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خبر
اثرگذاري «اربعين» فراتر از
برگزاري همايشها و سمينارهاست

حجتا ال ســا م
والمسلمين کرميبا
تأکيــد بــر اينکه
اثرگــذاري جريان
اربعيــن از برگزاري
بســياري از کنگرههــا ،ســمينارها و
همايشها بيشتر است ،گفت :راهپيمايي
اربعيــن يک حرکت کامــ ً
ا خودجوش
اســت .به گزارش تسنيم ،ايام پيادهروي
اربعين امام حسين(ع) مقطعي است که
ميتوان از آن بهعنــوان فرصتي جهت
رشــد و ارتقاي صفات اخالقي و رفتاري
در ابعاد فــردي و اجتماعي ،در پرتو انوار
مقدس اباعبداهلل(ع) استفاده کرد.در واقع
ميتوان گفــت خداوند متعال صحنهاي
پيشروي بشــريت قرار
بهصورت عملي ِ
داده است ،طوري که بشريت در پرتو آن
ميتواند به بهترين الگوها و سبکهاي
زندگي در راســتاي تعامالت فرهنگي،
اجتماعــي و سياســي دســت يابد.در
همين راستا ،حجتاالسالم والمسلمين
مصطفــي کرمياز ســخنرانان و وعاظ
کشــور در گفتوگويي با خبرنگار ما ،با
اشــاره به ظرفيتهاي بســيار نهفته در
جريان اربعين حسيني(ع) گفت :جمهوري
اســاميو ماجراي انقالب اسالمياين
ظرفيت را در اربعين ايجاد کرده اســت.
حجتاالســام والمسلمين کرميافزود:
امروزه راهپيمايي اربعين حسيني خودش
به يک انقالب تبديل شــده که پيوسته
در حال پيشــرفت و حرکت بهسوي جلو
اســت.وي با تأکيد بر اينکــه اثرگذاري
جريــان اربعين از برگزاري بســياري از
کنگرهها ،ســمينارها و همايشها بيشتر
اســت ،يادآور شــد :راهپيمايي اربعين
يک حرکــت کام ً
ال خودجوش اســت.
حجتاالسالم والمســلمين کرميتأکيد
کرد :اين جريان از سوي هيچ فرد ،نهاد و
مرکزي سازماندهي نشده است ،بنابراين
ميتوان گفت اين حرکت ميليوني بيانگر
يک معجزه و نشان از اخبار غيبي است.
وي بــا بيان اين مطلب کــه راهپيمايي
اربعين حســيني بيانگر فضــاي ظهور
اســت ،گفت :انســانها در ايام اربعين
براي خدمت به يکديگر هيچگونه توقع
و انگيزۀ مالي ندارند ،همهجا صلح ،صفا
و صميميت حکمفرماســت ،در اين ايام
انسانها بســيار به يکديگر نزديکاند،
حس حضور امام(ع) و  ...اينها و بسياري
ديگر بيانگر فضايي از ظهور است.

گروه فرهنگ و هنر :مسعود نجابتي
پيشکســوت عرصه گرافيک ميگويد
عوامل اسرائيلي و آمريکايي از برپايي
نمايشگاه هولوکاســت عصباني شده
بودنــد و در برابر اين نمايشــگاه يک
موج رســانهاي منفي ايجــاد کردند؛
برپايي اين نمايشــگاه باعث شد آقاي
شــجاعي طباطبايــي در  ۲۶کشــور
جهان ممنوعالورود شــود .نجابتي که
به تســنيم گفت و گو کرده اســت در
اين رابطه اظهار داشت :هنرمنداني که
در نمايشگاه پوســتر «سقوط شيطان
بزرگ» شــرکت کردهاند به حدي از
حرفــهاي بودن رســيدهاند و اين آثار
داراي عيار هنري هســتند و پرداخت
آنها حرفهاي اســت؛ بحمــداهلل تنوع
در آثار بيش از گذشــته است و تقريب ًا
تماميتکنيکهاي رايــج را ميتوانيم
در پوســترها ببينيم؛ با توجه بيشــتر
و حمايت مســئولين و دســتگاههاي
ذيربط ميتوانيم بســياري از اين آثار
را در فضاي خارج از کشــور نيز اکران
کنيم.
نجابتي تصريح کرد :کشورهاي غربي
از ابزا ِر هنر به شکلي حرفهاي استفاده
ميکنند به نحــوي که ميتوان گفت
تماميانرژي جريان اســتکبار در اين

ممنوعالورودي شجاعي به  ۲۶کشور

حوزه صرف ميشــود مــا نميتوانيم
تأثير نقش هنر را انکار کنيم و يا گمان
کنيم که تأثير آن ضعيف است .قدرت
آثار هنري و انتشــار سهلالوصول آن
در فضــاي مجــازي و ارتباطگيري با
مردم ميتواند بســيار مؤثر باشد.وي
يادآور شــد :هميشــه براي من سوال
بوده اســت که برخي هنرمندان چطور

ميتوانند در اين فضــاي ملتهب و با
وجود اتفاقاتي کــه در جهان ميافتد
دغدغههاي شــخصي را مطرح کنند
و آن را برجســته کنند و در قالب آثار
هنري در گالريها اکران کنند؛ حداقل
ميتوان گفت در چنين شرايطي نبايد
اين موضوعات در اولويت باشد.
هر هنرمند آزادهاي فــارغ از هرگونه

گرايــش سياســي و اعتقــادي الزم
اســت به فجايعي کــه در دنيا اتفاق
ميافتد واکنش نشــان دهد کما اين
که نمونههاي بســياري از هنرمندان
صاحبنام در دنيا هســتند که در اين
فضا فعاليت ميکنند که آثار بسياري از
آنها را جمعآوري کردهايم و انشاءاهلل
در قالب يک مجموعه منتشــر خواهد

حماسه

شد .همانطور که مقام معظم رهبري
نيز اشــاره فرمودند آمريکا منفو ِر تمام
ملتهاي آزاده دنياست يعني دشمني با
آمريکا فقط مختص ايران نيست و در
دنيا کشوري وجود ندارد که از آمريکا
ضربه نخورده باشــد اما اين مسئله در
ايران حادتر اســت و فشارهاي آمريکا
بر کشور ما بيشــتر است .ما از فضاي
حرفــهاي هنر انتظــار داريم به چنين
موضوعاتي عنايت بيشــتري داشــته
باشند.
گرافيســت پيشکســوت با اشاره
اين
ِ
بــه تأثيرات آثــار هنري بــا رويکرد
ضداســتکباري در ســطح بينالمللي
گفت :زماني که نمايشــگاه کاريکاتور
هولوکاســت توســط آقاي شجاعي
طباطبايي برگزار شد سران کشورهاي
اســتکباري از جمله نتانياهــو و اوباما
از اين رويــداد عصباني شــده بودند
و در برابــر اين نمايشــگاه يک موج
رســانهاي منفي ايجاد کردند؛ برپايي
نمايشگاه کاريکاتور هولوکاست باعث
شد آقاي شــجاعي طباطبايي در 26
کشــور جهان ممنوعالورود شود؛ اين
مســائل نشــاندهنده تأثير بســزاي
چنين برنامههايي در رسواکردن رژيم
جنايتکار آمريکاست.

ياسر طالبي مطرح کرد

افشايجنگلخواريدولتيدرمستند«جنگل،نفسهايآخر»

ياسر طالبي کارگردان مستند «جنگل ،نفسهاي
آخر» معتقد است که اين سالها پديده جنگلخواري
تبديل به يک رويه دولتي شده است .او ميگويد
نصف مســاحت جنگلهاي شــمال در  ۴دهه
گذشته از بين رفته است .ياسر طالبي کارگردان،
تدوينگر و مستندساز است .او دانشآموخته رشته
ســينما در گرايش تدوين اســت و عضو انجمن
مستندســازان ســينماي ايران اســت .تاکنون
فيلمهاي تلويزيوني «جاده تباهي»« ،فرزندان»،
«نشــانهها»« ،ارمون»« ،عهدي بستهام با تو» و
«گذر» را ساخته اســت و همچنين مستندهاي
«کاغذ ،يک درنــگ مچاله»« ،نفسهاي آخر»،
«روياي آهني»« ،قلب مــن» و ...را توليد کرده
اســت .از جمله افتخــارات طالبــي ميتوان به
دريافــت جايــزه بهترين کارگــردان و تدوينگر
بيســتمين جشــنواره توليدات مراکز استانهاي
صداوســيما براي مستند «روياي آهني» و جايزه
بهترين کارگردان مجموعه سريالي مستند براي
مجموعه مستند تلويزيوني «در قلب کومش» در
سنندج و جايزه بهترين کارگردان و بهترين فيلم
ويدئويي ششمين جشنواره بينالمللي فيلم شهر
براي فيلم «فرزندان» در تهران اشاره کرد .او اين
روزها درگير ســاخت مستند جديدي است که به
موضوع جنگلخواري در جنگلهاي شمال ايران
ميپــردازد .طالبي در گفتوگو با تســنيم درباره
مســتند جديدش گفت :در شمال ايران يک نوار
ساحلي داريم که پيرامون آن ،جنگلهاي باستاني

هيرکاني که همان جنگلهاي شمال ايران است،
وجود دارد .اين جنگلها قدمت چند ميليون ساله
دارنــد و به همين دليــل از اهميت خاصي براي
ســرزمين ما برخوردار است چرا که بخش زيادي
از اکســيژن ما را همين جنگلها تامين ميکند.
وي ادامه داد :اين روزها متاســفانه با رويکردي
متفاوتي نسبت به اين سرمايه ملي مواجه هستيم
و آن هم اين اســت که عــدهاي تالش ميکنند
تا به بهانه اشــتغالزايي ،درختان را قطع کرده و
نفع اقتصادي ببرند .در حقيقت اين موضوع باعث
تخريب جنگلها به صورت گسترده ميشود .اگر
از  40سال پيش آمار دقيق داشته باشيم ،ميبينيد
که مساحت جنگلهاي شمال نصف شده است.
جالب است که در نهايت متوجه شديم که سازمان
جنگلها و منابع طبيعي براي اينکه بتواند حقوق
کارمندانش را بدهــد ،خود اقدام به قطع درختان
ميکند.

ترفنــد صاحبان نفوذ :اســم مــردم ؛ کام
خودشان

طالبي ادامه داد :عالوه
بــر اينها بــا پديده
جديدي مواجه شديم
و آنهــم پديــدهي
جنگلخواري اســت
که توســط صاحبان
نفوذ صورت ميگيرد.
کساني هســتند که

به راحتي منابــع ملي را تصرف ميکنند و به نام
مردم و البته به کام خودشان اين جنگلها را تغيير
کاربري ميدهند .براي مثال ،اکنون ،در ارتفاعات
اربکله رامسر بنايي را به اسم بيمارستان ساختند
اما در حالي که مردم از ســاخت اين بيمارستان
خوشحال بودند ،با خبر شــديم که آن ساختمان
تبديل به  600واحد مســکوني شده است.طالبي
به ساخت مســتند خود با اين موضوع اشاره کرد
و گفت :به اين نتيجه رســيدم کــه با توليد يک
فيلم مستند چالش برانگيز ،با اين مساله برخورد
کنم .بنابراين يک مستند جستجوگرايانه ساختم
که در پي يافتن پاسخي براي پرسشهايي است
که به ذهن مخاطبان ميرسد .به اين مساله ورود
کردم و براي رســيدن به پاسخ سواالت به سراغ
آدمهاي مختلف و مســئولين رفتم و گفتگوهاي
چالشــي گرفتــم .در حقيقت مســتند «جنگل،
نفسهاي آخر» يک مستند افشاگرايانه نسبت به
مسئله تخريب جنگلها و تبديل آن به واحدهاي
مســکوني است .اين
کارگــردان دربــاره
رونــد ســاخت اين
مســتند  42دقيقهاي
گفت :توليد مســتند
به اتمام رسيده است.
در کنار چالشي که با
موضوع فيلم داشتم،
به دغدغه اصلي خود

و حفظ منابع طبيعي پرداختم .حدود  15جلســه
فيلمبرداري به صورت پاره وقت داشتيم .تعدادي از
مسئولين تمايلي به حضور جلوي دوربين نداشتند.
با دســتگاههاي مختلف از جملــه منابع طبيعي،
دادســتان مازندران ،پيمانکارهــا ،خبرنگارهاي
دغدغه مند و  ...گفتگو کردم .به نظرم اين مستند
يک مستند ژورناليســتي است که وقتي نمايش
داده بشود ،حتما بازتابهاي زيادي خواهد داشت.
وي افزود :نکتهي جالب توجه اين اســت که من
به عنوان فيلمســاز خودم را با ژورناليســتها در
جريان فيلم همراه کردم .بدين معني که همزمان
با فيلم که موضوعات مختلفي را مطرح ميکند،
توئيتهايي از روزنامهها و خبرگزاريهاي مختلف
را در بخش جنگلخواري و  ...ميبينيم .در حقيقت
همزمان با افشاي موضوعات مختلف در اين زمينه،
ميبينيم که خبرگزاريهاي مختلف ،توئيتهاي
مختلف را دارند که اســتناد بر صحبتهاي فيلم
اســت.طالبي تاکيد کرد :اين مستند براي حضور
در يازدهمين جشنواره سينما حقيقت آماده شده و
به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است .اين فيلم
براي اولين بار در جشنواره حقيقت اکران ميشود.
اين مســتند را ياســر طالبي کارگرداني و تدوين
ن آن مهدي خليلي است
کرده اســت .گوينده مت 
و تصويربردارهاي آن محمودرضا مافي و ياســر
طالبي هستند .صدابرداري کار توسط ميثاق مدانلو
انجام شده است .اين مستند به سفارش مرکز فيلم
و نمايش بسيج توليد شده است.

کتاب «بازدارندگي مشروع»
به بازار آمد

کتاب بازدارندگي مشروع به زبان انگليسي
و به قلم علي اکبر داريني ،سرپرست پيشين
دفتر خبرگزاري آسوشــيتدپرس آمريکا در
ايران در سه جلد نوشته شده است .به گزارش
تسنيم ،بخشي از کتاب روايت نويسنده است
که در دو دهه گذشــته در جايگاه خبرنگار
ارشد خبرگزاري آسوشيتدپرس از نزديک
برنامه هســتهاي ايران را بــراي جهانيان
گزارش کرده است«.بازدارندگي مشروع” به
خوانندگان بازگو ميکند که چگونه برنامه
هستهاي ايران پيش از انقالب اسالميسال
 1357خورشيدي با پشتيباني دولت اياالت
متحده آمريکا (در دوران رياست جمهوري
آيزنهاور) پديد آمد و چگونه آمريکا پس از
انقالب با همان برنامه هستهاي مخالفت
کرد و کوشيد از دستيابي ايران به فناوري
غني ســازي اورانيوم جلوگيري کند ،که
ســرانجام ناکام ماند.اين کتاب همچنين
تالشهاي پنهان ايران براي دســت يابي
به فناوري و تجهيزات غني سازي ،فعاليت
گسترده سرويسهاي اطالعاتي اسرائيل
و کشــورهاي غربي بــراي جلوگيري از
دســت يابي ايران به فناوري غني سازي،
خرابکاري ،جنگ اطالعاتي ،جاسوســي
از زميــن و هوا ،حمالت ســايبري ،ترور
دانشمندان هستهاي و … را داستان وار به
نمايش ميگذارد.
کاروان هنرمندان به کربال رسيد

دومين کاروان هنرمنــدان «چهل چراغ»
با حضور چهرههاي سرشــناس فرهنگ
و هنر که از روز  12آبــان ماه عازم عراق
شــدند امروز پس از انجام بخشي از پياده
روي مســير نجف به کربــا ،وارد کربال
شــدند .به گزارش فارس ،نرمندان جوان
اين گروه به زائران مســير کمک کردند و
بخشي از وسايل شــخصي از جمله ارائه
ماسک به زائران را عهده دار شدند .تعدادي
هنرمنداني که در اين کاروان حاضر شدند
سيد حسام الدين ســراج (خواننده)،بهروز
افخمي(کارگردان،تهيــه کننده و مجري)
حبيب احمدزاده (نويسنده)،ابراهيم داروغه
زاده(دبير جشنواره فجر و معاون ارزشيابي و
نظارت)،آفرين عبيسي(بازيگر) ،بهار ارجمند
(بازيگر)،سوگل طهماسبي(بازيگر)،کوروش
سليماني(بازيگر)،عمار تفتي(بازيگر)،رابعه
مدني(بازيگر)،شــهين تســليمي(بازيگر)،
بهرام عظيمي(انيميشــن ســاز)،عليرضا
قزوه(شاعر)،ناصر فيض(شاعر و مجري)،
ابراهيــم فياض(جامعه شــناس و داراي
دکتراي فرهنگ و ارتباطات)فضه سادات
حسيني(مجري و شــاعر)،محمد حميدي
مقدم(کارگــردان و برنامه ســاز)،محمد
داودي(کارگــردان و مديــر فيلمبرداري)،
محمدرضــا عباســيان(تهيه کننــده و
مستندساز)،محمدرضاشفيعي(تهيهکننده)،
آيت اهلل قائم مقامي(استاد و مدرس حوزه
و دانشگاه) ،مجيد اسماعيلي (تهيه کننده و

