دوشنبه  13اردیبهشت 1400
سال بیست و هفتم
شماره 7619

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

موافقت با خروج نام اکثریت افراد ونهادها از فهرست تحریم ها

دور بعدی مذاکرات ایران و عربستان در سطح سفیران

ایرنا

گروه سیاســی /دیپلماتهــای ایرانی و
کشــورهای  1+4در حالی شــامگاه شنبه
و بعــد از نشســت کمیســیون مشــترک
برجــام ،ویــن را بــه مقصــد کشــورهای
خــود ترک کردند که بهنظر میرســد از
مسیر کند اما درست مذاکرات رضایت
دارند .آنها قرار است روز جمعه یک بار
توگوهــای احیای برجام را در
دیگر گف 
وین از سر بگیرند تا قبل از پایان تفاهم
 3ماهــه ایــران بــا آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمــی و عملیاتی شــدن کاهش
برخی تعهدات دیگر برجامی از ســوی
ایــران ،به توافق برســند .تا حال حاضر
توگوی طرفها ســه
و در چنــد دور گف 
کارگــروه برای بررســی چگونگی حذف
تحریمهــا ،چگونگی بازگشــت ایران به
انجــام تعهــدات برجامــی و چگونگــی
ترتیبــات و اقدامــات عملــی ایــران و
امریــکا تشــکیل شــده و کارگروههــا نیز
در جلســه روز شــنبه گزارشهــای خود
را مطــرح کردنــد .رئیس هیــأت ایرانی
معتقــد اســت کــه مذاکرات بــا طرفین
درباره برجام روند رو به جلو دارد .سید
عبــاس عراقچی بعد از نشســت شــنبه
توگــو با خبرگزاری صداو ســیما
در گف 
گفت :با توجه بــه ورود به نگارش متن
در برخــی حوزهها ،طبیعتــاً کمی روند
کند شــده است ،با وجود این روند رو به
جلوست .او در پاسخ به سؤالی مبنی بر
اینکــه امریکاییها گفتهاند بخشهایی

ازتحریمهــا را لغــو خواهنــد کــرد و آیــا
ایران ایــن موضع را قبــول دارد ،اظهار
کــرد :اگــر دو طــرف مواضــع یکدیگر را
قبول داشتند که نیازی به مذاکره نبود.
مذاکــره در خصــوص همیــن اختــاف
نظرهایی اســت که وجــود دارد.معاون
وزیــر خارجــه بــا بیــان اینکــه ایــن قدر
مذاکــره میکنیم که این مواضع به هم
نزدیک شــود و خواســتههای ما مبتنی
بــر مواضع قطعــی نظام تأمین شــود،
تصریــح کرد:اگــر تأمیــن شــود ،توافــق
خواهد بــود و اگر تأمین نشــود طبیعی
است که توافقی هم در کار نیست.
عراقچــی ادامه داد :تحریمهایی که

موضوعی و بخشی هستند مثل تحریم
بخــش انــرژی ایــران ،تحریــم صنعت
خودرو ،مالی ،بانکــی ،بیمهای و بنادر،
براســاس توافقهایی که تا االن صورت
گرفته است این تحریمها باید برداشته
شــود و توافق در مــورد آنها وجود دارد.
در کنــار ایــن برخــی از اشــخاص ،افراد
و نهادهــا نیــز بهصــورت خــاص مــورد
تحریــم واقــع شــدهاند که لیســت بلند
باالیــی اســت .مذاکــرات در مــورد این
لیست هنوز ادامه دارد .اکثر آنها تا االن
موافقت شــده که از فهرست تحریمها
خارج شــوند ولــی دیگرانی هســتند که
هنوز به دالیل مختلف در این فهرست

حضــور دارنــد و مذاکــره بــرای ایــن
قسمت از کار هنوز ادامه دارد.
وی افــزود :میتوانم بگویــم که االن
مباحث به یک پختگی رسیده است .در
مباحــث مورد اختالف و در بخشهایی
کــه مشــترک هســتیم و توافــق در مورد
آنهــا وجود دارد .یک مقــداری بحثها
پختگــی پیــدا کرده اســت و یــک مقدار
روشنتر شده است.
در واقــع االن فاصلههــا دقیقتــر
شــده و اختالفها روشــنتر شده است.
رئیس هیــأت ایرانی گفــت :در مباحث
مســائل هســتهای و تحریمها نکات ریز
فنــی داریــم .جزئیاتــی داریــم کــه باید

کرونا و ظهور دولت بهداشت و معاینه

تکذیب ادعایی
درباره متهمان
هواپیمایاوکراینی

یـــــــــــــــک مقام آگاه در ســازمان
قضایــی نیروهای مســلح «ادعاهای
مطــرح شــده دربــاره صــدور قــرار
منــع تعقیــب بــرای متهمــان اصلی
پرونــده هواپیمــای اوکراینــی» را
تکذیب کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،این مقــام آگاه
تصریــح کرد :همانگونه که قبالً اشــاره
شد برای  ۱۰نفر از متهمان این پرونده
به دلیــل قصور و ســهل انــگاری ،قرار
جلب بــه دادرســی صــادر و پرونده با
صدور کیفرخواســت به دادگاه ارســال
شــده اســت .وی خاطــر نشــان کــرد:
بالفاصلــه پــس از ارســال پرونــده بــه
دادگاه ،کار مطالعــه پرونــده توســط
قاضــی رســیدگی کننــده آغــاز و برای
فراهــم ســاختن مقدمــات تشــکیل
دادگاه بــا حضــور اولیــای دم و وکالی
آنــان جلســات متعددی برگزار شــده
است.

پرداخت  ۱۰۸هزار میلیارد تومان یارانه نقدی
برای کاهش آثار کرونا در سال 99

در جلســه دیــروز هیــأت دولــت کــه بــه ریاســت
حجتاالســام والمســلمین حســن روحانــی برگزار شــد،
ســازمان برنامه و بودجه کشــور گزارشــی از عملکرد بودجه
ســال  ۱۳۹۹و عملکــرد اقتصــاد در ایــن زمینــه را به هیأت
وزیران ارایه داد .به گزارش ایرنا ،براســاس گزارش سازمان
برنامه و بودجه کشور ،در سال گذشته  ۹۲هزار میلیارد تومان
اعتبــارات عمرانــی تخصیــص یافتــه و همچنیــن با هدف
کاهــش آثــار کرونا بر معیشــت اقشــار ضعیف ،مبلــغ ۱۰۸
هــزار میلیارد تومان یارانه نقدی به اقشــار مختلف جامعه
پرداخــت شــده اســت.علی رغــم پیشبینیهــای منفی از
رشــد اقتصادی در ســال  ،۱۳۹۹محاســبات نشــان میدهد
که رشــد اقتصادی کشــور در ایــن مدت مثبت بوده اســت.
در ایــن گــزارش همچنین عملکــرد وزارتخانههــای نفت،
راه و شهرســازی ،نیرو ،جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و
تجارت نیز مورد بررســی قرار گرفت.در ادامه جلســه ،وزیر
آمــوزش و پرورش به مناســبت دوازدهم اردیبهشــت و روز
معلــم ،از اقدامات ایــن وزارتخانــه و فعالیتهای مدیران
مــدارس و معلمــان در دوران شــیوع کرونــا و ممنوعیــت
آمــوزش حضــوری ،گزارشــی به هیــأت وزیــران ارایــه کرد.
اعضای دولــت همچنین ضمن گرامیداشــت روز کارگر ،از

چگونگــی پزشکیشــدن گفتمــان سیاســی و
«تشریح [یا آناتومی] تاریخ» توج ه این محقق
ی مســری در آســتانه
را بــ ه اشــاعه بیماریهــا 
انقالب مشــروطیت جلب کرده اســت .به باور
توکلــی طرقی ،تجد د دولتــی در دوره قاجار در
اصل کوششی برای پیشگیری از بـــیماریهای
ن وب ا بوده اســت که در واگیری
ی همچو 
مـــسر 
و کشــتن ،تبعیضــی بیــن خــاصو عام و شــاه
ت که
و گــدا قائــل نمیشــده اســت .از آن جه 
در آن دوره «عفونــت هــوا» را علــت اصلــی
بیماریهایــی همچــون وبــا میپنداشــتهاند،
دولــت مجبــور شــده کــ ه بــه جاروبــی معابر و
گـــردآوری خـــاکروبه ،ســاختن مســتراحهای
عمومی و پرکــردن گودها و خندقهــا بپردازد
ل بارندگــی بــه گنــداب تبدیــل
کــه د ر فصــ 
میشــدهاند .بدینســان رفــع عفونــت هــوا
شــکلگیری «نظام جدید»ی را در پی داشــته
کــه بــه «تعمیم دولت» و توســعه و بهســازی
ی و پیشــبرد «منافــع عامــه» و
م عمومــ 
حریــ 
«حفظ الصـــحه عـــمومی» انجامیده اســت و
تبعــات ســاختاری – همچــون تکویــن دولت
مدرن – و مفهومی – همچون مفاهیم بحران
و اختناق – را با خودش همراه داشته است.
حــال وقتــی نگاهمــان را از تاریــخ ســپری شــده
بــر میداریــم و بــه اکنــون و آینــده میاندازیــم،
از شــباهت میــان پدیدارهــا نــه تنها در شــگفت
میشویم بلکه وسوسه بر اینکه باید منتظر ظهور
ساختارهایی باشــیم که بایستی دائماً نسبت به
«ســامت و بهداشــت» شــهروندان نظــارت و
معاینه داشته باشند و آنها را کنترل کنند.
کرونا تالی نحس بیماریهایی همچون طاعون
و وبا است و شاید طلیعهدار بیماریهای دیگری
کــه از پــی دخالتهــای فاجعهبــار بشــریت در
نظام طبیعت در انتظار آدمی باشد .همهگیری
کرونــا نشــان داد که نســبت دقیــق و معناداری
میــان ســامت و حکمرانــی نیــک (good
 )governanceوجود دارد و نه تنها سازوکارهای

زحمــات این قشــر زحمتکش نیــز قدردانــی کردند.هیأت
وزیــران در ادامه بــا هدف فراهم نمودن امکان اســتفاده از
اعتبــارات منــدرج در قانون بودجه ســال  ۱۳۹۸برای خرید
تضمینی آب اســتحصالی و پســاب تصفیه شــده از بخش
غیردولتــی ،با اصالح مصوبه های مربوط به نحوه واگذاری
اعتبــارات مذکور موافقت کرد.همچنین با تصویب دولت،
مبلــغ  ۷۰میلیارد ریال اعتبار هزینه ای به منظور جلوگیری
از نشــت و نفوذ آفت کش های شــیمیایی پرخطــر و امحاء
ســموم شــیمیایی خطرناک موجود در انبارهای  ۱۹اســتان
کشــور و جلوگیــری از ایجــاد آلودگــی آب و خــاک و منابــع
زیرزمینی و بروز خطرات احتمالی به وزارت جهادکشاورزی
(سازمان حفظ نباتات کشور) اختصاص یافت.
هیــأت وزیران همچنین با اختصاص مبلغ  ۷۰میلیارد
ریــال اعتبــار تملــک داراییهــای ســرمایهای بــه ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی اســتان اصفهــان ،بــرای اجــرای
پروژههای پیشــگیرانه و کنترل ســیالب به منظور مدیریت
خطرپذیــری و کاهش خســارات وارده به بخش کشــاورزی
بــر اثر وقوع مخاطرات طبیعی و نیز اجرای طرح مرمت و
بازسازی  ۶۰رشته قنات در شهرستان های برخوار ،شاهین
شهر و میمه در این استان موافقت کرد.

دخالــت و نظارت و معاینــه در نهایت میتواند
منجر به شــکلگیری رویهها و قواعدی شــود که
بیــش از پیــش بــه زندگــی شــهروندان انضباط
میدهــد بلکه خو ِد این اجبــار و تحمیل نیز فی
نفســه میتوانــد تبدیل بــه خواســتی عمومی و
مطالبــهای همگانی شــود ،کما اینکــه در همین
دوره کرونــا بســیاری از گروههــای اجتماعــی در
جوامــع مختلف از اینکه چــرا دولتها اقدام به
اِعمال تام و تمام قرنطینه سراســری نمیکنند
گالیهمنــد بودنــد .یعنــی در واقــع بــرای «حــق
ســامت» خواهان منــع و تحدید «حــق آزادی
تردد» بودند که میتواند در ساحت نظری یک
پارادوکس باشد.
بدیهــی اســت کــه نســبت میــان حکمرانــی
خــوب و بیمــاریای ماننــد کرونــا اگــر در یــک
بعــد ناظر بــر کنتــرل و قرنطینه باشــد (کاهش
دامنه شــیوع بیمــاری) ،در بعدی دیگر ناظر بر
مطالبــه درمــان نیز هســت و دولــت را در برابر
مطالبات مرتبط بــا نظام درمانی قرار میدهد
کــه اصلیتریــن آنها تولیــد و تأمین «واکســن»
اســت .پس میتــوان گفت که «واکســن» اکنون
در تقاطع بردارهــای متعددی همچون تکوین
دولــت ،حکمرانــی نیــک ،تعــارض حقهــا،
مطالبــات اجتماعــی ،کنتــرل و انضبــاط قــرار
گرفته اســت و منظومهای از داللتها را با خود
حمل میکند.
از همین رو هیچ بعید نیســت کــه در انتخابات
پیش رو ،واکســن یکی از جدیترین بازیگرهای
تاریخ
جغرافیای منازعهای باشــد که ریشــه در ِ
نســبت میــان بیمــاری و دولــت دارد .امــا ،چه
اینگونه باشد و چه نباشد ،یقیناً نسبتی غیرقابل
انکار میان بیمــاری و دولت وجود دارد که ما را
بــر آن میدارد نــه تنها تاریخچــه تکوین دولت
را بــه مثابــه یــک «ســاختار بهداشــتی» مــورد
مطالعه قرار دهیم بلکه انتظار داشــته باشــیم
در آینــده نیــز «ســامت» یکــی از اصلیتریــن
رانههای تکوین و تحول دولتها باشد.

دهقان :هیچ مذاکرهای
بدون تأیید رهبری انجام نشده است
سردارحســین دهقــان مشــاور
رهبر معظــم انقالب تأکیــد کرد که
هیچ مذاکرهای بــدون تأیید رهبری
انجام نشــده اســت .ســردار دهقان
توگــوی مفصــل
در بخشــی از گف 
خود با ایلنا دربــاره مذاکره یا رابطه
با غرب گفــت :آیا تاکنون مذاکرهای
بــدون تأییــد رهبــری انجــام شــده
است؟ آیا مذاکرهای بدون حمایت
رهبــری ادامــه پیــدا کــرده اســت؟
آیــا امــروز در بدتریــن شــرایطی که
ترســیم میشــود ،رهبری مخالفتی
بــا مذاکــره دارنــد؟ پاســخ همه این
سؤالها خیر است.
وی افــزود :امــا بهنظــر مــن
رهبــری بــرای مذاکــرات اصولــی
را قائــل هســتند کــه اگر ایــن اصول
رعایــت شــود حتمــاً مخالفتــی بــا
مذاکــره ندارنــد و بلکــه خودشــان
نیــز آغازکننــده خواهنــد بــود .اگــر

خاطرتــان باشــد یکبــار رهبــری
فرمودنــد اگر مــن منفعتــی در این
ارتبــاط ببینــم ،خــودم پیشــگام
مذاکره خواهم شــد .ایشــان تاکنون
منع مذاکــره نکردهاند .امــا آنچه از
نظر ایشــان اصل اســت ،شامل این
موارد میشود؛ اول :موضوع مذاکره
چیســت؟ ،دوم :طــرف مذاکــره
کیست؟ و سوم :هدف از مذاکره چه
میخواهــد باشــد .به گفتــه دهقان،
اگــر موضــوع روشــن نباشــد ،طرف
مذاکره تعریف نداشــته باشد و بعد
نتیجه هم روشن نباشد که به دنبال
چــه چیــزی هســتیم ،خــب مذاکره
بــرای مذاکــره اساســاً معنــیدار
اســت؟ ما وقت اضافه نداریم تا در
مذاکره تلــف کنیم .لذا اگر ما خیلی
شفاف این ســه اصل را روشن کنیم
و پاســخ آن ســه ســؤال مشــخص
باشد ،حتماً مذاکره میکنیم.

ادعای توافق تبادل زندانی بین ایران و امریکا

خبر دیگر اینکه ،یک مقام مسئول ایرانی در مصاحبه با شبکه المیادین گفت:
امریکا چهار ایرانی بازداشت شده در امریکا را آزاد خواهد کرد .به گزارش خبرگزاری
صدا و سیما ،ایران هم در مقابل چهار تبعه امریکایی متهم به جاسوسی برای این
کشور را آزاد خواهد کرد.این مقام مسئول ایرانی افزود :امریکا هفت میلیارد دالر از
داراییهای توقیف شــده ایران را نیز آزاد میکند .موضوع تبادل نازنین زاغری بین
ایران و انگلیس در ازای  ۴۰۰میلیون پوند نیز قطعی شده است.
«ند پرایس » سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا اما نوشت «:اخبار تبادل زندانیان
با ایران صحت ندارند».

درخواست انگلیس برای آزادی نازنین زاغری

شــنیدیم که،وزیــر امورخارجه انگلیس بــا ادعای اینکه از نظــر او نازنین زاغری
بهطور غیرقانونی در ایران زندانی شده است ،خواستار آزادی او شد .بهگزارش ایسنا،
دومینیک راب ،در گفتوگو با شــبکه بی.بی.ســی درباره نازنین زاغری شــهروند دو
تابعیتی که در ایران در حبس به ســر میبرد ،اظهاراتی مداخله جویانه مطرح کرد
و خواستار آزادی او شد .راب در این مصاحبه مدعی شد که از نظر او و طبق قوانین
بینالمللی ،زاغری بهصورت غیرقانونی زندانی شده است و ایرانیها آشکارا ملزم
به آزادی او هستند .وی در ادامه ادعاهای بیاساس و مداخله جویانه خود ،نسبت به
نحوه رفتار با نازنین زاغری انتقاد کرد و آن را مصداق شکنجه خواند که توسط ایران
یا دستکم بخشی از نظام ایران شده است و آنها از او برای اعمال فشار بر بریتانیا
استفاده میکنند .وزیر امورخارجه انگلیس همچنین درباره بدهی لندن به ایران ،به
مذاکرات هستهای که در حال حاضر با ایران در حال انجام است و انتخابات ریاست
جمهوری پیش رو در این کشــور اشــاره کرد و گفت :این در واقع چیزی نیست که در
حال حاضر مانع ما میشــود ،بلکه مسأله گسترده تری است .انگلیس پذیرفته که
بهدلیل قرارداد فروش تانکهای چیفتن به ایران بدهکار است اما ظاهراً به خاطر
تحریمهای امریکا با محدودیتهایی برای پرداخت این بدهی مواجه است.

محدودیت برای پخش زنده برنامههای رئیس جمهوری

دســت آخــر اینکه ،معــاون ارتباطــات و اطالعرســانی دفتر رئیــس جمهوری
از تصمیــم عجیــب ســازمان صدا و ســیما در کاهــش پخش زنده ســخنرانیهای
رئیس جمهوری با تصمیم ســتاد انتخابات این ســازمان خبر داد .علیرضا معزی
در حســاب کاربــری خود در توئیتر نوشــت« :روحانــی در روزکارگــر و روزمعلم ،به
گفتوگو با نمایندگان این دو قشر معزز مینشست ،اما سخنان امسال او در دیدار
بــا معلمــان و کارگران با تصمیم ســتاد انتخاباتصداوســیما و ایجاد محدودیت
پخش زنده رئیسجمهوری به ســه جلســ ه در هفته (ســتادکرونا ،هیــأت دولت و
ی افتتاح) ،روی آنتن نرفت ».شنبه  ۳۱فروردین امسال نیز رسانه ملی
پنجشنبهها 
از پخش زنده سخنرانی رئیسجمهوری در نشست با فعاالن سیاسی به مناسبت
ماه مبارک رمضان سر باز زده بود.

معرفی نامزدهای جبهه اصالحات

متکی :الریجانی در لیست گزینههای شورای وحدت اصولگرایان نیست

انتخابات

بسیـــــــــــــــــــــــا ر ی
از تــــــــــاریخ نگاران
اندیشــه و فلســفه
سیاســی بــر ایــن
باورنــد کــه عمومــاً
محمدرضامرادی
طادی
و غالبــاً تئوریهــای
دکترای علوم سیاسی
سیاسی در واکنشی
بــه مســــــــــــائل و
پروبلماتیکهای زمانه خودشــان تولید و تدوین
پیدا میکنند .بنابراین هرگونه درکی از نظامهای
اندیشــه و پارادایمهــای فکر نیازمنــد فهم زمینه
و زمانــه تکوین آنها اســت .از همیــن رو ،اینگونه
رویکردها را تفسیرهای مبتنی بر زمینه یا زمینهگرا
( )contextualمینامنــد .بــرای نمونــه ،درگیری
فراگیــر نیروهای داخلــی در انگلســتان و جنگ و
شاه کشیوتنشبینجناحهایسیاسیمسألهای
بــود که در لویاتان هابز صورتبندی مفهومی خود
را بازیافت :یک ماشین مصنوعی عظیم ،خدایی
میــرا ،که مانع از رجعت جامعه به آشــوب وضع
طبیعیمیشود.
فکــر سیاســی در
«این
پرســش
حــال میتــوان
ِ
ِ
واکنش به کدام مســأله زمانهاش عرضه شــده
اســت؟» را وارونــه کــرد و پرســید «این مســأله
میتوانــد ُموجــد چگونــه اندیشــه سیاســی یــا
اجتماعــی خاصــی باشــد؟» یکــی از ایــن گونه
مســائل معاصــر مــا کــه بیتردیــد در اکنــون و
آینده میتواند برانگیزاننده ذهن اندیشمندان
باشــد و حتمــاً پاســخهای تئوریــک متفاوتی را
تولیــد خواهــد کــرد ،همهگیــری بیمــاری کرونا
«امر
است که مسأله نســبت میان «بیماری» و ِ
حکمرانی» را در پیشگاه متفکران میگشاید.
البته باید گفت که این موضوع بیسابقه نیست
و برخــی از دولــت پژوهــان تاریخچــه تکویــن
دولت را با پدیده بیماریهای همهگیری مانند
طاعــون و وبــا پیوند زدهانــد و بر ایــن باورند که
قابلــه دولــت مــدرن نــه جنــگ بلکــه بیمــاری
بــوده اســت .بــرای نمونــه ،آلبرتو توســکانو ،در

مقالهای درخشــان ،در بازخوانی آرای فالســفه
غربــی در نســبت با دولــت مدرن ،نشــان داده
اســت تاریخنــگاری کــه در اندیشــه فوکــو ســه
نســبت میــان بیمــاری و سیاســت وجــود دارد
کــه متمرکــز بــر جنون ،جــذام و طاعون اســت.
امــا ایــن گــذار «از سیاســت جــذام به سیاســت
طاعــون» اســت که منجر به شــکلگیری دولت
مدرن میشــود؛ چرا که سیاســت جــذام مبتنی
بر «حبس بزرگ» اســت ولی سیاســت طاعون
«تربیت درســت» (مراقبــت و تنبیه ،ص)247
را میطلبــد کــه چیزی نیســت جــز انضباط تن
و تکنولوژیهــای مراقبتــی کــه ریزانگارانــه و به
انحــای مختلف بر بدن اعمال میشــوند تا آن
را کنترل کند« :نگهبانان باید همواره در انتهای
خیابانها حاضر میبودند ،بازرســان محالت و
مناطــق باید دومرتبــه در روز به نحــوی وظیفه
بازرســی خود را انجام میدادند که هیچ چیزی
از آنچه در شهر رخ میدهد نتواند از چشمشان
دور بماند .و هر چیزی که به این شکل مشاهده
میشــد میبایســت بهطور دائمی از طریق این
قســم معاینه بصری و همچنین با رونویســی از
تمام اطالعات بهدســتآمــده در دفاتر بزرگ
ثبت شــود .در اینجا نه با حــذف ،که با قرنطینه
ســروکار داریــم .مســأله نــه دورکــردن ،بلکــه
برعکــس مقررکردن ،تثبیت و مشــخصکردن
مکان فــرد ،تعییــن جایگاه ،تعریــف چگونگی
حضورداشــتن و نظــارت بــر این حضور اســت.
نه طرد ،بلکه ادغام .متوجه هســتید که مســأله
نوعی تقسیمبندی کلی بین دو نوع ،یا دو گروه
از جمعیت مردم هم نیست :آن که پاک است
و آن که ناپاک ،آن که جذام دارد و آن که ندارد.
برعکــس [سیاســت جــذام در مــورد طاعون]،
ِ
بــا نوعــی تفاوتهــای ریــز بیــن افــراد بیمــار و
غیربیمار سروکار داریم ،تفاوتهایی که پیوسته
تحتنظــر قــرار دارند .مســأله فردیتبخشــی
اســت و متعاقباً تقسیم و تقسیمِمجدد قدرت
که تا ریزدانه فردیت امتداد مییابد».

تاریــخ تکویــن دولــت مــدرن در ایــران نیــز که
اغلب با توجه به تحوالت نظامی نگاشــته شده
اســت (بــرای نمونــه :تاریخنــگاری ســیدجواد
طباطبایی که شکســت ایران از روســیه را عامل
ایجاد یــک ترومای روحی-روانــی بهنام «وهن
بــزرگ» میدانــد کــه منجــر بــه شــکلگیری
بحــران در ناخودآگاه ملی مــا و آغاز تکانههای
پیشامشــروطه شده اســت) میتواند در نسبت
میــان بیمــاری و تکویــن حکمرانــی بازخوانــی
شــود .امیرارســان افخمــی ،در کتاب تحســین
شــده «شــیوع مــدرن :امپریالیســم و ســامت
عمومــی در ایــران عصــر وبــا» با همیــن روش
شناسی کوشیده است نگاهی متفاوت به تاریخ
دولت در ایران معاصر داشته باشد.
کتــاب از یــک ســو نســبت شــیوع بیمــاری و
ســاختاریابی نهاد دولت را بررســی میکند و از
ســویی دیگر نشــان میدهد که چگونه در میانه
همیــن بالیــای طبیعــی امپریالیســم بریتانیا و
روســیه اغلب به اِعمال اقتدار بر ایســتگاههای
قرنطینــه و مداخــات بهداشــتی تحمیلــی
میپرداختنــد؛ فعالیتهایــی کــه بــه پیشــبرد
اهــداف سیاســی ،نظامــی و اقتصــادی آنهــا در
منطقــه منتهی میشــد اما به قیمت از دســت
رفتن سالمت عمومی ایرانیان.
توجــه بــه مؤلفــه برســازنده بیمــاری در تاریخ
تحــوالت تکویــن دولت مــدرن ،محمــد توکلی
طرقــی را بــر آن داشــته اســت تــا از «تجــدد
بهداشــتی» ســخن بگوید .پژوهشهای توکلی
نشــان داده اســت کــه گفتمــان مشــروطیت و
ن و تاریخ ،شــباهت بســیاری
نگــرش آن به ایرا 
بــه تشــریح و درمــان پزشــکی دارد و مفاهیمی
چــون «بحــران»« ،انقــاب» و «اختنــاق» در
م عاریتی از علم پزشکی بـــودهاند.
اصل مفاهی 
یعنــی آن کــه «تاریــخ مفهومــی (conceptual
 »)historyعصــر مشــروطه را الجــرم بایــد بــا
عطــف توجه به تحوالت طبی نگاشــت و نه آن
که صرفاً تختهبند پیش انگارههای سیاسی بود.

در مــورد آنهــا بحــث و بررســی دقیــق
صــورت بگیــرد .در بســیاری از مــوارد
نقاط مشــترک وجــود دارد .در برخی از
مــوارد هنوز نقاط اختالف وجــود دارد و
نقاط اختالف االن روشــنتر شده است.
وی ادامــه داد :در برخی از حوزهها االن
وارد نــگارش متن شــدهایم و این جایی
است که اتفاقاً کار خیلی آهسته صورت
میگیــرد به این علت کــه کار روی متن
دقــت خــود را میخواهــد .بــا توجــه به
اینکــه در مــورد برخــی از موضوعــات
کمــاکان اختالف وجــود دارد لــذا کار به
آهســتگی پیــش مــیرود در عیــن حال
روند رو بهجلو است گرچه آهسته است.
اگرچــه ما هنــوز نمیتوانیــم پیشبینی
کامل کنیم که چه زمانی و به چه شکلی
میتوانیم به توافق برســیم ولی شــکل
توافق قطعــاً براســاس مواضع قطعی
نظام خواهد بود و هیچ تردیدی در این
نیست.
ëëمورا :پیشرفت متوسطی حاصل شده
است
انریکــه مــورا ،جانشــین مســئول
سیاست خارجه اتحادیه اروپا که ریاست
هیأت اروپایی را عهده دار اســت پس از
جلســه کمیســیون مشــترک برجــام در
توئیتــی نوشــت« :کمیســیون مشــترک
برجــام ســومین هفتــ ه گفتوگوهــا در
وین را به پایان رســاندند .پیشرفتهای
متوســطی حاصــل شــد امــا جزئیــات

بیشــتر ،پیچیدگیهــای بیشــتری را نیــز
بههمراه دارد .ما برای ادامه کارها هفت ه
آینده گردهم میآییم».
ایــن اظهــار نظرهــای دیپلماتیــک
دیپلماتها از نتایج مذاکرات در حالی
اســت کــه برخــی رســانهها پیشبینــی
کردهانــد کــه توافــق مــورد رضایــت
طرفهــا در ویــن محقــق خواهــد شــد.
چنانکــه خبرگــزاری آسوشــیتدپرس
نوشــت« :فقط چند قدم دیگــر تا پایان
تحریمهای ایران باقی مانده است».
در حالــی کــه پیشــتر ســفیر رژیــم
صهیونیســتی در امریــکا گفتــه بــود کــه
برگشــت دولت بایدن به برجام حتمی
شده است ،روزنام ه هاآرتص هم نوشته
که نهادهای سیاســی و نظامی اسرائیل
پیشبینی میکنند تصمیم امریکا برای
بازگشت به برجام جدی است و بزودی
به برجام باز میگردند.
بنابرایــن ایــن کشــوردرحال تهیــه
لیســت خواســتههای امنیتــی خــود از
امریکا بعد از بازگشــت به توافق برجام
اســت و به رایزنی با مقامــات امریکایی
در مــورد توافق ایران و بازگشــت امریکا
به این توافق ادامه میدهد.
روزنامــه تایمز اســرائیل هم نوشــته
بــود کــه امریــکا میخواهــد تــا  ۱۵مــاه
مه(دو هفته دیگر) تمام تحریمهایی را
که دونالد ترامپ علیه ایران وضع کرده
بود  ،بردارد.

دیگه چه خبر

عراقچی :توافق براساس مواضع قطعی نظام خواهد بود

خبــر اول اینکه ،روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی با پرداختن به روابط اخیر
ایران و عربستان سعودی ادعایی از طرف برخی مقامات ناشناس ایرانی و عراقی
را مطرح کرد که طبق آن مذاکرات جدیدی در ماه مه میان دو کشور انجام خواهد
شــد.به گزارش ایســنا ،در ادامه این گزارش آمده اســت :در این مذاکرت که اولین
بار توســط فایننشــال تایمز گزارش شــد ،مقامات ارشــد امنیتی ایرانی و ســعودی
حضور داشتهاند و مشاور دولت ایران گفت که مذاکرات با حضور خالد الحمیدان
رئیــس ســازمان اطالعات عربســتان ،ســعید ایروانی معــاون دبیر شــورای عالی
امنیت ملی ایران برگزار شده است .به ادعای این روزنامه ،این مقامات گفتند که
دو کشــور موافقت کردهاند مذاکرات در ماه مه در بغداد و احتماالً میان ســفیران
این کشــورها ادامه پیدا کند .نیویورک تایمز ادامه داد :وقتی از دولت ســعودی در
اینباره پرســیده شــد ،بیانیهای منتشــر کرده و گفت «از هر فرصتی برای پیشــبرد
صلح و ثبات در منطقه» استفاده میکند ،در صورتی که ایران «حسن نیت نشان
دهــد» و «فعالیتهــای بدخواهانــهاش را کاهش دهــد» .این گــزارش میافزاید:
هریــک از دو کشــور احتماالً درخواســتهای بزرگی از طرف دیگر خواهد داشــت.
مقامات و تحلیلگران ایرانی گفتهاند که ایران میخواهد موضوع مناقشــه یمن را
حل کند و اطمینان یابد حوثیها نقشــی در تقســیم قــدرت در دولت یمن دارند.
ایران همچنین از عربســتان ســعودی میخواهد از کارزار فشــار آوردن در راستای
خــارج کردن نیروهای نیابتی ایران در عراق و ســوریه دســت بــردارد و البی کردن
برای تحریمها علیه ایران را متوقف کند و روابط با اسرائیل را مانند دیگر کشورهای
عربی عادیسازی نکند.

گــروه سیاســی /محمــد جــواد ظریــف و اســحاق جهانگیــری در صدر فهرســت
گزینههای اصالحطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری ایستادند.
روز گذشــته آذر منصوری ســخنگوی جبهه اصالحات ایران فهرســت اسامی
 14گزینه معرفی شــده از ســوی احزاب عضو این نهاد اجماع ســاز را اعالم کرد.
چهرههایــی که بر اســاس آییننامه نهاد اجماع ســاز اصالحطلبان دســتکم از
ســوی  10عضو مجمع عمومی این نهاد معرفی و حمایت شــدهاند .ســهم زنان
از این فهرســت حضور زهرا شــجاعی و شــهیندخت موالوردی است .به گزارش
ایرنــا ،در ایــن فهرســت ظریــف بــا  37پیشــنهاد ،جهانگیری بــا  35پیشــنهاد و
مصطفی تاجزاده با پیشنهاد شدن از سوی  32عضو در صدر قرار دارند 11 .چهره
پیشــنهادی دیگر به ترتیب نزولی تعداد پیشــنهادهایی که داشــتهاند عبارتند از:
مســعود پزشــکیان ،محمدرضا عارف ،محسن هاشــمی ،محمد شریعتمداری،
مصطفی کواکبیان ،محمد صدر ،محمود صادقی ،شــهیندخت موالوردی ،زهرا
شــجاعی ،عباس آخوندی و صادق خرازی .به گفته ســخنگوی جبهه اصالحات
ایران از میان چهرههای حاضر در این فهرست کسانی که یک سوم آرای اعضای
مجمــع ملــی را کســب کرده باشــند ،از  13تــا  ۱۸اردیبهشــت فرصت دارنــد تا با
حضــور در مجمع ملی جبهه اصالحات برنامههای خود را برای اعضای مجمع
ارائه دهند تا در نهایت اعضای جبهه اصالحات درباره این افراد رأیگیری کرده
و کاندیداهــای نهایی اصالحطلبان برای انتخابات ریاســت جمهوری را انتخاب
کنند .با وجود این به نظر میرسد با همین دست فرمان احتمال انتخاب ظریف
در میــان کاندیداهای نهایی بســیار قوی اســت .عالوه بر اینکــه حضور ظریف در
رتبه نخست اقبال احزاب و فعاالن اصالحطلب گرچه موضعگیریهای او هنوز
نشــانی از وارد شدنش به عرصه رقابت ندارد اما حجم قابل توجه تخریبهایی
توگوی او اوج گرفت
را که علیه او وجود داشــته و به بهانه انتشار فایل صوتی گف 
بیش از پیش توجیه کرد .دیروز همچنین دو نامزد جدید دیگر رسماً حضورشان
در صحنه انتخابات ریاست جمهوری  1400را اعالم کردند .صادق خلیلیان وزیر
جهاد کشــاورزی دولت دهم و ســردار علیرضا افشار رئیس اندیشکده جنگ نرم
دانشگاه عالی دفاع ملی و فرمانده اسبق بسیج.
فرمانــده اســبق بســیج درباره حضــور نظامیــان در انتخابات گفــت« :مقام
معظم رهبری یکبار فرمودند که پاسداران انقالب بیشتر نیروی انقالب هستند تا
اینکه نظامی باشــند؛ مدتی است که این شبهه مطرح شده و پاسداران از ابتدای
انقالب به خاطر دفاع مقدس در این عرصه حضور یافتند و شغل نظامیگری را
از ابتدا نداشــتند و بنده خودم دانش آموخته دانشــگاه صنعتی شریف هستم».
او در بیانیــه اعــام کاندیداتــوریاش هــم تأکید کرد کــه برای کمک به انســجام
نیروهای انقالب در انتخابات به میدان آمده است.
منوچهــر متکــی ،ســخنگوی شــورای وحــدت اصولگرایــان هــم در بخشــی از
توگــوی خــود با مهر درباره اینکه برخیها گفتند گزینه نهایی این شــورا علی
گف 
الریجانــی خواهــد بود ،با تکذیــب این ادعا گفــت :نام علی الریجانی در لیســت
گزینههای بیش از  ۱۰نفر که برای بررســی پیشــنهاد داده شــده هم نخواهد بود.
در تمام شــش ماه گذشــته که شــورای وحدت در اینجا [جامعه روحانیت مبارز]
جلســاتی داشــته اســت ،در مورد کاندیدایی که آقایان میخواهند به ما تحمیل
کنند ،یک بار هم صحبت نکردهایم و حتی اسم او بیان نشده است.

