ﺗﻬﺮان در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ اﻟﻮی ﺗﻌﺎون را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ» ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﭽ «ﻣﻌﺎون وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان دﯾﺮوز
)ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮش ﺑﺎ »ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف ﻏﻨ « رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺤﻞ ارگ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﮐﺎﺑﻞ دﯾﺪار
ﮐﺮد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ،
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟ و ﺑﺎﻧ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻼت ﻧﺎﺷ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤ و ﺧﺸﺴﺎﻟ ﻫﺎی ﻣﺘﺎﺛﺮ از آن را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﺰم و اراده ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎری ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺮاﻗﭽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻮع ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﻣﻠﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎدث در ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر را اﻟﻮی ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻫﻤﻮاره ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﺧﯿﺮ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘ» داﻋﺶ« در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻃﺮﻓﯿﻦ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﯾ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﺰم ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﺗﻔﯿﺮی ﺗﺮورﯾﺴﺘ و ﺿﺮورت ﻫﻤﺎﻫﻨ و ﺗﻼش دو ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺮاﻗﭽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﯿﺎﺗ ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﻼس ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﯾﺪارﻫﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻫﺎی ﻫﻨﺪی و
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺒ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻬﺮان ﺗﺮک ﮐﺮد.
او دﯾﺮوز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ازدﯾﺪار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ »ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎﻧ « وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮد.
در آن دﯾﺪار ﻋﺮاﻗﭽ ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺬاﮐﺮات در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻨ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ از روﻧﺪ ﺻﻠ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی و ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺻﻠ ،ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺎﯾﻪ آراﻣﺶ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ.
رﺑﺎﻧ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ اﯾﺮان از روﻧﺪ ﺻﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺪرداﻧ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﯾ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن » ،ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﺐ « ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری  » ،ﺣﻤﺖ ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮزی « ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﺪار داﺷﺖ.
ﻋﺮاﻗﭽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺟﻼس ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزرای ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﯿﺎت ﻫﻨﺪ دﯾﺪار داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و راﻫﺎرﻫﺎی ﺣﻞ آن در ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎری ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺤﺚ ﺷﺪ و ﭼﻮﻧ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻤﺎری ﻫﺎ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﺑﺮﺟﺎم«  ،ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،روﻧﺪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ و ﺗﺴﺮﯾ ﻫﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﺮان  ،ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دارای ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮﮐ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

