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مسئله مذاکره میان جمهوری اسالمی ایران و 
آمریکا از مباحثی است که از ابتدای انقالب اسالمی 
تا به امروز مطرح اس��ت در مقاطعی نیز براس��اس 
ش��رایط موج��ود مذاکراتی می��ان طرفین صورت 
گرفت��ه که تقریبا یک اصل مش��ترک در تمام آنها 
بوده و آن عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش است.

ای��ن ام��ر را از هم��ان توافق الجزای��ر می توان 
مش��اهده کرد تا به امروز که توافق��ی به نام برجام 
که ایران و آمریکا از مجموع حاضران در آن هستند 
قابل مشاهده است. آنچه در باب ایران و آمریکا این 
روزها مطرح اس��ت مجموع مباحثی است که محور 
آن را نشست سالیانه سازمان ملل تشکیل می دهد.

در حال��ی دو هفته دیگر این نشس��ت آغاز به 
کار می کند که فضای رس��انه ای و سیاس��ی حول 
محور دی��دار احتمالی مقامات ای��ران و آمریکایی 
در حاش��یه این نشست ش��ده است. برخی محافل 
نیز ادعا کرده اند که احتماال در نشس��ت ش��ورای 
امنیت��ی که آمری��کا ریاس��ت آن را دارد، احتمال 
گفت وگ��و در قال��ب اتهام زن��ی و اتهام زدایی میان 
مقامات دو کش��ور وج��ود دارد. ای��ن مباحث در 
حالی مطرح می شود که یک اصل در جو رسانه ای 
مطرح می شود و آن اینکه گفته می شود آمریکا هر 
دو هفت��ه یکبار برای مذاکره ب��ا مقامات ایرانی در 
سازمان ملل پیام ارسال می کند. نکته آنکه برخی 
نیز با استناد به این پیام ها عنوان می کنند که زمان 
مذاکره با آمریکاس��ت و می ت��وان در روند مذاکره 
دستاوردهایی را بدس��ت آورد و حتی تحریم های 

آمریکا را شکست.
این نوع تحلیل ها در حالی مطرح می ش��ود که 
بررسی رفتارهای آمریکا نکات قابل توجهی را نشان 
می دهد. نخست آنکه آمریکا تقریبا روزی نیست که 
اقدامی برای تحریم و اعمال فش��ار بر ایران نداشته 
باشد. از اعمال تحریم های اقتصادی گرفته تا اعمال 
فشار بر کش��ورها برای قطع روابط با ایران؛ چنانکه 
رس��ما اعالم کرده هیچ کشوری از ایران خرید نفت 
نداشته باشد. سفرهای مقامات آمریکایی نیز یکی از 

محورهایش اقدام علیه جمهوری اسالمی است. 
نکته مهم آنکه آمریکا از یک س��و حمایت های 
گسترده از تروریس��ت ها علیه امنیت ایران را دارد 
که تح��رکات اخیر تروریس��ت ها از جمه منافقین 
در مناط��ق م��رزی نمودی از آن اس��ت از س��وی 
دیگر آمریکا رس��ما ب��ا ادعای حمای��ت از حقوق 
بشر خواس��تار تبدیل مطالبات اقتصادی مردم به 

مولفه ای برای سرنگونی نظام شده است.
 دشمنی آمریکا البته بعد رسانه ای نیز دارد و آن 
القای به بن بست رسیدن کشور و ناتوانی نظام اسالمی 
در حل مشکالت است. آنها تالش دارند تا با بهره گیری 
از پیاده نظ��ام داخلی خود، فضای��ی روانی در عرصه 
اقتصادی، امنیتی و فرهنگی ایجاد کنند که مجموع آن 

القای فضای ناامیدی و ناتوانی در کشور می شود. 
مباحث��ی همچ��ون ناتوانی ایران در س��اخت و 
تولید پیش پاافتاده ترین نیازهای اقتصادی و کمبود 
کاال و سوق یافتن ایران به سوی قحطی و نیز القای 
کوچ های سراس��ری و گسترده از ایران از جمله این 
رفتارها اس��ت. جالب توجه آنکه آنها تالش دارند تا 
وضعیت ایران را مشابه ونزوئال معرفی کنند و با این 
شبیه سازی سعی در ایجاد التهاب در فضای اقتصادی 
و سیاسی ایران دارند. با توجه به این شرایط می توان 
دریافت ک��ه اقدام آمریکا برای فرس��تادن پیام های 
آمادگ��ی برای مذاک��ره نه برای مذاک��ره بلکه برای 

تحقیرسازی جهانی ایران است.
سیاستی که در کنار خرد کردن اراده ایرانیان 
و تحقیرس��ازی جهان��ی آن، ب��ه مولف��ه ای برای 
انتخابات آمریکا مبدل می شود و ترامپ سعی دارد 
و به واس��طه این تسلیم س��ازی در انتخابات میان 

دوره ای کنگره به پیروزی دست یابد.
دوم آنکه سیاس��ت دیگر آمری��کا در قبال ایران 
برگرفت��ه از تحرکاتی منطقه ای اس��ت این روزها در 
حال��ی عراق صحن��ه مطالبات مردمی ب��رای بهبود 
ش��رایط اقتصادی و معیش��تی اس��ت ک��ه در بصره 
حوادثی مش��کوک روی می ده��د. در حالی که ملت 
و دولت عراق و ایران به اتحاد و همگرایی همه جانبه 
تاکی��د دارند و تکرار اتحاد در برابر داعش در س��ایه 
امور را زمینه ساز رسیدن به اهداف مشترک می دانند، 
تحرکاتی مشکوک در بصره علیه کنسولگری ایران و 
مناسبات دو کشور صورت گرفته است. اقداماتی که 
به پای مردم عراق نوش��ته می شود اما در اصل پشت 
پرده آن می ت��وان ردپای آمریکا و البته برخی ایادی 
آن در عراق )بعثی ها(، و شرکای منطقه ای آن نظیر 

سعودی و صهیونیست ها مشاهده کرد.
آمری��کا با این اقدامات و البته تحرکات نظامی 
در سوریه و تحریک سعودی و صهیونیست ها برای 
باال بردن هزینه های ایران در س��وریه برآنند تا به 
زعم خود برجام دو یا همان خروج ایران از منطقه 
را اجرایی س��ازند. هزینه تراشی و برهم زدن روابط 
ایران با کش��ورهای همس��ایه محور این طراحی را 
تش��کیل می دهد که در اصل طرحی برای منزوی 
ساختن و وادار ساختن آن به تسلیم شدن در برابر 

زیاده خواهی غرب است.
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علت رفتن تان از شورای شعر دفتر موسیقی چه بود؟
علت تصمیمم، همانی است که نوشته ام.

فش�ارها بر روی ش�ورای ش�عر از کجا وارد می شد که 
مجبور می شدید شعرهای سخیف را مجوز بدهید.

من که نمی دادم. به همین دلیل هم گفتم مزاحمشان 
نباشم.

حاش�یه های مربوط به صدور مجوز آلبوم »ابراهیم« با 
صدای محس�ن چاوشی در تصمیم ش�ما برای رفتن از 

شورای شعر موثر بود.
هیچ مش��کلی با آقای چاوشی نداشتم. کار »ابراهیم« 

را ه��م من رد نکردم. خوِد ارش��اد 
ه��م گفته ب��ود که اص��الح کند و 
بفرس��تد تا تصویب شود. نمونه ی 

تصحیح شده را هم ما نداشتیم.
آقای چاوشی خودش خواننده 
باارزش��ی است. شعر این آلبوم هم 
از سروده های حس��ین صفا است. 
صفا از خوبان ترانه روزگار ماست. 

با ایشان که من مشکل نداشتم.
تنها پیش��نهادی ک��ه من به 
آقای چاوش��ی دادم مربوط به سه 
سال پیش می شود. سه سال پیش 
اثری را آقای چاوشی برای گرفتن 
مج��وز ارائه کرده بود که بخش��ی 
از آن در ش��ان آق��ای چاوش��ی و 
در ش��ان آقای صف��ا نبود. من هم 
پیش��نهاد دادم ک��ه آن بخ��ش را 
عوض کنند که بعدها دیدم عوض 

کرده اند.
مش��کل نه چاوشی است و نه 
ترانه ه��ای ضعیفی  صفا. مش��کل 
هس��تند ک��ه آبروی ش��عر و ترانه 
وگرن��ه  برده ان��د.  را  موس��یقی  و 
کار خ��وب و ب��ا ارزش ک��ه بیاید 
ما تش��نه ی خواندن و ش��نیدنش 

هستیم.
خیلی ه�ا می خواهند اس�تعفای 
ش�ما را ب�ه حاش�یه های صدور 
مج�وز آلب�وم »ابراهی�م« رب�ط 
بدهند. برخ�ی می گویند به این 
خاطر که ش�ما صدور مجوز شعر 

برخی از قطعه های آلبوم »ابراهیم« را نگه داشته بودید 
و...

من نگه نداشته بودم. زمانی که ترانه های این آلبوم در 
شورا بررسی شده، من در شورا نبودم و در مسافرت بودم. 

من هنوز آن پرونده را نه دیده ام و نه می دانم چیست.
با این حرکت که آقای ترابی با اختیار خودش�ان مجوز 
ش�عر س�ه قطعه از اث�ر ابراهیم را صادر کرد، مش�کل 

داشتید.
اینک��ه در هر ص��ورت جاهایی از ش��عر را تغییر داده 
ک��ه مجوز گرفته اس��ت. البته من اص��ال نمی دانم و ترانه 

را هم نش��نیده ام و نمی دانم زمان ارائه به ش��ورا چه بوده 
و اکنون که منتش��ر ش��ده چه بوده اس��ت. در هر صورت 
 جای��گاه آق��ای چاوش��ی ارج��ی دارد که همیش��ه قابل

 احترام است.
یعنی رفتن ش�ما از ش�ورای ش�عر دفتر موسیقی هیچ 

ربطی به آلبوم »ابراهیم« و آقای چاوشی ندارد؟
هیچ ربطی به این مسئله ندارد. به این دلیل که آقای 
صفا )شاعر ترانه های آلبوم »ابراهیم«( کسی نیست که آدم 
از کارهایش خوش��ش نیاید. من آقای صفا را می شناسم و 
بس��یار هم برای��ش ارزش قائلم. خوِد آقای چاوش��ی هم 
می دان��د که من چقدر دوس��تش 
دارم و آثارش را می پس��ندم؛ البته 

کارهای با ارزشش را.
ماجرای هیراد چط�ور. در رفتن 

شما موثر بود.
هی��راد که با من ط��رف نبود. 
آق��ای علیرض��ا بدیع نکت��ه ای را 
متوجه ش��د و به او گوش��زد کرد. 
فق��ط زمان��ی ک��ه ب��رای گرفتن 
مج��وز پیش ما آم��د، عزیزانی که 
با  شعرهایش��ان را برداش��ته بود، 
هی��راد توافق ک��رده بودند و هیچ 

مشکلی هم از آن نظر نبود.
پ�س مش�کل اصل�ی ش�ما ب�ا 
ترانه هایی اس�ت که ای�ن روزها 
در ح�وزه موس�یقی پ�اپ مجوز 

می گیرند.
بل��ه. موس��یقی ایران��ی هنوز 
ارزش ش��نیدن دارد اما ترانه های 

پاپ نه.
ش�ما رئیس ش�عر و ترانه بودید. 
چرا آثار سخیف را رد نمی کردید 
ک�ه اینگونه مش�کالت هم پیش 

نیاید.
ش��ورا ک��ه نظ��ر م��ن تنه��ا 
نیس��ت. حدود 12 نف��ر دیگر هم 
هس��تند. بعد از نظر شورا هم خود 
مسئوالن س��روده های تایید شده 
را می دیدند. به ه��ر روی این آثار 
سخیف منتش��ر می شدند. من هم 
خجالت می کشم از انتشار این آثار. 
 نمی دانم چرا این ها اینقدر شوقمند این ترانه های سخیف 

هستند.
در انتشار این آثار سخیف، بیشتر اعضای شورا دخیل 

هستند یا مسئوالن باال دستی.
م��ن دیگر وارد این مقوله ها نمی ش��وم. در هر صورت 
ارش��اد هر کدام از این ترانه ها را بشنود باید بگوید نه! اما 
متاسفانه می بینیم که این آثار منتشر می شود. من هم که 
در شورای ش��عر و ترانه مسئولیتی داشتم، همه ی نگاه ها 
ب��ه من بود و همه فکر می کردند که من این آثار را مجوز 

می دهم.  تسنیم

گفت و گوی یک

بهمنی  محمدعلی  گذشته  روز   
ترانه  و  از شورای شعر  اعالم کرد که 
کرده  خداحافظی  موسیقی  دفتر 
سخیف  ترانه های  مزاحم  تا  است 
خبر  بهمنی  که  لحظه ای  از  نباشد. 
منتشر  را  شعر  شورای  از  رفتنش 
این  در  بسیاری  گمانه زنی های  کرد، 
رفتن  آنها،  از  یکی  که  مطرح شد  باره 
مجوز  صدور  به  را  بهمنی  محمدعلی 
صدای  با  »ابراهیم«  آلبوم  ترانه های 

چاوشی ربط می داد.
ترانه   پنج  به  شعر  شورای  وقتی 
مجوز  »ابراهیم«  آلبوم  قطعه های  از 
برای  را  ترانه ها  اصالح  شرط  و  نداد 
صدور مجوز مطرح کرد؛ مدیر کل دفتر 
از  اثر  سه  به  خود  اختیار  با  موسیقی 
نهایت هم  در  داد.  مجوز  اثر  پنج  این 
آلبوم »ابراهیم« با شش قطعه منتشر 
قطعه ی  دو  کنارش  در  البته  و  شد 
رایگان  صورت  به  هم  نگرفته  مجوز 
موسیقی  به  عالقه مندان  اختیار  در 
قرار گرفت. حال این گمانه زنی مطرح 
این  خاطر  به  بهمنی  محمدعلی  که  شد 
حاشیه ها از دفتر موسیقی رفته است. 
پای  ماجرا  این  شدن  روشن  برای 
صحبت های محمدعلی بهمنی نشستیم 
تا در دقایقی کوتاه درباره این موضوع 
در  کند.  ارائه  توضیحاتی  برایمان 
ادامه متن گفت وگو با محمدعلی بهمنی 
شاعر و ترانه سرای مطرح کشورمان را 

می خوانید:

نمای نزدیک

توضیح محمدعلی بهمنی درباره خداحافظی از شورای شعر دفتر موسیقی: 

 مشکل ترانه هایی است که آبروی شعر و ترانه و موسیقی را برده اند

جاماندگان جنجال رسانه ای

لطفا، نقد صحیح را یاد بگیرید!
سپاه عملیات موشکی خود را تشریح کرد:

 شلیک 7 موشک
به محل جلسه سران تروریست ها

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان:
فاصله عمیقی بین تدابیر رهبری 

و عملکرد قوا وجود دارد
صفحه 2 صفحه 3

فرمانده کل قوا:

اگر ملتی از تهدید و اخم استکبار نترسد
آنها را به عقب نشینی وادار می کند

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت 
وزارت کار از تش��کیل دومی��ن کارگروه 
دستمزد ش��ورای عالی کار با دستور کار 
افزایش قدرت خرید کارگران در نشست 

امروز خبر داد.
آخرین  درباره  ظریفی آزاد  اسماعیل 
بررس��ی  جلس��ات  تش��کیل  وضعی��ت 
خری��د  ق��درت  افزای��ش  راهکاره��ای 
کارگران به استناد درخواست نمایندگان 
تشکل های کارگری گفت: حسب دستور 
روز ش��نبه معاون رواب��ط کار وزیر کار، 
دومی��ن نشس��ت کارگ��روه م��زد برای 
بررس��ی این راهکارها ط��ی هماهنگی با 
نمایندگان کارفرمای��ی و کارگری امروز 

برگزار خواهد شد.
وی افزود: نشست قبلی کارگروه مزد 
با غیبت نمایندگان کارفرمایی برگزار شد 

ام��ا در هفته جاری دومین نشس��ت این 
کارگروه با حض��ور نمایندگان کارگری و 

کارفرمایی تشکیل می شود.
مدیرکل رواب��ط کار و جبران خدمت 
وزارت کار درباره زمان تصمیم گیری نهایی 
برای شیوه و راهکار افزایش سطح معیشت 
کارگران در سال ۹۷ گفت: نتیجه و خروجی 
تصمیم گیری کارگروه دس��تمزد در هفته 

جاری، به شورای عالی کار ارجاع می شود.
ظریف��ی آزاد تاکی��د ک��رد: پ��س از 
تشکیل نشس��ت این هفته کارگروه مزد، 
هماهنگی ه��ای الزم با مق��ام عالی وزارت 
درخصوص تشکیل نشس��ت شورای عالی 
کار با دستور کار تصمیم گیری برای افزایش 

قدرت خرید کارگران تشکیل خواهد شد.

بیس��ت و س��وم تیرم��اه امس��ال با 
گذش��ت چهار ماه از س��ال، نمایندگان 
کارگری عضو ش��ورای عالی کار به دلیل 
ش��رایط ویژه اقتصادی با توجیه کاهش 
۴۸.2 درص��دی ق��درت خری��د جامعه 
کارگری، طی نامه ای ب��ه معاونت روابط 
کار وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را به 

وزارت کار ارائه دادند.
پ��س از ای��ن درخواس��ت نشس��ت 
ش��ورای عالی کار با دس��تور کار بررسی 
راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران 
تش��کیل جلس��ه داد و مق��رر ش��د این 
موضوع در کارگروه دس��تمزد این شورا 

مورد بررسی قرار گیرد. مهر

رئیس هیات مدی��ره انجمن صنفی 
گاوداران ب��ا بیان اینک��ه مباحث مطرح 
ش��ده مبنی بر کمبود شیر و شیرخشک 
بهانه ای برای دریافت ارزبه منظور واردات 
اس��ت، گفت: از وزیر جهاد خواسته ایم با 

این امر مقابله کند.
کرد:  اظه��ار  مقدس��ی  س��یداحمد 
مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیر 
و شیرخشک در کشور بهانه ای است که 
از س��وی عده ای سازماندهی شده است، 
چراک��ه آنها قص��د دارند ب��رای واردات 

شیرخشک ارز دریافت کنند. 
وی ب��ا بیان اینکه قیمت ش��یرخام 
گران نیس��ت و برخی می خواهند ش��یر 
را مف��ت از دام��داران خری��داری کنند، 
گفت: نه در زمینه ش��یر و ن��ه در مورد 

شیرخشک، کمبودی وجود ندارد. 

رئیس هیات مدی��ره انجمن صنفی 
گاوداران کش��ور با اشاره به اینکه قیمت 
پایه ش��یرخام 1۵۷۰ تومان تعیین شده 
اس��ت، افزود: البته در کن��ار قیمت پایه، 
گاهی جوای��ز و... نیز به ای��ن کاال تعلق 
می گی��رد ام��ا اینکه گفته می ش��ود که 
قیم��ت ب��ه 21۰۰ تومان رس��یده، بنده 

چنین چیزی را نشنیده ام. 
مقدسی گفت: در کش��ور ما ساالنه 
چیزی بالغ بر 1۰.۵ میلیون تن شیرخام 
تولید می ش��ود که تولید این کاال امسال 
نس��بت به س��ال گذش��ته هیچ تغییری 

نداشته است. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان 
خود از نامه محمد ش��ریعتمداری، وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت به رئیس کل 
بان��ک مرک��زی و درخواس��ت وی برای 

 WPC، ،قرار گرفتن شیرخش��ک، کره
MPC و یک کد کاالیی دیگر به عنوان 
سایر در گروه یک کاالیی )جهت دریافت 
ارز دولتی برای واردات( خبر داد و گفت: 
این در حالی است که واردات شیرخشک 
به کش��ور ممنوع اس��ت و وزارت جهاد 
کشاورزی همچنان پیگیر لغو ممنوعیت 

صادرات این محصول از کشور است. 
مقدس��ی در پایان تصری��ح کرد: در 
همین راس��تا م��ا نامه ای ب��ه وزیر جهاد 
کش��اورزی نوش��ته ایم و از وی خواسته 
ایم با این مساله مقابله کند واجازه ندهد 
که به واردات شیرخش��ک به کشور، ارز 
دولتی اختص��اص یابد؛ چراکه اختصاص 
ارز دولتی به واردات شیرخشک می تواند 
به منزله نابودی صنعت دامداری کش��ور 

باشد.  مهر

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران:
شایعه کمبود شیر و شیرخشک بهانه ای برای دریافت ارز واردات است

با نامه ریاست جمهوری 
علی معلم دامغانی از فرهنگستان هنر رفت

عل��ی معل��م دامغانی، رئیس فرهنگس��تان هن��ر، جای خ��ود را به معاون 
امور هنری اش داد تا علیرضا اس��ماعیلی با نامه ریاس��ت جمهوری، سرپرس��ت 

فرهنگستان شود.
مدی��رکل روابط عمومی فرهنگس��تان هنر با رد خبر اس��تعفای علی معلم 
دامغانی از سمت خود که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، کناره گیری 
رئیس فرهنگس��تان را ناشی از نامه ریاست جمهوری و معرفی سرپرست برای 

فرهنگستان دانست.
زهرا مهاجری، با اش��اره به متن این نامه اظهار داش��ت: در این نامه آمده 
اس��ت که با اذن رئیس جمهوری و انقضای دوره مس��ئولیت آقای معلم، معاون 

امور هنری او یعنی آقای اسماعیلی سرپرست فرهنگستان است.
براس��اس گفته های مدیرکل روابط عمومی فرهنگستان هنر، حکم ریاست 

برای علیرضا اسماعیلی صادر نشده است.
علی معلم دامغانی، 2۰ دی ماه 1۳۸۸ )حدود ۹ س��ال قبل( کار خود را به 

عنوان رئیس فرهنگستان هنر آغاز کرده بود.

وه مزد ید کارگران در کارگر بررسی افزایش قدرت خر


