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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با جام جم آنالین:

سعودیها در عراق نفرت کاشتند/ همگرایی بغداد ـ ریاض غیرممکن است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به تالش آمریکا برای دور کردن عراق از ایران و
ایجاد همگرایی بین بغداد-ریاض گفت:عربستان به عنوان کارگزار آمریکا در منطقه با حمایت از تروریستهای تکفیری کینه و

نفرت در عراق کاشته است و لذا همگرایی بین بغداد- ریاض شکل عملی به خود نخواهد گرفت.

دکتر حشمت الله فالحت پیشه در گفتگو با جام جم آنالین با اشاره به سفر همزمان نخست وزیر عراق و وزیر امور خارجه
آمریکا به عربستان و اعالم راهبرد کاخ سفید مبنی بر کاهش نفوذ ایران در منطقه اظهار داشت: واقعیت این است که
آمریکا درک درستی از تحوالت راهبردی عراق ندارد و پس از 10 سال که حدود 6 هزار میلیارد دالر هزینه نظامی
متحمل شده است اکنون می بینیم که آقای العبادی درخواست واشنگتن برای حضور نظامی در کنار نیروهای عراقی در

عملیاتهای پاکسازی را نمی پذیرد.

وی افزود:در کشور عراق که به لحاظ امنیتی کارد به استخوان رسیده است دولت بغداد به جمهوری اسالمی ایران گرایش
پیدا می کند چرا که ایران برخالف آمریکا، سیاست ایجاد ثبات در منطقه بویژه در عراق را پیش گرفته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی یادآور شد:از لحاظ فکری و عقیدتی نیز چالشهای
جدی بین عراق و عربستان وجود دارد و به همین دالیل هم نشینی بین بغداد-ریاض راهبردی نخواهد بود.

وی افزود: هم اکنون می بینیم که عربستان میزبان و حامی تروریست هایی است که امنیت ملی عراق را هدف قرار داده
اند و آقای تیلرسون که نماینده دولت یک جانبه گرای ترامپ است و با زبان زور سخن می گوید نخواهد توانست بین

بغداد-ریاض وحدت ایجاد کند.

دکتر فالحت پیشه با تاکید بر اینکه تیلرسون توان ایجاد همگرایی بین عراق و عربستان را ندارد اظهار داشت:تنها
بازیگری که به دعوت دولت بغداد در عراق نقش فعال ایفا می کند جمهوری اسالمی ایران است.


