
سرمقاله

روزنامه صبح ايران

 اوباما در خاک تدبیر نرمش قهرمانانه

بايدها و نبايدهاي آنچه در نیويورک گذشت

بي تفاوتي سازمان ملل در قبال خون مسلمانان

گفت وگويي كه مي تواند فرصت گرفتن امتیاز به سود ما باشددرگیري هاي خونین در غرب آسیا و آفريقا صدها كشته و زخمي بر جاي گذاشت  83
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بازگشت همه به سوي اوست
جناب آقاي سيرنگ احمدزاده 

تسلیت واژه كوچکی است در برابر اندوه بزرگ شما
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نم��وده، از خداون��د بزرگ برای آن مرحوم عل��و درجات و براي 

بازماندگان صبر مسالت مي نمايیم.
همکاران شما در روزنامه سیاست روز

دغدغه مواجهه با آمريکا! 
حضور عزتمندانه هیات بلندپايه ديپلماتیک ايران در شصت و ششمین 

حسن اختري

نشس��ت س��االنه مجم��ع  عمومي س��ازمان مل��ل متحد و س��خنراني 
رئیس جمه��ور محترم در اي��ن اجالس و تبیی��ن ديدگاه هاي اصولي و 
منطق��ي جمه��وري اس��المي در رابطه با مس��ائل مه��م بین المللي يا 
گفتمان��ي متفاوت يکب��ار ديگر اقت��دار و صالبت ايران اس��المي را به 

جهانیان نشان داد. 
واقع مطلب، اس��تکبار جهاني به سرکردگي آمريکا � کدخداي خود خوانده دهکده 
جهاني � در طول بیش از س��ه دهه بعد از پیروزي انقالب اسالمي، با تسلط بر کارتل ها 
و غول هاي رس��انه اي و تبلیغي دنیا تالش کرده است که چهره خشني از اسالم، انقالب 
و ايران را به افکار عمومي بقبوالند و تحت لواي اس��الم هراس��ي، ايران هراسي و شیعه 
هراس��ي و مبارزه با تروريس��م به حضور غیرقانوني خود در منطقه مشروعیت بخشیده 
به بهانه توس��عه دموکراسي در امور داخلي کش��ورهاي مستقل دخالت کند. حال آنکه 
حکام و س��الطین غیر دموکراتیک ترين کش��ورها � که تاکنون رنگ و بويي از انتخابات 
و دموکراس��ي به خود نديده اند � مورد حمايت و پش��تیباني اياالت متحده قرار داشته و 

هنوز هم دارند.
 بهتر اس��ت گفته شود دموکراس��ي و مردم س��االري از نظر آمريکا يعني روي کار 
بودن دولت هايي که منافع نامش��روع آنان را تامین کنند آنکه به وس��یله مردم انتخاب 

شده باشند.
بیان��ات منطق��ي، و مس��تند به قوانی��ن بین الملل��ي رئیس جمهور محت��رم که در 
س��خنراني ها، مالقات ها و نشستهاي خبري، روسا و هیات هاي شرکت کننده در مجمع 
عمومي و همچنین رس��انه ها را تحت تاثیر و تحسین قرار داد. تنها رژيم جعلي اسرائیل 

بود که در انزوا قرار گرفته و تاب تحمل مجد و عظمت ايران اسالمي را نداشت.
ل��ذا تالش هاي مذبوحان��ه اي را براي تخريب چهره رئیس جمه��ور محترم و هیات 
همراه انجام داد که خوش��بختانه ناکام ماند. باراک اوباما در س��خنراني اجالس مجمع 
و موضع گیري ه��اي بعدي خود به صراحت اعالم کرد که دول��ت آمريکا قصد براندازي 
نظام جمهوري اس��المي ايران را ندارد. به حقوق ملت ايران احترام مي گذارد و خواهان 
برق��راري ارتباط مي باش��د. اعتراف رئی��س دولت آمريکا به عج��ز در مقابل تغییر نظام 
جمهوري اسالمي چیزي نیست که يک شبه و يا به محض برگزاري انتخابات در ايران و 

انتقال قدرت اجرايي به جناب آقاي دکتر حسن روحاني حاصل شده باشد. 
بلکه ايس��تادگي م��ردم در طول دوران بع��د از پیروزي انقالب اس��المي و تحمل 
س��ختیها و مرارت ها و مس��اعي دولتهاي گذشته به ويژه مقاومت دولت هاي نهم و دهم 
در مقابل زياده خواهي هاي اس��تکبار و فش��ار روي نقاط ضعف آنها به دست آمده است. 
بنابراين با تمام انتقاداتي که به ش��خص آق��اي دکتر محمود احمدي نژاد و عملکرد وي 
در دوران تصدي رياست جمهوري وارد مي دانم اما معتقدم از آنجايي که رئیس جمهور 
منتخب اکثريت مردم ايران اس��ت خدمات او نیز در پازل کلي نظام قابل ارزيابي اس��ت 
که يقینا در عقب نش��یني دولت آمريکا از مواضع گذشته خود و مغتنم شمردن فرصتي 
که با انتخاب دولت تدبیر و امید به پیش آمده اس��ت بي تاثیر نمي تواندباشد. گرچه تیم 

او از نظر ديپلماسي بین المللي قابل مقايسه با تیم دولت يازدهم نبوده اند. 
مش��هور اس��ت مي گويند در عالم رانندگي دوکس را احتمال تص��ادف و خروج از 
جاده و واژگوني بیش��تر اس��ت يکي راننده ناش��ي و ديگري راننده حرفه اي، که اولي از 
عدم تس��لط و احتیاط بیش از حد و دومي از اعتماد بیش از حد به خود و بي احتیاطي 
و عظمت باعث واژگوني مي گردند. در عالم سیاست و مواجهه با غرب نیز بي شباهت به 
تمثیل رانندگي نیس��ت عده اي نگاه کامال بدبینانه به دول غربي به ويژه آمريکا دارند و 
همچ��ون دولتهاي مهرورزي در تعامل با آنها جانب احتیاط و در مقابل آنان کامال گارد 
مي گیرن��د. ولو آنکه اين انس��داد در روابط به صدور قطعنامه هاي پي درپي در س��ازمان 
ملل منتهي شود. جمعي نیز نگاهي خوش بینانه به غرب داشته و کعبه آمال خود را در 
جامعه مدني آنان جستجو مي کنند آنچه که در دولتهاي دوران اصالحات شاهد بوديم. 
حال بايد منتظر بود که دولت تدبیر و امید که تجربه هر دو ديپلماسي را در انبان تجربه 

خود دارد. براي تعامل با غرب چه نوع سیاستي را عملي خواهد کرد. 
يقین��ا اقدام عملي غرب در به رس��میت ش��ناختن حق قانوني ايران در اس��تفاده 
صلح آمیز از انرژي هسته اي و لغو تحريم هاي غیرقانوني، گام مثبتي در راستي آزمايي و 

اعتماد سازي اتحاديه اروپا و آمريکا در پیشگاه ملت بزرگ ايران خواهد بود.
دانشجوي دكتراي علوم سیاسي

بهارستاني ها در گفت وگو با سیاست روز مطرح كردند

شروط الزم در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها 

صفحه 4

قول ديگري كه سرانجامش معلوم نیست

ورود 20 میلیون گردشگر براي سال 98 ! گروه سياست دغدغه ها همچنان وجود دارد و خواهد داشت. اين نگراني ها 
به خاطر همه آن دش�مني هايي است كه سال هاي سال است با مردم ايران عجین 
ش�ده از كودتاي 28 مرداد گرفته تا جنگي ناخواس�ته كه آمريکا پس از پیروزي 
انقالب اسالمي علیه ايران به راه انداخت، هواپیماي مسافربري ما را سرنگون كرد 

و 300 مس�افر بي گناه به ش�هادت رس�یدند و به فرمانده ناو شلیك كننده مدال 
افتخار اهدا كرد. تحريم هاي گسترده و شديدي را از همان ابتداي انقالب تاكنون 

علیه مردم ايران اعمال كرد تا شايد بتواند اين مردم را به زانو در آورد.
35 س��ال از انقالب اسالمي گذشته و اکنون اين انقالب شاهد تحوالتي در حوزه 
ايران و آمريکاست. دشمني آمريکا علیه ايران ريشه دار است. ايران مانند ژاپن تن به 
سرسپردگي نداد، شايد به پیشرفت و تکنولوژي رسید، اما از استقالل سیاسي و حتي 

اقتصادي هم بهره مند نیست.
صفحه 2

دغدغه هاي حل نشدني
صفحه 5

فرمانده نی�روی هوافضای س�پاه گفت: من به 
آمريکا به عنوان يك دشمن نگاه می كنم به واسطه 
س�ابقه ای كه از اين كش�ور تجربه كرده ام، طبیعتا 

بايد خودم را آماده كنم و مراقب باشم.
س��ردار امیرعل��ی حاج��ی زاده فرمان��ده نیروی 
هوافضای سپاه، در پاسخ به اين سئوال که آيا ماهیت 
تهديدهای رژيم صهیونیستی يا آمريکا تغییری کرده، 
اظهار داشت: پس از اتفاقات اخیر ما تغییر خاصی در 
ماهیت تهديد نمی بینیم و اساس��ا نسبت به دشمنان 

اعتمادی نداريم.
وی ادام��ه داد: امیدواريم آمريکايی ها س��ر عقل 
بیايند و دس��ت از ش��یطنت و دش��منی ها بردارند و 

حقوق ملت ايران را به رسمیت بشناسند.
حاجی زاده اظهار داشت: نمی توان به اين مساله 
عمیق خیلی ساده نگاه کرد، دشمنی آنها با ما بیش از 
نیم قرن ادامه داشته و اگر اراده اين کار را هم داشته 
باش��ند طول می کش��د که اين فضا را تغییر بدهند و 

بعید می دانیم که چنین اتفاقی به سرعت بیفتد.
حاجی زاده تأکید کرد: نظرهای من نشانه اختالف 
نظر ب��ا ديدگاهه��ای ديپلماتیک درب��اره روابط ايران 
و امريکا نیس��ت، زيرا من ديپلمات نیس��تم، بلکه يک 
نظامی، يک انقالبی و يک پاسدار هستم و طبیعتا بايد 

از نگاه و زاويه کاری خودم به مساله نگاه می کنم.
وی ادامه داد: من به آمريکا به عنوان يک دشمن 
نگاه می کنم به واس��طه س��ابقه ای که از اين کشور 
تجرب��ه ک��رده ام، طبیعتا بايد خ��ودم را آماده کنم و 
مراقب باش��م. اما رئیس جمه��ور و ديپلماتها هم بايد 
کار خودش��ان را در چارچوب سیاستهای کشور انجام 
دهند و قضاوتی روی اين بخش ندارم. پاس��خ من به 

سئواالت در چارچوب نگاه امنیتی - نظامی است.
حاج��ی زاده خاطرنش��ان ک��رد: م��ا نمی توانیم 
ب��ه آمريکايی ها  اعتم��اد کنیم و بگويیم ک��ه از فردا 
ديگ��ر خبری نیس��ت و اتفاقی نمی افت��د و تهاجمی 
ص��ورت نمی گیرد، چراکه اکن��ون در عمل می بینیم 
که پروازهای جاسوس��ی و شناس��ايی آمريکايی ها در 
منطق��ه خلیج فارس و اطراف ما کم نیس��ت، اگر آنها 
بح��ث دش��منی را ندارن��د، اين پروازه��ا را تعطیل و 

حضورشان را در خلیج فارس کم کنند.
وی تأکید کرد: ما نشانه ها را نمی بینیم.

فرمان��ده نی��روی هوافض��ای س��پاه در خصوص 
اظه��ارات رئی��س جمه��ور آمري��کا مبنی ب��ر اينکه 
کش��ورش قصد ندارد نظ��ام ايران را س��رنگون کند، 
گفت: البت��ه جمله دقیقتر آقای اوباما اين اس��ت که 
آمريکا ت��وان تغییر نظام را ندارد ن��ه اينکه قصد آنرا 

ندارد؛ آمريکايی ها اين توان را در خود نمی بیننند که 
بخواهند نظام ايران را تغییر دهند.

حاج��ی زاده در خصوص ويژگی ه��ای هواپیمای 
ش��اهد 129 گفت: طی يک سال اخیر توانستیم اين 
هواپیم��ا را تبديل به هواپیمايی رزمی کنیم. بنابراين 
اين هواپیم��ا دو ماموريت می توان��د انجام دهد؛ هم 
مراقبت و شناسايی، و هم کار رزمی. اين هواپیما می 
تواند ضد اهداف ثابت و متحرک با اس��تفاده از بمب و 

موشک، عملیات رزمی انجام دهد.
وی افزود: ش��عاع عملیاتی اي��ن هواپیما، 1700 
کیلومتر اس��ت. يعنی می تواند از آش��یانه، تا ش��عاع 
1700 کیلومتر پرواز کند و عملیات شناس��ايی انجام 

دهد و بار ديگر به آشیانه مراجعت کند.
حاج��ی زاده در پاس��خ ب��ه اين س��ئوال که آيا 
ش��عاع عملیات��ی اين هواپیما به اين معنی اس��ت که 
در صورت تهديد از س��وی رژيم صهیونیستی، قادريم 
از اين هواپیما برای رفع تهديد اس��تفاده کنیم، اظهار 
داش��ت: ما انواع مختلفی از هواپیماها را برای عملیات 
مختل��ف در اختیار داريم و ش��ايد هواپیماهايی را که 
برای عملی��ات برون مرزی به آنها نیاز اس��ت، خیلی 
رسانه ای نکنیم و شما نمونه آن را در هواپیمای ايوب 

که حزب اهلل استفاده کرد مشاهده کرديد.
وی ادامه داد: اين هواپیما بیشتر برای داخل ايران، 
برای مراقبت در آب ه��ای بین المللی و در جدار مرز و 
کوير مرکزی قابل استفاده است و البته کار نظامی هم 
می تواند انجام دهد. هواپیمای پردتور آمريکايی تقريبا 
معادل همین تايپ است و آمريکايی ها از هواپیمای خود 
برای عملیات برون مرزی هم اس��تفاده می کنند اما ما 
اين هواپیما را بیش��تر ب��رای ماموريت ايجاد امنیت در 
داخل مرزها و پیرامون خود طراحی کرده و ساخته ايم. 
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در پاسخ به اين سئوال 
ک��ه آيا اي��ران هواپیماهايی دارد که بتوان��د آن ها را تا 
آسمان فلسطین اشغالی گسیل کند، تأکید کرد: طبیعتا 
توانمندی ما بیش از مقداری اس��ت که رس��انه ای می 
کنیم، و نمونه آن را در هواپیمای ايوب مشاهده کرده ايد. 

اما ضرورتی برای رسانه ای کردن آن نديده بوديم.
وی ب��ا بی��ان اينک��ه طی دوس��ال اخیر س��پاه 
فعالیتهای بسیاری را در زمینه ساخت و بومی سازی 
پهپاد، موش��ک ه��ای زمین به زمین و س��امانه های 
راداری و پدافند هوايی انجام داده، خاطرنش��ان کرد: 
س��اخت و توسعه فناوری هواپیماهای بدون سرنشین 
به اين دلیل اس��ت که اين نوع هواپیماها نس��بت به 
هواپیمای دارای سرنشین امنیت و قابلیتهای بیشتری 
دارد، و کم هزينه تر اس��ت؛ البته اين طور نیست که 

هواپیمای با سرنشین را بتوانیم حذف کنیم.
حاج��ی زاده در ادام��ه گفتگ��و با ش��بکه العالم 
خاطرنش��ان کرد: حتی کش��ورهايی که از فناوری و 
قدرت مالی خوب��ی برخوردارند فقط روی يک نوع از 
اين هواپیماها س��رمايه گذاری نمی کنند و هر دو را 

در نظر دارند.
حاج��ی زاده در خصوص زمان به پ��رواز در آوردن 
آر کیو 170 اظهار داش��ت: آر کیو 170 هواپیمای بدون 
سرنش��ین عادی نیست و با به دس��ت آوردن آن اسناد 
محرمانه زيادی از امريکا به يک باره به دست ايران افتاد. 
يکی از مجموعه اين پروژه ها ساخت و مهندسی معکوس 
خود هواپیما بود، که بعد از فاز شناسايی کار آن آغاز شده 
و خوب هم پیش رفته و ما مايلیم هر زمان که توانستیم 
آن را به پرواز در آوريم و اطالعات تکمیلی را ارائه کنیم. 
البت��ه زمان بندی برای به پ��رواز در آوردن آر کیو 170 

نزديک است ولی ما مقداری احتیاط می کنیم.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در خصوص اينکه 
آي��ا می توان تص��ور کرد که اي��ران هواپیمای آر کیو 
170 را به نش��انه حس��ن نیت به آمريکا تحويل دهد، 
پاسخ داد: هرگز، آمريکا بیش از نیم قرن با ملت ايران 
دش��منی کرده و باي��د در عمل ثابت کن��د که ديگر 
دش��من ما نیس��ت نه در زبان؛ فکر نم��ی کنیم که با 
يک جلسه و يک صحبت و يک لبخند و يک پیام می 
توان دش��منی آمريکا نسبت به ملت ايران را فراموش 
کرد، ما کش��ته ها و شهدای زيادی را به واسطه توطئه 
آمريکايی ها علیه ملت ما تقديم کرديم؛ آرکیو170 هم 

يک غنیمت است و غنیمت را کسی پس نمی دهد.
حاجی زاده در خصوص جاي��گاه ايران در زمینه 
بازدارندگی به ويژه در زمینه س��امانه های موش��کی 
در مقايس��ه با ساير کش��ورهای منطقه، اظهار داشت: 
ما ه��م به لحاظ فن��ی و هم صنعتی و نی��ز از لحاظ 
عملیات��ی نبايد جايگاه ايران را با کش��ورهای منطقه 

مقايسه کنیم؛ زيرا فاصله خیلی زياد است.
حاج��ی زاده ادامه داد: مجموعه اين توانمندی ها 
باعث ش��ده است که ايران در منطقه به عنوان کشتی 
ثبات و با امنیت باال ش��ناخته ش��ود و در يک شرايط 
مطل��وب ق��رار گیرد و حت��ی امنی��ت آن از خیلی از 
پايتخ��ت های کش��ورهای اروپايی باالتر باش��د. اين 
در ش��رايطی اس��ت که دش��منان ما به دنبال به هم 
زدن ثب��ات و ايج��اد ناامنی هس��تند و مجموعه اين 
توانمندی ه��ا که ش��امل نیروهای مس��لح ، نیروهای 
انتظامی ، نیروهای اطالعاتی ، بس��یج مردمی اس��ت 
و همه اين ها با يکديگر باعث ش��ده اس��ت که امنیت 

پايدار باشد.

ساخت بالگرد ملی و تهاجمی پايان يافت
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش از پايان مراحل تولید و ساخت بالگرد 
مل�ی خب�ر داد و گفت كه اي�ن بالگ�رد در رزمايش پیش روی نزاج�ا بکارگیری 

می شود.
امیر کیومرث حیدری جانش��ین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ايران در گفت وگو با  تسنیم درباره آخرين وضعیت بالگرد ملی اظهار داشت: بالگرد 
ملی، بالگرد بس��یار توانمندی اس��ت و دارای قابلیت پروازی و عملیاتی بسیار خوبی 
اس��ت. وی افزود: اين بالگرد برای تولید انبوه به وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای 

مسلح داده شده تا اين بالگرد را تولید انبوه کرده و در اختیار نیروها قرار دهد.
جانش��ین فرمان��ده نیروی زمینی ارتش تصريح کرد: ه��م اکنون مراحل فنی و 
تکنیکی بالگرد ملی هم به پايان رس��یده است. امیر حیدری همچنین تصريح کرد: 

قطعاً از اين بالگرد در رزمايش آينده نیروی زمینی ارتش استفاده خواهیم کرد.
يکشنبه 27مرداد ماه سال جاری، امیر پوردستان از برگزاری رزمايش بزرگ نزاجا 
با عنوان »»قمر بنی هاشم)ع(« در منطقه جنوب کشور و در آبان ماه سال جاری خبر 
داده بود. فرمانده نیروی زمینی ارتش اين سخنان را در جمع خبرنگاران و در حاشیه 

برگزاری مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری حديث ارتش بیان کرده بود.
وی همچنی��ن ب��ه خبرنگاران گفته ب��ود: در اين رزماي��ش از ظرفیت هوانیروز 

بهره برداری عمیقی هم در بخش خودی و هم در بخش دشمن نما، خواهد شد.

در حاشیه بیست و دومین نمايشگاه فرش ايران
سمینار »فرش، رسانه، تبلیغات« 

برگزار شد
سمینار آموزشی و كاربردی »فرش،رسانه، تبلیغات« در حاشیه بیست 
و دومین نمايش�گاه فرش ايران با حضور مس�ئوالن، فعاالن و دانشجويان 

رشته فرش برگزار شد.
به گزارش سیاس��ت روز ؛ در اين س��مینار که در محل دائمی نمايش��گاه 
بین المللی تهران به همت نش��ريه تخصصی فرش دس��تباف طره برگزار شد؛ 
برخی از متخصصان و استادان حوزه رسانه و تبلیغات از جمله مهندس محمد 
تقی روغنی ها و دکتر علی صباغیان به ارائه ديدگاه های خود درباره چگونگی 

پیوند میان فرش با حوزه رسانه پرداختند.
مهن��دس محمد تقی روغنی ها، ريیس موسس��ه ايران، با ارائه س��ه راهکار 
کاربردی به الزام تغییر نگاه فعاالن و دست اندرکاران فرش دستباف از شیوه سنتی 
به مدرن تاکید کرد. روغنی ها، حضور در شبکه های مجازی، پايگاه های اينترنتی 

و شبکه های اجتماعی با زبان های مختلف را از جمله راهکارها بیان کرد.
وی همچنین حضور و سرمايه گذاری فرش ايرانی در فیلم و سريال های 
تلويزيونی به صورت غیر مستقیم را از الزامات فرهنگ سازی در مورد استفاده 

از فرش دستباف دانست.
اين اس��تاد دانش��گاه، همچنین راه اندازی ش��بکه های ماهواره ای، ويژه 
معرفی و فروش فرش دستباف را از ديگر راهکارهای معرفی و فرهنگ سازی 

اين هنر صنعت بیان کرد.
ريیس موسس��ه ايران، همچنین اعالم آمادگی خبرگزاری ايرنا و روزنامه 
اي��ران را ب��رای همگامی و حماي��ت همه جانبه از اين هنر صنعت در مس��یر 
معرفی، فرهنگ سازی و گسترش استفاده از اين کاالی صادراتی و نیز توسعه 

صادرات بیان داشت.
 محم��د تق��ی روغنی ها، با اش��اره به انواع مختلف رس��انه ه��ا از جمله 
ش��بکه های تلويزيون��ی ماهواره ای تاکی��د کرد: در اين می��ان نبايد از فضای 
اثرگذاری رس��انه های نوشتاری غافل ماند. وی دوماهنامه تخصصی طره را به 
عنوان تنها رس��انه فعال در اين بس��تر عنوان کرد که نیازمند تقويت، حمايت 
و توجه خاص اصحاب فرش اس��ت. دکتر علی صباغی��ان، نیز آمیزه خالقیت 
و تفکر را الزمه تغییر دانس��ت و افزود: توفیق فروش��ندگان فرش و معرفی و 
فروش محصول به ش��یوه ای مطلوبتر از گذش��ته، نیازمند تغییر نگاه و تغییر 

باورها نسبت به فرايند تبلیغات است.
وی با ذکر مصاديقی از ش��یوه های نادرس��ت کنون��ی بازاريابی و عرضه 
محصول از س��وی فعاالن و تولیدکنندگان فرش دستباف، خواستار استفاده از 
فناوری های نوين و شیوه های جديد بازاريابی شد و نمايشگاه را از جنبه های 

مختلف به عنوان يکی از ابزارهای معرفی فرش، بررسی کرد.
صباغیان همچنین با اش��اره به نشريه طره به عنوان تنها نشريه کشوری 
فع��ال در عرصه هنر صنعت فرش دس��تباف، گفت: هنر صنعت فرش ايران با 
پیش��ینه پربار و با وجوه مختلف فرهنگی، هنری و اقتصادی نیازمند نشريات 
متعدد اس��ت و الزم اس��ت که از اين نش��ريه به عنوان تنها ابزار اطالع رسانی 

مکتوب در اين حوزه، حمايت بیشتری شود.
محمد صمدی نیا، کارش��ناس بازاريابی نیز در اين سمینار بر هوشمندی 

در بازاريابی و شناخت اقتضائات امروز بازار فرش دستباف تاکید کرد.

سردار حاجی زاده:
با يك تماس و لبخند نمی توان دشمنی آمريکا را فراموش كرد

ايرج فتح اللهي 
1� حاال بس��یاري ش��اد ش��ده اند که اين بار نیز 
انتخاب آخرين اثر س��ینمايي اصغر فرهادي که فقط 
يک بار و توس��ط او سینماي ايران توانست قله اسکار 
را فت��ح کند و جايزه اس��کار را به افتخ��ارات حضور 
جهاني  س��ینماي ايران بیفزايد، شانس آن را يافته تا 
بار ديگر در مصاف با ساير فیلمسازان حاضر در اسکار 

آينده گوي سبقت بربايد و بر صدر نشیند.
ه��ر که بهمن س��ال 1390 فیلم »جداي��ي نادر از 
سیمین« اصغر فرهادي را در جشنواره فجر ديد بي شک 
به فاصله قابل توجه کیفیت و زبان سینمايي اين فیلم با 
ساير فیلم هاي جش��نواره اذعان نمود و از همین رو بود 
ک��ه وقتي اين فیلم را هیات انتخ��اب به عنوان نماينده 
ايران براي حضور در هماورد اس��کار معرفي شد، قاطبه 
هنرمندان و سینماگران از اين اتفاق استقبال کردند. در 
ادامه هم به زعم بسیاري جدايي توانست دسترنج اصغر 
فرهادي را ادا کند و اخذ جايزه اسکار براي اصغر فرهادي 
ش��ادباش سینماي ايران و مدال افتخاري بر سینه تمام 

سینماگران ايراني شد.
2� حاال اما هیات انتخاب سرنا را از ته نواخته اند. آنها 
که مروري بر نام هايشان مي تواند خالي از لطف نباشد تا 

بدانیم چه کساني و با چه سبقه اي فراموش کرده اند که 
اصغر فرهادي پس از فیلم جدايي، در انديش��ه اي جهان 
ش��مول فیلم گذش��ته را کلید زد تا به مفهومي جهاني 
بپردازد، فارغ از مناسبات ايراني و ايران. گذشته فرهادي 
فیلمي اس��ت با ادبیات جهاني که تعلق به هیچ کشور و 
آيیني ندارد و قرار است مفاهیمي کلي و حاکم بر جهان 
را به زبان فرانسه و با حضور تنها يک و حداکثر دو کاراکتر 

ايراني به زبان سینما بیان کند.
اصغر فرهادي خ��ود نیز به خوبي مي داند که اين 
فیلم فیلمي ايراني نیست و شايد بیش از همه خود او 
از انتخاب هیات انتخاب ايراني براي معرفي گذشته به 
اس��کار مبهوت و البته ش��ايد مغموم شده باشد. اصغر 
فرهادي اساسا شخصیتي منطقي و اخالق گرا و منصف 
اس��ت و ش��ايد اگر از خود او نظرخواهي مي ش��د که 
براي س��ینماي ايران بهتر آن اس��ت که فیلمي چون 
»دربن��د« با ادبیاتي ايراني به اس��کار معرفي ش��ود يا 
گذشته فرهادي که پیش از اين به منظور واگويه هاي 
جهاني فرهادي خرج ش��ده ، پاس��خي شنیده مي شد 
که مي توانست سرنا زدن را به هیات انتخاب بیاموزاند. 
حاال شايد اصغر فرهادي خود را مظلوم اين انتخاب نیز 
ببیند. مظلوم از آن جهت که هیات انتخاب با انتخاب 

فیلم او به عنوان نماينده ايران در اسکار گويي فرهادي 
را در برابر سینماي ايران قرار داده باشند؛ کسي را که 
انتخاب دو س��ال پیش او به عن��وان نماينده ايران در 
اس��کار موجي از حمايت از او را در کش��ور ايجاد نمود 
نه مثل حاال که از ش��دت م��وج انتقادات منفي از اين 
انتخاب بیم آن مي رود که اصغر فرهادي س��رخورده و 

دچار وازدگي شود.
3� ايران اس��المي بیش از س��ه دهه است که با 
ه��زاران هجمه منفي دولتمردان نظام س��لطه مواجه 
است. در ش��رايطي که نظام س��لطه و مافیاي رسانه 
س��عي دارد مانع از معرفي صحی��ح ايران به جهانیان 
باشد، آيا به راس��تي هیات انتخاب نماينده سینماي 
ايران در اس��کار حق آن را دارند ک��ه ايران را از اين 
موقعیت ناب و س��خت دست يافتني محروم کند و به 
جاي معرفي فیلمي ايراني، فیلم فیلم س��ازي ايراني را 
که اين بار فیلم او داراي مفاهیم و نمادها و ادبیات و 

تصاوير ايراني نیست به اسکار معرفي کند؟
4� بي ش��ک تجديد نظر  در اي��ن موضوع حتي 
از طريق حضور دس��توري مس��ئوالن خلل��ي در آزاد 
انديش��ي ايش��ان نخواهد بود و به مثابه جلوگیري از 

گذشتن آب از سر سینماي ايران خواهد بود.

كاش عزت »فرهادي« به انتخاب خطاي »گذشته« خط نخورد


