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ــل ــور بیــن المل ــر امـ دفت

غناي فرهنگ ايراني – اسالمي و ضرورت تبادل فرهنگي هرچه 
بيش�تر با محافل بين المللي و هنرمندان رش�ته تئاتر در سراسر 
جهان، زمينه هاي پيوند هرچه بيشتر را از سوي اداره كل هنرهاي 

نمايشي با تئاتر جهان برقرار ساخته است.
دفتر امور بين الملل كه از جمله دفاتر زيرمجموعه انجمن هنرهاي 
نمايش�ي اس�ت و اهداف اداره كل هنرهاي نمايش�ي را پيگيري 
مي كند در راس�تاي تحقق چنين اهدافي ب�ا جديت، فعاليت هاي 
چشمگيري را براي انتقال تجارب جهاني به ايران، تبادل فرهنگي 

و حضور و معرفي ارزشمند تئاتر ايران مدنظر داشته است.
مديريت اين دفتر تيرماه سال 83 به محمد اطبايي واگذار شده 

است.
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اهداف:
1 - ايجاد رابطه و تعامل با رايزني هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

به منظور تبادالت فرهنگي و هنري در سطح بين الملل
2 - ايجاد پيوند ميان تئاتر آكادميك جهان و محافل دانش��گاهي ايران 
به منظور ارتقاي تئاتر دانش��جويي و نوآورانه از طريق اعزام گروه هاي تئاتر 

تجربي ايراني به مراكز آكادميك
3 - ايجاد زمينه الزم جهت ارتباط بين گروه هاي حرفه اي تئاتر ايران و 

مراكز و محافل تئاتر خارجي
4 - برقراري ارتباط تازه و نوين با ملت هاي اسالمي، با توجه به مشتركات 
ديني و دعوت از گروه هاي نمايش��ي آنان با اولويت ويژه در جش��نواره هاي 

ايراني
5 - تالش جهت افزايش حضور بين المللي گروه هاي نمايش ايران

6 - انجام توليدات مشترك در سطح بين الملل
7 - ارتباط با سازمان هاي بين الملل

8 - همكاري با بخش بين الملل جشنواره هاي داخلي
9 - شناس��ايي گروه هاي نمايش��ي خارج��ي جهت اج��راي عمومي يا 

جشنواره اي در ايران
10 - طراحي و به س��رانجام رساندن فعاليت هايي كه جنبه آموزش هنر 

نمايش دارند )در سطح بين الملل(.
شرح وظايف:

1 - ارتباط مس��تمر و فعال با جش��نواره هاي بين المللي و معتبر جهان 
و درخواس��ت حضور آثار برگزيده جهت بررسي و حضور در جشنواره هاي 

بين المللي ايران

2 - تهيه فرم و ارس��ال دعوت نامه به منظور حضور گروه هاي نمايش��ي 
معتبر جهان در ايران

3 - شناسايي و دعوت از كارگردان ها، مديران و صاحب نظران هنرهاي 
 نمايش��ي جهان ب��ه منظور س��خنراني و برق��راري كارگاه هاي آموزش��ي 
)work shop( جه��ت ارائه آخرين دس��تاوردهاي تئ��وري و علمي براي 

استفاده هرچه بيشتر هنرمندان تئاتر ايران
4 - ارتباط با سازمان هاي بين المللي ITI )موسسه جهاني تئاتر(، يونيما 
)اتحاديه بين المللي نمايش��گران عروسكي(، اس��يتيج )سازمان بين المللي 

تئاتر  كودكان و نوجوانان ايران ( و كانون بين المللي منتقدان تئاتر
5 - اعزام كارشناس��ان تئاتر ايران براي بازبيني جش��نواره هاي خارجي، 

سخنراني و شركت در كارگاه هاي آموزشي
6 - ايج��اد ش��رايط الزم جهت ارتباط گيري مس��تقيم گروه ها با مجامع 

بين المللي براي حضور در جشنواره ها و مجامع بين المللي
7 - فراهم كردن ش��رايط الزم جهت اج��راي نمايش گروه هاي برگزيده 

ايراني در خارج از كشور
8 - اطالع رس��اني درباره جش��نواره ها و كارگاه هاي بين المللي تئاتر در 

جهان با هدف برقراري ارتباط مستقيم با هنرمندان و عالقمندان تئاتر
9 - اطالع رس��اني از فراخوان جشنواره هاي خارجي جهت اجرا يا حضور 

در همايش هاي بين المللي
10 - خريد كتاب هاي خارجي در حوزه تئاتر بين الملل

11 - رسيدگي به امور اشتراك نشريات تخصصي
12 - فعاليت در بخش ترجمه كتاب هاي خارجي در حوزه تئاتر

 اعضا:
مدير

رئيس دفتر
كارشناس

نيروي اجرايي

مشكالت:
 - نداشتن اساسنامه

 - نداشتن آيين نامه اجرايي
 - عدم همكاري برخي از رايزنان فرهنگي ايران در س��اير كشورها و در 
بخش اطالع رس��اني فراخوان ها و حمايت از گروه هاي نمايش��ي ايراني در 

خارج ازكشور
 - ناتوان��ي در حمايت از اجراي عموم��ي گروه هاي خارجي در ايران،  به 
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دليل كمبود بودجه و محدود بودن ظرفيت هاي نمايشي در تهران
 - محدودي��ت در اعزام هي��أت انتخاب به جش��نواره هاي خارجي براي 
دعوت از گروه هاي نمايش��ي براي حضور در جشنواره هاي داخلي )اين امر 

به دليل هزينه بااليي كه در بر دارد؛ كمتر مورد توجه است.(
 - نتيج��ه بخ��ش نبودن ش��يوه بازبيني نمايش ه��اي خارجي از طريق 
نس��خه هاي ويدئويي به دليل اينكه فيلم ارسالي معموال در سطح حرفه اي 

توليد نشده است.
 - عملي نش��دن طرح هاي س��االنه اي كه ب��راي برگ��زاري همايش ها، 

نشست ها و كارگاه هاي آموزشي برنامه ريزي مي شود.
)اين كاستي به دنبال فراهم نشدن بودجه الزم، محدوديت ظرفيت هاي 
آموزشي و كمبود نيروي اجرايي و حجم باالي كار در دفتر امور بين الملل 

ايجاد مي شود.(
 - اهمال در خريد كتاب هاي خارجي و اشتراك نشريات تخصصي تئاتر

 - عدم تعامل مداوم و هدفمند اداره كل هنرهاي نمايش��ي و همچنين 
بدن��ه حرفه اي تئاتر كش��ور با س��ازمان هايي چون ITI )موسس��ه جهاني 
تئاتر(، يونيما )اتحاديه بين المللي نمايش��گران عروسكي( اسيتيج )سازمان 

بين المللي تئاتر كودكان و نوجوانان ايران( و منتقدان تئاتر بين المللي
)اين ضعف معموالً ناش��ي از مش��كالت نرم افزاري و عدم تس��لط كامل 

هنرمندان و مديران تئاتري به زبان انگليسي است.(
 - كمب��ود نيروه��اي متخص��ص و افزاي��ش فش��ار كار در اي��ام برپايي 

جشنواره هاي داخلي و خارجي
)با توجه به تعطيلي روزهاي آخر هفته و تعطيلي فعاليت هاي تئاتر، اين 
مش��كل حوزه بين الملل در روزهاي ش��نبه و يكش��نبه نمود بيشتري پيدا 

مي كند.(
 - مجهز نبودن واحد امور بين الملل به سيستم شبكه پرسرعت اينترنت 
)رفع اين مش��كل كه سال هاست جزو برنامه هاي كالن وزارتخانه محسوب 

مي شود، همچنان الينحل باقي مانده است.(

راهكارها:
 - تدوين اساسنامه و آيين نامه اجرايي

 - تعامل بيش��تر مديريت اداره كل هنرهاي نمايشي با رايزنان فرهنگي 
كش��ور، جهت گس��ترش همكاري ها و حمايت از گروه هاي تئاتر ايراني در 

خارج از كشور
 - تخصي��ص بودجه و انجام برنامه ريزي هدفمند و بلندمدت در حمايت 

از اجراي عمومي گروه هاي خارجي در ايران 
 - اعزام اعضاي هيأت انتخاب به رويدادها و جشنواره هاي خارجي براي 

انتخاب و دعوت از نمايش هاي مناسب اجرا در جشنواره هاي داخلي
 - برگزاري همايش ها، نشس��ت ها و كارگاه هاي آموزش��ي به پش��توانه 
تخصي��ص بودجه و امكانات مورد نياز، برنامه ريزي هدفمند و بلندمدت در 
بخش نيروهاي اجرايي و هماهنگ كننده و افزايش ظرفيت هاي آموزشي

 - بسترس��ازي براي افزايش ارتباط متقابل مديران و هنرمندان ايراني و 
خارجي در بخش فعاليت سازمان هاي جهاني تئاتر

 - برنامه ري��زي، تخصي��ص امكانات و بودجه الزم ب��راي انجام توليدات 
مشترك 

 - ايجاد امكان و فرصت حمايت مالي از گروه هاي نمايشي از سوي دفتر 
امور بين الملل

 - ارتق��اي جاي��گاه س��ازماني اداره كل هنرهاي نمايش��ي براي تطبيق 
واحدهاي فعال با نيازهاي واقعي تئاتر ايران؛ از جمله واحد امور بين الملل

 - جذب نيروهاي متخصص و كارشناس در حوزه تئاتر بين الملل
 - تجهيز واحد امور بين الملل به سيستم شبكه پرسرعت اينترنت

طرح هاي اجرا نشده:
 - انتشار كتاب سال تئاتر ايران به زبان انگليسي

تدوين و انتش��ار كتاب س��ال تئاتر ايران كه با هدف درج ظرفيت تئاتر 
كش��ور در بخش هاي آموزش، توليد و اجرا طرح ريزي ش��ده بود، به دليل 
حجم باالي مس��ئوليت واحد امور بين الملل، كمبود نيروي انس��اني و عدم 

تخصيص بودجه الزم هيچ گاه فرصت عملياتي شدن پيدا نكرد.
 - دع��وت از گروه ه��اي خارج��ي ب��راي اج��راي نماي��ش در تهران و 
شهرستان ها با تعريف زماني هر سه ماه يك بار)اين طرح نيز با وجود تالش 
و برنامه ريزي هاي انجام ش��ده به دليل مشكالت مالي و محدوديت ظرفيت 

نمايش هيچ گاه طبق برنامه ريزي اوليه صورت نپذيرفت(.

تحوالت:
 - تشكيل و ادامه كار شوراي اعزام در معاونت امور هنري وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي )سال 86(
 - انتخاب آثار بخش بين الملل جشنواره تئاتر فجر از طريق اعزام هياتي 

جهت بازبيني و دعوت از آثار جشنواره هاي بين المللي )سال 86(
 - در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، سياست ايجاد امكان ارتباط 
مستقيم و مس��تقل گروه هاي نمايشي با جشنواره ها و مجامع بين الملل از 
طريق ايجاد دسترس��ي مهيا ش��د. اين اقدام نتايج چشمگير بسياري را در 

پي داشت.
افزايش اش��تياق گروه هاي نمايشي براي ورود به حوزه ارتباط بين الملل، 
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اس��تقالل مالي گروه هاي نمايش��ي، كاهش حواش��ي حض��ور بين المللي 
گروه هاي نمايشي، افزايش امكان حضور بين المللي آثار ايراني در پي رايزني 
و پيگيري ه��اي بخش خصوصي از جمله نتايج كلي به دس��ت آمده از اين 

اقدام ها است. 
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