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گزارش

گفتوگوی «جوان» با نویسنده کتاب «حکایت ملک خداداد» درباره پاکستان

فرهنگ  ،حلقه گمشده ارتباط ایران و پاکستان

روسیه به دنبال جذب سهم ترکیه
از گردشگران ایرانی

لغو روادید روسیه میتواند باعث رشد سفر ایرانیان به سرزمین شمالی شود
محمد صادقی

ی�ک م�اه از اعالم خب�ر لغ�و روادید روس�یه
برای ایرانیان میگذرد ،خب�ری مهم در حوزه
گردشگری که میتواند تأثیر بسزایی در الگوی
سفرهای خارجی داشته باشد .سفرهای گروهی
به روسیه برای ایرانیان با لغو ویزا راحتتر شد.
البته روسها هن�وز برای س�فرهای تک نفره
ویزا را لغ�و نکردهاند .در اص�ل تصمیمگیران
کش�ور روس�یه ب�ا ای�ن کار س�فر توره�ای
گردشگری به این کش�ور را تسهیل کردهاند.

پاکستانسالهاکانونفرهنگی
و اندیشه ایرانی بوده است ولی
در س�ایه غفلت تأم�ل برانگیز
مسئوالننفوذفرهنگیسعودی
در این کشور قوت گرفته است

محمدرض�ا کمیلی دارای کارشناس�ی
ارش�د رس�انه و ایدهپرداز برت�ر قرآنی
کش�ور اس�ت ک�ه سا لهاس�ت در
مجموعههای فرهنگ�ی و مذهبی ملی
و بینالملل�ی فعالی�ت دارد و اج�رای
دهها ط�رح دانشآموزی ،مس�جدی و
برگزاری نمایش�گاههای مختلف در قم
را تجربه کرده است .وی سابقه فعالیت
در آس�تان حرم حضرت معصومه (س)
و اینک توفیق همجواری ب�ا امام رئوف
را دارد .وی طی سالها تحقیق اطالعات
خوب�ی درب�اره پاکس�تان جم�عآوری
ک�رده اس�ت .کت�اب «حکای�ت ملک
خداداد» او اکن�ون بهترین مرجع برای
شناخت پاکستان است« .جوان» با این
فعال فرهنگ�ی گفتوگو کرده اس�ت.

ش�اید بیش�ترین قراب�ت و علقه
فرهنگی میان انقالب اسلامی و
پاکستان باشد اما مثل بسیاری از
امور ،این ظرفیتها نادیده گرفته
ش�ده و پس از 40س�ال همچنان
ش�اهد انفعال در این باب هستیم.
چه ش�د وارد ح�وزه فعالیتهای
فرهنگی ایران و پاکستان شدید؟
حدود هش��ت س��ال قبل به دع��وت یکی
از دوس��تان وارد کار فرهنگ��ی در زمینه
نزدیک ک��ردن دو ملت ایران و پاکس��تان
شدم سپس مجموعه بزرگی از عالقهمندان
دو کش��ور را گرد هم آوردی��م .علت اصلی
تألیف کتابهای «حکایت ملک خداداد»
و «پاک+س��تان »هم خأل ش��دید منابعی
غنی برای عالقهمندان به پژوهش در حوزه
پاکستان بود .آماده کردن «حکایت ملک
خداداد» س��ه س��ال زمان ب��رد و به لطف
مدیر هن��ری کتاب اثری فاخ��ر پدید آمد
که م��ورد تقدیر وزارت خارجه پاکس��تان
قرار گرفت .در ای��ن کتاب تاریخ ،فرهنگ،
اعتقادات ،روابط مشترک ایران و پاکستان،
ظرفیتهای عظیم همسایه شرقی و ...مورد
بررسی قرار گرفته است و تمام رنگی بودن
کتاب هم س��بب جذابیت آن شده است.
بزرگان��ی از ایران و پاکس��تان برای کتاب
تقریظ نوشتهاند که فکر میکنم در استقبال
مردم از آن بس��یار مؤثر بوده است .کتاب
«پاک+ستان» نیز برای پژوهشگران مفید
اس��ت ،زیرا جریانهای سیاسی پاکستان
به صورت طبقهبندی ش��ده در آن معرفی
شدهاند و مخاطب در زمانی کم میتواند به
مطالب زیادی اشراف پیدا کند.
رونمایی کتاب در سفر عمرانخان
انجام گرفت ،نظرش چه بود؟
زمان سفر نخس��توزیر پاکستان به عنوان
مترجم همراهش��ان بودم .البت��ه آن زمان
کتاب آماده نش��ده بود ،ولی ن��وع ترجمه
موردپسند مسئوالن هماهنگی تشریفات
نخستوزیر پاکس��تان قرار گرفت و سبب
تقدیر توسط سفیر پاکس��تان شد .موضوع
کتاب را به ایشان گفتم و خانم رفعت مسعود
نیز اعالم کرد نسبت به این موضوع اشتیاق
دارد .متأس��فانه بیماری کرونا کار رونمایی
کتاب توس��ط عمران خان را س��خت کرد.
مدتی بعد شاهمحمود قریشی ،وزیر خارجه
پاکستان به ایران آمد و کتاب با حضور ایشان
رس��ماً رونمایی ش��د .وی خواستار ترجمه
آن به زبانهای اردو و انگلیس��ی شد .البته

از دغدغههای من هم بود .معاون نخس��ت
پاکستان و وزیر سابق گردشگری این کشور
هم در مورد «حکایت ملک خداداد» تقریظ
نوشته و آن را ستودهاند.
با وجود این همه نزدیکی فرهنگی
بین دو کش�ور چ�را تاکن�ون کار
منسجمی انجام نگرفته بود؟
اگر منظور ش��ما کار فرهنگی دولتی است
که زمان میخواهد تا در مورد آن به تفصیل
حرف زد ام��ا بیپرده بگویم من رس��انهها
را مقصر اصل��ی ماجرا میدان��م .در اصل
آنق��در از پاکس��تان بدگویی ش��ده و تنها
بمب ،انفجار و تروریس��م و افراطگرایی به
مخاطب نشان داده ش��ده که کسی گمان
نمیکند این کش��ور یک��ی از بزرگترین
ظرفیتهای دوس��تی برای ایران باشد .یا
وقتی میگوییم پاکستان به انتخاب نشریه
معتبر کاندی ناست تراول امریکا بهترین
مقصد گردش��گری جهان در سال ۲۰۲۰
بوده است ،عموماً با تعجب میپرسند مگر
پاکستان جز بیابان چیز دیگری هم دارد؟
به هر حال به دلیل نبود اطالعات مناسب
حتی در مجام��ع نخبگان��ی کار فرهنگی
منسجمی درباره پاکستان صورت نگرفته و
این یک نقص بسیار بزرگ در حوزه روابط
با شرق است.
بزرگترین خأل فرهنگی بین ایران
و پاکستان را چه میدانید؟
نبود آگاهی مناسب از ظرفیتهای دو کشور
که تص��ور میکنم حاصل ع��دم انجام کار
فرهنگی یا انجام ناقص آن است .وقتی خانه
فرهنگ ،رایزنی فرهنگی و مرکز تحقیقات
زبان فارسی ایران در پاکستان بدون کارمند
ایرانی اداره میشوند و بقیه تنها با یک ایرانی
به فعالیتش��ان ادامه میدهند نباید توقع
داشته باش��یم معجزهای صورت بگیرد .با
بسیاری از صاحبنظران و نخبگان فرهنگی
جریانساز صحبت کردهام که ممکن است
درباره غرب صاحب نظر باشند ولی درباره
پاکستان به اعتراف خودشان فاقد اطالعات
هس��تند .در چنین ش��رایطی عموم افراد
جامعه ،اطالعات درج ش��ده در رس��انهها
را بدون تحلیل درس��ت یا غل��ط بودن آن
معیار نوع ن��گاه خود ق��رار میدهند و این
یعنی بعدها هم اگ��ر کار فرهنگی بخواهد
صورت بگیرد ما زیر صفر قرار داریم .سالها
باید تالش کنیم تا ذهن مخاطب نسبت به
گزارههای منفی خالی ش��ود .البته مسائل

دیگری هم هس��ت که ب��ه اراده دولتها،
نوع نگاهشان به جهان و سیاستهای آنان
برمیگردد.
بازخوردهای کتاب چطور بود؟
بازخوردهای مثبتی داش��تیم ،دقیقاً باعث
تأثیر مستقیم و جدی بر مخاطب بوده است.
خیلیها با تعجب میگفتند پاکستانی را که
این کتاب معرفی ک��رده هرگز حتی تصور
نمیکردند .ذوقزدگی وزیر خارجه پاکستان
را نیز مش��اهده کردم با اینکه فارس��ی بلد
نبود دقایق طوالنی کتاب را ورق زد .سپس
تصاویر مربوط به شهر مولتان(زادگاهش) را
یافت و آن را برای حاضرین شرح داد .البته
برخی دوستان نقدهایی هم داشتند که باید
توجه کرد ولی با توجه به اینکه علت اصلی
نگارش کتاب عمل به یک وظیفه روی زمین
مانده بود و نبود کتابی که پاکستان حقیقی
را به مخاطب معرفی کند ،س��بب رنج بود.
استقبال خوب مردمی انگیزههای ما را برای
فعالیتهای بعدی بیشتر از قبل کرد .مردم
ما پس از مقایسه ،حقیقت را متوجه میشوند
و این دغدغه را دارند که شیرینی حقیقت را
به دیگران و اطرافیانش��ان بچش��انند .مث ً
ال

خانه فرهنگی ،رایزنی فرهنگی
و مرکز تحقیقات زبان فارس�ی
ایران در پاکستان بدون کارمند
ایرانی اداره میشود و باقی تنها
با یک ایران�ی اداره میش�وند

افرادی بودهاند که کتاب را میخریدند تا به
دوستانشان هدیه کنند.
جالبتریننکتهایکههنگامتألیف
و تحقیق کتاب به آن برخوردید چه
بوده است؟
متوجه ش��دم جمع زمانهای��ی که ممکن
اس��ت به هر دلیل در زندگی م��ا هدر برود
بسیار زیاد اس��ت چون کتاب تقریباً ۴۰۰
صفحهای «حکایت ملک خداداد» حاصل
استمرار در استفاده از یک زمان استراحت
یک س��اعته بود ول��ی آرام آرام باعث خلق
یک اثر ش��د .هر کدام از م��ا در زندگیمان
چنین زمانهایی داریم و باید از آنها استفاده
بهینه کنیم .زمان نعمتی ارزشمند و تکرار
نشدنی است.
در ایران چند پژوهشگاه تخصصی
در زمینه پاکستان وجود دارد؟
متأسفانه پژوهشگاههای که مجموعههای
علمی و پژوهشی پاکستان یا ایران را مورد
مطالعه قرار دهند ،بسیار کم هستند و یکی
از نواقص موجود در روابط دو کشور همین
موضوع اس��ت .در اصل قشر تحصیلکرده و
دانشگاهی به خوراکی مناسب و قابل استناد
دسترسی ندارند و در بسیاری از موضوعات
ج��ز گمانهزنی ی��ا حرفهای غیرمس��تند
مطلبی دیده نمیشود.
بهترین روش برای نزدیکی دو ملت
را چه میدانید؟
ایران و پاکس��تان آنقدر ظرفیت مشترک و
عمیق اعتقادی ،تاریخی ،فرهنگی و ...دارند
که اگر به درستی بیان شوند هیچ دشمنی
نمیتواند ش��کافی ایجاد کند ولی در بیان
هنرمندانه این اشتراکات ضعف جدی داریم.
به شخصه کار فرهنگی و فعالیت اقتصادی
را حلقه گمش��ده ارتباط ایران و پاکستان
در ای��ن زمان میدان��م .ایران و پاکس��تان
دارای اقتصاد مکمل هستند و روی هم رفته
نزدیک به  ۳۰۰میلیون نفر جمعیت دارند.
اگر ازاین ظرفیت بزرگ به خوبی اس��تفاده
شود ،مشکالت هر دو کشور حل خواهد شد.
در باب مسائل فرهنگی نیز شکی نیست اگر
گروههای خودجوش مردمی کار را به دست
بگیرند تالش دشمنان مشترک برای تخریب
روابط ناکام خواهد ماند و تحولی شگرف در
منطقه رقم خواهد خورد.
در زمان مناظرات ،س�عید جلیلی
روی پاکس�تان تأکی�د وی�ژهای
داش�ت .علت تأکید ای�ن کاندیدا
چه بود؟
این توفیق را داشتهام که در برخی مسائل از
مشورت آقای جلیلی استفاده کنم .حرفهای
جالبی از ایشان درباره پاکستان شنیدم .به
خاطر دارم وقتی برای معرفی فعالیتهای
مجموعه پاکس��تان ایرانیترین همسایه با
ایشان دیدار داشتم ،گفت شما باید تعدادی
از نخب��گان را وارد فضای پاکس��تان کنید.
بعد از پایان گ��زارش و توضیحات با خنده
از آمادگی خود س��خن گفت .برای ایشان
ظرفیتهای پاکس��تان خیلی جالب بود و
حتی پیشنهادات مش��ترکی هم ارائه کرد.
در یکی دیگر از برنامههای��ی که به دعوت
ما س��خنرانی میکرد ،جمله جالبی گفت
اینکه دشمنان روابط ایران و پاکستان را در
طول  ۷۰سال خراب کردهاند و نباید انتظار
داشته باشیم این روابط با سه یا چهار سال
کار فرهنگی تغییر جدی کند.

چند س�ال قب�ل خاطرم هس�ت
شیعیان پاکستان از برخوردهای
بد س�فارت ای�ران با کس�انی که
میخواهند به ای�ران بیایند گله
داشتند آیا هنوز وضعیت همانطور
است؟
آن زمان شیعیان و به طور کلی زائران در
مسیر اخذ ویزای زیارتی با مشکالت جدی
و س��ختی روبهرو بودند .این مشکالت در
حال حاضر(شرایط غیرکرونایی) تا حدی
حل شده اس��ت .با تأکیدات رهبر معظم
انقالب در س��طوح دولت��ی کارگروههایی
شکل گرفت تا مس��ائل زائران پاکستانی
حل شود و این امید وجود دارد که در طول
سالهای آینده شاهد بهبود مسیر زیارت
باش��یم .پژوهشهای مفصلی داشتهایم و
زمانی بیش از  ۷۲مشکل را که گریبان زائر
را در ایران و پاکستان میگرفت ،شناسایی
کرده بودیم که البته نتایج تحقیقات موجود
است.
آی�ا عمرانخان را که ورزش�کار
بوده با توجه ب�ه عملکردش یک
چهره فرهنگی میتوان دید؟
عمرانخان با ش��عار تغییر و حل مس��ائل
اقتصادی قدم ب��ه میدان گذاش��ت .یک
ورزش��کار محبوب که در زمان کاپیتانی
او پاکس��تان قهرمان جامجهانی کریکت
ش��ده بود .به عقی��ده من دلی��ل پیروزی
عمرانخان روحی��ه مقاوم و سرس��خت
او ب��ود .نخس��توزیر کنونی پاکس��تان
نزدیک به  ۲۰س��ال رهبر حزب��ی بود که
تنها چهره شاخص آن خودش بود! حزبی
که هیچ کس آن را جدی نمیگرفت .نگاه
عمرانخان ضداستکباری است و به نظرم
این فرصتی ایدهآل برای توس��عه روابط با
پاکستان است .او تقریباً تنها نخستوزیر
پاکستانی است که آش��کارا علیه امریکا و
انگلیس س��خنرانی کرده و سیاستهای
آنها را مخرب توصیف میکند فردی است
که به وحدت کش��ورهای مس��لمان علیه
اسالمهراسی ،توس��عه فضای سبز جهت
مبارزه با گرمایش زمین و اتحاد منطقهای
جهت تأمین امنیت اعتقاد جدی دارد.
نفوذ عربس�تان در پاکس�تان را
چگونه میبینید؟
پاکس��تان س��الها کان��ون فرهن��گ و
اندیشه ایرانی بوده اس��ت ،ولی طی چهار
دهه اخیر و در س��ایه غفلت تأملبرانگیز
مس��ئوالن داخلی نفوذ فرهنگی سعودی
با س��رمایهگذاریهای آنان بیش��تر شده
اس��ت .البته روی کار آم��دن دیکتاتوری
مانند ضیاالحق کاتالیزور ماجرا ش��د ولی
به هر حال پا پس کشیدن ایران پیش روی
عربستان را در پی داشت .در کشوری که
طبق اعالم واشنگتن پست بین کشورهای
جهان بیشترین عالقه به ایران وجود دارد
قبول شکست از عربس��تان اص ً
ال منطقی
و عاقالنه نیس��ت .در حال حاضر هم ایران
جایگاه خوبی در پاکستان دارد و همزمان
با شهادت سردار س��لیمانی مشاهده شد
که مردم پاکس��تان چه ان��دازه به انقالب
عالقهمند هستند .محور سیاست خارجه
در پاکستان باید توس��عه روابط فرهنگی
و مردمی باش��د .این کار در مدتی معقول
میتواند منجر به حل چالشهای امنیتی و
استراتژیک شود.

بیانیه روسها
ب��ه دنبال اع�لام خبر لغ��و روادی��د ،وزارت امور
خارجه روسیه با انتش��ار بیانیهای به جزئیات این
اتفاق مهم اش��اره کرد .در این بیانیه آمده است:
بر اس��اس توافقهای قبلی ،در تاری��خ یکم ژوئیه
 ۱۱ ( ۲۰۲۱خرداد  )۱۴۰۰توافقنامه میان دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه
در خصوص سفرهای گروهی بدون روادید برای
گردشگران دو کشور که در  ۲۸مارس ۸ ( ۲۰۱۷
فروردین  )۱۳۹۶در مس��کو امضا شد ،الزماالجرا
میش��ود .ای��ن توافقنامه برای س��فرهای بدون
روادید گروههای توریستی متشکل از پنج تا ۵۰
نفر که توس��ط سازمانهای گردش��گری ایران و
روسیه تشکیل شدهاند ،برای مدت زمان حداکثر
 ۱۵روز پیشبینی شده است.
نهادهای هماهنگکنن��ده این توافقنامه از طرف
ایران وزارت می��راث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردشگری ایران و نمایندگان ذیصالح آن ،از طرف
روسیه روس توریسم و مقامات اجرایی در زمینه
گردشگری نهادهای قوه اجرایی فدراسیون روسیه
اس��ت .در پایان این بیانیه آمده اس��ت :پذیرش
گروههای توریستی در فدراسیون روسیه از ایران
در چارچوب توافقنامه پس از رفع محدودیتهای
موقت ورود ش��هروندان خارجی به این کشور بر
اساس دستور دولت فدراس��یون روسیه در تاریخ
 ۱۶مارس س��ال  ۲۶ ( »۲۰۲۰اس��فند  )۹۸در
مورد محدودیت موقت ورود اتباع خارجی و افراد
بدون تابعیت به فدراسیون روسیه و تعلیق موقت
صدور ویزا و دعوتنام ه در رابطه با همهگیری جدید
ویروس کرونا امکانپذیر است.

جزئیات لغو روادید
لی�لا اژدری ،مدی��رکل دفتر بازاریابی و توس��عه
گردش��گری خارج��ی وزارت می��راث فرهنگی،
گردش��گری و صنایع دس��تی میگوید :هشتم
فروردین س��ال  ۱۳۹۶برابر با  ۲۸مارس ۲۰۱۷
موافقتنامهای بی��ن دولت جمهوری اس�لامی و
فدراسیون روسیه در زمینه لغو روادید سفرهای
گروهی شهروندان دو کشور توس��ط وزرای امور
خارجه امضا شد .در همان موافقتنامه اشاره شده
برای اجرایی شدن باید یک برنامه اجرایی نوشته
شود .قرار بود این برنامه یک ماه بعد نوشته شود
که البت��ه انجام ش��د ،اما چون موض��وع پیچیده
بود و دو طرف س��ختگیر بودند ،این برنامه رفت
و برگشت زیادی داش��ت .ما س��ال  ۲۰۱۸آن را
آماده کرده بودیم ،اما طرفی��ن به برخی کلمات،
مفاهیم و فرایندها ش��ک ،ش��بهه و اعتراض وارد
کردند .در نهایت این برنامه مهرماه س��ال ۱۳۹۹
( )۲۰۲۰آماده شد .قرار بود وزیر میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دس��تی برای امضا به روسیه
س��فر کند که با اوج گرفتن ویروس کرونا ،دولت
روس��یه امضای این برنامه را به تعویق انداخت تا
اینکه هفته گذشته با سفر آقای مونسان به روسیه،
برنامه اجرایی اقدام مشترک لغو روادید سفرهای
گروهی شهروندان ایرانی و روسی امضا شد.
اژدری میافزاید :اجرای برنامه اقدام مشترک لغو
رواید سفرهای گروهی ایران و روسیه برای دوره
زمانی  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۳اعتبار دارد که قابل تمدید

اکنون نوبت آژانسهای مس�افرتی
ای�ران و روس�یه اس�ت ک�ه از
فرصتهای پیشرو اس�تفاده کنند

به دورههای مش��ابه اس��ت .عالوه بر این ،با نامه
رسمی از سوی وزارت امور خارجه دو کشور ،برنامه
اجرایی امکان اصالح دارد.
مدی��رکل دفتر بازاریابی و توس��عه گردش��گری
خارجی درباره امکان اینک��ه روسها هم به ایران
س��فر خواهند کرد یا نه ،میگوی��د :فکر میکنم
تعداد زی��ادی گردش��گر روس در ایران داش��ته
باشیم .مطالعات بازار نشان داده است که روسها
به س��فرهای ماجراجویانه و مقاصد ناش��ناخته و
اکوتوریستی عالقهمندند .تعدادی از آژانسداران
روس که اخیرا ً با حمایت یک شرکت هواپیمایی
ایرانی به کشورمان سفر کرده بودند نیز این حرف
را تأیید کردهاند .س��فر آنها در رسانههای روسیه
بازخورد خوبی داش��ت ،حتی در دی��دار با آقای
مونسان در مسکو از اشتیاقشان برای اجرای تور
در ایران صحبت کردند.
اژدری میافزاید :آندره ایگناتووا ،رئیس اتحادیه
آژانسداران گردشگری روسیه که همراه آن گروه
به ایران س��فر کرده بود ،در تهران ب��ه ما گفت«:
همین حاال 2میلیون و  ۵۰۰هزار گردشگر روس
هس��تند که تور ترکیه را خریدهاند ولی به خاطر
کرونا ترکیه نمیرون��د .آنها برای س��فر به نقاط
ناشناخته آمادهاند .ما به ایران آمدهایم تا بررسی
کنیم که آیا میتوانیم ای��ران را جایگزین ترکیه
کنیم ».بعد از یک هفته سفر در ایران شگفتزده
شده بودند.
روسیه برای ایرانیها ترکیه میشود
لغو روادید روسیه ،میتواند تأثیر مهمی در الگوی
سفرهای خارجی گردشگران ایرانی داشته باشد.
ابراهیم پورفرج ،رئیس اتحادیه تورگردانان ،درباره
تأثیر این اقدام بر افزایش سفر ایرانیان به روسیه
میگوید :بازارسازی بر عهده دولت است اما طی
این سالها مسئوالن گردشگری ایران هیچ فعالیت
درخوری برای معرفی جاذبههای ایران به روسها
انجام ندادهاند .این امر همچون س��فر ایرانیها به
ترکیه خواهد شد .ساالنه بیش از  ۲میلیون نفر از
ایران به ترکیه سفر میکنند اما تعداد گردشگران
ترک که به ایران میآیند ،بس��یار اندک است .در
خصوص روسیه نیز چنین خواهد شد .بازار ایران
برای روسیه بسیار خوب اس��ت اما قطعاً بالعکس
آن صدق نمیکند .اگر نگاهی به سیاس��تهای

روسیه در خصوص برگزاری تورهای گردشگری
داشته باشیم ،ش��اهد آن خواهیم بود که چندی
پیش آژانس گردش��گری فدرال روس��یه (روس
توریسم) به تور اپراتورهای این کشور توصیه کرد
که گردش��گرانی را که در یک سال گذشته موفق
نشدهاند س��فر بروند و س��فر آنها به تعویق افتاده
است ،باید در اولویت به ترکیه اعزام شوند.
گام بلند ایران و روسیه!
بوریس بورمیس��تروف ،سرکنس��ول روس��یه در
اصفهان معتقد است که لغو روادید ایران و روسیه،
اقدامی است که میتوان به استفاده بهتر از ظرفیت
گردشگری و فرهنگی میان دو کشور منجر شود.
بورمیستروف میگوید :توافقهای مهمی در سطح
دولتهای ایران و روسیه برای توسعه گردشگری
در سالهای اخیر صورت گرفته است که مسافرت
شهروندان آنها را هموار میسازد.
وی میافزاید :اکنون نوبت آژانسهای گردشگری
ایران و روسیه است که در این زمینه برنامهریزی
و فعالیت کنند .هرچند باید شرایط ناشی از شیوع
ویروس کرونا را نیز در نظر گرفت.
بورمیستروف با اشاره به اینکه برخی از برنامههای
حضوری مشترک بین روس��یه و ایران در دوران
کرونا متوقف شده است ،اظهار امیدواری میکند
ک��ه هرچه زودت��ر و ب��ا فروکش کردن ش��رایط
همهگیری بیم��اری کووید  ۱۹ای��ن برنامهها از
سر گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به روابط فرهنگی و ورزشی
ایران و روسیه تأکید میکند :آموزش زبان روسی
و فارسی به طور متقابل در دو کشور کمک زیادی
به توسعه این روابط میکند.
به نظر میرس��د با کنترل موج کرونا و همچنین
فراگیر ش��دن تزریق واکس��ن کرون��ا در ایران و
روسیه ،باید در آینده نزدیک شاهد شروع سفرهای
دستهجمعی ایرانیان به روس��یه باشیم .اما آنچه
برای ایران میتواند حائز اهمیت باشد ،این است
که متقاب� ً
لا بتواند روسها را برای س��فر به ایران
ترغیب کند.

