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گزارشی از روایت های متعدد درباره آینده برجام بعد از نامه ای که آمریکا ارسال کرد

بازگشت برجام به اتاق انتظار؟
شرق: با پاســخ چهارشبه هفته گذشــته آمریکا به جوابیه ایران 
درباره متــن توافق اتحادیه اروپا نه تنهــا وضعیت احیای برجام 
روشن نشد که ظاهرا با ابهامات بیشتری توأم شد؛ چراکه از یک سو 
تاکنون جزئیات دقیقی از پاســخ دولت بایدن در دســت نیست. 
درعین حال برخی رسانه ها مانند العربیه در همان ساعات اولیه 
چهارشنبه عنوان کردند که آمریکا با هیچ کدام از درخواست های 
ایران موافقت نکرده اســت. در ادامه علی منتظری از ردشــدن 
سه درخواست ایران در پاســخ آمریکا گفت. این خبرنگار شبکه 
فرانســوی فرانس۲۴ در تهران نوشت: «خواسته نخست ردشده 
ایران درباره حفظ توانمندی های هســته ای اش در سطح فعلی 
اســت. آمریکایی ها مخالف این موضوع و خواســتار بازگشــت 
توانمندی هــای هســته ای تهران به ســطح زمان آغــاز برجام 
یعنی ســال ۹۴ هســتند. ایران خواهان جمــع آوری و نگهداری 
ســانتریفیوژهای نســل جدید خود در انبار تحت نظارت آژانس 
اســت اما آمریکا خواستار نابودی همه ســانتریفوژهای مازاد بر 
آغاز برجام در ســال ۹۴ و بازگشت تعداد سانتریفوژهای موجود 
ایران به سطح این زمان اســت. همچنین ایران درخواست کرده 
بــرای توافق، پایان نهایی تحقیقات آژانــس درباره ابعاد نظامی 
احتمالی در فعالیت هســته ای تهران از جمله ســؤاالت درباره 
منشأ اورانیوم در ســه مرکز هسته ای ایران اعالم شود اما آمریکا 
این موضــوع را هم رد کرده اســت». البته مرندی، مشــاور تیم 
مذاکرکننــده ایران، فورا این اظهارنظرهــا را رد کرد. به دنبال این 
گمانه زنی های رســانه ای، اولیانوف هم اقرار کرد که به احتمال 
بســیار زیاد مذاکــرات برجام طوالنی خواهد بــود و در نتیجه از 
توافق در کوتاه مدت خبری نیســت. نماینده روسیه در مذاکرات 
برجام در توییتر نوشــت: «برخی منابع از احتمال طوالنی شــدن 

مذاکرات برجــام می گویند. آنها خبر می دهند که آمریکا پاســخ 
«بله» یا «خیر» قاطعانه نگفته است».

اولیانوف در توییت دیگری که مؤیدی بر گفته های قبلی خود 
بود، دوباره از فرسایشی شدن مذاکرات گفت. این دیپلمات روس 
نوشت: «هرگونه پیشنهاد جدید برای تهیه پیش نویس، مذاکرات 
وین درمورد برجام را به طور عینی طوالنی می کند. ممکن اســت 
مایه تأسف باشد  اما شرکت کنندگان این حق را دارند که مطابق با 
رویه عادی دیپلماسی چندجانبه، تغییراتی را در متن درخواست 

کنند. باید صبور باشیم».
در کنارش ســخنگوی کاخ ســفید هم پس از ارســال پاسخ 
واشــنگتن تأکید کــرد: «بایدن تنهــا توافقــی را می پذیرد که در 
راســتای منافع آمریکا باشــد». کارین ژان پیر گفت: «بایدن تنها 
با توافقی موافقت خواهد کرد کــه در جهت منافع امنیت ملی 
آمریکا باشــد؛ بنابراین ما همیشه گفته ایم که دیپلماسی تنها راه 
برای رســیدن به یک توافق هسته ای و بازگشت به برنامه جامع 
اقدام مشترک اســت. البته ما همچنان به این گفت وگوها ادامه 

می دهیم».
در مقابــل برخــی از اظهارنظرهــا خالف این روند را نشــان 
می دهد. کمااینکه وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا هم نوشــت 
که ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در 
یک کنفرانس خبری بیان کرد: «احیای برجام نه تنها در راســتای 
منافع آمریکاست  بلکه قدمی مهم برای خاورمیانه است». دیوید 
بارنیا، رئیس ســازمان موساد در اظهاراتی گفت: «ایران به توافق 
هســته ای باز خواهد گشت، زیرا هم تهران و هم واشنگتن منافع 
راهبردی در آن دارند و اکنــون فرصت امضای توافق نزدیک به 

صددرصد است».

در این بین جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی، درباره مذاکــرات برجامی ایــن دوره و آخرین روند احیای 
توافق گفــت: «مذاکرات ایران با پنج کشــور غربی یک مذاکرات 
بســیار پیچیده به لحاظ امنیتی، فنی و سیاسی است. این پرونده 
تقریبا سه دهه وقت دستگاه دیپلماسی ما و بسیاری از کشورهای 
طرف مقابل را گرفته اســت  اما در مذاکرات اخیر به نظر می رسد 
روی آن چارچوب هــای اصلی که مدنظر طرفین اســت، توافق 
حاصل شــده اســت». این نماینده مردم تایبــاد و تربت جام در 
گفت وگو با ایلنا خاطرنشــان کرد: «اگر بر چند محور اساسی که 
شــامل تکنولوژی هســته ای موجود در ایران، نوع سانتریفیوژها، 
میزان و درصد غنی ســازی، نحوه انتقال پول بعد از فروش نفت 
یا همان راســتی آزمایی یا ضمانت های چندساله ای شرکت های 
ســرمایه گذار اســت، تکیه کنیم، به نظر من دغدغه ها رفع شده 
اســت و احتمال اینکه ظرف یک هفته الی ۱۰ روز آینده مذاکرات 

به یک سرانجامی برسد، بسیار زیاد است».
پیرو این گمانه زنی های متعدد و متضاد، نورنیوز دیروز جمعه 
تأکید داشــت که مبنای بررســی متن ارائه شده به تهران خطوط 
قرمــز و منافع مردم ایران اســت». این رســانه نزدیک شــورای 
عالی امنیت ملی نوشــت: «از دیروز (چهارشــنبه) که اعالم شد 
متن حاوی پاســخ آمریکا به دست ایران رســیده اظهارنظرهای 
متعددی در رســانه های داخلی و خارجی طرح شده که یا کذب 
بوده یا غیردقیق و مبتنی بر گمانه زنی اســت. بررسی این متن در 
تهران آغاز شــده و مبنای غیر قابل تغییــر آن خطوط قرمر اعالم 
شــده و منافع مردم ایران اســت». البته با وجود این موضوعات 

خوش بینی ها درباره آینده برجام افزایش یافته است.
بااین حال حســین امیرعبداللهیــان در جمــع ایرانیان مقیم 

تانزانیا گفت: «روز گذشــته (چهارشــنبه) پاسخ طرف آمریکایی 
را دریافت کردیم. در حال بررســی و آنالیز دقیق آخرین متنی که 
روی میز قرار دارد و آخرین پاســخی که روز گذشته دریافت شده 
هســتیم. روی مســائل باقی مانده پادمانی بسیار جدی هستیم و 
به هیچ وجه حاضر نیســتیم در شــرایطی که همــه طرف ها به 
برجام برمی گردند، برخی اتهامات سیاســی و بی اســاس آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی علیه جمهوری اســالمی ایــران باقی 
مانده باشــد و آنهــا بخواهند مثل اســتخوان الی زخم هر زمان 
که خواســتند این ادعاهای برخاســته از محیط ناامن کننده رژیم 
صهیونیســتی را تکرار کنند. چنانچه بررســی های ما به نقطه ای 
برسد که جمع بندی تیم کارشناســی ما تأمین منافع ما و رعایت 
مالحظــات و خطوط قرمز جمهوری اســالمی ایران باشــد، گام 
بعدی جمع شدن و حضور وزرای خارجه در وین برای جمع بندی 
گفت وگوها و توافقات اســت و براســاس جــدول زمان بندی که 

درباره آن بررســی های کارشناســی ما در دســت اقدام اســت، 
امیدواریــم بتوانیم به مراحل بعدی هم وارد شــویم». وزیر امور 
خارجه خاطرنشــان کرد: «مادامی کــه از رعایت خطوط قرمز و 
حصول منافع ملت ایران مطمئن نشویم، هیچ شتاب و عجله ای 
در این موضوع نخواهیم کرد». این در حالی اســت که تا پیش از 
ارســال پاسخ آمریکایی ها، تهران از تأخیر در ارسال جواب نهایی 

گالیه داشت.
ناگفته نماند شــرایط پنج روز گذشــته در ســوریه به واسطه 
سلســله حمالت ایاالت متحده آمریکا و نیروهای همسو با ایران 
و همچنین اقدامات اســرائیل شرایط پیچیده تری را برای حصول 
توافق ایجاد کرده اســت. به خصوص آنکه بسیاری معتقدند این 
دو مســئله به هم ارتباط دارد. حال باید دید در این فضای مبهم 
و پیچیده باید شــاهد احیای برجام باشــیم یا تحوالت حکایت از 

فرسایشی شدن و حتی توقف مجدد مذاکرات دارد؟
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مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

چرا مذاکرات به کالف  سردرگم تبدیل شده است؟

من یک قوام السلطنه ای هستم روایت بیست وششمین نمازجمعه شهر امید

شیوه های وجود داشتن

خدمت آقای وزیر ارتباطات

هیچ کس اقدامات و تالش های آمریکا برای فشار به 
ایران از طریق تحریم های گســترده و ظالمانه گرفته 
تــا ترور و حتی تالش برای تجزیه ایران را فراموش نکرده و نمی کند  اما به هر حال 
ایــن واقعیت را هم باید بپذیریم که اگر به دنبال منافع اقتصادی برجام هســتیم، 
تنها کشــوری که می تواند ما را به این نقطه برســاند، ایاالت متحده آمریکاســت. 
اگر روســیه، چین، سه کشــور اروپایی حاضر در برجام، اتحادیه اروپا و کل جامعه 
جهانی می توانستند مواهب اقتصادی برجام را برای ما فراهم کنند، تاکنون این کار 
را کرده بودند  اما اینجا آمریکاست که تصمیم نهایی را خواهد گرفت. پس بهترین 
و ایدئال ترین شــرایط آن اســت که ما هم با طرف اصلی یعنی آمریکا گفت وگوی 
مســتقیمی داشته باشــیم و اختالفات خود را با آنها حل کنیم. البته این مذاکرات 
به معنای مشروعیت بخشــی برای بازگشــت آمریکا به برجام نیست. چون زمانی 
آمریکا به عنوان طرف برجامی محســوب می شــود که توافق حاصل شود. صرفا 
مذاکره مســتقیم به معنای تأیید و مشروعیت بخشی به آمریکا نیست. ضمن اینکه 
باید این مســئله مهم را هم یادآور شد که مکانیسم کنونی در مذاکره غیرمستقیم 
با آمریکا یک مکانیسم کامال اشتباه است. یعنی وقتی در یک مسئله حساس مانند 

برجام، فردی در ســطح معاون سیاســی وزارت امور خارجــه وارد گود گفت وگو 
می شــود، قطعا حد مناسبی برای به سرانجام رســاندن پرونده مهمی چون برجام 
نیســت؛ چراکه عدم احیای برجام به نوعی چالش دیپلماتیک و حتی امنیتی ما با 
کل جامعه جهانی است. بنابراین این شیوه غلط و این سطح از گفت وگو جوابگوی 
مطالبات و انتظارات نخواهد بود. مکانیســم گفت وگوها، نحوه مذاکرات، به قول 
شما مذاکره غیرمستقیم با آمریکا و... اشکاالت بسیار زیادی دارد. ما باید این شیوه 
را عوض کنیم. برای توجیه این مســئله کافی  اســت به تالش اسرائیل در راستای 
به شکست کشــاندن برجام نگاه کنیم. از شــخص نخســت وزیر گرفته تا وزیر امور 
خارجه، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و خالصه همه اعضای دولت اسرائیل تمام 
ظرفیت سیاسی، دیپلماتیک و اطالعاتی خود را به کار بسته اند تا دولت بایدن را از 
حصول توافق با ایران منصرف کنند. سه شــنبه گذشته مشاور امنیت ملی اسرائیل 
به آمریکا ســفر کرد و پنجشنبه گذشــته وزیر دفاع اسرائیل؛ پس باید مسئله را در 
یک ســطح قابل توجهی از سیاســت خارجی پیش بگیریم. درســت است که تیم 
مذاکره کننده تیم منتخب دولت رئیسی و کل حاکمیت است  اما تجربه نشان داده 
است که این افراد با این شیوه گفت وگو و مذاکره نمی توانند نتیجه مطلوبی را برای 

ما و کل ملت ایران حاصل کنند.
 از شنبه گذشته شاهد سلسله حمالت و کنش  و واکنش هایی بین نیروهای همسو   .

با ایران در ســوریه و ارتش ایاالت متحده آمریکا هســتیم. در این راســتا بسیاری 
معتقدند این حمالت آمریکا که از سه شــنبه شروع شــد، به نحوی با پاسخ ایاالت 
متحده برای احیای برجام ارتباط مستقیم دارد؛ چراکه دولت بایدن به دنبال نوعی 
اطمینان بخشی به اســرائیل در قبال توافق با ایران اســت. هرچند اکنون به نظر 
می رســد فعال توافقی در کار نیست  اما تا چه اندازه بین این دو گزاره یعنی حمالت 

آمریکا در سوریه و احیای جام ارتباط وجود دارد؟
در پاســخ باید به چند نکته اشــاره کرد؛ اوال مســئولین نظامی، امنیتی، دفاعی 
و به خصوص سیاســت خارجی ما نه تنها بین برجــام و حمالت آمریکا به مواضع 
نیروهای همســو با ایران ارتباطی نمی بینند که حتی وجود ارتباط نیروهای سوریه 
با جمهوری اســالمی را که از ســوی آمریکا مورد حمله قــرار گرفته هم تکذیب 
کرده اند. نکته دیگر به شکنندگی تحوالت سوریه پس از خروج روسیه بازمی گردد. 
پس از وقوع جنگ اوکراین، روسیه به دنبال خروج از سوریه است و این مهم سبب 
شده تا فضای سوریه به مراتب شکننده تر از قبل شود. از طرف دیگر نباید اختالفات 

بین اســرائیل و لبنان را در منابع گازی مشــترک را هم نادیده گرفت که بستر تقابل 
را در منطقه افزایش داده اســت. نکته مهم تر اینجاست که اسرائیل این نگرانی را 
دارد که با احیای برجام توان دفاعی، موشــکی و منطقه ایران چندین برابر شــود 
و به دنبال آن امنیت اســرائیل تحت الشــعاع قرار بگیرد. به همین دلیل است که 
تل آویــو تقریبا تمام ظرفیت سیاســی و دیپلماتیک خود را به کار گرفته اســت تا 
برجام احیا نشــود. اتفاقا اگــر به مواضع چند روز اخیر مقامات اســرائیلی بعد از 
جوابیه چهارشنبه گذشــته آمریکا به پاسخ مکتوب ایران رجوع کنید، می بینید که 
مقامات اســرائیلی عنوان کرده اند پاسخ دولت بایدن مطلوب نظر آنها بوده است، 
اما از تالش برای عدم حصول توافق هم دست نمی کشند. به همین دلیل گانتس 
به آمریکا ســفر کرده است. اگرچه سه شنبه و چهارشــنبه هفته گذشته برخی ها 
مســئله حمله آمریکا به مواضع نیروهای همســو با ایران در سوریه را به جواب 
دولــت بایدن برای برجام گره زدند  اما به نظر می رســد با توجــه به گمانه زنی ها 
درباره پاسخ بایدن به جوابیه تهران باید تحلیل را قدری عمیق تر کرد. چون فضای 
ســوریه متفاوت از تحوالت برجامی اســت، هرچند تحوالت حــوزه برجامی هم 

می تواند اثرات خود را داشته باشد.

ایــران هــم که هیــچ توانــی بــرای بازپس گیری 
ســرزمین های ازدست رفته نداشــت و روسیه نیز 
چند روز یــا حداکثر چند ماه بیشــتر با تصرف تهران فاصله نداشــت، که اگر 
چنین می شــد می توانست ایران را ضمیمه خاک خود کند یا حداقل حکومتی 
تحت امر خود بر ایران مســتقر کند تا به رؤیای «پتر» جامه عمل بپوشاند، پس 
چرا چنین نکرد و حتی به پشــت رود ارس بازگشــت و بخش بسیار مهمی از 
متصرفات خود را پس  داد؟ آن هم در شــرایطی که بیش از ۱۰ سال از شکست 
ناپلئون در روســیه می گذشــت و هنوز ۲۰ ســال مانده بود تا بریتانیا در خلیج 
فارس و جنوب ایران حضور نظامی پیدا کند. با توجه به این مســائل و ضعف 
شــدید ایران اســت که من برخالف باور عمومی و با شرایطی که ایران داشت، 
قرارداد ترکمانچای را یک موفقیت دیپلماتیک می دانم و نه یک شکست. حتی 
اگر بپذیریم که روسیه به دلیل شرایط بین المللی از تصرف تهران دست کشید 
(که من هیچ مستند و دلیلی برای آن در جایی ندیده ام که حتما از بی اطالعی 
من است و قطعا کارشناسان می توانند برای آن دلیل ارائه کنند) همین که اگر 
چنین فشــارهایی هم وجود داشته و ایران توانسته از آن استفاده کند تا روسیه 
را به آن سوی ارس براند، نشانه موفقیت ایران در استفاده از شرایط بین المللی 

است، آن هم وقتی خود فاقد هر توانی بوده است.
امــا فقط این نیســت، پس از پایان جنــگ جهانی دوم و خــروج بریتانیا و 
آمریکا از ایران، ارتش روســیه حاضر به خروج از مناطق اشغالی نبود و برای 
رسیدن به اهداف خود، حدود ۳۰ هزار نیرو و دوهزارو ۴۰۰ توپ و تانک و نفربر 
در اســتان های آذربایجان و کردستان مســتقر و برای جداکردن این بخش ها، 
جمهوری مهاباد در کردســتان و فرقه دموکرات آذربایجــان را در آذربایجان 
علم کرده بود که مرحوم «احمد قوام الســلطنه» توانست با وعده امتیاز نفت 

شمال، ارتش شــوروی را از این دو بخش کشورمان بیرون کند و عاقبت امتیاز 
نفت شمال را هم به شوروی ندهد. می گویند این فشار آمریکا و بریتانیا بود که 

سبب شد تا ارتش شوروی از خاک ایران خارج شود. 
به گمانم، اوال اگر واقعا آمریکا و بریتانیا این توان را داشــتند که شــوروی را 
از جایی بیرون کنند، قطعا نیمی از اروپا که در اشــغال شوروی بود، برای غرب 
اولویتی بســیار بیشتر از دو استان ایران داشت که هیچ وقت نتوانستند تا زمانی 
که شــوروی وجود داشــت، آن کشور را وادر به عقب نشــینی از آن کنند. ثانیا 
اگر هم چنین اســت و همه موفقیت در بیرون راندن ارتش شوروی، محصول 
تدبیر قوام الســلطنه نباشد، این نشان از زیرکی و هوشیاری احمد قوام دارد که 
توانســته از تعارض و حفره های موجود میان نیروهای پیروز در جنگ جهانی 

دوم به نفع ایران بهره ببرد.
حال باید پرسید وقتی بین ایران و روسیه و بعد ایران و شوروی، کشورمان از 
تعارضــات بین قدرت های جهانی به نفع خود بهره برد، چرا امروز که با غرب 
در ســخت ترین دوره مناسبات هســتیم، نباید از حفره هایی که بین بلوک های 

نوین قدرت پدید آمده، به نفع ایران بهره ببریم؟
 البته بســیارند کسانی که مدعی اند این نه بهره بردن از تعارضات قدرت ها، 
که به زیر بلیت شــرق و به ویژه روســیه رفتن اســت که اینجا یک سؤال بسیار 
کلیدی پیش می آید که اگر این گفته درســت باشــد، آن وقــت باید جواب این 
سؤال را هم داد که در عرصه تقابل های آسیای میانه و به ویژه بین تاجیکستان 
و قرقیزســتان، چــه رخ داده کــه بعد از کدورت هفت ســاله بســیار شــدید 
تاجیکســتان با ایران، به ناگهان امام علی رحمان در یک ســفر فوری به ایران 
می آید و بسیار خوشحال بازمی گردد؟ نگاه کردن به تمامی عرصه تابلو نقاشی 

یعنی همین.

این مشــکل نیازمنــد برنامه عملیاتی دولــت برای حل 
بلندمدت اســت و از جمله همان اولویت هایی است که 
حتما به اجماع و عزم ملی و همراهی مردم نیاز دارد. حجت االســالم منصف در ادامه 
خطبه هــای نماز گفت: زنان و دختران ما دیروز در ورزشــگاه حاضر شــدند. بدون هیچ 
حاشــیه ای نیمی از مردم جامعه از نزدیک و در کنار نیم دیگر مســابقه را تماشا کردند، 
اتفاقی هم نیفتاد، امیدوارم این حضور مداوم و پرتعدادتر باشــد. در شــرایطی که مردم 
به شــادی های کوچک نیاز دارند، الزم اســت بنده و امثال بنده فهم و بلوغ فکری مردم 
را دســت کم نگیریم و همه کمک کنیم محدودیت هایی که مانع خلق نشاط اجتماعی 
می شــوند، برداشــته شــود. امام جمعه شــهر امید در ادامه افزود: موضوع مهاجرت 
المپیادی ها، نخبگان و پزشــکان در  این ســال ها و به ویژه در چند سال اخیر بارها و بارها 
مطرح شــده، عرض می کنم به همان اندازه که به قول رئیس جمهور محترم، استکبار بر 
جذب نخبگان متمرکز شــده اگر دولت و ارکان حاکمیت بر ایجاد شــرایط مناسب برای 
جذب آنان تمرکز کنند، بعید است کسی به این آسانی ترک وطن کند. کاش یک بار برای 
همیشــه از خودمان شــروع کنیم، ایرادات و اشــکاالتی که متوجه داخل است را بدون 
رودربایستی و تعارف فهرست کنیم، از کسانی که رفته اند پرسش شود در چه شرایطی و 

به چه دالیلی از اینجا دل کنده اند و به چه امیدی رفته اند.
از خداونــد بزرگ توفیق مان در خدمتگزاری به این مــردم صبور و نجیب و همچنین 
خدمتگزاری واقعی به آزادی، حقیقت و عدالت را خواســتارم. خودم و شما را به مدارا، 

رحم و مروت و انصاف با یکدیگر توصیه می کنم.

تصمیم می گیرند سیاســت بر چه پایه باشــد، اقتصاد با 
کدام اســتراتژی پیش برود و جامعه چگونه کنترل شود 
و تاوان شکست در همه این برنامه ها را فقط مردم خواهند داد. پس مردِم تهی از توان، 
قــادر به پرسشــگری از دولت نخواهند بود. همواره این تلقــی در بین مردم وجود دارد 
که ما خود خواســته ایم تا از توان تهی شــویم؛ اما این واقعیت ندارد. ما را از توان تهی 
کرده اند تا به ســهولت مدیریت مان کنند. این روزها با این پرسش روبه رو هستیم که چرا 
جامعه کنونی ایران با این همه مصائب و دشــواری ها قادر نیست اوضاع را تغییر دهد و 
چــرا مردم این گونه از اصالح طلبان که زمانی آنان را ناجی خود می دانســتند، این چنین 
ســرخورده اند. در جامعه ای که سیاست از دست می رود، دگرگونی دیگر به ندرت اتفاق 
می افتد و مردم بدون سیاســت قادر نخواهند بود توان خود را در مسیر دگرگونی به کار 
گیرنــد. آنچه اصالح طلبان با مردم کردند، این بود که توان آنان را در سیاســت به بازی 
گرفتند. و توان همان شــدت به معنای نیروهای موجود در آدمی است که می تواند برای 
تغییر اقدام و در برابر نیروهای مخالف این تغییر مقاومت کند. اصالح طلبان شــدِت این 
تــوان را در آحاد مردم برانگیختند و بعــد از کامیابی خود به نیروهای مخالف این تغییر 
درآمدند. سرخوردگی مردم از سیاست، یعنی سرخوردگی از توان تغییر و غفلت از اینکه 
ما وجود داریم و این همان چیزی اســت که دوباره باید به آن اندیشــید، اینکه ما وجود 
داریم و سیاســت ورزی خالقانه موجودیت ماست؛ زیرا به  تعبیر اسپینوزا، ما یک موجود 

نیستیم  بلکه شیوه های متفاوت وجود داشتن هستیم.
* در این یادداشــت از کتاب «جهان اسپینوزا، درسگفتارهای ژیل دلوز درباره اسپینوزا»، 

ترجمه حامد موحدی، نشر نی، استفاده شده است.

- ســرعت زیاد و عــدم فیلترینگ هم بــه نفع اخالق 
و سیاســت اســت؛ چــون از یک طرف ولــع مراجعه 
بــه ســایت های غیراخالقی را کــم می کند و از ســوی دیگر در حوزه سیاســت، در 
جاهایــی که فیلتر اســت تا بخواهیــد اخبار فیک و تنــد و براندازانــه وجود دارد و 
غیرقابل کنترل اســت و بــه دلیل ممنوعیت مورد پذیرش قــرار می گیرد. کاری کنید 
که غصه آقای رئیســی که ناراحت ســرعت گیم بودند، برای ایشان و بچه های کشور 

مرتفع شود.
- ورود معاونان و همکاران افراطی که حتی سیاســت های رئیس جمهور و شما 
را هــم در امر دیجیتال قبول ندارند، کار را خیلی ســخت  می کنــد. امان از مین های 
انفجاری داخلی که یکباره راه را می بندد. به ویژه اگر به خاطر انتســاب به وزیر قبلی 

تغییرات شکل گیرد و به عنوان رشد فنی.
دیدید که شــما در همه حوزه هــای زندگی حضور دارید و مهم تــر از آن تأثیری 
مســتقیم روی روان جامعه؟ روان یک جامعه  چند میلیونی؛ جامعه ای که روانش با 
یک بخش از دولت آسیب دیده باشــد، هیچ موفقیت دیگر دولت را هم خوش رنگ 

نمی بیند. الهی که موفق باشید.
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