بیش از این که 
روابط ایران و اروپا را به خطر بیاندازند، تالش آنها بر این است که مسائل منطقه را 

وارونه جلوه دهند.
وزیر امور خارجه در ادامه صحبت هایش اضافه کرد: آمریکایی ها منطقه ما را انبار 
باروت کرده اند. میزان سالحی که از سوی آمریکا فروخته می شود، غیر قابل باور است 

و بسیار فراتر از نیاز منطقه است. این نشان دهنده سیاست بسیار خطرناکی است که 
آمریکایی ها در منطقه ما دنبال می کنند و این سیاست باعث شده تا منطقه ما  تبدیل 
به انباری از سالح های بسیار پیشرفته مخرب شود که متاسفانه هیچ کمکی به صلح  

و امنیت در منطقه نکرده است.
وی ادامه  داد: به همین خاطر آمریکایی ها به اتهامات بی معنا متوسل می شوند برای 
این که توجه ها را از خطرات اصلی که این منطقه را تهدید می کند، منحرف کنند. ما 
در روزنامه های اروپایی خواندیم که سالح های آمریکایی دست القاعده در یمن و داعش 

در سوریه است و این خطری است که همواره خطر ما را تهدید می کند.
ظریف در بخش پایانی سخنان خود گفت : این که آمریکایی ها در دنیا منزوی شده 
و نیاز پیدا کردند که به این حد از دعوا وارد شوند که حتی یکی از رییس بخش مالی 
یکی از کمپانی های چین را دستگیر کنند تا سیاست خود را پیش ببرند، پیش از این 

که نشان دهنده قدرت آمریکا باشد نشان دهنده استیصال آمریکا  است.

نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه اذعان کرد که حمایت واشنگتن از کردها 
تاکتیکی و موقتی است.

به گزارش ایسنا، جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه در مصاحبه 
مطبوعاتی خود پس از برگزاری سومین نشست مشترک ترکیه و آمریکا که روز 
جمعه در آنکارا برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت همکاری مستحکم با ترکیه جهت 
دستیابی به راهکار نهایی در سوریه تصریح کرد که حمایت واشنگتن از کردها تاکتیکی 

و موقتی است.
در این نشست دو طرف به بررسی وضعیت سوریه از شرق فرات گرفته تا استان 

ادلب پرداختند.
طبق گزارش شبکه روسیاالیوم، جفری درخصوص نقشه راه منبج خاطرنشان کرد: 

آمریکا از طریق پایبندی به تعهداتش درخصوص خروج نیروهای مسلح کرد از منبج و 
عدم حضور آن ها در شوراهای محلی، یک برنامه دقیق امنیتی اجرا می کند.

وی در ادامه افزود: تا اواخر سال جاری میالدی اقداماتی را برای تاکید بر این که ما 
قوانین را در نزدیک ترین زمان ممکن پیاده می کنیم، اتخاذ خواهیم کرد. برخی از این 

اقدامات در اواخر دسامبر جاری تکمیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: همکاری درخصوص حل بحران منبج الگویی برای برقراری صلح در 
سوریه شده و دستیابی به راه حل نهایی بدون همکاری مستحکم میان آمریکا و ترکیه 

غیرممکن خواهد بود.
جفری تصریح کرد که مناطق دیگری که امکان انطباق الگوی منبج بر آن ها وجود 
دارد، از طریق مذاکرات دو طرفه بررسی خواهند شد و برنامه مشترک شامل حمایت 

ترکیه در ادلب نیز می شود.
نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه در پاسخ به سوالی درخصوص مراکز نظارتی 
واشنگتن در مرزهای شمال سوریه با ترکیه در شرق فرات خاطرنشان کرد: هدف 
از این مراکز تضمین امنیت این منطقه است که در واقع امنیت ترکیه را نیز شامل 
می شود. هدف از مراکز نظارتی تشویق به عدم تیراندازی و جنگ است نه خود جنگ.
وی درخصوص همکاری با نیروهای مسلح کرد، گفت: ما بی وقفه تاکید داریم که 

همکاری با نیروهای مسلح کرد علیه داعش موقتی و تاکتیکی است.
جفری نسبت به افزایش قدرت داعش در شرق سوریه ابراز نگرانی کرد.

در همین راستا، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه بارها از آمریکا خواسته تا 
نقشه راه منبج را تا اواخر سال جاری میالدی اجرا کند.

رییس مجلس ملی جمهوری ترکیه با محکوم کردن حادثه 
برای  تروریسم  از  نباید  کرد:  اظهار  چابهار،  تروریستی 
اهداف سیاسی استفاده کرد. نمی توان از طریق تروریسم 

به اهداف دست پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بینالی اییدریم در دومین کنفرانس روسای 
مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه و چین چالش های 
تروریسم در ارتباطات درون منطقه ای با بیان این که جهان با 
جنگ مهاجرت، تروریسم، بالیای طبیعی و مشکالت دیگری 
روبه روست، گفت: این مشکالت نظام بین المللی را تحت تاثیر قرار 
داده است. تروریسم از مهم ترین مشکالت منطقه و جهان است 

که قطعا تنها محدود به منطقه ما نیست.
وی با بیان این که تروریسم ماهیت جهانی پیدا کرده است، 
ادامه داد: با همکاری همه جانبه می توانید تاثیرات تروریسم را از 
بین ببریم. در این کنفرانس تالش می شود در راستای اهداف و 

موضوعات حرکت کنیم.
رییس مجلس ملی جمهوری ترکیه با بیان این که ارتباطات 
تروریسم پس از حمله ۱۱ سپتامبر و اشغال افغانستان هویت 

جهانی پید کرد، گفت: سال گذشته شاهد حمالت تروریستی 
بودیم که براساس آن هزاران انسان آواره و تعداد زیادی کشته 
شدند. حمالت تروریستی هزینه زیادی برای جهان داشته است به 

طوری که هزینه بیش از سود ناخالص کشورها بوده است.
وی با بیان این که تروریسم تبلیغ ابزاری از سوی برخی کشورها 
شده است، اظهار کرد: از تروریسم برای اهداف امپریالیسم، ایجاد 

جنگ و درگیری، ناامنی و اشغال و استعمارگری هستیم.
رییس مجلس ملی جمهوری ترکیه با تاکید بر این که باید با 
همکاری های اقتصادی با تحریم های یک جانبه گرایانه و کشورهای 
حامی تروریسم مقابله کرد، گفت: تا امروز تحریم های زیادی 
را شاهد بودیم که به دلیل آن عمدتا انسان های بیگناه صدمه 
دیده اند. دیگر حربه استفاده از تحریم و تهدید برای تحت فشار 
قرار دادن دولت ها فایده ای ندارد البته که در این راستا سازمان های 
بین المللی خوب عمل نکرده است. قطعا اگر ما بتوانیم در منطقه 
را  اقتصادی  وضعیت  می توانیم  کنیم،  دنبال  را  توسعه یافتگی 

مطلوب کرده و به بسیاری از اهداف مان برسیم.
اییدریم با بیان این که کشورهای همسایه از تروریسم ضربه 

می بینند، توضیح داد: اگر حتی شبکه های تروریستی را در 
باشد،  ناامنی  در کشور همسایه  اما  کنیم،  نابود  کشور خود 
این مساله روی شما تاثیر می گذارد. کشورهای همسایه مان 
یعنی عراق، ایران، سوریه با تهدید تروریسم روبه رو هستند. 
روز گذشته در چابهار حمله تروریستی به وقوع پیوست که دو 
نیروی ایرانی شهید شدند. نهایت تاسف خود را ابراز داشته و 

به مردم ایران تسلیت می گویم.
وی با بیان این که افغانستان و پاکستان باید با همکاری نزدیک 
به مبارزه با تروریسم بپردازند، اظهار کرد: نباید از تروریسم برای 
اهداف سیاسی استفاده کرد. نمی شود با تروریسم به هدفی دست 
پیدا کرد. هر کسی از تروریسم استفاده کند، در نهایت خودش 

صدمه می بیند. در این بین تنها تاجران اسلحه منتفع می شوند.
اییدریم با بیان این که این کشور از تروریسم ضربه زیادی خورده 
است، گفت: ما ۳۰۰ میلیون دالر برای مبارزه با تروریسم هزینه 
کرده ایم و هزاران انسان بی گناه جان خود را از دست داده اند. ما به 
کشورهای حامی تروریسم هشدار می دهیم که در نهایت خودشان 

ضربه می خورند.

رییس مجلس ملی جمهوری ترکیه با تاکید بر این که تروریسم 
خواهان  اسالم  است  اسالم  دین  ما  اعتقاد  گفت:  ندارد،  دین 
همبستگی، محبت و الفت و همبستگی بین انسان هاست. دین 
ما امر می کند انسان را نکشیم، بلکه با صلح و آرامش کنار یکدیگر 
زندگی کنیم. در سال های اخیر دوستان غربی ما اسالم را در 
برابر تروریسم ارزیابی کرده است و اسالم ستیزی را راه انداختند. 
حال این که اسالم دین صلح، زندگی و حیات است. آنها اسالم را 
دشمنان خود می دانند که متاسفانه این رویکرد باعث مشکالتی 

در مبارزه با تروریسم شده است.
تروریسم  با  مبارزه  در  دوگانه  رفتار  این که  بیان  با  اییدریم 
توجیه پذیر نیست، ادامه داد: در مبارزه با تروریسم باید به مساله ی 
آزادی توجه شود نباید آزادی ها محدود و زندگی به کام ملت ها 

تلخ شود.
رییس مجلس ملی جمهوری ترکیه در پایان اظهار کرد: ما از 
مسلمانان و حل مساله فلسطین حمایت می کنیم. ما خواهان رفاه 
و آرامش در کشورهای منطقه و همسایه هستیم که ان شاءاهلل این 

نشست تاثیرگذار باشد.

دومین کنفرانس مقابله با تروریسم در تهران

رییس مجلس ترکیه: با همکاری همه جانبه می توان تاثیرات تروریسم را از بین برد


