
تنگدستی  در بودجه معلوالن
پرونده «شرق» از حواشی اخیر بودجه پیشنهادی دولت 

بــا آثار و گفتــاری از:  بهزاد اشــجعی، علی اعطا،ســیدمحمد 
بهشــتی، محراب توکلــی، طوفــان جعفری، یوســف حجت
ســیدهادی حســینی، ســیامک صدیقی، غالمرضا کامیار، علی 

کیافر، محمدفرید مصلح، کامبیز نوروزی

«اهالی»؛ ویژه نامه شهری «شرق»  
منتشر شد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۷۵ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژانویــه   ۱۸     ۱۴۴۴ جمادی الثانــي   ۲۵     ۱۴۰۱ دی   ۲۸ چهارشــنبه 

شهر و حیات مدنی
پرونده ویژه آلودگی هوا

کاهش آلودگی هوای کالن شهرها
خیلی دور، خیلی نزدیک

با آثار و گفتاری از: 
 بهزاد اشجعی، علی اعطا،سیدمحمد بهشتی، محراب توکلی، طوفان جعفری، یوسف حجت

سیدهادی حسینی، سیامک صدیقی، غالمرضا کامیار، علی کیافر، محمدفرید مصلح، کامبیز نورزوی   
   

صفحه  ۶

در «شرق» امروز  می خوانید:  چرا عراق با واژه های جعلی بازی می کند؟، از بحران غذا تا تئوري توطئه،  درگذشت اسطلخی، موسیقی دان پیش کسوت   و یادداشت هایی از  بابک زمانی، ابراهیم ایوبی،  علی نوذرپور

این روزها شنیده می شود که سفره افراد دارای معلولیت روز 
به روز کوچک تر و حاال در حال جمع شدن است. این شنیده ها 

حاصل گرفتن گزارش های متعدد میدانی از شرایط دشوار 
معلوالن در سطح کشور است. چه آنها که در کال ن شهرها 

زندگی می کنند و چه آنها که در شهرها و روستاها ساکن هستند، 
همه به یک اندازه و نسبت در معرض آسیب هستند. 

 حداقل هشت کشور در اروپا دمای باالی ژانویه را تجربه می کنند. 
کشورهایی از جمله لهستان، دانمارک، هلند، لتونی، لیتوانی، بالروس 
و جمهوری چک دمای بی سابقه ۱۹ درجه سانتی گراد را ثبت کردند؛ 
دمایی که بیشــتر در ماه می  تجربه می شود و ۱۸ درجه سانتی گراد 
باالتر از میانگین ســاالنه یک درجه ســانتی گراد در ماه ژانویه است. 
بیســتم مهر ۱۴۰۱ رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه گفته 
بود  کشورهای اروپایی در زمســتان امسال با مشکالت قابل توجهی 
در بحبوحه تحویل محدود گاز طبیعی روســیه مواجه خواهند شد. 
در جبهه جنگی که روســیه در اوکراین و از اسفند ۱۴۰۰ گشود، یکی 
از مهم ترین مســائل  قطع انرژی اروپا بود. روســیه انتظار داشــت تا 
با نزدیک شــدن به زمســتان از نظر نظامی بر اوکراین و همچنین در 
جنگ گازی با قاره اروپا پیروز شود. ارزیابی پوتین چنان بود که اروپا با 
زمستان بسیار سردی روبه رو خواهد شد. روسیه مقدار قابل توجهی 
گاز طبیعــی را از طریــق یک خط لوله به اروپــا تأمین می کند. او در 
اوایل ســپتامبر ۲۰۲۲، خط لوله گاز طبیعی نورد استریم را قطع کرد. 
یکی از آسیب پذیرترین کشورها از این نظر انتظار می رفت آلمان باشد.
ولی اکنون در آلمان، تقریبا ۹۵۰ رکورد محلی بین ۳۱ دســامبر تا 
دو ژانویه از نظر دمای بیش از حد گرم برای این فصل ســال شکسته 
شــده است. در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا نیز با دمای ۲۵ درجه 
ســانتی گراد رکورد دما شکســته شد. این رویداد شــدیدترین رویداد 
دمای تاریخ اروپا است. ظاهرا پوتین به پیش بینی های دانشمندان در 
زمینه تغییرات اقلیمی برای سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بی توجه بوده است! 
پوتین فراموش کرده بود که همان طور که ۸۰ ســال قبل در دسامبر 
۱۹۴۲ (آذر ۱۳۲۱) ســرمای هوا موجب شکســت ارتش آلمان نازی 
در استالینگراد شــد، اکنون همین وضع هوا می تواند لشکرکشی او 
را به شکســت بکشاند! نیروهای شــوروی در جنگ جهانی دوم در 
اواســط نوامبــر ۱۹۴۲ ضد حمله ای را علیه آلمانی های مســتقر در 
اســتالینگراد آغاز کردند. آنها به ســرعت بیش از ۲۲۰ هزار ســرباز 
آلمانی را محاصره کردند. «عملیات توفان زمســتان» حمله ارتش ۴ 
آلمان در دســامبر ۱۹۴۲ برای شکســتن محاصره شوروی و ناکامی 
در ســرمای روسیه در نبرد اســتالینگراد بود. در فوریه ۱۹۴۳ پس از 
ماه ها نبرد شدید و تلفات ســنگین، نیروهای آلمانی بازمانده -فقط 
حدود ۹۱ هزار سرباز- تسلیم شدند! از سوی دیگر در ایران ما در حال 
سپری کردن یکی از سردترین ماه های دی در دهه های اخیر هستیم. 
هوای به شــدت سرد زمســتانی مســئوالن را بر آن داشت تا بیستم 
دی مــاه تمامی پروازهای فرودگاه بین المللی مشــهد را لغو کنند و 
 شنبه ۲۴ دی ماه بیشتر ادارات، مدارس و دانشگاه ها در اکثر استان ها 
برای صرفه جویی در مصرف گاز تعطیل اعالم شــد. در عین حال در 
همین تابستان سال ۱۴۰۱ رکورد گرما هم در ایران شکسته شد! رکورد 
دمای ۶۶ سال گذشته گرم ترین دمای اندازه گیری شده از سال ۱۳۳۵ 
تا شهریور ۱۴۰۱ از ایستگاه هواشناسی آبادان در مرداد ۱۴۰۱، با دمای 
۵۳ درجه سانتی گراد گزارش شد. اکنون در دی ماه ۱۴۰۱ حداقل دما 
در استان های کرمان، خراسان رضوی و خراسان شمالی به حدود ۳۰ 
درجه زیر صفر رســیده است. امسال در زمستان گرم اروپا توده ای از 
هوای گرم از سواحل غربی آفریقا به سوی سراسر اروپا حرکت کرده 
اســت. دانشمندان اقلیم شــناس بر این باورند که این امواج گرمای 
غیرعــادی به دلیــل تغییرات اقلیمی و گرمایــش جهانی همچنان 
رایج تر و شدیدتر می شوند. اثرهای این زمستان گرم -که برخی خوب 
و برخی دیگر بد است- در حال حاضر در سراسر جهان موج می زند. 
وضع هوا که به صورت غیرعادی گرم اســت، تقاضا برای سوخت را 
به شــدت کاهش داده و قیمت های گاز طبیعــی اروپا به پایین ترین 
سطح خود از آغاز جنگ اوکراین رسیده است. اروپا همچنین به دنبال 
منابــع انرژی جدید، مانند انرژی های پاک و تجدیدپذیر و گاز طبیعی 
مایع آمریکا، برای کاهش وابستگی به روسیه بود. زمین در حال حاضر 
بــه دلیل الگــوی آب وهوایی النینا (La Nina) کــه برعکس ال نینو 
اســت، سردتر از حد معمول است. سال ۲۰۲۳ می تواند حتی گرم تر 
باشــد، زیرا پدیده آب وهوایی النینا -که دمای جهانی را پایین آورد- 
به پایان می رســد. در حال حاضر نشانه هایی را می بینیم که در اواخر 
سال ۲۰۲۳، یک ال نینو جدید ممکن است پس از چندین سال ظهور 
کند. این می تواند به طور کامل الگوهای آب وهوا را برای فصول سال 
آینده تغییر دهــد. دمای جهانی در طول یک دوره ال نینو حدود ۰٫۲ 
درجه ســانتی گراد افزایش می یابد و در طول النینا حدود ۰٫۲ درجه 

سانتی گراد کاهش می یابد. 
ادامه در صفحه ۵

 ســخنان صریح و کوتاه اما به نهایت کامل یکی از باغداران 
تالشــگر مرکبات به نمایندگی از مردم بخش میان درود استان 
مازندران را که در شــبکه های اجتماعی انتشار یافت، به گوش 
جان شــنیده و با اشــک دیدگان آمیختم. سخنانی که برخاسته 
از رنج های جانکاه تولیدکنندگان بخش کشــاورزی کشور است. 
اشکی که از اندوه بی پایان این قشر زحمتکش حکایت داشته و 
البته با شوقی از امید هم همراه شد.              ادامه در صفحه ۴

اروپای گرم و ایران سرد!

  رنج های بی شمار کشاورزان

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

  ایران امروز با انبوهی از مشــکالت مواجه است. این روزها با معضل کمبود گاز، 
آلودگی هوا، تعطیلی مکرر کارخانه ها و اداره ها و خسارات ناشی از آن تا مسائل 
دیگر   روبه رو هســتیم. این انتظار طبیعی اســت که با وجود تعدد دانشگاه های 
کشور و تنوع رشــته های علمی، استادان دانشــگاه ها، با ارائه راه حل های خود 
معضــالت را حل کنند یا از حجــم آن بکاهند. با وجود این، ایــران در فرایندی 
قرار گرفته که معضالت نه تنها کاهش نمی یابند که به ســمت پیچیده تر شــدن 
حرکت می کنند. پرســش این اســت که آیا دانشــگاهیان در حل این معضالت 
ناتوانند یا انگیزه کافی برای ورود به این مسائل را ندارند؟ یا دولت انگیزه ای برای 

بهره برداری از دانش آنان ندارد؟ به نظر می رسد وضعیت موجود دانشگاه های 
کشور، محصول سیاست گذاری کالنی است که وضعیت موجود را رقم زده است. 
فیلتر های ســخت گیرانه جذب هیئت علمی که فراتر از اســتانداردهای علمی، 
اخالقی هستند، موجب حذف تعدادی از شایستگان علمی از این موقعیت شده 
است. سپس سایه عدم تمدید، عدم تبدیل وضعیت، عدم ارتقا و حتی اخراج بر 
سر اعضای هیئت علمی سنگینی می کند. این نوع نظارت و کنترل موجب دست 
به عصا شــدن فرد می شود. او در این فضا درک می کند که راه موفقیت، نوشتن 
مقاله و فعالیت های علمی بدون حاشیه و به دور از انجام مسئولیت اجتماعی 
است. حال اگر او در راستای خواست دولت در مسائل و موضوعات مورد عالقه 
مقامات همدالنه گام برداشــت، می تواند از مواهبی برخوردار شود. ریل گذاری 
جاری که در این اواخر نیز تشــدید شده است، موجب رواج دورویی، چاپلوسی و 
تملق، رفتار مصلحت جویانه و سکوت در برابر مسائل اجتماعی شده، و از سویی 

نیز نگاه رشد شخصی، داللی و تجاری به علم را افزایش داده است.
ادامه در صفحه ۴

یادداشت

چرا دانشگاه نمی تواند به حل معضالت کشور کمک مؤثری کند؟ 

  رزمایش نیروی دریایی سپاه  با اقتدار انجام شد

پاسخ به   گزارش «شرق»

مسعود تجریشی، معاون محیط  زیست انسانی
سازمان حفاظت محیط  زیست در دولت دوازدهم

چرا برخی مسئوالن اجرائی پاسخ گوی تصمیم های
 اشتباه خود نیستند؟

پرونده ویژه آلودگی هوا

شلیک موفق موشک های 
کروز دریایی سپاه 

پایداری شبکه گاز منوط 
به مصرف بهینه است

تبعات پنهان کاری 
در مقابله با آلودگی هوا

رؤیاپردازی زمستان سخت 
و عاقبت تندروها

۳

۴

۱۰

۳

 مهدی زارع

پژوهشگر کشاورزی
عبدالحسین طوطیایی 

 اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید
محمدرضا یوسفی شیخ رباط

انا هللا و انا الیه راجعون
جناب آقاى محمد  محمدى گرگانى

در گذشت فرزند گرامیتان را به شما و خانواده محترم 
تسلیت مى گوییم. از درگاه الهى صبر و شکیبایى براى جنابعالى 

و غفران و آمرزش براى آن مرحوم  مسئلت داریم.      
محمدعلى اکبرى، مهرداد احمدى شیخانى، رضا تهرانى، سعید حجاریان
مهرداد حجتى، احمد خالقى دامغانى، هادى خانیکى،  مهدى رحمانیان

عبدالعلى رضایى، مجید صیادى، عباس عبدى، محمدجواد غالمرضا کاشى
 بهروز گرانپایه، محسن گودرزى، کامبیز نوروزى، حسین واله، عبدالرسول وصال

جناب آقاى حمید امن زاده
مصیبت  درگذشت  پدر بزرگوارتان را تسلیت   مى  گوییم. از 
خداوند سبحان براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و سایر 

بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.       
فرهاد سپه رام، امیر نریمانى، امیر حسین بى ریا  

سپهر آ بروش، روح اهللا خوش نژاد، مهدى رحمانیان

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۲ بخوانیدگزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

ارزیابی شرایط دیپلماسی ایران در گفت و گو با علی مطهریگفت وگو با رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی
آمریکا منطقی باشد 

پرونده هسته ای را حل می کنیم
معتقدم هنوز به نقطه بحران 

نرسیده ایم

نگاهی به پیشنهاد دولت  در مهم ترین سند مالی ۱۴۰۲ برای واگذاری فروش بخشی از نفت به نهادهای غیر تخصصی نشت نفتی در بودجه؟

کارشناسان می گویند فروش نفت با این الگو یکی از ایرادات پر انتقاد در دولت های نهم و دهم بود که مشکالت زیادی را به وجود آورد

 معصومه معظمی: چند ماهی اســت که از دور جدید مذاکرات برجامی خبری 
نیســت و غربی ها با مواضع ضد و نقیض خود درباره برجام و ادامه مذاکرات، 
شرایط خأل ایجاد کرده اند. یک بار از مرگ برجام سخن می گویند و روز دیگر برای 
ایران به واسطه کشورهای دیگر پیام ادامه مذاکرات برجامی می فرستند. البته 
به گفته جلیل رحیمی جهان آبادی این پیغام و پســغام های برجامی دوطرفه 
است، اما اینکه این پیام دادن ها به کجا می انجامد، هنوز مشخص نیست و باید 
منتظر بود و نتیجه را دید. این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در گفت وگو با «شرق» تأکید کرد که بعد از اتفاقات اخیر در ایران، آمریکا 
تصور می کند که ایران تضعیف  شــده و منتظر اســت در موضع ضعف با آنها 
وارد مذاکره شــویم و شرایط آنها را بپذیریم؛ درحالی که چنین موضوعی صرفا 
تصور آنهاست و در هر کشوری ممکن است اعتراضاتی از این دست رخ دهد. 
رحیمی جهان آبادی، همچنین از مواضع دوگانه غرب درباره برجام سخن گفت 
و افزود نمی دانیم با این مواضع دوگانه آمریکایی ها درباره برجام، «دم خروس 
را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را». او در عین حال در ادامه گفت وگوی خود 
با «شرق» اعالم کرد اگر آمریکا استراتژی خود در قبال ایران را به سمت منطق و 
عدالت سوق دهد، ایران هم این آمادگی را دارد که پرونده هسته ای را حل کند؛ 

ما هم نمی خواهیم این جنگ فرسایشی اقتصادی ادامه پیدا کند.

عبدالرحمــن فتح الهــی: گویا پروژه تنش زایــی در روابط ایــران و اروپا ذیل 
تحریکات انگلســتان به ویژه پس از اعدام علیرضا اکبری بــه نقطه اوج خود 
رسیده است؛ تا جایی که به نقل از خبرگزاری فرانسه، جیمز کلورلی، وزیر خارجه 
انگلیس، روز دوشنبه با اشاره به اعدام این جاسوس دوتابعیتی عنوان کرد فعال 
درباره شدت و وسعت تدابیر آتی لندن علیه تهران نمی تواند سخن بگوید، اما 
هم زمان تأکید کرد انگلستان خود را به اقداماتی که تاکنون اعالم شده، محدود 
نخواهند کرد. این جمله سکاندار سیاست خارجی انگلستان به آن معناست که 
دور جدید و بی سابقه ای از بحران آفرینی در روابط با ایران به واسطه تحرکات 
انگلستان شکل گرفته است. پیرو این نکته، سخنگوی نخست  وزیر انگلیس نیز 
در این زمینه عنوان کرد لندن در حال بررسی اقدامات بیشتری به همراه شرکای 
بین المللی  علیه ایران اســت. در ادامه حتی رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام 
انگلیس نیز معتقد به تشــدید سیاســت های ضدایرانی لندن است. مجموعه 
شرایط فعلی، «شــرق» را بر آن داشــت تا در گفت وگویی با علی مطهری به 
بررسی وضعیت سیاســت خارجی ایران بپردازد. در گپ و گفت با نایب رئیس 
مجلس دهم و تحلیلگر مسائل سیاسی ســعی شده است روی چرایی رسیدن 
وقایع به این نقطه در عرصه دیپلماسی تمرکز و به این سؤال پرداخته شود که 

آیا ایران به واقع وارد دوره سختی دیپلماتیک شده است یا خیر؟
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