دیدهبان

#حق معبد عاشقان #قلم است
برای «راضیه کریمی» بیستساله از روستای ملکن بشاگرد

س�ردبیر :به این فکر میکنم که در این دنیا ب��ه این بزرگی با
اینهمه #روزنامه کدامش��ان مثل روزنامهدیواری حق ،صاحب
این فخر بزرگ هس��تند که اغلب نویسندههایشان بیستساله
باشند و بعد؛ یکی از این بیستس��الهها برای آنکه با #سردبیر
دربارهی متنش مش��ورت کند یا متن را بفرس��تد ،مجبور باشد
چند ساعت پیادهروی کند تا به جایی برسد که مختصری #نت
در موبایلش کش��ف ش��ود؟! خیلیها به من میگویند« :تو چرا
اینهمه برای ح��ق حرص میخوری و جوش میزنی و ش��ب و
روزت را قاطی میکنی؟!» جواب در تصویر و تفسیر این صفحه
است! کاش در این مملکت وزیر ارتباطات بودم تا عوض حاشیه،

مشکل نت روس��تای #ملکن از توابع بش��اگرد هرمزگان را حل
میکردم! اما خب! قلم تو هنوز ننوش��ته ،مایهی مباهات همهی
ماست خانم راضیه کریمی! و من تا جان دارم ،به تمام نویسندگان
روزنامهدیواری منجمله ش��ما خواهر عزیز کمک خواهم کرد!
بهش��رط دقت و همت مضاعف ،تو روزی یک روزنامهنگار بزرگ
خواهی شد؛ نویسندهای با آثار ماندگار! فقط به تمرینی که گفتم،
خوب عمل کن! در چت مشکلی ندارد محاورهای بنویسی ،ولی
با رعایت همهی قواعد ویرایشی و نگارش��ی؛ که این مهم گامی
بلند است برای آشنایی مضاعف ش��ما با فوت و فن نویسندگی!
گفتی که قرار است مصاحبهای برای حق ده بفرستی! مطالعهی

مصاحبههای حق هش��ت و نه فراموش نشود! بهزودی من یعنی
خادم ش��ما در مجموعهی حق ،با خود ت��و گفتوگویی خواهم
کرد! این را هم بدان! حق با افتخار ،مستقلترین رسانه در نظام
جمهوری اس�لامی بلکه از نظام جمهوری اس�لامی است! در
بین س��ازمانهای موظف به حمایت از کارهایی از قبیل کار ما،
هیچ کدام هیچ کمکی نکردند! تنها حامی م��ا بعد از #خدا نگاه
از س��ر لطف و کرامت رهبر هنردوس��ت انقالب بوده! الحمدهلل
که ما حمایت ارگانهای نظام را نداریم و اخی��را هم در «کانال
نویسندگان حق» با حدود دویست عضو ،دیدی که چطور مجبور
شدم کاسهی گدایی دراز کنم جلوی دست خود نویسندهها؛ که

در نقد وزیری که #جوان هست و #جوانمرد نیست

ننگ دههی شصت

سالها از دستور « راهاندازی شبکهی ملی اطالعات» میگذرد اما شبکه که هیچ
دادهاند
آقایان دستاندرکار حتی یک بشکهی خالی هم تحویل مردم ن 
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اگر میخواهید حق بماند ،خودتان بای��د کمکش کنید! راضیه
کریمیها ب��رای حق مینویس��ند؛ یکی هم به ای��ن دلیل :حق
مثل دوزاریترین ش��ومنهای مثال انقالبی ،هرگز بدهکار جای
بیکالسی چون سازمان بیسازمان و بیخرد صدا و سیما نبوده و
نیست! خانم کریمی! مستقل از حکومت اما به عشق شهدا و امام
شهدا و رهبر شهدا بنویس! هم بهترین #استقالل را داشته باش؛
هم بهترین #وابستگی را! بهترین وابستگی ،وابستگی به این سید
مظلوم است؛ بهترین استقالل هم اس��تقالل از اماکن خستهای
چون صدا و س��یما! قلم را به خاک پاک ملکن بزن و قیامت کن!
تو میتوانی...
راضیه کریمی« :چه کنم اگر کسی صحنه را نمیبیند؟!
چه کنم اگر کسی دش��منیهای معاندین این ملت و
این انقالب را نمیبیند؟! چه کنم اگر کسی دهانهای
با حقد و غضب گشودهش��ده را نمیبیند؟! چه کنم اگر
کسی دندانهای باغیظ بههم فشردهشده را نمیبیند؟!» غفلت خواص
و سهلانگاری دوستان موجب شده که #فرماندهاینگونه گلهمند باشد؛
فضای #واقعی و #مجازی هم ندارد .سالها از دستور «راهاندازی شبکهی
ملی اطالعات» میگذرد اما ش��بکه که هیچ ،آقایان دستاندرکار حتی
یک بشکهی خالی هم تحویل مردم ن دادهاند .یاد ایامی افتادم که فرمانده،
لش��کری از «افس��ران جوان جنگ نرم» را طلب کرد .کمی بعد از این
فرمان ،انتصابی هم در میان اعضای کابینهی موسوم به اعتدال -بخوانید
ابتذال -رخ داد که اقال ظاهر خوش��ایند و امیدوارکنندهای داش��ت.از
معدود دفعاتی که «مستأجر سعدآبادنشین پاستور» از جریان انقالبی
س��بقت گرفت ،نصب جوانی دههی شصتی در س��مت و زارت -آنهم
و زا رتخانهی بسیار مهمارتباطات و فناوری اطالعات -بود .وزیر جوان
#جوانمرد نه.
اما روزبهروز بیشتر نش��ان داد که #جوان هس��ت ول��ی 
برای او اس��توریها و کریها و کامنتها و کلکله��ا و کنایههای پیج
اینستاگرامش بیش از تکالیف مهم وزارتی اهمیت داشت .از کارنامهی
بیبروبارش میتوان به این نتیجهی قطعی رسید که او فقط متولد دههی
جبهه و جنگ بوده ،نه آنکه نماینده و تبلور دههی شصتیهای مظلوم
هم باشد .اخیرا همه دیدیم که رهبر معظم انقالب در هفتهی دولت -و
ب رای بار دهم شاید -مطالبهی «شبکهی ملی اطالعات» را مطرح کردند
اما وزیر عوضی (عوضی به این معنی که واقع��ا فکر میکنم آقای آذری
جهری #عوضی صاحب این کرسی حیاتی ش��ده) عوض عذرخواهی،
در بیانی به دور از الفبای #شرافت و با فاصلهی بعید از بدیهیات #شعور
تهمت کاهلی به بزرگان زد! قربان صفای س��نگپای قزوین! این حد از
پ ر د هدری و بیشرمی ،نشان از ضعف نظارت نمایندگان مجلس شورای
اسالمی بر عملکرد -بخوانید عملنکرد -قوهی مجریه دارد کهاینگونه
وزیر جوان -این یک��ی را بخوانید خام -غیرمس��ئوالنه ج والن میدهد
و عمدتا بهجای #متن به #حاش��یه میپردازد .آخرین س�لاح و سنگر
تمدن غرب و ایضا جبههی غربگرا در داخل #رسانه است لیکن برای
وزیر عشق حاشیه ،سورپرایزهای یخ -که همه دیدیم چگونه به مایهی
تمسخر خلقاهلل منجر ش��د -مهمتر از تالش برای «راهاندازی شبکهی
ملی اطالعات» بود .شبکهای که بسیاری از کشورها به صرافت تأسیس
آن افتادهاند و حتی اگر در قارهی اروپا هم باشند ،هرگز توهم نمیزنند
که نظمبخشی به فضای نت ،احیانا مخل جریان آزاد رسانه است! شگفتا
که غربزدههای ما از خود غربیها هم جدیتر گرفتهاند اشعار بیقافیه و
قیافهی #لیبرالیسم را! همه دیدیم #اینستاگرام چه کرد با پیجهایی که
ذیل عکسی از حاجقاسم عزیز ،ولو فقط دو خط و شاید هم تنها دو کلمه از
«سردار دلها» نوشتند ...و این دقیقا #دیکتاتوری به سبک داعیهداران
بیرحم و مروت #دموکراسی است؛ آنوقت شرافت نازل خامترین عضو
کابینهی پیران را ببین که در این گی��ر و دار ،درگیر دمیدن در تنور برد
قرمزهاست ،بلکه آبیها را بیشتر بس��وزاند بلکه بچزاند! فرق است از
#زمین تا #آسمان میان آن حکومتمرد که در اوج مهارت پهپاد دشمن
را شکار میکند با آن دولتمرد که با رونمایی از پهپاد تحقیقا هیچ خود،
نش��ان داد بیشتر وزیر کارهای فانتزی اس��ت تا تصمیمات راهگش��ا و
اقدامات ماندگار! نه! ما با اینترنت و شبکههای اجتماعی و عالم وهمانگیز
و عجیب و غریب ولی در عین حال جذاب مجازی مشکلی نداریم؛ مشکل
ما با کسانی است که گویا اشتباهی به مسند وزارت رسیدهاند! مشکل ما
با کسانی است که بیوزانت ،وزیر شدهاند! مشکل ما با کسانی است که
چه #پیر باشند و چه #برنا الحق نماد «ما نمیتوانیم» هستند و مظهر
تنبلی و تنپروری و ترس! مش��کل ما با کسانی است که دربارهی جوان
و نس��ل جوان و آزادی و آزادی ارتباطات حاضرند تمام فصل رنگرنگ
#پاییز را به شبش��عر بگذرانند ولی حاضر نیستند مشکل نت روستای
ملکن از توابع شهر بش��اگرد اس��تان هرمزگان را حل کنند تا من برای
ارسال همین متن برای سردبیر روزنامهدیواری #حق مجبور نباشم چند
ساعت زیر آفتاب چموش ،تند ،بیرحم و حوصلهسربر جنوب #پیاده راه
بروم تا به ابتدای جادهی اصلی برسم! مشکل ما با کسانی است که روی
کلیدیترین صندلیهای این نظام مظلوم نشستهاند ولی نقشهی شوم
جریان غربزده در داخل کشور را نمیبینند یا بدتر؛ با این دسیسههای پر
از شرارت همراهی میکنند! کدام ایرانی باشرفی است که نداند «تغییر
اولویتها در فضای مجازی» از اصلیترین حربههای این جریان ضدعقل
و ضددین اس��ت؟! هوش��یار اگر باش��یم ،میبینیم که ناظر بر امر مهم
«شبکهی ملی اطالعات» ندای «أین عمار» فرمانده به گوش میرسد؛
«هل من ناصر ینصرنی؟!» آری! این ندای غریبانه اما ملکوتی ،اگر در هزار
و چهارصد سال پیش از صحرای #کربال شنیده شد ،این روزها از نینوای
مجازستان به چشمهای حقیقتبین و گوشهای واقعیتشنو میرسد!
من خیلی دل خوشی از #مصدق ندارم لیکن این ننگ برای «ننگ دههی
شصت» بس که آن پیرمرد عاقبت منبعث از فداکاری #نواب و #کاشانی
و مذهبیها #نفت را #ملی کرد و این ج��وان خام و نپخته و لوس و ننر،
اینترنت را «ملی» نکرد! آقای روحانی! رسما یک الف بچه را گذاشتی وزیر
ارتباطات و به غلط بر این بچهبازی «جوانگرایی» نام نهادی! بیخیال
شیخ! همان به که معایبت را #اتو کنی...

