
عبور از سياه چاله اقتصاد رييس جمهور  سه وزارتخانه 
 را مامور   نوسازي
 ناوگان حمل و نقل كرد

 سه شنبه  17 بهمن 1396
19 جمادي االول 1439
  6 فوريه 2018
  سال پانزدهم
 شماره 4021
16 صفحه 
 2000 تومان

Tue  6  Feb 2018  vol.15  No. 4021  16 Pages  20000 Rials

نبايد هاي نوسازي
نوس��ازي  مانن��د  موضوعات��ي 
ناوگان حم��ل و نقل ج��اده اي و 
درون شهري، توسعه حمل ونقل 
عموم��ي و رف��ع آلودگي ه��وا از 
مباحث مهم كشور است كه اخيرا 
م��ورد تاكيد رييس جمه��ور قرار 
گرفته كه بايد از آن استقبال كرد. 
در اين رابطه اشاره به چند نكته ضروري است. اگر نگاهي 
به آمارهاي اقتصادي يك دهه گذشته بيندازيم مشاهده 
مي شود كه طي 10 سال گذشته، تشكيل سرمايه دولتي 
در بخش حمل و نقل كاهش پيدا كرده اس��ت. از س��وي 
ديگر عامل تحريم ها و همچنين انحص��ارات در واگذاري 
پروژه هاي حم��ل و نقل و عدم تماي��ل دولت هاي قبل به 
جذب مشاركت خارجي، وضعيت زيرساخت هاي حمل و 
نقل را دچار ركود شديد كرد. دولت يازدهم در ابتداي كار 

در حوزه حمل ونقل با شرايط دشواري مواجه بود كه ...
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وقتي مي خواهيم درب��اره جريان اصالحات 
س��خن گفته و اظهارنظر كنيم، بايد متوجه 
باشيم جريان اصالحات يكي از جريان هاي 
اصلي و ريشه دار عرصه سياست كشور است. 
اگر به اين جمع بندي رسيديم كه اين جريان 
در مجموع از حال و روزگار خوبي برخوردار 
نيست، بايد نتيجه آن را بپذيريم. نتيجه اين 
پذيرش اين نيس��ت كه جريان رقيب از اي��ن وضعيت براي بهبود 
شرايط خود بهره برداري كند بلكه ممكن است آثار و تبعات آن به 

گونه اي باشد كه به اين راحتي نتوان درباره آن سخن گفت. 
نكته دوم آن است كه ما بايد بپذيريم وضعيت جريان هاي سياسي 
كشور اثر مستقيم بر وضعيت كالن كشور دارند و اگر حال جريانات 
خوب باشد، در نتيجه حال كش��ور خوب خواهد بود. اين موضوع 
كمك مي كند كه مردم در انتظار خود از جريانات سياسي درست 
عمل كرده و تعريف دقيقي از آن براي خود و جامعه خود ترس��يم 

كنند. 
در آستانه چهلمين سالگرد انقالب اسالمي قرار داريم. چهل سال 
با تمام فراز و نشيب ها، س��ختي و مشقت و خوشحالي ها از انقالب 
گذشته و به اين جا رسيده اس��ت، در موقعيتي هستيم كه بايد با 
دقت بيشتر و نگاهي مبتني بر آسيب شناسي و شناخت واقعيات 
گام برداريم و ببينيم كه ما در كشور در اين 40 سال چه كرديم؟ با 

مردم، جوانان و انقالب چه كرديم؟ 
اگر بخواهم به عن��وان يك اصالح طلب به اي��ن موضوع نگاه كنم، 
جريان اصالح طلبي يك واقعيت جدي و غيرقابل انكار در كش��ور 
اس��ت. نمره اين جريان تا به امروز در برابر جريان رقيب، نمره قابل 
قبولي است. هرچند نبايد از كاستي ها چشم پوش��ي كرد، اما اين 
جريان با درس گرفتن از اتفاقات گذشته بايد در مسيري قرار گيرد 
كه به كشور لطمه وارد نشود، كمااين كه اين اتفاق رخ داده و جريان 

اصالح طلب در اين باره كارنامه قابل قبولي دارد. 
آينده كش��ور و جريان اصالح طل��ب ايجاب مي كن��د اين جريان 
سياسي به عنوان يك جريان تاثيرگذار بتواند در فضاي گفتماني 
كشور همچنان پر اثر نقش آفريني كند. با توجه به سوابق مديريتي 
جريان اصالح طلب، اميدوار هستم حاكميت سياسي كشور در نوع 
رفتاري كه با جريان اصالح طلب داشته كه به شدت پر اشتباه بوده 
تجديد نظر كرده و فضايي را فراهم كند كه با افزايش مشاركت هاي 
سياسي، اين جريان بتواند با اتكا به رايي كه با پشتوانه مردم دارد، 

وارد عرصه عمل و خدمت شود. 

نمره قبولي جريان اصالحات
نگاه روز

محمدجواد   حق شناس

با وجود گذشت سي و س��ه سال از برگزاري 
جشنواره موس��يقي فجر، جاي تاسف دارد 
كه هنوز نه تنها آيين نام��ه اجرايي دقيق و 
مشخصي براي برگزاري اين جشنواره وجود 
ندارد بلكه آيين نامه اي در اصل نيس��ت. به 
عقيده من اين يكي از بزرگ ترين اشكاالت 
تنها جشنواره بزرگ س��االنه ايران است كه 
موجب پايمال ش��دن حقوق پاره اي هنرمن��دان و در پي آن بروز 
نارضايتي ها و اعتراض ها و انتقادها ش��ده است. به ويژه در اين سه 
سال اخير موج نارضايتي ها افزايش چشم گيري داشته است. عدم 
وجود آيين نامه موجب مي شود تمام برنامه ريزي ها فقط و فقط بر 
مبناي ساليق شخصي صورت گيرد. هر چند نبايد فراموش كنيم 
كه همواره انتقاداتي پيرامون جشنواره موسيقي فجر وجود داشته 
اما در سال هاي اخير اين انتقادات به اوج خود رسيد، چنانكه شاهد 
بوديم صدها نفر از اهالي موس��يقي، خطاب به وزير ارشاد نامه اي 
نوشتند و خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند؛ نامه اي كه در 
بين امضا كنندگان آن اس��امي تعداد كثيري از هنرمندان معاصر 
ديده مي ش��د. پس از تالش هاي فراوان منتقدين، اكنون كه قرار 
است آيين نامه اي )البته نس��خه تقريبا نهايي آن پيش تر تقديم 
معاونت پيش��ين و وزير محترم ارشاد ش��ده بود( براي جشنواره 
موسيقي فجر تدوين نهايي شده و ارايه ش��ود، انتظار داريم چند 
نكته مش��خصا روشن شود. نخس��ت آنكه مس��ائل مالي از قبيل 
رديف بودج��ه، درآمدها و پرداخت ه��ا و درآمدهايي كه از طريق 
بليت فروشي حاصل شده بايد به ش��كل كامال شفاف و بالفاصله 
بعد از جشنواره در رس��انه ها و رس��انه  ملي و روزنامه هاي معتبر 
اعالم شود كه اين ش��امل دوره هاي پيشين نيز مي شود. ابهاماتي 
وجود دارد كه اگر برطرف نش��ود بر بدبيني هنرمندان دامن زده 
مي ش��ود. دوم اينكه بايد م��الك داوري آثار در جش��نواره و نيز 
انتخاِب داورها و حتي دبير جش��نواره، مشخص باشد و نيز معين 
شود كه گروه هاي موسيقي بر چه اس��اس و معياري براي اجرا در 
اين فستيوال دعوت شده اند ودر آينده دعوت خواهند شد. ضمن 
آنكه بايد درباره اهداي جوايز بارب��د نيز تجديدنظر جدي صورت 
گيرد. جالب اس��ت بدانيد همين امس��ال در رش��ته آهنگسازي 
موسيقي كالسيك غربي، يك نوازنده ويلن، نامزد دريافت جايزه 
آهنگسازي كالسيك! باربد شد در حالي كه آهنگ هاي اين آلبوم 
آثار موس��يقيدانان بزرگ جهان بود و جالب تر اينكه در نهايت در 
رشته نوازندگي موس��يقي كالس��يك از وي تقدير شد. پرسش 
اينجاست اگر اين رش��ته در بين برگزيدگان موسيقي كالسيك 
غربي وجود داش��ت چرا مابه ازاي آن را در موس��يقي ملي ايراني 
نداشتيم؟ ضمن آنكه آيا با وجود جش��نواره ملي جوان، اين ديگر 

ضرورت دارد يا خير؟ متاس��فانه م��وارد زيادي در 
جشنواره موسيقي مخدوش است كه اگر قرار باشد 

به همين شيوه ادامه پيدا كند، جز هزينه شدن سرمايه هاي مادي 
و معنوي عوايد ديگري براي مردم ندارد. 

پس از اتمام جشنواره موسيقي 
فرهنگ

كيوان ساكت

اصوال آزمون گرفتن در ه��ر دوره اي كمابيش 
اضطراب و ناراحت��ي ب��راي آزمون دهندگان 
ايجاد مي كن��د، ولو اينكه اين آزم��ون در دوره 
دكترا باشد. طبيعتا اين موضوع براي گروه هاي 
سني دبستاني بيشتر ايجاد ناراحتي و اضطراب 
مي كند. مطلبي كه وزير آموزش و پرورش در 
خصوص »ايجاد اضطراب ناشي از آزمون هاي 
م��داوم روي دانش آموزان« بيان كرده اس��ت در واقع به نكته بس��يار 
درستي اش��اره دارد. اميدوارم كه اين نوع آزمون ها و تست هاي چهار 
جوابي حداقل از دوره دبستان حذف شوند البته اگر قدرت هاي مالي و 
اقتصادي اجازه اين كار را بدهند. منتها يكي از عوامل مهم ايجادكننده 
اين چرخه آزمون و تست و اضطراب، صداوسيما است. همين حاال صدا 
و سيما هر شب براي بچه هاي دوره دبيرستان تبليغ مي كند كه تست 
بزنيد، معلم را به خانه خود بياوريد و... در كنار صدا و سيما كساني هم 
هستند كه با اين تشكيالت و موسسات برگزاركننده آزمون ها )چه در 
دوره دبستان و چه دبيرستان( ارتباط دارند و منافع شان ادامه اين روند 
را ايجاب مي كند. براي همين اس��ت كه برچيدن اين نوع از آزمون ها 
به خصوص در دوره دبستان بايد با همكاري نهادهاي ديگري صورت 
بگيرد.  به عقيده من آموزش و پرورش به تنهايي قادر به انجام اين كار 
نيست. كنترل دستگاه هايي كه مشوق برقراري موسسات و نهادهاي 
آزمون گير هس��تند، بايد با كمك از بيرون آم��وزش و پرورش صورت 
بگيرد تا حذف آزمون هاي مقطع دبستان برسد به مراحل باالتر و يك 
روزي سرانجام ميان وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش هماهنگي 
ش��ود تا امتحانات سراس��ري آموزش و پرورش با كمك وزارت علوم 
انجام ش��ود و دانش آموزان بتوانند با نتايج حاص��ل از امتحانات پايان 
دوره دبيرستان وارد دانشگاه شوند، نه اينكه براي گذر از كنكور شروع 
كنند به حفظ مطالبي كه دو ماه بعد از يادش��ان مي رود. همه مربيان 
و عالمان علوم تربيتي دنيا به اين نتيجه رس��يده اند كه اين نوع حفظ 
كردن ها هيچ نتيجه آموزشي ندارد، اين محفوظات خيلي سريع از ياد 
مي روند و گذشته از نتيجه آموزشي، هيچ فايده تربيتي هم نمي توان 
براي آنها متصور بود. آموزش و پرورش اگر امكاناتش را داشته باشد )كه 
خود اين موضوع محل بحث است( بايد جداي از حذف اين آزمون ها، 
روش هاي آموزش��ي اش را تغيير دهد. روش هاي آم��وزش در دنياي 
امروز عوض شده اند در حالي كه شيوه ما از دبستان گرفته تا دبيرستان 
و دانشگاه همچنان بر مبناي سخنراني اس��ت. معلمان بايد آموزش 
ببينند و با شيوه هاي آموزش��ي جديد آشنا شوند. در خصوص همين 
روش آموزش��ي بايد نكته اي را ذكر كنم كه براي خودم جاي تاس��ف 
دارد. چندي پيش در بررسي شيوه هاي آموزشي قبل و بعد از انقالب، 
ديدم در اولين دوره هاي شوراهاي آموزش و پرورش مصوبه اي وجود 
داشته كه به امضاي علي اكبر دهخدا و محمدعلي فروغي هم رسيده 

بود. در اين مصوبه ذكر شده: در دوره دبستان به جز دو 
درس كتبي، باقي آموزش ها و امتحانات بايد به صورت 

شفاهي باشد. يعني در روزگاري كه اين روان شناسي آموزش و پرورش 
تازه در حال شكل گيري بوده است ...

اگر قدرت هاي مالي اجازه دهند
جامعه
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كاظم  اكرمي

1- فوتبال در ايران استاندارد نيست؛ انگار 
تمريني است براي »به دِر بسته خوردن«. 
آدم ها ه��م چ��اره اي ندارند جز ع��ادت به 
بازي در اين فضاي غيراستاندارد. غريبه ها 
هم بعد از مدتي مي آموزن��د چگونه به اين 
وضع عادت كنن��د. از كارل��وس كي روش 
اگر بگذري��م، بيش��تر مدي��ران، مربيان و 
بازيكنان ي��اد گرفته اند ك��ه چگونه در اين فضاِي بس��ته روزگار 
بگذرانند و بخشي از اقتصاِد ورشكسته فوتبال ايران باقي بمانند. 
فوتبال ايران شبيه اتاقي است با س��قف كوتاه و انباشته از اسباب 
و اثاثيه هايي كهنه و قديمِي يادگار آدم هاي گذشته. اين فوتبال 
ربطي به اينجا و امروِز ما ندارد. كمبود »حرف حق« چنان مشكل 
الينحل فراگيري است كه بعد از مدتي آدم ها ديگر به آن فكر هم 

نمي كنند. 
2- مرداني كه مي توانستند اعتبار فوتبال ايران باشند قيد حضور 
در اين فوتبال را زده اند: وحيد هاشميان و مهدي مهدوي كيا. علي 
كريمي و علي دايي هم ماندند و شدند نمادي از مبارزه با فساد در 
فوتبال ايران. صدايي كه با وجود برخي تالش ها، ساكت نشدند. 
براي ماندن، همرنگ اين فوتبال غيراس��تاندارد نشدند. آنها هم 
مي توانستند مثل خيلي هاي ديگر در تار و پود فوتبال تنيده شوند 
و بدوِن احساس نياِز به روزشدن، باقي بمانند و تيم داشته باشند 

اما متفاوت ماندند. 
3- در دني��اِي فوتبال ايران، ما خودم��ان را فقير نمي دانيم. بلكه 
خودمان را بهترين تماشاگران دنيا مي دانيم، خودمان را پيشرفته 
مي ناميم و از تعداد جام ها، تعداد قهرماني ها و تعداد عنوان ها نام 
مي بريم. شرايط به سويي رفت كه ما همه در شرايطي كمابيش 
يكس��ان زندگي كنيم و در فوتبال فعال باش��يم. مدي��ر، مربي، 
بازيكن، خبرنگار و هوادار وارد چرخه اي ش��دند ك��ه از هم جدا 
نش��وند كه خطاها ديده نشود كه اشتباهات س��رپوش گذاشته 
ش��ود. خوبِي اين رويكرد اين بود كه همه ما مثل هم شده بوديم 
و بدي اين بود كه خودمان اين را نمي دانستيم. اين، همان چيزي 
است كه واقعيت را از ما دور مي كند. اليه هاي متفاوت از واقعيتي 
متفاوت. از آرمان هاي متفاوت. معناهايي كه با آنها بار آمده بوديم 
و با همه وجود به آن باور داش��تيم. مثل همين ك��ه اگر جادوگر 
نداشته باشيم، موفقيت دور از دسترس است. مثل اينكه اگر دالل 
نداشته باش��يم، بازيكن خوب نمي توانيم جذب كنيم. باور اينكه 
براي حمايت بايد با خبرنگاران و رسانه ها، قرارداد داشته باشيم. 
مثل اينكه اگر بخشي از قرارداد را به مدير و مربي ندهيم، جذب 
باش��گاه نخواهيم ش��د. مثل مربي اي كه آموزش ديده از حريف 
جاسوس��ي كند تا به تركيب آنها پي ببرد. از اين دس��ت مثال ها 

بسيار است. 
4- علي كريمي و علي داي��ي به وضعيت عجيب 

فوتبال ايران اعتراض دارند. او فرياد زد: » يك بطري به زمين پرت 
كردند چهل ميليون تومان ما را جريمه كردند. 

حق اعتراض در فوتبال ايران
ورزش
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علي عالي

مردم امري��كا از رگه ها و نس��ل هاي مختلفي 
تشكيل شده اند. اگر بخواهيم محبوبيت دونالد 
ترام��پ، رييس جمهوري اياالت متح��ده را بر 
همين مبنا بسنجيم قطعا ديدگاه هاي متفاوتي 
وجود دارد و در هر دوره انتخاباتي ميزان حضور 
گروه ه��اي مختل��ف در جامعه امري��كا تغيير 
مي كند. ام��ا در حال حاض��ر محبوبيت دونالد 
ترامپ در س��ال اول رياست جمهوري او بسيار پايين اس��ت و در زمان 
انتخابات رياست جمهوري آينده كه تا سه سال ديگر برگزار مي شود او 
بايد بتواند پايه حاميان خود را گس��ترش دهد. از سوي ديگر در طول 
دو ماه گذش��ته در انتخاب سناتور ارش��د آالباما و انتخابات فرمانداري 
نيوجرس��ي كه هردو را جمهوريخواهان در اختيار داش��تند، شكست 
خوردند و دموكرات ها پيروز رقابت شدند. اين يك شكست براي دونالد 
ترامپ محسوب مي ش��ود. از س��ويي ديگر در نوامبر 2018 انتخابات 
ميان دوره اي كنگره برگزار مي شود و بايد ديد نتيجه به چه نحوي رقم 
مي خورد كه اين مي تواند منعكس كننده ديدگاه واقعي مردم نسبت به 
دونالد ترامپ باشد. اگر سنا در اختيار دموكرات ها قرار گيرد در چنين 
شرايطي توازن قوا تغيير خواهد كرد. اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه 
ممكن است در بزنگاه هاي انتخابات ديدگاه مردم تغيير كند و به سمت 
جمهوريخواهان گرايش پيدا كند. هرچند ممكن است مردم امريكا از 
صحبت هاي معمولي اي كه ترامپ انجام مي دهد راضي نباش��ند، اما 
مردم به اين موضوع چندان اهميتي نمي دهند و بيشتر به منافعي كه 
از دولت به دست مي آورند فكر مي كنند. ترامپ در طول دوره انتخابات 
حتي حرف هايي بدتر از چاه مستراحي كه اخيرا در خصوص كشورهاي 
آفريقايي بيان كرد را گفت اما بازهم مردم به او راي دادند. از طرفي ترامپ 
مدعي آن است كه توانسته در طول يك س��ال گذشته دستاوردهاي 
مهمي را در عرصه اقتصاد به دس��ت آورد. هرچند كه يك سال از عمر 
دولت ترامپ مي گ��ذرد اما اگر او قدمي نيز در زمينه اقتصاد برداش��ته 
فرصت كافي وجود نداشته كه بتوان سياست اقتصادي ترامپ را ارزيابي 
كرد. اولين قدم او در عرصه اقتصاد اين بود ك��ه از توافق تجاري ترنس 
پاسفيك )TPP( خارج شد كه البته اين توافق بطور جدي شروع به كار 
نكرده بود كه بخواهيم تاثير مثبت يا منفي اين توافق را مشاهده كنيم. 
قدم ديگر اقتصادي ترامپ در زمينه ماليات بود كه در آخر دس��امبر به 
تصويب رس��يد. پس در طول يك يا دوماه نمي توان انتظار تاثير جدي 
بر اقتصاد امريكا داشت. برخي ها از جمله شخص ترامپ عنوان مي كنند 
كه بازار بورس سهام امريكا طي يك سال گذش��ته رشد داشته است. 
ولي بايد تاكيد كرد كه رش��د بازار بورس امريكا بستگي به روانشناسي 
بازار دارد. اگ��ر نامزدي اعالم كند كه ماليات ه��ا را كاهش مي دهد و به 
نفع بازار سرمايه سياس��ت هاي خود را اعمال و قوانين نظارتي را براي 
شركت ها و سرمايه گذاران تعديل مي كند قطعا اين موضوع روي بازار 

سرمايه و بازار سهام تاثير مي گذارد. واقعيت اين است 
كه هرچند قوانين نظارت بر سرمايه الزم است اما يك 

رييس جمهور اعالم كند آن را سختگيرانه يا تسهيل مي كند، انعكاس 
چنين صحبتي بر بازار سهام تاثير مي گذارد و...

تاثير ترامپ بر امريكا
جهان
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فريد  مرجايي

9

نگاهي به دو فيلم »كاميون« و »به وقت شام«

فضاسازي بصري دو كارگردان صاحب سبك

 آغازي بر پايان 
جنگ 15 ساله

 نيروهاي امريكايي از 
عراق  به افغانستان مي روند

5
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انقالبي گري فحش  دادن نيست
گفت وگو  با مجيد انصاري

3
بايد در هدف انقالبي باشيم

گفت وگو  با عليرضا علوي تبار
4

 گام مهم 
آموزش و پرورش 

در عقب راندن 
مبلغان تست زني 

12

مصيبت وارده را تس�ليت گفته، ما را در غم 
خود شريك بدانيد .

سركارخانمهاتف

همكاران شما در روزنامه اعتماد


