حسین قدیانی اعدام باید گردد

برجام دو ممیز بیستوشش
مهدی رحمان�ی :ضربالمثل معروف��ی در زبان
شیرین فارسی وجود دارد که میگوید« :هر گردویی
گرد است ولی هر گردی گردو نیست» که البته این
ضربالمثل هیچ ربطی به محتوای این متن ندارد و
بنده صرفا جهت سنگین و رنگین شدن یادداشتم آن
را در مطلع سخنم گنجاندهام .اما در ادامهی جستارنویسیام یاد شعری
از حضرت حافظ افتادم که میفرمایند« :گفتم غم تو دارم گفتا غمت
سرآید؛ گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید» .صدالبته این شعر پرمغز و
پرمحتوا و عاشقانهی #حافظ نیز هیچ دخلی به محتوا و بطن متن این
قلم ندارد و منحصرا جهت هرچه وزینتر شدن بار ادبی نوشته ،آن را در
یادداشت خود درج نمودهام ،زیرا در این سیاهه میخواهم نسخهی یک
جرثومهی فساد ،برادرکش سیرتشغاد ،نویسندهی بیاستعداد ،مفسد
اقتصاد ،شهروند غیر قابل اعتماد ،عضو حزب باد ،بهغایت بیاعتقاد و
کشانندهی جوانان به اعتیاد را چنان بپیچم که گویی قبال هیچگاه پا
به هستی نگذاشته است و وجود ناپاکش در دنیا کأنلمیکن تلقی شود؛
انشاءاهلل! لذا مجبورم از اشعار و سخنان بزرگان در یادداشتم بهره ببرم
تا سخنم بر جانتان بنشیند .پس اگر در ادامهی متن ،شاهد شعری از
موالنا ،هجوی از ایرجمیرزا یا سخنی از مرحوم رفسنجانی یا تحلیل نابی
از صادق زیباکالم شدید که هیچ ربطی به متن نداشته باشد ،گمان بر
روانپریشی نویسنده مبرید ،چرا که معتقدم در این دنیا هیچچیزی
عل��ت و معلولی ندارد و اص��وال همهچیز بیربط اس��ت ،اال یکچیز و
آنهم وضعیت اقتصادی نابسامان امروز کشور و وجود نامبارک حسین
قدیانی (زید زیده و رفعاهلل همان زیده) اس��ت .حتما میپرسید که
چگونه ممکن است حسین قدیانی یا همان حق [با رعایت نیمفاصله]
عامل رکود و تورم در اقتصاد شده باش��د؟! پاسخ اما بسیار ساده است.
قدیانی منفور و جزجگرزده از اولین روزهای شروع ریاستجمهوری
دکتر روحانی مشغول نقد دولت بهخصوص بزرگترین دستاورد ۴۰
سال اخیر کشور یعنی #برجام شده و گا ه و بیگاه قلمش را در چشم
اقتصاد کشور و بهخصوص «افایتیجیزدکیالامانتیپیتیاف»
فرو کرده و ش��ده موی دماغ تیم ملی مذاکرهکننده به کاپیتانی دکتر
ظریف .دولت جوان و پرکار کشور نیز با اینکه حل مشکالت معیشتی و
اقتصادی کشور را در زمرهی کارهای خود و حتی اهم فعالیت خود قرار
داده اما ناگزیر مجبور به عضویت در کانال تلگرام «قطعهی  »۲۶شده
ق کلهشق در آنجا درج میشود؛
که متنهای شلخته و بیمحتوای ح 
تا بتوانند لحظ ه به لحظه او را رصد کنند .اینگونه شد که دولت بخش
زیادی از وقت خود را صرف خواندن مهمالت این نویس��نده کرده و از
بنزین و مسکن و اشتغال و دالر و طال و خودرو و ناخنگیر و سوزن تهگرد
و بستان و سوسنگرد و ...غافل گشته و علیالدوام سرگرم شکایت و به
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دادگاهکشاندن حق شده .حتی شنیده میشود تیم مذاکرهکننده در
زمان امضای برجام مشغول خواندن متنی از قدیانی با تیتر «خاطرات
هاشمی» و زیرتیتر «این قسمت :نجفی وارد میشود» بودهاند و وقت
کافی جهت مطالعهی دقیق سند برجام را نداشته ،و نخوانده پای آن
برگه را امضا کردهاند .باری این تمام قضیه نیست .کاش فقط برجام بود
و اقتصاد .با شروع شیوع ویروس کرونا در کشور ،انتظار میرفت دولت
پرتالش آقای روحانی هرچه سریعتر اقداماتی را در جهت مبارزه با این
ویروس منحوس در اولویت کارهای کابینه قرار دهد اما متأسفانه چند
ق مشغول انتشار مجلهی اینترنتی «حق» با کمک
ماهی است که ح 
چند تن از نابخردان نوقلم ش��ده و این امر بال��کل و بلکه بااللکل کار
مبارزه با ویروس کرونا را به حاش��یه کش��انده و دولت که با عضویت
در کانال تلگرام نشریه مش��غول رصد مطالب مجلهی #حق گشته،
ناخواسته باعث شده طالب و بسیجیهای تندرو وارد میدان مبارزه با
کرونا شوند و مثل همیشه نظم عمومی شهرها را بههم بزنند .القصه!
این سیاس سیاستزدهی سربههوا در اغلب شمارههای «حق» هیچ
مطلب انتقادی از دولت در مجلهی خود چاپ نکرده و همین پولتیک
باعث تعجب بسیار دولتیها شده .حاال چگونه و با کدام دلیل و مدرک
باید قدیانی را به دادگاه کش��اند؟! در بحبوحهی مب��ارزه با ویروس
منحوستر از قدیانی کرونا ،فکری به ذهن دولتیها رسید؛ آنان شروع
به خواندن تمام مطالب قدیمی قدیانی در کانال «قطعهی »۲۶کردند
و باالخره متنی که میتوانس��ت حق را به #زندان ببرد ،پیدا کردند.
متنی متعلق به  ۳سال پیش! این تمام قضیه بود ...و حاال من به عنوان
یک «وطنپرست سوسیالیست» از جناب رئیسی به عنوان «ابراهیم
همهی زمانها» درخواست میکنم حسین قدیانی را هرچه سریعتر
#اعدام کند تا اینقدر باعث حواسپرتی دولتیها نش��ود و دستکم
این یکسال باقیمانده را با خاطری آسوده کار خدمت به خلق را از
سر بگیرند .قدرمسلم نهتنها خون تمام فوتیها بر اثر کرونا بر گردن
قدیانی است ،بلکه این اوضاع نابسامان اقتصادی نیز به خاطر وجود
ناحق اوست! و ما نیز هرچ ه میکشیم ،از دست اوست! اگر او حواس
دولت را پرت نمیکرد ،حاال این ما بودیم که آمریکا را تحریم میکردیم
و به نیمهنهایی میرفتیم! قبول کنید «حواسپرتی» نیز باید به عنوان
یک جرم در «قانون مجازات اس�لامی» گنجانده ش��ود .جرمی که
جزایش فقط و فقط اعدام است .امیدوارم قوهی قضائیه در کنار مبارزه
با مفاسد اقتصادی ،با فساد حواسپرتی هم مبارزه کند و طناب دار را
دور گردن حق [سلطان حواس] بیندازد و با انجام این عمل ،بیش از
پیش نام خود را در زمرهی مبارزان با فساد ثبت کند .به امید آنروزی
که این اتفاق میمون و مبارک بیفتد و از آن به عنوان «برجام دو میمز
بیستوشش» یاد شود.

جزوه
کارهای سخت آدمهای سرسخت میخواهد

از حق تا حق

حسین صومعه :زندگی فراز و نشیب زیاد دارد؛
یک روز با تو است و یک رو ز علیه تو .مهم این است
که با گذر زمان ،برسی به این نتیجه که وقت آن
رسیده که یک کار متفاوت یا یک ایدهی جدید را
امتحان کنی و سعی کنی بیشتر برای کشورت
مفید باش��ی .وقتی به این نقطه میرس��ی ،خیلی از دغدغههای
کودکانه از بین میرود .اما این نکته را هم باید بدانیم که کارهای
سخت ،آدمهای سرسخت میخواهد .باالخره در زندگی همهی ما،
زمانی فرا میرس��د که بین دو انتخاب قرار میگیریم؛ مسیری که
در آن مجبور نیستیم با دیگران باش��یم یا وارد یک چالش سخت
شویم و مسیری که درست برعکس مسیر اول ،پر از جنگ و جدل
و حاشیه و استرس است .قطعا کسانی که در جستوجوی زندگی
یکنواخت باش��ند ،مس��یر اول را انتخاب میکنند .ول��ی افرادی
که پیشرفت جامعه برایش��ان مهم باش��د و فقط به فکر مادیات
نباشند ،جسم و جان خود را وقف مسیر دوم میکنند؛ مسیری پر
از دستانداز و شاید گاهی همراه با دردسر و سردرد اما با مقصدی
روشن و هدفی لذتبخش...
بهنظر من ،چه از بعد کمی و چه از حی��ث کیفی ،روزنامهدیواری
«حق» اولی��ن و قویتری��ن روزنام��ه در فضای مجازی اس��ت.

روزنامهای که میتوانست هر ش��ماره در بیست صفحه با مطالب
خود س��ردبیر یعنی حس��ین قدیانی بیرون بیای��د؛ بدون هیچ
زحمت و بحث و آموزش و تذکر و حرص و جوشی! اما دغدغههای
کامال حق آقای حق او را به این میدان سخت میکشاند؛ میدانی
که برن��دگان آن نویس��ندگان نوجوان و جوان تازهقلم هس��تند.
آیندهدارانی که لذت و تجربهی نوش��تن و البته خوانده ش��دن را
برای اولین بار در فضایی حرف��های تجربه میکنند .ما «بچههای
حق» مفتخریم که س��ردبیرمان عالوه بر دفت��ر کارش در میدان
پاستور ،حتی اینس��تاگرام ،تلگرام و واتسآپ موبایلش را تبدیل
به «کارگاه نویسندگی» کرده .حاال حدود  ۷ماه است که سردبیر،
بیش از آنکه برای مطالب خودش وقت بگ��ذارد ،وقت میگذارد
برای مطالب امثال من .و گاهی برای ی��ک متن -آری! فقط یک
متن  ۵۰۰کلمهای -چند س��اعت وقت میگذارد و انواع و اقسام
توضیحات را از طریق مجازس��تان برای نویسنده ارسال میکند؛
گاه مکت��وب و گاه بهواس��طهی ویس .ای بس��ا دلنوش��تها و
یادداشتهایی که به این راحتیها قابل ویرایش نباشند و از یکجا
به بعد حوصلهی سردبیر را سرببرند و حتی اعصابش را خطخطی
کنند ولی یقینا هر بار که حق به هدف مقدس خود چشم میدوزد،
با خودش خواهد گفت :سخت است ،خیلی سخت است اما حتما
ارزشش را دارد...

از نالهی حق تا نامه به حق

مهر قرمز یا سبز؟!
علیرضا مرادبیگی :بع��د از چند روز بیاینترنتی ،مانند بچهای که رفیقش کارتونی را با عشق برایش تعریف میکند
وارد #اینس��تاگرام ش��دم .صفح��ه را ک��ه رفرش و بچه با ذوق و ش��وق تمام میرود که در اولی��ن فرصت کارتون را
کردم ،اولین عکس��ی که در برابرم ظاهر شد تصویر ببیند ،به نزدیکترین کافینت رفتم و شمارهی اولت را چاپ کردم،
س��یدجمالالدین اس��دآبادی ب��ود .خیلی تعجب یعنی پرینت گرفتم .خاطرم هس��ت که بعد از دو ساعت مطالعهی
کردم .عک��س پروفایل پی��ج منتش��رکننده را که یک نفس تمام صفحات ،با خودکار بدرنگ قرمزی ،باالی صفحهی
دیدم فهمیدم از صفحهی «باش��گاه نویس��ندگان حق» است .متن اولت نوش��تم« :هر آنچه که یک کار فرهنگی میخواهد ».به قول
ذیل تصویر را خواندم و متوجه ش��دم آن نوش��تهی زیبا از دختری معروف خیلی حال کرده ب��ودم .تا ش��مارهی دوم بیاید ،یکی -دو
سیزده س��اله است به نام س��کینه اسدآبادی .ش��وکه شدم .سیزده بار دیگر ش��مارهی اولت را خواندم .ش��مارههای بع��دیات هم به
سال؟! کامنتها را که باز کردم موج تحسینها مرا در بر گرفت .حقا همین منوال گذشت .هرچه ش��مارههای جدیدتر منتشر میشد،
که شایستهی سکینه خانم بود آن همه مرحبا .کمی غبطه خوردم میدیدم اکثر کسانی که مطلبی از آنها در «حق» کار شده است،
و حتی ناامید شدم .راس��تش برای یک لحظه دلم از آن شکلکهای نوقلم هس��تند .چهقدر لذت بردم از این اتف��اق ...و خالصه بگویم؛
دست زدن میخواست که جناب حق آخر بعضی از متنها میگذارد .از دیدن ای��ن قضیه ،کرم نوش��تن به جان��م افت��اد .اینجا جایش
ناامیدتر ش��دم؛ زمانی که س��اعاتی بعد س��ردبیر طی یک پیام در نیست که بخواهم از یادداشت نوش��تنها و حسرتها و ...بنویسم.
تلگرام ،زیر متن ارس��الی بنده نوش��ت« :این متن کار نمیشود ...و ش��اید در نامهای دیگر برایت نوش��تم .بگذریم .من به شخصه از تو
حتی یکجورهایی پشیمان ش��دم از آن همه ویرایش متن قبلی!» چیزهای زیادی یاد گرفتهام؛ از مقدم��ات #ویرایش مطلب گرفته
انگار تشتی از آب یخ را روی سرم ریختند .من هم که دستپاچه شده تا مفاهیم عمیق تفکر انقالب و ش��اید اعتماد به نفس و امیدواری.
بودم ،بدون هیچ فکری فقط نوش��تم« :هرچه سریعتر متن دیگری اما ش��اید بزرگترین درس��ی که از تو آموختم این ب��ود که دههی
مینویسم ،از قبلی بهتر!» آقای سردبیر با سین کردن پیام و چیزی هشتادیهای ما فقط آنهایی نیستند که فضای مجازی در مغزمان
نگفتن که احتماال نشان از تأس��ف بود ،بار روی ذهنم را بیشتر کرد .فرو کرده؛ نس��لی خس��ته ،نقنقو ،وراج و به دنبال همهچیز به جز
دانایی! برعکس! بعد از خواندن هر
شما خوانندگان گرامی که غریبه نیستید.
شماره ،بیشتر میفهمیدم که اتفاقا
برای اولین بار بعد از دوران #دبیرس��تان
حقطلبترینه��ا از می��ان همین
و #مدرسه از ش��خصی ترس��یدم! کمی
دهههش��تادیها هس��تند .تو این
هم دلخور ب��ودم؛ دروغ چ��را؟! با خودم
را به همهی آنهای��ی ثابت کردی
میگفتم« :خب نمیشد کمی با مالیمت
که فکر میکردند شاخههای تفکر
و محبت بیش��تر بگویی بزرگوار؟!» بعد از
انقالب ،جلوتر از دههی هفتاد رشد
چند دقیقه دوباره به خودم گفتم« :طرف
نکرده و دیگر به دهههای هش��تاد
 ۲۱سال است کارش روزنامهنگاری است
و نود نمیرس��د .این خود دستاورد
و در ویرایش هم ابدا کم نمیگذارد .ببین
مهمترین نکتهای ک�ه روزنامهدیواری
بزرگی اس��ت برای ی��ک روزنامه یا
چه موج��ود ناقصالخلق��های آفریدهای
با #قلم این همه #نوقل�م به من آموخته
روزنامهدی��واری .از س��ردبیر ه��م
که بالکل بیخیال ویراس��تاری آن شد!»
این است که دههی هشتادیهای ما فقط
درسهای زیادی را ف��را گرفتم .اما
چند ساعتی درگیر بودم با خودم که چه
چیزی ک��ه خیلی توجه��م را جلب
آ نهایی نیس�تند که فضای مجازی در
بنویس��م .ایدهی خاص��ی در ذهنم نبود.
کرد ،بی غ��ل و غش ب��ودن او بود.
میترسیدم که باز یادداش��تی بنویسم و
مغزمان فرو کرده؛ نسلی خسته ،نقنقو،
تصوری که از جن��اب حق تا قبل از
بفرستم و آن هم مهر قرمز «کار نمیشود»
وراج و به دنبال همهچیز به جز دانایی
ارتباط داش��تم مانند اف��رادی بود
بخ��ورد پایین��ش و ناامیدان��ه صفحهی
که نصف جمل��ه را عربی میگویند
#تلگ��رام را ببندم و به کاره��ای بدم فکر
و نصف بعدی را هم از کلمات قلنبه
کنم! راستش غیر از این ترسیدن ،دوست
نداشتم آقای قدیانی را ناراحت ببینم .دوس��تان نویسندهی #حق س��لنبهی فارسی اس��تفاده میکنند! شوخی سرش��ان نمیشود و
میدانند که ایش��ان برای هر مطلبی که کار میش��ود ،چه زحمتی خشک و س��خت ،طوری که انگار خداوند متعال آپشن خنده را در
میکشد .بعد از ساعتها فکر و نخوردن ش��ام و خط زدن ایدههای صورتش��ان قرار نداده ،هرگز نمیخندند! جالب اینجا بود که من
چرت و پرت در ذهنم ،نیز تکرار مکرر ویس سردبیر در مغزم که «ذله خودم را برای ارتباط با چنین فردی آماده کرده بودم ولی س��ردبیر
کردین من رو رسما!» چشمم افتاد به کتاب «از به» رضا امیرخانی .در همان اولین برخورد با من چند تایی #شوخی کرد! نظرم خیلی
تا کتاب را دیدم ،بلند گفتم نامه! مادرم از ش��دت صدای من ،شوکه عوض ش��د و کمی احس��اس گناه کردم به خاط��ر قضاوتم .دیدم
ش��ده بود بندهی خدا .ولی هرچه بود ،تصمیم نهایی ش��د .با خودم که لزومی ندارد اگر حزباللهی هس��تی و ت��گ انقالبی بودن به تو
گفتم نامهای مینویسم؛ به کی؟ به روزنامهدیواری حق! نامه را روی چسبیده ،حتما باید همیش��ه #جدی باش��ی! البته حق به وقتش
یک برگه امتحانی نوشتم که انشاءاهلل جنابحق به حق برسانند .با خیلی هم جدی اس��ت اما فراموش نکنم که این نامه ،نامهای است
به حق ،نه به حق! پس آقا ی��ا خانم روزنامهدی��واری! از انتقادهای
هم بخوانیم به امید اینکه مهر سبز «کار میشود» پایینش بخورد.
مغرضانهای که به تو میش��ود و حرفهایی که پش��ت سرت قطار
از علیرضا مرادبیگی به روزنامهدیواری حق
سالم و عرض ارادت .فکر نمیکنم کسی تا ب ه حال شخصا و مخصوصا میکنند تا سعی نامشکورشان در بایکوتکردنت ،میشود دریافت
با تو صحبتی کرده باش��د .یا کال با روزنامهای صحبت کرده باش��د .که راهت درست است و در مسیر حق در حال حرکتی .باید احسنت
در مورد این مس��ئله عذر مرا بپذیر .هنوز در عرف ما جا نیفتاده که گفت به تو .چون در این دوره و زمانهای که گرایش سیاسی مد شده-
با یک روزنامه س��خن بگویی! برای همین هم اکثرا دوس��تان روی مخصوصا در دانش��گاهها -درگیر چپ و راس��ت نبودن ،کار راحتی
صحبتشان با آقای سردبیر است .اما من امروز روی صحبتم با خود نیست ...زیادی حرف زدم .اما آخر نامه جا دارد به نشانهی تحسین
توست؛ روزنامهدیواری حق .برایم مهم نیست دیگران چه میگویند بگویم؛ چه فرزندانی داری! این همه خوشقلم جوان که بدون هیچ
اما من خالصانه به تو #عشق میورزم .وقتی شمارهی اولت منتشر چشمداشتی ،جوهر قلم را خرج اعتقاد و تفکرشان میکنند و از موانع
شد ،من جناب قدیانی را نمیشناختم .از یکی از دوستان در بسیج سر راه نمیترسند .خدا حفظشان کند .مخلص سخن آنکه؛ تو نماد
دانشجویی دانشگاه که پرسیدم ،ایشان را به من معرفی کرد .آنهم کار انقالبی در شأن انقالب هستی ...اما یک سؤال :به نظرت این نامه
معرفیای که با این جمله شروع شد« :من عاشق حسین قدیانیام!» که برایت نوشتهام ،مهر قرمز میخورد یا سبز؟!

