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رئیس جمهوری با تشکر از تذکر اخیر رهبر معظم انقالب:

ضمیمه ایران جمعه
و ویژهنامه پرسه همراه امروز «ایران»

تشویش اذهان عمومی نقد نیست

همسـایهداری فــرهنگــــی
که در ارتــفاع برجها گم شد

چراغهای رابطه
خاموشاند

ردای رحمت
در هفته وحدت

گذری به فرهنـگ
و جامعه

مجلهدوم«ایرانجمعه»

روحانی  :توهین به پیامبر(ص) ،زیرپاگذاشتن اخالق و توهین به همه مسلمانان ،همه انبیاء الهی و ارزشهای انسانی است
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از نامههایی نوشتهاند
شار
گی ایران
گزارش ابراهیم اف وف فرهن
های معر
که چهره

ران دوات
عشاق دو ِ
ملو ،اسالم
شا
امههای احمد احمد و ...
مر وری به ن جالل آل
سپهری،
سهراب

آمار آوار شد

کاظمیه

گزارش «ایران» از همراهی آلودگی هوا
در فصل سرما و سرعت انتشار کووید 19

هوا ،هوای کرونا است

09
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99

مجــله دوم ایــران جمعـه؛
گذری به فرهنـگ و جامعه

پروندهای درباره

همسـایهداری
فــرهنگــــی
که در ارتــفاع
برجها گم شد

برگرفتهاز

طرحجلدکتاب«نامههایغالمحسین

ساعدیبهطاهرهکوزهگرانی»نشرمشکی 

چراغهایرابطهخاموشاند

کرونا  415هموطن را به کام مرگ کشاند

پدیدارشـــناسی همســایه
در گــــفتوگــــــو بــا دکتر
مصطــــــفی مهــــــــرآیین

همسـایگی ،محـک
اخالقی زیستن است

چنـد روایــت از
تجربه همسایگی
پس از مهـاجرت

همسایۀ فقیر:
خیـــلی دور
خیلی نزدیک

همســــایهبازی در ینگهدنیا؛
فرهنــــگی که مــــال ما بود،
توی مشــــت ما بود

یادداشتی از دکتر
آرشحیــــــــدری

مرجــــــان نعمتی ،نقـــاش
و هنرمند چاپ دستی ،در
شهر چه میبیند و میکشد؟

حافظه جمعیمان
را چــاپ میکنم!

(+نقــش فرهنــــگ بر بوم)

دیروز و امروز «سنگلج» در گفتوگو با
الله تقیان به بهانه  55سالگی اش

تاریخ با شکوه
یک تماشاخانه
بعید میدانم از جمله

ائترت

پنجشنبه  8آبان 1399
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گنجینهامنخاطرات
پریسا مقتدی
مدیر تماشاخانه سنگلج

تماشــاخانه ســنگلج؛ گنجینــه امــن
خاطــرات پنــج نســل از هنرمنــدان و
تماشــاگران تئاتــر پــا بــه۵۵ســالگی
گذاشــت .خانــهای مصفــا بــه عطر و
بــزرگان ایــن هنــر واال کــه بانیان
یــاد
صاحبــان ایــن خانهانــد .چــرا کــه
و
خانــه از صفای میزبان اســت
رونــق
میزبانــان ایــن خانه اگرچــه در قید
و
نیســتند امــا روح بلندشــان در
حیات
فضــای بیغبــار ایــن تماشــاخانه تــا
همیشه زنده اســت و زندگی میکند.
بزرگانــی چــون عــزتاهلل انتظامی،
محمدعلــی کشــاورز ،جمشــید
مشــایخی ،داوود رشــیدی ،جعفــر
و ...که هریک در هنــر و اخالق و
والــی
واال سرآمد نســل خود و الگوی
منش
های آینــده بودنــد .روح اســتاد
نســل
عبــاس جوانمــرد میهمان تــازه این
ضیافت اســت .چــراغ تماشــاخانه
ســنگلج امــروز و بعــد از  ۵۵ســال
کماکان روشــن اســت و این درخت
تنومنــد همچنان بــارور و چه شــور و
از این بزرگتر؟ در این خانه به
شعفی
آمــدن روزهای بهتر باز اســت
انتظار
لطــف آمــدگان و رفتگانــی کــه با
بــه
حضور در اینجا و نفس کشیدن
هربار
هــوای آن ،گرمابخــش ایــن خانه
در
اند .بــه امید و آرزوی تــداوم این
بوده
مانــدگاری .گنجینــه امــن خاطرات؛
تولد۵۵سالگیاتمبارک.

اهالیاش از دهه  40تا امروز

برش

سنگلج و

spaper.ir

نویسندگان ماندگارجهان باشد

جایی برای نمایش ایرانی

مرور

حاضر قدیمیترین تماشــاخانه
( 25شــهریور قدیم) در حــال
مقابل پارک بهشــت قرار دارد.
تماشــاخانه ســنگلج
در محله قدیمی ســنگلج و
دایــر در تهران اســت که
دانســت که در محله ســنگلج
توان نخســتین تماشــاخانهای
ایــن تماشــاخانه را می
اســت؛ البته در سالهای دور
اهالی این محله قدیمی تهران
ســاخته شــده و پذیرای
داشــته اما تماشاخانه سنگلج
در چهارراه گلوبندک وجود
نیز تماشــاخانهای فصلی
دائمی و البته بــا ویژگی اجرای
عنوان تماشــاخانهای
در ادامــه راه «تئاتــر تهران» به تماشاگران این هنر فاخر شده است.
های صرفاً ایرانی ،پذیرای
نمایش
هنــر ،بتدریــج فکــر ســاخت
 ëاحداث تماشاخانه
تــأ ســیس وزارت فرهنــگ و
ســال  1343وقتــی بعــد از
کشور شکل گرفت که مختص
اجرای آثار تولیدی هنرمندان
تماشاخانهای به منظور
خریــد زمین این تماشــاخانه دو
ایرانی باشــد .درخصوص
بــه اجــرای نمایشهــای
دارد کــه وزارت فرهنگ و هنر
از ایــن
روایــت وجــود دارد که روایت نخســت حکایت تماشاخانه اختصاص داد .روایت
خریداری کرد و به ساخت این
را بــه وزارت فرهنگ و هنر
وقت ،این زمین را
بانویــی ارمنی ،زمین این مکان
دوم هــم نقــل میکند که
دست است این تماشاخانه
جرایدی که از ســال  1343در
هدیه کرده اما طبق بریده
ساز نو» ،با مسئولیت محدود
بابایان ،مدیرعامل شرکت «به
با هزینه آقای مهندس
کوچه صباح به شماره 46
ساختمانی به نشانی تهران
عضو سندیکای شرکتهای
هنر اهدا شده است .زیربنای
و
شــده و به وزارت فرهنگ و
به شــماره ثبت  5285بنا
« 25شهریور» نامگذاری شده
و
مترمربع است و آن زمان به نام
این تماشاخانه 1034
هم به ابعاد سه در  14متر،
در نمای بیرونی تماشاخانه
است .کاشیهای معرق سر
زیبای کشور آنها را ساخته و
گروه کاشیسازی هنرهای
توســط ســیما کوبان طراحی و
نصب کردهاند.
جشنواره نمایشهای ایرانی
تماشاخانه و برگزاری نخستین
همزمــان با برگزاری نخســتین
 ëافتتاح
مهرمــاه  1344خورشــیدی،
ایــن تماشــاخانه روز 18
زمزمههــای اختصــاص ایــن
ایرانــی» افتتــاح میشــود و
جشــنواره «نمایشهــای
به واقعیت تبدیل میشود.
نمایشهای ایرانی در نهایت
گونهای صورت گرفته بود
تماشاخانه به
جشــنواره نمایشهای ایرانی» به
برنامهریزی «نخســتین
به مدت یک یا دوشب اجرا
شرکت کننده در این جشنواره،
که هر یک از آثار نمایشی
بین یک یا دوماه اجرا برای
قدرتمند اجرا شده بود که
شوند ،اما این آثار تا اندازهای
نمایشــی اجرا شد که به ترتیب به
در شورای نظارت نبودم و
در این جشــنواره هفت اثر
من هیچ وقت
آنها درنظر گرفته شــد.
کارگردانی «علی نصیریان»،
نظری داشتم آن را به صورت
ارسان» نوشته پرویز کاردان به
اگر عقیده و
نمایشــی که بســتر مناســبی
این شرح هستند« :امیر
(گوهر مراد) ،به کارگردانی
مجله نمایش منتشر میکردم
بســیاری ارائــه این آثار
نوشته غامحسین ساعدی
تماشــاخانه را در مرکز توجه
«چوب به دستهای ورزیل»
مکتوب در
وجود نــدارد .تا مدتی هم
کارگردانــی «خلیــل موحــد
این
نمایشهــای برای ارائهشــان
خــودم را در موقعیتی قرار
طایــی» بــه نویســندگی و
محسنبوالحسنی
و هیــچ وقــت
والــی»« ،کالســکه
قــرار داد .البتــه بعدهــا
عمل شد اما بعد از مدت
کارگردانی «پرویز صیاد»« ،بهترین
تئاتر معیارها و مؤلفههای
تماشــاخانه روی به این پیشنهاد
بگویــم فــان کار اجــرا شــود
«جعفــر «مجموعه نمایشهای ایرانی» به
خبرنگار
نــدادم کــه
رویه سابق را پیش گرفت و
غیرایرانــی نیــز در ایــن
اهلل انتظامی»« ،پهلوان اکبر
دیلمقانــی»،
اجــرا نشــود .چیــز خیلــی
مهــم و کوتاهی دوباره
کارگردان و پژوهشــگر ایرانی در
ســاعدی و کارگردانی «عزت
مشخصی دارد و سلیقه
رفتنــد کــه اکثــراً کارهــای
و بهمــان کار
بابای دنیا» به نویســندگی
این پیشــنهاد هم غفلت
الله تقیــان
کارگردانی«عبــاس جوانمرد»« ،کوروش
و او را بهعنوان صحنــه
آثــار بــه از اجرایــی کردن
نیســت .چون تئاتــر معیارها
نویســندگی بهرام بیضایــی و
رشــته تعزیه و تئاتــر اســت
بــه غنــای
عجیبی هم
و نظر شخصی در آن
هر صورت چیزی که درباره
«رکن الدین خسروی» .بعد
میمیرد» به
مشــخصی دارد و ســلیقه
طرح تهیه پرونده تعزیه برجســتهای بودنــد و تماشــاخانه کمک ورزیده شد .به
کورس سلحشور و کارگردانی
اولین ارائهدهنــده
و مؤلفههــای
پسر ماندانا» به نویسندگی
تماشــاخانه مهــم اســت یــادگاری
نمایش درآمده در این
های «امیرارسان»« ،پهلوان
جایگاهی ندارد .این
در آن جایگاهــی نــدارد.
هم میشناســند .او از همان
«نمایشهای ایرانی» ،نمایش
بــا آنچه در گذشــته ایــن
و نظــر شــخصی
برای یونســکو
گذشــتگان مــا بهجــا گذاشــتند.
از اجرای اولین جشنواره
این تماشاخانه ادامه دادند.
کردنــد و امــروز شــاید
تئاتری هم چیزی نیســت
به کار تماشــاخانه ســنگلج
بابای دنیا» اجراهای خود را در
کردیــم فاصلــه اســت کــه
مؤلفههای تئاتری هم
مؤلفههای
های آغاز
کــه اســتانداردترین
بــه داشــتنش افتخــار می
اکبر میمیرد»« ،بهترین
به فروش رســید .مراکزی
این بخواهیــم از خودمــان دربیاوریم،
نیســت اگــر تماشــاخانهای
در مراکــز فرهنگی مختلفی
ســال تماشــاخانه حضور داشــته و امروز
بلیتهــای آثار این جشــنواره
بیــراه
بوده و حاال نیز ما میتوانیم
کــه مــا
فرهنگ و هنر ،مغازه گالو
در ایــن
چیزی نیست که ما
هاســت که به عنــوان یک دوره
تماشــاخانهای را دارد کــه بــه گرفتهایــم و متأســفانه شکوهش فاصله تماشاخانه ما
فروشگاه فردوسی غرفه وزارت
بلکه دهه
چون کتابفروشی امیرکبیر،
نیــز دغدغــه
درســت فرهنگــی آن را بــه
بگوییم سنگلج از دوران
منوچهری ،انجمن فیارمونیک
بخواهیم از خودمان
دانشــگاههای سراسر جهان
بــا مدیریــت
اولین تماشــاخانه و ســالن
فروشــگاه بتهوون در خیابان
آکادمیک در
گفتــه خــودش
در خیابان اســتانبول،
بلیت این آثار  40و  60ریال بود
است .تقیان بسیار دارد.
دوران اوجش برگردانیم.
تدریس میشــود و تنها نیاز
قیمت
و...
بوده
در
تماشاخانه
که امروز میبینید بــا آنچه
اســتاندارد تئاتر در ایران
دربیاوریم
و البتــه ایران
چهارراه یوسف آباد ،گیشه
اعتقــاد داریــد که جایــی مثل
که برای فرهنگیان تخفیف
پژوهــش تعزیه و  ëســنگلجی
در
شــاکله اجتماعــی آن ،یــک
چه فرق و  ëپــس شــما
 350ریــال
کــه آثار بســیاری در حوزه
های گذاشــته وجود داشــت
کــه در
اجرای نمایشهای خاصی را
و بهــای ســری بلیت برای هفت برنامه  210و بسادگی میتوان به این مسأله پی
با «ایران» از دیروز دهه
اســت فرهنگی را در کنار خود داشــته
سنگلج ،باید
گرفته شده بود .با کمی دقت
تئاتر نوشته در گفتوگو
مدیر الیق
این جشنواره در سطح شهر
پنجاه درصد درنظر
فاصلههایی دارد؟
تماشــاخانهای بتواند کارهای
مشــی عهدهدار شود؟
فروش بلیت آثار نمایشی
گوید.
می
سنگلج
و
تماشاخانه
خــط
های
باشــد تا هر
کــه
کشــور فرانســه جایــی مثــل
برد که فراگیر بودن غرفه
متأســفانه سالهاســت
مورد نظرشان یکی از نقاط
و امروز
پرونــده خــود ثبــت کند.
زمانی کار در تماشاخانه سنگلج
برای خرید بلیت نمایش
ســنگلج در ببینیــد در
دارد که مشــخصاً
مانــدگاری را در
دسترســی آسان شــهروندان
مشــخصی در تماشــاخانه
 ëشما از چه
نیز بوده اســت .نکته دیگر
«کمدی فرانس» وجود
و
فرهنگی خوب اســت در
بودن آنها
های گذشــته وجود ندارد.
اینکــه مدیریــت
را تجربه کردید؟
در حوزه نمایش میپردازد
قوت این جشــنواره و یکی از دالیل پر مخاطب تماشــاخانه به لحاظ تجهیزات فنی،
وجــود مقایســه با دهه
مســند ثابت باشند تا بتوانند
تماشــاخانه به یک رویکرد
کار گروههــای نمایشــی
«تماشــاخانه ســنگلج» اینکه این
یک نقطه و
قبــل از انقــاب تکلیــف
خاص خــودش را دارد و آنها
در اداره
و وجود امکانات صحنهای
درخصوص
را طویلالمدت پیریزی
کــه گفتــم و مخاطبــان
گروههــا بــه نوبــت در
کاما اســتاندارد بوده
ســالن اجراً ،
برنامههای خود
داشــت و ایــن
مشــخص بــود و همانطــور
بخواهنــد چنیــن ژانــری را
نور ،صدا و آکوســتیک
این تماشــاخانه را از ویژگی
اســت کــه تماماً بســتگی
داشــتند میداننــد اگــر
ســنگلج کار اجــرا میکردنــد
های باال برنده پرده ،دکور و...
کنند مســألهای
های مشــخص تئاتری وجود
همچون ســن گردان ،میله
تماشــاخانه
میتوانند به این تماشاخانه
تجربــهام را در ایــن گروه
مدیــر دارد و ویژگیهایــش.
تماشــاخانه تماشــا کنند،
و مــن هــم اولیــن
بــه نوبت همه آنها در این
بــه خــود
خاصی برخوردار کرده بود.
آثار هم مشــخصاً در حد
روی صحنه بــردم که که
صحنــه برونــد و کیفیــت
غریبپــور زمانــی کــه مدیــر
ً
تماشــاخانه زمانــی
اجــرا میگرفتنــد و روی
مثــا بهــروز
 ëهنرمندانواهالیسنگلج
اســت کــه آنها را از تماشــای
همکاری میکردم نوبــت
بهمن بــود واقعــاً خدمات
اســتقبال اســتانداردی
با گروه علی نصیریــان
رفتنــد و مردم هم از این آثار
فرهنگســرای
همزمــان بــا آغــاز بــه کار
ناامیــد نمیکنــد .از ســوی
احــداث ایــن ســالن می
ارائه کرد و باعث شد این
مشــخص یــک نمایــش
و همــه آن زمــان از
بســیار زیادی را
نظیــری میکردنــد؛ در واقع
ســنگلج،
فقــط بحــث تئاتــر نیســت و
تماشــاخانه
خوشــحال بودند که بی
روزگار روشنی را سپری کند و
تماشــاخانه چه دیگــر اینجــا
اســتقبال میکردند و
فرهنگســرا،
گروههــای نمایشــی کــه در
پیشرفته دنیا در کنار همه اینها
بــود کــه قــرار اســت ایــن
حدود زیادی تحت تأثیر
آثارشــان را در این تماشــاخانه
چه سمتی کشــورهای
آیندهاش هم تا
و روشی داشته باشد و به
اداره هنرهــای دراماتیــک
توریست هم فکر میکنند
میتواننــد
چــون ســالن دیگــری مشی
تکلیف به مسأله جذب
شــکوفایی بود .اگر کسی مثل
روی صحنــه ببرنــد
هم ،همیــن
همین دوره
شــکل گرفته بودند ،امکان
در معرض تماشای عموم
داشــته باشــیم کــه یــک مدیر
بــرود و از ســوی دیگر مخاطــب هــم و تاریخشان را
وجود نداشت.
غریبپــور
پیــدا کردنــد آثار نمایشــی
تــا آنها نیز ببیننــد و در کنار
روشــن ،باعــث میشــد
که هم مدیریــت را خوب
خواهد ببیند .قــرار میدهند
استقبال ً
دقیقا چه بود؟
مثــل حوزه فرهنگی اســت
بدانــد کجا میرود و چــه می
خــود را در این تماشــاخانه
 ëدلیل این
سودآوری اقتصادی ،پویایی و بهروز بودن بــرای اول شــدن ،در حــوزهای
هــم فرهنــگ را ،چــرا نباید
اســتقبال از تماشــاخانه توســط
مدیریــت این تماشــاخانه
فقــط رســیدن بــه میشناســد و
روی صحنــه ببرنــد .بــه
تجربه کنند .متأســفانه ما
دلیــل
نکته بسیار بعدهــا آنقــدر
جمشید مشایخی در سنگلج
نمایــش هــم خیلیهــا
هم به این تاریخ را هم
کارش را به صورت مســتمر
تئاتریها و البته مردم را به دو
دســت شــد کــه تکلیفــش
مهم است و این اجازه داد که
اینترتیــب ،ایــن گروههای
دستبه
بســیار ،از خیلی راحــت از چنین گنجینههایی غافل مسند و صندلی برایشان
پس همه موضوع بســتگی
انجــام بدهد؛
مهم میتوان مربوط دانســت .یکی اینکه نســبت همین تغییــر و تحوالت
نمایشــی بــا فراغ بــال و به
خود در ســالن های تمرین
یک میشــویم و گاهی حتی خودمان خواســته موضوع واقعاً دردآور است.
ظرفیتهــای مدیریتی و
شــاید آخرین ســالنی بود
تمرین نمایش های موردنظر
قرار بــود بــرود دور افتاد.
پذیــرش یا رد یک به مدیــر دارد و
ســنگلج اولین و
صــورت مداوم هر روز بــه
ویرانــی و فراموشــی آنها
هــر مــاه یــک اثر نمایشــی
کامل ســالن مســیری که
تماشــاخانه و ناخواســته ،بــه
 ëدر این صــورت اصول
دراماتیــک میپرداختنــد و در
در ایران با اســتانداردهای
فرهنگیاش.
دورهای پیشــنهاد دادیــم کــه
ســاختمان اداره هنرهــای
گذاریــم و فقــط مثــل شــیوه
جمله آنها میتــوان به گروه
که
نمایش چه خواهد بود؟
شــد و از طرفــی دیگــر نیــز
هنرهای ســنتی صحــه می
ســنگلج آماده میکردنــد .از
تئاتــر ســاخته
بــرای اجرا در تماشــاخانه
کــه انــگار مســابقهای اســت
بــه آثــار هنــری در قالــب
سرپرســتی علی نصیریان،
باشــد برای رانندگیمــان
گرفتنــد ایــن تماشــاخانه
عباس جوانمــرد« ،مردم» به
وقتــی تصمیــم
اختصاص داده شــود و محلی
«هنــر ملی» به سرپرســتی
داوود رشیدی« ،جوان» به
والی« ،امروز» به سرپرستی
نمایشهای ایرانی باشــد هم
«شــهر» به سرپرســتی جعفر
مخصــوص
خلیل موحد دیلمقانی اشاره
شــنگله و «میترا» به سرپرســتی
غامحسین ساعدی (گوهر
سرپرســتی اسماعیل
آثار نمایشی عبارت بودند از:
کرد .نویسندگان اغلب این
اســتادمحمد ،بهمن فرســی
بیضایی ،بیژن مفید ،محمود
مــراد) ،اکبر رادی ،بهرام
جوانمرد ،علــی نصیریان،
هــا نامهایی چــون عباس
بودنــد و درمیــان کارگردان
خســروی ،بهــرام بیضایــی و ...به
همچنین کارهــای زیــادی از داوود
و...
داوود رشــیدی ،رکــن الدیــن
ســنگلج
ســالهای آغازین فعالیتش و
عــزتاهلل انتظامــی،
در فضــای ســیاه بــازی و
تماشــاخانه ســنگلج ،چه در
فتحعلیبیگــی
چشــم میخورد .صحنه
ممتاز و برجســتهای بوده که هر
ایرانی بــه خود دیده اســت
 1353رکــورد تمــام تئاترها
غیــر ســیاهبازی
انقاب میزبــان هنرمندان
تقریبــاً نصیریــان ســال
چه در ســالهای پــس از
و بازیگر تئاتــر ،تلویزیون و
متعــددی از چهرههــای
همانطــور کــه
هــا روی صحنه تماشــاخانه
شــاخص نویســندگی ،کارگردانی
و نمایشهــای
تئاتــر را شکســت و ماه
یــک امروز از چهرههای
مشــایخی ،داوود رشیدی،
دیروزی و امــروزی مثل مرحوم
همـــــــــــــه اهــل
رفت .من آن ســالها دانشــجو
روند .افرادی چون :جمشید
یــک
میشناسند ســنگلج اجرا
ســینمای ایران به شــمار می
جعفر والی ،جمیله شیخی،
درجه افشــار ،مجیــد افشــار ،داوود
میدانند و
هــم کار میکردم و آرزو داشــتم
اهلل انتظامی ،علی نصیریان،
ســعدی
و تئاتر
محمدعلی کشاورز ،عزت
محمــود دولت آبــادی ،عنایت
عامه دهر ،وحید شاهینی،
تماشــاخانه سنگلج در بــودم تماشــاخانه نمایشــی بــه صحنه ببرم
داداشی ،احمد
چهــره آزاد ،پرویز فنــی زاده،
محلــهای قدیمــی بــه در این
مهیــن شــهابی ،رقیــه
قاسمی ،بهمن مفید ،اسماعیل
هاشــمی ،هدایــت هاشــمی ،داوود
تئاتر همچــون جعفر والی،
جواد انصافی
ایرج راد ،محمد مطیع ،ثریا
افشــین
شــده و در کنــار بــزرگان
بخشی ،اکبر زنجانپور،
کاویانی ،خسرو شکیبایی،
هــادی شــیر محمــدی ،خدایار
همیــن نــام واقع
کارگردان
انتظامــی ،علــی نصیریــان ،پرویــز
ســیاوش طهمورث ،فردوس
معینیکیــا،
محلــه ســنگلج عــزتاهلل
محرابی،
و بازیگر تئاتر
عبدی،
اســماعیل
تاجیک ،الهه پورجمشــید،
اکبر
تســلیمی ،پــروز پرســتویی،
اســت.
خــوروش ،فرزانــه تأییدی،
کاشــانه ،نســیم
داورفر ،شــیراندامی ،بهزاد فراهانی ،سوســن
زاده ،فخری
سیروس گرجستانی ،علیرضا
نژاد ،علــی فتحعلی ،بهرام
یــداهلل
از ضلعجنوبی پارک شــهر خیابان بهشــت تا فنــی رضایــی ،داوود رشــیدی و دههــا
مرزبان ،هما روستا ،آزیتا الچینی،
مهدی صفاری
خیابان وحدت رضــا کرم
ریاحی ،مجید مظفر ،عبدالرضا
حسن فتحی ،هادی
علــی یداللهــی و امیــر حســین
بــازار قوامالدوله و از غرب تــا
ایــران بیامــوزم .آن زمان نام
بیگی ،جواد انصافی ،کتایون
مســعودی،
خیابان خیام هنرمنــد ارزنده
خمسه ،داود فتحعلی
امیــدوارم بــاز هــم جوانهــای
تــا
شــرق
آغــاز
تماشــاخانه  25شــهریور بــود و در
اســامی و  30تیــر و از
انصافــی و
اکبری ،هدایت هاشمی و...
ســنگلج را دگرگون ایــن
همــراه آثارشــان در ایــن
سرپرســتی عباس جوانمرد
امتــداد دارد و برخــی نام
بیشــتری را بــه
مختلف تماشاخانه سنگلج
معنی گروه هنر ملی به
ســنگلج بــود .طباطبایــی که از
ببینیم و تا ســالیان سال ،چراغ
 ëمدیران ادوار
«سنگرج» دانســتهاند که رج به
صحنه بردند و بعد ،شــش
نخســتین مدیــر تماشــاخانه
تماشــاخانه
شده
تقسیم کارهای زیبایی به
حســینعلی طباطبایــی
آمــوزش کارگردانــی در فرانســه
به لطف میراث دیروزیها
اصطاح سنگرج مربوط به
هنر ملی به سرپرســتی بهرام
این تماشــاخانه
دانشــگاه تهــران بــود و یــک دوره
ردیف و
سنگلج گروه دیگر گروه
کارنامه خــود دارد که از جمله
امروزیهــا روشــن بمانــد .از
فارغالتحصیــان
پارههای ســنگ بوده اســت .در
تئاتر مردم به سرپرســتی علی
عکسخوانی خاطرات سنگلج
نمایشــنامه فرانســوی را در
و قدرشناســی
آب با
خاطرهانگیزی بیضایی ،گروه
داوود فتحعلیبیگی در حال
گذرانــده بــود ،ترجمه 40
دریــا اثر ژان برولــر و بازی
چهرههــای برجســته ،توانمنــد
نمایشهای بسیار مهم و البته
تئاتر امروز به سرپرستی داوود
هــا اثر ژان کوکتو ،خاموشــی
خاطــره دارد و مــا دیروزیهــا
تاریخچه نصیریان ،گروه
آنهــا میتــوان بــه مکتب بیوه
که تماشــاخانه سنگلج در
ســالها بــا مــن و یارانــم
ســنگلج هنرآفرینــی کردهانــد
رفته که حاال به عنوان بخشی از
تئاتر شهر به سرپرستی جعفر
کرد .الزم به توضیح است
اجرا میشــد ،کارهای بســیار
مکان خاطرات و پــرکاری در
اجرا
تئاتریهــای رشــیدی ،گروه
کشــتار اثر اوژن یونســکو اشــاره
فرهنگ
هم باتماشــاگران خوب این
شورای تئاتر متشکل از افراد
ایــن بــزرگان دیگــر در میان ما
ایــن تماشــاخانه در یــاد همــه
دارای یک شورای هنری به نام
گــروه میترا به سرپرســتی خلیل موحد و تاالر محتــوا دیــدهام همچــون قلنــدر
ایــن تماشــاخانه کــه برخــی از
خیلیهــای آن را در والی،
سالهای پیش از انقاب
ســتاری ،علی نصیریان ،داوود
خــوب داریــم و امیــدوارم
سرپرســتی زیبــا و پــر
سنگلج همچنان با یاد و خاطره
دیــروزی باقی مانــده که
پلنــگ ایرج صغیری از بوشــهر
دیلمقانــی و گــروه تئاتر جوان ،به
چون عصمت ژانتی ،جال
باشد و تئاتر ایرانی نیســتند اما
متخصــص و صاحبنامی
چشمگیری در خونــه و ماه
بر نحوه تولید و ارزشــیابی و
همیشه پا برجا و ایستاده
دوســتداران تئاتر ایرانــی پابرجا
دیدهام« .میراث» و «ضیافت»
عزتاهلل انتظامی بودند که
از شــیراز ،تبریز ،گــرگان و...
دوران جوانی
اسماعیل شنگله فعالیتهای
همان سیاه بازی آنهــا بــرای
رشــیدی ،عباس جوانمرد و
و نمایشهایــی
تماشاخانه سنگلج میتوان به
تئاتر ملی این مرز و بوم که
«آی بــا کاه ،آی بــیکاه»
بهــرام بیضایــی،
تماشــاخانه را همیشــه پــر تــاش
کامل داشــتند .از دیگر مدیران
ایستاده است.
این تماشاخانه انجام دادند.
است جایگاهی داشته باشد.
نیز کار گروهها نظارت
صدیقی نژاد ،جواد افشــین
جشــنوارههای کــه ایــن
«زاویه» نوشــتههای ســاعدی و
جعفری ،علی حیدری ،محمد
وجــوش میدیدیــم .ســنگلج
خــوب به خاطــر دارم کــه در
و «دیکتــه» و
ســعید بصیریان ،مجید
سنگلج و پــر جنب
اتابک نادری ،علیرضا مصلح
«شــهر قصه» ســال  1346که
ها که بیشــتر در تماشــاخانه
کیوان نخعی ،محمود فرهنگ،
دو کار پربیننده
«بنگاه تئاترال» علی اســتان
اکبریان،
و
نادری
محسن
اتابک
عابدی اشــاره کرد .از این میان،
نژاد،
چندین ماه اجرا رفت و
ســید یونس آبســاالن و علی
تماشاخانه را برعهده داشتهاند.
تهرانی،
هر یک در دو دوره مدیریت
پریسا مقتدی

دیروز و امروز

«سنگلج» در گفتوگو با الله

تقیان به بهانه  ۵۵سالگی اش

تماشاخانه سنگلج ،میراث

ایران تئاتر

تاریخ با شکوه یک تماشاخانه

دیروز و قدرشناسی امروزیها

آمــار مــرگ بــر اثر ابتــا به کرونــا دیروز بــا فــوت  415بیمار
دوباره اوج گرفت .این بار رقم صدگان فوتیها دچار جهشی
فزاینده شــد و شــمار جانباختگان روزانه بیماری کووید 19از
مــرز  400نفــر عبــور کــرد و منحنــی مــرگ و میــر روی عــدد
 415قربانــی در روز قــرار گرفت .به تعبیر ســخنگوی وزارت
بهداشــت یک جنگ تمام عیار با کرونا در کشــور در گرفته و
تغییر در باور و رفتار تک تک مردم و مسئوالن راه حل اصلی
چیره شــدن بــر این بیمــاری و مقابله بــا این جنــگ نابرابر
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کتابستان

یناری برای عالقهمندان
وب
شعر و شاعری

علی محمدی  /ایران

توجهی میدانند؛ رونــدی که او در
را برخوردار از ویژگــی جالب
شــده منتقدان ادبی اشــعار او
است چراکه شاعریاش را به
کمی برخالف دیگر شاعران
شعرهای خود در پیشگرفته
باحالوهوایپیریخلقشدهاندو
سرایش
کنند.شعرهاییکهدرجوانیاش
مریمشهبازی
سروشکلیهرچهبیشترتغزلیترپیدا
مخروطیسروتهتشبیهمی
آنهم از دریچه نگاه شــمس
مملوازشورزندگییافتهاندو
خبرنگار
برای آشــنایی بیشــتر با شــعر،
درسنوسالپختگی،نوایی
و فردا فرصت خوبی اســت
ادبی مملــو از مضامین اغلب
امروز
سالهاســت او را به مخلوقــات
شــرکتکنندگان امــکان طرح
در مطرحشدن کردهاند.
لنگــرودی ،شــاعری که نهتنهــا
کــه ابتدا اشــاره شــد بــرای
فرهنگیاش هم تأثیر زیادی
در خــالل برگــزاری وبینــاری
است؛ او میگوید« :بنای این
بلکه دیگر فعالیتهای
شمس لنگرودیهم فراهم
آثار تحقیقــی تألیفی و حتی
هایی درباره زندگی حرفهای
عاشقانهاش میشناسیم؛ داســتانی که برای بچهها نوشــته تا
بر این است که چه در دوره
دانند که در آزمودن پرسش
است؛ اعتقاد شخصی من
نــام او داشــته؛ از آن چند کتاب
آنهایی که او را میشناسند می
آنالین بر اساس پرسش و پاسخ
بهای زیادی برای تدریس بر
آموزش جوانان عالقهمند.
حوزههایی همچون دوره
های دانشگاهی ،اســتادان باید
سالها تدریس و
خرج داده و حتی نظر منتقدان
بحث و چه حتی در کالس
حتی مباحثــی دارد که معلم
های دیگرش هم جســارت به
مورخ ادبی و اســتاد مورد
اهمیتی بهمراتب بیشــتر از
عالقهمندی
خوانندگــی هم در ســابقه کاری این
پرســش قائل شــوند چراکه
کردید ،در این وبینــار تنها درباره
ادب معاصرمان مبنای
میکند .همانطور که اشــاره
ســینما را هم جلب کــرده؛ هرچند که شــخصیتی چند وجهی در فرهنــگ و
اســتاد درباره آنها صحبــت
مرتبط با کار و تجربهام باشد».
درج شــده و همه اینها او را به
و
پرسش و پاسخ وجود دارد که
دانشــگاه
بخشهایی از زندگیام امکان
است.
نشر
تبدیلکرده
راه
در
لنگرودی
و «آنها که به خانه من آمدند
 ëدو کتاب تازه از شمس
مندان شعر ضروری است
بانامهای «رژه بر خاک پوک»
لنگرودی کافی اســت تا وسوســه
 ëمباحثی که برای عالقه
این شاعر و بازیگر دو رمان هم
های زندگی حرفهای شــمس
همدرعرصهبازیگریوحتی
از
تنها آشــنایی با یکی از جنبه
شمسلنگرودیفعالیتهایی
خالق شعر» با عنوان «دنیایی که میسازم» بنشینید که روز توسط نشرافق منتشرشدهاست.
جوانیاش به تئاتر نشات میگیرد
تا پای برنامه آنالین «تجربه
ادامه دارد .شمس لنگرودی
سینما از عالقهمندی سالهای
شوید
در قالب جلسههای دوساعته
خوانندگی داشــته ،ورود او به
نشــان داد .او بــرای بازی در فیلم
شروع شــده ،امروز و فردا هم
که در
هشــتاد و باهنر هفتم خودش را
گذشته
جلسهاش باقیمانده به «ایران» میگوید« :همانطور ً کــه به شــکل جدیتری از دهه
نقشاولمرددرنهمینجشن
درباره محورهای این وبینار که دو
دریافتجایزهبهترینبازیگر
ســخن از شــعر و چیســتی آن درمیان است .اینکه اساسا «احتمالباراناسیدی»کاندیدای
جشنوارۀ ادبی «صبح آسیا» در
برنامه هم آمده ،در این برنامه
شد .حدود سه سال قبل هم در
گوینده با مخاطبان است؟
عنوان
آثار برخی برمیآید درد دل
انجمن منتقدان سینمای ایران
شاعران برتر آسیا قدردانی شد.
شعر چیست؟ آیا آنطور که از
شمس لنگرودی در مقام یکی از
مشخص؟ اگر اثری برخوردار
تعریف
از قوانین علمی و ساختاری
شهر گوانگجوی کره جنوبی ،از
اشارهمختصریبهفعالیتهای
احساسات است یا حتی پیروی
آموزشیآنالینیاهمانوبینار
مطرح خواهد شد که اگر اثری
بیان
شــمار نمیآید! حتی این بحث
حاالکهبهبهانهبرپاییایندوره
لنگرودیبرایعالقهمندانآثارش
هیچکدام اینها نباشــد شعر به
شمارمیآید؟»همانطورکه
بدنیستازخبرخوبشمس
از
ازآنهااشارهشدباشدشعربه
حرفهایشمسلنگرودیشد
زندگی من منتشــر میشــود؛
برخوردارازهمهمواردیکهبهبرخی
گوید« :بزودی دو کتاب درباره
مذکورصحبتدربارهچیستی
بگوییــم؛ او درهمین رابطه می
محورهایمهمبرنامهآنالین
مصاحبهای طوالنی نوشته شده و تا
اختصاصداردکهوقتی هم
شمسلنگرودیهمگفتیکیاز
وطن نام داشت» اســت که طی
«بخشدیگریبهاینپرسش
ترجیح میدهم اشارهای به
کتاب نخســت «آنجا که
اودرتوضیحبیشترمیگوید:
منتشر میشود .اما کتاب دوم که
مضامین شــعری او است یا بحث
شود که ً
شعراست.
آبان ماه در حدود  600صفحه
فعال
میدانیم این نشــأت گرفته از
است ،بیش از  250صفحهای می
گمانمهرعالقهمندشعر آخر
فالن شــاعر را فرد شــاخصی
دربردارنده خاطرات و زندگیام
است؟اینهاسؤاالتیهستندکهبه
چشمه در اختیار عالقهمندان قرار
عنوان آن نشود
مخلوقاتادبیاشدرمیان
شود؛ هر دو کتاب با همکاری نشر
ساختار
مراحل چاپ آن سپری می
نیست بدانید که او شعر گفتن را از
وشاعریبایدبداند».
امروز و فردا از طریق وبسایت
حرفهای شمس لنگرودی بد
همزمان با انتشار میگیرند».
در اشــاره کوتاهی به زندگی
ابتدا اشــاره شد ،ســاعت 19
او
کرد.
همچون فردوسی و جوانان آغاز
نکته آخر اینکه وبیناری که در
نیز در پایان گواهینامه از سوی
اما
پنجاه و انتشــار آنها را از مجالتی
میشــود؛ به شرکتکنندگان
دهه
«جشنناپیدا»دراواسطدهه 60مطرحشدوبعدازچاپ یونیتک و با همکاری یونسکو برگزار
شعرهای«خاکستروبانو»و
یونسکودرایراناعطامیشود.
مجموعه
کتابفروشیها کمیسیونملی
چاکچاک»شهرتپیداکرد.
«قصیدهلبخند
دههها از شمس لنگرودی روانه
مجموعه شعرهایی که طی این
فارغ از عنوان

«رنگین

کمون»ی از دنیای کودکانه

ندا سیجانی

کافهنما

های برره» و «پاورچین»
خاطرات «شب

کردهانــد .بازیگرانی که

دیدنشــان کنار هــم یادآور

دیوار چهارم

ë

ها و از همه مهمتر پیشــگیری
صرفهجویی در زمان ،هزینه
از این فضا ،باعــث
تولید این برنامههــا تیمی از
کرونا شــده اســت .برای تهیــه و
از شــیوع بیماری
فکری و مربیــان فرهنگی جمع
محسنبوالحسنی
فناوری اطالعات کانــون پرورش
های جمعی کارشناســان
ســایت کانون پرورش فکری
خبرنگار
بخــش بزرگی از ســرگرمی
بخشــی از این فعالیتها روی
چند ماه که ویــروس کووید 19
نوجوانانی شــد و در نهایت
ســنی پیش چشم مخاطب
در ایــن
دادهبسیارینگرانکودکانو
هایی نیز مخصوص این رده
جهانیراتحتتأثیرخودقرار
این قرار گرفت و نمایش
بلکه آنها ســاعات بیشــتری
روز خود را در خانــه بمانند و
جامعه
فضای مجازی اکران شــد تا
مجبورند بخشــی از اوقات شــبانه
از کــودک و نوجــوان در
کمترین ارتبــاط را با فرهنگ
هســتند که
که توجــه بــه روز و روزگار آنها
جای شــبکههای خارجی کــه
خوبی نیســت و طبیعی اســت
است از وقــت خــود را به
کانون و مراکزی از این دســت
اتفاق ،اتفاق
ما هم وضع به همین شــکل
شــان دارد ،پای آثــاری که در این
ای برخوردار باشــد .در کشــور
همیشــگی ایرانی اسالمی
هــای قصهگویی ،کتابخوانی،
اهمیت ویژه
ســت از تمامی دورهمیهای
بگذارند .همین روزها هم کارگاه
کــودکان و نوجوانــان چنــد ماهی ا
فرهنگی دیدار تولید میشــود
و همچنین آشنایی با قرآن و
و
ســرزمین ،معرفی و نقد کتاب
اند با دوستان خود در مراکز
مراکزیکه شــناخت مفاخر و
فرهنگیشان دور هستند و نتوانسته
پخش و نقد فیلم و انیمیشن
ببینندیاپایتئاتربنشینند.یکیاز
و گفتوگو ،نشــریهنگاری و
برای حدیث ،تمرین نقد
دورهمکتاببخوانند،فیلم
نمایش «کوزه عسل نیست»
همیشه دغدغه تولید محتوا
برپاست .بهعنوان مثال فیلم
کنند ،مستقیم با این نسل ،سروکار دارد و
مجازی
سال 139۴مرکز تئاتر کانون
به صورت
کودکان و نوجوانان اســت که در این هشت به صورت کارگردانیعادل بزدوده از تولیدات
داشــته کانون پرورش فکری
تولیدات به نویسندگیو
هایی بود که نسخه ویدیویی
آنها
خــود ،قدمهایی را در حوزه
کودکان و نوجوانان یکی از نمایش
هم به اندازه وســع و توانایی
کند .آنطور پرورش فکری
کانون اکران شــد یــا فیلم تئاتر
ماه کرونازده
خأل موجود در این زمینه را پر
«نمایشنمــا» پایــگاه اینترنتی
برداشــته و توانسته بخشی از
صفحــه
ســامان محمدی و پویانمایی
آنالین
مثال بیش از 10هــزار رویداد فرهنگی هنری در آن در بخشــنده» به نویسندگی و کارگردانی
در خبرها آمده بود به عنوان
معینوچنداثرنمایشیوپویا
کودکان و نوجوانان «درخت
کــه
برم»بهکارگردانیامیرهوشنگ
ســوی کانون پرورش فکری برای
بیش از « 63گرگموگلهمی
های الزم استقبال خوبی هم از
نیمه نخست امســال از
رویدادهای مجازی شــامل
توجه به امکانات و بسترسازی
مجازی برگزار شــده که ایــن
همزمان در نمایی دیگر که با
در فضــای
بهتریدرآیندهاینزدیکشدند.
لحظه ،هزاران کاربر به صورت
آنهاشدوپایهگذاراتفاقات
ساعت اتصال بوده و در هر
نما» پایگاه اینترنتی کانون به
ازطرفدیگرنکتهقابلتوجه
هزار نفر
مراجعه به صفحــه «نمایش
امکاناتمجازیبهرهبردهاند.
عالقهمندان با
سراسرکشورازاین
و مهارتهای
توانندازنمایشهادیدنکنند.
اینجاست که بیش از  400کارگاه فرهنگی ،هنری ،ادبی اســتفاده نشانی th.kpf.irمی
و تحسین
برخط (آنالین) برگزار شــده که
در فصل تابســتان به صورت
زندگی

فیلم نمایش «کوزه عسل

 ëرنگین کمون
 ëسال انتشار1357 :
 ëآهنگساز:
ثمین باغچه بان
 ëخواننده متزوسپرانو:
اِولین باغچهبان

نیست» به نویسندگی و
کارگردانی عادل بزدوده

صفحه  7را بخوانید

صفحه ویژه
ایران قرن

ســالم

نیمه اول

1360
شهادتدکتر
مصطفیچمران
روزنامه کیهان-
دوشنبه  1تیر 1360

شهادت محمدعلی

روزنامه جمهوری اسالمی -
یکشنبه  7تیر 1360

سرچشمه ،چشمه خون

رجایی و محمدجواد باهنر

انفجار در قلب دولت

ساختمان نخستوزیری بودند
مردم که در نزدیکی
نخســتوزیری دویدند .از
با فریاد اهلل اکبر به طرف
آتشنشــانی و سپاه و کمیتهها
تاریــخ انقــالب اســالمی با واژه
طرف دیگر مأموران
تابســتان  1360در
حاضر شدند و برای نجات
و شــهربانی نیز در محل
خورده اســت؛ روزهایی که با
ترور و شــهادت گره
مجروحان به تالش پرداختند»....
االســالم سیدعلی خامنهای در
ترور نافرجام حجت
کارمنــدان قســمت آبدارخانه
سید محمد بهشتی و  7۲عضو
همچنیــن یکــی از
6تیرماه ،ترور شــهید
ناحیه دست مجروح شده بود
اســالمی در  7تیرماه و شــهادت
نخســتوزیری که از
حــزب جمهوری
گفت«:وحشتناک بود! در طبقه
محمد جواد باهنر نخستوزیر
به خبرنگار اطالعات
محمدعلی رجایی و
آبدارخانه میرفتم که صدای
دوم داشــتم به طرف
در  8شهریور همراه بود.
و بالفاصله زبانههای آتش
وحشتناکی تنم را لرزاند
شهریور و در زمان برگزاری
ســاعت  3عصر روز 8
کنفرانس به بیرون تنوره میکشید.
امنیت ملی ،دفتر نخستوزیری
را دیدم که از اتاق
جلسه شورای عالی
وحشت نمیدانستم چه کنم.
شد .در این حادثه تروریستی
از
در خیابان پاستور منفجر
فکرم را متمرکز کنم و ببینم چه
رئیسجمهوری (کــه  ۲8روز
هرچه ســعی کردم
محمدعلــی رجایــی
موفق نشدم ،چون دود غلیظی
جمهوری منصوب شــده بود)،
اتفاقی رخ داده است،
رئیس
پیش بهعنوان
فرا گرفته بود .از وحشت از
تمام ســالن طبقه دوم را
نخستوزیر ،عبدالحسین دفتریان
محمد جواد باهنر
دیگر از همکارانم به کوچه
طبقه دوم به اتفاق یکی
نخستوزیری ،هوشنگ وحید
مدیرکل مالی اداری
پریدیم و در این موقع بود که
شهربانی ایران و یک عابر در
کنار نخســتوزیری
دستجردی رئیس وقت
مجروحان دستم مجروح شد»....
بیرون ساختمان ،شهید شدند.
درجه رفیع شهادت نائل شدند و
نخستوزیر در فهرست شهدا نام
جاسازی شده داشتند ،به
خسرو تهرانی مسئول اطالعات
نهادهای انقالبی بعد از انفجار دفتر
در داخل یک کیف دستی
همچنین در این حمله
با کمک مأموران و پرســنل
که آن زمان دبیر شورای عالی
دفاع ،میشــود
طبقه دوم ساختمان حادثه
مراقبتهای «مســعود کشــمیری»
سرهنگ موســی نامجو وزیر
قســمتهایی از طبقه اول و
بیمارســتانها انتقال یافتند و تحــت
نخستوزیری،
ولی پس از مدتی معلوم شد
پاســداران ،سرتیپ بود،
شاهدان عینی امنیت ملی بود نیز منتشر
خیابانپاستوردچارحریق به
یوســف کالهدوز مسئول سپاه
نخستوزیریدرمجاورت
پزشکی قرار گرفتند .یکی از
مجاهدین (منافقین) و عامل اصلی
را فرا گرفت .درمانی و
نیروی زمینی ،سرهنگ اخیانی
غلیظی توأم با کــه او از اعضای
آتش و دود فضای محل انفجار
شــرف خواه معاون
پــس از انفجار ناگهان دود
اســت که به خارج از کشور
اداره دوم شد و
رئیسجمهوری میگوید؛
نخســتوزیری این حمله تروریســتی
ژاندارمری و سرهنگ کتیبه رئیس
ایــن حادثه محمدعلی رجایــی
طبقه اول و دوم ســاختمان
معاون
در
وزیر و چند نفر آتش از
مأموران و عدهای از گریخته است.
محمدجــواد باهنر نخســت
ارتش مجروح شدند.
چشــم خورد و پس از مدتی
درباره این و دکتر
جلســه مذکور حضور به
روزنامه اطالعات در گزارشی،
از مقامــات مملکتی که در
خبرنگار
در پی انفجار بمب که گفته
بمبگذاری نوشت...«:

ملت بیدارتر شد

*

آیتاهلل سید علی خامنهای
روز کند .در این جلســه
گرشاســبی /حزب جمهوری اسالمی
گذاری روز قبل مسجد ابوذر
حزب در پی حادثه بمب
محمد
 1357اعالم موجودیت کرد .نام
شــده بود و حضور نداشت .از
 ۲۹بهمــن
«جمهــوری راهی بیمارستان
میتوان به آقایان محمدعلی
ازمهمتریــن شــعارانقالب
برگرفتــه
بودند دیگر غایبان جلسه
موسســین حــزب عبــارت
باهنر ،سیدحســن آیت و
اســالمی» بود.
رجایــی ،محمدجواد
علــی خامنه ای ،اکبرهاشــمی
هاشمی رفسنجانی اشاره کرد.
از آیــت اهلل ســید
محمد جواد باهنر اکبر
جمهوری اسالمی در روز
رفسنجانی ،سید محمد بهشتی،
موضوع جلســه حزب
موسوی اردبیلی .در این حزب
انتخابات ریاســت جمهوری
و ســید عبدالکریم
دانشگاهیان 7 ،تیــر ماه تــورم و
همین هم اعضای اصلی حزب
مبارزین انقالبی ،بازاریان،
بسیاری از
آینده بود و برای
مختلف مردم حضور داشتند.
کرده بودند .بعد از تالوت
روحانیت و اقشار
در این جلسه شرکت
 1357عضوگیــری حزب
اعــالم برنامه ،آیتاهلل بهشــتی
سهشــنبه اول اســفند
دفتر قــرآن کریــم و
داوطلبان بــرای ثبتنام بــه
ســخنران جلســه پشــت تریبون
آغــاز شــد و
توحید در بهعنــوان اولین
حزب در ســاختمان کانــون
نباید اجازه دهیم استعمارگران
موقــت
مراجعه رفت«:ما بار دیگر
کندی(توحید) ،خیابــان پرچم
کنند و سرنوشت مردم ما را
وجود برای ما مهرهســازی
میــدان
بــرای ثبتنام معیــار خاصی
کنیم کسانی را که متعهد
میکردنــد.
به بازی بگیرند .تالش
توانست به حزب بپیوندد.
سرنوشــت مــردم را به بازی
نداشت و هرفردی می
مجاهدین به مکتب هســتند و
محمدرضا کالهی عضو سازمان
شــوند »….این جمله شــهید
یافت .نمیگیرند انتخاب
مثل
شد و به دبیرخانه حزب راه
که صدای انفجاری عظیم
خلق ،پذیرفته
بهشتی به پایان نرسید
 1358امثال کالهی و مســعود
طرفتر از دفتر حزب را به
در طــول ســال
در تا چندین خیابان آن
دیگر نفوذی ســازمان منافقین
کشــمیری و
شوند و لرزه درآورد.
توانســتند وارد کادر تشــکیالتی
لحظاتی پیش از انفجار به بهانه
«حذف محمدرضا کالهی
حزب
نهایت به تعبیر ســازمان به
حزب بیرون رفت و ساعت
ایــن نفوذ در
کالهی خرید بســتنی از دفتر
رژیم» منجر شــد .محمدرضا
مهیب  73نفر از افراد حاضر در
رأس هرم
شامگاه  ۲1:30در انفجاری
اعتمادســازی توانســت برای جلســه
رسیدند .به باور سازمان منافقین،
شامل جلسه به شهادت
با
بیشتر اعضای حزب را که
شــده بود .اما امام خمینی در
هفتم تیر 1360
 4دیگر کار نظام تمام
رئیــس دیوان عالی کشــور،
رهبران سازمان فرمودند« :بکشید
آیتاهلل بهشــتی
دولتی که پیامی خطاب به
نماینده مجلس و مقامات
ما را ،ملت بیدارتر میشود».
وزیر ،دهها
شدند در سالن اجتماعات
برگرفته از پیام امام خمینی
قریب به  100نفر می
*
در ســهراه سرچشمه جمع
حزب در دفتر اصلی

عزلنخستینرئیسجمهوری

پایان بنی صدر

انقالب جنگ به وجود آورد.
روزهای  30و  31خرداد در مجلس
که خیلی زود مسیر خود را از
بررسی عدم کفایت بنی صدر در
ابوالحسن بنی صدر سیاستمداری بود
نمایندگان مجلس جلسه
اکبرهاشــمی رفسنجانی رئیس
در مقابل انقالب ایســتاد که
و در نهایت بعد از رأی گیری،
اســالمی جدا کرد و چنان
عنوان نخستین برگزار شــد
کرد«:بسماهللالرحمنالرحیم .انا
 1360رأی به عدم کفایت او به
رأی نمایندگان را چنین قرائت
روز ســی و یکم خرداد سال
حکم به عزل وقت مجلس
ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک
اسالمی داد و به دنبال آن امام خمینی
فتحا مبینا لیغفرلکاهلل ما تقدم من
رئیسجمهوری جمهوری
رئیس جمهوری» ،فتحنالک
مجلس حاضر بودند  1۹0نفر.
سیاســتمدار نخستینها بود؛ «نخستین
صراطا مستقیما .جمع افرادی که در
او دادند .بنی صدر
جمهوری که و یهدیک
بنیصدر به صندوق ریخته شده
که عزل شد»« ،نخستین رئیس
موافق عدم کفایت سیاسی آقای
«نخستین و تنها رئیس جمهوری
به گونه ای بود آرایی که
حضار شعارهایی علیه بنیصدر
اما مشی بنی صدر و تفکرات او
مخالف یک نفر ».در این لحظه
با  11میلیون رأی انتخاب شد»؛
جمهوری به  177نفر .رأی
حرکتی نکردند؛ شاید به علت
که هاشمی رفسنجانی گفت:
خمینی در زمان تنفیذ حکم ریاست
آتش میکشــند  -کوچکترین
خواستار اعدام وی شدند .اینجا بود
که راهی جدا از آنچه امام
جمهوری از قاموس شهر را به
آقای بنیصدر سر دادند و
از عوامل آشوب را سریعاً
آقای بنیصدر بهعنوان رئیس
انقالب  -که امروز صبح پانزده نفر
صدر گفتند« :من یک کلمه به
کلّ «آقایان دیگر از این به بعد
او گفت طی کرد .امام به بنی
حضار شعار قاطعیت دادگاه
و یا به علت حضور حزباهلل».
حب الدنیا رأس
شعارها برگردد به طرف امریکا.
یک کلمه تذکر برای همه استّ :
محاکمه و مجازات کرده است -
جمهوری اسالمی حذف شده،
تذکر میدهم ،که آن
زبان نصیحت گفتند« :من االن
از عزل بنی صدر خطاب به او با
امریکا»....
بعد
اعالن رأی مجلس امام خمینی
هــای انقالبی دادند :مرگ بر
اینکه مبادا در دام این گرگهایی
خطیئه»
خاطرات خود مینویسد« :نامه
اختالفات شــدیدی با نیروی
نصیحت میکنم آقای بنی صدر را به
هاشمی رفسنجانی در کتاب
بنی صــدر در سیاســت ورزی
تحویل آقای صانعی هم
بیفتید و این آبرویی که از دست
برخی از گروههای چپگرا نزدیک
را اول شــب به دفتر امام بردم و
کشور نشستند و کمین کردند
روحانیون داشت و خود را به
(اختیاری برای امام تهیه شــد .آن
امروز با وجود که در خارج
بخصوص
اظهار خوشــحالی میکردند.
تحمیلی بهعنوان فرماندهی کل قوا
و
بودند
میدانســت .او در زمان جنگ
با دادم .عــدهای هم آنجا
بنیصدر دادید بدتر بشود».
او را از این سمت عزل کردند)
شده بود  -که در صورت عزل
خمینی به او داد و  ۲0خرداد 1360
تهدیدهایی که از طرف گروهکها
که امام
کشور و بخصوص در جبهههای
اشتباه مشکالت بسیاری را برای
مدنی به شهادت رسید
تصمیمات

آیتاهللقدوسیشهیدشد

بریدهجریده

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

ترور حسن آیت

دکتــر حســن آیــت نماینده
مردم تهران در مجلس شورای
اســالمی و عضــو حــزب
جمهــوری اســالمی صبــح
دیروز[چهارشــنبه  14مــرداد

 ]1360حیــن خــروج از منزل
مسکونی خود در خیابان 30تیر
دو نفر از محافظان خود مورد
کوی افشار ،به همراه
گلگون کفن خویش پیوست.
شهادت رسید و بهجمع یاران
اسالمی  -پنجشنبه  15مرداد1360
گلوله  ،در دم به
روزنامه جمهوری
سوءقصد قرار گرفت و با شلیک 50

روزشمار

 15فروردین

 13اردیبهشت

عملیات حمله به اچ 3-که
در
نظیرترین عملیات هوایی جهان
بی
جنگنده بمب افکنهای ایران
بود،
پایگاه های عراق در مرز اردن
به
قریب  60فروند هواپیمای
حمله و
نظامی را منهدم کردند.

با وقوع سیل در
خراسان صدها نفر
کشته شدند و ده ها
منزل مسکونی تخریب
شد.

1981

اثــر انفجــار یــک بمب
بــر
آتــشزا که در ســاعت 8/40
دقیقــه بامــداد دیروز[شــنبه
شــهریور ]1360در یکــی
14
دفاتــر ســاختمان مرکــزی
از
دادستانی کل انقالب رخ داد،
آیتاهلل علی قدوسی دادستان
انقالب از ناحیه پا و ســینه
کل
رسیدن به بیمارستان در ســاعت
مجروح شــد و پس از
شهدای انقالب اسالمی پیوست.
طویل
روزنامه جمهوری

 8اردیبهشت

 2مرداد

 21خرداد

 21خرداد

ابوالحسن بنیصدر از فرماندهی
بهدنبال عزل
امام خمینی ،تیمسار ولیاهلل
کل قوا توسط
جانشین فرمانده کل قوا شد.
فالحی

 31اردیبهشت

علی اکبر قربان شیرودی در
خلبان
شهادت سروان امام خمینی در مورد شهادت
پیام
سرپل ذهاب .شیرودی« :او آمرزیدهاست».
خلبان علی اکبر

 ۲0دقیقه بعدازظهر به صف

در عملیات امام
علی(ع) در غرب
سوسنگرد رزمندگان
توانستند 12کیلومتر
پیشرویکنند

 21خرداد

زلزله 6/7
ریشتری در
گلبافتکرمان
و کشته شدن
صدها نفراز مردم

عملیاتی مشترک توسط
نیروهای سپاه و ارتش در
منطقه عمومی دارخوین و
شرق کارون با نام «فرمانده
کل قوا خمینی روح خدا»
اجرا شد

آیت
شــده مانع از نزدیک شدن به امام
روز جمعه [ ۲0مشکوک
حدود ساعت  1/40بعدازظهر
شــوند که در این اثنا جوان مهاجم
آیتاهلل ســید جمعه می
شــهریور  ]1360پس از آنکه
حرکت ،خود را روی آیتاهلل مدنی
را به اتمام رساند ،بــا یک
اسداهلل مدنی خطبههای نماز
بالفاصله ضامن نارنجکی را که
رکعت نماز میاندازد و
جایگاه خود بهطور انفرادی ۲
داشــته میکشد و نارنجک منفجر
در
حدودا ً  ۲0ساله از به همراه
آغاز کرده بود که جوانی
این انفجار آیــتاهلل مدنی و
مأموران میشــود .براثر
جمعیت خود را به وی رساند که
اطرافیانش بشدت مجروح شدند
میان
شدن به امام چند نفر از
محافظ مانع حرکت و نزدیکتر
مهاجم در دم متالشی و کشته شد.
فاصلهای رسیده بود و جوان
جمعه شدند ولی جوان به
تبریز و عــدهای دیگر از زخمی
آیتاهلل مدنی را امــام جمعه
که توانست با دست بازوی
بالفاصله توســط مردم به بیمارستان
شدگان
بگیرد و بهسوی خود بکشد.
انتقال یافتند و تحت مداوا قرار
بــه جوان ســینای تبریز
ایــن حــال مــردم و محافظین
در

با برگزاری دومین
دوره انتخابات ریاست
جمهوری،محمدعلی
رجایی با  12میلیون رأی
رئیسجمهوریشد.

 8تیر

کچویی سرپرست زندان اوین
محمد
کاظم افجهای عضو سازمان
توسط
خلق ترور شد .لحظاتی بعد
مجاهدین
افجهای نیز خودکشی کرد.

 30خرداد

سازمان مجاهدین (منافقین)
خلق رسم ًا علیه مردم و نظام
اعالم قیام مسلحانه کردند.
در این روز ده ها نفر از
مردم با سالح گرم و سرد به
شهادت رسیدند.

 7مرداد

متأسفانه شدت جراحات وارده به
گرفتند ،اما
اهلل مدنی به حدی بود که تالش
حضرت آیت
نتیجه نرســید و ایشان به شهادت
پزشکان به
رسیدند...
روزنامه

کیهان  -شنبه  ۲1شهریور 1360

 27شهریور

ابوالحسن بنیصدر و مسعود رجوی
فروند بوئینگ  707از فرودگاه
یک
با مهرآباد از کشور فرار کرده و به
پاریس رفتند.

در عملیات «شهید مدنی»
مناطق غربی سوسنگرد از
قوای بعثی تخلیه شد.

1360

شهریور

گردآوری:محمدگرشاسبی

1360

اهلل

اسالمی -یکشنبه 15شهریور1360

1981

 18تیر

شهر نوسود پس از
 10ماه اشغال از دست
بعثیها آزاد شد.

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شــما ،حرف شــما و پیشنهاد شــما را میشنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید

تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

حجت االسالم خامنهای
در خانه خدا مورد
سوء قصد قرار گرفت

االول 1442ایران قرن صد و ده
 8آبان  12 1۳۹۹ربیع
شماره  7478پنجشنبه
 16سال بیست و ششم
صفحه

گــروه اقتصــادی  /حدود  10ماه از شــیوع کرونا در جهان میگــذرد .در این مدت ،دولتها بــرای مقابله با این
بحران که رشــد اقتصادی جهان را به منفی  3درصد خواهد رســاند و در  100ســال اخیر هم بیســابقه اســت
اقداماتی را انجام دادهاند .اما این اقدامات با توجه به نوع اقتصاد و توسعهیافتگی اقتصادی آنها متنوع بوده
است .در این خصوص صندوق بینالمللی پول برای کشورهای حوزه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) و آسیای
مرکزی  7توصیه برای مقابله کوتاه مدت و میان مدت پیشنهاد کرده است:

علی محمدی  /ایران

کودکان و نوجوانان
پای نمایشهای ایرانی
آنالین

پارتیتور

به یاد

روزگار امــروز که پــر ازتنش و
وهــوای دیگــری دارد ودر
دنیــای کــودک حــال
نوجوانان هم از یک ســرگرمی
موســیقی حتی برای کــودکان و
توان ذهنــی و مهارتهای
هیاهو اســت،
نقش مهمــی در افزایش
و هیجــان فراتــر رفتــه و
است و این ارتباط و شنیدن
موســیقی هنری شــنیداری
حرکتی کودکان دارد.
عمومی و ...حتی با اســتفاده
رادیو ،تلویزیــون ،مکانهای
اصــوات از طریــق
برای کــودک و نوجــوان قابل
اغلــب موزیکال هســتند
از ابزارهــای بــازی کــه
آثار موســیقایی با محتوا و
اســت .اما نکته مهم ،تولید
دســترس و شــنیدنی
که کمتر مورد توجه بوده و
برای این گروه ســنی اســت
قابل درک و اســتفاده
کودک در کنار دیگر ژانرهای
کشور ما جایگاه موسیقی
هســت و متأسفانه در
امروز هشتم آبان ماه که
محسوس نیست .به همین سبب،
درگذشت اِولین باغچهبان
موسیقی چندان
نوجوان و نهم آبان سالروز
با روز
از آثار موســیقایی بســیار
مصادف است کودک) ،انگیزهای شــد تا به یکی
کر
بپردازیــم .مجموعهای با
(بنیانگذار گروه
موســیقی کودک و نوجوان
ارزشــمند و کمنظیر در
ثمین باغچهبان که اِولین
به آهنگسازی و شعرهای
عنوان« رنگین کمون»
«متزوسپرانو» این اثر بوده است.
باغچهبان خواننده
درکشــور ترکیه درگذشــت ،او
نهــم آبان مــاه ســال ۱۳۸۹
اِولیــن باغچهبــان
نخســتین گــروه کــر کودکان
اپــرا بــود و در دهــه چهــل،
موســیقیدان و خواننــده
 200کودک بیسرپرســت از
که هنرمندان این گروه کر،
ایــران را بنیانگــذاری کرد
مادری «اِولین» توانســتند
بودند ،کودکانی که با مهر
شــهرها و روســتاهای ایران
برگزارکنند اما بعد از تشــکیل
در تاالر رودکی تهران اجرا و
اجراهای بیشــماری
«رنگین کمون» به آهنگساز
وانگیزه سبب ســاخت آلبوم
این گروه کر و اشــتیاق
«رنگین کمون» با شــرکت
باغچهبــان (همســرش) شــد.
ثمیــن
توماس کریســتین داوید و
و ترانهســرایی ســمفونیک رادیو ویــن و به رهبــری
 ۵۷ضبط و پس از انقالب
اعضــای ارکســتر
اجرا گردید و بعد آن ســال
باغچهبان
انتشارات ماهور منتشر شد.
رهبــری اِولین تصویرگری پرویز کالنتری از سوی
مضامین شــیرین و جذابی
همراه با کتابی با
قطعه اســت که هر تِرک آن به
این آلبوم شــامل ۱0
عروســک ،باغ و مادر اشاره
مفاهیمی مانند آهو ،گربه،
چون نوروز ،برف بازی و
موســیقی کــودک و گروههای
شده است.
فعالیت اِولین باغچهبان تنها به
به همراه همسرش در سن
البتــه توجــه و
او بعد از بازگشت به ایران
آوازی خالصه نمیشود.
هنرستان عالی موسیقی تهران
کالس تخصصی آواز را در
 22ســالگی نخســتین
همچون حســین سرشــار،
آن پرورش شــاگردان بزرگی
بنیــان گذاشــت که ثمره
زنگنه ،سودابه صفاییه و عنایت
تاجبخش ،پری ثمر ،پری
محمد نوری ،سودابه
رضایی است.
خبرنگار

تیــم نویســندگان آثار موفق
سریالهای طنز محبوب است
این ســریالها از جمله
ســازی لیست پرو پیمانی از
طنز باشــیم یا نــه ،بر کیفیت
های برره» تا آخرین سریال
جایشــان در حــوزه سریال
فرهنگــی /طرفدار آثار
و «شــب
آثار را طنــز ،ایــن روزهــا
داشــته باشــیم و اغلب ایــن
عالقهمندی مخاطبان تلویزیون از «پاورچین» تلویزیــون «در حاشــیه» .پخش
آثــار طنــز انتقاد
بالعکس خالی اســت اما از
ذائقه مهــران مدیــری در
واژه ســخیف توصیف کنیم یا
«صفر بیست و یک» از  5آبان
نشــده اســت .البته کــه تغییر
همنشــین با
ســینما به حوزه طنز کم
مهمی مجموعه تلویزیونی
محصــول نجات دهنده صنعت
شــده اســت و این دو چهره
سطح ســلیقه مخاطب مؤلفه
از شــبکه سه ســیما آغاز
ایــن آثار را
بدانیــم ،چــه و پایین آمدن
عــالوه بــر بازیگــری در تجربهای
تنهــا مانــده از مخاطــب
که بحثی جداگانه میطلبد.
و تلویزیــون
خاطــرات آشــنای حــوزه طنز
برای مخاطبان است
نخواهیم ،حوزه طنز
مخاطبــان تلویزیــون بــه
کارگردانی آن را هم برعهده دارند.
وفــاداری
خوشی خلق کرده مشترک
بخواهیم و چه محبوب اســت .همین االن اگر از
امیرحســین رســتمی ،نگار
هایی که برای آنها لحظات
سینما و تلویزیون
ایــن دو،
بخواهیم محبوبترین سریال
بازپخش چند باره این آثار هم
عــالوه بــر طهمورث ،ســروش جمشــیدی،
مخاطبــان جدی تلویزیــون
به اما آنقدر هست که از
دوش» عابدی ،ســیاوش
شــان را به خاطــر بیاورند
اســتادی ،رابعه اســکویی
و به عنوان نمونه «خانه به
ســریالهای تلویزیونی
رویــا میرعلمی ،علیرضا
کنند
از همین محبوبها به حوزه طنز استقبال می بازپخــش در لیســت پربینندهترین
حوزه طنز هســتند که در این
طور قطع چندتایی
و ...از دیگــر بازیگــران
عطــاران در هــر
گیرد .یــک نشــانه از همین
نوشــتن از «صفربیســت و
می
اختصاص دارد.
قــرار
ســریال حضور دارنــد.
خلــوت کن و آثــار تلویزیــون
ً
به وقت دیــدن چهرههای
صرفــا جهت
شــود از ســریالهای خیابــان
فعــال زود اســت و این متــن
یــک» ً
وفاداریها مکث کــردن
مگــر می
ً نــام رضا عطاران و ســریال
حوصلگــی بــاال و پاییــن کردن
قضاوت در بــاره آن و تبدیل
پرطرفــدار گفــت و مثال
اش ،آشــنای طنــز در بــی
اطالعرســانی اســت.
مهران مدیری و «پاورچین»
پیشــنهاد دوبــاره بمانــد
شبکههای تلویزیون است.
«خانه به دوش»،
شــدن احتمالــیاش بــه
ً
موفقش «پژمان» ،مهران
احتمــاال بخشــی از
بیشــتری از این ســریال 25
ســروش صحت و سریال
اتفاقــی کــه ایــن شــبها
برای روزهایی که تعداد
شــهر»ش و سیروس مقدم
حوالی ســاعت  20:30با دیدن
غفوریان و «زیر آســمان
قسمتی روی آنتن رفته باشد.
را مخاطبان تلویزیون
نــوروزیاش «پایتخــت» و...
ســیامک انصــاری تجربه
چهــره جــواد رضویــان و
و ســریال محبــوب
زیــادی از عوامــل موفقیت
نام نبــرد .اگرچه بخش

 6مرداد

در زلزله  6/5ریشتری
کرمان  4هزار نفر از
هموطنانمانکشته
شدند.

صفحات  5و  13را بخوانید

 7راه حل کلیدی برای
مقابله با خسارت اقتصادی کرونا

editorial@irann

شمس لنگرودی در

است .ســیما سادات الری عبور شــمار جانباختگان بیماری
از مــرز  ۴۰۰نفــر را حاصــل افزایــش بیســابقه مــوارد ابتال و
بســتری در هفتههای اخیر دانســت .رؤســای دانشــگاههای
علوم پزشکی کشور از اشغال تختهای بیمارستانی از سوی
بیماران مبتال بــه کرونا ابراز نگرانی میکنند و از آماده باش
ی سخن
دانشگاهها برای راهاندازی بیمارستانهای صحرای 
میگوینــد .بنابــر آخرین اعالم ســخنگوی وزارت بهداشــت
در 24ســاعت منتهی به روز گذشــته و بر اســاس معیارهای

قطعــی تشــخیصی 6 ،هــزار و  824بیمــار جدیــد مبتــا بــه
کووید 19در کشــور شناســایی شد که دو هزار و  490نفر از آنها
بســتری شــدند .با وجود این مجمــوع بیمــاران کووید ۱۹در
کشور به  ۵۸۸هزار و  ۶۴۸نفر رسید .همچنین با جانباختن
 ۴۱۵بیمار کووید ۱۹مجموع جانباختگان این بیماری به ۳۳
هزار و  ۷۱۴نفر رســید .به گفته وی ،خوشبختانه تاکنون ۴۶۷
هــزار و  ۹۱۷نفــر از بیمــاران ،بهبود یافته یا از بیمارســتانها
ترخیص شــدهاند .وی ادامه داد ۵۰۱۲ :نفر از بیماران مبتال

به کووید ۱۹در وضعیت شــدید ایــن بیماری تحت مراقبت
قــرار دارنــد .الری گفــت :تا کنون چهــار میلیــون و  ۸۲۱هزار
و  ۶۸۱آزمایــش تشــخیص کوویــد ۱۹در کشــور انجــام شــده
اســت .بنا به اعالم ســخنگوی وزارت بهداشت وضعیت در
 27اســتان کشــور قرمز و فراقرمز گزارش شده و چهار استان
هرمــزگان ،فارس ،گلســتان و سیســتان و بلوچســتان نیز در
وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

از سوی صندوق بینالمللی پول
برای کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه شد

گفتوگو با «ایران» عنوان کرد

 14شهریور

 .1مســلمانان در همــه
مذاهب خود ،شــیعه یا
یادداشت
ســنی و حتــی مذاهــب
کوچکتــر ،دو کانــون
مهــم و مــورد قبــول را
در اختیــار دارنــد؛ یعنی
غالمرضا ظریفیان «قــرآن» بــه عنــوان
استاد دانشگاه حکمــت نظــری و
«پیامبــر»(ص) در جایــگاه کســی کــه ســیره و
اندیشــه و تفکر ایشــان برای همه مســلمانان
حجــت اســت و در واقــع بــه اعتبــار ایــن «دو
کانون» ما مســلمان هســتیم و به هر دو کانون
کــه رجــوع کنیــم ،در محوریتریــن پیامــی که
برای مســلمانان دارند ،به اتکای این آیه قرآن
َ
بــلاهلل َج ً
میعــا َوال َت َفَّرقــوا»
«َواعت ِصمــوا بِ َح ِ
در واقــع تأکیــد ویــژه دارنــد که یک مســلمان
مهمترین و اصلــیترین و بنیادیترین کانون
ن ها بویژه با مسلمانها،
پیوندش با همه انسا 
حبــلاهلل یعنــی «توحیــد» اســت و اگر کســی
به درســتی توحیــد را چه به شــکل مفهومی و
چه به شــکل ایمانی درک کند ،در واقع نتیجه
ایــن اعتصــام به حبــل الهــی و فهم درســت
توحید ،یک اشــتراک حداکثری میــان پیروان
عظیم اســام و مسلمانان اســت .البته قرآن
و پیامبــر(ص) بــه این هم بســنده نمیکنند و
عالوه بر اینکه به مسلمانان تأکید میکنند که
بهحبلالهیچنگبزنیدودچارتفرقهنشوید،
گامرافراترمیگذارندوبهاهلکتابهممتذکر
میشــوند که بیایید با هــم در کلمه «توحید»
به وحــدت برســید؛ در واقع عالوه بــر اینکه ما
در قرآن ،در ســیره پیامبر(ص) و عمل ایشــان
این توصیه بنیادین را میبینیم که هر کس که
مسلماناست،بهاعتبارمسلمانبودن،قطعاً
راهبردیجزوحدتنمیتواندداشتهباشد...

حمید صائمی رئیس کارخانه
شیرپاستوریزه تهران مقابل منزلش
در گیشا به شهادت رسید.

ëëجمعآوری معتــادان از پارکها/
نظــــــر
ســلیمان بلغــار :شــهرداری تهران
مـــردم
مابین میادین شــوش و خراسان و
خیابــان صفار هرندی ،بوســتانی بــزرگ افتتاح کرد
که ســالیان ســال پاتــوق و محل تجمــع معتادان و
مواد فروشــان بــا وضع خیلــی زننده بــود .از نیروی
انتظامــی خواهشــمندیم بــا تدابیــر امنیتــی اجــازه
ندهند این بوســتان بــزرگ تبدیل بــه مکانی جدید
برای این افراد شود و با توجه به رسیدن فصل سرما
همــه معتــادان و کارتــن خوابهــا را بــه گرمخانههــا
هدایت کنند.
ëëعلت افزایش قیمت کود شیمیایی /محمدفوادکاسب:

علت افزایــش قیمت کودهای شــیمیایی چیســت؟
قیمــت کودهــای شــیمیایی در طی ماههای گذشــته
افزایــش چشــمگیری داشــته اســت .لطفاً مســئوالن
محترم پیگیر این موضوع باشند.

ëëنظــارت بــر قیمــت میادیــن میوه وتــره بــار /یک
شــهروند :اختــاف قیمت بین میدان میــوه وتره بار
مرکــزی تهــران تا خرده فروشــان بســیار زیاد اســت
و گاهــی شــاهد افزایــش قیمــت تــا  50درصــد در
مغازههای خرده فروش هستیم که جادارد بازرسان
محتــرم وزارت صمــت نظــارت بیشــتری بــرای
فعالیــت میادیــن میوه وتره بــار و خردهفروشــیها
داشته باشند.

محصوالت چند رسانهای «ایران»

استودیو خبر
«ایران»

خبر های تصویری از
استودیو خبر روزنامه ایران.
خبرها و تحلیلهای روزانه
را هرشب از استودیو خبر
«ایران» ببینید  .دراین
برنامه عالوه بر اخبار
تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر
کشیده میشود.

موضوع این قسمت:

چند روایت از بیماران مبتال

به کرونا که از آی سی یو بازگشتهاند

کد 99؛ مرز باریک
مرگ و زندگی

آدمهایی
را دیدم که چند ساعت بعد از بستری
شدن مقابل چشم من جان میدادند
میدیدم که کادر درمان تحت فشار
هستند و هر لحظه بیمار کرونایی جدیدی
به اورژانس منتقل میشود
شاهد
مرگ بیمارانی بودم که شاید تا لحظه آخر
فکر نمیکردند کارشان به اینجا برسد
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راه تعامل ادیان ابراهیمی
را نبندید

دنیــــای امـــــروز را بـــــا
ارزشهایی جهانشمول
یادداشت
میشناســند کــه البتــه
بســیاری از آنهــا قرنهــا
پیــش در ادیانــی چــون
اسالم ،جایگاهی درخور
سیدابوالحسن نواب داشتند ،اما امروزه اقبال
رئیس دانشگاه بهآنهابیشترشدهاست.
ادیان و مذاهب از جملــه ایــن ارزشها،
مجموعــهای از کنوانســیونها و دســتاوردهای
حقوقــی و اخالقــی و اهتمام به حــق و اخالق،
فــارغ از هویتهــای قومــی ،دینی و ســرزمینی
اســت .پرهیز از تحریک احساســات دیگــران و
اهانتبهمقدساتهمگانازجملهاینحقوق
مسلم و اخالقیات معتبر اســت .از اینرو ،مایه
بســی شــگفتی اســت که برخی رهبران دنیای
مدرن که داعیهدار تمد ن و حقوق بشر هستند،
نهتنهامانعهتکمقدساتادیاننمیشوند،که
ازهتککنندگاننیزحمایتمیکنندوغریبتر
آنکه نام آن هتاکی و این جانبداری را حمایت از
ارزشهای مشترک جهان و پشتیبانی از آزادی
بیان وانمود میکننــد .همین مدعیان ،نه تنها
هتک ،که حتی نقد مقوالتی چون هلوکاست را
برنمیتابند و برای این ناتابآوریشــان ،هیچ
مستمســکی ارائه نمیکننــد ،جز خاطــر آزرده
یهودیــان آســیبدیده در جنــگ جهانــی دوم
و وجدان شــرمنده اروپاییــان که بانیان جنایتی
موســوم بــه هلوکاســت بودنــد .ایــن مدعیــان
در اینجــا مجالی بــرای بــه میــان آوردن آزادی
بیــان یــا ارزشهای مــدرن جهــان نمییابند و
نمیگشــایند!در اینجا ،جا دارد که بپرســیم آیا
عواطــف و باورهــای صدهــا میلیون مســلمان
آنقدر برانگیزاننده نیست که آقای مکرون را که
تحت پوشش محکومیت اقدام به قتل معلم
هتــاک فرانســوی ،مقدســات اســامی را مورد
هدف قرار داده اســت ،بــه این صرافت بیندازد
کهاینگونهاحساساتآنهاراجریحهدارنکند؟
مــا ضمــن برائــت جســتن از اقدام نســنجیده
و ناموجــه فرانســوی چچنیتبــار کــه بــه جــای
رســوا کردن معلــم هتاک ،جان او را به شــکلی
وحشــیانه گرفــت ،از دولتهــا و ملتهــای
غربی میخواهیم که برای همیشــه ،اهانت به
مقدساتمسلمانانراتحتهرعنوانفریبنده
یــا فریبکارانــه ،واگذارنــد و بیش از ایــن ،راه را بر
تعاملمثبتپیروانادیانمختلف،بویژهادیان
همتبار ابراهیمی نبندند و سعی کنیم جهانی
که با شعار تحمل و همگرایی راه را برای تفاهم
بیشتر هموار کرده به جهنم عداوت ،دشمنی و
کینهتوزیتبدیلنکنیم.

