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مصاحبه سفیر ج.ا.ایران در رم به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی
" پیئِرو اسپینوچّی" ()Piero Spinucci
خبرنگار ایتالیایی؛ به مناسبت نخستین سالگرد
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی ،مصاحبه ای با
حمید بیات سفیر ج.ا.ایران در رم انجام داده؛ که
در تاریخ  30دسامبر  2020م 10(.دی ماه
 )1399با عنوان " سفیر ایران :بدون تحریم ها
ایتالیا احتماال به جایگاه نخستین شریک ایران در اتحادیه اروپا باز می گردد"؛ در تارنمای رسمی خبرگزاری
( )AdnKronosایتالیا انتشار یافته است .سفیر ج.ا.ایران در این مصاحبه ،به سؤاالت در خصوص ترور شهیدان
سپهبد قاسم سلیمانی و دکتر محسن فخری زاده؛ افزایش تنش بین ج.ا.ایران و ایاالت متحده آمریکا در آستانه
نخستین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی؛ بازگشت به برجام؛ تعلیق حکم اعدام دکتر احمدرضا جاللی؛ و
زمان آغاز واکسیناسیون کوید  19در ایران پاسخ داده

است(رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در ایتالیا).

برگزاری وبینار "سپهبد سلیمانی و دفاع از جمعیت اسالمی و مسیحی"
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 رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران
در ایتالیا ،با مشارکت مرکز مطالعات بین
المللی خانه دانایی شهررم ،انجمن منجیان
منتَظَر ،و انتشارات عرفان ،شنبه  13دی
ماه  ،1399وبینار"سپهبد سلیمانی و دفاع
از جمعیت های اسالمی و مسیحی" را ،به
مناسبت نخستین سالگرد ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی ،با حضورآقایان محمدرضا
سوقندی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ج.ا.ایران؛ "دانییِلِه پِرّا" ( )Daniele Perraروزنامه
نگار و تحلیلگرمسایل جغرافیای سیاسی؛ و "پائولو بورگونیونه" ( )Paolo Borgognoneبرگزار
نمود .مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ج.ا.ایران در این وبینار ،ابعاد شخصیت و مکتب شهید
سلیمانی را تشریح نمود؛ "پِرا" نقش مؤثر سپهبد شهید سلیمانی در توقف منازعات مذهبی منطقه
را تبیین کرد؛ و " بورگونیونه" چشم انداز تحریف رسانه ای و سانسور در غرب ،در خصوص
شخصیت و فعالیت های سپهبد شهید قاسم سلیمانی را ترسیم نمود .قرائت پیام نماینده ارامنه در
مجلس شورای اسالمی در خصوص نقش مؤثر سپهبد شهید قاسم سلیمانی در مقابله با کشتار
مسیحیان و دیکر اقلیت های مذهبی در جبهه مقاومت؛ نمایش نوا – نمایی در خصوص سپهبد
شهید قاسم سلیمانی؛ و پرسش و پاسخ ،دیگر بخش های این وبینار بود

(رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در

ایتالیا).

بازتاب خبری گسترده نخستین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی در رسانه های ایتالیا
 اخبار نخستین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی در رسانه های ایتالیا بازتاب گسترده ای داشت.
گزارش های خبرگزاری ( )Agiبا عنوان " تهران از فرمان ترامپ هراس دارد :پاسخ دشمن را می دهیم"( 13

دی ماه )1399؛ روزنامه پرشمارگان ( la
 )Repubblicaبا عنوان "تهدید بایدن توسط
تهران :اورانیوم تا سقف  20درصد غنی شده
است"( 13دی ماه )1399؛ روزنامه پرشمارگان
( )Il Giornaleبا عنوان "ایران تهدید به گرفتن
انتقام ژنرال سلیمانی می کند .ترامپ آماده جنگ
است .ایران می خواهد به اهداف آمریکا حمله کند 13(" ...دی ماه )1399؛ بخش خبر سیمای سراسری ایتالیا با
عنوان "یک سال قبل قتل سلیمانی .هزاران نفر در بغداد به میدان آمدند .افزایش ناگهانی تنش میان ایران و
آمریکا"( 14دی ماه )1399؛ خبرگزاری ( )Ansaبا عنوان"عراق :اعتراض ضدآمریکایی به مناسبت سالگرد قتل
سلیمانی .هزاران نفر یادمان او را در فرودگاه پایتخت برگزار می کنند"( 14دی ماه )1399؛ خبرگزاری
( )Infopalبا عنوان "وزیر امور خارجه ایران :اسراییل در حال برنامه ریزی حمله به نیروهای آمریکایی برای به
جنگ کشاندن آن ها با ایران است"؛ نمونه هایی از این بازتاب رسانه ای است .مراسم یادمان شهید سپهبد قاسم
سلیمانی در شهر بغداد؛ جایگاه مردمی و فرامرزی؛ و نقش راهبردی شهید سپهبد قاسم سلیمانی در خاورمیانه؛
سخنان مقامات ارشد ج.ا.ایران به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی؛ افزایش تنش میان
ج.ا.ایران و ایاالت متحده آمریکا؛ رژیم صهیونیستی؛ و کشورهای عربی حاشیه خلیح فارس؛ و غنی سازی
اورانیوم توسط ج.ا.ایران ،محتوای اصلی این گزارش ها را تشکیل می دهد(رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در ایتالیا).
حضور رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در وبینار "توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در کشور ایتالیا"
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 در جریان مجموعه وبینارهای "توسعه
فضاهای فرهنگی در جهان امروز"؛ که با
مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و
موسسه توسعه فضاهای فرهنگی برگزار می
گردد؛ روز چهارشنبه سوم دی ماه  ،1399وبینار
"توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در کشور
ایتالیا" برگزار گردید؛ که در جریان آن ،محمدتقی امینی؛ رایزن فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در ایتالیا ،مقاله "
توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در کشور ایتالیا .بررسی موردی طرح های از مشهد تا ماترا و فرهنگ برای
همه ،فرهنگ همه" را ارایه نمود .در این جستار ،دو بررسی موردی ،در خصوص دو طرح "از مشهد تا ماترا"؛ و
"فرهنگ برای همه ،فرهنگ همه" انجام یافته؛ که رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در جریان مجموعه برنامه های
فرهنگی انتخاب شهر "ماترا" به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال  2019م .در طرح نخست مشارکت داشته؛
و طرح دوم بی مشارکت رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا ،در جریان مجموعه برنامه های فرهنگی انتخاب شهر
"پارما" به عنوان پایتخت فرهنگی ایتالیا در سال  2020 -2021م .ارایه و اجراء گردیده است .در بخشی از این
جستار آمده است" :معرفی پایتخت های فرهنگی؛ روزهای بزرگداشت تقویمی؛ و دیگر رخدادهای شهری؛ و بهره
گیری از ظرفیت تبلیغات؛ حمایت ها؛ و هم افزایی ها در جریان آن؛ فراسوی کلیشه ها ،در الگوهای پیشرو،
فرصتی برای معرفی فضاهای فرهنگی شهری؛ به اشتراک گذاری تحقیقات و هم اندیشی در این خصوص؛ و ارایه
طرح های توسعه ،و عملیاتی سازی آن ها است"(رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در ایتالیا).

درگذشت "آنا ونزان"(اسالم شناس؛ ایران شناس؛ و مترجم ایتالیایی)
 خانم پروفسور "آنا وَنزان  1955 – 2020( "Anna Vanzanم).؛ ایران شناس؛ اسالم شناس؛ و
مترجم ایتالیایی ،شامگاه  3دی ماه  23( 1399دسامبر  2020م ).دار فانی را وداع گفت .وی سال  1978م .در
رشته زبانها و ادبیات شرقی دانشگاه "کا فوسکاری" ( )CàFoscariونیز فارغ التحصیل گردید؛ و پس از
تکمیل مطالعات خود در رشته هنر اسالمی دانشگاه بینالمللی هنر ونیز( 1980م).؛ سال  1987م .در رشته

آموزش زبان با فناوری های نوین ،فارغ التحصیل
شد؛ و در نهایت ،سال  1990م .مدرک دکترای
زبان و ادبیات فارسی خود را از دانشکده مطالعات
خاور نزدیک دانشگاه نیویورک دریافت نمود .او
مدرس دانشگاههای مختلف ،از جمله میالن بود؛ و
عالوه بر همکاری با مراکز بینالمللی تحقیقات
شرق شناسی؛ اسالم شناسی؛ و ایران شناسی؛ و نشریات تخصصی این حوزه؛ شخصا مجله ( Afriche e
 )Orientiرا بنیاد نهاد .پروفسور "ونزان" در قالب حدود 200کتاب و مقاله ،ترجمهها و تألیفات و  ...خود را
منتشر نمود؛ در قریب به  100همایش ملی و بینالمللی مشارکت داشت؛ و نمایشگاههای فرهنگی – هنری یا
رخدادهای متعددی در حوزه نقد و نمایش تولیدات سینمایی کشورهای اسالمی را برنامهریزی و اجراء کرد.
وزارت میراث و فعالیتهای فرهنگی و گردشگری ایتالیا در سال  2016م.؛ به پاس خدمات پرفسور "ونزان"در
ارتقاء سطح کمی و کیفی ترجمه های فارسی – ایتالیایی؛ و معرفی دنیای ایرانی – اسالمی ,و ادبیات فارسی به
مخاطبین ایتالیایی ،جایزه ملی این وزارت خانه در بخش ترجمه های فارسی – ایتالیایی را ،به این ایران شناس؛
اسالم شناس؛ و مترجم شهیر اعطاء

نمود(رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در ایتالیا).

حضور نماینده سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم "کاپری" ایتالیا


فیلم کوتاه "خواب ماندگان"ساخته فرزانه

قائمی ،به جشنواره بین المللی فیلم "کاپری" ایتالیا
راه یافت .این جشنواره  26دسامبر  2020لغابت 2
ژانویه  2021م 6 – 13(.دی ماه  )1399در فضای
مجازی ،با میزبانی نمادین جزیره "کاپری" ایتالیا
برگزار گردید .فیلم کوتاه "خواب ماندگان"ساخته
فرزانه قائمی ،با نام بینالمللی ( (Dream Haulersو نقش آفرینی رامتین کرامتی دیبا ،رامونا خانقایی،
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شکوفه جعفری ،مسعود بقایی و مجتبی مطلبی؛ از محصوالت انجمن سینمای جوانان همدان است؛ و داستان
کارگر جوانی را روایت می کند؛ که همسرش ناپدید شده؛ و سفری را برای یافتنش آغاز نموده

است(تارنمای

گردشگری کاپری).

اهداء دو جایزه جشنواره مستقل فیلم های کوتاه کاتانیا ایتالیا به نماینده سینمای ایران


ششمین دوره جشنواره مستقل فیلم های

کوتاه کاتانیا ایتالیا ()Via dei corti

31

دسامبر  2020م 11( .دی ماه  )1399به صورت
مجازی با میزبانی نمادین کاتانیای ایتالیا برگزار
گردید؛ و آثار برگزیده در بخش رقابت بین الملل؛
پویا نمایی کوتاه؛ مستند کوتاه؛ و ...را معرفی نمود.
فیلم کوتاه" بهتر از نیل آرمسترانگ" ساخته علیرضا قاسمی ،نماینده سینمای ایران در بخش رقابت بین الملل
این جشنواره بود؛ که در نهایت ،جایزه بهترین تصویربرداری و کارگردانی را از آن خود ساخت .این فیلم داستان
چهار کودک را روایت می کند؛ که قصد دارند؛ پس از سفر به ماه؛ و شکست دادن یک مار خطرناک؛ سرزمین
سرخ را کشف کنند(تارنمای رسمی جشنواره مستقل فیلم های کوتاه کاتانیا ایتالیا).

