ﺗﺎﮐﯿـﺪ رﯾﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺑـﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻞ
رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان و ژاﭘﻦ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل  90ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮی در ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﯾﺮان و
ژاﭘﻦ و ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ژاﭘﻦ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎدر و ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :ﺗﺴﻬﯿﻞ در رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان و ژاﭘﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺗﻬﺮان – ﺗﻮﮐﯿﻮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺎم را ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ ژاﭘﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان ﺑﺎ  ،5+1اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﻣﺬاﮐﺮات و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺎم
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻬﻢ ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪه و ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪﺷﺎن را زﯾﺮﭘﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی
آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺮفﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﻘﺾ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﻧﻘﺾ آﻧﻬﺎ ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ
ﻻزم را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺮق آﺳﯿﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﯾﺮان و ژاﭘﻦ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری آراﻣﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد و از
ﺳﻮی ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻫﯿﭻ
راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ ﮐﻪ دﭼﺎر درﮔﯿﺮی و ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ـﺎی
ـﺎل ﮐﻤﮏﻫـ
ـﺖ اﻧﺘﻘـ
ـﺎری در ﺟﻬـ
ـﺎده ﻫﻤﮑـ
ـﺮان آﻣـ
ـﺖ :اﯾـ
ـﺪ ،ﮔﻔـ
ﺷﺪهاﻧـ
اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺳﺎﻫﯿﮑﻮ ﮐﻮﻣﻮزا ﻓﺮﺳﺘﺎده وﯾﮋه ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﭘﯿﺎم ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺿﻤﻦ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﺑﻂ و
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺗﻬﺮان – ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
رواﺑـﻂ ﺗﺠـﺎری و اﻗﺘﺼـﺎدی دو ﮐﺸـﻮر ﺑﯿـﺶ از ﭘﯿـﺶ ﮔﺴـﺘﺮش ﯾـﺎﻓﺘﻪ و
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻓﺮﺳﺘﺎده وﯾﮋه ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﻮﯾﮋه
در ﺑﺮﺟﺎم را ﻣﺎﯾﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان
ﻫﻤﻮاره در راﺳﺘﺎی ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪهای اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در
ﺑﺮﺟﺎم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻮﻣﻮزا ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮه ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
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