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تالش مشترک اسراییل وعربستان علیه ایران
تس�نیم: مرک��ز مطالع��ات امنیت داخل��ی رژیم 
صهیونیستی در تازه ترین پژوهش خود از نزدیک شدن 
ریاض و تل آویو با هدف جلوگیری از تبدیل شدن ایران 
به یک قدرت بزرگ در جهان خب��رداد. در این مطالعه 
جدید فاش شده که اسراییل در سیاست صدور سالح 
خود به کشورهای عرب حاش��یه خلیج فارس، نرمش 
بس��یاری به عمل آورده اس��ت، حتی تل آویو تصمیم 
گرفته از این پس با تالشهای آمریکا برای فروش سالح 
به کشورهای عرب حاش��یه خلیج فارس، مخالفتی از 

خود نشان ندهد.

تعقیب هکر داعش از سوی آمریکا
افکارنیوز: »جنید«، مغز الکترونیک و هکر معروف 
داعش در حال حاضر تحت تعقیب پنتاگون است. این 
هکر ۲۱ ساله انگلیس��ی تبار گروه تروریستی داعش، 
سومین فردی است که در »فهرس��ت ترور«پنتاگون 
قرار دارد. »جان داعش��ی«، قاتل گروگانهای داعش و 

»ابوبکر البغدادی«، رهبر این گروه تروریس��تی نیز در 
این فهرست قرار دارند.

یک نظر سنجی جالب در ایران 
عصرایران: برنام��ه تلویزیونی پای��ش، در اقدامی 
جالب در پرس��ش نظرس��نجی خود اولویت همکاری 
خودروس��ازان ایرانی با خودروس��ازان خارج��ی را به 
نظرسنجی گذاشت. در این نظرس��نجی، 64 درصد از 
شرکت کنندگان این برنامه تلویزیونی، خودروسازان 
آلمان را به عنوان اولویت خودروسازان ایرانی برای عقد 

قرارداد انتخاب کردند.
  

انهدام باند اشرار مسلح در خاش 
قدس آنالین: فرماندار شهرس��تان خاش از انهدام 

باند مخوف اشرار مسلح در خاش خبرداد. 
محمداکبر چاکرزهی افزود: اشرار و سارقان مسلح 
در ماه قبل نظم و امنیت ش��هر را بر هم زده و آرامش و 

آسایش را از شهروندان سلب کرده بودند.
 

ورود صنعت دفاعی ایران به بازارهای جهانی 
فارس: سردار سیدمهدی فرحی، معاون آماد و امور 

تحقیقاتی و صنعتی دفاعی وزارت دفاع گفت: تحویل 
به موقع محصول و کیفیت باال، مهمترین اصل در وزارت 
دفاع برای تولید تجهیزات است و با قدرت در حال ورود 

به بازارهای جهانی هستیم.
 

واکنش رسایی به توقیف 9دی 
فرارو: رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس در 
صفحه شخصی اینس��تاگرامش درخصوص توقیف 
هفته نامه اش توس��ط هیأت نظارت ب��ر مطبوعات 
نوشت: شنیدن خبر توقیف هفته نامه 9 دی در دولت 
روحانی، خبرعجیبی نیست. این دولت نشان داده که 
بس��یار کم تحملتر از یک دولت مدعی انتقادپذیری 

است.
 

امید به خارجی ها اشتباه است
مهر: کاظ��م انبارلویی، عضو ش��ورای مرکزی 
حزب مؤتلفه با اش��اره به س��فر هیأتهای غربی به 
ایران و رفتارهای هیجان زده نسبت به این سفرها، 
گفت: نگاه به خارج برای ایج��اد تحول اقتصادی 
یک نگاه رؤیاگونه اس��ت و ش��اید هیچ گاه تحقق 

پیدا نکند. 

اخبار ويژه 

خبر

برش

این هم�کاری اجتناب ناپذی�ر، یک ضرورت تل�خ تعامل با 
دشمنان نیس�ت، بلکه یک روند ش�یرین اصالح و دوستی 
میان برادران و اعضای یک خانواده اس�ت که چند صباحی 

از هم فاصله گرفته اند

والاستریتژورنال:

سناتورهامتنتوافق
ایرانوآژانسرامیخواهند 

دو تن از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا 
بار دیگر خواس��ته بر خالف ع��رف بین الملل خود 
مبنی بر دریافت متن توافق دوجانبه ایران و آژانس 

بین المللی انرژی اتمی را تکرار کردند.
به گزارش فارس، تام کاتن، سناتور جمهوری خواه 
و مای��ک پومپئ��و، عض��و جمهوری خ��واه مجلس 
نماین��دگان آمریکا ب��ار دیگر از دولت این کش��ور 
خواس��تند مت��ن توافق محرمان��ه ای��ران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را در اختیار کنگره قرار دهد.

این دو نماینده که اولین ب��ار وجود این توافقات 
را علن��ی کردند، با انتش��ار یادداش��تی در روزنامه 
وال اس��تریت ژورنال با بیان اینکه این دو سند، یکی 
مربوط به وضعیت سایت نظامی پارچین و دیگری 
در خصوص سابقه فعالیتهای هسته ای ایران است، 
نوشته اند که بر اس��اس مصوبه کنگره، دولت ملزم 
است که هر توافقی را که در کنار توافق اصلی، »بین 
ایران و هر طرف دیگری« منعقد شده، برای بررسی 

به نمایندگان ارایه دهد.
نویس��ندگان این مطلب همچنین با اش��اره به 
واکنش دولت آمریکا به مسأله توافق ایران و آژانس، 
که آخرین نمونه آن مصاحبه وندی شرمن، معاون 
وزیر خارجه آمریکا بود، که گفت این توافق را دیده، 
اما مجاز به نگه داشتن آن نبوده، تصریح کرده اند که 
توضیحات شرمن برای کنگره کافی نیست و سنا و 

مجلس نمایندگان باید متن سند را بخوانند. 

چاینادیلی:

توافقهستهایبرایاوبامایکرؤیابود
روزنامه »چاینادیلی« با اش��اره به مذاکرات ۱۲ 
ساله هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+5 نوشت: 
توافق هسته ای تاریخ ۱4 ژوئن در وین و با احتمال 
برداشته شدن تحریمهای ضد ایرانی، برای اقتصاد 
چین خوب است. به گزارش ایرنا، چاینادیلی تصریح 
کرد: توافق وین برای »باراک اوباما«، رئیس جمهور 

آمریکا، مانند رویا بود که به واقعیت پیوست.

خشمجانبولتونازمفادتوافقهستهای

سازوکاربازگش�تتحریمهایایران
شعاراست

نماینده آمریکا در س��ازمان ملل در دولت بوش 
در مطلبی با رد کردن »برجام« نوشت که بازگشت 
تحریمها مثل وردخوانی اوباما درباره همه گزینه های 

روی میز است، شعار توخالی سیاسی است.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، این چه��ره سرش��ناس 
جمهوری خواهان که مانند دیگر جمهوری خواهان 
هم��واره از مذاکرات هس��ته ای ایران انتق��اد کرده، 
این بار در یادداشت منتشرشده در صفحه نظرهای 
نیویورک تایمز تأکید کرد: توافق هسته ای ایران یک 
نمونه و سابقه خطرناک اس��ت. وی که از چهره های 
جنگ طلب در آمریکاست، مدعی شد: اگر ایران توافق 
هسته ای را نقض کند، طرح آقای اوباما توسل به زور 
نیست، بلکه به کار بردن بازگرداندن تحریمهاست.  
وی افزود: متأس��فانه بازگش��ت تحریمه��ا همانند 
وردخوانی آق��ای اوباما درباره وج��ود همه گزینه ها 
روی میز، فقط احتماالً ادبیات توخالی سیاسی است. 
وی مدعی شد که فهرس��ت دالیل برای مخالفت با 
توافق وین هم اکنون بلند باالست، اما قطعاً نقایص 

بازگشت تحریمها، در صدر این فهرست قرار دارد.

مشاور3رئیسجمهورترکیه:

ایرانابرقدرتجدیدمنطقهاست
مشاورسه رئیس جمهور ترکیه در سخنانی ضمن 
اشاره به مبدل ش��دن ایران به عنوان کشور الگوی 
منطقه گفت: داعش، قدرت نرم غ��رب برای حفظ 
منافعش در منطقه با مددگی��ری از بازیگران فعال 
عرصه منطقه اس��ت. به گزاش فارس، ولکان ادیگر، 
پروفسور و مش��اور حوزه انرژی س��ه رئیس جمهور 
سابق ترکیه خالل سالهای ۱998 تا ۲0۱0  در گفت 
وگو با روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه گفت: با توافق 
هسته ای، پیش بینی می شود که ایران در آینده به 
عنوان ابرقدرت جدید منطقه مبدل شود و این توافق 
برای آمریکا نیز منافعی دارد، از جمله آن که موجب 
کاهش وابستگی این کشور به انرژی روسیه می شود.

طرح218نمایندهکنگره
برایردتوافقهستهای

۲۱8 نماینده جمهوری خ��واه مجلس نمایندگان 
آمریکا طرحی را امضا کردند که نتایج پایانی مذاکرات 
هس��ته ای ایران و ۱+5 را محکوم می کند. به گزارش 
فارس، یک رس��انه نزدیک به کنگ��ره آمریکا گزارش 
داد، بیشترقانونگذاران مجلس نمایندگان این کشور از 
امضای طرحی که توافق هسته ای دولت آمریکا با ایران 
را محکوم می کند، حمایت کرده ان��د. پایگاه »هیل«، 
نشریه تخصصی کنگره آمریکا روز گذشته از قول »پیتر 
راس��کام«، نماینده جمهوری خواه ایال��ت »ایلینویز« 
مدعی شد، ۲۱8 قانونگذار جمهوری خواه تاکنون این 
طرح را امضا کرده ان��د. پایگاه تخصصی کنگره، اجماع 
نمایندگان جمهوری خ��واه در مخالفت با نتایج پایانی 
مذاکرات هسته ای را  امری معمول توصیف کرد و افزود: 
کاخ س��فید در حال حاضر، برای جلوگی��ری از ابطال 
نش��دن وتوی »اوباما«، در حالت فرض��ی رد توافق در 

کنگره، روی دموکراتها حساب باز کرده است.

سفرکریبهدوحه
باموضوعتوافقهستهای 

خبرگزاری فرانس��ه گ��زارش داد:  وزیر 
خارج��ه آمری��کا در ت��الش ب��رای کاهش 
نگرانی ه��ای متح��دان کلیدی واش��نگتن 
در خلیج ف��ارس ب��ا همتایان خ��ود از این 
کش��ورها دیدار کرد. به گزارش ایس��نا، به 
نق��ل از خبرگزاری فرانس��ه، ج��ان کری، 
وزیر خارجه آمریکا دی��روز در دوحه قطر با 
همتایان خود از کش��ورهای عرب حاش��یه 
خلیج فارس دیدار کرد که این مساله اقدامی 
برای رفع نگرانی های این کش��ورها درباره 

توافق هسته ای ایران و گروه ۱+5  است. 
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در 
این باره گفت:  این یک فرص��ت برای کری 
اس��ت تا برای پاس��خ دادن به پرسش��های 
باقی مانده وزیران خارجه شورای همکاری 

خلیج فارس تالش بیشتری  کند.
یک مقام ارش��د کویتی نیز روز گذش��ته 
گفت که وزیر خارجه آمریکا همتایان خود در 
کشورهای عضو شورای همکاری را در جریان 
جزئیات کامل جمع بندی مذاکرات هسته ای 
ایران و ۱+5 ق��رار داد. خبرگزاری رس��می 
کویت این خبر را از قول »شیخ صباح الخالد 
الحمد«، معاون نخس��ت وزیر و وزیر خارجه 
این کش��ور اعالم کرد و از ق��ول وی دیدار با 
کری را فرصتی مناس��ب برای بحث درباره 
تمامی جوانب برنامه هسته ای ایران توصیف 
کرده است. به گفته این مقام کویتی، کری در 
این دیدار در دوحه قطر، تمامی ساز و کارهای 
اجرایی موارد مورد تواف��ق بین باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای عضو 
شورای همکاری در نشست کمپ دیوید در ماه 

مه سال جاری را نیز تشریح کرده است.

وزیراقتصادایتالیا:

روابطباایرانرااحیامیکنیم
خانم فدری��کا گوئی��دی، وزیر توس��عه 
اقتصادی ایتالیا در آستانه س��فر به تهران، 
اظهار داش��ت: ما می خواهیم صفحه روابط 
سیاس��ی و تجاری را ورق زده و روابط میان 
ایتالیا و ایران را احی��ا کنیم. به گزارش ایرنا، 
گوئیدی که امروز به همراه پائولو جنتیلونی، 
وزیر خارجه ای��ن کش��ور و در رأس هیأتی 
تجاری- اقتصادی به مدت دو روز به تهران 
سفر می کند، در مصاحبه با ایرنا در رم گفت: 
پیام م��ا این اس��ت ک��ه می خواهیم ضمن 
بازسازی یک رابطه دوس��تانه، به همکاری 

مفید برای هر دو کشور بازگردیم.

حس��ین امیرعبداللهیان، اولویت اصلی 
سیاست خارجی جمهوری اس��المی ایران 
را تعام��ل با همس��ایگان و منطقه دانس��ت 
و تصریح کرد: پس از پش��ت س��ر گذاش��تن مشکل موقت 
هسته ای به اولویتهای اصلی بخصوص به کشورهای همسایه 
و منطقه باید بیش از پیش توجه ش��ود و دولت یازدهم در 
همین راس��تا از گذش��ته طرحها و اقدامهایی را در منطقه 
دنبال کرده است.  به گزارش ایسنا، معاون عربی و آفریقای 
وزارت خارجه، درباره روابط فعلی ایران و عربستان سعودی 
نیز تصریح کرد: ما معتقدیم که توس��ل عربستان سعودی 
به زور برای حل مش��کالت منطقه بخصوص مش��کل یمن 
یک خطای راهبردی اس��ت و هر چند این روش و رویکرد 
سعودی ها را قبول نداریم، ولی معتقدیم که روابط تهران و 
ریاض باید به روابطی طبیعی و قاب��ل قبول برگردد. ایران و 
عربستان سعودی ظرفیتهایی دارند که می توانند با همکاری 

و تعامل س��ازنده عالوه بر حل مشکالت فیمابین، بحرانها و 
مشکالت منطقه را نیز حل و فصل کنند. 

امیرعبداللهیان در گفت وگو با شبکه العالم،افزود: من 
در حاشیه اجالس کنفرانس همکاری اسالمی در جده با 
عادل الجبیر، وزیر خارجه جدید عربستان سعودی دیدار 
کردم و مطالب صریح و ش��فافی از آق��ای الجبیر درباره 
مس��ایل منطقه ش��نیدم و پاس��خها با همان صراحت و 

شفافیت به وی داده شد. ما در این مذاکرات تأکید کردیم 
که ایران و عربستان س��عودی باید گفت وگوهای صریح، 
سازنده و مؤثری را ش��روع کنند و همه نقش سازنده ای 
را برای مبارزه با افراطی گری و تروریس��م و رس��یدن به 
منطقه ای امن، باثبات و پایدار ایفا کنند. حرفهای مثبتی 
از آقای عادل الجبیر در این رابطه شنیدیم که امیدواریم 
در آینده شاهد ترجمه عملی این حرفها باشیم و امیدواریم 
که س��عودی ها با فاصله گرفتن از روشهای خشونت آمیز 
و توس��ل به زور، فرصت راهکار سیاسی در یمن، سوریه، 
لبنان و س��ایر کش��ورهای منطقه را فراهم کنند.  معاون 
وزیر خارجه اظهار داشت: ما برخی از اشارات مثبت را از 
عربستان سعودی در حد پیام دریافت کرده ایم، اما رفتار 
عملی عربستان برای ما مالک اس��ت. پاسخ رفتار عملی 
عربستان س��عودی را در صورتی که نقش سازنده ای ایفا 

کند، با قدمهای سازنده خواهیم داد.

امیرعبداللهیان با تأکید بر لزوم پایان خونریزی ها در یمن:پیامهاییازعربستاندریافتکردهایم

روزنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی صبح ایران
info@qudsonline.ir :پست الکترونيکی

حضرت امام علی )ع(:
شبیه ترین انس�انها به پیامبران 
خدا، کسانی هستند که حق گوترند 

و در عمل به حق شکیباتر. 

آيه هاي 
آسماني

امام خمیني)ره(:
م�ا ن�ه از ش�رق می ترس�یم و نه 
از غ�رب، و فقط به خدا تمس�ک 

داریم.
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 محمدج��واد ظری��ف، 
وزیرخارجه در یادداشتی 
که به طور همزمان در چهار 
روزنامه الشروق مصر، السفیر لبنان، الرأي 
کویت و الشرق قطر منتشر شده است،  به 
ضرورت گفت وگوهای منطقه ای اش��اره 
کرد و نوشت: امروز به تأسیس یک مجمع 

گفت وگوی منطقه اي نیاز داریم.  
به گ��زارش مهر، وزی��ر خارجه تأکید 
کرد: تأس��یس یک مجم��ع گفت وگوی 
منطقه ای در منطقه ما و در مرحله بعدی 
بین کش��ورهای مس��لمان خاورمیانه به 
منظور تس��هیل تعامالت، نیازی اساسی 
اس��ت که می بای��د از مدتها قب��ل به آن 

پرداخت.

 دوستی، اولویت اول ایران
در متن یادداشت محمدجواد ظریف 
آمده است: در سنت دیرین منطقه ما و در 
دیِن حنیِف اسالِم همه ما )که همه ما را به 
هم پیوند می دهند(، توصیه حکیمانه ای 
وجود دارد: »الجار ثم ال��دار«. در جهان 
امروزما، این توصی��ه اخالقی ژرف نگرانه 
ک��ه ۱4 قرن قبل ب��ه ما ابالغ ش��د، یک 
ض��رورت غیرقاب��ل انکار اس��ت: »رفاه و 
امنیت تنها در محیط��ی برخوردار از این 

دو نعمت بزرگ دست یافتنی است«.
اولوی��ت اول ای��ران از ابتدا، داش��تن 
روابطی خوب و مستحکم با همسایگانش 
بوده اس��ت و این موضوع بویژه از ابتدای 
روی کار آم��دن دول��ت جدید ای��ران به 
صراحت اعالم و پیگیری شده است. سفر 
منطقه ای من به سه کشور همسایه شامل 
کویت، قطر و عراق، بالفاصله بعد از توافق 
تاریخی هسته ای ایران و پنج عضو دایمي 
شوراي امنیت و آلمان در وین، بر همین 
راهبرد و اهتمام در سیاست خارجی ایران 

تأکید دارد.
هم اکنون منطقه ما در ناآرامي به سر 
مي برد و خطرات جدی بنیانهای جامعه 
و فرهنگ بسیاری از کشورهاي مسلمان 
این منطقه را بش��دت تهدی��د می کند. 
هر چن��د ایران، با تکیه ب��ر یک جمعیت 
منعط��ف و در عین حال مق��اوم در برابر 
س��لطه گری و با ارایه افقه��اي جدیدي 
از تعامل س��ازنده، به لطف خدا در ثبات 
و امنیت به س��ر می برد، ول��ی نمي تواند 
نسبت به ویراني هاي عمیق اطراف خود 
بي تفاوت باشد. تجربه به ما مي گوید که 
بي ثباتي و ناآرامي مرزي نمي شناس��د. 
امروز امنیت هیچ کشوری در این دنیای 
جهانی شده، نمي تواند در محیطی ناآرام 

تضمین شود.

 توافق وین به ضرر هیچ کس نیست
توافق وین یک ش��روع ضروری برای 
منطقه بود و نه تنها ب��ه ضرر هیچ یک از 
همسایگان ما نیس��ت، بلکه دستاوردی 
برای تمامی منطقه اس��ت، زی��را که به 
یک تن��ش غیرض��روری و ۱۲س��اله که 
بیش از همه منطقه ما را تهدید می کرد، 
خاتم��ه داد. این��ک زم��ان پرداختن به 
کارهاي مهمتري اس��ت که در رأس آنها 
جس��ت وجوی راهکارهایی اس��ت که به 
ایران و دیگ��ر کش��ورهاي منطقه برای 
ریش��ه کنی عوامل بي اعتمادي و تنش 
در منطق��ه کم��ک کند. تأس��یس یک 
مجمع گفت وگوی منطقه اي در منطقه 
م��ا و در مرحل��ه بعدی بین کش��ورهای 
مس��لمان خاورمیانه به منظور تس��هیل 
تعامالت، نیازی اساسی است که مي باید 
از مدتها قبل به آن پرداخته می شد. این 
گفت وگوي منطق��ه اي باید بر اس��اس 
اهداف مش��ترک و برخي اصول عمومی 
پذیرفته ش��ده بین کش��ورهای منطقه 
صورت گیرد که مهمتری��ن آنها عبارتند 
از »احترام به حاکمی��ت، تمامیت ارضي 
و اس��تقالل سیاس��ي تمامي کش��ورها؛ 
مرزهاي غیرقابل نق��ض؛ دخالت نکردن 
در امور داخلي سایر کشورها؛ حل و فصل 
مسالمت آمیز اختالفها؛ ممنوعیت تهدید 
یا اس��تفاده از زور؛ و اش��اعه صلح، ثبات، 

پیشرفت و سعادت در منطقه«.
همه ما باید این واقعیت را بپذیریم که 
زمان بازی های با حاصل جمع صفر تمام 
شده و ما همه با هم یا برنده و یا بازنده ایم. 
امنیت پایداراز راه ناامن کردن دیگران به 
دس��ت نمی آید. هیچ ملتي نمي تواند به 
منافع خود دست یابد، بدون اینکه منافع 
دیگران را نیز در نظر نگیرد. چه بخواهیم 
و چه نخواهیم این سرنوشت محتوم همه 

ماست. 
البته این همکاری اجتناب ناپذیر، یک 
ضرورت تلخ تعامل با دش��منان نیست، 
بلکه یک روند ش��یرین اصالح و دوستی 
میان برادران و اعضای یک خانواده است 

که چند صباحی از هم فاصله گرفته اند.
در هیچ نقط��ه اي از دنیا، اهمیت این 
س��از و کارها مش��هودتر از منطقه خلیج 
فارس و بع��د از آن خاورمیانه اس��المی 
نیس��ت و نیاز به یک ارزیابي هوشمندانه 
از پیچیدگي ه��ای منطق��ه و اتخ��اذ 
سیاس��تهایي پایدار به منظور مواجهه با 
آن غیرقابل انکار اس��ت. مب��ارزه با ترور 
یک نمونه از این موارد اس��ت. هیچ کس 
نمي تواند با گروه هایی خش��ن و افراطی 
نظیر به اصط��الح دولت اس��المي- که 
نه دولت اس��ت و نه اس��المي- در عراق 
مبارزه کند، در حالي که همزمان در حال 

گسترش آنها  در یمن و سوریه است.
اگر قرار باشد که یک موضوع را از میان 
فجایع جاري منطقه براي شروع مباحثات 
جدي انتخاب کنیم، یمن یک نمونه خوب 
خواهد بود. ایران ی��ک رهیافت معقول و 
اجرایي براي حل این بح��ران دردناک و 
غیرضروري ارایه داده اس��ت. طرح چهار 
ماده اي ارایه ش��ده ایران خواستار آتش 
بس فوري، کمکهاي انساندوستانه براي 
غیرنظامیان یمني، تسهیل گفت وگوهاي 
گروه هاي یمني داخل کشور و سرانجام 
هدایت آنها به سمت تشکیل یک دولت 
فراگیر گسترده وحدت ملي است. طرح 
مشابهی هم دو سال قبل و پس از مشورت 
با برخی همس��ایگان و دیگر کنش��گران 
برای بازگرداندن صلح و ثبات به س��وریه 
پیشنهاد شده است که به موازات تالش 
برای حل و فصل بح��ران یمن، می تواند 
با همکاری دیگر کش��ورهای اس��المی و 
با نظارت س��از و کارهای سازمان ملل در 

دستور کار قرار گیرد.

همزمان می توان ای��ن گفت وگوهای 
راهبردی را برای اتخاذ گامهای مشخص و 
ایجاد درک بهتر برای حل و فصل و بررسی 
مسایلی همچون تروریسم و افراط گرایی، 
جلوگی��ری از ب��روز جن��گ فرق��ه ای و 
طایفه ای و همچنین تنوع بخش��یدن به 
همکاری های علمی و صنعتی و توس��عه 
و ارتقای روابط بین کش��ورهای اسالمی 

منطقه به کار گرفت.

 همکاری های هسته ای صلح آمیز
همکاری ه��ای هس��ته ای صل��ح آمیز 
می توان��د ی��ک نمون��ه ب��ارز از این گونه 
همکاری ها باشد. دستیابی به فواید فناوری 
صل��ح آمیزهس��ته ای بر اس��اس مقررات 
بین المللی، حق ایران و همه کش��ورهای 
مسلمان خاورمیانه است. همکاری تمامی 
کشورهای منطقه برای دستیابی به چنین 
اهداف��ی ض��روری اس��ت. از م��وارد قابل 

پیگی��ری در این همکاری ه��ا می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: »استفاده از امکانات 
غنی سازی به عنوان مرکز منطقه ای برای 
تولید سوخت اتمی با همکاری کشورهای 
اس��المی منطقه در بعد فن��ی و همچنین 
تشدید تالش��های بین المللی برای ایجاد 
منطق��ه ع��اری از س��الح هس��ته ای در 

خاورمیانه در بعد سیاسی«.
س��خن پایان��ی اینک��ه، کش��ورهای 
مسلمان منطقه ما و خاورمیانه، با داشتن 
مشترکات فراوان و متنوع دینی، فرهنگی، 
سیاسی و جغرافیایی، تمامی لوازم ضروری 
برای یک همکاری س��ازنده و مفید برای 
همه مردم منطقه و جه��ان را در اختیار 
داریم. چالشهای فراوان موجود در منطقه 
ما آن چنان مهم و جدی است که نباید با 
بحثهای فرقه ای و اختالفهای ش��خصی، 
بیش از این از ش��روع ش��جاعانه و آینده 
نگرانه این همکاری حیاتی برای برخورد 
با ریشه هاي ناآرامي در منطقه خاورمیانه 
اسالمی و بویژه منطقه خلیج فارس طفره 
برویم و به امید حل مش��کالتمان توسط 
دیگران باشیم که خود نقشی اساسی در 
ایجاد این مشکالت داشته اند. این فرصتی 
یگانه براي تعامل است و مردم ما به حق از 

ما انتظار دارند که آن را به هدر ندهیم.

وزیرخارجهایرانپیشنهادکرد

تأسیس بانک سوخت هسته ای کشورهای اسالمی
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