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کنسرت آنالین محمد معتمدی برگزار شد

«تهران عاشق» به خانههای مردم آمد

موسیقی

محمد معتمدی خواننده موســیقی ایرانی،
اولین اجرای آلبوم «تهران عاشــق» را روی
صحنه برد .شــامگاه شــنبه  29آذرماه سالن
همایشهــای برج میــاد تهران ،ایــن بار با
حضور یکی دیگر از خوانندههای نام آشنای
موسیقی کشورمان میهمان خانههای مردم
شــد .اجــرای آنالینی کــه بهمنظــور پرکردن
اوقــات فراغــت شــهروندان در روزهــای
کرونایی برنامهریزی شــده تا در این شبها

صالحی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش مطرح کرد

خط خبر

فرهنگ به اندازه امنیت و اقتصاد
در روابط بینالملل تأثیرگذار است

محمدهادی ناصری ،مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران عنوان کرد

خودمان کتاب را به دست اعضا میرسانیم
مریم شهبازی

خبرنگار

ادبیات

کتابخانههــای عمومــی ،چــه آنهایــی که تحت
نظارت دولت هستند و چه کتابخانههای وابسته
بــه شــهرداریها و حتــی آنهایــی کــه مدیریــت
خصوصــی دارنــد طــی ماههــای اخیــر همچون
دیگــر مراکز فرهنگی ملــزم به تعطیلی یــا اعمال
محدودیتهــای بســیاری در ارائــه خدمات خود
شدهاند .نهاد کتابخانههای عمومی استان تهران
هم بــا 160کتابخانــه و  200هزار نفر عضــو فعال از
ن حــال آنطور که
ایــن امر مســتثنی نبوده؛ بــا ای 
محمدهــادی ناصــری ،مدیــرکل کتابخانههــای
عمومــی اســتان تهــران در گفتوگو بــا «ایران»
تأکید کرد قرار شده بهزودی روند ارائه امانی کتاب
به اعضا از طریق ارســال آثار درخواســتی به خانه
آنان دوباره از سر گرفته شود.

ëëمهلــت ارســال طــرح و تصاویــر بــه بخــش
دانشجوییسمپوزیومبینالمللیمجسمهسازی
ن ۱۳دیماهبهپایانمیرسد/.ایلنا
تهرا 

ëëآقای ناصری محدودیتهای برآمده از شــیوع
بیماری کرونــا اغلــب کتابخانهها را بــه تعطیلی
کشــانده؛ برای جلوگیری از توقف ارائه خدمات به
اعضای نهاد کتابخانههای عمومی استان تهران
چهکردهاید؟
بخش عمدهای از این تعطیلیها گریزناپذیر
بوده کــه البته فقــط خاص کتابخانهها نیســت
و ســایر مراکــز فرهنگی را هم شــامل میشــود؛
اتفاقــی که بهنوعی آن را در تمام جهان شــاهد
هســتیم .تعطیلــی کتابخانههــا از چنــد جهت
ضــروری بــود؛ هــم اینکــه ازجملــه مکانهایی
هســتند کــه منجر بــه تجمع مــردم میشــود و
هــم اینکه خود کتابهــا در چرخه امانت دادن
وامانت گرفتن میتوانند گسترش زنجیره کرونا
را سبب شــوند .از اردیبهشــتماه بحث امانت
دادن کتابها را با رعایت پروتکلها به شــکلی
محدود دوباره برقرار کردیم؛ آنهم به شــرایط
قرنطینــه هفــتروزه کتابهایــی کــه جابهجــا
میشــوند .هرچنــد کــه با شــدت گرفتن شــیوع
ن حال
بیماری باز این روند محدودتر شــد .با ای 
خبــر خوبی بــرای اعضــای نهــاد کتابخانههای
عمومــی اســتان تهــران دارم .مدتــی اســت که
در حــال برنامهریزی همه جوانب برای ارســال
کتاب به منزل اعضا هســتیم؛ از این طریق هم
نیازی به رفتوآمد نیســت و هــم اینکه چرخه

امانــت دادن کتاب متوقف نمیشــود تا اوضاع
ی که اســتان
و احــوال عادی شــود؛ البته ازآنجای 
تهــران در شــرایط فعلــی بــا محدودیتهــای
بیشتری از سوی ستاد ملی کرونا روبهرو است به
اعمال دقت نظر بیشتری نیاز است.
 ëëو این طرح از چه زمانی اجرایی میشود؟
بــهزودی؛ اما اجازه بدهیــد اعالم زمان دقیق
آن را به اتمام بررســیها موکول کنم؛ بههرحال
انجــام چنین اقداماتــی نیازمنــد در نظر گرفتن
همه جوانب است.
 ëëبــرای انطبــاق با شــرایط فعلی چــه تغییری در
عملکرد خود دادهایــد تا با اختالل کمتری در ارائه
خدماتخودمواجهشوید؟
تا حدی که امکانات و شــرایط اجازه میداده
بخشــی از فعالیتهایمان را بــه فضای مجازی
منتقل کردهایــم .ازجمله نهادهایی بودیم که از
همان اســفندماه سال گذشــته و بهدنبال اعمال
محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا دست به این
کار زدیم .برای نوروز سالجاری حدود 190دقیقه
ویدیــو تولیــد کردیــم؛ ایــن ویدیــو دربردارنــده
فعالیتهــای رایج در فضــای کتابخانههــا بود،
ازجمله قصهخوانی ،کتابخوانی و حتی شــکل
مجــازی برخــی کالسهــای فرهنگــی و هنــری.
تــاش کردیــم بــا انتشــار رایــگان این ویدیــو در
فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی نقشی در
تشویق مردم به خانه ماندن ایفا کنیم .مجموعه
پویانمایــی «آقــا و خانم کتابــدار» هم به همین
منظور تولید شــد ،مجموعه فیلم چنددقیقهای
کــه هــر داســتان آن روایتگــر ماجرایــی مرتبط با
عضویــت یــا چگونگــی اســتفاده از کتابخانهها و
حتی خود بحــث کتابخوانی بود .پخش فصل
نخســت ایــن مجموعه هــم در فضــای مجازی
و حتــی در شــبکه پویا پخش شــد که ســری دوم
آنهم با داســتانهایی جدید طــی همین روزها
پخش میشود.
 ëëکاری که در همــکاری با مراکــز درمانی خاص
کــودکان انجــام دادهایــد هــم مرتبط بــا همین
فیلمهااست؟
ن قــدری متفــاوت اســت؛
نــه .ماجــرای آ 
ی کــه بخشــی از کــودکان و نوجوانــان به
ازآنجایــ 
اجبــار در مراکز درمانی و بیمارســتانها بســتری
هســتند تصمیــم گرفتیــم کاری هم بــرای آنان

تعطیلی
کتابخانههااز
چندجهت
ضروری بود؛
هماینکهازجملهمکانهایی
هستند که منجر به تجمع مردم
میشود و هم اینکه خود کتابها
در چرخه امانت دادن وامانت
گرفتنمیتوانندگسترش
زنجیره کرونا را سبب شوند
انجــام بدهیم .بســته فرهنگی خاصــی که برای
این مراکز در نظر گرفتیم شامل مواردی ازجمله
قصهخوانــی اســت کــه آنهــا را در همــکاری بــا
بیمارســتانها در اختیــار کــودکان و نوجوانــان
قراردادیــم کــه بــا اســتقبال خوبــی هــم روبهرو
شــد .تولیــد برنامههــای هدفمنــد بــرای مواقع
اینچنینــی ازجملــه کارهایی اســت که شــاید تا
بــه امروز توجــه کمتری به آن شــده بود؛ هرچند
کــه شــرایط ایــن روزها همــه مراکــز فرهنگــی را
بــرآن داشــت کــه بیشازپیش متوجــه ضرورت
بهرهگیری از تکنولوژیهای ارتباطی شوند.
 ëëبیمارســتان «محــک» هــم پیشتــر کارهای
مشــابهی برای کــودکان بیمار انجــام داده؛ برای
گسترش بیشــتر این قبیل فعالیتها تصمیمی
بــرای همــکاری بــا تشــکلها یــا حتــی شــورای
کتاب کــودک و کانــون پرورش فکری کــودکان و
نوجواناندارید؟
تا بــه امــروز کــه فعالیتهایمان به شــکلی
مســتقل انجــا م شــده امــا در آینــده آمادگــی
همــکاری بــرای گســترش بیشــتر برنامههایــی
ن دســت را داریــم .رســالت کتابخانههــای
ازایــ 
عمومی در شرایط فعلی بهگونهای است که در
مسیر تبدیل به پایگاههای اجتماعی -فرهنگی
قــرار گرفتهانــد؛ حتــی برخــاف تصوری کــه از
ل گرفته رســالت کتابداران هم به
گذشــته شــک 

محدوده فیزیکی کتابخانهها محدود نمیشود.
اتفاقی که مصداقهایــی از آن را طی ایام کرونا
شــاهد بودیــم ،تولیداتــی فرهنگی-هنــری کــه
امکان دسترســی به آنهــا در پایگاههای مرتبط
بــا کتابخانههــای عمومــی فراهم اســت .البته
اینهــا را در اختیــار هــر مجموعــه یا تشــکلی که
خواهــان بهرهمنــدی از ایــن محصوالت باشــد
هــم میگذاریــم .همانطــور کــه پیشتــر هــم
همکاریهایی با سازمانهایی نظیر مترو تهران
هم داشتهایم؛ همین حاال همکاری خوبی هم
با ســازمان زیباسازی شهرداری تهران داریم که
از این طریق پیامها و طرحهای گرافیکیمان را
پوشش میدهند.
 ëëپیشتــر کــه مدیــران بیمارســتانها تمایــل
چندانی به شــرکت در فعالیتهــای فرهنگی از
جملهتجهیزبهکتابخانهنشانندادهاند؛گالیهای
کــه از ســوی انجمــن «ســامت و هنــر» شــاهد
بودهایم .همکاری مراکــز درمانی در ارتباط با این
طرحچطوربوده؟
در ارتبــاط بــا این طرح کــه همکاریها خوب
بوده اســت .به گمانم از طریق چنین طرحهایی
حتــی میتــوان زمینــه همکاریهــای بیشــتر را
فراهم کرد.
ëëتغییررویهایکهدررابطهباحضورکتابخانههای
عمومــی در فضای مجازی شــاهد هســتیم بعد از
عادیشدنشرایطهمبرقرارمیماند؟
شــرایطی که شیوع بیماری کرونا سبب شده؛
عملکرد و شــیوه زندگی همــه جهانیان را تغییر
داده اســت .ایجــاد دگرگونیهایــی در نحوه ارائه
خدمات در نهاد کتابخانههای عمومی بویژه در
اســتان تهران با کســب تجربههای خوبی همراه
شده اســت .از همین رو تصمیم گرفتهایم حتی
بعد از عادی شــدن شرایط نیز همچنان بخشی
از خدمــات خود را از طریــق فضای مجازی ارائه
کنیــم .از این طریق تعداد بیشــتری از مخاطبان
قــادر به بهرهبــرداری از فعالیتهای ما خواهند
بــود؛ البتــه برقــراری این تغییــر رویه تنهــا به ما
محدود نمیشود و دیگر بخشهای زندگیمان
را هــم دربــر خواهــد گرفــت .کرونا در کنــار همه
م زده ســرعت بیشــتری بــه
مشــکالتی کــه رقــ 
بهرهمندی انســان امروز از وجوه مختلف دنیای
تکنولوژی داده است.

رضا بهرامی ،کارگردان نمایش «سگک» در گفتوگو با «ایران» از شهید شاهرخ ضرغام میگوید

جامعه امروز به قهرمان نیاز دارد
محسن بوالحسنی

خبرنگار

تئاتر

«ëëمــردن در آب مطهــر» به نویســندگی و
کارگردانــی نوید محمــودی و تهیه کنندگی
جمشــید محمــود روز پنجشــنبه 4دی مــاه
بهصورت آنالیــن در ســامانههای وی او دی
نمایشدادهمیشود/.روابطعمومیفیلم
ëëدر حالــــــــی کــه جــو بایــــــدن بهعنــوان
رئیسجمهوری امریکا انتخاب شــده روشن
نیست چه کســی در نقش وی در برنامههای
«ســاتردی نایت الیــو» بازی میکنــد .جیم
کــری اعــام کــرد دیگــر در برنامــه «شــوی
شبانه زنده شــنبه» در نقش جو بایدن ظاهر
نمیشود/.مهر
ëëقصیده گلمکانی فیلمساز ایرانی در جمع
هیأت انتخاب بخش بینالملل جشــنواره
کاناداییقرارگرفت/.مهر
ëëمحمدمهـــــــــــدی طباطبایینــژاد ،دبیــر
جشنواره فیلم فجر در بازدید از ستاد برگزاری
چهاردهمین جشنواره «ســینماحقیقت»،
این جشــنواره را رویدادی شاخص در عرصه
بینالملل و مرجعی مهم در سینمای مستند
منطقــه خوانــد .چهاردهمیــن جشــنواره
«سینماحقیقت» بهصورت برخط ،با دبیری
محمد حمیــدی مقــدم از  ۲۵آذرماه شــروع
شده و تا دوم دی ماه ادامه دارد/.ایرنا
ëëهمزمــان بــا برگــزاری مراســم اختتامیه
هفدهمیــن جشــنواره سراســری تئاتــر
مقاومــت ضمن تقدیر از نصــراهلل قادری و
کوروشزارعیبهعنواندوهنرمندبرجسته
عرصه تئاتر دفاع مقدس ،جایزه ویژه شهید
سپهبد حاج قاسم ســلیمانی به اثر برگزیده
اینرویداداهداخواهدشد/.ایرنا
ëëســرور بختــی ،رئیــس مؤسســه فرهنگی
اکو در مراســم افتتاح نمایشــگاه هنر «بلبل
چمنهــای خجنــد» کــه بــه مناســبت
 ۷۰۰ســالگی کمــال خجنــدی بــا همــکاری
کمیســیون ملّــی یونســکو در ایــران برگــزار
شــد ،گفت«:اتحاد غایبانهای میانخواجه
حافــظ شــیرازی و کمــال خجندی اســت و
حلقــه وصل دو کشــور ایران و تاجیکســتان
بودند/».ایرنا
ëëعلــی مصفــا اولیــن بازیگــر مــرد در
پــروژه ســینمایی «الکپشــت و حلــزون»
بهکارگردانی رضا حماسی است که با نقش
و گریمــی متفــاوت بــا ایــن پــروژه همکاری
یکند/.ایرنا
م 

ســید عبــاس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی روز یکشــنبه در مراســم
گرامیداشــت هفته پژوهش و تجلیل از برگزیدگان پژوهشــگران سازمان فرهنگ
و ارتباطــات اســامی در محل حســینیه الزهــرا(س) با تبریک میالد با ســعادت
حضرت زینب کبری(س) و روز پرســتار گفت« :شــیوع کرونا در کشــور این قشر را
با زحمات مضاعف مواجه کرد از اینرو تکریم جامعه ایرانی نسبت به این قشر
در این دوران خاص باید لحاظ شــود ».او در ادامه همچنین با گرامیداشت هفته
پژوهش ،همکاری ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی با وزارت امورخارجه در
عرصه بینالملل را اتفاق مبارکی عنوان کرد و گفت« :امروز بیش از گذشــته این
همگرایی و همکاری باعث معرفی فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسالمی در سطح
جهان شــده اســت ».وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشــاره به اینکه در دورههای
تاریخی گذشته در عرصه بینالمللی امنیت عنصر و محور کانونی روابط کشورها
تلقــی میشــد و رفته رفته عنصر اقتصــاد هم به آن افزوده شــد ،گفت«:امروز به
نظــر میآیــد در کنار دو عنصر امنیت و اقتصاد ،رکن ســومی بــ ه نام فرهنگ هم
افزوده شــده اســت ».صالحی در عین حال اظهار داشت« :امروز عنصر فرهنگ
بــه اندازه امنیــت و اقتصــاد در روابط بینالملل تأثیرگذار اســت ،بــا همین نگاه
میتوانیم مسأله فرهنگ را در روابط بینالملل دنبال کنیم؛ هرچه زمان میگذرد

گزارش روز

ëëبــا ادامــه فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی
«لیپــار» بهکارگردانی حســین ریگی و تهیه
کنندگــی ســعید خانــی ،هومــن برقنــورد
نیز به فهرســت بازیگران ایــن فیلم اضافه
شــد .پیــش از ایــن بازیگــران چــون مهران
احمدی ،بهناز جعفری و امین میری مقابل
دوربین مسعود امینی تیرانی به ایفای نقش
پرداختهاند/.روابطعمومیفیلم
ëëویلیام فریدکیــن ،کارگــردان «جن گیر»
در واکنــش به بحثهای مطرح شــده ،با رد
شایعهبازسازیفیلممشهورشگفت،هیچ
پول و انگیــزهای در دنیا نمیتوانــد وی را به
اینکاروادارکند/.مهر
ëëدر پی پیشــنهاد فاضــل نظــری ،مدیرعامل
کانونبرایثبتروزسیآذربهعنوانروزقصه
وقصهگوییدرتقویمرسمیکشور،محمدرضا
شــمس تخصیــص روز  ۳۰آذر بهعنــوان روز
«قصــه و قصهگویــی» را اقــدام ارزشــمندی
دانست و تأکید کرد که این کار موجب نزدیکی
خانوادههاوفرزندانشانمیشود/.مهر

که به خانه ماندن تأکید بســیار است ،مردم
با حال خوشی در خانه بمانند.این اقدامات
بــا همت شــهرداری تهــران ،دفترموســیقی
ومعاونت فضای مجازی صداوسیما انجام
گرفتــه اســت .ایــن کنســرتها در  4شــب و
به مناســبت شــب یلــدا برگــزار شــد.اگرچه
محمــد معتمــدی درســالهای قبــل نیــز
کنســرتهایی در ایــن شــب هــا اجــرا کــرده
است اما این بار دراجرایی بهصورت آنالین

تازهتریــن آلبــوم خــود را بــه مــردم معرفی
کرد«.تهــران عاشــق» عنــوان اثــر جدیــد
اوســت به آهنگســازی و تنظیــم محمدرضا
چراغعلی و با ترانههایی به ســروده ســجاد
عزیــزی آرام ،کــه در چنــد روز گذشــته (21
آذرمــاه) بهصورت دانلود رایــگان در اختیار
مخاطبــان قــرار گرفتــه اســت .معتمــدی
پیشتر با آهنگســاز و ترانه ســرای این اثر در
تیتراژ یک ســریال همکاری داشته و بهگفته
خــودش «از آنجا که حاصل این همکاری از
جانب مخاطبان ،بخوبی پذیرفته شده بود،
بــه ایــن فکــر افتادیم تــا این همــکاری را در

قالب یک آلبوم منتشر کنیم».
«پناه آخر»« ،تهران عاشــق»« ،مینویسم
عشــق»« ،با من بمان»« ،ســراب»« ،ایران»،
«بیخاطــره»« ،پریشــانی»« ،گل ســنگ»
اســامی قطعاتی اســت کــه در آلبــوم «تهران
عاشق» منتشر شده است.
ایــن آلبــوم کــه هدیــهای از ســوی عوامل
اثــر و حامیــان آن بــرای مردم در شــب یلدا
اســت ،متفاوت با دیگر کارهای این خواننده
بــوده و ســبک آن نزدیــک به موســیقی پاپ
اســت اگرچه معتمدی در گفتوگو با برخی
رســانهها اشــاره داشــته «ژانر موســیقی پاپ

هــم میتواند خــوب باشــد .ما گاهــی گمان
میکنیــم هــر آنچــه کــه در موســیقی ســنتی
تولید میشــود ،ارزشــمند اســت و هر چیزی
کــه در موســیقی پــاپ خلــق میشــود ،فاقد
ارزش اســت؛ در حالیکــه مــا آهنگســازان
مثل
بســیار بزرگــی در حوزه موســیقی پــاپ ِ
واروژان ،بابــک بیــات و ناصــر چشــمآذر و
دیگران داشــتهایم که توانســتهاند آثار بسیار
موفقی در این زمینه بسازند ».حاال باید دید
تغییــر نــگاه موســیقایی معتمــدی و همراه
شــدن بــا موســیقی روزجامعــه چــه بازتابی
خواهد داشت.

«تئاتر سگک» بهکارگردانی رضا بهرامی قرار است در هفدهمین
دوره تئاتــر مقاومــت بهصورت آنالین اجراشــود .کارگــردان این
نمایــش در گفتوگــو با «ایــران» درباره دلیل انتخــاب این قصه
بــرای اجــرا میگویــد« :ســگک» قصــهای بــود کــه برای مــن بار
دراماتیک باال و وجهی کاریزماتیک را در خود داشت و شخصیتی
مثل شــاهرخ ضرغام برای من حکم قهرمانی را داشــت که
اتفاقــاً ایــن روزهــا کمتــر در جامعه میبینیم یــا اصالً
نمیبینیم و مردم از این قهرمانها شناختی آنطور
که باید و شاید ندارند .این مسأله بسیار مهمی است
که جامعه امروزی ما بشــدت نیاز به این قهرمانها
دارد و هرچــه بیشــتر پیــش میرویــم متأســفانه
میبینیم که جامعه کمترین ارتباط و شناختی
بــا ایــن چهرههــا دارد ».او دربــاره
شخصیت شهید شــاهرخ ضرغام
و آنچــه بهرامــی را بــه ســمت
روایت قصه زندگی و شــهادت او
جذب کرده نیز میگوید« :کســی
کــه او را «حــر انقــاب اســامی»

میداننــد یــک آدم مذهبــی و از اول قهرمــان و ...نبــوده بلکــه
اتفاقــی در زندگیاش رخ میدهد کــه در یک نقطه ،به لحظهای
دراماتیک و سرنوشتســاز پیوند میخورد و میشود شهیدی که
ش از انقالب
ما امروز او را میشناسیم .در واقع شاهرخ ضرغام پی 
بــه جاهل مآبــی و الواتی معروف بود اما خوی پهلوانی داشــته و
کشــتیگیر نیز بوده اســت .او در اوایل انقالب و بعد از آشــنایی با
امــام خمینــی(ره) به ایشــان ارادت ویژهای پیدا کــرده و در رکاب
امــام(ره) قرار میگیرد و حتی به این دلیل لقب «حر انقالب» را
به او میدهند .ضرغام با شــروع جنــگ به جبهه میرود و
در نهایت در عملیات پاکسازی جاده آبادان-ماهشهر
گلوله تیربار تانک به ســینهاش میخورد و بعثیها سر
وی را از تنــش جــدا میکنند .من بــاز هم تأکید میکنم
کــه اینها آدمهای کوچکی نبودهانــد و جامعه امروز نیاز
وافــری بــه قهرمانهایی دارد که بیشاز پیــش از درون
تهــی نشــود ».کارگردان ســگک دربــاره طراحی
صحنه این نمایش و اســتفاد ه از نشانههای
شــهادت و قهرمانــی نیــز میگویــد« :از
همان روز اول در ذهن من پارچههایی
سفید موج میزد که این پارچهها
در خانــه مادر شــاهرخ ضرغام

اول نقش ملحفههایی آویخته را ایفا میکنند و بعد به نمادی از
جناره شهدا بدل میشوند و در نهایت نمادی میشوند از مقبره
شــهدا .امــروز اگر نام و ذکر کســانی مثل شــاهرخ ضرغام بیش و
پیش از هرگونه شــعارزدگی در جامعه بود ،مشــکالت ما و نســل
امروز بسیاربســیار کمتر میشــد .جامعه مــا جامعه بیقهرمانی
شــده اســت که روزبهروز پوشــالیتر میشــود .مدیران و مسئوالن
ما بایست این افراد را به جامعه بشناسانند تا جامعه بداند ما با
این افراد انقالب کردیم و اینها آدمهای کمی نبودهاند .شــهیدان
باکــری و باقــری آدمهای کمی نبودند یا همتهــا؛ اما جامعه ما
واقعــاً اینها را درســت نشــناخت و اگر درســت میشــناختند این
قهرمانهای واقعی را ،مســلماً جامعه سرش باال بود ».او درباره
نقش و رسالت هنر بخصوص نمایش در این زمینه نیز میگوید:
اتفاقاً رســالت هنر همین اســت که الگویــی را به جامعه معرفی
کنــد تا ایــن الگو از صدر تا ذیــل جامعه را دربر بگیرد و راه شــفا و
نجاتی برای آن باشــد .ما طوالنیترین جنگ تاریخ را داشــتهایم
و هشــت سال این آدمهای عجیب هر کدام قهرمانی بودهاند که
بیهیچ چشمداشــتی بزرگترین کارهــا را انجــام دادهاند بدون
اینکه منتسب به جناح و جریان سیاسی خاصی باشند .بلکه یک
لحظه تصمیم گرفتند که بروند و جانشان را برای باورشان بدهند.
یکیش همین شهید شاهرخ ضرغام».

بــر اهمیت این عنصــر افزودهتر میشــود؛ از یک طرف گســترش تکنولوژیهای
ارتباطــی به هر میزان که افزایش پیدا میکند ضریب نفوذ و تأثیرگذاری فرهنگ
را در ارتباطــات بینالملــل باالتــر میبرد و از آنجایی کــه تکنولوژیهای ارتباطی
لحظه به لحظه و آن به آن در حال توسعه هستند ،بنابراین چشمانداز سالهای
آینــده روابط بینالملل حتمــاً این خواهد بود که عنصر فرهنــگ پر اهمیتتر از
آنچه امروز هست خواهد شد ».او گفت« :همچنین هر چه زمان میگذرد اهمیت
قــدرت نرم افزایش پیــدا میکند؛ اینکه اگر در روابــط بینالملل بر مبنای قدرت
کشورها ،ارتباطات تعریف و پایداری پیدا میکند ،امروز بیش از گذشته این نکته
معنادار شــده است که بیش از قدرت سخت ،قدرت نرم است که قدرت و اقتدار
میسازد و همه میدانیم که عنصر فرهنگ عنصر کانونی و مرکزی در قدرت نرم
بوده و هست و هر کشوری که میخواهد قدرتی به وجود آورد یا قدرتی را حفاظت
کنــد ،حتمــاً به عنصر فرهنگ برای این تأســیس و پایداری نیازمند اســت ».وزیر
فرهنگ گفت« :طبعاً مسأله روابط بینالملل ایران در سطوح مختلف باید مورد
توجه و بازخوانی مجدد قرار بگیرد و در این توجه و بازخوانی مجدد حتماً مسأله
پژوهش و نقش مطالعات نظری و میدانی و تطبیقی اهمیت زیادی دارد؛ حوزه
روابط بینالملل ایران در چند سطح تعریف میشود که در همه این سطوح باید
نگاهی مجدد به عنصر فرهنگ کرد ».عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود:
«سطح اول روابط بینالمللی جهانی ایران ،سطح دوم روابط بینالملل ایران با
جهان اسالم ،سطح سوم روابط بینالمللی ایران با منطقه و سطح چهارم روابط
بینالمللی ایران با کشورهای همسایه است؛ در هر چهار سطح عنصر فرهنگ را
بــ ه عنوان یک عنصر دخیل ،مؤثر و متغیر اساســی باید مورد بازبینیهای جدید
قرار داد ».عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد« :به اعتبار ایرانیت و
تمــدن ایرانی و هم به اعتبار ســابقه تمــدن کهن تاریخی از دوره باســتان و توالی
این مســیر تاکنون ویژگیهای خاص تمــدن و فرهنگ ایرانی نکات قابل توجهی
را بــرای عرضــه در فضای جهــان داشــته و دارد ».صالحی تأکید کــرد« :بنابراین
عنصر فرهنگی را در فضای به همریزی و فروپاشی یکجانبهگرایی بیش از گذشته
میتوان به استخدام و در خدمت آورد».

