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 تورم اجاره
زیر بار رکورد ده ساله

آبان بی سابقه برای اجاره نشینان رقم خورد
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 ایران و آمریکا؛ مسابقه ورزشی
یا مبارزه سیاسی

فوتبال سال ۱۹۹۸  از لحظه ای که در جام جهانی 
و  آمریکا در یک گرده  و  ایران  فرانسه مشخص شد 
در مقابل یکدیگر  قرار خواهند گرفت، همه نگاه ها 
از رقابت فوتبالی و ورزشی به سمت تقابل و مبارزه 
سیاسی سوق پیدا کرد و جنبه حیثیتی به آن داده شد 
و تا پایان مسابقه این نگاه وجود داشت و جنبه غالب 

آن بود. 
ایران در  پیروزی  و  آمریکا  برای بعضی ها  شکست 
مسابقه مزبور، بزرگ ترین ضربه به حیثیت و اعتبار 
آمریکا بود و جشن پیروزی با چاشنی سیاسی همراه شد !

از روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۱  که قرعه کشی برای تعیین 
برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در شهر دوحه  گروه ها 
انگلستان  با آمریکا و  ایران  انجام گرفت، هم گروهی 
سبب شد تا این گروه را سیاسی ترین گروه این دوره 
از جام جهانی قلمداد کنند و همان نگاه سال ۱۹۹۸ 
این بار در سطحی وسیع تر به خاطر حضور سه کشور 
ایران و آمریکا و انگلستان در یک گروه تکرار شد و 
جنبه حیثیتی پیدا کرد و خط و نشان های سیاسی چهره 
خودش را عریان کرد و مبارزه سیاسی وجه غالب شد .

ورزشی  مسابقه  هر  کردن  خارج  نگارنده،  نظر  به 
از جمله  فوتبال ایران و آمریکا از چارچوپ ورزشی و 
ورود به عرصه سیاسی و ارزیابی آن از جنبه سیاسی 

و حیثیتی به دالیل زیر صحیح و منطقی نمی باشد : 
۱ - شکست هر طرف و پیروزی طرف دیگر را به معنی 
و مفهوم شکست و پیروزی در عرصه های سیاسی و 
اقتصادی و نظامی و فرهنگی و هنری و… نباید تلقی 

کرد هر موضوعی در جای خود قابل بررسی است .

سیف الرضا شهابی سرمقاله

استاد دانشگاه تهران گفت: ما با دومین شکاف تمدنی و با 
بیشمار بحران فرهنگی روبه رو هستیم که نه تنها جمهوری 
اسالمی که روشنفکران هم نمی دانند با این شرایط جدید 

چطور خود را سازگار کنند.
بیژن عبدالکریمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به حضور 
دانشگاه های  استادان  از  جمعی  هم اندیشی  نشست  در 
تهران با وزیر کشور، اظهار کرد: برای حضور در این نشست 
بسیاری پیشاپیش قضاوت کردند و برخی به من پیام دادند و 
گفتند تو خائن هستی که در این نشست حاضر شدی و من 
هم پاسخ دادم که نمی دانستم شما خدا و پیغمبر هستید و 
علم غیب دارید. کامالً مشخص بود که یک فضای احساسی 

وجود دارد و پیشاپیش حکمی برای من صادر کردند.
وی افزود: انگیزه من برای رفتن به این جمع این بود که هر 
تالشی از دستم برآید که یک قطره خون در این کشور یا هر 
گوشه از جهان کمتر ریخته شود، دریغ نکنم و فکر می کنم 

همه مهمانان جمع هم چنین بود.
این استاد دانشگاه تهران یادآور شد: حدود ۲۰ نفر در آن 
جلسه حضور داشتند و خود وزیر کشور هم تمام نکات را 
مشتاقانه یادداشت کرد. من همیشه چهره منفی از سردار 
وحیدی داشتم اما آن جلسه نگاه من را تغییر داد و او را آدم 

پخته ای یافتم.
عبدالکریمی با تاکید بر اینکه نتیجه بحث ها در این جمع 
بسیار قابل قبول بود، اظهار کرد: من در این جلسه اظهار 
کردم که مشکالت اقتصادی این کشور به این زودی حل 
نمی شود چرا که زمینه حل آن ها وجود ندارد و نه اینکه دولت 
اجازه  اقتصادی ما  بلکه ساختار اجتماعی و  نتواند  کنونی 

نمی دهد که مشکالت به این سرعت حل شود.
وی یادآور شد: همچنین در مورد مسئله برجام هم گفتم 
که این امر به این زودی حل نخواهد شد. آمریکا ما را ول 
نخواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد. نظام سلطه با کشور ما جدا 
مسئله دارد به این دلیل که در زمان شاه ما حیات خلوت 
یک  عوض  در  و  نداشتیم  دینی  حکومت  و  بودیم  آمریکا 

حکومت همسو با غرب داشتیم.
این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: در کل این صورت 
مسئله که بگوییم همه چیز تقصیر جمهوری اسالمی است 
- هرچند که من نمی گویم جمهوری اسالمی خطا نداشته 
یا فرصت سوزی نکرده - و اینکه حماقت برخی اپوزسیون به 
جایی رسیده که از آمریکا می خواهند ما را تحریم کنند تا به 
جمهوری اسالمی ضربه بزنند، دیگر حرف های غیرمنطقی و 

در زمین بیگانه بازی کردن است.

شرایط  از  عبور  دشواری های  به  اشاره  با  عبدالکریمی 
این جلسه گفتم که  اظهار کرد: من در  اقتصادی فعلی، 
شرایط ما فعالً قابل تغییر نیست. در دولت آقای روحانی ما 
به سوی آمریکا دست دراز کردیم که فضا را تغییر دهیم 

اما آمریکا به جای دست، پایش را برای ما آورد و ترامپ به 
سهولت از برجام خارج شد.

وی با تاکید بر اینکه این دولت انقالبی هم نمی تواند به 
زودی کار چندانی در زمینه حل مشکالت کشور انجام دهد، 
اظهار کرد: من در این جلسه بر فقدان یک نظام اندیشگی 
مناسب، بر شکاف اجتماعی و بر اینکه ما دولت ملت در یک 
کشور هستیم و بر اینکه در کشور یک میلیتاریسم حاکم 

است، اشاره کردم.
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: من در این جلسه 
گفتم ما با دومین شکاف تمدنی مواجه هستیم. ما با بیشمار 
بحران فرهنگی روبه رو هستیم که نه تنها جمهوری اسالمی 
که روشنفکران هم نمی دانند با این شرایط جدید چطور خود 

را سازگار کنند.
این جلسه وزیر کشور هم  یادآور شد: در  عبدالکریمی 
نداد  واکنش نشان  و هیچ  کجا  بود  خیلی شنونده خوبی 
یادداشت کرد.  را  نکات  تمام  با جدیت  بودم که  و شاهد 
همچنین بر هدف غرب برای سرنگونی جمهوری اسالمی و 
جدیت آنان در این زمینه اشاره کرد و بر تالش های داعش، 
منافقین و سعودی ها و اسرائیل در پشت این حوادث هم 

اشاره داشت.

روایتی از دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها با وزیر کشور

وی خائن هستی گفتند اگر به این جلسه بر

در مسیر اندیشه ورزی اثربخش یادداشت

خبر

رئیسی در دیدار با جمعی از بسیجیان:
دشمن هیچ کاری از پیش نخواهد برد

رئیس جمهوری، روحیه و فرهنگ بسیجی را مدل و شیوه ای موفق برای 
پیشرفت و کار جهادی در کشور دانست و بر بهره گیری از این روحیه و 

فرهنگ در بدنه اجرایی کشور تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از بسیجیان که به 
مناسبت هفته بسیج برگزار شد، اراده و انگیزه بسیجیان برای دفاع از امنیت 
کشور و مردم را برگرفته از اندیشه و تحلیل درست و به هنگام از شرایط عنوان 
کرد و گفت : این نگاه و این عمل از کسانی که رفاه و آسایش دیگران را به 
رفاه و آسایش خود ترجیح می دهند بسیار ارزشمند است و جای تقدیر دارد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه دوران کنونی کشور همانند دوره های گذشته 
با فراز و فرودهایی همراه است و نقش آفرینان هر دوره ای متناسب با شرایط 
دوره خود در معرض ابتالء و امتحان قرار می گیرند، تصریح کرد: تالش برای 
حفظ امنیت این نظام و مردم خیرات و برکات فراوانی را در جامعه گسترش 

خواهد داد.
 رئیسی با اشاره به تعبیر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از نظام مقدس 
جمهوری اسالمی به حرم گفت : جمهوری اسالمی ایران تنها نظامی در عالم 
است که پرچم مقابله با نظام سلطه را برافراشته و توطئه ها و فتنه های متعدد 
دشمنان بر علیه این نظام از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا کنون از جمله 
غائله منافقین، ۸ سال جنگ تحمیلی و فتنه های سال های اخیر با هدف 
متوقف کردن حرکت عظیم انقالب اسالمی و جلوگیری از گسترش روحیه 
بسیجی در میان ملتهای مختلف بوده است. اما برغم همه توطئه ها و تحریم 
های دشمن پیشرفت های ملت ما در همه عرصه های با قدرت ادامه یافته 

و اساسا عصبانیت و ناراحتی دشمنان نیز از همین مسئله نشات می گیرد.
رئیس جمهوری، بسیج را از افتخارات بزرگ نظام اسالمی و ملت ایران 
دانست و افزود:  این شجره طیبه تا به امروز ثمرات بسیاری داشته و در ادامه 
نیز خواهد داشت و قطعاً در مقابل اراده پوالدینی که امروز مردم و بسیجیان 

دارند، دشمن هیچ کاری از پیش نخواهد برد.
رئیس جمهوری همچنین روحیه و فرهنگ بسیجی را مدل و شیوه ای موفق 
برای پیشرفت و کار جهادی در کشور دانست و بر بهره گیری از این روحیه و 

فرهنگ در بدنه اجرایی کشور تاکید کرد.

محمدعلی نویدی
مطالعه و پژوهش در تاریخ فرهنگ و تمدن 
این  تفکر،  تبارشناسی  و  علم  تاریخ  نیز  و 
نکته عمیق و ژرف و دقیق را برای ما یادآور 
با مسیر  اندیشه ورزی  می شود که مسیر 
زیست انسانی و زندگی سازی همراه و هم 
افق هستند. زیرا، خرد و اندیشه، خورشید 
آدمی  نهفته در هستی  اثر راستین  و  خفته 
و  ممتاز  قوه  آن  نمایانگر  ورزی،  اندیشه  ست. 
توان فهم و قدرت سامان بخشی و منبع و منشأ زایش 
و دهش وجودی و موهبت بی بدیل الهی و تکیه گاه هر گونه تغییر و تحول 
و راستی و درستی ست. پرسش بنیادین این است که چگونه از روزمرگی و 
قشریت و سطح احساسات و هیجانات و نزدیک بینی ها، نجات پیدا کنیم؟ 
کدام معرفت و آگاهی و دانش آدمی را به رستگاری و رهسپاری منطقی و 
معقول و مفید و مؤثر، رهنمون می گردد؟ راه کدام است، بیراهه کدام؟ شاید، 
فلسفه یاریگر مسیر رفتن و بهتر شدن باشد، اما در سرزمین و جامعه ما 
چندان موفق نبوده است؛ زیرا، شرایط و اقتضائیات الزم برای فلسفیدن فراهم 
نشده است. سخن من در خصوص قاعده رفتن در مسیر و راه زندگی است نه 
شمردن استثناء ها. بنابراین ضرورت دارد در باب اندیشه ورزی و تفکراثربخش، 
اندیشیده شود. و بی تردید، یکی از ریشه ها و بنیان های اصیل آرامش اثری، 
همین نحوه و چگونگی اندیشیدن و کوشیدن است.  مسیر اندیشه ورزی، ما 
را به سمت خردمندی و خالقیت و وزانت و وثاقت در زندگی سوق می دهد. 
مسیر اندیشه ورزی، هم به مبدأ، هم به مقصد و هم به هدف زندگی اشاره 
دارد. انسان جز مسیر اندیشه ورزی، مسیر دیگری ندارد، چون انسان است 
و آگاهی و آزادی دو شرط هویت و اصالت اوست. انسان قدرت تولید و دهش 
و انتخاب دارد و با موجودات دیگر که تنها توان پذیرش و توزیع و غریزه دارند، 

فرق ها و فاصله ها دارد.
مسیر اندیشه ورزی اثربخش، از ده مرحله و پله و پیچ می گذرد تا آدمی به 

سطح و ساحت خردورزی و راستی و نیکی و نور نائل آید: ۱- التفات و اعتنا به 
عقل و تعقل. آدمی تا وارد ساحت و سپهر عقالنیت و اندیشه ورزی نشود، در 
باتالق تعصب و تقلید و تحجر و خرافات می ماند! و البته نمی ماند بلکه می 
پوسد و زوال می یابد. آمد و رشد چنین انسانی در جریده و صفحه زندگی اثری 
ندارد. یعنی بود و نبود وی یکی ست. !  پس گام نخست، شنیدن صدای عقل 
است.» کتاب صدای عقل(. ۲- گام دوم و مرحله بعدی آگاهی از تاریخ اندیشه 
و تبار تفکر است. تاریخ و تبار تفکر، ریشه آدمیان می باشد و امر اعتباری 
و انتزاعی و ذهنی نیست. ریشه ما در تاریخ و تبار ماست. تاریخ را تفکر و 
پژوهش و اندیشه و اثر آدمیان می سازد. تاریخ، بدون اندیشه و اثر انسانی، بی 
معنی ست. تاریخ اندیشه و آگاهی کجا! تاریخ کور و تعبیر نایافته کجا! بنابراین 
دومین مرحله و پله مسیر اندیشه ورزی، تیره و تبار شناسی تفکر است. از 
چه زمانی انسانها اندیشیدن را شروع کرده و دلیل آن چیست؟ و اثر آن کدام 
است؟ میزان و اصالت همان اثر هاست که قابل معاینه و مشاهده و سنجش 
و اندازه گیری و استدالل آوری می باشد. » تبارشناسی تفکر«. ۳- مرحله سوم 
از مسیر اندیشه ورزی اثربخش، فهم و اعتبار آزادی است. بدون آزادی آگاهانه، 
حتی زندگی طبیعی نیز تهی از معنی و مصداق می شود. اعتبار آزادی با اعتبار 
هستی انسان همزاد و یکسان است زیرا بدون آزادی و آگاهی انسان به سطح 
حیوانیت در هبوط و سقوط می کند. اندیشه، آزادگی، آگاهی و انتخاب و اثر 
از همدیگر تفکیک ناپذیر هستند. »دقت الزم است«. لذا امتیاز و ارزش آدمی 
به اندیشه و آزادی اوست. » انسان و آزادی«. ۴- قدم چهارم در مسیر اندیشه 
ورزی اثربخش، معرفت و شناخت منطق و استدالل اثربخش است. اینگونه 
منطق و استدالل آوری، با منطق و استدالل انتزاعی اگرچه نسبت دارد، اما فرق 
بسیار فاحش و آشکاری نیز دارد. منطق و استدالل ورزی اثربخش، معطوف 
به امر واقعی و حقیقی است نه امر ذهنی و خیالی. بنابراین در مسیر اندیشه 
ورزی، الزم عقلی ست ما استدالل کنیم مفید و با معنا بدون مغلطه و اثربخش 
داشته باشیم. کسی که منطق و استدالل آوری بلد نیست، الزم سالها منطق 
و استدالل ورزی مطالعه و پژوهش و تمرین کند تا ورزیده شود و عمالً قدرت 
برهان آوری واقعی پیدا کند. استدالل یعنی معتبر شمردن امری با اتکا به 

حقیقت و واقعیت اصیل و انکار ناپذیر. استدالل یعنی، رعایت آگاهانه قواعد 
عقالنی و اثری. »منطق و استدالل اثربخش«. ۵- گام پنجم در مسیر اندیشه 
ورزی اثربخش، تسلط و تبحر در پرسش و پرسشگری است. اندیشیدن بدون 
پرسشگر و کنشگر بودن سر از عرفان و تصوف و تسلیم و تقلید کورکورانه و 
انزوا سر در می آورد. پله پنجم، همانا، شناخت انواع پرسش ها و سؤاالت و 
تمییز و تفکیک آنها و بکارگیری مؤثر و مفید و کاربردی آنهاست. پرسش همزاد 
و همراه اندیشیدن و کوشیدن است. »چیستی و قدرت پرسش اثربخش«. ۶- 
مرحله ششم در مسیر اندیشه ورزی اثربخش، آشنایی با اصول و قواعد گفت 

و گو و تعامل اثربخش می باشد.
گفت و گو و مناظره و مباحثه یک دانش و منطق است و کار هرکسی نیست. 
به  »اندیشیدن  است.  و خردمندی  ورزی  اندیشه  به سوی  راهی  گفت و گو 
گفت وگو و تعامل اثربخش«. ۷- پله هفتم مسیر اندیشه ورزی، کسب و 
تحصیل دانش و مهارت نقد و نقد پژوهی است. نقد یک فرصت بی نظیر 
دانش افزایی و اصالح پذیری است. عاقالن بیاندیشند، نقد و نقادی تخریب 
و تهدید و ایراد بی منطق و برهان نیست. بلکه نقد مکمل اندیشه ها و دانش 
های تولید شده است. » نقدپژوهی و نقد اثربخش«. ۸- مرحله هشتم در 
مسیر اندیشه ورزی، سامان بخشی و سازمان دهی به امور بحران زاده زندگی 
و درک و فهم چالش ها و تأسیس و تکمیل نواقص هاست. زندگی بدون آرامش 
وجودی و اثری میان تهی و بال مصداق است. حصول آرامش با دوا و درمان 
و دارو و پند و اندرز و نصیحت یک چیز است و تحصیل و برقراری تعادل و 
هماهنگی و صلح واقعی درون و بیرون آدمی، چیزی دیگر است. بیاندیشیم. 
) اندیشه ورزی و آرامش اثربخش(. ۹- مرحله نهم در مسیر اندیشه ورزی، 
نهاد سازی و تأسیس و راه اندازی مراکز و کانون های اندیشه ورزی است. نهاد 
سازی اندیشه ورزانه، بسیار حائز اهمیت است. )الگوی تأسیس کانون اندیشه 
ورزی(. و ۱۰- گام دهم در مسیر اندیشه ورزی اثربخش، آینده شناسی و آینده 
نگاری است. مقوله آینده یک ابژه و امکان شناخت و قابل پژوهش است. 
اندیشه ورزی معطوف به آینده زندگی انسان می باشد. آینده چیست و چگونه 

ساخته می شود؟ 

مذاکرهمذاکره  با آمریکا مشکلی را با آمریکا مشکلی را 
حل نمی کندحل نمی کند

رهبر انقالب اسالمی در دیدار با بسیجیان مطرح کردندرهبر انقالب اسالمی در دیدار با بسیجیان مطرح کردند
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دستور ویژه اژه ای
برای ارفاق به زندانیان

صفحه  2

به مناسبت برد تیم ملی صورت گرفت

رئیس قوه قضائیه به مراجع ذی ربط قضایی برای بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی دستور ویژه 
صادر کرد. 

مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد: درپی پیروزی شورانگیز و بازی غیرتمندانه ملی پوشان تیم ملی 
فوتبال کشورمان در برابر تیم ملی فوتبال کشور ولز و شعف و شادمانی پدید آمده در سراسر ایران 
اسالمی و تجلی و تبلور روح جمعی و اتحاد و همبستگی ملی، حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای رئیس قوه قضائیه به مراجع و مراکز ذی ربط قضایی دستور داد به شکرانه عنایت پروردگار 
و مسرت و سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران، نسبت به 
آن دسته از زندانیان که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارا می باشند، نهایت مساعدت 
و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده های شان در اولین 

فرصت ممکن فراهم شود.
البته در دستور رئیس دستگاه قضا تصریح شده که بدیهی است کسانی که در قضایای اخیر 
مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش 
کشیدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و تاکید ما این است که برای عناصر و 

مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.

وسی   جوالن ویر
در شهرها

 نامعادله انتخاب
رئیس  جمهوری در لبنان

 گره وزارت صمت
و بر  بازار خودر

شیوع گونه H۳N۲ آنفلوآنزا در 
کشور  ادامه دارد

» ابتکار«
بررسی می کند

نگاهی به بازار خودرو بعد از ممنوعیت 
واردات خودروهای فرانسوی 
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