
دیدار هیأت اندونزیایی با اعضاي هیأت علمی و ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
  فرهنگی

  
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  المللی پژوهشگاههاي علمی بیننامه همکاري میان دفتر همکاريبر اساس تفاهم

هیأتی از مؤسسه توسعه و  1398تیر  4در روز  ،با دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه کشورمان
تحلیل سیاست وابسته به وزارت امور خارجه دولت اندونزي به پژوهشگاه دعوت شدند. این دیدار با هماهنگی 

این هیأت شامل دو تن از  ریزي شده بود.سفارت اندونزي در تهران و بر اساس برنامه تحقیقاتی این مؤسسه برنامه
اب آقاي نلسون سیمورانگیر، معاون و آقاي پاراکوسو ویکاکسونو، رئیس بخش غرب آسیا و اعضاي مؤسسه: جن

  شمال آفریقا به همراه دو تن از اعضاي سفارت اندونزي بود.

آمدگویی به مهمانان، المللی، ضمن خوشهاي علمی بیندر ابتداي جلسه، خانم دکتر حسینی، مدیر دفتر همکاري
  اي هیأت علمی حاضر پرداخت. سپس حاضران بحث و تبادل نظر را آغاز کردند. به معرفی پژوهشگاه و اعض

آمدگویی به مهمانان، ابراز جناب آقاي دکتر قبادي، رییس محترم پژوهشگاه نیز با حضور در جلسه، ضمن خوش
د: ایران موقعیت امیدواري کرد که روابط ایران و اندونزي تقویت شود و روز به روز افزایش یابد. وي در ادامه افزو

کشور همسایگی دارد  و به طرقی هم به  15ژئوپولیتیک بسیار مهمی دارد و از نادر کشورهاي جهان است که با 
هاي پیشین بر آسیا و اروپا و به نوعی آفریقا متصل است. ایران، به عنوان یک کشور مهم از نظر  تاریخی، از هزاره

ایم و همیشه نگاه مثبتی به دیگر چ وقت در تاریخ آغازگر جنگ نبودهوگو استوار بوده است و ما هیپایه گفت
ایم. ایران از معدود کشورهایی بود که بعد از پذیرفتن دین اسالم، هم زبان و هم فرهنگ خود را ها داشتهملت



چابهار خواهی تمدن ایرانی است. دکتر قبادي همچنین در مورد منطقه آزاد حفظ کرد و این به دلیل روح حقیقت
جمعیت مسلمان کشور اندونزي  تو فعالیت کشور هندي در این منطقه، ابراز امیدواري کرد که با توجه به اکثری

  ما بتوانیم روابط اقتصادي و فرهنگی بیشتري با این کشور داشته باشیم.

علوم انسانی تشکر و ابراز ویژه پژوهشگاه آقاي سیمورانگیر نیز از جناب دکتر قبادي و پذیرایی گرم ایرانیان و به
خرسندي کرد و بر لزوم تقویت روابط دو کشور تأکید نمود و آرزو کرد که در آینده نزدیک بین ایران و اندونزي 

  ها شکل بگیرد. ها و دانشگاهارتباطات بیشتري در سطح فرهنگی میان پژوهشگاه

  

 


