
 آشتی فرهنگیدیپلماسی  ؛سیدعثاس صالحی
 

ديلت دياصدَم َای يصسای پیطىُادی  عباس غالحی يصیش پیطىُادی فشَىگ ي اسضاد اسالمی اص وخستیه سيص بشسسی بشوامٍسیّذ

ٍ   َا ي فشاکسیًن دس کمیسیًنپیًستٍ با حضًس  ٍ َرا   َای مختلف مجلس ضًسای اسالمی، عاليٌ بش تطرشی  بشوامر َرا ي   پشسرص  بر

 .َای ومایىذگان دس حًصٌ َای مختلف فشَىگی پاسخ دادٌ است دغذغٍ

اص َىگرا    فشَىرگ ي اسضراد اسرالمی    وامضد معشفی ضذٌ سئیس جمًُس بشای يصاستسیذعباس غالحی  فشَىگی ي سیاسی  ضعامً

 است.اعتماد ومایىذگان مجلس ضًسای اسالمی يی، معیاس مىاسبی دس ضىاخت  شایبخاوٍ  تػذی معايوت فشَىگی ایه يصاست

ياسد حرًصٌ علمیرٍ مطرُذ     ۱۵۳۱سرا    يی. کىذ بش ته ومیاست کٍ لباس سيحاویت ای  خًاوذٌ ديلتمشدان فقٍ اصغالحی  دکتش 

برٍ   پریص اص باصگطرت  حًصٌ علمیٍ قم دسيس خاسج سا تا  دس ۰۶سا  اص ي حًصٌ گزساوذَمان سغًح مقذماتی ي عالی سا دس  ي ضذ

   .ایه ضُش گزساوذاساتیذ محضش دس  ۰۶سا  دس ادامٍ تحػیل  بشایمطُذ 

دس  .وژاد ي دسيس سغ  سا دس خذمت آقایران غرالحی، مذسسری ي فلسرذی گزساورذ      دسيس مقذماتی سا دس مذسسٍ مًسًی غالحی

ٍ  باصگطرت پرس اص   ي ٌمىرذ ضرذ   جًاد تبشیرضی بُرشٌ   ي حًصٌ علمیٍ قم اص دسيس يحیذ خشاساوی مطرُذ دس دسيس صوجراوی ي    بر

صادٌ آملی بُشٌ برشدٌ   مباحث فلسذی ابشاَیمی دیىاوی، اوػاسی ضیشاصی ي حسهاص محضش چىیه  . َمٌ استالُذی ضشکت کشد علم

 سا دس کاسوامٍ خًد داسد.تذسیس اغً  فقٍ، ضشح لمعٍ، معالم ي مکاسب  غالحیاست. 

مرذتی ویرض   جىتری،  ي پرس اص خرذاحاف ی    فشَىگ ي اسضاد اسالمی ضرذ ابتذای ديلت یاصدَم معاين فشَىگی يصاست اص غالحی  

، حرايی  يی اخیرش  یاوتطراس وًضرتاسَا  دس ديسان يصاست غالحی امیشی، ابقرا ضرذ.    ي داضتخاوٍ سا بش عُذٌ  ایه يصاست یسشپشست

حػرً  غراست   مبرٍ عىرًان   جزابیت غرش    بشسسی علل اص جملٍ؛ .َای فشَىگی کطًس است دغذغٍ يکالن ي خشد بشخی مباحث 

ضىًد ي تجرايص برٍ حرشیم    کاسگضاسان سیاست، واپسىذی گًیی  دسيغواپزیش بًدن ، واسيایی تًَیه بٍ مقذسات، تًجیٍ جُان اسال 

يصاست  دس پاسرخگًیی وامحرذيد   ي اختیاسات محرذيد  ،تذسیش آواسضیستیبا  ی«اختیاس بٍ آتص»ساصی اص  چماق وکًَص، خػًغی

 ي ...َای تًقیذی  حل مطکل فیلم، فشَىگ ي اسضاد اسالمی

يگًی فعا ، مستمش ي ساصوذٌ بیه  گذت کشد.ی فشَىگ حشکت  گً بیه کىطگشان حًصٌ مسیش گذت دسبتًان  بایذيی معتقذ است 

ای اص  پراسٌ  برشای حرل  وخسرت   کىطرگشان سیاسرت، دیره ي امىیرت     ؛ ماوىرذ َرای فشَىگری   دس حیغٍ دیگشاناغحا  فشَىگ با 

 .  ، کاسگطاستَا رَىیت کشدن وضدیک سپسَا ي  تذاَم سًء

مىرابع  ی است ضشيسضًد. گً فشاَم ي مًضًعات اجتماعی ي فشَىگی بشسسی  َای بیطتشی بشای گذت ویاص است فشغتچىیه،  َم

بًدجرٍ مىاسرب    ،مجلس بایذ دس استباط برا مشاکرض فشَىگری   ذ. پیذا کى یآمایص دسست ،تی ي حمایتیایه حًصٌ دس ضکل صیشساخ

 َىگذرت ورذاسد.   گزاسی ویاصمىذ سشمایٍست ي اضتغا  دس ایه صمیىٍ اَا  اقتػاد فشَىگ ي َىش ضاخع مُم بشوامٍ .اختػاظ دَذ

مجلرس مىبرع   . ضرذٌ اسرت  چراسچً  اقتػراد مقرايمتی تًجرٍ     بٍ بُبًد ي سيوق حًصٌ فشَىرگ دس َا  دس تى یم بشوامٍبىا بش ایه 

 .ًدض میتاکیذ با مجلس  َمکاسی بیطتش بشي  مطشيعیت عمل است

 دس شاتییر تغ یبشخ ي قًت ي ضعف وقاط بٍ دياصدَم ديلت دس فشَىگ يصاست یطىُادیپ شیيص عىًان بٍ یغالح ذعباسیس  بشوامٍ

 .داسد اضاسٌ 0۳ تا 0۶ یَا سا  فاغلٍ

َ  َىرش،  ي فشَىگ حًصٌ تیيضع بشاساس بخص، چىذ دس یغالح یَا بشوامٍ فُشست ٍ  یوگرا  يصاست یدسرتايسدَا  ي کشدَرا یسي بر

 ي اغرً   ت،یر فعال یَا عشغٍ ي اَذاف و ا  دياصدَم، ديلت بشوامٍ دس فشَىگ بیتػً اصدَم،ی ديلت دس یاسالم اسضاد ي فشَىگ

 ديلرت  دس یاسرالم  اسضاد ي فشَىگ يصاست یطىُادیپ یَا بشوامٍ ،یَىش ي یفشَىگ یَا عشغٍ مُم مسائل ي َا چالص کشدَا،یسي

 .است ضذٌ میتى  ۱0۶۶ افق دس بشوامٍ یاجشا آيسد  سٌ ي دياصدَم

 کترا ، ماوىرذ    فشَىرگ َای مختلف  حًصٌ کىًوی تیيضع فیتًغکًتاَی داسد ي  اضاسٌ یغالح ذعباسیس سًابق بٍ بشوامٍ هیا

 .با خًد داسد «ذَایتُذ ي َا ضعف» ي «فشغت ي قًت»سا َمشاٌ با وقاط  یقیمًس ي یتجسم ىما،یس

 ي یتجسرم  یَىشَرا  ي ىمایسر  ماوىرذ  یَىرش  ي یفشَىگ یَا حًصٌ اص یبشخ دس اعتىا قابل ذاتیتًل"  ىمایس حًصٌ دس بشای ومًوٍ

 یقیمًسر  ،یتجسم یَىشَا ىما،یس کتا ، ماوىذ َىش ي فشَىگ یَا حًصٌ اص یبشخ دس یغىذ ي یشديلتیغ یوُادَا يجًد کتا ،

 سسراوٍ،  ي فشَىرگ  ي َىش اغحا  ي ضاعشان ي سىذگانیوً ىماگشان،یس َىشمىذان، یبشا یا حشفٍ ي یضغل تیامى بًدن هییپا  ،... ي

 تیر ظشف جُران،  دس شانیر ا یىمایسر  ي یَىرش  آثاس مػشف ي عیتًص ذ،یتًل سيوذ بُبًد یبشا هیوً یَا یفىايس اص یمىذ بُشٌ امکان

 اص یبشخر  ضیر آم تیر مًفق حضرًس  ،یجُراو  سغ  دس کطًس...( ي یشگشیتػً ،یتجسم یَىشَا ىما،یس) یَىش-یفشَىگ محػًالت

 ضعف وقاط هیا اص یبخط عىًان بٍ "یالملل هیب یَا حشاج ي َا طگاٌیوما َا، جطىًاسٌ دس شانیا یىمایس ي َىش فشَىگ، محػًالت

 .اضاسٌ داسد قًت ي



ٍ ي  اسرت  آمذٌ 0۳ تا 0۶ سا  اص یاسالم اسضاد ي فشَىگ يصاست یعملکشد یَا ضاخع ي مىابع تیيضع آماس، گشید یبخط دس  بر

 .ضًد می اضاسٌ ضذٌ، اکشان ي ذیتًل ییىمایس یَا لمیف هیعىاي ىما،یس یَا ساله تیظشف ىما،یس یَا ساله تعذاد

 یساَبرشد  ي یگرزاس  اسرت یس و را   دس یاسرالم  اسضراد  ي فشَىرگ  يصاست وقرص   اسرت، ابشاص امیذياسی ضذٌ  بشوامٍ هیا بش اساس

 َىش ي فشَىگ اغحا  مطاسکت ي یاسالم یضًسا مجلس ،ديلت یَا تیحما با ي افتٍی استقا کطًس یَىش ي یفشَىگ یَا تیفعال

 متىاسرب  یفشَىگر  خذمات ي آثاس مػشف ي ذیتًل بٍ اقبا  ،یفشَىگ خذمات ي کاالَا آثاس، مػشف ي ذیتًل ،یگزاسٍ یسشما صیافضا

ً  گذرت  سيورق  ،یاجتمراع  یَا ضکاف گستشش اص یشیجلًگ ي یشاویا-یاسالم یصوذگ سبک ي تیًَ با  ي مسرتمش  ،یَمگراو  یيگر

 دس یخػًغر  بخرص  فعرا   مطراسکت  َرا،  حرًصٌ  هیر ا مطرکالت  فػرل  ي حرل  ي َىرش  ي فشَىرگ  طرٍ، یاوذ یاعتال یبشا ساصوذٌ

 مرًثش  حضرًس  ي سساوٍ ي َىش فشَىگ، بخص یَا اساوٍی عیتًص دس عذالت ي سالمت ت،یضذاف ،یفشَىگ یَا تیفعال یگزاس استیس

 .افتی دست ۱0۶۶ سا  افق دس یالملل هیب ي یا مىغقٍ یفشَىگ یباصاسَا دس سُم صیافضا ي اسال  جُان یفشَىگ مبادالت دس

َرای   َرای سیاسرت   گیرشی  گًیای جُتویض َای غالحی دس تعامل با ومایىذگان مشد  دس مجلس ضًسای اسالمی  تالش بخطی اص

 بشای يصاست فشَىگ ي اسضاد اسالمی است  يیفشَىگی 

  دولت دوازدهم و ارشاد اسالمی های وزارت فرهنگ  ترنامهجسو دیپلماسی فرهنگی 

اورذاص ي   بىابشایه يصاست فشَىگ ویض با اوغباق با اسىاد باالدستی اص جملٍ سىذ چطم است.اسىاد باالدستی  مغابقبشوامٍ اسائٍ ضذٌ 

 بشوامٍ ضطم، بشوامٍ کاسی خًد سا اسائٍ کشدٌ است.

برا فعرا  کرشدن     س ضرذٌ مقرش کٍ ایشان مُذ تمذن است  اوذاص مغشح ضذٌ است ي اص آوجایی دس سىذ چطمپیطتاصی حًصٌ فشَىگ 

 .ضًددیپلماسی فشَىگی وقص پیطتاصی ایشان تقًیت 

 بىرا  .بٍ سيوق اقتػادی تأکیذ بسیاسی ضذٌ استبش َمیه اساس ویض ي گزاسی ضذٌ  َذفبشوامٍ ضطم تًسعٍ دس اقتػاد مقايمتی 

 َای اقتػاد مقايمتی داضت. بسضایی دس تحقق سیاستتًان وقص  ایه با ایجاد اضتغا  ي تًلیذ دس حًصٌ َىشی می بش

  فضای مناسة ترای تفاهم اصحاب هنر تا روحانیت 

ایره مُرم سفرع     اگش بش َمیه اساس،. استَا  بشخالف دیگش دستگاٌوبًد معذ  اوت اسات  ،خاوٍ ایه يصاستَا  وطیب ي یکی اص فشاص

 غًست گشفتٍ تبییه کشد.تًان ضاخع معیىی سا بشای اسصیابی اقذامات  وطًد، ومی

 ي بش ایه اساس می تًان اوت اسات حًصٌ فشَىگ سا مطخع کشد. ضًد اص عشیق گذت يگً َمًاس می آضتی فشَىگی مسیش تحقق 

تا بتًان بٍ آضتی فشَىگی  آمذٌيجًد بٍ حًصٌ ي سيحاویت  ،َىش ،فضای مىاسبی بشای گذت يگً ي ایجاد تذاَم با اغحا  فشَىگ

َا ي وُادَای فشَىگی  با ساصمان استباط مًثشي تالش َای پیطیىی بشای آضتی فشَىگی با ایجاد دایشٌ فُم مطتشک  دست یافت.

 .خًاَذ کشدسا  آیىذٌ ضشایظ سضایت دس حًصٌ فشَىگ سا ایجاد  0 دس

تػرًیشی، َىشَرای   َای مکترً ،   سساوٍ َای فشَىگی ماوىذ ظشفیت ی َمٍ ي استذادٌ اص گیشدساصی غًست  فشَىگبا ویض تًسعٍ 

سراصی   سرالم  مًجرب تًاورذ   مری  َرا ویرض   دیگش حرًصٌ تعامل مىاسب حًصٌ فشَىگ با  .دست یافتىی است...  ومایطی ي تجسمی ي

 ضًد.اجتماعی َای  محیظفشَىگی 

 کمثود تودجه  ته رغم امید ته موفقیت 

برش ایره   تأکیذ  بًدن عملکشد گزضتٍ قابل دفاع دس حًصٌ لغً مجًصَا بٍ سغم ایم. بًدٌ ،غحىٍ یاجشادس بشابشی  ۰ضاَذ افضایص 

ساخت سریىما   یمیلیاسد تًماو ۵۶ اعتباس صیاد است چشاکٍ بایذ اص حشیم مجًصَای خًد دفاع کىیم. ویضلغً یک مجًص  است کٍ

ممىرًع  اص بیه سفت ي تعرذاد بسریاسی اص   واضش  ۱۶۶تعلیق افضایص یافتٍ است.   0۳سا  دس میلیاسد تًمان  ۱7۶ بٍ 09دس سا  

 .  ایم فیلم بًدٌ ۵۶۶ضاَذ تًلیذ بٍ سغم َمٍ مطکالت ي مسایل فشَىگی ي سیاسی سا  گزضتٍ  0 .وذَا سفع مطکل ضذ القلم

 مناتع مالی و تکثر وظایفخوانی  همنا 

تًاورذ مکمرل خرًبی برشای پیطرشفت دس       خًاوی وذاسد می دس ضشایغی کٍ مىابع مالی ي تکثش يظایف َمکمک ي َمکاسی مجلس 

 باضذ.اسالمی يصاست فشَىگ ي اسضاد 

  امنیتو میان فرهنگ  یگو گفتتا آرامش ایجاد 

تًان امىیرت ي آسامرص    میمطابٍ  اتاقذامبا ي  ضذیمضاَذ آسامص دس حًصٌ وطش  ،گًی بیه فشَىگ ي امىیت گذتایجاد فضای با 

ي با دس و ش گشفته حقًق فشَىگی دس حقًق ضُشيوذی بٍ ایه مُم دسرت خرًاَیم    دادخاوٍ تعمیم  َای دیگش يصاست سا دس حًصٌ

                  یافت.

 رسانی دفتر تثلیغات و اطالع       

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی


