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بازخوانی و تحلیلی
 بر  سرود «ای ایران»

 مفاهیمی فرهنگی که برگرفتــه از تاریخ کهن 
ایران است؛ مانند هنر و نور ایزدی یا بهشت زمینی 
با ظرافت و هنرمندی به اســتخدام درآمده اند و در 
نهایت چشم انداز گونه ای از ناسیونالیسم سرزمینی 
و مثبت ارائه شــده که اشغال ســرزمین، از سوی 
هر دشــمنی را طرد می کند؛ در عین حال «دیگری» 
مشــخصی نداشــته و صرفا به صورت ایجابی به 
توصیف مرز و میهن می پردازد. در نتیجه این سرود 
خالی از کینه و نفرت و سرشــار از عشق و وفاداری 
است. اســتقالل طلبی و ضدیت با اشغال، مفاهیم 
پنهان و بیِن سطور در این سروده است که مجموعه 
این ویژگی ها، این منظومــه را از ظرف زمان خالی 
کرده و قابلیت تعمیمش را به همه اعصار فراهم 
می کنــد. مفاهیم برآمــده از فرهنگ که در حافظه 
ادبی و جمعــی ایرانیان اهمیت دارد؛ مانند «دل و 
جان» و «مهر» مفهومی تکرارشونده در کل منظومه 
هســتند و ترکیب «نور ایزدی» ناخــودآگاِه تاریخِی 
انسان ایرانی را به حرکت در می آورد. «ایزد مهر» و 
«دل و جــان» همراه با «مهر»بانی مکملی تاریخی 
برای «دوگانه» خودی و دیگری هستند. در واقع تنها 
خطاب این سروده به همان خودی و دیگری است 
که در ترکیب «ای ایران» و «ای دشمن» تجلی یافته 
و نوعی از ثنویت ملی را به نمایش گذاشــته است؛ 
ثنویتی که در تاریخ فرهنگی ایرانیان، سابقه درازی 
دارد. اشغال کشور از سوی قوای متفقین از شمال و 
جنوب ادراک سیاسی انسان ایرانی را به شدت تحت 
تأثیر قرار داد؛ بنابراین در این برهه وجدان عمومی 
در درجه اول در پی حفظ استقالل و تمامیت ارضی 
و در نهایــت صیانــت از مرز اســت. به همین دلیل 
نخستین مضمون سیاســی به کار رفته در این شعر 
واژه «مرز» در بیت اول اســت. مفهوم دوم «خاک» 
(اســتعاره از ســرزمین) اســت که با «هنر» یعنی 
عصاره فرهنگ یک ملت گره خورده است. نخستین 
آرزوی انســان ایرانــی در این ســروده، دورماندن 
ســرزمین از «اندیشه» به آن اســت و در بیت سوم 
به بیان اراده ملی در برابر دشــمن و نوید مقاومت 
اشاره می شــود و این چرخه تا پایان منظومه ادامه 
دارد. در پایان آرزوی جاودانگی سرزمین ترجیع بند 
هر ســه قطعه اصلی ســروده را تشکیل می دهد. 
اشــاره بــه میهن دوســتی به عنوان یــک «ارزش» 
جمعی و پیشه شــدن «مهر میهــن» و گره خوردن 
اندیشــه با این «مهر» مضامینی چند الیه هســتند؛ 
بنابراین اســتخدام این مفهوم با این مقدار از ایهام 
و معانی جنبه عمیق تری به ســروده داده اســت. 
مفهوم «مهر» افزون بر معنای دوســتی به معنای 
«پیمان» نیز هســت. معنی دیگر «مهر» خورشــید 
است که «سرچشــمه» هستی شــمرده می شود. 
مهر در الیــه ای عمیق تر و اســطوره ای بــه «ایزد 
مهر» اشــاره دارد که نخستین دین ایرانی بود. «دل 
و جان» از دیگر مضامین نیرومند این ســروده است 
که در ضمیر هر ایرانی معنای مشــخص و عمیقی 
دارد که به عرفان نیز بازمی گردد. سرود «ای ایران»، 
عالوه بر ویژگی های ظاهری، ویژگی های پنهان نیز 
دارد که آن را به اثری کم نظیر تبدیل کرده است. در 
این سروده خبری از «نفرت» نیست. با اینکه منطق 
وجودی آن با حکایتی از سیلی خوردن یک سرباز از 
اشغالگران انگلیسی گره خورده است؛ اما متن آن 
از بغض یا داوری نســبت به دشــمن فراغت دارد. 
باید توجه داشت که همه ســرودهای ملی چنین 
نیستند. تصویرسازی ها یا اشاره های غیرمستقیم به 
دشمنی معین در بسیاری از سرودهای ملی که در 
حین جنگ یا مقاومت خلق شــده اند، وجود دارد. 
برای مثال می توان به ســرود «مارسییز» اشاره کرد 
که رنگی از تحقیر و تهدید دشمن و مناظر خون آلود 
در متــن اصلــی دارد. ســرود «ای ایــران» فارغ از 
طبقه بندی های صنفی، جنســیتی، نژادی و زبانی 
است. حتی برخالف سرود «لید در دویچن» و «لند 
در ِبرگ» (ســرود آلمان و اتریش) فارغ از ارجاعات 
مردانه اســت. اگرچــه ســتایش و توصیف میهن 
مقتضای ذات هر سرود ملی است؛ اما این ستایش 
در «ای ایران» با ُصور خیال و معانی ادبی به شکلی 
ظریف و غیرمســتقیم گره خورده است و در قیاس 
با «لید در دویچن» کــه با ترجیع بند اصلی «آلمان 
برتر از همه» آغاز و «سرزمین پدری» پایان می یابد، 
اشــارت ظریف تری دارد. در ســرود «ویلهلموس» 
(سرود ملی هلند) نیز مدلول های نژادی و مذهبی 
معینــی دیده می شــود. در بیت اول آن اشــاره به 
«خون ژرمنی» و سپس مسیحیت بازنمود پر رنگی 
دارد. دیگــر ویژگی پنهان ســرود «ای ایــران» این 
اســت که در متن آن نام هیچ حاکم (مانند ویلیام 
اورانژ در ســرود هلند) یا سیاســت مداری و حتی 
هیــچ نام خاصی غیــر از «ایران» دیده نمی شــود. 
به نظر می رســد به  طور کلی هــر اُتوریته ای غیر از 
میهــن در این متن به کنار رفته و معنویت آن نیز با 
کمک گرفتن از «نور ایزدی» تأمین شده است. در این 
سرود، انســان ایرانی نه با حاکمان با خود سرزمین 
پیمان می بندد؛ زیرا در طول تاریخ حاکمان می آیند 
و می روند؛ اما استمرار میهن، نامحسوس ولی ابدی 
اســت. حتی تأکید نیرومند بر استقالل و ضدیت با 
اشــغالگری در متن سرود مستتر است؛ اما نامی از 
آن برده نمی شود تا هدف اصلی یعنی تداوم بقای 
موجودیت ملی در رأس باشــد. به طور کلی تعلق 
مکانی در این سرود، ارجحیت دارد و در نهایت این 
پیــام کلی یعنی آرزوی جاودانگی ســرزمین در آن 

مستتر است.
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ایســنا: ذبیح اهللا خداییــان با بیان اینکــه در بحث 
آزادسازی سواحل و حاشیه رودخانه ها با همکاری 
دســتگاه قضائــی و دولت اقدامــات مفیدی انجام 
شــده اســت، تأکید کرد که این اقدامــات مقطعی 
نیســت و ادامــه خواهد داشــت. ســخنگوی قوه 
قضائیه در آخرین نشســت خبری سال ۱۴۰۰ ضمن 
تبریک فرارســیدن اعیاد شــعبانیه و نیز روز پاسدار 
گفت: ما همیشــه سپاه پاســداران را در خط مقدم 
دفاع از مرز و بوم کشــور داشــتیم. خداییان در پاسخ 
به ســؤالی مبنی بر اینکه درمورد آزادسازی سواحل 
برخی مدعی هســتند کــه در معضی مســیرها از 
جملــه رودخانه کرج در جاده چالوس آزادســازی 
محسوسی انجام نشــده است، پاسخ شما چیست؟ 
گفت: در این زمینه اخیرا با همکاری دستگاه قضائی 
و بــا تأکیدات رئیس قــوه قضائیه و همکاری دولت 

اقدامات مفیدی انجام شــده است؛ به خصوص در 
حریــم رودخانه کــرج. ۱۹ دســتگاه اجرائی دارای 
تصرفاتی بودند و مستحدثاتی ایجاد شده بود که ۱۵ 
دســتگاه اجرائی رفع تصرف کردند و چهار دستگاه 
هنوز انجــام ندادند و اخطار دادیــم. وی افزود: در 
رابطــه با برخی اشــخاص حقیقی نســبت به رفع 
تصرف آنها انجام شــده اما تعدادی از مستحدثات 
باقــی مانده اند که نیاز به رفع تصرف دارد و متعلق 

به مردم هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره 
آخرین وضعیت اعطــای مرخصی و عفو و تخفیف 
مجازات زندانیان، گفت: به موجب قوانین و مقررات 
در ایام مختلفی پیشــنهادهای عفــو مجازات داده 
می شــود. در سال ۱۴۰۰، قریب به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر 
مشــمول عفو و تخفیف مجازات قــرار گرفتند که از 

این تعداد هفت هزار نفر از تخفیف مجازات و بیش 
از چهــار هزار نفر مشــمول عفو شــدند. همچنین 
دوهــزارو ۲۷۷ نفر در ۲۲ بهمن و مبعث مشــمول 
عفو شــدند. وی افزود: در حال حاضــر ۳۲ هزار نفر 
مشــمول مرخصی هســتند که این موضوع در حال 
بررســی است. وی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده 
بازار سرمایه و بورس و اینکه چند متهم دارد؟ گفت: 
ســازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه 
مشکالتی پیدا کرد، به این موضوع ورود کرده است. 
ضمن اینکــه به مســئوالن مربوطــه در زمان های 
خودش هشــدارهایی دادیم و پرونده هایی درمورد 
اعضای هیئت مدیره بازار سرمایه تشکیل شده است 
و پرونده در ارتباط با تخلفات آنها به شــورای عالی 
بورس ارجاع داده شد. وی افزود: پرونده کیفری در 
سازمان بازرسی تشــکیل شد و اعضای هیئت مدیره 

را دعوت و تفهیم اتهــام کردیم و به مرجع قضائی 
ارجاع داده شــده اســت. درباره مسئوالن پرونده به 
دستگاه قضائی ارجاع شده و منتهی به صدور حکم 

بدوی شده و این روند همچنان ادامه دارد.
ســخنگوی قوه قضائیــه درباره طــرح صیانت از 
فضای مجازی گفت: اگر قانونی در مجلس به تصویب 
برسد، ما مجری هســتیم و باید آن را اجرا کنیم و این 
طرح مراحل اولیــه خود را طی کرده و باید ببینیم به 
چه نتیجه ای می رسد. در شورای عالی فضای مجازی، 
قوه قضائیه یک عضو اســت و سیاســت گذار اصلی 
شورا اســت. وی در پاسخ به ســؤالی درباره بررسی 
تخلفات رئیس جمهور ســابق در بازار سرمایه گفت: 
گزارشاتی از سوی نمایندگان مطرح شده اما احضاری 
صورت نگرفته است. پس از ارجاع هر پرونده نیاز به 

تحقیقاتی وجود دارد که باید روند خود را طی کند.

شــرق: کلید واژه این روزهــای رئیس جمهور، «رفع فقر» اســت و نقل 
محافل مردم این جمله ابراهیم رئیسی که «باید تا آخر امسال فقر مطلق 
حذف شود». اما این سخن را روز گذشته سخنگوی دولت این گونه تفسیر 
کرد: «در خصوص سطح فقر مطلق رئیس جمهوری گفتند قابل پذیرش 
نیســت که کسی شب سر گرســنه بر بالین بگذارد، برای آنها باید برنامه 

فوری تری انجام شود».
ابراهیم رئیســی در این هفته از اولویت ریشه کن کردن فقر مطلق در 
کشور سخن گفت و از کمیته امداد، ستاد اجرائی، خیریه ها و وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خواســت این مسئله به عنوان یک اولویت در کشور 
مطرح شــود تا بتوان فقر مطلق را ریشه کن کرد. رئیس جمهور همچنین 
گفته بــود دولت امکانات کافی برای ریشــه کن کردن فقر مطلق را دارد 
و با یک کار جهادی و برنامه ریزی مناســب می توان به نتیجه رســید. او 
همچنین گفت از استانداران انتظار داریم برای ریشه کن کردن فقر مطلق 
از تمام ظرفیت ها استفاده کرده و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ 
برســد. او از تجربه ریشــه کن کردن فقر مطلق در شهر مشهد یاد کرد که 
حاال باید به کل کشــور تعمیم داده شــود. او گفته با همت بخش های 

مختلف می توان این مشکل را در همین سال ۱۴۰۰ برطرف کرد.
پیش از این نیز یعنی در پنجم اســفند، رئیس جمهور در اولین جلسه 
شــورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم به موضوع فقر 
مطلق اشــاره کرده و گفته بود: «برنامه های رفع فقر مطلق را مطلقا به 
آینده موکول نکنید. رفع فقر مطلق از آن دســته اقداماتی است که حتی 
نباید از امروز به فردا موکول شــود. جلســات و برنامه ریزی های خود را 
بــر این محور تنظیم کنید که برای همین شــب عیــد بتوانید با اقداماتی 

جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید».
ســخنان رئیس جمهــور و مهلتی که او برای رفــع کامل فقر مطلق 
اعالم کرده اســت، چنــان عجیب بود که روز گذشــته خبرنگاران درباره 
آن از ســخنگوی دولت پرســیدند. علی بهادری جهرمی در برابر سؤال 
خبرنــگاری که دربــاره برنامه دولت برای رفع فقر مطلق پرســیده بود، 
گفت:  «در جلسه اخیر شورای عالی رفاه، گزارشی در این زمینه ارائه شد 
و رئیس جمهوری دســتورات الزم را در سطوح مختلف و در زمان بندی 
مشــخص جهت رفع فقر دادند که این برنامه و زمان بندی در سه سطح 

است».
او ادامه داد: «در خصوص ســطح فقر مطلق رئیس جمهوری گفتند 
قابل پذیرش نیســت که کسی شب ســر گرســنه بر بالین بگذارد، برای 
آنهــا باید برنامه فوری تری انجام شــود. همچنین بــرای آن افرادی هم 
که وضعیت مناســبی ندارند، هم زمان برنامــه کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت در دســتور کار قرار گرفته اســت و برای کارمنــدان و کارگران 

شریفی که کف دریافتی دارند نیز اقداماتی انجام خواهد شد».
ســخنگوی دولت اقدامات دولت در راســتای رفع فقر مطلق را نیز 
این گونــه توضیح داد: «هزینه آب، برق و گاز برای ســطوح و دهک های 
پایین که الگوی مصرف را رعایت کرده اند، رایگان شــده است. در زمینه 
مســکن مهر نیز زمین هــای رایگان به افــراد تحت پوشــش نهادهای 
حمایتــی تحویل داده خواهد شــد. همچنین توزیع بســته های نقدی و 

غیرنقدی ادامه خواهد داشت».

واکنش ها   به   سخنان   رئیسی
ســخنان رئیس جمهور درخصوص ریشه کن کردن فقر مطلق تا پایان 
امســال، با واکنش سیاســت مداران و همچنین شــوخی کاربران فضای 
مجازی همراه بود؛ تا جایی که برخی به طنز در صفحه اینستاگرام خود 
برای پایان تاریخ اعالم شــده از سوی رئیســی، «ساعت شمار» گذاشتد تا 

شاهد رفع فقر مطلق در پایان سال جاری باشند.
عباس عبدی، فعال سیاســی اصالح طلب، در واکنش به این سخنان 
در توییتی نوشت: «متأسفانه این جمله نشان می دهد هیچ درکی از فقر 
مطلق ایرانیان وجود ندارد. ایجاد شغل با یک میلیون تومان معقول تر از 

رفع فقر مطلق تا پایان ۱۴۰۰ است».
شــهیندخت مــوالوردی، از فعــاالن اصالح طلب و معاون پیشــین 
رئیس جمهــوری در دولت دوازدهم نیز نوشــت: «کاش در اســتعمال 

واژه ها سخاوت به خرج ندهیم».
محسن رهامی، نماینده ادوار مجلس نیز در گفت وگو با سایت منیبان 
گفت: «رئیســی با شعار دولت محرومان آمد، اما در این مدت قیمت ارز، 
افزایش پیدا کرده اســت و به همین نسبت کاالهای ضروری و مورد نیاز 

مردم افزایش قیمت یافته اند».
این فعال اصالح طلب ادامه داد: «رئیسی مشاوران اقتصادی قوی و 
کارکشــته ندارد و مثال دســتور داده اقداماتی انجام شود که هیچ کس تا 
عید زیر خط فقر مطلق نباشــد. واقعا باعث تعجب اســت این مسائل با 
دســتوراالعمل و بخش نامه و بدون برنامه ریزی بنیادی و سرمایه گذاری 
کالن و فعال کردن حوزه های مختلف اشتغال و صنعت و برقراری روابط 

تجاری و سیاسی صحیح با دنیای خارج حل نمی شود».
او افــزود: «اکثر اعضای کابینه دولت فاقد تجربه کافی برای مدیریت 
کالن و کشــورداری هستند و از ســر کالس دانشگاه آمده اند؛ خصوصا از 
دانشگاه امام صادق با رشته خاصی دست چین شده اند. بحثی که استاد 
ســر کالس مطرح می کند، با حوزه اجرائی و واقعیت خارجی فرق دارد. 
کار کردن در دولت به فوت و فن برای برنامه ریزی و بودجه ریزی و استفاده 
از تجارب و سرمایه های کالن مادی و علمی داخلی و خارجی نیاز دارد».
رهامی گفت:  «ما باید از تجربه کشــورهای موفق در حوزه اشــتغال، 
صنعت و تجارت، مانند ژاپن، کره جنوبی، آلمان، سوئد و آمریکا استفاده 
کنیم و کســانی را که در این حوزه ها تجربه موفقی دارند، دعوت کرده و 
از مشــاوره و سرمایه آنها در حل مشکالت کشــور استفاده کنیم. درباره 

حل مســائل اقتصادی، اداری و صنعتی از آســمان وحی نمی شود، حل 
این مسائل و مشکالت به استفاده از تجربه بشری و جهانی نیاز دارد».

این فعــال اصالح طلب با مقایســه ایران با کره شــمالی عنوان کرد: 
«رهبران سیاســی کره شــمالی هم احتماال می خواهند مردم را به رفاه 
برســانند، مانند کره جنوبی، اما اینکه چگونه از تجربه جهانیان استفاده 
کننــد و چگونه با دنیــا ارتباط برقرار کرده و دروازه های شهرهایشــان را 
بــاز کنند تا ســرمایه گذاران خارجی بیایند و ســرمایه گذاری کنند، در این 
مسیر کره جنوبی راه صحیح را رفته و موفق شده و کره شمالی راه اشتباه 
را رفته و به بن بســت خورده اســت. بدون اســتفاده از ســرمایه گذاران 
خارجی و ارتباط معقول با کشــورهای پیشــرفته که صاحب ســرمایه و 
صنعت هستند، امکان اینکه مشکالت را حل کنیم، وجود ندارد». رهامی 
به ابراهیم رئیســی پیشنهاد داد عالوه بر اســتفاده از تجارب جهانی، از 
کارشناســان خارجی نیز دعــوت به کار کند؛ چون این کار شــرعا و عقال 

هیچ اشکالی ندارد.
صدای آیت اهللا جنتی هم درآمد

مســائل و مشــکالت اقتصادی پیش آمــده برای مردم چنــان زیاد و 
غیر قابل تحمل شــده که حجت االســالم محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری نیز روز گذشته در مراسمی گفت: «حضرت آیت اهللا 
آقای خامنه ای مدظله العالی تأکید روی قضیه فقرزدایی و رســیدگی به 

محرومان دارند که کم هم نیستند».
حتی آیت اهللا احمد جنتی نیز در اجالســیه رســمی مجلس خبرگان 
رهبری گفت نگران اقشــار ضعیف جامعه و محرومان است. رئیس این 
مجلس بدون اینکه از فردی نام ببرد، عنوان کرد: «شرایط اقشار ضعیف 
جامعه مناســب نیســت و باید فکری برای آنان کرد. مبادا در پایان سال 

کسانی پیدا شوند که غذای مناسب نداشته باشند».
او ادامه داد: «حکومت علوی که دنبال آن هستیم باید نشانه های آن 
را هم داشته باشد. علی (ع) طاقت نداشت که در حکومت او یک شکم 
گرسنه باشد یا کسی باشد که آب نوشیدن نداشته باشد یا سرپناهی به او 
متعلق نباشد. این معنای حکومت علوی است. امیدوارم ما هم بتوانیم 
راه علی (ع) را طی کنیم که راه ســختی است و ریاضت می خواهد. این 
آرزوی ماســت که در این مسیر حرکت کنیم. من خجالت می کشم از این 
حرفی که می زنم. گوینده باید خودش در این مســیر حرکت کند، ولی در 

هر صورت این آرزو است و نمی توان جلوی آن را گرفت».
جنتی افزود: «ما اگر بتوانیم شــکم گرســنه را ســیر کنیــم، معجزه 
کرده ایم. این جزء وظایف ماســت که آنان را ســیر کنیم و این حداقل کار 
اســت. ما باید پوشاک، درمان و بهداشت آنان را هم تأمین کنیم، اما الاقل 
در پایان سال که همه شــادی می کنند و سفره های رنگین می اندازند، ما 
یا شکم گرســنه ای نداشته باشیم یا آن را به حداقل برسانیم. امکانات ما 
خیلی محدود است، اما خدا در حد امکانات ما به ما تکلیف کرده است».
رئیس جمهــوری نیز در این اجالســیه بــاز به «رفع فقــر مطلق» که از 
دغدغه های دولت اوست، اشاره کرد و گفت: «اگر چه شاخص های متفاوتی 
برای تعیین فقر مطلق در جهان وجود دارد، اما ما بر اســاس تعریف عرفی 
خودمان از فقر مطلق در تالش هســتیم تا آن را در جامعه اســالمی به طور 

کامل ریشه کن کنیم».

شــرق: ماجرای کاترین شکدم و جاسوس بودن یا نبودنش به موضوع داغ 
این روزهای رســانه ها تبدیل شده اســت؛ زنی که بعد از ازدواج با یک فرد 
مســلمان یمنی چنین اعالم کرد که به دین اسالم و مذهب تشیع گرویده و 
ســپس به ایران سفر کرد. او در بین سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ با رسانه های 
متعــدد اصولگــرا از جمله تســنیم و تهران تایمز به گفت وگــو پرداخت و 
اصولگرایان ســعی می کردند از او چهره ای ضدصهیونیســتی نشان دهند 
تا جایی که حتی شــکدم عکِس یک روزنامه اصولگرای رســالت هم شد 
و شکدم در ســال ۹۶ هم با سید ابراهیم رئیسی گفت وگویی انجام داد؛ اما 
دیری نپایید که او بعد از بازگشــت به فرانســه در نوامبر ۲۰۲۱ در مقاله ای 
که در روزنامه تایمز اســرائیل منتشــر کرد، نوشــت که هیچ گاه مســلمان 
نشده بوده  است که در اســفند ۱۴۰۰ یکی از رسانه های نزدیک به محمود 
احمدی نژاد اقدام به پخش این خبر کرد. از طرفی گفته می شــود که او با 
تعداد زیادی از مســئوالن هم دیدارهایی داشــته و نقش جاسوسی را ایفا 

می کرده است.
اما حاال شــکدم در گفت وگویی با بی بی سی فارســی گفته که تمام این 
حرف ها کذب اســت و جاســوس نیســت. او در این گفت وگو گفته است: 
«من جاســوس نیستم و اســرار دولتی ندارم که به اسرائیلی ها بفروشم. او 
با بیان اینکه اســرائیلی نیســت، گفت: اصل و نسب یهودی داشتن مساوی 
با اســرائیلی بودن نیســت». او در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه مطالب 
مطرح شده در رســانه ها را تأیید می کند؟ عنوان کرد که حضورش در ایران 
صرفا برای شــرکت در کنفرانسی بوده که برخی مسئوالن هم در آن حضور 

داشته اند».
شــکدم ضمن غیراخالقی خوانــدن تهمت های نسبت  داده شــده به او 
و برخی مســئوالن، آنها را «یک عملیات روانی» معرفــی کرد که با اهداف 

و اغراض خاص انجام شــد. به گفته شــکدم حتی فکر اینکه مسئوالن با او 
رابطه داشته اند، ادعایی مضحک است و طرح کنندگان آن به دنبال تخریب 
چهره حکومت ایران بوده اند. شکدم ادامه داد: «احتماال چون پیشینه یهودی 
داشــته، عده ای به خود اجازه داده اند که چنین تهمت هایی را به او نســبت 
بدهند. او تأکید کرد که بار ها علیه سوءاستفاده های اسرائیل صحبت کرده و از 
فراموش کاربودن افکار عمومی انتقاد کرد». او همچنین درمورد ادعای اینکه 
ســفر اربعینش با اهداف جاسوســی بوده، گفت: «از چه چیزی و چه کسی 
باید در این سفر جاسوسی می کرده؟ این سفری است که همه می روند و یک 
امتیاز برای آنها محسوب می شود». او در انتها ضمن تأکید مجدد بر عملیات 

روانی  بودن شایعات مطرح شده، آن را اقدامی زشت و غیراخالقی خواند.
پس از انتشار این مصاحبه رســانه های اصولگرا متن گفت وگو را بارها 
و بارها بازنشــر کردند و سخنان شکدم مبنی بر جاسوس نبودن را به عنوان 

یک ســند معرفی کردند و حتــی خبرگزاری فارس هــم عین به عین آن را 
بازنشر کرد و مشــخص نیســت چطور گفت وگوی بی بی سی فارسی سند 
اصولگرایان شــده اســت و جالب تر آنکه پیش تر نــزار زاکا، تبعه لبنانی-
آمریکایــی که به اتهام جاسوســی در ایران بازداشــت شــده بــود هم در 
همین شبکه اتهام جاسوســی را رد کرده بود؛ اما در آن زمان اصولگرایان 
حرف های او را فاقد وجاهت می دانســتند یا آنکه در ادامه این معیارهای 
دوگانه اصولگرایانه، شــهیندخت موالوردی با عنوان «در اختیار قرار دادن 
اطالعات و اســناد طبقه بندی شــده با پوشــش مســئوالن نظــام با هدف 
برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان 
ملل متحد» متهم می شود؛ اما نادر طالب زاده که شکدم را برای مصاحبه 
با رئیســی دعوت کرده بود، در حاشــیه امنی قرار دارد و تازه رســانه های 
اصولگرا ســعی در تطهیر شــکدم دارند تا شــاید به نوعی سرپوشــی بر 
عملکرد خودشــان بگذارند. در نهایت به هر حال اصوگرایان باید مشخص 
کنند بی بی سی قابل اعتماد است یا خیر؟ می شود حرف های منتشر شده از 
این رسانه را مالک عمل قرار داد یا نه؟ معیارهای دوگانه اصولگرایان فقط 
در این مسئله نیست و تقریبا تمام موضوعات را به نفع خود تعبیر می کنند؛ 
برای مثال هر تجمعی برای آنها آزاد اســت؛ اما اگر قرار باشــد یک حزب 
اصالح طلب علیه طرح صیانت تجمعی را برگزار کند، آنها تمام سعی شان 
را بر برگزارنشــدن آن تجمع به کار می گیرند یا در موضوع برجام و مذاکره، 
همین مسیری که تیم مذاکره کننده هســته ای دولت رئیسی می پیماید، در 
دوران روحانی نادرست بود تا حدی که وزیر امور خارجه وقت را تا سرحد 
خیانــت می بردند. معیارهای دوگانه جریان هــای خاص که از قضا بخش 
درخور توجهی از قدرت را هم در اختیار دارند، موضوعی است که نزد افکار 

عمومی حل نشده باقی مانده است.

«سطح فقر  مطلق» به روایت رئیسی 

انتقاد آیت اهللا جنتي از فقر مطلق

سخنگوی قوه قضائیه:
خواهان مدیریت فضاى مجازى هستیم نه محدودیت

آشکارشدن معیارهای دوگانه اصولگرایان در ماجرای کاترین شکدم
باالخره بى بى سى صادق است یا دروغ گو؟!

رئیسی: ما را متهم به نگاه 
تک بعدی به شرق می کنند

مهر: نهمین اجالســیه رسمی مجلس خبرگان به  �
ریاســت احمد جنتی دیروز برگزار شد. حسن روحانی 
هــم یکی از حاضــران آن بــود. ابراهیم رئیســی در 
ســخنانی در این اجالس گفت: عده ای ما را متهم به 
نگاه تک بعدی به شرق می کنند و می گویند همان گونه 
که در گذشــته نگاه ها متوجه غرب بود، امروز دولت 
چشم به شــرق دوخته اســت. این سخن صحیحی 
نیست و دولت به دنبال توسعه روابط با همه کشورها 
و ایجاد توازن در سیاست خارجی کشور است. رئیسی 
با اشــاره به موضوع مذاکرات هســته ای در تشــریح 
راهبرد دولت در این زمینه، تصریح کرد: دولت در گام 
اول خنثی ســازی تحریم ها را با جدیت پیگیری کرد و 
در گام دوم در مذاکراتــی کامــال عزتمندانه به دنبال 
رفــع تحریم هاســت. وی تأکید کــرد: دولت مردمی 
مذاکرات هسته ای را کامال براساس اصول و چارچوب 
تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری دنبال می کند 
و از هیچ یک از خطوط قرمز اعالم شــده عقب نشینی 

نکرده و نخواهد کرد.

فرمانده  کل  سپاه:
جمهوری اسالمی ایران اولین 

کشور مسلمانی است که ماهواره
 به فضا  فرستاد

ایرنا: فرمانده کل ســپاه در مراسم پرتاب ماهواره  �
نور ۲ عنوان کرد: اینکه به نام یک ملت مسلمان و یک 
نظام اســالمی، در فضای تحریم گسترده بین المللی، 
فرزندان ملت ایران در ســپاه با ایمــان و اراده و تکیه 
به ذهن های پویا و خالق ســینه آســمان را شکافته و 
توانستند ماهواره در مدار قرار دهند، افتخار و جهادی 
بزرگ اســت. حسین سالمی افزود: جمهوری اسالمی 
ایران اولین کشور مسلمانی است که ماهواره در فضا 
قــرار می دهد. این اتفاق و دســتاورد مهــم تنها یک 
عمل فنی نیســت  بلکه غلبه بر اراده هایی اســت که 
می خواستند ما را در زمین قفل کنند. او گفت: امیدوارم 
سلسله پرتاب هایی که در راهبرد قرارگرفتن ما در فضا 
طراحی کردیم، همه بــا موفقیت در زمان خود مانند 

این موفقیت اجرا شوند.

نتیجه  شکایت   زاکانی
 از   یک   روزنامه نگار

جمهوریــت: محمــد مهاجــرى، روزنامه نــگار،  �
در نامــه ای خطاب بــه رئیس مرکــز پژوهش های 
مجلــس، از تبرئه خود از شــکایت علیرضــا زاکانی 
خبــر داد. متن نامــه محمد مهاجری چنین اســت : 
رئیس ســابق آن مرکز (موســوم به آقــای علیرضا 
زاکانی) در زمان تصدی خــود در اقدامی غیرقانونی 
تعــداد معاونت هــای مرکــز پژوهش هــا را (بدون 
موافقت هیئت امنا) به دو، ســه برابر رساند و ضمنا 
تعداد زیادی کارمند اســتخدام کــرد و دفتری نیز در 
قم تأســیس نمود و گروهی را در آنجا به کار گرفت 
که خوشــبختانه با رسانه ای شــدن آن، موضوع اخیر 
مســکوت ماند اما تأثیر رفتار غیرقانونی در تأســیس 
معاونت ها و استخدام چندصدنفر به قوت خود باقی 
است. مرکز پژوهش ها در زمان آقای زاکانی از من، که 
خبر اقدام غیرقانونی اش را منتشر کردم، شکایت کرد 
و مدعی شد نشــر اکاذیب کرده ام. دادسرای محترم 
رســانه با احضار من، مســتنداتی را که ارائه کردم و 
همگی برگرفته از اظهارات نمایندگان محترم و البته 
اطالعاتی بود که کارکنان خدوم، متدین و متعهد مرکز 
پژوهش ها در اختیارم گذاشــته بودند، بررسی کرد و 
پرونده را برای صدور رأی به دادگاه فرســتاد. پرونده 
در یکی از شــعب دادگاه کیفری دو تهران مطرح شد 
و قاضی محترم با استماع سخنانم و مالحظه الیحه 
دفاعیه حکم برائت را صادر کرد. از آنجا که این حکم 
برائت، منطقا به این معناست که اطالعات من درست 
بوده و رئیــس قبلی مرکز پژوهش هــا تخلف کرده 
است، انتظار می رود گزارشــی از فعالیت غیر قانونی 
مشــارالیه و اقدامات خودتان در راستای رفع تخلف 
را در اختیار افکار عمومی قرار دهید. هرچند کناررفتن 
آقای زاکانی به عنوان مدیری ناکارآمد مورد اســتقبال 
بســیاری از کارشناســان مرکز پژوهش ها قرار گرفت، 
بازگشــت حقوق از دســت رفته بیت المال و انحالل 
معاونت های غیرقانونی، موضوعی نیســت که بتوان 
از آن چشم پوشی کرد. اتالف و تضییع بیت المال نباید 

مشمول مرور زمان شود.

مشاجره لفظی  نادران  و  قالیباف
 قهر  اعتراضی نادران در  واکنش

 به رأی گیری سه باره  یک  پیشنهاد
ایلنا : در جلســه نوبت عصر دیــروز صحن علنی  �

مجلس شــورای اســالمی و در زمان بررســی الیحه 
بودجه، در زمانی که قرار بود پیشنهاد افزایش عوارض 
سیگار مجددا و به عنوان الحاق در صحن مطرح شود، 
اعتراض الیاس نادران، نماینده، نســبت به این مسئله 
حاشیه ســاز شــد. نادران به عنوان مخالف طرح این 
پیشــنهاد خطاب به قالیباف، گفــت: آقای رئیس این 
پیشــنهاد قبال در صحــن مطرح شــده و رأی نیاورده 
اســت و بعد از آن در کمیســیون هم بررسی و حذف 
شد؛ لذا این درست نیســت که این پیشنهاد را مجددا 
می خواهید به عنوان الحاقی مطرح کنید. وی همچنین 
در اعتراض به این عملکرد هیئت رئیسه مجلس قصد 
تــرک صحن علنی را داشــت که در لحظــات آخر با 

وساطت نمایندگان از این کار منصرف شد.


