روﺣـﺎﻧﯽ در ﺗﻤـﺎس ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﭘـﻮﺗﯿﻦ:
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﻫﻤﻔﮑﺮی اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ
ﺑـﺮای ﺗﺜـﺒﯿﺖ آراﻣـﺶ در ﺳـﻮرﯾﻪ
ﺿﺮوری اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻫﻤﺮاﻫﯽ روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان
در روﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری روﺳﯿﻪ ،اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ درﺑﺎره ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
ﺗﻠﻔﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری روﺳﯿﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻣﺬاﮐﺮات روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﺻﻠﺢ در ﺳﻮرﯾﻪ اراﺋﻪ داد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻤﺎس »وﻻدﯾﻤﯿﺮ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری روﺳﯿﻪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻫﻤﺮاﻫﯽ روﺳﯿﻪ و
ﭘﻮﺗﯿﻦ«
اﯾﺮان در روﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در ﺳﻮرﯾﻪ را ﺿﺮوری
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم
ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره ﺳﻮرﯾﻪ و آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم آﺗﺶﺑﺲ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﺗﺶﺑﺲ ،ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺘﺎب ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﺗﺶﺑﺲ و ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯽاﻣﺎن
ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺧﯿﺮ و آزادﺳﺎزی ﺷﻬﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺪﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ارﺗﺶ و ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ،
اﻓـﺰود :ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﺮزﻫـﺎ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﺴـﻠﯿﺤﺎت و ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ ،ﺿﺮورﺗﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﺑﻂ رو ﺑﻪ

رﺷﺪ ﺗﻬﺮان – ﻣﺴﮑﻮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻮﺗﯿﻦ :روﺳﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ آﺧﺮﯾﻦ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮ – واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﻣﺴﮑﻮ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ
اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
»وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺎرﺿﺎن در ﻣﯿﺪان و
در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :روﺳﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

