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تهران؛ بحرانی ترین استان کشور در تامین آب 
شرب است
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گزارش یک مناظره
اخیرا به دعوت جمعی از دوستان محفل شبه مناظره 
با یکی از کنشگران سیاسی که حاال رسما مبلغ براندازی 
است تشکیل شد و ماحصل دو ساعت بحث به نتایج 

جالبی رسیدیم.
هر دو نسبت به وضع کنونی معترض بودیم. در چرایی 
این وضعیت تقریبا اتفاق نظر داشتیم اما در چگونگی 

برون رفت از وضع کنونی، اختالف نظر اساسی داشتیم.
ایشان به رسم اپوزیسیون تنها نسخه نجات بخش را 
براندازی می دانست. بنده با ذکر دالئل تاریخی و بیان 
را  اپوزیسیون  کنونی  راه  ایران،  مردم  جامعه شناسی 
سراب و ایده براندازی را مساوی تجزیه ایران و درنهایت 
آنارشیسم و هرج و مرج و کشتار و خشونت بی پایان ذکر 

می کردیم.
با استدالل برایش اثبات کردم در فرض براندازی، امکان 
استقرار هیچ مدل حکومتی وجود نخواهد داشت. طرح 
رضا پهلوی نوعی ارتجاع و برگشت به مدل غربی ها با 
ایران در صد ساله اخیر و در امتداد طرح پدربزرگ و 

پدرش می باشد.
و  مهره  یک  انتخاب  مسیر  در  همچنان  آنان 
دست نشانده، به ایران نگاه می کنند، ضمن اینکه برفرض 
محال اگر هشتاد درصد مردم ایران به ایشان وکالت دهند 
و با اجماع جهانی براش فرش قرمز  پهن شود و فرودگاه 
مهرآباد مهیای ورودش گردد، با این حال، باشناختی که 
از شخصیتش هست، محال است ریسک کند و رفاه 
کنونی اش را به حساب احتماالت چنین معرکه ای بسپارد .
برایشان داستان مرحوم آیت الله قمی بزرگ را گفتم 
که در زمان کشف حجاب توسط رضاخان در مسجد 
گوهرشاد مشهد، منبر رفت و خطاب به رضاخان گفتند: 

کاری نکن پاشم بیام تهران گلویت را بجوم!

محمد علی وکیلی سرمقاله

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نه تنها امنیت و آسایش را برای ملت ایران 
به ارمغان آورده، بلکه اروپایی ها را از آتشی که با دست 
خودشان ایجاد کردند نجات داد؛ اما بهتر است که اروپایی ها 
بدانند که با اقدام اخیر آنها سپاه از گذشته قوی تر خواهد 

شد و دماغ آنها را بیشتر از سابق بر خاک خواهد مالید.
به گزارش ایسنا، آیت الله کاظم صدیقی در خطبه عبادی 
نمازجمعه این هفته تهران ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای 
الهی بیان کرد: همه ملت ایران و همه دلدادگان به دین و 
مکتب پیامبر و همه نورانیانی که مشعل قرآن بر دل آنها 
تابیده را به پرهیز از آنچه خدا را خشنود نمی کند و اقبال به 
آنچه که خدا را خشنود می سازد، دعوت می کنم. رضایت 
خدا باالترین مقامی است که انسان به آن می رسد. خداوند 
اهل تقوا را دوست می دارد. از بهشت و از رفاه و از رهایی از 
خطرات مهمتر دوست داشتن خداوند است. خدا نکند که 
خداوند از ما نگاه بردارد. خداوند کسانی را که اهل خیانت 
و اهل کفر نعمت ها هستند دوست ندارد. هر کسی اهل 
را  آن  خداوند  باشد  مقاومت  و  دیانت  امانت،  صداقت، 

دوست می دارد.
خطیب نماز جمعه تهران در خطبه سیاسی نماز جمعه 
این هفته تهران ضمن دعوت نمازگزاران به تقوی الهی و 
با اشاره به آغاز اجالسیه نماز بیان کرد: قرآن کریم نماز را 
به عنوان پناهگاه معرفی کرده و آنهایی که به این پناهگاه 
روی نمی آورند نمی دانند که نماز چه پناهگاه مستحکمی 
است. نماز یاور و پناهگاه بندگان است. در قرآن کریم آمده 

است که نماز یک قیام و قعود نیست، بلکه ملکوت دارد. از 
آموزش و پرورش، دانشگاه ها، وزارت علوم، سازمان تبلیغات 
و حوزه های علمیه انتظار می رود که جوانان را به این پناهگاه 
دعوت کنند. همچنین از هنرمندانی که خدا و قیامت را 
قبول دارند. نه آنهایی که قبول نداشته و به آمریکا پناهنده 
می شوند و همه چیز را از دست می دهند، بلکه هنرمندانی 
که اعتقاد دارند از ظرفیت هنر برای جذب جوانان به نماز 
استفاده کنند. با هنر دل ها را به این سفره الهی دعوت کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: رهبر بزرگوار ما چه عبارت های 
زیبایی در پیام اجالسیه نماز به کار بردند. در پیام رهبری 
آمده است صف های نماز جماعت صفوف به هم پیوستگی 
فعالیت های اجتماعی را پدید می آورد. این همه کمک به 
جبهه ها از این مساجد و اجتماعات دینی برخاست. شهدای 
جماعت  نماز  شده صفوف  تربیت  سلیمانی  شهید  و  ما 
اگر می خواهیم در مسائل اجتماعی، سیاسی و  هستند. 
را  جماعت  نماز  صفوف  باید  باشیم  اثرگذارتر  بین المللی 

فشرده تر کنیم.
ادامه خاطرنشان  در  تهران  نماز جمعه  موقت  خطیب 
کرد: دنیای غرب علیه مقدسات الهی برخاسته و به جنگ با 
خدا آمده است. قرآن را می سوزانند و مقدسات ما را هدف 
گرفته اند. گاهی با کشیدن کاریکاتور پیامبر ما و گاهی با قلم 

مسموم سعی دارند تا چهره پیامبر را تخریب کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: با سالح گرم به میدان آمدند و 
با ترور و کودتا و با ماموریت های نفوذی و فتنه و تحریک 
قومیتی تمام تالش خود را کردند، اما دیدند که در برابر این 

موج عظیم عرشی نمی توانند کاری از پیش ببرند. لذا دست 
به جنایتی غیر قابل وصف و وحشی گری عجیب بر خالف 
شعارهای فریبکارانه ای که در حوزه آزادی سر می دهند زده و 

به قرآن و اسالم هتک حرمت می کنند.
صدیقی افزود: این کار یک نشریه یا یک فرد نیست بلکه 

حکومت های غربی در این جهت یکی شده و یک روز در 
هلند، یک روز در سوئد و یک روز در آلمان و یک روز در 
آمریکا این اهانت ها ادامه دارد. اینها غافل هستند از اینکه 
خداوند به امور آنها آگاه است. الحمدالله پس از این توهین 
و اهانت ها در کشورهای مختلف اجتماعات عظیمی شکل 
گرفت و این حرکت مذبوهانه را محکوم کردند. امروز نیز در 
سرتاسر کشور بعد از نماز جمعه مردم غیور هتک حرمت به 

قرآن کریم را محکوم خواهند کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: به دنبال این اهانت به مقدسات 
شاهد تحریم کردن اشخاصی از همه نهادها از جمله سپاه 
پاسداران بودیم؛ البته اتحادیه اروپا ابتدا بنا داشت که سپاه 
پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد. در حالیکه سپاه 
پاسداران از روز اول خودش را فدای دین، کشور و انقالب 

کرد و برای آرامش و امنیت مردم گام برداشت.
صدیقی بیان کرد: سپاه پاسداران در غم و شادی، در شهر 
و روستا و در کنار مردم بود و بزرگترین خدمت را نه تنها به 
ایران اسالمی و جبهه مقاومت کرد بلکه به خود اروپایی ها و 
آمریکایی ها نیز کمک کرد تا از آتشی که با دست خودشان 
یابند. سردار سلیمانی  ایجاد کردند رهایی  نام داعش  به 
مجاهدات  از  توانست حلقه ای  عمل  ابتکار  با  که  بود  ما 
کشورهای مختلف را تشکیل دهد و دست نشانده آمریکا و 
اروپا یعنی داعش را کنار زده و برای همیشه امنیت را برای 
بشریت به ارمغان بیاورد. اروپایی ها باید بدانند که با این 
اقدام آنها سپاه پاسدارن قویتر از گذشته خواهد شد و دماغ 

آنها را بیشتر از سابق بر خاک خواهد مالید.

خطیب نماز جمعه تهران:

وپایی ها بدانند با اقدام اخیر آنها، سپاه از گذشته قوی تر می شود ار

منطق، قدرت تعریف و امکان تفاهم یادداشت

خبر

پاسخ رئیس سازمان خصوصی سازی به ابهامات درباره 
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت

رئیس سازمان خصوصی سازی با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه 
مولدسازی دارایی های دولت، با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه 
بودن مصوبه از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد مصوبه 

در سایت سازمان خصوصی سازی نیز منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، حسین قربان زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج 
کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف 
بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی 
دارایی ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی ها، قیمت گذاری و 
روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و 

مردم خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصی سازی در بیان مصادیقی از گره گشایی واگذاری 
توان  که  دولتی  بانکهای  جمله  از  مواردی  به  دارایی ها  مولدسازی  و 
تسهیالت دهی ندارند اما امالک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط 
از طریق  آنها  تأمین مالی  نیمه تمام که  تهران و کشور دارند، پروژه های 
زیانهای  که  دولتی  شرکتهای  است،  ممکن  دولت  مازاد  امالک  واگذاری 
انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده 

درست از آنها را ندارند، اشاره کرد.
قربان زاده معتقد است این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی های دولت 
چه  نمی داند  ما  ثروتمند  دولت  دارایی ها.  پایه  بر  حکمرانی  برای  است 

دارایی هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی های دولت در 
های  دارایی  مولدسازی  مصوبه  کرد:  اظهار  شد؟  تصویب  فرآیندی  چه 
عالی هماهنگی  و هفتم شورای  دولت، تصویب شده در جلسه شصت 
اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر 
اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو؛ 
معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر 
راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس 
مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه 
که  است  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  هیئت،  این  مجری مصوبات  و 
اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی  امور  با تفویض وزیر محترم 
مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بالفاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده 
کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم 

و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
قربان زاده درباره اینکه مصوبه مولدسازی دارایی های دولت محرمانه است 
و چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ تصریح کرد: اینطور نیست. 
متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی های دولت بعد از الزم االجرا شدن 
محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی 
در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش نویس مصوبات شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است 
اما وقتی متن، نهایی و مصوب و الزم االجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و 
تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه 
این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته 

گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
هماهنگی  عالی  در سطح شورای  اینکه چرا چنین مصوبه ای  درباره  او 
اقتصادی بررسی شده است و برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم گیری 
درباره مولدسازی دارایی ها ابهام دارند، خاطر نشان کرد: دلیل طرح این 
موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام 
معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد 
تأکید  و  کند  تصمیم گیری  دولت  دارایی های  از  بیشتر  بهره وری  برای  تا 
کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت 
حکومتی و اسالمی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی 
این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم 

مورد تصویب قرار گرفت.

محمدعلی نویدی
ابزار  منطق  آمد،  نوشته  و  گفته  چنانکه 
برای  گر  تسهیل  و  بخش  قوام  و  یاریگر 
یاریگری  این  است.  ورز  اندیشه  انسان 
شود  می  شروع  ورزی  اندیشه  ابتدای  از 
و  کشف  و  تحلیل  و  تصرف  مرحله  تا  و 
زیرا،  رود.  می  پیش  پیشرفت  و  خالقیت 
ذهن آدمی، بخلصت ذاتی می اندیشد و در 
از اصول و قواعد منطقی که بخود  اندیشیدن 
ذهن و عقل متکی هستند، یاری می گیرد. بدین سان 
غیر  و  نظری  و  بدیهی بسمت تصورات مجهول  و  از تصورات معلوم  که 
بدیهی حرکت می کند و این حرکت و فرآیند ویژگی تعامل و تعاطی اندیشه 
ورزی و منطق است که تعریف گفته می شود.تعریف، دانستن و شناختن و 
آگاه شدن و شناساندن و بیاگاهیدن و آمد و شد بین معلومات و مجهوالت 
می باشد. تعریف با خود شرح و توضیح و توصیف و تبیین و تحلیل را 
بهمراه دارد. تعریف، یک مرحله بنیادین در اندیشه ورزی است. از این 
حیث است که منطق را مکمل درست اندیشیدن و صحیح فلسفیدن و قوت 

و قدرت راست ادراکی و تراز تعقل می دانند.  
استدالل صحیح ختم می گردد.  به  و  تعریف شروع می شود  با  منطق 
تعریف » Definition « یک قدرت و فضیلت و برتری است برای شخص 
توانا و توانمند در تعریف. زیرا، شخصی که می تواند شی ای یا امری یا 
ندارد  توانایی  با شخصی که چنین  و بشناساند  تعریف کند  را  موضوعی 
یکسان نیست. از این جهت، تعریف یک مزیت و امتیاز ویژه برای آدمیان 

و  ها  پدیده  با  اتصال  و  ارتباط  و  اندیشیدن  و  شناخت  قدرت  که  است 
اشخاص دیگر را دارند. گویی، در قرن بیست و یکم که یکی از نشانه ها و 
عالئم باسواد بودن، قدرت ارتباط و روابط عمومی و اجتماعی است، از طریق 
همین تعریف ترجمه و تحقق می گردد. پنداری، تعریف آغاز تکلم است. 
و  تشخص  بدون  ندارد،  معنی  تعریف  چیزی  حدود  و  حد  تعیین  بدون 
تعین، تعریف مفهوم نمی شود. بدون شمارش و احصای صفات و کیفیات 
و ویژگی ها، تعریف بی معنی است. بدقت بنگریم، الجرم برای تعریف نیاز 
به تحرک فکری و ذهنی و اندیشیدن هستیم و یک فرد تا نیاندیشد و ژرف 
نکاود هرگز قدرت تعریف دقیق پیدا نمی کند. بنابراین، تعریف نخستین 
را  انسانی  روابط  و  اجتماعی  امور  و  واقعیات  با  تعامل  و  اتصال  و  ارتباط 
فراهم می کند. ما آدمیان با تعریف و بیان، منظور خود را به دیگران منتقل 
می کنیم و آنچه را در ضمیر و ذهن داریم به آشکارگی و ظهور می رسانیم. 
مثالً، وقتی می پرسیم: تلسکوپ فضایی جیمز وب چیست؟ از یک شخص 
دانا و اهل نجوم می شنویم که جدیدترین و پیشرفته ترین تلسکوپ فضایی 
است که در سال ۲۰۲۱ از فرانسه به فضا پرتاب شده است و تصاویر و آثار 
بی نظیر در اختیار بشر امروز قرار داده است. آیا شناخت و دانش ما قبل و 
بعد از دانستن این مفهوم فرق پیدا کرده است یا نه؟ قدر مسلم این است 
این تعریف مختصر می دانیم.  با  نمی دانستیم، حاال  که چیزی که قبالً 
گویی، یک پله و مرحله به سمت روشنی و نور و آگاهی حرکت کردیم و خود 

را از جهل و ظلمت نجات دادیم.  
زندگی اجتماعی بشر بدون تعریف و تفاهم محقق شدنی و جریان یافتنی 
نیست. اساساً، زندگی اجتماعی، یعنی تفاهم و تعامل. هر دو مرحله و مرتبه 
به تعریف و توصیف مکنونات و منویان و مخفیات یاری می رساند. یعنی، اگر 

لفظ و مفهوم و واژه سازی و تفاهم و توافق نبود، ما در جهان مخفیات مخفی 
و پنهان می ماندیم؛ در حالیکه ما به این جهان آمدیم تا آشکارگی و شکوفایی 
پیدا کنیم و باز شویم و آزاد و رها گردیم و از اسارت رهایی یابیم و پرواز کنیم و 
جاهای ندیده را ببینیم و بشناسیم. دقت الزم است. منطق به تحقق  اهداف و 
اغراض عالی انسانی کمک می کند. ذهن منطقی و منعطف با ذهن متعصب 
و متصلب و متحجر یکسان نیست. اداره امور جامعه به ذهن های معقول و 

منطقی و مؤثر و مفید محتاج است.  
تعریف قدرت بازشناختن و باز جستن و بازکاوی است. این عبارت را با 
معنا و مفهوم پیشرفت توأمان مالحظه کنید، وقتی فالسفه پیشا سقراطی 
تأمالت و تفکرات خود را مطرح می کردند، کسی فکر نمی کرد که در آینده 
از آن آموزه ها، تعاریف جدید و دقیق و متفاوت عرضه خواهد شد و مکاتب 
و نحله های نو، ظهور خواهند کرد. در زمینه علوم و فنون نیز چنین است. 
قدرت بازشناسی و بازیابی ؛ قدرت درست اندیشی و تازه یابی. منطق به 
انسان قوت بازشناسی صفات ممیزه امور و اشیاء و اشخاص را می دهد. 
اندکی درنگ کنیم، اگر این قدرت بازشناسی نبود و اگر این قوت تفکیک 
و جداسازی نبود، امور مختلف اجتماع انسانی چه وضعی پیدا می کرد؟ 
مراد از بازشناسی، شناخت و آگاهی تازه است. منظور از تعریف و تفاهم 
همان توان و قدرت باز کردن و تحلیل و تجزیه نمودن و در صورت لزوم 
ترکیب امور اجتماعی است. یک شخص و یا اشخاصی که توانایی سهولت 
و سرعت بخشی به امور خانواده، جامعه و جهان زندگی را ندارند، نیازمند 
آموزش و تمرین اندیشه ورزی و ممارست در منطق و ذهن منطقی هستند، 
تا شیوه تفاهم و تعامل با جهان را یاد بگیرند؛ در زندگی امروزی داشتن 
ذهن منطقی یک شرط بنیادین است. آنجا که منطق هست، جنگ نیست.   

ایستاده در انتهای جدول صادرات

شرح در صفحه  9

داده های جدید ادعاهای اقتصادی دولت را درباره عملکرد صادراتی ایران رد می کند 

صادرات را باید یکی از اصلی ترین راه های ارتباط تجاری هر کشور با جهان دانست. شاخصی دارای اهمیت که 
نمودار اهمیت اقتصادی یک کشور را تعیین می کند. اما وضعیت ایران در این شرایط و با توجه به آمار داووس 

2023 چگونه است؟
 تجارت و سرمایه گذاری در نشست امسال داووس، به عنوان یکی از مسایل اصلی این نشست مطرح شد. در 
سه ماه سوم سال 2022، ارمنستان، ونزوئال و سنگال بهترین عملکرد صادراتی را داشته و اوکراین، روسیه، 
نیجریه و ایران از جمله کشورهایی با پایین ترین شاخص عملکرد صادراتی در بررسی نشست داووس قرار 
دارند.  طی ۱2 ماه اخیر، علی رغم تورم گسترده، ادامه اختالل های زنجیره تامین پس از همه گیری کرونا، 

شوک های ژئوپلیتیکی از جمله جنگ اوکراین، حجم تجارت جهانی به رکورد 32 تریلیون دالر رسید. 

شنبه 8 بهمن 1401
6 رجب 1444 
28 ژانویه 2023
سال هجدهم
شماره 5298
12 صفحه
5000 تومان

 صفحه  11

 معادله 
وج از  خر

بحران

 وقتی تورم در منطقه یورو تک رقمی
شد

 صفحه  6

ایمنی ساختمان های 
پایتخت در محاصره 

اعداد

تهران چند ساختمان ناایمن
دارد؟

 صفحه  8

 وعده های
  بی سرانجام

ویی خودر

وزیر صمت در روز رای اعتماد وعده تولید
3میلیون خودرو در سال را داده بود

جزئیات جزئیات حملهحمله به به
 سفارت آذربایجان در تهران سفارت آذربایجان در تهران

 صفحه  2

» ابتکار« واکنش ها به یک حمله را بررسی کرد» ابتکار« واکنش ها به یک حمله را بررسی کرد


