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رشد تجارت ایران با اروپا در آستانه تحریم
جویندگانعاطفه
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قیامرسانهها
علیهترامپ

 بیش از  350روزنامه امریکایی سرمقالهخود را به نقض آزادی بیان توسط
رئیسجمهوری این کشور اختصاص دادند
دونالد ترامپ  20ماه است رسانهها را «دشمن مردم» میخواند اما
گـــزارش آنان در جنبشــی که نام آن را «دشــمن هیچکس» نهادهاند ،خود را
گـروه جــــهان مدافعان آزادی بیان و دموکراسی نامیدهاند .جنبشی که هفته پیش
با فراخوان روزنامه «بوستون گلوب» برای اختصاص دادن سرمقاله روز 16آگوست روزنام هها
به موضوعی ضد ترامپ شکل گرفت و روز پنجشنبه با حضور بیش از  350روزنامه این کشور و
حتیروزنامههایجهانیهمچون«گاردین»چاپانگلیسدراینجنبشرسانهایخودنمایی
کرد .ضربه این جنبش چنان برای رئیسجمهوری امریکا سهمگین بود که اینبار در توئیتی
رسانهها را «حزب مخالف» خواند.بهگزارش «ایران»،
اختــاف رســانهها با ترامــپ رویداد جدیدی نیســت .صفحه  22را بخوانید

غالمحسین کرباسچی در گفتوگو با «ایران»
درباره تجمع گروهی از حوزویان علیه دولت:

باید نگران آسیب دیدن
حوزههایعلمیهبود

عزتاهلل انتظامی که دیروز جمعه پس از عمری تالش و زندگی
عزتمندانه چهره در نقاب خاک کشید ،به تعبیر خواص جامعه
یادداشت و کلیت سینمای ایران آقای بازیگر شناخته میشد و به تعبیری
دگــر ،یکی از پنج قله بازیگری قرن اول ســینمای ایــران؛ در کنار
جمشید مشایخی ،علی نصیریان ،محمد علی کشاورز و بازیگر
از دست رفته داود رشیدی.
بی شــک در کارنامه بســیار پر بار بازیگــری عزتاهلل انتظامی
جلیل اکبری صحت
روزنامه نگار آثاری درخشان و کم نظیر دیده میشود که نام بردن از همه آنها
از حوصله این مقال خارج اســت .اما باید یادآور شــوم که عمده
محبوبیــت او از همکاری مســتمر با علــی حاتمی بزرگ که همین روزهــا زادروزش را
گرامی داشتیم ،ناشی میشود.علی حاتمی را در سینما ،سعدی سینما میدانند و این
مندان
او بود که بازیگر قدر دهه چهل تئاتر ایران را به سحر کالم و تصویر در ذهن عالقه ِ
نسلهای سینمای ایران جاودانه ساخت .جایگاهی که حتی از همنسالن او نیز بسیار
بعید است بتوانند بدان دست یابند .من هم مثل همه کسانی که او را در قاب سینمای
نجیــب ایــران جاودانه میدانند؛ به نقش بســیار مهم مهرجویی بزرگ در شــکفتن و
ساختن آقای بازیگر آگاهم اما ناگفته پیداست که این علی حاتمی بود که از یک بازیگر
تئاتری هنری مورد قبول خواص بازیگری برای همه عمر ساخت و چنان شد که پس
از ناتوانی استاد در سالهای آخر عمر چنان ثلمهای در عرصه بازیگری ایجاد شد که
سینمای ایران با همه تواناییاش جایگزینی نداشته و سالها نخواهد داشت.
عــزتاهلل انتظامــی این بخت یاری را داشــت که با همه بزرگان ســینمای ایران و
همه نسلهای سینمای ایران همکاری داشته باشد و حاصل این همکاری حضوری
مســتمر در ذهن مخاطب است .انتخاب درست در کنار شانس فراوان وجود فضای
مناسب و همکاران ممتاز او را نماد نسل طالیی سینمای ایران کرد.
فیلمهایی که عموماً این بازیگر فقید کار کرده است در دوره آنالوگ و ابتدای دوره
دیجیتال ســینمای وطنی است ،اما به لطف فضای مجازی تیکه فیلمها ،پالنهای
درخشانی از او دست به دست میچرخد و تأثیر خود را به جا میگذارد .دیالوگهایی
کــه بزرگان ادبیات و ســینمای ایران نوشــتهاند و او گفته اســت به ضربالمثلهایی
تبدیل شده که در محاورات مردم به وضوح دیده میشود .متناسب با ایام و مسائل
سیاســی ،اجتماعی که بر کشــور میرود ،بســیار ازاین مثلهاینو میشنویم .حاجی
واشــنگتن ،هــزار دســتان ،گاو یا همان عــزاداران بیــل و ...دســتمایههای بهرهمندی
جامعــه ازاین خوان گســتردهاند .عــزتاهلل انتظامــی در اواخــر دوران بازیگریاش
فیلمی بازی کرد به نام «مینای شــهر خاموش»
به کارگردانی امیر شهاب رضویان.
ادامه در صفحه 24

همکار گرامی جناب آقای اسماعیل علوی

مصیبت وارده را بهجنابعالی و خانواده محترم تســلیت گفته ،از درگاه ایزدمنان
برای آن فقید ســعید غفران واســعهالهی و برای شما و بازماندگان شکیبایی و
صبر مسألت داریم .بههمین مناسبت مجلس ختم آن مرحوم امروز (شنبه) مورخ
 1397/5/27از ســاعت  18الی  19/30در مســجد احمدیه نارمک ،واقع در
خیابان آیتشمالی -باالتر از چهارراه سرسبز -خیابان مینو برگزار میگردد.
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

عزتاهلل انتظامی
به «روز واقعه» رسید
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عزت اهلل انتظامی در فیلم گاو

عزتاهلل انتظامی آقای خوب ،آقای کامروا!

 ۲۶مرداد ۱۳۹۷
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