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کدخداپرستان «حاجیزاده» را
هدف گرفتهاند؛ تنها و تنها بابت این
جرم نابخشودنی؛ حملهی موشکی
«سپاه» به «عیناالسد»

نسبت «قاآنی» با «قاسم سلیمانی»
همان نسبت «خامنهای» است با
«خمینی» در اسم و رسم و ظاهر و
باطن و شکل و محتوی

دربارهی این ویژهنامه
نقدیانی :اولین شمارهی روزنامهدیواری «حق» که
حسی 
خدایی بدون برنامهریزی قبلی در یوماهلل نهم دی درآمد ،ابتدا قرار
بود فقط  ۲صفحه باشد که وقتی کمی کار جلو رفت ،امیدوار شدم تا
 ۴صفحه هم کشش دارد و البته در نهایت در  ۱۰صفحه تقدیم شما
مخاطبان عزیز شد! این هم یک مدل بینظمی است اما بینظمی
پر از بار و بر! استقبال از شمارهی نخست اما آنقدر زیاد بود که
بنا را بر افزایش صفحات در شمارهی دوم گذاشتم؛ بدین شکل
که  ۲تا  ۱۰صفحه هدیه بدهیم به شما ،شامل  ۱۰صفحه مثل
 ۱۰صفحهی اولین شماره و  ۱۰صفحه ویژهی شهیدان! قول و
قرار گرفتن متنها و مطلبها گذاشته شد و باواسطه و بیواسطه
از طیفی متعدد از اهل قلم خواستم که وزن کار ما را با آثار خود

«ح» از حاج «ق» از قاسم #حق یعنی حاجقاسم

دوچندان بلکه دهچندان کنند و به این کلبهی درویشی ،صفایی
ببخشند .نیز نوقلمان بسیاری حاضری زدند و همهچیز داشت خوب
پیش میرفت که ناگهان بامداد آدینه ،پوست ترد انار دل ما با اعالم
خبر هنوز هم ناباورانهی شهادت سردار سپهبد حاجقاسم سلیمانی
و همراهان بهخصوص ابومهدی المهندس ،ترک برداشت! عجب
جمعهای شد ،جمعهی خون و خوندل! یعنی هیچیهیچی باید
باور میکردیم عروج سردار معراجیمان را؟! نه! شوخیاش هم
زشت و زننده بود! ما عادت کرده بودیم به حاجقاسم ،به شهیدی که
شهید نمیشد ،به ابرمردی که خدا حواسش بود همهجا محافظش

باشد و پاسدارش باشد! ما در یک قرار نانوشته ،حتم کرده بودیم
«بل احیاء» این شهید را تا همیشه با همین چشمهای خواب و
خمارمان ببینیم اما شگفتا! تقدیر خدا تدبیر دیگری بود و باز هم
مالک و باز هم با زخمی در چشم ،تیغ را به علی سپرد و تا ستیغ
رفت تا آه حضرت ماه کاملتر شود! الغرض! از ادب و انصاف به دور
بود مزاحمت دلهای داغدار و دیدههای بارانی! کار را نیمهتمام
رها کردم و دل را زدم به دریا تا در اسرعوقت این ویژهنامه را
طبعا با طیف نویسندههای کمتری نسبت به اولین شماره تهیه
کنم! آن  ۲تا  ۱۰صفحه ،بماند طلبتان تا انشاءاهلل اوایل بهمن

موسم رونماییاش فرارسد! شبهایی که گذشت ،دیده بر هم
نگذاشتم تا این جریده به لطف و عنایت الهی حاصل آید ،باشد
که قبول افتد! بسیاری گله داشتند؛ «چرا #حق سایتی در فضای
نت ندارد؟!» کارهایش را کردهایم و به زودی از طریق صفحاتی
که در مجازستان دارم ،در این زمینه اطالعرسانی خواهم کرد تا
آنچه برایش شبانهروز زحمت میکشم ،بهتر و بیشتر و آسانتر
قابل مطالعه باشد .قدرمسلم ،هم شمارهی اول و هم این شماره،
قبل از انتشار سومین شماره ،صاحب فضایی در اینترنت خواهند
شد که خوب میدانم خبر خوشی برای شماست! این  22صفحه،

تنها محصول  5روز است که الکردار هرچه هم قید زوائد را زدم
و تا حد مرگ در وقت ،صرفهجویی کردم ،صدمثانیهای بیشتر
از  120ساعت نشد که نشد! همهی تالشمان این بود که در
معدل کار ،حاجقاسم را به #حق روایت کنیم و اسیر هیچ جوی
اعم از چپ و راست نشویم و آن مرد مردستان طاها را همانطور
وصف کنیم که بود ،نه آنطور که مرضی رضای اصالحطلبان یا
اصولگرایان باشد! کسانی که سلیمانی را درست و نه درشت
میشناسند ،خوب میدانند و تأیید میکنند که «خط قاسم» فراتر
از خط و خطوط سیاست ،عینا دستخط خلوص و اخالق و تقوی
و صداقت است! امید که رضایت خداوند در پی صفحاتی باشد که
ورق میزنید! یا حق!

