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گزارش پنجگانهی BBC
از سخنرانیهای ذلیلمرده در استان خراسان رضوی

آیا «حق» نامزد انتخابات
ریاستجمهوری میشود؟!

کمالترین انقطاع تاریخ

در آستانهی فصل برداش��ت زعفران ،حسین قدیانی
در میان اس��تقبال میلیونی اهالی تربت حیدریه وارد
این شهر شد .شدت اس��تقبال از ذلیلمرده به حدی
بود که اتومبیل حامل قدیانی در هر پنج دقیقه ،شش
نفر را زیر میگرفت .حس��ین قدیانی آنگاه با حضور
در مسجدجامع تربت حیدریه ،ماسک حسن روحانی
را سرور ماسکهای اهل بهشت خواند و تصریح کرد:
«هر کس س��ه روز متوالی از ماسکش��رتی استفاده
کند ،ثواب کسی را دارد که با مایوی عبیداهلل به استخر
شهدای کوفه رفته باش��د!» ایشان افزود« :اگر رئیس
قوهی مجریه در حادثهی #کربال حضور میداش��ت،
نه یک شهید به هفتاد و دو ش��هید روز عاشورا اضافه
میشد ،نه یک اس��یر از تعداد اسرا کم میشد! اما اگر
روحانی در عصر امام حسن بود ،از همان زمان جنگ
جمل #صلح را #کلید م��یزد!» وی گفت« :افزایش
دقیقه ب��ه دقیقهی قیمت #طال نش��ان از عیار باالی
رئیسجمهور دارد!»
ایشان عدم شرکت حس��ن روحانی در جلسهی اخیر
سران قوا را به کسی مربوط ندانست و در جمعبندی این
بخش از عرایض خود خاطرنشان کرد« :رئیسجمهور از
آن دسته آدمهایی است که حتی بعد از مرگشان نیز
مردم پی به ابعاد وجودی آنها نخواهند برد!»
حس��ین قدیانی در مهمترین بخش از س��خنان خود،
ترس رئیسجمهور از کدخدا را بهمراتب باالتر از تقوای
الهی خواند و آنگاه مدعی ش��د که اگر رهبر انقالب با
حکم حکومتی اجازه بدهند ک��ه روحانی یک دورهی
چهار س��الهی دیگر ه��م رئیسجمهور باش��د ،در آن
صورت حسن روحانی چنان رونقی به اقتصاد ببخشد
که م��ردم اصال به هیچ چه��ل و پنج تومن��ی احتیاج
نداشته باش��ند! این کارش��ناس علوم غریبه ،کرامات
رئیسجمهور را حتی از قطبالدین حیدر هم بیشتر
دانس��ت و در ادامه افزود« :آقای روحانی دارای چشم
برزخی است ،نه اینکه تعمدا مردم را #خر فرض کند!»
وی خدمت به ملت را خطقرمز حس��ن روحانی خواند
و گفت« :رئیسجمه��ور میتواند عی��ن آب خوردن
مش��کالت را حل کند اما آیا مردمی ک��ه در رفاه غرق
باشند بهتر میتوانند سختی روز قیامت را درک کنند
یا مردم ایران؟!» قدیانی لیز خوردن مردم در سرازیری
قبر را امری ناپسند برای حسن روحانی خواند و گفت:
«خود رئیسجمهور هم میداند که قیمت پراید ،صد و
پنجاه میلیون نیست ولی باز هم حاضر به افزایش قدرت
خرید مردم نیست؛ چرا که در جهانبینی روحانی چهار
روز زندگی در این دنی��ا ارزش این را ندارد که بخواهی
برای مردم کار کنی!» ایش��ان کمال انقطاع حس��ن
روحانی را کمالترین انقطاع تاریخ خواند و توضیح داد
که در این نوع خاص از کمال انقطاع ،آدمی عوض آنکه
دنیا را بر خود سخت بگیرد ،بر دیگران سخت میگیرد
تا دیگران زودتر از خودش وارد #بهشت شوند!

ماسک حسن روحانی

به گ��زارش  BBCحس��ین قدیانی که در یک س��فر
انتخاباتی به #طوس رفته بود ،یاد فردوسی ،اخوان ثالث
و استاد ش��جریان را زنده نگه داشت! شدت استقبال از
قدیانی به حدی بود که تقریبا هیچکدام از پروتکلهای
بهداشتی در این دیدار رعایت نشد! آنگاه قدیانی به ایراد
سخن پرداخت.
این کارشناس زبان فارسی در ابتدای سخنان بسیار مهم
خود از حسن روحانی خواست به جای ربنای شجریان،
این آیه را در دستگاه بیات اصفهان بخواند« :اوبامائنا! ال
تزغ برجامنا بع��د اذ ترامپنا و هب لن��ا من لدنک بایدن
فوقهم هیالری!» ایشان صدای روحانی را حتی از صدای
ش��جریان هم بهتر خواند و گفت« :در تربیت همایون،
آنقدری که روحان��ی مؤثر بوده ،خود #ش��جریان اثر
نداشته!» وی خاطرنشان کرد« :اگر اکثریت فرشتگان
با آفرینش انسان مخالفت میکردند ،خدا خلقت آدم را
بیخیال میشد!» قدیانی که نمیخواست نامش فاش
شود ،ضمن تحریف وقایع صدراسالم ،مدعی شد که قبل
از کندن در خیبر ،ابتدا یک نظرسنجی انجام شد؛ آنهم
بدون نظارت استصوابی!» این ذلیلمرده تعویض #جالد
و #شهید را اتفاقا خیلی هم کار خوبی دانست و با انتقاد
از رهبر انقالب گفت« :اگر شهید شهید بماند ،دیگر چه
شبههای باقی میماند که علما بخواهند در جواب به آن
شبهات ،سکوت کنند؟!»
حس��ین قدیانی در فراز دیگری از سخنان خود ،هدف
آقای روحانی از وارونهنمایی تاریخ اسالم را خیرخواهانه
توصیف کرد و سپس افزود« :کاش امام حسن در جنگ
جمل شرکت نمیکرد تا ما میتوانستیم همین موضوع
را پیراهن عثم��ان کنیم و #ایران را دودس��تی تحویل
آمریکا دهیم!» وی ترس از دش��من را ولو آنکه از روی
خفت باشد ،عین عقالنیت خواند و در ادامه بیان داشت:
«اگر آقای روحانی جای مختار بود ،عوض انتقام گرفتن
از ظلمهی کربال ،ظریف را ب��رای #مذاکره نزد #حرمله
میفرس��تاد و بعد که متوجه نامردی حرمله میش��د،
بدعهدی دشمن را میانداخت گردن آقای خامنهای!»
ایش��ان انداختن مشکالت اجرایی کش��ور گردن رهبر
انقالب را والیتمداری معکوس حسن روحانی خواند و
گفت« :فریضهی کمال انقطاع ،دنیا را چنان برای آقای
روحانی بیارزش کرده که رئیسجمهور حاضر نیست با
وجود رهبر انقالب ،هیچ مسئولیتی را برعهده بگیرد!»
حسین قدیانی در آخرین بخش از عرائض خود ،ماسک
حسن روحانی را متعلق به عصر ماکسمیلیانوس خواند
و با اشاره به وجود گازهای سمی در غار اصحاب کهف،
توضیح داد« :مرحوم ماکسمیلیانوس ابتدا قصد نداشت از
ژلضدعفونیکنندهاستفادهکنداماباتذکروزیربهداشت
قرار ش��د که الاقل هنگام خواب ،فاصل��هی دومتری را
رعایت کنند!»
حسین قدیانی در پایان ،خبر نامزدیاش برای انتخابات
را #راست دانست!

خطر دنیازدگی

حس��ین قدیانی که در خراس��ان رضوی بهسر میبرد،
صبح امروز با استقبال رسمی آقایان علمالهدی و مروی
وارد حرم رضوی ش��د و ضمن جل��وس در منبر چوبی
مسجد گوهرشاد ،به ابراز احساسات زائران امام رضا که با
شعارهایی نظیر «صل علی محمد ،بوی سفسطه آمد»،
«تا قدیانی نباشه ،مملکت آش و الشه»« ،چپ ،راست،
ریسنده؛ دشمن نویسنده»« ،تقه ،تقه ،تقه؛ این سردبیر
حقه» و «قدیانی کوثر است ،دست راست رهبر است»
ورود معظمله را به #مشهدالرضا خیرمقدم میگفتند،
پاسخ داد!
ایش��ان در ابتدای س��خنان خود ،اطاعت از ولیفقیه را
مهمترین ویژگی حس��ن روحانی خواند و مدعی شد:
«اگر رئیسجمهور شب عاش��ورا در خیمهی اباعبداهلل
بود -آنجا که حضرت بیعت خود را برداشتند -حتما از
سیدالشهدا خداحافظی میکرد!» این دینپژوه کلهشق،
عدم ش��رکت روحانی در نشست س��ران قوا را مربوط
به والیتپذیری رئیسجمهور دانس��ت و خاطرنش��ان
کرد« :هیچک��س مثل روحانی تصمیمات س��تاد ملی
مقابله با کرونا را جدی نگرفت��ه!» در این حین ،یکی از
خدام حرم رضوی از قدیانی پرسید« :اگر آقای روحانی
اینهمه والیتمدار اس��ت ،پس چرا بنا به فرمایش��ات
رهبر انقالب ،اهتمامی به حل مش��کالت ن��دارد؟» که
قدیانی در پاس��خ گفت« :این درست که روحانی کشور
را ول کرده به امان کدخدا اما هدف رئیسجمهور از زیاد
کردن معضالت معیشتی ،انداختن دنیا از چشم مردم
است ،نه اینکه نخواهد به فرامین رهبر گوش کند!» وی
افزود« :آشناکردن مردم با سختیهای روز قیامت چنان
برای آقای روحانی اولویت دارد که حتی حاضر نیس��ت
جواب سالم وزرایش را بدهد!» این جزجگرزده با اشاره
به قیمت پراید در دول قبلی ،از حسن روحانی به خاطر
اینکه مردم را با یک پراید #میلیونر کرده ،تشکر کرد اما
این هشدار را هم داد که آفت پراید صد و شصت میلیونی
#دنیازدگی است!
قدیانی در فراز دیگری از س��خنان خود ،کمال انقطاع
حسن روحانی در ولنجک را حتی از کمال انقطاع رهبر
انقالب در پایین خیابان جمهوری بیشتر دانست و در
حالی که نمیخواست نامش فاش شود ،خاطرنشان کرد:
«اگر محمود کاوه که در مشهد شاگرد آقا بود ،به سمنان
میآمد و در سرخه شاگردی حسن روحانی را میکرد،
همان قبل از انقالب شهید میش��د!» این پدرصلواتی
گفت« :کسانی که زندگی اشعث را مطالعه کرده باشند،
بهخوبی میدانند که چرا خودکار #منافقین از شمشیر
#کفار باارزشتر است!» معظمله ،منافقین را بهتر از کفار
دانست ،چرا که اقال یک ظاهری را حفظ میکنند!
قدیانی در پایان با انتقاد از رهبر انقالب که همواره خطر
نفوذ را گوشزد میکنن��د ،در عین ح��ال از لیبرالها
خواست که هنگام نفوذ در بدنهی حاکمیت ،تابلوبازی
درنیاورند!

خاطرات هاشمی به زبان طنز

دههی شصت
جای این حرفها نیست

حق :پاس��دارها دیر از خواب بلندم کردند! کمی به آنها [پاسدارها]
تشر زدم! ولی بعد خودم بغض کردم و از دلشان درآوردم! پاسدارهای
بدی نیس��تند! ارادتهایی دارند! نجفی [محمدعلی] آمد و خواستار
اضافهشدن درس همسرداری به کتب درسی شد! نپذیرفتم که یاورش
را استاد [میترا] کنم! کمی در سکنات ،تقلید از غربیها دارد! قرار شد
اس��لحههایی که از غفاری [هادی] به بهانهی دفاع از خودش در برابر
منافقین گرفته ،تحویل عرف��ات بدهد! هنوز یک نفربر دس��تش نگه
داش��ته که #خطرناک است! فائزه از س��ل [بروک] زنگ زد! گویا پسر
یکی از مقامات بروک [سل] [س��ل] بیماری گرفته و فائزه هم معتقد
است ویروس این بیماری از قم آمده؛ اگر نه ،از مشهد؛ اگر نه ،از کینگ
[عبدالگریت] و اگر نه ،از امامزاده عبداهلل! معتقد بود که باید اشتباهات
رئیس پلیسراه اراک را ابتدا بیندازیم گردن آیتاهلل [العظمی اراکی]
و بعد شخص امام [خمینی] و اگر خیلی تابلو بود ،آیتاهلل [خامنهای]
را مقصر قلمداد کنیم! اعوجاجات��ی دارد! با بهاییها رفاقتهایی بههم
زده! تذکر دادم که در نفاقش تند نرود! در بچهها کمی محس��ن عاقل
است! روحانی [حسن] آمد و از قالیباف [باقر] گله کرد که چرا در خیبر
[عملیات] آن جلو [ملوها] رفته! اعتقاد داش��ت این کار از تعقل به دور
است! جنگهای نامنظم چمران [ش��هید] را هم بینظم خواند! چون
شکس��ت را پل پیروزی میداند ،اعتقاد دارد که پی��روزی رزمندگان
اسالم در عملیات آزادس��ازی خرمش��هر نیز از عقالنیت به دور بود! از
قرائتی [پنجشنبهها] گله داش��ت که چرا در برنامهی «درسهایی از
قرآن» از فرار حضرت یوسف از دست زلیخا ،درس مذاکره نمیگیرد!
از خودش گالیه کردم که با وجود این همه ادعای عقالنیت ،در سومار،
ش��اکی بود چرا ماس��ک ضدش��یمیایی آنتن نمیدهد! نگو با بیسیم
عوضی گرفته! سال سوم جنگیم؛ هنوز ماس��ک بلد نیست بزند! تذکر
دادم که دههی شصت جای این حرفها نیست و بیست سال اگر صبر
کنی ،با هم شیرجه میرویم س��مت عقالنیت! عفت از کیش زنگ زد!
گویا کشتی حامل فاطی و مهدی در قشم به طوفان خورده! نگران بود
که نکند برای عقالنیت بچهها اتفاقی بیفت��د! محمد [اخوی] آمد و از
نقش خامنهای [آیتاهلل] در دفاع از موسیقی اصیل در تلویزیون گفت!
برخالف آیتاهلل [خامنهای] خیلی از سیقی [مو] سردرنمیآورم! عصر
حاج [عیس��ی] زنگ زد و گله کرد که چرا دربارهی جنگ ارمنستان و
آذربایجان موضعی نگرفتهام! همین مانده دربارهی باغ [قره] به عیسی
[حاج] توضیح بدهم! در کارها دخالت میکند! به امام [علیرحمانف]
زنگ زدم و تذکرات را دادم! از محمد [ماهاتیر] خواستم یک چیزی به
طیب [رجب] بگوید!

داللودشمناستدالل

در دهمین روز از س��فر حس��ین قدیانی به خراس��ان
رضوی ،جزجگرزده س��اعاتی پیش وارد کالت نادری
ش��د! به گ��زارش  BBCاهال��ی کالت ن��ادری که از
صبح زود منتظر ورود قدیانی به ش��هر خود بودند ،به
محض مش��اهدهی پراید حامل ایشان و هیأت همراه،
با شعارهایی همچون «دس��تهگل محمدی ،به نادری
خوش آمدی»« ،ما بچهی کالتیم ،هرجا بری باهاتیم»،
«قدیانی دالله ،دشمن اس��تدالله» و «اینی که شق و
رقه ،نویسندهی حقه» از معظمله استقبال کردند!
قدیانی در ابتدای سخنان خود ،فتوحات حسن روحانی
را از فتوحات نادرشاه بیشتر دانست و در عین حال از
رئیسجمهور خواس��ت اقال از کشورگشاییهای نادر،
درس مذاکره نگیرد! ایش��ان با تجلیل از والیتمداری
روحانی ،بیان داش��ت« :اگر حاجقاس��م ،مالکاش��تر
س��یدعلی بود ،مردم کوفه خود مالکاش��تر را حسن
روحانی امام علی میخواندند!» ایش��ان مردم کوفه در
زمان صدراسالم را اتفاقا خیلی هم مردم خوبی دانست
و تصریح کرد« :هنر آن اس��ت که نتیجهی تکرارهای
عمروعاص را بیندازیم گردن امیرالمؤمنین و اال کسی
در ذات بد معاویه شک ندارد!» وی ادامه داد« :این حقیر
تا جان در بدن دارم ،روی اعمال بد اصحاب نفاق کنونی
ماله میکشم ولی منافقین هم باید جوری مشی کنند
که زینت اشعث باشند ،نه آنکه مدام دست انقالبیها
بهانه بدهند!» این عنصر معلومالحال خاطرنشان کرد:
«برخالف آنچه مردم میگویند ،منظور رهبر انقالب
از عنصر ترسو در سخنان اخیر حضرتآقا ،محمدباقر
قالیباف بود که اگر شجاعت داش��ت ،بدون ماسک به
بیماران کرونایی سرمیزد!» سرور بالککنندگان هر
دو عالم با اشاره به سخنان چند روز پیش ضرغامی که
مدعی ش��ده بود روحانی در جلسات مجمع تشخیص
حتی از یک سالم خش��ک و خالی هم پرهیز میکند،
علت سالم ندادن آقای روحانی را ناظر بر فریضهی «و
اذا خاطبهم الجاهلون قالوا س�لاما» جاهل ندانس��تن
امثال همین رئیس اس��بق تلویزیون دانست ،نه آنکه
اس��تغفراهلل رئیسجمهور اهل تکبر باش��د!» در این
حین یک پیرزن با قطع سخنان قدیانی از وی پرسید:
«یعنی اگر من االن به شما #سالم بدهم ،شما را #جاهل
دانس��تهام؟» که قدیانی جواب داد« :از سنت خجالت
بکش حاجخانوم!»
قدیانی در فراز دیگری از س��خنان خود بیان داش��ت:
«من اگر جای رهبر بودم ،هرروز س��اعت دوازده ظهر
یک مدال ش��جاعت به حس��ن روحانی میدادم ،تا به
این بهانه رئیسجمهور را از خواب بلند کرده باش��م!»
وی کار فرهنگی روی آقای روحانی را بهترین راه عبور
از مشکالت فعلی کشور دانست و گفت« :همه از رهبر
گرفته تا شما مردم عادی باید دست به دست هم بدهید
و از آقای روحانی یک آقای قالیباف بس��ازید! من هم
تشویقتان میکنم! شد شد ،نشد نشد!»
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ظهر امروز حسین قدیانی که یک تفنگ در جورابش
کار گذاشته بود ،با موفقیت از گیت رد شد و ضمن به
قتل رس��اندن یکی از خدام روحانی حرم امام رضا ،با
عبا و عمامهی آن مرحوم ،در جلسهی «طرح والیت»
زائران ب��ارگاه رض��وی در ایوان مقصوره س��خنرانی
مبس��وطی ایراد کرد! به گزارش  BBCزوار حضرت
شمسالشموس به محض دیدن قدیانی با شعارهایی
همچون «این همه لش��کر آمده ،اونم تو این کرونا»،
«قدیانی مطاعه ،کمال انقطاعه»« ،یا علیبن الحسین،
کلیدو بده به حس��ین»« ،خونی که در رگ ماست ،از
کرونا به دوره»« ،آقای نیمفاصله ،در مدح قلم تو ،زبون
ما قاصره»« ،قسم به روح عفت ،نکن تو هتک حرمت» و
«هر کی زبونش لقه ،گلوش تو دست حقه» به معظمله
خیرمقدم گفتند!
قدیانی در بخش اول س��خنان خود با تشکر از مواضع
اخیر رهبر انقالب در تذکر به اصولگراها ،در عین حال
از فرماندهی کل قوا خواس��ت تا در س��خنرانی بعدی
«مخاطب بایدها» را از آقای روحانی برگردانند به آقای
قالیباف ،فوقش رئیسی! ایشان تصریح کرد« :هر نقدی
به آقای روحانی -ولو خیرخواهانه -از آنجا که زمینه را
برای هتک حرمت رئیسجمهور فراهم میکند ،شرعا
مجاز نیس��ت!» زید عزه در عین حال این انتقاد را به
رئیس دولت اعتدال وارد دانست که چرا تا کنون از قتل
هابیل توسط قابیل ،درس مذاکره نگرفته است؟ وی
مهمترین واقعهی صدراسالم نزد حسن روحانی را آن
شبی خواند که امام علی در بستر پیامبر خوابید و ادامه
داد« :برخالف بنیصدر که صددرصد حب دنیا داشت،
آق��ای روحانی تنها س��یزده درصد حب دنی��ا دارد!»
سعدی زمان ،دنیا را در نگاه آقای روحانی از محتویات
خرطوم فیل هم بیارزشتر خوان��د و افزود« :دنیا اگر
برای حسن روحانی جای باارزشی بود ،رئیسجمهور
هم مثل قالیباف برای مردم کار میکرد!» ذلیلمرده در
جمعبندی این بخش از سخنان خود به رئیسجمهور
هش��دار داد که مبادا با گرهگشایی از مشکالت مردم،
خودش خودش را هتک حرمت کند!
قدیانی در دومین فراز از بیانات خود ،با اشاره به دفن
هارون در همین حوالی ،از آقایان علمالهدی و مروی
خواست که ناظر بر شعار اعتدال ،یک صحن هم درست
کنند به نام «صحن ضدانقالب» ت��ا مخالفین ائمهی
هدی نیز جایی برای عرض ارادت داش��ته باشند! وی
از سکوالرها دعوت کرد که با نفوذ در حرم امامزادهها
و تعوی��ض جای ش��هید و جالد ،کم��ی از مظلومیت
ظالمهایی نظیر مأمون کم کنند!
قدیانی در نهایت از زوار حرم رضوی خواست که موقع
نمازها -علیرغم تذکرات خ��دام -بیایند صف اول تا
نظم صفوف بههم بریزد ،چرا که اگر شکست مقدمهی
پیروزی است؛ بینظمی هم پل انضباط است! وی وعده
داد که ساقیاش امشب به صحن سقاخانه میآید!

