ديپلماسي فرهنگي
دروازه صدور تمدن نوين فرهنگ ايراني -اسالمي
مقدمه :
از آنجائيكه ديپلماسي فرهنگي  ،حوزه اي از ديپلماسي است كه به برقراري توسعه و پيگيري روابط با
كشورهاي خارجي از طريق فرهنگ ،هنر وآموزش مي پردازد ،لذا فرآيند موثري است كه در آن فرهنگ
يك ملت به جهان بيرون عرضه شده و خصوصيت منحصر بفرد فرهنگي ملتها در سطوح چند جانبه
ترويج مي گردد ،كه در اين ميان دولت ها از طريق ديپلـماسي فـــرهنگي سه هدف عمده را دنبال
مي نمايند:
 -1كسب وجهه بين المللي در ميان ساير اقوام ،ملل و اثر گذاري بر رفتار آنان
 -2ايجاد نهادهاي علمي ،فرهنگي جديد به منظور برقراري روابط پايدار وصميميت بيشتر ميان جوامع
مختلف
 -3فهم دقيق اصول موجود در فرهنگ ساير ملتها وكنكاش درريشه هاي فرهنگي اجتماعي ديگر جوامع با
هدف ارتقاي درك متقابل ميان ملتها
به عبارتي ديگر ديپلماسي فرهنگي تالش ميكند با استفاده از فرهنگ ،عناصر ومولفه هاي فرهنگي
مانند :ايده ها ،ارزش ها ،اطالعات ،هنر ،زبان و ادبيات بر افكار عمومي ديگر كشورها تاثير بگذارد در
اين رابطه استفاده از ديپلماسي فرهنگي براي افزايش اعتبار وگسترش نفوذ ايران در عرصه بين المللي
ضرورت دارد.
بنابراين مي توان با تاكيد بر عناصر مشترك هويتي در سه حوزه تمدني ،فرهنگي وفرا تمدني در بخش
فعاليتها وبرنامه هاي فرهنگي به توان برخورداري از نفوذ در رفتار ديگران بدون تهديد وپرداخت هزينه
دست يافت .اتخاذ چنين برنامه اي با محوريت ديپلماسي فرهنگي و در جهت منافع ملي ،ما را به كشوري
قدرتمند و پرنفوذ تر در عرصه بين المللي تبديل خواهد نمود.
ديپلماسي فرهنگي ،در اداره كل مجامع ،تشكلها وفعاليتهاي فرهنگي :
اداره كل مجامع با توجه به ظرفيتهاي موجود و براساس روابط متقابل با ساير كشورها در چارچوب تفاهم نامه هاي
فرهنگي منعقده  ،اقدام به گسترش تعامالت وايجاد فضاي مطلوب فرهنگي نموده تا در اين راستا نسبت به عرضه
وترويج فرهنگ غني اسالمي در قالبهاي از پيش تعريف شده اقداماتي موثر را به انجام برساند.
اين تعامالت كه شامل فعاليتهاي بين المللي گوناگون اعم از نمايشگاهها ،جوايز بين المللي ،جشنواره هاي فرهنگي و...
ميباشد زمينه و پتانسيل خوبي جهت مشاركت وهمراهي ساير كشورها را به دنبال خواهد داشت.
در اين ميان اداره كل مجامع با برقراري ارتباط موثر با نمايندگان كشورهاي خارجي (سفارتخانه ها) از طريق وزارت
امورخارجه  ،ضمن معرفي و عرضه فعاليتهاي فرهنگي بين المللي وزارتخانه ،سفيران كشورهاي هدف را با اين مهم
آشنا وزمينه حضور ومشاركت كشورها را فراهم مي آورد.

غالب كشورهاي هدف كه داراي تفاهم نامه هاي فرهنگي منعقده با ج.ا.ايران بوده و فرهنگي مشترك وديرينه دارند
ضمن ايجاد ارتباطي مستمر در اين زمينه ،با ما همراه شده و معاونت امور فرهنگي نيز ضمن بكارگيري امكانات موجود
 ،با همكاري ساير نهادها زمينه بسط وگسترش اين مهم را آماده ميسازد.
در سالهاي اخير كه زمينه هاي عملي اين روند محقق گرديده است درصدد هستيم با ارائه چهره اي واقعي ومطلوب از
فعاليتهاي بين المللي فرهنگي نظير نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ،ميهمانان ويژه و جايزه جهاني كتاب سال
ج.ا.ايران وساير فعاليتهاي بين المللي معاونت ،نسبت به برنامه ريزي وگسترش تعامل دوجانبه گامهاي موثري را
برداريم.
در اجراي اين امر اداره كل مجامع ،تشكلها و فعاليتهاي فرهنگي برحسب دستور واجراي وظايف محوله با برنامه ريزي
وهماهنگي با ساير نهادهاي دست اندركار در اين زمينه پيشگام بوده وبا استفاده از امكانات موجود در تحقق آن گامهاي
موثري را برداشته است .
با توجه به ابعاد متنوع ديپلماسي فرهنگي وضرورت همكاري مستمر زير مجموعه هاي معاونت امور فرهنگي جهت
استفاده بهينه و بهره گيري از تجارب در اين عرصه ،راهكارهاي الزم انديشيده شده كه ضمن جلوگيري از تداخل
وظايف  ،مسيري روشن جهت ادامه كار طراحي گرديده است.
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سفير تركيه در ايران در سي و دومين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران طي نشست صميمي با دكتر جوادي رئيس
نمايشگاه بر اشتراكات دو كشور تاكيد كرد و گفت :زبان و ادبيات فارسي در  5دانشگاه تركيه تدريس ميشود  ،دنيا
ارووس از برگزاري برنامهها و جشنوارههاي مختلف ،فرهنگي بين تركيه و تهران طي سالهاي اخير ابراز خرسندي كرد
و گفت :سال گذشته دهمين نوبت از برنامههاي مشترك با مشاركت تهران برگزار شده بود و امسال نيز يكي از همين
برنامههاي فرهنگي در شهرهاي شيراز و اصفهان برگزار خواهد شد.
وي با بيان اينكه آثار تركيه بسياري به زبان فارسي ترجمه شده است افزود :كتابها نويسندگان و شعرا كالسيك ايراني
همچون حافظ ،سعدي ،سنايي و عطار و ...به زبان تركي استانبولي ترجمه شده است.
دريا اورس همچنين از ترجمه آثار معاصر فارسي طي سالهاي اخير در تركيه خبر داد و افزود :خوشبختانه آثار معاصر
ايراني موجود در بازار بسيار مورد توجه و عالقه مخاطبان تركيهاي قرار گرفته است ،وي با بيان اينكه آثار هنري فارسي
در اصل از قبيل رمان ،داستان ،شعر و حتي سينماي ايران در تركيه مورد توجه عمومي قرار گرفته است ابراز اميدواري
كرد آثار تركي نيز در بازار ايران جايگاه ويژهاي براي خودش پيدا كند.
سفير تركيه در ايران ابراز نمود :بنده در سال  55به عنوان ميهمان افتخاري در نمايشگاه بينالملي كتاب حضور داشتم،و
طي يك سخنراني خواستار گسترش روابط فرهنگي با ايران شدم چرا كه ايران از لحاظ فرهنگي داراي تنوع بسياري
است و در كمتر كشوري ميتوان چنين تنوع فرهنگي را شاهد بود.
وي تصريح كرد :در حال حاضر در كنار ديپلماسي سياسي لزوم توجه به ديپلماسي فرهنگي بسيار ضروري است و حتي
ميتوان گفت ديپلماسي فرهنگي بسيار قويتر از ديپلماسي سياسي است ،دريا اورس از اهتمام دولت تركيه در ارتقاي
سطح روابط ،دوستي و برادري با كشور ايران خبر داد و ادامه داد :اين امر براي آينده هردو كشور بسيار مهم
و ضروري است چرا كه ما نبايد تنها در گذشته بمانيم بايد جوانان هر دو كشور با فرهنگ يكديگر آشنا شوند ،واينكه ما

متعلق به يك تمدن ،يك باور و يك جغرافيا هستيم و اين سه امر مشترك بين اين دو كشور پيوند ناگسستني ايجاد
كرده است.
سفير تركيه در تهران همچنين با اشاره به سياهنمايي برخي رسانهها درباره كشور ايران و تركيه گفت :رسانهها در
بسياري از مواقع تصويري از ايران و حتي كشور تركيه ارايه ميدهند كه با واقعيت موجود در كشورهاي بسيار متفاوت
است و من تا به حال كسي را نديدم به ايران سفر كند و ناراضي از ايران خارج شود.
وي در خاتمه خواستار معرفي بخشي از فرهنگ تركيه كه همچنان ناشناس باقي مانده است شد و افزود :در
قسمتهاي از آناتولي تركيه فرهنگي نظير شهرهاي اصفهان و كاشاني وجود دارد و آشنايي با اين فرهنگها باعث
افزايش سطح دوستي بين دو كشور خواهد شدو روابط فرهنگي ايران وتركيه نبايد در گذشته بماند.
دكتر جوادي نيز در ديدار با سفير تركيه تاكيد كرد :ما بايد در جهت توسعه و ايجاد ارتباط بين جوانان دو كشور ايران
و تركيه اهتمام كنيم و نبايد اجازه داد روابط اين دو كشور تنها در گذشته باقي بماند.
دكتر جوادي افزود :افزايش تعامالت فرهنگي بين جوانان دو كشور و نسل جديد نه تنها آينده و چشم انداز روشني را
براي دو كشور فراهم ميكند بلكه اين گفتگوهاي فرهنگي بين دانشگاهيان و جوانان ميتواند مانع از بروز بسياري از
اسيبهاي اجتماعي شود.
ايشان با بيان اينكه بسياري از كتابها به زبان تركي در ايران ترجمه شده است وجود اشتراك و نكات فرهنگي،
مباحث و دغدغههاي خانواده و محيط زيست را يكي ديگر از زمينههاي مشترك براي ارتقاي اين روابط بين دو كشور
دانست.
دكتر جوادي تاكيد داشت  :تركيه به عنوان گنجينه ارزشمند كتابهاي خطي و قديمي جهان اسالم بوده و هست.
وي با اشاره به اينكه امسال كشور چين به عنوان ميهمان ويژه نمايشگاه بينالمللي در تهران حضور پررنگ دارد،
معرفي كتابهاي برگزيده ايراني در نمايشگاهها و جشنوارههاي مختلف از جمله جايزه جالل ،جايزه كتاب سال را براي
ترجمه به زبان تركي استانبولي بسيار مهم ارزيابي كرد.
وي اظهار كرد :كشورهاي تركيه و ايران به عنوان همسايگان قديمي داراي وجوه تاريخي و فرهنگي بسياري با هم
هستند و اميد است همكاري اين دو كشور در حوزه اقتصاد و فرهنگ زمينه ساز توسعه براي اين دو كشور باشد.
در ادامه دكتر فريدوني دبيرمحترم گارگروه نظارت بر بخش بين الملل ،گزارشي از طرح گرنت وحمايتهاي معاونت امور
فرهنگي از اين طرح ارائه وخواستار گسترش ومعرفي اين طرح به نويسندگان وناشران كشور تركيه شده واين را طرح را
باب گفتگويي ميان اهالي فرهنگ دو كشور برشمرد همچنين به چهار عنوان كتابي كه در اين طرح از سوي ناشرين
كشور تركيه مورد حمايت قرار گرفته اشاره داشتند.
سفير تركيه نيز از طرح گرنت استقبال نموده وآنرا محملي جهت نزديك شدن نوسندگان وناشران دو كشور در حوزه
ترجمه برشمرد.
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مشکالت و تحریم نیز نتوانستند عالقه ملت ایران به مطالعه را کم کنند

دكتر جوادي در ديدار با سفير ايتاليا در ايران گفت :عليرغم مسايل و مشكالتي كه طي سالهاي اخير در ايران شاهد
بوديم نه مشكالت و نه تحريم نتوانستهاند از عالقه ملت ايران به مطالعه كم كنند.
سفير ايتاليا با ابراز خرسندي از اينكه براي بار دوم است كه در اين نمايشگاه حضور پيدا ميكند بزرگترين پتانسيل كشور
ايران را قدرت نرم اين كشور دانست و افزود :ايران بايد تالش كند با استفاده از قدرت نرم فرهنگي مسايل و
خواستههاي خود را به پيش ببرد.
وي همپنين از تالش در سفارت ايتاليا براي پيگيري مسايل و رفع موانع براي همكاريهاي بيشتر خبر داد و گفت:
فراموش نميكنيم كه ايران كشوري است كه دوستان بسياري در اروپا دارد.
سفير ايتاليا در ايران با اشاره به اينكه حضور ايتاليا در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران حضوري نمادين است ابراز
اميدواري كرد تا حضور هر دو كشور در نمايشگاههاي مختلف فرصتي براي معرفي وجوه اشتراك فرهنگي هر دو كشور
باشد.
وي در خصوص برگزاري نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران گفت :گزارشاتي كه در اين روزها به دست من رسيده است
حاكي از موفقيت اين دوره از نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران است .همچنين حضور چين به صورت گسترده در
نمايشگاه بسيار عالقمند هستم تا به شخصه از اين غرفه بازديد داشته باشم.
وي همچنين خواستار توسعه روابط فرهنگي بين دو كشور شد و بهره مندي از اين امكان را اساسيترين حوزه دانست.
كنچاتوري همچنين فرهنگ غذايي مشترك بين ايران و ايتاليا را از ديگر حوزههاي مشترك براي گسترش تعامالت
فرهنگي اعالم كرد و گفت :فرهنگ غذايي دو كشور بسيار مشخص است و ميتواند پايه محكم همكاري براي دو
كشور را فراهم ميسازد.
وي در خاتمه گفت :طي هفتههاي اخير روي امكان برگزاري نشستهاي بيشتر و ابتكار عمل در حوزه كتاب بين ايران
و ايتاليا جلساتي را برگزار خواهيم كرد.
دكتر جوادي نيز در اين نشست با بيان اينكه كشورهاي ايران و ايتاليا زمينههاي فرهنگي بسياري براي تعامل با يكديگر
دارند تقويت اين زمينهها را بهترين فرصت براي گسترش تعامالت در ساير حوزهها دانست ،وادامه داد كشور ايتاليا از
جهت شباهتهاي فرهنگي و ارتباطات ديرينه با ايران در زمينههاي همچون كتاب ،فيلم و موسيقي ميتواند با ايران
همكاري داشته باشد.

وي همچنين از حضور گسترده چين در ايران خبر داد و ابراز اميدواري كرد اين ارتباط با ديگر كشورها نيز طي سالهاي
آتي فراهم شود.
جوادي گفت :عليرغم مسايل و مشكالتي كه طي سالهاي اخير در ايران شاهد بوديم نه مشكالت و نه تحريم نتوانسته
اند از عالقه ملت ايران به مطالعه كم كنند.
وي اظهار كرد :اخيرا طي سفري كه به ايتاليا داشتم تالش كرديم تا ارتباطاتمان را در بولونيا و واتيكان نيز در حوزه
روابط فرهنگي افزايش دهيم.
در ادامه دكتر فريدوني دبير محترم گارگروه نظارت بر بخش بين الملل ،گزارشي از طرح گرنت وحمايتهاي معاونت
امور فرهنگي از اين طرح ارائه وخواستار گسترش ومعرفي اين طرح به نويسندگان وناشران كشور ايتاليايي شده و
همچنين به چند عنوان كتابي كه در اين طرح از سوي ناشرين كشور ايتاليا مورد حمايت قرار گرفته اشاره داشتند.
دكتر جوادي در خاتمه اشاره اي هم به غرفه استارتاپهاي حوزه صنعت نشر در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران
داشتند.
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سفير كرهجنوبي در ايران ابراز اميدواري كرد :در آيندهي نزديك ،تعامالت فرهنگي بين ايران و كره جنوبي افزايش پيدا
كرده و ايران به عنوان ميهمان ويژهي نمايشگاه كتاب كرهجنوبي و كرهجنوبي به عنوان ميهمان ويژهي نمايشگاه
بينالمللي كتاب تهران بتوانند كتابها و فرهنگ خود را معرفي كنند.
يو جونگ هيونگ در ديدار با دكتر جوادي گفت :ايران و كره جنوبي در طول تاريخ دوستان نزديكي براي هم بودهاند و
اميدواريم اين پيوند ساليان سال ادامه داشته باشد.
وي با تاكيد مجدد بر همكاري طوالني مدت ايران و كرهجنوبي افزود :روابط بين ايران و كره به دوهزار سال قبل يعني
زماني كه ايرانيها براي نخستين بار به كرهجنوبي سفر كردند برميگردد و از آن زمان كرهايها كه به نوعي فرهنگشان
تحت تاثير كشور چين بود سعي كردند تا استقالل هويتي خود را به دست آورند .كشور كره در حال حاضر بر استقالل
فرهنگي و داشتههاي فرهنگي خود بيش از پيش تاكيد دارد.
سفير كره جنوبي درتهران همچنين گفت :به نظر من عالوه بر تمركز بر روي مسايل اقتصادي بايد مسئلهي فرهنگي
نيز محور فعاليتهاي هر دو كشور قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه پاييز امسال برنامههاي فرهنگي متعدد در كره جنوبي برگزار خواهد شد ،از هنرمندان كشور ايران
خواست تا با حضور در اين برنامهها و ارتباط گستردهتر با فعاالن فرهنگي اين كشور ،زمينه و چشمانداز آينده را براي
تعامالت بيشتر فراهم سازند.
دكتر جوادي نيز در اين ديدار ضمن تاكيد بر گسترش روابط دوجانبهي فرهنگي بين دو كشور گفت :ارتباطات فرهنگي
بين كشور ايران و كره جنوبي بهخصوص از طريق نسل جوان ميتواند حتي در مناسبات سياسي و روابط اقتصادي نيز
تاثيرگذار باشد و رابطهي بين دو كشور را پايدارتر شود.
دكتر جوادي با بيان اينكه فيلمها و توليدات ادبي و هنري كره با اقبال عمومي مواجه شدهاند ،ابراز اميدواري كرد اين
تقابل دوجانبه شده و هم در حوزهي كتاب و نشر و هم در زمينهي سينما هر دو كشور بتوانند به تبادل آثار بپردازند.
دكتر جوادي همچنين از عالقهي بين دو كشور به فعاليت در حوزهي نشر و ادبيات كودك و نوجوان ،به عنوان نقطهي
عطفي براي همكاريهاي مشترك در اين زمينه اشاره كرد.
د ر ادامه دكتر فريدوني دبير محترم گارگروه نظارت بر بخش بين الملل گزارشي از كتابهاي وارده به طرح گرنت
وحمايتهاي معاونت امور فرهنگي از اين طرح ارائه وخواستار گسترش ومعرفي اين طرح به نويسندگان وناشران كشور
كره جنوبي شدند واشاره اي نيز به دو عنوان كتاب نويسندگان كره اي كه در طرح گرنت مورد حمايت قرار گرفته
داشتند.

گزارش ديدار سفير محترم بلژيک با دكتر جوادي رياست محترم نمايشگاه مورخ 89/2/00

سفير بلژيك در ايران گفت :عظمت و بزرگي نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران مرا تحت تاثير قرار داد.
ورونيكا پتي در طي ديدار با دكتر جوادي گفت :اين نخستين بار است كه از اين نمايشگاه بازديد ميكنم.
وي تاكيد كرد :در كشور بلژيك مردم از طريق كتاب ،فيلم و موسيقي با فرهنگ كشور ايران آشنا هستند و مردم بلژيك
تمايل زيادي به آشنايي بيشتر با فرهنگ و آداب و رسوم ايران دارند.
ورونيكا پتي مباحث فرهنگي را ابزاري مناسب براي توسعهي مناسبات بين كشورها دانست و افزود :سيستم سياسي
بلژيك به صورت فدرال و چندفرهنگي است و به همين دليل زمان بيشتري نياز است تا بتوان راه تبادل فرهنگي با
ايران را هموارتر كرد اما قطعا ما مصمم بر انجام اين كار هستيم.
سفير بلژيك در ايران از برگزاري برنامههايي با حضور دانشآموزان ايراني كه به زبان فرانسه مطلب مينويسند در
بعدازظهر چهارشنبه ( 11ارديبهشت ماه) خبر داد.
دكتر جوادي نيز در اين ديدار ضمن تشكر از حضور سفير بلژيك در اين نمايشگاه گفت :نمايشگاه بينالمللي كتاب
تهران ،زمينهي مناسبي براي تبادل انديشه و اطالعات با ساير ناشران و بازديدكنندگان خارجي فراهم كرده است.
دكتر جوادي با بيان اينكه در اين نمايشگاه بيش از چهارصد هزار عنوان كتاب به نمايش گذاشته شده است ،افزود :اكثر
اين كتابها ،كتابهاي چاپ شده در  5سال اخير يا كتابهاي ترجمه شدهي جديد هستند.
ايشان از تمايل كشور ايران براي تبادل رايت و ترجمهي كتب ساير كشورها و همچنين ترجمهي ايراني به زبانهاي
ديگر خبر داد.
دكترجوادي ادامه داد :ايران و بلژيك به لحاظ سوابق فرهنگي و علمي مشتركات فراواني دارند و اميدواريم ادبيات و
عرصهي فرهنگ عمومي بتواند با گسترش روابط پايدار فرهنگي به توسعهي روابط سياسي نيز بينجامد.
دكتر جوادي همچنين خواستار افزايش ارتباط بين پژوهشگران و نويسندگان ايراني و بلژيكي شد و ابراز اميدواري كرد
تا چالشهاي عمدهي بشر بتواند در سالهاي آتي به دست همين جوانان رفع بشود.
در ادامه دكتر فريدوني دبير محترم كارگروه نظارت بر بخش بين الملل ضمن ارائه گزارشي از طرح گرنت به حمايتهاي
انجام شده از سوي معاونت امور فرهنگي اشاره نموده واين طرح را الگويي مناسب جهت تبادل نظر ميان ناشران
ونويسندگان دو كشور برشمردند.

گزارش ديدار سفير محترم كرواسي با دكتر جوادي رياست محترم نمايشگاه مورخ 89/2/00

د
سفير كرواسي در ديدار با دكتر جوادي از تالش براي تاليف كتابي در رابطه با اشتراكات فرهنگي و تاريخي ايران و
كرواسي خبر داد.
دراگا اشتانبوگ در ديدار با دكتر جوادي رئيس نمايشگاه گفت :ايران و كرواسي ريشههاي فرهنگي بسياري دارند و
تعجب ميكنم كه تاكنون هيچ يك از سفيران قبلي خواستار جمعآوري اين ريشهها نشدهاند.
وي افزود :با هماهنگي با وزير امور خارجه در نظر داريم تا تيمي براي جمعآوري قطعات پراكندهي دادهها و اطالعات
اين دو كشور و ريشههاي مشترك بين اين كشور تشكيل دهيم و در قالب كتابي به تاليف برسانيم.
سفير كرواسي بيان كرد :كرواسي براي حضور در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران بسيار عالقهمند است و اميدواريم در
سالهاي آينده ،بتوانيم در اين نمايشگاه حضور جدي داشته باشيم.
وي فرهنگ را قدرت نرم دانست و افزود :با توجه به اينكه رشتهي تخصصي من پزشكي است و در عين حال
نويسندگي ميكنم ،بخش بزرگي از مغز وجود دارد كه مركز احساسات و پذيرش اطالعات است و كتاب كمك ميكند
تا اين اطالعات به مغز راحتتر منتقل شود.
وي به قدرت كتاب اشاره كرد و گفت :كتاب ميتواند با كمترين صرف انرژي بيشترين و بهترين ارتباط را بين نسلهاي
مختلف كشورهاي متفاوت برقرار كند.
اشتانبوگ بيان كرد :بسياري از واژهها در زبان كرواسي وجود دارد كه ريشهي فارسي دارند و از آن جمله ميتوان به
پسوند «بان» اشاره كرد كه خطاب به انسانها و شخصيتهاي معروف و بزرگ گفته ميشود.
دكترجوادي در اين ديدار گفت :بازديد سفير كرواسي از نمايشگاه ،نقطهي شروع براي حضور رسمي اين كشور در
نمايشگاه كتاب سال آينده خواهد بود.
ايشان ضمن تاكيد بر وجود ريشههاي فرهنگي مشترك بين دو كشور گفت :اميدواريم نمايشگاه كتاب ،نقطهي آغازين
فعاليتها و همكاريهاي فرهنگي بين دو كشور باشد تا بتوانيم با بهرهگيري از اين فرصت ،ارتباطات فرهنگي بين دو
كشور را گسترش دهيم.
ايشان با بيان اينكه بسياري از كتب قديمي و ادبيات كهن ايران در جهان شناخته شده است ،ابراز اميدواري كرد تا
ادبيات جديد ايران نيز به زبان كرواسي و ساير زبانها ترجمه شود و همچنين آثار شاخص كرواسي نيز به زبان فارسي
ترجمه شود.

در اين ديدار آقاي نوري زاده معاون محترم اداركل مجامع ،تشكلها وفعاليتهاي فرهنگي نيز گزارشي از طرح گرنت
وحمايتهاي انجام شده توسط معاونت امور فرهنگي در اين زمينه ارايه داده وآماري نيز از كتب حمايت شده در سالهاي
گذشته اعالم داشتند.
گزارش ديدار سفير محترم هند با دكتر جوادي رياست محترم نمايشگاه مورخ 89/2/02

دراين ديدار دكتر جوادي ابتدا به مشتركات فرهنگي وسابقه ديرينه تمدن دو كشور اشاره نموده وخواستار تعميق روابط
در زمينه هاي فرهنگي وگسترش فعاليتهاي مرتبط به اين حوزه گرديد.ايشان اشاره به ارزان بودن كتابهاي هندي
نسبت به ساير كتابهاي وارداتي داشته واينكه كشور هند در عرصه علم وفن آوري سرآمد ميباشد و كرسي هاي زبان
فارسي در دانشگاههاي هند و تعدد دانشجويان ايراني در هند را در اين راستا نوعي اقدام فرهنگي قلمداد نمودند.
ضمنا آقاي حسيني پورمدير عامل محترم خانه كتاب در اين ديدار نيز به برگزاري جايزه منطقه اي كتاب سال ج.ا.ايران
در دهلي نو در آينده نزديك پرداخت كه در مذاكرات آتي روند آن با همكاري سفارت هند در تهران پيگيري خواهد شد.
سوراب كومار در اين ديدار نيز ضمن ابراز خرسندي ازدعوت صورت گرفته بر همكاري هاي فرهنگي دو كشور تاكيد
وخواستار تعميق روابط دو كشور در زمينه هاي فرهنگي وعلمي شده ونمايشگاه بين المللي كتاب تهران را خواستگاه
فرهيختگان وعالقمندان مشتاق به علم وفرهنگ برشمردند واظهار اميدواري نمودند درآينده شاهد گسترش روابط
فرهنگي متقابل در حوزهاي متنوع فرهنگي باشيم.

گزارش ديدار سفير محترم ژاپن با دكتر جوادي رياست محترم نمايشگاه مورخ 89/2/01

مردم کتابدوست ،نژاد بهتر هستند
در ديدار سفير ژاپن از نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران مطرح شد؛

ميتسوگو سايتو سفير ژاپن در تهران در ديدار با دكتر جوادي گفت :ملتي به مانند مردم ايران ،عالقهمند به كتاب نديدم
و مطمئنم مردمي كه كتاب دوست دارند داراي نژاد بهتري هستند.
سايتو در اين ديدار با توجه به حضور ژاپن در اين دوره از نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران ،از عالقهي ناشران و
نويسندگان ژاپني براي شركت در نمايشگاههاي كتاب خبر داد و ابراز اميدواري كرد تا در سال آينده بتواند به عنوان
ميهمان ويژه در اين نمايشگاه شركت كند.
وي گفت :من بارها در كشورهاي حوزهي خليج فارس حضور داشتهام اما ملتي به مانند مردم ايران نديدم كه به اين
ميزان ،به مطالعه عالقه داشته باشند البته ژاپنيها نيز دوستدار كتاب هستند و مطمئنم مردمي كه كتاب دوست دارند
داراي نژاد بهتري هستند.
سفير ژاپن در ايران با بيان اينكه اين كشور بارها در نمايشگاه كتاب مسقط حضور داشته است ،گفت :در اين نمايشگاه
بيش از سه هزار جلد كتاب به فروش رفته است كه اكثرا ترجمهي انگيسي بودهاند.
وي ادامه داد :زماني كه ما در نمايشگاه مسقط حضور داشتيم به عينه شاهد حضور ايرانيهاي زيادي در اين نمايشگاه و
استقبال آنها از كتاب بوديم.
سف ير ژاپن در ايران در پايان ابراز اميدواري كرد تا بتواند از طريق سفارت ژاپن پيگير افزايش تبادالت فرهنگي با كشور
ايران باشد.
دكترجوادي نيز در اين ديدار تاكيد كرد :تاريخ ايران پر از كتابها ،نامها و نويسندگان بزرگ و شهير است و اميدواريم
بزودي شاهد خلق آثار بزرگي از نسل جديد و معاصر كشور در سطح جهان باشيم.
دكتر جوادي گفت :روابط بين ايران و ژاپن روابط مناسبي بوده است و اگر از فراز و فرودهايي كه گاهي وجود داشته
است بگذريم ،اميدواريم دورهي شكوفايي بين ايران و ژاپن را طي سالهاي آينده شاهد باشيم.
ايشان اظهار كرد :در اين دوره از نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران تعداد قابل توجهي از كتابهاي ژاپني ترجمه شده
وجود داشت.
در پايان اين ديدار سفير ژاپن ضمن ابراز عالقه براي حضور ناشران و نويسندگان ژاپني در نمايشگاه بينالمللي كتاب
تهران گفت :تنها مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه احتماال درآمدي كه از اين نمايشگاه حاصل ميشود
نتوان به خارج از كشور انتقال داد.

دكتر جوادي نيز در پاسخ به دغدغهي سفير ژاپن گفت :چنين مشكلي وجود ندارد ،به طوري كه كشور چين درحاليكه با
چهارهزار عنوان كتاب در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران شركت كرده بود ،مشكلي براي بازگشت پول به كشور خود
نداشت و اين امر با ارسال نامهاي قابل حل است.

گزارش نشست سفير محترم بلژيک با مسئولين وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي
مورخ 89/5/9

ورونيك پتي ،سفير محترم بلژيك در تهران با حضور در موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران با قادر آشنا قائم مقام
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران و مديرعامل موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ديدار و گفتگو كرد .در اين ديدار بر
گسترش همكاريهاي فرهنگي دو كشوردر حوزه هاي مختلف اعم از نمايشگاهي  ،نشرو كتاب و ..تأكيد شد.
اين ديدار كه درمحل موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران با حضور خانم ورونيك پتي ،سفير بلژيك در ايران ،قادر آشنا
مديرعامل موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ،علي فريدوني ،مديركل دفتر مجامع و تشكلها و فعاليتهاي فرهنگي
و غالمرضا نوعي ،مدير نمايشگاههاي كتاب خارج از كشور و سيد حسن مطلبي ،كارشناس همكاريهاي بين الملل برگزار
شد.
در اين ديدار آشنا ضمن معرفي موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران گفت :مسئوليت برگزاري كليه نمايشگاههاي كتاب
داخل و خارج از كشور به عهده اين موسسه است .در سال گذشته در  11نمايشگاه بينالمللي خارج از كشور حضور
يافتيم و امسال حضور در  1۱نمايشگاه كتاب خارج از كشور را در دستور كار خود قرار دادهايم .كشور صربستان نيز اخيراً
آمادگي خود را براي تبادل غرفه رايگان با نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران اعالم داشته است.
قائممقام سي و دومين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران در ادامه خاطرنشان ساخت :تعامل ما با كشورهاي ديگر در
خصوص برگزاري نمايشگاههاي بينالمللي كتاب به سه شكل دنبال ميشود ،مبادله غرفه رايگان با كشورهاي ديگر كه
هماكنون با  12كشور از قبيل چين ،مسكو ،يونان ،قطر و ...دنبال ميشود ،ميزباني از دو نفر از طرف كشور مقابل و
بلعكس و حضور در نمايشگاههاي ديگر بهعنوان شهر و كشور ميهمان ،يك روش ديگر نيز وجود دارد كه در آن
هيچگونه تبادلي وجود ندارد و كشور شركتكننده كليه هزينههاي غرفه خود را پرداخت ميكند و نيز در كنار اينگونه
همكاريها تعدادي از تصويرگران و نويسندگان ايراني در نمايشگاههاي خارج از كشور به برگزاري جلسات و
نشستهاي دوجانبه در خصوص تعامالت فرهنگي ،مباحث ادبي و ...به بحث و گفتگو با هنرمندان ديگر كشورها
ميپردازند.
وي در پايان سخنان خود يادآور شد ،با توجه به يكصد و سيامين سال ارتباط ديپلماتيك ايران و بلژيك ميبايست
گسترش همكاريهاي فرهنگي بين دو كشور در دستور كار قرار گيرد.
در ادامه اين ديدار فريدوني ،مديركل محترم مجامع ،تشكلها و فعاليتهاي فرهنگي گفت :يكي از برنامههاي معاونت
امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي حمايت از كتابهاي ترجمهشده ايراني به ساير زبانها است .هماكنون
زمان مناسبي است تا به مناسبت يكصد و سيامين سال ارتباط ديپلماتيك ايران و بلژيك آمادگي كامل معاونت امور
فرهنگي را در خصوص حمايت مالي از چاپ يك عنوان كتاب ايراني به زبان بلژيكي توسط يكي از ناشران كشور
بلژيك و اجراي برنامههاي متقابل ديگري مانند طرح گرنت اعالم كنم.
علي فريدوني افزود :در خصوص طرح گرنت ناشران كشور مقابل با توجه به نياز و تقاضاي كشور خود كتب موردنياز را
اعالم ميكنند و بر اساس اين اعالم نياز و بعد از بررسي ،كتابهاي پذيرفتهشده موردحمايت قرار ميگيرند و هدف از
اين حمايت ،آشنايي عالقهمندان سراسر دنيا با ادبيات ايران است.
ورونيك پتي نيز در اين ديدار گفت :در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران با معاون وزير فرهنگ و ارشاد ديدار داشتم .در
آن ديدار در خصوص همكاريهاي فرهنگي بين دو كشور گفتوگو صورت گرفت و در ديدار با وزير امور خارجه ايران

نيز در خصوص موارد فوق و گسترش همكاريها در حوزه تصويرگري و ادبيات كودك و نوجوان گفتوگو كردم و
اطالعات الزم را در اختيار ايشان قراردادم
بلژيك عالقه مند به گسترش ارتباطات فرهنگي خود با ايران است و اميدوارم در آينده نزديك شاهد آن باشيم  ،ايشان
همچنين از سفر قريب الوقوع خود به كشور بلژيك خبر داد كه در طي هفته آتي صورت خواهد پذيرفت ودرخواست
نمود بدليل اينكه در بلژيك برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب كتاب توسط چند ايالت برگزار ميشود و بخش خصوصي
در اين امر دخالت مستقيم دارد لذا مورارد مطرح شده در جلسه بصورت مكتوب در اختيار ايشان قرار گيرد تا به اطالع
مسئولين برگزاري نمايشگاه وساير مقامات بلند پايه برسد تا نتيجه گيري شده وموافقت نهايي وسطح ونحوه همكاري
در اين زمينه مشخص و به اطالع طرف ايراني برسد.

