
ادعای پمپئو مبنی بر انتقال سالح از ایران به یمن

وزیر امورخارجه آمریکا با تکرار ادعای بی اساس خود مبنی بر حمایت 
تسلیحاتی ایران از حوثی ها گفت که آمریکا دیگر نخواهد پذیرفت که 

موشکی از یمن به سمت عربستان پرتاب شود.
به گزارش ایسنا، مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا در یک جلسه پرسش و پاسخ 
در دبیرستانی در ایالت آیووا در جواب این سوال که چرا واشنگتن همچنان به فروش 
سالح به عربستان ادامه می دهد درحالیکه تأثیر آن را بر غیرنظامیان یمنی می بیند، 
به تکرار ادعاهای بی اساس و نخ نمای خود علیه کشورمان پرداخت و عربستان را 

متحد استراتژیک آمریکا در منطقه خواند.
وی در ادامه با طرح این ادعای واهی که ایران سامانه های تسلیحاتی در اختیار 
حوثی ها قرار داده است، گفت: یمن جای بسیار پیچیده ای است. ایران به حوثی ها 
سامانه های تسلیحاتی داده است و اکنون موشک هایی در آنجا )یمن( ساخته شده 
است که در عربستان سعودی فرود می آیند. نه، ما این مسئله را برای بار دوم نخواهیم 

پذیرفت.
پمپئو افزود: اگر ایرانی ها به گروهی در دس موینس )منطقه ای در آمریکا( موشک 
می داد، به طور قطع شما از دولت انتظار داشتید که در برابر این اتفاق بایستد و با 

آن مقابله کند، همان گونه که دولت سعودی در حال مقابله با آن )در یمن( است.
وزیر امورخارجه آمریکا همچنین از سفر قریب الوقوع خود به منطقه غرب آسیا 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، این ادعاهای واهی در حالی از سوی مقامات آمریکایی مطرح 
می شود که ایران بارها آن را رد و تاکید کرده  که موشک هایی که حوثی ها توسط 
آن، عربستان را هدف قرار داده اند متعلق به خودشان و ساخت خودشان بوده است و 
جمهوری اسالمی هیچ گاه سالحی به یمن منتقل نکرده است. واضح است که آمریکا 
تالش دارد با دستاویز قرار دادن این ادعاها توجیهی برای فروش میلیاردی تسلیحات 
خود به عربستان بیابد که از آنها در تجاوزات خود علیه یمن و مردم بی گناه این 

کشور استفاده می کند.

چاووش اوغلو: دنبال راه حل سیاسی برای سوریه ایم
وزیر امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به ادامه تالش آنکارا جهت یافتن 
راه حل سیاسی برای بحران سوریه، تأکید کرد که ترکیه شرق رود فرات را 

از تروریست ها پاکسازی خواهد کرد.
ترکیه طی سخنانی  امور خارجه  وزیر  مولود چاووش اوغلو،  ایسنا،  گزارش  به 
در دیدار با ترکمن های بایربوجاک در اردوگاه موقت استان حتای تأکید کرد که 

کشورش جهت یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه تالش می کند.
چاووش اوغلو گفت: در حال حاضر برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه تالش 
می کنیم. ان شاءاهلل شرق رود فرات را نیز از تروریست ها پاکسازی خواهیم کرد. گزینه 

دیگری نداریم.
وی با اشاره به مهاجرت ترکمن های سوریه تحت شرایط بسیار دشوار به این 
منطقه، خاطرنشان کرد: زمانی که سوریه را به ثبات برسانیم، خواهران و برادران 
ترکمن به بایربوجاک بازگشته و در آرامش زندگی خواهند کرد اما از آن ها هرجای 

دنیا که باشند، حمایت خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، چاووش اوغلو به اهمیت آموزش اشاره و تأکید کرد 

که دولت ترکیه برای تأمین رفاه آنان هر چه در توان دارد، انجام خواهد داد.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط در سوریه از یک طرف با تروریسم مبارزه کرده 
و از سوی دیگر برای برقراری ثبات در شرق رودخانه فرات، ادامه وضعیت موجود در 
ادلب و تشکیل کمیسیون تدوین قانون اساسی برای یافتن راه حل سیاسی بحران 

سوریه تالش خواهیم کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین طی سخنانی در مراسم گشایش دفتر انتخاباتی 
»ائتالف جمهور« در شهرستان دفنه استان حتای، اظهار کرد: تالش فراوانی برای 

پایان دادن به جنگ در سوریه انجام می دهیم.
وی ضمن تاکید بر این که ترکیه برای ثبات و تمامیت ارضی سوریه اهمیت قائل 
است، گفت: به همراه کشورهایی مانند روسیه و ایران سعی داریم در چارچوب 
روندهای آستانه، سوچی و ژنو به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه دست یابیم. 
تالش می کنیم با گردهم آوردن نمایندگان اسد و مخالفان وی، کمیسیون تدوین 

قانون اساسی سوریه را تشکیل دهیم.
چاووش اوغلو با اشاره به موضع مخالف ترکیه در قبال تحریم ها علیه ایران، تصریح 
کرد: ترکیه موضع قاطعانه در قبال تحریم ها علیه ایران داشته است. به ایستادگی 
در برابر این تحریم ها و همبستگی با مردم ایران ادامه خواهیم داد. ما بدون در نظر 

گرفتن عامل و یا هدف آن، مخالف تمام اقدام های نادرست هستیم.
تمام  با  روابط خود  بهبود  به منظور  پایان گفت:  ترکیه در  امور خارجه  وزیر 
همسایگان سعی کرده و خواهیم کرد. می خواهیم منطقه را به دایره ای از آرامش، 

ثبات و توسعه تبدیل کنیم.

اسرائیلی ها سید حسن نصراهلل را باور دارند
حسن  سید  شخص  از  را  ویژه ای  مستند  صهیونیستی  رژیم  شبکه ۱۱ 
نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان پخش کرد که به تایید تهیه کننده این فیلم 

اسرائیلی ها می گویند او را باور دارند.
به گزارش ایسنا، شبکه المنار گزارش داد، شبکه ۱۱ رژیم صهیونیستی مستند 
ویژه ای را از دبیرکل حزب اهلل لبنان پخش کرد که اسرائیلی ها در این مستند وی 
را باور می کنند. این مستند دیدگاه های گروهی از کارشناسان و مسؤوالن اسرائیلی 
را درخصوص نصراهلل به نمایش می گذارد و تمامی کارشناسان به این اتفاق نظر 
رسیده اند که نصراهلل از کفایت و شایستگی ویژه ای برخوردار است و نمی توان او 

را فردی کم اهمیت دانست زیراکه او به مثابه تهدید بزرگی علیه "اسرائیل" است.
این مسؤوالن در ادامه افزودند که تمامی سخنرانی های سید حسن نصراهلل به 
عنوان تیتری در رسانه های عبری زبان تبدیل شده است. یکی از  ژنرال های اسرائیلی 
در این مستند می گوید: میان رهبران کشورهای عرب هیچ کس مانند نصراهلل 
اطالعاتی از تاریخ "اسرائیل" ندارد و تاریخ اسرائیل را مطالعه نکرده است. نصراهلل در 
سال ۲۰۰۰ به عنوان فرد پیروزی که اشغالگر را از سرزمینش بیرون انداخت در برابر 
عرب ها ظاهر شد و حزب اهلل لبنان را به جایگاهی که پیش از آن هیچ تشکیالتی 
به آن نرسیده است، رساند. نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اعالم کرد: در 
دام رسانه ای نصراهلل افتادیم و رسانه ها در سال ۲۰۰۶ با پخش سخنرانی وی دچار 
اشتباه شدند. شماری از کارشناسان صهیونیستی اعالم کردند که نصراهلل در انتشار 
صحنه های مبارزه شیوه های رسانه ای بسیاری را ابداع کرد و هیچ سازمانی در این 

زمینه به سطحی که حزب اهلل به آن دست یافته، نرسیده  است.

 انفعال در قبال قتل »جمال خاشقچی« در کنسولگری 
عربستان در استانبول ترکیه، ناامیدی از سیاست دولت 
آمریکا در قبال نقض حقوق بشر از سوی حاکمان سعودی 
را تشدید و فشارها بر کاخ سفید را درباره روابط با این 

کشور افزایش داده است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، سناتورهای آمریکایی روز گذشته 
)دوشنبه( در حالی جلسه ای را که با حضور مقام های دولتی پشت 
درهای بسته برگزار شد، ترک کردند که از فقدان اطالعاتی جدید 

درباره قتل خاشقچی ناراضی بودند.
این نشست در بحبوحه افزایش تنش ها بین کاخ سفید و کنگره 

بر سر روابط بین آمریکا و عربستان برگزار شد.
نزدیکی  روابط  که  جمهوریخواه  سناتور  گراهام«  »لیندسی 
با »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا دارد و در بسیاری از 
مسائل با او هم عقیده است، این جلسه را 'وقت تلف کن' توصیف 
کرد و وعده داد اقدامات بیشتری انجام دهد اما از تشریح آنها 

خودداری کرد.
»مارکو روبیو« دیگر سناتور جمهوریخواه نیز گفت در جلسه 
ای که بمنظور گزارش دهی مقام های وزارت امور خارجه و خزانه 
داری آمریکا درباره قتل خاشقچی در کمیته روابط خارجی سنا 

برگزار شد، چیز جدیدی عایدش نشده است.
همچنین »باب منندز« سناتور دمکرات ارشد از کمیته روابط 
خارجی گفت، باید تحریم هایی جدیدی احتماال از کانال قانونی 

که گراهام حامی آن است اعمال شود.
وی افزود: فکر می کنم که سنا باید اقدام کند، مگر اینکه قتل 
این شهروند مقیم آمریکا را به بهانه روابط گسترده تر واشنگتن و 

ریاض بپذیرد.
دولت ترامپ قرار بود فوریه گذشته درباره نتایج تحقیقات خود 

از قتل جمال خاشقچی به کنگره گزارش دهد.
ارائه این گزارش بعد از این که قانونگذاران آمریکایی سال گذشته 
میالدی »قانون پاسخگویی حقوق بشری جهانی ماگنیتسکی« 

سال ۲۰۱۶ را به جریان انداختند، ضرورت یافت.
در این قانون از دولت ترامپ درخواست می شود درباره قتل 

خاشقچی تحقیق کند.
اقدام کند، در غیر این صورت قانون  باید  منندز گفت، سنا 
ماگنیتسکی بی فایده خواهد بود و هر دولتی - دولت کنونی یا 
هر دولتی که بعد از آن روی کار خواهد آمد -، می تواند آن را 

نادیده بگیرد.
خاشقچی، منتقد دولت ریاض در دوم اکتبر گذشته)۱۰ مهر 
سال جاری( در استانبول به قتل رسید و جسدش قطعه قطعه شد.

جسد او هرگز کشف نشد. تیم تحقیقات ترکیه بر این باور است 
که با استفاده از یک ساک بدن مثله شدن خاشقچی از کنسولگری 

خارج و در یک کوره سوزانده شده است.

 افزایش نارضایتی آمریکایی ها از نقض حقوق بشر در 
عربستان

قتل خاشقچی نارضایتی ها را در واشنگتن درباره سابقه حقوق 
بشر در عربستان و نقش این کشور در تلفات سنگین غیرنظامیان 

در جنگ داخلی یمن تشدید کرده است.
با این حال معامالت سودآور تسلیحاتی در آمریکا باعث شده که 
مقامات دولتی در واشنگتن عمدا مسائل حقوق بشری در عربستان 

را نادیده بگیرند.
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( روز گذشته اعالم کرد که شرکت 
آمریکایی تسلیحاتی »الکهید مارتین« اولین صورتحساب پرداخت 
راه اندازی یک سامانه دفاع موشکی به ارزش ۱5 میلیارد دالر در 

عربستان را دریافت خواهد کرد.
این سامانه بخشی از بسته تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دالری است 
که دولت ترامپ در سال ۲۰۱7 درباره آن با مقامات سعودی 

مذاکره کرد.
عربستان سعودی 44 پرتابگر تاد، موشک و تجهیزات مرتبط را 

از آمریکا خریداری کرده است.
شبکه خبری الجزیره پیش بینی کرده که با توجه به همزمانی 
اعالم دریافت این مبلغ از عربستان و نارضایتی سناتورها، ممکن 

است انتقادها درباره معامالت تسلیحاتی با عربستان همچنان ادامه 
داشته باشد.

اعضای  اکثریت  که  آمریکا  نمایندگان  مجلس  گذشته  ماه 
آن را دموکرات ها تشکیل می دهند، قطعنامه ای را تصویب 
کردند که به حمایت آمریکا از ائتالف تحت امر عربستان در 

یمن پایان می دهد.
 واشنگتن پست: ترامپ چه موقع اقدام می کند؟

نارضایتی از سیاست های دولت آمریکا در قبال عربستان به 
سناتورها محدود نمی شود.

روزنامه آمریکایی 'واشنگتن پست' در سرمقاله روز گذشته خود 
نوشت: »عربستان شهروند آمریکایی را شکنجه کرده است دولت 

ترامپ چه موقع اقدام خواهد کرد؟'
این روزنامه که خاشقچی قبل از مرگش در آن قلم می زد، در 
سرمقاله خود آورده است: قبل از اینکه خاشقچی در کنسولگری 
را مطرح کرد که چرا  این پرسش  او  برسد،  به قتل  عربستان 
عربستان یک پزشک مشهور به نام »ولید فتیحی« را که همچنین 
شهروند دوتابعیتی آمریکایی سعودی بوده است، در نوامبر سال 
۲۰۱7 بازداشت کرده است. اکنون خاشقچی دیگر حضور ندارد 
تا چنین سئواالت مهمی را بپرسد. او بدست جوخه مرگی کشته 

شد که بر اساس گزارش های اطالعاتی، به دستور »محمد بن 
سلمان« ولیعهد عربستان اعزام شده بودند. دکتر فتیحی همچنان 
در اسارت است و هنوز معلوم نیست که دقیقا کجا نگهداری می 

شود. او شکنجه شده است.
واشنگتن پست در بخشی از گزارش خود به تالش های حکومت 
عربستان برای سرکوب صداهای مخالف و منتقد اشاره کرده است.

از جمله اینکه بر اساس این گزارش، دادستان عمومی عربستان 
روز جمعه اتهاماتی را علیه گروهی از فعاالن زن که خواستار حق 

رانندگی زنان هستند، مطرح کرده است.
این فعاالن تقریبا یک سال است که در بازداشت هستند و 
سازمان عفو بین الملل می گوید آنها شکنجه شده و مورد آزار و 

اذیت جنسی قرار گرفته اند.
این روزنامه آمریکایی افزود: یک پزشک شهروند آمریکا شکنجه 
شده و بدون طرح اتهامی خاص در عربستان بازداشت است. زنانی 
که بدنبال حقوق خود و عدالت هستند شکنجه و زندانی می شوند. 
یک روزنامه نگار به قتل رسیده است. اما هنوز ترامپ و دولت 
او از جمله »جرد کوشنر« داماد ترامپ تمایلی به اقدام ندارند و 
کوشنر هفته گذشته با ولیعهد عربستان دیدار کرد. این موضع 

دولت آمریکا بازتاب منافع آمریکا نیست. 
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هیالری کلینتون: در انتخابات ۲۰۲۰ کاندیدا نمی شوم
 News هیالری کلینتون در گفت وگویی خبری گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا کاندیدا نمی شود. به گزارش ایسنا، هیالری کلینتون، وزیر خارجه دوران باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا در گفت وگو با شبکه خبری

Westchester ۱۲ گفت: من برای انتخابات ۲۰۲۰ کاندیدا نمی شوم اما برای چیزی که باور دارم، کار و تالش می کنم و ایستادگی دارم. هیالری کلینتون در ادامه گفت: می خواهم مطمئنم شوم که مردم درک می کنند که من به صحبت کردن ادامه 
می دهم. من هیچ جا نمی روم. آنچه برای کشورم در حال حاضر اتفاق می افتد، من را به شدت ناراحت می کند.

اخبار ترامپ چه موقع اقدام می کند؟

 گزارش قتل خاشقچی و نا امیدی نمایندگان از کاخ سفید

 مقام سابق وزارت خارجه آمریکا:

 خروج آمریکا از برجام مذاکره ترامپ با اون را دشوار کرد

قطر و انگلیس همکاری نظامی را بررسی کردند

دستیار وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره ناکامی دیدار سران آمریکا و کره 
شمالی گفت: خروج دولت ترامپ از پیمان های بین المللی از جمله برجام، 
روند این گفت وگوها را پیچیده کرده و باعث تردید درباره وعده های کاخ 

سفید شده است.
'تامس کانتریمن' روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: برای مقام 
های کره شمالی دشوار است که وعده های این رئیس جمهوری را باور کنند اما به هر 

روی، آنها اکنون گفت وگو را پذیرفته اند و امیدوارم که دولت ترامپ به آن پایبند بماند.
وی ادامه داد: نتیجه این دیدار ناامید کننده بود اما من از آن شگفت زده نشدم. 
معتقدم نباید گفت که همه چیز تمام شده است. دو طرف نتوانستند توافقی را امضا 
کنند اما در عین حال سخنان مثبتی از مقام های دو کشور در پایان این دیدار شنیدیم 

که نشان می دهد آنها به گفت وگو ادامه خواهند داد.
رئیس انجمن کنترل سالح واشنگتن تصریح کرد: فکر می کنم که احتمال بازگشت 
به کشمکش و حمالت لفظی سال ۲۰۱7 بعید خواهد بود اما شکست دیدار ترامپ و 
اون، به این مساله باز می گردد که برای آن به اندازه الزم، آماده سازی و زمینه چینی 

نشده بود.
کانتریمن افزود: در واقع، آمادگی برای این نشست به مراتب بهتر از دیدار سران دو 
کشور در سنگاپور بود اما برای این دیدار در ویتنام، بر سر صادر کردن بیانیه پایانی 

مشترک توافق نکرده بودند.
وی با بیان اینکه فقدان روابط بین دو کشور، هماهنگی و بررسی جزییات توافق را 
دشوار می کند، اظهار کرد: امیدوارم که کار بطور جدی در سطوح پایین تر برای حل 
نقاط اختالفی پیگیری شود تا بر مبنای آن، سران دو کشور بتوانند به توافق برسند. در 
واقع، آن چیزی که مورد نیاز است، سیاست گام به گام بوده و نه تالش برای رسیدن 

یک توافق عمده که همه مسایل را در برگیرد.
 مساله برچیدن تحریم ها

ایرنا از این مقام پیشین وزارتخارجه آمریکا پرسید که چرا دو طرف سخنان متناقضی 
درباره دلیل شکست دیدار دو رهبر بیان می کنند؟ 'کیم جونگ اون' رهبر کره شمالی 
می گوید تنها خواستار برچیدن برخی تحریم ها علیه کشورش بود ولی ترامپ مدعی 

است که کره شمالی خواستار برداشتن همه تحریم های آمریکا شده و در نتیجه 
مذاکرات شکست خورده است.

کانتریمن پاسخ داد: فکر می کنم حقیقت این موضوع بین این دو سخن نهفته 
است. سخن ترامپ درباره برچیدن 'تمام تحریم ها' دقیق نبود. سخن مقام های کره 
شمالی نیز که می گویند خواستار برچیدن 'بخشی' از آنها شدیم، دقیق نیست. آنچه 

آنها خواستند، برچیده شدن کلیدی ترین تحریم های آمریکا علیه کره شمالی بود.
وی تاکید کرد: آن تحریم ها، فشار را بر آن کشور حفظ کرده است. بنابراین در 
پاسخ می گویم که سخنان دو طرف درباره حدود برچیدن تحریم ها، دقیق نیست. 
ایاالت متحده بر این باور است که آنچه کره شمالی را به پای میز مذاکره آورده، همین 

فشارهای اقتصادی است.
این مقام پیشین آمریکا با تاکید بر اینکه پیونگ یانگ در واکنش به شکست این 
دور از گفت وگوها به سیاست آزمایش هسته ای و موشکی باز نمی گردد، خاطرنشان 
کرد: اون می خواهد روابط خود با ترامپ را به شکل دوستانه ادامه دهد اما اگر دست 

به آزمایش تازه ای بزند، خطر برخورد نظامی جدی خواهد بود.
رییس  ترامپ  دونالد  و  شمالی  کره  رهبر  اون  جونگ  کیم  نشست  دومین 
جمهوری آمریکا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه )8 و 9 اسفند 97( در هانوی 
زیاده خواهی های دونالد  به دلیل  این نشست  اما  برگزار شد،  ویتنام  پایتخت 
ترامپ در برابر درخواست های منطقی کیم، شکست خورد و ترامپ نشست را 

نیمه کاره رها کرد.
رهبران دو کشور پیش از این در خرداد 97 در سنگاپور با یکدیگر دیدار کرده بودند 
نتیجه این نشست، توافقی مبهم در زمینه عاری سازی هسته ای شبه جزیره کره بود.

وزیر دفاع قطر با رئیس ستاد کل ارتش انگلیس روابط دوجانبه میان نیروهای 
مسلح دو کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایسنا، وزارت دفاع قطر بدون ذکر جزئیاتی در بیانیه ای اعالم کرد، خالد 
بن محمد العطیه، وزیر دفاع قطر و نیکوالس کارتر، رئیس ارتش انگلیس ضمن دیدار 
در دوحه درباره روابط دوجانبه میان نیروهای مسلح دو کشور با یکدیگر بحث و تبادل 

نظر کردند.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تمیم بن حمد، امیر قطر در سال ۲۰۱8 از انگلیس 

گروه عملیات مشترک میان نیروی هوایی دوحه و لندن را با هدف تقویت پتانسیل  
نیروهای هوایی قطر کلید زد. این گروه در نوع خود در منطقه منحصر به فرد بوده و 
هسته عملیات مشترک آتی میان نیروهای مسلح دو طرف محسوب می شود. گروه 
عملیات مشترک همه عملیات های هوایی به منظور تضمین آمادگی رزمی خلبانان 
و کادر فنی قطر و انگلیس را شامل می شود. همچنین دو طرف طی دو سال اخیر 

چندین رزمایش و تمرین های نظامی مشترک برگزار کرده اند.
از سوی دیگر، العطیه روز دوشنبه با سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در حاشیه 

سفر وی به دوحه دیدار و روابط دوجانبه و راه های تقویت و توسعه آن را مورد بررسی 
قرار داد.

محمد بن عبدالرحمان، وزیر خارجه قطر پیش از این در نشست خبری با الوروف 
گفته بود، مذاکرات پیرامون امکان خرید سامانه دفاع موشکی "اس-4۰۰" از روسیه 
بدون دست یابی به توافق نامه نهایی همچنان ادامه دارد و وزیر خارجه روسیه هم 
اعالم کرد، کشورش آماده بررسی هرگونه درخواست طرف قطری به منظور صادرات 

تسلیحات از مسکو به این کشور است.

رئیس جمهور عراق با اشاره به روابط میان ایران و عراق 
گفت که سفر آتی رئیس جمهور ایران به بغداد مهم خواهد 

بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الفرات نیوز، برهم صالح، رئیس 
جمهور عراق در گفت وگو با رسانه های عراقی در رابطه با سفر 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به عراق گفت: سفر روحانی، 
رئیس جمهور ایران به بغداد سفر مهمی خواهد بود. من پیش از 
این به تهران سفر کردم و گفت وگوهای عمیقی در رابطه با مسائل 
متعدد با مقامات ایرانی داشتم. وی افزود: روابط ما با ایران بسیار 
مهم است، به تمام کشورهایی که به آنها سفر کردم اعالم کردم 
که منفعت عراق در این است که روابط بسیار خوبی با ایران داشته 
باشد و من به عمد این عبارت را تکرار می کردم و می گفتم که 

منفعت عراق به این است که چنین روابطی را تداوم دهد.
رئیس جمهور عراق در ادامه گفت: روابط ما با ایران بر همان 
اساس روابطمان با کشورهای عربی نیست و این روابط به ضرر 
روابطمان با کشورهای خلیج )فارس( و کشورهای دیگر نیز نخواهد 
بود، بلکه روابطی مفید برای ملت عراق و تمام طرف ها خواهد بود.

برهم صالح گفت که ما با ایران ۱4۰۰ کیلومتر مرز مشترک 
داریم همچنین میان دو ملت اشتراکات فرهنگی و اجتماعی 
وجود دارد. در زمان مبارزه علیه نظام قبلی )نظام صدام( ایران به 
معارضان عراقی پناه داد، در زمان جنگ اخیر با داعش نیز ایران از 
آوارگان عراقی استقبال کرد و در حمایت از نیروهای عراقی مبارز 
علیه داعش نقش مهمی ایفا کرد. وی افزود: ما باید به جهان و به 
خودمان نیز اهمیت روابطمان با ایران را یادآور شویم. در دیدار با 

حسن روحانی در رابطه با توافق ۱975 گفت وگو کردیم. همچنین 
در رابطه با لزوم به وجود آمدن تفاهم در رابطه با مسائل مختلف 
میان ایران و عراق بحث کردیم. بی شک به هر دولتی ارثی از 
گذشته می رسد و توافق ۱975 ارثی است که به ما رسیده است 
و دو طرف به آن پایبند هستیم. من می دانم که دیدارهایی میان 
طرف ایرانی و عراقی در رابطه با این مساله انجام شده است اما 
این مذاکرات هنوز به پایان نرسیده اند، ان شااهلل در سفر پیش 
روی آقای روحانی به بغداد در رابطه با این مساله بحث خواهد 
شد و به توافق و تفاهم خواهیم رسید. رئیس جمهور عراق ادامه 
داد: به یاد دارم که با یکی از مقامات بلند پایه عربی دیدار داشتم، 
او شروع به صحبت کردن در رابطه با روابط ایران و عراق کرد، من 
پیش دستی کردم و به او گفتم که روابطمان با ایران برای ما بسیار 

مهم است، ما با آنها روابط تاریخی و جغرافیایی داریم. او سپس 
به من گفت جناب رئیس جمهور ما می خواهیم که شما با ایران 
روابط خوبی داشته باشید چه بسا به ما کمک کنید که در منطقه 

گشایشی ایجاد کنیم.
وی در پایان گفت که عراق می تواند پلی برای ایجاد روابط بهتر 
میان کشورهای منطقه باشد و این مساله به سود همه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، پیش از این نیز محمد علی الحکیم، وزیر 
خارجه عراق در صفحه توئیتر خود نوشته بود: بغداد به در آغوش 
گرفتن برادران و دوستان خود و مشورت با آنها در چارچوب مسائل 
سیاسی و دیپلماتیک ادامه خواهد داد. یازدهم و دوازدهم این ماه 
حسن روحانی، رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه 

ایران به عراق خواهند آمد.

برهم صالح: روابط خوب ما با ایران به نفع همه است

توافق ۱۹۷۵ در سفر روحانی به بغداد بررسی می شود


