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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

برنامه دولت برای اجرای بهتر قانون دسترسی آزاد به اطالعات
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نویسنده :راضیه رئیسیان

ســوز پاییــزی میخــزد توی تنــم و لــرز َبرم مــیدارد.
بخاری ماشــین را روشــن میکنم .چشمم میافتد به
آویز دستســازی که از آینه آویزان شــده اســت .شش
ســال قبل وقتی دانشگاه قبول شدم و بابا این ماشین
را برایــم هدیــه خرید« ،دا» هم این آویــز را با نخهای
رنگی و مهرههایی که در صندوقچهاش داشــت برایم
درســت کرده بــود .میگفت اینها خاصیــت دارند و از
تو محافظــت میکنند .آن صندوقچه در بچگی حکم
یــک گنجینــه را برایــم داشــت ،موقعهایی کــه خیلی
کوچــک بودم وقتــی دا میرفت از چشــمه آب بیاورد
و من در ســیاه چادر تنها میماندم یواشــکی میرفتم
سراغ صندوقچه؛ اشــیای ریز و درشت رنگارنگ آن را
برمی داشــتم و ورانداز میکردم و دوباره میگذاشتم
ســرجایش .بعضی ســنگها شــفاف بودند و جلو نور
تأللؤ بخصوصی داشــتند .بند سیزن 1نقره ،زنجیرهای
از ســکههای مختلــف کــه شــکلهای جالبی داشــتند.
لچــک های2المــاس آتشــین3از همــه فوقالعادهتــر
بودنــد .آرزویم این بود که زودتر شــوهر کنم تا دا یکی
از آنهــا را بــه مــن بدهد .و حــاال که به آرزویم رســیدم
و یکــی از آن لچکهــا تــوی چمدانــم اســت تــه دلــم
آســمان ابــری و دلگیر
قرص نیســت از این آرزو .نگا ِه
ِ
روی ســرم ســنگینی میکند .این قدر غمین اســت که
اصــاً دل و دمــاغ باریدن ندارد .انگار نــه انگار که یک
کوهســتان ســنگالخ ،لخت و
مــاه و نیــم از پاییز رفته و
ِ
عــور ،دریغ از یــک حریر بــرف که لباس ایــن کوههای
رنــگ به رنگ باشــد .دل من هــم دارد میترکد .پایم
را بیشــتر روی پــدال گاز میفشــارم؛ صــدای دا تــوی
گوشــم میپیچــد .وقتــی اصرارهایش بــرای منصرف
کردن من از تنها راه افتادن ناکام ماند قســمم داد که
نکند گاز بدهــی و توی پیچ و واپیچ جاده بیاحتیاطی

از نمایشگاه علی اکبر صنعتی
تا چند نمایشگاه دیگر

کنــی .ولــی من بایــد زودتر به چشــمه برســم ،کنار آن
تخته سنگ که همیشــه مأوای حال خوب و بدم بوده
و ســنگ صبــورم .از آخرین بار چقــدر میگذرد ،اوایل
بهار سال قبل بود آمده بودیم بهون  4که دیدارها را با
قوم و خویش تازه کنیم .این ســه چهار ســالی که بابا و
دا به خاطر تحصیل من به شهرکرد مهاجرت کردند،
دوری از فامیــل خیلی برایشــان ســخت بود .درســت
همــان موقــع بــود «باواجــان» بدحــال شــد و از پیش
مــا رفــت .و مــن رفتم ســمت چشــمه ،کنــار آن تخته
ســنگ .چقدر دلتنگ این پیــچ و خم جاده بودم .یک
پیچ تند مرا از دشــت الله و چشمه دیمه دور میکند.
یــادم پــرواز میکند به بهشــت بهــاران و ســرخی این
گریان ســربه زیر که مثل یاقوت از ســاقههای
اللههای ِ
سبز آویزان شدهاند .دلم خون میشد وقتی میدیدم
مسافرانی از اســتانهای همجوار این گلهای بهشتی
را با ریشــه از خاک بیرون میکشیدند و حمایل باربند
ماشینهای آخرین مدلشان میکردند.
دلتنگی فشــار میآورد و بغض میشــود در گلویم
و افشــرهای تزریق میشــود به مجاری اشــکی .نه حاال
نبایــد بگــذارم اشــکهایم ســرازیر شــود ،تا برســم به
چشــمه ،کنــار آن تختــه ســنگ .بایــد زودتــر برســم تا
دا نفهمــد بــه جــای اصفهــان راهــی کوهرنگ شــدم.
نگاهی به ســاعت گوشــی میاندازم ،هنوز دو ســاعتی
وقــت مانــده بــه قــرار آرایشــگاه هرچنــد بعید اســت
زودتــر از چهــار ســاعت دیگر برســم .برنامــه این بود
کــه من با زن عمــو مرضیه زودتر راه بیفتم ب ه ســمت
اصفهــان و بعــداز ظهــر هم بابــا و دا و بقیــه فامیل با
اتوبــوس حرکــت کننــد تا حــول و حوش پنج و شــش
عصر تاالر باشــند .اما مــن دلم بیتابــی میکرد .باید
بــرای آخرین بــار میرفتم کوهرنگ تا بــا همه آن چه
که از کودکی باهاشــان عجین بــودم خداحافظی کنم.
گوشــی را بــا انبوهــی از تماسهــای از دســت رفتــه و
پیامهــای نخوانده حوالــه میکنم بــه صندلی عقب؛

اطالعرســانی در مورد ایــن قانون باید تغییر کند .وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی نکته مهم در قانون انتشــار و
دسترســی آزاد به اطالعات را اطالعرســانی درســت به
مردم دانست و گفت :از ابزار خبرگزاریها و مطبوعات،

کنار جعبه لباس عروس و کفشهای ورنی ســفید .به
همــه چیزهایی که فعالً نمیخواهم بهشــان فکر کنم
و اشکم را دربیاورند .میخواهم این چند ساعت آخر
را به حال خودم باشم ،با همه دلخوشی هایم .دکمه
پخش را فشــار میدهم و ملودی ســاز و ُد ُهل و ُســرنا
کمــی دلــم را آرام میکنــد و افکارم ُســر میخورند به
روزهای کودکی.
روزهایــی کــه غوطــه ور بــودم در بــوی کرفــس و
موســیر و ُبــن ســرخ کوهــی ،خاطراتــی که دیگــر هیچ
وقــت تکرار نمیشــوند و بایــد امروز از آنهــا دل بکنم
و راهــی اصفهــان شــوم بــرای شــروع فصــل جدیدی

صداوســیما و ســایر بســترها برای اطالعرسانی درست
این قانون باید اســتفاده شــود .البته کمیسیون هم باید
کارگروه اطالعرســانی خود را فعالتــر کند و گزارش کار
خود را به مردم اطالع دهد.

از زندگــیام .بــا تکانهای ماشــین رشــته افــکارم پاره
میشــود و خودم را روی پل چوبی میبینم .اینقدر در
حال خــودم غوطه ور بودم که اصــاً نفهمیدم کی به
چلگرد رســیدم و دره را رد کردم .عشــایر هم بار و بنه
بر کندند و راهی گرمســیر شــدند و کوهســتان تنهاتر از
همیشــه شــده .خشــک و بیآب .این وقت سال بدون
ذرهای بــرف که بن مایه چشــمهها شــود .یادش بخیر
روزهــای نوجوانــی بــه بهانــه جمع کردن ســبزیهای
کوهــی بــا دخترهــای هم ســن وســال میآمدیــم کوه
و از آن بــاالی بــاال تــا خــود کوهپایــه روی برفهــا ُســر
میخوردیــم .هیچ بســتنی به انــدازه برفهایی که در

آن گرمای تابستان از کوه میخوردیم بهم مزه نداده.
ســاز چپ 5از اعماق افکارم پرتم میکند
نوای پرســوز ِ
بیرون و چشــمم میافتد به جمعیتی که دور چشــمه
حلقه زدهاند.
انگار که به عزای عزیزی دور مزاری جمع شــدهاند
ســوز ساز میگریند .دلم مچاله میشود و اشکها
و با ِ
سرخود سرازیر میشوند .مردی با سر و روی خاکی بر
ســر زنان از کنار ماشین رد میشود و یک بند میگوید
بدبخت شــدیم ...چشــمه خشک شــد ،به خاک سیاه
نشســتیم ...چشــمه خشــک شــد انــگار زمیــن و زمان
دور ســرم میچرخــد ،آخر مگر میشــود این چشــمه
چندصد ســاله خشــک شــده باشــد .همبازی روزهای
کودکیام ،آرامش روزهای نوجوانیام ... ،ای وای. ...
گوشــی را بــر مــیدارم و بــرای پرهــام مینویســم:
هرچــه فکر میکنم نمیتوانم این هــوای پاک را ،این
آب زالل را ،ایــن خــاک آبرومنــد را بــا همــه آنچــه در
خود دارد بفروشــم به قیمت اتوبان و آپارتمان و زرق
و بــرق بــازار و زندگــی مرفه و ماشــینی شــهر .زحمت
کنســل کردن قرار محضر و آرایشگاه و مابقی ماجرا با
تــو .خدانگه دار برای همیشــه ُترنه 6و از ماشــین پیاده
میشــوم آرام میروم ســمت چشــمه تا کنار آن تخته
سنگ به سوگ بنشینم.
توضیحات:
-1بَند سیزَن :از زیورآالت زنانه و اجزای اصلی لباس
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مختلفی درمیآیند
-4بهون :محل برپا داشتن سیاه چادرها
-5ســاز چپ  :ســازی که در هنــگام عزا و ســوگواری
نواخته میشود
 -6تُرنه :نام دخترانه بختیاری به معنای گیسو

محســن بوالحســنی/نمایش «گالیله» بــه کارگردانــی فرهاد
مهندسپــور یکــی از تئاترهایــی اســت کــه بــه تازگــی روی
پلتفــرم تلویزیــون تئاتر ایــران بارگذاری شــده و بیتردید نام
ی اســت قلبی برای آنها که او را
مهندسپــور خودش اطمینان 
میشناســند و این نمایــش را تا االن ندیدهانــد .گالیله اولبار
سال  ۱۳۷۲روی صحنه رفت که در آن بازیگرانی ایفای نقش
کردنــد کــه آن زمــان آنچنــان شــناخته شــده نبودنــد و تقریباً
همهشان اول راه چهره شدند .از این نامها میشود به محمد
یعقوبی اشــاره کرد که حاال بیشتر به عنوان نمایشنامهنویسی
سرشــناس شــناخته میشــود یا مرضیــه وفامهری کــه گالیله
ی اش به حســاب میآید و بعد
جــزو اولین تجربههای بازیگر 
از این نمایش بود که نامش بهعنوان یک بازیگر حرفهای سر «گالیله»
زبانهــا افتاد .خــود مهندسپور هــم کارگردانی بــود (و البته نویسنده :برتولت برشت
هســت) نوگرا که مدتهاســت نمایشــی روی صحنــه نبرده و طراح و کارگردان :فرهاد
به دالیل شــخصی کار تولید و اجرا را یکســره کنار گذاشــته اما مهندس پور
حاال با سه نمایش «گالیله»« ،مکبث» و «دیر راهبان» اینبار مترجم :عبدالرحیم
به شــکل مجازی روبهروی تماشاگران البته در فضای مجازی احمدی
قرار گرفته است.
بازیگران :هوشنگ
نمایــش گالیلــه بــر اســاس نمایشــنامه «زندگــی گالیلــه»
هیهاوند ،داریوش موفق،
نوشــته «برتولت برشــت» ساخته شــده اســت .گالیلئو گالیله
فخری محذوف ،سیاوش
(گالیالی) دانشمند  ۴۶ساله ایتالیایی همراه با دختر جوانش
ویرجینیا ،خدمتکار خود خانم ســارتی و پسر او آندرهآ سارتی ستاری ،محمد یعقوبی،
(کــه شــاگرد بااســتعداد و وفادار گالیله به شــمار مــیرود) در محمود عمادپور ،مرضیه
جمهوری ونیز ســاکن اســت و از زندگی خود رضایت چندانی وفامهر ،احمد نوری،
نــدارد و . ...کارگــردان ،در ایــن اثــر نمایشــی کامــاً بــه متــن آبتین آذین ،وحید فارسی
اصلــی وفــادار بــوده و ســعی کرده در اجــرای خــود از تکنیک و کرامت رودساز.
فاصلهگذاری که تکنیکی آشنا برای اهالی تئاتر ایران به شمار
میرود استفاده کند .این فاصلهگذاری همان است که در تعزیه از آن استفاده زیادی میشود و
با استفاده از این تکنیک بازیگران زمان اجرای نمایش گالیله گاه از جلد خود بیرون میآیند و
بر این موضوع تأکید میکنند که از شــخصیتهای نمایشــی کامالً جدا بوده و فقط ایفاگر نقش
آنهــا روی صحنــ ه هســتند .در ابتدای نمایــش ،فردی که به عنــوان کارگردان معرفی میشــود
بازیگــران را فرامیخوانــد و آنها را به اجــرای تئاتر دعوت میکند .چنیــن فاصلهگذاریهایی تا
پایان اجرای این نمایش بارها انجام میگیرد تا به تماشــاچی تأکید شــود که در حال مشــاهده
نمایشی در مورد گالیله است و افراد حاضر بر صحنه تنها ایفاگر نقش او و سایر شخصیتهای
حاضــر در نمایشــنامه هســتند .چنین خصلتــی با ذات تجربــی اجرای این نمایــش همخوانی
قابل توجهی دارد و همســو با ســاختار یک تئاتر دانشــجویی غیر کالســیک اســت .از سوی دیگر
درونمایه نمایش گالیله تماشــاچی را به قضاوت در مورد شــخصیتها بخصوص شــخصیت
اصلــی یعنــی گالیله وا میدارد .بنابراین بیننده باید بدون توجه به ویژگیهای بازیگر هر نقش
تنهــا به داوری نقشــی کــه او ایفا میکند ،بپــردازد .وجود فاصلهگذاری در نمایش گالیله شــاید
بتواند کمک حال او در این زمینه باشد.

مریم شــهبازی /روزهای ابتدایی آذرماه به زادروز
مــردی گــره خــورده که ســهم بســزایی در کودکی
اغلبمــان ایفــا کــرده؛ «کارلــو کلــودی» ،خالــق
عروســک چوبی کوچکــی کــه در آرزوی تبدیل به
پســری عادی بــود ،بچــهای شــبیه باقی همســن
و ســالهای خــود و البتــه آن فرشــته مهربانــی
کــه در تالش بود عروســک داســتان کلــودی را از
دروغگویی نجات بدهد ،نیازی به توضیح بیشــتر
نیســت کــه صحبت از کدام شــخصیت داســتانی
اســت؛ پینوکیو .همدم تنهایی پدر ژپتوی نجار که
پــای فراتر از دنیــای ادبیات گذاشــت و نه تنها به
تلویزیــون راه یافت بلکه ســر از پــرده نقرهای هم
درآورد.
گذشــته از مجموعه کارتونی ژاپنی که از تلویزیون
خودمان هم پخش شده ،تا به امروز حدود چهل
فیلــم کوتاه و بلند برگرفته از این نوشــته ســاخته
شدهاند.
ایــن عروســک چوبــی دوســت داشــتنی کــه چند
ماهی است  140ساله شده ،نویسنده ایتالیاییاش
را بــه شــهرتی جهانــی رســاند؛ آنچنــان کــه نــام
کلــودی در کنــار بزرگانی نظیر «هانس کریســتین
اندرســن» و «آســترید لیندگــرن» بر قلــه ادبیات
پینوکیو
کــودک و نوجوان میدرخشــد و حتی توضیحاتی
نویسنده :کارلو کلودی
دربــاره وی در فرهنگهــای لغتهــای داخلی و
مترجم:غالمرضا امامی
خارجی هم آمده است.
در ســالروز  195ســالگی کارلــو کلــودی،
نشر سپاس
نویسندهای که درسهای بسیاری برای مخاطب
کم ســن و ســال خود در دعوت به اخالق مداری دارد ،بد نیست نگاهی هم به یکی از
آخرین ترجمهها از پینوکیو داشته باشیم.
با اینکه طی دهههای گذشــته ترجمهها و چه بســا که بازنویســیهای متعددی از
ایــن رمان روانه کتابفروشــی شــده« ،غالمرضا امامی» نخســتین مترجمی اســت که
دســت به بازگردان این اثر از زبان اصلی اش ،ایتالیایی زده اســت .آنطور که پیشــتر
هم در گفتوگوی این نویسنده و مترجم ادبیات ایتالیایی با «ایران» عنوان شده بود،
این نوشــته قبل از آنکه در قالب کتاب منتشــر شــود در ســال  ،1881حدود  140ســال
قبل از ســوی نشــریهای خاص کودکان و نوجوان در دسترس عالقهمندان قرار گرفت
و بعدتــر هــم به لطف توجــه منتقدان ادبــی و عالقهمندانی از نقــاط مختلف جهان
توانست حتی به کتابهای درسی کشور زادگاه خود نیز راه یابد.
ترجمه امامی از این کتاب بههمراه نقاشیهایی از «روبرتو انیتو چنیتی» و از سوی
نشــر ســپاس منتشر شده اســت .البته ابتدای کتاب هم مقدمههایی از ایران شناسان
نامی ایتالیایی همچون «پیه مونتسه» و «ماریو کاساری» آمده است.

پس از  28سال ندیدن

دیوار چهارم

پالت

مروری بر نمایش «گالیله» به کارگردانی فرهاد مهندسپور

به یاد «کارلو کلودی» خالق پینوکیو در سالروز  195سالگیاش

نویسندهای همچنان بر قله جهانی ادبیات

کتابستان

گــروه فرهنگی/بــرای آخــر هفتــه چند نمایشــگاه
پیشــنهاد میشــود که با رعایت شــرایط بهداشتی
میتــوان از ایــن گالریهــا دیــدن کــرد .اولیــن
نمایشگاه آثاری از آبرنگ علی اکبر صنعتی است
که قرار اســت روز جمعه  5آذرماه نمایشگاهی از
آثار این نقاش و مجسمهســاز ایرانــی اهل کرمان
و از هنرمنــدان مکتــب کمالالملــک در گالــری
آرتیبیشــن روی دیــوار بــرود .ایــن نمایشــگاه تا 14
آذرمــاه بهصورت آنالیــن و حضــوری برپا خواهد
بــود .ایــن هنرمنــد ســال  ۱۲۹۵در کرمــان متولــد
شــده ،در کودکــی بــه پرورشــگاه دکتــر صنعتــی
ســپرده شــد .او که از همان اوان کودکی اســتعداد
خاصی در نقاشــی داشت توســط مدیر پرورشگاه
در محضر اســتادانی چــون ابوالحســن صدیقی و
علیمحمــد حیدریــان نقاشــی و مجسمهســازی
آموخت .صنعتــی را تنها هنرمنــدی میدانند که
تکنیکش منتســب به کمال الملک است .تکنیک
ایــن هنرمند بــه قدری باال بود که با آبرنگ بســیار
خیس هــم کار میکرد .برگزاری این نمایشــگاه از
مجموعه آبرنگ این هنرمند به خاطر ارج نهادن
بــه مقــام شــامخ اوســت .هنرمنــدی کــه ظرافت
آثــارش بــرای مخاطــب شــگفت انگیــز اســت و
زبردســتی و چیرگی او به پرترههای آبرنگش روح
هنرمندانــه بینظیــری بخشــیده اســت .در بیانیه
نمایشــگاه آمده اســت« :آدمهای او در اجتماعی
از مجسمهها با آدمهای او در میان صحنه آبرنگ
از یک خانواده و اجتماع هســتند .او با این تکنیک
تصویرهایــی پدیــد میآورد که نمایان شــدن فیگــور در میان کاغذ مثل جادوســت».
همچنین نمایشــگاه نقاشــیهای احســان ارجمند با عنوان «تعلیــق تن» روز جمعه
 5آذرمــاه در گالــری ســاربان روی دیــوار مــیرود .در این نمایشــگاه  ۱۵اثر نقاشــی با
تکنیک اکرولیک و زغال روی بوم و  ۱۰اثر طراحی با مرکب و پاستل روغنی روی مقوا
نمایــش داده خواهد شــد .ارجمند در طول ســالهای فعالیت هنــریاش به مفهوم
انســان و بهصورت ویژه «تن» توجه داشــته اســت .این نمایشــگاه تا  15آذرماه ادامه
خواهد داشت .اما نمایشگاه دیگر که میتوان برای آخر هفته پیشنهاد داد ،نمایشگاه
«میــراث فرهنگی ایران از دریچه کارت پســتال» اســت که در مــوزه ارتباطات در حال
برگــزاری اســت .بعضی از این کارت پســتالها برای اولین بــار در معرض دید عموم
قــرار گرفتهانــد که مجموعــهای از تصاویر ایران قدیم اســت که در کارت پســتالهای
موزه پســت و فیالتلیک شــهر یزد اســت و از میان کارتهایی که به کشورهای اروپایی
پست شدهاند ،انتخاب شده است .این نمایشگاه از دوم تا نهم آذر ،۱۴۰۰از ساعت ۹
صبح تا  ۱۳در محل موزه ملی ارتباطات برپا است.

سایت وزارت ارشاد

ســعیده احســانی راد /جــال
مقامــی دوبلــور پیشکســوت
کشــورمان گفــت :ســکته روی
صدایــم اثر گذاشــته ،ایــن صدا
دیگــر صدایــی نیســت کــه در
دیدنیهــا یــا در فیلمهایــی کــه
دوبلــه کــردهام باشــد ،صدایــم
دیگر جان ندارد.
جالل مقامی دوبلور باسابقه
کشــورمان در گفتوگو با «ایران
آنالین» با اشــاره به سخنانی که
از وی نقــل شــده ،گفــت :من به
خاطر شکســتگی پا  ۸ماه اســت
کــه با واکــر راه مــیروم و اصالً از
خانه بیرون نمیروم ،کرونا هم
مزیــد بــر علت شــده که بیشــتر
در خانه باشــم .امــا از نظرمالی
بــه کســی نیــاز نــدارم ،آدم
نیازمندی نیســتم و از کسی هم
پــول نمیخواهــم .نیازمندیام
را فقــط در برابــر خــدا نشــان
میدهم.
وی افــزود :گفتهاند کســی به
مــن محــل نمیگذارد امــا اصالً
اینطــور نیســت .مــردم به من
خیلی لطــف دارنــد و احوالم را
میپرسند.
وی دربــاره فیلمهایــی کــه
در آن دوبلــه داشــته ،افــزود:
دیگــر خــواب فیلمهایــی را کــه
دوبلــه کــردهام هــم نمیبینم،
آثــاری مثل جنایــت و مکافات،
بینوایــان و دکتــر ژیواگــو که جزو
فیلمهای درشــت تاریخ سینما
هســتند و از روی بهتریــن آثــار
ادبی جهان ساخته شدند.
وی این فیلمها را نوعی کالس
هنرپیشــگی دانســت و گفــت:
وقتی این فیلمها در سینماها به
نمایش درمیآمد سینماها جای
ســوزن انداختــن نبــود .مــا جای
بزرگترین هنرمندان ســینمای
جهــان حــرف میزدیــم .آن
فیلمها نوعی کالس هنرپیشگی
بــود .هنرپیشــهها آنقــدر خــوب
بازی میکردند که دوبلورها را به
بازیگــران نزدیک میکــرد تا هم
ریزهکاریهــای بازیگــری را پیاده
و هــم مطابق بازی آنها صحبت
کنند.
وی بــه فیلمهایــی کــه ایــن
روزهــا دوبلورهــا مجبور هســتند
روی آن حــرف بزنند اشــاره کرد
و ادامــه داد :فیلمهــای اکشــن
ســامورایی کــه یــک نفــر بــاال و
پایین میپرد و  ۱۰نفر را میکشد
از ســینمای واقعــی چیــزی را
بــه مــردم نشــان نمیدهــد؛
دوبلورهــای بیچــاره چطور روی
این فیلمها حــرف بزنند؛ خوب
و بد حــرف زدنشــان چه فرقی
میکند.مقامــی تصریــح کــرد:
دوبلورهای امروز گناهی ندارند،
فیلمها خوب نیستند و امکانات
یــک دوبلــه خــوب را در اختیــار
ندارنــد .وقتــی بازیهــا قشــنگ
باشــد و داســتان فیلم جذابیت
داشــته باشــد و بهعنوان یک اثر
ادبــی بــه مــردم معرفــی شــود
دوبلــور هــم مطابــق بــازی آنها
خــوب صحبــت میکنــد .یــادم
میآیــد یک بــار در برنامــهای با
خانــم الهــی قمشــهای حضــور
داشــتم ،وقتــی بــه مــن گفتنــد
بــاالی ســن بیــا ،گفتــم تــا وقتی
شما هستید من چه حرفی دارم
بزنم؟ نســل ایــران ادبیــات را با
شــما شــناخته ،خانم قمشــهای
وقتــی پاییــن آمدنــد گفتنــد
ایــن چــه حرفی اســت که شــما
میزنید ،ما بــا دیدن فیلمهایی
کــه شــما دوبلــه کردیــد کتــاب
جنایــت و مکافــات و جنــگ و
صلح را خواندیــم و با آثار ادبی
بزرگ جهان آشنا شدیم.

بــ ه گفتــه وزیرفرهنگ و ارشــاد اســامی «بــا عزمی که
دولــت برای مبــارزه بــا فســاد دارد ،اســتفاده از قانون
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات میتوانــد گام
جدید دولت برای شــفافیت و مبارزه با فســاد باشــد».
در اولیـــــــــن جلســــــه کمیســیون دسترســی آزاد بــه
اطالعات در دولت سیزدهم که با حضورمحمدمهدی
اســماعیلی ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و میثــم
لطیفــی معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان امور
اداری و اســتخدامی کشــور و اعضــای ایــن کمیســیون
در محل وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار شــد،
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه یکــی از شــعارهای اصلی
رئیسجمهور محترم در انتخابات ،موضوع شفافیت و

مبارزه با فساد بود ،اظهار داشت :ایشان معتقدند رفع
فساد باید از منشــأ انجام شود نه زمانی که موضوع به
قوه قضائیه میرسد .بنابراین دستگاههای اداری باید
به شــکلی مدیریت شــوند که زمینههای بروز فساد در
آنهــا از بین برود و یکی از ابزارهای جلوگیری از فســاد،
شــفافیت اســت .او افزود :در مورد انتشــار و دسترسی
آزاد بــه اطالعات ،قانون خوبی در مجلس به تصویب
رســیده اســت ،اما آماری کــه در خصــوص مراجعات
مردم به این قانون از زمان تصویب تا به امروز شــاهد
هســتیم ،نشــان میدهد انتظاری که درباره این قانون
مدنظــر بود ،اتفاق نیفتاده اســت و عدم اطالع برخی
از مســئوالن از ایــن قانــون بــه این معنا اســت که روند

 ëëبرگــزاری هفتههــای فرهنگــی در شــهرهای ایران و
پاکستان
وزیرفرهنــگ و ارشــاد اســامی در دیــدار بــا ســفیر
پاکســتان در تهــران بــر برگــزاری هفتههــای فرهنگی
در شــهرهای بــزرگ ایــران و پاکســتان تأکیــد کــرد.
محمدمهدی اســماعیلی گفت :یکی از سیاســتهای
قطعــی دولت ســیزدهم در جمهوری اســامی ایران
توجــه ویــژه بــه گســترش فعالیتهــای فرهنگی بین
ایــران و کشــورهای همســایه اســت و هرچقــدر تالش
کنیــم مــردم دو کشــور ارتبــاط بیشــتری بــا یکدیگــر
داشته باشــند ،منجر به توسعه فعالیتهای فرهنگی
مناسب و خوب بین ایران و پاکستان خواهد شد.

