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جنجال برسر همایش »زنان تاثیرگذار« ادامه دارد
هزینه های یک کنگره بی فایده

همدلــی- روز جمعه کنگــره ای با عنــوان کنگره 
بین المللی »زنان تاثیرگذار« در تهران برگزار شــد 
که ظاهرا برگزاری آن، پاســخی بود به فشــارهای 
همه جانبه به جمهوری اسالمی بعد از اعتراضاتی که 
در واکنش به درگذشــت مهسا امینی در ایران آغاز 
شــد. اما این کنگره گاف هایی بزرگی داشت و حتی 
مشخص نبود لیست زنان تاثیرگذار با چه مالک هایی 
تهیه شده است. این در حالی است که نوع برگزاری 
این کنگــره با واکنش های منفی بســیاری در بین 

کاربران شبکه های اجتماعی نیز روبه رو شد.
در فهرست اولیه مهمانان این کنگره به طور اجمالی 
عناوینی نظیر بانوی اول کشــورها، وزرا، نمایندگان 
مجلس، دانشمندان و کارآفرینان از ۵۸ کشور از جمله 
صربستان، ارمنستان، ازبکســتان، عراق، پاکستان، 
کویت، بورکینافاسو، قرقیزســتان، سریالنکا، گینه، 
لبنان، روســیه و ونزوئال دیده می شد. اما در نهایت 
تنها آنا هاکوبیان، همســر نیکول پاشینیان نخست 
وزیر ارمنستان، همسر نخســت وزیر بورکینافاسو، 
آیگل جباروف همســر صدر جباروف رئیس جمهور 
قرقیزســتان، تامارا ووچیچ همسر الکساندارا وچیچ 
رئیس جمهور صربســتان، همســر رئیس جمهور 
پیشین گینه، همســر رئیس جمهور پیشین نیجر، 
فرســتاده ویژه بانوی اول نیجریه، بانوی اول پیشین 
سریالنکا، فرستاده ویژه رئیس جمهور سوریه، زینب 
نصراهلل دختر سیدحسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل 
لبنان و همچنین رئیس شورای مرکزی اتحادیه زنان 

ترکمنستان در این نشست حضور پید ا کردند.
ســایت خبری رویداد 24، ضمن انتقاد نســبت به 
ناهماهنگی نام کنگره با دعوت شــدگان نوشــت: 
ابتدایی ترین کار در دعوت زنان تاثیرگذار این است 
که خود آنها کار خاصی کرده باشند و منشا اثر شده 
باشند؛ نه اینکه چون شوهرشان فرد مشهوری بوده، 

آنها هم به عنوان زن تاثیرگذار معرفی شوند.
این در حالی اســت که بر اساس اخبار منتشر شده، 
ظاهرا ابتکار عمل و مدیر اجرایی این کنگره همسر 
رئیس جمهور بوده اســت. در همین زمینه، مجری 
کنگره در سخنرانی خود، جمیله علم الهدی همسر 
ابراهیم رئیسی را بانوی اول ایران خواند و گفت بدون 

تالش های او این کنگره اصال برگزار نمی شد.
در واکنشی دیگر در این زمینه آمده است: » انتظار 
می رفت بانوی اول نزدیک ترین دوســتان جمهوری 
اســالمی یعنی روسیه، چین و ســوریه یا دست کم 
تعدادی از وزرا یا نمایندگان مجلس این کشــور ها 
هم در نشستی که در راس آن همسر رئیس جمهور 
جمهوری اسالمی قرار گرفته حضور داشته باشند، اما 
ظاهرا دســتگاه دیپلماسی در این فقره موفق نبوده 

است.«
نکته دیگر آنکه شــیرانتی راجاپاسکا همسر رئیس 
جمهورســابق ســریالنکا هم در میان مهمانان این 
نشست حضور داشت. شوهر او رئیس جمهور مستعفی 
سریالنکاست که در جریان اعتراضات جوالی 2۰22 
از کشور فرار کرد. هنوز تصاویر معترضان سریالنکایی 
بعد از فتح کاخ ریاست جمهوری راجاپاسکا و شنا در 
استخر کاخ از یاد مردم نرفته است. بعد از فرار گوتابایا 
با یک جت جنگنده، خاندان راجاپاسکا که در بحران 
اقتصادی این کشور نقش مهمی بازی کرده اند، اقتدار 

خود را در بین مردم این کشور از دست داده اند.
در ایــن بین یکی از حاشــیه های مهم و خبرســاز 
این کنگره، اهــدای جایزه زن تاثیرگزار به ســوده 
غفوری فرد، دختر حسن غفوری فرد نماینده پیشین 
مجلس و عضو ســابق شورای مرکزی حزب موتلفه 
اســالمی و همچنین رئیس هیات بازرسی و نظارت 
شورای عالی انقالب فرهنگی بود. سوده غفوری فرد 
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر 
دفتر استعداد های درخشان و نخبگان دانشگاه شهید 
بهشتی است. فاطمه حقیرالسادات دبیر علمی این 
کنگره، در گفتگو بــا رویداد24، اعالم کرد که مبلغ 
2۰ هــزار یورو )معادل یک میلیارد تومان( به همراه 
یک گواهی از طرف کمیســیون ملی یونسکو به هر 
یک از برندگان این کنگره اعطا شده است. دبیر علمی 
کنگره در پاســخ به ســوال رویداد24 درباره اسامی 
داوران این مسابقه از اعالم اسامی داوران  سرباز زد و 

آن را دست کم برای دو سال محرمانه خواند. 
بر این اساس، هزینه جوایز به انضمام هزینه برگزاری 
نشستی با این ابعاد بسیار هنگفت است. در صورتی 
کــه ادعای برگزارکنندگان کنگــره در مورد حضور 
۳۰۰ مهمان خارجی در این نشســت صحت داشته 
باشــد، هزینه بلیط هواپیما، اسکان ۵ روزه آن ها در 
هتل پارســیان اوین و گردش های آن هــا در ایران 

سرسام آور خواهد بود.
چرایــی این خاصه خرجی بــزرگ دولت و برگزاری 
مهمانی۳۰۰  که از جیب بیت المال به انضمام ۵ روز 
گشــت و گذار در ایران  و اعطای جوایز سنگین به 
افرادی که مشخص نیست چه تاثیرگذاری داشته اند، 
در وضعیت بد اقتصادی کشور موضوع مهمی است 

که کم تر به آن توجه شده است. 
در حقیقت دولت رئیسی برای اینکه بگوید »اخراج 
ایران از کمیســیون مقام زن سازمان ملل« و دیگر 
تحریم های خارجی تاثیری نداشته، در اقدامی عجیب 
مهمانانی دعوت کرده تا نشــان دهد رابطه ایران با 
دنیا طبیعی است. این در حالی است که ظاهرا برای 
دعوت از مهمانان یک جســتجوی ساده هم انجام 
نشده تا بفهمند دعوت از همسر یک رئیس جمهور 
ســقوط کرده، چه پیامی به دولت کنونی آن کشور 
دارد! ماجرا شبیه دعوت از نیکالی چائوشسکو رئیس 
جمهور وقت رومانی است که هنگام دعوت به ایران 
در کشورش انقالب شــده بود و در بدو بازگشت به 

رومانی توسط انقالبیون دستگیر و کشته شد!

خبر

همدلی| محسن رفیق: وزرای خارجه کشورهای 
اتحادیه اروپا روز گذشته نشست خود در چارچوب 
شــورای روابط خارجی اروپا را در بروکســل آغاز 
کردند. در این طول این گردهمایی قرار است که 
طرح تصویب شده پارلمان اتحادیه اروپا در مورد 
تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران جمهوری 
اســالمی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته و در 
نهایت تصمیم نهایی درباره اجرایی شــدن آن به 
بحث گذاشته شود. این در حالی است که موازی با 
این اقدام درباره ایران، روز گذشته ریاست شورای 
اتحادیه اروپا اعالم کرد که بسته تحریمی جدیدی 
علیه ایران در نظر گرفته شده است که به ادعای 
آن ها، افراد سرکوب گر را مورد هدف قرار می دهد. 
از سوی دیگر انگلستان نیز هم راستا با این اقدامات، 
روز گذشته نام چند فرد ایرانی دیگر را به  فهرست 

تحریم های خود اضافه کرد.
با این وجود، روز گذشته مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا پیش از آغاز این نشست، اعالم کرد: 
» نمی توانیم بگوییم ما شما را تروریست می دانیم، 
چون از شــما خوش مان نمی آیــد.« به گزارش 
وب گاه شورای اروپا، جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به ســوالی درباره قرار دادن نام ســپاه پاسداران 
ایران در فهرست سازمان های تروریستی این نهاد 
اروپایی، گفت: »نظرات جالب توجهی در این باره 
وجود دارد و موضوعی اســت که نمی توان بدون 
تصمیمی حقوقی، کاری دربــاره آن کرد.« بورل 
در ادامه گفت که در این نشســت درباره اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران در چارچوب دستور 
کار قانونی در زمینه حقوق بشر، گفت  وگو خواهد 
شــد. او همچنین تصریح کــرد: »درباره موضوع 
تروریســتی اعالم کردن سپاه پاســداران باز هم 
می گویم که این کار زمانی انجام پذیر اســت که 
دســتگاه قانونی یکی از کشورهای عضو، حکمی 
حقوقی در این زمینه صادر کند. باید محکومیتی 
عینی و منســجم انجام شــود؛ سپس در سطح 

اتحادیه اروپا بررسی می کنیم.«
این در حالی است که وزیر امور خارجه اتریش در 
جمع خبرنگاران گفت که با وجود تاسف بار بودن 
تحوالت اخیر در مناســبات بین المللی با ایران، 
کشــورش از رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال 
ایران حمایت می کند. به گزارش وب گاه شــورای 
اروپا، الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش 
دیروز پیش از آغاز نشست شورای روابط خارجی 
اتحادیــه اروپا، در جمع خبرنگاران در پاســخ به 
سوالی درباره موضوع قرار گرفتن نام سپاه پاسداران 
در فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا، 
گفت: »اتحادیه اروپا موضع بســیار واضحی دارد. 
ما برای چهارمین بار تصمیم داریم تحریم هایی را 
علیه افراد و نهادهایی در ایران اعمال کنیم که از 
بابت آن متاسفم. چراکه در مذاکرات احیای توافق 
هسته ای، امید داشــتیم که ایران قدم به قدم به 
جامعه جهانی ملحق شود اما االن، به کلی در مسیر 
دیگری پیش می رود.« شالنبرگ همچنین مدعی 
سرکوب بی رحمانه جنبش شکل گرفته در جامعه 
مدنی در ایران شــد.او در این راستا اضافه کرد: » 
واضح است که ما باید تصمیمی در این باره بگیریم. 
من به عنوان وزیر امور خارجه اتریش می گویم که 
این تحوالت مایه تاســف من است. چون اتریش 
کشوری است که روابط دیپلماتیکی حدودا سیصد 
ســاله با ایران داشته اســت. ما تنها کشور غربی 
بوده ایم که عرصه کنسولی و فرهنگی مان همواره 
به روی ایران گشوده بوده است. اما اتریش از خط 
مشــی اتحادیه اروپا در این زمینه کامال حمایت 
می کند.« وزیر امور خارجه اتریش همچنین گفت 
که برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست 
سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا، اقدامی که آن 
را نمادین تلقی کرد، روندی قانونی و حقوقی باید 

طی شود که هنوز انجام نشده است.
از ســوی دیگر، وزیر امور خارجه ســوئد هم در 

جمع خبرنگاران با مطرح کردن اظهاراتی درباره 
امور داخلی ایران گفت: »مایلم تاکید کنم که ما 
تمامــا از تظاهرات در ایــران حمایت می کنیم.« 
بیلستروم اضافه کرد: »ما عقیده داریم که تظاهرات 
مسالمت جویانه حق برگزاری دارد«. او همچنین 
مطرح کرد که در این نشســت، دربــاره اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران نیز بحث خواهد شد. 
در واکنشی دیگر، وزیر امور خارجه آلمان هم در 
جمع خبرنگاران گفت که کشورش از قرار گرفتن 
نام سپاه پاســداران ایران در فهرست تروریستی 
اتحادیه اروپا حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان دیروز 
پیش از آغاز نشســت شورای روابط خارجی اروپا 
در بروکسل، در جمع خبرنگاران گفت که دولت 
آلمان از تالش های رهبران اتحادیه اروپا برای قرار 
دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های 
تروریســتی این نهاد اروپایی اســتقبال می کند. 
بربوک در ادامه مدعی شــد: »مــا هنوز در ایران 
شاهد این هستیم که رژیمی بی رحم در قبال ملت 
خود ایستاده است. رژیم ایران و سپاه پاسداران، هر 

روز به ارعاب ملت خود می پردازند.«
در این زمینه، کاترین کولونا وزیر امورخارجه فرانسه 
هــم در جمع خبرنگاران به بیــان اظهاراتی ضد 
ایرانی پرداخت و گفت که کشورش هیچ امکانی 
را برای اعمال تحریم علیه ایران رد نمی کنیم. بنابر 
گزارش وب سایت شــورای اروپا، کولونا در ادامه 
فعالیت-های ضد ایرانی فرانسه و سایر کشورهای 
اروپایی گفت که پاریس ســرکوب ها در ایران را 
محکوم می کند و این کشور باید مطابق با قوانین 
بین المللی به موازین حقوق  بشــر که آنها را امضا 
کرده است، احترام بگذارد. او همچنین در پاسخ به 
سوالی درباره موضع فرانسه درخصوص قرار گرفتن 
سپاه پاسداران در فهرست به اصطالح تروریستی 
اتحادیه اروپا گفت: »سپاه پاسداران ایران در حال 
حاضر نیز به دلیل فعالیت های خود تحت تحریم 
قــرار دارد و در حال بررســی اعمال تحریم های 

بیشتر علیه آن هستیم.« 
در این راستا، وزیر امور خارجه رومانی نیز در جمع 
خبرنگاران مدعی نقض فاحش حقوق بشــر در 
ایران شد. به گزارش ایسنا، بوگدان اورسکو، وزیر 
امور خارجه رومانی، دیروز پیش از آغاز نشســت 
شــورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، 
در جمع خبرنگاران گفت:»در این نشست درباره 
ایران هــم بحث خواهیم کرد.« اورســکو گفت: 
»همچنین از طرف رومانی، محکومیت کامل نقض 
فاحش حقوق بشر در ایران را اعالم می کنم. در این 
باره از اتخاذ چهارمین بسته تحریمی علیه ایران 
حمایت خواهم کرد.« این در شــرایطی است که 

اقدامات ضد ایرانی کشورهای اروپایی این روزها 
در جبهه های متفاوتی ادامه دارد. در همین زمینه 
روز گذشته صفحه توییتر ریاست شورای اتحادیه 
اروپا در پیامی اعــالم کرد که وزرای امور خارجه 
اتحادیه اروپا بسته تحریمی جدیدی علیه ایران در 
نظر گرفته اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ریاست 
سوئدی شورای اتحادیه اروپا در جریان برگزاری 
نشست شورای روابط خارجی اروپا در بروکسل، در 
صفحه توییترش نوشت: » وزیران بسته تحریمی 
جدیدی علیه ایران در نظر گرفتند که به ادعای 
آن هاافراد ســرکوب گر را هدف قــرار می دهد.« 
در این پیام آمده اســت: »اتحادیــه اروپا اعمال 
بی رحمانه و نامتناسب قدرت و خشونت از سوی 
مقامات ایرانی علیه شرکت کنندگان در اعتراضات 
مسالمت جویانه را قویا محکوم می کند.« در همین 
حال، برخی منابع مطلع، بــه رویترز گفتند که 
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند ۳۷ فرد 
را در این نشست به فهرست تحریم های این نهاد 

اروپایی بیافزایند.
در همین حــال، وزارت امورخارجه انگلیس هم 
روز گذشــته اعالم کرد که نام چند فرد ایرانی را 
به فهرست تحریم های خود اضافه کرده است. به 
گزارش ایسنا، وزارت امورخارجه انگلیس با انتشار 
بیانیه ای که روی وب ســایت این وزارت خانه قرار 
گرفته اســت، اعالم کرد: »تحریم های جدیدی 
را علیه ایران اعمال کرده اســت که شامل احمد 
فاضلیان، معاون دادســتان کل ایران می شود.« 
همچنین در این بیانیه آمده اســت که کیومرث 
حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، حســین نجات، جانشین فرمانده 
سپاه ثاراهلل، ســاالر آبنوش، جانشین فرماندهی 
بسیج، قاسم رضایی، جانشین فرماندهی نیروی 
انتظامــی، بنیاد تعاون بســیج و نیروی مقاومت 
بسیج سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم های 
انگلیس قرار گرفته انــد. در همین زمینه، جیمز 
ِکلِورلی وزیر امورخارجه انگلیس با انتشــار این 
بیانیه به تکرار ادعاها درباره نحوه برخورد نیروهای 
ایران با ناآرامی های اخیر کشور پرداخت و مدعی 
شد: »افراد و  نهادهایی که امروز هدف تحریم قرار 
گرفته اند در راس عملیات سرکوب معترضان در 
ایران قرار دارند.« او در ادامه این موضع گیری خود 
مدعی شد: »ما و شرکایمان از طریق این تحریم ها 
پیام روشنی مبنی بر این ارسال کرده ایم که هیچ 
مخفی گاهی برای مرتکبین نقض حقوق بشــر 
وجود نخواهد داشــت.« در بخش دیگری از این 
بیانیه آمده اســت که انگلیس از زمان فوت خانم 
مهســا امینی ۵۰ مورد تحریم جدید علیه ایران 
وضع کرده است و به اقدامات گسترده خود برای 

پاســخگو کردن ایران ادامه خواهد داد. طبق این 
بیانیه، این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی ها 
و ممنوعیت سفر به بریتانیا برای افراد تحریم شده، 
می شــود و پیام گســترده تری را در مورد تعهد 

بریتانیا به اقدام در این زمینه ارسال می کند.
در همین حال روز گذشــته امیر عبداالهیان وزیر 
امور خارجه ایران در ششــمین کنفرانس تاریخ 
روابط خارجی، با اشــاره به طرح قطعنامه ای که 
در پارلمان اروپایی در مورد ســپاه تصویب شده 
است، گفت: »از دو ماه پیش همزمان با تحریکات 
خارجی و دامن زدن به اغتشاشات در داخل کشور 
توسط مداخله گران و سوءاستقاده مداخله گران 
خارجی از  عواطف مردم در فوت یک دختر ایرانی 
موضوع قرار دادن نام ســپاه در لیست گروه های 
تروریستی اتحادیه اروپا مطرح شد. در گفت وگو با 
بورل و مقامات کشورهای اروپایی و رایزنی سفرای 
ما هشدار جدی داده شد اگر درباره یک نهاد مهم 
حاکمیتی ایران که نقش مهمی در حوزه مبارزه 
با تروریسسم و داعش دارد و این نقش همچنان 
ادامه دارد اقدامی انجام دهند پاســخ ایران قوی و 

موثر و متقابل خواهد بود.«
امیرعبداللهیان تصریح کرد: »مجموعه تالش های 
دیپلماتیک منجر شد در حوزه اروپا در پایین ترین 
ســطح در پارلمان اروپایی بیان احساسات تند و 
اظهارات شتاب زده آنها را شاهد باشیم. قطعنامه 
ای که از منطق و چارچوب های حقوق بین الملل 
و منشور ملل  متحد قویا فاصله دارد.« او تاکید کرد: 
»ایران همــه طرف های اروپایی را دعوت می کند 
از رفتار بدور از عقالنیت فاصله بگیرند« وزیر امور 
 خارجه همچنین با اشاره به سخنان جوزپ بورل 
گفت: »من متوجه شدم که اتحادیه اروپا به دنبال 
این است به سمت گام های پرهزینه حرکت نکند 
و ما گفتیم به آنها صرف نظر از مداخالت برخی 
کشورهای غربی در امور داخلی ما که ایران مذاکره 
و تعامل ســازنده با اتحادیه اروپا را بهترین گزینه 
می داند اما در قبال هر تصمیم دیگر آنها پاســخ 

متقابل داده خواهد شد.«
در همین حال روز گذشــته ســخنگوی وزارت 
خارجــه ایران نیز در جمع خبرنــگاران گفت: » 
قطعنامه پارلمان اروپا قطعنامه ای غیرالزام آور است 
و یک قطعنامه توصیه ای به شــورای اروپا است. 
ایران این اقدام را غیر مســئوالنه و غیر منطقی 
می داند. آن را محکوم و مردود می شمارد.« کنعانی 
با اشاره به رایزنی های دیپلماتیک ایران از مجاری 
مختلف در ارتبــاط با این موضوع تاکید کرد: »از 
طریق مجــاری دیپلماتیک هشــدارهای الزم با 
جدیت در ایــن ارتباط به طرف های اروپایی داده 

شده و طبیعتا این تالش ها ادامه می یابد.«

تصمیم نهایی در مورد تروریستی خواندن سپاه، روی میز شورای روابط خارجی اروپا قرار گرفت 

ایران - اروپا؛ تقابل در نقطه جوش

همدلی|  رئیس دومای روسیه و رئیس مجلس ایران، در یک 
کنفرانس مطبوعاتی مشــترک بر لزوم افزایش مناســبات دو 
کشــور تاکید کردند. ویاچسالو والودین، رئیس دومای روسیه 
یکشنبه شب وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی علی نیکزاد 
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی قرار گرفت . این مقام 
عالی رتبه روسیه قرار است در تهران با تعدادی از مقامات ارشد 

ایرانی دیدار و رایزنی کند.
در همین حال، محمد باقر قالیباف درخصوص مباحث مطرح 
شده بین مقامات پارلمانی روسیه و ایران گفت: »از مهم ترین 
مباحث، همکاری های پولی و بانکی بین دو کشــور است تا ما 
بتوانیم در تبادل بین روبل و ریال و همچنین مسائل ارتباطی 
بیــن دو بانک مرکزی، اقداماتی انجــام دهیم. بر همین مبنا 
می تواند شــعباتی از بانک های روســی در ایران و بانک های 
ایرانی در روســیه برقرار شود تا مسائل بانکی سریع و پرحجم 

برقرار شود.«
به گزارش ایســنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اسالمی در کنفرانس خبری روسای مجالس جمهوری اسالمی 
ایران و رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه 
پس از برگزاری ســومین نشست کمیســیون عالی مشترک 
پارلمانی جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون روسیه، ضمن 
ابراز خرســندی و خوشــامدگویی به رئیس مجلس دومای 
روسیه و هیات همراه گفت: »روابط جمهوری اسالمی ایران و 
فدراسیون روسیه به دالیل مختلف از جمله همسایگی از طریق 

دریای خزر و دغدغه ها و مشــترکات منطقه ای و همچنین 
همکاری های مشــترک بین المللی از اهمیت باالیی برخوردار 
است. فدراسیون روســیه از اعضای دائمی شورای امنیت نیز 
بوده و روابط تنگاتنگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
محیط زیستی با ایران داشته و همه اینها اقتضا می کند که ما 

روابط خود را با روسیه گسترش دهیم.«
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: »این سومین نشست 
کمیســیون عالی مشترک بین دو کشور پس از بیماری کرونا 
بود که آخرین نشســت در ســال 1۳9۸ در مســکو برگزار 
شــد و امیدواریم امروز بتوانیم با اســتفاده از روابط دوجانبه، 
چندجانبه و بین المللی حداکثر استفاده را ببریم.« او تصریح 

کرد: »همان طور که برای دو کشــور فرصت هایی وجود دارد، 
تهدیداتی نیز برای دو کشور وجود دارد که مهم ترین آن تحریم 
های ظالمانه آمریکا به شــمار می آید که فدراسیون روسیه، 
ایران و برخی کشورهای دیگر مورد تحریم آمریکا قرار گرفته 
اند، لذا این موارد اقتضا می کند که ما با یکدیگر همکاری داشته 
باشیم. به ویژه اینکه مسئوالن دو کشور بر اقدامات راهبردی و 

تعمیق روابط تأکید دارند.«
رئیس قــوه مقننه کشــورمان اضافه کــرد: »از اولویت های 
مهمی که امروز مورد بحث قــرار گرفت در حوزه نفت و گاز، 
سرمایه گذاری ها در این حوزه، سوآپ و هاب گازی بود و یکی 
از نــکات مهمی که مورد توجه طرفین قرار داشــت، موضوع 
کریدور شمال و جنوب بود که نه تنها فدراسیون روسیه بلکه 
همه کشورهای اورآسیا و آسیای میانه می توانند از این ظرفیت 
استفاده کنند که با اولویت اتصال آستارا به رشت و توسعه آن 
تا بنادر از جمله بندرعباس و همچنین سرمایه گذاری مشترک 

هر دو کشور به نتیجه خواهد رسید.«
او گفت: »در حوزه کشاورزی در زمینه تجارت غالت و استفاده 
از تکنولوژی های جدید بحث شد و درخصوص ترانزیت و حمل 
و نقل نیز بحث های مهمی صورت گرفت. بحث های مهمی نیز 
درخصوص رســیدگی به امور تجار به ویژه در زمینه تسهیل 
در رفت و آمد و رفع موانع گمرکی و روادید به ویژه در زمینه 
کنترل هــای الکترونیکی صورت گرفت تا تجار در مرزها دچار 

مشکل نشوند.«

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی روسای مجالس ایران و روسیه در تهران

 ششمین کنفرانس تاریخ 
روابط خارجی آغاز شد

ششــمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی با عنوان 
»دو سده مذاکره در تاریخ دیپلماسی ایران؛ قواعد، 
دســتاوردها و ابتکارات ایرانی« از روز گذشته در 

تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش ایســنا، این نشســت با حضور حسین 
امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه و تعدادی دیگر 
از دیپلمات ها و تاریخ نگاران عرصه دیپلماســی در 
مرکز مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امور 

خارجه برگزار شد.
شیخ االسالمی رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین 
المللی وزارت امور خارجه در سخنانی گفت: »در 
شــورای علمی کنفرانس تــالش کردیم تجربیات 
تاریخ دیپلماســی کشــور را بررســی و مقاالت 
امسال با سنت و سبک مذاکرات ایرانی ارایه شود. 
شکست ها و ناکامی ها و پیروزی ها می تواند راهکار 
باشــد برای مــا و از آنها برای تنظیــم و بازآرایی 
سیاست خارجی در روزگار معاصر استفاده کنیم.«

او  گفــت: »وزارت خارجه به راحتــی و از زوایای 
مختلف مسئوالنه و غیرمسئوالنه مورد انتقاد قرار 
می گیرد اما معتقدیم دستاوردهای همایش امسال 
می تواند هویت دستگاه دیپلماسی را تقویت کند و 
نوعی خودآگاهی در دستگاه ما و سایر دستگاه ها 
که در کار سیاست خارجی کمک می کنند، ایجاد 

کند.«
شیخ االسالمی اضافه کرد: »یکی از وجوه کنفرانس 
امســال این اســت که بر خالف سال های گذشته 
سخنرانی ها و مقاالت با دعوت از اساتید برجسته 
و شخصیت های تاریخ پژوه بنام کشور انجام شود. 
جمعــی از نخبه ترین تاریخ پژوهــان دعوت ما را 
پذیرفتند که در پنل های کنفرانس، نظرات شــان 

را ارایه خواهند کرد.«
وزیر خارجه روسیه: 

 در جنگی تمام عیار با غرب هستیم
وزیر امور خارجه روسیه گفت: »می توان گفت که 
جنگ در اوکراین جنگ نیابتی نیست یک جنگ 

واقعی میان غرب با روسیه است.«
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روســیه در یک کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با نالیدی پاندور، همتای آفریقای جنوبی 
خود گفت: »وقتی در مورد آنچه در اوکراین اتفاق 
می افتد صحبت می کنیم، در مــورد این واقعیت 
صحبت می کنیم کــه این دیگر یک جنگ نیابتی 
نیســت، بلکه تقریباً یک جنگ واقعی روســیه با 

غرب است. 
غرب برای مدت طوالنی در مقابل روســیه آماده 
می شــود و سعی می کند هر چیز  روسی را از بین 
ببــرد: از زبان تا فرهنگ، آنچه قرن ها در اوکراین 
بوده اســت و مردم را از صحبــت به زبان مادری 

خود منع کند.«
وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت که روسیه 
از انجــام مذاکرات با اوکرایــن امتناع نمی کند و 
هرچه غــرب از مذاکره، طوالنی تر خودداری کند، 

یافتن راه حل برای درگیری دشوارتر خواهد شد.
الوروف گفــت: »ما بیش از یک بار، همان طور که 
رئیس جمهــور پوتین گفت، تاکیــد کرده ایم که 
مذاکــرات را رد نمی کنیم، اما کســانی که آن را 
رد می کننــد باید درک کنند که هر چه این روند 
طوالنی تر شود یافتن راه حل و مذاکرات دشوارتر 

می شود.«
الوروف خاطرنشان کرد که بر اساس سخنان ینس 
اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو، یــا نمایندگان دولت 
آمریکا یا اتحادیه اروپــا، هنوز برای اوکراین برای 
شروع مذاکره زود اســت. او ادامه داد: »مستقیماً 
می گویند در این مورد باید بیشتر به دست آوریم 
و مذاکــرات را از موضع قدرت آغــاز کنیم و باید 

روسیه را به مرزهای یک ساله برگردانیم.«
الوروف در پاســخ به سوالی درباره کشورهایی که 
می توانند در حل مناقشــه بین روسیه و اوکراین 
میانجی گری کنند، گفت که ولودیمیر زلنســکی 
ســپتامبر گذشــته فرمانی را امضا کــرد که یک 
سند رســمی الزام آور است و هر مقام اوکراینی را 
از مذاکره با طرف روســی منع می کند. بنابراین، 
می توان از هر واســطه ای خواست توضیح دهد که 
طرف اوکراینی تحوالت بعدی رویدادها را چگونه 

می بیند.
وزیر خارجه روســیه از واکنش های گســترده به 
رزمایش مشــترک این کشــور با چین و آفریقای 
جنوبی ابراز تعجب کرد و گفت که مسکو به دنبال 
برانگیختن دیگر کشــورها و ایجاد جنجال نیست. 
او گفت: »درباره رزمایش های دریایی چیزی برای 
گفتن ندارم. سه کشــور مستقل رزمایشی برگزار 
کردند که هیچ قانون بین المللی را نقض نمی کند. 
نمی فهمم چرا این بایــد »واکنش های متفاوتی« 

دریافت کند.«
او اضافــه کــرد: »همــکاران آمریکایــی ما فکر 
می کنند کــه در دنیا فقط خودشــان حق دارند 
رزمایــش برگزار کنند. آن ها امروزه در چهارچوب 
استراتژی هند-آرام پیرامون چین رزمایش دریای 
برگزار می کنند، در دریــای چین جنوبی و تنگه 
تایوان، ولی این واکنش هــای متفاوت را در آنجا 

نمی بینیم.«
این وزیر خارجه روســیه با اینکه روسیه به دنبال 
جنجال و تحریک دیگر کشــورها نیســت، گفت 
که رزمایش های چین، روســیه و آفریقای جنوبی 
کامال شفاف هســتند، زیرا همه طرفین اطالعات 
الزم را منتشــر کرده اند. الوروف گفت: »ما صرفا 
می خواهیم حقوق کشــورها در نظــام بین المللی 

طبق منشور ملل متحد رعایت شود.«

خبر


