ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻮﻟ دوﻟﺖ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧ در ﻓﺮودﮔﺎه
ﻣﻬﺮآﺑﺎد از ﺳﻮی ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻋﻠ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘ ﻣﺸﺎور رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮرد
ﺑﺪرﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
روﺣﺎﻧ ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دو ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت رﺳﻤ روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر و در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﯾ از
اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺮز زﻣﯿﻨ و درﯾﺎﯾ دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻂ ﻓ ﻣﺎ
ﺑﯿﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻋﺸﻖ آﺑﺎد و ﺑﺎﮐﻮ در ﺳﻄ ﺧﻮﺑ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
روﺣﺎﻧ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨ راﯾﺰﻧ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺳﻨﺘ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
اﺗﺼﺎل آبﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧ اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد دو ﻃﺮح اﺗﺼﺎل راهآﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ زاﻫﺪان ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮای اﺗﺼﺎل راهآﻫﻦ رﺷﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎرا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز ،روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﮐﻨﺪ ،در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺳﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮای اﺣﺪاث راهآﻫﻦ رﺷﺖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎرا در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎری دو ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز درﯾﺎی ﺧﺰر ﻧﯿﺰ اﻣﻀﺎء ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻤ در راﺳﺘﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻬﺮان – ﺑﺎﮐﻮ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮده و در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ دو ﮐﺸﻮر راﯾﺰﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﮔﺮدﺷﺮی از دﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮی ﮐﻬﻦ و دارای ﺟﺎﯾﺎﻫ وﯾﮋه ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘ از آن
ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ﻋﻠ ﺑﻦ ﻣﻮﺳ اﻟﺮﺿﺎ)ع( ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﮐﻨﯿﻢ و زﯾﺎرت آن ﻣﻘﺎم ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روﺣﺎﻧ را در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزرای ﻧﻔﺖ ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و

ﺗﺠﺎرت ،و ﻧﯿﺮو ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

