مرحوم هاشمی برای استداللهای آیتاهلل خامنهای اتفاقا پاسخهایی منطقی در حد یک جزوه نوشته بود
که متأسفانه با غفلت عفت در اثاثکشی از رفسنجان به جماران گم شد

یومالوداع شیخ

آیتاهلل اقال بیست سانت از میرطاهر که بدل خامنهای است ،کوتاهتر است
دیروز بعد از مراسم تنفیذ به آیتاهلل خامنهای زنگ زدم که اگر در روز قیامت میتوانی جواب آن دسته از
مردم را که از داغ فراق روحانی دق میکنند بدهی ،بسماهلل!
به گزارش  BBCحسین قدیانی که در جمع هتاکین ادوار استان خراسان رضوی سخن میگفت ،ضمن بیان
جملهی فوق افزود« :رفتن حسن روحانی از پاستور تداعیگر همان غمی است که به مالک اشتر عارض
شد هنگام خروج آدم از بهشت!» در این حین سرتیم حفاظت قدیانی از معظمله پرسید« :مالک اشتر مگر
آن زمان به دنیا آمده بود؟» که قدیانی بر اساس فریضهی «و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما» به سردار
قندی جواب داد« :سالم! چطوری پفیوز؟» و سپس خاطرنشان کرد« :همچنان که شهدا در بهشت به مقام
شامخ حضرت عباس غبطه میخورند ،غربزدهها هم در جهنم به جایگاه رفیع حسن روحانی حسادت
میکنند!» قدیانی ،روحانی را «سرور شیخحسنهای هر دو عالم» خواند و افزود« :اگر حسن روحانی در
واقعهی کربال حضور میداشت ،حس�ین بن علی و یزید بن معاویه به احتمال هشتاد درصد با هم آشتی
میکردند ،مگر آنکه بنیهاشم با تندروی خود مانع مذاکره میشدند!» ایشان در جمعبندی بخش اول
بیانات خود مدعی شد که مرحوم هاشمی برای استداللهای آیتاهلل خامنهای اتفاقا پاسخهایی منطقی
در حد یک جزوه نوشته بود که متأسفانه با غفلت عفت در اثاثکشی از رفسنجان به جماران گم شد!»
قدیانی در دومین بخش از س�خنان خود با تأیید اکاذیب دشمن مبنی بر وجود دو خامنهای تصریح کرد:
«آیتاهلل اقال بیست سانت از میرطاهر که بدل خامنهای اس�ت ،کوتاهتر است!» زید عزه با انتقاد از رهبر
انقالب که خواهان استفادهی دولت رئیسی از تجارب دولت روحانی شد ،گفت« :اگر مؤمن از سوراخ اعتماد
به غرب چند بار گزیده شود ،بهتر میفهمد آمریکاییها چه دیوثهای بدعهدی هستند!» قدیانی بیان
داشت« :رئیسی هم باید مثل روحانی کابینه را پر از عناصر نفوذی کند و اال هشدارهای آیتاهلل خامنهای
دربارهی خطر نفوذ ،سالبه به انتفاء موضوع میشود!»
قدیانی در پایان از رئیسی خواس�ت با تکرار ندانمکاریهای روحانی ،داغ فراق شیخحسن را برای ملت
آسان کند.
گفتنی است پیش از سخنان قدیانی حضار با شعارهایی از قبیل «داری چه دل پاکی ،الههی هتاکی»« ،هر
چند گوشش کره ،قدیانی سرلشکره»« ،آب حسین ولرمه ،موجی جنگ نرمه»« ،وقتی که میشوری رخت،
آبو نپاش رو درخت»« ،قدیانی س�وپاپه؛ هم روحانی ،هم پاپه»« ،قدیانی دموکرات ،باید بره منکرات» و
«قسم به صوت داوود ،جات تو تنفیذ خالی بود» با آرمانهای جزجگرزده تجدید میثاق کردند!
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