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وطن امروز

نمیدانیم چه از دست دادهایم!
ادامه از صفحه اول
یاد
ایش��ان در این باره گفته ب��ود« :باید
بدانیم شیطان برای همه برنامه دارد و عنان ایمانی که یک
عمر زحمت دارد تا بهدست بیاید ممکن است یک لحظه از
دست برود» .میگفت« :ایمان روی  4پایه استوار است؛ علی
الصبر و الیقین و العدل و الجهاد .اگر پایهها محکم بود ،ایمان
میماند پس روی اینها کار کنید و همه اینها با گوش کردن
و عمل کردن حرف خداست».
ی��ک بار از حضرت س��جاد صلواتاهلل علی��ه این را نقل
کردند که «من لم یکن من نفس��ه واعظا فان مواعظ الناس
لن تغنه عنه» و بعد فرمودند« :ش��کی نیست انسان در این
زندگی خودش غیر از زندگی کردن باید خودش را بسازد که
به حقیقت انس��انیت نائل شود و ساخته شدن به این است
که انس��ان کارهای خودش را چک کند و اگر اش��تباهی در
کارهاش بوده توبه کند و تصمیم بگیرد آن اشتباه را مرتکب
نشود .نسبت به خوب و بد بیتفاوت نباشد .به تعبیر علمای
اخالق ،نفس او باید «نفس لوامه» باشد؛ منظور این است که

قطع نظر از قضاوت و داوری مردم نسبت به شخص خودش،
مراقب باشد و ببیند آیا واقعا همه کارهایش خوب است یا بد
هم در کارش دارد؟ اگر همه مردم یک نفر را خوب دانستند
آن یک نفر باید خودش مراقب باش��د ،بررسی کند کارهای
خودش را و ببیند اگر اش��تباهی در کارهایش بوده در صدد
اصالح کار اش��تباه برآید؛ خودش را مالمت کند و بگوید تو
با این س��ن ،با این آبرو ،با این امکانات میتوانستی از کار بد
دوری کنی ولی نکردی!»
همین چند سال آخر هم که توانی برای راه رفتن نداشتند
و حتی برای سخنرانی هم باید زیر بغلشان را میگرفتند و
روی منبر میآوردند ،باز هم از ارتباط با مردم دست نکشند.
این اواخر میگفت «ضربان قلبم  40تا  45در دقیقه است» و
این در حالی است که پزشکان میگویند حد متوسط ضربان
قلب  ۷۰بار در دقیقه اس��ت و وضعیت مناس��ب بین  ۶۰تا
 ۱۰۰بار در دقیقه اس��ت اما ایشان با همین حال خسته نیز
دست از درس و هدایت برنداشت.
 -4روی منبر هر موقع میخواس��ت نکتهای اخالقی بگوید

نگاه امروز ادامه از صفحه اول
مثل فرفره داشت میچرخید و مینالید
که چرا تقلب ش��ده! به او گفتم« :گیرم تقلب ش��ده! چه
ربط��ی دارد به غزه و لبنان؟!» به او گفتم« :چرا موس��وی
هنوز انتخابات تمام نش��ده ،اعالم ظفر کرد؟!» به او گفتم:
«چرا حاضر نش��د از مجاری قانونی اعتراض کند؟!» به او
گفت��م« :کو س��ندش؟! کو مدرکش؟! ک��و وجدانش؟! کو
انصافش؟!» به او گفتم« :اگر این نظام اهل دست بردن در
رأی مردم بود ،دوم خرداد دس��ت میبرد! و  ۴سال بعدش
دست میبرد!» به او گفتم« :قرار نیست رأی مردم را فقط
به شرط برد در انتخابات قبول کنیم!» به او اما خندهکنان
یک چیز دیگر هم گفتم« :یادت میآید تمام سال تحصیلی
را تبلیغ «بوف کور» میکردی و اینکه عجب ش��اهکاری
است و چه و چه ،لیکن آخر سال در صندلی آخر سرویس
مدرس��ه برداش��تی اعتراف کردی که به عم��رت این اثر
«صادق هدایت» را نخواندهای؟! چقدر دعوا ،چقدر بگومگو،

چقدر بعضا یقهگیری برای دفاع از کتابی که حتی یک بار
هم الیش را باز نکرده بودی!» و االن هم قصه همین است!
صادق هم مثل محس��ن! زیباکالم را میگویم که برجام را
نخوانده ،مدافع آن اس��ت! اعترافش هست! این متن البته
سیاسی نیس��ت! خود من هم جوگیر میشوم گاهی! یک
چیزی میبینم و بیهیچ کنکاشی ،قلم دست میگیرم برای
بیان حرف حق ولی فیالواقع برای تخلیه عصبانیت! تو هم
مثل من! بله! خود توی خواننده را میگویم! آیا آن روز که
رفتی و زیر آن پست ،آن کامنت را گذاشتی ،مطمئن بودی
یا با عرض معذرت جوگیر؟! واقعا چرا ما اینگونه شدهایم؟!
چرا بدون در نظرگرفتن جوانب امر ،سخن میگوییم؟! چرا
بعضا س��خن حق خود را با بیان نادقیق ،خراب میکنیم؟!
چرا فکر میکنیم با لس��ان دهه  ۵۰میش��ود با جوان این
عصر س��خن گفت؟! گالبی چیست؟! س��وفیا لورن کدام
اس��ت؟! ضعیفه چه صیغهای اس��ت؟! خوب است رهبری
داریم که با این همه تبحر در خطابت و چیرگی در بالغت

اول نهی��ب به خود میزد .آن پیرمرد  90س��الهای که همه
ی میکردند و پای
به احترامش بلند میش��دند و دستبوس 
صحبتش مینشستند تا شاید نوری از انوار او را درک کنند،
همیشه به خود میگفت« :مرتضی! حواست را جمع کن که
خطا نکنی که تو هم بندهای هستی مثل همه بندههای خدا
که اگر شیطان ببیند میتواند یک لحظه غافلت کند سراغت
میآید!» و کیست که در این همه سال دیده باشد لحظهای
این پیرمرد حواس��ش ب��ه خودش نباش��د! خدایا! مرتضای
صیقل یافته از پس هش��تاد و چند سال عبادت خالصانه را
امروز چگونه باید روی دست بگیریم و با او وداع کنیم؟!
 -5پارس��ال بعد از ایام انتخابات بود که جلسهای از همین
جلسات پنجشنبهها خسته و گرفته رفته بودم آنجا تا حالم
عوض ش��ود .انگار جلس��ه چیده ش��ده بود تا من را و البته
امثال من را تنبه دهد .اصل بحث بر س��ر «استقامت کردن
ِرت َو َمن
در راه دین» بود با رجوع به آیه « َفاس�� َتقِم َكما أُم َ
ت��اب َم َع َ
ك» .حاج آقا یک نکت��های را به نقل از امام صادق
َ
علیهالسالم درباره استقامت کردن در راه دین گفت که برای

من و بچهحزباللهیهایی که کار میکنند و بعضی وقتها
ناامید و خس��ته میش��وند خیلی میتواند درس باشد و آن
اينکه خدا برای انسان در دنیا راحتی خلق نکرده است ،مومن
انتظار خوش گذشتن در این دنیا را نباید داشته باشد و توقع
راحتی داش��تن ،وقتی خدا هم در سرشت انسان نگذاشته،
بیمعنی است! این را تازه کسی میگفت که یک عمر به خود
سختی داده بود و کسی از او راحتی و راحتطلبی ندیده بود!
 -6در این همه سال ندیدم جلسهای در حسینیه خانه ایشان
برگزار شود اما ابتدای جلسه بعد از قرائت قرآن ،ذکر مصیبتی
نداشته باشد! پیش از آنکه مرثیهخوان شروع به مرثیهخوانی
کند از همان اتاق ش��خصی گوشه حسینیه میآمد  -و این
سالها زیر بغلشان را میگرفتند و میآوردند  -و جلوی در
حس��ینیه با حالتی مودبانه مینشست و دستمالی از جیب
درم��یآورد و ش��روع میکرد به گری��ه! میگفت «مجالس
روضه و تبلیغ و مراسم منسوب به اهل بیت علیهمالسالم و
مراسم منسوب به مصیبت آنها ،تصور نکنید اینها مستحب
هس��ت ،بلکه اینها واجب اس��ت .ما خیال میکنیم واجبات
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فقط  5وعده نماز یومیه اس��ت .هر چقدر کار کنیم کم هم
هس��ت ،تنها ماییم که  -با کمکاری -کاله سرمان میرود».
آخر سخنرانی هم همیش��ه روضه میخواند- ،روضهای که
همیش��ه با سندش آن را بیان میکرد که درسی است برای
روضهخوانه��ا  -و داد میزد؛ مانند کس��ی که دارد جان از
تنش میرود.
ی ایش��ان زود به زود خشک میشد و
 -7این س��الها گلو 
دستشان هم توانی برای باال آوردن لیوان نداشت؛ مالزمی
پای منبر مینشست و هر چند دقیقه جرعه آبی در نعلبکی
میریخت و جلوی لبشان میآورد و ایشان دهانشان راتر
میکرد .دیروز یکی پرسید چه چیز از حاجآقا مرتضی تهرانی
هس��ت که هیچ وقت یادت نمیرود؟! گفتم اینکه میگویم
من تا به امروز نتوانس��تهام خودم عمل بکنم و شاید تا آخر
عمر هم نتوانم اما اگر به آقا مرتضی فکر کنم همیش��ه این
صحنه جلوی چشمم هست که ایشان در هر بار پیش از آب
خوردن «بس��ماهلل الرحمن الرحیم» و پس از آن «س�لام بر
اباعبداهلل»شان ترک نمیشد!

فساد سخن
که قطعا برای س��خن ،بینیاز از کاغذ و نوشته و یادداشت
هستند ،مدام نگاه میکنند به برگه در دستشان! یعنی چه
این کار؟! اال آنکه توجه مضاعف به چگونگی و کم و کیف
بیان؟! با علم بر اعتراف دش��من به سخنوری حضرت آقا،
گمانم این همه مراجعه رهبر انقالب به ورقه در دستشان
هنگام سخنرانی ،اس��تعاره از اعتراض ایشان باشد به این
همه فساد در سخن من و ما! کم جلوی مبلغ فالن پرونده،
صفر است ،چند تا هم خودمان اضافه میکنیم! همینطور
کیلویی! هیچ هم حواسمان نیست که تخلف ،تخلف است
و پرونده ،اختالس و معوقه ،معوقه! سخن را همانطور بیان
میکنیم که دلمان میخواهد ،نه آنگونه که واقعا هست!
دقت ش��ود! من به این دولت و این مجلس ،رأی ندادهام و
علیالقاعده نباید چنین متنی بنویسم ،وقتی که بسیاری از
ای��ن پروندهها مثال مربوط به قصور و تقصیر بانک مرکزی
است ،لیکن مسأله اینجاس��ت که فساد سخن وقتی زیاد
میش��ود ،حرف درس��ت هم آن البهال گم و گور میشود!

ناتو؛ فروپاشی از درون

ادامه از صفحه 15
یادداشت میهمان
برای اغلب آنها روشن شده بود ترامپ درک
درستی از اروپا و هدفهای تشکیل ناتو ندارد ولی از فحوای هنجارشکنی
و بدعتس��ازیهای ترامپ آنچه بر نخبگان اروپایی مکش��وف شد ،این
اس��ت که ترامپ به کمتر از اطاعت مح��ض اروپا رضایت نمیدهد ،در
غیر این صورت از دید ترامپ اتحادی که حرف ش��نوی از کاخ س��فید
نداش��ته باشد ،بهتر است اصال نباش��د .ترامپ به وضوح اعالم کرد اگر
نظراتش پذیرفته نش��ود ،حتی
ب��دون تصویب کنگ��ره از ناتو
خ��ارج خواهد ش��د و کار را تا
آنجا کشاند که اتحادیه اروپایی
را دشمن آمریکا نامید .در بحث
افزایش بودجه دفاعی تا سقف
 2درصد تولید ناخالص داخلی،
انگلیس و  3کش��ور کوچکتر
اروپایی یعنی یونان ،استونی و
لیتوان��ی  2درصد را محقق کردهان��د ولی آلمان فقط  1/2درصد تولید
ناخالصش را به دفاع اختصاص میدهد و برنامهای هم برای افزایش آن
در س��الهای آتی ندارد؛ به این دلیل ک��ه آرای عمومی موافقتی با آن
ندارد ،البته دلیل آن کمبود بودجه نیس��ت ،زیرا آلمان در حال حاضر
بیش��ترین میزان مازاد بودجه را طی دهههای اخیر تجربه میکند .ناتو
بودجه خ��ود را از  272میلیارد دالر در س��ال  2014به  312میلیارد
در س��ال گذش��ته افزایش داد و برای بعضی کش��ورها تحقق 2درصد،
نیازمند تالشهای بیش��تری اس��ت ولی ترامپ در نشست سران سقف
را ب��ه  4درصد افزایش داد که حتی از  3/5درصد آمریکا نیز به مراتب
بیش��تر است و طبعا فشارهای بیش��تری بر آنها وارد میکند .به عنوان
نمونه برای «آنگال مرکل» صدراعظم آلمان راضی کردن همائتالفیهای
سوسیالیس��تش برای افزایش بودجه دفاع��ی صرفا از باب راضی کردن
ترامپ عمال غیرممکن است ،آن هم در حالی که ترامپ هیچگونه تعهد
جدیدی را در قبال ناتو متقبل نشد .برای افکار عمومی اروپا نیز افزایش
بودجه دفاعی تا س��قف  4درصد تولید ناخالص داخلی در نبود تهدید
مش��خص قابل توجیه نیست .روسیه اگرچه از نظر تحرک و سرعت در
جابهجای��ی نیروها به مراتب از ناتو توانمندتر اس��ت ولی از حیث توان
رزم��ی متعارف یا غیراتمی چن��دان بر ناتو و اروپا برتری ندارد و برتری
روسیه فقط در توان موشکی و ظرفیت زرادخانه اتمی آن است .افزایش
بودجه نظامی تا س��قف  4درصد تولید ناخالص داخلی گویای آن است
ک��ه ناتو باید در صورت ل��زوم از حالت دفاعی ب��ه حالت تهاجمی نیز
تغیی��ر فاز دهد و چنین وضعیتی در ش��رایطی ک��ه ترامپ در مالقات
س��ران با پوتین ب��ه تمجیدگویی از رئیسجمهوری روس��یه پرداخته،
گویای آن اس��ت که ترامپ اهداف دیگری را از افزایش توان رزمی ناتو
دنبال میکند که احتماال میتواند هدفهایی در حوزه پاسیفیک را نیز
ع�لاوه بر آتالنتیک در بر گیرد .حاال دیگر برای اغلب تحلیلگران حوزه
بینالملل روش��ن شده که برای کنکاش در ذهنیت ترامپ نمیتوان به
قواعد کالسیک دیپلماسی و س��امانههای سیستماتیک توسل جست،
زیرا ترامپ هنجارشکن و بدعتسازی است که سعی دارد نظم خود را
در بینظمی روابط بینالملل جستوجو کند .به رئیسجمهوری آمریکا
لقب «ترامپ تخریبگر» ( )Wreckerدادهاند و اینکه دنیا باید با چنین
پدی��دهای خو بگیرد و چنین وضعیت��ی مصداقی خواهد بود برای یکی
دیگ��ر از متضادگوییهای پرآوازه چارلز دیکنز« :عصر باورها بود و عصر
ناباوریها».
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مث��ل فتنه که خش��ک وتر را با هم میس��وزاند! حقا که
گ��رم باد دم آن ایرانی که وقتی نمیداند ،بگوید نمیدانم!
بازیکن تیمملی از باش��گاه خود به باش��گاه دیگری رفته و
م��ا بدون هیچ اطالعی از چند و چ��ون ماجرا ،همینطور
فحش است که به مدیرعامل آن تیم میدهیم! که چرا نگه
نداشت بازیکن محبوب ما را! خدایی خسته نشدیم از این
همه فساد در س��خن؟! مگر نه این است که اول باید فکر
کنیم و بعد سخن بگوییم؟! آنچه دارم مینویسم ،معاالسف
جمهور و رئیسجمهور ندارد! اینکه پاسداران حریم امنیت
کشور را گاهی با کالم خود میرنجانیم ،یعنی همین کثرت
س��خن و قلت فکر! آیا در صورت پخت��ن کالم مدنظر در
ذهن ،باز هم حاضر میشویم به سخن شلوغ؟! و بیمدرک
و س��ند؟! نه! این نوشته میل به محافظهکاری ندارد ،بلکه
بنا دارد بگوید قبل از ایراد سخن ،ولو سخن حق و با نیت
حق ،همان به کمی بیندیشیم بلکه شاید به کالمی زیباتر
و بیانی ش��یواتر رسیدیم! باورم هس��ت ژورنالیسم ،حکم

نمیکن��د که من این متن را اینگونه تمام کنم ،لیکن گور
پدر ژورنالیس��م! بیاییم عهد ببندیم ب��ا خدا ناظر بر دقت
بیشتر در سخن!ایبسا حرف که میتوان بهتر بیانش کرد!
و درس��تتر! و کارشناسانهتر! اسلحه را بکشیم روی لسان
خود ،آیا به حقیقت نزدیکتر نیست؟! آیا چون در محیطی
مثل اینستاگرام ،هم صاحبامتیازیم و هم مدیرمسؤول و
هم سردبیر و هم ویراستار و هم نمونهخوان و هم مصحح
و هم نویس��نده ،حق داریم تا چیزی به ذهنمان رس��ید،
منتش��رش کنیم؟! پس خطیب جمعه هم باید به ش��کل
مضاعفی متوجه چینش کلمات در جملهاش باش��د! و آن
س��خنران پیش از خطبه هم! و آن وزی��ر هم! و آن وکیل
هم! و همین من! و همین شما! پس عهد ببندیم با خدا که
این همه رها نباشد زبانمان به هر سخنی! و هر مدلی! باور
کنیم چند صباح دیگر ،بابت همه این حرفها و حرافیها،
سوال میکنند از زبانمان! پس سنجیدهتر سخن بگوییم! و
این همه هم زود قضاوت نکنیم! یا علی!

