
تغییر بودجه صنفی به بودجه ملی

    با کشته و زخمی ش��دن دهها عراقی در انفجارهای 
تروریس��تی بغداد، برخ��ی منابع از رد پای عربس��تان 
س��عودی در این حمالت پرده برداش��تند.  سخنگوی 
ائتالف دولت قانون عراق روز پنج  ش��نبه در س��خنانی 
گفت:  اطالعات اولیه دس��تگاه های امنیتی عراق نشان 
می دهد که مجریان عملیات تروریستی در بغداد هر دو 
سعودی بوده اند. اگر این مسئله ثابت شود که عامالن این 
حمله خونین سعودی بوده اند باید دولت عراق، مقامات 

عربستان سعودی را مورد بازخواست قرار دهد

    در کنار اقدامات گسترده قضایي ریز و درشت از جمله 
مقابله قاطع با فساد، سند تحول قضایي به عنوان یك سند 
مؤثر در نظام قضایي کشور از جمله این تحوالت است که 
تحسین دوستان و منتقدان را برانگیخته است. در مجلس 
شوراي اس��المي نیز طي یك سال گذش��ته اتفاقات قابل 
قبول و خوبي رقم خورده اس��ت که اصالح ساختار بودجه 
کشور به عنوان مهم ترین ریل حرکتي دولت در یك سال 
آینده از جمله دستورکارهاي جدي مجلس است که البته 
با جیغ هاي بنفش پیدا و پنهاني همراه شده است.  در کنار 
اقدامات اصولي قوه قضائیه و مجلس یازدهم در دوره جدید، 
سفرهاي استاني رؤساي این دو قوه، امیدواري هایي نزد مردم 

نسبت به حكمراني در جامعه اسالمي ایجاد کرده است

    جشنواره سي و نهم فیلم فجر متقاضي زیاد دارد اما فیلم 
تازه کم دارد، فیلم هایي هم هس��تند که تولید شده اند اما 
سازندگان آنها دوست ندارند در جشنواره فجر حاضر شوند، 
در این شرایط برخي فیلم ها هستند که به هر نحوي تمایل 
دارند در فجر باشند، اما جشنواره به لحاظ محتوایي نمي تواند 
میزبان نسخه ممیزي نشده آنها باشد، اینكه این فیلم ها تن به 

اصالح خواهند داد یا نه، مسئله این روزهاي جشنواره است

    در حالي که وی��روس کرونا در تمام نق��اط جهان به 
ترکتازي اش ادامه مي ده��د، در ایران اما همچنان به نظر 
مي رسد این ویروس تا حدودي کنترل شده و چندي است 
تثبیت شده است. مرگ هاي کرونا در زیر 100 مورد در روز 
مي گذرد. از سوي دیگر 10 شهر استان مازندران که طي 
روزهاي اخیر با وضعیت قرمز کرونایي مواجه شده بودند، 
حاال دوباره به وضعیت نارنجي و زرد بازگشته اند، اما وضعیت 
مازندران همانند وضعیت سایر نقاط کشور شكننده است. 

در تهران هم با افزایش بیماران سرپایي مواجه هستیم

 قائم مقام توليت آستان قدس رضوي 
جزئيات سند »سياست هاي كالن« اين آستان را 

تشريح كرد

    محققان یكي از شرکت هاي دانش بنیان موفق شدند 
همزمان از دو فناوري در حوزه قطارهاي شهري رونمایي 
کنند. تاکنون فقط کشورهاي ایتالیا، فرانسه و آلمان در 
حوزه سیستم هاي کنترل تردد هوشمند تولیداتي داشته اند. 
در حوزه تهویه پیشرفته نیز تا کنون به کشورهاي اروپایي 
و ژاپن وابس��ته بوده ایم. حاال دیگر با تالش ش��رکت های 

دانش بنیان ایراني از این وابستگي رها شده ایم

 ايران فناوري 
 گیت هاي الكترونیكي را 
از انحصار اروپا درآورد

 رد پای سعودی 
در انفجارهای تروريستی 

بغداد 

 احتمال موج بعدي 
 و قوي تر كرونا 
از نيمه بهمن

چشم انداز 1410  آستان قدس 
مأموريت ها، اهداف و سياست ها

 »نمي  شود و نمي توانم« 
 نسبتی 

با  مديريت جهادي ندارد

 قيچي اصالح فجر 
روي نگاتيو هاي حاشيه دار
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یادداشت  سیاسی

 پرهيز 
از نقدهاي حاشيه ساز

حسن رشوند

این روزها که مجلس شوراي اسالمي روال هاي غلط گذشته 
در بررسي بودجه را کنار گذاشته و در روش و ساختار بودجه 
1400 قرار است اصالحات اساسي انجام دهد و از یك فاجعه 
بزرگ که دولت آینده و مردم را دچار مشكالت چند برابري 
مي کند، جلوگیري کند و به همین جهت است که هر روز 
شاهد ادبیات تند و خارج از عرف رئیس جمهور و دولتي ها 
نسبت به دستگاه تقنیني کشور هستیم، به یكباره مي بینیم 
تریبون شبكه 4 سیما در یك برنامه زنده تلویزیوني در اختیار 
شخصي قرار مي گیرد که نه مالحظه اخالق اسالمي را در 
اتهام زني به کسي که امروز در باالترین مقام اجرایي کشور 
قرار دارد و نه مالحظه امنیت ملي را در این شرایط سخت که 
دشمنان علیه ما بسیج شده اند، کرده است و با یك سخن 
بي اساس، چنان موجي درست مي شود که انگار این نظام 
هیچ مشكلي جز این یك مورد نداشته است. در این خصوص 

چند نكته وجود حائز اهمیت است | صفحه 2
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بخش��ی از نخبگان سیاس��ی و 
روش��نفكری ما در چهار س��ال 
گذش��ته تالش نمودند ترامپ 
را یك اس��تثنا در دموکراس��ی 
امریكای��ی معرف��ی کنن��د که 
عوضی آمده است و تمام خواهد 
شد. اینقدر در این تمایز دمیدند 
که بعضاً این باور به ذهن می رسد 
که اگر جهان به قبل و پساکرونا 
تقسیم می ش��ود، امریكا نیز به 
ترامپ و بعد از آن تقسیم خواهد شد. چرا می گوییم ترامپیسم 
باقی خواهد ماند؟ ترامپ 71میلیون رأی آورده است. کسی 
از قدرت در امریكا کنار رفت که با رأی بیشتر نسبت به دوره 
قبل شكس��ت خورد. بنابراین ترامپ نه تنها در امریكا اعتبار 
خود را از دس��ت نداد که اعتبار بیشتری از جهت کمیت رأی 
به دست آورد. او شكست خورد اما با رأی حداکثری و به قول 
اوباما باال بودن رأی هر دو کاندیدا نشان از شكاف بسیار عمیقی 
در امریكاست؛ ش��كافی که اقلیت و اکثریت ندارد و همانند 
هماورد هم وزن باقی خواهند ماند. سؤال اساسی این است که 
اگر ترامپ بد  ترین و شرور  ترین و بی منطق   ترین رئیس جمهور 
امریكا بود –که هست- چرا پس از چهار سال رأی او افزایش 
یافت؟ چند درصد امریكایی   ها به تصویر ما از ترامپ باور دارند؟ 
عملكرد آش��كار ترامپ در همه عرصه   ها هم در مقابل چشم 
شرق و غرب است و هم مقابل چشم مردم امریكا. اما چرا این 
عملكرد زشت موجب تعدیل رأی وی نسبت به دوره قبل نشد؟ 
برای پاسخ به پرسش های عنوان شده باید گفت این واقعیت 
امریكاست. این دموکراسی امریكایی است که ترامپ با آن همه 
بی قانونی و جنایت اعتبار بیشتری اخذ می کند و با اعتباری 

معادل فرد پیروز از قدرت خارج می شود. 
رشد رأی ترامپ نشان می دهد که ترور امثال شهید سلیمانی، 
خروج از سازمان های چندگانه بین المللی، تحریك مضاعف 
کره و ناراحتی نسبی اروپاییان اصاًل در رأی مردم امریكا مؤثر 
نیس��ت. ماجراجویی و عش��ق به ماجراجویان جزو فرهنگ 
و ارزش های امریكایی اس��ت. به همین دلیل فردای ترامپ 
را اس��تمرار و تثبیت ترامپیس��م می دانیم، چون هیچ چیز 
عوض نخواهد شد. آنچه تغییر می کند »لحن و روش « است 
و تمام. صهیونیس��ت   ها همچنان خط قرمزن��د، تیم جدید 
بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعالم کرد، ضمیمه کردن 
یك طرفه بلندی های جوالن به اس��رائیل از سوی ترامپ را 
تأیید می کنند، ترور حاج قاسم چند بار توسط چند نفر از وزرا 
و مشاوران رئیس جمهور جدید در راس��تای اجرای عدالت 
اعالم شد، داستان افغانستان، عراق و س��وریه مانند اکنون 
ادامه خواهد یاف��ت، ونزوئال، کوبا و ک��ره همچنان مغضوب 
خواهند بود. بازگشت به س��ازمان   ها و معاهدات بین المللی 
صورت خواهد گرفت اما هدف از این بازگش��ت، استفاده از 
عرف و هنجاره��ای بین المللی برای اهداف مدنظر اس��ت. 
ترامپ عریان عمل می کرد اما این تیم با تغییر لحن و روش، 
حرفه ای تر عمل می کنند و چهره را موجه نگه می دارند. به 
تعبیر دیگر، ترامپ سیاس��تمدار نبود اما آغشته به فرهنگ 
و ارزش های امریكایی بود ک��ه عریانی اش در داخل منزل و 
بیرون آن یكی بود. او پرده را کنار زده بود. اما تیم جدید اتوی 
ش��یك بین المللی خواهند زد و دکور را بهتر نشان خواهند 
داد. تیم جدید به برجام برمی گردد اما برای چه؟ برای دست 
یافتن به مكانیزم ماش��ه و همراه کردن اروپایی   ها و شورای 
امنیت با خود. این تیم ضعف برجام برای م��ا را می داند اما 
ترامپ این را نفهمی��د و خود را از مكانیزم ماش��ه دور کرد. 
گاوهای شیرده در خلیج فارس همچنان مكیده خواهند شد 
و همه چیز جز لحن و روش سر جای خود باقی خواهد ماند. 
فقط عربده   ها و توهین های ترامپ ق��دری ویرایش خواهد 
ش��د. از قضا ترامپ پرس��روصدا تنها رئیس جمه��ور امریكا 
بود که جنگی را آغاز نكرد اما بلد نبود روش و لحن را تغییر 
دهد. لذا ترامپیس��م ریشه در دموکراس��ی، رأی و فرهنگ 

امریكایی دارد. 
فرهنگ امریكا مست پرور است. خروجی این فرهنگ در عرصه 
سیاست انسان هایی هس��تند که مانند زنگی مست تیغی در 
دست دارند که مسئوالنه به آن نگاه نمی کنند. اخالق از این تیغ 
بسیار فاصله دارد. مانند کدخدایی که بزرگی خود را از طریق 
مردم داری و تواضع به دست نمی آورد بلكه دوست دارد اجتماع 
از ایشان بترسند و خود از این ترس لذت می برد و برای تولید این 
ترس برنامه ریزی می کند. رأی دهندگان امریكایی –خصوصاً 
رأی دهندگان به ترامپ- پوپولیس��ت های مستی هستند که 
قدرت و ثروت و سالح دارند اما فرهنگ زندگی با این مؤلفه های 
قدرت را ندارند و مشكل این اس��ت که فرهنگ خود را کانون 
اصلی جهانی سازی فرهنگ و سیاست می دانند که با ارعاب و زر 
و زور به پیش می برند و امثال کره جنوبی و همسایگان جنوبی ما 
با ترس حداکثری مقابل اصطبل این کدخدا نگهبانی می دهند 

تا بی منطقی طرف آنان را بیچاره نكند.

عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

سر مقاله

 پایان ترامپ 
و تثبيت ترامپيسم

 كميسيون تلفيق مجلس با تک نرخی كردن ارز، كاهش تکيه بودجه به نفت، دريافت و توزيع عادالنه ماليات ها، توزيع عادالنه يارانه پيدا و پنهان 
و كاهش تکيه دولت به استقراض تا حد ممکن بودجه را از يک سند مالی صنفی و بخشی  به يک سند مالی ملی تبديل كرد | صفحه 4

دنيس راس، مشاور باراک اوباما خواستار  رويکرد
»كم مقابل كم« 

يا همان بازگشت قطره چکانی امريکا به برجام شد

قطره چكانی بايدن
 از مرداب برجام
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 باج توئيتر 
به قاتل حاج قاسم

س��اعتی پس از آنكه س��ایت دفتر رهب��ر انقالب 
پوستری را با عنوان خبری »انتقام حتمی است« 
منتش��ر کرد، توئیتر که به خاطر اقدامات داخلی 
ترامپ او راتعلیق کرده و احتماالً می خواهد برای 
همشه دسترسی رئیس جمهور سابق امریكا را از 
این پلتفرم قطع کند، توئیتر دفتر رهبر انقالب را 
به خاطر انتشار این پوستر تعلیق کرد تا دوگانگی 
برخورد با مسائل رس��انه ای را حتی به قیمت باج 
دادن به ترام��پ منفور در میان نخب��گان امریكا 

نشان دهد. 
در پوستر منتشر شده آمده بود: »قاتل سلیمانی و 
آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند. 
اگرچه به گفته یك عزیزی، کفش پای سلیمانی 
هم بر سر قاتل او شرف دارد و سر قاتل او هم برود، 
فدیه کفش س��لیمانی هم نمی ش��ود؛ اما باالخره 
غلطی کردند، بایس��تی انتقام پ��س  بدهند. هم 
آمر، هم قاتل بدانند که در ه��ر زمان ممكن باید 

انتقامشان را پس بدهند.« 
این اقدام توئیتر با واکنش شدید کاربران شبكه های 

اجتماعی روبه رو شد.


