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«هر کس در اطراف نهاد ریاستجمهوری علیه سیاستخارجهی حسن روحانی
شعار بدهد ،مثل این میماند که در اورشلیم بر ضد یکی از پیامبران بنیاسرائیل

غوغای حق
در پاستور

شورش کرده باشد!»
گزارش  BBCحسین قدیانی که در جمع تعدادی از مخالفین دولت اعتدال
به
س�خن میگفت ،ضمن بیان جملهی فوق افزود« :این درس�ت ک�ه به گواهی
#برجام مذاکره با آمریکا هیچ سودی برای ایران ندارد اما از قضا آقای روحانی
دقیقا به همین خاطر کماکان دنبال کدخداس�ت ،چرا که در جهانبینی رئیس
هی مجریه ،هر گونه سودرساندن به این مردم ،نافی اصل کمال انقطاع ،تلقی
قو
یشود!» ایشان با تشریح ایدئولوژی آقای روحانی که در آن ،دنیا حتی از عرق
م
زیربغل اورانگوتان هم بیارزشتر اس�ت ،بیان داش�ت« :هر چه به این مردم،
شتر ضرر برس�انی و محکمتر ضربه بزنی ،روز قیامت آس�انتری خواهند
بی
ش�ت!» در این لحظه ،یکی از برادران بسیجی با قطع س�خنرانی قدیانی ،از
دا
سجمهور بیارزش است ،پس چرا حسن
وی پرسید« :اگر دنیا اینهمه نزد رئی 
روحانی در خانهای ش�بیه به کاخ و آنه�م در بهترین ج�ای ولنجک زندگی
یکند؟» که معظمل�ه جواب داد« :به ت�و چه پررو؟» و آنگاه آن دانش�جوی
م
بسیجی را #بالک کرد!
قدیانی در بخش دیگری از سخنان خود ،بایدن را خیلی بهتر از ترامپ دانست

بیان داش�ت« :اگر دموکراتها در آمریکا ،راستها در برزیل ،سرمایهدارها
و
آرژانتین و س�بزها در قارهی سبز حاکم ش�وند و از طرفی به خاطر شیوع
در
#کرونا رهبر انقالب هم با یک حک�م حکومتی ،قید انتخابات هزار و چهارصد
بزنند و یک دورهی دیگر ریاس�تجمهوری آقای روحان�ی را تمدید کنند؛
را
سجمهور ،این بار کدخداوکیل�ی ،چنان رونقی به اقتصاد میبخش�د که
رئی
مردم اصال به این پنجاه هزار تومان ،هیچ احتیاجی نداش�ته باش�ند ،مگر در
مواقع ضروری!» ایش�ان افزود« :هر چه بیش�تر کش�ور را عالف آمریکا نگه
داریم ،این عالفی برای تحمل راحتتر عالفی روز قیامت ،مفید است!» سرور
ککنندگان هر دو عالم در عین حال خاطرنشان کرد« :خودم برای ثبتنام
بال
انتخابات ریاستجمهوری ،هیچ برنامهای ندارم ولی ستادهایم در سراسر
در
کشور ،شبانهروز مشغول کار هس�تند تا به محض اینکه بزرگان ،نامزدی در
تخابات را بر دوشم تکلیف کنند ،رسما وارد گود شوم!» این ذلیلمرده ادامه
ان
داد« :کافی است مجلس ،یکی از وزرایم را بیندازد؛ کشور را به آشوب خواهم
ش�اند!» قدیانی از «اختالف انداختن بین ارتش و سپاه» بهعنوان مهمترین
ک
برنامهی معیش�تی خود نام برد و در فراز آخر بیاناتش تأکید کرد« :دعا کنید
ش�ورای نگهبان ،صالحیتم را رد کند و اال چنان بالیی سر کشور میآورم که
قدر حسن روحانی را بدانید!»

