
رضا ميرابيان
سفير اسبق ايران در كويت

سفري براي كاهش تنش 
و افزايش آرامش

عصر ديروز، رييس جمهوري اسللامي 
ايران به كويت رفت و با مقامات كويتي به 
ويژه امير اين كشور ديدار داشت. اين سفر با وجود كوتاه 
بودن، در شللرايط مهم و حساسي انجام شده و از زواياي 
مختلفي مانند روابط دوجانبه ايران و كويت و همچنين 
روابط ايران و شللوراي همكاري خليج فارس برخوردار 
است و مي تواند دستاوردها و پيامدهاي مهمي را نيز به 
همراه داشته باشد. از يكسو، سفر آقاي روحاني به كويت 
را مي توان در پاسخ به سفر دو سال پيش صباح احمد جابر 
صباح، امير كويت به تهران دانست. در واقع، امير كويت 
پس از سلللطان قابوس، پادشاه عمان دومين فردي بود 
كه در دولت يازدهم از ميان سللران كشللورهاي عربي 
حاشلليه خليج فارس به تهران آمد و ديدار و رايزني هاي 
سازنده اي هم با مسللووالن ايراني در آن مقطع صورت 
گرفت و توانسللت به حل برخي مشكات موجود و رفع 
گره ها در آن مقطع ميان دو كشللور كمك كند. ايران و 
كويت در طول سللال هاي گذشته و به ويژه پس از پايان 
جنگ تحميلي، همواره روابط نسبتا خوب و سازنده اي 
با يكديگر داشته اند، به گونه اي كه اگر تنش و اختافي 
ميان جمهوري اسامي ايران با برخي ديگر از كشورهاي 
منطقه مانند عربستان وجود داشته است، آن تنش ها و 
اختافات كمتر در روابط ميان ايران و كويت ظهور و بروز 
داشته و از سويي، كويت همواره تاش كرده است تا در 
روابط خود با ايران مسللتقانه رفتار كرده و كمتر تحت 
تاثير بازيگر يا بازيگراني قرار گيرد. شللايد يك علت اين 
مساله، به خاطر اين باشد كه ساختار كويتي ها نسبت به 
ديگر كشورهاي عربي مردمي تر است و از سازوكارهايي 
نسللبتا دموكراتيك برخوردار هستند. همچنين صباح 
احمللد جابر صباح، امير كويت فللرد اصيل و با تجربه اي 
اسللت كه هم در ميان مردم كشللور خود و هم در ميان 
كشللورهاي منطقه داراي وجاهت است. از سوي ديگر، 
سفر رييس جمهور كشورمان به كويت در فاصله كوتاهي 
از آورده شدن پيام محرمانه امير كويت توسط وزير امور 
خارجه اين كشور به تهران كه گفته مي شود پيام سران 
شللوراي همكاري خليج فارس به ايران براي گفت وگو و 
آغاز همكاري است انجام مي شود و از اين جهت مي تواند 
ابعاد منطقه اي نيز به همراه داشته باشد. انجام اين سفر 
با توجه به آن پيام و اين تمايل از سوي كشورهاي عضو 
شللوراي همكاري خليج فارس مي تواند نشانه و عامت 
مثبتي به كشورهاي منطقه تلقي شود كه ايران عاقه مند 
به گفت وگو و آماده حل و فصل اختافات است و مي تواند 
آن پيام را تحكيم كللرده و مبنايي براي آغاز گفت وگو و 
تداوم رايزني ها باشد و زمينه اي را براي بهتر شدن شرايط 
كنوني منطقه – كه وضعيت چندان مطلوبي هم نيست 
و حتي مي توان از بحراني بودنش سللخن گفت – مهيا 
كنللد و اختافات را حل كرده و دوسللتي ها و برادري ها 
را تقويت كنللد. در اين چارچللوب، كويتي ها بي ترديد 
مي توانند نقش مهمي را ايفا كنند زيرا ايران، اين كشور 
را دوست خود مي داند و كويتي ها را قابل اعتماد ارزيابي 
مي كند و كويت هم در شوراي همكاري خليج فارس از 
توانمندي هاي خوبي برخوردار است. با اين حال، انجام 
اين گفت وگوها ضروري است؛ هرچند كه سياست هاي 
كان جمهوري اسامي ايران مبتني بر شرايط و اتفاقات 
زودگذر نيست. تهران از ابتداي انقاب اسامي، اولويت 
اصلي خود را در عرصه سياسللت خارجي، همسللايه و 
كشللورهاي اسللامي قرار داده اسللت و سياست كان 
خود را بر اين مبنا قرار داده است كه آرامش و امنيت در 
هر دو كرانه خليج فارس وجود داشللته باشد زيرا معتقد 
هسللتيم ايران زماني مي تواند امن باشد كه منطقه امن 
باشد برخاف برخي كشورهاي منطقه كه امنيت خود 
را مستقل از امنيت منطقه تلقي و فكر مي كنند ناامني 
ديگران، براي اين كشورها امنيت آفرين است. در همين 
راستا، در سفر رييس جمهور، مسووالن ايراني مي توانند 
نظرات خود را به مقامات كويتي منتقل كنند و آمادگي 
تهران را براي همكاري در جهت ايجاد امنيت و برقراري 
آرامش و ثبات در منطقه اعام كنند. تهران معتقد است 
كه دستيابي به امنيت در منطقه خليج فارس راهي جز 
همكاري دسته جمعي همه كشورها با يكديگر ندارد  و 
عدم همكاري مي تواند زمينه سللاز حضللور بيگانگان از 
جمله امريكا، انگليس و رژيم صهيونيسللتي شود و اين 
مسللاله، موضوعي نيسللت كه مورد عاقه ما باشد زيرا 
حضور بيگانگان نه تنها امنيت آفرين نيست بلكه ثبات زدا 
و تنش آفرين است. در نهايت، سفر رييس جمهور ايران 
به كويت مي تواند در مقطع حسللاس و خطير كنوني از 
اثرگذاري بااليي برخوردار باشد و نقش اساسي و مهمي 
در رفع سللوءتفاهم ها، كاهش تنش ها و ايجاد امنيت و 
افزايش آرامش و ثبات در منطقه داشته باشد و كليدي 
براي قفل عدم گفت وگو ميان ايران و كشللورهاي عربي 
حاشيه خليج فارس باشد و باب مذاكره و ديپلماسي ميان 
طرفين را مهيا سازد و گشايش هايي هم در روابط دوجانبه 

و هم در مناسبات منطقه اي ايجاد كند. 

تيترهاي امروز نگاه روز رهبر معظم انقالب در ديدار مردم آذربايجان شرقی:

  قهری وجود ندارد    آشتي ملي بي معني است
 هيچ گسلی در كشور وجود ندارد و مردم، يکپارچه 

و متحد هستند    اينکه اگر برجام نبود، جنگ 
حتمی بود، دروغ محض است

گراني ، بيكاري و ركود مهم  است 

مردم 
گاليه مندند

پايگاه اطالع رسانی رياست جمهوری
10

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقاب اسامي 
صبح چهارشللنبه در ديدار پر شور هزاران نفر از مردم 
آذربايجان، حضور منسللجم، مقتدرانلله و پرطراوت 
ملت در راهپيمايي ۲۲ بهمن را »مايه آبروي انقاب 
و نظام و ايران« خواندند و با اشاره به اينكه مسووالن 
نبايد اين حضور را به معناي گله نداشتن مردم تصور 
كننللد، افزودند: امريللكا مي خواهد با تكللرار ترفند 
تهديد و جنگ نظامي، توجه مسللووالن كشللور را از 
صحنه جنگ واقعي يعنللي جنگ اقتصادي منحرف 
كند، مسووالن هوشيار باشللند و همه همت خود را 
صرف حل مشكاتي همچون بيكاري، ركود، گراني و 
تبعيض كنند. رهبر انقاب اسامي، حضور پرشكوه 
ملت در راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال را »مايه آبروي 
انقاب و نظام و ايران« خواندند و با تشللكر صميمانه 

قلبي از مردم خاطرنشان كردند: امسال نه فقط منابع 
داخلي از افزايش حضور مردم در بسللياري از شهرها 
سللخن گفتند بلكه دشللمنان انقاب هللم بر خاف 
سال هاي قبل، با استفاده از تعابير »ميليوني« به اين 
حضور عزت بخش اذعان كردند و زبان بنده حقيقتا از 

اداي تشكر از ملت قاصر است. 
ايشان با اشاره به تاش بي وقفه سيا، موساد، دستگاه 
اطاعاتللي و جاسوسللي انگليللس و هزينه شللدن 
دالرهاي نفتي قارون ها براي فضاسازي بر ضد انقاب 
و جمهوري اسامي گفتند: در تمام طول سال، صدها 
شللبكه ماهواره اي، فضاي مجازي و ورشكسللتگان 
فراري از ايللران، به تحقير و تضعيف و متهم سللازي 

نظام مشغولند اما حضور عظيم ملت 
همچون باران رحمت الهي، در روز ۲۲ 

بهمن اين فضاي غبارآلود را پاكيزه مي كند و همچون 
رودخانه اي زالل و مبارك، آلودگي ها را مي زدايد... 

گروه سياسي

تشكيل كارگروه ويژه 
بحران خوزستان

رييس مجلس با اشاره به مشکالت 
خوزستان خواستار شد
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آغازي براي گفت وگوهاي منطقه اي
روحاني در سفر به عمان و كويت  از عزم ايران براي حل اختالف ها سخن گفت
همراه با گفتارهايي از : محمدعلي مهتدي، نعمت اهلل ايزدي

امريکا و روسيه 
سد راه قهرماني ايران

گزارش »اعتماد« از آغاز جام 
جهاني كشتي آزاد در كرمانشاه

 نقد دانشگاه
 دفاع از آن است

فرهنگ دانشگاهي و نهادينه شدن 
گفتمان علم  با گفتارهايي از عباس 

كاظمي، مقصود فراستخواه و ... 

انتقاداتي به برخي 
جزييات وارد است

توضيحات محمود صادقي 
درباره طرح تامين امنيت 

برگزاري جلسات 

كليه بيمار به اشتباه 
از بدنش خارج شد 

خطاي پزشکي مهلك 
در بيمارستاني در اصفهان 
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نقش كانون حاكميتي است

مديرعامل كانون پرورش فکري 
كودك  و نوجوان در گفت وگو با »اعتماد«:

 درصفحات كوچه  و كافه پنجشنبه 
» اعتماد« قصه آدم ها را بخوانيد

همراه با آثاري از: علي خدايي،لي لي فرهادپور 
 احسان حسيني نسب،علي شمس 

معصومه تركاني ،آرش عباسي

خشونت در مدارس امري دو طرفه است
وجللود تنبيلله و خشللونت در مللدارس موضللوع 
گسترده اي است كه بحث هاي گسترده اي مي توان 
در خصوص آن مطرح كرد. اما يكي از موارد اساسللي اين است كه 
بدانيم وجود اين معضل كاما دو طرفه اسللت. بايد در نظر داشته 
باشلليم كه بسللياري از دانش آمللوزان از خانواده هايي نابسللامان 
مي آيند، خانواده هايللي كه ميان والدين آنها اختاف وجود دارد يا 
والدين به هر نحوي درگير مشللكات روحي هستند و درگيري ها 
در محيط خانه سللبب مي شود كه بچه تصور كند در هر محيطي و 
با هر مشللكلي بايد با پرخاش رفتار كند. در برخي خانواده ها وجود 
مشللكات اقتصادي سبب مي شود كه بيكاري و ناتواني پدر و مادر 
در اداره امللور منزل منجر به رواج تنش شللود و ايللن تنش همراه 
كودكان به محيط آموزشي وارد شود. همه اينها سبب رنج مي شود 
و ايللن رنج دانش آموزان را براي خشللونت مهيا مي كند، در نتيجه 
رفتارهاي ناصواب، برخورد نادرسللت با معلم و ديگر همكاسي ها 

رواج پيدا مي كند. 
در طرف ديگر اين موضوع معلمان قرار دارند. يكي از موضوعاتي كه 
سبب مي شللود آنها هم آماده تن دادن به خشونت شوند اين است 
كه وضعيت حقوقي و اقتصادي بسللياري از آنها مطلوب نيست. از 
چندين معلم شللنيده ام كه تا نيمه شللب به عنللوان راننده آژانس 
مشغول به كار هستند، چنين معلمي كه تا نيمه شب مشغول است و 
صبح زود هم بايد در كاس درس حاضر شود بعيد نيست كه تحمل 
پاييني داشته باشد و در ازاي شلليطنت يا كم كاري دانش آموزان، 
با آنها درشللتي كند يا دست به كاري ناصواب و خشونت آميز بزند. 
خشللونت هم مانند عطوفللت از عوامل محيطي نشللات مي گيرد، 
بدون دانسللتن اين عوامل و از ميان بردن ريشه هاي آن نمي توان 

مساله را حل كرد. 
اما فارغ از عوامل خانوادگي و محيطي، تمامي معلمان اين تجربه را 
داشته اند كه برخي دانش آموزان بدون زمينه خاص خانوادگي هم 
با سايرين متفاوت هسللتند. دانش آموزاني كه رفتار شيطنت آميز 

دارند بايد به لحاظ روان شللناختي مورد بررسللي قرار بگيرند، اين 
شلليطنت ها به خصوص در سنين نوجواني و دوره دبيرستان گاهي 
تمايل به خشللونت پيللدا مي كند و يك معلم، حتي اگر مشللكات 
اقتصادي و معيشللتي هم نداشته باشد در بسياري موارد در كنترل 
اين دسته از دانش آموزان دچار مشكل مي شود. حاال در نظر بگيريد 
كه خود معلم هم ممكن است چنين شرايطي داشته باشد. نمي شود 
كتمان كرد كه برخي فرهنگيان هم دچار مشكات روحي و اخاقي 
هسللتند. برخي از آنها به هيچ عنوان شرايط قرار گرفتن در جايگاه 
تدريس را ندارند و از بد روزگار يا بر اساس تصادف در اين مكان قرار 
گرفته اند. اينجا است كه نقش وجود مشاوران متخصص در مدارس 
خود را بهتر نشللان مي دهد. در زمان وزير پيشين آموزش و پرورش 
بارها به ايشللان گفته بودم كه آموزش و پرورش نيازمند محققان و 
اساتيد علوم تربيتي اسللت كه بتوانند شرايط شكل گيري و ترويج 
خشونت را بررسي كنند. در كنار اين موضوع مشاوران را نبايد تنها 
به دانش آموزان محدود كرد، معلمان هم به همان اندازه نياز دارند 
تا از خدمات مشاوره اي بهره ببرند اما كمبود بودجه سبب مي شود 

تا اين موضوع هميشه مورد غفلت واقع شود. 
در گذشته، تنبيه در مدارس وجود داشت، تنبيه بدني و تنبيه روحي 
اما نوع اين تنبيه ها مشخص بود، رويه اي كه اشتباه بود اما تا اندازه اي 
هم ترس از آن سللبب كنترل رفتار دانش آموزان مي شللد. در حال 
حاضر بر اساس قوانين نبايد تنبيه بدني وجود داشته باشد، قوانين 
بايد آنقدر قوي باشند كه هم جايگاه رفتاري دانش آموز را مشخص 
كنند و هم معلم را، قوانين بايد مشللخص كنند كه حوزه امكانات و 
اختيارات معلم در برخورد با رفتار خارج از استاندارد دانش آموز چه 
باشللد اما ضعف ما در اين حوزه سبب شده تا همچنان شاهد وجود 
خشللونت و تنبيه بدني در مدارس باشلليم. اين مشكلي است كه با 
مطالعه، بررسللي، تحقيق و رجوع به تجربه كشللورهاي ديگر قابل 
رفع است. اميدوارم وزير جديد آموزش و پرورش با كمك محققان 

و اساتيد علوم تربيتي و حقوقدانان در رفع اين مشكل بكوشند. 

نگاه اجتماعي
سيد كاظم اكرمي

وزير اسبق آموزش و پرورش

اربعين هاشمي
امروز مراسم چهلمين روز فقدان آيت اهلل بر سر مزارش برگزار مي شود

گروه سياسـي| امللروز چهلمين 
روزي اسللت كلله ايللران آيللت اهلل 
هاشمي رفسللنجاني را ندارد؛ چهل روزي كه براي 
خيلي ها هنوز بلله مرحله باور كللردن نبودن مرد 
صف اول انقاب كمكي نكرده اسللت. چهل روزي 
كه با هللر اتفاقي جاي خالي يار امللام و رهبري به 
چشللم آمد. همه را بلله ياد روزهايللي انداخت كه 
آن مرد بود و آن گونه كه بايد قدرش را ندانسللتند. 
حاال امللروز در چهلمين روز نبودن آيت اهلل يك بار 
ديگر مردم ايران در حرم حضرت امام گرد يكديگر 

مي آيند تا ياد و خاطره آن مرد را گرامي بدارند. بر 
اين اساس مراسم روز پنجشنبه ۲8 بهمن 1395 
از سللاعت 15 الللي 17 در كنار مرقللد آن مجاهد 
نسللتوه، در حرم مطهر امام راحل برگزار مي شود. 
براساس تصميمات جلسه ستاد هماهنگي جهت 
چگونگي برگزاري مراسللم اربعين ارتحال آيت اهلل 
هاشمي رفسللنجاني، يار ديرين امام خميني )ره(، 
حجت االسللام والمسلللمين جناب آقاي مجيد 
انصللاري، معللاون حقوقي رييس جمهللور در اين 

مراسم سخنراني خواهد كرد. 

رويداد روز

40 روز بدون مرد تندبادها
هلل  يللت ا آ ر  حضللو خللأ 
هاشمي رفسللنجاني در تمللام اين 
چهل روز بسلليار محسوس بوده و به خوبي خودش 
را نشان داده اسللت. اما شايد يكي از اركاني كه خأ 
حضور آيت اهلل در آن به شللدت به چشم آمده است 
به نظر من فضاي مجمع تشللخيص مصلحت نظام 
بوده اسللت. البته كه در مجمع تشخيص مصلحت 
شخصيت ها و چهره هاي بسيار ارزشمندي حضور 
دارند اما بايللد اعتراف كرد در تمام سللال هايي كه 
از تاسيس اين نهاد مي گذشللته است بيش از آنكه 
مجمع بخواهد به هاشللمي وزن بدهد اين هاشمي 
بوده كه به مجمع وزن مي داده اسللت. بي شللك در 
تمام چهل روزي كه گذشته است خأ نبودن مردي 
به نام هاشللمي در صحنه هاي اجرايللي خودش را 
نشان داده اسللت. موقعيت هاي بسياري در كشور 
ما هسللتند كه در آنها نياز به حضور بزرگان اسللت 
و اين بزرگان هسللتند كلله مي توانند حال بعضي 
از مشكات باشند. در همين بزنگاه ها بوده كه خأ 
وجود ايشان بيشتر احساس شده است. در تمام اين 
چهل روزي كه از رفتن آيت اهلل هاشللمي مي گذرد 
به عنوان يك شللهروند عادي در ميان مردم عادي 
كامللا اين موضوع را درك كللرده ام كه خأ حضور 
آيت اهلل هاشللمي را تمام ايرانيان احساس كرده اند. 
اين خللأ در دل هملله ايرانيان بوده اسللت. جداي 
از اين احسللاس خأ تصور مي كنللم كه همه مردم 

ايران در روزهايي كه گذشللت در دل هاي شللان دو 
احسللاس داشللته اند؛ يكي از اين احساسات، حس 
قدرداني بوده اسللت. ايرانيان احساس مي كنند كه 
واقعا مديون زحمت هايي هستند كه هاشمي عمري 
براي اين كشللور با وجود همه تخريب ها و انتقادها 
كشلليد. حس دوم كه در ميان برخي از مردم ديدم 
احساس محدودي از نگراني بوده است. جامعه حس 
مي كرد هاشللمي كسي است كه مي شود به او تكيه 
كرد تا تصميمات نابجا گرفته نشود. يكي از دوستان 
پزشكم مي گفت كه: »ما جراح ها يك اصل اساسي 
داريم و آن اين اسللت كه ياد بگيريللم كه چه زمان 
نبايد چاقو به دست بگيريم و به عضوي از بدن حمله 
كنيم و چه زمللان بايد اين كار را بكنيم.« در جامعه 
فعلي ما نيز در فضايي كه يك انسان كاما ناشناخته 
وارد كاخ سفيد شده است كه تنها با يك تصميمش 
دو ميليون ايراني مقيم امريكا و خانواده هاي شان را 
با مشكل مواجه كرد و شايد تصميماتي از اين بدتر 
هم بگيرد. فردي كه نمي داند چه زماني بايد كاري 
را كند و چه زمان نبايد كاري را بكند. همه كشورها 
نياز به چنين افرادي دارند كه لزوم تصميم گيري در 
مورد موضوعات از نظر زمان را متذكر شللوند. ما نيز 

چنين نيازي را همواره داشته ايم 
كه فرد بزرگ و دانايي باشد كه در 

اين مورد كمك كند.هاشمي فردي مورد اتكا بود كه 
در اين مسير به ايران كمك مي كرد. 

يادمان
احمد شيرزاد
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