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بازتاب شكايت
احمدينژاد
از جهانگيري

فصل جدید در روابط
تهران  -پاریس
با سفر فردای لوران فابیوس آغاز میشود

يك اس��تاد علوم سياس��ي دانش��گاه ته��ران ،علت
ش��کایت احمدینژاد از اسحاق جهانگیری را مخدوش
کردن موفقیتهای اخیر دولت دانست

الوي��ري :ابهامات دوران ش��هرداري احمدينژاد
بررسي نشد

راهاندازی
بخش کردی
<ایرنا>

سفیر ایران در پاریس :از دو سال قبل فرانسه تأکید میکرد که «ظرفیت هستهای صلحآمیز ایران بله ،بمب اتمی خیر ».این با موضع ایران منطبق بود
عضو کمیسیون امنیت ملی :اگر بنا بر مجازات فرانسه به خاطر مواضع تندش در روند مذاکرات باشد ،طبعاً کشورهایی مثل چین و روسیه هم
نباید از این قاعده مستثنی باشند که  6قطعنامه ظالمانه علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل امضا کردند
وزیر بهداشت :زنده شدن پرونده هموفیلیها سیاسی است

یادداشت اختصاصی فابیوس ،وزیر خارجه فرانسه در روزنامه ایران

همین صفحه و 21

مردي كه دايرئالمعارف روزگار خويش است
در دیدار ظریف
با دیپلماتهای ارشد حوزه خلیجفارس مطرح شد
عکس :امیر رجبی  /ایران

افزایش امید به حل مناقشات منطقهای
پس از توافق هستهای
صفحه 21

دیدار ابراهیم جعفری و محمدجواد ظریف وزیران امور خارجه عراق و ایران  -عکسAFP :

گزارش «ايران» از مراسم گراميداشت استاد كامران فاني

روحانی با اعالم خبر بخش كردي ایرنا :در راس��تاي
تحق��ق وعدههايم به مردم كردس��تان ،تدريس زبان و
ادبيات كردي نيز از ابتداي مهر ماه امسال در دانشگاه
كردستان آغاز ميشود
صفحه 14

اقدام مشترک براي يک جهان امنتر

لوران فابيوس

وزير امور خارجه و توسعه بينالمللي جمهوري فرانسه

پس از چند سال مذاکره دشوار اما سازنده بزودي
ب��ه دعوت همتاي��م محمد جواد ظري��ف به تهران
ميروم و از اين سفر خوشحال هستم.
فرانسويان هميشه مجذوب ايران و بويژه ميراث
ای��ن فرهن��گ کهن و س��هم اين کش��ور در تاريخ
علم و انديش��ه بودهاند .دانشجويان ايراني نيز براي
ما ش��گفتيآفريناند؛ آنها چهره ايران در دانش��گاههاي فرانس��هاند و خوش
ميدرخشند .امروز شرايط براي بهبود و ارتقای سطح تبادالت دو کشور مهيا
شده است.
توافق هستهاي مهم  14ژوئيه يک چرخش است .براي آنکه اين چرخش
موفق باش��د ضروري اس��ت هر يک از طرفها تعهداتي را که پذیرفته طبق
تقويم مورد توافق اجرا کند .فقط به اين ش��رط است که تالشهايي که همه
طرفين به کار بستهاند اعتماد را ممکن خواهند کرد.
مدتهاس��ت که اربابان صنايع در دو کشور با هم کار ميکنند .فناوريها
و فرآوردهه��اي فرانس��وي اعتب��ار دارن��د و ميداني��م که به خواس��تهاي
مصرفکنندگان و کارآفرينان ايراني پاس��خ ميگويند .از اين پس دورنماهاي
جديدي براي هر دو کش��ور باز ش��ده است و ميتوانيم در همکاري اقتصادي
باز هم جلوتر برويم.
توگوي دوجانبه باز است .فرانسه
بنابراين راه براي از سرگيري و ادامه گف 
که قدرت امنيت و صلح است هميشه و حتي در آن هنگام نيز که رويکردها
متفاوت بوده ،با ايران روابطي مبتني بر احترام و صراحت داشته است .با چنين
ذهنيتي است که من به ايران ميروم و با همين ذهنيت همه موضوعها را با
مقامات ايراني مطرح خواهم کرد .ما بويژه از مسائل مربوط به صلح و امنيت
در خاورميانه که منطقهاي درگير تنشهاي بسيار است صحبت خواهيم کرد.
ايران به عنوان کشوری با نفوذ ميتواند نقش مثبتي در مواجهه با اين بحرانها
و فجايع ايفا کند .توافقي که به آن رس��يدهايم مسئوليتهاي خاصي را براي
ايران و براي ما ايجاد کرده است.
ما ميخواهيم براي يک جهان امنتر اقدام کنيم و بايسته است ايران همه
سهم خود را در اين جهان داشته باشد .اين پيامي است که به تهران ميبرم.

خبر
 150هزار واحد مسكن مهر آماده بهرهبرداري

قائممقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر گفت 150 :هزار واحد
مسكن مهر در سراسر كشور در هفته دولت امسال بهرهبرداري ميشود.
احمد اصغريمهرآبادي در گفتوگو با فارس اظهار داش��ت :پيگيريها در
خص��وص افزايش مبلغ وام از  25به  30ميليون تومان در حال انجام اس��ت
و بهط��ور تقريبي  40هزار واحد براي دريافت وام معرفي ش��دهاند و  19هزار
واحدي كه با پيش��رفت فيزيكي باالي  75درصد بودند را بعد از عقد قرارداد
اعمال كردند .وي ادامه داد :در حال حاضر به طرحهايي كه باالي  25درصد
پيش��رفت فيزيكي دارند ،افزايش تسهيالت اختصاص ميگيرد؛ اما پرديس از
يك اولويت خاص برخوردار اس��ت و با توجه به دستور اكيد مقام عالي وزارت
راه و شهرسازي بايد در پرديس طرحهاي بيشتري را تسهيالت دهيم تا كار با
سرعت در اين شهر پيش برود.

دستگيري يک انگليسي به اتهام اهانت به دولت امارات

يک شهروند انگليسي در فرودگاه ابوظبي به دليل اهانت به دولت و حمله
به پليس امارات دستگير شد .به گزارش ايسنا ،پليس امارات در گزارشي اعالم
کرد ،اين مس��افر که هندياالصل و داراي گذرنامه انگليس بوده ،پس از آنکه
متوجه تأخير در پرواز خود ميش��ود ،با مسئول شرکت هواپيمايي ،درگيري
لفظي پيدا ميکند و پس از آنکه پليس به صحنه حادثه ميآيد ،وي با اهانت
به دولت امارات ،با نيروهاي پليس نيز درگير ميش��ود .براساس اين گزارش،
اين انگليس��ي به عنوان متهم دستگير و با تش��کيل پرونده براي محاکمه به
مراجع قضايي امارات معرفي شده است.

بازگشت صنف پزشکي به حرفه خدماتي
نعمتاهلل فاضلي

انسانشناس

پزش��كي مدرن در ايران معاص��ر از زمان عباس
ميرزا آغاز ش��د .تا پي��ش از آن  ،حكيمان كه بنابه
ادعا جامع علوم بودند اغلب كار طبابت را نيز انجام
ميدادند ورود تدريجي ايران به جهان مدرن همراه
با آش��نايي ايرانيان با پزش��كي مدرن بود .در ابتدا
مردم بويژه گروههاي سنتي در برابر پزشكي مدرن
مقاومت ميكردند .به اعتقاد اين گروه پزش��كي مدرن نوعي مقاومت در برابر
اراده الهي و حتي مداخله در آن بود ،زيرا پزشكان مدرن سعي داشتند از مرگ
انس��ان پيشگيري کنند و آن را به تعويق بيندازند و از آنجا كه مرگ و حيات
انسان دست خداوند است كسي نبايد مانع از تحقق اراده الهي شود .از اين رو
عباس ميرزا دس��تور داد كتابي بنويسند كه نشان دهد پزشكي مدرن همان
كاري را انجام ميدهد كه طب سنتي و حكما انجام ميدادند .از آن پس بود
كه بتدريج ما با مفاهيم و مباني و روشهاي پزشكي مدرن آشنا شديم.
بتدريج با تحوالت اجتماعي و فرهنگي ،گفتمان پزش��كي مدرن در ايران
معاصر از مشروعيت و قدرت چشمگيري برخوردار شد .بدن و سالمتي اهميت
ويژهاي در بين مردم يافت و گفتمان پزشكي مدرن اهميت پيدا كرد تا آنجا
که نه تنها پادش��اه و درباريان داراي پزشک مخصوص شدند بلکه همه مردم
خود را نيازمند پزش��ک دانس��تند .ما امروز در لحظه خاصي از تاريخ گفتمان
پزش��کي در ايران هس��تيم دوره مقاومت در برابر پزشکي مدرن چندين دهه
بهطول انجاميد ،اما سرانجام توانست خود را بهعنوان گفتماني همگاني بر ذهن
و ضمير و زبان جامعه مسلط کند .تسلط گفتمان پزشکي بر جامعه با توسعه
روز افزون و تحوالت سياسي و اجتماعي روز بهروز بيشتر شد .از دوره پهلوي
پزشکان به يکي از مهم ترين و پرقدرتترين گروههاي اجتماعي تبديل شدند
و نهاد پزشکي بهعنوان يکي از عموميترين و ضروريترين نهادهاي اجتماعي
جايگاه خود را در نظام مديريت و حيات اجتماعي ايرانيان تثبيت کرد.
چند عامل موجب قدرت گرفتن روز افزون گفتمان پزشکي شد:
 -1عامل نخس��ت ،نياز همگاني به پزش��کي مدرن و باور به قدرت علمي
پزش��کي در نجات انس��ان و اعطاي حيات و سالمتي به انس��ان بود .در واقع
پزش��ک در پرتو ايدئولوژي علم توانست به منابع عظيم اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي و فرهنگي دسترسي پيدا کند.
 - 2عرضه پزشک و خدمات درماني و پزشکي بسيار کمتر از تقاضاي اجتماعي
روز افزون بود .در نتيجه پزشک به کااليي کمياب در جامعه تبديل شد.
پزش��کي طالي کميابي بود که همگان آن را جستوجو ميکردند .دولت
ناگزير دانش��گاهها و مؤسس��ات آموزشپزشکي را گس��ترش داد اما به دليل
روند افزايش تقاضاي اجتماعي هرگز از ارزش اين کاال کاس��ته نش��د تا آنجا
که دولتها مجبور بودند براي مدت طوالني از هندوس��تان و س��اير کشورها
پزشك وارد كنند.
 -3با گس��ترش قدرت و نفوذ ايدئولوژي علم ،پزشكي بتدريج توانست نه
تنه��ا به عنوان نوع��ي خدمت بلكه به عنوان نماد عل��م و عقالنيت مدرن در
ذهنيت اجتماعي ،خود را تثبيت کند ،چنانکه گويي پزشكي نه نوعي خدمت
اجتماعي بلكه نوعي علم است.
از اين لحظه به بعد پزش��كان خود را ديگر نه به عنوان خدمتگزاران مردم
بلك��ه به عنوان نخبگان و برگزيدگان علم مانند فيزيكدانان ،فيلس��وفان و يا
مانن��د نوابغ هنري به جامعه معرفي كردند -4 .ارزش كميابي به عالوه ارزش
منزلتي علمي موجب شد پزشكان بتوانند به قدرت اقتصادي عظيمي دست
يابند .آنها سرمايههاي علمي و سياسي و اجتماعيشان را به سادگي تبديل
به س��رمايه اقتصادي كردند به طوري كه پزش��كان توانستند در كنار تجار و
بازرگان��ان و بازاريان قرار گيرند و بخش مهمي از نخبگان اقتصادي جامعه را
تشكيل دهند.
 -5پزشكان در نتيجه انباشت انواع سرمايههاي اجتماعي و اقتصادي خود
به انباشت س��رمايه سياسي پرداختند و توانستند جايگاه بلندي در مديريت
جامعه به دس��ت آورند به طوري كه توانستند از دوره پهلوي اول ،پستهاي
عالي و ارشد مديريتي را در ايران تصاحب كنند.
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شبيخون به مخفيگاه
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اول دفتر

راه شكايت
از خودروسازان
هموار شد

دبي��ر انجمن صنفي ش��ركتهاي خدم��ات پس از
فروش خودرو از تش��كيل «هيأت حل اختالف» براي
رس��يدگي ب��ه ش��كايت مصرفكنن��دگان از عملكرد
خودروسازان و واردكنندگان خودرو خبر داد

حسامالدين آشنا :كامران فاني را ميتوان از نسلي دانست كه براي بزرگداشت ،نيازي به دكتر بودن ندارند!
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قدردانی مراجع
از تیم مذاکره هستهای

دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در استان قم در گزارشي واکنشهاي
مثبت مراجع تقليد در شرايط پس از جمعبندي برجام (برنامه جامع اقدام
مش��ترک) را منتش��ر کرد .در اين گزارش که در پايگاه اطالعرساني دفتر
نمايندگ��ي وزارت امور خارجه در قم قرار گرفته ،با اش��اره به ديدار محمد
نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهوري با مراجع عظام تقليد در قم و مشهد
و ارائ��ه گزارش عملکرد تيم مذاکره کننده ايران با کش��ورهاي گروه 5+1و
دس��تاوردهاي آن در جمع بندي هستهاي ،مواضع و ديدگاه مراجع تقليد
از جمله حضرات آيات وحيد خراس��اني ،مکارم شيرازي ،صافي گلپايگاني،
شبيري زنجاني و موسوي اردبيلي منتشر شده است.
ëëآيتاهلل ناصر مکارم شيرازي :در قنوت نماز براي توفيق مذاکره
کنندگان دعا ميکردم
«اي��ن ي��ک پيروزي بزرگ ب��ود که در جري��ان آن ش��اهد بياثر بودن
مخالفتهاي رژيم صهيونيستي و نا اميدي و سرخوردگي آنها بوديم .دنيا از
اين توافق استقبال کرده و اين مسأله ضمن اينکه بهاي مخالفت با آن يا عهد
شکني را براي بدخواهان ملت سنگين کرده ،به اجراي موفق اين توافق نيز
کمک ميکند .اين موضوع بسيار پيچيده و سخت بود و پيوسته در قنوت
نماز براي توفيق مذاکره کنندگان و به نتيجه مناسب رسيدن مذاکرات ،دعا
ميکردم همان طور که با تدبير موضوع هستهاي را به سرانجام فعلي رسانده
است ،درباره جزئيات دستاوردها و موارد توافق به مردم اطالعرساني شفاف
کند .از سوي ديگر مديريت توقعات مضاعفي که احياناً در نتيجه اين توافق
براي حل و فصل س��ريع مشکالت بر جاي مانده ايجاد ميشود ،الزم است.
تدبير هوشمندانه رهبر معظم انقالب و حمايت سريع و بهنگام ايشان مسير
را براي سربلندي نظام و مردم هموار کرد».
ëëآيتاهلل حس�ين وحيد خراس�اني :تلاش تيم مذاک�ره کننده
هستهاي متعهدانه و هنرمندانه بود
«نيت دولت خدمت به مردم است و در فرصت جديدي که بعد از توافق
هس��تهاي ايجاد ش��ده ،مس��ير خدمت بايد با درايت ادامه يابد .تالش تيم
مذاکره کننده هستهاي متعهدانه و هنرمندانه بود .هيچگاه دعا براي موفقيت
رئيس جمهوري و دولت را فراموش نميکنم».
ëëآي�تاهلل لط�ف اهلل صاف�ي گلپايگان�ي :ملت ق�دردان زحمات
مذاکرهکنندگان هستند
«اينجانب اين توافق را به ملت رش��يد و ش��ريف ايران تبريک ميگويم
و از زحم��ات تيم مذاکره کننده و هيأت دولت قدردانی و تش��کر ميکنم.
امي��دوارم که اين موفقيتها در خدمت به نظام اس�لامي و ملت عزيزمان
بي��ش از پيش ادامه يابد .الحم��دهلل از عنايات حضرت ولي عصر عجل اهلل
تعال��ي فرجه الش��ريف و دعاهاي متضرعانه مردم در م��اه مبارک رمضان،
نتايج خوبي براي کشور حاصل شد که اميدوارم آثار و فوايد آن روز به روز
آش��کارتر شده و توفيقات خدمتگزاران به مردم بيشتر شود .من از نتايجي
که حاصل شد خوشحال هستم و مطمئنم ملت شريف ما هم خوشحالند
و قدردان زحمات مذاکره کنندگان محترم هس��تند .انشاءاهلل با توکل به
خداوند و تدبير عاقالنه ،مشکالت اقتصادي و ديگر مشکالت و مسائل حل
ميشود».
ëëآيتاهلل سيد موسي شبيري زنجاني :اميدواريم با اين مذاکرات
اين خطر و تهديدها برطرف شود
«تالشهاي��ي ک��ه دولت و تيم مذاکره هس��تهاي ب��راي برطرف کردن
مشکالت پيش روي کشور با نيت خالص متحمل شدند ،قطعاً نزد خداوند
داراي اجر اس��ت .مشکالتي که در گذشته براي ايران ايجاد شد زمينه ساز
خطرات��ي ب��ود که نه تنها اي��ران بلکه مناطق ديگر را ه��م تهديد ميکرد.
اميدواريم با اين مذاکرات اين خطرها و تهديدها برطرف شود .زحمات دولت
و تيم مذاکره کننده براي س��ربلندي کشوري انجام ميشود که همه آن را
کشور اميرالمؤمنين و اهل بيت(ع) ميدانند .زحمتي که براي خداوند و اهل
بيت(ع) باش��د هرگز هدر نميرود .انسان پاداش هر عمل را که براي خدا و
خداييها انجام دهد ،هم در اين عالم و هم در عوالم ديگر به دست ميآورد.
ايران مورد عنايت اولياء الهي اس��ت .اولياء خدا پش��تيبان کساني هستند
که براي س��ربلندي اين کشور تالش ميکنند .ما دعا کردن براي موفقيت
کساني را که در راه خير قدم بر ميدارند وظيفه خود ميدانيم».
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یادداشت
توافق؛ سرآغاز شکوفايی مناسبات منطقهای
ابراهیم رحیمپور

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه

پیرو تفاهم هس��تهای ایران با کشورهای  5+1اکنون در
محافل سیاسی و مطبوعاتی این سؤال زیاد به چشم میخورد
که چه تغییراتی در سیاست خارجی جمهوري اسالمي ايران
رخ خواه��د داد و ایران چه رویکردی نس��بت به کش��ورها
در پیش خواهد گرفت؟ متأس��فانه ح��وزه امنیتی پیرامون
کشورمان دچار آشوب و آشفتگی است .دخالتهای اشتباه
فرامنطقهای و خطاهای محاسباتی بعضی رهبران منطقهای ،فضايی را فراهم آورده است
که تروریسم در آن رشد یافته و صلح و امنیت منطقه را به خطر انداخته است ،هرچند
که ایران به مثابه یک جزیره ثبات در این میان از امنیت مثالزدنی برخوردار است ولی
از آنجايی که در دنیای بهم پیوسته امروز تحوالت آنچنان بهم آمیخته شدهاند که هیچ
کش��وری ب��ه تنهايي منابع و قدرت الزم و کافی برای تأمی��ن و تثبیت صلح و ثبات و
توسعه رفاه مردم را در اختیار ندارد ،لذا همکاری و همبستگی منطقهای برای مدیریت
تحوالت و هدایت آنها در جهت توسعه منطقهای ،امري اجتنابناپذیر است .گذشته از
نظر سیاس��ی -تحلیلی به تحوالت منطقهای ،جمهوري اسالمي ايران همواره با پیروی
از آموزه اسالمی دخت گرامی پیامبر رحمت اسالم(ص) برابر حدیث الجار ثم الدار (اول
همسایه و سپس خانه) بر اهمیت جایگاه همسایگان و کشورهای همدین و فرهنگ خود
واقف بوده و همیشه اهتمام به برقراری مناسبات عالی با آنان داشته است .اما متأسفانه به
دلیل تبلیغات غرضورزانه و هراسآلود رسانههای صهیونیستی علیه کشورمان و تولید
بحرانهای ساختگی ،این فرصت به قدر کافی پدید نیامده بود که همه ظرفیتهای ایران
و منطقه در جهت دلخواه تقویت دوس��تی و توس��عه رفاه منطقهای به کار گرفته شود،
اما اکنون که با حل و فصل موضوع هستهای کشورمان این غبارها زدوده شده و پوچی
تبلیغات ایرانهراسی به روشنی آشکار شده است ،فضای مناسبی برای تقویت همکاری و
تحکیم صلح و ثبات منطقهای بین ایران و کشورهای حوزه پیرامونی پدید آمده است.
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