تأمالت

یکشنبه  22مهر 1397

بزرگتری��ن دس��تاورد دول��ت یازده��م و دوازدهم به اس��تناد
رئیسجمهور و تم��ام مقامات عالیرتبه دولتی خالصه میش��د در
برج��ام! دول��ت تدبیر هر آنچه در چنته داش��ت در برجام به میدان
آورد ،از گرفتن تایید شخصیتهای محترم گرفته تا به میدان آوردن
سلبریتیهای س��ینما و ورزش ،از اختیار ترغیب و پاداش گرفته تا
قدرت زور و اجبار رس��انهها برای تمجید از برجام ،از نمایش وجهه
علمی و نخبگانی به خود گرفته تا ناسزاگویی و تهمتهای مکرر به
منتقدان .تقریبا ابزاری نمانده که دولت در این راه استفاده نکرده باشد.
از برجام حاال دیگر الشه بیجانی بیشتر باقی نمانده اما هنوز هم اگر
ریس��مانی مانده قطعا دولت بدان برای بیرون شدن از چاه تمسک
خواهد جس��ت؛ چاه خودس��اخته برجام! ادا و اطوارها و خندههای
بیحس��اب در بالکن هتلها ،رویای جذب افکار عمومی با کلیپ پر
کردنها و خیال موثر بودن با اس��تفاده از آخرین متدهای رسانهای
نظیر توئیتها شاید برای کوتاهمدت عوامفریبی قابل مالحظهای در
پی داشته باشد اما اندک فهمی ،راهنمای خوبی برای تغییرات پایدار
و بلندمدت است .حتی با اتکا به قبول منطق دولت برای صحنهآرایی،
همه این نمایشها وقتی به ثمر مینشیند که متکی به واقعیتی محکم
باشد نه اینکه بر پایه واقعیتی خیالی چیده شود .از این جنس بازیها،
حاشیهای بر اصل محسوب میشود و آینده محصول اصول غیرقابل
انکار است نه حاشیههای زودگذر .ایاالت متحده با علم به این موضوع
گام در عرصه مذاکرات نهاد و زمانی که دل ملتی را به دست دادنها و
قدم زدنها خوش کردند ،در اندیشکدههای آمریکایی متن توافق بود
که چکشکاری میشد .انگار نه انگار که سرداران دیپلماسی ما  2سال
تمام ،شبانهروز در حال تالش برای احقاق حقوق مسلم ملتی بودهاند!
برای توجه به عمق تالش انجام شده در جهت طراحی برجام ،کافی
است به گزارشی از گروه بینالمللی بحران (یکی از اندیشکدههای موثر
در تصمیمسازی سیاست خارجی آمریکا) مراجعه کنیم .این گزارش
اردیبهشت  ۹۳و  ۱۴ماه قبل از توافق جامع هستهای یا همان برجام
تنظیم شده است .بازخوانی دوباره این تلخیها شاید به کار امروز یا
فردای خیرخواهان این کش��ور بیاید .این متن ماهها قبل از تصویب
برجام منتش��ر شده بود که در سراسر آن دوره توسط دولت تکذیب
میشد .تکذیبهای متعدد دولت به قدری خردمندانه و حکیمانه بود
که حتی پس از رونمایی از برجام نیز ادامه داشت! حتی  2سال بعد
از اجرای برجام! در این راستا حمید بعیدینژاد ،مدیرکل سابق امور
اقتصادی و تخصصی بینالملل��ی وزارت امور خارجه و رئیس هیات
مذاکرهکننده ایران و س��فیر فعلی ای��ران در لندن با درکی بینظیر
اینگونه به تکذیب چیزی که وجود داش��ت ،پرداخت« :هر خواننده
ساده با مقایسه این متن با برجام بهسرعت پی خواهد برد که اتفاقا
هیچگونه شباهتی میان عبارتبندیهای این دو متن وجود ندارد» .با
این اوصاف برای تشخیص سره از ناسره و با توجه به سفارش عقالی
دیپلماسی کشور ،باید سراغ متن برجام رفت.
رئوس مفاد پیشنهادی گزارش گروه بحران و همچنین بندهای
برجام در ادامه آورده شده است.

ماده اول پیش�نهادی گروه بحران :اجازه به غنیسازی محدود در
ایران و آن هم با سقف  6400سو در نطنز
طبق متن توافق( :بند  27ضمیمه  1برجام)
27-Iran will keep its enrichment capacity at no more
than 5060 IR-1 centrifuge machines in no more than
30 cascades in their current configurations in currently
operating units at the Natanz Fuel Enrichment Plant
(FEP) for 10 years.
 -۲۷ایران به مدت  ۱۰س��ال ظرفیت غنیسازی خود را در حدی
که بیشتر از ۵۰۶۰ماشین سانتریفیوژ IR-1و بیشتر از  ۳۰زنجیره

با چیدمان فعلی در واحدهای در حال تولید س��ایت نطنز ()FEP
نباشد حفظ خواهد کرد.

ماده دوم پیشنهادی گروه بحران :جمعآوری سانتریفیوژها از فردو و
سالن  Aو انتقال آن به انبار در سالن  Bنطنز
طبق متن توافق( :بند  29ضمیمه  1برجام)
29-Iran will remove the following excess centrifuges and infrastructure not associated with 5060 IR-1
centrifuges in FEP, which will be stored at Natanz in
Hall B of FEP under IAEA continuous monitoring.
 -۲۹ایران ماشینهای سانتریفیوژ و زیرساختهای مازاد زیر را که
با  ۵۰۶۰ماشین سانتریفیوژ  IR-1در تاسیسات نطنز مرتبط نیست،

از محل نصب شده خارج و تحت نظارت پیوسته آژانس در سالن B
سایت نطنز قرار خواهد داد.

سیدمیکائیل حسینیماهینی :قرن بیست و یکم و دوران کنونی
زندگی بش��ر به عنوان دوره بازارهای داغ مکاتب و تفکرات مختلف
فکری در حوزه اندیش��ههای فراطبیعی و متافیزیکی ،س��بب شده
اس��ت بازار شبهات و تمایل به هر تفکر دروغ و غلطی افزایش یابد
و این سطح وسیع و گسترده از اندیشهها و تزهای رنگارنگ شرقی
و غربی اذهان انس��انها را به خود مشغول کرده و طریق تشخیص
ح��ق و حقیقت را برای برخی با مش��کل مواجه کند .در این میان،
دشمنان اسالم و پیامبر اکرم و اهل بیت مکرمش سهم بسیار زیادی
از این شبههپراکنیها و دامن زدن به انحرافات فکری و دینی دارند و
ابزارهای نو و تکنولوژیهای جدید در حوزه ارتباطات جمعی سبب
شده در سطح برخورد اندیشهها و تعارض تفکرات ،میدان گستردهای
در اختیار آنان قرار گیرد تا اهداف ش��وم خود را به پیش ببرند و به
ستونها و پایههای مستحکم اعتقادات مسلمانان بتازند .اما در مقابل
این تحرکات هجمهآمیز دشمنان ،مدافعان اندیشه ناب اسالمی نیز با
قوت به میدان آمده و درصدد پاسخگویی و رفع شبهه هستند .یکی
از ش��بهاتی که ذهن برخی جوانان و سایر اقشار را دربرگرفته و گاه
سبب ایجاد سوال شده است ،رابطه با فلسفه عبادت و چرایی آن و
پرسش درباره چرایی وجوب این کیفیت مشخص از انجام آن است.
در جایگاه مثال ،سوال پیش آمده است حال که خداوند به عبادات ما
نیازی ندارد و غنی حمید است ،چرا نماز بخوانم؟ و چرا با این کیفیت
بخوانم؟ میخواهم فارس��ی بخوانم ،آیا نمیشود؟ یا بعضا دچار این
توهم شدهاند که ما نیازی به انجام این اعمال عبادی نداریم و صرف
پاک بودن دل کفایت میکند و عبادت نباید اال و البد جلوه عملی
داشته باشد! حال در این نوشتار قصد داریم به قدر وسع و به فراخور
نیاز ،پاسخی کوتاه و اجمالی به این سواالت و شبهات و موارد مشابه
پیش آمده ارائه بدهیم .واژه عظیم اسالم که به معنای تسلیم بودن
است و تمام مفهوم دین اسالم را در خود گنجانده ،نشانگر حقیقت
دین و بنمایه اس�لام اس��ت .حقیقتا تس��لیم بودن مقابل خداوند
تبارک و تعالی ،روح عبادت و محرک آن اس��ت .اگر یک مسلمان،
حقیقتا مسلم ش��د و تسلیم خداوند ،عبادت کردنش برای خودش
معنای حقیقی مییابد و لذت و ش��یرینی عبودیت سبب میشود
سالک ،میلش هر لحظه به این شیرینی بکشد و بخواهد آن را دائما
بچشد و این تسلیم بودن است که سبب این شوق عبادت در بنده
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complaining participant, as described above,
including a description of the good-faith efforts the
participantmadetoexhaustthedisputeresolutionprocess
specified in this JCPOA, the UN Security Council,
in accordance with its procedures, shall vote on a
resolution to continue the sanctions lifting. If the
resolution described above has not been adopted
within 30 days of the notification, then the provisions
of the old UN Security Council resolutions would be
re-imposed, unless the UN Security Council decides
otherwise.
 -37متعاقب دریافت ابالغ طرف شاکی ،به نحو مشروح در باال ،به

همراه توضیحی از تالشهای توأم با حسن نیت آن طرف برای طی
فرآیند حلوفصل اختالف پیشبینی شده در برجام ،شورای امنیت
سازمان ملل متحد باید منطبق با رویههای خود درباره قطعنامهای
برای تداوم لغو تحریمها رایگیری کند .چنانچه قطعنامه یادشده
ظرف  30روز از تاریخ ابالغ به تصویب نرسد ،آنگاه مفاد قطعنامههای
سابق ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد دوباره اعمال خواهند
ش��د ،مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری
تصمیمگیریکند.

ماده سوم پیشنهادی گروه بحران :اکسید کردن ذخایر سوخت 20
درصد و  5درصد ایران
طبق متن توافق( :بند  57ضمیمه  1برجام)
57- All enriched uranium hexafluoride in excess of
300 kg of up to 3.67% enriched UF6 (or the equivalent
in different chemical forms) will be down blended to
natural uranium level or be sold on the international
market and delivered to the international buyer in return for natural uranium delivered to Iran.

 -۵۷تمام اورانیوم غنی شده مازاد بر  ۳۰۰کیلوگرم گاز ( UF6یا
معادل آن در ترکیبهای شیمیایی دیگر) با غنای تا  ۳/۶۷درصد ،یا
به سطح غنای طبیعی رقیق خواهد شد یا اینکه در عوض تحویل
اورانیوم با غنای طبیعی به ایران ،در بازارهای بینالمللی به خریدار
فروخته خواهد شد.

ماده چهارم پیشنهادی گروه بحران :بازطراحی رآکتور اراک با هدف
از بین رفتن بازفرآوری پلوتونیوم
طبق متن توافق( :بند  4ضمیمه  1برجام)
4- Iran will take the leadership role as the owner
and as the project manager, and have responsibility
for overall implementation of the Arak modernisation
project, with E3/EU+3 participants assuming responsibilities regarding the modernisation of the Arak reactor
as described in this Annex. A Working Group composed of E3/EU+3 participants will be established to
facilitate the redesigning and rebuilding of the reactor.
 -۴ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه ،نقش راهبرد و مس��ؤولیت

اجرای پروژه مدرنس��ازی رآکت��ور اراک را به عهده میگیرد و هر
کدام از اعضای  5+۱تقبل مسؤولیتی که در این پیوست ذکر شده
اس��ت را در ارتباط با مدرنسازی رآکتور اراک به عهده میگیرند.
کارگروهی متشکل از اعضای  5+1تشکیل خواهد شد تا بازطراحی
و بازسازی این رآکتور را تسهیل کنند.
ماده پنجم پیشنهادی گروه بحران :تبدیل مرکز غنیسازی فردو به
یکمرکزتحقیقاتی
طبق متن توافق( :بند  44و  45ضمیمه  1برجام)
)44- The Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP
will be converted into a nuclear, physics, and

technology centre and international collaboration will be
encouraged in agreed areas of research. The Joint
Commission will be informed in advance of the
specific projects that will be undertaken at Fordow.
 -44تاسیسات غنیسازی فردو به مرکز تحقیقات هستهای ،فیزیک

و تکنولوژی تبدیل خواهد شد و همکاری بینالمللی در زمینههای
توافق شده تحقیقاتی تشویق خواهد شد .اجرای پروژههای مخصوص
در فردو از قبل به اطالع کمیسیون مشترک رسانده میشود.

45- Iran will not conduct any uranium enrichment
or any uranium enrichment related R&D and will have
no nuclear material at the Fordow Fuel Enrichment
Plant (FFEP) for 15 years.
 -۴۵به مدت  ۱۵سال ،ایران در فردو هیچ گونه فعالیت غنیسازی

اورانیوم یا تحقیق و توس��عه مربوط به غنیسازی اورانیوم نخواهد
داشت و هیچگونه مواد هستهای در آن نگهداری نخواهد کرد.

ماده ششم پیشنهادی گروه بحران :ایجاد شفافیت و نظارت کامل بر
فرآیندغنیسازیایران
طبق متن توافق( :بند  15برجام)
15- Iran will allow the IAEA to monitor the
implementation of the voluntary measures for their
respective durations, as well as to implement
transparency measures, as set out in this JCPOA and
its Annexes. These measures include: a long-term
IAEA presence in Iran; IAEA monitoring of uranium
ore concentrate produced by Iran from all uranium
ore concentrate plants for 25 years; containment and
surveillance of centrifuge rotors and bellows for
20 years; use of IAEA approved and certified
modern technologies including on-line enrichment
measurement and electronic seals; and a reliable
mechanism to ensure speedy resolution of IAEA
access concerns for 15 years, as defined in Annex I.
 -15ای��ران به آژانس اجازه خواهد داد بر اجرای اقدامات داوطلبانه

خود برای دورههای زمانی مربوطه و نیز اجرای تدابیر شفافیتساز
به ش��رح مندرج در این برجام و پیوستهای آن نظارت کند .این
اقدامات ش��امل حضور بلندمدت آژانس در ای��ران ،نظارت آژانس

بر کنس��انتره س��نگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه
کارخانههای تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت  25سال ،نظارت
و مراقبت درب��اره روتورها (چرخانندهه��ا) و بیلوزهای (اتصاالت)
س��انتریفیوژ به مدت  20سال؛ استفاده از فناوریهای مدرن تایید
شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان
غنیسازی به صورت مستقیم ،و مهر و مومهای الکترونیک و یک
سازوکار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانیهای آژانس در
زمینه دسترسی به مدت  15سال ،به شرح مندرج در پیوست .1

ماده هفتم پیش�نهادی گروه بحران :تعلیق تحریمها در بازههای
زمانی محدود و تمدید آن متناسب با اقدامات ایران

ب��ه دلی��ل بندهای متعدد برج��ام در این موض��وع به توضیح
اصلیترین قس��مت تعهدات آمریکا بسنده میش��ود .آمریکا قرار
اس��ت اعمال قوانین تحریم را که در بنده��ای  4.1تا  4.5و  4.7از
ضمیمه دوم مش��خص شده است متوقف کند .در اینجا الزم است
درباره عبارت  Cease the applicationتوضیحی داده ش��ود.
ای��ن عبارت به معنای توقف اجرای قوانین اس��ت .این مفهوم یک
مرتبه پایینتر از مفهوم تعلیق اس��ت .این عبارت نخس��تینبار در
لوزان مورد استفاده قرار گرفت .تعلیق و لغو توسط قانونگذار انجام
میشود اما توقف اجرا توسط مجری قانون انجام میشود و در نتیجه
مرتبهای پایینتر از تعلیق اس��ت .پس تحریمهای آمریکا تنها در
اجرا (آن هم در حیطه اختیارات رئیسجمهور) متوقف میش��ود
و ناپایدارتر از تعلیق اس��ت .توقف اجرای تحریمها در آمریکا منوط
به اختیارات رئیسجمهور اس��ت و بر این اساس هر  4ماه یا  6ماه
رئیس جمهور باید طبق قانون آمریکا معافیتهای تحریمی را اعالم
کند .اختیار دس��تورهای توقف بر اساس قوانینی که کنگره آمریکا
تعیین میکند به رئیسجمهور داده میشود لذا قابلیت تغییر قوانین
ابالغی به رئیسجمهور وج��ود دارد .در حال حاضر ،کنگره اعالم
معافیتهای تحریمی را منوط به گزارش  4یا  6ماهه رئیسجمهور
کرده است و میتواند در آینده براحتی آنها را تغییر داده و عمال نقش
رئیسجمهور را کمرنگ کند .اگر رئیسجمهور آمریکا از اعالم منظم
معافیتهای تحریمی خودداری کند ،تحریمها پابرجا خواهد ماند و
طبیعی است ایران باید به این روند اعتراض کند که در این صورت
دوباره تحریمها بازمیگردد.
مادههشتمپیشنهادیگروهبحران:حفظبازگشتپذیریتحریمها
طبق متن توافق( :بند  37برجام)
37- Upon receipt of the notification from the

گفتار کوتاهی درباره فلسفه و مصادیق مفهوم عبادت در اسالم

حرکت مستمر در مسیر فطرت

میشود .لذا روح عبادت که همان تسلیم بودن محض است ،باعث
میشود همان عبادتی را که خداوند نسبت به آن دستور داده است
با همان کیفیتی که امر شدهایم انجام دهیم و نه به شیوه دلخواهمان.
در غیر این صورت ما تسلیم این امر الهی نبودهایم و اساسا عبادت
کردن با نیت رضای الهی معنا نمیدهد .تسلیم بودن و انجام امر الهی
نشان میدهد دل پاک است ،اگرنه دل پاک که پاک بودنش در عمل
هویدا نش��ود ،چه فرقی با دل ناپاکی دارد که آن هم بیعمل است.
خداوند در باب فلسفه خلقت مخلوقات ذیشعور خود یعنی انس و
جن در آیه  ۵۶س��وره مبارکه ذاریات چنین میفرماید :و ما خلقت
الجن و االنس اال لیعبدون
طب��ق این آیه خداوند انس و ج��ن را به جهت عبادت خداوند،
خلق فرمود .اما س��والی که در اینجا پیش میآید این است که اوال
منظور نظر از عبادت چیست؟ و ثانیا اگر خداوند به این جنبه فردی
عبادات م��ا نیاز ندارد ،پس چه حکمتی در این آیه ملحوظ ش��ده
است؟ در خالل پاسخ به سوال اول پاسخ سوال دوم نیز ارائه میشود.
از آنجای��ی که طبیعتا خداوند به عبادات فردی ما مانند نماز و روزه
نیازی ندارد ،پس معنا و مفهوم واژه لیعبدون در این آیه معنایی غیر
از انجام صرفا عبادات فردی اس��ت .طب��ق احادیث و روایات متواتر
صادره از پیامبر اکرم و ائمه هدی بس��یاری از امور روزانه زندگی ما

به ش��رط و شروطی ،مصداق عبادت کردن میشود .به عنوان مثال
کار کردن برای خانواده با رعایت چند اصل خود از مصادیق عبادت
اس��ت و ثواب دارد یا همنشینی با همسر و فرزندان نیز همینطور.
حتی در برخی روایات خوابیدن یک انسان مومن نیز عبادت محسوب
میش��ود .به طور کلی ،مفهوم عبادت را میتوان به  2نوع فردی و
اجتماعی تقس��یم کرد ،به این معنا که اعمال عبادی ،در  2س��طح
فردی و اجتماعی ،تاثیرات و برکات مختلفی از خود به جا میگذارد
و ممکن اس��ت منافع اجتماع یا زندگی ش��خصی افراد را که البته
در طول هم هس��تند ،تامین کند .طبق گفته استاد اخالق ،جناب
حجتاالسالم والمسلمین علوی تهرانی ،در تقسیمبندی دیگری نیز
عبادات در  3قسم ،قابل بیان هستند .عبادات بدنی ،عبادات مالی و
عبادات روحی که به فرموده ایش��ان ،این سه نوع ،از مراتب اهمیت
متفاوت��ی برخوردارند .به لحاظ برکات و میزان نفوذ و اهمیت ثواب
ناشی از آن ،اولویت با عبادات روحی است و عبادات مالی در مرتبه
دوم و عبادات بدنی در مرتبه سوم قرار میگیرند .از مصادیق عبادات
روحی ،میتوان به تفکر و تدبر و عقالنیت اشاره کرد که در حدیث
معصوم ،لحظهای تفکر از  70س��ال عبادت باالتر است .عبارات افال
تعقلون ،افال یتذکرون و مفاهیمی از این دس��ت مانند تدبر و تفکر
و  ...که در قرآن کریم ذکر شدهاند ،ناظر به همین بعد اولویتدار در

عبادات روحی اس��ت که خداوند نسبت به آنها دعوت فرموده است.
البته طبعا هر تفکر و تولید فکری نمیتواند عبادت محسوب شود.
تدبر در آفرینش که منجر به فهم عظمت خلقت الهی میشود و آن
تفکری که در خدمت بشریت قرار بگیرد و در ابعاد مختلف نظری،
عملی یا تکنیکی و تکنولوژیکی برای انسانها کارآمدی داشته باشد،
در زمره این عبادات روحی است که ارزش و اجر بسیار باالیی دارد.
عبادات مالی که در مرتبه بعدی قرار دارد ،شامل اعمال خیری است
که در جهت مساواتطلبی بهواسطه اموال فردی اشخاص ،در حوزه
اجتماع انجام ش��ده و بر آن اثر میگ��ذارد و البته در بعد معنوی و
مادی زندگی شخصی نیز مثمر ثمر است .این بعد از عبادات میتواند
سبب شکوفایی ظرفیتهای بالقوه اقتصادی و اجتماعی شود که در
مصادیق مختلف مانند زکات ،خمس ،صدقه ،قرضالحسنه ،اطعام،
آزادی اس��یر و گرفتار و  ...در قرآن و س��یره اولیا مطرح شدهاست.
انجام عبادات مالی نشان از ایمان محکم عامل آن است ،چرا که باید
از اموال و دسترنج خود که از مهمترین تعلقات فردی است بگذرد و
آن را در جهت شکوفایی اجتماع و کمک به همنوعان خود ،مصرف
کند ک��ه به فرموده معصوم ،جوان س��خاوتمند از پیرمرد عابد نزد
خداوند محبوبتر است .عبادات بدنی اما شامل شناخته شدهترین
س��طح عبادات در نزد عموم اس��ت .انجام نماز ،روزه ،حج و عبادات

ماده نهم پیش�نهادی گروه بحران :اجرای پروتکل الحاقی از سوی
ایران و کد 3/1
طبق متن توافق( :بند  13برجام)
13- Consistent with the respective roles of the
President and Majlis (Parliament), Iran will
provisionally apply the Additional Protocol to its
Comprehensive Safeguards Agreement in accordance
with Article 17(b) of the Additional Protocol, proceed
with its ratification within the timeframe as detailed
in Annex V and fully implement the modified Code
3.1 of the Subsidiary Arrangements to its Safeguards
Agreement.
 -13ایران ،منطبق ب��ا اختیارات مربوط ه رئیسجمهور و مجلس

(پارلمان) وفق ماده « 17ب» پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع
پادم��ان خود ،این پروتکل را به صورت موقت��ی اجرا میکند و در
چارچوب زمانی پیشبینی ش��ده در پیوست  5اقدام برای تصویب
آن را پیش میبرد و کد  3/1اصالحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه
پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد.
ماده دهم پیشنهادی گروه بحران :اجازه به آزمایش سانتریفیوژها
در مراکز تحت نظارت بازرسان آژانس

در بند  6توضیح داده شد.

ماده یازدهم پیش�نهادی گروه بحران :اقدام ایران برای حل مسأله
PMD
طبق متن توافق ( :بند  3قطعنامه )2231
3- Requests the Director General of the IAEA to
undertake the necessary verification and monitoring
of Iran’s nuclear-related commitments for the full
duration of those commitments under the JCPOA, and
reaffirms that Iran shall cooperate fully as the IAEA
requests to be able to resolve all outstanding issues, as
identified in IAEA reports.

 -3از مدیرکل آژانس میخواهد که راستیآزمایی و نظارت ضروری
بر تعهدات مرتبط هستهای ایران را برای تمام مدت اجرای وفق برجام
انجام دهد و مجددا تاکید میکند که ایران باید به طور کامل آنگونه
که آژانس درخواس��ت میکند ،همکاری کند تا آژانس بتواند تمام
موضوعات معوقه به نحو مشخص شده در گزارشهایش را حل کند.
با توجه به این موارد مشاهده میکنید که در آن شبها و روزهای
طاقتفرسا(!) تیم مذاکرهکننده تنها چیزهایی را که وجود داشته،
پذیرفته و امضا کرده است .حتی در برخی موارد ثمره چانهزنی این
تیم منجر به پذیرش تعهداتی فراتر از آنچه مورد نظر این اندیشکده
بوده ،شده است که جای تعجب دارد .با این تفاسیر از رئیس دولتی
که علت مخالفت با اقداماتش را بیعقلی میداند و به اهدای مدال بر
گردن کسانی که  2سال در حال دیکته نوشتن بودهاند میپردازد،
چه انتظاری میتوان داشت؟! آیا توقع حل مشکالت کشور از کسانی
که چشم امید به دستان بیگانه دوختهاند و نقاط قوت داخلی را به
دست خود تضعیف میکنند ،خاماندیشی نیست؟

فردی دیگر از همین موارد واجب اس��ت که با توجه به روح عبادت
که تس��لیم بودن محض است باید توسط همگان اجرا شود .مطلب
درخور ذکر دیگر 2 ،اصلی اس��ت که درباره عمل عبادی در هر نوع
فردی یا اجتماعی و هر س��ه دسته بدنی و مالی و روحی آن مطرح
میش��ود؛ یکی انگیزه و نیت عمل عبادی و دیگری محدود نکردن
آن به حوزه فردی اس��ت .توضیح آنکه ،هر عمل خیری که نیت و
انگیزه انجام آن رضای الهی نباشد ،با وجود آنکه در جهت تمایالت
فطری بش��ر و برخاسته از روح انسانیت اس��ت اما از ارزش حداقلی
برخوردار اس��ت و به اندازه کافی نفوذ نخواهد داشت اما اگر همین
عمل با نیت و انگیزه رضای خدا انجام ش��ود ،چون ناش��ی از ایمان
قلبی است با ایثار بیشتری نیز همراه خواهد شد و ارزش حداکثری
دارد و خداون��د نیز بر برک��ت و نفوذ آن خواهد افزود .چنین عملی
هرچه باش��د حکم عبادت خواهد داشت حتی اگر کسب درآمد یا
خوابیدن و استراحت کردن یک فرد مومن باشد و این ،سهلالوصول
بودن کسب ثواب در اسالم است که از الطاف الهی به مومنین است.
اصل دوم که محدود نکردن عبادت به حوزه فردی است نیز اهمیت
ویژهای دارد .دایره مفهومی عبادت ،دایره وس��یعی اس��ت که صرفا
ش��امل عبادات فردی و بدنی مانند نماز و روزه و این دست عبادات
نمیشود ،بلکه عمل عبادی پتانسیل اثرگذاریهای کالن اجتماعی را
دارد .به عنوان مثال امروز یکی از موضوعاتی که در سینمای بسیاری
از کشورها به عنوان یکی از بحرانهای اجتماعی به تصویر کشیده
میشود ،موضوع ربا و مشکالتی است که برای رباگیرندگان به وجود
میآید ،این در حالی اس��ت که اس�لام با تحریم رباخواری و تدبیر
قرضالحسنه و س��نتهای اقتصادی اس�لامی دیگر ،درصدد رفع
اینگونه مشکالت در جامعه است .ادای این سنتها در اسالم عبادت
محسوب میشود که انجام اینگونه عبادات تاثیرات اجتماعی دارد .در
واقع بسیاری از عبادات میتوانند رافع مشکالت اجتماعی باشند و
از این رو عبادات اجتماعی خوانده میشوند .به طور کلی میتوان آیه
«و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون» را اینگونه تفسیر کرد که
موجودات ذیشعور بویژه انسان که خلیفهاهلل است ،خلق نشدند مگر
برای حرکت در مس��یر فطری خود و ارتقای سطح زندگی فردی و
اجتماعی و بهبود روزافزون روابط خود با خدا ،افراد و اجتماعشان که
همه اینها مصداق عبادت پیدا میکند.

