
عذرخواهی از تهرانی ها
برای تنفس هوای سمی

نامه ۲۱ عضو شورای شهر تهران به سران سه قوه

پایتخت نشینان فقط ۲ روز هوای پاک تنفس کردند

کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ،  رشددادن  
مجهزکردن و احیای جبهه مقاومت بود

مقام معظم رهبری:

 نباید به گونه ای سخن گفت و عمل کرد که 
خصوصیات سردار ماورائی و دست نیافتنی تصور شود

  یاد شهید سلیمانی را به شکلی زنده نگه داریم که 
حضور مردمی در تجلیل او همیشگی و مستمر باشد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۶۱ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژانویــه   ۲     ۱۴۴۴ جمادی الثانــی   ۹     ۱۴۰۱ دی   ۱۲ دوشــنبه 
صفحه  ۲صفحه ۸

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

این پرونده را در صفحه  ۶ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  فیلم دیدن جایی بیرون از سالن سینما، مجمع تشخیص و ماجرای شفافیت  و یادداشت هایی از  بابک زمانی، ابوالفضل گرمابی، حمیدرضا اکبرپور 

وضعیت ۲۴ ایستگاه سنجش هوای تهران روز گذشته 
در وضعیت قرمز بود. وزارت بهداشت تالش دارد کارکنان 

ادارات را دورکار کند و دانش آموزان دوباره خانه نشین شدند... 

چندی پیش در همین ستون نوشتم که «یک کارکرد مهم و نقش 
همگانــی علم اقتصاد زبان گفت  وگوی مؤثر میان دولت و ملت، ابزار 
رســیدن به تفاهم و شــکل گیری اعتماد و نیز ابــزار گفت وگوی میان 
شــهروندان برای دســتیابی به انسجام اجتماعی اســت. بهره گیری 
درست و به موقع از این امکان می تواند به نزدیکی ذهن و زبان دولت 
و مــردم و کاهش فاصلــه میان ذهنیت و تصــورات با واقعیت های 
اقتصادی به طور مؤثری کمــک کند. هرچه تنگنای اقتصادی بزرگ تر 
باشــد، نیاز به این گفت وگو بیشــتر اســت». جان نویل کینز (پدر کینز 
اقتصاددان مشــهور) حدود ۱۳۰ ســال پیش «هنر سیاســت گذاری 
اقتصادی» را به عنوان هنر و دانشــی فراتر از علم اقتصاد برای تغییر 
رفتار مردم معرفی کرده و پس از او نیز اندیشمندان زیادی بر ضرورت 
برخورداری دولت ها از چنین موهبتی سخن گفته اند. من نمونه هایی از 
گفت وگوی معجزه آسای دولت ها با مردم در تنگناها و شرایط سخت 

اقتصادی را بازگو می کنم:
- در ســال ۱۳۶۵ بــا کاهش بی ســابقه درآمدهــای نفتی به 
کمترین سطح خود و اوج دشــواری های اقتصادی دوران جنگ و 
محدودیت های لجستیکی تحریم ها و فشارهای آن دوران و درست 
در روزهایی که خبرهایی از پایان ذخایر استراتژیک غذایی به نگرانی 
و التهاب مردم دامن می زد، میرحســین موســوی، نخست وزیر در 
تلویزیون به تفصیل با مردم سخن گفت و از پربودن سیلوها و انبارهای 
مواد غذایی و دارو و کشتی های پهلوگرفته در بنادر گفت و در همان 
روزهایی که همه انبارها و سیلوها خالی بود، جامعه با پذیرش این 
ســخنان اطمینان بخش به آرامش رسید تا روزهایی که این کاالها 

تأمین شود.
- در ســال ۱۳۸۰ و آغــاز دولــت دوم اصالحــات، بــاز با کاهش 
درآمدهای نفتی، کاهش ذخایر اســتراتژیک رخ داد و در اولین ماه های 
فعالیت دولت هشــتم که با رأی خیره کننده ۲۲ میلیونی انتخاب شده 
بود، نگرانی های جدی کمبود مواد غذایی می توانست به کاهش اعتبار 
دولت جدید و بحرانی ملی منجر شــود، اما با سخنان اطمینان بخش 
خاتمــی با مردم در فضای اعتماد میان دولت و مردم و ســطح باالی 
انسجام اجتماعی از یک سو و هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و وزیر بازرگانی و پیگیری مستمر و بهره برداری 
وزیــر بازرگانی وقــت از اعتبار یک دولت برآمــده از رأی باالی مردم و 
مذاکره با تاجران مشهور بین المللی از سوی  دیگر، در فرصت کوتاهی 
کاالهای استراتژیک مورد نیاز کشور در سطح امنیت بخشی تأمین شد و 

از تبدیل نگرانی ها به ناامنی و بحران اجتماعی پیشگیری شد.
- سومین نمونه یک تجربه خارجی است. در سال ۱۹۸۲ ارزش 
پوند در مقابل دالر، مارک و فرانک با ســرعت و به طور کم سابقه ای 
کاهش یافت. گفته می شــد مهم ترین علت این روند کاهش ذخایر 
طال و تصورات ذهنی مردم از روند کاهنده پشــتوانه پول ملی بود. 
امــا وزیر اقتصــاد وقت انگلیس کــه از قضا نه اقتصــاددان بلکه 
دانش آموختــه حقوق بــود، در فضای اعتمادآمیز با مردم ســخن 
گفت و آنها را متقاعد کرد که پشتوانه اصلی پول ملی انگلستان نه 
طال بلکه انسجام اجتماعی، شهروندان خالق و کارآفرین و سرمایه 
انسانی ارزشمند آن کشور است. این سخنان امنیت بخش با پذیرش 
باالی شهروندان آن کشور به بازگشت آرامش به بازار ارز در شرایط 

پرالتهاب و نگران کننده منجر شد.
یک پرســش مهم این اســت که چرا این روزها کــه باز با افزایش 
روزانــه بلکه لحظه ای قیمت دالر، خــودرو و برخی کاالها، نگرانی و 
اضطراب به جامعه بازگشــته و به احســاس گسیختگی و بی قدرتی 
دامن می زند، کسی با مردم سخنان اطمینان بخش نمی گوید و برخی 
از ســخنان و تصمیم ها به جای آنکه به آرامش در بازار منجر شــود، 
تأثیر وارونه و تشــدیدکننده دارد و به التهــاب موجود دامن می زند؟ 
رئیس جمهــور هفته پیش خطاب بــه وزیران و همــکاران خود در 
دولت توصیــه کردند دربــاره موفقیت ها و پیشــرفت های دولت با 
مردم ســخن بگویند و دســتاوردهای دولت را برای آنها تشریح کنند. 
یکــی از فرماندهــان نظامــی نیز از تجربــه گفت وگو بــا معترضین 
بازداشت شــده گفت که «آنها با نیم ســاعت گفت وگــو می گویند که 
چرا زودتر دســتاوردهای نظام را برای ما معرفی نکردید؟!». با وجود 
بی اعتنایی آشکار دولت ســیزدهم به دانش و تجربه سیاست گذاری 
اقتصادی و برخالف تصور عمومی، مشــکل اصلی این دولت سطح 
پایین دانش اقتصادی نیســت بلکه ســطح پایین دانش حکمرانی و 
هنر سیاســت گذاری و موهبت گفت وگوی عمومی اســت. آنچه این 
روزها به شــدت بدان نیاز داریم، دانشــمندانی اقتصادخوانده نیست 
بلکه نیاز امروز اقتصاد، اعتماد میــان مردم و دولت و گفت وگوهایی 
اطمینان بخش و متقاعدکننده در فضای عمومی است. اما سخن گفتن 
در شــرایطی که اعتماد اجتماعی از ۷۵ درصد در سال های نخستین 
دهــه ۱۳۶۰ به ۲۵ درصد در ســال های اخیر کاهش یافته و دولتی با 
پایین ترین نرخ مشارکت سیاسی چهار دهه اخیر شکل گرفته و نیز در 
روزهایی که دولتمردان بی تفاوت به گزارش های رســمی و احساس 
ســختی و مــرارت در زندگی روزمره شــهروندان به جــای همدلی و 
هم زبانی با مردم، با تکرار آزاردهنده و مالل آوری از پیشرفت های بزرگ 
و دستاوردهای سترگ سخن می گویند، چگونه انتظار دارند که جامعه 
پذیرای سخنان آنان باشد. به این دو باید چند محدودیت و مانع مهم 
دیگر این دولت برای گفت وگوی اجتماعی را افزود که پرداختن به آن 

مجال دیگری نیاز دارد.

مشکل کجاست؛ دانش اقتصاد
یا هنر سیاست گذاری؟

سـرمـقـالـه

پرونده «شرق» درباره قوانین جدید
 محدود کننده زنان در افغانستان محدود کننده زنان در افغانستان

علیه داناییعلیه دانایی

نگاهی به سرکشی های علی اف در سخنرانی سال جدید میالدی و بده بستان سفارتی جمهوری آذربایجان و اسرائیلباکو در باغچه تل آویو 

دو هفته ای می شــود که طالبان بر اســاس فرمان مال هبت اهللا، رهبر در 
پرده شــان، تحصیل دختران در دانشــگاه ها را ممنوع اعــالم کرده اند. 
پیش ازاین و به محض قدرت گیری دوباره طالبان درهای مدارس به روی 
دختران باالتر از کالس ششــم بسته شده بود. ندا محمد ندیم، سرپرست 
وزارت تحصیالت عالی طالبان، پنجشنبه گذشته در تلویزیون ملی ظاهر 
شــد و دالیل این ممنوعیت را چنین عنوان کرد: «وجــود خوابگاه  های 
زنــان، آمدن دختران از یک والیت به والیت دیگر بدون همراه داشــتن 
محرم، رعایت نشــدن حجاب از سوی دانشــجویان و همچنین تحصیل 
پسران و دختران در یک مکان از مهم ترین دالیل طالبان برای ممنوعیت 

تحصیالت عالی دختران است». 

سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان همچنین درباره ممنوعیت تحصیل دختران گفته است 
کــه برخی از رشــته ها برای دختران در تضاد با عزت افغانی و اصول اســالمی بــود.  بیایید نگاهی 
بیندازیم به وضعیت تحصیالت عالی در افغانستان ۲۰ سال پس از سقوط طالبان و یک سال پس از 

قدرت گرفتن مجدد آنها. طبق گزارش وزارت تحصیالت عالی افغانســتان ۱۲۶ دانشگاه خصوصی و 
۳۹ دانشــگاه دولتی در این کشور فعالیت می کنند که در آنها فضا برای تحصیل و اشتغال مردان و 
زنان بدون محدودیت جنسیتی وجود داشته است. در چنین بستری و در زمان روی کار آمدن طالبان 
چیزی حدود ۳۵ درصد استادان شاغل در این دانشگاه ها را زنان تشکیل می دادند. همچنین ترکیب 
جنســیتی دانشــجویان افغانســتان هم طبق آخرین گزارش ها چنین بوده که بین ۳۵ تا ۴۵ درصد 
دانشجویان را دخترها تشــکیل می دادند.  وضعیت حتی در برخی از دانشگاه های خصوصی چنین 
بوده که بیش از ۵۰ درصد صندلی ها را دخترها در اختیار داشــتند. اولین آسیب از حضور طالبان را 
اســتادان زن دانشــگاه های کابل دیدند؛ چرا که با روی کارآمدن طالبان امکان کارکردن از زنان گرفته 
شــد و به زنان شاغل هم اعالم شد که به محل کارشــان بازنگردند. عالوه براین بی کاری گسترده در 
میان استادان دانشــگاه ها و ممانعت از تحصیل دانشــجوهای دختر می تواند به تعطیلی گسترده 
دانشــگاه های خصوصی منجر شــود؛ چرا که این دانشــگاه ها در میان دخترها طرفدارهای بیشتری 
داشــته و برخی پیش بینی ها از تعطیلی ۸۰  درصدی این دانشــگاه ها در ســال تحصیلی آینده خبر 

می دهند. 

بازار خودروهای وارداتی به دست تولیدکنندگان 
داخلی افتاد و پلیس راهور درباره تبعات آن هشدار داد

«شرق» در گفت وگو با نمایندگان ارائه لوایح بودجه
و برنامه هفتم بدون اولویت بندی را بررسی کرد

به مناسبت سالروز تولد احمد بورقانی

خودروسازان تاجر

سیاست دوپهلوی انگلیس 
در حمایت از شیوخ

یادگار دوران سپری شده

از بدعت دولتناخشنودی مجلس 

۴

۳

۱

۱۲

حجت میرزایی

 محدود کردن اینترنت روزانه، ادامه دارد و این روزها، در حال 
گذراندن بدترین دوران خود از آغاز اینترنت در ایران اســت. این 
در صورتی است که با گذشت سه دهه از ورود اینترنت در ایران 
و گســترش کاربرد تلفن  هوشمند، اســتفاده از اینترنت به یکی 
از ضرورت های زندگی روزمره اقشــار گوناگون اجتماعی از زنان 

خانه دار تا صاحبان کسب و کار تبدیل شده است.
ادامه در صفحه ۵ 

توفیق فیلترینگ
در کاهش ارتباطات خویشاوندی

یـادداشـت 

در راســتای اعمال سیاســت ایران زدایی انگلیس و کوبیدن آن بر طبل اختالفات 
ارضی در منطقه به موجب سندی دیگر، دولت انگلیس به مأمور خود در منطقه 
خلیج فارس یادآور می شود که سیاســت بریتانیا حمایت از شیوخ عرب در مقابل 
ایران و ندادن هیچ امتیازی به ایران است. گفتنی است که نگارنده برای اولین بار با 
مطالعه کتاب «نزاع بین امارات عربی و ایران در مورد جزایر ابوموســی و تنب های 
بزرگ و کوچک در اســناد انگلیس» نوشــته حقوق دان شهیر اماراتی ولید حمدی 
 االعظمی با ســند مزبور مواجه شــد. نام برده با اســتناد به این سند که همانا نامه 
هفت بندی مورخ ۷ نوامبر ۱۹۲۸ لرد کوشندن، وزیر خارجه وقت انگلیس، خطاب 
به سر رابرت کالیو، نماینده وقت آن کشور در منطقه خلیج فارس است، تالش کرده 
تا آن را دلیلی بر حقانیت دعاوی کشور امارات راجع به جزایر اعالم کند. اما حذف 
ســه بند از آن نامه توسط آن نویسنده مدعی حقانیت امارات، این نگارنده را بر آن 
داشــت تا با مراجعه به اصل سند مزبور به سه بند سانسورشده آن دسترسی پیدا 
کند. از ســه بند یادشده، بندهای سه و چهار مربوط به این فراز از یادداشت حاضر 

است که در ذیل عینا نقل می شود:
بند ۳: «در طول مذاکرات همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که یکی از ارکان 

مهم سیاست بریتانیا در منطقه، حمایت از شیوخ عرب در مقابل ایران است».
بند ۴: «بــه همین علت بریتانیا نمی توانــد امتیازاتی برای ایــران در جزایر تنب و 

ابوموسی قائل شود».
جالب اســت که در این سند بلندپایه ترین مقام دستگاه سیاست خارجی انگلیس 

در آن زمان تقریبا یه صراحت اذعان می کند که علت قائل نشــدن امتیاز برای ایران 
همانا سیاســت حمایت آن کشور از شیوخ عرب است. به عبارت دیگر، محرومیت 
ایران از آنچه در بند چهار امتیاز خوانده شــده، نه به دلیل محق نبودن آن کشــور 
(دلیل حقوقی)، بلکه ناشــی از سیاســت حمایت از شــیوخ انگلیســی ها (دلیل 

سیاسی) است!
عالوه بر موارد پیش گفته، باز هم به شــهادت اسناد موجود استعمارگران انگلیسی 
با ایجاد فضایی امنیتی و انداختن ترس و وحشــت در دل شــیوخ و حتی گماردن 
خبرچین بر ســر راه ارتباط گیری آنان با ایــران، مانع ایجاد می کردند. به عنوان مثال، 
زمانی ســرتیپ حاجی احمدخان، فرمانروای بوشــهر که نماینــده دولت مرکزی 
ایران در اســتان های جنوبی محسوب می شــد، به ابوظبی و سپس دوبی و دوباره 
ابوظبی می رود و با شیوخ آن  امارات صحبت می کند و به آنان می گوید بیایید با هم 
مصالحه و ارتباطاتمان را مستقیم کنیم. حاجی از شیوخ می خواهد که صحبت ها 
خصوصی بماند و آنها هم قول می دهند و حتی با طرف ایرانی هم قسم می شوند، 
اما شیخ دوبی برای اینکه سوگندی را که یاد کرده بود زیر پا نگذارد، سلطان مسقط 
را در جریان موضوع می گذارد تا از طریق او خبر دیدار فرمانروای بوشــهر با شیوخ 
به اطالع انگلیس برســد! داستان آگاه شدن انگیســی ها از دیدار محرمانه سرتیپ 
حاجی خــان با شــیوخ دوبی و ابوظبــی و پیامدهای های آن مفصل اســت که در 
این یادداشــت نمی گنجد. ضدیت انگلیس با ایران، «شیخ نشین های متصالحه» را 
هم دچار مشــکل کرده بود، چراکه اهالی دو کرانه شــمالی و جنوبی طی سالیانی 
متمادی با هم مراوده داشــتند و بین قلمرو یکدیگــر در رفت وآمد بودند و خود را 
عموزاده (بنی اعمام) همدیگر می دانستند. قواسم جنوبی به این امر واقف بودند که 
انگلیسی ها همان طور که روزی آمدند و میهمان ناخوانده شدند، روزی هم خواهند 
رفت و این ایران اســت که اینجا بوده و هســت و خواهد بود و با آن باید به عنوان 

همسایه دائمی و حتی به  عبارتی که خود می گفتند، برادر بزرگ تر، زندگی کنند.
ادامه در صفحه ۴

یـادداشـت 

جستاری تاریخی در باب مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه(۳)
سیاست دوپهلوی انگلیس در حمایت از شیوخ
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