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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en persan 

TEXTE AU VERSO 



.رئيسی و پوتين برای نخستين بار در کاخ کرملين ديدار کردند  

 

وارد مسکو شد و با والديمير پوتين، رئيس جمهور ) دی ٢٩(ژانويه  ١٩ايران روز چهارشنبه  ابراهيم رئيسی، رئيس جمهور
.ديدار و گفتگو کرد  روسيه  

.مسکو در پارلمان روسيه سخنرانی خواهد کرد بر اساس برنامه تنظيم شده، آقای رئيسی در دومين روز سفر خود به  

های مشترک مسکو و تهران نقش کليدی در کمک به  آقای پوتين در ديدار با آقای رئيسی، همتای ايرانی خود گفت که تالش
.المللی داشته است دولت سوريه برای غلبه بر تهديدهای ناشی از تروريسم بين  

.اند بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور حمايت کردهروسيه و ايران در جنگ داخلی روسيه از   

[...] 

ياسی، اقتصادی و های س های دوجانبه در زمينه آقای رئيسی هم در ديدار با آقای پوتين از تمايل ايران برای گسترش همکاری
.دفاعی سخن گفت  

های دولتی ايران، آقای رئيسی در اين ديدار گفته است که دولتش هيچ محدوديتی برای گسترش و توسعه روابط  به گزارش رسانه
.با روسيه ندارد  

 [...]  

افع مشترک و تعاملی بين وجود من: آقای رئيسی به هنگام عزيمت به مسکو با تأکيد بر وجود منافع مشترک ايران و روسيه، گفت
.گرايی در دنيا را خواهد گرفت ساز است و جلوی يکجانبه تهران و مسکو در منطقه امنيت  

باغ و برقراری ثبات در خليج  های سياسی و امنيتی مانند سوريه، افغانستان، بحران قره شود که پرونده بينی می از همين رو پيش
.سيه مطرح شوندجانبه ايران و رو فارس در گفتگوهای دو  

جانبه آمريکا عليه دو کشور به سمت تبيين  های يک های گذشته برای رهايی از تحريم همچنين از آنجا که ايران و روسيه در سال
 .تواند اين موضوع را سرعت بخشد اند، سفر آقای رئيسی به مسکو می های نقل و انتقال مالی مستقل از دالر حرکت کرده کانال

[...].  

رسانی رياست جمهوری، وزرای خارجه، نفت و امور اقتصاد و دارايی ايران، آقای رئيسی را در سفر  زارش پايگاه اطالعبه گ
.کنند به مسکو همراهی می  

های موجود ميان دو کشور  برخی از تحليلگران اقتصادی بر اين نظرند که حجم روابط اقتصادی ايران و روسيه با ظرفيت
ها برای همکاری با ايران بيشتر سياسی است تا  گويند که ظرفيت روس ای می برخی از کارشناسان منطقهالبته . خوان نيست هم

.[...]. اقتصادی  

های بيشتر تهران و  اينک بايد منتظر ماند و ديد که رئيس جمهوری ايران چگونه و تا چه حد از تحوالتی که زمينه همکاری
.کند مسکو را فراهم کرده است، استفاده می  
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