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 میر علی اصغر الموسوی
 بیش از 250روز از حمله ارتش روسیه، که هنوز 
می کشد  دنبال  به  را  ارتش سرخ  وکبکبه  دبدبه 
گذشت و علیرغم تمام انتظارات سران کر ملین 
ماه ها  از  بعد  پر طمطراق خود،  لشگر کشی  از 
روسیه  ارتش  فرماندهی  این  عیار  تمام  جنگ 
است که تخلیه شهر استراژیک خرسون را تائید 
و بر تصاویر شادی پیروزمندانه سربازان اوکراینی 
نظر  طبق  گذارند.  می  صحه  دست  به  هندوانه 
بسیاری از کارشناسان این یعنی: قصه دراز است 
تحلیل  آنیم  دنبال  به  مقال  این  هنوز. آن چه در 
جنگ اوکراین از دیدگاه مختلف نیست. غرض 
نگاهی گذرا به سیاست متخذه خودمان در قبال 

این بحران بین المللی است.
تاسیس    روز  اولین  از  که  اسالمی  جمهوری   
استراتژی عدمی با سیاست نه شرقی و نه غربی، 
با پیشران سیاست تهاجمی  را سر لوحه خود قرار 
داده بود، در یک چرخش علنی وآشکار علی رغم 
امور خارجه  وزارت  طرفی  بی  اعالمی  سیاست 
در روزهای اولیه جنگ، ضمن محکومیت طرف 
غربی، در جناح روسیه و چین، قرارگرفت، و تا 
آنجا پیشرفت که طرفداران این سیاست که جناح 
دولتی، و راست کشور را تشکیل می دادند. عمال 
روسیه،  چین،  قدرت،  جدید  مثلت  تشکیل  از 
که  نمودند  رانده و حتی شادیها  ایران، سخن  و 
دوران تک قطبی در سیاست بین الملی، تمام و 
زمان قدرت نمایی بلوک شرق جدید فرا رسیده 
و این  تغییر سیاست که با افزایش  فروش نفت 
به چین آغاز شده بود با شایعات تقریبا و تلویحا 
و همکاری  ایرانی  های  پهباد  فروش  تائید شده 
در زمینه موشکی، جوی را پدید آورد، که بنا به 
قول آن سرور فرهیخته باید آنرا پایان سیاست نه 
شرقی و نه غربی و آغاز سیاست *دوشرقی ونه 
غربی* بدانیم. بدین ترتیب، دومین چالش منفی 
سیاست خارجی در مقابل سیاست غربی، عالوه 
در  مقاومت  فرماندهی  قرارگرفتن،  راس  در  بر 
از  به عنوان پشتیبانی  قبال رژیم اشغالگر قدس، 
اشغال اوکراین، تجلی یافت. سیاستی که نه تنها 
نا امیدی طرفهای غربی را از ادامه برجام به دنبال 
داشت، بلکه امروزه  با  توجه  به ثقل ایران در 
موازنه جدید، سیاست غربی، در قبال جمهوری 
اسالمی را تا حد بر اندازی پیش برده است. کامال 
در  اسالمی  جمهوری  که  است  پیش بینی  قابل 
آینده نزدیک با یک اتحاد شکل گرفته غربی، در 
زمینه های مشکالت هسته ای با آژانس و مسائل 
حقوق بشری با فشار های سیاسی مضاعف؛ قوی 
و بنیان کن روبروشود. بنا بر این در حالت فعلی 
و افول آشکار نظامی روسها در متن واقعه سئوال 
مخصوصا  امر،  متولیان  و  گذران  سیاست  از  ما 
وزارت  و  ملی  امنیت  شورای  چون  هایی  نهاد 
امورخارجه این است، باتوجه به پیشرفت صلح 
ابراهیم و آشکار شدن حتمی طوالنی گشتن جنگ 
اوکراین که با توجه به ناکامی های اخیر روسها 
اشغال سرزمینی  پایان  به  است، حتی  که ممکن 
بیانجامد،  از سوی روسیه  اکراین  کامل  تخلیه  و 
چه کرده و کدام سیاست جدید را پیش بینی می 
نمائید و آیا دادن میدان به سروران نظامی، و به 
قول ماصحبت از  الدروم بلدروم های نظامی و 
دامن زدن به سیاست ایران هراسی و اکتفا واقدام 
وزارت  توسط  تبلیغی  نمایشی  های  حرکت  به 
امور خارجه  آن هم با کاربرد  صرفاً داخلی واقعا 
ناشی از یک تفویض  نقش به نهاد های نظامی  و 
حاکی از ادامه سیاست، متخذه سیاست دوشرقی و 
نه غربی است ویا ناشی از مشکل همیشگی تعدد 
میکروفن ها و عدم هماهنگی بین آنهاست و آیا با 
وضعیت داخلی فعلی وپیش بینی وقوع سونامی غیر 
قابل تحمل  محتمل در عرصه تحریم های سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی حتی روابط ساده کنسولی بهتر 
بفکر  بیشتراز آن که  امور خارجه،  نیست وزارت 
و  سابق  خارجه  وزرای  از جلسه  تبلیغی  استفاده 
یا هر مشورت دیگر در تائید سیاست فعلی باشد. 
حتما    با توجه به ترکیب اعضای جلسه مزبور 
و سایر جلسات، به آنچه  مطرح شده و می شود، 
بیاندیشد به طوریکه بارها عرض کرده ام بزرگترین 
خطای ما در چهل سال گذشته تبدیل شعائر به شعار 
و عدم تعمق در روشهای متخذه و اکتفا به سیاست 
روز مرگی بوده و هست. به قول معروف با یک 
با یک غوره سردمیان. هر  مویز گرمیمان شده و 
حرکت سیاسی را در خالف جهت سیاست جاری  
نوعی عقب نشینی و زهر مهلک قلمداد می کنیم، در 
حالی که ذات سیاست مخصوصا در زمینه خارجی 
مملو از حرکت مخصوصا زیگزاگی و حتی متضاد 
است. به قول  تحلیل گران آن چه ثابت است فقط 
منافع ملی است و الغیر. بنابراین بار دیگر سئوال 
می کنم، برای پیشگیری از سونامی در حال حر 
کت در سیاست خارجی چه کرده ایم و چه باید 
به کنیم. چرا که تا حال به تجربه ثابت شده آنچه 
طبق معمول انجام می دهیم جز تبدیل  فرصتها به 

تهدید بیشتر به جائی نخواهد رسید.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس   
بودجه  در  که  تکالیفی  به  اشاره  با  اسالمی 
۱۴0۱ از سوی مجلس به دوش دولت گذاشته 
بود  منابعی  از  بیش  تکالیف  این  گفت:  شد، 
بانک ها  در  و  داشت  قرار  دولت  اختیار  در  که 

بود. شده  تعریف 
عملکرد  درباره  پورابراهیمی  محمدرضا 
و   ۱۴00 سال  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
سازمان  این  به  انتقادها  برخی  رغم  به   ۱۴0۱
بودیم  شاهد  بار  نخستین  برای  امسال  گفت: 
شهریورماه  تا   ۱۸ تبصره  اعتبارات  جذب  که 
تمدید شد تا آنچه که دولت در سال گذشته به 
نتوانست  خود  فعالیت  ابتدایی  روزهایی  دلیل 
براساس  و  برساند  سرانجام  به  کند،  محقق 
شده،  انجام  که  رصدی  و  و   دریافتی  اخباری 

اعتبارات الزم جذب شده است.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
اعتبارات  جذب  دولت  تالش  افزود:  اسالمی 
وآمار  اطالعات  و  بود  شهریورماه  پایان  تا 
این  در جذب  دولت  می دهد  نشان  هم  استانی 

است. کرده  موفق عمل  اعتبارات 
در  نمونه،  عنوان  به  داد:  ادامه  پورابراهیمی 
جذب  بسیارخوبی  اعتبارات  گردشگری  بخش 
گردشگری  بخش  تمام  نیمه  طرح های  و  شده 

به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
به  جذب  میزان  صنعت  بخش  در  شاید  البته   
کمی  شود،  انجام  کارشناسی  باید  که  دالیلی 

است. بوده  پایین 
وی یادآور شد: در مجموع کارهای انجام شده 
قابل  اعتبارات و حوزه تصمیم گیری  در جذب 
قبول است ولی می تواند ارتقاء یابد و الزمه آن 
بخش ها  دراین  دولت  جهادی  حرکت  تقویت 
بر  ماالیطاق  تکالیف   ۱۴0۱ بودجه  در  است. 

گردن دولت گذاشته شد.
با  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
اشاره به تکالیفی که در بودجه ۱۴0۱ از سوی 
عنوان  شد،  گذاشته  دولت  دوش  به  مجلس 
در  که  بود  منابعی  از  بیش  تکالیف  این  کرد: 
اختیار دولت قرار داشت و در بانک ها تعریف 
از  حمایت  طرح  در  مثال  عنوان  به  بود.  شده 
نمایندگان  بیشتر  جمعیت،  تعالی  و  خانواده 
طریق  از  بخش  این  دادن  قرار  اولویت  به 
هزار  مثال  اینکه  اما  داشتند.  تاکید  تسهیالت 
واحد منابع داریم و برای آن هزار و 500 تا 2 
شد  خواهد  موجب  شود،  ایجاد  تکلیف  هزار 
به اجرا نرسد و  این هزار تکلیف تعریف شده 

بودجه شویم. دچار کسری 
پورابراهیمی تاکید کرد: این موضوع دغدغه ای 

است که باید دولت و سازمان برنامه و بودجه 
به  توجه  با  خود  مصارف  و  منابع  درعدد 
به  مجلس  با  بخش ها  دیگر  و  بانکی  ظرفیت 
ماالیطاق  تکالیف  تصویب  به  تا  برسند  توافق 

نشود. منجر 
اساس  بر  باید  اجرا  حوزه  در  می رسد  نظر  به 
 ۱۸ تبصره  خصوص  در  کشور  کنونی  شرایط 
بسیاری  در  سنتی  رویکرد  که  چرا  کنیم.  عمل 
از مشاغل تغییر کرده و محتوای کسب و کارها 
دانش بینان ها  و  شده  همراه  زیادی  تحوالت  با 
کارها  و  کسب  و  مشاغل  از  برخی  جایگزین 

شدند.
واحدهایی  به   ۱۸ تبصره  در  مثال  عنوان  به 
اشتغال  ایجاد  آموزشی  خدمات  بخش  در  که 
می کنند، توجه نشده است. همچنین آموزش و 
۱۸ دیده نشده در حالی که  پرورش در تبصره 
با  که  دارند  وجود  زیادی  غیرانتفاعی  مدارس 
توجه به کارمندان و معلمانی که در این بخش 
فعالیت می کنند، می توانند در این تبصره دیده 
الیحه  در  مصارف  ارقام  و  اعداد  شوند.فزونی 
نخواهد  اجازه  منابع  اعداد  به  نسبت  بودجه  
در  شده  گرفته  نظر  در  پیش بینی های  تا  داد 
گرفته  نظر  در  اهداف  دیگر  یا  زایی  اشتغال 
شده محقق شود و رضایت الزم را جلب کند.

ایستادن بر سکوی قهرمانی جهان
 نماد قدرت و اراده ورزشکاران است
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گفت:  ارتش  راهبردی  مطالعات  مرکز  رئیس   
به  اگر  و  ندارد  را  ایران  به  آمریکا جرات حمله 
فتنه متوسل می شود به دلیل این است که  از »علم، 
آنان«  بصیرت  و  مردم  حضور  نظامی،  قدرت 

می ترسند.
به گزارش از روابط عمومی ارتش ، امیرسرتیپ 
مطالعات  مرکز  رئیس  پوردستان  احمدرضا 
راهبردی ارتش در ویژه برنامه برای آرمان شهید 
با  نظام  دشمنان  همه  اخیر  فتنه  در  اینکه  بیان  با 
ابراز  شدند،  متحد  یکدیگر  با  اختالفات  وجود 
ایران  داشت: آمریکایی ها بیش از ۴0 سال است 
اسالمی را تحریم می کنند و از هر طریقی سعی 
کردند تا مردم ایران را تحریم کنند به نحوی که 
ایران  برای تحریم کردن در  اذعان کردند چیزی 

نداریم.
زنان  گرایش  به  اشاره  با  پوردستان  امیرسرتیپ 
کشورهای اروپایی و آمریکایی به حجاب، گفت: 
دشمن از گرایش مردم به اسالم در این کشورها 
واهمه دارد و حجاب بانوان دشمن را به وحشت 
راهبردی  مطالعات  مرکز  است.رئیس  انداخته 
ارتش با بیان اینکه در طول این ۴۳ سال دشمنان 
مقدس  نظام  علیه  را  تهدیدها  و  تحریم ها  انواع 
جمهوری  افزود:  داشتند،  اسالمی   جمهوری 
تحریم ها  تهدیدها،  تمامی  وجود  با  اسالمی 
بحران ها  با  این  از  و  ایستاده  کوه  مثل  فتنه ها  و 
رهبری داهیانه مقام  معظم رهبری)مد ظله العالی( 
عبور کرده ایم. وی با بیان اینکه دشمن طی سالیان 
اخیر خصوصا این دو سال گذشته به بهانه کرونا 
کرده  کار  مجازی  فضای  در  ما  فرزندان  روی 
داشت: دشمن سنگین ترین هجمه ها  ابراز  است، 

را علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی  داشت و 
رسانه ها در این زمینه نقش اساسی را ایفا کردند 
در پشت یک خبر  کارشناس  ده ها  که  نحوی  به 
منتشر شده وجود داشت تا با کلمات به اهداف 

خود برسند.
اجتماع  تشکیل  به  اشاره  ضمن  پوردستان  امیر 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  علیه  جهانی 
گفت: برخی افراد فریب این رسانه ها را خوردند 
هر  حال  به  ظاهر  به  دلش  آمریکا  که  حالی  در 
کشوری سوخت آن کشور نابود شد و اگر رهبر 
ترکیبی  و  بر جنگ شناختی  تاکید  انقالب  معظم 
داشتند به معنی استفاده دشمن از همه مولفه های 
نظام  ما یک  نظام  اینکه  بیان  با  است.وی  قدرت 
قوی است، تصریح کرد: آمریکا جرات حمله به 
ما را ندارد و اگر به فتنه متوسل می شود به دلیل 
این است که  از »علم، قدرت نظامی، حضور مردم 

و بصیرت آنان« می ترسند.

منعی در صادرات 
و واردات سالح 

نداریم

آمریکا جرات حمله به ایران را ندارد

می شوند حمایت  مستعد  جوانان 

شهردار تبریز از توجه و نگاه ویژه شهردرای به 
نوجوانان  و  جوانان  از  حمایت  و  استعدادیابی 

مستعد تبریز در همه حوزه ها خبر داد.
ارشد  مدیران  نشست  در  هوشیار  یعقوب   
افزود: در راستای  این مطلب  اعالم  با  شهرداری 
پرورش و هدایت درست جوانان و نسل سازی 
به شکلی که  آتی شهر،  پیشرفت و توسعه  برای 
زمینه مشارکت پذیری و نقش آفرینی همه آحاد 

جامعه به ویژه جوانان را فراهم آورد، شهرداری 
حوزه  در  ریزی  برنامه  به  متعهد  را  خود  تبریز 
نخبه  و  جوان  استعدادهای  جذب  و  شناسایی 
ها  سیاست  از  مهمی  بخش  گفت:  داند.وی  می 
و برنامه ریزی های پیش روی شهرداری تبریز، 
فرهنگی خواهد  و  اجتماعی  مسائل  تمرکز روی 
بود و این وظیفه در راستای تاکیدات و سیاست 
گذاری های شورای اسالمی شهر در مسیر صحیح 

و اثربخش خود هدایت خواهد شد.
شهردار تبریز در عین حال از مدیران شهرداری، 
برنامه  بر  خواست،  مناطق  شهرداران  و  معاونان 
ریزی ها و اقدامات عملی در راستای شناسایی، 
حوزه  در  بالقوه  استعدادهای  پرورش  و  کشف 
علمی  ورزشی،  هنری،  اجتماعی،  فرهنگی،  های 

و ادبی شهر متمرکز شوند.

 در بودجه ۱۴۰۱ تکالیف خارج از توان،
 بر گردن دولت گذاشته شد

با تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال   رئیس جمهور 
ایران در رقابت های قهرمانی جهان  نشسته مردان 
سکوهای  فراز  بر  پی  در  پی  گرفتن  قرار  گفت: 
قهرمانی در عرصه بین المللی نماد قدرت و عزم و 

اراده ورزشکاران این مرز و بوم است.
با صدور  شنبه  روز  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت 
پیامی، قهرمانی افتخارآمیز تیم ملی والیبال نشسته 
مردان جمهوری اسالمی ایران در سیزدهمین دوره 
مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در بوسنی 
و هرزگوین و کسب سهمیه حضور در پارالمپیک 
202۴ پاریس را به مربیان و اعضای این تیم تبریک 

گفت.
رئیس جمهور در این پیام از همه دست اندرکاران، 
نشسته  والیبال  ملی  تیم  قهرمانان  به ویژه  و  مربیان 
صمیمانه قدردانی و با آرزوی سالمتی و سرافرازی 
این  برای همه ورزشکاران کشور، تداوم موفقیت 

عزیزان را از خداوند مسألت کرد.
تیم ملی والیبال نشسته ایران شب گذشته با شکست 

بوسنی میزبان رقابت ها موفق شد به عنوان قهرمانی 
تیم  این  برسد.  مردان  بخش  در  رشته  این  جهان 
تیم  بر صفر  سه  نفس گیر  و  دیدار سخت  دریک 
بوسنی را شکست داد و جشن قهرمانی را در خاک 

مسابقات  این  پایان  در  کرد.  برگزار  کشور   این 
صادق بیگدلی عنوان بهترین مدافع، مرتضی مهرزاد 
عنوان  صالحی  رمضان  و  اسپکر  بهترین  عنوان 

بهترین لیبرو جهان را از آن خود کردند.
ایران و بوسنی با حضور در فینال مسابقات جهانی 
پارالمپیک 202۴ پاریس را  والیبال نشسته سهمیه 

کسب کردند.
یکی از اقدامات زیبای ملی پوشان ایران در پایان 
که  اقدامی  بود.  ایران  پرچم  بر  سجده  مسابقات 
تصویر آن نیز در سایت جهانی والیبال نشسته منتشر 
اقدام  این رشته خالق یک  نامدار  قهرمانان  تا  شد 

زیبای دیگر در سطح جهان باشد.
تیم والیبال نشسته سال گذشته و بعد از کسب مدال 
به  احترام  ادای  با  توکیو   پارالمپیک 2020  طالی 
اقدام  یک  نیز  بابایی  شهید  مادر  یامامورا  کونیکو 
کردند.  ثبت  توکیو  آوردگاه  در  را  زیبا  فرهنگی 
انقالب  بزرگان  از  بسیاری  تمجید  با  که  اقدامی 

همراه شد.

فضای ملتهب جامعه 
و اظهارات نسنجیده

آبرسانی به ۲0 هزار 
روستای کشور در 
دستور کار است
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