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حضور کمرنگ معلوالن
در جشنواره های هنری
مجید سرائی
خبرنگار

توگو ،ارزیابی
ëëشاید بد نباشـــد در ابتدای گف 
شـــما را دربـــاره میـــزان فعالیتهـــای هنری
نابینایان نســـبت به دیگـــر گروههای معلوالن
بدانیم.
سالهاستکهمعاونتتوانبخشیسازمان
بهزیستی به امر حمایت از فعالیتهای هنری
معلوالن توجه ویژهای داشـــته و مخصوصاً در
دو ســـال اخیر ،شاهد رشـــد گروههای مختلف
معلوالن اعم از نابینایان ،معلوالن جسمی-
حرکتی ،ناشنوایان ،کم توانان ذهنی ،معلوالن
اعصـــاب و روان و حتـــی ســـالمندان در زمینه
فعالیتهای هنری بودهایم .اگر بنا را بر ارزیابی
منصفانـــه بگذاریم و بر ایـــن نکته تأکید کنیم
که کدام گروه نســـبت به دیگـــر گروهها در چه
ســـطحی قرار دارد یا اختصاصاً فعالیتهای
نابینایـــان را در نظـــر بگیریـــم ،در حـــوزه تئاتر
گروههـــای نمایشـــی نابینایـــان کمتـــر از دیگر
معلوالن مثـــل گروههای جســـمی -حرکتی،
اختالالت ذهنی و بیمـــاران اعصاب و روان در
صحنه حضور دارند .البته دو ســـال پیش و در
چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر معلوالن،
گروههای کودک ونوجوان نابینا شرکت کردند
کـــه به نظر مـــن اتفاق مثبت و قابـــل اعتنایی
است ،ولی در حوزه موسیقی اوضاع برعکس
اســـت؛ یعنی گروههـــای بیشـــتری از نابینایان
را میبینیـــم که فعالیت میکننـــد؛ تا آنجا که
درخواســـتهای زیادی از سوی نابینایان برای
برگزاریجشنوارهموسیقیمعلوالن داشتیم.
ëëظاهراً قرار بود امســـال جشـــنواره موسیقی
معلوالنبعداز۱۰سالبرگزارشود،اماایناتفاق
نیفتاد.
امسال قرار بود شـــش جشنواره منطقهای
تئاتر ،دو جشـــنواره منطقهای موسیقی و یک
جشنواره کشوری نمایشهای رادیویی داشته
باشیم .جشنوارههای منطقهای موسیقی قرار
بود در دو منطقه کاســـپین به میزبانی اســـتان
گلســـتان و خلیج فارس به میزبانی هرمزگان
برگـــزار شـــوند که نابینایـــان در این جشـــنواره
میتوانستند حضور پر رنگی داشته باشند.
جشنواره نمایشهای رادیویی هم که اساساً
در تخصص نابینایان اســـت ،اما متأسفانه به
علت مشکالتی که در تأمین اعتبار داریم ،فعالً
برگزاری تمام این جشنوارهها به تعویق افتاد.
ما منتظر برطرف شدن این مشکل هستیم که

به امید خدا بتوانیم حداقل جشنواره موسیقی
این دو منطقه را برگزار کنیم.
 ëëبه حضور کمرنگ نابینایـــان در عرصه تئاتر
معلوالن اشـــاره کردیـــد .به نظر خود شـــما که
سالها در زمینه فعالیتهای هنری در سازمان
بهزیســـتی فعالیت میکنید ،چرا ایـــن گروه از
معلوالندرعرصهجذابیمثلتئاترکمترازدیگر
گروههایمعلولیتیشرکتمیکنند؟
یکـــی از مهمتریـــن علـــل ایـــن کمرنگـــی
برمی گـــردد به این موضوع کـــه معموالً خود
معلـــوالن نمایشهـــا را کارگردانـــی میکنند.
البتـــه این بـــه معنی بـــی میلـــی نابینایان به
هنرهای نمایشی نیست .اتفاقاً ما نمونههایی
از دوســـتان نابینـــا در چنـــد اســـتان داریم که
رشـــته تحصیلی کارگردانی یا بازیگری سینما
یا ادبیات نمایشـــی را انتخاب و در آن رشتهها
تحصیل کردند ،اما تعداد این افراد انگشـــت
شمار اســـت .پس ،معموالً گروههای نمایشی
معلوالن توسط افراد بینا کارگردانی میشود.
بیشـــتر این افراد هم عالقهمند به اســـتفاده از
معلوالن ذهنی یا جســـمی-حرکتی هســـتند؛
یعنی ترجیح میدهند با این نوع از معلوالن
گروه نمایشی تشکیل دهند .شاید یکی از دالیل
این بی میلـــی کارگردانهای بینا به اســـتفاده
از نابینایان ،احســـاس وجود پارهای مشکالت
مثـــل میزانســـنها و هماهنگـــی نابینایـــان با
میزانســـنهای مختلف اســـت .با ایـــن حال،
نمونههایی داریم که موفق به اجرای عمومی
شدند .مثالً همین نمایش «شاباش خان» که
آقای عربی کارگردانی کرد و مهر ماه امسال در
خانه نمایش به روی صحنه رفت ،توسط یک
گروه نمایشی نابینایان اجرا شد یا آقای شاهد
پیوند که یکی از همکالســـیهای قدیمی خود
من اســـت ،ســـالها با نابینایان گروه «صدای
بـــاران» را تشـــکیل داد و اجراهای مختلفی به
روی صحنه برد.
ëëبرایازبینبردنچنیننگاهیچهبایدکرد؟
من اصالً منکر سختی کار یک گروه نمایشی
نابینایـــان از صفر تا صد نیســـتم .یعنی اگر بنا
باشد هم کارگردان و هم بازیگران از نابینایان
باشـــند ،قطعاً در مواردی مثل چارچوبهای
صحنه دچار مشکل میشوند .البته این قاعده
درباره نمایشهـــای رادیویی صدق نمیکند.
بهنظر من نابینایان توانایـــی قابل توجهی در

آنچه در عالم حقوق منسوخ است

بیست و دوم مهرماه در صفحه توانش
به مناسبت روز جهانی عصای سفید مدیر
کل اســـناد و ســـردفترهای ســـازمان ثبـــت
اسناد و امالک کشور درباره اینکه «نابینایان
توگو
نمیتواننـــد ســـردفتر شـــوند» در گف 
بـــا «ایـــران» میگویـــد « :در قانـــون بهطور
مصـــرح نداریم کـــه نابینایـــان نمیتوانند
مجوز ســـردفتری را اخذ کنند ،اما بر اساس
ماده  ۶۴قانون ثبت اســـناد که اشاره کردم،
وقتـــی یک یـــا طرفین معاملـــه در صورت
نابینا بـــودن باید فرد معتمـــدی به همراه
داشـــته باشند ،بر اســـاس مفهوم این ماده
چطور چنین فردی میتواند کار سردفتری
را انجـــام دهـــد .در واقع من بر اســـاس این
ماده ،دلیل عقلی آوردم ».وی با بیان اینکه
وجود دســـتیاری تحت عنـــوان دفتریار هم
نمیتواند کمک زیادی به کار ســـردفتر کند
میافزاید « :مسئولیت حقوقی دفتر اسناد
با ســـردفتر اســـت .در واقع محاکم قضایی
سردفتر را میشناسند ،نه دفتریار .حتی در
ماده  ۲۳قانون دفاتر آمده است که سردفتر
مســـئول کلیه امور دفترخانه است .دفتریار
مسئول اموری است که ســـردفتر در حدود

مقـــررات به او ارجاع داده اســـت .این نکته
را هم اضافه کنم که اآلن ما در ایران چیزی
بهنـــام دفتریار داریـــم؛ این مســـئولیت در
نظامهای حقوقی دنیا منسوخ شده است.
در واقـــع نظام حقوقی مثـــل رومی-ژرمن
که حقوق نوشته ما هم بر اساس آن نظام
حقوقی است ،این مسئولیت را حذف کرده
اســـت .اتفاقاً یکی از موانع ما در الحاقمان
بـــه اتحادیـــه جهانی ســـردفترها ،داشـــتن
دفتریار اســـت ».به همیـــن بهانه جمعی
از دفتریاران کانون ســـردفتران و دفتریاران
تهران جوابیهای را ارســـال کردند که در زیر
میخوانید:
اخیـــراً مدیـــرکل محتـــرم امـــور اســـناد
ســـازمان ثبـــت اســـناد و امـــاک کشـــور در
توگو با«ایران» ســـخن از منسوخ شدن
گف 
ســـمت دفتریاری در نظـــام حقوقی رومی
ژرمن به میان آورده و وجود این ســـمت در
نظام حقوقی ایـــران را مانع از الحاق کانون
سردفترانودفتریارانبهاتحادیهسردفتران
التین دانســـتهاند .حال بر آن هستیم تا در
این مجال کوتاه به غیرحقوقی و بیاساس
بودن این ادعا بپردازیم .هرچند میدانیم

که با عنایت به مشـــغله فراوان ایشان باید
انتقاداصلیرامتوجهافرادمغرضیبدانیم
که با سوءاستفاده از مناصب صنفی خود ،در
این چند ساله با انتشار مطالب کذب ،ذهن
مدیران ذیربط را نسبت به سمت دفتریاری
منحرفکردهاند.
با وجود آنکه برخالف نظر مطرح شده،
ســـمت دفتریاری در اکثر کشـــورهای دارای
نهاد دفترخانه بنا به مقتضیات آن کشـــور،
تعریف شـــده و کماکان پابرجا است ،لیکن
اصل موضوع مطروحه مبنی بر تبعیت تام
یک نظام حقوقی از دیگر نظامهای حقوقی
آن هم در جایـــی که نظام حقوقی ایران به
اســـتناد اصل یکـــم قانون اساســـی مبتنی
بـــر حکومت حق و عـــدل قرآن بـــوده و به
استناد جزء اول بند ششم اصل دوم قانون
اساســـی ،اجتهاد براســـاس کتاب و ســـنت
معصومیـــن(ع) مـــورد تأکید اســـت ،خود
محل اشـــکال بوده و نیز در جایی که نظام
ثبتی ایران به اذعان ریاست محترم سازمان
پیشـــرفتهتر از نظام ثبتی کشورهای مطرح
نظام رومی ژرمن است ،چنین اصراری به
پسرفت خود محل تأمل است!؟ میدانیم

عکس :مهر

فعالیتهای هنری معلوالن همیشه محل مناقشـ ــات و جنجالها و در عین حال،
تعامالت سـ ــازنده بوده و به نظر میرسـ ــد همچنان این فضا تداوم داشـ ــته باشـ ــد.
در حاشـ ــیه برگزاری جشـ ــنوارههای هنری معلوالن مثل جشـ ــنواره تئاتـ ــر ،وقتی با
شـ ــرکتکنندهها صحبت میکنی ،با نظرات ضد و نقیض زیادی مواجه میشوی؛
عدهای از سـ ــازمان بهزیسـ ــتی که متولی برگزاری این جشـ ــنواره هاست تعریف و
تمجیـ ــد میکنند و در مقابل ،عده دیگر شـ ــروع بـ ــه گالیه میکنند .جدا از درسـ ــتی
یا نادرسـ ــتی هر کـ ــدام از ایـ ــن اظهارنظرها ،اقدام سـ ــازمان بهزیسـ ــتی در برگزاری
جشـ ــنوارههایی مثل تئاتر معلوالن ،با نقدهای زیادی رو به رو است؛ از جمله اینکه
سازمان در توجه به گروههای مختلف معلوالن ،جانب انصاف را رعایت نمیکند؛
مثالً نابینایان این نقد را وارد میکنند که چرا در جشـ ــنوارههای تئاتر معلوالن ،اعم
از منطقهای و بینالمللی ،حضور نابینایان کمتر از دیگر گروههاست؟ تا چه اندازه
این نقد صحیح است؟ پاسـ ــخ این پرسش و دیگر پرس ـ ـشها درباره فعالیتهای
اخیر سازمان بهزیستی در عرصه تئاتر و موسیقی را در گفتوگوی ما با دکتر افسانه
فخری ،دکترای کارگردانی و کارشـ ــناس امور هنری معلوالن در سـ ــازمان بهزیستی
میخوانید.

تولید نمایشهای رادیویـــی دارند ،اما موضوع
صحنه تفاوتهـــای زیادی با رادیو دارد .به نظر
من برای جلب توجـــه و نظر کارگردانهایی که
ترجیح میدهند با گروههای جسمی-حرکتی
یا معلوالن ذهنـــی کار کنند ،باید صحبتهای
ســـازندهای صورت بگیرد و در واقـــع ،این افراد
را باید روشـــن کـــرد که میتوانند بســـته به نوع
توانمندیهای نابینایان ،از آنها اســـتفادههای
بیشتری در عرصه نمایش بکنند.
ëëحمایتهای سازمان بهزیســـتی از گروههای
نمایشینابینایاندرچهحوزههاییاست؟
ما میتوانیـــم برای ایـــن گروههـــا تورهای
نمایشـــی بگذاریـــم .تورهای نمایشـــی به این
شکل اســـت که مثالً در حوزه کودک یک گروه
از یکی از استانها به تهران دعوت میشود ،بنا
بر تفاهمنامهای که ما با کانون پرورش فکری
کـــودکان و نوجوانـــان انجام دادیـــم ،این گروه
امکان اجرا به مدت چند شـــب را پیدا میکند.
عالوه بـــر این امـــکان ،تأمین محـــل اقامت و
پذیرایی هم با ســـازمان بهزیستی خواهد بود.
حتی وقتی این گروهها به یکی از جشنوارههای
تئاتر منطقـــهای راه پیدا کنند ،باز هزینه ایاب و
ذهاب و پذیرایی با ســـازمان بهزیســـتی است.
شاید با خودتان فکر کنید هزینه ایاب و ذهاب
و پذیرایـــی که چیز خاصی نیســـت و نباید این
امکان تدارکاتـــی را حمایت حســـاب کرد ،اما
من این نکتـــه را یادآور میشـــوم که گروههای
نمایشـــی غیرمعلول که متقاضی شـــرکت در
یک جشـــنواره میشـــوند ،معموالً هزینههای
ایاب و ذهاب را خودشان میپردازند که هزینه
زیادی اســـت .شاید وزارت ارشـــاد فقط محل
اقامت را در اختیارشـــان بگذارد .عالوه بر این،
ما اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی برای
معلوالنونابینایانباحضورچهرههایمطرح
عرصه نمایـــش میکنیم .مثالً اســـتاد حکیم
رابط که یکی از چهرههای مطرح نمایشـــنامه
نویسی است ،همکاریهای ارزندهای با ما دارد.
ما معلـــوالن عالقهمندی را کـــه در کارگاههای
ایشـــان شـــرکت کردهاند به خود اســـتاد وصل
میکنیم تا نوشتههای این افراد را بررسی کنند
و در واقع ،این جوانان را هدایت کنند تا به شکل
حرفهای موفق به نوشتن یک نمایشنامه قابل
قبول شوند .همین طور آقای دکتر قطبالدین
صادقی کارگاههای تخصصی ارزشمندی برای
گروههای مختلف معلوالن برگزار کردند .خب
در میـــان ایـــن شـــرکتکنندهها ،نابینایان هم
هستند .اینها یعنی حمایت؛ البته که باید دیگر
نهادها مـــا را یاری دهند .به هر حال ســـازمان
بهزیستی یک سازمان خدماتی -رفاهی است
و فعالیتهـــای هنری ،بخشـــی از بودجه این
سازمان را به خود اختصاص میدهد .ما حتی
بهدنبال کشف استعدادهای معلوالن هستیم
تا بـــا حمایـــت از آنهـــا ،راه پیشـــرفت را برای
رسیدن به قلههای حرفهای هموار سازیم.
یکی از درخواســـتهای گروههای نمایشی
معلوالن ،حمایت سازمان بهزیستی به منظور
فراهم کردن بســـتر مناســـب بـــرای اجراهای
عمومی اســـت؛ البته که این امر بدون تعامل
بهزیســـتی با دیگر نهادها ممکن نیست و این
بیانصافی اســـت کـــه بگوییم بهزیســـتی در

یکی از درخواستهای گروههای نمایشی
معلوالن ،حمایت سازمان بهزیستی به منظور
فراهم کردن بستر مناسب برای اجراهای
عمومی است؛ البته که این امر بدون تعامل
بهزیستی با دیگر نهادها ممکن نیست و این
بیانصافی است که بگوییم بهزیستی در این
زمینه کاری نکرده ،اما به نظر میرسد اقدامات
سازمان در این زمینه کم رنگ است

این زمینه کاری نکرده ،اما به نظر میرســـد
اقدامـــات ســـازمان در این زمینـــه کم رنگ
است.
مـــا این امکان را داریم تا در مراکز مربوط
بـــه خودمـــان بلیت فروشـــی کنیم تـــا مثالً
گروه نمایشـــی که از اســـتان قم برای اجرا به
تهران آمده ،اجرای موفقی داشـــته باشـــد؛
اما ما یک طرف ماجرا هستیم ،طرف دیگر
مخاطبی اســـت کـــه بهدنبال اجـــرای خوب
اســـت تا برای تماشـــایش بلیت بخـــرد .اگر
یک گروه از معلوالن اجرای ضعیفی داشته
باشـــد ،طبیعی اســـت که هیچ مخاطبی از
بیرون رغبتی برای تماشـــای آن اجرا نشان
نمیدهـــد .مـــن ایـــن موضـــوع را بارهـــا به

که نهاد دفترخانه در اکثر کشـــورها یا وجود
ً
کامـــا بـــدوی بـــوده و البته در
نداشـــته یا
کشورهای دارای نظام حقوقی رومی ژرمن
و معدودی دیگـــر از کشـــورها مانند ایران
بسته به نوع نظام حقوقی و اصول اساسی
حاکم بر آن کشور تعریف شده است.
مسلماً اگر فلســـفه وجودی دفترخانه
در ایـــران را منحصر در کتابت معامالت و
تأمین وجوه عمومـــی و دولتی بدانیم ،نه
تنها دفتریاری بلکه سردفتری نیز منسوخ
خواهدبود زیرا کهبا وجودفناوریهای نوین
و امـــکان بهرهمندی از امضای الکترونیک
برای اشخاص عادی و احراز هویت برخط،
یقیناً اتصال مستقیم افراد به سامانه ثبت
الکترونیک اسناد بدون تحمل هزینههای
ســـنگین حقالتحریـــر دفاتـــر ،دور از ذهن
نخواهد بود .این در حالی اســـت که با نگاه
به مـــاده  1287قانـــون مدنی و نیـــز ماده
 30قانون دفاتر اســـناد رسمی درخواهیم
یافت که فلسفه وجودی نهاد دفترخانه در
ایران ،در حقیقت ،پیشگیری از اختالفات
حقوقـــی به وســـیله حاضر و شـــاهد بودن
حاکمیت بر معامالت مردم است (همان

گروههای مختلف معلوالن گوشزد کرده ام.
یک نکته مهـــم را هم نباید از نظر دور کنیم
و آن ،جشـــنواره زدگـــی گروههای نمایشـــی
اســـت .همه بهدنبال این هستند که فقط در
جشنوارهها شـــرکت کنند .بسیار پیش آمده
که گروههای مختلف با من مشورت کردهاند
و مـــن دائماً به آنها توصیه کـــرده و میکنم
که اقدام به تأسیس مؤسسات هنری بکنند
و فعالیتهای خودشـــان را گسترش دهند،
اما با تمام توصیهها و ســـفارشها ،سر آخر
میپرسند جشنواره کی برگزار میشود.
ëëاین درســـت کـــه نابینایـــان روی صحنه با
مشکالت زیادی رو به رو میشوند و این نکته را
کارگردانهایی که بـــا نابینایان کار کردهاند هم

مفهوم رسمیت یافتن سند) که این مهم
توسط سردفتر و دفتریار بهعنوان مأموران
حاکمیت صورت میگیـــرد و البته حضور
ایـــن دو شـــاهد حاکمیـــت نه تنهـــا امری
منطقی و باستانی بوده بلکه مصداق بارز
شاهدان بالعدل موضوع ارشاد خداوند در
آیه مبارکه  282ســـوره شریفه بقره است و
همین خصیصه حضور دو شاهد است که
میتواند مالک برتری مطلق سند رسمی
بر ســـند عادی و موجـــب ترجیح ،ترویج و
افزایش اعتبار آن باشـــد .در حقیقت نهاد
دفترخانه در ایـــران ،طبق ماده یک قانون
دفاتر مصـــوب  ،1354نهـــادی حاکمیتی
و ســـردفتر و دفتریار نیز بهعنوان مأموران
حاکمیت در رســـمیت بخشیدن به اسناد،
تعریف شدهاند که از این بابت قیاس این
نهاد حاکمیتـــی در ایران با ســـایر نظامها
صحیح نخواهد بود.
و اما علت وجودی مهم دیگر ســـمت
دفتریـــاری همانا ضـــرورت لحاظ «تجربه
کاری» در گزینش ســـمت سردفتری  -که
نقش خطیری در امنیـــت ثبتی و قضایی
جامعه دارد  -اســـت که ایـــن مهم را هم

تأییدمیکنند،امایکیازویژگیهاینابینایان،
داشـــتن روحیه نوشـــتن و پرورش ذهن و فکر
است .شـــما به برگزاری کارگاههای تخصصی
اشـــاره کردید؛ در ایـــن کارگاهها تـــا چه میزان
به تربیت نیروی قلم شـــرکتکنندهها توجه
یشود؟
م 
قبـــل از پاســـخ به این ســـؤال نکتـــهای را
الزم میدانـــم مطرح کنم که به نظرم قابل
توجه اســـت .ایـــن نکتـــه را کســـی میگوید
کـــه رشـــته تحصیلـــی اش تئاتـــر اســـت .با
وجودی که دوســـتان معلـــول و نابینایان در
رشـــتههایی مثل ادبیات نمایشی تحصیل
میکنند ،وقتی تصمیم به نوشتن یک متن
نمایشی میگیرند ،نمیتوانند کار درخوری
ارائـــه بدهند؛ یـــک متن بدون کشـــمکش،
هیجان ،اوج و فرود ارائه میدهند که بســـیار
هـــم ضعیف اســـت .طبیعی اســـت با یک
کارگاه یـــک هفتهای حتی یک ماهه کســـی
نمایشنامه نویس حرفهای نمیشود .کاری
که مـــا میکنیـــم ،هدایت عالقه منـــدان به
مسیر رشد اســـت .در واقع بچهها را ترغیب
به نوشـــتن میکنیم و همـــان طور که گفتم،
نوشتههای بچهها برای استادانی مثل دکتر
صادقی و استاد حکیم رابط ارسال میشوند
و آن اســـتادان اشکاالت بچهها را میگیرند و
این روش همچنـــان ادامه دارد .اآلن هم اگر
دوست معلولی احساس میکند که دست
به قلم است ،میتواند با من یا اگر در استان
دیگری است با مســـئول آن استان موضوع
را مطرح کند و آن مســـئول او را با ما مرتبط
میکند و ما هم به استادان میرسانیم و این
ارتباط بعد از آن ،بین خود هنرجو و اســـتاد
اســـت تا آنجا که متن نوشـــته او با اشکاالتی
که استادان میگیرند ،به متنی پخته تبدیل
شود.
ëëآیااینکارگاههاهمیشهبرگزارمیشوند؟
یکی از برنامههای اصلی مـــا در برگزاری
جشنواره تئاتر معلوالن ،برگزاری کارگاههای
تخصصـــی اســـت .اما جـــدا از جشـــنوارهها،
اقـــدام به برگـــزاری کارگاههـــای یک هفتهای
کردهایم .در اصل دورههای هنری ما در ســـه
عرصه هنرهای تجسمی ،موسیقی و نمایشی
در قالبهـــای  ۱۰روزه ۶ ،روزه و  ۴روزه ویـــژه
مربیان و کارگردانها برگزار میشـــود .در کنار

در کالم اســـتادان مسلم حقوقی همچون
مصاحبه مرحوم دکتر کاتوزیان با نشـــریه
داخلی قوه قضائیه (ماوی) میتوان دید و
هم در کالم بزرگان دین کما اینکه رســـول
اکرم(ص) فرمودهاند «هر کس بدون علم
و تجربـــه کاری انجام دهد ،بیـــش از آنکه
آباد کند ،خراب میکند ».بنابراین آنچه در
عالم حقوقی منســـوخ است؛ تقدم لحاظ
تجربه کاری در گزینش ســـردفتر است نه
ســـمت دفتریاری و برخالف آنچه مطرح
شده است ،هماکنون ســـمت دفتریاری از
طرق مهم و ممتاز گزینش ســـردفتری در
نظام رومی ژرمن است.
در پایان ،شایســـته اســـت متولیان امور
اســـناد کشور در راســـتای وظیفه ذاتی خود
به مصوبات مجلس شورای اسالمی بویژه
قانـــون «الحاق دولت جمهوری اســـامی
ایران به کنوانســـیون لغو ضرورت تصدیق
رســـمی اســـناد دولت بیگانـــه» (معروف
به آپوســـتیل) و اصالحیه تبصـــره آن  -که
موجب تسری آن به «اسناد محضری»شد
 دقـــت کرده و ضمن همـــکاری با وزارتامور خارجه از طریق معرفی سازمان ثبت

ایـــن کارگاهها ،کارگاههای یـــک هفتهای ویژه
خود معلوالن را برگزار میکنیم.
ëëصحبـــت از برگـــزاری جشـــنواره کشـــوری
نمایشهای رادیویی کردید که اساساًنابینایان
در این زمینه استعداد دارند .لطفاًدر خصوص
نحوه برگـــزاری جشـــنواره و معیارهایی که در
انتخابآثارلحاظکردهاید،توضیحدهید.
اینجشنوارهرایکباربهصورتمنطقهای
برگزار کردیم که مورد توجه گروههای سالمند
و نابینایان قرار گرفت .طی درخواســـتهای
زیادی که از سوی معلوالن داشتیم ،تصمیم
گرفتیـــم جشـــنواره نمایشهـــای رادیویی را
بهصـــورت کشـــوری برگـــزار کنیـــم .به علت
مشـــکالتی کـــه در تأمیـــن اعتبـــار داشـــتیم،
زمان برگزاری جشـــنواره به عقـــب افتاد ،اما
خوشبختانه این مشـــکل برطرف شد .اوایل
سال فراخوان جشـــنواره را منتشر کردیم ،اما
با پیش آمدن بحث اعتبار و حل شـــدن آن،
دوباره تصمیـــم گرفتیم فراخوان را منتشـــر
کنیم تا آن دســـته از عالقـــه مندانی که موفق
بـــه شـــرکت در جشـــنواره نشـــدهاند ،امکان
شرکت را داشته باشند .شیوه کار هم شبیه به
جشنواره تئاتر است .به این معنا که گروههای
شرکتکننده در آغاز ،متن نمایشی خودشان
را ارســـال میکنند ،بعد از تأیید ،یک نســـخه
از اجرایشـــان را در قالب لوح فشـــرده به دفتر
جشنواره میفرستند تا بازبینی شود.
ëëمیزبانجشنوارهکداماستاناست؟
این جشـ ــنواره آذر ماه امسـ ــال در مشهد و
با همکاری رادیو مشـ ــهد برگزار میشـ ــود ،اما
شـ ــیوه کار به این شـ ــکل نیسـ ــت که گروههای
شرکتکننده در مشهد جمع شـ ــوند .درواقع
فضـ ــای رقابتـ ــی شـ ــکل تـ ــازهای دارد .بعد از
بازبینی لوحهای فشـ ــرده اجراها که بهصورت
تصویـ ــری اسـ ــت ،نمایشهـ ــای برتـ ــر از نظر
کارگردانـ ــی ،بازیگـ ــری ،کیفیـ ــت ضبـ ــط صدا
و اسـ ــتفاده از افکتهـ ــای حرف ـ ـهای ،انتخاب
میشـ ــوند و در روز اختتامیـ ــه ،بعد از معرفی
نمایشهای رادیویی برگزیده از هر اسـ ــتان ،با
همراهی صدا و سـ ــیمای مرکز آن استان ،آن
نمایـ ــش از رادیوی اسـ ــتانی پخش میشـ ــود؛
یعنـ ــی روز اختتامیـ ــه جشـ ــنواره نمایشهای
برگزیـ ــده از رادیوهای اسـ ــتانهای برگزیده به
روی آنتن میروند.

بهعنوان مرجع صدور «آپوســـتیل اســـناد
محضـــری» به خواســـت دولت و مجلس
مبنی بر اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی
ایـــران در ســـایر کشـــورها از ایـــن طریـــق،
جامه عمل بپوشـــانند نه آنکه بازگوکننده
دلواپســـی افـــراد مغـــرض بابـــت الحاق
کانون ســـردفتران و دفتریاران به «اتحادیه
غیرجهانی و غیردولتی سردفتران التین»
باشـــند که حتی در اتحادیـــه اروپا محلی از
اعـــراب نبوده و به جهت آنکه هیچ دولتی
در جهـــان در آن عضویت نـــدارد ،به طور
منطقی و حقوقی ،مؤثر بر اســـناد رســـمی
کشـــورمان نمیتوانـــد باشـــد و تاکنون هم
برای صنف دفاتر اســـناد رسمی ایران جز
تحمیـــل هزینـــه مســـافرتهای خارجی
اعضـــای هیأت مدیـــره کانـــون ،نتیجهای
نداشته اســـت .آنهم با ادعای بیاساس
ممانعت ســـمت دفتریاری از این الحاق
که مفاد اساسنامه این اتحادیه غیردولتی
مؤید نادرســـت بـــودن این مدعی اســـت.
اتحادیـــهای منســـوخ کـــه کمـــاکان دور از
پیشـــرفتهای نوین الکترونیکی در دنیای
کاغذ و قلم ،باقی مانده است.

