ھادی خرسندی و روزنامه کيھان لندن – اميرفيض حقوقدان
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اميرفيض -حقوقدان
جاويد ايران ،شرح زيررا برای کيھان لندن فکس کردم برای شماھم ميفرستم

))روزنامه کيھان لندن
آقای ھادی خرسندی شعری در آن روزنامه گذاشته که چند بيت اول آن که گويای تمامی شعر اوست چنين ميباشد:
»ھموطن جان چه شد که پس رفتيم ،ماکه يک خلق پيشرو بوديم  -قرنھا از ھمه جلوبوديم  -صاحب فکروکاربوديم –
سوی اينده يک نفس رفتيم – ھموطن جان چه شد که پس رفتيم«
پاسخ سوالی راکه مطرح کرده چنين است:
به روزنامه ھای اصغرآقا سال  ١٣۵٨رجوع کنيد پاسخ سوال راخواھيد يافت.
گر که شاه دادی کت زردی به او

درامان بودند ھمه ازکين او
اميرفيض((

توضيح:
ھادی خرسندی روزنامه نگار بسيار نا شناسی بود که به کمک دولت شاھنشاھی و به ويژه آقای اميرعباس ھويدا مورد
پشتيبانی قرار گرفت و به نان و نمکی رسيد .اين نمک خورده نمکدان شکست و پس از شورش  ١٩٧٩در سال ١٣۵٨
) (١٩٨٠روزنامه ای بنام اصغر آقا در انگلستان راه اندازی کرد و در آن فحش ھای رکيک و بی ادبی ھای کالن به
دوران پيش از خمينی نوشت .آنقدر مطالب مستھجن و رکيک نوشت که بسياری روزنامه اصغر آقای اورا تحريم ھم
کردند .بعدا ھا روش روزنامه را به سياق روز عوض کرد ولی خوشرقصی ھای او برای ارباران کنار رودخانه تيمز
ھمچنان برپا بود .شعر ھايی سرود که در آنھا زخم زبان به دوران پھلوی و شاھان تاريخ ايران از جمله کوروش بزرگ
را در آنھا گنجانيد.
ولی از آنجا که مردم ما نيش و نوش را نمی توانند خوب از ھم تشخيص بدھند بيت ھا و شعر ھای بی سرو ته اورا بھم
پاس دادند تا اين شخص بين مردم محبوب بماند .از ماست که برماست.
از ديگر زشتکاری ھای ھمين شخص )ھادی خرسندی( پيوستن وپشتيبانی او از مجاھدين خلق بود .مثل کنه به آنھا
چسبيد و با پول آنھا به اينجا و آنجا سفر کرد با صمد )پرويز صياد( تياتر ھای مسخره و باز ھم ھمراه با نيش ھايی از
نوع عقرب را به دوران گذشته که درواقع دستش را گرفته و اورا مشھور کرده بود می زد .در ھنگام مرگ مرضيه با
خرج مجاھدين به پاريس رفت و با افتخار در جلسه ھای آنھا شرکت کرد .آنجا ھم باز نيشش به آستين گذشتگان گير داد.
بزور خودش را در جلسه بزرگداشت استاد شجاع الدين شفا جا سازی کرد و آن مسخره بازی را از خود نشان داد.
ھرگاه بساط افيونش کم بيايد نيشی به جمھوری اسالمی می زند وگرنه رفيق گرمابه اسالميون است.
اين ھارا کنار ھم بگذاريد پاسخ روزنامه کيھان در آن خالصه استادانه ای که جناب استاد امير فيض در نامه آورده اند
مشخص می شود.
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