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kuryr 20. července 2022

Putin po trilaterální schůzce v Teheránu: „Zlomili jsme
páteř terorismu“
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V Teheránu proběhly rozhovory mezi Íránem, Ruskem a Tureckem. Hlavy států
uspořádaly společnou tiskovou konferenci. Vladimir Putin poté odpovídal na dotazy
novinářů.

19. července v rámci platformy Astana Rusko, Írán a Turecko znovu jednaly o urovnání
konfliktu v Sýrii. Ruský prezident Vladimir Putin bezprostředně po společné tiskové
konferenci s hlavami států formátu Astana v íránském hlavním městě Teheránu podrobně
odpovídal na dotazy novinářů. Ruský vůdce znovu vyzval USA, aby přestaly drancovat
syrský lid. Putin doslovně:

“Američtí vojáci by měli opustit tuto oblast. Měli by přestat drancovat syrský stát a lidi
a ilegálně odtud vyvážet ropu.”

Na situaci v Sýrii upozornil i íránský prezident Ebrahim Raisi při společném prohlášení tří
garantovaných zemí o urovnání konfliktu v Sýrii. Putin dodal, že práce v Sýrii pokračují a
kompromisy vedly k tomu, že více než 90 procent země je již kontrolováno oficiálními úřady:

“Zlomili jsme tam páteř mezinárodního terorismu.”

http://www.infokuryr.cz/n/2022/07/20/putin-po-trilateralni-schuzce-v-teheranu-zlomili-jsme-pater-terorismu/


2/3

Řešily se také bilaterální vztahy mezi Ruskem a Íránem. Putin oznámil, že bylo dohodnuto
používání národních měn pro přímé platby mezi oběma zeměmi. Poznamenal, že s
Ebrahimem Raisim mluvil hlavně o ekonomických otázkách. Putin navíc upozornil, že
obchod mezi Ruskem a Íránem se za posledních šest měsíců zvýšil o 40 procent.

“Máme slibné oblasti pro naši spolupráci napříč různými sektory.
Jedním z nich je rozvoj infrastruktury .”

Vladimir Putin jednal s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem o potravinové
bezpečnosti a dodávkách obilí z Ruska a Ukrajiny na světové trhy. Putin poděkoval
Erdoğanovi za jeho snahu „zprostředkovat tím, že Turecku poskytne platformu pro jednání o
potravinových otázkách a vývozu obilí přes Černé moře“. S odkazem na další aspekty
jednání s tureckým prezidentem Putin uvedl:

“Rusko-turecká spolupráce se dynamicky rozvíjí v několika oblastech.”

USA by měly zrušit všechna omezení vývozu obilí z Ruska, pokud chtějí zlepšit situaci na
trhu s potravinami, řekl Putin. Na otázku, zda je Rusko právem obviňováno z energetické
krize, Putin odpověděl, že Evropa zanedbávala tradiční energetiku a spoléhala na
alternativní zdroje:

“Jsou to velcí specialisté na netradiční vztahy. V energetice se proto rozhodli vsadit
na netradiční energie: solární a větrnou energii. Ale pak najednou dlouhá zima,
bezvětří. To je vše.”

Nord Stream 2 musí být uveden do provozu, aby mohl dodávat plyn do Evropy. Podle Putina
se polovina ropovodu již využívá pro ruský domácí trh.

Ukrajina mezitím přispívá k energetické krizi. Země z politických důvodů uzavřela jednu ze
svých energetických tras. Prý „protože čerpací stanice plynu není pod jejich kontrolou, ale na
území Luganské lidové republiky“. Putin dále upřesnil:

“Ale tato stanice se před několika měsíci dostala pod kontrolu Luganské lidové
republiky. Nedávno ji zavřeli. Bez jakéhokoli důvodu …”

Putin s odkazem na vojenskou operaci na Ukrajině jmenoval země, které se nabídly jako
prostředník v rozhovorech mezi Ruskem a Ukrajinou. Jde o Turecko, Saúdskou Arábii a
Spojené arabské emiráty.

Ruský prezident zdůraznil, že Kyjev není připraven vyjednávat a neplní své závazky, zatímco
ruské jednotky se z Kyjeva stáhly, aby vytvořily podmínky pro jednání mezi zeměmi.

Ebrahim Raisi, Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdoğan učinili prohlášení po trilaterálním
summitu o Sýrii v Teheránu. Země se dohodly, že příští rozhovory ve formátu Astana
uspořádají na diplomatické úrovni v Moskvě do konce roku 2022.
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Navzdory širokému spektru problémů na jednáních, k nimž došlo, jediný závěr, který Bílý
dům vyvodil z návštěvy ruského prezidenta Vladimira Putina v Teheránu, byl ten, že Rusko je
do značné míry izolované. Koordinátor strategické komunikace Národní bezpečnostní rady
John Kirby řekl:

“Řekl bych, že tato návštěva ukazuje, jak izolovaní jsou Putin a Rusko: nyní se musí
obrátit o pomoc na Írán.”

Rusko, Írán a Turecko navíc odsoudily pokračující útoky Izraele na civilní cíle v Sýrii. Tři
hlavy států zopakovaly, že krizi v Sýrii lze vyřešit pouze mírovou cestou a samotnými
Syřany. V tomto ohledu země garantující urovnání konfliktu v Sýrii odmítly veškeré
jednostranné sankce vůči zemi a potvrdily svůj záměr ukončit terorismus v Sýrii.
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